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مجید فکری
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صفحه2

8
جزئیات دیدارهای «پوتین» در ایران؛
دوشنبه دیدار با رهبر انقالب
رئیس جمهور روسیه در جریان دیدار خود از ایران ،روز دوشنبه هفته
آینده با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار خواهد کرد .به گزارش
خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار ،رئیس جمهور روسیه ...

مرزنشینانازسقف
صادراتسوختعقبماندند

صفحه2

یادداشت
آقایان! وقت کشی تا کی؟
«کما» نزدیک است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان با اشاره به آخرین وضعیت
جمع آوری سانتریفیوژهای غیرفعال در فردو و نطنز گفت :نیمی از
 ۱۰هزار سانتریفیوژ غیرفعال این سایت ها تاکنون جمع آوری ...

رئیس س��ازم��ان ان��رژی اتمی از تکمیل امضاهای سند رسمی
بازطراحی رآکتور اراک خبر داد و آن را سندی دارای تعهد سیاسی در
عرصه بینالمللی دانست .به گزارش فارس« ،علی اکبر صالحی» ...

درمراسممعارفه فرمانداربیرجندعنوان شد

راننده پراید قربانی برخورد
با تریلی در آرین شهر

کمالوندی :تمام سانتریفیوژهای غیرفعال
تا نیمه آذر جمع می شود

صالحی :سند بازطراحی رآکتور اراک دارای
تعهد سیاسی در عرصه بین المللی است

موافقت دفتر مناطق محروم ریاست
جمهوریبا اجرایدوطرح درنهبندان

...
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مدیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:

...

صفحه6

رقابت چابک سواران درمسابقات اسب دوانی بیرجند

صفحه4
عکس از ابراهیمی

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪى
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﯾﻨﺎت

ﻻزم ﻣ� داﻧﻴﻢ از ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ� ﺑ� در�ﻎ و دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ� ﺑﻪ و�ﮋه
از ﺗﻼﺷﻬﺎ� ارزﻧﺪه آﻗﺎ� ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠ� ﺑﻬﺮوز� ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر
ﻣﺸﺘﺮ�ﻴﻦ و آﻗﺎ� ﻣﻬﻨﺪس داود ﺑﺴ�ﺎﺑﺎد� �ﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم ﻃﺮح و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻮر ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در اﺟﺮا� ﺳﺮ�ﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮق رﺳﺎﻧ� ﺑﻪ ﭘﺮوژه
ﻋﻈﻴﻢ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻮم ﺑﺎﻧﺪ دوم ﻣﺤﻮر ﻗﺎ�ﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ و �ﺎرﮔﺎه و ﺳﻨﮓ ﺷ�ﻦ ا�ﻦ
ﺷﺮ�ﺖ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸ�ﺮ و ﻗﺪرداﻧ� ﻧﻤﻮده ،ﺗﻮﻓﻴﻖ روزاﻓﺰون ﺷﻤﺎ در اﻣﺮ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن را از ﺧﺪاوﻧﺪﻣﻨﺎن ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ.

ﺷﺮﮐﺖ رﯾﺒﺎر -ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺮوژه ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻮم از ﺑﺎﻧﺪ دوم ﻣﺤﻮر ﻗﺎﯾﻦ-ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

 /٩٤٣٧٠٠٩٣ج

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﮐﺘﺒﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﻮال اﺳﺘﻴﺠﺎرى)ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم(
ﺷﻬﺮدار� ﻃﺒﺲ درﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٤/٢١٠ﻣﻮرخ ٩٤/٢/٢٢
ﺷﻮرا� ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣ� ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﮔﻠﺸﻦ و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره  ١٣٥٣٠/٩٤ﻣﻮرخ
 ٩٤/٧/٢٨ﻫﻴﺌﺖ ﻋﺎﻟ� ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻬﺮدار� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺎره اﻣﻮال ذ�ﻞ از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه
ﻋﻤﻮﻣ�)ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم( �ﺘﺒ� اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
(١ﻗﺴﻤﺘ� از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻨﺐ ا�ﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ� ﺷﻤﺎره �� ،ﻧﺒﺶ ﻣﻴﺪان واﻋﻆ ﻃﺒﺴ�)ﭘﺎ�ﻴﻦ
ﻣﺤﻠﻪ(  �� (٢ﺑﺎب واﺣﺪ ﺗﺠﺎر� واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮ�)ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟ�( ﺟﻨﺐ ﭘﺎر�ﻴﻨﮓ
ﺷﻬﺮدار�( �� (٣ﺒﺎب واﺣﺪ ﺗﺠﺎر� ﺟﻨﺐ ﺳﺮ درب ﺑﺎغ ﮔﻠﺸﻦ )ﻧﺒﺶ �ﻮﭼﻪ(  (٤ﻣﺤﻞ ﻗﺪ�ﻢ
دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧ� ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ و ﺣﻮﻣﻪ در ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮ� ﮔﻠﺸﻦ( (٥
��ﺒﺎب ز�ﺮزﻣﻴﻦ )ﻃﺒﻘﻪ ز�ﺮ�ﻦ رﺳﺘﻮران ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮ� ﮔﻠﺸﻦ( �� (٦ﺒﺎب واﺣﺪ ﺗﺠﺎر� در
ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑ� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ� ،ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ� ﭼﻬﺎر
و ﺷﺶ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد )ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗ�( ��(٧ﺒﺎب واﺣﺪ ﺗﺠﺎر� در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑ� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻨﺘﻈﺮ� ،ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻣﻨﺘﻈﺮ� ﭼﻬﺎر و ﺷﺶ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد )ﺿﻠﻊ
ﻏﺮﺑ�( �� (٨ﺒﺎب ﻏﺮﻓﻪ داﺧﻞ ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑ� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮ� ﮔﻠﺸﻦ)ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗ� دﻓﺘﺮ
ﻗﺪ�ﻢ ﺳﺎزﻣﺎن(
ب-ﺷﺮا�ﻂ
-١ﺷﺮ�ﺖ �ﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺰا�ﺪه ﺑﺎ�ﺴﺘ� ﺑﻪ ازا� ﻫﺮ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ،ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎ�ﻪ �ﻞ ﻣﺪت دو ﺳﺎل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره
 ٥٩٩٣١ﺷﻬﺮدار� ﻧﺰد ﺑﺎﻧ� ﺗﺠﺎرت وار�ﺰ و اﺻﻞ رﺳﻴﺪ ﺗﺎ�ﻴﺪ ﺷﺪه را در ﭘﺎ�ﺖ درﺑﺴﺘﻪ اراﺋﻪ
ﻧﻤﺎ�ﺪ.
-٢ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول و دوم و ﺳﻮم ﻣﺰا�ﺪه ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎ�ﺮ ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در ﻓﺮم ﺷﺮا�ﻂ ﺧﺎص،
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺳﭙﺮده آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮدار� ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
-٣ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ا�ﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ)ﻣﺰا�ﺪه( در ﻓﺮم ﺷﺮا�ﻂ ﺧﺎص ﻣﺰا�ﺪه و
ﻣﻨﻀﻤﺎت آن ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ �ﻪ در ﻓﺮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ
ﺷﺶ ذ�ﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳ� و اراﺋﻪ اﺳﺖ.
-٤ﺷﻬﺮدار� در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل �� �ﺎ �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
-٥ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﺧﺮ�ﻦ آﮔﻬ�)آﮔﻬ� دوم( ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده ١٥ /روز
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
-٦ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر� ﺑﻪ ﺷﻬﺮدار� در ﺳﺎﻋﺖ ادار� ،از ﻃﺮ�ﻖ
آدرس ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� ﺳﺎ�ﺖ ﻫﺎ� ﻣﺤﻠ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺒﺲ ﮔﻠﺸﻦ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
-٧ﺳﭙﺮدن ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ �ﺎرﻣﻨﺪان درﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘ� ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه اﻟﺰاﻣ� اﺳﺖ.

ﭘﻴﺎم ﺑﺨﺸﯽ ﻃﻮﺳﯽ-ﺷﻬﺮدار ﻃﺒﺲ ﮔﻠﺸﻦ
ﺷﻬﺮدارى ﻃﺒﺲ ﮔﻠﺸﻦ-ﺗﻠﻔﻦ ٣٢٨٢٥٠٠١-٣٢٨٢٢١٠٠ﻓﺎﮐﺲ٠٥٦-٣٢٨٢٣٢٥٦:

 /٩٤٣٥٩٦٧٠ج

اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻓﺮوش
ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

�� ﺷﺮ�ﺖ اﻧﺒﻮه ﺳﺎز ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود� از آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ� ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺴ�ﻮﻧ� �ﺎس واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﭙﻴﺪه �ﺎﺷﺎﻧ� ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ را از ﻃﺮ�ﻖ

ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� دارد.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ رو�ﺖ ﻣﺪار� ،اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮم ﻫﺎ و اﻃﻼع

از اردیبهشت سال جاری اجرای طرح صادرات سوخت توسط مرزنشینان استان آغاز شد و  65میلیون
لیتر سهم استان بود که تاکنون فقط  6درصد از این میزان سوخت صادر شده است .رئیس سازمان
صفحه2
صنعت ،معدن و تجارت چهارشنبه شب در ش��ورای ساماندهی مبادالت مرزی استان با بیان ...

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ
و ﺗﻮزﯾﻊ وﯾﺘﺎﻧﺎ

 /٩٤١٨٣٣٣٢ج

در ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﺑﺠﻨﻮرد
و ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻘﻴﻢ
اﺳﺘﺨﺪام ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ
٠٩١۵۵٠٣٣٩۵١

 /٩٤٣٦٧٠١٠ف

از ﺷﺮا�ﻂ و ﭼﮕﻮﻧﮕ� ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه و ﺑﺎزد�ﺪ از ﻣﺠﺘﻤﻊ از اول وﻗﺖ
ادار� ﻣﻮرخ  ١٣٩٤/٨/٢٦ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ ١٣٩٤/٩/١٢
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� :ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎ� ﺑﻠﻮار ﭘﺎﺳﺪاران ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻠﻮار ﭘﺎﺳﺪاران و

ﺟﻤﺎران ﭘﺮوژه ٩٠واﺣﺪ ﺟﻤﺎران)واﺣﺪ ﻓﺮوش( ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
 ٠٥٦-٣٢٤٣٢٩٥٥ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

در ﺿﻤﻦ ﺗﺎر�ﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺎت ﻣﺰا�ﺪه روز ��ﺸﻨﺒﻪ ﺗﺎر�ﺦ

 ١٣٩٤/٩/١٥ﺳﺎﻋﺖ ١٢:٣٠ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨ� اﺳﺖ
ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر� ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺮ�ﺖ �ﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.

 /٩٤٣٦٤١٦٠ج

 /٩٤٣٦٦٠٣٥ج

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻋﺒﺎس ﺳﺮورى
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮزاﻧﻪ ﺷﮑﻮﻫﻴﺎن

�ﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠ� ﻗﺮآن داﻧﺸﺠﻮ�ﺎن �ﺸﻮر را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﭘﻨﺎه ﻗﺮآن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت ﺛﻘﻠﻴﻦ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

 /٩٤٣٧٠١٣٢ج

 /٩٤٣٥٥٩٣٤ج

