
پنجشنبه 4 بهمن 1397  * 17 جمادی االول  1440 * 24  ژانویه  2019    روزنامه صبح استان  *  سال بیست و یکم   *  شماره: 4272

5سالن ورزشی شمال شهر بیرجند خرداد ۹۸ به بهره برداری می  رسد5مدیران بر اساس فرهنگ و منابع استان برنامه ریزی کنند 5»عربشاهی«  سکاندار فرمانداری زیرکوه شد

کوپن را یاد بادا !

اوایل  ترین خاطرات  پررنگ  از  یکی 
انقالب که برای بسیاری از جوانان هم 
کمتر ملموس است ،  توزیع کوپن های 
مواد غذایی است.کوپن هایی که در  
اوضاع جنگی و نامساعد کشور، نیازهای 
مردم را برطرف می کرد و  دغدغه های  
آنها در موضوع تامین مواد غذایی  به 
 حداقل می رساند. حاال پس از چند دهه ،
 در زمانی که جنگ اقتصادی علیه کشور 
به اوج خود رسیده است  شاهد  تشکیل 
صف هایی هستیم که  گویا قرار است 
باری از دوش مردم بردارند.اما نکته ای 
 که در  اینجا  متفاوت با گذشته هاست ،
)2 صفحه  در  )ادامه  و...  برنامگی  بی   

سرمقاله
* امین جم

 

رئیس جمهورباید به
 قسم خود پایبند باشد

صفحه 6

صفحه 6

آمریکا نتوانست فروش نفت 
ایران را صفر کند

صفحه 6

 ارتباط کابینه، با دفتر رهبری 
خیلی نزدیک است

شتاب حرکت علمی کشور به
 هیچ وجه ُکند یا متوقف نشود

صفحه 6

کام تلخ روستاها
 شیرین شد

با همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی در استان خراسان جنوبی

پاس گل مدیرکل شهرسازی
 به معاون وزیرراه 

اراضی پادگان 
عمومی شد
 بیش از یک سال از رسانه ای شدن موضوع درختان 
خشک شده اراضی قدیم پادگان می گذرد. اتفاقی که 
حساسیت مردم و صاحب نظران شهر را برانگیخت. در 
پی این موضوع جلسات متعددی با حضور نمایندگان 

راه و شهرسازی، ارتش... ) مشروح در صفحه 5 (

آغاز مسابقات قهرمانی 
کشتی کشور در بیرجند
مسابقات قهرمانی کشتی گروه )ج( آزاد و فرنگی 
نوجوانان کشور به میزبانی خراسان جنوبی در سالن 
و  آغاز  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  ورزشی 
ورزشکاران ۱۳ استان در قالب ... ) مشروح در صفحه 5 (

شرور معروف شرق 
کشور  به هالکت رسید
اطالعاتی  اقدامات  با  استان گفت:  انتظامی  فرمانده 
های  فعالیت  روی  بر  انتظامی  مأموران  عملیاتی  و 
سرباندهای مسلحانه اشرار و قاچاقچیان حوزه کویری 
استان، یکی از بزرگ ترین باندهای قاچاق مسلحانه مواد 
مخدر در شرق کشور شناسایی و  ... ) مشروح در صفحه 5 (

تی
رس

نوف
س : 

عک

صفحه ۳

جناب آقای مهندس محمود اشرفی گل
معاون محترم امور دام سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را به این مسئولیت تبریک عرض نموده ،
 رجاء واثق داریم با تجربیات ارزنده شما و با عنایت به اهمیت امنیت غذایی شاهد بهبود وضعیت 
امور دام و تقویت بسترهای موجود متناسب توسعه این بخش در راستای تحقق سیاست های 

دولت در امور دام این استان باشیم
موفقیت شما را از خداوند منان مسئلت داریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل
اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

جناب آقای روح ا... هادی گازاری
 قبولی شما را در آزمون وکالت دادگستری با رتبه عالی

 تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.
جمعی از دوستان

جنـاب آقـای روح ا... هـادی گـازاری
 قبولی شما را در آزمون وکالت دادگستری

 تبریک گفته و آرزوی موفقیت شما را داریم.
جمعی از کسبه و بازاریان خراسان جنوبی

آگهـی مزایـده   شناسه آگهی: 359091
یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد:

 اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند 
جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و 
محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن ۳۲۴۰۰۰۰۳ با کد ۰۵6 

تماس حاصل نمایند. 
محموله کاه به میزان هر کیلوگرم ۵۷۰۰ ریال 

زمان بازدید: به مدت یک روز اداری - تاریخ ۹۷/۱۱/6 از ساعت ۸ الی ۱۴
محل بازدید و تسلیم پیشنهادات:

 کیلومتر ۱۲ جاده بیرجند- زاهدان ، روبروی ایست و بازرسی شوکت آباد، پارکینگ مرکزی 
شورای هماهنگی 

کلیه هزینه های جانبی از قبیل تخلیه و بارگیری و ... به عهده برنده مزایده خواهد بود.

جناب آقای روح ا... هادی گازاری
قبولی شما را در کانون وکالی دادگستری با رتبه عالی

 تبریک عرض نموده، امیدواریم با استعانت از خداوند متعال
 در دفاع از حق مظلومان کوشا باشید. ان شاء ا...

مجموعه فروشگاه مشعل

بسم رب الشهداء والصدیقین

جناب آقای روح ا... هادی گازاری
فرزند سردار گرانقدر شهید غالمحسین هادی

موفقیت جناب عالی را در آزمون وکالت با رتبه برتر 
که نشان از لیاقت، توانمندی و هوش باالی شماست، تبریک عرض می نماییم. ان شاءا... ادامه دهنده راه 
امام و شهدا باشید و همچنین شاهد برقراری عدالت در جامعه با دستان پرتوان شما یادگاران شهدا باشیم.

جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران

پسر عزیزمان آقای محمد علی صداقتیان
موفقیتت را به عنوان 

تک خـوان برتـر چهارمین جشنـواره سراسـری 
سرودهای حماسـی و آواهای انقالبـی بسیج

 که حاصل تالش خودت و اولیاء  مدرسه است،تبریک عرض نموده 
برای تو و مربی پرتالشت آقای نورس و مدیر و معلمان دلسوز 
 دبیرستان امام حسین )ع( دوره اول آرزوی توفیق بیش از پیش داریم.

پدر و مادرت

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 مرحوم حاج غالمرضا قربانی
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۱۱/۴ از ساعت ۱۴/۳۰ 
الی ۱۵/۳۰ در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، 

 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های قربانی و سایر بستگان

ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در
 مراسم تشییع و  تدفین و ترحیم مرحوم مغفور

 حاج کربالیی منوچهر محمودآبادی 
شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز 
درگذشت آن عزیز سفرکرده امروز پنجشنبه ۹۷/۱۱/۴ 

از ساعت ۱۴ الی ۱۵ در محل هیئت محبان الزهرا )س( 
واقع در میدان شهدا برگزار می گردد

 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 
خانواده های محمودآبادی و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحومه  مغفوره 
کنیـز پرویزیـان 

)همسر مرحوم خسرو خسروی( 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۱۱/۴ از ساعت 

۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ در محل مسجد آیت ا... نابغ آیتی 
)واقع در خیابان مطهری( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های خسروی و فامیل وابسته

 انا هلل و انا الیه راجعون
       ضایعه ارتحال عالم فرزانه و انقالبی 

حضرت حجت االسالم والمسلمین

 حاج سید احمد رونقی )رحمت ا... علیه(  
امام جماعت خدوم و فقید  

مسجد صاحب الزمانی )عج( بیرجند 
 موجب تاثر و تاسف بسیار گردید.

 ایشان که از شاگردان 
 مرحوم آیت ا...  سید حسن تهامی )رحمت ا... (

بوده است، عمر پربرکت و گرانبهای خویش را در راه ترویج فرهنگ اسالمی و خدمت به اهالی 
محترم محله خیرآباد نو سپری نمود و بیش از  نیم قرن تالش و خدمت به نظام اسالمی

 و حضور فعال در راه خدمت به مردم شریف و مومن ، دعوت حق را لبیک گفت.
ضمن تسلیت صمیمانه به اهالی محل، به ویژه  بیت معزز و معظم  ایشان 

 علّو درجات آن روحانی بزرگوار را از خداوند متعال مسئلت می نماییم.

  هیئت حضرت علی اصغر )ع( بیرجند 
مجمع جهانی  حضرت علی اصغر )ع( خراسان جنوبی 

شادروان مهران میهن دوست
جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه ۹۷/۱۱/۴ 

از ساعت ۱۵/۱۰ الی ۱6/۱۰ در محل هیئت محترم 
ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی 
در این جلسه و ذکر فاتحه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی 

خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده  میهن دوست و سایر بستگان

به مناسبت سومین روز درگذشت جوان ناکام مرحوم مغفور 

 جناب آقای مهندس محمود  اشرفی گل
معاون محترم امور دام سازمان جهاد کشاورزی

انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را که حاصل تدبیر 
 تجربه و درایت شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده 

و توفیق روز افزون تان را از خداوند منان خواستاریم.

شرکت فروزان بیرجند 
 شرکت دان و علوفه خوشینه

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 مرحـوم علیرضـا عباسیـان
 )بازنشسته آموزش و پرورش(

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۱۱/۴ از ساعت 
التاسیس الی ۱6 در محل سالن جدید   ۱۵/۱۰ 
  هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(  )ورودی میدان فرزان( برگزار می گردد 

حضور سروران ارجمند موجب امتنان است. 
خانواده های عباسیان و سایر بستگان
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کاهش 60 درصدی معامالت مسکن

آخرین خبر- طبق آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تعداد معامالت مسکن در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶۰ درصد 
کاهش داشته است. آمارهای منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن و برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد در دی ماه امسال رکود بازار مسکن 
تثبیت شده و تعداد معامالت این بازار با کاهش ۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده است.

سرمقاله

کوپن را یاد بادا !

*امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ..یکی از پررنگ ترین 
خاطرات اوایل انقالب که برای بسیاری از جوانان هم 
کمتر ملموس است ،  توزیع کوپن های مواد غذایی 
است.کوپن هایی که در  اوضاع جنگی و نامساعد 
کشور، نیازهای مردم را برطرف می کرد و  دغدغه 
های  آنها در موضوع تامین مواد غذایی  به حداقل 
می رساند.حاال پس از چند دهه ،  در زمانی که جنگ 
اقتصادی علیه کشور به اوج خود رسیده است  شاهد  
تشکیل صف هایی هستیم که  گویا قرار است باری 
اینجا   در   که  ای  نکته  بردارند.اما  مردم  دوش  از 
متفاوت با گذشته هاست ، بی برنامگی وسوء مدیریت  
محسوس  در روند توزیع  کاالهای مورد نیاز عمومی 
است.اگر قبال برای برقراری عدالت ، کوپن توزیع  
می شد و اطالع رسانی  به موقع بود.این روز ها با 
توجه به اوضاع سخت تراز  زمان جنگ،  خبری از 
 برنامه ریزی و  مدیریت بهینه  توزیع نیست. چندی
 پیش بود که مسئوالن استان خبر خوش !بازگشت 
صف ها را این بار البته در قالب طرح تنظیم بازار  به 
مردم دادند. توزیع گوشت قرمز با توجه به قیمت 
سرسام آور آن در این میان بیش از همه به چشم آمد. 
این طرح  در اجرا  نارضایتی های بسیاری به دنبال 
داشت .شهروندان زیادی پس از ساعت ها ایستادن 
در صف وقتی که در می یافتند گوشت مناسبی به 
آنها نخواهد رسید یا اصال ایستادن چند ساعته آنها 
درسرمای زمستان در صف بیهوده بوده و موجودی 
توزیع کننده تمام شده است گاه حتی تا مرز درگیری 
و فحاشی  پیش می رفتند. نحوه اجرای این برنامه و 
نبود تقویم مشخص و محدودیت مراکز توزیع ومقدار 
آن نیز مزید بر علت شد   و این شائبه را ایجاد کرد 
که مسئوالن نه دغدغه حل مشکل مردم بلکه قصد  
انجام صوری برخی کارها را دارند کاری که بیشتر 
جنبه از سر باز کردن مردم  ودر حد یک گزارش 
عملکرد  است تا یک برنامه دقیق کارشناسی شده 
برای پاسخگویی به نیاز جامعه! اکنون روند صعودی  
قیمت گوشت قرمز در بازار استان بسیار باال رفته  
است. به گفته کارشناسان و مسئوالن امر ، از دالیل 
این کمبود ، نوسانات نرخ ارز و قاچاق دام و گوشت 
از کشور و استان است که باتوجه به شرایط استان  
شاید محسوس تر از سایر نقاط کشور است. در  وضع  
فعلی و با توجه به نیاز بازار و همچنین اشکاالت 
وارده بر نظام توزیع و راه حل پیش بینی شده ، بهتر 
است مسئوالن و متولیان امر فکری جدی و سریع 
برای بهبود شرایط برداشته و زمینه ای ایجاد کنند تا 
ضمن توزیع گسترده در مراکز متعدد و توجه به زمان 
پرداخت حقوق کارگران وکارمندان و... سهمیه مورد 
نیاز هر خانواده محفوظ بماندو بیش از این مردم بر 
سر تهیه مایحتاج روزانه خود چالش نداشته باشند.زیرا 
عملکردی چون توزیع گوشت و صف های  طویل  
مردم در وضعی که بسیاری از مسئوالن برخالف 
زمان جنگ در این صفها حضور ندارند واز درد مردم 
بی خبرند ،  هم عدالت را زیرسوال برده و  هم منجر 
به  نارضایتی وخشم  مردم  خواهد شد و این اتفاقا 
بی  و  خواهد  که دشمن  می  است  همان چیزی 
کفایتی مدیران این حوزه  آن  را تشدید خواهد کرد .

آخرین فرصت جاماندگان
 دریافت سود سهام عدالت

اقتصاد نیوز- از دی ماه امسال دوباره این امکان فراهم 
شده تا کلیه مشموالنی که تاکنون در سامانه سهام 
عدالت موفق به ثبت شماره شبای بانکی خود به نشانی
www.samanese.ir نشده اند، نسبت به ورود 
و ثبت شماره شبای معتبر بانکی خود در سامانه مذکور 
اقدام نمایند.بر این اساس آن دسته از مشموالنی که 
تا کنون موفق به ثبت شماره شبای معتبر بانکی در 
وجود  به  فرصت  از  نشده اند،  عدالت  سهام  سامانه 
آمده در این زمینه استفاده کنند. بدیهی است پس 
از راستی آزمایی شماره شبای بانکی ثبت شده توسط 
بانک های عامل، سود عملکرد سال ۱۳۹۵ و در مرحله 
بعد سود عملکرد سال ۱۳۹۶ این دسته از مشموالن 
توسط سازمان خصوصی سازی به حساب آنان واریز 
خواهد شد. اقدامات آماده سازی جهت واریز سود سهام 
عدالت سال ۱۳۹۶ شرکت های سرمایه پذیر سهام 
عدالت ویژه گروه مشموالن روستائیان و عشایر سراسر 
کشور در سازمان خصوصی سازی در حال انجام است.

خبر خوش

باشگاه خبرنگاران جوان- با توجه به افزایش تعداد تلفات 
تصادفات رانندگی و افزایش تخلفات، ناجا به فکر آن افتاده 
که طرح افزایش جرائم رانندگی را کلید بزند.کاهش قدرت 
بازدارندگی جرائم ارتباط مستقیم با افزایش میزان تصادفات 
داشته است و طبق آماری که از مرجع پزشکی قانونی کشور 
در هشت ماهه  سال ۱۳۹۷ به دست آمده است میزان آمار 
تصادفاتی که منجر به فوت افراد شده، نسبت به سال گذشته 
۰.۶ درصد افزایش پیدا کرده است. مهران قربانی عضو هیئت 
مدیره  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در رابطه با 
تصادفات جاده ای اظهار کرد: رشد ۳.۵ درصدی تصادفات 
با رشد ترافیک های جاده ای ارتباط مستقیم دارد و با افزایش 
۱۳ تا ۱۴ درصدی ترافیک جاده ها افزایش تصادفات جاده ای 
اتفاق عجیب و غریبی نیست. وی افزود: یکی از دالیل افزایش 
ترافیک و به دنبال آن تصادفات جاده ای کاهش سفرهای 
هوایی به مقاصد داخلی و خارجی است. لذا به دلیل افزایش 
قیمت بلیت هواپیما میزان تمایل به سفرهای هوایی داخلی و 
خارجی کاهش پیدا کرده است و بخشی از تقاضای سفر به 
شبکه های جاده ای منتقل شده است. تعداد افرادی که بر اثر 
تصادفات درون شهری و برون شهری جان باخته اند ۱۱۶۰۸ 

نفر و تعداد مصدومان ناشی از تصادفات ۲۵۹۹۸۸ نفر گزارش 
شده است. در تصادفات درون شهری، استان فارس با باالترین 
میزان تصادف در صدر جدول قرار گرفته است و همچنین 
استان کهگیلویه و بویراحمد با کمترین میزان تصادفات به 
عنوان کم تلفات ترین شهر در تصادفات شناخته شده است.

سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 
راهور ناجا نیز اظهار کرد: عدم توجه به جلو و عدم رعایت حق 
تقدم عامل ۶۴ درصد تصادفات است و پس از آن تخطی 
از سرعت مطمئنه، تغییر مسیر ناگهانی و انحراف به چپ در 

رتبه های بعدی تصادف های درون شهری قرار گرفته اند. 

طرح افزایش جرائم رانندگی کلید خورد

ایسنا-بیات یکی از فروشندگان خودرو در اصفهان با اشاره 
به افزایش قیمت خودرو طی چند روز گذشته به خبرنگار 
ایسنا، گفت: رکود یکی از دالیل افزایش قیمت خودرو 
امروز مدیریت درستی  بازار خودرو  از سوی دیگر  است، 
ندارد و مگر می شود از میزان خودرویی که در کشور تولید 
می شود، بی اطالع باشیم و یا قیمت آن نامشخص باشد!
وی با بیان اینکه پراید ۲۹ میلیون تومانی در هفته گذشته، 
اکنون به بیش از ۳۶ میلیون تومان رسیده است، افزود: 
متاسفانه در حالی  که ادعای تولید خودرو داخلی داریم، با 
نوسانات نرخ ارز و تحریم ها شاهد افزایش قیمت خودروهای 
به ظاهر داخلی هستیم.این بنگاه دار در خصوص اینکه 

چرا قیمت خودروها روزانه تغییر و روندی صعودی دارد، 
تأکید کرد: متأسفانه گرانی ها برای دولت عادت شده است 
بین المللی  استانداردهای  پراید که  و خودرویی همچون 
در  نیست  قبول  مورد  دنیا  کجای  هیچ  و  ندارد  هم  را 
می شود. گران  روزبه روز  مدیریت  سوء  دلیل  به  ایران 
می شود  تولید  کشور  در  خودرو  اینکه  به  اعتقاد  با  وی 
نمی کنند،  عرضه  خودروساز  شرکت های  اما 
از  را  خودرو  می توانند  راحتی  به  مردم  کرد:  تصریح 
اما  کنند،  خریداری  بازار  روز  قیمت  به  نمایندگی ها 
نمی شود. عرضه  نمایندگی  قیمت  به  خودرویی  هیچ 
بیات در خصوص تفاوت فاحش قیمت خودرو در نمایندگی ها 
و بازار آزاد، گفت: متأسفانه نمایندگی ها، خودروها را به بازار 
عرضه نمی کنند و با نگهداری آن در انبارها، در زمان کمبود 
در بازار، قیمت ها را باال می برند.    وی افزود: با وجود کاهش 
نمایندگی ها  به  را  خودرو  خودروساز،  شرکت های  تولید، 
تحویل می دهند، اما نمایندگی ها از فروش ممانعت می کنند 
و به قیمت روز خودروها را تحویل می دهند و دیگر ثبت نام 
جدیدی ندارند. وی تصریح کرد: متأسفانه قیمت نمایندگی 
است. مردم  فریب  به  نوعی  خودروساز  شرکت های 

نمایندگی ها عامل گرانی خودرو هستند

توزیع یک بسته حمایتی تا عید نوروز

عصر اعتبار- رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه بسته های حمایتی دولت تا عید نورز 
یک بار دیگر توزیع می شود، خواستار برطرف شدن نواقص 
موجود در نحوه توزیع این بسته ها شد. سلمان خدادادی   
اظهار کرد: دولت در بسته های حمایتی کار بسیار خوبی 
را آغاز کرده اما در مکانیزم توزیع بسته ها نواقصی است، 
به طوری که جامعه هدف زیاد مشخص نیست، مطالعات 

شناسایی  هنوز  نیز  برخی  و  نشده  زمینه  این  در  دقیقی 
نشد ه اندوی بیان کرد: در این زمینه کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی شش جلسه با مسئوالن مربوطه 
از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، سایر مسئوالن و کارشناسان برگزار 
کرده که در حال هدفمند کردن آن هستیم تا بسته های 
نیازمند  و  درآمد  کم  افراد  به  موقع  به  و  خوب  حمایتی 
پرداخت شود.خدادادی همچنین به برنامه های کمیسیون 
دستمزد  مورد   در  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی 
کارگران برای سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: امسال بیشترین 
جلسات را کمیسیون با شورای کار در این زمینه برگزار 
کرده  و به دنبال این هستیم بیشتر از سقف اعالم شده 

دولت که ۲۰ درصد است، مصوب کنیم.

گرانی تقصیر مرغ است یا جوجه؟

انجمن صنفی تولیدکنندگان  اقتصاد آنالین- دبیر 
جوجه یکروزه گفت: قیمت ۲۵۵۰ تومانی که انجمن 
با ۱۰ درصد تغییر برای هر قطعه جوجه یکروزه در 
که  بود  زمانی  برای  است  کرده  تعیین  سالجاری 
قیمت ذرت ۱۱۰۰ تومان و سویا ۲۳۰۰ تومان اعالم 
شد، اما اکنون این قیمت ها بسیار افزایش یافته و 
جهش  نیز  ریزی  جوجه  برای  مرغداران  تقاضای 
چشمگیری داشته است. مصطفی مصطفوی با بیان 
اینکه مبنای تعیین قیمت جوجه یکروزه نباید قیمت 
کنندگان  تولید  زمانی  اظهار کرد:  باشد،  تمام شده 
جوجه یکروزه با زیان سنگین هر قطعه را کمتر از 
۳۰۰ تومان به مرغداران فروخته اند و اکنون برای 
و  عرضه  داد:  ادامه  وی  است.  زیان  جبران  ها  آن 
باید مبنای قیمت جوجه یکروزه باشد و در  تقاضا 
برای  مرغداران  تقاضای  افزایش  با  حاضر  حال 
جوجه ریزی رو به رو هستیم.مصطفوی ، مرغداران 
را مقصر افزایش قیمت جوجه یکروزه عنوان کرد.

ناجا: مشکل صدور کارت 
خودرو برطرف شد

در  تعلل  چرایی  درباره  ناجا  سخنگوی  فارس- 
داد. توضیح  خودرو  کارت  تحویل  و  صدور  روند 
سردار احمد نوریان سخنگوی ناجا در پاسخ به این 
سوال که چرا روند تحویل کارت خودرو زمان بر شده 
است، اظهار کرد: در شرکت پشتیبان طرف قرارداد ناجا 
برای تأمین مواد اولیه برای تولید کارت ها مشکلی 
پیش آمده بود که بحمدا... اخیرا برطرف شده و »ریت« 
تولید صدور این کارت ها به روال قبل برگشته است.
سخنگوی ناجا بیان کرد: درگذشته روزانه ۴۰ هزار عدد 
از این کارت ها صادر می شد ولی به دلیل مشکالتی 
که در تأمین مواد اولیه بوده، این عدد تقلیل پیدا کرده 
یافت. خواهد  روند صدور سرعت  آینده  هفته  از  و 

ورود سامانه بارشی به
 کشور از اواسط هفته آینده

فارس-یک کارشناس هواشناسی برجسته با اعالم 
این خبر که یک سامانه گرم و مرطوب از اواسط هفته 
آینده وارد کشور شده و تا ۱۵ بهمن ماه به طور متناوب 
بارندگی ایجاد خواهد کرد، گفت: هوا تا اواسط بهمن ماه 
گرم تر از نرمال خواهد بود.حسین اردکانی از بنیانگذاران 
هواشناسی در ایران با بیان اینکه طبق سنت ایران بازه 
زمانی ۶ تا ۱۴ بهمن چهار،چهار نامیده می شود گفت: 
این بازه زمانی به این صورت است که ۴ روز پس از 
اتمام چله بزرگ )از اول دی ماه تا ۱۰بهمن( و ۴ روز 
شروع چله کوچک )۱۰ بهمن تا ۳۰ بهمن( را در بر 
می گیرد. وی با اشاره به اینکه در بازه زمانی چهار، چهار 
امسال به استثنای مناطق مرتفع، هوای بارانی و نسبتا 

گرمی را برخالف سال گذشته تجربه خواهیم کرد.

فروش بلیت های سیستمی
 به صورت چارتری ممنوع شد

مهر- سازمان هواپیمایی کشوری از ابالغ بخشنامه 
الزام شرکت های هواپیمایی به فروش بلیت هواپیما 
داد. خبر  ماه  بهمن  اول  از  سیستمی  صورت   به 
بر  مبنی  ابالغی  سیاست های  اجرای  راستای  در 
فروش بلیت پروازهای چارتری به صورت سیستمی 
و با توجه به پایش بازار و بررسی های صورت گرفته 
پیش از این بعضا شاهد فروش بلیت پروازهای برنامه 
ای به صورت چارتری بوده ایم که این امر مغایر با 
بخشنامه های ابالغی سازمان هواپیمایی کشوری 
است. بر همین اساس سازمان هواپیمایی کشوری 
تمامی شرکت های هواپیمایی را ملزم کرد از بهمن 
ماه جاری در کلیه مسیرها فروش خود را به صورت 
سیستمی عرضه کرده و مقررات تغییر و ابطال را 
اعمال و هنگام فروش بلیت به مسافران اطالع رسانی 

الزم را انجام دهند.

ایرنا- افزایش نرخ ارز و معنادار شدن تفاوت قیمت بنزین داخلی 
با نرخ جهانی، قاچاق سوخت، مصرف باال و میزان زیاد یارانه 
سوخت، تکرار سناریوی سهمیه بندی و آزادسازی قیمت آن را 
در جامعه و در میان مسئولین موجب شده است. مدیرعامل 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفته است که در ایران 
سالیانه ۴۵ میلیارد دالر یارانه انرژی پرداخت می شود. ضمن 
اینکه ۵۰ درصد یارانه انرژی به سه دهک ثروتمند جامعه 
می رسد که بهای سوخت آنها سه درصد از هزینه هایشان را 
تشکیل می دهد. در حال حاضر قیمت بنزین در فوب خلیج 
فارس حدود ۴۰ سنت در هر لیتر است که براساس نرخ ارز در 
سامانه نیما حدود ۳۴۰۰ تومان ارزش گذاری می  شود. از این رو 
در ایران در حال حاضر هر لیتر بنزین با یارانه ای حدود ۲۴۰۰ 
تومان به فروش می رسد. پیش از این محمدباقر نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه در تشریح جزئیات الیحه بودجه سال 
آینده گفته بود: در این الیحه قیمت بنزین ۱۰۰۰ تومان دیده 
شده و برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداریم. 
طبق نظر برخی از کارشناسان، مساله آزاد سازی نرخ بنزین با 
توجه به ضروریات یاد شده، امری مهم بوده و نیازمند فراهم 
بودن بسترسازی الزم است. در مورد موضوع بنزین و چرایی 
ضرورت سهمیه بندی و آزادسازی قیمت آن، کاظم جاللی 
نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان 
اینکه اگر از مصرف بیش از حد بنزین در داخل کشور پیشگیری 
نکنیم از سال ۱۳۹۹ مجددا واردکننده بنزین می شویم، گفته 
است: این اتفاق به این دلیل رخ می دهد که بخشی از بنزین 
ما قاچاق می شود و بخشی از آن هم از این جهت است که 
قیمت حامل های انرژی برای اقشار مرفه ما کم است ،  بنابراین 
مصرف آنان به همین میزان هم باالست، پس ما یک منطقی 
را باید در کشور طی بکنیم و آن این است که هرکس به هر 
میزانی که در کشور می خواهد رفاه داشته باشد باید هزینه آن 

را هم پرداخت کند.

وی در ادامه افزود: دو راه برای این کار وجود دارد، یکی اینکه 
سهمیه ای برای خودروها در نظر گرفته شود و فراتر از آن آزاد 
محاسبه شود، دوم هم این است که ما برای مردم یعنی برای 
تعداد ایرانی ها یک سهمیه ای در نظر بگیریم، مثال بگوییم به 
ازای هر ایرانی بیست لیتر بنزین هزار تومانی در اختیارشان قرار 

می گیرد و فراتر از آن قیمتش گران تر می شود.

 بررسی تاریخی موضوع 
هر چند نکات تازه ای همچون اعطای سهمیه بنزین به افراد 
به جای خودرو در پیشنهادهای مطرح شده وجود دارد اما این 
پیشنهادات با اندکی تفاوت در سال ۱۳۸۶ نیز اجرا شده است . 
در سال های اخیر جهت گیری عمده سیاست ها در بازار بنزین 
بر افزایش تدریجی قیمت ها در ابتدای هر سال استوار بوده و 
در کنار آن برای توسعه حمل و نقل عمومی نیز اقداماتی انجام 
شده است. در قانون بودجه سال ۱۳۸۳، با توجه به عمیق شدن 
مشکل واردات بنزین و به منظور مدیریت تقاضای بنزین، مقرر 
شده بود که از نیمه دوم این سال سوخت گیری با استفاده از 
کارت هوشمند انجام شود، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت 
ها این موضوع تا سال ۱۳۸۶ به تعویق افتاد. اهمیت موضوع 
حمل و نقل و نگاه به مساله بنزین از ابتدای مجلس هفتم به 
طور جدی تری مورد توجه قرار گرفت. در فاصله سال های 
۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ تصویب قوانینی چون توسعه حمل و نقل 
عمومی و مدیریت مصرف سوخت و حمایت از سامانه حمل 
و نقل ریلی شهری و حومه بیانگر اهتمام جدی حاکمیت به 
موضوع بنزین بود. همزمان با تصویب این قوانین طبق بند 
»و« تبصره »۱۳« قانون بودجه سال ۱۳۸۶دولت موظف شد 
حداکثر از ابتدای خرداد ماه ۱۳۸۶ بنزین را با استفاده از کارت 
هوشمند و به صورت سهمیه ای توزیع کند.اکنون بعد از گذشت 
بیش از یک دهه، جامعه هم تجربه سهمیه بندی و آزادسازی 
قیمت بنزین و اعطای یارانه ها را دارد و هم پیامدها و تبعات آن 

را به چشم دیده است.

نرخ واقعی و خودروهای خوش اشتها
طبق آمار تا سال ۱۳۷۶ خودروسازان داخلی ساالنه تنها ۱۶۵ 
هزار خودرو تولید می کردند. از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ تعداد خودروهای 
شماره گذاری شده در کشور ساالنه حدود ۶۰ درصد رشد داشته 
است. در سال ۱۳۸۵ رکورد تولید یک میلیون خودرو در سال 
شکسته شد، اکنون آمارها از وجود بیست میلیون خودرو و 

مصرف حدود ۹۰ میلیون لیتر بنزین در روز حکایت دارند.
کارشناسان در پیدایش وضعیت کنونی بنزین )قاچاق و مصرف 
باال( چند موضوع را مورد توجه قرار می دهند . یکی اینکه قاچاق 
بنزین ارتباط مستقیمی با نوسانات نرخ ارز دارد. بنابر این یک 
راه حل اصلی جلوگیری از قاچاق سوخت، کنترل و پایین آوردن 
نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی است. زیرا جلوگیری از قاچاق 
از طریق افزایش قیمت بنزین و رساندن آن به قیمت جهانی یا 
همان فوب خلیج فارس تا زمانی کارساز خواهد بود که نرخ ارز 
ثابت بماند. چنانچه نرخ ارز به صورت جهشی افزایش یابد دوباره 
فاصله قیمت داخلی و قیمت فوب خلیج فارس بیشتر شده و 
مشکل قاچاق نیز باز خواهد گشت.دوم، صنعت خودروسازی 
داخلی، طی سال های گذشته، میلیون ها خودروی پرمصرف 
)در مقایسه با میانگین جهانی( و بعضا بی کیفیت، را راهی 
جاده ها و خیابان های کشور کرده است. بنابراین بخش قابل 
توجهی از مصرف سوخت ناشی از به روز نبودن خودروهای 
داخلی است. پس بخشی از کاهش مصرف بنزین نه با افزایش 
قیمت که با حل موضوع سوخت خودروهای داخلی و به طور 
کلی عرضه خودروهای کم مصرف به بازار اتفاق خواهد افتاد.
براساس آمارهای منتشر شده، در ایران به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر 
به طور متوسط ۷.۸ لیتر بنزین مصرف می شود در حالی که 
میانگین آن در اروپا ۵.۵ لیتر است که برای کاهش آن به ۴ لیتر 
برنامه ریزی کرده اند. سومین مورد به حمل و نقل عمومی 

باز می گردد. در مقایسه با اهداف برنامه های توسعه )از جمله 
برنامه های چهارم و پنجم( کشور پیشرفت مناسبی در حوزه 
توسعه و گسترش حمل و نقل عمومی نداشته است.بنابر این، 
ناوگان حمل و نقل عمومی از یک طرف مردم را به استفاده از 
خودروی شخصی سوق می دهد و از طرف دیگر خود نیز یکی 

از پرمصرف های سوخت به شمار می رود.  

دور تکرار باطل
طبق نظر کارشناسان، جامعه به طور کل و اقتصاد به طور 
خاص سیستم و نظامی است که از اجزای مختلف مرتبط با 
هم تشکیل شده است. تغییر در هر جز باید با تغییر در سایر 
اجزا هماهنگ باشد. نمی توان از تغییر قیمت و آزادسازی قیمت 
سوخت سخن گفت اما خودرو را که جزو جدایی ناپذیر سوخت 
است، گسترش حمل و نقل عمومی و افزایش سطح درآمدها را 
نادیده گرفت. بدون تردید خودرو و بنزین یک جزو جدایی ناپذیر 
دیگر هم دارند که حمل و نقل عمومی است. درواقع عرضه 
خودروی باکیفیت، کم مصرف و ارزان قیمت در کنار توسعه 
حمل و نقل عمومی متناسب با نیازهای جامعه پیش شرط 
های اصلی آزادسازی قیمت بنزین هستند. هر گونه فرهنگ 
 سازی در این زمینه نیز به دنبال موارد یاد شده امکان پذیر است.
در صورت عدم توجه به بسترسازی های الزم، سناریویی که 
۱۳۸۶ اتفاق افتاد و اکنون در حال تکرار است دوباره در آینده 
نه چندان دور تکرار خواهد شد. پس سهمیه بندی و آزادسازی 
قیمت نمی تواند به تنهایی راه حلی ریشه ای برای حل مساله 
بنزین باشد. ضمن اینکه کارشناسان نسبت به آثار مستقیم و غیر 

مستقیم تورمی آن نیز هشدارهای جدی می دهند.

بنزین؛ نرخ واقعی، عدالت توزیعی و خودروهای خوش اشتها !

حذف ۲ صفر یا ۴ صفر؟

عصر اعتبار- اعالم بانک مرکزی مبنی بر حذف ۴ صفر از پول 
ملی پس از انجام اصالحات بانکی و پولی، سر و صدای زیادی 
در رسانه ها ایجاد کرد و نظرات مخالف زیادی نسبت به آن ابراز 
شد که مهم ترین محور مخالفت ها بی اثر بودن آن، ایجاد تورم 
و هزینه انجام آن بود. حقیقت آن است که حذف ۴ صفر در 
رسانه ها درست ارائه نشد. در بیانیه های بانک مرکزی عنوان شد 
که با حذف ۴ صفر، تومان جایگزین ریال می شود و هر واحد 

تومان شامل ۱۰۰ ریال است که این موضوع کمتر موردتوجه قرار 
گرفت.بنابراین در عمل دو صفر از پول ملی حذف می شود و نه ۴ 
صفر! چون با در نظر گرفتن اجزای ۱۰۰ ریالی برای تومان عمال 
۲صفر دیگر در چرخه مبادالت باقی می ماند. به خوبی می دانیم 
که ریال فعلی )۱۰۰ دینار!( و تومان فعلی )۱۰ ریال( با ارزش 
اسمی شان مدت هاست از محاسبات روزمره اقتصاد عمال حذف 
شده اند و وجود خارجی ندارند. شاید در ۱۰ سال گذشته هیچ کدام 
از ما یک ریالی یا دو ریالی )برای تلفن همگانی( یا اسکناس 
۱۰۰ ریالی )۱۰ تومانی!( را ندیده ایم. یعنی ریال و تومان رسمی 
مدت هاست که از سیستم پرداخت کشور عمال حذف شده و در 
بین سکه های رایج فعلی، سکه کمتر از هزار ریالی یافت نمی شود. 
اگر بانک مرکزی موضوع حذف ۲ صفر را به جای حذف ۴ صفر 

مطرح می کرد با مخالفت های کمتری روبه رو می شد.
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول

به موجب اجرائیه کالسه پرونده ۹۴۰۹۹۸۵۱۱۴۸۰۰۱۱۰ واصله از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند 
آقای مهران وفائی فرد فرزند حسین تاکنون به پرداخت مبلغ ۱/۳۴۲/۲۷۷/۸۰۳ ریال در حق آقای علی حسین 

مرادی و مبلغ ۳۷/۵۰۰/۰۰۰  ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده و در همین راستا محکوم علیه یک 
قطعه پالک ثبتی ۸ فرعی از ۲۰۰۴  اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در سه کیلومتری مود معرفی و با مشخصات ذیل: دیمه زار، فاقد 
کشت، ماهیت کاربری اراضی در حال حاضر زراعی دیم و فقدان منبع آبی، توسط کارشناس رسمی دادگستری توصیف و به مبلغ 

۱/۳۰۷/۷۸۴/۶۰۰ ریال ارزیابی گردیده است.
 مقرر گردید ملک مذکور در مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری سربیشه، از طریق مزایده 
 به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.

۱۰ درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق 
دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت ۱۰ درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید توسط مقام قضایی 
ذیصالح اموال فوق الذکر به خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی که افرادی مایل به بازدید می باشند می توانند ۵ روز قبل از 

برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد.

مظفری - قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری سربیشه

دادگستری کل استان خراسان جنوبی شغلی نو با هزینه کم و درآمد عالی 

تکثیر و پرورش زالوی طبی
 آموزش ، مشاوره و اجرا همراه با موسسه زالو پروران شرق

 به شماره ثبت 443  
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ثبت دو میلیارد و 570 میلیون تومان وقف در قاین

صداوسیما- مردم قاین از ابتدای سال دو میلیارد و 570 میلیون تومان وقف کردند. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قاین گفت: از ابتدای امسال تاکنون پنچ فقره وقف در این شهرستان به ثبت رسیده است. 
 حجت االسالم رحیمی افزود: این وقفیات شامل زمین مزروعی، ساختمان دبستان مدرسه صدیقه طاهره )س( قاین، سه باب مغازه تجاری و آب قنات است که برای امور قرآنی، تعزیه حضرت سید الشهدا )ع(

سالم آوای گرامی که حرف دل مردم را به مسئوالن  و امور فرهنگی و آموزشی وقف شده است. وی گفت: ۹5۱ موقوفه در شهرستان قاین وجود دارد که از این تعداد ۶0۸ موقوفه متصرفی، 5۱ موقوفه غیرمتصرفی و ۲۱7 موقوفه مسجد است.
واضح می رسانید. من ساکن روستای حسین آباد 
سادات 5کیلومتری شهرهستم این روستا هنوز هیچ 
مکان تفریحی برای کودکان و نونهال ندارد حتی 
این  ورزشی  و  تفریحی  سبز  فضای  ازیک  دریغ 
کودکان و نونهاالن پارک دیدن را آرزویی برای خود 
می دانند با توجه به اینکه اینجا ۱50خانوار زندگی می 
کنند  از مسئوالن عاجزانه خواهشمندم فرزندان این 

دیار گمشده را فرزندان خود بدانند. با تشکر
۹۱5...0۸7
سالم آوا در پیامکی که چاپ کردید درباره مدرس 
شروع  حفاری  که  نمود  اعالم  گاز  شرکت   4۸
پروژه  ولی  ارگانها  از  تعدادی  هماهنگی  با  شد 
واضح  و  روشن  چرا   .... دستور  به  شد   متوقف 
نمی گویید کدام ارگان جلوگیری می کند تا کی 
کارشکنی  و  کارکرد  و  از عمل  شفاف  نباید  مردم 
بعضی ارگانها با خبر باشند. مثل اینکه باید مسایل 
کوچک این شهر رسانه ای شود تا مسئوالن بدانند 

که برای خدمت آمده اند نه قدرت
۹۱5...3۲۶
چه تفاوتی در پیاده روی خیابان ارتش وجود دارد 
که پلیس  خودروهای پارک شده  در حاشیه کوچه 
بهاران را جریمه می کند اما خودروهای پارک شده 
در حاشیه فرماندهی انتظامی بیرجند را نمی بیند؟!!! 

لطفا ۱۹7رسیدگی کند
۹۹0...070

سالم خدمت استاندار محترم با توجه به افزایش نجومی 
مسکن که نتیجه مزایده هاست خواهشمندیم با افزایش 
محدوده شهر و واگذاری زمین جلوی افزایش های 

نجومی زمین و مسکن در بیرجند را بگیرید.  با تشکر
۹۱5...4۸4
کوچه  یک  که  بهشتی ۲۸  شهید  میالن  آسفالت 
محل  خراب هست.  خیلی  است  تردد  پر  و  شلوغ 
نیز بدنی  تربیت  کل  اداره  و  استادیوم  آمد  و   رفت 

می باشد و از بعضی خیابان های شهر شلوع تر هست. 
از شهرداری خواهانیم پیگیری بفرمایند. 

۹۱5...۱35
توقف  دقیقه  پنج  برای  که  رانندگی  و  راهنمایی  از 
دارم  خواهش  نویسند  می  قبض  سریع  خیابون  تو 
اینکه  با  بردارند   4 مفتح  برای  فکری  بعدازظهرها 
پارکینگ اونجا خالیه افراد هر طور دوست دارن خالف، 
دو طرف، جلوی خونه مردم، پارک می کنند که ماشین 

از وسط رد نمیشه هر روز همین مشکل هست
۹۱5...۲۸۱

سبد حمایتی راننده ها که بیمه تامین اجتماعی هستند 
کی واریز می شود؟

۹35...۱۶7
شورای شهر بیرجند لطفا با تشکیل کارگروهی عادل 
نسبت به شمارش دقیق درختان باغهای تاریخی 
شوکت آباد، رحیم آباد، امیرآباد، معصومیه و منظریه 
سراب جهت جلوگیری از خشک شدن عمدی و یا 
غیر عمدی و رسیدگی بیشتر به درختان اقدام فرمایید
۹۱5...۲54
خواهش می کنیم سرعت گیرهای سنگی برخی از 
خیابان های شهر را یک روکش آسفالتی بریزین 
خیلی زیان آوره تو هیچ شهری از ایران همچین 

موانعی نیست
۹۱5...770

چرا فکری برای قاچاق بی رویه دام نمی شود که 
هم باعث افزایش قیمت گوشت شده و هم دامداری 
و دامپروری را به مخاطره می اندازد، مرزبانی بیشتر 

مراقبت کنند.
۹۱0...۲50

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

مرزی  روستاهای  مردم  از  نیمی  گذشته  سال  چند  در 
خراسان جنوبی به دلیل بیکاری ناشی از خشکسالی مهاجرت 
کردند، اما با آمدن قرارگاه پیشرفت و آبادانی و چرخیدن چرخ 
زندگی، جمعیت زیادی از مردم دوباره به زادگاه شان بازگشتند 
تا طعم زندگی را با مشاغل و حرفه های جدید در کنار یکدیگر 
تجربه کنند. به گزارش فارس، در کوچه پس کوچه های روستا 
قدم می گذارم، کوچه هایی که روزی صدای جنب و جوش 
خنده کودکان روستا و گاهی صدای زنگوله گوسفندان به 
آمد  و   رفت  آن  در  روزی  که  کوچه هایی  می رسید،  گوش 
بود و هر روز صبح خروس خوان کدبانوی خانه در خانه را 
آب  و جارو می کرد اما خشکسالی، امان از خشکسالی که 
تاب همه را بریده است، خشکسالی سبب شده تا دیگر از 
کوچه پس کوچه های روستا صدایی بلند نشود، در خانه ها باز 

است اما اثری از صاحب خانه نیست.

سکوت روستاهای خشکسالی زده  شکست،
بازگشت حیات

گویا سکوتی مرگبار در برخی از روستاها حاکم شده است، این ها 
را حاجیه لیال برایم گفت، او که از بهار زندگی اش بیش از 70 
سال می گذرد و به قول خودش سرد و گرم زندگی را چشیده 
از خاموشی زندگی در برخی روستاها می گوید، آهی می کشد، 
چوب دستی اش را بر زمین می کوبد و گوشه چشمش را پاک 
می کند، نگاهش به آسمان است، منتظرم تا از آثار خشکسالی 
برایم بگوید، از خاطراتی که در این روستای متروکه جا مانده و 
دخترک روستایی که معلوم نیست در کجا و حاشیه کدام شهر 
گذران زندگی را می کند، هنوز بغض هایش تمام نشده بود که 
مرا به سمت قنات روستا فرامی خواند، قناتی که آب در آن جریان 
دارد و گویی حاال دوباره زندگی روی خوشش را به این آبادی 
نشان داده است، با او همراه می شوم.خانه های خشتی، شبیه بیشتر 
خانه های روستایی خراسان جنوبی است، اما داخل خانه های روستا 
هنر جلوه ای خاص بخشیده بود، سه زن با دستانی حنابسته درون 

خانه قالی می بافند.

کارگاهی به رنگ سپند، سالم و صلوات

از خانه اول بیرون آمده و به سمت کارگاهی می روم که نرسیده 
بوی سپند، سالم و صلوات بلند است، اشعار »تا به جا، جا به تا 
یکی زیر دو تا روی« توسط دختران جوان کارگاه در حال تکرار 
است، وارد کارگاه می شوم، اتاقی نسبتاً بزرگ که چند دار قالی، 
حوله بافی و گلیم بافی در آن نمایان است، پشت هر دار می توان 
دخترانی را دید که این روزها خدا را بابت حال خوب شان و جریان 

دوباره زندگی در روستا شاکر است.

کام تلخ روستاهای خراسان جنوبی شیرین شد

کبری سادات از آن طرف روستا به سمت مان می آید، او هم 

در خانه اش به همراه چند بانوی دیگر شیرینی، درست می کنند 
و با تشکیل و راه اندازی شرکت تعاونی حاال کمک خرج زندگی 
شده اند و تلخی خشکسالی چند ساله را این گونه در کام اهالی 
روستا شیرین می کنند. در بین کوچه که به راه ادامه می دهیم 
شان کدام  هر  می شود،  شان  پیدای  یکی یکی  روستا   زنان 

 

کشاورزی،  دنبال  به  یکی  هستند،  حرفه ای  و  کار  مشغول 
دیگری به دنبال جمع کردن تخم مرغ و پدر هم از سر زمین 
کشاورزی می آید، اینجا همه خدا را شاکرند که بعد از چند سال 
خشکسالی اما به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی زندگی روی 

خوشش را به مردم مناطق مرزی نهبندان نشان داده است.

چراغ زندگی مردم در روستاهای مرزی روشن شد

گرچه هنوز هم خشکسالی و کمبود آب مهم ترین مشکالت این 

مردم است، اما قرارگاه پیشرفت آبادانی در مهم ترین اقدام خود با 
ایجاد اشتغال و حیات  بخشی دوباره به قنات ها به دنبال آبادانی، 
احیای روستا و جلوگیری از مهاجرت است.کرمعلی دستش را به 
سمت آسمان بلند کرده و خدا را بابت این خدمات و بازگشت حیات 
به روستا شکرگزار است و اینگونه می گوید: خدا را شکر چراغ 

زندگی مردم در دهستان میغان، روستای سیدال و دیگر روستاهای 
نهبندان این روزها با همت مردان سپاه و بسیج روشن است.

بازگشت رونق روستاها با همت قرارگاه پیشرفت و 
آبادانی/ آغاز مهاجرت معکوس

وی با بیان این که با ورود قرارگاه پیشرفت و آبادانی رونق در 
زندگی مان ایجاد شده و هر مشکلی داشته باشیم، حتی تلفنی 
مشکل مان برطرف می شود. پیرمرد روستایی ادامه می دهد: در 

چند سال گذشته نیمی از مردم روستاهای مرزی خراسان جنوبی 
به دلیل بیکاری ناشی از خشکسالی مهاجرت کردند، اما با آمدن 
قرارگاه پیشرفت و آبادانی و چرخیدن چرخ زندگی، جمعیت 
زیادی از مردم دوباره به زادگاه شان بازگشتند تا طعم زندگی 

را با مشاغل و حرفه های جدید در کنار یکدیگر تجربه کنند.

فعالیت قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
در 6 دهستان

بیان  با  آبادانی خراسان جنوبی  جانشین قرارگاه پیشرفت و 
این که کار جهادگران در ۶ دهستان آغاز شد، اظهار کرد: 
و  مهاجرت  از  جلوگیری  برای  آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه 
آبادانی روستاها فعالیت دارد. هنری با بیان این که مردم در 
برخی روستاها به خودباوری رسیده و تالش می شود روی 
پای خود بایستند، افزود: مردم کارها را با همکاری قرارگاه 

ضریب  به  توجه  با  و  می برند  پیش  آبادانی  و  پیشرفت 
محرومیت باال در نهبندان دو دهستان فعال است.

اقدامات اولویت دار در دستور کار

هنری افزود: کار قرارگاه پیشرفت و آبادانی در بخش های 
اقتصاد، اشتغال، تعلیم و تربیت، عمران و سالمت است که در 
روستاها تالش شده صنایع دستی در بخش تولیدات هم در 
مسیر خود قرار گیرد و برای فاز جدید تالش داریم اقدامات 

اولویت دار را با نگاه های کارشناسی جمع بندی کنیم.
به راستی توانمندسازی و تثبیت جمعیت از اهداف مهم قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی است که با گذری در برخی از روستاها 

می بینیم این قرارگاه به هدفش نزدیک شده است.

فعالیت 27 امام روستا در 6 دهستان

مسئول کارگروه فرهنگی و اجتماعی قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
نیز در گفتگو با فارس از معرفی ۲7 نیرو به عنوان امام روستا 
در ۶ دهستان هدف قرارگاه پیشرفت و آبادانی خراسان جنوبی 
خبر داد و افزود: این افراد در عرصه های مختلف کارها را جلو 
می برند و یکی از فعالیت های این افراد الگوسازی در زمینه های 
است. حجت االسالم مصطفی  روستایی  اقتصاد  و  معیشت 
پشت  اگر  می کنند  فکر  جوانان  گاهی  افزود:  محمددوست 
میز بنشینند یعنی مشغول به کار شده اند اما وقتی که امام و 
راهبر روستا خود به کار کشاورزی و دامداری مشغول باشد و 
مایحتاجش را از این راه تأمین کند، روستاییان و به ویژه جوانان 

نیز تشویق به انجام این گونه کارها می شوند.

طالب هم پای کار آمدند

وی ادامه می دهد: موضوع دیگر پای کار آمدن حوزه های 
پیگیری  و  فرهنگی  مسائل  تقویت  برای  استان  علمیه 
مدیران  که  بود  دهستان هدف  روستاییان ۶  خواسته های 
مدارس علمیه، طالب نخبه و غیره در قالب اردوهای جهادی 
به این روستاها رفته اند و می روند. مسئول کارگروه فرهنگی 
و اجتماعی قرارگاه پیشرفت و آبادانی عنوان داشت: سومین 
برنامه ویژه، عقد اخوتی بود که بین مساجد روستاها و مساجد 
شاخص استان برای استفاده از قابلیت های یکدیگر منعقد 
کردند و در این برنامه ضمن استفاده از قابلیت های مسجد، 
خیران، گروه های جهادی و متخصصان فرهنگی و تربیتی 
نیز  تولیدی روستاییان  بازار فروش محصول  برای  شرایط 
فراهم شد. محمددوست اضافه کرد: همچنین زمینه حضور 
350 تا 3۶0 نفر از روستاییان ۶ دهستان هدف نیز با همیاری 
خود آن ها و خیران در پیاده روی اربعین حسینی فراهم شد. 
امید است این مدل توسعه و احیای روستاهای در معرض 
خطر مهاجرت، الگویی برای برخی مدیران باشد که تنها راه 

امید و نجات کشور را در گذر ارتباط با غرب می دانند.

کام تلخ روستاهای خراسان جنوبی شیرین شد
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موفقیت و انرژی

حس مثبت

انگیزه های خود را پیدا کنید

در جست وجوی چیزهایی باشید که به شما انگیزه  
تالش و کوشش می دهد. فکر کنید در گذشته چه 
در  تغییری  تا  است  داده  انگیزه  شما  به  چیزهایی 
زندگی تان ایجاد کنید و به دنبال اهداف تان بروید. اگر 
می خواهید انگیزه و اشتیاق خود را تقویت کنید، باید 

علت انجام کارهایتان را بدانید. 
اگر انگیزه های روشنی داشته باشید می توانید سریعا 
نگرش خود را به سمت مثبت اندیشی تغییر دهید. زیرا 
زمانی که بتوانید به خودتان برای یک هدف انگیزه 
درونی تان سرچشمه  قدرت  از  نگرش شما  بدهید، 
مسیرتان  در  سریع تر  می شود  باعث  که  می گیرد 
حرکت کنید، بشتر بخندید، اعتماد به نفس بیشتری 
پیدا کنید، تمام اینها در نهایت موجب خواهد شد که 

موفقیت های بیشتری به دست آورید.

احساس مثبت در دیگران ایجاد کنید

برای رسیدن به اوج ظرفیت خود در صعود به قله  
عالوه  ولی  باشید  زیرک  و  مصمم  باید  موفقیت، 
لذت  از کارتان  و  باشید  باید خوشحال هم  آن  بر 
بدهید،  انرژی  دیگران  به  بیشتر  قدر  هر  ببرید. 
انرژی  می یابید.  دست  بیشتری  موفقیت های  به 
تان  طرف  به  را  افراد  می تواند  هم  شما  شخصی 
جذب کند و هم می تواند آنان را دفع کند. وقتی که 
با هیجان و قدرت ظاهر می شوید، این احساس به 
افراد پیرامون شما هم انتقال می یابد و روحیه  کاری 
را در آنها افزایش می دهد. اگر نگرش شما مردمی و 
همه گیر و هدفش رساندن زندگی به حد کمال باشد، 
واقع نگرش  در  پیدا می کنید.  نامحدودی  ظرفیت 
مثبت شما به دیگران انگیزه می دهد تا از تالش تان 
 برای رسیدن به سطح باالی موفقیت حمایت کنند.

ترتیب یک شوق  این  به  باشید.  موفقیت  مشتاق 
طبیعی در رفتار شما نمایان خواهد شد و به نظر 
خواهد آمد که نمی توانید برای دست به کار شدن 
و تبدیل اشتیاق تان به عمل صبر کنید. این شوق 
که ۱۰۰  زمانی  احساسات شماست،  تمام  نماینده  
موتور  عنوان  به  باشید،  کارتان  به  متعهد  درصد 
عمل  اهداف تان  به  رسیدن  برای  شما  محرکه  
می کند. تعهد کامل، شک و تردید را از بین می برد.

پرورش  را  شما  روح  تنها  نه  معنوی  های  انگیزه 
می دهد، بلکه اگر بتوانید بین آنها با اهداف کاری 
خود ارتباط برقرار کنید، به این احساس خواهید رسید 
که با کارتان اهدافی که برای زندگی دارید، محقق 
خواهد شد. شغل شما جایی است که بتوانید در یک 
مقیاس بزرگ  بر دیگران تأثیر مثبت بگذارید. این 
نوع تفکر به هدفی که برایش کار می کنید، معنا 
می بخشد و شما را قادر خواهد کرد که ببینید چگونه 

هدف تان به زندگی دیگران کمک می کند.

اگر مبتال به سرگیجه و میگرن هستید
 از غذاهای فست فودی بپرهیزد

اگر شما مستعد ابتال به سرگیجه و میگرن توامان 
هستید، از غذاهایی مانند کالباس، سوسیس و جگر پخته 

پرهیز کنید.

این محصوالت حاوی اسیدآمینه تیرامین هستند که 
خود یک عامل برای بروز عالئم میگرن است. در 
عوض می توانید از جایگزین هایی مانند ماهی و گوشت 
تازه استفاده کنید. از طرفی در صورت استفاده از فرآورده 
های لبنی و ایجاد دردهای میگرنی یا عالئم گوارشی، از 

جایگزین های غیرلبنی استفاده کنید.

هنگام پیچ خوردن انگشت 
شست چکار کنیم؟

از تایپ کردن و فعالیت های دیگر که  استراحت: 
انگشت شست را درگیر می کنند، اجتناب کنید. 

یخ: به مدت ۲۰ دقیقه یخ را بر روی محل آسیب دیده 

قرار دهید و این کار را در فواصل منظم و برای ۴ تا ۸ 
بار در روز تکرار کنید.

ارتفاع: برای چند روز اول ناحیه آسیب دیده را باال نگه 
دارید. جلوگیری از حرکت مفصل، به ویژه در آسیب 

های شدید، می تواند زمان بهبودی را کاهش دهد.

مصرف شکالت داغ به سالمت مغز 
و حافظه کمک می کند

مصرف دو فنجان شکالت داغ در روز می تواند به 
حفظ سالمت مغز و جلوگیری از کاهش حافظه در 
افراد مسن کمک کند. محققان دریافتند که شکالت 

داغ باعث بهبود جریان خون به قسمت های مختلف 
مغز می شود. نتایج یک آزمایش نشان داد عصاره 
کاکائو، به نام الدو، ممکن است موجب کاهش آسیب 
به مسیرهای عصبی در بیماران آلزایمر شود. سطوح 
باالی مصرف شکالت با کاهش خطر اختالالت قلب 

و عروق مرتبط است.

 عدم درمان سینوزیت مزمن باعث 
آسیب و تخریب سینوس ها می شود 

سینوزیت مزمن نیاز به پیگیری جدی تر داشته در این 
مواقع عدم درمان مناسب نیز تبعاتی در پی دارد. 

سردردهای  و  بویایی  اختالالت  بینی،  گرفتگی 

داشته  تداوم  ماه   3 از  بیش  که  صورت  فشاری 
باشد، از نشانه های ابتال به سینوزیت مزمن است. 
عدم درمان سینوزیت مزمن باعث آسیب و تخریب 
سینوس ها می شود بنابراین توجه به این مسئله و 

درمان به موقع بسیار حائز اهمیت است. 

شستن دست ها و رعایت بهداشت
 برای جلوگیری از آنفلوآنزا

شستن دست ها یکی از بهترین راه های جلوگیری 
از انتشار آنفلوآنزا و سرماخوردگی است. دستان خود 
را مرتبا با آب و صابون به طور کامل بشویید و یا از 

ضدعفونی کننده ۶۰ درصد الکل استفاده کنید. با 
دست آلوده هرگز چشم ها، بینی و دهان را لمس 
نکنید. سعی کنید همواره بینی و دهان خود را به 
ویژه هنگام عطسه و سرفه بپوشانید.یکی از بهترین 
راه های پیشگیری از آنفلوآنزا، واکسن آنفلوآنزا است 

که باید با تشخیص دکتر استفاده شود.

نکاتی که برای پیشگیری از سکته مغزی و به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن باید در نظر گرفت شامل 
موارد زیر است. کنترل فشار خون: فشار خون باال یکی از فاکتورهای خطرزای قابل پیشگیری است. تغییرات در 
سبک زندگی و در صورت نیاز مصرف دارو برای بسیاری از افراد مبتال به فشار خون موثر است. در حالی که در 

برخی از بیماران به رغم به کارگیری تمامی روش های درمانی مرسوم فشار خون باالباقی می ماند.
کنترل ضربان قلب: ضربان نامرتب قلب، خطر سکته مغزی را افزایش می دهد. ضربان نامرتب قلب می تواند به 
خودی خود به حالت طبیعی بازگردد اما احتمال دارد دوباره با وضعیت نامنظم بازگردد که این نوسانات خطرناک 
است. بررسی سابقه ابتال به دیابت: عدم تشخیص و درمان نکردن دیابت فاکتور خطرزای جدی در سکته مغزی 

است. داشتن اضافه وزن یا سابقه خانوادگی احتمال ابتال به دیابت را افزایش می دهد.

فعالیت بدنی ناکافی:  هر میزان از فعالیت بدنی می تواند خطر سرطان روده بزرگ را کم کند. ورزش هاي سنگین مثل 
دویدن و سبک مثل پیاده روي تند هر دو به سهم خود موثرند حتی اگر در سنین باالي زندگی شروع شوند. ورزش با 
روش هاي مختلف از جمله کاهش وزن، کاهش ماندگاري مواد غذایی مضر در دستگاه گوارش، کاهش سطح انسولین 
خون و در نتیجه کاهش رشد سلول هاي مخاطی روده، بهبود عملکرد سیستم ایمنی و متابولیسم اسید صفراوي، احتمال 
سرطان روده بزرگ راکاهش می دهد.افزایش وزن:  چاقی، به ویژه چاقی دور شکم، یک عامل خطر براي سرطان روده 
بزرگ محسوب می شود. وزن زیاد با سطوح باالتري از انسولین و دیگر عوامل رشد مرتبط است که ممکن است در رشد 
سلول هاي روده اي، ظهور پولیپ هاي آدنوماتوز و تغییر شکل به بدخیمی دخیل باشند. داشتن یک وزن متعادل فواید 
متعددي را براي سالمتی به همراه دارد. روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عوامل خطر قابل اصالح مرتبط با شیوه زندگی در سرطانچند توصیه برای کاهش خطر سکته مغزی

نیازی به گفتن نیست که همه  زندگی لحظات خوش نیست و 
اغلب بارها و بارها به زانو در می آیید، اما در همین لحظات است 
که آدم های خوشحال برای شاد بودن تالش می کنند. اگر به 
نظرتان می رسد این افراد همه  چیزهایی را که می خواهند، دارند، 
احتماال درست متوجه شده اید، اما دلیلش این است که آنها راز 
خوشحالِی واقعی را کشف کرده اند، چیزی که در دروِن خود 
 آنهاست. در این نوشته این رازها را با شما در میان می گذاریم:

۱. همیشه خوشحال نیستند
نیست،  خوشحال  همیشه  هیچ کس  باشیم،  راست  رو  بیایید 
که  هستند  دّره ها  این  دارد.  وجود  آن  برای  هم  خوبی  دلیل 

خوشحال  واقعا  افراد  می دهند.  نشان  ما  به  را  قله ها  زیبایی 
به طور  که  می دهند  اجازه  خودشان  به  و  می دانند  را  این 
کنند. تجربه  را  نبودن  سرحال  یا  اندوه  احساس   طبیعی 

۲. نه گفتن را آموخته اند
عجیب به نظر می رسد، اما نه گفتن برای بعضی از آدم ها کار راحتی 
نیست، به خصوص اگر از آن دسته از افرادی باشید که عاشق 
خوشحال کردن دیگران  اند؛ با این حال، اگر در نتیجه  چنین کاری 
همیشه حاِل بدی را تجربه می کنید، باید بدانید افرادِ واقعا خوشحال، 
انرژِی خود را وقِف این کار نمی کنند. این کار، بی  برو برگرد به 
استرس و اضطراب ختم می شود و به نوعی هدِف خوشحال بودن 

را به تمام معنا نابود می کند. در عوض، آدم های خوشحال از حِق 
خود برای نه گفتن استفاده می کنند.

۳. زندگِی بی دردسری نداشته اند
اپرا وینفری از قدرتمندترین زنان دنیا زندگی بسیار سختی را 
پشت سر گذاشته است.هیچ  یک از آدم های واقعا خوشحال 
به شما نخواهند گفت که زندگی شان راحت بوده است! شاید 
بارها زمین خورده باشند، اما هر بار برخاسته اند و نپذیرفته اند 
که زمین گیر بمانند! قدرت و انرژی فراوانی که برای برخاستِن 
معنای  که  است  چیزی  برده اند  کار  به  جنگیدن  و  مجدد 

خوشحالی واقعی را به آنها نشان داده است.

 ۳ رازی که افراد خوشحال هرگز به شما نمی گویند

آیه روز

آیا به جای او خدایانی را بپرستم که اگر ]خدای[ رحمان بخواهد به من گزندی برساند نه شفاعت شان به حالم 
سود می  دهد و نه می  توانند مرا برهانند. )سوره یس/ آیه ۲3(

سخن روز

من همیشه سعی می کنم به طرف خوش بینانۀ زندگی نگاه کنم، ولی آنقدر واقع بین هستم که بدانم زندگی 
موضوعی پیچیده است. )والت دیزنی(
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

۱۹۶۷۸۳4۵۲

۲۸4۹۶۵۷۱۳

۷۳۵۲4۱۶۸۹

۳۵۱۶۷۹۲4۸

۶۷۸۳۲4۱۹۵

۹4۲۱۵۸۳۷۶

۸۱۷۵۳۲۹۶4

4۲۹۸۱۶۵۳۷

۵۶۳4۹۷۸۲۱

جدول سودکو

تخریب ساختمان ، سفت 
کاری و ساخت استخر 
 - 09159654811

09158625402

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

0۹۱۵   0۵۶   ۲۱00  

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مارموز
14:3021:30شروع سانس

دزد و پری ۲قانون مورفی
18:152016:15شروع سانس

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،
 میز اداری و کنفرانس 

 093630500۷1 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

در فروشگاه لوازم  یدکی خودرو 
به یک همکار و شراکت در کار 
نیازمندیم. 091582541۷2

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

حمل تخصصی اثاثیه منزل 
با کادری مجرب و ماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 

و پتودار
عبدالهی:

 09153618546 
09156008546

کناف، دکوراسیون، بازسازی 
طراحی و مشاوره

09155610111 
 رحیمی

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

حمل بار و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی و خرده بار با کامیون و 

کامیونت های مسقف و مجهز به پتو و ضربه گیر با بیمه بار رایگان 

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 
جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای

 به صورت کامال تخصصی و فنی
 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

دعوت به همکاری 
به تعداد 4 نفر ویزیتور فعال 
)آقا( ترجیحا  با تجربه برای 
همکاری در مجموعه پخش
 مواد غذایی نیازمندیم.

حقوق ثابت + پورسانت عالی
09019151565

یک شرکت معتبر راهسازی 
جهت تکمیل پرسنل خود به 
راننده های ذیل نیاز دارد.

راننده بولدوزر
راننده کامیون

راننده بیل مکانیکی
تلفن تماس: 09151611۷09  

32440688
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آغاز مسابقات قهرمانی کشتی نوجوانان کشور در بیرجند

مدیران بر اساس فرهنگ و منابع استان برنامه ریزی کنند

ثبت لحظه ای و موقعیت یابی دقیق حوادث و نقاط حادثه خیز آغاز شد

معادن شاهکوه نهبندان به برق نیاز دارد

پدر شهید دهقانی به فرزند شهیدش پیوست

صداوسیما-پدر سردار شهید محمد دهقانی به علت کهولت سن دارفانی را وداع گفت. حسن دهقانی پدر سردار شهید محمد دهقانی از شهدای شهرستان سربیشه در 
سن 82 سالگی به علت کهولت سن و بیماری ریوی در بیرجند فوت کرد.سردار شهید محمد دهقانی سال 1345 در روستای زرخان شهرستان سربیشه دیده به جهان 
گشود. شهید دهقانی با آغاز جنگ تحمیلی به عضویت رسمی بسیج سپاه پاسداران درآمد و بارها در جهاد با دشمنان شرکت کرد و در عملیات بدر و خیبر حضور داشت.

با حضور ۳۱۲ ورزشکار صورت گرفت

نماینده ولی فقیه گفت: مدیران بر اساس فرهنگ 
گزارش  به  کنند.  ریزی  برنامه  استان  منابع  و 
صداوسیما،نماینده ولی فقیه در شورای فرهنگ 
عمومی، مشکالت موجود در جامعه را ناشی از بی 
برنامگی دانست و گفت: هر استان شرایط خاص 
خود را دارد و مسئوالن باید در امور مدیریتی این 
مهم را مد نظر داشته باشند.آیت ا.. عبادی، در 
خصوص الزام رعایت برخی شئونات فرهنگی در 
تورهای گردشگری که به استان وارد می شوند، 
گفت: فرهنگ سازی باید به گونه ای باشد تا شاهد 

کمترین مشکالت در این زمینه باشیم.
استاندار هم در این جلسه با تاکید بر پرهیز از رفتار 
سلیقه ای در توسعه مباحث فرهنگی گفت: خراسان 
جنوبی از پیشینه فرهنگی بسیار غنی برخوردار است 

که باید در حوزه گردشگری منتقل شود.معتمدیان 
افزود: در توسعه همه جانبه باید ارزش های دینی 

مد نظر باشد و یکی از مهمترین وظایف ما معرفی 
امکانات و استعدادهای خراسان جنوبی به سایر استان 

های کشور است. در این جلسه همچنین استفاده 
از کاالی ایرانی، توسعه اشتغال خانگی و ترویج 

فرهنگ قناعت از راهکارهای مدیریت جامعه به 
سبک اسالمی مطرح شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی از ارتقای سطح کیفی خدمات امدادی 
هالل احمر خبر داد و گفت: ثبت لحظه ای و 
موقعیت یابی دقیق حوادث با نرم افزار “عملیات 
اطالعات  مدیریت  یکپارچه  “سامانه  و  نگار” 

سازمان امداد و نجات” در استان کلید خورد.
به گزارش تسنیم، اسعدزاده در حاشیه گردهمایی 
و هم اندیشی مسئوالن امداد و نجات استان و 

رابطین پایگاه های امداد و نجات بین شهری 
در مجتمع آبدرمانی هالل فردوس اظهار کرد: 
با عنایت به پیش رو بودن طرح ملی امداد و 
نیروهای  دارد  ضرورت   98 نوروزی  نجات 
امدادی آمادگی کاملی برای این طرح داشته 
باشند و این مهم از هم اکنون باید در دستور کار 
قرار گیرد. وی با بیان اینکه نرم افزار “امدادیار” 
نسخه “عملیات نگار” به صورت آزمایشی در 

سه استان خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و 
نرم افزار  این  افزود:  است  خورده  کلید  قزوین 
پوشش  غیرطبیعی  و  طبیعی  حوادث  تمامی 
داده شده توسط هالل احمر را در کمترین زمان 

ممکن ثبت می کند.
وی با اعالم اینکه ثبت اطالعات در این نرم 
افزار به صورت آفالین و آنالین صورت می گیرد 
گفت: تسریع در ثبت اطالعات حوادث همچون 

آمار  دخیل،  ارگان های  حادثه،  وقوع  زمان 
نیروهای عملیاتی موجود، تعداد حادثه دیدگان و 
خدمات ارائه شده به حادثه دیدگان را مهم ترین 
با  کرد.اسعدزاده  عنوان  نرم افزار  این  کاربرد 
اعالم اینکه ساخت و پشتیبانی این نرم افزار 
در خراسان جنوبی انجام شده است خاطر نشان 
از مجموعه  “امدادیار” بخشی  افزار  نرم  کرد: 
عملیات  هماهنگی  و  کنترل  مرکز  سامانه 

جمعیت هالل احمر )EOC( است که ضمن 
داشتن بانک اطالعاتی جامع و کامل از خدمات 
توسط یک  در سال 91  احمر  امدادی هالل 
شرکت دانش بنیان در استان خراسان جنوبی 
کرد: مشکالت،  اضافه  وی  است.  تهیه شده 
اقدامات مورد نیاز برای بهبود و ارتقای خدمات 
این  در  نوروزی  سفرهای  ویژه  به  امدادی 
گرفت. قرار  گفتگو  و  بحث  مورد  گردهمایی 

آزاد  )ج(  گروه  کشتی  قهرمانی  مسابقات 
میزبانی  به  کشور  نوجوانان  فرنگی  و 
خراسان جنوبی در سالن ورزشی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند آغاز و ورزشکاران 13 استان 
در قالب 2۶ تیم برای کسب مدال رنگی روی 

تشک رقابت ها هماورد یکدیگر می شوند.
مسابقات  آغاز  سوت  فارس،  گزارش  به 
قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان گروه 

)ج( کشور به میزبانی خراسان جنوبی در سالن 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  ورزشی 

درمانی بیرجند نواخته شد.
در این ماراتن ملی 312 کشتی گیر در قالب 
گذشته  روز  از  کشور  استان   13 از  تیم   2۶
رنگی  مدال  کسب  برای  بهمن ماه  ششم  تا 
روز  نخستین  در  می شوند.  یکدیگر  هماورد 
از مسابقات قهرمانی کشتی گروه )ج( کشور 

ورزشکاران آزادکار به مصاف یکدیگر می روند 
و فرنگی کاران این رویداد ورزشی روز جمعه 

پنجم بهمن ماه به روی تشک خواهند رفت.
گفتنی است، عیسی سنگدوبینی از گلستان، 
بلوچستان،  و  سیستان  از  فروغی  ایمانعلی 
محمدحسین  تهران،  از  نباتچیان  عبدالرضا 
یاراحمدی از چهار محال و بختیاری،  مجید 
رضایی از گلستان و میثم ساداتی از مازندران 

برعهده  را  رقابت ها  این  داوری  مسئولیت 
کشتی  مسابقات  جانبی  برنامه های  از  دارند. 
)ج(  گروه  نوجوانان  فرنگی  و  آزاد  قهرمانی 
کشور برگزاری کارگاه و کلینیک یک روزه ای 
زیر نظر امانی سیالبی، کاکا حاجی و علیزاده 
از مربیان برتر ایران است که شرکت کنندگان 
روز  فنی  تکنیک های  و  مقررات  قوانین،  با 

کشتی جهان آشنا می شوند.

منطقه  معدن   35 گفت:  نهبندان  فرماندار   
شاهکوه این شهرستان نیازمند برق رسانی است. 
خراسانی  کریمان  ماشاءاله   ، ایرنا  گزارش  به 
در نشست بررسی مسائل و مشکالت معادن 
شهرستان نهبندان افزود: برای برق رسانی به این 
معادن باید 70 کیلومتر خط انتقال و پست 132 
کیلو وات احداث شود که به بیش از 55 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است. وی بیان کرد: اجرای خط 
انتقال برق رسانی به معادن شاهکوه برعهده 
ایمیدرو است که در سال جاری 19 میلیارد و 
برای  این شرکت  توسط  تومان  میلیون   700
اجرای خط انتقال برق به معادن در نظر گرفته 

شده است و در صورت اختصاص اعتبار، عملیات 
برق رسانی به معادن شاهکوه ابتدای سال آینده 

آغاز می شود.

فرماندار نهبندان گفت: پست 132 کیلو وات برای 
برق رسانی به معادن باید توسط استان احداث 
شود. وی از منطقه شاهکوه به عنوان قطب تولید 

و استخراج انواع سنگ های معدنی نام برد و 
گفت: نبود زیرساخت برق از مشکالت فرآروی 
سرمایه گذاری در این منطقه است که باعث 
شده بخش زیادی از سنگ های استحصال شده 
از معادن به صورت خام از شهرستان خارج یا 
فعالیت معادن با موتورهای دیزلی انجام شود که 

هزینه های زیادی در بردارد.
مشکالت  از  را  آب  کمبود  خراسانی  کریمان 
و  کرد  ذکر  نهبندان  شهرستان  کاران  معدن 
افزود: مجوز حفر چاه برای آبرسانی به معادن 
صادر شده است و باید معدن کاران شهرستان 
با تشکیل تعاونی یا اتحادیه در خصوص انتقال 

آب به معادن اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه بانک ها در گذشته پروانه 
بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه از معدن 
کاران قبول نمی کردند ، گفت: به موجب تبصره 
معادن  قانون  اصالح  قانون  ماده 9  ذیل  یک 
را  برداری معادن  بهره  پروانه  بانک ها مکلفند 
به عنوان وثیقه از متقاضیان دریافت تسهیالت 
بپذیرند و اگر بانکی از این اقدام خودداری کند 
موضوع از طریق استانداری پیگیری می شود.

وی بیان کرد: باید در جهت رفاه معدن کاران 
سهمیه سوخت آنان به موقع پرداخت شود و 

همچنین این سهمیه افزایش یابد.

روستای محروم از امکانات
 در استان بسیار کم است

امام جمعه طبس گفت: امروز به برکت انقالب اسالمی 
روستای خاکی و محروم از امکانات در استان بسیار 
کم داریم. به گزارش تسنیم، حجت االسالم محمدی 
در همایش تبیین دستاوردهای چهل سالگی انقالب 
اسالمی اظهار کرد: کانون انقالب مسجد بود که خدمات 
ارزنده ای در این پایگاه مهم فرهنگی رخ داد. وی به فساد 
دستگاه پهلوی پرداخت و براساس آیات و روایات افزود: 
رژیم های پادشاهی معموال دچار فساد می شوند و تنها 
تمسک به قرآن و والیت می تواند راه نجات باشد و بر 
انسان شکرگزار نعمت هویدا می شود که انقالب اسالمی 
به مردم  از ظلمت رخ داد که هدیه ای  برای خروج 
مسلمان ایران بود. محمدی با اشاره به کسب افتخارات 
فراوان انقالب اسالمی در جوامع بین المللی گفت: 
شوکت و عظمت کنونی ایران اسالمی قابل مقایسه 
با گذشته نیست و امروز شاهدیم که کشورهای مدعی 
قدرت مجبور به گفتگو با جمهوری اسالمی ایران می 
شوند. وی افزود: همه آنچه در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی به دست آمده خروجی مساجد است و باید 
تالش کنیم که جوانان را به سمت این پایگاه فرهنگی 
جذب کنیم و امور مساجد را به نسل جوان بسپاریم تا 
داریم. نگه  توطئه های دشمنان محفوظ  از  را  آنها 

برداشت ۳۰ تن ماهی از استخرهای استان

فارس- میزان 30 تن ماهی گرمابی از استخرهای 
دومنظوره شهر اسفدن برداشت شد. مدیر شیالت و امور 
آبزیان سازمان جهاد کشاورزی  با اشاره به مشارکت 
جدی کشاورزان و بهره برداران در امر استفاده بهینه 
از منابع آبی استان، اظهار  کرد: این میزان  ماهی که 
خرداد سال 9۶ در استخرهای دومنظوره شهر اسفدن 
رهاسازی گردیده بود، برداشت شد. سعیدی عنوان کرد: 
با حمایت مؤثر دولت اقدامات مهمی در راستای استفاده 
بهینه از منابع آبی استان صورت گرفته که این مهم یکی 
از دستاوردهای اساسی نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران در استان به شمار می رود. 

»عربشاهی«  سکاندار فرمانداری زیرکوه شد

فارس-وزیر کشور در حکمي محمدحسین عربشاهی 
را به سمت فرماندار شهرستان زیرکوه منصوب کرد. 
با  حکم وزیر کشور محمدحسین عربشاهی به سمت 
فرماندار شهرستان زیرکوه منصوب شد. در حکم ابالغ 
دکتر رحمانی فضلی خطاب به فرماندار زیرکوه آمده 
است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار 
محترم خراسان جنوبی به سمت فرماندار شهرستان 
زیرکوه منصوب می شوید. گفتنی است؛ عربشاهی 
امور  دفتر  مدیرکل  معاون  به عنوان  این  از  پیش 
استانداری  تقسیمات کشوری  و  انتخابات  سیاسی، 

خراسان جنوبی انجام وظیفه می کرد.

فرماندار طبس  به یزد رفت

 غالمی- محمد علی طالبی، استاندار یزد در حکمی 
سید مهدی طالیی مقدم را به عنوان مدیرکل دفتر 
امور سیاسي، انتخابات و تقسیمات کشوري استانداري 
یزد منصوب کرد.سید مهدی طالیی مقدم پیش از این 
به عنوان معاون استاندارخراسان جنوبی و فرماندار ویژه 

شهرستان طبس مشغول به فعالیت بود.
حوادث 

*مدیر امور منابع آب نهبندان گفت: 3.8 کیلومتر از 
اراضی بستر و حریم رودخانه های تیغدر و شیرشتر 

بخش شوسف رفع تصرف شد.
*مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان سرایان گفت: بهسازی و محوطه سازی 

مجموعه تاریخی شهر سرایان آغاز شد.
*یک باب کتابخانه مدارس در شهر قاین تجهیز شد.

*توزیع بسته غذایی رایگان در مدارس بخش مرزی 
درح شهرستان سربیشه آغاز شد.

*معاون فرماندار زیرکوه گفت: کارخانه فرآوری و بسته 
بندی محصوالت کشاورزی این شهرستان 85 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
*بیش از هزار قطعه انواع پرنده مهاجر آبزی و کنار آبزی 

در سد رزه درمیان سرشماری شدند.
*به گفته مدیرکل آموزش و پرورش 2 هزار بسته 

بهداشتی در مدارس استان در حال توزیع است.
*محور نهبندان- سربیشه در دی ماه امسال، با 8 
کشته در یک روز، بیشترین تلفات جاده ای را در 

خراسان جنوبی داشت.
*معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
و  راه  کمک  با  مسکونی  واحد  و 7۶2  هزار  گفت: 
شهرسازی در بافت های فرسوده استان ساخته می شود.

*رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خوسف از 
برگزاری چهل برنامه ورزشی به مناسبت چهلمین 

سالگرد پیروزی انقالب خبر داد.
*مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری شهرستان بشرویه گفت: اولین پارچه بََرک 
شمشیری بشرویه پس از یک سده فراموشی، بافته شد. 
گفت:  فردوس  چمران  شهید  بیمارستان  *رئیس 
اورژانس این بیمارستان که چند ماه قبل با حضور وزیر 

بهداشت افتتاح شد، اکنون فعالیت آن آغاز شده است.

اخبار کوتاه استان

خبرهای ویژه

پاس گل مدیر کل شهرسازی 
به معاون وزیر راه 

اراضی پادگان عمومی شد
حسینی- بیش از یک سال از رسانه ای شدن موضوع 
درختان خشک شده اراضی قدیم پادگان می گذرد. 
اتفاقی که حساسیت مردم و صاحب نظران شهر را 
با  برانگیخت. در پی این موضوع جلسات متعددی 
حضور نمایندگان راه و شهرسازی، ارتش، شورای شهر 
و شهرداری برگزار شد. خشک شدن بیش از 2 هزار و 
425 درخت در قلب بیرجند، حتی موجب ورود دستگاه 
های قضایی و دادستانی به موضوع شد. دیدگاه عامه 
مردم این بود که قصد دستگاه های متولی از خشک 
شدن این درختان ، تبدیل اراضی به بافت مسکونی و 
تجاری است. با این حال ، 9 آذر سال گذشته، در یکی 
از جلسات رسانه ای روزنامه آوای خراسان جنوبی با 
نمایندگان دستگاه های متولی این اراضی، نماینده اداره 
کل راه و شهرسازی، علت خشک شدن درختان را عدم 
انتقال سندهای اراضی پادگان به نام این اداره کل توسط 
ارتش عنوان کرد. حتی این موضوع مطرح شد که اداره 
کل راه و شهرسازی اجازه ورود به این اراضی را هم 
ندارد! پس از پیگیری های فراوان از سوی دادستانی 
و اداره کل راه و شهرسازی بخشی از این اراضی برای 
رسیدگی به درختان، به شهرداری واگذار شد. بسیاری از 
صاحب نظران شهری پیشنهاداتی برای استفاده از این 
اراضی به شورا ارائه دادند که ایجاد مرکز تفریحی رفاهی 
یا احداث میدانی ماندگار همچون میدان نقش جهان 

اصفهان از جمله این نظرات بود. 
سرانجام شهرداری اعالم کرد قصد دارد در این اراضی 
باغ ملی را با معماری سنتی و با ایجاد فضای کافی 
تفریحی، فرهنگی و حتی اقتصادی و با هدف حفظ 
درختان و ایجاد فضای سبز احداث کند. پیشنهادی که 
خوشحالی و استقبال مردم را در پی داشت، اما باز هم 
زمزمه هایی از این که هنوز پروژه باغ ملی قطعی نشده 
و احتمال تغییر کاربری اراضی به مسکونی وجود دارد ، 
شنیده می شد تا این که باالخره با پیگیری های جعفری 
مدیر کل راه و شهرسازی ، اراضی پادگان عمومی شد. 
معاون وزیر راه در سفر اخیر خود به استان خبر خوش 
خارج شدن اراضی پادگان از بالتکلیفی را داد و گفت: 
خروج پادگان ها از داخل شهر تکلیفی است که مقام 
معظم رهبری در مناطق  گوناگون کشور این مجوز را 
صادر کردند، این اتفاق نیز در بیرجند رقم خورده است 
ولی باید سند آن به نام دولت صادر شود که در همین 
باره جلسات مستمری با مجموعه وزارت دفاع داشتیم و 
امیدواریم تا دو هفته آینده موضوع تعیین تکلیف شود.  
به گفته وی ایجاد پارک در اراضی پادگان 04 مشکلی 
ندارد کما اینکه شهرهای دیگر از جمله ساری تجربه 
موفقی در ایجاد آن داشته اند.اکنون با این اقدامات و 
تالش های به ثمر نشسته باید دید برای این اراضی چه 
طرح هایی قرار است انجام شود تا تمام مردم شهر از آن 
بهره ببرند.)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش 
 @avasardabir را درباره این ستون به حساب کاربری

در تلگرام ارسال فرمایند.(

شرور معروف شرق کشور به هالکت رسید

اقدامات اطالعاتی  با  انتظامی استان گفت:  فرمانده 
های  فعالیت  روی  بر  انتظامی  مأموران  عملیاتی  و 
سرباندهای مسلحانه اشرار و قاچاقچیان حوزه کویری 
استان، یکی از بزرگ ترین باندهای قاچاق مسلحانه مواد 
مخدر در شرق کشور شناسایی و دستگیری عامالن 
آن پیگیری شد. سردار شجاع اظهار کرد: مأموران پس 
از استقرار در کویر طبس کاروان حامل اشرار مسلح 
را مشاهده و به آنان برای توقف اخطار دادند. شجاع 
افزود: اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر با مشاهده 
مأموران به طرف آنان آتش گشودند و پلیس را با سالح 
های سنگین و نیمه سنگین مورد هدف قرار دادند 
که با برتری آتش مأموران، اشرار زمین گیر شدند.وی 
بیان کرد: در این عملیات یکی از اشرار معروف منطقه 
 شرق کشور که سرکردگی کاروان حمل مواد مخدر را 
بر عهده داشت به هالکت رسید و دو شرور دیگر زخمی 
 شدند. وی تصریح کرد: در پاک سازی محل درگیری

2 دستگاه موتورسیکلت پرقدرت متعلق به اشرار و 
نیمه سنگین کشف شد.  تعدادی سالح سنگین و 

وی خاطر نشان کرد: 2 شرور دیگر نیز دستگیر شدند که 
عملیات پلیس برای شناسایی سایر متهمان و مرتبطان با 

این باند مسلح مواد مخدر ادامه دارد.

آتش سوزی در یک تعمیرگاه خودرو 

تعمیرگاه خودرو واقع در خیابان شهید فهمیده بیرجند 
طعمه حریق شد. به گزارش ستاد فرماندهی سازمان 
آتش نشانی بیرجند این حادثه ساعت 11:04 دقیقه روز 
گذشته رخ داد که آتش نشانان ایستگاه شماره یک به 
محل حادثه اعزام شدند.فرمانده تیم اعزامی در خصوص 
علت حادثه گفت: شاگرد تعمیرگاه مشغول تمیز کردن 
موتور خودرو در مجاورت وسیله گرمایی با بنزین بوده که 

همین موضوع موجب آتش سوزی شده است
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سالن ورزشی شمال شهر بیرجند خرداد ۹۸ به بهره برداری می  رسد
رئیس اداره ورزش و جوانان بیرجند با بیان اینکه 
چند پروژه ورزشی به دلیل انشعابات آب، برق و 
گاز خوابیده است ، گفت: سالن ورزشی در شمال 
شهر بیرجند خرداد 98 به بهره برداری می رسد. به 
گزارش تسنیم، شهرام بازیار در شورای برنامه ریزی 
شهرستان بیرجند اظهارکرد:  از اولویت های امسال 

در حوزه ورزش بیرجند تکمیل سالن ورزشی در 
شمال شهر است چون در این قسمت از شهر 
با کمبود فضای ورزشی مواجه ایم. وی افزود: در  
زمان حاضر از اعتبارات استانی از 890 میلیون 
تومان تنها 500 میلیون تومان اختصاص یافته اما 
تالش داریم بتوانیم از محل ملی اعتبار بیشتری 

جذب کنیم. وی گفت: پیمانکار این پروژه قول 
بهره برداری  به  پروژه  آینده  سال  خرداد  داده  
برسد.بازیار بیان کرد: در حال حاضر یک سالن 
ورزشی در روستای خنگ بیرجند در دست احداث 
است که بین 93 تا 95 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد اما منتظر زیر ساخت هاست و تنها به دلیل 

انشعابات آب، برق و گاز این پروژه متوقف مانده 
است. معاون فنی اجرایی نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه 
گفت: تالش شده از محل اعتبارات ملی و کمک 
خیرین مدرسه ساز بتوانیم پروژه های ناتمام را به 
اتمام برسانیم چون تکیه بر اعتبارات شهرستانی 

نداریم.مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند 
نیز اظهار کرد: داستان کمبود فضای آموزشی در 
بیرجند داستانی تکراری است و نمی توان آن را 
انکار کرد و اگر امسال 350 کالس درس در مرکز 
استان کمبود داریم این تعداد برای سال آینده به 

500 کالس درس می رسد.
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شرایط شرکت در مزایده عرصه و اعیان ساختمان )حمام( شهرداری حاجی آباد   شناسه آگهی: ۳57928
شهرداری حاجی آباد در نظر دارد: به استناد مصوبه شماره ۱۷0 /پ/ ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲ شورای محترم اسالمی شهر حاجی آباد عرصه و اعیان یک باب ساختمان را با  مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق مزایده 
 کتی به فروش رساند. کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ به امور مالی شهرداری مراجعه و مدارک را پس از تکمیل حداکثر تا ساعت
 ۹ صبح  روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ به حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. شرایط: متقاضیان واجد شرایط باید مبلغ پیشنهادی خود را در فرم پیشنهاد قیمت درج و فرم مذکور را در پاکت )ب( قرار داده 
و سپس مهر و الک کنند و حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۹۷/۱۱/۲۵  به حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. - زمان بازگشایی  پاکات مزایده ساعت ۱0 صبح روز پنجشنبه ۹۷/۱۱/۲۵ در محل 
شهرداری خواهد بود. - تضمین  شرکت در مزایده باید به حساب ۸۶۴۱۴۲۵۸۹ نزد بانک کشاورزی به نام سپرده پیمانکاران شهرداری واریز و رسید آن یا ضمانت نامه  بانکی در پاکت الف قرار دهند. - به پیشنهادات  فاقد 
سپرده، مخدوش، مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است - سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد همانند نفر اول نگهداری و در صورت امتناع نفر اول سپرده 
وی ضبط و ملک مذکور به نفر دوم و سوم فروخته خواهد شد و در صورت امتناع از انعقاد قرارداد سپرده نفرات دوم و سوم نیز به ترتیب ضبط و مزایده تجدید می شود - کلیه شرکت کنندگان ضمن مطلع بودن به کلیه 
مقررات شرکت در معامالت دولتی و شهرداریها باید دارای تمام اهلیت های قانونی جهت انعقاد قرارداد بوده و منع قانونی نداشته باشند. - عدم ارائه پیشنهاد قیمت در وقت مقرر به منزله انصراف از  شرکت در مزایده محسوب 
می شود. - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است. - کلیه هزینه های متعلقه شامل هزینه انتشار آگهی ، نقل و انتقال ، مالیات و ... به عهده برنده مزایده می باشد. - ۲۵ درصد وجه ملک مذکور 
می بایست توسط برنده مزایده ظرف مدت یک هفته به حساب شهرداری واریز گردد و باقیمانده وجه طی ۲۴ فقره قسط یک ماهه دریافت خواهد گردید و انتقال سند بعد از وصول کل اقساط انجام خواهد شد. - در صورت 
 تعهد برنده مزایده به ساخت و ساز در ملک مذکور ظرف مدت یک سال معادل ۱۳00 متر مربع پروانه رایگان تجاری برای ملک مذکور صادر خواهد شد. - هزینه خرید اسناد و آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد. 

- به برنده مزایده حق سرقفلی تعلق نمی گیرد. - جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳-۳۲۵0۱۵00 داخلی ۵ تماس حاصل فرمایید. سایر شرایط در اسناد مزایده درج خواهد شد.

آدرسپالک ثبتیمبلغ ضمانت شرکت در مزایده )ریال(قیمت پایه )ریال(مشخصات ملک

دارای ۲۶۵۶/۵ مترمربع عرصه با کاربری 
تجاری و ۳۷۱/۷ متر مربع اعیان

۲۱۰۸ فرعی از ۴۹ اصلی بخش ۸/۰۸۶/۳۰۰/۰۰۰۴۰۴/۳۱۵/۰۰۰
۱۴ زیرکوه 

خیابان شهید بهشتی - بعد از میدان امام 
خمینی )ره(

احسان کریمدادی - شهردار حاجی آباد
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 حل مشکالت مردم با گفتار
 درمانی جواب نمی دهد

عارف، رئیس بنیاد امید ایرانیان با انتقاد از جزیره ای 
عمل کردن بخش های از ارکان کشور و با بیان اینکه 
مدیران و مسئوالن باید با صداقت بیشتری با مردم رفتار 
کرده تا مردم در این شرایط سخت ، نظام را همراهی 
کنند،اظهار کرد: یکی از چالش های امروز که دولت 
با آن مواجه است بی اعتمادی مردم است که مسبب 
آن هم دولت و هم رقبا هستند. برای حل مشکالت 
دنبال  به  باید  دهد  نمی  جواب  درمانی  گفتار  مردم 
راهکارهای اساسی تر برای حل چالش های کشور بود.

رژیم صهیونیستی مدعو
 کنفرانس ورشو است

دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران در مصر 
اظهار کرد: رژیم صهیونیستی مدعو کنفرانس ورشو 
است و مسئله فلسطین نیز اصال در دستورکار نیست. 
دولت آمریکا راجع به افکار عمومی جهان و ملت های 

خاورمیانه چگونه فکر می کند؟!

حل مشکالت خاورمیانه
 بدون ایران ممکن نیست

ما  نظر  از  گوید:  می  النگ  میسالو  پرز  ماچی 
تمام  حل  راه  کردن  پیدا  که  نیست  تردیدی  هیچ 
نیست. ممکن  ایران  بدون  خاورمیانه  مشکالت 

نشست موسوم به صلح و امنیت خاورمیانه در ورشو 
که قرار است 24 و 25 بهمن ماه جاری با مشارکت 
آمریکا و لهستان برگزار شود، با واکنش جدی دستگاه 
دیپلماسی مواجه شد. به طوری که وزیر امور خارجه 
از این نشست به یک سیرک تعبیر کرد. با این حال 
معاون وزیر خارجه لهستان روز دوشنبه وارد تهران شد  
تا سوء تفاهماتی که بین دو کشور ایجاد شد را حل کند.

انتقاد روسیه از تالش آمریکا
 برای برگزاری نشست ورشو

برگزاری  برای  آمریکا  تالش  به  واکنش  در  روسیه 
نشستی ضدایرانی در لهستان گفت: این اقدام برای صلح 
و ثبات خاورمیانه »غیرسازنده«  است، زیرا هدف آن بر 
مقابله با ایران جهت یافته است. واسیلی نیبنزیا، سفیر 
روسیه گفت: نپرداختن  به »نزاع اسرائیل و فلسطین« به 
خاطر ایران، در تقویت امنیت خاورمیانه ناکام خواهد ماند. 

 پیامبر خدا صلی  ا... علیه  و  آله :
إنَّ ا...یَغَضُب لَِغَضِب فاِطَمَة و یَرضی لِِرضاها

به یقین خداوند با خشم فاطمه به خشم می آید و با خشنودی او خشنود می شود.
)بحار األنوار : ج 43 ، ص 320(

سکوت اصالح طلبان معنا و مفهوم ندارد

و  معنا  طلبان  اصالح  گفت: سکوت  زیباکالم  صادق 
مفهوم ندارد، اصالح طلبان یا سکوت کردند یا می گویند 
»ما پشیمانیم و نباید به روحانی رأی می دادیم«، این 
موضع درستی نیست.اعتبار و سرمایه اجتماعی تنها امتیاز 
اصالح طلبان محسوب می شود چون قدرت و تشکیالت 
برای  درباره درستی تصمیم شان  باید  بنابراین  ندارند 
حمایت از روحانی در سال ۹2 و ۹۶ با مردم صحبت 

کنند و توضیح دهند.

 FATF ابتکار: لوایح مربوط به
چارچوب های مالی را با انضباط می کند

معاون زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه مردم 
می خواهند فعالیت های اقتصادی قانونمند شود و رانت ها 
 FATF به  مربوط  لوایح  گفت:  برسد،  حداقل  به 
چارچوب های مالی را با انضباط می کند.معصومه ابتکار 
در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد 
پیوستن به FATF گفت: به نظرم این دغدغه همه مردم 
است و می خواهند فعالیت های اقتصادی قانونمند شود و 

رانت ها به حداقل برسد.

کاری کنید مردم احساس کنند
 نان  سر سفره شان است

آیت ا... علوی گرگانی مرجع تقلید گفت: نتیجه  حرف زدن 
و  عمل  نکردن این است که سروصدای مردم بلند شده 
و کمتر بخش اقتصادی در کشور وجود دارد که مردم از 
آن رضایت داشته  باشند؛ کاری کنید مردم احساس کنند 
نان  سر سفره شان است. آیت ا.. علوی گرگانی عنوان 
کرد: عده ای به دیدار ما می آیند و بسیار خوش برخوردند 

و قول هایی می دهند اما دریغ از عمل.

توصیه ضرغامی به اعضای مجمع تشخیص

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی از اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام خواست که نسبت به انتساب 
بالوجه نظرات شخصی به مقام معظم رهبری حساسیت 
نشان دهند.ضرغامی رئیس اسبق صدا و سیما در توییتی 
نوشت:تکلیف CFT و پالرمو در جلسه آتی مجمع روشن 
خواهد شد. قاعده بر این است که اعضای محترم، نظر 

مستقل و کارشناسی خود را ارائه دهند.

وزیر دفاع: خبرهای خوشی داریم

وزیر دفاع اظهار امیدواری کرد: هرچه سریع تر ایرادات فنی 
ماهواره سیمرغ که البته برای متولیان شناسایی و روشن 
است، رفع شود. امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع در 
و  ماهواره  حوزه  در  گفت:  دولت  هیئت  جلسه  حاشیه 
ماهواره بر چرخه قابل توجهی وجود دارد که ایستگاه پرتاب، 
ماهواره، ماهواره بر و ایستگاه های ارتباط زمینی این موارد 
است. وی افزود: حرکت رو به رشد و دائمی در ماهواره ها و 

موضوعات مرتبط با آن داریم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: 
کلید استمرار انقالب اسالمی در سخنان 
رهبر معظم انقالب کار سازمان یافته به 
معنای شبکه سازی است. غیب پرور 
تاکید کرد: رهبر معظم انقالب در دیدار 
با مسئوالن بسیج تاکید کردند: باید ۸ 
تا ۱۰ میلیون جوان انقالبی در کشور 
تربیت شوند که اگر این مهم محقق 
شود دیگر نگرانی از تداوم مسیر انقالب 

نخواهیم داشت. رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین در ادامه خاطرنشان کرد: 
دشمن نمی تواند بسیج را از روحانیت 
است که  این  ما  تقاضای  و  کند  جدا 
توجه  صالحین  طرح  به  روحانیون 
در  گفت:  وی  باشند.  داشته  بیشتری 
برخی  کشور،  فعلی  حساس  شرایط 
نادان های داخلی به سخنان مقام معظم 
رهبری که استحکام نظام را با تکیه بر 

داخل می دانند توجهی ندارند و تربیت 
انسان هایی در تراز انقالب اسالمی می 
تواند این نگاه را اصالح کند. وی گفت: 
طی سال های گذشته به دلیل افزایش 
سن ازدواج دیگر جوان ترین کشور دنیا 
نیستیم اما در جمع کشورهای جوان 
محسوب می شویم که ظرفیت بسیار 
خوبی است و می توانیم با استفاده از 
آن اقدامات اثربخشی را انجام دهیم. 
غیب پرور تصریح کرد: طرح صالحین 
در بسیج به همین منظور اجرا شد و طی 
سال های اجرای آن فراز و فرودهایی 
داشتیم که باید با قوت ادامه یابد. رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: در 
انجام اقدامات در بسیج از جمله طرح 
داشته  توجه  نتیجه  به  باید  صالحین 
محور  محصول  عبارتی  به  و  باشیم 
باید  امر  این  تحقق  برای  که  باشیم 
برنامه دقیق ۱۰ ساله را تدوین کنیم.

در کشور۸ میلیون جوان انقالبی تربیت شود 
نگران تداوم انقالب نخواهیم بود

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی با اشاره به تأثیرگذاری 
علوم شناختی در عرصه های علمی، 
پزشکی، اجتماعی و اقتصادی، بر لزوم 
تالش همه جانبه و شبانه روزی برای 
پیشرفت بیش از پیش در این علوم 
تأکید کردند و گفتند: شتاب حرکت 
علمی کشور نباید کاهش یابد و یا 
باید  شتاب  این  بلکه  شود،  متوقف 
برای سال های طوالنی و تا رسیدن 
به نقطه اوج علمی حفظ و تقویت 

شود. 
پیشرفت های علمی بشر و گشوده 
برای  جدید  های  دریچه  شدن 
و  عجیب  نظم  از  بیشتر  شناخت 
عالم  آور  حیرت  های  پیچیدگی 
است.  شکرگزاری  مستلزم  خلقت، 

حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان 
کردند: هریک از این دریچه های علم 
و دانش که از جانب خداوند به روی 
بشر باز می شود، زمینه ساز تحوالت 
شگرف و جدید در زندگی انسان ها 
است، بنابراین هر ملتی که از دانش 
با  های جدید و فناوری های مرتبط 
آن عقب بماند، سرنوشتی جز عقب 

ماندگی، ذلیل شدن و استعمار از جانب 
قدرت ها نخواهد داشت. پیشرفت های 
دریچه  شدن  گشوده  و  بشر  علمی 
از  بیشتر  شناخت  برای  جدید  های 
نظم عجیب و پیچیدگی های حیرت 
آور عالم خلقت، مستلزم شکرگزاری 
است، زیرا انسان را به معرفت الهی 

نزدیک تر می کند.

شتاب حرکت علمی کشور 
به هیچ وجه ُکند یا متوقف نشود

سال ۹۸ سخت، اما قابل کنترل و مدیریت است

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  ابراهیمی،رئیس  پور 
گفت: بی شک سال ۹۸ سال سختی خواهد بود ولی 
مردم،  عمومی  مایحتاج  تامین  بابت  نگرانی  جای 
سال  در  آنچه  به  شبیه  ارزی  شوک  و  تورم  تکرار 
در  داد:  ادامه  وی  ندارد.  وجود  کردیم،  تجربه   ۹۷
سال قبل به مدد جوسازی های برخی، قبل از اعمال تحریم ها، تورم داشتیم.

رئیس جمهورباید به قسم خود پایبند باشد

آیت ا... مکارم شیرازی به سخنان اخیر رئیس جمهور 
واکنش نشان داد و گفت: اخیرا جناب رئیس جمهور 
دو جمله درباره مسئله حجاب و فضای مجازی گفتند 
که متأسفانه هر دو زننده بوده است. مساله حجاب جزو 
مسائل ضروری است. وی ادامه داد: رئیس جمهوری که 
قسم خورده است  ارزش های اسالمی را حفظ کند، باید به قسم خود پایبند باشد.

 گرانی  کاالهای اساسی ذهنم را مشغول کرده است

دبیر شورای نگهبان با انتقاد از بی توجهی به گرانی های 
که  است  مدتی  گفت:  مسئوالن  سوی  از  مکرر 
گرانی های مکرر کاالهای اساسی ذهنم را مشغول کرده 
است.جنتی ادامه داد: نباید عملکرد مسئوالن به صورتی 
باشد که مردم احساس کنند مسئوالن نمی خواهند و 
یا نمی توانند روند گرانی ها را مهار کنند. وی اظهار کرد: با تالش و توجه بیشتر 

مسئوالن اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم سامان یابد.

دنبال کار برای خودت باش، در تیم من جایی نداری

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی با 
بیان اینکه اراده ای خارج از وزارت اقتصاد برای بقای 
»پوری حسینی« تصمیم می گیرد، گفت: آقای دژپسند 
بعد از جلسه رای اعتماد اعالم کرد »من به آقای پوری 
حسینی گفته ام که به دنبال کار برای خودت باش، در 
تیم من جایی نداری«. احمد علیرضابیگی گفت: سواالت جدی در مورد عملکرد 

ایشان پیش از رای اعتماد آقای دژپسند مطرح بود.

 ارتباط کابینه، با دفتر رهبری خیلی نزدیک است

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به نامه وزرا به رهبر 
انقالب گفت: رهبری پاسخ نامه را هم دادند اما من از 
خبرسازی ها متأسفم که می خواهند اختالف در کابینه 
و میان دفتر رهبری و دولت را رواج دهند در حالی که 
به هیچ وجه بحث استعفا مطرح نبوده است. واعظی، 
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: در دولت های یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا و 

کابینه با دفتر رهبری خیلی نزدیک است.

آمریکا نتوانست فروش نفت ایران را صفر کند

 رئیس مجلس گفت: آمریکایی ها در به صفر رساندن 
فروش نفت ایران شکست خوردند. باید در سال های 
گذشته تالش می کردیم، بودجه ما به نفت اتکای کمتری 
پیدا می کرد، زمانی فروش نفت مان ۷ میلیارد دالر بود و 
واقعا با سختی کشور را اداره می کردیم. وی گفت:همه 

مسائل مربوط به تحریم ها نیست و نباید به دست خودمان شرایط سخت کنیم.

جناب آقای مهندس رونقی
معاون محترم هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بیرجند

درگذشت پدر بزرگوارتان

حجت االسالم و المسلمین حاج سید احمد رونقی
 را حضور جناب عالی و خاندان معزز رونقی تسلیت گفته برای آن شادروان علو درجات

 و برای بازماندگان سوگوار صبر و سالمت از درگاه الهی مسئلت داریم.

شورای اسالمی و دهیاری روستای ماسن

شركت كویرتایر در نظر دارد: تعداد 1200 پالت پالستیکی ضایعاتی مازاد بر نیاز خود  
 موجود در محل كارخانه را از طریق مزایده به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود

پس از بازدید پیشنهاد كتبي خود را با رعایت شرایط شركت در مزایده ، حداكثر تا 
 پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 97/11/08 در پاكات دربسته به شرح : پاكت الف -

سپرده شركت در مزایده، پاكت ب - تکمیل فرم مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به 
واحد تداركات كارخانه واقع در بیرجند - كیلومتر 11 جاده كرمان تحویل نمایند. 
همچنین شركت كنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از مورخ 
97/11/03 لغایت 97/11/08 به محل كارخانه مراجعه نمایند.شركت كویرتایر در رد 
یک یا همه پیشنهادها مختار است. تلفن تماس: 056-32255366                                

 روابط عمومی شرکت کویرتایر

  آگهی مزایده محدود شماره ۸ شرکت کویر تایر

شركت كویرتایر در نظر دارد: حدود10 تن پلی اتیلن ضایعاتی موجود در محل كارخانه 
را از طریق مزایده به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد 
كتبي خود را با رعایت شرایط شركت در مزایده، حداكثر تا پایان وقت اداري روز 
 دوشنبه مورخ 97/11/08 در پاكت دربسته به واحد تداركات كارخانه واقع در بیرجند -
كیلومتر 11 جاده كرمان تحویل نمایند. همچنین شركت كنند گان در این مزایده 
می توانند جهت بازدید از مورخ 97/11/03 لغایت 97/11/08 در ساعات و ایام اداری به 

محل كارخانه مراجعه نمایند. 
شركت كویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

تلفن تماس: 056-32255366                                

 روابط عمومی شرکت کویرتایر

  آگهی مزایده محدود شماره ۹ شرکت کویر تایر
شركت كویرتایر در نظر دارد: تعدادی از اقالم ضایعاتی شامل:كاوركارتن پالست، بشکه 
پالستیکی، گالن پالستیکی، پالستیک جات سوخته، موجود در محل كارخانه را از طریق 
مزایده یکجا به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد كتبي 
خود را با رعایت شرایط شركت در مزایده ، حداكثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 
 97/11/08 در پاكات دربسته به شرح : پاكت الف - سپرده شركت در مزایده پاكت ب -
 تکمیل فرم مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به واحد تداركات كارخانه واقع در بیرجند -
 كیلومتر11 جاده كرمان تحویل نمایند. همچنین شركت كنندگان در این مزایده  می 
توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از مورخ 97/11/03 لغایت 97/11/08 در ایام و ساعات 
اداری به محل كارخانه مراجعه نمایند.  شركت كویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها 

مختار است. تلفن تماس:056-32255366   
 روابط عمومی شرکت کویرتایر

  آگهی مزایده محدود شماره 11 شرکت کویر تایر

شركت كویرتایر درنظر دارد: روغن های ضایعاتی مازاد بر نیاز خود موجود در محل 
 كارخانه را از طریق مزایده به صورت یکجا به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود
پس از بازدید، پیشنهاد كتبي خود را با رعایت شرایط شركت در مزایده، حداكثر تا پایان 
وقت اداري روز دوشنبه مورخ 97/11/08 در پاكت دربسته به شرح: پاكت الف - سپرده 
شركت در مزایده پاكت ب - تکمیل فرم مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به واحد تداركات 
كارخانه واقع در بیرجند - كیلومتر 11 جاده كرمان تحویل نمایند. همچنین شركت 
كنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از مورخ 97/11/03 لغایت 
97/11/08 در ایام و ساعات اداری به محل كارخانه مراجعه نمایند.شركت كویرتایر در 

رد یک یا همه پیشنهادها مختار است. تلفن تماس:056-32255366           

 روابط عمومی شرکت کویرتایر

  آگهی مزایده محدود شماره 10 شرکت کویر تایر

شركت كویرتایر در نظر دارد: بشکه های فلزی ضایعاتی موجود در محل كارخانه را 
از طریق مزایده یکجا به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، 
پیشنهاد كتبي خود را با رعایت شرایط شركت در مزایده، حداكثر تا پایان وقت اداری 
روز دوشنبه مورخ 97/11/08 در پاكات دربسته به شرح : پاكت الف - سپرده شركت در 
مزایده پاكت ب - تکمیل فرم مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به واحد تداركات كارخانه 
 واقع در بیرجند - كیلومتر 11 جاده كرمان تحویل نمایند. همچنین شركت كنندگان 
لغایت  از مورخ 03/ 97/11  اقالم ضایعاتی  بازدید  توانند جهت  این مزایده می  در 
97/11/08 در ساعات اداری به محل كارخانه مراجعه نمایند. شركت كویرتایر در رد 
یک یا همه پیشنهادها مختار است. تلفن تماس: 056-32255366                               

 روابط عمومی شرکت کویرتایر

  آگهی مزایده محدود شماره 7 شرکت کویر تایر

1( دستگاه برگزار كننده مناقصه: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند
2( موضوع مناقصه: خرید پرسی غذای بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس 

3( شرايط شركت در مناقصات: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داراي مجوز و داراي 
صالحیت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی یا از مراجع ذیصالح و اتحادیه مربوطه

4( مدت و محل انجام كار:
 یک سال کامل شمسي از تاریخ انعقاد قرارداد- بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

5( مدارك الزم جهت خريد اسناد مناقصه : 
الف( واریز مبلغ ۰۰۰ ۱5۰ ریال برای هر یک از مناقصات به شماره حساب 2۱۷۸۱۶2۱۹۸۰۰۷ 

بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس: http://iets.mporg.ir و یا 

 http:mss.bums.ac.ir
ج( جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 323۹5252 - ۰5۶ تماس حاصل فرمایید.

6( نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانکي به مبلغ ۱/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2۶43۸5۶ بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده 

جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(
7( مهلت خريد اسناد : ۹۷/۱۱/4 لغایت ۹۷/۱۱/۷

8( مهلت تحويل اسناد : ۹۷/۱۱/۱۷  تا ساعت ۹ صبح
بیرجند - خیابان غفاري- سازمان مرکزي  خراسان جنوبي -   : 9( محل تحويل اسناد 

دانشگاه- دبیر خانه مرکزي تحویل و رسید دریافت گردد.
10( محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاكت ها: بیرجند- سازمان مرکزي دانشگاه 
 علوم پزشکي- سالن جلسات معاونت تحقیقات - روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۷  ساعت ۱۰ صبح
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي( شماره )۹7-73(

با نهایت تاسف درگذشت 

حجت االسالم و المسلمین 

حاج سید احمد رونقی
 كه شصت سال عمر با بركتش را به عنوان

 امام جماعت مسجد خیرآباد نو 
این  و  نموده  عـرض  تسلیت  بود،  مـردم  در خدمت 
تمامی  و  رونقــی  معظم  خاندان  به  را  مصیبت 
نماییم. می  عرض  تسلیت  خیـرآباد   اهـالی 
ضمـن شركـت در مراسـم سـوم آن مرحـوم كـه

  روز جمعه ۹۷/۱۱/۵ از ساعت ۹ الی۱۰ صبح در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(
 برگزار می گردد، از عموم مردم دعوت به عمل می آید در این مراسم حضور به هم رسانند. 

جمعی از نمازگزاران مسجد خیرآباد نو 


