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روزنامه صبح استان * سال بیست و سوم  * شماره: 4512

لغو شد
امین جم - »به اطالع کلیه متقاضیان شرکت در مزایده مورخ 13 آذرماه 98 بنیاد مستضعفان می رساند: مطابق تصمیمات متخذه از سوی بنیاد مطالبه گری مردم بیرجند در مورد مزایده های بنیاد مستضعفان نتیجه داد

متبوع ، مزایده مرحله سوم امالک این اداره کل لغو گردیده است.« این جمالت ، چند روز قبل بر بنری مقابل اداره کل بنیاد مستضعفان استان 
نصب شد. لغو مزایده هایی که به دلیل فروش زمین با قیمت های غیر منطقی و تاثیر گذار بر افزایش قیمت ملک در بیرجند، به مطالبه جدی 
و چند ساله مردم تبدیل شده و به تازگی نیز نامه نگاری های مختلفی در این خصوص با مقامات تصمیم گیرنده انجام گرفته بود. نامه هایی که 
از سوی شهروندان خطاب به بیت رهبری ، وزارت کشور ، بنیاد مستضعفان کشور ، دفتر نماینده ولی فقیه در استان ، استانداری و ... نگاشته و 
رونوشت آن به ادارات استان نیز رسیده بود. اعتراض مردم که پس از چند دهه همچنان ادامه دارد ، بر نحوه برگزاری مزایده های این بنیاد است. 
مزایده هایی که در طی سالیان متمادی تاثیر شگرفی روی قیمت زمین ها در مرکز استان گذاشته و سطح قیمتی را بسیار باال برده است.عالوه 
بر این موضوع ، سوال دیگر عموم مردم دلیل نبود اطالع رسانی و پاسخگویی درست مسئوالن مربوطه درخصوص هزینه کرد و همچنین نحوه 
قیمت گذاری زمین های بنیاد را جویا می شود. موضوعی که البته از روزهای ابتدایی انتشار روزنامه آوا بدان پرداخته شد و در مقاطع مختلف ، 
کنش های متعددی نیز در پی داشت. حاال با پیگیری های نماینده ولی فقیه در استان ، استاندار خراسان جنوبی و همچنین مطالبه گری چندین 
ساله روزنامه آوا در راستای احقاق حقوق مردم و مطالبه گری جدی برخی شهروندان ، جدیدترین مزایده بنیاد با رقم های تصاعدی برای زمین 
های یک منطقه لغو شد ، اما مهمتر این  است که در نوع برگزاری مزایده های این بنیاد در آینده تجدید نظر و اصول و قواعدی درخصوص نحوه 
قیمت گذاری و همچنین هزینه کرد درآمد حاصله تبیین شود تا شاهد تکرار اتفاقات گذشته و لغوهای مقطعی بدون حاصل نباشیم. موضوعی 

که مطمئنا مسئوالن این بنیاد و باالخص مسئوالن و مردم مطالبه گر ، نباید نسبت به آن بی توجه باشند.

جناب آقای مهندس مهدی دادگر
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
 خراسان جنوبی

 که بیانگر کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما 
می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 موفقیت و سربلندی تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

مدیریت شعب بانک تجارت خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس مهدی دادگر
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
که مؤید درایت ، توانمندی و شایستگی تان می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

 موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.
مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

جناب آقای مهندس مهدی دادگر
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان

  که بیانگر تعهد،کارآمدی،لیاقت و شایستگی  های برجسته آن برادر گرامی در صحنه های خدمت 
صادقانه به نظام و میهن اسالمی است تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه 

خداوند منان مسئلت داریم.

                            روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

جناب آقای حاج محمود چهکندی نژاد
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

معاون اداری و اجرایی مدیریت بانک تجارت 
استان خراسان جنوبی

 که بیانگرتعهد، پشتکار، لیاقت و توانمندی تان می باشد 
صمیمانه تبریک عرض می نماییم

موفقیت و سربلندی تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

مدیریت و پرسنل شرکت شادی سازه بیرجند
 و بهبود بنای شرق )بوشادی(

به مناسبت سومین روز درگذشت
 همسری عزیز، مادری فداکار، مادر بزرگی دلسوز و خواهری مهربان

 کربالئیه فاطمه برزگران )همسر کربالیی محمد سبزه کار(
 جلسه ترحیمی امروز یکشنبه ۹۸/۹/۱۷ از ساعت ۱۴ الی ۱۵ در محل هیئت محترم 

ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد،تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه
 موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: سبزه کار، برزگران و سایر بستگان

جناب آقای حاج محمود چهکندی نژاد
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 معاون اداری و اجرایی مدیریت بانک تجارت 
استان خراسان جنوبی

 که بیانگر درایت و تعهد، پشتکار و توانمندی اجرایی
 شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت
و سربلندی تان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

  » آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی«   
شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: عملیات پروژه اجرا وتوسعه شبکه های فاضالب 
حاشیه ای و خطوط فرعی و نصب انشعابات فاضالب در شهر بیرجند را براساس آئین نامه معامالت 
داخلی خود به پیمانکاران واجد شرایط مطابق با مشخصات ذیل و با نظارت معاونت بهره برداری از طریق 

مناقصه به شرکت های دارای رتبه  بندی در رشته آب و یا تاسیسات وتجهیزات واگذار نماید.
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ایمنی

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد و دعوت نامه حداکثر به مدت 4 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به سایت شرکت آب و فاضالب 
استان خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان 
 هیچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی  نماید.پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر 

می  توانند با شماره های 32447908-32238166-056 تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری: ۱-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 158.007.500 ریال فقط به صورت 
 IR 750700001000222717511001 ضمانت نامه بانکی و یا واریز به شماره حساب شبا بانک رسالت 
در وجه شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی خواهد بود. 2- مهلت و محل خرید اسناد 
مناقصه:پیمانکاران می توانند از تاریخ 98/09/18 با معرفی نماینده به دفتر قراردادها شرکت به نشانی: 
بیرجند- بلوار شهدای عبادی - روبروی پست برق و یا با مراجعه به سایت های ذیل آگهی، نسبت به 
دریافت و تکمیل اسناد در مهلت مقرر اقدام نمایند. 3- مهلت و محل تحویل پیشنهادات: ساعت14 
روز شنبه 98/10/07 دبیرخانه شرکت آب وخراسان جنوبی خواهد بود. ۴- زمان و مکان بازگشایی 
پیشنهادات:زمان بازگشایی پاکات ارزیابی روز یکشنبه مورخ 98/10/08ساعت 9 صبح در محل اتاق 
جلسات تشکیل می شود. ۵- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 6- سایر اطالعات و 
جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.  ۷- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته 
آب یا تاسیسات وتجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  ۸- پیمانکارانی که باالی 65 امتیاز 
را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد. اعتبار این پروژه از 
محل اعتبارات جاری شرکت  می باشد. ۹- ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد. 
۱0- اسناد ارزیابی و دعوت نامه از طریق سایت ملی مناقصات و پایگاه اینترنتی شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی به آدرس های ذیل قابل دریافت می باشد.                                                                                                                   
www.abfa-khj.ir      http://iets.mporg.ir 

 

تاریخ: ۹۸/0۹/۱۷
         شماره: ۱۱3۷۴                                                     

فروش تعدادی نهال زرشک  ۲ ساله و۳ ساله )تضمینی(    ۰۹۱۵۳۶۱۸۸۱۶

فراخوان مناقصه بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی
 شرح در صفحه آخر 

جناب آقای  حاج محمود چهکندی نژاد
با کمال مسرت، انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 معاون اداری و اجرایی مدیریت بانک تجارت 
استان خراسان جنوبی

 که حاکی از تعهد، توانمندی و حسن سوابق خدمتی تان
می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون شما را 
از خداوند متعال خواستاریم. همچنین مراتب سپاس فراوان خود 

را از زحمات بی شائبه و حمایت های همه جانبه جناب عالی
 در حمایت از واحدهای تولیدی ابراز می داریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
 شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

برادران خیریه - فرزین - صابرتنها

جناب آقای مهندس مهدی دادگر
مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی 

با کمال مسرت، انتصاب ارزشمند که حاصل سال ها تجربه ارزنده،  
شایستگی و توانمندی اجرایی جناب عالی می باشد صمیمانه تبریک 
عرض نموده، سربلندی و موفقیت روزافزون شما را در مسئولیت جدید 

از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو داریم.

شرکت کیان خاک ایرانیان - اسماعیلی

امیر سرتیپ دوم ستاد محمد غفاری
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

  فرماندهی ارشد نظامی آجا  در استان خراسان جنوبی
 که نشان از والیتمداری، لیاقت و شایستگی شما می باشد

 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزون تان
 را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

مدیریت و کارکنان فروشگاه های اتکا استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس مصطفی بهی
مدیر کل محترم  ارتباطات و فناوری اطالعات

انتصاب ارزشمند جناب عالی را که مبین درایت، توانمندی و مدیریت 
شایسته شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده، ضمن قدردانی از 
تالش های ارزنده آقای مهندس دلگیر در دوران تصدی مسئولیت، 
سربلندی و توفیق روزافزون جناب عالی  را در مسئولیت جدید از درگاه  

بلند خالق هستی بخش آرزو داریم. 
از طرف جمعی از دوستان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار : 

مدیران برای کاهش گرد و غبار
 زمان را از دست ندهند

ثبت نام کاندیداها به پایان رسید

روز چهره ها
آخرین روز ثبت نام انتخابات نیز با حضور برخی چهره های 
شاخص سیاسی استان به پایان رسید و از این به بعد باید منتظر 
نتایج بررسی شورای نگهبان درخصوص صالحیت کاندیداهای 
از  عبادی  االسالم  حجت  انصراف  پیرو  باشیم.  نامی  ثبت 
کاندیداتوری مجدد در انتخابات مجلس برای حوزه انتخابیه 
بیرجند ، درمیان و خوسف ، جمعی از مردم با حضور مقابل دفتر 
وی درخواست کاندیداتوری مجدد عبادی را داشتند اما وی بر 
تصمیم خود ثابت قدم ماند. یکی از فعاالن فضای مجازی نیز 
در واکنشی نسبت به حضور نیافتن عبادی ، نوشت : آنهایی که 
می گفتند سربازان و زندانیان را مجبور می کنند به این سید رای 
بدهند ، آنهایی که زحماتش را به نفع خود مصادره کردند و ... ، 

بروند توبه کنند ...  مشروح در صفحه ۵

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور 
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

* هرم پور

ضرورت یک هوشیاری 
مضاعف  انتخاباتی

نام  ثبت  روند  پایان  و  دیروز  از 
نامزدهای انتخابات مجلس شورای 
مهم  و  جدید  روند  آغاز  اسالمی، 
تر بررسی و تعیین صالحیت ها 
بررسی  چند  هر  روست.  پیش 
وضعیت ثبت نام ها تا پایان روند 
بررسی صالحیت ها،  تحلیل دقیق 
 تری از شرایط پیش رو به دست 
می دهد؛ اما نیم نگاهی به افراد ثبت 
نام کننده، اهداف، دنباله های فردی 
و گروهی و جنس حضورشان در 
در صفحه 2 ادامه   ... و  انتخابات 

 

 

 

مقام معظم رهبری
 فرمودند دولت باید بماند 

رئیسی: 

صفحه  2

هم و غم خود را بر کنترل 
دولت  می گذارم

قالیباف: 

 تحریم ها را می توان دور زد 
اما جامعه را نمی توان دور زد 

ربیعی:

صفحه  2

صفحه  2

صفحه ۵
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ضرورت یک هوشیاری 
مضاعف   انتخاباتی
*هرم پور

)ادامه از صفحه یک( دنباله های فردی و گروهی و 

حضور  و  انتخابات  در  حضورشان  جنس 
مطرح،  های  چهره  از  برخی  انصراف  یا 
تر  ویژه  شرایطی  بودن  پیش  در   از 
در انتخابات استان خبر می دهد؛ شرایطی که 
تحلیل گران منصف و هوشمند را به اما و اگرها 
و عدم پیش بینی مطلق از شرایط آتی و نتایج 
آن سوق می دهد و احتماال  در سال جاری، 
نقش بازیگران پشت صحنه را از نقش خود 
نامزدها در تعیین سرنوشت انتخابات، بیشتر 
جلوه گر سازد. متأسفانه علیرغم وجود فضایی 
آرام و به دور از تنش های خاص سیاسی در 
هفته های اخیر، طی ساعات گذشته برخی 
های  کانال  و  صفحات  ها،  سایت  افراد، 
خبری در اقدام هایی مشکوک و هماهنگ، 
فعالیت های ویژه ای را در حوزه انتخابات و با 
رویکرد طرفداری از نامزدهای خاص و تخطئه 
و هتک حرمت و گمانه زنی های جهت دار 
اند.  نامزدهای دیگر آغاز کرده  در خصوص 
پرده،  پشت  اهدافی  با  و  فضایی  چنین  در 
مطبوعات و رسانه های رسمی استان نیز از 
حمالت آنان در امان نمانده و به هر نحو، 
با تالش مضاعف، این رسانه هایی که خود 
و عملکرد  و ماهیت و اهداف شان بیشتر از 
هرکس و هرچیز، داِد »اجاره ای« بودن می 
 زنند، در صف مدعیان درآمده و با هیاهوی 
بی فایده، به زیر سؤال بردن فعالیت های رسمی 
و معمول و اطالع رسانی هایی که حق هر 
 رسانه مکتوب و غیر مکتوب است، پرداخته اند. 
بد نیست در این خصوص به چند مطلب مهم 

اشاره کنیم:
1 - وظیفه و رسالت قانونی و حق رسمی و 
ثبت شده هر رسانه ای به ویژه رسانه های 
مکتوب در ایام انتخابات، به ویژه در فضای مردم 
ساالری دینی، تالش برای آشنایی بیشتر مردم 
با نامزدهای تأیید صالحیت شده و تبلیغ فعالیت 
های آنان در ایام مشخص و نیز تالش برای 
بسترسازی حضور حداکثری مردم در انتخابات 
است.آوای خراسان جنوبی هم براساس همین 
رسالت و همین حق، فضای برابری را همواره در 
اختیار نامزدها قرار داده و هر نامزد انتخاباتی بنا 
به تشخیص شخصی و ضرورت های ستادش، 
از فضا و بستر روزنامه استفاده کرده است. سال 
هاست طیف های اصولگرا، گاهی و به بهانه 
ای، روزنامه آوا را اصالح طلب و طیف های 
اصالح طلب نیز گاهی و به بهانه ای، روزنامه آوا 
را اصولگرا می نامند! واقعیت مهم این است که 
مردم می دانند و شهادت می دهند روزنامه آوا نه 
در اصالحی ترین دولت ها اصالح طلب چشم 
و گوش بسته بوده و نه در اصولی ترین دولت 
ها، اصولگرای چشم و گوش بسته. بلکه همواره 
جانب تعادل، اتقان، انصاف، مردم و مصالح و 
منافع ملت و کشور و استان را مد نظر داشته 
و بس. امسال نیز با چنین رویکردی،کاماًل در 
حوزه انتخابات، مستقل و بدون جانبداری عمل 
و اقدام خواهد کرد و قطعاً در رویکردی متفاوت 
از صبوری هر ساله، تهمت ها، انگ ها و حربه 
ها را به پیشگاه خدا، مردم و متولیان نظارتی و 

دستگاه قضایی خواهد برد.
2 - نشانه های آغاز شده از سمت برخی عناصر 
و کانال ها و صفحات خبری برای ایجاد تنش 
های روانی و سیاسی در انتخابات استان، از 
آن جهت که مداخله در رأی و تصمیم مردم، 
مداخله در کار دستگاه های متولی و مداخله در 
سرنوشت هاست، هم مشکوک و هم مذموم 
است و هم دین و تعهد وجدانی به دنبال 
دارد. از صاحب نفسان و بزرگان و دلسوزان 
و واالمقامان استان در هر سنگر و مسند 
ولی  محترم  نماینده  ویژه  به  منصبی،  و 
انتظار  محترم،  استاندار  همچنین  و  فقیه 
می رود چه تذکری و چه سلبی و ایجابی، 
ورود نمایند و با توصیه به اخالق و تقوای 
انتخاباتی و رسانه ای و ترس از آخرت و عقوبت 
دنیایی هر تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر 
آرای مردم، از آغاز فضای ناسالم رقابتی از همین 

حاال جلوگیری نمایند.
3 - استان در شرایط پیش رو، نیازمند نمایندگانی 
پاک  و  مند  دغدغه  خالق،  باهوش،  توانمند، 
مقابل( در ستون  )ادامه   .... اینکه  اما  دست است. 
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ثبت نام کنکور ارشد آغاز شد

 ثبت نام داوطلبان برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ از روز گذشته از طریق سایت 
سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده و تا 2۵ آذر ادامه دارد. داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت 

سازمان سنجش آموزش کشور و مطالعه کامل دفترچه راهنما برای ثبت نام اقدام کنند.

رئیسی : مقام معظم رهبری
 فرمودند دولت باید بماند 

با اشاره به شورای هماهنگی اقتصادی  رئیسی 
گفت: سال ۹۶ و در زمان مشکالت ارز زمزمه های 
متعددی مطرح شد و مقام معظم رهبری فرمودند 
دولت باید بماند و اگر جایی مشکلی وجود داشت 
شورای هماهنگی به دولت کمک کند و این شورا 
اتمام حجتی است به تمام دولتمردان تا مسئولی 

نتواند بگوید اختیار نداشتم.

زاکانی: مجلس یازدهم می تواند دولت 
کم  کار روحانی را به کار وادار کند 

زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسالمی گفت: 
مجلس با حدود اختیاراتی که در دست دارد، می تواند 
همین دولت کم کار را به یک کار حداقلی وادار کند و 

از آن مطالبه جدی داشته باشد.

مهاجری: گرانِی بنزین
 اقشار ضعیف را له می کند 

مسیح مهاجری خطاب به رئیس جمهور نوشت: 
سوال این است که چرا هر وقت شما حضرات 
مسئولین تصمیم های اقتصادی می گیرید، به ضرر 
اقشار ضعیف تمام می شود؟ با این تصمیم شما، 

فقط اقشار ضعیف جامعه له می شوند.

هم و غم خود را کنترل دولت
 و وادار کردن آن به کار  می گذارم

قالیباف که از حوزه تهران برای انتخابات مجلس شورای 
اسالمی کاندیدا شده است ، در بیانیه ای نوشت : هم 
و غم خود را کنترل دولت و وادار کردن آن به کار در 
این یک سال و نیم باقیمانده از عمرش قرار می دهم.

ربیعی: تحریم ها را می توان دور زد 
اما جامعه را نمی توان دور زد 

ربیعی سخنگوی دولت گفت: تحریم ها را گاهی 
می توان دور زد اما جامعه را نمی توان دور زد و راه 
حل اقتصادی یا سیاسی منهای جامعه و مردم ابداع 
کرد. خیلی صریح باید گفت که پس از آبان دیگر 
نمی توان انتخابات را به شیوه سابق برگزار و تکرار 
کرد. باید با الهام از الگوی مجلس نخست و با نگاه 
به ایران قرن نوین 1400، تکاملی نوین در شیوه 
اجرایی کردن اصل انقالبی »ملت- دولت آن هم 

به رأی ملت« به  عمل آورد   .

خوش به حال وانت بارها شد! 

نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مهر- 
توضیحاتی را در زمینه وضعیت سهمیه سوخت 
وانت بارها ارائه کرده است که در ادامه می خوانید:

به اطالع می رساند زیرساخت های الزم جهت واریز 
ما به التفاوت نرخ اول و نرخ دوم بنزین بر اساس 
پیمایش تایید شده توسط وزارت کشور و به صورت 
اعتباری در کارت های بانکی تعریف شده متقاضیان 

در این شرکت فراهم می باشد.

نوبخت:  سال آینده هیچ افزایشی 
در قیمت کاالها اعمال نخواهد شد 

تسنیم- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با 
بیان این که جبران کاهش قدرت خرید مردم یکی 
از سیاست های اصلی الیحه بودجه سال 13۹۹ 
است، گفت: در سال آینده هیچ نوع افزایش قیمتی 

در کاالها و خدمات اعمال نخواهد شد.

جلسه  در  اقتصاد  شورای  میزان- 
بر  بنا   13۹۸ آذرماه   11 فوق العاده 
پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان 
و  حمایت  هدف  با  بودجه  و  برنامه 
کاهش هزینه های حمل و نقل عمومی 
و بهبود هوای شهرها، به استناد ماده 
12 قانون رفع موانع تولید، مصوبه ای 
تبدیل  و  تولید  از  »حمایت  عنوان  با 
کارخانه ای و کارگاهی یک میلیون و 
تاکسی،  خودروی  دستگاه  هزار   4۶0
ون )تاکسی(، وانت و مسافربر شخصی 
تصویب  را  CNG سوز«  به  بنزینی 
کرد که در آن شرکت ملی پاالیش و 
برای  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش 
تبدیل خودرو های عمومی و مسافربر 

دوگانه سوز  به  بنزین سوز  شخصی 
و  اصل  کارگاهی(،  و  )کارخانه ای 
مالکان  به  را  مالی  تسهیالت  فرع 
خودرو ها یا کارخانه ها تا سقف ۶۵00 
بازپرداخت  و  تضمین  تومان  میلیارد 
قرار  مصوبه،  این  اساس  بر  می کند. 
است یک میلیون و 4۶4 هزار خودرو 
شود.  دوگانه سوز  رایگان  صورت   به 
 100 و  میلیون  یک  مقدار،  این  از 
تا  که  می باشند  وانت  دستگاه  هزار 
و مصرف  نشده اند  دوگانه سوز  کنون 
بنزین آن ها تا 1۵ میلیون لیتر در روز 
برآورد می شود. بازگشت سرمایه تبدیل 
تاکسی ها و وانت های تک سوختی، از 
محل اختالف سهمیه آن ها در حالت 

تک سوختی و دوگانه سوز تأمین خواهد 
تبدیل  از  حاصل  سود  طرفی  از  شد. 
تک سوختی  وانت های  و  تاکسی ها 
هزار   400 حدود  رانندگان  برای 
تقریبا  است که ساالنه  ماه  در  تومان 
به ۵ میلیون تومان می رسد. پیش بینی 
طرح،  این  اجرای  پایان  در  می شود 
روز صرفه  در  بنزین  لیتر  میلیون   1۸
جویی شود که صرفه اقتصادی آن در 
مقدار به سالیانه  این  صورت صادرات 
حدود 3 میلیارد دالر می رسد. با اجرای 
طرح تبدیل خودرو های خدماتی، تمامی 
خودرو هایی  عمده  بخش  و  وانت ها 
که در خدمات جابجایی مسافر فعالیت 
شد.  خواهد  دوگانه سوز  می کنند، 

از  بخش هایی  آن  صورت  این  در 
به  دارد،  ارتباط  بنزین  با  که  اقتصاد 
کمرنگ  بنزین  با  آن ها  ارتباط  تدریج 
شده و دیگر قیمت گذاری بنزین، تأثیر 
گذاشت  نخواهد  اقتصاد  بر  خاصی 
و  رفاهی  کاالی  یک  صرفا  بنزین  و 
اصلی  سوخت  عنوان  به  نیز   CNG
شد. خواهد  شناخته  خدمات  بخش 

یک میلیون و ۴۶۴ هزار خودرو، رایگان دوگانه سوز می شود

)ادامه سرمقاله( مردم به چه کسی میل و اقبال 

مسأله  تابع  نه،  کسانی  چه  به  و  کنند  می 
مهمی به نام »صداقت« است. همه ما، تأکید 
می کنیم، همه ما، ملزم به تمکین به رأی و 
خواست مردم هستیم نه رأی سازی و دخالت، 
و نه تالش برای رسوخ به ذهن ها و تغییر نگاه 

ها و نوشتن بر برگه آرای به جای مردم.
4 -  خیانت بارترین اقدامی که در این روزها می 
تواند در قبال استان انجام شود، تالش برای ایجاد 
چند قطبی های ساختگی در راستای تجمیع آراء 
برای یک نفر و شکستن آراء برای نفرات دیگر 
است. این شرایط، خطر بزرگ ناامیدی، یأس و 

کاهش حضور مردم را در پی خواهد داشت.
۵ - وحدت، همدلی، همسویی در عین رقابت به 
نفع نظام و همراهی برای هموار کردن راه حضور 
حداکثری مردم در انتخابات، نیاز امروز خراسان 
جنوبیست. به خوانندگان عزیز عرض می کنم اگر 
فرد، گروه یا جریان رسانه ای را دیدید و از آنها 
شنیدید که غیر از چنین فضایی را تبلیغ و ترویج 
می کند، قطعاً به آنها  شک کنید، عالمت سؤال 
بزرگی را پیش رو قرار دهید و در انتخاب تان  
پاسخ تان به این عالمت سؤال مهم را لحاظ کنید. 
اینکه چه کسی برای استان مفید است، یک اصل 
است مجزاست و اینکه چه چیزی و چه راهی و 
با چه معیاری مفید و ضروری است، اصل مهم 
دیگریست. هوشیاری ما، انتخابات واقعی ماست 
نه چیز دیگر. این هوشیاری و بصیرت سیاسی و 
اجتماعی است  که می تواند انتخاب نجات بخشی 

برای وضعیت ویژه استان را رقم بزند.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹304۹43۸31 ارسال فرمایید(

سازمان  دبیرکل  سالمتی،  محمد 
در  ایران  اسالمی  انقالب  مجاهدین 
در  »دولت  گفت:  »انتخاب«  با  گفتگو 
مقطع کنونی، عملکرد درستی نداشت. 
افزایش قیمت بنزین فضایی از التهاب 
را در کشور ایجاد کرد که هیچ گونه دلیل 

منطقی و خاصی نداشت.«
وی افزود: »دولت به اهداف تعیین شده 
خود نرسیده و نخواهد رسید. این طرح 
روحانی  که  می شود  ارائه  شرایطی  در 
در  که  اقدام  نوع  همین  مشاورانش  و 
شد  اجرایی  احمدی نژاد  محمود  دولت 
اساس  از  و  شکست خورده  طرحی  را 
اشتباه ارزیابی می کردند و می گفتند این 
طرح اکنون باری بر دولت شده است.«

اصالح طلبان ناچار به 
حمایت از روحانی هستند

این فعال سیاسی اصالح طلب در بخشی 
دیگر از گفته های خود تاکید کرد: »از همان 
با دولت  رابطه اصالح طلبان  امر  ابتدای 
روحانی که دولتی اصولگرای معتدل است 
بر مبنای رویکرد دوگانه حمایت همزمان با 
انتقاد بوده است. واقعیت این است دولت 
روحانی، دولتی اصالح طلب نبوده و نیست 
لذا هنوز اصالح طلبان خود را ملزم به کمک 

و حمایت از دولت روحانی می دانند.
انتقاد اصالح طلبان بر وجه حمایت 

از دولت روحانی غلبه پیدا کرد
 نباید نادیده گرفت تحریم های اعمال شده 
بر ایران از سوی دونالد ترامپ، مساله ای کم 
اهمیت نیست و همه جناح ها باید در گذر از 
این وضعیت به رئیس جمهور کمک کنند. 
از این زاویه اصالح طلبان متعهد به حمایت 
از روحانی هستند؛ اگر واقع بین باشیم باید 

بگوییم بدون حمایت اصالح طلبان حسن 
روحانی نمی توانست برنده انتخابات باشد. 
متاسفانه به تدریج انتقادات از دولت روحانی 
به دلیل ضعف در زمینه های سیاست گذاری 
وجه  بر  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی، 

حمایتی غلبه پیدا کرد.«
کرد:  تصریح  ادامه  در  سالمتی 
رویکردهای  دلیل  به  »اصالح طلبان 
حسن  سوی  از  شده  اتخاذ  اشتباه 
مسیر  در  روزافزون  شکل  به  روحانی، 
به  گرفتند؛  قرار  او  از  گرفتن  فاصله 
گونه ای که اکنون می توان گفت دولت 
در یک جناح قرار گرفته و اصالح طلبان 
از  نه  در جناح دیگر. متاسفانه روحانی 
نه  تجربیات گذشته استفاده می کند و 
از پیشنهادات دلسوزانه. او در برخی از 
که  می کند  اتخاذ  را  رویکردی  مواقع 
مجموع  در  است.  نامشخص  و  مبهم 
اصالح طلبان به دلیل حمایت از روحانی 

از یک سو، ناچارند همچنان به خاطر 
سری  یک  در  کشور  خاص  شرایط 
زمینه ها از دولت حمایت کنند و از سوی 
دیگر با توجه به انتظارات و خواست های 

مردم، ناچار به نقد هستند.«
 باید اجازه حضور در انتخابات 

به صورت آزاد داده شود
این فعال سیاسی اصالح طلب در بخش 
دیگری از گفته های خود پیرامون راه حل 
کرد: تصریح  کنونی،  وضعیت  از   گذر 

»بر این باور هستم که وضعیت کنونی، 
باید تمامی نهادها و ارگان ها، با همکاری 
یکدیگر روندی را ایجاد کنند که انتخابات 
تمامی  تبلور دهنده خواست  ماه  اسفند 
تمامی جناح ها  باشد.  و جریان ها  مردم 
باید حضوری فعال داشته باشند؛ زمانی 
که مردم ببینند نمایندگان واقعی آن ها در 
عرصه هستند، موجب خواهد شد با شور و 
شوق و آزاد در انتخابات حضور پیدا کنند. 

روحانی در مسیر احمدی نژاد
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

 www. iranwash. ir  قالیشویي و مبل شویي ایـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم 

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید
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آگهی تغییرات شرکت عمران پایش میهن )سهامی خاص( به شماره ثبت 4210 و شناسه ملی 10360056559 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1398/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مجتبی شاهی گیو به شماره ملی 0651842417 و آقای 
رضا کاظمی نسب به شماره ملی 0921454341 و خانم مریم عرب نژاد به شماره ملی 0653130805 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 2- خانم فاطمه نوری به شماره ملی 5639866497 به عنوان بازرس اصلی و خانم رویا بهمنی به 
شماره ملی 2572642591 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3-روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )674390(

آگهی تغییرات شرکت دان و علوفه خوشینه بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 2535 و شناسه ملی 10360042375 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- پس از گزارش بازرس صورت های 
مالی سال های 95 و 96 تصویب گردید. 2- مؤسسه حسابرسی به بین محتوا به شناسه ملی 14006661682با نمایندگی آقای رامین 
رضازاده با شماره ملی 1699593620 به عنوان بازرس اصلی و آقای آرش حسنی به شماره ملی 0640061532 به عنوان بازرس علی 

البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )674389(

آگهی تغییرات شرکت تفریحی و آب درمانی هالل فردوس ایرانیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1090 و شناسه ملی 14000189500 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/03/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه 
مورخ 1397/12/29 و صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 97/12/29 مورد تصویب قرار گرفت . 
2 - شرکت سرمایه گذاری هالل احمر ایران )سهامی خاص ( با شناسه ملی 10103264895 و جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی 
با شناسه ملی14000261330 و شرکت ساختمانی هالل ایرانیان )سهامی خاص( با شناسه ملی 10320427231 به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 3 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی10380076460 
به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی 10100174240 به عنوان بازرس علی البدل برای 
سال مالی1398 انتخاب شدند . 4 - روزنامه آوای خراسان جنوبی بعنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )674387(

تاسیس شرکت ادیبان تجهیز دانشور )با مسئولیت محدود( در تاریخ 1397/12/13 به شماره ثبت 5930 به شناسه ملی 14008196720 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تعمیر و سرویس و 
نگهداری تجهیزات پزشکی )بیمارستان - دندان پزشکی - آزمایشگاهی - لیزرهای زیبایی - تصویربرداری - سونوگرافی - اکوکاردیو گرافی 
- آندوسکوپی و کولونوسکوپی - فیزیوتراپی - پرینت( تعمیر بردهای پزشکی و الکترونیکی - کالیبراسیون تجهیزات پزشکی خرید و فروش 
و اجرای برنامه ها در امر تهیه و توزیع لوازم پزشکی اعم از انواع دستکش، گاز، باند زخم بندی، بتادین. طراحی و مشاوره انواع برانکادر، تخت 
های بیمارستانی، واردات و توزیع کلیه محصوالت و تجهیزات پزشکی، چشم پزشکی، دندانپزشکی ،تجهیزات و ملزومات پزشکی ،بهداشتی 
،درمانی ،بیمارستانی ،دندانپزشکی ،توانبخشی ،با درنظر گرفتن شرایط و مقتضیات مراکز درمانی ،بهداشتی همچنین اجرای طرح های تجهیز 
واحدهای درمانی وزارت بهداشت . عقد قرارداد با تمامی بیمارستان ها،شرکت ها،موسسات دولتی و غیر دولتی،پخش و توزیع ، آزمایشگاهی 
و بیمارستانی از شرکت های معتبر،ارائه کلیه خدمات پزشکی، اورژانس و تجهیز کلینیک های جراحی عمومی فروش باتری تجهیزات و 
دستگاه های پزشکی به بیمارستانها و مراکز درمانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، توحید ، بلوار توحید ، کوچه توحید 
6 ]فتح 5[ ، پالک 6 ، طبقه همکف کدپستی 9718774736 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم طیبه نجفی به شماره ملی 0651854350 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقای احمد نجفی به 
 شماره ملی 0653211201 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: خانم طیبه نجفی به شماره ملی 0651854350

 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و آقای احمد نجفی به شماره ملی 0653211201 به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود . دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای احمد نجفی )مدیر عامل( همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
داره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )674388(

آگهی تغییرات شرکت عمران پایش میهن )سهامی خاص( به 
شماره ثبت 4210 و شناسه ملی 10360056559 به استناد 
تصمیمات   1398/08/01 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
ملی  شماره  به  نژاد  عرب  مریم  خانم   -1 شد:  اتخاذ  ذیل 
0653130805 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی 
نایب  سمت  به   0651842417 ملی  شماره  به  گیو  شاهی 
رئیس هیئت مدیره و آقای رضا کاظمی نسب به شماره ملی 
0921454341 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و همچنین کلیه اوراق 
عادی و اداری با امضای آقای رضا کاظمی نسب )مدیرعامل( به 

همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 
)674385(

آگهی تغییرات شرکت عمران پایش میهن )سهامی خاص( به شماره ثبت 4210 و شناسه ملی 10360056559 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید خراسان 
جنوبی، بیرجند، خیابان معلم، سعدی4)معلم30(، پالک3 با کدپستی 9717793644 تغییر یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )674383(

آدرس: بعد از پاسداران 5- ابتدای باهنر غربی - دفتر پیشخوان خدمات دولت - پاسداران 
تلفن: 32۴2   32۴2- 09155۶1۴320 - چمنی

فرهنگیان محترم
 فاقد مسکن ثبت نام 

مسکن آغاز شد 
صبح و عصر

جاماندگان یارانه 
معیشتی سوخت و 

معترض قطع یارانه 
ثبت نام تا 20 آذر 

صبح و عصر

ثبت نام سهمیه
 سوخت مدارس

 تا پایان آذر 
صبح و عصر

فیش عوارض شهرداری 
خودرو 

رایگان دریافت نمایید
 صبح و عصر

خدمات گسترده سازمان ها 
و ادارات که برون سپاری 

شده از دفتر پیشخوان 
خدمات دولت - پاسداران 

دریافت نمایید.
صبح و عصر
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 جک پارکینگی ، کرکره و 

سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  
نبش رجایی 15     
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۴۵۰ تن برنج با نرخ دولتی در خراسان جنوبی توزیع شد

ایرنا - معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت گفت: از هفته گذشته تاکنون 45۰ تن برنج پاکستانی وارداتی با نرخ مصوب دولتی در استان توزیع شده است.جویبان افزود: عرضه گسترده برنج پاکستانی تنظیم 
بازار در بیش از 7۰ مرکز شهر بیرجند با قیمت هر کیسه 1۰ کیلوگرمی 89 هزار تومان انجام شد. وی با بیان اینکه روند توزیع برنج پاکستانی با قیمت مصوب در استان ادامه دارد اظهار کرد: همچنین از روز پنجشنبه هفته 

گذشته توزیع گوشت گوسفندی با نرخ دولتی نیز در 1۰ مرکز منتخب بیرجند آغاز شده که قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی گرم به صورت چهار تیکه ۶8 هزار تومان برای مصرف کنندگان تعیین شده است.
آیا عقالنی به نظر می رسد تمام منطقه 
پیروزی ،بهمن، نصر، اردیبهشت، ظفر 
که  خروجی  یک  از  فقط  غفاری  و 
چهارراه غفاری است خارج شوند و راه 
خروج دیگری به جز چهار راه غفاری 
نداشته باشند. شهرداری بیرجند لطفا 
خلیج  به  بهمن  بازگشایی  به  نسبت 
فارس و بازگشایی اردیبهشت به بلوار 

پیامبر اعظم)ص( اقدام فرماید.
937...897

با عرض سالم و باتشکر از شهرداری 
بودجه  خواهشمندیم  زیباسازی  بابت 
کوچه  پس  کوچه  برای  هم  اندکی 
محله محروم خیرآباد در نظر بگیرین 
اولین ورودی بلوار جدید التأسیس به 
جمهوری 29 که به لطف دستفروشان 
تنها ورودی به این کوچه هاست بسیار 
وضعیت نامناسب و حتی خطرناک به 
حفاری  در  سقوط  احتمال  دلیل 

ایجادشده هست.
93۶...84۰

با عرض سالم و خسته نباشید با تشکر 
از توجه استاندار محبوبمان به شادی 
به  لطفا  بیرجندی  شهروندان  رفاه  و 
نورپردازی و زیباسازی بند دره به عنوان 

تنها تفریحگاه، عنایت ویژه بفرمایید.
915...851

واقعا اعجاب انگیز است برای ما جوانان 
که نتوانیم با سهولت از سیستم بانکی 
بگیریم.  ازدواج  وام  تومان  3۰میلیون 
 آنوقت یک آقا زاده ای در جامعه پیدا 
از  تومان  میلیارد   34۰۰ که  شود  می 
سالها  و  گیرد  می  وام  بانکی  سیستم 
از  بعد  و  کند  استفاده می  پول  این  از 

بازداشت به بانک عودت می دهد. 
91۰...17۰

سالم آوا اینقدر از نابسامانی و نازیبایی 
و  نوشتیم  و  گفتیم  ورودی  میادین 
دیگه  شدیم  خسته  ندیدیم  اقدامی 

گذاشتیم به امان خدا.
یک شهروند 
کاش اینقدر که شهرداری به فکر جنوب 

شهر است،کمی هم فکرمرکزشهرباشه. 
یک شهروند

با عرض سالم از سازمان پارک ها و 
اصالح  بخاطر  شهرداری  سبز  فضای 

درختان پارک نیلوفر تشکر داریم.
915...784

چرا 2 کیلومتر از جاده روستای بیدسک 
دو  تلویزیون  نمی شود،  آسفالت  سما 
شبکه آنالوگ با برفک فقط می گیرد  
بد می گیرد،  اینقدر  آنتن موبایل  چرا 
اینترنت که تعطیل است آب لوله کشی 
هم که هنوز ندارد، از شرکت گاز بابت 

گازرسانی بسیار تشکر می کنم.
91۰...۶3۶

در  که  محترمی  از همشهریان  سالم 
روزهای عید و والدت در خیابان جشن 
با  آهنگ  به پخش  و  کنند  پا می  بر 
صدای بسیار بلند و آزاردهنده می پردازند 
 خواهشمندیم به  فکر آسایش همسایه ها

بیماری در  به خصوص کسانی که  و 
منزل دارند هم باشد.

ارسالی به تلگرام آوا
چرا راهداری در قسمت هایی از جاده 
محور بیرجند- قاین که در حال دو بانده 
شدن است بدون خط کشی سفید اجازه 
رانندگی داده واقعا رانندگی در شب بدون 
خط سفید وسط جاده بسیار سخت است 
فضایی  چاله های  روی  داری  انگار  و 
رانندگی میکنی چون آسفالت هم تازه 
است و بسیار سیاه. لطفا هر چه سریعتر 

خط کشی انجام شود.
915...5۰1

ساکنین عمار 31 مهرشهر چه گناهی 
کردند که شهرداری هیچ رسیدگی به این 
میالن ندارد و هر چه پیام می دهیم و 
 یا مراجعه می کنیم کسی جواب درستی

نمی دهد. جدول کشی را از 4 سال پیش 
فرعی  های  کوچه  اند  گذاشته  ناقص 
مسدود است و بازگشایی نشده ضایعات 

فروشی ها امان ما را بریده اند. 
915...352

افتضاح  با وجود وضعیت  موندم  واقعا 
مرکز  در  مصلی  کنار  فروشان  دست 
شهر چه کسی و با چه تصوری گفته 
بیرجند تمیز ترین شهراست، تو رو خدا 
تمیزی را برای اهالی جمهوری 29 معنا 

کنید ما که بلد نیستیم.
93۶...84۰

سوخت  کارت  این  بپرسم  خواستم 
سوخت  که  باالی 25سال  خودروهای 
ندارند به کجارسید یکی خود من با این 
مشکالت زندگی چکارکنیم، تقاضا دارم 

چاره اندیشی کنید.
915...783

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

پیام شما

عمر  آرزوی طول  و  احترام  و  با سالم 
برای مقام عظمای والیت که اگر لحظه 
ای سایه پربرکت ایشان و هدایت های 
نباشد  مملکت  در  ایشان  هوشمندانه 
را  همدیگر  سیاسی  جریانات  متأسفانه 
می خورند. روزنامه آوا لطفا بنویسید هنوز 
انتخابات شروع نشده و دارند ثبت نام می 
کنند ، مثل موش و گربه به جان هم 
افتادند.  چه خبر است در پشت صحنه 
سیاست که اینقدر ارزش دارد که اخالق 
و دین و شرع را هم زیر پا می گذارند 
تا مثال کاندیدای مورد نظر به مجلس 
برود. برادران محترم سیاسی مردم نیاز 
به فضای آرام و آرامش دارند که بتوانند 
توانمندی های افراد را بررسی و با انتخاب 
بهترین گزینه به وظیفه خود در قبال نظام 
و انقالب عمل کنند.  این آقایانی که دارند 
هیاهو ایجاد می کنند و به نظر خودشان 
هیچکس نمی فهمد منظورشان چیست؟ 
کاش کمی اخالق می داشتند و به جای 
این بازی ها کمی روی توانمندی های 
دادند.   می  مانور  خودشان  های  گزینه 
کاش آیت ا...  عبادی به عنوان نماینده 
حضرت آقا در بحث اخالق ورود پیدا می 
کردند و کمی فعاالن سیاسی را نصیحت 
می کردند در جامعه اسالمی و با مکارم 
اخالقی که پیامبر رحمت برایمان به میراث 
رفتارهایی   چنین  شاهد  نباید  گذاشته، 
باشیم.   اسالم  نماد  است  قرار  باشیم.ما 
هر چند که من مطمئن هستم مردم 
بداخالقان سیاسی را سرجایشان خواهند 
نشاند و مکرشان به خودشان بازمی گردد.  
م . ج  از خوسف

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

 

پیوستن  ژئو پارک طبس
به فهرست جهانی، شاید وقتی دیگر!

کاری- سال 95 طبس به عنوان سومین 
ثبت  برای  ایران  پیشنهادی  ژئوپارک 
به  جهانی مطرح شد. ژئوپارک طبس 
صورت جدی از سه سال پیش فعالیت 
خود را آغاز کرد آن زمان فرماندار ویژه 
طبس حامی این پرونده و عالقه مند به 
آن بود. پرونده ژئوپارک طبس قرار بود  
امسال برای پیوستن به شبکه ژئوپارک 
های جهانی یونسکو تکمیل و ارسال شود 
اما به دلیل تغییرات مدیریتی در طبس، 

این فرصت به سال بعد موکول شد. 
زمین شناسی  ژئوپارک،  اساس  و  پایه 
است؛ ژئوپارک ترکیبی از فرهنگ، هنر، 
حیات وحش، طبیعت، مذهب و اقتصاد 

محلی را شامل می شود.
عضو کمیته علوم زمین و ژئوپارک های 
کمیسیون ملی یونسکو  عنوان کرد: تیم 
ژئوپارک دانشگاه پیام نور طبس هم پای 
کار بودند و با حمایت ایمیدرو و معادن 
زغال سنگ کار پرونده سریع پیش می 
رفت. امری کاظمی  با بیان اینکه  رئیس 
های  ژئوپارک  جهانی  و  عالی  شورای 
یونسکو از این پرونده، جاذبه های طبس 
و فعالیت هایی که در این راستا انجام 
می شد، ابراز رضایت نمود و تاکید کرد: 
این ژئوپارک می تواند یکی از منحصربه 
فردترین ژئوپارک ها باشد و این حس 
اطمینان برای ثبت جهانی شدن قوی شد. 
وی اظهارکرد:  رفتن فرماندار از طبس به 
یزد باعث شد تا پروژه های رسمی طبس 
متوقف بماند.ارزیاب بین المللی یونسکو در 
امور ژئوپارک  با بیان اینکه رفتن فرماندار 
از طبس به یزد باعث شد تا این پروژه 
متوقف بماند، افزود: قرار بود امسال پرونده 
جهانی طبس تدوین شود اما به آن حد از 
توسعه که می بایست می رسید، نرسید و 
تغییرات مانع از آن شد. وی با اشاره به 
اینکه هر چند که تیم ژئوپارک طبس به 
کارهایش ادامه داده و فعالیت هایی برای  
توسعه جامعه محلی و مطالعات انجام 
شده بود،  خاطر نشان کرد: ولی به آن 
حد از فعالیت که مورد نظر یونسکوست 
نرسیده و آن حمایت همه جانبه از طرف 
شهرستان اتفاق نیفتاد به همین دلیل 
فرصت ارسال پرونده را امسال از دست 
داد. وی بیان کرد: هدف گذاری کرده 
بودیم که در سال14۰۰ژئوپارک طبس 
به دنیا معرفی شود. اگر سال آینده این 
پرونده را به یونسکو ارسال کنیم در سال 

14۰1 جهانی خواهد شد.

خبر ویژه

شمارش معکوس برای الزام استفاده ازرمز پویا
ریزی  برنامه  اساس  بر   - محمودآبادی 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  های 
ابتدای  از  )پویا(  یکبارمصرف  رمز  ایران 
دبیر  شد.  خواهد  الزامی   98 ماه  دی 
خراسان  بانکهای  هماهنگی  کمیسیون 
با  اختصاصی  گوی  و  گفت  در  جنوبی 
که  تخلفاتی  به  اشاره  با  آوا  ی  روزنامه 
اینترنتی  های  خرید  حوزه ی  در  بیشتر 
به  بانکی  های  کارت  از  استفاده  با 
وجود آماده است. گفت: اینترنت بخشی 
غیرقابل انکار از زندگی امروز ما را شکل 
فعالیت های  از  زیادی  بخش  می دهد. 
با  و  به سختی  گذشته  در  که  روزانه ای 
امروزه  بودند  ممکن  زیاد  انرژی  صرف 
به لطف اینترنت به سهولت قابل انجام 
هستند. خرید آنالین و پرداخت اینترنتی 
به یکی از رایج ترین راه ها برای برطرف 

کردن نیازمندی ها تبدیل شده است. 
برای  ما  افزود:  زرنگ  علی  محمد 
فعالیت های مختلفی از جمله خرید اقالم 
خرید  قبوض،  پرداخت  خود،  نیاز  مورد 
بلیط سینما، انتقال وجه و… از درگاه های 
استفاده  این  کنیم.  می  استفاده  پرداخت 
مبادالت  جهت  اینترنت  از  روزافزون 
اختیار  در  را  بسیاری  فرصت های  مالی، 
و  است  داده  قرار  اینترنتی  کالهبرداران 
در  اینترنتی  کالهبرداری های  بیش ترین 
اینترنتی و استفاده از درگاه  هنگام خرید 
با  وی  می دهد.  رخ  جعلی  پرداخت  های 
با  اینترنتی  کالهبرداری  اینکه  به  اشاره 
برداشت  مختلف  روش های  از  استفاده 
در کشور  بانکی  از حساب های  غیرمجاز 
طبق  گفت:  است.  شده  گسترده  بسیار 
اعالم پلیس فتا در سال گذشته، 2۰ تا 25 
هزار پرونده برداشت غیرمجاز که بخش 
مردمی  ناآگاهی  خاطر  به  آن  از  زیادی 
به  استناد  با  بوده تشکیل شده است.وی 
اطالعیه ی بانک مرکزی درباره ی کاله 
برداری ها گفت: همچنین مهرماه امسال 
بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد،با 
توجه به افزایش تعداد سایت  های جعلی 
بانک مرکزی  در فضای پرداخت کشور، 
از دارندگان کارت های بانکی درخواست 
کرد، هنگام انجام عملیات بانکی و خرید 
در فضای مجازی، توجه و دقت الزم را 
به عمل آورده و از ورود و افشای اطالعات 
و  نامعتبر  های  سایت  در  خود  کارت 
مشکوک خودداری کنند. چرا که براساس 
آمارهای پلیس، ۶۰ درصد جرایم سایبری 
که  است  غیرمجاز  برداشت های  کشور 
بیشتر آنها از طریق فیشینگ انجام می شود.

سرقت های مختلف 

دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان 
اطالعات  سرقت  داد:  توضیح  جنوبی 
بانکی توسط روش های مختلفی از جمله 
اسکیمر  )فیشینگ(،  جعلی  های  درگاه 
کردن  خالی  نیجریه ای،  ،کالهبرداری 
حساب با رسیدهای خودپرداز، کالهبرداری 
و  قرعه کشی  در  شدن  برنده  بهانه  به 
می  شرط بندی  سایت های  قارچی  رشد 
باشد. زرنگ اضافه کرد: امروزه مجرمانی 
یا  زورگیری، سرقت  به جای  هستند که 

کیف قاپی با اندکی بهره هوشی دست به 
سرقت زده و در فضایی جهانی به راحتی 
مخفی می شوندو تعداد زیادی از هموطنان 
این مجرمان خاموش می شوند.  قربانیان 
وی اعالم کرد: طی سال های اخیر پلیس 
سایبری ایران به پیشرفت های خوبی دست 
یافته و در شناسایی و دستگیری مجرمان 
بسیار توانمند است، اما حقیقت این است 
حال  در  روز  هر  هم  کالهبرداران  که 
به روزرسانی شیوه های کالهبرداری هستند 

و این جنگی است که ادامه دارد.

رمز امن برای شخص شما

بانکهای  هماهنگی  کمیسیون  دبیر 
های  دستاورد  به  البته  جنوبی  خراسان 
سال های اخیر در حوزه ی مبارزه با این 
اقدامات  گفت:  و  کرد  اشاره  ها  سرقت 
خوبی در جهت شفاف سازی مبادالت در 

فضای دیجیتال صورت گرفته است، ازآن 
اجرایی شدن  برای  می توان تالش  جمله 
طرح “رمز یکبارمصرف” و اعطای گواهی 
“ ای نماد”  یا “ نماد اعتماد الکترونیکی”  
را ذکر کرد. وی معتقد است: شفاف سازی 
فضا و آگاه سازی مردم بهترین راهکاری 
فیشینگ  بروز  از  می تواند  که  است 
قضایی  پرونده های  و  کرده  پیشگیری 
تاکید  زرنگ  دهد.  کاهش  را  حوزه  این 
کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی شبکه 
بانکی و پرداخت در راستای افزایش امنیت 
تراکنش های بانکی و پیشگیری از وقوع 

جرائم سایبری رمز دوم یکبارمصرف  را در 
دستور کار قرار داد و امروز این زیرساخت 
را ایجاد شده تا امنیت تراکنش های بدون 
افزایش و میزان  حضور کارت در کشور 

جرائم کاهش پیدا کند.

ابتدای دی ماه آغاز اجرای 
طرح رمز دوم

معاون  اعالم  اساس  بر  کرد:  تاکید  وی 
مرکزی  بانک  نوین  فناوری های 
کالهبرداری فیشینگ به مشکلی بزرگ 
برای نظام بانکی تبدیل شده و رمز دوم 
یکبارمصرف  از ابتدای دی ماه برای تمامی 
تراکنش های بدون حضور کارت به صورت 
مشکل  این  تا  می شود  اجرایی  الزامی 
اینکه  به  توجه  با  وی  کند.  پیدا  کاهش 
رمز  روی  بر  فتا  پلیس  و  مرکزی  بانک 
یکبارمصرف  تاکید دارند ادامه داد: شبکه 

بانکی با پیاده سازی و ارائه رمز دوم پویا 
به مشتریان یک قدم به جلو گام برداشته 
و حاال نیاز است تا کاربران یک قدم به 
جلو بیایند و آموزش ببینند و در زمان انجام 
عملیات  بانکی دقت بیشتری کنند تا در 
پیدا  میزان جرائم همواره کاهش  نهایت 
بانکهای  کند. دبیر کمیسیون هماهنگی 
وجود  با  متاسفانه  گفت:  جنوبی  خراسان 
هم  بانک ها،  آموزش  و  فراوان  تأکیدات 
از افراد رمز کارت را  اکنون تعداد زیادی 
در کنار کارت بانکی یادداشت و نگهداری 
می کنند که سرقت یا گم شدن کارت باعث 

خالی شدن حساب بانکی می شود؛ آموزش 
شهروندان موضوعی بسیار جدی است که 
در پروژه رمز دوم یکبارمصرف  نیز باید به 
آن دقت بسیار زیادی شود. زرنگ تاکید 
کرد: مردم باید بدانند که رمز کارت بانکی 
مانند کلید خانه است؛ رمز را نباید به هیچ 
نباید  نیز  کسی بدهند و رمز دوم پویا را 
به کسی اعالم کنند و فرآیند فعال سازی 
را صرفاً از طریق بانک و خودپرداز بانک 
خودشان انجام دهند، چرا که کالهبرداران 
ترفند  با  روزها  این  در  است  ممکن 
به دنبال  یکبارمصرف   رمز  فعال سازی 
سرقت اطالعات کارت بانکی آنها باشند.

باز هم مراقب باشید

رمز  شده  اجباری  با  داد:  هشدار  وی 
یکبارمصرف  از دی ماه سال جاری، این 
دریافت  بر  مبنی  زیادی  پیام های  روزها 

رمزدوم پویا به افراد ارسال می شود. در پی 
اقدام مشتریان بانکی برای اخذ رمز پویا، 
داد  اطالعیه ای هشدار  در  مرکزی  بانک 
که این افراد نسبت به دریافت پیامک های 
به  اشاره  با  زرنگ  باشند.  مراقب  جعلی 
اینکه نباید برای نصب اپلیکیشن دریافت 
و  جست  گوگل  در  را  بانک  سایت  رمز 
 جو کنند تاکید کرد: سایت بانک مرکزی 
لینک  هرگونه  و  است   www.cbi.ir
به صفحات  را  مشتری  که  پیامک ها  در 
بانک ها  سایر  و  مرکزی  بانک  ساختگی 
لذا  دارد.  به همراه  فیشینگ  کند،  هدایت 
توجه به نشانی سایت هر بانک و مراجعه 
مستقیم به آن ضروری است. وی توصیه 
کرد: مشتریان شبکه بانکی به سایت بانک 
خود و یا شعبه مربوطه مراجعه و اخبار و 
از سایت این  اطالعات رمز پویا را صرفاً 
اعتباری  موسسات  و  بانک ها  یا  بانک 
دریافت و از ارائه اطالعات کارت خود برای 

فعال سازی رمز پویا جدا خودداری کنند.

آخرین زمان 

و  بانکی  تراکنش های  انجام  گفت:  وی 
رمز  با  امسال  دی ماه  ابتدای  از  پرداخت 
بانک  بود.  خواهد  امکان پذیر  پویا  دوم 
مرکزی جمهوری اسالمی، دارندگان رمز 
دوم را ملزم کرده است تا از رمزهای پویا 
بانک ها  اینکه  به  توجه  با  کنند.  استفاده 
برای ارائه رمز دوم به این دسته از افراد 
کالهبرداران  دارند،  مختلفی  روش های 
کنندتا  پیاده  را  شگردهایی  دارند  سعی 
دسترسی  کاربران  کارت  اطالعات  به 
در  ها  بانک  کرد:  اضافه  وی  کنند.  پیدا 
راستای حفظ منافع مشتریان، نسبت به 
شگردهای جدید کالهبرداران هشدار داده 
و می خواهند مشتریان هرچه سریع تر رمز 

یکبارمصرف  را فعال کنند. 
برای  می توانند  ملی  بانک  مشتریان 
دریافت رمز دوم پویا فقط از سایت رسمی 
یکبارمصرف  رمز  اپلیکیشن  بانک،  این 
بانک،  این  گفته  به  کنند.  دانلود  را   ۶۰
صفحه ها و سایت های دیگر برای دانلود 
نیست.همچنین  معتبر  اپلیکیشن  این 
افرادی که دارای گوشی هوشمند نیستند 
دستوری کد  از  استفاده  با   می توانند 

# ۶۰*737* اقدام به دریافت رمزیکبارمصرف 
دو  فعال سازی هر  گام به گام  کنند. روش 
روش دریافت رمز یکبارمصرف  در سایت 
این بانک به آدرس www.bmi.ir و کلیه 

شعب این بانک قابل دسترسی است.
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سربازی- مدیر آموزش و پرورش فردوس 
در گفت و گو با خبرنگار آوا با بیان اینکه 
مدارس  بخش  در  فردوس  شهرستان 
از  افزود:  را دارد  تخریبی استان، رتبه اول 
5۰۰ کالس درس موجود فقط 1۰۰کالس 
برای  زنگ خطری  این  و  است  استاندارد 
مدارس و نسل آینده این شهرستان است که 

باید هر چه زودتر چاره اندیشی شود.

مدارسی با نیم قرن قدمت

محمد ناظری تاکید کرد: به عبارت دیگر 
28 و نیم درصد مدارس فردوس فرسوده 
است زیرا اغلب این مدارس پس از زلزله 
ساخته  فردوس  در   1347 سال  هولناک 
شده که بیش از نیم قرن قدمت دارد و با 
وجود نوسازیها و مدارس جدید چند طبقه 
ای که در سالهای اخیر ساخته شده ولی 
هنوز خطر در کمین است. وی تصریح کرد: 
در همین شهر مدارسی داریم که با قرار 
دادن 17 صندلی دیگر جایی برای نشستن 
به  ناظری  ماند.  نمی  باقی  آموزان  دانش 
کمبود شدید کالس درس در برخی مناطق 
نوساز شهر نیز اشاره کرد و افزود: در مسکن 
مهر به ۶۰ کالس درس نیاز داریم که در 

حال حاضر فقط 9 کالس داریم.

مالک بی خانمان

 وی تاکید کرد: با وجود کمبود شدید فضای 

آموزشی در مناطق نوساز شهرسه مدرسه ما 
درنقاط مختلف شهراز جمله همین مناطق 
نوسازدر اختیار دانشکده های شهرستان است 
که حاضر به تخلیه آنها نیستند.وی خاطرنشان 
کرد: همچنین 13 مرکز آموزشی نیز بدون 
گرمایش مرکزی است.ناظری اضافه کرد: 

دو مدرسه در باغشهر اسالمیه و باغستان 
در دست ساخت است که امیدواریم با تأمین 
اعتباری که خواهد شد در ماههای آینده شاهد 
بهره برداری از آنها باشیم تا بخشی از کمبود 
فضای آموزشی ما حل شود و عالوه بر اینها 

به همت یک خیر کویتی دار القران دهستان 
باغستان نیزدر دست اقدام است.

تهدید بحران نیروی انسانی 

درصد   15 امسال  اینکه  به  اشاره  با  وی 

پرورش  و  آموزش  در  شاغل  نیروهای 
این  افزود:  شوند  می  بازنشست  فردوس 
آینده 5۰ درصد است  میزان در سه سال 
و چنانچه تدبیری اندیشیده نشود با بحران 

نیروی انسانی مواجه خواهیم شد.

تنها  سینمای شهر 
فرسوده و تعطیل  است

وی قرار گرفتن استان خراسان جنوبی و 
شهرستان فردوس روی گسل زلزله را یادآور 
شد و افزود: چندین ماه شده تنها سینمای 

این شهر بدلیل فرسودگی و اخطارهایی که 
از سوی کارشناسان مربوطه به ما داده شد 
تعطیل شده و شهری با این قدمت اکنون 
سینما ندارد.ناظری با بیان اینکه ساختمان 
با ارزش ترین  فعلی سینمای فردوس در 

نقطه شهر قرار دارد از تمام سرمایه گذاران 
نسبت  دارند،  توانایی  چنانچه  کرد  دعوت 
به نوسازی این مکان و تبدیل آن به یک 
مورد  تا  کنند  اقدام  طبقه  چند  ساختمان 
استفاده قشر جوان و خانواده ها بخصوص 
برای ایام فراغت قرار گیرد.وی به وجود 8 

مرکز دانشگاهی و تحصیل 4 هزار دانشجو 
در این شهر اشاره و تاکید کرد: وجود این 
جمعیت جوان در شهر لزوم راه اندازی هر چه 
سریعتر تنها سینمای فردوس را به ضرورتی 

اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.

یک پنجم دانش آموزان فردوس زیر سقف های لرزان
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بعضی از مواد غذایی
 کاهش دهنده وزن

سیب حاوی پکتین است، یک عنصر طبیعی که 
هضم را کند می کند و احساس سیری را تقویت می 
نماید. موز حاوی مقدار زیادی نشاسته مقاوم است، 

نوعی نشاسته که در کاهش وزن موثر است. هویج 
حاوی فیبر و آب باالیی است می تواند مدت زمانی 
که پس از خوردنش احساس سیری می کنید را 
افزایش دهد، همچنین بتاکاروتن موجود در هویج 
موجب تقویت سیستم ایمنی و بینایی می شود.

بروکلی سرشار از ویتامین،
 کلسیم و پروتئین است

بروکلی برای سالمتی مفید است. خیلی از افراد 
بروکلی را آب پز می کنند و یا اندکی تفت می 
دهند. در هر حال دلیل زیادی برای مصرف این 

کلم سبز و خوشمزه وجود دارد. بروکلی سرشار از 
ویتامین C، کلسیم، پتاسیم و حتی پروتئین است و 
مصرف خام آن ارزش بیشتری دارد. نتایج پژوهش 
ها نشان می دهند مصرف بروکلی به صورت خام، 
زمینه را برای جذب سریع مواد مغذی آماده می کند.

ماست ساده مصرف کنید 
که دو برابر پروتئین دارد 

ماست اگر چه به عنوان یک غذای فوق العاده 
سالم شناخته می شود اما سالم بودن آن بستگی 
به این دارد که چه نوع ماستی را انتخاب می 

کنید. یک لیوان ماست حاوی تکه های میوه 
150کالری، 6 گرم پروتئین، 1.5 گرم چربی و 
مصرف  ساده  ماست  دارد.  قند  گرم  حدود 25 
کنید که دو برابر پروتئین دارد و میوه، تخمه و 
مغزهای گیاهی به آن اضافه کنید تا محتوای 
دهید. افزایش  را  آن  اکسیدان  آنتی  و  فیبر 

مصرف بیش از
 حد سویا مضر است

مصرف توام سویا با منابع گوشتی، عادت غذایی 
غلطی است که زمینه کمبود این ماده مغذی را 

فراهم خواهد کرد. مشابه این موضوع در مورد 
غالت کامل نیز وجود دارد زیرا این موادغذایی 
نیز دارای »فیتات« هستند که این ترکیب نیز مانع 
جذب آهن می شود. نان هایی  هم که طی فرآیند 

تخمیر تهیه می شوند،  کمتر فیتات دارند.

مصرف عصرانه برای افراد الغر و 
ورزشکاران توصیه می شود

میان وعده عصرانه می تواند بستنی، نان و پنیر، 
کیک و شیرینی و انواع میوه ها باشد البته افراد باید 
در میزان مصرف این میان وعده ها دقت کنند تا 

دچار چاقی و اضافه وزن نشوند. مصرف میان وعده 
برای کودکان، افراد الغر، ورزشکاران و زنان باردار 
بیش از سایر افراد توصیه می شود و معموال بین 
وعده های اصلی غذا خورده می شود.عصرانه نیز 
بین ناهار و شام مصرف می شود. ولی در مصرف 

آنها اعتدال داشته باشید.

ماهی های چرب: برای افزایش تمرکز، سلول های مغز نیازمند ماده ای به اسم »میلین« هستند که این 
چربی در امگا3 )موجود در ماهی های چرب( وجود دارد. پس با مصرف ماهی های چرب هر روز از این نوع 
ماده استفاده کنید. تخم کدو: مصرف روزانه این ماده به افزایش عنصر »روی« و در نتیجه افزایش تمرکز 
شما کمک می کند. این خوردنی همچنین منبع سرشاری از اسید چرب امگا3 است. گوجه فرنگی: گوجه 
فرنگی حاوی یک نوع آنتی اکسیدان به اسم »لیکوپن« است که از مرگ سلول های مغزی جلوگیری 
می کند. با جلوگیری از مرگ سلول های مغزی توجه و تمرکز شما بیشتر شده و ذهن تان متمرکزتر 
می شود. همچنین مهارت های حل مسئله نیز در شما افزایش می یابد. اسفناج: سطح باالی پتاسیم در 

اسفناج، سرعت انتقال پیام های عصبی را افزایش داده و ذهن را پاسخگوتر و قوی تر می سازد.

ماهی های آزاد که در دریاهای آزاد زندگی می کنند، در مقایسه با ماهی های پرورشی حاوی میزان 
باالتری از اسید چرب ضروری امگا 3 می باشند که این اسید چرب در حفظ سالمت ، پیشگیری از 
بیماری های مزمنی مانند بیماری های قلبی- عروقی و ایجاد لطافت پوست و جوانی نقش بسیار مهمی 
 ،D دارد.  ماهی های دریاهای آزاد عالوه بر پروتئین و امگا 3، حاوی ویتامین های ضروری مانند ویتامین
کلسیم و فسفر می باشند و مصرف منظم حداقل 1 تا 2 بار در هفته از این ماده غذایی مانع از بروز پوکی 

استخوان، مشکالت تصلب شرایین و مشکالت زوال مغزی نیز می شود.

مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  

ماهی برای پیشگیری از بیماری های مزمن قلبی و عروقی مفید استخوردنی های تقویت کننده تمرکز

می دانید، اگر کاری را یکسره و پی در پی انجام دهید، شدت 
استرس آن کار برایتان کاسته خواهد شد. دیل کارنگی 
می گوید که در هر جلسه ای که حضور دارید، پیش دیگران 
صحبت کنید ولو اینکه خرابکاری کنید. شما در عرض چند 
ماه بعد بی شک اضطراب و ترس خود را نسبت به صحبت 
کردن کردن در جمع را از دست خواهید داد.واضح  و شمرده 
صحبت کردن: برای یک بیان درست باید ادای حروف و 
کلمات ما صحیح  باشند. باید تمامی کلمات را به نحوی بیان 
کرد که تمامی حروف آن شنیده شوند. تمامی حروف نیز 
باید به درستی شنیده شوند. این طبیعی است بعضی حروف 

به درستی ادا نمی شوند.برای اینکه خوب صحبت کنید 
به جمالت خود ساختار بدهید. سعی کنید از اصطالحات 
کمتر استفاده کنید. برای شنونده هضم یک جمله مطابق با 
دستور زبان راحت تر است. برای اینکه بدانید که چگونه خوب 
صحبت کنیم، باید اول اشتباهات رایج در صحبت کردن 
را برطرف کنیم. یکی از اشتباهات رایجی که ما مرتکب 

می شویم، این است که خیلی ُتند صحبت می کنیم. 
چه به دلیل هیجان زدگی باشد، چه از روی عادت، ُتند 
صحبت کردن نه تنها فهم حرف های شما را برای شنونده 
دشوار می کند، بلکه باعث می شود دیگران مسخره تان کنند. 

ُتند حرف زدن می تواند یکی از نشانه های اضطراب باشد. 
پس یکی از اولین چیزهایی که در روند بهبود مهارت های 
گفتاری خوب باید بدانید این است که آرام و با سرعتی که 
فهم آن آسان باشد و بتوانید هر واژه را به وضوح بیان کنید، 
حرف بزنیدتا به حال دقت کرده اید که رئیس یا مدیرتان به 
ندرت چیزی می گوید که بعدا از گفتنش پشیمان شود؟ این 
به این دلیل است که ذهن  چنین افرادی یک گام جلوتر از 
زبان شان است، نه برعکس! افرادی که این مهارت مهم را 
دارند، اغلب به عنوان »افراد روشن« نامیده می شوند، زیرا 

کامال می دانند که چه می گویند.

درست صحبت کردن را بیاموزید

آیه روز

و كسانى كه كفر ورزيده و آيات ما را تكذيب كرده  اند آنان اهل آتشند ]و [ در آن ماندگار 
خواهند بود و چه بد سرانجامى است. )سوره تغابن/آيه ۱۰(

سخن روز

تغییر نیاز است. گاهى بايد به خودتان مراجعه كنید و از اين قدرت بى پايان بهره بگیريد. 
اشتباهات آموزگاران خوبى هستند. گاهى بايد دلتان بشكند تا بتوانید باز هم از او پیروی كنید.
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موفقیت و انرژی

حرف شنوی

تالش برای راضی  نگه داشتن همه 

ما معموال کارها و درخواست ها را بدون بررسی  
براساس ضرورت  را  کارها  اگر  اما  می پذیریم، 
شناخت  در  نسنجیم،  دارند  که  اهمیتی  و 
اولویت هایمان سردرگم می شویم و هیچ امیدی 
باعث  اتفاق  این  بود.  نخواهد  نجات مان  به 
می شود تکالیفی بپذیریم که انجام آنها کمک 
چندانی به اهداف  ما نمی کند. برای آنکه دیگران 
را به هر شیوه ممکن خوشحال کنیم، بیش از حد 
کار قبول می کنیم. ما نمی خواهیم خودخواهانه 
رفتار کنیم، به همین دلیل در »نه« گفتن به 
می شویم.  مردد  مختلف  تکالیف  و   تعهدات 
از این رو »تالش برای راضی نگه داشتن همه« 

یکی از موانع اصلی موفقیت است.

شنونده خوبی باشید 

شنونده خوبی بودن در باالترین جایگاه فهرست 
قرار دارد. موفقیت ما در ارتباط با دیگران به این 
بستگی دارد که چقدر خوب بتوانیم حرف آنها 
را گوش بدهیم و آنها را بشناسیم. هرچه شما 
را  بتوانید یکدیگر  و طرف مقابل تان سریع تر 
رابطه ای  توانست  خواهید  سرعت  با  بشناسید، 
ارزشمند خلق کنید. فردی که در زمینه ارتباطات 
اجتماعی مهارت خوبی دارد، می داند که دو گوش 
و یک دهان دارد و باید به نسبت این اعداد از آنها 
استفاده کند. زمانی که وارد مکالمه ای شدید، به 
حرف های طرف مقابل به دقت گوش دهید تا 
نیازها یا دغدغه هایش را بشناسید و بتوانید گامی در 
جهت رفع آنها بردارید. رویکرد شما نسبت به امور 
کلی اولین چیزی است که مردم از شما  می بینند. 
اگر رویکردی منفی نسبت به اوضاع داشته باشید، 
باعث می شود که مردم از شما خوش شان نیاید 
و دور شوند. در عوض، یک رویکرد مثبت باعث 
می شود که مردم تمایل داشته باشند به سوی شما 
بیایند و با شما ارتباط برقرار کنند. به همین دلیل 
است که افراد حرفه ای دنیای کسب و کار مانند 
آهن ربا عمل می کنند. دیگران دوست دارند دور و بر 
آنها باشند و آن فرد را به دوستان و آشنایان شان 
نیز معرفی می کنند. برای دیگران مهم نیست چقدر 
چیزی را بلد هستید؛ این مهم است که چقدر برای 
آنها اهمیت قائل هستید. کمک کردن به دیگران 
به آنها نشان می دهد که برایشان اهمیت قائلید. 
یکی از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی گفته بود: 
مردم می خواهند با کسانی ارتباط برقرار کنند که 

رویکردی همکاری محور داشته باشد.

جدول ۴۵۱۲                        

افقي: ۱- تركیب پودري شكلي 

و  آواره   - نوزادان  تغذيه  براي 
  - تصديق سخن  در  ۲-  دربه 
از  هفت سین ها- غذاي بسته 
آهنگ  و  قصد  شده ۳-  بندی 
- درختى ويژه  نواحي جنگلى 
و خا كهاي اسیدي- دشنام گو 
ورزشى  توخالي- عدد  ني    -۴
نفس  - عاشق - ضدخوبي ۵- 
خسته- دستگاه پمپاژ- برومند، 
عالمت  سر-  پشت   -۶ قدبلند 
 -۷ شگفتي  كلمه  مخصوص- 
ضروری- منطقه سرد - معروف 
كشاورزي   -۸ جامد   - قطب 
ساقه  دين-  يک  پیروان   -
زيرزمیني ۹- تیر پیكاندار - گیر 
و دار - چند اديب ۱۰- گرداگرد 
لب- تخت حكومتي- گاوچران 
رفیق-  كشت-  و  يزرع   -۱۱
قیمت بازاري ۱۲- لقمه چرب 
بادكردگي-  ويرگول-  گربه- 
ايراني ۱۳-  بهاي  كبا  از  نوعي 
كارد- قرابت، ارتباط- زد و بند 
۱۴- به دنیا آمدن- بیخ و بن- 
كريسمس-  نماد   -۱۵ صراف 

رنگ زرد روشن

زمان  در  واحدی    -۱ عمودي: 

- اصطالحي براي نامیدن چوب 
و الوار درختان سوزني برگ  ۲-  
دوستان- شیريني سنتي تبريز- 
 - رفتار  شیوه   -۳ بلندمرتبه 
جواب گرفته- ظرف غذاخوري 
۴- عقل و فهم- پیروي كننده 
- پسوند شباهت- كتاب مقدس 
هندوان ۵-  زود باور- شادباش- 
مبهم-  شخص   -۶ كیلو  هزار 
و  من   -۷ متحیر  فرمانروايان- 
شما- آسانسور حمل بار- واگیر 

۸- گل زيباي بهاري- نام قديم 
آدم  حضرت  فرزند  جیحون- 
استوار-  گاگارين-  نام  )ع( ۹-  
آتش مازني ۱۰- دريافتن - ساز 
سیمي- چاشني معطر غذا ۱۱- 
پارانشیم  شرور-  چند  صدمه- 
۱۲-  مادربزرگ- عدد پیشتاز- 
 -۱۳ جشن  مجلس   - بیهوده 
قلعه   ديوار  سرقت-  خودرأي- 
تهران-  در  بیمارستانى    -۱۴
كشتي   در  سبكى  امري-  لزوم 
۱۵- تازه به ثروت رسیده- صید 

ماهي از آب با قالب.
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مرجشکتفنشیامه1

ربنوربتواهامبش2

داوجزنویامتت3

ننسیفالردنکپ4

اشاحشرپنتسارا5

منرتمایحاتر6

رایریگخیندودز7

یسپوتودامنوا8

ییاهرزارفرسنی9

خدمارادیمان۱۰

ناتسرلنبرهملد11

مرنهاکاگمدوه۱۲

وگشویرادهفار۱۳

ناسنامادنیمارو۱۴

هناورناربجرود۱۵

شرکت پخش مواد غذایی با برندهای 
معتبر با یک بازاریاب آقا با تجربه در زمینه 
فروش نیازمند است. ۰۹۱۵۹۶۱۵۶۴۷

کرمان اندود   کاهگل آماده
۰۹۱۶۲۴۷۶۷۵۲ - مهندس کالنتری

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 

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مطرب
۱۴:3۰۱8:۰۰۲۰:۰۰شروع سانس

چشم و گوش بسته
۱۶:۱۵۲۱:۴۵شروع سانس

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  09155616181
32463354

 پخت برنج ایرانی 
ک رایگـان  گوشت تازه گوسفند )بره(

پیـ

ایزوگام  هریوندی
آدرس: بیست متری دوم شرقی 
مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

۰۹۱۵۱۶3۲۱۵۰

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵8۲۶8 - ۰۹۱۵۶۶۹3۵۱۵ 

نقد و اقساط

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

0915   866   8002 

کافه قنادی مصطفی
عرضه انواع شیرینی، 

آبمیوه  و  بستنی
شعبه ۱:

خیابان منتظری  
روبروی سینما بهمن 

شعبه ۲: 
تقاطع بلوار شعبانیه و بقیه ا... )عج(

3۲۲۲۴۲۰۰ - ۰۹۱۵3۶3۷۰۰8 فیروزی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 
میدان آزادی - ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

سند و برگ سبز خودروی وانت پیکان تیپ 
1600OHV به شماره پالک ایران 3۲  88۹ د ۹۴ 
به نام حسین زارع به شماره ملی ۰۶۵3۲۷3۰۵3 
مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

استخـدام
شرکت خدمات مشاوره
و پشتیبانی سپهرخاوران

جهت تامین نیروی واحد جدید خود 
دعوت به همکاری می نماید:
 1- منشی 2-گرافیست  

مزایا: حقوق+ بیمه  
بین توحید ۹و۱۱ساختمان افرا واحد۴
تلفن پذیرش : ۰۹۰3۴۷۱۵83۴ 

و 3۲۴3۰۱۱۱ الی ۱۱3 

کارگـاه صنعتی دقیق
سازنده انواع کرکره برقی

 سایبان هوشمند و پله پیچ
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود 
۰۹۱۵۶۶۵۵۶۰۱ -۰۹۱۵۱۶۰۲83۵
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سامانه بارشی در راه خراسان جنوبی

 ایرنا - کارشناس هواشناسی گفت: با توجه به الگوی نقشه های پیش یابی با نفوذ تدریجی سامانه بارشی به جو استان از امروز تا پایان هفته شاهد تندباد و گرد و خاک و رگبار و رعد و برق در اغلب نقاط استان خواهیم 
 بود. زارعی افزود: از امروز تا قبل از ظهر دوشنبه بارش ها در شهرستان های سرایان، نهبندان و فردوس و برای روز سه شنبه تا چهارشنبه شب در نیمه شرقی استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود. وی ادامه داد: 

با جاری شدن روان آب احتمال سیالبی شدن مسیل ها در این مناطق قابل پیش بینی است.زارعی گفت: در این مدت تشکیل مه و در روز چهارشنبه در ارتفاعات شمالی بارش برف پیش بینی می شود.

 درخشش ورزشکاران استان
  در مسابقات جام بزرگ کشتی آزاد

در  جنوبی  ورزشکاران خراسان  صداوسیما- 
مسابقات  جام شهدای مدافع حرم و ۳۰۰۰ 
شهید خراسان شمالی ۳ مدال کسب کردند. 
حسن پور در وزن 125 کیلوگرم و  رضا زاده در 
وزن 97 کیلوگرم  مدال طال  گرفتند و مرادی 
در وزن 86 کیلوگرم مدال برنز را از آن خود 
کرد.این مسابقات  با حضور 7۴ کشتی گیر 

آزادکار در 1۰ وزن برگزار شد .

ثبت نام فرهنگیان برای مسکن
 تا 19 آذر

هنوز  که  فرهنگیانی  ثبت نام  وسیما-  صدا 
نتوانسته اند صاحبخانه شوند تا 19 آذر ادامه 
دارد. رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش 
رسمی،  فرهنگیان  گفت:  استان  پرورش  و 
پیمانی، قراردادی و بازنشسته که فاقد مسکن 
 هستند می توانند برای نام نویسی به سامانه 
اطالعات  و  مراجعه   maskan.medu.ir
مورد نیاز را تکمیل کنند. نخعی نژاد افزود: 
فاقد زمین یا مسکن بودن، استفاده نکردن 
از امتیازات دولتی، تاهل و سرپرست خانوار 
و تعهد 5 سال سکونت دائم از جمله شرایط 
واجدان شرایط نام نویسی است. وی با بیان 
اینکه پیش از این، در ثبت نام استانی این 
طرح ۳ هزار و 8۰۰ نفر متقاضی نام نویسی 
کردند گفت: هنوز سهمیه خراسان جنوبی در 

این طرح مشخص نشده است.

استخراج ۸۴ هزار تن منیزیت
 برای تامین نیاز صنایع بزرگ کشور

منیزیت  تن  هزار   8۴ ساالنه  صداوسیما- 
از معادن شهرستان سربیشه استخراج و در 
کارخانه اکسید منیزیم فرآوری می شود. رئیس 
اداره صمت سربیشه گفت:بخش اعظمی از 
منیزیت استخراجی در بزرگترین واحد فرآوری 
منیزیت کشور در این شهرستان، فرآوری و 
به صورت محصوالت میانی یا نهایی به سایر 
واحد های تولیدی و مصرف کنندگان نهایی 
وجود 1۴  به  اشاره  با  می شود.مالئی  عرضه 
معدن منیزیت با ذخیره یک میلیون تن در 
این شهرستان افزود: این معادن زمینه اشتغال 
1۰۰ نفر را فراهم کرده است.وی گفت: ساالنه 
75 هزار تن انواع فرآورده های نسوز قلیایی در 
کارخانه اکسید منیزیم سربیشه، تولید می شود 
که نیاز صنایع بزرگ کشور را مرتفع کرده است.

برندهای صنایع دستی
 خراسان جنوبی معرفی می شود

 ایرنا - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
هر  در  خواستاریم  بومی  هنرمندان  از  گفت: 
رشته ای از صنایع دستی که فعالیت دارند، به 
معرفی برندهای استان بپردازند. میرجعفریان 
شامگاه جمعه در حاشیه بازدید از این نمایشگاه 
با اشاره به برگزاری روز ملی روستا و عشایر در 
خراسان جنوبی بیان کرد: برگزاری نمایشگاه 
تصمیمات  جمله  از  استان  توانمندی های 
خروجی این همایش بود که صنایع دستی را 
هم شامل می شود.وی با ابراز رضایت از وضعیت 
نمایشگاه بیان کرد: برگزاری اینگونه از برنامه ها 
عایدات زیادی را نصیب هنرمندان بومی، مردم 
و صنعتگران دیگر استان ها می کند که می طلبد 
مورد توجه بیشتری قرار گیرد. معاون هماهنگی 
استاندار خواستار اطالع رسانی  امور عمرانی 
بیشتر نسبت به برگزاری نمایشگاه شد و گفت: 
روند رو به رشد مراجعه شهروندان به نمایشگاه 
نشان می دهد که آگاهی مردم نسبت به این 
فعالیت ها افزایش استقبال را به دنبال دارد.وی 
بیان کرد: استان زنجان غرفه ای با محصوالت 
مس در نمایشگاه برپا کرده این در حالی است 
که معدن غنی قلعه زری در خراسان جنوبی 
بوده ولی ارزش افزوده اش  را به دیگر استان ها 

می دهد بنابراین باید تبیین شود.

پوشش شبکه های دیجیتال استان
 به میانگین کشوری رسید

صداوسیما- پوشش شبکه های دیجیتال استان  
تا سال آینده به میانگین کشوری می رسد. بر 
اساس تفاهم نامه ای که امروز بین صدا و سیما 
و استانداری منعقد شد، 8۳ ایستگاه دیجیتال 
دیگر در این استان راه اندازی می شود تا پوشش 
دیجیتال خراسان جنوبی به میانگین کشوری 
زیرساخت  اساس  این  بر  همچنین  برسد. 
ایستگاه های دیجیتال را استانداری و تجهیزات 
فرستنده آن را صدا و سیمای خراسان جنوبی 
تأمین کند. استاندار در نشست انعقاد این تفاهم 
نامه،  با بیان اینکه خراسان جنوبی سومین استان 
پهناور کشور است گفت: پوشش شبکه های 
دیجیتال در این استان پهناور تا کنون قابل 
قبول بوده و صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز 
توانسته است ظرفیت ها و پتانسیل های استان را 

به خوبی به کشور معرفی کند.
همایش پیاده روی دانشجویان 
مرکز علمی- کاربردی بیرجند

امین جم- همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی 
-کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  دانشجویان 
بیرجند 1 در گرامیداشت روز دانشجو و روز 
جهانی خاک با هدف پاک سازی محیط زیست 
با شعار “محیط زیست سالم - دانشجوی سالم” 

در اطراف بنده دره بیرجند برگزار شد. 

امین جم - آخرین روز ثبت نام انتخابات نیز 
با حضور برخی چهره های شاخص سیاسی 
استان به پایان رسید و از این به بعد باید منتظر 
درخصوص  نگهبان  شورای  بررسی  نتایج 
صالحیت کاندیداهای ثبت نامی باشیم.پیرو 
انصراف حجت االسالم عبادی از کاندیداتوری 
مجدد در انتخابات مجلس برای حوزه انتخابیه 
بیرجند ، درمیان و خوسف، جمعی از مردم با 
حضور مقابل دفتر وی درخواست کاندیداتوری 
مجدد عبادی را داشتند اما وی بر تصمیم 
خود ثابت قدم ماند .یکی از فعاالن فضای 
حضور  به  نسبت  واکنشی  در  نیز  مجازی 
نیافتن عبادی، نوشت : آنهایی که می گفتند 

سربازان و زندانیان را مجبور می کنند به این 
سید رأی بدهند، آنهایی که زحماتش را به نفع 
خود مصادره کردند و ... ، بروند توبه کنند. و 
اما بزرگان جریان مثال اصولگرا خدا از سر 
تقصیراتتان بگذرد که نه کادرسازی کردید و نه 
کار تشکیالتی و االن اوضاع جوری شده که 

نمی دانید چه گلی بر سر بگیرید.« 

ثبت نام 40 نفر دربیرجند
به عالوه یک کانال اصالح طلب نوشت که 
دکتر خلیل خلیلی رئیس سابق دانشگاه بیرجند 
از حوزه های ثبت نامی خارج از کشور برای 
کاندیاتوری حوزه انتخابیه بیرجند، خوسف و در 

میان ثبت نام کرده است. غالمحسین توکلی، 
مسئول سابق عقیدتی، سیاسی نیروی انتظامی 
استان  هم که دور قبل در جمع کاندیداهای 
همین حوزه به مرحله تبلیغات رسید، امسال هم 
دوباره ثبت نام کرده است. یک کانال اصولگرا 
هم از ثبت نام سردار علی مولوی حقیقی و 
حسین خسروی، سرهنگ بازنشسته، دیانی، 
رئیس ستاد احمدی نژاد در استان و حجت 
االسالم تابعی کاندیدای یکی از دوره ها برای 
کاندیداتوری این حوزه انتخابیه خبر داد. فرماندار 
بیرجند در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه در 
آخرین روز انتخابات آمار ثبت نامی ها در حوزه 
انتخابیه بیرجند،خوسف و درمیان به ۴۰ نفر 
رسید، اظهار کرد : از این تعداد 7 نفر زن هستند.

 ابر چهره های قاین
در حوزه انتخابیه قائنات و زیرکوه نیز قربانی، 

نماینده ادوار این حوزه انتخابیه ثبت نام کرد. 
او نماینده چهار دور  پنج، شششم، هفتم و 
هشتم مجلس در این حوزه بوده و با ثبت نام 
دیروزش، پیش بینی ها درباره حضورش در 
این دور را قطعی کرد. رضا بهزادیان، حسین 
امینی ، هروی و آصف رضایی از دیگر چهره 

های شاخص ثبت نامی در این حوزه هستند.
در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه نیز حجت 
االسالم مرتضی ابراهیم زاده ثبت نام کرده 
است. وی که خود را انقالبی و مستقل از 
جریان های اصولگرا و اصالح طلب می داند، 
در ذیل پست اینستاگرامی  اش مبنی بر ثبت 
نام خود نوشته است: »تنها اومدم ثبت نام چون 
باندی ندارم ، پولی ندارم ولی همینقدر بگم به 
قول شاعر : ما کوچیکا خدامون بزرگه...همین 
مصطفی  و  فر  فرجامی  مهدی  بس...«.  و 
نخعی نیز از دیگر چهره های شاخص ثبت 

نامی در این حوزه انتخابیه هستند. یک خانم 
هم در این حوزه ثبت نام کرده است. یک 
کانال خبری محلی به نقل از بیکی، فرماندار 
این شهرستان اعالم کرد: 2۴ نفر برای این 
در حوزه  اند.  کرده  نام  ثبت  انتخابیه  حوزه 
انتخابیه فردوس، طبس ، بشرویه و سرایان 
، دکتر امیرحسنخانی نماینده فعلی مجلس 
و طالیی  عامری  عباس  اسالمی،  شورای 
ثبت  جمله  از  طبس  سابق  فرماندار  مقدم 
نامی ها هستند. طالیی مقدم برای ثبت نام از 
سمت مدیر کلی دفتر امور سیاسی، انتخابات 
و تقسیمات کشوری استانداری استعفا داده 
است.   این اطالعات تا لحظه تنظیم خبر بروز 
رسانی شده و چنانچه در زمان باقی مانده از 
مهلت  ثبت نام شب گذشته ، نامزدی دوباره 
اعالم حضور کرده یا از کاندیداتوری منصرف 

شده است در اولین فرصت اعالم می شود.

روز چهره ها

می
غال

س : 
عک

خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس   *
شهرستان  این  مردم  گفت:  سرایان 
58۰ کیلوگرم گل زعفران برای عمران 
امامزادگان سیدابوالقاسم و سید حسن 

این شهرستان اهدا کردند. 
*همایش ویلچررانی به مناسبت هفته 
با  معلولیت  دارای  افراد  گرامیداشت 
اداره کل بهزیستی، هیات  همکاری 
جانبازان و معلوالن استان و خانواده 
معلوالن روز جمعه در بیرجند برگزار شد. 
*تیم کویرتایر در پایان مسابقات بین 
المللی اسکواش اصفهان جونیور تیم 

اسکواش 2 مدال کسب کرد. 
*فهرست آثار ملی تاریخی و طبیعی 
استان با ثبت 22 بنا و شی تاریخی از 
ابتدای امسال تاکنون، به 9۰۰ اثر رسید.
*اولین باشگاه سوارکاری شهرستان 

طبس مجوز فعالیت گرفت.
*معاون اشتغال کمیته امداد از اجرای 
هزار و 766 طرح اشتغال از سوی این 
نهاد طی هفت ماهه سال جاری خبر 
داد و گفت: 2۰درصد طرح ها در حوزه 

صنایع دستی بوده است.

خبر کوتاه

نیروگاه خورشیدی خوسف این ظرفیت را 
هر  به  سراسری  برق  که  در صورتی  دارد 
دلیل قطع شود، مجموع انرژی موردنیاز این 
شهرستان و بخشی از شهر بیرجند را تامین 
کند. به گزارش ایرنا، فرماندار خوسف گفت: 
نیروگاه خورشیدی خوسف که از 9 ماه گذشته 
به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد، برق را 
وارد مدار و  به شبکه سراسری کشور و استان 

خراسان جنوبی تزریق می کند.محمد شفیعی 
افزود: زمین های وسیع و حدود سه هزار و 
2۰۰ ساعت تابش خورشید در سال، شرایط 
تامین برق از طریق پنل های خورشیدی را به 
فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری در این 

منطقه تبدیل کرده است.
وی بیان کرد: ساخت نیروگاه خورشیدی 1۰ 
مگاواتی خوسف با اعتبار 6۰ میلیارد تومان )1۴ 

میلیون یورو( از محل سرمایه گذاری خارجی از 
2 سال قبل در زمینی به مساحت 15 هکتار 
آغاز شد. فرماندار خوسف نیروگاه خورشیدی 
را یکی از ظرفیت های مهم این شهرستان 
عنوان کرد و گفت: هفته گذشته نخستین بار، 
کل برق شهرستان و بخشی از شهر بیرجند 
از جمله زندان، کارخانه کویرتایر و سایر اماکن 
قطع و به صورت آزمایشی از برق این نیروگاه 

استفاده شد. وی ادامه داد: شهرستان خوسف 
به دلیل پراکندگی بسیار زیاد و همچنین نبود 
خیلی از زیرساخت ها با مشکالت زیادی رو به 
رو است لذا با اعتبارات اندک نمی توان این 

مشکالت را برطرف کرد.
شفیعی گفت: یکی از راه های رفع مشکالت 
زیرساختی توسعه سرمایه گذاری در شهرستان 
از  سرمایه گذارانی  راستا  این  در  که  است 

کشورهای آفریقای جنوبی و چین در صنایع 
فوالدی  مجتمع  و  خورشیدی  نیروگاه های 
ورود جدی کرده اند. وی افزود: تا پایان امسال 
1۰ کارخانه در شهرستان خوسف راه اندازی 
صورت  به  واحد  چهار  اکنون  که  می شود 
آزمایشی در حال فعالیت است و دهه فجر به 
صورت رسمی افتتاح می شوند که هر کارخانه 
به تناسب خود سبب ایجاد اشتغال خواهد شد.

ایسنا -  نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی 
“ شکوه پیوند طلیعه مهربانی” خراسان جنوبی 
با هدف کمک به اتمام پروژه های ورزشی 
و حمایت از برنامه های خوداشتغالی جوانان 
برگزار شد و خیران نسبت به احداث سه سالن 
ورزشی قول مساعد دادند. معاون فرهنگی و 
توسعه ورزش همگانی وزارت و جوانان در 
این همایش با اشاره به نقش خیران و کار 
خیرخواهان در آیات الهی و روایات اسالمی 
اظهار کرد: خراسان جنوبی از منظر علم و ادب، 
فرهنگ و اخالق، خاستگاه مشاهیر اجتماعی 
و مفاخر دانشگاهی در کشور پیشرو و پیشگام 
است.احمدی افزود: علیرغم محرومیت های 
زیرساختی و سخت افزاری می توان با همراهی 
و همکاری مسئوالن و بهره گیری از پتانسیل ها 

و قابلیت های خراسان جنوبی زیرساخت های 
فرهنگی  معاون  آورد.  فراهم  را  توسعه ای 
و  ورزش  وزارت  همگانی  ورزش  توسعه   و 
ایرانی  ورزشکار  اولین  شد:  یادآور  جوانان 
المپیک 2۰2۰ توکیو  راه یافته به بازی های 
از خراسان جنوبی است و امیدواریم “ نجمه 
خدمتی” در این ماراتن جهانی نیز نخستین 
مدال رنگی کشورمان را کسب کند و پرچم 

پرافتخار ایران را با اقتدار به اهتزاز درآورد.
نجمه خدمتی نیز در این جشن گلریزان با اشاره 
به 9 سال عضویت در تیم ملی تیراندازی ایران 
خاطرنشان کرد: بسیاری از خانواده  ورزشکاران 
توان  آسیایی  و  جهانی  مسابقات  مدال آور 
پرداخت هزینه های حضور در رقابت های ملی 
و بین المللی را نداشته و فدراسیون های ورزشی 

نیز ملی پوشان را چندان حمایت مالی نمی کنند.
در  استاندارد  تیراندازی  سالن  نبود  از  وی 
برای  گفت:  و  کرد  گالیه  خراسان جنوبی 
انجام تمرینات آمادگی رشته ورزشی اش در 
زادگاهش با مشکل مواجه است و ورزشکاران 
بااستعداد این استان نیز به دلیل نبود امکانات 
نمی توانند توانمندی های خود را پرورش دهند. 
امور  هماهنگی  و  مجلس  حقوقی،  معاون 
نیز  جوانان   و  ورزش  وزارت  استان های 
گفت: این همایش نقطه عطفی در توسعه 
و  مناطق مرزی  در  زیرساخت های ورزشی 
از  داد:  ادامه  تقی زاده  است.  برخوردار  کمتر 
مجمع خیرین ورزش یار و اداره کل ورزش 
و جوانان خراسان جنوبی بابت برگزاری این 
زیرساخت های  توسعه  به  نگاه  و  همایش 

ورزشی با استفاده از ظرفیت خیرین تقدیر 
اسبق  رئیس  می کنم.غفوری فرد،  تشکر  و 
سازمان تربیت بدنی کشور در این جشنواره 
قول احداث و تجهیز سالن تیراندازی بیرجند 
را داد. آذین مهر از خیران ورزش یار کشور نیز 
با اختصاص 1۰ میلیارد ریال قول احداث سالن 

ورزشی روستای نوغاب پسکوه قاین را داد.
حوزه  خیریه  امور  مسئول  مرعشی،  آیت ا... 

علمیه شفق تهران نیز قول احداث یک سالن 
ورزشی در یکی از روستاهای شهرستان های 
مرزی خراسان جنوبی را داد.گفتنی است، از 
آنجایی که جشنواره های گلریزان در راستای 
کمک به امور خیریه و احداث اماکن عام المنفعه 
است لذا مباِلغ و مساعدت های اهدایی طی 
جلسات هیئت مدیره مجامع خیرین بررسی و 

با اولویت طرح ها توزیع می گردد.

غالمی- رئیس مرکز مدیریت راه های استان از افزایش 
تردد، در هشت ماهه نخست  از 11 درصدی  بیش 
امسال خبر داد. بهمنی گفت: با توجه به نتایج حاصل از 
تحلیل داده های ترافیک عبوری، میانگین تردد روزانه 
هشت ماهه ابتدای سال گذشته، 1896 وسیله نقلیه 
به ازای هر محور بوده که این فاکتور در هشت ماهه 
ابتدای امسال به بیش از 211۰ وسیله نقلیه رسیده که 

افزایش بیش از 11 درصدی را نشان می دهد.
وی افزود: نتایج برگرفته از سامانه های هوشمند مرکز 
مدیریت راه های استان ساعات اوج سفر های ماه گذشته 

را در بازه زمانی ساعات 15 تا 18 نشان می دهد.
بهمنی گفت: از ابتدای پاییز بیش از 87۰ هزار وسیله 

نقلیه وارد و بیش از 88۰ هزار وسیله نقلیه از استان خارج 
شدند که بطور میانگین حدود ۳۰ درصد از این حجم تردد 
را ناوگان سنگین جاده ای به خود اختصاص داده است و 
بیشترین حجم سفر های ورودی به استان از ابتدای پاییز 
به ترتیب با مبدأ استان های خراسان رضوی، سیستان و 
بلوچستان و اصفهان و بیشترین حجم سفر های خروجی 

از استان نیز به مقاصد همین استان ها بوده است.
وی با اشاره به اینکه در هشت ماهه ابتدای امسال بیش 
از 78 هزار مورد در محور های استان ثبت تخلف سرعت 
داشتیم گفت: اعمال قانون رانندگان متخلف بصورت 
هوشمند بوسیله بیش از 5۰ سامانه ی ثبت تخلف سرعت 

این مرکز انجام می شود.

صداوسیما- معاون عمرانی استاندار گفت: مدیران به 
دنبال جذب کامل اعتبارات بیابانزدایی و کاهش گرد و 
غبار باشند و برای اقدام عملی، زمان را از دست ندهند.

میرجعفریان در کارگروه مقابله با پدیده گرد و خاک 
افزود: از آنجایی که پدیده گرد و غبار ارتباط مستقیم 
با سالمت مردم دارد نیاز است مسئوالن دستگاه های 
اجرایی تمام تالش خود را برای ارائه گزارش و  راه حل 
برای کاهش گرد و غبار، به کار گیرند. وی گفت: کم 
کردن سطح تماس خاک با هوا، توسعه پوشش گیاهی، 
کاشت نهال و آبخیزداری مناسب از جمله راه هایی است 

که باید مورد تأکید قرار گیرد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هم گفت: در 

امسال ۴۰ میلیارد تومان اعتبار به سازمان جنگل ها و 
مراتع کشور برای تثبیت کانون های فرسایش خاک و 
۴۰ میلیارد تومان اعتبار به محیط زیست در بحث مقابله با 
پدیده گرد و غبار از محل صندوق توسعه ملی اختصاص 
داده شده که محیط زیست این اعتبار را به دستگاه های 
مختلف ابالغ کرده است تا هر دستگاه به تناسب وظایف 
خود، اقداماتی را برای کاهش گرد و غبار انجام دهد.
اکبری افزود: در شهرستان های نهبندان، طبس و بشرویه 
به دلیل بادخیز بودن، فرسایش خاک بیشتر است و در 
برخی نقاط به دلیل دخالت های انسانی نظیر سرایان، 
بشرویه و فردوس که برداشت منابع آبی بیش از حد بوده، 

فرسایش تشدید شده است.

برقنیروگاهخورشیدیخوسفواردشبکهسراسریمیشود
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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(

روابط عمومی شرکت گاز استفاده از لوله های آکاردئونی و آلومینیومی به علت بسته نشدن با وسایل گازسوز و محل دودکش ممنوع است. 
استان خراسان جنوبی

پرده پارچه ای 
کرکره فلزی 

زبرا در طرح های متنوع 

 نبش مدرس ۶۰ )مدیریت شاملی( ۳۲۴۴1۳۶۵ - ۰91۵۵۶1۴۳9۸

و لوگوی اختصاصی موکت ظریف مصور
دیوارپوش،کفپوش، قرنیز، پارکت، آسمان مجازی

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
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 امام صادق  علیه السالم فرمودند:
إنَّ لَنا َحَرماً و ُهَو بَلََدةُ قُمَّ و َستُدفَُن فیَها امَْرأةٌ مِن أوالِدي تَُسّمي فاِطَمَة، فََمن زاَرها َوَجبَت لَُه الَجنَّة
ما را حرمی است و آن »قم« است، و به زودی بانویی از فرزندان من به نام فاطمه در آن 

دفن خواهد شد. هر کس او را زیارت کند، بهشت بر او واجب شود.
)بحار األنوار ، ج 60 ، ص 216(
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نسرین کاری - هتل مجلل سپهر سال ۱۳۹۵ در شهر بیرجند 
به بهره برداری رسید. این هتل با ۶ طبقه بنا و ۳۶ باب اتاق و 
سوئیت های مدرن مجهز به امکانات رفاهی استاندارد می باشد. 
این هتل  با موقعیت جغرافیایی بی نظیر، نزدیک ترین هتل به 
بازار بزرگ و سنتی بیرجند و همچنین نزدیک ترین مجموعه 
اقامتی به فرودگاه و ترمینال می باشد. هتل سپهر با چشم 
اندازی زیبا، سالن هایی مجلل، پرسنلی کارآمد و آموزش 
دیده و همچنین مدیریتی پویا همچون نگینی در شمال 
 شهر بیرجند می درخشد. از دیگر ویژگی های هتل مجلل
  سپهر رستوران لوکس و زیبای آن است. این هتل با دارا بودن
 رستوران، کافی شاپ و همچنین رستوران فصلی با چشم اندازی

 زیبا، فضایی امن و به یاد ماندنی برای میزبانی می باشد.
اقامتگاه باید در شان و شخصیت مهمان باشد

مدیر هتل بزرگ سپهر با بیان اینکه در فصل پاییز خراسان 
جنوبی جاذبه و ظرفیت های خاص و ویژه ای دارد که نباید 
از یاد برود، می افزاید: اولین مکانی که یک گردشگر در 
استان می بیند اقامتگاه است که باید در شان و شخصیت 
مهمان باشد. دکتر سید محمد آذرکار تاکید می کند: باید برای 
مهمانانی که از مناطق دیگر و خارج کشور وارد استان می 

شود خاطره ای زیبا و ارزشمند بیافرینیم.
وی ادامه می دهد: خراسان جنوبی در حوزه های گوناگون 
منحصر به فرد است که از آن جمله می توان در حوزه 
کشاورزی به محصوالت استراتژیک استان مثل زرشک و 
زعفران و عناب اشاره کرد. آذرکار با اشاره به اینکه بهترین زمان 
گردشگری استان فصل پاییز است، ادامه می دهد: این فصل 
 طالیی برای مزارع زیبای زرشک و زعفران و دشت های 

چشم انگیز گل نرگس است.
برای توسعه  کویر لوت یک ظرفیت کم نظیر 

صنعت گردشگری
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی بهترین  ورودها برای کویر 
 لوت که ثبت جهانی شده است را دارا است، خاطر نشان می کند: 
به فاصله کمتر از سه ساعت از شهر بیرجند می توان وارد 
کویر لوت شد و این یک ظرفیت کم نظیر برای توسعه 

صنعت گردشگری است.

 مدیر هتل مجلل سپهر با اشاره به اینکه هوشمندانه سفر کردن و
زیست،  محیط  با  سازگار  های  هتل  در  گزیدن  اقامت   
با ها  هتل  این  کرد:  اظهار  کند،  می  شاد  را   انسان 
استفاده از مصالح ساختمانی پایدار، ارائه محصوالت بومی و کاهش 
 صدمات به محیط زیستی نقش بسیار مهمی ایفا کرده است.

هتل سپهر، پیشگام در رسیدن به “هتل سبز”
وی که دکترای محیط زیست دارد خاطر نشان می کند: از 
همان ابتدای راه اندازی هتل با هدف رسیدن به  “هتل سبز” 
)پیشگام در حمایت از محیط زیست( قدم برداشتیم و در این 
زمینه کارهای زیادی انجام شده است.  وی با اشاره به فناوری 
کاهش انرژی و بازگشت آب استخر هتل به فضای سبز، 
خاطر نشان می کند: بسیاری از گردشگران در واقع طبیعت 
گرد هستند و هتلی که کمتر به محیط زیست آسیب برساند 

را ترجیح می دهند. 
وی با اشاره به اینکه  هتل مجلل سپهر با دارا بودن فضاهای 
ورزشی و تفریحی همچون مجموعه آبی، سونا و جکوزی 
عالوه بر فضای اقامتی و پذیرایی، محلی متفاوت برای 
سپری کردن اوقات فراغت و میزبانی از مهمانان  خراسان 
جنوبی به وجود آورده، ادامه می دهد: این هتل با پارکینگ 
اختصاصی، ترنسفر رایگان فرودگاهی، البی مجلل، کافی 
شاپ 24 ساعته، تاکسی کرایه اختصاصی و با به کار گیری 
کلیه امکانات خود تالش می نماید خدمات خود را با حداکثر 
کیفیت  برای تأمین نیازها، انتظارات و افزایش رضایت هر چه 

بیشتر مهمانان و گردشگران عزیز ارائه کند.
آذرکار، با اشاره به اینکه در این هتل بارها جلسات فرهنگی، 
ادبی، علمی و محیط زیست با فعاالن این حوزه ها برگزار 
شده است، ادامه می دهد: افتخار داریم که یکی از حامیان 
و دلسوزان فرهنگ و هنر استان هستیم. وی ادامه می دهد:  
هتل سپهر از لحاظ امنیت هم جایگاه خوبی دارد و در مقابل 

زلزله تا 8 و دو دهم ریشتر مستحکم است. 
هتل جوان با موقعیت استراتژیک از اولویت های 

توسعه است
پژوهشگر، فعال و لیدر گردشگری استان نیز بیان اینکه اگر 
 بخواهیم در عرصه صنعت گردشگری موفق باشیم باید 

زیر ساخت ها را مهیا کنیم، خاطر نشان می کند: هتل جوان 
با موقعیت استراتژیک از اولویت های توسعه است.  سید احمد 
رونقی با اشاره به اینکه شروع فعالیت گردشگری از یک 
اقامت امن و آرام شروع می شود، ادامه می دهد: براساس 
تعریف سازمان جهانی جهانگردی،  توریست کسی است که 
بیش از 24 ساعت، به قصدی، غیر از کار در جایی، خارج از 
موطن خود به سر می برد. وی تاکید می کند: زمانی که یک 
گردشگر 24 ساعت در یک شهر یا منطقه اسکان و ماندگار 
باشد می تواند ارز آوری  داشته باشد و به اقتصاد آن منطقه 

کمک کند. 
خصوصی  بخش  مشارکت  با  سپهر  هتل 

اقامتگاهی در خور گردشگران ایجاد کرده است
وی با بیان اینکه این ماندگاری قطعا باید در یک اقامتگاه باشد، 
عنوان می کند:  هتل مجلل سپهر توانسته با زیر ساخت های 
مهم گردشگری با مشارکت بخش خصوصی خالء اقامتگاه 
در خور گردشگران را جبران کند. وی ادامه می دهد: این هتل 
با خدمات بسیار خوب از تنوع غذا و دکوراسیون و چیدمان 
گرفته تا موقعیت استراتژیک نزدیک به بازار و کافی شاپ 
و استخر برای گردشگران خارجی بسیار جذاب و الکچری 
است. فعال گردشگری استان بیان می کند:  هتل سپهر در 
ورودی شهر بیرجند و نزدیکی به بافت سنتی، تاریخی  و 

مرکز خرید ویژگی منحصر به فرد آن را دوچندان می کند.
برپایی مراسم سنتی استان در فصل گردشگری 
فعال گردشگری خاطر نشان می کند: در فصل پاییز و 
زمستان که به حق فصل گردشگری خراسان جنوبی است 
می توان با برپایی مراسم سنتی استان  مثل کف زنی در 
شب یلدا شب های خاطره انگیزی برای گردشگران مهیا 
کرد. رونقی، با اشاره به اینکه هتل با ظرفیت های خوب 
در واقع آبروی استان است، ادامه می دهد: مدیر هتل سپهر 
ِعرق خاصی به فرهنگ و تمدن استان دارد و عاشق توسعه 
استان است. وی خاطر نشان می کند: مدیر هتل سپهر 
ارتباط نزدیکی با مسافران برقرار می کند و این ارتباط و 
همدلی می تواند سکوی پرتابی برای توسعه و بازگشت 

مجدد مسافر و آوردن همراه با خود باشد.

آرامشی به یادماندنی در هتل مجلل سپهر
عکس : صابر صباغ

دنیـای فرش
 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش 

های ماشینی دست دوم )در حد نو( 
و انواع فرش نو )استوک( 
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فراخوان مناقصه »پیوست شماره یک« مناقصه شماره ۳9/12۷92  )موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی(
بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه اجرای طرح هادی روستای زیرکوه از توابع شهرستان طبس به شرح جدول ذیل و براساس مشخصات 

فنی منضم به اسناد مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:

مدت اجرای پروژهنوع تضمین شرکت در مناقصهمبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(برآورد اولیه براساس فهرست بها ابنیه سال ۱۳۹۸شهرستاننام پروژه 
۹۰ روزضمانت نامه بانکی۶/۳۴۹/۲۰۶/۷۳۷۳۱۷/۴۶۰/۳۳۷ ریالطبس- روستای زیرکوهاجرای طرح هادی

۱- نوع فراخوان: فراخوان عمومی یک مرحله ای ۲- نام دستگاه مناقصه گذار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی ۳- موضوع مناقصه: عملیات اجرای طرح هادی روستای زیرکوه شهرستان 
طبس شامل : تهیه مصالح و اجرای پل، دیوار ساحلی، جدول کانیو و سایر آیتم های مورد نیاز براساس نقشه ها و مشخصات فنی اجرایی منضم به اسناد مناقصه ۴- زمان دریافت اسناد مناقصه در 
سامانه ستاد: از ساعت ۸ روز یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ الی ساعت ۱۳ روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ ۵- مهلت ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه: در سامانه ستاد تا ساعت ۱4 روز سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳ 
۶- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: http://setadiran.ir  ۷- تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی که می بایست تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ 
تحویل دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی واقع در بیرجند - خیابان پاسداران - نبش پاسداران ۳۰ - اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبي  ۸- مدت اعتبار 
پیشنهادها: از آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادات به مدت سه ماه معتبر باشد. ۹- تاریخ  بازگشایی: ساعت ۹ روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۵  ۱۰- شرایط مناقصه گران: کلیه شرکت های تشخیص 
صالحیت شده راه، ابنیه و آب ، دارای رتبه ۵ و باالتر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی. )ارائه یک نسخه تصویر از  گواهی رتبه بندی و آخرین آگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی کشور در زمان 

ارائه ضمانت نامه الزامی می باشد. ۱۱- هرگونه  پرداخت منوط به تخصیص وجه اعتبار به صورت نقدی یا اسناد خزانه اسالمی می باشد. 
۱۲- از مبلغ کل 6/4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعتبار مصوب پروژه مبلغ ۲/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اسناد خزانه اسالمی با سررسید ۱4۰۰/۱۰/۰6 و الباقی به صورت نقدی می باشد.

 )کاغذ دیواری ، پارکت، بازسازی از صفر تا صد و ...(
اقساط ۶ ماهه بدون کارمزد/ نقدی با تخفیف ویژه

دکوراسیـون کالسیـک

آدرس:خیابان ۱۵ خرداد- حدفاصل مدرس و توحید
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۵۵۵۸۶۰ -۰۹۱۵۳۶۱۹۸۷۷

اقسـاط 12 تـا 20 مـاهـه
ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان

 بیرجند- حدفاصل توحید ۲۸ و  ۳۰    تلفکس: ۳۲۴۴۰۱۹۹-۰۵۶ /  ۰۹۱۵۱۶۰۲۶۵۹ )نصرآبادی( 
 nujan_door@  کانال تلگرام       nujan.door پیچ اینستاگرام

نوژن بزرگترین شو روم تخصصی درب نـوژن
درب های ساختمانی

در خراسان جنوبی

انواع درب داخلی و ورودی منزل: ضد سرقت، ضد حریق، درب های شیشه دار
 ضد آب ،  مالمینه  CNC ،  PVC، HDF ، ABS اتاق سرور و انواع قرنیز

پردازان نوژان کویر شرکت تعاونی کار
کلـیـه خدمـات
با مشاوره رایگـان

مدیریت: نجات
تماس: ۰۹۱۵۰۵۴۱۵۰۰ - ۰۹۱۵۷۴۰۶۸۰۰ 

دفتر: ۰۵۶۳۲۲۳۶۸۵۴
آدرس: نبش شهدا ۵ ، ساختمان آذر ، طبقه اول واحد ۱

لباسشویی برجیس - نبش غفاری۳0
تلفن: 091565525۳۳

پیـک
 رفت و برگشت

شستشوی پتو و ملحفه
 با 20%تخفیف

اولین واحد نمونه بهداشتی شهرستان در صنف 
مربوطه طی تاییدیه شماره ۲۶/۸۵۴۶۲۶ 

تاریخ ۹۸/۵/۲۲ مرکز محترم بهداشت
* دارای غذایی با کیفیت عالی

* دارای محیطی مجلل با پارکینگ اختصاصی
* امکان خرید اینترنتی غذای بیرون بر از طریق اسنپ فود- نیمرو و سامینو
آدرس: بیرجند - سه راه معلم- روبروی بیمارستان بوعلی ۳2218۴20


