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3پنجره ای از موزه خراسان به بیرجند 5 صدور تاییدیه پزشکی ۲۳۰۰ متقاضی حج تمتع5حاشیه نشینی و افزایش آسیب های اجتماعی

* مهدیه ضیائیان 

پیاده سازی اقتصاد 
مقاومتی در ایران

عرصه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
های  نشیب  و  فراز  با  گوناگون  های 
اتمام  از  زیادی مواجه بوده است. پس 
نیاز کشور  سازندگی،  و شروع   جنگ 
به انقالب و تحول اقتصادی به شدت 
وقت  مسئوالن  لذا  شد  می  احساس 
توسعه  تحوالت  تا  افتادند  صرافت  به 
گرایانه اقتصادی را آغاز نمایند. با توجه 
به پیشرفت هایی که به وقوع پیوست و 
افزایش تعامالت اقتصادی و تجاری با 
سایر کشورها ، استکبار جهانی و در راس 
آن آمریکا و انگلیس سعی  در بر هم زدن 
توازن اقتصادی و ... ادامه در صفحه 2
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اسکندر  و چنگیز نتوانستند؛ 
ترامپ هم نمی تواند

محمد جواد ظریف:

اصولگرایان مدعی هستند که 
خیر مردم را بهتر می فهمند

رسول بابایی :

آمریکا  را 
تهدید  نکنید!

ترامپ: 

صفحه 5

ری
س:اکب

عک

ترافیک برنامه های وزیر راه دراستان

ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید 
دانشگاه فنی و حرفه ای 

از روز یکشنبه ۹۸/۳/۱۹ لغایت ۹۸/۳/۲۶ انجام می شود 
الزم به ذکر است دیپلمه های نظری رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و 
 ریاضی فیزیک نیز می توانند در آزمون رشته های دانشگاه فنی و حرفه ای ثبت نام

نمایند. آموزشکده فنی و حرفه ای دختران )سپیده کاشانی( در رشته های کاردانی نرم 
 افزار کامپیوتر، فناوری اطالعات، حسابداری بازرگانی،  حسابداری مالی ، حسابرسی ، 
شهرسازی،  معماری،  پوشاک،  طراحی  دوخت،  طراحی  انیمیشن،   ، گرافیک 
 فرش دستباف، مربی کودک و مدیریت خانواده دانشجو می پذیرد. متقاضیان

  www.sanjesh.org می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت سنجش  
مراجعه نمایند.

جناب آقای مهندس بهرام ساتلیخ محمدی
مدیرعامل محترم شرکت دان و علوفه شرق

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادر بزرگوارتان را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند متعال مسئلت می نماییم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان - شرکت دامپروری و کشاورزی 
ستاره کیان بیرجند- برادران خیریه - فرزین - صابر تنها

جناب آقای مهندس بهرام ساتلیخ محمدی
مدیرعامل محترم شرکت دان و علوفه شرق

مصیبت درگذشت برادر گرامی تان شادروان محمد ساتلیخ محمدی را خدمت شما و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده ، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان 

محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

مجتمع تولیدی تخم مرغ هارکو )پورشمسیان(

جناب آقای مهندس بهرام ساتلیخ محمدی
عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت برادر بزرگوارتان را خدمت جناب عالی تسلیت عرض 

نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای خانواده های داغدار 
و سایر بازماندگان محترم رحمت واسعه آرزومندیم.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

توزیع از ساعت ۱۸ تا سحر
غذا همه روزه از ساعت ۱۱ ظهر تا سحر موجود می باشد.

شله مشهدی درجه یک 
سوپ جو مخصوص 

شله زرد
مرغ بریـان مرغ کامل مخصوص سرخ شده

تلفن: ۳۲۴۵۰۰۳۳ - ۳۲۴۴۱۷۵۵  همراه: ۰۹۱۵۷۵۶۵۲۰۱

آدرس: بلوار توحید- نبش توحید ۱۱  مدیریت:اسدزاده

چنان در دوزخ دنیا دلم سوخت 
که دیگر بار سوزاندن ندارد

گرامی می داریم یاد و خاطره پدری مهربان
 و همسری فداکار مردی از جنس غزل های بهشت 

زنده یاد سرهنگ محمد علی مالکی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ چهره  روزگار برایمان سیه گشت

 و قلبی آکنده از عشق و امید برای همیشه از تپش
 باز ایستاد. پنجمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان

 را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. 

همسر و فرزندان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همسری عزیز، 
پدری مهربان و برادری فداکار مرحوم مغفور 

شـادروان حسـن راهـی
 )موسس سردخانه مواد غذایی بیرجند( 

را به اطالع تمامی دوستان و همشهریان می رساند: مراسم 
تشییع و تدفین آن عزیز امروز سه شنبه ۹۸/۲/۳۱ ساعت 
۲ بعدازظهر از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه( 

برگزار می شود. ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن
زنده یاد روز پنجشنبه ۹۸/۳/۲ از ساعت ۴ الی ۵ بعدازظهر در محل سالن جدید 
التاسیس هیئت محترم ابوالفضلی )ورودی میدان فرزان( برگزار می گردد، تشریف 

فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود. 
خانواده های: راهی، قربانی و سایر بستگان

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی
 که در مراسم تشییع و تدفین مرحوم مغفور 

شادروان حاج حسین آمالی
)فرهنگی بازنشسته همسر شهیده  طوبی تاجریزی(

 شرکت نموده اند به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت 
آن عزیز سفرکرده فردا چهارشنبه ۹۸/۳/۱ از ساعت

 ۱۶ الی ۱۷ در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: آمالی، تاجریزی، برازنده مقدم، حامی، مالئی،    
قاری زاده ، جلیلی و سایر بستگان

مناقصه  های عمومی یک مرحله ای ۹۸-۱۲۴۱ ، ۹۸-۱۲۴۲ ، ۹۸-۱۲۴۳ ، ۹۸-۱۲۴۴
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:                 شماره:67/420          تاریخ: ۹8/2/26

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
مبلغ برآورد

نوع تضمین و مبلغ )ریال(
ساعت مدت)ریال(

بازگشایی

۱۹۸ -۱۲۴۱
خرید ۳۰۰۰ متر لوله upvc همراه اتصاالت مورد نیاز 

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰جهت پروژه کوثر
ضمانتنامه معتبر

۱۰صبح۳۰ روز به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۸ -۱۲۴۲
خرید ۱۰ دستگاه کلریناتور گازی مورد نیاز

۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ جهت پروژه های سطح استان
ضمانتنامه معتبر

۱۰:۱۰ صبح۳۰ روز به مبلغ ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۸- ۱۲۴۳
خرید ۱۵۰تن لوله پلی اتیلن جهت پروژه های

۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سطح استان 
ضمانتنامه معتبر

۱۰:۲۰ صبح۳۰ روز به مبلغ ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۸ -۱۲۴۴
خرید لوله چدن داکتیل جهت پروژه های خوشاب، 

۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰درویش آباد، القار
ضمانتنامه معتبر

۱۰:۳۰ صبح۳۰ روز به مبلغ ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰

زمان دریافت اسناد مناقصه: ۱۳۹8/02/28 الی ۱۳۹8/0۳/0۱      ۲(تاریخ ارسال پیشنهادات :  ساعت ۱4:۳0 مورخ ۱۳۹8/0۳/۱8
۳(تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها: مورخ ۱۳۹8/0۳/۱۹- سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    

۴(دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 8۱۳-۹7۱75  5( استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قرار دارد 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 8-۳22۱4752- 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

با نهایت تاسف و تأثر درگذشت 

شادروان حاج حسین زحمتکش
پدر شهید محمود زحمتکش

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند 
 مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز سه شنبه
 ۹۸/۲/۳۱ ساعت ۴ بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می شود.

حضور سروران معظم موجب امتنان است.
خانواده مرحوم

ساعات کاری استخرشهید  ناصر مرتضوی
  در ایـام ماه مبارک رمضـان

بانـوان :
 دوشنبه: 23 تا 00/30   چهارشنبه: 21 تا  22/30

 آقایان: یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه  ، جمعه 21/00 تا  1/00 
چهارشنبه:  23/30 تا 1/30 

آدرس: خیابان غفاری - نبش آوینی     تلفن: ۳۲۴۵۴۱۳۲
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پیاده سازی اقتصاد
 مقاومتی در ایران

* مهدیه ضیائیان 

زدن  برهم  در  سعی   )1 صفحه  از  ادامه   ...(

تحریم  داشتند.  آن  تحلیل  و  اقتصادی  توازن 
چون  واهی  های  بهانه  به  اقتصادی  های 
 ، ای  هسته  انرژی  فناوری  به   دستیابی 
حقوق بشر و ... از این دست هستند. ناگفته نماند 
دلیل  به  انقالب  تاریخ  از  پس  هایی  برهه  در 
منطبق  طلبانه  توسعه  صرفا  های  سیاستگذاری 
با مدل غربی آن و اتکای بیش از حد به نفت ، 
اقتصاد ایران دچار ضعف و ضربه پذیری  گردید. 
این عوامل و برخی عوامل آشکار و پنهان دیگر 
اقتصاد  مدل  رهبری  معظم  مقام  تا  شد  سبب 
مقاومتی را ارائه و تبیین نمایند تا راه حلی برای 
ایران و شکوفایی رونق آن  مقاوم نمودن اقتصاد 
باشد. بر اساس نظر شهید سید محمد باقر صدر 
به  نیازی  و  است  اقتصادی  مکتب  دارای  اسالم 
اساس  این  بر  ندارد.  انحرافی  تفکرات  از  تقلید 
مبنای اقتصاد مقاومتی باید اقتصاد اسالمی باشد 
از بحران های  تا بتوان عالوه بر در امان ماندن 
اقتصاد سرمایه داری مانند بحران نظام بانکداری 
و نرخ بهره، بحران بدهی و اعتبار و بحران های 
نیز  اسالمی  اقتصاد  های  ظرفیت  از  جمعیتی، 
معیشت   ، توحیدی  بینی  ببرد. جهان  کافی  بهرة 
و  معنویت را در تفسیر و الگویی ویژه دنبال می 
کند. به طور قطع این الگو، الگوی سوسیالیستی یا 
سرمایه داری نیست. اقتصاد مقاومتی فقط با صرفه 
افزایش   ، تجمل  از  دوری  و  مصرف  در  جویی 
صادرات کاالهای تولیدی، استفاده از کاالی ایرانی  
محقق می شود، به طوری که در اقتصاد مقاومتی 
مردم باید از خرید کاالهای قاچاق و وارداتی دوری 
کنند و برای ایجاد اشتغال و افزایش ثروت ملی به 
سوی خرید کاالهای ایرانی روی آورند. از سویی 
دولت باید صنعتگران را موظف به تحقیق و توسعه 
و استفاده از دانش و نوآوری کند، همچنین دولت 
باید بازار را برای افزایش فروش صنعت داخلی در 
بازارهای داخلی و خارجی فراهم کند که البته اگر 
دانشگاه های ما با صنعت همراه باشند در آن زمان 
کیفیت کاالی ایرانی افزایش و بومی سازی همه 
صنایع و جلوگیری از صنعت مونتاژ انجام می گیرد.

با توجه به سخنان آیت ا... خامنه ای در محافل 
گوناگون، مؤلفه های اقتصاد مقاومتی عبارت است 
و  کار  فرهنگ  تقویت  اقتصاد،  نمودن  مردمی  از: 
 ، زیرزمینی  ذخایر  به  وابستگی  کاهش   ، تولید 
اصالح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف، حمایت از 
تولید ملی ،  استفادة حداکثری از همة ظرفیت ها 
،  خودباوری و خوداتکایی و  توجه به اقتصاد دانش 
بنیان.باید گفت الزمه داشتن کشوری توسعه یافته 
و حرکت به سمت جلو در همه زمینه ها و غلبه بر 
مشکالت و آسیب پذیری کمتر در تحوالت جهانی 
و اقدامات خصمانه دشمنان، توجه جدی و عملی 
به اقتصاد مقاومتی است. با توجه به اینکه رهبری 
تأکید ویژه ای به اقتصاد مقاومتی داشتند، اقتصاد 
تولید  نخست  درجه  در  که  دارد  ارکانی  مقاومتی 
اشتغال زا است چراکه تحقق اقتصاد مقاومتی ایران 
را به الگویی در جهان اسالم تبدیل می کند. تولید 
اشتغال زا یعنی تولیدی که با آن بتوان جوان های 
بیکار را جذب کرد. دومین رکن اقتصاد مقاومتی 
این است که هدف برون نگر داشته باشیم، یعنی 
باشد.  محور  صادرات  مقاومتی،  اقتصاد  و  تولید 
دشمنان،  های  توطئه  از  کشور  داشتن  مصون 
حفظ استقالل و توسعه کشور در همه زمینه ها 
و رفع مشکالت از اهداف اقتصاد مقاومتی است. 
اقتصاد مقاومتی به معنای آن است که تولید هم 
نگر، هم داخل  برون  باشد و هم  نگر  باید درون 
مقاومتی   اقتصاد  دهد.  پوشش  را  خارج  هم  و 
درون زا ، پویا و مردم نهاد است. اقتصاد مقاومتی   
که  متعدد  های  فرهنگ  خرده  با  است  فرهنگی 
مقاومتی  اقتصاد  وسیله.  هم  و  است  هدف  هم 
عاملی برای شکوفایی و رونق کسب و کار و در 
عین حال سدی است در راستای ضربه ناپذیری 
دشمن  های  کارشکنی  و  ها  توطئه  مقابل  در 
برای  خارجی.  و  داخلی  اقتصادی  تالطمات  و 
تحقق اقتصاد مقاومتی ارکانی بایسته است که اهم 
آن شامل حوزه هایی از قبیل بانکداری ، دانشگاه 
 ، ، رسانه  ، کشاورزی   ، صنایع کوچک و متوسط 
سبک زندگی وکارآفرینی می باشد. الزامات اقتصاد 
مقاومتی خود نیز مسئله ای است که باید برای نیل 
به اهداف اقتصاد مقاومتی مهیا گردد. لذا برای بستر 
سازی باید با تمام توان اجرایی در کوتاه مدت و بلند 
مدت در خدمت آماده کردن این الزامات قرار گیرد.  

شورای رقابت دوباره 
قیمت گذار خودرو شد

با توجه به اینکه وعده خودروسازان و وزیر صنعت برای 
ساماندهی بازار و کنترل قیمت ها عملی نشد، مجلس 
در مصوبه جدیدی، قیمت گذاری خودروها را دوباره 
به شورای رقابت سپرد و به این ترتیب خودروسازان 
دیگر نباید تعیین کننده قیمت باشند. البته این بار دیگر 
محدوده قیمتی برای خودروها تعریف نشده و برخالف 
سال های قبل که شورا فقط برای خودروهای با قیمت 
کمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاری می کرد، این 
است. نشده  تعیین  شورا  برای  قیمتی  محدوده  بار 

احتمال تغییر ساعت کاری ادارات به خاطر صرفه جویی در برق

ایسنا- افزایش مصرف برق در ایران به تبع نزدیک شدن به فصل گرما و استفاده از وسایل سرمایشی، دغدغه گذر از فصل 
تابستان بدون خاموشی برنامه ریزی شده را باز هم پررنگ کرده و مسئوالن وزارت نیرو به دنبال راهکارهایی هستند که از 

این اتفاق جلوگیری کنند. در این راستا تغییر ساعت کاری ادارات یکی از سناریوهای روی میز است.

مردم از گرانی بیشتر
 از جنگ می ترسند

خبرگزاری آسوشیتدپرس با تهیه گزارشی میدانی از 
پایتخت ایران، نظر افراد مختلفی را در مورد وضعیت 
این کشور جویا شده است. بسیاری گفته اند که نگران 
بدتر شدن روز به روز اوضاع هستند و امیدوارند که 
دولت ایران با آمریکا مذاکره کند. بسیاری از کسانی 
وضعیت  به  کردند  صحبت  آسوشیتدپرس  با  که 
اقتصادی کشور اشاره کردند و بیشتر از احتمال جنگ 

میان ایران و آمریکا نگران گرانی بودند.

ترامپ: آمریکا را تهدید نکنید!

 »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در توییتی که 
جنجال زیادی به راه انداخته و مبنای تحلیل های 
بسیاری شده، به تهدید ایران پرداخت. او در توییتر 
نوشت: »اگر ایران جنگ بخواهد، پایان رسمی خود 

را رقم زده. دیگر آمریکا را تهدید نکنید.«

ظریف: اسکندر و چنگیز
 نتوانستند؛ ترامپ هم نمی تواند

وزیر خارجه نوشت: »دونالد ترامپ امیدوار به دستیابی 
به چیزی است که اسکندر )مقدونی(، چنگیز )خان( 
و دیگر غاصبان نتوانستند به آن دست یابند. ایرانی ها 
برای هزاران سال پابرجا باقی مانده است اما غاصبان 

همه کنار رفتند«. 

اینجا مجلس است یا مهدکودک؟!

انداختن  در جریان بررسی دو فوریت طرح تعویق 
هدایت ا...  تریبون  ماه،  دو  برای  سراسری  کنکور 
خادمی نماینده ایذه و باغملک باز شد تا در موافقت 
برخی  این طرح صحبت کند. در همین لحظه  با 
نمایندگان به نشانه مخالفت با این طرح با صدای 
این  به  واکنش  در  خادمی  کردند.  دو«  »دو  بلند 
مخالفت ها، گفت: اینجا مجلس است، مهدکودک 
 که نیست. او خطاب به نمایندگان گفت: اگر فکر 

می کنید مهد کودک است بیرون بروید. 

اصولگرایان مدعی هستند که خیر
 و  صالح مردم را بهتر می فهمند

رسول بابایی کارشناس سیاسی گفت: اصولگرایان 
مدعی هستند صالح و خیر مردم را بهتر از آن ها 
می فهمند و مردم هم باید از آن ها پیروی کنند؛ یعنی 
این گروه بهتر از مردم می فهمند باید در حوزه های 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی چه 

رفتار ها و سیاست هایی حاکم باشد.

خودروسازان در قبال
 خسارت تصادف مسئول شدند

به  تمام شده  قیمت  اعالم  برای  خودروسازان  الزام 
شورای رقابت، تکلیف دولت برای تدوین سند راهبردی 
فناوری های نوین در صنعت خودروسازی،تعرفه صفر 
برای واردات خودروهای تمام برقی و تمام هیبریدی و 
تعیین مسئولیت مدنی شرکت های خودروسازی داخلی 
و خارجی در تصادفات از جمله مصوبات مجلس در 

جریان بررسی طرح سامان دهی خودرو بود.

اولتیماتوم ثبت احوال
 به دارندگان کارت ملی قدیمی

فارس-سخنگوی سازمان ثبت  احوال کشور گفت: 
تمام نمونه های قدیم کارت ملی از اعتبار خارج شده 
است و از ابتدای خرداد، استعالم آنالین ویژه افرادی 

است که برای کارت هوشمند ملی ثبت نام کرده اند.

حل مشکل صدور گواهینامه 
و کارت خودرو

راهور  پلیس  ترافیک  فرهنگی  و  اجتماعی  معاون 
ناجا با اعالم این مطلب که گواهینامه های رانندگی  
خاطرنشان  می شود،  داده  تحویل  روزه  حداکثر ۴0 
گواهینامه های  صدور  مشکل  حاضر  حال  در  کرد: 
رانندگی نیز رفع شده و کار صدور با برنامه ریزی های 
است. شده  آغاز  ماه  اردیبهشت  اول  از  جدید 

افزایش اجاره بها، 
ضابطه مند می شود

سید مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرسازی ضمن اعالم اینکه افزایش اجاره بها، 
ضابطه مند می شود، گفت: »کمیته سقف اجاره بهای 
مسکن« در وزارت راه و شهرسازی آغاز به کار کرده 
و هدف آن حمایت از مستأجران با ابزار مالیاتی است.

وی با بیان این که در تالشیم سقف افزایش اجاره بها 
یا  دولت  با مصوبه  را  آن  و  اعالم  را  امسال  برای 
مجلس اجرایی کنیم، تصریح کرد:  ساز و کار قانونی 
مربوطه در کمیته ای متشکل از نمایندگان بخش 

خصوصی، دولت و مجلس تعیین خواهد شد.

انسداد حساب های بانکی به دستور 
مقام قضایی انجام می شود

حساب  انسداد  در خصوص  تصمیم گیری  تسنیم- 
و  شود  می  انجام  قضایی  مقام  سوی  از  بانکی 
حیطه  از  خارج  قضایی  دستور  اجرای  از  ممانعت 
است. مرکزی  بانک  قانونی  اختیارات  و  صالحیت 

خبرآنالین- نرخ دالر در ساعات پایانی روز 
یکشنبه به 1۴ هزار و 100 تومان رسید.

 »98 ماه  اردیبهشت   29 »یکشنبه  صبح 
دالر  هر  مرکزی  بانک  اعالم  اساس  بر 
شنبه  روز  به  نسبت  تغییر  بدون  آمریکا 
این  خورد.  قیمت  تومان   200 و  هزار   ۴
دالر  خرید  قیمت  که  است  حالی  در 
 1۴.300 ایران  ملی  بانک  صرافی  در 
)چهارده هزار و سیصد تومان( نرخ گذاری 
پایتخت  آزاد  بازارهای  در  دالر  شد.نرخ 
 1۴ با  استانبول  مانند فردوسی و چهارراه 
هزار و 800 آغاز شد اما در نیمه های روز 

به حدود 1۴ هزار و 700 تومان رسید.
را طی  روند کاهشی  این قیمت در حالی   

عصر طی کرد که در عرض دو ساعت به 
پایان  در  اما  تومان رسید  1۴ هزار و 6۵0 
دالر  نهایی  نرخ  یکشنبه  عصر  معامالت 
شد.  متوقف  تومان   ۴90 هزار   1۴ روی 
اعالم  از  بعد  و  گذشته  سال  است  گفتنی 
هرگونه  با  دالر  برای  تومان   ۴200 نرخ 
دالر  و  صرافی ها  توسط  فروشی  گران 
صورت  تعزیراتی  برخوردهای  فروشان 

گرفت. 
قیمت طال  نرخ دالر  آمدن  پایین  کنار  در 
تومان  هزار   20 حدود  نیز  اجرت  بدون 
پیگیری های  داشت.  کاهش  گرم  هر  در 
موضوع  این  علت  یافتن  برای  ما  خبرنگار 
طالفروشان  از  یکی  اما  ماند  نتیجه  بی 

در  ارز  نرخ  بیشتر  کاهش  احتمال  از 
مربوط  اخبار  داد.  خبر  آینده  روزهای 
های  برنامه  و  ارزی  متشکل  بازار  به 
تقاضا  کاهش  کنار  در  مرکزی  بانک 
دالر  نرخ  ریزش  به  منجر  دالر  برای 
بانکی  نظام  آگاه  مقام  یک  باشد.  شده 
بازار  در  ارز  قیمت  سقوط  دالیل   درباره 

روند  جزئیات  آخرین  براساس  گوید:  می 
کاهشی قیمت ارز در بازار به دلیل مداخله 
ادامه  روند  این  که  بوده  مرکزی  بانک 
امیدواریم  کرد:  تصریح  وی  یافت.  خواهد 
مداخله  بانک مرکزی ادامه یابد تا حباب و 
و  ارز  تقاضای  برای  شده  ایجاد  انتظارات 

تبدیل دارایی ها کاهش پیدا کند

چرا دالر ناگهان سقوط کرد؟

به نقل از جهان نیوز ، پرونده های اتهامات فساد 
مالی از برخی از آقازاده ها و خویشاوندان نسبی 
به سببی ورود پیدا کرده است. تا دیروز از برادر و 
دختر مظلوم مقامات دولتی در پرونده های فساد 
مالی سخن گفته می شد حاال پای دامادها نیز به 
میان آمده شده است. پس از ماجرای انتصاب 
داماد رئیس جمهور به معاونت یکی از وزارتخانه 
ها که با انتقاد شدید افکارعمومی و استعفای 
اجباری وی انجامید، حاال ماجرای اتهامات داماد 
وزیر کار مطرح شده است. در جلسه دادگاه بانک 

سرمایه اعالم شد که »محمدهادی رضوی« 
107 میلیارد تومان تسهیالت »بدون وثیقه« 
از سال 91 تا 9۴  گرفته است. او داماد محمد 
رضوی  است؛  کار  فعلی  وزیر  شریعتمداری، 
در دادگاه با اشاره به اینکه برخی اصرار دارند 
بگویند او داماد وزیر کار است، گفته که داماد 
دادستانی  نماینده  نتانیاهو.  نه  شریعتمداری ام 
رضوی را متهم کرد که سعی داشته چندین 
ملک را که در نقاط مرغوب تهران خریداری 
کرده بوده از طریق گران نمایی و پرداخت رشوه، 

بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ارزیابی شوند تا از 
این طریق بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه 
کند. ماجرای داماد وزیر صنعت دولت یازدهم 
هم به جای خود مورد بحث بود. اتهاماتی درباره 
دست داشتن داماد نعمت زاده در شرکت های 
پتروشیمی و گشایس ال سی در ترکیه مطرح 
شد. چندی قبل ویالسازی دختر نعمت زاده هم 
در منطقه لواسان که این روزها در این منطقه 
خوش آب و هوا باب شده سروصدای زیادی 
برپا کرد و شهرداری اقدام به تخریب قسمتی از 
بنای این ویال کرد اما بعدها اعالم شد که دختر 
نعمت زاده با حضور در شهرداری اعالم کرده 
است که خود اقدام به تخریب و بازسازی این 
بنا بر اساس قانون خواهد کرد و از شهرداری 
درخواست کرده که عملیات تخریب را متوقف 
کند. متاسفانه این نوع اخبار و اتهامات کم نیست 
و از »حسین فریدون« برادر رئیس جمهور گرفته 
تا » مهدی جهانگیری« برادر معاون اول رئیس 
دولت  وزرای  آقازاده های  از  برخی  و  جمهور 
و حتی برخی دیگر چنین اخبار و اتهاماتی در 
رسانه ها درز پیدا کرده است. در انتخابات ریاست 
جمهوری 96 بود که یکی از کاندیداهای ریاست 

وزیر  دختر  توسط  البسه  واردات  از  جمهوری 
وقت آموزش و پرورش سخن گفت و اسحاق 
جهانگیری در دفاع از وی گفت که دختر مظلوم 
وزیر جهت امرار معاش سعی کرده است کاری 
انجام دهد. اما به نظر می رسد که حاال ورود 
غیرقانونی نزدیکان دولتمردان به عرصه اقتصاد و 
ویالسازی های غیرقانونی و ... در حال افزایش 
است. در این حوزه جالب اینجاست که وقتی 
متهمی منتسب به یکی از مقامات دولتی در 
دادگاهی حاضر می شود از رسانه ها و دادگاه می 
خواهند که وی را به عنوان داماد وزیر نشناسند 
اما اینکه چقدر اخذ تسهیالت با نام و رانت بوده 
است سوالی است که در این موارد مطرح می 
شود. این روزها که وضعیت اقتصادی کشور نیز 
نابسامان است و تولید کنندگان و بازاریان سعی 
می کنند که هر طور شده در این شرایط سخت 
خود را سرپا نگاه دارد و جامعه به امیدواری نیاز 
دارد، دولتی که نام خود را دولت تدبیر و امید نهاده 
است بایستی بیشتر از هر زمان دیگری به حوزه 
اقتصادی و جامعه امیدواری تزریق کند.هرچند 
پرونده افرادی چون همسر مهناز افشار از ژن 
های خوب مسئوالن  دولت قبل هم باز است!

از برادرهای روحانی و جهانگیری تا شاه دامادها
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم 
 نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۷۰۹۴۸ 

محکوم علیه شرکت خاورپیشه محکوم است به پرداخت مبلغ 
۵۵۰/۱۲۸/۳۳۳  ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم 
له آقای صادق اکبری مقدم و پرداخت مبلغ ۱۷/۵۰۰/۰۰۰  ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک 
دستگاه سردخانه تونلی زیر صفر به فضای 6۰ مترمکعب به ابعاد 
به   nbc245c6e نیک، تیپ اواپراتور مدل  و  ۲/۵× ۴×6 متر 
مبلغ ۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال کارشناسی شده است که از طریق 
مزایده در روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ 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 
في 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. 
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان بیرجند 

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم شرکت جهاد نصر و پیمانکاری های تابعه 
در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵6 / ت ۳6۰۰۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم شرکت جهاد 
نصر و پیمانکارهای تابعه ابالغ می گردد آقای سید مهدی استانستی با کد شناسایی بیمه 6۸۹۰۲۸۳۷ ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
شغلی راننده بولدوزر داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 
شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و 

معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند 
در تاریخ ۹۸/۳/۲۰   شماره ثبت: ۱۶    شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۰۱۲۶۴

از کلیه موسسین و اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند دعوت می 
شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۸/۳/۲۰ که راس ساعت ۱۷/۳۰ در محل خیابان مدرس برگزار 

می شود حضور بهم رسانید.  دستور جلسه: تغییر مواد اساسنامه
هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند  با مجوز و تحت نظارت سازمان 
بهزیستی خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند
در تاریخ ۹۸/۳/۲۰      شماره ثبت: ۱۶    شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۰۱۲۶۴

از کلیه موسسین و اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند دعوت می 
شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  مورخ ۹۸/۳/۲۰ که راس ساعت ۱۸/۳۰ در محل خیابان مدرس 
برگزار می شود حضور بهم رسانید. دستور جلسه:  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان - انتخاب بازرسان 

اصلی و علی البدل - تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۷ 
هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند با مجوز و تحت نظارت سازمان 
بهزیستی خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی آب ابزار باقران )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰6۳۰۱6 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - خانم نرگس نیرومند زاده به شماره ملی ۵۲۳۹۴۰۵۵۴۹ به 
عنوان مدیرعامل شرکت تا پایان مدت تصدی اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲ - کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و 

سفته و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای خانم نرگس نیرومند زاده )مدیرعامل ( به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۴7۳۳۲۸(

آگهی تغییرات شرکت سوله سازان قرن )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۵۹۲۸۳ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ -موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبرگان پارس 
پویا به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۵۴۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حامد بازدیدی به شماره ملی ۰6۵۱۹۲۰۱۱6 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ -روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۴7۳۳۱۸(

آگهی تغییرات شرکت کیهان آب زرین قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸6۷۷۴۵ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای سید مرتضی خراشادی زاده به شماره 
ملی ۰6۵۱۹6۰۳۸۱ و آقای احسان سیدآبادی به شماره ملی ۰6۵۱۹6۱۰۰۹ و آقای جواد مالکی فرد به شماره ملی ۰6۵۲۹۰۰۱۰۰ 
به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - آقای داود خراشادی زاده به شماره ملی ۰6۵۱۱۴۰۳۲۳ به 
عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهدی خراشادی زاده به شماره ملی ۰6۴۰۴۹۷۰۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۴7۳۳۰۶(

آگهی تغییرات شرکت کیهان آب زرین قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸6۷۷۴۵ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی 
، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، مفتح ، کوچه آیت ا... سعیدی۵ ، خیابان آیت ا... سعیدی غربی ، پالک ۱۰۱ ، طبقه اول و 
کدپستی ۹۷۱۳۸۱6۱۸۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. ۲ - تعداد اعضای هیئت مدیره از پنج نفر به سه نفر کاهش 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۴7۳۳۰5(

آگهی تغییرات شرکت کیهان آب زرین قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸6۷۷۴۵ به استناد 
ملی  شماره  به  زاده  خراشادی  مرتضی  سید  آقای   -۱ شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
۰6۵۱۹6۰۳۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد مالکی فرد به شماره ملی ۰6۵۲۹۰۰۱۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
 و آقای احسان سیدآبادی به شماره ملی ۰6۵۱۹6۱۰۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
۲- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای سید مرتضی خراشادی 

زاده به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۴7۳۳۰7(

)سهامی  زمین  خاور  ققنوس  گوهران  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی ۱۴۰۰۸۲۴۱۹۲۳  شناسه  و  ثبت ۵۹۳۷  شماره  به  خاص( 
العاده  فوق  به طور  عادی  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به 
مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای جلیل 
خراشادیزاده به شماره ملی ۰6۴۰۲۷۷۵۱۹ و آقای میالد هالل 
بیرجندی به شماره ملی ۰6۴۰۴۲۴۴۴۹ و آقای عماد جعفرپورمقدم 
به شماره ملی ۰6۵۳۱۹۷۷۷۲ و آقای جواد کاوسی به شماره ملی 
۰6۴۰۴۵۲۰۷۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. ۲- آقای محمد امین هالل بیرجندی به 
شماره ملی ۰6۴۰6۴6۰۷۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی 
شهابی رکنی به شماره ملی ۰۹۲۳۰۰۵۰۹۹ به عنوان بازرس علی 

البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۴7۳۳۲۲(

آگهی تغییرات شرکت گوهران ققنوس خاور زمین )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۹۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۴۱۹۲۳ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - نام شرکت به » آزمایشگاهی استخراجی معدن 

کاو آذر ققنوس« تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۴7۳۳۱۹(

تاسیس شرکت آریا هیواد طوفان )با مسئولیت محدود( درتاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ به شماره ثبت ۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۹۹۵۲۴ 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: صادرات و 
واردات هر گونه کاالی مجاز ایرانی به داخل و خارج از کشور ، بسته بندی کلیه کاالهای داخلی و خارجی ، برگزاری نمایشگاه های 
ملی و بین المللی )به جز برگزاری نمایشگاه های مد و لباس و قرآنی و مذهبی( ، انبارداری ، عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص 
کاال ، اخذ نمایندگی داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شرکت ، اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان 
خراسان جنوبی ، شهرستان سربیشه ، بخش درح ، دهستان درح ، روستای ماهیرود، پایین ده ، جاده ۲۰ کیلومتر بعد از ماهیرود ، 
جاده منطقه ویژه اقتصادی سایت مرزی ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۹۷۳۸۱۳۴۵۵۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای طوفان عبدالهی به شماره فراگیر ۱۰۰۳۲۳۷۸۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰ 
 ریال سهم الشرکه آقای ضیاء الدین عبداللهی به شماره فراگیر ۱۱۹۸۳6۴۱۹ دارنده ۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره :

آقای طوفان عبدالهی به شماره فراگیر ۱۰۰۳۲۳۷۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود- آقای ضیاء الدین عبداللهی به شماره فراگیر ۱۱۹۸۳6۴۱۹به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود. دارندگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
 عادی و اداری با امضای آقای ضیاء الدین عبداللهی )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )۴7۳۳۲۳(

)سهامی  زمین  خاور  ققنوس  گوهران  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص( به شماره ثبت ۵۹۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۴۱۹۲۳ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به 
آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند، بخش مرکزی، 
شهر بیرجند، شهدا، کوچه شهید هاشم کوشه ای۲ ، کوچه شهدا۸ 
با  اول  ، طبقه  آوا  ، ساختمان  ، پالک ۰  ]شهیدحمیدرضاکاوه[ 
کدپستی ۹۷۱۴۸۹۳۳۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید . ۲ - تعداد اعضای هیات مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر 

افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۴7۳۳۲۱(

آگهی تغییرات شرکت گوهران ققنوس خاور زمین )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۹۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۴۱۹۲۳ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای جلیل خراشادیزاده به شماره ملی ۰6۴۰۲۷۷۵۱۹ 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میالد هالل بیرجندی به شماره ملی ۰6۴۰۴۲۴۴۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
عماد جعفرپورمقدم به شماره ملی ۰6۵۳۱۹۷۷۷۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جواد کاوسی به شماره ملی 
۰6۴۰۴۵۲۰۷۸به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک 
و سفته با امضای عماد جعفرپورمقدم )مدیر عامل( و جلیل خراشادیزاده )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای 
میالد هالل بیرجندی) نایب رئیس هیئت مدیره( به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با آقای عماد جعفرپورمقدم 

)مدیر عامل( به همراه مهرشرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۴7۳۳۲۰(

آگهی تغییرات شرکت دان و علوفه خوشینه بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۴۲۳۷۵ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹6/۱۲/۱6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- بند ذیل به اختیارات هیئت مدیره الحاق گردید و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات مالی. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۴7۳۳۲۴(

آگهی تغییرات شرکت دژ آسه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۴۸۱6۱ به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - خانم زینب بهروان به شماره ملی ۰6۵۳۱۰۳۵۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و 
خانم مریم فورگی نژاد به شماره ملی ۳6۲۱۴۲۸۴۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یاسر بهدانی به شماره ملی ۰6۵۱۹۵۱۰۷۰ 
به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رسول بهدانی به شماره ملی ۰6۴۰۲6۸۱۸۸ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۳۹۹/۵/۸ انتخاب گردیدند. 
۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای آقای یاسر بهدانی )عضو 

هیئت مدیره( به همراه مهر شرکت معتبرخواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۴7۳۳۱7(
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آغاز برداشت زیره سبز در بشرویه

برداشت زیره سبز از 700 هکتار از اراضی زیرکشت این محصول در شهرستان بشرویه آغاز شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه پیش بینی کرد: 280 تن زیره سبز به ارزش حدود 15 میلیارد 
و 400 میلیون تومان با احتساب قیمت هر کیلوگرم 55 تا 60 هزار تومان از مزارع بشرویه برداشت شود. حسین سرچاهی گفت: هزار و 520 نفر بهره بردار این محصول هستند. وی نبود متولی خرید 
سالم آوا. از ساکنان خیابان سپیده هستم تو این چند تضمینی، نداشتن ثبات قیمتی و کارگاه  های فرآوری و بسته بندی را از مشکالت کاشت محصول در شهرستان عنوان کرد. وی افزود: کشت زیره سبز اواسط آبان آغاز می شود و تا اوایل دی ادامه دارد.

نزدیک  شاهد  هستم  خیابان  این  ساکن  که  سالی 
پنج مورد چپ کردن خودرو و یک مورد فوت عابر 
اداره  تو  تصادفات  این  گزارش  حتما  که  بودم  پیاده 
راهنمایی و رانندگی موجود هست با توجه به اینکه 
خیابان سپیده محل عبور بچه های دبستان فاطمه 
زهرا )س( و علی بن ابیطالب )ع( در دو شیفت هست 
عاجزانه از مسئوالن مربوطه تقاضای نصب سرعتگیر 
فاجعه  اینکه  از  قبل  دارم  کنترل سرعت  دوربین  یا 

دیگه ای تکرار بشه. 
915...598

باسالم. با توجه به اینکه قیمت آهن، آجر و مصالح 
ساختمانی نسبت به سال 96 و 97 چند برابر شده ولی 
وام مسکن روستایی همچنان مانند سنوات گذشته 
25 میلیون هست چرا بنیاد مسکن مبلغ وام را افزایش 

نمی دهد تا گرهی از مشکالت باز شود؟  
915...135

مدتی است خانمی به نام... با مراجعه به ادارات ، 
بانک ها و... با بهانه های مختلف و با نشان دادن 
به  اقدام  مردم،  ترحم  برانگیختن حس  با  نوزادی، 
به  نظر  کند  می  توجهی  قابل  وجوه  آوری  جمع 
هست  تر  شبیه  کالهبرداری  به  وی  قصد  اینکه 
عزیزان  باالخص  ذیربط  مسئوالن  است  شایسته 

ناجا با وی برخورد نمایند.
915...893

سالم بر آوا. چرا اثری از زیبا سازی و نوسازی در میدان 
و بلوار مجیدیه و بلوار پیامبر اعظم )ص( دیده نمیشه؟
915...525

افراد یا مسئولیتی را قبول نکنند یا اگه قبول کردند به 
نحو احسنت انجام دهند طوری که  خداوند و مردم 
از آنها راضی باشه یادشان نروند آنان در برابر خدا و 
مردم مسئول و پاسخگو هستند. من به عنوان یک 
شهروند از تالش های آقای استاندار و شهردار محترم 
بیرجند که به نسبت خیلی از نماینده ها و مسئوالن 
بومی استان بیشتر تالش می کنند تشکر کرده و از 

خداوند توفیق روز افزون برایشان خواستارم.
915...357
با سالم، استاندار محترم ضمن تشکر از تالش های 
جناب عالی، با توجه به سفر وزیر راه و شهرسازی به 
استان؛ پیگیری راه آهن و جاده بیرجند به قاین در 
اولویت می باشد، ولی چه خوب است از این فرصت 
استفاده و پیگیر تکمیل جاده جندق به گرمسار )که 
فاصله استان با تهران را حدود 300 کیلومتر کاهش 
می دهد( ، جاده خوسفـ  آبگرم لوتـ  نایبندـ  بهاباد 
غرب  و  اصفهان  فارس،  یزد،  با  استان  فاصله  )که 
کشور را 190 کیلومتر کاهش می دهد( و همچنین 
جاده آبگرم لوت تا نایبند )که فاصله بیرجند تا کرمان 
را حدود 100 کیلومتر کاهش می دهد( نیز باشید. زیرا 
رغبت  و  توسعه  در  مهمی  نقش  مسیر  کوتاه شدن 

بیشتر سرمایه گذاران در استان خواهد داشت.
915...746

رجب زاده - موزه بزرگ خراسان در مشهد حکایت ها در خود دارد. 
دیوارهایش تونلی به زمان می زنند و تا قعر تاریخ را عرضه می 
کنند. در سکوت آرامش بخش موزه ، سالن دنج مشرف به باغ این 

روزها تکاپوی آرامی دارد.
این روزها نمایشگاهی از عکس های زیبا و تازه جاذبه های 
تاریخی و مناظر بکر و کم نظیر بیرجند مرکز استان خراسان 
جنوبی و دیگر نقاط این منطقه در آن برپاست و پنجره ای 
این دیار گشوده، سالن گرماگرم حضور گردشگران و  به  رو 
طبیعت دوستانی است که برای دیدن بیرجند این پنجره را 
برگزیده اند. نمایشگاه چاشنی هنر هم دارد چون آثار منتخب 
عکاسان برتر جشنواره ملی میراث ماندگار در فضای دلنشین 
از  عکسی  مقابل  بازدیدکنندگان  از  درخشد.یکی  می  موزه 
یک بنای تاریخی بیرجند ایستاده و غرق تماشاست. دلیلش 
که  است  این  تر  دقیق  تماشای  برای  اثر  این  انتخاب  برای 
رشته تحصیلی اش باستان شناسی است و این قلعه و نحوه 
بازسازی آن برای او جالب است. سعید اصغر زاده می گوید: 
قبال این اثر را از نزدیک دیده بودم و از پلکان آن هم باال 
انتخاب  اما زاویه ای که عکاس  ابهت خاصی دارد  ام،  رفته 
کرده و به تصویر کشیده است واقعا دیدنی است و چون از 
نزدیک بنا را دیده بودم تعجب می کنم که چه طور من در 
آن بازدید به این موقعیت زیبا توجه نکردم. عکس های زیبا از 
بند دره بیرجند و باغ های تاریخی خراسان جنوبی، نگاه های 
بسیاری را جذب می کند. از نظر پریسا سمیعی یکی دیگر از 
بازدیدکنندگان، معماری باغ های ایرانی در این منطقه جذاب 
و کمی متفاوت از دیگر نقاط خراسان است. او از معماری سر 
رشته دارد و با دوربین عکاسی اش ، عکاس های بسیاری از 
انواع معماری ها در بناها  گرفته است و این نمایشگاه را برای 
خودش مفید می داند چون او را ترغیب کرده سفری به بیرجند 
داشته باشد و کلکسیون کامل تری از عکس هایش تهیه کند.
بازدید کننده دیگری که خودش اهل خراسان جنوبی است 
گوید:  است، می  آمده  موزه  به  نمایشگاه  این  دیدن  برای  و 
خراسان جنوبی بناهای تاریخی زیبا و جاذبه های بکری دارد 
که در این نمایشگاه می توان بخشی از آن ها را مشاهده کرد. 
علی زرگری از بناهای تاریخی این منطقه به ارگ کاله فرنگی 
 بیرجند ، باغ و عمارت رحیم آباد، بند دره و امیر شاه بیرجند ، 
بافت تاریخی و زیبای بشرویه، قلعه فورگ ، آرامگاه ابن حسام 

و ... اشاره می کند که خودش همه را دیده و همواره به دنبال 
یافتن نقاط و مناظر بکر است تا اوقات خوشی برای خود و 

خانواده اش بسازد.

از نظر او کیفیت و دقت در انتخاب و عرضه عکس ها از جاذبه 
های استان در این نمایشگاه خوب است، هر چند می گوید: 
بهتر بود عکس های بیشتری از نقاط بکر و کمتر معرفی شده 

بیرجند هم در این نمایشگاه ارائه مي شد.

برگزاري ميراث ماندگار در سال ٩٨

ایده برپایي این نمایشگاه را  مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع 

قصد  و  کرده  اجرایي  جنوبی  خراسان  گردشگری  و  دستی 
دارد این آثار را در سازمان میراث فرهنگي صنایع دستي و 

گردشگري کشور در تهران هم به نمایش بگذارد. 

داند چون  مي  تاثیرگذار  را  ایده  این  اجراي  رمضاني  حسن 
یک تیر و دو نشان است هم جاذبه هاي تاریخي و طبیعي 
استان در قالب آثار غني عکاسي معرفي مي شود و هم به 
نوعي  تالش هنرمندان منتخب جشنواره ملي میراث ماندگار 
بسا گردشگراني  و چه  مندان عرضه مي شود  براي عالقه 
به استان در  این عکس ها قصد سفر  از  با دیدن یکي  که 
جشنواره  منتخب  آثار  تعداد  او  گیرد.  مي  شکل  شان  ذهن 
میراث ماندگار را 80 قطعه عکس عنوان مي کند که از میان 

جاذبه  تصاویر  این  در  هنرمندان  و  شده  گلچین  اثر   1150
هاي تاریخي و طبیعي ، سوغات و صنایع دستي استان را در 

قاب تصویر گنجانده اند. 

به گفته او، این جشنواره امسال هم برگزار مي شود و مانند 
در  توانند  مي  کشور  سراسر  از  عکاس  هنرمندان  قبل  سال 

بخش هاي  متنوع آن شرکت کنند. 
وی نمایش  عکس هاي آثار تاریخي و طبیعي خراسان جنوبي 
را در نقاط گوناگون از جمله موزه بزرگ خراسان، راهکاري براي 
افزایش  معرفي جاذبه هاي این منطقه، جذب گردشگران و 
استان عنوان دو  بین  فرهنگي  مبادالت  تقویت  و   ماندگاري 

مي کند که مي تواند دوسویه و مداوم باشد.

نمایشگاه مشترك استان هاي خراسان

این  از  که  هم  رضوي  خراسان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
به  و  تحسین  را  آن  برپایي  ایده  کرده،  بازدید  نمایشگاه 
ها، نمایشگاه  این  برپایي  گوید:  مي  جنوبی  خراسان   آوای 

روش خوبي براي جذب عالقه مندان بیشتر به حوزه گردشگري 
است و زمینه خوبي براي معرفي آثار فراهم مي کند،آثار منحصر 
به فرد و بکري که گاه فراموش شده و در بستر این برنامه ها 
مورد توجه گردشگران قرار مي گیرد و به اصطالح گل مي کند. 
ابوالفضل مکرمي فر که خودش اهل خراسان جنوبي است و 
اولین مدیر کل میراث فرهنگي این استان بوده از جاذبه هاي 
خاص گردشگري و صنایع دستي آن مي گوید و این نمایشگاه 
را فرصت مغتنمي براي اطالع رساني به مردم مشهد در زمینه 
آثار تاریخي ، طبیعي و صنایع دستي خراسان جنوبي مي داند. 
او ادامه مي دهد: عکس هاي ارزشمند تهیه شده از جاذبه هاي 
این استان توانسته بخشي از این ظرفیت را در بیرجند و خراسان 
جنوبي به نمایش بگذارد و تدوام اجراي این برنامه ها در دستور 
کار است. به نحوي که با توجه به اشتراکات فرهنگي و بومي 
استان هاي خراسان  برپایي نمایشگاهي مشترك از تصاویر 
حرفه اي و متفاوت آثار تاریخي ، طبیعي ، آیین ها و صنایع 

دستي برنامه ریزي  شود . 

لزوم توزیع سفر

مکرمي فر، از دالیل عمده معرفي آثار تاریخي و ایجاد زیر 
ساخت ها در حوالي این آثار را افزایش ماندگاري گردشگران 
و اجراي سیاست توزیع سفر عنوان مي کند و مي گوید: به 
معرفي  و  ها  زیرساخت  بودن  فراهم  چون  متعددي  دالیل 
بیشتر جاذبه ها، معموال گردشگران در مراکز استان ها متمرکز 
مي شوند حال آنکه آثار دیدني و بکري در دیگر نقاط استان 
بسته  منطقه،  در  سفر  توزیع  با  است  الزم  و  دارد  وجود  ها 
گردشگري کاملي به عالقه مندان ارائه شود که معرفي آثار 
به روش های نو و مختلف این هدف را محقق مي کند. قرار 
است برپایي نمایشگاه جاذبه هاي خراسان جنوبي تا پایان ماه 
رمضان در موزه بزرگ خراسان ادامه یابد، نمایشگاهي که در 

اولین روزهاي آغاز به کارش با استقبال خوبي مواجه شد.  

نت
نتر

س:ای
عک

پنجره ای از موزه خراسان به بيرجند 
80 قطعه عکس منتخب جشنواره ملی میراث ماندگار درباره جاذبه های مرکز 

و دیگر نقاط خراسان جنوبی به نمایش گذاشته شده است

آمادگی دارد ات خیرین ارجمند را رشیک سفره بی ریای نیازمندان تحت پوشش نمایند.

)با مجوز سازمان بهزیستی(

شماره حساب جاری: 
۴۰۰۰/۱۱۱/۱۶3٩۰3۵/۱

کارت بانک ملت: 
۶۱۰۴33۷٩۲٩۷۵۱3٩۲
کارت بانک توسعه تعاون: 
۵۰۲٩۰٨۱۰۱٨۱۲۵۴۴٩

جهت دریافت کمک های نقدی 
*************

به منظور تحویل کمک های غير نقدی 
)برنج، روغن، مرغ و گوشت و...( دفتر موسسه به آدرس: بيرجند خيابان جمهوری 

 بين جمهوری 3 و خيابان قائم- طبقه فوقانی  پخش رنگ محمدزاده  - تلفن: 3۲۲۱۰٩3۲ 

موسسه خیرهی مهر ماندگار

بيرجند-  پاسداران 3-  جنب مسجد  امام حسين )ع(
۰٩۱۵٨۶۱۰۰۵۶ -  3۲۲۱۱۰۰۰- 3۲۲۲۲۷۱۱  مدیریت: جاویدان پور

تهیه غذای حسینیون
شله مشهدی اصل

حليم مخصوص با سرآشپز مشهد

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹۱5۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان 

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 ۱۳۹۸۶0۳0۸00۴00000۲ - ۱۳۹۸/۲/۱0 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی 
پرونده کالسه  به شماره ملی ۵۶۳۹۲۵۲۸۸۱ در  نهبندان  به شماره شناسنامه ۳۲۲۶ صادره  فرزند حسین  فاطمه سپهی  خانم 
۱۳۹۷۱۱۴۴0۸00۴00000۲ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵۵۶/۴ مترمربع قسمتی از پالک ۱۲۱ فرعی از 
۳- اصلی بخش ۵ نهبندان شهر نهبندان واقع در مزرعه نقشرمی به صورت انتقال از مالک رسمی )حسین سپهی( محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر 
قانوني واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 

وفق مقررات خواهد نمود. صدور مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۲/۱6  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۲/۳۱
سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

لبخند بر صورت یتیم پاداشش از جانب خدا شادی روح پدر و مادری است 
که چنین فرزندی را رشد داده اند.  

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن  صرف افطاری ایتام )ویژه رمضان( می شود

  ۰٩333۱٩3۰۴۷
هيئت قرآنی شهدای محراب  هدیه: 3۰ هزار تومان

آدرس: خيابان ۱۵ خرداد- نرسيده به فلکه نيک اختر - روبروی خيابان حجاب   3۲۴۱۵۰٨۱ - ۰٩۱۵۵۶۱۷٨۴۶

فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی



موفقیت و انرژی

ماه رمضان

موفقیت در سخت کوشی
 در تمام اوقات

جان پال دجوریای میلیاردر، موفقیت را سخت کوشی 
در تمام اوقات می بیند. دجوریا یکی از بنیانگذاران 
محصوالت موی پال میشل و تکیالی پاترون است. 
در مصاحبه ای با بیزینس اینسایدر، درس هایی که به 
عنوان یک کارگر جوان در خشکشویی فرا گرفته بود 
را مورد اشاره قرار داد. ظاهرا، صاحب کار او بسیار تحت 
تاثیر این موضوع قرار گرفته بود که دجوریا زمین را 
بسیار پاکیزه نگه می داشت، حتی زمانی که کسی 
نبود بر او نظارت کند. به همین دلیل او معتقد است: 
»موفقیت ربطی به این ندارد که چقدر پول دارید، 
موفقیت ربطی به جایگاه شما ندارد. موفقیت یعنی 
هنگامی که کسی روی سر شما نیست، چقدر خوب 

کارتان را انجام می دهید.«

روزه های واجب در ماه رمضان

دارد  وجود  واجب  روزه  تعدادی  اسالم،  جهان  در 
 که گرفتن آنها برای تمام مسلمانان واجب است.از 
مبارک  ماه  روزه  به  توان  می  واجب  های  روزه 
پدر  قضای  روزه  کفاره،  روزه  قضا،  روزه  رمضان، 
و مادر، روزه مستحبی که به واسطه نذر و عهد و 
قسم واجب شده است، روزه روز سوم ایام اعتکاف 
از  اشاره کرد.  تمتع  قربانی در حج  از  بدل  روزه  و 
سوی دیگر، گرفتن و به جا آوردن روزه های واجب، 
شرایط خاصی دارند. فردی که قصد گرفتن روزه 
بالغ باشد و عقل کامل داشته  باید  واجب را دارد، 
مسافر  نبودن،  هوش  بی  قدرت،  همچنین  باشد؛ 
نبودن، حایض نبودن، ضرری نداشتن روزه و حرجی 
نبودن روزه، از نکات مهم این کار است. تنها داشتن 
شرایط فردی مناسب برای روزه گرفتن کافی نیست؛ 
چراکه گرفتن روزه درست، در کنار شرایط فردی 
مناسب، نیاز به رعایت اصول و شرایط خاصی دارد 

که هر یک بر فرد مسلمان روزه دار واجب است. 
دین  داشتن  به  توان  می  روزه  صحت  شرایط  از 
اسالم، ایمان، عقل، ضرری نداشتن و داشتن نیت 
اشاره کرد. به طور کلی روزه افرادی که واجد شرایط 
گفته شده هستند، صحیح است. در نتیجه روزه کافر، 
اسالم  دین  قبول  مورد  غیره  و  بی هوش  دیوانه، 
نیست. به طور کلی موارد زیادی هستند که باعث 
باطل شدن روزه می شوند. در نتیجه روزه دار در 
باید به نکته  طول به جا آوردن حکم دینی خود، 
های خاصی توجه داشته باشد. از مواردی که روزه 
را باطل می کنند می توان به خوردن و آشامیدن، 
دروغ بستن به خدا و پیغمبر )صلی ا... عیه و آله( و 
جانشینان پیغمبر)صلی ا... عیه و آله(، رساندن غبار 
غلیظ به حلق، فرو بردن تمام سر در آب یا چیزهای 

روان و قی کردن اشاره کرد.

سریع قدم بزنید 
تا بیشتر عمر کنید

افرادی که آهسته قدم می زنند نسبت به آنهایی که 
یافته ها  دارند..  کوتاه تری  عمر  می روند،  راه  سریع تر 
نشان می دهد آمادگی جسمانی بهترین شاخص امید 

به زندگی نسبت به شاخص توده بدنی است و جامعه 
را به سریع  قدم زدن تشویق می کند تا افراد سال های 
طوالنی را به عمر خود اضافه کنند.  پیاده روی با سرعت 
۵ تا ۷ کیلومتر در ساعت است که با عرق کردن و 
نفس نفس زدن همراه باشد؛ البته این میزان به آمادگی 

جسمانی هر فرد بستگی دارد.

پوست سر خود را با برس های
 مناسب و مخصوص بشویید

بهتر است شانه ای را انتخاب کنید که دندانه های پهنی 
داشته و از تمیز کننده موی سر نیز استفاده کنید. شانه با 
دندانه های پهن را برای موهای خشک استفاده کنید؛ به 

این صورت که با کمک شانه از ریشه های مو به نوک مو 
بیایید. )اگر موهایتان در انتها گره ها دارد ابتدان موهایتان را 
به قسمت های مختلف تقسیم کرده و قبل از شانه کردن، 
قسمت هایی که گره دارد را به سمت نوک موها ماساژ 
دهید(. همچنین می توانید قبل از شامپو از روغن استفاده 

کنید تا به روان تر شدن بدنه مو کمک شود.

برای رفع فقر 
آهن چه کنیم؟

در  معدنی  مواد  کمبود های  شایع ترین  از  آهن  فقر 
بدن است و کمبود شدید آهن در نهایت به کم خونی 
منجر می شود. در انسان فریتین پروتئینی است که به 

آهن اضافی بدن پیوند خورده و در صورت نیاز آن را 
آزاد می کند. اندازه گیری سطح فریتین سرم یکی از 
معیار های ارزیابی کم خونی فقر آهن است.برای تامین 
آهن مورد نیاز بدن از طریق منابع گیاهی، مصرف مواد 
غذایی از جمله حبوبات، سبزیجاتی با برگ های تیره، 

غالت، بادام هندی و پنیر سویا توصیه می شود.

سن مناسب فرزندآوری 
برای آقایان چند سالگی است؟

پدرانی که برای اولین بار در ۴۰ سالگی صاحب فرزند 
می شوند احتمال بیشتری دارد نوزادان آن ها دچار مشکل  
شوند، همچنین همسران آن ها با درصد باالیی امکان دارد 

در طول دوران بارداری دچار اختالل های بارداری مانند 
مسمومیت یاتولد نوزاد نارس شوند. یکی از خطر های شایع 
فرزند آوری پدران باالی ۴۰ سال احتمال ابتالی کودکان 
آن ها به بیماری هایی چون اوتیسم یا سرطان است. پیش 
از ۳۵ سالگی اقدام به فرزند آوری کنید تا فرزندانی با 

کمترین درصد خطر ابتال به بیماری داشته باشید.

نوشیدنی خوشمزه 
برای قد کشیدن

مصرف منظم شیر لبنی در دوران کودکی با افزایش 
قد در سال های نوجوانی در ارتباط است؛ در حالی که 
نوشیدن شیرهای غیرلبنی مانند شیر بادام یا شیر سویا 

چنین اثری ندارد. هر لیوان شیر بیشتری که کودک در 
طول روز می نوشد، باعث افزایش قد در سنین نوجوانی 
)حدود ۰.۳9 سانتی متر( می شود. نوشیدن شیر لبنی 
باعث افزایش قد در دوره نوجوانی می شود، مصرف 
سایر نوشیدنی های غیرلبنی مانند شیر بادام یا شیر 

سویا نیز در افزایش قد موثر هستند. 

افزایش دما و شروع گرده افشانی در فصل بهار و تابستان حساسیت های فصلی به صورت آلرژی بینی با عالئم 
عطسه، آبریزش بینی، خارش بینی، خارش چشم ها، ریزش اشک، سرفه طوالنی، تنفس صدادار و یا تنگی تنفس 
مشخص می شود. درگیری پوست نیز با خشکی، قرمزی، خارش و ضایعات کهیری مشخص می شود. درگیری 
هر کدام از قسمت ها به تنهایی و یا همراه با هم می تواند وجود داشته و مشکالت فراوان در فعالیت روزمره و 

کیفیت زندگی افراد گرفتار ایجاد کند.
واکنش به غذاهایی که ارزش باالیی دارند نظیر شیر گاو، تخم مرغ، گندم، غذاهای دریایی و آجیل نیز می تواند 
در کودکان مشکالت پوستی، تنفسی و گوارش را ایجاد کند، بعضی وقت ها میزان حساسیت به قدری باال است 

که باعث شوک آنافیالکتیک می شود که باید فورا بیمار را به بیمارستان ارجاع داد.    

مصرف بیش از حد مواد قندی و شیرین باعث افزایش فشار خون و اضافه وزن می شود که هر دو از عوامل ابتال 
به دیابت و بیماری های قلبی عروقی می باشند. برای پیشگیری از اضافه وزن و چاقی کل قند و شکر مصرفی 
از برنامه غذایی روزانه باید کمتر از ۵ قاشق مربا خوری یا 6 حبه قند باشد. بسیاری بر این عقیده اند که مصرف 
شیرینی بعد از صرف غذاها )به ویژه غذای چرب( باعث هضم آن می شود در حالی که مصرف شیرینی، کار 
معده را سنگین کرده و باعث جذب کامل مواد غذایی شده و منجر به اضافه وزن و چاقی می شود. مصرف بیش 
از حد مواد قندی و شیرین کارایی انسولین در بدن را ضعیف می کند و موجب ابتالی فرد به بیماری دیابت و 

یا انباشته شدن چربی در کبد شود.
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

پیام های کلیدی اصالح الگوی مصرف غذایی حساسیت و آلرژی های فصلی  

امام حسن )ع ( در شب نیمه ماه رمضان سال سّوم هجرت در 
مدینه تولد یافت. وی نخستین پسری بود که خداوند متعال به 
خانواده حضرت علی و حضرت فاطمه عنایت کرد. رسول اکرم 
)ص ( بالفاصله پس از والدتش ، او را گرفت و در گوش راستش   
اذان و در گوش چپش اقامه گفت. سپس برای او گوسفندی قربانی 
کرد، سرش را تراشید و هموزن موی سرش نقره به مستمندان داد. 
پیامبر )ص ( دستور داد تا سرش را عطرآگین کنند و از آن هنگام 
آیین عقیقه و صدقه دادن به هموزن موی سر نوزاد سنت شد. این 
نوزاد را حسن نام داد و این نام در جاهلیت سابقه نداشت. کنیه او را 

ابومحّمد نهاد و این تنها کنیه اوست.

اما داستان والدت به گونه  ای که در روایات شیخ صدوق)ره(در 
امالی و علل و عیون اخبار الرضا)ع( و روایات دیگر محدثین شیعه 
و اهل سنت آمده و از امام سجاد)ع( روایت  شده این گونه است 
که فرمود: چون فاطمه )س( فرزندش حسن را به دنیا آورد، به 
حضرت علی )ع( عرض کرد: نامی برای او بگذار، علی)ع( فرمود: 
من چنان نیستم که در مورد نامگذاری او به رسول خدا پیشی 

گرفته و سبقت جویم و نام وی را پیامبر )ص( انتخاب کرد.
 القاب امام: سبط، سید، زکی و مجتبی است که از همه معروفتر 
)مجتبی( می باشد. پیامبر اکرم )ص ( به حسن و برادرش حسین 
عالقه خاصی داشت و بارها می فرمود که حسن و حسین فرزندان 

من هستند و به پاس همین سخن علی به سایر فرزندان خود می 
فرمود: شما فرزندان من هستید و حسن و حسین فرزندان پیغمبر  
خدایند. امام حسن هفت سال و خرده ای زمان جد بزرگوارش را درک 
نمود و در آغوش مهر آن حضرت به سر برد و پس از رحلت پیامبر 
)ص( که با شهادت حضرت فاطمه دو ماه یا سه ماه بیشتر فاصله 
 نداشت، تحت تربیت پدر بزرگوار خود قرار گرفت. امام حسن )ع( 
پس از شهادت پدر بزرگوار خود به امر خدا و طبق وصیت آن 
حضرت  به امامت رسید و  نزدیک به شش ماه به اداره امور مسلمین 
پرداخت.  گفته شده است که امام حسن )ع ( از جهت منظر و اخالق 

و بزرگواری به رسول اکرم )ص ( بسیار مانند بود.

والدت امام حسن مجتبی )علیه السالم( مبارک

آیه روز

پس به سوی این دین پایدار روی بیاور پیش از آنکه روزی از جانب خدا فرا رسد که برگشت  ناپذیر باشد 
و در آن روز ]مردم[ دسته دسته می  شوند. )سوره روم / آیه ۴۳(

سخن روز

هیچ چیز نمی تواند انسانی با نگرش مثبت را از دستیابی به هدفش بازدارد و هیچ چیز نمی تواند به انسانی با 
نگرش منفی کمک کند. )توماس جفرسون(
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افقي: 1- تفریح و گردش - کاغذ 
حصیري 2- دچار اختالل - کاغذ 
طوطي  نوعي   - ضخیم  و  سفت 
۳- تپه اي مربوط به دوره اشکانیان و 
یکي از آثار ملي ایران - ورزش یخ و 
چمن - درخشان ۴- گنجه لباس - 
فلز رسانا  - از دلدادگان تاریخ - برج 
کج ۵- عریان - از بین رفته - اثري 
از گریگوریو مارتینز 6- یکي از علوم 
خفیه - پدر حضرت ابراهیم نبي»ع« 
- اشاره بعید -۷ کسي که متدین 
به دین اسالم باشد - بازیکن عضو 
باشگاه خارجي - شهري در آلمان 8- 
ماجرا - ایستگاه قطار - دیپلماسي 9- 
میوه شیرین - مرکز استان آذربایجان 
نام   -1۰ چرکي  جوش   - غربي 
سده  بزرگ  فیلسوف   - درختی 
نوزدهم - گوساله کش معروف 11- 
ارتش - نمایشنامه شکسپیر - زر 
خالص 12- بوي کهنگي - کمیابي 
- تصدیق ژرمن ها - نیروي زندگاني 
1۳- میدان - مژده - جسم 1۴- هر 
خو  پرنده   - خواهد  چیزي  لحظه 
ش آواز - نجات دهنده 1۵- مرکز 
قبرس - تیم فوتبال ترکي هاي شهر 

استانبول معروف به عقابهاي سیاه
ارثي  اختالل  یک   -1 عمودي: 
در متابولیسم آهن - پایتخت یمن 
دیرک   - بودن  ناگوار   -2 جنوبي 
خیمه - مالطفت ۳- طراحي اولیه 
- مقابل نازک - کاسني زرد ۴- جاي 
باران  نوپرداز -  بدون هوا - شاعر 
سخن  او ۵-  هم  مخفف   - ریزه 
چین - اثری از ابن سینا - نوعي خار 
6- مرکز ایتالیا - شارب - طرد کردن 
۷- از اجزاي پیراهن - سرنگون - 
اسب   - پدر   -8 بزرگان  و  سران 

چاپار - بیمارستاني در شمال غرب 
تهران 9- صفا و خلوص - جهانگرد 
 - شمشیر  ضرب   -1۰ دروازه   -
چارپا  ترمز   - انگلیسي  فیزیکدان 
11- به سیگار مي زنند - مددکار 
- اصل و پایه 12- هذیان - مغز 
استخوان - مخلص و بي ریا - سرب 
1۳- هادي فیزیکي - روایت کننده 
- مخلوط بنایي 1۴- نماینده قانوني 
- شهري در فرانسه - مکان به مکان 

1۵- جشن - کاشف گاز هیدروژن

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
نیلپیسیدناگتخب1
بابرااونشلدرا2
رونتزستاگربنز3
اراماراتشراز4
سنیمکربکتمسا5
کنتفارداینبی6
اورینارحبفسوی7
باحسزاسنیال8
بتکمزیلانامرا9
ادیمونبیرجمب1۰
جلتراهماولحپ11
رافهرامیسسای12
بتاکمرهوشجاما13
زینوشزرلبادرز14
هنیچورودنامتاک15

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان 

قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران 
سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

فروش انواع نشاء  گوجه ، بادمجان 
فلفل و غیره    09157212359 

09364782605 -09364782506

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن خانگی

 ویژه ماه مبارک رمضان )نقد و اقساط( 
18ماه گارانتی / نصب و فیلتر رایگان

آدرس: خیابان فردوسی  نبش حافظ  09155438760- 32457033

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

سامورایی در برلین
14:3016:1522:45شروع سانس

تگزاس 2
17:4521:15شروع سانس

مرکـز فـروش مینی کیـس های 
قدرتمند  سرعت باال

رم DDR3    فقط650 هزار تومان
 ساعت کاری: 18 الی 20

آدرس: حاشیه پاسداران۱۵    
@ asbirjsnd  www.asbirjand.ir

به یک نفر نیروی آقا )کارگر ساده( 
نیازمندیم.    32447312

مجتمع تولیدی تخم مرغ هارکو 
در نظر دارد: چند نفر راننده پایه یک 

جذب نماید.  09155638397

سرویس کولر در اسرع وقت
۰915362269۰

استخدام نیروی ساده خانم
 در رستوران

32342315 -09396843371

کـارگـر ســاده دامــداری 
با حقوق مکفی 

09156046934

ایزوگام  شفیعی
 3222۵494 - 09۱۵۱630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی
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هشدار هواشناسی در خصوص بارش های رگباری و وقوع رواناب

غالمی- هواشناسی خراسان جنوبی درباره وقوع بارش های رگباری همراه با رعد و برق و رواناب در استان اخطاریه صادر کرد. کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس اخطاریه جوی صادر شده 
و مطابق با الگوی نقشه های پیش یابی هواشناسی، با توجه به تقویت ناپایداری ها، امروز و فردا  وزش باد شدید همراه با گرد و خاک سبب کاهش دید افقی به ویژه در نیمه شرقی و مناطق 

غربی استان خواهد شد. نخعی افزود: در این مدت بارش های رگباری شدید همراه با رعد و برق سبب وقوع رواناب و آبگرفتگی معابر عمومی و سیالبی شدن برخی مسیل ها می شود.

خبر ویژه

*فرمانده انتظامی نهبندان گفت: مأموران انتظامی 
شهرستان 6 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

*به گفته رئیس بنیاد شهید و امور ایثار گران تمثال 
سرداران شهید سعید ا...قائمی و شهید محمد قهرمان 

شهرستان خوسف تکمیل شد.
*رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد: پیش 
بینی می شود تولید محصوالت کشاورزی بهاره در 

خراسان جنوبی، امسال 30 هزار تن افزایش یابد.
*رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: کشتار هر 

نوع دام آبستن در کشتارگاه دام نهبندان ممنوع شد.
*کامیون حامل ۴ تن شیر خام فاقد مجوز بهداشتی  - 

قرنطینه ای دامپزشکی در قاین توقیف شد.
*معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان 
صنعت ، معدن از آغاز ثبت نام عمومی انجمن حمایت 

از حقوق مصرف کنندگان خبر داد.

حوادث

اخبار کوتاه

همزمان با سفر وزیر انجام شد :

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی:رئیس نظام پزشکی گفت: 

حاشیه نشینی و افزایش 
آسیب های اجتماعی

کاری- تقی رستم وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی 
کشور در صد و هفدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور 
گفت: جمعیتی حدود ۱۱ میلیون در محالت حاشیه 
نشین کشور، حدود ۸ میلیون نفر در بافت فرسوده و 
بافت تاریخی کشور ساکن هستند که جمعیت بزرگی را 
شامل می شود یعنی ۱۹ میلیون از جمعیت 60 میلیون 

شهرنشین کشور در این مناطق سکونت می کنند.
حاشیه نشینی از چالش های جدی شهرهای کشور به 
شمار می آید و مدیریت شهری را برای اداره شهرها 
با مشکل روبرو کرده است. آمارهای موجود حکایت 
در  ساکنان  درصد  تا 30  قریب 20  که  دارد  آن  از 
سکونتگاه های ناهنجار زندگی کرده و دست به گریبان 

معضالت خاص هستند.
در خراسان جنوبی نیز طی ۱0 سال گذشته مهاجرت 
گسترده مردم از روستاها به شهر بیرجند موجب بروز 
معضل حاشیه نشینی شده است و  مشکالتی  همچون 
ساخت و سازهای غیر مجاز در روستا های اطراف شهر 
بیرجند که متاسفانه روز به روز در حال افزایش است را 
شاهد هستیم که توجه مسئوالن متولی را می طلبد.

طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹5، 
بیرجند 3۴ درصد جمعیت استان؛ یعنی 26۱ هزار و 32۴ 
نفر را به خود اختصاص داده است درحالی که این رقم 
در سرشماری سال ۱3۹0؛ 230 هزار و ۴۸7 نفر اعالم 
شده بود. این افزایش 30 هزار نفری در مرکز استان، 

بدون شک حکایت از افزایش حاشیه نشینی دارد.
 هجوم جمعیت به روستاهایی چون حاجی آباد، امیرآباد 
چهکند و دستگرد موجب افزایش پدیده حاشینه نشینی 
شده است و این سرریز شدن جمعیت موجب شده 
است که امکانات محدود در این روستاها، جوابگوی 
جمعیت نباشد و از جهات گوناگون با کمبود زیرساخت 
ها مواجه شوند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: در شهر بیرجند 
و روستاهای اطراف آن با حاشیه نشینی و جمعیت 
های ناهمگون مواجه هستیم که از علل اصلی آن 
یدا...  االسالم  حجت  است.  روستاییان  مهاجرت 
وحدانی نیا افزود: اگر امکاناتی که در اختیار روستاها 
قرار داده می شود، همراه با ایجاد اشتغال و توسعه 
باشد، بی شک با مهاجرات روستاییان به شهرها مواجه 
نخواهیم شد. وی تاکید کرد: بیش از ۱20 روستای 
مهاجر فرست در خراسان جنوبی شناسایی شد که باید 
برای کنترل و کاهش مهاجرت اقدامات تاثیرگذار و 

مطلوبی در این روستاها انجام شود.
یک جامعه شناس هم اظهار کرد: خانواده هایی که با 
درآمد کم به شهرها مراجعه می کنند و توان اسکان 
در خانه های شهرها را ندارند، به حاشیه شهرها روی 
می آورند و با اسکان در خانه هایی که بدون مجوز و 
با حداقل امکانات و بدون رعایت استانداردها ساخته 
می شوند زندگی خود را آغاز می کنند. مرادی افزود: 
حاشیه نشینی امروزه به صورت معضل شهری خود 
جرائم  و  نشینی  حاشیه  پدیده  بین  و  داده  نشان  را 
و مسائل اجتماعی نظیر سرقت، اعتیاد و انحرافات 
اجتماعی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. آمار جرائم بیانگر 
این  است که بیشتر جرائم در این مناطق از شهر رخ 
می دهد. وی  داد: رشد بی رویه شهرنشینی و مهاجرت 
متعددی  جهات  از  بزرگ  شهرهای  به  روستائیان 
موجب شیوع بزهکاری، انحرافات اجتماعی و عوارض 
 ناشی از آن می شود. )خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری  

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

20 کیلوگرم هروئین در عملیات 
مشترک پلیس کشف شد

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: 20 کیلوگرم 
انتظامی  فرماندهی  مشترک  عملیات  در  هروئین 
شهرستان طبس و استان سمنان کشف شد. سردار 
مجید شجاع روز گذشته اظهار کرد: ماموران فرماندهی 
انتظامی شهرستان طبس با دریافت اطالعاتی مبنی بر 
فعالیت کاروان های اشرار در حوزه کویری و حمل 
پیگیری  را  قاچاقچیان، موضوع  توسط  مواد مخدر 
کردند و دستگیری سوداگران مرگ در دستور کار قرار 
گرفت. وی افزود: در بررسی ماموران مشخص شد 
قاچاقچیان از حوزه سرزمینی خراسان جنوبی خارج 
و وارد حوزه سمنان شده اند که با هماهنگی مقام 
قضایی و اخذ نیابت به استان سمنان اعزام شدند. وی 
تصریح کرد: ماموران در عملیات مشترک با فرماندهی 
پیکان  وانت  استان سمنان یک خودروی  انتظامی 
متعلق به قاچاقچیان را توقیف و در بازرسی از آن 20 
کیلوگرم هروئین کشف کردند.وی گفت: در این رابطه 
2 متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مقام قضایی 

معرفی شدند.

برخورد اتوبوس با سمند در طبس 
یک کشته داشت

جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: برخورد یک 
دستگاه سواری سمند با اتوبوس در محور طبس - 
برجای گذاشت.  دیهوک یک کشته و 3 مصدوم 
دقیقه   2:23 ساعت  حادثه  این  افزود:  نیا  توفیقی 
به  کیلومتر ۱0محور طبس  در  روز گذشته  بامداد 
دیهوک رخ داد و یکی از سرنشینان خودروی سمند 
که 22 ساله داشت کشته شد. وی اظهار کرد: در 
این حادثه راننده و 2 سرنشین دیگر خودروی سمند 
مصدوم شدند. وی علت این حادثه را انحراف به چپ 
خودروی سمند اعالم کرد و گفت: مصدومان حادثه 

نیز به مراکز درمانی شهرستان طبس منتقل شدند.

سیزدهمین جشنواره تئاتر
 خراسان جنوبی برگزار می شود

کاوش- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از برگزاری 
سیزدهمین جشنواره تئاتر  استان از 22 تا 2۴ آبان  ماه 
امسال خبر داد. نبی زاده گفت: سیزدهمین جشنواره تئاتر 
خراسان جنوبی با هدف اعتالی هنر تئاتر و گسترش و 
توسعه این هنر ارزشی و ارتقای سطح کمی و کیفی 
تولیدات نمایشی از طریق تاکید بر اجراهای عمومی 
و افزایش مخاطبان تئاتر و رشد کیفی آثار نمایشی 
برگزار می شود.  وی با بیان اینکه افرادی که در فاصله 
زمانی پایان آبان ۹7 تا پایان مهر ۹۸ حداقل پنج اجرای 
عمومی داشته باشند، می توانند در این جشنواره شرکت 
کنند، افزود: مالک تایید اجرای عمومی آثار نمایشی 
برای شرکت در جشنواره تئاتر استان، درج اطالعات 
آثار نمایشی در زمان مقرر در درگاه جامع سایت ایران 
تئاتر با ذکر دقیق زمان و مکان اجرای عموم است. 
نبی زاده تصریح کرد: متقاضیان حضور در جشنواره 
باید مدارک خود را حداکثر تا 30 مهر به دبیرخانه 
و  فرهنگ  اداره کل  در  واقع  استان  تئاتر  جشنواره 
در  اینکه  بیان  با  وی  کنند.  ارسال  اسالمی  ارشاد 
بخش جانبی جشنواره آثار داستانی مربوط به فرهنگ 
بومی با موضوعاتی همچون ایثار و شهادت و یا شعار 
سال اولویت دارند، افزود: در بخش مسابقه نمایشنامه 
نویسی عالقه مندان به شرکت می توانند سه نسخه از 
آثار خودرا در قالب  Word   به همراه یک حلقه سی 

دی حاوی متن مورد نظر ارائه دهند.

ترافیک برنامه های وزیر راه در استان
محمودآبادی- 52 کیلومتر از مسیر جاده بیرجند- قاین 
 برای دوبانده شدن ۱50میلیارد تومان اعتبار الزم دارد .

راه و  با حضور وزیر  20 پروژه در خراسان جنوبی 
شهرسازی به بهره برداری رسید. یکی از بازدیدهای 
مهم محمد اسالمی بازدید از پروژه راه بیرجند - قاین 
بود. پروژه ای  که از سال ۸۹ در استان کلید خورد اما 
بعد از گذشت ۱0 سال هنوز نیمی از آن جان مسافران 
را می گیرد. پیمانکاران این مسیر  در جلسه ای که 
برای رفع مشکالت شان گرفته شد خبر از  مطالبات 
50 میلیاردی دادند و کارگران شرکت های پیمانکار  از 
عدم دریافت حقوق و طلبکاری خود از خرداد سال 
۹7 که باعث ترک کار یا اخراج آنها شد،گفتند.هر 
چند مدیر عامل یکی از شرکت ها تمام  دغدغه های 
خود را مالی عنوان کرد، اما پاسخ وزیر چیزی جز این 
نبود که باید از تمام منابع مالی انواع اعتبارات را جذب 
کنید. اسالمی افزود: ارتقای حمل و نقل در  شرق 
 کشور  از اولویت های مهم وزارتخانه است که تالش 

می کنیم عالوه بر این موضوع، اقتصادی شدن حمل 
و نقل را نیز مد نظر قرار دهیم. وزیر راه و شهرسازی با 
اشاره به کلنگ زنی پروژه راه آهن آنتنی فردوس گفت: 
اتصال خط راه آهن چابهار- زاهدان - بیرجند به راه 
آهن سراسری یکی از راهبردهای وزارتخانه است. هر 
چند وی این موضوع را اولویت وزارتخانه برشمرد اما 
هیچ زمانی  را برای کلنگ زنی این پروژه اعالم نکرد. 
و در مقابل اصرار خبرنگار هم پاسخ چیزی جز اینکه ما 
در تالش هستیم، نبود. وی  بازآفرینی شهری و توجه 
به سرانه های محالت و افتتاح 30هزار واحد مسکن 
مهر در خراسان جنوبی را نیز جزو دیگر برنامه های 
سفر خود اعالم کرد. کلنگ زنی پروژه های توسعه 
و تکمیل فرودگاه بیرجند، مسکن  خیرین مسکن 
ساز،باندهای دوم استان، خانه محله ۱7شهریور، افتتاح 
سالن ورزشی مدرسه موسی بن جعفر)ع(، ایمن سازی 
سه نقطه حادثه خیز، از دیگر برنامه های سفر  وزیر راه 

ریو شهرسازی به خراسان جنوبی بود.
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شهرستان های  مردم  نماینده  مقدم-  دادرس 
نهبندان و سربیشه در مجلس  گفت: با پیگیری های 
انجام شده برای تکمیل ساخت جاده ماهیرود - 

از  بودجه ۹۸ مبلغی در نظر گرفته شده  فراه در 
آوا،  گزارش  به  رسید.  ریال  میلیارد  به 70  صفر 
افضلی اظهار کرد: گذرگاه رسمی میل 7۸ واقع در 
سربیشه ـ مرز ماهیرود است که در زمان حاضر 
افغانستان از  بیش از 50 درصد ترانزیت کاال به 
این مسیر انجام شده و قریب به یک میلیارد دالر 
از این  ساالنه صادرات غیر نفتی کشور در سال 
محور انجام می گیرد.وی افزود: با وجود فعال بودن 
دو معبر رسمی بازارچه و پایانه، این مرز با مشکالت 
عدیده ای روبروست که  از مهمترین آنها روند کند 
تکمیل و ساخت جاده ماهیرودـ  فراه است که اقدام 
در این زمینه توسعه صادرات، واردات و شکوفایی 
اقتصادی در این منطقه محروم را در پی خواهد 
داشت. نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 

گفت: در ۱3 بهمن ۹7 با تدوین پیش نویس بودجه 
سال ۹۸ کل کشور و آغاز بررسی آن در مجلس 
مشخص شد برای تکمیل ساخت جاده ماهیرودـ  
فراه در این الیحه مبلغی در نظر گرفته نشده و 
مذاکرات و پیگیری ها برای تخصیص بودجه برای 
این شریان حیاتی اقتصادی آغاز شد. افضلی افزود: 
در سال های ۹5 تا ۹7 نیز هر ساله در مورد این 
محور و نقش مهم آن در صادرات غیرنفتی کشور 
و ضرورت توسعه آن با مسئوالن دولتی و مجلس 
رایزنی شده بود و تالش شده که اهمیت تکمیل 
این جاده به یک موضوع ملی تبدیل شده و عزمی 
فراگیر برای تکمیل آن ایجاد شود که خوشبختانه 

نتایج موفقی هم حاصل شده است.
نامه  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  کرد:  اظهار  وی 

دو محل  از  اعتبار  تخصیص  دستور  الذکر  فوق 
این  برای   ۹۸ سال  بودجه  در  اینکه  اول  داد  را 
نتیجه  در  که  شود  گرفته  نظر  در  بودجه  محور 
آن مبلغ در نظر گرفته شده از صفر به 70 میلیارد 
ریال رسید و دوم مکاتبه با شورای عالی امنیت 
ملی برای تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز که در 
این زمینه نیز خبرهای رسیده حاکی از اختصاص 

بودجه بسیار خوبی به این محور است.
نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه در 
مجلس اظهار امیدواری کرد: با تکمیل ساخت جاده 
ماهیرود - فراه شاهد افزایش حجم تبادالت بین دو 
کشور ایران و افغانستان باشیم و از این محور درآمد 

شایانی به کشور وارد شود.
وی افزود: استاندار نیز با مکاتبه با شورای عالی 

امنیت ملی در 22 فروردین ۹۸ بر اهمیت موضوع 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  افضلی  داشت.  تاکید 
ممنوعیت  قانون  زمینه  در  فرهنگیان  درخواست 
اعمال مدرک تحصیلی باالتر بیش از یک بار و 
با در نظر گرفتن ضرورت به روز بودن و ارتقای 
سطح علمی و آموزشی فرهنگیان نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی درصدد مستثنی شدن 
کارکنان وزارت آموزش و پرورش از قانون فوق  
سازمان های  با  پیگیری ها  و  مکاتبات  و  هستند 

مربوطه و دولت در حال انجام است. 
 وی گفت: ان شاءا... به زودی و با تالش نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی شاهد بر طرف شدن این 
دغدغه فرهنگیان و ارتقای سطح آموزش در وزارت 

آموزش و پرورش باشیم.

رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی خراسان جنوبی گفت: 
دخالت طب سنتی معضل و مصیبتی برای طب جدید است. 
به گزارش ایرنا، کاظم قائمی در نشست کارگروه سالمت و 
امنیت غذایی خراسان جنوبی گفت: متاسفانه برخی افراد طب 
سنتی، طب جدید را رد می کنند در حالی که باید این طب 
در کنار طب جدید کار کند نه اینکه بسیار از روش های طب 
جدید را رد کند. وی گفت: باید نظارت بیشتری بر فعالیت 
مراکز طب سنتی استان انجام شود تا این طب دخالت کمتری 
 در طب جدید داشته باشد در حالی که با طب سنتی به تنهایی 

نمی توان بسیاری از بیماری ها را درمان کرد.
رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اضافه کرد: متاسفانه 
برخی افراد در مطب های طب سنتی دخالت هایی در طب 
جدید می کنند که در حیطه وظایف آنان نیست و گاهی مردم 
را گول می زنند. به طور مثال قطع کردن دارو و فقط استفاده 
از طب سنتی نه فقط باعث درمان نمی شود بلکه برای مردم 

مشکالتی را ایجاد می کند. وی گفت: گرایش مردم در چند 
سال اخیر به سمت طب سنتی در استان زیاد شده است که 
باید نظارت ها بیشتر شود تا برای مردم مشکلی ایجاد نشود.
قائمی بیان کرد: سه عامل ژنتیک، رفتار و محیط در زمینه بروز 
انواع بیماری ها موثر است که نمی توان سهم عامل وراثت را 
در کاهش بیمارها تغییر داد اما سهم رفتارهای انسانی و محیط 

را می توان به خوبی تغییر داد.

جهاد  سازمان  مهندسی  و  فنی  امور  و  خاک  و  آب  مدیر 
کشاورزی خراسان جنوبی از ابالغ ۱3 میلیارد و 500 میلیون 
تومان اعتبار ملی برای بازسازی و مرمت قنوات استان در سال 
۹۸ خبر داد و گفت: در صورت تخصیص کامل این اعتبار، 
مراحل کامل احیا و مرمت 65 رشته قنات انجام خواهد شد. 
محمدحسن غالمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: این میزان 
تعداد  قنوات ،  آب دهی  مقدار  شاخص های  اساس  بر  اعتبار 
بهره بردار قنات، مشارکت بهره برداران ، طول قنات و سابقه 
شهرستان های  بین  گذشته  سال های  اعتبارات  از  استفاده 
خراسان جنوبی توزیع می شود. مدیر آب و خاک و امور فنی و 
مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه 
این اعتبارات بالعوض است، افزود: هزینه مرمت هر رشته 
قنات توسط کارشناسان جهاد کشاورزی برآورد می شود که 
۸5 درصد هزینه از سوی دولت بالعوض و ۱5 درصد توسط 

بهره برداران پرداخت می شود.

وی اعتبار اختصاص یافته سال گذشته برای احیای و مرمت 
قنوات در استان را ۸ میلیارد و ۸00 میلیون تومان اعالم و بیان 
کرد: با این اعتبار بخشی از مرمت و بازسازی ۱۱۱ رشته قنات 
انجام شد.مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هزینه هر کیلومتر کول گذاری 
قنات را 350 میلیون تومان ذکر کرد و یادآور شد: این استان با 
6252 رشته قنات رتبه دوم کشور به لحاظ تعداد قنوات را دارد.

۵00 خانوار عشایری نهبندان از آب 
آشامیدنی سالم بهره مند می شوند

تسنیم-مدیرکل امور عشایری استان گفت: پروژه چاه 
آب شرب عباس اردونی شهرستان نهبندان با هدف 
تامین آب شرب انسان و دام عشایر با دبی 2 لیتر بر 
ثانیه و بهره مندی 500 خانوار در دست اجرا است که 
پیش بینی می شود تا هفته دولت به بهره برداری برسد. 
حسین پور در بازدید از مناطق عشایری نهبندان اظهار  
کرد: پروژه حفر و تجهیز چاه آب شرب عباس اردونی 
)روستای گرم تمام ده( نهبندان با پیشرفت فیزیکی 
75 درصد در حال اجراست. وی با بیان اینکه با توجه 
به پراکندگی محالت عشایری شهرستان و اینکه در 
منطقه گرم تمام ده چاه تامین آب شرب وجود ندارد و 
آب شرب عشایر با تانکر از فاصله ۹0 کیلومتری حمل 
می شود این اداره کل حفر و تجهیز چاه آب شرب را 
در دستور کار قرار داد. وی گفت: پروژه چاه آب شرب 
گرم تمام ده با هدف تامین آب شرب انسان و دام 
عشایر با دبی 2 لیتر بر ثانیه و بهره مندی 500 خانوار در 
دست اجرا است که پیش بینی می شود تا هفته دولت 

به بهره برداری برسد.

پروازهای فرودگاه بیرجند افزایش یافت

 ایرنا - مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی گفت: 
یک پرواز در مسیر تهران - بیرجند و بالعکس به 
پروازهای فرودگاه بیرجند اضافه شد. سالمی اظهار 
اردیبهشت( ساعت ۱7 و ۱5   2۹( پرواز  این  کرد: 
زمین  به  بیرجند  فرودگاه  در  تهران  مبدا  از  دقیقه 
نشست و ساعت ۱۸ و ۱0 دقیقه بیرجند را به مقصد 
تهران ترک کرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر 22 
پرواز رفت و برگشت در فرودگاه بیرجند برقرار است 
افزود: این پروازها به مقصد مشهد و تهران است. 
یادآور شد: روزهای  استان  مدیرکل فرودگاه های 
می  انجام  مشهد  مقصد  به  پرواز  یک  چهارشنبه 
شود و مابقی روزها به جز سه شنبه پرواز به مقصد 
تهران است. وی با بیان اینکه به خاطر تدین مردم 
استان سفرهای پروازی در ماه مبارک کاهش می 
یابد گفت: پرواز روز سه شنبه موقت برای ایام ماه 
مبارک رمضان انجام نمی شود، اما بعد از ماه مبارک 

دوباره راه اندازی می شود.

۳00 کالس در بیرجند نیاز داریم

 

مهر-مدیرکل آموزش و پرورش گفت: ۴50 کالس 
درس در استان کمبود داریم که ساخت 300 کالس 
در بیرجند  نیاز است. به گزارش مهر، واقعی روز گذشته 
در مراسم افتتاح سالن ورزشی و سرایداری دبستان ۱0 
کالسه موسی بن جعفر )ع( بیرجند بیان کرد: کمبود 
فضای آموزشی از مشکالت پیش روی استان است.
وی از کمبود ۴50 کالس درس در استان خبر داد و 
گفت: به دلیل مهاجرت ها تنها در بیرجند 300 کالس 
درس کمبود داریم.گفتنی است عملیات اجرایی پروژه 
سالن ورزشی و سرایداری دبستان ۱0 کالسه موسی 
بن جعفر)ع( با زیربنای 623 متر مربع و سرایداری با 
زیربنای 62 متر مربع از سال ۹7 آغاز شده و با اعتبار 
قریب به یک میلیارد و 200 میلیون تومان با حضور وزیر 

راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.

 صدور تاییدیه پزشکی ۲۳۰۰ متقاضی حج تمتع
زیارت  و  حج  پزشکی  مرکز  نماینده  غالمی- 
حج  متقاضی   2300 معاینه  از  جنوبی  خراسان 
معاینه  کرد:  اظهار  لطیفی،  داد.  خبر   ۹۸ تمتع 
از اسفند ۹7  متقاضیان و عوامل حج تمتع ۹۸ 
آغاز و با صدور تاییدیه پزشکی توسط ۸ پزشک 
نفر   2300 برای  زیارت  و  حج  پزشکی  مرکز 
پزشکی  نماینده مرکز  پایان رسید.  به  متقاضی 
در  اینکه  بیان  با  زیارت خراسان  جنوبی  و  حج 
توانایی  از  اطمینان  حصول  برای  معاینات  این 

نیاز سایر  رایج و در صورت  آزمایش های  فرد 
موارد پاراکلینیکی، نوار قلب، اکو و تست ورزش 
معاینات  انجام  از  پس  کرد:  اظهار  شد،  انجام 
اولیه، کمیسیون پزشکی برای 30 نفر از زائران 

برگزار و موارد ارجاعی تعیین تکلیف شد.
برای  مهم  موارد  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  مننژیت  واکسن  تزریق  زائران  سالمت 
های  کاروان  از  نفر   6۱۱ تاکنون  گفت: 
واکسن  سرایان  و  بیرجند  شهرستان های 

مننژیت را دریافت کرده  و مابقی زائران پس از 
ماه مبارک رمضان واکسینه می شوند. لطیفی 
رعایت برخی نکات بهداشتی قبل و حین سفر 
را برای زائران ضروری دانست و عنوان کرد: 
32 جلسه آموزشی ویژه متقاضیان با سرفصل 
از  قبل  پزشکی  های  توصیه  شامل  های 
خطر،  معرض  در  بیماران  سالمت  عزیمت، 
بهداشت فردی، بهداشت تغذیه و بیماری های 

شایع برگزار شد. ری
 اکب

س:
عک

شروع عملیات اجرایی ایمن سازی ۳ نقطه پرحادثه  در استان 

اختصاص ۷۰ میلیارد ریال برای تکمیل و ساخت جاده ماهیرودـ  فراه 

65 قنات جانی تازه می گیرنددخالت طب سنتی معضلی برای طب جدید

دادرس مقدم- در مراسمی با حضور معاون وزارت 
راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان ملی زمین 
راه  نگهداری  دفتر  مدیر کل  اکبری   ، و مسکن 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و حسینی 
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری عملیات 
بهسازی و ایمن سازی محورهای کویری استان به 
بهره برداری رسید و عملیات اجرایی ایمن سازی 3 
نقطه پرحادثه آغاز شد. مدیر کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان در این مراسم گفت: ایمنی 
راه و حمل و نقل از اولویت های ویژه وزارت راه و 
شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 

ای است که امید می رود با اجرا و اتمام پروژه های 
روند  تدوام   نقاط حادثه خیز شاهد  ایمن سازی 
کاهش آن باشیم. شهامت با اشاره به بهره برداری 
عملیات بهسازی و ایمن سازی محورهای کویری 
و  کویری  استراحتگاه  احداث  پروژه  داد:  ادامه 
محور  در  واقع  رستم  دیگ  میدان  ساماندهی 
دیهوک- راور و میدان سه راهی جعفرانی واقع در 
محور طبس - اصفهان جمعاً با اعتبار ۱۴ میلیارد 
ریال و تبدیل 7 دستگاه آبنما به پل و بهسازی 7/2 
کیلومتر از محور دیهوک- راور نیز با اعتباری بالغ 

بر 22 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است. 

دبیر کمیته اجرایی کمیسیون ایمنی حمل و نقل 
از  تاکنون  کرد:  عنوان  استان   رانندگی  سوانح  و 

27 نقطه پر تصادف استان،7 نقطه ایمن سازی و 

عملیات اجرایی 5 نقطه دیگر در دست اجراست و 
در سفر وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی سه 

نقطه جدید آغاز گردید. وی در تشریح این خبر ادامه 

داد: ایمن سازی سه راهی منطقه ویژه اقتصادی با 
از 33  )بیش  بر 33/000/000/000  بالغ  اعتباری 
میلیارد ریال( ، مبادی ورودی بیرجند )سایت مقابل 
پلیس راه( با اعتبار 7 میلیارد ریال و ضلع غربی میدان 
شهدای عبادی نیز با اعتباری بالغ بر 2۴ ملیارد ریال 

آغاز گردیده است. 
شهامت ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن تفاهم 
نامه مشارکت استانی - ملی و با تسریع ایمن سازی 
نقاط پرحادثه و افتتاح باندهای دوم و رعایت قوانین 
ایمنی  ضریب  محسوس  بهبود  شاهد  رانندگی، 

محورهای استان باشیم.
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مهربانان هفته دوم ماه مهربانی در سرزمین مهر
...

ت.
نیس  دری 

نی مهربا ی 
ا رب

برگزاری کالس های آموزشی سلسله مباحث حج ویژه حجاج 98 دوره قرآن خاندان موحدیان

دوره قرآن منتظران مهدی)عج(

بازدید دکتر نجم الدینی)جراح عمومی(   دوره قرآن آفریزی های مقیم بیرجند

دوره قرآن متوسلین به قرآن و اهل بیت)برج زیادی های مقیم بیرجند( بازدید دوستانهبازدید دانشجویان جامعه شناسی دانشگاه بیرجند
 آدرس : بیرجند، معصومیه، بلوار صنعت و معدن، خیابان شهید شهاب، توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( تلفن مؤسسه: 32252050 

جهت هماهنگی
 و رزرو ایام با 

 09151637231
تماس حاصل نمایید

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 های 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 

243.700.000  ریالفهرست بهاء راهداری سال 4.872.006.1831398  ریال6  ماهمناقصه روکش آسفالت گرم راه های سطح شهرستان سرایان -  کریمو - مصعبی98/05

288.000.000  ریالفهرست بهاء راهداری سال 5.749.338.8311398  ریال6  ماهتجدید مناقصه اجرای آسفالت گرم جاده مرزی میل 73 به کوریگان98/07

435.000.000  ریالفهرست بهاء راهداری سال 8.682.868.6761398  ریال8  ماهتجدید مناقصه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور سه راهی روم - سرایان - فردوس98/08

      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. 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. 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 گواهینامه معتبر فنی کارخانه آسفالت مورد تائید مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی و دارای 
ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند. تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 98/02/31  می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11/00 سه شنبه 98/02/31  لغایت ساعت 14/30 دوشنبه 98/03/06  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه  : ساعت 14/30 روز 

دوشنبه تاریخ 98/03/20 زمان بازگشایی پاکت مناقصه از طریق سامانه ستاد : ساعت 09/00 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/03/21
آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

 خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی شماره تماس : 9-32342137-056     کدپستی : 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 : 88969737 -021 

فراخوان مزایده ) اجاره ( عمومی یک مرحله ای -  نوبت اول
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مزایده های عمومی به شرح ذیل را فیمابین متقاضیان واجد شرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( برگزار نماید :

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(مبلغ اجاره ماهیانه پایه سال اول ) ریال (مدت اولیه اجارهموضوع مزایده  شماره مزایده

2.550.0005.400.000 12 ماهمزایده واگذاری ) اجاره ( غرفه جهت راه اندازی سوپر مارکت در راهدارخانه شهید برازنده مقدم بیرجند ) گردنه ثمن شاهی (98/09

18.200.00036.900.000 ریال + نیم درصد بارنامه ها12 ماهمزایده واگذاری ) اجاره ( غرفه حمل و نقلی در پایانه بار بیرجند98/11

 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 مزایده 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 مزایده 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. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند .
اجاره بهاء :  مبلغ اجاره به استناد مصوبه کمیسیون نرخ گذاری تعیین و قبل از انعقاد قرارداد با برنده مزایده ، حداقل شش برابر اجاره ماهیانه سال آخر قرارداد ، وثیقه نقدی اخذ خواهد گردید .

مدت اجاره : مدت اولیه قرارداد 12 ماه شمسی ) یک سال ( می باشد و در صورت رضایت و تائید کارفرما تا حداکثر 36 ماه ) 3 سال ( قابل افزایش خواهد بود و تعیین اجاره ماهیانه جهت سال های دوم و سوم به ترتیب با افزایش حداقل 15 درصد برای مزایده ) 98/09 ( و حداقل 12 درصد برای مزایده 
)98/11 ( نسبت به اجاره ماهیانه سال قبل بالمانع است.  

شرایط مزایده گر جهت مزایده  ) 98/09 ( : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت  جهت مزایده ) 98/11 ( : شرکت های واجد شرایط دارای پروانه فعالیت مستقر در پایانه بار و شرکت های حمل و نقل در شرف تاسیس که به ثبت رسیده و متقاضی فعالیت در شهرستان بیرجند می باشند.  
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ستاد تاریخ 98/02/31 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : ساعت 11/00 روز سه شنبه تاریخ 98/02/31  لغایت ساعت 14/30 روز دوشنبه تاریخ 98/03/06 

مهلت زمانی بازدید ) به جز ایام تعطیل در ساعات اداری (:  روز دوشنبه تاریخ 98/03/06  لغایت شنبه تاریخ 98/03/18 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 14/30 روز شنبه تاریخ 98/03/18 
زمان بازگشایی پاکت مزایده از طریق سامانه ستاد : ساعت 09/00 صبح روز یکشنبه تاریخ 98/03/19  آدرس و اطالعات تماس دستگاه مزایده گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها : خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره 

کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی  شماره تماس : 9-32342137-056    کدپستی : 9717833115   براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir رجوع نمایید.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934 - 021                         دفتر ثبت نام مرکزی : 88969737 - 021 
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