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 تاکید بر تسهیل امورمناطق ویژه
 زخم ۱۲۰ ملک تخریبی
 بر چهره شهر بیرجند
معاون عمرانی و شهرسازی شهرداری 
بیرجند با گالیه مندی از بالتکلیف بودن 
۱۲0 ملک تخریبی طی ۱۲ سال گذشته 
درطرح فرزان خاطرنشان کرد: چهره نازیبا 
و نخاله های موجود این مسیر معضالت 
متعددی را ایجاد کرده و سبب مراجعات 
که  شده  شهرداری  به  فراوان  مردمی 
شهرسازی  و  راه  اداره  می رود  انتظار 
هرچه سریع تر این اراضی را تعیین تکلیف 
اولین نشست کارگروه  نماید. عدل در 
استانی پیش بینی و پیشگیری از رشد 
ناکارآمد شهری  بافت های  و گسترش 
در سال جاری گفت: با توجه به الحاق 
منطقه ۳00 هکتاری مهرشهر به شهر 
بیرجند هنوز وضعیت جمع آوری آب های 
شهری و قنوات منطقه بالتکلیف است 
به  نسبت  خدمت رسان  دستگاه های  و 
حوزه های خدماتی ...مشروح در صفحه 5

* امین جم

آمار هایی که عادی شدند
در هفته ای که گذشت دو تصادف مرگبار  
در کمتر از 48 ساعت در جاده های منتهی 
به طبس  بار دیگر دلهای همه را به درد 
آورد،طی هفته گذشته 4۳ فقره تصادف 
جرحی رخ داد ۱0۱ نفر مجروح و7 نفر هم 
کشته شدند. چند ماه قبل هم در نهبندان 
در کمتر از چند ساعت 7-8 نفر کشته 
شدند. در راه قاین به بیرجند نیز همین 
داستان وجود دارد حاال فراوانی کشته ها 
به حدی رسیده است که می توان  گفت  
های  جاده  در  نفر  یک  روز  هر  امسال 
خراسان جنوبی جان باخته است. بعد از 
هر فاجعه نمودار هم معموال مسئوالن 
مصاحبه کرده اند و به واکاوی علتهای 

حادثه پرداخته اند  ... ادامه در صفحه ۲

 

 

 

باید به روحانی می گفتیم نباید
 ادای خاتمی را دربیاوری!

وکیلی:

صفحه  6

گفتگوی ایران و آمریکا
 به نفع دو کشور است

احمدی نژاد  :

علت شکست   اصولگراها، 
اشتباهات   جمناست

ترقی:

صفحه  6
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جشنواره ویژه فروش کولـرهای آبی سنگرکار 
فروشگـاه پاسـارگاد

آدرس:خراسان جنوبی، بیرجندخیابان 
انقالب، نبش انقالب 1 * جهت هماهنگی 
تماس بگیرید 09155618398 - 05632237077
با دو سال گارانتی  لینک گروه تلگرام فروشگاه پاسارگاد

https://t.me/joinchat/K79zY1dFcM36Mp0clgKPlQ

قابل توجه اشخاص حقوقی
 و صاحبان محترم امالک اجاری:

الکترونیکی  اظهارنامه  ارائه  مهلت  آخرین  تیرماه   31
عملکرد 1397 اشخاص حقوقی و صاحبان محترم درآمد امالک اجاری 

از طریق سامانه www.tax.gov.ir می باشد.  
ضمناً همکاران ما در دو نوبت صبح و بعدازظهر آماده پاسخگویی

 به مراجعین محترم می باشند.

توجه: اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، 
جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های

 تعیین شده محکوم می شوند.

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی  
  مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی ۱۵۲۶
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گه
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53
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29

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحومه مغفوره 

زنده یـادصغـری دلخروشـان
)همسر حاج محمدحسین زارع فرد(

را به اطالع دوستان و همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده 
 امروز یکشنبه 98/4/30 ساعت 5 بعدازظهر از محل غسالخانه بیرجند برگزار می گردد، 

 تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.  

خانواده های: زارع فرد - دلخروشان و سایر فامیل وابسته

با تشکر از عموم همشهریان گرامی 
مراسـم  چهلـم 

مرحـوم عبـاس میـر
 امروز یکشنبه 98/4/30 بعد از نماز مغرب و عشاء  در محل 
 مسجد رضوی )واقع در خیابان ۱۷ شهریور( برگزار می شود. 

با احترام خانواده های: میر ، مقدم

گرچه پنهان گشته ای از چشم ما            لیک در دل تا که هستیم، زنده ای

به مناسبت درگذشت مرحومه مهری توتونی 
جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 98/4/30 از ساعت 5/30 الی ۶/30 بعدازظهر

 در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: شاه بخشی ، توتونی، حسینی ، دباغی و سایر بستگان

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی سرورانی که در مراسم 
تشییع وتدفین و ترحیم پدر عزیزمان   

مرحوم محمدعلی کفائی
 شرکت نموده اند، به اطالع می رساند: جلسه چهلمین روز 
درگذشت آن عزیز امروز یکشنبه 98/4/30  ازساعت 5 
الی ۶ بعدازظهر درمحل مسجد امام حسن مجتبی)ع( 

واقع در بلوار معلم برگزار می شود، تشریف فرمایی
 شما عزیزان موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.                                             

خانواده کفایی و سایر فامیل وابسته

آگهـی مزایـده
شهرداری طبس در نظر دارد: برابر مجوز شماره ۵/363۰ شورای محترم اسالمی شهر 
طبس، حق بهره برداری از پروانه شبکه رادیویی )شبکه بیسیم( برای یکی از شرکت های 
حمل و نقل درون شهری مسافر شهر طبس  را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا 
واجدین شرایط شرکت در مزایده می توانند از تاریخ انتشار آخرین نوبت آگهی )آگهی نوبت 
دوم( به مدت ۱۰ روز جهت دریافت برگ شرایط مزایده به سایت شهرداری طبس به آدرس: 
www.tabas.ir و یا امور قراردادهای شهرداری مراجعه و یا با شماره ۰۵63۲۸۲۵۰۰۱ 

تماس حاصل فرمایند.
مجید بهارستانی یزدی- شهردار طبس

آگهـی مناقصـه
شرکت میناکان )معدن قلعه زری( در نظر دارد: امور مربوط به حمل و نقل ۷۵۰۰ تن سنگ خام 
)کلوخه( ماهانه خود از محل چاه های معدن به دپوی کارخانه )فواصل نزدیک ۱ تا 4 کیلومتر( را 
از طریق برگزاری مناقصه به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت واگذار نماید. الزم به ذکر 
است تهیه یک دستگاه کامیون ۱۰ تن دارای بیمه شخص ثالث به عهده پیمانکار خواهد بود و 
پیمانکار موظف است در تمام ایام کارکرد معدن در یک شیفت کاری معموالً شیفت صبح نسبت 
به انجام موضوع مناقصه اقدام نماید. همچنین در خصوص اطالع از سایر شرایط مناقصه با شماره 
۰۲۱۸۸۷۵۷۰3۰ تماس حاصل فرمایند. لذا از کلیه افراد ذیصالح دعوت می نماید پیشنهاد قیمت 
خود را حداکثر ظرف ۱۰روز از تاریخ درج در این روزنامه در پاکات دربسته و مهر و موم شده به 
 آدرس خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان معلم- معلم ۹- پالک 4۵ کدپستی ۹۷۱۷۸۷63۵4 

به نام شرکت میناکان ارسال نمایند
 پس از موعد مقرر هیچگونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.

شرکت میناکان )سهامی خاص(

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

ایمنی  و افزایش عمر ساختمان،امنیت به هنگام زلزله، با نظارت و حضور کامل نظام مهندسی ساختمان.

قابل توجه اعضای محترم سراب شرکت تعاونی شاهد
به اطالع کلیه اعضای محترم زمین سراب پالک ۲3۱ اصلی از ۲46 فرعی شرکت تعاونی شاهد 
می رساند: آگهی منتشر شده در روزنامه آوا دوشنبه ۹۸/4/۲4 از سوی این شرکت تعاونی منتشر 

هیئت مدیره شرکت شاهدنگردیده است.

جناب آقای حاج مهدی زارع فرد
مدیرعامل محترم اتحادیه مسکن فرهنگیان خراسان جنوبی 
مصیبت درگذشت مادر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده 
محترم تان تسلیت عرض نموده، از خداوند یکتا ترفیع درجات

 آن مرحومه در بهشت اعلی و مزید فضل و رحمت الهی و طول 
عمر با عزت به همراه سالمتی برای بازماندگان خواهانیم.

اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان خراسان جنوبی 
و شرکت های تابعه

           فروشگاه بزرگ پخش روغن موتور ابراهیمی 
 افتتـاح شـد

مژده به همشهریان عزیز
 تعویض روغنی ها و لوازم یدکی فروشان

عرضه مستقیم انواع روغن موتور اعم از سبک ،سنگین و صنعتی
ضد یخ- روغن ترمز- واسکازین- فیلترجات و ...
                                   بـا نازلتـرین قیمـت

آدرس: بلوار فرودگاه ، نبش امام رضا )ع( 18
تلفن تماس :32310579-056 همراه: 09151614827

بـا مدیریت یوسفـی
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توصیه های دامپزشکی به زنبورداران برای کنترل کنه واروآ

صدا وسیما-رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، زنبور عسل و آبزیان دامپزشکی استان به زنبور داران توصیه کرد: امسال برای کنترل کنه واروا جدی تر اقدام کنند. عجم به زنبورداران توصیه 
کرد: اگر زنبورستان آنها به کنه واروآ آلوده است کنترل آنرا جدی گرفته و برای حفظ جمعیت فعال زنبورها از گسترش آن پیشگیری کنند. وی افزود: آلودگی به این کنه در استان کمتر از 5 درصد بوده اما 

با توجه به افزایش تولید عسل در سال جاری، ورود زنبورداران کم تجربه به این صنعت، افزایش قیمت داروها و محدودیت در واردات دارو ممکن است در فصول آتی با افزایش شیوع این کنه مواجه شویم.

روایت زندگی در نبود امکانات اولیه  و پنل های خورشیدی که به عشایر نرسید

۳ میلیارد درآمد از ۳۲۰ روز آفتابی

بازاریابی  مهمترین
 نیاز اشتغال بانوان است

ایرنا- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گفت: 
بازاریابی و حمایت از مهمترین نیازهای اشتغال بانوان 
به خصوص تولیدات انبوه در کارگاه ها است. نخعی 
روز گذشته در حاشیه بازدید از کارگاه تولیدی دستان 
پرتوان افزود: این کارگاه از سال ۸۴ راه اندازی شده 
و تقریباً چرخه آموزش و تولید در آن تکمیل است. 
وی با بیان اینکه بیشترین نیاز فعلی بازار فروش است 
اظهارکرد: انتظار می رود بیمارستان ها، کارخانه ها و 
دستگاه های اجرایی از تولیدات این قبیل واحدهای 
تولیدی سفارش خرید داشته باشند تا شاهد رونق 
بیشتر در این کارگاه ها باشیم.وی افزایش بازار فروش 
برای اشغال بانوان را راهی برای توانمندسازی دانست 
و ادامه داد: انواع سوغات، هدیه و نیازهای روزمره در 
البه الی تولیدات کارگاه هایی همچون دستان پرتوان 
دیده می شود که می تواند برای مشتری جذاب باشد. 
با  پرتوان سال ۸۴  تولیدی دستان  کارگاه حمایتی 
فعالیت ۱۰ نفر از دختران کم توان ذهنی و جسمی 

فعالیت خود را در بیرجند آغاز کرد.

دهه فجر؛ اتمام ساخت پنج هزار 
مسکن برای محرومان

دادرس مقدم-مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی 
گفت: طرح ساخت پنج هزار واحد برای محرومین تا 
دهه فجر به اتمام می رسد. آسمانی مقدم اظهار کرد: 
در طرح تأمین ۱۰ هزار مسکن ویژه محرومان کار 
شناسایی نیازمندان و معرفی آنان به بانک در پنج هزار 
واحد از کانال کمیته امداد و پنج هزار واحد از مسیر 
بنیاد مسکن صورت می گیرد. وی بیان کرد: تاکنون 
از پنج هزار مورد بنیاد مسکن کار کارشناسی در 5۶5 
روستا انجام شده و پنج هزار و ۳۹۹ خانواده محروم تا 
پایان روز ۲5 تیرماه شناسایی شدند. آسمانی مقدم با 
اشاره به اینکه پنج هزار و ۳۸ خانوار مشمول تکمیل 
طرح شدند، ادامه داد: در این راستا تعداد چهار هزار و 
۴۰۷ پرونده در بنیاد مسکن شهرستان ها تشکیل شده 
و دو هزار و ۴۰۷ خانوار نیز به بانک ها معرفی شدند. 
وی افزود: از این تعداد هزار و ۳۲۸ خانواده با بانک ها 
عقد قرار داد بستند که یک گام در راستای خانه دار 
شدن محرومان  استان محسوب می شود. آسمانی 
مقدم گفت: 5۴۰ خانواده کار ساخت خانه های خود 
را تا مرحله پی کنی و ۲۷۶ خانواده تا مرحله فنداسیون 
و ۱۰۷ خانواده تا مرحله دیوار چینی و اسکلت و ۸۸ تا 

مرحله سقف پیش برده اند.

توسعه  برای  ای  نهفته  آفتابی ظرفیت  روز   ۳۲۰
خراسان جنوبی است که تا کنون نیز تولید انرژی 
پاک از خورشید ۳ میلیارد درآمد برای کویرنشینان 
داشته است. وقتی خراسان جنوبی را شرقی ترین 
می نامیم  خاوران  و  آفتاب  دیار  و  کشور  استان 
زیبایی های  همه  کنار  در  که  است  معنا  این  به 
از نعمت  یک طبیعت کویری، مردم این منطقه 
برخوردار  خورشیدی  انرژی  ارزشمند  و  بی بدیل 
هستند. نعمتی که استفاده بهینه از آن در قالب 
کویر  تار  می تواند شب های  خورشیدی  پنل های 
منطقه  مردم  برای  حتی  و  بخشیده  روشنایی  را 
درآمدزایی داشته باشد اما به نظر می رسد بایدها 
هدف  این  تحقق  مسیر  در  زیادی  نبایدهای  و 
انرژی  این  از  ایده آل  وجود دارد و هنوز در حد 
مثال  عنوان  است.به  نشده  استفاده  درستی  به 
عنوان  با  مهر  گزارش  در  خراسان جنوبی  عشایر 
»روایت زندگی در نبود امکانات اولیه / پنل های 
خورشیدی به عشایر نرسید« بر این نکته اشاره 
دستی  چراغ  کنار  در  آنان  شب های  که  کردند 
می گذرد و مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی نیز 
در همین گزارش بیان کرد که تفاهم نامه ای بین 
سازمان امور عشایر ایران با شرکت توزیع نیروی 
برق به امضا رسیده که در خراسان جنوبی اجرای 
این تفاهم نامه را رصد می کنیم.وی ادامه داد که 
با این پیگیری ها امیدواریم بتوانیم بر اساس نیاز 
جامعه عشایری خراسان جنوبی از طریق پنل های 
خورشیدی برق مورد نیاز مردم را تأمین کنیم ولی 

هنوز در اجرا چیزی مشاهده نشده است.

 تنها ۱۳ روستا از ظرفیت 
این انرژی بهره مندند

مهندسی  و  برنامه ریزی  معاون  دادگر  مهدی 
نیز در  نیروی برق خراسان جنوبی  شرکت توزیع 
 ۱۹۹ خراسان جنوبی  در  کرد:  اظهار  زمینه  این 

نیروگاه زیر ۱۰۰ کیلو وات با ظرفیت کلی دو هزار 
و ۸۰ کیلو وات وجود دارد. وی یادآور شد: یک 
نیروگاه ۱۰ مگاواتی در خوسف، یک مگاواتی در 
بشرویه و یک هفت مگاواتی در سربیشه وجود 

دارد. معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع 
حال  در  کرد:  اظهار  خراسان جنوبی  برق  نیروی 
حاضر تنها ۱۳ روستا از ظرفیت انرژی خورشیدی 
بهره مند هستند.وی ادامه داد که با این پیگیری ها 
جامعه عشایری  نیاز  اساس  بر  بتوانیم  امیدواریم 
خراسان جنوبی از طریق پنل های خورشیدی برق 
مورد نیاز مردم را تأمین کنیم ولی هنوز در اجرا 

چیزی مشاهده نشده است 
مهدی دادگر معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت 

توزیع نیروی برق خراسان جنوبی نیز در این زمینه 
اظهار کرد: در خراسان جنوبی ۱۹۹ نیروگاه زیر ۱۰۰ 
کیلو وات با ظرفیت کلی دو هزار و ۸۰ کیلو وات 
وجود دارد.وی یادآور شد: یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی 

در خوسف، یک مگاواتی در بشرویه و یک هفت 
مگاواتی در سربیشه وجود دارد. 

 اخذ مجوز راه اندازی ۳۰۰ 
نیروگاه خورشیدی توسط کمیته امداد

جنوبی  خراسان  امداد  کمیته  اشتغال  معاون 
نیروگاه   5۷ گذشته  سال  در  اینکه  به  اشاره  با 
نیز  امسال  داد:  ادامه  کردیم،  نصب  خورشیدی 

اول  فاز  در  و  گرفته  مجوز  نیروگاه   ۳۰۰ برای 
کار ۱۰۰ نصب نیروگاه را شروع کردیم. حسینی 
برای  نیروگاه ها  این  حاضر  حال  در  داد:  ادامه 
مددجویان حدود ۸۰۰ هزار تومان در ماه درآمد 

دارد که این درآمدزایی از آن جهت حائز اهمیت 
امورات روزمره  به  آن  است که مددجو در کنار 
زمینه  در  وی  می پردازد.  احشام  پرورش  مثل 
این  در  مددجویان  کار  و  سرمایه گذاری  موانع 
بیشتری  رغبت  زمانی  مددجویان  گفت:  حوزه 
نسبت  که  داشت  خواهند  حوزه  این  در  کار  به 
پیدا کنند و  بیشتری  به درآمدزایی آن اطمینان 

بدانند که برای آنان صرفه اقتصادی دارد.
معاون اشتغال کمیته امداد خراسان جنوبی یادآور 

موانع  دیگر  از  اولیه  تجهیزات  شدن  گران  شد: 
سرمایه گذاری مددجویان در این زمینه است. 

در  نیز  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده  افضلی 
گفت وگو با مهر با اشاره به اینکه خراسان جنوبی از 
ظرفیت مهمی برای انرژی های تجدید پذیر چون 
باد و خورشید برخوردار است، اظهار کرد: یکی از 
بزرگترین نیروگاه های خورشیدی در خراسان جنوبی 
در شهرستان سربیشه با هفت مگاوات است. وی 
نیروگاه های  دادن  رونق  با  می توانیم  کرد:  بیان 
داشته  درآمدزایی  مردم  برای  خانگی  خورشیدی 
برای  جنوبی  خراسان  امداد  کمیته  که  باشیم 

مددجویان این امکان را فراهم کرده است.

تأمین روشنایی مناطق عشایری
 با پنل های خورشیدی

مجلس  در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی گفت: البته افراد در سال گذشته 
با ۲5 میلیون تومان می توانستند تجهیزات الزم را 
بخرند ولی از سال گذشته قیمت این تجهیزات 
بسیار افزایش یافته است. افضلی با اشاره به اینکه 
در مورد تأمین روشنایی مناطق عشایری در وهله 
اول باید به سمت تأمین روشنایی به وسیله برق 
ثابت برویم، یادآور شد: در مناطقی که امکان برق 
رسانی وجود ندارد می توان برای تأمین روشنایی 
از پنل های خورشیدی بهره برد که در مواردی این 

اتفاق رخ داده است. 
خراسان جنوبی دیاری است که نه تنها از خاکش 
و  زعفران  چون  قیمتی  گران  زرهای  می توان 
زرشک به دست آورد بلکه اگر برنامه و طراحی 
درستی داشته باشیم می توان از آفتاب و حتی باد 
آن نیز برای مردم درآمدزایی کرد.اما رسیدن به 
دستگاه های  منسجم  طراحی  نیازمند  مهم  این 
ذی ربط و اطمینان دادن به مردم از درآمدزایی 

با سرمایه گذاری در این طرح است.

“خورشید”  نردبانی برای توسعه

آمار هایی که عادی شدند
*امین جم

... )ادامه از صفحه ۱(معموال هم عامل انسانی علت حادثه 

قلمداد شده است بی آن که بعد از هر حادثه گفته شود 
برای کاهش نقش این عامل  مسئوالن سخت کوش 
و وظیفه شناس چقدر وقت صرف کرده اند وچند گام 
عملی برداشته اند  بدبختانه روند افزایش تصادفات چنان 
شدت وسرعت یافته است  یافته است )انشا ا..که چنین 
نشود( اما ادامه این وضع والقیدی مدیران ومسئوالن 
دراین باره  می تواند کار را به حدی برساند که واحدهای 
شمارش تازه ای برای بیان حد فاجعه مطرح شود از 
جمله تعداد تصادفات وکشته ها در کیلومتر  سالهاست 
که از مشکالت راه های استان می گوییم و هرچند 
وقت هم که موضوع جدی می شود، قدمی کوچک 
تصادفات  شویم.موضوع  آرام  کمی  که  دارند  برمی 
فقط وظیفه ی یک نهاد و دستگاه نیست که بگوییم 
کم کاری فالن مسئول است. اینجا پای تک تک 
مسئوالن متولی در ماجرا درگیر است  و مطمئنا باید 
در آینده ای نه چندان دور ، پاسخگو باشند.پاسخگوی 
 کارهایی که نکردند و راه هایی که نرفتند.متاسفانه

 بی تفاوتی و بی دردی نسبت به تصادفات توسط برخی 
مسئوالن  کامال محسوس است این بی دردی جدای از 
غم از دست دادن عزیزانمان ، باری سنگین بر دلهایمان 
است.انگار از احساس تعهد خبری نیست و فاجعه بسیار 
عادی شده است. در این سالها ، هر کس دلیلی  برای 
مرگ مسافران جاده ها اورده است  دلیل اصلی مطرح 
شده در این مدت، عامل انسانی عنوان شده است که در 
جاده ای کویر بیشترناشی از  خستگی و خواب آلودگی و 
... بوده است. شاید رانندگان مقصر هم حق دارند .جاده 
های استان نه منظره ای دارندنه درخت وچشم اندازی  
و نه در فواصل نزدیک می توان استراحتگاهی پیدا کرد.

حتی به راحتی کنار جاده ها پارکینگ های خاکی هم 
پیدا نمی شود و باید تا انتهای مسیر در نهایت یکنواختی 
ادامه داد.  پس موضوع استراحتگاه  بسیار مهم است. 
همانطور که گفته شد دلیل بیشتر تصافات انسانی است 
،  و می توان امیدوار بود با ایجاد  استراحتگاه ها در 
فواصل مناسب،  از بروز تصادفات خونین کاست. این 
موضوع  در راهای کویری حتی از گذشته نیز با اهمیت 
بوده و در قالب منزلگاه ها ی که به آن کاروانسرا می 
گفتندکاربرد داشته است شاید قدیمی تر هایمان که نه 
مهندس بودند و نه دانشگاه دیده و مدیر، بینش بلندتری 
داشتند وادعای کمتری!  ایجاد استراحتگاه مناسب در 
راههای خراسان جنوبی یک ضرورت جهادی است که 
می تواند با گذشتن از بسیاری هزینه های بیهوده محقق 
شود.در این مطلب صرفا به یک مورد از دالیل تصادفات 
که به نظر در شرایط فعلی از اهمیت و امکان بیشتری 
برخوردار است ،  اشاره شده اما مطمینا دالیل دیگری نیز 
وجود دارند که پیشتر به آن پرداخته شده است.هرچند 
اقدام برای راه حل های اینچنینی نیز کار ادم دردمند 
ومدیر متعهد ومسئول است و نه افرادی که استان را از 

طریق نقشه های جغرافی می شناسند!    
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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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آگهی مزایده واگذاری سالن ورزشی شرکت آب وفاضالب استان خراسان جنوبی
شناسه آگهی: 537426
شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: 

تعداد یک باب سالن ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به طور مجزا به افراد و شرکت های 
واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس: بیرجند- بلوار شهدای عبادی- 
روبروی پست برق مراجعه یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32235360 -056تماس 

حاصل فرمایند.
مشخصات سالن ورزشی :

1( سوله ورزشی به مساحت1600 مترمربع ضلع جنوب ساختمان ستاد )اداری شرکت( با 
عرصه و اعیان، انشعابات منصوبه )آب،برق،گاز( ،کاربری ورزشی- فرهنگی

2 ( با مبلغ پایه ماهیانه9.000.000 ریال
3(مدت اجاره: یک سال کامل شمسی از زمان انعقاد قرارداد خواهد بود.

شرایط مزایده:
1- آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده: روز یکشنبه98/05/20 ساعت 12ظهر در 

محل دبیرخانه شرکت می باشد.
2- زمان بازگشایی اسناد مزایده: روز یکشنبه 98/05/20 ساعت13 در محل اتاق جلسات 

شرکت خواهد بود.
3- واریز مبلغ 5 درصد از قیمت پیشنهادی به عنوان سپرده جهت شرکت در مزایده به شماره 
حساب1027175111نزد بانک رسالت در وجه شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی 

و یا چک تضمین شده بانکی.
4- سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج می باشد.ارائه تصویر قرارداد اجاره یا بهره برداری از 
اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده، مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره 
کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده - مدارک تاهل- مدرک کارشناسی- حداقل 25 

سال سن- کارت پایان خدمت و... 
5- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.

6- شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
7- چنانچه برندگان اول،دوم و سوم درمدت مقررحاضربه عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به 

نفع شرکت ضبط خواهد شد.
8- به پیشنهادات مخدوش و مشروط و خارج از زمان مقرر در مزایده ترتیب اثر داده نخواهدشد.

  دفتر قراردادها شرکت آب وفاضالب استان خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  سالیانه انجمن صنفی کارفرمایی
 انبوه سازان مسکن  و ساختمان خراسان جنوبی

به اطالع اعضای محترم انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان می رساند:
 مجمع عمومی عادی سالیانه با دستور به شرح ذیل  روز دوشنبه 1398/5/14ساعت 
19 در محل خیابان فردوسی، مجتمع پارس طبقه چهارم برگزار می گردد. از کلیه 
اعضای محترم انجمن که براساس ماده پنج و نه اساسنامه مشمول عضویت در انجمن 
فوق می باشند خواهشمند است در جلسه مذکور شرکت نموده و یا کتبا نماینده خود 
را معرفی نمایند. در ضمن کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره و بازرس کتبا تقاضای 
خود را به دفتر انجمن به آدرس بیرجند بین توحید 9  و 11 مجتمع افرا طبقه اول 

ارسال نمایند. 
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - بررسی و تصویب صورت های 
مالی منتهی به اسفند ماه 97 - انتخاب اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال - 

انتخاب بازرس برای یک سال مالی - دیگر موارد در اختیارات مجمع. 
هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان جنوبی

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

شغلی نوین، کم هزینه با درآمد عالی
تکثیر و پرورش زالوی طبی، 

فروش زالوی طبی، 
همراه با موسسه زالوپروران شرق 

تلفن تمـاس : 32213272- 09021632273
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد واحد 125 - مهندس اکبری

 شماره ثبت: 443

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی ۳647  ۳6۳  ۰9۱5

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی -   نبش رجایی 15

0۹155۶1۴۸۸0

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
0۹155۶5۸2۶۸ - 0۹15۶۶۹3515 

نقد و اقساط
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آغاز مرحله دوم طرح گردشگری برکوه سربیشه

صداوسیما-مرحله دوم طرح گردشگری روستای برکوه از توابع شهرستان سربیشه آغاز شد. مسئول نمایندگی میراث فرهنگی سربیشه گفت: نقشه های اجرایی و سایت پالن طرح گردشگری برکوه پارسال با 
مشارکت دهیاری برکوه تهیه شده است و پس از آن عملیات اجرایی آن و بر اساس طرح تهیه شده در دستور کار قرار گرفته.اتفاقی افزود :همچنین از محل اعتبارات توسعه زیر ساخت های گردشگری، طرح برق 
با سالم حدود یک سال است که آبسردکن فضای سبز ارم رسانی و نصب ترانس زیر خط شبکه فشار قوی تامین اعتبار و اجرا شده و زمینه تامین برق فضای وابسته به محدوده و نیز نورپردازی و تامین روشنایی محوطه های باز و آالچیق ها از این طریق فراهم شده است.

بین فلکه دوم وسوم سجادشهر برای تعمیر برده اند. تاکنون 
هیچ خبری نشده. ازمسؤالن تقاضا  دارم برای نصب وراه 

اندازی اقدام فرمایند. از طرف جمعی ازبازنشستگان محل
915...749

یک هفته ای است که آب واحدهای مسکونی سایت 
ساعتی  دوسه  وعصر  صبح  محبت 11  خیابان  اداری 
قطع می باشد. باوجود تماس های مکرر با اتفاقات آب 
هنوزمشکل رفع نگردیده است . ازمسئوالن مربوطه تقاضا 

داریم مشکل را بررسی  و رفع نمایند.
915...214

 برای جوی ها و کانال های  موجود در شهر که بوی 
بد آنها همه جا را فرا گرفته لطفا اقدام شود. ممنون 

از زحمات شهرداری
915...163

اداره راه و شهرسازی لطفا در خصوص آسفالت و جدول 
کشی محله جلیلیان جنب بلوار شهید ناصری اقدام نمائید. 
915...358

سالم برای چندمین بار به آوا پیام می دهم متأسفانه 
هیچگونه عکس العملی از طرف شهرداری انجام نشده 
و هیچ پاسخی هم دریافت نکردیم. در مورد  پارک 
آزادی بزرگترین پارک شهر که مورد کم لطفی و بی 
توجهی مسئوالن محترم قرار گرفته، با توجه به اینکه 
از  باشد  ورودی شمال شهر و توقفگاه مسافران می 
کمترین امکانات و روشنایی و زیباسازی محروم مانده 
است. این پارک از نظر  زیباسازی مهمتر و در اولویت 
بیشتری نسبت به بلوارها و پیاده روها دارد. لطفا آقای 

شهردار توجه کنید. 
915...124

 عدم توجه به سایر پارک ها جز توحید طولی نخواهد کشید 
که به علت استفاده بیش ازحد جمعیت این پارک را نیز 

ازبین خواهد برد. 
915...784

باسالم و درود استاندار محترم و محبوب چندین بار با 
لوله  آباد  علی  روستای  از  بازدید  برای  دفترحضرتعالی 
تماس گرفتیم و فقط درحد گرفتن شماره تماس بوده،لطفا 
بازدیدی از این روستا که در فاصله 3کیلو متری مرکز استان 
قرار دارد داشته باشید تا انشاءا... به برکت حضور حضرتعالی 

مشکالت این روستا برطرف گردد.
915...231

با سالم شهرداری محترم،  ازبیرجند  شهری با این عظمت 
بعید است با این اوضاع سرویس بهداشتی درحاشیه میدان 

آزادی  خواهشا رسیدگی کنید.
990...049

با سالم از استاندار پر تالش و سخت کوش  استدعا  دارم 
بعد از اینکه مدیران محترم با هزینه باالی بلیط هواپیما 
برای به اصطالح انجام امور اداری به تهران اعزام می 
شوند. گزارش عملکرد به شما بدهند که این مأموریت 
چه ثمره ای برای استان یا پرسنل داشته و فقط به منظور 
شرکت در یک جلسه نباشد. از تهران هم دنبال حق و 
حقوق پرسنل باشند، چون در یک وزارتخانه اختالفات در 
پرداخت ها) بین استان ها ( متفاوت است و این کار باعث 

بی انگیزه ای پرسنل می گردد.
915...184

داخل  های  تاکسی  به  تاکسیرانی  محترم  مسئوالن 
ترمینال نظارتی صورت می گیرد یا به حال خوشان 
دو  تکراری،  مسیر  یک  هفته  یک  در  اند؟  شده  رها 
قیمت متفاوت در فاصله سه روزبنزین گران شد که ما 
خبر نداریم یا راه طوالنی تر شد؟ لطفا رسیدگی شود.

هرکس به هر نحوی که می خواهد از مردم بیچاره پول 
نگیرد بگذارید حس کنیم مسئوالن ما انسانهای باوجدانی 

هستندکمی شیوه استاندار را الگو قرار دهید.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم همشهریان گرامی هر کس هوس موج سواری در 
فصل تابستان  را دارد نیازی به دریا نیست از فلکه ابن 
حسام تا چهار راه پیامبر اعظم الین وسط حس و حال موج 
دریا به شما دست می دهد استاندارمحترم  خواهشا پیگیری 

فرمایید از دیگر مسوالن امیدی نیست.
915...184

تعطیالت  به  توجه  با  خواهشمندیم  استانی  مسئوالن 
تابستانی و حضور بیشتر خانواده ها در پارک لطفا باز هم  
جشن های گوناگون در شهر تکرار گردد و تداوم داشته باشد
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه شرکت برق استان

احتراما در پاسخ  به پیامک شهروند محترم در  روزنامه 
آوا به شماره 4376 در خصوص بی برق بودن کوچه 
امامت 11 روستای امیر آباد به اطالع می رساند متقاضیان 
مذکور در نوبت توسعه شبکه قرار دارند و بر اساس اولویت 
سایر متقاضیان و امکانات شرکت احداث شبکه فوق 

امکان پذیر خواهد بود.

کاری - برای اینکه نام تان در فهرست همسرآزارها جا بگیرد، 
نیازی نیست که شریک زندگی تان را کتک بزنید و چماق به 
دست باالی سرش بایستید. گاهی انجام رفتارهای ساده ای 
که خودتان هم از کودکی با آنها بزرگ شده اید یا در میان 
داشتن  به  را  شما  می تواند  دیده اید،  برتان  و  دور  آدم های 
رفتارهای خشونت  آمیز متهم کند. همسرتان را با واژه هایی 
مثل »کدو« یا »الک پشت« صدا می کنید و ایرادهای او را با 

نسبت دادنش به یک موجود زنده به رخش می کشید؟ 
ویژگی  یک  دادن  نسبت  یا  تحقیر  به دلیل  اسم  گذاشتن 
این  نشانه های  از  می تواند  زندگی تان،  شریک  روی  ناپسند 
رفتار باشد. اگر می خواهید دست از این خشونت بردارید در 
مورد ویژگی های منفی همسرتان با او صحبت کنید و به جای 
ویژگی ها  این  کردن  محو  برای  هم  با  او،  روی  اسم گذاری 
با  شدن  سرگرم  و  توجهی  بی  گاهی  حتی  کنید.  تالش 
باشید  همسرتان  کنار  در  باید  که  زمانی  در  دیگر  چیزهای 

نوعی همسرآزاری محسوب می شود. 

همسر آزاری نسبت به سال گذشته
 افزایش داشته است

به گفته مدیر کل پزشک قانونی خراسان جنوبی ثبت پرونده های 
همسر آزاری نسبت به سال گذشته 1.6 درصد افزایش داشته 
اعالم  هم  جنوبی  خراسان  اجتماعی  اورژانس  رئیس  است. 
کرد: خشونت های خانگی، اختالفات خانوادگی حاد، کودکان 
آزاردیده، همسران آزاردیده، کودکان خیابانی و کار، دختران و 
پسران فراری از منزل، افرادی که اقدام به خودکشی کرده و 
یا قصد خودکشی دارند، زوجین متقاضی طالق، زنان و دختران 
در معرض آسیب یا آسیب دیده اجتماعی و سایر افرادی که در 
مشمول  و  هدف  گروه های  دارند  قرار  بحرانی  و  حاد  شرایط 
این که  بیان  با  اردنی  هستند.  مرکز  این  خدمات   دریافت 
همسرآزاری رتبه دوم آسیب های اجتماعی را در خراسان جنوبی 
دو  و  یکی  به  مربوط  اجتماعی  آسیب های  شد:   یادآور  دارد، 
دستگاه نیست و همه دستگاه ها باید در این زمینه مشارکت کنند.

بی اطالعی از مصادیق همسر آزاری 

کارشناس ارشد روان شناسی در خراسان جنوبی نیز در گفتگو 
با خبرنگار آوا  گفت: از علل بنیادین همسرآزاری بی اطالعی  
فرد آزار دهنده و همچنین فرد آزار دیده از مصادیق همسر 

آزاری است. بهناز ذال با بیان اینکه  بسیاری از افراد به دلیل 
سطح سواد پائین و یا مسائل فرهنگی نسبت به حقوق متقابل 
زن و شوهر آگاهی ندارند ادامه داد:  به دلیل اینکه معتقدند که 
حفظ خانواده با اهمیت تر از خود آنها و سالمتی شان می باشد 

خشونت و آزار همسرانشان راتحمل کنند.

الزمه آموزش مهارت های زندگی 
در کاهش خشونت خانگی

دارند  مردان حق  که  باور  این  با  گاهی  داد: حتی  ادامه  وی 
پرخاشگری کنند و عصبانی باشند و زنان باید سکوت کنند و 

تحمل خشونت نشان از سازگاری آنها دارد بزرگ می شوند، 
بنابراین افزایش آگاهی زنان و همچنین مردان سهم بسیاری 
و  روانشناسی  دکترای  دارد.  خانگی  کاهش خشونت های  در 
از  اینکه  بیان  با  استان  بهزیستی  کارشناس مشاوره سازمان 
آنجایی که غالباً زنان و یا مردان خشونت دیده  تسلط کافی 
به مهارت های ارتباطی، مهارت های حل مسئله و مهارت های 
زندگی ندارند، خشونت پذیر می شوند، اظهار کرد: لذا آموزش 
مهارتهای زندگی خصوصا مهارتهای ارتباط موثر و حل مساله  

می تواند موجب کاهش خشونت و آزار همسر شود. ذال بیان 
کرد: گاهی اوقات فرد آزاد دهنده دچار اختالالت روانی است 
و کنترل کافی در مورد رفتار خود ندارد در این مواقع، شناسایی 
فرد  برای  درمانی  مداخالت  و  اختالل  موقع  به  تشخیص  و 

ازاردهنده می تواند راه گشا باشد.

آمار دقیق و درستی از همسر آزاری وجود ندارد

وی با اشاره به اینکه متاسفانه به دلیل نبود آمار درست و دقیق 
از وجود همسر آزاری نمی توان بطور قطع گفت آیا آمار همسر 
ازاری بیشتر شده یا نه، خاطر نشان کرد:  اما آنچه واضح و روشن 

است سطح آگاهی مردم از این پدیده بیشتر از قبل شده و آشنایی 
مردم با نهادها و مراجع ذی صالح پیگیری خشونت ها افزایش 
یافته بنابراین میزان مراجعه مردم به این نهادها و مراجعه برای 
یافته است.این مشاوره خانواده   افزایش  دریافت خدمات الزم 
تاکید کرد: قوانین موجود در جامعه عموما  در مورد خشونت 
های فیزیکی است که منجر به صدمات جسمی شوند اما از سایر 
مصادیق همسر ازاری مثل توهین و تحقیر، خشونت جنسی، 
نبود استقالل همسر خصوصا استقالل مالی ،حمایتی ندارد. وی 

با اشاره به اینکه اثبات انواع غیر فیزیکی همسر آزاری راحت 
نیست، افزود:   این موضوع بیشتر به  مولفه های فرهنگی عمیق 
و پایدار جامعه ما بر می گردد که تغییر آن به راحتی صورت نمی 
گیرد. ذال با بیان اینکه فرد پرخاشگر باید به این باور برسد که 
نگرش و رفتارش اشتباه و نادرست است و به دیگران و حتی 
خودش لطمه وارد می کند، یادآور شد: در عین حال فرد آزار دیده 

نیز باید بداند که در پرخاشگری انجام شده  چقدر سهم دارد.  

مراجعه اجباری به مرکز مشاوره
 کاری بیهوده است

تهدید  و  اجبار  به  مشاوره  مراکز  به  مراجعه  وی   گفته  به 
ندارد.  دربر  مفیدی  نتایج  که  است  ای  بیهوده  و  کارعبث 
باید  اینکه فرد پرخاشگر  با بیان  کارشناس ارشد روانشناسی 
و  خانواده  بنیان  ماندن  پایدار  برای  که  برسد  نتیجه  این  به 
ایجاد  درخود  تغییراتی  باید  همسرش  روانی  بهداشت  حفظ 
باید در کنارش  او نیز  ادامه داد:  در این فرایند همسر  کند، 
تمامی  اتهام و واگذار کردن  انگشت  قرار گیرد. نشانه رفتن 
بار مسئولیت خشونت  به سمت فرد آزار دهنده نیز در نبود 
تمایل به تغییر در وی موثر است. کارشناس مشاوره سازمان 
نبود  آزار،  دالیل  از  اینکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  بهزیستی 
مداخله  فرایند  بنابراین  است  دیده  آزار  فرد  ارتباطی  مهارت 
در خشونت و همسر ازاری باید متقابل بوده و هر دو نفر را 
در درمان درگیر کند بطوریکه اصالح رابطه دوطرفه مد نظر 
به  پرخاشگر  فرد  مقابل  در  واکنش  اینکه  بیان  با  باشد. وی 
دو صورت باید انجام شود،  واکنشهای کوتاه مدت و آنی و 
واکنشهای درازمدت و برنامه ریزی شده، عنوان کرد: هیجانی 
که هنگام پرخاشگری فرد را درگیر می کند زودگذر است برای 
همین نیاز به واکنش سریع دارد و عمدتا سطح باالی هیجان 
منفی در فرد پرخاشگر منجر به رفتار خشونت آمیز می شود. 

درک میزان هیجان منفی فرد پرخاشگر

ذال اظهار کرد: در چنین شرایطی می توان با همدلی با فرد 
پرخاشگر و درک میزان هیجان منفی وی، در کاهش سطح 
با فرد  ارامش  با  برخورد  اینکه  بیان  با  بود. وی  هیجان موثر 
پرخاشگر و پیشگیری از تحریک وی باعث می شود. هیجان 
منفی در ما نیز از بین رفته و واکنش متقابلی نداشته باشد، ادامه 
داد: در عین حال بکارگیری مهارت حل مسئله و واگذار کردن 

گفتگو در مورد مشکل ایجاد شده به زمان مناسب می تواند از 
رفتار فیزیکی منفی وی جلوگیری کند. به گفته وی در این 
مواقع از فرد پرخاشگر خواسته می شود به دلیل عصبانی شدن 
و کمبود آمادگی دو طرف، بعدا و در زمان مشخص دیگری در 

مورد مسئله پیش آمده صحبت کنند. 
رفتار  یک  پرخاشگری  اینکه  به  اشاره  با  روانشناس  این 
یادگرفته شده در طول زمان است، بیان کرد:  بنابراین باید 
داد.  یاد  فرد  به  زمانی  بازه  یک  طول  در  را  جایگزین  رفتار 
مراجعه به درمانگر و آموزش مهارتهای الزم و یا در صورت 
نیاز درمانهای دارویی و روان درمانی راهکار موثری است. ذال 
با اشاره به اینکه نقش خانواده ها در پرخاشگری بسیار پررنگ 
است زیرا یکی از علل اصلی پرخاشگری، رفتارهای آموخته 
شده فرد در خانواده است، تاکید کرد: معموال افراد پرخاشگر 
درخانواده خود الگوهایی رفتاری از پرخاشگری و حتی خشونت 
ادامه داد: در  اند. وی  انها یاد گرفته  از  اند و  فیزیکی داشته 
چنین خانواده هایی افراد رفتار درست و مورد پسند وهمچنین 
مهارتهای الزم برای برقرار ارتلباط موثر را یاد نمی گیرند ، 
برعکس می اموزند که باداد و بیداد و خشونت و کتک زدن و 

یا توهین کردن به خواسته خود برسند .

گاهی خانواده ها تقویت کننده 
رفتار پرخاشگرانه هستند

کارشناس مشاوره سازمان بهزیستی استان با بیان اینکه گاهی 
خانواده ها تقویت کننده رفتار پرخاشگرانه هستند، افزود: با نبود 
واکنش مناسب درمقابل پرخاشگری و یا حتی جواب دادن به 
خواسته های وی در هنگام عصبانیت، او را تقویت می کنند 
که به رفتارش ادامه دهد.   وی ضمن اشاره به اینکه با توجه به 
اینکه برخی افراد نمی دانند و یا یاد نگرفته اند که رفتارشان در 
مقابل همسر و یا دیگر اعضا خانواده می تواند نوعی خشونت 
باشد پس به رفتارشان ادامه می دهند، عنوان کرد:  خصوصا 
اینکه از لحاظ فرهنگی نیز حق را به خود می دهند. وی تاکید 
و  آزاری  از مصادیق خشونت و همسر  آگاهی  بنابراین  کرد: 
همچنین درک آسیبی که به دیگران وارد می کنند می تواند 
رفتارش  تغییر  برای  تالش  و  ازاردهنده  فرد  نگرش  درتغییر 
موثرباشد. وی یادآور شد: بسیاری ازافراد وقتی برای مشاوره 
مراجعه می کنند اعالم می کنند “من نمی دانستم همسرم از 
این طرز حرف زدن و یا از رفتارم ناراحت می شود چون فکر 

می کردم رفتارم درست است”.
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 کا

س:
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  آموزش زندگی به زوجین در معرض خشونت الزم است
همسرآزاری، آسیب اجتماعی پرچالش در خراسان جنوبی

خرده فروشی سوخت چگونه زمینه ساز اختالس می شود؟

خراسان جنوبی  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  مدیر شرکت 
با اشاره به تصمیم دولت و مجلس شورای اسالمی مبنی بر 
عرضه بنزین در جایگاه های سراسر کشور از 20 مرداد با ارائه 
به  کارت سوخت  اجرای طرح  گفت:  کارت هوشمند سوخت، 
منزله سهمیه بندی و یا افزایش نرخ نیست و صرفا برای جلوگیری 
از قاچاق سوخت است.مردانی در گفت وگو با فارس، از مصرف 
بیش از 13 میلیون و 305 مترمکعب CNG در سه ماهه نخست 
امسال در استان خبر داد و اظهار داشت: به ازای مصرف گاز طبیعی 
فشرده CNG در سه ماه اول سال جاری، حدود 13 میلیون لیتر 
بنزین در استان صرفه جویی شده است.وی از وجود 24 جایگاه 
CNG در استان خبر داد و با بیان اینکه 8 باب دو منظوره و 16 

باب تک منظوره است، بیان داشت: فرآورده های نفتی در استان 
از طریق 109 جایگاه عرضه در استان و دو انبار توزیع می شود.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی از 
عملیات گازرسانی به 451 واحد صنعتی و تولیدی در استان خبر 
داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه ها در سال 97 آغاز شده که 

امیدواریم در سال جاری به بهره برداری برسد.

کاهش ۹ درصدی مصرف نفت سفید در سال ۹۷
مردانی اعالم کرد: سال 97 در خراسان جنوبی 74 میلیون و 738 
هزار لیتر نفت سفید توزیع شد که این رقم در سال قبل آن 82 
میلیون و 328 هزار لیتر بود و نشان می دهد که مصرف نفت سفید 

در سال گذشته حدود 9 درصد کاهش داشته است.
وی مصرف CNG استان در سال گذشته را 54 میلیون و 442 
هزار و 227 مترمکعب اعالم کرد و گفت: در مجموع مصرف 
گاز CNG استان نسبت به سال گذشته )96( 7.5 درصد بیشتر 
بوده است.مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی با تأکید بر اینکه 
نظارت کافی بر توزیع عادالنه سوخت در استان انجام می شود، 
تصریح کرد: در راستای پیشگیری و مبارزه با قاچاق فرآورده های 
نفتی، اقدامات کنترلی و نظارتی شامل شناسایی کارت های مهاجر 
و سرگردان در جایگاه، کنترل تراکنش های جایگاه در بازه زمانی 

ماهیانه و استخراج تراکنش های مشکوک انجام می شود. 

اجرای طرح کارت سوخت به منزله
 سهمیه بندی و یا افزایش نرخ نیست

مردانی با اشاره به تصمیم دولت و مجلس شورای اسالمی مبنی 
بر عرضه بنزین در جایگاه های سراسر کشور از 20 مرداد با ارائه 
کارت هوشمند سوخت، مطرح کرد: اجرای طرح کارت سوخت به 
منزله سهمیه بندی و یا افزایش نرخ نیست و صرفاً برای جلوگیری 
به دلیل  قاچاق سوخت  از  زیرا بخشی  است،  قاچاق سوخت  از 
سوءاستفاده از کارت های شخصی دیگران و خرده فروشان است.
وی بیان کرد: آن دسته از صاحبان خودروها که کارت هوشمند 
سوخت خود را گم کرده و براساس فراخوان قبلی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی، اطالعات خود را در سامانه دولت ثبت 

کرده اند به ثبت نام مجدد نیازی ندارند و کارت هوشمند سوخت 
آن ها براساس ثبت نام انجام شده قبلی صادر می شود.وی اضافه 
کرد: اگر عده ای از شهروندان کارت هوشمند سوخت خود را گم 
کرده و در فراخوان قبلی از طریق سامانه دولت ثبت نام نکرده اند، 
می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس 10+ یا سامانه  دولت همراه 
به ترتیبی که متعاقباً اعالم می شود، برای صدور کارت هوشمند 

سوخت المثنی اقدام کنند.

خودروهای دولتی و خارجی؛ 
مشمول دریافت کارت سوخت

مردانی در خصوص کارت سوخت خودروهای دولتی و خارجی، 
سوخت  کارت  دریافت  مشمول  نیز  خودروها  این  کرد:  اعالم 
می شوند و باید تا قبل از رسیدن 20 مرداد نسبت به ثبت نام دریافت 
کارت های  وجود  به  همچنین  نمایند.وی  اقدام  سوخت  کارت 
سوخت صادر شده در دفاتر پستی استان خبر داد و گفت: تعداد 
استان  پستی  باجه های  در  و  زیادی کارت سوخت صادر شده 
موجود است، لذا از مالکان این کارت ها خواستاریم هر چه سریع تر 
برای اخذ کارت خود اقدام نمایند. وی از همشهریان خواست تا 
قبل از شروع طرح حداقل یک بار از کارت سوخت استفاده و 
سوخت گیری را انجام دهند و مطرح کرد: شهروندان می توانند با 
شماره گیری تلفن گویای 09627 هرگونه راهنمایی در ارتباط با 

کارت های سوخت را دریافت نمایند.

مردم فریب شایعات را نخورند/
 خرده فروشان؛ زمینه ساز اختالس!

مردانی با اشاره به شایعات موجود در زمینه کارت های سوخت، 
تصریح کرد: تنها مرجع اطالع رسانی در این زمینه سایت شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی، صداوسیما و خبرگزاری های معتبر است، 
لذا مردم فریب شایعات و اخبار غیرواقعی به ویژه کالهبرداری ها 
را نخورند.وی با بیان اینکه سیاست دولت کاهش خرده فروشی ها 

استان  در  داشت:  بیان  است،  سوخت  عرضه  جایگاه های  در 
خراسان جنوبی 41 جایگاه عرضه خرده فروشی سوخت داریم که به 
نسبت سایر استان های کشور بیشترین جایگاه را داریم. وی با اعالم 
اینکه جایگاه های جدیداالحداث نمی توانند براساس دستورالعمل 
تبیین کرد: در برخی موارد  باشند،  ابالغی خرده فروشی داشته 
جایگاه های خرده فروشی فرآورده ها را با مشکل مواجه کرده و 

سبب بروز اختالس ها می شوند.

اما و اگرهای عرضه بنزین با کارت سوخت

پاسخ مسئوالن به پیام شما نت
نتر

س: ای
عک
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به اطالع همشهریان عزیز می 
رساند:

ختم کالم ا... مجید به یاد اموات 
توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران سرطانی 

صعب العالج می شود.
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موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

خیارشور نول                                 35۰۰۰ تومان 
خیارشور یک                                  3۰۰۰۰ تومان 
خیار شور ویژه                                5۹۰۰۰ تومان
سس دبه قرمز رعنا                        76۰۰۰ تومان 
سس دبه سفید رعنا                     645۰۰ تومان 
سس دبه سفید کم چرب رعنا     545۰۰ تومان 
پنیر پیتزا قرمز                               ۲۰3۰۰ تومان
استیک پاک جم           )بسته ای(  ۲18۰۰ تومان
همبرگر 6۰ درصد پاک جم            18۲۰۰ تومان

همبرگر 6۰ درصد مام                    ۲15۰۰ تومان 
همبرگر 3۰ درصد مام                      ۹5۰۰ تومان
کبک منجمد               )کیلویی(     47۰۰۰ تومان 
بلدرچین منجمد          )کیلویی(   365۰۰ تومان
خالل سیب زمینی         )کیلویی(  1۹5۰۰ تومان
انواع سس تک نفره رعنا            ۲۲5 تومان
کاغذ کاهی ساندویچ               1۹8۰۰ تومان
پالستیک ساندویچ          )بسته ای( 31۰۰ تومان
متاالیز ساندویچ                           365۰۰  تومان

 دالیــا پروتئیـــــن

آدرس: بازار روز پاسداران ۰۹۹۰11۲578۹- ۰563۲44۲876 بهروش



موفقیت و انرژی

متعهد باشید

خود را با افراد مثبت احاطه کنید

خبر خوب این است که همیشه فرصت هایی تازه 
برای خوشحال بودن وجود دارد. یک اشتباه بزرگی 
که آدم ها مرتکب می شوند این است که متوجه 
نیستند خوشحالی انتخابی انفرادی است. ولی هر 
انتخاب ما تحت تأثیر آدم هایی قرار می گیرد که 
های  آدم  بتوانید  شما  اگر  هستند.  ما  زندگی  در 
بهتری را وارد زندگی خود کنید، احتمال خود در 
رسیدن به خوشحالی و موفقیت را نیز به طرز قابل 

توجهی افزایش می دهید.
در  را  تأثیر  ترین  مهم  مثبت  اجتماعی  ارتباط 
خوشحالی بلندمدت دارد. خوش آمدگویی به فردی 
مثبت در دنیایتان می تواند یکی از مهم ترین انتخاب 

های شما برای رسیدن به خوشحالی باشد.

از پاسخ های مثبت خود محافظت کنید 

من معموال صبح زود از خواب بیدار می شوم و زمان 
کافی برای مطالعه جراید، مدیتیشن و نوشتن دارم. 
شما چه زمانی از روز را برای انجام این کار مناسب 
می دانید؟ من پیشنهاد می کنم که حدود 10 الی 15 
دقیقه از زمان خود را به این کارها اختصاص دهید.

من لیستی از چگونگی گذران ساعت های بیداری ام 
تهیه کردم و پذیرفتم که بیش از حد کار برای انجام 
دادن دارم. البته از هر کاری که انجام می دادم لذت 
می بردم، اما زمان کافی برای کمک به مهم ترین 

قسمت های زندگی ام را نداشتم. 
اگر به چیزی متعهد شدید، حضور خود را برای انجام 
آن نشان دهید. اما به یاد داشته باشید، شما می توانید 
بگویید نه. وقتی  در مورد کاری که می خواهید انجام 
دهید صادق باشید، افراد نیز به شما احترام خواهند 
گذاشت و می دانند که شما قصد دارید زمان خود را 
در کجا صرف کنید. شما باید در زندگی رک باشید. 
برای محافظت از زمان تان، به خودتان اجازه دهید 

که به بعضی چیزها بگویید نه!
چیزی که یاد گرفتم این بود: ما به سادگی نمی توانیم 
همه آن را انجام دهیم. هر موقع که به چیزی پاسخ 
مثبت می دهیم، درواقع این به معنای پاسخ منفی ما 
به چیزی دیگر است. این نکته ضروری است که ما 
مرزهایی را با دیگران تعیین کنیم و مطمئن شویم که 
آن چیزهایی که برای انجام دادن شان برنامه ریزی 
می کنیم را پیگیری خواهیم کرد. من شما را به این 
چالش دعوت می کنم که نقطه پیک تقویم خود را 
مشخص کنید و از خود بپرسید: آیا برنامه من برای 

هفته، ارزش هایم را منعکس می کند؟
 بهره وری بیشتر به معنای انجام دادن کارهای بیشتر 
نیست. بلکه به این معناست که برای چیزهایی که به 

آن اهمیت می دهیم بیشتر کار کنیم.

مزایای شگفت انگیز 
کلسیم و منابع آن

کلسیم به حفظ استخوان ها کمک می کند و باعث 
کاهش تراکم استخوان می شود که بخشی طبیعی از 
روند پیری است. شیر، پنیر، ماست، آجیل ها و دانه ها، 

لوبیا، انجیر، کلم بروکلی، حاوی میزان کافی کلسیم 
هستند.  همچنین بسیاری از نوشیدنی ها، از جمله شیر 
سویا حاوی کلسیم است. پوسته تخم مرغ نیز حاوی 
کلسیم است و می تواند به عنوان یک پودر خرد شده 

به مواد غذایی و نوشیدنی اضافه شود.

 مصرف کندر موجب پیشگیری
 از بروز سرطان می شود 

کندر طبیعت گرم و خشک دارد و موجب تقویت 
حافظه و رفع فراموشی می شود.

کندر قند و چربی خون را کاهش می دهد و از کبد 

محافظت می کند، مصرف کندر موجب پیشگیری 
سرطانی  ضد  اثرات  و  می شود  سرطان  بروز  از 
برای  کندر  مصرف  همچنین  دارد  قدرتمندی 

بهبود بلع در کودکان و بهبود تنفس موثر است.

مصرف ضد آفتاب
 در روزهای گرم تابستان

روزهای بلند و آفتابی تابستان می تواند برای بزرگترین 
اندام بدن انسان یعنی پوست خطرناک باشد. وقت 
گذراندن طوالنی مدت در فضای باز بدون استفاده 

از کرم های ضد آفتاب می تواند به آفتاب سوختگی 
شدید منجر شده و به واسطه بروز چین و چروک، 
خطوط و لکه های خورشیدی به پیرتر شدن ظاهر 
پوست منجر شود. همچنین، این شرایط خطر ابتال 
به سرطان پوست را افزایش می دهد. پس روزانه کرم 

ضد آفتاب را چند بار تجدید کنید.

مصرف خرما موجب
 کاهش آلزایمر می شود

روش های گوناگونی برای به چالش کشیدن مغز و 
حفظ شرایط مطلوب آن وجود دارند که بسیاری از 
آنها بر تغذیه مناسب و سالم برای پاک نگه داشتن 

مسیرهای مغزی متکی هستند. مصرف خرما نشان 
داده است نشانگرهای التهابی که با نرخ های باالتر 
بیماری آلزایمر مرتبط هستند را در قشر خاکستری 
مغز کاهش می دهد.همچنین، برخی مطالعات  نشان 
داده اند که مصرف خرما پتانسیل پیشگیری از تشکیل 

پالک های پروتئین بتا آمیلوئید در مغز را دارد.

کاهش اسید معده 
با دارو!

کارشناسان سالمت توصیه می کنند افراد برای کاهش 
میزان اسید معده خود از دارو استفاده کنند؛ اما کاهش 
اسید  رفالکس  ندارد.  ضرورتی  هم  همیشه  اسید 

همیشه هم ناشی از زیاد بودن اسید معده نیست و 
ممکن است در اثر کم بودن میزان مایع گوارشی در 
بدن یک فرد ایجاد شود.گروهی از ماهیچه ها در معده 
مسئولیت نگهداری از مایعات گوارشی را برعهده دارند 
که اگر اسید کافی برای هضم غذا موجود نباشد، اجازه 

ورود آنها را به مری می دهند.

نوشیدن آب در وقت خواب و بعد از خواب توصیه نمی شود و ممنوع است. بعد از صبحانه تا 2 ساعت آب 
نخورید ، صبحانه را به تدریج بخورید و بعد از صبحانه، حدود 2 ساعت چیزی نخورید به خصوص آب. 
نوشیدن آب بعد از خوردن برخی میوه جات اصال توصیه نمی شود ، در پاسخ به اینکه بعد از کدام میوه ها 
نباید آب بخوریم باید گفت بعد از خوردن میوه های تر مثل هندوانه و مرکبات مصرف آب سبب ضعف می 
شود زیرا مصرف آب موجب فساد هضم در معده می شود، همچنین بعد از خوردن زردآلود نیز مصرف آب 
مضر است. خوردن آب بالفاصله بعد از غذا سبب کاهش حرارت معده و سوء هاضمه می شود. دو لیوان آب 
در صبح بعد از بیدار شدن )به فعال کردن اعضای داخلی کمک می کند(، یک لیوان آب 30 دقیقه قبل از 

غذا ) به هضم غذا کمک می کند(

کودکانی که در کنار خانواده غذا می خورند بیشتر میوه و سبزیجات استفاده می کنند و کمتر به طرف نوشابه ها و 
غذا های سرخ کرده می روند. همچنین برنامه غذایی این گروه از کودکان، مواد مغذی بیشتری مانند آهن، کلسیم و 

فیبر دارد. غذا خوردن در کنار خانواده روی هر دو بحث تغذیه و ارائه غذای سالم تاثیر دارد.
غذا خوردن در کنار خانواده، بهترین موقعیت برای والدین است تا فرزند خود را با غذا های جدید آشنا کنند و سلیقه ی 
چشایی او را گسترش دهند.کودکانی که مرتب با والدین خود غذا می خورند کمتر دچار افسردگی و اختالالت 
تغذیه ای می شوند. وقتی کودک غمگین است و احساس افسردگی می کند، غذا خوردن در کنار خانواده می تواند برای 
او التیام بخش باشد. این مورد درباره اختالالت تغذیه ای نیز بسیار موثر است. خوردن مرتب غذا با والدین کمک 

می کند مشکالت خیلی سریع شناسایی و با آن ها مقابله شود.

اهمیت غذا خوردن فرزندان کنار خانوادهبدترین زمان ها برای نوشیدن آب

سعي کنید هدف صحیح از زندگي را بیاموزید. اهداف کوتاه مدت 
و دراز مدت خود را مشخص کنید و طبق آن گام هاي استوار 
بردارید. با درونگري افکار خود را مورد بررسي قرار دهید و عینک 
بدبیني را ازچشمان تان بیرون بیاورید. بدانید که ریشه درک 
نادرست از زیبایي هاي زندگي خیالبافي ها، سوء ظن ها و افکار 
منفي و نادرست است؛ پس سعي کنید خود را از شر اینگونه 
افکار و تخیالت رهایي بخشید. با خود قرار بگذارید تا همیشه 
فکر و احساس مثبت داشته باشید. با تمرین و تلقین به نفس بر 
روي احساسات و افکار مثبت تمرکز داشته باشید. هرگاه تفکر 
منفي یا احساس غلط سراغ تان آمد، سریع فضا را عوض کرده 

و زیبایي هاي زندگي و موفقیت ها و نقاط روشن زندگي خود 
یا دیگران را یادآوري کنید. یک قدم جلوتر از زندگي باشید. 
نگذارید رویداد ها و اتفاقات زندگي براي شما تصمیم بگیرد و 
مسیر زندگي شما را تعیین کند؛ بلکه خود براي خودتان تصمیم 
بگیرید و مسیر زندگي تان را با توجه به توانمندي ها و انگیزه ها 

به دلخواه مشخص کنید.
از زندگي همیشه انتظار خوشي و راحتي نداشته باشید، دنیا مملو از 
شیریني ها و تلخي هاست، روزي به نفع تو و روزي علیه توست. 
بدانید که اگر قدرت دید وسیع و واقع نگر داشته باشید، این 
سختي ها و مشکالت را هم زیبا مي بینید؛ چرا که سربلندي از 

این آزمایشات باعث رشد و تکامل شما مي شود که دست یابي به 
سعادت و کمال از بهترین زیبایي هاست.

صبور و بردبار باشید. بدانید که پایان هر سختي، گشایش و راحتي 
است پس با تالش و کوشش خود سختي ها را پشت سر بگذارید 
که این خود خیلي لذت بخش است. استعداد ها و توانمندي هاي 
خود را کشف و شکوفا  سازید و سعي کنید فرد مفیدي باشید تا 
احساس رضایت و شادکامي در زندگي داشته باشید. زندگي را 
سخت نگیرید، زندگي راحت تر از آن است که شما مي اندیشید. 
در زندگي قانع و میانه رو باشید.اجتماعي باشید، صله رحم کنید و 

با افراد مثبت اندیش و موفق معاشرت کنید.

زندگی از این زاویه زیباتر است

آیه روز

و ما آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حق نیافریده  ایم و یقینا قیامت فرا خواهد رسید 
پس به خوبی صرف نظر کن. )سوره حجر/آیه ۸5(

سخن روز

به زیبایي بیاندیش، نه براي انگیزش که در جهت تعالي. زیبایي به هر جا آرامش مي آورد ، چه دست ساز 
انسان چه طبیعي. )پاول ویلسون(
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قابل توجه عالقه مندان به حرفه خبرنگاری
روزنامه آوا در نظر دارد: 

دوره آموزش خبرنویسی و گزارش نویسی 
را به مدت محدود برگزار و از پذیرفته شدگان نهایی دوره 

جهت همکاری  در روزنامه دعوت به  عمل می آورد
 لذا عالقه مندان در صورت تمایل می توانند جهت ثبت نام

 به دفتر روزنامه واقع در میدان شهدا - شهدا ۸ 
ساختمان آوا مراجعه و ثبت نام نمایند.
واحد خبر روزنامه آوای خراسان جنوبی

سرویس کولر در اسرع وقت 
۰915۰9۰2993

گوشت گوسفندی )بره(
 با برنـج ایـرانی

چلو ماهیچه                       ۷۰۰۰۰
چلو گوشت                        ۶۰۰۰۰
چلو سلطانی                     ۵۴۰۰۰
چلو برگ                           ۳۸۰۰۰
چلو بختیاری                     ۳۳۰۰۰
اکبر جوجه                       ۲۵۰۰۰
قیمه و قورمه سبزی            ۲۶۰۰۰
ماهی کبابی و سرخ شده     ۳۰۰۰۰ 
چلو مرغ خورشتی )مجلسی(    ۱۷۰۰۰
چلومرغ سرخ شده مخصوص    ۱۹۰۰۰
چلوکباب کوبیده                ۲۲۰۰۰
چلو جوجه کباب                ۲۰۰۰۰
آبگوشت )گوشت گوسفند(       ۲۰۰۰۰
استامبولی )۱۰۰ درصد گوشت(        ۱۶۰۰۰

گوشت گوساله
 با برنـج پاکستـانی

چلوکباب تک سیخ ۱۰۰ گرمی  ۹۵۰۰ 
جوجه کباب ۱۵۰ گرمی       ۹۰۰۰
چلومرغ مخصوص)سرخ شده(             ۹۵۰۰
چلومرغ خورشتی )مجلسی(  ۸۵۰۰
چلو قیمه و قورمه سبزی    ۸۵۰۰
ماکارونی                              ۵۰۰۰ 
استامبولی گوشت مرغ با سویا    ۶۵۰۰ 
عدس پلو با ماست              ۴۰۰۰

خیابان مدرس، تقاطع پارک توحید به سمت پاسداران ، خیابان خلیل طهماسبی

قیمت ها به تومان می باشد

برای تهیه این منو با شماره های 
۰۹۱۵۵۶۱۶۱۸۱ -324۶3۱۹۰

تماس بگیرید
برای تهیه این منو

 با شماره 324۶33۵4  تماس بگیرید

هزینه پیک موتوری

 در محدوده رستوران

 ۱۰۰۰ تومان

به یک حسابدار با تجربه خانم و یک 
سرایدار جهت همکاری در تاالرنیازمندیم. 

آدرس: شوکت آباد   ۰۹۱۵۵۱۰۴۱۶۶

یک شرکت پخش مواد غذایی
 به افراد ذیل نیازمند می باشد:

منشی خانم ۲ نفر- توزیع کننده ۵ نفر  
مسئول مطالبات ۳ نفر

 انباردار ۱ نفر
۰۹۱۵۸۱۵۶۰۹۰ - ۳۲۳۲۹۰۴۳

فروش خانه باغ زیبا در روستای 
خراشاد - ۲ خواب - سند 

امتیازات تکمیل - حدود ۱۲ 
درخت - قیمت توافقی

۰۹۳۹۷۴۰۳۸۲۸

فروش مغازه مواد غذایی واقع در سه راه 
اسدی - نبش کوچه مصلی

 ۰۹۱۵۶۰۳۵۹۵۷ - مالداری

 پروانه اشتغال به کار به شماره ۶-۳۹-۰۰۲۶۲ 
به نام  محمد علی انصاریان به شماره ملی 

۰۶۵۱۱۰۸۳۷۳ مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط  می باشد.
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

راه و شهرسازی اقدام کند

 مدارس استیجاری و دغدغه 
کمبود فضای آموزشی

کاری-  روز گذشته رئیس سازمان مراکز و مدارس 
غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 
استیجاری اند  غیردولتی  مدارس  درصد  از ۸۵  بیش 
و اجاره بها به شدت افزایش یافته است درحالی که 
نمی توانیم بیش از نرخ تورم افزایش شهریه داشته باشیم 
گفت: شهریه مصوب با آنچه در واقعیت است، تناسب 
ندارد. سرانه تعداد دانش آموزان خیلی بیشتر از مدارس 
داد: ۱۶ هزار مدرسه  ادامه  وند  زینی  است. مجتبی 
غیردولتی داریم. این ارقام را از حیث فضا، نیروی انسانی 
و سرانه درنظر بگیرید. دولت برای هر دانش آموز حدود 
۴ میلیون تومان بطور میانگین هزینه می کند که به غیر 
از کمک هایش به آموزش و پرورش در طول چند سال 
اخیر بابت تخصیص های ۱۱۰ درصدی هرساله، تجهیز 
مدارس، معوقات و رتبه بندی است.براساس آمار سایت 
آموزش و پرورش تعداد مدارس  این استان  2,۱97  و 
تعداد کالس درس  7,۴97  است و با کمبود کالس 
و درس روبرو هستیم و بسیاری از مدارس دو شیفته 
هستند. سال گذشته مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی مهمترین دغدغه آموزش و پرورش را کمبود 
فضای آموزشی دانست و افزود: نیازمند 3۸۰ فضای 
آموزشی هستیم که با توجه به مهاجرتها بیشترین نیاز 
به کالس درس در بیرجند است و امسال در بیرجند 
مجبور شدیم ۶۰ واحد آموزشی را دو نوبته کنیم.وی 
اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی دغدغه دیگر آموزش 
و پرورش است که سهمیه دانشگاه فرهنگیان در استان 
کم است و تعداد بازنشستگی همکاران ما زیاد است و 
جذب نیرو کفاف کمبودها را نمی کند .خبر خوب  سال 
گذشته هم بازگردانده شدن سه هزار و ۸۴3 دانش آموز 
بازمانده از تحصیل مناطق حاشیه نشین کشور با استفاده 
از فضاهای استیجاری آموزشی بود.  معاون امور علمی، 
فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در بازدید از 
مدرسه ای در بافت فرسوده شهر با بیان اینکه از فضای 
خانه های قدیمی به شکل استیجاری به عنوان مدرسه 
می توان استفاده کرد گفت: برای بازسازی مدارس 
بافت فرسوده در صورتی که پروژه واحدی تدوین شود، 
کمک می کنیم.  معاون فنی اداره کل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس خراسان جنوبی نیز در این بازدید گفت: 
پنج مدرسه با ۴۱ کالس درس در بافت فرسوده بیرجند 
وجود دارد که برای بازسازی آن ۱2 میلیارد تومان اعتبار 
ابراهیم آبادی افزود: ۱۴9 کالس  نیاز است. محمد 
تاکنون مقاوم سازی شده که زیربنای آن ۱3 هزار و 
۶۰۰ متر مربع بوده است. در این بازدید قول مساعد داده 
شد که در قالب یک ردیف جداگانه به عنوان مدارس 
بافت فرسوده اعتبار مورد نیاز بازسازی اختصاص یابد. 
امیدواریم با نزدیک شدن به مهر و بازگشایی مدارس 
دانش آموزان هم استانی دیگر با معضالت کمبود 
فضای آموزشی و دیگر وسایل رفاهی روبرو نباشند و 
از طرفی دولت هم فکری به حال مدارس فرسوده و 
استیجاری داشته باشد تا مسئوالن  نگران هزینه زیاد 
این مدارس نباشند و سال تحصیلی خوب و با خاطری 
آسوده را شروع کنیم.  . ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

حوادث

معاینه رایگان 120 بیمار در روستاهای قائن

صدا و سیما- گروه جهادی پزشکی شهید ناصری ۱2۰ بیمار سه روستای شهرستان قاین رارایگان معاینه کردند .مدیر گروه های جهادی بسیج سازندگی استان 
گفت : این گروه جهادی پزشکی با استقرار در روستاهای تیگاب، گرماب و امیرآباد سرچشمه  با ۸۰۰ خانوار جمعیت  خدمت پزشکی ارائه کردند.فریور نیا افزود: گروه 
جهادی شهید ناصری متشکل از یک پزشک عمومی، یک بهورز و دو جهادگر بود که عالوه بر خدمات پزشکی، خدمات فرهنگی و آموزشی هم به مردم ارائه دادند.

طرح استعماری ۲۰۳۰ چراغ خاموش درحال اجراست
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه 
دشمن اگر مرزهای عقیده و فکر را خراب کند همه 
چیز را خراب کرده است گفت: طرح 2۰3۰ چراغ 
برنامه  خاموش در کشور اجرا می شود و متأسفانه 
استعماری است که به وسیله خودمان اجرا می شود. 
به گزارش ایرنا، آیت  ا... عبادی صبح دیروز در دیدار با 
مسئوالن و کارکنان حفاظت اطالعات نیروی انتطامی 
و مرزبانی خراسان جنوبی اظهار  کرد: تمام تالش 

دشمن برای خراب کردن مرزهای عقیده و فکر است 
و دشمن اگر مرزهای عقیده و فکر را خراب کند یعنی 
همه چیز را خراب کرده است.عبادی با بیان اینکه در 
هر کاری چه فردی و چه اخالقی یا خانوادگی باید آن 
را با عدل منطبق کرد افزود: موضوع مرز و مرزبانی در 
ابتدا مرزهای کشوری را در ذهن تداعی می کند اما در 

موضوعات تخصصی و شناختی هرچیزی مرز دارد.
عبادی خطاب به مرزبانان گفت: این شما هستید که 

چه در قالب مرزبانی ها و چه در غالب حفاظت ها به 
عنوان بهترین دوستان گمنام برای جامعه، مکتب و 
انقالب خودتان کار و جامعه را حفاظت می کنید و 
گرنه اگر به اختیار برخی باشد هم کشور و هم نسل 
آینده را می فروشند.عبادی افزود:ریشه انواع و اقسام 
مفاسد موجود در دنیا اروپایی ها هستند و عجیب 
است با وجود انقالب بزرگ ایران هنوز برخی دنبال 

میفرانسه، آمریکا و انگلیس هستند.
مقا

س: 
عک

پروازهای حج تمتع از فرودگاه بین المللی بیرجند پایان یافت
پایان  از  استان  فرودگاه های  کاوش-مدیرکل 
موفقیت آمیز عملیات اعزام 2 هزار و ۵۰۴ زائر خانه 
خدا از فرودگاه  بین المللی بیرجند خبر داد. سالمی 
صبح دیروز در مراسم پایان عملیات اعزام زائران حج 
تمتع 9۸ اظهار  کرد: براساس برنامه  ریزی های انجام 
شده امسال بیش از 2 هزار و ۵۰۰ زائر در قالب ۱7 
کاروان از فرودگاه بیرجند و توسط ۱۰ پرواز به سرزمین 
وحی اعزام شدند.وی با اشاره به اینکه امسال عالوه 
بر کاروان های خراسان جنوبی دو کاروان از خراسان 
رضوی نیز از فرودگاه بیرجند اعزام شدند گفت: 2 
هزار و ۵۰۴ زائر به همراه بیش از ۴7 تن بار توسط 

ـ 3۰۰ شرکت هواپیمایی  ایرباس ۶۰۰  هواپیمای 
جمهوری اسالمی به سرزمین وحی عزیمت کردند.
مدیرکل فرودگاه هابا اشاره به اینکه پروازهای اعزام 
زائران خانه خدا از 2۵ الی 29 تیر انجام شد گفت: با 
برنامه ریزی های انجام گرفته و همکاری همه جانبه 
تمام واحدها و ادارات فرودگاهی و استانی، امسال 
فرآیند تحویل بار و بازرسی مسافر در بهترین شرایط و 
با کمترین مشکل و تاخیرانجام شد.سالمی یادآور شد: 
طی عملیات اعزام حجاج حج تمتع 9۸ در مجموع 
نزدیک به دو ساعت تاخیر و 3۰ دقیقه تعجیل در 
پروازها گزارش شده و فرودگاه بیرجند طی این ایام 

2۴ ساعته خدمات رسانی به زائران و مردم استان را 
بر عهده داشت.  وی اظهار امیدواری کرد: با تمهیدات  
انجام شده در مرحله بازگشت حاجیان نیز خدمات 
مطلوبی به حجاج ومستقبالن ارائه  شود. وی با اشاره 
به اقدامات انجام شده برای تسهیل ارائه خدمات و 
ارتقای سطح کیفیت خدمات فرودگاهی در عملیات 
حج گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در 
خصوص پروازهای حج، این اداره کل در راستای ارائه 
خدمات مناسب به زائران برای تجهیز و تأمین امکانات 
فرودگاهی برای هرچه بهتر برقرار شدن این پروازها 

اقدام کرده است.

زخم ۱۲۰ ملک تخریبی بر چهره بیرجند

حمل نهاده های دامی نیازمند توسعه خدمات ریلی

گروه خبر- معاون عمرانی و شهرسازی شهرداری 
 ۱2۰ بودن  بالتکلیف  از  گالیه مندی  بیرجندبا 
ملک تخریبی طی ۱2 سال گذشته درطرح فرزان 
موجود  نخاله های  و  نازیبا  چهره  کرد:  خاطرنشان 
این مسیر معضالت متعددی را ایجاد گرده و سبب 
مراجعات مردمی فراوان به شهرداری شده که انتظار 
می رود اداره راه و شهرسازی هرچه سریع تر این اراضی 
را تعیین تکلیف نماید. عدل در اولین نشست کارگروه 
استانی پیش بینی و پیشگیری از رشد و گسترش 
بافت های ناکارآمد شهری در سال جاری گفت: با توجه 
به الحاق منطقه 3۰۰ هکتاری مهرشهر به شهر بیرجند 
هنوز وضعیت جمع آوری آب های شهری و قنوات 
منطقه بالتکلیف است و دستگاه های خدمت رسان 
نسبت به حوزه های خدماتی توجه بیشتری داشته 
باشند. وی افزود: با توجه به اهمیت خدمات رسانی به 
مهرشهر و جلوگیری از فرار جمعیتی، شهرداری از سال 
گذشته ۶۰ درصد اقدامات را منعکس به این بخش 
کرده است اما متاسفانه برخی از موارد روند خدمات 

رسانی را کاهش می دهد.وی گفت: در این مدت سعی 
شده با اعتبارات کم آسفالت مهرشهر به نتیجه برسد و 
اگر دستگاه های مربوطه زمینی را برای بازارچه محلی 
واگذار کنند امکان انتقال بازارچه محلی ابوذر به این 

منطقه با توجه به ظرفیت های موجود وجود دارد. 

 هزینه اعتبار ۱۳ میلیارد تومانی
 در طرح فرزان بیرجند

معاون امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهردار 
بازگشایی معبر  به اهمیت  با توجه  بیرجند گفت: 
فرزان، شهرداری بیرجند ۱3 میلیارد تومان هزینه 
کرده اما هنوز در تامین زیرساخت هایی همچون آب، 
تامین شبکه های فاضالب و تاسیسات با مشکل 
مواجه است.وی ادامه داد: بالتکلیفی برخی امالک 
نقطه ای شرکت مادرتخصصی با محوریت راه و 
شهرسازی  از دیگر مشکالت موجود در این منطقه 
است که این امالک تخریبی و نیمه تخریب شده، 

خدمات شهری را با مشکل مواجه کرده است.

جعفر  بن  موسی  خیابان  محدوده  در  گفت:  عدل 
خیابان  اتصال  با  و  شده  حل  ترافیکی  مشکالت 
کارگران به شعبانیه در این منطقه هم با مشکلی 
مواجه نخواهیم بود اما در طرح پیاده روسازی خیابان 
جمهوری یک پارکینگ طبقاتی فعال است که سعی 

خواهیم کرد به زودی کلنگ زنی 2 پارکینگ دیگر را در 
منطقه عملیاتی کنیم.وی با بیان اینکه پیاده روسازی 
به معنای حذف پارکینگ ها نخواهد بود افزود: بیش از 
۱۰۰ پارکینگ خودرو مقطعی جاگذاری شده تا بازاریان 

با مشکلی مواجه نباشند.وی درخصوص کمربند سبز 
بیرجند با توضیح اینکه تاکنون 2۴.۵ هکتار مورد اقدام 
و ۱۴ هکتار به بهره برداری رسیده است گفت: طبق 
بررسی هاکمربند سبز بیرجند در ۶۰ هکتار اجرا خواهد 
شد.وی افزود: فاز اول این پروژه از میدان سفیر امید 

تا دانشگاه آزاد بیرجند ادامه دارد که به بهره برداری 
رسیده و فاز دوم شرق همین مسیر اجرا خواهد شد 
که امیدواریم با جاگذاری امکانات رفاهی و ورزشی 

رضایتمندی خوبی را به همراه داشته باشد.

 طرح پایلوت دهستان توانمند
 اجرا می شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری  
اهمیت  به  توجه  با  گفت:  هم  جنوبی  خراسان 
پایلوت  طرح  روستاییان،  مهاجرت  از  جلوگیری 
دهستان توانمند همزمان با سراسر کشور در یکی 

از دهستان های استان اجرا می شود. 
بی  مهاجرت  افزود:  نیا  وحدانی  االسالم  حجت 
گسترش  و  غیررسمی  سکونت های  سبب  رویه 
بافت های نامتعارف در حواشی شهرها می شود که 
طبق دستورالعمل این کارگروه در ۱7 بند تکالیفی 
در موضوع توانمندسازی روستاها به دستگاه ها ابالغ 
شده است.وی با بیان اینکه توانمندسازی روستاییان 
گفت:  داشت  برخواهد  در  را  معکوس  مهاجرت 
دهستان طرح توانمندسازی، طبق شاخص های مورد 
نظر انتخاب و به مرکز اعالم خواهد شد. وی اظهار 
کرد: در صورت موفقیت در طرح اول، توانمندسازی 

در سایر دهستان ها هم اجرا خواهد شد.

تاکید بر تسهیل امور مناطق ویژه 
حسینی- صبح دیروز رئیس سازمان امور اراضی 
کشور و معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 
به همراه استاندار خراسان جنوبی از منطقه ویژه 
اقتصادی بازدید کردند. صفدری زاده رئیس منطقه 
ویژه اقتصادی در این دیدار، با بیان این که در زمان 
حاضر ۴۴ سرمایه گذار در این منطقه فعالیت می 
فرصت  راستا ۸۴۸  همین  در  کرد:  اضافه  کنند، 
شغلی نیز ایجاد شده است. وی با اشاره به این که 
محدوده مصوب هیئت وزیران برای منطقه ویژه 
البته  بود، خاطرنشان کرد:  اقتصادی ۴۵۰ هکتار 
در انتخاب مناطق اشتباهی رخ داده بود و قسمتی 
از شمال محدوده دارای تپه بوده و عمال توجیهی 
برای تامین زیرساخت ندارد، لذا درخواست اصالح 
شمالی  محدوده  از  هکتار  کسر ۱97  و  محدوده 
و الحاق آن به محدوده جنوبی را ارائه دادیم که 
موافقت شد اما هنوز نقاطی تعیین تکلیف نشده و 
اعطای سند با مشکل مواجه شده است. به گفته 
وی برای تغییر کاربری برخی نقاط نیز 3۸۰ میلیون 
تومان درخواست شده است. همچنین معارضانی نیز 

برای این اراضی اقدام کرده اند.
صفدری زاده با بیان این که منطقه ویژه اقتصادی 
سیرجان ، کرمان و دوغارون بدون مشکل سند فعال 

است، ادامه داد: این گونه سرمایه گذار وقتی می بیند 
برای اخذ سند در منطقه ویژه بیرجند با مشکالتی 
مواجه است، سرمایه خود را به مناطق ویژه دیگر می 
برد. وی از تهیه طرح جامع توسعه منطقه ویژه توسط 
دانشگاه بیرجند خبر داد و گفت: در گذشته تصویب 

این طرح با موانعی رو به رو شد که اکنون مرتفع 
شده است و به زودی برای ارائه آن اقدام خواهیم 
کرد. وی تقاضا کرد: با مرتفع شدن مشکل سند،  
همزمان با اخذ پروانه بهره برداری سند مالکیت هم 

برای سرمایه گذار صادر  شود.

 معارضان بعد از راه اندازی 
منطقه ویژه آمدند

باقری مدیر کل اداره امور اراضی استان نیز با بیان 
این که طبق قانون ، ابتدا باید تمام اراضی منطقه 
ویژه به بهره برداری برسد تا طرح توسعه مجوز انجام 

داشته باشد، خاطرنشان کرد: برای معارضان نیز سه 
پیشنهاد داده شده و می توان عین زمین یا معوض 
آن را به آن ها واگذار کرده و یا هزینه معادل آن را 
پرداخت کرد. باقرپور معاون حفاظت اداره کل منابع 
طبیعی نیز با اشاره به این که این پالک سال ۸۱ 

کامال بالمعارض بود، اضافه کرد: با ایجاد منطقه ویژه 
و موقعیت خوبی که پیش آمد، عده ای معارض شدند 
و قانون نیز اجازه معترض شدن حتی به زمین دارای 
سند مالکیت دولتی را می دهد. از طرفی دامداران نیز 
حقوقی دارند که با این شرایط باید جبران شود. به 

گفته وی مبلغ تغییر کاربری بدون تغییر تعداد دام 
و روز و فقط بر اساس ضریب متناسب با سال 9۸ 
محاسبه شده است. اکنون نیز منطقه ویژه اراضی را 
فنس کشی کرده و تا زمانی که انتقال قطعی نیست 

می تواننداز ان استفاده کنند.

تالش برای تصویب طرح توسعه منطقه 
ویژه اقتصادی در20 روز آینده

در نهایت اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور با 
تاکید بر این که نگاه ما تسهیل امور مناطق آزاد و 
مناطق ویژه است، تصریح کرد: برای این موضوع 2 
الزام وجود دارد که از اختیارت من نیز خارج است، یا 
این که طرح جامع توسعه را هر چه سریعتر به شورای 
پژوهشی دبیرخانه ارائه دهید و پس از تایید به کارگروه 
تخصصی برود ، آن جا من نیز از طرح شما دفاع خواهم 
کرد ، در صورت تایید کمتر از یک ماه در هیئت وزیران 
مطرح می شود و در این شرایط وزیر نیز مخالفتی 
نخواهد  کرد. با تصویب طرح جامع مشکل سند نیز 
حل می شود. تالش ما نیز این است تا ظرف 2۰ روز 
آینده این موضوع اجرایی شود. الزام دوم در صورتی 
است که تصویب طرح جامع زمان بر شده باشد این 
گونه می توان برای مناطقی که زیرساخت در آن تامین 
شده، سند صادر کرد. وی همچنین پیشنهاد داد تا برای 
دریافت عوارض تغییر کاربری توافقاتی بین منطقه ویژه 
و منابع طبیعی و امور اراضی استان شکل بگیرد. برای 
حقوق عرفی معارضان نیز همچون امالک کشاورزی، 
با حداکثر مساعدت انجام گیرد تا نه حق دامدار تضعیف 

شود و نه سرمایه گذار دچار مشکل شود.

نی
سی

: ح
س

عک

نت
نتر

س: ای
عک

ری
صد

س: 
عک

نت
نتر

:  ای
س

عک

نت
نتر

س:ای
عک

  انتصاب معاون سیاسی و امنیتی 
فرماندار بیرجند 

دادرس مقدم- طی حکمی از سوی استاندار، سعید 
برقی به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
گفتنی  بیرجند منصوب شد.  فرمانداری شهرستان 
است سعید برقی از چهره های اصالح طلب طبس 
بوده و پیش از این به عنوان معاون سیاسی فرمانداری 

طبس فعالیت داشته است.

 روابط عمومی جهاد دانشگاهی 
 به عنوان روابط عمومی برتر معرفی شد

غالمی-در گردهمایی مدیران و فعاالن حوزه روابط 
عمومی جهاددانشگاهی، مدیر روابط عمومی جهاد 
دانشگاهی خراسان جنوبی به عنوان روابط عمومی برتر 
معرفی شد. در  این گردهمایی که با حضور رئیس جهاد 
دانشگاهی و معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برگزار شد از آسیه خزیمه نژاد مدیر روابط 

عمومی واحد خراسان جنوبی تقدیر شد.

 کشف  یک تن مکمل تاریخ منقضی
 در کارخانه خوراک دام

یک تن مکمل تاریخ منقضی از یکی از کارخانه های 
خوراک دام  استان کشف و ضبط شد. کارشناس اداره 
تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی گفت: دربازدید 
از بخشهای گوناگون کارخانه خوراک دام این مقدار 
مکمل تاریخ منقضی صورت جلسه و تا تعیین تکلیف 
قطعی در محل انبار کارخانه پلمپ شد.قهستانی از 
دامداران خواست خوراک دام و طیور مورد نیاز خود 
را از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند.
وی تأکید کرد: مواد اولیه، مکمل ها و محصوالت 
کارخانه های خوراک دام  مستمر  بازدید، نمونه برداری 

و آزمایش می  شوند.

سوخت  لیتر  هزار   ۴ سربیشه  انتظامی  *مأموران 
قاچاق را در بازرسی از 2 دستگاه  کامیون در این 

شهرستان کشف کردند.
*مرحله اول عمارت تاریخی کیانی زاده بشرویه در قالب 

اقامتگاه بومگردی به بهره برداری رسید.
*مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان گفت: خانواده های بیرجندی از طرح پویش فصل 

گرم کتاب در خراسان جنوبی استقبال کردند.
*مأموران انتظامی شهرستان خوسف از یک دستگاه 
اتوبوس 2۸2 میلیون ریال کاالی قاچاق کشف کردند.

*نمایشگاه عروسک های با حجاب من، در کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان درمیان گشایش یافت.
منزل  اسالمیه  باغشهر  شهروند  پرست  *وطن 
مسکونی خود را برای پذیرایی و اقامت زائران امام 

رئوف اختصاص داده است
* مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی از ثبت نام 
۱7۰ دانش آموز در مدارس صدرای استان برای سال 
تحصیلی آینده خبر داد و گفت: از این تعداد ۱2۰ نفر 

برای تحصیل در این مدارس پذیرفته خواهند شد.
*در پی بروز حادثه آتش سوزی در پارک جنگلی، 
نیروهای خدمات شهری در یک حرکت جهادی نسبت 
به جمع آوری شاخه های خشک از این پارک اقدام 

نمودند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری گردد.

  حکم  بازنشستگی سه نفر از 
مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان ، روستاییان و عشایر اهدا شد

کاوش-احکام مستمری بازنشستگان صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر با حضور مدیریت 
صندوق استان در روستای چاهداشی شهرستان نهبندان 
اهدا شد. فرج زاده ضمن حضور در جمع اهالی روستای 
چاهداشی و دیدار با روستاییان تاکید کرد: روستاییان قشر 
مقدسی هستند و  باید کارگزاران،  احکام بازنشستگی 
مستمری بگیران را در استان در منازل بازنشستگان 
اهدا کنند. وی در ادامه  با بیان مزایا  این صندوق و در 
خصوص عضویت در صندوق بیمه پرداخت  و به کمک 

دو برابری دولت در این بیمه نیز اشاره کرد.

برگزیدگان مسابقات قرآن  معرفی شدند 

 ایرنا - همزمان با اختتامیه چهل و دومین دوره مسابقات 
استانی قرآن کریم در خراسان جنوبی ۴۴ برگزیده این 
مسابقات معرفی و تجلیل شدند. مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه شامگاه جمعه در آیین اختتامیه چهل و دومین 
دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله استانی 
در فردوس با اشاره به جایگاه قرآن کریم در سالمت 
خانواده و جامعه گفت: مسابقات قرآن، جریان سازی 
این کتاب دینی و نهادینه شدن فرهنگ قرآن در بطن 
جامعه است. حجت االسالم بخشی پور  با بیان اینکه در 
مجموع پنج داور کشوری و هفت داور استانی این دوره 
از مسابقات قرآن را قضاوت کردند، اضافه کرد: در مرحله 
استانی این دوره از مسابقات ۴۴ نفر در رشته های قرائت، 
ترتیل، دعاخوانی، اذان، حفظ ۵، ۱۰ و 2۰ جزء و حفظ 

کل مقام های اول تا سوم را کسب و تجلیل شدند.

 اصالح پرداخت یارانه دستمزد
 به نفع شهرستانهای کم برخوردار

صداوسیما-دستورالعمل پرداخت یارانه دستمزد به نفع 
شهرستانهای کم برخوردار اصالح شد.مدیر کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس پیگیری های انجام 
شده اجرای طرح یارانه دستمزد مبنی بر احتمال عدم 
استقبال کارگاه های دایر در برخی شهرستانهای کم 
برخوردار به دلیل محدودیت در ظرفیت جذب نیروی 
یارانه دستمزد  ماده 3 دستورالعمل  اولی،  کار شغل 
اصالح شد.عباس رکنی افزود: بر اساس اصالحات 
انجام شده شهرستانهای کم برخوردار از اشتغال که نرخ 
بیکاری آنها باالتر از نرخ بیکاری کشور است، با اولویت 
از میانگین  شهرستانهای دارای نرخ بیکاری باالتر 
استانی، مطابق آخرین سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن از سوی مرکز آمار ایران در سال9۵مشمول 
این دستورالعمل شدند.وی گفت: مراکز استانی که 
نرخ بیکاری آنها باالتر از متوسط نرخ بیکاری استان 
باشد در طول اجرای برنامه پنج ساله ششم توسعه 
کشور،مشمول اجرای طرح یارانه دستمزد است. وی 
افزود: بر اساس دستورالعمل اصالحی نیروی کار شغل 
اولی شامل افراد دارای تحصیالت متوسطه)دیپلم( و 
باالتر، با اولویت فارغ التحصیالن دانشگاهی که بیش 
از سه ماه سابقه پرداخت بیمه تامین اجتماعی نداشته 

باشد، می شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند 
خواستار استفاده از حمل و نقل ریلی در نهاده های 
دامی شد و گفت: با این امر نه تنها هزینه های حمل 
کاهش می یابد بلکه مشکالت جاده ای کاسته می 
شود. به گزارش مهر،خیریه صبح شنبه در کمیسیون 
کشاورزی، صنایع غذایی و آب اتاق بازرگانی بیرجند 
با اشاره به مزایای حمل و نقل ریلی بیان کرد: در 
زمان حاضر کرایه دان و نهاده های دامی بر اساس 
تعرفه ها از بندر امام )ره( تا بیرجند ۱93 هزار تومان 
بوده ولی 27۰ هزار تومان پرداخت می کنیم.وی ادامه 

داد: با توجه به مسائل موجود اگر از حمل و نقل ریلی 
استفاده کنیم نه فقط هزینه ها کاهش می یابد بلکه 
مشکالت حمل و نقل جاده ای به حداقل می رسد.
خیریه با بیان اینکه برای حمل و نقل سامانه ای 
تعریف شده که باید برای خرید آدرس بدهیم و فقط 
به همان آدرس ارسال می شود، افزود: بعد از تخلیه هم 
در سامانه ثبت شده و کنترلی مضاعف انجام می شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند 
اظهار کرد: از متولیان درخواست داریم که حمل از 
کشتی به قطار و از قطار به انبار مقصد انجام شود.

  ایجاد ایستگاه ریلی 
نیازمند هزینه 20 میلیاردی

این  در  هم  شرکت  یک  نماینده  فرد،  میرزایی 
خوراک  تخلیه  سازه  پروژه  به  اشاره  با  جلسه 
دان در طبس بیان کرد: این پروژه با هزینه های 
میلیونی از اسفند آماده بهره برداری است.وی با 
بیان اینکه هنوز در این سازه تخلیه باری نداشته 
ایم، افزود: به دنبال این هستیم که بارهای تخلیه 
تا  ببریم  کننده  درخواست  در شرکت  تا  را  شده 

کمکی به حال تولید کنندگان باشد.

میرزایی فرد با اشاره به پروژه ایجاد ایستگاه ریلی 
در استان بیان کرد: این امر نیاز مند 2۰ میلیارد 

تومان سرمایه گذاری است.
نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  شهامت،  جعفر 
جاده ای هم در این جلسه بیان کرد: قانون در نرخ 

حمل بار به حداقل دستمزد تکلیف کرده است.
خلیل ا... درانی، نماینده سازمان جهاد کشاورزی هم 
در این جلسه بیان کرد: استفاده از حمل و نقل ریلی 
درکاهش تخریب جاده، تصادفات و هزینه ها کمک 

شایانی می کند.

رضا شرقی، نماینده راه آهن شرق هم در این جلسه 
رفع  مشکالت  جلسه  برگزاری  با  فقط  کرد:  بیان 
نمی شود و باید از طریق استانداری پیگیری هایی انجام 
شود.وی با اشاره به مزیت های حمل و نقل ریلی بیان 

کرد: در راه آهن تمام قیمت ها شفاف سازی است.
ریلی  نقل  و  حمل  شد  پیشنهاد  جلسه  پایان  در 
نهاده های دامی به استانداری پیشنهاد و پیگیری شود. 
همچنین حمل و نقل ترکیبی در سامانه تعریف شود و 
در حمل و نقل ریلی بار به طور مستقیم به طبس رفته 

و از آنجا به شرکت ها برود.

 اختصاص 30 میلیارد تومان تسهیالت
 تولید و اشتغال کشاورزی

اعتبار برای پرداخت  صداوسیما- 3۰ میلیارد تومان 
تسهیالت تولید و  اشتغال بخش کشاورزی در خراسان 
جنوبی ابالغ شد. مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد 
کشاورزی استان سهم  ابالغ شده به خراسان جنوبی در 
بخش تولید و اشتغال را ۱7۰ میلیارد تومان اعالم کرد 
و گفت: تاکنون از این رقم در مرحله اول 3۱ میلیارد 
تومان برای رسته فعالیت گلخانه ها و در مرحله دوم 
هم اکنون 3۰ میلیارد تومان برای رسته فعالیت توسعه 
گیاهان دارویی و زعفران به استان ابالغ شد.مهدی 
بهدانی افزود: این ردیف اعتباری با نرخ سود  7 درصد 
و بازپرداخت 7 ساله و در بخش سرمایه در گردش با 
نرخ سود ۱۵ درصد و بازپرداخت یک ساله پرداخت 
می شود. وی خاطرنشان کرد: متقاضیان برای ثبت نام 
دریافت تسهیالت در رسته فعالیت های مذکور بایستی 

به سامانه سیتا مراجعه کنند.
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بایدبهروحانیمیگفتیم
نبایدادایخاتمیرادربیاوری!

وکیلی، عضو فراکسیون امید گفت: باید مأموریت 
روحانی را برایش توضیح می دادیم که آقای روحانی! 
ما می دانیم که تو اصولگرا هستی و به همین دلیل 
حرفت در ساختار حکومت خریدار دارد، بنابراین از 
انتظار  بیاوری،  ادای خاتمی را در  نباید  این جهت 
با  یا  و  دهی  شکل  اصالح طلب  دولت  که  نداریم 

تقابل با حاکمیت، حصر را برداری.

ترقی:علتشکستاصولگراها،
اشتباهاتجمناست

اسالمی  موتلفه  مرکزی حزب  ترقی عضو شورای 
گفت: علت شکست اصولگرایان در انتخابات شورا 
و  برنامه ریزی  جمله  از  جمنا  اشتباهات  مجلس،  و 
سیاست گذاری آن در استان ها بود. جمنا از تحزب و 
اصولگرایی عبور کرده و مالک را اشخاص انقالبی 
قرار داده بود، بدون اینکه شاخصه انقالبی داشته باشند.

احمدینژاد:گفتگویایرانوآمریکا
بهنفعمنافعدوکشوراست

محمود احمدی نژاد در مصاحبه ای تلفنی با روزنامه 
و  ایران  گفتگوی  خواستار  آمریکا  “نیویورک تایمز” 
آمریکا بر سر مسایل مورد اختالف شده و این موضوع 
را به نفع منافع بلندمدت دو ملت و دو کشور دانسته 
است. از نظر احمدی نژاد اگر ترامپ در رویکرد فشار 
حداکثری خود علیه ایران تجدید نظر کند و برخی 
تحریم ها را بردارد زمینه برای چنین گفتگویی فراهم 

می شود.

بروجردی:اروپاییهافقط
حرفهایقشنگمیزنند

عالءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس گفت: اروپایی ها فقط نمایش 
بازی می کنند و حرف های قشنگ می زنند در حالی که 

حرف بدون عمل برای ما قابل قبول نیست.

آشنا:ظریفبیشترازترامپ
قدرتتصمیمگیریدارد

حسام الدین آشنا در واکنش به اظهارات یک مقام 
رسمی آمریکا درباره کم بودن قدرت تصمیم گیری 
وزیر امور خارجه کشورمان نوشت:»واضح است که 
ظریف بیشتر از رئیس جمهور آمریکا از قدرت تصمیم 
گیری برخوردار است؛ زیرا ایران هنوز چیزی را که او 
امضا کرده، اجرا می کند و آمریکا چیزی را که رئیس 

جمهورش امضا کرده، نقض می کند«.

ادعایالمانیتور:ظریفباسناتور
نزدیکبهترامپدیدارکرد

پایگاه خبری المانیتور مدعی شد که وزیر امور خارجه 
ایران در نیویورک با سناتور جمهوری خواه آمریکایی 
که بنابر اعالم منابع خبری از سناتورهای نزدیک به 

ترامپ به شمار می آید، دیدار کرده است.

کاهش۹درصدیخریدگندم
ازکشاورزاندرسالجاری

جهاد  وزیر  اقتصادی  و  برنامه ریزی  امور  معاون 
کشاورزی اعالم کرد: با وجود افزایش تولید گندم 
سوی  از  کاال  این  خرید  میزان  جاری،  سال  در 
دولت ۹ درصد در قیاس با مدت مشابه سال قبل 

کاهش یافته است.

افزایشوامساختمسکن
موردموافقتقرارگرفت

مهر- افزایش سقف فردی و زوجین تسهیالت ساخت 
مسکن در تهران به ترتیب تا ۱۰۰ و ۱۶۰ میلیون 
تومان مورد موافقت قرار گرفت. در شهرهای بزرگ 
باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، سقف تسهیالت انفرادی 
ساخت مسکن بانک ملی ایران ۸۰۰ میلیون ریال و 
برای زوجین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال خواهد 
بود. در سایر مناطق شهری نیز سقف این تسهیالت 
۶۰۰ میلیون ریال و برای زوجین یک میلیارد ریال در 

نظر گرفته شده است.

کاهش22درصدیوارداتکشور
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین 
افتتاح نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل 
و رونق تولید گفت: سال گذشته کاهش ۲۲ درصدی 
واردات به کشور را شاهد بودیم که بخشی از آن مربوط 
به توسعه داخلی سازی برخی محصوالت و تولیدات بود.

بررسیپیشنهاد2وزارتخانه
برایسهمیهبندیگازوئیل

در حالی که طی روزهای اخیر اخباری درخصوص 
منتفی شدن سهمیه بندی بنزین، در رسانه ها منتشر 
شده است، بررسی صورت جلسات مسئوالن نشان 
می دهد در هفته گذشته نشستی در نهاد ریاست 
جمهوری جهت بررسی پیشنهاد مشترک وزارت نفت 
و وزارت راه و شهرسازی درباره تعیین سهمیه دولتی 
گازوئیل برای ناوگان ایرانی و همچنین نرخ فروش 
آن به ناوگان ایرانی و خارجی خروجی از کشور برگزار 
شده که در روزهای آینده نیز ادامه جلسات آن تشکیل 

خواهد شد.

طرحکاهشسقفمهریه
تا14سکهدرمجلس

در جلسه آسیب شناسی مسئله ازدواج جوانان طرح 
کاهش  قانون  و  زوجین  برای  فرهنگی  کمیسیون 

سقف مهریه تا ۱4 سکه در مجلس مطرح شد.

در  پیش  هفته  دو  از  بیش  انگلیسی  نیروهای 
جبل الطارق یک نفتکش حامل نفت ایران را با 
ادعا که به مقصد سوریه در حرکت بوده،  این 
آزای  به  مبادرت  نیز  تاکنون  و  کردند  توقیف 
انگلیس  اقدام  این  ایران  مقامات  نکرده اند.  آن 
را غیرقانونی و مصداق دزدی دریایی دانسته اند و 
وزارت امورخارجه کشورمان نیز سفیر انگلیس در 
تهران را فراخواند. روابط عمومی نیروی دریایی 
سپاه پاسداران شامگاه جمعه در اطالعیه ای اعالم 
کرد که عصر روز جمعه، ۲۸ تیرماه یک فروند 
 ”stena impero“  نفتکش انگلیسی با نام 
رعایت  علت  به  هرمز  تنگه  از  عبور  هنگام 
دریایی  بین المللی  مقررات  و  قوانین  نکردن 
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  درخواست  به  بنا 

منطقه  یگان شناوری  توسط  استان هرمزگان، 
نیروی دریایی سپاه توقیف شد.یک مقام  یکم 
نیز گفت:  بنادر و دریانوردی  مطلع در سازمان 
”stena impero“ انگلیسی   نفتکش 
به علت عدم رعایت قوانین بین المللی در انتخاب 
انداختن  خطر  به  و  هرمز  تنگه  به  ورود  مسیر 
امنیت تردد کشتیرانی و همچنین برخی تخلفات 
دیگر با درخواست این سازمان به سمت آب های 

ایران هدایت شده است.
کشتی  این  کرد:  نشان  خاطر  مطلع  مقام  این 
عالوه براین، با وارد کردن پسماند نفت موجود در 
مخازن خود موجب ایجاد آلودگی شدید و لطمه 
زدن به محیط زیست خلیج فارس به عنوان یک 

دریای بسته شده است.

انگلیسیهادردامآمریکاافتادهاند
عالوه براین، حشمت ا... فالحت پیشه یک عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با بیان این که انگلیسی ها در دام آمریکا افتاده اند، 
انگلیسی  نفتکش  توقیف  در  ایران  اقدام  گفت:  
از ادله حقوقی الزم برخوردار است که می تواند 
اثبات  بین المللی  در محاکم حقوقی  را  رفتارش 

کند.
واکنشظریفبهتوقیفنفتکش

انگلیستوسطسپاه
کامال  را  انگلیسی  نفتکش  توقیف  خارجه  وزیر 
مطابق با قوانین بین المللی کشتیرانی برشمرد و 
خطاب به لندن تاکید کرد که این کشور باید دست 
اقتصادی  تروریسم  در  بودن  )جرم(  شریک  از 

آمریکا بردارد.
دستمریزادهاشمیبهبچههایسپاه

شهر  اسالمی  شورای  رئیس  هاشمی  محسن 
تهران با بیان اینکه باید به بچه های سپاه دست 
سپاه  اخیر  اقدام  کرد:  خاطرنشان  گفت،  مریزاد 

پاسخ محکمی به دزدی دریایی انگلیسی ها بود.

نظرحقوقِیکدخداییدرباره
توقیفنفتکشانگلیسی

نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی  عباسعلی 
در توئیتی در واکنش به توقیف نفتکش انگلیسی 
نوشت: قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل 

امری شناخته شده است.
واکنشترامپبهتوقیف

کشتیانگلیسیتوسطایران
رئیس جمهور آمریکا در اولین واکنش به توقیف 
فارس  خلیج  در  ایران  توسط  انگلیسی  نفتکش 
گفت: با دولت انگلیس درباره این موضوع گفتگو 

خواهد کرد.
انگلیس:بهدنبال

گزینههاینظامینیستیم
»جرمی هانت« وزیر امور خارجه انگلیس گفت: 
قدرتمندانه  اما  شده  محاسبه  شیوه ای  به  لندن 
به اقدام ایران در توقیف نفتکش انگلیسی پاسخ 

خواهد داد.
به گزارش رویترز، وی همچنین طی هشداری 
محدود  بازنده  بزرگترین  تهران  که  شد  مدعی 

شدن آزادی کشتی رانی خواهد بود. 
امور  پامپئو« وزیر  با »مایک  هانت اضافه کرد: 
گفتگو  آمده  پیش  اوضاع  درباره  آمریکا  خارجه 
کرده و انتظار دارد که با »محمد جواد ظریف« 
وزیر امور خارجه ایران که در هواپیما بوده و در 

حال سفر به کاراکاس است، صحبت کند.
دنبال  »به  گفت:  انگلیس  خارجه  امور  وزیر 
گزینه های نظامی نیستیم بلکه به دنبال راه حل 
دیپلماتیک برای این شرایط بوده اما خیلی شفاف 

هستیم که این موضوع باید حل شود.«
آلمانخواستارآزادی
نفتکشانگلیسیشد

در بیانیه ای که وزارت خارجه آلمان منتشر کرده 
توقیف دو کشتی که به زعم آنها کشتی تجاری 
بودند در خلیج فارس به شدت محکوم شده است 
و در این بیانیه از ایران خواسته شده که کشتی 
اینکه  اعالم  با  آلمان  آزاد شود.  به سرعت  دوم 
تنش بیشتر در منطقه بسیار خطرناک خواهد بود، 
با شریک انگلیسی خود اعالم همبستگی کرده 

است.

موازنهیقدرت!

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  پورابراهیمی 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه از مدت ها قبل 
موضوع محاسبه بهره مرکب و حذف آن در اقتصاد 
کشور از سوی مجلس مطرح شده است، گفت: بارها 
مبانی شرعی آن از سوی مراجع عظام تقلید مطرح 
شده است و از سوی دیگر بنگاه های اقتصادی در 
شرایط خاصی هستند که تمامی این موارد سبب 
شده که مجلس تجدیدنظر جدی در نحوه محاسبه 
سود مرکب در قراردادهای بانکی داشته باشد. نماینده 
مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی، با 
بیان اینکه سال گذشته مجلس به موضوع حذف 
بهره مرکب ورود کرد، افزود: ورود مجلس به این 
موضوع منجر به جلسه مشترکی بین رئیس مجلس 
با روسای بانک ها شد که در آن نشست بحث و 
توافق شد که مسیر حذف سود مرکب با همکاری 

بین مجلس و دولت تعیین شود.

حذفسودمرکبمشکالت
بنگاههایاقتصادیراحلمیکند

سو  یک  از  مرکب  سود  حذف  با  داد:  ادامه  وی 
مشکالت بنگاه های اقتصادی حل می شود و از 
سوی دیگر بانک ها می توانستند به جای بلوکه 
کردن دارایی هایی که دردی از آنها دوا نمی کند و تنها 
در سر جمع دارایی های فریز شده و راکد آنها اضافه 
شده است منابع نقدی دریافت کنند. پورابراهیمی 
با بیان اینکه در نشست رئیس مجلس و روسای 
بانک ها، بانک های دولتی و خصوصی با حذف سود 
مرکب موافقت کردند، تاکید کرد: بر اساس آن توافقی 
متنی نوشته شد که این متن در قالب اصالحیه بودجه 
سال ۹۸ قرار گرفت و با تصویب در مجلس برای 

تایید به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورا آن را رد 
و عنوان کرد که مجلس نمی تواند در الیحه ورود 
کند و دولت باید در قالب الیحه متن را ارائه می کرد.

حذفسودمرکبمیتواند
منابعبانکیراوصولکند

وی درباره رد حذف سود مرکب در قالب اصالحیه 
بودجه توسط شورای نگهبان، افزود: پس از تصویب 
در بودجه سال ۹۸ که جایگاه قانونی داشت، شورای 
نگهبان با محتوای آن مخالفت کرد که در این راستا 
با شورا چند جلسه برگزار کردیم، اما صحبت روسای 
بانک ها این بود که حذف بهره مرکب سبب هزینه 
عدم النفع برای نظام بانکی می شود و هزینه آن 
سنگین است. وی ادامه داد: بانک ها معتقد بودند 
که حذف سود مرکب به نفع نظام بانکی و کشور 

نیست، در حالی که اعتقاد ما بر این است که این 
موضوع کمک به نظام بانکی است، چراکه بر این 
اساس می توان منابع بانکی را وصول کرد و همچنین 
طرح های اقتصادی از این وضعیت خارج می شود، 
در نهایت مجلس برای دومین بار بر نظر خود اصرار 
ورزید، لذا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت رفت 

و مجمع در نهایت نظر شورای نگهبان را پذیرفت.

سودرویسودخالفضوابطشرعی
پورابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر اصالحاتی بر 
روی مصوبه قبلی مجلس درباره حذف سود مرکب 
انجام و در قالب طرحی ارائه شده است، تصریح 
کرد: در طرح جدید برای حذف بهره مرکب سقف 
تسهیالت کاهش یافته و یک دوم رقم قبلی شده 
و همچنین اصالحاتی در نحوه محاسبه انجام شده 

است که بر اساس توافقی که بین مجلس و دولت 
انجام شده امیدوارم شورای نگهبان متقاعد شود در 
این موضوع کمک کند تا خروجی این کار بتواند 
یک اثر مثبت در تصمیمات کالن اقتصادی کشور 
بر جای گذارد.وی با اشاره به اینکه فعالیت بسیاری 
از واحدهای تولیدی در حال حاضر متوقف است، اما 
سود مرکب بانک ها هر روز کنتور می اندازد، افزود: 
اخذ سود مرکب بر اساس اظهارنظر صریح مراجع 
عظام تقلید غیرشرعی است چرا که ما چند جلسه 
خدمت مراجع عظام حضور یافته و مطالب خود را 
در این باره مطرح کرده ایم که نظر شفاف مراجع این 

بود که سود روی سود خالف ضوابط شرعی است.

محاسبهسودبانکیازمرکببهسادهتغییرمیکند

خیرنیکوکارخانوادهمحترم
اعتمادیپوروزندهیادکربالئیهپروینمختاری

از اینکه با عزت نفس ، مناعت طبع و اعمال سخاوت بی دریغ و با عمل خداپسندانه با تقبل 
اهدای دستگاه اکسیژن ساز و سایر اقالم پزشکی بیماران صعب العالج مرکز نیکوکاری هیئت 
ابوالفضلی )مصلی( بیرجند را یاری گر بوده اید، برخود فرض دانسته از حسن التفات عمل 
 نیکوی شما خانواده گرامی مراتب تقدیر و تشکر خود را اعالم نماییم و از آن کریم دانا و بینا ، 

خیر دنیا و آخرت شما خیرین ارجمند را مسئلت و در روز قیامت ماجور درگاه 
حضرت احدیّت باشید.

مرکزنیکوکاریهیئتابوالفضلی)مصلی(بیرجند

قابـلتوجـههمشهریـانبیرجنـدی
مشاوره،خرید و فروش ،بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها در مشهد مقدس

  ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  - جعفر خسروی

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایبدونارزیابیکیفی-نوبتاول
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد شرایط ، از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( برگزار نماید :

مبلغ برآوردمدت موضوع شماره 
فهرست بهای 
مورد استفاده

مبلغ ضمانت نامه شرکت در 
فرآیند ارجاع کار

مناقصه تعمیر ، نگهداری و پشتیبانی تاسیسات 98/44
مکانیکی، برقی و ابنیه پایانه مرزی ماهیرود

  12
ماه

  3.256.556.604
ریال

خدمات فاقد 
163.000.000  ریالفهرست بها

 ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد:
الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی 

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز 

قابل تمدید باشد. 
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 درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرایط مناقصه گران :
 پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، 

کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 98/04/30  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11/00 یکشنبه 98/04/30  لغایت ساعت 13/30 پنجشنبه 98/05/03 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه: ساعت 14/30 روز دوشنبه تاریخ 98/05/14

زمان بازگشایی پاکت مناقصه از طریق سامانه ستاد : ساعت 11/00 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/05/15
آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

خراسان جنوبی- بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 
شماره تماس : 9-32342137-056                         کد پستی : 9717833115  

متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و 
سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir  رجوع نمایید.

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934 - 021                                       دفتر ثبت نام مرکزی : 88969737 -021 


