


2
سرمقاله

امروز مشارکت
فردا مطالبه گری 

*رجب زاده 

هنوز  کنم،  می  شرکت  انتخابات  در  من 
تصمیمی نگرفتم.  اینها اظهارنظرهایی است که 
در روزهای اخیر زیاد به گوش مان خورده است. 
برخی هم شرکت نکردن را انتخاب کرده اند. 
اما چرا شرکت در انتخابات اهمیت دارد؟ نگاه به 
پروسه انتخابات در هر دوره از سه منظر قابل 
بررسی است. دینی و شرعی،  ملی و امنیتی. 
از نظر دینی و شرعی هنگامی که به احادیث 
رجوع می کنیم به خوبی در می یابیم که همه 
قبال یکدیگر مسئول هستند.  انسان ها در 
همان گونه که پیامبر اسالم )ص( فرمودند: 
“کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته” در کنار 
احادیث موجود می توان به آیات قرآن اشاره کرد 
که به صراحت مردم را به شورا و مشورت دادن 
توصیه کرده است. » و امرهم شورا بینهم«. اما 
نکته مهم در بررسی مذهبی و دینی، واجب 
عینی بودن مشارکت در انتخابات است،  یعنی 
با رای دادن یک نفر تکلیف از دیگران ساقط 
نمی شود و هر فرد باید شخصاً در ساختن آینده 
خود و دیگران دخیل باشد. اما بحث ملی بودن 
انتخابات زاویه دیگری است هنگامی که یک 
مجموعه مانند مجلس می تواند قدرتمند عمل 
کند و قوانین کاربردی و مبتنی بر نیاز جامعه را 
به تصویب برساند که از افراد قوی با پشتوانه 
باالی مردمی تشکیل شده باشد. مجلس قوی 
با پشتوانه باالی مردمی، توان ایستادگی در 
برابر تمام مشکالت و مصائب پیش روی یک 
 کشور را خواهد داشت و می تواند زمینه ساز 
به وجود آمدن ایرانی قوی و سربلند در منطقه 
مقوله  به  نگاه  سومین  اما  باشد.  جهان  و 
انتخابات به موضوع امنیت ملی بازمی گردد. 
هرچه مشارکت مردم در انتخابات بیشتر باشد 
دشمنان کمتر خواهند توانست به امنیت ایران 
اسالمی آسیب برسانند. حاکمان و دولتمردان 
المللی  بین  در سطح   توانست  خواهند  نیز 
دست باال را داشته باشند. مصداق این مدعا 
هم انتخابات سال ۱۳۸۸ بود. زمانی که مردم 
با حضور میلیونی خود پای صندوق های رأی 
در حقیقت به نظام مقدس جمهوری اسالمی، 
آری دوباره گفتند. در همان زمان کشورهای 
غربی که مشغول مذاکره درباره برنامه هسته ای 

ایران بودند، ... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(
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ساخت روز بازار تخصصی زعفران 

صداوسیما- شهردار سرایان گفت: برای رفاه حال زعفرانکاران در عرضه محصولشان به مشتریان، عملیات ساخت بازار 
تخصصی زعفران با شش غرفه در ابتدای ورودی شهر سرایان آغاز شده است و تاکنون فنداسیون این بازار با هزینه ۷۰ 

میلیون تومان انجام شده است. مطلبی پور افزود: این بازار تا پایان خرداد سال آینده به بهره برداری میرسد.

فرماندار نهبندان گفت: اجرای طرح هاب شتر 
سهم مهمی در تولید اشتغال خواهد داشت و 
برای تبدیل شدن این منطقه به هاب و قطب 
است  الزم  زیرساخت هایی  شتر،  پرورش 
انجام و بخشی در حال  از آن  که بخشی 
اجراست. به گزارش ایسنا، مجید بیکی با 
اشاره به زیرساخت های مورد نیاز برای تبدیل 
شدن این شهرستان به هاب منطقه ای شتر، 
اظهار کرد: انتقال آب شرب به مناطق مستعد 
احداث  کیلومتر،   ۱۰۰ طول  به  شترداری 
ایستگاه مطالعه و تحقیقات شتر و پرداخت 
جمله  از  شترداران  به  کم بهره  تسهیالت 

زیرساخت های مورد نیاز است.
وی افزود: در این راستا مجتمع پرواربندی 
نفر و مساحت ۳۰  شتر به ظرفیت 5۰۰۰ 
داشتی  شترداران  تعاونی  و  احداث  هکتار 
نهبندان و تعاونی شترداران جنگ) پرواری( 
شهرستان تشکیل شده است. وی از اعطای 

تسهیالت به بیش از ۳۰ طرح پرورش شتر 
داشتی و پرواری و سه طرح پرورش شتر 

شیری  با ظرفیت های مختلف به مبلغ بیش 
از سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان  خبر 
داد و گفت: راه اندازی طرح پرورش شتر ۳۰۰ 
مناطق  دفتر  مشارکت  با  چاهداشی  نفری 

محروم ریاست جمهوری  و صدور موافقت 
اصولی طرح پرورش شتر ۳۰۰ نفری برای 

شرکت توسعه گری پردیس وابسته به بنیاد 
برکت از دیگر فعالیت های انجام شده است.

مربوطه  اراضی  شدن  مشخص  از  بیکی 
برای اجرای این طرح به میزان ۷ هکتار 

و اخذ استعالمات الزم از ادارات و ارسال 
به کارگروه امور زیربنایی استان، خبر داد. 

وی با اشاره به تولیدات شهرستان در بخش 
شهرستان  این  افزود:  شتر،  فرآورده های 
ساالنه 2۰ تن الیاف، 54۰۰ تن شیر و ۱55۰ 
تن گوشت تولید می کند. فرماندار نهبندان 

ظرفیت  به  توجه  با  شد  مقرر  کرد:  بیان 
باالی شهرستان در بحث پرورش شتر و 
همچنین همجواری با کشور افغانستان و 
استان سیستان و بلوچستان، این طرح در 
نقطه ای مناسب اجرا شود که با توجه به 
چندین سفر مسئولین بنیاد برکت کشور و 
همچنین همکاری سازمان جهاد کشاورزی 
استان در منطقه حیدرآباد مکان یابی انجام 
و استعالمات مربوط به واگذاری اراضی ۷ 
هکتار از اراضی دریافت و به کارگروه امور 
زیربنایی استان ارسال شده و سایر امورات 
انجام و در دست اقدام است. بیکی گفت: 
مهمی  گام  طرح  این  اجرای  با  امیدواریم 
افزایش  همچنین  و  اشتغال  ایجاد  در 
تولیدات و محصوالت و فرآورده های شتر 
به  توجه  با  و  شود  برداشته  در شهرستان 
این  آینده  در  شیر  کارخانه  از  بهره برداری 

طرح می تواند نقش مهمی ایفا کند.

چرخه "هاب شتر"  در حال تکمیل  
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جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
گفت: بیرجند به مدت سه هفته میزبان اردوی 
تمرینی تیم ملی والیبال افغانستان شد. به 
گزارش مهر، حسن عزیزی در نشست خبری 
افزود: تا سه هفته تیم ملی والیبال افغانستان 
اردویی را در ایران به میزبانی خراسان جنوبی 

برای تمرینات آماده سازی خواهد داشت.
وی ادامه داد: این تمرینات آماده سازی برای 
)آسیای  میانه  آسیای  مسابقات  در  شرکت 
مرکزی( با حضور ۹ کشور برگزار می شود. 
این هشت کشور شامل  ادامه  داد:  عزیزی 
تاجیکستان،  نپال،  بنگالدش،  افغانستان، 
ازبکستان، بوتان، قرقیزستان، ترکمنستان و 
مالدیو است که در صورت موفقیت در این 
مسابقات تیم ملی والیبال افغانستان به مراحل 
باالتر صعود خواهد کرد. وی یادآور شد: بر 

اساس توصیه استاندار خراسان جنوبی میزبانی 
راستای  در  خارجی  ملی  تیم های  از  استان 

ظرفیت های  معرفی  و  عمومی  دیپلماسی 
مختلف فرهنگی و گردشگری این منطقه 
است. ارزشمند  بسیار  که  می گیرد  صورت 

وی  با بیان اینکه بعد از سه هفته تمرین جام 
مرزداران را در بیرجند برگزار خواهیم کرد، گفت: 

این جام با حضور تیم منتخب خراسان جنوبی، 
تیم ملی افغانستان، تیم ملی بنگالدش و تیم 
منتخب استان خراسان رضوی و یا سیستان و 

بلوچستان برگزار می شود.
مسئول تیم ملی والیبال افغانستان نیز در این 
نشست با تشکر از دولت جمهوری اسالمی 
و میزبانی مردم خراسان جنوبی و فدراسیون 
والیبال اظهارکرد: تیم ملی والیبال افغانستان از 
سال 2۰۱5 فعالیت خود را به صورت رسمی 
و جدی آغاز کرده است. سید نعمت مشتاق، 
با بیان اینکه به واسطه امکانات کم در کشور 
خودمان هنوز به جایگاه مد نظر در ورزش 
والیبال نرسیده ایم، بیان کرد: در تیم ملی والیبال 
افغانستان ورزشکارانی از ۳4 والیت این کشور 
حضور دارند که نشان از استعدادهای ورزشی 
کشور ما است. شعیب عزیزی مربی تیم ملی 
والیبال افغانستان هم با اشاره به اینکه تیم ملی 
افغانستان فعالیت های خود را با شعار»تیم ملی 
افغانستان سفیران صلح و دوستی« پیگیری 

می کند، ادامه داد: هدف این است که از طریق 
ورزش به همه آگاهی بدهیم که از ناامنی و 
جنگ خسته و خواهان صلح و دوستی هستیم.
آمادگی تیم  اردوی  از میزبانی  وی  هدف 
ملی والیبال جمهوری افغانستان در بیرجند را 
توسعه مناسبات دیپلماسی ورزشی و تعامالت 
فرهنگی و اجتماعی اعالم کرد و گفت: از 
این رهگذر نیز می توان به معرفی ظرفیت   و 

پتانسیل بالقوه استان نیز پرداخت.
مسابقات  به برگزاری  اشاره  با   عزیزی 
در  جونیور  بیرجند  اسکواش  بین المللی 
اسفندماه ۹۸ به میزبانی استان،  خاطرنشان 
کرد: میزبانی از رویدادهای ورزشی بین المللی 
کشورها  ملی  تیم  اردوهای  برگزاری  و 
می تواند توسعه همه جانبه به لحاظ کمی و 

کیفی ورزش استان را فراهم سازد.

بیرجند، میزبان اردوی تیم ملی والیبال افغانستان
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)ادامه سرمقاله( پس از اتفاقات به وجود آمده در 

دوره بعد از انتخابات تمایل شان را به مذاکره از 
دست دادند و آن را به شکل علنی اعالم کردند. 
با این نوع نگاه می توان انتخابات را یکی از مولفه 
های موثر در امنیت ملی عنوان کرد. جمع بندی 
سه نوع نگاه فوق به مقوله انتخابات، می تواند 
دلیل خوبی بر لزوم مشارکت حداکثری مردم در 
انتخابات پیش رو باشد. نگاهی عقالنی به این 
موضوعات حقانیت گروهی را که قرار است رأی 
بدهند اثبات می کند. علم هم برای مخاطبش 
دالیل روشنی برای مشارکت سیاسی می آورد، 
در  آزادي  کشور  یک  سیاسی  توسعه  الزمه 
مشارکت و رقابت سیاسي، سازمان یابي گروه ها 
و نیروهاي اجتماعي، ایجاد مکانیسم هاي حل 
منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسي است 
و مشارکت گروه های اجتماعی عاملی موثر در 
دستیابی به اهداف توسعه سیاسی است. این عامل 
به قدری توانمند است که در صورت بروز و ظهور 
باال می تواند مطالبات منتج به توسعه سیاسی را 
به قوت پی گیری کند. این مشارکت با عواملی 
چون اعتماد به سیاسیون ، افراد مذهبی و اعتماد 
سیاسی به ویژه در کشور ما رابطه ای تنگاتنگ 
 دارد. هر چند مشکالت اخیر کشور، خدشه هایی 
اما  کرده  ایجاد  اقشار  برخی  اعتماد  عامل  به 
مشارکت نکردن در انتخابات می تواند این حس 
نبود اعتماد را تقویت کند. مشارکت ابزاری است 
که می تواند به مطالبه گری اوج دهد، بروز خطا 
و اشتباه در هر سیستمی اجتناب ناپذیر است 
اما اینکه با نظارت باال و استفاده از روش های 
مطالبه گری بتوانیم خطاها و خالء را کاهش 
 دهیم و از بین ببریم، نیاز امروز جامعه را تأمین 
می کند. انتخاب نمایندگانی آگاه ، توانمند و آشنا 
به دانش مطالبه گری و قوانین مجلس می تواند 
جهتی روشن برای پاسخ گفتن به آنچه جامعه 
طلب می کند، باشد. حمایت و مشارکت اقشار 
مختلف در انتخابات پیش رو، مسیری خواهد 
ساخت به فردایی که با نقش پررنگ تر مردم در 
گروه های مختلف به سمت هدف توسعه جریان 
می گیرد. از سویی مشارکت سیاسي جوانان که 
بزرگترین گروه جمعیتي در کشورهاي در حال 
توسعه و مسئوالن اداره جامعه در آینده محسوب 
مي شوند، اهمیت خاصي براي توسعه سیاسي و 
پویایي جامعه دارد. بي شک جوانان یکي از اقشار 
اجتماعي هستند که به اقتضاي عوامل مختلفي 
چون استقالل خواهي، نوجویي و آرمانگرایي در 
فعالیت هاي سیاسي، انگیزه باالیي در مشارکت 
سیاسي دارند، پس باید به عنوان گروه های الگو، 
آن انگیزه را حفظ و تقویت کنیم و البته برای 
اصالح برخی نواقص ، قدرت مطالبه گری بیشتر 
را بدان بیافزاییم تا ایرانی توسعه یافته را بسازیم.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
انجمن شرکت های ساختمانی ، تاسیساتی و راهسازی خراسان جنوبی

 بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
انجمن شرکت های ساختمانی ، تاسیساتی و راهسازی خراسان جنوبی که راس ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 

مورخ 1398/12/15 در محل سالن ذوالفقار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی )خیابان 
محالتی، پشت دیوار یخی، خیابان 22 بهمن 9( تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند.

ضمناً اعضایی که متقاضی کاندیداتوری در سمت هیئت مدیره و بازرسی انجمن صنفی می باشند می توانند 
حداکثر تا تاریخ 1398/12/13 درخواست کتبی خود را به دفتر انجمن تحویل نمایند.

دستور جلسه: ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس - تصویب تراز مالی سال 1398 - تصویب بودجه پیشنهادی 
سال مالی 1399 - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال - انتخاب بازرس اصلی 

و علی البدل برای مدت یک سال - تعیین روزنامه جهت درج آگهی ها
هیئت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی ، تاسیساتی و راهسازی خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
انجمن شرکت های ساختمانی ، تاسیساتی و راهسازی خراسان جنوبی

بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن 
شرکت های ساختمانی ، تاسیساتی و راهسازی خراسان جنوبی که راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 
مورخ 1398/12/15 در محل سالن ذوالفقار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی )خیابان 

محالتی، پشت دیوار یخی، خیابان 22 بهمن 9( تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

اصالح اساسنامه منطبق با آیین نامه جدید انجمن های صنفی - تغییر عنوان نام انجمن صنفی 
هیئت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی ، تاسیساتی و راهسازی خراسان جنوبی

  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت  اول
 دانشگاه فنی  و حرفه ای خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار آیت ا... غفاری - بین غفاری 22 و24- تلفن: 32347718( به نمایندگی از دانشگاه فنی و حرفه ای کشور 

درنظر دارد، اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه و قانون برگزاری مناقصات، به پیمان کاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل رتبه و پایه 5 رشته 
ساختمان  و ابنیه + تاسیسات و تجهیزات( واگذار نماید. لذا پیمان کاران واجد شرایط متقاضی با در نظرگرفتن رشته ،پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثرتا پایان وقت اداری مورخ 
1398/12/06 به دبیرخانه آموزشکده فنی وحرفه ای پسران بیرجند )ابن حسام( به آدرس بیرجند- بلوار آیت ا... غفاری - بین غفاری 22 و24 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک مناقصه اقدام نمایند.

مدت نوع پیمانرشتهموضوعمحل اجراپروژه
پیمان

برآورد براساس 
فهارس بها 1398 

)ریال(

تضمین  
ارجاع کار 

)ریال(
تاریخ تحویل  

پیشنهاد
تاریخ 

بازگشایی

تکمیل 
آموزشکده 

فنی قاین

قاین)حاشیه 
جاده  
مشهد(

تکمیل ساختمان نیمه تمام موجود 
 )سالن ورزشی،سالن کارگاهی ،

نمازخانه و سرایداری(  + محوطه 
آسفالت و بتنی با جدول کشی

ساختمان  و ابنیه 
+ تاسیسات و 

تجهیزات

سرجمع به شماره 
 96/1299188

مورخ 1396/05/04 
واصالحیه های بعدی

6122157577911230000000 ماه
حداکثر پایان 

وقت اداری مورخ  
1398/12/19

ساعت 
8:30صبح      
1398/12/21

1-تضمین شرکت درمناقصه)ارجاع کار(: تضمین های معتبر )ضمانت نامه بانکی( مورد اشاره در آیین نامه مالی ومعامالتی دانشگاه فنی وحرفه ای کشور ابالغی به شماره 15/309657 مورخ 97/12/04  
و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 214122383 سپرده طرح های عمرانی نزد بانک تجارت شعبه حسین آباد 

لویزان تهران کد 2140 )اصل فیش واریزی(. 
 2- محل تحویل اسناد: آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بیرجند )ابن حسام( دفتر حراست به آدرس بیرجند- بلوارآیت ا... غفاری - بین غفاری 22 و24 و محل گشایش پیشنهادهای دانشگاه فنی و

حرفه ای کشور به نشانی تهران – میدان ونک – خیابان برزیل شرقی – پالک 4- معاونت اداری و مالی دانشگاه می باشد. 3- هزینه آگهی های مناقصه برعهده برنده است.
دانشگاه فنی  وحرفه ای خراسان جنوبی  

با بی احتیاطی در رانندگی زندگی خود و دیگران را نابود نکنیم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی –  نوبت دوم
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجدشرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید :

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کارفهرست بهاء مورد استفادهمبلغ برآوردمدت موضوع شماره 

تجدید مناقصه اجرای یک الیه آسفالت گرم محور ورودی 98/118
422.000.000 ریالفهرست بهاء راهداری سال 1398 8.427.061.025 ریال6 ماهروستای  ماژان شهرستان خوسف

 ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد:
الف- ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی 

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي 
ایران ، مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. 

 www.setadiran.ir کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس
انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرایط مناقصه گران : جهت مناقصه های فوق پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند. تاریخ انتشارمناقصه فوق در سامانه  98/11/29 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سایت ستاد : ساعت 13/00 
روز سه شنبه 98/11/29 لغایت ساعت 14/30 روز شنبه 98/12/03  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق : ساعت 14/30 روز سه شنبه 98/12/13 زمان بازگشایی پاکت مناقصه فوق  
از طریق سامانه ستاد : ساعت 08/30 صبح روز چهارشنبه 98/12/14 آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 

پاکت ها : آدرس : خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 
شماره تماس : 9-32342137-056                                                       کد پستی : 9717833115  

متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir  رجوع نمایید.

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :  مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934-  021      دفتر ثبت نام مرکزی : 021-88969737 

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله 
مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این 
واحد به شرح ذیل: بخش 11 : قطعه مفروزه اراضی مشهور به جعفری و غیره پالک 2026- اصلی 237 فرعی 

حمیدرضا کهن ششدانگ یک قطعه زمین بایر در روز 98/12/22 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و 
مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت 8 الی 10 صبح در محل وقوع ملک 
حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده 15 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 که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 
آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 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، در غیر این 
صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
 تاریخ انتشار: 98/11/30     علی صفایی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی مزایده عمومی شماره  1098003703000001 و  1098003703000002
اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی در نظر دارد: یک دستگاه خودروی نیسان پیکاپ و یک دستگاه خودروی 
 www.setadiran.ir وانت تویوتا )غیر قابل شماره گذاری( با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)با شماره مزایده 1098003703000001و 1098003703000002( به صورت الکترونیک به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت : 1398/11/30 ساعت 9  مهلت دریافت اسناد مزایده: 1398/12/12 ساعت 12

تاریخ بازدید: 1398/11/30 الی 1398/12/12 ساعت 9 الی 13
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1398/12/12 ساعت14

فروشگاه بهداشتی و سلولزی آروشا
تخفیف های ویژه این فروشگاه رو از دست ندید.

 @AROSHApakhsh  mostafa_eftekhari75  آدرس: نبـش معلـم 16 

پوشینه بزرگسال ایزی الیف 
 فقط ۶۵ تومان
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استاندار محترم و عزیز بیرجند جناب چهار شنبه* ۳۰ بهمن 1۳98* شماره ۴۵۷۳ 

متوجه  امروز  سالم،  معتمدیان  اقای 
شدم که یکی از پروژه هاتون رسیدگی 
هست،  بنددره  گردشگری  منطقه  به 
واقعا از صمیم قلب ازتون تشکر میکنم  
تنها فردی هستید ک واقعا به درد و دل 
مردم گوش میدین و حضورا خودتون 
رسیدگی  و  بررسی  نزدیک  از  میرین 
میکنین....بنددره تنها جاذبه کردشگری 
نزدیک شهر هست ک مدتها مورد کم 
لطفی مسئولین قبلی قرار گرفته بود.

اراده شما  و  به همت  ا...  ان شا  حال 
و محیط  راه  اداره  و  و جناب شهردار 
زیست و دیگر عزیزان بنددره به یک 
این  مردم  درشأن  گردشگری  مکان 
منطقه تبدیل بشه ک ما هم روزهای 
تعطیل جای برای تفریح داشته باشم.

صمیمانه ازتون تشکرمی کنم. 
915...918
 اداره راه بیرجند جای چند تابلوی کیلومتر

شمار قبل از سه ورودی بیرجند برای 
فرودگاه پایانه بار و پایانه مسافربری این 

شهر خالی است.لطفأ اقدام فرمایید.
937...897

با عرض سالم اگر کمر بندی بیرجند 
از میدان آیت ا... عبادی تا پلیس راه 
بیرجند به نام سردار سلیمانی نام گذاری 

می شد بهتر بود. والسالم
915...076

شهردار  به  خداقوت  ضمن  سالم 
محترم بابت زحماتی که تا کنون در 
اند، تقاضا داریم  شهر بیرجند کشیده 
در خصوص بهسازی ورودی سپیده از 

سمت محالتی تسریع فرمائید.
915...195

در خصوص  استاندار  از  تشکر  ضمن 
موافقت با راه اندازی پارک بند دره برای 
شهروندان بیرجندی و میهمانان استانی  

باعث افتخار وخرسندی است .
915...866

از  صمیمانه   تشکر  با  علیکم  سالم 
زحمات خالصانه تان پیشنهاد می شود: 
در راستای تکریم قشر زحمتکش کارگر

آبرومندی در  یک گرمخانه و سرپناه 
میدان امام حسین )ع( ایجاد و یک نفر 

هم جهت نوبت دهی گذاشته شود.
915...575

سالم چه دلیلی داره که اکثر کاندیداها 
سخنرانی اول خودشون روبیشتردرشمال 
شهرومهرشهرقرارداده اند.کاش ازآنچه 

درذهنشون میگذره باخبرمی شدیم.
915...540

چرا جاده کوتاه باالی بنددره که فقط 
یک کیلومترتا انتهای آسفالت فاصله 
دوچرخه  و  کوهنوردان  برای  را  دارد 
سواران تعریض و آسفالت نمی شود؟!!!
915...357

از شهردار  میخواستم  جان،  آوا  سالم 
محترم و استاندار عزیزمون تشکر کنم 
ما  بنددره.  کردن  زیبا  پیگیری  بابت 
بیرجندیا هیچ مکان تفریحی درست 
جواب  شاا...  ان  نداشتیم.  حسابی   و 
بیرجند  مردم  برای  که  هایی   زحمت 

می کشید از خداوند منان بگیرید.
915...353

با سالم خدمت مسئولین استان لطفا 
بفرمایید یک خانواده 5 نفری با حقوق 

2میلیونی چگونه می تواند زنده بماند؟
991...421

سالم ای کاش استاندار محترم که واقعا 
ًدر همه  امور مجّدانه ورود پیدا نموده و 
درجهت رفع معضالت پیگیریهای الزم 
را انجام می دهند درمورد تعیین سقف 
قیمت زمین براساس منطقه جغرافیایی 
شهربیرجند هم  ورود پیدا می کردند و 
دعای خیر خیلی از افرادی راکه بعنوان 
هستند  زمین  خریدار  کننده  مصرف 
بدرقه راه وزندگیشان می نمودند. زمین 
شب یک قیمتی داره صبح یک قیمت.
915...450

از استاندار و تیم مدیریتی ایشان به خاطر 
عملیاتی نمودن پروژه گردشگری بند 
دره و تحقق آرزوی دیرینه مردم بیرجند 

تشکر می نمایم.  از اهالی دره میرک
915...494

باسالم چند روز پیش رفتم بیمارستان 
... ابتدا گفتند: سیستم ها برای نوبت 
گیری قطع است باالخره پس از کش 
و قوس های مختلف سیستم ها درست 
شد. بعد که نوبت گرفتیم رفتیم درب 
اتاق دکتر منتظر ماندیم تا اینکه نوبت 
ما شد و فقط دو نفر مانده بودیم آقای 
دکتر گفتند: شیفت ما تموم شده!!! و 
و... کجا رفته؟؟  انصاف  رفت وجدان، 
آقای دکتر نمی تونست همین دو نفر 

باقیمانده را ویزیت کند؟
915...161

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

حمایت از کاندیداها
با چه معیاری؟

در طی روزهای اخیر بحث حمایت از 
کاندیداهای مختلف در میان برخی 
اعضا مطرح است و نکته جالب این 
است که برخی دوستان صرفا معیار 
همفکر و هم جناح سیاسی بودن را 
مالک قرار می دهند و بدون اینکه 
به حداقل شایستگی های فرد توجه 
کنند توقع دارند دیگر همفکران نیز 
هم حمایت کنند. ولی آیا این تفکر 
که  است  نبوده  عملکرد  همین  و 
 اینک مردم هیچ یک از جناح های
قبول  را  طلب  اصالح  و  اصولگرا 
که  است  تفکری  چه  این  ندارند؟ 
شده  که  قیمت  هر  به  حاضریم 
صرفا  که  کنیم  حمایت  فردی  از 
اینکه  فرض  )با  ماست  همفکر 
هست (؟ آیا کارآمدی و شایستگی 
شرط الزم نیست؟ واقعیت این است 
که برخی از ما اصالح طلبان نیز در 
همان  خود  اشتباه  کارهای  توجیه 
می کنیم که اصولگرایان! مگر کم 
بوده اند افرادی که شایستگی سمت 
به  ولی صرفا  نداشتند  را  نمایندگی 
بهانه همفکر و هم جناح بودن  مورد 
تنها  نه  ولی  گرفتند  قرار  حمایت 
نخریدند   آبرویی  همفکران  برای 
شدند.  نیز  شرمساری  مایه  بلکه 
همان شرمساری که امروزه بزرگان 
 اصالح طلب از آن سخن می گویند.
باید همه ما به اصول پایبند باشیم 
و بدانیم که شایسته ساالری اصل 
است. باور کنیم که شایستگی شرط 
جناح  هم  و  همفکر  و  است  الزم 

بودن پس از آن قرار می گیرد.
خ . خ  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

انصراف ۴ نامزد دیگر از رقابت انتخابات مجلس
گروه خبر-  4نامزد دیگر هم از ادامه رقابت انتخاباتی برای ورود به مجلس انصراف دادند. با این حساب تا لحظه تنظیم این خبر 10 نفز در حوزه های انتخابیه خراسان جنوبی از ادامه رقابت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی کناره گیری کرده اند. رئیس ستاد انتخابات استان گفت: با انصراف این افراد، آمار نامزد های انتخاباتی در چهار حوزه انتخابیه خراسان جنوبی به 60 نفر رسید که 5 نفر آنان زن هستند.خوش خبر افزود: بدین 

ترتیب تاکنون در حوزه بیرجند- درمیان- خوسف 20 نامزد ، فردوس - طبس- سرایان - بشرویه  18 نامزد ، قاین - زیرکوه 12 نامزد و نهبندان - سربیشه 10 نامزد در گود انتخابات باقی مانده اند .

ورود جریانات مردمی به صحنه انتخاباتی 

نزدیک به 48 ساعت مانده به شروع رأی 
گیری انتخابات یازدهمین دور مجلس شورای 
اسالمی، با ورود جریانات مردمی، معادالت 
بیرجند،  انتخابیه  بینی شده در حوزه  پیش 
درمیان و خوسف جا به جا و فضای انتخابات 
در حوزه مرکز استان را وارد فاز جدیدی کرد. 

ورود جریانات مردمی 

 فضای انتخاباتی استان که طی چند روز 
گذشته متأثر از موضوع گیری های جریانات 
سیاسی بود  روز گذشته  حال و هوای دیگری 
به خود گرفت و با ورود جریانات مردمی به 
دست صحنه  از  انتخاباتی  فضای  صحنه، 

گردانان سیاسی چپ و راست خارج شد . 

بیانیه جمعی از معتمدین
 درحمایت از مجیدی

و اما در فضای غیر سیاسی انتخابات، جمعی 
گویا  که  نیز  شهر  بزرگان  و  معتمدین  از 
نشست هایی را با کاندیداهای مختلف داشته 
اند در بیانیه ای حمایت خود را از مجیدی 
اعالم نمودند.  در این بیانیه که با زیر نویس 
شهرستان  مردم  خادمان  مشورتی  مجمع 
های بیرجند، درمیان و خوسف  منتشر شده،  
آمده است: جمعی  از دغدغه مندان پیشرفت 
منطقه که از باب محبت و لطف شما مردم 
عزیز،  افتخار خدمت و بعضا پیشکسوتی در 
حوزه های مختلف را به شما داشته ایم در 
جمعی مشورتی پیرامون انتخابات اخیر دور 
هم گردآمدیم و با موضوع تأکید بر مشارکت 

حداکثری و انتخاب اصلح هم اندیشی نمودیم 
و با مطالعه برنامه ها و دیدگاه ها و همچنین با 
دعوت از برخی نامزدهای محترم با توانمندی 
ها و رویکردهایشان آشنا شدیم  و فارغ از نگاه 
های سیاسی و جناحی و گروهی، با دغدغه 
اجماع حول گزینه های اصلح و جلوگیری از 
پراکندگی آراء و ارائه نظری مشورتی برای 

عموم مردم جهت کمک فکری در فرصت 
کم تالش کردیم و خروجی این نشست ها 
در چندین جلسه پیاپی، با اخذ نظرات جمع  و 
با اکثریت موافق شرکت کنندگان  تمرکز بر 
معرفی جناب آقای دکتر محمدرضا مجیدی 
نامزد حوزه انتخابیه بیرجند ، درمیان و خوسف 
بود  که با تکیه و تأکید بر انقالبی گری و با 
شعار پیگیری مطالبات مردم بر محور بیانیه 

گام دوم انقالب اسالمی و توسعه استان، وارد 
عرصه شده و در ادوار گذشته با کسب رأی 
باال، رتبه دوم انتخابات مجلس هشتم و نهم را 
به خود اختصاص داده بود و جمع حاضر ضمن 
تأکید بر توانمندی های سایر نامزدها و تشکر 
از سایرین  توصیه نمود از جمع کاندیداهای 
باقی و سایرین در  ایشان  حاضر در جلسه 

صورت تمایل در معرفی ایشان نیز تالش 
نمایند و گزینه نهایی این جمع در عرصه 
رقابت باقی مانده  و خالصانه و متعهدانه 
برای تحقق آرمانهای امام راحل و شهیدان 
اسالمی  انقالب  فرزانه  رهبر  و  حق  راه 
انقالبی  جریان  با  همسو  و  نماید  تالش 
و  ننماید  دریغ  کوششی  هیچ  از  مجلس 
سایرین در این عرصه پس از انتخابات از 

ایشان حمایت و پشتیبانی نمایند .

منتخب موظف به پاسخگویی 
دوره ای به مردم است 

این جمع از معتمدین حوزه انتخابیه بیرجند، 
در  بار  اولین  برای  که  خوسف  و  درمیان 
خصوص مسائل منطقه ای به این شکل در 
کنار هم قرار گرفته اند در پایان بیانیه خود 
مورد  کاندیدای  انتخاب  صورت  در  آوردند: 
حمایت ، این مجمع نیز خود را مکلف نموده 
که هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد ایشان 
را بر اساس وظایف نمایندگی و وعده های داده 

شده را أخذ و به سمع مردم شریف برساند. 

حسینی به دنبال جلب
 حمایت اصالح طلبان

طی  طلبان  اصالح  شورای  که  چند   هر 
بیانیه ای با دعوت مردم به مشارکت عدم 
حمایت خود از کاندیدای خاصی خبر داده بود 
اما بخش محدودی از اصالح طلبان با حمایت 
از  حسینی فعالیت انتخاباتی خود را در مرکز 
استان آغاز کردند و این کاندیدای اعتدالگرا 
همچنان به دنبال جلب حمایت های بیشتری 

از این جریان برای انتخابات پیش رو  است.

خسروی ، نامزد نهایی 
ائتالف اصولگرایان

اردوگاه  اخبار  از  ها  شنیده  حال  همین  در 

از  که پس  است  آن  از  حاکی  اصولگرایان 
عدم توافق نامزدهای این جریان طی چند 
روز گذشته باالخره ائتالف نیرویهای انقالب 
اسالمی به گزینه واحد رسیده و  خسروی به 
عنوان کاندیدای این جریان رقابت خواهد نمود .

مصادره انصراف توکلی
از سوی دو جریان سیاسی

برداری  بهره  فضا  این  در  جالب  نکته  اما 
یک  انصراف  از  سیاسی  مختلف  جریانات 
کاندیدا بود. جریان ائتالف نیروهای انقالب 
که گزینه های نهایی خود را به سه نفر رسانده 
بود بالفاصله پس از انصراف توکلی که عضو 
این ائتالف بوده و به تصمیم آنها متعهد شده 
 بود خبر از نهایی شدن خسروی برای ادامه 
رقابت ها دادند و با همزمانی انتشار این خبر ، 
به شائبه انصراف این نامزد به نفع کاندیدای 

نهایی این ائتالف دامن زدند. 
یک  مجازی  صفحه  دیگر،  سمتی  از 
و  ننشسته  بیکار  نیز  اعتدالگرا  کاندیدای 
با انتشار پستی انصراف توکلی را به نفع 
حسینی اعالم نموده و این انصراف را به 
ادعای  با  این صفحه  ثبت کرد.  نام خود 
شعار  انصراف  زمان  در  توکلی  اینکه 
کرده  می  تکرار  را  کاندیدا  این  تبلیغاتی 
او  نفع  به  وی  که  شده  مدعی   ! است 
کنار رفته است. هر چند که توکلی بدون 
اشاره به کاندیدای سوم،  با انتشار پیامی 
از فشارهای سه جانبه برای موضع گیری 

در خصوص استعفایش خبر داد.

محمد رضا مجیدی ، نامزد انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در گفتگو با خبرنگاران و در واکنش به 
فضای  اینکه  بیان  با  انتخاباتی  های  بداخالقی 
 انتخابات را علیرغم برخی بی اخالقی ها مثبت 
می بینم اظهار کرد   هر چقدر که موج تخریب 
ها سنگین تر می شود ایمان ما به هدف مقدسی 
که برای آن پا به عرصه گذاشته ایم،  محکم تر و 
در این مسیر ثابت قدم تر خواهیم بود چرا که نگاه 
 ما انتخاباتی نیست و به این وسیله است که متوجه 
می شویم اقدامات و گفتمان مان اثر گذار بوده و 
سلطه برخی جریانات تمامیت طلب که در گوشه 
و کنار استان خون مردم را در شیشه انحصار طلبی 
خود کرده اند و برای رسیدن به اهداف خود دست به 

هر اقدامی می زنند،  را لرزانده است . 

مردم می فهمند
درمیان  بیرجند،  انتخابیه  حوزه  کاندیدای  این 
و خوسف با تأکید بر این که نگاه بنده معرفی 
برنامه خود و نه حرکات سلبی و تخریبی دیگران 
است  افزود: قصد ورود به حاشیه ها را ندارم چرا 
که  فضای عمومی انتخابات بسیار زیبا و انشا 
ا... میزان مشارکت باال خواهد بود اما آنچه که 
نمود بدی در این خصوص پیدا کرده بداخالقی 
هایی است که توسط عده ای محدود و به دلیل 
به خطر افتادن منافع شان توسط گفتمان مطرح 
شده، سازماندهی می شود و در فضایی که مردم 
به بلوغ فکری و سیاسی الزم رسیده اند  این 
کارها ترکش هایی است که با هوشیاری مردم 

آسیبش  به خودشان باز می گردد. 

جمعی از معتمدین 
درخواست اجماع داشتند

مجیدی در پاسخ به این سوال که » شنیده شده 
انصراف سایر  برای  هایی  درخواست  است شما 
نامزدها طرح کرده اید و حتی پیشنهاداتی را نیز 
ضمیمه درخواستتان ارائه کردید « گفت : همانطور 
که قبال گفته ام رویکرد بنده ایجابی است و برنامه 
خود را در معرض انتخاب مردم گذاشته ام و موفقیت 
بنده در  قانع کردن مردم در خصوص توانمندی ها 
خواهد بود و کنارگیری سایرین به نفع بنده،  نه 
تنها هدف، بلکه ابزار موفقی هم نخواهد بود.  اما 
در این خصوص باید به دعوت برخی بزرگان شهر 
اشاره کنم که از بنده و چند کاندیدای دیگر دعوت 

و درخواست اجماع داشتند که پاسخ بنده این بود 
اگر معتمدین و بزرگان شهر به این نتیجه برسند 
که فردی بهتر از بنده می تواند خدمت کند من 
به این نظر احترام می گذارم و انصراف خواهم داد 
که این موضوع گویا به رأی گذاشته شده و نتیجه 
 ای که به اینجانب اعالم کرده اند نظر مساعد 
ریش سفیدان محلی برای باقی ماندن بنده در 
رقابت ها بوده است که در همین جا از این عزیزان 

به خاطر اعتمادشان تشکر می کنم. 

همه را به تقوا دعوت می کنم
حال اینکه مطالب خالف دیگری برای رأی آوری 
یا تخریب از این جلسات منتشر می شود بنده ضمن 
دعوت سایرین به تقوا و صداقت با تأکید بر لزوم 
رعایت اخالق انتظار دارم اگر کسی از طرف من 
چنین پیشنهادی داشته عنوان نماید تا بنده هم به 
عنوان یک ضلع از این خبر حداقل از آن مطلع باشم. 

مجیدی یک شخص نیست ؛ 
نماینده گفتمانی است که از
 وضع موجود ناراضی است 

و  شایعات  حجم  این  خصوص  در   مجیدی 
تخریب ها در خصوص خودش گفت:  بنده هیچ 
دغدغه ای از این نوع کارکرد ها ندارم و حتی به 
تماس هایی که بعد از انتخابات قبلی برای طلب 
حاللیت به دلیل رفتارهای غیر اخالقی و تخریبی 
داشته اند پاسخ مثبت داده ام چرا که معتقدم جامعه 
دیگر بازیچه این دست اقدامات نمی شود و مجیدی 
امروز یک شخص نیست بلکه نماینده گفتمانی است 
که از فضای بسته و بی اخالقی که در طی سالیان 
قبل در استان شکل گرفته نگران و نسبت به حل 

این معضل دغدغه مند هستند. 

کاندیداها را به مناظره
بی طرف دعوت می کنم 

وی در خصوص ترس از مناظره نیز گفت: بنده 
کاندیداهای عزیز را به مناظره دعوت می کنم اما 
متاسفانه جریانات پیچیده ای پشت صحنه این 
اتفاقات است که قصد ورود به آن را ندارم اما همین 
قدر به اطالع مردم می رسانم از روز اول تقاضای 
مناظره با حضور نهادهای بی طرف را داشته ام که 
این امر مقدر نشد و جریانی وابسته به ستاد یکی 
از داوطلبان محترم مناظره را برگزار و صرف یک 

تماس تلفنی بدون اینکه برای زمان و هماهنگی 
عدم تداخل برنامه های دیگر بنده اقدامی انجام شود 
بدون اطالع عکسم را منتشر و به زعم خودشان به  

هدفی که تخریب بنده بود  رسیدند.   

به لغو مناظره در دانشگاه ها معترضم

در همین راستا بنده طی تماس هایی که از دانشگاه 
فرهنگیان برای مناظره با همین عزیزان برقرار شده 
بود هماهنگی های الزم را انجام داده و مقدمات 

را فراهم نمودم تا اینکه گویا با دستور فرماندار آن 
مناظره هم لغو شده است و در یک بی اخالقی تمام 
عیار باز هم این جریان که خود به دنبال لغو شدن 
این جلسه بوده اند این را هم پیوست تخریب های 
گسترده خود نمودند درحالی که بنده برای شرکت 
 در این مناظره اعالم آمادگی کامل داشته و حتی 
برنامه های دیگرم را نیز بر اساس آن تنظیم کرده 
بودم و در همین خصوص نامه اعتراضی نیز به 

فرماندار به دلیل لغو این مراسم داده ام. 

در ۸ سال گذشته هر ماه
3 روز در استان  بوده ام 

مجیدی با بیان اینکه برای کسب رأی حالل تمام 
وقت خودم را گذاشتم و چون به مثابه برخی عزیزان 
پشتیبانی مالی قوی ندارم فرصتم برای برنامه های 
جانبی بسیار کم است و کمتر می توانم در خصوص 

شایعات واکنش نشان دهم . 
وی در واکنش به موضوعی که عنوان شده بود 
 برخی کاندیداها هر 4 سال به حوزه انتخابیه سر 
می زنند اظهار کرد: یقینا منظور نامزد محترمی که 
این موضوع را مطرح کرده من نبوده ام چرا که 
علیرغم اینکه محل کار بنده در تهران است هر 

ماه 3 روز را طی چند سال گذشته در استان بوده 
و فعالیت های مردمی و توسعه محور خود را در 
استان داشته ام و حتی دفتر بنده در تهران محل 
رتق و فتق بسیاری از مشکالت مردم استان در 
ادارات و سازمان های پایتخت بوده و طی 8 سال 
گذشته با قاطعیت اعالم می کنم به دلیل حضور 
در عرصه و تعلق خاطر، خود را موظف به نمایندگی 

و پیگیری امور مردم می دانسته ام.

به دلیل رویکرد مستقلم  
تخریب می کنند

وی در پایان خطاب به مردم افزود: ما باید نگاه مان 
را تغییر دهیم اینکه یا همه چیز را سیاه ببینم و یا 
سفید. این نگاه خوبی نیست و ضربات تخریبی که 
این روزها برای اینجانب تدارک دیده شده بیشتر به 
دلیل رویکرد مستقل بنده در مسائل سیاسی است و 
نکته جالب این است که بزرگوارانی که هم اکنون 
خود را نماینده گرایشات مختلف مطرح می کنند 
نیز در جمع مردم چون حرفی برای دفاع از گفتمان 
 های سیاسی وابسته خود ندارد دم از مستقل بودن 
اینکه در دوره های گذشته  زنند و علیرغم  می 
استقالل سیاسی بنده را به سخره گرفته بودند اینک 
از همین دستاویز برای کسب رأی استفاده می نمایند. 

بگذارید  خود مردم
در  فضای آرام انتخاب کنند

وی در پایان از فعاالن سیاسی خواست که بگذارند 
مردم در فضایی آرام انتخاب منطقی خود را بکنند 
بگذاریم  احترام  آنها  تصمیم  به  باید  ما  همه  و 
بخواهیم  اخالقی  غیر  های  روش  به  اینکه   اما 
ذهنیت هایی را ایجاد کنیم نه تنها موفق نبوده 
است بلکه نتیجه معکوس خواهد داد. وی بدنه رأی 
 خود را جریان عمومی مردم و فعاالن سیاسی از 
دیدگاه های مختلف دانست و افزود : تندروی و 
نگاه تک بعدی به موضوعات با دیدگاه بنده منافات 
دارد و به همین جهت مورد تخریب جریانات تندرو 
از هر دو جناح سیاسی هستم که امیدوارم اخالق 
انتخاباتی را رعایت کنیم. وی در پایان انتخابات 2 
اسفند را فارغ از نتیجه انتخاب، یک پاسخ محکم 
به دشمنان دانست که کوبنده بودن آن را میزان 
مشارکت مشخص خواهد کرد و برنده این انتخاب 

همیشه مردم عزیز خواهند بود.

بسته انتخاباتی  روز  پایانی تبلیغات رسمی نامزدهای نمایندگی مجلس

 

ممنوعیت مناظره در دانشگاه ها

گروه خبر-  فرماندار بیرجند گفت: دانشگاه ها و مراکز علمی که از 
بودجه و امکانات دولتی استفاده می کنند، جزو دستگاه های دولتی 
هستند و در زمینه برگزاری هر گونه مناظره  انتخاباتی ممنوعیت 
رؤسای  به  کتبی  به صورت  مراتب  افزود:  ناصری  علی  دارند. 
دانشگاه ها اعالم شده و طبق ماده 59 قانون انتخابات حضور 
کاندیداها در اماکن دولتی یا اماکنی که از اعتبارات دولتی استفاده 

می کنند، ممنوع است و مرتکب مجرم شناخته می شود.
وی با بیان اینکه دانشگاه های خصوصی ممنوعیتی برای برگزاری 
مناظره انتخاباتی ندارند در گفتگو با ایرنا تصریح کرد: در صورت 
تقاضا ممانعتی طبق قانون برای صدور مجوز وجود نخواهد داشت. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فرمانداری برنامه ای برای فراهم 
کردن زمینه برگزاری مناظره انتخاباتی در خارج از فضای دانشگاه 
دارد گفت: فرمانداری به عنوان مجری انتخابات تکلیفی ندارد که 
اماکنی را برای مناظره کاندیداها در نظر بگیرد اما اگر تشکل ها 
جایی خارج از اماکن دولتی بخواهند مناظره برگزار کنند برای ایجاد 
شور و نشاط انتخاباتی مجوز الزم را پس از بررسی می دهیم. وی 
اضافه کرد: امنیت برگزاری این جلسات با برگزارکنندگان است و باید 
از حوزه انتظامی مجوز گرفته شود. ناصری گفت: فرمانداری برای 
برخی از مناظره ها که بخش خصوصی اجراکننده آن بود، مجوز 
صادر کرد اما باید بخش خصوصی هم در نظر داشته باشد که 
موقعیت یکسان برای همه کاندیداها به وجود آید. وی در پاسخ 
به این پرسش که چرا در برخی دانشگاه ها مناظره برگزار می شود 
اظهار کرد: اگر در جایی دیگر از کشور و در برخی دانشگاه های 
کشور تخلفی در زمینه انتخابات صورت می گیرد بنا نیست که ما 
هم این تخلف را انجام دهیم. رئیس ستاد انتخابات مرکز حوزه 
انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف گفت: افرادی که اقدام به برگزاری 
برخی مناظره ها برای کاندیداها می کنند باید فرصت برابری برای 
حضور همه کاندیداها وجود داشته باشد زیرا اکنون 22 نامزد در 
حوزه انتخابیه شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف حضور دارند.

وی افزود: اگر دستورالعملی برای برگزاری مناظره در دانشگاه های 
دولتی ابالغ شده، از نظر ما تخلف است زیرا مجری اصلی انتخابات 
وزارت کشور است و این مهم به صراحت در قانون انتخابات آمده 
است. ناصری ادامه داد: تشکل های دانشجویی به عنوان پیشرو و 
بخش فرهیخته جامعه باید قوانین انتخابات را به خوبی بررسی کنند 
و سرلوحه کار همگان باشد. وی با تاکید بر اینکه اجازه سوء استفاده 
و التهاب را در محیط دانشگاه نمی دهیم گفت: کاندیداها هم نباید 
به دنبال حضور در اماکن دولتی همچون دانشگاه ها باشند چون 
قطعا نسبت به قوانین توجیه شده اند و تمامی فعالیت های آنان رصد 
می شود. فرماندار بیرجند گفت: فرمانداری آمادگی هرگونه همکاری 
در زمینه ایجاد شور و نشاط انتخاباتی را با اقشار و گروه های مختلف 
دارد اما تمامی اقدامات باید به صورت قانونی صورت گیرد. وی 
تصریح کرد: شور و نشاط انتخاباتی باید طبق قوانین کشور ایجاد شود 
و از هرگونه اقدام غیرقانونی به بهانه ایجاد شور انتخابات جلوگیری 

خواهد شد که به نفع همه است.

خبر ویژه

گفتمان مجیدی ، سلطه جریان تمامیت طلب را لرزانده است
کاندیدای مستقل مجلس یازدهم  از پشت پرده بی اخالقی ها می گوید ؛

معادله عجیب مصادره انصراف یک کاندیدا به نفع ۲ جریان سیاسی متضاد
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همراهان همیشگی روزنامه آوا
آشنایی مردم با دیدگاه های نامزدهای انتخاباتی نقش به سزایی در فرآیند انتخاب اصلح دارد و این دقیقا همان وظیفه ای است که مقام معظم رهبری برای رسانه ها در انتخابات متصور هستند . تحریریه روزنامه آوا 
نیز برای  انجام مناظره ای مکتوب ۳ سوال که به شرح ذیل می باشد را برای نامزدها ارسال کرده  و با قرار دادن ظرفیت مشخصی از کلمات برای پاسخگویی،  این فضا را  به صورت عادالنه و بدون حاشیه برای 
نامزدهایی که تمایل به مشارکت دارند  به منظور تبیین دیدگاه هایشان قرار داده است.  امیدواریم با  انتشار این دیدگاه ها کمکی در جهت تنویر  افکار عمومی و معرفی صحیح کاندیداها برای انتخاب اصلح باشیم .

اینجانب ۳5 سال از بیت المال استفاده کرده ام. نگاهم همیشه نگاه راهبردی به 
ظرفیت های استان بوده است. سیاه چاله هایی از ضعف و تهدیدها در فضای 
توسعه می دیدم و درعین حال فرصت های بسیار فراوان و مزیت های طالیی 
غنی و باالیی که به وفور در بیرجند، خوسف و درمیان مشاهده می کردم. این 
مزیت های طالیی در فرصت ها و ظرفیت های مختلف از معادن گرفته تا 
نیروهای انسانی کامال قابل مشاهده است. با دو طرح و ایده نوین که برای اولین 
بار در کشور ارائه می شود یعنی ایده پویا و هوشمندسازی قانون و دوم اینکه 
مردم را همراه خودم به مجلس می برم، وارد صحنه شده ام و در این خصوص 
در سخنرانی ها و تبلیغات به تبیین این دو مقوله مهم و حیاتی برای استان و 

کشور پرداخته ام.

اهداف و برنامه ها : الف. در عرصه کالن کشور: ۱ - اصالح قوانین بانکی با 
هدف حمایت از تولید کنندگان ۲ - افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم جاری

۳ - بازبینی قوانین تامین اجتماعی در راستای افزایش حقوق بازنشستگان ۴ - 
بازبینی طرح خرید خدمات فرهنگیان با هدف حفظ کرامت آن ها، ایجاد نظام 
رتبه بندی، ایجاد امتیاز جایگزینی فرزند به جای والدین 5 - درخواست پاالیش 

قوانین منابع طبیعی به منظور حمایت از کشاورز و دامدار
ب. اولویت های اجرایی در استان: ۱ - بهبود آب شرب و جلوگیری از هدر رفت 
آن با تعویض شبکه آب رسانی و ارتقای خدمات فاضالب استان با جذب سرمایه 
کالن از صندوق توسعه تعاون ۲ - تاکید بر اجرای ضرب االجل پروژه دو بانده 
سازی جاده بیرجند، قاین ۳ - برخورداری استان از کیفیت ایده آل راه و نعمت 
راه آهن که خود زمینه ساز کارآفرینی و جذب سرمایه خصوصی خواهد شد. 
۴ - حمایت از اردوهای جهادی، دانشجویی و مردمی  5 - خواهان نظارت بر بنیاد 

مستضعفان در زمینه ورودی و خروجی مالی طی سال های گذشته.

مشارکت حداکثری آحاد مردم ، اقتصاد، اشتغال، فرهنگ ، قوانین مزاحم و موازی 
بر سر راه فعالیت های اقتصادی و ساختارهای معیوب در سیستم ها، ضعف نظارت 
بر اجرای قانون، حذف قوانین مزاحم و موازی بر سر راه بهبود فضای کسب و کار ، 
پیگیری اصالح ساختارها در جهت شفاف سازی روابط اقتصادی و اداری )استقرار 
دولت الکترونیک ( ، تاکید بر قانونمندی و قانونگرایی در میان همه اقشار جامعه و 
مسئولین و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم سازی امور ، تالش در جهت توسعه 
زیرساخت ها و سازمان دهی مناطق گردشگری، تالش در ایجاد بستر و زمینه 
مناسب برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی جهت ایجاد کار و اشتغال پایدار 

با اولویت بندی رشد اقتصاد بومی - محلی. 

ایجاد تحول جدی در وضعیت فعلی جامعه با بیان مشکالت و ارائه راه حل های 
عملی به دور از دعواهای سیاسی بی فایده با تاکید بر مبانی انقالب از جمله 
مهمترین انگیزه های بنده برای ورود به عرصه انتخابات مجلس شورای اسالمی 
است. ضمن اینکه عمیقا معتقدم ورود نسل سوم انقالب در عرصه سرنوشت ساز 
حیات سیاسی و اجتماعی کشور با توجه به دغدغه های این نسل و توانمندی های 
بی نظیر آنها می تواند تحوالت جدی در راستای حل مشکالت مردم ایجاد کند. 
قطعا اولویت کاری مجلس آینده به نظر من باید ورود به مباحث اقتصادی ضمن 

توجه به دغدغه های فرهنگی و اجتماعی باشد.

 انگیزه شما از حضور در صحنه  انتخابات 
چیست و چه دغدغه ها و چالش هایی 
را  در سطح استان شناسایی که برای 
رفع آن به میدان رقابت ورود کرده اید 
و به عبارت دیگر اولویت های شما برای 
پیگیری مسائل حوزه انتخابیه بیرجند ، 
درمیان و خوسف  پس از ورود به مجلس 

شورای اسالمی چه خواهد بود؟

یک نماینده چهار ویژگی اساسی و اصلی دارد: اول علم محیط شناسی را باید برای 
شناخت محیطش بداند. دوم علم و قدرت باالی تعامل داشته باشد. سوم علم 
راهبردی و در حوزه های ملی مثل سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ را داشته 
باشد، چهارم اینکه باید مدیر راهبردی باشد تا بتواند مدیریت کند. نماینده ای که 
اهل تعامل نباشد به هیچ عنوان موفق نخواهد بود. شاخصه تعامل برای نماینده 
بسیار مهم و اولویت دار است و در چنین فضای تعاملی مطلوبی است که بدون 
عبور از خط قرمز آرمان ها و منافع و مصلحت های مردم می تواند استان را به 

توسعه و پیشرفت برساند و به قول ها و وعده هایش عمل کند.

با روحیه  فعال و خالقانه ای که از آقای معتمدیان سراغ دارم، اینجانب با هدف روان 
سازی اجرای قانون برای آبادانی استان با ایشان همکاری الزم را خواهم داشت. 
به استناد اصل ۷۶ قانون اساسی، نماینده مجلس حق تحقیق و تفحص در تمامی 
امور کشور را دارد. لذا به عنوان نماینده مردم به وظیفه  خود یعنی سیال سازی 
اجرای قوانین مبتنی بر پیشرفت حوزه  انتخابیه، با تمام مقامات لشکری و کشوری 
با اعتماد متقابل، در صورت لزوم با انتقاد، به منظور اتحاد همکاری خواهم داشت. 

از منظر مطالبات مردمی و نظارت ارتباط نزدیک خواهم داشت تا اولویت ها و 
برنامه ها را از مسیر قانونی پیگیری نمایم. ایجاد شبکه ارتباطات مردمی واقعی 
 و فعال در تمام نقاط حوزه انتخابیه حتی روستا، ایجاد شوراهای مشورتی و 

کارگروه های تخصصی جهت تحقق موثر قابلیت ها و توانمندی ها. 

تعامل قوه تقنینی و اجرایی در کشور دو رکن اساسی پیشبرد امور است و قطعا این 
مهم باید مبنای فعالیت یک فرد به عنوان نماینده واقع شود. از مطالبات مردم در 
حوزه انتخابیه ما پرداختن به مسائل اجرایی است که با آن درگیرند.  با مطمع نظر 
قرار دادن جایگاه نظارتی مجلس به نظر می رسد می توان از این جایگاه برای 
پیگیری امور مردم استفاده کرد. همچنان که در سطح کالن مجلس با اختیاراتی 
مانند ظرفیت ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، می توان دستگاه های اجرایی 
را به دلیل عدم رعایت موازین قانونی مورد بازخواست قرار داد و در صورت احراز 

تخلف موضوع را به قوه قضائیه ارسال کرد.

پس از ورود به مجلس ، تعریف شما در  
 خصوص ارتباط با سایر قوا علی الخصوص
 قوه مجریه در استان چگونه خواهد بود؟

وظیفه  اینکه  به  توجه  با  سویی  از  و 
نمایندگان قانون گذاری است، به عنوان 
پیگیری به  شما  پاسخ  مردم   منتخب 

 اجرای مطالبات موکالن تان در حوزه 
انتخابیه چه خواهد بود ؟

اینجانب هیچگونه وابستگی به هیچ جریان و گروه سیاسی ندارم و این وابستگی را 
برای مردم حوزه انتخابیه ام مضر می دانم. نماینده وابسته به جریان سیاسی،نماینده 
وام دار الی االبد است. من کاماًل مستقل وارد صحنه شده ام و برای من حکم 
والیت و رهبری عزیز فصل الخطاب و باالترین حکم است و هیچ مزیتی را باالتر 
از استقالل نمی دانم و هیچ افتخاری را باالتر از اطاعت امر رهبر عزیزم نمی بینم.

بنده به صورت مطلق طرفدار گرایش سیاسی خاصی نیستم اما طرفدار حضور 
سالیق متنوع در مجلس شورای اسالمی هستم. خود را پایبند به تفکر انقالبی 
دانسته و در کسوت روحانیت در پیروی از مقام معظم رهبری )حفظه ا...( برای خدا 
در پاسداری از خون شهدا و منافع مردم عمل خواهم کرد. به امید حضور پرشور 
مردم در انتخاب فردی اصلح برای کرسی یازدهمین مجلس شورای اسالمی 

ایران.

 خیر -  منافع ملی و عموم مردم حوزه انتخابیه مورد تایید و تاکید خواهد بود 
توجه به سه اصل عزت ، حکمت و مصلحت در تصمیم گیری لحاظ خواهد شد. 

بنده اعالم کردم نسل سوم، جریان سوم. لذا فارغ از گرایش سیاسی خاص اعتقاد 
به متعهد بودن به مردم داریم. چون تعلق سیاسی خاصی جز باور به انقالب و 
ارزش های آن نداریم، پس قطعا منافع مردم برای ما در اولویت است. البته اگر 
مواضع سیاسی جریان خاص، منطبق با واقعیت، منطقی و کارشناسی شده باشد 
قابل تامل و پذیرش است. اما داشتن تعصب سیاسی خاص و همه چیز را با عینک 

سیاسی دیدن را آسیب جدی وضعیت فعلی می دانیم.

وارد  خاصی  سیاسی  گرایش  با  آیا   
انتخابات شده اید؟ در رای گیری مجلس 
چقدر خود را به دیدگاه سیاسی خود ،  
پایبند می دانید و نقش خواست مردم در 
تصمیم گیری هایتان به چه اندازه خواهد 
بود ؟ در مواقع تعارض خواست مردم با 
دیدگاه سیاسی تان کدام گزینه اولویت 

شما در تصمیم گیری خواهد بود ؟

مناظره
مکتوب

تجربه کاری و فعالیت های متعدد در حوزه های علمی، فرهنگی، سیاسی و 
اجرایی متعدد در داخل و خارج کشور و مقایسه سطح توسعه یافتگی زادگاهم با 
سایر نقاط در کنار ابراز محبت همشهریان ارجمند حقیر را مجاب کرد که خود را 
در معرض انتخاب مردم قرار دهم تا ان شاءا... با همراهی تیم های کارشناسی و 
همفکری نخبگان صدای پرقدرتی در پایتخت برای دفاع از حقوق مردم ایجاد 
شود. دغدغه ها و چالش های موجود بسیار است و از حوزه های اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و... توسط تیمی کارشناس تقریبا به طور جامع شناسایی و برای 
هر حوزه راهکارهایی پیش بینی شده است. بررسی قوانین معارض با منافع مردم 
منطقه و تالش یا بازبینی آنها، کوشش برای افزایش سهم اعتبارات منطقه ای و 
همگرایی در پیگیری فعالیت های توسعه ای برای توسعه و فرآوری محصوالت 
راهبردی حوزه انتخابیه از جمله زرشک، زعفران و عناب ایجاد کنیم همچنین با 
توسعه ظرفیت های میراث فرهنگی و آثار جهانی و ملی ثبت شده منطقه توسعه 

گردشگری و اشتغال در این حوزه اصل است.

انگیزه من خدمت به مردم وتقویت نظام اسالمی و ایجاد رابطه قوی بین ملت و 
دولت است. دغدغه من توسعه است و موتور توسعه نظام پولی کشور می باشد.

پس اولویت اول من در بدو ورود به مجلس ایجاد گفتمان الزم بین نمایندگان  و 
ارتباط با نهادهای مهم مانند بانک مرکزی و حوزه علمیه قم برای تبیین قانون 
مربوطه خواهد بود. البته از سایر مسائل غافل نخواهم بود و به تناسب لوایح 
مطروحه تالش برای  کشف حقیقت و عدالت در آن موضوع خواهم داشت .  البته 
بحران های کشور زیاد است و من و همه نمایندگان باید تالش نمایند که کشور 

را از این مرحله بحرانی به سالمت عبور دهند.

افق آینده کشور روشن است. یکی از گام های اساسی در رسیدن به اهداف عالی 
کشور تقویت بنیه اقتصادی است. اقتصاد و معیشت یکی از دغدغه های مهم 
ملت عزیز ماست و طبعا پیگیری این مهم از جانب نماینده ایشان الزم و ضروری 
است. بر اساس نظرات کارشناسی و علمی، اولویت های اقتصادی کشور ۶ محور 
اساسی دارد که از دغدغه ها و اولویت های اصلی اینجانب به عنوان وکیل ملت 
 در قوه قانون گذاری در بخش اقتصادی نیز می باشد. بهبود فضای کسب و کار ،  
رونق تولید، تقویت ارزش پول ملی با اصالح قانون پولی کشور، برنامه ریزی و 
بودجه بندی دقیق و موثر و حذف در آمدهای حاصل از فروش نفت خام از بودجه 
دولت، کاهش دخالت دولت در اقتصاد با توجه به اینکه وظیفه اصلی دولت هدایت 
و نظارت می باشد و شناسایی راه های نفوذ در قانون که زمینه ساز دست درازی  
مفسدان اقتصادی بر اموال بیت المال شده است. اینها از جمله مسائل اصلی است 
که هر کدام سرفصلی از یک کتاب بزرگ می باشدکه در این مجال نمی گنجد.

قوا باید باعث تقویت جمهوری اسالمی ایران شوند. باید بر تعامل سه قوا تاکید  کنیم 
و سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه باید باعث تقویت جمهوری اسالمی ایران شوند. 
مهمترین دغدغه ما در مجلس شورای اسالمی در مسائل اقتصادی، معیشت،گرانی، 
قاچاق کاال، فرارهای مالیاتی و ...است. وی با اشاره به دغدغه های خود درباره مسائل 
فرهنگی گفت: به گفته رهبر معظم انقالب متاسفانه الابالی گری فرهنگی در سطح 
جامعه حاکم شده است که نه جلوی کار بد فرهنگی گرفته می شود و نه در مقابل 
آن کار مثبتی انجام می شود. خسروی با اشاره به اجرایی شدن سند ۲0۳0 در کشور 
 نیز افزود: پیامبر گرامی اسالم )ص( می فرمایند” اسالم باالترین مکتب ها است”
آن گاه ما باید سند یونسکو را بپذیریم که به فرموده رهبر معظم انقالب “ نتیجه سند 
۲0۳0یعنی تربیت سرباز برای انگلیس است”. وی با اشاره به اینکه هدف ما از ورود 
به مجلس دغدغه های فرهنگی و اقتصادی جامعه است، عنوان کرد: وظایف ذاتی 
مجلس قانون گذاری است و امیدواریم با قانون خوب بتوانیم گامی برای مشکالت 

جامعه  برداریم.

 انگیزه شما از حضور در صحنه  انتخابات 
چیست و چه دغدغه ها و چالش هایی 
را  در سطح استان شناسایی که برای 
رفع آن به میدان رقابت ورود کرده اید 
و به عبارت دیگر اولویت های شما برای 
پیگیری مسائل حوزه انتخابیه بیرجند ، 
درمیان و خوسف  پس از ورود به مجلس 

شورای اسالمی چه خواهد بود ؟

 اصل تفکیک قوا در کشور اصل مترقی است که هر سه قوه باید به آن پایبند باشند. 
اما نکته ای که نباید از آن غفلت کرد این موضوع است که مجلس عالوه بر قانون 
گذاری، کارکرد نظارتی بر قوای دیگر نیز دارد. کارکردی که طی سال های اخیر از 
آن غفلت شده است و متاسفانه همین موضوع زمینه ساز کم کاری ها در حوزه های 
گوناگون و بروز مفاسد نیز شده است. در استان نیز همچنین نقش نظارتی، محملی 
برای پاسخ خواستن از مسئوالن به شمار می رود. البته ما ترجیح می دهیم با ارتباطات 
و تعامل به حل مشکالت بپردازیم چون با این کار هم افزایی بیشتری ایجاد خواهد 
شد و امور استان پیشرفت خواهد کرد. جز این معموالً نمایندگان مشورت هایی در 
زمینه های گوناگون به مدیران ارشد استان می دهند و از دیگر سو اطالعاتی درباره 
نیازهای شهرستان ها و مناطق دریافت می کنند که به ویژه در فصل بودجه بندی 
پیگیری پروژه های کالن ملی به کارمی آید. پیگیری های اجرایی مربوط به مّوکالن 
 محترم نیز با قوت از طرف دفتر نماینده انجام خواهد شد و در این زمینه تالش

می شود نهایت مساعدت ممکن برای حل مشکالت شهروندان انجام می شود.

نماینده مجلس حق نظارت موثر در کلیه  امور کشور را دارد و هیچ قوه ای نباید 
قوه از ما بهتران باشد. البته تفکیک قوا یک اصل اساسی است اما نماینده به حکم 
قانون اساسی حق نظارت بر دو قوه دیگر و البته حق نظارت بر همدیگر در مجلس 
را دارند. هر چند قوه مجریه نیازمند نظارت ویژه خواهد بود. البته من معتقدم ساختار 
 شورایی باید تقویت شود و رابطه مردم و ساختار اداری از طریق شوراها کامل گردد . 
 مردم هر منطقه باید با کمک نخبگان خود بتوانند با قوه مجریه تعامل داشته باشند.

اینکه من یک تنه به جنگ اشکاالت بروم حرفی گزاف است و من به کمک 
ساختار شورایی تالش خواهم کرد نظارت خود را اعمال نمایم.

پیشرفت همه جانبه کشور و خاصه خطه عزیز خراسان جنوبی خواست هر مسئول 
متعهد و دلسوز در استان می باشد. وظیفه خود می دانم که در راه آبادانی کشورم 
با همدلی و همزبانی با تمامی دلسوزان  و با تالش و  مجاهدت شبانه روزی کمر 
همت را بسته و با تخصیص و  استفاده شایسته از امکانات، شهر، استان و کشور 
عزیزمان را بسازیم. در این راه با مشکالت بر پایه  خرد، دانش، شجاعت و ابتکار، 
 روبرو خواهیم شد تا آینده روشن برای این ملت سرافراز رقم بزنیم و این مطالبه 

به حق مردم عزیز از مسئوالن نظام در تمامی سطوح مختلف آن است.

خسروی با اشاره به نحوه تعامل با سایر قوا مخصوصا دولت گفت: در اصل 5۷ 
قانون اساسی مضمون آن این است که جمهوری اسالمی ایران دارای سه قوه 
قضاییه، مجریه و مقننه است که زیر نظر والیت امر فعالیت می کنند. وی اظهار 
کرد: باید هر سه قوه باعث تقویت جمهوری اسالمی ایران شوند، اگر از تعامل 
تغافل است که به نظر می آید نه مورد پسند مردم و نه دین خواهد بود. خسروی 
 با اشاره به اینکه ممکن است یک نماینده به جای اینکه نماینده مردم باشد 
وکیل الدوله باشد، ادامه داد: تعامل با سایر قوا باید یک تعامل سازنده باشد. وی با 
اشاره به حمایت مجلس از قوه قضائیه در باره اختالس گران بیان کرد: اگر منظور 
از تعامل تغافل از برخی خطاها باشد که سه قوا خطای همدیگر را نبینند ما این را 
قبول نداریم اما تعامل در راستای اجرای قانون و آسان شدن حل شدن مشکالت 

مردم حتما این تعامل را خواهیم داشت.

پس از ورود به مجلس ، تعریف شما در  
 خصوص ارتباط با سایر قوا علی الخصوص
 قوه مجریه در استان چگونه خواهد بود ؟

وظیفه  اینکه  به  توجه  با  سویی  از  و 
نمایندگان قانون گذاری است به عنوان 
پیگیری به  شما  پاسخ  مردم   منتخب 

 اجرای مطالبات موکالن تان در حوزه 
انتخابیه چه خواهد بود ؟

آنچنان که در بروشورهای تبلیغاتی، مصاحبه ها و سخنرانی ها عرض کرده ام بنده 
بدون گرایش چپ یا راست و به عنوان فردی مستقل وارد کارزار انتخابات شده ام 
چون بر این باورم که گرایش به هرکدام از این دوجریان ما را از ظرفیت های هر 
 دو جریان محروم می کند. در رأی گیری های مجلس در وهله اول منافع ملی را 
مد نظرقرار خواهم داد و تأکید می کنم که عقالنیت، کارشناسی و دانش معیار 
اینجانب برای بررسی طرح ها و لوایح و رأی مثبت و منفی به آنها خواهد بود. 
درصورت تعارض خواست مردم با دیدگاه شخصی )و نه گرایش سیاسی( تمام 
تالش خود را به کار خواهم برد که موکالن خویش را با دالیل کارشناسی و منطقی 
اقناع نمایم. بر این باورم که اگر با رأی اکثریت برگزیده شوم این اکثریت با مطالعه 
برنامه های اینجانب آنها را با رأی خود تأیید کرده اند البته این ارتباط باید در دوره 
های منظم چند ماهه با نخبگان و شهروندان در تمام دوران فعالیت ادامه یابد. دفتر 
نماینده نیز موظف خواهد بود خواسته های مردمی را از طریق مراجعات حضوری و 

رصد مطبوعات و رسانه ها در دوره های زمانی کوتاه تر به اطالع برساند. 

خیر، من با گرایش سیاسی مستقل وارد انتخابات شده ام و به هیچ حزب  و جریان 
سیاسی وابسته نیستم. البته نظر مردم برای نماینده مهم است اما شاید بیشتر 
منظور سوال شما تقاضاهای مردم از نمایندگان است که البته نماینده وظیفه دارد  
 حداکثر تالش خود برای پیگیری مطالبات به حق اقشار گوناگون اعم از کارگر ، 
کشاورز، کارآفرین ، صنعتگر و بازاری ، مشاغل خرد و سایر اقشار را با قدرت در 
مجلس پیگیری نماید. من به هیچ جریان سیاسی تعهد و وابستگی ندارم. من 
معنی تعارض دیدگاه با مردم را متوجه نمی شوم. مردم به من رای می دهند که 
پاسدار منافع آنها در ساختار قدرت باشم. اگر من از منافع مردم کوتاه آمدم مردم 
حق دارند به من اعتراض کنند و مرا مورد پرسش  قرار دهند و البته تالش خواهم 

کرد جوابگوی آنها باشم.

بنده معتقد به فرهنگ سیاسی اسالمی هستم. فرهنگی سیاسی که در آن ایمان 
به خدا، حق شناسی، تخلق به اخالق حسنه، والیت مداری، مردم ساالری دینی، 
قانون گرایی، عدالت و آزادی، استقالل طلبی، اعتماد به مردم، وجدان کاری، 
مسئولیت پذیری، پاسخ گویی و امانتداری جزو اصول آن است. در این فرهنگ  
مشروعیت هر مسئول در هر جایگاهی وابسته به حق طلبی، مبارزه با فساد، 
تبعیض و نیز عدالت خواهی است. مشروعیت  او وابسته به انجام وظیفه و کارآیی 
در انجام وظیفه است و کارآمدی  مسئوالن طبق ضوابط و قوانین متخذ از شرع و 
قانون اساسی است و مالک مشروعیت بر عهده گرفتن این وظایف، اختیارات و 
قدرت منبعث از آن، قانون و خواست ملت است. از مواردی که انشاا... در صورتی 
که مردم عزیز به این حقیر اعتماد کنند و این وظیفه خطیر را بر دوش بنده قرار 
دهند ایجاد سامانه ارتباطی مستقیم با اینجانب خواهد بود که بتوانیم مستقیما 

نظرات و خواست و دغدغه های  مردم را در قانون گذاری پیاده کنیم.

خسروی با اشاره به گرایش جناح های سیاسی معروف در کشور عنوان کرد: 
بنده نه گرایش به اصولگرایان مصتلح دارم و نه به اصالح طلبان. وی بیان کرد: 
گاهی برخی از اصولگرایان چهار چوب قانون اساسی و اطاعت پذیری از رهبری 
را رعایت می کنند که می پذیرم و برخی از کارهای خوب را نیز عزیزان اصالح 
 طلب انجام می دهند که آن را نیز می پسندیم. وی با بیان اینکه آنچه قانون و
 سند های باال دستی نظام اسالمی برای ما تعریف کرده اند بدون از گرایش 
خاصی، آن را دنبال می کنیم. خسروی افزود: اگر بدون از گرایش، مشورت گرفتن 
از جناح خاصی باشد این کار را انجام خواهیم داد اما اگر مثال در حوزه های انتخابی 
ما مردم چیزی از ما بخواهند که خالف قانون و اسالم باشد این را نخواهیم 
پذیرفت. وی ادامه داد: اسالم برای ما محور است وگاهی حداکثر خواسته ای از ما 

دارند که دین آن را امضا نمی کند و ما هم آن را نمی پسندیم.

وارد  خاصی  سیاسی  گرایش  با  آیا   
انتخابات شده اید؟ در رای گیری مجلس 
چقدر خود را به دیدگاه سیاسی خود ،  
پایبند می دانید و نقش خواست مردم در 
تصمیم گیری هایتان به چه اندازه خواهد 
بود ؟ در مواقع تعارض خواست مردم با 
دیدگاه سیاسی تان کدام گزینه اولویت 

شما در تصمیم گیری خواهد بود ؟

علیرضا امامدادی

حسین خسروی اسفزار

ابوالفضل ایروانی

ابراهیم روهانی

علیرضا حسینی

سید محسن علوی

محمد رضا خراشادی زاده

محمد رضا مجیدی

۱

۱

۲

۲

۳

۳

با  دیدگاه 
نامزدهای 
حوزه 
بیرجند 
 درمیان
 و خوسف
 آشنا شوید
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*معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
امام خمینی استان گفت: 378خانوار 
امام  امداد  کمیته  زیرپوشش  نیازمند 
خمینی در 10 ماه گذشته خودکفا شدند.

کشف  از  استان  انتظامی  *فرمانده 
۹3۲ کیلوگرم مواد مخدر در ۲ عملیات 

جداگانه پلیس در این استان خبر داد.
*اداره کل هواشناسی استان تا پایان 
هفته جاری برای استان وزش باد همراه 
با گرد و خاک در برخی نقاط بارش 
باران گاهی رعد و برق پیش بینی کرد.

اخبار کوتاه

مسئوالن برای ترویج
 فرهنگ اسالمی تالش کنند

گفت:  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  مهر- 
مدیران نسبت به جامعه مسئول بوده بنابراین 
ایجاد و ترویج فرهنگی اسالمی،  باید برای 
الهی و انسانی کوشش کنند. حجت االسالم 
المسلمین عبادی در جلسه درس اخالق  و 
مدیران دستگاه های استان با اشاره به آیاتی از 
قرآن پیرامون خلقت انسان بیان کرد: انسان در 
نظام حکیمانه خلقت آفریده شده که تمام کارها 
بر اساس برنامه ریزی است. وی با بیان اینکه 
در چنین جهانی که حکیمانه آفریده شده، آدم 
می خواهد مطابق بر میل خودش جلو رود که 
با قانون آفرینش متضاد است، اظهار کرد: تمام 
مسائل دنیا حساب شده بوده و اگر انسانی این 
حقیقت را درک نکند، ناشی از جهل خودش است.

احداث بوستان صنایع دستی 
مود اعتبار گرفت 

صدا و سیما - شهردار مود  گفت: 560 میلیون 
تومان برای احداث بوستان صنایع دستی شهر 
مود اختصاص یافت. بختیاری افزود: فراهم 
کردن زمینه های نشاط در شهر و ایجاد محیط 
شاد و جذاب برای شهروندان به ویژه جوانان 
این شهر کوچک و زیبا در اولویت برنامه های 
است.  مود  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی 
وی گفت: احداث بوستان صنایع دستی جزو 
برنامه های امسال شهرداری بود که با اختصاص 
این اعتبار عملیات اجرایی آن آغاز و در هفته 

دولت سال ۹۹ به بهره برداری خواهد رسید.

۱۱۰ میلیارد تسهیالت اشتغالزایی 
برای  مددجویان امداد

ایسنا- مدیرکل کمیته امداد از پرداخت 110 
میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی از ابتدای 
امسال تاکنون به مددجویان کمیته امداد استان 
خبر داد. سلم آبادی، در همایش انقالب اسالمی 
توانمندسازی تحکیم بنیان خانواده اظهار کرد: 
امسال تسهیالت قرض الحسنه بانکی کمیته 
امداد استان 157 میلیارد تومان و تعهد کمیته 
امداد ایجاد پنج هزار فرصت شغلی است. وی 
با بیان اینکه امسال 3600 شغل ایجاد شده 
است، اظهار کرد: تاکنون 500 واحد تکمیل و 
تحویل متقاضیان شده و 800 واحد نیز آماده 
بهره برداری است و تا پایان امسال ۲00 واحد 

دیگر تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

مرمت آسبادخانه درمیان 

صداوسیما- مرحله نخست مرمت آسبادخانه و 
باغ میرزا رجب در روستای نوغاب هندواالن 
پایگاه  مدیر  یافت.  پایان  درمیان  شهرستان 
فرهنگی آسباد های تاریخی استان گفت: این 
مجموعه در ضلع جنوبی روستای تاریخی نوغاب 
در درمیان و تقریبا در فاصله 85 کیلومتری شرق 
بیرجند و 15 کیلومتری غرب اسدیه قرار دارد.

وی افزود: این مجموعه به همت شخصی به 
نام میرزا رجب که فردی خالق و مبتکر بوده در 
خارج از محدوده روستای نوغاب و در اواخر دوره 
قاجار شکل گرفته و به مرور توسعه یافته است.

تغییر ساعت کاری ثبت احوال تا پایان رای گیری 

ایرنا - رئیس کمیته اطالع  رسانی ستاد انتخابات استان گفت: ادارات ثبت احوال در تمامی شهرستان ها روز جمعه دوم اسفند از ابتدا تا پایان زمان رای گیری دایر خواهند بود.علی وفادار افزود: تمامی ادارات ثبت احوال استان روز 
پنجشنبه یکم اسفند هم تا ساعت 16 دایر و پاسخگوی مراجعان هستند. وی گفت: ادارات ثبت احوال استان مکلف شده اند تمامی شناسنامه ها یا کارت های ملی که در گذشته ثبت نام شده را تا تاریخ چهارشنبه 30 بهمن به متقاضیان 

تحویل دهند. وی ادامه داد :تمامی افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات برای تحویل شناسنامه یا کارت ملی درخواستی تا 30 بهمن  به ادارات ثبت احوال محل سکونت خود مراجعه کنند تا در روز انتخابات با مشکل مواجه نشوند.

آموزش پیشگیری آسیب  های اجتماعی به3۵0  ارتشی 

ایرنا - جانشین معاونت بازرسی و ایمنی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: 350 نفر از خراسان جنوبی برای آموزش 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی شرکت کردند که یک سوم آنان را برای تربیت مربی پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی انتخاب می کنیم. امیر سرتیپ دوم سید جعفر عقلمند در افتتاحیه دوره مقدماتی آموزش تربیت مربی پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی کارکنان یگان های آجا مستقر در خراسان جنوبی، افزود برنامه کلی ما در پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی، آموزش عمومی برای 10 هزار نفر از کارکنان ارتش در حوزه های مهارت های اجتماعی و ... است. مصطفی 
راستینه رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی هم با بیان اینکه ۲0 دستگاه در حوزه آسیب های اجتماعی 
مسوولیت دارند و جزیره ای عمل می کنند گفت : 80 میلیون نفر جمعیت کشور درگیر جنگ با آسیب های اجتماعی 

هستند و سازمان بهزیستی 180 مسئولیت در این حوزه دارد اما نمی تواند همه را به تنهایی انجام دهد.

شناسایی استعدادهای درخشان در زندان ها

تسنیم-  مدیرکل دفتر فرهنگی و تربیتی سازمان زندان های کشور با اشاره به اینکه در برخی استان ها استعدادهای 
خاصی شناسایی شده که بیشتر استفاده می شود، گفت: در مجموع تمام برنامه ها در زندان ها یکی است و بسیاری 
از کارها نیز در سطح بین المللی مطرح می شود.حجت االسالم رستمی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان افزود: 
ماموریت و سفر ما به این استان به دلیل کاهش جمعیت کیفری در زندان های استان است. وی  از کمبود روحانی 
 در سطح زندان های کشور خبر داد و گفت: برای تبلیغ چهره به چهره نیازمند افزایش روحانیون در زندان ها هستیم. 
حجت االسالم و المسلمین عبادی، نماینده ولی فقیه در استان هم  با بیان اینکه شیوه های عمل، رفتار و گفتار مدیریت 
زندان ها در احیا کردن زندانی نقش تعیین کننده ای دارند گفت: فرصت استثنایی چه در حوزه مسئولیت و مدیریت و چه 

در حوزه کارهای فرهنگی و روحانیت که در راه خدمت به قشر زندانیان انجام می دهید را مغتنم بشمارید. 

روزآمد

مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان گفت: 
67 میلیارد و 816 میلیون تومان سود سهام 
عدالت  از 3 اسفند برای مشموالن این سهام 
در خراسان جنوبی واریز می شود. به گزارش 
صدا و سیما، جعفری افزود: براساس اعالم 
سازمان خصوصی سازی،  این واریزی، سود 
عملکرد  برای  عدالت  سهام  چهارم  مرحله 

سال ۹7 است. وی با بیان اینکه این سود 
در خراسان جنوبی برای 576 هزار و 307 نفر 
پرداخت می شود افزود: مشموالن سود سهام 
عدالت در این استان 650 هزار نفرند، اما از این 
تعداد، 576 هزار و 307 نفر شماره شبای خود 
را در سامانه سهام عدالت ثبت کردند که با تأیید 

آن، برای این افراد سود واریز می شود.

وی مقدار پرداختی برای هر مشمول را متغیر و 
به نسبت ارزش اسمی سهام اعالم کرد و گفت: 
این پرداخت ها از سوم اسفند آغاز و آخرین گروه 
تا پایان سال، سود سهام عدالت خود را دریافت 
خواهند کرد. تاکنون در سه مرحله پرداخت 
سود سهام عدالت، حدود 101 میلیارد تومان 
برای مشموالن  استان پرداخت شده است.

ایرنا - مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از 
صدور حکم تعطیلی یک موسسه پزشکی غیرمجاز در 
بیرجند از سوی تعزیرات حکومتی خبر داد.اشرفی گفت: با 
ارسال گزارشی از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مبنی بر 
اینکه یک پزشک عمومی اقدام به ارائه خدمات تخصصی 
پوست بدون مجوزهای الزم می کند، پرونده ای تشکیل 
و در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی مرکز استان 
رسیدگی شد.  وی افزود: پس از احضار متهم و محرز 
شدن تخلفات ایجاد موسسه پزشکی غیرمجاز و به 
کارگیری افراد بدون صالحیت در محل مطب، این شعبه 
متهم را به استناد قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی 
و درمانی به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی 

و تعطیلی موسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی 
محکوم کرد.  به گفته او محکوم علیه پس از ابالغ دادنامه 
و جری تشریفات قانونی نسبت به آن اعتراض کرد که 
شعبه تجدیدنظر استان با رد اعتراض، دادنامه بدوی را 

تأیید و ابرام کرده است.

گفت:  جنوبی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل  ایسنا- 
ماهی های قرمز عید از کشور چین به هیچ عنوان وارد 
نمی شوند و این خبر کذب است. اصغر زاده ، با اشاره به 
اهمیت تهیه ماهی سالم در ایام نوروز،  اظهار کرد: ماهی 
نقش مهمی در سالمت فردی و عمومی جامعه دارد.

وی خواستار توجه در خرید ماهی شب عید شد و افزود: 
مردم از خرید ماهی هایی که روی بدن آن ها رشته های 
پنبه مانند وجود دارد، پرهیز کنند. مدیرکل دامپزشکی 
بیان کرد: بیماری های مشترکی بین ماهی قرمز و انسان 
که خطرناک و متداول باشد وجود ندارد و مردم نباید 
در این مورد نگران باشند اما این ماهی ها حمل کننده 
میکروب هایی هستند که باعث اسهال، استفراغ و تهوع 

در افراد حساس می شود. اصغر زاده با بیان اینکه کودکان 
باید از دست زدن به ماهی خودداری کنند، تصریح کرد: 
اگر فلس های موجود در بدن ماهی کنده شده باشد، یا 
روی شکم آن لکه های تیره رنگ وجود داشته باشد یا 

شنای نامتعادل داشته باشد باید از خرید آن اجتناب کرد.

۶۸ میلیارد تومان سود سهام عدالت رسید 

ماهی قرمز شب عید کرونا نداردقفل تعزیرات بر درموسسه پزشکی غیرمجاز بیرجند 

می
 مقا

س:
عک

دانشگاه بیرجند 
صاحب موزه می شود  

و  تأسیس  نامه  توافق  ایسنا- طی مراسمی 
تجهیز موزه دانشگاه بیرجند به امضای  رئیس 
دانشگاه بیرجند و مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان  رسید.  احمد 
مراسم  در  بیرجند  دانشگاه  رئیس  خامسان، 
امضای  این توافق نامه به پیگیری های صورت 
گرفته برای راه اندازی باغ امیرآباد، موزه و مرکز 
اسناد  و موزه علم فناوری اشاره کرد و افزود: 
موزه  از  بهره برداری  شاهد  بزودی  امیداوریم 
و مرکز اسناد  دانشگاه باشیم.  حسن رمضانی، 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
مدیرکل  استقبال  به  هم  استان  گردشگری 
از پیشنهاد دانشگاه بیرجند   موزه های کشور 
برای راه اندازی موزه دانشگاه بیرجند اشاره کرد و 
گفت: با ارائه طرح محتوایی توسط دانشگاه این 
موزه مشارکتی راه اندازی خواهد شد.  در پایان 
این مراسم، توافق نامه تأسیس و تجهیز موزه 

دانشگاه بیرجند امضا شد. 

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی
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 ۱۳۹6/05/04
 و اصالحیه های بعدی 

حداکثر پایان 54۹6/۹4۳/۹65/۳۱۷۸/500/000 ماه
وقت اداری مورخ 

۱۳۹۸/۱۲/۲0

ساعت ۹ صبح 
۱۳۹۸/۱۲/۲۱

۲0۹۸00۳۷4۸00004۳

احداث مدرسه
 ۲ کالسه روستایی 

زردان زیرکوه 

برابر شرایط 
مناقصه

ساختمان 
آموزشی

سرجمع به شماره 
۹6/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ 

 ۱۳۹6/05/04
 و اصالحیه های بعدی 

حداکثر پایان 5۷44/۲۹۷/۳0۹/۳۱۹5/۲00/000 ماه
وقت اداری مورخ 

۱۳۹۸/۱۲/۲0

ساعت ۹ صبح 
۱۳۹۸/۱۲/۲۱

۲0۹۸00۳۷4۸000044

احداث مدرسه
 ۲ کالسه روستایی 

اندیشه سازان 
سربیشه

برابر شرایط 
مناقصه

ساختمان 
آموزشی

سرجمع به شماره 
۹6/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ 

  ۱۳۹6/05/04
و اصالحیه های بعدی 

حداکثر پایان 5۳/۷56/6۹۸/۳04۱۸۸/000/000 ماه
وقت اداری مورخ 

۱۳۹۸/۱۲/۲0

ساعت ۹ صبح 
۱۳۹۸/۱۲/۲۱

۲0۹۸00۳۷4۸000045

احداث ۲ باب 
مدرسه ۲ کالسه در 
شهرستان نهبندان 

برابر شرایط 
مناقصه

ساختمان 
آموزشی

سرجمع به شماره 
۹6/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ 

  ۱۳۹6/05/04
و اصالحیه های بعدی 

حداکثر پایان 5۸/۱۳5/56۲/۹۳۱40۷/000/000 ماه
وقت اداری مورخ 

۱۳۹۸/۱۲/۲0

ساعت ۹ صبح 
۱۳۹۸/۱۲/۲۱

۲0۹۸00۳۷4۸000046

۱- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره ۱23402/ ت ۵06۵9 هـ  مورخ  94/9/22  و مورد قبول کارفرما به مدت سه 
 ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2۱۷306200900۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی. 

۲- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری.
روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی۳- اعتبار پروژه ها )برابر شرایط مناقصه( اوراق خزانه اسالمی می باشد.

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 

یک شرکت راهسازی به یک آشپز جهت 
کار در نایبند طبس  نیازمند مي باشد. 

0۹۱556۲۳44۱ یم
ند

ازم
نی یک شرکت راهسازی به یک آقا )مجرد و 

جوان( همراه با ماشین 405 یا سمند جهت امور 
 کارپردازی و امور خارج شهر نیازمند است.

یم 0۹۱5۲۲۱0۸5۹
ند

ازم
نی گچکاری و گچبری در اسرع وقت پذیرفته می شود

09904712042
کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم

 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  
091۵   866   800۲ 




