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سرمقاله

اولویت کدام است!

* هرم پور

انتخابات کمی به جنگ و دعواهای سیاسی 
کشیده شده است. بی اخالقی، مناظره های 
نگران کننده و  با کش و قوس های  همراه 
برخی تهمت ها، افشاگری ها و انگ زدن ها، 
کار انتخاب را برای مردم سخت کرده است. 
شاید چنین فضایی برای جنگاوران عرصه 
و میدان نبرد انتخاباتی دلپذیر و دلپسند و 
قابل تحمل باشد و شاید برخی با توهم گرم 
تر شدن فضای انتخابات به چنین کارزاری 
دامن هم بزنند؛ اما واقعیت چیز دیگریست.  
این  به  پاسخ  و  تعامل  از  پس  را  واقعیت 
سوال می توان مشخص تر گفت که واقعًا 
»اولویت در انتخابات کدام است«؟ حضور 
 حداکثری یا صرفاً انتخاب نماینده اصلح ؟ 
به نظر می رسد معقول ترین پاسخ این باشد: 
شاخص ترین  می آید  نظر  به  باز  و  دو.  هر 
نامزدهای  سوی  از  چه  اقدامات  و  فعالیت 
آنها و چه  محترم و چه از سوی هواداران 
انتخابات،  برگزاری  مسئوالن  سوی  از 
این  تامین  هدف  با  اقداماتی  و  فعالیت ها 
مقوله باشد.  فرآیندهای انتخاباتی در حوزه 
انتخابیه بیرجند، خوسف و در میان هرچند 
پیچیده، اما اثرگذار است. حضور حداکثری 
می تواند در این فرآیند پیچیده قدرت مولفه 
های انتخاب اصلح را باال ببرد و یک انتخاب 
اصلح می تواند تامین کننده امید و اقتدار و 
تضمین کننده حضور پرقدرت تر در سایر 
صحنه ها باشد.  نامزد انتخاباتی امروز صرفًا 
یک نامزد است و از ظهر شنبه سوم اسفند 
خواهد   می  او  منتخب  نماینده.  یک  ماه 
مستحضر به رأی  همین مردمی باشد که با 
حضور حداکثری در میدان رقابتی بالفصل، 
انتخابش می کنند. برای او و برای مردم، این 
حضور می تواند هم از جنبه حمایتی و هم از 
جنبه سنگین تر شدن تکلیف  و وظیفه مندی 
او بسیار مهم باشد. حفاظ مستحکم و پایدار 
کننده یک انتخاب مناسب، اولویت دادن به 
هر دوی این مولفه هاست؛ یعنی هم حضور 
انتخاب اصلح. کمی  حداکثری و هم یک 
اقدامات  و  عملکردها  شعارها،  رفتارها،  به 
سیاسی و انتخاباتی نامزدهای محترم در این 
چند روز نگاه می کنیم. تقریباً برای هرکدام از 
ما مشخص می شود که میزان اولویت برای 
نامزد چه مقدار و به چه نحوی است.  هر 
مردم در انقالب سال هاست به این صرافت 
و بصیرت  رسیده اند که بر اساس شعارها 
تصمیم نگیرند و اولویت های پیوند خورده 
با سرنوشت انقالب و سرنوشت خودشان را 
چنان کنار هم قرار دهند که بهترین باشد. 

بیایید کمک شان کنیم.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

سه شنبه* 29 بهمن 1398*  شماره 4572 

ردیف اعتباری ویژه  مکانیزاسیون کشاورزی در استان

ایسنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در راستای توسعه مکانیزاسیون، ردیف اعتباری مالی ویژه ای برقرار شده که در راستای کاهش هزینه های تولید به کارگیری خواهد شد.غالمرضا 
قوسی افزود: با استفاده از این ردیف ۲0 تا ۲۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته، بخشی از آن جذب شده است که برای خرید کمباین، تراکتور و دستگاه های کارنده مورد استفاده قرار گرفته است. به گفته 

وی پنج شرکت سهامی زراعی بعد از انقالب در شهرستان های قاین، سرایان، نهبندان و خوسف تاسیس شد که در اجرای سیاست های بخش کشاورزی استان نقش موثری را دارا هستند.

سرانجام جدید ترین وعده 
برای »سیاهو«

سد سیاهو که قرار بود دهه فجر امسال افتتاح 
شود یکی از پروژ ه هایی است که هر ازگاهی 
وعده بهره برداری آن مطرح می شود، اما نزدیک 
زمان افتتاح که می شویم باز وعده ای دیگر از 
راه می رسد. چندی پیش مدیر عامل شرکت 

آب منطقه ای خراسان جنوبی وعده افتتاح این 
سد را در دهه فجر امسال داده بود. هرچند در 
سال قبل نیز دهه فجر قرار بود افتتاح شود اما 
این کار انجام نشد. این در حالی است که  چند 
روز گذشته خبرهایی مبنی بر افتتاح این سد با 
حضور وزیر نیرو در روز سه شنبه ۲9 بهمن ماه 
اعالم شد اما طبق آخرین گزارش ها، باز هم این 
وعده محقق نمی شود. به گزارش تسنیم، معاون 
شرکت آب منطقه ای  استان گفت: سد سیاهو، 
اجرایی  عملیات   84 سال  از  که  است  سدی 
سد  این  شد.  آغاز  سربیشه  شهرستان  در  آن 
براساس برآورد مشاوران طرح باید در سال 94 
به بهره برداری می ر سید .سیدسعید پورجعفر افزود: 
این سد بیش از 17 میلیون مترمکعب است که 
با بهره برداری از این طرح بزرگ ظرفیت ذخیره 
سازی آب در هشت سد استان به 81 میلیون متر 
مکعب می رسد. پور جعفر گفت: سد سیاهو جزو 
پروژه های ملی است که برای افتتاح آن از وزیر 
نیرو دعوت شده بود، اما در آخرین لحظات برنامه 
را کنسل کردند البته تالش می شود تا قبل از 

پایان سال این سد به بهره برداری برسد.
امامی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان 
سد  اجرای  زمینه  گفت:  نیز  جنوبی  خراسان 
 60 از  بیش  که  است  رسی  هسته  با  سیاهو 
میلیارد تومان در آن تاکنون هزینه شده است. 
مهار سیالب ها، رواناب ها و مطالعات در بخش 
صنعت، با بهره برداری از این طرح تحولی بزرگ 
در منطقه سربیشه رخ می دهد که از دیگر تأثیرات 

بهره برداری از سد سیاهو در منطقه است.

رأی مردم حق الناس است
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بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
خراسان جنوبی )سهامی خاص( ثبت شده به شماره ۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۱۸۳۲ 

 به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی )سهامی 
 خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی شرکت  مذکور راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ 
در محل استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، بلوار امام رضا )ع(، جنب مزار شهدای باقریه، تاالر پذیرایی 

صدف به شماره کدپستی ۹۷۱6۹۳۳۱۱۹  برگزار می گردد. )شماره تلفن: ۰56-۳۲۳۱6۰۲۱(
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن 
معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در 

محل مذکور حضور بهم رسانند. 
الف - دستور جلسه مجمع عمومی عادی )راس ساعت 10( :

۱- ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت برای سال مالی 
منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰   ۲-  بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود و زیان( شرکت برای 
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰   ۳- بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت

 ۴-  تصمیم گیری در خصوص تسویه حساب صاحبان سهام بدهکار از محل سود سالیانه 5- بررسی و تصمیم گیری 
در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت 6- بررسی و تصمیم گیری در 
خصوص حق الزحمه بازرس ۷- تعیین حق حضور در اعضای هیئت مدیره ۸- انتخاب بازرس ۹- تعیین روزنامه 

کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت ۱۰- انتخاب بازرسین قانونی شرکت ۱۱- انتخاب هیئت مدیره 
 ضمنا گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم در 

هیئت مدیره شرکتدفتر صندوق آماده می باشد.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
   شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان خراسان جنوبی     تاریخ انتشار: ۹۸/۱۱/۲۹ 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان خراسان جنوبی 
ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۹۸/۱۲/۱۱ در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم 

و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه: ۱- تغییر نام شرکت تعاونی )اصالح ماده ۱ اساسنامه(

۲- اصالح بند ب ماده ۱۲ اساسنامه )شرایط اختصاصی(
هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف رزمندگان وآزادگان بسیجی خراسان جنوبی 

شماره ثبت: ۳۱۲     شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۱۳۰۲۸   تاریخ انتشار: ۹۸/۱۱/۲۹
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی 
 خراسان جنوبی به موجب مصوبه هیئت مدیره راس ساعت ۹/۳۰ صبح روز شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ 

در محل دفتر شرکت واقع در خیابان پاسداران، نبش خیابان فردوسی برگزار می گردد. 
لذا از کلیه اعضا  دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 
مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه: ارائه گزارش کتبی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت ناشی از تجدید 
ارزیابی دارایی های ثابت شرکت براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری – افزایش سرمایه

هیئت مدیره شرکت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون 
ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله مستند به 
ماده مذکور و ماده 6۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی 

از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل:
بخش 11 - قطعه مفروزه اراضی مشهور به جعفری و غیره 
پالک 202۶- اصلی ۲۳۷ فرعی حمیدرضا کهن ششدانگ یک 
قطعه زمین بایر در روز ۹۸/۱۲/۲۲  انجام خواهد شد. لذا به موجب 
ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر 
به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق 
ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند. 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده ۱5 قانون مزبور ملک مورد آگهی با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که 
در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا 
۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸6 
آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم 
اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی 
الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این 
صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 

تاریخ انتشار: ۹۸/11/۳0
علی صفایی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

0912 18 58 405
0912 5878 100
0912 5353 628
0912 562 2846
0912 538 9334

0912 590 7352
0912 647 0489
0912 7117 641
0912 888 9534
0912 9292 566

0912 024 0300
0912 078 2300
0912 061 0018
0912 041 9060
0912 041 9070

0912 05 222 03
0912 05 222 04
0912 0888 733
0912 041 9060
0912 041 9070

0912 0320 161
0912 0320 163
0912 0320 164
0912 0320 151
0912 0320 171

0912 098 0852
0912 098 0858
0912 0338 911
0912 0338 913
0912 0338 914

موسسه خدمات درمانی میالد بیرجند 
در نظر دارد: اجاره محل تاکسی سرویس  بیمارستان 
حضرت ابوالفضل العباس)ع( )بیمارستان میالد( بیرجند 

را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری 
از سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir و با شماره مزایده  

5۰۹۸۰۹۱۸5۲۰۰۰۰۰۲  به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: ساعت  ۱۰:۰۰ تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲6

مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۱۲/۰5 ساعت ۱۴:۰۰
تاریخ بازدید: از ۱۳۹۸/۱۱/۲6 تا  ۱۳۹۸/۱۱/۲۹       

هر روز از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۱۳۹۸/۱۲/۰6 ساعت۱۲:۰۰    

زمان بازگشایی:  ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۹:۰۰       
 زمان اعالم به برنده:  ۱۳۹۸/۱۲/۰۸  

ضمناً کلیه مراحل از جمله دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک خواهد بود.

و  زعفرانکاران  کشاورزی  شرکت  تغییرات  آگهی 
خشکبار قاینات شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۱۷ و 
شناسه ملی ۱۰۸6۲۰۲۳۸۱۱ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ و مجوز 
 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ مورخ   ۹5۳۸/۱۸۴/۱۱/۲۰5 شماره 
اداره تعاون روستایی شهرستان قاین تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱ - ماده 5 اساسنامه جمله از طریق بهره 
برداری جمعی ومشترک از اراضی ملکی یا استیجاری 
با انجام عملیات زیر به : از طریق بهره برداری جمعی 
از امالک و مستغالت و اراضی ملکی یا  ومشترک 

استیجاری با انجام عملیات زیر تغییر یافت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قائنات )7۶۹۹۶۶(

کمک کم نظیر مردم به منابع 
طبیعی خوسف

ایسنا- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
خوسف گفت: 3۵0 پشته خاکی و بذرپاشی 
طبیعی  منابع  عرصه های  از  هکتار  هزار  دو 
این  روستاییان  به همت  شهرستان خوسف 
شهرستان اجرایی شد که در نوع خود در استان 
کم نظیر است. مهدی کرباسچی با اشاره به 
منابع  پروژه های  از  مردم  نظیر  بی  استقبال 
احیای  و  آبخیزداری  حوضه های  در  طبیعی 
مراتع، افزود: عالوه بر پروژه های آبخیزداری 
که به ما ابالغ شده است و در حال انجام آن ها 
هستیم، تقاضای زیاد مردم باعث شد پروژه هایی 

را نیز به صورت مشارکتی انجام دهیم.

۱۵ طرح ورزشی استان  
آماده بهره برداری 

خراسان   جوانان  و  ورزش  مدیرکل   - ایرنا 
اعتبار  با  ورزشی  پروژه   1۵ گفت:  جنوبی 
۲0 میلیارد تومان و با حضور وزیر ورزش و 
جوانان در این استان به بهره برداری می رسد.
جشنواره  خبری  نشست  در  عزیزی  حسن 
ققنوس )درخشش ستاره ها( افزود: با توجه به 
حجم باالی پروژه های افتتاحی در دهه  فجر 
امسال این تعداد پروژه  به صورت ملی و ویدئو 

کنفرانس در اسفند امسال افتتاح می شود.

دادرس مقدم- سه واحد صنعتی از خراسان 
کاشی   ، تایر  کویر  کارخانه  جنوبی شامل 
فرزاد و زغال پروده طبس  تندیس صنعت 
دریافت کردند  را  در سال 98  سبز کشور 
خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
جنوبی گفت:  77 واحد صنعتی سبز کشور 
رئیس  معاون  کالنتری  عیسی  حضور  با 
محیط   حفاظت  سازمان  رئیس  و  جمهور 
زیست در همایش ملی واحدهای صنعتی 
این  از  که  شدند  معرفی  سبز  خدماتی  و 

تعداد  سه واحد صنعتی از استان خراسان 
جنوبی به عنوان صنایع سبز ملی انتخاب 
شدند. اکبری افزود: بر اساس ارزیابی های 
در  نهایت  در  و  استان  در  گرفته  صورت 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور از بین 
واحدهای صنعتی فعال که در حوزه محیط 
زیست اقدامات و عملکرد مثبتی داشته اند 
سه صنعت کویرتایر، کاشی فرزاد و زغال 
ملی  سبز  صنایع  عنوان  به  طبس  پروده 
انتخاب و موفق به دریافت تندیس صنعت 

سبز کشور شدند. وی افزود: نبودن نام واحد 
در فهرست صنایع آالینده سازمان حفاظت 
محیط زیست در سال، اجرای سیستم هاي 
کنترل آالینده )پساب ،هوا و صدا( سیستم 
های پایش لحظه ای ، مدیریت پسماند، 
نظام مدیریت سبز، اخذ گواهینامه استقرار 
 ISO 14000 محیطی  زیست  مدیریت 
اخذگواهینامه استقرار نظام ایمنی وبهداشت 
OHSAS 18000 آموزش محیط زیست 
اشاعه  سبز،  فضاي  مدیران،  و  پرسنل 

محصول  تولید   ، زیست  محیط  فرهنگ 
سبز و... از جمله معیار های انتخاب صنایع 
سبز در کشور بوده است .وی با تبریک به 
این سه صنعت استان ادامه داد: خرسندیم 
 ، اینکه این صنایع عالوه بر کار تولید  از 
های  زمینه  در  اقتصادی  رونق  و  اشتغال 
بوده و عملکرد  نیز فعال  زیست محیطی 
در  کرد:  بیان  وی  اند.  داشته  قبولی  قابل 
محیطی  زیست  الزامات  رعایت  صورت 
این روش یکی از راه های مقابله و کنترل 

معضالت زیست محیطی در استان خواهد 
بود و حفاظت محیط زیست استان سعی 
رعایت  شرط  به  و  امکان  حد  تا  می کند 
سوی  از  قانونی  محیطی  زیست  ضوابط 

صنایع، آنها را حمایت و همراهی کند.
اکبری با طرح این موضوع که صنایع سبز 
زیستی  محیط  مسائل  رعایت  در  پیشگام 
حوزه  به  ورود  با  خواست  آنها  از  هستند 
زیست  آموزش های  ارائه  در  فرهنگسازی 

محیطی همکاری داشته باشند.

واحدهای صنعتی سبز استان 

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبی گفت: به 
موازات رقابت سالم، باید حرمت و شخصیت 
افراد حفظ شود و تبلیغ جای خود را با تخریب 
عوض نکند. معتمدیان  به نامزدهای انتخاباتی 
توصیه کرد تا با پرهیز از وعده های فراقانونی 
برای کشور هزینه ایجاد نکنند. محمدصادق 
معتمدیان در نشست عوامل اجرایی و نظارتی 
شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین 
اسالمی در استان ادامه داد: برخی که شناخت 
هایی  وعده  ندارند،  قانون  به  نسبت  کافی 
می دهند که مطالبات غیر قانونی ایجاد کرده و 
جامعه را متشنج می کند؛ بنابراین نباید فضایی 
ایجاد شود که مسئولین سال ها درگیر وعده ها، 
گسست های قومی و شکاف های اجتماعی 
ناشی از عملکرد برخی نامزدها باشند. وی  
با تقدیر از تالش همه ی دست اندرکاران 
برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی، 
اظهار کرد: آرامش و امنیت فضای انتخابات، 
نتیجه تالش فرمانداران، هیئت های اجرایی، 
هیئت های نظارت و بازرسی، ستاد پیشگیری 
از جرم، ستاد امنیت انتخابات و سایر عزیزانی 
است که از ماه ها قبل با جدیت، زمینه برگزاری 

انتخاباتی باشکوه را فراهم کرده اند و ان شاءا... 
مردم استان خراسان جنوبی در دوم اسفندماه 
حماسه ای دیگر را رقم خواهند زد. وی افزود: 

علیرغم چالش های امنیتی که در افغانستان 
شاهد آن هستیم، با اِشراف امنیتی و اطالعاتی 
امنیِت  زمینه  در  دارد،  وجود  استان  در  که 
برگزاری انتخابات مشکلی نخواهیم داشت، 

اما توصیه ما همواره بر رصد و پایش به موقع 
فضای امنیتی بوده است.

به  اشاره  با  استان  در  دولت  عالی  نماینده 

بر  مبنی  اسالمی  انقالب  رهبر  سخنان 
انتخابات  در  مردم  حداکثری  مشارکت 
رهبری،  معظم  مقام  فرموده  به  افزود: 
کسانی که به ایران و امنیت آن عالقمند 

کنند،  شرکت  انتخابات  در  باید  هستند 
بنابراین همه باید شرایط حضور حداکثری 
نشان  خاطر  وی  کنیم.  فراهم  را  مردم 

به  انقالب،  جریانات ضد  و  دشمنان  کرد: 
انتخابات پیش رو چشم دوخته اند تا به زعم 
انتخابات  پایین مردم در  از مشارکت   خود 
با حضور  باید  بنابراین  برداری کنند،  بهره 

آگاهانه و حداکثری، دشمنان را مرعوب و 
ناامید ساخت. معتمدیان افزود: در عین حال 
که باید در هر لحظه مراقب اجرای درست 
قانون باشیم، نباید با بسته عمل کردن و 
رفتارهای سلیقه ای، مانع مشارکت حداکثری 
مردم شویم، زیرا هر چه قدر فضا رقابتی 
تر باشد انتخابات نیز پرشورتر خواهد بود. 
وی گفت: نباید برای به دست آوردن چند 
رای، سیاه نمایی کرده و منافع شخصی و 
گروهی را بر مصالح ملی ترجیح داد. استاندار 
همچنین خطاب به برگزارکنندگان انتخابات 
گفت: سالمت انتخابات یکی از مولفه های 
اصلی محسوب می شود و همه باید مراقبت 
رعایت  با  نظارت  و  اجرا  در حوزه  تا  کنند 
»اصل بی طرفی« در مدار قانون عمل شود، 
این  است.  الناس  حق  مردم  رای  که  چرا 
گردهمایی با حضور فرمانداران، بخشداران، 
مسئولین کمیته های ستاد انتخابات استان، 
بر  نظارت  هیئت  انتخابات،  امنیت  ستاد 
کمیته  بازرسی،  هیات  استان،  انتخابات 
پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی  و 

اعضای شورای تامین استان برگزار شد.

 تأکید استاندار بر حفظ حرمت نامزدهای انتخابات
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جانمایی  خصوص  در  شهرسازی  و 
محل طرح اقدام ملی  مسکن ملی در 
منتظریم  کنند.  رسانی  اطالع  بیرجند 
جانمایی  به  که  دوستانی  که  ببینیم 
نامناسب مسکن مهر اعتراض داشتند 
کردند  بینی  پیش  رو  کجا  خودشون 
باید هزار جور قسم و  ندونسته  ما  که 
 تعهد محضری برای خونه ای بدیم که 

نمی دونیم کجا میخواد ساخته بشه.
991...355

از  عزیز  شهردار  محبوب،  استاندار 
منطقه  به  عزیزان  شما  توجه  بذل 
گردشگری بند دره که مدتهاست مورد 
بی مهری مسئولین پیشین قرارگرفته 
بود صمیمانه سپاسگزاریم باشدکه به 
شاهد  بزرگواران  شما  واالی  همت 
پیشرفت روزافزون این منطقه باشیم. 
915...357
نظافت  وضعیت   نباشید  خسته  سالم 
معلم خیلی  خیلی  خیلی  خراب است 
 اصال  کوچه های  فرعی جارو نمی شود و 
جوی ها هم  خیلی اوضاع  خراب  است.
915...339

از شهرداری خواهشمندیم چراغ هایی 
که وسط بلوارهاست دو تا درمیون یا 
حتی سه تا درمیون خاموشه، درستشان 
کنید همچنین باغچه برخی بلوارها به 
جای گل و درخت خاک و خار کاشته 

شده آنها را هم دریابید. ممنونیم
915...486
برای پارک جنگلی چه اقداماتی انجام 
شده اگر کاری شده برای مردم بگین 
حداقل ها الاقل برای ایام نوروز انجام 
بشه تا جایی برای گردش داشته باشیم 
واقعا افسرده شدیم ازبی جا بودن نشاط 

را برای شهروندان افسرده زنده کنید.
935...636 
سال 98هم مثل 97که تمام شد رو به 
پایان هست متأسفانه خبری از افتتاح جاده 
چهکند به پیامبراعظم نیست جای تأسف 
هست که 5 کیلومتر راه را علیرغم اینکه 
مسئولین اداره راه وشهرستازی قولش را 
داده بودن  نتونن به بهره برداری برسانن 
درتماسی که باسامانه استانداری گرفتیم 
گفتن مشکل بوجه دارد اینقدر پروژه در 
ایام دهه فجربه بهره برداری رسید، که 
بوجه برای پنج کیلومتر راه نماند تمام شد 
تمام پول های این 5کیلومتر انجام شده 
زیرسازی جاده انجام شده فقط بخاطر 
یه دهنه پل بزرگ و روکش آسفالت 
مسکوت مانده طبق قولی که مسئولین 
قراربود  بودن  داده  شهرسازی  و  راه 

تاآخرسال گذشته افتتاح شود.
915...692

از  تعدادی  احترام،  و  سالم  عرض   با 
کارگاه های درب و پنجره سازی واقع در 
توحید ... از اولین ساعات صبح تا پاسی 
از شب، حتی ایام تعطیل، بدون وقفه 
مشغول به کار بوده وباعث سلب آسایش 
حداقلی ساکنین محل که اکثراً بازنشسته 
ارتش بوده و در حال حاضر با توجه به 
بیماری های ناشی از ایام دفاع مقدس 
نیاز به استراحت دارند را موجب شده است 
این موضوع بارها در همین روزنامه هم 
اعالم شده و تقاضا شده حداقل به هنگام 
غروب کارگاهها همانند سایر هم صنفی 
نقاط کشور تعطیل شوند  ها در سایر 
اما توجهی نشده است اگر از مسئولین 
محترم کسی احساس تکلیف کرده و 
پیگیری نماید دعاگوی وی خواهیم بود.
915...893
حدفاصل دستگرد تا انبار نفت بیرجند 
بسیار تاریک و خطر تصادف با توجه 
به شلوغی جاده باال میباشد اداره راه 

نسبت به روشنایی اقدام فرمایید.
937...897
از استاندار محترم بابت عنایتی که به 
حوزه گردشگری بند دره داشتند بسیار 
سپاسگزارم. امیدوارم حضور ایشان در این 
منطقه باعث پیشرفت گردشگری و آبرویی 
برای میهمانان و ساکنان شهر گردد.
915...388
افتاد  راه  فروشی  گرون  نمایشگاه  باز 
رو  کشک  انواع  شده  سال  دو  خودم 
در مغازه بازار به 20 می فروشم اونجا 
35 میدن تو صف هم ملت وامیستن 
بعد شهرداری که نمی تونه دستفروشا 

روجمع کنه عوارض از نمایشگاه بگیر.
903...066

آب  بحال  فکری  یه  مسئولین  لطفا 
نماهای جاده بیرجند به سه قلعه در مسیر 
چاهک موسویه کنند، ساالنه حداقل 3نفر 

جان خود را ازدست می دهند.ممنون.
915...540

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

آن نماینده که یافت 
می نشود آنم آرزوست !

خصوص  به  و  کشور  در  روزها  این 
در هفته جاری، شهرها و روستاهای 
کشور عرصه تبلیغات انتخاباتی هستند. 
سواالتی که مطرح است، این است که: 
حاصل انتخاب ها، چه مجلسی برای 
با  زد؟  رقم خواهد  را  آینده  سال های 
گذشت چهل سال از عمر انقالب آیا 
»نمایندگان آینده ملت« با همان تفکر 
گذشتگان به میدان آمده اند؟ آیا مسائل 
الگوی  با  جامعه  کنونی  و مشکالت 
ذهنی و فکری گذشته قابل حل است؟ 
در مورد ویژگی های اخالقی و رفتاری 
یک نماینده در رسانه ها بسیار پرداخته 
شده است، اما تجارب نشان می دهد 
افراد و نمایندگان »آینده« ملت بایستی 
توان پاسخ گویی به یک سری مسائل از 
جنس »آینده« را داشته باشند در غیر 
این صورت تفکرات آنها بر مشکالت 
حال حاضر نه تنها می افزاید بلکه مانعی 
سطوح  در  کشور  توسعه  راه  سر  بر 
مختلف خواهد بود. گزاره حاضر در ادامه 
بخش کوچکی از مهم ترین مسائل را 
آینده  »نمایندگان  می رود  انتظار  که 
شناخت،  تحلیل،  تفکر،  توان  ملت« 
تجربه و پاسخ گویی در مورد آنها داشته 
باشند؛ لیست کرده است: 1( شناخت 
ظرفیت های توسعه ملی و محلی 2( 
آگاهی از مفاهیم توسعه پایدار و متوازن، 
در  توسعه  باالدستی  اسناد  بر  اشراف 
سطح استانی، ملی و بین المللی 3( 
بنیان و  اقتصاد دانش  ابعاد  از  آگاهی 
اشتغال زایی مبتنی بر نوآوری و فناوری 
فرصت های  جذب  و  بسترسازی   )4
به  توجه  خصوص  به  سرمایه گذاری 
حوزه دارایی های نامشهود و 5( مهارت 
ایجاد مشارکت، هم افزایی و تعامل با 

ثبات و هدفمند در جامعه. 
مجتبی شفیعی

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

کاندیدای اصلح رادر یک هفته شناختن 
شبیه یک شوخی بی مزه ای است که در 
اذهان افتاده است کاندیدای اصلح کسی 
است که سابقه گذشته اش و کاری اش 
مردم  برای  اقداماتی  چه  که  دهد  نشان 
 انجام داده است و چقدر تاثیر گذار بوده؟ 
اقدامات  تمام  هفته  یک  در  که  کسی 
در  را  تا کنون  انقالب  ابتدای   از  کشور 
کارنامه خود لیست می کند آخرش هم 
این مردم  برای  اقدام مفید خودش  یک 

نکرده بدون شک اصلح نیست. 
ارسالی به تلگرام آوا
از روزنامه آوا بعید است که بجای اینکه 
زبان  از  و  منطقی  و  علمی  مطلب  چند 
بگویند  مردم  خواهد  می  بزند  بزرگان 
نویسنده  اگر  چیست  اصلح  کاندیدای 
من  نظر  از  واال   خودش  جای  ندارید 
من  همشهری  که  است  کسی  اصلح 
اصلح  نظر شما همشهری شما  از  است 
همشهری  هم  ما  همسایه  نظر  از  است 
خودش باید شما که در بطن کار هستید 
شود  می  گرفته  چطور  بودجه  بینید  می 
کاندیداهای  کنید  مقایسه  یا  و  بنویسید 
مردم  تا  را  هایشان  شاخص  و  گذشته 
بهتر  بفهمند مثال یک کاندیدای نجیب 
می تواند بودجه بگیرد یا یک کاندیدای 
تواند  می  پزشک  یک  باال؟  روابط   با 
موفق تر باشد یا یک کارشناس کارکرده 
بهتر  تواند  می  تحصیلکرده  اداری؟ یک 
قوانین را بفهمد یا یک نفر سختی کشیده؟
ارسالی به تلگرام آوا
این روزها کسی حرف صادقانه نمی زند 
بر اساس  را  که شما بخواهید کاندیداها 
حرف هایشان بشناسید. می گویند ادب 
پیشنهاد  ادبان من  از بی  آموختی   از که 
می کنم بگردید ببینید چه کسی را بیشتر 
کنند  می  تخریب  اش  علیه  بر  همه  از 
حتما اون یک نقطه قوتی داره که بقیه 

ازش می ترسن به همون رأی بدین. 
ارسالی به تلگرام آوا

کاندیدای اصلح از نگاه شما

خراسان جنوبی پیشتاز در کمک به سیل زدگان همسایه 

صدا و سیما- شهریاری، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گفت: کمک های نقدی خراسان جنوبی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان حدود 11 میلیارد ریال بوده 
که رتبه پنجم استان های کشور در ارسال کمک ها را به خود اختصاص داده، اما به نسبت جمعیتش، بیشترین کمک ها را تا کنون به سیل زدگان سیستان و بلوچستان 

کرده است.چون سه درصد از کل کمک ها به این استان متعلق به خراسان جنوبی است در حالی که خراسان جنوبی یک درصد از جمعیت کل کشور را داراست.

دستور  تخریب نامزد ها
 با رمز دروغ بزرگ

نامزدهای  تبلیغات  قانونی  مهلت 
انتخاباتی از نیمه گذشته است و فضای 
دستگاه  هشدارهای  علیرغم  انتخابات 
های ناظر بر انتخابات همچنان ملتهب و 
درگیر بی اخالقی های برخی شده است. 
سیمای  و  صدا  مدیرکل  این  از  پیش 
پیشگیری  در نشست  خراسان جنوبی 
از وقوع جرائم انتخاباتی هشدارهایی در 
خصوص پیش بینی موج های تخریبی 
داده بود اما ضعف قوانین و عدم برخورد 
قاطع و به موقع دستگاه های اجرایی و 
ناظر فضای مناسبی را برای  بداخالقان 

انتخاباتی ایجادکرده است . 

دروغ بزرگ ،  خروجی ترس
جریان تندروی نفاق

روز گذشته نیز یک کانال معلوم الحال و 
وابسته به جریان فکری تندرو در مرکز 
استان در اقدامی غیر اخالقی با انتشار 
یک دروغ از کناره گیری یک کاندیدای 
اعتدالگرا خبر داد که شرایط عجیبی را 
نیز در آن ذکر کرده بود.  این کانال که 
قبل از این نیز با عناوین اتهامی انتشار 
پیگیری  مورد  اکاذیب  نشر  و  دروغ 
علیرغم  است  گرفته  قرار  قضایی 
آن  تغذیه  فکر  اتاق  بودن  مشخص 
هیچ رد پایی از خود به جا نمی گذارد و 
گردانندگان آن نیز هویت خود را مطرح 
نمی کنند و بر اساس اطالعات موثق، 
فضای  در  متخصص  های  دستگاه 
ضابطین  عنوان  به  که  نیز  مجازی 

شناسایی  مسئول  قضایی  دستگاه 
متهمان در این  کانال ها هستند نیز 
گویا توان شناسایی متولیان این پدیده  
خالف  بر  و  افکنانه  تفرقه  مواضع   با 
دیدگاه های مقام معظم رهبری را ندارند. 

معتمدان و ریش سفیدان  
پا جلو گذاشتند 

در نقطه مقابل بداخالقی های انتخاباتی، 
سفیدان  ریش  معتمدان،  های  نشست 
اخیر  انتخابات  در  نیز  شهر  بزرگان  و 
رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته 
و فضای انتخابات را به چاشنی اخالق و 
احترام عمومی نزدیک کرده  است و این 
درحالی است که اخباری از اجماع برخی 
بزرگان شهر در خصوص معرفی یک 
کاندیدای اصلح شنیده می شود. هر چند 
این موضوع به مذاق تئوریسن های اتاق 
فکرهای تخریب و مهندسی انتخابات 
خوش نیامده و امواج تخریبی خود را حول 
محور وحدت در جامعه به فضای عمومی 
کشانده اند اما پالس های تخریبی این 
موضوع نشان دهنده میزان اهمیت آن 
و شکل گیری فضای جدید گفتمانی در 

حوزه های انتخابیه استان دارد. 

جریان تندرو در تدارک حمالت 
تخریبی علیه وحدت جامعه 

یک کارشناس مسائل سیاسی در این 
خصوص به آوا گفت: طی ادوار گذشته 

انتخابات متأسفانه تمرکز  جریان تندرو  
معرفی  در  ایجابی  اقدامات  جای  به 
کاندیدای مد نظر، خود متمرکز بر ایجاد 
معتدل  های  جریان  آرای  در  شکست 
در  حدودی  تا  و  است  بوده  مردمی  و 

سیاست های خود موفق بوده اند. 
وی با اشاره به عصبانیت توپخانه های 
ایجاد وفاق و  از  تخریب جریان تندرو 
اجماع بین معتمدان و بزرگان مناطق 
آنها  برنامه های  و مهندسی معکوس 
گفت: چنانچه دستگاه قضایی ورود الزم 
را نداشته باشد و دستگاه های امنیتی در 
این زمینه پیشگیری الزم را انجام ندهند 
اتفاقات  منتظر  باید  آینده  روزهای  در 

نامیمونی در زمینه انتخابات بود .

تقسیم آرای مردمی 
با  مهندسی تندروها

وی با اشاره به انتخابات دور دهم گفت: 
در سال 94 نیز سیاست این جریان ایجاد 
تفرقه بین جریان مردمی بود و با مهندسی 
انتخابات و فشار روی جریانات معتدل 
سعی بر تقسیم آرای خاکستری جامعه 
برای باال آمدن کاندیدای مد نظر خود 
کارشناس مسائل سیاسی  این  داشتند. 
با بیان اینکه چنانچه مردم رصد کنند 
 متوجه خواهند شد توپخانه تخریب ها

از جریان تندرو تغذیه می گردد و این 
رقیب جریان  اینکه  به  توجه  با  جریان 
مردمی در استان است ، در مراحلی به دفاع 
هدفمند از کاندیداهای جریان رقیب خود 

می پردازد و با پررنگ جلوه دادن جریانات 
و  تحریک  در  سعی  مذهبی  سیاسی، 
دارد.  را  در فضای عمومی  آرا  شکست 
فراوانی در  اینکه مصادیق  بیان  با  وی 
این خصوص وجود دارد به حمایت فعلی 
جریان رسانه ای تندرو از آیتی، کاندیدای 
اصالح طلب دور قبل و انتشار اظهارات 
وی علیه کاندیداهای مستقل دیگر اشاره 
می کند و می گوید: این در حالی انجام شد 
که بدترین هجمه ها را طی مدت گذشته 
 همین رسانه ها به شخص آیتی داشته اند . 

مردم تشخیص می دهند

وی نمونه دوم این موضوع را حمایت 
ویژه این جریان از کاندیداتوری حسینی ، 
کاندیدای اعتدالگرای این دور از انتخابات 
عنوان کرد و این نیز در حالی است که 
این جریان فکری بدترین هجمه ها را به 
این روحانی جوان در سال های 96 و 97 
داشته است. وی با اشاره به اینکه بلوغ 
سیاسی جامعه به حدی از کمال رسیده  
است که تمام این رفتارها برای مردم 
 قابل شناسایی و تشخیص است افزود : 
متاسفانه هیجانات انتخاباتی باعث می 
کاندیداهای  اطرافیان  برخی  که  شود 
الزم  توجه  موضوعات  این  به  مردمی 
و  شده  تعریف  میدان  در  و  نداشته  را 
مهندسی جریانات تندرو بازی کنند  حال 
 باید دید در روزهای آینده کنش های

انتخاباتی فضای ملتهب استان را به چه 
سمتی خواهد برد ؟ 

بسته انتخاباتی ششمین  روز تبلیغات رسمی نامزدهای نمایندگی مجلس

آب سرد بزرگان منطقه روی مهندسی داغ جریان تندروی انتخابات

7 نامزد هنوز 
 شماره حساب ندادند

گروه خبر- فرماندار بیرجند گفت: هفت 
نفر از کاندیداها به ما شماره حساب و 
نماینده مالی خود را اعالم نکردند اما 
تذکر الزم به آنها داده شده است که 
باید حتما این کار را انجام دهند. طبق 
قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی 
فعالیت های انتخاباتی که اخیرا تصویب 
هزینه های  اینکه  برای  شد،  ابالغ  و 
تبلیغاتی و محل تامین آنها مشخص 
باشد نامزدها مکلف به افتتاح یک شماره 
حساب در یکی از بانک های مجاز شدند 
و باید آن را به فرمانداری ها معرفی کنند. 
رئیس ستاد انتخابات شهرستان بیرجند 
در نشست خبری افزود: بر اساس قانون 
اگر هزینه ای به شکل نقدی یا غیرنقدی 
خارج از این مجرا توسط نامزدها انجام 
شود، ممنوع است و خرید و فروش 
مراجع  که  می شود  محسوب  رأی 
مربوط رسیدگی می کنند. ناصری شمار 
نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم در 
حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف 
را 22 نفر اعالم کرد و گفت: تاکنون 15 
نامزد در سطح شهر بیرجند ستاد تبلیغات 
انتخاباتی راه اندازی کرده اند که 33 ستاد 
رسمی است. هفت نفر از نامزدها  هم 
یا ستاد دایر نکردند و یا به فرمانداری 

اعالم نکرده اند.
به گفته وی تاکنون 12 مورد تبلیغات 
غیرمجاز داشتیم که شامل دایر کردن 
یا  فرمانداری  به  اعالم  بدون  ستاد 
تبلیغات خارج از اندازه مقرر بوده که 
در ماده 65 مکرر قانون انتخابات آمده 
از  و تذکر الزم هم داده شده است. 
طرف هیئت نظارت بر انتخابات هم 
نامزدها  به  تاکنون  تذکر  مورد  سه 
ستادهای  مثل  مواردی  درخصوص 
خالف  تبلیغات  اندازه  یا  انتخاباتی 
قانون داده شد. فرماندار بیرجند گفت: 
تبلیغات نامزدهای انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی تا ساعت 
هشت صبح روز یکم اسفند ماه مجاز 
است و یک هفته بازه زمانی تبلیغات 
برگزاری  از  قبل  روز  یک  که  بوده 
تبلیغات  و  است  سکوت  انتخابات 
قانون  در فضای مجازی هم شامل 
کار  گونه  هیچ  و  می شود  انتخابات 
در  نباید  پنجشنبه  از صبح  تبلیغاتی 

فضای مجازی باشد.

خبر ویژه

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

   آدرس :  بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  09155602737

مکان:نبش شهید غفاری 25 
  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

ساعت 9 الی13دوشنبه هـا 

برنامه مالقات مردمی مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای 

خراسان جنوبی

لطفا جهت تعیین وقت با شماره 

 32342137 - 9
تماس حاصل فرمایید

حسابداری: 
* مهارت های دیپلم: حسابداری عمومی مقدماتی، حسابداری عمومی تکمیلی، رایانه کار  
حسابداری مالی، حسابدار حقوق و دستمزد، حسابداری صنعتی، مسئول و سفارشات، 

سرپرست ترخیص کاال، کاربر امور بانکی .
* حسابداری شرکت ها و ثبت اسناد، دفتر روزنامه و کل، گزارشات مالی، ارزش افزوده، 

معامالت فصلی، اظهارنامه، لیست دستمزد و نرم افزار هلو و محک، رافع و ...
 کامپیوتر: 

کاربر رایانه، کاربر ICDL و کاربر فتوشاپ و...

مجتمع  آموزشی پارسیان برگزار می نماید: 

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  32237۸۸6 همراه: 09155605441
آدرس: بیرجند، نبش طالقانی 15، ساختمان عسل، طبقه سوم

تخفیفات استثنایی
 ویژه مجالس و جشن ها

هزینه پذیرایی و ورودی رایگان

نوروز ۹۹  وژیه 

  آدرس :  بیــرجنـــد ، بلــوار محالتـــی ، حــدفاصــل خیابــان سپیــده و توحیــد 

همراه : 09151606۸36 – 0915561647۸ 

   تلفن پنج رقمی سفارشات : 31550
  با مدیریت کریم زاده و قاسمی 

انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
فقط روزی 5000 تومان

خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 10 درصد تخفیف

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم
 نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 970256 در اجرای دستور فروش صادره موضوع دعوی خواهان محمدرضا ایمانی 
به طرفیت آقای مهدی موحدیان و غیره در خصوص ملک پالک ثبتی 345 فرعی از 227 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 

خیابان سپیده بین سپیده 3 و 5 به مساحت عرصه برابر سند مالکیت 576/8 مترمربع. ملک مذکور دارای پروانه ساختمانی به مساحت 
2524 مترمربع صادر شده در سال 1392 می باشد. عملیات خاکبرداری ، اجرای فونداسیون ساختمان، بتن ریزی دیوار حائل و ستون ها 
تا تراز سقف اول به اتمام رسیده است که به مبلغ 34.440.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 
1398/12/19 از ساعت 9 الی 10 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. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه 

نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.  مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند- محمد آدینه

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره زیر:

ششدانگ یک باب ساختمان پالک 231 فرعی از 1396 - اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای خانم صدیقه مودی

در روز چهارشنبه 1398/12/21 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
 لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز  و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند، مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط 
تا30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 
تاریخ انتشار: 1۳۹8/11/2۹       علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغییرات شرکت سهل کشت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 15 و شناسه ملی 10360001211 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/08/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای غالمرضا 
مفاخر به شماره ملی 0651685133 و آقای علی پامرغی به شماره ملی 0651722446 و آقای حسین پامرغی 
به شماره ملی 0651742765 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 2- 
خانم فرحناز زهرائی به شماره ملی 2268989178 به عنوان بازرس اصلی و خانم الهه پامرغی به شماره ملی 
0640208932 به عنوان 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 - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری نهبندان )77075۳(

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته



منع مصرف پوست درخت بید

پوست درخت بید برای چه افرادی مناسب نیست؟
اگر به آسپرین حساسیت دارید نباید از عصاره 
درخت بید استفاده کنید. در برخی افراد مصرف 
این عصاره باعث بروز خستگی، حالت تهوع و 

سیاه شدن مدفوع می شود. اگر شما داروهای 
ضدانعقادی مانند وارفارین مصرف می کنید نیز 
باید از عصاره درخت بید بپرهیزید. میزان تانین 
عصاره درخت بید زیاد است بنابراین امکان دارد در 

برخی افراد باعث ایجاد حالت تهوع شود.

رزماری  موجب  بهبود عملکرد کبد 
 E رزماري عالوه بر این که منبع عالي ویتامین
است، چاي آن در برطرف کردن بیماري ها مفید 
است. دم کرده رزماري عملکرد کلیه و کبد را بهبود 
مي بخشد و انواع سردردها را نیز برطرف مي کند. 

چای رزماری، برای درمان سرماخوردگی، سردرد، 
اختالل عصبی، تسکین درد عضالت و آرامش 
عصب موثر است. از آن جا که این گیاه خاصیت 
ضدباکتریایی دارد، پارچه آغشته به چای این گیاه 

را به زیر بغل بمالید تا بوی نامطبوع از بین برود. 

در مصرف بابونه  مواظب باشید

مصرف بابونه در بارداری و شیردهی در برخی افراد 
با آلرژی همراه است و باید از مصرف آن در این 
دوران اجتناب شود. استفاده از بابونه ممکن است به 
طور نادر باعث ایجاد واکنش های خفیف آلرژیک 

شود و در صورت مصرف بیش از اندازه، عالئمی 
و  تهوع  ورم چشم،  دهانی،  چون سردرد، زخم 
ایجاد می کند. مصرف  زیاد  تعریق  و  استفراغ 
همزمان بابونه با داروهای ضدانعقاد،  وارفارین و به 
طور کلی داروهای رقیق کننده خون  ممنوع است.

شاه بلوط و انرژی زود جذب

شاه بلوط سرشار از نشاسته است و برای همین 
می شود.  محسوب  انرژی زا  غذایی  ماده   یک 
گلوسیدهای موجود در آن بعد از پخته شدن به 
راحتی هضم می شوند و به تدریج تولید انرژی 

می کنند. مزیت شاه بلوط این است که قند خون 
را به سرعت باال نمی برد و شاخص گلیسمی آن 
نیز باال نیست. وجود ویتامین ها در میوه شاه بلوط 
باعث می شود که بدن بتواند به خوبی گلوسیدهای 

آن را جذب کرده و تولید انرژی کند.

مورد منع مصرف زنجبیل

زنجبیل تازه می تواند در بعضی افراد باعث انسداد 
روده شود. به همین دلیل برای مبتالیان به التهاب، 
زخم یا زمینه گرفتگی های روده ای مناسب نیست  
زنجبیل برای مبتالیان به سنگ های صفراوی 

مضر است.همچنین باعث تحرک جریان خون 
می شود و به دلیل جلوگیری از تشکیل لخته های 
خون، حالت سیال بودن خون را افزایش می دهد. 
مصرف زنجبیل پیش از انجام عمل جراحی نیز به 

دلیل اختالالت خونریزی ممنوعیت دارد.

روغن کنجد یک محافظ طبیعی در برابر اشعه فرابنفش به حساب می آید و پوست را در برابر کلر 
موجود در آب استخر محافظت می کند. ترک های پوستی، اگزما، بریدگی ها و جراحت های سطحی 
را درمان می کند و پوست صورت به خصوص اطراف بینی را سفت می کند و مانع بزرگ شدن 
منفذهای پوستی صورت می شود. در واقع روغن کنجد موجب شفافیت پوست می شود. روغن کنجد 
از بروز آکنه جلوگیری می کند و مانع شوره سر و سفید شدن موها می شود. ویتامین E موجود در این 
روغن به رشد مو سرعت می بخشد. مصرف موضعی این روغن نیز پوست را نرم و لطیف می کند. 

این روغن در درمان لک سوختگی بدن نیز کاربرد دارد.

 تأثیر شربت تهیه شده با مخلوطی از آب آناناس، نمک، فلفل سیاه و عسل را روی بیماران مبتال به سل 
آزمایش کردند. نتایج نشان داد که این نوشیدنی نسبت به شربت سرفه در آرام کردن سرفه و رفع ناراحتی 
گلو مؤثرتر است. بروملین نوعی آنزیم با خاصیت آنتی اکسیدان و ضدالتهاب است که آزردگی گلو را کاهش 
می دهد. آناناس حاوی این آنتی اکسیدان و ویتامین های A ، C ، منیزیم، منگنز و پتاسیم است که با تقویت 
سیستم دفاعی بدن، مقابله با عفونت را برای بدن آسان تر می کند.  مواد الزم: آب آناناس تازه :  یک لیوان، 
آب لیموی تازه: یک چهارم فنجان،  زنجبیل :  یک تکه حدودا 6 سانتی متری، عسل :  یک قاشق غذاخوری. 

همه ترکیبات فوق را با هم کاماًل مخلوط کنید و روزی 2 تا 3 بار  میل کنید.

 نوشیدنی آناناس؛ 5 برابر قوی تر از شربت های سرفهروغن کنجد و سالمت پوست و مو

ترین  و مهم  ترین  اصلی  از  به عنوان یکی  کارآفرینی 
موضوعات دنیای امروز و محرکه اصلی توسعه اقتصادی 
محسوب می شود و نقش آن در نوآوری یا ایجاد فضاهای 
جدید کسب وکار بر همگان روشن است. یک رکن دیگر 
اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و بهره گیری از ظرفیت 
و فرصت های داخلی است و در این زمینه باید تولیدات 
بخش صنعت و کشاورزی و غیره مورد توجه قرار گیرد و 
زمینه فروش آن نیز فراهم شود. 29 بهمن در تقویم روز 

اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی نامگذاری شده است.

طی یک دهه اخیر حوزه اقتصاد مورد توجه ویژه مقام 
معظم رهبری )مدّظله العالی( بوده و نقشه راه و راهبرد 
اقتصاد کشور در بهمن ماه ۱392 به جهت گیری اقتصاد 
مقاومتی بدل شد که این مهم از سوی سایر ارکان نظام 
همچون رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی 
قرار گرفته چرا که تاکید   کشور همواره مورد توصیه و 

 اصلی ترین ماموریت این سیاست؛ چابک سازی، استحکام، 
رقابت پذیری و کاهش آسیب های اقتصادی و برون رفت از 
تنگناه ها و گلوگاه های اقتصادی و تولیدی کشور می باشد.

 کارآفرینی، خالقیت در کار و ایجاد فرصت های جدید 
اقتصادی و تولیدی است، جامعه ای که در بستر کارآفرینی 
حرکت می کند، زنده، پویا و فعال است و می تواند همه 
را تحمل کرده  بیرونی و درونی  مشکالت و فشارهای 
و پشت سر بگذارد.یکی از بهترین راه های موجود برای 
برطرف ساختن کاهش وابستگی جوامع اسالمی به غرب 
و حفظ استقالل و پافشاری بر ارزش های حاکم بر خود، 
اقتصاد مقاومتی است. این ایده  در برابر فشارهای دشمنان 
به عنوان ایده ای مبتکرانه و بسیار خالقانه مطرح شده است.

اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

یاد یاران

)شهید علی سعادتی فر،  قاین(: ای کسانی که رستگاری را می خواهید، به قرآن کریم و به ائمه اطهار )ع( متوسل شوید و از دستورات این دو پیروی نمایید، گوش به فرمان رهبر دهید 
و از روحانیت جدا نشوید که رستگاری دنیا و آخرت در اینها است و به شما سفارش می کنم مبادا دل به دنیا ببندید زیرا دنیا انسان را از راه خدا باز می دارد، دنیا ساعتی بیش نیست و زودگذر است.
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جدول ۴۵۷۲                        

واحد درجه حرارت-   افقي: ۱- 
آش با مغز گردو  2- اسباب  فتنه 
و غوغا - قدرت و توان  3-  فروغ 
و پرتو - فقیر و مستمند - شپشک 
استان  در  ارگ  گندم  ۴- شهر 
کرمان  - مسافرت جمعي - سطح 
چیزي -  مقدمه چیني ۵- تمایل 
داشتن  -به هم رسیدن-  موجود 
نامرئي 6- گودال و چاله - ذوب  
- دستکش چرمین - شکارچیان 
۷- نوعي طالق -  ناشي و ناوارد 
مقاومت  گیري  اندازه  واحد    -
الکتریکي ۸- عنصر الماس-  یغما 
و تاراج - جرم و خطا 9- حکمت 
بافنده  ارسطو -  آسان شدن-  
بو  ثروتمند -  گل شب    -۱۰
- مخترع تلگراف  ۱۱-  حرف 
تردید - کمک و مساعدت - فاقد 
تحرک ۱2-  در شک افتادن - 
حرف درد - حق ناحق سازمان 
ملل - تکرار حرفي ۱3-  حرف 
عصایي-  صاحب کتاب بنیاد انواع 
- شعله آتش  ۱۴-  مردن سخت 
- راستي و درستي-  معبد یهود 
۱۵-  غذایي از بادمجان- اثري از 

جالل الدین محمد بلخي

عمودي: ۱- ورزش پرطرفدار-  
حماسه بزرگ ایتالیایي اثر دانته 
اسب   - هند  در  استاني   -2
خالدار-  استان 3- ناپدري-  از 
رضوی  خراسان  شهرهاي 
آلت   -۴ رحمت  اي...  علي   -
کلمه  ژاپن-   پول  زني-   رگ 
سیاهدانه   -۵ قلیل  پرسش-  
معطر-  از اجزای قطار-  باالتر از 
دیگران 6- تنها و یگانه -  شبکه 
درختچه    - سیما  فرهیختگان 
 -۷ گرمسیري  و  خاردار  اي 
همراه کوپال - از شوینده هاي 
انگلیسي   طول  واحد    - حمام 

دور  کردن-   سپاسگزاري   -۸
ریختنی - از شهرهاي خراسان 
9- آتشفشاني درا یتالیا - سرمه 
 - جگر    -۱۰ دستي   - چشم 
کفش قدیمي- ابریشم مصنوعي 
۱۱-  دشنام گفتن -  وجود ندارد 
-  ناچیز ۱2- قدم یک پا-  درس 
دهان  مزه   - قدیمي  خوانده 
و  لباس  قادر ۱3-   جمع کن- 
پوشاک - پایتخت پاناما - پوست 
درخت خرما  ۱۴-  بلدرچین- از 
همسران ابراهیم)ع( - فراموشکار 
۱۵- از آثار شیخ محمود شبستري 

- پزشک نامي دربار مصر

جدول کلمات

موفقیت و انرژی

واکنش

مهارت  مناسب برای حرف زدن 

الزم نیست با مهارت حرف زدن در میان عموم 
متولد شده باشید تا  بقیه به حرف های تان گوش 
بدهند. وقتی خیلی تند یا خیلی آهسته حرف 
می زنید نمی توانید دیگران را جذب کنید تا به 
شما گوش بدهند. شما باید مناسب ترین سرعت 
را برای کالم خود انتخاب کنید. اگر خیلی سریع 
حرف بزنید این پیام را به شنونده منتقل می کنید 
که هیجان زده هستید. وقتی خیلی آهسته حرف 
می زنید نیز باعث احساس خواب آلودگی شنونده 
خواهید شد. همیشه باید اهمیت »ساکت شدن« 
را مد نظر داشته باشید و هر از گاهی که الزم 
شد شنونده در مورد چیزی که گفته اید فکر کند 
یا حرف های تان را درک و تجزیه و تحلیل کند.

چهار روش اشتباه برای جلب توجه

مخالفت ورزی: در جمع اقوام و دوستان با کسانی 
برخورد کرده اید که پیوسته مخالف جمع هستند 
و بر آن اصرار می ورزند و دست آخر هم احتمااًل 
با دلخوری و کدورت می پذیرند که تابع باشند. 
این  به  افراد  این  شده اید  متوجه  درست  بله 
وسیله توجه می گیرند. مخالفت کردن مهارتی 
نمی خواهد فقط کمی کج خلقی الزم دارد ولی 

در عین حال کلی توجه به جیب می زنند.
مهرورزی فراوان: این افراد تالش بیشتری برای 
گرفتن توجه به خرج می دهند، آنها سعی می کنند 
در جمع مطیع ترین فرد و به اصطالح امروزی 
“ماله ِکش ترین” افراد در گروه ها باشند، تالش 
می کنند برای همه کوتاه بیایند و همه را با هم 
خوب کنند. از حق خود به نفع همه می گذرند و نظر 
و ایده خود را فدای همه می کنند تا این برچسب 

نصیب آنها شود که او خیلی مهربان است.
شبیه  افراد  اینگونه  کنترل گری:  و  انتقادگری 
تالش  هم  آنها  اما  هستند  مخالفت ورزها 
بیشتری می کنند و آن اینست که سعی می کنند 
به عنوان یک عقل کل در جمع ظاهر شوند و 
با نظرات و پیشنهادات خود جمع را پیش ببرند. 
این افراد درست برعکس ویژگی رهبرانه عمل 
می کنند. آنها به شدت انتقادگر هستند و اغلب با 
انواع انتقاد و سرزنش دیگران را مجبور می کنند 
تا به اهداف خود در گروه برسند و زمانی توجه 
کامل و ارضا کننده به دست می آورند که در 
آخر کار از فکر خود به نتیجه مطلوب رسیده اند 
و این پیروزی برهانی برای ادامه کنترل گری و 

البته توجه طلبی به کار می برند.
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کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

۰91۵   866   8۰۰۲ 

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

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

ازم
نی

جرثقیل و کفی کیارش 
بارگیری - جابجایی - تخلیه

۰۹۹۱  ۱۷۲  ۰۵۱۰

به تعدادی راننده با ماشین جهت کار در 
آژانس )غفاری، معصومیه( با زنگ خور باال ، 

تضمین کارکرد و کمیسیون پایین نیازمندیم.  
۰۹۱۵۹۳۶۹۰۷۲ یم

ند
ازم

نی

به چند همکار خانم )دیپلم به باال( 
آشنا به کامپیوتر جهت کار در دفتر 

نمایندگی بیمه دی  واقع در غفاری ۳۰ 
در یک شیفت کاری  نیازمندیم. 

۰۹۱۵۱۶۵۲۲۸۵ – ۳۲۴۵۴۲۶۷

یم
ند

ازم
نی

یک شرکت ساختمانی
به تعدادی نیرو به شرح ذیل نیازمند است:
 ۱. نیروی دفتری مسلط به کامپیوتر

و سیستم حسابداری۲. نگهبان کارگاه 
ساختمانی به صورت شبانه روزی

۰۹۳۶۵۱۲۴۲۶۱

یم
ند

ازم
نی

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

۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱ یم
ند

ازم
نی

یک شرکت راهسازی به یک آقا )مجرد و 
جوان( همراه با ماشین ۴۰۵ یا سمند جهت امور 

 کارپردازی و امور خارج شهر نیازمند است.
یم ۰۹۱۵۲۲۱۰۸۵۹

ند
ازم

نی

دانشنامه پایان تحصیالت دوره 
کارشناسی رشته حقوق قضایی 
 به شماره ۱۴۸۸۱۳۱۰۰۳۸۵ به نام 

سید محمد علی شاه محمدی به شماره 
شناسنامه ۹۷۷۹ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف

پروانه اشتغال نظام مهندسی به شماره ۳۹۵۱۰۰۰۰۰۴ 
و شماره عضویت ۳۹۵۱۰۰۱۱۵۵ اینجانب حسن رضا 
چهکندی نژاد با شماره ملی ۰۶۵۱۷۶۵۴۵۵ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

کارت سبز موتور سیکلت تیپ CG۱۲۵ به شماره 
پالک ۷۹۲  ۳۵۱۸۲ به نام محسن خسروی

 به شماره ملی ۰۶۵۳۱۵۸۴۶۷ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

برگ سبز و کارت سوخت اتوبوس ۴۵۷ سفید 
رنگ به شماره پالک ایران ۱۳  ۳۸۵ ع ۱۲ و 

شماره شاسی ۳۷۲۳۱۷۱۰۰۰۳۱۸۴ و شماره موتور 
۴۵۷۹۴۵۰۰۰۲۰۳۹ به نام حسین علی ریاحی چلوانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

آدرس: بیست متری دوم شرقی
 مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

خریـد انـواع فلـزات

مستعمل اداری، ساختمانی، کشاورزی 
صنایع و معادن، خانگی به صورت نقدی

آهن، مس، برنج با قیمت عالی
09151602۸35- 09156655601-  ترابی

خیابان مدرس 
 جنب استانداری
  ۰91۵163۵86۰ - کرباسچی

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱5۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
          جک سقفی،لوله بولت و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی،مخازن 

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    36۴۷  363  ۰91۵ داخل و خارج شهر   

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

  شبانه روزی

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614۸۸0

سازنده انواع کرکره برقی
 سایبان هوشمند و پله پیچ

نرده راه پله ، حفاظ فرفورژه در طرح های مختلف )ترابی( 
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود. 
09156655601 -09151602۸35

کارگـاه صنعتی دقیق

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹
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با پیگیری استاندار مطالبه 40 ساله مردم خراسان جنوبی محقق شد

مرگ در حادثه رانندگی 
»پهنایی«  

رئیس پلیس راه استان گفت: در اثر برخورد 
موتور  با  خودروی ۲۰۶  دستگاه  یک 
سیکلت، یک نفر جان باخت. سرهنگ 
 رضایی افزود: این حادثه در کیلومتر ۲ 
راه روستایی پهنایی رخ داد و راکب موتور 
سیکلت که فردی حدود ۵۰ ساله بود جان 
باخت. علت این حادثه انحراف به چپ 

سواری پژو ۲۰۶ اعالم شده است.

مدال طالی مسابقات 
دانمارک برای »نجمه«  

صدا وسیما- نجمه خدمتی، تیرانداز 
المپیکی استان که این روز ها به دنبال 
کسب تجربه برای حضور در المپیک 
۲۰۲۰ است، در دور دوم مسابقات آزاد 
تفنگ  رشته  در  دانمارک  تیراندازی 
آن خود کرد.  از  را  مدال طال  بادی 
خدمتی در میکس تیمی این رقابت ها 
بود.  کرده  کسب  را  برنز  مدال  هم 
رقابت های آزاد تیراندازی دانمارک با 
حضور ۱۱۵ ورزشکار از ۱۰ کشور از 

۲۴ تا ۲۷ بهمن برگزار شد.

حوادث

ورزشی

*کارکنان شرکت کویر تایر ۴۰ میلیون 
سیل زدگان   به  نقدی  کمک  تومان 

سیستان وبلوچستان اختصاص دادند.
برای  »هیاهو  عروسکی  نمایش   *
هیچ« به نویسندگی مینا عبداللهی و 
کارگردانی رضا عبداللهی از ۲۷ بهمن 
به مدت یک هفته هر شب در سالن 
گلبانگ بیرجند به روی صحنه می رود.

* معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان 
گفت: دوره های آشنایی با مهارت های 
از  نفر   ۵۰۰ برای  شغلی  و  زندگی 
سربازان ارتش و سپاه پاسداران آغاز شد.
* فدراسیون ووشو کشوربرای قضاوت در 
مسابقات لیگ برتر ایران از داور بین المللی 

خراسان جنوبی دعوت به عمل آورد.

اخبار کوتاه

مّله استان برند می شود

صدا و سیما- منسوجات مله  شهر خوسف پس 
از ثبت این شهر به عنوان شهر ملی مله بافی، 
در مسیر توسعه قرار گرفته است. معاون صنایع 
دستی اداره کل میراث فرهنگی، گفت: فرآیند 
برای  روستا ها حرکتی  و  ملی شدن شهر ها 
برندسازی صنایع دستی است و سهم استان 
در سال ۹۸ از این رویداد، ثبت شهر خوسف 
به عنوان شهر ملی مله بافی و روستای خور 

به عنوان روستای ملی گوهرسنگ بود .

آغاز برداشت ماهی گرمآبی 
در نهبندان

از  گرمابی  ماهیان  برداشت  صداوسیما- 
استخر های پرورش ماهی نهبندان آغاز شد.  
مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت: برداشت 
انوع ماهیان گرمابی از ۶۳ باب استخر پرورش 
ماهی شهرستان نهبندان آغاز شده است. مالکی 
افزود: نهبندان به دلیل داشتن منابع آبی مناسب، 
را  این حوزه  اشتغال در  برای  فرصت خوبی 
دارست به طوری که عالوه براشتغال مستقیم 
۵ نفر، تامین نیاز بازار به ماهی، توانسته اشتغال 

مناسبی هم در منطقه ایجاد کند.

352 گروه جهادی شناسنامه دار 

رئیس بسیج سازندگی گفت: در تمام استان 
در حال حاضر ۳۵۲ گروه جهادی ثبت شده 
و شناسنامه دار بومی داریم که هر کدام منطقه 
هدف مشخصی دارند. هنری افزود: از دو هفته 
گذشته کار ثبت اطالعات گروه های جهادی در 
سامانه اطلس جهادی آغاز شده که قابل رصد و 
ارزیابی در ستاد مرکزی سازمان بسیج سازندگی 

و حرکت های جهادی در تهران خواهد بود.

3۰ بهمن پایان مهلت  بیمه محصوالت کشاورزی

صدا و سیما- مدیرصندوق بیمه محصوالت کشاورزی استان  ۳۰ بهمن را پایان مهلت بیمه محصوالت زراعی و باغی اعالم کرد.غنچه گفت: از ابتدای مهر 
تاکنون بیش از ۴۴ هزار قرار داد بیمه با بهره برداران منعقد شده است و  بیشترین سطح بیمه تا هفته گذشته به محصوالت باغی با ۳۱ هزار فقره، دام ۶ هزار 

و ۴۰۰ فقره و زراعت ۴ هزار و ۵۰۰ فقره اختصاص دارد. به گفته وی بیمه دام و طیور در تمام ایام سال انجام می شود.

افتتاح فرهنگسرای بیرجند تا نیمه اول 99 

کاری - شهردار بیرجند در جشن شعری که به مناسبت میالد فاطمه زهرا)س( برگزار شد، گفت: پروژه فرهنگسرای 
بیرجند نیمه اول سال ۹۹ به بهره برداری خواهد رسید. جاوید با بیان اینکه این ساختمان برای برگزاری برنامه های 
فرهنگی جزو ۱۰ سالن برتر کشور خواهد بود، افزود:  تاکنون ۱۳ میلیارد تومان برای احداث این بنا هزینه شده است.

به گفته وی همچنین در نیمه اول سال ۹۹ آمفی تئاتر، سالن اجتماعات و اقامتگاه گردشگری در طرح زیباسازی پارک 
جنگلی به مساحت ۴۰ هکتار به بهره برداری می رسد. وی افزود: مراسم کانون هنرمندان برای ما که درگیر مشکالت و 
دغدغه های زندگی هستیم  باعث کسب انرژی است و تالش می کنم هر چند وقت یکبار در این مراسم شرکت کنم. 

در این جشن که مانند هر سال با همت کانون هنرمندان استان برگزار شد، تعداد از شعرا سروده های زیبایی خواندند.

راهیابی ۶ اثر  به مرحله نهایی جشنواره فیلم کویر 

 ۶ اثر فیلم مستند و داستانی از خراسان جنوبی به مرحله نهایی داوری جشنواره کویر و زندگی راه یافت. 
 به گزارش صدا وسیما، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: ۴۰ فیلم از سراسر کشور به مرحله نهایی 
داوری اولین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه و عکس کویر و زندگی، در دو بخش مستند و داستانی راه یافتند.نبی 
زاده افزود: آثار راه یافته از خراسان جنوبی به بخش مستند این جشنواره شامل فیلم “برک” اثر هادی ثابت شوکت 
آباد ، “اینجا میقات الرضاست” از حسین صفایی ، “تاالب کجی نمکزار نهبندان” از سید حمید حسینی ، “دهسلم” 
از محمد عبدالهی و “زندگی در کویر نمک”  اثر حسنیه پورغزنین است. همچنین فیلم “مسیر زندگی” از محمد 

حسین احمدی از طبس به بخش داستانی این جشنواره راه یافت.

بانوان فعال دانشگاه بیرجند تجلیل شدند

کاری- بانوان فعال دانشگاه بیرجند در جشن والدت حضرت زهرا )س( و دهه فجر انقالب اسالمی تجلیل شدند. 
زنگویی معاون دانشگاه بیرجند در این مراسم که یکشنبه شب برگزار شد، با بیان ارزش واالی مقام و جایگاه زن 
و مادر در اسالم، از دکتر میرکاظمی و خراشادی همسر شهید لگزایی به عنوان بانوان فعال و شاغل دانشگاه تقدیر 
و تشکر کرد. دکتر میرکاظمی مشاور رئیس دانشگاه بیرجند گفت: با همکاری رئیس دانشگاه بیرجند پل ارتباطی 
با جامعه و استانداری داشته ایم تا فضای حوزه کسب و کار برای دانشجویان و بانوان فعال شود. به گفته او جامعه 
ای موفق و پیروز است که زنان آن در سطوح مختلف سیاستگذاری در اجتماع حضور یابند. صندلی داغ، مسابقه، 

اسندآپ کمدی و.. از برنامه های این جشن بود.

دبیر شورای بسیج تجار استان معرفی شد

سید محمد رضا علیزاده به موجب حکمی از سوی فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( استان، به سمت دبیر هیئت شورای 
تخصصی بسیج تجار و فعاالن اقتصادی منصوب شد. دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و 
دبیر هیئت تخصصی بسیج تجار و فعاالن اقتصادی خراسان جنوبی با اعالم این خبر ادامه داد : استقالل و اقتدار 
اقتصادی با کار و سرمایه بومی سبب افزایش تولید ملی است. علیزاده افزود: بستر سازی برای جذب سرمایه های 
داخلی جهت مشارکت مردم در اقتصاد، ارائه مسائل و مشکالت فعاالن اقتصادی بومی هر استان به مسئوالن و 
ظرفیت سازی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کوچک در استان ها منظور از  تشکیل این شورای تخصصی است 

که امیدواریم بتواند در راستای اهداف موفق باشد.

روزآمد

برخی  از  مردمی  های  -گالیه  زاده  رجب 
به  را  استان  در  مستضفان  بنیاد  اقدامات 
مسئوالن باالدستی منتقل کرده است. استاندار 
بنیاد  از خدمات گذشته  تأکید می کند  که 
مستضعفان دراستان نباید غافل شد حاال هم 
درجلساتی با فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان و 
جانبازان کشور و هم باسید صولت مرتضوی،  
رئیس اموال و امالک این بنیاد به نتایج خوبی 
رسیده اند که به گفته محمد صادق معتمدیان،  
خواسته دیرینه مردم استان است. او خواسته 
مردم  از بنیاد مستضعفان را  در دو بند مطرح 
کرده است. دیروز و دیشب جلسات متعددی 
با دستگاه های اجرایی مرتبط و رئیس اموال 
و  شده  برگزار  مستضفان  بنیاد  امالک  و 
مرتضوی، دومین استاندار خراسان جنوبی  با 
معتمدیان، استاندار این روزهای  پر تکاپوی 
استان، در کنار هم از تصمیمی می گویند که 
مطالبه ای ۴۰ ساله را پاسخ می دهد.معتمدیان 
نگاه مسئوالن بنیاد مستضعفان به پیشنهاد 
استفاده از برخی زمین ها و امالک این بنیاد 
در استان برای فضای های عام المنفعه را 
مثبت دیده است. » خواستیم برخی زمین های 
بنیاد که البته درمرکز استان بیشتر است برای 
مدرسه سازی ، کتابخانه ، فضای سبز، محیط 

های آموزشی  و ... اختصاص یابد که نگاه 
مثبت است .« و تصمیم مهم دیگر آن طور که 
استاندار به آوا می گوید این است که »عواید 
فروش امالک این بنیاد در استان در همین 
منطقه سرمایه گذاری شود. « سال هاست 
این خواسته مطرح می شود و حاال موافقت 
مسئوالن بنیاد با این پیشنهاد ، زمینه خدمات 
بیشتر به محرومان را فراهم می کند تا به گفته 
معتمدیان با این کمک بیش از قبل بتوانیم 
شاخص های توسعه در استان را ارتقا ء دهیم.

رویکرد جدید 
رئیس سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان  
بنیاد  رئیس  تأکیدات  بر  بنا  گوید:  می  هم 
مستضعفان در خراسان جنوبی به نفع مردم 
تصمیم خواهیم گرفت، موضوعی که از آرزوها 
و آمال استان بود.  مرتضوی در دیدار با نماینده 
ولی فقیه ادامه می دهد که بنیاد مستضعفان 
بنا ندارد ریالی از منابع استان و شهرستان های 
خراسان جنوبی در سایر نقاط کشور هزینه شود.
وی می گوید: بنیاد مستضعفان از درآمدهایی 
که در شهرهای بزرگ دارد نیز در این استان و 

استان های مشابه هزینه خواهد کرد.
به گفته وی  سفر رئیس بنیاد مستضعفان به 

استان خراسان جنوبی سبب شد از نزدیک 
با تنگناها، مشکالت، اخالص و بزرگواری 
مردم و الیق خدمت بودن آنها آشنا شوند 
لذا تأکید کردند در سفر به بیرجند تعجیل 
کنیم. مرتضوی با بیان اینکه مأموریت بنیاد 
مستضعفان از پیشانی بند آن مشخص است  
ادامه می دهد : بنیاد اگر در حوزه ای فعالیت 
نیاز مستضعفان است.  به منظور رفع  دارد 
وی تأکید می کند که  در ابالغیه انتصاب 
رئیس بنیاد مستضعفان و منشور ۱۴ گانه ای 
شد،  ابالغ  رهبری  معظم  مقام  توسط  که 
بنیاد  بیت الغزل  عنوان  به  محرومیت زدایی 

مورد تأکید قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم در 
این دیدار یکی از مشکالت اساسی مردم در 
شهرها و روستاهای استان  را موضوع امالک 
عنوان می کند و می گوید که استاندار در این 
زمینه پیگیری های متعدد از بنیاد مستضعفان 
را در دستور کار قرار داده است. میرجعفریان  
ادامه می دهد: تمامی این مشکالت و مسایل 
در استان جمع بندی و شناسایی شده است که 
با حضور رئیس سازمان اموال و امالک بنیاد 
مستضعفان بررسی و خدمات شایسته ای به 

مردم ارائه خواهد شد.

لزوم توجه به همه محرومان
هم  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
در ابتدای این دیدار به مسئوالن تأکید می 
کند: خواستاریم که جامعه بر اساس قانون 
عدل اداره شود، خدمت به مستضعفان حد و 
مرز ندارد و برنامه ها باید برای همه عادالنه 
و یکسان باشد.حجت االسالم  و المسلمین 
عبادی  ادامه می دهد: گرچه چهار شهرستان 
مرزی خراسان جنوبی برای کمک استحقاق 
ویژه دارند اما مستضعفان این مناطق با سایر 

نقاط استان برابری دارد. وی می گوید:  سوابق 
و اسنادی داریم که برخی مسئوالن رده باال در 
گذشته با وعده و مسائل سیاسی، انگشت اشاره 
را به سمت اموال بنیاد مستضعفان داشته اند که 

نارضایتی هایی را ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه باید کارها دور از مسائل 
سیاسی انجام شود، تاکید می کند که اگر 
چنانچه کشور را بر اساس قانون که همان 
عدالت است اداره کنیم، شهروندان سختی ها 

و محرومیت ها را تحمل می کنند.

عواید بنیاد مستضعفان در استان برای استان
ری
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کمک 2۰۰ میلیونی یک خیر 
به ساخت پایگاه 115  

صدا و سیما- رئیس مجمع خیران سالمت استان 
گفت: برای ساخت پایگاه اورژانس حدود ۵۶۰ 
میلیون تومان نیاز است که خیر بیرجندی ۲۰۰ 
میلیون تومان آن را پرداخت می کند. حسینی 
با بیان اینکه بعد از نیازسنجی صورت گرفته 
مشخص شد احداث این پایگاه از جمله نیازهای 
اساسی مردم در محدوده سجادشهر بیرجند است، 
افزود: تفاهم نامه احداث پایگاه اورژانس ۱۱۵ 
شهری در سجاد شهر بیرجند با کمک یک خیر 
و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و مجمع خیران 

سالمت استان منعقد شده است.
آموزش خود اشتغالی 

در خانه محله شهر

با  ها  خانواده  آموزش  گفت:  بیرجند  شهردار 
در  سرپرست  بی  زنان  تعالی  و  رشد  هدف 
جهت خود کفایی و خود اشتغالی آنها در خانه 
محله شهرداری بیرجند انجام می شود. جاوید 
در حاشیه بازدید از کارگاه های مختلف خانه 
های  دوره  و  اقدامات  افزود:  شعبانیه  محله 
آموزشی برگزار شده در خانه محله می بایست 
در خصوص مسائل فرهنگی و آسیب های 
اجتماعی باشد. وی افزود: در راستای مدیریت 
نوین شهری و تحقق مدیریت مشارکتی و محله 
محور، خانه های محله شهرداری در مناطق کم

 برخوردار شهر راه اندازی و فعالیت می کنند.

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی زعفرانکاران و خشکبار قاینات شرکت تعاونی به شماره ثبت 117 و شناسه 
ملی 10862023811 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/09/14 و مجوز شماره 
9538/184/11/205 مورخ 1398/10/19 اداره تعاون روستایی شهرستان قاین تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - پس از گزارش بازرس ترازنامه وحساب سود و زیان سال 1397 مورد تصویب قرارگرفت. 2 - حسین 
مظاهری به شماره ملی 0888965389 به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا زرگر به شماره ملی 0888989512 
به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 - عباس عباس نژاد به شماره ملی 
0889214700 و غالمرضا سلیمی فرد به شماره ملی 0888977603 و اسماعیل تقی زاده به شماره ملی 
0888259484 و قربان علیپور به شماره ملی 0888967233 و خسرو مرتضایی به شماره ملی 0650901568 
به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمدعلی فلکی به شماره ملی 0888954883 و سید حسن بنایی به 
شماره ملی 0888967292 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 

5- روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعاونی تعیین گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قائنات )769964(

تاسیس شرکت فرآوردهای لبنی نشاط آوران آزما کویر )سهامی خاص( درتاریخ 1398/11/17 به شماره ثبت 
6158 به شناسه ملی 14008973693 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید و توزیع و فروش کلیه محصوالت لبنی و انواع بستنی ها اعم 
از سنتی، میوه ای ،کیم ،رشته فالوده و سایربستنی ها و انواع محصوالت پاستوریزه ، استریلیزه و هموژنیزه که 
عبارتند از : پنیر صبحانه ، پنیر خامه ای ، انواع ماست تازه کم چرب ، پرچرب و خامه ای ، ماست پروبیوتیک 
پروایت، ماست سبزی، ماست چکیده ساده و موسیردار ، انواع دوغ نعناء - پونه پاکتی و بطری ، کشک و همچنین 
شست وشو ، خشک کردن و بسته بندی انواع صیفی جات ، واردات و صادرات محصوالت لبنی و انواع بستنی ها و 
صیفی جات به داخل و خارج از کشور، اخذ اعطای نمایندگی در داخل وخارج ازکشور ، شرکت در نمایشگاههای 
ملی و بین المللی در رابطه با موضوع شرکت،اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری و همچنین شرکت در مزایدات و مناقصات در رابطه با موضوع شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی 
، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، دهستان باقران ، آبادی شهرک صنعتی، محله فاز2 ، بلوار همت ، کوچه 
همت 2 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9719137414 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 0503 مورخ 1398/11/02 نزد بانک ملی شعبه شهدا با 
 کد 25905 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم معصومه ثابتی به شماره ملی 0057665966
 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای محمدحسین ثابتی به شماره ملی 0067864082 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، خانم کبری چمنی به شماره ملی 
0652714935 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی وهمچنین کلیه نامه های عادی و 
 اداری با امضای آقای محمدحسین ثابتی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه. بازرسان: خانم فاطمه ثابتی به شماره ملی 0057616515 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی و آقای محمد اسمعیل جدی به شماره ملی 0651736560 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )768107(

آگهی تغییرات شرکت فنی تاسیساتی و خدماتی پشتیبانی آتیه سازان بشرویه )سهامی خاص( به شماره ثبت 
51 و شناسه ملی 10360017245 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - آقای مجتبی محمدی با کد ملی 0850040469 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا 
محمدی با کد ملی 0850174503 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر محمدی با کد ملی 
0859060659 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2 - چک ها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معامالتی، تجاری و تعهدآور با امضای ثابت آقای علی اکبر محمدی 
)مدیرعامل( و آقای مجتبی محمدی )رئیس هیئت مدیره( و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، با امضای 
آقای محمدرضا محمدی )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر اسناد و مکاتبات 

با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بشرویه )767532(

ملی  شناسه  و   15 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  بیرجند  کشت  سهل  شرکت  تغییرات  آگهی 
10360001211 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/08/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
به شماره ملی 0651685133 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین  1-آقای غالمرضا مفاخر 
پامرغی به شماره ملی 0651742765 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی پامرغی به شماره 
ملی 0651722446 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای علی 
پامرغی به شماره ملی 0651722446 به عنوان 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 علی پامرغی 

)مدیر عامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری نهبندان )770752(

آگهی تغییرات شرکت بهین تامین رسام )سهامی خاص( به شماره ثبت 5533 و شناسه ملی 14006703738 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/05/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی بیرجند به واحد ثبتی سربیشه به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان سربیشه ، 
بخش مود ، دهستان مود ، آبادی شهرک صنعتی مود، محله شهرک صنعتی مود ، خیابان )ورودی روستای دستجرد( ، کوچه ))فرعی جایگاه محراب(( ، خیابان )جایگاه 

محراب( ، پالک 0 ، طبقه همکف با کد پستی 9731179519 انتقال یافت و شماره ثبت شرکت به 37 تغییر یافت .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )768108(

آگهی تغییرات شرکت فنی تاسیساتی و خدماتی پشتیبانی آتیه سازان بشرویه )سهامی خاص( به شماره ثبت 51 و شناسه ملی 10360017245 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مجتبی محمدی با شماره ملی 0850040469 و آقای علی اکبر محمدی با شماره ملی 
0859060659 و آقای محمدرضا محمدی با شماره ملی 0850174503 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - خانم عصمت 
 مستشاری با شماره ملی 0859768570 به عنوان بازرس اصلی و خانم نرجس عزیزی با شماره ملی 0850164338 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه )767534(یک سال انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی زعفرانکاران و خشکبار قاینات شرکت تعاونی به شماره ثبت 117 و شناسه ملی 
10862023811 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/02 و مجوز شماره 9538/184/11/205 
آقایان عباس   - 1 : اتخاذ شد  اداره تعاون روستایی شهرستان قاین تصمیمات ذیل  مورخ 1398/10/19 
عباس نژاد به شماره ملی 0889214700به سمت رئیس هیئت مدیره و غالمرضا سلیمی فرد به شماره 
ملی 0888977603 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو مرتضایی به شماره ملی 0650901568 
به سمت منشی هیئت مدیره و قربان علیپور به شماره ملی 0888967233 و اسماعیل تقی زاده به شماره 
ملی 0888259484 به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.2 - آقای محمدحسین یعقوبی به شماره 
ملی0880062460 به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت 2 سال انتخاب گردید. 3 - کلیه قراردادها و اسناد 
رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای آقای عباس عباس نژاد )رئیس هیئت 
مدیره( به اتفاق آقای محمدحسین یعقوبی )مدیرعامل( و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها 

با امضای آقای محمدحسین یعقوبی )مدیر عامل( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قائنات )769965(

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری 4۲ )کافی نت آسمان( - 091۵۶۶۶4۵03



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 

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

11:47
17:37
23 :06
4 :53
6 :14

      
    

پیامبر خدا صلی ا...  علیه  و  آله فرمودند :
ُجلُوُس الَْمْرِء ِعنَْد ِعیالِِه أَحُبّ اِلی ا... تَعالی  مِْن اْعتِكاٍف في مسجدي هذا

در پیشگاه خداوند تعالی، نشستن مرد در کنار همسر خود، از اعتكاف در مسجد من، محبوبتر است.
)تنبیه الخواطر : ج 2، ص 122(

زمان قطعی ثبت نام مرحله دوم 
مسکن ملی به زودی اعالم می شود

و  راه  وزارت  و ساختمان  معاون مسکن    ایرنا- 
شهرسازی اعالم کرد: با حذف تعداد دیگری از 
متقاضیان غیر قطعی مرحله اول و افزایش ظرفیت، 
زمان قطعی ثبت نام مرحله دوم مسکن ملی به 

زودی اعالم می شود.

دارندگان گوشی های
 سامسونگ و ال جی نگران نباشند

در پی انتشار اخباری مربوط به تغییر تابلوی 
ایران،  در  ال جی  و  سامسونگ  شرکت های 
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی گفت: این مسئله مربوط به لوازم خانگی 
است و در ارائه خدمات و گارانتی گوشی های 

موبایل تغییری ایجاد نخواهد شد.

اختالل اینترنتی نداریم،
حمله سایبری است

درباره  اطالعات  فناوری  سازمان   رئیس 
زیرساخت های  به  سایبری  اخیر  حمالت 
کشور گفت: ما نگرانیم با حمله کاری کنند 
که کیفیت اینترنت کاهش یابد و از این طریق 
حاکمیت  خود  که  شود  ایجاد  نگرانی  این 

کیفیت را پایین می آورد.

رمز پویا تراکنش های
 اینترنتی را کاهش داد

 تسنیم- بانک مرکزی اعالم کرد، با الزامی شدن 
استفاده از رمز پویا برای تراکنش های باالی 
طرح  اجرای  با  همزمان  تومان،  هزار   ۱۰۰
برخی  در  ناچیزی  افت  کشور،  بانک های  در 

تراکنش های اینترنتی دیده شد.

اخذ مالیات از نقل و انتقال
 خودرو چقدر صحت دارد؟

 دنیای اقتصاد- یک عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس درباره اخذ مالیات جدید از خرید 
و فروش خودرو در بودجه ۹۹ گفت: نه طرحی 
در مجلس در این زمینه مطرح شده، نه دولت در 
قالب الیحه ای ایجاد تغییرات در مالیات نقل و 
انتقال خودرو را از مجلس در خواست کرده است، 
بنابراین همچنان دریافت مالیات از نقل و انتقال 

خودرو به روال گذشته است.

می ترسم کم کم ساندویچ فروشی ها 
و بقالی ها هم دوقطبی شوند

  رئیس جمهور با ابراز نگرانی از فضای دوقطبی 
جامعه، گفت: می ترسم کم کم در جامعه ما 
ساندویچ فروشی ها، بقالی ها و لباس فروشی ها هم 
دوقطبی شود. می ترسم میوه هم تبدیل به دوقطبی 
شود، پرتقال جناح راست، پرتقال جناح چپ! هر 

چیزی را در جامعه نباید دوقطبی کنیم.

هیچ چیز سرجای خودش نیست!

 مشرق- قالیباف گفت: باور مردم این است که 
هیچ چیز سر جای خودش نیست. من هم اعتقاد 
است.  درست  کامال  مردم  تشخیص  که  دارم 
متاسفانه االن متخصص و کارشناس، کار ندارد 

و آن کسی که کار بلد نیست، مدیر است.

شکوری راد: جنس جریان قالیباف 
و احمدی نژاد به هم نزدیک است

 شکوری راد گفت: جریان قالیباف که با تابلوی
نواصولگرایی آمده یا جریان احمدی نژاد که با چراغ 
خاموش آمده است می توانند به هم نزدیک شوند؛ 

چون جنس این دو به هم نزدیک است.

کرباسچی: مطهری و رحیمی را 
شهید عرصه انتخابات می دانیم

نمایندگانی  ما  گفت:  کرباسچی  غالمحسین 
چون مطهری و رحیمی را که گرفتار بررسی 
صالحیت ها شدند و از این مرحله عبور نکردند را 

شهید عرصه انتخابات می دانیم.

شورای نگهبان کجاست؟؟

  توکلی با انتقاد از نوع افتتاح ستاد توسط تاجگردون ، 
کاندیدای انتخابات  گفت: »مراسم نورپردازی 
همراه پایکوبی و حرکات جلف آقای تاجگرون در 
فرهنگ سیاست علوی و تراز جمهوری اسالمی 
جز خیانت به ارزش های انقالب، وصف دیگری 
ندارد. شورای نگهبان که با وجود صدها سند، 
پس از رد صالحیت، ایشان را در وقت فوق العاده 
تأیید کرده، آیا این نمایش ضدارزشی را ندیده؟ 

حاال دیگر چرا سکوت؟«

حجت االسالم صدیقی: مرفهان 
بی درد، نباید به مجلس راه یابند

حجت االسالم صدیقی گفت: نمایندگان باید 
نیازهای مردم را بفهمند و اگر مرفهان بی درد به 
مجلس راه یابند، هیچ گاه نمی توانند مشکالت 
مردم را درک کرده و راه حلی برای آن بیابند.

تاییدیه مصباح یزدی بر لیست پایداری

 یک عضو جبهه پایداری، از تایید روش این جبهه 
برای انتخاب نامزدها از سوی آیت ا... محمدتقی 

مصباح یزدی خبر داد.

2 روایت از موضع رئیس دولت 
اصالحات درباره انتخابات 

مجلس
ملت  اتحاد  مرکزی حزب   عضو شورای 
و دبیر کل حزب کارگزاران درباره موضع 
انتخابات  به  نسبت  خاتمی  محمد  سید 
پیش روی مجلس توضیحاتی ارائه دادند.

اتحاد ملت در  آذر منصوری، عضو حزب 
شایعاتی  نوشت:  خود  توییتری  حساب 
درباره  حمایت سید محمد خاتمی، رئیس 
انتخاباتی  لیست های  از  اصالحات  دولت 
پخش شده است. در دیداری که با ایشان 
این  در  که  کردند  تأکید  مجددا  داشتیم 
انتخابات در هماهنگی با تصمیم شورای 
عالی سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان 
در تهران لیستی را معرفی نمی کنند، گر 
کرد.اما  خواهند  شرکت  انتخابات  در  چه 
غالمحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران 
اعتماد  به  خصوص  این  در  سازندگی 
آنالین گفت: آقای خاتمی هیچ صحبتی 
درباره شرکت نکردن در انتخابات نکرده 
دادن  رأی  مخالف  البته  ایشان  و  است 
اظهار  نیست.کرباسچی  دادن  لیست  و 
انتخابات  در  مشارکت  به  معتقد  ما  کرد: 
دلیل حزب کارگزاران  به همین  و  بودیم 
کرد.  لیست  معرفی  به  اقدام  سازندگی 
به  هم  اصالح طلبان  عالی  شورای  البته 
احزاب اجازه شرکت در انتخابات را داد. 
نمی توانم  گفت:  کرباسچی  غالمحسین 
در  مشارکت  میزان  که  کنم  پیش بینی 
امیدوارم  اما  بود.  خواهد  چقدر  انتخابات 
در نهایت روند انتخابات مجلس یازدهم 
و  ملی  منافع  به  که  باشد  گونه ای  به  

بینجامد. مصلحت عمومی 

چند روز گذشته نیویورک تایمز گزارشی 
منتشر کرد و به مقامات ارشد ناشناسی 
در آمریکا، ایران و دیگر کشور های خلیج 
همان  پایه  بر  است.  داده  ارجاع  فارس 
گزارش تاکید کرده که ترامپ قصد ایجاد 
اخالل در مذاکرات ایران و متحدان عربی 

آمریکا در منطقه را داشته است.
در  سپتامبر  اواخر  آمده  گزارش  این  در 
هواپیما  یک  امارات  پایتخت  ابوظبی 
حامل مقامات ارشد ایرانی برای مذاکره 
در خصوص توافق صلح دو جانبه بین دو 
کشور به زمین نشست. این اتفاق بعد از 
اعزام ناو هواپیما بر B-52 آمریکا به خلیج 
فارس با بهانه حفظ امنیت تنگه هرمز رخ 
داد. اواخر ماه آگوست گزارش هایی منتشر 
شد که نشان می داد واشنگتن از اینکه 
امارات از جبهه ضد ایران فاصله گرفته، 
نگران است. فرمانده گارد ساحلی امارات 
یک توافق امنیت دریانوردی با یکی از 
فرماندهان سپا پاسداران ایران امضا کرد و 
امارات مستقیما با عربستان بر سر کنترل 
بندر عدن در جنوب یمن وارد مجادله شد. 

همزمان واشنگتن پست هشدار داد که 
امارات تخطی کرده و این سوال را مطرح 
کرد که چطور این کشور می تواند یک 
متحد قابل اعتماد در درگیری بین ایران 
و آمریکا باشد. بر اساس گزارش نیویورک 
تایمز، دیدار بین مقامات ایران و هیئت 
ابوظبی در ابتدا از واشنگتن مخفی شده 
بود، اما هشدار هایی در کاخ سفید درباره 
جبهه مشترک علیه ایران ظرف دو سال 
توسط دولت ترامپ ایجاد شده بود به صدا 
در آمده بود. اماراتی ها و شیخ نشین های 
سعودی از سیاست های اشتباه و خسته 
خسته  ایران  قبال  در  واشنگتن  کننده 
شده اند و نگرانند که در جریان درگیری 
ایران و آمریکا در خط مقدم جبهه ای قرار 
بگیرند که می دانند هیچ تضمینی از سوی 

آمریکا برای حفاظت از آنها وجود ندارد.

تالش عربستان برای
 نزدیکی به ایران

بر اساس این گزارش عربستان سعودی 
طریق  از  کرد  سعی  محرمانه  طور  به 

و  شود  نزدیک  ایران  به  دیپلماتیک 
برای  عراق  و  پاکستان  دولت های  از 
سردار  کرد.  درخواست  میانجی گری 
ساماندهی  در  نقش محوری  سلیمانی 
شیخ نشین  دو  هر  با  مذاکرات  این 
اکتبر  ماه  در  است.  داشته   منطقه 
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، مایک 
پمپئو وزیر خارجه آمریکا سفری به تل 
رئیس  کوهن  یوسی  با  و  داشته  آویو 

موساد دیدار کرده است. 
با  ابتدا  در  سلیمانی  قاسم  سردار  ترور 
دفاعیه ترامپ و مقامات دولتش از این 
حمله با هدف از بین بردن یک تهدید 
منافع  و  نظامی  پرسنل  علیه  فوری 
آمریکا در خاورمیانه مواجه شد. اما این 
پیش فرض به سرعت از بین رفت و 
رئیس جمهور آمریکا و متحدانش سعی 
کردند ترور سلیمانی را به عنوان یک 
ترور  پی  در  بزنند.  جا  انتقامی  اقدام 
پارلمان  در  ویژه ای  نشست  سلیمانی 
عراق برگزار شد و در این نشست عادل 
اعالم  وزیر عراق  عبدالمهدی نخست 

کرد سلیمانی حامل پیامی از سوی ایران 
برای عربستان برای کاهش تنش بین 

دو کشور بوده است.

ترور به دلیل ترس
 از یک ماموریت صلح آمیز

در پی این اظهار نظر، پمپئو به رسانه ها 
گفت: آیا هیچ سابقه ای وجود دارد که 
نشان دهد این جنتلمن، این دیپلمات 
سلیمانی  قاسم  او  )منظور  برجسته 
یک  تا  کرده  سفر  بغداد  به  است( 
کند؟  شروع  را  صلح آمیز  ماموریت 
ندارد.  حقیقت  این  که  می دانیم  ما 
خود  گزارش  در  تایمز  نیویورک  اما 
را  بغداد  در  سلیمانی  ماموریت  عمال 
این  از  هم  آمریکا  گفته  و  کرده  افشا 
ماموریت خبر داشته و به همین دلیل 

او را ترور کرده است.

افشاگری جدید درباره علت ترور سردار سلیمانی

قیمت  تفاوت  کنونی  شرایط  در  اگرچه 
خودرو در کارخانه و بازار به انگیزه ای برای 
ثبت نام در طرح های پیش فروش خودرو 
تبدیل شده اما براساس گزارشات بیشتر 
این تالش ها ناکام مانده و مصرف کنندگان 
واقعی نمی توانند در این طرح ها ثبت نام 
فاصله  این  از  سوداگران  واقع  در  کنند، 
قیمتی استفاده کرده و با به کارگیری ربات 
و هک کردن سیستم به راحتی قیمت  

می دهند. افزایش  بازار  در  را  چارچرخ ها 

 ناتوانی خودروسازان
 در تولید خودروی ملی

اگرچه صنعت خودروسازی در سال ۹7 
و شرکت های  تحریم  بار  دومین  برای 
خارجی طرف قرارداد چمدان خود را بسته 
و ایران را ترک کردند اما در صورتی که 
خودروسازان طی 4۰ سال گذشته برنامه 
خودرو  سازی  بومی  برای  مشخصی 
داشتند تولید چارچرخ ها با مشکلی روبه رو 
نشده و خودروسازان نه تنها می توانستند 
بدون اُفت تولید به فعالیت خود عمل کنند، 
بلکه عمل به تعهدات نیز بدون دردسر و 

نارضایتی مردم انجام می گرفت اما از 
 آنجا که هنوز تولید خودرویی مانند پراید
خودروسازان  دارد،  ارزبری  یورو   ۱4۰۰
با خروج شرکت های خارجی در تولید 
خودروهای ملی و داخلی نیز دچار مشکل 
شده اند و تولید آنها به شدت کاهش پیدا 

کرد و بازار غیررسمی داغ شد.

وعده های بی سرانجام
وزارت  وعیدهای  و  وعده  تمام  علیرغم 
صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان 
برای افزایش تولید و ارزان شدن قیمت 
خودرو، این وعده ها عملی نشد، در واقع 
سناریوی این نهادها نه تنها نتوانست تاثیر 

چندانی بر کاهش قیمت خودر داشته باشد 
بلکه در حال حاضر روبه روز بر قیمت آنها 

افزوده می شود.

 باال بودن هزینه تولید
 بالی جان صنعت خودروسازی

اخیر  هفته های  طی  خودرو  گرانی 
نظارت،  نبود  جمله  از  بسیاری  دالیل 
و  مجازی  فضای  در  دالالن  جوالن 
اما  دارد  واقع  خالف  قیمت سازی های 
اصلی ترین دلیل گران بودن خودرو در 
ایران با توجه به کیفیت آن، باال بودن 
قیمت تمام شده تولید علیرغم دستمزد 

ریالی کارگران است.      

ویراژ ماشین ها در خیابان گرانی

دنیـای  فـرش
 اولین و بزرگترین 

 مرکز فروش انواع فرش های 
ماشینی دست دوم )در حد نو( و انواع فرش 

نو )استوک( 
0935 750 9464  -0915  361 3797

31 17 31 32  علی زارع

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

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

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

98/118
تجدید مناقصه اجرای یک الیه آسفالت گرم محور ورودی 

8.427.061.025 6 ماهروستای  ماژان شهرستان خوسف
ریال

فهرست بهاء راهداری سال 
422.000.000 ریال1398 

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

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

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

شرایط مناقصه گران :
جهت مناقصه های فوق پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد 

مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.
تاریخ انتشارمناقصه فوق در سامانه  98/11/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سایت ستاد : ساعت 13/00 روز سه شنبه 98/11/29 لغایت ساعت 14/30 روز شنبه 98/12/03 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق : ساعت 14/30 روز سه شنبه 98/12/13

زمان بازگشایی پاکت مناقصه فوق  از طریق سامانه ستاد : ساعت 08/30 صبح روز چهارشنبه 98/12/14
آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

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

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

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

سوپر گوشت مدرس
 گوشت بچه شتر 

80.000  تومان             95.000 تومان

مدرس 1 - انتهای کوچه
 32023082

09155610572 - دالکه

فروش مغازه ساندویچی
 با موقعیت عالی

 09155612892 

قابل توجه همشهریان بیرجندی

مشاوره ، خرید و فروش  
بازسازی و تعمیرات 
امالک بیرجندی ها 
در مشهد مقدس 

  ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  
 جعفر خسروی


