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5باد و سرما در راه است5 امنیت دهه ۹۰، هدیه شهدای مرزبانی۳۱2 واحد تولیدی استان به چرخه تولید بازگشت

قمار، بازی پلید 
خانمان بر انداز

شاید از پلیدترین انواع آسیب های 
اجتماعی باشد که مدت هاست در 
بیرجند از آن چیزهای زیادی شنیده 
ام؛ »قمار«. بازی بی نهایت کثیفی 
که طناب داریست نه تنها بر گردن 
قمار باز، که بر گردن خانواده  ها و 
همسران و فرزندانشان و البته تیشه 
 بر ریشه اقتصاد ما. مدت هاست 
می شنوم که در گوشه و کنار این 
شهر، محفل های شوم و پاتوق های 
سیاهی برپا می شوند که تا پاسی از 
 شب ، سایه ... مشروح در صفحه 2

تعیین تکلیف ۳8 کیلومتر کریدور شرق

بازگشت شهردار 
به زمین صنوف 
آالینده

تازه ترین شنیده های انتخاباتی  استان
دو هفته مانده به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی همچنان برخی  اقدامات که روح قانون را زیر سوال 
می برد در عملکرد برخی داوطلبان قانون گذاری آینده کشور پر رنگ است. بررسی برخی شنیده ها از فضای انتخاباتی 
استان، اهداف این تخلفات را رد زنی می کند. از طرفی این شرایط در حالیست که مدیرکل دادگستری استان در 
آخرین نشست خبری خود از خالء قانونی برای برخورد با این موضوعات سخن می گوید ... مشروح در صفحه ۳

محاسبه استثنایی تعرفه پروانه ساخت برای صنوف آالینده در شورای شهر رأی گرفت. دو هفته قبل در جلسه شورای 
شهر خبرهای شوکه کننده ای از تصمیمی سخت برای اعضای صنوف آالینده منتشر شد. تصمیمی که خواب آرام را 
از افرادی که پول ها داده بودند تا زمین تحویل بگیرند، گرفت و البته تعرفه عوارض ساخت و سازی که در همان ابتدا 
باعث شد رئیس و نمایندگان اتحادیه صنوف آالینده دست اعتراض شان را در شورا باال ببرند. موضوع از این مهمتر 

بحث سند زدن زمین ها به نام اصناف بود که شهردار بحث معارض داشتن و ... مشروح در صفحه 2

ضرب االجل تشکیل پرونده ساخت و ساز در شهرک کارگاهی

انا هلل و انا الیه راجعون
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

بزرگ خاندان، موذن و خدمتگزار اهل بیت )ع(  مرحوم مغفور

 شادروان حاج رجب آبدار
 را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان محترم می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز یکشنبه ۹8/۱۱/۲۰ 
ساعت ۱۵ از محل مسجد جامع شهرستان خوسف

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی موجب شادی روح
 آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خاندان آبدار و سایر بستگان

تقدیر نامه 
اول از همه شکر خدای را که برای ادامه حیات فرزندم پزشکی به تمام معنا 

مومن و متخصص سر راهم قرار گرفت، در ثانی تشکر خالصانه دارم از 

جنـاب آقـای دکتـر قائمـی 
که در این عمل بسیار حساس و نادر پانزده ساعت تالش در اتاق عمل را تحمل 

نمودند و اخالص و بی ادعایی ایشان که بر هیچ کس پوشیده نیست
منتی بر من و همه شهروندان این شهر.

از طرف چاپاری افین

حجت االسالم و المسلمین آقای کاظم محمد نیا
تالش و اهتمام مخلصانه انسان های نیک سیرت و مومنان پاک نهاد در مسیر اعتالء و ترویج 
فرهنگ غنی اسالم بی تردید قابل ستایش است و کوشش وارستگانی که توان خویش را مصرف 

آگاهی بخشی و روشنگری در عرصه معارف مکتب رهایی بخش اسالم و اهل بیت
 عصمت و طهارت علیهم السالم می نمایند در پیشگاه حق تعالی ماجور و ثابت خواهد بود. 

 بدینوسیله ضمن ارج نهادن به همکاری های همه جانبه شما در مسجد حضرت ابوالفضل )ع(
 مهرشهر در خصوص اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و مذهبی مراتب تقدیر
 و تشکر از جناب عالی داریم و توفیقات روز افزون شما را از خداوند متعال مسئلت داریم.

هیئت امنای مسجد حضرت  ابوالفضل )ع( مهرشهر ، جمعی از اهالی و نمازگزاران

جناب آقای مهندس مهدی باقری 
مدیر محترم مرکز کامپیوتر ایلیا  و گروه بازرگانی مهدی باقری 

عضو محترم هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان جنوبی

افتخار کسب رتبه اول نمایندگی فروش شرکت گرین برای دو سال متمادی )۹۵ و ۹6( 
در بین شهرستان های کشور و  نیز کسب عنوان نماینده برتر خدمات پس از فروش

 در بین دفاتر خدمات گرین بین تمام شهرستان های کشور در سال ۱۳۹7 
توسط مرکز کامپیوتر ایلیا را خدمت شما تبریک می گوییم. 

هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان جنوبی

»من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق«

ایزد منان را سپاسگزاریم که در غمناک ترین روزهای زندگی مان ما را از نعمت حضور دوستان و سرورانی 
مهربان بهره مند ساخت که همدردی شان التیامی است بر دل های داغدیده ما. ابراز همدردی

و بذل محبت شما عزیزان با حضور در مراسم و مجالس ترحیم مادرم

 مرحومه حاجیه رقیه رحیم آبادی
 و یا ارسال گل و پیام های تسلیت موجبات غرور و افتخار این حقیر را فراهم نمود که سزاوار قدردانی و سپاسگزاری 
 است. لذا بدینوسیله از مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان جناب آقای جعفری گیو 
و همکاران شان، مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی جناب آقای اشرفی و همکاران شان، مدیر 
عامل محترم انتقال خون استان جناب آقای دکتر عاملی و همکاران ، کانون های پیشکسوتان آموزش 
و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی، دوستان و اقوامی که از شهرهای تهران، زاهدان، مشهد و قاین قدم رنجه 

فرمودند و همسایگان معظم مدرس 7 ، بهشتی 14 ، خیابان نصر )ساختمان نجال( 
صمیمانه تشکر می نماییم.

حسنی اکبریه - بهلگردی

جناب آقای مهندس باقری
 کسب رتبه نماینده اول فروش شرکت گرین برای دو سال 
متمادی دیگر در بین شهرستان های کشور و برای اولین بار 
کسب عنوان نماینده برتر خدمات پس از فروش در بین دفاتر 
 خدمات گرین بین تمام شهرستان های کشور در سال ۹7 
ایلیا( کامپیوتر  )مرکز  باقری  مهدی  تجاری  گروه   توسط 

 را خدمت شما و همه همکاران محترم تبریک می گوییم
همواره در پناه حضرت دوست، سالم و شاد باشید. 

 سید علیرضا حسینی - مشاور توسعه دولت الکترونیک سازمان توسعه تجارت ایران

هم استانی های عزیز قبل از سکونت در منازلی که بازسازی شده اند از ایمنی آن توسط مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان اطمینان حاصل نمایید.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان خراسان جنوبی

به یک زوج جهت کار و نگهبانی و یک کارگر ساده  در کارخانه 
و باغ ویال واقع در مشهد  نیازمندیم. 
همراه بـا بیمه تامین اجتماعی 

تلفن تماس: ۰۵۱۳۲۴۶۳۴۶۴  ۰۹۱۵۵۰۰۴۰۲۷ 
ساعت تماس: ۱۰ صبح الی ۱۴

مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت اول
شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه ای به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

رشته و حداقل رتبه پیمانکاریمدت اجرانوع تضمین و مبلغ )ریال(برآورد پروژه )ریال(موضوعشماره فراخوان

عملیات تکمیل سالن الحاقی ۲۰۹8۰۰۵۳6۱۰۰۰۰۲۳ 
شماره ۲ فرهنگسرای 

شهرداری بیرجند مطابق 
نقشه ها و جزئیات اجرایی 
پیوست در اسناد مناقصه

ضمانت نامه معتبر به مبلغ 7/۵۳6/8۰۴/۱۱۰
۳77/۰۰۰/۰۰۰ ریال طبق نمونه 

مندرج در اسناد مناقصه

کلیه شرکت هایی که تواما دارای ۴ ماه
رتبه حداقل ۵ ابنیه و تاسیسات 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور باشند می توانند در مناقصه 

مذکور شرکت نمایند

۱. محل تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری٢. کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  برگزار می گردد. ۳. مهلت و محل 
دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ ۹۸/11/٢۰ تا ساعت 1۹ مورخ ۹۸/11/٢4  از طریق سامانه ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند. 
۴. مهلت ارسال پیشنهاد و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 14/۳۰ مورخ ۹۸/1٢/۰۶ ۵. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 14/۳۰ مورخ ۰7/۹۸/1٢  
 می باشد. 6. نشانی مناقصه گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری مرکزی – تلفن: ۰۵۶۳1۸۳۰1۰٢ 7. مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل 
ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمنا جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند، خیابان شهید مطهری، سازمان صنعت و معدن 

محمد علی جاوید - شهردار بیرجندمراجعه و یا با شماره ۰۵۶۳٢٢٢1٢٢۰ تماس حاصل نمایند. 

 

 

 

برای آنکه جنگ نشود، 
باید قوی شد

رهبرمعظم انقالب:

صفحه  ۶

امیدواریم  اصولگرایان
 دوپینگ نکنند!

خباز:

رفراندوم درمورد نظارت 
استصوابی توجیه عقلی ندارد

شریعتمداری:

صفحه  ۶

صفحه  ۶

فروشگـاه عصـر جدیـد  )اصـالت(
قیمت های باورنکردنی و استثنایی به مناسبت عید نوروز ۹۹

پوشـک کـوکـومی 
دوبل ۴۰۰۰۰ === ۳۱/۵۰۰       نرمال ۱۲۰۰۰ === 7/8۰۰ 

آدرس: سجادشهر- امامت – جنب آتش نشانی  
نرسیده به خیابان رضوی    تلفن: ۰۹۱۵86۲۰۱۰۳

شروع تخفیفات افتتاحیه از ۵ تا ۵۰ درصد

صفحه 5
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قمار، بازی پلید 
خانمان بر انداز! 

*هرم پور

شاید از پلیدترین انواع آسیب های اجتماعی 
باشد که مدت هاست در بیرجند از آن چیزهای 
بازی بی نهایت  ام؛ »قمار«.  زیادی شنیده 
کثیفی که طناب داریست نه تنها بر گردن 
قمار باز، که بر گردن خانواده  ها و همسران 
و فرزندان شان و البته تیشه بر  ریشه اقتصاد 
ما. مدت هاست می شنوم که در گوشه و 
کنار این شهر، محفل های شوم و پاتوق های 
از شب،  پاسی  تا  برپا می شوند که  سیاهی 
سایه تیره بُرد و باخت های مادی را چون 
 ابری مسموم بر سر خانواده ها می کشانند 
 و آرامش و آسایش را یکجا به غارت می برند.  
 قمار، در اسالم حرام است و هر پول و لقمه ای 
از آن بی نهایت بی برکت. از نظر اقتصادی 
نیز قمار، معروف به فرآیندهای باطل و فساد 
انگیز و محکوم به شکست است. حتی در 
قمار  اسالمی،  غیر  کشورهای  از  بسیاری 
محکومیت  با  حتی  یا  و  سخت  شرایط  با 
مواجه  قماربازان  برای  موانع طوالنی  و  ها 
حرام،  این  بودن  شنیع  و  خباثت  از  است. 
شنیدن  اندازه  به  هم  باز  بگوییم  چه  هر 
دردهای اعضای خانواده و دوستان نزدیک 
یک قمارباز اثرگذار نیست. شنیدن درد دل 
 های همسری که از خوردن لقمه حرام در 
قمار  شوهرش  و  دارد  واهمه  اش  زندگی 
که  فرزندی  های  رنج  شنیدن  کند،   می 
خانه  به  حالل  پول  پدرش  داند  می 
خانواده هایی  نامه  غم  شنیدن  و  نمی آورد 
در  شان  جوانان  می بینند  و  می دانند   که 
را  شان  آبروی  و  مال  شبانه،  قمارهای 
بگویند. کسی  توانند  نمی  هیچ  و  می بازند 
اعتیاد  خطر  با  دارد  قماربازی  مشکل  که 
اعتیاد  این  در  روبروست.  نیز  قماربازی  به 
اعتیاد،  دیگر  انواع  مانند  درست  خاص، 
اختالل  دچار  مغز  پاداش دهی   سیستم 
می شود. عموماً معتاد برای اینکه اعتیاد خود 
را پنهان کند شروع به دروغ گفتن به خانواده 
با گذشت زمان  و دوستانش هم می کند.  
باید  که  هستند  قمارباز  خویشاوندان  غالباً 
مشکل مالی ناشی از قماربازی او را حل کنند 
و این امر به بسیاری از روابط موجود آسیب 
می رساند. هنگامی که قماربازی به مهمترین 
به  ارتکاب  شد،  تبدیل   فرد  یک  موضوع 
جرائم برای به دست آوردن پول نیز برای 
او  آسانتر است. پیامد این جمله های کوتاه، 
مسئوالنی  اما  باشد.  انکار  شاید  و  نگرانی 
که  غیرمعذوری  مأموران  و  بدانند  باید   که 
می باید ببینند، می دانند و می بینند که چه 
از  بعضی  برای  وقوع  حال  در  ای  فاجعه 
بنیان  قمار،  است.  شهر  این  های  خانواده 
بعضی خانواده ها  و اساس آبرو و حیثیت 
برخی دیگر از آنها را بر باد داده است. چه قمار 
 را از جنبه تخلف اقتصادی و فساد مالی اش 
ببینیم و چه از منظر حرام شرعی و اخالقی 
را  ذیربط  مسئوالن  خیالی  بی  قطعاً  اش، 
برنمی تابد. باید کاری کرد، باید چیزی گفت 
و چیزی نوشت، باید حرکتی کرد و اقدامی را 
آغاز نمود. رسالت هر دلسوزی و تکلیف هر 
رسانه ای، زیر ذره بین بردن چنین مسائل 
ریز و درشتی است که همه نمی بینند و یا 
همه نمی دانند که اگر این تکلیف را هم از 
همه  را  آنچه  درباره  نوشتن  بگیرند،  رسانه 
می دانند و می بینند را چه سودیست؟ این 
آسیب اجتماعی پلید، هرچند فراگیر نیست و 
هر چند در شهر مذهبی همچون بیرجند، سر 
و صدای زیادی به پا نکرده، اما آرام آرام در 
حال دواندن ریشه های شوم و در حال نشو و 
نمای غده های سرطانی خود در زیر پوست 
شهر است؛ چه در فضای مجازی و چه در 
قضایی،  محترم  مسئوالن  واقعی.  فضای 
انتظامی و فرهنگی و اجتماعی شهر به هوش 
باشند و حساس. در شهر، هر روز اتفاقاتی 
بر  را  غفلت  که  است  دادن  روی  حال   در 
نمی تابد، اتفاقاتی که آرام آرام زمینه های 

تغییر سبک زندگی ما رقم می زنند.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

یکشنبه * 20  بهمن 1398*  شماره 4565 

۳۱ واحد تولیدی استان به چرخه تولید بازگشت

ایرنا - سرپرست شرکت شهرک های صنعتی  استان گفت: از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون 31 واحد صنعتی و تولیدی استان که به دالیل مختلف تعطیل شده بودند، مجدد به چرخه تولید 
بازگشت. عابدینی در حاشیه آغاز فعالیت مجدد ۲ واحد تولیدی شهرک صنعتی بیرجند افزود: با فعالیت دوباره این واحدهای صنعتی ۲۲0 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام و زمینه اشتغال 3۶0 
نفر مجدد فراهم شد. وی با بیان اینکه بیش از ۷0 درصد واحدهای تولیدی  این شهرک فعال است گفت: عارضه یابی واحدهای غیرفعال شهرک های صنعتی استان در دستور کار قرار دارد.
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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

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید
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انجام ثبت و تغییرات شرکت، انجام ثبت های اینترنتی دانشگاه ها
انجام پروژه های دانشجویی، پرینت کارت ورود به جلسه آزمون ها

جستجوی مقاالت ، ترجمه متون، طراحی
pawer point - photoshap - spss  : کار با نرم افزارهای

@ noavarannet
نوآوران نت
خیابان پاسداران،جنب اداره پست / ۳۲۲۳4501

آگهی تجدید مناقصه )نوبت اول(
 شهرداري درح در نظر دارد: نسبت به جدول گذاري، زيرسازي و آسفالت معابر شهر درح و همچنين احداث بوستان شهري را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران 
با صالحيت واگذار نمايد،لذا مناقصه گراني كه تمايل به حضور در اين مناقصه ها را دارند بايستي از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir در مهلت مقرر 

اقدام نمايند.

موضوعشماره فراخوان در سامانه ستادرديف

توسعه و بهبود شبكه حمل و نقل درون شهري12098090937000003

ایجاد توسعه فضاي سبز و پارک هاي عمومي22098090937000004

پرداخت اين مناقصات از محل اعتبارات تملك دارايي هاي 
سرمايه اي خواهد بود.براي اطالعات بيشتر به اسناد مناقصه 

رجوع كنيد.
حسین مقیمي – شهردار درح

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860308001004070- 1398/10/30 هيئت اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای رضا دستی 
گردی فرزند عيسی به شماره شناسنامه 105 صادره از بيرجند و شماره ملی 0650528271 نسبت به ششدانگ يك قطعه باغ منزل به 
مساحت2157/34 مترمربع قسمتی از پالک 1405- اصلی بخش دو بيرجند از محل مالكيت آقای سيد حسن ميرحسينی  محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/5      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/20
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغييرات شركت توليدی مصالح ساختمانی 
ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  شرق  شمال 
به   10360025501 ملی  شناسه  و   814
مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
1398/09/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- آقای 
علی ناصح به شماره ملی 0651794171 و آقای 
مجيب ناصح به شماره ملی 5639710896 و خانم 
 طاهره هادی نژاد به شماره ملی 0650493087 
مدت  برای  مديره  هيئت  اصلی  اعضای  عنوان  به 
به  انتخاب شدند. 2- خانم سميه غالمی  دوسال 
شماره ملی 0651831032 به عنوان بازرس اصلی 
و خانم مليحه اكبری به شماره ملی3621580001 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت يك سال 
آوای خراسان  روزنامه  انتخاب گرديدند. 3-  مالی 
جنوبی جهت درج آگهی های شركت انتخاب شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )756881(

فراخوان مناقصه عمومی ۲۰۹۸۰۰۱۴۲۰۰۰۰۰۰۲ همزمان با ارزیابی 
کیفی )فشرده( یک مرحله ای

مناقصه گذار: اداره کل پست استان خراسان جنوبی 
 موضوع مناقصه: واگذاری خدمات عمومی، نظافت، تخليه، بارگيری، امور نامه رسانی و رانندگی  
اداره كل پست استان خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی )فشرده( 
خدمات انجام امور نظافت تخليه و بارگيری و نامه رسانی اداره كل و خدمات انجام امور نظافت و باربری 
 ادارات تابعه سطح استان به شماره 2098001420000002 را در سال 99 مطابق با شرايط عمومی ، 
فنی و طرح قرارداد از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاری 
مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و مطابق ساير شرايط مندرج در اسناد انجام خواهد 
شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت 
گواهی امضای الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 

11/19/ 98 می باشد. 
 1. مهلت دریافت اسناد: از تاريخ اولين روز درج آگهی 98/11/19  لغايت 98/11/26  به مدت 7 روز.
2- مهلت زمانی ارسال تحویل اسناد: از تاريخ 98/11/26 به مدت 14 روز تا پايان وقت اداری روز 
پنجشنبه  مورخ 98/12/8 می باشد و به اسناد و مداركی كه بعد از تاريخ فوق و اصل شود هيچگونه ترتيب اثری 
 داده نخواهد شد.  3- زمان بازگشایی پاکت ها )الف، ب، ج(: روز يكشنبه مورخ 98/12/11  ساعت 9
4- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
 ارائه پاكت های )الف، ب، ج، د ( : بيرجند - ابتدای خيابان پاسداران - اداره كل پست خراسان جنوبی - 
حراست تلفن: 5- 32236201 - 09153625020 5- )حضور پيشنهاد كنندگان در بازگشايی پاكات 

کمیسیون معامالت اداره کل پست خراسان جنوبیبالمانع است(

بازگشت شهردار به زمین صنوف آالینده
تعرفه  استثنایی  محاسبه  محمودآبادی- 
در  آالینده  صنوف  برای  ساخت  پروانه 
قبل  هفته  دو  گرفت.  رأی  شهر  شورای 
شوکه  خبرهای  شهر  شورای  جلسه   در 
کننده ای از تصمیمی سخت برای اعضای 
که  تصمیمی  شد.  منتشر  آالینده  صنوف 
خواب آرام را از افرادی که پول ها داده بودند 
تا زمین تحویل بگیرند، گرفت و البته تعرفه 
عوارض ساخت و سازی که در همان ابتدا 
باعث شد رئیس و نمایندگان اتحادیه صنوف 
آالینده دست اعتراض شان را در شورا باال 
ببرند. موضوع از این مهمتر بحث سند زدن 
زمین ها به نام اصناف بود که شهردار بحث 
معارض داشتن و نبود سند مالکیت شهرداری 

را مطرح کرد.

و اما دیروز
بیرجند،  شهر  شورای  دیروز  جلسه  در  اما 
به  نسبت  قبول  قابل  با چرخشی  شهردار 
موضعش در جلسه قبل این طور گفت: باید 
مشکل صنوف آالینده حل شود و از این 
بالتکلیفی خارج شوند. هر چند هدف ما از 

اول هم همین بوده است. 
شورا  میز  روی  را  سبزش  پیشنهاد  جاوید 

گذاشت و افزود: پیشنهاد می کنم با توجه 
به خواسته  توجه  در  رویکرد شهرداری  به 
مردم، پروانه ساخت و ساز با این که پروانه 
به نام مسکن و شهرسازی صادر می شود 
به سبک افراد حقیقی محاسبه شود. اما او 

 برای به جریان انداختن پروانه ساخت و ساز 
ضرب االجل گذاشت و اعالم کرد: متقاضیان 
فقط تا پایان سال زمان دارند پرونده تشکیل 
دهند. وساطت یزدان شناس برای گرفتن 
زمان بیشتر از شهردار نیز رد شد و جاوید 

پرداخت هزینه ها و تشکیل پرونده را به پایان 
اسفند امسال منوط کرد. 

آرامستان پر حاشیه 
یکی دیگر از دستورکارهای شورای شهر در 

روز گذشته تغییر زمینی است که سال 85 با 
تقاضای شهردار وقت بیرجند برای آرامستان 
از سوی راه و شهرسازی به شهرداری واگذار 
شده است. زمینی که شهردار امروز بیرجند 
آن را برای احداث آرامستان یک کار بدون 

تدبیر توصیف می کند. 
از  دیگری  بخش  در  زمین  تقاضای  او 
شهر را عنوان کرد که معاون شهرسازی 
سازی  شهر  و  راه  کل  اداره  معماری  و 
بعد از چانه زنی هایی در این باره گفت: 

مورد  در بخش  زمین  مالکیت  باید  ابتدا 
تقاضای شما محرز شود که مربوط به ما 
یا منابع طبیعی است. داعی افزود: در هر 
صورت شهرداری باید اول استعالم های 

سیزده گانه را انجام دهد.

ماجرای ورثه یک مالک در »فرزان« 
با  شهرداری  های  چالش  از  دیگر  یکی 
بود.  فرزان  محله  بحث  شهرسازی  و   راه 
محله ای که بعد از مدت ها بلوار آن را به 
دو نیم کرد تا بعد از آن خرابه های دو طرف 
نیز ساماندهی شود.  بحث مالکیت زمین در 
این خیابان و ورثه یک مالک زمان زیادی از 
شورا را گرفت. اما در نهایت قرار شد موضوع 
در هیئت سه نفره راه و شهرسازی مطرح و 
برای دریافت تأیید به تهران ارسال شود. در 
این ماجرا شرکت عمران و مسکن سازان به 
تعهداتش تا پایان عمل نکرده است که مقرر 
شد با دخالت مستقیم راه و شهرسازی در این 

ماجرا، مشکل رفع شود.

نه سیخ بسوزد، نه کباب
بحث زمین های پادگان همچنان بی نتیجه 
ابتدای جلسه  با شدت در  ماند. بحثی که 
مطرح و به آن پرداخته شد اما در نهایت 
راهکار اصولی ارائه نشد. با این حال گویا قرار 
است موضوع به نحوی حل و فصل شود 
که نه سیخ بسوزد نه کباب هر چند نظر 
شهردار این است که در این ماجرا باید راه 
و شهرسازی و شهرداری در یک تیم باشند.

دی
 آبا

مود
مح

س : 
عک

ضرب االجل تشکیل پرونده ساخت و ساز در شهرک کارگاهی

تجلیل از دو گروه جهادی
 استان در سطح ملی

در  گفت:  استان  سازندگی  بسیج  رئیس  جم- 
برگزاری  و  کشور  جهادگران  رویداد  بزرگترین 
اختتامیه سومین جشنواره ملی جهادگران در استان 
تهران نفرات برگزیده و منتخب در دو بخش 
تخصصی و هنری با موضوع فعالیت های جهادی 
اعالم شدند. وی با بیان اینکه گروه جهادی امام 
گروهای  جزو  که  بشرویه  شهرستان  رضا)ع( 
جهادی فعال استان است با سرگروهی “مهدی 
دومیری” به عنوان گروه جهادی برتر مورد تقدیر 
قرار گرفت. در بخش تخصصی با موضوع پیشرفت 
و حل مسائل مناطق محروم در قالب طرح ،ایده و 
تجربه هم  از گروه جهادی شهید عبداللهی نهبندان 
با ارائه ایده و تجربه در عرصه سالمت در مراسم 
سومین جشنواره ملی جهادگران تقدیر به عمل آمد.

برگزیدگان جشنواره تالوت های 
مجلسی استان تجلیل شدند

غالمی- مراسم اختتامیه جشنواره تالوت های 
و  شد  برگزار  جمعه  شامگاه  استان،  مجلسی 
برگزیدگان این جشنواره معرفی و تجلیل شدند. در 
پایان مراسم از آقایان وحید سازنده به عنوان نفر 
اول، وحید براتی نفر دوم و جواد سبزبان نفر سوم 
تقدیر به عمل آمد و آقایان حسین چوپانی و ایمان 
نیک شعار به عنوان شایستگان تقدیر معرفی شدند.

افتتاح نمایندگی دفتر بانک خون 
بند ناف در قائنات 

گوه خبر- رئیس جهاد دانشگاهی  استان از افتتاح 
نمایندگی دفتر خون بند ناف در جهاد دانشگاهی 
قائنات گفت: امیدواریم با این اقدام، گامی در جهت  
باال بردن سطح سالمت مردم شهرستان برداریم. 
صادقی افزود: سلول های بنیادی که از خون بند 
ناف نوزادان گرفته می شوند جایگزین بسیار مناسبی 
برای پیوندهای مغز استخوان می باشد و پتانسیل 
استفاده در درمان بیش از 80 نوع بیماری العالج 
یا صعب العالج را دارد. گفتنی است، متقاضیان 
جهت ذخیره سازی خون بند ناف فرزند خود می 
 توانند با مراجعه به آدرس میدان شیرازی، خیابان 
امین زاده 4، جهاددانشگاهی مراجعه و یا با شماره 
و   3۲5۲5800  ،09155۶130۷۲ های  تلفن 

3۲5۲4800 تماس بگیرند.

سفر  خدمات  ستاد  مقام  قائم  سربازی- 
استان در جلسه  هماهنگی ستاد خدمات 
سفر شهرستان فردوس در همان ابتدای 
رها  و  نابسامان  های  ورودی  از  جلسه 
کرد:  تاکید  و  انتقاد  فردوس  شهر  شده 
این ورودی ها زیبنده شهرستان فردوس 
با  شهرداری  است  ضروری  و  نیست 

همکاری اداره حمل و نقل جاده ای این 
شهر به صورت موقت، ورودی های سمت 
سرایان و بشرویه را بهسازی تا مسافران 
نورزوی که از این شهر عبور می کنند در 
همان ابتدای فردوس تصویری خوشایند 
از این شهر در فکر و ذهن آنها نقش ببندد. 
عربی با اشاره به اینکه دوربین های تردد 

شمار به دلیل نقص سیستمی نتوانسته اند 
محورهای  از  مسافر  عبور  واقعی  حجم 
هر  کرد:  تصریح  کنند،  ثبت  را  فردوس 
شود  برطرف  نقص  این  باید  زودتر  چه 
زیرا آماری که این دوربین ها می دهند با 
آمار شهرهای همجوار تفاوت زیادی دارد. 
فرماندار فردوس نیز تا قبل از تعطیالت 

بر مناسب سازی ورودی های شهر تأکید 
از  عبوری  مسافران  متاسفانه  گفت:  و 
های  مکان  از  کاملی  اطالعات  فردوس 
دیدنی و آثار تاریخی فردوس ندارند که 
این موضوع به صورت ویژه  باید  امسال 
برکنترل میرزایی  شود.  رسانی   اطالع 

مواد  بر  بهداشتی  نظارت  و  ها  قیمت   

غذایی تأکید و افزود: تمام دستگاه های 
عضو ستاد خدمات سفر باید با هماهنگی 
در  مسافر  ماندگاری  تا  کنند  تالش  هم 
رونق  موجب  تا  یابد  افزایش  فردوس 
اقتصادی این شهر شود. کاظمی، شهردار 
فردوس نیز از تهیه طرح بهسازی برای 

ورودی های شهر خبر داد.

تکلیف فوری برای ساماندهی ورودی های فردوس
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شما را  نسل های آینده هم فراموش 
جهادی  خدمت  نوع  این  نخواهندکرد 
سردار  ارزنده  خدمات  مشابه  منت  بی 
حاج قاسم  عزیزاست. سال ۹۸روبه پایان 
است. لذا به پاس ادب و حق شناسی 
برایتان سالمتی و دوام عمر با برکت از 

درگاه احدیت آرزومندم.
۹15...011
جناب آقای شهردار گناه ما نظامیان و 
ارتشی ها چی هست که بدترین مکان 
را برای ساخت مسکن و تعاونی مسکن 
نموده  تعیین  ناصری  شهید  بلوار  در 
و  مناسبی  شهری  ورودی  نه  که  اید 
و  راهنمایی  عالئم  و  دوربرگردان  نه 
رانندگی مناسبی دارد و فقط تا دلتان 
بخواهد سگهای سرگردان در منطقه 
رها می باشند که جرأت نداریم همسر 
و فرزندمان را تا نانوایی و سوپر مارکت 
بفرستیم   تازه خودمان که حافظ جان و 
امنیت می باشیم اول صبح که منتظر 
کنیم  می  وحشت  هستیم   سرویس 
چه برسد به این بی پناه ها. آیا برای 
تعاونی مسکن ادارات دیگر هم همچین 
جایی را در نظر می گیرید. سپاس از آوای 

بیرجند پل ارتباطی مردم و مسئولین.
۹15...3۹7

به فکر روشنایی و زیبایی پارک وصال 
بلوار شعبانیه باشید. شمال شهر از امکانات 

تفریحی کمتری برخوردار  است.
۹15...675

پیگیری کنید در مهرشهر نصف شبکه 
های دیجیتال بیشتر از یک ماه است که 
بعد از بارندگی قطع شده و سیگنال ندارد.
۹15...02۸
استاندار معزز از شما خواهشمندیم دستور 
بفرمایید بحث ورودی خیابان سپیده از 
تقاطع محالتی را در دستور کار قرار دهند 

خطر تصادف در این نقطه زیاد است. 
۹۹0...705
مسئولین  شایسته  و  خوب  برخورد  از 
اجرائیات  تأمین  اجتماعی شعبه دو بیرجند 
با بنده و ارباب رجوع که با صبر و حوصله  

پاسخگو  بودند کمال تشکر را دارم.
۹36..166
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند کلینیک 
ولی عصر) عج( برای ساعت ۴/5 نوبت 
اما دکتر محترم هنوز ساعت 6  میده 
وقت  به  اندکی  نیست  خبری  ازشون 

مردم هم احترام بگذارید.
۹15...370

مسئولین یه فکری به حال آب نماهای 
مسیر  در  قلعه  سه  به  بیرجند  جاده 
حداقل  .ساالنه  بشه  موسویه  چاهک 

3 نفر جان خود را  ازدست می دهند 
۹15 ... 5۴0

ساکنین خیابان نیایش 12 از مسئول 
مرمت  و  آسفالت  قسمت  محترم 
شهرداری بیرجند به جهت پاسخگویی 
خدمات  انجام  و  شهروندان  موقع  به 

عالی و آسفالت بسیار سپاسگزارند.   
یک شهروند
از همه شکر خدای را که برای  اول 
تمام  به  پزشکی  فرزندم  حیات  ادامه 
راهم  سر  متخصص  و  مومن  معنا 
خالصانه  تشکر  ثانی  در  گرفت.  قرار 
که  قائمی  دکتر  آقای  جناب  از  دارم 
نادر  و  حساس  بسیار  عمل  این  در 
پانزده ساعت تالش در اطاق عمل را 
تحمل نمودند و در ثانی اخالص و بی 
ادعایی ایشان که بر هیچ کس پوشیده 
نیست منتی بر من و همه شهروندان 
این شهر.   از خداوند متعال خواستارم 
که درد و بالی ایشان و اهل خانواده 
پزشکان برخی  به جان  بخور   ایشان 
زیر میزی بگیر بی وجدان این شهر ....
یک شهروند

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

اخالق مدار و متعهد
به مردم باشیم 

اخبار مربوط به سفر آقای فتاح رئیس 
بنیاد مستضعفان را خواندم و چند نکته 
جالب دستگیرم شد. اول اینکه اینقدر 
ایشون اخالق مدار بود که حاضر نشد 
رئیس قبلی را کسی مورد انتقاد قرار دهد 
در حالی که خود او برای دفاع حاضر 
نبود. دوم اینکه ایشون با تمام اینکه رفتار 
مدیران قبلی و فعلی اش را قضاوت نکرد 
وعده داد کار درست را انجام دهد یعنی 
به جای ماندن در گذشته برای آینده 
برنامه ریزی کرد. سوم اینکه واقعیتی که 
 خیلی از مسئولین قبلی بنیاد آن را اعالم 
پاسخ  شفاف  و  اعالم  کردند  نمی 
مطالبات مردم را داد که جای تقدیر دارد 
ما امیدواریم که در آینده نه چندان دور 
حضور این فرد جهادی در این مسند 
بتواند دیدگاه مردم را به عملکرد بنیاد 
مستضعفان در استان تغییر داده و نگاه 
مثبت که در رویکرد وی دیده می شود 

را  گسترش دهد .  
ح .خ  از درمیان

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

تعهد ساخت 6 مدرسه 
استثنایی در فردوس  

سربازی- معاون وزیر آموزش و پرورش 
پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس  و 
 استثنایی کشور گفت: متعهد می شویم

در  باشد  نیاز  که  نقاطی  در  مدرسه   6
خراسان جنوبی احداث کنیم که به طور 
فردوس  در  مدارس  این  از  یکی  حتم 
آوا  با  گفتگو  در  حسینی  بود.  خواهد 
درحاشیه مراسم بهره برداری از دبیرستان 
شمیم  ای  حرفه  پیش  کالسه    6
فردوس، اعتبار هزینه شده برای تکمیل 
مدرسه 6 کالسه استثنایی را ۹60 میلیون 
تومان با زیربنای ۴25 مترمربع در دو 
طبقه اعالم کرد که 200 میلیون تومان 
از اعتبار آن توسط یک خیر اندیش به نام 
مینو نیک نیان پرداخت شده است. وی 
برای ساخت سالن 200 متر مربعی درون 
مدرسه ای و کارگاه مهارتی در مدرسه 
استثنایی افتتاح شده در استان قول داد 
تخصصی  ورزشی  سالن  دو  افزود:  و 
کودکان با نیازهای ویژه نیز در استان 
خواهیم ساخت. حسینی با انتقاد از نام 
مدارس استثنایی گفت: مصمم هستیم 
کنیم چون   را عوض  مدارس  این  نام 
نیازهای  فقط  آموزان  دانش  اینگونه 
ویژه دارند. وی با بیان اینکه باید این 
مدارس را به سمت فراگیرسازی پیش 
ببریم، مناسب سازی در تمام زمینه ها 
را از ملزومات مدارس استثنایی برشمرد 
و تاکید کرد: باید فضا، تجهیزات، جامعه و 
اولیا مناسب سازی شوند  و تعلیم و تربیت 
مبتنی بر فرد بر نظام ما حاکم شود. وی با 
اشاره به اینکه بریل آموزی و زبان اشاره 
را با جدیت شروع کرده ایم، تأکید کرد: 
در خراسان جنوبی برای اولین بار اعالم 
می کنم توان افزایی این مدارس را نیز 
در برنامه کاری خود داریم. به این منظور 
بررسی خواهیم کرد که چه وسیله ای 
یک های  نداشته  جانشین  تواند   می 

 دانش آموز با نیازهای ویژه شود و آن را 
فراهم خواهیم کرد.

 خبر ویژه

والدت در استان ۷.۸ درصد کمتر شد

ایرنا-  مدیرکل ثبت احوال استان از کاهش 7.۸ درصدی میزان والدت در استان طی 10 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. مهرآور افزود: در 10 
ماهه سال جاری 13 هزار و 12۸ فقره تولد در خراسان جنوبی به ثبت رسیده است که از متولد شدگان، هشت هزار و 7۹6 مورد شهری و چهار هزار و 332 مورد روستایی 

بوده است. به گفته او در این مدت سه هزار و ۴1۹ مورد فوت به ثبت رسیده است که از این تعداد هزار و ۸16 مورد شهری و هزار و 603 مورد روستایی بوده است.

تازه ترین شنیده های انتخاباتی در استان
انتخابات  به  مانده  هفته  دو  خبر-  گروه 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
همچنان برخی  اقدامات که روح قانون را 
زیر سوال می برد در عملکرد برخی داوطلبان 
است.  رنگ  پر  کشور  آینده  گذاری  قانون 
بررسی برخی شنیده ها از فضای انتخاباتی 
می  زنی  رد  را  تخلفات  این  اهداف  استان، 
این شرایط در حالیست که  از طرفی  کند. 
مدیرکل دادگستری استان در آخرین نشست 
خبری خود از خالء قانونی برای برخورد با این 

موضوعات سخن می گوید.

قوانین فقط محدود 
به زمان تبلیغات است 

حمیدی که ورود جدی و مقتدرانه ای را از 
اولین روزهای شروع فرآیند انتخابات به این 
حوزه داشته است در پاسخ به سوال یکی از 
خبرگزاری ها در ارتباط با فاز اجرایی برخورد 
استان  در  انتخاباتی  زودهنگام  تبلیغات   با 
می گوید: در این حوزه بیش از اینکه نگران 
فضای حقیقی باشیم نگران فضای مجازی 
خراسان  دادگستری  کل  رئیس  هستیم. 
جنوبی با بیان اینکه سیاست ما،  پیشگیرانه 
است، بیان کرد: برای برخورد با این تخلفات 
و تبلیغات زودهنگام خأل قانونی داریم چراکه 
قوانین مربوط به این بخش مربوط به زمان 

مجاز تبلیغات انتخاباتی است.

بی توجهی برخی نامزدها
به هشدارهای هیئت نظارت

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان  نیز 
 واکنش متفاوتی به این موضوع داشته است. 
محمدی اظهار داشته است: در قانون انتخابات 
جرمی  مشخصا  هنگام  زود  تبلیغات  برای 
موعد  از  قبل  چنانچه  که  نکرده  مشخص 
از  اما  برخوردی شود  نوع  تبلیغات کند چه 
خأل قانون برخی استفاده و تبلیغات زود هنگام 
می کنند که این افراد باید بدانند در بررسی 
صالحیت ها مدنظر قرار می گیرد. هر چند که با 
 نزدیک شدن به پایان فرآیند تأیید صالحیت ها

و عدم برخورد جدی با این موضوع، فضای 
توجهی  بی  از  جنوبی  خراسان  انتخاباتی 

داوطلبان به این هشدار ها خبر می دهد. 

"نه" به بی قانونی 
مدعیان قانون گذاری

مصادیق این بی توجهی را می توان در فعالیت  
صفحات اینستاگرامی و کانال های تلگرامی 
برخی کاندیداها مشاهد نمود. در حالی که 
قالب کاندیداها، مدیریت پیچ های خود در 
صفحات مجازی را حول مسائلی جز تبلیغ 
عملکرد خود گذاشته و با همان روند گذشته و 
به صورت نرم ادامه می دهند برخی کاندیداها  
با بستن چشم های خود به آنچه از روح قانون 
می توان استنباط کرد با انتشار مداوم عملکرد 
های گذشته خود از دیدار با اقشار مختلف 
تا سفرهای خود به نقاط محروم  سعی در 
معرفی و تبلیغ خود در زمان ممنوعه تبلیغات 
دارند.  هر چند این اتفاقات با واکنش های 
در بین مردم روبرو بود و “نه” به بی قانونی 
مدعیان قانون گذاری به یک مطالبه عمومی 

تبدیل شده است. 

استفاده انتخاباتی از فاطمیه
 موضوع دیگری که در فضای عمومی جامعه 
سخنرانی  شد  روبرو  تندی  بازخوردهای  با 
برخی کاندیداها در مراسم دهه فاطمیه بود 
به  نیز  را  که واکنش مدیر کل دادگستری 

دنبال داشت.  حمیدی در پاسخ به این سوال 
خبرنگاری که انجام این اقدام را بی قانونی 
خوانده و خواستار برخورد دستگاه قضا شده 
به روز  قوانین  نبود  بر  تأکید مجدد  با  بود  
در این زمینه گفت: برخی جرایم انتخاباتی 
در  انتخاباتی  قانون  باید  و  نیست  بازدارنده 
گالیه  مواقع  بعضی  شود.  اصالح  مجلس 
می شود چرا برای تخلفات انتخاباتی برخورد 
مناسبی نمی شود و چرا قانون انتخابات اصالح 
نمی شود این موضوع در هر دوره انتخاباتی 
موارد  انتخابات  از  بعد  اما  می شود  مطرح 
پرونده اش بسته می شود. البته او به کاندیداها 
استفاده  فاطمیه سوء  ایام  از  داد که  هشدار 
تبلغاتی نکنند.  هشداری که چون سایر موارد 
تخلفات انتخاباتی به دلیل ضعف قانون باز هم 

مورد بی مهری داوطلبان قرار گرفت 

تبلیغ کاندیدا به اسم حامیان
اقدامات خالف عرف و روح قانون انتخاباتی به 
همین اقدامات محدود نشد و در ادامه این مسیر 
و در سایه عدم امکان برای مراجع قانونی در 
برخورد به موقع، این مسائل دامنه وسیع تری 

پیدا کرد به شکلی که اخیرا با ایجاد گروه های 
حامیان کاندیداها ، دواطلبان بدون محدودیت 
به تبلیغ می پردازند  و نکته جالب آن است که 
این گروه ها توسط نزدیکانشان مدیریت و حتی 
در مواردی مشاهده شده که پوسترهای طراحی 
شده و صرفا تبلیغاتی کاندیداها نیز در آن منتشر 
می شود و این در حالی است که صرفا با اعالم 
این موضوع که این اقدامات توسط حامیان 
انجام شده و کاندیدا دخل تصرفی در آن ندارد 

موانع قانونی امر نیز مرتفع می گردد. 

درآمد میلیونی از اضافه کردن 
عضو به گروه های انتخاباتی !

موضوع جالب دیگری که مخاطبان فضای 
مجازی در هفته گذشته با آن روبرو بودند 
گروه های چند هزار نفری است که برای 
این  به  تان  تلفن  دفترچه  اعضای  افزودن 
پرداخت  شما  به  را  باالیی  مبالغ  ها   گروه 
کاربران  نمونه ای که  آخرین  در  می کنند 
فضای مجازی برای دفتر روزنامه ارسال کرده 
اند مدیر یک گروه با انتشار یک تراکنش مالی 
بابت افزودن 600 عضو به گروه اش مبلغ 3 
میلیون تومان را به یک کاربر پرداخت نموده 
است. مبالغی که با یک حساب سرانگشتی 
برای هر نفر تقریبا 5 هزار تومان آب می خورد 
و نحوه تأمین منابع این گروه ها خودش جای 
سوال است در همین خصوص رئیس پلیس 
فتای استان نیز واکنش متفاوتی  داشته است 
البته وی از زاویه ای دیگر به موضوع نگاه 

کرده و گفته است: با نزدیک شدن به انتخابات 
برخی افراد سودجو با ایجاد کانال و تبلیغ در 
شبکه های اجتماعی با عناوین مختلفی مانند 
پرداخت حق الزحمه در ازای افزایش اعضاء، 
افراد را به درگاه های جعلی )فیشینگ( هدایت 

کرده و از آنان کالهبرداری می کنند.

نظرسنجی با نظرسازی
بازار نظرسنجی ها هم این روزها داغ است 
و  هر کسی در صفحه، کانال و گروه خود 
برگزار  فراخور دیدگاه هایش نظرسنجی   به 
می نماید. در آخرین رصد فضای مجازی شواهد 
نشان می دهد که در قالب این نظرسنجی ها 
به  را  خود  تمایل  عموما  مخاطبان  مختلف 
انتخاب افراد فارغ از گرایش سیاسی آنها، برنامه 
 محور بودن و توجه سوابق کاری ایشان عنوان 
نیز در صفحات  کاندیداها  برخی  می کنند. 
خود برای افکار سنجی میزان محبوبیت خود 
که  اند  کرده  نظرسنجی  برگزاری  به  اقدام 
را در جامعه  نیز واکنش هایی  این موضوع 
جمله  آن  از  و  داشته  پی  در   مخاطبینشان 
و  ها  گزینه  کردن  محدود  به  توان  می 

هدایت اجباری آنها به سمت گزینه مرتبط 
در  میان  این  در  نمود.  اشاره  کاندیدا  با خود 
کنار نظرسنجی های صادقانه برخی فعاالن 
مجازی، نظرسازی و مهندسی نظرسنجی ها 
با نوع طراحی سواالت نیز مقوله ای بود که 
با واکنش کاربران مواجه شد و پشت صحنه 
بسیاری از این نظرسازی های انتخاباتی را برای 

مخاطبان برمال نمود.

پیروز انتخاباتم
از  دور  این  در  مجازی  فضای  های  آسیب 
انتخابات به تبلیغات و نظرسازی و تخریب 
تشکیل  جالب  اتفاقی  در  و  نشد   محدود 
گروه های مجازی در پیام رسان ها، به اعتماد 
کاندیداها  برخی  مجازی  و  کاذب  نفس  به 
دامن زد. شنیده شده است کاندیدایی در یک 
محفل خصوصی غافل از اینکه بخش عمده  
ای از  اعضای گروه حامیانش را افرادی خارج 
از استان، حامیان سایر کاندیداها و افراد ممتنع 
تشکیل داده اند به استناد تعداد ممبر گروهش 
خود را پیروز انتخابات آتی معرفی نموده است. 

آراء تضمین شده کاندیداها
بازار ادعاهای فضای حقیقی هم این روزها 
کمتر از فضای مجازی نیست . شنیده های آوا 
حاکی از آن است که جلسات داخلی اعضای 
ستادهای انتخاباتی کاندیداها این روزها مملو 
از ادعاهای کاذب برخی افراد و جریانات است 
و از آن جمله به تضمین 20 تا 50 هزار رای 

برای برخی کاندیداها، تضمین رأی دانشگاه 
و یا مراکز آموزشی و یا نظامی خاص برای 
کاندیدای دیگر ،تضمین آرای مردم یک منطقه 
 و یا یک طیف نیز که بیشتر به بلوف های

انتخاباتی شبیه است می توان اشاره نمود. 

سردرگمی جریانات سیاسی
نیز  کاندیداها  سیاسی  ترکیب  بحث  در 
است.   داده  رخ  استان  در  جالبی  اتفاقات 
جریان اصالح طلب که تمامی گزینه های 
خود را بعد از اعالم صالحیت کاندیداها از 
دست داده  بودند در مرحله اعتراضات در 
چند حوزه استان صاحب کاندیدا شدند اما 
هنوز اعالم رسمی و غیر رسمی در خصوص 
در حوزه های  کاندیدای خاص  از  حمایت 
چهارگانه استان شنیده نمی شود و با توجه 
این  خبری  های  کانال  در  که  آنچه  به 
از  حمایت  قصد  است  شده  منتشر  جریان 
هیچ کاندیدایی هم متصور نیست. در نقطه 
مقابل اصولگرایان نیز که با تشکیل ائتالفی 
برای رسیدن به کاندیدای واحد فرآیندی را 
مصوب و به آن متعهد شده بودند هم هنوز از 

انتخاب گزینه های نهایی خود خبری منتشر 
نکرده اند و این درحالی است که شنیده ها 
حاکی از آن است که در حوزه انتخابیه مرکز 
استان تا کنون 3 نفر در جمع حامیانشان، 
معرفی ائتالف  این  نهایی  گزینه  را   خود 
نموده اند.  این شنیده ها در حالی رد و بدل 
می شود که مسئولین کشوری این ائتالف 
آنها  از  یکی  که  را  استان   2 پایتخت  در 
خراسان جنوبی است را همچنان در کش و 
قوس انتخاب گزینه نهایی می دانند و بر این 
اساس گمانه زنی ها بر روی احتمال تغییر 
حوزه برخی کاندیداهای ملی به استان بیشتر 
می شود.  سیاستی که با توجه به اتفاقات 
قم برای زاکانی، نماینده اسبق تهران و عدم 
شناخت کاندیداهای ملی از وضعیت استان 
مورد انتقاد بسیاری از فعاالن این طیف در 

خراسان جنوبی نیز قرار گرفته  است.

توبه سیاسی برخی کاندیداها
حضور مستقلین و افرادی که بدون برچسب 
سیاسی نیز به انتخابات آمده اند این روزها 
اتفاقات جدیدی را تجربه می کند. در آخرین 
رصد فضای انتخاباتی شنیده شده است که 
برخی کاندیداها که در ادوار گذشته به عنوان 
فعاالن تندروی جریان سیاسی خاصی فعالیت 
 می کرده اند و حتی بارها و بارها در رسانه ها 
 استقالل سیاسی را مصداق نفاق و بی صداقتی
می خوانده اند اینبار با توجه به عدم اقبال 
مردم به گرایشات سیاسی خود را مستقل 

معرفی و سعی در تلقین این موضوع به افکار 
عمومی و جامعه داشته اند . 

تالش های متفرقه 
برای معرفی گزینه اصلح

از فضای عمومی و تبلیغاتی کاندیداها  اگر کمی 
دور شویم فعالیت های جریان های اجتماعی 
 نیز نمودهایی داشته است .  یک گروه رسانه ای
با انتشار پستی در فضای مجازی و ارائه یک 
شماره تلفن از کاندیداها خواسته است که به 
آنها  آنها مراجعه و در گفتگوهای ویدئویی 

شرکت کنند و به سواالتشان پاسخ دهند .
این گروه که گرایشات سیاسی اصولگرایانه 
دارد عنوان نموده است که ویدئو های آماده 
پیدا  انتشار  مرجع  های  رسانه  توسط  شده 
خواهد کرد و این در حالی است که در یک 
ملی  رسانه  توسط  که  دیگر  ویدوئی  طنز 
 منتشر شد به این موضوع نقد وارد و هویت 
رسانه های مرجع اشاره شده در این گروه را 
زیر سوال برد . اما در اقدامی در دیگر تعدادی 
فعالین رسانه نیز با طرح 13 سوال از کاندیداها 
مواضعشان  و  هایشان  برنامه  خصوص  در 
نسبت به مسائل مختلف عالمت های سوالی  
را برای مخاطبان ایجاد کردند . سواالت این 
گروه بیشتر حول محور برنامه ها و نقد عملکرد 
استانداران گذشته و حال و برخی رویدادهای 
سیاسی بود . جامعه دانشگاهی نیز در این بین 
 بیکار ننشسته و تعدادی از اساتید دانشگاه ها 
فضای  در  عمومی  نامه  یک  انتشار  با  نیز 
مجازی خواستار اعالم موضع کاندیداها در 
خصوص جریانات سیاسی، استقالل مجلس، 
قضیه افزایش قیمت سوخت و عملکرد نماینده 

های فعلی استان شدند. 
گروهی از دانشجویان نیز این اقدام را انجام و با 
اشاره به شاخص های نماینده اصلح و همچنین 
معیارهای یک نماینده انقالبی ضمن پرداختن 
به وجوه عملکردی برخی بزرگان استان در 
زمان نمایندگی مجلس، سعی بر تعیین میزان 
تطبیق معیارهایشان با افراد شاخص داشتند. هر 
چند این سواالت در جوامع هدف طرح کننده 
خودشان نیز با انتقاداتی روبرو بود و از طرفی 
حجم سواالت متفاوتی در حوزه های مختلف 
در فضای مجازی پیش روی کاندیداها مطرح 
شده است که به دلیل تکثر درخواست ها و 
مدت محدود تبلیغات امکان پاسخگویی به 
همه این سواالت نیز برای بسیاری از کاندیدها 
مانع ایجاد نموده است  اما شواهد حاکی از آن 
است که با پیگیری بزرگان و معتمدین این 
اتفاق در فضایی بی طرف و با  جمع بندی این 
سواالت برای پاسخگویی کاندیداها به صورت 

متمرکز انجام خواهد شد. 

آخرین تغییرات در آمار داوطلبان
صحنه  در  نهایی  افراد  خصوص  در  اما  و 
انتخابات نیز هنوز نمی توان اظهار نظر قطعی 
کرد اما مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات 
شورای نگهبان در خراسان جنوبی گفته است: 
حوزه های  داوطلبان  از  نفر   1۴ صالحیت 
یا عدم  رد  به  که  جنوبی  انتخابیه خراسان 
احراز صالحیت خود اعتراض کرده بودند، در 
این مرحله از بررسی صالحیت ها در شورای 
نگهبان تأیید شد و بر این اساس تا کنون 
در حوزه های  داوطلبی که  از مجموع 127 
انتخابیه این استان ثبت نام کردند، صالحیت 
65 نفر تایید شد، ۴7 نفر رد صالحیت شدند، 
1۴ نفر انصراف دادند و وضعیت یک نفر هنوز 
به دلیل ناقص بودن پرونده اعالم نشده که تا 

چند روز آینده مشخص خواهد شد. 

برخی مدعیان قانون گذاری و داوطلبان مجلس روح قانون را زیر پا می گذارند 
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شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدجواد 
فضائلی به شماره ملی 0640574531 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا رضائی به شماره ملی 
0640602045 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: آقای محمدجواد فضائلی به شماره ملی 
0640574531و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علیرضا رضائی به شماره ملی 0640602045 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی با امضای آقای محمدجواد 
فضائلی )رئیس هیئت مدیره( و آقای علیرضا رضائی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق 
اساسنامه. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )758518(



موفقیت و انرژی

واکنش

چندکارراباهمانجاممیدهید!

اگر کارهایی که باید انجام دهید هرگز پایان 
شما  بدن  روی  زیادی  استرس  پس  ندارد، 
خواهد بود. مردم فکر می کنند انجام چند کار 
با هم خوب است اما در واقع هیچ کاری سر 
جای خودش انجام نمی شود. تنها اتفاقی که 
در این میان رخ می دهد، ایجاد استرس است. 
استرس  که  می دهد  نشان  متعدد  مطالعات 
مزمن باعث تحریک و آزاد شدن رادیکال های 
آزاد در بدن می شود. این مولکول های ناپایدار 
به سلول های سالم بدن آسیب وارد می کنند و 
مسئول پیری در انسان هستند. به جای اینکه 
همه کارها را با هم انجام دهید، در یک زمان 
مشخص روی انجام یک کار تمرکز و سعی 

کنید آن را به پایان برسانید.

گاهیباخودتانحرفبزنید

اغلب  “من  گفت:  شناختی  روانشناس  یک 
هنگامی که در جستجوی چیزی در یخچال 
یا در قفسه های سوپرمارکت هستنم، با خودم 
نجوا می کنم.”در یک تجربه به داوطلبان 20 
و  شد  داده  نشان  گوناگون  اشیای  از  تصویر 
از آنان خواسته شد که به دنبال چیز خاصی 
این تجربیات،  از  نیمی  بگردند. در  مانند موز 
به  تا  می شد  خواسته  مشارکت کنندگان  از 
طور مکرر با صدای بلند به خودشان بگویند 
که به دنبال چه چیزی بگردند؛ از گروه دیگر 
خواسته شد تا حین انجام این کار ساکت بمانند. 
پژوهشگران دریافتند که سخن گفتن با خود 
به افراد کمک کرد تا اشیا را به اندازه 50 تا 
100 میلی ثانیه زودتر پیدا کنند. وی می گوید: 
“نتیجه کلی که می توان گرفت این است که 
زبان تنها یک نظام ارتباطی نیست، بلکه به 
نظر من می تواند ادراک و تفکر را هم تقویت 
کند.”در یک تجربه دیگر، داوطلبان یک وظیفه 
خرید کردن مجازی را انجام دادند که در آن 
در  رایج  طور  به  که  را  اجناسی  عکس های 
قفسه های سوپرمارکت یافت می شوند، دیدند 
موارد یک  تا همه  آنها خواسته شد  از  بعد  و 
جنس خاص مثال یک دسر را با حداکثر سرعت 
ممکن در قفسه ها پیدا کنند.نتایج در این مورد 
پیچیده تر بود. تکرار کردن نام جنس با خود فقط 
 در داوطلبانی که به دنبال اشیای آشنا می گشتند،

باعث سرعت بیشتر یافته شدن آنها می شد. حرف 
 زدن با خود همیشه مفید نیست. اگر شما واقعا

ندانید که به دنبال چه چیزی می گردید، بردن 
نام آن برای خودتان فایده ای نخواهد داشت.

شربت معده برای سوزش سردل 

از  پس  ساعت  یک  معموال  دل  سر  سوزش 
خوردن غذا آغاز می شود و ممکن است تا چندین 
ساعت ادامه داشته باشد. معموال نیازی به مراقبت 
پزشکی نیست. خوردن ضداسید به هنگام بروز 

سوزش سر دل و رعایت نکات پیشگیری قاعدتا 
باعث کنترل عالیم می شوند. برای ناراحتی 
)ضداسید(  معده  شربت  از  توان  می  خفیف 
مری  مخاط  روی  معده  شربت  کرد.  استفاده 
 را می پوشاند و اسید معده را خنثی می کند.

درمان یبوست با انگور

ثابت شده درمان با انگور براي رفع یبوست بسیار 
مهم مي باشد. انگور مي تواند باعث آرامش معده 
و روده شود. براي درمان یبوست، فرد روزانه باید 
350 گرم انگور مصرف کند. هنگامي که انگور 

تازه در دسترس نباشد، مي توان از کشمش 
و یا کشمش خیس شده در آب استفاده کرد. 
آب  در  ساعت   48 تا   24 باید  را  کشمش 
یا کشمش  و  انگور  این  از  روز  هر  بگذارید. 

مصرف نمایید تا یبوست از بین برود.

درمان های خانگی کبودی چشم

معمواًل  چشم  سیاهی  و  چشم  کبودی 
از  طبیعی  طور  به  هفته   2 تا  یک  طی 
می  یخ  بسته  از  استفاده  رود.   می  بین 
، کند  کمک  تورم  و  درد  تسکین  به   تواند 

 

اما به طور مستقیم از یخ استفاده نکنید.کمپرس 
سرد و گرم می تواند به تسکین سیاهی چشم و 
تورم و ناراحتی چشم کمک کند. فرد باید حدود 
15 دقیقه هر ساعت در طول روز اول و پنج بار 

در طول روز دوم از کمپرس یخ استفاده کنید.

درمان آب سیاه چشم با قطره چشم 

قطره چشم باعث ایجاد مایعات و یا افزایش 
جریان آن در چشم شما می شود و فشار چشم 

را کاهش می دهد. 
عوارض جانبی شامل  آلرژی، قرمزی، خارش، 

تاری دید و چشم تحریک شده است. 
حتمًا در مورد داروهای مصرفی یا حساسیت 

به پزشک خود بگویید. 
این قطره می تواند باعث بهبود زهکشی یا 

ایجاد مایعات در چشم شما شود.

سینوزیت  باعث درد دندان می شود

سینوزیت باعث التهاب غشاهای مخاطی یک 
یا چند سینوس می شود و سینوس های فک 
باال می توانند باعث ایجاد درد و فشار در دندان 
ها  دندان  این  ریشه  زیرا  فوقانی شوند،  های 

نزدیک به پایین سینوس است. قابل توجه است 
که یک درد دندان واقعی همچنین می تواند به 
عنوان درد ناشی از سینوزیت اشتباه گرفته شود. 
مشکالت دندان ها نیز می تواند دلیلی برای 

بروز این بیماری باشد.

سرگیجه هنگام افت قند خون، به ویژه اگر مبتال به دیابت باشید، عجیب نیست. بیماران مبتال 
به دیابت ممکن است سرگیجه ناگهانی را تجربه کنند که می تواند با افزایش ناگهانی دمای 
بدن همراه باشد و می تواند شرایطی هشدار دهنده باشد. در زمان وقوع چنین حالتی، فرد باید 
به دیگران اطالع دهد که به بیماری دیابت مبتال است تا کمک دریافت کرده و در بهترین 
حالت یک خوراکی به شما داده شود تا سطوح گلوکز خون افزایش یابد. در شرایطی که قند 
خون پایین می تواند موجب احساس سرگیجه شود، دالیل دیگری نیز می توانند در این زمینه 

موثر باشند که دمای بیش از اندازه باال، کم آبی بدن، یا واکنش به دارو از آن جمله هستند.

محصوالت تراریخته که ژنتیک آنها دستکاری شده تا ژن های خوب را از محصوالت ارگانیک حفظ کنند و 
یا ژن های جدیدی به آنها اضافه کنند، طیف وسیعی از محصوالت از جمله میوه، سبزیجات، حبوبات و ...را 
شامل می شود. این تغییر بیشتر مواقع برای بهبود مقاومت محصول به برخی آفات یا بیماری ها و برای بهبود 
عملکرد آن و بهره وری کشاورز صورت می گیرد. برخی کارشناسان معتقدند با تغییر ژنتیک در محصوالت 
کیفیت اولیه آن ها دستخوش دگرگونی شده و دیگر مانند قبل نمی توان بر سالمت آن ها تاکید کرد در 
حالی که عده ای معتقدند با جهش ژنتیکی این نوع محصوالت بهبود در تولید از جهش کیفی و کمی رخ 

خواهد داد. 
مرکزاطالعرسانیغذامعاونتغذاودارودانشگاهعلومپزشکی                                                           

محصوالتتراریختهباژنتیکدستکاریشدهداشتنسرگیجهدرهنگامدیابت

اول اینکه باید بدانیم کدام کارها در دسته کارهای الزم برای 
سرعت بخشیدن قرار می گیرند، آیا از آن دسته کارهایی 
نیستند که نباید سریع انجام شوند؟ آیا کاری است که سرعت 

عمل به بهتر انجام شدن آن کمک می کند؟ 
کارهایی هستند که ارتباط مستقیمی با مهارت های ما دارند. 
هرچه مهارت مان بیشتر باشد، به همان نسبت سرعت عمل 
بهتری در انجام آنها داریم. به عنوان مثال من که تجربه 
کمی در نجاری دارم، ممکن است قطعه چوبی که نجاری 
در یک دقیقه و به طرز عالی برش می زند را در ده دقیقه، 
با کیفیت نه چندان مطلوب برش بزنم، چون مهارت الزم 

را ندارم. مهارت هایی هست که یادگیری آنها برای همه 
افراد الزم است. مثل مدیریت زمان، مدیریت انرژی، مدیریت 
مالی و غیره. اینها را هر کسی باید بداند و هرچه بیشتر به کار 
بگیرد. تا زمانی که اهداف دقیق و مشخصی نداشته باشید 
بی خود و بی جهت وقت خود را از دست خواهید داد. از شاخه 
ای به شاخه ای دیگر پریدن نشانه نداشتن هدف مشخص 
است، به این ترتیب وقت شما تلف می شود. برای کارهای 
خود اهداف روزانه، ماهانه و ساالنه مشخص کنید، می توانید 

آنها را در دفترچه روزانه خود یادداشت کنید.
برای انجام سریع تر کارها باید زمان را تقسیم بندی کنید؛ 

برای هرکاری یک زمان مشخص را تعیین کنید و خود 
را متعهد کنید که در موعد مقرر آن را انجام دهید. بعد از 
مدتی می توانید برای افزایش سرعت کم کم از زمانی که 
برای یک کار اختصاص می دهید کم کنید اما یک باره 
زمان را کاهش ندهید که باعث کم شدن کیفیت یا عدم 

موفقیت در انجام کار شود.
کارها را نگاه کنید ترتیب های متفاوتی می توان برای 
انجام دادن آن ها در نظر گرفت؛ اما چند ترتیب محدود 
است که حالت بهینه دارد. ساعات ابتدایی شروع به کار را 

به مواردی که ضروری هستند اختصاص دهید.

راهکارها برای باال بردن سرعت عمل
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عکاسی ارژنگ واقع در سجادشهر 
با ۱۸ سال سابقه کار واگذار می شود.

۰۹۱۵۶۶۵۹۲۷۱- حاضری شی
فرو

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

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

ازم
نی

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

09151632150

به یک نیروی )خانم/آقا( نیمه ماهر جهت 
کار در تاالر نیازمندیم. آدرس جهت مراجعه 

حضوری: تاالر فیروزه دانشگاه بیرجند 
یم از ساعت ۱۰ الی ۱۳

ند
ازم

نی

یک شرکت راهسازي جهت تکمیل کادر 
اداري به یک خانم حسابدار با سابقه کاري 

نیازمند است.  
۳۲۰۳۴۱۳۷   ساعت تماس: ۸ صبح الي ۱۴ یم

ند
ازم

نی

یک شرکت راهسازي جهت تکمیل کادر اداري 
به یک خانم مجرد با مدرك حداقل لیسانس ، 

آشنا به کامپیوتر و داراي سابقه کار مرتبط نیازمند 
است.   ۳۲۰۳۴۱۳۷   ساعت تماس: ۸ صبح الي ۱۴ یم

ند
ازم

نی

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

۰915   866   8۰۰2 

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

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

بلوارفرودگاهسهراهصیادشیرازی
۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷-مهدیوسیلهکار

                 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   

دی
قـو

مدرك فارغ التحصیلی اینجانب علی رضائی فرزند ابراهیم مف
به شماره شناسنامه ۳ صادره از حوزه درمیان مقطع 

کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی صادره از 
واحد دانشگاهی بیرجند با شماره ۳۰۳۶۰۹۱ تاریخ ۹۶/۴/۲۸ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قـو

کارت دانشجویی اینجانب محمد مهدی برزگران مف
به شماره دانشجویی ۳۹۶۰۰۰۴۲ 

و شماره ملی ۰۶۴۰۶۸۷۷۵۱ مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارگـاه صنعتی دقیق
سازنده انواع کرکره برقی

 سایبان هوشمند و پله پیچ
نرده راه پله ، حفاظ فرفورژه در طرح های مختلف )ترابی( 
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود. 
09156655601 -09151602835
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دعوت کماندار استان
 به اردوی تیم ملی

فارس- بانوی کماندار استان به اردوی 
آمادگی تیم ملی تیر و کمان جمهوری 
مبینا  شد.  فراخوانده  ایران  اسالمی 
نماینده  تنها  زیرکوه،  از  عباسی مقدم 
شایسته استان با شرکت در دومین دوره 
نوجوان  کمانداران  مستعدین  اردوی 
کشور در تهران در ماده ۵۰ متر توانست 
پس از کسب عنوان نایب قهرمانی این 
رویداد مهم به عضویت تیم ملی درآید.
معرفی تنیسورهای برتر  استان

پرونده مسابقات قهرمانی تنیس روی میز 
دهه فجر نونهاالن با حضور ۱۲ بازیکن 
از بیرجند، قاین و خضری دشت بیاض 
بسته شد. ساینا مومن زاده بر سکوی 
قهرمانی ایستاد، ملیکا زردست دوم شد، 
درسا و مهسا یاقوتی مقام سوم مشترک 

را به دست آوردند. 

ورزشی

* نمایشگاه مد و لباس صبح امروز  در 
محل نگارخانه استاد مهدی اسماعیلی 
مندان  عالقه  شود.  می  افتتاح   مود 
می توانند از ۲۰ تا ۲۴ بهمن صبح ۹ 
تا ۱۳ و بعد ازظهرها ۱۷ تا ۲۱ از این 

نمایشگاه بازدید به عمل آورند.
* از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید 
استان  اراضی  از  هکتار   ۷۷ تاکنون 
صنعتی شده و زمینه اشتغال ۴۴۳ نفر 
نیز فقط در شهرک صنعتی بیرجند 

فراهم شده است.
* فوتوالی استان که در نخستین دوره 
مسابقات قهرمانی جوانان کشور هماورد 
۱۵ استان شرکت کننده در اهواز شده 
بود به جمع هشت تیم برتر پیوست و به 
مرحله یک چهارم رقابت ها صعود کرد.

اخبار کوتاه

  پرداخت مرحله ای دیگر از عواید حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان 

گروه خبر- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: امروز، مرحله ای دیگر از عواید حاصل از فروش سوخت به حساب مرزنشینان واریز می شود. عابدی افزود: رقم ۷۱۴ هزار تومان به حساب 
سرپرستان خانوارهای ذینفع واریز می شود. وی با تأکید بر افزایش آمار افراد تحت شمول این طرح تصریح نمود: در این مرحله، آمار جمعیت تحت پوشش این طرح به میزان ۱۰۰ خانوار افزایش 

یافته است. به گفته او، جامعه منتفعین این طرح، خانوارهای ساکن در 6۹ روستای واقع در ۴ شهرستان مرزی استان)زیرکوه، درمیان، سربیشه و نهبندان( می باشند.
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می درخشد

ایرنا - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
هوایی  نیروی  گفت:  بیرجند  جمعه  امام  و 
جمهوری اسالمی ایران مصداق “السابقون 
السابقون و اوالئک المقربون” هستند و آنها 
این سبقت را در بصیرت جستند به طوری 
تاریخ  نیروی هوایی در  که ۱۹ بهمن روز 
انقالب اسالمی می درخشد. حجت االسالم 
فرماندهان  دیدار  در  عبادی  المسلمین  و 
به  که  بیرجند   در  ارتش  هوایی  نیروی 
مناسبت ۱۹ بهمن سالروز بیعت همافران با 
امام خمینی )ره( انجام شد افزود:  امروز بعد 
این خط بصیرت در مجموعه  از ۴۰ سال 
است.  تقویت شده   هوایی  نیروی  و  ارتش 
بهرام نژاد،  محمدرضا  خلبان  سرهنگ 
فرمانده پایگاه هوایی شهید حسینی بیرجند 
هم در این دیدار گفت: حضور گسترده مردم 
پهلوی  حکومت  علیه  تظاهرات  در  ایران 
نویدی برای آزادی مردم ایران از شر رژیم 
منحوس پهلوی بود و این حضور گسترده 
همراه با جانفشانی مردم برای احیای هویت 
و شرف اسالمی ملت ایران صورت گرفت.

استقبال باالی مردم  استان
 از فیلم های جشنواره فجر 

کاوش- رئیس انجمن سینمای جوان استان 
به استقبال باالی مردم استان از اکران های 
جشنواره فیلم فجر خبر داد و گفت: تاکنون “روز 
صفر” در این زمینه صدرنشین بوده است. یاوری 
با بیان این که ششمین جشنواره فیلم فجر استانی 
همزمان با سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
کشور از ۱۵ تا ۲۱ بهمن در سالن ایثار بیرجند 
برگزار می گردد، ادامه داد: در این مدت ۱۴ فیلم 
در بخش سیمرغ و ۵ فیلم در بخش سیمرغ و 
پروانه ها اکران می شود. گفتنی است عالقه 
مندان به تماشای این فیلم ها می توانند عالوه 
بر خرید بلیط از سایت سینما تیکت، به صورت 
حضوری به تاالر ایثار بیرجند مراجعه نمایند.

استان ساالنه 15 روز آالینده دارد 

ایسنا- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با 
بیان اینکه به طور متوسط در سال های مختلف 
بین ۱۲ تا ۱۵ روز آالینده در استان داریم و میزان 
آالیندگی ها، با دستگاه های سنجش ارزیابی 
می شود، گفت: امسال با توجه به بارندگی ها 
میزان آالیندگی ها از دو روز بیشتر نشد. حسن 
اکبری با بیان اینکه امسال دو ایستگاه سنجش 
آلودگی هوا از محل اعتبارات ملی در نهبندان و 
سرایان  راه اندازی کردیم، افزود: این ایستگاه ها 
در مورد پایش ذرات معلق با قطر ۲.۵ میکرون 
که جذب خون می شوند و ماندگاری بسیاری در 
هوا دارند، فعالیت می کند. وی افزود: با راه اندازی 
این ایستگاه، سه ایستگاه فعال در استان خواهیم 
داشت، این ایستگاه ها هرکدام بیش از یک 

میلیارد تومان هزینه دربرداشته اند.

استقبال کودکان از“کاتی و ستاره”   

دادرس مقدم- فیلم “کاتی و ستاره” که صبح 
دیروز در سالن ایثار بیرجند اکران شده بود با 
استقبال باالی داشن آموزان رو به رو شد. این 
فیلم  به کارگردانی عبدالرضا مجلسی و با بازی 
شهره قمر ، آوا یونس نژاد، اصغر کهن قنبریان، 
حدیث نیکرو و محمد نوری، ساعت ۱۰ صبح 
اکران  ها  پروانه  و  سیمرغ  بخش  در  دیروز 
شد.گفتنی است این فیلم پیش از حضور در سی 
و هشتیمن جشنواره فیلم فجر کشور نیز توانسته 
خارجی  در جشنواره های  را  متعددی  جوایز 
کسب کند. فیلم های سی و هشتیمن جشنواره 
فیلم فجر در تاالر ایثار بیرجند اکران می شود.

باد و سرما در راه است

مهر- مدیرکل هواشناسی استان با بیان اینکه 
در روزهای ابتدای این هفته، وزش باد شدید 
همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود، گفت: 
برای نواحی شمالی استان کاهش دید افقی را 
خواهیم داشت. علیرضا خندان رو با اشاره به 
وضعیت جوی هوای استان بیان کرد: با توجه 
به الگوی نقشه های هوا و با تقویت ناپایداری 
جوی تا چهارشنبه ضمن تشدید وزش باد، 
افزایش ابر و رعد و برق قابل پیش بینی است 
و کاهش دما از فردا آغاز می شود و در روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه محسوس خواهد بود. 
صبح روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 

هم  یخبندان پیش بینی شده است.

ارسال هشتمین محموله امدادی 
استان برای سیل زدگان

گروه خبر- مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
محموله  هشتمین  ارسال  از  خراسان جنوبی 
زده  سیل  منطقه  به  امدادی  های  کمک 
سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: طی 
امروز، یک محموله شامل ۲۲ قلم جنس از 
بیرجند به سیستان و بلوچستان، شهرستان 
فنوج ارسال شد. شهریاری با بیان اینکه این 
اقالم کمک های مردمی بوده که از سراسر 
استان جمع آوری شده است، افزود: ارزش این 
کاال ها  ۳۷۰ میلیون ریال است و  شعب و 
خانه های هالل در سراسر استان آماده دریافت 

کمک های مردمی هستند.

خیران 5۰ میلیارد به محرومان 
استان کمک کردند

مدیرکل کمیته امداد استان گفت: خیرین در 
۱۰ ماهه سال جاری حدود ۵۰ میلیارد تومان 
به محرومان خراسان جنوبی کمک کردند. به 
گزارش مهر، سلم آبادی اظهار کرد: در دهه 
ماهه سال ۹۸ مردم خیر و نیکوکار ۴۹ میلیارد 
و ۷۸۰ میلیون تومان به نیازمندان و محرومان 
در خراسان جنوبی کمک کرده اند. وی با اشاره 
به اینکه این میزان کمک نسبت به مدت 
مشابه سال قبل حدود ۴6 درصد بیشتر شده، 
بیان کرد: از این میزان چهار میلیارد و ۳۰۰ 
و ۹۳۵  میلیارد  و سه  تومان صدقه  میلیون 

میلیون تومان زکات بوده است.

حمایت بسیج از ۲۵ شرکت دانش بنیان  امنیت دهه ۹۰، هدیه شهدای مرزبانی

گروه خبر- فرمانده مرزبانی استان گفت: شهدای مرزبانی 
نا امنی دهه ۷۰ در مرزهای شرقی را به امنیت دهه ۹۰ 
تبدیل کردند. مسروری در یادواره شهدای مرزبانی گفت: 
در خاطر داریم که دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ نا امنی هایی در 
استان مرزی خراسان جنوبی وجود داشت اما با جانفشانی 
شهدای مرزبانی امروز شاهد این امنیت و اقتدار در مرزهای 
شرقی هستیم. نماینده ولی فقیه در استان  هم  گفت: 
نیروی انتظامی امین و مقتدر و مرزبانان کشور سرافراز 
ایران اسالمی باعث افتخار این ملت هستند. حجت 

االسالم و المسلمین عبادی، به حماسه ۲۲ بهمن اشاره 
کرد و ادامه داد: سلطه جهنمی شرق و غرب کفر آمیز آن 
تاریخ تا سال ۵۷ به گونه ای نبود که انتظار نجات باشد اما 
خداوند ما را از آن سلطه نجات داد. حجت االسالم مرادی، 
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی مرزبانی استان هم 
گفت: یادواره شهدا در راستای تکریم از مادران و همسران 
شهدا برگزار شد. در این مراسم از دست خط شهید 
قربانی یکی از شهدای مرزبانی استان نیز رونمایی شد 
و از چندتن از خانواده شهدای مرزبانی استان تجلیل شد.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا 
بنیان  دانش  شرکت   ۲۵ گفت:  خراسان جنوبی  )ع( 
با حمایت بسیج علمی و فناوری و در محل سازمان 
فعالیت های علمی خود را ادامه می دهند. به گزارش مهر، 
مرتضی عظیمی فر در نشست خبری اظهار کرد: مرکز 
رشد و خالقیت، خانه نخبگان و کارگاه ویژه افراد مبتکر 
و خالق از دیگر ظرفیت هایی است که در سازمان بسیج 
علمی، پژوهشی و فناوری در راستای حمایت از نخبگان 
فعال شده است. وی با اشاره به یکی از کارگاه هایی 

با حمایت بسیج علمی و پژوهشی فعالیت خود  که 
محصوالت  کارگاه  این  بیان کرد:  کرده،  شروع  را 
ارگونومیک تولید می کندوکل سرمایه گذاری این کارگاه 
۱۸۰ میلیون تومان است که ۱۵۰ میلیون تومان توسط 
یک سرمایه گذار و ۳۰ میلیون نیز  با همت جوان نخبه 
مخترع محصول تأمین شده و سازمان نیز پنج میلیون 
نشست  پایان  در  است.  کرده  ارائه  تسهیالت  تومان 
با حضور مسئولین سپاه  تولیدی  این کارگاه  خبری، 

انصارالرضا )ع( و خبرنگاران افتتاح شد.

تعیین تکلیف 38 کیلومتر کریدور شرق 
گروه خبر- استاندار با تعیین زمان اجرایی 
تعیین  را  استان  در  مهم  ای  پروژه  شدن 
تکلیف کرد وگفت :حداکثر در چند ماه آینده 
۳۸ کیلومتر باقیمانده کریدور شرق در محور 
نهبندان - زاهدان به مناقصه گذاشته می شود 
تا اعالم کنیم هیچ قطعه ای از این کریدور 
باقی نمانده است و شاهد کاهش تصادفات 
و باال رفتن ایمنی و توسعه منطقه خواهیم 
بود. معتمدیان در آیین آغاز عملیات اجرایی 
افزود:  ورودی شهر شوسف  میدان  احداث 
جهت گیری دولت و نظام بر توسعه شرق 
کشور است بنا براین تکمیل کریدورهایی 
که از چابهار شروع و به آسیای میانه متصل 
می شود از مهمترین پروژه های بین المللی در 
زمینه ریل و جاده است. وی ادامه داد: در حال 
حاضر ۴۴۰ کیلومتر از کریدور شرق در این 
استان وجود دا رد و طول کل کریدور مذکور 
بیرجند-  زاهدان-  چابهار-  مسیر  در  واقع 
مشهد یکهزار و ۵۹6 کیلومتر است که در سه 
استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی 

و خراسان رضوی قرار گرفته است.
معتمدیان با بیان اینکه ستاد اجرایی فرمان 
توسعه  معین  دستگاه  )ره(  امام  حضرت 
شهرستان نهبندان در نظر گرفته شده است 
گفت: نهبندان جزو ۳۱ شهرستان اولویت دار 
رفع محرومیت در وزارت کشور انتخاب شده 
است. معتمدیان با اشاره به توسعه فضاهای 
درمانی، آموزشی، آب، راه ها و سایر در دوران 
انقالب اسالمی گفت: تالش می کنیم با ایجاد 
زیرساخت های الزم، زمینه ایجاد اشتغال و 
افزایش درآمد مردم را فراهم کنیم تا بخشی 
از نگرانی و دغدغه مردم به ویژه در شهرستان 

مرزی نهبندان رفع شود.
وی با بیان اینکه در حوزه راه ها اقدامات خوبی 
انجام شده است اظهار کرد: در حال حاضر 
پروژه بالتکلیفی در حوزه  راه های شهرستان 
مرزی نهبندان وجود ندارد. استاندار بیان کرد: 
احداث میدان ورودی شهر شوسف یکی از 
مطالبات مردم این منطقه بود که نقش اساسی 
محورهای  ایمنی  و  تصادفات  کاهش  در 
شوسف خواهد داشت. عملیات احداث احداث 
میدان ورودی شهر شوسف با اعتبار ۵۰ میلیارد 

ریال با حضور استاندار و جمعی از مدیران استان 
و شهرستان در هشتمین روز دهه فجر آغاز شد.

تخصیص قطعی 22۰ میلیارد برای راه
استاندار در مراسم آغاز عملیات اجرایی چهار 
پروژه زیربنایی در حوزه راه های استان  هم 
گفت: در مجموعه پروژه های راه های  استان 
بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان تا امروز تخصیص 
قطعی داده شده و ده ها پروژه جدید باند دوم 

در استان آغاز شده است. معتمدیان  افزود: 
کاهش  استان ها  از  خیلی  که  شرایطی  در 
تخصیص اعتبار داشتند در بعضی از حوزه های 
استان افزایش ۱۳ درصدی تخصیص را داشتیم 
وی بیان کرد: در بحث راه آهن هم خراسان 
جنوبی هیچگونه عملیات اجرایی نداشت اما در 
6 ماه گذشته ۲ مصوبه از طرف دولت برای 
تامین منابع مالی این پروژه بزرگ داشتیم. وی 
یادآور شد: پروژه راه آهن از چابهار آغاز شده 
است و با توجه به حمایت ۳۰۰ میلیون یورویی 
که از سوی رهبر معظم انقالب صورت گرفت 
امیدواریم شاهد افتتاح پروژه چابهار - زاهدان 
باشیم. وی ادامه داد: در بحث توسعه نهبندان 
اقدامات تاثیرگذاری شروع کردیم و بنیاد برکت 
به عنوان معین در این شهرستان انتخاب شده 
است و در مسائل عمران، آموزش و درمان 
اقداماتی آغاز شده که در ماه های آینده سرعت 

بیشتری خواهد گرفت.
علت  به  جنوبی  خراسان  افزود:  معتمدیان 

وسعت زیاد، هم مرز بودن با 6 استان، اتصال 
به افغانستان و پراکندگی جمعیت در وضعیت 
خوبی نیست هر چند زحماتی در ۴۰ سال 
گذشته صورت گرفته است اما به دلیل اقلیم 
استان نیاز به توجه ویژه در حوزه راه دارد.  
وی افزود: در بحث راه ها یکی از مهمترین 
چابهار  کریدور  کشور  اصلی  کریدورهای 
به مشهد است که شاهد رقابت تنگاتنگ 
و  هندوستان  چین،  همچون  کشورهایی 

آمریکا در منطقه به خاطر موقعیت تجاری 
برای سرمایه گذاری در این منطقه هستیم.  
معتمدیان افزود: سرمایه گذاری و قراردادهای 
تجاری چینی ها و حضور در چابهار همه اینها 
نشان از تحوالت بزرگ اقتصادی است و بر 
اساس موسسات اقتصادی در سال ۲۰۳۵، 
چین به عنوان قطب اول اقتصادی جهان 
جایگزین آمریکا خواهد شد. وی ادامه داد: 
انجام پروژه های زیرساختی در شرق کشور 
در آتیه کشور تاثیرگذار است و از اولویت های 
دولت یازدهم و دوازدهم سرعت بخشی به 
این پروژه ها بوده است که شاهد توسعه خوبی 
در این بخش هستیم. وی ادامه داد: رئیس 
مسئولیت  که  استان  در  مستضعفان  بنیاد 
کمک به توسعه درمیان را پذیرفته مقرر شد با 
توجه به تاکید رهبری در توسعه نهبندان که 

بر همه تکلیف است. 
در این مراسم  عملیات اجرایی پروژه ها در چهار 
محور شامل  قطعه ۴ باند دوم بیرجند - زاهدان 

به طول ۲۰ کیلومتر و با اعتبار 6۳۵ میلیارد 
ریال، قطعه چهار سربیشه - درح - میل ۷۸ به 
طول ۲۱ کیلومتر و با اعتبار ۵۴۸ میلیارد ریال، 
قطعه سه قاین - کالشور به طول ۲۲ کیلومتر 
و با اعتبار ۵۵۲ میلیارد ریال و احداث قطعه 
یک باند دوم فردوس - سرایان به طول ۲۰ 

کیلومتر و با اعتبار ۷6۵ میلیارد ریال اغاز شد. 

حذف مدارس کانکسی کلید خورد 
با ۵۸ کالس  مدرسه  اجرایی ۴۵  عملیات 
کانکس های  جایگزین  استان  در  درس 
آموزشی هم با حضور استاندار در نهبندان 
آغاز شد.استاندار در این آیین گفت: براساس 
مختلف  شاخص های  در  که  برنامه هایی 
از  توسعه طراحی کرده ایم به دنبال خروج 
محرومیت استان هستیم.معتمدیان افزود: با 
برنامه ریزی های صورت گرفته به دنبال این 
هستیم تا محرومیت  و عقب افتادگی هایی که 
در حوزه های مختلف زیرساختی استان به 
ویژه حوزه رفاهی وجود دارد را رفع کنیم و به 
شرایط میانگین کشوری در توسعه روستایی 
برسیم. معتمدیان با تأکید بر اینکه اتفاقات 
خوبی در این شهرستان مرزی خواهد افتاد 
جمله  از  آموزشی  فضای  توسعه  در  افزود: 
سیستم های گرمایشی استاندارد، برنامه های 
میان مدت برنامه ریزی شده است تا امکانات 
آموزشی را ارتقا دهیم. استاندار بیان کرد: در 
برخی روستاها و مناطق عشایری جمعیت زیر 
۱۰ دانش آموز مشغول به تحصیل هستند که 
برخالف استانداردهای آموزشی کشور است 
و تعیین تکلیف این مدارس نیز در دستور 
کار قرار خواهد گرفت. وی گفت: تا پایان 
سال تحصیلی جاری امید است بتوانیم ۴۵ 
مدرسه ای که امروز کلنگ زنی شد را به اتمام 
برسانیم، همچنین حذف سیستم گرمایشی 
غیراستاندارد نیز در دستور کار قرار گرفته است.

افتتاح ۴ پروژه آبیاری تحت فشار 
در ادامه سفر استاندار به نهبندان پروژه آبیاری 
تحت فشار، در روستای فیروزآباد نهبندان 
به نمایندگی از چهار پروژه مشابه در سطح 
با اعتباری  افتتاح شد. این پروژه ها  استان، 

به  معادل ۱ میلیارد و ۲۱۱ میلیون تومان 
بهره برداری رسید. و۱۴ خانوار از مزایای این 

پروژه ها بهره مند شدند. 
مرزی  شهرستان  روستای  گاز ۴۲  مشعل 
نهبندان هم با حضور استاندار و جمعی از 
شد.  روشن  شهرستان  این  در  مسئوالن 
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی ادر این 
آیین گفت: برای گازرسانی به این روستاها 
۴۹ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. 
محمود هاشمی جمعیت برخوردار این پروژه 
را ۲ هزار و ۴۲6 خانوار اعالم کرد و افزود: 
برای اجرای این پروژه ۲۵۸ کیلومتر شبکه 
تغذیه و توزیع، ۱۰ ایستگاه تقلیل فشار و یک 
ایستگاه حفاظت کاتدیک اجرا و ۲ هزار و 

۱۸۵ علمک گاز نصب شده است.
به  گازرسانی  پروژه  از  بهره برداری  به  وی 
شهرستان  در  تولیدی  و  صنعتی  واحد   ۳۰
نهبندان اشاره کرد و گفت: در این پروژه نیز 
هشت میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. 
مدیرعامل شرکت گاز فزود: اجرای ۴۸ کیلومتر 
شبکه تغذیه و توزیع، احداث هشت ایستگاه 
دیگر  از  انشعاب   ۲۲ نصب  و  اندازه گیری 

اقدامات انجام شده در این پروژه است.

طرح کنسانتره آهن در نهبندان 
همچنینت عملیات اجرایی طرح کنسانتره آهن 
نهبندان آغاز شد. میزان سرمایه گذاری این 
طرح شرکت نیک امیدواران پیراکان نهبندان 
در محل شهرک صنعتی نهبندان ۴66 میلیارد 
ریال اعالم شده است که با بهره برداری از آن 
زمینه اشتغال ۷۵ نفر به صورت مستقیم فراهم 
می شود. مدت زمان اجرای طرح در زمینی به 
مساحت ۱۱ هکتار و ظرفیت ساالنه 6۰۰ هزار 
تن، ۱۲ ماه در نظر گرفته شده است.استاندار 
در آیین کلنگ زنی طرح تولید کنسانتره آهن، 
بومی  انسانی  نیروی  کارگیری  به  خواستار 

منطقه در این واحد تولیدی شد.
معتمدیان افزود: عواید اصلی بهره برداری و 
اجرای پروژه های صنعتی برای مردم، موضوع 
اشتغال است لذا از تولیدکنندگان می خواهیم 
ضمن استفاده از نیروهای متخصص، تقویت 

اشتغال بومی را در اولویت قرار دهند.
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سین دهه فجر

هدیه 8۵ میلیارد تومانی خیران به ورزش استان

محمودآبادی- خیران ورزشی خراسان جنوبی با کمک های نقدی و غیر نقدی خوددبه ارزش ۸۵ میلیارد تومان گام 
ارزشمندی در توسعه ورزش استان برداشتند. دبیرمجمع خیرین ورزشیار با اعالم این کمک ها گفت: برای دهه فجر امسال 
۱6 پروژه ی خیر ساز در استان به بهره برداری می رسد.علی آبادی با اشاره به اینکه توسعه ورزش در چهار شهر مرزی 
استان در اولویت کمک های خیران است. افزود: چند سالن،چمن مصنوعی، و... در حال ساخت است. وی اعالم کرد: ۹۳ 
پروژه ی ورزشی توسط خیرین ورزشیار تعهد شده است که تاکنون ۳۷ پروژه انجام و ۵6 پروژه ی دیگر در حال اجراست. 
معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان نیز از اتمام ۴۹ خانه ورزش روستایی با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد. 
قطبی با اشاره به ۳۵۰ برنامه ی ورزشی مختلف در ایام دهه فجر گفت: تعدادی از این برنامه ها افتتاح پروژه و تعدادی 

برنامه های فرهنگی،مسابقات و کلنگ زنی است.

افتتاح۱۷.۴ میلیارد پروژه راه و شهرسازی دردهه فجر

مدیرکل راه و شهرسازی  خراسان جنوبی گفت: ۱6۲ میلیارد ریال پروژه در راه ها و ۱۲ میلیارد ریال درحوزه بازآفرینی 
شهری تا پایان دهه فجر در استان به بهره برداری می رسد. به گزارش مهر، مهدی جعفری ادامه داد: ۴۲ کیلومتر راه 
روستایی در استان در قالب هفت پروژه در روزهای باقی مانده از دهه فجر به بهره برداری می رسد. وی با بیان اینکه 
این پروژه ها با اعتباری ۱6۲ میلیارد ریال افتتاح می شود ادامه داد: احداث و آسفالت راه روستایی هج ونج ، راه روستایی 
آریش  و راه روستایی ِخرم از جمله این پروژه ها است. وی از افتتاح چهار پروژه درحوزه بازآفرینی شهری استان خبر 
داد و افزود: این پروژه ها با اعتباری حدود ۱۲ میلیارد ریال به بهره برداری می رسدکه  احیا و نوسازی محور تاریخی 
گردشگری آزاده روشن شهر قاین، اصالح شبکه توزیع آب قسمتی از محله باال شهر قاین، بهسازی کوچه فروزانفر 

محله سرپل بشرویه از جمله این پروژه هاست

استاندار در مراسم افتتاح پروزه های فجر نهبندان خبر داد 

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی مصالح ساختمانی شمال شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 814 و شناسه ملی 10360025501 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای علی ناصح به شماره ملی 0651794171 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجیب ناصح به شماره ملی 
5639710896 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره هادی نژاد به شماره ملی 0650493087 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2- آقای علی ناصح به شماره ملی 0651794171 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت2 سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )756882(و سفته و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای علی ناصح )مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
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 امام باقر عليه  السالم فرمودند :

المؤمُن أْصلَُب مِن الَجبِل، الَجبُل يُْستََقلُّ مِنه، والمؤمُن ال يُْستََقلُّ مِن ِدينِه َشيٌء
مؤمن از كوه سخت تر است. از كوه كم  مى  شود اما از دين  مؤمن چيزى  كاسته نمى  گردد.

)كافى : ج۲ ، ص۲۴۱ ، ح۳۷(

نهضت پارک سازی در مرکز استان 
رضوانی - شهرداری بیرجند با تمرکز بخشی از منابع 
مالی برای ایجاد بوستان ها وتوزیع و افزایش فضای سبز 
شهری در نقاط مختلف، در یک سال اخیر 9 بوستان در 
بیرجند ایجاد کرده است. از مهمترین پروژه های دهه 
 فجر شهرداری بیرجند آغاز عملیات اجرایی پروژه های
 دو بوستان بزرگ در این شهر است. شهردار بیرجند در
 نشست خبری با تبریک دهه مبارک فجر هدف از برگزاری
این نشست را در راستای ابالغ بخشی از خدمات حوزه 
مدیریت شهری و شهرداری بیرجند به مردم دانست. وی به 
کلنگ زنی پروژه یادمان شهدای گمنام در پارک پروفسور 
معتمدنژاد به عنوان اولین پروژه دهه فجر اشاره کرد. 
جاوید آغاز عملیات اجرایی پارک الهیه و بوستان انقالب 
 را هم از دیگر پروژه های مهم شهرداری عنوان کرد.

جهش بودجه ای شهرداری بیرجند
وی افزود: جهش در مبلغ بودجه از ۵۰  به ۱۴۰ میلیارد 
عمرانی  کارهای  کیفیت  و  کمیت  توانست  تومان 
شهرداری بیرجند را افزایش دهد. وی با اشاره به تالش 
برای کاهش هزینه ها ادامه داد: کمک های دولتی و 
اعتبار سازمان شهرداری ها کم است و با تغییر تعرفه 
عوارض می توان کارهای عمرانی بیشتری انجام داد. 
 شهردار بیرجند در مورد پروژه های زیر ساختی نیز گفت: 
مجموعه  همایش  سالن  احداث  فرهنگی  بخش  در 

پروژه های  از  با ۱۸۷۰ صندلی   فرهنگی شهرداری  
زیر ساختی است که  امیدوارم سال 99 به بهره برداری 
برسد.جاوید گفت : برنامه سال 99  جمع بندی است تا  
 پروژه های کلنگ زنی شده  و نیمه کاره را به اتمام برسانیم. 
جاوید افزود: نصب المان، تعمیرات و زیباسازی در حوزه 
فضای سبز شهری و شهرداری هم در حال انجام است.

کلنگ زنی دوبوستان بزرگ بیرجند
 عملیات اجرایی پروژه بوستان الهیه و انقالب بیرجند با
 حضور استاندار، تعدادی از مسئوالن و اعضای شورای اسالمی
  شهر آغاز شد. استاندار خراسان جنوبی در مراسم کلنگ زنی

محرومیت  رفع  برای  ما  تالش  گفت:  پارک  دو  این 
وتقویت زیرساخت ها در شمال شهر است. معتمدیان 
افزود: با توجه به تراکم جمعیت شمال شهر و کمبود  
امکانات سعی داریم به شهرداری برای احداث پارک های 
جدید کمک کنیم. وی افزود: امیدواریم فاز اول پروژه 
پارک جنگلی که بالغ بر۴۰ هکتار است در هفته دولت 

افتتاح شود.
خبر خوش استاندار درباره بند دره 

 وی ادامه داد: تالش می کنیم از ظرفیت های طبیعی 
و  کنیم  استفاده  تفرجگاه  ایجاد  برای  بیرجند   اطراف 
الگوی  با  دره  بند  تفرجگاه  اجرایی  مراحل  زودی  به 
 جدید مدیریتی و بسیج امکانات استان پشت سرگذاشته 

 می شود و پس از تکمیل مورد استفاده مردم قرار می گیرد. 
معتمدیان افزود: سعی می کنیم از ظرفیت های استانی 
و ملی زیرساخت های مورد نیاز محالت شمال شهر  
از جمله فضای آموزشی، درمانی و... استفاده و چهره 
شهر متفاوت شود. وی افزود: اگر شهرداری و شورای 
شهر آمادگی داشته باشند استانداری می تواند مبلغ ۵۰۰ 
میلیون تومان برای ساخت سومین پارک را نیز در اختیار 

شهرداری قرار دهد. 
در این مراسم شهردار هم گفت: از دی 9۶ تا کنون این 
نهمین بوستان است که در راستای توسعه فضای سبز 
کلنگ زنی شده ومساحت این پارک ها بیش از صد 
هکتار است. به گفته وی، تعدادی از این پارک ها به 
بهره برداری رسیده و بقیه در هفته دولت سال 99 افتتاح 
خواهد شد. به گفته وی پروژه پارک الهیه در منطقه کم 
برخوردار شهر که با وجود جمعیت زیاد فضای سبز کمی 
دارد، احداث می شود به همین منظور زمینی به مساحت 
۲۳ هزار مترمربع با برآورد هزینه یک میلیارد و دویست 
میلیون تومان از محل اعتبار بافت های فرسوده به این 
کار اختصاص یافته است. وی همچنین به اختصاص 
فضای بازی، ایستگاه سالمت و... اشاره کرد و افزود: 
پیش بینی می کنیم طی هفته دولت در سال آینده این 
 پروژه و پروژه پارک خیابان انقالب به بهره برداری برسد.

بیرجند صاحب پیست اسکی می شود
دهه  نشاط  پارک  بود  قرار  که  این  به  اشاره  با  وی 
فجر امسال افتتاح شود، گفت: این پارک ۵۶ هکتار 
جنگلی  پارک  تا  امید  سفیر  میدان  از  و  دارد  وسعت 
کشیده شده  و  عملیات عمرانی مربوط به آن صد 
قطعه  یک  داریم  تصمیم  فقط  گرفته  انجام  درصد 
عنوان  به  گرفته  قرار  مالیاتی  امور  کنار  که  زمین 
از  پس  که  کنیم  اندازی  راه  اسکی  استاندارد  پیست 
برداری  بهره  به  جا  یک  پروژه  کل  کار  این   اتمام 

خواهد رسید. 
داخلی  منابع  از  تومان  میلیارد   ۵ مبلغ  افزود:  وی 
شهرداری برای این پروژه در نظر گرفته شده است. 
انقالب  پارک  زنی  کلنگ  مراسم  در  بیرجند  شهردار 
هم گفت: درخواست زیادی از مردم این محله برای 
داده شده  به شهرداری  ورزش  و  بازی  فضای  ایجاد 
بود به این منظور، درخواست کردیم زمین دولتی در 
اختیار شهرداری قرار گیرد اما با این درخواست در راه 
و شهرسازی و اوقاف موافقت نشد و شهرداری با تغییر 
کاربری زمین هایی که جزو اموال خودش بود برای 
 خدمت رسانی به شهروندان  در این منطقه اقدام کرد. 
به گفته وی تاکنون ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار برای 

تحقق این درخواست مردم اختصاص یافته است.

شهردار پروژه های دهه فجر شهرداری بیرجند را تشریح کرد

عکس : رضوانی

قابـل توجـه 

همشهریان بیرجندی

مشاوره ، خرید و فروش  
بازسازی و تعمیرات 
امالک بیرجندی ها 
در مشهد مقدس 

  ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  
 جعفر خسروی

فــروش
 مغازه ساندویچی 

با موقعیت عالی

 09155612892 

09159626514

 اولین و بزرگترین مرکز فروش 
انواع فرش های ماشینی 

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

آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه  
نبش شعبانیه 4

0915  361 3797
0935 750 9464  

31 17 31 32  علی زارع

دنیـای فرش

فروش کالکشن عیدانه
با جدیدترین و متفاوت ترین مانتوهای روز
 شومیز، تونیک و شلوار 
خیابان صیاد شیرازی – جنب بیمه ایران
مدیریت: عظیم زاده
@ clotheshome  :لینک کانال تلگرام

اقسـاط 12 تـا 20 مـاهـه
ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان

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

نوژن بزرگترین شو روم تخصصی درب نـوژن
درب های ساختمانی

در خراسان جنوبی

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

عیدی کارمندان با حقوق
 بهمن واریز می شود

تسنیم- عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن 
اعالم سخنگوی  اساس  می شود.بر  واریز  ماه 
سازمان برنامه و بودجه ، هیئت وزیران مبلغ 
مدت  نسبت  به  را  ریال  میلیون  دوازده  ثابت 
عنوان  به  سال ۱۳9۸  در  وقت  تمام  خدمت 

پاداش آخر سال )عیدی( تعیین کرده است.

در انتظار سقوط آزاد قیمت خودرو؟

انتخاب- شنیده ها حکایت از آن دارد که فعال 
قرار است آن ۲ هزار خودرویی که از گذشته، در 
گمرک مانده بود، ترخیص شود. البته آزاد شدن 
اقتصادی کشور در  با توجه به شرایط  واردات 
اولویت سیاست های دولت نیست، اما رفع برخی 
محدودیت ها آن هم در آستانه سال نو، می تواند 

قیمت ها را دست کم ۲۰ درصد کاهش دهد.

سهمیه نوروزی بنزین از زبان وزیر نفت

فارس- وزیر نفت درباره سهمیه نوروزی بنزین 
گفت: این موضوع در حیطه وظایف ما نیست و 
هر وقت به ما ابالغ کردند ما آن را اجرا می کنیم، 

اما فعال پیشنهادی مطرح نیست.

یارانه نقدی بهمن امشب واریز می شود

تسنیم- صد و هشتمین مرحله پرداخت یارانه 
نقدی امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز 
می شود. گفتنی است طبق روال قبل ، یارانه 

بهمن به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان است.

نماینده مجلس: همه در ماجرای 
افزایش نرخ بنزین فرافکنی کردیم

ایلنا- عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در همین 
فرافکنی  مملکت  در  ما  همه  بنزین،  ماجرای 
کردیم، زیرا راجع به زمان و نحوه اجرا اشتباه 
بزرگی صورت گرفت و همه در آن دخیل بودیم.

استخدام 31 هزار نفر 
در کشور تا پایان سال

رئیس  انصاری  جمشید  خبرنگاران-  باشگاه 
سازمان استخدامی و امور اداری کشور گفت: تا 
پایان سال جاری، ۳۱ هزار نفر در سطح کشور 

استخدام و وارد دستگاه های اجرایی می شوند.

برای آنکه جنگ نشود و تهدید 
تمام شود، باید قوی شد

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه ضعیف 
بودن، دشمن را تشویق به اقدام خواهد کرد، بیان 
کردند: برای آنکه جنگ نشود و برای آنکه تهدید 

تمام شود، باید قوی شد.

مجلس کنونی  نتیجه
 و ثمره ترسیدن از جنگ بود

حجت االسالم صدیقی اظهار کرد: مشکالت 
اقتصادی کشور نتیجه عملکرد همان کسانی 
است که با شعار آزادی حجاب انتخاب شدند و 
مردم به آنان رای دادند. مجلس کنونی نتیجه 
و ثمره ترسیدن از جنگ بود کسانی که به این 
مجلس رأی دادند خیری هم دریافت نکردند.

کار روحانی با مجلس اصولگرا
 خیلی سخت تر می شود

طاهرنژاد فعال اصالح طلب با بیان اینکه کار دولت 
 با مجلس اصولگرا خیلی سخت تر می شود ،

گفت : دولت با وجود مجلس اصولگرا یا باید تسلیم 
و همراه شود که با روحیات آقای روحانی خیلی 

سازگار نیست، یا خود را آماده تحمل شداید کند.

امیدواریم اصولگرایان
 دوپینگ نکنند!

محمدرضا خبار گفت: امیدواریم اصالح طلبان  
قوی باشند، اما دوپینگ نکنند و در یک رقابت 

سالم هر دو با هم رقابت کنیم.

واعظی: راه مذاکره را نبسته ایم؛
 در قالب 1+5 مذاکره می کنیم

واعظی با بیان اینکه هیچ وقت راه مذاکره را 
نبسته ایم و باید با کشورهای مختلف کار کرد، 

گفت:  در قالب ۱+۵ می توانیم مذاکره کنیم.

حسین شریعتمداری: رفراندوم  درمورد 
نظارت استصوابی توجیه عقلی ندارد

صالحیت  بررسی  اگر  نوشت:  شریعتمداری 
نامزدهای مجلس )نظارت استصوابی( ضروری 
است، رفراندوم برای قبول یا نفی آن کمترین 

توجیه عقلی نداشته و بیرون از حوزه خرد است!

نیازمند “صندوق محور بودن”
 تحوالت در ایران هستیم

ربیعی با بیان اینکه نیازمندیم برای حل مسائل 
داخلی، خارجی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به 
انتخابات رجوع و هویت صندوق را حفظ کنیم، گفت: 
برای تحریم شکنی و عقب راندن ترامپ نیازمند 
صندوق محور بودن تحوالت در ایران هستیم.


