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عکس :  اکبری

تخصیص آب از دریای عمان برای استان
اجرای بیش از هزار پروژه آبرسانی
افتتاح20 طرح آبرسانی روستایی

  وعده های خوب اردکانیان، ثمره دعوت استاندار؛

رفع  عطش استان با پیگیری وزیر
صفحه  5

میالد با سعادت امام هادی )ع( مبارک باد

*هرم پور

 مدیریت افتخارها 
همیشه با خودم فکر می کردم چه وقت 
و کجا این جمله که  مردم حاشیه کویر، 
از لحاظ هوش و استعداد، نسبت به سایر 
اثبات  برایم  دارند،  هایی  برتری  مردم 
 خواهد شد؟ و شاید مهم ترین نشانه ی

کنکور،  در  موفقیت  کسب  هم  را  آن 
دیگری  علمی  مسابقه  هر  یا   المپیاد 
می جستم! تا اینکه یکی از دستاوردهای 
مهم استان که این روزها برای مردم و 
و  شیرین  خبری  به  تبدیل  مسؤولین 
امیدوارکننده شد، یعنی همان موضوع 
کنکور  برتر  رتبه  کسب  اهمیت  پر 
استانی  هم  عزیز  آموز  دانش  توسط 
ما، برای مدتی در رسانه ها تیتر شد و 
در صدر امیدهای...  ادامه در صفحه 2

 

 

 

پایان عمر مفسدان
 فرا رسیده است

رئیسی :

صفحه  2

 رفراندوم اگر چیز بدی 
بود در قانون اساسی نمی آمد

واعظی :

ته مانده لیوان احمدی نژاد را 
به عنوان تبرک سر کشیدند

سعید لیالز :

صفحه  2

صفحه  2

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما
تلفن:44 45  42  32 - 056

مجری تخصصی کناف 
* باکس نور مخفی - تایل 60×60-

TV سقف ساده – بک 
* برای مشاوره و بازدید رایگان تماس بگیرید

دکوراسیون هدیش - بین مدرس 47 و 49    09155659297 - 09155642974

د و اقساط
نق

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق  09151655537 - بلوچی

صدور بیمه نامه شخص ثالث 
در اقساط ۱۲ ماهه 
بدون پیش پرداخت

تقاطع خیابان استقالل و امام موسی صدر
6۱66  560  09۱5  - صغیری

جناب آقای سید علی اسماعیل زاده 
رئیس محترم اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک شهرستان بیرجند 

انتخاب آن اتحادیه را به عنوان اتحادیه نمونه صنفی شهرستان تبریک عرض 
نموده و از زحمات جناب عالی برای این صنف کمال تشکر و تقدیر داشته و توفیق 

روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.

جمعی از کسبه خیابان معلم 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

شادروان سید محمد رضوی 
 » بازنشسته ژاندار مری« 

را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان می رساند مراسم تشییع 
مورخ98/5/26  شنبه  امروز  مرحوم  آن  تدفین  و 
از ساعت 16 الی 17 در محل سالن اجتماعات 

آرامستان غسالخانه برگزار می گردد
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده رضوی و سایر فامیل وابسته

خانـدان محتـرم عربـی 
با نهایت تأسف مصیبت عزیزانتان را خدمت شما تسلیت عرض نموده، 

از خداوند منان غفران و رحمت الهی برای آن عزیزان سفر کرده و صبر و شکیبایی 
برای بازماندگان خواستاریم.

مدیریت و پرسنل شیرینی ممتاز  

 پذیرش دانشجو 
موسسـه آموزش عالـي غیرانتفاعي هرمـزان بیرجنـد

صرفا براساس سوابق تحصیلي با ازمون و بدون آزمون از تمامي دیپلم هاي گروه هاي تحصیلي 
مختلف نظام جدید وقدیم ) صفحه ٩٠ دفترچه( مراجعه به سایت سنجش
 به نشانی  www.sanjesh.org و یا مراجعه مستقیم به موسسه از تاریخ

 یکم لغایت ششم شهریور

آگهی مزایده اجاره کارخانه آسفالت و تأسیسا ت شن و ماسه شهرداری اسدیه
شهرداری اسدیه حسب مجوز شماره 65 و 68 شورای محترم اسالمی شهر اسدیه در نظر دارد اماکن مورد نظر به 
شرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده کتبی و عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط به صورت اجاره 
یکسال شمسی بطور مجزا واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس شهرستان 
درمیان - شهر اسدیه - بلوار وحدت - شهرداری اسدیه مراجعه و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

32125٩14- ٠56 تماس حاصل نمایند. 
1 - اجاره کارخانه آسفالت و تاسیسات شن و ماسه به همراه ماشین آالت شامل 2 دستگاه لودر و   
3 دستگاه کامیون )با 8 نفر اپراتور و راننده( و کلیه تاسیسات و تجهیزات موجود با عرصه حدود 

50000 مترمربع مبلغ پایه اجاره ماهیانه )ریال( : 1/457/2٠٠/٠٠٠ ریال و سالیانه 17/486/4٠٠/٠٠٠ ریال
2 - اجاره زمین محصور کارگاهی حاشیه بلوار امام رضا )ع( با عرصه حدود 1500 مترمربع

مبلغ پایه اجاره ماهیانه )ریال( 7/5٠٠/٠٠٠ ریال و سالیانه ٩٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال
3 - سایر شرایط مزایده: تضمین شرکت در مزایده : پیشنهاددهندگان جهت شرکت در مزایده می بایست 
جهت اجاره هر یک از مکان ها به طور مجزا معادل مبالغ ذیل را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 
سپرده شماره 878254٠15 نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری اسدیه بطور نقدی یا ضمانتنامه بانکی با 
حداقل سه ماه اعتبار با چک تضمینی تسلیم شهرداری نمایند. بابت سپرده شرکت در مزایده کارخانه آسفالت  

مبلغ 874/32٠/٠٠٠ ریال بابت سپرده شرکت در مزایده زمین کارگاهی مبلغ 4/5٠٠/٠٠٠ ریال
مهلت دریافت اسناد و مدارک مزایده: از تاریخ 13٩8/٠5/27 لغایت ٩/٠6/13٩8

محل و مهلت  تحویل اسناد : متقاضیان می بایست کلیه اسناد و پاکت حاوی قیمت پیشنهادی خود را تا ساعت 
1٠ صبح دروز چهارشنبه مورخ 13٩8/٠6/2٠ به دبیرخانه شهرداری به صورت سربسته و مهر و موم شده تحویل 

نمایند. تاریخ بازگشایی پاکت ها: روز چهارشنبه مورخ 13٩8/6/2٠ ساعت 12 ظهر می باشد.
شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و هزینه های دیگر به 

عهده برنده مزایده می باشد. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.
عابدینی - شهردار اسدیه
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خطونشانهمتیبرایبانکها

 عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود تأکید کرد: بانکها توجه کنند که دوره تخطی برخی 
از آنها ، از مقررات ابالغی و برخی نسبت ها،بویژه درصدهای سهامداری، اجرای حاکمیت شرکتی، اعطای برخی وامهای 

خاص ، خصوصاً به اشخاص و شرکتهای مرتبط و...به سرآمده است.

      مدیریت افتخارها 

*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( در صدر امیدهای خوشحال کننده 

قرار گرفت. هرچند متأسفانه طبق روال معمول چنین 
موفقیت حائز شأنی، با چند آگهی تبلیغاتی، پیام تبریک، 
گزارش و مصاحبه، رفع و رجوع گردید، اما این موضوع 
از چند جنبه برای من اهمیت خاصی داشت که نگاهی 
به آن را مفید و حاوی برخی نکات قابل تأمل برای 

خوانندگان عزیز دانستم:
نکته اول آنکه کنکور علیرغم همه ابعاد نامتوازن و 
مغایری که در سالهای اخیر در حوزه آموزشی  از خود 
به نمایش گذاشته، اما همچنان مالک اصلی و مهم 
برای سنجش سه مؤلفه مهم به شمار می آید؛ »برنامه 
ریزی، استعداد و تالش«. در چنین شرایطی وقتی 
کسب رتبه های برتر کنکور، یکی از معیارهای موفقیت 
استان ها در برنامه ریزی های توسعه محور محسوب 
می شود؛ به نظر می رسد می توان مؤلفه ی چهارمی 
را هم به آن اضافه کرد و به  بحث مدیریت مطلوب و 
راهبری اصولِی مبانِی آموزشِی این موفقیت هم سهمی 
داد. پس به عبارتی موفقیت در کسب چنین افتخاری 
را می توان یکی از مؤلفه های موفقیت مدیران استان 
در برنامه ریزی های آموزشی و توسعه محور قلمداد 
کرد.نکته دوم اینکه کسب این موفقیت بزرگ، شأن و 
جایگاه استعدادهای برتر انسانی استان را در قیاس پهناور 
کشور به چشم ها و ذهن ها ثابت کرد. از این منظر 
شاید الزم و ضروری باشد برای حفظ این شأن و ارتقاء 
این جایگاه، برای سالهای آینده بیشتر و بهتر کوشید و 
با چنگ و دنداِن مدیریت مطلوب، از آن محافظت نمود.

نکته سوم و مهم، ضرورت برنامه ریزی و الزام به تالش 
برای مدیریت مطلوب این استعدادهای بر تر در راستای 
اهداف توسعه محور استان است. چه بخواهیم و چه با 
ُدگم اندیشی و تعصب نخواهیم، باید بپذیریم که راه 
توسعه استان از مجرای  ذهن همین استعدادهای برتر 
و نخبه و  و دانشگاهها و مؤسسات علم محور استان 
می گذرد. وقتی در استان خراسان جنوبی، نهاده های 
علم محور و بنیان های قوی انسانی و استعدادهای برتر 
ذهنی و آموزشی و علمی داریم، حرف از عقب ماندگی 
یا تالش برای القاء احساس محرومیت، هم خنده دار 
و هم جفا در حق مردم بزرگوار ماست. نکته مهم و 
اساسی آخر هم اینکه بررسی آمار نفرات برتر کنکور 
امسال نشان داده است که تقریباً هیچکدام از نفرات حائز 
رتبه از دانش آموزان مدارس عادی نیستند؛ به عبارتی 
بیش از 70 درصد آنان دانش آموزان سمپاد و 14 درصد 
دانش آموزان غیرانتفاعی و 13 درصد هم دانش آموزان 
مدارس نمونه دولتی بوده اند. چنین آماری، بارِ حوزه های 
آموزشی کشور و استان را در قبال افتخار آفرینان هم 
استانی و سایر دانش آموزان در حال تحصیل سنگین تر 
می کند. آنچه دانش آموزان  عزیز ما طی سالهای اخیر 
برای استان  افتخار آفریده اند، حاصل صبوری و تحمل 
خانواده های بزرگوارشان و تالش، هوش و برنامه ریزی 
شخصی خودشان بوده، اما بخشی از آن هم حاصل 
حضور در محیط مناسب و مطلوب آموزشی بوده که 
وظیفه متولیان امر برای افزایش آنها و ارتقاء امکاناتشان 
جهت برخورداری سایر استعدادها را مورد تأکید قرار می 
دهد. من احساس می کنم اگر مدیران خراسان جنوبی 
بتوانند با تالشی مضاعف، طی پنج سال آینده، با در 
پیش ذهن قرار دادن الگوهای اجرایی همچون استان 
یزد که حداقل برای بیست سال حاکم بالمنازع  در حوزه 
شناسایی، تربیت، مدیریت و نتیجه گیری از استعدادهای 
برتر کنکوری خود بود؛ موفقیت بزرگ کسب رتبه های 
برتر کنکور یا المپیادها را به دست آورند و کاری کارستان 
انجام دهند، استان رادر حوزه توسعه حداقل برای دو دهه 
جلوتر و سریع تر از آنچه اکنون هست، به پیش خواهند 
برد.چنین فضایی، با راهبرد کاربردی و اقتصادی کردن 
علم، الزمه شرایط فعلی استان ما و نیاز اولویت دار برای 

رهایی از برخی مشکالت و نارسایی ها خواهد بود.  
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

واعظی:رفراندوماگرچیزبدی
بوددرقانوناساسینمیآمد

در  رئیس جمهور،  دفتر  رئیس  واعظی«،  »محمود 
پاسخ به این سوال که »ظاهرا رئیس جمهور بر اصل 
برگزاری رفراندوم برای حل مشکالت و اختالفات 
اساسی تاکید دارند و معاون حقوقی ایشان هم مطرح 
کرده اند که این موضوع روی میز آقای رئیس جمهور 
است«، گفت: رفراندوم موضوعی است که در قانون 
اساسی به صراحت بیان شده و مسئله منفی نیست. در 
گذشته هم رفراندوم برگزار کرده ایم. رفراندوم اگر چیز 

بدی بود در قانون اساسی نمی آمد.

هشداررئیسیبهمفسدان:
پایانعمرتانفرارسیدهاست

عمر  پایان  اینکه  بیان  با  قضا  دستگاه  رئیس 
فقط  این  و  است  فرارسیده  اقتصادی  مفسدان 
بواسطه صحبت کردن من طلبه نیست بلکه ذات 
نظام فساد را قبول نخواهد کرد، افزود: برخورد با 
فساد مقطعی نخواهد بود بلکه بسان موجی فساد 
را با خود خواهد برد و ادامه دار و مستمر خواهد بود. 
رئیسی ادامه داد: تمام تالش ما کمک به معیشت 
به معیشت مردم  از ضربه زدن  مردم و جلوگیری 

است و شان دولت اسالمی نظارت بر بازار است.

لیالز:یادماننرفتهعدهای
تهماندهلیواناحمدینژادرا
بهعنوانتبرکسرکشیدند

سعید لیالز با بیان اینکه یادمان نرفته است که در 
مجلس هفتم، ته مانده لیوان آقای احمدی نژاد را به 
عنوان تبرک سر کشیدند و رییس محترم وقت دیوان 
محاسبات، رسما اعالم کرد که دولت آقای احمدی نژاد 
آنقدر پاک است که نیاز به هیچ گونه حسابرسی، مراقبت 
و نظارتی ندارد ، گفت : این وضع حداقل تا چهار، پنج 

سال اول که بین شان دعوا نشده بود، وجود داشت.

اطالعيه عرضه یك قطعه زمين با كاربري فرهنگي در شهر بيرجند 
اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

اين اداره كل در نظر دارد به استناد ماده صد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت يك زمين با كاربري فرهنگي در شهر 
بيرجند را به فروش برساند. متقاضيان محترم داراي موافقت نامه اصولي معتبر از مراجع ذيربط مي توانند جهت بازديد و اخذ فرم 
شرايط خاص عرضه زمين از تاريخ 98/05/26 لغايت 98/05/31 به اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه و مدارك 
ذيل را در مهلت تعيين شده از طريق پست سفارشي يا تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 98/06/16 ساعت 14.30 به 
دبيرخانه اداره كل به آدرس : بيرجند ، بلوار شهيد آويني - ميدان راه و شهرسازي - اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان 

جنوبي - ساختمان مركزي ارسال يا تحويل نمايند. 
مدارك مورد نياز :

الف ( فرم تقاضاي شركت در آگهي   ب ( موافقت نامه اصولي معتبر تائيد شده معتبر از مراجع ذيربط   ج ( فرم تكميل شده 
شرايط خاص عرضه زمين و تعهد اجراي طرح در مهلت مندرج در قرارداد   د ( ارائه مدارك مثبته مبني بر توان مالي جهت 
اجراي پروژه   ه ( فيش واريزي بابت سپرده شركت در فراخوان به حساب شماره 2173712100001 بانك ملي ) سيبا غير 
قابل برداشت تمركز وجوه سپرده ( بنام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي بديهيست در صورت انصراف متقاضي سپرده 

واريزي ضبط خواهد شد. 
ه ( در صورتيكه متقاضي شخص حقوقي باشد ارائه كليه مدارك ثبت شركت تصوير آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرين تغييرات 

براي اشخاص حقوقي و گواهي نمونه امضاء مديران صاحب امضاء نزد دفاتر اسناد رسمي الزامي است.
كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، انتشار آگهي ، عوارض شهرداري و ماليات متعلقه و ... كالً به 
عهده خريدار مي باشد.  بازگشايي پاكات راس ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ  98/06/17 در محل اداره كل انجام خواهد شد.

مشخصات ملك مورد نظر

پالك ثبتیكاربري
مساحت 

عرصه
)مترمربع(

كل قيمت 
پایه مزایده

)ریال(

مبلغ قابل 
پرداخت بابت 

سپرده 5 
درصد قيمت 
پایه مزایده 

)ریال(

آدرس ملك
مرجع صدور 

موافقت 
اصولي

فرهنگي

 9807
فرعي از 
 8655

فرعي از 
1554 اصلي

451.641.955.601.20097.780.060

بيرجند 
- مهرشهر - 
خيابان دكتر 

گنجي - ميدان 
دانش )به شرح 
كروكي موجود 

در اسناد 
مزایده(

اداره كل 
فرهگ 
و ارشاد 
اسالمي 
استان 

خراسان 
جنوبي

آدرس ارسال مدارك : بلوار شهيد آویني -  اداره كل را ه و شهرسازي خراسان جنوبي -  ساختمان شماره 1

ادارهارتباطاتواطالعرسانيادارهکلراهوشهرسازياستانخراسانجنوبي                                                                                                                                                                                                   

آگهي مزایده اجاره و بهره بر داري موقت یك قطعه زمين با كاربري تاسيسات زیربنایي شهر سرایان  ) نوبت اول (
اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

اين اداره كل در نظر دارد يك قطعه زمين با كاربري تاسيسات زيربنايي واقع در شهر سرايان را از طريق مزايده و به صورت اجاره و بهره برداري موقت 
از اراضي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند جهت بازديد به اداره راه و شهرسازي سرايان مراجعه نمايند.  ضمناً كليه مراحل مزايده اعم از دريافت و 
تحويل اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )سامانه ستاد  www.setadiran.ir (مي باشد. ضمناً جهت عضويت در سامانه فوق با دفاتر 
پيشخوان دولت منتخب در سايت مذكور تماس حاصل نمايند. تاريخ توزيع اسناد شركت در مزايده از تاريخ 98/05/26 لغايت 98/05/31 مي باشد و 
تاريخ بارگذاري اسناد در سامانه تا تاريخ 98/06/14 مي باشد. متقاضيان محترم عالوم بر ثبت نام از طريق سامانه ستاد مي بايست پيشنهادهاي خود 
را در پاكتهاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل حداكثر تا پايان وقت اداری تاريخ 98/06/16 به دبيرخانه مركزی ارسال نمايند. 

ضمناً ، در روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده اجاره يك قطعه زمين تاسيسات زيربنايي شهر سرايان
تذكرات : شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند. 
پاكت الف( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد )اصل فيش 
بانكي( به حساب شماره 2173712100001  )سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده( بانك ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

پاكت ب ( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي اجاره ساليانه با امضاء متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص 
شركت در مزايده 3- كپي ضمانتنامه بانكي يا فيش واريزي 4-موافقتنامه اصولي معتبر از مراجع ذيربط 5- تصوير آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرين 
تغييرات براي اشخاص حقوقي 6- گواهي نمونه امضاء مديران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي  سپس همه پاكتها را در لفاف مناسب قرارداده و 
مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند .  به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي 
مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. متقاضيان مي بايست موافقت نامه 
اصولي معتبر متناسب با نوع كاربري زمين براي مورد مزايده از مراجع ذيربط را ضميمه اسناد مزايده ارائه نمايند. بديهي است واگذاري زمين به برنده 
مزايده به صورت انعقاد قرارداد اجاره و با رعايت شرايط مندرج در قرارداد خواهد بود. برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز كاري جهت 
تسويه حساب به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره 
كل تسليم نمايند عدم پرداخت بهاء زمين در مهلت مقرر انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار ميگردد 
. كه در اينصورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت . كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه 

آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد . 
بازگشايي پاكات راس ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 98/06/17 در محل اداره كل انجام خواهد شد. كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع 

مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند .
مشخصات ملك موردنظر

پالك ثبتيكاربري
مساحت

)مترمربع(
قيمت پایه 
اجاره ساليانه

)ریال(

مبلغ قابل پرداخت
بابت سپرده 5درصد

قيمت پایه مزایده )ریال(

آدرس ارسال آدرس ملك
مدارك

تاسيسات 
زیربنایي

812 فرعي 
از 805 

فرعي از 
189 اصلي 

200001.53160.000.0008.000.000
سرایان - شهرك 
صنعتي )به شرح 
كروكي موجود در 

اسناد مزایده(

بيرجند - انتهاي 
بلوار شهيد آویني- 
بلوار جام جم - اداره 
كل راه و شهرسازي 

خراسان جنوبي

ادارهارتباطاتواطالعرسانيادارهکلراهوشهرسازيخراسانجنوبي

آگهي مزایده 4 واحد تجاري ساخته شده و 4 قطعه زمين تجاری به صورت نقد و نقد و اقساط واقع در بيرجند  ) نوبت اول (- اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي
اين اداره كل در نظر دارد تعداد 4 واحد تجاري ساخته شده و 4 قطعه زمين تجاری به صورت نقد و نقد و اقساط واقع در بيرجند ، را با مشخصات مندرج در جداول ذيل از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان محترم مي توانند جهت بازديد اراضي و واحدها به اداره كل راه و شهرسازي 
استان خراسان جنوبي مراجعه فرمايند. كليه مراحل مزايده اعم از دريافت و تحويل اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس : ) )www.setadiran.ir ( صورت مي پذيرد. ضمناً جهت عضويت در سامانه فوق با دفاتر پيشخوان دولت منتخب در سايت مذكور تماس 
حاصل نمايند. تاريخ توزيع اسناد شركت در مزايده از تاريخ 98/05/26  لغايت 98/05/31 مي باشد و تاريخ بار گذاري اسناد در سامانه تا تاريخ 98/06/14 مي باشد.  متقاضيان محترم عالوه بر ثبت نام از طريق سامانه ستاد مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي الك 

و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل حداكثر تا پايان وقت اداری تاريخ 98/06/16 به دبيرخانه مركزی ارسال نمايند .  ضمناً ؛ حتماً بروي پاكت شماره رديف آگهي و شماره جدول قيد گردد.
تذكرات :شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند.

پاكت الف ( اصل ضمانتنامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد) با ارائه اصل فيش بانكي ( به حساب شماره 2173712100001 ) سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده ( بانك ملي بنام اداره كل راه وشهرسازي 
خراسان جنوبي.  پاكت ب ( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي با امضاء متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانتنامه بانكي يا فيش واريزي و همه پاكتها را در لفاف مناسب قرارداده و مدارك را با پست سفارشي 

به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند.  به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
واگذاري اراضي تجاري مهرشهر بيرجند پس از واريز وجه توسط برنده مزايده و تسويه حساب قطعي نسبت به انتقال سند اقدام خواهد گرديد. واگذاري واحدهاي تجاري بيرجند به برنده مزايده بصورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت منوط تسويه حساب قطعي توسط 
برنده مزايده و اخذ پايانكار و تنظيم صورتمجلس تفكيكي واحد توسط اين اداره كل خواهد بود. واگذاري اراضي تجاري پادگان و اراضي تجاري سايت اداري بيرجند به برنده مزايده بصورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت منوط به ارائه پايانكار ، تنظيم صورتمجلس تفكيكي و 
گواهي بهره برداري خواهد بود. برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز كاري جهت پرداخت مبلغ نقدي به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند. تكميل مراحل 
نيز مي بايست در سامانه ستاد نيز اقدام گردد. عدم پرداخت بهاء ملك در مهلت مقرر به منزله انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار ميگردد، كه در اينصورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت.

كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد. واحد های تجاري امتياز و انشعابات آب ، برق و گاز ندارد. و واحد ها با وضعيت موجود بوده و هيچ هزينه اي از ناحيه اين اداره كل پرداخت نخواهد 
شد. بازگشايي پاكات راس ساعت 9صبح روز يكشنبه مورخ 98/06/17 در محل اداره كل انجام خواهد شد.  كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.

جدول شماره )1( - مشخصات  اراضي تجاري مهرشهر بيرجند به صورت نقدي

آدرس ملكمبلغ قابل پرداخت بابت سپرده 5 درصد قيمت پایه مزایده )ریال(كل قيمت پایه مزایده  )ریال(مساحت مترمربعپالك ثبتيكاربريردیف

بيرجند - مهرشهر - خيابان بهجت و مهر 1390550.751.522.500.00076.125.000 فرعي از 4472 فرعي از 1554 اصليتجاري1
)به شرح كروكي موجود در اسناد مزایده(

1390655.721.560.160.00078.008.000 فرعي از 4472 فرعي از 1554 اصليتجاري2

آدرس ارسال مدارك : بيرجند -  بلوار شهيد آویني - اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي - ساختمان شماره 1

جدولشماره)2(-مشخصاتواحدهايتجاريمسكنمهربیرجندبهصورتنقدي

مساحت عرصه پالك ثبتيكاربريردیف
)مترمربع(

مساحت اعيان 
)مترمربع (

كل قيمت 
پایه مزایده )ریال (

مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده 5 درصد 
قيمت پایه مزایده  )ریال(

آدرس ملك

  1554 واحد تجاري1
اصلي

بيرجند - مهرشهر - بلوار همت - همت 2 امام خميني 9 - بين فرعي 5 و 7 )به شرح كروكي 6481.642.240.000.000112.000.000
موجود در اسناد مزایده(

  4324 واحد تجاري2
اصلي

بيرجند - موسي بن جعفر - بلوار ميالد - ميالد 3 فرعي 3 60781.680.000.00084.000.000
)به شرح كروكي موجود در اسناد مزایده(

  4324 واحد تجاري 3
اصلي

بيرجند - موسي بن جعفر - بلوار ميالد - ميالد 3 فرعي 1 60781.800.000.00090.000.000
)به شرح كروكي موجود در اسناد مزایده(

آدرس ارسال مدارك : بيرجند -  بلوار شهيد آویني - اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي - ساختمان شماره 1
  

جدول)3(-مشخصاتاراضيتجاریبلوارشهیدناصريبیرجندبهصورتنقدي

كل قيمت پایه مزایدهمساحت متر مربعپالك ثبتيشهركاربريردیف
)ریال(

مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده 5 درصد 
آدرس ملكقيمت پایه مزایده )ریال(

بيرجند - اراضي پادگان - حاشيه بلوار ناصري - بطرف سایت مسكن مهر 151.712.326.950.000116.347.500 فرعي از 4323 اصليبيرجندتجاري1
1500 واحدي ارتش )به شرح كروكي موجود در اسناد مزایده(
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جدول )4( - مشخصات اراضي تجاری سایت اداري بيرجند به صورت نقدي

مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده 5 درصد قيمت كل قيمت پایه مزایده )ریال(مساحت متر مربعپالك ثبتيشهركاربريردیف
آدرس ملكپایه مزایده )ریال(

بيرجند - سایت اداري )به شرح كروكي موجود در اسناد مزایده(250436.2510.906.250.000545.312.500 فرعی از 1441 اصلیبيرجندتجاري1

آدرسارسالمدارک:بیرجند–بلوارشهیدآویني–ادارهکلراهوشهرسازيخراسانجنوبي–ساختمانشماره1

جدول)5(-مشخصاتواحدتجاریسایتاداريبیرجندبهصورت35درصدنقدومابقياقساطسهساله
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حضور خراسان جنوبی در چهارمين نمايشگاه توانمندی های روستاييان و عشاير كشور

ايسنا-مديركل امور عشاير استان گفت: چهارمين نمايشگاه توانمندي هاي روستائيان و عشاير كشور از 24 تا 27 مرداد  در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران با حضور اقوام و عشاير و ايالت گوناگون كشور 
برگزار و عشاير خراسان جنوبی با توان باال در اين نمايشگاه شركت خواهند كرد. حسين پور افزود: اين نمايشگاه با   محوريت “نقش روستائيان و عشاير در سال رونق توليد” در آستانه برگزاری است. وی خاطرنشان كرد: 
لطفا كمی به مناطق مهر شهر هم رسيدگی كنيد. مگر در اين نمايشگاه تشکل های عشايری استان از جمله صندوق خرد زنان عشايری، در حوزه های مختلفی از قبيل بومگردی های عشايری، گياهان دارويی، صنايع دستی، محصوالت توليدی لبنی حضور خواهند داشت.

مردمی كه در مهرشهر زندگی می كنند با مردم غفاری 
و معلم وتوحيدو....فرق می كنند .چند سال هست كه 
در بلوار همت روبری همت 9تا17 يک فضای خالی 
مسئوالن  سبزگذاشتند،  فضای  برای  كه  دارد  وجود 
محترم لطفا رسيدگی كنيد گرد خاک از يک طرف و 
از طرف ديگه زباله ها را آنجا می ريزند .چطوره كه 
 برای بقيه جاها بودجه هست ولی برای مردم كارگر و 
زحمت كش مهر شهربودجه نيست.آقای شهردار وآقای 
استاندار لطفا كمی هم به مناطق شمال شهر برسيد اين 
مردم هم جزء استان هستند،چرا همه امکانات بايد برای 

آن طرف شهر باشد.
915...842

سالم مسئوالن محترم و قضات عزيز لطفا سرانجام 
سهامداران بالتکليف شركت ...  را كه سالهاست منتظرند 
وسرمايه و زندگی خود را بر باد داده اند را مشخص كنيد.

ما بايد به چه كسی مراجعه كنيم؟
935...859

خواستم از  شهردار منطقه يک بابت ساخت فضای سبز 
خيابان 9دی 12تشکر كنم فقط يه سوال چرا اسم بوستان 
رو مائده گذاشتيد؟ اين همه شهيد داديم چرا اسم يک شهيد 

نگذاشتيد؟
915...906

با عرض سالم خدمت شهردار محترم در خصوص فضای 
سبز خيابان امام خمينی مهرشهر و ديگر خدمات كه واقعا مورد 
 بی مهری واقع شده است و به اين قسمت مهرشهر توجه
 نمی شود. لطفابازديد فرماييد تا شاهد توجه و عدالت شما باشيم.

 915...178
تقاضا  از مسئوالن محترم شهرداری  با عرض سالم 
دارم لطفا يه زمانی رو برای ورزش خانمها در پارک اول 
پاسداران اختصاص دهند.چون مدتی شده يه آقايی در 
زمانی كه خانمها هستند شروع به دويدن در پارک كرده 
كه باعث شده كه خيلی از خانمها ديگر شركت نکنند.

لطفا پيگيری فرماييد. 
936...434

و  مرزی  نقاط  در  آياكسی كه چندين سال  با سالم 
بدون بيمه خدمت كرده است ، رزمنده محسوب می 
شود يانه؟ و آيا اين عزيزانی كه رفتند و بهترين فصل 
عمرخود را در نقاط مرزی و بدترين شرايط گذراندند 
جوابشان چيست؟ فقط عده خاصی توانستند خودشان 
را به جايی متصل كنند و بقيه هنوز انگار در همان زمان 
باقی مانده اند چون مسئوالن باز خورد مناسبی به اين 

موضوع نشان نمی دهند.
914..539

با سالم از استاندار محترم تقاضا داريم با عنايت به اينکه 
شهرک چهکند فقط يک مدرسه دبستان آن هم دو شيفته 
دارد و با تراكم دانش آموزی مواجه است دستور فرمايند   

برای احداث يک دبستان ديگر اقدام شود.
915...876 
سالم آوا، واقعا شهربيرجند معاون فرهنگی واجتماعی 
راهور ندارد كه درمورد رانندگی بسيار بد خودروها وموتور 
سيکلت های مزاحم آنها رو توجيه كنند و يک برخورد 
جدی داشته باشند. موتورهابيشتر چراغ جلو وخطر عقب 
ندارند و در مسيرهای كمربندی و بلوارشهدای عبادی 
درحال حركتند واقعا چه كسی با اين افراد متخلف بايد 
برخورد كند؟خودروهای سواری دست يه عده نوجوان 
ناوارد و بدون گواهينامه توی خيابان معلم با سرعت زياد 
و درحال حركات نمايشی هستند ترمز دست كشيدن و 
بوق و دور دور هم كه شده كار يک عده عالف و بيکار و 
بی فرهنگ كه آبرو حيثيت شهر و مردم رو زير سوال می 
بره واقعا جای تاسف داره يک كيوسک پليس دايم جای 
ميدان شهيد عبادی واقعا الزمه واقعا مسووالن كوتاهی 

می كنند اگربا انها برخورد جدی نکنند.
915...152

محمودآبادی- با حضور وزیر نیرو در استان طرح آبرسانی 
به 20 روستا با اعتباری بیش از 191 میلیارد ریال افتتاح 

و به بهره برداری رسید. 
پنجشنبه ی گذشته با حضور وزیر نیرو ، استاندار و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی 
نمایندگی  به  استان  روستای  به 20  آبرسانی  استان  طرح  نمایندگان  همچنین  و 
 از روستاهای هدف در روستای محموداباد بیرجند افتتاح  و به بهره برداری رسید.

ظرفیت آبرسانی 2 برابر شد
استاندار خراسان جنوبی  در این آیین گفت: امسال با همکاری و هم افزایی مدیران 
دستگاه های اجرایی ظرفیت آبرسانی به روستاهای استان از پنج به 10 هزار مترمکعب 
افزایش یافت.  محمدصادق معتمدیان با اشاره به اینکه حدود ۵00 روستا در خراسان 
جنوبی با تانکر آبرسانی می شود افزود: با هم افزایی بین دستگاه های مختلف ظرفیت آبرسانی 
 در هفته های اخیر 2 برابر افزایش یافت و بخشی از مشکالت مردم در کوتاه مدت حل شد.
وی ادامه داد: مردم این استان یک دوره طوالنی 20 ساله خشکسالی را پشت سر گذاشتند 
که با افزایش دما و کاهش نزوالت آسمانی مواجه بوده است ، امسال نیز شاهد افزایش دما 

در استان هستیم و مردم تابستان سختی را پشت سر گذاشتند.
وی با توجه به کمبود بودجه ای که کشور با آن مواجه است تاکید کرد :اما با توجه دولت 
تدبیر و امید به مناطق کمتر توسعه یافته در سال های اخیر،اکنون  ۳۷ مجتمع آبرسانی 

در استان در حال اجرا است.
67 درصد پیشرفت فیزیکی 

امید  گفت:  و  کرد  عنوان  درصد  را ۶۷  مجتمع ها  این  پیشرفت فیزیکی  معتمدیان 
توسعه  برنامه ششم  قانون  و  از ظرفیت های دولت  استفاده  و  مالی  با حمایت  است 
پروژه ها  این  اتمام  کرد:  تاکید  وی  برسد.  اتمام  به  مجتمع ها  این  بودجه  تزریق  با 
می  ملی  بودجه  تزریق  با  اما  ببرد  زمان  سال   10 از  بیش  شاید  فعلی  بودجه  با 
رساند. اتمام  به  را  استان  روستای   ۵00 به  آبرسانی  مراحل  دولت  پایان  تا   توان 

وی همچنین از طرح سازگاری با کم آبی برای استان خبر داد ، این طرح قرار است به 
صورت پایلوت در خراسان جنوبی اجرایی شود. نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در 
مجلس شورای اسالمی نیز یکی از خواسته های مردم روستاهای خراسان جنوبی را تامین 

آب موردنیاز عنوان کرد چرا که بی آبی در این استان بیداد می کند. 
حجت االسالم سید محمدباقر عبادی افزود:هم اکنون حدود ۵00 روستای خراسان 
جنوبی با تانکر آبرسانی می شود در برخی روستاها حتی آب مورد نیاز دام را از مرکز 
استان با وانت حمل می کنند. بنابراین انتظار می رود وزیر نیرو و دولت درخواست این 
 استان را امسال در بودجه به صورت ویژه ببینید تا بلکه گرفتاری مردم کمتر شود.

191 میلیارد سرمایه گذاری آبی در روستاها
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در این مراسم  گفت: طرح 
آبرسانی به 20 روستای این استان آماده بهره برداری است و با افتتاح این طرح ها یک هزار 
و 1۸0 خانوار از آب شرب برخوردار می شوند.  مهدی صفوی نژاد افزود: در مجموع برای 
آبرسانی به این روستاها 191 میلیارد و ۷۶۴ میلیون ریال هزینه شده است.که شامل 2 
هزار و ۴92 متر حصارکشی، 1۷ مورد ایستگاه پمپاژ، 12 مورد پست برق و 2 هزار و ۶۴0 
متر شبکه برق است. وی مجموع خط انتقال این روستاها را ۸۶.۴ کیلومتر اعالم کرد و 

گفت: همچنین حجم مخازن ذخیره آب این روستاها چهار هزار و ۸90 مترمکعب و 
شبکه توزیع 29.9 کیلومتر است. مدیرعامل شرکت آبفار خراسان جنوبی افزود: از مجتمع 
آبرسانی بهدان به روستاهای  محمودآباد، کفکی، برزچ،ملک آباد،  و کوچ، شهرستان بیرجند 
و همچنین روستاهای زمان آباد،اوجاد و اسنان با اعتباری بیش از ۶۷ میلیارد و ۶00 
میلیون ریال آبرسانی انجام می شود که جمعیتی بالغ بر ۳2۷ خانوار را شامل می شود. 
وی ادامه داد: طرح آبرسانی به روستاهای نخاب، منند، فیزیک و آویجان درمیان، با اعتبار 
۳۵ میلیارد  و 290 میلیون ریال و جمعیتی برابر با 19۳ اجرا شده است.عالوه بر این 
در روستای خرم شهرستان خوسف یک طرح ابرسانی با اعتبار ۸ میلیارد و 100 میلیون 
 ریال که 10۷ نفر را تحت پوشش قرار می دهد توسط این شرکت اجرا شده است.

نوری،و سریخان شهرستان   ، روستاهای کالته سنجی  به  آبرسانی  صفوی نژاد طرح 
نهبندان با اعتبار 10 میلیارد و 220 میلیون ریال ،روستاهای مشوکی و خوشاب در 
شهرستان سربیشه با اعتبار بیش از ۵۴ میلیارد ریال، با جمعیت تحت پوشش 1۷۸ 
خانوار،روستای خسرو آباد ر شهرستان طبس با اعتبار بیش از 9 میلیارد و 2۶۵ میلون 
 ریال با جمعیتی بالغ بر 9۳۵ نفر را جزو دیگر طرح های ابرسانی قابل افتتاح نام برد.
وی یکی دیگر از پروژه های آبرسانی را مربوط به روستاهای اردکول و ولی آباد شهرستان 
زیرکوه عنوان کرد که با اعتبار ی برابر با ۷ میلیارد و ۴0 میلیون ریال جمعیتی بالغ بر 1۳۶ 

نفر را تحت پوشش قرار می دهد .
وی ادامه داد: از تیرماه سال گذشته تاکنون به ۳۳ روستای استان با هزینه کرد ۳1۴ 

میلیارد و ۷2۴ میلیون ریال آبرسانی شده است. در حال 
حاضر 9۶1 روستای خراسان جنوبی زیرپوشش شبکه 
آبرسانی هستند و آب شرب 1۸ تا 22 درصد جمعیت 

روستایی استان معادل ۴۵0 روستا به صورت سیار و با تانکر تامین می شود.
وی افزود: از مجموع یک هزار و ۷۵۳ روستای دارای سکنه استان خراسان جنوبی 9۵0 
روستا دارای شبکه آبرسانی هستند و از این تعداد 100 روستا دارای تنش آبی بوده و قطعی 
پنج ساعته آب را در برخی ساعات شبانه روز تجربه می کنند همچنین  1۴۸ روستای 
 باالی 20 خانوار جمعیت استان فاقد شبکه آبرسانی است و باید با تانکر سیار آبرسانی شوند.

هر هفته 30 روستا 
وزیر نیرو نیز در این آیین با اشاره به اینکه تا پایان امسال عملیات آبرسانی به یک هزار و 
12۴ روستای کشور در 2۸ استان تکمیل و بهره برداری می شود گفت :  ۷00 هزار نفر از 
مزاریای این طرح ها بهره مند می شوند.   رضا اردکانیان افزود: از نیمه سال 92 تاکنون هر 
هفته ۳0 روستا آبرسانی و بیش از ۶ میلیون و ۷00 هزار نفر از آب سالم و پایدار بهره مند 
شدند.  وزیر نیرو ادامه داد: سال آینده یک هزار و ۵00 روستای دیگر در دستور کار آبرسانی 
 قرار می گیرد و عدد جمعیت برخوردار تا پایان دولت دوازدهم به 10 میلیون نفر می رسد. 

راه اندازی تصفیه خانه ها
وی با اشاره به برنامه وزارت نیرو در راه اندازی تصفیه خانه ها افزود: از امروز تا پایان سال 
هر هفته یک تصفیه خانه فاضالب افتتاح می شود.  اردکانیان به وضعیت تصفیه  خانه های 
کشور قبل از انقالب اشاره و ادامه داد: آن زمان با وجود سرمایه نفتی، جمعیت کمتر و 
وضعیت مشابه در برخورداری از امکانات طبیعی و دسترسی فرامرزی فقط چهار تصفیه 
خانه در کل کشور وجود داشت اما االن بیش از 220 تصفیه خانه در حال بهره برداری 
است.  وی گفت: یکی از برنامه های وزارت نیرو  این است که هر دو هفته یک تصفیه خانه 

آب، پروژه های آبرسانی، نمک زدایی از آب دریا، تولید برق و... را راه اندازی کند.
360 پروژه وزارت نیرو در خراسان جنوبی 

وزیر نیرو با اشاره به طرح های وزارت نیرو در استان افزود: وزارت نیرو در استان خراسان 
جنوبی در مجموع حوزه برق، آب و فاضالب در بخش های مختلف یک هزار و ۳۶0 پروژه 
را در دست اجرا دارد.  وی گفت: یکی از این پروژه ها نیروگاه زغال سنگ سوز طبس است 
که امروز از آن بازدید شد و در مجموع برای این پروژه ها هشت هزار میلیارد تومان پروژه 
در ارتباط با وزارت نیرو در دست اجرا است.  وزیر نیرو ادامه داد: این پروژه ها در مجموع  
۴0 درصد پیشرفت دارند و امکانات و وسعت داده می شود که با سرعت بیشتر پیش برود. 
وی با تاکید بر اینکه استان های مرزی ویترین کشور هستند افزود: باید با توجه و حمایت 

الزم به دنبال فعالیت های بیشتر باشیم تا به توسعه استان های مرزی برسیم 
کم آبی استان را جدی تر دنبال می کنیم

اردکانیان اعالم کرد:وزارت نیرو به جد مساله تامین و توزیع آب شرب خراسان جنوبی را با 
اولویت مساله روستاها با وجود همه تنگاهای مالی با پشتیبانی مقام معظم رهبری دنبال 
می کند. وی با اشاره به افتتاح همزمان 20 پروژه آبرسانی در روستاهای استان خراسان 
جنوبی اضافه کرد: این پروژه ها در هفت شهرستان برای بهره مندی سه هزار و ۷00 نفر 
افتتاح می شود و  امیدواریم سایر روستاها نیز به این شبکه وصل شوند و در جشن آغاز 

بهره برداری از این شبکه ها شرکت کنیم.

عکس: محمودآبادی

افتتاح و بهره برداری از 20 طرح آبرسانی به روستاهای خراسان جنوبی 
با حضور وزیر نیرو انجام شد

چلو مرغ سرخ شده با برنج پاکستانی 

و ماست و نوشابه فقط و فقط 1۵000تومان

 تخفیف ویژه جهت مجالس

تاالر و رستوران کریم
با انواع غذاهای ایرانی در خدمت عموم همشهریان عزیز

چلو ماهیچه - چلو گوشت گوسفند - چلو مرغ سرخ شده - اکبر جوجه و...
برگزار کننده : مراسم عروسی - عقد -  جشن تولد -  ولیمه -  فارغ التحصیلی 

با کیفیت عالی، تضمین و تست قبل از جلسه

 و قابل تغییر با سلیقه و توان مالی مشتری

هدف ما بهترین کیفیت ، کمترین هزینه و جلب رضایت شماست
تلفن: 0۵632218490 - 091۵2174998
ظرفیت ۵00 نفر   ***  تفاوت را با ما تجربه کنید
آدرس: بیرجند، خیابان ارتش، حدفاصل سه راه معلم و غفاری

* فلش و رم  16G - 40 هزار تومان      
* فلش و رم 32G - ۵0 هزار تومان 

* گیرنده دیجیتال 180 هزار تومان و لوازم جانبی 

فـروش ويـژه قربـان تـا غـدير 

   بين مطهـری 4 و 2-  نمايندگی سـروش 

همراه با گارانتی مادام العمر 

آدرس: خيابان ۱۵ خرداد- نرسيده به فلکه نيک اختر - روبروی خيابان حجاب   324۱۵0۸۱ - 0۹۱۵۵۶۱۷۸4۶

فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی

     تشـک  رويـال آســايش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی ۵000 تومان
آدرس شعبه ۱: بلوار صیاد شیرازی - واحد 42- جنب فروش مشهد

شعبه 2: خیابان معلم - بین معلم ۱0 و ۱2 - جنب بانک ملت
0۹۱55۶00850

خريد نقدی 

۱0 درصد 

تخفيف

برای اولين بار فرش های خود را اتو كشيده تحويل بگيريد 2- 20 43 42 ۶۶/32 ۶۶ 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: 
دستگردی
دفتر : توحید2۱ ، نبش نبوت 2۱ ، پالک ۱05

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند  تاریخ انتشار: 1398/05/24

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند رأس ساعت ۴/۳0 
بعدازظهر روز پنجشنبه 1۳9۸/0۶/1۴ در محل حسینیه امام هادی )ع( واقع در انتهای بلوار مدرس - فلکه 
جماران برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم نمایند. حداکثر 
آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر فرد غیر عضو یک رأی می باشد. از داوطلبان عضویت در سمت بازرسی 
و هیئت مدیره دعوت می شود حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ اولین انتشار آگهی تشکیل مجمع عمومی 
عادی 1۳9۸/0۵/2۴ جهت تکمیل فرم و ارائه مدارک مربوطه )کپی شناسنانه و کارت ملی ، 2 قطعه عکس، 
کپی مدارک تحصیلی و سوء پیشینه( به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند. بدیهی است به درخواست های 

ارائه شده بعد از تاریخ فوق ترتیب اثری داده نخواهد شد.
)ضمنا ارائه دفترچه عضویت شرکت همراه با کارت ملی جهت ورود به جلسه الزامیست(

دستور جلسه: 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین - طرح و تصویب صورت های مالی سال 1۳9۷- 1۳9۶

 طرح و تصویب تغییرات سرمایه و اعضای شرکت - تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 1۳9۷- 1۳9۸
 اختصاص مبلغی جهت استرداد سهام اعضای مستعفی - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک 
سال مالی - انتخاب اعضای  اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال شمسی- تفویض اختیار به 
هیئت مدیره جهت فروش قسمتی از دارایی های منقول و غیر منقول شرکت حسب ضرورت - تعیین خط 

هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند  مشی آینده شرکت. 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  
برابر رای شماره 1۳9۸۶0۳0۸00100201۶  - 1۳9۸/۵/۶ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود محمدی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 1۷۳ و شماره ملی ۵۶۳9۴۷۷9۶2  نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 12۵/۷۶ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۳۵۵ 
فرعی از یک اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
 را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/۵/10  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/۵/26
 علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

 آگهی تثبیت حدود پالک 649 فرعی از 824 - اصلی بخش 2 بیرجند 
نظر به اینکه آقای عزیز اله قدیری نوفرست احدی از وراث مرحوم حسین قدیری نوفرست مالک 

ششدانگ پالک ۶۴9 فرعی از ۸2۴ - اصلی بخش 2 بیرجند درخواست طول و متراژ و تثبیت حدود ششدانگ 
پالک مذکور را نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی به مالکین مجاور وجود نداشته مراتب را به کلیه مالکین 
پالک فوق اعالم که در روز چهارشنبه مورخ 1۳9۸/۶/2۷ ساعت 10 صبح در محل این واحد ثبتی یا محل وقوع 

ملک به آدرس نوفرست حاضر گردند. ضمناَ عدم از حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند  

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی.  
برابر رای شماره 1۳9۸۶0۳0۸00100201۸ - 1۳9۸/۵/۶ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی طیبه حسینی فرزند سید علی 
به شماره شناسنامه 2۴29 و شماره ملی 0۶۵1۸92۷۴0  نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 202/۵۶ متر مربع قسمتی از پالک 
۳02۷ - اصلی بخش یک  بیرجند از محل مالکیت آقای مهدی توانا  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/۵/10  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/۵/26
 علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

درب اتوماتيک سيد
فروش ويژه جک پاركينگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی -   نبش رجایی ۱5

0۹۱55۶۱4880



مناسبت 

نه بگویید 

سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی

بازگشت  اسالمى شاهد  ایران  مرداد ۱۳۶۹  روز ۲۶ 
آزادگان سرافرازى بود که پس از تحمل سال هاى 
اسارت خود در اردوگاه هاى عراق، پاى به میهن اسالمى 
گذاشتند و به آغوش خانواده  بازگشتند. این رویداد بزرگ، 
دو هفته پس از اشغال نظامى کویت توسط ارتش صدام 
و ۲ روز پس از آن صورت گرفت که صدام در نامه اى  
به آقاى هاشمى رفسنجانى، رئیس جمهور وقت ایران، 
بار دیگر عهدنامه ۱۹۷۵ الجزیره را پذیرفت و به شرایط 
ایران براى پایان جنگ تسلیم شد و از جمله قول عقب  
نشینى از مرزهاى ایران و آزادسازى اسیران ایرانى را داد. 
آزادگان، گنجینه  هاى ارزشمندى هستند که در درون 
آن، فرهنگ انسان  ساز دوران اسارت نهفته است. ثبت 
وقایع اسارت، پلى است براى انتقال فرهنگ اسارت از 
درون اردوگاه  ها به شهرهاى میهن اسالمى مان، ایران.

جسور باشید و سبز زندگی کنید!

طبیعت و محیط زیست موهبتى از جانب خدا است که 
ادامه حیات به آن وابسته مى باشد. سبز زندگى کردن 
کارسختى نیست و تنها با رعایت نکاتى مى توان به نوبه 
خود از کره زمین مراقبت کنیم و الزم نیست اقدامات 
عجیب و غریب و سختى انجام دهیم کافى است کمى 
جسارت به خرج دهیم و اراده کنیم: پس با ۹ راه براى 
زندگى سبز و سالم تر قدم برداشته و میراثى ماندگار 
براى کشورمان به جا بگذاریم: ۱. در مصرف انرژى 
صرفه جویى کنید: استفاده از المپ هاى کم مصرف 
و ... ۲. در مصرف آب صرفه جویى کنید: کوتاه کردن 
مدت استحمام و ... ۳. لوازم دست دوم بخرید: با توجه به 
افزایش روز افزون مصرف گرایى بهترین راه براى صرفه 
جویى در هزینه، کمک به محیط زیست و برآورده کردن 
نیاز خرید، استفاده از لوازم دست دوم است. شما با خرید 
اجناسى مثل کتاب دست دوم یا لوازم الکترونیکى دست 
دوم مى توانید کمک شایانى به محیط زیست کنید 4. 
بازیافت را جدى بگیرید: مى توانید با جدا سازى موادى 
مثل کاغذ، شیشه، فوالد، پالستیک، قوطى ها، وسایل 
برقى و الکترونیکى باعث شوید که این مواد به چرخه 
مصرف برگردند ۵. به پالستیک نه بگویید: با اندکى 
آگاهى و اراده مى توان تعداد آن را نه به صفر که به 
کمترین میزان رساند. اگر هر یک از ما تصمیم بگیریم 
تا روزانه یک کیسه پالستیکى را از چرخه مصرف خود 
خارج کنیم، به کاهش مصرف این ماده مخرب محیط 
زیست کمک بزرگى کرده ایم ۶. از خدمات آنالین 
استفاده کنید: بانکدارى الکترونیک و ... ۷. در شبکه هاى 
اجتماعى فرهنگ سازى کنید: مى توانید از بسیارى 
از شبکه هاى مجازى براى فرهنگ سازى زیست 
محیطى کمک بگیرید  8. از محصوالت سبز استفاده 

کنید: کیسه هاى پارچه اى، بطرى هاى همراه و...

دیدن سریال های محبوب 
به مغز آسیب می زند

یک متخصص مغز و اعصاب هشدار مى دهد تماشاى 
سریال هاى تلویزیونى مورد عالقه افراد براى مغز آنها 
بسیار بد است. باتوجه به نتایج به دست آمده محققان 

باور دارند، نشستن بر روى مبل طى ساعات طوالنى 
عالوه بر اینکه محیط ناسالمى ایجاد مى کند، به مغز 
خوبى  به  بررسى ها  نتایج  مى زند.  آسیب  نیز  افراد 
به  منجر  تلویزیون  مداوم  تماشاى  نشان مى دهد، 
انزواى  مصرف میان وعده هاى ناسالم، کم خوابى، 
اجتماعى، افسردگى و عدم تحرک فیزیکى مى شود. 

مسکن ها را خودسرانه مصرف نکنید

امروزه داروهاى مسکن را مى توان یکى از کاربردى ترین 
و پرمصرف ترین داروهاى جهان محسوب کرد که 
به طور گسترده اى توسط افراد مختلف استفاده شده و 
متأسفانه در بسیارى از مواقع این داروها؛ بدون تجویز 

پزشک و به طور خودسرانه توسط افراد مصرف مى شود. 
باید توجه داشت که مسکن ها و داروهاى از بین برنده 
درد، تنها در مقطع زمانى کوتاهى موثرند. گفتنى است، 
استامینوفن بر فرآیند سیگنال هاى مغز که مرتبط با 
خلقیات بوده تاثیر مى گذارد. پس تنها با تجویز پزشک 
و در صورت لزوم از داروهاى مسکن استفاده کنید.

آیا آن طور که گفته می شود
 مصرف جگر مرغ ضرر دارد؟

فرآیند تصفیه در هر موجود زنده اى در کبد انجام مى شود. 
ما در صنعت طیور مصرف آنتى بیوتیک پیشگیرانه داریم. 
قبل از کشتار مرغ، باید دوره آنتى بیوتیک انجام شده 

باشد. چون هر آنتى بیوتیکى دوره منع مصرف دارد. در 
طیور دوره منع مصرف مشخص و رعایت مى شود و 
بنابراین جگر مشکل بهداشتى ندارد. پس جگر مرغ 
را مى توانید بخورید اما زیاد نه. و اما جگر را نباید خام 
بخورید. برخى انگل ها سیکل زندگى شان را در جگر 
مى گذرانند. پس جگر را نباید آبدار و نیم پز مصرف کنید. 

چرا دهانم بو می دهد؟

زبان به ویژه قسمت عقب آن داراى شیارهایى است که 
باعث مى شوند مکان مناسبى براى زندگى باکترى هاى 
دهانى ایجاد شود. این باکترى ها با شکستن مواد غذایى 
ترکیبات سولفورى ایجادکننده بوى بد دهان را آزاد 

مى کنند. مسواک زدن زبان مى تواند به رفع مشکل 
کمک کند، اما استفاده از مواد خوراکى  که با باکترى ها 
مقابله و ترکیبات سولفورى را خنثى مى کنند راه حل 
موثرترى است. جرعه جرعه نوشیدن آب به طور مکرر، 
جویدن آدامس هاى بدون قند و مکیدن آب نبات هاى 
بدون قند در بین وعده هاى غذایى پیشنهاد مى شود.

چندخوراکی  ممنوعه برای فشار خونی ها

فشار خون باال یا همان پرفشارى خون باعث مى شود 
قلب براى پمپاژ خون به سراسر بدن سخت تر کار 
کند پس باید مراقب باشیم تا فشار خونمان همیشه 
در محدوده ى سالمتى قرار داشته باشد. به برخى از 

مواد غذایى مضر توجه کنید: نخود لوبیاهاى کنسرو 
شده - پنیرها با نمک زیاد - آب نبات هاى شیرین  - 
نوشابه هاى گازدار - نوشیدنى هاى انرژى زا - سس هاى 
مایونز و انواع دیگر - پیتزا - گوشت قرمز - گوشت هاى 
فرآورى شده )سوسیس و ...( - ترشى ها و شورها - 
قهوه - سوپ هاى آماده - محصوالت نانوایى و ... .

تاکنون اطالعات کافى درباره اثرات مخرب تلفن همراه بدست نیامده است، تنها چند نتایج احتمالى درباره سرطان مغز، 
آسیب هاى عصبى و چندین نوع تومور به دست آمده که هنوز به قطعیت گفته نشده است. با این حال، نداشتن شواهد 
مستدل، نمى تواند به این معنا باشد که هیچ نگرانى نداشته باشیم. دستگاه موبایل امواج رادیویى تولید مى کند که ممکن 
است توسط بافت هاى بدن جذب شوند. دیگر کار هاى تلفن موبایل مانند فرستادن پیام تصویرى، عکس گرفتن، استفاده 
از اپلیکیشن، “تقریبا هیچ موج رادیویى را جذب مغز نمى کند”. تمام این ها تنها شواهدى است که هنوز قطعیت خود را 
ثبت نکرده اند. با وجود همه اینها اگر نگران هستید، دانشمندان مى گویند که تاثیرات موج موبایل “بسیار کم مى شود” 
اگر آن را در گوش چپ خود بگیرید یا این که از بلندگوى آن و یا گوشکى استفاده کنید. به ویژه وقتى که کیفیت شبکه 
مخابراتى پایین باشد. اگر فرد اعتیاد به تلفن همراه پیدا کند، اثرات مخربى بر سالمت اجتماعى فرد خواهد داشت.

اصلى ترین عالئم عدم حذف توکسین ها و سموم، همراه با 8 هشدار جدى براى بدن است: ۱. خستگى ثابت: خستگى 
دائم صرف نظر اینکه چند ساعت در روز خوابیده اید ۲. یبوست: نشانه اى از انباشت سموم در بدن. حتى اگر میزان فیبر را 
افزایش داده باشید و یا رژیم غذایى تان را تغییر دهید ولى همچنان دچار یبوست باشید ۳. سردرد: تجربه سردردهاى مکرر 
براى چند بار در هفته 4. افزایش وزن: اگر به رغم تمرین هاى مستمر و یا اتخاذ رژیم هاى غذایى سخت، همچنان وزن 
کم نمى کنید ۵. افسردگى: تغییرات خلق و خوى براى چندین بار در طول روز ۶. بى خوابى: مصرف قرص هاى خواب 
آور راه حل این مشکل نیست. مدیتیشن یا یوگا به افزایش ترشح مالتونین و کاهش سموم بدن کمک کرده و باعث 
مى شود خواب با کیفیت ترى داشته باشید ۷. درد عضالت: افزایش سموم در بدن باعث التهاب و در نتیجه احساس درد 
و مشکالت حرکتى مى شود 8. آکنه: ظهور جوش ها و ابتال به آکنه نشانه اى از افزایش میزان سموم در بدن شماست.

هشدارهایی که می گویند در بدن تان سم وجود داردموبایل؛ امواج رادیویی تولید می کند

امام هادى)ع( در روستاى صریا که در یک فرسخى مدینه قرار 
داشت، در روز سه شنبه، نیمه ذى الحجه دیده به جهان گشود. 
پدر بزرگوارش نام او را على نهاد. پیش از آنکه امام هادى)ع( به 
امامت برسد، پدرش، امام جواد)ع( در فرصت هاى مناسب به 
امامت و جانشینى او تصریح کرده بود. براى مثال، آن هنگام که در 
سال ۲۲0 هجرى از مدینه به سوى بغداد مى رفت، یکى از یاران 
حضرت به نام اسماعیل بن مهران پرسید: امام بعد از شما کیست؟ 
آن حضرت در پاسخ فرمود: »امر امامت پس از من به عهده پسرم 
على )امام هادى( است«. یکى از کارهاى مهم امام هادى)ع( 
که امامان اهمیت بسیارى به آن مى دادند، حفظ خط فکرى و 

فرهنگى تشیع و جلوگیرى از ترویج اندیشه هاى مخالفان بود. این 
کار به تربیت شاگردان برجسته و تشکیل حوزه علمیه و تدریس 
فقه و عقاید اصول اسالمى نیاز داشت که در عصر امام باقر و امام 
صادق)ع( این زمینه به طور گسترده فراهم شد و سپس امامان 
دیگر حتى در شرایط بسیار سخت آن را تبیین و دنبال کردند. امام 

هادى )ع( ، قامتى متوسط و چهره اى گندم گون داشت .
معروف است که هر آدم غمناک که بر سیماى او مى نگریست 
اندوهش از بین مى رفت و دلشاد و خرم مى گشت. نام امام دهم 
شیعه على و کنیه اش ابوالحسن مى باشد، مشهورترین لقبهاى وى 
نقى و هادى است. گاهى او را نجیب و مرتضى، عالم، ناصح، متقى، 

امین، طبیب، متوکل مى گفتند. مورخان نوشته اند که امام هادى 
نخست لقب متوکل را داشت چون این لقب، نام خلیفه عباسى شد 
نمى خواست هم نام خلیفه جنایتکار شود. لذا لقب متوکل را ترک، 
و به یارانش سفارش نمود که وى را بدان لقب یاد نکنند، تا مبادا 
عباسیان گمان بدى درباره او کنند. مشهورترین لقبهاى وى نقى 
بود که به معنى پاک است. روابط اخالقى او با سایرین گوارا و بسى 
شیرین جلوه مى نمود و  جمیع صفات نیک و مفاخر معنوى یک 
جا در ایشان وجود داشت. او از دودمان رسالت و امامت و جایگاه 
 استقرار وصایت و خالفت اسالمى به شمار مى رود ، حضرتش 
شاخه اى از درخت پاک نبوت و میوه درخت رسالت محمدى است .

والدت امام علی النقی الهادی )ع(

آیه روز

خداعطا کند فیض حکمت و دانش را به هرکه خواهد و هرکه را به حکمت و دانش رساند درباره او 
مرحمت و عنایت بسیار فرموده و این حقیقت را جز خردمندان عالم متذّکر نشوند. /  آیه ۲۶۹ سوره بقره

سخن روز

 وضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال بطرى هاى تنگ دهان مى ماند؛ هرچه کمتر در خود 
دارند، با سر و صداى بیشترى آن را به خارج پرتاب مى کنند. / الکساندر پوپ
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افقي:۱- تابان و درخشان - نان 
پاره گدایي-  تپانچه ۲- آسایش 
قائم  از  کتابي    - پرسش   -
سابق   دارایي   -۳ فراهاني  مقام 
-کالهبردار-  روادید 4- خطاب 
محترمانه -مردانه - پایه، شالوده  
گهواره   - اسبدواني  مسابقه 
رفتار  نرمي  به   - یادداشت   -۵
کردن -  راهنمایي و هدایت ۶- 
دندانه   - زوجه  یا  زوج  نمایان-  
شایسته   - کاروانسرا   -۷ سوهان 
و الیق-  از کلمات شرط 8- پاي 
به  کوه -  هوشیارى، زیرکى  - 
باستاني  کمانگیر  آویختن ۹-  دار 
- سرباز حرفه اي - بازدارنده ۱0-  
باستاني  آتش   - عالم  پروردگار 
کردن   درک    -۱۱ خیاالت   -
زبان  روي شیر - درخت  -چربي 
نافرمان   و  گنجشک ۱۲-  لجوج 
-زعفران - طرف - پایان زندگي 
از   - اولیه  تلگراف  مخترع    -۱۳
شهرهاي خراسان-  حواري خائن 
۱4-  طاحونه - قدرت و توان - 
واحد پول مقدونیه ۱۵-  تصدیق 
 - زنجان  استان  مرکز   - روسي  

نسخه دوم ازهر نوشته اي

نشانه  مطیع-    -۱ عمودي: 
۲- دوستي  - رمز اشغال شوروي 
جریان  در  ها  آلمان  توسط  سابق 
جنگ جهاني دوم ۳- بلند مرتبه-  
حاشیه کتاب  -زن بهشتي - هر 
از   دریغ   - موسیقي  آالت  از  یک 
زمین-   واحد   - ۵-راهنما  دیار 
گرداگرد   -۶ هاي  ریش  پایتخت 
سازمان   - عرب  شش   - دهان 
غوزه   -۷ اسرائیل  جاسوسي 
اي  پرنده  اسرار-   محرم   - پنبه 
فضانورد  8- سگ  بلند  پاهاي  با 
شعله   -۹ وقار  با   - حدید    -

  -۱0 طال  حامي-    - آتش 
نمایشنامه رادیویي - ورزش رزمي 
ها  خانم  تعجب  کالم  چیني-  
۱۱-  رطوبت - فضاي سرپوشیده 
خانه-  گل شب بو ۱۲- ا ز مناطق 
حفاظت شده بندرعباس-  شمشاد 
خراب   - صحرایي  نرگس   -
کردن ۱۳-  نامي دخترانه - چرم 
فروش-  مقابل مذکر۱4-  نوشاد 
-  زگیل ۱۵-  مرکز فرماندهي-  
توصیف  و  بررسي  به  که  علمي 
تبیین  بدون  اجتماعي  پدیدارهاي 

آنها مي پردازد.
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32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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در
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۰

) مدرن برتر(

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

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 
5/5 و 6/5 متر  - سعدی

تاالر ایرانیان جهت تکمیل ۰9157563875- ۰936899۰722
کادر مهمانداری به تعدادی 
خانم  و آقا با روابط عمومی 

باال نیازمند است. 
آدرس: نبش توحید 42 

ساعت مراجعه :
9 صبح الی 12/30 ظهر

شرکت صنایع کاشی آیدا سرام جهت 
تکمیل منابع انسانی خود به افراد 

مشروحه ذیل نیازمند میباشد.
   لیسانس سرامیک یک نفر

لیسانس شیمی یک نفر
کارشناس IT  یک نفر

لیسانس یا فوق دیپلم برق یک نفر
متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر در وقت اداری 
با شماره تلفن4  -05632255590 

تماس حاصل نمایند.

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

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

به چند پیک موتوری و چند کارگر ساده خانم 
جهت کار در آشپزخانه رستوران نیازمندیم. 

32446262 - 09359704328

برگ سبز خودروی سایپا 111 به شماره پالک 
436 ب 93 ایران 52 به نام هدی ذوالفقاری با 
شماره ملی 0830034501 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

سقف کاذب ، 
کناف، بازسازی، 

طراحی و مشاوره 
۰111  561  ۰915  رحیمی

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   

۰9156655۰54 - مهدی برگی

تخریب و بازسازی ساختمان    
09157203117  -09155614365

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
14:3018:15شروع سانس

تگزاس 2سرخ پوست
21:4516:1520شروع سانس

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
۰9159618581 

فاروقـی

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

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

 کاغذ دیواری و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری
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استان در هفته گذشته

اخبار کوتاه

اجتماع بزرگ غدیریون وضیافت علوی برای ۵0000نیازمند

تسنیم-دبیر اجرایی نمایندگی بنیاد بین المللی غدیر با بیان اینکه شب عید غدیر مراسم جشن در بیرجند در مسجد امام حسین)ع( 
 برگزار می شود گفت: روز عید غدیر اجتماع بزرگ غدیریون در محل دفتر نماینده ولی فقیه در بیرجند برگزار می شود.حاجی زاده

 گفت:  پخت غذای ویژه عید غدیر با عنوان ضیافت علوی و توزیع بین  50 هزار نیازمند از دیگر برنامه های این ایام است.

*پدر شهید سید محمد مرتضوی به فرزند شهیدش 
پیوست .

*به مناسبت بیست ونهمین سالگرد ورود آزادگان به 
میهن نزدیک به 30 برنامه از سوی ستاد بزرگداشت 
سالروز ورود آزادگان، با محوریت موسسه پیام آزادگان 
وبنیاد شهید و امور ایثارگران در استان برگزار می شود.
*موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی بیرجند، به 

عنوان مرکز برتر علمی کاربردی استان شناخته شد.
*کارشناس هواشناسی برای 24 ساعت آینده در برخی 
مناطق گاهی وزش تند باد و گرد و خاک پیش بینی کرد.
*58 فقره اظهارنامه صادراتی به ارزش هزار و 521 

دالر در گمرک استان تشکیل شد. 
*6 و نیم تن انواع فرآورده خام دامی و طیور در 4ماه 
گذشته دراستان به لحاظ نداشتن شرایط بهداشتی 

ضبط و معدوم شد. 
*19سری جهیزیه بین نوعروسان نیازمند در شهرستان 
زیرکوه  با حضور مدیر موسسه خیریه آبشارعاطفه ها 

درشرق کشور توزیع شد.

از سفر وزیر نیرو تا 
منافع ملی خط قرمز رسانه

مهدی آبادی- هفته گذشته خراسان جنوبی رویدادهای 
گوناگونی را پشت سر گذاشت که از مهم ترین آنها به 
خط قرمز رسانه منافع ملی است، چهار سال تا یونسی، 
دو روی سکه خبرنگاری، عناب روی سفره خسارت در 
اولین روز هفته اشاره کرد. یکشنبه روزنامه های استان 
به خبرنگار مددکار جامعه است، نان آشغال، قربانی زیر 
ساطور گرانی، 3 مسافر در ایستگاه مناقصه راه آهن 
پرداختند. پیشتاز در با سوادی، استاندار در کوچه پس 
کوچه های خیرآباد، شناسایی 2684 دانش آموز پرخطر  و 
در معرض خطر و 34 مجتمع آب رسانی روستایی ناتمام 
است از مهم ترین خبرهای روز سه شنبه بود. چهارشنبه 
رسانه های استان به 2میلیارد نذر قربان، کمبود نقدینگی 
در 53 واحد تولیدی، مسیر طبس هووی محور دلهره 
و سرعت گیرهای نفس گیر پرداختند. حاجی شدن 
2900 زائر هم استانی در سرزمین وحی، بی قانونی 
در چارچوب قانون، محور دلهره به نیمه راه هم نرسید 
و استان میزبان وزیر نیرو از مهم ترین خبرهای رسانه 
های مکتوب استان در اخرین روز هفته بود. سفر وزیر 
نیرو در ادامه سفرهای مسئوالن کشوری به خراسان 
داشت. استان  مردم  بین  در  زیادی  بازتاب  جنوبی 

پاسخ به مطالبات و خواسته های
 به  حق کارگران در دستور کار باشد

تسنیم-نماینده ولی فقیه با بیان اینکه مسئوالن باید 
پاسخگوی مطالبات و خواسته های به  حق انجمن های 
کارگری باشند گفت: معوقات کارگری در جامعه بسیار 
زیاد مشاهده می شود که باید در جهت رفع این مشکل 
بیشتر تالش شود.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیزبیان کرد: در سال گذشته رتبه نخست تشکیل و 
کشور  در  استان  برای  کارگری  تشکل های  نظارت 
کسب شد که این موفقیت در کنار استان های تهران، 
اصفهان و مشهد به دست آمده است. رکنی از کاهش 
سال  کارگری  دادخواست های  تعداد  درصدی   17
گذشته نسبت به سال 96 خبر داد و بیان کرد: طرح 
یارانه دستمزد ویژه افراد 20 تا 25 سال دانش آموخته نیز 
اجرا می شود. وی یادآور شد: در راستای اجرای این طرح 
افراد با ارائه مدرک تحصیلی تا یک سال می توانند به 
عنوان شغل اولی در طرح قرار گیرند که یک سوم حقوق 
را دولت پرداخت خواهد کرد که اطالعات تکمیلی این 

نیروگاه خورشیدی سربیشهطرح قبل از هفته دولت اطالع رسانی می شود.
 به بهره برداری رسید

محمودآبادی- نیروگاه خورشیدی هفت مگاواتی با 
اعتبار 6.5 میلیون یورو در شهرستان سربیشه ، با حضور 
وزیر نیرو به بهره برداری رسید پنجشنبه ی گذشته 
با حضور وزیر نیرو در استان چندین پروژه ی آب و 
برق افتتاح یا کلنگ زنی شد ،نیروگاه خورشیدی هفت 
مگاواتی سربیشه نیز در ادامه سفر وزیر نیرو به استان 
خراسان جنوبی در این شهرستان به بهره برداری رسید. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در 
این آیین با اشاره به اینکه نیروگاه هفت مگاواتی سربیشه 
با فناوری روز دنیا و مشارکت بخش خصوصی به مدار 
شبکه برق سراسری کشور متصل شده است گفت: 
این پروژه در راستای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در 
مناطق کم آب و محروم کشور در زمینی به مساحت 14 
هکتار به مدت 6 ماه ، با به کارگیری نیروهای متخصص 
بومی به ظرفیت هفت مگاوات در شهرستان سربیشه 
خارجی  گذاری  سرمایه  و  خصوصی  بخش  توسط 

راه اندازی شده است. 

برنامه های عید غدیر در ۶0۶ کانون 
فرهنگی هنری مساجد  استان  

برگزار می شود

تسنیم-مدیرکل فرهنگ و ارشاد از افتتاح نمایشگاه 
خوشنویسی مشق عشق والیت در بیرجند خبر داد و 
گفت:  برنامه های عید غدیر در 606 کانون فرهنگی 
هنری مساجد استان برگزار می شود. نبی زاده در حاشیه 
افتتاح نمایشگاه خوشنویسی مشق عشق والیت که 
در محل دفتر نماینده ولی فقیه افتتاح شد اظهار کرد: 
نمایشگاه خوشنویسی مشق عشق والیت که شامل 
20 اثر از آثار اساتید انجمن خوشنویسی استان است در 
مدت 20 سال گذشته با موضوع و محور امام علی )ع( 
نوشته شده است. وی با بیان اینکه سه اثر از آثار استاد 
اسماعیلی مود نیز با حضور آیت ا... عبادی رونمایی شد 
افزود: این سه اثر به صورت پوستر نیز چاپ شده و در 

اختیار عالقه مندان قرار می گیرد.

عیادت فرمانده یگان حفاظت  محیط 
زیست کشور از محیط بان زخمی

محمودآبادی - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
کشور دیروز برای عیادت از محیط بان قاینی که توسط  
شکارچی متخلف هدف گلوله قرار گرفت  وارد  خراسان 
جنوبی شد سرهنگ جمشید محبت فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست به اتفاق سرهنگ زاهدی پور 
فرمانده پلیس پیشگیری نیروی انتظامی  و اکبری 
در  با حضور  استان  مدیرکل حفاظت محیط زیست 
بیمارستان شهدای قاین از محیط بان عبدا... “اسدی 
قرار  جریان وضع عمومی وی  در  و  عیادت  برون” 
گرفتند.فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور 
گفت: در ساعات اولیه شنیدن خبر این حادثه در تماس 
با مسئوالن استان دو موضوع را متذکر شدم یکی حفظ 
سالمت محیط بان در وهله اول وبسیج  تمام  اقدامات 
پزشکی و درمانی در خصوص این محیط بان و دیگری 
دستگیری شکارچی  و  شناسایی  پیگیری  بر  تاکید 
متخلف .  محبت خانی  اظهار کرد:  وضع جسمی این 
محیط بان خوب است و کادر پزشکی بیمارستان نهایت 
تالش خود را برای درمان وی انجام داده اند که جای 
تشکر دارد . وی  طی تماس تلفنی با دکتر نمکی وزیر 
بهداشت  خواستار رسیدگی هرچه بیشتر به این محیط 
بان شد که  دستورات الزم در اینباره از سوی وزیر 
بهداشت به مسئوالن بهداشتی و درمانی استان داده شد. 
محبت خانی با اشاره به اینکه  از دغدغه ها و چالشهای 
بانان در  بیمه محیط  ما در محیط زیست موضوع 
مواجهه با چنین حوادثی بود ،افزود: خوشبختانه موضوع 
بیمه دردستور کار یگان حفاظت محیط زیست کشور 
قرار گرفت و هم اکنون نه فقط تمام محیط بانان بلکه 
خانواده این عزیزان تحت پوشش بیمه قرار گرفتندکه 
دیگر جای  هیچ نگرانی برای محیط بانان نیست .

محتکر ارزاق عمومی
 در بیرجند دستگیر شد

 ایرنا - فرمانده انتظامی استان از کشف هفت میلیارد 
و 600 میلیون ریال ارزاق عمومی احتکار شده در 
بیرجند خبر داد و گفت: در این رابطه یک متهم 
ماموران  افزود:  شجاع  سردار  است.  شده  دستگیر 
احتکار  بر  مبنی  خبری  کسب  با  آگاهی  پلیس 
مواد خوراکی و ارزاق عمومی جامعه در یک سوله 
بیرجند،  شهرستان  صنعتی  شهرک  در  کارگاهی 
موضوع را پیگیری کردند.وی بیان کرد: در بازرسی 
انجام شده 12 هزار و 200 بسته ارزاق عمومی و 
مواد خوراکی شامل رب گوجه فرنگی، تن ماهی و 
غیره که غیرمجاز انبار شده بود، کشف شد. فرمانده 
انتظامی استان گفت: کارشناسان ارزش کاالهای 
احتکار شده را بالغ بر هفت میلیارد و 600 هزار ریال 
اعالم کردند که در این راستا پرونده ای تشکیل و 

متهم به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

طرح یاوران والیت برگزار می شود

طرح  اجرای  از  پرورش  و  آموزش  تسنیم-مدیرکل 
یاوران والیت در استان خبر داد و گفت: این طرح در 
بخش پسران از 23 مرداد آغاز و تا 27 مرداد ادامه خواهد 
داشت و در بخش دختران نیز از 27 مرداد آغاز می شود. 
واقعی در دیدار دانش آموزان بسیجی با نماینده ولی فقیه 
در استان اظهار کرد: بر اساس فرمایش مقام معظم 
رهبری تربیت دانش آموز تراز انقالب و نوجوان انقالبی 
در سند تحول بنیادین دیده شده است. وی به عناوین 
دروسی که در این طرح اجرا می شود اشاره کرد و گفت: 
فضای مجازی و آسیب های آن، مدیریت زمان و تمدن 
نوین و تشییع و تبیین گام دوم انقالب از جمله عناوین 

دروس این طرح است.

“خطبه های آدینه”

امامت مسجد در همه امور 
رسالت خود را دنبال کند

امام جمعه موقت بیرجند گفت: امامت مسجد باید در 
همه امور با محبت به جوانان و نوجوانان و احترام به 
بندگان خدا رسالت الهی خود را دنبال کند و مردم هم 

این نقش را از امام جماعت بخواهند.
و  لیبرالی  تفکر  گفت:  نوفرستی  االسالم  حجت 
سکوالری به جامعه اسالمی آسیب می زند. وی با 
تأکید بر اهمیت واقعه غدیر در تاریخ اسالم و فرهنگ 
شیعی بیان کرد: خداوند در آیات مرتبط با غدیر خطاب 
به رسول ا...)ص( اشاره دارد که اگر این موضوع را ابالغ 

نکنی گویی رسالت خود را انجام نداده ای.

محمودآبادی- وزیر نیرو در دیدار با حجت االسالم 
و المسلمین عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی و امام جمعه بیرجند گفت: تخصیص آب 
از دریای عمان برای خراسان جنوبی را هفته آینده 
انجام خواهیم داد که کف آن 60 میلیون مترمکعب و 

سقف آن 110 میلیون مترمکعب است. 
رضا اردکانیان افزود: برای تامین آب درازمدت خراسان 
جنوبی دو کار مکمل یکدیگر به نتیجه رسیده که یکی 
تصویب طرح سازگاری با کم آبی و دیگری انتقال 
آب به خراسان جنوبی از طریق دریای عمان است.وی 
ادامه داد: طرح مطالعات سازگاری با کم آبی خراسان 
جنوبی طی هفته آینده در کارگروه ملی به تصویب 
نهایی می رسد و همه دستگاه ها موظف به اجرای آن 
هستند.وزیر نیرو گفت: با اجرای این طرح اگر به دنبال 
انتقال آب به  استان هستیم باید چاره اندیشی شود که 
این آب درست و به جا مصرف شود.وی بیان کرد: 
طرح مطالعات سازگاری با کم آبی خراسان جنوبی 
نیازمند همکاری بین سازمانی است تا بتوانیم ساالنه 
130 میلیون مترمکعب از بیالن منفی آب سفره های 
زیرزمینی استان را کاهش دهیم.اردکانیان اضافه کرد: 
با اجرای طرح مطالعات سازگاری با کم آبی خراسان 
جنوبی آب در تمامی بخش ها باید به گونه ای مصرف 
شود تا با انتقال آب از دریای عمان بیشترین مدیریت را 
در مصرف آب داشته باشیم.وی گفت: مقدمات نمک 
زدایی و انتقال آب شیرین به خراسان جنوبی به ثمر 
رسیده و وزارت نیرو همزمان با طرح تصویب مطالعات 
سازگاری با کم آبی خراسان جنوبی، تخصیص آب 
از دریای عمان به خراسان جنوبی را طی هفته آینده 
انجام خواهد داد.وی ادامه داد: اجرای این طرح شرایط 
و ضوابطی دارد که به شرکت آب منطقه ای خراسان 
جنوبی ابالغ خواهد شد تا براساس آن برنامه ریزی کند.
اردکانیان با بیان اینکه وزارت نیرو با پیشنهاد وزارت 
کمیسیون  مسئول  دستگاه  عنوان  به  خارجه  امور 
همکاری مشترک با افغانستان انتخاب شده است 
گفت: بنابراین در تمام عرصه های اقتصادی و تجاری 
کمک خواهیم کرد. تا رونق در روابط ایران و افغانستان 
ایجاد شود بنابراین سفر بیشتری به خراسان جنوبی 
خواهیم داشت تا طی 2 سال آینده تحوالت خوبی در 

زمینه اقتصاد و اشتغال این استان شاهد باشیم.

خراسان جنوبی باید از برخوردارترین 
استان های کشور باشد

 خراسان جنوبی باید از برخوردارترین استان های 
کشور باشد.وزیر نیرو پنجشنبه شب در جلسه بررسی 
مسائل صنعت آب و برق استان که در پایان سفر 
یک روزه به این استان در استانداری برگزار شد گفت: 
به واسطه کمیسیون مشترک فعالیت های اقتصادی 
عهده دار   نیرو  وزارت  که  افغانستان  با  تجاری  و 
مسئولیت  آن است از این به بعد باید خراسان جنوبی 

جزو برخوردارترین استان های کشور باشد.
رضا اردکانیان با اشاره به اینکه شاخص های توزیع 

و تقسیم مالی نیازمند بازنگری است و نمی توان 
نسخه یکسان را برای تمام کشور در نظر گرفت.
گفت: همان طور که کشوری دارای شرایط اقلیمی 
متنوع داریم باید بپذیریم که نمی توانیم نسخه های 
یکسانی برای توزیع منابع ملی بپیچیم.به گفته ی 
اولویت خاص است و  ما  اگر مناطق مرزی  وی 
تثبیت جمعیتی در این مناطق مهم است باید در 
توزیع منابع، وزن کافی به این موضوع بدهیم.وزیر 
نیرو تاکید کرد: باید در توزیع منابعی که مقام معظم 
رهبری از صندوق توسعه ملی دستور برداشت آنان 
را داده اند، شرایط خاص و ویژه برخی استان ها از 
جمله خراسان جنوبی را با ضریب باالتری ببینیم.
وی ادامه داد: مسئله مهم در خراسان جنوبی تامین 
آب شرب تعدادی زیادی از روستاهای با تانکر است 
و بخشی نیازمند اختصاص منابع ملی بیشتر است 
که امیدواریم به راه حل برسد.اردکانیان با اشاره 
به اینکه  بخشی هم نیازمند راهکارهای تکنیکی 
مناسب تری است، گفت: وظیفه ما تامین آب این 
روستاها با همکاری دستگاه های استانی است که 

باید این مسئله حل شود.

توسعه نایافتگی همسایه
 باعث توسعه نایافتگی ماست

اردکانیان افزود:  در هرکجا هستیم به ویژه در غیر 
مرکز پیگیری  و برخی جاها بزرگنمایی های معقول 
و مشروعی در کاستی ها هم انجام دهیم تا حقوق 
مردم در مرکز  مناسب تر استیفا شود.وی با بیان 
اینکه باید مواظب باشیم تکرار روی نداشته ها ما 
را از داشته ها غافل نکند گفت: داشته های ما بالقوه 
است و نیاز دارد که این داشته ها به بالفعل تبدیل 
شود که در این خصوص یکی از داشته های بزرگ 
خراسان جنوبی هم مرزی با کشور افغانستان است.
برنامه ریزی جامع  باره  این  ادامه داد: اگر در  وی 
توسعه  ویترین های  غنی ترین  از  باشیم   داشته 
کشور، مرز خراسان جنوبی است.وی افزود: همان 
گونه که ناامنی در کشورهای همسایه کشور ما 

را هم ناامن می کند به طور یقین توسعه نیافتن 
کشورهای همسایه هم ما را از توسعه یافتگی باز 
می دارد.اردکانیان تاکید کرد: باید به فکر مراودات و 
عرضه و تقاضاهای وسیع با همسایگان باشیم که 
با توجه ظرفیت مرزی و منابع کشور همسایه و 
خراسان جنوبی مسئله محرومیت تنها چیزی است 

که نباید به آن فکر کنیم.

طرح سازگاری با کم آبی
وزیر نیرو با اشاره به اینکه شیرین سازی و طرح 
انتقال آب به خراسان جنوبی از دریای عمان در بستر 
طرح سازگاری با کم آبی  استان است اضافه کرد: 
سازگاری با کم آبی به این معنا نیست که دست 
روی دست بگذاریم، این طرح یعنی پذیرش اینکه 
ما در اقلیم خشک و نیمه خشک زندگی می کنیم 
و باید اقتضائات الگوی مناسب را رعایت کنیم.وی 
اظهار کرد: به جد پیگیر پیشبرد دو طرح از جمله 
انتقال آب از دریای عمان و سازگاری با اقلیم برای 

کم آبی خراسان جنوبی هستیم.
اردکانیان گفت: در استان هایی از جمله خراسان 
حق  آب  تامین  بلوچستان  و  سیستان  و  جنوبی 
مسلم مردم است و در این استان ها با پراکندگی 
باال تامین آب می خواهد سنتی وبه شیوه معمول 
ادامه داده شود در حالی که 148 روستای باالی 20 
خانوار خراسان جنوبی در وضع قرمز قرار دارند. وزیر 
نیرو با تاکید بر اینکه باید  موضوع تعرفه گرمسیری 
و ضریب آب ها را اصالح کنیم بیان کرد: باید اصل 
را بر تبعیض عمل نکردن بگذاریم و اگر نقطه ای 
با نقطه دیگر هم دما است نباید تعرفه ها متفاوت 
و  آب  نباید شرکت های  در بخش آب هم  باشد 
فاضالب به خاطر برخی ضرایب زیان ده باشند.

وی گفت: تامین منابع مالی برای طرح های مقابله 
با کم آبی موضوع جالبی بود و سازگاری با کم آبی 
به این معنا نیست که ما ردیف های اعتباری جدید 
به استان ها بدهیم اما در برخی مواقع برای اجرای 

برخی طرح ها نیاز است در مورد آن فکر شود.

هیچ معدنی نباید مشکل برق داشته باشد
وی با اشاره به اینکه براساس گزارش نماینده مردم 
شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس 40 
معدن منطقه شاهکوه نهبندان مشکل برق دارد اضافه 
کرد: اگر در خراسان جنوبی در می خواهد روی پاشنه 
صحیح خود بچرخد نباید صنعت و معدن به هیچ وجه 
مشکل برق داشته باشند و این مشکل را باید به جد 
دنبال کنیم.اردکانیان بیان کرد: درخصوص تامین آب 
مورد نیاز صنعت و معدن نیز سرمایه گذاری صنایع 
در زمینه تصفیه خانه های فاضالب راهگشاست و 
در بلندمدت نیز استفاده از آب دریا می تواند راه حل 
باشد. وی با بیان اینکه امسال در بند ب تبصره هشت 
قانون بودجه یک هزار و 500 میلیارد تومان منابع مالی 
برای زیرساخت های مسکن مهر پیش بینی شده 
است گفت: اگر قانونگذار این مقدار اعتبار را برای 
زیرساخت ها در نظر گرفته باید از محل این منابع تامین 

زیرساخت های آب و برق انجام شود.

بیش از هزار پروژه طراحی شده 
وزارت نیرو در استان

این جلسه گفت:   در  نیز  استاندار خراسان جنوبی 
استان  در  نیرو  وزارت  شده  طراحي  پروژه   1000
به استان  امید  از توجه ویژه دولت تدبیر و  نشان 
مرزي خراسان جنوبي است.معتمدیان افزود: قرار 
آبي  با کم  آینده طرح سند سازگاری  است هفته 
براي اولین بار در کشور با حضور معاون اول رئیس 
جمهور به تصویب رسیده و در خراسان جنوبي به 
عنوان پایلوت انجام  شود، لذا امیدواریم با تصویب 
آن در کارگروه ملي گامي بلند براي مدیریت منابع 
آبي در استان برداشته شود.وی به برنامه های کوتاه 
مدت،میان مدت و بلند مدت وزارت نیرو اشاره کرد و 
ابراز امیدواریم کرد با تصویب و ابالغ سند افق 1425 
،وظایف هر دستگاه در حوزه آبرساني مشخص شود.

نیروگاه طبس تااخر سال فعال می شود
به گفته وی وزارت نیرو مسئول تامین آب، برق، جمع 

آوری فاضالب، تصفیه و بازچرخی آب است و در حال 
حاضر در شرایط خوبی قرار داریم.وزیر نیرو عنوان کرد: 
در مجموع با وجود تحریم های ظالمانه شرایط عمومی 
طرح های عمرانی و توسعه ای کشور مطلوب نیست 
اما در بخش آب و برق با توجه به عنایت و توجه مقام 
معظم رهبری و اجازه ای که برای برداشت از صندوق 
توسعه ملی داده اند، در شرایط خوبی به سر می بریم.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو در خراسان جنوبی یکهزار 
و 360 پروژه در حوزه آب، برق و فاضالب در دست 
اجرا دارد گفت: حدود 8 هزار میلیارد تومان اعتبار این 
پروژه ها است که پیشرفت 40 درصدی دارد.وی اضافه 
کرد: بخشی از پروژه های استان خراسان جنوبی تا 
پایان امسال و بخشی تا پایان دولت دوازدهم و بعد 
از آن تکمیل و بهره برداری می شود.اردکانیان گفت:  
در این سفر آبرسانی به 20 روستای خراسان جنوبی 
با جمعیت سه هزار و 700 نفر، نیروگاه خورشیدی 
سربیشه با ظرفیت هفت مگاوات و 165 پروژه متنوع 
برق رسانی با اعتبار 125 میلیارد تومان افتتاح شد.وی 
با اشاره به اینکه عملیات آبرسانی به طبس و عملیات 
اجرایی طرح آبرسانی میان مدت به بیرجند با اعتبار 
250 میلیارد تومان امروز آغاز شد گفت: این طرح ها 
در بهار 1400 به بهره برداری خواهد رسید.وزیر نیرو 
اظهارکرد: پروژه نیروگاه طبس را با ساز و کار جدید تا 
پایان امسال فعال می کنیم تا این پروژه بزرگ منشاء 
تامین برق بیشتر و پایدار برای منطقه باشد و با توجه 
به ظرفیت نهفته معدن در این منطقه، باعث توسعه 

اقتصادی و اشتغالزایی خواهد شد.

انتقال آب از دشت مختاران
همچنین در عصر پنجشنبه ی گذشته از طرح آبرسانی 
به شهر بیرجند بازدید و روند اجرای آن را از نزدیک 
بررسی کرد. عملیات انتقال آب از دشت مختاران به 
طول 60 کیلومتر و اجرای هشت کیلومتر خطوط جمع 
آوری چاه ها شامل حفاری و تجهیز 6 حلقه چاه در 
دشت مختاران است.اعتبار موردنیاز برای اجرای این 
طرح 95 میلیارد تومان برآورد شده و قرار است تا پایان 
سال 1400 به بهره برداری برسد.آبرسانی از دشت 
های محمدشهر و مختاران به شهر بیرجند برای تامین 
کسری آب شرب این شهر و مجتمع های روستایی 
واقع در مسیر خط انتقال در افق 1410 به میزان 300 
لیتر بر ثانیه از طریق حفر و تجهیز 13 حلقه چاه به 
عنوان منابع تامین آب و خطوط جمع آوری از نوع 
فایبرگالس )200-500( به طول تقریبی )20( کیلومتر 
و خط انتقال به طول تقریبی )75( کیلومتر شامل 
در  فایبرگالس  و  فوالدی  داکتیل،  لوله های چدن 
اقطار 500 و 600 میلیمتر و یک مرحله پمپاژ با احداث 
مخازن جمع آوری و پمپاژ در دست اجراست.چهار 
پروژه شامل آبرسانی از دشت مختاران به محمدشهر 
و سپس بیرجند، آبرسانی از سربیشه به بیرجند، تصفیه 
خانه آب و خطوط ارتباطی تصفیه خانه و مخازن آب 

شرب شهر بیرجند انجام شده یا در دستور کار است.

تخصیص آب عمان به خراسان جنوبی
وزیر نیرو:  هفته آینده انجام می شود 

ری
 اکب

س:
عک

به درخواست نماینده ولی فقیه در استان انجام شد

از  نیرو  وزیر  بازدید  بر  دراستان  ولی فقیه  نماینده 
این  ساکنان  مشاهده  و  آب  بدون  روستاهایی 
روستاها تاکید کردکه وزیر نیرو این درخواست را 
بیرجند  از روستای حنبل در شهرستان  و  اجابت 
در  عبادی  تسنیم،آیت ا...  گزارش  به  کرد.  بازدید 
از  پیام هایی  نیرو اظهارکرد:  اردکانیان وزیر  دیدار 
انتظار  که  رسیده  بدستمان  روستاها  مردم  سوی 
سیار  آبرسانی  که  روستاهایی  از  جنابعالی  دارند 
می شوند بازدید و با مردم دیدار کنید. وزیر نیرو 
ضمن تشکر از آیت ا... عبادی بیان کرد: حتما این 

بازدید انجام می گیرد و پس از این دیدار از روستای 
حنبل در شهرستان بیرجند بازدید کرد.عبادی  در 
همه  با  نیرو  وزارت  کرد:  اظهار  دیدار  این  ادامه 
وزارتخانه های دیگر متفاوت است و این وزارتخانه 
در هر فعالیتی باید حضور داشته باشد و در سطح 
منطقه ای و جهانی می تواند رشد کشور را نشان 
دهد. وی گفت: صدها روستا در استان حتی آب 

خوردنشان با تانکر تامین می شود . 
اجرای طرح  بیان کرد: در کنار  نماینده ولی فقیه 
های انتقال آب باید از اسراف و تبذیر آب پیشگیری 

شود و قانونی باشد تا افرادی که مصرف بهینه آب 
عدالت  تا  بپردازند  غرامت  نمی کنند  رعایت  را 
حاصل شود. عبادی اظهارکرد: همه وزراتخانه ها، 
از  بسیاری  و  صنعتی  چرخه های  سازمان ها، 
نیرو  با  مرغداری  و  دامداری ها  کشاورزی ها، 
می چرخند و این یعنی اینکه سهم این وزارتخانه 

در همه جا و  هر گونه فعالیتی به چشم می آید
وزیر نیرو در سفر به روستای حنبل شهرستان بیرجند 
ضمن دیدار با روستائیان از نزدیک در جریان وضع آب 

شرب این روستا قرار گرفت.

بازدید اردکانیان از روستای حنبل بیرجند

نت
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عملیات اجرایی خط انتقال آب از نیروگاه زغال سنگ 
روز  شهرستان  این  در  نهرین  سد  به  سوز طبس 

پنجشنبه با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو آغاز شد.
به گزارش ایرنا، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای استان در حاشیه این آیین به گفت: 
عملیات خط انتقال آبرسانی از نیروگاه به طول 85 
کیلومتر با لوله چدنی به قطر 400 میلیمتر است که 
ساالنه 2.5 میلیون مترمکعب آب را پشتیبانی خواهد 
کرد.پورجعفر افزود: تاکنون 13 میلیارد تومان برای 

خرید بخشی از تجهیزات این نیروگاه هزینه شده 
است.وی بیان کرد: با اجرای یک مخزن تعادلی آب 
چاه های موجود در نیروگاه زغال سنگ سوز طبس به 

تصفیه خانه سد نهرین خواهد رسید.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه 
با  از پروژه  ای اظهارکرد: در فاز اول 10 کیلومتر 
اعتبار 24 میلیارد ریال اجرایی خواهد شد.نیروگاه 
زغال سوز طبس با مجموع ظرفیت 650 مگاوات 
پنجشنبه  روز  نیرو  وزیر  است.  احداث  مرحله  در 

برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی چند طرح آب و 
برق خراسان جنوبی وارد این استان در شهرستان 
طبس شد.رضا اردکانیان بدو ورود به فرودگاه طبس 
مورد استقبال استاندار خراسان جنوبی، نماینده مردم 
طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای 
اسالمی، مسئوالن استانی و شهرستانی قرار گرفت.
بازدید از نیروگاه زغال سوز در حال ساخت همزمان با 
آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی از برنامه های سفر 

اردکانیان به این شهرستان بود

عملیات اجرایی خط انتقال آب در طبس آغاز شد
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ایثارگران شرکت آب و فاضالب استان  از  آیین تجلیل  امین جم - یازدهمین 
ولی  نماینده  مقام  قائم  نوفرستی  االسالم  حجت  حضور  با  جنوبی  خراسان 
استاندار  مشاور  زارعی  بیرجند، سرکارخانم  موقت  امام جمعه  و  استان  در  فقیه 
خراسان جنوبی در امور ایثارگران، قاسم نیا فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات، 
سرهنگ جوینده مسئول عتبات عالیات استان، حجت االسالم عزیزی مدیرکل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، حجت االسالم حسینی دبیر امور فرهنگی 
و دینی وزارت نیرو در استان و مدیران و ایثارگران شرکت آبفای استان برگزار 
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  شد.مدیرعامل 
از  تقدیر  جهت  در  توانستیم  می  که  بود  کاری  حداقل  جلسه  این  برگزاری 
ادامه داد: خوشبختانه شرکت آب و  انجام دهیم،  ایثارگران عزیز  رشادت های 

فاضالب استان برنامه های متنوعی در حوزه های فرهنگی ، مذهبی و ... چون 
جلسات فرهنگی، عفاف و حجاب، حقوق شهروندی و ... برگزار کرده است.

ماهیت شغل ما خدمت رسانی به مردم است
مهندس هاشمی مقدم با بیان اینکه در این جنگ فرهنگی وظیفه ی ماست که 
برای هم افزایی و برداشتن گام های حداقلی در جهت مقابله با دشمن ، جلسات 
اینچنینی برگزار کنیم، ادامه داد: در هرحال هرچه تالش کنیم در خور شان و تالش 
همکارانمان چه در دوران جنگ و چه در عرصه کار برنخواهیم آمد. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه افتخار داریم برای سومین سال، موکبی تحت 
عنوان “ساقی کوثر” در کاظمین برپا کنیم، گفت: ماهیت شغل ما خدمت رسانی به 
مردم است و خوشحالیم که در جوار ائمه معصوم نیز برای خدمت رسانی به زائرین 
حاضر شده ایم.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان  با اشاره به اینکه خدمات 

آب و فاضالب استان ۲۴ ساعته و با پوشش صد درصدی جمعیت شهری استان 
است که در تالشیم نواقص موجود را رفع و بهترین عملکرد را برای مردم ارائه کنیم، 
اظهار کرد: در همین زمینه نظرسنجی هایی نیز در حال انجام است تا بتوانیم به 

بررسی هرچه دقیق تر خدمات خود بپردازیم.
ایثارگری بهترین و نیکوترین روش احسان محسوب می شود

دبیر کمیته امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو در استان نیز ضمن تبریک و شادباش 
بابت هفته والیت و امامت و تشکر از حضور مهیمانان گرانقدر در این جلسه، با بیان 
اینکه ایثارگری بهترین و نیکوترین روش احسان محسوب می شود و باالترین مرتبه 
ایمان است، افزود: کار مردمانی که از جان خود در راه دین و آیین و آرمان های 
خود مایه گذاشتند وصف ناشدنی است.حجت االسالم حسینی با بیان اینکه همه 
می دانیم امروز در جنگ اقتصادی و فرهنگی هستیم ، گفت: اگر بخواهیم ایثارگری 
را در عرصه این جنگ تشبیه کنیم، مانند این خواهد بود که یک فرد از سرمایه خود 

برای حضور فعال در عرصه تولید و ایجاد اشتغال استفاده کند تا چرخ اقتصاد کشور 
علی رغم تحریم های دشمنان بچرخد.وی افزود: کسانی هم که پول ایجاد اشتغال 
ندارند می توانند با حمایت از تولید داخل ایثارگری کنند تا در عرصه این جنگ بزرگ 

نیز ملت ایران پیروز میدان باشد.
ایثارگری ریشه در عشق و ایمان رزمندگان دارد

قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه موقت بیرجند  نیز در این جلسه با 
بیان اینکه ایثارگری ریشه در عشق و ایمان رزمندگان دارد و این در  وصایای شهدا 
کامال پیدا است ، گفت : ایثارگران در دوران دفاع مقدس در کنار شهدا جانفشانی 
است. حجت  باز  فرهنگی  در عرصه های  ایثارگری  برای  راه  نیز  امروز  و  کردند 
االسالم نوفرستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری که می فرمایند »امروز اگر فرصتی برای جوانان فراهم شده است، مدیون 

نسل اول انقالب هستند« عنوان کرد : رشادت ها و تالش های دوران جنگ باعث 
ایجاد تجربه ای ارزشمند شده است که نسل جدید می توانند از آن استفاده کرده و 
برای چهل سال آینده انقالب برنامه ریزی و از فرصت ها استفاده کنند تا زمینه و 

شرایط برای حکومت جهانی حضرت حجت)عج( فراهم شود.
کسانی که در مسیر خدمت به زائران قدم می گذارند

  افرادی با اعتقاد هستند
مسئول عتبات عالیات خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به حجم باالی 
فعالیت برای خدمات رسانی به زائران اربعین اظهار کرد: همه ساله فعالیت 

های گسترده ای  در راستای تامین زیرساخت های خدمت رسانی به زائران 
اربعین  انجام می شود.سرهنگ جوینده تصریح کرد: کسانی که در این 

مسیر قدم می گذارند افرادی با اعتقاد هستند که خدمت به زائران را خدمت 
به اباعبدا... )ع( می دانند .وی از فعالیت گستره موکب ساقی کوثر در راستای 

 تامین زیرساخت های آب و برق در شهر کاظمین تقدیر کرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی نیز در این جلسه ضمن 

تقدیر از  اهتمام مسئوالن شرکت آب و فاضالب استان برای تجلیل از 
ایثارگران اظهار کرد: همه ما مدیون خون شهدا و ایثارگران هستیم و امروز 
باید قدردان ایثارگری آنان باشیم.حجت االسالم والمسلمین عزیزی به بیان 
خاطراتی از دفاع مقدس و نحوه شهادت شهید عامل پرداخت. الزم به ذکر 

است، در این جلسه از بیست و یک نفر از خادمین اربعین موکب ساقی کوثر 
و بیست و نه ایثارگر شرکت آب و فاضالب استان همچنین برگزیدگان 

مسابقات قرآنی، سادات شاغل در شرکت و فرزندان همکاری که به سن 
تکلیف رسیده اند، تقدیر به عمل آمد.

برگزاری مراسم تجلیل از ایثارگران شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی
عکس :  حمیدی

اجرای نمای ساختمان  گرانولیت، رومی، شسته
۰۹۱۵۹۱۱۷۶۴۵ - زاهدی


