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فردا ، شکوه نیکوکاری 
در خراسان جنوبی 

سال گذشته قریب به 95 درصد دانش 
نیکوکاری  جشن  در  استان  آموزان 
است  آن  نشانه  این  کردند.  شرکت 
که حس نوع دوستی  مردم  استان 
بسیار چشمگیر است.  در واقع همین 
مهرورزی ها است که جوانه های امید 
را در قلب دانش آموزان نیازمند استان 
شکوفا می سازد. در جشن احسان و 
نیکوکاری شاهد اشک های شادی در 
دل کودکان هم استانی هستیم که به 
امید  حرکتی انسان دوستانه و مهرورزانه 
از سوی نیکوکاران است. همه ساله از 

چهارده تا ... )مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*کاری

 

صفحه 6

صفحه 6

صفحه 6

 

تصویب FATF، ابزار کار 
در شرایط تحریم است
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انتقاد تند آیت ا....علم الهدی
 به  برخی مسئوالن

 روحانی به جلسات مجمع 
دعوت می شود اما نمی آید

 واکنش الریجانی به نامه
 نوبخت؛ بی جا کرده!
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مدیران استان
استاندار خراسان جنوبی گفت: در این استان ظرفیت ها و َدر میاِن درمیانی ها

پتانسیل های زیادی به ویژه در حوزه معدنی وجود دارد 
که می توان این گنجینه ها را به ثروت تبدیل کرد لذا 
نباید استان را محروم معرفی کنیم. معتمدیان در نشست 
با علما، نخبگان و شوراهای اسالمی شهرستان درمیان 
افزود: در حال حاضر بزرگترین پهنه های معدنی کشور 
در این استان وجود دارد. وی خراسان جنوبی را چهارمین 
استان دارای ذخایر معدنی معرفی و بیان کرد: اکنون از 60 
نوع ماده شناسایی شده در کشور 49 ماده معدنی در این 
استان وجود دارد.وی اظهارکرد: در استان گنجینه های 
معدنی فراوانی وجود دارد که باید آن را از زیر خاک بیرون 
کشید و به ثروت تبدیل کرد. وی تصریح کرد: یکی از 
مسائل ما در استان این است که امکانات و ظرفیت های 
بالقوه زیادی وجود دارد که باید کمک کنیم آن را بالفعل و 

به ثروت تبدیل کنیم ... ادامه در صفحه 5

 عضو شورای شهر، با اشاره به این که تالش بر این است تا تمام اراضی پادگان 
در قالب فضایی بسیار بزرگ و مفرح برای مردم بارگذاری شود، اضافه کرد: اگر 

قرار باشد در این اراضی ساخت و سازی انجام شود ... مشروح در صفحه ۳

استاندار در دومین روز از سومین سفر شهرستانی خود عنوان کرد :

در جلسه انتظارات شهروندان از تغییر کاربری پادگان مطرح شد :

استان را محروم معرفی نکنیم 

جلوگیری از خروج سرمایه ها
 مسئوالنی زرنگ می خواهد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن  وکشاورزی  بیرجند در پیامی ضمن تشکر و قدردانی از 
حضور فعال و با شکوه اعضای اتاق  خراسان جنوبی در انتخابات11 اسفند ماه، این مشارکت 

و اعتماد را ستود و آن را سرمایه ای ارزشمند و کم نظیر دانست.
متن کامل پیام تشکر رئیس اتاق بیرجند به شرح ذیل است:

همکاران عزیز و یاران همراه
فعاالن محترم  اقتصادی  بخش خصوصی واعضای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی بیرجند

  با سالم، یگانه معبود را سپاس می گوییم که در طلیعه فرا رسیدن بهار دل انگیز، بار دیگر در شکوهی 
 به یادماندنی همراهی مهربانانه و افتخار آفرین شما درخت شکوفایی و بالندگی بخش خصوصی را آبیاری کرد
و برگ زرینی درکارنامه پر افتخار دستاوردهای ماندگار اتاق بیرجند رقم زد. حضور شایسته و ارزشمند شما 
در روز یازدهم اسفند 97 و در برگزاری چهارمین دوره انتخابات اتاق بیرجند یکبار دیگر تجلي مشارکت و 
 همدلی مبتني بر درك واال از مسئولیت اجتماعي در عرصه فعالیت اقتصادي  را تکرار کرد. این حضور بی بدیل و 
پر افتخار برای فرداي روشِن اتاق  بازرگانی بیرجند مایه فخر و توفیق است و به تالشگران عرصه   خدمت طراوت، 
امید و بالندگِي بیش از پیش بخشید. ضمن قدردانی و تشکر از مشارکت و حضور گرم شما در این رخداد 
بخش خصوصی،  این اعتماد افتخارآمیز را ارج نهاده وگام های بلندتان را که  سرمایه اجتماعي کم نظیري براي 
ماست، استوار می سازیم و همراه و همگام با شما برای اعتال و پیشرفت همه جانبه اقتصاد خراسان جنوبی قدم 
برخواهیم داشت ودستان توانمند و اندیشه های متعالی شما را به حضور خواهیم طلبید. همواره در مسیر تعالي، 
پیشرفت و عدالت، به ویژه در عرصه فعالیت اقتصادی استان سربلند و مستدام باشید. در پایان الزم می دانم 
از مسئوالن و کارشناسان استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، هیئت نظارت بر انتخابات اتاق ، 
 کارکنان اتاق  بازرگانی و سایر دست اندرکاران که زحمت های بسیاری کشیدند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

قدردانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن وکشاورزی بیرجند از رای دهندگان در انتخابات
درپی مشارکت با شکوه فعاالن اقتصادی صورت گرفت

 محسن احتشام- رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن وکشاورزی  بیرجند

همکار گرامی سرکارخانم مهندس بهلگردی
با نهایت تاسف و تالم درگذشت همسر گرامی تان شادروان محسن عابـدپور

 را صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات
 و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

همکاران فناوری اطالعات مخابرات خراسان جنوبی

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
 عزیز از دست رفته مان مرحوم

حاج غالمعلی کریم پور فرد
 بدینوسیله از تمامی هم استانی های عزیز اعم از دوستان، 
اقوام، اصناف و بازاریان، مدیران و کارکنان ادارات، سازمان 
ها و نهادها، روحانیت به ویژه حضرت آیت ا... رئیسی  
نماینده محترم مردم استان در مجلس خبرگان 
معتمدیان  مهندس  آقای  جناب  رهبری، 
استاندار محترم و کارکنان محترم استانداری 
و فرمانداری بیرجند ، حضرت حجت االسالم و 

المسلمین دکتر رضایی امام جمعه سابق مرکز استان ، پرسنل محترم دفتر آیت 
ا... نابغ آیتی، مدیران کل و کارکنان محترم ادارات راه و شهرسازی ، راهداری و 
حمل و نقل جاده ای ، بنیاد مسکن ، شرکت شهرک های صنعتی ، کتابخانه های 
استان ،  مدیران عامل معزز شرکت کویرتایر و منطقه ویژه اقتصادی ، مدیریت ، 
کارکنان و کارگزاران  محترم حج و زیارت و شرکت های زیارتی استان ، مدیریت و 
 کارکنان محترم  مهندسین مشاور نام آوران، بتن آماده مشرق زمین ، اتحادیه های

صنف قنادان ، لوازم یدکی اتومبیل و فرش دستباف بیرجند ،ریاست و کارکنان 
محترم بانک های مسکن، صادرات، ملت ، ملی، کشاورزی ، موسسات و مجامع خیریه 
 حضرت رسول )ص( ، خیرین سالمت ، قرض الحسنه امام علی )ع(،  انجمن های 
 صنفی حمل و نقل کاال، رانندگان و شرکت های راهسازی و عمرانی، ریاست،اساتید ،

 کارکنان و دانشجویان محترم دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند و بنیاد 
حامیان دانشگاه صنعتی بیرجند ، مدیریت ، دبیران و دانش آموزان محترم دبیرستان 
 شهید بهشتی و دبستان آزاده  و هیئت محترم ابوالفضلی ، حسینی، فاطمیه

 و مهمانان گرانقدری که از راه های دور و نزدیک در مراسم تشییع و تدفین
 و ترحیم  شرف حضور داشته و کلیه بزرگوارانی که به طرق مختلف

 پیام تسلیت ارسال نموده و ابراز همدردی نمودند، تشکر و قدردانی می نماید. 

خاندان کریم پور فرد و گلشنی

من لم یشکر المخلقوق لم یشکر الخالق 

بر خود الزم می دانیم از تمامی سروران گرانقدری که در دوره درمان
 عزیز از دست رفته مان

 مرحوم حاج غالمعلی کریم پورفرد
 تمام سعی و تالش خود را جهت مداوای ایشان صرف نموده علی الخصوص 

پرسنل محترم اورژانس ۱۱۵، کارکنان محترم بانک خون، پرسنل و پزشکان 
محترم اورژانس و اتاق عمل  بیمارستان رازی به ویژه اطبای محترم آقایان: 

دکتر معزی ، دکتر آموزشی ، دکتر گنجی ، دکتر مشرقی ، دکتر وجدان
 دکتر جوانمرد ،دکتر ذوالفقاری، دکتر لطیفی و سرکار خانم دکتر ازدکی

 تشکر و قدردانی نموده و سالمتی و توفیق خدمت بیش از پیش برایتان آرزومندیم. 

خاندان کریم پورفرد و گلشنی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحومه مغفوره

 شـادروان زهرا علی آبادی
              )بازنشسته آموزش و پرورش(

 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و خاکسپاری آن عزیز سفرکرده 
امروز دوشنبه ۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۵ الی ۱۶ از محل سالن 
اجتماعات غسالخانه برگزار می گردد. ضمنا جلسه سومین روز 

پنجشنبه ۹۷/۱۲/۱۶ از ساعت ۱۵ الی ۱۶ در محل مسجد 
باقر العلوم)ع( واقع در خیابان عدالت منعقد می گردد،

 حضور سروران گرامی تسلی بخش دل های داغدار ماست.
خانواده های: امیرنیا ،  علی آبادی 

 در نظر است، ملک مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده واگذار گردد. 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا روز 

دوشنبه 97/1۲/۲۰ از ساعت ۸ الی 1۴ با شماره ۰99117۲۳1۳۳ تماس حاصل نمایند.

آدرسمساحت اعیان مترمربعمساحت عرصه  مترمربعپالک ثبتیعنوان ملک
زمین 

-۲۵0/۵۳۵۶/۱۶۲۲۶مسکونی
خیابان عدل  

خیابان ایثارگران ۱4

آگهی مزایده فروش ملک

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 
یک مرحله ای اداره کل زندانهای خراسان جنوبی  شرح در صفحه 2

خانواده محترم عابدپور
با نهایت تاثر و تالم درگذشت همکار عزیزمان

 شادروان محسن عابدپور 
 را خدمت شما و تمامی بازماندگان تسلیت عرض می نماییم.

کمیته امداد امام خمینی )ره( منطقه یک بیرجند
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قیمت میوه شب عید مشخص شد

تسنیم- مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه 70 هزارتن سیب و پرتقال با 17 درصد زیر قیمت بازار در ایام عید توزیع 
می شود،گفت: برای تامین هیچ نیازی به واردات نیست.حسین شیرزاد افزود: کمیته های راهبردی تنظیم بازار، تشکیل شد و بر اساس مصوبات این 
کمیته ها، ۳0 هزار تن سیب درختی به طور کامل، خریداری و به استان ها حمل شده است.

سرمقاله

فردا، شکوه نیکوکاری 
درخراسان جنوبی 

 *کاری
سال گذشته قریب به 95 درصد دانش آموزان استان در 
جشن نیکوکاری شرکت کردند، این نشانه آن است که 
حس نوع دوستی مردم  استان بسیار چشمگیر است.  در 
واقع همین مهرورزی ها است که جوانه های امید را 
در قلب دانش آموزان نیازمند استان شکوفا می سازد. 
در جشن احسان و نیکوکاری شاهد اشک های شادی 
در دل کودکان هم استانی هستیم که به امید حرکتی 
انسان دوستانه و مهرورزانه از سوی نیکوکاران است. 
همه ساله از چهارده تا بیست و یک اسفند به نام 
هفته نیکوکاری نامگذاری شده است. برگزاری هفته 
نیکوکاری به منظور جذب کمک ها و هدایای مردم 
جمع  که  است  نیازمند  و  محروم  های  خانواده  به 
آوری و توزیع آن توسط کمیته امداد انجام می شود. 
روزهای آخر سال که به روزهای احسان و نیکوکاری 
مشهور است، فرصتی است تا دیگران را در شادی خود 
سهیم کنیم و باری هر چند اندک از دوش آنها برداریم. 
باید باور کنیم با محبت و نیکی به دیگران، اسباب جلب 
دوستی و محبت فرشتگان را برای خود فراهم می کنیم 
و بدین سان، در مقابل حق مؤمن شرمنده نمی شویم.

در روزهای آخر سال که بوی شکفتن  گل ها و شکوفه 
های بهاری و دیدارهایی که تازه می شود، بوی عید و  
نسیم  نوروزی به مشام می رسد، دل های عاشق و 
نوع دوست، دستان نیازمندان را در آغوش مهرشان می 
نوازند.  عطر احسان و نیکوکاری که گوهر ناب زیستن 
را به انسان هدیه می دهد این روزها در کوچه و پس 
کوچه های شهرمنتشر می شود. شاید بتوان با سرمایه 
احسان و نیکوکاری، در این روز، دلی به دست آورد و با 
دوستی و مهرورزی، بوستان وجود را زینت داد و نهال 
عشق و خوبی را بار دیگر آبیاری کرد. انسان دوستی یا 
نیکوکاری به اعمالی گفته می شود که در راه اهداف 
بشردوستانه و برای مقاصد نیکوکاری انجام  می گردد.

نیازمند دیگران  آرامش خود  و  آسایش  برای  انسان 
دیگران  با  مشارکت  به  را  او  نیاز  همین  و  است 
تشویق می کند.  پس چقدر زیباست که ما مردم 
خراسان جنوبی  نیز  مثل گذشته خالق صحنه های 
باشیم.  شهر  کودکان  با  همدلی  جشن  از  زیبایی 
شعار جشن نیکوکاری امسال »عیدی برای همه« 
همه  برای  باشد  عید  اگر  است  خوب  چه  و  است 
باشد.  با توجه به وضع اقتصادی کنونی و مشکالت 
به  را  از خرید خود  نیازمندان شایسته است بخشی 
خانواده های نیازمند اختصاص دهیم و مردم خراسان 
جنوبی  همیشه ثابت کرده اند که نمی گذارند کودکان 
ناامید شروع کنند.  با دلی  شهر و دیارشان عید را  
مقابل...(  ستون  در  سرمقاله  )ادامه  کودکی  از  باید 

فرهنگ  را  احسان  مدارس  در  سرمقاله...(  )ادامه 
سازی کنیم و هدف از اینکه جشن نیکوکاری را در 
روز خاص در مدارس برگزار می کنیم پایین آوردن 
بزرگتر می  نونهاالن وقتی  تا  بودن است  سن خیر 
شوند فرهنگ سخاوت در آن ها نهادینه شده باشد.
جشن نیکوکاری صرف نظر از هدایایی که طی آن جمع 
آوری می شود به لحاظ معنوی، اجتماعی و فرهنگی 
دارای کارکردهای ویژه ای است که از جمله آنها می 
توان به گسترش و تقویت هرچه بیشتر فرهنگ احسان 
و انفاق، کمک به همنوع و انسجام اجتماعی اشاره کرد.

 لطفا پیشنهادات و نظرات خود را به ایدی تلگرام
 @Avaeiran1 ارسال کنید.

شکر ۷۰ درصد گران شد

گفت:  غذایی  مواد  بنکداران  اتحادیه  دبیرکل 
که  شکری  و  است  شده  گران  درصد   70 شکر 
مصوب  نرخ  با  و  دولتی  بازرگانی  شرکت  توسط 
توزیع می شود به دست همه نمی رسد. قاسمعلی 
شده  باعث  ها  مدیریت  سوء  کرد:  اظهار  حسنی 
یابد.  افزایش  مصرف  بازار  در  شکر  قیمت  که 
کیلوگرم  هر  فروشی  عمده  قیمت  افزود:  وی 
شکر در روی تریلی به 5600 تومان و در سطح 
تومان  تا 6200  تومان  هزار   6 به  فروشی  عمده 
رسیده این در حالی است که در چند ماه گذشته 
این محصول کمتر از ۳000 تومان قیمت داشت.

کاهش قیمت مرغ آغاز شد

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
مجوز واردات ۳0 هزار تن مرغ صادر شده است، گفت: 
روند کاهشی قیمت مرغ از 2 روز پیش آغاز شده است.

مرتضی رضایی درباره آخرین وضعیت تولید مرغ در 
کشور اظهار کرد: پیش بینی می شد در سه ماهه چهارم 
سال مصرف مرغ افزایش پیدا کند، برنامه ریزی های 
الزم برای این کار انجام شده بود و در همین راستا از 
آبان ماه میزان جوجه ریزی افزایش پیدا کرد. رضایی 
با اشاره به مجوز صادر شده برای واردات مرغ یادآور 
شد: این مجوز از سوی وزارت صمت برای تأمین ذخایر 
استراتژیک صادر شده و قرار نیست در بازار توزیع شود.
وی افزود: برای ایام پایانی سال 20 هزار تن واردات این 
کاال در نظر گرفته شده بود که این محموله 20 هزار 
تنی در حال ترخیص است و برنامه ریزی شده برای 

شب عید وارد بازار شود.

نسرین کاری - روز گذشته به مناسبت 12 اسفند )۳ مارس( 
مصادف با روز جهانی شنوایی آیین بزرگداشت یک دهه تالش 
پر ثمر غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخوارگان در خراسان 
جنوبی با حضور  دکتر فیروز بخت رئیس گروه غربالگری 
سازمان بهزیستی کشور، اسماعیل زاده کارشناس سازمان 
بهزیستی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، موسوی کیا 
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، مدیرکل 
بهزیستی استان  و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
برگزار شد. مدیرکل بهزیستی استان در این مراسم با بیان اینکه  
اختالالت شنوایي به عنوان شایع ترین معلولیت مادرزادي در 
 بدو تولد مي باشد، افزود: هر گونه اقدام پیشگیرانه و مداخله اي 
شود. می  محسوب  ارزشمند  و  اساسي  زمینه  این  در 

برنامه کشوری غربالگري،
تشخیص و مداخله زود هنگام 

علی عرب نژاد، با اشاره به اینکه این برنامه با هدف کشف 
نقایص شنیداري و انجام مداخله زود هنگام از بدو تولد نوزادان 
و شیرخوران انجام می شود، افزود: این برنامه از جمله طرح 
های ملی سازمان بهزیستی کشور است و از سال 84 در 
کشور آغاز و در خراسان جنوبی از نیمه دوم سال 87 با 
پوشش 8 درصدی شروع و اکنون به پوشش 99.5 درصدی 
جامعه هدف رسیده است. وی با بیان اینکه یکي از ابعاد مهم 
پیشگیري از بروز معلولیت ها که در سال هاي اخیر توجه 
ویژه اي به آن معطوف گردیده، غربالگري در دوره نوزادي  
است، افزود: از موارد مهم آن غربالگري شنوایي است و این 
نقش مهمي در کاهش هزینه ها و پیامدهاي ناشي از آن 

در خانواده و اجتماع خواهد داشت. مدیرکل بهزیستی استان 
خاطر نشان کرد: شعار روز جهانی ناشنوایی امسال “شنوایی 
تو چک کن” است که اهمیت موضوع را نشان می دهد.  
وی با اشاره بر اینکه بر اساس تحقیقات متخصصین از هزار 
تولد زنده، سه نوزاد با نوع و مقداری از افت شنوایی دائم به 
دنیا می آیند، یادآور شد: در صورت آزمایش نشدن به سادگی 
این افراد  از نظرها پنهان می مانند و در صورت عدم شناسایی 
این مشکل تا قبل از 6 ماهگی ، اختالالت و تاخیر در 
یادگیری وکسب گفتار و زبان به وجود آورده و تبعات دیگری 
نیز که البته قابل اجتناب و پیگیری هستند بروز می کند.

 
خراسان جنوبی در فهرست استان های

 برتر طرح غربالگری شنوایی قرار دارد
مراسم  این  در  نیز  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بار کم شنوایی در خراسان جنوبی معادل 6.8  بیان کرد: 
بین  می شود  برآورد  و  است  بیماری های  مجموع  درصد 
سه تا پنج درصد جمعیت کشور دچار اختالالت شنوایی 
زنده  تولد  ازای هر یکهزار  به  و  باشند  تا عمیق  متوسط 
می شود. برآورد  کشور  در  شنوایی  کم  مورد  هفت  حدود 

دهقانی فیروزآبادی با اشاره به تولد ساالنه بین چهار تا پنج 
هزار نوزاد کم شنوا در کشور، خراسان جنوبی را با پوشش 
حدود 100 درصدی جزو استان های پیشرو در زمینه طرح 
اقدامات  با  می توان  افزود:  و  دانست  شنوایی  غربالگری 
مناسب از بروز نیمی از موارد کم شنوایی پیشگیری کرد.

۶۳۰ واحد غربالگری در کشور فعال است
 رئیس گروه غربالگری بهزیستی کشور هم در این مراسم 
با اشاره به پیشتازی ایران در طرح غربالگری شنوایی در 
منطقه افزود: 6۳0 واحد غربالگری در کشور فعال است.
محسن فیروز بخت  با اشاره به اینکه  نتایج حاصل از طرح 
غربالگری در خراسان جنوبی یک الگوی موفق از این طرح 
در کشور است، ادامه داد: سال گذشته یک میلیون و 190 
هزار نوزاد غربالگری شدند که از این تعداد سه هزار و 800 
مورد اختالل کم شنوایی شناسایی شد. فیروز بخت ادامه 
داد: اجرای بخش زیادی از طرح توسط بخش خصوصی، 
تعامل و همکاری فوق العاده بین وزارت بهداشت و وزارت 

رفاه از جمله ویژگی های طرح غربالگری شنوایی است. وی 
افزود: بر اساس ارزیابی های سازمان بهداشت جهانی، ایران 
در طرح غربالگری شنوایی چه از نظر روش و چه از نظر 
گسترش در منطقه پیشتاز است و از این منظر ایران را به 
عنوان یکی از هفت کشور همکار خود در طرح انتخاب کرد.

افزایش رفاه اجتماعی
و کاهش آسیب های اجتماعی

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان هم درباره 
سیاست های کالن سازمان بهزیستی در راستای ارتقای 
سطح سالمت مردم ضمن اشاره به افزایش رفاه اجتماعی،  
کاهش بار ناشی از آسیب های اجتماعی و معلولیت ها و 
ارتقای فرهنگ سالمت ادامه داد: افزایش مشارکت بخش 
غیردولتی در ارائه خدمات وکاهش تصدی گری دولت در امور 
محوله ، به منظور بهبود ارائه خدمات به مردم و گسترش 
عدالت اجتماعی و ارائه خدمات تشخیصی در مناطق محروم 
است.  سازمان  این  های  برنامه  دیگر  از  العبور  صعب  و 
اعظم احمدی شادمهری، با اشاره به اینکه برنامه کشوری 
غربالگري، تشخیص و مداخله زود هنگام شنوایی نوزادان و 
شیرخوران در کشور  1۳ ساله و در استان  10 ساله شد، 
 یادآور شد: خراسان جنوبی جایگاه نخست کشوری در پوشش 
موالید استان درسال 1۳96 را به خود اختصاص داده است.
وی یاد آور شد: این برنامه از نیمه دوم سال 87 در استان اجرا و 
در این 10 سال ، بالغ  بر 1۳4 هزار و 140 نوزاد در بدو تولد در 
زایشگاه های استان، تحت پوشش برنامه قرارگرفتند. احمدی 
شادمهری با بیان اینکه  تعداد  هزار و 657 کودک بیمار تشخیص 
داده شده است،  افزود: از این مجموع هزار و 571 کودک 
شناسایی و تحت مداخالت طبی و توانبخشی قرار گرفته اند. 
معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان با بیان اینکه 
120کودک کم شنوا شناسایی شده است خاطر نشان کرد:  
104 کودک سمعک دریافت کرده  که 75 کودک سمعک 
دولتی توسط سازمان دریافت کرده اند. وی یادآور شد:  تعداد 
29 نفر سمعک غیردولتی و  29 کودک کاشت حلزون شده اند. 
وی خاطر نشان کرد:همچنین کالس های تربیت شنیداری 
پس از کاشت حلزون با نظارت مرکز کاشت حلزون استان 
گردد.  می  برگزار  کودکان  این  برای  رضوی  خراسان 

خراسان جنوبی باالترین میزان
 نرخ خام افت شنوایی را در کل کشور  دارد
از  آمده  به دست  آمارهای  اساس  بر  اینکه  بیان  با  وی   
افت شنوایی در کشور  نرخ خام  استان،  برنامه در  اجرای 
یادآور  باشد،   می  درصد   1۳.5 استان  در  و  درصد   2.9
افت  خام  نرخ  میزان  باالترین  جنوبی  خراسان  شد: 
است. داده  اختصاص  خود  به  کشور  کل  در  را  شنوایی 
استان  بهزیستی  پیشگیری  توسعه  امور  معاون 
سازمان  کلیه  مساعدت  و  کمک  راستا  این  در  افزود: 
است. ضروری  ریز  برنامه  و  گیر  تصمیم  های 
آموزش  غربالگری  مجری   21 اکنون   افزود:   وی 
کودکان  پیگیری  جهت  پیگیری،  دیده،16مسئول 
درمان،4  نتیجه  حصول  تا  برنامه  در  شده  شناسایی 
ارزیابی  های  کلینیک  در  شناس  شنوایی  کارشناس 
و  حلق  و  گوش  متخصص  نفر  و 11  شناسی  شنوایی 
بینی و اطفال در استان در  این  برنامه  همکاری دارند. 

۳۰ دستگاه غربالگری شنوایی
 مجهز در استان وجود دارد

علوم  دانشگاه  همکاری  با  اینکه   به  اشاره  با  وی 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کلیه زایشگاه 
غربالگری شنوایی  دائمی  مراکز  عنوان  به  استان  های 
کنند، می  فعالیت  سال  طول  در  تولد  بدو  در   نوزادان 
 ادامه داد: خراسان جنوبی، دارای ۳0 دستگاه غربالگری 
شنوایی مجهز و پیشرفته برای اجرای برنامه می باشد.

برگزاری آیین بزرگداشت یک دهه تالش غربالگری شنوایی در استان

جایگاه نخست کشوری در پوشش موالید به خراسان جنوبی اختصاص یافت
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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  مناقصه عمومی یک مرحله ای 9۷-1219

 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه با موضوع ذیل برگزار نماید:
ف

دي
شماره ر

موضوع مناقصهمناقصه
مبلغ برآورد

 نوع تضمين )ريال(
تاريخ بازگشايیمدت و مبلغ )ريال(

ت 
اع

س
ی

شاي
زگ

با

11219-97

اصالح و بازسازي، تعميرات، حفاظت، 
بهره برداری و نگهداری تأسيسات

 آب و فاضالب روستاهای 
شهرستان بيرجند

 10,825,927,040
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
542,000,000

121397/12/2712ماه

1( زمان دريافت اسناد مناقصه: 1397/12/13 لغایت 1397/12/16
2( آخرين تاريخ ارسال پيشنهادات:  ساعت 14:30 مورخ 1397/12/26

3( محل بازگشايی پاکت ها: سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    
4( رشته و رتبه پيمانکار: حداقل پایه 5 رشته آب یا تأسیسات و تجهیزات یا دارای گواهینامه صالحیت شرکت های راهبر تأسیسات آب و فاضالب 
مورد تأیید شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 5( دبيرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 97175-813

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
"ستاد"  به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد.

جنوبي خراسان  روستایي  فاضالب  و  آب  سایت شرکت  وب  به  پروژه  مشخصات  و  مناقصه  در  شرایط شرکت  از  بیشتر  اطالعات   برای کسب 
 )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 8-32214752-056 اداره امور 

حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.   
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
 شرکت گدار سفید بیرجند           شماره ثبت: 94۸ 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گدار سفید بیرجند مورخ 1397/12/26 ساعت 
10 صبح در محل بیرجند خیابان مدرس، مدرس 18، پالک 2 برگزار خواهد شد. لذا از 
کلیه اعضا و سهامداران دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 

حضور بهم رسانند.
1. دستور جلسه  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2. انتخاب اعضای هیئت مدیره

3. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 4- انتخاب روزنامه جهت درج آگهی
مديرعامل

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول - چاپ دوم(
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در نظر دارد: عملیات اجرای بخشی از محوطه سازی مجموعه 
ورزشی کارگران بیرجند واقع در شهرستان بیرجند - سایت اداری را از طریق مناقصه عمومی از طریق سامانه تدارکات به شماره 
فراخوان 2097000109000004 به پیمانکاران دارای صالحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و 

حداقل دارای پایه 5 رشته ابنیه با شرایط زیر واگذارنماید:
 1. مبلغ برآورد اوليه پروژه: 1/433/178/302 ریال بر اساس فهرست بهای سال 97)انعقاد پیمان به صورت فهرست بهایی 

بر اساس فهرست بهای سال 1397( 
2- مدت اجرای پيمان:2 ماه کامل شمسی 3- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: 72/000/000 )هفتاد و دو میلیون( ریال 

صرفا به صورت ضمانت نامه بانکی 3- محل دريافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
Www.setadiran.ir  4- مهلت دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت 9 صبح چهارشنبه 97/12/15 آخرين مهلت 
عودت اسناد تکميل شده: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir تا ساعت 9 صبح روز 
شنبه 1397/12/25 خواهد بود. همچنین مناقصه گران باید در مهلت مقرر پاکت الف حاوی اصل تضمین ارجاع کار را عالوه بر 

بارگذاری در سامانه تحویل حراست این اداره کل گردد.  زمان بازگشايی پيشنهادات: ساعت 10 شنبه 1397/12/25 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صنایع کاشی آیدا سرام
به اطالع کلیه سهامداران شرکت فوق می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت 
 ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1397/12/13 در محل دفتر شرکت واقع در بیرجند شهرک صنعتی ،

 صنایع کاشی آیدا سرام تشکیل می شود.
دستور جلسه: 1- انتخاب بازرس و حسابرس 2- تایید صورت های مالی            هيئت مديره

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره   خراسان جنوبی- 

حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 139760308001005291 - 1397/11/6 هیئت 
اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امین امینی فرزند رضا به 
شماره شناسنامه 53  صادره از بیرجند و شماره ملی 0653290888 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اتاق به مساحت 
160 متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی بخش 2 بیرجند از محل 
مالکیت سبحان انوری محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و 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. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/28        
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/13
علی فضلی - رئيس ثبت اسناد و امالک بيرجند

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(
 یک مرحله ای

 اداره کل زندانهای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی  )فشرده( 
تکمیل موتورخانه و تاسیسات پذیرش زندان بیرجند به شماره 2097003671000011 را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran. ir انجام خواهد 
شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: 97/12/11 

  مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14 روز چهارشنبه 1397/12/15  
 مهلت زمانی ارسال پيشنهاد: ساعت 14/30  روز شنبه 1397/12/25 زمان بازگشایی پاکت ها : 
ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1397/12/26 آدرس: بیرجند خیابان معلم،  معلم 7 اداره کل 

زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان خراسان جنوبی 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با اداره فنی و عمرانی از طریق شماره 

05632231989 تماس حاصل نمایند.
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درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

09155614880

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 1۰۰ درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

وزارت نيرو
شرکت آب و فاضالب روستايی

 خراسان جنوبی

شماره :67/250
تاريخ: 1397/12/12

عکس: فیاضی
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فروش 350 میلیون تومانی غرفه های صنایع دستی استان

صداوسیما-غرفه های صنایع دستی خراسان جنوبی در سومین نمایشگاه صنایع دستی استان های شرق کشور  350 میلیون تومان فروش داشت. معاون صنایع دستی و هنرهای 
سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: در این نمایشگاه 60 غرفه از محصوالت صنایع دستی و 4 سیاه چادر عشایری برای فروش تولیدات عشایر 

است و سوغات محلی از استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، گلستان، یزد، کرمان و سمنان در قاین بر پا شد که 45 غرفه متعلق به خراسان جنوبی بود. سال  پنج  بیرجند.  شهردار  خدمت  سالم  با 
درخیابان فاطمیه ۸ مهرشهرساکن هستیم و میالن 
ما آسفالت ندارد تا االن همکارانتان می گفتند باید 
اول فاضالب اجرا شودکه حرف منطقی بود حال که 
دو ماه شده فاضالب هم اجرا شده است به داد ما 

برسید و ما را ازاین گل والی نجات دهید با تشکر
915...035
با سالم، ضمن تشکر از زحمات شهرداری در موضوع 
بحث زیباسازی ورودی های  شهر بیرجند خواهشمندیم 
کرمان، سمت  از  شهر  ورودی  زیباسازی   پیگیر 
معصومیه  و حاشیه بلوار شهدای عبادی  باشید.تشکر
ارسالی به تلگرام آوا

میدان  زیباسازی  و  بهسازی  از  سخن  ساله  هر 
و  راه  پلیس  نزدیک  غیرهمسطح  تقاطع  عبادی، 
بلوار خلیج فارس می شود اما در عمل کاری انجام 
از  گردد.  می  موکول  دیگر  سال  به  و  شود  نمی 
روزنامه آوا و عوامل زحمتکش آن خواهشمندیم 
ذیربط  های  سازمان  با  نوروز  تعطیالت  از  پس 
وظایف  تقسیم  و  اندیشی  چاره  برای  را  نشستی 
سازمانها تشکیل دهند تا یکبار برای همیشه این 

مهم به سرانجام برسد. واقعا افتضاحه
ارسالی به تلگرام آوا

خبر  یه  به  شما  امروز  روزنامه  جان  آوا  سالم 
برخوردم که خنده ام گرفت رئیس برنامه و بودجه  
گفته بودن برای کمک به شب عید مردم یارانه 
اسفند زودتر از موعد مقرر هر ماه واریز خواهد شد 
شما رو به خدا از این دست و دل بازی ها کمتر 

برای ملت انجام بدین.
ارسالی به تلگرام آوا

با عرض سالم و خسته نباشید خدمت ریاست محترم 
اداره راه و شهرسازی لطفا در خصوص آسفالت و 
جدول کشی محله  جلیلیان جنب بلوار شهید ناصری 
اقدامی نمایید. خدمت به محرومان عبادت است.
915...35۸

ایجاد انگیزه در همه سطوح الزمه شکوفایی یک 
جامعه است.  یارانه رو از جامعه مولد نگیرید که بدید 
به قشر دیگه. هر دو قشر و در کل جامعه به سمت 

نابودی پیش خواهد رفت کار یاد بدیدکار
915...491

مرغ تولید استان از قدیم بیشتر از نیاز استان بوده و 
به استان های همجوار صادر می شد ولی االن در 
حالی که قیمت مرغ از تمام شهرها کمتر است فقط 

برای منافع  جلوی صادرات را گرفته اند.
915...291

به  ویزیت  بعد  کردیم  مراجعه  بیمارستان...  به 
برای  که  داروها  اخذ  برای  بیمارستان  داروخانه 
سرماخوردگی بود مراجعه کردیم. مسئول داروخانه 
عید  تعطیالت  بعد  بروید  نداریم  را  داروها  گفت: 
نوروز بیایید بگیرید!؟ بیمه شدگان تامین اجتماعی 

لطفا تا بعد تعطیالت عید مریض نشوید!
915...161

نزدیک عید شده شکر کیلویی ۸ هزارتومان و شیرینی 
کیلویی 14 هزار  تومان مردم را بیچاره کردن روز 
روشن چرا نظارت نمی شود مرغ کیلویی 14 هزار  
تومان مسئوالن کجا  هستند که نظارت  نمی کنند؟!!!
915...246

با سالم فرمانده محترم انتظامی لطفا برای مأموران 
راهنمایی و رانندگی  چند جلسه تشخیص بیمه نامه 
مجرم  تشخیص  در  دقت  برخورد،  نحوه  خودرو، 

واقعی تشکیل بدهید. 
915...761

امیدواریم  فقط  سپاسگزاریم  شهرداری  زحمات  از 
کارهایشان خوب و زیبا باشد ن حیف و میل بیت المال
یک شهروند

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

جلوگیری از خروج سرمایه ، مسئوالنی زرنگ می خواهد
حسینی- در جلسه »طرح ها، پیشنهادات و انتظارات شهروندان 
برای تغییر کاربری اراضی پادگان« که روز گذشته بخشی از آن  
 منتشر شد، اجماع نظر بر ایجاد فضای سبز در اراضی پادگان بود. 
در این جلسه یزدان شناس عضو شورای شهر بیرجند و داعی 
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی  نظرات 
خود را عنوان کردند. یزدان شناس در ابتدای سخن با اشاره به 
این که همه ما در این شهر زندگی می کنیم و مسئوالنی که 
طرحی را در شهر اجرا می کنند خودشان و خانواده هایشان 
از عواقب یا مزایای آن بهره مند خواهند شد، گفت: از آنجایی 
که مسئوالن هم بومی هستند قاعدتا دلسوزی بیشتری را 
به  جاوید  آقای  انتخاب  زمان  به  اشاره  با  وی  داریم.  انتظار 
عنوان شهردار عنوان کرد: هنگام انتخاب تصمیم گرفتیم به 
دلیل کویری بودن شهر، فردی شهردار شود که نگاهش به 
 طبیعت و فضای سبز متفاوت بوده و حساسیت داشته باشد
که آقای جاوید این گونه است. ایشان اکنون رضایت نسبی را 
جذب کرده و اگر وی را همراهی کنیم کارهای بزرگ تری را 
بر خالف محدودیت منابع و رتبه پایین به لحاظ درآمدی در بین 
استان های کشور انجام خواهیم داد. به گفته وی، انجام طرح های 
بزرگی که شورا و شهرداری در نظر دارد کاری جهادی می خواهد.

سابقه نشان داده به جای دو طبقه، 
10 طبقه خواهند ساخت!

این عضو شورای شهر، با اشاره به این که تالش بر این است تا 
تمام اراضی پادگان در قالب فضایی بسیار بزرگ و مفرح برای 
مردم بارگذاری شود، اضافه کرد: اگر قرار باشد در این اراضی 
ساخت و سازی انجام شود و 70 هزار نفر جمعیت در ساختمان 
هایی با دو طبقه در آن ساکن شوند، مطمئن باشید جمعیت به 
100 هزار نفر هم خواهد رسید و سابقه نشان داده که پس از 
چندین سال با تغییر مسئوالن، ضوابط و ایجاد روابط و تخلف 
های شبانه، 10 طبقه هم خواهند ساخت! یزدان شناس با اصرار 
بر این که از این کار بگذرید، افزود: رسالت تمام دولت ها فقط   
خدمتگزاری به مردم است و یکی از مستحق ترین استان ها 
هم خراسان جنوبی است که به لحاظ غنای فرهنگی باالترین 
رتبه را دارد ولی به لحاظ امکانات زندگی پایین ترین و محروم 

ترین نقطه است، پس دیگر ما خودمان را محروم تر نکنیم.

این سرمایه میلیاردی را از استان خارج نکنید!
وی با تاکید بر این که بارگذاری این حجم جمعیتی در مرکز 
کسب  سود  حتی  و  برد  می  بین  از  را  مردم  آرامش  شهر 
شده از فروش اراضی هم آن را جبران نمی کند، ادامه داد: 
این  برای  و شهرسازی  راه  زمان  آن  که  میلیاردی  سرمایه 
اراضی پرداخت کرده از برکات سفر مقام معظم رهبری بوده 
و باید برای این مردم بماند، نه این که از استان خارج شود! 
تامین  باالی  به هزینه  نماینده مردم در شورای شهر،  این 
زیرساخت هایی همچون، آب، برق، فاضالب ، گاز و مخابرات 
برای ساخت و ساز در این اراضی اشاره کرد و گفت: می توان 
همین مبلغ را به شهرداری داد تا این اراضی را به منطقه نمونه 
گردشگری تبدیل کند. این گونه به جای خروج سرمایه از 
استان و فقیر شدن مردم، تولید ثروت و اشتغال انجام می گیرد.

شهرداری ایثار کرده است
یزدان شناس از آمار قابل توجه مهاجرت مردم از استان سخن 

گفت و بیان کرد: کسانی که اکنون مسئول هستند و ما نمایندگان 
مردم باید به نوعی کار کنیم که برگشت جمعیت رخ دهد، اگر 
امنیت و آسایش در این منطقه را می خواهیم راهی جز معکوس 
شدن جریان خروج ثروت و ایجاد نشاط و شادابی در شهر نداریم. 
به گفته وی برای این 11 هکتار اراضی پادگان هم تاکنون 
شهرداری ایثار کرده است، زیرا از مبلغ هنگفت جریمه ای که می 
توانست از ارتش بگیرد گذشت، زمینی را تحویل گرفت که مالکیت 
آن مال خودش نیست و قرار است سرمایه گذاری هم انجام 
دهد تا مردم از آن استفاده کنند، این موضوع به لحاظ اقتصادی 

اصال توجیه ندارد اما برای رفاه حال مردم این کار انجام شد.

 سرمایه گذاری 200 میلیاردی در اراضی پادگان
داعی معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی 
از شنیدن اظهارات مدعوین حاضر در جلسه ،  استان پس 
در جایگاه پاسخ، ابتدا مثالی را عنوان کردوگفت: در مقطعی 
که شهردار تهران اتوبان ها و معابر بسیار زیادی ایجاد کرد 
، بسیاری از این حرکت وی تعریف کردند، اما اکنون مشاوران 
شهرسازی معتقدند مشکل شهر تهران همین اتوبان ها است. 
زیرا وقتی عرض معبر باال می رود در اصل به اتومبیل بها 
داده شده است. وی با تاکید بر این که مسائل شهرسازی 
همچون ریاضی نیست که بدون تغییر بماند، اضافه کرد: ممکن 
است تصمیمی در مقطعی مناسب باشد و در مقطع دیگر غیر 
کارشناسی دیده شود، پس به دنبال این نباشید که این کار 
امروز درست است و فردا غلط یا برعکس آن! لذا کاری که در 
یک دوره زمانی بر اساس مطالعات علمی و داده هایی که وجود 
دارد انجام می شود، بهترین یا بهینه ترین تصمیم است. داعی 
در ادامه به ۸0 میلیاردی که تاکنون وزارت راه و شهرسازی در 
قبال اراضی پادگان به ارتش پرداخت کرده است اشاره کرد و 
افزود: این مبلغ سرمایه ای برای شهر است، از طرفی قرارداد 
با آستان قدس برای آماده سازی اراضی پادگان، 116 میلیارد 
تومان می باشد، پس در مجموع می توان گفت 200 میلیارد 

است. آمده  اراضی  این  در  گذاری  به شکل سرمایه  تومان 

35 درصد از اراضی پادگان فضای سبز است
وی با بیان این که طرح های شهری پس از بارها بررسی و 
تصویب در کمیته فنی با حضور راه و شهرسازی، استانداری، 
فرمانداری ، دستگاه های خدمت رسان و نماینده شورای 
شهر، در کیمسیون ماده 5 به ریاست استاندار مطرح شده 
می  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  به  سرانجام  و 
پادگان  اراضی  هکتاری   435 طرح  کرد:  خاطرنشان  رود، 

تمام این مراحل را طی کرده و در 16 جلسه کمیته فنی، 
کاربری ها، چیدمان کاربری ها ، سرانه ها ، معابر و تمام 
دغدغه های مطرح شده توسط دوستان بررسی شده است، 
لذا اکنون که طرح سندی قانونی شده ، مکلف به اجرای 
این  به  اشاره  با  معماری  و  معاون شهرسازی  هستیم.  آن 
که در آخرین تغییرات طرح ، 4 دغدغه مطرح شده توسط 
 حضار شامل فضای سبز، گسل، ترافیک و جمعیت باال ، 
دیده شده است، اضافه کرد: جمعیت طرح را  از 120 هزار 
نفر به 45 هزار نفر رساندیم، این کاهش جمعیت به یک 
با وجود  نیست. همچنین  مردمی  سوم چیزی جز دغدغه 
گسل، 150 هکتار از اراضی در حریم گسل را فضای سبزی 
یکپارچه دیده ایم که اگر راه و شهرسازی به دنبال منافع 
اقتصادی بود کاربری این اراضی را تجاری یا ورزشی می 
کرد تا با واگذاری به بخش خصوصی از آن عایدی داشته 
تغییرات، 35 درصد  این که طبق  بر  تاکید  با  داعی  باشد. 
از اراضی پادگان فضای سبز است، ادامه داد: سرانه پارک 
در این مناطق 9/23 متر مربع است در حالی که متوسط 
 سرانه فضای سبز اعالمی از طرف شورای عالی شهرسازی

۸ متر مربع می باشد. به گفته وی، برای مشکالت ترافیکی 
نیز برخالف این که طرح مصوب شده، اما با پلیس راهنمایی 
و رانندگی جلساتی داشته و اعالم کردیم دوستان هر نظر 
اصالحی که بدهند، آستان قدس در طرح اعمال خواهد کرد.

بازگشت پول مزایده ها به استان،
 قانون از مجلس می خواهد

معاون شهرسازی و معماری با اشاره به این که طبق مصوبه 
به خزانه کشور  باید  اراضی  از مزایده  مجلس عواید حاصل 
تصویب  قانونی  مجلس  نمایندگان  باید  کرد:  تصریح  برود، 
کنند تا این مبالغ چه از سمت اداره کل راه و شهرسازی چه 
از طرف چه بنیاد مستضعفان و اوقاف، به خزانه استان بازگردد. 
شهرسازی،  و  راه  کل  اداره  اجرایی  برنامه  طبق  چند  هر 
مکان  تعدادی  و  مسجد   14 ها،  مزایده  پول  بازگشت  از 

است.  شده  ساخته  مهر  مسکن  های  سایت  در  تجاری 

از مسئوالن استان مان زرنگی در کار می خواهیم
 در ادامه یزدان شناس عضو شوری شهر که به نظر می رسید با این  
توضیحات قانع نشده است،  پرسید: برای استقرار این 45 هزار نفر 
پیش بینی شده، چه مقدار درآمد عاید وزارت راه و شهرسازی می 
شود؟ قطعا این درآمد بیشتر از سرمایه گذاری انجام شده است. وی 
با تاکید بر این که مومن باید کیس باشد و از مسئوالن استان مان 
زرنگی در کار را می خواهیم ، تصریح کرد: همان طور که برخی 
استان ها همچون یزد و اصفهان با وجود همین قوانین پیچیده 
پیشرفت کرده اند، ما نیز می توانیم کاری کنیم تا اکنون که این 
200 میلیارد گرفته شده، مبلغی از آن بازگشت داده نشود و سال ها 

از محل آن میلیاردها تومان عایدی برای شهر ایجاد شود!

به شورا مهلت بدهیدمنطقه تازه ای پیدا کند
این عضو شورای شهر پیشنهاد داد: به شورا مهلتی دهید تا 
طرحی کارشناسانه برای استقرار این حجم جمعیت در نقطه 
دیگری از شهر ارائه دهد، در عوض شما این 435 هکتار را 
کامال فضای سبز کنید. همچنین می توان در طرح جامع 
، منطقه ای  اکنون در حال نوشته شدن است  شهری که 
همچون »بیرجند نو« پیش بینی شود و این 45 هزار نفر را 

در آن منطقه بارگذاری کنید

راه و شهرسازی زمین دیگری ندارد
 معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی در پاسخ 
به این اظهارات توضیح داد: تاکنون هر زمینی که این اداره کل 
واگذار کرده در راستای تکالیف قانونی بوده است. اکنون نیز در 
این اراضی 3 نوع مسکن شامل مسکن اجتماعی، برای گروه 
های کم درآمد و به صورت تعاونی دیده شده است هر چند ریز 
واگذاری ها هنوز مشخص نیست. به گفته داعی با توجه به 
نیاز انباشت شده به مسکن در سامانه با 2 هزار و 100 تقاضای 
ثبت شده و از طرفی تکلیف قانونی این اداره کل برای تامین 
مسکن، مجبور به ساخت و ساز هستیم و از طرفی شاید بنیاد 
مستضعفان و اوقاف زمین داشته باشند اما این اداره کل جز این 
اراضی در منطقه دیگری زمین یکپارچه ندارد. وی در پاسخ 
به این پیشنهاد حاضران که به محدوده شهری اضافه کنیم، 
عنوان کرد: این کار هزینه های بسیار باالیی به خصوص برای 
شهرداری دارد، همانطور که وقتی دهلکوه را اضافه کردیم با 

مشکالتی مواجه شدیم که هنوز بر طرف نشده است. 

منطقی نیست عوارض مردم را به سازمانی بدهیم 
که پول را به شهر برگشت نمی دهد! 

فخیم زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری هم به نقشه 
تهیه شده از زمین های شهری و پهنه بندی ها برای ارائه خدمات 
شهرداری برای اولین بار در بیرجند اشاره کرد و گفت: طبق 
اطالعات به دست آمده، حدود هزار و 1۸0 هکتار زمین بایر در 
شهر وجود دارد که 440 هکتار آن متعلق به راه و شهرسازی است. 
500 هکتار نیز اراضی هستند که زمین های قهوه ای بوده یا در 
دست مالک شخصی یا نهادهای دیگر است برای مثال در حاشیه 
آوینی زمینی متعلق به بنیاد وجود دارد که می تواند پارک شود ، 
چندین مرحله سعی کردیم به خاطر 4/5 هکتار به توافق برسیم 
ولی به نسبت بودجه ای که داریم این اتفاق نمی افتد، منطقی هم 
نیست که عوارض مردم را به سازمانی بدهیم که پول را به شهر 
برگشت نمی دهد. وی  ادامه دادبا توجه به این که طرح تصویب 
شده و نمی توان شهر را هم گسترش داد، پیشنهاد می کنم پیوست 
هایی محیط زیستی برای کاهش اثرات منفی آن اعمال شود.

نماینده ولی فقیه درخواست 
مردم را از بنیاد مطالبه کند

 دیانی از صاحب نظران حاضر در جلسه پیشنهاد داد: افرادی 
همچون حجت االسالم رئیسی، استاندار یا حجت االسالم عبادی 
با بنیاد مستضعفان رایزنی و مکاتبه کنند تا از اراضی شهری به نفع 
مردم استفاده شود.کریم پور دیگر صاحب نظر نیز عنوان کرد: باید 
مشخص شود سهم مردم از این متراژ زمینی که بنیاد در اختیار دارد 
کجاست؟ در همین راستا خواستار پیگیری کار توسط مسئوالن و در 
راس آن نماینده ولی فقیه هستیم. چرا آن زمان که اراضی علم به 
مردم واگذار شد،اکنون بنیاد به نام مستضعفان آن ها را می فروشد 
پس، نماینده ولی فقیه در استان به عنوان مدافع رهبری به لحاظ 
فکری جلو بیایند و دفاع کنند. در فاصله بین چاپ این دو 
قسمت از گزارش نشست، تماس هایی از سوی مردم 
با روزنامه آوا برقرار شد که تاکید بر تبدیل تمام این 
اراضی به فضای سبز داشتند. حال باید دید مسئوالن 
استان برای پیگیری این مطالبه چه خواهند کرد.
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موفقیت و انرژی

یادداشت برداری

موفقیت یک شبه حقیقت دارد

آمریکایی، »بیانسه« گفته: هرگز  خواننده  معروف 
کسی را ندیده ام که در حیطه  کاری من، از خودم 

بیشتر کار کند.
یکی از بزرگترین دروغ هایی که درباره  موفقیت باور 
کرده ایم، یک شبه اتفاق افتادن آن است. این دروغ 
را رسانه هایی درست کرده اند که ما داستان هایشان 
درباره  موفقیت های یک  شبه را می خوانیم. همه  ما 
بدون پول  آدم هایی که  داستان های جذاب درباره  
ساله  هزار  راه  موقعیتی خاص، یک شبه  بدون  و 
را رفتند، دوست داریم، چون باعث می شود تصور 
بیفتد. هم  ما  برای  می تواند  اتفاق  همین   کنیم 
یک شبه،  موفق های  آن  همه   است  این  حقیقت 
و  نموده  فعالیت  خود  حیطه   در  سال هاست 

مهارت هایشان را تقویت می کنند.

از دفترچه یادداشت استفاده کنید

از دفتر یادداشت استفاده کنید: یک استراتژ ی که 
بسیاری از افراد منظم از آن استفاده می کنند کار 
یادداشت  دفتر  این  است.  یادداشت  دفتر  با  کردن 
گزیده ای از افکار و کارهایی است که می خواهید 

در طول روز انجام بدهید.
برای مثال، هنگام مکالمه  تلفنی با یک همکار یا 
مشتری، در چنین دفتری یادداشت برداری کنید. 
اگر مشغول کار هستید و باید به خاطر داشته باشید 
نکته ای را به رئیس تان بگویید، آن نکته را در دفتر 

یادداشت ثبت کنید. 
ایده هایی  بعدازظهر یک جلسه  فکری دارید،  اگر 
که در دفتر یادداشت ثبت کرده اید، به کمک شما 

می آیند.
افکار،  تمام  که  است  این  یادداشت  دفتر  مزیت 
جمع  یک جا  را  ایده هایتان  و  مکالمات  جزئیات 
می کنید و زمانی که چیزی را می نویسید، دیگر نیاز 
انرژی ذهنی صرف  آن،  به یادآوردن  برای  نیست 
کنید.بهتر است برای هر روز، یک صفحه  جدید و 
تاریخ دار اختصاص دهید )از یک سررسید استفاده 
کنید(. با این روش، به راحتی می توانید به روزهای 
آن  دنبال  به  را که  اطالعاتی  و  قبل رجوع کنید 
کارتان  اتاق  وارد  وقتی  صبح  کنید.  پیدا  هستید، 
بررسی  صرف  را  نخست  دقیقه   پانزده  می شوید، 

کارهایی کنید که باید آن روز انجام بدهید. 
با فهرست »اقدامات بعدی« از »برنامه  عملیاتی«  
کارهای  انجام  فهرست  یک  یا  کنید  شروع  خود 
پیش رو تهیه کنید و مهم ترین اولویت هایتان را در 
رأس فهرست قرار دهید. با این روش، می فهمید چه 
کارهای مهمی را باید در ابتدای روز و چه کارهایی 

را بعدازظهر انجام دهید.

فواید سرسبزی محیط 
برای رشد مغز

بزرگ شدن در یک محیط سرسبز به شیوه ای مثبت 
بر مغز کودک تاثیر دارد که منجر به حافظه کاری بهتر 
و کاهش بی حوصلگی می شود. کودکانی که در منازل 

واقع در فضاهای بسیار سرسبز بزرگ شده اند دارای حجم 
بیشتر ماده سفید و خاکستری در برخی مناطق مغزشان 
هستند. این شرایط آناتومی با تاثیرات سودمند بر عملکرد 
شناختی مرتبط هستند و میزان ابتکار و خالقیت کودک 
را افزایش می دهد. رابطه با طبیعت برای ذهن و بدن 

خوب و مفید است.

معجزه  پوست
 گردو برای لثه

بوی بد دهان با مسواک از بین نمی رود. افرادی که 
دچار ترشحات پشت حلق هستند نیز دهان شان بوی 
بد می دهد. مالیدن پوست گردوی تازه موجب تقویت 

لثه ها می شود و PH محیط دهان را تغییر می دهد و 
مانع عفونت می شود، بهتر است هفته ای چند بار پوست 
گردوی تازه را به لثه ها مالید. بعالوه جوشانده گلنار لثه ها 
را تقویت کرده و از ترکیب سقز، کندر و عسل می توان 
آدامس تهیه کرد و بعد از غذا آن را جوید که موجب 

تقویت معده ، بهبود هضم و استحکام دندان می شود.

روزی دو ساعت
 بیشتر خانه تکانی نکنید

انجام روزانه یک تا دو ساعت فعالیت های مربوط به 
خانه تکانی با رعایت اصول ایمنی می تواند از بسیاری 
آسیب های اسکلتی مربوط به این ایام پیشگیری کرد. در

 

گام اول بانوان به هیچ عنوان به تنهایی اقدام به انجام 
خانه تکانی نکنند و حتماً از افراد دیگر برای انجام این 
کار کمک بگیرند، مشارکت تمام اعضای خانواده در خانه 
تکانی موجب می شود فشار از روی دوش بانوان برداشته 
شده و کمتر دچار آسیب شوند. بلندکردن اجسام سنگین 

باید توسط چند نفر و ترجیحاً مردان انجام شود.

فواید شن بازی
 برای کودکان

شن بازی برای کودکان کاری خوشایند و لذتبخش 
است، کودک از لمس کردن شن و بازی با آن لذت 
می شود،  باعث  شن  بودن  روان  زیرا  می برد؛  بسیار 

با ریختن آن در هر ظرفی به شکل ظرف مورد نظر 
درآید، بازی با شن تجارب مفید و لذت بخشی را برای 
کودک ایجاد می کند. شن وسیله بسیار مناسبی برای 
پاسخگویی به طیف گسترده تخیالت کودک است، در 
شن بازی، کودک عالوه بر اینکه به لحاظ روانی تخلیه 

می شود، رضایت درونی هم کسب می کند.

زیاده روی در مصرف 
سرخ کردنی ها خطرناک است

زیاده روی در مصرف مرغ سرخ شده، سیب زمینی سرخ 
شده و استیک سرخ شده، خطرناک است. صرف مواد 
غذایی سرخ شده با باال رفتن خطر مرگ و میر ناشی 

از بیماری های قلبی و عروقی مرتبط است. افرادی 
که غذای سرخ شده می خورند کالری روزانه بیشتری 
مصرف می کنند و افرادی که روزانه یک بار یا بیشتر 
غذای سرخ شده می خورند، خطر مرگ را در مقایسه 
با کسانی که غذای سرخ شده نمی خوردند  8 درصد 

افزایش می دهند.

اگر لکه ای روی بخشی از بدن کودک است که شبیه خال است و شکل آن نامتقارن و اندازه آن بزرگ تر از یک خال 
معمولی است و در عین حال رنگ نامتناسبی دارد باید حواس تان باشد. از این گذشته اگر خال  کودک در زمان تولد وجود 
داشته و به مرور به طور افراطی در حال بزرگ شدن است بهتر است که کودک را به پزشک نشان دهید. چون الزم 
است این قبیل از خال ها به طور مرتب بررسی شوند. البته در برخی موارد این خال ها می توانند به واسطه کمبود یا مازاد 
برخی ویتامین ها یا پروتئین ها باشند؛ اما در مواردی نیز دیده شده است که مشکل جدی تری در میان بوده و این خال ها 
مربوط به کیست یا تومور می شوند. اگر کودک دچار ریزش موی شدید شده ممکن است دچار کمبود ویتامین هایی شده 
است که برای رشدش ضروری است. این عالمت در ابتدا چندان واضح نیست. اولین کاری که باید بکنید این است که 

در تغذیه کودک تجدیدنظر کرده و کیفیت مواد غذایی مصرفی او را باال ببرید.

دردهای زانو در سنین مختلف علل متفاوتی دارند. ویژگی های ساختاری بدن مانند صافی کف پا، زانوی ضربدری ، زانوی 
پرانتزی و عادت های اشتباه مثل قورباغه ای نشستن، صاف کردن و عقب دادن بیش از حد زانوها، چرخاندن مچ پاها هنگام 
ایستادن و پا روی پا انداختن هنگام نشستن می توانند افراد را از سنین کودکی مستعد آسیب های زانو کنند. در این شرایط، نیروی 
وزن به طور طبیعی و مناسب به مفاصل زانو منتقل نمی شود و فرد را مستعد انحراف زانو به داخل و خارج، زانوی عقب رفته 
)ژنوریکورواتوم( و   بی ثباتی مفاصل می کند. بی ثباتی در مفصل زانو نیز خود می تواند منجر به آسیب مینیسک ها، غضروف های 
مفصلی و حتی رباط های مفاصل شود. یکی از مشکالت شایع زانو در سنین کودکی و نوجوانی، تورم و دردناک شدن ناحیه 
استخوانی زیر کشکک زانو است بنابراین بر اثر بازی کردن، پریدن و بلند شدن های مکرر ممکن است دچار التهاب شود. این 

التهاب معموالً خود را به صورت یک توپ یا تورم کوچک زیر زانو نشان می دهد.

آسیب های شایع زانو در دوران کودکیچه زمانی کودک به دکتر نیاز دارد؟

روستای پلکانی »نایبند« در مسیر طبس به راور و در استان 
نایبند یکی از نمونه های  خراسان جنوبی قرار گرفته است. 
منحصر به فرد معماری پلکانی است که در کویر لوت شکل 
گرفته است. در این نوع معماری مجموعه ای متراکم از خانه ها 
به چشم می خورد که در آن پشت بام خانه ها به عنوان حیاط خانه  

باالیی خود مورد استفاده قرار می گیرند.
اهالی به برکت وجود چشمه ها و قنات ها از طریق کشت 
انواع مرکبات، نخل، توت و انواع محصوالتی نظیر گندم، جو، 
سبزیجات و حبوبات امرار معاش می کنند و یا به دامداری اشتغال 
دارند. عوامل فرسایش روستا همچون طوفان های شن و بارش 

باران های موسمی شدید و همچنین مهاجرت عده زیادی از 
اهالی باعث کاهش جمعیت این روستا شده است اما با این وجود 
هنوز سکونت در آن وجود دارد و حتی ساخت بناهای جدید در 

شمال آن از توسعه  نایبند خبر می دهد.
براي  سکویي  سرپوشیده  اند.  روستا  کوچه هاي  از  بسیاري 
نشستن هم در آن به چشم مي خورد که در ظاهر به عنوان 
فضاي جمعي استفاده مي شود. عمده ترین مصالح مورد استفاده 
در ساختمان هاي این روستا، خشت و کاه گل است که به 
سبب استفاده از شن هاي تیره رنگ این نواحي، خاکستري 
رنگ است. از سنگ هم به عنوان کرسي چیني و نوعي تحکیم 

سقف  پوشاندن  است.براي  شده  استفاده  دیوارها  ابتداي  در 
خانه ها، تیرهایي از جنس تنه نخل و پوششي از برگ درخت 
خرما، در بسیاري از منازل دیده مي شود ولي استفاده از طاق و 
قوس نیز در بناهاي اعیاني کاربرد داشته و در بهترین حالت، 
تذهیب یا یک نقاشي ساده زینت بخش سقف اتاق مي شود.
یکي دیگر از مشخصه هاي بناهاي این روستا، استفاده گسترده 
از کنگره هاي مثلثي شکل در نماها و جداره هاي ساختمان ها 
است. این کنگره ها که بیشتر در جبهه هاي شرقي و جنوبي به 
وفور دیده مي شوند فرم خاصي از بادگیر بوده که برای  بادهاي 

مطلوب روستا ساخته شده است.    

»نایبند« ماسوله  کویر

آیه روز

بهشت های عدن که از زیر ]درختان[ آن جویبارها روان است جاودانه در آن می  مانند و این است 
پاداش کسی که به پاکی گراید. )سوره طه/ آیه ۷۶(

سخن روز

موفقیت معمواًل به سراغ کسانی می رود که برای گشتن به دنبال آن بیش از اندازه سرشان شلوغ است. 
)هنری دیوید ثورو(
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                        جدول ۴۲۷۶

خانه  از  قسمتی   -۱ افقي: 
دراستان  شهري   - قدیمی  های 
در   - گرم   -2 رضوي  خراسان 
روزگار کنوني - آواز بره 3- شش 
ضلعی - روبرو - منسوب به نور 
باور   - قدیمی  لغت  در  آب    -4
)عج(  مهدي  حضرت  ظهور  به 
همراه  تلفن  گوشي  نوعي   -
از پیمانها  آند -  5- بانگ - ضد 
۶- فراوان - مرکز اتم - کرکري 
در  شهری   - هندسي  شکل   -۷
شبکه   - غربي  آذربایجان  استان 
رایانه ای 8- کوزه آب - غمباد - 
با هم و همگي 9- فتنه - کاسه 
بزرگ - آشکارا ۱0- دلیر - هویدا 
موزیک   - نشست   -۱۱ آشنا   -
منحرف   -۱2 زاپاس   - نظامي 
ارمنستان - حرف  - مرکز کشور 
پدر  خویشاوندي   -۱3 تمسخر 
غذاي   - کویت  پول   - مادري  و 
نوروزي ۱4-  موجود نامرئي - اثر 
غذاي   -۱5 لبنان  مرکز   - ولتر 
ایتالیایي - منطقه اي تاریخي در 

بخش مرکزي رودان
 - نیلگون  پرده   -۱  عمودي: 
کاالي   - زراعت  در  اي  مرحله 

استان  در  شهری   -2 وارده 
دار  ازت  آلي  ماده   - کرمانشاه 
بدن - بخشي از اوستا 3- سارق 
تهران - ماهر 4- رسم  زندان   -
چهار  استان  در  شهری   - کننده 
محال و بختیاري - سگ فضانورد 
و  دستپاچه   - درخت  5-جنگل 
خواهران  از   - دمل   - حیرتزده 
برونته ۶ -چرخگاه - معصیت - 
نام آلوز بازیکن برزیلي ۷- نوعي 
اپراي   - صاحبخانه   - جواهر 
ژید  آندره  معروف  اثر   -8 وردي 

پارچه صاف   - متبرک  خاک   -9
داراي   -۱0 اخالص   - براق  و 
گنده  استوان هاي -  بندي  بسته 
احشام  از  بدکار ۱۱-   - درشت  و 
جاي   - جمع  شخص  سوم   -
پیدایش - میوه مربا ۱2- شادباش 
از  آثاری  گرانبها-  های  پارچه   -
منبر  فراوانی-   -۱3 الدوله  مطیع 
و  شرف   -۱4 را  من  مخفف   -
اعتبار - بچه پرنده - شهر تاریخی 
کرمانشاه۱5- معلوم و مشخص - 

عضو ناطق - شهری در ژاپن

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

شماره  ۴۳۰۲

1234567891۰1112131415
تروفکنارفرفاسم1
مندرواردیزابغ2
لدامشتراقدو3
اوداکدروزفال4
یریمنراوزمالس5
راسیهللاجارات6
سناسایناورنا7
تینارگهسامحن8
یسسویامیناوا9
رتلاهلیلدهانپ1۰
بابلمولعسیلبا11
ارهساپنتاهار12
رهبانپکیلرت13
اندروارداپزای14
ندشریسدوخناجزا15

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

) مدرن برتر(

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

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

فروش نهال زرشک
09153635699

زرشک و عناب شما را نقدا
)کارت کش( خریداریم.

09355615115

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

۰915   ۰56   21۰۰ 

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر
 مجهز به پتو  و ضربه گیر

 )داخل و خارج از شهر( 
)کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل( 

صد در صد تضمینی 
جابجایی ساید بای ساید 

جهیزیه و مبلمان
اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

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

حمل بار و اثاثیه منزل 
باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، 
با کارگران مجرب و ماهر 

درامر جابجایی اثاثیه، 
همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

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

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

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

09155614521- زارع

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

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محسن بردبار فرزند  ظاهر 
به شماره شناسنامه 0880085241 صادره از قاینات 

مقطع کارشناسی رشته مهندسی تکنولوژی عمران- عمران 
صادره از واحد دانشگاهی بیرجند به شماره 2412773 
مفقود گردیده  و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می 
شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند 

به نشانی انتهای خیابان آیت ا... غفاری  ارسال نماید.

آرایشگاه مردانه سیار در محل شما 
رزرو نوبت با ربات تلگرام * 50 درصد تخفیف
09021607373 - @ Hyperstylebot 

خونـه تـو  نـو کـن
نقاشی ساختمان تهران پارس

اجرای انواع رنگ های نانو، صنعتی و کناف
با قیمت مناسب و کیفیت عالی 
  09156705323- عبدالهی

تخریب ساختمان ، سفت کاری و 
ساخت استخر  09159654811  

09158625402
سمسـاری صـادق

خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     
09380160779 - 09151641464

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علیرضا الهیاری فرزند 
نوح به شماره شناسنامه 485 صادره از بیرجند مقطع 
کارشناسی رشته معماری صادره از واحد دانشگاهی 

بیرجند با شماره 2834432 مورخ 1396/2/9 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 

می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد بیرجند به نشانی انتهای خیابان آیت ا... غفاری 

ارسال نماید.

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

مژده                                   مژده
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتــاح شــد 
انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط 5۰۰۰ تومان 

آدرس: روبروی انقالب 10

به کارشناس خانم 
در رشته های معماری، سازه، 
برق و مکانیک مسلط به نرم 

  3DSMax - AutoCAD افزار
 Carrier - Revit 

  نرم افزارهای مربوطه 
 و ترسیم نقشه های فاز 2
جهت کار در دفتر فنی 
و مهندسی نیازمندیم. 
09382330798

کانکس 4×2 خریداریم.
09151637231
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بانک کشاورزی خراسان جنوبی رکورد زد

صادرات تعاونی های استان بیش از 21 میلیون دالر است

192 مسجد میزبان معتکفان خواهد بود

خراسان جنوبی را محروم معرفی نکنیم

حوادث
اخبار کوتاه

خبر ویژه

 َکما  به ُکما  رفت
حسینی- “کما” گیاهی با خواص جادویی و سرمایه 
ای ناب در خراسان جنوبی است که البته این روزها 
خطر انقراض آن به گوش می رسد. مدیر کل منابع 
طبیعی  در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد: 
برداشت گیاه کما از مراتع استان و فروش آن در بازار 
ممنوع است. نصرآبادی از افراد محلی خواست این 
گیاه با ارزش در مراتع استان را از ریشه برداشت نکنند 
و از برداشت بی رویه آن خودداری کنند. زیرا با توجه 
به اینکه بیشتر مراتع استان دارای پوشش گیاهی فقیر 
است باید بیش از گذشته مراقب پوشش گیاهی باشیم 
از طرفی هر بوته کما حاصل جوانه مولد گل آن است 
که در صورت برداشت سال  ها طول می کشد تا دوباره 
احیا شود و بذر خاصی برای کاشت ندارد. در نتیجه 
امکان انقراض آن وجود دارد. هر چند به نظر می رسد 
اکنون که این گیاه در بازارها به چشم می خورد برای 
اخطار دیر شده است اما جالب است بدانید در سال 95 
نیز اخطار مشابهی توسط مدیر کل وقت منابع طبیعی 
داده شد. شریفی عنوان کرده بود: برداشت این گیاه 
در استان غیرقانونی بوده و با توجه به خشکسالی ها 
و برداشت های بی رویه غیر مجاز، این گونه گیاهی 
در حال انقراض است. پویان پژوهشگر گیاهان دارویی 
نیز با بیان این که مصرف زیاد “کما” باعث منقرض 
شدن جوانه های مولد آن شده است، اظهار کرد: باید 
راهکارهای مؤثری برای جلوگیری از این اتفاق ارائه 
شود. شهروندان از برداشت کامل گیاه “کما” در یک 
منطقه خودداری کرده و چند بوته ای را برای بذرافشانی 
نیز باقی بگذارند. کاشت بذر این گیاه یکی از راه های 
جلوگیری از نابودی آن است. گیاه نایاب کما با خواص 
دارویی و تسکین دهنده خود، همچون رفع ناراحتی ها 
و بیماری های گوارشی، عصبی، تنفسی، انعقاد و پایین 
آوردن فشار خون، دفع انگل های معده ای و روده ای، 
تشنج، آسم، قاعده آور، درمان دندان درد، صاف کردن 
صدا و رفع ناراحتی های حنجره ، بسیار مفید است. اما 
باید در نظر داشت با توجه به کویری بودن استان، 
نسبت به هر نوع گیاهی در دل بیابان باید احساس 
 مسئولیت کرد و از مصرف بیش از اندازه آن بپرهیزیم.

به نظر می رسد در راستای مقابله با برداشت بی رویه 
این گیاه ، نظارت بیش از پیش و برخورد با متخلفان 
ضروری است . مأموران منابع طبیعی نیز می توانند بذر 
“کما” را در مناطق مستعد رویش آن کشت کنند. اما 
موثرترین راه، خود مردم و احساس مسئولیت در قبال 
انقراض این نوع گیاه است. )خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

دشمنان، امروز پایگاه های اعتقادی
 اسالم را نشانه گرفته اند

نماینده ولی فقیه گفت: مستکبرین عالم با اسالم دشمن  
هستند و پایگاه های اعتقادی مسلمانان را نشانه گرفته اند.

به گزارش تسنیم، آیت  ا... عبادی در مراسم تودیع و 
معارفه مدیر بنیاد  فرهنگی مهدی موعود )عج( اظهارکرد: 
شرایط کار و فعالیت در خراسان جنوبی بسیار مهیاست 
چراکه  از لحاظ فرهنگی و ایمانی در نقطه مطلوبی قرار 
داریم. وی گفت: دشمنان و مستکبرین عالم با اسالم 
دشمن  هستند و نسبت به جریان های مختلفی که به 
دین وصل می شوند ارزیابی  هایی دارند و با اقدامات 
تمام  گران  آن ها  برای  که  مواردی  کارشناسی خود 

می شود را جداسازی می کنند.

تجلیل ازکشاورزان نمونه  بیرجند

صداوسیما- در مراسمی از 21 کشاورز نمونه بیرجند 
تجلیل شد. مدیر جهاد کشاورزی بیرجند در این مراسم  
گفت: افرادی که برتر شدند از امکانات موجود همراه 
با علم روز کشاورزی استفاده کردند و جهاد کشاورزی 
نیز در تالش است با تسهیل اخذ مجوزهای الزم راه 
را برای این قشر هموار کند.محمدی گفت : مجموعه 
فرآوری زرشک را در روستای گازار با اعتبار بیش از 
یک میلیارد تومان آغاز کردیم و در تالشیم با تسهیل 
مراحل اخذ مجوز بارگاه های زرشک برای کشاورزان 
عناب  کنندگان  تولید  برای  افزود:  برداریم. وی  گام 
هم آمادگی داریم تا مجوز مکانی برای نگهداری به 
کشاورزان بدهیم. وی گفت: به تمامی کسانی که قصد 
پرورش دام دارند، مجوز تاسیس دامداری در تمامی 
مناطق به جز حریم شهرها داده می شود. محمدی 
در خصوص پرداخت تسهیالت بانکی گفت: از 98 
میلیارد تومان اعتبار استانی ، 58 میلیارد تومان معادل 
یک پنجم، سهم شهرستان بیرجند بوده که 21 میلیارد و 
200 میلیون تومان از این تسهیالت پرداخت شده است. 

هشدار دامپزشکی در خصوص 
بیماری تب برفکی

غالمی-دامپزشکی خراسان جنوبی در خصوص بیماری 
 تب برفکی اطالعیه صادر کرد.در این اطالعیه آمده است :

با توجه به افزایش رخداد بیماری تب برفکی در برخی 
استان های کشور ضروری است به منظور پیشگیری از 
شیوع این بیماری خطرناک، دامداران ضوابط بهداشتی و 
قرنطینه ای را بیش از پیش جدی بگیرند.بر این اساس 
به اطالع عموم تولیدکنندگان، دامداران و افرادی که به 
هر نحو در زمینه نگهداری، پرورش، خرید و فروش و 
حمل و نقل انواع دام  اشتغال دارند،  می رساند به منظور 
پیشگیري از شیوع بیماري تب برفکی در جمعیت دامي 
استان، حمل و نقل هر گونه دام زنده باید با اخذ مجوز 
حمل بهداشتی از دامپزشکی صورت گیرد و در غیر این 
صورت محموله فاقد مجوز حمل بهداشتی توقیف و با 

افراد خاطی برخورد قانونی خواهد شد.

کشف  هزار و 200 کندوی عسل
 فاقد مجوز در بشرویه

هزار و 200 کندوی عسل فاقد مجوز در بشرویه کشف 
و ضبط شد.جانشین فرماندهی انتظامی بشرویه با اعالم 
این خبر گفت: مأموران انتظامی این شهرستان هنگام 
چند  آفرید”به  روستای”خدا  در محدوده  زنی  گشت 
نفر غیربومی که غیر مجاز اقدام به استقرار کندوی 
بودند مشکوک  این روستا کرده  عسل در محدوده 
مأموران  بررسی  در  اینکه  بیان  با  میرزایی  شدند. 
مشخص شد این تعداد  کندو غیر مجاز در محدوده 
رابطه  این  در  افزود:  است،  شده  مستقر  روستا  این 
4 نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شدند.

اعالم نتایج چهارمین دوره انتخابات
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

تسنیم-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
با پایان یافتن شمارش آرای چهارمین دوره انتخابات 
اتاق بازرگانی بیرجند اسامی برگزیدگان را  اعالم کرد.

شهرکی اظهار کرد: در حوزه بازرگانی غالمحسین 
راستگونژاد با 101 رأی، در حوزه صنعت عبدالکریم 
امین زاده با 79 رأی، در حوزه معدن حمیدرضا امینی 
با 78 رأی،  درحوزه کشاورزی محسن احتشام با 112   

رأی، نفرات اول این انتخابات شدند.  

 سی و چهارمین دوره مسابقات
 قرآن و عترت دانشجویی برگزار شد

دادرس مقدم-سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن و 
عترت دانشجویی کشور مرحله دانشگاهی در دو بخش 
کتبی و آوایی طی روزهای پنجشنبه و جمعه 9 و 10 
اسفند در دانشگاه صنعتی برگزار گردید. کارشناس قرآن 
حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی 
بیرجند گفت: این  جشنواره به همت کانون قرآن و 
عترت این حوزه در دانشگاه صنعتی برگزار گردید. در 
این دوره  90 دانشجوی پسر و دختر در 13 رشته مربوط 
به مفاهیم قرآن ، سیره علمی و آوایی به رقابت پرداختند.

افزایش باد و ابر از امروز، بارندگی از صبح سه شنبه

هواشناسی، از امروز افزایش باد و ابر و از صبح سه شنبه آغاز بارندگی در استان پیش بینی را کرد.کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدل ها و الگوی نقشه های پیش یابی به تدریج از 
امروز تا چهارشنبه افزایش باد، ابر و رگبار باران همراه با رعد و برق در استان پیش بینی می شود.لطفی افزود: اوج فعالیت سامانه بارشی از صبح سه شنبه در استان آغاز می شود و تا پایان روز سه شنبه ادامه 

خواهد داشت.وی گفت: شدت بارش ها می تواند در منطقه سبب ایجاد روان آب و آب گرفتگی معابر شود و همچنین  کاهش دمای هوا در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه در منطقه محسوس خواهد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال 
21 میلیون و 164 هزار دالر صادرات توسط 27 
تعاونی استان به خارج از کشور انجام شده است. 
به گزارش ایرنا، عباس رکنی در نشست خبری 
حوزه  در  گرفته  صورت  »اقدامات  موضوع  با 
شرکت  صادرات  عمده  افزود:  استان«  تعاون 
افغانستان،  کشورهای  به  استان  های  تعاونی 
امارات، ترکیه، هند، آلمان، سوئیس، ژاپن، عراق 

و پاکستان بوده است. وی بیان کرد: مواد معدنی، 
زعفران، فرش، خوراک دام و طیور، مرغ، جوجه 
شترمرغ، سنگ ساختمانی، مصالح ساختمانی، 
سوخت، صنایع دستی و مواد غیر نفتی از جمله 
کیک و کلوچه، مواد پالستیکی، پنجره دو جداره 
ها  تعاونی  این  جمله محصوالت صادراتی  از 
است. وی اظهار کرد: با احتساب سهام عدالت، 
856 تعاونی با 601 هزار و 59 عضو و سرمایه 

332 میلیارد و 999 میلیون ریال و اشتغال هفت 
هزار و 379 نفر در استان فعال است.

های  حوزه  در  تعاونی  های  شرکت  این   
معدنی،  مسکن،  عمرانی،  صنعتی،  خدماتی، 
کشاورزی، حمل و نقل، تولیدی توزیعی، تامین 
نیاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و فرش 

دستباف فعال هستند. 
پایدار  اشتغال  تسهیالت  پرداخت  به  رکنی 

روستایی و عشایری اشاره کرد و افزود: امسال 
140 طرح اشتغال توسط شرکت تعاونی به مبلغ 
345 میلیارد و 559 میلیون ریال در بانک های 
عامل مصوب شد. وی بیان کرد: در مجموع در 
مرحله نخست اعتبار اشتغال پایدار روستایی و 
عشایری 28 طرح تعاونی به مبلغ 12 میلیارد و 
247 میلیون ریال و اشتغال پیش بینی شده 427 

نفر پرداخت شده است. 

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی با بیان اینکه 
برگزار  در 192 مسجد  امسال  اعتکاف  مراسم 
می شود، گفت: پیش بینی می شود 9 هزار نفر در 
مراسم اعتکاف در استان شرکت کنند. به گزارش 
تسنیم، حجت االسالم رضایی دیروز در  نشست 
خبری اظهار کرد: ماه رجب یکی از سه ماه بسیار 
پربرکت است و فضیلت زیادی دارد و عنایت خدا 
به نحوی شامل بندگان می شود آنقدر برکت الهی 

فراوان است که ماه ریزش رحمت الهی گفته 
می شود. وی گفت: رحلت حضرت زینب )س(، 
عید مبعث که تولد اسالم کامل ترین ادیان است در 
این ماه قرار دارد اما مقطع اوج این ماه ایام البیض 
است که با والدت امام علی )ع( آغاز می شود و 
همان مراسم معنوی اعتکاف است که فرصت 
استثنایی ویژه برای عبادت و خلوت با خداست.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی بیان کرد: امسال 

اعتکاف ویژگی منحصر به فردی دارد هم در 
سال 97 و هم 98 واقع شده از 29 اسفند تا دوم 
فروردین است سال گذشته چون در ایام تعطیالت 
نوروزی بود هفت هزار و 700 نفر شرکت کردند. 
رضایی افزود: امسال با توجه به اینکه اعتکاف 
در همان آغازین روزهای سال است پیش بینی 
می شود ریزش نداشته باشیم و پیش بینی می کنیم 
9 هزار نفر در اعتکاف شرکت کنند. رضایی عنوان 

کرد: جمعیت قالب معتکفان جوانان هستند و بیش 
از 60 درصد معتکفان جوانان و سن کمتر از 30 
سال دارند که تالش شده امسال نذر اعتکاف را 
برجسته کنیم. رضایی افزود: ده مسجد در مرکز 
گرفته  نظر  در  خواهران  اعتکاف  برای  استان 
است،ثبت  برادران  برای  مسجد  سه  و  شده 
شهرستان ها  در  و  شده  آغاز  بیرجند  در  نام 
می شود.  آغاز  اعتکاف  به  مانده  روز   10 نیز 

مدیر امور شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی 
بابیان اینکه این بانک در پرداخت اعتبارات در حوزه 
افزایش تولیدات کشاورزی رکورد زده است، گفت: 
امسال 8 هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت 
کرده ایم. به گزارش مهر، امیر حسام قزلباش روز 
گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار 
کرد: خوشبختانه عملکرد بانک کشاورزی  خراسان 
جنوبی در سال جاری بسیار مطلوب بوده است.وی 
با بیان اینکه رسالت مهم و اصلی بانک کشاورزی 

واحدهای  در  پایدار  اشتغال  توسعه  و  حمایت 
کشاورزی است، افزود: کارکنان بانک کشاورزی 
همواره تالش کرده اند بر اساس منویات مقام 
معظم رهبری که نگاه را به داخل کشور معطوف 
بانک  شعب  امور  مدیر  بردارند.  قدم  اند،  کرده 
کشاورزی بیان کرد: بانک کشاورزی سعی دارد با 
منابعی که در اختیار دارد در حوزه افزایش تولیدات 
بانک  کرد:  اظهار  وی  کند.  تالش  کشاورزی 
کشاورزی خراسان جنوبی طی سال جاری در 
راستای پرداخت اعتبارات در حوزه افزایش تولیدات 

کشاورزی رکورد باالیی ثبت کرده است.

رشد ۶۳ درصدی پرداخت تسهیالت
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون 
بیش از هشت هزار میلیارد ریال تسهیالت با 

عاملیت بانک کشاورزی پرداخت شده است، 
عنوان کرد: پرداختی تسهیالت نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 63 درصد افزایش داشته 
با  کشاورزی  بانک  کرد:  بیان  قزلباش  است. 
اول  رتبه  اعتبارات  پرداخت  حجم  بیشترین 
بین بانک های استان را به خود اختصاص داده 
است.وی با بیان اینکه یکی از اعتبارات مهمی 
که از سال گذشته ابالغ شده در حوزه اشتغال 
پایدار روستایی است، گفت: در این حوزه تاکنون 
393 فقره تسهیالت با مبلغ 850 میلیارد ریال 

پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه اولین طرح مصوب در کارگروه 
ملی از طریق بانک کشاورزی معرفی شده است، 
اظهار کرد: طرح کشتارگاه دام واقع در شهرستان 
خوسف با 150 میلیارد ریال اعتبار تخصیص 

یافته در حال انجام مراحل است.
مدیر امور شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی 
و  بیرجند  شهرستان  گاوداری  طرح  داد:  ادامه 
سربیشه، فرآوری پسته بشرویه، ترمینال ضبط 
پسته سربیشه، شترمرغ مولد بشرویه، مجموعه آبی 
هتل کوهستان و فرآوری و بسته بندی خشکبار 
و حبوبات بیرجند از جمله طرح هایی است که از 

بانک کشاورزی تسهیالت دریافت کرده اند.

پرداخت دو هزار و ۱۵۳ فقره 
تسهیالت ازدواج

قزلباش افزود: در سال جاری همچنین دو هزار و 
153 فقره تسهیالت ازدواج به مبلغ 329 میلیارد و 

500 میلیون ریال پرداخت شده است.
اعتبار  ریال  میلیارد  یکهزار  کرد:  اضافه  وی 

از سرمازدگی  ناشی  در حوزه جبران خسارت 
میلیارد   899 و  کشاورزی  بانک  عاملیت  با 
ریال اعتبار در قالب تسهیالت به 711 بنگاه 

اقتصادی نیز پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری 203 
فقره تسهیالت اشتغالزایی نهادهای حمایتی با 
مبلغی بالغ بر 36 میلیارد ریال پرداخت شده 
است، عنوان کرد: اعتباری بالغ بر 70 میلیارد 
ریال در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت 
شده است. وی ادامه داد: بر اساس ابالغ اعتبار 
توسعه  برنامه ششم  قانون  ماده 33  )خ(  بند 
مبنی بر بخشودگی سود و جرائم متقاضیان 
فقره  و 896  تاکنون سه هزار  دیده  خسارت 
بالغ بر 380 میلیارد ریال از بدهی بدهکاران 

تعیین تکلیف شده است.

گروه خبر- استاندار گفت: در این استان ظرفیت 
های زیادی به ویژه در حوزه معدنی وجود دارد 
که می توان این گنجینه ها را به ثروت تبدیل کرد 
لذا نباید استان را محروم معرفی کنیم. معتمدیان 
در نشست با علما، نخبگان و شوراهای اسالمی 
پهنه های  بزرگترین  افزود:  شهرستان درمیان 

معدنی کشور در این استان وجود دارد.
وی خراسان جنوبی را چهارمین استان دارای 
ذخایر معدنی معرفی و بیان کرد: اکنون از 60 
نوع ماده شناسایی شده در کشور 49 ماده معدنی 
در این استان وجود دارد.وی اظهارکرد: در استان 
گنجینه های معدنی فراوانی وجود دارد که باید 
آن را از زیر خاک بیرون کشید و به ثروت تبدیل 
کرد. وی تصریح کرد: از مسائل ما در استان این 
است که امکانات و ظرفیت های بالقوه زیادی 
وجود دارد که باید کمک کنیم آن را بالفعل و 
به ثروت تبدیل کنیم. استاندار با تاکید بر اینکه 
فعال کردن بازارچه های مرزی از اولویت های 
ماست، افزود: در این زمینه رایزنی هایی با کشور 

مقابل انجام گرفته و توافقاتی انجام شده است.
بر  اسالمی  انقالب  اینکه  به  اشاره  با  استاندار 
مبنای مردم و برای آنان شکل گرفته است، بیان 
کرد: امسال در حالی جشن پیروزی 40 سالگی 
برپا کردیم که همه دشمنان نظام  را  انقالب 
خیال دیگری در سر می پروراندند. وی اضافه 
کرد: دشمنان تصور می کردند با توجه به فشارها 
و تحریم های ناجوانمردانه استکبار علیه ایران 
جشن 40 سالگی برگزار نشود اما به تعبیر مقام 
معظم رهبری 22 بهمن امسال هم از سال های 
قبل تماشایی تر بود. معتمدیان گفت: مسئوالن 
و دولتمردان اکنون در جریان مشکالت مردم 
قرار دارند و گرانی ها به دغدغه ای برای همه 
مسئوالن کشور و شخص مقام معظم رهبری 
تبدیل شده است. وی یادآور شد: تیم مدیریتی 
مردم  خدمتگزاران  عنوان  به  جنوبی  خراسان 
شبانه روز تالش می کنند به وظایف خود عمل 
کنند تا با اولویت بندی و برنامه ریزی در رفع 

مشکالت مردم موفق باشیم.

استاندار از روستاهای بخش
 گزیک درمیان بازدید کرد 

استاندار  در دومین روز سفر به درمیان از روستاهای 

دورافتاده جالران، مورتیغ و ذکری این شهرستان 
مرزی بازدید کرد. معتمدیان به همراه تعدادی 
از مدیران استانی و شهرستانی با حضور در این 
روستاهای کم برخوردار از نزدیک با اهالی روستا 
به گفتگو پرداخت و درخواست ها و مشکالت آنها 
را از نزدیک بررسی کرد. بازدید از سد رزه درمیان 
از دیگر برنامه هایی بود که در دومین روز سفر 

استاندار به درمیان انجام شد. سد رزه درمیان با 
ظرفیت آبگیری 24 میلیون مترمکعب و ارتفاع 40 
متر از کف احداث شده و با آبگیری آن آبیاری 300 

هکتار از مزارع کشاورزی پیش بینی شده است.

خدمت رسانی به مناطق مرزی
 از اولویت های استانداری 

استاندار در جمع مردم اهل سنت شهر اسدیه، با 
اشاره به اینکه خدمت رسانی به مناطق مرزی 
جزو اولویت های استانداری است، گفت: هدف از 

سفرهای استانی حضور بین مردم و شنیدن مسائل 
و مشکالت از زبان خودشان است. معتمدیان  با 
بیان اینکه در زمینه تامین زیرساخت ها در مناطق 
مرزی کشور و استان اقدامات خوبی انجام شده 
است، تصریح کرد: برای رفع مشکالت مرزنشینان 

بیش از پیش تالش می کند.

تالش برای حل مشکالت
 روستاهای مرزی استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز 
در جریان  روستاها  این  مردم  با  گفتگو  ضمن 
مشکالت مردم قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه 
پیگیری و برنامه ریزی اعضای شورای اسالمی 
روستاها نقش مهمی در توسعه زیرساخت ها و 
رفع مشکالت روستاییان دارد، خاطرنشان کرد: 
ارتباط  مردم با اعضای شوراها و همچنین شوراها 
با بخشداری و فرمانداری شهرستان می تواند در 
تسریع روند توسعه زیرساخت های روستایی و 

ماندگاری مردم در روستاها تاثیر بگذارد.

*نماینده مردم فردوس، سرایان، طبس و بشرویه در 
مجلس خواستار توجه ویژه وزیر راه به راه های استان شد.

*افضلی نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس 
خواستار افزایش سهمیه بومی پذیرش رشته پزشکی در 

مناطق محروم شد.
*نمایشگاه عرضه مستقیم کاال )فروش بهاره (، امروز در 

بیرجند برپا می شود.
کیفیت  افزایش  برای  آبادانی،  و  پیشرفت  *قرارگاه 
محصول خرما، هزار پاجوش خرما در دهستان منظریه 

طبس توزیع کرد.
*خودروی قاصدک دیروز با سفر به مدارس روستاهای 
سیوجان و فدشک و دبستان دخترانه برکت خوسف، 

روحیه نشاط و سرگرمی  را به دانش آموزان هدیه داد.

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

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

فروش ویژه فرش صنایع ریخته گری بیرجند ذوب
با اقساط

روزی 5000 تومان
بدون پیش قسط  

و بدون کارمزد
نبش مطهری ۲۱/۱ -  فرش هامون     

۳۲۲۲۸۲۵۳ -۰۹۱۵۵۶۲۰۷۳۷

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰۹۱۵۵۶۱۲۹4۹ - ۳۲۳۳۱۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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:

 0۹1۵۳۶18۵۴۶ 
0۹1۵۶008۵۴۶

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  0915
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یادواره شهدای گمنام دانشکده کشاورزی بیرجندبازدید استاندار از روستاهای دور افتاده و مرزی شهرستان درمیانبرگزاری سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویی

رسول منتجب نیا، فعال سیاسی اصالح طلب درباره مصوبه 
 ممنوعیت نمایندگی بیش از سه دوره متوالی می گوید: 
نمی توانم شخصی را متهم کنم اما احتمال می دهم یک 
هدف سیاسی پشت این موضوع پنهان باشد که بخواهند 
تعدادی از چهره های شاخص مجلس را که افتخار مجلس 
هستند و می توانند مجلس را خوب مدیریت کنند و جهت 
بدهند، از کاندیدا شدن محروم کنند. وی گفت: این قانون 
سابقه دوره های گذشته مجلس را دارد و دارای نقاط قوت 
و ضعفی است. او همچنین درباره مصوبه مجلس مبنی بر 
ممنوعیت نمایندگی برای بیش از سه دوره متوالی، گفت: به 
احتمال قطع به یقین شورای نگهبان این مصوبه را رد خواهد 
کرد و به فرض این که رد نشود، اقدام درستی هم نیست. وی 
افزود: هر انگیزه ای که نمایندگان در تصویب این شرط داشته 
اند، تصمیم صحیح و درستی نخواهد بود چرا که نمایندگی 
مجلس کار اجرایی نیست که بگویند نماینده پس از سه دوره، 
دیگر توانی برای کار اجرایی ندارد. نماینده، وزیر و یا استاندار 
نیست که بعد از سه دوره توان کار اجرایی نداشته باشد بلکه 
تجربه و اطالعات الزم و اشراف الزم نسبت به مسائل در 
نمایندگی بسیار موثر است.این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه 

داد: اتفاقا نمایندگان هرچه بیشتر سابقه حضور در مجلس را 
داشته باشند بهتر می توانند مسائل را درک و احساس کنند و 
برای موضوعات راه حل پیدا کنند. زیرا مجلس فضایی است 
که تا نماینده منتخب بخواهد با آن آشنا شود، یک سال زمان 
می برد. وی تصریح کرد: نماینده ای که دو یا سه دوره در 
مجلس حضور داشته قطعا بر فضای مجلس مسلط است و 
 بر مسائل اشراف دارد و می تواند از تجربیات خود استفاده کند. 
به همین دلیل در دنیا از کسانی که تجربه بیشتری دارند و دوره 
های مختلف پشت سر گذاشته اند، بیشتر استفاده می شود به 
نظرم این مصوبه مفید که نیست، هیچ، بسیار مضر هم است.

 پیامبر اکرم صلی  ا... علیه  و  آله فرمودند :
أفَْضُل الِجهاِد َمن أْصبََح ال یَُهمُّ بُظلِْم أحٍد

برترین جهاد، جهاد کسی  است که صبح خود را با این نیت آغاز کند که به احدی ستم
 روا ندارد.

)محاسن :ج1 ،ص2۹2، ح44۹(

احتمال می دهم یک هدف سیاسی پشت مصوبه 
»ممنوعیت نمایندگی بیش از ۳ دوره متوالی« باشد 

مگر دولت و مجلس  مسئولیت تصمیمات
 خود را می پذیرند که مجمع بپذیرد؟

شما در دوره بعدی مجلس استراحت می کنید

نقوی حسینی نماینده اصولگرا، در جریان بررسی طرح 
با اشاره به مصوبه  انتخابات مجلس  اصالح قانون 
مجلس مبنی بر ممنوعیت کاندیداتوری بعد از سه دوره 
نمایندگی خطاب به رئیس مجلس شورای اسالمی 
گفت: شما هم ان شاءا... دور آخرتان است و دوره بعد 
استراحت می کنید.الریجانی نیز خطاب به او گفت:  شما هم نفس راحتی می کشید.

روحانیون مجاز اند  در انتخابات از فردی حمایت کنند

حجت االسالم ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس   
شورای اسالمی گفت : روحانیون هم مثل بقیه گروه های 
اجتماعی مجاز هستند در انتخابات از کسی حمایت 
کنند. وی گفت: یکی از نمایندگان در اظهاراتش گفته 
اگر انتخابات لیستی شود روحانیون و مداح ها لیستی ارائه 

می کنند و می گویند »بقیه کافر هستند« این تعبیر مناسبی نیست.

 واکنش الریجانی به نامه نوبخت؛ بی جا کرده!

تذکر  به  پاسخ  در  مجلس  الریجانی،رئیس  علی 
ناصر موسوی الرگانی در مورد نامه رئیس سازمان 
برنامه و بودجه مبنی بر اینکه دولت نمی تواند به 
حقوق ها چهارصد هزار تومان اضافه کند، گفت: 
هر کسی حرفی زد روی آن حساب نکنید، بی جا 

کرده چنین حرفی زده است.

  نمایندگی مجلس بیش از 
سه دوره متوالی ممنوع شد

نمایندگی  دوره  سه  از  بیش  نمایندگان  موافقت  با 
نمایندگان  شد.  ممنوع  اسالمی  در مجلس شورای 
انتخابات  قانون  از  موادی  قانون  اصالح  جریان  در 
با پیشنهاد حسینعلی امیری خامکانی مبنی بر این 
که هر فرد حق دارد سه دوره پیاپی نماینده مجلس 
کناره  انتخابات مجلس  از  باید  دوره  ولی یک  شود 
پیشنهاد  این  اساس  بر  موافقت کردند.  گیری کند، 
نمایندگی مجلس بیش از سه دوره متوالی ممنوع شد.

توضیح قاسمی در مورد 
متن استعفای ظریف

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفت: متن 
هیچ  اختیار  در  خارجه  امور  وزیر  استعفای  کامل 
رسانه ای قرار نگرفته است، آنچه از هفته گذشته در 
برخی سایت ها منتشر شده بخش های گزینشی و 
متن دست کاری شده از قسمت هایی از متن استعفا 
همه  از  دور  و  است  صحت  و  اعتبار  فاقد  و  بوده 
واقعیت های مندرج در متن اصلی به حساب می آید.

روحانی قول داد رفاه ایجاد کند ولی 
محرومان محتاج نان شب  هستند

الرگانی،نماینده  موسوی  سیدناصر  حجت االسالم 
مردم فالورجان در مجلس خطاب به حسن روحانی 
رئیس جمهور گفت: شما قول دادید آنقدر رفاه ایجاد 
کنید که مردم به یارانه نیازی نداشته باشند، اما هم 
اکنون محرومان به نان شب محتاج هستند، الاقل 

اجازه دهید دست شان به نان خالی برسد.

انتقاد تند آیت ا... علم الهدی
 به برخی مسئوالن

آیت ا...علم الهدی، امام جمعه مشهد مقدس گفت: 
مشکل گوشت به خاطر تحریم نیست بلکه به خاطر 
فساد برخی مسئوالن و دست اندرکاران این موضوع 
وی  است.  حل  قابل  مشکل  این  وگرنه  است 
افزود: مشکل افرادی هستند که با گرسنگی مردم 
می خواهند پولدار شوند،هرکسی جنسی را انبار و از 
دسترس مردم خارج کند تا گران شود بعد بفروشد، 

این مصداق احتکار شرعی است.

اژه ای: در خدمت آقای
 رئیسی خواهم بود

قوه  سخنگوی  ای،  اژه  محسنی  االسالم  حجت 
به  رئیسی  رسمی  غیر  انتصاب  مورد  در  قضاییه 
نظام  بدهکار  را  خودم  گفت:  قضاییه  قوه  ریاست 
می دانم و تا هر وقت نفس باشد در خدمت نظام 
هستم، در خصوص قوه قضاییه هم از ابتدا در اینجا 
بوده ام و حتما هم در خدمت آقای رئیسی خواهم بود.

محسن رضایی: روحانی به جلسات 
مجمع دعوت می شود اما نمی آید

 
محسن رضایی،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درباره عدم حضور روحانی در جلسات بررسی پالرمو 
در مجمع، گفت: بارها از آقای روحانی برای حضور در 
جلسات مجمع دعوت کرده ایم. وی همچنین در پاسخ 
به این سوال که علت عدم حضور رئیس جمهور با وجود 
دعوت رسمی از او چیست، اظهار کرد: اطالعی در این 

باره ندارم و علت را باید از خودشان سوال کنید.

موضع بغداد در قبال تحریم های 
ضد ایرانِی آمریکا

یک  با  گفتگو  در  عراق  خارجه  وزارت  سخنگوی 
روزنامه سعودی با بیان اینکه در مسئله تحریم های 
از  بخشی  نمی خواهد  بغداد  ایران،  علیه  آمریکا 
تشکیل  بر  دیگر  بار  باشد،  محور  علیه یک  فشار 
کرد.  تأکید  قدس  پایتختی  به  فلسطین  کشور 
احمد الصحاف تأکید کرد: این کشور به نقطه ای برای 
آسیب رساندن به سایر کشورها بدل نخواهد شد.

 ،FATF معاون ظریف: تصویب
ابزار کار در شرایط تحریم است

حسین قریبی معاون وزیر امور خارجه می گوید: اگر 
ابزار  بخواهیم در شرایط سخت تحریم کار کنیم، 
الزم را داریم و یکی از این ابزارها همین است که 
محدودیت های  از  کشور  بانکی  تعامالت  وضعیت 
FATF عاری باشد. با وجود تحریم های آمریکا، 
که  دارد  وجود  دوست  کشورهای  با  روزنه هایی 
کرد:  تصریح  وی  بمانند.  باز  کنیم  تالش  باید 
دولت های دیگر از جمله چین ، روسیه و هند هم 
مالحظاتی دارند، چطور است آنها با سطح حساس 
هستند.   FATF اعضای  فعال ترین  امنیتی شان، 

پاکستان؛ اقدامی علیه تروریست ها 
نکنید  وارد عمل می شو یم

اطالعات  جانشین  میراحمدی،  سرتیپ  سردار 
پاکستان  دولت  گفت:  مسلح  نیرو های  کل  ستاد 
از  را  تروریست ها  و  شود  عمل  وارد  باید 
اقدامی  که  صورتی  در  کند  خارج  خود  کشور 
برای  شرایط  با  متناسب  ما  نگیرد  صورت 
کرد. نخواهیم  درنگ  ها  تروریست  با  مقابله 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال 
که»اگر مجمع پالرمو و سی اف تی را رد کند باید مسئولیتش 
را هم بپذیرد«، گفت: این سخن چیزی جز تهدید یک نهاد 
قانونی نیست.اگر مجلس تصمیمی می گیرد بعدا مسئولیت 
نتیجه تصمیمات خودش را به عهده می گیرد؟ اگر دولت 
تصمیمی می گیرد بعدا پای نتایج تصمیمات خودش می 
ایستد و دفاع می کند؟ یا می گویند خیر، نشد؟ بنابراین این 
سخن به نظرم نوعی تهدید یک نهاد باالدستی نظام است 
که به رهبر معظم انقالب مشاوره می دهد. کسانی در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نشسته اند که از نخبگان ملت ایران 

هستند. تجربه ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و وزارت 
دارند بنابراین افراد ضعیفی از لحاظ فهم، فکر و اندیشه سیاسی 
نیستند که تهدید شوند، وی گفت: وقتی مجمع تصمیمی می 
گیرد وظیفه خود را ادا می کند. وی ادامه داد: معتقدم الحاق به 
پالرمو و احیانا سی اف تی خطرش برای مسائل مالی و تجارت 
بیشتر است چون با پیوستن به پالرمو و سی اف تی کانال های 
مالی ما شفاف خواهد شد. مصباحی مقدم افزود:اگر بنا باشد ما 
به سی اف تی و پالرمو بپیوندیم خطر اینکه راه های کنونی ما 
در مبادالت خارجی شناسایی و بسته شود خیلی قوی است. 
یعنی با تأیید این دوالیحه، آنچه االن در مبادالت خارجی 
وجود دارد امکانش است دیگر محقق نشود. در این صورت 
مصلحت نظام اقتضا نمی کند در شرایط تحریمی به پالرمو 
بپیوندیم که اگر در شرایط تحریمی به پالرمو بپیوندیم ابزار 
دست تحریم کنندگان را تقویت کرده ایم. رئیس اف ای تی 
اف، زمانی مدیر میز تحریم های ایران در وزارت خزانه داری 
آمریکا بوده است؛ او در اف ای تی اف بی کار ننشسته است، 
قطعا منتظر است ما به این کنوانسیون ها ملحق شویم تا با 
قدرت و قوت بیشتری آمریکا بتواند راه های دور زدن تحریم 

ها توسط ایران را شناسایی و کور کند.

بـه اطـالع همشهریـان عزیـز می رسانـد:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران سرطانی 

صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

قابل توجه کلیه همشهریان عزیز 
خشکشویی برجیس در نظر دارد 

جهت رفاه حال شما عزیزان
 به مناسبت فرا رسیدن سال نو خدمات 

شستشوی پرده و پتو را در بازه زمانی ۱ الی 
انجام دهد. با ۱5 درصد تخفیف   ۲۰ اسفند 

  تلفـن :  ۳۲۴۵۴۵۷۷آدرس: نبش غفـاری ۳0

با اقدام به موقع سرمایه خود را حفظ کنید
شنوایی سرمایه ارزشمند شماست

بیرجند-مفتح 4-پالک 13   تلفن  01 318 322  056  - 5020 165 0915  

مرکزتخصصی شنوایی وسمعک قائـم )عج(

Samak.ghaem :اینستاگرام  

جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در انتظار یاری خیران
برای مشارکت در تحولی بزرگ 

اولین دهکده گیاهان دارویی کشور که به همت همکاران و 
متخصصین توانمند جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و با هدف 
ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۰۰ نفر و اشتغال غیر مستقیم برای 
۲5۰ نفر و با تمرکز بر محصوالت استراتژیک و فوق استراتژیک 
استان و ایجاد ارزش افزوده حداکثری از طریق بهینه سازی 
های فرآورده  تولید  و  مرتبط  های  پژوهش  انجام   تولید، 

از  و  استان طراحی  استراتژیک  از محصوالت  فراسودمند   
ابتدای سال ۹5 آغاز شده است. برای تکمیل و تحقق نهایی 
این طرح تا پایان سال ۱3۹۹، نیازمند حمایت جدی خیران 
جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  است.  استان  گرامی 
به گرمی دست خیران استان را که تاکنون منشاء خدمات 
و  توفیق  و  فشارد  می  اند،  بوده  منطقه  این  به  ارزشمندی 
سالمتی همراه با نشاط و شادابی را برای این عزیزان آرزومند 
مساعدت  با  متناسب  دارد  آمادگی  جهاددانشگاهی  است. 
خیران، بخش های مختلف دهکده گیاهان دارویی را به پاس 

خدمات این بزرگواران نام گذاری کند. 

تلفن روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی:
 ۵۸-۳۲۲۱۹۳۵۶ داخلی ۱۲۴

نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه بيرجند
موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور مربوط به راهبری، تعميرات، سرویس 
و نگهداری کليه تأسيسات مکانيکی و الکتریکی ساختمان های مربوط به دانشگاه بيرجند برابر 

شرایط مندرج در اسناد مناقصه
مدت زمان اجرا: از تاریخ 1398/01/01 لغایت 1398/12/29

شرایط متقاضي: داشتن گواهينامه صالحيت پيمانکاری در رشته تأسيسات و تجهيزات
از طریق دستگاه کارتخوان در  قیمت اسناد مناقصه: مبلغ300.000 )سيصد هزار( ریال 

دبيرخانه کميسيون معامالت دانشگاه
میزان سپرده شرکت در مناقصه: 486.698.620 )چهارصد و هشتاد و شش ميليون و 

ششصد و نود و هشت هزار و ششصد و بيست( ریال
محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بيرجند- دبيرخانه کميسيون 

معامالت - اتاق 223
زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز یکشنبه 1397/12/12 تا پایان وقت اداری چهارشنبه 

1397/12/15
زمان تحویل پیشنهادها: تا ساعت 12 روز یک شنبه 1397/12/26

تاریخ و محل بازگشایي پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 1397/12/27 در محل سازمان 
مرکزی دانشگاه - اتاق جلسات معاونت اداری و مالی

بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکليف 
و یا سلب اختيار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چارچوب ضوابط مقرر در 
 آیين نامه مالی معامالتی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی با عنایت 

به  صرفه و صالح دانشگاه هریک از پيشنهاد ها را قبول یا رد نماید.
تلفن تماس: 32202126   هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای
نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه بيرجند

موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي کليه امور مربوط به فعاليت های خدماتی، 
نظافتی و پشتيبانی و نگهداری و توسعه فضاهای سبز دانشگاه بيرجند

شرح مختصر کار: 1- واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کليه امور مربوط به فعاليت های 
خدماتی، نظافتی و پشتيبانی دانشگاه بيرجند در قالب به کارگيری حدود 22704 نفر ساعت کار 
مورد نياز در ماه برابر شرایط مناقصه، بسته خدمات و چک ليست ارزشيابی 2- واگذاری مدیریتی 
و انجام حجمي امور مربوط به نظافت، نگهداری، توسعه و مراقبت از کليه فضاهای سبز دانشگاه 
)واقع در سه پردیس شوکت آباد، اميرآباد و شهدا داخل شهر و خوابگاه های دانشجویی توحيد، 

ابوذر و مجموعه صدف، سرو و گلستان( در در قالب به کارگيری حدوداً 2112 نفر ساعت 
مدت زمان اجرا: از تاریخ 1398/01/01 لغایت 1398/12/29

شرایط متقاضي: داشتن پروانه رتبه بندی و تأیيد صالحيت در رسته خدمات عمومی و باغبانی 
با تاریخ معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

قیمت اسناد مناقصه: واریز مبلغ 500.000 )پانصد هزار( ریال از طریق دستگاه کارتخوان در 
دبيرخانه کميسيون معامالت دانشگاه

میزان سپرده شرکت در مناقصه: 2.631.000.000 )دو ميليارد و ششصد و سی و یک 
 - الف  گردد.  تحویل  )الف(  پاکت  در  زیر  مشروحه  از صورت های  یکي  به  و  ریال  ميليون( 
ضمانت نامه بانکي به نفع دانشگاه بيرجند ب - واریز وجه نقد به حساب سپرده جاری دانشگاه 

به شماره 483546017 شعبه تجارت دانشگاه  ج- چک تضمين شده بانکی در وجه دانشگاه
محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: پردیس شوکت آباد دانشگاه بيرجند- 

سازمان مرکزي- طبقه دوم - اتاق 223 - دبيرخانه کميسيون معامالت
زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه 1397/12/13 تا پایان وقت اداری پنجشنبه 

   1397/12/16
زمان تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری یکشنبه 1397/12/26

تاریخ و محل بازگشایي پیشنهادها: ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 12/27/ 1397 در محل 
سازمان مرکزی دانشگاه - اتاق جلسات حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه

تصریح این نکته که صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و 
ایجاد تکليف و یا سلب اختيار برای موسسه نمی نماید و موسسه مجاز است در چهارچوب ضوابط 

مقرر و با عنایت به  صرفه و صالح موسسه هر یک از پيشنهادها را قبول یا رد نماید.
تلفن تماس: 05632202126

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای

مژده   سیم کارت رایتل با ۲۴ گیگ اینترنت ویک سال مکالمه رایگان    مژده
محل توزیع: نمایشگاه بهاره غرفه 214  یا  نبش کارگر 3- موبایل اوین

مدارک الزم:کارت ملی و دفترچه تامین اجتماعی   0۹۱۵۵۶۱۷۴۴۱


