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صفحه 3

 “بومبازار” حلقه
مفقوده روستا و بازار

در نشست خبری روزنامه آوای خراسان جنوبی مطرح شد:

انتظامی خراسان جنوبی گفت:  فرمانده 
به  قریب  تاکنون  ابتدای سال جاری  از 
۸.۵ تن انواع مواد مخدر کشف شده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ 
درصد افزایش دارد. سردار مجید شجاع 
ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم تکریم 
انتظامی  فرماندهی  معاون  معارفه  و 
فرا رسیدن  به  اشاره  با  خراسان جنوبی 
ایام تعطیالت تابستانی بیان کرد: با آغاز 
همواره  پلیس  تابستانی  های  مسافرت 

توصیه هایی.. مشروح در صفحه ۵

۸.۵ تن انواع مواد مخدر در 
خراسان جنوبی کشف شد

عاقبت دعواهای ادارات!
شاید از چند سال پیش و زمان تصدی 
یکی از شهرداران بنام و معروف مرکز 
ادارات  بین  درگیری  موضوع   ، استان 
به جراید و  راه  تر شد و  اندکی عیان 
محافل هم باز کرد.آن زمان  دعوا بر سر 
مالکیت سالن اولین نیروگاه برق شروع 
شدکه شهرداری مدعی مالکیتش بود. 
نیست  معلوم  هم  هنوز  کار  پایان  اما 
اولین  رسید  کجا  به  پرونده  آخر  که 
نیروگاه برق در آن زمان منشا اختالف 
بین شهرداری و اداره برق شد.هرکدام 
مالکیت و حق زمین و ملک را ازآن خود 
می دانستند و دالیل خود راهم داشتند. 
گفته می شود بعد ها حتی درگیری به 

قطع ... ادامه در صفحه 2

 

 

 

تحریم ها و فشار، از این
 به بعد تخلیه خواهد شد

رئیس جمهور: 

صفحه 6

رهبری جریان اصالحات
 ناکارآمد است

صادق زیباکالم: 

 امارات به دنبال تبدیل
 شدن به اسرائیل دوم است

جواد ظریف:

صفحه 6

صفحه 6

عرضه مستقیم قطعات آسانسور

ایران - ایتالیا - ترکیه -  چین

آدرس: بلوار معلم ، خیابان فردوسی 
پالک 26

جناب آقای حاج محمد وحدتی
با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشت والده گرامی تان 

مرحومه مغفوره حاجیه صدیقه کسایی
 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، از پروردگار 

سبحان  برای آن عزیز سفرکرده غفران و برای سایر بازماندگان صبر 
جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
اتحادیه خوارو بار عطار

سالروز تاسیس شرکت آتیه سازان حافظ
شرح در صفحه 3

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری فداکار و دلسوز مرحومه مغفوره

 شادروان کربالئیه حاجیه سکینه نصرآبادی
 )مادر جانباز قطع نخاع علیرضا نصرآبادی( 

مجلس ترحیمی امروز پنجشنبه مورخ ۹۸/3/۲3 از ساعت 1۷/1۵ الی 1۸/1۵ 
در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد. 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: نصرآبادی، بنیابادی، بادی و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحومه مغفوره شادروان صدیقه کسایی
 )همسر مرحوم حاج محمد علی وحدتی - کاسب بازار( 

را به اطالع تمامی دوستان و همشهریان عزیز می رساند. مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفر کرده 
امروز پنجشنبه ۹۸/3/۲3 ساعت 1۵ الی 16 از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه( 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: وحدتی، کسایی، عباسی،  رادنیا و فامیل وابسته

بمناسبت درگذشت پدری دلسوز، همسری فداکار، 
برادری عزیز و پدربزرگی مهربان مرحوم مغفورشادروان 

حاج سید محمد تقی موسوی نژاد
)بازنشسته بانک سپه(

 مجلس یادبودی امروز پنجشنبه مورخ ۹۸/3/۲3 
از ساعت 1۷/30 الی 1۸/30 در محل هیئت محترم 
حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد. 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
 خانواده های: موسوی نژاد، خوشرو، خواجه، صباغ پور

معتمد،  موسوی رستگار و سایر فامیل وابسته

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه عزیزانی که در 
مراسم تشییع، تدفین و ترحیم مرحومه مغفوره 

شـادروان بتـول تاجریـزی 
)همسر غالمحسین قالسی- بازنشسته فرهنگی( 
شرکت نموده اند به اطالع می رساند مراسم چهلمین 
روز درگذشت آن عزیز سفر کرده امروز پنجشنبه 
بعدازظهر  الی 6/30  از ساعت ۵/30   ۹۸/3/۲3
در محل حسینیه مسجد توحید برگزار می گردد. 
 تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: قالسی، تاجریزی و سایر فامیل وابسته

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم
 تشییع، تدفین و ترحیم مرحوم مغفور شادروان

 حاج کربالیی عید محمد فروتن تنها
 )خادم با اخالص اهل بیت کاسب بازار(

 شرکت نموده اند به اطالع می رساند مراسم چهلمین روز درگذشت 
آن عزیز سفرکرده امروز پنجشنبه ۹۸/3/۲3 از ساعت 4 الی 
۵ بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی ( 
برگزار می گردد.تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان 
می باشد.ضمنا مراسم دعای کمیل به یاد آن عزیز بعد از نماز 
 مغرب و عشاء  از طرف مجتمع مسجد الحسین )ع( جوادیه در محل آن مجتمع برگزار می گردد. 

همسر و فرزندان

یک شرکت تولیدی جهت انجام امورات فنی ساختمان خود نیاز به 
یک نفر لیسانس عمران با حداقل 3 سال سابقه کار دارد. 

لذا متقاضیان محترم روزمه کاری خود را حداکثر تا پایان خردادماه ۹۸ به آدرس 
ایمیل ahaf.info@yahoo.com  ارسال فرمایند.

ماندگار است فقط رب جلیل
واپسین روزهای بهار،،، گلچین روزگار،،، گلی از باغ  زندگی مان چید.

گل ما سیدی حسینی بود؛  بُرد با خود به محضر شهدا.
با تشکر فراوان از شرکت عزیزان در مراسم تشییع: سومین روز رحلت

 زنده یاد حاج سید حسین حسنی 
)پدر ارجمند سردار شهید سید علیرضا حسنی( 

صبح جمعه ۹۸/3/۲4 ساعت 10 تا 11مجلس ترحیمی در محل مسجد مرحوم 
آیت ا... آیتی برگزار می گردد.

حضور تسلی بخش اقوام، دوستان و همشهریان درد آشنا را به قدردانی می ایستیم. 
خانواده های: حسنی، حسینی و دیگر وابستگان

جناب آقای مهندس غالمرضا قوسی
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

کشاورزی به عنوان بستر امنیت و سالمت غذایی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده 
و رکن اقتصاد مقاومتی هر دولت و ملت است.

هفته جهاد کشاورزی را حضور جناب عالی، همه همکاران، متخصصان عزیز و جهاد گران به 
حق  عرصه کشاورزی تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون شما را از درگاه حق آرزو داریم

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

برادران خیریه-فرزین-صابر تنها

جناب آقای پدرام نایب زاده
با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را به عنوان

 رئیس هیئت نجات غریق استان 
که به حق از سرمایه های ارزشمند استان می باشید صمیمانه تبریک عرض 
 نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

رضـا  راستیـن

پسر عزیزم پدرام نایب زاده
انتصاب جناب عالی را به سمت

 رئیس هیئت نجات غریق و غواصی استان
 تبریک گفته و موفقیت روزافزون تو را آرزومندم.

پدر و مادر و برادرانت

خانـدان معـزز وحـدتی
با نهایت تاسف و تألم درگذشت مادر گرامی تان 

را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای 
بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

صباغ - وحدتی
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عاقبت دعواهای ادارات!
* امین جم

از  یکی  تصدی  زمان  و  پیش  سال  چند  از  شاید 
موضوع   ، استان  مرکز  معروف  و  بنام  شهرداران 
راه  و  شد  تر  عیان  اندکی  ادارات  بین  درگیری 
به جراید و محافل هم باز کرد.آن زمان  دعوا بر 
سر مالکیت سالن اولین نیروگاه برق شروع شدکه 
شهرداری مدعی مالکیتش بود. اما پایان کار هنوز 
هم معلوم نیست که آخر پرونده به کجا رسید اولین 
نیروگاه برق در آن زمان منشا اختالف بین شهرداری 
و اداره برق شد.هرکدام مالکیت و حق زمین و ملک 
را ازآن خود می دانستند و دالیل خود راهم داشتند. 
گفته می شود بعد ها حتی درگیری به قطع برق 
چاه شهرداری در میدان ابوذر و متقابال برداشتن پل 

جلوی اداره برق  هم کشیده شد!   
این موارد به تدریج ادامه دار شد.برخی دعواها در 
سکوت بود و برخی هم علنی شد  .اما براستی دالیل 
وجود دعواها واختالفات بین ادارات چیست  به  باور 
ما یکی از دالیل این مناقشات فرار از مسئولیت است. 
سالهای متمادی رسانه ها ومردم از وضع نامناسب 
ورودیهای مرکز استان انتقاد کرده اند شهرداری  می 
گفت ورودیها در محدوده ما نیست ودر حوزه راه 
است اداره راه هم معتقد بود که وظیفه ای در زمینه 
زیبا سازی ندارد . نتیجه این که سالهاست ورودی 
های شهر ما شبیه مناطق جنگ زده شده است !هم 
حیثیت عمومی ما برباد رفته است وهم مسافران 
وگردشگران را فراری داده است ومسئوالن ادارات 
مربوطه هم در همین زمان راحت بر کرسی های 

ریاست لمیده اند !  
گاه هم دعوا بر سر  برخی منافع  است  و براساس 
میان  این  در  است  گرفته  شکل  نزاعهایی  آن 
ادعایی داشتند و خود را محق  از طرفین  هرکدام 
می دانستند.شاید این مورد به توسعه حوزه نفوذ هم 
بی ربط نباشد! آن برخی ها که خوب شناخته شده 
هستند، یا برسر زمین با یکدیگر درگیرند و یا برسر 
ملک و ... !به خاطر دارم در یکی از گزارش های 
میدانی، متوجه یک تیرچراغ برق در وسط خیابانی 
در مهرشهر شدیم.تیر برقی که باعث چند تصادف 
هم شده بود! جالب این که که شهرداری می گفت 
ما خواسته ایم  جابجا کنند اما اداره برق  کار را انجام 
نداده است و ... .در پیگیری های بعدی مشخص شد 
بخاطر برخی بدهی ها و مشکالتی از این دست ، 
دو طرف باهم کنار نمی آمدند و به نوعی به حرف 
هم اعتماد نداشتند! این مورد در موضوع کنده کاری 
های چندباره خیابان و کوچه ها برای لوله گاز و آب 
و ... هم بسیاررخ داده است که هماهنگی حداقلی را 
هم نفی می کرد.گاهی هم اینگونه رفتارها نوعی 
که  شد  می  محسوب  قدرت  اعمال  و  گروکشی 
درنهایت  دودش به چشم مردم می رفت اما آخرین 
درگیری هم اختصاص می یابد به اداره کل اوقاف و 
آب و فاضالب شهری استان.دو سازمان معتبر و با 
سابقه ، که گویا سر موضوعی درگیری شدیدی پیدا 
کرده اند تا آنجا که کار به جراید و روزنامه ها هم 
کشیده شده است.طرفین هرکدام حرف ها و ادله ای 
به ظاهر منطقی دارند اما درنهایت به تفاهمی نرسیده 
و دعوا باالگرفته است که امیدواریم هرچه زودتر با 
ورود مسئوالن نظارتی و حمایتی ، ختم به خیر شود.

به هرحال ، ضرر اینگونه بحث ها برای مردم است 
و بس.کاش کمی خویشتندار تر باشیم ودر کار منافع 
عمومی ومردم را مبنا قرار دهیم آنهم در شرایطی 
که مردم دردهای دیگری هم دارند و تحمل درد 
و مشکل تازه ، برایشان بسیار سخت است. و البته 

تبعات جبران ناپذیری هم دارد.

گرم شدن هوا در خراسان جنوبی

کاوش-کارشناس هواشناسی استان گفت: مطابق با الگوی نقشه ها با توجه به شکل گیری الگوی تابستانه و تقویت سامانه کم فشار جّوی در سطح زمین، برای دو 
روز آینده روند افزایش محسوس دمای هوا در استان پیش بینی می شود و تا روز جمعه هوا درمنطقه گرمتر خواهد شد. لطفی با بیان اینکه دراین مدت به طور میانگین 
5 تا 9 درجه سانتیگراد دما افزایش می یابد، افزود: از نظر شرایط جوی برای سه روز آینده وزش باد و در برخی مناطق استان گرد و خاک  قابل پیش بینی است.

تنها راه توسعه کشاورزی تکیه بر بهره وری آب است

سربازی - نخستین سمپوزیوم بین المللی قنات بلده 
فردوس به مدت دو روز در شهرستان فردوس با 
حضور میهمانان کشوری، استانی و فرهیختگانی 
از سراسر کشور آغاز بکار کرد.به گزارش خبرنگار 
آوا، در روز اول این همایش که به بخش عملی 
اختصاص داشت معاون امور زراعت وزارت جهاد 
را  در کشور  توسعه کشاورزی  راه  تنها  کشاورزی 
کشاورز  مهندس  دانست.  آب  وری  بهره  افزایش 
آب را موضوعی فرابخشی برشمرد و افزود: امروز 
عالوه بر اینکه از آبهای مرزی غفلت کرده ایم در 
بخش اضافه کردن زمین های کشاورزی با توجه به 

محدودیت منابع آبی توان نداریم و باید رویکردهای 
گذشته در مدیریت آب کنار گذاشته شود.وی تصریح 
کرد: سند بهره وری آب برای هر استان و شهرستانی 
تهیه و به تدریج ابالغ خواهد شد و باید با مشارکت 
بخش خصوصی و کشاورزان از مهاجرت و بیکاری 

در کشور جلوگیری کنیم.

نگاه ویژه وزیر جهاد کشاورزی
 به قنات جهانی بلده

کشاورز تاکید کرد: در خصوص آب قنات بلده تمام 

تالش ما ترویج آبخیزداری و کمک به کشاورزان 
جهت محصوالت جایگزین برای بهره وری بیشتر 
است.وی از به  حاشیه رفتن قنوات، حفر چاه  و توجه 
زیاد به سد سازی از دهه 40 به بعد در کشور انتقاد 
کرد و گفت: این کارها موجب تخریب قنوات و پایین 
آمدن بهره وری آب در پایین دست سدها شد.مدیر 
کل دفترکنترل سیالب و آبخوانداری سازمان جنگلها 
و مراتع کشور نیز فنآوری استحصال آب بوسیله قنات 
را از ابتکارات ایرانیان دانست که در پهنه خشک 
ساخت. مهیا  مردم  برای  را  زندگی  امکان  کشور 

80 درصد قنوات کشور فعال است

حسین پورافزود: 41 هزار رشته قنات در کشور داریم 
که بیش از 80 درصد آنها فعال است ولی قنوات 
با تهدید خشک شدن مواجه هستند.وی خاطرنشان 
کرد: سال گذشته در 30  استان کشور درسطح 264 
حوزه آبخیزداری و 4هزار و 417 رشته قنات فعالیت 
های آبخوانداری انجام شد که تعداد 569 رشته قنات 

را تحت تاثیر قرار داد.وی تاکید کرد: در سال جاری با 
تاکید وزیر جهاد کشاورزی برنامه از “آبخیر تا جالیز” 
در حوزه آبخیز قنات بلده اجرا خواهد شد و طرح 
مطالعاتی 2 زیر حوزه بلده نیز به اتمام رسیده است.

مدیر عامل شرکت هلدینگ دانش بنیان لیدکو نیز 
گفت: بیش از 80 مقاله به این همایش ارسال شده 

که از این تعداد 53 مقاله پذیرفته شد.

تاکید بر مشارکت بخش
 خصوصی در احیای قنات بلده

بیشتر بخش  مشارکت  پناه خواستار  اسالم  دکتر 
خصوصی و نهادهای مردمی در احیای مجموعه 
قنات بلده شد و افزود: دولت به تنهایی قادر به انجام 
این کار نیست و باید بخش خصوصی را تشویق و 

ترغیب کنیم تا ورود پیدا کند.
نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در 
مجلس شورای اسالمی نیزقنات و قناعت را آمیخته 

با فرهنگ مردم فردوس دانست و افزود: سالهاست 
دست  باال  در  را  آی سی 400  با  بلده  قنات  آب 
گل آلود می کنیم تا به مزارعمان برسد و باید راه 
و روش بهره برداری از این نعمت خدادای عوض 
شود. امیرحسنخانی تصریح کرد: در زمان حاضر 
بهره وری از آب قنات بلده زیر 30 درصد است و 
در صورت استفاده بهینه می توانیم با گسترش کشت 

گلخانه ای تحولی در اقتصاد منطقه بوجود آوریم.

استفاده بهینه از آب به مردم 
آموزش داده شود

وی خاطرنشان کرد: باید نحوه استفاده بهینه از آب 
بلده به مردم و بهره برداران آموزش داده شود تا 
این میراث جهانی برای آیندگان نیز حفظ شود. بر 
اساس این گزارش امروز پنج شنبه نیز در دومین 
در  بلده  قنات  جهانی  جشن  سمپوزیوم  این  روز 
روستای باغستان علیا با برنامه های شاد و متنوع 

برگزار خواهد شد.

بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در 
راستای محرومیت زدایی و توانمندسازی اقتصادی 
و اجتماعی مناطق محروم و کم تر توسعه یافته، 37 
طرح عمرانی و زیربنایی را در شهرستان نهبندان به 

بهره برداری رسانده یا در دست اقدام دارد.
به گزارش آوا و به نقل از روابط عمومی بنیاد برکت، 
این بنیاد برای اجرا و بهره برداری از این تعداد طرح 
عمرانی و زیربنایی در نهبندان از شهرستان های 
ریال  میلیارد  بر 97  بالغ  جنوبی،  خراسان  استان 
هزینه کرده است.این 37 طرح عمرانی و زیربنایی 
بنیاد برکت در شهرستان نهبندان، شامل پروژه های 
آب رسانی، راه سازی روستایی، حفر و الیروبی قنات، 
مدرسه سازی، احداث کتاب خانه، ساخت و تجهیز 
مراکز درمانی و ورزشی و احداث مراکز فرهنگی و 
مذهبی است. از این تعداد، 35 طرح به بهره برداری 

کامل رسیده است. از جمله ی این طرح ها، می توان 
به 8 باب مدرسه با 43 کالس درس و یک باب 
کتاب خانه ی عمومی در شهرستان نهبندان اشاره 
کرد، که بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( در ادامه ی ِ نهضت مدرسه سازی و افزایش 
محروم  مناطق  و  روستاها  در  فرهنگی  مراکز 
کشور، آن ها را به بهره برداری رسانده است. این 
بنیاد هم چنین به تازگی عملیات مرمت و الیروبی 
روستای  و  نهبندان  شهر  در  را  قنات  رشته   2
محمدآباد این شهرستان، به پایان رسانده است. 
خونیک«  »سیاه  روستاهای  به  آب رسانی  طرح 
دیگر   جمله  از  نهبندان  توابع  از  »ساکرت«  و 
پروژه های بنیاد برکت در این شهرستان است که 
با اعتبار 3 میلیارد ریال در دست اجراست، که تا 2 
ماه آینده تکمیل و به بهره برداری می رسد. الزم 

به توضیح است که هم اکنون نیز با این اقدام بنیاد 
مردم  و  جاری شده  روستاها  این  در  آب  برکت 

اسکن  سی تی  می کنند.ساختمان  استفاده  آن  از 
بیمارستان شهید آتشدست نیز از دیگر طرح های 

در دست اقدام بنیاد برکت در شهرستان نهبندان 
است. این ساختمان که با اعتبار اولیه ی 4 میلیارد 

ریالی در دست احداث است تا به امروز 40 درصد 
جاری  سال  پایان  تا  و  داشته  فیزیکی  پیشرفت 

به بهره برداری کامل می رسد.توسعه و بهسازی 
کتاب خانه ی عمومی »محتاج نهی« نیز از دیگر 
طرح های اجرایی این بنیاد برکت در شهرستان 
نهبندان است که با اعتباری بالغ بر یک میلیارد 
می شود.گفتنی  تکمیل  آینده  ماه  سه  در  ریال 
کیلومتری   200 در  نهبندان  شهرستان  است، 
جنوب بیرجند، مرکز خراسان جنوبی قرار دارد و 
از جمله مناطق محروم و کم تر برخوردار استان  

به شمار می رود.
 بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( تا 
به امروز با اجرای طرح های اشتغال زایی، عمرانی 
محروم،  و  مرزی  شهرستان  این  در  عمومی  و 
از  محرومیت زدایی  در  را  مؤثری  و  مهم  نقش 
این منطقه و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی 

ساکنان آن ایفا نموده است.

اجرای 37 طرح عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت در نهبندان

هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
ایدرو در معادن استان

دادرس مقدم-استاندار در دیدار اعضای هیئت مدیره 
خانه معدن استان گفت: بخش معدن به عنوان یکي 
از پیشران هاي مهم اقتصادي و توسعه پایدار در 
خطه زر خیز خراسان جنوبي حائز اهمیت است که 
مي بایست این ظرفیت و پتانسیل عظیم به فعلیت 
درآید. معتمدیان به لزوم جذب سرمایه گذار در حوزه 
رایزني  با  افزود:  اشاره کرد و  فرآوري مواد معدنی 
هاي صورت گرفته، بسیاري از اختیارات وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت در امور معادن به مدیریت 
استان تنفیذ گردیده که مي بایست از این ظرفیت در 
جهت شکوفایي بیش از پیش بخش معدن استفاده 
نمود. استاندار به جلسات و نشست های برگزارشده با 
مقام عالی و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مصوبه   15 ها  دیدار  این  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
ارزشمند را به دنبال داشت و مقرر گردید پیرو آن 
هزار میلیارد تومان توسط شرکت ایدرو در استان 
سرمایه گذاري صورت پذیرد. وی، به امنیت پایدار 
در استان به عنوان یکي از شاخصه هاي مثبت در 
جهت سرمایه گذاري اشاره کرد و گفت: به هرحال 
دنبال تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصي جهت 
سرمایه گذاري در این خطه هستیم و البته از ظرفیت 
شرکت هاي بزرگ دولتي جهت توسعه همه جانبه 

خراسان جنوبي غفلت نخواهیم کرد.

خدمت رسانی به جامعه عشایر 
خراسان جنوبی ضعیف است

به  خدمت رسانی  گفت:  عشایری  امور  مدیرکل 
جامعه عشایر خراسان جنوبی ضعیف است و هنوز 
در حوزه آب و برق نیازمندی هایی دارند.به گزارش 
مهر، حسین پور در شورای عشایری بیرجند تصریح 
میان  تفاوتی  نباید  رسانی  خدمات  منظر  از  کرد: 
شهرنشین  و  مرزی  صفر  نقطه  در  ساکن  عشایر 
در شهرهای کالن باشد.وی گفت: بارها سخن از 
نقش عشایر در رونق اقتصادی و توسعه اقتصادی 
زده ایم ولی همین جامعه عشایر امروزه در بسیاری 
از مناطق با مشکل آب رو به رو بوده و آب شرب 
مورد نیاز خود را در برخی مناطق از حوض انبارها 
حوض  شرب  آب  کرد:  اظهار  می کنند.وی  تأمین 
انبارها شاید در فصول سرد سال و بهار مطلوب باشد 
ولی با شروع فصل گرما و رشد حشرات و مسائل 
بهداشتی دیگر مناسب نیست.حسین پور با اشاره به 
اینکه در سه- چهار سال گذشته در حوزه عشایر 
اتفاقات بسیار خوبی در زمینه اصالح قوانین رخ داده 
است، اظهار کرد: به عنوان مثال در برنامه ششم 
توسعه 17 بار در کنار کلمه شهری و روستایی از 
بیان  است.وی  شده  استفاده  نیز  عشایری  کلمه 
کرد: متأسفانه گاه به علت عدم آشنایی با قوانین، 
باید در حوزه عشایر هزینه شود نگه  اعتباری که 
داشته می شود در حالی که ما به همان نسبت که به 
شهر و روستا خدمات زیربنایی ارائه می دهیم باید به 
عشایر نیز خدمت ارائه کنیم. وی با اشاره به تفاهم 
نامه ملی با شرکت توزیع نیروی برق مبنی بر اینکه 
برق  انتقال شبکه  امکان  که  مناطق عشایری  در 
وجود ندارد باید از برق سیار چون پنل خورشیدی 
برای برق رسانی استفاده شود، ادامه داد: با این حال 
شرکت  از  خراسان جنوبی  در  نتوانسته ایم  تاکنون 
بگیریم. خورشیدی  پنل  یک  برق  نیروی  توزیع 

 تالیف و انتشار دو عنوان کتاب
 در دانشگاه بیرجند

غالمی-دو عنوان کتاب تالیف شده توسط اعضای 
هیات علمی دانشگاه بیرجند از سوی انتشارات این 
دانشگاه چاپ و منتشر شد. معاون پژوهشی دانشگاه 
دکتر  تالیف  تجزیه 1  شیمی  کتاب  گفت:  بیرجند 
ابراهیم قیامتی عضو هیات علمی  گروه  شیمی و 
تالیف  کتاب MATLAB و کاربرد آن در منابع آب 
محمد جواد زینلی دانشجوی دکتری منابع آب دانشگاه 
بیرجند و دکتر محسن پوررضا بیلندی عضو هیات علمی 
گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند در 
انتشارات دانشگاه بیرجند چاپ و منتشر شد. نجفی افزود: 
آشنایی دانشجویان با شیوه های حل مسائل به روش 
سیستماتیک انگلیسی از اهداف چاپ این کتاب است.
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دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم (
شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه بیرجند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۳  شمار ه ثبت ۱۳۱۴ شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۳۰۴۲۲
به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی 
عمرانی کارگشای سازه بیرجند روز جمعه ۱۳۹۸/۴/۷ راس ساعت ۹ صبح در محل مسجد امام علی )ع ( واقع 
در خیابان غفاری قدس شرقی چهار راه اردیبهشت برگزار می شود لطفا حضور بهم رسانند هر عضو می تواند 
حداکثر با وکالت کتبی از سوی دونفردیگر از اعضاء در جلسه حاضر و بجای آنان در اتخاذ تصمیم و رای گیری 

شرکت نماید. 
دستور جلسه :۱. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس سال ۹۶ و ۹۷  ۲. طرح و تصویب صورتهای مالی 
سال ۹۶ و ۹۷ ۳. انتخاب هبنت مدیره و بازرس اصلی و علی البدل ۵. تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ ۶. 
تصمیم گیری در خصوص اموال منقول و غیر منقول شرکت ۷. تصمیم گیری در خصوص مطالبات شرکت و 

پیمانکاران و مسائل شرکت .
هیئت مدیره شرکت

آگهی تغییرات شرکت آیدا سرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱0۳۶00۲۸۸۵۹ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای محسن ناصری به شماره ملی 0۸۸00۸۴۸0۴ و آقای حسن 
ناصری به شماره ملی ۶۵۲00۲۵۳۹۹ و آقای علی طاهری به شماره ملی 0۸۸00۶۴۸۸۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - موسسه پیام محاسب ایرانیان به شماره ثبت ۵۹۸۲و شناسه ملی ۱۴00۷۴۶۶000 با نمایندگی آقای محمد 
کهندل با کد ملی 0۹۴0۹۱۶0۸۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود ورقائی به شماره ملی 0۶۵۱۸۵۶۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل 
برای سال مالی۹۷ انتخاب گردیدند . ۳ - روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۴ - پس 

از قرائت گزارش بازرس ، صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497712(

آگهی تغییرات شرکت آیدا سرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱0۳۶00۲۸۸۵۹ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای محسن ناصری به شماره ملی 0۸۸00۸۴۸0۴ به عنوان رئیس 
هیئت مدیره و آقای حسن ناصری به شماره ملی ۶۵۲00۲۵۳۹۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره وآقای علی طاهری به شماره ملی 
0۸۸00۶۴۸۸۹ به عنوان منشی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته با دو امضا ء از چهار امضاء آقایان علی طاهری به شماره ملی 0۸۸00۶۴۸۸۹ )مدیر عامل( ، محسن ناصری به شماره ملی 
0۸۸00۸۴۸0۴ )رئیس هیئت مدیره( ، حسن ناصری به شماره ملی ۶۵۲00۲۵۳۹۹ )نایب رئیس هیئت مدیره ( و آقای علی طاهری به 
شماره ملی 0۸۸00۶۴۸۸۹)منشی هیئت مدیره (و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی با امضاء آقای علی طاهری به شماره 

ملی 0۸۸00۶۴۸۸۹ )مدیر عامل( و مهر شرکت معتبر میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497713(

آگهی تغییرات شرکت راهسازی ساختمانی اساس سازه شرق بیرجند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶00 و شناسه ملی ۱0۳۶00۴۳00۲ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳0 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ -به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش 
بازرس قانونی و به موجب گواهی بانکی بشماره۳۸/۲۴۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/0۱ بانک صادرات شعبه توحید بیرجند مبلغ بیست میلیارد 
ریال بابت افزایش سرمایه به حساب شرکت واریز گردید و لذا سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیارد ریال به پنجاه میلیارد ریال افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به یکصد سهم پانصد میلیون 

ریالی با نام می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497723(

آگهی تغییرات شرکت عامر کویر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳00 و شناسه ملی ۱0۳۶00۴0۱0۷ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای عادل غریبی به شماره ملی 0۶۴0۲۳۶۹۱۱ به سمت رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل و خانم سحر علی مالئی به شماره ملی ۳۶۶0۱۷۶۶۷۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای حسین جمالی راد 
به شماره ملی ۳۵۹۱۳۵۸۶۷۳ به سمت منشی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اوراق عادی و نامه های عادی 
و اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای عادل غریبی به شماره ملی 0۶۴0۲۳۶۹۱۱ )مدیر عامل ( و مهر 

شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497729(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع میدان بار وحدت بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۲ و شناسه ملی ۱0۳۶00۳۱۳0۸ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای غالمرضا مفاخربه کد ملی 
0۶۵۱۶۸۵۱۳۳ و آقای رجبعلی افضلی به شماره ملی 0۶۵۲۳۳۹۵۳0 و آقای محمد حسین شهدادی به شمار ملی 0۶۵۲۱۶۹۶۶۱ 
به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند . ۲- آقای اصغر دادرس به شماره ملی ۵۲۶۲۳۳۹۵۳0 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای محمد بیابانی با کد ملی 0۶۵۱۷۴۷۱۸۱ 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 )497719(

آگهی تغییرات شرکت مشاهیر گستران شرق شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ۵۳۶ و شناسه ملی ۱0۳۶00۱۹۳۱0 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
۱۳۹۷/0۹/0۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم مرجان الهی 
با کد ملی 0۶۴0۲0۵۸۵۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم آسیه 
میری با کد ملی 0۶۵۳۱۹۹۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل 

شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )497722(

آگهی تغییرات شرکت مشاهیر گستران شرق شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ۵۳۶ و شناسه ملی ۱0۳۶00۱۹۳۱0 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/0۹/0۲ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش 
بازرس قانونی سرمایه شرکت از محل مطالبات حل شده صاحبان 
سهام از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یکصد میلیون ریال افزایش 
یافت و ماده اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت 
مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به ۱0000 سهم ۱0000 ریالی 

با نام می باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )497724(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع میدان بار وحدت بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۲ و شناسه ملی ۱0۳۶00۳۱۳0۸ به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای غالمرضا مفاخر به کد ملی 0۶۵۱۶۸۵۱۳۳ 
به سمت رئیس هیات مدیره و آقای رجبعلی افضلی به شماره ملی 0۶۵۲۳۳۹۵۳0 به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد حسین 
شهدادی به شمار ملی 0۶۵۲۱۶۹۶۶۱ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای محمد حیدری 
به شماره ملی 0۶۵۲۴۴۸۷۵۵ بعنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از 
قبیل چک و سفته با امضای آقای محمد حیدری و غالمرضا مفاخر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با 

امضای آقای محمد حیدری و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497715(

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم 
شرکت تعاونی مصرف کارگران برق بیرجند به شماره ثبت۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۱۵۷۵

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارگران برق بیرجند راس ساعت ۱۷/۳0  روز 
سه شنبه تاریخ ۹۸/۴/۴  در محل سالن اجتماعات امور برق بیرجند واقع در خیابان بهشتی برگزار می شود از کلیه 
اعضاء دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند ضمناً چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت 
مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند حداکثر آرای وکالتی هر عضو 
سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد ضمنا متقاضیان سمت بازرسی می توانند حداکثر ۷ روز پس از انتشار 

آگهی دعوت به دفتر تعاونی مراجعه و ضمن ارائه مدارک فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
دستور جلسه:

  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۷)تراز نامه - سود و زیان، تقسیم سود( 
- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی - تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸

هیئت مدیره

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
»آگهي موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي«

مورخ   ۱۳۹۷۱۱۴۴0۸00۲0000۴۴ و   ۱۳۹۷۱۱۴۴0۸00۲0000۱۱ های  شماره  کالسه  و   ۱۳۹۸۶0۳0۸00۲0000۶۸ و   ۱۳۹۸۶0۳0۸00۲0000۶۷ شماره  آراء  برابر 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره   ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ مورخ   ۱۳۹۷۱۱۴۴0۸00۲0000۳۳ شماره  کالسه  و   ۱۳۹۸۶0۳0۸00۲0000۵۲ شماره  رای  همچنین  و   ۱۳۹۸/0۲/۱۶
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 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 آگهي مي شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند. مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. شهر 
از قاین به شماره شناسنامه ۵۷0۴ و کد ملي 0۸۸۸۲۴۶0۴۸ در ششدانگ یکباب  قاین آقای سید معصوم ناصری ) از محل مالکیت آقای سید اسماعیل ناصری( فرزند سید محمدعلی صادره 
منزل به مساحت ۲۱۹.۴۵ مترمربع در قسمتی از پالک ۷۷0- اصلی واقع میدان هفت تیر - کوچه قدی خریداري شده )مع الواسطه ( از آقای سید اسماعیل ناصری مالک رسمی. قطعه مفروزه 
مزرعه  شاهیک پالک 1269- اصلی خانم طاهره اسالمی محمدی ) از محل مالکیت محمدعلی حسین زاده ( فرزند محمد صادره از قاین به شماره شناسنامه ۵۳۵۱ و کد ملي 0۸۸۸۲۴۲۵۱۴ 
. رسمی  مالک  زاده  حسین  محمدعلی  آقای  از   ) الواسطه  )مع  شده  خریداري  شاهیک  مزرعه  در  واقع  فرعی   ۹۴ پالک  تمامی  در  مترمربع  مساحت ۱۳۹۴.۷۸  به  باغ  قطعه  یک  ششدانگ   در 
قطعه مفروزه مزرعه  خیرآباد پالک 1588- اصلی خانم طاهره حجتی ) از محل مالکیت آقای سید ابراهیم اسحاقی نژاد مقدم ( فرزند سید مرتضی صادره از قاین به شماره شناسنامه ۳۵ و کد ملي 
0۸۸۸۹۴۷۴۱0 در ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۲۱۷.۶0 مترمربع در تمامی پالک ۱۸۲ فرعی از ۵۹ فرعی واقع در خیابان قائم ۳ - پالک ۲۳ خریداري شده )مع الواسطه ( از آقای سید ابراهیم 

اسحاقی نژاد مقدم مالک رسمی.  بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/03/07- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/03/23     علی صفایی فر -   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

تبادل  و  راه  آوران  نام  تغییرات شرکت مهندسین مشاور  آگهی 
ملی  شناسه  و   ۴۵۷۲ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱0۳۶00۶0۳00
: ۱ -آقای یاسر  اتخاذ شد  مورخ ۱۳۹۸/0۲/0۵ تصمیمات ذیل 
بهدانی به شماره ملی 0۶۵۱۹۵۱0۷0 و خانم زینب بهروان به 
ملی  به شماره  فتوحی  امیر  آقای  ملی 0۶۵۳۱0۳۵۴۹و  شماره 
0۶۴0۳0۲۶۷۱ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. ۲ -آقای محمد حسن بهدانی به شماره ملی 
0۶۵۲۴۴۹۳0۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم طاهره بهنام فر به 
شماره ملی 0۶۵۲۴۴۴۷۸۴به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497727(
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پنجشنبه * 23  خرداد 1398 * شماره 4370

ثبت نام 165 تعاونی خراسان جنوبی در جشنواره تعاونی های برتر

صداوسیما - 165 تعاونی خراسان جنوبی تاکنون برای شرکت در چهاردهمین جشنواره ملی تعاونی های  برتر  ثبت نام کردند. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: هم اکنون 
898 تعاونی فعال در استان وجود دارد.عباس رکنی افزود: در اولین گزارش تعداد شرکت های تعاونی ثبت نام شده در چهاردهمین جشنواره ملی تعاونی های برتر، خراسان جنوبی صدر 

17 سال پیش از ... مبلغ 4 میلیون تومان سهام گرفتم  نشین جدول رتبه بندی استانها بر اساس درصد ثبت نام شدگان است. وی افزود: ثبت نام در چهاردهمین  جشنواره ملی تعاونی های برتر از چهارم  خرداد آغاز شده و تا 10  تیر ادامه دارد.
که در آن زمان مبلغ هر سهام 1000 ریال بود ولی االن 
با گذشت 17 سال مبلغ هر سهم شده 500 ریال. یعنی  
نصف شده است و این برای یک کارخانه به این بزرگی 

خجالت آور است . مسئوالن محترم به فکر باشید 
915...856
سالم جناب ناصری فرماندار محترم خدا قوت سری 
به خیابان عدل مرکز شهر بزنید بعد تمیزترین شهر 

ایران را ببینید ...چقدر تبعیض 
915...587
سالم لطفا صدای ما مردم انارستانک از فردوس را به 
گوش مسئوالن محترم استان  و استاندار معزز برسانید 
که چرا مردم انارستانک و توابع از تلفن همراه واینترنت 
محروم اند مردم خسته شدند به داد مردم برسید با تشکر
ارسالی به تگرام آوا
سالم بی زحمت به آقای شهرداربگین بیاد فکری برای  
این چهار شنبه بازار جدید بکنند واقعا ما عوارض زیادی 
میدهیم اما مشتری نیست. ممنون میشم رسیدگی کنید
915...504

متاسفانه بریدگی خیابان صنعت و معدن در ابتدای خیابان 
شهاب را مسدود کردن و تمامی ماشین ها از باالی تاالر 
کیان برای دسترسی به خیابان شهاب و منشعباتش 
در جاده خاکی در تردد هستن که گرد و خاک زیادی 
ایجاد میشه اهالی محل چندین نامه به شهرداری در این 

خصوص داده اند ولی متاسفانه اقدامی صورت نگرفته!
یک شهروند
در  عموما  واحد  شرکت  های  اتوبوس  با  رابطه  در 
زمستان بخاری و درتابستان کولر ها را روشن نمی 
کنند و از یک طرف هم تبلیغات می کنند که از وسیله 

عمومی استفاده کنید لطفا رسیدگی شود.
یک شهروند
نه  و  دارد  آنتن  همراه  تلفن  نه  ورقنه  روستای  در 
دیجیتال آنتن می دهد خواهشمندیم رسیدگی شود 

به این موضوع مهم. باتشکر.
یک شهروند
اتوبوس  بخاطر  شهرداری  از  ممنون  و  سالم 
دادند  قرار  شهروندان  اختیار  در  که  جدیدی  های 
تامین  صورت  در  بتوانند  کاش  دهد.  خداخیرشان 
بودجه تعداد این اتوبوس ها را بیشتر کنند و اتوبوس 

های فرسوده را از شهر خارج کنند.
یک شهروند

جوابیه های  شهرداری بیرجند

*بنا بر اعالم منطقه دو شهرداری در خصوص راه افتادن 
آب در معابر و به خصوص کانال حاشیه چهارشنبه بازار 
در زمان بارندگی و خطر افتادن عابران یا دستفروشان با 
توجه به عدم ایمن سازی هر دو طرف کانال به استحضار 
می رساند: نقاط حادثه خیز و کانال های بدون حفاظ 
شناسایی و در غالب پروژه های سال 98 و در صورت 

تامین اعتبار انجام خواهد گردید.

میزبان  جنوبی  آوای خراسان  روزنامه  دیروز  حسینی-  صبح 
نشست خبری انعقاد تفاهم نامه افتتاح همزمان 20 “بومبازار 
احسانبخش  حضور  با   ، کشور  در  بار  اولین  برای  روستایی” 
موسس بومبازار، آرزومندان معاون مدیریت هماهنگی ترویج 
سازمان جهاد کشاورزی، میرزایی مسئول صندوق های خرد 
زنان روستایی و اصحاب رسانه بود.احسانبخش موسس بومبازار 
با بیان این که 2 سال پیش، طرحی را به استانداری ارائه دادیم 
و با آن موافقت شد، عنوان کرد: در وهله اول طرح، 11 روستا از 
11 شهرستان استان انتخاب شدند و کار اولیه، بر روی توانمندی 
های زنان روستایی در حوزه صنایع دستی بود، اما این طرح 
اولیه ما را به ایده “بومبازار” به عنوان حلقه مفقوده بین تولید 
و بازار فروش روستاییان رساند. وی با اشاره به این که سال 
گذشته با هدف ساماندهی فعالیت های روستاییان در 3 حوزه 
صنایع دستی، دامپروری و کشاورزی کار مطالعاتی خود را شروع 
کردیم، ادامه داد: در همین راستا خراسان جنوبی به عنوان پایلوت 
انتخاب و با مراجعه به روستاها، مستنداتی از مسائل اجتماعی، 
معماری و بافت تاریخی روستاها تهیه شد. وی با بیان این که 
پس از یک سال فعالیت، نشان تجاری بومبازار به ثبت رسید، 
خاطرنشان کرد: بازارهای راه اندازی شده در روستاها، ویترینی 
از فعالیت های متعدد روستا خواهند بود. وی از شناسایی 80 
روستا و تهیه شناسنامه مطالعاتی شامل جمعیت، بافت اجتماعی، 
مرسومات سنتی، نوع لباس، غذا و محصوالت تولیدی خبر داد 
و گفت: در این راستا 97 محصول شناسایی و دسته بندی شدند، 
از طرفی شناسنامه ها آماری از میزان تولید ساالنه هر محصول 
در هر نقطه از استان را در اختیارمان قرار می دهند. احسانبخش 
بومبازار برای برگزاری دوره های  به فعالیت سازمان آموزش 
آموزشی و فرستادن مربیان به روستاها اشاره کرد و گفت: در 
سازمان فروش نیز ابتدا نمونه ای از محصول تولید شده را به 
مراکز خرید و پخش عمده کشور ارسال می کنیم و بر اساس 

بازخورد، سفارش و تولید انبوه انجام می گیرد.

بومبازار فرصت مناسبی برای
 احیای سنت های روستایی

روستای  در 20  “بومبازار”   ، اول  گام  در  این که  بیان  با  وی 
خراسان جنوبی راه اندازی خواهد شد، ادامه داد: این روستاها 

از  تازیان  سرچاه  و  بجد، شکراب  بهدان،   ، محمودآباد  شامل 
شهرستان بیرجند، شوسف نهبندان، سلم آباد سربیشه، قهستان، 
حاجی آباد و هریوند مود، آفریز قائن، شاهرخت و میرآباد زیرکوه، 
روستای درمیان، باغستان سفلی، کرند بشرویه ، مصعبی سرایان، 
برک و نصرآباد خوسف می باشند. به گفته وی جمعه 24 خرداد، 
بومبازار در 14 روستا بازگشایی می شود و در 6 روستای دیگر 
مقدمات کار برای بازگشایی در حال آماده شدن است.موسس 
بومبازار از برپایی بومبازارها فقط در عصرهای جمعه به مدت 

زمان  بهترین  هفته  آخر  کرد:  بیان  و  گفت  ساعت سخن   5
برای جذب مردم شهر به روستاها است ، از طرفی احیای سنت 
های روستایی برای ما اهمیت بسیاری دارد و بومبازار ، فرصت 
مناسبی برای تحقق این منظور است. احسانبخش به شگفتی 
های تولیدات روستاییان اشاره کرد و افزود: در دهسلم نهبندان، 
به وسیله برگ درخت خرما صنایع دستی تولید می شود که با 

کمی بهبود تولید، قابلیت عرضه جهانی و تجاری شدن دارد.

ایجاد ارتباط بین بازارهای روستایی
 خراسان جنوبی با استان های دیگر

وی در ادامه با بیان این که بعد از 6 ماه در بومبازار تولیدات 

کسانی که کیفیت محصول باال، پشتکار و توان تولید انبوه 
دارند،  برای عرضه در سطح جهانی بسته بندی می شوند، 
در  استان  تولیدات  مشابه  گاهی  که  آنجایی  از  کرد:  اضافه 
استانهای دیگر یافت می شود، برای مثال در گلیم، نقش، 
هدف  با  و  کرده  تهیه  بومبازار  خود  را  اولیه  مواد  و  طرح 
قرار  کننده  تولید  اختیار  در  بودن کیفیت محصول  یکدست 
می دهد.موسس بومبازار از تقسیم روستاها به دو بخش مولد 
بازاری  بازاری سخن گفت و خاطرنشان کرد: روستاهای  و 

دارای جمعیت بیش از 100 نفر بوده و فاصله آن ها با شهر 
کمتر از 50 کیلومتر می باشد، همزمان با برپایی بازار در این 
روستاها، فضایی برای گذراندن اوقات فراغت بازدیدکنندگان 
جمعیت  مولد  بازارهای  در  شود.  می  فرآهم  شهرنشینان  و 
کمتر بوده و فاصله بیشتری با شهر دارند اما عالوه بر فعال 
بودن صندوق خرد زنان ، مشارکت و شوق باالیی نیز دارند. 
در همین راستا یا خود برای فروش محصوالت به روستاهای 
در  فردی  اختیار  در  با  را  خود  محصوالت  یا  رفته  بازاری 

روستای بازاری برای فروش قرار می دهند.
احسانبخش از انجام کار مطالعاتی در 12 استان کشور و 200 
بومبازار  جنوبی،  خراسان  بر  عالوه  گفت:  و  داد  خبر  روستا 

کهگیوله  بختیاری،  و  چهارمحال  بلوچستان،  و  در سیستان 
سمنان،  گرگان،  کردستان،  فارس،  لرستان،  بویراحمد،  و 
هرمزگان ، خراسان شمالی و کرمانشاه فعالیت هایی داشته 
روستاهای  بومبازارهای  بین  توان  می  راستا  این  در  است. 
خراسان جنوبی با روستاهای استان های دیگر برای تبادل 
محصوالت ارتباط برقرار کرد.وی ضمن تشکر از همکاری و 
تعامل های استانداری و سازمان جهادکشاورزی خاطرنشان 
کرد: در این مدت متوجه شدم 27 نهاد متولی فعالیت های 

مرتبط با امور روستاییان هستند . خوشبختانه در ارتباط با ما 
ناهماهنگی  اما  نشده  کارشکنی  غیردولتی  بخش  عنوان  به 
موجود بین این نهادها، سرعت کار را کند کرده و باعث شده 
بعد از یک و سال و نیم فعالیت ، فقط 20 روستا آماده راه 
یکه  و  کاری  موازی  گفته وی  به  باشند.  “بومبازار”  اندازی 
باید  و  زند  می  لطمه  کشور  پایدار  توسعه  به  همیشه  روی 
این  بین  را  استانداری هماهنگی یکنواخت  نهادی همچون 
ارگان ها ایجاد کند.احسانبخش همچنین با تاکید بر این که 
آموزش  از  قبل  داد:  ادامه  شوند،  تر  فعال  باید  ها  دهیاری 
مردان و زنان روستا، دهیاری ها آموزش داده می شوند و 

خوشبختانه تاکنون در حد وسع خود همکاری کردند.

بومبازار بهترین مکان برای برقراری
 ارتباط با بازارفروش است

آرزومندان معاون مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی 
نیز با بیان این که بیش از 82 هزار بهره بردار در بخش کشاورزی 
خراسان جنوبی داریم، عنوان کرد: تعداد قابل توجهی از این بهره 
برداران زنان روستایی هستند. وی با اشاره به این که حمایت از 
زنان از وظایف و رسالت های ما است، یادآور شد: در همین راستا 
175 صندوق با سرمایه خرد زنان روستایی و کمک های دولتی در 

استان تشکیل شده است. 
به گفته وی اعضای این صندوق ها از فعاالن ثابت “بومبازارها” 
برای تولید و هم فروش محصوالت هستند. آرزومندان با بیان این 
که این زنان همیشه با مشکل بازار فروش و تولید اندک مواجه 
بودند، خاطرنشان کرد: بومبازار بهترین مکان برای برقراری ارتباط 
با بازارفروش است.  وی با اشاره به این که کار ما ترویج جهاد 
کشاورزی است، ادامه داد: آماده هستیم در جهت افزایش اطالعات 
اعضای صندوق ، آموزش در حوزه تولید، بسته بندی و بازاریابی 
ارائه دهیم.میرزایی مسئول صندوق های خرد زنان روستایی نیز از 
همت و پشتکار باالی این زنان با وجود محدودیت های فراوان 
سخن گفت و افزود:  تا پایان امسال 43 صندوق دیگر با کمک 

صندوق کارآفرینی امید اضافه خواهند شد.

رضایت مردم از بازارهای بومی روستایی

گفتنی است “بومبازار” برای اولین بار در روستای محمودآباد 
بازار  از این  اندازی شد . یکی از شهروندان بیرجندی که  راه 
همچون  متنوعی  محصوالت  کرد:  عنوان   ، داشته  بازدیدی 
گالب، عرقیات محلی ، دوغ و لبنیات محلی، نان های سنتی و 
صنایع دستی عرضه شده بود که با استقبال فراوانی هم رو به 
رو بود. از طرف دیگر خود روستاییان نیز از این بازار ایجاد شده 
رضایت خاطرنشان می دادند. وی خاطرنشان کرد: معتقدم از 
آنجاییکه همه محصوالت طبیعی و سنتی ارائه می شوند، رغبت 
مردم برای خرید محصوالت ارگانیک را بیشتر می کند. به نظر 
می رسد با گسترش فعالیت های “بومبازار” ، مشکل بازار فروش 
تولیدکنندگان روستایی حل می شود. قطعا همکاری و هماهنگی 
نهادهای دولتی دیگر در این زمینه به رونق روستاها و تثبیت 

جمعیت در این مناطق کمک می کند.

“بومبازار” حلقه مفقوده روستا و بازار

پاسخ مسئوالن به پیام شما

نی
سی

: ح
س

عک

در نشست خبری روزنامه آوای خراسان جنوبی مطرح شد:

مردم از بازارهای بومی روستایی رضایت دارند
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نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد : 
    از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به انتخاب تامین کننده واجد صالحیت در مناقصه ای با مشخصات ذیل اقدام نماید:

نام و نشانی مناقصه گذار:  شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند - خیابان پاسدران - پاسداران 30- تلفن  32445590-4
مشخصات پروژه:  خرید و نصب دستگاه های شتابنگار سد مخزنی سیاهو شهرستان سربیشه شامل: خرید، حمل و نصب 3 دستگاه شتابنگار، دو 

سال گارانتی و 15 سال خدمات پشتیبانی مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه.
منابع تامین مالی: طرح عمرانی ساختمان سد سیاهو به شماره 1307003056 و سایر ردیف های اعتباری مرتبط )اسناد خزانه اسالمی(

پ: کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی  مدت پیش بینی انجام خدمات: 5 ماه شمسی
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ 250.000.000 )دویست و پنجاه میلیون( ریال دارای حداقل 3 ماه 

اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه:  تامین کنندگان متقاضی می توانند از تاریخ 1398/03/23 تا ساعت 19 مورخ 1398/03/27 

جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس setadiran.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/04/10 خواهد بود.

تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکات: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/04/10 در محل شرکت آب منطقه ای خراسان 
جنوبی خواهد بود.

مدارک الزم برای دریافت اسناد:  الف: فیش واریزی به مبلغ 545.000 )پانصد و چهل و پنج هزار( ریال )شامل 500.000 هزار ریال بابت هزینه 
اسناد و 45.000 ریال بابت ارزش افزوده( که باید به حساب شماره 4001107404019618 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام شرکت 

آب منطقه ای خراسان جنوبی از طریق سامانه ستاد بصورت الکترونیکی پرداخت گردد. 
ب: عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت

شناسه آگهی 499555

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
»آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي«

برابر آراء شماره 139860308002000050 و 139860308002000051 و کالسه شماره های 1397114408002000028 و 1397114408002000027 مورخ 1398/02/11 صادره 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بخش 11: قطعه مفروزه 
مزرعه  اراضی عبدالرحمتی پالک 1577- اصلی آقای محمدحسین پری نژاد فرزند محمدعلی به شماره ملی 0888988990 قاین در ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 2820.39 مترمربع در 
قسمتی از پالك 1577- اصلی )ردیف 35 فرعی( واقع در اراضی عبدالرحمتی خریداری شده از محل مالکیت پدرش که ردیف 35 فرعی به نام ایشان معرفی شده و در تصرف دارد. قطعه مفروزه مزرعه  فرخ 
آباد پالک 1589- اصلی آقای محمود کاهی فرزند زین العابدین صادره از قاین به شماره شناسنامه 2398 و کد ملي 0889851751 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت 212.80 مترمربع 
در قسمتی از پالك 26 فرعی واقع در فرخ آباد- انتهای کوچه فرخ آباد 6 خریداري شده )مع الواسطه( از خانم زهرا مقنی. خانم اکرم نادی فرزند اسداله صادره از قاین به شماره شناسنامه 0880020458 و کد 
ملي 0880020458 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت 212.80 متر مربع در قسمتی از پالك 26 فرعی واقع در فرخ آباد- انتهای کوچه فرخ آباد 6 خریداري شده )مع الواسطه( از خانم 

زهرا مقنی.  بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/03/07     تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/03/23     علی صفایی فر -   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

در هجدهمین سالروز تاسیس شرکت بیمه آتیه سازان حافظ مصاحبه 
ای با مدیر آتیه سازان حافظ شعبه استان خراسان جنوبی، سرکار 
خانم مبینا قهستانی صورت گردید. ایشان در خصوص این شرکت 
گفتند: شرکت بیمه آتیه سازان حافظ وابسته به سازمان بیمه سالمت 
ایران در 23خرداد ماه سال 1380 با هدف ارتقاء سطح سالمت از 
طریق گسترش خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی بیمه گزاران 

تاسیس گردید و اکنون جزء تخصصی ترین شرکت های ارائه خدمات بیمه درمانی مکمل می باشد.
در استان خراسان جنوبی نیز برای اولین بار در یکم مهر ماه سال 1386 در قالب نمایندگی ویژه شروع 
به فعالیت نمود که در جهت ارائه خدمات بیشتر به بیمه شدگان استان در 27 مهرماه سال 1387 

تبدیل به شعبه گردید.
این شعبه اکنون با وجود 2 نمایندگی ویژه، یک نمایندگی عادی و همکاری سه دفتر پیشخوان دولت 
در حال پوشش حدود 69120 نفر بیمه شده در سطح استان می باشد. همچنین طرف قرارداد با 
67 مرکز درمانی اعم از بیمارستان، مرکز پزشکی هسته ای، مرکز فیزیوتراپی، درمانگاه، آزمایشگاه و 

داروخانه می باشد.
بیمه گزاران طرف قرارداد با این شرکت شامل سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان بازنشستگان و 
مستمری بگیران تامین اجتماعی، بیمه طالیی فرهنگیان، سازمان حمل و نقل داخلی کاالی کشوری، 
جهاد دانشگاهی و ... می باشد. هم اکنون با راه اندازی سامانه جدید، بیمه شدگان صندوق بازنشستگی 
کشوری و آموزش و پرورش می توانند جهت دریافت معرفی نامه به مرکز درمانی طرف قرارداد با ارائه 

کارت ملی مراجعه نمایند و نیازی به مراجعه به شعبه یا نمایندگی ها نمی باشد.
همچنین به زودی نوید برقراری بیمه تکمیلی انفرادی به هم استانی های گرامی می دهیم که 
متقاضیان این نوع بیمه می توانند با مراجعه به این شعبه و شعب سراسر کشور جهت برقراری بیمه 

تکمیلی انفرادی اقدام نمایند.
این شرکت با راه اندازی سامانه تماس با مشتریان به شماره 75013 آماده پاسخگویی به 

انتقادات و پیشنهادات بیمه شدگان محترم می باشد .

سالروز تاسیس شرکت آتیه سازان حافظ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بيرجند
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860308001000986- 1398/02/31  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 مهدی محمدپور فرزند حسین 
به شماره شناسنامه 21 صادره از بیرجند و شماره ملی 0652636403 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین و محوطه متصل مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 4980 مترمربع قسمتی از پالك 6 فرعی از 29- اصلی بخش 9 بیرجند از محل مالکیت آقای حسین رسول زاده و 
غیره محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/3/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/23     علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تثبيت حدود پالک 1۸ 
فرعی از ۸۲۴- اصلی بخش ۲ بيرجند

به  نوفرست  قدیری  عزیزاله  آقای  اینکه  به  نظر 
وکالت از طرف بهروز قدیری نوفرست مالک سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك 18 فرعی از 824- اصلی بخش 2 بیرجند 
خواستار طول و متراژ و تثبیت حدود ششدانگ پالك مذکور 
را نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی به مالکین مجاور وجود 
نداشته مراتب را به کلیه مالکین پالك فوق اعالم که در روز 
دوشنبه مورخ 1398/4/24 ساعت 10 صبح در محل این واحد 
ثبتی یا محل وقوع ملک به آدرس روستای نوفرست حاضر گردند 

ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند



موفقیت و انرژی

افسردگی

برای کسب موفقیت صبور باشید

احساسات بی ثمر و بی فایده ای مانند خشم، حسادت و 
رنجش جایی در تالش های مستمر و قابلیت های تان 
بهتر  برای  ندارند.هرچه  موفقیت  به  رسیدن  برای 
خاطر  به  باشید،  مشتاق تر  دیروز  به  نسبت  شدن 
احساس موفقیت می کنید.  بیشتر  پیشرفت های تان 
هنگامی که برای پیشرفت و به پایان رساندن کاری 
سرسختانه تالش می کنید، در بند بند وجودتان حس 
لذت بخش موفقیت را احساس می کنید؛ هر زمان که 
به گذشته و نقطه ی شروع تان نگاه می کنید و متوجه  
کنونی تان  جایگاه  به  رسیدن  برای  که  خیزهایی 

برداشته اید می شوید، موفقیت را حس می کنید.
تنها هنگامی که معنای موفقیت برای تان آشکار شود 
می توانید برای دستیابی به آن به طور پیوسته و بر 

پایه ی خواسته ها و انتظارات تان قدم بردارید.

حرف هایی که نباید 
به فرد افسرده بزنید

ما نمی توانیم به درستی درک کنیم در وجود یک فرد 
مبتال به افسردگی چه می گذرد. بنابراین نباید وضعیت 
وی را زیر سئوال ببریم و یا تالش کنیم بیماری او را 
کم اهمیت جلوه دهیم. گاهی بهتر است به جای گفتن 
بعضی حرف ها، از فرد افسرده دور باشیم، چون ممکن 
است شرایط وی را بدتر کنیم. در واقع نباید دلسوزی 
بیجای ما در مورد یک فرد افسرده، به قول معروف 
دوستی خاله خرسه باشد. یادتان باشد هیچ راه حل 
سریعی برای برطرف کردن و درمان افسردگی وجود 
ندارد. اینکه فرد افسرده را مجبور کنید که با سرعت 
تغییر کند، می تواند منجر به تشدید بیماری وی شود.

یادتان باشد که شرایط روحی، افکار و رفتار یک فرد 
افسرده تحت کنترل خودش نیست. هر چه افسردگی 

فرد بیشتر باشد، این مشکالت نیز بیشتر می شود.
بنابراین اعمال فشار برای مجبور کردن وی به تفریح 
یا مسافرت و غیره، در حالی که انرژی کافی برای این 

کار را ندارد، نمی تواند کارساز باشد.
افرادی که از افسردگی رنج می برند، دچار افکار روان 
پریش و نامعقولی هستند. اگر تالش کنید که آنها را با 
افراد دیگری که در شرایط بدی هستند مقایسه کنید، 
وضعیت آنها را بدتر خواهید کرد. اگرچه تالش تان 
برای روحیه دادن به فرد افسرده قابل تحسین است، 
اما متاسفانه چنین تالشی کمکی به وی نخواهد کرد.

در دنیای یک فرد افسرده همه چیز رنج و ناامیدی 
است و فقط با کمک پزشک متخصص می شود 
این وضعیت رنج آور را به پایان رساند. این مسئله 
نیز نیاز به زمان دارد. گفتن اینکه فردا پس فردا 
مبتال  فرد  به  کمکی  تنها  نه  شوی  می   خوب 
نمی کند، بلکه با مشاهده عدم تغییر در وضعیتش 

حاالت وی را بدتر خواهد کرد.

پوستمان را الیه برداری
 بکنیم یا نه؟

پوست بدن انسان به طور طبیعی به ترشح نوعی چربی 
می پردازد که وظیفه محافظت از پوست در برابر اشعه های 
مضر خورشید و دیگر عامل های مضر را بر عهده دارد و 

الیه برداری بیش از اندازه به این الیه چربی آسیب وارد 
می کند و سبب افزایش واکنش پذیری پوستی و بروز چین 
و چروک می شود.کارشناسان توصیه می کنند در صورتی 
که دچار مشکل خشکی و سوزش پوست در اثر کرم های 
الیه بردار و پماد های موضعی درمان آکنه شده اند به مدت 

چند هفته به پوست خود استراحت دهند.  

حتی اگر یک بار قندتان باال بود
 به پزشک مراجعه کنید

بیماران دیابتی در صورتی که قند خون شان کنترل شده 
نباشد بهتر است هر ۲ تا ۳ ماه یک بار به پزشک مراجعه 
کنند تا در صورت لزوم دوز دارو برای آنها تغییر داده شود. 

اما برای بیمارانی که قندشان تحت کنترل است فاصله 
بین هربار ویزیت را می توان طوالنی تر کرد و برای مثال 
هر ۴ تا ۵ ماه یکبار به پزشک مراجعه کرد. همچنین اگر 
فرد دیابت نداشته باشد و یک بار با استفاده از دستگاه قند 
خون متوجه شود قندش باالتر از حد طبیعی است باید 

حتما به پزشک مراجعه کند.

نمک خاصیت انگل زدایی 
و میکروب زدایی ندارد

شستشو  در  نمک  از  استفاده  روش،  ترین   عمومی 
میکروب  و  زدایی  انگل  خاصیت  نمک  باشد  می 
زدایی ندارد اما توانایی بسیار خوبی برای خارج کردن 

 سموم آفت کش سطحی از سبزی ها و میوه ها دارد. 
غوطه وری سبزی ها و میوه ها در آب نمک به عنوان 
یک ترکیب بی ضرر برای خروج سموم آفت کش بسیار 
مفید است، توصیه می شود میوه ها وسبزی ها قبل از 
مصرف حدود 10 دقیقه در آب نمک غوطه ور شود میوه 

ها عموما نیازی به انگل زدایی و ضد عفونی ندارند.

مصرف روزانه این میوه
 از بیماری های قلبی پیشگیری می کند

افرادی که به طور مرتب بلوبری مصرف می کنند، با 
کاهش ریسک ابتال به مشکالتی نظیر دیابت نوع۲ و 
بیماری قلبی عروقی مواجه هستند. بلوبری حاوی مقادیر 

باال ترکیبات طبیعی موسوم به آنتوسیانین ها است، که 
مسئول رنگ قرمز و آبی در میوه ها هستند. تیم تحقیق 
دریافت مصرف روزانه 1۵0 گرم بلوبری ریسک بیماری 
قلبی عروقی را بین 1۲ تا 1۵ درصد کاهش می دهد. 
مصرف روزانه یک فنجان بلوبری )1۵0 گرم( موجب 

بهبود سالمت قلب و عروق می شود.

بادام تمام ویتامین ها و مواد معدنی
 الزم برای موی شما را داراست

تقریبا تمام ویتامین ها و مواد  برای  بادام موقعیتی 
معدنی الزم برای بهبود وضعیت موی شما به شما 
می دهد.  بادام دارای منیزیم و روی است. ویتامین 

باعث  که  است  اکسیدانی  آنتی  خواص  دارای   E
 کاهش استرس اکسیداتیو و ایجاد موی مستحکم 
می شود. و در نهایت، ویتامین B باعث ضخیم تر شدن 
موها می شود و یک درخشش طبیعی ایجاد می کند.در 
ضمن، استفاده از روغن بادام به پوست سر شما می تواند 

از شوره سر جلوگیری کند.

برای اینکه جوان بمانید باید ۴ دقیقه رکاب بزنید، زیرا دوچرخه سواری روند پیری را کند سازد. به طور کلی تمرینات کوتاه 
مدت با شدت باال باعث می شود تخریب سلول ها در اثر گذر عمر روند عکس به خود بگیرد. به این ترتیب روند پیری 
را به شدت کند می کند. بسیاری از افراد فکر می کنند بهترین ورزش این است که با دوچرخه، مسیرهایی طوالنی را 
بروند یا دست کم در باشگاه، نیم ساعت روی دوچرخه ثابت پدال بزنند. تحقیقی که انجام شده، نشان می دهد که تنها 
چهار دقیقه رکاب زدن با سرعت باال و پس از آن سه دقیقه رکاب زدن معمولی، اگر در هفته 1۲ بار تکرار شود کافی 
است. البته 90 دقیقه پیاده روی روی تردمیل هم نیاز است.تمرینات با شدت باال و کوتاه مدت، بهتر از دوچرخه سواری 
طوالنی در کاهش پیری کمک می کنند. این تمرینات باعث می شوند که بیماری هایی مانند نارسایی قلب یا سرطان 
به تعویق بیفتند. این تمرینات همچنین باعث افزایش آمادگی جسمانی، کاهش چربی بدن و مبارزه با دیابت می شوند.

با افزایش سن ریسک بروز مشکالت بینایی افزایش می یابد، اما به گفته متخصصان با انجام برخی کارها می توان 
سالمت چشم ها را حفظ کرد. تا سن ۶۵ سالگی اکثر افراد دچار برخی بیماری های مرتبط با چشم و بینایی می شوند. 
اما درمان زودهنگام بسیاری از این مشکالت می تواند روند کاهش بینایی را کاهش داده یا متوقف نماید و یا حتی بینایی 
عادی را برگرداند. تا سن ۴0 سالگی معاینه کامل از سالمت چشم داشته باشید چراکه عالئم اولیه بیماری یا تغییر در 
بینایی در این زمان و بدون هیچ عالمتی آغاز می شود. آگاهی از سابقه خانوادگی ابتال به بیماری های چشمی مهم است 
چراکه برخی بیماری های چشمی ارثی هستند. رژیم غذایی کم چرب و سرشار از میوه، سبزیجات و غالت کامل به حفظ 
بینایی کمک می کنند. مواد خوراکی مناسب برای حفظ سالمت چشم عبارتند از مرکبات، روغن های گیاهی، مغزیجات 

آجیلی، سبزیجات پربرگ سبز تیره، و ماهی های آب های سرد نظیر خال مخالی، سالمون و ماهی کاد.

شیوه های حفظ سالمت چشم هابرای جوان ماندن فقط 4 دقیقه رکاب بزنید

از آنچه می خوریم تا آنچه انجام می دهیم  تاثیر زیادی بر طول 
عمرمان دارد. اما چه کنیم که 100 سال زنده بمانیم؟ اگر شما هم 
دوست دارید که شمع 100 سالگی تان را فوت کنید، نکاتی که در 

ادامه برایتان آورده ایم را رعایت کنید.
حتما شنیده اید که خوردن میوه و سبزیجات واجب است، اما آیا 
می دانستید که نادیده گرفتن آن ها منجر به مرگ زودرس می شود. 
اگر می خواهید که عمر بلندی داشته باشید، حتما مقدار مصرف میوه 

و سبزیجات خود را افزایش دهید.
برای دوران بازنشستگی خود یک برنامه ریزی دقیق داشته باشید، 
اما این که آن دوران را نادیده بگیرید هم عاقالنه به نظر نمی رسد. 

در واقع شما باید هدفی در سر داشته باشید تا انگیزه تان را حتی در 
دوران پیری از دست ندهید. این هدف می تواند کاری یا حتی جنبه 
سرگرمی داشته باشد. به عنوان مثال اگر به موسیقی عالقه دارد، 

سازی را یاد بگیرید و آن را تا دورانی پیری کنار نگذارید.
حتما می دانید که استرس زیاد، خطر ابتال به بیماری های قلبی 
را در شما باال می برد و  در عمرتان می کاهد. اما حقیقت این 
است که ما هیچ گاه از استرس خالصی نمی یابیم، از این رو 
باید به دنبال راهی برای مقابله با آن باشیم. مدیتیشن یکی از 
تاثیرگذارترین روش هایی ست که تاثیرات منفی استرس را از 
بین می برد، اما اگر به دنبال راهی ساده تر هستید، می توانید با 

تنفس درست استرس را از خودتان دور کنید. روی یک صندلی 
بنشینید و به هیچ چیز فکر نکنید. سپس با تمرکز دم و بازدم 
عمیق بکشید. پس از چند دقیقه می بینید که چقدر این حرکت بر 

کاهش استرس شما موثر بوده است.
نشستن زیاد مانند سیگار کشیدن است. مطالعات نشان داده که 
نشستن زیاد مثل نیکوتین کشنده است؛ بنابراین اگر بخواهید 
که 100 سال زندگی کنید، باید از مقدار نشستن تان بکاهید و 
به فعالیت تان بیفزایید. مثال افرادی که در مواقع بیکاری ساعت ها 
جلوی تلویزیون می نشینند و هیچ فعالیتی ندارد، حدود  19 درصد 

بیش از آن هایی که فعالیت دارند، در معرض خطر مرگ هستند.

چگونه صد سال زندگی کنیم؟

آیه روز

و]لی[ کسانی که دانش و ایمان یافته  اند می  گویند قطعا شما ]به موجب آنچه[ در کتاب خدا]ست[ تا روز 
رستاخیز مانده  اید و این روز رستاخیز است ولی شما خودتان نمی  دانستید. سوره الروم/ آیه ۵۶

سخن روز

کسی که همیشه همرنگ جماعت می شود،معموال فراتر از آن ها پیش نمی رود،کسانی که تنها مسیری را طی 
می کنند،احتماال به جاهایی می روند که کسی قبالدر آنجا نبوده  است. انیشتین
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شماره ۴۳۷۰                        

۸۱۲
۱۷۳۶4

۶۹
۳

۹4۷۸
۳

۷۸
۸۵۱۷۳

۸4۵
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.

۱۸۶۳۲۹۷۵4

۹۲4۷۱۵۸۳۶

۷۵۳4۸۶۱۹۲

۸۹۲۱۳۷4۶۵

۶4۷۸۵۲۹۱۳

۵۳۱۹۶4۲۷۸

۲۷۸۵۹۳۶4۱

۳۶۹۲4۱۵۸۷

4۱۵۶۷۸۳۲۹

جدول سودکو

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 

۵/۵ و ۶/۵ متر

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

فروش انواع نشاء  گوجه ، بادمجان فلفل و غیره    0۹1۵۷۲1۲۳۵۹ 
0۹۳۶۴۷۸۲۶0۵ -0۹۳۶۴۷۸۲۵0۶

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

زمین کشاورزی واقع در 
روستای خراشاد

 به فروش می رسد
۵۳۴0۹1۵00۸0
0۹1۵۶۴۹۴۲۲۶

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
0۹1۵۵۶۵۸۲۶۸ - 0۹1۵۶۶۹۳۵1۵ 

نقد و اقساط

به یک نفر خانم طراح 
آشنا به فتوشاپ جهت کار

 در روزنامه نیازمندیم.
تلفن تماس:

 ۳۲۲۲۴۵۸۲ 
داخلی ۲01

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

سامورایی در برلین
1۴:۳01۶:1۵۲۲:۴۵شروع سانس

تگزاس ۲
1۷:۴۵۲1:1۵شروع سانس

۳۲۴۳۵۶۸۶ - 0۹۳۶۵۲۳۷01۴-0۹1۵۷0۶۳۲۲0 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

۱ د
00 ) مدرن برتر(

سرویس کولر در اسرع وقت 
0۹۱۵0۹0۲۹۹۳

به تعدادی برقکار ماهر و نیمه ماهر 
)ساختمان( نیازمندیم.

0۹۳۹1۵۳۸111

به یک فروشنده خانم به صورت
 پاره وقت نیازمندیم.

0۹1۵۷۵۵۳۴1۳ - ۳۲۴۳۹10۵
به چند نفر خانم )آشپز و ظرفشوی( و یک 
آقا )سالن دار( برای رستوران نیازمندیم.  

0۹۳۶۳۶۵۴۷۴۶ - ۳۲۳۴۲۳1۵

به تعدادی نیروی ماهر نقاش 
ساختمان نیازمندیم.
0۹0۳0000۶۷۵

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

0۹۱۵۹۶۱۸۵۸۱ 
فاروقـی

فروشگاه بزرگ ارزان سرا
انواع لوازم کادویی و بلورجات

فقط ۵ هزار تومان
آدرس: روبروی انقالب 10

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   

0۹۱۵۶۶۵۵0۵4 - مهدی برگی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه

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 ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۹- ۹۸/۲/۱۶ هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب رمضانی پور فرزند حاجی  
محمد حسین به شماره شناسنامه ۸۵  صادره از بیرجند دریک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۱۵۰۳ مترمربع قسمتی از پالک ۱۶۴۱ 
فرعی از ۱۱۰۵ - اصلی بخش ۲ سربیشه واقع در شهر مود خریداری از وراث مالک رسمی خانم ها حوراء مودی و معصومه قالسی 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: 98/3/8                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/23
محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

آگهی مزایده اموال غیر منتول نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده های اجرایی به شماره ۹۷۱۰۰۳ و ۹۷۰۹۷۲ محکوم علیه شرکت خاور پیشه محکوم است به 
پرداخت مبلغ ۱/۵۵۹/۸۸۳/۸۲۰ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای علی حسینی و پرداخت مبلغ 

۹۴/۹۶۸/۹۲۴  ریال بابت حق األجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی ۵۰۳۶ فرعی از ۱۵۵۴ 
اصلی بخش دو بیرجند واقع در خیابان آزادی قطعه چهارم به مساحت  عرصه برابر سند مالکیت ۱۰۵  مترمربع و مساحت اعیان زیر 
زمین به مساحت ۱۰۵ متر مربع انباری، طبقه اول به مساحت ۱۱۰/۶۰ متر مربع تجاری، طبقه اول به مساحت ۱۱۰/۶۰ متر مربع دفتر 
کار، طبقه دوم  خرپشته به مساحت ۱۴/۵۴  متر مربع ) کاربری ملک تجاری( به مبلغ ۹/۶۴۸/۰۰۰/۰۰۰  ریال کارشناسی شده است، از 
طریق مزایده  در روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲ 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  نابرده 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 تمایل به عهده خریدار خواهد بود.

آدینه - مدیردفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه

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 ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۹- ۹۸/۲/۱۶ هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب رمضانی پور فرزند حاجی  
محمد حسین به شماره شناسنامه ۸۵  صادره از بیرجند دریک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۱۵۰۳ مترمربع قسمتی از پالک ۱۶۴۱ 
فرعی از ۱۱۰۵ - اصلی بخش ۲ سربیشه واقع در شهر مود خریداری از وراث مالک رسمی خانم ها حوراء مودی و معصومه قالسی 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: 98/3/8                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/23
محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه
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خبر ویژه

این  روستای  هفت  راه  گفت:  درمیان  فرماندار   *
شهرستان با اعتبار بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در 

دست ساخت است.
*مدیر حفاظت محیط زیست زیرکوه گفت: با تالش 
و هوشیاری ماموران نیروی انتظامی پاسگاه آهنگران، 
چهار قطعه پرنده هوبره قاچاق از یک دستگاه موتور 

سیکلت در این شهرستان کشف شد.
*معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی از خرید 
تضمینی دو هزار و ۶۸۰ تن گندم از کشاورزان خبر داد.

* به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی  در اجرای طرح 
نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان موسوم به طرح ضیافت 
۹۸ توسط اداره کل تعزیرات حکومتی ۱۵۵ بازرسی 
مشترک با ۴۰ اکیپ صورت گرفته و متخلفان به ۴۳۸ 

میلیون ریال محکوم شدند.
* رئیس جهاد دانشگاهی گفت: با توجه به تفاهم نامه 
سه جانبه، طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار 

توسط جهاد دانشگاهی در استان اجرا می شود.
* به گفته معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 2۵۰ 
فرصت شغلی جدید در 2 ماه گذشته برای نیازمندان ایجاد شد.
* 7 طرح جهاد کشاورزی در دومین روز از هفته جهاد 

کشاورزی در شهرستان نهبندان به بهره برداری رسید.
گفت:  طبس  زیست  محیط  حفاظت  اداره  *رئیس 
شکارچیان متخلف در شهرستان طبس به سه ماه بذر 

پاشی و ساخت سه آبشخور محکوم شدند.

اخبار کوتاه

خراسان جنوبی  میزبان دوباره     همایش  
جهانی کویر لوت در سال 1406 

 
های  دانشگاه  روئسای  مشترک  نشست  کاری- 
دایمی  دبیرخانه  و  بلوچستان  و  سیستان  بیرجند، 
رضایی  با حضور  لوت  بیابان  المللی  بین  همایش 
رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان و خامسان رئیس 
دانشگاه بیرجند و مجیدی رئیس اولین همایش بین 
المللی بیابان لوت در دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی 
برگزار شد.مجیدی  در گفتگو با خبرنگار آوا عنوان 
کرد:  در این نشست مقرر شد دومین همایش جهانی 
کویر لوت در استان سیستان و بلوچستان برگزار شود. 
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان 
جنوبی و رئیس اولین همایش بین المللی بیابان لوت 
با یادآوری اینکه  در اردیبهشت امسال در خراسان 
جنوبی اولین همایش  با استقبال بسیار خوبی برگزار 
شد، افزود: مقرر شده است این همایش هر دوسال 
یکبار در یکی از استانها برگزار شود و بعد از سیستان و 
بلوچستان نوبت به استان کرمان در ۴ سال آینده می 
رسد. وی خاطر نشان کرد: دبیرخانه دائمی همایش 
کویر لوت در دانشگاه بیرجند مستقر می شود و مقرر 
شد در اسرع وقت تشکیل دبیرخانه همایش دوم در 
دانشگاه سیستان و بلوچستان در دستورکار قرار گیرد 
و با دبیرخانه دایمی همایش همکاری نزدیک داشته 
مقدمات  کردن  فرآهم  به  اشاره  با  مجیدی  باشند. 
تشکیل کنسرسیوم بیابان لوت با حضور استانداران سه 
استان خراسان جنوبی ، سیستان وبلوچستان و کرمان، 
روئسای سه دانشگاه مادر مراکز سه استان ، مدیران 
کل میراث سه استان ، روئسای اتاق های بازرگانی 
سه استان ، روئسای کمیسیونهای گردشگری اتاقهای 
سه استان را از موضوعات این جلسه عنوان و افزود:  
برگزاری شورای سیاستگذاری همایش دوم با حضور 
مسئوالن و مدیران استان و نمایندگان دبیرخانه دایمی،  
استمرار فعالیت شکل گرفته در شبکه های اجتماعی 
و همکاری در تقویت سایت دبیرخانه دایمی همزمان 
با راه اندازی سایت همایش دوم از دیگر مصوبات 
این نشست بود. رئیس دانشگاه بیرجند هم با اشاره 
به اینکه  مکان دومین همایش بین المللی در دانشگاه 
سیستان و بلوچستان یا کرمان باشد  ابراز امیدواری 
کرد:  طبق برنامه ۱۰ ساله در سال ۱۴۰۶ چهارمین 
همایش را مجدد در دانشگاه بیرجند شاهد خواهیم بود. 
خامسان  افزود:  گردشگری در کنار سایر حوزه ها از 
جمله صنعت و کشاورزی می تواند با کمترین سرمایه 
گذاری و ایجاد اشتغال به پایداری جمعیت و توسعه 
استان کمک کند. وی با بیان اینکه  خراسان جنوبی 
موهبت هایی دارد که نسبت به سایر استان بی نظیر 
است  ادامه داد: لذا مسئوالن هم باید دیدگاه ویژه ای 
داشته باشند که از این طریق بتوانیم به ثبات جمعیت و 
توسعه منطقه کمک کنیم. ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

حوادث

 دیدار نماینده ولی فقیه 
با دو خانواده شهید

غالمی-آیت ا... عبادی سه شنبه شب در دیدار با خانواده 
شهیدان یحیی ساقینی و حسین گرامی با اشاره به 
جایگاه شهید از دیدگاه اسالم گفت : شهادت توفیق 
الهی است که نصیب هرکسی نمی شود و رسیدن به 
این توفیق الهی در گرو اخالص و تقواست. وی افزود: 
باید از وصایای شهدا در همه امور زندگی درس بگیریم 
و در راه تحقق آن تالش کنیم که این همواره راه 
گشای مسائل زندگی خواهد بود .شهید یحیی ساقینی 
۴ خرداد ۱۳۶۱ درمنطقه عملیاتی خرمشهر در عملیات 
بیت المقدس بر اثر اصابت ترکش و  شهید حسین 
گرامی  2۳ دی ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی شلمچه به 

درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
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برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 در دانشگاه بیرجند 

غالمی-آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ پایان هفته جاری همزمان با سراسر کشور در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی 
دانشگاه بیرجند، در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته صبح و عصر امروز 2۳ خرداد ۳۸۵۰ داوطلب و صبح جمعه 2۴ خرداد ۹۸  نیز 22۰7 نفر داوطلب ورود به مقطع کارشناسی 

ارشد از سراسر استان در حوزه آزمون دانشگاه بیرجند به رقابت می پردازند.از مجموع ۶۰۵7 نفر داوطلب حوزه آزمون دانشگاه بیرجند 2۸۰7 نفر زن و ۳2۵۰ نفر مرد هستند.

 بیش از ۲1 کیلوگرم شیشه 
در قاین کشف شد

فرمانده انتظامی استان گفت: 2۱ کیلو و ۹۰۰ گرم 
شیشه توسط ماموران انتظامی در شهرستان قاین کشف 
شد.سردار شجاع افزود: مأموران انتظامی فرماندهی 
انتظامی شهرستان قاینات هنگام کنترل خودروهای 
طرف  به  که  مسافربری  اتوبوس  یک  به  عبوری 
شهرهای مرکزی کشور در حرکت بود مشکوک شدند 
و خودرو را برای بازرسی متوقف کردند.وی اظهار کرد: 
مأموران در بازرسی از خودرو 2۱ کیلو و ۹۰۰ گرم شیشه 
که به طرز بسیار ماهرانه ای در داخل خودرو جاساز شده 
بود کشف کردند.سردار شجاع گفت: در این رابطه یک 
اتوبوس توقیف و چهار سوداگر مرگ دستگیر و متهمان 
با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

چرا سیالب جاری شد؟

عوامل و مشکالت سیل های اخیر استان خراسان 
جنوبی با حضور جمعی از مسئوالن واکاوی شد و 
کمبودها، نقاط ضعف و قوت در روند امدادرسانی ها 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش تسنیم، 
و  امداد  تخصصی  کارگروه  نخستین  در  شهریاری 
نجات  و  امداد  کمیته  و  آموزش همگانی  و  نجات 
کارگروه عمرانی و تاسیسات با اشاره به اخطارها و 
اطالع رسانی های به موقع توسط دستگاه های مسئول 
اظهار کرد: این اطالع رسانی به موقع سبب شد تا 
کمترین تلفات جانی در حوادث سیل و آبگرفتگی 
را داشته باشیم. به دنبال این بارندگی ها به 7۰۰ نفر 
امدادرسانی شد و ۴7۰ نفر از اهالی روستای شیرگ در 
۹۸ چادر هالل احمر اسکان یافتند. شهریاری با اشاره 
به مشکالت پیش روی روند امدادرسانی در شیرگ 
بیان کرد: خانه های روستایی این منطقه دو طبقه بوده 
که درطبقه اول دام و احشام نگهداری می شود و به 
دنبال جاری شدن آب و آبگرفتگی این منازل، گل و 
الی زیادی در منازل جمع شده که توان دستگاه ها 
و کف کش های هالل احمر را کاهش داده بود.وی 
خسارت های وارده به ماشین آالت و تجهیزات امدادی را 
بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: به منظور حفظ 
آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی، تامین اعتبار خرید 
اقالم و تجهیزات خسارت دیده از طریق استانداری 
خراسان جنوبی و جمعیت هالل احمر کشور مورد انتظار 
و پیگیری است.  وی با اشاره به ساخت و سازهای 
غیرمجاز درحریم رودخانه ها بیان کرد: خشکسالی های 
چند ساله احترام به حریم رودخانه ها را در روستاها و 
شهرها به فراموشی سپرده که چالش جدی است.

شهریاری خواستار گسترش فرهنگ خود امدادی و بیمه 
کردن منازل مسکونی و وسایل موجود در خانه ها شد و 
افزود: باید نقاط قوت و ضعف های موجود در سیل های 
شود. بررسی  تخصصی  میزگردهای  قالب  در  اخیر 

۸.۵ تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای 
انواع مواد  به ۸.۵ تن  تاکنون قریب  سال جاری 
مخدر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال 
مهر،   گزارش  دارد.به  افزایش  درصد   ۱۱ گذشته 
حاشیه  در  چهارشنبه  ظهر  شجاع  مجید  سردار 
مراسم تکریم و معارفه معاون فرماندهی انتظامی 
خراسان جنوبی با اشاره به فرا رسیدن ایام تعطیالت 

تابستانی بیان کرد: با آغاز مسافرت های تابستانی 
پلیس همواره توصیه هایی به رانندگان و مسافران در 
راستای جلوگیری از سرقت ها و تصادفات داشته که 
می طلبد مورد توجه قرار گیرد.وی با اشاره به حوادث 
جاده ای بیان کرد: متاسفانه علی رغم اقدامات انجام 
شده، از ابتدای سال جاری شاهد افزایش تلفات به 
خصوص در جاده ها هستیم.سردار شجاع با بیان 

اینکه عمده تصادفات ناشی از خطای انسانی است، 
اظهار کرد: خطای انسانی باعث افزایش ۴۰ درصدی 

فوتی های تصادفات در سال جاری شده است.
سوی  از  قوانین  و  مقررات  رعایت  عدم  وی 
رانندگان را علت اصلی بروز تصادفات سال جاری 
در  انسانی  خطاهای  از  بخشی  گفت:  و  دانست 
بروز تصادفات و واژگونی ها، خستگی و خواب 

آلودگی و تردد در ساعات بد است.
 معاون  اجتماعی فرماندهی انتظامی

 خراسان جنوبی معرفی شد
همچنین  باحضور مسئوالن در مراسمی از زحمات 
سرهنگ محمدرضا سرفرازی قدردانی و سرهنگ 
علی اکبر حیدری به عنوان معاون  اجتماعی فرماندهی 

انتظامی استان خراسان جنوبی معرفی شد.

پایان دوره قبوض کاغذی در شرکت برق 
محمودآبادی - از تیر امسال قبض کاغذی چاپ نمی 
شود و قبوض برق الکترونیکی بر روی وب سایت 
شرکت در دسترس مردم است و یا اینکه شناسه قبض 

به مشترکان پیامک می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
در نشست خبری با اصحاب رسانه پیرامون مدیریت 
مصرف و الکترونیکی کردن قبوض برق، گفت: این 
موضوع تا مهر به طور کلی عملیاتی خواهد شد و دیگر 

هیچ قبض کاغذی نخواهیم داشت.
محمد ابراهیم شرکاء با اشاره به وجود ۳۹ شرکت 
هزار  استان ۳۶۰  در  در کشور، گفت:  برق  توزیع 
تاسیسات  و  شبکه  کیلومتر  هزار  و 2۰  مشترک 
برق داریم. وی با تاکید بر اینکه شرکت توزیع برق 

خراسان جنوبی وظیفه سرویس، تعمیر و نگهداری 
افزود:  دارد،  برعهده  را  استان  برق  های  شبکه 
خراسان  در  حوادث  اثر  بر  خاموشی  خوشبختانه 
جنوبی بسیار کم بوده و در حادثه سیل ابتدای امسال 
شبکه توزیع برق استان نیز خسارت خاصی ندیده 
است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
جنوبی با بیان اینکه از سال گذشته با اکیپ های 
عملیات خط گرم قطعات تعویض و بدون خاموشی 
سرویس شبکه برق انجام شد، ادامه داد: در سال ۹۶ 
شرکت برق در میز خدمت و جشنواره شهید رجایی و 

الکترونیکی رتبه نخست را کسب کرد.
 شرکاء با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق خراسان 
جنوبی 2۴ خدمت کددار را به مردم ارائه می دهد، 

عنوان کرد: اکنون خدمات الکترونیکی به مردم ارائه 
می شود و هدف ما حذف مراجعه حضوری مردم به 
ادارات است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی با بیان اینکه اوج بار مصرف را باید 
مدیریت و به ساعات کم باری منتقل کنیم چرا که 
این امر منافع ملی و کاهش سرمایه گذاری را به 
دنبال دارد، افزود: مردم باید در اوج بار با کاهش 
مصرف تالش کنند مصرف برق خود را به ساعات 

کم بار منتقل کنند. 
شرکاء با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی در مصرف 
برق، گفت: یکی از مصارف برق در بخش سرمایشی 
است که مردم می توانند در این زمینه صرفه جویی 
کرده و در سازمان ها میزان سرمایشی 2۴ درجه 

را رعایت کنند. وی با تاکید بر اینکه اگر چاه های 
کشاورزی در ساعات بار مصرف ۴ ساعت خاموش 
ساعت   آنها  2۰  مصرفی  برق  ی  هزینه  شوند، 
تشویقی رایگان محاسبه می شود، عنوان کرد: در 
زمینه خانگی اگر مصرف برق را ۱۰ درصد کاهش 
دهند حداقل هزینه آنان 2۰ درصد کمتر محاسبه 
نیروی برق  خواهد شد. مدیرعامل شرکت توزیع 
برق  کاغذی  قبوض  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان 
برای شهرها هر 2 ماه، روستاها هر چهار ماه و برای 

مشترکان ادارات هر یک ماه صادر می شود.
 وی به روش های فعال کردن قبوض الکترونیکی 
برق اشاره کرد و گفت: اگر مشترکی شناسه ۱۳ 
کند،  اعالم  برق  شرکت  به  را  خود  قبض  رقمی 

خواهد  فعال  وی  برای  الکترونیکی  جدید  قبض 
شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
جنوبی بیان کرد: روش های متنوعی شامل تماس 
با اتفاقات برق به شماره ۱2۱ و اعالم شماره تلفن 
تا  قبض  شناسه  دریافت  و  کننده  مصرف  همراه 
ارسال شناسه قبض مصرف کننده برق به سامانه 
پیامکی ۵۰۰۰۱۶۰۰۰۰ در نظر گرفته شده است. 
شرکاء به تولید برق از نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی 
اشاره کرد و گفت: این نیروگاه ها بهترین راه برای 
درآمدزایی با نصب در پشت بام است ، برق تولیدی 
این نیروگاه های خورشیدی در بخش خانگی از هر 
کاربر به قیمت ۸۰۰ تومان خریداری می شود و خرید 

تضمینی 2۰ ساله دارد.

رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور درگذشت

کاری -  محمدرضا حافظی خیر مدرسه ساز و رئیس 
جامعه خیرین مدرسه ساز کشور روز گذشته دار فانی 
را وداع گفت. وی متولد ۱۳۱۰ بود و مدرک دکترای 

مدیریت خود را از دانشگاه نیوپرت کالیفرنیا آمریکا 
دریافت کرد. وی را می توان از پیشگامان و خیرین 
در عرصه مدرسه سازی به شمار آورد که زندگی و 
سرمایه خود را سال ها در این عرصه به کار برد و در 
عرصه اجرایی نیز وارد این میدان شد و جمع بزرگی  
از خیرین مدرسه ساز را شناسایی و به این سمت و 

سو هدایت کرد.

از او مدارس زیادی به یادگار مانده است
مراسم نکوداشت این خیر مدرسه ساز در باغ موزه هنر 
ایرانی برگزار شد؛ در این مراسم، محمدباقر نوبخت 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، علی اصغر فانی وزیر 
اسبق آموزش و پرورش، سید جواد حسینی سرپرست 

وزارت آموزش و پرورش، مهدی نوید ادهم دبیرکل 
رئیسی  مرتضی  پرورش،  و  آموزش  عالی  شورای 
رئیس اسبق سازمان نوسازی مدارس کشور، تعدادی 
از معاونان وزارت آموزش و پرورش، برخی مسوؤالن 

شهری و جمعی از خیرین حضور داشتند.
حافظی از مؤسسان جامعه خیرین مدرسه ساز کشور 
مدرسه سازی،  کنار  در  سال ها  این  طی  و  است 
با کالمی شیوا و پرنفوذ به ترغیب خیرین به امر 
مدرسه سازی می پرداخت. اما چه شد که حافظی در 
مسیر مدرسه سازی گام گذاشت؟زنده یاد حافظی در 
مصاحبه ای علت حضور خود در امور خیریه و به ویژه 
حوزه مدرسه سازی را مرگ نابهنگام پسر جوان به 
همراه همسرش عنوان کرد و گفته بود: » فوت پسرم 

باعث تنبیهی در زندگی من شد، من حمایت های مالی 
از او می کردم ولی تصورم بر این بود که  او پول ها  
را در مسیر نادرستی هزینه می کند؛ اما بعد از فوتش 
دیدم در جوانی کار خیر انجام می داده و به نیازمندان 
کمک می کرده است . او بود که به من یاد داد عبادت 
به جز خدمت خلق نیست و من هیچگاه نمی توانم 
خاطره او را فراموش کنم. بعد از فوتش منزلی را که 
در منطقه جردن برای زندگی  این دو جوان خریده 
بودم، فروختم و اولین دبیرستان را در زادگاهم به نام 
پسرم ساختم.  وزیر وقت آموزش و پرورش در مراسم 
افتتاح آن مدرسه شرکت کرد و گفت: »اگر یک جوان 
از دست دادی بدان که امروز  ۱2۰۰ جوان به دست 
آوردی« و یادآور شد وقتی مشیت الهی زمینه های 

تحول را برای انسان ایجاد کند، تلخی های زندگی را 
برای او زمینه ساز رشدمی شود. 

وی در پاسخ به این پرسش که کدام مدرسه ساخته 
شده حس بهتری را در شما به وجود آورد؟ گفته بود: 
»با هر مدرسه ای که افتتاح می شود بهشت موعود 
برایم تداعی می شود، مخصوصا  وقتی بچه های 
معصوم با گل و خواندن سرود برای استقبال از خیر 
می آیند.«وی از سال ۱۳7۸ به ریاست جامعه خیرین 
مدرسه ساز کشور انتخاب شد و تا پایان عمر پر بهایش 
در این سمت باقی ماند. محمدرضا حافظی بیش از 
۱۴ مدرسه در کشور ساخته بود و در مجمع خیرین 
ساخت  برای  را  خیران  کمک های  نیز  مدرسه ساز 
مدارس در مناطق گوناگون کشور ساماندهی می کرد.

مناسب سازی نیازمند تصمیم اجرایی استدستگاه  ها نظارت درونی خود را تقویت کنند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به نظارت درونی، 
اظهار کرد: دستگاه های اجرایی باید فرض کنند هیچ چشمی 
ناظر بر اعمالشان نیست و نظارت درونی قوی در درون خود 
داشته باشند.به گزارش ایسنا،پورعیسی در جلسه هم اندیشی 
مدیران کل دستگاه های اجرایی با اعضاء شورای نظارتی استان 
با تأکید بر ارتقاء یافتن شاخص ها در استان، بیان کرد: قوانین و 
مقرراتی وجود دارند که گاهی در وضع بحران و گاهی در شرایط 
کمبود جواب نمی دهد، اما برای داشتن سیاست ارادی باید با این 
قوانین و مقررات کنار آمد. وی در خصوص گزارشات ارائه شده 
به دیوان محاسبات، تصریح کرد: عدم اطالع در این گزارشات از 
وزن باالیی برخوردار است که کارشناسی قوی در دستگاه های 
اجرایی را می طلبد. مظهری از ایجاد دبیرخانه نظارت و توسعه در 
سازمان بازرسی خبر داد و بر سیاست های اقتصاد مقاومتی فراتر 
از یک قانون تأکید کرد و گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی 
به عنوان یک فتوا در وضع کنونی عمل خواهد کرد. وی بیان 
کرد: نظام برنامه ریزی ما باید به سمت توجیه محوری پیش 
برود و باید مشخص کنیم در یک راهبرد پنج ساله چه مسائلی 
برای استان اهمیت دارد و ضرورت های درجه یک مشخص 

شود و این ضرورت ها و اولویت ها باید در شورای برنامه ریزی 
شهرستان و استان مطرح شود. وی ادامه داد: تمام عناوینی که 
باید اعتبار دریافت کنند ملزم به داشتن توجیه فنی، اقتصادی، 
زیست محیطی، فرهنگی و پیوست های الزم باشد.مظهری 
با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس در اسفند سال جاری، 
گفت: قانوناً ما اجازه نداریم امکانات دولتی را در خدمت رقابت 
 های انتخابی قرار دهیم و هیچ یک از مدیران و کارکنان دولت 
نمی توانند له یا علیه کاندایداها صحبت کنند. سیدحسین مقدس، 
دادستان مرکز خراسان جنوبی نیز بیان کرد: از مدیران جهادی، 
قانون مدار، ریسک پذیر، توانمند و فعال قاطعانه حمایت می کنیم 
و در مقابل در برابر مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی و سوء استفاده 

های مالی نیز قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: مناسب سازی 
شهری ویژه جامعه معلوالن نیازمند تصمیم اجرایی است، مدیران 
از کلی گویی در نشست ها بپرهیزند تا شاهد خروجی مثبت با 
اقدامی جهادی باشیم. به گزارش ایرنا، میرجعفریان روز چهارشنبه 
افزود: مناسب  استان  در ستاد مناسب سازی محیط شهری 
سازی جدای از کار اداری یک اقدام اخالقی و انسانی است 
که دستگاه های ذیربط باید این مهم را مورد توجه قرار دهند.وی 
ادامه داد: دستگاه ها نسبت به هرگونه عملیات عمرانی مناسب 
سازی و دستورالعمل های مربوط به آن را قبل از هرگونه عملیات 
عمرانی در نظر بگیرند و نظام مهندسی ضمن نظارت کافی 
الگوهای مناسب را در اختیار متقاضیان قرار دهد.میرجعفریان 
با بیان اینکه مناسب سازی فضای شهر ویژه معلوالن باید در 
طرح های جامع تفصیلی و ساخت مساکن انبوه مورد توجه قرار 
گیرد، تصریح کرد: تمامی شاخص های فنی توسط کمیته ای 
تخصصی تنظیم و به دستگاه ها ابالغ شود.وی اظهار کرد: تیم 
کارشناسی کمیته تخصصی مناسب سازی شهری به صورت 
میدانی وضع شهر را با نیاز معلولین تطبیق دهند و بهزیستی به 

عنوان دبیر کارگروه، نظارت کافی را داشته باشد.

 رعایت الگوی مناسب سازی موجب
 حضور فعال معلوالن می شود

اگر  گفت:  هم  استانداری  عمرانی  امور  و  فنی  دفتر  مدیرکل 
دستگاه ها الگوهای مناسب سازی شهری را رعایت کنند شاهد 
حضور فعال جامعه معلوالن خواهیم بود. فرهادی با بیان اینکه 
مناسب سازی حداقل هزینه را قبل از اجرای پروژه های شهری 
دارد افزود: حضور فعال معلوالن در جامعه نشانه توسعه یافتگی 
است و در جوامعی که معلوالن توانایی حضور ندارند بدون شک 
مناسب سازی شهری به خوبی تأمین نمی شود.وی با بیان اینکه 
عملکرد شهرداری از سال گذشته بر اساس چک لیست مورد تأیید 
وزارت کشور مورد نظارت و بررسی قرار گرفته است، اظهار داشت: 
ایستگاه ها، رمپ جدول، تجهیزات شهری، سرویس های بهداشتی، 
ورودی ساختمان ها، راه پله و راهروها، فضای بهداشتی، عالئم 
و کنترل های الکترونیکی و اعالم خطر توسط این چک لیست 
نظارت می شود. مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی هم گفت: اگر 
معلوالن در جامعه حضور ندارند بیانگر نبود آمار معلول نیست بلکه 
فضای مناسب برای حضورشان فراهم نشده که باید این فضا را با 

اقدامی جهادی فرآهم کرد.
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آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4572 و شناسه ملی 10360060300 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای یاسر بهدانی به شماره ملی 0651951070 
به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و خانم زینب بهروان به شماره ملی 0653103549 به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره وآقای 
امیر فتوحی به شماره ملی 0640302671 به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و 

بانکی و سایر نامه های اداری با امضای آقای یاسر بهدانی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497726(

آگهی تغییرات شرکت نیرومند بنای نوژان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5699 و شناسه ملی 14007275982 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/02/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1 - آقای ناصر نیرومند بشماره ملی 06531211059 و خانم فاطمه صغری عرفانی بشماره ملی به 0650192761 و آقای امین احراری بشماره ملی 0640008364 به عنوان اعضای اصلی هیت مدیره برای مدت 
دوسال انتخاب شدند . 2- آقای عباس کاظمی عیلکی بشماره ملی 3621055827 به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل فیروزی راد بشماره ملی 0653166990 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497714(

آگهی تغییرات شرکت نیرومند بنای نوژان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5699 و شناسه ملی 14007275982 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای ناصر نیرومند بشماره ملی 06531211059 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه صغری عرفانی بشماره ملی به 0650192761 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امین احراری 
بشماره ملی 0640008364 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای مهدی سلطانی بشماره ملی 
به 36212061340 بعنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و اوراق عادی و اداری 

شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای ناصر نیرومند ) رئیس هیئت مدیره ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497720(

آگهی تغییرات شرکت عامر کویر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2300 و شناسه ملی 10360040107 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - آقای عادل غریبی به شماره ملی 0640236911 و آقای حسین جمالی راد به شماره ملی 3591358673 و خانم سحر علی مالئی به شماره ملی 3660176672 به عنوان اعضای اصلی هیأت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم مرضیه حاجی آبادی به شماره ملی 0653221797 به سمت بازرس اصلی شرکت و آقای محسن مهجوره به شماره ملی 0653366949 به سمت بازرس 

علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497728(

آگهی تغییرات شرکت اژدر سازه کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3599 و شناسه ملی 10360050173 به استناد 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به 

آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، دشت علی آباد ، خیابان نیلوفر ، کوچه نیلوفر2 ، پالک 14، 

طبقه اول با کدپستی 9717413563 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 )497711(



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
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اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

 امام صادق علیه السالم فرمودند : 
َمْن أَنَْصَف النَّاَس مِْن نَْفِسِه ُرِضَي بِِه َحَكماً لَِغیِْرهِ. 

هرکس که در مورد خود، رعایت انصاف نماید، به داوری دیگران پذیرفته شود.
)کافی، ج2، ص146(

12:33
20 :02
23 :44
3 :45
5 :24

ترامپ: ایرانی ها دیگر “مرگ
 بر آمریکا” نمی گویند

رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه مدعی شد ایرانی ها 
شعار  برجام  هسته ای  توافق  کردن«  «امضا  هنگام 
»مرگ بر آمریکا« سر می دادند اما بعد از خروج آمریکا از 

این توافق »دیگر اینطور صحبت نمی کنند.«

توکلی: اینستکس فایده ای ندارد

اگر  حتی  اروپایی  اینستکس  گفت:  توکلی  احمد 
ندارد، زیرا یک شرکت  فایده ای  عملیاتی هم شود 
انحصاری است که هرکس می خواهد با ایران معامله 
کند حتی بر سر موردی مانند غذا و دارو هم باید از 

طریق آن این معامله را انجام دهد.

رهبری جریان اصالحات
 ناکارآمد است

اصالحات  ناکارآمد  رهبری  گفت:  زیباکالم  صادق 
سرمایه اجتماعی عظیمی را بر باد داده است و هیچ نقشه 
راهی ندارد. تکلیف اصالح طلبان با خودشان مشخص 
نیست به نحوي که ممکن است امروز بگویند با پرچم 

اصالح طلبي وارد انتخابات مي شویم و فردا بگویند نه!

ظریف: امارات به دنبال تبدیل
 شدن به اسرائیل دوم است

 وزیر امور خارجه ایران گفت : امارات متحده عربی 
میلیاردها دالر برای خرید سالح هزینه می کند و تالش 
دارد به »اسرائیل« دوم تبدیل شود.دو، سه کشور عربی 
در منطقه وجود دارند که معتقدند که امنیت خود را با 

برقراری روابط با آمریکا می توانند حفظ کنند!

ریبایکوف: »اینستکس« باید امکان 
فروش نفت ایران را هم فراهم کند

 معاون وزیر خارجه روسیه با غیرقابل قبول دانستن اعمال 
فشارهای آمریکا بر ایران، یکی از راه های حفظ برجام را، 
راه اندازی هرچه سریع تر مکانیزم مالی »اینستکس« 
برای مقابله با مشکالت ایجاد شده از سوی آمریکا برای 

فروش محصوالت نفتی ایران دانست.

ناگفته هایی جدید از زندگی نجفی

 حسین مرعشی می گوید: بعد از ماجرای خودکشی 
دکتر در هتل الله، بارها تالش کردم با ایشان ارتباط 
برقرار کنم اما خانم استاد تمامی راه های ارتباطی نجفی با 

دوستانش را بسته بود و کنترل می کرد.

آصفی: اروپا از آنچه
 فکر می کردیم ناتوان تر است

حمید رضا آصفی با بیان اینکه اظهارات هایکوماس 
نشان داد اروپا حتی ناتوان تر از آن است که ما فکر 
می کردیم گفت: اگر اروپا فکر می کند انجام تعهدات 
او یک معجزه محسوب می شود باید تنها تاسف به 

حال اروپایی ها خورد.

ایران بیشترین یارانه را به 
مصرف کنندگان برق پرداخت می کند

 ایسنا- سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه ایران 
پرداخت  برق  به مصرف کنندگان  را  یارانه  بیشترین 
می کند، گفت: براساس اطالعات موجود ایران حدود ۱۰ 
درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف یارانه انرژی 
می کند و در سال ۲۰۱۷ بیشترین یارانه را به مصرف 

کنندگان برق خود اختصاص داده است.

دبیر کانون انبوه سازان: دولت هیچ 
سیاستی در بخش زمین ندارد

سراسری  کانون  دبیر  پورحاجت  فرشید  تسنیم-   
انبوه سازان با بیان این که هر زمان که مسکن گران 
می شود، دشمنی فرضی به نام سوداگر پیدا می شود، 

گفت: دولت هیچ سیاستی برای حوزه زمین ندارد.

منتظر موج دوم کاهش
 قیمت خودرو باشید

بیان  با  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
اینکه کاهش قیمت خودرو حداقل تا هفته های آینده 
ادامه دار است، خاطرنشان کرد: اگرچه فروش فوری 
خودروسازان تا حدودی عطش بازار را از بین برد اما 
مکانیزم فروش آنها باید اصالح شود، چراکه به دلیل 
استقبال زیاد مردم تمام ظرفیت فروش خودروسازان در 

عرض چند دقیقه به اتمام می رسد.

اعالم شرایط بخشش غیبت اولیه 
سربازان حین خدمت

 معاون اجتماعی و نشر ارزش های ایثار سازمان وظیفه 
عمومی نیروی انتظامی گفت: مشموالن غایبی که به 
خدمت سربازی اعزام می شوند، درصورتی که در سوابق 
خدمتی آنان حسن خلق، جدیت و ... توسط فرماندهان 
تایید شود، دو سوم اضافه خدمت آنان بخشیده می شود.

آغاز پرداخت مابه التفاوت
 افزایش مستمری فروردین 

به همراه حقوق خرداد

 سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: مستمری 
خرداد ماه و معوقه فروردین جداگانه و در یک روز به 
حساب مستمری بگیران واریز می شود.وی افزود: ترتیب 
واریز بر اساس ترتیب پرداخت مستمری هاست و این 
پرداختی ها از ۲۰ خرداد آغاز شده و تا پایان همین ماه به 

حساب بازنشستگان واریز می شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز شرایط عمومی 
می کنند،  تبلیغ  بدخواهان  آنکه  علیرغم  کشور 
بسیار خوب است، اظهار داشت: ملت ایران بدانند 
که فشار آمریکا علیه کشورمان به اوج رسیده و 
عمال ظرفیت آن رو به پایان است و از این به بعد 
این تحریم ها و فشار، ظرفیت خود را از دست داده 
و تخلیه خواهد شد. حجت االسالم حسن روحانی 
گفت : بی تردید کاری که آمریکا علیه ملت ایران 

انجام داده از نمونه های بارز تروریسم اقتصادی 
است و این در تاریخ به عنوان جالدانی که علیه 
ملت ایران تالش می کنند، ثبت می شود، اما در 
به  ایران  برغم همه فشارها، ملت  و  عین حال 

خوبی ایستادگی و مقاومت کردند.
در یکسال گذشته مسئولین

 و ملت ایران دستپاچه نشدند
رئیس جمهور افزود: همین وزیر امور خارجه اعالم 

در  اخیر  یکسال  در  ایران  دولت  تدبیر  که  کرد 
انتخاب راه عقلی، منطقی و حقوقی و مایه شگفتی 
همه بوده است. در یکسال گذشته مسئولین و 
ملت ایران دستپاچه نشدند و صبر و تدبیر خود 
را در برابر فشار دشمنان نشان دادند.وی با تأکید 
بر اینکه شرایط امروز کشور نسبت به گذشته بهتر 
شده است، اظهار داشت: امروز مردم ایران نسبت 
به 6 ماه و یکسال گذشته آرامش بیشتری دارند 
و نسبت به آینده کشور خود امیدوارتر هستند و 
امروز مسئولین کشور نیز دیدگاه و نظر متحد و 
واحدی دارند و راه کالم و نظرات مسئولین رده 
باال و همه مردم و فرهیختگان جامعه یکسان و 

واحد شده است.

دولت قدرتمند و توانمند است
مسایل  به  دولت  توجه  به  اشاره  با  روحانی 
عمرانی، گفت: اگر چه دولت از شرایط سختی 
مالی  مسایل  زمینه  در  اما  است  برخوردار 
 ۲۷ بودجه  و  برنامه  سازمان  گزارش  براساس 

عمرانی  طرح های  برای  تومان  میلیارد  هزار 
است  یافته  تخصیص  امسال  ابتدای  از  کشور 
خواهد  آشکار  آینده  ماه های  در  آن  آثار  که 
در  همچنین  کرد:  اضافه  جمهور  شد.رئیس 
هفته جاری مبانی جدید بودجه سال 98 را که 
قباًل در ستاد اقتصادی دولت و هیأت وزیران و 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده 
مصوبه  این  براساس  و  کردیم  تصویب  بود، 
و  کارکنان  تمامی  مستمری  و  عیدی  حقوق، 
کارگران به طور کامل و صد در صدی پرداخت 
آن  معنای  به  اقدامات  اینگونه  و  شد  خواهد 

است که دولت قدرتمند و توانمند است.

بدخواهان را مجبور می کنیم پای
 میز منطق، مذاکره و عدل بنشینند

همدلی  و  وحدت  با  کرد:  تأکید  روحانی 
می توانیم از مشکالت عبور کرده و بدخواهان 
مذاکره  منطق،  میز  پای  کنیم  مجبور  را  خود 
که  بپذیرند  را  خود  اشتباه  و  بنشینند  عدل  و 

بی حسابی  حرف های  از  مقداری  اخیراً  البته 
بی تردید  و  کرده اند  معتدل  را  می زدند  که 
و  می گردند  باز  خود  اشتباه  مسیر  از  هم  باز 
نیست.رئیس  درست  راهشان  که  می فهمند 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  جمهور 
مناسبی  شرایط  امسال  اینکه  به  اشاره  با 
مهیا  کشور  در  اقتصادی  تحول  ایجاد  برای 
نعمت ها  از  می توانیم  امسال  گفت:  می ّباشد، 
و ظرفیت های بزرگی که در کشورمان وجود 
دارد، برای ایجاد تحول در بخش های مختلف 
بویژه اقتصادی استفاده کنیم.روحانی با تأکید 
و  نشان می دهد که مسیر  آمار  اینکه همه  بر 
داشت:  اظهار  می پیماییم،  را  درستی  حرکت 
مردم مطمئن باشند آنچه برای دولت مهم است، 
منافع و رفاه ملت ایران است و با همه توان و 
در مالقات هایی که این روزها در سفر خارجی 
خواهم داشت ،تمام تالش خود را بکارخواهیم 
دفاع  ایران  مردم  حق  از  خوبی  به  که  گرفت 
کنیم. ایستادگی  بدخواهان  برابر  در  و  کرده 

تحریم ها و فشار، از این به بعد تخلیه خواهد شد

بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  نیوز-  اقتصاد 
کشور گفت: مبنای محاسبه برای مردم بایستی 

ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی قرار گیرد.
نشست شورای  حاشیه  در  نوبخت  باقر  محمد 
برنامه ریزی و توسعه البرز در جمع خبرنگاران 
که  شرایطی  در  مالی  مضایق  تمام  با  افزود: 
ظرف  نفت  به  وابستگی  حداقل  با  بودجه 
هماهنگی  عالی  شورای  به  گذشته  روزهای 
آماده  ارائه شد، تحت هیچ شرایطی  اقتصادی 
نیستیم تا حدود ۱۴ میلیارد دالر کاال که با ارز 
۴ هزار و ۲۰۰ تومان مقرر است به دست مردم 

برسد را قطع کنیم.

گرانی که اکنون وجود دارد،
 مورد تایید دولت نیست 

وی ادامه داد: هرچند در طی ماه های گذشته 

ارز  و  ماند  پیمانش  بر  دولت  اینکه  وجود  با 
واردات  مبنای  را  تومانی   ۲۰۰ و  هزار  چهار 
موارد،  از  بخشی  در  اما  داد،  قرار  و محاسبات 
شاهد محاسبات با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان 
اکنون  که  گرانی  این  شد:  یادآور  نبودیم.وی 
ناشی  نیست  دولت  تایید  مورد  و  دارد  وجود 
را  مطالبه  این  افزود:  است.نوبخت  امر  این  از 
از سوی  ذیربط  نظارتی  های  دستگاه  تمام  از 
مبنای  تا کاری کنند که  داریم  مردم و دولت 
باشد. تومان  و ۲۰۰  ارز چهار هزار  محاسبات 

وی تاکید کرد: دولت با تمام تنگناها منابع را 
برای مردم تامین می کند.

بازگشت دالر به کانال 12هزار  تومانی
به نقل از تسنیم ، قیمت خرید دالر دیروز در 
تومان   ۵۲8 و  ۱۲هزار  بانک ها  ارزی  شعب 

تعیین شد.بعد از شتاب ریزش قیمت ها در بازار 
و  مراکز خرید  به  مردم  مراجعه  افزایش  و  ارز 
فروش ارز برای فروش ارزهای خانگی، بانک 
خرید  به  نسبت  خواست  بانک ها  از  مرکزی 

ارزهای مردمی فعال شوند.
برهمین اساس شعب ارزی بانک ها هر روز بعد 
از دریافت نرخ از بانک مرکزی، نسبت به خرید 
ارز از مردم اقدام می کنند. دستور بانک مرکزی 
به بانک ها بعد از آن صادر شد که صرافی ها از 
خرید ارزهای مردمی خودداری و میدان را به 

دالل ها واگذار کرده بودند.

پوند و یورو نیز کاهش داشته است
بانک های عامل قیمت دالر را ۱۲ هزار و ۵۲8 
تومان و ۲ ریال، قیمت یورو را ۱۴ هزار و ۱9۷ 
انگلیس را ۱۵  تومان و 6 ریال و قیمت پوند 

هزار و 93۴ تومان برای خرید از مردم اعالم 
کاری  روزهای  به  نسبت  دالر  کرده اند.قیمت 
قبل کاهش چشم گیری داشته و دالر از کانال 
۱۴هزار تومانی به کانال قیمتی ۱3هزار تومان 
وارد شده بود و بعد از چند روز افت وخیز وارد 

کانال ۱۲هزار تومانی شده است. قیمت خرید 
یورو و پوند نیز نسبت به روز قبل افزایش یافته 
است.توجه داشته باشید که قیمت های درج شده 
در این خبر برای دالر، یورو و پوند، قیمت خرید 

بانک از مردم است نه فروش!

نوبخت خطاب به مردم؛ ارز ۴2۰۰ تومانی را مبنای محاسبه قرار دهید

خانواده های محترم وحدتی و کسائی
مصیبت وارده درگذشت

 مرحومه مغفوره صدیقه کسائی   همسرمرحوم حاج محمدعلی وحدتی  
را خدمتتان تسلیت عرض نموده ، ازدرگاه ایزدمتعال برای آن مرحومه غفران واسعه الهی وبرای 

شما عزیزان داغدار صبرواجرجزیل مسئلت می نماییم
         مجتمع مسجد عاشورا-  هیئت فاطمیه ، دارالشفاء حضرت فاطمه زهرا )س(،

درمانگاه حضرت ولیعصر عج ، داراالیتام و خانه قرآن فاطمیه

انگار  باغ هاي آبیز هم كوچ بي هنگام تو را عزاداري مي كنند، برخیز 
و مگذار فصل پرواز فرزندانت بي تو به تعویق بیفتد، فریادت مي زنند: 
))مادر مهربان (( چشم بگشا و آغوش باز كن ، آنها تو را مي خواهند.

آقاي علیرضا ابراهیمي عزیز
 در غم سنگین ازدست رفتن مادر دلسوز و مهربان تان ما را 

شریك و غمخوار بدانید
محمودآبادي و رجب زاده

فراخوان مزایده ) اجاره ( عمومی یک مرحله ای -  نوبت اول   شناسه آگهی: ۴9817۰
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مزایده های عمومی به شرح ذیل را فیمابین متقاضیان واجد الشرایط ، از طریق سامانه تداركات 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

122.550.0005.400.000 ماهتجدید مزایده واگذاری ) اجاره ( غرفه جهت راه اندازی سوپر مارکت در راهدارخانه شهید برآزنده مقدم بیرجند ) گردنه ثمن شاهی (98/20

18.200.00036.900.000 ریال + نیم درصد بارنامه ها12 ماهتجدید مزایده واگذاری ) اجاره ( غرفه حمل و نقلی به متراژ 23/5  مترمربع در پایانه بار بیرجند98/21

1213.000.00027.085.500 ماهتجدید مزایده واگذاری ) اجاره ( غرفه تایپ و تکثیر و امور پستی به متراژ 22 متر مربع در پایانه مرزی ماهیرود98/22
ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی نیز تحویل دستگاه مزایده گزار گردد:

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد  نام تمركز وجوه سپرده  به  بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مزایده  ب-فیش  اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی   بانکی معادل مبلغ فوق در وجه  الف- ضمانتنامه 
شعب بانك ملي ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.  كلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات 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 مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مزایده محقق سازند . اجاره بهاء :  مبلغ اجاره به استناد مصوبه كمیسیون نرخ گذاری تعیین 
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 ) یك سال ( می باشد و در صورت رضایت و تائید كارفرما تا حداكثر 36 ماه ) 3 سال ( قابل افزایش خواهد بود و تعیین  و قبل از 
با افزایش حداقل 15 درصد برای مزایده های )98/20 ( و ) 98/22 ( و حداقل 12 درصد برای مزایده )98/21 ( نسبت به اجاره ماهیانه سال قبل بالمانع است.  شرایط مزایده گر: جهت مزایده  ) 98/20 ( : كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  اجاره ماهیانه جهت سال های دوم و سوم به ترتیب 
متقاضی فعالیت  جهت مزایده ) 98/21 ( : شركت های واجد الشرایط دارای پروانه فعالیت مستقر در پایانه بار و شركت های حمل و نقل در شرف تاسیس كه به ثبت رسیده و متقاضی فعالیت در شهرستان بیرجند می باشند. جهت مزایده ) 98/22( : متقاضیان حقیقی و حقوقی دارای مجوز 
 فعالیت در امور پست و تکثیر و تایپ از سازمان های مربوطه و دارای ظرفیت آزاد.  تاریخ انتشارمزایده در سامانه ستاد تاریخ 98/03/26 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : ساعت 11/00 روز یکشنبه تاریخ 98/03/26  لغایت ساعت 14/30 روز چهارشنبه تاریخ 98/03/29 
  مهلت زمانی بازدید ) بجز ایام تعطیل در ساعات اداری روز ( :  چهارشنبه تاریخ 98/03/29  لغایت دوشنبه تاریخ 98/04/10 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 13/30 روز دوشنبه تاریخ 98/04/10 زمان بازگشایی پاکت مزایده از طریق سامانه ستاد : ساعت 11/00 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/04/11

آدرس و اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها : آدرس : خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری- نبش غفاری 25 -اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 
شماره تماس : 9-32342137-056                  كد پستی : 9717833115  براي كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir رجوع نمائید.

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

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

در مشهد مقدس  ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷    جعفر خسروی


