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چهارشنبه 16 بهمن1398* 10 جمادى الثانى 1441 *5 فوریه2020    روزنامه صبح استان *  سال بیست و سوم   * شماره: 4562 

*  رجب زاده

عکس : اکبرى

5برپایى راهپیمایى  22 بهمن در 100 نقطه استان 5طرح گردشگرى «اصفهک» جایزه بین المللى گرفت3میدان و بلوار فرودگاه به نام  سردار سلیمانى  مزین شد

گروه خبر - جذب سهمیه ساخت 10 هزار واحد مسکن روستایى در استان، 
اتفاق بى سابقه اى است که با تالش استاندار در کمتر از یک سال در روستاهاى 
خراسان جنوبى آغاز شد. کلنگ این طرح بزرگ را نوبخت ، رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزى کشور بر زمین زد. مسئولى که این بار به یمن پیگیرى 
اى  فاصله  در  استان  زیرساختى  طرح  این  کردن  عملى  براى  مستمر  هاى 
2کمتر از چند ماه به خراسان جنوبى بازگشت تا فاز اولش را با افتتاح 2کمتر از چند ماه به خراسان جنوبى بازگشت تا فاز اولش را با افتتاح 2 هزار واحد 
مسکونى به سرانجام برساند. حاال استاندار خبر از سومین سفر نوبخت در هفته 
آینده به استان مى دهد. او قرار است دو هزار واحد مسکونى دیگر را در فاز دوم 
این طرح حیاتى افتتاح کند. معتمدیان این خبر را در مراسم افتتاح پروژه هاى 
افزود: طرح 10 هزار مسکن  و  اعالم کرد  به سرایان  در سفرش  دهه فجر 
محرومان با حمایت دولت در بیش از 600 روستاى استان از سال گذشته آغاز 
شده است که یک ماه قبل 2 هزار واحد آن افتتاح و تحویل مردم شد. وى در 
آیین بهره بردارى از پایگاه امداد و نجات شهر سه قلعه افزود: مسکن محرومان 
از جمله طرح هاى موفقى است که با حمایت دولت ویژه مناطق کمتر برخوردار 
براى اقشار آسیب پذیر در استان خراسان جنوبى دنبال مى شود. وى با تقدیر 
از تالش جمعیت هالل احمر در راه اندازى اولین پایگاه امداد و نجات در بخش 
سه قلعه سرایان به عنوان مصوبه سفر شهرستانى گفت: امید است خدمات امدادى 

3خوبى از این پایگاه در این منطقه به مردم داده شود. ادامه در صفحه 3خوبى از این پایگاه در این منطقه به مردم داده شود. ادامه در صفحه 3

بهار  مسکن
در  زمستان

سومین سفر نوبخت براى افتتاح 2 هزار خانه روستایى استان 

استخـدام
شرکت خدمات فنى و مهندسى برق و صنعت رایان  (خصوصى) 

در راستاى تکمیل کادر نیروى انسانى مورد نیاز خود 
تعداد 18 نفر از آقایان در رشته هاى شغلى:  سیمبان، سیمبان راننده، راننده 
پایه یک  را از میان رشته هاى علوم تجربى، علوم ریاضى، فنى و حرفه اى و کاردانش 
از طریق برگزارى آزمون کتبى، مصاحبه و گزینش، به ترتیب از باالترین نمره 

به صورت قرارداد موقت کارگرى جذب مى نماید. جهت اطالعات بیشتر
 و ثبت نام به آدرس سایت www.mapsab.ir مراجعه فرمایید.  

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحوم مغفور

 محمد مهدى حسین پور (آزاده جانباز)
  را به اطالع تمامى اقوام و آشنایان محترم مى رساند: مراسم تشییع و 
تدفین آن مرحوم امروز چهارشنبه 98/11/16 ساعت 15 الى 16 

از محل سالن اجتماعات آرامستان بیرجند (غسالخانه) 
برگزار مى گردد، تشریف فرمایى سروران گرانقدر مزید امتنان مى باشد.

خانواده هاى: حسین پور، نوفرستى و سایر بستگان 

انا هللا و انا الیه راجعون
به مناسبت هفتمین روز درگذشت همسرى مهربان و مادرى دلسوز مرحومه مغفوره 

دکتـر مهـوش عزیـزى (دندانپزشک)
 جلسه ترحیمى فردا پنجشنبه 98/11/17 از ساعت 15 الى 16 در محل مسجد آیت ا... آیتى

 (واقع در خیابان مطهرى) برگزار مى گردد
 تشریف فرمایى سروران گرامى باعث تسلى خاطرمان و آرامش روح آن مرحومه خواهد شد.

خانواده هاى: فرهمند ، عزیزى و سایر بستگان 

آگهی مزایده  شماره 71
 یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از 
طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت 
فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمی مراجعه 
و یا جهت کسب اطالعات با شماره 32400003 با کد 056 تماس حاصل نمایند.

1- تعداد 128 دستگاه خودرو (سبک، سنگین، موتور سیکلت) 
2- یک باب منزل مسکونى واقع در شهرك چهکند، خیابان پیامبر اعظم(ص) 10پالك 49
 با عرصه120مترمربع و اعیان90مترمربع (صرفا اعیان به فروش مى رسد و 

عرصه متعلق به بنیاد مسکن مى باشد)
لغایت 98/11/23  تاریخ 98/11/19  از  اداري  بازدید: به مدت 4 روز  3- زمان 

از ساعت 8/00  الی 15/00
4- زمان انصراف: تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه 1398/11/24

زاهدان  – بیرجند  پیشنهادات: کیلومتر 12 جاده  تسلیم  و  بازدید  5- محل 
 روبروي ایست و بازرسی شوکت آباد – پارکینگ مرکزي شوراي هماهنگی  

6- ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع ازلیست اموال و زمان برگزاري 
مزایده کلیه استان ها می توانند به سایت www.dchq.ir  در صفحه اصلی – 

منو اصلی- بخش مزایده، مناقصه مراجعه نمایند.

کلیه هزینه هاي جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداري، مالیات 
مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم هزینه هاي مربوط به برگزاري 
مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.خودرو فاقد پالك تحویل
مى گردد و جابجایی و نقل و انتقال آن از محل پارکینگ به مراکز 

شماره گذاري در کلیه نقاط کشور بر عهده خریدار می باشد.

آگهی مزایده  شماره 71

جناب آقاى مهندس جواد نورى زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالى را به سمت مدیر کل دفتر فنى استاندارى خراسان جنوبى

که مؤید درایت ، توانمندى و شایستگى شما مى باشد صمیمانه تبریک عرض نموده
موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

   مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 
مادرى مهربان و دلسوز مرحومه مغفوره

 بـى بـى زهرا حسنـى
 همسر مرحوم حاج سید غالمرضا عسکرى

 جلسه یادبودى امروز چهارشنبه 98/11/16 از ساعت 
15 الى 16 در محل حسینیه سادات سیدانى ها 

(واقع در مطهرى 6) برگزار مى گردد. 
تشریف فرمایى سروران گرامى باعث شادى روح 
آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: عسکرى، حسنى، خواصى، مومن، سید عزت ا... رضوى، سید اسماعیل رضوى، 
اسالمى نژاد ، قاسمى و سایر بستگان 

بقا مختص ذات پاك اوست

دلتنگم ...   دلتنگ کسى که گردش روزگارش به من که رسید از حرکت ایستاد
دلتنگتم...   دلتنگ کسى که دلتنگى هایم را ندید 

دلتنگتم بـابـاى آسمانى ام

این بیست و یکمین سال است که از هجرت ابدى 

شادروان عبدالصمد ذاکرى
مى گذرد. یاد و خاطره نیکى هایش را  با ذکر فاتحه اى گرامى مى داریم 

و براى روح بلندش آرامش و آمرزش الهى مسئلت مى نماییم.
فرزنـدان 

 

 

 

همه موارد نافى صالحیت 
لزوما وصف مجرمانه ندارد

اسماعیلى:

صفحه  2

اگر اصولگراها یک لیست 
بدهند دیگر اصولگرا نیستند! 

مهاجرى:

رهبرى به بحث
 انتخابات ورود کنند 

محمد هاشمى:

صفحه  2

صفحه  2

بازگردند و بمانند 

انتهاى رشته افکارش را که مى 
جورى، دستگیرت مى شود، برنامه 
ها و اَبَر طرح هایش، الیه هاى

که  دارد  دالیلى  از  تنیده  هم  در 
در هدفى حیاتى، به اشتراك مى 
رسند. قدم هایش به سمت همین 
است. حرکت  حال  در  اشتراك 

استاندار مى خواهد مسیرى را به 
سوى مهاجران بسازد، دست شان 
را بگیرد و از همان مسیر به دیارشان 
بازگرداند، مسیر امیدبخشى که در 
شفاف  ُتنگ  در  کشاورزى  آن 
گلخانه ها ... مشروح در صفحه 2
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بازگردند و بمانند 
*  رجب زاده

جوری،  می  که  را  افکارش  رشته  انتهای 
طرح  اَبَر  و  ها  برنامه  شود،  می  دستگیرت 
هایش، الیه های در هم تنیده از دالیلی دارد 
که در هدفی حیاتی، به اشتراک می رسند. 
قدم هایش به سمت همین اشتراک در حال 
حرکت است. استاندار می خواهد مسیری را 
به سوی مهاجران بسازد، دست شان را بگیرد 
و از همان مسیر به دیارشان بازگرداند، مسیر 
ُتنگ  در  کشاورزی  آن  در  که  امیدبخشی 
شفاف گلخانه ها زنده شده است، آرامش، 
 ، زده  جوانه  مقاوم  های  خانه  سقف  زیر 
تنور اشتغال بوی تازگی و تکاپو می دهد و 
دورنمایی که نشان می دهد، دیاری است که 

برای آبادانی، مهاجران را فرا می خواند.
شاید این کلمات ، سرزمینی رویایی در ذهن 
تان ساخته باشند، رویایی که از حقیقت دور 
است. مسیر اما آغاز شده است و رد پاهای 
تحقق  برای  شده  ترسیم  نقاط  تا  استاندار 
این  او  شود.  می  دیده  آن  بر  اصلی  هدف 
گوید،  می  ذهنش  مقصود  از  بیشتر  روزها 
متعلق  روزهایی که  در  برکت خدمتگزاری 
تحقق  برای  را  او  تعهد  است،  مردم  به 
آنچه ترسیم کرده باال می برد. از مهاجرت 
معکوس خبر می دهد؛ هدفی که قبل از این 
می گفت: برای بازگرداندن مردم به دیار آبا 
فراهم شود.  زمینه ها  باید  اجدادی شان  و 
پشتوانه عملی  بدون  تکرار جمالت  نتیجه 
نیست،  خنثی  معکوس،  مهاجرت  مورد  در 
بلکه می تواند یک سرزمین و مردمانش را 
نشدنی  جبران  تهدیدهای  با  زمان  گذر  در 
روبه رو کند. بنابراین تاخیر برای ورود موثر 
به این میدان پذیرفتنی نیست. رویکرد جدید 
و کاربردی مدیریت استان برای تاثیرگذاری 
بر پدیده مهاجرت از روستاها و حتی استان با 
فراهم کردن زیرساخت ها و از همه مهمتر 
فرصت های شغلی در حوزه های مستعد و 
زمینه دار مردمی، می تواند هدف مهاجرت 
معکوس را دست یافتنی کند، چه بسا که با 
برخی اقدامات در حوزه مرز، نظیر افزایش 
امتیازات مرزنشیان ، آمار و مستنداتی درباره 
بازگشت جمعیت به روستاهای مرزی ارائه 
شده است. جدیت و پیگیری مدیر عالی استان 
او برای تحقق تک تک انگیزه و اصرار   و 
پیوسته،  بهم  زنجیره  این  های   برنامه 
می تواند خراسان جنوبی را به مقصدی برای 
تبدیل  جمعیت  پذیرش  البته  و  ماندگاری 
کند، استان وسیعی که جاذبه ها و استعداد 
های ویژه کشف نشده فراوان دارد. ظرفیت 
هایی که بسیاری از مدیران بی آنکه بدانند 
از  با بی تفاوتی  چه ثروتی در درون دارند، 
کنارشان عبور کرده اند.  این مسیر و ادامه 
دادن در پستی و بلندی هایش را او، خوب 
آغاز کرده ، استفاده از کلمه خوب در این جمله 
بی پشتوانه نیست. بازگرداندن روستایی به 
 دیارش یا اهل خراسان جنوبی به منطقه اش 
 کار آسانی نیست. یک مهاجر وقتی می رود ، 
یعنی دل کنده و دیگر کورسویی از امید برای 
بیند، کندن  نمی  زادگاهش  در  ماندن خود 
و رفتن سخت است و بازگشتن به دیاری 
سخت  ای  بربسته  رخت  آن  از  روزی  که 
تر، چون می دانی در میدان چه مشکالتی 
یارای جنگیدن و غلبه کردن از کف داده ای. 
حال بازگشت، هزار و یک دلهره به دلت می 
اندازد. تا اطمینان نکنی که مشکالت ریشه 
کن شده اند یا کمکی برای حذف شان داری، 
انتخابت برگشتن نیست. آنچه از اطالعات 
آید،  می  بر  آمار  البته  و  شواهد   میدانی، 
زمینه طوری فراهم شده که مهاجر می تواند 
 ، بهتر  زندگی  یک  ساختن  و  بازگشت   به 
پایه کلمات  بر  اعتماد  این  و  اطمینان کند 
ساخته نشده و واقعیت ها آن را ساخته اند. 
امتیازات و امکانات و خدمات ملموس هستند 
که مهاجر را جذب می کنند. ادامه این مسیر 
خواهد.  می  مضاعف  تالشی  و  انگیزه  اما 
روستاییانی که اعتماد کرده و بازگشته اند از 
تغییر شرایط و بهبود اوضاع به هم والیتی 
های مهاجرشان خبر می دهند، خیلی از آنها 
با تکیه بر این امید و اعتماد، کوله بازگشت 
بر دوش می اندازند و رهسپار زادگاه شان 
بسیار اعتماد  و  امید  این  بهای   می شوند. 
و  شکسته  اگر  است  سنگین  و  باالست 
نادیده گرفته شود. از این رو تداوم حرکت 
اهمیتی  مسیر  این  کردن  نهایی  برای 
 ، آمده  که  روستایی  آن  دارد.  چندان  صد 
شهروندی که ... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(
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آغاز ثبت نام کنکور از امروز

ایسنا- مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر این که ثبت نام برای 
کنکور سال ۱۳۹۹ از چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه آغاز می شود، گفت: این آزمون روزهای 

۱۲ و ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۹ در حوزه های امتحانی سراسر کشور برگزار می شود.

برخی وفاداران انقالب سکوت 
می کنند تا اصل انقالب آسیب نبیند 

میرسلیم با بیان اینکه عده ای از وفاداران انقالب 
مجبور هستند سکوت کنند تا اصل انقالب آسیب 
نبیند ، گفت: قانون انتخابات مشکل دارد ولی به هر 

حال االن باید با این قانون کار کرد.

رهبری به بحث انتخابات ورود کنند 

این  مترصد  دشمنان  می گوید:  هاشمی  محمد 
هستند که انتخابات سرد برگزار شود لذا پیشنهاد 
مجمع  به  را  این  رهبری  که  است  این  من 
تشخیص ارجاع دهند یا جمعی را مشخص کنند 

تا توازنی را به وجود بیاورند.

مهاجری: اگر اصولگراها یک 
لیست بدهند دیگر اصولگرا نیستند! 

اگر  معتقدم  من  کرد:  اظهار  مهاجری  محمد 
اصولگراها یک لیست بدهند دیگر اصولگرا نیستند. 
یقین دارم بیشتر از دو لیست از سوی اصولگرایان 
 ارائه خواهد شد. جبهه پایداری همیشه بازی بهم زن 

بوده و دنبال سهم خواهی است.

رئیس جمهور می کوشد
 آدرس غلط بدهد 

و سیاست  ملی  امنیت  رئیس کمیسیون  ذوالنور 
می کوشد  جمهور  رئیس  گفت:  مجلس  خارجی 
آدرس غلط بدهد و توپ را در میدان دیگران بیاندازد 
و بگوید، اگر مردم قهر کردند تقصیر شورای نگهبان 
است در صورتی که این طور نیست و دلخوری 

مردم مربوط به عملکرد بد اقتصادی دولت است.

محسن هاشمی: مردم نگرانند
 که فردا بدتر از امروز باشد 

محسن هاشمی در توئیتی نوشت: ]دو سوم جامعه[ 
بجای امید به اینکه وضعیت آینده و فردا بهتر از امروز 

است، نگران این هستند که فردا بدتر از امروز باشد.

خروج ایران از توافق بین المللی
 برجام خواست آمریکاست 

حجت االسالم مهدی طائب گفت: بی گدار به آب 
زدن و خروج از برجام خسارتی محض برای ایران 
خواهد بود و نباید اجازه دهیم که طبق خواسته آمریکا 

و غربی ها ایران این توافق بین المللی را ترک کند.

)ادامه سرمقاله(   به منطقه اش بازگشته و ... باید 

بماند، بتواند و بماند. اگر در نیمه راه رهایش کنیم، 
امید زندگی را از او گرفته ایم. استاندار، دیروز از 
مدیریت جریان مهاجرت معکوس می گفت، این 
رویکرد مدیریتی به طورقطع  باید جامع باشد و 
کلیه شرایط را دربرگیرد. بازبینی دائمی اهداف 
فرعی شامل طرح های موثر بر جذب جمعیت، 
عاملی موثر بر ماندگاری آن است و مباد آن روزی 
که این جریان مستمر در نقاط هدف قطع شود.

مشخص شد که سازمان هواپیمایی 
آگاهانه دروغ گفته  است

اصل  کمیسیون  سخنگوی  پارسایی  بهرام 
۹۰ مجلس در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
هواپیمای  خلبان  شده  ضبط  صدای  پخش 
برج  از  که  تهران   - شیراز  مسیر  در  آسمان 
می دهد  نشان  صراحتا  شده،  گرفته  مراقبت 
سازمان هواپیمایی از دالیل وقوع حادثه خبر 

داشته و ابهامی در این موضوع وجود ندارد.

یک گام دیگر تا ثبت نام 
نهایی مسکن ملی 

راه  وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاون  ایرنا- 
ساله  پنج  سابقه سکونت  و شهرسازی گفت: 
نام  ثبت  اول  مرحله  قطعی  غیر  متقاضیان 
بررسی  الفبا  حروف  اساس  بر  ملی   مسکن 
می شود که با بررسی این شرط، ریزش هایی 
در متقاضیان غیرقطعی مرحله اول رخ می دهد.

آغاز طرحی با هدف رونق تولید 

ایرنا- رئیس کل بانک مرکزی در مراسم آغاز 
عملیات اجرایی صدور اوراق »گام« گفت: بانک 
مرکزی در کنار کنترل تورم، رونق تولید و حمایت 
از بخش غیرنفتی اقتصاد را دنبال می کند.همتی 
افزود: با همین هدف از عملیات اجرایی طرحی 
رونمایی می شود که هدف آن تامین سرمایه 

درگردش واحدهای تولیدی است.

زمان ثبت نام حج ۹۹ اعالم شد 

مهر- رئیس سازمان حج و زیارت در جلسه شورای 
برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و 
سازمان حج و زیارت، از آغاز ثبت نام اولویت های 

حج تمتع ۹۹ از نهم اسفند ۹۸ خبر داد.

جمعیت باسوادان کشور
 به مرز ۹۶ درصد رسید 

تسنیم- تعداد افراد باسواد در کشور به مرز ۹۶ 
درصد رسیده است این در حالیست که این رقم 
قبل از پیروزی انقالب ۴۷.۸ درصد بود و از هر 

۱۰۰ نفر ۵۲ نفر بی سواد بودند.

مسائل  کارشناس  محبعلی،  قاسم 
بین الملل در ارتباط با سفر جوزپ بورل 
اروپا  اتحادیه  مسئول سیاست خارجی 
خارجی  سیاست  مسئول  سفر  گفت: 
شرایطی  در  تهران  به  اروپا  اتحادیه 
نهایی  گام  ایران  که  می گیرد  انجام 
کاهش تعهدات برجام را برداشته و در 
مقابل اروپایی ها نیز تهران را به فعال 
ارجاع  یعنی  ماشه  مکانیسم  کردن 
پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت 

و بازگشت خودکار تمامی تحریم های 
اکنون  کرده اند.  تهدید  امنیت  شورای 
به نظر می رسد برول قصد دارد از یک 
سو، واپسین مواضع اتحادیه اروپا را به 
از  و  برساند  ایران  سیاسی  مقام های 
ایران در موضوع  سوی دیگر، مواضع 
برجام و کاهش تعهدات جویا شود. وی 
افزود: »اتحادیه اروپا به نظر نمی رسد که 
مکانیسم  کردن  فعال  برای  عجله ای 
ماشه و ارجاع پرونده ایران به شورای 

می رسد  نظر  به  باشد.  داشته  امنیت 
در صورت عملی شدن تهدید ظریف 
مبنی بر خروج از NPT آن ها چنین 
تصمیمی را اتخاذ کنند. عالوه بر این، 
به نظر می رسد برجام تنها بحث مورد 

گفتگوی طرفین نباشد.

فعال شدن مکانیسم ماشه 
برای هر دوطرف بد است

در  بین الملل،  مسائل  کارشناس  این 

بخشی دیگر از گفته های خود تصریح 
کرد: فعال شدن مکانیسم ماشه نه در 
راستای منافع ایران است و نه در راستای 
دو طرف  هر  زیرا  اروپا؛  اتحادیه  منافع 
امکان ها و فرصت هایی را که برای تعامل 

با یکدیگر داشتند، از دست خواهند داد. 

چرا اروپایی ها عجله ای در فعال کردن مکانیسم ماشه ندارند؟

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه 
سخنگوی شورای نگهبان دلیل برخی 
رد صالحیت ها را ناشی از فساد اقتصادی 
و اخالقی دانسته  است، قوه قضائیه برای 
دارد،  برنامه ای  فسادها  این  با  برخورد 
موضوع  با  صالحیت  موضوع  گفت: 
اعمال مجرمانه عموم و خصوص مطلق 
صالحیت  نافی  اقدامات  برخی  است، 
است اما وصف مجرمانه ندارد که باید 

توجه داشته باشیم.

۲۵ سال حبس برای جعبه 
سیاه پرونده زنجانی

همچنین  قضائیه  قوه  سخنگوی 
درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به 
پرونده علیرضا زیبا حالت منفرد که به 

جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی معروف 
شده بود، گفت: این فرد به جرم مشارکت 
در اخالل عمده در نظام کالن اقتصادی 
و مشارکت در کالهبرداری شبکه ای به 
مبلغ ۱.۲ میلیارد یورو به ۲۵ سال حبس، 
استرداد کلیه اموال منقول و غیر منقول 
و رد آن در حق شرکت ملی نفت ایران 
و شرکت نفت HK و پرداخت جزای 
شده  کالهبرداری  مال  معادل  نقدی 

محکوم شده است.

پرونده ها در حوزه مسائل 
شهری بود نه قالیباف

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری 
تأیید  درباره  خود  خبری  نشست  از 
صالحیت قالیباف و پرونده وی گفت: در 

مورد این کاندیدا باید بگویم که ایشان 
کیفرخواستی  و  نیست  متهمان  جزو 
پرونده  شده ۸۰۰  گفته  اینکه  و  ندارد 
در حوزه شهری است به آنها رسیدگی 
شده و پرونده قضایی برای برخی صادر 
و پرونده آنهایی که جرمی نداشتند نیز 
مختومه شده است.اسماعیلی گفت: این 
موضوع را باید بدانیم هشتصد پرونده ای 
که در برخی رسانه ها مطرح شده است 
در حوزه مسائل شهری است نه درباره 

آقای قالیباف.

همه موارد نافی صالحیت
 لزوما وصف مجرمانه ندارد

سخنگوی  اینکه  خصوص  در  وی 
رد  برخی  دلیل  نگهبان  شورای 
صالحیت ها را ناشی از فساد اقتصادی 
قضائیه  قوه  است،  دانسته   اخالقی  و 
برنامه ای  فسادها  این  با  برخورد  برای 
دارد، گفت: موضوع صالحیت با موضوع 
اعمال مجرمانه عموم و خصوص مطلق 
صالحیت  نافی  اقدامات  برخی  است. 
است اما وصف مجرمانه ندارد که باید 
موارد  همه  پس  باشیم؛  داشته  توجه 
مجرمانه  لزوما وصف  نافی صالحیت 

ندارد. اگر برای مثال نماینده ای با رانت 
اطالعاتی به انجام پروژه  کاری اقدام یا 
خریدی انجام دهد و از عواید طرح منتفع 
اما شورای  ندارد  شود وصف مجرمانه 
نگهبان می تواند این را نافی صالحیت 
بداند. نکته دوم این است که انتظار داریم 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برخی 
موارد را در زمان خودش رسیدگی کند 
که با این اقدام اصال کار به رد صالحیت 
نیانجامد. ما از آمار باالی رد صالحیت 
خوشحال نمی شویم. در این حوزه اگر 
بحثی وصف مجرمانه باشد ما قطعا ورود 

خواهیم کرد. 

بدون در نظر گرفتن جناح بندی ها 
موارد را به شورای نگهبان دادیم
وی همچنین در خصوص اینکه با توجه 
همچون  افرادی  صالحیت  تایید  به 
رسایی و زاکانی شائبه پیش می آید که 
دستگاه قضا پرونده این افراد را در اختیار 
شورای نگهبان قرار نداده است، گفت: 
ما یکی از مراجع چهارگانه استعالمات 
گرفتن  نظر  در  بدون  و  هستیم 
جناح بندی ها هرچه وجود داشت را به 

نهاد مربوطه تقدیم کرده ایم.

همه موارد نافی صالحیت لزوما وصف مجرمانه ندارد
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بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید
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تخـت تخـت

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

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسيان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    0۹۱۵۷23۸00۱ - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

 کل
ـه

ضـ
عر

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش 22 بهمن
32044400 - 32044۱۱3 -0۹۱۵۱۶00۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

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

 شماره گیری #  ۳۵۵۵۵*۶۶۵۵* به صورت كامال 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 كادر مجرب و كارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه كار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند
 * برگزاری كلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان كه شما صالح بدانید.

 آماده عقد قرارداد با كلیه 
ارگان ها،  ادارات و شركت ها

کارفرمایان محترم    خبر خوش

بسته تشویقی دولت رسید
برای جذب هر نیروی کار

یارانه حداقل ۵00000 تومان 
در هر ماه واریز می شود.

شرایـط:
۱- حداقل یک نیرو داشته باشید

2- حداقل مدرک نیروی کار - دیپلم

3- کارفرمایانی که  از  ۹۸/04/0۱ 

تاکنون نیرو گرفته اند یارانه تعلق می گیرد

مرکز تخصصی بیمه  ومالیات 
پاسداران – روبروی تامین اجتماعی 

دفتر پیشخوان خدمات دولت
صبح و عصر  *  3242  3242

  به تابلوها توجه فرمایید
چمنـی

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

آماده همکاری با ارگان ها و شرکت ها

0۹15۶۶51۸۸5ظرفیت پخت از 50 تا 1000 پرس 

گچکاری و گچبری در اسرع وقت پذیرفته می شود

09904۷1۲04۲
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روستایی با فاصله حدود ۱۸ کیلومتر 
بوشاد  از  باالتر  استان  مرکز   از 
 ) روستای آب خنگ( آسفالت که هیچ ،

برق که یکی از ضروری ترین لوازم 
برای زندگی هر انسانی هست ندارد 
و تنها دلیل نیامدن برق عدم سکونت 
افراد هست یه سوالی داشتم تا خونه 
ای آب و برق و....نداشته باشه کسی 
خدا  رو  تو  کنه؟  می  زندگی  اونجا 
دستوری بدین که اونجا برق بیارن. 
چون واقعا بدون برق حتی یک شب 

هم نمیشه زندگی کرد. 
9۱5...943
در  که  دیدم  بارها  و  بارها  سالم   با 
تقاطع  بد  جاده  و  آسفالت  از  روزنامه 
آوینی  بلوار  در  راه  میدان  تا  نارنج 
دوست  همیشه  ولی  نویسند،  می 
مسئولین  بارندگی  از  بعد  داشتم 
شخصی  ماشین  با  ترددی  یک 
متوجه تا  داشتند  می  مسیر   در 

 مشکالت بد جاده می شدند امیدوارم 
فکر  به  قدمی  روزی  کسی  باالخره 

ترمیم و اصولی کردن جاده بردارد. 
9۱5...795
چهل روز پیش قرار بوده اداره آب و 
فاضالب روستایی درمیان لوله خیابان 
)درمیان( بورنگ  روستای   اصلی 

رو عوض کنند هنوز کار انجام نشده، 
دهیاری با بیل بکهو آسفالت و چاله 
ها رو کنده، رفت و آمد مردم مختل 
شده و چاله های خطرناک رها شده و 
ترکیدگی لوله ها و قطع مکرر آب امان 
مردم رو بریده ، هیچکس از مسئولین 
اقدامی نکرده از آقای استاندار خواهش 

می کنیم به داد مردم برسند.
903...929

انتظار تاکی؟سه سال ازتخریب ورودی 
روستای غیوک در کیلومتر 30 محور 
قاین به جهت احداث باند دوم گذشته 
جهت  در  اقدامی  هیچ  تاکنون  ولی 
زیرگذر صورت  تکمیل  و  ساماندهی 
رفته و هر روز برمشکالت اهالی به 
اهالی  خطرات  و  افزوده  تردد  جهت 
بارندگی  زمان  در  تهدید می کند.  را 
تردد  و  جمع  آب  از  دریایی  برف  و 
قطع  روستا  به  را  اهالی  و   خودروها 
می کند. مسئولین محترم  هر صبح و 
شب نظاره گرند و موقعیت را می بینند.

گویا با توجه به حادثه خیز بودن منطقه 
در  آیا  نداشته  اهمیتی  روستا  مردم 
پیشگاه خداوند جوابی خواهند داشت 
از  دارند؟  پاسخی  چه  امر  متولیان  و 
استاندار محترم تقاضامندیم دستوری 
صادر تا مشکل این مردم محروم  بعد 

از چندین سال پیگیری حل شود.
9۱5...۸97

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

اگر نماینده شوند
چقدر برای مردم
قدم برمی دارند؟

خراسان  آوای  از  تشکر  و  سالم 
بدم  پیشنهادی  خواستم  جنوبی 
از  روزنامه  در  را  سوالی  یک  لطفا 
موضع  که  بپرسید  کاندیداها  همه 
کارهای  انجام  به  نسبت  شان 
مردم چیست؟ برخی آقایان خود را 
 کامال وقف قانون گذاری می کنند 
و انگار نه انگار که باید برای مردم هم 
 کارها را پیگیری کنند تا چیزی هم 
جزء  این  فرمایند  می  گویید  می 
وظایف نمایندگی نیست برای بحث 
مراجعه  مان  نماینده  به   ... اعتبار 
بارها درخواست دادم  بارها و  کردم 
صحبت   ... معاونت  با  ایشون  که 
روستاهای  برای  اعتبار  که  کنند 
منطقه ما گرفته شود و این در حالی 
حوزه  دیگر  نماینده  یک  که  بود 
کرده  را  کار  این  استان  انتخابیه 
کار  ته  بود.  گرفته  را  اعتباراتش  و 
نماینده  آقای  آمد  عمل  به  کاشف 
نظرشون این بوده که معاون فالن 
وزارتخانه باید بیاید به دیدن من تا 
از او این اعتبار را بخواهم چرا من 
باید بروم؟ من شأن و جایگاهم فقط 
صحبت با رئیس جمهور و خود وزیر 
است. از داوطلبان جدید بپرسید شأن 
برای  و حاضرند چقدر  آنها چیست 
مردم قدم بردارند لطفا این را برای 

مردم روشن کنید. 
م . ج  از ...

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سومین سفر نوبخت برای افتتاح 2 هزار خانه روستایی استان  دیدگاه خوانندگان

به  که  هستم  خوسفی  شهروندی 
در  پیش  ها  اتفاق ۱۶0نفردیگرسال 
سال ۱374 و بعضا حتی قبل و بعد 
از آن، هر کدام از ما یک قطعه زمین 
ریزی  برنامه  )شورای  بخشداری  از 
بخش خوسف( خریداری نموده ایم. 
چندین سال است که برای ثبت منزل 
مسکونی خویش جهت دریافت سند 
مالکیت آن اقدام کرده و اکنون ۱4 سال 
 است که درگیر این مسئله می باشم 
چون بعد از پیگیری و اقدامات الزم، 
ملی  سازمان  نام  به  اینجانب  ملک 
زمین و مسکن به ثبت رسیده و اداره 
راه و شهرسازی برای انتقال سند به 
مبلغ    دریافت  به  اقدام  اینجانب  نام 
خرید  بهای  بابت  ریال   53۶7۸200
مجدد یک قطعه زمین کرده است. 
با عنایت به اینکه اینجانب و سایرین 
سال ها پیش از قانون این زمین ها 
را خریداری نموده و از طرفی شخص 
خودم هیچگونه استطاعت مالی ندارم 
 ۶7 سن  در  خانوار  سرپرست  )زن 
سنتی بافی  پارچه  شغل  با   سالگی 

ضروری  مخارج  تأمین  بافی(  )تون 
زندگی می نمایم و برای دریافت سند 
مالکیت منزل مسکونی خویش مجبور 
به دریافت وام شده ام در حالی که هیچ 
پشتوانه مالی ندارم. لذا خواهشمندم در 
این خصوص ما را یاری نمایید. قبال از 
اظهار لطفی که خواهید فرمود کمال 
تشکر و قدردانی را دارم. اجرکم عندا... 
زیادی  خیلی  های  پیگیری  ضمنا 
تاکنون انجام شده که اسناد آن موجود 

و قابل ارائه می باشد. 

نامه رسیده

تغییر حوزه انتخابیه 
۴ داوطلب در استان 

یازدهمین  داوطلب   4 خبر-  گروه 
برای  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 
تغییر حوزه انتخابیه خود به خراسان 
معاون  دادند.  درخواست  جنوبی 
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
خراسان جنوبی گفت: این داوطلبان 
ثبت  مشهد  و  تهران  حوزه های  در 
در  حضور  برای  که  بودند  کرده  نام 
حوزه های انتخابیه فردوس- طبس- 
زیرکوه،  قاین-  و  بشرویه  سرایان- 
این  دادند که  تغییر حوزه  درخواست 
هیئت های  بررسی  از  پس  تقاضا 

اجرایی و نظارت نهایی می شود.
خوش خبر افزود: یک داوطلب هم از 
حوزه بیرجند - درمیان - خوسف به 
حوزه انتخابیه نهبندان - سربیشه تغییر 
حوزه داده است.وی گفت: داوطلبانی 
که قصد تغییر حوزه انتخابیه را دارند 

تا ۱7 بهمن فرصت دارند.
۱27 داوطلب در چهار حوزه انتخابیه 
استان خراسان جنوبی برای یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 
ثبت نام کرده بودند  که در نهایت و 
های  درخواست  بررسی  مرحله  پس 
تجدید نظر، این تعداد  به ۶5 داوطلب 
با  موافقت  صورت  در  حال  رسید. 
و در صورت  درخواست های جدید  
اضافه نشدن درخواستی دیگر از حوزه 
شمار  استان،  خارج  انتخابیه  های 
داوطلبان چهار حوزه انتخابیه خراسان 

جنوبی  به ۱30 داوطلب می رسد.

جوابیه شرکت مخابرات 

به  ثابت  تلفن  به  صوتی  پیامک 
شرکت  توسط  متمرکز  صورت 
انجام  ایران  مخابرات   شرکت 
می گردد که در دوره گذشته مشکل 
و  قبض  شناسه  )فاقد  است  داشته 
 ۱0 جاری  دوره  در  ولی  پرداخت( 
پیامک  و  مرتفع  مشکل  این  درصد 
های ارسال شده دارای شناسه قبض 

و شناسه پرداخت می باشد.

 خبر ویژه

پاسخ مسئوالن

مطالعه 20 هکتار برای افزایش سامانه های نوین آبیاری در استان 

ایرنا - مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: طرح مطالعاتی 20 هزار هکتار برای افزایش سطح سامانه های نوین آبیاری در استان انجام شد. 
غالمی افزود: سه هزار و 27۱ هکتار اراضی کشاورزی استان  امسال به سامانه های آبیاری نوین مجهز شده و این سامانه ها در سطح 9 هزار و ۸20 هکتار نیز در دست اجراست. به گفته وی 

تاکنون 23 هزار و 500 هکتار از ۱4۱ هزار هکتار اراضی مستعد استان خراسان جنوبی مجهز به سامانه های آبیاری نوین شامل آبیاری کم فشار و قطره ای شده است.

بهار مسکن در زمستان 
)ادامه خبر از صفحه اول ( مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر هم در این آیین گفت: پایگاه 
امداد و نجات بین شهری سه قلعه یادمان 
شهید وطن خواه با زیربنای 222 متر مربع 
در زمینی به مساحت ۱2 هزار مترمربع در 
ورودی جاده آیسک به سه قلعه احداث شده 
است.   محمد رحیم شهریاری افزود: اعتبار 
پنج  پایگاه  این  ساخت  برای  شده  هزینه 
میلیارد و 777 میلیون ریال است. وی ادامه 
داد: جمعیت هالل احمر استان برای خرید 
یک دستگاه آمبوالنس و تأمین تجهیزات 
این پایگاه پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات 
تا  میانگین ۱0  بطور  و  کرده  هزینه  ملی 
۱5 نفر از نیروهای نجاتگر هالل احمر در 
این پایگاه فعالیت خواهند کرد. مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی یادآور 
شد: این پروژه از مصوبات سفر اردیبهشت 
ماه استاندار به شهرستان سرایان است. وی 
به ظرفیت های موجود در بخش سه قلعه 
افزود:   و  کرد  اشاره  سرایان  شهرستان  و 
کویر این منطقه یکی از برنامه های توسعه 
سرمایه  که  بوده  بوم گردی  و  گردشگری 

گذاری های خوبی انجام گرفته است.

تسهیالت ارزان برای گوهر تراشی 

بودن  امن  مراسم  این  ادامه  در  معتمدیان 
کویر سه قلعه و نزدیکی به مرکز استان را از 
مزیت های این منطقه برشمرد و یادآور شد: 
داشتن جاذبه های بی نظیر تجمیع آن از جمله 
تپه ها و رمل ها در کنار نمکزارها ، چشمه ها و 
دق شرایط بی نظیری را به وجود آورده که 
می تواند  به قطب گردشگری کشور تبدیل 
شود. وی بر توجه به اشتغال در این زمینه 
تاکید کرد و افزود: معادن و سنگ های نیمه 
قیمتی نیز از مزیت های شهرستان سرایان 
است که با وام های ارزان قیمت در بحث 
گوهر تراشی و تکمیل چرخه این صنعت 
در منطقه کارهای خوبی انجام شده است.
استاندار ادامه داد: همچنین توصیه شده در 
بحث آموزش همه دستگاه ها کمک کنند تا 

زمینه اشتغال برای جوانان فراهم شود.

و  فرصت ها  از  دامداری  و  دام  گفت:  وی 
اساس  بر  که  بوده  منطقه  پتانسیل های 
تفاهم نامه هایی با بنیاد برکت سرایان یکی 
از مراکز اصلی  مورد توجه قرار گرفته است. 
و  به کویرها  با توجه  داد:  ادامه  معتمدیان 
مراتع شهرستان سرایان افزایش دام مولد و 
شتر با وام های ارزان قیمت و قرض الحسنه 
بتوانیم این منطقه را به  تا  دنبال می شود 

عنوان قطب پرورش شتر معرفی کنیم.

تکلیف بعدی گازرسانی به روستاها

آغاز  مراسم  در  خراسان جنوبی  استاندار 
عملیات گازرسانی به سه روستای چاه طالب، 

چاه تریخی و چاه پنیری سرایان هم گفت: تا 
پایان دولت تمام روستاهای باالی 20 خانوار 
از نعمت گاز برخوردار خواهند شد و اکنون 
92 درصد از جمعیت شهرستان سرایان از 
اینکه  بیان  با  وی  برخوردارند.  گاز  نعمت 
شرکت گاز یکی از دستگاه هایی است که به 
صورت شبانه روزی کار می کند، یادآور شد: تا 
پایان دولت تمام روستاهای باالی 20 خانوار 

از نعمت گاز برخوردار خواهند شد و اکنون 
92 درصد از جمعیت شهرستان سرایان از 
نعمت گاز برخوردارند. مدیرعامل شرکت گاز 
هم گفت: این پروژه با تامین 50 میلیارد ریال 
از محل اعتبارات شرکت ملی گاز و احداث 
50 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع و نصب 

۱55 انشعاب، اجرا شد سید محمود هاشمی 
افزود: با اجرای این پروژه  که از مصوبات 
سفر اردیبهشت امسال استاندار به سرایان 
است ، ۱72 خانوار ساکن در روستاهای چاه 
طالب، چاه پنیری و چاه تریخی شهرستان 

سرایان از نعمت گاز برخوردار می شوند.

دوپروژه زیرساختی آب و شهری

در ادامه سفر استاندار به سرایان، ساختمان 
 4۱00 اعتبار  با  ه   شهرستان  آب  منابع 
میلیون ریال به بهره برداری رسید. اعتبارات 
مورد نیاز برای ساخت این پروژه با زیربنای 
و  داخلی  اعتبارات  از محل  مترمربع   300

تملک استان تأمین شده است.

با  سرایان  شهر  زعفرانیه  بوستان  افتتاح  
مساحت 4320 متر مربع هم دیروز افتتاح 
ورزشی  رفاهی  فضای  با  بوستان  شداین 
از  کودکان  بازی  محیط  و  بزرگساالن 
نیاز  زیرساخت های مسکن مهر است که 
چهار هزار نفر جمعیت ساکن در محدوده 
را برطرف می کند. شهرداری سرایان برای 
تومان  میلیون   ۶۸0 بوستان،  این  احداث 

هزینه کرده که 320 میلیون تومان از محل 
محل  از  مابقی  و  دارایی  تملک  اعتبارات 
اعتبارات داخلی شهرداری تأمین شده است.

کاشت درخت های مثمر و گونه های گیاهی 
کم آب بر همیشه سبز از ابتکارات شهرداری 

سرایان در این بوستان است.

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

ن برتر(
در

     لولـه بازکنـی ) م
روزی

شبانه 
  

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش دو شهرستان بیرجند 
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک باب منزل پالک ۲۲۷ فرعی از ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای آقای مصطفی زنگویی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۷ 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 ۲۰ 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: 1398/11/16        علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

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

        دیوار برشی،مخازن 

ری
 اکب

س :
عک

10هزار پنل خورشیدی و مژده اشتغال

استاندار یکی از طرح های اشتغال زا را ایجاد نیروگاه های خانگی عنوان کرد و گفت: احداث ۱۰ هزار پنل خورشیدی از برنامه هایی است که به زودی ابالغ و با یارانه دولت و وام های 
کم بهره در اختیار مردم قرار می گیرد. معتمدیان رونق تولید و اشتغال را از مزایای این نیروگاه ها برشمرد و افزود: با ایجاد نیروگاه های خورشیدی بیش از ۵۰ هزار کیلو وات انرژی در 

استان تولید شده که درآمد ثابت و پایدار برای مردم به خصوص مناطق کمتر برخوردار در پی خواهد داشت و در بحث محرومیت زدایی این مناطق تاثیر بسزایی دارد.

برچسب

رضوانی- شهردار بیرجند گفت: با پیشنهاد 
مقرر  بیشتر  های  بررسی  و  همشهریان 
به  را  قاین  سمت  به  فرودگاه  میدان  شد 
نام شهید بزرگوار سردار سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی نامگذاری کنیم تا هم میدان و هم 
بزرگراه به نام این شهید بزرگوار مزین شود. 
قبل از این شهرداری بیرجند میدان سپاه را 
برای این نامگذاری انتخاب کرده بود که با 
توجه به موقعیت مکانی، با انتقاداتی از سوی 
شهروندان مواجه شد. بلوار پیامبر اعظم )ص( 
هم از جمله گزینه ها برای این نامگذاری 

با  اش  خبری  نشست  ادامه  در  جاوید   بود. 
و  تعمیرات  المان،  نصب  افزود:  ها  رسانه 
و  شهری  سبز  فضای  حوزه  در  زیباسازی 
شهرداری در حال انجام است که این  اقدامات 

عمرانی و فرهنگی در دهه فجر خواهد بود.
وی با اشاره به ا ین که قرار بود پارک نشاط 
در دهه فجر امسال افتتاح شود،  گفت : این 
پارک 5۶ هکتار وسعت دارد و از میدان سفیر 
امید تا پارک جنگلی  ادامه دارد. عملیات 
فقط  انجام شده،  آن  صد درصد  عمرانی 
تصمیم داریم یک قطعه زمین که در کنار 

پیست  عنوان  به  گرفته  قرار  مالیاتی  امور 
استاندارد اسکی راه اندازی کنیم که پس از 
اتمام این کار کل پروژه  یک جا به بهره 
او  مبلغ 5  به گفته  برداری خواهد رسید. 
میلیارد تومان از منابع داخلی شهرداری برای 

این پروژه در نظر گرفته  شده است. 
زیر  های  پروژه  مورد  در  بیرجند  شهردار 
ساختی هم گفت: در بخش فرهنگی احداث 
سالن همایش مجموعه فرهنگی شهرداری 
از  وسعت،  هکتار  دو  و  صندلی   ۱۸70  با 
پروژه های زیر ساختی است که  امیدوارم 

سال 99 به بهره برداری برسد. وی گفت: 
برنامه های سال 99 هم تکمیل پروژه های 
کلنگ زنی شده و نیمه کاره است. وی در 
حوزه خدمات شهری هم مهمترین کار زیر 
ساختی را ساماندهی جایگاه پسماند در جاده 
شوشود عنوان کرد و گفت: عملیات عمرانی 
انجام شده و تا پایان سال تکمیل می شود. 
 وی ادامه داد: در مورد ساماندهی بازارچه ها 
هم قرار است یک چهارشنبه بازار دیگر برای 
رفاه حال شهروندان در منطقه شمال شهر 
احداث شود و امیدواریم مردم از آن استفاده کنند.

میدان و بلوار 
فرودگاه به نام  
سردار سلیمانی  
مزین شد

تسنیم - نماینده ولی فقیه در استان گفت: 
دادگاه ویژه برای نیروهای مسلح و روحانیون 
نه برای این است که برای آنها امتیازی است، 
بلکه برای این است که جایگاهشان متفاوت 
جامعه  روحیه  که  است  این  برای  و  است 
آسیب نبیند حجت االسالم  عبادی در دیدار 
با رئیس و قضات سازمان قضایی نیروهای 
مسلح استان افزود: تخلف های احتمالی برای 
قشر نظامی همچنان که برای قشر روحانی 
کار  است  گرفته شده  نظر  در  ویژه  دادگاه 
لغزشی  چنانچه  اگر  که  است  حکیمانه ای 

پیش آمد به جهت اینکه با شرایط عموم 
متفاوت است باید در دادگاه ویژه رسیدگی 
شود. امام جمعه بیرجند ادامه داد: نیروهای 
نظامی که امنیت کشور و جان و ناموس و 
مرزها بر عهده آنهاست اگر یک فردی یک 
جایی لغزید این فرد است که خطا کرده و 
به جمع کاری ندارد، اما افرادی که در یک 
سطح الزمی از نظر فرهنگی نیستند وی را 
به کل آن سازمان و نهاد نسبت می دهند و 

افکار عمومی را آسیب می زنند. 
وی افزود: خداوند را شکر می کنیم که نیروهای 

مسلح ما بر خالف آنچه که در دنیا معمول 
است هم قانونمند و هم قانون مدار و هم 
انسان های متعهدی هستند که مایه افتخار ما 

بوده و هستند. امام جمعه بیرجند با بیان اینکه 
مجموعه نیروهای مسلح مایه افتخار کشور 
است گفت: نیروهای مسلح ایران والیت مدار، 

قانونمند و قانون مدار هستند.برای همه چیز 
طرح و راه می توان یافت و بن بستی وجود 
ندارد مسئوالن مربوط تالش کنند که در 
اصول سطح جامعه و به خصوص نیروهای 
مسلح که در ذات خودشان قشر قانونمندی 
هستند مشکلی پیش نیاید. عبادی ادامه داد: 
آنچه که مربوط به مسائل نظارتی یا دادستانی 
است اگر در دسترس افراد به صورت سهل و 
آسان باشد عیناً کار با ارزشی است که هم مایه 
امید برای کسانی است که تحت ستمی قرار 

گرفته اند و هم خود بازدارنده است. 

دادگاه ویژه نیروهای مسلح و روحانیون، امتیاز نیست

می
مقا

س : 
عک



موفقیت و انرژی

واکنش

کمبود تفریح زیان آور است

افراط و تفریط در هر زمینه ای می تواند زیان آور 
باشد، باید حد تعادل را رعایت کرد. به این معنا که 
اشخاص باید به آرامش و سالمت روانی خویش 
هم اهمیت دهند. چنانچه شما به طور مداوم درگیر 
مسایل کاری بوده و زمان کافی را به استراحت 
ذهنی خود و تفریحات مورد عالقه تان اختصاص 
ندهید، بی تردید پس از مدتی دچار افت انرژی 

شدید و کسالت بسیار زیادی خواهید شد.
بنابراین بهتر است برای جلوگیری از پیدایش این 
مشکالت تا می توانید به یک برنامه ریزی درست 
و صحیح که همه جنبه های زندگی تان را در 
برگرفته حساسیت به خرج دهید. برنامه ای که 

بتواند تمام ابعاد نیازهای روحی شما را تأمین کند.

آداب پیش از مهمانی

 لذت بردن از ُمد یا خریدن لباس هایی که برای 
تان جذاب است هیچ ایرادی ندارد، ولی از لباس 
هایی که مناسب اندام تان نیستند یا رنگ هایی 

که به شما نمی آیند چشم پوشی کنید.
بنده ُمد نباشید، زیرا در این صورت وسواسی یا 
سطحی به نظر خواهید رسید. لباس شما باید 
شخصیت تان را باال ببرد، نه این که شخصیت 

جدیدی برای تان خلق کند یا تغییرش دهد.
ظاهر عالی داشتن، نیمی از باکالس بودن است. 
لباس هایی بپوشید و از زیورآالتی استفاده کنید که 
خوش آیند و مطلوب بدن تان باشند و هیچوقت 
چیزی نپوشید که با آن حس راحتی ندارید. شما 
مجبور نیستید گرانبهاترین لباس فروشگاه را به 
تن داشته باشید یا حتی همین لباس های گرانبها 
را از یک حراجی خوب خریداری کنید، بلکه بهتر 

است به دنبال ظاهری خاص و معقول باشید.
 تمیزی و بهداشت بسیار مهم است. هرروز دوش 
بگیرید و مدام در جاهایی که برای بار اول حضور 
می یابید با حس و ظاهری تازه و سرزنده حاضر 
شوید.چنانچه می خواهید باکالس باشید پیش از 

خارج شدن از منزل کاماًل آماده باشید.
چنانچه می خواهید برای مکانی رسمی یا نسبتا 
رسمی لباس بپوشید، بهتر است وضعیت را به 
خوبی درک کنید. اگر قدری رسمی تر لباس 
بپوشید، بهتر از این است که لباس غیر رسمی 
به تن داشته باشید. ضمنا نباید برای حضور در 

یک محفل رسمی از لباس جین استفاده کنید.
هیچوقت از میزبان خود نپرسید چه اشخاص 

دیگری به این مهمانی دعوت هستند.

بابونه دمنوشی برای خواب راحت

اغلب مردم با بابونه آشنا هستند. بابونه به عنوان 
دمنوش گیاهی خواب آور قادر است زمان به 
خواب رفتن را کم کند. بابونه همواره به عنوان 
دمنوش گیاهی خواب آور شناخته شده است، 

متعارضی  نتایج  به  اخیر  پژوهش های  اما 
دست پیدا کرده اند. ولیکن در کلیت امر، بابونه 
موجب کاهش تنش و اضطراب می شود و به 
این ترتیب گزینه ای عالی برای پایان یک روز 

طوالنی است.

آشنایی با خواص شکر سرخ 

شکر سرخ برای دردهای شکمی و بیماری های 
مرتبط با دستگاه گوارش مفید است، به عنوان 
مثال ملین شکم و رفع کننده یبوست می باشد. 
تمیز  بخشد.  می  بهبود  را  کبد  های  بیماری 

کننده خون و برای جلوگیری از بروز کم خونی و 
تنظیم فشار خون و رفع گرفتگی صدا آن را با آب 
گرم و روغن بادام استفاده می کنند. شکر سرخ بر 
عکس شکر سفید که مولد خلط سودا است، دافع 

خلط سودا می باشد.

درمان فشار خون با مصرف ریحان

ریحان یکی از گیاهان خوش طعم و پرطرفدار 
عمومی  برای سالمت  زیادی  فواید  که  است 
بدن دارد. یکی از درمان های خانگی موثر و 
باال مصرف  فشار خون  کاهش  برای  طبیعی 

ریحان است. ریحان حاوی ویتامین و روی است 
که می تواند برای درمان مشکالت معده، سردرد، 
سرماخوردگی و کاهش فشار خون بسیار مفید 
باشد. برگ ریحان تازه بیشترین تاثیر را در این 
مورد دارد و می توانید از آن در ساالد استفاده کنید.

طریقه مصرف عرق بادرنجبویه

برای  می توانید  را  بادرنجبویه  عرق 
خواهید  می  اگر  کنید.  استفاده   شربت 
معده تان تقویت شود و یا افسردگی تان از 
صبح  نوبت  در  فنجان  دو  روزانه  برود  بین 

کنید.اگر  میل   بادرنجبویه  عرق  از  عصر  و 
گوارشی  دستگاه  تقویت  قلب،  تقویت  برای 
و تقویت سیستم عصبی از عرق بادرنجبویه 
استفاده می کنید روزانه دو تا سه فنجان قبل  

از غذا میل کنید.

تمبر هندی مفید در افزایش سالمت گوارش

از فواید تمبر هندی، کاهش وزن، مراقبت در 
برابر سرطان و افزایش سالمت دستگاه گوارش 
هستند. نگرانی که در خصوص استفاده از تمر 
هندی موجود است این است که این میوه، فشار 

خون را کاهش مي دهد و رقیق کننده خون 
است. در صورت استفاده این میوه و بعد وقوع 
بند  به خون ریزي شود،  حادثه ای که منجر 
آوردن خون ریزي کار سختی است. از استفاده 

بیش از حد تمر هندی جلوگیری کنید.

شاتره در دوز های زیاد، می تواند سمی باشد و سبب بیماری اسهال شدید، گرفتگی عضالت و تنگی 
نفس شود. درصورتی که می خواهید از این گیاه به عنوان درمان استفاده کنید حتماً براي میزان مصرفی 
آن با متخصص طب سنتی یا پزشک مشورت کنید. استفاده از عرق های گیاهی در زمان حاملگی بایستی 
با احتیاط همراه باشد، روی هم رفته پزشکان طب سنتی معتقد هستند، استفاده شاتره در زمان حاملگی و 
شیردهی بایستی بسیار کم بوده، این مسأله به دلیل وجود ترکیبات آلکالوئیدی سمی موجود در این گیاه 
است. گیاه شاتره با وجود خواص دارویی زیاد، از گروه گیاهان سمی محسوب شده، افراط در استفاده این 

گیاه، سبب فلج عضالت صاف و دستگاه تنفس مي شود.

هورمون تیروئید و تاثیر این هورمون در سالمت و اعمال حیاتی انسان از دوران جنینی، کودکی و بلوغ  
دلیل عمده اهمیت ید است. کمبود ید سبب بروز اختالل های وسیعی می شود که مهمترین آنها اثر 
مخرب بر توانایی های ذهنی و جسمی افراد جامعه و به خصوص کودکان و نوجوانان است. بدون شک 
کمبود ید مهمترین عامل عقب افتادگی رشد ذهنی بشر است که البته قابل پیشگیری است. شایع ترین 
تجلی بالینی کمبود ید به صورت گواتر بوده که کمبود شدید با اختالل عملکرد این غده توام می گردد اما 

بسیاری از اثرات کمبود ید در کاهش فعالیت مغزی است که ممکن است ظاهرا نمایان نباشد 

مرکز اطالع رسانی غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

اختالالت کمبود ید مضرات عرق شاتره

حس کمبود به خاطر این است که کسی آن قدر دوست 
تان نداشته که با شما بماند. این حس به معنی دیوانه 
یا ناکارآمد بودن شما نیست. تنها به این معنی است 
که شما یک انسان هستید و مانند بقیه انسان ها برای 
درست کردن خودتان به قدری زمان احتیاج دارید. شما 
تنها نیستید. هر قدر هم که درباره موقعیتی که در آن 
دچار شده اید حس ترس و ناراحتی کنید، خیلي های 
دیگر هم آن بیرون وضعیتی شبیه شما دارند. هنگامی 
که زندگی دشوار می شود، دنبال کردن قلب مان و 

برداشتن یک گام دیگر کار سختی می شود ولی بدتر 
این است که اجازه دهیم دروغ های ترس جلوی ما را 
بگیرد. با این که ترس می تواند ترسناک باشد و بیش 
از هر نیروی دیگری در دنیا انسان ها را شکست می 
دهد، ولی به آن میزان که به نظر می رسد هم قوی 
نیست. ترس فقط به همان اندازه که ذهن ما اجازه می 
دهد، قوی می شود. هنوز هم می توانیم کنترل اوضاع 

را به دست بگیریم.
رمز کار این است که ترس مان را شناخته و مستقیم 

نشاندن حرف  به کرسی  برای  نماییم.  برخورد  آن  با 
مان باید سخت سعی کنیم. زیرا اگر این کار را نکنیم، 
خودمان را در برابر حمالت آینده ترس قرار خواهیم 
داد. برای این که هیچوقت به درستی با حریف مان 
برخورد نکرده ایم. اگر با ترس مان روبرو شویم می 
توانیم به آن ضربه بزنیم. شجاع باشیم و یادمان باشد 
که شجاعت به این معنی نیست که نترسیم، شجاعت 
یعنی اجازه ندهیم ترس جلوی ما را بگیرد و نگذارد در 

زندگی مان جلو رویم.

شما تنها نیستید، همه مشکالتی دارند
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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)شهیدمحمد خندان، فردوس(: همکالسی های من، ای تمام کسانی که ندای لبیک آکنده به خون مرا می شنوید، به شما وصیت می کنم، وای بر شما اگر که در این شرایط بر سر مال 
و منال دنیا جنگ و دعوا کنید، به سوی خدا پرواز کنید و آخرت و روز محشر و آتش جهنم را در نظر بگیرید.

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

0915   866   8002 

برگ سبز خودروی سواری پیکان تیپ ۱۶۰۰ 
به شماره پالک ایران ۳۲  ۲۴۱ د ۱۵ به نام 

محمد کاظمی به شماره ملی ۵۲۳۹۲۴۹۰۷۵ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

برگ سبز خودروی سواری پژو ۴۰۵ به شماره 
پالک ایران ۵۲  ۶۸۹ ق ۱۱ به نام هما کرباسچی 
به شماره ملی ۰۶۵۰۱۷۵۸۰۸ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

برگ سبز خودروی سواری پراید به شماره 
پالک ایران ۳۲ ۳۶۴ د ۸۳ به نام حسن رضا 
چهکندی نژاد به شماره ملی ۰۶۵۱۷۶۵۴۵۵ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره عضویت 
۳۹۳۰۰۰۲۷۴۲ به شماره پروانه اشتغال ۳۹۳۰۰۰۰۳۲۰ 
به نام مصطفی حسین پور به شماره شناسنامه ۱۱۴۶۴ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

کارت دانشجویی اینجانب مهال یزدانی به شماره ملی 
۰۹۲۵۴۲۸۳۲۹ به شماره دانشجویی ۹۶۱۱۱۰۵۰۱۷۲۰۳۴ 
رشته نقشه کشی معماری مقطع کاردانی دانشگاه سپیده 
کاشانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
مف

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه صالحی منش 
 فرزند حسن به شماره ملی ۵۶۳۰۱۱۶۹۷۵ 

به شماره دانشجویی ۹۶۱۱۱۰۵۰۱۷۲۰۱۵ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

نهال عناب و زرشک
۰۹۰۱۱۲۵۱۲۰۵ ـی

شـ
فرو

نشت یابی با 
دستگاه الکترونیک

نشت یابی تاسیسات آب
 و فاضالب ساختمانی با حداقل 

تخریب و خسارت
۰۹۳۳۵۹۳۱۴۳۱ - ۰۹۱۵۹۲۶۰۱۰۵

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

الستیک اکبری
بلوار مسافر، روبروی ترمینال 

 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵
۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

انواع رنگ داخلی    ۰۹۱۵۸۶۳۴۶۹۳

نقاشی ساختمان فرزانگان

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم. 

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

ازم
نی

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  0915 داخل و خارج شهر   

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

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

09156694428- 0915163۷165 برات علیزاده

تاالر سـی کـاج

 و 
ت

ری
دی

ا م
ب

د 
دی

ل ج
سن

پر

3۲358۲۲3 - 09151634873   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام- تاالر سی کاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب امیر توتونی به شماره ملی 
۰۶۴۰۶۲۰۱۹۱ به شماره دانشجویی ۹۶۱۰۰۱۳۶۲ رشته 
تاسیسات مقطع کاردانی دانشکده سما مفقود گردیده

دی و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
قو

مف
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مرگ یک کارگر 
در معدن قلعه زری  

نفر که در حال کار در  ایسنا- یک 
معدن قلعه زری خوسف بود، صبح 
دیروز بر اثر حادثه فوت شد. شهرکی 
رئیس صمت گفت: این حادثه دیروز 
اتفاق افتاده و کارشناسان برای بررسی 
اعزام  به منطقه  ابعاد و علت حادثه 
شده اند. وی یادآور شد: هنوز اطالعی 
از چگونگی این حادثه در دست نیست 
و به محض به دست آوردن اطالعات، 

به اطالع مردم خواهد رسید.

جریمه 130میلیونی  
برای قاچاق  سیگار  

صداوسیما- متهمان قاچاق سیگار در 
طبس به پرداخت یک میلیارد و ۳۸۵ 
دولت محکوم  در حق  ریال  میلیون 
شدند. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان 
گفت: مأموران پلیس آگاهی طبس از 
دو دستگاه خودروی سواری  ۳۳۱ هزار 
و ۴۰۰ نخ سیگار کشف کردند پس از 
بررسی در تعزیرات حکومتی، متهمان 
به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

برخورد با پژو و مرگ عابرپیاده

صداوسیما- برخورد سواری پژو پارس 
فوتی  بیرجند یک  در   پیاده  عابر  با 
برجای گذاشت. رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی گفت: این حادثه دیروز در اثر 
برخورد سواری پژو پارس با عابر پیاده 
هتل  روبروی  جمهوری،  خیابان  در 
سپهر بیرجند رخ داد که سبب فوت 
شدن عابر پیاده شد. سرهنگ عباسی 
افزود: عابر پیاده، خانمی ۷۹ ساله بود که 
در مسیر اعزام به بیمارستان فوت کرد.

حوادث

دست خالی استان از مسابقات 
بسکتبال   دانشجویان  

ایسنا- در مسابقات هندبال انتخابی 
دانشجویان منطقه ۹ کشور به میزبانی 
فردوس  مهندسی  و  فنی  دانشکده 
حکیم  دانشگاه  تیم  شد،  برگزار 
سبزواری با گذشتن از سد حریفان به 
مقام اول رسیدودانشگاه های صنعتی 
شاهرود و فردوسی مشهد به ترتیب 

به مقام دوم و سوم رسیدند.

ورزشی

* یادواره شهدای دانش آموز به نام 
الله های روشن امروز با حضور ۵۰۰ 
فاطمه  سمیه،  مدارس  آموز  دانش 
زهرا، تهامی وعالمه امینی خضری 
دوران  راوی  حضور  با  بیاض  دشت 

دفاع مقدس برگزار شد.
* فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از 
کشف 2۱۰ کیلو و ۴۵۰ گرم تریاک در 

شهرستان نهبندان خبر داد.
به  طبس  در  کاال  قاچاق  متهم   *
پرداخت ۹۷ میلیون ریال جزای نقدی 

در حق دولت محکوم شد.
* رادیو خراسان جنوبی در بین مراکز 
استان های صدا و سیما، عنوان شبکه 

برتر و رتبه نخست را کسب کرد.

اخبار کوتاه

 اعالم سامانه پیش ثبت نام سفرهای زیارتی 

دادرس مقدم- سازمان حج وزیارت برای ایجاد سهولت و پیشگیری از ازدحام عالقمندان تشرف به سفر زیارتی عتبات مقدسه در دفاتر خدمات زیارتی، اقدام به ایجاد سامانه پیش ثبت نام اینترنتی عتبات 
عالیات کرده است. بر این اساس متقاضیان تشرف به عتبات عالیات که مایل به تشرف در بازه زمانی 2۴اسفند ۹۸تا ۳۰ فروردین ۹۹ هستند بارعایت موارد مشروحه ذیل و با تکمیل فرم مربوط در سایت 

atabat.haj.ir  می توانند برای خود و همراهانشان پیش ثبت نام انجام دهند. شروع ثبت نام از ساعت ۹ صبح روز چهار شنبه ۱6بهمن تا ساعت ۱6 روز جمعه 2۵بهمن خواهد بود. 

ثبت نام آزمون مدارس 
استعداد های درخشان از ۲۶ بهمن 

گروه خبر- ثبت نام آزمون مدارس استعداد های 
تا  و  شود  می  آغاز  بهمن   26 از  درخشان 
سوم اسفند ادامه دارد. بنابر  اعالم آموزش و 
پرورش استان آزمون ورودی برای پایه هفتم 
این مدارس از نوع آزمون هوش، خالقیت و 
استعداد است و به  صورت پیشرفت تحصیلی 
نخواهد بود و در پایه دهم ۵۰ درصد استعداد 
تحلیلی و ۵۰ درصد استعداد تحصیلی خواهد 
بود. تمام موارد ثبت نام، پرداخت وجه ثبت 
نام، اخذ کارت ورودی، اعالم نتایج واعتراض 
آدرس: به  نام  ثبت  سامانه ی  طریق   از 
azmoon.medu.ir داوطلبان انجام می شود.

بیمه برای سازه و تأسیسات گلخانه ها 

و  تأسیسات  پوشش،  سازه،  صداوسیما- 
ساختمان گلخانه ها در استان زیرپوشش بیمه 
قرار گرفت. مدیرصندوق بیمه کشاورزی استان 
گفت: در این نوع بیمه مدت زمان بیمه می تواند 
بر اساس روز، ماه و سال برای گلخانه داران 
تعریف شود. غنچه افزود: این نوع بیمه عوامل 
خطر آتش سوزی غیرعمد، صاعقه، انفجار، 
طوفان، سیل، تگرگ، زلزله و برف سنگین را 

تحت پوشش قرار می دهد.

۵ میلیون قطعه جوجه ریزی 
در مرغداری های بیرجند

صدا وسیما- ۵ میلیون و 26۹ هزار و ۷6۰ 
نظارت  با  گوشتی  روزه  یک  جوجه  قطعه 
این  بیرجند  دامپزشکی  شبکه  بهداشتی 
شبکه  رئیس  شد.  داده  پرورش  شهرستان 
توزیع  مقدار  این  گفت:  بیرجند  دامپزشکی 
جوجه یک روزه در ۱۰ ماه گذشته در واحد های 
مرغداری های گوشتی انجام شد. علیزاده افزود: 
برای نظارت بر تولید شبکه دامپزشکی بیرجند 
با بازدید های مستمر و نظارت های دقیق بر امر 
پرورش بهداشتی جوجه گوشتی انجام می دهد 

و به پایش بیماری در منطقه می پردازد.

»یاد ها و نماد ها« در باغ جهانی اکبریه

به مناسبت دهه مبارک فجر، نمایشگاه صنایع 
دستی با عنوان یاد ها و نماد ها به همت جمعی 
از هنرمندان استان به صورت گروهی، در محل 
نگارخانه سرو واقع در مجموعه جهانی باغ و 
عمارت اکبریه بر پا شد. به گزارش صدا و سیما، 
این نمایشگاه  تا  ۱6 بهمن از ساعت ۹ الی ۱۳ 

و ۱6 الی ۱۹ پذیرای عالقمندان است.

افتتاح 8 پروژه گردشگری 
دربیرجند

غالمی- رئیس اداره میراث فرهنگی بیرجند 
گفت: به مناسبت دهه فجر، دیروز ۸ پروژه 
گردشگری شامل یک مجتمع گردشگری، 
سفره  واحد   2 بومگردی،  اقامتگاه  واحد   ۳
خانه سنتی و 2 واحد دفتر خدمات مسافرتی 
در بیرجند افتتاح شد. فوالدی افزود: 2 واحد 
اقامتگاه بوم گردی و سفره خانه سنتی هم با 

حضور مسئوالن  افتتاح شد.
راهیابی رادیو تئاتر استان
 به مرحله نهایی تئاتر فجر

صداوسیما- رادیو تئاتر استان  به مرحله نهایی 
سی و هشتمین تئاتر فجر راه یافت. معاون 
صدای صدا و سیمای استان با اشاره به اینکه 
این اولین سالی است که رادیو تئاتر صدا و 
سیمای استان در جشنواره فجر شرکت می کند 
گفت: نمایش گروهبان جزو ۱۰ اثر منتخب در 

قسمت رادیو تئاتر قرار گرفت.

فراخوان رویداد ادبی و هنری 
»سردار آسمانی« 

استان  مساجد  کانون های  دبیرخانه  مسئول 
»سردار  ادبی  و  هنری  رویداد  برگزاری  از 
آسمانی« در استان خبر داد و گفت: اعضای 
کانون های مساجد استان برای شرکت در این 
جشنواره تا 2۵ بهمن فرصت دارند تا به سامانه 
بچه های مسجد مراجعه کنند، تصریح کرد: 
عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر به 
آدرس bachehayemasjed.ir مراجعه کنند. 
حجت االسالم سبزه کار از اجرای ویژه برنامه 
۱۰ شب ۱۰ مسجد در شهرستان های استان 
خبر داد و افزود: برپایی نمایشگاه دستاوردهای 
انقالب در  برای جشن  روستائیان و عشایر، 
روستای »مرکه« سربیشه پیش بینی شده است.

نجات منابع طبیعی استان از شر آفت ها برپایی راهپیمایی  ۲۲ بهمن در ۱۰۰ نقطه استان 

رئیس کارگروه های دهه فجر انقالب اسالمی استان . 
از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن در بیش از ۱۰۰ نقطه 
استان خبر داد. به گزارش تسنیم، حجت االسالم مالیی 
در جلسه برنامه ریزی مراسم راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن 
و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی شعار محوری 
دهه فجر امسال را “انقالب اسالمی، زنده و پویا در پرتو 
والیتمداری، جهاد و مقاومت” بیان کرد و افزود: یوم ا... 
22 بهمن با اربعین سردار دلها و همرزمانش تقارن یافته 
که راهپیمایی در سراسر استان با  محوریت تبیینی بیانیه 
گام دوم، حضور حداکثری مردم در انتخابات و سردار دلها، 
مقاومت و جهاد با شور و حضور گسترده مردم انقالبی 
استان و با عنوان “22 بهمن، حماسه حضور، عظمت ملت، 

تکریم سردار دل ها” برگزار خواهد شد.
مالیی ادامه داد: اجرای گلبانگ ا... اکبر و نورافشانی 

در دوشنبه 2۱ بهمن ساعت 2۱ از برنامه های محوری 
است که همزمان با سراسر کشور در تمامی استان نیز 
انجام خواهد شد. این مراسم در . بیرجند با تالش ویژه 
کارگروه اماکن مقدسه و ارتش استان در ساعت ۱۹:۳۰ 
در محل امامزادگان باقریه آغاز خواهد شد و پس از 
سخنرانی و مداحی، همزمان با طنین بانگ ا... اکبر، 

آسمان بیرجند نیز نورباران خواهد شد.

گروه خبر- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: 
از سال گذشته با توجه به رشد خوبی که در بارش ها 
کرد   پیدا  کاهش  ها  آفت  میزان  شدت  به  داشتیم 
در حال حاضر  افزود:  نشست خبری  در  نصرآبادی  
سطح عرصه های آلوده به آفت استان به ۹۰ هزار هکتار 
رسیده است ، در سال های گذشته ساالنه 2۰ هزار 
هکتار به عرصه های آلوده به آفت استان اضافه می شد 
که این روند امسال متوقف شد. وی ادامه داد: در دهه 
فجر امسال ۹۷ پروژه سازه در بخش منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان به 
بهره برداری می رسد که از این تعداد ۸۷ مورد سازه های 
آبخیزداری هستند، بیان کرد: با اجرای این پروژه ها ۸۰ 
روستا و آبادی پایی دست از مزایای آن و ۱۱6 منبع آبی 

منطقه نیز تغذیه می شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان اینکه به بهره 
برداری از این سازه ها ۱.۵ میلیون متر مکعب به ظرفیت 
سازه های آبخیزداری استان اضافه می شود، عنوان کرد: 
سازه های  ابگیری  ظرفیت  این حجم  با  مجموع  در 
آبخیزداری استان به ۷۹ میلیون متر مکعب رسیده است.
نصرآبادی اضافه کرد: همچنین در این دهه 2۵ طرح از 
جمله هفت طرح در بخش مرتع، پنج طرح در بخش 

بیابان و سه طرح در بخش جنگل ها افتتاح می شود.

بیابانزدایی در ۵ هزار هکتار 
وی  همچنین از اختصاص ۷۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
متر مکعب اعتبار به طرح های بیابان زدایی استان خبر 
داد و گفت: از این محل اجرای حدود پنج هزار هکتار 

طرح های بیابان زدایی اجرا شده است.

سین دهه فجر

16 پروژه راه و شهرسازی برای دهه فجر

مدیرکل راه وشهرسازي استان گفت : همزمان با دهه مبار فجر ۱6 پروژه راه وشهرسازي شامل ۷ پروژه  راه روستایی و ۴ پروژه بازآفریني 
 شهري افتتاح  و ۴ پروژه باند دوم  ویک پروژه آماده سازي تأمین زمین طرح اقدام ملي مسکن در دهه مبارک فجر دراستان کلنگ زني 
مي شود. مهدي جعفري افزود: افتتاح ۴2 کیلومتر راه روستایي در سطح استان درقالب ۷ پروژه با مجموع اعتبار ۱62 میلیارد ریال،۴ پروژه 
درحوزه بازآفریني شهري در استان با اعتباري حدود ۱2 میلیارد ریال و کلنگ زني ۴ پروژه  باند دوم درمحورهاي استان بطول ۸۳ کیلومتر وبه 

مبلغ 2۵۰2 میلیاردریال، از مهمترین برنامه های این اداره کل در دهه فجر است. 

ساماندهی ۸۵ درصد گلزارهای شهدا دراستان 

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی با اشاره به ساماندهی گلزار شهدای استان، گفت: تاکنون ۸۵ درصد از گلزارهای شهدا در 
استان ساماندهی شده است. به گزارش فارس، حجت االسالم عزیزی با بیان اینکه به مناسبت چهل و یکمین فجر انقالب اسالمی شش پروژه 
ساماندهی و بهسازی گلزار شهدا در استان افتتاح می شود، تصریح کرد: اعتباری که برای این پروژه ها هزینه شده یک میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال 
است. عزیزی خاطرنشان کرد: گلزارهای شهدا در روستای القار، بجد، بیرجند، روستاهای میان آباد، ده محمد، محمدآباد هودر شهرستان طبس و 

روستای کاریزنو شهرستان خوسف در ایام ا... فجر به بهره برداری می رسد.

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

 پروژه گردشگری روستای تاریخی اصفهک 
 TO DO Award برنده شهرستان طبس 
2۰2۰ کشور آلمان شد. به گزارش صداوسیما، 
و  فرهنگی، گردشگری  میراث  اداره  رئیس 
صنایع دستی شهرستان طبس گفت: جایزه 
جهانی to do را همه ساله انستیتو جهان گردی 
و توسعه در برلین آلمان به طرح ها و برنامه های 

گردشگری اهداء می کند.
طریق  از  ساله  هر  افزود:  بهبهانی  رسول 
فراخوان عمومی و بررسی تمام طرح های 

پروژه ای  به  کشورها  همه  از  گردشگری 
اهداء می شود که فعال در حوزه مشارکت 
در گردشگری باشد و سودآوری حاصل از 
این پروژه به مردم محلی تعلق گیرد. وی 
گفت: زیست محیطی بودن و نبود تبعیض 
برای  دیگر شاخصه های مهم  از  جنسیت 

دریافت این جایزه است.
بهبهانی افزود: این جایزه در یکی از بزرگترین 
 itbberlin دنیا  گردشگری  نمایشگاه های 
در اوایل ماه مارس از طرف این مؤسسه و 

در برلین به اصفهک اهدا شده و همچنین 
گردشگری  بزرگ  رویداد  این  در  اصفهک 
فرصت ارائه پروژه خود را خواهد داشت. وی 
گفت: طرح گردشگری روستای اصفهک به 
فینال جایزه »to do« یکی از هفت طرح 

فینالیست جایزه جهانی to do بوده است.
اصفهک از زیباترین و سالم ترین بافت های 
تاریخی  روستایی شهرستان طبس است 
تاریخی  بافت های  ملی  فهرست  در  که 

کشور نیز ثبت شده است.

طرح گردشگری »اصفهک« جایزه بین المللی گرفت
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سربازی - استاندار  به همراه جمعی ازمعاونین، 
کلی  مدیران  و  استانداری  ستادی  مدیران 
استانی با سفر به  فردوس شش پروژه شاخص 
این شهرستان را با ۷ میلیارد تومان افتتاح و یک 

پروژه را  کلنگ زنی کرد.

استاندار گل زد
به گزارش خبرنگار آوا، در مراسم بهره برداری از 
دو زمین چمن مصنوعی در باغشهر اسالمی و 
باغستان، استاندار برای دقایقی همراه نوجوانان 
پا به توپ شد و در حالی که مدیر کل ورزش 
و جوانان درون دروازه ایستاده بود توانست با 
شلیک توپ آن را پس از برخورد به تیرک 
عمودی، وارد دروازه کند. مدیر کل ورزش و 
جوانان درمراسم بهره برداری از این دو پروژه 
اعتبار هزینه شده برای این دو زمین های چمن 
مصنوعی را ۹۰۰ میلیون تومان اعالم کرد. 
همچنین در ادامه پانسیون پزشکان بیمارستان 
حضرت رسول با اعتبار ۳ میلیارد و 2۰۰ میلیون 
تومان به بهره برداری رسید استاندارهمچنین 

را  باغشهراسالمیه  کریمیان  شهید  مدرسه 
با اعتبار یک میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان 
که در دو طبقه احداث شده افتتاح کرد.وی 

سپس یک واحد پرورش بوقلمون با ظرفیت ۴ 
هزارقطعه و اعتبار یک میلیارد تومان که ۳۹۰ 
میلیون تومان آن تسهیالت بوده را افتتاح کرد. 

افتتاح دپارتمان گوهر تراشی 
دپارتمان  فردوس،  در  معتمدیان  همچنین 
تحصصی گوهر تراشی واقع در مرکز فنی و 

حرفه ای این شهرستان را با اعتبار یک میلیارد 
و 2۴۰ میلیون تومان افتتاح کرد.

عملیات اجرایی گاز رسانی به پنج روستای 

با حضور  نیز  فردوس  عشایری شهرستان 
استاندار و هیئت همراه با اعتبار اولیه 6 میلیارد 
تومان آغاز شد. استاندار همچنین از مرکز 

مکانیزه پرورش بلدرچین نیز بازدید کرد و از 
نزدیک با مشکالت این مرکز آشنا شد. بر 
اساس این گزارش دیروز با حضور امام جمعه، 

فرماندار و جمعی از مدیران  این شهرستان 
پروژه آبرسانی به روستای گردشگری پلند با 
اعتبار ۹6 میلیون تومان که بصورت جهادی 
در ظرف مدت یک هفته به پایان رسیده 
بود افتتاح شد. دو خانه متعلق به افراد تحت 
پوشش کمیته امداد هم در روستای خانکوک 
اعتبار ۱۳۰  با  در مجموع  فردوس  و شهر 
میلیون تومان به بهره برداری رسید. پروژه 
آبیار کم فشار مربوط به یک چاه کشاروزی 
اعتبار۴۰۰  با  نیز  چهنو  و  کجه  منطقه  در 
زمین  هکتار  سطح ۷۵  در  تومان  میلیون 
افتتاح شد. کلنگ زنی اورژانس ۱۱۵ روستای 
در منطقه عشایری کجه و چهنو و عملیات 
اجرایی مرکز نجوم و ستاره شناسی روستای 
گردشگری پلند با اعتبار اولیه ۳۵۰ میلیون 

تومان نیز آغاز شد.
استاندار در بدو ورود به فردوس با حضور در 
گلزار شهدای بهشت اکبر به مقام شامخ شهدا 
ادای احترام کرد و با حضور در منزل شهید 

ناظری با خانواده این شهید دیدارکرد.

هدیه  7 میلیاردی فجر برای فردوس
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فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( با انتقاد از ترک 
روابط  برخی  توسط  نشست  زودهنگام 
عمومی های دستگاه های اجرایی گفت: این 
نشست یک کار سازمانی بوده و حضور در آن 
باید فرهنگ سازی شود. به گزارش ایرنا، سردار 

قاسمی در جمع مدیران روابط عمومی دستگاه 
های اجرایی و نظامی با بیان اینکه برای کار 
در ستاد امر به معروف و نهی از منکر فارغ 
از وظایف سازمانی باید وقت گذاشت افزود: 
مدیران روابط عمومی و حراست باید برای 

نه  باشند  داشته  تالش  ادارات  سالم سازی 
اینکه مثل برخی سازمان های بزرگ همچون 
بیمارستان ها، پادگان ها و دانشگاه ها منتظر 
باشند از بیرون کسی برایشان امر به معروف 
و نهی از منکر کند. وی ادامه داد: ساختار امر 

به معروف و نهی ازمنکر ایجاد شده است ولی 
زمینه  این  در  اجرایی  دستگاه های  اقدامات 
منسجم نیست چرا که آثار غیرمعروف را نباید 

شاهد باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان هم گفت: آزادی 

کلمه ای است که از آن برداشت های متضادی 
می شود. حجت االسالم عبادی ادامه داد: افراد 
در حریم خصوصی خود هر عملی را انجام 
دهند و مزاحمتی برای همسایه خود ایجاد 
نکنند کسی نمی تواند مانع ان ها شود اما در 

انتقاد فرمانده سپاه از ترک زودهنگام نشست امربه معروف

افتتاح زمین چمن فردوس با شوت توپ به دروازده



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 على علیه السالم فرمودند:

ْغُه لِلُْمِهمَّ اِنَّ َرأیََک ال یَتَِّسُع لُِکلِّ َشٍئ فََفرِّ
فکر تو گنجایش هر چیز را ندارد، پس آن را براى آنچه «مهم» است، فارغ گردان.

(غررالحکم: ج2، ص606)
 

وضعیت مطلوب  بیمه سالمت در پرداخت مطالبات
مدیرکل بیمه سالمت عنوان کرد: 

محمودآبادى- هر کارى که در حوزه درمان 
انجام مى شود باید براى تسهیل کار مردم 
و هر اتفاق خوبى در این حوزه باید براى 

مردم باشد.
گوییم،  مى  سالمت  بیمه  درباره  وقتى 
ها  از صندوق  کدام  هر  عملکرد  به  باید 
صندوق  بپردازیم.  آن  خاص  کارکرد  و 
روستایى،صندوق ارجاع یک،صندوق بیمه 
اینها  از  کدام  هر   ... و  همگانى  سالمت 
کارکردهاى متفاوتى دارد که باید تشریح شود.

مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبى در 
چهارمین روز از دهه فجر و تشریح فعالیت هاى

گفت:     مطلب  این  اعالم  با  سازمان  این 
بهترین کارى که در این چند سال انجام شده 
است،بحث الکترونیکى شدن پرونده هاى 
سالمت بوده که حجم زیادى از مشکالت 

هزینه اى و اعتبارى را کاهش داده است.
دکتر اربابى نکته مثبت دوم را اجراى طرح 
استحقاق سنجى عنوان کرد که تاکنون از  
سه هزار و 486 مورد ثبت نام شده، سه 
هزار و 424 پیامک دریافت کردند و هزار 
و 184 نفر در استان شامل بیمه رایگان 
براى  نام  ثبت  شرایط  درباره  وى  شدند. 
استحقاق سنجى گفت: در کل استان 30 
دفتر پیشخوان دولت با بیمه سالمت قرارداد 
دارند و شهروندان مى توانند با مراجعه به 

این دفاتر در طرح استحقاق سنجى شرکت 
کنند.

گزارش پرداخت ها
جنوبى  خراسان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
در بخش دیگرى از سخنانش به بهبود 
شرایط پرداخت بدهى به بیمارستان ها 

بیمه  افزود:  و  داد  خبر  ها  داروخانه  و 
بخش  در  را  مطالبات  استان،  سالمت 
دولتى دانشگاهى 5 ماه اول سال را به 

طور کامل پرداخت کرده است.
دکتر اربابى افزود: عالوه بر این از بدهى 
درصد  نیز 70  ماه  آبان  و  مهر  شهریور، 

خصوص  در  وى  است.  شده  پرداخت 
موسسات  دانشگاهى،  غیر  موسسات 
خصوصى و خیریه نیز اعالم کرد: با این مراکز

تا شهریور ماه تسویه حساب کرده ایم. 
اربابى تاکید کرد: امروز در بهترین شرایط 

پرداخت در طول سنوات اخیر هستیم.

درخواست تحقق
100 درصدى اعتبارات

نمایندگان  کرد:  امیدوارى  اظهار  وى 
به  را  سالمت  بیمه  اعتبارات  مجلس 
تا صد  کنند  پیگیرى  بودجه  در  نحوى 
شده   گرفته  نظر  در  اعتبارات  درصد 

سال 99 محقق شود. 
عالوه  بتوانیم  اگر  کرد:  تاکید  اربابى 
پرشک  و  ارجاع  سیستم  روستاها،  بر 
خانواده را در شهرها نیز عملیاتى کنیم، 
تر  موفق  پیشگیرى  خدمات  سطح  در 
زیادى  عده  امروز  که  چرا  بود  خواهیم 
از شهرنشینان نسبت به وجود برخى از 
و  دیابت  جمله  از  پنهان  هاى  بیمارى 
اطالعند. بى  خود  بدن  در  خون  فشار 
خدمات  تکمیل  با  است:  معتقد  اربابى 
نیز  درمان  هاى  هزینه  پیشگیرى 
کاهش مى یابد و زندگى مطلوب ترى 

خواهیم داشت.
بیمه  هاى  برنامه  جلسه  این  ادامه  در 
شد  اعالم  فجر  دهه  ایام  در  سالمت 
و  قاین  از  مدیریتى  بازدید  شامل  که 
نهبندان، دیدار با خانواده شهدا، مراسم 
کوهپیمایى براى خانواده کارکنان بیمه 
هاى  برنامه  در  فعال  حضور  سالمت، 
و  دارت  مسابقات  برگزارى  استانى، 
بانوان  ویژه  خوانى  کتاب  و  تیراندازى 

و ... بود.
صورت  در  شهروندان  است،  گفتنى 
در  مشکل  یا  سوال  گونه  هر  داشتن 
حوزه بیمه سالمت مى توانند با شماره 

1666 تماس بگیرند. عکس ها :  هنرى

قابل توجه همشهریان محترم 
ضمن تبریک ایام ا... دهه فجر با مراجعه به مرکز معاینه فنى موقوفه بنگاه آبلوله

در روزهاى 19، 20 و 21 بهمن ماه از 20 درصـد تخفیف برخوردار شوید.

ساعت کارى : 7/30 الى 18/30

بیرجند – ابتداى خیابان آیت ا... غفارى – پشت پمپ بنزین شعله
 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

شرکت توسعه گران عمران ستاد
 متعلق به ستاد اجرایى فرمان حضرت 
امام (ره) در نظر دارد: ساخت پروژه 318 
واحد مسکونى واقع در شهر بیرجند را 
از طریق مناقصه عمومى در دو فاز (فاز 
اول 186 واحد و فاز دوم 132 واحد) به 

دو پیمانکار مستقل واگذار نماید. 
لذا از پیمانکاران و انبوه سازان مسکن واجد
صالحیت دعوت مى گردد جهت دریافت
اسناد مناقصه از روز دوشنبه 1398/11/14

لغایت روز چهارشنبه1398/11/23 به 
سایت  www.tgos.ir مراجعه نمایند.
به  پیشنهادات  تحویل  مهلت  آخرین 
تهران،  نشانى  به  شرکت  دبیرخانه 
بوستان  خیابان  پاسداران،  خیابان 
دهم، پالك 135 ساعت 16 روز شنبه 

1398/11/26 مى باشد. 

آگهى مزایده  هاى عمومى شماره  هاى 1-98 ، 2-98 ، 3-98 ، 4-98 ، 5-98 ، 6-98آگهـى مناقصه عمومـى 
شرکت آب و فاضالب روستایى خراسان جنوبى در نظر دارد: کاالهاى خود را به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده 

با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) به صورت الکترونیکى واگذار نماید.

مبلغ تضمین مبلغ پایهموضوعشماره
ساعت 

بازگشایى
125,000,00012 ریال2,500,000,000فروش دو دستگاه موتور برق ژانراتور 1- 98
147,000,00012:05 ریال2,936,692,000فروش 273 دستگاه انواع پمپ و الکتروپمپ مستعمل2- 98
59,000,00012:10 ریال1,178,391,077فروش 360 ردیف اتصاالت و اجناس بال استفاده3- 98
44,000,00012:15 ریال677,395,800فروش 1302 دستگاه کنتور و شیر برنجى کپسول گاز کلر مستعمل4- 98
55,000,00012:20 ریال1,087,245,000فروش 40 مورد انواع لوله مستعمل ، در جنس و سایز مختلف5- 98
831,000,00012:25 ریال16,602,147,528فروش حدودا 233836 متر لوله هاى مدفون در جنس و سایزهاى مختلف 6- 98

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1398/11/16 لغایت 1398/11/20 
تاریخ بازدید: از 1398/11/16 لغایت 1398/11/30 از ساعت 8 صبح الى 14

 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تاریخ 1398/11/30 ساعت 14    تاریخ بازگشایى: 1398/12/01
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد :

1 -  برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 
(در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایى پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده 

و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد .
2 -  پیشنهاد مى گردد با توجه به تنوع کاال هاى مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید .

3 - عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 41934 - 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir ) بخش ” ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار مى باشد. براى کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مزایده  و 
مشخصات آن به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی (www.abfar-kj.ir) و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

 (iets.mporg.ir) مراجعه ویا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقی و قراردادها و یا اداره پشتیبانى و خدمات عمومى تماس حاصل فرمائید.   

امور حقوقى و قراردادها - شرکت آب و فاضالب روستایى خراسان جنوبى

شماره: 67/953
تاریخ: 1398/11/15

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب 

روستایى خراسان جنوبى


