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3قنات های متروک بیرجند دهان باز می کنند5بهره برداری بیش از 213 طرح در سومین روز دهه فجر 5امروز، آغاز توزیع گوشت گرم گوسفندی در7شهرستان

 امام ، همچنان زنده در 
اندیشه های حق طلبان زمان 

میشل الورداک هنرمندی که 20 سال 
پیش به نوفل لوشاتو آمده می گوید: 
خانه آیت ا... خمینی بسیار محقرانه و 
ساده است آن هم در میان خانه های 
مجلل آن منطقه. خبرنگار رویتر نیز در 
پاریس که در ایام جوانی با یک رسانه 
مصاحبه کرده  عنوان می کند:  آیت ا...

دور یک اتاق با نور اندک و چند مخده 
و قالی و بدون مبلمان زندگی می کرد.

خمینی در تمام موارد فوق العاده آرام 
بود.رهبر محبوب ایرانیان هنگام خروج 
از فرانسه، شب هنگام به خیابان نوفل 
لوشاتو رفت واز اهالی ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* مهرآیین

 

مبارزه با فساد اصولگرا و 
اصالح طلب  نمی شناسد

صفحه 2

 با موضع رئیس جمهور
 کامال مخالف بودم 

صفحه 2

با FATF راه ورود ارز به
 کشور قطع می شود

مردم مخالف نظام نیستند،
 از تبعیض متنفرند

صفحه 2

صفحه 2

ری
 اکب

س :
عک

تحوالت عمرانی بیرجند در چله انقالب
شهردار از خبرهای خوش برای مردم مرکز استان در دهه فجر می گوید ؛

دومین سفر شهرستانی استاندار در سومین روز دهه فجر

استاندار: برای تصمیم گیری بهتر  برای طبس به این شهرستان سفر کرده ام/5

صفحه  ۶

 دیوارهای پادگان
 از امروز فرو می ریزد
صفحه  5

چهار دهه خدمت رسانی
 به روستاهای خراسان جنوبی

 دهه فجر همواره فرصتی بوده است تا دستاوردهای جمهوری اسالمی به 
عنوان نظام برآمده از مجاهدت های  مردمی بازخوانی شود. وضع روستاهای 
یک کشور می تواند معیار مهمی در ایجاد توسعه و عدالت باشد. اکنون در 
چهلمین سالگرد انقالب با هدف بررسی مهمترین دستاوردهای انقالب 
اسالمی در زمینه توسعه روستایی و مقایسه شرایط روستاهای کشور قبل 
و بعد از پیروزی انقالب ، به سراغ اصلی ترین دستگاه های خدمت رسانی 
همچون شرکت گاز، برق، آب، مخابرات، اداره کل ورزش و جوانان و بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی رفتیم.  مشروح  در صفحه 5

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور فرد 
رئیس محترم هیئت مدیره شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی 

با اندوه فراوان درگذشت برادرعزیزتان 

شادروان حاج غالمعلی کریم پور فرد 
را حضور شما تسلیت عرض نموده،خود را در غم شما شریک می دانیم.

هیئت مدیره ،مدیرعامل وکارکنان شرکت مرکزی
 کارگزاران زیارتی حج و زیارت خراسان جنوبی

دهه فجر بر فجر آفرینان مبارک باد

آژانس فجـر
۳۲۴۰۱۰۶۵ - ۳۲۴۰۱۲۳۰

۰۹۱۵۱۶۰۳۶۸۶ 
با مدیریت نخعی پور

جنـاب آقـای

 حاج غالمحسین کریم پور فرد
مصیبت وارده را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 

  از خداوند منان برای آن مرحوم مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر آرزومندیم.

مرتضی صفدری زاده 
 رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

جنـاب آقـای

 مهندس ابراهیم کریم پور فرد
با نهایت تأسف و تألم ضایعه درگذشت برادر بزرگوارتان

 شادروان حاج غالمعلی کریم پور فرد
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، ضمن ابراز همدردی،  

از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده غفران الهی و برای شما سرور ارجمند
 و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل

خاندان محترم کریم پور فرد
غبار غم از دست رفتن 

مرحوم حاج غالمعلی کریم پور فرد 
بر دل ما نیز نشست. ضمن عرض تسلیت،  

برای آن مرحوم غفران و برای شما عزیزان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی

خاندان محترم کریم پور فرد
ضایعه درگذشت 

حاج غالمعلی کریم پور فرد
 ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی

 و طول عمر با عزت برای شما عزیزان از درگاه خداوند متعال خواهانیم.
مشهد - رضایی  

همکار گرامی جناب آقای حامد کریم پور فرد
هر چند می دانیم تسلیت ما در غم جانکاه

 مرحوم حاج غالمعلی کریم پور فرد
 نمی کاهد، ولی خواستیم ما را در غم تان شریک بدانید.

همکاران تان در شرکت حمل و نقل یلدا بار و پیمان بار

خاندان محترم کریم پور فرد
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت

 حـاج غالمعلـی کریم پـور فـرد 
را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای شما 

طول عمر با عزت مسئلت داریم.
زینت بخش -  حسنی

با تشکر از همه سروران عزیز، 
 شهروندان گرامی و اقشار مختلف 

مردم که ما را با این حجم 
حضورگسترده و بزرگوارانه شان 

در مراسم تشییع و  تدفین و شب اول 
مورد لطف قرار دادند
 به اطالع می رساند: 
جلسه ترحیم زنده یاد 

حاج غالمعلی
 کریم پـور فـرد

 امروز دوشنبه ۹7/11/1۵ از ساعت 1۵ الی 1۶ در محل 
هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 

برگزار می گردد، حضور سروران گرامی در این مراسم موجب امتنان است.
خانواده های: کریم پور فرد، گلشنی و سایر بستگان

جناب آقای حامد کریم پور فرد
اندوه بی پایان ما از درگذشت 

مرحوم حاج غالمعلی کریم پور فرد
 قابل وصف نیست، مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترم 

تسلیت عرض می نمایم.
زابل - عباسی

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور فرد
درگذشت برادر گرامی تان

 حاج غالمعلی کریم پور فرد
 ما را متاثر ساخت، خداوند به شما اجر صابرین دهد، عرض تسلیت ما را پذیرا باشید.

شرکت بتون مشرق زمین

)ابراز همدردی( 

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور فرد
عضو محترم هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص(
مصیبت وارده را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم 

در غم شما شریک هستیم.
موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص(

اطالعیــه
قابل توجه کلیه وکال و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در استان خراسان جنوبی

نظر به اینکه تعداد کاندیداهای ثبت نامی برای برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت مدیره وکال 
و بازرسان دفاتر استانی مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در استان خراسان جنوبی به حد نصاب 
مقرر نرسیده است، به شرح ذیل ثبت نام مجدد از کاندیداهای عضویت انجام خواهد پذیرفت.  
لذا به استناد ماده ۳ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف دفاتر استانی از کلیه و کالی محترمی 
 که دارای شرایط ذیل بوده و داوطلب عضویت در هیئت مدیره و بازرسین مذکور می باشند ،

تقاضا می گردد ظرف مدت 2۰ روز از تاریخ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ، جهت تکمیل فرم ثبت نام 
نامزدی در انتخابات ، به مدیریت امور آموزشی دادگستری استان یا دادگستری ها و دادگاه 
های بخش مراجعه و رسما نامزدی خود را اعالم نمایند. شرایط ثبت نام : الف - تکمیل 
فرم ثبت نام ب- داشتن پروانه وکالت از مرکز امور مشاوران حقوقی وکال و کارشناسان قوه 
قضائیه و تمدید ساالنه آن ج- دارا بودن حداقل ۴ سال سابقه وکالت د- نداشتن محکومیت 
انتظامی از درجه ۳ و باالتر به تائید دادسرای انتظامی مرکز 5- استقرار عملی در حوزه قضایی و 
همکاری با دادگستری در امر معاضدت قضایی به تائید رئیس دادگستری حوزه قضایی مربوطه 
تعیین شده. ضمنا افرادی که دو دوره متوالی عضو هیئت مدیره هستند نمی توانند کاندید 
 عضویت هیئت مدیره شوند. مهلت ثبت نام: شنبه ۹7/11/13  لغایت پنجشنبه ۹7/12/2

معاونت منابع انسانی دادگستری خراسان جنوبی
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پیش فروش ویژه محصوالت ایران خودرو از امروز

میزان-طرح پیش فروش ویژه محصوالت ایران خودرو از امروز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه آغاز می شود.بر مبنای این گزارش، 
خودرو های پژو ۴۰۵، سمند، ۲۰۶، وانت آریسان، ۲۰۷ دستی، پارس، هایما اس ۷ و هایما اس ۵ و دنا عرضه خواهند شد که
موعد تحویل خودرو ها از دی ماه ۹۸ و بعد از آن پیش بینی شده است.

سرمقاله

 امام ، همچنان زنده در اندیشه 
های  حق طلبان زمان 
*مهرآیین

)ادامه سرمقاله...( رهبر محبوب ایرانیان  هنگام خروج 
از فرانسه ، شب هنگام به خیابان نوفل لوشاتو رفت و از 
اهالی  آن جاخداحافظی کرد . امام با ارسال پیامی خطاب 
به مردم فرانسه ضمن اظهار تشکر از مهمان نوازی ملت 
فرانسه از زحماتی که به همسایگان دادند تشکر و عذر 
خواهی کردند. خانه اجاره ای  محقر امام در پاریس البته 
قلب تپنده بزرگترین انقالب قرن بیستم بود او پیش از 
این در نجف نیز بر همین گونه زیست.  سالها بعد  پس از 
پیروزی انقالب و در اوج قدرت و محبوبیت ساکن خانه 
ای محقر در جماران شد جایی که هر بار در حسینیه 
کوچک آن سخن می گفت  لرزه بر اندام همه قدرتها و 
ابر قدرتها می انداخت . ساده زیستی  و قناعت این مرد 
بزرگ یکی از پایه های قدرت وجذابیت شخصیت او 
به شمار می رود  مردی که میلیونها انسان را در ایران 
و جهان واله خویش ساخت .استقبال تاریخی از امام  در 
۱۲ بهمن ۱3۵۷و تشییع جنازه تاریخی تر او در نیمه 
خرداد ۱3۶۸نشان داد که او برنده ی بی رقیب نشان 
ارادت ایرانیان انقالبی است. ۱۱ سال بعد تشییع جنازه او 
با حضور بیش از ۱۰میلیون نفر که حدود یک ششم تمام 
جمعیت ایران آن روز بود به عنوان عظیم ترین  تشییع 
جنازه  در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. شاید اگر 
در این کتاب جایی برای ثبت ارادت ومحبت دوطرفه 
ملت ورهبری نسبت به یکدیگر وجود می داشت این 
عنوان نیز نصیب مردم ایران و رهبر بی نظیر و صادق 
آنها  می شد اگر چه هم مردم پاک باخته این سرزمین 
و هم مقتدای مخلص آنان در راه وظیفه اعتنایی به 
هیچ عنوانی نداشتند .روح ا... موسوی خمینی هم در 
اوج غربت و محدودیت )درتبعید( و هم در اوج قدرت 
ومحبوبیت )رهبری جمهوری اسالمی ( ساده زیست. 
اوکه در آثار علمی خویش سخت ترین مباحث فلسفی 
وعرفانی را تحلیل می کرد در گفتگو با مردم به ساده 
ترین زبانها سخن می گفت وبه سهل ترین شکل ارتباط 
برقرار می  نمود.هنری کسینجر مشاور کارتر جایی گفته 
بود خمینی با زبان مردم سخن می گفت وبه طرفداران 
فقیر و محروم خود  اعتماد به نفس می بخشید . برای  
امام خمینی میزان رای ملت بود برهمین اساس حتی آن 
گاه که راهپیمایی های میلیونی مردم شاهد تمایل وارده 
قوی آنها برای برپایی انقالب اسالمی بود جمهوری 
اسالمی را به رفراندم عمومی گذاشت تا رای اکثریت 
تثبیت و نمودار گردد او در خانه ، همواره ، حتی در سنین 
پیری همسری مهربان وهمراه بود که برخالف بسیاری 
از بزرگان ! در امور منزل به همسرش کمک می کرد.با 
وجود دغدغه های کمرشکن روزمره یک کشور انقالبی 
که هرسیاستمداری را از پا می انداخت  امام با شخصیت 

محکم )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

پولی  این که  اعالم  با  مسکن  بانک  مدیرعامل  تسنیم- 
برای پرداخت تسهیالت مسکن به بازنشستگان نداریم و 
“راه های تامین مالی مسکن را محدود نمی کنیم” گفت: به 
فرض این که مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس رای بیاورد، 
ابوالقاسم  کند.  تغییر  برنامه  این  منابع  تامین  محل  باید 
رحیمی انارکی درباره اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه ۹۸ مبنی بر تکلیف بانک  مسکن به پرداخت ۴۰ هزار 
فقره وام مسکن به بازنشستگان، اظهار کرد:  اصال در جریان 
این موضوع نیستیم و مذاکره ای با بانک مسکن در رابطه با 

پرداخت وام به بازنشستگان انجام نشده است. 
وی ادامه داد: بانک مسکن در حال حاضر منابع اقساط 

وصولی مسکن مهر را برای صندوق یکم استفاده می کندکه 
تا سال ۱۴۰۱ این مصرف پیش بینی شده است. بنابراین 
از محل بازگشت منابع اقساط مسکن مهر، منابعی را در 
اختیار نداریم که بابت وام بازنشستگان اختصاص دهیم. 
وی تصریح کرد:  به فرض این که مصوبه کمیسیون تلفیق 
برنامه  این  منابع  تامین  محل  باید  بیاورد،  رای  مجلس 
این  باید  کرد:   تاکید  مسکن  بانک  کند.مدیرعامل  تغییر 
مسئله بررسی شود و از قبل با ما هماهنگی هایی انجام تا 
مشخص می شد از چه محلی قابلیت استفاده دارد. به هر 
حال بانک مسکن می خواهد به بازنشستگان کمک کند، 
اما منابع در نظر گرفته شده را از قبل برای مصرف آنها 
برنامه ریزی کرده ایم. رحیمی  انارکی در عین حال با بیان 
این که این کار باید به بعد از سال ۱۴۰۱ موکول شود درباره 
تمدید پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله )تعمیر مسکن( 
در سال آینده اظهار کرد: تصمیم گیری در این رابطه اواخر 
اسفند اتخاذ می شود، تا جایی که امکان داشته باشد سعی 
نکنیم. محدود  را  مسکن  مالی  تامین  راه های   می کنیم 
سیاست های  مجموع  در  دید  باید  رو  این  از  گفت:   وی 

اعتباری بانک مسکن در سال ۹۸ تکلیف چه خواهد شد.

راهبری  خود  ناپذیر  تزلزل  و  سرمقاله...(  )ادامه 
مردم به پاخاسته دربرابر همه قدرتهای استکباری 
را به بهترین نحو بر عهده داشت.  او در واکنش 
به شهادت فرزندش سید مصطفی خمینی در وقار 
و آرامش آن را از الطاف خفیه الهی خواند  و این 
مکاتب   سیاسی  های  آموزه  از  برخاسته  نه  همه 
روز بود  بلکه متاثر از عرفان انقالبی بودکه به آن 
معتقد وعامل بود. بسیاری از متفکران بر این باورند 
تصمیمات امام که برای بسیاری در ابتدا درک آن 
دشوار بود وبعد صحت آن محرز می شد تحت تاثیر 
همین الهام های عارفانه بود .اینک حدود سی سال 
او می گذرد در چهلمین سالگرد پیروزی  از فراق 
انقالب اسالمی  اما خمینی همچنان در اندیشه های 
 انقالبی مردمان ۵ قاره جهان زنده است و منشا اثر ،
الهام  وقیام است و راه او همچنان پر رهرو است .  

قیمت بنزین ۵ هزار تومان شود،
پرداخت مابه التفاوت در قالب یارانه

تهران  بازرگانی  اتاق  میزان-رئیس  خبرگزاری 
مصرف  خصوص  در  ما  مشخص  پیشنهاد  گفت: 
سوخت این است که بنزین با نرخ ۵ هزار تومان 
به فروش برسد و ما به التفاوت ۴ هزار تومان در 
قالب یارانه نقدی پرداخت شود. مسعود خوانساری 
با بیان اینکه طرح افزایش قیمت حامل های انرژی 
و تخصیص سهمیه سوخت به فرد به جای وسایل 
نقلیه در اتاق بازرگانی بررسی شده بود، گفت: در 
حال حاضر دهک دهم ۲3 برابر دهک اول از یارانه 
بنزین سود می برد اما اگر قرار باشد سهمیه سوخت 
غیرعادالنه  شود،  داده  فرد  جای  به  خودروها  به 
دولت  به  بازرگانی  اتاق  در  هم  ما  بود.  خواهد 
اعالم کردیم تا از اجرای این کار جلوگیری شود. 

آغاز پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی 
از۱۶ بهمن/ افزایش قیمت نداریم

مهر-معاون مسافری شرکت راه آهن از آغاز پیش 
فروش بلیت قطارهای مسافری نوروزی از ۱۶ بهمن 
موسوی  میرحسن  داد.  خبر  قیمت  افزایش  بدون 
گفت: پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی از ۱۶ 
بهمن ماه آغاز می شود، ولی کاربران می توانند از 
۱۵ بهمن با مراجعه به سایت راه آهن، ساعت و 
روز دقیق حرکت قطارها و رتبه بندی آنها شامل 

قطارهای دو تا پنج ستاره را مالحظه کنند.

پولی برای پرداخت تسهیالت مسکن به بازنشستگان نداریم

مبارزه با فساد اصولگرا و اصالح طلب نمی شناسد

کواکبیان، نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
مبارزه با فساد اصولگرا و اصالح طلب نمی شناسد، اظهار 
کرد: اجرای عدالت نیازمند طرح های دو فوریتی و سه 
فوریتی است  زیرا فساد به  جان بیت المال افتاده است .

وی ادامه داد: مجلس در رأس امور است  و می خواهد از 
حلقوم ظالمان از هر جناحی بیت المال را بیرون بکشد.

برخی نمی خواهند آب خوش از گلوی دولت پایین برود 

محمود صادقی،فعال سیاسی گفت: از لحن برخی ها 
می توان این طور استنباط کرد که مخالفت ها با لوایح 
پالرمو و CFT رنگی از رقابت های جناحی و سیاسی 
دارد. یعنی برخی اشخاص نمی خواهند آب خوش از 
گلوی دولت پایین برود و همواره تالش می کنند که 

دولت را با گردنه و سختی روبه رو کنند.

برای روحانی واقعا متاسف هستم

پناهیان،استاد دانشگاه و حوزه بیان کرد: من برای رئیس 
جمهور به خاطر این حرف عوامانه که گفتند انقالبی 
گری هم یک سال دو سال، احساسات انقالبی یک 
مدتی و بعد از آن عقالنیت، متاسف و متاثر هستم. او 
اصال انقالب را درک نکرده است. احساسات انقالب 

برآمده از واقع بینی، دقت و منفعت جامعه است.

با FATF راه ورود ارز به کشور قطع می شود

زاکانی با اشاره به اینکه بند را در FATF آب دادند 
اظهار کرد: با FATF ورود دالر که ۴۰ سال با وجود 
تحریم ها وارد کشور می شد قطع می شود، نباید با جان 
و  اندیشه  مرکز  بازی کرد. مسئول  مردم  و حیثیت 
همفکری راهبردی بسیج بیان کرد: دشمنان می خواهند 

ایران را تقسیم کنند بنابراین نباید اجازه این کار را بدهیم.

مردم مخالف نظام نیستند، از تبعیض متنفرند

ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با بیان اینکه وقتی نماینده ای ۱۷میلیارد تومان 
هزینه می کند تا روی صندلی مجلس بنشیند در نتیجه 
هرگز به دنبال کار خیر نیست. وی گفت: مردم دشمن 
نظام نیستند؛ مردم امروز از کمبودها ناراحتی ندارند بلکه 

از تبعیض ها متنفرند و می گویند اگر قانون وجود دارد اجرای آن  واجب است.

 با موضع رئیس جمهور کامال مخالف بودم 

عباس آخوندی وزیر سابق دولت دوازدهم، با انتقاد صریح 
از موضع روحانی در قبال خروج آمریکا از برجام گفت: 
با موضع اعالم شده از سوی رئیس جمهور کامال مخالف 
بودم و می گفتم ما باید به صراحت اعالم می کردیم در 
برجام باقی می مانیم، حتی اگر دیگران همه از برجام 

بیرون بروند؛ مسئولیت نقض عهد باید بر عهده  دیگران باشد، نه ایران. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی-  اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه  هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۴۳ مورخ ۹۷/۱۰/۱۹  هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

 ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا سرمد فرزند محمد 
به شماره شناسنامه ۱۷۸ صادره از ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت ۶۶۰/۷۳ مترمربع پالک ۴۲۸ فرعی از ۱۰۵۲ - اصلی واقع در بخش ۲ 
سربیشه در روستای هریوند خریداری از مالک رسمی وارث قانونی و قهری مرحوم محمدرضا هریوندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۹۷/۱۱/۱۵    تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۱۱/۳۰ محمد حسین مصلحی -  رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی-  اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۴۴ مورخ ۹۷/۱۰/۲۵  هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا سرمد فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۷۸ 
و شماره ملی ۰۷۳۱۶۸۵۵۴۷ صادره از تربت جام در یک باب باغ منزل به مساحت ۱۵۷۸/۹۴ مترمربع تحت پالک های ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۵ فرعی از 
۱۰۵۲- اصلی بخش ۲ سربیشه واقع در روستای هریوند خریداری از مالک رسمی وراث محمدرضا هریوندی و ورثه محمد خزاعی هریوند محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۱۱/۱۵      تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۱۱/۳۰   محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
 به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی ۳۶۱۵  فرعی ۲۴۵- اصلی 
بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند، سجادشهر، امامت ۲۹ پالک ۱۰ ملکی آقای حسین همت پور فرزند علی به شمار ۰۶۵۲۷۹۶۳۶۲  که 

سند مالکیت آن ذیل صفحه ۱۷۳ دفتر جلد ۹۲ امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال 
بطول ۱۰/۴۰ متر درب و دیواریست به کوچه ۸ متری شرقا بطول ۲۱/۴۹ متر دیواریست اشتراکی با پالک ۳۶۱۴ فرعی جنوبا بطول ۱۰/۴۳  متر درب و 
دیواریست به خیابان ۱۵متری غربا بطول ۲۲/۳۲ متر دیواریست اشتراکی با پالک ۳۶۱۶ فرعی که فاقد حقوق ارتفاقی می باشد و اصل ملک به موجب سند 
رهنی شماره ۲۲۷۲۱- ۱۳۹۱/۴/۸ نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷ بیرجند در قبال مبلغ دو میلیارد ریال برای مدت دو ماه از تاریخ تنظیم سند و مازاد 
آن به موجب سند رهنی شماره ۲۴۱۷۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۸  نزد دفترخانه مذکور در قبال مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای مدت شش ماه از تاریخ تنظیم 
سند موضوع بدهی آقای هادی محمودی فرزند عباسعلی به شماره ملی ۰۶۵۳۱۰۹۳۳۴ در رهن شرکت تعاونی اعتباری منحله صالحین شعبه بیرجند )در 
حال تصفیه ( به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۸۵۴۲ قرار گرفته است . چون متعهد و راهن ظرف مواعد مندرج در اسناد فوق به تعهدات خویش عمل ننموده اند ، 
بانک آینده شعبه بیرجند به شناسه ملی  ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ به وکالت از تعاونی منحله صالحین طی وکالتنامه شماره ۱۳۶۶۵ -۹۳/۱۱/۸ دفترخانه ۹۳۹ تهران 
به عنوان قائم مقام مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول مبالغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال و ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال طلب موکل خویش تقاضای صدور اجرائیه علیه آقای هادی محمودی )متعهد( و آقای حسین همت پور )راهن( را نموده و پروند هایی به ترتیب تحت 
کالسه ۹۴۰۰۳۳۷ و ۹۶۰۱۴۵۶ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است . پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به 
دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۱۳۹۷۰۰۴۹۹۶ - ۱۳۹۷/۵/۱۳ مورد رهن با عرصه ای به مساحت ۲۲۷/۴ مترمربع از دو معبر شمالی و جنوبی و 
اعیان ۲۵۰ مترمربع اجرا شده در دو طبقه بصورت یک واحد مسکونی ویک واحد تجاری بدین شرح : زیر زمین ۵۵ مترمربع دارای یک خواب ،هال، آشپز خانه 
اوپن با کابینت ام دی اف، سرویس بهداشتی با کف سرامیک و طبقه همکف به مساحت ۱۵۵ مترمربع دارای ۲ خواب، هال ۵۰ متر مربع، سرویس بهداشتی، 
آشپزخانه اوپن با کابینت ام دی اف های گالس با کف سرامیک، سیستم گرمایشی پکیج و رادیاتور، سیستم سرمایشی کولر آبی و پارکینگ سر پوشیده در 
قسمت حیاط و واحد تجاری حدود ۴۰ مترمربع با نمای آلومینیوم مورد استفاده جهت آرایشگاه زنانه ، نوع سازه : دیوار باربر ، سقف طاق ضربی، نمای سنگ 
تراورتا با قدمت بنای حدود ۳۰ سال دارای یک امتیاز برق، یک امتیاز آب و دو خط تلفن و دو اشتراک گاز به مبلغ پنج میلیارد و شصت و سه میلیون و 
ششصدوشصت هزار ریال )۵/۰۶۳/۶۶۰/۰۰۰(  ارزیابی و بدلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و بنا به درخواست مرتهن در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۵ 
از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از ازطریق مزایده به فروش خواهد رسید. قائم مقام بستانکار طی 
نامه شماره ۳۸۰۳/۹۷/۳۴۶ - ۹۷/۱۰/۱۶ ضمن گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی می باشد مانده طلب خویش را تا تاریخ ۹۷/۱۰/۱۶ ، مبلغ 
۱۴/۹۶۰/۶۷۴/۸۰۶ ریال به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول به عالوه هزینه های اجرائی اعالم نموده است که به استناد تبصره ذیل ماده ۴- آئین نامه اجرا 
محاسبه خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد برای بانکها و موسسات مالی مجاز برعهده اداره اجرا می باشد . مزایده حضوری و نقدی از مبلغ 
ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد ، حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط 
راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک آینده جایز می باشد . هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش 
نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.                      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵       غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

صاحبان محترم مشاغل 

مشمول مالیات فصلی
امروز آخرین مهلت گزارش 

معامالت فصلی می باشد
 از ۷/30 تا ۱0 شب

مرکز تخصصی بیمه و مالیات
دفتر پیشخوان خدمات دولت

پاسداران - روبروی شعبه تامین  
اجتماعی

  3242  3242 - چمنی
بانک اطالعات کامل

 می بـاشد

قابل توجه مراجعین محتـرم  
 آگهی روزنامه مورخ ۱3 بهمن ٩۷

در  شرکتی  نیـروی  گیری  کار  به 
شـرکت سالمت فجر  تا اطالع ثانوی 
کن لم  یکن اعالم می گردد و هرگونه 
شرکت  توسط  نیرو  گیری  کار  به 
سالمت فجر به زودی ازطریق همین 
 روزنامه اطالع رسـانی خواهـد شد

حمل تخصصی اثاثیه منزل 
با کادری مجرب و ماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 
و پتودار * 100 درصد تضمینی
عبدالهی:
 0۹15۳۶185۴۶ 
0۹15۶0085۴۶

آگهی نوبت اول  ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی 
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده ۲۲ قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت 
در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 
پانزده روز از تاریخ ۱۱/۱۵/ ۹۷ جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  
و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت، 

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها( تحویل نمایند.
 شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
 نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه 
ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای 
افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن 

پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )۲ برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول ۲ 
برگ(- عکس ۴×۳ رنگی )۶ قطعه(- فتوکپی کارت ملی )۲ برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی 
عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی طالیه داران عرصه سازندگی بامداد شرق

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی طالیه داران عرصه 
سازندگی بامداد شرق راس ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ در محل نمازخانه سازمان جهاد 

کشاورزی استان واقع در بلوار شهدای عبادی برگزار می شود.
از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد ، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 
تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۱۱/۲۰  به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه 
 مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو شرکت، سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد
ضمنا داوطلبانی که تمایل به سمت هیئت مدیره و بازرسی شرکت تعاونی را دارند، موظفند حداکثر طی 
مدت ۱۰ روز از انتشار آگهی دعوت به همراه یک قطعه عکس ۴*۳ کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی 

پشت و رو ۲ سری وکپی مدرک تحصیلی یک سری به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹۶ - 
تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۷ - تعیین مبلغ برای استرداد اعضای مستعفی - انتخاب هیت مدیره 
اصلی و علی البدل برای مدت ۳ سال - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال ۷- تعیین 

هیئت مدیرهخط مشی آتی شرکت

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختماهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۴۰۰۰۰۲۵-۱۳۹۷/۰۹/۱۰ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در اداره  ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباس سپهری پور  فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۴۰۵ صادره از حوزه 
۷ زابل به شماره ملی ۳۶۷۲۷۴۰۵۲۷  در پرونده کالسه ۱۳۹۴۱۱۴۴۰۸۰۰۴۰۰۰۰۰۳ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۶۴۷۲ 
متر مربع پالک های ۲۷۷ و ۲۷۸ و قسمتی از ۱۳۴ فرعی از ۴- اصلی مزرعه سوقات بخش ۵ نهبندان بصورت انتقالی مع الواسطه از مالکین رسمی )محمد 
جهاندوست و عباس کربالیی صادق و ابوتراب شهابی( به آدرس مزرعه سوقات نهبندان  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی اشخاص  ذینفع به رای اعالم شده اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
کتبی خویش را  به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل، در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در 
صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور 

سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹       تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
 حسب پرونده کالسه ۹۵۰۱۱۵ اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف آقای سید علیرضا و خانم ها سیده زهرا و سیده صدیقه 
صبور فرزندان سید محمد محکوم هستند به پرداخت:۱- مهریه مشتمل بر چهارده عدد سکه بهار آزادی ۲- مبلغ دو میلیون و دویست و 

هفتاد و چهار هزار و پانصد )۲/۲۷۴/۵۰۰(  ریال بابت خسارت دادرسی ۳- مبلغ یک میلیون )۱/۰۰۰/۰۰۰( ریال بابت هزینه کارشناسی از محل ماترک 
مرحوم سید غالمحسین صبور فرزند سید محمد در حق محکوم لها خانم مریم براتی فرزند محمد با قیومیت آقای محمد براتی فرزند غالم  ۴- مبلغ هفت 
میلیون )۷/۰۰۰/۰۰۰( ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت؛ قیم محکوم لها در جهت وصول مطالبات خود اقدام به معرفی یک باب منزل مسکونی 
واقع در شهر خوسف ، خیابان شهید بهشتی ۳، پشت قلعه قدیمی متعلق به مرحوم سید غالمحسین صبور نموده است و حسب نظر کارشناس منتخب 
دادگستری ملک مذکور دارای ۳۸۱ متر مربع و اعیانی در دو طبقه زیر زمین و همکف به مساحت ۱۸۵ متر مربع و فاقد سند مالکیت می باشد . محل اعیانی 
مورد نظر بصورت دیوارهای باربر خشت خام و سقف طاق ضربی احداث شده و در حال حاضر خالی از سکنه بوده و برای سکونت نیاز به بازسازی و ترمیم 
دارد . ارزش واقعی ملک مورد نظر با توجه به مساحت عرصه و اعیان ، حصار کشی ، اشتراکات منصوبه ، موقعیت ، کاربری، جنس مصالح بکار رفته ، قدمت 
بنا مبلغ پانصد و چهل و پنج میلیون ریال برآورد گردیده است که از طریق مزایده در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ از ساعت ۹ الی ۹/۳۰ در دفتر اجرای 
احکام شورای حل اختالف دادگستری شهرستان خوسف به فروش خواهد رسید. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. برنده مزایده می بایست ۱۰ درصد بها را في المجلس به عنوان سپرده به دایره اجرا تسلیم نماید ، حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . 
طبق ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال 
توقیفی داده شود. مراسم مزایده با رعایت مواد ۱۱۳ به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
کوچی - مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۷۰۴۱۱ محکوم علیه آقای عباس محمدزاده محکوم است به پرداخت مبلغ ۴۵۲/۱۷۵/۷۱۰ ریال بابت 
اصل خواسته و غیره در حق محکوم له خانم لیال کاظمی و پرداخت مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندول دولت و با توجه 

به توقیف هزار متر مربع از پالک ثبتی ۱۳۰۵ فرعی از ۴ اصلی بخش دو بیرجند واقع در امیرآباد که هر متر مربع به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال و جمعا به مبلغ 
۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی 
به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ۱۰ درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان 

آدینه  - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجندداده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

تسنیم- حسن صابری، رئیس اتحادیه صنف بارفروشان با 
تایید افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار اظهار کرد: در حال 
حاضر از یک طرف به دلیل وقوع سیل در جنوب کشور 
و از طرف دیگر به دلیل آزاد شدن صادرات گوجه فرنگی 
و صادرات این محصول به خارج از کشور، شاهد افزایش 
قیمت گوجه فرنگی در بازار هستیم و گوجه فرنگی به ۴۰۰۰ 
تومان رسیده است. صابری گفت: این اتفاق برای چغندر 
نیز افتاده و چغندری که سال قبل به قیمت هر کیلو ۵۰۰ 
تومان به فروش می رسید به دلیل صادرات آن به کشور 
عراق، به ۴۰۰۰ تومان رسیده است. وی اضافه کرد: ما 
بار دیگر تاثیر آزاد شدن صادرات گوجه  امسال نیز یک 
فرنگی را تجربه کرده بودیم و زمانی که جلوی صادرات 

این محصول گرفته شد،  قیمت هر کیلو گوجه فرنگی حدود 
از ۱۸۰۰۰  ۱۵۰۰ تومان کم شد و حتی قیمت رب هم 
تومان به حدود ۱۲۰۰۰ تومان کاهش یافت.صابری با انتقاد 
از عدم هماهنگی مسئوالن دولتی با بخش خصوصی برای 
اعمال سیاست گذاری ها گفت: به گفته مسئوالن، قرار بود 
ذخیره سازی برخی محصوالت کشاورزی انجام نشود و آن 
زمان پرتقال در میدان مرکزی به قیمت ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ 
تومان به فروش می رسید ولی متاسفانه با خبر شدیم که 
مسئوالن به یکباره اقدام به خریداری بیش از 3۰۰۰ تن 
پرتقال از قرار هر کیلو 3۱۰۰ تومان کرده اند که این ماجرا 
باعث شد تا قیمت پرتقال در بازار از ۱۵۰۰ تومان به بیش از 
۴۰۰۰ تومان برسد.به گفته وی، برخی اقدامات انجام شده 
در حوزه خرید میوه و محصوالت کشاورزی باعث شده تا 
قیمت این محصوالت به شدت افزایش یابد. رئیس اتحادیه 
صنف بارفروشان ادامه داد: متاسفانه علی رغم نامه نگاری ما 
با مسئوالن ذی ربط، مبنی بر اینکه مجوز صادرات گوجه 
فرنگی تنها برای سرریز مصرف داخلی صادر شود، ولی آزاد 
شدن صادرات گوجه فرنگی باعث افزایش قیمت آن در 

بازار داخلی شد.

گوجه  فرنگی گران شد
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نمایشگاه دکوراسیون منزل و لوازم خانگی در مکان جدید نمایشگاه های بین المللی می یابد

صداوسیما-نمایشگاه دکوراسیون منزل و لوازم خانگی امروز در مکان جدید و دائمی نمایشگاه های بین المللی گشایش می یابد.مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین 
المللی خراسان جنوبی گفت: بهره برداری رسمی از مکان دائمی و جدید نمایشگاه های بین المللی استان با برپایی نمایشگاه دکوراسیون منزل و لوازم خانگی، مبلمان، 

آوا  خواستم از طریق شما از سرکار خانم دکتر مریم  لوازم چوبی و جهیزیه عروس در 270 غرفه و در فضایی به مساحت 6 هزار مترمربع انجام می گیرد.درودی افزود: از امروز تا نوزده بهمن این نمایشگاه دایر خواهد بود.
السادات رحیمی  بخاطر اخالق و رفتار بسیار خوبشون 
و صبر وحوصله ای که دارند و وقت زیادی که برای 
معالجه بیماران صرف می کنند نهایت تشکر و قدردانی 
را داشته باشم خدا اجرشان دهد. امیدواریم امثال ایشون 

رو بیشتر دراین استان  ببینیم.
ارسالی به تلگرام آوا
به  بیرجند  فعال   شهردار  خدمت   احترام   و  سالم   با 
 استحضار  می رساند از  اینکه  هر روز  شهرداری   خیابان  
ولی  از   میدانی  را  زیبا سازی  می نماید  خوشحالیم ،  و 
شهردارمی خواهم  سری  به  شمال  شهر  بزند ، مشکالت 
 زیاد  است ۱- زیباسازی  بلوار  بقیه  ا...)عج(  2- اتصال  
بلوار  بقیه ا...)عج(    به  تقاطع  صیاد شیرازی  و  امام رضا)ع(  

۳- نصب  لوازم  ورزشی  در  حاشیه  بلوار  بقیه ا...)عج( 
9۱5...248
چرا کسی نیست نظارتی بر کار پزشکهای عمومی 
اورژانس بیمارستان ... داشته باشه من یه روز با گوش درد 
مراجعه داشتم دکتر... بعد از نیم ساعت از خواب بیدار شدن 
با عصبانیت و رفتار زشت با بنده برخورد نمود حتی جواب 
سالم منو نداد مگر ایشون حقوق شیفت نمی گیره....
9۱5...۳90
باسالم و خدا قوت خدمت خدمتگزاران عزیز استان.در 
شهر بیرجند اشتغال بسیار کم و مردم به شدت دچار 
مشکالت اقتصادی هستند که آسیب های زیادی به 
خانواده ها وارد کرده. اگر امکانش وجود داره با تبدیل 
کردن شهر به منطقه توریستی وتاسیس مکان های 
اشتغالزا و تدابیرتان در این کارخداپسندانه هرچه زودتر 

اقدام نمایید. اجرکم عندا...
9۱5...۳68
تا کی باید منتظر تعیین و تکلیف اراضی موسوی که در 
دستور کار و زیر نظر بنیاد مستضعفان می باشد باشیم تو 
رو خدا جواب بدین تمام دارایی ما همون یک تیکه زمین 
است هنوز نمیدونم زمینم کجاست و چقدر اونو به من 
میدن مسئوالن استانی شما پا در میانی کنید تو رو خدا 
حداقل تا قبل سال تکلیف این اراضی روشن بشه با این 

وضع اقتصادی و تورم امان ما بریده شده...
ارسالی به تلگرام آوا
مسئوالن محترمی که مهد کودک ها زیر نظر شماست 
آیا تا بحال از مهدها بازدید سرزده داشته اید خیلی از 
 مهد ها هزینه های هنگفتی می گیرند اما وقتی میرین 
می بینید اصال بچه از اسباب بازی مهد استفاده نمیکنه و 
جنبه تزیینی دارد یا فقط بچه ها  همش پای تلویزیون و 
سی دی کارتون هستند یا فضای داخلی کثیف و معلوم 
نیست هر چند وقت تمیز می شود برای همه مهد ها 
صادق نیست بعضی عزیزان دلسوز و مرتب واقعا بچه 

ها را به اندازه بچه خودشان دوست دارند؟
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا به مسئوالن محترم بگو چه کسی مسئول 
جمع آوری سگ های ولگرد است همه جا هستند از 
انتهایی خیابان غفاری انتهای پونه و امیرکبیر گرفته 
تا چهار راه انقالب در وسط خیابان تا ابتدای خیابان 
سجادشهر به تعداد زیاد، بچه های ما امنیت ندارند!....
ارسالی به تلگرام آوا
شهرداری محترم به داد ما برس انتهای خیابان شکوفه 
شده محل تخلیه نخاله ساختمانی با این همه جمعیت 
روز پنجشنبه که تعطیلی بچه ها است همون جا میرن 
بازی می کنند و فوق العاده نمای زشت و مکان آلوده 

است یکی به داد ما اهالی برسه
ارسالی به تلگرام آوا
 شهرداری که برای هر ساختمانی همین طور مجوز 
صادر نکند می آیند برای  آپارتمان پارکینگ می سازند اما 
پارکینگی که فقط اسمش پارکینگه نه در ورود و خروجی 
برای ماشین هست نه هیچ ... آن هم نبش کوچه. این 
همه بی قانونی چرا کسی پیگیری نمی کند بعد فقط 
دودش تو چشم مردم بیچاره آن محل می رود چون 
مجبوریم ترافیک و بسته بودن کوچه و ... را تحمل کنیم.
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

محمودآبادی- ناگهان صدایی هولناک به گوش می رسد 
و در عرض چند ثانیه زمین دهان باز می کند و زن باردار 
را به کام می کشد،او اولین قربانی قنات های متروک این 
شهر نیست، شاید نفر بعدی من یا شما باشیم در یکی از 
خیابان های بیرجند، همین طور ناغافل!!!تا اتفاقی نیفتد کاری 
نمی شود، نه این شروع داستان غمبار قنات های این شهر 
نیست، می خواهم از مرگ آن دو پسر بچه بنویسم همان 
هایی که شانس با آن ها یار نبود و مانند آن زن بارداری که 
سال 94 در قنات متروکه شهر سقوط کرد و زنده نماندند، 
پس باید بنویسم، با اینکه چند اتفاق ناگوار داشته ایم باز 
هم خبری از واکنش مسئوالن نیست، شاید این قدر مشکل 
بزرگ شده است که دیگر کاری از دست شان ساخته نیست. 
شاید هم عزمی برای بازگشایی این گره وجود ندارد.»داشتم 
بودم  برنداشته  را  بعدی  قدم  هنوز  می کردم،  خداحافظی 
می بلعید، مرا  زمین  انگار  شد،  خالی  پایم  زیر  ناگهان   که 
7 ماهه باردار بودم، به حفره ای عمیق سقوط کردم، فریاد 
می زدم، خیلی نگران فرزندم بودم. داخل چاهی افتاده بودم 
که بیشتر به ورودی یک داالن شبیه بود؛ یک حفره بزرگ 
که ابتدا و انتهایش دیده نمی شد. پای چپم تکان نمی خورد. در 
گل فرو رفته بودم. تاریکی و ترس باعث شد اشهدم را بخوانم.« 
این بخشی از حرف های شهروندی است که وقتی آتش نشان ها 
نجاتش دادند، بیهوش بود و کسی فکر نمی کرد او و فرزندش 
سالم بمانند. او چندی قبل طعمه قنات نیمه جانی می شود که 
خشکسالی حیات رگه هایش را کشیده است. خوشبختانه جان 
سالم به در برده است،کاش آن 2 پسر ۱4 و 7 ساله هم که در 
سال های گذشته قربانی حفره های هولناک شهر شدند، امروز 
زنده بودند. آمار بروز این گونه حوادث در بیرجند کم نیست. 
سرپرست سازمان آتش نشانی بیرجند می گوید: کار زمانی 
بسیار مشکل تر می شود که می خواهیم مصدومی را از داخل 
یک قنات بیرون بکشیم. تاکید محمد حسین حسنی این است 
که همه دستگاه ها و ارگان های متولی برای استحکام بخشی و 
ایمن سازی خانه هایی که دانسته و ندانسته در حریم قنات های 
مرده ساخته شده، اقدامی انجام دهند.به گفته وی میله چاه های 
قدیم به آن شکل استحکام الزم را ندارد فقط مقداری از آن را 
با سنگ کار می کردند و باال می آمدند، احتمال هر اتفاقی در 
امداد رسانی برای نیروهای آتش نشانی وجود دارد، اما چاه هایی 
که االن درست می کنند تا حد امکان از کول گذاری استفاده 
می کنند، برخی از قسمت ها از سازه های سیمانی استفاده 
می کنند و ایمن تر است.وی با اشاره خطرپذیری نیروهای 
آتش نشانی تاکید می کند: امداد رسانی به افرادی که در میله 
چاه های قدیمی افتاده اند بسیار سخت و پر حاشیه است.

رشته های بی جان
 خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند 6252 رشته قنات دارد. البته 
این آمار نیز مورد مناقشه است چرا که آب منطقه ای نیز آمار می 
دهد و جهاد کشاورزی هم آمار خودش را دارد. با این تفاوت که 
جهاد کشاورزی در ارتباط مستقیم با قنات است و شرکت آب 
منطقه ای مالکیت منابع آب زیرزمینی را دارد. اما خشکسالی ۱7 

سال است که این استان را تهدید می کند. 
بالی حفر چاه های عمیق و غیر مجاز هم دلیلی دیگر شده تا 
قنات ها سر بر بالین مرگ بسایند و شناسنامه شان باطل شود 
و آمارشان تغییر کند. این که چرا بسیاری از این قنات ها مرده 
اند خود قصه ای مفصل دارد،اما توسعه شهر، بهانه ای برای این 
تجاوز مرگبار به حریم قنات های خاموش شده است و ساخت و 
ساز نه فقط در حریم که بر بستر قنات ها امروز شکل بحرانی به 
خود گرفته و خسارت های مالی و جانی بسیاری را به شهروندان 
بیرجندی تحمیل کرده است؛ کسانی که کمتر خبر از وجود قنات 
زیر ستون های خانه شان دارد. قصه ای که گفته می شود امروز در 

تمام شهرهای این استان پر قنات به وجود آمده است.

استعالم های نا فرجام
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان می گوید: بسیاری 
از این حوادث در مناطقی رخ داده که به بافت فرسوده شهر 
معروف است، در بسیاری از ساخت و سازها نیز بحث استعالم 
گرفتن از آب منطقه ای جدی گرفته نمی شد اما از سال 95 با 
توجه به این که محدوده قنات ها به شکل ویژه تری مشخص 
شده، باید شهرداری برای اطالع و مجاب کردن شهروندان 
به طور جدی اقدام کند تا ساخت و سازها در محدوده قنات ها 
و  نگران  رویه  این  از  چند  هر  امامی،  نشود.حسین  انجام 
گالیه مند است اما ورود همه دستگاه ها برای مدیریت این 
خانه ها  اکنون  ادامه می دهد:  و  می داند  را ضروری  بحران 
ساخته شده و نمی توان از مالک خواست آن را تخریب یا 
محل را به خاطر وجود خطر احتمالی ترک کند اما می توان 

با آگاه کردن مردم درباره خطراتی که ممکن است در آینده 
با نادیده گرفتن حریم قنات ها به وجود آید، آنها را نسبت به 

حوادث آگاه و در برابر آن ایمن کرد.

نقشه حریم قنات ها به روز شود
در  که  این  به  اشاره  با  بیرجند  در شهرداری  آگاه  مقام  یک 
ساخت و سازهای گذشته آن طور که باید و شاید توجه به حریم 
قنات ها در صدور پروانه جدی گرفته نشده است، می افزاید: بافت 
فرسوده شهر روی این حریم قد کشیده است اما برای کنترل  
اوضاع، شهرداری برای هرگونه ساخت و ساز از شرکت آب 
منطقه ای استعالم می گیرد و پاسخ استعالم آن شرکت برای 

شهرداری در صدور سند حجت است.
وی ادامه می دهد:  اصل مطلب این است که باید مسیر و حریم 
قنات ها برای شرکت آب منطقه ای شناخته شده و مشخص 
باشد. نکته قابل توجه دیگر این که بر اساس قوانین صدور پروانه 
شهرداری بر اساس سندی که مالک ارائه می دهد در صورتی که 
در آن قید شده باشد این ملک به عنوان مثال از ضلع غربی به 
جوی عام ، قنات یا رودخانه منتهی می شود، استعالم از شرکت 
آب منطقه ای انجام می شود. وی وجود نقشه قنات های شهر را 
الزامی می داند و اضافه می کند:  دستگاه هایی که متولی اصلی 
این موضوع هستند باید این نقشه ها را به روز کنند و شهرداری نیز 

در ارتباط مستقیم با این ماجرا باشد.

 نقشه ها تهیه شده است
 سازمان جهاد کشاورزی در 2 سال اخیر شناسایی محدوده و 
شناسنامه دار شدن قنات های استان را در دستور کار قرار داده 
است تا جایی که امروز مشخصات بسیاری از قنات ها به خصوص 
در شهر بیرجند و به ویژه تعیین حریم، تعداد، مسافت و هر آنچه 
باید درباره قنات ها بدانیم به دست آمده و تالش ها در این زمینه 
به نتایج مطلوبی رسیده است.مدیر آب و خاک و امور فنی و 
مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در این باره 
توضیح می دهد: با استفاده از نقشه های هوایی سال  ۱۳48 که 
ساخت و سازها در بیرجند بسیار محدود بوده است، همه میله 
چاه های ۱4 رشته قناتی را که چه در داخل شهراست و چه از شهر 
می گذرد شناسایی کردیم و با استفاده از همان نقشه های هوایی 
البته این بار با کمک نرم افزار دیگری مسیرهایی را که تعیین 

شده بود در نقشه جدید گذاشتیم. حاال می توانیم به تک تک خانه 
هایی که میله چاه قنات در آن قرار دارد دسترسی پیدا کنیم. به 
گفته غالمی، مهم ترین اقدام برای مدیریت این بحران، شناسنامه 
دار شدن قنات ها و شناسایی آنها بود که در بیرجند انجام شد و 
قنات های شناسایی شده شناسنامه دار شدند، البته هنوز اعتبارات 
مورد نیاز این کار پرداخت نشده است. به عالوه اعتبار مشخصی 
برای ایمن سازی ۱4 قنات شهر بیرجند اختصاص نیافته اما کار 
همکاران ما در بخش قنوات انجام شده و حتی این پروژه در 

شهرهای دیگر استان نیز در حال پیگیری است.

  کامل شدن برآوردها
امور فنی و مهندسی سازمان  و  به گفته مدیر آب و خاک 
جهادکشاورزی خراسان جنوبی در شهر بیرجند ۱4 رشته قنات، 
قاین ۱۱، طبس 9، فردوس 6 ، نهبندان 4، سربیشه ۳، بشرویه 2، 
درمیان یک و زیرکوه هم یک رشته قنات حفر شده که مجموع 
آن به 5۱ رشته قنات می رسد. مهندس غالمی افزود: مادر چاه و 
مظهر بعضی از این قنات ها در محدوده شهرها قرار دارد و برخی 
دیگر خارج و باالدست شهرها بوده و فقط آب خروجی از مظهر 

آنها به مصرف شرب و کشاورزی شهر می رسیده است.
وی با اشاره به اینکه برخی نیز مادر چاه آنها در محدوده شهر 
ولی مظهرشان در پایین دست می باشد و برای کشاورزی 
استفاده می شوند، ادامه می دهد: در زمان حاضر برخی قنوات 

بایر نیز که حوضه آنها در خارج از شهر است را می توان بازسازی 
کرد و آب آنها را به مصارف مذکور رساند. به گفته وی قنوات 
دایر واقع در محدوده شهری زهکش هایی هستند که زه آب 
ناشی از فاضالب های خانگی را تخلیه می کنند و آب آنها 
دارای آلودگی است. مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی 
سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی کل آبدهی 5۱ رشته 
قنات در محدوده شهرها را به طور متوسط 570 لیتر در ثانیه 
اعالم و می افزاید: می توان این آب را با برنامه ریزی اصولی 
جهت ایجاد بهتر در مصارف کشاورزی و فضای سبز در شمال 
شهرها و همچنین به مصرف تغذیه سفره آب زیرزمینی رساند و 
از پیشروی و گسترش جبهه آب های شور و تغییر در کیفیت آب 
جلوگیری کرد. مهندس غالمی تصریح می کند: ۱4 رشته قنات 
بیرجند)عباس آباد، قصبه، خیرآباد، سیوجان، معصومیه، امیرآباد، 

حاجی آباد، دهلکوه، کالته مال، نیستانک، رحیم آباد، اکبریه، 
محمدیه( با آبدهی مجموع 70 لیتر در ثانیه از داخل شهر بیرجند 
عبور می کند که تعدادی از این سازه ها دایر و تعدادی بایر است.  
وی با این توضیح ادامه می دهد: از آنجایی که همگی از قدمت 
باالیی به لحاظ تاریخی برخوردار بوده و مدتی است که بازنگری 
نشده و حریم آنها نیز مشخص نشده است و ساخت و سازهای 
شهری آنها را در دل زمین پنهان کرده است بر آن شدیم که با 
ارائه طرحی بتوانیم ضمن مشخص کردن مسیر این قنوات میله 
چاه های آنها را که بیشتر متروکه بوده و هر ساله جان عده ای 
از شهروندان را به خطر می اندازد شناسایی و مسئوالن ذیربط و 
 ساکنان واقع در حریم را از موجودیت این چاه ها آگاه سازیم.

به گفته وی از آنجایی که قنات متروکه عباس آباد بیشترین 
اتفاقات ناشی از ریزش ها در منازل مسکونی را به خود اختصاص 

داده بود به عنوان اولین سازه انتخاب شد . 
غالمی می گوید: مسیر قنات که مظهر آن از رخت شوی خانه 
قدیم واقع در خیابان انقالب 5 که به مسجد دختر آخوند مشهور 
می باشد آغاز و تا اولین ردیف انبوه سازی دهلکوه ادامه می 
یابد، این مسیر به علت ساخت و سازهای بسیاری که انجام شده 
در زمان حاضر قابل شناسایی نبود ولی با کمک عکس های 
هوایی سال 48 و تطبیق آن با تصاویر ماهواره ای توانستیم 90 
درصد میله چاه های پنهان را با خطای بسیار کم پیدا کنیم که 
البته راهنمایی بعضی از خبرگان محلی در پیدا کردن مسیرهای 

ناپیدا کمک بسزایی داشت.وی با این توضیح درباره مشخصات 
دریافتی این قنات این طور ادامه می دهد: طول این قنات حدود 
5000 متر از روی زمین و تعداد میله چاه های شناسایی شده 
۱00 حلقه چاه است که عمق مادر چاه آن حدود 65 متر می باشد 
همچنین تعداد میله چاه هایی که زیر ساختمان های مسکونی 
قرار دارند حدود 40 حلقه چاه و تعداد میله چاه هایی که در 
محدوده شهری ولی ساخت و ساز روی آنها انجام نشده است 60 
حلقه چاه است. ناگفته نماند که عمق میله چاه ها در محل خانه 

های مسکونی از صفر تا ۳0 متر ثبت شده است.
وی می افزاید: با توجه به اینکه در حوادث رخ داده اخیر آثار 
رطوبت مشاهده شده است و همچنین فاضالب هایی که زیر 
مناطق مسکونی به داخل قنات نفوذ پیدا می کند و ریزش هایی 
که به مرور زمان باعث خرابی و گشادی چاه های بسته شده 
قدیمی می شود بازسازی و طوقه چینی میله چاه ها بیش از 
پیش ضروری است چرا که فروکش کردن میله چاه ها بر اثر 
همین رطوبت ها و خرابی های میله چاه ها بوده است. وی 
 در تشریح این بررسی ها اضافه می کند: متره و برآورد قنات 
عباس آباد بابت بازسازی میله چاه ها نیز توسط جهاد کشاورزی 
استان انجام شده است و بر این اساس چنانچه عمق مادر چاه 
66 متر باشد و شیب زمین تا مظهر تقریباً یکنواخت در نظر 
گرفته شود و فاصله هر میله چاه به طور متوسط 50 متر باشد 
بنابراین میانگین عمق هر چاه ۳۳ متر و تعداد تمام چاه ها ۱00 
حلقه  است که جمعاً ۳۳00 متر باید طوقه چینی شود. غالمی و 
همکارانش همه چیز را کامل محاسبه و برآورد کرده اند با اینکه 
بابت این موضوع هیچ اعتباری از سازمان هایی که متولی اصلی 
این موضوع هستند، دریافت نکرده اند. بر اساس این بررسی ها 
مشخص شده اگر قسمت ساختمان های مسکونی اولویت داده 
شود حدود ۱200 متر طوقه چینی الزم است که اگر متوسط 
گشادی هر میله چاه را 2 متر در نظر بگیریم هزینه ای که سال 
95 الزم بود برای هر متر طول مبلغ 2 میلیون ریال بود که جمعًا 
2 میلیارد و 400 میلیون ریال برآورد شده بود و مابقی میله چاه 
ها که  اکنون روی آنها ساخت و ساز انجام نشده است باز هم 
بر اساس برآورد سال 95 حدود  2۱00 متر فی هر متر طول 2 
میلیون ریال جمعاً 4 میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه در بر 
داشت. اما این برآورد ها امروز شامل تورم های گاهی 5 و چه بسا 

بیشتر از این شده است.
جهاد  سازمان  مهندسی  و  فنی  امور  و  خاک  و  آب  مدیر 
کشاورزی استان با تاکید بر اینکه در موضوع قنات ها این 
سازمان فقط متولی نیست و تعداد دیگری از سازمان ها نیز در 
این امر از جمله شهرداری ها، شرکت آب منطقه ای،شرکت آب 
و فاضالب شهری و مدیریت بحران دخیل هستند، می گوید: 
این سازمان تاکنون بابت انجام طرح های مطالعاتی و اقداماتی 
که بابت شناسایی انجام داده هیچ اعتباری دریافت نکرده است 
چرا که در حقیقت این سازمان نقش کمک کننده دارد. غالمی 
یادآور می شود: تمام این گزارش ها به اطالع نهادها و سازمان 
های مربوطه رسیده است، سازمان جهاد کشاورزی نیز اعالم 
آمادگی می کند. اگر برای اصالح و بازسازی قنات عباس آباد 
اعتباری در نظر گرفته شود همان گونه که تاکنون پای کار بوده 
نهایت همکاری را داشته باشد. خانه های بسیاری که در هنگام 
بازسازی با یک مسیر قنات مواجه شده اند، در سکوت دوباره 
با سیمان خفه می شوند تا مبادا کار ساخت و ساز عقب بماند. 
این ماجرا حتی برای قنات هایی که اندک جانی دارند نیز اتفاق 
افتاده است، حال تصور کنید آن رگه های حیات در مواجهه با 
دیوار بتنی چه می کنند؟ بر اساس ذات خود نفوذ را انتخاب می 
کنند و به دیواره های باالتر کشیده می شوند، قطره هایی که 
روزی از حرکت بازمانده اند، با رد پاهای نمناک شان زمین را 
وادار می کنند تا در جایی دهان باز کند، نمی دانم مسیر بعدی 
در  888کیلومتر  طول قنات های بیرجند کجا خواهد بود؟ اما 

می دانم همین طور ناغافل،اتفاق خواهد افتاد. 

قنات های متروک شهر دهان باز می کنند
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جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.   نقد *  اقساط

نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

برگزاری کارگاه آموزش تخصصی 
تکثیر و پرورش زالوی طبی 

سـرفصـل دوره :
آشنایی با تکثیر و پرورش زالو درآمدزایی و صادرات

 مجوزهای الزم صنعت زالو- استحصال فرآورده های آن
 خرید تضمینی محصول اعطای گواهینامه

 آموزش شرکت در دوره شغلی نوین با حداقل
تلفن تمـاس : 32213272- 09021632273 هزینه و درآمد عالی

بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد واحد 125 - مهندس اکبری

موسسه زالوپروران شرق
 شماره ثبت: 443
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موفقیت و انرژی

موانع موفقیت

هیچ گاه به احتماالت شکست فکر نکنید

به عنوان یک کارآفرین و پیش قدم در انجام یک 
کار شما نیاز دارید که هدف خود را کامال باور کنید، 
آن زمان است که می توانید به آن عمل کنید. شما 
می بایست ایمان واعتقاد قوی به خودتان، ایده ها و 
نظرتان و ظرفیت های خود داشته باشید.باید از سایه 
تردید عبور کنید و به یقین و اعتماد در کار خود برسید. 
هر قدر میزان ایمان و اعتقاد خود را افزایش دهید ، با 
سرعت بیشتری به اهداف خود دست خواهید یافت. 
هرچند که باید در این میان تعادلی وجود داشته باشد. 
تعادل بین اعتماد به نفس و محاسبه دقیق خطرات کار 
به جهت دستیابی به هدف باالتر. کار آفرین موفق، 
کارآفرینی است که خوب می تواند محاسبه کند و 
میزان خطر در کار را کاهش دهد تا به سود باالتر 

برسد.

عادات آدم های ناموفق

منفی حرف  فکر می کنند،  منفی  آنها  اول:  عادت 
می زنند و منفی عمل می کنند! همیشه مشکل را 
می بینند و هیچ وقت راه حل را نمی بینند. یک ضربه 
که  می کنند  بزرگ  آن چنان  را  مشکالت  کوچک 
تبدیل به یک تراژدی اساسی می شود. آنها شکست 
را عاقبت هر کاری می دانند؛ همچون یک بالی 

آسمانی که یک دفعه نازل می شود. 
کنند،  فکر  اینکه  از  قبل  آنها  دوم:   عادت 

عمل می کنند!
آنها براساس تصمیم های غریزی، آنی و تکانه ای 
که  ببینند  را  چیزی  اگر  مثال  می کنند!  عمل 
خوش شان بیاید و چشم شان را در نگاه اول بگیرد 
بدون لحظه ای درنگ آن را می خرند. حتی خیلی 

چیزهای به درد نخور و بی ربط با زندگی شان. 
عادت سوم:خیلی بیشتر از آنکه گوش بدهند، حرف 
می زنند! و خودشان را مدام توی بحث هایی درباره 
که  دسته هایی  و  گروه ها  و  زندگی شان  قهرمانان 
دوست دارند، می اندازند و در این راه از دروغ گفتن 
هم ابایی ندارند اما اکثر مواقع حرف هایی که می زنند 

با توجه و استقبال دیگران روبه رو نمی شود.
عادت چهارم: آنها راحت تسلیم می شوند

آدم های موفق از ناموفق ها و شکست خورده ها به 
عنوان پله هایی برای باال رفتن استفاده می کنند. 
شناسایی  را  افراد  این  چگونه  اینکه  جواب  اما 
آنها  ناکامی  از  را  موفقیت شان  پل  و  می کنند 
در کاری  اکثرا  ناموفق ها  است که  این  می سازند 
که انجام می دهند یا صالحیت ندارند یا استعداد و 
چه نشانه ای واضح تر از نشان آدمی که چیزی در 

آستین برای رد کردن ندارد؟!

روش شستشوی 
موهایتان را اصالح کنید

اغلب کسانی که موهای چربی دارند برای نجات 
از شر چربی اضافه باید روزی یک بار موهایشان را 
با شامپوی مخصوص بشویند چرا که شامپو کردن 

روزانه چربی اضافه مو را از بین می برد. اما نکته 
بدانید شست  این است که  جالب و حائز اهمیت 
و شوی بیش از حد می تواند پوست سر   را برای 
به همین  تولید چربی های طبیعی تحریک کند 
دلیل شست و شوی چند باره مو پرهیز و حد تعا دل 

را رعایت کنید.

از خوردن غذاهای
 فرآوری شده اجتناب کنید

از خوردن غذاهای فرآوری شده همچون فست فودها و 
نوشابه اجتناب گردد. این غذاها اغلب حاوی چربی های 
ترانس هستند که برای قلب و مغز انسان مضر است.

همچنین مقادیر زیادی شکر و سایر مواد تشکیل دهنده 
مصنوعی در این غذاها یافت می شود.زمانی که غذاهای 
فرآوری شده به صورت منظم مصرف می گردد، می تواند 
جایگزین غذاهای واقعی گردد که مواد مغذی مفید را 
برای مغز فراهم می کند. این غذاها  تواند باعث ایجاد 

چاقی و التهاب گردد و برای مغز بسیار مضر باشد.

دانه چیا از منابع 
بسیار خوب فیبر محلول است

به  را  گوارشی  مشکالت  می توانند  هم  سالم  افراد 
دالیلی مثل عدم وجود فیبر و پروبیوتیک کافی در 
رژیم غذایی خود تجربه کنند. دانه چیا یکی از منابع 

بسیار خوب فیبر محلول است. این فیبرها موجب 
تشکیل یک ماده شبیه به ژالتین در معده می شوند. 
ماده ژل مانند تشکیل شده از فیبرها عملکردی شبیه 
به پریبیوتیک ها دارند و برای رشد باکتری های مفید 
در روده الزم هستند و از این طریق در داشتن سیستم 

گوارشی بهتر و سالم تر کمک می کنند.

مواد غذایی که موجب 
سوزش معده می شوند

غذاهای اسیدی مانند سس گوجه فرنگی و گوجه 
معده  سوزش  علت های  از  می توانند  خام  فرنگی 
که سس  ندانید  شاید  اما  باشند.  افراد  از  برخی  در 

کچاپ نیز می تواند چنین اثری بگذارد. حتی مقدار 
با غذای تان  کمی سس کچاپ که معموال همراه 
می خورید می تواند مشکل ساز باشد. غذاهای ُپر فیبر 
معده را خیلی دیرتر ترک می کنند و یکی از علت های 
مدت  برای  غذا  که  است  این  معده  سوزش  شایع 

طوالنی تری در سیستم گوارش باقی می ماند.

چروک پوست ممکن است
 نشانه بیماری قلبی- عروقی باشد

پیری  از  نشانه ای  اینکه  از  بیش  پوست  چروک 
با  رابطه  در  جدی  پیام  حاوی  می تواند  باشد، 
بیماری های قلبی - عروقی باشد. می توان با نگاه 

کردن به چروک های پوستی افراد مستعد، احتمال 
با  را  قلبی - عروقی  بیماری های  به  افراد  ابتالی 
درصد بهتری تشخیص داد و چراغ خطر را برای 
ارتباط  دانشمندان  حال،  این  با  کرد.  روشن  آن ها 
چروک های پوستی با بیماری های فشار خون باال 

و کلسترول خون را رد کردند.

همه آنچه برای سفید کردن دندان هایتان نیاز دارید محصوالت خانگی ساده ای هستند که به سادگی یافت می 
شوند. دو قاشق چای خوری جوش شیرین را در فنجان ریخته همچنین دو یا سه )بیشتر یا کمتر( قاشق چای خوری 
از هیدروژن پروکساید )آب اکسیژنه( را با جوش شیرین مخلوط کنید تا خمیر ایجاد شود. اگر خمیر کاماًل شکل 
نگرفت مقداری جوش شیرین و هیدروژن پروکساید را کم و زیاد کنید تا به صورت کامل شکل بگیرد و مانند خمیر 
دندان شود. اگر مایل بودید می توانید مقداری چاشنی نعناع و یا اندکی خمیر دندان به آن اضافه کنید تا اثر گذاری 
بیشتری داشته باشد. دندان های خود را با خمیر مسواک کنید و اجازه دهید حداقل تا ۲ دقیقه روی دندان ها باقی 
بماند. خمیر را قورت ندهید! چون حتماً مزه اش را دوست نخواهید داشت. اگر مبتال به تبخال، آفت، پوسیدگی دندان، 
تورم لثه و دیگر بیماری های دندان و دهان بودید حتماً پیش از به کارگیری این خمیر با پزشک خود مشورت کنید.

در زمستان می توان با بهره گیری از دمنوش های زمستانه از ابتال و یا پیشگیری از بیماری های این فصل جلوگیری کرد.
 دمنوش زنجبیل و زردچوبه یک دمنوش زمستانی خوشمزه نه تنها شگفت انگیز است بلکه می تواند سیستم ایمنی 
بدن را در طول فصل زمستان و سرما تقویت کند.با اضافه کردن کمی عسل و لیموترش به این دمنوش می توان از آن 
برای تسکین درد معده نیز استفاده کرد.گل های زیبا و شگفت انگیز الوندر یا لوندر که در ایران آن را با نام اسطوخودوس 

می شناسیم دارای بوی بسیار معطری است که از آن برای ایجاد آرامش در محیط استفاده می کنند.
 اسطوخودوس آرامش بخش و ضدعفونی کننده است که با استرس، اضطراب و افسردگی مقابله می کند و برای تسکین 
دردهای میگرنی نیز مفید است. دمنوش گزنه و دارچین یک چای تند زمستانی است که حاوی آهن و ویتامین c فراوان 

است که در صورت ترکیب شدن به راحتی جذب بدن می شود.

زمستان چه دمنوش هایی بخوریم؟چگونه بدون هزینه دندان هایی سفید داشته باشیم؟

را  بدن  چپ  سمت  هدایت  مسئولیت  مغز  راست  نیمکره 
برعهده دارد. این نیمکره مرکز حس المسه، درک سه بعدی 
با توجه به  اشیا، تصاویر، مقررات، رنگ، لحن و صداست و 
توانمندی اش در درک تصاویر و به خاطر سپردن آنها قدرت 
تشخیص چهره ها را نیز دارد. ما معما ها را با نیمکره راست مغز 
حل می کنیم و این نشان می دهد توانایی خالقیت و کشف 

کردن هم به همین بخش مربوط است.
 برای پرورش نیمکره راست مغز باید به یاد داشته باشید که اگر 
همیشه بخواهید جدی و عاقالنه رفتار کنید، اگر بخواهید حق 
اشتباه کردن را از خود بگیرید، اگر بخواهید همه کارهای تان مورد 

پسند دیگران باشد و اگر بخواهید هر کاری را از روش معمولش 
انجام دهید دست این نیمکره را برای ترقی می بندید.

برای تقویت نیمکره راست الزم است نگاهی کلی گرایانه را 
جایگزین نگاه جزئی گرایانه کنید. چه اشکالی دارد به خودتان اجازه 
دهید گاهی کودک شوید و دنیا را کودکانه ببینید. از اشتباه کردن 
نترسید. به نمایشگاه های نقاشی و کنسرت های موسیقی سر بزنید. 
در انجام هر کار و حل هر پرسشی به چندین راه و چندین پاسخ 
متفاوت بیندیشید. به رویاهای تان احترام بگذارید و فرصتی را به آنها 
اختصاص دهید و حتی اهداف تان را در رویاهای تان متصور شوید. 
داستان بخوانید و بعد سعی کنید آن را مثل فیلم با تصویر در دنیای 

رویاتان ببینید. در طبیعت بگردید و از آن لذت ببرید و هنرهایی مانند 
نقاشی و طراحی یا موسیقی را بیاموزید.بهانه نگیرید! 

دلیل نمی شود شما روی یکی از نیمکره های مغزتان به دلیل 
توانمندی بیشترش تمرکز کنید و آن دیگری را از یاد ببرید یا 
از زیر بار خیلی از کار ها به بهانه این که فالن کار به نیمکره 
ضعیف تر مغزم ربط دارد، در بروید چون همه آدم ها معموال 
توانایی انجام فعالیت های عادی زندگی را دارند و قوی تر بودن 
یکی از نیمکره ها به معنای ناتوان بودن نیمکره دیگر نیست 
عادی اش  از عهده مسئولیت های  نیمکره هم  آن  مسلما  و 

برمی آید.

راه های تقویت نیمکره راست مغز

آیه روز

آیا می  پندارند که ما راز آنها و نجوایشان را نمی  شنویم چرا و فرشتگان ما پیش آنان ]حاضرند و[ ثبت 
می کنند. )سوره زخرف، آیه 80(

سخن روز

به گمان من انسان برای موفقیت در زندگانی باید بتواند در چهار زمینه استاد شود: مناسبات، تدارکات، نگرش 
و رهبری. )جان ماکسول(
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شمارش- احشام 10-  پدر آذري - 
نشانه هاي الهي - نمایش خنده دار 
11-  فروشنده وسایل دست دوم  
حرف   -1۲ دوم  -قلب  -راکب  
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و ریز  - دانشگاهي در مکزیک با 
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د 
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۰۰ ) مدرن برتر(

به یک فروشنده مرد با سابقه کار 
در پوشاک آقایان نیازمندیم.

09155622318
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

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

 میز اداری و کنفرانس 

 09363050071 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کار خوب اتفاقی نیست

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری نسب

سمساری و لوازم خانگی 
خرید و فروش با ما به نفع شماست.

09155614521- زارع

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

در فروشگاه لوازم  یدکی خودرو 
به یک همکار و شراکت در کار 
نیازمندیم.  09158254172

در هر مکان، زمان و 
شرایطی که هستید 

بازاریابی کنید و صاحب درآمد شوید
اطالعات بیشتر در تلگرام    
@Iraniancomplexchannel 

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

۰915   ۰56   21۰۰ 

سوپر مارکت با کلیه اجناس، با بهترین 
موقعیت و درآمد عالی به دلیل مهاجرت 

زیر قیمت بازار به فروش می رسد.
09157237922

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

نیازمند نیرو
جهت کار در کارواش
09157605001

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
۰9۰3624۰644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

حمـل و نقل بار 
و هرگونه کاالی صنعتی

از جمله کاشی، سرامیک
 ، چوب، ضایعات و ..

. به تمام نقاط کشور
 با کامیون  تک 
ده چرخ ، تریلی

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

به یک نیروی آقا جهت کار در 
خشکشویی و مبل شویی نیازمندیم.

09155632009
به یک نیروی ماهر جهت کار در کافی 

شاپ،  ترجیحا خانم نیازمندیم.
09151126996

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه بانکی 
باحقوق باالی یک میلیون تومان نیازمندیم
 32216199- 32213735  / طالقانی 2
ساختمان آلما،طبقه دوم ، واحد 203و 204

آگهی استخدام
 به یک نفر خانم با روابط عمومی 
باال ، جهت فروش مبلمان خانگی 

نیازمندیم. 
09153518455
09151104997

32218349
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مشکالت راه های استان روی میز وزیر 

برای تصمیم گیری بهتر به طبس سفر کردم  تجلیل  ازچهار کارفرمای نمونه تامین اجتماعی

فقر دینی هالکت جامعه را در پی دارد

تسنیم-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه اقتصاد ویران به خاطر بی دینی است، گفت: تمام مشکالت فردی، خانوادگی، بین المللی، سیاسی و اقتصادی 
هنگامی به وجود می آید که انسان گستاخ شده و طغیان می کند و همه به علت بی ایمانی است.عبادی در دیدار با دست اندرکاران طرح والیت مردمی اظهار کرد: در 

دنیای امروز هرچه مردم از ظلم و ستمگری خسته تر شوند به والیت ا... نزدیک تر خواهند شد بنابراین چه سعادتی بهتر از اینکه بر روی این مسئله علمی کار کنید.

به  سفر  درجریان  جنوبی  خراسان  مقدم-ستاندار  دادرس 
شهرستان طبس و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای 
آشنایی بیشتر و تصمیم گیری بهتر به شهرستان طبس سفر 
کردم. استاندار خراسان جنوبی بازدید میدانی از مناطق شهری، 
روستایی و عشایری شهرستان تاریخی طبس را از مهمترین 
اهداف سفر به این شهرستان بیان کرد و افزود: امیدواریم با 

بررسی دقیق برنامه هایی را که دولت دارد، بتوانیم در این 
منطقه پیاده سازی کنیم. سفر به عشق آباد، دیدار با خانواده 
شهید ایزدپناه و دیدار با مردم این شهر، زیارت امامزاده حسین 
بن موسی الکاظم )ع( و تجدید میثاق با شهدا، نشست با 
اعضای شوراهای اسالمی و شهرداران، نخبگان و معتمدان، 
بازدید از مجتمع کک و زغال سنگ طبس، افتتاح و کلنگ 
زنی پروژه های عمرانی و دیدار با مردم شهر دیهوک از 
مهمترین برنامه های سفر 2 روزه استاندار به شهرستان طبس 
است. وی در توضیح دیدار روز شنبه با وزیر راه و شهرسازی 
بیان کرد: در این دیدار مدیرکل راه و شهرسازی و نمایندگان 
استان حضور داشتند و گزارشی از وضعیت راه های استان در 
حوزه های ارتباطی و اهمیتی که 2 کریدور مهم استان از 10 

کریدور اصلی کشور دارد، مورد بررسی قرار گرفت.

دادرس مقدم-استاندار به همراه مجمع نمایندگان 
استان، در نشستی کاري با مهندس اسالمي وزیر 
راه و شهرسازي، معاونان و مدیران ارشد وزارت راه 
و شهرسازي، مباحث و مشکالت موجود در بخش 
هاي مرتبط را  دقیق و کارشناسي  بررسي  کردند. 
معتمدیان، در این دیدار با بیان اینکه خراسان 
جنوبي با دارا بودن 11۳۵0 کیلومتر راه آسفالته که 
2000 کیلومتر آن شریاني مي باشد، از جایگاه ویژه 
اي در محور شرق و ارتباط بنادر جنوبي کشور به 
آسیاي میانه و افغانستان برخوردار است و نیازمند 
اقدامات فوري برای تقویت ایمني راه ها از جمله 
تسریع در احداث پاسگاه پلیس راه مصوب زیرکوه 
و بازسازي پلیس راه فردوس ، اصالح و روکش 
آسفالت ۵0 کیلومتر از محور طبس- یزد، تجهیز 
محورهاي طبس به دوربین هاي کنترل سرعت، 

پرتصادف،  و  خیز  حادثه  نقاط  رفع  در  تسریع 
نوسازي ماشین آالت حوزه راهداري و افزایش 
سهمیه قیر رایگان استان جهت تخصیص ساالنه 

20 هزار تن قیر برای ترمیم رویه راه ها مي باشد. 
وی اتمام پروژه مسکن مهر تا پایان سال ۹۸ را از 
برنامه های مهم دولت در استان دانست و تصریح 

کرد: با توجه به این امر تامین اعتبار الزم  برای 
احداث خدمات زیربنایي و روبنایي و فضاي سبز 
در سایت هاي مسکن مهر  مورد انتظار است. 

معتمدیان،  برتکمیل راه های روستایي مناطق 
محروم و مرزي  خصوصاً در شهرستان هاي 
نهبندان، درمیان و سربیشه را تاکید کرد و یادآور 

شد: تامین و تخصیص اعتبار براي آسفالت ۴۹ 
روستاي باالي 20 خانوار بدون راه آسفالته در این 
شهرستان ها، از جمله درخواست هاي استان مي 
باشد.استاندار، محورهای بیرجند- قاین و فردوس 
-دیهوک را از محورهاي مهم و ترانزیتي دانست 
و تصریح کرد: متاسفانه به دلیل ترافیک باال و  
تکمیل  نشدن باند دوم، باتوجه به سوانح رانندگي 
در این مسیر، تکمیل باند دوم این محورها به طول 
110 کیلومتر مورد انتظار است. معتمدیان افزود:  
پرداخت کامل مطالبات پیمانکاران مربوطه در سال 
جاري از دیگر درخواست هایي است که از وزارت 
محور  تکمیل  دارد.وی  وجود  و شهرسازي  راه 
ارتباطی بیرجند-نهبندان را از دیگر درخواست 
ها دانست و گفت: طول محور ارتباطي بیرجند - 
زهدان ۴۷0 کیلومتر است که 2۴۶ کیلومتر آن در 

خراسان جنوبي واقع شده که درزمان حاضر ۶0 
کیلومتر در حوزه استان به بهره برداري رسیده و 
12 کیلومتر آماده بهره برداري و ۵۳ کیلومتر نیز 
در دست اجرا است.معتمدیان گفت تامین اعتبار 
و تسریع در صدور مجوز مناقصه 1۷ کیلومتر 
حدفاصل شوسف تا نهبندان و نیز انجام مطالعات 
10۴ کیلومتر باقیمانده محور و شروع عملیات 
اجرایي آن در دستور کار قرار گیرد.وی اتصال 
استان به راه آهن سراسری را از مهمترین مطالبات 
مردمي دانست و گفت: با توجه به اخذ ردیف 
اعتباري مستقل و شروع عملیات اجرایي این پروژه 
بزرگ، هنوز قطعه اي در خراسان جنوبي عملیاتي 
نشده است؛ لذا تسریع عملیات اجرایي این پروژه 
بزرگ و شروع عملیات زیرسازي راه آهن فردوس 

به ایستگاه جزین مورد درخواست مي باشد.

در مراسمی با حضور جمعی از مسئوالن استانی از چهار 
کارفرمای حوزه کارآفرینی تامین اجتماعی استان تجلیل 
شد. به گزارش مهر، روز گذشته با حضور جمعی از مسئوالن 
استانی، از چهار کارفرمای حوزه کارآفرینی تأمین اجتماعی 

خراسان جنوبی تجلیل شد.
مدیرکل تامین اجتماعی در این مراسم گفت: 22 هزار و 
۳11 مستمری بگیر در استان از خدمات تامین اجتماعی 
بهره مند می شوند. درویشی بیان کرد: امید است بتوانیم 
در چهل سالگی جمهوری اسالمی ایران همانند گذشته 
خدمات مطلوبی داشته باشیم. مدیر درمان تامین اجتماعی 
خراسان جنوبی هم گفت: در سال جاری در عملکرد بخش 
ایم.  افزایش داشته  میلیون رکورد  به یک  درمان قریب 
فیروزی اظهار کرد: کارفرمایان با بیشترین مشارکت خشت 

زیربنای اصلی سازمان را تشکیل می دهند.وی با بیان اینکه 
کارفرمایان خط اصلی جنگ اقتصادی را تشکیل داده اند، 
افزود: این افراد در اوضاع سخت کنونی توانسته اند چرخ 
اقتصاد را بچرخانند و بار اصلی را به دوش بکشند. فیروزی با 
اشاره به ماده ۹0 مبنی بر معاینات بدو به کارگیری کارگران 
بیان کرد: این ماده مانع بروز برخی حوادث و ایمنی هرچه 
بیشتر کارگران شده بنابراین باید مورد توجه کارفرمایان 
باشد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم 
بیان کرد: قبل از انقالب اسالمی محیط کار و خانه با هم 
مخلوط بوده و مسئله ای به نام تأمین اجتماعی معنادار نبود.
رکنی، بر اهمیت تکریم ارباب رجوع تأکید کرد و افزود: اگر  
در چهارچوب مقررات به ارائه خدمت بپردازیم و از مقام خود 

سوءاستفاده نکنیم، خدمتی واقعی داشته ایم.

آغاز برنامه های دهه فجر شهرداری 
بیرجند با اهتزاز پرچم پر افتخار ایران 

غالمی-ویژه برنامه های دهه فجر شهرداری بیرجند 
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی همزمان با اهتزاز پرچم جمهوری اسالمی 
ایران در روز جمعه 12 بهمن آغاز شد.شهردار بیرجند 
از جانمایی و مهیا شدن مکان نصب پرچم سه رنگ 
جمهوری اسالمی در شهر بیرجند به مناسبت آغاز دهه 
فجر و فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب خبر 
داد. جاوید هدف از نصب پرچم جمهوری اسالمی ایران 
را تجلیل و قدردانی از مردم شهید پرور بیرجند و زنده 
نگه داشتن انقالب،  آرمان های دینی و اسالمی، دهه 

فجر و یوم ا... 22 بهمن عنوان کرد.

 دیوارهای پادگان از امروز فرو می ریزد

حسینی- شهردار بیرجند از شروع تخریب دیوارهای  
داد  خبر  امروز  از  ارتش(  )خیابان  قدیمی  پادگان 
پادگان 0۴ و  با فرمانده  و گفت: در جلسه ای که 
معاون دادستان داشتیم ، قرار بر تخریب دیوارها و 
آزادسازی این اراضی شد. جاوید در نشست خبری 
صبح دیروز ، با بیان این خبر ، عنوان کرد: پس از 
سال ها انتظار مردم، باالخره این کار انجام شد و 
سیم های خاردار نیز جمع آوری می شوند. وی با 
بیان این که بنا به دلیل مسائل امنیتی ناچار به ساخت 
 ، هستیم  نشینی  عقب  متر   ۶ با  جدید   دیوارهای 
اضافه کرد: اکنون ۷ کامیون ، لودر و بولدوزر در حال 
خاکبرداری در این اراضی هستند تا در ۷.۵ هکتار 
پارک ملی درختکاری را شروع کنیم. وی خاطرنشان 
کرد: این اقدام در دهه فجر انجام شد تا حالوت و 

شیرینی آن را مردم نیز بچشند.

خدمتی بر سکوی قهرمانی تیراندازی کشور

»نجمه خدمتی« با کسب نشان طالی مسابقات آزاد 
قهرمانی تیراندازی با تفنگ بادی در ترکیب تیم ملی 
بانوان ایران در کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو 
قرار گرفت.گفتنی است الهه احمدی نایب قهرمان شد 

و نرجس امامقلی به مقام سوم دست یافت.

رسیدگی به 1372 پرونده تخلف 
کاال و خدمات

کاال  حوزه  در  گفت:  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
و  رسیدگی  پرونده  فقره  و ۳۷2  یکهزار  خدمات  و 
ریال جزای  میلیون  میلیارد و 2۵۵  به ۷  متخلفان 
به   نقدی محکوم شدند که عمده تخلفات مربوط 
درج نکردن قیمت، گرانفروشی و عدم ارائه فاکتور 
خرید بوده است.به گزارش تسنیم اشرفی در نشست 
خبری  اظهارکرد: تعزیرات حکومتی بر اساس قوانین و 
مقررات موضوعه در ۳ بخش کاال و خدمات، بهداشت 
و درمان و قاچاق کاال و ارز به گزارشات دریافتی از 
سوی مراجع ذیربط همچون سازمان صنعت، معدن 
و تجارت، اتاق اصناف، معاونت های دانشگاه علوم 
می کند.وی  رسیدگی  انتظامی  ماموران  و  پزشکی 
افزود: در حوزه کاال و خدمات یکهزار و ۳۷2 فقره 
پرونده رسیدگی و متخلفان به ۷ میلیارد و 2۵۵ میلیون 
ریال جزای نقدی محکوم شدند که عمده تخلفات 
مرتبط به این پرونده ها عدم درج قیمت، گرانفروشی، 

عدم ارائه فاکتور خرید و تقلب بوده است. 

امروز، آغاز توزیع گوشت گرم گوسفندی

صداوسیما-چهارمین مرحله گوشت گرم گوسفندی 
وارداتی از امروز بعدازظهر آغاز می شود. مدیر توسعه 
بازرگانی جهاد کشاورزی گفت: ۴ هزار و ۳00 کیلوگرم 
گوشت گرم گوسفندی وارداتی در ۷ شهرستان قاین، 
زیرکوه، درمیان، خوسف، نهبندان، سربیشه و بشرویه 
توزیع می شود.بیجاری گفت: هر الشه گوسفند بین 1۸ 
تا 20 کیلوگرم است که عامالن فروش آن را به ۴ قطعه 

۴ تا ۵ کیلوگرمی تقسیم می کنند.
ورزشی 

*مراسم بزرگداشت ۶0 سال خدمات حجت االسالم 
سید احمد رونقی با حضور نماینده ولی فقیه برگزار شد.

*مدیرکل فرودگاه های استان ، نقص فنی را دلیل تأخیر 
۸ ساعته پرواز تهران - بیرجند بیان کرد .

*اولین جشنواره ای فرهنگی ، ورزشی زنان عشایر به 
مناسبت دهه فجر در روستای چاهداشی نهبندان برگزار شد.
نیازمند  آموزان  دانش  بین  کاالبرگ  و 2۵0  *هزار 

شهرستان  طبس توزیع شد.
*هانیه شکیبی با گردن آویز نقره بر سکوی نایب قهرمانی 

رقابت های موتورکراس کشور  ایستاد.

اخبار کوتاه استان

خبر ویژه

 چهار دهه خدمت رسانی
 به روستاهای استان

تا  است  بوده  فرصتی  همواره  فجر  دهه  حسینی- 
دستاوردهای جمهوری اسالمی به عنوان نظام برآمده از 
مجاهدت های  مردمی بازخوانی شود. وضع روستاهای 
یک کشور می تواند معیار مهمی در ایجاد توسعه و 
با  انقالب  اکنون در چهلمین سالگرد  باشد.  عدالت 
هدف بررسی مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی 
در زمینه توسعه روستایی و مقایسه شرایط روستاهای 
کشور قبل و بعد از پیروزی انقالب ، به سراغ اصلی 
ترین دستگاه های خدمت رسانی همچون شرکت 
گاز، برق، آب، مخابرات، اداره کل ورزش و جوانان و 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی رفتیم. به گزارش روابط 
عمومی شرکت برق، در ابتدای انقالب تنها ۵ روستا 
دارای برق بودند اما اکنون هزار و ۶1۹ روستای باالی 
 10 خانوار از خدمات برق رسانی بهره مند شده اند. 
رفیعی با بیان این که در دهه فجر 1۷۴ روستای استان 
نیز دارای برق خواهند شد، اضافه کرد: با این اقدامات 
100 درصد روستاهای باالی 10 خانوار استان برقدار 
شده و فقط تعداد کمی از روستاهای زیر 10 خانوار 
باقی می مانند. طبق گفته مدیر روابط عمومی اداره 
کل ورزش و جوانان نیز در منطقه خراسان جنوبی 
قبل انقالب فقط ۴ مکان ورزشی بوده که اکنون به 
1۴0 مکان قابل استفاده و 1۴0 مکان در دست ساخت 
افزایش پیدا کرده است. همچنین بعد از انقالب 2۷۸ 
خانه ورزشی راه اندازی شده است و  در ایام دهه فجر 
12 پروژه ورزشی برای روستاهای استان افتتاح خواهند 
شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
روستایی، قبل از انقالب فقط 11 روستا از آب آشامیدنی 
برخوردار بودند اما در ابتدای دولت یازدهم به ۶2۳ روستا، 
در ابتدای دولت دوازدهم به ۷2۷ روستا و اکنون از ۹1۸ 
روستای استان ، ۷۴۶ روستا دارای آب آشامیدنی هستند. 
به گفته قربانی، ابتدای انقالب 1.۵ درصد از جمعیت 
روستایی برخوردار از این نعمت بودند که اکنون به ۹۳ 
درصد رسیده است. همچنین ابتدای انقالب  فقط1۵.۸ 
کیلومتر خط انتقال آب، 1۷ کیلومتر شبکه توزیع و حجم 
مخازن ذخیره بتنی ۶۳0 متر مکعب بوده که اکنون این 
مقادیر به ترتیب به ۴ هزار و 1۹0 کیلومتر، ۳ هزار و 
1۸۵ کیلومتر و 1۳۶ هزار و ۷0۳ مترمکعب افزایش 
شرکت  طرف  از  شده  ارائه  آمار  طبق  است.  داشته 
مخابرات استان در نمایشگاه دستاوردهای انقالب، تعداد 
روستاهای دارای ارتباط ، ابتدای انقالب ۴۹ روستا و 
االن هزار و ۹21 روستا می باشد. همچنین اکنون 1۷0 
روستا دارای اینترنت پرسرعت بوده و هزار و 1۸1 روستا 

دارای تلفن خانگی هستند.
مدیرروابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن نیز از اجرای 
طرح هادي روستایي از ابتدای انقالب تا سال ۸۴ برای 
22 روستا و از آن زمان تاکنون برای ۴۷۳ روستا خبر داد 
و گفت: از سال ۸۴ تاکنون برای ۴ روستا بهسازی بافت 
باارزش انجام شده است. اعطای مسکن مقاوم روستایی 
با تسهیالت ارزان قیمت نیز از ابتدای انقالب تا سال 
1۳۸۴، برای 1۵ هزار و ۹۸2 روستا و از آن زمان تا 
سال ۹۷ برای 2۳ هزار و ۴2۶ روستا انجام شده است. 
کمک های بالعوض برای تکمیل واحد مسکونی 
روستایی تا سال ۸۴ موردی نبوده و از آن زمان تاکنون 
به ترتیب برای 20 هزار و ۴۳۶ روستا و ۹2۸ روستا 
انجام شده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه 
و شهرسازی نیز، طبق آخرین آمار در مهر ۹۷، در  ۴0 
سال انقالب ، طول راه هاي آسفالت شده 2۷ برابر و  

طول راه هاي آسفالته روستایی 2۳۷ برابر شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره گاز نیز قبل انقالب 
خدماتی به روستاییان نبوده اما اکنون ۴2۹ روستا با بیش 
از ۶0 درصد خانوار روستایی استان از نعمت گاز بهره مند 
هستند و 2۸۵ روستا نیز در برنامه کاری این شرکت 
برای گازرسانی می باشند.)خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

فقط با هر لیتر 25 هزار تومان
کود ارگانیک هیومیک اسید )آس ایاس(

از بین برنده شوری صد در صد خاک  - تسریع در جوانه زنی بذر- جذب بهتر 
 مواد مغذی توسط ریشه - ماندگاری آب در اطراف ریشه - رشد بیشتر ریشه ،

  ساقه ، برگ ، میوه - افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع استرس ها
دفتر مرکزی: آیسک، فروشگاه سبز پویان   09151669005

 بیرجند - صادقی   09154383349 قاین -  دکتر رستمی   09153610502
سرایان - شرکت تعاونی مطهر   09153661694

مبلغ 25 تومان

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  ۰۹155۴3۸7۶۰ و 32۴57۰33

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                     1۸ ماه گارانتی
ط   

سا
  اق

د و
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  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3۶۴7  3۶3  ۰۹15
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بهره برداری بیش از 213 طرح در سومین روز دهه فجر

گشایش نمایشگاه گروهی عکاسان آزاد

در سومین روز دهه مبارک فجر بهره برداری 
بیش از 21۳ طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی 
با هزینه ۳۴ میلیارد و ۸۶1 میلیون تومان آغاز شد.

به گزارش صدا و سیما، همزمان با سومین روز از 
دهه مبارک فجر در شهرستان سربیشه ۹۴ 
طرح با هزینه 22 میلیارد و ۴۵0 میلیون تومان 
افتتاح شد که ۹ هزار نفر را بهره مند کرد.این طرح 
ها آبیاری کم فشار مجتمع کشت و صنعت پیوند 
خاوران روستای حجت آباد به نمایندگی از ۴0 
طرح، گازرسانی به ۳2 روستا و 21 واحد صنعتی 

و احداث و آسفالت راه روستایی است.
۴۶ طرح عمراني و تولیدي با هزینه ۴ میلیارد و 
۵۷۵ میلیون تومان در شهرستان نهبندان 
بهره برداري شد. این طرح ها شامل پرواربندي 
تولید 2 هزار و  با ظرفیت   10 رأسي گوساله 
۵00 کیلوگرم گوشت قرمز در سال، ۷ مجتمع 
پرورش شتر داشتي 1۳0 نفري با ظرفیت تولید 

ساالنه ۳۵0 تن شیر شتر، آبیاري نوین و مرمت 
قنات، ۳۵ طرح برق رساني و اجرا زیرسازی معابر 
دیوار ساحلی روستای چاهداشی می شود. با بهره 
برداری از این طرح ها عالوه بر ایجاد اشتغال براي 

۴1 نفر، ۴ هزار و 1۶0 خانوار نیز بهره مند شدند.

در شهرستان بشرویه ۳۸ طرح با هزینه ۳ 
میلیارد و ۴0۳ میلیون تومان بهره برداری شد که 

۹۷۶ خانوار را بهره مند کرد.
مهمترین این طرح ها سنگ فرش معابر به طول 
2 هزار مترمربع، یک واحد پرورش دام سبک در 
موتور پمپ خضر شهر ارسک به نمایندگی از ۳۳ 
طرح، طرح آبیاری کم فشار موتور پمپ شهید 

کبوتری و تامین برق روستای شهید کبوتری 
نگهداری  روزی  مرکز شبانه  و  ارسک  بخش 

دختران بدسرپرست بود.
در شهرستان بیرجند ۴ طرح با هزینه یک 
میلیارد و ۶۴۹ میلیون تومان بهره برداری شد.  
هم چنین کتابخانه عمومی پروفسور معتمدنژاد 
در روستای دستگرد به بهره برداری رسید. این 
کتابخانه در زمینی به مساحت 220 مترمربع با 
هزینه 2۷۶ میلیون تومان احداث شده است که 
۳ هزار و ۵00 نفر از مزایای آن بهره مند شدند.
افتتاح ساختمان پست بانک و اصالح و توسعه 
معابر روستای گازار،  طرح آبیاری تحت فشار سد 
شهید رجایی روستای هوج و نوج از طرح های 

سومین روز دهه فجر در شهرستان بیرجند است.
در شهرستان خوسف هم 21 طرح با اعتبار 
۴۹۹ میلیون تومان بهره برداری شد تا برای 1۴ 
نفر شغل ایجاد شود. بهره بردای از شبکه فشار 
متوسط و نصب پست هوایی در خیابان شهید 
فهمیده به نمایندگی از 11طرح مدیریت شهری 

توزیع برق، افتتاح نمایندگی بیمه به نمایندگی از 
۹ طرح اشتغالزایی کمیته امداد از مهمترین این 
طرح ها بود. در بخش خضری دشت بیاض 
شهرستان قاین نیز ۵ طرح با هزینه یک میلیارد 
و ۷۵۵ میلیون تومان بهره برداری شد که شامل 
طرح آبیاری تحت فشار چاه شماره ۴ خضری، 
روستای  کشاورزی  آب  ذخیره  استخر  افتتاح 
گزنشک، عملیات آبخیزداری احداث بند خاکی 
روستای کالته سری و واحد تولیدی پوشاک 
گریمنج می شوند. این طرح ها 12 هزار نفر را 

بهره مند و برای هزار نفر شغل ایجاد کرد.
در باغشهر اسالمیه شهرستان فردوس ۵ 
طرح با هزینه ۵۳0 میلیون تومان افتتاح شد. این 
طرح ها یادمان شهدای باغشهر اسالمیه، پیاده رو 
سازی خیابان شهید جوادی با مشارکت مردمی، 2 
واحد گاوداری در اسالمیه و سرند و یک کارگاه 

گوهر تراشی و سازنده زیور آالت سنتی بود.

و  آزاد  عکاسان  گروهی  نمایشگاه  کاری- 
نکوداشت یاد و خاطره زنده یاد سید امیرطالبی 
گل از شنبه 1۳ بهمن در  نگارخانه سرو برپا شد. 
مدیر گروه عکاسان آزاد عنوان کرد: گروه عکاسان 
آزاد در فضای مجازی ۴0 هزار نفر عضو دارد و 
عکاسان از 10 کشور دنیا در این گروه فعالیت دارند. 
ناصری، با بیان اینکه این عکاسان با ارسال عکس 
های خود به این گروه داوری می شوند، افزود: 
ماهانه عکس ها انتخاب شده و جایزه می گیرد. 
وی یادآور شد: برای اولین بار تصمیم گرفتیم این 
نمایشگاه عکس از حالت مجازی بیرون آمده و 

به حقیقی تبدیل شود و عکاسان با دیدن عکس 
های هم  به تبادل اطالعات بپردازند.وی با اشاره 
به اینکه در فراخوان داده شد بیش از ۵0 نفر از 
اعضا شرکت کردند، ادامه داد: بعد از داوری ۳۷ 

عکاس توسط هیئت داوران انتخاب شدند. 
نمایشگاه  اولین  کرد:  نشان  خاطر  ناصری 
مدت  به  تهران  زمرد  تاالر  در  آزاد  عکاسان 
یک هفته برگزار شد و استقبال خوبی هم از آن  
شد.کارشناس عکاسی بیان کرد: چون بسیاری 
از این عکاسان از شهرها و کشورهای گوناگون 
هستند پیشنهاد داده شد نمایشگاه در شهرهای 

کشور هم برگزار شود.وی با بیان اینکه اولین 
نمایشگاه در همدان برپا شد، خاطر نشان کرد: 
شهرستان بیرجند شهر بعدی بود و هفته آینده 

هم نمایشگاه در قاین برگزار خواهد شد.
وی افزود:  آخرین نمایشگاه چهارم و نهم اسفند در 
اصفهان خواهد بود و پس از آن در سال آینده با 

برنامه های جدیدتر با عکاسان خواهیم بود. 
ناصری افزود: در این نمایشگاه عکس هایی از 
عکاسانی چون هلند، آلمان، کره جنوبی، افغانستان،  
 استان های گوناگون و تهران و آقای مقدم و زنده یاد
 طالبی به نمایش گذاشته شده است. وی عنوان 

کرد: متاسفانه از دست دادن  امیر طالبی گل به 
وحش  حیات  و  زیست  محیط  عکاس  عنوان 
ضربه بزرگی به عرصه هنر و عکاسی زد، گرچه 
یاد و خاطره او همیشه زنده خواهد ماند. شایان 
ذکر است امیر طالبی گل )عکاس، محقق حوزه 
گردشگری و محیط  زیست( چهاردهم آبان 1۳۵۸ 

در بیرجند متولد شد.
این نمایشگاه شنبه 1۳ بهمن ساعت 1۶:۳0 افتتاح 
شد و  زمان بازدید از نمایشگاه از 1۳ بهمن تا 1۹ 
بهمن ساعت ۹  الی 1۴/۳0 در نگارخانه باغ و 

عمارت جهانی اکبریه )نگارخانه سرو(  می باشد.
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حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 
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حضرت فاطمه زهرا سالم ا... علیها فرمودند :
ُحبَِّب إلَیَّ من ُدنیاُکم ثاَلٌث: تاِلَوةُ ِکتاِب ا... و النََّظُر في َوجهِ َرسوِل ا... و اإلنفاُق في َسبیِل ا...

از دنیای شما محبّت سه چیز در دل من نهاده شد: تالوت قرآن، نگاه به چهره پیامبر خدا
 و انفاق در راه خدا.   )نهج الحیاة ، ح 164(

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم 
 اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی)مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری – تلفن ۹۲-۳۲۴۰۰۳۹۰ ( در نظر دارد اجرای پروژه های 
عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات ، به پیمان کاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )شرکت حداقل پایه ۵( واگذار نماید. لذا پیمان کاران واجد شرایط متقاضی با در نظر 
گرفتن رشته،پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و به دریافت 

اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg. ir نیز منتشر شده است. 

مدت نوع پیمانرشتهموضوعمحل اجراپروژه
پیمان

برآورد براساس 
فهارس بها 
1397 )ریال(

تضمین  
ارجاع کار 

)ریال(

تاریخ تحویل 
و بارگذاری 

اسناد در سامانه 
تدارکات

تاریخ 
بازگشایی

شماره فراخوان

تکمیل 
مدرسه 

۶ کالسه 
شهدای 

طارق

شوسف 
نهبندان

ساختمان آموزشی 
 نیمه تمام موجود 

 + دیوار محوطه
 + سرویس بهداشتی 
با آبخوری + محوطه 

سازی

ساختمان 
و ابنیه

سرجمع به شماره 
 9۶/1299188

مورخ 
 139۶/05/04

حداکثر پایان 14359131207718/000/000  11 ماه
وقت اداری مورخ 

1397/11/28

ساعت 
9  صبح 
97/11/29

200973748000039

تخریب و 
بازسازی 
مدرسه 

۶ کالسه 
روستای 

طاغان

طاغان 
درمیان

 ساختمان آموزشی +
  دیوار محوطه 

+ سرویس بهداشتی با 
آبخوری + موتورخانه 

+ محوطه سازی

ساختمان 
و ابنیه 

1112320598219۶17/000/000200973748000040 ماه

 1- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانتنامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ ت ۵۰6۵۹ هـ مورخ ۹۴/۹/۲۲ و مورد قبول کارفرما
 به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر با واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۳۰6۲۰۰۹۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و 

تجهیز مدارس خراسان جنوبی. 
2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهاها اتاق جلسات این اداره کل  واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری.

3- اعتبار پروژه )برابر شرایط مناقصه( به صورت اوراق خزانه اسالمی می باشد.

تجدید مناقصه های عمومی یک مرحله ای 97-1200/2 ، 97-1202/2
     شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد تجدید مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:

ساعت بازگشاییمدتنوع تضمین و مبلغ)ریال(مبلغ برآورد)ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

197 -1200/2
خرید لوله فوالدی درزدار و بدون درز به میزان مجموعاً 22710 متر

34.410.432.۶00 در اقطار مختلف 3، 4 و ۶ اینچ و ضخامت 4.5 تا 7.11 میلیمتر 
ضمانتنامه معتبر به مبلغ 

9012 روز1.721.000.000

خرید لوله فوالدی مانسمان 3. 4و ۶ اینچ جهت پروژه های1202/2- 297
2.728.825.500 بهر برداری سطح استان

ضمانتنامه معتبر به مبلغ 
12:15 30 روز13۶.500.000

زمان دریافت اسناد مناقصه: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ الی ۱۳۹۷/۱۱/۲۱    تاریخ ارسال پیشنهادات :  ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها: مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵- سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    

دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی ۷ ، صندوق پستی ۸۱۳- ۹۷۱۷۵  - استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قرار دارد ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
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وزارت نیرو   
 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

حسینی- شهردار بیرجند از افتتاح و کلنگ زنی پروژه های 
عمرانی شهر در دهه فجر خبر داد و عنوان کرد: همه ما 
مدیون شهدا، امام خمینی )ره( ، والیت فقیه و مردم هستیم 
و باید دین خود را ادا کنیم و اگر این همدلی باشد، کام 
 مردم شیرین تر و مشکالت آن ها راحت تر حل می شود.

جاوید صبح دیروز در نشست خبری ضمن تبریک چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ، به پروژه های قابل افتتاح 
و کلنگ زنی دهه فجر شهرداری اشاره کرد و ادامه داد: 
اولین پروژه نماد ایثار و شهادت )عروج( در میدانی با همین 
عنوان است که به مناسبت کنگره دو هزار شهید استان 
ساخته شده و روز پنجشنبه به بهره برداری خواهد رسید.

وی از پروژه آبرسانی به فضای سبز شمال شهر به طول 6 
کیلومتر با لوله ۱6۰، به همراه تاسیسات موتورخانه و پمپاژ 
خبر داد و افزود: این پروژه با اعتبار ۱.۲ میلیارد تومان ، به 
فضاهای سبز شمال شهر همچون مهرشهر، دهلکوه، الهیه 
و شعبانیه و پارک هایی همچون پارک کارگران، شعبانیه، 
آیت ا.. بهجت، پروفسور معتمدنژاد ، میادین و درختان و 
پیاده روها آبرسانی خواهد کرد. به گفته وی، سرانه فضای 

سبز مهرشهر بسیار پایین و کمتر از ۲ مترمربع است.
 بهره برداری کامل از پارک جنگلی در نیمه اول سال 98

با  پارک جنگلی  پروژه  زنی  کلنگ  به  ادامه  در  شهردار 
مساحت ۳۸ هکتار برای راه اندازی مجموعه ای خدماتی، 
رفاهی، تفریحی و گردشگری در راستای نیاز شهروندان 
اشاره کرد و یادآور شد: امیدواریم در نیمه اول سال ۹۸ این 
پروژه به بهره برداری برسد. جاوید با بیان این که در این 
پروژه فضاهایی همچون بازارچه صنایع دستی، شهربازی،  
رستوران، مسجد، فضای اقامت موقت، آب نما و باغ گل ها 
پیش بینی شده است، اضافه کرد: امسال از محل منابع 
داخلی ۲.۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و اعتبار آن 

در سال آینده بسته به نظر شورای شهر دارد. وی با تاکید 
بر این که پروژه پارک جنگلی با نگاه پدافند غیر عامل و 
مدیریت بحران در شرایط ضروری طراحی شده است، ادامه 
داد: در همین راستا استاندار قول همکاری دستگاه های 

اجرایی را برای رسیدن به این منظور داده است. به گفته 
وی طبق برآورد شهرداری حداقل اعتبار الزم برای تکمیل 
پروژه بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان بوده و پیمانکار آن سازمان 

عمران شهرداری خواهد بود.
پروژه هویت بخشی به خیابان جمهوری

شهردار در ادامه از قرارداد بسته شده با پیمانکار به مبلغ 
۲ میلیارد تومان برای هویت بخشی به خیابان جمهوری 
حدفاصل پل دژبان تا قلعه سخن گفت و خاطرنشان کرد: 
طبق این قرارداد، فضای پیاده رو و کندروهای فاز یک 
پروژه یعنی از سه راه اسدی تا میدان امام خمینی )ره( 
بهسازی می شوند. جاوید افزود: دو فاز دیگر را ابتدای سال 

۹۸ تامین اعتبار و اجرایی خواهیم کرد.وی از آغاز عملیات 
اجرایی پارک خطی مهرشهر نیز خبر داد و اضافه کرد: 
این پروژه از باالترین نقطه مهرشهر تا پایان ترین نقطه 
آن با مساحت 6.۲ هکتار و به طول هزار و ۳۰۰ متر در 

طول کانال قدیمی مهرشهر اجرا خواهد شد. شهردار اعتبار 
اختصاص یافته به این پروژه را یک میلیارد تومان عنوان 
کرد و ادامه داد: اداره کل راه و شهرسازی و معاونت این 
وزارت نیز قول اعتبار الزم را داده اند. به گفته جاوید نیمه 
اول سال ۹۸ این پارک خطی به بهره برداری می رسد.
حل مشکل دودزا بودن اتوبوس های شهرداری با 

تحویل سوخت یورو 4
و  اتوبوس  دستگاه   ۱۸ که  این  بیان  با  همچنین  وی 
6 دستگاه مینی بوس برای شبکه حمل و نقل عمومی 
از  کرد:  خاطرنشان  است،  خریداری شده  بیرجند  شهر 
این تعداد ۷ دستگاه به دست ما رسیده و مابقی در حال 

شماره گذاری هستند. وی با اشاره به تاخیر شرکت طرف 
قرارداد در واگذاری این ناوگان ها عنوان کرد: شهرداری 
برای  و  داشته  خودرویی  از شرکت  بانکی  نامه  ضمانت 
دریافت خسارت طرح شکایت خواهیم کرد.شهردار بیرجند 
برای حل مشکل سوخت اتوبوس ها نیز به جلساتی که با 
مدیر عامل شرکت نفت داشتند اشاره کرد و گفت: طبق 
این موارد قرار شد سوخت یورو ۴ تحویل شهرداری شود.

جاوید همچنین از افتتاح پروژه توسعه سالن های آرامستان 
بیرجند خبر داد و اضافه کرد: در این ایام دو خیابان که 
آیلندگذاری و زیباسازی آن انجام شده را به استحضار مردم 

خواهیم رساند. 
 اتمام 100 درصدی  طرح فرزان تا پایان سال

شهردار در بخش دیگری از سخنانش ، به بهره برداری از 
۳ پروژه تا پایان اسفند امسال اشاره کرد و یادآور شد: یکی 
از این پروژه ها، چهارشنبه بازار خیابان مسافر است که با 
6 هزار و ۵۰۰ مترمربع سازه و اجرای سقف، تاسیسات 
زیرساختی و ... تا پایان سال به صورت صد درصدی به 
بهره برداری خواهد رسید.جاوید از اتمامصد درصدی پل 
موسی بن جعفر)ع( نیز خبر داد و بیان کرد: تملک و 
بازگشایی طرح فرزان نیز تمام شده و فقط آسفالت آن 
باقی مانده که تا پایان ۹۷ به بهره برداری خواهد رسید.
وی از اتمام فاز اول پارک خطی بلوار پیامبر اعظم)ص( 
حدفاصل میدان سفیران امید تا میدان دانشگاه آزاد سخن 
گفت و عنوان کرد: کار رینگ دوچرخه سواری و پیاده روی 
تمام شده و امیدواریم تا پایان سال مواردی همچون کار 
سرویس بهداشتی نیز تکمیل شود.شهردار در ادامه به ایجاد 
سرپوش برای کانال خیابان مدرس و تعریض آن اشاره کرد 
و گفت: مردم از این اقدامات خوشحال باشند زیرا که عالوه 
بر داشتن نکات مثب ترافیکی ، از افتادن خودروها در کانال 

نیز جلوگیری می شود، از طرفی حدفاصل ابوذر تا میدان 
اول تنها ۳ درخت در طرح تعریض قرار می گیرد و سعی 
اولیه ما بر حفظ آنان است در غیر این صورت برای استفاده 
از عرض مفید، ناچار به قطع آن ها هستیم. جاوید با تاکید 
بر داشتن دغدغه فضای سبز شهری،خاطرنشان کرد: تمام 

آیلندگذاری های جدید همراه با کاشت درخت هستند.
فرهنگسرایی در خور شأن مردم بیرجند

 وی همچنین در مورد تکمیل فرهنگسرای بیرجند در بلوار 
 صیاد شیرازی بیان کرد: امسال بالغ بر ۴.۵ میلیارد تومان صرف 
 آماده سازی سالن کردیم و بخش اعظم آن اجرایی شده است. 
 وی با تاکید بر این که از ابتدای سال ۹۷ تاکنون روزانه اکیپ های 
بسیاری روی این پروژه کار کردند و این کارها ادامه خواهد 
داشت، تصریح کرد: با اتمام آن می توان گفت بیرجند 

دارای فرهنگسرایی در خور شأن مردم خواهد شد.

   خوش خبری های شهردار برای مردم شهر در دهه فجر:

  تحوالت عمرانی بیرجند در چله انقالب
عکس : ظریفی

قابل توجه مدیران ، کارمندان ،  دستگاه های اجرایی و همشهریان عزیز 

گروه تولیدی پوشاک ارس جامـه 
در سال حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی جهت رفاه مشتریان انواع محصوالت 
خود را از قبیل کت و شلوار اداری،  مجلسی، کت تک و ... را به قیمت کارخانه عرضه 
 می کند. ضمنا سفارش کت و شلوار جهت ادارات در اسرع وقت پذیرفته می شود.

 آرزوی ما اعتماد شماست
آدرس: بلوار معلم، نبش معلم ۲۷  /  ۰۹۳۳۸۵۱۹۷۲۱ - قلی زاده 

ژده
   مــژده   مــ

پیشکسوت محترم

 مدیران حج  و زیارت استان
 جناب آقای 

حاج غالمحسین کریم پور فرد
با نهایت تاسف درگذشت برادر عزیزتان 

حاج غالمعلی کریم پور فرد 
 را حضور شما ، خاندان محترم و همه دست اندرکاران 

 سفرهای زیارتی استان تسلیت عرض نموده و از عموم کارگزاران حج و زیارت دعوت می کنیم 
در مراسم یادبود آن روانشاد که

 امروز دوشنبه مورخ 97/11/15 از ساعت 3 الی 4 عصر در محل هیئت محترم 
ابوالفضلی بیرجند ) مصلی( برگزار می گردد، شرکت فرمایند

همچنین مراسم شب جمعه اول 97/11/18 نیز بعد از نماز مغرب و عشا در محل 
هیئت محترم حسینی منعقد خواهد بود 
حضور همه سروران عزیز موجب امتنان است.

دفاتر وشرکت های زیارتی
 ثامن االئمه)ع( ، فدک، عماد و بیرجند تنعیم

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پورفرد
مدیر محترم کاروان حج تمتع

بانهایت تاسف وتاثر ، در گذشت برادر عزیزتان را حضور شما و خاندان محترم کریم پورفرد
تسلیت عرض نموده، برای آن روانشاد علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و اجر آرزومندیم.

جمعی از زائران وعوامل کاروان ۳9002 بیرجند - حج 9۶


