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افزایش 15 برابری اعتبارات ورزشی استان

*رجب زاده

نیروی کار؛ 
بودن یا نبودن  

چندی پیش مدیر کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان که حاال باید 
از او به عنوان مدیر کل سابق نام 
برد در اظهارنظری اعالم کرد که 
خراسان  استان  در  بیکاری  آمار 
جنوبی کاهش یافته است. هرچند 
برای خوانندگان صفحات روزنامه 
که  نشد  مشخص  هیچگاه  ها 
این آمار، چگونه و با چه مقیاسی 
سنجیده شده اما اگر حقیقت هم 
داشته باشد تا حل کامل معضل 
2 صفحه  در  مشروح  بیکاری.... 

 

صفحه  2

صفحه  2

 

 

اصالح طلبان دنبال
 نخودسیاه نروید

محمدرضا عارف :

صفحه  2

این دوره قرار نیست
 بین بد وبدتر انتخاب کنیم

اصغرزاده :

اصولگرایان از جلیلی برای 
انتخابات حمایت نخواهند کرد

ناصر  ایمانی:

کاهگل آماده با ضمانت    091۶24۷۶۷۵2

من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق
بی شک در بیان تشکر و قدردانی از خداوند بزرگ به خاطر یاری و موهبت صبر الهی 
و لطف تمامی بزرگوارانی که با همراهی شان باعث دلگرمی ما شدند و با حضور در 

مراسم تشییع وتدفین و ترحیم عزیز از دست رفته مان

مرحـومه عـذرا تیمـورپور
و یا با نصب بنر، درج در مطبوعات،پیامک و... باعث تسلی خاطر شدند زبان مان قاصراست

بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از دوستان، اقوام، همسایه ها،اصناف ، بازاریان، 
علوم  دانشگاه  پرسنل  و  معاونین  ویژه  به  نهادها  ها،  سازمان   ، ادارات  وکارکنان  مدیران 
پزشکی بیرجند، مدیریت وپرسنل اداره نظارت برموادغذایی وبهداشتی ،مدیریت وپرسنل 
وکانون بازنشستگان بانک صادرات خراسان جنوبی  و  شرکت مخابرات خراسان جنوبی، مجمع 
خیرین سالمت استان، موسسه خیریه امام علی )ع(، مدیریت، پزشکان،کادرپرستاری،پرسنل 
بیمارستان های امام رضا)ع(، ولیعصر)عج(، ایرانمهر،  مرکز بهداشت استان، شبکه های بهداشت 
سربیشه و بشرویه، مدیر عامل و پرسنل شرکت های مشاور پارس نقش، مشاور فردافن پارس، 
مشاور طرح آوران خراسان،تابان شهر، رجحان کارا، بیرجند گروه پارت،پل راه باستان،توسعه 

بنای کسری ، مدیریت و اعضای سازمان  نظام مهندسی استان، جامعه متخصصان 
کنترل کیفیت،هیئت کبدی شهرستان، هیئت فوتبال استان، باشگاه فرهنگی ورزشی ۰۴

 امام رضا )ع( اعالم می داریم.
خانواده های: گلکاری ،تیمورپور، برات زاده ،قهوه چی ، دستجردی، شاکری

شرکت کویرتایر در نظر دارد 13 قلم از ضایعات خط تولید کارخانه )ضایعات موجود و یک 
سال تولید( را به صورت یکجا از طریق مزایده برای مدت یک سال به فروش برساند. از کلیه 
متقاضیان دعوت می شود با مد نظر قرار دادن شرایط شرکت در مزایده و پس از بازدید اقالم 
ضایعاتی پیشنهادات کتبي خود را تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 98/۰8/2۰ در 2 فقره پاکت 
دربسته به شرح پاکت الف : سپرده شرکت در مزایده - پاکت ب : تکمیل فرم شرکت در مزایده ، قرار 
داده و به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. بازدید 
 متقاضیان از اقالم ضایعاتی از مورخ 98/۰8/۰8  لغایت98/۰8/2۰ در ایام و ساعات اداری )8 الی 16( 

الزامی است. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است. 
  روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی مزایده عمومی شماره 100شرکت کویرتایر 
شرکت کویرتایر درنظردارد تعداد 5 قلم از ضایعات خط تولید کارخانه) انواع تایر ضایعاتی و پودر 
الستیک وفلپ موجود و یک سال تولید ( را به صورت یکجا از طریق مزایده براي مدت یک سال به 
فروش برساند. از کلیه خریداران دعوت  می شود با مد نظر قرار دادن شرایط شرکت در مزایده و پس از 
بازدید اقالم ضایعاتی، پیشنهاد کتبي خود را تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 98/۰8/2۰ در2 فقره 
پاکت دربسته به شرح پاکت الف- سپرده شرکت در مزایده، پاکت ب- تکمیل فرم شرکت در مزایده 
قرار داده و به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند ، کیلومتر11جاده کرمان تحویل نمایند. بازدید 
 متقاضیان از اقالم ضایعاتی از مورخ 98/۰8/۰8  لغایت 98/۰8/2۰ در ایام و ساعات اداری )8 الی 16( 

الزامی است. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است. 
  روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی مزایده عمومی شماره  101 شرکت کویرتایر 

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
شهرداری بیرجند درنظر دارد: نسبت به برگزاری مناقصه ای به شرح ذیل اقدام نماید.

شرایط پیمانکار )حقوقی(مدت قراردادنوع تضمین و مبلغ )ریال(موضوعشماره فراخوان
خدمات ایاب و ذهاب مربوط به ۲۰۹۸۰۰53۶1۰۰۰۰۰۸

ماموریت های اداری و شهری 
پرسنل شهرداری بیرجند

تضمین معتبر به مبلغ ۴5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
طبق نمونه های مندرج در اسناد مناقصه

دارا بودن پروانه رتبه بندی از وزارت تعاون، کار و رفاه یک ساله
اجتماعی در زمینه حمل و نقل یا پروانه فعالیت از سازمان 

حمل و نقل بار و مسافر شهرداری
1- محل تامین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری بیرجند ۲- کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir برگزار می گردد.

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ 98/8/11 تا ساعت 19 مورخ  98/8/16 از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.
۴- مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 1۳/۳۰ مورخ  98/8/28 

5- زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 1۴/۳۰ مورخ  98/8/29 می باشد.
۶- نشانی مناقصه گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر- شهرداری مرکزی - تلفن: ۰۵6۳18۳۰1۰2 

۷- مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمنا برای راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس:  بیرجند - خیابان 
شهید مطهری- سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه و یا با شماره ۰۵6۳222122۰ تماس حاصل نمایند.                                                                                              شهردار بیرجند - محمد علی جاوید

با آرزوی قبولی عزاداری ها و تشکر و سپاس از الطاف و ابراز همدردی شما بزرگواران
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری مهربان فقیده سعیده

بی بی انسیه کاظمی )همسرمرحوم حاج سید ابراهیم سادسی(
جلسه یادبودی روزیکشنبه ۹۸/۸/1۲ از ساعت1۴:3۰ الی15:3۰ در محل هیئت محترم 

حسینی )واقع درخیابان انقالب( برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده های: سادسی،کاظمی و سایر بستگان

)بقاء مختص ذات پاک اوست(
درکوچه جان همیشه مادر باقیست

دریای محبتش چوکوثر باقیست
درگویش عاشقانه، نام مادر

شعریست که تا ابدبه دفترباقیست

جناب آقـای مهنـدس حسین مودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی 

که مؤید درایت ، توانمندی و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت
 روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مهندسین مشاور پارس نقش-  حسین صباغ

پـدرم
با موهای سپیدش

پاکی قدومش
صفای وجودش

نجابت و غرورش
و با زمزمه کالمش در محراب نمازش

ُگستره وسیع جّنت بود

در هفتمین سالگرد  درگذشت جانسوز
 پدر عزیزمان مرحوم مغفور

حاج سید حسن ناصری
 یاد و خاطره ایشان را با ذکر صلواتی گرامی می داریم.

خانواده ناصری

فروشگاه زنجیره ای رفاه
جهت گسترش فروشگاه در شهر بیرجند

 متقاضی اجاره امالک تجاری
 با مساحت 5۰۰ متر تا 5۰۰۰ متر می باشد.

لذا متقاضیان محترم می توانند پیشنهادات خود 
را تا مورخ 98/8/2۰ به آدرس مشهد، بلوار شهید 
کامیاب، کامیاب 62 ، ساختمان اداری رفاه، دفتر 
مدیریت به کدپستی 919۳8۴۴688 و یا با شماره 

فاکس ۰۵1۳71۳1۰8۳ ارسال نمایند. 
شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه

قابل توجه ادارات، سازمان ها، تعاونی ها،
 شرکت های دولتی و خصوصی و مالکین محترم

دعـوت بـه همکـاری
شرکت بنیاد بتن خراسان وابسته به بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی در نظر دارد جهت تکمیل کادر حسابداری و مالی خود 
اقدام به جذب یک نفر لیسانس حسابداری با )تسلط کامل 
به نرم افزار همکاران سیستم( نماید. متقاضیان می توانند 
 بین ساعات 11 الی 1۴ تا پایان وقت اداری ۹۸/۸/13 

به آدرس بیرجند، نبش عدل 1۷ مراجعه نمایند.

فروشگاه کفش کودک و نوجوان نـی نـی گـام
کفش های زمستانی رسید

عرضه انواع بوت و اسپورت های ساق دار
آدرس: بین مدرس ۵2 و ۵4

آدرس اینترنتی : 
@shoesninigam       @ni-ni-gam 

شماره تماس: 091۵3۶14912 - چرم پیشه

صفحه 3

۵دیوارنگاری توانخواهان در بیرجند۵گره ترافیکی خیابان طالقانی کورتر می شود!3دو طرح ویژه برای بهشت بیرجند 

عکس : اکبری

استاندار: وضع گزارش شده از ورزش استان خوشایند نیست

درد  دل هیئت های ورزشی با استاندار
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یکی از شروط استفاده از “طرح ملی مسکن” برداشته شد

 تسنیم-  وزیر راه و شهرسازی داشتن تاهل، سابقه سکونت و عدم بهره مندی از امکانات و 
تسهیالت دولتی را سه شرط ثبت نام در طرح ملی مسکن اعالم کرد. به این ترتیب مالکیت 

خصوصی از شروط این طرح برداشته شد. 

 نیروی کار؛ بودن یا نبودن  

*رجب زاده

چندی پیش مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان که حاال باید از او به عنوان مدیر کل سابق 
نام برد در اظهارنظری اعالم کرد که آمار بیکاری 
در استان خراسان جنوبی کاهش یافته است هرچند 
هیچگاه  ها  روزنامه  صفحات  خوانندگان  برای 
مشخص نشد که این آمار، چگونه و با چه مقیاسی 
سنجیده شده اما اگر حقیقت هم داشته باشد تا حل 
کامل معضل بیکاری فاصله زیادی داریم. همچنان 
موج گالیه های بسیار از نبود کار و امنیت شغلی به 
رسانه ها می رسد و پی گیری ها برای پاسخ گرفتن 
درباره این مشکل به آمارهایی ختم می شود که 
حاکی از اشتغال زایی در حوزه های مختلف است. 
از سوی دیگر چندی قبل خبری به نقل از معاون 
استاندار و مسئوالن مجری پروژه های مسکن 
کار  نیروی  اینکه  بر  مبنی  منتشرشد  محرومان 
نداریم. این خبر به قدری با مطالبات جدی اشتغال 
متناقض است که ناخودآگاه ذهن را به ماجرای 
چند سال قبل می برد و این سوال را به وجود 
می آورد؛ چرا خراسان جنوبی، استانی که در موسم 
 اجرا و احداث طرح ها و پروژه های زیرساختی
با توجه به نیازهای متفاوت در حوزه های راه ، آب 
، گاز ، مسکن و حاال راه آهن ، همواره نیروی کار 
عادی و متخصص بیکار دارد؟ کارگرانی که با وجود 
 این پروژه ها دست خالی به خانه باز می گردند 
و مهندسانی که پس از سال ها تحصیل حاال نام 
مهندس بر شانه های شان سنگینی می کند چون 

بازار کارشان کساد است.
و آن ماجرای تاسف بار؛ چند سال پیش هنگامی 
مطرح  جنوبی  خراسان  به  گازرسانی  بحث  که 
ایجاد  امکان  از  خوشحالی  با  کارشناسان  شد، 
فراوان سخن می گفتند در  فرصت های شغلی 
حالی که با آغاز به کار اولین شرکت غیر بومی 
غیر  و  متخصص  کار  نیروهای  حضور  شاهد 
متخصص در بیرجند بودیم.بسیاری از این نیروها از 
غرب کشور و چهارمحال و بختیاری تنها به واسطه 
هم استانی بودن با استاندار وقت به خراسان جنوبی 
سرازیر شدند. سیاست نادرستی که در آن مقطع 
زمانی اتخاذ شده بود و سبب شد تا جوانان جویای 
کار هم استانی با وجود داشتن توانایی زیاد همچنان 
بیکار بمانند و برای یافتن کار از شهر و دیارشان 
به دیگر استان ها مهاجرت کنند، تعدادشان بسیار 
است. اینک با نگاهی به گذشته اگر بخواهیم چون 
مار گزیده ای با دیده تردید به اتفاقات پیش رو نگاه 
کنیم، اظهار نظر اخیر . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

توصیه عارف به اصالح طلبان: 
دنبال نخودسیاه نروید

محمدرضا عارف گفت: اصالح طلبان در دام سیاه نمایی 
مطرح  جریانات  برخی  که  دولت  عملکرد  درباره 
می کنند نیافتند و در این زمینه دنبال نخود سیاه نروند.

اصولگرایان از جلیلی برای نامزدی 
انتخابات حمایت نخواهند کرد

آقای  اگر  می کنم  تصور  گفت:  ایمانی  ناصر 
مجموعه  بشود،  مجلس  نامزد  بخواهد  جلیلی 
اصولگرایان او را همراهی نخواهند کرد. از سوی 
دیگر اصال معلوم نیست که رأی بیاورد یا نه. 
در صورتی که رأی هم بیاورد باز هم مشخص 

نیست او را رئیس مجلس می کنند یا نه.

شیعه انگلیسی بین مردم
 عراق نفوذ کرده  است

موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه تهران با بیان 
را  آن ها  ما  که  منحرف  گروه های  برخی  اینکه 
شیعه انگلیسی می نامیم در تظاهرات مردم عراق 
نفوذ کرده اند، گفت: این گروه ها جنایت هایی را در 
کربال و بصره و اماره مرتکب شده اند که مردم 

عراق باید صفوف خود را از این ها جدا کنند.

اصغرزاده: این دوره قرار نیست
 بین بد و بدتر انتخاب کنیم

ابراهیم اصغرزاده گفت: راهبرد  ائتالف طرفداران زیادی 
در جبهه اصالحات ندارد؛ در حقیقت در این دوره قرار 

نیست  بین بد و بدتر دست به انتخاب بزنیم.

نارضایتی مخفیانه نتانیاهو؛ در برابر 
ایران نباید روی ترامپ حساب کنیم

روزهای  که  صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر 
سختی را در تل آویو طی می کند، معتقد است تا 
یک سال آینده و مشخص شدن نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا ، نباید انتظار اقدام آمریکا 
علیه ایران را داشته باشند و تا آن موقع تنها هستند.

مازنی: اعظم طالقانی می توانست 
نخستین رئیس جمهور زن ایران باشد

احمد مازنی نماینده تهران در توییتی در واکنش به 
درگذشت اعظم طالقانی، نوشت:اعظم طالقانی می 
توانست نخستین رئیس جمهور زن ایران باشد اما 
با تفسیر سلیقه ای از اصل ۱۱۵ این اتفاق رخ نداد.

)ادامه سرمقاله( درباره نبود نیروی کار را می توان به 

منزله هجوم نیروهای کار غیر بومی تنها با توجیه 
متخصص بودن دانست و اگر کمی خوش بینانه با 
این اظهار نظر برخورد کنیم می توانیم امیدوار باشیم 
که اجرای پروژه راه آهن خراسان جنوبی می تواند 
زمینه اشتغال جوانان بومی استان را فراهم سازد. در 
این شرایط نمی توان اجازه داد زمان بگذرد و تاریخ 
دوباره تکرار شود چراکه اعالم چنین کمبودی خود 
به طور غیر مستقیم مجوزی خواهد بود برای 
مهاجرت نیروی کار غیر بومی به استان . چه بهتر 
که مسئوالن دلسوز برای تامین نیروی مورد نیاز 
پروژه های جدید، فراخوان نیروی کاربومی بدهند 
و با اطالع رسانی بیشتر ، کارگران و مهندسانی که 
سال هاست به نبودن فرصت شغلی عادت کرده 
اند را از فرصت جدید با خبرسازند. آن موقع است 

که عمق نیاز به شغل را در استان خواهیم دید.

فاطمه رجب زاده- شما می دانید چه خبر 
است؟ اغتشاشات داخلی لبنان ، شعارهای 
ضد ایرانی از قلب عراق و نمایش متفاوتی 
از موضع گیری های به ظاهر مردمی که 
با اندکی بررسی پیداست سیاست های 
نشانه  را  کشورها  این  در  ایران  خارجی 
رفته است در حالی که محتوای اعتراضات 
و ناآرامی ها در برخی نقاط این کشورها 
پیام های دیگری را برای بهبود وضعیت 
اقتصادی و انتخاب مشی های استقالل 
طلبانه سیاسی به همراه دارد. سوء استفاده 
از رسانه در تحرکات اخیر نکته ای است که 

باید مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.
در همین حال، به رغم تالش های مقامات 
در بغداد، وخامت شرایط اقتصادی در داخل 
به سمت وضعیتی  را  این کشور  عراق، 
قابل مقایسه با تجربه »بهار عربی« در 
است.  داده  سوق  خاورمیانه  کشورهای 
قیام های داخلی در اعتراض به مشکالتی 
همچون نبود فرصت شغلی و فساد شدید 
که به دستمایه ای برای عناصر خارجی 
برای تغییر نظام تبدیل شدند. نمونه این 
اتفاق از سال 20۱۱ تا کنون در سوریه در 
جریان بوده است. دولت عراق باور دارد که 
کشورهای خارجی و منطقه ای از خواسته 
های قابل قبول مردم در جهت پیشبرد کار 
خود با عواقب ناگوار، سوء استفاده می کنند.
منابع آگاه از دفتر نخست وزیر عراق گفته 
اند: »تظاهرات های اخیر از چند ماه قبل 
برنامه ریزی شده بودند. بغداد در تالش 
بود تا اوضاع کشور را به ویژه در ارتباط 
با مطالبات مشروع مردمی سامان دهد. 
از سال  فاسدی که  نظام  نخست وزیر، 
2003 شکل گرفته را از دولت های پیشین 
فاسد  سیاستمداران  است.  برده  ارث  به 
صدها میلیارد دالر از سرمایه کشور را به 
جیب زده اند. جنگ علیه تروریسم عالوه 

بر از بین بردن منابع عراق، این کشور را به 
دریافت وام های میلیاردی برای بازسازی 
نیروهای امنیتی و سایر نیازهای اساسی 
این مساله  به  ادامه  او در  مجبور کرد.« 
اشاره کرد که تظاهرات اخیر قرار بوده صلح 
آمیز و مشروع باشد چراکه ابراز نارضایتی، 

نگرانی و ناامیدی حق مردم به شمار می 
روند، اما سیر وقایع نشان دادند که برخی 
از تظاهرات با هدف ایجاد هرج و مرج در 
کشور هستند و این سوال را پیش آوردند 
که چه کسی از بی نظمی در عراق سود 
می برد؟دیپلماسی ایرانی این طور نوشته 
است که ناآرامی ها در شهرهای عراق با 
تالش برای ترور قاسم سلیمانی، فرمانده 
انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروهای 
اسالمی ایران همزمان بوده است. منابع 
متعددی معتقدند این صرفا یک همزمانی 
اتفاقی نیست. به گفته این منابع، سلیمانی 
در زمان انتخاب رهبران کلیدی عراق در 
این کشور بوده و نفوذ زیادی دارد و ظاهرا 
آنهایی که پشت ناآرامی های اخیر بوده اند 
تصور می کردند حذف سلیمانی به آشفتگی 
بین عراق و ایران می انجامد و فرصت 

یک کودتای نظامی تحت تاثیر نیروهای 
خارجی) احتماال عربستان سعودی و ایاالت 

متحده( را در عراق فراهم می آورد.
خواسته  که  مردمی  اخیر،  تظاهرات  در 
های مشروع داشتند در خیابان ها و در به 
اشتراک گذاری نارضایتی خود در فضای 

مجازی تنها نبودند. بیشتر هشتگ ها در 
رسانه های اجتماعی به سعودی ها مربوط 
می شدند مبنی بر اینکه سفر عبدالمهدی 
به عربستان در تالش برای میانجی گری 
بین ریاض و تهران، او را از تالش های 
عراق  در  نظام  تغییر  برای  ها  سعودی 
مصون نداشته است. موج سواری ناشیانه 
محور عبری - عربی بر این مطالبه گری 
در کشورهای عراق و لبنان به قدری واضح 
است که مخاطب خود به تنهایی می تواند 
دریابد که رسانه های مزدور این جریان 
چگونه او را با دروغ پردازی تصویری و 
کالمی به بازی گرفته اند. واقعیت  عکس 
هایی از تظاهرات کنندگان عراقی و لبنانی با 
 پالکاردهای حاوی شعارهایی ضد ایرانی ، 
کامال متفاوت از آنچه منتشر می شود، 
پیداست.  اینجا  است. دم خروس کامال 

شبکه الحدث عربستان در صفحه توئیتر 
خود عکسی از یک معترض لبنانی با پرچم 
این کشور را منتشر کرده که بر روی آن 
شعار »لبنان، عراق و یمن عربی اند، نه 
ایرانی؛ نوکران ایران،بروید« نوشته و مدعی 
شده این شعار چکیدۀ بحران های عراق، 

لبنان و یمن می باشد.اما تصویر اصلی، 
اصال چنین شعاری بر روی پرچم معترض 
با  الحدث،  لبنانی نوشته نشده و شبکه 
استفاده از فتوشاپ آن را به پرچم اضافه 
کرده است. از سویی رد پای ریال های 
سعودی را در حالی می توان در لبنان و 
عراق مشاهده کرد که وزیر دارایی دولت 
سعودی در بیانیه ای از افزایش کسری 
بودجه این کشور در سال 2020 به ۱87 
میلیارد ریال سعودی معادل 49.86 میلیارد 
دالر خبر داده است. این بدان معناست که 
عربستان سعودی حاضر است به قیمت 
تحمیل هزینه باالی داخلی بر مردمش ، 
شرایط منطقه را بیش از پیش متشنج سازد. 
پایان این بازی هم فرا خواهد رسید ، چرا که 
حقیقت ، دست های خود را از درون مرداب 
متعفن عبری-عربی بیرون خواهد کشید.

تاریخ ثبت نام »طرح ملی مسکن«

با  تفاهمنامه  انعقاد  از  راه و شهرسازی  وزیر   
مسکن  ساخت  برای  سازمان  و  وزارتخانه   ۵
کارکنان دولت خبر داد و گفت: ۱۵ آبان رونمایی 
و آغاز ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن به طور 

همزمان در ۱0 استان کشور آغاز می شود.

همتی خیال سپرده گذاران
 بانکی را راحت کرد

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره 
سپرده های  سود  از  مالیات  اخذ  شدن  مطرح 
بانکی، گفت: این موضوع را من هم در برخی 
سایت ها دیده ام اما هیچ گونه بحثی در دولت 
و سایر مراجع مهم تصمیم گیری اقتصادی در 
این زمینه مطرح نشده است.طبق اعالم بانک 
مرکزی، همتی تاکید کرد که برنامه ای برای 

اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی نداریم.

خبر خوش ابتکار درباره وام ازدواج

خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهور  معاون 
دوازدهم  و  یازدهم  دولت  کرد:  نشان  خاطر 
وام ازدواج 30میلیون تومان بدون نوبت برای 
جوانان تصویب کرد و آماری که نظام بانکی 
بار بدون  اولین  ازدواج برای  ارائه می دهد وام 

نوبت برای همه جوانان ارائه می شود.

هشدار برخورد قضایی با صاحبان 
کارت سوخت مفقودی

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده 
برای  که  افرادی  گفت:  ایران  نفتی  های 
خود  مفقودی  سوخت  کارت  المثنی  صدور 
احتمالی  تخلف  صورت  در  نکرده اند  اقدام 

شریک جرم خواهند بود.

ایران ، لبنان ، عراق 
سوء استفاده از ابزارهای رسانه ای درتحرکات محور عبری- عربی علیه ایران 

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان 

قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران 
سرطانی صعب العالج می شود.

   09155618482 -32227177
 موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
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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 ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای 
شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۸۲۶- ۱۳۹۸/۷/۳۰ 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 حیدر میابادی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 5  صادره از بیرجند و شماره ملی ۰۶5۲۳۳۹۹4۸ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۳۰۷/۲۶ متر مربع قسمتی از 
پالک ۲۲۷- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت محمد میابادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 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: ۱۳۹۸/۸/۱۱               تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۸/۲۶
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از شش شهرستان سربیشه 
حوزه ثبتی سربیشه سال یکهزار و سیصد و نود و هشت

پیرو آگهی های تحدید حدود منتشره در روزنامه آوای خراسان جنوبی شماره 444۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۳ و به موجب ماده 
۱4 قانون ثبت امالک تهدید شماره زیر: ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۱ فرعی از 4۹4-  اصلی بخش ۶ سربیشه واقع 
در مزرعه چاه عمیق علی ابراهیمی واقع در دشت نوغاب گلندر بخش شش سربیشه مورد تقاضای آقای محمد چاجی۲- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک ۲ فرعی از 4۹4-  اصلی بخش ۶ سربیشه واقع در مزرعه چاه عمیق علی ابراهیمی در دشت 
نوغاب گلندر بخش ۶ سربیشه مورد تقاضای آقای محمد چاجی ۳- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۳ فرعی از 4۹4-  اصلی 
بخش ۶ سربیشه واقع در مزرعه چاه عمیق علی ابراهیمی واقع در دشت نوغاب گلندر بخش ۶ سربیشه مورد تقاضای محمد چاجی 
4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 4 فرعی از 4۹4-  اصلی بخش ۶ سربیشه واقع در مزرعه چاه عمیق علی ابراهیمی واقع 
در دشت نوغاب گلندر بخش ۶ سربیشه مورد تقاضای محمد چاجی روز ۱۳۹۸/۹/۱۰ ساعت ۸ صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب ماده ۱4 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر 
نباشند مطابق ماده ۱5 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از 
تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره 
تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی می تواند به اقدامی مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت 

تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۱              محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

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 ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۸4۳ - ۱۳۹۸/۷/۳۰ 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 محمدرضا نوفرستی فرزند 
حسین به شماره شناسنامه ۱۰5۹ صادره از بیرجند و شماره ملی ۰۶5۱۲۲۸۷5۱ نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۸4/۳5  
مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت نوروز دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
 مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 : ۱۳۹۸/۸/۱۱  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۸/۲۷
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۰۷۶۱ محکوم علیهم آقای محمد علی عابدینی و گروه فنی فناوران پایا ارتباط 
کویر محکوم اند به پرداخت مبلغ 4/۳۹4/۷۰۱/۷۲۳  ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له خانم نسرین قربانی و 

پرداخت مبلغ ۷5/۰۰۰/۰۰۰  ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف قطعات و تجهیزاتی در زمینه کامپیوتر، ابزار 
آالت و لوازم اداری که با توجه به کثرت اموال توقیفی بیش از 5۰۰ قطعه، لیست آن در سایت دادگستری استان خراسان جنوبی به آدرس

WWW.dadkj.ir و دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند موجود می باشد و جمعا به مبلغ ۱/۸۹5/۷5۱/۶۰۰ ریال کارشناسی 
شده است، از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲5 از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس 
 از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت

۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

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

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

مجموعه ورزشی استخر نیلوفر
بزرگترین مجموعه آبی شرق کشور

 با مدیریت جدید     0۹۱۹6۷230۵2 - شهریار عظیمی
بانوانآقایان ایام هفته

۱۸-۲۳۱۵-۲۰شنبه
۱۸-۲۲۱۵-۱۹یکشنبه 
----۲۳-۲۰دوشنبه

۱۱-۹ صبح۲۱-۱۹/۳۰  و ۲۳-۲۱/۳۰سه شنبه
----۲۲-۱۹چهارشنبه 
۱۵/۳۰-۱۴ و ۱۷/۳۰ - ۲۲/۳۰۱۶- ۱۹/۳۰پنجشنبه

۱۵/۳۰-۱۴ و ۱۷/۳۰ -۲۰/۳۰۱۶-۱۹ و ۲۲/۳۰-۲۱جمعه )نیمه بها(
با حمایت و نظارت باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین فراز خراسان جنوبی )شاهین سابق(

 بلوار شهید آوینی - انتهای خیابان امیر کبیر
* دارای مدرن ترین سیستم تصفیه آب )سیستم ازن( * سانس ها ۳ ساعته می باشد

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه 

بدین وسیله به آقای محسن خرمنی فرزند غالمحسن به شماره ملی ۰۸۸۹۸۶۰4۷5 ساکن قاین، 
خیابان امام خمینی، بعد از چهارراه اول، پالک ۲۲۲ ابالغ می شود: خانم محبوبه فکور مستند به سند 

رسمی شماره 5۹۲5 - ۱۳۹5/۱۰/۱4 نزد دفترخانه ازدواج شماره ۱۱ قاین راجع به وصول برخی از اقالم صداقیه خویش که بهای آن 
به مبلغ ۳/۹5۲/5۰۳/۰۰۰ ریال تسعیر شده است، علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹۸۰۰۱۹5 در این خصوص 
نزد شعبه اجرای ثبت اسناد قاین تشکیل شده است. نظر به اینکه آدرس شما به شرح مندرج در سند به شرح فوق شناسایی نگردیده 
و امکان ابالغ واقعی مفاد اجرائیه در آدرس معرفی شده از سوی زوجه میسر نبوده است، لذا بنا به تقاضای زوجه و مستند به ماده ۱۸ 
آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و مستفاد از ماده مذکور 
چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ، نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید 

عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۱    
  علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

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 ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای 
شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲4۷۱ - ۱۳۹۸/۶/۳۰ 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 علی مزگی نژاد فرزند حسن 
به شماره شناسنامه ۶ صادره از بیرجند و شماره ملی ۰۶5۲4۹۲4۶۰ نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۲۰۸/4۷ مترمربع 
قسمتی از پالک ۳۹4 فرعی از ۳45- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت آقای حسین مزگی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 : ۱۳۹۸/۸/۱۱  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۸/۲۶
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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و درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

به اطالع همشهریان عزیز می رساندخیابان شهید رجایی  -  نبش رجایی 15     
آغاز فعالیت نو در 

رستوران مـدائن 
با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 

و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند

 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

* پیک رایگان/ آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان ها،  ادارات و شرکت ها

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش 22 بهمن
3243۹6۱4 - 3243۹6۱3 -0۹۱۵۱600۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی

 را تجربه کنید

 مصرف برنج صد در صد ایرانی



3
شنبه *11آبان 1398* شماره4482

برنامه های بیست و هفتمین هفته کتاب خراسان جنوبی اعالم شد

غالمی- مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسالمی از برنامه هاي بیست و هفتمین دوره هفته كتاب جمهوری اسالمی ایران در استان خبر داد. نبی زاده عنوان 
كرد: برگزاری مسابقات كتابخوانی، جلسات  نقد و بررسی كتاب و شب شعر در استان از جمله این برنامه ها می باشد. وی خاطر نشان كرد: قصد داریم 

در این ایام عالوه بر رونمایی از كتب تازه منتشره شده استان، از دفاتر انتشارات وكتابفروشی های خراسان جنوبی نیز بازدید كنیم.
آوای  محترم  روزنامه  به  سالم  با 
شما  از  تشکر  جنوبی ضمن  خراسان 
و  داشته  توجه  مردم  مسائل  به  كه 
در  كنید.  می  طرح  را   مشکالت 
خصوص بحث تورم كه استان خراسان 
جنوبی در ماه قبل رتبه ۳ باالترین تورم 
را داشت شما تیتر بزرگ صفحه اول را 
به این موضوع اختصاص داده بودید  و 
كار درستی هم بود چون دلیلی نداشت 
از  سطح  این  با  جنوبی  خراسان  كه 
محرومیت ها در تورم هم رتبه دار باشد 
اما انتظار می رفت حاال كه گزارش ماه 
بعد هم منتشر شده و خراسان جنوبی 
از رتبه ۳ باالترین به رتبه ۸ باالترین 
رسیده و این به معنی كنترل بخشی 
از این آسیب است هم تیتری بزنید چرا 
كه همانطور كه ما مردم و جامعه به 
انگیزه  به  نیاز داریم مدیران هم  امید 
نیاز دارند. اگر همیشه فرض را بر انتقاد 
مسئوالن  خوب  كارهای  و  بگذاریم 
دیده نشود، شاید روزی از آن طرف بام 
افتاده و باز هم خودمان متضرر شویم. 
بررسی  را  استان  در  اتفاقات  روند  اگر 
گذشته  سال  یک  در  انصافا  كنیم 
اقدامات خوبی اتفاق افتاده كه طرح و 
تشویق آن هم می تواند به انگیزه مند 

كردن مدیران كمک كند. 
ارسالی به تلگرام آوا 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

دو طرح ویژه
 برای بهشت بیرجند 

نبودن  مشخص   - زاده  رجب  فاطمه 
بیرجند  آرامستان  در  قبرها  آدرس 
ساز  مسئله  برای شهروندان  همچنان 
است. در برخی نواحی تازه ساز آرامستان 
بلوک بندی هایی صورت گرفته و تا 
حدودی برای افرادی كه به زیارت اهل 
قبور می روند می توان مشخص كرد كه 
قبر مورد نظرشان در چه موقعیتی واقع 
است. اما در برخی نواحی بخش قدیم 
آرامستان همچنان مردم با نشانه گذاری 
تری  نماد مشخص  كه  هایی  آرامگاه 
دارند موقعیت مورد نظر خود را شناسایی 
می كنند یا به دیگران آدرس می دهند. 
و  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
در  متقین  بهشت  سازمان  مدیرعامل 
گفتگو با خبرنگار ما از چاره اندیشی در 
این باره می گوید “ در برخی نقاط هنوز 
نتوانستیم بلوک بندی آرامستان را انجام 
دهیم اما از حاشیه میدان قتلگاه تا نوار 
دور آرامستان قدیم بلوک بندی شده و 
در بلوک های 2، 4 و 5 مشخص است. 
آدرس ها نیز در این نواحی تا حدودی 
معلوم است ولی  با اجرای طرحی جدید 
به صورت جدی تر به سمتی می رویم كه 
نامگذاری فضای داخلی آرامستان و قبور  
با مجوز شورا انجام شود. با تکمیل پروژه 
تعیین بلوک های آرامستان و نامگذاری 
برای  قبر  موقعیت  تعیین  ها،  ردیف 
شهروندان آسان تر خواهد شد. محمدزاده 
برای حل مشکل ترافیک هم كه سال 
آرامستان  به  منتهی  معابر  در  هاست 
گذشته ۱۳  می گوید: سال  دارد،  وجود 
هزار و ۷۰۰ متر مربع پاركینگ پشت 
بلوک ۱ و 2 آرامستان احداث شد كه 
2۸۰ میلیون تومان برای آسفالت این 
پاركینگ ها هزینه شده است. البته این 
اقدام برای روان سازی ترافیک انجام شد 
و هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم. 
شرایط  اینکه  برای  دهد:  می  ادامه  او 
در  جدیدی  طرح  شود  ایجاد  بهتری 
دست اجراست، این محدوده كه منتهی 
به كمربندی شهر است به عنوان یک 
پاركینگ بزرگ آماده سازی خواهد شد 

پیش از این نیز در بلوک 2... 
)ادامه در ستون مقابل(

 خبر ویژه

طبیعی سالم  منابع  محترم  مسئوالن 
از  قسمتی  برداشتن  مورد  در  كه  شما 
كوه درپیچ های خطرساز باالی بند دره 
مخالفت می كنید آیا می دانید هر هفته 

چند تا ماشین ته دره سقوط می كنند؟!
9۱5...۳5۷
خراسان  شهر  چند  در  پیش  هفته  در 
خشکسالی  مشکل  حتی  كه  رضوی 
داشتند با یک بارندگی شدید در عرض 
چند دقیقه ای كانالهای آب جواب كردند 
و قسمت زیادی از شهر زیر آب رفت و 
دهها نفر در شهر جان باختند.االن وقت 
تشکیل ستاد بحران است. آیا كانالها با 
لودر پاكسازی شده است؟آیا بند امیرشاه 

و بند دره پاكسازی شده است؟
9۱۰...۷24
اینکه فروشگاه  از  جای تعجب داره!! 
... می خواد انتقال پیدا كنه به خیابان 
طالقانی، باز هم یک بحران آیا فکری 
برای پاركینگ كردند؟! یا قراره بعد از 

افتتاح فکر كنند!
9۳5...۷64
بیرجند، چرا  به شهردار محترم  سالم 
وعده ساخت و ساز میدان آیت ا... عبادی 
به فراموشی سپرده شده. سال به اتمام 
رسید و هیچ اقدامی نکردید. واقعا خلف 

وعده از هر مقامی باشد بد است.
9۱5...۸۷6
سالم من بازنشسته فرمانداری بیرجندم 
ماهی دومیلیون و پانصد هزار تومان با 
و  بیست  مدت  گیرم  می  عایله  چهار 
به  دو سال است كه در جذب كمک 
مناطق محروم باخیرین تهران همکاری 
می نمایم. قسمتی از لوازم مورد نیاز را 
در بیرجند تهیه می كنم. از اول سال تا 
كنون بیش از حدود چهل تاپنجاه میلیون 
به  مبالغ  این  كه  نموده  جذب  تومان 
حساب من واریز گردیده یارانه مرا قطع 
كرده اند. وقتی پیگیری نمودم گفتند كه 
گردش مالی زیاد بوده است.  آیا نباید 
كانالی  چه  از  منابع  كه  شود  بررسی 
وپروش  آموزش  واریز شده شاهد من 
سربیشه، مدرسه نمونه تربیت آموزش 
و پرورش خوسف می باشد. من به این 
نتیجه رسیدم هركس با خیرین همکاری 
باشد.  می  درآمد  پر  افراد  جزء   نماید، 
لطفا  پیگیری نمایید چنانچه ممکن است 
در روزنامه آوا درج نمایید. االن به خاطر 
روزی  كند  نمی  كفاف  حقوقم  اینکه 
دوازده ساعت در یک شركت كار می 
كنم تا بتوانم هزینه  همسرم كه بیماری 

قلبی دارد تأمین نمایم. باتشکر
ارسالی به تلگرام آوا

... ادامه خبر ویژه(
 پاركینگ احداث شده بود و معابر منتهی 
بیان  با  بازگشایی شد. وی  نیز  آن  به 
اینکه هنوز مشکل وجود دارد اما وضعیت 
ادامه  است،  شده  بهتر  قبل  به  نسبت 
 می دهد: برای ساخت پاركینگ های

طبقاتی در اطراف آرامستان فعلی هم 
از  الزم  مجوزهای  دریافت  دنبال  به 
آن  از  پس  و  مربوط  مجموعه های 
تأمین اعتبارات هستیم. او می گوید: با 
اقدامات دیگر فضایی  این  وجود همه 
برای خدمات رسانی بهتر در آرامستان 
فعلی وجود ندارد و باید مکان جدیدی 
شود  تعریف  بیرجند  آرامستان  برای 
كه در حاشیه جاده شوشود زمینی ۷۰ 
هکتاری دیده شده است. مشاور، طرح 
اولیه این آرامستان را داده و با یک سری 
پس  كه  روبروست  زیرساختی  مسائل 
از تحویل گرفتن زمین اقدامات اولیه و 
اساسی برای تامین این زیرساخت ها 
انجام می شود، به گفته او مکان سنجی 
آرامستان شوشود با نظرات كارشناسی 
صورت گرفته و از لحاظ دسترسی برای 
شهروندان، بهتر از دیگر موارد پیشنهاد 

شده برای مکان جدید آرامستان بود.
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

درد  دل هیئت های ورزشی با استاندار
ایرنا- استاندار در نخستین نشست صمیمی 
خود، سه ساعت را پای درد دل هیئت های 
ارزیابی  ضمن  و  نشست  استان  ورزشی 
وضعیت ورزش قهرمانی به بررسی مشکالت 
ورزش  هیئت  پرداخت.رئیس  بخش  این 
زورخانه ای و پهلوانی استان اولین فردی بود 
كه عصر چهارشنبه تربیون را در این نشست 
به دست گرفت و با لهجه بیرجندی مشکالت 
بخش ورزش را یکی پس از دیگری برشمرد. 
مهدی قمری، نبود وسیله نقلیه در اختیار 
مشکالتی  از  یکی  را  ورزشی  هیئت های 
عنوان كرد كه باعث افزایش هزینه های اعزام 
ورزشکاران می شود و گفت: برای شركت 
در هر مسابقه ای باید اتوبوس كرایه كنیم 
لذا بخش اعظمی از اعتبارات كم هیئت ها 
صرف ایاب و ذهاب ورزشکاران می شود. وی 
پرداخت 25 میلیون تومان كرایه اتوبوس را 
نمونه ای از این هزینه های سربار دانست و 
افزود: این در حالی  است كه یک اتوبوس و 
چهار مینی بوس در اداره كل ورزش و جوانان 
موجود است اما به خاطر برخی محدودیت 
ها در اختیار هیئت ها قرار نمی گیرد. رئیس 
بیان  پهلوانی  و  زورخانه ای  ورزش  هیئت 
كرد: استان های دیگر از ظرفیت وسایل نقلیه 
دولتی در اعزام ها به راحتی استفاده می كنند اما 
خراسان جنوبی باید از هزینه جاری هیئت ها 
كرایه ایاب و ذهاب پرداخت كند.  وی به 
وضعیت ورزشکاران مشتاق در استان اشاره 
كرد كه اغلب از طبقه متوسط یا متوسط به 
پایین هستند و توان پرداخت حداقل شهریه 
را به باشگاه های ورزشی ندارند. قمری با بیان 
اینکه برخی از این افراد به خاطر پول ممکن 
است ورزش را رها كنند ادامه داد: از طرفی 
نیز هزینه های زیادی  باشگاه های ورزشی 
دارند كه نمی توانند خدمات رایگان ارایه دهند.  
وی با این درخواست كه سازوكاری ترتیب 
داده شود تا ورزشکاران با تمکن مالی پایین 
بتوانند از فرصت های ورزشی استفاده كنند، 
اظهار كرد: استان خراسان جنوبی یک منطقه 
آسیب خیز است و هر جوانی از باشگاه ورزشی 

رانده شود ممکن نیست سر از كجا درآورد.

همایش هایی که ۲ ِقران نمی ارزد!
رئیس هیئت ورزش زورخانه ای و پهلوانی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر را یکی از سازمان های 
معرفی كرد كه باید برای كمک به ورزش پای 
كار بیاید و با این اعتقاد كه سالم نگه داشتن 
جوانان از ترک یک معتاد در اولویت تر است 
ادامه داد: گاهی همایش هایی برگزار می كنند 
كه  2 ِقران هم نمی ارزد. وی با انتقاد از بیشتر 
بودن موانع قانونی در استان نسبت به سایر 
نقاط كشور گفت: آنقدر از مشکالت تاكنون 
گفته ایم كه به نظر می رسد» در این گوری 
كه ما گریه می كنیم مرده ای نیست«.قمری 
درگیر بودن همه هیئت های ورزشی را كمبود 
منابع مالی دانست و افزود: چندین اعزام را با 
یک دست لباس گرم انجام می دهیم و گرچه 
رتبه استان در ورزش كشور پایین است اما 
این دلیلی نمی شود كه چنین نگاهی از سوی 
وزارتخانه متوجه هیئت های ورزشی استان 
باشد. وی یکی دیگر از مشکالت هیئت های 
ورزشی را نبود خوابگاه در استان ذكر و بیان 
كرد: این موضوع میزبانی و اردوهای تیم ملی 
در استان را تحت الشعاع قرار می دهد زیرا  باید 
مسابقات در فصلی برگزار شود كه دانشگاه ها، 
آموزش و پرورش یا ۰4 بیرجند خوابگاه خالی 
داشته باشند. رئیس هیئت ورزش زورخانه ای 
این  به  كه  خواست  استاندار  از  پهلوانی  و 
خواسته ها جامعه عمل بپوشاند و گفت: همه 
مردم در سطح استان شما را به عنوان مرد 
عمل می شناسند لذا امیدواریم بعد از این جلسه 
دغدغه های موجود رفع شود. وی نبود زورخانه 
ملی یا بین المللی در استان را یکی دیگر از 
مشکالت عنوان كرد و افزود: در صورتی 

كه زمین مورد نیاز تامین شود امکان احداث 
زورخانه ای در شأن ورزش استان وجود دارد. 

خانه والیبال از نیازهای استان
رئیس هیئت والیبال استان هم با اشاره به 
وجود یک ورزشکار ملی پوش در این رشته 
گفت: وقتی یک بازیکن بهترین درجه فنی 
یک رشته ورزشی را كسب می كند باید از 
او حمایت كرد لذا انتظار می رود تجلیل از 
ورزشکاران قهرمان در استان جدی گرفته 
شود.  عبدالحسین ملکی با اشاره به چهار 
هزار ورزشکار سازمان یافته در رشته والیبال 
قهرمانی  پایگاه  احداث  كرد:  اظهار  استان 
یا خانه والیبال از ضروریات است تا بتوانیم 
انجام  اجرایی  تقویم  برمبنای  را  فعالیت ها 
دهیم. حمایت از تیم استانی در لیگ های 
كشوری یکی دیگر از درخواست های وی 
بود كه در این خصوص از وعده شورای شهر 

بیرجند مبنی بر حمایت از تیم در لیگ خبر 
داد كه تاكنون به نتیجه ای نرسیده است. وی 
با این پیشنهاد كه جام مرزداران در استان 
برگزار شود ادامه داد: برای این كار شورای 
كار  پای  می توان  را  مخدر  مواد  با  مبارزه 
آورد و با توجه به اینکه فدراسیون نیز اعالم 
آمادگی كرده نیاز به حمایت استان نیز داریم. 

دوچرخه سواران استان 
به اردوی تیم ملی نرفتند

نیز  استان  سواری  دوچرخه  هیئت  رئیس 
نبود زیرساخت ها را از مهمترین مشکالت 
این رشته دانست و گفت: امسال ۱۰ نفر از 
ورزشکاران دوچرخه سوار به اردوی تیم ملی 
دعوت شدند اما به خاطر نداشتن امکانات و 
تجهیزات هیچ كدام نرفتند. سید حمید علوی 
به كسب مقام های مختلف قهرمانی و نایب 
قهرمانی در این رشته اشاره كرد و افزود: هفته 
آینده چهار نفر از استان عازم مسابقات جهانی 
به 5۰  اعزام حداقل  این  چین هستند كه 
میلیون تومان اعتبار نیاز دارد. وی با بیان اینکه 
تمام هزینه های اعزامی را از جیب شخصی 
تاكنون پرداخت كرده ام ادامه داد: غیر از یک 
حمایت ورزش و جوانان هیچ حمایت دیگری 
در استان نشده ایم. رئیس هیئت دوچرخه 
سواری استان به مشکالت حوزه دوچرخه 
سواری بانوان در استان اشاره كرد و گفت: 
به خاطر نبود زیرساخت حتی به تریبون نماز 
جمعه نیز كشیده شدیم این درحالی است 
كه همیشه تالش كرده ایم عرف و شرع 
جامعه را رعایت كنیم اما مکان مناسبی در 
هیچ شهرستانی برای دوچرخه سواری بانوان 
نداریم. وی با بیان اینکه دوچرخه سواری در 
ورزش همگانی یکی از ابزارهای سالمت 
حمل و نقل نیز محسوب می شود اظهار كرد: 
می توان راهکارهایی را ایجاد كرد تا كارمندان 
با دوچرخه به محل كار حاضر شوند و در 
این زمینه تشویق هایی را هم دریافت كنند. 
تسهیالت خرید دوچرخه نیز از سوی بانک ها، 
تخصصی اعتبار به شهرداری ها برای تعیین 
مسیر دوچرخه سواری در شهرها از دیگر 
پیشنهادات علوی در این نشست بود. وی با 
بیان اینکه سال آینده میزبانی المپیاد دوچرخه 

پیشنهاد  جنوبی  خراسان  برای  را  سواری 
داده ایم افزود: همچنین تور دوچرخه سواری 
طالی سرخ با هدف معرفی زرشک و زعفران 

به مدت سه روز برگزار می شود. 

حمایت بیشتر ازورزشکارانی که
 تمکن مالی پایین تری دارند 

رئیس هیئت تیراندازی استان نیز این رشته 
ورزشی را یکی از موارد توصیه شده دینی 
معرفی كرد و گفت: اقلیم استان باعث شده 
مشهور  صبوری  به  منطقه  این  مردم  كه 
شوند كه این مهم یک پتانسیل برای ورزش 
تیراندازی است. نادر سلیمانی از نجمه خدمتی 
به عنوان فنی ترین تیرانداز تیم ملی كشور یاد 
كرد كه به تازگی آخرین ركورد را نیز شکسته 
است و افزود: انتظار می رود این ورزشکاران 
به خوبی حمایت شوند تا شاهد موفقیت های 
بیشتر آنها در عرصه های ملی و بین المللی 

باشیم. وی حمایت از ورزشکارانی كه تمکن 
مالی پایین تری دارند را مورد تاكید قرار داد و 
گفت: برخی از عالقه مندان این ورزش كه 
اغلب از شمال شهر در سالن آموزش شركت 
می كنند تنها پول ۱۰ ساچمه را دارند و بعد 
از آن باید سالن را ترک كنند كه اینها همه 
درد است. رئیس هیئت تیراندازی به وضعیت 
سالن تیراندازی استان نیز اشاره كرد و افزود: 
این سالن در یک زیرزمینی واقع شده كه نه 
تهویه مناسب داشته و نه سیستم گرمایشی 
و سرمایشی استاندارد، لذا انتظار می رود در 
بحث سالن استاندارد نیز از این ورزش حمایت 
شود. وی نبود اسلحه در رشته تیراندازی را 
یکی دیگر از مشکالت عنوان كرد و گفت: 6 
اسلحه با عمر متوسط ۱5 سال موجود است 
كه غیركارآمد شده و نیاز است از اعتبارات ملی 
یا استانی در خرید اسلحه جدید حمایت شویم. 
اختصاص زمین برای خانه جودو، حمایت 
مالی از ورزش قهرمانی، احداث سالن های 
تمرین و تخصصی در شمال شهر از جمله 

درخواست های رئیس هیئت جودو بود. 

افتتاح اولین پایگاه قهرمانی 
ژیمناستیک در استان

رئیس هیئت ژیمناستیک استان نیز با اشاره 
در  كشوری  رویداد  بزرگترین  برگزاری  به 
این رشته ورزشی به میزبانی خراسان جنوبی 
گفت: غیر از چند عضو شورای شهر و چند 
مدیر ورزشی در مراسم افتتاحیه این مسابقات 
هیچ مسئولی شركت نکرد و با وجود اینکه 
۸5 میلیون تومان برای این مسابقات هزینه 
كردیم حتی یک ریال هم تاكنون پرداخت 
نشده است. حسین بیابانی از افتتاح اولین 
پایگاه قهرمانی استان در آبان ماه خبر داد 
و اظهار كرد: انتظار می رود با توجه به اینکه 
سالن ژیمناستیک ۱.5 میلیارد تومان تجهیزات 
دارد در اختیار هیئت قرار گیرد تا به عنوان 

پایگاه قهرمانی بتوان از آن استفاده كرد.

مدیریت کوتاه 
برنامه ریزی  را سخت می کند

نماینده  هیئت فوتبال استان نیز با انتقاد از 
تغییرات زیاد مدیریتی در حوزه ورزش استان 

گفت: مدیریت كوتاه برنامه ریزی را سخت 
می كند لذا باید مشخص شود چه كسی ورزش 
استان را قرار است كنترل كند.  علی برات زاده 
نبود یک هتل ورزش در استان را از مشکالت 
محسوس عنوان كرد و افزود: فدراسیون ها 
كمک هایی خوبی می توانند به هیئت های 
ورزشی داشته باشند كه نیاز است از روسای 
آنها دعوت كرد تا به استان سفر كنند. وی 
همچنین از سربازان استان به عنوان نیروهای 
مستعد ورزش فوتبال یاد كرد كه می توانند 
برای بازی در تیم استانی از آنها استفاده كرد. 

خروج سه سرمایه گذار از استان
اتومبیل رانی  و  موتورسواری  هیئت  رئیس 
زیرساخت های  بودن  فراهم  از  نیز  استان 
آموزش مهارت رانندگی در این ورزش خبر 
داد و گفت: پیست های این ورزش بهترین 
مکان برای تخلیه انرژی جوانانی است كه 

تمایل به انجام حركات نمایشی با وسیله 
نقلیه در خیابان دارند. رضا رجبی ستوده در 
عین حال ساخت یک پیست استاندارد را 
نیازمند اعتبار زیاد دانست كه باید با كمک 
خیران  كمک  جذب  و  خصوصی  بخش 
انجام شود. وی ادامه داد: سه سرمایه گذار 
با رقمی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای 
ساخت پیست اتومبیل رانی در استان جذب 
كردیم اما به خاطر نبود زمین، در استان های 
دیگر وارد سرمایه گذاری شدند. رئیس هیئت 
موتورسواری و اتومبیل رانی استان از یک اتفاق 
عجیب در این حوزه این ورزش استان خبر داد 
و گفت: موتورسوران استان كه در حال اعزام 
به مسابقات كشوری بودند موتورهایشان در 
بار وانت كه تمام مجوزهای الزم برای حمل 
را داشت در استانی دیگر متوقف شده است.  
وی ادامه داد: در صورتی كه اقدامی برای 
آزادسازی این محموله انجام نشود عالوه بر 

مصادره باید جریمه هم پرداخت كنیم. 
حمایت از ورزشکاران اسکیت باز در بخش 
خرید تجهیزات، نگاه ویژه به رشته كبدی 
به خصوص در روستاها، حمایت از ورزش 
شمشیربازی در بحث خرید اسلحه، رنج 
نداشتن  به خاطر  استان  جامعه كارگری 
حامی در اعزام به مسابقات های جهانی، 
لزوم توجه به ورزش همگانی برای داشتن 
جامعه ای سالم، استفاده از ظرفیت قانونی 
در  اسپانسر  برای جذب  مالیاتی  معافیت 
استا و، لزوم احداث سایت پروازی برای 
ورزش های هوایی از موارد مطرح شده در 
این نشست بود.همچنین استفاده مناسب 
از زیرساخت های موجود، دخالت نداشتن 
انتصاب  بحث  در  مجلس  نمایندگان 
در  وعده ها  به  ورزش، عمل  مدیر حوزه 
حمایت از برگزاری مسابقات ملی، اعطای 
تسهیالت كم بهره برای خرید تجهیزات 
ورزشکاران  به  كمان  با  تیراندازی  رشته 
ورزش  زنگ  گرفتن  نظر  در  رشته،  این 
درخواست  اجرایی،  دستگاه های  برای 
درمانگاه ورزشکاران  برای ساخت  زمین 
پزشکی  هیئت  برای  آمبوالنس  یک  و 
ورزشی استان از دیگر مواردی بود كه در 

این نشست بیان شد.

حوزه ورزش استان 
 عقب  ماندگی جدی دارد

استاندار گفت: حدود ۱5 سال از تاسیس 
و  ورزش  حوزه  و  می گذرد  استان 
بخش ها  سایر  مثل  آن  زیرساخت های 
معتمدیان  دارد.  ماندگی های جدی  عقب 
محدودیت ها  همه  وجود  با  كرد:  اظهار 
سال  استان  ورزش  اعتبارات  تخصیص 
گذشته 65 میلیون تومان بود اما امسال این 
تخصیص حدود ۱5 برابر شد كه به یک 
میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان رسید.  وی 
با اشاره به تخصیص 22۰ میلیون تومان 
به حوزه ورزش استان ادامه داد: هفته آینده 
نیز 2 برابر این مبلغ تخصیص داده می شود 
كه باید براساس شاخص های معین عادالنه 
بین هیئت ها توزیع شود. وی با تاكید بر 
مدیریت  بودجه  كمبود  شرایط  در  اینکه 
منابع  بر  عالوه  افزود:  دارد  اصلی  نقشی 

محدود استانی باید از ردیف های ملی از 
جمله اعتبارات فدراسیون ها و وزرات ورزش 
و جوانان نیز استفاده كنیم. وی بیان كرد: 
زیبنده نیست كه مركز استان مسابقات لیگ 
كشتی آزاد را میزبانی كند ولی سالن مناسب 
نداشته باشیم.  وی افزود: یکی از اولویت ها 
كه باید به صورت جدی پیگیری شود اخذ 
اعتبارات ملی برای اتمام پروژه های نیمه 
تمام با درصد پیشرفت فیزیکی باال است. 
استاندار گفت: پنج میلیارد تومان از مصوبات 
سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به 
وزارت ورزش ابالغ شده كه حتما پیگیری و 
در بخش خودش هزینه می شود. معتمدیان 
تصریح كرد: با توجه به تهدیدات موجود 
در كشور و به خصوص این استان مرزی 
مواد  كننده  تولید  بزرگترین  جوار  در  كه 
مخدر جهان است اگر برنامه برای جوانان 
نداشته باشیم حتما دچار مشکل می شویم.  
وی با بیان اینکه برای استفاده از ظرفیت 
نهادهایی چون شورای مبارزه با مواد مخدر 
نیز در حوزه ورزش پیگیری می شود گفت: 
امیدواریم از این محل اعتباراتی برای كمک 
به ورزش استان جذب شود. استاندار اضافه 
كرد: از سردار مومنی نیز دعوت شده كه در 
استان حضور پیدا كنند كه كمک به ورزش 
یک اقدام بازدارنده و پیشگیرانه در راستای 
ماموریت های شورای مبارزه با مواد مخدر 
است و امیدواریم به نتیجه برسد. وی با 
ورزشی  هیئت های  درخواست  به  اشاره 
برای ساخت خوابگاه نیز گفت: باید بررسی 
شود كه آیا این موضوع جزو سیاست های 
مدت  كوتاه  در  اما  نه  یا  است  وزارتخانه 
استفاده  استانی  ظرفیت های  از  می توان 
كرد.  استاندار تاكید كرد: در شرایطی كه 
بودجه كم است باید مدیریت كرد كه برای 
ورزش  برای  بومی  جوان  مدیر  بار  اولین 
استان انتخاب شده تا با شناخت به وضعیت 
فعلی كمک كند.وی با بیان اینکه وضعیت 
خوشایند  استان  ورزش  از  شده  گزارش 
نیست گفت: البته مشکالت قابل حل كه 
نیاز به تمركز و وقت بیشتری دارد كه به 
طور قطع با فشار به وزارت ورزش و جوانان 

دنبال می شود. 
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فقـط با روزی 3۰ هـزار تومـان
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استاندار : وضعیت گزارش شده از ورزش استان خوشایند نیست/ پیگیری مصوبه 5 میلیاردی سفر نوبخت برای ورزش استان



موفقیت و انرژی

 یادگیری بهتر

هاله خود را محدود وکوچک کنید 

هاله شما منبع اصلی جذب انرژی های منفی است. 
 هنگامی که در حال استراحت هستید هاله شما 
می تواند گسترش پیدا کند پس هاله شما با هاله 
های دیگران در تماس می باشد و  ضروری است 
که محدوده هاله خود را کوتاه کنیم. روش کوتاه 
کردن آن را به این شکل می توانید انجام دهید.
دست به سینه بنشینید و یک پا را روی پای دیگر 
قرار دهید این کار هاله شما را می بندد. یک روش 
دیگر این است که از هاله خودتان درخواست کنید 
کوچک شود و فقط بدن خودتان را بپوشاند به این 
ترتیب از ورود انرژی منفی اطراف جلوگیری می 
شود. زمان وقت گذرانی در محیطی که استرس 
زاست و انرژی منفی وجود دارد را کوتاه نگه دارید.
در جایی که بحث های منفی هست خودتان را 

آرام نگه دارید و افکار منفی خود را حفظ کنید.

روی یادگیری تمرکز کنید

احتماال مي دانید که چند وظیفه داشتن خوب 
نیست! هنگامی که مغزمان تالش مي کند چند 
کار را به طور همزمان انجام دهد، اصاًل کاری به 
خوبی انجام نخواهد شد. وقتی که می خواهیم چیز 
جدیدی یاد بگیریم، باید به تمامی فرآیند یادگیری 
تمرکز کنیم. چنانچه مهارتی را فرامی گیرید، کتاب 
می خوانید یا ویدئو تماشا می کنید، دست از هر کار 
دیگری بکشید و تنها روی کاری که انجام می 
دهید تمرکز کنید. گوشی تان را در وضع بی صدا 
بگذارید و عوامل حواس پرتی را دور کنید. این گونه 
یادگیری سریع و آسان تری را تجربه خواهید کرد.
حافظه ما هنگامی که بازخورد فوری می گیرد، در 
یادگیری بهتر عمل مي کند. چنانچه تمرینی را 
درست حل کردیم، باید تشویق شویم؛ اگر خطا 
کردیم باید سریع به ما گوشزد شود. این گونه 
از تمرین و تکرار خطا جلوگیري مي شود. ارائه 
بازخورد امکان دارد نیازمند به کمک سایرین باشد. 
می توانیم از منابع و کتاب هایی که شامل جواب و 

راهکار هستند هم کمک بگیریم. 
 متأسفانه بیش تر ما قبل یا وسط چیزی که گودین 
)کارآفرین و سخنران(  اسمش را گذاشته» چاله« 
تسلیم می شویم. گودین می گوید پنج علت وجود 

دارد که ممکن است نگذارد در جهان اول شویم:
۱. وقت تمام کنیم ) و تسلیم شویم(
۲. پول تمام کنیم ) و تسلیم شویم(

۳. بترسیم ) و تسلیم شویم(
۴. جّدي نباشیم ) و تسلیم شویم(

۵. شوق مان را از دست بدهیم )و تسلیم شویم(

مصرف بیش از حد غذای شور
 منجر به تورم انگشتان می شود

مصرف بیش از حد غذاهای شور می تواند به تورم 
انگشتان دست منجر شود. بدن به حفظ تعادل 
بین نمک و آب تمایل دارد و مصرف نمک بیش 

از حد می تواند به معنای احتباس آب در بدن باشد 
که تورم را موجب می شود. تورم خفیف ناشی از 
مصرف بیش از حد غذاهای شور به خودی خود 
طی یک روز از بین می رود، اگر مصرف نمک را 
کاهش داده و تورم از بین نرود، برای بررسی دقیق  

به پزشک مراجعه کنید.

درمان زخم دهان 
با کرفس 

جویدن ساقه کرفس تازه می تواند در بهبود زخم 
دهان موثر باشد، چون کرفس خواص ضد درد و 
ضد التهابی دارد. عالوه بر این، حاوی اسید فولیک 

و ویتامین های ب ۱، ب ۲، ب ۶ و ویتامین ث 
است. پس از جویدن ساقه کرفس، به مدت ۱۰ 
دقیقه در منطقه آسیب دیده نگه دارید. عالوه بر 
درمان زخم دهان، بوی بد دهان را از بین می برد. 
همچنین برای زخم های دهان، زخم های سرد، 

التهاب لثه، و پالن مفید است.

درمان درد یا تورم
 انگشت پا با روش خانگی

برای درد یا تورم انگشت پا، از یک بسته سرد یا 
یخ که در یک پارچه مرطوب پیچیده شده استفاده 
کنید. آن را به مدت ۲۰ دقیقه روی قسمت مورد 

نظر بگذارید. ۴ بار در روز اول انجام دهید و بعد 
همان قدر که نیاز است تکرار کنید. مانند هر نوع 
آسیب دیگر در مفاصل یا عضالت، ماساژ می تواند 
به تسکین درد انگشت پا و ناراحتی کمک کند. 
مالیدن محل آسیب دیدگی به صورت محکم اما 

مالیم می تواند تاثیر شگفت انگیزی داشته باشد.

مصرف چای سیاه یک درمان خانگی 
برای بیماری چشم

چای سیاه یک درمان خانگی عالی برای بیماری 
چشم است، زیرا به کاهش خارش و التهاب کمک 
کرده، همچنین بیوفالونوئید موجود در چای با 

ویروس و عفونت باکتریایی مقابله می کند. برای 
درمان با چای سیاه، چای کیسه ای را در آب جوش 
دم کرده و آن را حدود ۱۰ دقیقه بر روی چشم 
بیمار قرار می دهند. این عمل سه تا چهار بار در روز 
انجام می شود. استفاده از چای سبز و چای بابونه 

نیز معمول است.

چگونه دیابت
 را کنترل کنیم؟

برای هر فرد دیابتی متناسب با رژیم غذایی، ورزش، 
میزان استرس و دیگر بیماری ها، برنامه درمانی 
تنظیم می شود. افرادی که به دیابت مبتال هستند، 

قند خون خود را چندین بار در روز با دستگاهی 
به نام گلوکومتر بررسی می کنند. گلوکومتر میزان 
گلوکز خون را با استفاده از نمونه خون اندازه گیری 
می کند. تا حد امکان از خوراکی ها و غذاهای بدون 
قند استفاده کنید و حتما ورزش سبک متناسب با 

بیماری تان را در برنامه روزانه داشته باشید.

درمان و توانبخشی در قفل شدگی زانو براساس علت به وجود آورنده آن متفاوت است. گاه می توان با استفاده 
از درمان های فیزیوتراپی از جمله تجویز سرما و گرما درمانی، برق درمانی و تجویز ورزش های ویژه برای 
تقویت عضالت اطراف زانو به خصوص عضله چهار سر ران و عضالت نزدیک کننده و خم کننده ران ها 
و نیز تمرینات کششی عضالت خارج ران ها پیش از اینکه مفاصل زانو دچار تخریب شدید و پیشرفته شوند 
درد بیمار را کاهش و سبب بهبود عملکرد وی شد. مدیریت خالی شدن زانو به علل زمینه ای آن بستگی دارد. 
در مواردی که آسیب دیدگی یا التهاب حاد باعث تورم، درد و خالی شدن زانو شده باشد، استراحت دادن به 
زانوی آسیب  دیده به از بین رفتن تدریجی التهاب زانو کمک می کند. همچنین انجام برخی تمرینات ورزشی 
خاص به بهبود و در تناسب ماندن زانو کمک می کند. به صورت تدریجی فعالیت های خود را دوباره آغاز کنید.

برچسب روي ظروف سموم دفع آفات و بروشور آن را ابتدا کاماًل مطالعه کنید و سپس مطابق دستور عمل 
نمایید و هرگز سموم دفع آفات را در ظروف مشابه مواد خوراکي و آشامیدنی نگهداري نکنید.  هنگام سم 
پاشي مزارع، باغات و باغچه ها حتماٌ از ماسک، دستکش و لباس مناسب استفاده نمایید و از به کار بردن 
مقادیر بیش از حد توصیه شده سموم براي مقاصد کشاورزي خودداري کنید. در صورت تماس سموم دفع 
آفات با پوست، ناحیه آلوده را با مقادیر فراوان آب و صابون شستشو دهید. از سموم صنعتی و کشاورزی در 
محیط منزل استفاده ننمایید. عالئم و نشانه هاي مسمومیت با برخي از سموم موش کش مي تواند به صورت 
تاخیري ظاهر شوند. هنگام استفاده از مواد شیمیایی و پاک کننده پنجره ها را باز کنید تا هوا به خوبی در محیط 

جریان داشته باشد. مرکز اطالع رسانی داروها و سموم 190 - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پنجم آبان: روز پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی و مواد شیمیایی درمان قفل شدن زانو 

برای حل مشکل  حسادت که جنبه های روانی، اجتماعی 
و رفتاری دارد، توصیه می شود موارد زیر را به مرحله اجرا 
دربیاورید.موقعیت های حسد برانگیز را شناسایی کنید:  
 معموال حسادت در مواقعی خاص و بنا به اتفاقات بروز داده

می شود؛ به گونه ای که فرد با قرارگیری در آن شرایط 
است  ممکن  مثال  برای  ورزد.  می  به شدت حسادت 
دوست تان ساعاتی را با فرد دیگری سپری کند و شما 
به این فکر کنید که او آن فرد را به شما ترجیح داده است 

و دیگر نسبت به شما تمایلی ندارد.
 واکنش منفی نشان ندهید: زمانی که می بینید حسادت بر 

شما غلبه کرده و واقعا در حال عذاب کشیدن هستید، سعی 
کنید کاری نکنید. انجام هر گونه رفتار از روی حسادت و 
حسد ورزی رابطه شما و شخصیت تان را به تباهی می 
کشاند؛  به همین خاطر به خودتان فرصت دهید از این 

حس درونی تان کاسته شود و بعد به حل آن بپردازید.
داشتن افکار مثبت در زندگی راهی برای درمان حسادت: 

برای این که از شر این مشکل روانی خالص شوید، باید 
سعی در اصالح افکارتان داشته باشید؛  شما باید مثبت فکر 
کرده و برداشتی مثبت از اتفاقات پیرامون خود داشته باشید.
عدم اعتماد دلیلی برای حسادت ورزی:  اگر می بینید حسادت 

شما نسبت به دوستان و همسرتان خیلی راحت بر انگیخته 
می شود، احتمال این وجود دارد که شما قبال اعتمادتان را به 
این افراد از دست داده اید. گاهی اوقات دلیل این حسادت ها 
به خیانت افراد در اعتماد شما باز می گردد؛ به همین خاطر 
در درمان حسادت الزم است به کل طرف مقابل تان را مورد 

بخشش قرار دهید یا در روابط تان باز نگری کنید.
مشخص کردن مرزهای روابط عاطفی: اگر به دنبال یک 
رابطه آرام و شاد و تهی از حسد ورزی هستید، بهتر است 
مرزهای مشخصی را برای خودتان تعیین کنید تا دچار 

سوءتفاهم نشوید.

بهترین راهکارها در درمان حسادت چیست؟

آیه روز

همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید در آفرینش آن ]خدای[ بخشایشگر هیچ گونه اختالف 
]و تفاوتی[ نمی  بینی باز بنگر آیا خلل ]و نقصانی[ می  بینی. )سوره ملک/ آیه ۳(

سخن روز

تغییر نیاز است. گاهی باید به خودتان مراجعه کنید و از این قدرت بی پایان بهره بگیرید. اشتباهات، 
آموزگاران خوبی هستند. گاهی باید دل تان بشکند تا بتوانید باز هم از او پیروی کنید.
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نامناخیبکشخریش1
ورسنکونمسرواب2
کاتهارفاهدارا3
یدبادیشاالان4
سدیشرهبملتنه5
هوکراماروامر6
جداکسالابجاو7
موزیرتماتعارز8
ابداهحوبحببی9
هیوباکریرسسن1۰
یفهارمهریابر11
گربفپاماکشوم12
نیابتتبسنوقاچ13
رگرزهشیرتدالو14
ییومیللیوناباب15

به دو خانم جهت همکاری در 
پوشاک به صورت نیمه وقت 
یا تمام وقت با حقوق عالی 

نیازمندم.
بازارنو - پوشاک دادرس

۰۹۱۵۲۶۹۵۱۶۸

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 - فاروقی

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
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹3۵۱۵ 

نقد و اقساط

3۲43۵۶۸۶ - ۰۹3۶۵۲37۰۱4-۰۹۱۵7۰۶3۲۲۰ - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

  شهـرام  مداحـی    3647  363  ۰915

)سیمان، گچ، پودر سنگ، آهک،
 آجر تیغه، بلوک سقفی،

 آجر 5 سانت، انواع آجرنما(
بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی

۰9157238۰۰1

عرضه کلی و جزئیمصالح ساختمانی پارسیان 

به یک راننده پایه یک 
نیازمندیم.  ۰۹۰۲۱۶۱۱۸44

به یک راننده پایه یک جهت کار
 با جرثقیل ۹۱۱ نیازمندیم.

۰۹۱۵۱۶۱۱۹۶۸
به یک اکیپ سنگ کاری 

جهت اجرای پل در نایبند طبس 
نیازمندیم. 

۰۹۱۵۵۶۲344۱
به تعدادی بازاریاب با حقوق ثابت ، 

پورسانت، بیمه و بیمه عمر نیازمندیم. 
نبش پاسداران ۵

۰۹۱۵۸۱۵۶۰۹۰ 

تخریب ساختمان وچاه کنی   
۰۸۹۱ 7۲3 ۰۹۱۵ - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
۰۹۱۵3۶3۵۰۱۵ - ناصری نژاد

کارت دانشجویی اینجانب طاهره طالبی  به 
شماره  دانشجویی  ۹۱۱37۱3۵۲3۰۱43 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک منشی خانم
 برای شیفت عصر جهت کار 

در دفتر بیمه 
مسلط به کامپیوتر نیازمندیم.

 آدرس: جمهوری ۸ 
 )مراجعه  حضوری( 

3۲۲۱۰۰۰۸
۰۹۹۲۱7۸۸۵۸3 

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

۰915   866   8۰۰2 

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح۲۶ 

۰۹۱۵۸۶۲443۹- جانی

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  ۰۹۱۵۱۶3۵۸۶۰ - کرباسچی

فروش نهال زرشک درجه یک 
)ارزان تر از همه جا(  

۰۹۱۵۸۶۰۰۸۰۲- حسینی

کارت دانشجویی اینجانب زهرا نادی  به شماره 
دانشجویی ۹4۲۱۱۰۵۰۱۸۱۰۹7 با کد ملی 
۶۵۲۰۰4۹۹۵۶ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط  می باشد.
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امروز؛ جشن »زعفران« و »زرشک« در پایتخت طالی سرخ

فارس -جشن شکرگزاری تولید زعفران و زرشک، امروز همزمان با فصل برداشت این دو محصول استراتژیک در پایتخت طالی سرخ و بزرگترین مرکز تولید زرشک ایران )شهرستان قاین( برگزار می شود. این جشن با هدف 
شکرگزاری به درگاه باری تعالی، تجلیل از زحمت کشان تولید این دو محصول مهم، شناسایی و معرفی آن و بررسی مسائل و مشکالت زعفران و زرشک کاران در منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر قاین برگزار می شود. این 

مراسم با حضورمحمد علی طهماسبی معاون وزیر جهادکشاورزی در امور باغبانی، محمدصادق معتمدیان استاندار، غالمرضا قوسی مدیرکل جهاد کشاورزی استان و سایر مسئوالن برگزار خواهد شد.

امدادرسانی به ۵۱ نفر در سیل 
و آبگرفتگی خراسان جنوبی

ایرنا - مدیرعامل جمعیت هالل احمر گفت: 
نیروهای امدادی و عملیاتی در هفته گذشته 
به ۲۳۵ نفر در این استان امدادرسانی کردند 
که ۵۱ نفر مربوط به سیل و آبگرفتگی بوده 
افزود: در پی اعالم شرایط  است. شهریاری 
جوی نامساعد در خراسان جنوبی بالفاصله 
۱۴۰ امدادگر جمعیت هالل احمر در حالت 
در  کرد:  اظهار  گرفتند. وی  قرار  باش  آماده 
این مدت ۲۸ پایگاه ثابت و موقت آماده هر 
بوده اند  دیدگان  حادثه  به  امدادرسانی  گونه 
و ۴۳ دستگاه خودرو آمبوالنس و نجات در 

پایگاه های امداد و نجات استان مستقر شدند.

گالیه امام جمعه بیرجند
 از وضع محیط های آموزشی

تسنیم- نماینده ولی فقیه دراستان گفت: گاهی 
در محیط آموزشی به جای درس، منفی بافی 
رقم می خورد که در چنین شرایطی نباید انتظار 
تربیت افرادی چون مطهری ها و چمران ها را 
داشته باشیم.آیت ا... عبادی در دیدار با رئیس 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ومعاون 
کرد:  اظهار  کشور  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مسئولیت شما مسئولیت بسیار مهمی است 
شاید یکی از فلسفه های جلسات اولیاء و مربیان، 
موارد  این  اما  است  بوده  آموزش  و  پرورش 
فراموش شده و در حالی که باید به بحث آموزش 
و پرورش در خانه و جامعه توجه ویژه شود.

تجهیز 70 درصد دستگاه های 
خراسان جنوبی به برق اضطراری

صداوسیما- مدیرکل پدافند غیرعامل استان 
گفت : تاکنون  7۰ درصد دستگاه های اجرایی 
به برق اضطراری مجهز شده اند. آخوندی با 
اشاره به ملزم شدن دستگاه های اجرایی به 
داشتن سیستم برق اضطراری گفت: تاکنون  
7۰ درصد ادارات مورد هدف در این طرح تحت 
پوشش سیستم برق اضطراری قرار گرفته اند. 
وی با اشاره  به اینکه ساالنه کشور درگیر ۳۳ 
میلیون حمله سایبری است گفت: با تالش 
شبانه روزی نیروهای مقابله با حمله سایبر، همه 

این حمله ها خنثی می شود.

نرگس کاران همچنان چشم انتظار 
بیمه محصول شان هستند

محصوالت  بیمه  صندوق  مدیر  فارس- 
کشاورزی گفت: برای محصوالت ارزن و گل 
کشاورزان  سوی  از  بیمه  درخواست  نرگس 
وجود داشته اما متأسفانه هنوز بیمه شدن این 
محصوالت مصوب نشده است و در فهرست 
قرار  کشاورزی  بیمه  صندوق  محصوالت 
غرامت  میزان  کرد:  اظهار  غنچه  نگرفته اند. 
کشاورزان  و  دامداران  گذشته  زراعی  سال 
خراسان جنوبی مبلغ ۱9 میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
تومان برآورد و پرداخت شد. وی با بیان اینکه 
بیمه گری بسته  از نظر  سال زراعی 97-9۸ 
شده اما هنوز میزان غرامت به صورت دقیق 
تعیین نشده است، گفت: خسارت محصوالت 
کشاورزان در سال های گذشته به طور کامل 

پرداخت شده است و معوقه ای وجود ندارد.

یرنا
س : ا

عک

پیشگیری  و  اجتماعی  معاون  خبر-  گروه 
جابجایی  گفت:  دادگستری  جرم  وقوع  از 
خیابان  به  قدس  خیابان  از  رفاه  فروشگاه 
طالقانی به معضل ترافیک خیابان طالقانی 
اضافه می کند و اگر فکری برای پارکینگ 
اثر  بر  رفاه نشود خیابان طالقانی  فروشگاه 
ترافیک قفل می شود. وحدانی نیا در نخستین 
جلسه کارگروه کاهش و پیشگیری از تصادفات 
استان ، با بیان اینکه فرهنگ رانندگی استان 
نمره قابل قبولی نمی گیرد، اظهار کرد: گذشت 
در رانندگی برای برخی از افراد معنی و مفهوم 
ندارد.وی همچنین بر ضرورت تأمین برق 
پایگاه اورژانس سه راه جعفران تأکید کرد. 
وی بر لزوم ساماندهی سرویس های مدارس 
تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش در زمینه 
ساماندهی سرویس مدارس چاره اندیشی کند 
مراقبت  و  حفاظ  مدارس  سرویس های  و 
داشته باشند و نداشتن برچسب ویژه سرویس 
مدارس تخلف و باید راهنمایی و رانندگی با 

متخلفان برخورد کند.

۷۰ کیلومتر باند دوم جاده های استان 
افتتاح می شود

مدیرکل راه و شهرسازی هم گفت: 7۰ کیلومتر 
باند دوم جاده های استان تا پایان امسال افتتاح 
می شود که ۱۵ کیلومتر آن مربوط به جاده 
بیرجند - قاین است. جعفری افزود: یکی از 
اولویت های اداره کل راه و شهرسازی افزایش 

طول باندهای دوم در استان است.وی  با بیان 
اینکه ۱۱۵ کیلومتر باند دوم نیز آماده مناقصه 
در استان است گفت: با شروع ۵۰۰ میلیارد 
تومان پروژه جدید در بخش راه و راه آهن 
امیدواریم که شاهد اشتغال و کاهش تصادفات 
باشیم.جعفری همچنین به بازگشایی باند دوم 
گردنه ثمن  شاهی در سال گذشته اشاره کرد 

و افزود: گردنه خونیک نیز چهار کیلومتر آماده 
بازگشایی است  که  بعد از رفع نواقص ۲ کیلومتر 
دیگر امیدواریم تا یک ماه و نیم دیگر شاهد 
بازگشایی ۶ کیلومتر در این مسیر باشیم.وی 
اظهار کرد: باندهای دوم محور بیرجند اسدیه و 

طبس یزد نیز بازگشایی شده است.

وجود ۷6 نقطه حادثه خیز در استان
حمل ونقل  و  راهداری  جالل زاده،معاون 
استان،  نقاط حادثه خیز  به  اشاره  با  جاده ای 
گفت: 7۶ نقطه حادثه خیز در استان وجود 
دارد که از این تعداد ۲7 نقطه پر حادثه و 
مابقی نقاط مستعد حادثه هستند. وی گفت: 

۲ نقطه پر تصادف شامل یک مورد در پمپ 
بنزین معصومیه و یک نقطه در منطقه ویژه 
امیدواریم  که  اولویت هاست  اقتصادی جزو 
نواقص آن رفع و تا دهه فجر به بهره برداری 
برسد. وی با اشاره به احداث گریزگاه در گردنه 
ثمن  شاهی افزود: یک مورد گریزگاه هم در 

مرز ماهیرود انجام شده است. 

ایمن سازی کانال ها تعیین تکلیف شود
فرماندار بیرجند در این نشست گفت: ساماندهی 
رودخانه های داخل شهرباشهرداری ها است 
و سال های گذشته نیز این موضوع تعیین 
تکلیف شده بود. ناصری با اشاره به درخواست 
شهرداری برای تخصیص اعتبارات اظهارکرد: 
موضوع ایمن سازی کانال ها و رودخانه ها از 
اعتبارات تملک شهرستان یا اعتبارات داخلی 

شهرداری باالخره باید تعیین تکلیف شود. 

۲ سال قبل به شهرداری تذکر دادیم
رئیس اداره عملیاتی پلیس راهنمایی و رانندگی 
)راهور( استان نیز با بیان اینکه موضوع کانال 

بلوار شهید فایده به حدود ۲ سال پیش بر 
می گردد افزود: دوم بهمن سال 9۶مکاتبه ای 
با شهرداری پیرو این حادثه انجام و موضوع 
هم  دادستان  به  رونوشت  که  شد  گوشزد 
داده شده است. سرهنگ قاسمی گفت: ۲۰ 
اردیبهشت سال 97 نیز در شورای ترافیک 
استان مصوب شد شهرداری بیرجند نسبت به 

ایمن سازی کانال ها و نصب حفاظ در حاشیه 
میدان ها اقدام کند و ای کاش همان زمان 
شهردار وقت می گفت این کانال ها در حوزه 
اداره آب است و تعیین تکلیف می کردند نه اینکه 
موضوع بماند تا بعد از ۲ سال که اتفاق دیگری 
بیافتد. وی همچنین از وضعیت خط کشی های 
طولی و عرضی در سطح شهرگالیه کرد.

لزوم ورود آموزش و پرورش به 
قراردادهای سرویس مدارس

رئیس سازمان حمل و نقل و بار شهرداری 
بیرجند هم با تاکید بر اینکه سرویس های 
مدارس امسال در قالب سامانه سپند انجام 

می شود گفت: این سامانه امسال در کل کشور 
اجرایی شد و تاکنون ۲۶۰ راننده در سامانه 
ثبت نام کرده اند. یدا... غالم پور بیان اینکه از 
این تعداد ۲۱۴ راننده تایید صالحیت و موفق 
مدارس  ویژه سرویس  برچسب  دریافت  به 
شده اند ادامه داد: ۱۵ شرکت نیز در این سامانه 
ثبت نامه کردند که ۱۲ مورد پروانه فعالیت در 

حوزه سرویس مدارس گرفته اند.

آنتی دهی نامناسب تلفن همراه 
اطالع رسانی حوادث را مشکل کرده

پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیرمرکز 
گفت:  نیز  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
جاده  در  همراه  تلفن  نامناسب  آنتی دهی 
های استان اطالع رسانی حوادث به ویژه در 
محورهای طبس را با مشکل رو کرده است. 
وی یادآور شد: وضعیت ارتباط بیسیمی نیز در 
محدوده راه های طبس مطلوب نیست که البته 
امکانات و اعتبارات مرتبط با بهبود این وضعیت 
تأمین شده است.خط کشی معابر درون و برون 
شهری، برخورد پلیس با تخلف نداشتن برچسب 
سرویس های مدارس، پیگیری موضوع انتقال 
فروشگاه زنجیره ای به خیابان طالقانی، پیگیری 
وضعیت قرارداد سرویس های دانش آموزان با 
مدیران مدارس، مشخص شدن میزان قصور 
هر دستگاه اجرایی در حوادث و نصب حفاظ در 
کانال های شهر براساس اولویت در بلوار شهید 

فایده  از جمله مصوبات این نشست بود.
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حقوق  از  حمایت  راستای  در   - کاری 
زندگی معلولین ذهنی و نیز تحقق شهری 
معلولین  از  تعدادی  گذشته  روز  زیباتر، 
ذهنی موسسه خیریه توانبخشی حضرت 
سازمان  حمایت  با  بیرجند  اکبر)ع(  علی 
رفاهی، فرهنگی، ورزشی شهرداری و به 
همت جوانان تیم “منم میتونم”، در کنار 

استاد کوهستانی )گرافیست جهانی( اولین 
به  در مدرس ۲۲  را  دیواری خود  نقاشی 
از  بخشی  کشیدند.دیوارنگاری  تصویر 
اصلی  عناصر  از  نیز  و  خیابانی  هنرهای 
از  می آید.  به شمار  هاپ  هیپ  فرهنگ 
و  شعار  برای  نوشتاری  خطوط  جمله 
یا  شهری  زیباسازی  برای  تصویرسازی 

تبلیغات فرهنگی و به طور کلی رسم هر 
و  بر متن، تصویر  اثر هنری شامل  گونه 
طراح صورت  توسط  که  نگاری  برجسته 
آن  خیابانی  هنر  از  منظور  باشد.  پذیرفته 
کوچه  در  که  است  گرافیک  از  بخش 
برخورد  آن  با  شهر  سطح  و  خیابان  و 
می کنیم. این هنر تاریخچه ای بسیار کهن 

دارد و ریشه در سنگ  نوشته های تاریخی 
غارها و کتیبه های باستانی دارد.

این  توسط  هنر  این  سازی  پیاده  اکنون 
معلولین ، جدا از بحث تقویت اعتماد به نفس 
توانخواه، یادآوری وجود آنان و حق زندگی در 
میان مردم است، زیرا سهم آنان از دنیا و این 

شهر، تنها دیوار نیست.

دیوارنگاری توانخواهان در بیرجند

گرهترافیکیخیابانطالقانیکورترمیشود!

اخبار کوتاه
*دانش آموزان بسیجی بیرجند برای تشکیل 
حلقه های صالحین، در حسینیه جماران این 

شهر دور هم جمع شدند. 
*پیاده روی خانوادگی دیروز در بیرجند برگزار شد.

هفته  مناسبت  به  بسیجی  آموزان  *دانش 
بسیج دانش آموزی در مسیر بند دره بیرجند 

کوهپیمایی کردند.
*برداشت انار از ۴ هزار و ۴۳۲ هکتار از باغ های 

زیرکاشت این محصول در استان آغاز شد.
*فرمانده انتظامی قاین از کشف هزار لیتر سوخت 
قاچاق از نوع گازوئیل در این شهرستان خبر داد.
*همایش استانی پیمایش کویری خودروهای 
دودیفرانسیل روز گذشته در منطقه گردشگری 

دق و کویر اکبر آباد خوسف برگزار شد.
*برخورد وانت مزدا با موتورسیکلت در محور 
یک  و  کشته  یک  بیرجند  القورات  روستای 

مصدوم برجای گذاشت.

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی ۵000 تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

۱0 درصد 

تخفیف

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 معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی ۱۵/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  09۱۵۵602737

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

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 ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
 ۱۳۹۸/۷/۲۹  -  ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۸۱۹ شماره  رای  برابر 
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 سکینه 
قوسی فرزند علی به شماره شناسنامه ۴۵۴ صادره از بیرجند و 
شماره ملی ۰۶۵۰۹۲۰۲۰۱ نسبت به ششدانگ یکباب منزل به 
مساحت ۱۰۷/۳۳ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش 
۲ بیرجند از محل مالکیت علیرضا دستگردی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۳۹۸/۸/۱۱ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۸/۲۷
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغییرات شرکت بهبود صنعت بیرجند )سهامی خاص( 
به   ۱۰۳۶۰۰۴۰۵۷۸ ملی  شناسه  و   ۲۳۴۸ ثبت  شماره  به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ 
به  دوست  علی  ایمان  آقای  شد:۱-  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
شماره  به  مرشدزاده  کاظم  و   ۰۶۵۱۹۳۳۶۳۳ ملی  شماره 
ملی  شماره  به  بازدیدی  حامد  و   ۰۶۵۱۹۳۸۹۲۹ ملی 
برای  مدیره  هیئت  اصلی  اعضای  عنوان  به   ۰۶۵۱۹۲۰۱۱۶
خراسان  آوای  روزنامه   -۲ گردیدند.  انتخاب  سال  دو  مدت 

جنوبی جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 
)64۱۸44(

اشتباه  و حماقت
  در وابستگی به غرب

صداوسیما- امام جمعه موقت بیرجند 
گفت: وابستگی به غرب و تکیه به آنان، 
اشتباه و حماقت است. حجت االسالم 
نوفرستی در خطبه های نماز جمعه  با 
بیان این مطلب، گفت: در ۱۳ آبان، 
مشت ها را گره می کنیم و با تفکر 
و اندیشه بلند، مرگ بر آمریکا را فریاد 
خواهیم زد. وی افزود: علیرغم توطئه 
های آمریکایی ها، ۴۰ سال عظمت به 
دست آوردیم و به آن افتخار می کنیم.

  خطبه های آدینه



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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باقری  تجاری مهدی  “گروه  - مدیر  امین جم 
“مرکز  مجموعه  زیر  با  گروه  این  اینکه  بیان  با 
کامپیوتر  نماینده  تنها  عنوان  ایلیا”به  کامپیوتر 
های بدون کیس msi در فروش و خدمات پس 
گفت:  باشد،  می  جنوبی  خراسان  در  فروش  از 
کارخانه  بزرگترین  عنوان  به  ماتریکس  کارخانه 
 ALL IN( کیس  بدون  کامپیوترهای  تولید 
از  بالغ بر 47 درصد  ONE( در کشور است که 
 قطعات این کامپیوترها در داخل ساخته می شود.
پایان  تا  اینکه  بر  تاکید  با  باقری  مهندس مهدی 
امسال این میزان به 70 درصد خواهد رسید ، اضافه 
کرد: در سال جاری که مقام معظم رهبری نیز به نام 
»رونق تولید« نام گذاری کرده اند ، تالش کردیم با 
هماهنگی مسئوالن مربوطه ، برای بازدید تعدادی 
از مدیران ارشد و انفورماتیک ادارات استان از این 
کارخانه برنامه ریزی کنیم تا مدیران از نزدیک روند 

تولید این کاالی ایرانی را لمس کنند.
برتری کامپیوترهای بدون کیس 

اینکه   بیان  با  باقری«  بازرگانی مهدی  مدیر»گروه 
و  تولید  کامپیوتر  روزانه 400  ماتریکس  کارخانه 
350 نیروی استخدام شده دارد ، افزود: کامپیوتر 
های بدون کیس ALL IN ONE  ، بیش از 80 
درصد مصرف برق کمتر دارد و فضای کمتری را نیز 
اشغال می کند. مهندس باقری با اشاره به اینکه این 
سیستم ها دارای پورت های اتصال کامل تر است و 
قطعات نیز توسط خود شرکت با یکدیگر هماهنگ 
شده اند و اسمبل مهندسی انجام گرفته است، گفت: 
این سیستم ها بدون صداست و از نظر سخت افزاری 

کیفیت باالیی داشته و عمر طوالنی تری نیز دارد.
آماده همکاری با ادارات استان هستیم

باقری«  مهدی  تجاری  »گروه  کرد:  اظهار  وی 
آمادگی دارد با ادارات و شرکت های استان به طرق 
اوراق  با دریافت  مختلف همکاری داشته و حتی 
خزانه نیز ارائه خدمات کند. مدیر »گروه تجاری 
مهدی باقری« با بیان اینکه این امکان نیز وجود 

دارد که بنا به درخواست هرکدام از مدیران استان ، 
یکی از کامپیوترهای بدون کیس MSI  نو خود را 
 به مدت یک ماه برای بررسی تحویل دهیم ، گفت :
پس از یک ماه در صورت رضایت عقد قرارداد شده 

در غیر این صورت سیستم را تحویل می گیریم.
خرید از داخل ، باعث اشتغال زایی 

و رونق اقتصاد استان است
مهندس باقری با بیان اینکه تاکنون تمام مواردی 
که به این نحو ارائه خدمات کرده ایم موفق بوده 
است ، گفت : مطمئنا خرید از داخل باعث گردش 

اعتبارات در استان شده و به اشتغال زایی جوانان 
این مرز و بوم نیز کمک بسزایی می کند. مدیر “گروه 
تجاری مهدی باقری” با بیان اینکه به عنوان یک 
مجموعه بومی در استان تالش کردیم نمایندگی 
خدمات 70 درصد شرکت های کامپیوتری را جهت 
سهولت دریافت خدمات برای هم استانی های عزیز 
اخذ کنیم، گفت: به عنوان مثال یکی از زیرمجموعه 
های این گروه ، »کامرو« اپلیکیشن سرویس کار 
رایانه است که 8 اشتغال پایدار ایجاد کرده است.

اینکه خوشبختانه  بیان  با  باقری  مهندس مهدی 
اظهار کرد: داریم،  بومی خوبی  نخبه   کارشناسان 
نماینده  بهترین  موفق شدیم در دو سال متوالی 

ارائه خدمات شرکت green بین شهرستان های 
خاتمه  در  باقری  مهدی  مهندس  باشیم.  کشور 
افزود: با توجه به روند بد بازار و اشتغال در داخل 
استان از دست اندرکاران دولتی و اداری عاجزانه 
در  خود  فرزندان  از  حمایت  برای  خواهشمندیم 
این استان ، پشت بخش خصوصی را خالی نکنند. 
همیشه گفته و باز هم می گویم که هر خرید از 
خارج استان مساوی با دلسردی من و همکاران من 
در بخش خصوصی و از بین بردن یک فرصت شغلی 

در استان است.

نشست صمیمی با رئیس سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور 

وی افزود : با توجه به این که در این بازدید 3 نفر 
از اعضای هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای استان 
نیز حضور داشتند ، خوشبختانه با توجه به اهمیت 
رونق این صنعت در استان های کم برخوردار ، تنها 
با یک تماس تلفنی ، آقای مهندس اثنی عشری 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور شخصا 
در محل اقامت مهمانان حاضر شد و در نشست 
صنعت  این  فراروی  مشکالت  ایشان  با  صمیمی 
در استان بررسی گردید که جا دارد همین جا از 

زحمات و محبت ایشان تشکر و قدردانی کنیم. 

افق های روشنی برای گروه تجاری 
مهدی باقری دیده می شود

مهندس سید علیرضا 
حسینی ، مشاور توسعه 
دولت الکترونیک معاون 
و  معدن  صنعت،  وزیر 
که  نیز  کشور  تجارت 
فکر  خوش  جوانان  از 
و  هستند  بیرجندی 
مهمان ویژه این بازدید 
ارزشمند گروه  فعالیت های  از  تقدیر  بودند ضمن 
تجاری مهدی باقری، از حمایت مسئوالن حاضر در 
 برنامه بازدید از کارخانه ماتریکس قدردانی کرد و افزود : 
موفقیت هر کسب و کاری بزرگترین و زیبا ترین نمود 
تمام تالش ها و کوشش های کارآفرینانی است که 
مسیر پرتالطم و صعب العبوری را برای رسیدن به 
اهداف واالی خویش طی کرده اند و متاسفانه سختی 
ها و رنج های این مسیر اولین و کم فروغ ترین آثار 
حرکت ایشان است. کارآفرینانی که سربازان و فداکاران 

واقعی جنگ اقتصادی هستند و در وضع کنونی جامعه 
در خط مقدم این جنگ نابرابر حضور دارند.  در استان 
خراسان جنوبی یکی از کارآفرینانی که همواره در 
 مسیر نیل به اهداف واالیی همچون اشتغال زایی ، 

تالش های شبانه روزی  و بی وقفه ای داشته است  
تواند  می  حق  به  که  است  باقری  مهندس  آقای 
الگویی برای همه جوانان این مرز و بوم باشد. ایشان 
با درک صحیح از نیازمندی های بازار و نیز سرمایه 
گذاری فراوان در حوزه معرفی و تبلیغات محصوالت 
 تولید شده در کشور، عالوه بر اشتغال زایی در استان ، 
از  یکی  است.  نموده  تولید  رونق  به  کمک شایانی 
اقدامات پسندیده ایشان به جای هزینه های تبلیغاتی 
رایج ، صرف هزینه در راستای آموزش و آگاه سازی 
مشتریان و همچنین همکاران صنعت it در استان بوده 
است که به حق قریب به اتفاق همه فعاالن این صنعت 
حداقل یک بار در همایش ها ، سمینارها و بازدید های 
گروه تجاری مهدی باقری حضور داشته اند و از این 
گروه خاطرات خوب و آموزنده ای دارند. بنده در بازه 
زمانی نه چندان طوالنی ، حضور فعال گروه تجاری 
باقری را در خارج از مرزهای کشور ایران پیش بینی 
می کنم و قطعا در صنعت it  از اولین تجار استان 
خواهد بود که بازار افغانستان را فتح خواهد کرد. در 
پایان بر خود الزم می دانم از حضور ارزشمند مدیران 

محترم استان خراسان جنوبی در این بازدید که نشان 
از اعتماد و درایت ایشان و توجه ویژه به ایجاد اشتغال 
و حمایت از شرکت های بومی است، کمال تقدیر و 

تشکر را داشته باشم.

»کامرو« اپلیکیشن سرویس کار 
رایانه برای اولین بار در استان 

مهندس باقری خاطر نشان کرد: در راستای خدمات 
درخواست  عزیز،  همشهریان  به  بهتر  ها  رسانی 
سرویس کار رایانه که برای اولین بار در استان اجرا 
شده با نام “کامرو” تولید شده است. همشهریان عزیز 
می توانند با نصب این نرم افزار از اپلیکیشن های 
کافه بازار یا سیب اپ در هرکجای شهر با چند کلیک 

درخواست سرویس کار رایانه نمایند.
در پایان وی برخی فعالیت های گروه تجاری خود را 

به شرح ذیل معرفی نمود:
- فروشگاه اینترنتی دیجی سمساری به آدرس:

و  خرید  جهت   www.digisemsari.com
فروش تجهیزات دست دوم آی تی

 www.4soot.com فروشگاه اینترنتی چهار سوت  -
 سامانه ای با بیش از ۲500 قلم کاالدر همه زمینه ها
ال- سی  تی  خانه  های  فروشگاه  مجموعه   -

TCL)فروش لوازم خانگی ایرانی(
www.zarsorkh. فروشگاه اینترنتی زر سرخ -
com جهت معرفی محصوالت و سوغات استراتژیک 

استان شامل زرشک،زعفران،عناب و ... 
- مرکز کامپیوتر ایلیا با بیش از ۱5 سال تجربه
- اپلیکیشن درخواست سرویس کار رایانه

www.comro.com 

بازدید مدیران ارشد ادارات و IT استان از بزرگترین کارخانه
 تولید کامپیوترهای بدون کیس در کشور

با همکاری گروه تجاری مهدی باقری به عنوان تنها نماینده ماتریکس در استان صورت گرفت: 

عکس ها :  اکبرآبادی

به یک نفر جهت 
همکـاری در ساندویچی 

نیازمندیم.  
 09155612892
09159626514

کاغذ دیواری و کناف

 اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبی طبق بخشنامه شماره 58۲06 مورخ 95/4/5 و اصالحیه آن به شماره ۱34۲590 مورخ  96/5/۲5 در نظر دارد نسبت به تکمیل  پروژه 68 واحد خانه سازمانی بیرجند با زیربناي تقریبي 9000 مترمربع  واقع در شهرستان بیرجند به نشانی:  بیرجند - بلوار 
رجایي- خیابان مهزیار - 68 واحد خانه سازمانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از طریق مشارکت اقدام نماید. لذا ازکلیه سرمایه گذاران حقیقي/ حقوقي که داراي رتبه از سازمان برنامه و بودجه کشور مي باشند و یا درصورت نداشتن رتبه هاي مذکور با معرفي مجري ذیصالح واجد رتبه 
بندي  فوق دعوت به عمل مي آید در ساعات اداري جهت دریافت اسناد  به واحد انتشارات اداره کل به آدرس : بیرجند- انتهای خیابان شهید آوینی - میدان راه و شهرسازی - روبروی صدا و سیما - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی- ساختمان مرکزی مراجعه و اسناد ذیربط را دریافت 

و نسبت به تکمیل اسناد و پاکت های مربوطه طبق زمان اعالم شده در زیر اقدام و به واحد دبیرخانه اداره کل تحویل داده و رسید اخذ نمایند. 1- مبلغ تضمین شرکت در فراخوان : ۲/500/000/000  ریال  2- مهلت دریافت اسناد: از روز یکشنبه 98/08/۱۲  لغایت روز شنبه 98/08/۱8  3- مهلت 
بازدید از پروژه:  از تاریخ 98/08/۱۲ لغایت 98/08/۱8 از ساعت 8 الی ۱3 4-آخرین مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداري روز یکشنبه 98/09/03 - واحد دبیرخانه  5- تاریخ و محل بازگشایي پاکت ها:  ساعت 9 صبح روز دوشنبه 98/09/04 در محل اداره کل راه و شهرسازی واقع در انتهای بلوار 
شهید آوینی- میدان راه و شهرسازی- روبروی صدا و سیما - دفتر مدیرکل  6-پاکت ج متقاضیان درصورتي گشوده خواهد شدکه صالحیت کیفي آنها توسط کارگروه مربوطه احراز شده باشد. 7- نحوه قرارگیري اسناد و مدارك درپاکت ها : متقاضیان سرمایه گذاری بایستي با مطالعه دقیق کاربرگ شماره۲ 

)شرایط مشارکت( ، اسناد دریافتي فرم ها و مدارک الزم را طبق آن تکمیل و آنها را به همراه مدارک مورد نیاز در پاکت های شماره ۱)پاکت ارزیابی کیفی( و پاکت شماره ۲ )اسناد فنی حقوق و مالی شامل الف و ب وج( قرار داده و به آدرس فوق الذکر ارسال نمایند.
8-نحوه بازگشایی پاکت ها و اعالم برنده: ابتدا پاکت های ارزیابی کیفی کلیه متقاضیان اعم از حقیقی یا حقوقی گشوده شده و توسط کارگروه واگذاری بررسی و امتیاز داده خواهد شد،سپس متقاضیانی که حداقل امتیاز مربوطه را کسب نموده باشند )حداقل امتیاز= 65( ، نسبت به بازگشایی پاکت شماره 
۲ و بررسی اسناد فنی و حقوقی و پیشنهاد قیمت آنها اقدام خواهد شد. تذکر: به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضای مشروط یا مخدوش و به طور کلي اسناد ناقص و پیشنهاداتي که پس از انقضای مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جرئیات در اسناد مربوطه درج گردیده 

اداره ارتباطات واطالع رساني راه وشهرسازي استان خراسان جنوبیاست.  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره اداره کل 3۲۲38000 داخلی۲44 تماس حاصل فرمایید. آگهی فوق در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات نیز درج گردیده است.

آگهي فراخوان شناسایی سرمایه گذار اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

اجرای نمای ساختمان 
گرانولیت، رومی، شسته

  ۰۹۱۵۹۱۱۷۶۴۵ 
 زاهدی

 )کاغذ دیواری ، پارکت، بازسازی از صفر تا صد و ...(
اقساط 6 ماهه بدون کارمزد/ نقدی با تخفیف ویژه

دکوراسیـون کالسیـک

آدرس:خیابان 15 خرداد- حدفاصل مدرس و توحید
شماره تماس: ۰۹15755586۰ -۰۹15361۹877

32221101 - 09150907009 عرضه مستقیم گوشت بوقلمون تازه    با قیمت مصوب دولتـی    از تولید به مصرف

پیشنهاد می کنم این کتاب را در
 فروشگاه فیدیبو ببینید و بخرید

خیانت  همسران:
علل، نشانه ها و راه های پیشگیری

http://www.fidibo.com/book/
view/93461
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فیدیبو:کتاب خیانت همسران 
متاسفانه بخشی از جامعه را 

مردان و زنان متاهلی تشکیل
 داده که بر اثر شرایط 

جسمی و روانی...

قابل توجه همشهریان بیرجندی 
مشاوره،خرید و فروش ،بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها در مشهد مقدس  

۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  - جعفر خسروی


