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۴۹۷ واحد صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند 5   قیمت مرغ اعالم شده با هزینه ها همخوانی ندارد انتقاد از رهاسازی زباله ها در سایت پسماند 5 5

سال ۹۸ ؛ آغاز راه 
مردمی شدن

کالبد  در  تازه  روحی  دیگر  روز  چند 
طبیعت دمیده می شود و زمین جان 
فصل  و  رویش  این  گیرد.  می  تازه 
جدید، می تواند همراه با تغییراتی در 
خودمان هم باشد. می توان عادات بد 
گذشته را کنار گذاشت و چه در زندگی 
شخصی  و چه در زیست اجتماعی، به 
رویکردی تازه رسید. مسئوالن نیز در 
خط مقدم، می توانند حاال که سال نو 
می شود، رداهای کهنه و سنگین خود 
با  را  بردارند و سال جدید  از دوش  را 
وابستگی کمتر به میز وصندلی  و کلیشه 
های اداری ... )مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
* امین جم

 

صفحه 6

صفحه 6

صفحه 6

 

 دولت آمریکا، یک
 دولت بی مسئولیت است

صفحه 6

 

درخواست رئیس قوه قضاییه 
از حقوقدانان جهان

دیدار من با مراجع تقلید
 ارتباطی با FATF ندارد

دولت در سال ۹۷ به فکر 
حل مشکالت کشور بود

استاندار در گزارش پایان سال عنوان کرد :

             جبران عقب ماندگی استان
                نیازمند کارهای بزرگ
معتمدیان :  اعتبارات اعطایی نوبخت،  از بودجه استانی مستثنی است  *  در استانی هستیم که مردم آن نیاز به نشاط دارند

* با پرداختن بیش از حد به محرومیت ها ، چهره خوبی  از  استان نشان نمی دهید   مشروح در صفحه ۳

نوروز طبیعت و آغاز سال نو 
 میالد حضرت امیر المومنین علی )ع( 
برهمه هم استانی ها مبارک باد

طوبی لِمن اَحسَن اِلی الِعباد و تَزّوَد لِلَمعاد
خوشا به حال آن که به بندگان خدا نیکی کند

 و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد

سرکار خانم زهره زارع
  دبیر محترم دبیرستان حضرت حجت )عج( 

 از عنایت ویژه شما به قشر محروم و مستضعف و اطعام دانش آموزان 
بی بضاعت دبیرستان حضرت حجت )عج( 

                              تقدیر و تشکر می شود. 
پرسنل دبیرستان حضرت حجت )عج(

طوبی لِمن اَحَسَن اِلی الِعباد و تَزّوَد لِلَمعاد
خوشا به حال آن که به بندگان خدا نیکی کند و 

برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد

سرکار خانم مرضیه رضایی 
دبیر محترم دبیرستان حضرت حجت )عج( 

از عنایت ویژه شما به قشر محروم و مستضعف
 و اطعام نیازمندان و پرداخت هزینه پوشاک دانش آموزان 

بی بضاعت دبیرستان حضرت حجت )عج( تقدیر و تشکر می شود. 
پرسنل دبیرستان حضرت حجت )عج(

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 مرحوم مغفور

 حسین عادلی فر 
جلسه یادبودی امروز سه شنبه 97/12/28 از ساعت 14:30 الی 
15:30 در محل مسجد امام رضا )ع( )مسجد مودی های مقیم 

بیرجند( واقع در خیابان ظفر برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های
 عادلی فر، نورائی و سایر بستگان

جناب آاقی نبی زاده          مدریکل محترم فرهنگ        و ارشاد   اسالمی خراسان جنوبی
 جناب آقای زمزم و سایر همکاران

ن استان جناب آاقی استاد حسین رفیعی                         مدریعامل محترم کانون هنرمندا
گروه معزز مثنوی پژوهان ، شعرای گرامی استان و هنرمندان عزیز

نجمن خوشنویسان بیرجند
جناب آاقی  مهدی اسماعیلی مود     مدری  محترم    ا

وشعبات استان خراسان جنوبی

جناب آاقی حمید       امینی

  مدری محترم موسسه ایپم آوران افق زندگی نیک

خانم شهین غفاری                مدری محترم دبستان غیر دولتی مریم خسروی
همکاران عزیز و اولیای محترم

خانم طارهه سبزواری زاده
مدریعامل محترم موسسه خیرهی            ریحاهن بهشت          و اعضای محترم

از ابراز همدردی شما در مراسم سوگواری پدرمان

زنده یاد   رضا کیان فر 
سپاسگزاریم.

پرویز نیک بین- فاطمه کیان فر

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان جنوبی

شماره :67/284
تاریخ: 1۳97/12/2۳ مناقصه عمومی یک مرحله ای ۹7-1236 

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

شماره ردی
مناقصه

موضوع 
مناقصه

مبلغ برآورد
)ریال(

نوع تضمین
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شهرستان 
درمیان 

۳,940,866,972
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معتبر به مبلغ 
198,000,000

80 روز

1۳
98
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/24
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1- زمان دریافت اسناد مناقصه: 1۳97/12/26 الی 1۳98/01/06

2- تاریخ ارسال پیشنهادات:  ساعت 14:۳0 مورخ 1۳98/01/21

3- محل بازگشایی پاکت ها: سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    

۴- رشته و رتبه پیمانکار: رشته آب - حداقل پایه 5

5 (دبیرخانه مناقصه گذار:

 بیرجند، بلوار بهشتی، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 97175-81۳

ضمنًا : 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. برای کسب 

اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب 

روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات 

)iets.mporg.ir( مراجعه ویا با شماره ۳2214752-8- 056 

اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

امور حقوقی و قراردادها 
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

ای پدر مهربانم  
گر چه کنارم نیستی

 اما وجود تو را همیشه در کنارم حس می کنم
 و می دانم مواظبم هستی

 دوستت دارم
 ای کاش می شد که فقط یک بار دیگر دستانت را بگیرم 

و بگویم 
             روزت مبارک. روحت شاد
از طرف تنها دخترت سمانه عجمی 

با نهایت تاسف درگذشت 

شادروان حاج سید محمد شمس آبادی
 را به اطالع می رساند: 

مراسم تشییع آن روانشاد امروز سه شنبه 97/12/28 ساعت 8 صبح
 از محل حسینیه حاجی آباد برگزار می گردد

حضور سروران معظم موجب امتنان است 

خانواده های شمس آبادی و سایر بستگان

وعد ا... الذین آمنوا و عملو الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم 
)سوره مائده آیه 9(

مدیریت محترم شعب بانک کشاورزی استان 
ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان و

  آقای دکتر حسینی رئیس شورای خیرین سالمت استان
جناب آقای پروفسور مهدی باللی مود ، خانم دکتر مریم خوردی مود 

خانواده محترم مرحوم خوردی مود، آقای دکتر محمدرضا شریفی مود 
خانم مهندس میرکاظمی و کلیه خیران محترم

درودی خالصانه و ارادتی خاضعانه محضر شما که مظهر مهر هستید و از تبار باران،
 فروغ مهرتان روشنی بخش حریم مهرورزی و ریزش ابر کرامت تان رویش زندگی است

از این که با امر خداپسندانه و خیرخواهانه خود در عرصه سالمت با مشارکت در احداث مرکز 
جامع سالمت پروفسور باللی شهر مود گامی در جهت پیشرفت این شهر و کمک

 به رفع کمبودهای حوزه سالمت در این منطقه برداشته اید، کمال تشکر و امتنان را داریم.
تندرستی و توفیق روزافزون تان را در خدمت به مردم با فرهنگ و قدرشناس این خطه از 

درگاه ایزد منان خواستاریم.

امام جمعه ، بخشدار، شهردار و شورای اسالمی مود ، شورای خیرین سالمت بخش مود
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دولت آب و برق را گران کرد

فارس- براساس مصوبه دولت، از ابتدای اردیبهشت ماه بهای آب شرب و برق کلیه مشترکان ساالنه به میزان ۷ درصد افزایش می یابد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مقرر کرد : بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ ساالنه به میزان هفت درصد افزایش یابد. 
همچنین از ابتدای خرداد ماه، ساالنه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب مشترکین باالی الگوی مصرف افزوده می  شود

سرمقاله

سال ۹۸ ؛ آغاز راه 
مردمی شدن
 *امین جم

چند روز دیگر روحی تازه در کالبد طبیعت دمیده می شود 
و زمین جان تازه می گیرد.این رویش و فصل جدید، 
می تواند همراه با تغییراتی در خودمان هم باشد. می 
توان عادات بد گذشته را کنار گذاشت و چه در زندگی 
شخصی و چه در زیست اجتماعی ، به رویکردی تازه 
رسید.مسئوالن نیز در خط مقدم، می توانند حاال که 
سال نو می شود، رداهای کهنه و سنگین خود را از دوش 
بردارند و سال جدید را با وابستگی کمتر به میز و صندلی 
و کلیشه های اداری شروع کنند.کلیشه هایی که حاشیه 
را اصل می کنند و عملکرد ها را تهی از واقعیت؛ اما 
باید سال جدید حول محور حل مشکالت مردم آغاز 
شود. مردمی که ولی نعمتان  نظام و انقالب اند و حق 
بسیاری بر گردن مسئوالن دارند.سال ۹۷ بر بسیاری از 
مردم سخت گذشت.سالی که بخشی از سختی های آن 
به قول کارشناسان از سوءمدیریت ها نشات گرفته است.
سال ۹۸ اما می تواند رنگ و بوی متفاوتی با گذشته 
داشته باشد و تجربیات سال پیش به کار آیند.تجربیاتی 
که در گردنه های سخت تاریخ این مرز و بوم حاصل 
شده و می توانند بسیار راهگشا باشند. این روزها مدیران و 
 مسئوالن باید به مصداق “حول حالنا الی احسن الحال “
 در عملکرد خوددقیق شده و آسیب هارا برطرف کنند.

پر واضح است  که در  سال های آینده کشور،  مدیران 
ناالیق جایی نخواهند داشت پس چه خوب است در 
این روزهای آخر سال . این سخن رهبر معظم انقالب 
مالک و چراغ راه مسئوالن باشد که”  بهترین روش 
مبارزه با آمریکا خدمت به مردم است.” امید که سال ۹۸ 

سالی پربار و پربرکت برای همگان باشد.

تدبیر دولت برای کاهش مصرف بنزین

تازه  موضوعی  مصرف،  سبد  در  استفاده  ایسنا- 
این  روی  تأکید  اما  نیست،  متولی  دستگاه های  در 
موضوع می تواند سرفصلی تازه در ادبیات سودبری از 
حامل های جدید انرژی و حتی کاهش مصرف بنزین 
در کشور که مدتی است باعث دغدغه مسئوالن شده 
باشد.متولیان طرح CNG همچنان قصد دارند که 
این محصول مصرفی را جایگزین سوخت متعارف 
سنتی یعنی بنزین کنند. مهم ترین هدف مسئوالن 
که  است  این  بنزین  با   CNG جایگزینی  برای 
هم مردم را با منفعتی که شاید از آن غافل هستند 
پیوند دهند و هم کشور را از سوزاندن ثروت منابع 
فسیلی نجات دهند؛ یعنی آمار سرسام آور مصرف 
بنزین را پایین آورند و زمینه را برای صادرات مهیا 
کنند، سبد هزینه های انرژی خانوار را کاهش دهند 
ببندند. همیشه  برای  را  بنزین  آالیندگی  پرونده  و 

مهر- وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی 
بلیت اتوبوس در سفرهای نوروزی به دلیل سفر یک سر خالی 
اتوبوس ها، از بازگشت قیمت بلیت به نرخ سابق پس از اتمام 

سفرهای نوروزی خبر داد.
به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسالمی در خصوص 
افزایش ۲۰ درصدی نرخ کرایه اتوبوس های بین شهری تصریح 
کرد: در کشور بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعالیت 
می کند و این افزایش ۲۰ درصدی سنتی است که در سال های 

گذشته پایه گذاری شده و بعد از آن به نرخ سابق بازمی گردد. وی 
افزود: البته باید دقت کرد که رانندگان و فعاالن حوزه حمل ونقل 
عمومی جاده ای افراد زحمت کشی هستند که در این ایام برای 
خدمت رسانی به مردم در برخی از مسیرها مجبور به بازگشت 
یک سر خالی هستند که هزینه هایی را به آن ها تحمیل می کند 
و این افزایش برای جبران این هزینه ها صورت می گیرد.به گفته 
اسالمی دولت توانایی مالی برای اختصاص یارانه به ناوگان 
اتوبوس رانی برای ارتقای امکانات فنی، رفاهی و آماده سازی 

از سوی دولت  افزایش قیمت  این  باید دانست که  ندارد و 
نیست و اتحادیه و صنف برای قیمت گذاری در ایام مختلف 

تصمیم گیری می کنند.
وی یادآور شد: با توجه به آنکه طبق آمار بیشتر حوادث جاده ای 
مربوط به ۳۰ کیلومتری شهرهاست، برنامه ریزی شده تا در نوروز 
۹۸ با محوریت فرمانداران و استانداران و دستور ویژه وزیر کشور 
به آن ها و با به کارگیری امکانات محلی شهر و روستاهای اطراف 

جاده، ایمنی مسیرهای پرحادثه بیش از پییش شود.

مهر- با تصمیم کارگروه تنظیم بازار برای جلوگیری از افزایش 
قیمت شکر در ایام پایانی سال، ذخایر استراتژیک این محصول 
به ۵۰۰ هزار تن افزایش یافت. کارگروه تنظیم بازار در گزارشی 
درباره اقدامات این کارگروه برای تامین شکر مورد نیاز بازار 
اعالم کرد: بر اساس آمار های رسمی، مصرف ساالنه شکر 
اعم از مصارف خانگی، صنوف و صنایع مرتبط بالغ بر ۲.۵ 
میلیون تن در سال است که امسال به دالیلی مانند خشکسالی 
و محدودیت تخصیص آب برای مزارع چغندر و نیشکر و 
نیشکری،  کارخانجات  برای  شده  ایجاد  خاص  مشکالت 

تولید این محصول نسبت به سال ۹۶ با کاهش مواجه بود و 
همین موضوع مشکالتی را در تامین شکر مورد نیاز کشور به 
وجود آورد. همچنین از شهریور ماه امسال، شکر خام مشمول 
ممنوعیت واردات فصلی شد که این دلیل به همراه کاهش 
عرضه کارخانجات شکر، افزایش نرخ این محصول در بازار را در 
پی داشت.در ادامه گزارش آمده است: برای بازگرداندن آرامش 
به بازار شکر و کاهش نرخ آن، موضوع بالفاصله در دستور کار 
قرار گرفت و مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی نسبت به افزایش 

ذخایر استراتژیک به میزان ۵۰۰ هزار تن اقدام کند.

مشرق- معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از 
واریز عیدی مددجویان این سازمان که شامل معلوالن و زنان 

سرپرست خانوار هستند، خبر داد.
حسین نحوی نژاد گفت: براساس هماهنگی های صورت گرفته 
با سازمان برنامه و بودجه و تأمین اعتبار انجام شده، عیدی 
مددجویان واریز شده است. وی تصریح کرد: براساس آمار و 

اطالعاتی که سازمان بهزیستی دارد، یک میلیون و ۵۰ هزار 
نفر از مددجویان که شامل زنان سرپرست خانوار و معلوالنی که 
از سازمان مستمری دریافت می کنند، از عیدی برخوردار خواهند 
بود. معاون توانبخشی بهزیستی گفت: عیدی در نظر گرفته شده 
به میزان یک ماه مستمری خواهد بود که عیدی مددجویان این 

سازمان به حساب آنها واریز شده است.

هواشناسی  سازمان  رئیس  میزان-  خبرگزاری 
سال  ابتدایی  روز های  طی  دما  شدید  کاهش  از 
روز های  در  زیاد  احتمال  به  گفت:  و  داد  خبر   ۹۸
یافت.  خواهد  کاهش  دما  ماه  فروردین  دوم  و  اول 
درخصوص  هواشناسی  سازمان  رئیس  تاجبخش  سحر 
 ۱۳ تا   ۹۷ اسفند   ۲۷ از  هوا  وضع  هفته ای  دو  بررسی 

شنبه  جمعه،  روز های  طی  گفت:   ۹۸ سال  فروردین 
آسمان  ماه  فروردین   ۱۰ تا   ۷ و  فروردین  سوم  تا 
بارشی  موج  و  بود  خواهد  آفتابی  کشور  نقاط  غالب 
با  و  رسید  خواهد  فرا  فروردین   ۱۲ تا   ۱۱ یکشنبه  از 
باال شمال، مرکز و شمال شرق کشور در روز  احتمال 
بود. خواهد  بارانی  طبیعت  روز  فروردین   ۱۳ شنبه  سه 

تسنیم- حمید ورناصری،مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور 
دام گفت: از روز گذشته بالغ بر ۱۰۰ هزار تن کنجاله سویا با 
تحویل از محل انبار های شرکت پشتیبانی امور دام و از قرار 
هر کیلوگرم ۲۶۰۰ تومان برای تحویل در انبار استان ها بین 

تولید کنندگان توزیع می شود.
وی افزود: تمام تولیدکنندگان مرغدار و دامدار می توانند با 
مراجعه به سازمان های جهاد کشاورزی استان ها بر اساس آمار 
جوجه ریزی مرغ تخم گذار یا مرغ گوشتی و یا مرغ اجداد و 
بر مبنای تعداد دام های خود نسبت به دریافت حواله سهمیه 

کنجاله سویا اقدام کنند.مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام 
خاطرنشان کرد: تمام همکاران ما در ادارات کل پشتیبانی 
امور دام استان ها حضور دارند و هیچ کدام از سیستم ها و 
انبار های شرکت پشتیبانی امور دام تعطیل نخواهد بود و نسبت 
به فروش کنجاله، حواله و تحویل کاال از انبار در تمام ایام 

تعطیالت اقدام خواهد شد.
ورناصری خاطرنشان کرد: توزیع کنجاله با هدف تامین نیاز 
تولیدکنندگان و اصالح قیمت خوراک دام و طیور در بازار انجام 

خواهد شد.

خبرگزاری میزان- معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به 
اینکه سرانه مصرف سیب کشور ۲۴ کیلوگرم است و امسال سه 
میلیون و ۷۷۰ هزار تن سیب در کشور تولید شد،کمبود سیب 
وجود ندارد و نیازی به واردات نیست. حسین شیرزاد در گفتگوی 
ویژه خبری گفت: تعداد مکان های توزیع میوه تنظیم بازار ۲۲.۶ 

درصد افزایش یافته است.
 وی با بیان اینکه یک درصد مداخله بازاری در بخش میوه داشته ایم 

گفت: امسال اختیار عرضه میوه را به کمیته های استانی واگذار 
کرده ایم و قیمت پرتقال تا ۲۰ درصد و قیمت سیب ۱۰ تا 
۲۰ درصد زیر قیمت خرده فروشی ها عرضه می شود.معاون وزیر 
جهاد کشاورزی افزود: برای نخستین بار در استان یزد مردم با 
استفاده از اپلیکیشن می توانند میوه تنظیم بازار سفارش دهند و 

در منزل تحویل بگیرند.
شیرزاد گفت: با توجه به اینکه سرانه مصرف سیب کشور ۲۴ 

کیلوگرم است و امسال سه میلیون و ۷۷۰ هزار تن سیب در 
کشور تولید شد کمبود سیب وجود ندارد و نیازی به واردات 
نیست.وی افزود: اتحادیه های تعاونی مباشر ما ۴.۵ میلیون عضو 
و سابقه ۵۷ ساله در تهیه و توزیع میوه دارند. معاون وزیر جهاد 
کشاورزی با بیان اینکه بخش خصوصی باید از شرکت های 
بزرگی تشکیل شده باشد که بتوانند به موقع وارد بازار شوند و به 
دولت کمک کنند گفت: امسال به اتحادیه های روستایی نقش 
بیشتری برای تامین میوه شب عید داده شد. شیرزاد افزود: ۳۰ 
هزار تن سیب و ۴۰ هزار تن پرتقال از کشاورزان خریداری شد.

فروش چارتری برای مسیرهای
  زیارتی و سیاحتی اشکال ندارد

آخرین خبر- وزیر راه و شهرسازی آخرین جزئیات روند 
فروش بلیت های نوروزی را تشریح کرد و گفت: فروش 
چارتری برای مسیرهای  زیارتی و سیاحتی اشکال ندارد. 
محمد اسالمی با اشاره به ادامه روند فروش بلیت های 
چارتری هواپیما با وجود ممنوعیت این فروش توسط 
رئیس هواپیمایی کشور اظهار داشت: فروش چارتری 
برای مسیرهایی که یک بسته سفر وجود دارد، برای 
مسیرهای زیارتی و سیاحتی اشکال ندارد. وی افزود: 
اشکال زمانی پیش می آید که پروازهای برنامه ای را 
به صورت چارتری می فروشند که این خالف است 
از یک بهمن ماه تذکر کتبی  و هواپیمایی کشوری 
روند  این  چنانچه  و  کرده  شروع  را  ارتباط  این  در 
ادامه داشته باشد باید با این شرکت ها برخورد کند.

فروش فوری برخی از محصوالت
 سایپا آغاز شد

خبرگزاری میزان- فروش فوری خودرو های آریو، تیبا، 
ساینا، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱،کوئیک، وانت نیسان تک 
سوز و وانت نیسان دوگانه سوز آغاز شد. همچنین سایپا 
اعالم کرد: محدودیت کد ملی برای ثبت نام وجود دارد 
)هر کد ملی یک دستگاه(. الزم به ذکر است متقاضیان 
محترم خرید خودرو که از ابتدای سال ۹۶ نسبت به 
ثبت نام یک دستگاه خودرو از محصوالت گروه سایپا 
اقدام نموده اند، امکان ثبت نام در این شرایط فراهم 
نمی باشد.با توجه به اعمال محدودیت کد ملی، در ثبت 
اطالعات مشتری دقت الزم صورت پذیرد بدیهی است 
در صورت بروز هر گونه اشتباه در ثبت نام، ضمن ابطال 
درخواست خرید، مبلغ دریافتی عودت خواهد گردید.
ثبت نام برای افراد زیر ۱۸ سال امکان پذیر نمی باشد.

۴۷ هزار گوسفند در گمرک

تسنیم- مدیر کل گمرک چابهار با بیان اینکه، فرآیند 
ترخیص محموله گوسفند وارداتی از اروپا در حال انجام 
است، گفت: طی دو تا سه روز آینده محموله ۴۷ هزار 
راس گوسفند به طور کامل از گمرک خارج می شود. عزیز 
شمس،گفت: تا کنون حدود ۲۰ هزار راس از محموله 
وارداتی گوسفند اروپایی ترخیص شده است،وی افزود: با 
توجه به حجم انبوه واردات دام زنده، تاحدودی با کاهش 
کامیون جهت بارگیری و حمل کامل این محموله مواجه 
شده ایم و این موضوع منجر شده تا خروج محموله 
شود. مواجه  تاخیر  با  خودروسازان  به  مروبط  های 

وزیرراه:بلیتاتوبوسبعدازسفرهاینوروزیبهنرخسابقبرمیگردد

افزایشذخایرشکربه۵۰۰هزارتن

وضعیتجویکشوردرایامنوروز،کاهششدیددمادرایامنوروزعیدیمعلوالنوزنانسرپرستخانوارواریزشد

توزیع۱۰۰هزارتنکنجالهباقیمتکیلویی۲۶۰۰تومان

معاونوزیرجهادکشاورزی:کمبودسیبنداریم

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت دوم( 
نظربهاینکهدرپروندهاجراییبهشماره9۶۱۲43محکومعلیهآقایعلیاکبرفرامرزیمحکوماست

بهپرداختمبلغ۱/99۲/۵33/۲۱8ریالبابتاصلخواستهوغیرهدرحقمحکوملهآقایمحمد

عربزادهوپرداختمبلغ۲۵۵/۰۰۰/۰۰۰ریالبابتحقاالجرادرحقصندوقدولتوباتوجهبهتوقیفیکقطعهزمین

بهپالکثبتی۲۱9۶فرعیاز۱۲4اصلیبخشدوبیرجندواقعدرابتدایجادهبیرجندخوسفسمتچپونزدیکمیدان

مقابلپمپبنزینبهصورتزراعیوکرتبندیشدهبهمساحت۲88۰مترمربعکههرمترمربعبهمبلغ۱/۰۰۰/۰۰۰ریالو

جمعابهمبلغ۲/88۰/۰۰۰/۰۰۰ریالکارشناسیشدهاستکهازطریقمزایدهدرروزیکشنبهتاریخ۱398/۰۱/۱8ازساعت9

الی۱۰صبحدردفتراجرایاحکامحقوقیبهفروشمیرسد.قیمتپایهازبهایارزیابیشدهشروعوبهکسانیکهباالترین

قیمتراپیشنهادنمایندفروختهخواهدشد.۱۰درصدمبلغپیشنهادیفيالمجلسازبرندهمزایدهدریافتونامبردهمکلف

استحداکثرتایکماهنسبتبهپرداختباقیماندهثمنمعاملهاقدامنماید.درغیراینصورت۱۰درصداولیهبهنفعدولت

ضبطومزایدهتجدیدخواهدشد.متقاضیاندرصورتتمایلمیتوانندپنجروزقبلازموعدمزایدهبهایناجرامراجعهتا

ترتیببازدیدآناندادهشود.هزینهنقلوانتقالبهعهدهخریدارخواهدبود

آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(  شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل زندانها
شماره ثبتی 1۷۴9 شناسه ملی 1036003۴6۴0   تاریخ انتشار : 139۷/12/28

جلسهمجمععمومیعادیسالیانه)نوبتاول(شرکتتعاونیمصرفکارکنانادارهکلزندانهاساعت۱7روزسهشنبه
۱398/۱/۲7درمحلنمازخانهادارهکلزندانهاواقعدرخیابانمعلم،معلم7تشکیلمیگردد.ازکلیهاعضادعوتمیشود

جهتاتخاذتصمیمنسبتبهموضوعاتذیلدراینمجمعحضوربهمرسانند.ضمناچنانچهعضویبنابهدالیلینتواند
شخصاحضوریابدمیتواندهمزمانبانمایندهتاماالختیارخویشباهمبهدفترشرکتمراجعهوبرگوکالتنامهراتنظیم
وبرگهورودبهجلسهمجمعرادریافتنمایند.حداکثرآرایوکالتیهرعضوسهرایوهرفردغیرعضویکرایمیباشد.
کاندیداهایسمتهیئتمدیرهوبازرسمیتوانندحداکثرظرفمدت7روزازانتشارآگهیبهدفترتعاونیمراجعهوضمن

ارائهمدارکنسبتبهتکمیلفرممربوطهاقدامنمایند.
دستورجلسه:

۱-انتخاباعضایهیئتمدیرهبرایمدت3سالشمسی۲-انتخاببازرساصلیوعلیالبدلبرایمدتیکسالمالی
3-طرحوتصویببودجهپیشنهادیسال498-طرحوتصویبصورتهایمالیسال9۰الی97

۵-تعیینخطمشیبرنامههایآتیشرکتبرایسال98

هیئت مدیره تعاونی مصرف کارکنان اداره کل زندانها 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان ) سهامی خاص(
بهشمارهثبت۱۲۰4وشناسهملی۱۰3۶۰۰۲9387

بدینوسیلهبهاطالعصاحبانسهامشرکتکارخانجاتلولهوپروفیلکویرخراسانمیرساند:جلسهمجمععمومی
فوقالعادهشرکتفوقدرتاریخ۱398/۰۱/۱7راسساعت۱۰صبحدرمحلشرکتواقعدربیرجند،کیلومتر۱۲جادهبیرجند
-کرمان،جنبشرکتکویرتایرتشکیلمیگردد.لذاحضورصاحبانسهامویانمایندگانقانونیآنهاضروریمیباشد.
دستورجلسه:تصمیمگیریدرخصوصافزایشسرمایهبرایخروجازماده۱4۱قانونتجارتوسایرمواردیکهدر

صالحیتمجمععمومیفوقالعادهمیباشد.
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان )سهامی خاص(
بهشمارهثبت۱۲۰4وشناسهملی۱۰3۶۰۰۲9387

بدینوسیلهبهاطالعصاحبانسهامشرکتکارخانجاتلولهوپروفیلکویرخراسانمیرساند:جلسهمجمععمومیعادی
سالیانهشرکتفوقدرتاریخ۱398/۱/۱7راسساعت9صبحدرمحلشرکتواقعدربیرجند،کیلومتر۱۲جادهبیرجند-

کرمان،جنبشرکتکویرتایرتشکیلمیگردد.لذاحضورصاحبانسهامویانمایندگانقانونیآنهاضروریمیباشد.
دستورجلسه:۱-طرحوتصویبصورتهایمالیسال۱39۶و۲۱397-طرحوتصویببودجهسال۱398

3-انتخاباعضایاصلیهیئتمدیرهبرایمدت۲سال4-انتخاببازرساصلیوعلیالبدلبرایمدتیکسال
۵-سایرمواردیکهدرصالحیتمجمععمومیعادیسالیانهمیباشد.

هیئت مدیره شرکت

کارفرمایان
 و بیمه شدگان محترم

روز 29 اسفند و ۴ فروردین 

خدمات بیمه و مالیات و سایر خدمات پیشخوان 

 در دفتر پیشخوان صبح و عصر

 انجام می شود.

پاسداران - روبروی  شعبه تامین اجتماعی 

32۴232۴2- چمنی

     32 ۴۴ 66 66/32 ۴2 ۴3 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

09155614880

  حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر/ داخل و خارج شهر    

 شهرام  مداحی
0915  363  36۴۷ 

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:

 0915۳618546 
09156008546

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

 09۳6۳0500۷1 مدیریت: توانا
جمهوری ۳0 ، سمت مزار شهدا، قلعه

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول( 
نظربهاینکهدرپروندهکالسه97۰۱99اجراییآقایمهدیکسراییمحکوماستبهپرداخت

مبلغ۲۰۲/۵94/۰9۰ریالدرحقآقایحسنرضابخشیومبلغ7/۰۰۰/۰۰۰ریالحقاالجرادرحقدولت
ودرقبالبدهیمحکومعلیهشخصثالثمقدار۱۲۰۰مترمربعزمینمزروعیدیمیازپالکثبتیصفرفرعیاز4۰۶اصلی
بخش۲بیرجند)دشتمرکومارکوه(معرفی)کهحسبنظرکارشناسکشاورزیاراضیدرفاصلهدوکیلومتریشمال

جادهآسفالتهبیرجند-درمیانومقابلمجتمعدامداریودرشمالشرقروستایبجدواقعگردیده.اراضیبهصورتیک
بندخاکیباخاکریزشرقي-غربيودیمزاربودهوازشمالبهاراضییوسفی،ازجنوببهاراضیملی،ازشرقبهاراضی

شکمبرآبادیواراضیملیوازغرببهاراضیملیمحدوداست(توقیفوبهمبلغهرمترمربع۲۰/۰۰۰ریال)مجموع۱۲۰۰
مترمربعبهمبلغ۲4/۰۰۰/۰۰۰ریال(کارشناسیگردیدهوقراراستازطریقمزایدهدرمورخ98/۱/۲4ازساعت9:3۰الی۱۰
صبحدردفتراجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجندبهفروشبرسدکهقیمتپایهازبهایارزیابیشدهشروع
وبهشخصیکهباالترینقیمتراپیشنهادنمایدفروختهخواهدشد.۱۰درصدمبلغپیشنهاديفيالمجلسازبرندهمزایده
دریافتونامبردهمکلفاستحداکثرتایکماهنسبتبهپرداختباقیماندهثمنمعاملهاقدامنمایددرغیراینصورت۱۰
درصداولیهبهنفعدولتضبطومزایدهتجدیدخواهدشد.لذامتقاضیاندرصورتتمایلمیتوانندپنجروزقبلازموعد
مزایدهبهایناجراواقعدرخیابانطالقانی-بینطالقانی۱4و۱۶مجتمعشوراهایحلاختالفبیرجندمراجعهوازمورد

مزایدهبازدیدبهعملآورند.ضمنااراضیمذکوردرقالبپالکفوقوجزئیازاراضیکلپالکبهمساحت۶۱۱4۶مترمربع
میباشدوتفکیکوجداسازیآنتابعقوانینفعلیثبتیخواهدبودکهالزماستمتقاضیانقبلازحضوردرمزایده
اطالعاتالزمراازادارهثبتاسنادوامالکاخذنمایند.هزینهنقلوانتقالبهعهدهخریدارخواهدبود.آگهیمزایده

ازوبسایتدادگستریبهآدرسwww. dadkj . ir قابلمشاهدهمیباشد.

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت دوم(
نظربهاینکهدرپروندهکالسه97۱۶۱۲اجراییآقایمیثمروغنیفرزندمحمدمحکوماستبهپرداختمبلغ
۱۶/۱۲8/۰44ریالدرحقآقایسیدقاسمجعفریومبلغ۶۰۰/۰۰۰ریالحقاالجرادرحقدولتودرقبال

بدهیمحکومعلیهیکدستگاه)گیت(دزدگیرفروشگاهیبابرندSGAمعرفیوتوقیفومبلغسیزدهمیلیونوپانصد
هزارریالکارشناسیگردیدهوقراراستازطریقمزایدهدرمورخ۱398/۰۱/۲۵ازساعت9:3۰الی۱۰صبحدردفتراجرای

احکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجندبهفروشبرسدکهقیمتپایهازبهایارزیابیشدهشروعوبهشخصیکه
باالترینقیمتراپیشنهادنمایدفروختهخواهدشد.۱۰درصدمبلغپیشنهادیفیالمجلسازبرندهمزایدهدریافتونامبرده
مکلفاستحداکثرتایکماهنسبتبهپرداختباقیماندهثمنمعاملهاقدامنمایددرغیراینصورت۱۰درصداولیهبهنفع
دولتضبطومزایدهتجدیدخواهدشدلذامتقاضیاندرصورتتمایلمیتوانندپنجروزقبلازموعدمزایدهبهایناجرا

واقعدرخیابانطالقانی-بینطالقانی۱۶و۱4مجتمعشوراهایحلاختالفبیرجندمراجعهوازموردمزایدهبازدیدبهعمل
  WWW. Dadkj.irآورند.هزینهنقلوانتقالبهعهدهخریدارخواهدبود.ضمناآگهیمزایدهازوبسایتدادگستریبهآدرس

قابلمشاهدهمیباشد.اموالمذکوربهصورتتکییاجمعافروختهخواهدشد.

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

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 - 0915669۳515 
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دادگستری جمهوری اسالمی ایران



3
سه شنبه 28 اسفند 1397 * شماره 4315

نمایشگاه های   نوروزی برای معرفی توانمندی های شهرستان سرایان 

صداوسیما- فرماندار سرایان گفت: نمایشگاه های توانمندی های شهرستان در نوروز فرصت ارزشمندی را برای معرفی و بازاریابی محصوالت تولیدی سرایان به دیگر نقاط کشور فراهم می کند. رسولی مقدم در 
دومین جلسه ستاد تسهیالت نوروزی سرایان اظهار کرد: مدیران دستگاه های اجرایی و دهیاران باید با همه توان پای کار باشند  و برای غنای کمی و کیفی محصوالت عرضه شده در نمایشگاه های  توانمندی 

اتوبوسرانی های این شهرستان تالش کنند. وی گفت: اولویت اول در زمینه اسکان مسافران و گردشگران در اقامتگاه های بومگردی خواهد بود و از این ظرفیت زیبا و ارزشمند باید به بهترین نحو بهره برداری کرد. سایت  تغییر  پیشنهاد  به  که  دوستی 
ایراد گرفته بود اگر دقت کرده بودید پیشنهاد من 
بجای اضافه کردن بهای بلیط بود در هر صورت 
شهرداری تصمیم گران کردن سی درصدی بلیط را 
دارد. درحال حاضر بلیط کسی که از آزادی به ابوذر 
می رود با کسی که از آزادی به دانشگاه آزاد انتهای 
غفاری می رود یکسان است که این عادالنه نیست 
عادالنه  جهت  اتوبوسرانی  سایت  تغییر  پیشنهاد 

شدن این دو مسیر بود
915...918

باعث  گرانی خود دولت است سیب قبل طرح تنظیم 
بازار ۴۰۰۰ هزار بود ولی در این طرح۷۲۰۰ تومان 

اعالم کردند.
915...538

برای  خریدار  مشخصات  داشتن  فروش  هر  برای 
اطالع سازمان امور مالیاتی امری ضروریست اما اگر 
فروشنده از مشخصات طرف مقابل سوء استفاده کند 

چه کسی پاسخگوست؟
915...۲1۲

در روزنامه تان صفحه اول تیتر زدین میوه شب عید 
ارزانتر از کل کشور نه جانم اشتباه تیتر زدین بی کیفیت 

ترین میوه را به بیرجند ارسال می کنند
936...5۴5

و  بیرجند  محترم  شهردار  خدمت  با عرض سالم 
 اعضای شورای شهر .. لطفا سری به بلوار امام رضا )ع( 
بزنید و وضع آسفالت فرسوده و بی کیفیت این بلوار 
را که در شان ورودی اصلی یک مرکز استان اصال 
 نیست  را از نزدیک  ببینید. چشمهایتان دیگر خیابان ها

را خوب می بیند و حاضر هستید همه کار برای این 
خیابان ها بکنید ولی ورودی و خروجی و  شاهراه 
اصلی شهر را کال یا ندیده اید یا از یاد برده اید کاش 
مجبور بودید روزی چند بار از این بلوار تردد کنید تا 
از درد دل مردم این منطقه آگاه می شدید. تمام 
میهمانان ورودی از سمت مشهد به وضع آسفالت 
بی کیفیت این بلوار می خندند ، روی اره رانندگی 

راحت تر از این خیابان است ... به امید رسیدگی 
915...8۰۷

اگر شخصی یا شرکتی برای فرار مالیاتی از کد ملی 
شخص یا کد اقتصادی شرکت دیگری بدون اطالع 
وی استفاده کند و در سامانه امور مالیاتی اطالعات 

خریدار را اصالح نکند چه راهکاری وجود دارد؟
915...۲1۲

انتظار می رفت مسئوالن بعد از جهانی شدن  توبافی 
خراشاد مخصوصا اینکه قریب به ایام عید هم بود در 
ورودی روستا که به جاده اصلی زاهدان - بیرجند 
به  روستا  معرف  المانی  طرح  با  شود  می  متصل 
به  فقط  این که  نه  زیادی می شدند،  گردشگران 
زدن یک تابلو بسنده کنند ... امید است که تو برنامه 
های بلند مدتشون باشه و صحبت بنده فقط در حد 
یادآوری باشه چون جهانی شدن چیز کمی نیست 
که اینقدر بی تفاوت از کنارش رد شد. به نظرم عید 
هم فرصت سوزی شد واقعا چنین روستایی باید به 
همگان معرفی شود و بخصوص درآمد زایی برای 

استان از طریق جذب گردشگر که متاسفانه....
ارسالی به تلگرام آوا

خیابان 9 دی  یک قسمت رو برای پارک در نظر گرفتن 
متاسفانه با بولدزر صاف نشده برای بچه ها شده میدون 
بازی اونم تو زباله ها به محض بارندگی مشکالت 
عدیده ای برای ساکنان بوجود می آورد خواهشمندم 

پیگیری کنین تا بچه های ما مریض نشده اند!
ارسالی به تلگرام آوا

خیابان  المللی   بین  نمایشگاه  جنب  بانک  عابر 
غفاری رو یک سال پیش برداشتند امسال هم که 
عابر  بانک جنب دانشگاه ابن حسام. چرا مسئوالن 
به جای خدمت رسانی به مردم همان که بوده را هم 
جمع می کنند؟ به هر دلیلی برای چنین خیابانی 
حداقل هر چند کیلومتر نیاز است مخصوصا تو این 

محدوده که اصال نیست .
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424
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گزارش پایان سالی استاندار در جمع خبرنگاران:

جبران عقب ماندگی استان، نیازمند کارهای بزرگ است
حسینی- استاندار عنوان کرد: جبران عقب افتادگی استان 
که سال ها از آن سخن می گویید نیازمند کارهای بزرگ 
است و با اعتبارات قطره چکانی و اقدامات مقطعی انجام 
مسائل  بیان  به  خبرنگاران  جلسه  ابتدای  در  شود.  نمی 
 ، قوی  تشکل  و  صنف  نداشتن  همچون  مشکالتی   و 
رفاهی  صندوق  نبود  ها،  رسانه  در  ای  توسعه  سند  نبود 
خبرنگاران، تعیین اولویت های ضروری استان برای سال 
آتی، تامین بیمه و مسکن خبرنگاران ، نبود روحیه رسانه 
ای و پاسخگویی در برخی مدیران و ... پرداختند و همچنین 
خواستار تشریح دستاوردهای سفر معاون رئیس جمهور به 

استان و نحوه تخصیص اعتبارات شدند.
ساالری مدیرعامل خانه مطبوعات  نیز به بیان مسائلی پرداخت 
و گفت: پس از تشکیل کارگروه برای اعطام وام به خبرنگاران، 
9۰ نفر به بانک معرفی شدند، اما بیش از 5۰ درصد به دلیل 
تقاضای  از شما  وام دریافت کنند،  نتوانستند  بانکی  قوانین 
تسهیل در این روند را داریم. وی همچنین با اشاره به این که 
خانه مطبوعات با وجود داشتن ظرفیت رسانه ای باال اما مکانی 
ویژه خود ندارد، اضافه کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد زمینی 
را در نظر گرفته اما برای آن نیاز به بودجه داریم. وی درباره 
مشکالت سخت افزاری رسانه ها و اعطای سبدهای حمایتی 

ویژه خبرنگاران نیز سخن گفت.

پیگیری کردیم تا تتمه اعتبارات 97،
 در این روزهای پایانی انجام گیرد

معتمدیان پس از شنیدن این اظهارات با بیان این که از همان 
ابتدای حضور در استان توانمندی ها و مشکالت خراسان جنوبی 
به خصوص در حوزه زیرساختی را بررسی کردم، ادامه داد: اولین 
مالقات رسمی من در تهران با آقای نوبخت معاون رئیس جمهور 
بود که در این دیدار نکاتی را درباره استان عنوان کردم، ایشان هم 

دستوراتی را در همان جلسه صادر کرد.
 وی با اشاره به این که برای توسعه استان برنامه ها در 3 
دوره زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته 
شده است، اضافه کرد: مشکالتی همچون تعطیلی مرز، موانع 
صادراتی و تعطیلی وزارت خارجه جزو برنامه های کوتاه مدتی 
بود که خوشبختانه حل شد، برای برنامه میان مدت نیز، اولویت 
های استان تعیین شد و منجر به سفر نوبخت معاون رئیس 
جمهور به استان گردید. استاندار با تاکید بر این که حضور 
آقای نوبخت در پایان سال و همزمان با بودجه بندی ها ، 
پرداخت حقوق ، عیدی ، پاداش و یارانه ها خیلی ارزشمند بود، 
خاطرنشان کرد: پیگیری کردیم تا تتمه اعتبارات 9۷، در این 
روزهای پایانی انجام گیرد. معتمدیان به اعتباراتی که معاون 
رئیس جمهور برای استان پیش بینی کرده است اشاره کرد و 
افزود: به دلیل پایین بودن بودجه استانی و پروژه های نیمه تمام 
فراوان، به این اعتبار ملی نیاز داشتیم و اکنون توانستیم  برای 

اولویت های استان منابع مالی تعریف کنیم. 

اعتبارات اعطایی نوبخت،
 از بودجه استانی مستثنی است

وی از دستور رئیس جمهور برای توسعه خراسان جنوبی نیز سخن 
گفت و ادامه داد: مصمم هستیم با تالش مردم، مسئوالن و نقش 
آفرینان در توسعه استان شاهد رشد و پیشرفت خراسان جنوبی 
باشیم.مقام عالی دولت در استان با بیان این که اعتبارات اعطایی 
نوبخت، در 3 بخش زیرساخت، مسکن و اشتغال در بازه زمانی 
دو سال 98 و 99 هزینه خواهند شد ، اضافه کرد: این اعتبارات، از 
بودجه استانی مستثنی بوده و برنامه ۲ ساله در راستای کمک به 

توسعه استان طرح ریزی شده است.

اتصال مرکز استان به شبکه ریلی ،
 اولویت خراسان جنوبی

معتمدیان به تخصیص 9۴۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش 
زیرساخت اشاره کرد و یادآور شد: برای حمل و نقل استان 
شامل راه ها و راه آهن ، 56۰ میلیارد تومان پیش بینی شده 
است. در حوزه راه های استان اولویت تکمیل باند دوم نهبندان 
- بیرجند، باند دوم بیرجند - قائن ، احداث جاده سربیشه- درح، 
میل ۷8 و توسعه فرودگاه بیرجند است. به گفته وی اولویت 
دیگر آغاز عملیات اجرایی راه آهن از بیرجند به یونسی است 

که متقاعد کردن وزارت راه و سازمان برنامه و بودجه کشور 
برای شروع این قطعه از دستاوردهای کارگروه می باشد. وی 
با بیان این که 9۰ درصد سهم کنسرسیوم و 1۰ درصد سهم 
دولت می باشد، خاطرنشان کرد: در مرحله اول قطعه ای به 
طول 3۰ کیلومتر اجرا خواهد شد که 5۰ میلیارد تومان برای 
شروع آن اعتبار خواهیم گذاشت. استاندار اتصال مرکز استان 
به شبکه ریلی کشور را اولویت خراسان جنوبی دانست و گفت: 
تا اردیبهشت شاهد حضور وزیر راه برای کلنگ زنی عملیات 

اجرایی راه آهن خواهیم بود.

120 میلیارد تومان برای تامین منابع آبی 
معتمدیان به 1۲۰ میلیارد تومانی که برای تامین منابع آبی 
استان تخصیص داده شده نیز اشاره کرد و افزود: با تدوین سند 
جامع آب استان، مشکالت مردم خصوصا برای آب شرب در 
کوتاه مدت حل خواهد شد.  وی خاطرنشان کرد: با تامین اعتبار 
مورد نیاز برای انتقال آب و آبرسانی مشکل حدود 5۰۰ روستا 
حل می شود. استاندار همچنین با اشاره به این که برای احداث 
چاه ژرف ، کارهایی در حوزه معاونت علمی ریاست جمهوری  
در حال انجام است، یادآور شد: در سیستان و بلوچستان ۲ هزار 
و 3۰۰ کیلومتر چاه حفر شده و به آب هم رسیده اند. اکنون 
کیفیت و توجیه اقتصادی این کار در حال مطالعه است و رئیس 
جمهور نیز دستور داده پس از جمع بندی نهایی سرمایه گذاری 

درست در این زمینه انجام گیرد.
معتمدیان به بارورسازی ابرها برای تامین آب شرب، مصارف 
صنعتی و کشاورزی اشاره کرد و ادامه داد: برای انتقال آب از 

دریای عمان هم به جمع بندی رسیده و در مرحله پیاده کردن 
الگویی هستیم تا بخش خصوصی کار را برعهده بگیرد و دولت 
نیز خرید تضمینی آب را انجام دهد. وی از تخصیص 115 
میلیارد تومان برای جداسازی آب شرب از فضای سبز نیز خبر 
داد و عنوان کرد: در حوزه فرهنگ و گردشگری نیز اعتباراتی 
دیده شده که تکمیل مجتمع عالمه فرزان بیرجند و اعطای 
3۰ میلیارد برای توسعه پوشش شبکه دیجیتالی در استان از 
جمله این موارد است. به گفته وی 6۰ میلیارد تومان اعتبار برای 
تکمیل ، تخریب و بازسازی کالس های آموزشی نیز دیده شده 

و عالوه بر آن 3۰ میلیارد برای استانداردسازی وسایل گرمایشی 
تخصیص داده شده است.

جبران عقب افتادگی استان، 
نیازمند کارهای بزرگ است

میان  توسعه  سند  دوم  بخش  استان،  در  دولت  عالی  مقام 
بنیاد  همکاری  با  افزود:  و  دانست  مسکن  تامین  را  مدت 
مسکن، کمیته امداد و دولت، 1۰ هزار واحد مسکونی برای 
شد. خواهد  ساخته  آتی  سال  تا  مددجویان  و   محرومان 
پس از ابراز تعجب خبرنگاران نسبت به ساخت این تعداد واحد 
ظرف یک سال ، معتمدیان پاسخ داد: جبران عقب افتادگی 
که سال ها از آن سخن می گویید نیازمند کارهای بزرگ 
است و با اعتبارات قطره چکانی و اقدامات مقطعی انجام نمی 
شود. وی در بخش دیگری از سخنانش به اختصاص 8۰۰ 
میلیارد تومان تسهیالت در حوزه اشتغال زایی و ۲۰۰ میلیون 
 دالر برای احداث طرح های توسعه ای در خراسان جنوبی ،
اشاره کرد و گفت: در مجموع حدود 5 هزار میلیارد تومان طی 
دو سال به استان تزریق خواهد شد. استاندار با اشاره به این که 
احتماال نوبخت معاون رئیس جمهور بهار آینده دوباره به استان 
خواهد آمد، خاطرنشان کرد: کارگروهی در استان تشکیل می 
دهیم تا با دبیری سازمان برنامه و بودجه و عضویت دستگاه 
های دارای مسئولیت، طرح های اولویت دار مطرح شوند، در 
این راستا مناطق کمتر توسعه یافته استان اهمیت بیشتری 
دارند. کارگروهی را نیز خود آقای نوبخت برای تخصیص، 

تامین و رصد این اعتبارات تشکیل خواهد داد.

ارتباط گیری رسانه ها با  دانشگاهیان و فرهیختگان
رسانه   اصحاب  زحمات  از  تشکر  ادامه ضمن  در  معتمدیان 
عنوان کرد: نگاه ما حمایت از رسانه ها است و معتقدیم باید 
به وظایف حرفه ای خودشان عمل کنند، انتظار هم نداریم از 
مدیران تعریف و تمجید کنند. وی با تاکید بر این که مشکالت 
مردم را به مسئوالن برسانید تا زمینه الزم برای تصمیم گیری 
مدیران فراهم شود، خاطرنشان کرد: از شما اصحاب رسانه می 
خواهم قدری نگاه خود را تعدیل و مهربانانه تر کنید زیرا حل 
 مشکالت نیاز به تعامل دارد. وی خواستار ارتباط گیری رسانه ها 

از نظرات  افزود:  استان شد و  با دانشگاهیان و فرهیختگان 
کارشناسانه این افراد استفاده کنید همان طور که ما در سال 9۷ از 
ظرفیت ۴۰ نفر خبره دانشگاهی برای تدوین سند آمایش استان 
استفاده کردیم.  استاندار البته در میان صحبت های خود با انتقاد 
از این که بین اجرا و اسناد توسعه ای استان فاصله است، تصریح 
کرد: اگر بناست توسعه را داشته باشیم باید به این اسناد به عنوان 
سند باالدست نگاه شود تا از هدر رفت سرمایه استان جلوگیری 
کنیم. تاکنون این گونه نبوده برای مثال در جایی که به عنوان 
قطب کشاورزی مردم فعال هستند کارخانه فوالد احداث نشود 
یا با جلوگیری از کشت محصول پنبه فرو نشست دشت ها را 

نداشته  باشیم.

با پرداختن بیش از حد به محرومیت ها ، 
چهره خوبی  ازاستان نشان نمی دهید

وی با بیان این که به دنبال معرفی کمبودهای استان نباشیم، 
ادامه داد: با بیش از اندازه پرداختن به محرومیت ها اصال چهره 
خوبی از خراسان جنوبی نمایش داده نمی شود، آنچه اکنون 
نمایش داده شده چهره خراسان جنوبی نیست و در این استان 
ظرفیت های فراوانی داریم. وی با تاکید بر این که اگر توسعه 
می خواهیم، برای برون رفت از این شرایط راهی جز آمدن 
سرمایه گذار نیست، عنوان کرد: حل مشکالت زیرساختی 
فقط ُمسکنی برای فراهم شدن زمینه ورود سرمایه گذار بخش 
خصوصی است. استاندار با اشاره به این که امنیت پایدار نیز 
در گرو توسعه استان می باشد، یادآور شد: از این رو، خواستار 
اخبار  زیرا  اخبار درست و کارشناسی شده هستیم  انعکاس 

نادرست منجر به یاس در مردم می شود.

بین مردم و مسئوالن مرزبندی نکنید
معتمدیان در بخش دیگری از سخنانش خطاب به رسانه ها 
عنوان کرد: بین مردم و مسئوالن مرزبندی نکنید زیرا نظام ما 
مردم ساالری است و مسئوالن و مردم نباید جدا باشند ، اصل 
قضیه را با دیدی مثبت نگاه کنید، هر چند مسئولی که مردمی 
نباشد  موضوع دیگری بوده و چنین فردی را اصال مسئول نمی 
دانیم. وی با اشاره به این که مدیران دلسوزی نیز در خراسان جنوبی 
داریم، بیان کرد: در همین مدت کوتاه حضور، برنامه هایی به مدیران 
سپرده که در حال کار هستند ، ولی اگر  کار را انجام ندهند یا 
انگیزه، کشش و توان آن را نداشته باشند بدون تعارف برخورد 
کرده و آنها را تغییر می دهیم، با این حال نگاه من این است که 
مدیران سرمایه کشور هستند و با تبیین منشور حرفه ای رسانه ، 
بر اساس آن می توانند عملکرد داشته باشند.استاندار، رسانه ها را 
پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن خواند و گفت: شما به عنوان دیده 
بانانی هستید در صورتی که بدون دخالت سالیق، منافع ، مطالبات 
فردی و مسائل جناحی کار کنید، در تصمیم سازی و تصمیم گیری 
مسئوالن نقش داشته و مورد اعتماد مردم و مسئوالن خواهید بود.

در استانی هستیم که مردم آن نیاز به نشاط دارند
معتمدیان در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: در استانی 
هستیم که مردم آن نیاز به نشاط دارند، مقام معظم رهبری 
نیز در بیانیه دوم خود نشاط را مورد تاکید قرار دادند. به گفته 
وی یکی از برنامه های ما در سال آتی پرداختن به مسائل در 
شورای فرهنگ عمومی با محوریت توجه به نشاط عمومی 
در چهارچوب خاص خود خواهد بود. در همین راستا شورای 
فرهنگ عمومی موظف به تهیه بسته فرهنگی در گردشگری 
استان شده است. این بین رسانه ها به عنوان سفیران امید و 
نشاط نیز می توانند نقش آفرینی کنند. استاندار خواستار اطالع 
رسانی خدمات نظام به مردم شد و گفت: از همه مدیران استانی 
و شهرستان ها خواستار برقراری ارتباط مثبت با رسانه ها و باال 
بردن آستانه تحمل خود هستیم و هیچ مدیری در صورتی 
که نقد رسانه سازنده باشد حق شکایت از رسانه ای را ندارد.

 معتمدیان تاکید کرد: مهم ترین اولویت ما در استان  ایجاد اتحاد ، 
همدلی و هم افزایی بین مردم و مسئوالن ، دولت و نمایندگان 
است و این موضوع باید در پیشانی استان حک شود تا سرلوحه 
قرار گیرد. وی با بیان این که به مردم استان قول می دهم 
به همه شهرستان ها توجه شود ، اضافه کرد: البته مطالعات 

کارشناسی نیز باید در کنار آن قرار بگیرد.

دستور استاندار برای حل 
مشکل مسکن خبرنگاران

مقام عالی دولت در استان برای حل مشکل مسکن خبرنگاران 
عنوان کرد: اداره کل راه و شهرسازی موظف به جانمایی و 
اعطای مجوز برای زمین مسکن خبرنگاران بوده و پس از آن 
باید تعاونی مسکنی در این راستا تشکیل دهید. معتمدیان از 
تخصیص 1۰۰ میلیون تومان از طرف استانداری و 1۰۰ میلیون 
نیز از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد به خانه مطبوعات خبر داد 
و گفت: برای حل مشکل سخت افزاری رسانه ها به سازمان 
اموال تملیکی دستور داده شده تا همکاری الزم را داشته باشند. 
بسته حمایتی خبرنگاران نیز از سمت خانه مطبوعات پیگیری 
خواهد شد. به گفته وی برای برگزاری جشنواره ملی مطبوعات 
در سال 98 در استان پیگیر خواهیم شد ، سند جامع رسانه ای 
نیز با محوریت استانداری و عضویت خانه مطبوعات، اداره کل 

فرهنگ و ارشاد و رسانه ها تبیین خواهد شد.

تلفن: ۳۲۴۳۱۱۶۹-  ۰۹۱۵۱۶۱۳۱۶۱
۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹  - کلنگـی خـواه

به اطالع همشهریان عزیز می رساند
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در شب های دهه آخر اسفند بعد از نماز مغرب و عشاء  اعالم داشته 
و به عرض می رساند کلیه تبلیغات، تشریفات و پذیرایی مراسم، حضور 
 روحانیون و مداحان محترم از سوی این موسسه پذیرفته می شود. 
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جابجایی ساید بای ساید و گاو صندوق
 به شیوه فنی و تخصصی 

)در ضمن باز و بسته کردن درب یخچال ساید
 به شیوه تخصصی انجام می گیرد(

داشتن کارگر ماهر و ماشین در شهرهای تهران، 
مشهد، زاهدان، بیرجند، بالعکس در هر روز 
هفته و تخفیف ویژه. حمل بار و اثاثیه و هرگونه 

کاشی،  جمله  از  صنعتی  کاالی 
،ضایعات،   MDF سرامیک، 
برنج و غیره با ایسوزو،  تک، ده 
چرخ ، تریلی به تمام نقاط کشور

اتوبار قاصدک/ 091۵7۵۶3۸7۵- سعدی



موفقیت و انرژی

استرس

افراد با انگیزه مشورت کنند

که  آید  می  وجود  به  موقعیتی  زندگی  در  گاهی 
مشورت  بدون  و  تنهایی  به  را  کارها  توانید  نمی 
از  هراسی  انگیزه  با  افراد  دهید.  انجام  دیگران  با 
اجازه آن ها  ندارند.  دیگران  با  گرفتن   مشورت 

نمی دهند لجاجت و یک دندگی، مانع دست یابی به 
اهداف شان شود. در بیشتر مواقع، بهترین فردی که 
می توانید با او مشورت کنید، همان کسی است که 
هر روز با او در ارتباط هستید. وقتی به دیگران کمک 
کنید، می توانید انتظار مساعدت از طرف آن ها را هم 
داشته باشید. در کنار مشورت، شکرگزاری موجب  می 
شود شادی و حال خوب تان چند برابر شود. افراد با 
انگیزه همیشه شکرگزاری می کنند و این مسئله را 
باور دارند. این کار باعث تواضع و فروتنی شان می شود 

و به آن ها یادآوری می کند گاهی کمک گرفته اند.

استرس و مشکالت خواب

استرس معمواًل موجب مشکالت خواب می شود که 
وضعیت جسمی و روانی فرد را بیش تر تحت تأثیر 
قرار می دهد. بنابراین، مقابله با بی خوابی در زمان 
استرس اهمیت ویژه ای دارد. در زیر قواعد بهداشت 
خواب که به افراد کمک می کند تا الگوی خواب خود 
را بهبود بخشند، آمده است: - هر شب در وقت معینی 
به رختخواب بروید و هر روز در وقت معینی از خواب 
بیدار شوید.  از بستر خود فقط برای خوابیدن استفاده 
کنید و از غذاخوردن، مطالعه یا نگاه کردن به تلویزیون 
اتاق  به  تان نمی برد  اگر خواب  بپرهیزید.  در بستر 

دیگری بروید و یک فعالیت آرام بخش انجام دهید.
سیگار،  کشیدن  الکل،  یا  قهوه  نوشیدن  عادت   -
مصرف داروهای محرك  را قبل از خواب کنار بگذارید.

- از چرت زدن روزانه و خواب بعدازظهر بپرهیزید.
- به کمک برنامه  تدریجی ورزش صبحگاهی یا در 
 طول روز تناسب جسمانی خود را به دست آورید. 

قبل از خواب ورزش نکنید.
- حمام با آب گرم را به مدت 20 دقیق قبل از خواب 
امتحان کنید. هر روز تقریباً در ساعت معینی غذا صرف 

کنید و قبل از خواب، غذای سنگینی میل نکنید..
- غروب از روش آرام سازی استفاده کنید

- شرایط خواب را برای خود راحت سازید و مکانی که 
از نظر نور و صدا مناسب باشد برای خوابیدن استفاده 
کنید. تجسم کنید در یک مکان زیبا و آرام بخش مثل 
ساحل دریا، دشت یا جنگل  هستید. به جزییات این 
مکان فکر کنید. برای مثال اگر تصور می کنید که در 
طبیعت هستید، سعی کنید خنکی چمنی که روی آن 
دراز کشیده اید، صدای پرندگان، طعم لذت بخش چایی 

که می نوشید را تصور کنید.
بهروز کاظمی - روانشناس بالینی

کمک های اولیه
 هنگام  زنبورگزیدگی

دور کردن فرد گزیده شده از محل حادثه، برداشتن  
فوری نیش از روی زخم با موچین یا وسیله مشابه جهت 
جلوگیری از ورود بیشتر سم به زخم ضروری است. 

خارج کردن زیور آالت و لباس تنگ، شستشوی محل 
گزش با آب و صابون، قرار دادن کیسه محتوی یخ روی 
محل گزش اگر فرد زنبورگزیده مشکل تنفسي داشت 
و یا تورم شدید و سریع در محل گزش بروز کرد، باید 
 به پزشک مراجعه نماید. مرکز اطالع رسانی داروها 

و سموم - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

این سبزیجات
 دشمن زوال عقل

پژوهشگران میزان مصرف سبزیجات پهن برگ 
مثل اسفناج، کلم برکلی، کلم و کاهو به عنوان 
فاکتورهای حفاظتی مقابل زوال شناختی شناخته 

نظیر  سبزیجاتی  گویند:  می  محققان  اند.  شده 
انواع کلم و اسفناج سرشار از منابع محافظ ادراك 
نیترات،  فیلوکینون،  فوالت،  نظیر  شناخت  و 
توکوفرول، کامپفرول و لوتیین هستند که بسیار 

برای حفظ سالمت مغز مفیدند.

به دنبال شاد شدن
 با خرید کردن باشید!

کلید شادبودن هنگام خرید این است با چیزی که می 
خریم ابراز هویت کنیم. اگر خریدن کاالی خاص بیانگر 
شخصیت و ارزش های شماست احتماال بیشتر شاد 

خواهید بود. به بیان دیگر، برای شاد بودن »خودت را 
بشناس« ، سپس براساس این آگاهی عمل کن. افرادی 
که آموخته اند »خودِ آتی« شان را بشناسند،  قادرند 
تصمیماتی بگیرند که برایشان بهتر است. مثال پس انداز 

برای بازنشستگی و یا در پیش گرفتن رفتارهای سالم.

هوای پاک و ورزش
 برای سالم ماندن ریه ها

حیات سلول های بدن مدیون ریه ها است. وظیفه  اصلی 
ریه ها گرفتن اکسیژن تنفس شده، رساندن آن به جریان 
خون و همین طور بیرون دادن دی اکسید کربن از بدن 

است. اگرچه هر دو ریه  در این فرآیند همیشگی شرکت 
دارند، اما ریه ها برای انجام وظایف شان به یکدیگر 
وابسته نیستند. به همین دلیل است که فقط با یک 
ریه هم می توانیم زنده بمانیم. برای سالم ماندن ریه ها 

ورزش و استفاده از هوای پاك فراموش نشود. 

ورزش بهترین 
راه فرار از چاقی عید

ورزش را از همین اول سال شروع کنید. رمز سالمتی 
بدن توازن و تناسب روحی و جسمی است. 

ورزش نیز مهم ترین نقش را در رسیدن به این توازن 

دارد پس آن را جدی بگیرید و از همین روزهای ابتدای 
بهار ورزش کنید. روزانه نیم الی یک ساعت ورزش 
موجب قوای جسمانی و شادابی روحیه خواهد شد. 
عالوه بر این با  ورزش وزن را کم، قلب را بیمه و 

عضالت را تقویت کنید.

 اغلب اوقات، خستگی خفیف با یک مشکل سالمتی اتفاق می افتد که با درمان خانگی بهبود پیدا می کند و 
نیازی به مراجعه به پزشک ندارد. یک وضعیت عاطفی پر تنش ممکن است باعث خستگی شود.این نوع خستگی 
معمواًل وقتی از بین می رود که استرس از بین برود. بسیاری از داروهای تجویزی و غیر تجویزی می توانند باعث 
ضعف یا خستگی شوند. استفاده از کافئین و یا داروهای دارای مواد مخدر، می تواند باعث خستگی شود. مراجعه 
به پزشک معمواًل زمانی مورد نیاز است که خستگی همراه با عالئم جدی تری باشد، مانند افزایش مشکالت 
تنفسی، خونریزی غیرطبیعی و یا کاهش وزن بی دلیل. خستگی ، ضعف و بی حالی که بیش از دو هفته طول 

می کشد، معمواًل نیاز به مراجعه پزشک را دارد.

مصرف خودسرانه و بدون تشخیص پزشک آنتی بیوتیک ها و مصرف نابجا و بیش از اندازه این داروها می تواند 
منجر به ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها شود. عفونت های ایجاد شده توسط باکتری های مقاوم به آنتی 
بیوتیک ها، یک خطر جدی برای سالمتی هستند به گونه ای که حتی یک  عفونت ساده ممکن است منجر به 

مرگ بیمار گردد.. برای پیشگیری از بروز مقاومت میکروبی باید:
آنتی بیوتیک ها را فقط با تجویز پزشک استفاده کنیم.  -

دوره درمان آنتی بیوتیک را کامل کنیم.  -
از مصرف آنتی بیوتیک ها برای درمان سرماخوردگی های ویروسی یا سرفه های ساده بپرهیزیم.  -

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم -  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مقاومت میکروبی و راه های پیشگیری از آن چرا بدن دچار ضعف و بی حالی می شود؟

والدت امام علی )ع( سیزدهم رجب سال 30 عام الفیل رخ 
داده است. بنا به نقل علمای شیعه و گروه زیادی از اهل سنت 
والدت آن حضرت در خانه خدا اتفاق افتاده است. این جریان از 
اختصاصات آن حضرت است و در تاریخ بشریت سابقه نداشته 
و بعد از آن نیز تکرار نشده است. مادر ایشان فاطمه بنت اسد 
و پدرشان ابوطالب، از نخستین گروندگان به اسالم بودند. آن 
حضرت لقب های بسیاری دارد، از جمله: امیرالمؤمنین، مرتضی، 
نیز  ایشان  های  کنیه  و...  الدین  یعسوب  کرار،  حیدر،  وصی، 
ابوالحسن، ابوتراب، ابوالحسین، ابوالریحانتین است. امام علی)ع( از 
کودکی در مکتب تعلیم و تربیت رسول خدا )ص( قرار گرفتند. 

آن امام ُهمام به جز غزوه »تبوك« در تمامی غزوه ها و جنگ 
های پیامبر حضور داشتند و همواره در رنج ها و سختی های صدر 
اسالم، یاور و مشاور رسول اکرم)ص( بودند. تاریخ اسالم سرشار 
از شجاعت ها و فداکاری های ایشان است.در طول عمر رسالت، 
کمتر زمانی را می توان یافت که امام علی)ع( در کنار پیامبر)ص( 
در صحنه های سرنوشت ساز دوران مکه و مدینه حضور نداشته 
باشند. برای امام علی)ع( همین افتخار بس که ضربت او بر دشمن، 
همسنگ عبادت جن و انس و برتر از اعمال همه امت و مظهر 
کامل رویارویی ایمان و شرك قرار گرفت.امام علی)ع( در دوران 
25 ساله مصلحت اندیشی و کناره گیری از حکومت، اقدام های 

مهمی داشتند که به آنها اشاره می کنیم: تالش علمی و پاسخ 
گویی به شبهه های دینی و تربیت عالمان، به گونه ای که امام 
علی)ع(، مبدع علوم نحو و علوم قرآن خوانده می شدند. همچنین 
آن حضرت به پرسش های دانشمندان به ویژه دانشمندان اهل 
کتاب پاسخ می دادند. گردآوری قرآن و تفسیر آن و بیان مراد واقعی 
بسیاری از آیات. امام علی)ع( نخستین کسی بود که پس از وفات 
پیامبر)ص( به گردآوری قرآن مشغول شدند و برحسب روایات، 
به مدت شش ماه در خانه نشستند و این کار را به انجام رساندند. 
پرورش انسان هایی برخوردار از ضمیر پاك چون: ابوذر، اویس 
قرنی، مقداد، عمار، کمیل، مالک اشتر و میثم تمار را تربیت کردند .

والدت حضرت علی )علیه السالم( مولود کعبه مبارک باد

آیه روز

 پیام های پروردگارم را به شما می  رسانم و اندرزتان می  دهم و چیزهایی از خدا می  دانم که ]شما[
 نمی دانید. )سوره اعراف، آیه 62(

سخن روز

پدر جان، تو را از جان و دل دوست می داریم و از خدای مهربان برایت طول عمر با عزت خواستاریم. بر 
دستان پر مهرت بوسه می زنیم و روز پدر را تبریک می گوییم.
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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

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

09156633230- برگی

ظروف یکبار مصرف و پالستیک 
شمس

عرضه سرویس عروس،  
بلورجات، چینی جات، مس، چدن،  

تفلون،  نیکل  * زیر قیمت بازار
آدرس: سجادشهر،  نبش امامت 43
09336732837 - سلیم

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

اولین سرویس کارواش خودرو 
درب منزل و محل کار 

تخفیف عالی برای استفاده گروهی کارمندان 

شماره های ما را ذخیره کنید
32462434 -09910306264

فروش ویژه جاروبرقی
یک سال ضمانت 

 خدمات در بیرجند 
آدرس: مهرشهر- نبش بهجت 27

09333009860

سیم کشی ساختمان
 )با قیمت مناسب متری 6۰/۰۰۰ ریال(

نصب و تعمیر آیفون )صوتی و تصویری(
تعمیر لوازم برقی، تلویزیون و ...
  ۰9159598392 - رمضانی

قسطـی

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

۰915   ۰56   21۰۰ 

به یک نفر آشپز ماهر و دو نفر نیروی خانم 
جهت کار در آشپزخانه نیازمندیم.

09158604497 -09158626475

یک شرکت معتبر 
نیازمند به چند کارگر 

ساده، جوشکار و لوله کش 
می باشد.

09154784313
 به دو شاطر خانم جهت

 پخت نان هیزمی نیازمندیم. 
09155632257

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

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.

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.

استخدام فوری: تعداد 2 نفر نیروی خانم و 2 نفر 
نیروی آقا )نیروی آقا حداکثر 25سال( جهت کار 
در فست فود  32342315- 09363654746

Cinemaferdosi_ :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

آشغال های دوست داشتنی
18:1521:30شروع سانس

قانون مورفیپارادیس
2014:301316:15شروع سانس

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5۰۰۰ تومان
آدرس جدید: خیابان معلم، بین معلم 10 و 12،  جنب بانک ملت

09155600850

خرید نقدی 

1۰ درصد 

تخفیف



5
سه شنبه  28  اسفند 1397 * شماره 4315

۴۹۷ واحد صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند

 معرفی فرمانده قرارگاه عملیاتی 
لشکر ۷۷ ثامن االئمه)ع( 

ایسنا- طی مراسمی با حضور فرمانده قرارگاه منطقه ای 
شمال شرق نیروی زمینی ارتش کشور، امیر سرتیپ 
دوم ابوالقاسم رضایی به عنوان فرمانده جدید قرارگاه 
عملیاتی لشکر ۷۷ ثامن االئمه )ع( معرفی شد. در این 
مراسم حکم سرتیپ دوم ابوالقاسم رضایی به عنوان 
فرمانده جدید قرارگاه عملیاتی لشکر ۷۷ ثامن االئمه )ع( 
نزاجا قرائت و از زحمات امیر سرتیپ دوم ستاد مرتضی 

محمدی فرمانده قبلی این قرارگاه قدردانی شد.

۲۷ المان نوروزی با مواد دور ریختنی
 در بیرجند ساخته شد

غالمی- مسئول موتوری شهرداری بیرجند از ساخت 
۲۷ المان نوروزی شامل قو، لک لک، دعای تحویل سال 
و جعبه گل در کارگاه بازآفرینی شهرداری خبر داد و گفت: 
این المان ها با مصالح دور ریختنی موجود، پروفیل و آهن 
آالت بالاستفاده ساخته شده است. امیرآبادی اظهارکرد: 
با هدف صرفه جویی اقتصادی و شناسایی نیروهای 
توانمند مجموعه خدمات شهری، کارگاه بازآفرینی از 
نیمه دوم سال 94 با ۷ نیرو شروع به کار کرده است.

وی گفت: در این کارگاه با مصالح دور ریختنی موجود، 
پروفیل و آهن آالت بالاستفاده و وسایل مستعملی که 
قرار بود از طریق مزایده واگذار شود کارهای بسیار 
زیادی برای صرفه جویی اقتصادی انجام شده است.

اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند 
مشخص شدند

غالمی- پیرو انتخابات مورخ 9۷/1۲/11 چهارمین 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان  هیئت  دوره 
به  احتشام  محسن  بیرجند  کشاورزی  و  معادن 
فرامرزی  اکبر  علی  بازرگانی،  اتاق  رئیس  عنوان 
محمد  بازرگانی،  اتاق  اول  رئیس  نایب  عنوان  به 
رئیس  نایب  عنوان  به  زهان  موهبتی  محسن 
خالد  و  خزانه دار  عنوان  به  زر  خامه  علیرضا  دوم، 
شدند. انتخاب  اتاق  منشی  عنوان  به  آواز  اکبری 

امدادرسانی به ۲5۲8 حادثه دیده طوفان

کاوش- مدیرعامل جمعیت هالل احمر گفت: طی 
48 ساعت گذشته، ۲5۲8 نفر حادثه دیده بر اثر وزش 
امدادرسانی  احمر  هالل  امدادرسانان  توسط  طوفان 
شدند. شهریاری اظهار کرد: بر اثر وزش طوفان ۲۷  
حادثه به وقوع پیوست. وی با بیان اینکه از این تعداد 
14 مورد سیل و آبگرفتگی، 6 مورد جاده ای، 6 مورد 
طوفان و یک مورد امور شهری بود، افزود: تعداد حادثه 
دیدگان  ۲9۲9 نفر بوده که ۲5۲8 نفر در اثر طوفان، 
3۷۷ نفر در اثر سیل و آبگرفتگی، ۲3 نفر در اثر حوادث 
است.   بوده  شهری  حوادث  در  نفر  یک  و  جاده ای 

آبگیری 30 درصد بزرگترین سازه آبخیزداری شرق کشور

صداوسیما-بارندگی یکشنبه  شب در خراسان جنوبی، سبب آبگیری 30 درصد بزرگترین سازه آبخیزداری شرق کشور در خوسف شد. بزرگترین سازه آبخیزداری 
شرق کشور با حجم ذخیره سازی 450 هزار مترمکعب، در روستای آرک شهرستان خوسف ساخته شده است.کرباسچی رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری 

شهرستان خوسف گفت: درپی بارندگی های اخیر 30 درصد از حجم این سد آبگیری و 130هزار متر مکعب آب پشت این سازه ذخیره سازی شده است.

دادرس مقدم- مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
جنوبی گفت: با تالش و جدیت انجام گرفته 
توسط همکاران شرکت گاز استان امسال ۲00 
روستا و 49۷ واحد صنعتی از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند شدند. هاشمی در حاشیه بازدید معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری از بخش های 
گاز  شرکت  گسترده  فعالیت های  و  گوناگون 
استان اظهار کرد: امسال با گازرسانی به آخرین 
شهر استان همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب توانستیم  100 درصد جمعیت 
شهری استان را از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
کنیم. وی گفت: با تالش و جدیت همکاران 
شرکت گاز استان ، امسال ۲00 روستا و 49۷ 

واحد صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند. 
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با قدردانی 
از همت و تالش کارکنان شرکت گاز در تحقق 
این مهم تصریح کرد: بدون شک  از بزرگترین 
سرمایه های شرکت گاز، نیروی انسانی خدوم  و 

پرتالش است که سبب شده رضایت عمومی از 
شرکت گاز افزایش یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان 
جنوبی نیز با بازدید از بخش های گوناگون و 
و  از تالش  گاز،  فعالیت های گسترده شرکت 

جدیت صادقانه مهندس سید محمود هاشمی 
مدیر عامل این  شرکت قدردانی کرد. علوی مقدم 
در این دیدار که اعضای هیئت مدیره و رؤسای 
واحدهای شرکت حضور داشتند با گرامی داشت 
۲۲ اسفند روز گرامی داشت مقام شهدا، امنیت و 
آرامش امروز را مدیون جان فشانی های شهدا و 
خانواده های معظم آنان دانست.وی گفت: بدون 
از دستگاه های  استان یکی  شک شرکت گاز 
پرتالش ، موفق و خادم به مردم در سال 9۷ 
بوده که این موفقیت مدیون مدیریت خوب و 

نیروی انسانی متدین و خدمتگزار است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری انگیزه 
حضور خود در شرکت گاز را تقدیر و تشکر از 

فعالیت های گازرسانی توسط این شرکت عنوان 
سازمان هاست  همه  قانونی  تکلیف  افزود:  و 
استان  قدرشناس  و  مردم خوب  قبال  در  که 
آسان  ساختن  برآورده  در  گسترده  به صورت 
نیازهای مردم تالش کنند. علوی مقدم با بیان 
اینکه کار و خدمت به مردم تعارف نیست، تاکید 
از دستگاه های  استان یکی  گاز  کرد: شرکت 
اجرایی است که خدمات را با آرامش و روشی 
جلسه  این  در  می کند.  ارائه  مردم  به  آسان 
روسای واحدهای ستادی نسبت به چگونگی 
با  مردم،  بیشتر  آسایش  برای  خدمات  ارائه 
به  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 

تبادل نظر پرداختند.

در کارگروه مدیریت پسماند خراسان جنوبی مواردی 
چون رها سازی زباله ها در سایت پسماند در شهرها 
و بی خطر سازی پسماندهای پزشکی مطرح شد. 
به گزارش مهر، علوی مقدم روز گذشته در کارگروه 
باید  شهرداری ها  کرد:  اظهار  پسماند  مدیریت 
موضوع مدیریت پسماند را جدی بگیرند چرا که 

با سالمت مردم در ارتباط است. 

مهلتسهماهبهشهرداریها
علوی مقدم ادامه داد: کمیته ای متشکل از محیط 
زیست، دفتر فنی و دفتر شهری استانداری تا پایان 
جلسه  شهرداری ها  با  و  تشکیل  ماه  فروردین 
بگذارند تا در راستای مدیریت و تفکیک پسماند 
از رها سازی پسماند در سایت ها  و جلوگیری 
برنامه ریزی شود. وی افزود: اگر شهرداری ها در 
راستای  موضوع مدیریت تفکیک پسماند و رفع 
مشکل رها سازی پسماند در سایت ها اقدام جدی 
نکنند، از طریق مراجع قضایی ورود پیدا خواهیم 
کرد.معاون استاندار گفت: شهرداری در راستای 
تأمین هزینه های مدیریت پسماند ابزار قانونی 
مصوبات شورا را دارد و از این طریق باید نسبت به 
دریافت عوارض پسماند از مراکز جمعیتی اقدام کند. 
معاون امور عمرانی استانداری گفت: در زمینه 
نخاله های ساختمانی نیز وضع ورودی مناطقی 

چون بند دره و بند امیرشاه اصاًل مطلوب نیست که 
این موضوع با فرهنگ مردم ما نیز سازگاری ندارد 
و در این زمینه باید برنامه ریزی جدی صورت گیرد.
وی در زمینه بی خطرسازی پسماندهای پزشکی 
اظهار کرد: با توجه به حجم زباله تولیدی در 
مراکز بیمارستانی و آزمایشگاهی خراسان جنوبی 
بی  زمینه  در  پزشکی  علوم  دانشگاه  اقدام 

خطرسازی آنان جای تشکر دارد.

رفعپدیدهزبالهگردی
همراهیافکارعمومیرامیطلبد جاوید، 
شهردار بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به پدیده 
زباله گردی گفت: بسیاری از مردم تصور می کنند 
که شهرداری قصد دارد درآمد زباله گردها را قطع 
کند در حالی که از مضرات بهداشتی آن غافل 
هستند.وی اظهار کرد: رفع پدیده زباله گردی فقط 

با فعالیت شهرداری ممکن نمی شود بلکه همراهی 
افکار عمومی از طریق فرهنگ سازی را می طلبد.

سازمان  آینده  سال  کرد:  بیان  بیرجند  شهردار 
اندازی  راه  بیرجند  شهرداری  پسماند  مدیریت 
می شود که امیدواریم گام مهمی در راستای تأمین 
ادامه  جاوید  شود.  برداشته  شهروندان  سالمت 
 داد: ایجاد ترانشه دفع بهداشتی پسماند پزشکی 
بی خطر سازی شده در 3600 متر مکعب، خرید 
و اختصاص چهار دستگاه خودرو برای جمع آوری 
پسماند خشک، انعقاد قرارداد طرح تفکیک زباله 
در مبدأ و مقصد و آغاز جمع آوری و تفکیک از 
فروردین ماه نیز از جمله برنامه های شهرداری در 

برای مدیریت پسماند بوده است.

بیخطرسازی۹۰درصدپسماندپزشکی
اکبری مدیر کل محیط زیست خراسان جنوبی 

نیز در این کارگروه از بی خطرسازی 90 درصد 
پسماندهای پزشکی در خراسان جنوبی خبر داد و 
گفت: این مهم با همت دانشگاه علوم پزشکی 
محقق شده است. وی یادآور شد: متأسفانه در 
برخی از شهرهای خراسان جنوبی پسماندها در 
سایت های پسماند رهاسازی می شود که جلوه 
ندارد. مدیرکل محیط زیست گفت: در  خوبی 
بسیاری از روستاها نیز زباله هارها می شود که رفع 
این مشکل با همکاری بخشداران و دهیاران و 

آموزش در این زمینه محقق می شود.

اخبار کوتاه

خبر ویژه

قیمت اعالم شده مرغ 
با هزینه ها همخوان نیست

رضایی- در روزهای پایانی سال دغدغه مردم فراهم 
آوردن مایحتاج و اقالم مصرفی می باشد یکی از 
مهم ترین این کاالها گوشت مرغ است که در چند 
ماه اخیر با نوساناتی همراه بوده است. شفیعی  از 
گفت:  باره  این  در  استان  در  مرغ  کنندگان  تولید 
قیمت اعالم شده مرغ  با قیمت تمام شده همخوانی 
ندارد  و متاسفانه آن چیزی که در دوره پروش مرغ 
گوشتی مورد توجه قرار می گیرد، قیمت جوجه یک 
روزه و قیمت نهاده های طیور می باشد. وی افزود: 
متاسفانه مرغی که در بازار عرضه می شود، از جوجه 
یک روزه با قیمت 3800 تا 4900 تومان می باشد 
همچنین، قیمت ذرت به جای 1350 تومان ، 1۷00 
تومان استفاده می شود و از طرفی به جای سویا 
۲400 تومان، تولید کنندگان عمدتا سویا را با قیمت 
3۲00 تا 4۲00 خریداری می کنند. وی ادامه داد: 
عالوه بر این هزینه های برق، آب و گاز و دستمزد 

کارگر نیز بر دوش تولید کننده است.
شفیعی با اشاره به اینکه نظارت مسئوالن  باید از دو 
ماه قبل اعمال می شد، گفت: در روزهای گذشته با 
دستور وزیر در مورد سویا نظارت ها تشدید شده که 
این باعث عدم بارگیری در کارخانجات گردیده است.
وی با بیان اینکه این موضوع همزمان با نوسانات بازار 
شده و همچنین با نزدیکی ایام نوروز رانندگان تمایل به 
جابه جایی بار ندارند، گفت: این موارد مشکالت بسیاری 
را برای مرغداران ایجاد کرده است. وی تصریح کرد: 
خواسته من به عنوان یک تولید کننده این است که 
مسئوالن استان هماهنگی های الزم را در فرصت 
باقی مانده برای تامین اقالم مورد نیاز مرغداران انجام 
دهند، چرا که در غیر ان در ماه رمضان نیز تولید مرغ 
با کمبود  استان دچار مشکل خواهد شد و احتماال 
توانند  ارجمند می  بود. )خوانندگان  روبه رو خواهیم 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

*19 هزار و 341 سند و مدرک دفاع مقدس در خراسان 
جنوبی جمع آوری و ساماندهی شد.

*مدیرکل تعزیرات  گفت: 4 هزار و 150 فقره پرونده 
در 11 ماه گذشته در شعب تعزیرات حکومتی خراسان 

جنوبی رسیدگی شد.
*کاسبان نهبندانی در طرح یک کاسب - یک دانش 
آموز، شادی سال نو را به دانش آموزان نیازمند این 

شهر هدیه دادند.
*مهوید فردوس در بارندگی 48 ساعت گذشته با 38 
میلیمتر باران، رکورددار بیشترین نزوالت جوی است.
از  امسال  اسفند  بیرجند  دانشگاه  دانشجوی   1۷6*
مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس دیدن کردند.
*طوفان در  استان باعث قطع برق و شکستن درختان شد.
*روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست  موفق 

به کسب عنوان برتر در بین 31 استان شد.
*معاون عملیات فرماندهی انتظامی از آماده باش 3 هزار 
نیروی پلیس در استان برای برقراری نظم و امنیت در 

چهارشنبه آخر سال خبر داد.
*141هزار و ۲00 راس دام سبک و سنگین از ابتدای 
امسال در قاین علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی شدند.
*ساختمان پزشکان امام رضا )ع( شهرستان طبس با 

حضور مسئوالن استانی و شهرستانی افتتاح شد.

انتقاد از رهاسازی زباله ها در سایت پسماند

 ایرنا- رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع ، 
معادن و کشاورزی بیرجند گفت: مهمترین راهکار برای 
رهایی و کاهش وابستگی به درآمد نفت توجه به مساله 
گردشگری است. مجیدی روز گذشته در نشست کمیسیون 
گردشگری اتاق بازرگانی که با حضور مسئول نمایندگی 
وزارت خارجه استان برگزار شد، اظهار کرد: اگر زمانی قرار 
باشد خراسان جنوبی با منابع درون استانی اداره شود همه 
به این نتیجه می رسند که از راهکارهای اداره استان حوزه 
گردشگری است. وی با تقدیر از تالش ها برای راه اندازی 
دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان افزود: باید صدای 
خراسان جنوبی در تهران شنیده شده و حضور مسئول 
دفتر نمایندگی وزارت خارجه به این موضوع کمک می 
کند. وی افزود: نگاه به مسایل فرهنگی نباید سلیقه ای 

و امنیتی باشد و موتور گردشگری استان با این نگاه روشن 
نمی شود. مسئول نمایندگی وزارت خارجه نیز گفت: تجربه 
برخی از کشورها نشان داده است که با ایجاد تقویم استانی 
و برگزاری فستیوال های ساالنه می توان در جذب گردشگر 
خارجی موفق عمل کرد. محمد عجم با تاکید بر توجه به 
بحث  در  اسالمی  ایرانی  تمدن  و  شناسی  ایران  مساله 
گردشگری خارجی افزود: بسیاری از گردشگران خارجی با 
ورود به ایران می توانند از تمدن اصیل ما تاثیر بگیرند لذا 
باید توریسیم تمدن به دنیا معرفی شود. وی با بیان اینکه 
کشور ایران در زمینه گردشگری جذابیت های زیادی دارد 
گفت: حتی مکان های مذهبی همچون حرم مطهر امام 
رضا )ع( نیز با جاذبه های معماری و بناهای اصیل باعث 

جذب بسیاری از گردشگران خارجی شده است.

مهر-رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی 
گفت: دانش آموزان معلول جسمی و حرکتی استان برای رفت 
و آمد به مدرسه مشکل دارند و نیاز به ویلچر و ماشین های 
مناسب داریم.  با اطمینان، اظهار کرد: مهمترین درخواست ما 
از خیران مدرسه ساز، ساخت فضاهای آموزشی بیشتر برای 
دانش آموزان استثنایی و معلول به ویژه ساخت مدرسه اوتیسم 
در خراسان جنوبی است. وی با بیان اینکه مدرسه اوتیسم 
در خراسان جنوبی وجود دارد،  اما این مدرسه مناسب سازی 
شده نیست چراکه به دلیل شرایط خاص این دانش آموزان، 
مدارس باید مجهز به کالس های کاردرمانی، اتاق شن، اتاق 
تاریک، مشاوره، آب درمانی، گفتار درمانی، موسیقی درمانی، 
باز درمانی و حیات خالق باشد. وی ساخت یک مرکز پیش 
دبستانی مستقل را از دیگر اولویت ها برشمرد و گفت: همچنین 

ساخت سالن ورزشی چند منظوره برای دانش آموزان خاص 
که مناسب سازی شده باشد، از دیگر نیازهای دانش آموزان 
استثنایی است. وی با اشاره به اینکه در استان چهار دانش 
آموز اوتیسمی شناسایی شده است، اذعان کرد: در صورت 
وجود مدرسه مناسب سازی شده، دانش آموزان بیشتری 
جذب می شوند چراکه به دلیل کمبود فضا و فضای نامناسب 
و خدمات بسیار اندک، این دانش آموزان جذب نشده و به 
استان های دیگر مهاجرت می کنند. با اطمینان عنوان کرد: 
در موضوع خدمات حمایتی، وزارت آموزش و پرورش این 
دانش آموزان را حمایت می کند ولی باز هم به دلیل هزینه های 
هنگفت کاشت حلزون و عمل جراحی ناشنوایی بسیاری از 
خانواده ها برای تحصیل فرزندان شان استقبال نکرده و این 

دانش آموزان از تحصیل باز می مانند.

خیران ورود کنند گردشگری راهکار کاهش وابستگی به نفت 
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شعبه 1: نبش معلم 50         شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی: 05631101

پدر عزیزم از تو آموختم چگونه سبکبال زندگی کنم 
تا هجرتم نیز سبکبال باشد

این بال های پرواز قناعت و امید و عشق را تو به من بخشیدی
روز پدر مبارک

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

 شماره )98-1(
* دستگاه برگزار کننده مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی بیرجند 
* موضوع مناقصه: واگذاری، تعمیر و نگهداری و راهبری 

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان رازی بیرجند
* شرایط شرکت در مناقصه: کلیه شرکت های دارای 

مجوز و صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و شرکت های پیمانکاری تاسیساتی دارای پایه حداقل 

)5 تأسیسات( و دارای گواهی صالحیت ایمنی 
* مدت و محل انجام کار: یک سال- بیمارستان رازی بیرجند

* مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه:
الف( واریز مبلغ ۱5۰۰۰۰ ریال به شماره حساب 

2۱78۱62۱98۰۰7 بانک ملی )سیبا( و ارائه فیش آن به 
انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملی مناقصات به آدرس 
http://iets.mporg.ir

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۰5632395252 
تماس حاصل فرمایید. * نوع و مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ 277۰۰۰۰۰۰ ریال 

یا واریز نقدی وجه به شماره حساب 2643856 بانک رفاه 
شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاری دانشگاه )شرکت در 

مناقصه(
* مهلت خرید اسناد: 

از تاریخ 97/۱2/28 لغایت 98/۰۱/۰7
* مهلت تحویل اسناد:

 تا پایان وقت اداری مورخ 98/۰۱/۱8
* محل تحویل اسناد : 

خراسان جنوبی- دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
تحویل و رسید دریافت گردد.

* محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاکت ها: سالن 

معاونت توسعه دانشگاه 
ساعت 9 صبح مورخ 98/۰۱/۱9

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه 
بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع 

آئین نامه مالی معامالتی خویش مختار می باشد.
توجه: جهت دریافت پیامک های مناقصات پیمانکاری 

تاسیساتی و مکانیکی می توانید عدد 22 را به شماره 
3۰۰۰484877 ارسال فرمایید.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
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امام هادی علیه  السالم فرمودند :
َمن َرِضَي َعن نَفِسِه َکثَُر الّساِخطوَن َعلَیِه

آن که از خودش راضی شود، ناراضیان از او فراوان شوند.
)بحار األنوار : ج ۷2 ، ص 316

زاکانی: جهانگیری نماد 
ناکارآمدی دولت است

علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس در جواب به 
سخنان جهانگیری که گفته بود دولت تنهاست، در توئیتر 
نوشت:مشکل جدی کشور فساد و ناکارآمدی برخی 
مسئوالن است که متاسفانه معاون اول دولت از نماد های 
ناکارآمدی و برادرش مهدی نیز پرونده سنگین فساد دارد.

الریجانی: دولت آمریکا
 یک دولت بی مسئولیت است

رئیس مجلس گفت: مشکل آمریکا امروز در صحنه 
بین المللی تنها با ایران نیست با همه دولت ها درگیر 
است، تنها از توافق هسته ای خارج نشده است، آمریکا با 
چین هم مشکل دارد، از توافق موشکی روسیه هم خارج 
شده است، از توافق آب و هوایی پاریس هم خارج شده 
است، اخیراً با کشور ترکیه هم دچار مشکل شده است و 
این نشان می دهد دولت آمریکا، یک دولت بی مسئولیت 
است و کاری به قرار و قواعد بین المللی ندارد، خروج 
از برجام نشان دهنده غیرقابل اعتماد بودن آمریکاست.

رئیس جمهور  اتریش: اروپایی ها 
نباید هرگاه ترامپ ساز زد، برقصند

الکساندر َفن در بِلِن، رئیس جمهور اتریش خواستار 
ایستادگی مصمم تر اتحادیه اروپا در برابر سیاست های 
اروپایی ها  افزود:  وی  شد.  خود  آمریکایی  همتای 
این  از  برقصند.آمریکا  زد،  ساز  ترامپ  هرگاه  نباید 
در  و  شده  خارج  دلیلی«  هیچ  »بدون  توافق نامه 
تحریم  تهدید  با  اروپایی  شرکت های  از  هم  ادامه 
کنند.  متوقف  را  ایران  با  ستد  و  داد  که  خواسته 

تازه ترین تصمیم گیری
 موگرینی درباره برجام

اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی 
لزوم  به  چین،  خارجه  امور  وزیر  با  کنفرانسی  در 
اطمینان حاصل کردن از پایبندی مستمر به توافق 
هسته ای ایران تاکید کرد. وی ادامه داد: تبادالت ما 
طبق معمول بر دسته ای از مسائل سیاست خارجی 
ما  این که  همه  از  اول  است؛  متمرکز  منطقه ای  و 
پایبندی  تضمین  راستای  در  هم  دست  در  دست 
مستمر به توافق هسته ای ایران فعالیت می  کنیم که 
چندین روز و شب بر سر آن با هم مذاکره کردیم.

روحانی: دولت در سال ۹۷ 
به فکر حل مشکالت کشور بود

حسن روحانی، رئیس جمهور اسالمی ایران با اشاره به 
معضالت و مشکالت پیش روی کشور در سال ۹۷ 
اظهار کرد: اگر در سال ۹۷ مشکالتی وجود داشته، دولت 
به فکر بوده و اینگونه نیست که برخی می گویند دولت 

به مشکالت مردم توجهی نمی کند.

دیدار من با مراجع تقلید
 ارتباطی با FATF ندارد

ظریف وزیر خارجه گفت: برای ارائه گزارش سفر به 
عراق به مراجع تقلید به قم آمدم و دیدار من ارتباطی 
با FATF ندارد. وی افزود: هدف از این سفر، دیدار 
رئیس  سفر  دستاورد های  تشریح  و  تقلید  مراجع  با 
جمهور به عراق و سایر تحوالت صحنه دیپلماسی 
است. وی ادامه داد: در سفر هیئت ایرانی به عراق نیز 
گره های چند دهه ای در روابط دو کشور باز شده است.

وحید خراسانی: به آقای روحانی  
بگویید به فکر کار مردم باشند

آیت ا... وحید خراسانی، مرجع تقلید شیعیان در دیدار 
وزیر امور خارجه پس از استماع گزارش دکتر ظریف، 
به  بگویید  و  برسانید  آقای روحانی سالم  به  گفت: 
فکر کار مردم هم باشند. این مطلب مهمی است که 
زندگی بر مردم سخت می گذرد و آنان، به جهات 
ا...  شاء  ان  کنند.  تحمل می  را  این وضعیت  دینی 
شود. رفع  معیشتی  مشکالت  این  تا  کنید  همت 

درخواست رئیس قوه قضائیه
 از حقوقدانان جهان

از همه قضات  قضائیه  قوه  رئیس  رئیسی،  ا...  آیت 
و حقوقدانان جهان دعوت کرد با محوریت دستگاه 
قضایی جمهوری اسالمی، به نهضت حقوقی مقابله 
کرد:  اظهار  وی  بپیوندند.  نژادپرستی  و  تروریسم   با 
بی تردید امروز عبور از مشکالت و چالش های پیش 
روی دستگاه قضایی، نیازمند همکاری همه بخش ها 
و تالش های قضات دلسوز، دغدغه مند و متدین است.

عارف: مجمع باید به فکر مردم باشد

محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید درباره دلیل 
طوالنی شدن بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
مقابله با تأمین مالی تروریسم )CFT( و الیحه مبارزه با 
جرائم سازمان یافته فراملی )پالرمو( در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: بحث درباره این دو الیحه پیچیده 
است. عارف ادامه داد: نکته مورد توجه آن است که 
الحاق به این کنوانسیون ها فی نفسه منفعتی ندارد و 
منفعت کشورها بسته به فعالیت و حضور آنها است. 
بحث بر سر زیان عدم الحاق به این کنوانسیون هاست 
دارد. وجود  نظر  اختالف  هم  باره  این  در  که 

جنوبی،  خراسان  استان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
15 روستای استان با جمعیتی برابر 23۷2 نفر، در نوروز 13۹8 از نعمت آب شرب و 

بهداشتی بهره مند خواهند شد.
 بنا بر این گزارش، روستاهای اسنان، اوجاد، دهنه و زمان آباد در شهرستان بیرجند - 
روستاهای چاه شماره 5 و 6، سریخان، توسعه شبکه شهرک طبسین، سنجی و کالته 
 - سربیشه  شهرستان  از  خوشاب  و  مشوکی  روستاهای   - نهبندان  شهرستان  نوری 
روستای خّرم شهرستان خوسف - روستای منند شهرستان درمیان و روستای تپه طاق 

از شهرستان طبس در تعطیالت ابتدای سال جدید قابل بهره برداری می باشند.
در این پروژه ها در مجموع بیش از ۷5 کیلومتر خط انتقال و بیش از 24 کیلومتر شبکه 
توزیع اجرا شده است. اجرای ۹ باب ایستگاه پمپاژ، 2۷20 مترمکعب مخزن ذخیره و 
166 مترمربع ساختمان تاسیسات از دیگر اقدامات این پروژه ها می باشد. شایان ذکر 
است، با همکاری و همسویی شرکت توزیع نیروی برق استان نیز اجرای 2000 متر 
شبکه برق به همراه نصب 8 مورد پست برق در این مجموعه پروژه ها صورت گرفته 

است.
الزم به توضیح می باشد با توجه به این که این پروژه ها در مرحله تست هستند، بروز 
اهالی  تمامی  لذا  ناپذیر است؛  اجتناب  این شبکه ها  در  اختالل  یا  و  هر گونه قطعی 
محترم این روستاها و سایر روستاهای استان می توانند ضمن رعایت و مدیریت مصرف 

آب، هرگونه مشکل را از طریق سامانه تلفنی 1523 پیگیری نمایند.

بیش از ۷00 خانوار در قالب 15 روستای استان در آستانه
 نوروز باستانی از نعمت آب شرب و بهداشتی بهره مند می شوند
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موجود

ساختمان 

و ابنیه + 

تاسیسات و 

تجهیزات

سرجمع 
به شماره 

96/1299188
مورخ 96/5/4

حداکثر تا پایان 63/955/745/929197800000 ماه

وقت اداری مورخ 

1398/01/18

ساعت 9 صبح

1398/01/19 

2097003748000047

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: 92-32400390 ( در نظر 

دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور ) حداقل رتبه و پایه 5 رشته 

ساختمان و ابنیه + تاسیسات و تجهیزات( واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد 

مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری 98/01/8 به سامانه تدارکات به آدرس www. Setadiran. ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. 

ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی منقصات به نشانی http://iets.mporg. ir  نیز منتشر شده است.

1 - تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار( : ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 و 

مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2173062009008 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 پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری 

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

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

جناب آقای حاج حسن امیرآبادی زاده
با نهایت تاسف درگذشت پدر خانم گرامی تان 

حاج سید محمد شمس آبادی
 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و خود را در غم شما شریک می دانیم 

خداوند آن مرحوم را مشمول رحمت و به بازماندگان صبر عنایت فرماید. 

دفاتر و شرکت های زیارتی: بیرجند تنعیم ، فدک ، عماد- شرکت پیمان بار

جناب آقای حاج حسن امیرآبادی زاده 
با نهایت تاسف درگذشت پدر خانم گرامی تان را 

حاج سید محمد شمس آبادی
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 

از درگاه خداوند متعال برای آن زنده یاد غفران الهی و برای بازماندگان داغدار صبر مسئلت داریم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای- نوبت دوم

نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه بیرجند
موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور مربوط به راهبری، تعمیرات، سرویس و نگهداری 

کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های مربوط به دانشگاه بیرجند برابر شرایط مندرج در اسناد 

مناقصه
شرایط متقاضي: داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته تأسیسات و تجهیزات

مدت قرارداد: دوازده ماه
قیمت اسناد مناقصه: مبلغ: 300.000 ریال )سیصد هزار( از طریق دستگاه کارتخوان در دبیرخانه کمیسیون 

معامالت دانشگاه
میزان سپرده شرکت در مناقصه: 486.698.620 ریال )چهارصد و هشتاد و شش میلیون و ششصد و نود و 

هشت هزار و ششصد و بیست(
محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بیرجند- دبیرخانه کمیسیون معامالت - اتاق 223

زمان دریافت اسناد مناقصه: 
 دریافت اسناد از روز سه شنبه 1397/12/28 تا پایان وقت اداری چهارشنبه 1398/1/7

زمان تحویل پیشنهادها:  تا پایان وقت اداری یکشنبه 1398/1/18
تاریخ و محل بازگشایي پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 1398/1/19 در محل سازمان مرکزی دانشگاه - اتاق 

جلسات معاونت اداری و مالی-بدیهی است صرفًا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای 
شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چارچوب 
ضوابط مقرر در آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی با عنایت 

به صرفه و صالح دانشگاه هریک از پیشنهاد 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 به همراه ارزیابی کیفی- نوبت دوم

نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه بیرجند
موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي کلیه امور مربوط به فعالیت های خدماتی، نظافتی و 

پشتیبانی و نگهداری و توسعه فضاهای سبز دانشگاه بیرجند
شرح مختصر کار: 1- واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به فعالیت های خدماتی، نظافتی و پشتیبانی دانشگاه 

بیرجند در قالب به کارگیری حدود 22704 نفرساعت کار موردنیاز در ماه برابر شرایط مناقصه، بسته خدمات و چک لیست ارزشیابی    
2- واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور مربوط به نظافت، نگهداری، توسعه و مراقبت از کلیه فضاهای سبز دانشگاه )واقع در سه 
پردیس شوکت آباد، امیرآباد و شهدا داخل شهر و خوابگاه های دانشجویی توحید، ابوذر و مجموعه صدف، سرو و گلستان( در در 

قالب به کارگیری حدوداً 2112 نفرساعت .
مدت زمان اجرا: دوازده ماه  شرایط متقاضي: داشتن پروانه رتبه بندی و تأیید صالحیت در رسته خدمات عمومی و باغبانی با 

تاریخ معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
قیمت اسناد مناقصه: واریز مبلغ 300.000 )سیصد هزار( ریال از طریق دستگاه کارتخوان در دبیرخانه کمیسیون معامالت 

دانشگاه. میزان سپرده شرکت در مناقصه: 2.631.000.000ریال )دو میلیارد و ششصد و سی و یک میلیون ریال( و به یکي از 
صورت های مشروحه زیر در پاکت » الف«  تحویل گردد. الف - ضمانت نامه بانکي به نفع دانشگاه بیرجند ب - واریز وجه 

نقد به حساب سپرده جاری دانشگاه به شماره: 483546017 شعبه تجارت دانشگاه. ج- چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه.
محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند- سازمان مرکزي- طبقه دوم 

 اتاق 223 - دبیرخانه کمیسیون معامالت
زمان دریافت اسناد مناقصه: دریافت اسناد از روز سه شنبه 1397/12/28 تا پایان وقت اداری چهارشنبه 1398/1/7 .  زمان 
تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری یکشنبه 1398/1/18 تاریخ و محل بازگشایي پیشنهادها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه 

مورخ 1/19/ 1398 در محل سازمان مرکزی دانشگاه - اتاق جلسات حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه.تصریح این نکته که 
صرفًا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای موسسه نمی نماید 
و موسسه مجاز است در چهارچوب ضوابط مقرر و با عنایت به صرفه و صالح موسسه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.

تلفن تماس: 05632202126   هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

اطالعیه بهداشتی
باتوجه به نزدیکی فصل بهار و ایام تعطیالت نوروزی برنامه سالمت نوروزی با هدف حفظ و ارتقای سطح سالمت جامعه و مسافران نوروزی وایمنی آب 

و موادغذایی از تاریخ12/97/   20  لغایت 20 / 1 / 98 در سطح استان توسط بازرسین بهداشت محیط و حرفه ای از ساعت 8 صبح لغایت 20 هر روز 
به ویژه روزهای تعطیل اجرا می گردد. در این طرح کلیه اماکن عمومی ، مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن زیارتی تفریحی و اقامتی  و همچنین  

اماکن بین راهی مورد بازدید بهداشتی قرار می گیرند. از شهروندان عزیز تقاضا می شود برای حفظ سالمت خود توصیه های بهداشتی زیر را رعایت 
نمایند *در هنگام خرید مواد غذایی بسته بندی شده به تاریخ تولید ، تاریخ مصرف )انقضا( و پروانه ساخت و نحوه نگهداری نوشته شده بر روی بسته آن 

توجه داشته باشید و از خرید هر نوع مواد خوراکی از فروشندگان دوره گرد خودداری نمایید.
*برای پیشگیری از بیماری های روده ای حتما میوه و سبزیجات را پس از شستشوی کامل با محلول گندزدا، گندزدایی نمایید. 

* از خرید و مصرف شیرینی جات و تنقالت حاوی رنگ های مصنوعی به شدت پرهیز کنید
رعایت بهداشت فردی از جمله شستشو ی مکرر دست ها با آب گرم و صابون و کوتاه نگه داشتن ناخن ها به حفظ سالمت شما کمک می کند.
* برای جلوگیری از نفوذ حشرات و جوندگان موذی خانه و محل زندگی خود را پاکیزه نگهدارید و از ریختن پسماند در معابر و اطراف منازل 

خودداری نمایید.
 * پیش از استفاده از آب آشامیدنی در پارک ها، کنار جاده ها و تفرجگاه ها به  تابلوهای هشداردهنده آن دقت کنید.

ضمنا همشهریان عزیز می توانند شکایات خود را از طریق سامانه ثبت شکایات بهداشتی 190 از ساعت 8 صبح لغایت  20 مطرح و پیگیری نمایند
 روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ثبت نام کربال - زمینی
اعزام ۹8/1/23

دفتر خدمات مسافرتی ،جهانگردی 
و زیارتی عماد

آدرس: میدان شهدا 
شهدا 8 - ساختمان آوا

32224113

فراخوان دومین دوره ی آموزش تسهیلگران اقتصادی - اجتماعی


