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نازنیـن عـزیز!
صعود افتخار آمیز شما را 

به بام ایران قله دماوند
تبریک عرض می کنیم.

ازطرف خانواده و دوستان

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معاوفیت ها

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  09155602737

*هرم پور

فوتبال  استان؛ 
افتخارات دیروز ،

 حسرت های امروز

 روز چهارم شهریور در تقویم ایران 

مصادف با روز با شروع مسابقات 
فوتبال لیگ برتر، شور و هیجانی 
به  و  کشور  ناپذیر،  وصف  واقعاً 
در  را  دوست  فوتبال  جامعه  ویژه 
هر سن و شرایطی فرا می گیرد؛ 
غم ها و ناامیدی ها حداقل برای 
شوند  می  فراموش  زمانی  اندک 
و جای آن  هیجان، شور، نشاط 
و امید می نشیند؛ شور و هیجانی 
استانها در آن  از  برخی  که سهم 
بیشتر و  . . .  ادامه در صفحه 2

 

 

 

دنبال عکس گرفتن
 با کسی نیستیم

روحانی : 

صفحه  2

“گام سوم” 15 شهریور
 آغاز خواهد شد

ظریف:

می خواهید کلید را از جیب 
آقای ترامپ درآورید؟

حجت االسالم پژمانفر:

صفحه  2

صفحه  2

عکس : نصیری

خانه دار شدن به  دست رئیس جمهور
صفحه 5

آگهی مناقصه خدمات طبخ و 
توزیع غذای دانشجویی دانشگاه 
صنعتی بیرجند   شرح در صفحه 3

مخاطبین محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی
بدین وسیله اعالم می گردد آگهی مناقصه واگذاری حمل و نقل و ایاب و ذهاب دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به شماره )20-98( مندرج در صفحه اول روزنامه سه شنبه 
مورخ 5/ 6/ 98، فاقد استناد بوده لطفا جهت کسب اطالعات به آگهی با همین موضوع 

مندرج در صفحه دوم روزنامه روز سه شنبه مورخ 98/6/5 مراجعه فرمایید.

با نهایت تاسف درگذشت 
کربالئیه زهرا حاجی آبادی

 خواهر برادران حاجی آبادی  ) فروشگاه های پخش مواد غذایی شمس(

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند:
مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده امروز 

چهارشنبه 98/6/6 ساعت 4 الی 5 بعدازظهر
بیرجند  آباد  حاجی  حسینی  هیئت  محل  از 
ارجمند  فرمایی سروران  تشریف  گردد،  برگزار می 

مزید امتنان می باشد.
خانواده حاجی آبادی

همکار محترم جناب آقای
 مهندس محمد کمیلی دوست

با نهایت تاسف درگذشت 
برادر گرامی تان

 را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن 
مرحوم رحمت و غفران الهی و برای شما 
و سایر بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

همکاران نمایندگی سایپا - فوالدی

جناب آقای مهندس سید حمید موسوی نژاد
رئیس محترم بانک صادرات شعبه آزادی بیرجند

کسب عنوان شعبه برتر استان در سال 1398 برای دومین سال متوالی 
که بیانگر درایت، شایستگی و تعهد خالصانه جناب عالی و پرسنل پرتالش آن شعبه می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده،  توفیق روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

شرکت های باربدبنای شرق و خاوران

تقدیر و تشکر  فعاالن بخش خصوصی از
 جناب آقای مهندس معتمدیان استاندار معظم و معززخراسان جنوبی در هفته دولت

حضرت حجت االسالم والمسلمین
 جناب آقای حاج ابراهیم حمیدی

 انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان
 مدیرکل دادگستری استان خراسان جنوبی 

که نشان از تعهد و تجربه شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
سالمتی و توفیق روز افزون تان را از درگاه قادر متعال خواستاریم.

مرکز وکالی قوه قضاییه خراسان جنوبی

آگهی مزایده )چاپ دوم(
هیئت اجرایی مجموعه ورزشی کارگران خراسان جنوبی در نظر دارد: حق بهره برداری از مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران بیرجند مشتمل 
بر استخر و سالن ورزشی )واقع در انتهای بلوار صنعت و معدن- جنب کارخانه بهکف( را به صورت اجاره دوساله از طریق مزایده عمومی به 
افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد و مدارک و به منظور شرکت در مزایده از تاریخ 
انتشار آگهی تا پایان ساعت اداری روز شنبه 98/6/9 به امور اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی واقع در انتهای بلوار 
صنعت و معدن- سایت اداری مراجعه و یا اسناد فوق را از طریق پایگاه ملی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  دریافت نمایند.
هیئت اجرایی مجموعه کارگران خراسان جنوبی

صفحه  6

“ مائده” ، بوستان آرزوهای کودکان مهرشهر
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اعالم نظر کارشناسی درباره سقوط هواپیمای آسمان تا پایان هفته

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت حادثه سقوط هواپیمای آسمان گفت:طبق پیگیری ها غیر از اطالعات جعبه سیاه، درباره علت حادثه کارشناس اولیه نظر داده هم خانواده 
جانباختگان و هم متولیان حوزه های مربوط در هواپیمایی آسمان و کشوری و هواشناسی نسبت به نظریه کارشناس اعتراض شدید داشتند. پرونده به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع 

شده و هیئت کارشناسی وعده داده نظریه کارشناسی خود را تا پایان این هفته درباره مقصرین این حادثه اعالم کنند.

فوتبال  استان؛ افتخارات 
دیروز ، حسرت های امروز

*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( شور و هیجانی که سهم برخی 

از استانها در آن بیشتر و سهم بعضی از استانها مثل 
خراسان جنوبی به دلیل محروم بودن از حضور 
تیم در لیگ برتر، در آن بسیار کمتر است! واقعیت 
این است که تیم ملی فوتبال، عصاره و خالصه 
استعدادهای فوتبالی کشور ماست. بر اساس آخرین 
ترکیب تیم ملی که تقریباً با همان شرایط در جام 
جهانی هم حضور پیدا کرده بودند از مجموع یازده 
بازیکن، سهمیه استان تهران شش نفر، استانهای 
شمالی به ویژه مازندران سه نفر، لرستان و البرز 
هر کدام یک نفر بوده است، در همین حال از 
شانزده تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال هم، دو تیم 
تبریزی، دو تیم اصفهانی، سه تیم خوزستانی،  دو 
تیم بوشهری و یک تیم شمالی به اضافه یک تیم 
از کرمان و پس از سالها یک تیم هم از شرق 
کشور یعنی مشهد در لیگ امسال حضور دارند. بر 
اساس آمار، تهرانی ها 9 قهرمانی، اصفهانی ها پنج 
قهرمانی و خوزستانی ها سه قهرمانی، آذربایجانی 
ها سه نایب قهرمانی و پدیده مشهد هم یک مقام 
سومی در کارنامه خود دارند. در »کمال تأسف« 
تاکنون هیچ تیمی از سایر استانهای شرقی یعنی 
خراسان جنوبی، خراسان شمالی و سیستان و 
بلوچستان در لیگ حضور نداشته اند! می گویم 
»با کمال تأسف« چون به استعدادهای جوانان، 
و دانش و تجربه مربیان و پیشکسوتان خراسان 
جنوبی و آوازه تیم های فوتبل استان در گذشته 
آشنا هستم و به افتخار آفرینی آنان در صورت توجه 
بیشتر ایمان دارم، می دانم اگر اعوجاج عجیب و 
بار  غریب در مدیریت ورزش استان ) و شش 
عوض شدن مدیرکل حوزه ورزش استان طی 
هفت سال( نبود، و اگر مدیریت ها، منسجم ، 
همدل و هماهنگ و پیگیر و »در از پاشنه دربیاور« 
بود، حاال خراسان جنوبی هم در عرصه لیگ، 
نه یک حرف و دوحرف، بلکه دهها حرف برای 
گفتن داشت! ویترین ورزش یک کشور و منطقه، 
فوتبال و حتی فوتسال آن است؛ جایی که مدیریت 
مطلوب را آنجا می سنجند و روی ترازوی مقایسه 
قرار می دهند. تقریباً از نیمه اول دهه هشتاد )سال 
1384( تاکنون، بیرجند و خراسان جنوبی نماینده 
ای در لیگ های مطرح فوتبال کشور نداشته 
است و مدیران نیز آنقدر موفق عمل نکرده اند که 
بتوانند با جلوگیری از هدر رفتن برخی سهمیه های 
اعطایی طالیی، سهمیه های دیگری را جذب 
و خانواده ها، جوانان و روحیه اجتماعی استان را 
در حاشیه مثبت یک تیم داری سرشار از غرور، 
افتخار، حس خوب امید، حس خوب دور ماندن از 
آسیب های اجتماعی و دستاوردهای بزرگ حوزه 
تبلیغ شدن نام استان و حتی به دست آوردن منافع 
مالی و مادی و اقتصادی در لفافه تردد تیم های 
مطرح کشوری به استان، نمایند. بیایید بپذیریم اگر 
حامیان مالی)اسپانسرهای( خوبی نداریم، به دلیل 
این است که مدیریت های خوبی در حوزه ورزش 
نداشته ایم و اگر مدیریت ورزشی خوبی نداشته ایم 
به دلیل عدم اهمیت ورزش برای تصمیم گیران 
استانی یا با کمی تساهل و تسامح، عدم توان آنان 
برای سوق دادن ظرفیت ها به این سمت و سو 
بوده است. در هفته دولت قرار داریم، ضمن عرض 
خداقوتی دوباره، بی انصافیست اگر نگوییم اقدامات 
و پیگیری های اخیر دولت و شخص استاندار و 
سایر مسئولین در استان خراسان جنوبی، برای همه 
حوزه ها اثربخش و امیدوار کننده نبوده است. اما دو 
سؤال اساسی مخاطبین ما، به ویژه مردان و بانوان 
ورزش دوست و ورزشکار هم استانی، سالهاست 
بی پاسخ مانده اند؛ اول آنکه چنین شرایطی معلول 
چیست و تا چه وقت می خواهد ادامه پیدا کند؟ 
و دوم اینکه پاسخ حسرت های پیشکسوتان و 
بزرگان ورزشی و فوتبالی استان ) که هر از چند 
گاهی خبر  چهره در نقاب خاک کشیدن یکی از 
آنان، حسرتی مضاعف بر دلها می گذارد( از گذشته 
پرافتخار و حال و آینده خطیر و نامشخص استان 
و نیز تلف شدن هزاران  استعداد برتر فوتبالی و 
فوتسالی زن و مرد در این استاِن مستعد و چهره 

خیز  را  . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

)ادامه سرمقاله ( چه کسی می خواهد بدهد؟ فوتبال 

همان ورزشی است که می تواند به شدت روی 
سرنوشت و آینده اجتماعی استان ما تأثیر گذار 
باشد. به نظر می رسد امروز  وقت مناسبی برای 
تأمل، پاسخگویی و توجه به این موضوع مهم 
پسین  و  فردا  از حسرت های  برای جلوگیری 
روزهای استان ماست. به نظر می رسد الزم است 
عالقه مندان، بازیکنان، مربیان، داوران، تیم داران، 
پیشکسوتان، صاحب نظران، خبرنگاران ورزشی 
استان و همه و همه، این مهم را از مسئولین به 

صورت جدی مطالبه کنند.   
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید( 

دلیل کاهش قیمت خودرو
 در روز های گذشته

ایرنا- بررسی میدانی بازار خودرو های داخلی حاکی از 
افت دو تا هشت میلیونی قیمت ها در 10 روز گذشته 
است و رکود همچون هفته های گذشته بر این بازار 
حکمفرماست. کارشناسان، دلیل کاهش قیمت ها 
را امیدواری به بهبود روابط سیاسی و امید مصرف 

کنندگان و مشتریان به آینده عنوان می کنند.

قبض برق تان را حذف نکنید
 بدهکار می شوید

ایسنا- تنها 10 روز تا زمانی که از سوی دولت 
برای حذف قبوض کاغذی تعیین شده باقی مانده 
و قرار است از اول مهرماه سال جاری، این قبوض 
به طور کلی حذف شوند، بنابراین به گفته مسئوالن 
برای  ثبت اطالعات خود  به  چنانچه مشترک 
دریافت قبض الکترونیک اقدام نکند، اطالعات 
قبض را دریافت نخواهد کرد و بدهکار خواهد شد.

وزیر اقتصاد: به کاهش بیشتر
 قیمت ارز امیدواریم

فرهاد دژپسند، وزیراقتصاد در پاسخ به پرسش 
خبرنگار تسنیم در خصوص آخرین وضعیت بازار 
ارز گفت: با سیاست هایی که از مدت ها قبل 
اتخاذ گردیده، سعی شده عوامل مخل تقاضا 
محدود شود و عوامل توسعه دهنده عرضه ارز 
تقویت شود. وی گفت: تقاضاهای غیرطبیعی 
کنترل شده و بازار ارز وضعیت باثباتی پیدا کرده 

است،روند کاهشی امیدواریم ادامه یابد.
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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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
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درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی -   نبش رجایی 15
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آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف لودر، کمپرسی و کوره داران شهرستان بیرجند
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکرکه دارای شرایط ذیل می باشند 
دعوت می شود ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ۹۸/06/0۹ جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی 

برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، 
ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم 
اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر 

دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 برگ(- عکس 4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی 

آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر. داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

ـ نوبت دوم « شماره شناسه: 578054 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی  »آگهی مزایده 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: به استناد ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) شماره 2 ( و ماده 
24 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به واگذاری سالن های آمفی تئاتر و مجتمع های فرهنگی و هنری اداره کل و ادارات تابعه در سطح استان از طریق مزایده 
عمومی و از طریق سامانه تدارکات دولت به آدرسwww.setadiran.ir  به شماره فراخوان 50۹۸0001۸۹000002 و با شرایط اعالم شده به شرح جدول ذیل به 
صورت اجاره به مدت یک سال به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صالحیت فنی و اخالقی الزم و دارای مجوز فعالیت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

به شرح ذیل اقدام نماید : 
ـ واگذاری مراکز ردیف های 1 الی 4 حداقل بر پایه اجاره بهای تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری به عالوه پرداخت هزینه های آب ، برق ، تلفن و گاز 

مصرفی و سایر هزینه های مرتبط با قرارداد خواهد بود .
ـ مبلغ سپرده شرکت در مزایده برای هر یک از موارد ردیفهای 1 الی 4 جدول ذیل معادل پنج درصد ) 5% ( مبلغ اجاره تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری 
می باشد که می بایست بصورت » ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده « در وجه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی با اعتبار 3 ماه تهیه و به همراه اسناد 

مزایده تحویل گردد .          
ـ هزینه آگهی روزنامه بابت مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد . ضمناً  برنده مزایده ملزم است در مرحله عقد قرارداد اجاره معادل سه ) 3 ( برابر مبلغ پیشنهادی بعالوه 

هزینه های مصرفی حامل های انرژی ساالنه برای هر مورد را به صورت ضمانت نامه بانکی به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد به اداره کل تسلیم نماید . 
ـ اداره کل در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات در چهارچوب قوانین و مقررات مختار است و اولویت با انجمن ها ، کانون ها ، آموزشگاه های آزاد هنری و سینمایی و 

مؤسسات فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد بود . 
ـ متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 13۹۸/06/05 لغایت 13۹۸/06/16 نسبت به تکمیل اسناد مزایده اقدام نمایند .      

ـ داوطلبین برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم به امور مالی اداره کل و یا پایگاه اینترنتی زیر مراجعه نموده و پس از بازدید از محل های مذکور در ساعات اداری ، پیشنهاد 
 خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 13۹۸/06/16 به همراه اصل ضمانتنامه بانکی معتبر در پاکت سربسته و مهر شده به دبیرخانه اداره کل تحویل نمایند . 
ـ جلسه بازگشایي پاکتها ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ 13۹۸/06/17 به آدرس : بیرجندـ  خیابان شهید محالتیـ  حد فاصل توحید و مدرسـ  اداره کل فرهنگ و 

     SETADIRAN.IR   : ارشاد اسالمی خراسان جنوبیـ   طبقه دومـ  سالن کنفرانس برگزار خواهد گردید.  نشانی سامانه ستاد ایران

قیمت پایه برای شهرستانعنوان محلردیف
یک سال )ریال(

مدیریت 
پیمان

نوع تعیین 
اجاره

ساالنهــ96/000/000فردوسمجتمع فرهنگی و هنری شهید آوینی فردوس1

ساالنهــ66/000/000قاینمجتمع فرهنگی و هنری ارشاد قاین )صرفا سالن(2

ساالنهــ33/600/000سربیشهسالن آمفی تئاتر استاد فرزین سربیشه 3

ساالنهــ72/000/000بیرجندسالن اجتماعات گلبانگ بیرجند4

                                                                                                       اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

اصالحیه آگهي تجدید فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کیفي 
)مناقصه عمومي و  یک مرحله اي شماره 1398.3271( نوبت دوم

 نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص( 
بیرجند - سایت اداري- بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتداي خیابان شهداي نیروي انتظامي- 

شرکت گاز استان خراسان جنوبي- طبقه اول- اتاق 121- امور قراردادها / تلفن :  323۹2000-056- نمابر 
قراردادها :  32400523-056 موضوع تجدید مناقصه : انجام کلیه امور مرتبط با پیمان حجمي خدمات 
پشتیباني )عمومي و تخصصي( شرکت گاز استان خراسان جنوبي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و به شماره فراخوان )20۹۸0۹1444000001(
 نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت
 دولتي به شماره 123402/ت5065۹ه - مورخ 13۹4/0۹/22- مبلغ تضمین 1.100.000.000 ریال )یک 
 میلیارد و یکصد میلیون( - ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمي باشد. 
نکته: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی 
کیفی در سامانه ستاد )ساعت 15:00روز چهارشنبه مورخ ۹۸/06/27( عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه 
مذکور بایستی به امور قراردادهای شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد. محل تأمین اعتبار پیمان: 
بودجه اجرایي این پیمان از محل اعتبارات جاري شرکت گاز استان خراسان جنوبي تأمین مي گردد. شرایط 
متقاضیان : ارائه تصویر برابر با اصل پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
در رشته خدمات عمومي. دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمني از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي. داشتن 
سابقة کاري مرتبط و کافي با موضوع مناقصه و ارائه رضایت نامه از کارفرمایان پیشین. ارائه مدارک معتبر ثبتي 

مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابي کیفي 
برنامه زماني مناقصه: آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابي کیفي: از تاریخ 
۹۸/06/05 لغایت ساعت 1۹:00 روز شنبه مورخ ۹۸/06/0۹ ) اسناد مناقصه و اسناد ارزیابي کیفي صرفاً از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان 

)20۹۸0۹1444000001( قابل دانلود مي باشد. 
آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی )ارائه پیشنهاد با بارگذاری اسناد از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت( : ساعت 15:00روز چهارشنبه مورخ ۹۸/06/27   
تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی : ساعت 10:00 روز شنبه مورخ ۹۸/06/30   

زمان و مکان بازگشایي پاکات )الف و ب و ج( : ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ ۹۸/07/07- سالن جلسات 
شرکت گاز استان خراسان جنوبي. شرکت هاي واجد شرایط مي توانند جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و اسناد ارزیابي کیفي و اسناد مناقصه را با 
شماره فراخوان )20۹۸0۹1444000001( دریافت نمایند. الزم به ذکر است اسناد صرفاً از طریق سامانه ستاد 
توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی ، بایستی همزمان اسناد را تا 
آخرین مهلت ذکر شده در آگهی در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. هرگونه توزیع و یا دریافت اسناد ارزیابی کیفی و 
اسناد مناقصه خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به هیچ عنوان صورت نخواهد پذیرفت.  از مناقصه گراني 
 که حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابي کیفي را کسب نمایند جهت بازگشایي پاکات دعوت به عمل خواهد آمد. 
ضمناً ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد 
  www.nigc-skgc.ir، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir نخواهد کرد. این آگهي در سایت هاي 

روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبيقابل رؤیت مي باشد.

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم 1- کوره آجر فشاری غالمرضا آسوده 2- شرکت خدماتی نظافتی کارگشایان
 3- شرکت پاکیاران سبز 4- شرکت خدماتی مینو طعام

در اجرای تبصره 5 ماده ۸ تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 1- کوره آجر فشاری غالمرضا آسوده 2- شرکت خدماتی نظافتی کارگشایان 3- شرکت 
پاکیاران سبز 4- شرکت خدماتی مینو طعام  ابالغ می گردد آقای محمدرضا خسروی تاجکوه با کد شناسایی بیمه 6۸۹235۸۹ ادعای اشتغال در آن کارگاه ها با عنوان شغلی رفتگر داشته که کمیته بدوی مشاغل 
سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده 
در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم 

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبیاعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

شاید روحانی دوست داشتنی
 نباشد، ولی کم کار نیست

حسام الدین آشنا مشاور رسانه ای رئیس جمهور 
نوشته است: حسن روحانی نه بی نقص است و 
نه شاید خیلی دوست داشتنی اما نه کم کار است 

نه کم توجه.

روحانی: دنبال عکس
 گرفتن با کسی نیستیم

اینکه  بیان  با  رئیس جمهورکشورمان  روحانی 
آمریکایی ها اگر امنیت بیشتر در منطقه می خواهند 
و می خواهند با کشور های منطقه روابط بهتری 
داشته باشند باید از تحریم ها برگردند، گفت: ما 

دنبال عکس گرفتن با کسی نیستیم.

تذکر ظریف به اروپا؛ “گام سوم”
 15 شهریور آغاز خواهد شد

ظریف وزیر امور خارجه با توضیح درباره گام 
برجام  به  نسبت  ایران  تعهدات  کاهش  سوم 
گفت: 6 سپتامبر )15 شهریور( مرحله سوم آغاز 
خواهد شد. اگر ما با اروپا به تفاهم برسیم و 
طرف اروپایی اجرای آن را آغاز کند ما این گام 

سوم را بر نمی داریم.

زیباکالم: ایران و آمریکا
 به وساطت ماکرون بله گفتند

در  تهران  دانشگاه  استاد  زیباکالم،  صادق 
روزنامه شرق نوشت: واقع بینانه ترین توصیفی 
می توان  ماکرون  پرزیدنت  وساطت  از  که 
داشت، آن است که بگوییم دو طرف اصلی 
پادرمیانی  با  آمریکا،  و  ایران  یعنی  مشاجره، 

فرانسوی ها موافقت کرده اند.

آقای روحانی می خواهید کلید را
 از جیب آقای ترامپ درآورید؟

با  شفاهی  تذکری  در  پژمانفر  حجت االسالم 
درباره  رئیس جمهور  اخیر  اظهارات  به  اشاره 
جمهور  رئیس  آقای  گفت:  آمریکا  با  مذاکره 
ما  اقتصادی مردم  و  معیشتی  حل مشکالت 
به دست آ مریکا نیست؛ شما می خواستید کلید 
مشکل گشای مردم باشید اما نکند می خواهید 

این کلید را از جیب آقای ترامپ درآورید.   

چهاردهمین  محمودآبادی- 
همایش بزرگداشت روز خانواده و 
تکریم بازنشستگان  توسط صندوق 
با  استان  کشوری  بازنشستگی 
و  پیشکسوتان   گسترده  حضور 
اجرایی  مدیران کل دستگاه های 

استان  برگزار شد.
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری 
و  خانواده  روز  جنوبی  خراسان 
از  تجلیل  مراسم  در  بازنشستگان 
در  گذشته  روز  که  بازنشستگان 
سالن ایثار بیرجند برگزار شد، گفت:  
سه  منزلت  و  سالمت  معیشت، 
دغدغه اصلی جامعه بازنشستگان 
افزود: تمرکز  باشد.وی  استان می 
ما بر اجرای عدالت و رفع تبعیض 
در حقوق بازنشستگان کشوری می 

باشد. 
محمد ابراهیم خادمی افزود: قرارداد 
بیمه تکمیلی۹۹-۹۸ بازنشستگان 
ماهیانه 30  بیمه  با حق  کشوری 
هزار تومان و سقف تعهدات آن به 

20 میلیون تومان منعقد گردید.
وی از بازنشستگان خواست با توجه 

به مهلت تعیین شده برای پذیرش 
یا انصراف از بیمه تکمیلی، تا تاریخ 
30 آذر ماه با مراجعه به نمایندگی 
های شرکت آتیه سازان حافظ در 

سراسر استان اقدام نمایند.
خادمی با اشاره به خدمات دیگری 
که از طریق صندوق بازنشستگی 
بیمه  گفت:  شده،  دنبال  کشوری 

و  سیاحتی  حادثه،تورهای  و  عمر 
 زیارتی،تسهیالت وام قرض الحسنه،
از  از دیگر خدماتی است که   ... و 

طریق این صندوق ارائه می شود 
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری 

خراسان جنوبی مراجعه به سایت 
برای   www.cspf.ir اینترنتی 
دریافت اطالعات و ثبت نام برای 
خدمات یاد شده را به بازنشستگان 

مورد تاکید قرار داد. 
 عضو کانون بازنشستگان شوید
 رئیس کانون بازنشستگان آموزش 
و پرورش شهرستان بیرجند نیز در 

ادامه این آیین، کانون بازنشستگان 
را یک سمن دانست که با حضور 

بازنشستگان شکل گرفته است.
در  حضور  افزود:  توکلی   حمید 
و  کشوری  های   گردهمایی 

پیگیری های فرا استانی باعث شد، 
مشکالت و اوضاع بازنشستگان به 

گوش مسئوالن قانونگذار برسد.
وی از مالقات های اعضای کانون با 
نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: 
این  در  که  ای  دغدغه  بیشترین 
مدت بیشتر به آن پرداختیم بحث 
معیشت بازنشستگان و همچنین 
 همسان سازی حقوق ها بوده است. 
با  خواست  بازنشستگان  از  وی 
افزایش  و  کانون  در  عضویت 
در  را  گری  مطالبه  اعضا  تعداد 
چرا  دهند،  افزایش  کانون  این 
تواند  می  بیشتر  جمعیت  که 
باشد.   داشته  تری  بلند   صدای 
دانشگاه  فرهنگی  معاون  قادری، 
بیرجند  و اسدا... زمانی پور از دیگر 
که  بودند  مراسم  این  سخنرانان 
برای  بخش  امید  هایی  سخنرانی 
ادامه زندگی بعد از بازنشستگی و 

اکرام بازنشستگان داشتند.
در پایان این مراسم تعداد زیادی از 
پیشکسوتان بازنشسته کشوری که 
در رشته های مختلف ورزشی مقام 

آورده اند معرفی و تجلیل شدند.

چهاردهمین بزرگداشت روز خانواده و تکریم 
بازنشستگان کشوری ِخراسان جنوبی برگزار شد

عکس : محمودآبادی
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پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

چهار شنبه * 6 شهریور  1398 * شماره 4432

راه اندازی رشته داروسازی ویژه دانشجویان خارجی

صدا وسیما-رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ویژه دانشجویان خارجی راه اندازی شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: شورای گسترش وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی با راه اندازی رشته داروسازی برای جذب دانشجویان خارجی  و دانشجویانی که در این رشته در خارج از کشور مشغول به تحصیلند و قصد ادامه تحصیل 
در داخل کشور را دارند، موافقت کرد.فیروزآبادی افزود: اطالع رسانی برای نام نویسی دانشجویان خارجی در این رشته انجام شده و  ظرفیت پذیرش در این رشته 50 نفر است.

باسالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم لطفا 
در خصوص آسفالت و جدول کشی محله جلیلیان 

جنب بلوار امام رضا)ع( اقدام نمایید.با تشکر
915...358 
سالم در تعجبم که تندیس تمیز ترین شهر ایران 
چگونه به بیرجند داده شده است؟ کافی است به 
شهرک فرهیختگان دانشگاه بیرجند مراجعه و انبوه 
زباله های جمع آوری نشده را مشاهده کنید؟ از 
شهردار محترم و قاطع بیرجند که در امر زیبا سازی 
شهر همت واالیی داشته اند خواهشمندیم سریعا 

این موضوع را پیگیری نمایند.
915...007

سالم وخداقوت از مسئوالن محترم خواهشمندم 
بازدیدی ازمنطقه مهرشهربیرجند داشته باشند.
نزدیک به100هزارجمعیت دارد وبدون هیچگونه 
امکانات هفته دولت حتی یک طرح دراین منطقه 
استاندارمحترم  نگردید.  افتتاح  یا  زنی  کلنک 
اگر به فکراقشارضعیف هستید لطفا سری به 

مهرشهربزنید. اجرکم عندا...
915...368

سالم شرکت گاز، شرکت توزیع نیروی برق و 
امور آب و فاضالب بیرجند لطفا هرچه سریعتر 
 نسبت به توسعه شبکه فرعی گاز ولوله کشی گاز ، 
آب و فاضالب و نصب تیر برق، برای اسکان 
هرچه سریعتر مالکان سپیده 3 کوچه فرعی دوم 

حد فاصل امامت ۴5 و ۴7 اقدام  بفرمائید.
915...019
و هیچ  است  اسفناک  در شهر  رانندگی  وضع 
اقدامی نمی شود، همه ی خیابانها 60 کیلومتر.

خیابانهای جدید احداث نمی شود. درمناسبتی 
مانند شب عید غدیر راهنمایی و رانندگی منفعل 
عمل می کند، در دیگر شهرها بصورت موقت 

خیابانی را می بندند.
915...38۴
زمین خالی و خاکی نبش خیابان مفتح 19 و 21 
بیرجند از یک سو به توقفگاه خودروهای سنگین 
تبدیل شده، ازطرفی برخی انبوه سازان هم برای 
ساخت و ساز در کوچه های مجاور، این فضا را به 
کارگاه جوشکاری تبدیل کرده اند. در این میان آن 
چه نصیب ساکنان محل شده، دود گازوئیل و سر 
و صدای جوشکاری است، لطفا شهرداری یا مالک 
جهت آسایش اهالی محل، فکری برای این زمین 
بکنند یا اطرافش را حداقل حصار کنند بسیاری 
از اهالی از سال 89 پیگیر این موضوع ازطریق 
شهرداری  و مالک هستند اما بدالیل نامعلوم  راه 

به جایی نبرده اند.
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 درخصوص  شکوائیه درج شده در صفحه 3 
روزنامه آوای خراسان جنوبی مورخ 98/6/3  با 
عنوان “با تمام همت مسئوالن شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان درمیان، روستای نوغاب بخش 
مرکزی شهرستان مرکز جامع سالمت روستایی 
نوغاب هفت هزار نفر با روستاهای اقماری زیر 
و  دندانپزشکی  خدمات  از  که  هستند  پوشش 
 تجهیزات آزمایشگاه این مرکز محروم هستند...  .”

به استحضار می رساند: جمعیت روستای نوغاب، 
3772 نفر و دارای 958 خانوار و فاصله روستای 
نوغاب تا مرکز بهداشت شهرستان و بیمارستان 
کیلومتر   15 حدود  اسدیه  )ص(  االنبیاء  خاتم 
می باشد. مرکز نوغاب دارای سه خانه بهداشت 
)نوغاب، دره چرم و هندواالن( می باشد. جمعیت 
تحت پوشش این مرکز حدود 6158 نفر مي باشد.

به دلیل کمبود نیرو و اعتبار فعال امکان تجهیز 
نمودن آزمایشگاه )دستگاه اتوآناالیزر، سل کانتر 
در ضمن خدمات  ندارد.  وجود  فوق  مرکز  و...( 
آزمایشگاهی سه روز در هفته ) یکشنبه، سه شنبه 
و پنجشنبه ( به صورت نمونه گیری انجام مي شود.  
در خصوص نبود خانه بهداشت: روستای نوغاب 
فعال دارای یک خانه بهداشت می باشد و با توجه 
به جمعیت زیاد تحت پوشش و به جهت سهولت 
دسترسی مردم ، خانه بهداشت شماره دو نوغاب 
نیز به تصویب رسیده است و تحویل زمین جهت 
احداث خانه بهداشت شماره دو در محل شهرک 
روستای نوغاب انجام شده اما به دلیل کمبود اعتبار 
امکان  اسکان، احداث و راه اندازی آن فعال وجود 
 : دندانپزشکی  ارائه خدمات  ندارد. در خصوص 
اتوکالو دندانپزشکی  نسبت به خرید یونیت و 
اتاق واحد دندان  و همچنین آماده سازی کف 
 پزشکی اقدام شده است و به دلیل نبود اعتبارات ،

خرید مابقی تجهیزات امکانپذیر نبوده است که 
در صورت تامین اعتبار نسبت به خرید تجهیزات 
و وسایل مورد نیاز اقدام می گردد. در خصوص 
برنامه کاری واحد دندانپزشکی مرکز نوغاب نیز با 
توجه به کمبود نیروی دندانپزشک در شهرستان 
حداکثر فعالیت واحد مذکور یک روز در هفته قابل 
پیش بینی خواهد بود  اکنون 3 نیروی دندانپزشک 
خانواده در شهرستان حدود 53 هزار نفر را پوشش 
می دهد ، در این میان مرکز نوغاب تحت پوشش 
خدمات دندانپزشک خانواده مرکز اسدیه می باشد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

نسرین کاری - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
جنوبی با اشاره به اینکه بیش از ۷۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
از محل صندوق  بیابان زدایی در سال جدید  اعتبار  تومان 
توسعه ملی به خراسان جنوبی اختصاص یافت، گفت: این 
اعتبارات در مناطق حساس و کانون های بحرانی فرسایش 

بادی هزینه خواهد شد. 
علیرضا نصرآبادی صبح دیروز در جمع خبرنگاران گفت: از 
جمله مهم ترین پروژه های این بخش اجرای عملیات مالچ 
نهالکاری در   ، بادی  بحران فرسایش  پاشی در کانون های 
سطح 485۰ هکتار اراضی بیابانی ، احداث هاللی آبگیر در 
۲9۰۰ هکتار ، اجرای بادشکن در حاشیه روستاها و مزارع 
سطح  در  مالچ  روی  نهالکاری   ، کیلومتر   15۰ طول  به 
 ۳86 هکتار و آبیاری و مراقبت، مدیریت چرا و قرق است. 
وی گفت: عملیات مالچ پاشی در حاشیه جاده بشرویه به 
فردوس و ایستگاه راه آهن مسجد شکر در مسیر طبس به 

یزد اجرا می شود.
 علیرضا نصرآبادی با اشاره به اینکه همزمان با هفته دولت
1۷ پروژه منابع طبیعی به بهره برداری می رسد، افزود: برای 

اجرای این پروژه ها بالغ بر 41 میلیارد و ۳84 میلیون ریال 
هزینه شده است.

29 روستا از مزایای پروژه های هفته دولت بهره مند
می شوند

وی با بیان اینکه ۲9 روستا از مزایای  این طرح برخوردار 
خواهند شد، ادامه داد: ۲ هزار و ۲8۷ خانوار از مزایای این 
طرح ها بهره مند خواهد شد که بیشتر پروژه ها در حوزه 

آبخیزداری است. 
مدیر کل منابع طبیعی ضمن اشاره به بهره برداری از عملیات 
گابیون بندی باقران به حجم 5۰۰ متر مکعب، بند خاکی کرغند 
به حجم 45 هزار متر مکعب، ادامه داد: عملیات گابیون بندی 
به حجم ۷4۰ متر مکعب در روستای گرم و تمام ده، خاکریزی 
۲5 هزار مترمکعب در حوزه گزیک زیدان، خاکریزی 15 هزار 
 مترمکعب در حوزه تخویچ اسدیه از جمله این پروژه هاست.

سیستم آبیاری پارک جنگلی قاین افتتاح می شود
نصر آبادی همچنین از افتتاح سیستم آبیاری پارک جنگلی 
افزود: همچنین در هفته دولت کشت و  و  قاین خبر داد 
 توسعه گیاهان مولد محصوالت غیرچوبی در سطح ۳۰ هکتار، 

نهالکاری ۳5 هکتار گونه های بیابانی افتتاح می شود. 
وی یادآور شد: پروژه ها در 9 شهرستان شامل یک پروژه در 
بیرجند، سه پروژه در قاین، دو پروژه در نهبندان، یک پروژه 
در آیسک، یک پروژه در اسدیه، یک پروژه در درمیان، چهار 
پروژه در زیرکوه، دو پروژه در فردوس، یک پروژه در خوسف 

و یک پروژه نیز در شهرستان سربیشه انجام می شود.
ملی  توسعه  از محل صندوق  اینکه  به  اشاره  با  نصرآبادی 
با تخصیص 6۰ میلیارد تومان عملیات اجرایی آبخیزداری 
آغاز می شود، اضافه کرد: در مرحله نخست با اختصاص ۳1 
میلیارد تومان، ۲۷ حوزه آبخیز تحت پوشش قرار می گیرد 

و در نهایت 9۰ سازه آبخیزداری امسال احداث می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ادامه داد: مرحله دوم 
اجرایی  عملیات  تومان  میلیارد  فجر ۳۰  دهه  از  پس  نیز 
آبخیزداری به استان اختصاص می یابد و همچنین حجم 
عملیات کاداستر در ۲5۷ هزار و ۲81 هکتار انجام می شود.

سفر  در  مصوبه   466 حدود  تصویب  به  اشاره  ضمن  وی 
استاندار خراسان جنوبی به شهرستان ها گفت: خوشبختانه 
طبیعی  منابع  کل  اداره  خاص  مورد   ۲5 مصوبات  این  از 
این تعداد نیز 1۲ مصوبه  از  و آبخیزداری استان بوده که 

خواسته مردمی است.

بیش از ۷3 میلیارد تومان اعتبار بیابان زدایی به استان 
اختصاص یافت

عکس: کاری

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی )نوبت دوم(
نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه صنعتی بیرجند 

دانشگاه صنعتی بیرجند در نظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویی خود را از طریق 
برون سپاری واگذار نماید. عالقه مندان می توانند ظرف مدت ۷ روز از تاریخ درج آگهی جهت 
کسب اطالعات دریافت برگه های استعالم بهای شرکت در مناقصه به نشانی: بیرجند - میدان 
ابن حسام- بلوار صنعت و معدن- دانشگاه صنعتی بیرجند - ساختمان اداری شماره یک - امور 
دانشجویی مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه  

پیشنهادها مختار است. 
موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه، طبخ و 

توزیع غذای دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند.
مدت زمان اجرا: از تاریخ 1۳98/۰6/۲۳ به مدت یک سال کامل خورشیدي.

شرایط متقاضي: داشتن پروانه رتبه بندی و تأیید صالحیت در رسته امور آشپزخانه و تأیید 
صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي دارای تاریخ معتبر.

قیمت اسناد مناقصه: مبلغ ۷5۰.۰۰۰ )هفتصد و پنجاه هزار( ریال به صورت واریز به حساب 
شبا ۲۷۰1۰۰۰۰4۰۰1۰9۳۷۰۳۰۲۲18۲ 

با شناسه واریز ۳65۰9۳۷8۰1۲۳1۰۲۰۰14۰1۲۰۰۰۰۰۰1۰ 
)درآمدهاي اختصاصي دانشگاه صنعتی بیرجند نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(

میزان سپرده شرکت در مناقصه: ۲/8۷8/5۷5/۰۰۰ ریال 
محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه صنعتی بیرجند - مدیریت 

دانشجویی.
زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه 1۳98/6/6 لغایت شنبه 1۳98/6/9.

زمان تحویل پیشنهادها: تا ساعت 1۲ روز شنبه مورخ 1۳98/۰6/16.
 تاریخ و محل بازگشایي پیشنهادها: روز یکشنبه 1۳98/۰6/1۷ در محل دفتر ریاست دانشگاه.
بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف 
و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چار چوب ضوابط مقرر در 
آئین نامه مالی معامالتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول 

یا رد نماید.  تلفن تماس: ۰56-۳۲۳91۰۰۰
"هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

دانشگاه صنعتی بیرجند

تجدید مناقصه  های  عمومی یک مرحله ای 124۷/2-98 ، 1254/2-98 ، 1252/2- 98    شناسه آگهی: 5۷5251          شماره: 6۷/619      تاریخ : 1398/5/31
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد تجدید مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید: 

ساعت بازگشاییتاریخ بازگشاییمدت نوع تضمین و مبلغ)ریال(مبلغ برآورد)ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
12ماهضمانتنامه معتبر به مبلغ 656,000,000 13,107,668,806اصالح و بازسازي، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب و فاضالب روستاهای شهرستان درمیان1247/2- 198

1398/06/23
9

129:15ماهضمانتنامه معتبر به مبلغ  16،006،632،221801,000,000اصالح و بازسازي، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب و فاضالب روستاهای شهرستان نهبندان1254/2- 298
129:30ماهضمانتنامه معتبر به مبلغ 7,798,268,547390,000,000اصالح و بازسازي، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب و فاضالب روستاهای شهرستان فردوس1252/2- 398

1( زمان دریافت اسناد مناقصه: 1۳98/۰6/۰۳ لغایت 1۳98/۰6/۰۷ 2( آخرین تاریخ ارسال پیشنهادات: 1۳:۳۰ مورخ 1۳98/۰6/۲1 3( محل بازگشایی پاکت ها: سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    4( رشته و رتبه پیمانکار: حداقل پایه 5 رشته آب یا تأسیسات و تجهیزات یا دارای گواهینامه صالحیت 
شرکت های راهبر تأسیسات آب و فاضالب مورد تأیید شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور   5( دبیرخانه مناقصه گزار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی ۷ ، صندوق پستی 81۳-9۷1۷5 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت "ستاد"  به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.  این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي 

امور حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبیاطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 8-۳۲۲14۷5۲-۰56 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید. 

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب 

روستایی خراسان 



موفقیت و انرژی

حواس پرتی 

باآدمهایجدیدیآشناشوید

زندگی بدون ارتباط با آدم های دیگر، زندگی نیست. 
وقتی ما انسان ها با هم ارتباط برقرار می کنیم، 
ناخودآگاه از آن ها درس زندگی می گیریم، پس خیلی 
مهم است که بعد از  پدر و مادر شدن هم  این جنبه  
ضروری زندگی را نادیده نگیرید. اگر خودتان را در 
خانه حبس کنید و فقط زمان هایی از خانه بیرون 
بزنید که قرار است فقط در اختیار بچه ها باشید، یعنی 
فرصتی برای دیدار با آدم های جدید ندارید. اجازه 
ندهید مادر شدن شما را تنها و منزوی کند. ارتباط 
با بچه ها و اعضای خانواده هر قدر هم که لذتبخش 
و عمیق باشد، جای ارتباط با آدم های بیرون را 
نمی گیرد. پس ارتباط با دنیای بیرون را به هیچ قیمتی 
از دست ندهید. فراموش نکنید که فضای مجازی 
فریبنده است و ممکن است این احساس کاذب را به 
شما بدهد که از این طریق با دنیای بیرون و آدم های 

زیاد در ارتباط هستید، اما واقعا این طور نیست.

چرااینقدرحواسپرتشدهایم؟

حواس پرتی می تواند دالیل متعددی داشته باشد 
بنابراین الزاما نمی توان توصیه های یکسانی برای 
روبه رو شدن با این مشکل و حل و فصل آن 
ارائه کرد.  حواس پرتی عالمتی است که در کنار 
سایر عوامل دیگر می تواند یک مجموعه نشانگان 
را ایجاد کند و این مجموعه نشانگان، می تواند یک 
متخصص را به سوی درک علت اصلی روی 
دادن این مشکل هدایت کند.از جمله عواملی که 
می تواند حواس پرتی را با خود به همراه داشته باشد، 
ابتال به اختالل کمبود توجه و بیش فعالی در دوران 
بزرگ سالی است. این اختالل در دوران کودکی 
تشخیص گذاری می شود. همان طور که می دانید 
یکی از این عالئم حواس پرتی، جا گذاشتن و گم 
کردن مداوم وسایل و ناتوانی در تمرکز کردن 
است. در همین خصوص، عامل دیگر حواس پرتی 
می تواند دوران آغازین ابتال به آلزایمر باشد. به 
عبارت دیگر این اختالل در روز های نخستین 
و  شخصیت  محسوس  چندان  نه  تغییرات  با 
حواس پرتی خود را نشان می دهد. برخی دیگر از 
اختالالت مانند اختالل افسردگی یا اختالالت 
استرس پس از سانحه نیز می تواند منجر به این 
مشکل شود. در صورتی که حواس پرتی ناشی از 
این اختالالت باشد، درمان آن مبتنی بر درمان 
اختالل اصلی است و تا زمانی که اختالل اولیه 
درمان نشود، ممکن است تنها بتوان بهبودی 
نسبی در آن حاصل کرد. در برخی موارد حتی 

دستیابی به بهبود نسبی نیز دور از ذهن است.

آلوئه ورا
 تسکین دهنده درد

وقتی با پوست بدون محافظ زیر آفتاب بیرون بروید 
عواقب بدی به دنبال خواهد داشت. عواقبی چون 
سوختگی، قرمزی و پوسته پوسته شدن که در اثر 

زیرآفتاب ماندن ایجاد می شود. شاید این گیاه نتواند 
به سرعت آفتاب سوختگی ها را درمان کند اما می 
تواند در طول دوره بهبود و درمان پوست را خنک و 
تسکین دهد. اگر به فکر سفر به کنار دریا هستید 

همراه خود ژل یا مرطوب کننده آلوئه ورا ببرید. 

آب زیره هم
 جادو می کند

آب  با  و  کنید  خیس  ظرفی  در  را  زیره  اگر 
باز  آن صورت خود را بشویید، رنگ صورت 
مخلوط  جوش  آب  با  را  زیره  پودر  می شود. 

کنید و روی صورت خود بگذارید و نرمی و 
آب  بدهید.  هدیه  خود  صورت  به  را  لطافت 
جوشانده آن خون بینی را بند می آورد، فقط 
کافی است کمی از آب را داخل سوراخ های 
بینی بریزد و پره ها را چند دقیقه نگه دارید و 

نگذارید بیرون بریزیند. 

نقش بلغور در کمک 
به کاهش بیمارى دیابت 

بلغور دارای ضریب شیرینی  نسبتا پایینی است،  در 
مقایسه با گلوکز که صد است.  نشاسته  ای که در 
بلغور وجود دارد خیلی آهسته  تر از گلوکز و به  تدریج 

در جریان هضم، هیدرولیز شده و به  صورت قند 
قابل جذب درآمده و وارد جریان گردش خون می  
شود، این کار نه فقط در ثابت نگهداشتن سطح قند 
خون کمک می  کند که برای اشخاصی که مبتال به 
دیابت هستند خیلی مهم است، بلکه ممکن است 
نقش مؤثری نیز در کاهش خطر  قلب داشته باشد.

خاکشیر براى 
روشن شدن پوست

برای از بین بردن لک های پوست به ویژه صورت 
یکی از بهترین روش ها، نوشیدن خاکشیر و ترنجبین 
است. افرادی که از این ترکیب به  صورت روزانه و 

مستمر به مدت ۳ هفته استفاده کنند بعد از مدتی با 
روشنی پوست و از بین رفتن کک های صورت و 
پوست شان روبه رو می شوند. برای تهیه این ترکیب 
الزم است ترنجبین را ۵ ساعت در آب خیس کنید و  
پس از این مدت آن را صاف کرده و به آن ۲ قاشق 

خاکشیر پاک کرده اضافه کنید و میل کنید. 

شاهدانه مفید براى
 عروق خونی و قلب

مصرف شاهدانه یا روغن آن عالوه بر اینکه پروتئین، 
مواد معدنی، فیبر و ویتامین به بدن می رساند باعث 
تأمین متعادل امگا ۳ و امگا 6 بدن نیز می شود. اکثر 

روغن ها حاوی امگا 6 بیشتری هستند و مصرف آن 
ها باعث از بین رفتن تعادل این اسیدهای چرب شده 
و در بدن التهاب و اختالالت قلبی به وجود می آورند. 
تعادلی که بین اسیدهای چرب در روغن و دانه ی 
شاهدانه وجود دارد برای سالمت عروق مفید است و 

کلسترول خون را کاهش می دهد.

شاهدانه، یکی از مغذی ترین و قابل هضم ترین مواد غذایی است. دانه شاهدانه سرشار از پروتئین،  اسیدهای 
آمینه ضروری و اسیدهای چرب ضروری است.دانه های شاهدانه دارای خواص تغذیه ای فراوانی هستند و 
منبع خوبی از اسیدهای چرب ضروری و اسیدهای آمینه ضروری و نیز مواد معدنی هستند.افرادی که به طور 
منظم دانه های شاهدانه را مصرف می کنند فشار خون و همچنین میزان کلسترول بد در خون آن ها با کاهش 
روبرو خواهد شد.پروتئین و آنزیم های موجود در دانه های بدون پوست شاهدانه، از آن جا که موجب کاهش 
ورم و التهاب می شود کمک خوبی برای مبتالیان به آرتروز و همچنین درد مفاصل محسوب می شود.اگر به 

دنبال راهی برای کاهش وزن خود هستید، شاهدانه را همراه با صبحانه میل کنید. 

میوه انبه دارای فواید متعددی برای سالمتی است، اما برگ این میوه از خواص دارویی برخوردار است که به ندرت 
به اهمیت آن توجه می شود.  برگ های میوه انبه سرشار از خواص دارویی و درمانی است. یکی از خواص آن، 
کنترل دیابت است. خواص ضددیابتی این برگ ها به کنترل سطح قند خون کمک کرده و آن را تحت کنترل 
نگه می دارد. آزمایشات انجام شده بر روی موش ها نشان داده است که این برگ ها دارای تاثیر هیپوگالمیک 
بر روی موش های دیابتی بوده و سطح قند خون را کاهش می دهد.یکی دیگر از خواص این برگ ها کمک به 
درمان آسم است. این باور وجود دراد که برگ های انبه به درمان آسم و تسکین دردهای مزمن سیستم تنفسی 
کمک می کند. در کشور چین از این برگ ها به شکل گسترده ای به عنوان داروی درمان آسم استفاده می شود. 

انبهوسالمتخواصداروییشاهدانه

 صدایی در گوش ما شبانه روز زمزمه می کند که »خانه ای 
به دنبال  بساز،  را  زندگی ات  کارستان،  بکن  کاری  بخر، 
خوشبختی باش« و تقریباً همه مان گوش به فرماِن این 
پرتاب  عمیق  دره ای  به  سال  چند  از  پس  اما  صداییم. 
می شویم، کارنامۀ موفقیت هایمان را که باالو پایین می کنیم 

تنها چیزی که به چشم می خورد پوچی است.
یا تا پایان عمر در این دره می مانیم یا به قول روزنامه نگار 
دیوید بروکس ، از کوه دوِم زندگی مان باال می آییم. بروکس 
توضیح می دهد که چگونه زندگی در کوه دوم ما را متحول 

می کند: بسیاری از کسانی که مورد تحسین من هستند 
زندگی شان شبیه دو کوه بوده است. از تحصیل فارغ شدند، 
کارشان را شروع کردند، خانواده تشکیل دادند و کوهی را که 
تصور می کردند باید از آن باال بروند، می خواهم کارآفرین، 
پزشک، یا پلیس بشوم. کار هایی کردند که جامعه ما را به آن ها 
تشویق می کند. افرادی که روی کوه اول هستند وقت زیادی 
را صرف مدیریت شهرت و اعتبار خود می کنند. می پرسند: 
مردم چه فکری راجع به من می کنند؟ رتبه ام کجاست؟ 
تالش می کنند پیروزی هایی به دست آورند که »من« از 

آن ها لذت می برد. فرهنگ فردگرایانه و شایسته ساالرِ ما نیز 
به شدت در شکل دادن به این سال های ُپرجنب وجوش نقش 
دارد. افراد با این پیش فرض کار می کنند: می توانم خودم را 
خوشبخت کنم. اگر مزیتی به دست آورم، وزن بیشتری کم 
کنم، این تکنیک خودسازی را انجام دهم، احساس خرسندی 
حاصل خواهد شد.چیزی اتفاق افتاده که در این زندگِی خطی 
که برای خودشان تصور می کردند، اختالل ایجاد کرده است. 
چیزی اتفاق افتاده که مسئلۀ زیستن مطابق ارزش های 

فردگرایانه و شایسته ساالرانه را هویدا کرده است.

خوشبختی خوب اما شادى بهتر است!

آیه روز

مثل آنان همچون مثل کسانی است که آتشی افروختند و چون پیرامون آنان را روشنایی داد خدا 
نورشان را برد و در میان تاریکي هایی که نمی  بینند رهایشان کرد. )سوره بقره/ آیه 17(

سخن روز

موفق ترین مدیران کساني هستند که تا وقتي “ کهنه “ خوب است از آن استفاده مي کنند و به محض 
اینکه “ نو “ بهتر شد آن را در اختیار مي گیرند. )رابرت وندرپول(
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سودوکو جدول اعدادى است که امروزه یکی از سرگرمی هاى رایج در 

کشورهاى مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازى براى اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر براى نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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) مدرن برتر(

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

  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

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

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

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

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

تولید کننده انواع کیف مدارس  
کوله پشتی - مسافرتی و ...
آدرس : بازار - پشت بانک 

تجارت - سه راه اسدی
4258 662  0936  - مظفـرى

استخدام همکار خانم ساده
 برای فست فود     32342315
ساعت تماس 12 ظهر تا 4 عصر

استخدام حسابدار پاره وقت 
خـانم یـا آقـا

حداقل 10 سال سابقه کار اجرایی
ارسال رزومه و مشخصات به 

شماره تلگرام  09353962974

برگ سبز و سند خودروی وانت آریسان به شماره 
پالک 253 م 58 ایران 74 به نام مسعود

 یوسف زاده به شماره ملی 0640174272 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

برگ سبز خودروی پراید 132 به شماره پالک 
987 ب 56 ایران 52 به نام ابراهیم نجفی

 به شماره ملی 0651906466 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز ، کارت ماشین و بیمه نامه خودروی پژو 
206 به شماره پالک 451 ج  85 ایران 52 به نام 

هانیه رجب زاده دقاق با شماره ملی 0651920507 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی پژو  405 به شماره پالک
 914 ب 83 ایران 52 به نام غالمرضا زینلی

 با شماره ملی 0651049822 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به تعدادی نیرو در زمینه کارت خوان 
بانکی با حقوق باال نیازمندیم

طالقانی 2،ساختمان آلما،طبقه دوم
واحد 204 *  05632213735

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰۹۱۵۵۶۱۲۹۴۹ - ۳۲۳۳۱۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

09158254172

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  - سعدى

09368990722 -09157563875

آب شیرین کن    کولر
فروش -  سرویس

۰۹۱۵۰۹۰۲۹۹۳

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - مهریه(
بدین وسیله به خانم ها منصوره رضائی فرزند محمدعلی به شماره ملی ۰۶5۲۶3۷۴93 ، شماره شناسنامه ۷، متولد 1359/1/1 
و نصرت رضائی فرزند محمدعلی به شماره ملی ۰۶5۰۷۸۴۶۸5 ، شماره شناسنامه 511، متولد 13۴۴/۴/1۰ به عنوان دو نفر 

از ورثه حین الفوت مرحوم محمدعلی رضائی فرزند محمد حسین دارنده شناسنامه شماره ۶ صادره حوزه ۶ دارج ابالغ می گردد: خانم فاطمه 
زهرا مهربان فرزند محمد به شماره ملی ۰۶5۰۸۲۲35۸ در تاریخ 139۸/3/۲۰  مستند به سند رسمی شماره ۴۰۸1 مورخ 13۷1/5/1۲ 
نزد دفترخانه ازدواج شماره ۲۰ بیرجند راجع به وصول مبلغ شش میلیون ریال )۶/۰۰۰/۰۰۰( وجه نقد موضوع صداقیه خویش که برابر نرخ 
شاخص کاال و خدمات بانک مرکزی به مبلغ ۴۴۴/5۲۷/۰۲۷ ریال محاسبه گردیده ، تقاضای صدور اجرائیه علیه ورثه حین الفوت مرحوم 
محمد علی رضائی با مشخصات فوق به عنوان زوج را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9۸۰۰3۰3 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد 
رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه سایر ورثه از مفاد اجرائیه صادره مطلع و امکان ابالغ واقعی اجرائیه در آدرس مورث شما به 
شرح روستای دارج و همچنین آدرس های معرفی شده از سوی متعهدله به نشانی بیرجند، مدرس 11 پالک 3۴ ، طبقه چهارم و بیرجند، 
فلکه اول توحید رستوران امید میسر نبوده ، لذا بنا به تقاضای زوجه و مستند به مواد 1۸ و 19 - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و مستفاد از مواد مذکور چنانچه ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی 
که روز ابالغ محسوب است ، نسبت به پرداخت بدهی مورث خویش اقدامی ننمایید ، عملیات اجرایی وفق مقررات آیین نامه اجرا ادامه یافته 

و طلب زوجه از محل ماترک متوفی استیفای خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1398/6/6       غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مشاوره ای سروش گستر بیرجند
 )سهامی خاص(   تاریخ انتشار: 1398/6/6  شماره: 1134/1

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مشاوره ای سروش گستر بیرجند به شناسه  ملی 
1۰3۶۰۰۲۸۶9۲ دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی سالیانه که روز شنبه 9۸/۶/1۶ راس ساعت 
1۸ به نشانی )بیرجند - خیابان پاسداران - شهید فالحی عقب رفتگی خیابان مدرس همکف( دفتر 

شرکت با کدپستی 9۷1۸۶۶3۸۸9 برگزار می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی - تصویب صورت های مالی شرکت 
سال های 9۲، 93، 9۴، 95، 9۶ و 139۷ - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل - تعویض قراردادهای 
قبلی بین شرکت و مشاوره گیرندگان )مشتریان( - سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در 

هیئت مدیره شرکتصالحیت مجمع عمومی سالیانه می باشد.
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خبر ويژه

اخبار کوتاه

حوادث

هزار و 138 فرصت شغلی استان خالی مانده است

صدا وسیما-هزار و 138 فرصت شغلی ثبت شده در کاریابی های استان خالی ماند.  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  گفت: در 4 ماه گذشته هزار و 307 
نفر جویای کار شامل 838 مرد و 469 زن در مراکز کاریابی استان ثبت نام کردند .رکنی افزود: این در حالی است که همزمان در این مدت در مراکز کاریابی 

هزار و 754 فرصت شغلی توسط کارفرمایان ثبت شد که فقط616 نفر جذب این فرصتهای شغلی شدند، اما هزار و 138 فرصت شغلی خالی ماند.

تکلیف جاده  راه و شهرسازی گفت:  *وزیر 
تخریب شده شهداد - نهبندان پس از روشن 
زمین  تحقیقات  مرکز  بررسی  نتایج  شدن 
شناسی وزارت راه برای بازسازی یا احداث جاده 

جایگزین مشخص می شود.
*با حضور فرماندار نهبندان و جمعی از مسئوالن 
شهرستان 37 پروژه برق رسانی با اعتباری بالغ 
بر ۲ میلیارد و 565 میلیون تومان به بهره برداری 
رسید که 3000 خانوار از آن بهره مند خواهند شد.
* در هفته دولت، شبکه آزمایشگاه تشخیص 

بیماری های گیاهی در درمیان افتتاح می شود
*دو تیم پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی برای 
شناسایی حجاج بیمار و ارائه مراقبتهای بهداشتی 

به آنان، در فرودگاه بیرجند مستقر شدند.
*سی و دومین جشنواره فیلمهای کودکان و 
نوجوانان استان با اکران فیلم ترنادو به کارگردانی 
پایان رسید. به  قاین  در  سید جواد هاشمی 
*4 عضو اصلی باند حمل و توزیع مواد مخدر 

در بیرجند دستگیر شدند. 
*قنات خشکیده روستای علی آباد بیرجند 

دوباره جان می گیرد

ارزآوری 3 میلیون دالری 
صادرات فرش دستباف در استان

از  دستباف  فرش  اتحادیه  رئیس  فارس- 
فرش  صادرات  دالری  میلیون  سه  ارزآوری 
دستباف استان از ابتدای سال جاری تا پایان 
تیرماه خبر داد. کامیابی مسک با بیان اینکه 
بافندگان استان در چهار ماه امسال 55 هزار 
مترمربع فرش تولید کردند، اظهار کرد: ارزش 
تقریبی این دست بافته ها 50 میلیارد تومان است. 
وی با بیان اینکه از این میزان فرش بافته شده از 
ابتدای سال، 30 هزار مترمربع آن به کشورهای 
اروپایی صادر شده است، بیان کرد: این میزان 
صادرات سه میلیون دالر ارزآوری داشته است. 
رئیس اتحادیه فرش دستباف با بیان اینکه در 
این مدت بیش از 60 درصد تولیدات فرش 
صادر  اروپایی  کشورهای  به  استان  دستباف 
شد، افزود: فرش های دستباف خراسان جنوبی 
سایر  و  ایتالیا  امارات،  آلمان،  کشورهای  به 
اروپایی صادر می شود.وی عنوان  کشورهای 
کرد: در خراسان جنوبی 50 هزار بافنده کار تولید 
فرش دستباف را به صورت تمام وقت، پاره وقت 
و فصلی بر عهده دارند که متأسفانه کمتر از 10 
درصد بافندگان یعنی چهار هزار و 500 نفر از 

خدمات بیمه ای برخوردار هستند

تجلیل از ۲1 دستگاه اجرایی
 برتر استان  

تسنیم - آموزگار ، معاون توسعه مدیریت و منابع 
انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: در 
جشنواره شهید رجایی از ۲1 دستگاه اجرایی 
استان که در شاخص های ارزیابی سال 97 برتر 
شاخته شدند در مراسمی با حضور استاندار تجلیل 
و تقدیر شد.استاندار هم در این مراسم گفت: در 
رتبه بندی سازمان امور اداری و استخدامی رتبه 
سوم کشور در بخش رضایتمندی عمومی و 
مردم را کسب کرده است. معتمدیان اظهار کرد: 
فلسفه برگزاری این جشنواره تقدیر و تشکر از 
کسانی است که در حوزه خدمت رسانی به 
مردم و نظام گام برداشتند و بتوانیم دستگاه های 
موفق را شناسایی و فرهنگ تقدیر و تشکر در 
دستگاه های دولتی نهادینه کنیم.رئیس سازمان 
اسناد  گفت:  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت 
توسعه ای استان که قانونگذار و برنامه ششم امر 
کرده در دستور کار قرار داده که همه این اسناد 
طی ماه های آینده رونمایی می شود. پور عیسی 
همچنین  از عملیاتی شدن سند سازگاری با کم 
آبی نیز با هماهنگی دانشگاه ها و دستگاه های 
اجرایی استان خبر داد. در پایان این مراسم نیز از 
۲1 دستگاه اجرایی استان که در شاخص های 
ارزیابی سال 97 برتر شدند تجلیل و تقدیر شد.

خواب های دشمن در پاکستان 
و افغانستان  تعبیر نشد

نماینده ولی فقیه در استان با هشدار نسبت به 
اقدامات ایذایی دشمنان گفت: خواب هایی که 
برای عراق، سوریه، یمن، پاکستان و افغانستان 
به  است.  نشده  تعبیر  میلشان  به  می دیدند 
گزارش تسنیم، عبادی ظهر دیروز در دیدار با 
امیر سرتیپ دوم محمدغفاری فرمانده قرارگاه 
عملیاتی لشکر 30 پیاده ارتش گفت: ارتش 
با  و  است  طیبه  کلمه  اسالمی  جمهوری 
موفقیت های روز به روز که در نیروهای مسلح 
و ارتش جمهوری اسالمی پیش می آید وسیله 

یأس دشمنان فراهم می شود.

تعطیلی 9 واحد صنفی متخلف

مهر- رئیس اتاق اصناف استان گفت: 9 واحد 
صنفی متخلف در بیرجند طی ماه گذشته تعطیل 
شد. علیزاده بیرجندی با بیان اینکه تیم های 
بازرسی روزانه قریب به 45 مورد بازرسی دارند، 
ادامه داد: طی ماه گذشته هزار و 450 مورد 
بازرسی از سطح واحدهای صنفی انجام شده 
است. وی با بیان اینکه طی این بازدیدها ۲96 
اخطاریه کتبی برای واحدهای متخلف صادر 
شده است، گفت: همچنین 1۲ پرونده تخلف 
است. ارسال شده  تعزیرات  به  بررسی  برای 

طالب برای همکاری با آموزش 
و پرورش تربیت می شوند

ایرنا-مسئول حوزه علمیه سفیران هدایت بیرجند 
گفت: طالب را به گونه ای در این حوزه تربیت 
می کنیم که اگر از آموزش و پرورش فردی را 
برای دبیرستان یا دبستان بخواهند، این ظرفیت را 
داشته باشیم. حجت االسالم عارفی در چهارمین 
همکاری های  کمیته  اعضای  گردهمایی 
حوزه های علمیه و آموزش و پرورش گفت: 
دارند  همکاری  ما  با  دانشگاه  از  که  کسانی 
می دانند به شکلی طالب را تربیت می کنیم که 
اگر وزارت آموزش و پرورش یا وزارت علوم از 
طلبه ای درخصوص کودک و نوجوان همکاری 
خواست وی بر این حوزه تسلط داشته باشد.

کشف 39 راس االغ از ۲ کامیون

ایرنا-فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند از کشف 
39 راس االغ در بازرسی از ۲ کامیون در این 
شهرستان خبر داد. سرهنگ شاهوردی گفت: 
ماموران هنگام گشت زنی و کنترل خودروهای 
عبوری در محور زاهدان - بیرجند به ۲ کامیون 
مشکوک شدند و خودروها را برای بررسی بیشتر 
متوقف کردند.وی افزود: ماموران در بازرسی از 
خودروها که از شهرهای مرزی شرق کشور به 
طرف شهرهای مرکزی در حرکت بودند، 39 
راس االغ که بدون مجوزهای دامپزشکی و 
بهداشتی حمل می شد را کشف و در این رابطه 

۲ متهم را دستگیر کردند.

اجرای “طرح یک کاسب
 یک دانش آموز” 

صدا وسیما-طرح “ یک کاسب یک دانش 
آموز” با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند 
در استان آغاز شد. رئیس سازمان بسیج اصناف 
گفت: این طرح در آستانه آغاز سال تحصیلی 
جدید، با هدف تأمین ملزومات تحصیلی دانش 
و کیف مدرسه،  لوازم التحریر  ازجمله  آموزان 
اجرا می شود تا شرایط تحصیل را برای دانش 

آموزان بی بضاعت بهبود  بخشد.

۲۷ خانه ورزش روستایی در 
خراسان جنوبی تجهیز می شود

و  روستایی  ورزش  هیئت  رئیس  تسنیم- 
بازی های بومی محلی استان از برگزاری دومین 
مسابقات استان جام خوشه چین خبر داد و 
گفت: همزمان با برگزاری جام خوشه چین در 
استان ۲7 خانه ورزش روستایی تجهیز می شود. 
شفیعی اظهار کرد: دومین دوره مسابقات جام 
خوشه چین از روز چهارشنبه 6 شهریور الی 
جمعه 8 شهریورماه در شهرستان های بیرجند و 
خوسف برگزار می شود.وی افزود: این مسابقات 
در رشته های جوب کشی، هفت سنگ مهارتی، 
دو و میدانی، فوتسال و و الیبال با حدود 700 

ورزشکار از سراسر استان برگزار می شود.

پس از تاکیدات نماینده ولی فقیه و استاندار در خصوص توجه مسئوالن به منویات اقتصادی و توصیه های اشتغالزای رهبر معظم انقالب تحقق یافت:

گردهمایی رزمندگان اقتصادی در همایش “خراسان جنوبی در مسیر پیشرفت”
“خراسان  همایش  -نخستین  کاوش   
یکشنبه شب  پیشرفت”  مسیر  در  جنوبی 
با حضور استاندار و سرمایه گذاران بخش 
خصوصی در حالی برگزار شد که تغییر نگاه 
فعالیت  به  نسبت  استان  مسئوالن  های 
های این بخش کامال محسوس بود. این 
مقام  فرمایشات  راستای  در  که  همایش 
معظم رهبری مبنی بر ایجاد اشتغال و رونق 
تولید و با توجه به تاکیدات نماینده ولی فقیه 
در استان و استاندار خراسان جنوبی مبنی 
بر رفع بیکاری، با همت و میزبانی بخش 
خصوصی و به مناسبت هفته دولت برگزار 
شده بود، مسیر تازه ای را برای بسترسازی 
خصوصی  بخش  های  فعالیت  جهت  در 
نمایان کرد.لشکری یکی از سرمایه گذاران 
بخش خصوصی حاضر در این همایش، در 
گفتگو با آوا، عنوان کرد: این جلسات باید 

استمرار داشته باشند و از دل این همایش 
خصوصی  بخش  مشکالت  توان  می  ها 
را استخراج و برای حل آن چاره اندیشی 
کرد. وگرنه برگزاری همایش صرف، خیلی 
این  بر  تاکید  با  وی  بود.  نخواهد  کارآمد 
که در کنار این همایش باید کمیته ها و 
پیگیری مشکالت  برای  کمیسیون هایی 
راه اندازی شوند، اضافه کرد: حتی اگر این 
برنامه را دورهمی فعاالن بخش خصوصی 
بدانیم، باز هم تلنگری که به بخش دولتی 
وارد می کند ، قابل قبول می باشد. به گفته 
وی مشکالتی همچون طوالنی بودن روند 
استعالمات، موانع اخذ تسهیالت و مسائل 
از سرمایه  را  زیرساختی بخش خصوصی 

گذاری منع می کند. 
لشکری با اشاره به این که عالوه بر خراسان 
رضوی،  خراسان  های  استان  در  جنوبی، 

خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان نیز 
ام، خاطرنشان کرد:  سرمایه گذاری کرده 
بومی خراسان جنوبی هستم اما مشکالتی 
گذاران  سرمایه  برای  استان  این  در  که 
را  گذاری  سرمایه  رغبت  شود،  می  ایجاد 
از ما می گیرد. برای مثال از ۲ سال پیش 
المللی  بین  نمایشگاه  آب  تامین  پیگیر 
است!  نرسیده  نتیجه  به  هنوز  اما  هستم 
وی به کارخانه سیمانی که در سیستان و 
بلوچستان راه اندازی کرده است اشاره کرد 
و گفت: این کارخانه سال 86 ظرف ۲8 ماه 
به بهره برداری رسید، مسئوالن سیستان و 
بلوچستان و در راس آن ها استاندار ، خود 
مشکالت  حل  برای  گذار  سرمایه  همراه 
نیز می آمدند. در خراسان  تا تهران  حتی 
انجام  کاری  خواهیم  می  اگر  نیز  جنوبی 
این  بیایند.  کار  پای  مسئوالن  باید  شود 

سرمایه گذار بخش خصوصی خاطرنشان 
کرد: در همایش “خراسان جنوبی در مسیر 
پیشرفت” عنوان کردم اگر مسئوالن بستر 
را مهیا کنند ، آمادگی دارم کارخانه ای با 50 
میلیارد تومان  سرمایه گذاری را راه اندازی 
از  کاغذ  تولید  کارخانه  من  پیشنهاد  کنم. 
سنگ آهک یا کارخانه تولید لوله پلی اتیلن 
است اما اگر مسئوالن پیشنهاد دیگری دارند 

در صورت توجیه پذیری ارائه دهند. 
لشکری از ایجاد حداقل ۲00 فرصت شغلی 
و  گفت  کارخانه سخن  این  اندازی  راه  با 
متولیان  باید  امر،  این  تحقق  برای  افزود: 
امور در استان پای کار بیایند و شرایط را 
برای سرمایه گذاران تسهیل کنند.چندی 
پیش نماینده ولی فقیه در استان در یکی از 
جلسات خود، بر رفع مشکل اشتغال جوانان 
جنوبی  خراسان  مردم  معیشت  بهبود  و 

تاکید کردند . این سخن ایشان در راستای 
فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر این که 
“تولید کننده داخلی، رزمنده جنگ اقتصادی 
است “ تعبیر زیبایی پیدا کرده و حجت را 
بر مسئوالن استان برای حمایت از فعاالن 

بخش خصوصی تمام می کند.
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بهره برداری از 31 پروژه گاز رسانی صنعتی و روستایی در شهرستان بیرجند
غالمی- در چهارمین  روز از هفته دولت 
روستا،   به 14  گازرسانی  استاندار  با حضور 
 ۲ شماره   )C.G.S( فشار  تقلیل  ایستگاه 
بیرجند و پروژه گازرسانی به  16 واحد صنعتی 
و تولیدی به بهره برداری رسید .استاندار در 
این مراسم گفت:  با افتخار اعالم می کنیم 
روستاهای   درصد   67 و  شهرها  همه  که 
استان ازنعمت گاز طبیعی برخوردار است و 
باتالش مجموعه شرکت گازاین عدد تا پایان 

سال به 83 درصد خواهد رسید .
مدیرعامل شرکت گاز نیزدر این مراسم به 
بهره برداری از پروژه گازرسانی به 14روستای 

شهرستان بیرجند اشاره کرد وگفت:51 کیلومتر 
شبکه تغذیه وتوزیع در این پروژه اجرا شده 
است. هاشمی با بیان اینکه۲ ایستگاه تقلیل 
فشار و530 علمک نیز در این پروژه نصب 
شده است افزود:48 میلیارد ریال هزینه اجرای 
این پروژه از اعتبارات شرکت ملی گاز ایران 
تامین وپرداخت شده است. وی از بهره برداری 
 )C.G.S( ایستگاه تقلیل فشاربرون شهری
شماره ۲ بیرجند نیز خبرداد. و هدف از راه 
اندازی این ایستگاه را پایداری و تامین گاز 
مستمر در شهرستانهای بیرجند و خوسف 
برداری  بهره  به گفته هاشمی  عنوان کرد. 

و  صنعتی  واحد  به 16  گازرسانی  پروژه  از 
تولیدی شهرستان بیرجند و عملیات اجرایی 
گازرسانی به 9 روستا در شهرستان طبس  
آغاز گردید. وی همچنین به بهره برداری از 
پروژه گازرسانی به 9  واحد صنعتی و تولیدی 
این شهرستان اشاره وگفت: 7 میلیارد ریال از  
اعتبارات شرکت ملی گاز ایران برای اجرای این 

پروژه های صنعتی هزینه شد.
به  گازرسانی  پروژه  از  برداری  بهره 
طی  نیز  زیرکوه،  شهرستان  13روستای 
مراسمی با حضور عابدی معاون هماهنگی 

امور اقتصادی استاندارآغاز شد. نی
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تأمین بیش از 50 درصد نیاز آموزشی استان ظرف 2 سال آینده
حسینی- استاندار با اشاره به این که استان 
از نظر سرانه فضای آموزشی  با کمبودهای 
زیادی مواجه است، عنوان کرد: تا پایان دولت 
از 50  اعتبار، بیش  با اختصاص  دوازدهم و 
درصد این نیازهای آموزشی تامین و جبران 
می شود. صبح دیروز مراسم بهره برداری از 
دبستان 1۲ کالسه دکتر غالمحسین شکوهی 
با حضور استاندار و مسئوالن استانی برگزار 
شد. معتمدیان یکی از اولویت های توسعه ای 
استان را ارتقاء آموزش و پرورش دانست و 
افزود: ایمنی مدارس و سیستم های گرمایشی 
از موضوعات مهمی است که با اعتبارات خوبی 
که از جانب سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
کشور اختصاص داده شد تمامی مدارس استان 
دارای سیستم های گرمایشی و ایمن خواهند 

شد. 
وی از حذف 58 کالس کانکسی در استان تا 
پایان دولت دوازدهم خبر داد و گفت: در زمان 
حاضر 360 کالس درس در استان کمبود داریم. 

به گفته وی عمده کمبود کالس درس با 300 
کالس مربوط به مرکز استان و شمال شهر 
بیرجند است که تالش می کنیم حداقل نیمی 
از این کمبودها تا پایان هفته دولت جبران شود.

جشن حذف مدارس خشت و گلی 
در مهر امسال

بیکی مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس 
نیز با بیان این که مدرسه دکتر شکوهی با 
زیربنای هزار و 87۲ متر مربع و با اعتباری 
از  بر 3 میلیارد و 500 میلیون تومان  بالغ 
محل منابع ملی ، ساخته شده است، ادامه 
داد: همزمان با هفته دولت امسال، ۲1 پروژه 
و  جانبی  فضای  و 6  درس  با 54 کالس 
هزینه کرد 9 میلیارد و 700 میلیون تومان در 
استان به بهره برداری می رسد که 6 میلیارد و 
600 میلیون تومان آن از محل اعتبارات ملی 
و ۲ میلیارد و 600 میلیون تومان از محل 
منابع خیرین و مابقی از محل منابع استانی 

تامین شده است. وی در ادامه با بیان این 
که در ابتدای دولت یازدهم گرمایش مرکزی 
مدارس استان 40 درصد بود که اکنون به 
بیش از 80 درصد رسیده است، خاطرنشان 
کرد: همچنین سرانه فضای آموزشی به ازای 
هر دانش آموز از 6 مترمربع به بیش از 6.9 

مترمربع افزایش داشته است. 

به گفته وی 13 درصد مدارس خراسان جنوبی 
مدارس  حذف  همچنین  هستند،  تخریبی 
خشت و گلی در دستور کار قرار دارد و در مهر 
آینده، همزمان با سراسر کشور جشن حذف این 
مدارس را در استان برگزار خواهد شد. مدیرکل 
نوسازی مدارس با اشاره به حذف بخاری های 
نفتی از مدارس استان عنوان کرد: در این زمینه 

300 میلیارد تومان اعتبار درکشور اختصاص 
یافت که سهم استان 11 میلیارد تومان است. 
بیکی از اجرای طرح مدرسه سبز در یکی از 
همچنین  افزود:  و  داد  خبر  استان  مدارس 
برای مکان یابی مدارس، نرم افزاری طراحی 
شده است که احداث مدارس با شاخص های 
تعریف شده در دستور کار قرار خواهد گرفت. 
وی اضافه کرد: همچنین 140 هزار مترمربع از 
فضای مدارس استان آسفالت شده که تا مهر 

امسال به بهره برداری خواهد رسید.
پرورش  و  آموزش  مدیر  خوانی  یکه 
بر  که  این  بیان  با  هم  بیرجند  شهرستان 
خالف محدودیت ها در فضاهای آموزشی، 
شاهد افتخار آفرینی دانش آموزان خراسان 
جنوبی و کسب بیش از 45 رتبه برتر کنکور 
توسط این دانش آموزان بوده ایم، اضافه کرد: 
از استاندار تقاضا داریم توجه ویژه برای ایجاد 
عزمی ملی در جهت کاهش فشار ناشی از 

کمبود فضاهای آموزشی داشته باشند.
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عملیات اجرایی 12 هزار و 250 واحد مسکونی در خراسان جنوبی آغاز شد

گروه خبر- عملیات اجرایی تامین زمین 1۲ 
هزار و ۲50 واحد مسکونی طرح اقدام ملی 
تولید مسکن روز سه شنبه با دستور رئیس 
جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس همزمان با 

سراسر کشور در استان آغاز شد.
با  ویدیویی  ارتباط  در  جمهوری  رئیس 
استانداران خراسان رضوی، خراسان جنوبی، 
اصفهان، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری 
نیز فرمان آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی 
مسکن را در این پنج استان صادر کرد.استاندار 

هم در این آیین گفت: در این پروژه از ظرفیت 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و آستان 
قدس رضوی برخوردار شدیم که زمین برای 
1۲ هزار و ۲50 واحد در استان مهیا شده است.

این  حاشیه  در  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
آماری  بررسی  بر اساس  آیین عنوان کرد: 
نیاز مسکن استان تا سال 1400 معادل ۲8 
هزار و 400 واحد در بخش شهری است که 
در شهر بیرجند تا سال 1400 باید 9 هزار 
و ۲00 واحد مسکونی احداث شود. جعفری 

وزارت  توافق  با  زمینه  این  در  شد:  یادآور 
راه و شهرسازی با وزارت دفاع و نیروهای 
مسلح مقرر شد یکهزار و 30 واحد مسکونی 
در اراضی پادگان بیرجند احداث شود که در 
قالب  400 هکتار در محدوده قانونی شهر 
بیرجند مصوب و احداث شود.وی اظهار کرد: 
در قالب مناقصه شرکت مسکن و عمران 
انتخاب  محدوده  این  برای  رضوی  قدس 
تومان  میلیارد  زمان حاضر 116  در  و  شد 

دنسرمایه گذاری کرده است.
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خانه دار شدن به  دست رئیس جمهور
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تخریب و بازسازی ساختمان    
09157203117  -09155614365

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

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

091۵   866   800۲ 

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی
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استان میزبان پانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر شیمی کشور 

» مائده « ، بوستان آرزوهای کودکان مهرشهر
عکس :  نصیری

استاندار : مجموعه شهرداری  شبانه روزی خدمت رسانی می کنند / شهردار : احداث فضای سبز از اولویت های شهرداری است

امین جم - پارک مائده در مهرشهر بیرجند با حضور استاندار خراسان جنوبی، فرماندار، شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند افتتاح شد. این بار برخالف روزهای قبل که مقامات 
رسمی روبان ها را قیچی می کردند، دخترکی از میان گروه کودکان منتظر بیرون آمد و در کنار استاندار ایستاد. چند لحظه بعد در میان پچ پچ بچه های مهر شهر، قیچی را به دست گرفت 
و روبان قرمز را با همراهی استاندار برید. صدای کف زدن ها حاال به اوج رسیده است. بچه ها بیش از دیگران هیجان دارند. اینجا پارک »مائده« در مهرشهر بیرجند است.پنجم شهریور و 

چهارمین روز هفته دولت در سال 1398.
اصل داستان از کجا آغاز شد؟

هر روز صبح صدای خوش و بش کردن دخترک 4 ساله با نیروهایی که در پارک محله ای خیابان 9 دی مهرشهر کار می کنند شنیده می شود. او مدت هاست در انتظار محیط آرامش 
بخش این پارک است و حال بعد از گذشت چند سال به رویای شیرین کودکانه اش نزدیک می شود. این روزها »مائده« قصه ما تمایلی برای بازی با هم سن و سال های خود ندارد و 

ترجیح می دهد نگاهش را به پارک در حال احداثی پیوند بزندکه آمال و آرزوهایش را در آن می بیند.
خبرحضور هر روزه مائده کوچولو  وقتی به شهرداری بیرجند می رسد همه برای تحقق آرزوی شیرین دخترک تالش می کنند. دستور شهردار برای نامگذاری این پارک به افتخار »مائده« 
که اسم مبارکی است و یکی از سوره های قرآن کریم نیز می باشد ، صادر می شود و با این اقدام  شهرداری نور امیدی در گوشه ای از قلبش پیدا می شود. اهالی محله هم از این اتفاق 

شادمان اند و این خوشحالی را با تعارف چای و حتی تقدیم هدیه و لوح تقدیر به استاندار و مسئوالن شهرداری نشان می دهند.
مجموعه شهرداری  شبانه روزی خدمت رسانی می کنند

استاندار خراسان جنوبی در آیین افتتاح  بوستان محله ای مائده با قدردانی از شهرداری و شورای شهر که شبانه روزی برای خدمت رسانی به مردم تالش می کنند و توجهی که به مناطق کمتر 
 توسعه یافته شده است را ستود. محمدصادق معتمدیان اظهار کرد: با وجود بسیاری از محدودیت ها اما انگیزه خوبی در سیستم مدیریتی شهر وجود دارد و مسئوالن به وظیفه خدمت رسانی

 به مردم عمل می کنند.
امیدواریم با انگیزه و همت فاصله میان شمال و جنوب شهر کاهش یابد

وی ابراز امیدواری کرد: با انگیزه و همت و هم افزایی بیشتر شاهد پروژه های متعددی در شمال شهر باشیم و فاصله میان جنوب شهر و شمال شهر بیرجند کاهش یابد و بعضی عقب 
افتادگی ها جبران شود.

احداث فضای سبز از اولویت های شهرداری است
شهردار بیرجند نیز با اشاره به اینکه احداث پارک های درون محله ای از اولویت های شهرداری بیرجند است ، اظهار  کرد : توسعه و افزایش سرانه فضای سبز از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و برهمین اساس ، احداث فضای سبز و پارک های درون محله ای از اولویت برنامه های مدیریت شهری است. مهندس جاوید متراژ این پارک را 1336/32 متر مربع اعالم و ادامه  
داد : مبلغ یک میلیارد و 370 میلیون ریال از منابع شهرداری بیرجند برای ساخت این پارک هزینه شده است. به گفته وی زمین ورزشی به مساحت 464 متر مربع ، زمین بازی کودکان با 
رعایت مسائل ایمنی به متراژ 234 متر مربع و نصب وسایل تندرستی در این پارک اجرا شده است.شهردار بیرجند با اشاره به اینکه توزیع عادالنه خدمات به شهروندان از جمله اولویت های 

شهرداری و شورای شهر است ، یادآور شد : توسعه سرانه فضای سبز از مطالبات مهم شهروندان است که باید جدی در دستورکار شهرداری قرار گیرد.
مهمترین خواسته مردم سایت اداری محقق شد

در ادامه این مراسم نیز پروژه زیرسازی و آسفالت محور کارگران و اتصال آن به میادین شهید مصطفی خمینی و شهید فهمیده افتتاح و همچنین پارک سایت اداری با حضور استاندار و 
جمعی از مسئوالن کلنگ زنی شد.گفتنی است احداث این پارک از مهمترین خواسته های مطرح شده اهالی سایت اداری در دیدار شهردار و اعضای شورای شهر با مردم این محله بوده 
است.پارکینگ طبقاتی حکیم نزاری 13، پارکینگ طبقاتی میدان امام خمینی)ره(، تخریب و بازسازی فاز یک ضلع جنوبی باغ ایرانی)دیوار پادگان( و ایجاد فضای سبز حاشیه بلوار شهید صیاد 

شیرازی)ضلع غرب( از دیگر پروژه های افتتاحی شهرداری بیرجند در چهارمین روز از هفته دولت بود.

همزمان با هفته دولت  افتتاح شد


