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55 میلیارد ریال برای درمان اعتیاد در استان5شناسایی ماهانه ۳۶ بیمار سرطانی در استان 3شیوع آنفلوآنزا  در استان 

با پیگیری های مستمر یک سال اخیر  استاندار محقق شد ؛

 ۷۰۰۰۰۰۰۰۰
یورو سرمایه گذاری 
خارجی روی خط آهن

طرح راه آهن خراسان جنوبی مورد استقبال روس ها قرار گرفت

معتمدیان : پروژه راه آهن  سال ها به زمین مانده و به مرحله اجرا نرسیده بود و برای اینکه 
اعتماد عمومی مردم خدشه دار نشود زمانی که کلنگ پروژه را زدیم، عملیات اجرایی را 
نیز آغاز کردیم * هدف گذاری میان مدت ما این بود که شهرستان بیرجند را طی زمان بندی 
مشخص به ایستگاه یونسی متصل کنیم *  در سفر نوبخت به استان 25 میلیارد تومان به 
این پروژه اختصاص یافت که تخصیص 100 درصدی داشت و این در حالی بوده است که 
تخصیص های عمرانی استان همواره کمتر از 40 درصد است * درکمتر از سه ماه دو مصوبه 
در دولت که یکی منابع مالی خارجی و یکی منابع مالی داخلی بود تصویب شد که در نوع 
خودش بی نظیر است * در بحث توسعه استان باید به قدری پیگیری انجام شود و قدرت 
اقناع داشته باشیم که پروژه ها در معرض دید مسئولین کشوری قرار گیرد  ... مشروح در صفحه ۳

نماینده ولی فقیه در اجتماع ۱۰ هزار نفری بسیجیان خراسان جنوبی : 
بسیج تفکری الهی مقابل همه توطئه هاست

* رجب زاده

پروژه مقصر یابی 

این اولین بار نیست که در جمهوری 
اسالمی ایران قیمت بنزین افزایش 
پیدا می کند . نگاهی به تاریخ ایران 
نشان  اسالمی  انقالب  از  پس 
می دهد که در دوران نخست وزیری 
شهید رجایی، دولت جوان و انقالبی، 
برای تامین برخی از هزینه هایش 
اقدام به افزایش قیمت هر لیتر بنزین 
از یک تومان به سه تومان کرد. در 
آن مقطع زمانی مردم، حال و هوای 
انقالبی داشتند، به گونه ای بود که 
حاضر بودند برای تقویتش از  همه 
چیز خود بگذرند... ادامه در صفحه 2

 

 

 

هر پرونده ای دغدغه مردم 
شود، رسیدگی می کنیم

رئیسی : 

صفحه  2 

 یکدندگی روش 
پایداری هاست

طالیی : 

 نمی پذیریم که
 بگویید ما اختیار نداریم

قالیباف: 

صفحه  2 

صفحه  2 

دفتر مسافرتی همای خاوران
تنها نماینده رسمی تورهای سازمان

 بازنشستگی کشوری - مجری تخصصی تورهای زمینی

 قشـم  425 هزار تومان
همراه: 09302722532 - 05632204330   

آدرس: نبش معلم 16          

برنج صد در صد ایرانـی با ضمانت پخت
فقـط و فقـط کیلویـی ۱۳ هزار تومـان

۱۰ کیلویـی )۱۳۰ هـزار تومـان(
 پایین تر از برنج پاکستانی/ با کیفیت عالی و تضمینی

هایپـر تخفیف مارکت
خیابان غفاری، خیابان ظفر، نبش ظفر ۶

 09158۶47۳۶۳ - 09۳5212۳0۳0 زحمتکش 

عـزیزمان حاج علی خواجه
آرامش ابدی ات آرامش زندگی مان را ربود

 و اینک دلتنگی روزهای بی تو را فقط کنار سنگی سرد 
که پناه ماست، سپری می کنیم. 

دومین سالگرد آسمانی شدنت را با چشمانی اشکبار 
گرامی می داریم.  روحت شاد

همسر  وفرزندانت

گذر روزها، فاصله آخرین دیدارمان را به یک سال رسانید
در اولین سالگرد درگذشت پدر و برادر عزیزمان

شـادروان پـرویـز نـاصح
)بازنشسته بانک مسکن(

آییم. حضور شما  بزرگی اش گرد هم می  و  یاد مهربانی  به 
بزرگواران تسکین خاطر دلتنگ و اندوهگین ما و شادی روح 
عزیز سفرکرده مان است.به همین مناسبت جلسه یادبودی روز 
پنجشنبه 98/9/7 از ساعت 2:۳0 الی ۳:۳0 بعدازظهر  در 
محل مسجد حضرت محمد امین )ص( واقع در بیست 
 متری دوم مدرس، نبش نواب صفوی 12 برگزار می گردد.

  خانواده های: ناصح، رجایی، قاسمی،صالحی پور،میرزاده،چرخی و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تاثردرگذشت ناگهانی همسر و 
پدری مهربان چون آب و آینه صادق از سالله پاکان 

دکتر سید علیرضا اسالمی
 را به اطالع عموم می رسانیم:

بدین منظور جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 98/9/۶ 
از ساعت 15 الی 1۶ در محل مسجد صاحب الزمانی 
"عج" )خیرآبادنو( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما 
سروران ارجمند موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود.
دکتر سیده اقدس اصغری

 دکتر سید فرزان اسالمی و سید عرفان اسالمی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت فرزند عزیزمان شادروان 

سید محمدرضا زارعی )علوی صدر(
 دبیر آموزش و پرورش بیرجند

 )فرزند سید محمد علی زارعی- دبیر شیمی (
 مراسمی فردا پنجشنبه 98/9/7 از ساعت 14/45 الی 
15/45 در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می شود

 حضور سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم
 و تسلی خاطر بازماندگان می باشد.

خانواده های: زارعی )علوی صدر(، آیتی و سایر بستگان

مزایده عمومي )نوبت سوم(
اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان خراسان جنوبي در نظر 
دارد: محصوالت فرعي مرتعي )آنغوزه، آویشن و وشا( را در قالب 
طرح های بهره برداري ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 109800۳845000005 
واگذار نماید. 

مهلت ارائه پیشنهادها: از تاریخ 1۳98/9/6 لغایت 1۳98/9/17 ساعت 12 ظهر می باشد.
زمان و محل بازگشایي پاکت هاي مزایده: ساعت 9 صبح مورخ 1۳98/9/18 در محل 

سالن جلسات اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان خراسان جنوبي
دریافت اسناد تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و به پیشنهادهای 

خارج از سامانه در زمان بازگشایی به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
)ضمناً اصل ضمانت نامه معتبر بانکی پس از بارگذاری در سامانه به صورت فیزیکی 
)دستی( به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی- امور قراردادها 

تا تاریخ 1۳98/9/17تحویل نمایید.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري خراسان جنوبي                                 

آگهـی استخـدام
بدینوسیله به اطالع می رساند: شرکت معدنی مواد 

نسوز بیرجند در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز 
تعدادی راننده پایه یکم از طریق انجام مصاحبه جذب نماید.

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت ثبت 
نام و ارائه مدارک حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ 
انتشار آگهی به آدرس سربیشه، بلوار امام علی )علیه السالم(، 

شرکت معدنی مواد نسوز به امور اداری مراجعه نمایند.
شرایط: 1- دارا بودن گواهینامه پایه یکم 2- داشتن حداکثر ۳0 سال 
سن ۳- داشتن مدرک تحصیلی دیپلم 4- دارا بودن کارت پایان 
 خدمت 5- ارائه مدارک مورد نیاز جهت حمل و نقل و تردد جاده ای 
رانندگان( انجمن صنفی   )کارت هوشمند،کارت سالمت، عضو 

آگهی فراخوان تامین شتر شیری پر بازده
شرکت گسترش توسعه گری پردیس وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
قصد دارد: تامین قانونی 100 نفر شتر شیری آبستن و زاییده پربازده،  جهت تحویل به متقاضیان 

طرح های اشتغال زایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( را به فراخوان محدود بگذارد.
لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را به همراه یک چک رمزدار )پشتوانه دار( به مبلغ 
صد میلیون ریال در وجه شرکت گسترش توسعه گری پردیس حداکثر تا تاریخ 98/9/14 به دفتر 

شرکت گسترش توسعه گری پردیس در استان خراسان جنوبی تحویل دهید. 
تاریخ مصاحبه با متقاضیان 98/9/16 خواهد بود.

 احجام تا 20 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد.
نماینده شرکت در رد یا قبول برنده فراخوان اختیارات تام دارد.

شتر شیری آبستن سنگین - شتر شیری زاییده با حاشی یک ساله 
 شتر شیری زاییده با حاشی تازه زا

آدرس دفتر: بیرجند، پاسداران 4۶، پالک 1۶، طبقه دوم 
شماره تماس: 09158۶۶55۳5 - 05۶۳24۳۳11۳ آقای افشین

                                                                                                                                              برگـزاري شـب فرهنگـي شهرستـان قـاین
با برنامه های: 1. معرفی پیشینه شهرستان و پتانسیل های آن توسط آقاي رجبي 2.  معرفي صنایع دستی و جاذبه های گردشگری قاینات 3. شعرخوانی محلی توسط شاعر 

پیشکسوت آقاي حسن مختاری 4. برپایی نمایشگاه آثار و کتب نجیب ا... رجبی در حوزه قاین شناسی و تاریخ قاین 5. برپایی نمایشگاه آثار مولفین شهرستان قاینات
 6. اجرای موسیقی مقامی 7. اجراي مرشد خوانی

امروز چهارشنبه 6 آذر ماه 98 ساعت ۱8 الي 2۰ در محل جدید نمایشگاه بین المللي استان )جاده علي آباد(

معرفی برنامه های جنبی سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان جنوبی   

همراه با سیزدهمین نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی
شرح در صفحه 2

صفحه 5

عکس: نوفرستی
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پروژه مقصریابی 
*رجب زاده 

)ادامه از صفحه یک( حاضر بودند برای تقویتش از  همه 

چیز خود بگذرند و پول در این میان کمترین 
ارزش را داشت. بگذریم از اینکه در سال های 
بعد عملکرد و رفتار نامناسب و غیراصولی برخی 
مسئوالن، اختالس ها و ناکار آمدی ها از گرمای 
آن حس پرشورکاست و اعتماد مردم را به برخی 
مسئوالن کاهش داد. در زمان نخست وزیر جوان 
روش مهم و تاثیر گذاری که برای عملی شدن این 
تصمیم انتخاب شد بسیار مهم بود. دولت شهید 
رجایی با صداقت دالیل افزایش قیمت بنزین را 
با مردم در میان گذاشت و مردم نیز از این تصمیم 
دولت حمایت کردند اما امروز مسئوالن اجرایی 
کشور همین اعتماد را هم از مردم دریغ کردند. 
البته چون خودشان می دانند چه کرده اند و از 
ارتباط سالم آن سال های مردم و مسئوالن چیزی 
باقی نگذاشته اند.پس از حذف ساختار پارلمانی در 
کشور و روی کار آمدن سیستم ریاست جمهوری، 
روسای جمهور اسالمی ایران، هر کدام با توجه به 
شرایطی که جامعه و وضع اقتصاد ایجاب می کرد 
اقدام به افزایش قیمت حامل های انرژی کردند. در 
این میان در دولت نهم و دهم به ریاست محمود 
احمدی نژاد، حامل های انرژی بیشترین افزایش 
قیمت را پس از دوره شهید رجایی تجربه کردند. 
دولت احمدی نژاد همانند دولت رجایی با انتخاب 
رویه ای تقریبا مشابه پس از اعالم موضوع و در 
میان گذاشتن شرایط با مردم، از ماه ها قبل کشور 
را به سمت و سویی هدایت کرد که آحاد جامعه از 
شرایطی که در پیش بود آگاه باشند. همین سبب 
شد تا اتفاقات پس از سهمیه  بندی و افزایش قیمت 
بنزین به حداقل برسد. رویه ای که شاید اگر رئیس 
دولت یازدهم و دوازدهم نیز بدان عمل می کرد 
شاهد شلوغی های چند روز اخیر در کشور نمی 
بودیم. در این بین البته برخی از اعضای دولت 
بیشترین تقصیر را دارند. بیژن نامدار زنگنه وزیر 
نفت در راس لیست قرار دارد. زنگنه از ابتدای سال 
۱۳۹۸ در اظهارنظرهای متعدد اعالم کرده بود که 
دولت قصِد سهمیه بندی یا افزایش قیمت آن را 
ندارد. آخرین اظهار نظر زنگنه هم به سه روز پیش 
از آغاز سهمیه بندی بنزین باز می گردد، زمانی 
که اجرایی شدن این طرح را تکذیب کرد. مردم 
با مشاهده افزایش یکباره قیمت بنزین-تقریباً به 
همان نسبتی که در دولت رجایی اتفاق افتاده بود- 
این بار گمان کردند که سرشان کاله رفته است. 
هر چند اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، متهم 
اصلی، تیم رسانه ای دولت ... )ادامه در ستون مقابل(
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کاهشمصرفبنزینبعدازسهمیهبندی

ایرنا- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از کاهش ۱۹ میلیون لیتری مصرف بنزین بعد از اجرای طرح 
مدیریت مصرف سوخت خبر می دهد، در حالی که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی )راهور( گفته بود که 

با اصالح قیمت بنزین، ۱۱ میلیون لیتر به مصرف بنزین کشور اضافه شده  است.

قالیباف:نمیپذیریمکه
بگوییدمااختیارنداریم

قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
بیان اینکه نمی پذیریم که بگویید ما اختیار نداریم، 
گفت: نارسایی هایی که امروز وجود دارد به دلیل 

ضعف نظارت مجلس است.

چگونهپایمراجعتقلید
بهگرانیبنزینبازشد؟!

رئیس  اظهارات  درباره  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
جمهور در مورد گرانی بنزین گفت: »رئیس جمهور 
در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی گفت طرح 
 گرانی بنزین خوب پیش می رفت تا این که برخی 
 مراجع تقلید و  نمایندگان مجلس اعالم موضع کردند! 
تا دیروز مقصر درهمه امور دولت قبل بود! احتماال از 
امروز تا آخر دولت مقصر قوه قضائیه، سپاه، مراجع 

تقلید و نمایندگان مجلس خواهند بود.«

روحانی،امنیتیترین
رئیسجمهورکشوراست

محمد گلمرادی نماینده ماهشهر در نطق میان 
کردید  چه  شما  گفت:  دولت  به  خطاب  دستور 
که شاه بی شرف نکرد؟ شما امنیتی ترین رئیس 
جمهور این کشور هستید. رفتار شما در بعد امنیتی 
دوربین های  شما  بود.  آمیز  تردید  و  مشکوک 

اطالعاتی را تخریب کردید و از بین بردید.

طالیی:یکدندگیروشپایداریهاست

بیان  با  اصولگرا  سیاسی  چهره  مرتضی طالیی، 
اینکه تمام نیروهای منتسب به جریان اصولگرایی 
نپذیرفته اند که دور یک میز بنشینند و با هم حرف 
بزنند، گفت:  از زمانی که جبهه پایداری در جامعه نفوذ 
پیدا کرد، به نوعی یکدندگی روش شان بوده و همین 

مشکل ساز شده است.

هرپروندهایکهبهدغدغهمردمتبدیل
شود،بهسرعترسیدگیمیکنیم

رئیس قوه قضائیه گفت: این قول را می دهم هر 
پرونده ای که به هر دلیلی دغدغه مردم شده است 
به سرعت رسیدگی و نتیجه آن اطالع رسانی شود. 
ما وظیفه خود می دانیم که در کنترل قیمت ها به 
دستگاه های مسئول کمک کنیم و به دادستان ها نیز 
دستور داده ایم که این موضوع را با جدیت دنبال کنند.

با رفتن محمود حجتی از وزارت جهاد 
از  بطحایی  محمد  سید  کشاورزی، 
سیدحسن  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
قاضی زاده از وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، محمد شریعتمداری 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  از 
و  راه  وزارت  از  آخوندی  عباس 
مسعود  و  استعفا  دلیل  به  شهرسازی 
و  اقتصادی  امور  وزارت  از  کرباسیان 

دارایی و علی ربیعی از وزارت تعاون، 
کار و امور اجتماعی به دلیل استیضاح 
در کابینه دوازدهم و با توجه به اصل 
۱۳۶ قانون اساسی که تصریح می کند 
»رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل 
کند و در این صورت باید برای وزیر 
یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد 
ابراز  از  پس  که  صورتی  در  و  بگیرد 
از  نیمی  دولت  به  مجلس  اعتماد 

هیئت وزیران تغییر نماید باید مجدداً 
از مجلس شورای اسالمی برای هیئت 
وزیران تقاضای رأی اعتماد کند« اگر 
تغییرات ادامه یابد، روحانی با مشکل 
مواجه خواهد شد. در آن سوی میدان 
 ۱۹ دارای  دولت  اینکه  به  توجه  با 
وزارتخانه است و هنوز تشکیل وزارت 
نگهبان  شورای  سوی  از  بازرگانی 
تایید نشده رقم نصف کابینه به ۹/۵ 
رسیده و تنها با سه تغییر دیگر دست 
دولت خالی شده و باید مجددا اعضای 
بهارستان  به  را  خود  وزیران  هیئت 
رسانده و رای اعتماد دیگری از خانه 

ملت بگیرد.

تبلور مجدد رای اعتماد 
دوباره کابینه

تبلور مجدد رای اعتماد دوباره کابینه 

هر چند تا به امروز محقق نشده، اما 
این هشدار را روانه ساختمان ریاست 
می کند  پاستور  خیابان  در  جمهوری 
را  اعضایش  از  خود  مراقبت  باید  که 

افزایش و ساماندهی کند.
نمایندگان  برخی  فارس،  گزارش  به 
مجلس شورای اسالمی معتقدند سوء 
مدیریت در اجرای طرح سهمیه بندی 
از  ترکش هایی  دارای  احتمااًل  بنزین 
دیگر  عده ای  اما  باشد.  دولت  سوی 
عمومی  اقناع  عدم  کارشناسان،  از 
برای  ریزی  برنامه  عدم  نخبگانی،  و 
تهدیدات  مقابل  در  مردم  از  دفاع 
تعطیلی  و  باخته  خود  اغتشاشگران 
اینترنت بین الملل از زمان آغاز طرح 
نابسامانی  یک  از  نشان  را  تاکنون 
از سوی دولت  اداره کشور  در  عمیق 

تدبیر و امید می دانند.

وزرایکبهیکدرصفاستیضاح!

در حالی آخرین آمارها نشان می دهد 
نفر  میلیون  دو  به  نزدیک  تاکنون  که 
بسته  دریافت  برای  خود  درخواست 
که  کرده اند  ثبت  را  دولت  حمایتی 
رفاه  معاون   ، میدری  احمد  توضیحات 
وزارت تعاون، کار و ر فاه اجتماعی  نشان 
می دهد اصرار برای دریافت این بسته 
بدان معناست که مجوزهای الزم برای 
بانکی  تمامی حساب های  به  سرکشی 
و سبد سهام و ... از سوی فرد متقاضی 
به  نزدیک  جمعیتی  می شود.  صادر 
۶۰ میلیون نفر در مرحله اول مشمول 
دریافت این اعتبار هستند، به این ترتیب 
فاقد  مرحله  این  در  ایرانی  میلیون   ۲۴
این  از  برخورداری  برای  الزم  شرایط 

اعتبار تشخیص داده شده اند.

فهرست  از  حذف  شاخص های 
دریافت کنندگان چیست؟

یا  برخورداری  شاخص های  چند  هر   
عدم برخورداری از این بسته حمایتی 
حاال   اما  است  نشده  اعالم  پیش تر 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  رفاه  معاون 
اجتماعی این شاخص ها را اعالم کرده 
است. وی تاکید می کند: کسانی که 
دارای خودرویی با قیمت باالتر از ۲۵۰ 
میلیون تومان، واحد مسکونی با قیمت 
باالتر از یک میلیارد و دویست میلیون 
تومان در تهران و ۹۰۰ میلیون تومان 
در شهرستان ها، حکم حقوقی باالتر از 
۵ میلیون تومان، دارا بودن بیش از یک 
شاغل در خانواده و ... هستند، مشمول 
دریافت این بسته حمایتی نخواهند بود.

با توجه به توضیحات وی روشن می 
شود خانوارهایی که دارای یک خانه، 
شخص  یک  و  مسکونی  واحد  یک 
از  در حداقل ممکن هستند،   ، شاغل 
نخواهند  بهره ای  حمایتی  بسته  این 
برد و یارانه پرداختی به آنها در همان 
در  ای  یارانه  بنزین  لیتر  محدوده ۶۰ 
برای  درآمدی  سقف  است.  ماه  یک 
عدم برخورداری از این اعتبار نیز طبق 
خانوار  است:  شرح  این  به  محاسبات 
یک نفره ۴۸ میلیون تومان در سال، 
در  تومان  میلیون   ۶۰ نفره  دو  خانوار 
سال، خانوار سه نفره ۷۲ میلیون تومان 
میلیون   ۸۴ نفره   ۴ خانوار  سال،  در 
میلیون   ۹۶ نفره   ۵ خانوار  و  تومان 

تومان در سال است.

چرا شمار شکایات باالست؟
میدری در پاسخ به این سوال که چرا تعداد 
افرادی که متقاضی این بسته حمایتی 
هستند تا این میزان باالست، گفت: درکی 
که افراد جامعه از وضعیت مالی خود دارند با 
درکی که دولت و مسئوالن دارند متفاوت 
است. طبق آمار کسانی که در پایان سال 
۱۳۹۷ ، دارای درآمدی بیش از ۴ میلیون 
تومان در ماه هستند، در ۳۰ درصد باالیی 
جامعه قرار می گیرند پس می بینید در کل 
کشور شاخص های برخورداری با آنچه 

مردم حس می کنند، متفاوت است. 

متقاضیانبستهحمایتمعیشتیچهمجوزهاییبهدولتمیدهند؟

)ادامه سرمقاله ( است که در بخش اطالع رسانی ضعیف 

ترین نمره را کسب کرده ، به هر حال اتفاقی است 
که رخ داده و گذشته است، اتفاقی که البته رد آن به 
این زودی ها پاک نمی شود. اما اینکه بخواهیم در 
تصمیمی که با اشتراک نظر سران سه قوه عملیاتی 
شد دولت را  به تنهایی مقصر جلوه دهیم کمی دور 
از انصاف است. در این بین، مسئوالن دیگر قوا نیز 
هرکدام به اندازه ای که در رتق و فتق امور کشور 
سهم داشتند، در وقوع اتفاقات اخیر سهیم بوده اند. 
اما حاال و با خوابیدن نسبی التهابات بنزینی در جامعه، 
مجلسی ها ماجرایی را شروع کرده اند که بس بی 
فایده است. برخی از آنها با طرح سوال و استیضاح از 
وزرای کابینه تالش می کنند تا خود را بی خبر و بی 
گناه معرفی کنند. گناه بی خبری مجلسی ها به عنوان 
نمایندگان مردم، کمتر از رفتار نسنجیده دولتی ها 
نیست. در شرایطی که جامعه ایران روزهای پر التهابی 
را سپری می کند و دشمنان کشورمان از کوچک و 
بزرگ با هم متحد شده اند تا ایران اسالمی را به زمین 
بزنند، کشور بیشتر از هر چیز نیازمند اتحاد و وحدت 
در قوای سه گانه است. مجلس این روزها چنان بر 
دولت می تازد که گویی دولت با اقدامی غافلگیرکننده، 
نه فقط مردم که نمایندگان شان را هم شوکه کرده 
است. صد البته دست ها در این بازی برای مردم رو 
شده و حتی مفهوم نوشدارو را هم تداعی نمی کند.

استیضاح چندین وزیرپس ازخوابیدن غائله اعتراضات 
نسبت به طرح سهمیه بندی چه معنایی دارد؟ اگر این 
وزرا کارآمد نبودند چرا قبل از اجرای این طرح برای 
استیضاح و سوال اقدام نکردند؟ چه خوب بود خیلی 
قبل از این ها زنگنه را که بسیاری از اقداماتش چون 
قرارداد کرسنت، سوال برانگیزاست، زیر نظرمی گرفتند 
و حتی حذفش می کردند. آیا مجلس برای حذف یا 
اخطار دادن به وزرا دلیل دیگری جز سهمیه بندی 
بنزین ندارد؟ این بار هم در جستجوی مقصر هستیم 
همان کاری که پس از سقوط هواپیماهای فرسوده 
انجام می دهیم، ابتدا پس از کشاندن این و آن پشت 
میز پاسخگویی ، همه چیز را به بعد از یافتن جعبه 
سیاه موکول می کنیم و دست آخر خلبانی که کشته 
شده را مقصر حادثه اعالم می کنیم و تمام. حاالهم 
روش چنین چیزی است.یافتن یک مقصر برای بستن 
پرونده ای که دیگر بسته شده است. باید بپذیریم که 
اگر اجرای این طرح در شرایط کنونی اشتباه بوده، یک 
نفر مقصر نیست و صاحب نظران و سرانی که در 
جلسه سه قوه با اجرای آن موافق بوده اند از قاعده 
استیضاح  و اخطار و حذف مستثنی نیستند.پس آقایان 
مجلسی اگر در تعیین زمان اجرای طرح و نحوه 
عملیاتی کردن آن اشتباهی می بینید که قاعدتا باید 
ببینید ، همه از مردم عذرخواهی کنید و نگذارید ابزار 
قانونی مجلس برای نظارت بر دولت بازیچه سیاسی 
بازی ها شود. صداقت اصلی مهم در سیاست است، 

شما بهتر از ما می دانید.

32446666/32424320-2
برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید
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آگهيمزایدهیکقطعهزمینباکاربريکارگاهيدرشهرطبس)بهصورتنقدي()نوبتاول(
ادارهکلراهوشهرسازياستانخراسانجنوبي

اداره كل راه و شهرسازی استان در نظر دارد: در اجراي ماده 9 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن يك قطعه زمين با كاربري كارگاهي در شهر طبس را به صورت نقدي از طريق مزايده به 
فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت بازديد به اداره راه و شهرسازي طبس مراجعه نمايند. ضمناً كليه مراحل مزايده اعم از دريافت و تحويل اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )سامانه ستاد  
)www.setadiran.ir مي باشد. ضمناً جهت عضويت در سامانه فوق با دفاتر پيشخوان دولت منتخب در سايت مذكور تماس حاصل نمايند. تاريخ توزيع اسناد شركت در مزايده از تاريخ 98/09/06 

لغايت 98/09/23 مي باشد و تاريخ بارگذاري اسناد در سامانه تا تاريخ 98/10/02 مي باشد.
متقاضيان محترم عالوم بر ثبت نام از طريق سامانه ستاد مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل حداكثر تا پايان وقت اداری تاريخ 98/10/02 

به دبيرخانه مركزی ارسال نمايند. ضمناً در روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده يك قطعه زمين كارگاهي شهر طبس 
تذکرات:پاكت الف( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد )اصل فيش بانكي( به شماره شباي حساب 

4001037106372777 با شناسه واريز 978286500130000000000000000030  نزد بانك مركزي به نام سازمان ملي زمين ومسكن
 پاكت ب ( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي با امضاء متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانتنامه بانكي يا فيش واريزي  4- تصوير 
آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرين تغييرات براي اشخاص حقوقي 5- گواهي نمونه امضاء مديران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشی 
به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند . 2- به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد 

مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 3- بديهی است واگذاری زمين به برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد واگذاری و با رعايت شرايط مندرج در قرارداد خواهد بود .
4- برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت پرداخت مبلغ نقدی به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي 
را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند عدم پرداخت بهای ملك در مهلت مقرر به منزله انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در اين صورت 

سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت. 5- كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد. 
6- بازگشايي پاكات راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/10/04 در محل اداره كل انجام خواهد شد. 

7- كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.
مشخصاتملکموردنظر
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ك

مساحت عرصهپالک ثبتی
)مترمربع(

كل قیمت پايه 
مزايده )ريال(

مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده 5 
آدرس ارسال مدارکآدرس ملكدرصد قیمت پايه مزايده )ريال(

1820 فرعي از كارگاهي
طبس - زيباشهر )به شرح كروكي 468913152.893.000.000144.650.000 اصلي

موجود در اسناد مزايده(
بیرجند ،بلوار شهید آويني ،بلوار جام جم ، اداره كل 
را ه و شهرسازي خراسان جنوبي ، ساختمان مركزي

ادارهارتباطاتواطالعرسانيادارهکلراهوشهرسازيخراسانجنوبي

به حكايت محتويات پرونده 9809985610200398 كه در اين شعبه دادگاه تحت رسيدگی می باشد، 
اعالم گرديده متوفی فوت فرضی به نام حميد غفرانی فرزند عبدالصمد شماره شناسنامه 212 متولد 
1320 از 60 سال قبل غايب و ناپديد شده و هيچگونه خبری از نامبرده در دست نيست. لذا بدين وسيله 

ضمن اعالم مراتب از كليه كسانی كه خبری از غايب ياد شده دارند، دعوت می شود اطالعات خود را به نحو مقتضی 
در اختيار اين دادگاه قرار دهند تا حقی از كسی تضييع نگردد. اين آگهی سه نوبت متوالی هر يك به فاصله يك ماه 
در اجرای ماده 1023 قانون مدنی در امور مدنی منتشر می گردد. بديهی است چنانچه يك سال از تاريخ اولين اعالن 

)نشر آگهی( حيات غايب ثابت نشود، حكم موت فرضی او صادر خواهد شد.
استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - خیابان طالقانی - مجتمع شورای حل اختالف شهرستان بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

***همراهباسیزدهمیننمایشگاهکتاب***
* جهت بهره مندی از تخفيف نمايشگاه  ، می بايست ازغرفهبانکشهر واقع در سالنiنمایشگاه ، 

با ارائه كارت ملی ، بن كارت تهيه فرمایید.
 * با  ارائه كارت ملی ، براساس مقطع تحصيلی  ، ميزان بن اختصاص يافته تعيين می گردد.  ) مقطع تحصيلی تا كارشناسی

 500/000 ريال - مقطع كارشناسی 1/000/000 ريال - مقطع كارشناسی ارشد به باال 1/500/000 ريال(  
* سيزدهمين نمايشگاه كتاب استان تا روز جمعه 8 آذرماه  از ساعت 15/30 الی 21/30  داير می باشد .

* در روز پنجشنبه و جمعه نمايشگاه كتاب عالوه بر بعدازظهر،  صبح از ساعت 9 الی 11 نيز داير است.
* در سيزدهمين نمايشگاه كتاب  ، انتشارات می بايست 10 درصد تخفيف را عالوه بر 20 درصد تخفيف 

بن كارت اعمال نمايد ،  در مجموع می توانيد از30%تخفیف بهره مند گرديد.
 * با مراجعه به غرفه اطالع رسانی مستقر در نمايشگاه كتاب ، تراكت بانك اطالعاتی ناشرين، موضوعات كتب ، 

راهرو و غرفه استقرار انتشاراتی ها را  دريافت نماييد. 
* غرفه كودك و نوجوان با همكاری اداره كل كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان با هدف فرهنگ 
سازی كتاب و كتابخوانی و عالقه مند كردن فرزندان تان به مطالعه اقدام به برگزاری برنامه های فرهنگی ، 

آموزشی و سرگرم كننده می نمايد.
* در سيزدهمين نمايشگاه كتاب  ، غرفه هايی از قبيل توان يابان، اداره كل كتابخانه های عمومی ، پژوهشگاه 

جابربن حيان نيز حضور دارند.
* امشب ساعت 20- 18 در غرفه برنامه های جنبی شبفرهنگیقاینبابرنامههای : 1- معرفی 
پيشينه شهرستان  قاين و پتانسيل ها 2- معرفی صنايع دستی گردشگری قاينات  3- شعرخوانی محلی 
توسط شاعر پيشكسوت آقای حسن مختاری 4- برپايی نمايشگاه آثار وكتب آقای نجيب ا... رجبی در حوزه 
 قاين شناسی و تاريخ قاين 5- برپايی نمايشگاه آثار مولفين شهرستان قاينات 6- اجرای موسيقی مقامی

7- مرشد خوانی برپا خواهد گرديد.  
* امروز در غرفه كودك و نوجوان برنامه های روخوانی كتاب ، نمايش خالق ، كاردستی ، نقاشی ، شعرخوانی 

اجرا خواهد گرديد .
* برای رفت و برگشت همشهريان به نمايشگاه كتاب ، اتوبوس در ميدان ابوذر مستقر و به صورت ساعتی 

ارائه خدمت می نمايد. 
* جهت جلوگيری از اتالف وقت شما  امكان جستجوی انتشاراتی های كشوری حاضر در نمايشگاه و كتب 
موجود از طريق نصب اپليكيشن درج شده در سايت www.icfi.ir  )در خانه ، محل كار و...( از زمان شروع 

نمايشگاه فراهم گرديده است.  
* در طول برگزاری نمايشگاه كتاب، غرفه پژوهش ، مشاهير و مفاخر استانی با هدف معرفی مفاخر و مشاهير 

استان و كتب منتشره استانی ارائه خدمت خواهد نمود.
* در نمايشگاه امسال كتاب هايی با موضوعات علمی، پزشكی، دانشگاهی، حقوق، زبان، عمومی، كمك 

درسی، كشاورزی، كودك و نوجوان ، هنر و... ارائه خواهد گرديد.

کمیتهاطالعرسانیسیزدهمیننمایشگاهبزرگکتاب-ادارهکلفرهنگوارشاداسالمیخراسانجنوبی
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مسابقهعکاسی“همراهبایارمهربان”درخراسانجنوبیبرگزارمیشود

ایسنا- معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: مسابقه عکاسی “ همراه با یار مهربان”، همزمان با برپایی سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان 
برگزار می شود. زمزم اظهار کرد: این مسابقه، از یکشنبه ۳ آذر آغاز و تا ۷ آذر ادامه دارد. وی ادامه داد: عالقه مندان به شرکت در مسابقه، عکس های خود از حضور در 
ـ  باش در صفحه شخصی اینستاگرام منتشر و صفحه اینستاگرامی سیزدهمین نمایشگاه کتاب را  با شناسه Birjandbook @ تگ کنند. نمایشگاه را با هشتگ #  باکتاب 

شیوعآنفلوآنزا
دراستان

ایرنا - مدیر مبارزه با بیماری های دانشگاه 
آنفلوآنزا  گفت:  بیرجند  پزشکی  علوم 
سایر  همانند  هم  جنوبی  خراسان  در 
استان های کشور شیوع پیدا کرده است لذا 
مردم نسبت به رعایت نکات بهداشتی دقت 
کنند. مجید شایسته افزود: بیماری آنفلوآنزا 
حاد و ویروسی است و در گروه های سنی 
کودک و مسن، بیماری های خاص، قلبی 
و کلیوی امکان ایجاد عوارض و مرگ و 
میر وجود دارد. وی اعالم هرگونه آمار در 
این زمینه را منوط به اعالم مرکز مبارزه 
با بیماری های وزارت بهداشت دانست و 
گفت: تب شدید باالی ۳۸ درجه، سردرد، 
گلودرد و بدن درد غیرمعمول از مهمترین 
عالئم این بیماری است. شایسته با بیان 
اینکه معموال کودکان هسته اولیه انتشار 
این بیماری هستند، اظهار کرد: والدین 
نسبت به آموزش رعایت نکات بهداشتی 
به دانش آموزان اقدام کنند و در صورت 
بیماری ضمن مراجعه به پزشک  بروز 
مایعات  از  استفاده  و  کودک  استراحت 
فراوان را در دستور کار قرار دهند. وی 
تصریح کرد: با توجه به شیوع ویروس 
آنفلوآنزا مردم از مسافرت های غیر ضرور 
خودداری کنند و شست و شوی دست ها 
را در اولویت خود و خانواده قرار دهند.

جنوبی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل 
هم گفت: با توجه به فصل بروز آنفلوآنزا 
جنوبی  خراسان  اما  پرندگان  حاد  فوق 
عاری از هرگونه بیماری در بحث طیور 
است. محمد اصغر زاده اظهار کرد: تمامی 
آموزش های الزم در بحث بهداشت و 
مراقبت از ابتدای امسال صورت گرفته و 
هیچ یک از مرغداری های استان درگیر 
این بیماری نشده اند. وی در ادامه افزود: 
این موضوع به غیر از مرغداری ها در مورد 

حیوانات خانگی هم صدق می کند.

 خبر ویژه

سالم چند ماهه متأسفانه کل آب شهر 
و  لجن  بوی  شدت  به  گلشن  طبس 
تعفن میده ولی هیچکس کاری نمی کنه 

خواهشا به داد ما برسید.
9۳۸...۷52
بسته  معیشتی رو به کارگر ساختمانی که 
هیچوقت تو هیچ حسابی 1 میلیون به باال 
نداشته، نه خونه داره ونه ماشین، ندادن؟ 
فقط به کسایی دادن که بهشون نیاز داشتن.
9۳۳...۷6۷
فرهنگیان  بندی  رتبه  طرح  سالم  با 
ُمسکنی ناکارآمد، بر دردهای دیرین است،  

که یکبار تجربه شده است.
915...۷۸4
ضمن تبریک چهلمین سالگرد تاسیس 
بسیج به همه بسیجیان ساکنان روستای 
جمشید آباد برای رفع مشکل فروریختگی 
یکی از چاه های قنات روستا که باعث 
برای حضور  گردیده  آب دهی  کاهش 
سازمان بسیج لحظه شماری  می کنند.
915...۸04
اداره راه و شهر سازی چرا نام مزاررا  از تابلوی 
روستای مزارساقی حذف کردین و ساقی 
تنها را نوشتید؟  لطفا تابلو را عوض کنید.
910... ۸6۸

آیا کسی به عملکرد مأمورین راهنمایی و 
رانندگی نظارت داره؟ تماس می گیریم 
موردی گزارش میدیم یا اینقد دیر میان 
که طرف رفته یا وقتی میان ما رو به 
مقابل  طرف  میکنن.  دعوت  سازش 
شنوی  حرف  و  سازگاری  شرایط  اگه 
داشت که با کمال احترام به توافق می 
رسیدیم. چرا دیگه وقت خودمونو صرف 
کنیم تماس بگیریم و ۳ ساعت منتظر 
اصولی  که  داریم  انتظار  بشینیم.  شما 
برخورد کنید، من هر روز می خوام برم 
سرکار سر جای پارک و سد معبر باید 
زنگ بزنم 110 که یا به موقع نمیان یا 
هم هربار یک مأمور میاد و با خنده و 
مالیمت  به طرف میگه ماشینتو بردار 
رد بشن! همین؟حداقل یبار یه جریمه 
ای یه تذکر جدی. هر روز ما همسایه 
ها داستان داریم چقد دیگه باید گفت. یه 
کم بخودتون بیاید همه چیز که شوخی 

نیست گاهی جدی تر برخورد کنید.  
9۳۷...۷۷0

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

در  که  پروژه ای  جنوبی،  خراسان  راه آهن 
سال های اخیر بر زمین مانده بود طی یک 
سال گذشته با تدبیر و پیگیری استاندار روند 
رو به رشدی پیدا کرد و حاال حتی روس  ها 
برای  مشارکت در اجرای این پروژه آماده 
اظهار  معتمدیان   ایسنا،  گزارش  به  اند.. 
کرد: پروژه راه آهن شرق کشور به عنوان 
یکی از پیشران های توسعه شرق کشور از 
دو، سه دهه اخیر مطرح بوده و اگر سند 
توسعه شرق کشور را مطالعه کنیم یکی از 
طرح های مهم بحث کریدور ملی است. 
وی با اشاره به اینکه کریدور از چابهار آغاز 
می شود و سپس از طریق زاهدان، نهبندان، 
بیرجند ادامه یافته و به شبکه ریلی خراسان 
رضوی که یونسی و گناباد است، متصل 
که  پیگیری هایی  در  کرد:  بیان  می شود، 
انجام شده هدف گذاری میان مدت ما این 
بود که شهرستان بیرجند را طی زمان بندی 

مشخص به ایستگاه یونسی متصل کنیم.
معتمدیان با بیان اینکه هدف این بود که 
دریای عمان و اقیانوس هند به کشورهای 
آسیای میانه وصل شود، افزود: این کریدور 
بلکه  نیست،  داخلی  موضوع  یک  صرفا 
یک کریدور بین المللی است که عالوه بر 
سودی که نصیب کشور می کند، کشورهای 
مختلف نیز از آن بهره مند می شوند و یک 
تحول در اوضاع شرق کشور ایجاد خواهد 
کرد. وی بااشاره به اینکه این پروژه اکنون 
در حال انجام است و خراسان جنوبی تنها 
استانی بود که هیچ گونه عملیات اجرایی در 
این سال ها در حوزه راه آهن در آن انجام 
نشده بود، تصریح کرد: 4 میلیارد و ۳00 
میلیون تومان ردیف بودجه اعتباری برای 
استان در نظر گرفته شد که بسیار کم بود.

طرح  مطالعات  اینکه  بیان  با  معتمدیان 
انجام شده بود اما اقدامی صورت نگرفته 

بود، ادامه داد: در خراسان جنوبی با وجود 
پیگیری زیادی که صورت گرفت، عمال 
نداشتیم.  اجرایی  عملیات  برای  توفیقی 
وی اظهار کرد: در این دوره هدف گذاری 
کرده تا در مرحله اول شهرستان بیرجند به 
عنوان مرکز استان به شبکه ریلی متصل 
شود که در این زمینه پیگیری های بسیاری 
از طریق وزیر راه و شهرسازی و معاونان 
مربوط، مدیران راه آهن و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه انجام شد. استاندار با اشاره 
خراسان  استانداری  مالقات  و  رایزنی  به 
جنوبی با معاون اول رئیس جمهور، بیان 
به  منجر  پیگیری ها  این  نتیجه  در  کرد: 
آغاز عملیات اجرایی قطعه ۳2 کیلومتری 
از بیرجند به یونسی شد.معتمدیان با اشاره 
و  روستا  ملی  روز  همایش  برگزاری  به 
عشایر در مهر امسال در استان، افزود: با 
حضور معاون اول رئیس جمهور کلنگ زنی 
راه آهن انجام شد و شرکتی که در مناقصه 
وزارت راه و شهرسازی بود، در این پرژوه 
مستقر شد. وی ادامه داد: این پروژه سال ها 
نرسیده  اجرا  مرحله  به  و  مانده  زمین  به 
مردم  عمومی  اعتماد  اینکه  برای  و  بود 
خدشه دار نشود زمانی که کلنگ پروژه را 

زدیم، عملیات اجرایی را نیز آغاز کردیم.

توجهویژهدولتبهپروژه
راهآهنخراسانجنوبی

رئیس  دولت،  توجه  به  اشاره  با  استاندار 
این  به  شهرسازی  و  راه  وزیر  و  جمهور 
پروژه، افزود: در بحث توسعه استان باید 
به قدری پیگیری انجام شود و قدرت اقناع 
داشته باشیم که پروژه ها در معرض دید 

مسئولین کشوری قرار گیرد.
معتمدیان با بیان اینکه پروژه راه آهن در نوع 

خود پروژه ای بی سابقه در استان بود، تصریح 
کرد: طی سه ماه دو مصوبه دولت در رابطه با 
راه آهن استان داشتیم که یک مصوبه تشکیل 
کنسرسیوم با حضور پنج شرکت راه سازی و 
راه آهن بود و مقرر شد قطعه بیرجند به گناباد 
انجام شود. وی ادامه داد: سهم کنسرسیوم 
20 درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۷0 

درصد و سهم دولت 10 درصد بود که در 
همان ابتدا با قطعه ای که آغاز کردیم دولت 
را پای کار آوردیم و شرکتی که پیمانکار پروژه 
بود نیز به کنسرسیوم پیوست و اکنون با شش 
شرکت کار می کند.استاندار بیان کرد: در سفر 
دکتر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور به استان 25 میلیارد تومان به این پروژه 
اختصاص یافت که تخصیص 100 درصدی 
بود، چراکه  بی نظیر  نوع خود  در  و  داشت 
تخصیص های عمرانی استان همواره کمتر 
از 40 درصد است. معتمدیان ادامه داد: در دو 
ماه اخیر آغاز عملیات اجرایی راه آهن باعث 
ایجاد امید در دل مردم شده و زمینه کار و 
اشتغال را فراهم کرده چراکه شرکت هایی که 
در استان حضور دارند، از ماشین آالت و نیروی 

کار استان استفاده می کنند و رفت و آمدها به 
استان زیاد می شود که این از نتایج فعال شدن 
کارگاه های عمرانی است.وی با بیان اینکه 
در روزهای اخیر مصوبه ای در دولت مبنی 
بر استفاده از منابع مالی خارجی برای پروژه 
زاهدان به بیرجند و بیرجند به گناباد تصویب 
شد که کار بزرگی بود، بیان کرد: کمتر از سه 

ماه دو مصوبه در دولت که یکی منابع مالی 
خارجی و یکی منابع مالی داخلی بود تصویب 

شد که در نوع خودش بی نظیر بود.

روسهادرپروژهراهآهن،
پایکارآمدند

مصوبه  این  براساس  داد:  ادامه  معتمدیان 
حدود 2 میلیارد یورو از کشور روسیه منابع 
مالی اخذ خواهد شد و برای این مبلغ چهار 
طرح تصویب شد که در سازمان برنامه و 
بودجه کشور دو طرح مربوط به طرح های 
قطار  واگن  خرید  طرح  یک  نیروگاهی، 
بیشترین  که  یک طرح  و  تهران  شهری 
تخصیص را دارد مربوط به راه آهن زاهدان 

ـ بیرجند و بیرجند به مشهد است.وی با بیان 
اینکه خوشبختانه این مبلغ عدد قابل توجهی 
است و از این طریق ۷00 میلیون یورو به 
پروژه استان اختصاص داده می شود، تصریح 
کرد: این پروژه در سال های گذشته تنها روی 
کاغذ بود و با پیگیری های مستمر یک سال 
اخیر و توجه مسئوالن دولت به استان این 
هدف محقق شد.استاندار بیان کرد: هفته 
گذشته هیئتی از دولت با مسئولیت وزیر 
نیرو که رییس کمیسون مشترک اقتصادی 
ایران و روسیه می باشد، عازم روسیه شدند 
که با مذاکراتی که صورت گرفت چهار طرح 
به ویژه طرح راه آهن خراسان جنوبی مورد 
استقبال روس ها قرار گرفت. معتمدیان ادامه 
داد: روسیه اعالم آمادگی کرده که در منابع 
مالی و نیز در مراحل اجرایی در پروژه راه آهن 
استان ورود پیدا کنند. وی با بیان اینکه برای 
توسعه شرق کشور به زیرساخت هایی نیاز 
داریم، تصریح کرد: راه آهن در اشتغال و نیز 

در توسعه منطقه تاثیر بسزایی دارد.
استاندار با بیان اینکه این پروژه در بحث 
است،  تاثیرگذار  فوق العاده  کاال  ترانزیت 
افزود: این پروژه از حالت بن بست خارج شده 
است. معتمدیان با اشاره به اینکه در حال 
حاضر خراسان جنوبی از لحاظ زمینی و ریلی 
در بن بست قرار دارد، اظهار کرد: با افتتاح 
این پروژه در مسیر کریدورهای بین المللی 
قرار می گیریم. وی با بیان اینکه معادن در 
بحث رونق اقتصاد شرق کشور تاثیرگذارند، 
ریلی  نقل  و  حمل  سیستم  کرد:  تصریح 
خواهد  بسزایی  تاثیرات  معادن  توسعه  در 
داشت. استاندار با اشاره به اینکه خراسان 
الهی  مواهب  از  برخوردار  استانی  جنوبی 
است، یادآور شد: دولت نیز توجه ویژه ای به 
خراسان جنوبی دارد و این توجه باعث شد تا 

پیگیری ها نتیجه بخش باشد.

با پیگیری های مستمر یک سال اخیر  استاندار محقق شد ؛

۷۰۰۰۰۰۰۰۰یوروسرمایهگذاریخارجیرویخطآهناستان

سنا
 : ای

س
عک

روزنامه آوا برگزار می کند ؛ 

نشستپرسشوپاسخ
مردمومسئوالن

این هفته با حضور جناب آقای بخشی پور
مدیرکل اوقاف  و امور خیریه استان خراسان جنوبی

 هم استانی های عزیز می توانند سواالت، 

انتقادات و پیشنهادات خود را در زمینه فعالیت های این حوزه به روش های 

ذیل مطرح و پاسخ خود را دریافت کنند

ارسال پیامک به سامانه  3000272424
ارسال پیام در پیام رسان مجازی به شماره 09017245463

ارسال فکس به شماره  32234583
تماس تلفنی و طرح مشکل  با شماره 32224582 داخلی 201

و حضور در دفتر روزنامه و طرح سوال در روز  چهارشنبه 
مورخ  6 / 9 / 98  از ساعت 13  الی  14

آگهيمزایدهاجارهوبهرهبرداريموقتیكقطعهزمینباکاربريتاسیساتزیربنایيدرشهرطبس)نوبتاول(
ادارهکلراهوشهرسازياستانخراسانجنوبي

 اداره كل راه و شهرسازی استان در نظر دارد: يك قطعه زمين با كاربري تاسيسات زيربنايي واقع در شهر طبس را از طريق مزايده و به صورت اجاره و بهره برداري موقت از اراضي واگذار نمايد. متقاضيان 
 www.setadiran.ir مي توانند جهت بازديد به اداره راه و شهرسازي طبس مراجعه نمايند.  ضمناً كليه مراحل مزايده اعم از دريافت و تحويل اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت سامانه ستاد 
مي باشد. ضمناً جهت عضويت در سامانه فوق با دفاتر پيشخوان دولت منتخب در سايت مذكور تماس حاصل نمايند. تاريخ توزيع اسناد شركت در مزايده از تاريخ 98/09/06 لغايت 98/09/23 مي باشد و 
تاريخ بارگذاري اسناد در سامانه تا تاريخ 98/10/02 مي باشد. متقاضيان محترم عالوم بر ثبت نام از طريق سامانه ستاد مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به 

شرح ذيل حداكثر تا پايان وقت اداری تاريخ 98/10/02 به دبيرخانه مركزی ارسال نمايند. ضمناً در روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده اجاره يك قطعه زمين تاسيسات زيربنايي شهر طبس
تذکرات:

1- شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند.  پاكت الف( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه 
مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد )اصل فيش بانكي( به شماره شباي حساب 4001037106372777 با شناسه واريز 978286500130000000000000000030  
نزد بانك مركزي به نام سازمان ملي زمين و مسكن پاكت ب ( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي اجاره ساليانه با امضای متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت 
در مزايده 3- كپي ضمانتنامه بانكي يا فيش واريزي 4- موافقتنامه اصولي معتبر از مراجع ذيربط 5- تصوير آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرين تغييرات براي اشخاص حقوقي 6- گواهي نمونه امضاء مديران 
صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي سپس همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند.2- به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 
درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 3- متقاضيان مي بايست موافقت نامه اصولي معتبر متناسب با 
نوع كاربري زمين براي مورد مزايده از مراجع ذيربط را ضميمه اسناد مزايده ارائه نمايند. بديهي است واگذاري زمين به برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد اجاره و با رعايت شرايط مندرج در قرارداد خواهد 
بود. 4- برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت تسويه حساب به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي 
را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند عدم پرداخت بهاء زمين در مهلت مقرر انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در اين صورت سپرده توديعي 
به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت.5- كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد. 
6-  بازگشايي پاكات راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/10/04 در محل اداره كل انجام خواهد شد. 7- كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان 

دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند .
مشخصاتملكموردنظر

پالك ثبتيكاربري
مساحت

)مترمربع(
قيمت پايه اجاره 

ساليانه )ريال(
مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده

 5 درصدقيمت پايه مزايده )ريال(
آدرس ارسال مداركآدرس ملك

تاسيسات 
زيربنايي

1 فرعي از 438 
اصلي 

2995254.000.0002.700.000
 

طبس - جنوب شهرك 
صنعتي )به شرح كروكي 
موجود در اسناد مزايده(

بيرجند - انتهاي بلوار شهيد آويني
 اداره كل راه و شهرسازي خراسان 

جنوبي- ساختمان مركزي

                                                                                      ادارهارتباطاتواطالعرسانيادارهکلراهوشهرسازيخراسانجنوبي
آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از  بخش دو شهرستان سربیشه
حوزه ثبتی سربيشه سال يكهزار و سيصد و نود و هشت. به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد شماره زير 

1- ششدانگ يكباب منزل مسكونی پالك 460 فرعی از 1156- اصلی بخش 2 سربيشه واقع در مزرعه و قريه مود بخش دو 
 سربيشه مورد تقاضای محمد حسين بيجاری و غيره روز 1398/10/1 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و مجاورين شماره های فوق الذكر به وسيله اين آگهی اخطار می گردد كه در روز 
و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق 
ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نيز صاحبان امالك كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاريخ  تحديد حدود پذيرفته 
خواهد شد. برابر ماده 86 آيين نامه اصالحی قانون ثبت، معترضين می بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست 
اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم و گواهی الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. در غير اين صورت متقاضی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض 

عمليات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 
تاريخ انتشار: 1398/9/۶         محمد حسين مصلحی - رئيس ثبت اسناد و امالك سربيشه

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اينكه در پرونده اجرايی شماره 980602 محكوم عليه آقای صادق حاجيان محكوم است به پرداخت مبلغ 566/014/742 ريال 
بابت اصل خواسته و غيره در حق محكوم له آقای علی رضا علی آبادی و پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق 

صندوق دولت و با توجه به توقيف يك دستگاه وانت پيكان سفيد رنگ بنزينی مدل 1393 فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر )تخفيف 4 ساله(، 
گلگير جلو سمت راست رنگ دارد، الستيك ها 30 درصد سالم می باشد، كف اتاق عقب ورق فلزی استفاده شده و در قسمت هايی نيز دارای 
رنگ پريدگی می باشد كه به مبلغ 340/000/000 ريال كارشناسی  شده است كه از طريق مزايده در روز شنبه تاريخ 1398/09/23 از ساعت 
9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احكام حقوقی به فروش برسد. قيمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به كسانی كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به 
پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد متقاضيان در صورت 
 تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. 
                                                      مدير دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بيرجند - محمد آدينه

فراخوانمناقصهعمومییكمرحلهایباارزیابیکیفی)نوبتسوم(
 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ابن حسام بيرجند )مناقصه گذار به نشانی بيرجند - بلوار آيت ا... غفاری - بين غفاری 22 و 24 - تلفن: 32347718( به نمايندگی از دانشگاه فنی و حرفه ای
كشور در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی ذيل را براساس آيين نامه مالی و معامالتی دانشگاه و قانون برگزاری مناقصات به پيمان كاران دارای صالحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور  

)حداقل رتبه و پايه 5 رشته ساختمان و ابنيه( واگذار نمايد. لذا پيمانكاران واجد شرايط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پايه و ظرفيت آزاد می توانند جهت دريافت اسناد مربوطه حداكثر تا پايان وقت اداری 
مورخ 1398/9/12 به دبيرخانه آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بيرجند  )ابن حسام( به آدرس بيرجند- بلوار آيت ا... غفاری - بين غفاری 22 و 24 مراجعه و نسبت به دريافت اسناد و مدارك مناقصه اقدام نمايند.

برآورد بر اساس فهارس مدت پيماننوع پيمانرشتهموضوعمحل اجراپروژه
بها 1398 )ريال( 

تضمين ارجاع كار 
)ريال(

تاريخ  تحويل 
پيشنهاد

تاريخ بازگشايی

تکميل فضای 
آموزشی 
آموزشکده

 ابن حسام بيرجند

بيرجند - جنب 
دانشگاه
 پيام نور

اجرای 
كامل 

ساختمان 
آموزشی

ساختمان
 و ابنيه

سرجمع به شماره 
 9۶/1299188

مورخ 139۶/5/4 و 
اصالحيه های بعدی

حداكثر پايان 73۶/۶4۶/729/1823/۶۶5/000/000 ماه
وقت اداری مورخ 

1398/9/24

ساعت 8/30 صبح 
1398/9/2۶

1- تضمين شركت در مناقصه: )ارجاع كار( تضمين های معتبر )ضمانت نامه بانكی( مورد اشاره در آيين نامه مالی و معامالتی دانشگاه فنی و حرفه ای كشور ابالغی به شماره 15/309657 مورخ 97/12/4 
و مورد قبول كارفرما به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد و قابل تمديد برای سه ماه ديگر يا واريز نقدی به حساب شماره 214122383 نزد بانك تجارت شعبه حسين آباد لويزان تهران كد 2140 )اصل 
فيش واريزی(2- محل تحويل اسناد: آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بيرجند )ابن حسام( دفتر حراست به آدرس بيرجند - بلوار آيت ا... غفاری- بين غفاری 22 و 24 محل گشايش پيشنهادها: دانشگاه 

فنی و حرفه ای كشور به نشانی تهران،ميدان ونك،خيابان برزيل شرقی،پالك 4، معاونت اداری و مالی دانشگاه 3- هزينه آگهی های مناقصه بر عهده برنده است.
روابطعمومیدانشگاهفنیوحرفهایخراسانجنوبی)آموزشکدهفنیوحرفهایپسرانابنحسامبیرجند(



آیه روز

 پروردگارا بى  گمان تو آنچه را كه پنهان مى داريم و آنچه را كه آشكار مى  سازيم مى  دانى
و چیزى در زمین و در آسمان بر خدا پوشیده نمى  ماند. )سوره ابراهیم/ آيه ۳۸(

سخن روز

انسان سه راه دارد: راه اول از انديشه مى گذرد، اين واالترين راه است. راه دوم از تقلید مى گذرد، اين 
آسان ترين راه است و راه سوم از تجربه مى گذرد، اين تلخ ترين راه است. )كنفسیوس(
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آگهي مزايده 3 واحد تجاري ساخته شده و 5 قطعه زمين تجاری و 15 قطعه زمين مسكوني به صورت نقد و نقد و اقساط واقع در بيرجند و سرايان و عشق آباد طبس و قاينات  ) نوبت اول ( اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي
اداره كل راه و شهرسازی استان در نظر دارد: تعداد 3 واحد تجاري ساخته شده و 5 قطعه زمين تجاری و 15 قطعه زمين مسكوني به صورت نقد و نقد و اقساط واقع در بيرجند و سرايان و عشق آباد طبس و قاينات را با مشخصات مندرج در جداول ذيل از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان محترم مي توانند جهت بازديد 
اراضي و واحدها به اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي مراجعه فرمايند. كليه مراحل مزايده اعم از دريافت و تحويل اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir صورت مي پذيرد. ضمناً جهت عضويت در سامانه فوق با دفاتر پيشخوان دولت منتخب در سايت مذكور تماس حاصل 
نمايند. تاريخ توزيع اسناد شركت در مزايده از تاريخ 98/09/06  لغايت 98/09/23 مي باشد و تاريخ بار گذاري اسناد در سامانه تا تاريخ 98/10/02 مي باشد.  متقاضيان محترم عالوه بر ثبت نام از طريق سامانه ستاد مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل حداكثر تا پايان وقت 
اداری تاريخ 98/10/02 به دبيرخانه مركزی ارسال نمايند .  ضمناً ؛ حتماً بروي پاكت شماره رديف آگهي و شماره جدول قيد گردد. تذكرات: شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند. پاكت الف( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل 
قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد )اصل فيش بانكي( به شماره شباي حساب 4001037106372777 با شناسه واريز 978286500130000000000000000030  نزد بانك مركزي به نام سازمان ملي زمين و مسكن پاكت ب( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با 
درج مبلغ پيشنهادي با امضاء متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانتنامه بانكي يا فيش واريزي و همه پاكتها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند.  به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص 
شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.  واگذاري اراضي تجاري مهرشهر بيرجند و عشق آباد طبس پس از واريز وجه توسط برنده مزايده و تسويه حساب قطعي نسبت به انتقال سند اقدام خواهد گرديد. واگذاري واحدهاي تجاري بيرجند به برنده مزايده بصورت انعقاد 
قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت منوط تسويه حساب قطعي توسط برنده مزايده و اخذ پايانكار و تنظيم صورتمجلس تفكيكي واحد توسط اين اداره كل خواهد بود. واگذاري اراضي تجاري پادگان و اراضي تجاري سايت اداري بيرجند و اراضي تجاري سرايان به برنده مزايده بصورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت 
منوط به ارائه پايانكار ، تنظيم صورتمجلس تفكيكي و گواهي بهره برداري خواهد بود. واگذاري اراضي مسكوني قاينات پس از واريز وجه توسط برنده مزايده و تسويه حساب قطعي نسبت به انتقال سند اقدام خواهد گرديد. برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز كاري جهت پرداخت مبلغ نقدي به اداره درآمد و هزينه 
هاي عملياتي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند. تكميل مراحل نيز مي بايست در سامانه ستاد نيز اقدام گردد. عدم پرداخت بهاء ملك در مهلت مقرر به منزله انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار ميگردد، 
كه در اينصورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت. كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد. واحد های تجاري امتياز و انشعابات آب ، برق و گاز ندارد. و واحد ها با وضعيت موجود بوده و هيچ 
هزينه اي از ناحيه اين اداره كل پرداخت نخواهد شد. بازگشايي پاكات راس ساعت 9صبح روز چهارشنبه 98/10/04 در محل اداره كل انجام خواهد شد. كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.

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

آدرس ملكمبلغ قابل پرداخت بابت سپرده 5 درصد قيمت پايه مزايده )ريال(كل قيمت پايه مزايده )ريال(مساحت )مترمربع(پالك ثبتيكاربريرديف

بيرجند- مهرشهر- خيابان بهجت و مهر )به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده(1390550.751.522.500.00076.125.000 فرعي از 4472 فرعي از 1554 اصليتجاري1
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جدول شماره )2( مشخصات واحدهاي تجاري مسكن مهر بيرجند به صورت نقدي

آدرس ملكمبلغ قابل پرداخت بابت سپرده 5 درصد قيمت پايه مزايده )ريال(كل قيمت پايه مزايده )ريال (مساحت اعيان )مترمربع (مساحت عرصه )مترمربع(پالك ثبتيكاربريرديف

بيرجند- مهرشهر-بلوار همت - همت 2 امام خميني 9 -بين فرعي 5 و 7 )به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده(6481.642.240.000.000112.000.000  1554 اصليواحد تجاري1

بيرجند - موسي بن جعفر )ع(- بلوار ميالد - ميالد 3 فرعي 3 )به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده(60781.680.000.00084.000.000  4324 اصليواحد تجاري2

بيرجند - موسي بن جعفر)ع( - بلوار ميالد - ميالد 3 فرعي 1 )به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده(60781.800.000.00090.000.000  4324 اصليواحد تجاري 3
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جدول شماره )3( مشخصات اراضي تجاري بلوار انقالب سرايان به صورت نقدي

آدرس ملكمبلغ قابل پرداخت بابت سپرده 5 درصد قيمت پايه مزايده )ريال(كل قيمت پايه مزايده )ريال (مساحت) مترمربع( پالك ثبتيشهركاربريرديف

1883672.000.0003.600.000 فرعي از 536 اصليعشق آبادتجاري1
طبس - عشق آباد ) سايت مسكن مهر ( )به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده(

1893382.500.0004.125.000 فرعي از 536 اصليعشق آبادتجاري2
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جدول شماره )4( مشخصات اراضي تجاري بلوار انقالب سرايان به صورت نقدي

كل قيمت پايه مزايده مساحت مترمربع پالك ثبتيشهركاربريرديف
آدرس ملكمبلغ قابل پرداخت بابت سپرده 5 درصد قيمت پايه مزايده )ريال()ريال (

35124313.017.000.000150.850.000 فرعي از 2773 فرعي از 1 اصليسرايانتجاري1
سرايان - بلوار انقالب )به شرح كروكي موجود در اسناد 

مزايده(
35422882.304.000.000115.200.000 فرعي از 2773 فرعي از 1 اصليسرايانتجاري2
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جدول شماره )5( مشخصات اراضي مسكوني قاينات به صورت نقدي

آدرس ملكمبلغ قابل پرداخت بابت سپرده 5 درصد قيمت پايه مزايده )ريال(كل قيمت پايه مزايده )ريال (مساحت ) مترمربع( پالك ثبتيشهركاربريرديف

29200740.000.00037.000.000 فرعي از 7 فرعي از 2529 اصليقاينمسكوني1
ك وليعصر )عج( - انتهاي بلوار پاسداران (

قاين ) شهر
ي موجود در اسناد مزايده(

)به شرح كروك

31200740.000.00037.000.000 فرعي از 7 فرعي از 2529 اصليقاينمسكوني2

33200740.000.00037.000.000 فرعي از 7 فرعي از 2529 اصليقاينمسكوني3

34200740.000.00037.000.000 فرعي از 7 فرعي از 2529 اصليقاينمسكوني4

35200740.000.00037.000.000 فرعي از 7 فرعي از 2529 اصليقاينمسكوني5

36200740.000.00037.000.000 فرعي از 7 فرعي از 2529 اصليقاينمسكوني6

37200740.000.00037.000.000 فرعي از 7 فرعي از 2529 اصليقاينمسكوني7

51200740.000.00037.000.000 فرعي از 7 فرعي از 2529 اصليقاينمسكوني8

52200740.000.00037.000.000 فرعي از 7 فرعي از 2529 اصليقاينمسكوني9

53200740.000.00037.000.000 فرعي از 7 فرعي از 2529 اصليقاينمسكوني10

54200740.000.00037.000.000 فرعي از 7 فرعي از 2529 اصليقاينمسكونی11

55200740.000.00037.000.000 فرعي از 7 فرعي از 2529 اصليقاينمسكوني12

56200740.000.00037.000.000 فرعي از 7 فرعي از 2529 اصليقاينمسكوني13

57200740.000.00037.000.000 فرعي از 7 فرعي از 2529 اصليقاينمسكوني14

58200740.000.00037.000.000 فرعي از 7 فرعي از 2529 اصليقاينمسكوني15
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اداره ارتباطات و اطالع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي
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بازدید معاون وزیر صمت از کارخانه نساجی فردوس
صداوسیما- معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از کارخانه نساجی فردوس 
بازدید کرد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این 
بازدید گفت: نساجی فردوس ۱۸ سال قبل به عنوان یک طرح اقتصادی در شهرستان فردوس کلید خورد و پس از 
چند سال واگذار شد که جزو واگذاری های موفق بوده است. عالی افزود: سطح اشتغال، فعالیت اقتصادی و ارزش آفرینی 
نساجی فردوس در سال های گذشته حفظ شده و برای اینکه این ارزش آفرینی ادامه پیدا کند، برنامه ها و توافقات مناسب 
و تمهیدات الزم برای نساجی فردوس اندیشیده شده که امروز و فردا در استان قطعی می شود. زارع نیا، رئیس اداره 
صمت طبس هم با اشاره به بازدید امروز معاون وزیر صمت از این واحد صنعتی گفت: این کارخانه برای راه اندازی کامل 

به ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد که در صورت تامین، ظرف یکسال به بهره برداری می رسد.

شناسایی ماهانه ۳۶ بیمار سرطانی در استان 
فارس- مدیرعامل مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی با یادآوری اینکه از ابتدای امسال به ازای هر 3۱ روز، 36 پرونده 
سرطان در استان تشکیل شده، گفت: 9۰ درصد مراجعه کنندگان بیماران رده سنی باالی 5۰ سال هستند.  حسینی  از 
وجود ۸79 پرونده فعال بیماران سرطانی مراجعه کننده به مرکز درمانی ایران مهر خبر داد و تبیین کرد: آمار ثبت شده مختص 
این مرکز درمانی است و آمار بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی دیگر استان ها یا شهرستان ها را در بر نمی گیرد. حسینی 
با اشاره به اینکه سرطان پستان، روده، معده و مری به ترتیب بیشترین نوع ابتال به سرطان در استان است، بیان کرد: 9۰ 
درصد مراجعه کنندگان بیماران رده سنی باالی 5۰ سال هستند. وی با بیان اینکه با تغییر در سبک زندگی، کم تحرکی، 
مصرف دخانیات و الکل نیمی از  سرطان ها قابل پیشگیری است، اضافه کرد: همه سرطان ها قابل درمان هستند به این 

شرط که زود تشخیص داده شوند و آگاهی بخشی در حوزه بیماری سرطان ضروری است.

نماینده ولی فقیه در اجتماع ۱۰ هزار نفری بسیجیان خراسان جنوبی : 

ورزشی

چهارشنبه * 6آذر 1398 * شماره 4503

افزایش ۲۸ درصدی مصرف گاز در خراسان جنوبی

صداوسیما- مصرف گاز در خراسان جنوبی از نیمه اول آبان امسال تاکنون، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش یافته است. هاشمی، مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه هم اکنون تمامی 
شهر ها و 56۲ روستا در استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند افزود: ۱۰۰ درصد خانوار شهری و 63 درصد خانوار روستایی استان از گاز طبیعی برخوردارند. وی با تاکید بر صرفه جویی در مصرف گاز و همچنین 
رعایت نکات ایمنی در هنگام استفاده از گاز طبیعی گفت: امیدواریم همزمان با شتاب گازرسانی در استان، صرفه جویی و مصرف بهینه گاز طبیعی و نیز نحوه استفاده ایمن از گاز مورد توجه جدی مردم قرار گیرد.

گروه خبر- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر با اشاره به اینکه امسال در بخش درمان 
5 میلیارد ریال به استان تخصیص یافته است، 
بیان کرد: در حال حاضر مشکلی در رابطه با 
هزینه های درمان اعتیاد در استان نداریم. 
حسنی مقدم در شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر اظهار کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با 
مواد مخدر کشور تفاهم نامه های مختلفی با 
۱۰ دستگاه دولتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر 
منعقد کرده است. وی ادامه داد: در قالب این 
تفاهم نامه ها در مرحله نخست بیش از ۱3۰ 
پرورش  و  آموزش  به  اعتبار  تومان  میلیون 
است. اعتبار خوبی  که  پرداخت شد  استان 

پذیرش۱۴ هزار نفر 
در مراکز ترک اعتیاد

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
بیرجند هم گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
بیش از ۱۴ هزار نفر در مراکز ترک اعتیاد 
استان تحت درمان قرار گرفتند و ۲۲7 نفر 
از طریق قضات به مراکز ماده ۱۱6 معرفی 
شدند. مهدی زاده اظهار کرد: در حال حاضر 
۸6 مرکز درمان اعتیاد دراستان فعال است 
که شامل 65 مرکز ام ام تی، هفت کمپ، 
مرکز  دو  مدار،  درمان  اجتماع  مرکز  یک 
مشاوره و پنج بخش بستری درمان اعتیاد 

کودکان می شود.

کشف ۳۰ تن انواع مواد مخدر در استان 
سرهنگ دادگر جانشین فرماندهی انتظامی 
استان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه از 
ابتدای سال تاکنون 3۰ تن و 5۰۰ کیلوگرم 
انواع مواد مخدر در استان کشف شده است 
افزود: دراین زمینه  9۰9 خودرو متوقف و بیش 

از سه هزار پرونده تشکیل شده است.

لزوم مقابله جدی با مسأله اعتیاد
استاندار گفت: موضوع مبارزه با مساله اعتیاد 
با  باید بیشتر جدی گرفته شود. معتمدیان 
اشاره به اینکه خألهای قانونی در برخی موارد، 
کار دستگاه های متولی مبارزه با مواد مخدر 

را سخت کرده است گفت: مساله اعتیاد باید 
بیشتر جدی گرفته شود و دستگاه های امنیتی 
باید با همکاری بیشتر با این مساله مبارزه کنند.

وی همچنین افزود: اعتبارات خوبی از سوی 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور 
برای مقابله با مواد مخدر به وزارتخانه های 

مربوطه داده می شود که اگر این اعتبارات 
استانی اختصاص یابد بهتر خواهد بود.استاندار بر 
ایجاد زیرساخت های الزم برای نصب ایکس 
ری در مرز ماهیرود به منظور جلوگیری از ورود 
مواد مخدر و قاچاق کاال تاکید کرد و افزود: باید 
هرچه زودتراین موضوع تعیین تکلیف شود.

5 میلیارد ریال برای درمان اعتیاد در استان

ری
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س :
عک

تی
رس

نوف
س : 

عک

اخبار کوتاه

* معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی از فروش 
اول  روز  دو  در  کتاب  تومان  میلیون   ۱۴5

سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان خبر داد. 
سری   ۴۰ گفت:  سازندگی  بسیج  *رئیس 
برخوردار  کم  جوان  های  زوج  بین  جهیزیه 
بسیجی که به دلیل مشکالت مالی مدت ها 

در دوران عقد بوده اند، توزیع می شود. 
*رئیس پارک علم و فناوری استان در آئین 
تجلیل از خیر عرصه علم و فناوری گفت: این 
خیر بیرجندی ۱3 هزار و ۱۰۰ مترمربع زمین و 
مستحدثات خود را وقف پارک علم و فناوری کرد.

گروه خبر- نماینده ولی فقیه اظهار کرد: بسیج 
تفکری الهی در مقابل همه توطئه هاست.
ا... عبادی در اجتماع بزرگ بسیجیان  آیت 
با عنوان “ شکوه اقتدار و مقاومت” ، افزود: 
تفکر بسیجی امروز در مقابل تفکری ایستاده 
هر  به  بشر دست  اسم حقوق  با  که  است 
جنایتی می زند و در این راه حتی به کودکان 

مظلوم و بی گناه هم رحم نمی کند که نمونه 
آن به خوبی در یمن و نیجریه مشهود است. 
اجتماع بزرگ بسیجیان همزمان با سراسر 
کشور با حضور پرشور بسیجیان به مناسبت 
مستضعفان  بسیج  تشکیل  سالروز  آذر   5
برگزار شده است. این مراسم در بیرجند با 
حضور استاندار و ۱۰ هزار بسیجی در حسینیه 

جماران برگزار شد. همچنین در این مراسم از 
دو نماهنگ “شکوه اقتدار” و “بسیج، ۴۰ سال 
جهاد، خدمت و شهادت”، کاری از معاونت 
فرهنگی سپاه انصار الرضا )ع( و ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه بیرجند رونمایی شد. اهداء پرچم 
فرماندهان پیشکسوت به فرماندهان جوان 
بسیجی از دیگر برنامه های این همایش بود.

بسیج تفکری الهی مقابل همه توطئه هاست

برخی پروازهای بیرجند به علت 
کمبود ناوگان لغو شد

استان  فرودگاه های  مدیرکل  ایرنا- سالمی، 
گفت: شرکت هواپیمایی آتا به علت تعمیرات 
مجبور شده یکی از هواپیماهای خود را از چرخه 
پرواز خارج کند و به همین دلیل پرواز صبح 

چهارشنبه تهران - بیرجند و بالعکس لغو شد. 
استقبال عالقه مندان در دومین 

روز از نمایشگاه کتاب

کاوش- دومین روز از نمایشگاه کتاب خراسان 
جنوبی، با استقبال باالی جمعیت عالقه مندان 
به کتاب و کتابخوانی رو به رو شد. این نمایشگاه  
از 3 لغایت ۸ آذربرپا می باشد و عالقه مندان 
همه روزه از ساعت ۱5:3۰ الی ۲۱:3۰ می توانند 
به این نمایشگاه مراجعه کنندهمچنین سرویس 
ایاب و ذهاب، هر یک ساعت از میدان ابوذر به 

مقصد نمایشگاه مهیا می باشد.

آغاز ثبت نام ازدواج دانشجویی

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  فارس-مسئول 
رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از آغاز 
ثبت نام بیست و سومین دوره ازدواج دانشجویی 
با عنوان طرح ملی »همسفر تا بهشت« از اول 
آذرخبرداد و گفت: ثبت نام تا پایان آذر ادامه دارد. 
سیدی با اعالم اینکه اعزام دانشجویان و ثبت نام 
در کاروان ها از یکم دی  آغاز و تا پایان اسفند 
واجد  دانشجویان  ادامه خواهد داشت، گفت: 
شرایط می توانند برای ثبت نام از طریق سایت 

ezdevaj.org  اقدام کنند.
هنرنمایی باستانی کاران  استان

 در مسابقات کشوری

فارس-رئیس هیئت ورزش زورخانه ای و پهلوانی 
استان گفت: تیم بزرگساالن باستانی کار استان 
در کرمان هماورد برترین های منطقه ۲ کشوری 
می شوند. قمری افزود: این ماراتن منطقه ای با 
شرکت قریب بر ۱5۰ باستانی کار برتر شرق 
کشور از 6 تا 9 آذر در سرچشمه کرمان برگزار 
می شود. وی با بیان اینکه تیم قهرمان مسابقات 
منطقه ۲  پهلوانی  و  زورخانه ای  ورزش های 
کشور به رقابت های کشوری صعود می کند، 
امیدهای  و  جوانان  مسابقات  در  شد:  یادآور 
منطقه ۲ کشور باستانی کاران استان با کسب 
۲7۲ امتیاز بر سکوی سوم رقابت ها ایستادند.

تشدید نظارت بر ناوگان های
 حمل ونقل

غالمی-مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان 
از افزایش نظارت ها بر ناوگان های حمل و 
ابتدای شروع طرح  از  نقل خبر داد و گفت: 
سهمیه بندی بنزین تاکنون ۴۰ مورد بازدید 
به طرح  اشاره  با  است. شهامت  انجام شده 
سهمیه بندی بنزین بیان کرد: به منظور بررسی 
نحوه عملکرد شرکت های حمل ونقل مسافر و 
رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی برون شهری 
به ویژه سواری های کرایه عمومی برون شهری، 
گروه های نظارتی در تمامی شهرستان ها بر 
نحوه ارائه خدمات به مسافران نظارت ویژه 
به  توجه  با  است  امید  داد:  ادامه  وی  دارند. 
فرسودگی ناوگان حمل و نقل مسافر، تسهیالت 
مناسب به ویژه در حوزه سواری کرایه و ناوگان 

روستایی پیش بینی و عملیاتی شود.

بودجه شهرداری بیرجند
 بیش از ۲ برابر شد

ایرنا - شهردار بیرجند گفت: ۲ سال پیش 
تومان  میلیارد   6۰ حدود  شهرداری  بودجه 
بود که اکنون به ۱3۰ میلیارد تومان در سال 
رسیده است. جاوید از افزایش اقدامات عمرانی 
در شهر بیرجند علیرغم شرایط سخت مالی 
خبر داد و افزود: در آن زمان به ظرفیت واقعی 
شهرداری از نظر بودجه نرسیده بودیم و اگر 
صد درصد هم تحقق پیدا می کرد می توانستیم 
هزینه های جاری شهرداری را پرداخت کنیم.

وی گفت: در حال حاضر حدود 7۰ میلیارد 
تومان هزینه حقوق و مزایا و هزینه های جاری 
شهرداری است که اگر بتوانیم ظرفیت کامل 
بودجه شهرداری را به کار بگیریم کارهای 

عمرانی بسیار بزرگی می توان انجام داد.

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی ۳۰ هـزار تومـان

ابتدایـی تا دکتـرا
درسی - کمک درسی ketab_Aseman98 @خریـد و فروش کتب دسـت دو

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

انواع بوت، نیم بوت
 و چکمه مردانه و زنانه 

به قیمت  استثنایی

جشنـواره )فروش ویژه( 
زمستـانـه 

»مـامـوت« 

 آدرس: بیـن معلـم  ۹ و ۱۱
با ما هنر معامله گری را بیاموزید

آموزش خصوصی انواع بازارهای مالی ) بورس ایران ، بورس جهانی(
شامـل: 

مبانی و نحوه ورود به بازارهای داخلی و بین المللی
پلتفرم معامالتی متاتریدر 4و 5

استراتژی معامالتی پرایس اکشن منطبق بر اصول مالی رفتاری و مالی کالسیک 
Advanced  Get  استراتژی معامالتی امواج الیوت با پلتفرم تخصصی

انواع روش های مدیریت سرمایه ، مدیریت ریسک و تهیه ژورنال معامالتی
 مهندس محمد حسنی مهموئی           مشاوره رایگان : 9001 561 0901  

 Hasani . civil :اینستاگرام با بیش از 5 سال سابقه فعالیت در بازارهای مالی

چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

آدرس: بین مدرس 49 و 49/1 
روبروی پمپ CNG مدرس 

09365045962 - 32436979

طبخ زغالی

پیک رایگان

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  ۰۹۱۵۵۶۱۶۱۸۱
۳۲۴۶۳۳۵۴

پیـک رایگـان  
پیـک رایگـان  
پیـک رایگـان  

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

۰۰ ) مدرن برتر(

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  0915164۲۳۷۷  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 

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر 5 سانت، انواع آجرنما(

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی      ۰۹۱۵۷۲۳۸۰۰۱ - دباغی

مصالـح ساختمـانی پارسیان 
عرضه کلی و جزئی

شرکت پخش هراز جهت توزیع نیازمند 
اجاره خودرو یخچالدار می باشد.

09158643577

به یک نیروی جوان و مجرد)آقا(
 جهت کار در پیتزا فروشی نیازمندیم.

09155616550

برگ سبز خودروی پراید 132به شماره پالک 
ایران 52  153ب 93 به نام عبدالباسط خسروی 
به شماره ملی 5230005610 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

۰۹۱۵   ۸۶۶   ۸۰۰۲ 

کار خوب اتفاقی نیست

آموزشگاه فنی و حرفه ای

ایلیا در رشته های بازاریابی،

روابط عمومی، خبرنگاری

هنرجو می پذیرد

آدرس: حدفاصل 
مطهری ۱۲ و ۱۴

۰۹۱۵۶۸۲۵۵۷۶

آموزش رایگان به شرط اشتغال
همراه با اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

کارگـاه صنعتی دقیق
سازنده انواع کرکره برقی

 سایبان هوشمند و پله پیچ
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود 
09156655601 -09151602835
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امام علی علیه السالم فرمودند:
تِِه قَدُر الّرُجِل علی قَدِر ِهمَّ

ارزش مرد، به اندازه هّمت  اوست.
)نهج البالغه: حکمت 4۷(

  

11:20
16:45
22 :37
4 :47
6 :13

دنیـای فرش
 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع 

فرش های ماشینی دست دوم
 )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 
آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه 

نبش شعبانیه 4
0915  361 3797

  0935 750 9464 
31 17 31 32 - علی زارع

فـروش مغـازه 
ساندویچـی

 بـا موقعیت عالـی  
 09155612892

کاغذ دیواری و کناف

جناب آقای سید حسین اصغری ، سرکارخانم دکتر اصغری
جناب آقای دکتر محمدرضا اسالمی 

با تاثر و تالم مصیبت درگذشت شادروان دکترسید علیرضا اسالمی
  را خدمت شما و همه متعلقین داغدار تسلیت عرض نموده، برای آن فقید شریف از درگاه حق 

طلب رحمت و غفران داریم. روحش شاد
کانون هنرمندان خراسان جنوبی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت دختری مهربان 
و خواهری دلسوز 

مرحومه فهیمه چاجی
 جلسه یادبودی روز پنجشنبه ۹۸/۹/۷ 

از ساعت ۲ الی ۳ بعدازظهر در محل مسجد 
خیابان  در  )واقع  "ع"  مجتبی  حسن  امام 

معلم( برگزار می گردد، تشریف فرمایی
شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: چاجی و نصرآبادی

برادران گرامی حبیب ا... و داوود خراشادی زاده
درگذشت عموی بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض 

نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی
 و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

پایگاه مقاومت شهید نواب صفوی

جناب آقای سید حسین اصغری
خاندان محترم اصغری و اسالمی

با نهایت تاسف مصیبت وارده را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض نموده
 از درگاه ایزد منان غفران الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای شما 

و سایر بازماندگان آرزومندیم.
همکاران شما  در روزنامه آوای خراسان جنوبی

لباسشویی برجیس -  نبش غفاری۳0

تلفن: 091565525۳۳

پیک رفت و برگشت

شستشوی پتو و ملحفه

 با 20%تخفیف

قابل توجه همشهریان بیرجندی  مشاوره، خرید و فروش ، بازسازی و تعمیرات
 امالک بیرجندی ها در مشهد مقدس   ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  - جعفر خسروی

بندان  مرزی  روستاهای  در  بیرجند  )ع(  الشهداء  سید  حسین  امام  آموزشی  فرهنگی  موسسه  مالی  امور  و  آموزشی  معاونان  همراه  به  کشاورزی  بانک  از  اعزامی  نماینده   ۹۸/۹/۵ مورخ  شنبه  سه   روز 
از  حمایت  و  بسیج  هفته  مناسبت  به  اقدام  این  است،  ذکر  شایان  نمودند.  اقدام  منطقه  این  آموز  دانش   ۳۰۰ بین  افزار  نوشت  های  بسته  توزیع  و  اهدا  به  نسبت  و  یافته  حضور  نهبندان  چاهشند   و 

دانش آموزان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته انجام گردیده و دانش آموزان با نماد آب بان بانک کشاورزی که رسالت نگهبانی و محافظت از منابع آبی را یادآور می شود، آشنا شدند.

تعامل بانک کشاورزی و موسسه فرهنگی آموزشی
 امام حسین سید الشهداء )ع( بیرجند به مناسبت هفته بسیج 


