
سرمقاله
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شهادت امام هادی )ع( بر تمامی مسلمانان تسلیت باد

*  هرم پور

نمایندگان
جدید و حدیث

رسالت های آینده 

عبرت  داستان  و  مهم  ماجرای 
آموز انتخابات مجلس در خراسان 
جنوبی، در البالی خبرهای مختلف 
از ویروس کرونا گم شد. شاید چه 
به عمد و چه به سهو، این ویروس 
عجیب، فرصت های طالیی برای 
تحلیل و تفسیر مناسب با زمان را 
از خیلی ها  در رابطه با این انتخابات 
گرفت.  من معتقدم انتخابات استان، 
رفرم بی صدا و در عین حال تکان 
دهنده ای بود  .... مشروح در صفحه 2

 آب پایدار برای نیمی از عشایر
50 درصد عشایر استان در طرح آبرسانی به محله عشایری شهرستان 
زیرکوه از نعمت آب پایدار بهره مند شدند. رئیس سازمان امور عشایری 
کشور در مراسم افتتاح طرح آبرسانی به محالت عشایری با اشاره به اینکه 
تا قبل از سال ۹۷ حدود ۴۶ درصد از عشایر خراسان جنوبی از نعمت آب 
آشامیدنی برخوردار بودند، گفت: با اجرای این طرح آبرسانی به ۴0 محله 
شهرستان زیرکوه 50 درصد از عشایر استان از نعمت آب شرب برخوردار 
شدند. قندالی افزود: حدود ۴00 خانوار عشایر با ۴0 هزار رأس دام از نعمت 
آب شرب برخوردار شدند و طبق مطالعات انجام شده تا افق ۱۴20 این 
میزان به ۶20 خانوار و ۶5 هزار راس دام افزایش می یابد. استاندار خراسان 
جنوبی هم به برنامه های حمایتی عشایر در سال آینده اشاره کرد و افزود: 
توزیع ۱0 هزار پنل خورشیدی و حذف کالس های کانکسی از جمله این 
برنامه هاست. معتمدیان بر سامان دهی زیرساخت های مورد نیاز عشایر 
استان از جمله ایل راه ها، توانمندسازی جامعه عشایری درحوزه تولید و 

افزایش آن تأکید کرد.

ایرنا - استاندار ایده و راهکارهایی برای افزایش پروازها از استان به نقاط مختلف ارائه داد. معتمدیان در دیدار رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور گفت: تقریبا تمامی تعامالت 
تجاری و اقتصادی استان ما با خراسان رضوی و مشهد است، بنابراین خواستار افزایش 2 پرواز به پروازهای این مسیر هستیم. وی با اشاره به تازه تاسیس بودن استان افزود: با توجه به برنامه توسعه اقتصادی 
چابهار، می توانیم پرواز به زاهدان و چابهار را راه اندازی کنیم که دارای توجیه اقتصادی است. وی گفت: تنها استانی هستیم که آزادراه و بزرگراه بسیار محدود داریم از طرفی به دلیل زمان بر بودن و هزینه باالی 
توسعه زیرساخت های راه و راه آهن، بهترین روش و به صرفه ترین راه، برقراری و توسعه پروازها و افزایش ایرالین ها است که بسیار می تواند کمک کننده توسعه ارتباطی و توسعه اقتصادی استان باشد. استاندار 
گفت: از سال گذشته بر این موضوع تمرکز کردیم که تعداد پروازها افزایش یافت و تعداد ایرالین ها دو برابر شد. وی تصریح کرد: چون استان کم جمعیتی هستیم لود پروازها پایین است، بنابراین برای شرکت های 
 پروازی، توجیه اقتصادی ندارد و این نیز مشکلی شده است که می توانیم برای غلبه بر این موانع و محدودیت شرکت های پروازی، توسعه پرواز به استان های همجوار از جمله یزد و کرمان را داشته باشیم. 
وی افزود: امسال شاهد بودیم که قیمت مسیر بیرجند - تهران به بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافت و این مساله موجب نارضایتی مردم شد که انتظار داریم پیگیری و حل شود. در پایان این 

نشست »عظیم طهماسبی« به عنوان مدیرکل جدید فرودگاه های استان خراسان جنوبی معرفی و از خدمات »هادی سالمی« مدیرکل سابق تقدیر شد.

ایده های پروازی استاندار

2اتحاد  ضدکرونایی!3راه اندازی خط تولید محلول ضد عفونی کننده در استان 3ابتکار  فرهنگی بهداشتی هیئت های حسینی و ابوالفضلی  

در دیدار معتمدیان با مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور عنوان شد

یک شرکت ساختمانی و راهسازی نیاز به  یک حسابدار باتجربه و آشنا به سیستم روز دارد.
۳۲۰۲۱۴۰۰ - ۰۹۱۲۰۷۲۹۰۰۲

جناب آقای مصطفی نخعی
منتخب محترم مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه 

در مجلس شورای اسالمی

کسب حداکثر آرا در حوزه انتخابیه شهرستان های 
نهبندان و سربیشه و انتخاب شما را توسط 
مردم فهیم و والیتمدار به عنوان نماینده 
 یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
تبریک عرض نموده و صمیمانه از درگاه 

خداوند متعال موفقیت شما را در راه دشواری 
که پیش رو دارید، آرزومندیم.

امیدواریم با قدرشناسی عواطف و اعتماد مردم 
فرصت خدمتگزاری و تالش برای توسعه و 

 پیشرفت همه جانبه این شهرستان ها 
بیش از پیش مهیا گردد.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان
 شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه 

منتخبان محترم خراسان جنوبی
 در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی

سالم علیکم، سپاس به درگاه الهی که مردم عزیز و زمان شناس ما پس از چند حضور چشمگیر 
در دو ماه گذشته در مراسم تشییع و چهلم چهره درخشان جهان اسالم شهید سلیمانی 

و راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن، بار دیگر با حضور در پای صندوق های رأی
 در دوم اسفند ۱۳۹۸ 

 پشتوانه ای برای انقالب اسالمی در آستانه گام دوم  ساختند.
با تبریک کسب اعتماد مردم شریف و بزرگوار خراسان جنوبی توسط جناب آقایان اسحاقی ، 
خسروی ، نخعی و نصیرایی و آرزوی توفیق خدمت در عرصه قانونگذاری و پاسخگویی به مطالبات 
بر حق مردم در حوزه های انتخابیه و پیگیری هم افزایانه مطالبات استان ، همان گونه که در بازه 
 تبلیغات انتخابات اعالم شد، مجددا تاکید می شود در صورت درخواست منتخبان محترم استان ، 
مجموعه کارشناسان و اندیشمندان و نخبگان ستاد اینجانب و شخص حقیر  به همراه برنامه های 
تدوین شده، آماده همکاری در مسیر پیشبرد اهداف و برنامه های پیشرفت و تعالی خراسان جنوبی 
و حرکت در چارچوب اهداف بیانیه راهبردی گام دوم صادره از سوی رهبر فرزانه انقالب اسالمی

با تأسی به مکتب سلیمانی - که نماد سربازی و فداکاری و وفاداری و خدمت بود- هستیم
از خدای بزرگ توفیقات شما را خواستارم.

محمدرضا مجیدی - دبیرکل مجمع مجالس آسیایی

                  مناقصه  های  عمومی یک مرحله ای ۹8-۱۲8۴ ، ۹8-۱۲85 
 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات  ذیل برگزار نماید:                          شماره: 67/1008          تاریخ: 98/12/4

ف
مبلغ برآوردموضوع مناقصهشماره مناقصهردی

مدتنوع تضمین و مبلغ )ریال()ریال(
تاریخ 

بازگشایی
ساعت 

بازگشایی
رشته 

پیمانکار

۱۲0 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ 7,۳۱7,0۸0,۱54۳66,000,000آبرسانی به روستای گزخت شهرستان زیرکوه۱۲۸4- ۱۹۸
۹۸/۱۲/۲4

آب۱۲

آب۳۱۲:۱0 ماهضمانت نامه معتبر به مبلغ ۹,۹۱۱,706,۱۱44۹6,000,000مجتمع آبرسانی آهنگران شهرستان زیرکوه۱۲۸5- ۲۹۸

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1398/12/05 الی 1398/12/10  تاریخ ارسال پیشنهادات :  ساعت 14:30 مورخ 1398/12/22 محل بازگشایی پاکت ها: سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    
رتبه پیمانکار: حداقل پایه 5  5 ( دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 813-97175 ضمناً : 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 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب 
اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه 

و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب

 روستایی خراسان جنوبی

امور حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی آیا می دانید حذف دیوارها ی داخلی و تعمیرات اساسی می تواند ایمنی خانواده را تهدید نماید؟
ساختمان خراسان جنوبی

                 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت دوم 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند، بلوار صنعت و معدن، سایت اداری - تلفن 92-32400390( در نظر دارد: اجرای پروژه عمرانی 
 ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه 5 رشته ابنیه و ساختمان و پایه 5 رشته راه و ترابری( واگذار نماید. 
لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پاپان وقت اداری 1398/12/14 به سامانه تدارکات 

به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است. 

نوع موضوعمحل اجراپروژه
پیمان

مدت 
پیمان

برآورد براساس 
فهارس بها ۱۳۹۸ 

)ریال(

تضمین 
ارجاع کار 

)ریال(

تاریخ تحویل و 
 بارگذاری اسناد 

در سامانه تدارکات

تاریخ 
بازگشایی

شماره فراخوان

اجرای کامل محوطه سازی 
آسفالتی تعدادی از مدارس 

سطح شهرستان بیرجند

شهرستان 
بیرجند

اجرای کامل محوطه سازی 
آسفالتی تعدادی از مدارس 

سطح شهرستان بیرجند

فهرست 
بهایی

حداکثر پایان ۲7/۹0۱/۸05/000400/000/000 ماه
وقت اداری مورخ 

۱۳۹۸/۱۲/۲6

ساعت 
۹  صبح 

۱۳۹۸/۱۲/۲7

۲0۹۸00۳74۸00004۸

 ۱- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ ت 50659 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 2173062009008 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 جنوبی3-  اعتبار پروژه )برابر شرایط مناقصه( از محل اعتبارات ملی می باشد.

* کلیه خدمات زیبایی و تخصصی
* گریم تخصصی عروس و همـراه
* رنگ مو هایالت با بهتـرین مواد

* جـوان سـازی پـوست
* آرایش دائم ابرو و صورت 
* پاکسازی کک و مـک ها 

۰۹۳۳۳۲۱8۹8۷  - زارع
آدرس: بیرجنـد – نبش معلم ۳۹- درب اول – داخـل کوچه – طبقـه فوقانی کاالی بـرق

 

 

 

قرار نداشتیم یکسری 
سامورایی به  مجلس بفرستیم

پرویز سروری :

صفحه  6

عملکرد  اصالح طلبان نقش 
کمی در رای آوری آنها داشت

علیرضا محجوب :

 اصولگرایان ۱400 هم قاعده 
بازی را بهم خواهند زد

صوفی:

صفحه  6

صفحه  6
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300 شتر پر بازده به»هاب شتر« پیوست

صدا و سیما-  در طرح هاب منطقه شتر ، تا کنون ۳۰۰ نفر شتر پر بازده برای روستائیان خراسان جنوبی تأمین شده است. نماینده ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( گفت: طرح هاب منطقه شتر، امسال به صورت تفاهم نامه ای با استانداری خراسان جنوبی شروع شده و موضوع اول این تفاهم نامه، شناسایی و آموزش 
متقاضیان پرورش شتر در روستا ها و شبکه سازی متقاضیان است. وی افزود: تالش می کنیم ۲۵۰ نفر شتر دیگر هم تا پایان سال برای متقاضیان تأمین کنیم.

نمایندگان
 جدید و حدیث 

رسالت های آینده  

* هرم پور

ماجرای مهم و داستان عبرت آموز انتخابات 
البالی  در  جنوبی،  خراسان  در  مجلس 
خبرهای مختلف از ویروس کرونا گم شد. 
شاید چه به عمد و چه به سهو، این ویروس 
عجیب، فرصت های طالیی برای تحلیل و 
تفسیر مناسب با زمان را از خیلی ها در رابطه 
با این انتخابات گرفت. من معتقدم انتخابات 
استان، رفرم بی صدا و در عین حال تکان 
دهنده ای بود، باز عقیده دارم رویکرد جدید 
مردم در انتخاب چهار چهره جدید، گفته ها و 
ناگفته های بسیار در خود پنهان دارد؛ حرف 
هایی که زمینه برخی از آنها متعلق به گذشته 
است و پیامدهای برخی از آن، مربوط به آینده! 
من بر اساس تجربه ام، معتقدم استان وارد 
فاز جدیدی شده است و خواهید دید در ماه 
های آینده، اتفاقات ویژه ای برای استان و 
حوزه های انتخابیه رقم  خواهد خورد. مردم 
استان در کمال آزادی و  آرامش و استنباط 
خود و دیگران از شرایط، انتخاب هایشان را 
انجام دادند. این انتخاب ها اکنون به مذاق 
برخی خوش آمده و به مذاق برخی دیگر، 
اینک  منتخب،  بزرگوار  چهار  اما  ناخوش. 
مجلس  در  استان  این  قطعی  نمایندگان 
شهروندی  تعهد  اند.  شده  اسالمی  شورای 
ما، شخصیت اجتماعی و سیاسی ما و شأن 
فرهنگی ما حکم می کند عالوه بر پذیرش 
شان  همراه  و  عزیزان  این  کنار  در   نتیجه، 
بدهیم،  فکری  های  کمک  آنها  به  باشیم، 
مغفول  های  گلوگاه  و  رسیدگی  کور  نقاط 
مانده از توجه در استان را برایشان برجسته 
کنیم، اولویت ها را برایشان با دلیل و منطق، 
باز تعریف کنیم و با رعایت ادب سیاسی و 
گری  مطالبه  آنها  از  مان،  اجتماعی  نزاکت 
کنیم و انتظارات مان را بخواهیم. چهار نماینده 
منتخب نیز متعهد به تعهد ها، قول ها و وعده 
هایی هستند که در ایام تبلیغات انتخاباتی 
بارها از آنها سخن گفته اند و تکرارشان کرده 
اند. این چهار بزرگوار اکنون اعضای مجمع 
نمایندگان خراسان جنوبی هستند که می باید 
به دلیل همه حق هایی که از مردم ما طی 
مقابل(   ستون  در  ادامه  گذشته...  های   سال 

امین جم - شاید جمعه بود که کرونا جدی 
تر از همیشه در ایران مطرح شد. به تدریج 
خبرهای ضد و نقیض و در کنار آن برخی 
شایعات از شیوع چند ده هزار نفری آن در 
و  ترس  افزایش  برای  شدند  پازلی  ایران، 
نگرانی مردم و ساخته شدن غول بزرگی از 
کرونا. به طور قطع شما هم تاکنون مطالب 
و  خوانده  رسانه های مختلف  از  متعددی 
شنیده اید که می گویند کرونا آنقدرها هم 
ترسناک نیست. بیماری ای که خطر دارد اما 
طبق همان اصل همیشگی حوزه بهداشت، 
پیشگیری اصل مهمتری از درمان است. در 
طول این چند روز گذشته، جدای از برخی 
سودجویی ها که معضل همیشگی ماست، 
همدلی ها و وفاق هایی نیز ایجاد شده که 
اتفاقات جدید   خوشایند است. بررسی این 
و شیرین در این روزهای سخت، می تواند  
بیشتر از همیشه امید را در دل هایمان زنده 

نگه دارد.

فرمان ودستگیره ها را روزی 
چندبار ضدعفونی می کنم

محمدی راننده تاکسی اینترنتی است که به  
قول خودش پنج دهه تجربه زندگی در این 
دنیا را دارد! ماسک زده و دستکش های آبی 
رنگی نیز به دست دارد. در دست راستش 
هم تسبیح سبز رنگش را می چرخاند که 
ساخته!  جالبی  ترکیب  آبی،  دستکش   با 
می گوید: از روز اول که موضوع کرونا جدی 
شد سعی کردم مراقبت کنم. آخر می دانید، 
در سن و سال ما این چیزها خطرناک تر 
قسم،  مویتان  به  دهد:  می  ادامه  است. 
 من هر روز چند بار ماشین را ضد عفونی 
می کنم. از دستگیره های در بگیر تا فرمان و 
دنده و ....باالخره باید خومان هوای خودمان 

را داشته باشیم.
ماسک FFP2 که ندارید! همان 

N95 اش را بدهید بروم!

به یکی از داروخانه ها می روم تا بتوانم 
مستندتر بنویسم. مرد جوانی همراه من 
از  بسیار  اصرار  با  و  شد  داروخانه  وارد 
 این ماسک های »خفن!« می خواست. 
N95 می خواهم  ماسک  گوید من  می 
جناب  پرسد:  می  داروخانه  مسئول  آقا! 
فکر نمی کنم به کار شما بیاید! این نوع 
استفاده  بیمار  افراد  برای  بیشتر  ماسک 
نیست.  الزامی  همه  برای  و  شود  می 
شما  گوید:  می  و  دارد  اصرار  اما  جوان 
پول تان را می گیرید! من در سایت ها 
خوانده ام خوب است و توصیه کرده اند 
که ماسک FFP2  سوپاپ دار بزنید! اما 
به  نیست.  بدی  چیز  هم   9۵ مدل  این 

قول قدیمی ها، کاچی بهتر از هیچی! 

این  اصرار  به  داروخانه  مسئول  باالخره 
را تحویل می دهد و  مرد جوان، ماسک 
به من کرده و  از خروج مشتری، رو   بعد 

می گوید: امان از این فضای مجازی! پر 
شده از اطالعات غلط! حاال ما هرچه دلیل 
و برهان بیاوریم که قربان! این نیست و آن 
است، برخی گوش نمی کنند! شما حداقل 
روشن کنید که مردم دنبال راه های افراطی 
نباشند. باید مراقبت کنیم، نه اینکه هرچه 
می شنویم عمل کنیم که باز بعدا مشکالت 

بزرگتری برایمان رخ دهد!

اقدامات جالب برخی رستوران ها 
برای جلب رضایت مشتریان 

در کنار این موارد، رستوران ها، فست فود ها و 
... هم سعی می کنند هم برای حفظ نظافت و 
رعایت مسائل بهداشتی و هم جلب رضایت و 

اعتماد مشتریان ، اقدامات مخصوص به خود 
را انجام دهند. » ن« یکی از سامانه معروف 
را  خود  تالش  نیز  غذا  سفارش   اینترنتی 

می کند تا با دقت خاصی غذا را از مبدا به 
مقصد برساند. از رعایت نکات بهداشتی و 
ماسک و دستکش و ... توسط مسئول پیک 
های  باکس  چندباره  ضدعفونی  تا  گرفته 
تحویل غذا در طول روز که منجر به واکنش 
های مثبت و حتی تشکر مردم هم شده 
است. در کنار این ، رستوران های معروفی 
چون »ر« ، »پ« و ... هم با رعایت ویژه 
نکات بهداشتی و ضدعفونی دقیق میزها و ... 
 محیط مطلوبی برای مشتریان ایجاد کرده اند. 
از  یکی  عنوان  به  نیز  »ت«  شاپ  کافی 
کافه های معروف، خصوصا در بین جوانان، 
عالوه بر نکات فوق، در کنار هر سفارش، پد 
دستمال مرطوب برای ضدعفونی می گذارد 

که ایده جالبی است.

»خرج ابتکار در شرایط احتکار!«

در فضای مجازی نیز موج تقدیر و تشکر از 
دکتر داروساز بیرجندی پخش شده است. 
دکتر شمشیرگران که در داروخانه اش اقدام 
به ساخت محلول ضدعفونی کرده تا نگرانی 
شهروندان را از کمبود برخی مواد بهداشتی، 
برطرف کند. دکتر شمشیرگران در صفحه 
اینستاگرامی اش نوشت: »در شرایط احتکار، 
باید ابتکار به خرج داد! وقتی برخی شرکت 
ها و کارخانه ها محصوالت را به بازار نمی 

دهند، داروسازها دست به کار می شوند.« 

کرونا آمد ؛ اتحاد و همدلی هم. . .

در بازدیدهای میدانی از نقاط مختلف شهر 
نیز موج زیبایی از همدلی و همچنین تالش 
برای پاکیزه نگه داشتن محیط دیده می شود 
که جالب توجه است.طبق گفته پزشکان، 
از  پیشگیری  در  اول  اصل  مراقبتی  خود 
گسترش کرونا است که به نظر می رسد 
نظر  دقت  مهم،  این  خصوص  در  مردم 
باالیی به خرج می دهند. تالش مسئوالن  
موجب  ها،  نگرانی  کاهش  بر  عالوه  هم 
جامعه  در  ها  اعتمادی  بی  برخی  ترمیم 
شده است که جای تشکر دارد. در این بین 
برخی مراسم شادی یا عزاداری هم تعطیل 
و به وقت دیگری موکول شد که مطمئنا در 
کنار دیگر اقدامات، تاثیر مثبتی در مدیریت 
و کنترل ابعاد مختلف این بیماری خواهد 
داشت و حاال با همه انتقاداتی که شاید به 
مسئوالن داریم، بیشتر متوجه سخنان دکتر 
نمکی وزیر بهداشت می شویم که گفته 
بود : »ما اعتقادی به قرنطینه نداریم. چون 
مشکلی را حل نمی کند. ما کرونا را شکست 

می دهیم چون فرهنگ مردم باالست.«

اتحاد  ضدکرونایی!
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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

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

" اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری 
خراسان جنوبی"

ارزیابی  با  مناقصه عمومی همزمان  دارد  نظر  در  فناوری خراسان جنوبی  و  علم  پارک 
کیفی)فشرده( اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک علم و 
فناوری خراسان جنوبی به شماره )۲۰۹۸۰۰۴۷۲۰۰۰۰۰۰6( را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
مناقصه  است  انجام خواهد شد. الزم    www.setadiran.ir آدرس به  )ستاد(  دولت 
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 

۹۸/1۲/۰۷ می باشد. ضمناً هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می شود.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 روز شنبه ۹۸/1۲/1۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 15 روز سه شنبه ۹۸/1۲/۲۰
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۹۸/1۲/۲1

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت ها: بلوار مدرس – چهارراه سیلو – خیایان امام موسی صدر شرقی  

دبیرخانه مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی - تلفن: ۰563۲۴6۲1۲1       
آدرس دفتر خدمات جهت راهنمایی مناقصه گران محترم: ابتدای خیابان مطهری –  سازمان 

صنعت، معدن و تجارت - شماره تماس: ۰563۲۲۲1۲۲۰ 

مرکز خرید و فروش خط دائمقصر موبـایل راه رو

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید
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شغل دائم با بیمه برای دو نفر خانم در دفتر پیشخوان خدمت دولت با شرایط ذیل:
۱- لیسانس مسلط به کامپیوتر 2- دوشیفت 3- مشارکتی 4- توان کار داشته باشند

۵- خانم معلول که توان کار در دفتر پیشخوان دولت دارند در اولویت هستند.
پاسداران – روبروی شعبه تامین اجتماعی – ابتدای باهنر غربی

دفتر پیشخوان خدمات دولت پاسداران – چمنی         0۹۱۵۵6۱4320

              خشکشویی و رنگرزی باران
شستشوی انواع البسه ، پتو ، روفرشی ، روکش اتومبیل ، پرده توری

 و کرکره )باز و بست رایگان(
برای اولین بار با دستگاه مخصوص در خراسان جنوبی 

میدان ۷ تیر- جنب خرازی تهران       ۰۹۱5۷2۱2۱۸۸- 32455435

به صورت شبانه روزی 

ایمنی عبور و مرور نیازمند عزم همگانی است

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای –  نوبت دوم
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ) فشرده ( به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد شرایط ، از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت ) ستاد ( برگزار نماید :

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

ارجاع کار

98/122
فراخوان مناقصه احداث ساختمان قانون تردد مرکزی 

  324.553.619.131  24 ماهاستان خراسان جنوبی
ریال

فهارس بهاء رشته ابنیه ، تاسیسات برقی
8.460.000.000  ریال و تاسیسات مکانیکی سال 1398 

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 نیز 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 ضمانتنامه 
بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت 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 فراخوان مناقصه فوق پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 3 رشته ابنیه و 5 رشته تاسیسات و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند. جهت فراخوان مناقصه فوق پیمانکارانی حقوقی که حداقل امتیاز 65 را در ارزیابی کیفی کسب نمایند ، پاکت های ) الف و ب و ج ( 
آنها بازگشایی خواهد گردید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  ۹۸/1۲/۰۷ می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد از طریق سایت : ساعت 13/۰۰ چهارشنبه تاریخ ۹۸/1۲/۰۷  لغایت ساعت 1۴/3۰  شنبه تاریخ ۹۸/1۲/1۰ 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 1۴/3۰ روز شنبه تاریخ  ۹۸/1۲/۲۴ زمان بازگشایی پاکت ارزیابی فراخوان مناقصه : ساعت ۰۸/3۰ روز یکشنبه تاریخ  ۹۸/1۲/۲5
آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد ارزیابی کیفی و ارائه پاکت ها : آدرس : خراسان جنوبی- بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری ۲5 - اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی  شماره تماس : ۹-3۲3۴۲13۷-۰56                           کد پستی : ۹۷1۷۸33115  
شماره تماس مهندسین مشاور ) فاز 2 ( :  5 -3۲۰۲31۰3-۰56  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 : ۴1۹3۴-۰۲1                                       دفتر ثبت نام مرکزی : ۰۲1-۸۸۹6۹۷3۷ 

ترین،  قوی  شده،  ضایع  سرمقاله(  ادامه 
مجمع  ترین  پرتالش  و  مطالبه گرترین 
این  آیا  باشند.  آینده  مجلس  در  نمایندگان 
اتفاق  خواهد افتاد؟ پاسخ به این سؤال، مستلزم 
گذشت زمان است. فی المجلس برای خودم، با 
مقایسه تراز نمایندگان استان با سایر منتخبان 
و  شعارها  و  ها  توانمندی  همچنین  و  کشور 
تناسب آنها با ظرفیت ها و حمایت ها، پاسخ 
کاماًل روشن است، اما به این ضرورت کاماًل 
اعتقاد دارم که موفقیت این چهار نماینده عزیز، 
مستلزم شناخت بیشتر از مشکالت، تعامل و 
همکاری طبیعی تر با مجموعه مدیران اجرایی 
استان، افزایش سطح تعامل با مدیران نظام، 
البته  صد  و  مجاور  های  استان  نمایندگان 
از  تر  قوی  شدت  به  و  متفاوت  رویکردی 
نقطه نظر تعامل و ارتباط با مردم است.  باز 
انتخاب  انتخاب،  این  که  می کنم  تأکید  هم 
مردم است و استان را در فاز جدیدی قرار داده 
است. جامعه شناسان و رصدکنندگان فضای 
اجتماعی استان، کاماًل متوجه صحبت های من 
و الیه های مستتر در آن می شوند که صد البته 
شاید ضرورتی برای بیان رسانه ای آن، حداقل 
لذا  باشد.  نداشته  وجود  زمانی  مقطع  این  در 
رویکردها، تصمیم ها، نگاه ها، برنامه ریزی ها و 
تکیه گاه ها و نقطه ثقل های مشورتی برای 
سرنوشت و آینده استان بسیار حیاتی هستند. 
اگر تا به حال، حتی با چشم های بسته قدم 
بر می داشتیم و می دانستیم قدم هایمان کجا 
فرود می آیند و شاید شانس هم کمکی می 
کرد و موفقیتی همراهش بود، اکنون شرایط 
فرق کرده است. برای هر قدم باید دقت چند 
برابر و مضاعفی داشته باشیم و بدانیم که هر 
قدم مان را کجا، چگونه، با چه هدفی و با چه 
نیرویی برخواهیم گذاشت تا اثربخش تر و برای 
مردم، امیدوار کننده تر و برای بعضی از فرصت 
طلب سودجو، ناامید کننده تر باشد. استان و 
انتخاب  سرنوشت،  راهی  دو  در  استان،  مردم 
خودشان را انجام دادند، همه باید به موفقیت 

این انتخاب، کمک کنیم.

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰494۳8۳1 ارسال فرمایید(  
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در مراسم مذهبی
و زیارت اهل قبور، مراقب

بهداشت خود باشیم  

بهداشتی  مسئولین  کاش  سالم  با 
هر  های  فرهنگ  تناسب  به  استان 
در  مناسبی  ریزی  برنامه  منطقه 
کرونا  بیماری  شیوع  عدم  خصوص 
می داشتند عصر پنج شنبه  باز اجتماع 
قبور  اهل  زیارت  برای  مردم  شلوغ 
خواهد بود و حجم جمعیت زیادی در 
یک مکان که گرد و خاک و هوای 
نامطلوب هم خواهد داشت قرار می 
گیرند و از طرفی متاسفانه در تمام این 
سال ها هنوز فرهنگ سازی مناسبی 
صورت  خوراکی  مواد  نیاوردن  برای 
 نگرفته  و همچنان میوه و تنقالت و 
نذری های بعضا غیر بهداشتی توزیع 
می شود. لطفا به این کانون جمعیتی 
توجه ویژه نمایید و ضمنا دستورالعملی 
باشد که مراسم مذهبی و عزاداری و 
تشییع و تدفین ها در حد امکان کنسل 
و آنهایی که ضروری است حتما توسط 
مساجد و تکایای برگزار کننده رعایت 
بهداشت انجام شود. من فکر می کنم 
آنهایی که نذری دارند االن بهترین نذر 
عدم توزیع نذری به روش های غیر 
بهداشتی است چرا که نه تنها ثوابی 
نخواهد  واصل  درگذشتگانمان  برای 
شد چه بسا با ایجاد و گسترش بیماری 
سرمان  پشت  هم  ها  خیلی  نفرین 
قانونمند  و  قوی  حضور  بود.  خواهد 
دستگاه های بهداشتی و نظارتی در 
این خصوص انتظار ویژه ما از مسئولین 
است ضمن اینکه از همشهریان عزیز 
التماس  و  کنم  می  خواهش   هم 
می کنم که برای سالمت و بهداشت 
خودمان حتما این موارد را رعایت کنید.  
د . خ  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

دستگاه های ایزوله در بیمارستان ولی عصر )عج( مستقر شد

 ایرنا - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: ۲ دستگاه تصفیه هوای ایزوله فشار منفی و ۲ دستگاه ضدعفونی کننده دیروز وارد بیرجند شد که با استفاده ار پالسمای سرد برای پاکسازی محیط بیمارستان 
ولی عصر )عج( به عنوان مرکز اصلی ارجاع بیماران احتمالی کرونا عمل می کند. محمد دهقانی فیروزآبادی درباره آزمایشگاه این بخش گفت: وسایل مورد نیاز این آزمایشگاه در حال ارسال به استان است و به 
زودی آزمایش های مربوط به موارد احتمالی کرونا در این محل انجام خواهد شد به گفته وی  ۲ بخش عفونی و داخلی به ظرفیت ۶۶ تخت این بیمارستان برای پذیرش بیماران مشکوک به کرونا اختصاص یافت.

خریداری  ۵ هزار لیتر الکل 
برای تولید  ضدعفونی کننده 

 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  مهر- 
از خریداری محموله ۵ هزار  بیرجند 
لیتری الکل در راستای تولید محلول 
ضدعفونی کننده خبر داد و گفت: امید 
است با این محموله نیاز شهروندان و 
دستگاه ها رفع شود. محمد دهقانی 
فیروز آبادی افزود: خوشبختانه تاکنون 
جنوبی  خراسان  در  کرونا  از  موردی 
گزارش نشده است. وی با بیان اینکه 
است  قرار  اینکه  بر  مبنی  شایعاتی 
بیماران شهرستان ها را به شهرستانی 
خاص منتقل کنند، پخش شده است، 
عنوان  هیچ  به  گفته ها  این  گفت: 
باید  شهرستان  هر  و  ندارد  صحت 
بیمار مراجعه کننده را در بیمارستان 
پذیرش کند. دهقانی با اشاره به نگرانی 
مردم پیرامون محلول های ضدعفونی 
کننده دست و سطوح بیان کرد: شست 
و شوی دست که یکی از مهم ترین 
روش های پیشگیری از ابتال و انتقال 
به عفونت است، با محلول های شست 
و شوی معمولی کافی است. وی با بیان 
اینکه دانشگاه علوم پزشکی در راستای 
ساخت محلول ضدعفونی کننده دست 
و سطوح اقدام کرده است، گفت: ۲۵۰ 
لیتر الکل خریداری شده در اختیارمان 
معاونت  آزمایشگاه  در  و  گرفته  قرار 
غذا و دارو و با استفاده از فرمول های 
مورد  محلول های  از  بخشی  خاص 
نیاز ضدعفونی دست و سطوح آماده 
شده و در مراکز درمانی و بیمارستان ها 
علوم  دانشگاه  رئیس  شد.  توزیع 
پزشکی بیرجند بیان کرد: همچنین 
نیازمند  که  اداراتی  و  سازمان ها  به 
کرده ایم  اعالم  هستند  محلول  این 
که به میزان نیاز ۱۰ روز از دانشگاه 
علوم پزشکی تهیه و خریداری کنند. 
دهقانی اظهار کرد: برای ضدعفونی 
کننده  سفید  محلول  سطوح  کردن 
پنج درصد همراه با برگه ای که فرمول 
نحوه تهیه محلولی برای ضدعفونی را 
آموزش می دهد، در اختیار داروخانه ها 
قرار گرفته است....ادامه در ستون مقابل

خبر ویژه

سالم از گلریزان امسال بیرجند چه خبر؟ 
تو این گرونی ها باید خیلی هوای هم 
دیگه رو داشته باشیم. کاش متولیان امر 
این رسم مهم و اخالقی رو فراموش 

نکنن. مردم همه پای کارند.
ارسالی به تلگرام آوا
ضمن تشکر از زحمات استاندار محترم 
دره  بند  برای  ایشان  جهادی  اقدام  و 
نسبت به آزادسازی ارگ کاله فرنگی 
و ارگ بهارستان نیز اقدامی عاجل که 
تا نوروز برای گردشگران و شهروندان 
قابل لمس باشد نیز انجام دهید. ممنون
9۱۵...۲۵4
شهر  از  آالینده  صنوف  انتقال  سالم 
شهروندان  تمام  به  بزرگی  کمک 
بیرجندی می کند. لطفا در این کارخیر هر 

چه زودتراقدام کنید. 
9۱۵...3۶8
کسانی که در این شرایط کشور دست به 
احتکار اقالم ضروری جامعه میزنند تاوان 

آن را در همین دنیا پس خواهند داد.
9۱۵...۰۲۱
انسان این قدر بی تفاوت مسئول محترم 
اردیبهشت ده گاز ندارن کپسول هم کم 

پیدا چی بگم خدا خیرتان دهد.
9۱۵...۲۵9
مجلس این دوره اگه بتونه مافیای خودرو 
ها  آقازاده  دست  که  اقالم  بسیاری  و 
هست  رو از بین ببره می فهمیم مجلس 
واقعی است  و مردم امیدوار خواهند شد 
این یک همت جهادی وگذشت ازمنافع 
شخصی می خواهد که امیدوارم محقق 
شده ورهبر عزیزمان را نیز خشنود گرداند.
9۱۵...3۵7
 پل دژبان ) میدان آزادی ( انتهای پل از میدان
 امام به میدان آزادی حفاظ اصال ندارد قبل
 از اینکه اتفاقی بیفتد لطفا اقدام بفرمایید 

جالبه که نزدیک شهرداری هم هست.
99۱...۰4۶
آرزوی  استاندار محترم، شهردار گرامی 
دیرینه ی ما را در خصوص بنددره با همت 
شما عزیزان به تحقق پیوست. خواهشا 
یک فکری به حال جاده روستای دره 
میرک ک فقط9۰۰متر تا بنددره فاصله 

داره و خاکی هست بکنید. 
9۱۵...۰۵8
به  نسبت  خواهشمندیم  شهرداری  از 
اصالح درختان کنار خیابان ها و بعضی 
درختان وسط بلوارها که بسیار بلندند و 
سر درختان دوال شده قبل از سبز شدن 
 مجدد درختان اقدامات الزم را انجام دهد.  

نمونه آن درختان بلوار غفاری
9۱۵ ... 484
بابت  شهرداری  از  تشکر  با  سالم 
زیباسازی شهر خواهشمندیم به مردم 
مظلوم محله خیرآباد هم توجه کنید 
بعد از مدت ها باز شدن خیابان فرزان 
محل  از  بعد  کوچه  ورودی  اولین 
خاکی  تپه  یک  دستفروشان  اسکان 
با دست انداز بد درست کردن و این 
تنها ورودی  ماشین برا مردم محله 
است خواهشا آسفالتش کنید از اون 
طرف هم که دستفروشا راه رو بستن 

ما چه گناهی کردیم.
9۱۵...۵83
سالم آقای استاندار یک پیشنهاد داشتم 
اونم اینه که با توجه به احتمال شیوع 
کرونا وتعطیلی تمامی مجامع فرهنگی 
کشور  سراسر  در  آموزشی  و  ورزشی 
شهردار  و  شهر  شورای  دهید  دستور 
روزبازارها  تعطیلی  به  نسبت  محترم 
اقدام نمایند و قبال اطالع رسانی کنند 

تا کسبه شاغل متضرر  نشوند.
9۱۵...4۲3
شهرداری بیرجند نسبت به آسفالت بلوار 
عبادی و بلوار سجاد اقدام فرماید. آسفالت 

این دو خیابان اصال قابل تحمل نیست.
9۱۵...۲۵4

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۳۱۶– ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عیسی واقعی فرزند محمود 
به شماره شناسنامه ۳۶۷ و شماره ملی ۰۶۵۰۵۰۰۴۳۱ نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۳۲/۹۴ مترمربع قسمتی 
از پالک ۱۳۹۶ -  اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت محمد دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله  ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۲/۸   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۸۰۵۶۵ محکوم علیه آقای حمیدرضا رخشانی پور محکوم است به پرداخت مبلغ 
۷۷۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت باقیمانده اقساط معوق دادنامه اعسار در حق محکوم له آقای صادق الوندی و پرداخت مبلغ 

 ۱۲۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه خودروی mvm۵۳۰ مدل ۱۳۹۴ 
به رنگ قرمز متالیک، بدون رنگ شدگی و دارای الستیک نو به مبلغ ۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در 
روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
 ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 

به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند- محمد آدینه

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

45000  الی 75000آجیل شور

75000  الی 95000آجیل شیرین

21000  الی 24000تخمه کانادایی

 45000  الی 55000تخمه کدو
 20000  الی 34000تخمه ژاپنی

 22000  الی 32000بادام زمینی
 110000  الی 128000پسته

 15000خرمای زاهدی

مسئوالن  های  پیگیری  با  محمودآبادی- 
تأمین  برای  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
محلول ضد عفونی کننده دست در استان،  
مجوز تولید محلول ضد عفونی کننده برای 

کارخانه ی مواد شوینده قاین گرفته شد.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
فراوان  های  پیگیری  به  اشاره  با  بیرجند 
برای رفع کمبود محلول شست و شوی 
دست در استان گفت: با رایزنی های انجام 
گرفته توانستیم برای کارخانه تولید مواد 
شوینده قاین مجوز تولید محلول شست و 

شوی دست را بگیریم.

قول افزایش ظرفیت تولید

دکتر آهنی افزود: این محصول به صورت 
افشره، در کارخانه تولید مواد شوینده قاین 
راه  هزینه  تومان  میلیون   3۵۰ حدود  با 
ادامه داد: مدیران  اندازی شده است. وی 
ظرفیت  اند  داده  قول  ما  به  کارخانه  این 

روزانه تولید محلول ضدعفونی دست را به 
۵ هزار لیتر در سه شیفت کاری برسانند. 
به گفته وی این اقدام در تامین نیاز بازار 
بسیار تاثیر گذار خواهد بود.  آهنی با اشاره 
به اینکه هم اکنون برای مواد ضد عفونی 
خاصی  مشکل  سطوح  و  لباس  کننده 
توان  داروخانه ها می  بیشتر  در  و  نداریم 
محلول شست و شوی سطوح را تهیه کرد، 
وایتکس  از  توان  نیز می  گفت: در منزل 
رقیق شده برای ضد عفونی سطوح استفاده 
کرد. با این حال تولید موادضدعفونی کننده 
لباس و سطح هم در این کارخانه به ۲۰ 

هزار تن افزایش یافته است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
مشکل کشوری پیش روی تهیه و تولید 
این محلول را نیز یادآور شد و افزود: در 
حال حاضر تهیه الکل به عنوان ماده اولیه 
دست  کننده  عفونی  ضد  محلول  تولید 
حال  در  که  شده  مواجه  مشکل  با  کمی 

پیگیری و تامین آن هستیم.

قیمت  ضدعفونی کننده دست 

این سوال  به  پاسخ  دارو در  و  معاون غذا 
که آیا توزیع محلول شست و شوی دست، 

برای سازمان ها و اداره ها هر ۲۰ لیتری 
با قیمت یک میلیون تومان صحت دارد، 
گفت: بله، بهتر است بدانید که قیمت خیلی 
بیشتر از این است اما ما توانستیم با قیمت 

تمام شده آن را به استان برسانیم.

آهنی اضافه کرد: سازمان ها و ارگان می 
را  محلول  این  درخواست  ارائه  با  توانند 
یک  قیمت  با  لیتری  بندی ۲۰  بسته  در 

میلیون تومان تهیه کنند. 

وی ادامه داد: هنوز نتوانسته ایم محلول ضد 
عفونی کننده دست را برای تمام داروخانه 
های استان تأمین کنیم که البته در تمام 
در  اما  است  شکل  همین  به  ها  استان 
دانشگاه علوم پزشکی همه برای رفع نیاز 

استان بسیج شده اند و آن میزانی که برای 
سازمان ها و ارگان ها وارد کرده ایم کمی 
راه گشا بوده است. وی توصیه کرد: در حال 
حاضر بهترین شوینده همان آب و صابون و 

یا همان مایع دستشویی است.

توصیه ها را جدی بگیریم 

پزشکی  دانشگاه علوم  دارو  و  معاون غذا 
بیرجند اضافه کرد: با شست و شوی مکرر 
دست ها به شکل اصولی و مراقبت از اینکه 
دست هایمان در تماس با چشم، بینی و یا 
دهان مان نباشد، اگر شست و شوی دست 
برای  نگرانی  جای  شود،  انجام  خوبی  به 
انتقال ویروس وجود ندارد. به عالوه بهتر 
است از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنیم 
و همه آنچه مربوط به خود مراقبتی است به 
 خود و اعضای خانواده مان گوشزد کنیم. 
برای  راه  بهترین  پیشگیری  به طور حتم 

مقابله با هر نوع ویروس است. 

راه اندازی خط تولید محلول ضد عفونی کننده در استان 

یما
وس

صدا
س:  

عک

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد: 

پذیرایی در مراسم ترحیم ممنوع 

شرایط  کنترل  هدف  با  محمودآبادی- 
بهداشتی و نیز خالی شدن مراسم عزاداری از 
چشم و هم چشمی ها اعضای هیئت حسینی 
و ابوالفضلی بیرجند پذیرایی در این مراسم 
گذشته  های  سال  طی  کردند.  ممنوع  را 
تغییرات زیادی در برگزاری مراسم ترحیم 
در بین ایرانیان جا افتاده است، از پذیرایی 
 های آن چنانی تا گالیه هایی که چه جور 
خوردنی برای پذیرایی داده شد. تأکیدها بر 
حذف تشریفات از این مراسم همواره از سوی 
مسئوالن هیئت های مذهبی بیان می شد، 
اما صاحبان مراسم زیر بار کاهش یا حذف 
اما  این موارد نمی رفتند. در شرایط فعلی 
برای پیشگیری از کرونا ویروس و اهمیت 

مسائل بهداشتی این بار اعضای هیئت امنای 
دو هیئت بزرگ بیرجند تصمیم گرفتند برای 

این مسئله تصمیم قاطع بگیرند.

اهمیت مسائل   بهداشتی 

 حسین پور عضو هیئت امنای هیئت حسینی 
گفت:  آوا  خبرنگار  به  باره  این  در  بیرجند 
تشریفات مراسم ترحیم چنان دچار انحراف 
برای  ها  خانواده  از  برخی  که  است  شده 
برگزاری این مراسم دچار چالش می شدند 

که مبادا چیزی در مراسم کم و کسر باشد.
به گفته وی حتی با تذکر اعضای هیئت 
به بازماندگان، برخی خانواده ها چند نوع 

از  مبادا  که  دادند  می  انجام  را  پذیرایی 
دیگری عقب بمانند. او مسائل بهداشتی را 
یکی از دغدغه های مهم خود و همکارانش 
در هیئت های مذهبی عنوان کرد و گفت: با 
شیوع بیماری های ویروسی اعضای هیئت 
امنا تصمیم گرفتند دیگر هیچ گونه پذیرایی 
در مراسم انجام نشود و آن را ممنوع اعالم 

کردند.

حرمت منبر را حفظ کنیم

عضو هیئت امنای هیئت ابوالفضلی بیرجند 
نیز در این باره به آوا گفت: متأسفانه تشریفات 
مراسم ترحیم چنان دچار چالش شده است که 

برخی از خانواده ها که به لحاظ مالی در درجه 
پایین تری هستند برای اینکه بتوانند به قول 
خودشان مراسم آبرومندی بگیرند خود را زیر 

بار وام و قرض می اندازند.
علیزاده مسائل بهداشتی را نیز یکی دیگر 
و  تشریفات  این  در  موجود  مشکالت   از 
پذیرایی ها عنوان کرد چرا که همه باید با 
دست هایی که تا قبل از آن با دیگران دست 
داده اند و آنها را در آغوش گرفته اند میوه و 

شیرینی را بخورند.
 وی با اشاره به حرمت منبر و روحانی که در 
حال سخنرانی است ادامه داد: هنگامی که 
روحانی در حال سخنرانی است بازماندگان 
این  به  و  باشد  پذیرایی  به  باید حواسشان 

ترتیب حرمت منبر که باید آرامش بر جلسه 
حکمفرما باشد حفظ نمی شود. وی با کنار 
هم قرار دادن تمام این موارد و اکنون بحث 
های بیماری جدیدی که همه از آن مطلع 
هستند اعالم کرد: اعضای هیئت امنای این 
هیئت نیز تصمیم گرفتند با هدف فرهنگ 
سازی برای حذف تشریفات مراسم ترحیم 
و همچنین کمک به کاهش دغدغه های 
بهداشتی که بسیار اهمیت دارد، پذیرایی در 
مراسم را حذف کند. امید است دیگر مساجد 
و هیئت های شهر و استان مان هم در چنین 
شرایطی که خطر  این  بیماری ویروسی 
اقدامات  چنین  انجام  برای   ، دارد  وجود 

پیشگیرانه ای پیش قدم شوند.

ابتکار فرهنگی بهداشتی هیئت های حسینی و ابوالفضلی  

... ادامه خبر ویژه
های  تیوپ  تهیه  به  اشاره  با  وی 
محلول های ضدعفونی کننده دست 
بیان کرد: مجوز الزم از وزارت خانه 
برای تولید این محلول توسط کارخانه 
تولیدی خراسان جنوبی را اخذ کردیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
بیان کرد: دو هزار و ۵۰۰ تیوپ حاوی 
در  دست  کننده  ضدعفونی  محلول 
داروخانه های استان توزیع می شود و 
روزانه پنج هزار تیوپ تولید خواهد شد. 
وی با بیان اینکه طی روزهای آینده 
در محلول های ضدعفونی  کمبودی 
همچنین  کرد:  بیان  نداریم،  کننده 
پیگیر دریافت سهمیه ماسک هستیم.



موفقیت و انرژی

مناسبت ها 

اعتماد میان تان را شکل دهید

دوست داشتن فردی که به او اعتماد دارید آسان 
است. روابط پایدار و بادوام تنها بر اساس اعتماد 
ساخته می شوند و تنها با وجود اطمینان است که 
محیط امن و آرامی برای رشد روابط دوستانه پایدار 
به وجود می آید. اگر خواستار یک رابطه  دوستانه 
کامل و بی نـقص هستید، باید اعتماد کاملی به 

گذشته، حـال و آینده خـود داشتـه باشـید.
چنین شرایط به سادگی به دست نمی آید؛ بلکه 
نیازمند زمان و همچنین تالش شماست. اعتماد 
بـه آسانی از بین می رود و شرایط به سختی به 
حالت اولیه  خود باز می گردد. اما اگر ذهن خود را بر 

روی آن متمرکز کنید پاداش می گیرید.  

شهادت امام هادی)ع( تسلیت باد 
امام علي بن محمد )ع( که دهمین امام شیعیان 
است، سوم رجب و به قولي 25 جمادي اآلخر، 
در سامرا به شهادت رسید. امام علي النقي)ع(، 
از ذیقعده سال 220 قمري که پدر بزرگوارش 
حضرت امام محمد تقي)ع(، جواداالئمه)ع(، به 
شهادت رسید، بنا به وصیت آن حضرت، مقام 
منیع امامت را بر عهده گرفت. هنگامي که امام 
هادي)ع( مقام امامت را بر عهده گرفت، از عمر 
شریفش بیش از هشت سال و پنج ماه نگذشته بود 
و وي به مانند پدر ارجمندش در سنین کودکي به 
این مقام عظیم نایل آمد. امام علي النقي)ع( در ایام 
امامت خویش با خالفت شش تن از خلفاي بني 
عباس معاصر بود. رفتار این عده از خلفاي عباسي با 
امام علي النقي)ع( متفاوت بود. برخي رفتار خصمانه 
و برخي دیگر رفتار متعادل تري اعمال مي نمودند. 
ولي همه آنان، در غصب خالفت و نادیده گرفتن 

حقوق امامت، هم رأي و هم نظر بودند.
در میان آن ها، متوکل عباسي )دهمین خلیفه 
عباسیان( بیش از همه، نسبت به اهل بیت)ع( و 
خاندان امامت و علویان صاحب نام، دشمني مي 
ورزید و از هر راه ممکن در صدد اذیت و آزار آنان بر 
مي آمد و حتي نسبت به درگذشتگان اهل بیت)ع( 
نیز عقده گشایي مي کرد و دستور مي داد که 
قبور امامان معصوم)ع(، به ویژه قبر مطهر اباعبدا... 
الحسین)ع( و خانه هاي مجاور آن را خراب کرده 
و زمین هاي کربال را شخم زده و زراعت نمایند. 
امام هادی)ع( در سوم رجب و یا به روایتي در 
25 جمادي اآلخر سال 254 قمري، در مدت 
خالفت معتز عباسي، به وسیله معتمد عباسي، 
 برادر خلیفه وقت، مسموم و به شهادت رسید.

 خاصیت شگفت انگیز بابونه

روغن بابونه در تسکین میگرن موثر است. معموال 
درد، استفراغ و حالت تهوع با استفاده از ژل بابونه به 
طور معنی داری بعد از ۳0 دقیقه کاهش می یابد. لکه 
های تیره، خطوط ریز،  زخم آبله مرغان و شوره سر 

نیز با کمک لوسیون بابونه کاهش می یابد. این به 
دلیل محتوای ضد التهابی زیاد آن است. شستشوی 
دهان با بابونه به بهبود زخم ها در دهان و دندان 
کمک می کند.  خواص ضد باکتریایی آن  با هرگونه 

رشد باکتری های داخل دهان مبارزه می کند.

صبحانه، کالری سوزی را دو برابر می کند

یک  جای  به  کامل  صبحانه  یک  مصرف 
شام مفصل می تواند به افراد کمک کند مقدار 
دهند. افزایش  برابر  دو  به  را  کالری  سوزاندن 
 انتخاب گزینه های درست برای وعده صبحانه

 

نه تنها به الغری افراد کمک می کند، بلکه منجر 
به  ثابت نگه داشتن سطح قند خون نیز می شود. و به 
سالم خوری در ساعات باقی مانده روز کمک می کند. 
افرادی که هر روز صبحانه می خورند، رژیم غذایی 

مغذی تری دارند.

فاصله مناسب برای تماشای تلویزیون

اندازه تلویزیون باید طوری باشد که زاویه دید 
شما را پر کند و سرتان را به این طرف و آن 
طرف نچرخانید. زاویه دید چشم ها در مقابل 
تلویزیون باید به اندازه ای باشد که دچار گردن 

درد و کمر درد نشوید. بهترین فاصله از زمین 
زمانی که فرد روی کاناپه به تماشای تلویزیون 
نشسته 150 سانتی متر از سطح زمین است. 
برابر 40  ای  زاویه  تلویزیون  تماشای  هنگام 

درجه داشته باشید.  

روش تهیه یک محلول ضد عفونی کننده

به علت بسته بودن راه های ورود و خروج هوای 
تازه و حضور افراد بیمار، میکروب زدایی کمی 
اسپری ضدعفونی  این روش  با  است.  سخت 
 1  + آب  قسمت   1 بسازید:  خانه  در  کننده 

قسمت سرکه سفید + 5 تا 15 قطره اسانس 
)عصاره دلخواه( را ترکیب کرده و داخل یک 
توانید  می  بریزید.  ای  شیشه  اسپری  بطری 
برای ضدعفونی کردن فضای خانه، آشپزخانه 

و سرویس بهداشتی از این اسپری استفاده کنید

دمنوشی برای تقویت سیستم ایمنی بدن

دمنوشی از آویشن و شیرین بیان که می توانید آن را 
با عناب مصرف کنید. برای تهیه این دمنوش یک 
قاشق غذاخوری برگ آویشن به همراه یک قاشق 
چایخوری پودر ریشه شیرین بیان را به همراه پنج 

عدد عناب را در یک قوری ریخته و یک لیوان آب 
جوش روی آن بریزید. این مخلوط را یک ربع با 
حرارت مالیم دم کرده و پس از صاف کردن، آن 
را به صورت گرم بنوشید. توجه کنید که این دستور 

دو بار در روز برای بزرگساالن قابل تکرار است.

خوردن غذاهای گرم مانند نان سبوس دار، عسل، خرما، کشمش، بادام، سیستم ایمنی بدن را جهت مقابله با 
کرونا تقویت کرده و دود کردن سه نوبت اسفنج در روز به علت داشتن مواد آلکالوئیدی نیز براساس مستندات 
علمی فضا را ضدعفونی می کند. خط اول مقابله بدن انسان با ویروس ها، سیستم ایمنی است؛ سیستم ایمنی 
نیز به شدت وابسته به انرژی سلول های ایمنی است و انرژی سلول ها از طریق تغذیه سالم و خواب به موقع 
و ورزش تامین می شود بنابراین افراد باید تغذیه با اس ادی ای پایین داشته باشند؛ »اس ادی ای« میزان 
انرژی الزم برای تبدیل ماده غذایی به انرژی سلولی است. اگر مردم از خوراکی های با طبع گرم استفاده کنند 

سیستم ایمنی شان قوی تر از قدرت ویروس کرونا خواهد شد. 

ماهی های قرمز سفره هفت سین که هر ساله یک ماه قبل از عید، از کشور چین وارد ایران می شوند، می توانند  
باعث شیوع ویروس کرونای چینی در ایران شوند.ماهی های قرمز سفره هفت سین و ویروس کرونا هشداری 
است که در کمین سفره های هفت سین ایرانیان قرار گرفته است. باید برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
در کشور، از خرید ماهی قرمز برای سفره های هفت سین، جدا خودداری شود. ماه هایی که در داخل کشور 
تولید شده با رعایت بهداشت فردی و تهیه ماهی قرمز از مراکز مجاز تحت نظارت دامپزشکی، مشکلی به 
وجود نمی آید. فاقد بودن برآمدگی در بدن ماهی و یا خوابیده نبودن ماهی به پهلو به همراه شنای ایستاده در 

حالت دم کشیده از عالئم سالمت ماهی قرمز  است. 

ماهی قرمز سالم چه نشانه هایی دارد؟غذاهایی با طبع گرم که سیستم ایمنی را تقویت می کنند

تاکنون موارد نسبتا کمی از بروز کرونا  بین کودکان گزارش 
شده است و در موارد نادری منجر به فوت در کودکان شده 
است. در صورتی که فرزند شما عالئم بیماری را دارد حتما 
به پزشک مراجعه کنید. در عین حال در صورت بروز عالئم، 
ابتدا به پزشک مراجعه نموده و برای جلوگیری از انتقال 
بیماری، از رفتن به مکان های عمومی نظیر محل کار، 

مدارس، وسایل حمل و نقل عمومی خودداری نمایید.
اگر فرزند شما عالئم بیماری را دارد به پزشک مراجعه نمایید 
و دستورالعمل های پزشک معالج را  رعایت کنید. در صورتی 

که فرزند شما عالئم بیماری های عفونی تنفسی نظیر 
آنفلوآنزا را دارد، او را در خانه نگهداشته تا زمانی که خوب 
استراحت کند و عالئم بیماری برطرف شود، در این مدت 
از رفتن به مکان های عمومی اجتناب کنید تا مانع از انتقال 

بیماری به دیگران شوید.
در صورتی که فرزند شما هیچ یک از عالئم بیماری را ندارد و 
یا مسئولین مربوط، حضور کودکان در مدارس را ممنوع نکرده 
و مدارس را تعطیل اعالم نکرده اند، بهتر است فرزند خود را 
به مدرسه بفرستید و آموزش های صحیح و بهداشتی الزم را 

 در مورد بیماری های عفونی تنفسی در اختیارش قرار دهید:
- شست و شوی مکرر دست ها

 - پوشاندن دهان با آرنج خمیده در هنگام سرفه و عطسه
دار درب  زباله  سطل  داخل  کاغذی  دستمال   -انداختن 
-دست نزدن به دهان، بینی و چشم ها قبل از شست و 

شوی کامل دست ها
unicef منبع: ترجمه شده از سایت

مترجم: سمیرا توتونی 
کارشناس آموزش موسسه دوزبانه کودکان برتر

بیماری کرونا و آنچه والدین باید بدانند
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودکو

یاد یاران

شهید غالمرضا صباغ گل                         نام پدر: محمد                     نام شهرستان: بیرجند
خیر دنیا و آخرت در خدمت به جمهوری اسالمی است.

آگهـی  استخـدام 
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

شرایط احراز و توانایی هاعنوان شغلی
حداقل ۵ سال سابقه کارمدیر مالی

حداقل ۲ سال سابقه کارتاسیسات کار
حداقل ۲ سال سابقه کاربرق کار صنعتی

---کارگر ساده
شماره تماس: ۰۹۱۵۴۷۸۴۳۱۳

یم
ند

ازم
نی

۳۲۴۳۵6۸6 - ۰۹۳6۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰6۳۲۲۰ - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

  شبانه روزی

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

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

ازم
نی کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم

 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  
0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱6۴۱۴6۴ - ۰۹۳۸۰۱6۰۷۷۹

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 

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵ داخل و خارج شهر   

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

به یک نیرو با روابط عمومی باال در موسسه مطبوعاتی نیازمندیم.
متقاضیان می توانند درخواست خود را به آیدی زیر ارسال 

نمایند.
 @ agahi _ ۴۵۹۹ یم

ند
زم

نیا

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

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

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

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

تماس با ما: 0۹۱۵۶۶۳۳۲۳0  - علی برگی

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

09156655054 - مهدی برگی

جرثقیل و کفی کیارش 
بارگیری - جابجایی - تخلیه

۰۹۹۱  ۱۷۲  ۰۵۱۰
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* مسئول بانک خون بند ناف واحد 
جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با اعالم 
ذخیره بیش از ۵۰۰ نمونه در بانک خون 
بندناف جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، 
افزود: والدین برای ثبت نام باید از هفته 
۳۶ بارداری به نمایندگی بانک خون بند 

ناف استان مراجعه کنند.
* مدیر امور منابع آب شهرستان های 
چاه  حلقه   ۴ گفت:  زیرکوه  و  قاین 
غیر مجاز در شهرستان زیرکوه برای 
حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی 
در  و  اسفدن  مطالعاتی  محدوده  در 

بخش زهان زیرکوه پلمب شد.
* فرمانده انتظامی نهبندان از کشف ۲ 
هزار بسته انواع البسه قاچاق به ارزش 
یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال خبرداد.

* مقاله سکینه کهنسال واجارگاه، عضو 
هیئت علمی مجتمع تحقیقات گیاهان 
دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 

در مجله IJST به چاپ رسید.

 

رانندگی مرگبار
در محور خوسف- بیرجند 

خراسان  راه  پلیس  -رئیس  ایسنا 
رانندگی  سانحه  وقوع  از  جنوبی 
داد.  خبر  خوسف-بیرجند  محور  در 
افزود:  رضایی،  علیرضا  سرهنگ 
یک دستگاه کامیون در محور اصلی 
به  گردش  قصد  بیرجند   - خوسف 
داخل روستای شمس آباد را داشته که 
با یک موتورسیکلت برخورد می کند و 
در این سانحه راکب موتور سیکلت به 
شدت مجروح و سرنشین آن پس از 

انتقال به بیمارستان فوت کرد.

اخبار کوتاه

اشتغال ۱۱۸۶ نفر در یک سال

از آغاز امسال هزار و ۱۸۶ نفر در خراسان جنوبی 
با راه اندازی ۶۶ شرکت تعاونی صاحب شغل 
شدند. به گزارش صداوسیما،  اشرفی، سرپرست 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: 
این شرکت ها در زمینه های تولیدی، توزیعی و 
خدماتی با عضویت ۲ هزار و ۸۵۱ نفر راه اندازی 
شده و سرمایه اولیه تعاونی های تشکیل شده در 
این مدت را ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان است.

سرمایه گذاری 42 میلیاردی 
بنیاد مستضعفان در کشاورزی استان 

تاکنون  مستضعفان  بنیاد  صداوسیما- 
در  تومان  میلیارد   ۴۲ جنوبی  خراسان  در 
سرمایه  جنوبی  خراسان  کشاورزی  بخش 
مدیر  دیروز  دیدار  در  است.  کرده  گذاری 
دامپروری  و  کشاورزی  هلدینگ  عامل 
امور  هماهنگی  معاون  با  بنیادمستضعفان 
اقتصادی استانداری برای پیگیری سفر اخیر 
رئیس بنیاد مستضعفان کشور به استان، چند 
طرح جدید به تصویب رسید. انجام تحقیقات، 
آموزش و احداث گلخانه در مرکز تحقیقات 
کشاورزی، آموزش عمومی به کشاورزان، راه 
اندازی مجتمع شترداری با ظرفیت ۵۰۰ نفر 
در فاز اول، توسعه کشت خارشتر و انتقال 
تکنولوژی کشت آن به کشاورزان، تولید و 
توزیع نهال گل محمدی بین کشاورزان با 
محصوالت  از  کشت  الگوی  تغییر  هدف 
مجموعه ای  ایجاد  بر،  آب  کم  به  بر  آب 
آزمایشگاه  احداث  عناب،  و  پسته  ارقام  از 
مرجع محصوالت کشاورزی، ترویج آبیاری 
روش های  تکنولوژی  انتقال  و  زیرسطحی 

روزآبیاری از جمله این مصوبات است.

توصیه های کرونایی برای استفاده 
از خدمات مخابراتی

جنوبی  خراسان  منطقه  سرپرست   - ایسنا 
درگاه های  از  مشتریان  استفاده  لزوم  بر 
غیرحضوری به منظور کاهش احتمال ابتال 
آذری  حسن  کرد.  تاکید  کرونا  ویروس  به 
نصرآباد، افزود: مشتریان الزم است با استفاده 
از این درگاه های ارائه خدمات غیرحضوری، 
نقش و مسئولیت اجتماعی خود را در شیوع 
نیافتن این بیماری ایفا کرده و حتی االمکان 
مخابراتی  مراکز  به  حضوری  مراجعه  از 
این منظور،  به  او  به گفته  خودداری کنند. 
 ،۲۰۲۰ و   ۲۰۰۰ غیرحضوری  سامانه های 
وب سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس 
www.tci.ir و شماره گیری # ۲۰۲۰* از 
طریق تلفن همراه به صورت شبانه روزی 

آماده ارائه خدمات غیرحضوری هستند.

سرعت باد در بیرجند
 به ۱۰۱ کیلومتر رسید 

خراسان  هواشناسی  کارشناس  خبر-  گروه 
جنوبی گفت: سرعت وزش باد در بیرجند عصر 
دیروز) چهارشنبه( به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت 
ایجاد گرد و خاک موجب  رسید که ضمن 
کاهش دید افقی تا ۱۰۰ متر شد. نخعی افزود: 
وزش باد شدید تا خیلی شدید همراه با طوفان 
گرد و خاک و کاهش دید افقی از عصر دیروز 
در استان آغاز شده است. وی گفت: وزش گرد 
و خاک، یخبندان و بارش پدیده های غالب 
آخر هفته در استان خواهد بود. نخعی با اشاره 
به کاهش قابل مالحظه دما از دیشب ادامه 
داد: امرو تا شنبه، سرمازدگی و وقوع یخبندان 
انتظار  از  شبانه در اغلب مناطق استان دور 
نیست. وی ادامه داد: شدت بارش ها در نوار 
شمالی و مناطق شمال غرب استان، بیشتر و 
به صورت روان آب و آبگرفتگی معابر عمومی 
خواهد بود و  برای ارتفاعات نیز  بارش تگرگ 

و برف پیش بینی شده است.

ضرورت تکرار ضدعفونی
 فضاهای آموزشی

ایرنا - معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل 
آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: با توجه 
به اینکه ضدعفونی کردن فضاهای آموزشی 
پایدار نیست تأکید بر تکرار ضدعفونی در این 
افزود:  مقدم  گلدانی  مهدی  است.  مکان ها 
با ویروس کرونا  برای مقابله  مدارس استان 
ضدعفونی شده و آماده حضور دانش آموزان در 
کالس درس است.وی گفت: تمامی فضاهای 
درس،  کالس های  راهرو،  قبیل  از  آموزشی 
نمازخانه ها، خوابگاه ها، سرویس های بهداشتی 
و سایر فضاها کامال ضدعفونی شده است.

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش 
و پرورش استان ادامه داد: ملزومات بهداشتی 
اعم از صابون مایع در تمامی مدارس وجود دارد 
و مدارسی که در این زمینه کمبود دارند، در اسرع 
وقت ارسال خواهد شد. وی گفت: دانش آموزانی 
که سابقه بیماری قلبی و عروقی یا تنفسی 
طبق کارت سالمت دانش آموزی دارند ورود 
به کالس درس آنها باید همراه با نامه  پزشک 
متخصص باشد.گلدانی مقدم بر توجه بیش از 
پیش والدین به سالمت فرزندان تاکید کرد و 
افزود: خانواده ها نحوه شستن دست و صورت را 
به مدت ۲۰ تا ۴۰ ثانیه به دانش آموزان آموزش 
دهند تا سالمت فرزندانشان حفظ شود. وی بیان 
کرد: اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
پیگیر ارسال مواد ضدعفونی به تمامی مناطق 
آموزشی ویژه دانش آموزان است که در صورت 

تحقق توزیع خواهد شد.

استرس کرونا ، احتمال ابتال را باال می برد

ایسنا- کارشناس تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند گفت: استرس و فکر کردن به این مسئله که 
ممکن است به بیماری کرونا مبتال شویم، بر سیستم ایمنی فرد اثر منفی می گذارد و او را مستعد بیماری می کند. زهره 
امیرپور اظهار کرد: افراد برای پیشگیری از بیماری کرونا آب و مایعات فراوان مصرف کنند، چون در صورت ابتال، 

ویروس وارد معده شده و با آنزیم های معده نابود می شود.

تعطیلی تاالرهای عروسی در دستور کار نیست

تاکنون ابالغیه ای برای تعطیلی عروسی ها و ادامه فعالیت تاالرها از سوی وزارت بهداشت ارسال نشده، اما به مردم 
توصیه می کنیم از قرار گرفتن در تجمعات خودداری کنند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی الزم 
است،  افرادی که  عالئم سرماخوردگی دارند در جمعیت ها حضور پیدا نکنند و در خانه بمانند، به عالوه  باید تبلیغ 

کنیم که مردم فعال از دست دادن و روبوسی پرهیز کنند.

مالقات های عمومی از مراکز بهزیستی استان ممنوع شد

ایسنا- مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از ممنوع بودن مالقات های عمومی مراکز شبانه روزی نگهداری معلوالن، 
سالمندان، شیرخوارگاه ها تا اطالع ثانوی خبر داد. علی عرب نژاد افزود: مالقات های عمومی از مراکز شبانه روزی 
نگهداری معلوالن، سالمندان، شیرخوارگاه ها و همچنین سایر مراکز تحت نظارت بهزیستی طبق مصوبه کمیته 

پیشگیری از بیماری های واگیردار و بنا به حفظ سالمتی مددجویان و توانخواهان تا اطالع ثانوی ممنوع است

کرونا باعث غفلت از بیماران نیازمند خون نشود

 مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با بیان اینکه شیوع کرونا نباید باعث شود بیماران نیازمند به خون را فراموش 
کنیم، گفت: نیاز به خون همیشگی است و از طرفی با توجه به پایین بودن طول عمر برخی از فرآورده های خونی، 
انتقال خون نیازمند دریافت خون به صورت مستمر و روزانه است. به گزارش ایسنا، عاملی افزود:  پزشک پیش از 

اهدای خون، داوطلبان را از نظر سالمتی بررسی می کند

روزآمد

نسرین کاری - مدیرکل بهزیستی استان 
گفتگو  در  بالینی  روانشناسی  دکترای  و 
و  کشور  در  اکنون  گفت:  آوا  خبرنگار  با 
استان با بحرانی مواجه هستیم که مردم 
و  اند  تهدید شده  دچار  احساس می کنند 
سالمت جسمی شان به خطر افتاده است. 
در  مردم  اینکه   بیان  با  نژاد  عرب  علی 
آرامش خود  باید  تا می توانند  این شرایط 

افزود: ورزش های هوازی،  را حفظ کنند، 
منظم،  حساسیت زدایی  و  ریلکسیشن 
بهترین کارهایی است که می توان انجام 
احساس  و  آرامش  چقدر  هر  چون  داد، 
شادابی ما بیشتر و استرس مان کمتر باشد، 
ایمنی بدنمان باالتر می رود. وی با تأکید 
شاد  های  برنامه  باید  ها  رسانه  اینکه  بر 
بسازند و انرژی مثبت تزریق کنند، خاطر 

نشان کرد:  این شاد بودن باعث کاهش 
استرس و افزایش ایمنی بدنشان شود، این 
شادی باید از جایی تزریق شود. دکترای 
روانشناسی بالینی با اشاره به اینکه قطعا 
بعد روانی خیلی مهم است، افزود: زمانی 
که افراد در برابر اخبار و حوادث ناگوار قرار 
می گیرند.از نظر جسمی هم مریض می 

شوند و این بسیار خطرناک است.

وی توصیه کرد: هم استانی ها سعی کنند 
بیشترین وقت را در کنار خانواده بگذرانند و با 
انجام برنامه های خوب مثل مطالعه کردن، 
تماشای فیلم های طنز استرس را از خود 
دور کنند. عرب نژاد با بیان اینکه  کودکان 
زیر ۱۵ سال قادر به درک و تحلیل شرایط 
موجود نیستند، خاطر نشان کرد:  این موضوع 
موجب می شود آنها دچار ترس و اضطراب 

زیادی شوند لذا والدین از بیان اخبار و بیان 
افکار ترسناک خود در خانواده خودداری کنند.

مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه جامعه هدف این نهاد از از جمله 
معلوالن ذهنی، سالمندان و ضایعه نخاعی 
کرونا هستند،  حوزه  در  پذیر   آسیب  قشر 
ادامه داد: اقدامات قرنطینه و پیشگیرانه در 

موسسات مربوطه انجام شده است. 

توصیه های روانشناسی بالینی برای مقابله  با کرونا 

کالس های حضوری دانشگاه بیرجند تا پایان امسال برگزار نمی شود

ایرنا - دانشگاه بیرجند در اطالعیه ای اعالم کرد: پیرو مصوبه ستاد مدیریت بحران دانشگاه بیرجند، به منظور کاهش مخاطرات انتشار ویروس کرونا، کالس های حضوری تا پایان سال ۱۳۹۸ 
برگزار نخواهد شد. در اطالعیه شماره ۵ ستاد آگاه سازی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در این دانشگاه، آمده است: کالس های دروس نظری بسته به نظر استاد به صورت مجازی ارائه شده 

و به هر دلیل برگزاری کالس های مجازی در زمان خود امکان پذیر نباشد کالس های جبرانی بعد از ایام تعطیالت عید نوروز و تا پایان نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۹ برگزار خواهد شد.

ایرنا - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
و امام جمعه بیرجند گفت: نمایندگی، وکالت 
و  اساسی  قانون  راستای  در  قانون  وضع  و 
نظارت بر اجرای قانون است. حجت االسالم 
و المسلمین عبادی در دیدار چهار منتخب 
مجلس  دوره  یازدهمین  در  استان  مردم 
شورای اسالمی اظهار کرد: با همه مشکالت 
پیش روی ملت یکبار دیگر دست غیب الهی 
را مشاهده کردیم و حضور باشکوه مردم در 

انتخابات را شاهد بودیم.
وی گفت: زمانی که برای برگزاری کنگره 
دو هزار شهید خراسان جنوبی خدمت رهبر 
معظم انقالب اسالمی رسیدیم، چند گروه 
دیگر نیز آمده بودند که یک گروه از کشور 
آمریکا بود، مسئول آن گروه از نابرابری های 
اظهار  اسالمی  انقالب  مقابل  در  آمریکا 
معظم  رهبر  پاسخ،  در  که  می کرد  نگرانی 
نگران  شما  فرمودند  اسالمی  انقالب 
جمهوری اسالمی نباشید؛ که این نشان از 
توکل به خداوند در مقابل دشمنانی است که 
به هیچ  قانونی پایبند نیستند.وی بیان کرد: با 

همه تالش های دشمن برای نیامدن مردم 
خراسان  مردم  اما  رأی  های  پای صندوق 

جنوبی در انتخابات بسیار خوب درخشیدند.

برای رفع مشکالت تالش می کنیم
نماینده منتخب مردم  شهرستان های بیرجند، 
درمیان و خوسف هم گفت: مردم در انتخابات  
به خوبی در صحنه بوده و  تکلیف خود را به 
دادند. حسین خسروی  انجام  احسنت  نحو 
افزود: در کنار رکن آموزه های دینی، رکن سوم 
انقالب و  پشتوانه مردمی است که اگر این 
پشتوانه نباشد انقالب پیروز نمی شود. به گفته 
وی شکر نعمت اینکه مردم در صحنه هستند و 
ما هم باید برای برطرف شدن مشکالت مردم 
تالش کنیم که این امر جز با همدلی و اتحاد 

همه جانبه رقم نمی خورد.

توجه به برنامه  های اقتصاد مقاومتی 
نماینده منتخب مردم شهرستان های قاینات 
و زیرکوه با بیان اینکه وحدت و انسجام بین 
چهار نماینده منتخب مردم خراسان جنوبی 

منویات  می کنیم  تالش  گفت:  دارد  وجود 
رهبری را از جمله اقتصاد مقاومتی در استان 
د  اسحاقی هم  سلمان  کنیم.  سازی  پیاده 
راین دیدار  افزود: ما منتخبان مردم در زمان 
تبلیغات شاخصه های ویژه انقالبی و والیی 

را مطرح کردیم اگر مردم به ما نظر کردند 
به این دلیل است که  والیت و رهبری را 
مد نظر داشتیم چرا که عنوان کردیم انقالبی 
هستیم اما امروز از مردم می  خواهیم کمک 
کنند تا  انقالبی بمانیم و  این امر بدون کمک 

علما و بزرگان محقق نمی شود.

مطالبه گری با پرهیز از خط کشی ها
مردم  منتخب  نماینده  همچنین 
شهرستان های نهبندان و سربیشه هم گفت: 
خدا را شاکرم شاهد حضور پر شور مردمانی 
در عرصه انتخابات بودیم که با وجود همه 

انتخابات  مشکالت و کاستی ها در عرصه 
پای صحنه بودند و آمدند و انتخاباتی پرشور را 
رقم زدند.مصطفی نخعی افزود: من منتخب 
حوزه ای هستم که بیش از  ۸۰ درصد از مردم 
در انتخابات مشارکت داشتند و با وجود این 
حضور پرشور البته مردم مطالبه گری جدی 

دارند چرا که  با این ترکیب که از ائتالف 
نیروهای انقالبی انتخاب شده ایم باید با اتحاد 
و یکدلی مطالبات به حق مردم را با پرهیز از 

برخی خط کشی ها  مطالبه گر باشیم.

استفاده از همه ظرفیت ها برای توسعه 
شهرستان های  در  مردم  منتخب  نماینده 
هم  بشرویه   طبس،  سرایان،  فردوس، 
گفت: امروز فرصت کم نظیری برای جبهه 
انقالب به وجود آمده است چرا که نمایندگان 
جبهه  اعتماد  مورد  مردم  انتخاب  مورد 
انقالب هستند و می طلبد با رویکرد عدالت 
محور برای خراسان جنوبی  تالش کنیم. 
حجت االسالم مجید نصیرایی افزود:  باید 
تالش شود نقشه راه را برای پیشرفت، توسعه 
استان به سرعت طراحی و از همه ظرفیت ها 
اعم از ظرفیت استانی و ملی استفاده شود. 
نصیرایی تصریح کرد: امید است بتوانیم قدمی 
ماندگار برداریم که این امر با حضور آیت ا.. 
عبادی محقق می شود  و با همه وجود در 

خدمت مردم خواهیم بود.

نماینده برای نظارت بر اجرای قانون وکالت دارد

می
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بیرجند - نبش غفاری 4۲ )کافی نت آسمان( - 091۵6664۵03

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان 
جنوبی -  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

قاین - آگهی موضوع ماده ۳ قانون و 
ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
و   ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۶۳۰ شماره  آرای  برابر 
شماره  های  کالسه  و   ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۶۳۱
 ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۳ و   ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۳
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی  
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
 خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش ۱۱ قاينات شهر قاين : 
۱- خانم عفت ناصری )از محل مالکیت خانم معصومه عشری( فرزند 
سید محمد علي به شماره شناسنامه ۲۴۸ و کد ملی ۰۸۸۸۹۸۷۳۹۰ 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مخروبه به مساحت 
۸۲٫۸۵ مترمربع در قسمتی از پالک یک فرعی از ۱۰۴۴ - اصلی واقع 
در قاین - خیابان امام کوچه شهید صبیانی - روبروی پارک خریداری 
شده )مع الواسطه( از معصومه عشری مالک رسمی پالک فوق، محرز 
گردیده است و در تصرف دارد. ۲- خانم پروانه ناصری )از محل مالکیت 
خانم معصومه عشری( فرزند سید محمد علی به شماره شناسنامه 
۲۶۷ و کد ملی ۰۸۸۹۰۰۴۸۲۱ در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب منزل مخروبه به مساحت ۸۲٫۸۵ مترمربع در قسمتی از 
 پالک یک فرعي از ۱۰۴۴ - اصلی واقع در قاین - خیابان امام -

 کوچه شهید صبیانی- روبروی پارک خریداری شده )مع الواسطه( 
از معصومه عشری مالک رسمی پالک فوق ، محرز گردیده است و در 
تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۱۲/۸ 
 تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱۲/۲۴ 
علی صفايی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاينات

 »فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار«
موسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد: 

نسبت  بیرجند  زعفرانیه  اراضی  آماده سازی  پروژه  اجرای  جهت 
به شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران باسابقه اجرایی مرتبط با تأسیسات آب و 
فاضالب اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند فرم هاي فراخوان را از سایت سازمان 
به آدرس www.oaqr.ir و یا از طریق مراجعه حضوري به امور پیمان موسسه به 
آدرس ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه حداکثر تا تاریخ 

۹۸/۱۲/۱۵ تحویل و یا پست پیشتاز فرمایند.
 آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، سمت راست، 

موسسه عمران و توسعه رضوی، امور پیمان )تلفکس: ۰۵۱-۳۷۶۸۲۱۹۹(

رتبه پیمانکاریعنوان پروژهشماره مناقصه

3۲۹
عملیات اجرايی شبکه توزيع آب و جمع آوری 

حداقل پايه 5فاضالب اراضی زعفرانیه )ناحیه Z6( شهر بیرجند

روابط عمومي مؤسسه عمران و توسعه رضوی

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی. برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۶۲۵ و کالسه های شماره ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ صادره 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
 بخش ۱۱  شهر قاين: آقای علیرضا سعادت جو )از محل مالکیت آقای حسین سلمانی( فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 
۰۸۸۰۰۰۶۳۳۱ و کد ملی ۰۸۸۰۰۰۶۳۳۱ در ششدانگ یک باب منزل گلی و مخروبه به مساحت ۱۵۱/۴۰ مترمربع در قسمتی از 
پالک ۲۵۹- اصلی واقع در قاین - خیابان بزرگمهر - بزرگمهر ۴ خریداری شده )مع الواسطه( از ورثه حسین سلمانی مالک رسمی 
پالک فوق محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۱۲/۸      تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱۲/۲۴
علی صفايی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاينات

عرضه بهترين و با کیفیت ترين انواع برنج ايرانی کشت ۱و۲
طارم هاشمی دوبارکشت عطری کیلويی ۲۲۰۰۰تومان،فجرکیلويی 

۱6۰۰۰تومان، دم سیاه کیلويی ۲۰۰۰۰تومان ،  سرالشه کیلويی  ۱3۰۰۰تومان

 ۰۹۰۱۴۲35۰۰6 -۰۹۱556۲6۱77
آدرس: میدان آزادی - خیابان شهید برگی  - روبروی مسجدالحسین )ع( جواديه

پخش مستقیم وبدون واسطه برنج ایرانی امید

  درصورت ناراضی بودن محصول پس گرفته وتعویض می گردد
زیرقیمت بازار و به ضمانت پخت

 برنـج ایرانـی را گـران نخـریـد
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 پیامبر مکرم اسالم صلی ا... علیه  و  آله فرمودند :
َرَجٌب َشهُر ا... األَصبُّ یَُصبُّ ا... فِیِه الرَّحَمَة َعلی ِعباِدهِ

رجب ماه بارش رحمت الهی است. خداوند در این ماه رحمت خود را بربندگانش فرو می  ریزد.
)عیون اخبارالرضا علیه  السالم : ج 2 ، ص ۷1(

افزایش حقوق ها پلکانی نشد

قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان 
اینکه پایه حقوق کارکنان دولت دو میلیون و ۸۰۰ 
افزایش ۱۵  باقی ماند، اظهار کرد:  هزار تومان 
درصدی اعمال می شود و افزایش حقوق ها پلکانی 

نشده است.

نحوه دریافت سود سهام 
عدالت افراد فوت شده

مهر- اگر مشمول سهام عدالتی فوت شده، ورثه 
همچنان فرصت دارند با مراجعه به دفاتر خدمات 
به  نسبت  وراثت،  انحصار  انجام  و  الکترونیک 

دریافت سود سهام عدالت متوفی اقدام کنند.

زمان اعالم نظر نهایی مجلس
 درباره الیحه بودجه ۹۹ اعالم شد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه 
کمیسیون تلفیق تا یکشنبه هفته آینده نظر خود 
 درباره الیحه بودجه ۹۹ را به مجلس اعالم می کند،

گفت: بودجه اشکاالت فراوانی دارد و امیدواریم 
مشکالتش در این مهلت قانونی حل شود.

صعود قیمت دالر 
به کانال ۱۵ هزار تومان

آمریکا  دالر  خرید  قیمت  اقتصاد-  دنیای 
۱۵,۵۰۰)پانزده هزار و پانصد تومان( اعالم شد که 

نسبت به گذشته سیر صعودی داشت.

آغاز پیش فروش ایران خودرو 
با موعد تحویل ۱۴۰۰

شرکت ایران خودرو برنامه فروش مشارکت در 
تولید برخی از محصوالت این شرکت با موعد 
تحویل مهر تا اسفند ۱۴۰۰ را اعالم کرد. این گروه 
صنعتی در این طرح خودروهای پژو۲۰۶ تیپ۲، 
پژو پارس ال. ایکس، سمند EF دوگانه سوز، 
سمند EF بنزینی، پژو ۲۰۷، دنا و دنا پالس را به 

صورت مشارکت در تولید عرضه می کند.

چهارمین مرحله کمک معیشتی
 شنبه واریز می شود

چهارمین مرحله کمک معیشتی، شنبه ۱۰ اسفند 
۹۸ به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. 
مطابق با اعالم سازمان برنامه و بودجه، در این 

مرحله تعداد ۲۸۶ هزار خانوار جدید تایید شدند.

پرویز سروری: قرار نداشتیم یکسری 
سامورایی به مجلس بفرستیم

علی صوفی با بیان اینکه تالش آن است که 
مجلس در دعواهای سیاسی و جناحی وارد نشود، 
گفت: فکر نمی کنم قرار بود یکسری جنگجو 
به مجلس بفرستیم. با شنیدن »شمشیر را از رو 
بستند«، احساس کردم مجلس آینده، مجلس 

سامورایی ها خواهد بود.

عملکرد اصالح طلبان نقش کمی
 در عدم رای آوری آنها داشت

علیرضا محجوب عضو فراکسیون امید مجلس، 
با بیان اینکه عوامل مختلفی در عدم رای آوری 
اصالح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم نقش 
داشت، گفت: عملکرد اصالح طلبان در مجلس 
در  آنها  آوری  رای  عدم  در  کمی  نقش  دهم 

انتخابات ۲ اسفند داشت.

خط و نشان میرسلیم برای
 کسانی که مالیات نمی دادند

سید مصطفی میرسلیم، عضو تشخیص مصلحت 
نظام گفت: بادآورده ها مالیات نمی دادند، چون 
زمان  دیگر  بود.  نفت  به سرطان  مبتال  کشور 

آسودگی شکم سیران بی درد تمام شده است.

در تاریخ به نبود امثال
 الریجانی افسوس می خوریم

جعفرزاده ایمن آبادی عضو فراکسیون مستقلین 
مجلس، با بیان اینکه منافع ملی نباید درگیر 
مسائل سیاسی شود و خوبی الریجانی همین 
امثال  نبود  به  تاریخ  در  گفت:  بود،  نگاه  نوع 

الریجانی در مجلس افسوس می خوریم.

روزنامه کیهان: با مدیرانی مانند 
حریرچی بر کرونا پیروز می شویم

روزنامه کیهان با اشاره به مبتال شدن حریرچی، 
معاون وزیر بهداشت به کرونا ، نوشت: ایشان در 
هفته های گذشته وسط میدان مبارزه با کرونا بود 
و ابتالیشان به احتمال زیاد به خاطر همین پای کار 
بودن است. باید گفت، با وجود چنین مدیرانی می توان 
امیدوار بود، از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد.

دیپلمات  اروپایی: ایران بدون 
گرفتن امتیازات اساسی به 
تعهدات خود برنمی گردد

یک دیپلمات اروپایی، گفت: برای حل اختالفات 
جدول زمان بندی تعیین نشده و هنوز با نتیجه 
گرفتن فاصله داریم. دیپلمات های غربی بر این 
باورند که ایران بدون گرفتن امتیازات اساسی از 
جمله رفع تحریم های آمریکا، بسیار بعید است که 

به طور کامل به تعهدات برجامی بازگردد.

 اصولگرایان ۱۴۰۰ هم قاعده 
بازی را بهم خواهند زد

طلب  اصالح  سیاسی  فعال  صوفی  علی 
این دوره اصولگرایان همچنان  گفت: در 
افت کمی  با یک  را  همان وضع گذشته 
طلبان،  اصالح  وضعیت  ولی  داشتند، 
در  نبود.   ۹۴ انتخابات  وضعیت  همان 
بدنه  انتخابات  از  دوره  این  در  حقیقت 
حضور  انتخابات  در  طلب  اصالح  رای 
آرای  نبود  گونه  این  یعنی  نکرد.  پیدا 
در سال ۹۴ حفظ  اصولگرایان که  سنتی 
شد، در این دوره شاهد حفظ آرای سنتی 
آرای  ببینیم  که  باشیم  طلبان  اصالح 
آرای  ولی  شده،  حفظ  طلبان  اصالح 
 خاکستری در انتخابات شرکت نکرده اند؛ 
طلبان  اصالح  اصال  و  نبود  گونه  این 
مردم  انتخابات  این  در  بنابراین  نیامدند، 
آن  )بر عکس  بوده  این  بر  شان  تصمیم 
نکنند. شرکت  انتخابات  در  که  دوره( 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
آن  اساس  بر  همیشه  اصولگرایان  گفت: 
خصلت تمامیت خواهی شان، می خواهند 
که تمام ارکان قدرت را در اختیار بگیرند 
و با ابزار هایی که در اختیار دارند معموال 
همین  می زنند.  بهم  هم  را  بازی  قاعده 
از قبل مشخص  آن  نتیجه  انتخابات هم 
شاخص  چهره های  تمام  وقتی  بود، 
حتی  می کنند،  حذف  را  طلبی  اصالح 
وارد  می کنند،  حذف  هم  را  گفتمان  یک 
نتیجه  و  می شوند  رقیب  بی  میدان  یک 
هرچه باشد به نفع آنهاست. این می شود 
مهندسی  با  این ها  انتخابات،  مهندسی 
می شوند. پیروز  را  انتخابات  انتخابات، 

 دولت جمهوری اسالمی ایران در جلسه 
دیروز خود در خصوص تصمیم کارگروه 
اقدام مالی )FATF( در مورد کشورمان، 
بیانیه ای صادر کرد. چند بند از این بیانیه 

به شرح زیر است:
سیاست ضد تروریسم ایران، مبتنی بر 
صلح طلبانه  و  عدالت خواهانه  ماهیت 
نظام جمهوری اسالمی ایران است و در 
همه حوزه ها از جمله مقابله با تأمین مالی 
تروریسم به طور جدی اعمال می شود و 
انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواست 
مردم و قوانین و مقررات داخلی ماست که 
در ادوار مختلف مجلس و دولت تصویب 
شده است.بی تردید، قرار دادن نام ایران 
در گروه کشورهای غیر همکار )لیست 
سیاه(، چه در دوره دولت دهم و چه در 
های  انگیزه  و  تحریکات  با  دوره،  این 
سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است، 
برخورد فنی و کارشناسی  لیکن  افزود: 

ایران، در دولت یازدهم که به تأیید برنامه 
اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در 

آن مرحله، بی اثر نمود. 

دولت وظیفه خود را انجام داد
در این فاصله، دولت آنچه از برنامه اقدام 
که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در 
مسیر اجرا قرار داد و چهار الیحه قانونی را 
نیز که از موارد بسیار مهم »برنامه اقدام« 
بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای 
اسالمی تقدیم نمود. مجلس هم، این 
لوایح را با اصالحاتی به تصویب رساند. 
شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی 
با تأمین مالی  الیحه مربوط به مبارزه 
ایراداتی،  با طرح  را   )CFT( تروریسم 
به سبب  نهایتا  و  بازگرداند  به مجلس 
قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این 
الیحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص 
مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت 
یک سال از طرح موضوع، به دلیل عدم  

امر  این  مجمع،  توسط  گیری  تصمیم 
متأسفانه  شد.  گذاشته  مسکوت  مهم، 
الیحه مهم دیگر، یعنی الیحه الحاق به 
معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع 
ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس 
شورای اسالمی، عمال نهایی شده بود، 
و  مجلس  بین  اختالف  وجود  بدون 
شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار 
گرفت و این الیحه هم، با گذشت یک 
سال، بدون تصمیم گیری، مسکوت ماند. 

دادن بهانه ، کمک به
 نقشه های دشمنان است

در  هست  و  بوده  اعتقاد  این  بر  دولت 
شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس 
آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای 
تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارد، 
ما باید تالش مضاعف برای نشان دادن 
چهره قانون گرا، منضبط و ضد تروریسم 
ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه 

نادرست به دست دشمنان ایران، کمک 
به نقشه های ضد ایرانی آنهاست.

باید  که  است  باور  این  بر  قویاً  دولت، 
این  تصویب  راه  سر  بر  موجود  موانع 
از دست  بهانه  و  گردد  رفع  دو الیحه 
بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات 
خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد 
و تمام توان خود را برای حل موضوع، 
ورود  از  پیشگیری  و  شرایط  بهبود 
خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید 
هزینه های تحریم بر زندگی مردم به کار 

خواهیم بست.

دولت: باید موانع موجود بر سر راه لوایح مرتبط با FATF رفع شود

کرده  تاکید  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
است که دالر به کمتر از ۱۴ هزار تومان 
باز می گردد، دیروز قیمت هر دالر با 
رکوردشکنی آشکار به ۱۵ هزار و ۶۰۰ 
تومان در صرافی های بانکی رسید. در 
حالی که بازارهای ایران و البته جهان 
تحت تاثیر کرونا قرار دارند، رشد قیمت 
افزایش  برای  را  زمینه  ارز،  بازار  در  ها 
قیمت ها در دیگر بازارها از جمله بازار 
گوشی  و  خانگی  لوازم   ، سکه  و  طال 
است.  کرده  فراهم   ... و  همراه  تلفن 
سوال مهم افکار عمومی اما این است 
دارد؟  ادامه  کجا  تا  نرخ ها  افزایش  که 
فعاالن بازار مهمترین دلیل رشد قیمت 
سیاه  لیست  به  ایران  ورود  البته  را   ها 
عباس  اما  دانند  می  اف  تی  ای  اف 

عضو  و  اقتصادی  کارشناس   ، آرگون 
اتاق بازرگانی می گوید مهمترین دلیل 
برخی  سواری  موج  ها  قیمت  رشد 
سرگردان  نقدینگی  وجود  سودجویان، 
و باالخره ورود به لیست سیاه اف ای 

تی اف است. 

نقدینگی سرگردان است
 وی می گوید: اگر نقدینگی سرگردان 
قرار  سیاسی  فشار  تحت  بازار  و  نبود 
نداشت، اصل ماجرا یعنی قرار گرفتن در 
لیست سیاه اف ای تی اف تا این حد در 
بازار تاثیر نمی گذاشت. این کارشناس 
امور اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه افزایش قیمت های اخیر تا کجا 
ادامه دارد،گفت: البته هر کدام می تواند 

بحث  در  مثال  باشد.  دالیلی  از  ناشی 
روزهای  در  که  طال  قیمت  افزایش 
گذشته افزایش جهش واری را تجربه 
کرده، بیش از هر چیز ناشی از عوامل 
بین المللی است. زیرا با شیوع ویروس 
کرونا عمال در بازارهای جهانی قیمت 
طال افزایش یافت و این مساله در کشور 

ما نیز اثرات خود را نشان داد.

تصورات مردم از شرایط ،
 باعث نوسان دالر می شود

او در رابطه با افزایش نرخ ارز تصریح 
کرد: نقدینگی باالیی که در اقتصاد ایران 
وجود دارد همچنان توانایی این را دارد 
که نوسان اقتصادی ایجاد کند. افزایش 
انتظارات تورمی سبب شده تا بخشی از 

این نقدینگی دوباره وارد بازار ارز شود و 
همین مساله رابطه عرضه و تقاضا را به 
نفع تقاضا به هم می زند. پرواضح است 
این مساله موجب افزایش قیمت دالر و 

یورو و تضعیف ریال می شود.
او در رابطه با دالیل افزایش انتظارات 
تورمی گفت: اول باید توجه داشت که 
انتظارات تورمی به شدت نقش مهمی 
مساله  این  دارد.  قیمت ها  افزایش  در 
باز  واکنش هایی  به  چیز  هر  از  بیش 
می گردد که جامعه نسبت به وقایع روز 
در  که  تصور  این  مثال  می کند.  اتخاذ 
تحت  آینده صادرات  ماه های  و  روزها 
تاثیر ویروس کرونا قرار خواهد گرفت 
و این روند ارزآوری را با اخالل مواجه 

می کند.

چه عواملی افزایش قیمت ارز در بازار را رقم زدند؟

تولیدی کیف مظفری 
فروش ویژه عید نوروز آغاز شد 

 بیش از 200 مدل کیف زنانه جدید فقط 58000 و 68000 تومان
بازار – پشت بانک تجارت – سه راه اسدی

0۹۳6662۴258 – مظفری

فـروش فـوق العاده 
انواع کت و شلوار و کت تک به قیمت تولیدی

آدرس: نبش مفتح 10 - نرسیده به مسجد مرتضوی
تلفن تماس: 0۹1۵1۶۴۳۷0۷ – امیرآبادیزاده

ده  
مـژ مـژده  

تخفیف ویژه و استثنایی
 پایان سال در کلیه الین ها

اصالح و قرینه سازی ابرو
پاکسازی با بهترین مواد

گریم تخصصی عروس و همراهی،
 رنگ و الیت با بهترین مواد،پارافین تراپی، کراتین، لیفت، لمینت مژه و... 

 ماسک بعد از اصالح صورت و ماسک بعد از رنگ مو رایگان می باشد
میدان جماران ، بلوار جماران، خیابان سپهر، نبش سپهر ۶  / تلفن:۰۹۳۵۴۷۷۰۲۵۷

ساعت کاری:
 ۱5/۳0 الی 20/۳0  

Beauty salon 

قابـل توجـه 
همشهریان بیرجندی
مشاوره ، خرید و فروش  
بازسازی و تعمیرات امالک 

بیرجندی ها در مشهد مقدس 

  0۹۱5۱6۱۳۹۱۷   جعفر خسروی

فـروش مغازه سانـدویچی
 با موقعیت عالی

 ۰۹۱۵۵۶۱۲8۹۲ 
با موقعیت عالی و استثنایی نبش خیابان جنب یکدیگر 
به شماره قطعات ۴۵۹- ۴۶۰- ۴۶۱ به فروش می رسد

جهت آگـاهی از شرایط زمیـن ها بـه
      واقع در خیابان منتظری بین منتظری ۳ و ۵ مراجعه فرمایید.

فروش ویژه۳ قطعه زمین از اراضی موسوی 

 ۰۹۱۵  ۱۶۳  ۴۰۶۶
۳۲  ۲۲  ۴۵۵۹

امـالک اسکــان

آگهي  مناقصه عمومي )یک مرحله اي( شماره )۹8-۷۶-۷۷(
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی بیرجند در نظر دارد خريد و حمل و نصب اسکلت دانشکده دندانپزشکی بیرجند و آشیانه بالگرد 

طبس را با مشخصات ذيل از طريق سامانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به شماره فراخوان های جدول ذيل به كلیه 
 شركت هاي دارای پروانه بهره برداری اسکلت فلزی ساختمانی فوالدی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت با حداقل ظرفیت 8000 تن تولید واگذار نمايد ، 
لذا متقاضیان واجد شرايط می توانند حداكثر تا ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/12/14 با مراجعه به آدرس فوق نسبت به دريافت اسناد 

و مدارک اقدام نمايند.
 1- مدت و محل انجام کار : 60 روز –  بیرجند و طبس 

2- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  ضمانت نامه معتبر بانکي يا واريز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانك رفاه شعبه معلم بیرجند 
به نام سپرده جاري دانشگاه )شركت در مناقصه( مطابق با جدول ذيل : 

تاریخ و زمان  بازگشاییمبلغ تضمین )ریال(عنوان مناقصهشماره فراخوانشماره مرجعردیف

1۹8-۷۶20۹80۳02۵۹0000۶0
خرید و نصب اسکلت دانشکده 

1۳۹8/12/2۴ ساعت ۹۵0/000/00010:00دندان پزشکی بیرجند

2۹8-۷۷20۹80۳02۵۹0000۶1
خرید و نصب اسکلت آشیانه بالگرد 

1۳۹8/12/2۴ ساعت 2۵0/000/00011:00طبس

۳- مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 09:00 صبح  روز  شنبه  مورخ 98/12/24 
۴- محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي – دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تحويل و رسید دريافت گردد.

۵- محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکات : سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه- روز شنبه مورخ 98/12/24 ) مطابق جدول فوق(. در ضمن 
هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد يا قبول يك يا كلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خويش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران )نوبت اول(
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  در نظر دارد: اجرای عملیات تکمیل بخشی از اسکلت به انضمام سفت كاری شامل ديوارچینی پیرامونی 

 و اجرای وال پست های مربوطه دانشکده پرستاری قاين را به شرح ذيل براساس فهارس بهای پايه سال 1398 به پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد. 
 بدين منظور از شركت های دارای ظرفیت آزاد و تجربه انجام كارهای مشابه دعوت به عمل می آيد با مراجعه به سامانه تداركات الکترونیك دولت به آدرس

 www.setadiran.ir  جهت دريافت اسناد ارزيابی توان اجرای كار مراجعه نمايند. مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی : روز دوشنبه 1398/12/12 
مهلت و مکان ارسال پاسخ استعالم ارزیابی : روز سه شنبه 98/12/27 – از طريق سامانه ستاد ايران و ارسال فیزيکی اسناد به دبیرخانه دانشگاه.

ردیف

محل اجرای شماره فراخوان
پروژه

متراژ 
)مترمربع(

مدت 
مبلغ تقریبی براساس مشخصات کلی پروژهاجرا

فهرست ۹8 )ریال(

۳ ماه2۵00شهرستان قاین20۹80۳02۵۹0000۵۹
تکمیل بخشی از اسکلت به انضمام سفت کاری شامل 
1۹/۹۷۵/۳۷۳/۳۷۷دیوارچینی پیرامونی و اجرای وال پست های مربوطه

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان جنوبی – بیرجند – بلوار آيت ا... غفاری – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – مديريت توسعه منابع 
فیزيکی و امور عمرانی دانشگاه – تلفن : 4-32395120-056 توجه: جهت دريافت پیامك های مناقصات ساختمانی و پیمانکاری دانشگاه می توانید 

عدد 21 را به شماره 3000484877 ارسال فرمايید.

 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش های ماشینی
 دست دوم )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 
بیرجند ، بلوار شعبانیه  نبش شعبانیه 4

3797 361  0915-  9464 750 0935-31 17 31 32  علی زارع

دنیـای فرش


