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چرا سکوت 
کردید؟

جلسات  اتاق  از  دیروز  که  خبرى 
شوراى شهر بیرجند، بیرون آمد نه 
فقط سوال برانگیز که تاسف برانگیز 
بود. ماجراى زمین صنوف آالینده  
و واگذارى زمین ها در سال هاى 
قبل به صاحبان این صنوف، افرادى
که قرار بود خیابان عدل را به مقصد 
این شهرك جدید ترك کنند، حاال 
دیگر چنان پیچ خورده که بعید به 
نظر مى رسد به این زودى ها بتوان 
به  را  آالینده  مشاغل  این  انتقال 
نتیجه رساند.  ... ادامه در صفحه 2
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5جریمه 20 میلیاردى قاچاقچیان کاال در استان9025 فقره مجازات جایگزین حبس در خراسان جنوبى صادر شد5میهمانى الله ها در 500 نقطه خراسان جنوبى برگزار مى شود

افزایش سه برابری
ترانزیت کاال  از 
مرزهای  استان

مدیرکل گمرکات استان گفت: امسال 511 دستگاه کامیون به وزن بیش از 13 هزار 
و 580 تن کاال از طریق گمرك ماهیرود به افغانستان رفته که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل از نظر تعداد کامیون 306 درصد رشد داشته است ... مشروح در صفحه 5

عکس : اکبرى

خاشى ، مدیرکل گمرکات خراسان جنوبى خبر داد:

شرط اول قدم آن است که عاشق باشی  ...

آزاده سرافراز 
جناب آقاى مهندس خاشى

مدیرکل محترم گمرکات خراسان جنوبى
فرا رسیدن روز جهانى گمرك و دریافت نشان شایستگى و لیاقت از سازمان جهانى گمرك 
را حضور جناب عالى  و یکایک معاونان ، کارشناسان، ارزیابان و تمامى همکاران سخت کوش و متعهد 
که گام هاى پرارزش شان یقینا در پیشگاه الهى ماجور و نزد ملت حق شناس نیز همواره موجب سپاس 

خواهد بود را تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزون همه بزرگواران را آرزومندیم.

گروه صنعتى ناصرى

فرمانده محترم پایگاه  هوایى شهید حبیبى
  استان خراسان رضوى
 سرتیپ دوم خلبان 

جناب آقاى حاج حمید مصطفوى 
اراده،  گوهر  رساند،  مى  موفقیت  اوج  به  را  انسان  آنچه   
خواستن و تالش است. ترفیع و ارتقاء جناب عالى را به درجه 
امیرى که نشان از لیاقت، تعهد، شایستگى و تالش و همت 
باالى شما است، تبریک گفته و از خداوند متعال، توفیق 
روزافزون تان را در جهت تحقق اهداف عالى نظام مقدس 
جمهورى اسالمى ایران در ظل توجهات حضرت ولى عصر (عج) 

و فرماندهى معظم کل قوا حضرت آیت ا... العظمى خامنه اى (مدظله العالى) مسئلت مى نماییم.
دره عباسى هاى مقیم بیرجند

جناب آقاى مهندس سید على حسینى نسب 
با کمال مسرت و افتخار انتصاب بجا و شایسته جناب عالى را به عنوان 

مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزى استان
 که بیانگر تعهد،کارآمدى،لیاقت و شایستگى  هاي  برجسته
 آن برادر گرامى در صحنه هاي  خدمت صادقانه به نظام و 

وطن اسالمى عزیزمان است تبریک عرض نموده
 موفقیت و سربلندى شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

سران طوایف و جامعه عشایرى شهرستان درمیان

ظرفیت پذیرایى 350 نفر
 پیـک رایگـان

 مدیریت رستوران زیتون : جعفر خزیمه نژاد

رستوران زیتون شعبه دیگرى ندارد
ورودى جلسات رایگان / هزینه پذیرایى رایگان

بیرجند، انتهاى خیابان توحید، بلوار جماران بین خیابان نیایش و ستایش، مجتمع تجارى سیب
تلفن تماس رستوران زیتون به شماره هاى ذیل تغییر یافت

05632033022 – 05632033200 همراه: 09153613274 – 09155617537
قابل توجه همشهریان و مشتریان عزیز رستوران زیتون: سالن پذیرایى زیتون در خراسان جنوبى 

شعبه دیگرى ندارد و وابسته به هیچ رستوران دیگرى در سطح شهر بیرجند نمى باشد 
خدمتگزار همه شما مردم عزیز و بزرگوار بیرجند

کاهش تلفات جانى هنگام بروز بالیاى طبیعى، با مشاوره و نظارت کامل
روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى سازمان نظام مهندسى ساختمان در هنگام ساخت و ساز

آگهـى تمدیـد مناقصـه
تمدید مناقصه عملیات استخراج و حمل مواد اولیه معادن شرکت سیمان باقران

www.bagherancement.com :مراجعه به سایت 

جناب آقاى خاشى
مدیرکل محترم گمرکات خراسان جنوبى

جناب آقاى کیانى مدیر محترم گمرك ماهیرود
ضمن تبریک روز جهانى گمرك  حضور عالیجنابان،  معاونان محترم و سایر همکاران گرانقدر و 
زحمتکش از تالش هاى شبانه روزى شما جهت تسهیل در امر صادرات و واردات در این استان 

صمیمانه قدردانى نموده و از درگاه باریتعالى برایتان سالمتى و توفیق روز افزون خواستاریم.

گروه بازرگانى سنایى فر

جناب آقاى مهندس خاشى
مدیر کل محترم گمرکات خراسان جنوبى

فرارسیدن روز جهانى گمرك را خدمت جناب عالى و تمامى همکاران تان در گمرك استان و 
ماهیرود تبریک عرض نموده ، از خداوند متعال موفقیت و سربلندى تان را آرزومندیم.

   مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

جناب آقاى سید على حسینى نسب
مدیر محترم حراست سازمان جهاد کشاورزى خراسان جنوبى

با دلى سرشار از امید و اندیشه اى سرشار از احترام، انتصاب شایسته جناب عالى را تبریک مى گوییم 
توفیق روز افزون شما را از خالق هستى بخش آرزو داریم.

شرکت تعاونى کشاورزى مرغداران طیور پرور بیرجند 
مرکز توزیع تخم مرغ بیرجند

 افتتاح مطب دکتر امید حسنى اکبریه

داخلى، اطفال، پوست
روزهاى شنبه تا پنجشنبه 

صبح : 13 - 9  عصر : 21 - 17

آدرس: بلوار مدرس، حدفاصل میدان دوم 
 ، کشاورزى  بانک  جنب  مدرس،  سوم  و 

ساختمان پزشکان میترا

 Dr.omid Hassani.akتلفن: 5922  449  0910  

نظام پزشکى: 151825

صفحه 3

تذکرات و تهدیدهاى انتخاباتى از زبان رئیس کل دادگسترى : 

از  محافل «فاطمیه» 
استفاده انتخاباتی  نشود

در حالى که طى روزهاى گذشته براى سخنرانى و حضور برخى کاندیداها به 
عنوان سخنران مراسم عزاى حضرت زهرا (س) اطالعیه هایى چاپ و تبلیغ شده 
بود رئیس کل دادگسترى استان به این موضوع واکنش نشان داد و با تاکید بر 
این موضوع که نباید از مجالس سوگوارى ائمه بهره بردارى انتخاباتى کرد، افزود : 
تقارن دهه فجر با ایام عزادارى حضرت فاطمه زهرا (س) این را مى طلبد که کنترل 

و نظارت بیشترى شود. حجت االسالم حمیدى ... مشروح در صفحه 5
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چرا سکوت کردید؟
* رجب زاده

ادامه از صفحه 1 - تحقق این مطالبه البته مهم 
است اما نه آن قدر مهم که بتواند با خبر تکان 
دهنده دیروز رقابت کند. تکان دهنده نه از این 
بابت که یک شهردار توانسته به اطالعاتی استناد 
کند که به گفته خودش نشان از واگذاری های 
غیر قانونی این زمین ها به برخی صاحبان این 
صنوف دارد و نه از این رو که برخی اعضای 
شورای شهر هم به همان نتیجه رسیده اند که 
شهردار رسیده و با صراحت اعالم  می کنند ما کار 
غیر قانونی انجام نمی دهیم، که صد مرحبا بر همه 
افرادی که کار غیر قانونی انجام نمی دهند. تکان 
دهنده از این بابت که عده ای سرمایه گذاشته 
اند و در بزنگاه شروع کارشان در کارگاهی که به 
 آنها گفته شده صاحب اول و آخرش هستند ، 
با خبر شوکه کننده ای مواجه می شوند که  
واگذاری ها غیر قانونی بوده و مزایده ها سوری 
و ... . و جمالت بعدی که به ذهن هر یک از 
این افراد می آید ، بسیار نگران کننده است و آنها 
را سرگردان می کند. درد دل های شان آن روز 
بسیار بود. نمی خواهم رنج نامه بنویسم یا هر 
مکتوب دیگری مثل این. آنچه در این ماجرای 
مبهم، کامال شفاف است ، چهره برخی اعضای 
شورا است که چند سال قبل و در دوره های 
پیشین شورای شهر بیرجند، روی صندلی اعضای 
اصلی نشسته بودند و برای همه مصوبات شورا 
و تصمیم های شهرداری صاحب نظر بوده اند. 
در این سال ها بخشی از فعالیت ها در شهرک 
صنوف آالینده با تصمیم گیری همین افراد 
انجام شده و در جریان اقدامات صاحبان صنوف 
در شهرک جدید بوده اند. همه روزهایی که هر 
یک از این افراد، به دنبال جمع کردن سرمایه 
برای ساخت واحدشان در شهرک بوده اند، این 
افراد هم در کسوت مسئول در شورا، حضور 
داشتند، اما حاال یکباره و به دنبال گفته های 
شهردار، اعالم می کنند که کارغیر قانونی انجام 
نمی دهند ؟ چه شده؟ اگر غیر قانونی است 
چرا قبل از این موافقت کردند و جمعیتی را هم 
مالباخته و سرگردان ؟ نماینده اصناف در همان 
 جلسه سوال خوبی پرسید : »چرا حاال می گویید«. 
سوال بجایی است. چرا آن موقع سکوت کردید؟ 
می توانستند همان سال ها ، خیلی هم دور نمی 
رویم 5 سال قبل، از این روند غیرقانونی که حاال 
می گویید، پرده بردارید... ادامه در ستون مقابل

 دوشنبه* 7 بهمن 1398*  شماره 4555 

مالیات از سود سپرده بانکی حذف شد

عصراعتبار- معاون وزیر اقتصاد در رابطه با اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و 
سهام گفت: مالیات بر سود سپرده و سهام در الیحه اصالح قانون مالیات های 

مستقیم دیده نشده و مالیاتی از آن اخذ نمی شود. 

رئیسی: تفکر انقالبی به معنای
 دوری از عقالنیت نیست 

رئیس قوه قضائیه گفت: تفکر انقالبی به معنای 
بی برنامگی و دوری از عقالنیت نیست. برنامه ریزی، 
از  آینده نگری  و  عقالنیت  مسئولیت پذیری، 

مهم ترین مولفه های اندیشه انقالبی است.

موسوی الری : دولت روحانی که از 
احمدی نژاد ضعیف تر نبوده  است 

موسوی الری با بیان اینکه حتی اگر دولت روحانی 
ضعیف بوده، از دولت احمدی نژاد که ضعیف تر نبوده 
است، گفت: دولت احمدی نژاد با آن همه بدهی 
و فضاحت هایی که امثال بابک زنجانی داشتند، 

اصولگرایان چه صحبتی برای مردم دارند؟!

کدخدایی: برخی افراد دچار
 مال اندوزی حرام شده اند 

صالحیت  تأیید  عدم  اینکه  بیان  با  کدخدایی 
نیست،  آنان  فساد  معنای  به  لزوماً  نمایندگان 
اظهار کرد: برخی دیگر از افراد نیز دچار مسائل 
اقتصادی و مال اندوزی حرام شده اند که این ها 

نیز رد صالحیت شده اند.

مهدی آیتی: رایزنی با
 شورای نگهبان نتیجه ای ندارد 

درخصوص  سوالی  به  پاسخ  در  آیتی  مهدی 
تالش ها و رایزنی  اصالح طلبان با شورای نگهبان  
خاطرنشان کرد: تجربه دوره های گذشته انتخابات 
به ما نشان می دهد این تالش ها و فعالیت ها بیهوده 

بوده و چندان ثمربخش نبوده است.

ذوالنور: چرا دولت به دنبال
 گدایی مذاکره با آمریکا است؟ 

ذوالنور با بیان اینکه چرا دولت باید از موضع ذلت 
به دنبال گدایی مذاکره با آمریکا برسد، گفت: این 
اقدام دولت خالف شأن و اقتدار ملت ایران است.

باهنر مدعی شد: ردصالحیت یک 
امام جمعه به دلیل عدم التزام به اسالم! 

باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین مدعی شد که 
یکی از ائمه جمعه کشور به دلیل عدم التزام به اسالم 

از سوی شورای نگهبان رد صالحیت شده است.!

اصغری - بیرجند از شهرهای انقالب 
سایر  با  همزمان  که  بود  خیزی 
و  جوانان  نوجوانان،  کشور  شهرهای 
همه اقشار مردم اعتراضات خود را با 
انجام شعارنویسی،  سخنرانی و برگزاری 
کردند.  می  اعالم  مخفیانه  جلسات 
هفتم بهمن ماه جمعیتی گردهم آمدند 
که فعالیت شان در تاریخ اعتراضات و 
راهپیمایی های بیرجند سابقه نداشت. 
تظاهراتی بر پا شد که برای اولین دفعه 
به صورت  مردم  های  طیف  همه  از 
 خانوادگی  در آن شرکت کرده بودند.
همچون  شهیدانی  بهمن   ۷ از  قبل 
شهید راستگو، شهید خاکشور تقدیم 
انقالب شده بودند اما ۷ بهمن در این 
عوامل  مستقیم  تیراندازی  تظاهرات، 
علی  های  نام  به  نوجوان  دو  رژیم، 
سندروس و سورگی را به خاک و خون 
پرور  از مردم شهید  تعدادی  کشید و 
شدند.  مجروح  و  زخمی  هم  بیرجند 
بیرجند  روز  این  در  شد  باعث  آنچه 
جمعیت چند برابری را به خود ببیند، 
جنایات رژیم در اکثر شهرها خصوصا 
تهران بود. همچنین روز 5 بهمن ماه 
اطراف  از  به دست  یک گروه چماق 
بیرجند سوار بر وانت وارد شهر شدند. 
در مسیر آمدن در سه راهی منصورآباد 
با یک نفر به نام پرویز حسینی مواجه 
به  تردد  حال  در  موتور  با  که  شدند 
طرف روستا بود. وی جلوی موتورش 
عکس امام )ره( را نصب کرده بود. آنها 
او را متوقف کردند و از وی خواستند به 
امام خمینی )ره( توهین کند که وی 
گوشتی  پیچ  زدن  با  و  کرد   ممانعت 
به گوشش باعث شهادت وی شدند. 

بسیار  رسید  مردم  به  خبر  وقتی 
بهمن  روز ۷  در  و  خشمگین  شدند 
خشم خودشان را با حضور گسترده و 
راهپیمایی نشان دادند. در روز ۶ بهمن 

بسیاری از جوانان فعال و انقالبی در 
تدارک برنامه ریزی ۷ بهمن ماه بودند. 
مرحوم  جوانانی همچون  روز  این  در 
ذوالفقاری،  برادران  ربانی،  محمد 
یک  ساقط  رضا  و  نوربخش  برادران 
چهارچوب  بر  و  تهیه  بزرگی  پارچه 
بزرگ  عکس  کردندکه  نصب  فلزی 
امام روی آن نقاشی شده بود. در روز ۷ 

بهمن ماه با جمالتی که بر آن نوشته 
 بودند، جلوی جمعیت تظاهرات کننده 

حمل کردند.

به  تظاهرات  مردمی  حفاظت 
جوانان ورزشکار سپرده شد

ساعت ۶/30 صبح جمعیت انبوهی 
از اطراف بیرجند و محالت مختلف 
قبلی  قرار  طبق  اقشار  همه  از 
شهر  پایین  جامع  مسجد  جلوی 
دقیقه  چند  از  بعد  شدند  مستقر 
مسجد  وارد  روحانیون  از  یکی 

جمعیتی  او  دنبال  به  و  شد  جامع 
روحانی  و  رسیدند  مسجد  به 
کرد  سخنرانی  ساعت  نیم  حدود 
 ، راهپیمایی  محور  مطالبی حول   و 
مطرح  مردم  وحدت  و  انسجام 
مبنی  هایی  توصیه  عالوه  به  شد 
اعالم  خواهران  از  مواظبت  بر 
سوی  از  برخوردی   اگر  تا  شد 
ژاندارمری  یا  شهربانی  عوامل 
برایشان  مشکلی  افتاد  اتفاق 
تذکر  این  روحانی  نیاید.  پیش 
در  شود  سعی  که  داد  هم  را 
از  مردم  وقتی  خصوصا  مسیر 
)ع(  رضا  امام  بیمارستان   جلوی 
دادن  شعار  شوند  می  رد  فعلی 
برای  مزاحمتی  تا  کنند  قطع  را 
دیگر  و  نیاید  وجود  به  بیماران 
برای  جوانان  از  تعدادی  اینکه 
اند  شده  گرفته  نظر  در  انتظامات 
انتظامات  پارچه  آنها  سر  بر  که 
، پس سعی شود  است  نصب شده 
آنها  هشدارهای  و  تذکرات  به 
ولی  محمد  مرحوم  شود.  توجه 
دادرس به عنوان مسئول انتظامات 
ورزشکار  جوانان  از  نفر   30 حدود 
را جمع کرد و در خصوص وظایف 
آن  در  باید  که  هایی  محله  و 
راهپیمایی  طول  در  شوند  مستقر 
محله  چند  هم  من  به  و  داد  تذکر 
محول  انتظامات  مسئول  عنوان  و 
شد، پارچه ها را روی بازوی دست 
آن  روی  رنگ  با  که  بستند  ما 
بود.  شده  نوشته  انتظامات  کلمه 
نشدنی  فراموش  روزی  روز،  آن 
بود.  بیرجند  برای  حساس  و 

۷ بهمن ، روز خروش حزب ا... 
بیرجند با تقدیم دو شهید

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

      
                                                 

      
                                                 

  » تجدیدآگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی«
  شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظردارد: پروژه عملیات اجرایی اصالح خط انتقال دشت 
رکات شهر بیرجند )روبروی شهرک صنعتی( را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری 

مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

مشخصات پروژهردیف
محل 
اجرا

محل 
تامین 
اعتبار

مبلغ اولیه برآورد  
براساس فهرست بهاء 
سال 1398 سازمان 

برنامه و بودجه

مدت 
اجرا

رتبه و 
گواهی 
موردنیاز

1

عملیات اجرایی اصالح 
خط انتقال رکات در 
محل شهرک صنعتی 
شهربیرجند  شامل: 

حفاری ترانشه وبیرون 
آوردن لوله 400 میلیمتر 
فوالدی موجود به طول 
800 متر و جایگزینی و 
نصب لوله چدن داکتیل 

به قطر500  میلیمتر 
به صورت کامل،تهیه 
وحمل و باراندازی و 
نصب قسمتی ازخط 
لوله چدن داکتیل، 

شیرآالت،اتصاالت و 
متعلقات خط انتقال آب 
مطابق نقشه های اجرایی 
واسناد مربوطه  وتجیهز 

وبرچیدن کارگاه

شهر
بیرجند

ی 
ران

عم
ت 

ارا
تب

اع

 3.726.234.017
ریال

 3
ماه

حداقل 
پایه 5 
آب و یا 

تاسیسات 
وتجهیزات 

گواهی 
صالحیت 

ایمنی

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

32433406-32430990-056 تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری:              

مهلت تحویل: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوت نامه ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه 98/11/27 
می باشد و زمان گشایش اسناد ارزیابی و پیشنهادات ساعت 10:45 صبح روز یکشنبه 98/11/27 در محل 

اتاق جلسات در سایت ستاد انجام خواهد شد.
پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- پیمانکارانی 
که باالی 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد - اعتبار 
این پروژه از محل اعتبارات عمرانی می باشد - ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.  

لطفاً اسناد مناقصه را از طریق سایت ستاد ایران دریافت نمایید.
   www.setadiran.ir                                                           
 دفتر قراردادها شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی                   

   تاریخ:98/11/07
شماره: 2/11377

      
                                                 

      
                                                 

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
 شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه عملیات اجرایی  بخشی  از شبکه جمع آوری 
فاضالب شهر بیرجند )خیابان مالصدرا و بخشی از جنوب شرقی خیابان غفاری(  و عملیات اجرایی  زون A3  شبکه 
جمع آوری فاضالب شهر فردوس را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق 

مناقصه عمومی واگذار نماید.
محل مشخصات پروژهردیف

اجرا
محل 
تامین 
اعتبار

مبلغ  اولیه  برآورد  
براساس فهرست بهاء 
سال 1398  سازمان 

برنامه و  بودجه

مدت 
اجرا

رتبه و 
گواهی 
موردنیاز

1

لوله گذاری با لوله پلی اتیلن 
کاروگیت فاضالبی در ترانشه 
و نقب به طول مجموعاً حدود 

6958 متر در اقطار 315، 
250، 200  میلیمتر و احداث 
142  حلقه آدمروی  بتنی 
پیش ساخته و ویدئومتری 
مسیر اجراشده فوق طبق 

نظر دستگاه نظارت

شهر
بیرجند

ی 
ران

عم
ت 

ارا
تب

اع

27.647.772.115
10 ماهریال

حداقل 
پایه5 

آب و یا 
تاسیسات 
وگواهی 

صالحیت 
ایمنی

2

تهیه وحمل لوله و لوله گذاری 
با لوله پلی اتیلن کاروگیت 

فاضالبی به قطر 200  میلیمتر 
د ر ترانشه ونقب به طول 
حدود 9385 متر، تهیه و 
حمل لوله ولوله گذاری با 
لوله پلی اتیلن کاروگیت 

فاضالبی به قطر315 میلیمتر 
در ترانشه ونقب به طول 

حدود261 متر،تهیه وحمل 
لوله و لوله گذاری با لوله پلی 
اتیلن کاروگیت فاضالبی به 
قطر400  میلیمتر درترانشه 
ونقب به طول حدود208 

متر، احداث190 حلقه 
آدمروی بتنی پیش ساخته و 
ویدئومتری مسیر اجراشده 

طبق نظر دستگاه نظارت

شهر
فردوس

ی
ران

عم
ت 

ارا
تب

اع

35.051.994.906
ریال

 12
ماه

حداقل 
پایه 5 
آب و یا 

تاسیسات 
وگواهی 

صالحیت 
ایمنی

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی و کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوت نامه 
حداکثر به مدت 5 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان 
هیچ گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی  نماید.پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر می  توانند با شماره های 
32433407-32430990-056 تماس حاصل فرمایند.توضیحات ضروری:  مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال 
اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه 98/11/27 می باشد و زمان گشایش اسناد ارزیابی و 
پیشنهادات ساعت11 ظهر روز یکشنبه 98/11/27 در محل اتاق جلسات در سایت ستاد انجام خواهد شد.پیمانکاران 
حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- پیمانکارانی که باالی 65 امتیاز را 
براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد - اعتبار این پروژه از محل اعتبارات 
عمرانی می باشد - این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود. ارائه گواهی 
صالحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.  لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سایت ستاد ایران دریافت نمایید. 

www.setadiran.ir                            دفتر قراردادها شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی

   تاریخ:98/11/07
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آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
 شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه عملیات اجرایی بهسازی و مقاوم سازی خطوط 
انتقال آب بهداشتی شهر دیهوک را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق 

مناقصه عمومی واگذار نماید.

ردیف

مشخصات 
پروژه

محل  اجرا
محل 
تامین 
اعتبار

مبلغ  اولیه برآورد  
براساس فهرست 
بهاء سال 1398 
سازمان برنامه و 

بودجه

مدت 
اجرا

رتبه و 
گواهی 
موردنیاز

1

مقاوم سازی 
خطوط انتقال 

در معرض 
سیالب  به طول 
حدود 300 متر 
مطابق با نقشه 
های اجرائی 

شهردیهوک

ی 
ران

عم
ت 

ارا
تب

اع

 3.213.559.481
4 ماهریال

حداقل 
پایه5 آب 
وگواهی 

صالحیت 
ایمنی

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوت 
نامه حداکثر به مدت 5 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به 
فراخوان هیچ گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی  نماید. پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر می  توانند 

با شماره های 32433406-32430990-056 تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری:               

مهلت تحویل: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوت نامه ساعت 10صبح روز یکشنبه 98/11/27 می باشد 
و زمان گشایش اسناد ارزیابی و پیشنهادات ساعت10:30 صبح روز یکشنبه 98/11/27 در محل اتاق جلسات در 

سایت ستاد انجام خواهد شد.
پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  

پیمانکارانی که باالی 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد. 
اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی می باشد. 

این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.

 لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سایت ستاد ایران دریافت نمایید.
                                                                                                                                                                             www.setadiran.ir                      
   دفتر قراردادها شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی

   تاریخ:98/11/07
شماره: 11382

اخذ مالیات از حقوق و مزایا 
در بودجه سال آینده چند پله ای است 

خصوص  در  تلفیق  کمیسیون  عضو  ادیانی 
تصویب تغییر مدل مالیات بر حقوق و مزایا از 
پنج پله ای به دو پله ای گفت، این گزارش غلط 
است، در الیحه دولت اخذ مالیات دو پله ای بود، 
اما در کارگروهی که کمیسیون تلفیق تشکیل داد 
هم نسبت به سقف حقوق و هم نسبت به نحوه 
اخذ مالیات بررسی های الزم انجام شده، بنابراین 
اخذ مالیات دو پله ای نیست و چند پله ای خواهد 
 بود که از حداقل 10 درصد تا 25 درصد است.

آغاز اعالم اسامی واجدان شرایط 
»مسکن ملی«  از ۱0 بهمن ماه 

و  راه  وزیر  مسکن  معاون  گفته  طبق  ایرنا- 
شهرسازی ، تا 10 بهمن ، پیامکی به متقاضیان 
واجد شرایط دریافت مسکن ملی ارسال خواهد شد 
که به معنی پذیرش شرایط آنها و اعالم مراجعه 

حضوری برای تکمیل مراحل ثبت نام است.

 ادامه سرمقاله 

این  در  مردم  بعدی  کردهای  هزینه  مانع  و   
شهرک نشوید. چرا چنین نکردید؟ حتی شهردار 
هم که دوسال قبل ، قبول مسئولیت کرد می 
توانست گفته های امروز را همان زمان و بعد از 
چند ماه بررسی ، اعالم می کرد و اگر ماجرایی 
را  ، صاحبان صنوف  دارد  قانون وجود  خالف 
بعد حدود دو سال.  نه  آگاه می ساخت  زودتر 
این است آنچه دراین ماجرا بسیار سوال برانگیز 
باید  البته  که  ماجرایی  است.  منصفانه  غیر  و 
درروزهای آینده برای شهروندان شفاف شود. اگر 
قانون رعایت نشده،  چرا و چه کسانی چنین کرده 
اند و حق مردم را تضییع ؟ چه کسانی سکوت و 
چنین هزینه ای را به صاحبان این صنوف تحمیل 
قانونی مورد  این بی  از  افراد  اند ؟ کدام  کرده 
ادعای این روزهای شهردار، منتفع می شدند یا 
می شوند؟ این سواالت بسیار مهم است و دیگر 
آقایان مسئول ممکن نیست . سکوت برخی 
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3
که  دوشنبه* 7 بهمن 1398*  شماره 4555  رؤسایی  و  رییس  خدمت  باسالم 

کشن  می  یدک  را  مسؤل  عنوان 
شما  خودروی  شب  یک  کاش  ای 
در برف گیر می کرد ومهمان من و 
هزاران روستانشینی می شدید که برای 
گرفتن یک حواله200لیتری نفت باید 
7خوان رستم را طی کنند  و نهایتا در 
خانه ها بلرزند،یک لحظه هم بفکر ما 
حداقل  یا  کنید  صادر  کوپن  باشید،یا 
نظر  در  برامون  نفت  برجی100لیتر 
بگیرید.از25مهرتا حاال موفق شدم پس 
از5سفر به بیرجند،200لیتر نفت بگیرم. 
رفتم کپسول گاز گرفتم که جایگزین 
نفت کنم،چنان قحط کپسول شده که 
برای پخت و پز هم مشکل گیر میاد.   
915 ... 623

بابت  پیگیریت  از  ممنون  جان  آوا 
بنددره دستت طال

915 ... 052 
کردن  باز  و  بلوار  بازدن  شهرداری 
سراه اسدی وتغییر پیاده روی خیابان 
جمهوری غیر از مزاحمت برای کسبه 
وکم کردن تعداد پارکینگ و افزایش 
تعداد دستفروشان هیچ دستاورد دیگری 
شده  ان  وقت  میکنم  فکر  نداشت 
شهرداری به خود بیایدوبا دستفروشان 
برخورد جدی داشته باشد وگرنه اصال 
کسب  عوارض  کسبه  ندارد  الزامی 
وپیشه بدهند وشهرداری هیچ نقشی در 

این زمینه بازی نکند 
915 ... 426 
جای  واقعا  سالم  راه  اداره  کل  مدیر 
با  روزجمعه  که  است  تاسف  بسی 
خانواده رفتیم بنددره یک وانت بعلت 
خرابی پیچ جاده باالی بند داخل چاله 
افتاده بود وترافیک بزرگی ایجادکرده 
پل  یک  جاده  قسمت  چرادرآن  بود 
ناقابل برای رفاه شهروندان نمی زنید 
بااین استقبالی که من از مردم دیدم 
مرکز  در  ها  بیرجندی  ما  حق  واقعا 
بنددره  مثال  است  شده  ضایع  استان 

یک منطقه گردشگری است! 
915 ... 918 
سالم . شهرداری محترم شایسته است 
به  نماز  ازفلکه  بعد  اتوبوس  ایستگاه 
سمت مصلی المهدی د راولین ورودی 
سرویسهای  روبروی  مصلی  درب 
نمازگزاران  استفاده  برای  بهداشتی 
ازمحل  مسافت  شود.چون  اعمال 

برگزاری نمازتا سرویسها زیاد است.
915 ... 431 
لطفا یک گزارش از محور مهم خوسف 
به نایبند و نایبند به بهاباد تهیه کنید 
این دو محور در آبادانی مرکز استان به 
جهت کم شدن فاصله با مرکز،جنوب 

و غرب کشور بسیار موثر است.  
936 ... 243
از استان شدن بیرجند تنها نامش برای 
ما بود از وضعیت بیرجندیها در ادارات 

مختلف بگیرید تا بقعه شهدای باقریه . 
915 ... 384 
سالم اوا جان خیلی خوشحال شدم از 
منطقه  توسعه  در خصوص  گزارشت 
نکنه  درد  دستت  بنددره  گردشگری 

لطفا تا حصول نتیجه پیگیر باش. 
915 ... 058 
باسالم در شرایطی که حدود 200هزار 
و  سیل  گرفتار  هموطنامون  از  نفر 
ابگرفتگی شدن چه دلیلی داره ماشین 
همین  جهت  که   ... سنگین  االت 
حوادث تهیه شده بیان بجای کمک 
 ... رسانی به سیل زدگان تو خیابون 
کار شخصی انجام بدن واقعا اگه اینا 
بخورن  مردم  بدرد  مبادا  روز  میخان 

پس خدا خودش بهمون رحم کنه 
915 ... 866 
باعرض سالم و خسته نباشد.در مورد 
کرایه دادن مسافرها به محض سوار 
تاکسی میخواستم فرهنگ  به  شدن 
میشه  پیاده  وقتی  بشه.مسافر  سازی 
میاره.کرایه  در  هزاری  ده  تراور50یا 

اش هم مثال هزار تومنه
915 ... 540
با سالم - لطفأ مسئوالن استان پاسخ 
دهند که چرا  منطقه ویژه گردشگری 
بند دره که شامل چند روستا در باال 
نزدیک  نظر  از  و  میباشد  دست خود 
نظیر  کشور  تمام  در  شهر،  به  بودن 
ندارد ، تا بحال از نعمت آسفالت ، گاز ، 
آب و تلفن محروم مانده است ؟ فقط با 
حداکثر یک کیلومتر آسفالت میتوان در 
این مسیر ، مشکالت بسیاری را از سر 
راه مردم برداشت - گاز کشی و لوله 

کشی آب هم به آسانی میسر است 
990 ... 600 
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پیام شما

“درمیان” را در میان 
بحث ها له نکنید

سالم به آوای مردم و تشکر از انتشار 
دیدگاه های شهروندان لطفا از مسئول 
محترم روزنامه بپرسید آیا مطالبی که 
منتشر می شود را خودشان مطالعه 
با حرف  می کنند که خدای نکرده 
 های قبلی افراد تناقض نداشته باشد .

از  نماینده گفته  نوشتین  در روزنامه 
بنیاد مستضعفان راضی نیست چون 
و  الحق  که  کرده  برگزار  مزایده 
االنصاف حرف درستی زدن اما خود 
ایشون تا چند وقت پیش از بنیاد دفاع 
می کردند و این مزایده ها مال امروز 
و دیروز نیست سال هاست داره انجام 
نوشتین  خبر  باالی همون  می شه 
آورده  رو  مستضعفان  بنیاد  استاندار 
پای کار تا به توسعه درمیان کمک 
از  منظورشون  و حاال من که  کنند 
معین شهر رو نمی فهمم اما احتماال 
توسعه  برای  درمیان  روی  قراره 
تمرکز کنن حاال چی شده که بنیاد 
خوب دیروز یک دفعه ای امروز بد 
بنیاد به  آیا واقعا چون  شده است ؟ 
دعوت استاندار اومده پای کار حاال بد 
شده یا نه واقعیت های دیگری هم 
 کشف شده است که ما خبر نداریم ؟ 
را  مسائل  این  محترم  نماینده  لطفا 
باال ها  آن  باز کنند که   برای مردم 
و  بیاید  بنیاد  اگر  و  است  خبر  چه 
انجام  کاری  درمیان  مردم  برای 
در  چرا  ؟  است  بدی  کار  این  دهد 
بنیاد  به  انتقادی  نمایندگی  سال   8
ها  قیمت  وقتی  و  نشد  مستضعفان 
ایشون  بردند  باال  نجومی  اینقدر  را 
مجلس  در  هم  ساده  نطق  یک 
مدیریت  با  که  االن  آنوقت  نکردند 
مرد جهادی انقالب حاج آقای فتاح 
کوش سخت  استاندار  دعوت  به   و 

اومدن که جبران کنن و گره ای باز 
کنند این حرف ها را می زنند ؟  چرا 
حاال که قرار است بیاید پای کار ما 
مردم محروم درمیان یک دفعه ای 
اینقدر موضع گرفته می شود ؟ روی 
صحبتم با همه است لطفا محرومیت 
درمیان را وجه مصالحه برخی مسایل 
بنیاد  بگذارید  نکنید  خودتان  داخلی 
را  خدمتش  طعم  و  بکند  را  کارش 
مردم این شهرستان مرزی بچشند      
ز . ا  از درمیان
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 دیدگاه خوانندگان

اطالعیه هواشناسی در خصوص کاهش محسوس دما و تشدید یخبندان در استان

 هواشناسی خراسان جنوبی در خصوص کاهش محسوس دما و تشدید یخبندان در استان هشدار داد. به نقل از صداوسیما ، در اطالعیه هواشناسی استان آمده است همه شهرستان های استان تا 
پنجشنبه )10 بهمن( تحت تاثیر این سامانه قرار می گیرند.کارشناس هواشناسی استان گفت: در این مدت دما بین 3 تا 5 درجه سلسیوس کاهش خواهد یافت و یخ زدگی سطح جاده، احتمال اختالل در 

تردد و خسارت به تاسیسات آبی قابل پیش بینی است.زارعی اجتناب از سفر های غیر ضرور، رانندگی با احتیاط و تامین سوخت کافی برای سالن های پرورشی مانند دامداری و مرغداری را توصیه کرد.

شرح سفری یک روزه به درمیان

شرط اول قدم آن است که عاشق باشی
بود،   7 ساعت  به  قرار  فر-   بهروزی 
داشتیم،  سفر  عزم  استانداری.  ورودی 
مقصد اسدیه بود، به نیت حضور در جلسه 
بررسی سند توسعه میان مدت شهرستان 
درمیان.ساعت 8 و نیم به سالن اجتماعات 
مدیران  شدیم،  وارد  درمیان  فرمانداری 
کل و مدیران شهرستان همه آمده بودند، 
ناگفته مشخص بود که همه خود را برای 
یک جلسه پرسش و پاسخ طوالنی آماده 
کرده بودند و همین هم شد.جلسه با نوای 
ا... رسمیت یافت و بعد از  دلنشین کالم 
این که فرماندار دستور کار را قرائت کرد، 
وارد فاز اجرا شد.همه صحبت سر این بود 
که در جریان برگزاری مراسم همایش روز 
که  امسال  مهر  عشایر15  و  روستا  ملی 
رئیس  اول  معاون  جهانگیری  حضور  با 
جمهور، برخی وزرا و بعضی از مدیران از 
پایتخت آمده همراه شد، مقدمات امضای 
4 تفاهم نامه محرومیت زدایی از 4 نقطه 
بود، مناطقی که سهم  استان چیده شده 
کمتر  بسیار  امکانات  از  شان  برخورداری 
از دیگر نقاط استان بود، هدف محرومیت 
و  توان  از  استفاده  با  البته  بود،  زدایی 
ظرفیت دستگاه هایی خاص همچون بنیاد 
مستضعفان، بسیج سازندگی، کمیته امداد 
فرمان  اجرایی  ستاد  و  خمینی)ره(  امام 
حضرت امام خمینی)ره(.سه حوزه کمیته 
امداد امام خمینی)ره(،ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام خمینی)ره( و بسیج سازندگی 
پای کار آمدند و تفاهم نامه ها امضاء شد 
و  تغییر  جهت  به  مستضعفان  بنیاد  اما 
تحوالت مدیریتی و  ابالغ دستور کارهای 
جدید، فرصتی خواست تا شرایط را بررسی 
پای  سازمانی  ضوابط  اساس  بر  کرده، 
با گذشت 3 ماه و اعالم  بیاید. حاال  کار 
مشارکت  برای  بنیادمستضعفان  آمادگی 
ای  المنفعه  عام  های  پروژه  اجرای  در 
که منجر به اشتغالزایی در منطقه شوند، 
تا  شد  داده  تدارک  مشورتی  جلسه  این 
دستگاه  ظرفیت  و  توان  بررسی  از  بعد 
های اجرایی، درخواست های حوزه های 
پیش  قالب  در  شده  بندی  جمع  مختلف 
نویس تفاهم نامه آماده گردد تا به امضای 
بنیاد مستضعفان به عنوان یک ضلع این 

توافق برسد.

* آثار خستگی بر هیچ کس
 هویدا نبود

می  پاسخ  مدیران  و  پرسید  می  استاندار 
گفتند و تشریح می کردند، تا این که ریز و 
درشت گفتن ها و سبک و سنگین کردن 
ها و ارائه پیشنهادها تا ساعت 3 بعدازظهر 

به درازا کشید، جلسه اگرچه طوالنی بود 
مثبتش،  بار  از  ناشی  انرژی  به جهت  اما 
نبود.بخش  هویدا  کسی  بر  خستگی  آثار 
اصلی برنامه همین جا تمام شد، اما کار 
در درمیان ادامه داشت. استاندار در اولین 
این  به  ماه سال گذشته اش  اسفند  سفر 
ها  کاستی  برخی  رفع  برای  شهرستان، 
حضور  این  حاال   بود،  داده  هایی  وعده 
رسمی! فرصت مغتنمی بود تا روند اجرای 
برخی از پروژه ها را از نزدیک ببیند. بهبود 
ترین  اصلی  از  یکی  بیمارستان،  شرایط 
در  کار  چاره  بود،  مردم  های  درخواست 
ماندگاری پزشکانی بود که به این منطقه 
می آمدند و راهکار ماندگاری شان، ایجاد 
احداث  نتیجه،  و  رفاهی  امکانات  حداقل 
شرایط  که  پزشکی  پانسیون  تعدادی 
زندگی گروه متخصصان را تسهیل کند. 
درمان  و  بهداشت  شبکه  پیشنهاد  به  بنا 
موضوع  استاندار،این  دستور  و  شهرستان 
پزشکی  علوم  دانشگاه  های  برنامه  در 
دیده شد و این پروژه االن در حال ساخت.

دیگری، ایجاد مرکز دیالیز بود برای کوتاه 
کردن  مسیر 16 بیماری که ناچارند هفته 
ای 3 روز راه صعب و پرمخاطره درمیان 
تا بیرجند را طی کنند تا خود را به مرکز 
مقدمات  حاال  برسانند.  بیرجند  دیالیز 
پزشکی 3  علوم  دانشگاه  مهیا شده،  کار 
دستگاه دیالیز را در اختیار شهرستان قرار 
داده و فضای نصب و تعبیه این دستگاه 
ها هم درحال أماده شده است  تا ظرف 
چند روز آینده گل لبخند را بر لبان بیماران 
دیالیزی بنشاند. پروژه بعدی، مدرسه ای 
شهرستان  نیاز  به  بنا  که  بود  استثنایی 
توسعه  نوسازی،  کل  اداره  کار  دستور  در 
بر  تأکید  گرفت.با  قرار  مدارس  تجهیز  و 
این مدرسه  پروژه ها،  به  سرعت بخشی 
24 فروردین ماه امسال  کلنگ زنی شد و 
کمتر از یک سال در پروژه های افتتاحی 
باالخره  است.و  دیده شده  فجر 98  دهه 
اسدیه  شهر  برای  آب  پایداری  موضوع 
از  که  شهرستان  روستاهای  از  بخشی  و 
وظایف شرکت اب منطقه ای است و این 
حوزه هم کاری به عهده گرفته را به خوبی 
و  راه  ادامه  برای  حتی  و  بود  برده  پیش 
رفع مشکل آب در آپارتمان های شهر هم 

برنامه ای متقن داشت.

*دو نخی را دریابید
این بخش برنامه هم تمام شد اما آن چه 
پیش بینی نشده بود و به پیشنهاد استاندار 
چند  از  بازدید  سفرها،  اغلب  روال  به  و 
روستای محروم منطقه بود، مکان هایی 

که حضور در آنها هم بتواند مایه دلگرمی 
از  گرهی  که  این  هم  و  باشد  مردمش 
شدیم.  راهی  بگشاید.  شان  مشکالت 
ابرهای تیره آسمان را تاریک کرده بودند، 
کرد،  بینی  پیش  شد  می  را  باران  بارش 
سوز سرما استخوان سوز بود و زمین های 

باران خورده ُپر ِگل هم پیش رفتن را حتی 
عزم  اما  کرد،  می  خودروها سخت  برای 
جزم تر از این حرف ها بود و این همه نمی 
توانستن مانعی برای  حرکت باشد.مسیری 
پرپیچ و خم را پیش آمدیم، گذرهایی که 
بخش هایی از آن را باران های روزهای 
گذشته برده بود و حکایت از تردد سخت 
مردم منطقه در این محور داشت.باالخره 
رسیدیم. روستایی بر یک بلندی، پای کوه، 
اینجا دو نخی بود. خودروها که ایستادند، 
از حضور  آنها  آمدند.  تک  به  تک  اهالی 
سرزده مهمانان تعجب کرده بودند اما به 
گفتند.پیرمردی  هاشان  کاستی  از  راحتی 
سیه چرده از جاده خراب ده می گفت، آن 
پیرزن تنگی نفس همسرش را شرح می 
داد و از این گالیه داشت که روستای شان 
های  برنامه  از  ندارد،  هادی  طرح  چون 
مدرسه  یکی  آن  شده،  حذف  گازرسانی 
نداشته روستا را علت آمد و شد بچه های 
ده به شهر خواند و آن بانو با تعدادی کاغذ 
به دست از تصادف فرزندش می گفت و 
این که باید دیه ای را بپردازد که ندارد، این 

یکی هم از حسینیه نیم سازشان می گفت 
و آن دیگری می گفت که چون مردم قادر 
به پرداخت قسط نیستند اینجا سهمی از 
پروژه هزار واحدی مسکن محرومین بی 
نصیب مانده.و استاندار با سعه صدر گوش 
همراهیانش  به  را  نیازها  رفع  و  داد  می 

تکلیف می کرد.با سالم و صلوات مردم 
در  دیگر  روستایی  راهی  و  شدیم  بدرقه 
همان نزدیکی، باز هم باالی تپه ای در 
مجاورت کوه های زیبایی که برف اندود 

بودند و سرما را مضاعف می کرد.

* راه را باز کنید تا ماشین رد شود
خودروها که متوقف شدند، گروهی راهی 
یکی  آمدند،  هم  مردم  شدیم.  ده  میانه 
تا  کنید  باز  را  “راه  گفت:  جمع  میانه  از 
هم  از  اختیار  بی  همه  شود”،  رد  ماشین 
فاصله گرفتیم و پسرکی که با یک چرخ 
خود  برای  چوب  قطعه  یک  و  کوچک 
ماشینی درست کرده بود، از میان مان رد 
شد و پیش قراول گروه شد.جایی میانه راه 
همان جا که بانویی اسپندسوز به دست با 
صلوات به ما نزدیک شد، ایستادیم و مردم 
ده  راه خراب  از  یکی  گرفتند.  را  دورمان 
گفت و بچه هایی که باید این مسیر را به 
سختی طی کنند تا به اسدیه برسند و سر 
کالس درس حاضر شوند، آن دیگری از 
آبرسانی سیار گفت و این که حمامی در 

خانه ندارد و مجبور است کودکانش را در 
تشت آب بشوید، آن یکی سرویس نبوده 
مدرسه را دستاویز صحبت هایش کرد و 
از این گفت که مسئول شورا ناچار است 
در این هوای سرد و با این مسیر پر پیچ و 
خم بچه ها را عقب وانت به شهر برساند 
مبادا  که  باشد  این  نگران  و همیشه هم 
جریمه  یا  دهد  رخ  اتفاقی  ها  بچه  برای 
اش کنند، دیگری هم همه را به خانه اش 
دعوت کرد، کلبه ای محقر و سرد البته، 
جایی که باید مایه آرامش بود ولی نبود! 
آنها از داشته های شان هم گفتند، این که 
دامدارند و اگر مساعدت شود، می توانند 
به راحتی کارشان را توسعه دهند. این که 
گفته  و  برداشته  را  ده  نقشه  گاز  شرکت 
های  بچه  که  این  شوید،  می  گازدار  اند 
کوچکتر همین جا به مدرسه می روند... 
به  اند  راضی  و  نیستند  ناشکر  که  این 
رضای خدا و خرسندند از این که استاندار 
است. شده  شان  مهمان  سرزده  چنین 

بزرگترها صحبت می کردند و کوچکترها 
با ماشین های دست سازشان دورمان می 
چرخیدند، شاید آنها هم در واژه های پدر و 
مادرها دردهای مشترکشان را می جستند.

گوش  و  زدند  حرف  سیر  دل  یک  مردم 
های شنوا بی اعتنا به سردی هوا که گونه 
بود، همه گفته  رفته  نشانه  را  های همه 
ها را مهم می انگاشتند، اما باید راه می 
افتادیم.مقصد را نمی دانستیم، اما دنباله رو 
بودیم در مسیری که خودروهای سواری 
را خوب به بازی می گرفت و به چرخ می 
انداخت. حاال دیگر باران هم باریدن گرفته 
جلویی،  خودورهای  ناگهانی  توقف  بود. 
زود  خیلی  که  داشت  خبری  از  حکایت 
ناچار بودیم برگردیم  به ما هم رسید، ما 
با همان شرایط  استاندار می خواست  اما 
ادامه بدهد... ما آمدیم ولی گروِه رفته تا 
پاسی از شب کوه به کوه گشته بودند و 
آبادی به آبادی رفته بودند تا از دردهای 
مردم بشنوند و شاید به حد بضاعت گره 
هوا  برگشتیم،  بگشایند.ما  مشکلی  از 
از  گرم  مان  دل  اما   ، بود  سرد  همچنان 
فرماندار  آقای  شنیدیم...  که  هایی  حرف 
و خانم بخشدار که قباًل آمده اند اما این 
اولین بار است که استانداری به روستای 
مان می آید.به راستی که وقتی نیت خیر 
است و کارها بی تزویر انجام می شود،واژه 
را  کار  تا حجم  کنند  نمی  یاریت  ها هم 
تنها  این است  اما واقعیت  توصیف کنی، 
کسانی می توانند عمق واقعیت را دریابند 
که در صحنه حضور داشته باشند و خود از 

نزدیک شرایط را لمس نمایند. کمک 3۵۰ میلیونی 
تولیدکنندگان و اصناف 

استان به سیل زدگان
فارس - رئیس سازمان صمت استان 
میلیون  و 500  میلیارد  سه  کمک  از 
صنعتی،  و  تولیدی  واحدهای  ریالی 
به  خراسان جنوبی  اصناف  و  بازاریان 
سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان 
اینکه  بیان  با  داوود شهرکی  داد.  خبر 
شهرستان های استان در حال جمع آوری 
برای  نقدی  غیر  و  نقدی  کمک های 
کمک به سیل زدگان استان سیستان و 
بلوچستان هستند، اظهار کرد: با توجه 
استان  در  آمده  به وجود  به مشکالت 
سیستان و بلوچستان کمک های اصناف 
و واحدهای تولیدی و صنعتی جمع آوری 
و به این استان ارسال می شود. وی از 
ارسال کمک های غیرنقدی واحدهای 
تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی بیرجند 
برای کمک به سیل زدگان سیستان و 
بلوچستان خبر داد و گفت: ارزش تقریبی 
اقالم ارسالی بیش از یک میلیارد و 300 
میلیون ریال است. رئیس سازمان صمت 
خراسان جنوبی با بیان اینکه جمع آوری 
کمک های نقدی و غیرنقدی اصناف 
و واحدهای تولیدی استان ادامه دارد، 
سه  تاکنون  مجموع  در  کرد:  تبیین 
کمک  ریال  میلیون   500 و  میلیارد 
و  اصناف  توسط  غیرنقدی  و  نقدی 
بازاریان و واحدهای تولیدی و صنعتی 
و  سیستان  سیل زدگان  به  استان 

بلوچستان کمک شده است.

 خبر ویژه
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تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

) مدرن برتر(

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی معدنی دستگرد شرق )نوبت سوم(
)در حال تصفیه( به شماره ثبت ۲13 و شناسه ملی 10360010030

تجارت  قانون  ماده ۲۲۵  اجرای  در  مورخ ۹۷/۹/۱۹  به شماره ۲۱۴۷۹  روزنامه رسمی  در  مندرج  انحالل  آگهی   پیرو 
بدین وسیله از کلیه بستانکاران حقیقی و حقوقی درخواست می شود جهت بررسی مستندات و مدارک مربوطه و پرداخت 
مطالبات احتمالی قطعی شده آنان از تاریخ نشر آگهی نوبت اول به مدت قانونی در ساعت اداری به آدرس شهرستان بیرجند، 
خیابان غفاری، خیابان بزرگمهر، پالک ۲ مراجعه و یا با شماره ۰۹۱۵۱۶۱۱۰۷۱ )سبحان انوری فرد( تماس حاصل نمایند، 
این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه آوای خراسان جنوبی و روزنامه رسمی کشور آگهی و به اطالع عموم 

رسیده، بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
مدیر هیئت تصفیه

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن            
کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه درمیان بیرجند       تاریخ انتشار: ۹۸/11/۷

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره آموزش و 
 پرورش منطقه درمیان بیرجند ساعت ۱۶ روز چهارشنبه تاریخ ۹۸/۱۱/۲۳ در محل بیرجند، خیابان نارنج،نارنج ۷ 
مجتمع انوشه برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
 مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 
دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر فرد غیر عضو یک رأی می باشد. ضمنا داوطلبان 
عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی تقاضای 
کتبی خود را به همراه یک قطعه عکس و تصویر شناسنامه و کارت ملی به دفتر شرکت تعاونی تحویل نموده و 

فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
 دستور جلسه : ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی 
سال ۱۳۹۷ ۳- تصویب بودجه مالی سال ۱۳۹۸  ۴- تصمیم در مورد سود و زیان سال ۱۳۹۷ ۵- انتخاب بازرس 
اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی ۶-تصمیم در خصوص عقد عقود اسالمی با بانک ها، صندوق ها 

و موسسات مالی و اعتباری ۷- تصمیم گیری در خصوص خرید زمین جدید ۸- تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره شرکت
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موفقیت و انرژی

توصیه ها 

 افراد موفق سخت کوش هستند

هیچ چیز آسان به دست نمی آید و به دست آوردن 
آن حاصل سخت کار کردن است. همیشه کار 
کردن سخت بوده و هست اما سعی کنید همواره 
از کاری که می کنید لذت ببرید. با این تفکر است 
که می توانید سخت کوشی را در ذهن خود نهادینه 
کنید.گاهی افراد جامعه فکر می کنند که افراد موفق 
به کار خود معتاد شده اند اما تعبیر بهتری برای آنها 
 وجود دارد که آنها دیوانه کار کردن هستند. آنها 
می گویند برای موفق بودن سعی کنید با قلب تان 
کار کنید و در آن کار عالی شوید. هیچ جادویی در 
کار نیست، همه اش تمرین است و تمرین است و 
تمرین. با تمرین کردن مداوم است که می توانید 

یک کار را به خوبی انجام دهید.

راه های کم کردن استرس همسر

کم کردن استرس همسر  راه های متفاوتی دارد  
که شما می توانید با پیشنهاد آن به همسرتان 
به او کمک کنید از شر استرسی که روحش را 

می آزارد، رهایش سازید.
از او بخواهید دوش بگیرد: استفاده از دوش آب 
گرم می تواند به همسرتان کمک کند، آرام تر شود 

و بتواند مشکال تش را منطقی حل کند.
درباره احساساتش با او حرف بزنید: از او بخواهید 
درباره احساس و افکار ناراحت کننده اش، با شما 
صحبت کند. مسایل پرتنش و گرفتاری ها، وقتی از 
ذهن انسان، جدا می شود و به دنیای کلمه ها وارد 
می شود، ذهن را آزاد می کنند. به او بگویید نفس 

عمیقی بکشد و یک لیوان آب بنوشد.
خوابیدن در محیطی آرام را به او پیشنهاد دهید: 
گاهی وقت ها خواب ناکافی باعث می شود فرد 
تمرکزش کم شده و نتواند درست تصمیم بگیرد 
و حلقه معیوبی )استرس بیشتر می شود و استرس 
بیشتر مشکل ها را بیشتر می کند و مشکل بیشتر 
هم باز استرس را بیشتر می کند( شکل می گیرد 

که شرایط را وخیم تر می سازد.
به  بنابراین یک توصیه مناسب به همسرتان، 
خصوص اگر می بینید اخیرا خوابش کم شده، این 
است که به اندازه کافی برای خوابیدن وقت بگذارد.

تشویقش  منظم  برنامه ریزی  یک  داشتن  به 
کنید. کمک کنید به برنامه هایش اولویت بدهد. 
کدام  و  است  حیاتی تر  و  الزم تر  کارها  کدام 
کارها را می توان برای بعد گذاشت. مدیریت 
درست زمان به کاهش استرس  کمک شایانی 

می کند.

درمان خار پاشنه پا ، با راهکاری طالیی

از ایستادن طوالنی مدت خودداری کنید. وزن 
خود را کاهش دهید، مصرف چربی  ها را کمتر 
و ویتامین C را بیشتر کنید. از پد مخصوص 
خار پاشنه در کفش تان استفاده کنید. پد، باعث 

کاهش فشار روی پاشنه و بهبود درد پا می شود.
 کفی ویژه خارپاشنه در کفش تان بگذارید تا از 
فشار پا روی پاشنه کاسته شود. یک باند پهن در 
کف پا و زیر انگشتان پا قرار دهید و دو سر آن را 

در دست بگیرید و بکشید. 

ورزش مناسب در زمان سرماخوردگی

ورزش در زمان سرماخوردگی باعث می شود تا 
فعالیت جسمی  باشید.  داشته  بهتری  احساس 
ضربان قلب را تقویت، جریان خون را افزایش 
و همچنین باعث افزایش حجم ریه ها شده و 

اندروفین )مسکن طبیعی بدن در برابر درد( آزاد 
می کند. در زمان ورزش اگر زودتر از حد معمول 
احساس خستگی می کنید، شدت ورزش را کاهش 
دهید. خستگی شدید و یا افزایش سرفه در ورزش، 

نشانه ای برای توقف تمرین ورزشی است.

چه زمانی باید دستان خود را بشوییم؟

حتما قبل از آماده کردن غذا مخصوصا هنگام 
استفاده و تماس با انواع گوشت، مرغ و ماهی به 
خوبی دستان خود را با آب و صابون شست و شو 
دهید البته حتما به یاد داشته باشید که سطح زیرین 

گوشت یا مواد غذایی دیگر برای تکه تکه کردن 
آن ها به دلیل جلوگیری از نفوذ هزاران باکتری به 
بدن باید به خوبی شسته شوند. در موارد دیگر مانند 
بعد از  تعویض پوشک، حمل سطل یا کیسه زباله، 

توالت رفتن شستن دستان خود را جدی بگیرید.

کمبود آب بدن  و سنگ کلیه

استفاده از غذاهای خشک و مصرف نکردن آب 
زیاد به مرور زمان می تواند منجر به سنگ کلیه 
شود به این صورت که حجم ادرار افراد کم شده و 
هسته اولیه سنگ در کلیه ها تشکیل می شود که 

پس از آن بیمار عالئمی از جمله درد را احساس 
کرده و باید برای درمان به پزشک مراجعه کند. از 
عوامل تشکیل سنگ کلیه عدم تحرک است و 
بی تحرکی نیز می تواند منجر به بروز سنگ کلیه 
شود، پشت میزنشینی نیز سنگ کلیه در پی دارد.

 جو برای درمان پوکی استخوان

جوی  کامل دارای بیشترین ارزش تغذیه ای است. 
هستید  استخوان   مبتال  بیماری   پوکی  به  اگر 
می توانید از جو به عنوان درمان طبیعی بهره ببرید. 
کلسیم   یکی از عناصر ضروری برای محافظت از 

استخوان هاست . آب جو نیز چند برابر بیشتر از شیر 
کلسیم دارد. به همین دلیل بهتر است در برنامه 
غذایی خود آب جو را قرار دهید. منگنز   موجود هم 
در جو به همراه ویتامین  B   می توانند  سالمت روده 

را تضمین کنند.

کرونا معموالً از نوع ویروس هایی است که از حیوان به انسان منتقل می شود. تاکنون درمان خاصی برای 
آن کشف نشده است و در بیشتر موارد عالئم آن به خودی خود از بین می رود. گمانه زنی ها در ارتباط با 
منشاء این ویروس حاکی از آن است که احتمال انتقال این ویروس از پستانداران دریایی وجود دارد ولی 
کارشناسان انتقال آن را از حیوانات زنده همچون خفاش، مرغ و مار محتمل تر می دانند. پزشکان می توانند با 
تجویز داروی درد یا تب، عالئم را تسکین دهند. گفته می شود دستگاه بخور یا دوش گرم می تواند به کاهش 
عالئم  گلو درد یا سرفه کمک کند. نوشیدن مایعات زیاد، استراحت و خواب کافی تا حد امکان می تواند در 

درمان این ویروس مؤثر باشد.

مصرف توت خشک به صورت ناشتا برای درمان برخی از بیماری ها و کاهش قند خون تاثیر فوق العاده ای 
دارد.توت خشک یکی از موثرترین میوه ها برای تامین انرژی، فیبر، مواد معدنی و انواع ویتامین برای بدن 
است.توت خشک از زمان های قدیم در طب سنتی خواص فراوانی داشته و مصرف آن همیشه توصیه شده 
است. در طب سنتی زمان مناسب برای مصرف توت صبح و به صورت ناشتا برای جذب بیشتر ویتامین 
بیان شده است. از دیدگاه طب سنتی توت دارای طبیعت گرم و خشک است و برای خونسازی بسیار توصیه 
می شود. همچنین توت برای درمان فشار خون، کاهش ابتال به سرطان، تقویت کبد و کلیه، افزایش عمر، 

بهبود مهارت شنیداری و دیداری، درمان حساسیت های  صدا و خس خس سینه موثر است.

ناشتا توت خشک بخورید و معجزه آن را ببینیدکرونا درمان دارد؟

همه ما آدم ها گاهی اشتباه می کنیم، گاهی دل یکدیگر را 
ناخواسته می شکنیم و این پایان موضوع نیست بلکه باید 
این اشتباه را جبران کنیم. عذر خواستن یکی از موثرترین 
روش هایی است که می تواند آتش معرکه را در خانواده 

خاموش کند و جو آرامی را دوباره به خانه تان بر گرداند.
اما عذر خواهی هم مانند هر کار دیگری، چم و خم های 

مخصوص به خود را دارد مانند:
انتقاد را با گشاده رویی بپذیرید چون همیشه حق با شما 
نیست. در مجادله ای که هر دوی شما تصور می کنید حق 

با شماست و مشکل مربوط به طرف مقابل می باشد به 
ویژه اگر قباًل نیز مکرراً بر سر موضوع فعلی بحث کرده اید، 
لطفاً انتقاد همسر خود را با روی باز و به راحتی گوش کنید.
موقتاً به جای خلوتی بروید. در اوج بحث فشار خون و 
تپش قلب تان باال می رود و ممکن است چیزهایی بگویید 
که لزوماً از بیان آن ها منظوری ندارید. همیشه به مکانی 
خلوت نیاز دارید که در آن از هم جدا شده، آرام گرفته و 

افکار خود را جمع کنید.
گذشته را یادآوری نکنید. به چیزی که اکنون در حال 

شدن  معرکه  آتش بیار  کنید.  توجه  است  دادن  روی 
راهی به جایی نخواهد برد و با فراموش کردن گذشته 

زودتر به توافق می رسید.
به همسرتان بگویید که دشمنش نیستید. اگر به آرامی 
در مورد موضوعی بحث می کنید و همسرتان به یکباره 
صدایش را باال برده و از کوره در می رود کافی است به 
طرفش رفته و محبت تان را به او نشان دهید. دست خود 
را به آرامی در دستش قرار دهید تا بفهمد که این مجادله 

بی اهمیت است.

عذرخواهی از همسر
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- استان جنوبي - قلعه و حصار 
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فریاد مهیب - عضو باالنشین-  
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14-  جانورانی که ستون فقرات 
دارند - ناشایست 15- سرنیزه - 
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بیهوده هدر ندهید که دنیا فانی است.
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)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰9157238۰۰1 - دباغی ی
زئ
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ع

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱5۱۶4۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
          جک سقفی،لوله بولت و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی،مخازن 

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  ۰915 داخل و خارج شهر   

نهال عناب و زرشک
۰۹۰۱۱۲۵۱۲۰۵ ـی

شـ
فرو

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

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

۰915   866   8۰۰2 

نشت یابی با 
دستگاه الکترونیک

نشت یابی تاسیسات آب
 و فاضالب ساختمانی با حداقل 

تخریب و خسارت
۰۹۳۳۵۹۳۱۴۳۱ - ۰۹۱۵۹۲۶۰۱۰۵

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268  - 09156693515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

یک شركت راهسازي جهت تكمیل 
كادر اداري به یک خانم حسابدار

 با سابقه كاري و مجرد نیازمند است. 
 ۳۲۰۳۴۱۳۷-۰۹۱۵۹۶۱۲۱۹۳

ساعت تماس: ۸صبح الي ۱۴ 

یم
ند

ازم
نی

به تعدادی نیروی آقا و  خانم جهت كار
 در سفره خانه سنتی به صورت تمام وقت 
نیازمندیم.  ۳۲۲۲۸۹۶۷-۰۹۳۶۸۵۴۵۲۵۴ یم

ند
زم

نیا

به دو بازاریاب آقا با سابقه كار 
جهت كار در یک شركت پخش مواد 

غذایی نیازمندیم.  ۰۹۱۵۵۶۱۱۲۱۹ یم
ند

زم
نیا

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش 22 بهمن
32۰444۰۰ - 32۰44113 -۰91516۰۰158 ابوالفضل خزیمه نژاد

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات کلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰ ارسال کنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  ۳۵۵۵۵*۶۶۵۵* به صورت کامال رایگان اقدام فرمایید

پیـک رایگان مصرف برنج صد در صد ایرانی
با مـا لذت غذاهـای ایـرانی را تجربـه کنید

با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 
و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند
 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

 آماده عقد قرارداد با کلیه 
ارگان ها،  ادارات و شرکت ها

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

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، کنیتکس، 
مولتی کالر، طرح کاغذ دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

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

خدمـات رایگـان :  ۱- بازدید و مشاوره
 ۲- جا به جایی اثاثیه   ۳- نظافت پایان کار

تماس با ما: ۰915663323۰  - علی برگی

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد
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* 12سازه آبخیزداری با پیشرفت 85 
درصدی تا پایان بهمن در شهرستان 

قاین به بهره برداری می رسد.
* عملیات اجرایی گازرسانی به دیهوک 

دهه فجر آغاز می شود .
* برگزاری یادواره 11۰ شهید محالت 
حومه مسجد امام حسین)ع( بیرجند 

طی دهه فجر خبر داد.
ارزشمند  و  تاریخی  اثر  * حریم 1۶ 
دو  و  بنا ها  شامل  جنوبی  خراسان 

محوطه تاریخی تعیین شد.

اخبار کوتاه

35  طرح پرورش دام تسهیالت گرفتند

ایسنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون 188 پرونده با مبلغ ۴۴ میلیارد و ۹3۶ میلیون تومان به بانک های عامل معرفی شده که از این تعداد به 35 طرح تسهیالت 
پراخت شده است. غالمرضا  قوسی افزود: به این 35 طرح پرورش دام،سه میلیارد و 882 میلیون تومان تسهیالت پرداخت شده است. وی با اشاره به تفاهم نامه استانداری خراسان جنوبی با ستاد اجرایی فرمان 

امام)ره( در تبدیل خراسان جنوبی به هاب منطقه ای شتر، ادامه  داد: بر اساس این قرارداد باید هشت هزار نفر شتر شیری برای پرورش بین متقاضیان توزیع تا شرایط اشتغال سه هزار نفر فراهم شود.

تذکرات و تهدیدهای انتخاباتی از زبان رئیس کل دادگستری 

»فاطمیه« سیاسی نشود
گروه خبر-  در حالی که طی روزهای گذشته 
برای سخنرانی و حضور برخی کاندیداها به 
عنوان سخنران مراسم عزای حضرت زهرا )س( 
اطالعیه هایی چاپ و تبلیغ شده بود. رئیس کل 
دادگستری استان به این موضوع واکنش نشان 
داد و با تاکید بر این موضوع که نباید از مجالس 
انتخاباتی شود،  برداری  ائمه بهره  سوگواری 
افزود : تقارن دهه فجر با ایام عزاداری حضرت 
فاطمه زهرا )س( این را می طلبد که کنترل و 
نظارت بیشتر کنیم. حجت االسالم حمیدی با 
بیان اینکه تخلفات انتخاباتی را نمی توان به صفر 
رساند، گفت: تقارن دهه فجر با ایام عزاداری 
حضرت فاطمه زهرا )س( این را می طلبد که 
کنترل و نظارت بیشتر کنیم تا از این محافل 

بهره برداری انتخاباتی نشود.

فضای انتخاباتی استان خوب است
وی در نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به 
جرایم انتخاباتی استان  افزود: فضای انتخاباتی 
استان در حال حاضر خوب است و باید از این 
فضا مراقبت کرد.وی با بیان اینکه رصد فضای 
انتخاباتی استان باید تشدید شود ادامه داد: هرچه 
به انتخابات نزدیک تر می شویم به ویژه تا زمان 

اعالم نتایج نهایی تایید صالحیت ها و تبلیغات، 
باید فضا رصد و اقدامات را تشدید کرد چراکه 
این بازه زمانی اوج تخلفات انتخاباتی است.
با هماهنگی و همافزایی  وی تصریح کرد: 
بین دستگاه های اجرایی ذیربط باید اقدامات 
پیشگیرانه از تخلفات انتخاباتی در استان تشدید 
شود تا فضای انتخابات به حاشیه کشیده نشود.
وی در ارتباط با جلوگیری از نارضایتی های 
اجتماعی در استان گفت: هرگونه نارضایتی 
اجتماعی تنور دشمن را داغ می کند لذا بایستی 
به  پیشگیری  از طریق ستاد  احتمالی  موارد 
کمیسیون ها، نهادها و اصناف مربوطه اعالم 
برسد.حمیدی  به حداقل  و  پیگیری  تا  شود 
بیان کرد: یکی از رسالت های ستاد پیشگیری و 
رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، مقابله با تهدیدات 
است به این معنا که صرف در بحث جرایم یا 
تخلفات انتخاباتی ورود پیدا نمی کنیم بلکه 
مسایلی که ممکن است تهدیدی برای اصل 
برگزاری انتخابات باشد نیز رصد و با آن مقابله 
می شود.تصریح کرد: یک دیگر از تهدیدهای 
انتخابات، خروجی رای از صندوق ها است که 
دشمن با استفاده از مسایلی مانند اختالف بین 
دو جناح، کاندیدا یا قومیت ها سعی در ایجاد 

اختالف و نارضایتی در جامعه دارد.

شام های چندصدنفری برخی کاندیداها
انتخابات یازدهمین  بر  رئیس هیات نظارت 
اشاره  با  هم  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 
کاندیداها  زودهنگام  تبلیغات  ممنوعیت  به 
دلیل  به  موارد  از  برخی  در  خاطرنشان کرد: 
چنین  به  افرادی  است  ممکن  قانونی  خأل 
عملی دست بزنند و طومارهایی را برای احراز 
صالحیت خود در روستاها و شهرها جمع آوری 
کنند، این افراد باید بدانند در بررسی صالحیت ها 
این موارد مدنظر قرار می گیرد.حجت االسالم 
اعالم  مرحله  دومین  افزود:  محمدی   علی 
تأیید صالحیت نامزدهای انتخابات مجلس 
شورای اسالمی 11 بهمن ماه است که ممکن 
است برخی از عدم احراز صالحیت ها، تایید 
شوند لذا این افراد باید از تبلیغات در فضاهای 
مجازی و تشکیل جلسات هدفمند و شام های 

چندصدنفری پرهیز کنند.
5 نقطه ممنوعه 

استقرار ستاد انتخاباتی 
فرماندار بیرجند  هم با اشاره به تدابیر انجام 
شده در معابر و خیابان های اصلی شهر برای 

استقرار ستادهای انتخاباتی گفت: با تصمیم 
کارگروه مربوطه، استقرار ستادهای انتخاباتی 
به دالیل امنیتی و مسائل ترافیکی در پنج 
است.علی  شده  ممنوع  بیرجند  شهر  نقطه 
ناصری افزود: این نقاط شامل خیابان مدرس 
حد فاصل میدان اول تا میدان ابوذر، تقاطع 
طرفین  از  متر   5۰ حداقل  تا  مدرس  دوم 
تقاطع، خیابان معلم حد فاصل میدان مادر 
و  میدان شهدا  تقاطع 15 خرداد، حاشیه  تا 
خیابان حافظ غربی در مهرشهر است.وی با 
بیان اینکه کمیته امنیت انتخابات شهرستان 
بیرجند مانند سال های گذشته تشکیل شده 
در  انتخابات  نامزد  هر  داشت:  اظهار  است 
سطح شهر بیرجند می تواند 2 ستاد خواهران 
و 2 ستاد برادران داشته باشد و بیشتر از آن 
ممنوع است.رییس ستاد انتخابات شهرستان 
بیرجند ادامه داد: با توجه به اینکه داوطلبان 
رد صالحیت شده تا زمان اعالم نهایی نتایج 

بررسی صالحیت ها از چرخه انتخابات خارج 
هستند، مقرر شد جلسه توجیهی نامزدها بعد 
از 12 بهمن برگزار شود.ناصری افزود: بعد از 
اعالم نتایج تایید صالحیت داوطلبان انتخابات 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف، 
موردی از موضع گیری افراد رد صالحیت شده 
در مرکز استان مشاهده نشد.فرماندار بیرجند 
گفت: برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی 
مجازی  فضای  کمیته  مجازی  فضای  در 
زودهنگام  تبلیغات  که  است  شده  تشکیل 
نامزدها مستندسازی و در اختیار بازرسان و 
مراجع مربوطه قرار می گیرد.وی گفت: تاکنون 
تخلفات انتخاباتی بیشتر در زمینه نصب بنر 
در مکان های غیرمجاز یا چاپ پوستر در ابعاد 
غیرمجاز بوده که با متخلفان نیز برخورد و 

تبلیغات جمع آوری شده است.

جریمه ۲۰ میلیاردی
 قاچاقچیان کاال در استان

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: 
در ده ماه امسال در بخش قاچاق کاال و ارز دو 
هزار و ۹1۰ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی 
استان تشکیل شده که از این تعداد تاکنون 
دو هزار و ۹83 پرونده مختومه و متخلفین به 
پرداخت 2۰7 میلیارد و ۴5۰ میلیون و ۹31 هزار 
و ۹2۰ ریال جریمه محکوم شدند.محمدحسین 
اشرفی افزود:  به طور کلی پنج هزار و 225 
پرونده در بخش های کاال و خدمات، بهداشت و 
دارو و درمان و قاچاق کاال و ارز به تعزیرات 
حکومتی استان ارسال شده است.وی اعالم 
کرد: درج نشدن قیمت، گران فروشی، عدم 
مهم ترین  از  تقلب  و  خرید  فاکتور  ارائه 
تخلفات بخش کاال و خدمات دانست.اشرفی 
از تعطیلی سه واحد صنفی متخلف طی هفته 

اخیر در دو شهرستان خبر داد.

99.8 درصد خانوارهای
 روستاییان استان برقدار شدند 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
جنوبی گفت:بااقدامات انجام شده1۰۰ درصد 
خانوارهای شهری و۹۹.8 درصد خانوارهای 

روستایی استان ازنعمت برق برخوردار هستند

۹۰۲ فقره مجازات جایگزین حبس در خراسان جنوبی صادر شد

ایرنا - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: ۹۰2 فقره مجازات جایگزین حبس از آغاز امسال تا 28 دی ماه در محاکم 
قضایی استان صادر شده است.حجت االسالم یدا... وحدانی نیا افزود: همچنین با ارایه خدمات مددکاری و مشاوره ای روند صلح و سازش به خصوص 
در مسایل خانوادگی افزایش چشمگیری داشته است.وی همچنین فضاسازی اداری، دیدار با خانواده جانباختگان حادثه کرمان، کارگاه آموزشی سبک 
زندگی جهادی، مسابقات ورزشی، آگاهی بخشی حقوقی، بازدید از کانون های اصالح و تربیت، اعطای مرخصی به زندانیان و کارگاه بصیرت انقالبی 

و اخالق حرفه ای را از مهمترین برنامه های دادگستری در دهه فجر انقالب اسالمی بیان کرد.

کاروان پیک امید به مناطق کم برخوردار خراسان جنوبی اعزام می شود

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: کاروان پیک امید دهه فجر به مناطق کم برخوردار استان اعزام و 
مهرواره ادبی استانی »خداحافظ سردار« و »عروسک های بومی و محلی« نیز برگزار می شود. به نقل از ایرنا ، طاهره حمیدی اظهار داشت: در 
مجموع ۴۰۰ برنامه برای دهه فجر با همکاری دستگاه های اجرایی پیش بینی شده است که 25۰ مورد آن ویژه کودکان و نوجوانان خراسان 
جنوبی برگزار می شود.وی افتتاح 2 کتابخانه سیار روستایی در شهرستان های بیرجند و قاینات، سه آسمان نمای دیجیتال و سیاره عروسک ها را 

از دیگر برنامه هایی ذکر کرد که برای دهه فجر امسال پیش بینی شده است.

میهمانی الله ها در ۵۰۰ نقطه خراسان جنوبی برگزار می شود

ایرنا - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی گفت: آیین میهمانی الله ها و غبارروبی گلزار شهدا به مناسبت فرارسیدن چهل و یکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی در 5۰۰ نقطه استان برگزار می شود.حجت االسالم محمدتقی عزیزی ادامه داد: 1۴ عنوان برنامه محوری در کمیته ایثارگران 
ستاد بزرگداشت دهه فجر ساماندهی شده است که همزمان در سراسر استان برگزار خواهد شد.عزیزی گلباران تمثال مبارک حضرت امام )ره( و شهدای 
انقالب اسالمی، نواختن زنگ انقالب در مدارس شاهد استان، فضاسازی محیطی، شب شعر، برپایی نمایشگاه ایثار و شهادت و اجرای طرح سپاس از 

فجرآفرینان را از مهمترین برنامه های ستاد ایثارگران در دهه فجر بیان کرد.

۵۰۰ برنامه دهه فجر در خراسان جنوبی ویژه بانوان و خانواده است

 مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی گفت: همزمان با دهه فجر امسال 5۰۰ برنامه ویژه بانوان و خانواده در استان برگزار 
می شود که شامل ۴۰ نشست، 3۰ کارگاه آموزشی، 5۰ دیدار، بازدید و نمایشگاه است.به نقل از ایرنا ، نفیسه نخعی ادامه داد: دیدار با نماینده 
ولی فقیه در استان، دیدار با مادران و همسران شهدا و دلجویی از آنان، برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی و برگزاری همایش های پیاده روی 
خانوادگی، کارگاه آموزشی منزلت زنان، دیدار بانوان با مسؤوالن استانی، معرفی و تجلیل از زنان کارآفرین و تعاونی های برتر زنان و برگزاری 

نشست های نقش زنان در انقالب از مهم ترین برنامه ها خواهد بود.

سین دهه فجر

مانور امداد و نجات با
 سناریویی برای فوکر 1۰۰

رضوانی - صبح دیروز مانور طرح اضطراری  
از مسئولین سازمان ها و  با حضور جمعی 
ادارات در فرودگاه شهید کاوه بیرجند برگزار 
شد. سالمی مدیر کل فرودگاه های استان 
گفت: برای مانور طرح اضطراری، سناریوی 
بود،   شده  آماده  پیش  ماه  شش  از  فرضی 
فرض بر این است که هواپیمای فوکر 1۰۰ 
آتش  آن  موتور  و  شده  فنی  مشکل  دچار 
باند متوقف شده است. در  گرفته و خارج 
تمرین  نجات  و  امداد  عملیات  مانور  این 
شد.گلیج، مدیر کل دفتر مقررات فرودگاهی  
هم گفت : این طرح الزام سازمان هواپیمایی 
کشوری است  که هر دو سال یک بار انجام 
با  تعامل  می شود و در جریان اجرای آن 
سایر ارگان ها اهیت دارد که در این مانور 

هماهنگی خوبی وجود داشت.

اعتبار ویژه پیشگیری از بیماری های 
تغذیه ای دام برای درمیان

دادرس - مدیر دامپزشکی درمیان از اختصاص 
اعتبار ویژه برای پیشگیری از بیماری های 
داد. خبر  شهرستان  این  در  دام  ای  تغذیه 
عارفی نیا گفت:یکی از مواردی که در جلسه 
شهرستان  مدت  میان  توسعه  سند  بررسی 
درمیان مطرح شد، مشکالت ناشی از سندروم 
بیماری های متابولیک)تغذیه ای( دام بود.که 
در این جلسه 1۰۰ میلیون تومان اعتبار برای 

پیشگیری از این بیماری اختصاص یافت.

کاری - مدیرکل گمرکات خراسان 
دستگاه   511 امسال  گفت:  جنوبی 
از 13 هزار و  به وزن بیش  کامیون 
58۰ تن کاال از طریق گمرک ماهیرود 
به افغانستان رفته که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از نظر تعداد کامیون 
3۰۶ درصد رشد داشته است.خاشی  روز 
گذشته  در نشست خبری به مناسبت 
روز جهانی گمرک با بیان اینکه  گاز 
مایع، گردو آرکاء، کود شیمیایی و کود 
 آلی را از جمله محصوالت ترانزیت شده 
از  محصوالت  این  افزود:   است، 
کشورهای عراق، اندونزی، ترکیه و مالزی 
 به کشور افغانستان ترانزیت شده است.

خدمات گمرکی 
به 41 هزار مسافر

وی   با بیان اینکه در 1۰ ماهه امسال  
برای 23 هزار و 235 نفر مسافر ورودی 
و 18 هزار 2۰8 نفر مسافر خروجی از 
گمرک ماهیرود خدمات گمرکی ارائه 
گمرکی  امور  مسافری  تشریفات  و 
به  نسبت  کرد:   عنوان  انجام شده، 
مسافران  گذشته  سال  مشابه  مدت 
ورودی ۶8 درصد افزایش و مسافران 
داشته  افزایش  درصد   2۹ خروجی 
است.وی یادآور شد:  صادرات استان 
از محل ماده 11۶ )کاالهای اظهار 
شده در سایر گمرکات کشور خروجی 

از گمرک بازارچه های استان( در این 
مدت نیز یک میلیون و ۶۰ هزار تن و 
به ارزش 2۹۰ میلیون دالر بوده است. 
صادراتی  اقالم  اینکه   بیان  با  وی 
استان در این مدت شامل هیدروکربن 
سرامیک،  کاشی،  گازوئیل،  سبک، 
سیمان، نمک، عایق رطوبتی و سوخت 
تقطیری بوده است، یادآور شد: که این 
اقالم  به کشورهای افغانستان، عراق، 
و  ترکمنستان  پاکستان،  افغانستان، 

ارمنستان صادر شده است.
افزایش 584 درصدی واردات

وی واردات قطعی از طریق گمرکات 
استان از ابتدای امسال تاکنون را ۶۶ 

فقره عنوان کرد و گفت: ارزش این 
واردات 3۰ میلیون دالر بوده است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش  درصد  ارزش 58۴  نظر  از 
داشته است.خاشی یادآور شد:  عمده 
پنل  استان  به  وارداتی  کاالهای 
های خورشیدی، احشام، تجهیزات 
صنعتی، شاهدانه و بذر یونجه بوده 
که از چین و کشورهای همسایه به 

خراسان جنوبی وارد شده است.
کاهش صادرات استان 

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با 
بیان اینکه  میزان صادارت گمرکات 
استان در 1۰ ماهه امسال 2 میلیون و 

1۹۴ هزار تن  بوده است، افزود:  ارزش 
دالری این صادرات  3۶7 میلیون و 
77۴ هزار بوده است،  افزود: این میزان 

نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر 
وزنی ۹ درصد و از نظر ارزش دالری 

37 درصد کاهش داشته است.

افزایش سه برابری ترانزیت کاال  از مرزهای  استان

کمک معیشتی
 به 41 هزار خانوار امداد

 ایسنا- مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی گفت:
۴1 هزار و 7۰۰ خانوار تحت حمایت در ۹ماه  
 1۰۴میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک  معیشتی
دریافت کردند.سلم آبادی  افزود: کمک معیشتی که 
به  صورت ماهیانه به مددجویان پرداخت می شود، 
ترکیبی از کمک  معیشت تخصیصی کمیته امداد 
و کمک واریزی از محل هدفمندی یارانه ها 
است و عالوه بر این کمک ها مددجویان تحت 

حمایت یارانه دولت را نیز دریافت می کنند.

4۶3 کیلوگرم موادمخدر در 
خراسان جنوبی کشف شد

از  جنوبی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
از  بازرسی  در  تریاک  کیلوگرم  کشف 3۰5 
اتوبوس مسافربری در شهرستان نهبندان خبر 
داد.به گزارش ایرنا، سردار مجید شجاع اظهار 
خودروهای  کنترل  هنگام  ماموران  داشت: 
عبوری به یک اتوبوس مسافربری مشکوک 
شدند و در بازرسی از خودرو ، 3۰5 کیلوگرم 
را  متهم   ۶ رابطه  این  در  و  کشف  تریاک 

دستگیر کردند.

گذربندی نوسازی
 » فرزان « تایید شد

ایسنا- معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
بیرجند از تایید طرح گذربندی نوسازی محله 
فرزان با تثبیت معابر وضع موجود برابر نظر 
کمیته فنی خبر داد.حمید فخیم زاده، با اشاره 
به اینکه برای اجرای طرح فرزان سال ها زمان 
صرف شده است، اظهار کرد: اخیراً شهرداری 
بیرجند طرحی برای بافت فرزان تهیه و به 
دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهرداری ارسال 
کرده که برابر بند 8 صورتجلسه کمیسیون 
طرح تفصیلی شهر بیرجند به تصویب رسیده 
و طرح گذربندی محله فرزان با تثبیت وضع 

معابر موجود مورد تایید قرار گرفته است.

افتتاح 1۶ پروژه کشاورزی 
و اشتغال 8۰ نفر

مدیر جهادکشاورزی بیرجند گفت: 1۶ پروژه شامل 
احداث باغات زعفران، گل محمدی، پرورش 
گاو شیری، پرواربندی بره، پرورش شترمرغ 
 و احیا و مرمت قنات در دهه فجر در بیرجند
 افتتاح و 1۶1 خانوار از آن بهره مند می شوند .

محمدی افزود: ایجاد پروژه ها برای23 نفر 
به صورت مستقیم و برای 5۹ نفر به صورت 

غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد می کند.

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند
 به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان پالک 22۱ فرعی از ۱۳۹۶- اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی رحمت ا...  دهلکوه مورد تقاضای آقای رضا سیروسی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰ صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین 

شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
 تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده 2۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه 

دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 98/11/7       علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا علیهاالسالم
 با سخنرانی:حجت االسالم والمسلمین رضایی)مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی استان(

زمان: دوشنبه لغایت چهارشنبه )9-7 بهمن 98( ساعت 9 صبح 
مکان: طالقانی 1- مکتب نرجس علیهاالسالم     

@ maktabnarjesbirjand پیشنهاد ویژه برای کم هزینه کردن مجالس 
مواد اولیه از شما / پخت از ما     " کیفیت تضمینی"

آماده همکاری با ارگان ها و شرکت ها

۰91۵۶۶۵188۵ظرفیت پخت از ۵۰ تا 1۰۰۰ پرس 
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حدیث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
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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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند: 

من اصعد الى ا... خالص عبادته اهبط ا... عزوجل الیه افضل مصلحته
 کسى که عبادت هاى خالصانه خود را به سوى خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین

 مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.
(بحار االنوار ، ج 70، ص 249 )

اشتغال مولد 800 زندانى در استان 

مدیر بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبى در گفتگو با «آواى 
خراسان جنوبى» گفت : تخلف و جرم در خالء اتفاق نمى 
افتد، بلکه در شرایطى از زندگى فردى و اجتماعى رخ مى 
دهد که تمایل فرد را به این سو مى کشاند. فقر فرهنگى 
و محرومیت خواسته و ناخواسته عواملى هستند که در یک 
لحظه کوتاه افکار و اعمال مجرمانه را پدیدار مى شوند. با 
زندانى شدن افراد،خانواده آنان بیشتر درمعرض آسیب هاى 
اجتماعى قرارمى گیرند. زنگنه افزود: بنیاد تعاون زندانیان با 
70 سال سابقه با هدف توانمندسازى زندانیان براى بازگشت 
مجدد به جامعه تاسیس شده است. به گفته وى این نهاد 
عام المنفعه بدون دریافت بودجه هاى دولتى و به صورت 
خودگردان هم اکنون بالغ بر 2500 واحد تولیدى، صنعتى، 
کشاورزى، دامپرورى، آبزى پرورى و خدماتى را در داخل ، 
نماید.  مى  اداره  کشور  هاى  زندان  از  بیرون  و  پیرامون 
در حال حاضر حدود 50 هزار نفر زندانى شاغل در کشور 

اقتصادى هاى  فعالیت  و  کار  مقابل  در  که  دارد  وجود 
 از بنیاد تعاون زندانیان حقوق و دستمزد دریافت مى کنند.

بیش از 3 هزار نوع محصول وکاال در واحدهاى 
بنیاد تعاون زندانیان کشور تولید مى شود

زنگنه اظهار کرد: بنیاد تعاون زندانیان در راستاى سیاست 
هاى سازمان زندان ها در 4 گروه اشتغال نشسته (کنار تخت 
و محل اقامت)، اشتغال در محیط بسته (کارگاه هاى صنعتى 
و خدماتى داخل زندان ها)، اشتغال در محیط نیمه باز و 
اشتغال در محیط باز، کار ایجاد کرده است. وى ادامه داد: 
زندانیان در قبال کار و فعالیت هایى که انجام مى دهند 
از بنیاد تعاون حقوق و دستمزد دریافت مى کنند. نیمى از 
حقوق و دستمزد زندانیان به حساب خانواده هاى شان و 
نیمى دیگر براى تامین مخارج ضرورى در زندان به حساب 
زندانیان واریزمى شود. زندانیان پیش از اشتغال در واحدهاى 
تولیدى،صنعتى،کشاورزى و... با همکارى سازمان فنى و 
حرفه اى در رشته هاى مختلف فنى وحرفه اى ،آموزش 
هاى الزم را فرا مى گیرند. زنگنه افزود : زندانیان پس از 
فراگیرى آموزش در آزمون تخصصى شرکت کرده و در 
صورت کسب امتیازات الزم از سازمان آموزش فنى و حرفه 
اى گواهینامه دریافت مى کنند.این گواهینامه ها پس ازآزادى 
مى تواندبراى ادامه مسیرشغلى زندانیان مثمرثمر واقع شود. 
وى گفت: در حال حاضر1500 زندانى شاغل در استان 

خراسان جنوبى مشغول به کار مى باشند که تعداد 800 
نفر از این زندانیان اشتغال مولد دارند و در قبال کار و فعالیت 
از بنیاد تعاون  زندانیان حقوق و دستمزد دریافت مى کنند.
فعالیت بنیاد تعاون زندانیان استان در 17رشته  شغلى

مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان گفت: بنیاد تعاون زندانیان 
، دامپروى  و  در بخش هاى کشاورزى  خراسان جنوبى 
صنایع دستى، خیاطى، قالیبافى، چاپ سیلک، بلوکه زنى ،

سراجى وکیف دوزى، مصنوعات چرمى، پتوشویى ، نانوایى ، 
پرورش شترمرغ، تولید محصوالت گلخانه اى، خدمات 
زنبورعسل  درحال حاضر  آبزیان و  خودرویى و پرورش 
فعالیت دارد. زنگنه افزود: بنیاد تعاون زندانیان با افتخارآمادگى 
دارد با مشارکت بخش خصوصى وتعاونى ها نسبت به 
توسعه اشتغال زندانیان در دوران محکومیت اقدام کند. به 
همین منظور اداره کل زندان هاى استان تعداد 6 سوله 
اشتغال با زیربناى 3000 مترمربع براى اشتغال زندانیان 

درمحل زندان بیرجند احداث کرده است.
آمادگى واگذارى 6 سوله به بخش خصوصى 

زنگنه افزود: بنیادتعاون زندانیان آمادگى دارد با همکارى صاحبان 
مشاغل و حرف، با تسهیالت و حمایت هاى قابل توجه این سوله ها 
کاال،  انواع  تولید  جهت  خصوصى  بخش  اختیار  در  را 
محصوالت، مونتاژکارى و...  همچنین با تامین نیروى کار 
زندانى در اختیار متقاضیان قرار دهد. وى از هموطنان عزیزى 

که عالقه مند به توسعه اشتغال زندانیان مى باشند، دعوت کرد 
تا با اهداى ماشین آالت، تجهیزات، ابزار و مواد اولیه  و ایده 
خوب ،کاربردى و مناسب  به این حرکت انسان دوستانه جان 

تازه اى بخشند.
زندانیان تعاون  بنیاد  با  قرارداد  انعقاد  مزایاى 

وى ادامه داد : عدم نیاز به انعقاد قرارداد تامین اجتماعى براى 
به کارگیرى مددجویان، صرفه جویى اقتصادى در پرداخت 
حقوق و مزایاى کارگرى استفاده از امنیت سرمایه گذارى 
در مجموعه بنیادتعاون زندانیان، عدم نیاز به تامین سرویس 
ایاب و ذهاب کارگران،عدم نیاز به تامین موادغذایى کارگران 
(صبحانه – نهار- شام) ایجاد زمینه حرفه آموزى و اشتغال 
براى مددجویان و تامین معاش خانواده آنان، عدم نیاز به 
سرمایه گذارى در ساخت و ساز ابنیه و هزینه هاى اولیه،

بهره بردارى از پاداش معنوى و به کارگیرى مددجویان نیازمند از 
جمله مزایا و تسهیالت انعقادقراردادبابنیادتعاون زندانیان است. 
زنگنه گفت: افزایش آثار تخلف، جرم و گسترش آسیب هاى 
اجتماعى ما را بر آن داشت تا با حرفه آموزى و اشتغال 
مددجویان سهمى در ایجاد جامعه اى بدون آسیب داشته 
باشیم. لذا همشهریان محترمى که تمایل به اشتغال مددجویان 
دارند مى توانند با مراجعه به نمایندگى بنیاد تعاون واقع در 
خیابان غفارى 5/2 فرعى اول سمت راست یا شماره هاى

32239648 - 32237286 تماس حاصل نمایند.

قابل توجه همشهریان بیرجندى

مشاوره ، خرید و فروش  
بازسازى و تعمیرات 
امالك بیرجندى ها 
در مشهد مقدس 

  09151613917  
 جعفر خسروى

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 

 مجموعه آبى
 شـرق کشور
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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 تمامى سازمان ها و ارگان ها با 50 درصد تخفیف 
با ارائه کارت شناسایى معتبر

 اولین و بزرگترین مرکز فروش 
انواع فرش هاى ماشینى 

دست دوم (در حد نو) و انواع 
فرش نو (استوك) 

آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه  
نبش شعبانیه 4

0915  361 3797
0935 750 9464  

31 17 31 32  على زارع

دنیـاى  فرش

فروش مغازه ساندویچى 
با موقعیت عالى

 09155612892 

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

6 سوله اشتغال با زیر بناى 3 هزار متر مربع در خراسان جنوبى احداث شده است
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