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* هرم پور

همسایه؛ کنارت
و همراهت هستیم

شاید کمتر هم استانی از شهروندان 
عزیز ما وجود داشته باشد که به 
هر  به  دلیلی به دیار  »سیستان 
 و بلوچستان« سفر نکرده باشد. از

دالیل  به  و  گذشته  های  سال 
اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی، 
قرابت های تاریخی و حتی فامیلی 
فراوانی بین ما و مردم سیستان و 
بلوچستان وجود داشته است؛ مردمی 
تاریخ،  از  ای  برهه  در  حتی  که 
ای منطقه  حاکمیت  یک   تحت 
قرار داشتند ... مشروح در صفحه 2

یی
 ندا

س : 
عک

خّیران  می آیند
اما  می روند

انتقاد معاون سیاسی  استاندار: بسیار نامطلوب است 
خیّران مدرسه ساز را به دلیل نداشتن زمین از دست بدهیم

آغاز بهره برداری و عملیات اجرایی شش پروژه عمرانی در دانشگاه بیرجند با حضور قائم مقام وزیر علوم

3سودای مربیگری حرفه ای 5خون و کاال؛ کمک مردم استان به سیل زدگان همسایه5دعوت از مردم استان برای شرکت در راهپیمایی ضدآمریکایی

جناب آقای مهندس مهدی محمودی
خانواده محترم شایگان

با نهایت تاسف و تاثر ضایعه درگذشت 

مرحوم مهندس ابوالقاسم شایگان
را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم

 علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
شرکت ساختمانی راهسازی و آبرسانی میرجانلو- آزادمهر

جناب آقای مهندس قوی
شهادت فرزندان عزیز و  دلبندتان

 شهیده معصومه و شهیده مهدیه قوی 
 و جمع دیگری از هم میهنان را در سانحه هوایی تسلیت گفته  
از خداوند بزرگ علو درجات آنان و صبر و اجر بازماندگان را 

خواستارم.
یاد سردار شهید محمد حسن قوی گرامی باد

محمد رضا مجیدی - دبیرکل مجمع مجالس آسیایی

زمستانی دیگر را باید بی تـو، بدون حس گرمای 
حضورت سپری کرد و ما همچنان دلتنگ تـو هستیم

۲۶ دی ماه یادواره دومین سال
 از سفر بی بازگشت همسر و پدر عزیزمان

 شادروان حاج محمود حاجیان
 که در جوار بارگاه منّور رضوی به دیدار حق شتافت،

 با حضور کنار آرامگاهش گرامی می داریم.
روحت شاد، یادت گرامی

 و جایگاهت در بهشت جاودانه باد
خانواده مرحوم

گذر روزها فاصله آخرین دیدارمان را 
به یک سال رسانید

در اولین سالگرد درگذشت 
فرزند و برادر عزیزمان

 شادروان مهران میهن دوست
 به یاد مهربانی هایش گرد هم می آییم

حضور شما بزرگواران موجب تسکین خاطر دلتنگ
 و اندوهگین ما و شادی روح عزیز سفر کرده مان است.

به همین مناسبت جلسه یادبودی فردا جمعه 
۹۸/۱۰/۲۷ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل 

هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد.

خانواده های: میهن دوست و آرمند

اناهلل و انا الیه راجعون
با کمال تاسف درگذشت

مرحوم مسعود شریفی
)افسر بازنشسته نیروی انتظامی(

همشهریان  و  همکاران  دوستان،  و  اقوام  تمامی  اطالع  به  را 
عزیز می رساند: مراسم تشییع  آن مرحوم امروز پنجشنبه 

۹۸/۱۰/۲6 ساعت ۱ الی ۲ بعدازظهر از محل سالن
 بهشت متقین برگزار می شود. 

ضمنا مراسم روز سوم شنبه ۲۸ دی ۹۸ از ساعت ۲:3۰ 
)خیابان  هیئت حسینی  محل  در  بعدازظهر  الی 3:3۰ 
انقالب( منعقد خواهد شد، حضور سروران گرامی در این مراسم 

موجب امتنان و سپاسگزاری خواهد بود.
خانواده شریفی

ضمن تقدیر و تشکر از حضور سروران گرامی  
در مراسم تشییع و تدفین مرحوم 

شادروان مهندس ابوالقاسم شایگان
جلسه ترحیم سومین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده 

امروز پنجشنبه ۱3۹۸/۱۰/۲6 از ساعت ۲ الی 3 بعدازظهر
 در محل هیئت محترم ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد 

حضور شما سروران محترم در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم 
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: شایگان و راج پوت

به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدری فداکار و همسری دلسوز 
بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

شادروان حاج محمد حسین صباغ زاده  )پیشکسوت بازار( 
جلسه یادبودی فردا جمعه ۹۸/۱۰/۲۷ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل مسجد حضرت ابوالفضل )ع( 

»واقع در خیابان ۲۲ بهمن – نبش ۲۲ بهمن 3« برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرانقدر موجب شادی روح آن 
مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های صباغ زاده و سایر بستگان

ه اوست
ت یگان

ص ذا
قا مخت

ب

دعـوت بـه همکـاری 
نیازمند یک دستگاه ماشین سواری 
کمک دار به مدت دو سال، کارکرد 

 35۰۰km ماهیانه حدود
شرکت پویا صنعت آوای مدرن

۰۹۱۵۵۶۱۳۴۱۱

دوسال رد رنج و غصه گذشت ...

دو سال از نبودن جسمانی ات می گذرد
 اما یادت همواره رد ذهن،  قلب و زندگی مان 

جاری است.

دوستت داریم پدر

خانواده رمحوم حسین حقیقی پور

لباقی
هوا

دبود
یا

جناب آقای محسن احتشام
   رئیس محترم اتاق بازرگانی بیرجند

)صادرکننده نمونه محصوالت کشاورزی(
جناب آقای بهرام ساتلیخ محمدی

   عضو محترم هیئت نمایندگان  اتاق بازرگانی بیرجند
)مدیرعامل کارخانه نمونه تولید خوراک طیور و آبزیان(

جناب آقای رضا فروزانفر
    عضو محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند

)مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی )دامی((
انتخاب شما بزرگواران را به عنوان فعاالن برتر حوزه صنعت کشاورزی و پیشگامان 
رونق تولید در سال۹۸ تبریک عرض نموده ، از ایزد منان تعالی، سالمت و توفیق

 روز افزون شما عزیزان در راه سربلندی و عزت ایران زمین را آرزومندیم.

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی بیرجند

مدیریت جهادی، بهره وری کشاورزی و توسعه پایدار
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 کاری کنید روحیه جهاد، 
راه نسل های پی در پی شود
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سرمقاله

همسایه!  کنارت
 و همراهت هستیم 
 *هرم پور 

شاید کمتر هم استانی از شهروندان عزیز ما 
وجود داشته باشد که به هر به دلیلی به دیار  
»سیستان و بلوچستان« سفر نکرده باشد. از 
و  اقتصادی  دالیل  به  و  گذشته  های  سال 
سیاسی و جغرافیایی، قرابت های تاریخی و 
حتی فامیلی فراوانی بین ما و مردم سیستان 
مردمی  است؛  داشته  وجود  بلوچستان  و 
یک  تحت  تاریخ،  از  ای  برهه  در  حتی  که 
همراه  و  داشتند  قرار  ای  منطقه  حاکمیت 
و  بزرگ  کارهای  منشأ  هم،  کنار  در  و  هم 
و تحوالت  تاریخی  و  فرهنگی  جریان های 
دو  هر  از  زیادی  نخبگان  شدند.  زدنی  مثال 
خّطه، بنا به دالیل شغلی و شرایط زندگی، با 
مهاجرت به مناطق همدیگر، منشأ اثر شدند 
فرهنگی  های  و همگرایی  مهربانی  دیوار  و 
و انسانی را ساختند تا در بستر زمان، گفتمانی 
که  بگیرد  شکل  کشور  شرقی  مرزهای  در 
مبتنی بر آگاهی، وحدت در عین تفاوت های 
مذهبی، امنیت،  عالقه عمیق قلبی، تعصب و 
غیور مردی و مهربانی و محبت باشد. اهالی 
سیستان و بلوچستان، چه شیعیان مهربانش و 
چه اهل سنت بزرگوار و سفره دار و میهمان 
نوازش، مردمی آرام، زحمت کش، قانع و البته 
خانمان  سیل  این  در  شاید  و  اند  رسانه  بی 
برانداز، اگر فضای مجازی نبود و اگر منادیان 
خبررسانی در شبکه های اجتماعی و بخشی 
از جامعه آسیب دیده جوان منطقه نبودند، تا 
روزها و هفته ها فریاد مشکالت شان به جایی 
 و به مسئولی و به گوش شنوایی نمی رسید. 
های  رسانی  اطالع  آن  از  بعد  و  روزها  این 
همگانی، حساسیت مضاعفی در کشور ایجاد 
و  مسئولین  از  آمدند؛  کار  پای  همه  و  شد 
مدیران و زحمت کشان هالل احمر تا سپاه 
و بسیچ و ارتش، از سلبریتی ها تا اهالی گمنام 
عرصه فرهنگ و هنر و رسانه، از بیرجند به 
تا  همسایه  استان  مرکز  یک  از  نمایندگی 
هایشان  دل  که  استان  روستاهای  دورترین 
شان  همنوعان  به  کمک  و  مهربانی  برای 
افتاده است. ما  در استانی همجوار، به تپش 
های  قرابت  بلوچستان،  و  سیستان  مردم  و 
فراوان و عواطف و احساسات و حتی گاهی 
مشکالت مشترک فراوان داریم، همدیگر را 
هم  به  تاریخی،  و  ذاتاً  و  داریم  می  دوست 
وابسته ایم. قلب هایمان برای هم و کنار هم 
می تپد. با کمک های مالی، با کمک های 
معنوی، با اطالع رسانی های پیاپی و مداوم، 
و با قدم های میدانی، هیچگاه تنهایشان نمی 
گذاریم. درد آنان،  درد ماست و لبخند شادی 
ماست.  های  قلب  شادکامی  شان،  لبان  بر 
در  و  سوزان  و  سرمای سخت  این  در  قطعاً 
آن کشمکش سیالب و جان، کمک شان می 
کنیم و برای بازسازی زندگی هایشان، از هیچ 

چیز دریغ نمی کنیم.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

واشنگتن پست: حمله ایران ده ها 
مجروح برجای گذاشته است 

کرد  فاش  آمریکایی  رسانه  یک  تسنیم- 
مبنی  آمریکا  دولت  مقامات  ادعای  علی رغم 
بر این که در حمله موشکی ایران به نیروهای 
آمریکایی در عراق هیچ کس آسیب ندیده است، 
مغزی  دلیل ضربه  به  آمریکایی  نیروی  ده ها 

خفیف تحت درمان قرار گرفته اند.

فعال کردن مکانیسم حل اختالف
 در برجام یک تصمیم خطرناک است 

 »سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه اظهار 
از  اختالف  حل  مکانیسم  کردن  فعال  کرد: 
سوی کشورهای اروپایی برای حل اختالفات 
موجود در چارچوب برجام یک تصمیم سیاسی 
خطرناک است.به گزارش اینترفکس، الوروف 
درباره  ها  اروپایی  اقدام  این  که  کرد  تاکید 
مکانیسم حل اختالف، شانس باقیمانده برای 
نجات برجام را کاهش می دهد.گفتنی است، 
فعال سازی این ساز و کار می تواند طی روندی 
چند ماهه به بازگشت تحریم های بین المللی 

علیه ایران منجر شود.
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خودروهای باالی ۷۰۰ میلیون مشمول مالیات می شود

تسنیم- کمیسیون تلفیق بودجه مصوبه قبلی خود در خصوص دریافت مالیات از خودروهای لوکس را تغییر 
داد. بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه 1399، انواع خودروهای سواری و وانت های دو کابین 

با ارزش 700 میلیون تومان به باال مشمول 2 دهم درصد مالیات خواهند بود.

رهبر انقالب: کاری کنید روحیه جهاد 
راه قطعی نسل های پی در پی شود 

ستاد  اعضای  دیدار  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
کنگره دو هزار شهید استان بوشهر اظهار کردند: 
راه قطعی  مقاومت  و  روحیه جهاد  کنید  کاری 

نسل های پی در پی شود.

اقدام شورای نگهبان پیشاپیش تنور سرد 
انتخابات را از قبل هم سردتر کرد 

نگهبان  شورای  به  ای  نامه  در  حضرتی  الیاس 
نوشت: الزم است بگویم که اقدام شما پیشاپیش 
تنور سرد انتخابات را از قبل هم سردتر کرد و باعث 
دلسردی بخش  زیادی از مردم برای حضور پرشور 
در انتخابات شد. البد این مخالفت ها و نقدها را 
کمابیش شنیده اید و از آثار تصمیمات تان مطلعید و 

عامدانه و بنابر مالحظاتی کنارش نهاده اید.

فرمانده سپاه: پروژه جنگ بسته شد 

فرمانده کل پاسداران با اینکه آمریکایی ها به طبل 
جنگ می کوبیدند تا ملت ایران را بترسانند و از 
انتقام سخت ملت خود را نجات دهند، اظهار کرد: 
اما آن عملیات استثنایی که با رمز یا زهرا )س( 
آغاز شد همه محاسبات دشمن را به هم  ریخت 
نترسیدند،  پروژه جنگ بسته شد چون مردم  و 

ایستادند و اکنون ما به آرامش می رویم.

مطهری: هیچ حکومتی تجمعات
 با اهدف براندازانه را تحمل نمی کند 

علی مطهری گفت: در صورتی که این تجمعات 
ادامه دار باشد و تجمع کنندگان دست به تخریب بزنند 
و اهداف براندازانه را پیگیری کنند، باید با آنها برخورد 

کرده و قطعا هیچ حکومتی تحمل نخواهد کرد.

سجادی: نان اصالح طلبان در دمیدن
 به اختالف میان اصولگرایان است 

سجادی فعال اصولگرا گفت: نان اصالح طلبان در 
دمیدن به اختالف میان جناح رقیب است، در حالی 

که آنان در میان خود، اختالفاتی جدی دارند.

مجلس آینده قادر به حل 
مشکالت کشور نیست 

به  آینده  و مجلس  : دولت  عباس عبدی گفت 
دلیل وضع مبهم اقتصادی قادر به رفع مشکالت 

اقتصادی کشور نمی باشند.

پاسخ رهبرانقالب به نامه همتی درباره 
توقف طرح بانکداری بدون ربا 

فارس-رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس گفت: 
آقای همتی نامه ای خدمت مقام معظم رهبری 
نوشته و از ایشان سه ماه فرصت خواستند تا به 
مقام  بدهد.  جای طرح مجلس، دولت الیحه 
معظم رهبری با درخواست توقف طرح مجلس 
مخالفت کرده، اما از طراحان طرح می خواهند که 

با بانک مرکزی در این زمینه تفاهم کند.

میرزایی: اعتراضات یارانه
 معیشتی بازبینی می شود 

سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن بسته حمایت 
معیشتی درباره درخواست بازبینی مجدد گفت: 
به عنوان مثال ممکن است فردی به نیابت از 
شخص دیگری کار مالی انجام دهد. اگر وی 
تصور می کند تا شش ماه آینده می تواند حساب 
تجاری و شخصی اش را منفک و مشمول دریافت 
بسته معیشتی شود، می تواند درخواست بازبینی 
بدهد. این درخواست بازبینی شش ماه آتی بررسی 
می شود و اگر فرد مشمول شود، بسته به وی تعلق 

خواهد گرفت.

رحمانی: افزایش قیمت خودروها 
ناشی از نوسانات بازار است 

وزیر صمت گفت: خودروسازها بحث تولید داخل 
را جدی گرفتند و برنامه های متنوعی اجرا کردند 
و بخشی از قطعاتی که از خارج می آوردند را در 
داخل تولید کردند که قیمت تمام شده را پایین تر 
می آورد. وی افزود: اکنون خودروسازها افزایش 
قیمتی از طرف کارخانه نداشته اند و نوسانات 
بازار بوده که بیشتر از برخی اتفاقات نشات گرفته 
و با افزایش تولید این مشکل برطرف می شود.

نرخ بنزین برای صادرات 

کاالهای  ارزش گذاری  آخرین  طبق  ایسنا- 
صادراتی، بنزین هر لیتر حدود ۶891 تومان صادر 
می شود که در مقایسه با دو سال گذشته از نظر 

ارزش دالری کاهش دارد.

وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی 

عصر اعتبار- وام ازدواج 100 میلیون تومانی شد؛ 
بدین ترتیب به هر یک از زوج ها ۵0 میلیون 

تومان وام پرداخت می شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه با رد صالحیت 
از یک جناح، نمی توان انتخابات برگزار 
در  گروه ها  همه  بگذارید  گفت:  کرد، 
انتخابات شرکت کنند؛ یک نفر مخالف 
هم برای ما زیاد است، آن وقت شما یک 
جناح و جمعیت را مخالف می کنید؟ حسن 
روحانی اظهار کرد: در کشوری زندگی 

سلیقه های  و  سبک ها  که  کنیم  می 
مختلف وجود دارد و ما باید به سلیقه ها، 
اندیشه ها و راه های مردم احترام بگذاریم 

و ایران از آِن همه است. 
با احتماالت ضعیف 

مردم را ناراحت نکنید
وی با بیان اینکه ما نیاز به دوستی و 
همه  گفت:  داریم،  حداکثری  برادری 
دارید،  نقش  انتخابات  در  که  کسانی 
خواهش می کنم جایی که روشن است 
صالحیت فردی رد شود، رد کنید اما 
ناراحت  را  مردم  ضعیف  احتماالت  با 
نکنید. رئیس جمهور ادامه داد: با یک 
جناح نمی توان کشور را اداره کرد. اگر 

همه 83 میلیون نفر متحد باشیم و یک 
نفر مخالف، آن یک نفر را باید جذب 
زیاد  ما  برای  مخالف  نفر  یک  کنیم. 
است.  روحانی با بیان اینکه مشکالت 
یک هفته و ده روز اخیر کشور را به یک 
 تصمیم بزرگ تبدیل کنیم ، ادامه داد : 
است  ملی  آشتی  بزرگ  تصمیم  این 
آشتی  این  اول  قدم  انتخابات  این  و 
امروز در  بدانید  افزود:  باشد. وی  ملی 
که  ایم  ایستاده  تاریخ  در   جایگاهی 
نمی توانیم از هم فاصله داشته باشیم.

پیشگامی رئیس جمهور در این 
پروژه ضدملی تاسف بار است

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای 

در  خود  شخصی  صفحه  در  نگهبان 
تایید  برای  »جنجال  نوشت:  توییتر 
ندارد،  تازگی  صالحیت  فاقد  افراد 
این  در  جمهور  رئیس  پیشگامی  اما 
البته  است.  بار  تاسف  ضدملی   پروژه 
به  بستگان  تایید  عدم  دانستیم  نمی 

معنی حذف جناح های دیگر است.«

اعتراض رسمی اصالح طلبان
 به روند ردصالحیت ها

جبهه  سیاستگذاری  عالی  شورای 
اصالح طلبان در واکنش به ردصالحیت 
انتخابات  در  اصالح طلبان  گسترده 

مجلس یازدهم بیانیه ای صادر کرد.

واکنش روحانی به رد صالحیت ها

از  مسافربری  و  تجاری  هواپیماهای 
طریق مخابره دائمی سیگنال شناسایی 
سامانه های  و  فرودگاهی  رادارهای  به 
پدافندی خود را معرفی می کنند. خاموش 
هواپیما  “ترانسپوندر”  دستگاه  شدن 
غیر  هدف  یک  به  را  دهی(  )سیگنال 
قابل تشخیص برای سامانه های پدافندی 
تبدیل می کند و احتمال اینکه سامانه های 

پدافندی آن را به عنوان هدف تشخیص 
داده و به سمت آن شلیک کنند، محتمل 
می کند.“نیویورک تایمز” ویدئویی درباره 
و  “ترانسپوندر”  دستگاه  شدن  خاموش 
توقف مخابره سیگنال شناسایی بوئینگ 
7۵2 اوکراینی منتشر کرده است. سردار 
حاجی زاده در توضیحاتی گفت : “چندین 
که  می شود  اعالم  سامانه ها  به  مرحله 

شرایط جنگی است و چند موشک کروز 
آماده  و  شده  شلیک  کشور  سمت  به 
باشند.” خاموش شدن سیگنال شناسایی 
شلیک  هشدار  مکرر  ارسال  و  هواپیما 
کروز، مکمل یکدیگر برای وادار شدن 
اپراتور به اشتباه می شوند. اگر مطالب فوق 
را به عنوان قطعات یک پازل کنار هم 
قرار دهیم و این موضوع را هم در نظر 

بگیریم که هواپیماهای بوئینگ آمریکا 
این قابلت را دارند که در صورت لزوم، از 
طریق شرکت سازنده نیز هدایت گردند؛ 
آنگاه پازل دخالت آمریکا و جریان نفوذ در 
وادار شدن اپراتور به اشتباه کامل می شود.

با این شرایط مخالفت با درخواست سپاه 
شرایط  در  هواپیماها  پرواز  توقف  برای 

جنگی بسیار پرمعنا  می گردد.

گمانه زنی های جدید برای هواپیمای اوکراینی

اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
برجام  حفظ  لزوم  بر  تاکید  با  اروپا 
زمان  هر  از  بیش  حاضر  حال  در 
حفظ  در  »شکست  گفت:  دیگری، 
منطقه  در  تنش ها  به  فقط  توافق، 
چگونه  وضع  کنید  تصور  می افزاید. 
بود اگر ایران اکنون تسلیحات اتمی 
آغاز  اینکه  بیان  با  بورل  داشت.«. 

فقط  اختالف  حل  مکانیسم  فرآیند 
علیه  تحریم ها  بازگرداندن  هدف  با 
»این  کرد:  تصریح  نیست،  ایران 
مکانیسم در وهله اول فرآیندی برای 
حل مشکالت مرتبط با اجرای توافق 
اختالف،  حل  مکانیسم  هدف  است. 
برجام  چارچوب  در  راهکارها  یافتن 
نیست،  تحریم  اعمال  مسئله،  است. 

توافق  در  باقی مانده  طرف های  همه 
عزم خود برای حفظ برجام را صراحتا 

بیان کرده اند.«. 

واعظی: مکانیزم ماشه 
اجرایی نمی شود 

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: آنچه از 
سوی اروپایی ها اعالم می شود تبلیغاتی 

و  پایه  هیچ  هم  تبلیغات  این  و  است 
اساس ندارد و کاری که اروپایی ها اعالم 
موضع  از  که  می رسد  نظر  به  کردند 

ضعف و انفعال است.

مکانیسم  ماشه اجرایی نمی شود؛هدف تحریم نیست

32 44 66 66 
32 42 43 2۰ -2

بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
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آگهي فراخوان مشارکت در طرح و ساخت اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي  )نوبت اول(
اداره كل  راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه هاي ذيل را در قالب مشاركت طرح و ساخت از طريق برگزاري فراخوان عمومي واگذار نمايد لذا پيمانكاران حقيقي و حقوقي داراي توان مالي و 
مديريتي كه از افراد حقيقي يا حقوقي داراي صالحيت فني )انبوه سازي يا پيمانكاري( استفاده مي نمايند مي توانند براي ثبت نام و دريافت اسناد و مدارك فراخوان از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  اقدام نمايند. كليه مراحل برگزاری فراخوان از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهادات و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت)ستاد( انجام 

خواهد شد. ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فيزيكی می بايست در مهلت مقرر به دبيرخانه اين اداره كل تحويل گردد.

ف
دی

شماره ر
مدت زمان مبلغ برآورد )ریال(شرح مناقصهمناقصه

مهلت زمانی دریافت مبلغ تضمین )ریال(اجرا
اسناد از سامانه

آخرین مهلت ارائه پاکت 
ارزیابی و پیشنهاد قیمت و 
بارگذاری اسناد در سامانه

تاریخ و زمان برگزاری جلسه
کمیسیون مناقصه

198/39
مشارکت در طرح و ساخت پروژه مسكوني-تجاري 
ارمغان واقع در شهرستان بیرجند با زیر بناي کل 

20494 مترمربع
3033/710/652/500 ماه674/213/050/000

 ساعت 10 روز 
شنبه 

مورخ 98/10/28 الی 
ساعت 14 روز
چهار شنبه 

مورخ 98/11/02

ساعت 14 
روز

شنبه 
مورخ 98/11/26

ساعت 9 صبح روز
 یكشنبه

مورخ 98/11/27

298/40
مشارکت در طرح و ساخت پروژه مسكوني-تجاري 

سایت 450 هكتاري واقع در شهرستان بیرجند 
)مساحت زمین 2555.8 مترمربع( 

2012/390/068/100 ماه247/801/362/000
ساعت 9:30 صبح روز

یكشنبه
مورخ 98/11/27

398/41
مشارکت در طرح و ساخت پروژه مسكوني-تجاري 

سایت 450 هكتاري واقع در شهرستان بیرجند
 )به مساحت زمین 1547.82 مترمربع(

207/599/263/600 ماه151/985/272/000
ساعت 10 صبح روز

یكشنبه
مورخ 98/11/27

مشارکت در طرح و ساخت پروژه مسكوني صدف 498/42
2410/777/667/000 ماه215/553/340/000شهرستان قاین

ساعت 10.30 صبح روز
یكشنبه

مورخ 98/11/27

مشارکت در طرح و ساخت پروژه مسكوني سایت 598/43
3029/667/373/450 ماه50593/347/469/000 هكتاري شهرستان طبس

ساعت 11صبح روز
یكشنبه

مورخ 98/11/27
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110 نفر در استان ازطرح یارانه دستمزد برخوردار شدند

صدا و سیما- اشرفی، سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: 110 نفر در استان  از مزایای طرح یارانه دستمزد بهره مند شدند. 49 کارفرما این تعداد را جذب کار کرده اند. طرح 
طرح یارانه دستمزد با هدف کاهش هزینه های بکارگیری نیروی کار جدید برای کارفرما، پایداری تولید ، اشتغال و حمایت از ارتقاء تولید داخلی از سوی دولت برای استان های کمتر برخوردار 

اجرا می شود. شرط استفاده ازاین طرح جذب نیروی شغل اولی است و ۵00 هزار تومان برای هر فرد به مدت 12 ماه به کارفرما پرداخت می شود.
از زحمات شهرداری بابت رسیدگی به 
نازیبایی شهر در آستانه بهار ممنونیم فقط 
امیدواریم واقعا قشنگ و به درد بخور باشد 
و روز بعد کنده نشود عمری کار کنید، 
تا آیندگان هم ببینند چه شهردار خوبی 
داشتیم که چه کارهای زیبایی انجام دادند 
و شهرمان را بانشاط کردند. واقعا جانانه 
کار کنید و کارهای زیرساختی انجام دهید 

درورد بر شما و همت تان.
91۵...249
دادگستری،  جرم  از  پیشگیری  معاون 
خوب است اشاره مؤکد می کردید، بین 
 تخریب کاندیداها با گفتن واقعیت های
مستند یا اثبات شده که عدم لیاقت یک 
کاندیدایی را می رساند تفاوت جدی وجود 
دارد. نکته دوم مسئول ستاد انتخابات باید 
افراد را مکلف کنند، به اینکه یک نفر چند 
بسنده  بوده  سازمان  یک  رئیس  سال 

نکنند بگویند در این مدت چه کرده اند؟
910...673
آقای استاندار وعده های وزیرگردشگری 
را خواهشا خودتان پیگیری کنید، حیف 
است این منابع گردشگری بکر را داشته 
باشیم اما یا درشان بسته، یا کال اداری 
شده و مردم در آن اختیاری ندارند ویا  
یک خرابه و یک مشت خاک شده. آقای 
استاندار جهادی مان این اماکن را هم 

جهادی کار کنید و نظارت کنید. 
91۵...348
جای بسی تأسف دارد، مسئولین یک 
بهانه  به  را  گروهی  مستمری  شبه 
بدون  کنند.  می  قطع  بانکی  حساب 
اینکه بدانند خیلی از آنها از خوراک و 
زندگی  ملزومات  ومهمترین  پوشاک 
میزنند تا برای بهترین یا بدترین لحظات 
سرافکنده  فرزندانشان  و  خود  زندگی 
نباشند آقایان مسئول کمی تأمل کنید 

شاید وجدانتان بیدار شود.
91۵...67۵

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

نیمه پنهان رد شده ها
نیمه آشکار تأیید شدگان

اخبار  که  جنوبی  خراسان  آوای  از 
انتخابات و پشت صحنه ها را منتشر 
می کند ممنونم و از اینکه با آبروی افراد 
بازی نمی کنید هم همینطور متشکرم 
جالب بود که نوشته بودید چون تأیید 
یا رد برخی افراد را نمی توانید تأیید 
منتشر  نشده  اعالم  رسما  و   کنید 
نمی کنید که با  آبروی کسی بازی 
نشود اما برخی رسانه ها قاطعانه اسامی 
جایی  از  واقعا  اگر  که  بودند  زده  را 
نگرفتند و این ارتباطات ویژه را نداشتند 
کار خوبی نیست که با آبروی افراد بازی 
شود من خواستم یک نکته را بگویم 
گروه  کاندیداهای  بودید  نوشته   که 
اصالح طلب و اصولگرا چه کسانی 
 هستند اما مردم و آنچه که ما می شنویم
هیچ کدام نه دیگر به اصولگرا اعتقادی 
دارند و نه به اصالح طلب و همه به 
و  ها  توانمندی  و  شخصیت  دنبال 
سوابق خود افراد هستند تا گرایشات 
سیاسی شان و اینکه نوشته بودید به 
شورای نگهبان برای مسائل سیاسی و 
رد اصالح طلبان اعتراض داشته اند به 
نظرم منطقی نیست چون اصولگرایان 
هم عده ای رد شده اند اما من خودم 
یک گالیه ای از این شورا دارم که باید 
یا استانداردهایشان را برای مردم تعریف 
کنند و یا نگذارند که برخی اشتباهات 
جزئی یا سلیقه ای،  زحمات این نهاد 
حافظ انقالب را زیر سوال ببرد . منظور 
من رد صالحیت تعداد زیادی نیست 
 چرا که آنها حتما پرونده یا مشکلی 
و  اند  نشده  تأیید  که  اند  داشته 
خبر  افراد  پنهان  نیمه  از  مردم 
در  که  افرادی  تأیید  اما  ندارند 
مالی  مسائل  اخالقی،  بی  به  جامعه 
هایی تشکل  در  جایی  جابه   و 
که مسئولیت داشتند و حتی توهین 
و افترا  شهرت دارند و حتی پرونده 
قضایی در این خصوص دارند و این 
نحوه زندگی شان برای عموم قابل 
 رؤیت است جای سؤال باقی می گذارد
که چگونه این افراد از فیلتر شورای 
از آن  اما بدتر  نگهبان رد می شوند 
این است که افرادی که مثال به خاطر 
انجام یک کاری که در عرف آن را 
خالف شرع می دانیم عدم التزام به 
اینکه  بدون  خورند  می  اسالم  دین 
رد  باشند.  داشته  قضایی  ای  پرونده 
که  افرادی  اما  شوند  می  صالحیت 
برای اقدامات خالف شرع و دین حکم 
گردند. می  تأیید  اند  گرفته   قضائی 
رئیس ستاد انتخابات استان باید بیاید 
رد  که  چرا  کند  رفع  را  شبهات  این 
کردن افراد شاید به دلیل مسائلی باشد 
که مردم ندانند ولی تأیید افرادی که 
مردم به مشکالت آنها اشراف دارند 
دیگر نمی تواند جای سوالی را باقی 
 بگذارد چرا که وقتی این افراد تأیید 
می شوند جامعه با خودش می گوید 
مثل این آدم تأیید شده است معلوم 
اند  کرده  جنایاتی  چه  بقیه  نیست 
که تأیید نشده اند. باز هم از روزنامه 
را  مردم  پیام  که  و همکارانتان  شما 
موجبات  و  رسانید  می  مسئولین  به 
 تقویت امید و دلبستگی مردم به نظام 

می شوید. ممنونم 
ع . ح از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

خسارت ۶ میلیاردی سیل
 به راه های استان 

راهداری  کل  اداره  سرپرست   - ایرنا 
گفت:  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و 
بارندگی چند روز اخیر و جاری شدن 
روان آب و سیالب 6 میلیارد تومان به 
راه ها و ابنیه استان خسارت وارد کرد. 
جالل زاده، میزان خسارت وارد شده به 
ماشین آالت را 200 میلیون تومان اعالم 
کرد و افزود: در پی بارش های سنگین و 
برف سه روز اول هفته بیش از 9 هزار و 
600 کیلومتر از راه های استان برف روبی 

شده است. .... ادامه در ستون مقابل 

جوابیه های شرکت مخابرات

در  مندرج  مطلب  خصوص  در   *
روزنامه آوای خراسان جنوبی به شماره 
اطالع  به   98/10/18 مورخ   4۵39 
می رساند رچ از پوشش نسبی شبکه 

تلفن همراه برخوردار می باشد.
* در خصوص مطلب مندرج در روزنامه 
آوای خراسان جنوبی به شماره 4۵13 
مورخ 98/9/18 در مورد تلفن روستای 
توسعه  رساند  می  اطالع  به  چهکند 
اعتبارات  محل  از  روستایی  ارتباط 
)USO( باید صورت پذیرد که توسط 
اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
پیگیری می گردد و مخابرات تعهدی 
در این خصوص ندارد لیکن در راستای 
شهرک  شریک  مردم  مندی  بهره 
شرکت  نوین  ارتباطات  از  چهکند 
مخابرات اعالم آمادگی نموده است تا در 
صورت به حد نصاب رسیدن پیش ثبت 
نام تلفن ثابت در این شهرک از محل 
اعتبارات سرمایه ای خود این توسعه را 
انجام دهد مراتب از طریق بخشداری 
اطالع  اسالمی  شورای  و  دهیاری  و 
رسانی شده و تسریع اجرای پروژه منوط 
به همت مردم و تسریع و تکمیل فرآیند 

پیش ثبت نام می باشد.

پاسخ مسئوالن

 خبر ویژه

برنامه آینده قهرمان جودو و دفاع شخصی استان 

سودای مربیگری حرفه ای 

استعدادش در جودو و دفاع  نسرین کاری- 
از  پس  و  نوجوانی  دوران  از  را   شخصی 
رشته  میدان  در  ریختن  عرق  های  سال 
اسکای  نوردی،  صحرا  دوی  چون  هایی 
بوکس،  کیک  بوکس،  فو،   رانینگ،کونگ 
موی تای،کاراته، ووشو و شنا کشف کرده است. 
زندگی مجتبی فیاض زاده با ورزش پیوندی 
عمیق دارد و می خواهد آینده اش هم رنگ 
گری  مربی  سودای  با  بگیرد.  ورزش   زیابی 
حرفه ای این روزهایش را با برنامه و هدف 
گذاری شده، طی می کند. این جوان ورزشکار 
به آوا می گوید: از دوران نوجوانی به ورزش 
عالقمند شدم و از سال 70 بصورت شخصی 
شروع به فعالیت در رشته های مختلف ورزشی 

تر  تخصصی  صورت  به  سال 7۵  از   کردم 
رشته های دیگری را برگزیدم چون فعالیت در 
رشته های قبلی مرا اقناع نکرد در رشته های 
رزمی موفقیت خوبی داشتم، در بیشتر شان هم 

صاحب عناوین قهرمانی شدم. 

درخشش ملی دردو رشته
او می گوید:  در جودو و دفاع شخصی که رشته 
ها اصلی من هستند مقام های سوم و دوم  
کشوری را دارم. همچنین در زمینه مربی گری 
فعالیت می کنم مربی دفاع شخصی و کونگ 

فو هستم و مدرک نجات غریق هم دارم.
وی درباره مشکالت ورزشی با اشاره به نبود 
زیرساخت مناسب و کمبود امکانات و تجهیزات 

تمرین ادامه می دهد: عقب بودن از علم تمرین، 
تکنیک های نو و بروز دنیا و گرانی تجهیزات 
تمرین و مکمل های غذایی در تمرینات حرفه 
گوید:  می  او  است.  مشکالت  دیگر  از  ای 
اگر به ۵ سال قبل برگشتیم و این سوال را 
مربی  اگر  که  گفتم  می  میپرسیدید  من   از 
حرفه ای در آن زمان در اختیارم قرار می گرفت 
و تمرینات علمی و صحیح انجام می دادم  
اکنون به جایگاه های باالتری رسیده بودم. 
فیاض زاده بااشاره به کمبود تجهیزات حرفه ای 
اظهار می کند: الزم است حداقل  های مناسب 
برای ورزش قهرمانی در تمام رشته ها  فراهم 
شود و خوبست مسئوالن به این مهم توجه 
کنند. چون  این  فقط  مشکل یک نفرنیست، 
دیگر ورزشکاران هم به این امکانات نیاز دارند 
و نبود همین موراد  موجب شده خیلی از افراد با 

استعداد کناره گیری کنند.  

مربی به روز آموزش دهیم
او کمبود مربی حرفه ای و آشنا با علم روز 

عنوان  مشکالت  دیگر  از  نیز  ورزش   در 
می کند و می افزاید: البته مربیان خوبی داریم 
ولی خیلی محدود و کم هستند. وی با بیان 
اینکه مربی حرفه ای در استان کم است و بیشتر 
در مرکز استان مستقرند، ادامه می دهد: باید به 
شهرستان ها توجه شود چرا که استعدادهای 
خوبی حتی در برخی نقاط مرزی می توان 
کشف کرد.وی خاطر نشان می کند: با برگزاری 
 کالس های مربی گری و بازآموزی در استان 
می توان این مشکل را مرتفع کرد و با افزایش 
مربیان به روز می توان وضع را بهتر کرد چرا 
که مربی به روز می تواند قهرمان در سطح 

کشوری پرورش دهد.

نیاز حمایت معنوی 
و  استان  به  ای  بودجه  دهد:  می  ادامه  او 
هیئت ها داده نمی شود و ما هم کامال درک 
می کنیم و  در کنار مسئوالن هستیم ولی 
حمایت معنوی بیشتر تاثیرگذار است اینکه 
بدانیم در کنار ما هستند و تمام تالش خود را 

 برای کمک به رسیدن جایگاه قهرمانی انجام 
می دهند، تأثیرگذار و انگیزه بخش است. وی 
تأکید می کند: به دلیل تحریم ها و شرایط 
اقتصادی بد، تمامی رشته ها ورزشی درشرایط 
بدی قرار گرفته اند و باید در کنار هم از این 
شرایط عبور کنیم و از منیت ها فاصله بگیریم.

 فیاض زاده با بیان اینکه  خوشبختانه به تیم 
ملی دعوت شدم ادامه می دهد: با تمام وجود 
و توان تالش می کنم تا مسیر قهرمانی خودم 
را به سرانجام برسانم و به سقف قهرمانی 
برسم.ورزشکار هم استانی با اشاره به اینکه در 
زمینه مربی گری هم می خواهم به سطوح 
باالیی دست پیدا کنم، اظهار می کند: امیدوارم 
ایران  سرافرازی  برای  قهرمانی  شاگردان 
و استانم  پرورش داده و به جامعه ورزشی 
تحویل دهم. همچنین تصمیم دارم تا مقطع 
دکترا ادامه تحصیل بدم وی تأکید می کند:  
االن ورزش کامال علمی شده، و فقط کسانی 
در ورزش قهرمانی موفق می شوند که علم 

روز ورزش را در اختیار دارند. 
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خراسان جنوبی صاحب گمرک اختصاصی شد
گروه خبر-مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی 
گفت: در راستای کمک به رونق تولید، کاهش 
هزینه ها و آسیب کمتر به کاال، اولین گمرک 
اختصاصی استان در محل کارخانه کویرتایر 
محمدعلی  کرد.  فعالیت  به  آغاز  و  ایجاد 
انعقاد قرارداد ایجاد گمرک  خاشی در آیین 
اختصاصی در کارخانه کویرتایر با بیان اینکه 
راستای  در  گمرک  اختصاصی  انبار  ایجاد 
کمک به بخش تولید است گفت: با ایجاد این 
گمرک هزینه های مربوط به تخلیه، بارگیری، 
و  می شود  کمتر  اماکن  این  در  انبارداری 
فضای  از  بخشی  تولیدی  شرکت های 

تولیدی خود را به گمرک یا انبار اختصاصی 
گمرک اختصاص می دهند که این موضوع 

هزینه های سربار تولید را کاهش می دهد.
گمرک  نخستین  افتتاح  به  اشاره  با  وی 
اختصاصی خراسان جنوبی در کارخانه کویرتایر 
گفت: با راه اندازی این انبار در روند ترخیص 
مواد اولیه تسریع و هزینه های حمل و نقل نیز 
کاهش می یابد. که یکی از این تسهیالت ایجاد 
انبارهای اختصاصی است اگرچه در گذشته نیز 
این امر وجود داشته اما تفاوتی که ایجاد شده 
این است که گمرک ایران تسهیل بیشتری 
برای استانها قائل شده و این امر را به گمرکات 

استان تفویض کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای این برنامه 
از سال گذشته بحث ایجاد انبار اختصاصی 
در کارخانه کویرتایر در دستور کار قرارگرفت 
و با فراهم کردن همه زیرساخت های مورد 
نظر و انبار مستقلی به مساحت ۵۵0 مترمربع 
این مهم امروز عملیاتی و مصوب شد و بسیار 
خوب است که در شرکت کویرتایر که نقش 
بزرگی در اقتصاد استان دارد بتوانیم خدمات 
در محل ارائه دهیم تا برای دریافت خدمات 
گمرکی دچار زحمت نشوند.مدیرعامل شرکت 
کویرتایر هم گفت: امید است موانع صادراتی 

تایر به زودی رفع شود تا کویرتایر بتواند با 
صادرات محصوالت خود از مزیت نزدیکی 

مرز شرقی کشور بهره مند شود.
زینلی افزود: راه اندازی گمرک اختصاصی در 

کارخانه کویرتایر بسیار مغتنم است تا ضمن 
تسهیل در واردات مورد نیاز کارخانه، در خرید 
از طریق  ماشین آالت و تجهیزات خارجی 

همین گمرک در محل اقدام کنیم.

جلسه مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده )نوبت اول( 

سرسبزی  حافظان  کشاورزی   شرکت 
ملی  شناسه  و  شماره ۳۳۰  به  ثبت  فردوس 
 ۹۸/۱۱/۱۰ پنجشنبه  روز   ۱۰۳۶۰۰۱۳۵۱۰
ساعت ۷ صبح در محل دفتر مرکزی واقع در 

نبش شهید آوینی ۶ تشکیل خواهد شد. 
از سهامداران محترم تقاضا می شود در جلسه 

شرکت فرمایند.
دستور جلسه: انتخاب بازرسین شرکت

به اطالع هم استانی های عزیز می رساند:
سازی  بهینه  و  برگردان  عملیات  دلیل  به 
تجهیزات مخابراتی، ارتباط تلفن های ثابت و 
دیتای شهر بیرجند، از بیست متری اول شرقی 
نوربخش،  شهید  های  )خیابان  مدرس۱۶  تا 
شهید تیمورپور، شهید اسدزاده و مسجد امام 
حسین )ع( ( روز شنبه ۹۸/۱۰/2۸  از ساعت 
۶ صبح به مدت ۷2 ساعت  قطع و یا دچار 
عزیز  مشترکین  ضمنا  شد.  خواهد   اختالل 
می توانند برای آگاهی از شماره های جدید با 

سامانه ۳2۰۰ تماس حاصل فرمایند.

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

09156655054 - مهدی برگی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد محقی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ۵۱ فرعی از شماره ۳۳۴ 
اصلی واقع در بخش ۱۳ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر 

امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 2۴۸ صفحه ۱۵۰ دفتر امالک جلد 2 به نام آقای محمد محقی ثبت و سند مالکیت صادر 
و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای 
نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی 

برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تغییرات شرکت بهین کشت قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۳۸۳۰ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- آقای علی رحیمی 
به شماره ملی ۰۶۵2۷۴۱۰۶۱ و خانم سید فاطمه زهرایی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۷۹۳۷۴ و خانم فاطمه داری 
به شماره ملی ۰۶۴۰۳۹2۴۳ و آقای مجتبی کیانی به شماره ملی ۰۶۵۳2۴۱۶۱۵ و خانم نگار قوسی حسین 
آباد به شماره ملی ۰۶۴۰۶۸۹۴۰۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2- آقای حسین خزاعی تبار به شماره ملی ۰۶۴۰۱۱۳۹۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم فرزانه فوائدی به شماره 
ملی ۰۶۵۱۸۷۸۹۰۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳- 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 )723223(

             تجدیدآگهی مزایده عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی به استناد آئین نامه معامالت داخلی خود 
به آدرس بیرجند - بلوار شهدای عبادی - روبروی پست برق در نظر دارد: از طریق 
مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره ۴۰۶-۴ از اراضی پالک ۴۳2۳ اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به 
متراژ ۷۹2۶/۸۳ مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری )طبق ضوابط طرح تفصیلی ۴۰% همکف تجاری و 
۶ طبقه مسکونی به سطح اشغال ۴۰% برابر صورتجلسه کمیسیون استان( واقع در بلوار صیاد شیرازی- 
حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن با قیمت پایه ۶۳.۸۸۵.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال)شصت و سه میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون( با شرایط قید شده در اسناد مزایده به 
صورت اقساطی به فروش می رساند. متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را به انضمام ضمانت 
 نامه )2% معادل۱.2۷۷.۷۰۰.۰۰۰ریال( شرکت در مزایده حداکثر تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۹۸/۱۱/۰۷ 
به دفترقراردادها، شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی واقع در بیرجند، بلوار شهدای عبادی، روبروی 
پست برق تحویل و یا از طریق پست پیشتاز ارسال نمایند. شایان ذکر است به پیشنهادات خارج از مهلت 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۵۰% مبلغ پیشنهادی به صورت نقدی و الباقی ظرف مدت 2 سال طی ۴ 
قسط مساوی می باشد. هزینه درج آگهی ها وانتقال سند بعهده برنده مزایده خواهد بود. شرایط مندرج 
در قرارداد واگذاری از سازمان ملی زمین و مسکن عیناً به برنده مزایده منتقل خواهد شد.تاریخ بازگشایی 
پاکات ساعت ۸ صبح روز سه شنبه تاریخ ۹۸/۱۱/۰۸ خواهد بود.ضمناً اسناد و دعوت نامه و شرایط شرکت 
در مزایده از طریق سایت شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت است 
                                                                                            www.abfa-khj.ir       http://iets.mporg.ir    .
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فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

... ادامه خبر ویژه 
اصلی،  محور   3۵0 کرد:  بیان  وی 
فرعی، و روستایی در چند روز گذشته 
بر اثر سیل و برف بسته شده بود که 
کل  اداره  سرپرست  شد.  بازگشایی 
راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: 
برای باز نگه داشتن محورها 78 دستگاه 
 160 و  راهداری  ماشین آالت  انواع 
نیروی راهداری مشغول فعالیت بودند. 
وی تصریح کرد: برای این راه ها چهار 
هزار و 7۵3 تن شن و نمک استفاده 
زاده گفت: در سه  شده است. جالل 
روزی که استان درگیر سامانه بارشی 
باران و برف بود، نیروهای راهداری به 
10۵ دستگاه خودرو گرفتار در برف و 
یخبندان جاده های استان امدادرسانی 
کردند و 80 مسافر و سرنشین گرفتار 
نیز اسکان داده شدند. وی افزود: برخی 
نقاط از جمله محمد شریف و پسپتنگ 
در بخش مرکزی شهرستان بیرجند 
روستاهای زیر 10 خانوار هستند که 
اما  نبوده  برخوردار  نیز  آسفالت  راه  از 
راهداران تالش کردند مسیر دسترسی 

به این نقاط را نیز بازگشایی کنند. 
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موفقیت و انرژى

آرامش

یک نقشه راه تعیین کنید

گذارى  هدف  فرآیند  طى  در  اغلب  راه  نقشه 
فراموش مى شود، چراکه در عمل درگیر انتخاب 
هدف و رسیدن آن شده و فقط بر روى آن تمرکز 
مى کنید و فراموش مى کنید روند رسیدن به آن 
را تعیین کنید. به این منظور باید در یک برنامه 
جداگانه به تعیین تکیه تک قدم هاى کوچکى 
بپردازید که باید براى رسیدن به هدف مهمتر خود 
آن ها را نهایى سازید. ضمن اینکه باید در انجام 
دادن هر یک از این مراحل و قدم ها، با خط زدن 
آن ها اقدام به حذف آن ها از لیست خودتان بکنید 
و این گونه حس تغییر و رشد کردن را به خودتان 
انتقال دهید. به خاطر داشته باشید که هدف گذارى 

فرآیندى طوالنى مدت است.

بازگرداندن آرامش به زندگى 
پراضطراب امروزى

جامعه ما آکنده از بار اطالعاتى سنگین است و 
ابزارى چون تلویزیون، رادیو، اینترنت، تبلیغات، 
بر  همگى  همراه  تلفن  و  الکترونیک  پست 
این سنگینى مى افزایند. از سوى دیگر شکل 
زندگى در عصر حاضر به ویژه در جوامع شهرى 
ناگزیر توام با سر و صداها، ترافیک،  شلوغى ها 
و انبوهى از کارهاى الزام آور روزمره است که 
قطعا تمام این فاکتورها افزایش استرس و سلب 

آرامش انسان ها را موجب مى شود.
هیچگاه جلوى گریه خود را نگیرید و گهگاهى 
گریه کنید این کار باعث تخلیه تنش هایتان شده 
و به شما آرامش مى دهد. وقتى احساس مى کنید 
که سرتان پر از فکرهاى جورواجور منفى است با 

قدم زدن آنها را پاك کنید.
افراد آرام به خود مى گویند که براى تغییر گذشته 
کارى نمى توان کرد، آنگاه از تفکر به آینده و 
ادامه زندگى لذت مى برند. آرامش را از کودکان 
که  هستند  لحظه اى  همان  در  آنها  بیاموزید. 

زندگى مى کنند و لذت مى برند.
اگر نمى توانید دیگران را ببخشید بدانید که افکار 
مرتبط  افراد  این  با  را  شما  همواره  خشمگین 
خواهد کرد. اما شاد کردن دیگران باعث آرامش 
مى شود. هر چه اکسیژن بیشترى به شما برسد 
آرام تر خواهید شد. بنابراین خوب است در محل 

کار یا خانه خود گیاهانى را نگهدارى کنید.
سعى کنید از چیزى که هستید راضى باشید در 

این صورت احساس آرامش بیشترى مى کنید.
با حرکات آرام و صحبت کردن شمرده احساس 

آرامش را به جمع منتقل کنید.

معرفى محصوالت
 غیرمجاز

فهرست محصوالتى که فاقد پروانه بهداشتى و 
مجوزهاى قانونى از اداره کل امور فرآورده هاى 
طبیعى، سنتى و مکمل مى باشند و به خصوص 

درعطارى ها عرضه و یا از طریق فضاى مجازى 
و اینترنت تبلیغ مى گردد به شرح ذیل مى باشند 

«روغن خراطین با برند آرمان، روغن االغ»
اداره نظارت بر داروهاى گیاهى، سنتى و 
مکمل وکمیته مبارزه با قاچاق کاال معاونت 

غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى

سیستم دفاعى 
بدن را تقویت کنید

آب و هوایى که در آن نفس مى کشیم و دنیاى 
اطراف اگر چه آلوده است اما براى در امان ماندن 
از آن آلودگى ها هم راه ساده اى هست: تقویت 

این  بدن.  هوشمند  دفاعى  سیستم  و  طبیعت 
سیستم مواد زاید را اگر ناچیز باشد، به راحتى از 
طریق سیستم هاى دفعى بدن مانند ادرار، مدفوع، 
عرق، اشک و سایر ترشحات بدن، از بدن خارج 
مى کند. بنابراین مراقب باشید این سیستم ها در 

بدن تان خوب و فعال باشند.

روغن خراطین ا فزایش دهنده
 جریان خون در رگ ها

ماساژ  روغن خراطین روى موضع مورد نظر، با 
افزایش خون رسانى، باعث تغذیه بهتر شده و در 
نتیجه سرعت رشد و حجم گرفتن در آن عضله 

مى شود. همچنین به دلیل افزایش گردش خون 
یکى از روغن هاى مورد استفاده در ماساژ درمانى 
دردهاى  و  مفاصل  درد  تسکین  براى  و  است 
روماتیسمى بسیار مفید است. الزم است روزي دو 
بار و به مدت یک الی دو ماه از روغن خراطین در 

موضع مورد نظر استفاده گردد.

 آب رسانى به بدن
 بعد از ورزش

بى آبى، باعث خواهد شد عضالت تان به راحتى 
خسته شوند که هم بر قدرت و هم بر هماهنگى 
عضالت تأثیر گذار خواهد بود. همچنین اگر بدن 

بى آب شود، نمى تواند به خوبى خود را خنک کند 
که منجر به گرمازدگى خواهد شد. باید 2 تا 3 
ساعت پیش از ورزش حدود 3 لیوان، 20 دقیقه 
پیش از شروع تمرین یک لیوان، حین تمرین هر 
20 دقیقه یک لیوان و پس از تمرین نیز یک لیوان 

نوشیدنى  بنوشید.

 سرکه سیب، یکى از درمان هاى
 عالى براى شکم درد

سرکه سیب به خاطر اینکه غنى از کلسیم و 
پتاسیم مى باشد، مى تواند به کاهش درد شکمى 
در دوران قاعدگى کمک فراوانى کند. آنزیم هاى 

موجود در سرکه سیب به جلوگیرى از یبوست 
کمک مى کند. عالوه بر این مى توانند سنگ 
هاى کلیه را نیز دفع کنند. یک الى دو قاشق 
غذاخورى سرکه سیب خام و تصفیه نشده را در 
یک لیوان آب حل کنید. کمى عسل طبیعى به 

آن اضافه کنید.

پیاز حاوى آنتى اکسیدان هایى چون فالونیدهاست. آنتى اکسیدان ها مى توانند از بدن در برابر رادیکال هاى 
آزاد محافظت کنند. براى آنهایى که مى خواهند از آب پیاز براى بهبود سالمت مو یا افزایش رشد مجدد مو 
استفاده کنند، کار ساده اى است به این طریق: چهار عدد پیاز را پوست گرفته و آنها را خرد کنید. با استفاده 
از آب میوه گیرى یا هر روش دیگرى که براى تان ساده تر است، آب پیاز را بگیرید. یک راه دیگر هم این 
است که تکه هاى پیاز را در مخلوط کن ریخته و به شکل خمیر درآورید. خمیر را در پارچه  درشت بافتى 

گذاشته و فشار دهید تا عصاره  آن جدا شود. آب پیاز را به پوست سر و ریشه هاى مو بمالید.
چند قطره آبلیمو یا اسانس مى تواند بوى تند پیاز را کم کند. عصاره  نعناع فلفلى، استوخودوس یا رزمارى 

مى توانند گزینه هاى خوبى باشند.

فلج اطفال یک عفونت حاد ویروسى با دامنه اى متغیر از عفونت بدون عالمت تا مننژیت آسپتیک است. 
فلج اطفال در هر سنى ممکن است اتفاق افتد اما  بیشتر  در کودکى و نوجوانى است تنها مخزن  ویروس  
انسان است. ویروس در محیط غیر زنده در مدت کوتاهى از بین مى رود.  در مناطقى که بهداشت کمترى 
دارند ویروس معموال از طریق مدفوعى - دهانى سرایت  مى کند. طرح ایمن سازى در شهرهاى مختلف 
استان از جمله  شرق استان خراسان جنوبى،  مهاجرین خارجى،  کودکان زیر 5 سال و کلیه مناطق تحت 
پوشش تیم سیار در شهرستان هاى بیرجند، سرایان ، فردوس، بشرویه ، قاین وخوسف  انجام مى شود.  

نوبت هاى اجرا: نوبت اول: 28 دى لغایت 1 بهمن ماه 1398، نوبت دوم: 5 لغایت 8 اسفند ماه 1398
روابط عمومى معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى بیرجند

تنها مخزن ویروس فلج اطفال انسان استچطور از آب پیاز براى موها استفاده کنیم؟

اگر دوست دارید که با عادات رفتارى افراد جذاب آشنا شوید، 
در ادامه مطلب همراه مان باشید.

زبان بدن قدرتمندى دارند:  افراد جذاب مى دانند که نباید تنها 
به حرف تکیه کرد. آنها عالوه بر حرف هاى فکر شده اى 
که به زبان مى آورند، زبان بدن قوى نیز دارند. در واقع آنها 
به کمک زبان بدن خود بر حرف هایشان تاکید و منظورشان 
را بهتر مى رسانند. به عنوان مثال لبخند و تماس چشمى دو 
فاکتور مهم افراد جذاب است که حس مثبت و راحتى را به 

طرف مقابل منتقل مى کنند.

یکدیگر  با  ما  همه  هستند:  مشترك  نقطه  دنبال  به 
مشترکاتى داریم اما آنچه اهمیت دارد پیدا کردن آنهاست. 
با دیگران بسیار  ارتباط  افرادى که کاریزما هستند، در 
موفق اند. در واقع آنها یاد گرفته اند که چگونه بین خود و 
اطرافیان شان نقاط مشترك پیدا کنند. آنها سعى مى کنند 
که مکالمه را به سمتى مثبت سوق دهند و ثابت کنند که 

طرف مقابل شان برایشان اهمیت دارد.
  به همه احترام مى گذارند:  براى افراد جذاب فرقى نمى 
کند که با چه کسى در ارتباط اند، مى خواهد رئیسش باشد 

یا گارسون یک رستوران، آنها با همه به یک شیوه و با احترام 
برخورد مى کنند. از نظر آنها همه لیاقت احترام و رفتار خوب 
را دارند. در حقیقت آنها خودشان را باالتر از دیگرى نمى بینند 
و همین طرز فکر آنها را جذاب مى سازد.ثبات شخصیتى 
دارند: حتما دیده اید افرادى را که بسته به مود و حال آن 
روزشان، رفتارشان هم تغییر مى کند. به عنوان مثال یک 
روز که از دست مادرش عصبانى ست، جواب سالم تان 
را هم نمى دهد. اما افرادى که کاریزما دارند، بدون توجه به 
حال شان، همیشه با دیگران به یک شکل برخورد مى کنند.

راز جذابیت انسان هاى دوست داشتنى چیست؟

آیه روز

آرى سزاى دشمنان خدا همان آتش است که در آن منزل همیشگى دارند [این] جزا به کیفر آن 
است که نشانه  هاى ما را انکار مى کردند. (سوره فصلت/ آیه 28)

سخن روز

«خوشبختى پروانه اى است که وقتى دنبالش مى کنید، از چنگ تان فرار مى کند، اما اگر آرام بنشینید، 
خودش روى دست تان مى نشیند.» ناتانیل هاوثورن
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سودوکو جدول اعدادى است که امروزه یکى از سرگرمى هاى رایج در 

کشورهاى مختلف جهان به شمار مى آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنى است و به معنى «ارقام باید تنها باشند» است.

تاریخچه: این بازى براى اولین بار در یک مجله پازل آمریکایى در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گیر براى نخستین 
بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمى به 

محبوبیت جهانى دست یافت و نخستین مسابقه ملى آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

627945183

514238796

893176245

781324569

936751824

452869317

345612978

279483651

168597432

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

0915   866   8002 

سمســـارى صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 09380160779

چشم و گوش بستهمطرب

21:3018:0014:30شروع سانس

زیرنظر
16:1520شروع سانس

برگ سبز خودروى وانت پیکان تیپ 1600i به شماره 
پالك ایران 32  378 د 27 به نام محمد ابراهیم 

سلمانى بجد  به شماره ملى 2269678362 مفقود 
گردیده و از درجه اعتب ار ساقط مى باشد.  دى

قو
مف

برگ سبز خودروى سوارى پژو 405 به شماره 
پالك ایران 52  215 ج 42 به نام منصوره 

پردل به شماره ملى 5239482373 مفقود 
گردیده  و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  دى

قو
مف

پروانه بهره بردارى دامپزشکى به شماره پروانه 
93/134 به تاریخ صدور 93/12/2 به نام طاهره 

طالبى به شماره ملى 0653093381 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.    دى

قو
مف

برگ سبز خودروى سوارى پژو آردى آى   1600 به شماره 
پالك 929 د 19 ایران 32 به نام محمدمهدى کمیلى 

رومنجان  به شماره ملى 0652004091  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. دى

قو
مف

آدرس: بیست مترى دوم شرقى
 مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروى
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

     لولـه بازکنـى ( مدرن برتر)
  شبانه روزی

رنگ هاى روغنى، پالستیک، اکریلیک، کنیتکس، 
مولتى کالر، طرح کاغذ دیوارى،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلى ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان :  1- بازدید و مشاوره
 2- جا به جایى اثاثیه   3- نظافت پایان کار

تماس با ما: 09156633230  - على برگى

             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      (مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه)

مجهز به پتو  و ضربه گیر
کارگـر تنهـا جهـت 
تخلیه و بارگیرى داریم.
تهـران - مشهـد 
زاهدان - بیرجند و بالعکس 
هر روز هفته 
با کامیون هاى  5/5 و 6/5 متر 

 09157563875 
 09368990722 - سعدى

نیروى خانم جهت کار در منزل
 و مراقبت از نوزاد نیازمندیم.

یم (منطقه  مدرس)  09128451242 
ند

ازم
نی

استخدام نیروى خانم و آقا در مجموعه 
رستوران و سفره خانه سنتى قلعه بیرجند

 32228967 - 09368545254 یم
ند

ازم
نی
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شاید همین وحشی ها مقصر سقوط هواپیما  باشند

ایرنا -امام جمعه موقت بیرجند گفت : هنوز ابعاد پنهان حادثه سقوط هواپیما آشکار نشده است و شاید همین وحشی ها با جنگ الکترونیک و اختالل در اپراتورها مقصر مستقیم سقوط هواپیمای اوکراین باشند. حجت االسالم مختاری در 
اجتماع مردمی یادبود شهدای سانحه هواپیمای اوکراین و جانباختگان مراسم تشییع سردار شهید سلیمانی افزود:ما انزجار و تنفر خود را از استکبار جهانی و مزدوران داخلی آنان اعالم و از نیروهای مسلح خودمان به خصوص سپاه مقتدر، 

بصیر و انقالبی حمایت می کنیم.  وی ادامه داد: اینکه نیروهای مسلح ما فرهنگ مسئولیت پذیری و عذرخواهی را اجرا و اعمال کنند، موضوع ارزشمندی است. این آیین سه شنبه شب در  هیئت ابوالفضلی بیرجندبرگزار شد.

پیاده سازی نسخه نویسی 
الکترونیکی دراستان 

ایرنا -  اربابی، مدیرکل بیمه سالمت گفت: طرح 
نسخه نویسی الکترونیکی در سه شهرستان 
بشرویه، سرایان و فردوس در دست اجرا است و 
به دنبال گسترش آن در استان هستیم. اربابی در 
بازدید از ایرنا افزود: این طرح از ابتدای اسفند ۹۷ 
به صورت پایلوت در شهرستان بشرویه آغاز شد 

و به تدریج در سایر شهرستان ها اجرا می شود.

اصحاب رسانه سنگر خود را حفظ کنند

گفت:  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  فارس- 
بیگانگان هیچ حد و مرزی ندارند و از هیچی 
دروغ ساخته و از آن کوه می سازند و با رسانه های 
خود انواع ظلم، تعدی و تجاوز را توجیه می کنند.

بیرجند، حجت االسالم عبادی  از  به فارس 
دیروز در دیدار با مدیران و خبرنگاران استان، 
گفت: در احادیث زیادی به فتنه های مختلف 
در آخرالزمان هشدار داده شده لذا ما امروز این 
فتنه ها را به چشم می بینیم و لمس می کنیم.

وی با اشاره به نقش رسانه ها و خبرنگاران در 
فضای جامعه، افزود: از جمله گروه هایی که 
می توانند در این وضعیت، آشوب ها و جنگ 
نرم و فرهنگی دشمن سنگرهای خود را حفظ 
کنند رسانه ها هستند. وی ادامه داد: رسانه های 
بیگانگان هیچ حد و مرزی نداشته و انواع ظلم، 
رضایی،  می کنند.  توجیه  را  تجاوز  و  تعدی 
مسئول سازمان بسیج رسانه استان  هم گفت: 
طبق برآوردهای انجام شده 25 میلیون نفر پای 
پیکر مطهر شهید واالمقام حاج قاسم سلیمانی 
در کشور حضور یافتند و همچنین بیش از 100 
میلیون نفر در کل جهان برای خونخواهی این 

شهید راهپیمایی و عزاداری کردند.

ماهیرود  رکورد دار بارندگی ها 

صدا و سیما- ماهیرود با ۶۷ میلیمتر بارندگی 
رکورددار بارندگی ها در سامانه بارشی اخیر در 
استان بود. کارشناس هواشناسی استان گفت: 
در  اخیر  بارشی  سامانه  در  ماهیرود سربیشه 
استان با ۶۷ میلیمتر بیشترین مقدار بارندگی را 
به خود اختصاص داد و پس از آن قاین با 5۷ 

میلیمتربیشترین میزان بارندگی ها را داشته اند.

دعوت از فعاالن اقتصادی استان 
برای اعزام به امارت 

و  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  گروه خبر- 
کشاورزی بیرجند  از همه تشکلها، شرکتها و 
همچنین فعاالن اقتصادی و تجاری عالقمند 
به بازار کشور امارات و فعاالن حوزه صنایع 
هیئت  در  حضور  برای  کشاورزی  و  غذایی 
تجاری اعزامی به امارت دعوت کرد. این هیئت 
تجاری برای شرکت در نمایشگاه بین المللی 
محصوالت صنایع غذایی و کشاورزی گلفود 
دبی اعزام می شود این نمایشگاه از بزرگترین 
رویدادهای تخصصی در بخش محصوالت 

صنایع غذایی و کشاورزی در آسیا است.

»کمرسرخ« و »باقران«
 به مناطق حفاظت شده  پیوستند 

غالمی- مدیرکل حفاظت محیط زیست از ارتقاء 
منطقه کمر سرخ در سرایان و باقران در بیرجند 
به منطقه حفاظت شده خبر داد. اکبری گفت: 
منطقه حفاظت شده باقران در  جنوب بیرجند 
واقع شده است که به دلیل وجود گونه هاي 
جانوري با ارزش و در خطر انقراض و همچنین 
اکوتیپهاي  ارزش،  با  گیاهي  پوشش  وجود 
جنگلي از درجه اهمیت باالیی برخوردار است 
وی درباره کمرسرخ هم گفت: منطقه حفاظت 
شده کمرسرخ در شمال سرایان قرار دارد که 
محل تردد گونه شاخص قوچ و میش و حلقه 
اتصال تمام زیستگاه هاي حوزه 4 شهرستان

سرایان، قاین، گناباد و فردوس مي باشد.

*شب شعر و حماسه خوانی ویژه سردار 
دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی دیروز 

در بیرجند برگزار شد.
*مسئول واحد هنر های تجسمی حوزه 
هنری مهلت ارسال آثار برای گردهمایی 
هنرمندان تجسمی حوزه هنری به یاد 
سردار سلیمانی  را 10 بهمن اعالم کرد. 
*سمینار آموزشی و گردهمایی ویژه 
خانواده های تک فرزند و بی فرزند در 

2۸ دی برگزار می شود.
* 13 اقامتگاه بومگردی از آغاز امسال 
در استان به بهره برداری رسیده است.

*سرپرست اداره کل تعاون گفت: تاکنون 
سه هزار و ۹۶ میلیارد ریال برای طرح 
های اشتغال پایدار پرداخت شده است. 
*تیم ورزش های پهلوانی و زورخانه ای 
استان در مسابقات قهرمانی ساحلی در 
و  رقابت ها می شود  وارد گود  زاهدان 
تنها ورزشکار استان به جمع دونده های 

ماراتن جام هرمز می پیوندد. 
گفت:  استان  انتظامی  *فرمانده 
خراسان  فتا  پلیس  مرکز  چهارمین 
جنوبی در شهرستان نهبندان افتتاح شد.

با  استان  گاز  شرکت  *مدیرعامل 
اشاره به شتاب گازرساني در بخشهاي 
مختلف در استان گفت: تا پایان امسال 
تعداد روستاهاي گازدار به ۷۶0 مورد و 

صنایع گازدار به 1353 مورد می رسد.
ریشتر  بزرگی 3.2  به  *زمین لرزه ای 

حاجی آباد در استان را لرزاند.

اخبار کوتاه

ذخیره 4 میلیون مترمکعب آب درسازه های آبخیزداری

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: بعد از بارش برف و باران اخیر بیش از 4 میلیون مترمکعب روان آب در  بیش از 
هزار سازه آبخیزداری استان ذخیره شد.نصرآبادی، اظهار کرد: 1۹1۸ سازه آبخیزداری در استان وجود دارد که از این تعداد 
سازه 1۶2 عدد در طبس، 1۸4 سازه در فردوس، 140 سازه در بشرویه، 230 سازه در سرایان، 21۸ سازه در سربیشه، 13۷ 
سازه در درمیان، ۶5 سازه در قاین، 30۸ سازه در نهبندان، 55 سازه در خوسف، 331 سازه در بیرجند و... احداث شده است.

وام 11 میلیاردی برای 300 مددجوی امداد استان 

کاری - مدیرکل بهزیستی در حاشیه ی بازدید از شرکت تعاونی تولیدی توانجویان بیرجند گفت : در ۹ ماهه ی 
ابتدای امسال تعداد 400 نفر بابت خوداشتغالی به بانک های عامل معرفی شده اند که تعداد 300 نفر تاکنون موفق به 
دریافت وام شده و بقیه در حال تکمیل پرونده بانک می باشند. عرب نژاد مبلغ وام کل معرفی شدگان بابت اشتغال 
مددجویی و توانخواهان را 14میلیارد  تومان و مبلغ پرداختی به متقاضیان را تاکنون بیش از 11 میلیارد تومان عنوان کرد.

100 فقره تسهیالت گوهرتراشی رسید

مهر- فرماندار سرایان از پرداخت 100 فقره تسهیالت 300 میلیون ریالی به متقاضیان صنعت گوهر تراشی دراین 
شهرستان خبر داد و گفت: امیدواریم شاهد تبدیل شهر سه قلعه به شهر تراش سنگ های قیمتی باشیم.  رسولی مقدم در 
جلسه بررسی طرح های اشتغال زایی شهرستان که با حضور مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خراسان جنوبی برگزار شد، 
با اشاره به طرح »هر روستا یک محصول« گفت: این طرح با همکاری صندوق کارآفرینی امید در سرایان اجرایی شود.

زنگ خطر 2 هزارتله هوبره برای محیط زیست 

دادرس مقدم- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از جمع آوری و معدوم سازی بیش از 2000 تله و دام زنده 
گیری هوبره از ابتدای امسال داد. اکبری با اظهار نگرانی از وجود این تعداد تله زنده گیری در منطقه گفت : هرساله 
هزاران درخت و درختچه تاغ برای ایجاد مانع و هدایت پرنده ها به سمت تله ها قطع می شوند و اگر چاره اندیشی 

نشود نابودی طبیعت استان را در پی خواهد داشت. 

روزآمد

خون و کاال ؛ کمک مردم استان به سیل زدگان همسایه
گروه خبر- دیروز با توجه به نیازهای اعالم 
شده سیل زدگان سیستان و بلوچستان، سومین 
محموله کاال از استان به سیستان وبلوچستان 
فرستاده شد. 100 واحد خونی هم برای ارسال 
آماده شده است. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
خراسان جنوبی از ارسال سومین محموله از 
کمک های استان برای سیل زدگان سیستان 
و بلوچستان خبرداد و گفت: این محموله شامل 

1۸00 تخته موکت بوده که توسط یک دستگاه 
تریلی از انبار امدادی فردوس به مقصد سیستان 
و بلوچستان بارگیری شد.محمدرحیم شهریاری، 
با اشاره به ارسال دو محموله از خراسان جنوبی 
به سیستان و بلوچستان بیان کرد: طی این 
دو مرحله اقالمی مانند چادر، مواد غذایی، پتو 
و غیره برای آسیب دیدگان سیل ارسال شده  
و هم استانی ها هم  می توانند پتو، موکت، 

زیرانداز نو و غیر مستعمل، ست بهداشتی و مواد 
غذایی بسته بندی شده را برای کمک به سیل 
زدگان به پایگاه ها و شعب هالل احمر تحویل 
دهند. عاملی ، مدیرکل انتقال خون استان هم  
از ارسال بیش از 100 واحد خونی از خراسان 
جنوبی به استان سیستان و بلوچستان در پی 
افزایش نیاز به گروه های خونی در این استان 

طی روزهای آینده خبر داد. 

خّیران می آیند اما می روند
گروه خبر- معاون استاندار با گالیه از برخی 
اقدامات گفت: اینکه فرد خیر و نیک اندیشی 
برای ساخت مدرسه اعالم آمادگی کند، ولی 
ما زمین مشخص شده نداشته باشیم تا برای 
ساخت در اختیار او قرار بدهیم بسیار نامطلوب 

است. بنابراین باید ظرفیت های مدرسه سازی 
و  شناسایی  استان  در  خیران  ورود  از  قبل 
جلسه  سومین  در  خوش خبر  شود.  معرفی 
افزود:  استان  پرورش  و  آموزش  شورای 
اگر همه توان آموزش و پرورش  معتقدیم 

را به کار گیریم باز هم برای توسعه استان 
در حوزه آموزش باید از ظرفیت های برخی 
از دستگاه ها و نهادها استفاده کنیم.  دیگر 
زمانی  در ظرف  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
معین و با دستورالعمل های مشخص شورای 
آموزش و پرورش را در خراسان جنوبی برگزار 
شودمعاون استاندار با اشاره به اینکه آموزش 
و  مشکالت  خراسان جنوبی  در  پرورش  و 

مسائل خاص خود را دارد، گفت: پیشرفت 
55 درصدی ساختمان اداری در حال ساخت 
آموزش و پرورش مطلوب است. خوش خبر 
با اشاره به ضرورت سرعت گرفتن تکمیل 
اداری آموزش و پرورش  ساخت ساختمان 
ساختمان  اگر  بیان کرد:  خراسان جنوبی 
جدید اداره کل آموزش و پرورش ساخته و 
مجموعه اداری از ساختمان قبلی نقل مکان 

کند چند کالس درس در واقع آزاد می شود. 
با  هم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  جعفری 
اشاره به اینکه تکمیل پروژه ساختمان اداری 
آموزش و پرورش 10 میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد، گفت: در شهرستان بیرجند غیر از 
محدوده سایت اداری، زمین با کاربری اداری 
نهادهای دولتی  و  اختیار سازمان ها  در  که 

قرار دهیم بسیار محدود است.
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بیرجند - نبش غفاری 42 )کافی نت آسمان(

تاسیس شرکت تابش شگرف ثمین )با مسئولیت محدود( در تاریخ 1397/10/06 به شماره ثبت 5902 به 
شناسه ملی 14008037292 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: صادرات و واردات انواع کاالهای مجاز بازرگانی، فعالیت درکلیه امور 
بازرگانی داخلی و خارجی، مشاوره امور بازرگانی ، اخذ نمایندگی به متقاضیان داخل و خارج از کشور و حضور 
در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی جهت ارائه محصوالت تولیدی، برگزاری تورهای نمایشگاهی 
تجاری و چند منظوره برای بازرگانان و تجار )به جز برگزاری نمایشگاههای مد ولباس ونمایشگاه قرآنی ومدیحه 
سرایی وسخنرانی تبلیغی دینی( ، انعقاد قرار دادو عقوداسالمی بامراجع مالی وبانکی کشور و اشخاص حقیقی و 
حقوقی و اخذ تسهیالت ازبانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، واردات وصادرات و مونتاژ ماشین االت صنعتی و 
همچنین شرکت درمزایدات و مناقصات نهادها سازمان هاوشرکت های دولتی و خصوصی و عقد قرآرداد با آنها 
در رابطه با موضوع شرکت 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، 
سجادشهر ، خیابان امامت ، کوچه امامت3]بوستان6[ ، پالک -13 ، طبقه همکف کدپستی 9719985397 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
ابوالفضل محروم به شماره ملی 0640224989 دارنده 490000 ریال سهم الشرکه خانم هما بارانی به شماره 
ملی 0640464475 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای حسین محروم به شماره ملی 0640535453 
دارنده 10000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: آقای ابوالفضل محروم به شماره ملی 0640224989 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود، خانم هما بارانی به شماره ملی 0640464475 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
 عادی و اداری با امضای خانم هما بارانی )مدیرعامل( 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.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )721891(

آگهی تغییرات شرکت بهین کشت قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1669 و شناسه ملی 10360033830 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای علی رحیمی 
به شماره ملی 0652741061 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سید فاطمه زهرایی به شماره ملی 
0651979374 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه داری به شماره ملی 064039243و آقای 
 مجتبی کیانی به شماره ملی 0653241615 و خانم نگار قوسی حسین آباد به شماره ملی 0640689401 
به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم سید فاطمه زهرایی به شماره 
 ملی 0651979374 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور 
 و اوراق عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای مشترک آقای علی رحیمی ) رئیس هیئت مدیره ( 

و خانم سید فاطمه زهرایی ) مدیر عامل ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )723225(

آگهی تغییرات شرکت مسکن مهر شماره نه بیرجند شرکت تعاونی به شماره ثبت 2924 و شناسه ملی 
10360046136 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/09/22 و به موجب نامه شماره 
54183-1398/09/26 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای حسن 
احمدی با کد ملی 5239908631 و آقای امید رمضانی با کد ملی 0651963729 و آقای حسین سخن پرور با 
کد ملی 0652757571 به سمت اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2-آقای حمیدرضا 

سعادتی با کد ملی 0652937209 به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال شمسی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )721892(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی آبیز بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 365 و شناسه ملی 
10360014506 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای 
فریدون بیکی به شماره ملی 5239516014 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود بیکی به شماره ملی 
 5239827877 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غالمرضا طاهری به شماره ملی 0652917161 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهد 
آور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای مشترک آقای فریدون بیکی )رئیس هیئت مدیره( و آقای غالمرضا 
طاهری )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضای آقای غالمرضا 

طاهری )مدیر عامل( و یا آقای فریدون بیکی )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )723226(

آگهی تغییرات شرکت رایانه بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 739 و شناسه ملی 10360024494 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/08/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای علیرضا گنجی به 
شماره ملی 0651776058 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فاطمه اشپکانی به شماره ملی 
0939810018 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین عبادیان به شماره ملی 0640472141 
به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت2 سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل 
چک و سفته و قراردادها با امضای آقای علیرضا گنجی )رئیس هیئت مدیره( به همراه مهر شرکت معتبر است و 
همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای علیرضا گنجی )رئیس هیئت مدیره( و خانم فاطمه اشپکانی 

)نایب رئیس هیئت مدیره( به همراه مهرشرکت معتبر خواهدبود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )723827(

آگهی تغییرات شرکت رایانه بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 739 و شناسه ملی 10360024494 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/08/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای علیرضا 
گنجی به شماره ملی 0651776058 و خانم فاطمه اشپکانی به شماره ملی 0939810018 و آقای امیرحسین 
عبادیان به شماره ملی 0640472141 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2- آقای محسن بادی به شماره ملی0653122853 به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی رجعت به شماره 

ملی 0651965446 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )723828(

آگهی تغییرات شرکت بهین کشت قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1669 و شناسه ملی 10360033830 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- موارد ذیل 
به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید : انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل تامین نیرو مورد نیاز برای 
ارگان های دولتی و خصوصی. فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم قانونی .ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ 

مجوز وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )723228(

آگهی تغییرات شرکت تولید کنندگان فرش دستباف شهرستان بیرجند تعاونی به شماره ثبت 244 و شناسه 
ملی 10360011123 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/05/07 و مجوز شماره 
47476/1/131 مورخ 98/09/23 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - ترازنامه و صورت حساب عملکرد سود و زیان شرکت در سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 
2 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 - آقایان علی مهدی زاده به 
شماره ملی 5239856664 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین خسروی به شماره ملی 0650997697 

به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )723510(

دعوت از مردم استان برای شرکت درراهپیمایی ضدآمریکاییمهلت 50 روزه برای پهنه  بندی خطر سیالب دراستان

ایرنا - شرکت آب منطقه ای باید حداکثر تا 15 اسفند 
امسال نسبت به تهیه و تدوین نقشه مدیریت راهبردی 
پهنه بندی خطر سیالب در این استان اقدام کند.معاون 
استاندار درنشست برنامه  ریزی برای تهیه نقشه پهنه  بندی 
خطر سیالب گفت : شرکت آب منطقه ای و اداره کل منابع 
طبیعی با بازدید میدانی از مسیل ها و مناطق سیل خیز، 
نظرات کارشناسی مناسب از منطقه را تهیه و آب منطقه 
ای تا 15 اسفند نقشه پهنه بندی خطر سیالب در استان 

را ارائه دهد.کنند.میرجعفریان افزود: مدیران دستگاه های 
مرتبط باید به جد پیگیر ایمن سازی تصرفات و تعرضات 
حریم مسیل ها باشند . آسمانی مقدم مدیرکل بنیاد مسکن 
گفت: از سه هزار و 5۶0 روستای کل استان، یک هزار و 
۷30 روستا در خطر سیل و پدیده سیالب قرار دارند.امامی، 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هم گفت: هفت میلیارد 
و 500 میلیون مترمکعب روان آب را طی بارش های 
اخیر در 150 هزار کیلومتر مربع وسعت استان داشته ایم.

گروه خبر- شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
اعالم کرد: در پی درخواست های مکرر مردمی، پس از 
اقامۀ نماز دشمن شکن عبادی سیاسی جمعه این هفته، 2۷ 
دی ماه راهپیمایی مردم استان همزمان با سراسر کشور در 
حمایت از اقتدار و صالبت نظام مقدس جمهوری اسالمی 
در برابر آمریکای جنایتکار برگزار می شود.در بخشی از این 
اطالعیه آمده است این راهپیمایی همزمان با سراسرکشور 
در حمایت مردمی از اقدام شجاعانه و باصالبت سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی در شکستن هیمنۀ پوشالی 
طاغوت اعظم، آمریکای جانی و پشتیبانی از مؤلفه های 
قدرت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی خاّصه سپاه 
مقتدر و ابراز و اعالم همدردی و تکریم خانواده های 

داغدار  سقوط هواپیمای مسافربری بر پا می شود. 
بنابر این اطالعیه مسیر راهپیمایی در شهر بیرجند از 
مصلی المهدی)عج(، تقاطع بلوار صنعت و معدن، بلوار 

مصلی آغاز و به سمت میدان آدینه ادامه می یابد.
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سردبیر : على جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستى 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانى - عضو اتحادیه مطبوعات محلى و شرکت تعاونى مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 
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امام على علیه السالم :

رَّ مِْن َصْدِر َغیِْرَك بَِقلِْعِه مِْن َصْدِرَك اُْحُصِد الشَّ
با ریشه کن کردن بدى از سینه خود، بدى را از سینه دیگران، بیرون کن!

(نهج البالغه: ح169، ص1170)
 

انجام ثبت و تغییرات شرکت، انجام ثبت هاى اینترنتى دانشگاه ها
انجام پروژه هاى دانشجویى، پرینت کارت ورود به جلسه آزمون ها

جستجوى مقاالت ، ترجمه متون، طراحى
pawer point - photoshap - spss  : کار با نرم افزارهاى

@ noavarannet
نوآوران نت
خیابان پاسداران،جنب اداره پست / 32234501

لیست امالك مازاد بانک کشاورزى استان خراسان جنوبى

ف
مشخصات آدرس ملکرد ی

کاربرىثبتی ملک
میزان وضعیت تصرف

مالکیت 
بانک 

قیمت پایه متراژ کل 
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   نحوه 
توضیحاتفروش 

اعیانعرصهمفروزبانک
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خوسف - حاشیه 
بلوار امام خمینى 
(ره)، نبش کوچه 
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آگهى مزایده عمومى امالك مازاد بانک کشاورزى ( نوبت دوم)
مدیریت شعب بانک کشاورزي استان خراسان جنوبی در نظر دارد: 
امالك مازاد تحت اختیار خود را از طریق برگزاري مزایده عمومی با 
جزئیات و شرایط مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیرى از سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (setadiran.ir) با شماره مزایده 2098003648000002 
به فروش برساند. تاریخ انتشار: 1398/10/25 تاریخ بازدید : از 1398/10/26 لغایت 

1398/11/03 از ساعت 9 صبح  تا  13 
مهلت ارسال پیشنهاد: از  1398/11/05 ساعت 8 صبح لغایت 1398/11/06

ساعت 14  تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهاد ها : 
1398/11/07 ساعت 10 صبح تاریخ اعالم به برنده : 1398/11/08   

 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش هاى ماشینى دست دوم
 (در حد نو) و انواع فرش نو (استوك) 
بیرجند ، بلوار شعبانیه  نبش شعبانیه 4

3797 361  0915-  9464 750 0935-31 17 31 32  على زارع
دنیـاى فرش

بانوانآقایان ایام هفته
--------شنبه

17 - 21:3015:30 - 20یکشنبه 
--------دوشنبه

----21:30 - 20سه شنبه
----21:30 - 20 و 23:30 - 22چهارشنبه 
17 - 15:30 و19 - 21:3017:30 - 20 و 23:30 - 22پنجشنبه

17 - 21:3015:30 - 20 و 23:30 - 22جمعه)

مجموعه ورزشى استخر نیلوفر
 بزرگترین 
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمى

0919   672   3052
niloofarpool
niloofarpool98

استخر دانشگاه آزاد اسالمى

با آوردن این آگهى پرداختى شما درب استخر 8/000 تومان مى باشد  قابل استفاده براى 3 نفر

طرف قرار داد با کلیه سازمان ها و ارگان ها با 50 درصد تخفیف 
با ارائه کارت شناسایى معتبر

سالمت زیستن حق هر کودك است با خوراندن دو قطره واکسن خوراکى فلج اطفال حق مسلم کودکان مان را تامین نماییم.
ایمن سازى تکمیلى فلج اطفال سال 2020 میالدى (1398 شمسى) در دو نوبت

گروه سنى هدف: کلیه متولدین 28 دى ماه 1393 لغایت 8 اسفند ماه 1398نوبت اول: 28 دى لغایت 1 بهمن ماه 1398 نوبت دوم: 5 لغایت 8 اسفند ماه 1398

مناطق تحت پوشش این برنامه عبارتند از: 
- شهرستان هاى مرز شرقى استان خراسان جنوبى شامل (نهبندان، سربیشه،  درمیان و زیرکوه) - کلیه مناطق تحت پوشش تیم سیار در شهرستان هاى بیرجند، سرایان، فردوس ، بشرویه، قاین، خوسف و طبس

- کلیه مهاجرین خارجى که در اردوگاه ها و یا خارج از اردوگاه ها در شهرستان ها اقامت دارند - کلیه خانوارهاى ساکن در کلنى ها و تجمع عمده مهاجرین خارجى
روابط عمومى معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى بیرجند - کلیه کودکان زیر 5 سال که احتماال همراه با مادران خود در زندان ها اقامت دارند.

باحضور قائم مقام وزیر علوم صورت گرفت:

آغاز بهره بردارى و عملیات اجرایى شش پروژه عمرانى دانشگاه بیرجند

نسرین کارى - دکتر عبدالرضا باقرى قائم مقام وزیر علوم، 
دکتر شهاب کسکه معاون مرکز در امور هیئت هاى امنا، 
محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبى و حجت 
االسالم محمدباقر عبادى نماینده مردم بیرجند، خوسف و 
درمیان به همراه جمعى از مسئوالن و مدیران روز چهارشنبه 
25 دى 1398 مهمانان ویژه مراسم بهره بردارى و آغاز 
عملیات اجرایى شش پروژه عمرانى دانشگاه بیرجند بودند.
دکتر باقرى قائم مقام وزیر علوم به همراه شرکت کنندگان در 
این مراسم در بدو ورود به دانشگاه بیرجند با حضور در یادمان 
شهداى دانشجو و مقبره شهید گمنام دانشگاه ضمن قرائت 
فاتحه و اهداى گل، به مقام واالى شهدا اداى احترام کردند.
رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به افتتاح سراى دانشجویى عالمه 
عبدالعلى بیرجندى (خوابگاه ویژه  متأهلین) افزود: زیربناى
این پروژه 480 مترمربع و در 8 واحد است که عملیات 

اجرایى آن از اردیبهشت 97 آغاز و مهر 98 به اتمام رسیده، 
اعتبار هزینه شده در این پروژه 10 میلیارد ریال بوده است.

افتتاح سالن چند منظوره امید 
با اعتبار 46 میلیارد ریالى

همچنین سالن چند منظوره امید با حضور قائم مقام وزیر علوم 
افتتاح شد که  زیربناى این پروژه نیز 2 هزار و 32 متر مربع 
و اعتبار هزینه شده 46 میلیارد ریال است. در ادامه کارگاه 
هاى مهارت آموزى دکتر اسدا... زنگویى نیز افتتاح شد. این 
پروژه با زیربناى 180 مترمربع و اعتبارى بالغ بر 3600 
میلیون ریال از محل کمک هاى خّیر پروژه دکتر زنگویى 
عضو هیئت علمى و پیشکسوت دانشگاه و درآمدهاى 
اختصاصى دانشگاه به بهره بردارى رسید.همچنین دکتر 
باقرى به همراه استاندار خراسان جنوبى و نماینده مردم 

بیرجند، خوسف و درمیان از کارگاه هاى کنترل و ابزار 
دقیق، کارگاه الکترونیک، کارگاه نرم افزار، کارگاه تراش 
سنگ هاى زینتى، کارگاه فناورى انرژى هاى نو و تجدید 
پذیر بازدید کرد. این مجموعه کارگاهى با همکارى اداره 
کل فنى و حرفه اى و دانشگاه بیرجندراه اندازى شده است. 
همچنین پروژه محوطه سازى پردیس مهندسى با 6 هزار 
مترمربع زیربنا و 18 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده از محل 

اعتبارات ملى و درآمدهاى اختصاصى افتتاح گردید.
رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به افتتاح مجتمع رفاهى، 
فرهنگى دانشگاه بیرجند (باغ امیریه) گفت: این پروژه نیز با 
30 هزار مترمربع زیربنا و اعتبارى بالغ بر 10 میلیارد ریال از 

محل درآمدهاى اختصاصى به بهره بردارى رسید. 
گفتنى است، عملیات اجرایى آزمایشگاه مرجع با زیربناى
3 هزار مترمربع و اعتبار مورد نیاز 100 میلیارد ریال آغاز شد 

که تاکنون 2 میلیارد تومان آن اختصاص یافته است. این 
آزمایشگاه با مشارکت بانک تجارت و درآمدهاى استانى 
ساخته خواهد شد. در ادامه دکتر باقرى در نشست اعضاى 
هیئت امناى دانشگاه هاى خراسان جنوبى در دانشگاه بیرجند 
حضور یافت. شایان ذکر است؛ قائم مقام وزیر علوم در سفر 
دو روزه خود به خراسان جنوبى عالوه بر افتتاح پروژه هاى 
عمرانى دانشگاه بیرجند در نشست مسئوالن آموزش عالى 
خراسان جنوبى شرکت خواهد کرد. دکتر باقرى در روز دوم 
سفر خود از دانشگاه بزرگمهر قاینات، پارك علم و فناورى 
خراسان جنوبى و دانشگاه صنعتى بیرجند بازدید خواهد کرد.

حرکت هاى بزرگ دانشگاه ها 
براى رفع مشکالت صنعتى و اجرایى

دکتر باقرى قائم مقام وزیر علوم عنوان کرد: در سال هاى 

اخیر دانشگاه ها حرکت هاى بزرگى براى  کمک به رفع 
مشکالت صنعت و بخش هاى اجرایى داشته اند و این 
رویکرد جدید ما در وزارت علوم، تحقیقات و فناورى است. 
دکتر باقرى با بیان اینکه اگرچه در گذشته نیز همکارى هاى 
بسیار گسترده اى بین دانشگاه ها با صنعت به خصوص 
صنایع دفاعى وجود داشته است، افزود: اکنون دانشگاه هاى 
بزرگ صنعتى و مهندسى ما در این حوزه فعال هستند 
و پروژه هاى بزرگ مشترکى در زمینه توسعه فناورى با 
دانشگاه هاى خارج از کشور داریم.وى تاکید کرد: همچنین 
دانشگاه بیرجند نیز به عنوان دانشگاهى که در جنوب شرق 

کشور فعال است، بسترها را فراهم مى کند.

آزمایشگاه مرجع در خدمت فرآورى و توسعه

دکتر باقرى ضمن اشاره به آغاز عملیات اجرایى آزمایشگاه 

مرجع در دانشگاه بیرجند گفت: آزمایشگاه مرجعى که در 
دانشگاه بیرجند کلنگ زنى شد مقدمه اى است تا بهتر در 
خدمت فرآورى و توسعه همکارى با نیازهاى استان قرار گیرد.

قائم مقام وزیر با بیان اینکه دانشگاه بیرجند نیز در یکى از 
استان هایى که نسبتا از سطح پوشش آموزش عالى خوبى 
برخوردار است بسیار خوب عمل کرده است، بیان کرد: در 
خراسان جنوبى بالغ بر 35 هزار دانشجو در مراکز آموزش 
عالى استان وجود دارد که نشان مى دهد توجه به توسعه 

آموزش عالى در این منطقه بسیار خوب بوده است. 
هاى  زمینه  در  متخصص  وجود 700  کرد:  تأکید  وى 
گوناگون در یک استان نشان دهنده توجه دولت و مسئوالن 
کشور به توسعه آموزش هاى عالى و توسعه آموزش هاى 
فرهنگى، اجتماعى در بخش هاى مورد نیاز است که امید 

است این ظرفیت ها در خدمت توسعه استان قرار گیرد.

عکس : ندایى
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