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*  رجب زاده

فصل قدر شناسی، 
فصل سازش

مردم غیور و میهن دوست استان 
دیروز هم برگ زرین دیگری را به 
تاریخ پر افتخار دفاع از ارزش ها و 
آرمان های انقالب اسالمی ایران 
افزودند و با مشارکتی مثال زدنی 
در انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
برهه  این  در  اسالمی  شورای 
به  روشن  پیامی  کنونی  حساس 
مسئوالن دادند، پیامی که صادقانه و 
صریح، مسئوالن را متوجه وظایف 
و حساسیت های توجه به خواسته 
ها و مطالبات مردمی می کند و 
فرصتی جدید ...  مشروح در صفحه 2 73 راهکار فعاالن گردشگری برای عبور از بن بست2کارآفرینی با 500 هزار تومان2بند دره زیر ذره بین استاندار 

جشن حضور
با مشارکت مردم خراسان جنوبی رقم خورد

 

 

 

 با تصمیم FATF شرایط
 بدتر خواهد شد

واعظی :

صفحه  6

پایان انتخابات، آغاز 
رفاقت  میان کاندیداهاست

خاتمی :

گله مندیم، ولی در انتخابات 
شرکت کردیم

حضرتی:

صفحه  6

صفحه  6

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شـروع جشنـواره  زمستـانه

 آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1                                                                    
09155618398  -05632237077

نقـدواقسـاط

سپاس و قدردانی 

بدینوسیله از تالش فرمانده، جانشین و پرسنل پاسگاه باقران بیرجند
 به جهت کشف و بازگرداندن اموال مسروقه منزل مادرمان که با تالش ماموران 

خدوم و زحمتکش انجام شد، تقدیر و تشکر می نماییم.

خانواده  عسکری

به چند کارگر با تجربه جهت استخراج معدن مرمریت و چند 
کارگر متخصص سنگ بر و ساب و جرثقیل جهت کار در کارخانه 

سنگ بری نیازمندیم.  0915161۴0۴9

تعدادی راننده با خودرو نیازمندیم. ساعت کاری و کمیسیون پایین = درآمد باال
آژانس پارک        09365613536

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم( 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری / تلفن 92-32400390( در نظر دارد اجرای 
پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات، به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه 5 رشته ابنیه و ساختمان( واگذار نماید. 
لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته ، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱39۸/۱2/۸  
به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی 

http://iets.mporg.ir  نیز منتشر شده است. 
محل پروژه

اجرا
مدت نوع پیمانموضوع

پیمان
برآورد براساس 

فهارس بها 1۳۹۸ 
)ریال(

تضمین 
ارجاع کار 

)ریال(

تاریخ تحویل و 
 بارگذاری اسناد 

در سامانه تدارکات

تاریخ 
بازگشایی

شماره فراخوان

احداث 
مدرسه 
۶ کالسه 

برکت 
ارسک 
بشرویه

ارسک 
بشرویه

ساختمان آموزشی 
+ سرویس بهداشتی 
با آبخوری + موتور 

خانه + دیوار محوطه  
+ محوطه سازی

سرجمع به شماره 
۹۶/12۹۹1۸۸ مورخ 

  1۳۹۶/05/04 
و اصالحیه های بعدی 

حداکثر پایان ۹1۶/04۹/۸0۳/۹17۸05/000/000 ماه 
وقت اداری مورخ 

1۳۹۸/12/24

ساعت 
۹ صبح 

1۳۹۸/12/25

20۹۸00۳74۸000047

 1- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره ۱23402/ ت 50659 هـ مورخ  94/9/22 
 و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2۱7306200900۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند 

در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی. 2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره 
کل واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری.۳- اعتبار پروژه ها )برابر شرایط مناقصه( اوراق خزانه اسالمی می باشد. 

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

ظرفیت پذیرایی 350 نفر
 پیـک رایگـان

 مدیریت رستوران زیتون : جعفر خزیمه نژاد

رستوران زیتون شعبه دیگری ندارد
ورودی جلسات رایگان / هزینه پذیرایی رایگان

بیرجند، انتهای خیابان توحید، بلوار جماران بین خیابان نیایش و ستایش، مجتمع تجاری سیب
تلفن تماس رستوران زیتون به شماره های ذیل تغییر یافت

۰۵۶۳۲۰۳۳۰۲۲ – ۰۵۶۳۲۰۳۳۲۰۰ همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۳۲۷۴ – ۰۹۱۵۵۶۱۷۵۳۷
قابل توجه همشهریان و مشتریان عزیز رستوران زیتون: سالن پذیرایی زیتون در خراسان جنوبی 

شعبه دیگری ندارد و وابسته به هیچ رستوران دیگری در سطح شهر بیرجند نمی باشد 
خدمتگزار همه شما مردم عزیز و بزرگوار بیرجند

پیام قدردانی استاندار خراسان جنوبی از حضور پرشور مردم در انتخابات
» من لم یشکر المخلوق ، لم یشکر الخالق «

دوم اسفند ماه ۱39۸ برگ زرین دیگری بر دفتر تاریخ پرافتخار استان خراسان جنوبی افزوده شد. 
مردم فهیم استان پا به پای مردم ایران زمین، خوش درخشیدند و بار دیگر با گام های استوار و اراده پوالدین 

در صحنه ای سرنوشت ساز حضور یافتند تا ُمهر تأییدی بر دلبستگی مردم با نظام و انقالب اسالمی باشد.
فرهنگ و پیشینه این مردم نشان داده است که همواره در مقاطع تاریخی، با عزمی راسخ به میدان آمده و 

نسبت به تعیین سرنوشت خویش حساس بوده اند و بر فراز قله های وفاداری درخشیده اند.
اینجانب ضمن تبریک به مردم شریف و قدرشناس استان، از تمامی عوامل اجرایی، نظارتی، انتظامی و همه 
دست اندرکاران انتخابات به ویژه مرکز صدا و سیمای خراسان جنوبی که در برگزاری این حماسه پرشور 

نقش آفرین بودند، صمیمانه سپاسگزارم.
اینک زمان رقابت  به پایان رسیده و رفاقت آغاز گشته است. ضمن تبریک به همه منتخبان مردم در مجلس 
شورای اسالمی، آرزومندم نمایندگان محترم در »خانه ملت« در کنار خدمتگزاران مردم در دولت با تعامل و 

همبستگی، خدمت صادقانه به مردم را در اولویت  قرار دهند؛ ان شاءا.... 

محمد صادق معتمدیان- استاندار خراسان جنوبی
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سرمقاله

فصل قدرشناسی، 
فصل سازش

* رجب زاده

مردم غیورومیهن دوست استان دیروزهم برگ 
زرین دیگری را به تاریخ پر افتخاردفاع از ارزش 
ها و آرمان های انقالب اسالمی ایران افزودند 
و با مشارکتی مثال زدنی در انتخابات یازدهمین 
برهه  این  در  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 
حساس کنونی پیامی روشن به مسئوالن دادند، 
پیامی که صادقانه و صریح، مسئوالن را متوجه 
وظایف و حساسیت های توجه به خواسته ها و 
مطالبات مردمی می کند و فرصتی جدید برای  
خدمتگزاری به افرادی می دهد که ظرفیت 
نماینده مجلس بودن را در خود دیده اند. احترام 
به رای مردم و قدر دانستن اعتماد آنان هم از 
همان خط قرمزهای بسیار جدی در این برهه 
حساس کنونی است که باید مورد توجه قرار 
گیرد و نه کرسی مجلس و میز دولت، سکویی 
برای پرتاب یک فرد به سمت اهداف و مطامع 
شخصی اش نشود. رای مردم شوخی بردار 
نیست و اگر بازوی نظارت در هر سطح و مرتبه 
ای قوی و ورزیده شود، دیگر مسئول نمایی 
جرات نمی کند در لباس خدمت، به انتخاب و 

اعتماد مردم  خدشه وارد کند. 
در این مرحله  که روزهای پر فراز و نشیب قبل 
از انتخابات مجلس سپری و نتیجه انتخابات در 
نقاط مختلف مشخص می شود، وظیفه مهم 
دیگری برای گروه های مختلف از افراد منتخب 
گرفته تا داوطلبانی که نام شان از صندوق ها 
بیرون نیامده ، هواداران و گروه های سیاسی 
نمود پیدا می کند. انتخابات به پایان رسیده و 
هرکدام از نامزدهای نمایندگی در مدت زمان 
نزدیک به 10 روز خود و برنامه های شان را 
به مردم معرفی کردند در این میان اما برخی 
از داوطلبان پا از دایره انصاف بیرون گذاشته و 
برخی تخلفاتی هم انجام دادند، عده ای رو به 
تخریب سایر رقبا آوردند تا وزنه کفه ترازوی 
انتخاب مردم را به نفع خود سنگین کنند. برخی 
از داوطلبان و طرفداران شان از سایرین گله مند 
بودند و رجز خوانی عده ای برای هم دردسرهای 
نیز برجا گذاشت. اما حاال انتخابات با تمام گفتنی 
ها و شنیدنی ها به پایان رسیده و باید رقابت جای 
خود را به رفاقت بدهد. همه آنهایی که تا دیروز 
رقیبان خود را متهم به کم کاری برای توسعه و 
پیشرفت منطقه می کردند حاال باید دوستانه در 
کنار پیروز شدگان این رقابت بایستند و آنها را 
در رسیدن به هدفی که تمام مردم دیروز برای 
آن به پای صندوق های رای آمده بودند یاری 
کنند. حاال دیگر زمان تخریب گذشته است باید 
همدیگر را تقویت کنند. اگر تجربه ای در زمینه 
های مختلف دارند باید صادقانه و به خاطر مردم 
آن را در اختیار پیروز شدگان ماراتن انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی قرار 
فرا  بزرگتری  آزمون  زمان  حاال  شاید  دهند. 
برای  تالش  شعار  که  آنهایی  است.  رسیده 
توسعه سر می دادند حاال باید تالش کنند تا 
با پشتوانه تجارب و داشته ها، به نحوی یاری 
رسان شوند که حضور راه یافتگان به مجلس 
شورای اسالمی در چهار سال پیش رو موثر 
تر از هر دوره دیگر باشد. )ادامه در ستون مقابل(
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ورود بخش خصوصی به اقتصاد معادن تسهیل شود

ایرنا - استاندار خراسان جنوبی خواستار اقدام عملی در راستای زمینه سازی و تسهیل ورود بخش خصوصی استان به اکتشاف و اقتصاد معادن شد.محمد صادق معتمدیان در 
دیداربا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت:  انحصاری بودن اکتشاف معادن در دست دولت یک ضعف و مانع جدی 
است، لذا زمینه سازی عملیاتی و قاطع برای تسهیل ورود بخش خصوصی توانمند تنها راه شکستن این انحصار و برون رفت از موانع و ایجاد رونق و توسعه در اقتصاد معادن است.

مهدی آبادی- »زمانی که ایده ای به ذهن 
فرد خطور می کند باید بالفاصله آن را شروع 
کند.« این دیدگاه جوان مخترعی است که 
همین حوالی در یکی از کوچه های شهر فعل 
خواستن را به توانستن تغییر داده است. به نظر 
او برای آغاز یک فعالیت، نیاز به سرمایه های 
آن چنانی نیست ، با کمترین سرمایه هم می 
توان نام خود را ماندگار کرد. به گفته این 

کارآفرین موفق حتی با 500 هزار تومان نیز 
می توان فعالیتی را آغاز کرد. مصطفی وقاری 
مقدم جوان مخترع قائنی می گوید: ایمان و 
توکل به خدا مهم ترین دلیل موفقیتش است.  
او موفق است چون 9 اختراع به ثبت رسیده 
در سازمان مالکیت فکری کشور را در کارنامه 
خود دارد،گفتگویش با آوا را با این جمله ادامه 
می دهد که جوانان نباید فقط به امید کمک 

دولت کاری را شروع کنند، بلکه با پشتکار 
و تالش شان  آنچه در ذهن خود دارند را 
عملیاتی کنند. او که حاال یک شرکت ثبت 
شده دارد درباره جدیدترین اختراعش که به 
تولید انبوه رسیده می گوید: با توجه به رشته 
تحصیلی ام که کارشناس ارشد ارگونومی 
است در این فکر بودم وسایلی را طراحی و 
ثبت کنم که مشکالت استخوانی و اسکلتی 
شهروندان را به حداقل برساند. این جوان که 
سابقه کسب مقام دوم در مسابقات ایده شو 
استان با معرفی محصوالت ابتکاری ارگونومی 
در سال 1۳95 را در کارنامه دارد، ادامه می 
دهد: پشتی طبی ارگونومیک برای کاهش 
عضالنی  و  اسکلتی  دردهای  و  خستگی 
نیز  طراحی شده که ویژگی های دیگری 

مانند قابلیت ماساژ دادن، تنظیم شدت ماساژ 
و محصولی قابل استفاده در خودرو و ادارات 
را دارد. سازنده دستگاه پشتی طبی اضافه می 
کند: روزانه 50 پشتی طبی  تولید می شود که 
با توجه به درخواست مشتری به 120 عدد در 

روز نیز می تواند  برسد. 
های  حمایت  از  ارگو  فیت  شرکت  مدیر 
)ع( انصارالرضا  سپاه  معنوی  و   مادی 
استان از ایده اش قدردانی می کند و می افزاید: 
بسیج علمی پژوهشی و فناوری سپاه استان 
برای ساخت این وسیله به صورت مادی و 
معاونت حقوقی این نهاد برای پیشگیری از 
کپی برداری و کارهای حقوقی از این مخترع 
حمایت کرده است. درباره چالش های کاری 
پیش آمده  برایش سوال می کنم، با اعتماد به 

نفس، جواب می دهد: چالشی نداشته که زمین 
گیرش کند اما با این حال بازاریابی محصوالت 
را موضوعی پیچیده می داند و در این بخش 
نداشته  به سازمان های دولتی  امیدی  هم 
است. او می گوید: همکاری با شرکت های 
خصوصی توانسته موضوع بازاریابی را حل 
 کند و خدا را شکر به جای خوبی رسیده ام.
ایده آموزش هم توانسته در این مسیر کمک 
او باشد. این مخترع هم استانی که مدرس 
کارگاه “ارگونومی اداری” نیز است، به آموزش 
کارمندان برخی ادارات اشاره و تصریح می کند: 
 آموزش عملی و تئوری را در ین زمینه ارائه 
 کرده ام تا محیط کار را متناسب با محدودیت های
که  کنند  طراحی  طوری  روانی  و  فیزیکی 

کارآسان تر شود..

گروه خبر- استاندار دوباره پنجشنبه گذشته 
پروژه  اجرای  عملیات  روند  از  بازدید  برای 
تفریحی بند دره به این منطقه رفت. معتمدیان 
با توجه به مطالبات مردم تاکید جدی برسرعت 
هماهنگی  معاون  دارد.  پروژه  این  دراجرای 
امورعمرانی استانداری درحاشیه بازدید  استاندار 
از آغاز عملیات تامین زیرساخت های تفریحی 
و گردشگری »بند دره« شهر بیرجند گفت: 
با پیگیری استاندار و همکاری و هم افزایی 
زیرساخت های  استان،  اجرایی  دستگاه های 
تفریحی و اقامتی »بند دره« بیرجند در حال 
آماده سازی است. سید کمال الدین میرجعفریان 
افزود: یکی از زیرساخت های بسیار ضروری 
و مورد نیاز مردم استان به ویژه شهر بیرجند 
برای  مناسب  تفرجگاهی  فضای  داشتن 
وی  بود.  میهمانان  و  مسافران  خانواده ها، 
انجام  برنامه ریزی های  براساس  کرد:  بیان 
جنوبی،  خراسان  استاندار  دستور  با  و  شده 

تأمین  برای  مربوطه  دستگاه های  همه 
زیرساخت های الزم در منطقه گردشگری بند 

دره بیرجند بسیج شده اند.
معاون استاندار اظهار کرد: عملیات اجرایی این 
پروژه 22 بهمن امسال با حضور استاندار آغاز 
شد و این طرح وارد فاز اجرایی شده است. وی 
گفت: همچنین مقرر شد تمامی دستگاه ها به 
ویژه راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت 
توزیع برق، گاز، شرکت آب و سایر دستگاه ها با 
محوریت شهرداری نسبت به اجرای این طرح 
مهم و مورد نیاز شهروندان اقدام کنند. وی 
بیان کرد: یکی از موانعی که در این محدوده 
وجود داشت موضوع جاده دسترسی بود که با 
هماهنگی ها و پیگیری استاندار در سفر رئیس 
بنیاد مستضعفان به استان با طرح تعریض آن 
موافقت شد. میرجعفریان ادامه داد: سازمان 
اموال و امالک بنیاد مستضعفان با واگذاری ۴0 
متر زمین و ایجاد آیلند در بلوار ورودی بند دره 

موافقت کرد و اکنون عملیات اجرایی تسطیح 
و تعریض جاده در حال انجام است. وی گفت: 
طرح جامع بند دره توسط شهرداری در دست 
انجام است که در مسیر جاده طرح هایی از 
جمله پیاده راه، پیست دوچرخه سواری، فضای 
سبز و زیرساخت های رفاهی و خدماتی تامین 
افزود: همچنین شهرداری  خواهد شد. وی 
نسبت به تأمین زیرساخت های دیگر از جمله 
آالچیق،  احداث  مسافران،  اسکان  محل 
سرویس بهداشتی، پارکینگ و سایر امکانات 
با نورپردازی مناسب و تامین روشنایی اقدام 
خواهد کرد.وی گفت: امید است با همکاری و 
هم افزایی دستگاه های اجرایی فاز نخست این 
مجموعه با سرعت پیش برود و تا قبل از پایان 
سال به اتمام برسد.میرجعفریان اظهار کرد: فاز 
دوم نیز براساس طرح تکمیلی بعد از نوروز در 
دستور کار قرار خواهد گرفت. در این بازدید که 
مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 
منابع طبیعی و آبخیزداری، ورزش و جوانان، 
شرکت  منطقه ای،  آب  شرکت  مدیرعامل 
توزیع نیروی برق، شرکت گاز، شهردار بیرجند 
و سایر دستگاه های مرتبط  حضور داشتند با 
تامین زیرساخت های مختلف موافقت شد. 
معابر،  روشنایی  تامین  ساحلی،  دیوار  ایجاد 
ایجاد فضای  بند دره،  گازرسانی به منطقه 
سبز، فضای ورزشی از جمله چمن مصنوعی، 
فضای تفریحی و اقامتی، زیباسازی و نصب 

به  تله سیژ، برق رسانی، دسترسی  آالچیق، 
تلفن و اینترنت و از این قبیل اقدامات توسط 
دستگاه های اجرایی در دستور کار قرار گرفت.

استاندار نیز در این بازدید درخصوص رفع برخی 
مسایل و مشکالت به دستگاه های اجرایی 
دستور پیگیری و سرعت در کار را داد. بند دره 
با موقعیت کوهستانی و بند آبی در شهر بیرجند 
یکی از مناطقی است که مردم برای گردش و 
گذران اوقات فراغت به آنجا می روند و بهسازی 
آن سال ها مورد مطالبه و انتظار مردم بوده است.

کارآفرینی با 500 هزار تومان

بند دره زیر ذره بین استاندار 

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

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

اطالعیه
السالم علیک یا علی ابن موسی الرضا

بهینه سازان راحیل
با استعانت از الطاف حضرت حق در نظر داریم جهت تأمین مسکن با قیمت مناسب و 
ایجاد فرصت سرمایه گذاری برای تعداد محدودی از همکاران فرهنگی و همشهریان 
عزیز با استفاده از شرایط موجود بازار که بهترین زمان برای خرید و آغاز یک پروژه 
بی نظیر در شهر مشهد مقدس را فراهم کرده است، پس از شناسایی چند مورد 
در مناطق مختلف مشهد از جمله بلوار نماز و بلوار فالحی، به صورت امانی، نسبت 
به ساخت یک یا چند مجموعه مسکونی با استفاده از تسهیالت بانک مسکن اقدام 
نماییم. متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات تکمیلی و ثبت نام می توانند از تاریخ 
۹۸/۱۲/۳ لغایت ۹۸/۱۲/۱۸ در ساعات اداری به دفتر شرکت بهینه سازان راحیل 

واقع در بین پاسداران ۳۴ و ۳۶ نبش ابن حسام، پالک ۲ مراجعه نمایند.
تلفن: 0۹۱5۱۶۱۳50۱

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت گدار سفید بیرجند )نوبت اول(
 بدینوسیله از کلیه اعضا و سهامداران شرکت گلدار سفید بیرجند به شماره ثبت ۹۴۸ دعوت می شود 
در جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( که مورخ ۹۸/۱۲/۱۹ راس ساعت ۱0 صبح در محل 
قانونی شرکت به آدرس مدرس ۱۸- پالک ۲ برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. دستور جلسه: 
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل  ۳- تعیین تکلیف 
 بدهی شرکت به مدیرعامل و حقوق دولتی اداره صنایع و معادن ۴- انتخاب بازرس اصلی و 
علی البدل شرکت  5- انتخاب روزنامه جهت درج آگهی ۶- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین تکلیف 

راه اندازی معدن مرمریت فدشک  7- تصویب ترازنامه های مالی از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸

مدیرعامل شرکت گدار سفید بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره ۱۳۹۸۶0۳0۸00۲000۶۱7 و کالسه های شماره ۱۳۹۸۱۱۴۴0۸00۲0000۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ صادره هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش 11 قطعات مفروزه مزرعه جعفرآباد پالک 12۶۸- اصلی آقای مجتبی فرهمند 
) از محل مالکیت آقای سید حسن مصطفوی( فرزند علی به شماره شناسنامه 0۸۸000۱۹۴۱ و کد ملی 0۸۸000۱۹۴۱ در ششدانگ 
یک باب ساختمان )با کاربری مسکونی با تامین خدمات( به مساحت ۴۳/۸5 مترمربع در قسمتی از پالک های ۴۸۸ و ۴۸۹ فرعی واقع در 
قاین - حاشیه بلوار بامشاد خریداری شده )مع الواسطه( از ورثه سید ضیاء الدین مصطفوی احدی از ورثه سید حسن مصطفوی مالک رسمی 
چهار دانگ مشاع از پالک فوق،  محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/12/۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/12/1۹
علی صفایی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

  آگهـی مناقصـه        تاریخ انتشار: 98/12/3  
سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی در نظر دارد: حمل حدود پانزده میلیون 
لیتر فرآورده نفتگاز خریداری از انبار شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان 

 جنوبی را برای مدت یک سال کامل به شرح ذیل به پیمانکار مورد تایید شرکت پخش فرآورده های 
نفتی واگذار نماید.

مهلت دریافت اسناد: از روز ۹۸/۱۲/0۳ لغایت پایان وقت اداری روز ۹۸/۱۲/۱۱ 
محل تحویل اسناد: دبیرخانه سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی  به نشانی بیرجند –  بلوار 

آیت ا... غفاری – خیابان یاس – پالک ۴5 
تاریخ و محل بازگشایی: ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۲ در محل سازمان همیاری شهرداریهای 

استان خراسان جنوبی 
مبلغ شرکت در مناقصه: مبلغ شرکت در مناقصه  ۶00.000.000 ریال به صورت فیش واریزی و یا 
ضمانت نامه بانکی با دوره ۶ ماهه  به حساب شماره 0۱05۸0۲۲۸۶007 سازمان همیاری شهرداریهای 

استان خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه طالقانی بیرجند 

شرح خدماتردیف

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی میل 7۸ به ازای هر لیتر 1

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی میل 7۳ به ازای هر لیتر 2

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی دوکوهانه به ازای هر لیتر ۳

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی یزدان به ازای هر لیتر 4

مالحظات: ۱ کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد. ۲ سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات مختار است. ۳ مبالغ اعالمی هر ستون برای هر یک از شرکت کنندگان به صورت جداگانه 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳24۳5۶۸۶ - 0۹۳۶52۳7014-0۹1570۶۳220 - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

زی
ه رو

شبان
  

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  0915 داخل و خارج شهر   

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

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

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
شماره  کالسه  و  شماره ۱۳۹۸۶0۳0۸00۲000557  آرای  برابر 
۱۳۹۸۱۱۴۴0۸00۲0000۹5 مورخ ۱۳۹۸/۱0/۲۶ صادره هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
 تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
بخش 11 قاینات قطعه مفروزه مزرعه زبر پالک 15۸۳- اصلی  
خانم پوران سادات نوربخش با والیت سید محسن نوربخش )از محل 
مالکیت آقای ضیاء  نوربخش(  فرزند سید محسن به شماره شناسنامه 
0۸۸05۸۱۲۴7 بیرجند و کد ملی 0۸۸05۸۱۲۴7 در ششدانگ 
یک قطعه باغ به مساحت ۴۱۹/۸0 مترمربع در قسمتی از پالک 
۲۶۳ فرعی واقع در قاین – اراضی مزرعه زبر خریداری شده )مع 
الواسطه( از آقای ضیاء نوربخش مالک رسمی پالک محرز گردیده 
است و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/11/17  
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/12/۳     
علی صفایی فر – رئیس ثبت اسناد و امالک قاینات

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

شهرستان  قاین 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

شماره  کالسه  و   ۱۳۹۸۶0۳0۸00۲00055۶ شماره  آرای  برابر 
هیئت  صادره   ۱۳۹۸/۱0/۲۶ مورخ   ۱۳۹۸۱۱۴۴0۸00۲0000۳۹
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
و  مالکانه  تصرفات  قاین  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
توانند  می  باشند،  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  صدور 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. بخش 11 قاینات قطعه مفروزه مزرعه ابوالخیری 
 پالک 1270- اصلی خانم فاطمه پروانه )از محل مالکیت حاجی 
 بی بی حائری( فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه ۳۹۱ قاین و 
کد ملی 0۸۸۹0۶۴۹۴۶ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۸۹۸/۲0 مترمربع در تمامی پالک ۴۹5  فرعی واقع در قاین 
– مزرعه ابوالخیری محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/11/17 مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/12/۳    
علی صفایی فر – رئیس ثبت اسناد و امالک قاینات
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)ادامه سرمقاله( گزیده ای از سخنان رهبر انقالب 

در مراسم بیست  و هفتمین سالگرد رحلت امام 
خمینی، رهنمودی روشن در این باره دارد، ایشان 
در واقع روابط بعد از انتخابات را در این جمالت 
تبیین کرده اند ؛»ممکن است شما از یک دولتی 
خوشت بیاید، از یک دولت دیگری خوشت نیاید؛ 
دیگری هم از آن دولت دیگر خوشش نیاید، از 
این دولت خوشش بیاید؛ ممکن است، اشکالی 
هم ندارد. -رقابت های انتخاباتی به جای خود، 
اختالف نظرها به جای خود، حّتی انتقاد هم به 
جای خود- اّما دولت و ملّت باید همه در کنار 
هم باشند؛ یعنی اگر در این مملکت یک حادثه ای 
رخ بدهد که تهدیدی برای کشور باشد، دولت 
و ملّت باید همدوش حرکت کنند. نِقار به وجود 
نیاورید، کدورت به وجود نیاورید، اتّحاد دولت و 
ملّت را حفظ کنید؛ این یکی از توصیه های بنده 
است در همه  دولت ها. در همه  دولت هایی که 
بنده بعد از رحلت امام مسئولّیت داشتم، این توصیه  
من بوده است؛ با اینکه دولت ها سیاست های 
مختلفی داشتند، جهت گیری های مختلفی داشتند 
لکن ملّت باید با دولت همراه باشد، اتّحاد را حفظ 
کند؛ این منافات ندارد با انتقاد کردن یا حرف زدن 
یا مطالبه کردن؛ اینها اشکالی ندارد؛ رقابت های 
انتخاباتی به جای خود. قوای سه گانه هم باید با 
هم مّتحد باشند - دولت، مجلس، قّوه  قضائّیه- باز 
این منافات ندارد با اینکه مجلس در قبال دولت 
به وظایف خودش عمل کند؛ به وظایف قانون 
اساسی عمل کند؛ سؤال کند، مطالبه کند، بخواهد، 
قانونگذاری کند، استیضاح کند و امثال اینها؛ لکن 
بایستی قوا با هم همراه باشند، در مسائل اساسی 
همه؛  بگیرند،  قرار  چتر  یک  زیر  باید  کشور 
نیروهای مسلّح همین جور، آحاد مردم همین جور. 
پس این توصیه  سّوم ما است: نگذارید احساسات 
شخصی یا احساسات جناحی یا مطلقاً احساسات، 
بر منطق غلبه کند.« این رهنمودها ، نقشه راهی 
برای نمایندگاه منتخب ، رقبا و هواداران و جناح 
های سیاسی پس از انتخابات مجلس یازدهم هم 
به شمار می رود. کلید واژه هایی که در سخنان 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی در توصیه هایی 
به نمایندگان اولین مجلس شورای اسالمی هم 
وجود دارد. اتحاد پس از انتخابات و هم افزایی 
برای خدمت رسانی خالصانه به ملتی که صاحبان 

این  انقالب بزرگ هستند. 

 به اطالع همشهریان عزیز 
می رسـاند:

ختم کالم ا... مجید
به یاد اموات توسط قاریان قرآن 

انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران سرطانی 

صعب العالج  می شود.
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جوابیه شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران

عطف به پیام درج شده مورخ 98/۱۱/26 
ستون پیام ها در خصوص مشکل نفت 
سفید اهالی محترم روستای پیشبر به 
برابر بررسی به  استحضار می رساند: 
عمل آمده مقدار نفت سفید ارسال شده 
در سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۱9 درصد رشد داشته است 
ضمنا حسب تماس تلفنی رئیس ناحیه 
شهرستان قاین با شورای محترم روستا 
و تنی چند از اعضای روستای پیشبر 
خصوص  در  مشکلی  داشتند  اعالم 
نفت سفید نمی باشد. لذا چنانچه فردی 
نفت  تأمین  خصوص  در  افرادی  یا 
 سفید در روستای مذکور دارای مشکل 
تلفن  شماره  به  تواند  می  باشد  می 
بازرسی و شکایات این شرکت که در 
تمامی فروشندگی ها و مجاری عرصه 
و  موجود  شرکت  این  پوشش  تحت 
نصب می باشد تمامی و نسبت به طرح 
مشکل و یا شکایت خود اقدام فرمایند.

پاسخ مسئوالن 

ثبت مهارت قلم زنی طبس در فهرست ملی میراث معنوی

ایسنا- مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی استان  از ثبت مهارت قلم زنی ویژه شهر طبس در فهرست ملی میراث معنوی کشور خبر داد. برآبادی،افزود: قلم زنی در طبس بیش از 200 سال قدمت داشته 
است. وی گفت: شیوه قلم زنی طبس که از شیوه های منحصر بفرد قلم زنی مس است، با ریزه قلم )زمینه پر یا عکسی( تا حدود زیادی مشابهت دارد همچنین استفاده از موتیف ها و نگاره های بومی از جمله درخت 
نخل و پلیکان و نوشته ها که عموماً اسامی پنج تن، آیات مشهور قرآنی، دوازده امام و امثال آن ها است بسیار استفاده می شود که گردشگران از این تولیدات به عنوان یکی از سوغات و هدایای ویژه طبس یاد می کنند. 

7 راهکار فعاالن گردشگری برای عبور از بن بست 
جنوبی  بکرخراسان  اقلیم   - کاری  نسرین 
بهاری چون بهشت دارد. تغییر فصل ها در 
این دیار، مشهود است و  تغییرات طبیعت در 
زمستان سرد و تابستان گرم، به این استان، 
جاذبه های بسیاری هدیه داده که البته تاکنون 
آن طور که باید به چشم صنعت گردشگری 
نیامده است. مشکالت و تنگناهای بسیاری 
برای تقویت این صنعت و اقتصادی بودن 
آن به ویژه در ایامی چون نوروز وجود دارد و 
اصل مهم این است که همه ما می توانیم با 
نگاهی اصولی به گردشگری ، مسیری روشن 
به سمت توسعه اقتصادی ایجاد کنیم. بررسی 
چالش ها و ارائه راهکارهایی برای تقویت این 
صنعت در استان موضوع نشست آوا است 
که با حضور برخی فعاالن گردشگری استان 

برگزار شد.

4 اثر جهانی و 900 اثر ملی  
نشست  این  در  گردشگری  فعال  از  یکی 
عنوان کرد: نباید فراموش کنیم که خراسان 
جنوبی دارای 4 اثر ثبت شده جهانی و 900 
اثر ملی جذاب است که حتی از استان همدان 
که یک استان گردشگر پذیر است ظرفیت 
های بیشتری دارد. احمد کاشانی یادآور شد: 
براساس آمار شگفت انگیز در 25 روز اول 
هزار  دویست  و  میلیون  باالی 3  سال 97 
نفر یک شب در شهرهای استان مانده اند و 
این نشانگر اهمیت دادن به ورودی هاست. 
از  نوروز  در  استان  مرکز  ورودی  زیباسازی 
پیگیری  باید  استانداری و شهرداری  طرف 
پروازی در  به  مشکالت  باشاره   شود.وی 
استان  خاطر نشان کرد: پیشنهاد می کنم 
استانداری یا فرودگاه با 4 شرکت هواپیمایی 
برنامه ی دقیقی را تنظیم کنند که از االن 
تاریخ لغو پروازها برای نوروز مشخص شود 
البته کنسلی نقص فنی قابل پیش بینی نیست.

ورودی ها مناسب سازی شود
اشاره  با  پرواز  آسیا  مسافرتی  آژانس  مدیر 
به اینکه مبادی ورودی شهرها بسیار مهم 

هستند، افزود: همه گردشگران و حتی کسانی 
که از استان و شهر گذری هم می روند اولین 
چیزی که می بینند همین ورودی هاست 
که متأسفانه با وجود اینکه خراسان جنوبی 
کریدور جنوب و شرق کشور به استان های 
مرکزی و جنوبی است ورودی های خوب و 
 در شان استان نداریم. کاشانی پیشنهاد داد: ما 
آماده ایم با همکاری میراث فرهنگی تورهای 

یک روزه برای جوانان عالقه مند و هالل 
احمر برای آشنایی مکان های گردشگری 
برگزار کنیم و کارت تورگردانی داده شود که 
در اماکن پربازدید به عنوان لیدر در نوروز به 
گردشگران اطالعات دهند. کاشانی عنوان 
کرد: همچنین شایسته است نکات محیط 
زیستی و نقش مهم حمایت از جاذبه های 
طبیعی توسط رسانه ها آموزش داده شود و 
تأکید شود که بخشی از جاذبه طبیعی میلیون 

ها سال به ارث گذاشته شده و نابود نشود.
وی با انتقاد به اینکه تجنود میلیون ها سال 
با  االن  داد:  ادامه  است،  شده  داده  صیقل 
اسپری بر روی دیواره آن یادگاری نوشته اند 
و در جای جای کویر لوت زباله و پالستیک 
ریخته شده است.  این فعال گردشگری با بیان 
اینکه پیشنهاد دیگرم این است که دهیارها را 
فراموش کنیم، خاطر نشان کرد: 4 اثر جهانی 
در استان داریم که سه تای آن در روستاهاست 
باید جلسه توجیهی برای دهیارهای خوش 

ذوق و با روابط عمومی باال گذاشته و از آنان  
به عنوان راهنما استفاده شود.  

وی نبود تبلیغات از اماکن گردشگری و جاذبه 
های منحصر به فرد استان را چالش بعدی 
صنعت گردشگری عنوان کرد، و افزود: الزم 
است تبلیغات شهری در میادین، بیلبوردها و 
ورودی ها و محل های پر رفت و آمد نشان 
داده شود و تا زمان نوروز در رسانه ها و فضای 

از  انتقاد  با  کاشانی  شوند.  معرفی  مجازی 
 افرادی که به برگزاری تور بدون هماهنگی با 
آژانس ها می پردازند، خاطر نشان کرد: تأمین 
امنیت گردشگر و اینکه سفیر استان ما شود 
از مهمترین دالیل گردشگری با فعاالن این 
ادامه داد: عالوه بر امنیت  حوزه است. وی 
برای اطالعات  آنها  به  گردشگران آموزش 
درباره فرهنگ های خاص مناطق روستایی 
ارائه شود چرا که گاه برخی رفتارها منجر به 
هنجار شکنی می شود  حال آنکه با حضور یک 
لیدر آگاه دیگر شاهد این اتفاقات نخواهیم بود.

نقش نهادهای متولی 
رئیس جامعه هتلداران خراسان جنوبی  و مدیر 
هتل مجلل سپهر بیرجند در این نشست عنوان 
کرد: فرهنگ مهمان نوازی مردم استان ما 
زبانزد است و برای  داشتن یک مهمان نوازی 
عالی  در نوروز باید همه متولیان از جمله میراث 
فرهنگی، شهرداری، نیروی انتظامی و سایر 

نهادها هماهنگ باشند تا بتوانیم توان و ظرفیت 
های استان را بهترین نحو معرفی کنیم.  سید 
محمد آذرکار با اشاره به طبیعت زیبای کویر 
استان، افزود: اولین قدم برای رونق صنعت 
گردشگری وجود حمل و نقل قوی است، 
متأسفانه ما در استان با کنسلی پی در پی پرواز 
ها روبرو هستیم، راه ریلی هم محدود به طبس 
و حمل و نقل جاده ای هم با خطر همراه است.

مالیات و هزینه باالی مراکز اقامتی
مالیات  بر  قوانین  به  اشاره  ضمن  آذرکار 
های سنگین، به  مراکز گردشگری و هتل 
ها، ادامه داد: باید فعاالن این حوزه انگیزه 
داده شود مراکز اقامتی با هزینه سنگین راه 
می افتد اما درآمد کمی دارد و فقط به دلیل 
عالقمندی به این کار روی آورده اند. وی 
بیان کرد: اگر قوانین سختی چون مالیات بر 
مراکز اقامتی تسهیل نشود اولین قدم برای 
حضور گردشگر با مشکل روبرو شده  و از 
مسئوالن تقاضا دارم اجازه دهند این نهال در 
دل خاک فرصت رشد و نمو داشته باشد و از 

ثمرات بهره مند باشند. 
گونه  نابودی  زیست  محیط  دکترای  این 
های گیاهی و جانوری را از دیگر معضالت 
گردشگران عنوان کرد و افزود: اقلیم حساس 
و شکننده است و  نباید فشار مضاعف بر آن 
وارد کنیم.  وی با اشاره به اینکه باید متولیان 
گردشگری آموزش کافی در زمینه راهنمایی 

گردشگران را داشته باشند، خاطر نشان کرد: 
شایسته است گردشگران با ساز  و کارهایی 
که با فرهنگ استان همخوانی ندارد و از 
طرفی بکر  و اصیل بودن مناطق را با مشکل 

روبرو می کند آشنا شوند. 

زیرساخت های  سخت و نرم 
راهنمای گردشگری و طبیعت گرد استان 
و  بعد  دو  دارای  کرد: گردشگری  بیان  هم 
زیر ساخت نرم افزاری و سخت افزاری است 
که زیر ساخت های نرم افزار موجب بهبود و 
پیشرفت بعد سخت افزاری می شود. احسان 
درستکار با بیان اینکه زیر ساخت های سخت 
افزاری شامل هتل ها و مراکز اقامتی می شود، 
یادآور شد: خراسان جنوبی دارای 9 هتل که 
بیشتر سه ستاره هستند می باشد که خدمات 
شایسته و خوبی به گردشگران می دهند.  وی 
با اشاره به وجود بیش از 50 اقامتگاه بومگردی 
در استان، افزود: زمانی که گردشگری وارد 
استان می شود عالوه بر تقویت ظرفیت های 
گردشگری و جاذبه های فرهنگی به اقتصاد 
جامعه محلی نیز کمک می شود. وی ادامه 
داد: گردشگر با فرهنگ جدید آشنا می شود 
که قطعا تأثیرات منفی و مثبت در بازگشت 

مجدد او مهم خواهد بود. 

فروش لبخند و ترویج فرهنگ میزبان 
با جامعه  اینکه تعامل  با اشاره به  درستکار 
ترویج  فرهنگ  و  لبخند  گردشگر فروش 
اخیر  های  ماه  در  داد:  ادامه  است،  میزبان 
است  بوده  خوب  استان  به  گردشگر  ورود 
اما باید از بازخوردهای منفی و چالش های 
بیان  با  کرد. وی  جلوگیری  پاگیر  و  دست 
و   انجام جشنواره  و  گردشگر  اینکه حضور 
فرمانداری  حمایت  با  فرهنگی  رویدادهای 
ها و استانداری آمار اقامت درهتل ها را باال 
 می برد و مستقیم  وغیر مستقیم درآمد زا 
می شود، ادامه داد: صنعت گردشگری بر تمام 
جامعه از میوه فروش گرفته تا تاکسی دار و 

همه جامعه تأثیر گذار است.

کرونا ویروس در خراسان 
جنوبی مشاهده نشده است 

 
خصوص  در  بیماری  هیچ   - کاری 
و  بستری  بیمارستان  در  کرونا 
قرنطینه نمی باشد و مردم استان به 
شایعات و خبرهای بی اساس شبکه 
رئیس  نکنند.  توجه  اجتماعی  های 
با  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بیان این خبر گفت: مردم به شایعات 
مطرح شده در فضای مجازی توجه 
ویروس  تأیید  شائبه  نباید  نکنند؛ 
 کرونا را ایجاد کند. وی با بیان اینکه 
راه های پیشگیرانه مهمترین راه مقابله 
با ویروس کرونا است، افزود: بخش 
ولیعصر)عج(  بیمارستان  در  ویژه ای 
شده  اندازی  راه  و  تجهیز  بیرجند 
است که موارد مشکوک برای انجام 
تحقیقات و آزمایشات در این بخش 
بستری و پذیرش خواهند شد. وی با 
تأکید بر شستن مکرر دست ها با مایع  
شستشو و مواد ضدعفونی عنوان کرد: 
کسانی که دچار عالئمی از بیماری 
سعی  حتی االمکان  هستند  آنفلوآنزا 
کنند به منظور جلوگیری از ابتالی 
سایرین و هم به منظور بهبود سریع تر 
از منزل خارج نشوند. دهقانی با اشاره 
به اینکه افراد مبتال به عالئم سرما 
خوردگی سریع تر به پزشک مراجعه 
ویروس  اینکه  برای  افزود:  کنند، 
عطسه  زمان  در  نکند  پیدا  انتشار 
سوي  از  شود.  استفاده  دستمال  از 
سخنگوی  جهانپور  کیانوش  دیگر 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
پزشکی از ابتالی ۱3 نفر به کرونا در 
ایران خبر داد. وی گفت از این تعداد 
هفت نفر در قم، چهار نفر در تهران 
پیش  هستند.  گیالن  در  نفر  دو  و 
از این مرگ دو نفر در قم به علت 
ابتال به این بیماري تأیید شده بود.

خبر ویژه

حاال که مسئولین لطف کردند میدان سپاه 
را به میدان سردار دلها شهید سلیمانی 
تغییرنام دادند جا دارد تندیس  شهید 
سلیمانی را هم تومیدان نصب کنند آفرین 
برمردم لبنان که این کار با ارزش را دو روز 
پیش تو یکی ازشهرهاشون انجام دادند.
9۱5...692

سالم خدمت پرسنل روزنامه آوا، اینجانب 
است که  ماه  تریلی مدت یک  راننده 
یک بار برای کارخانه ... بیرجند آورده 
 ام، علیرغم اینکه پرداخت کرایه نقدی 
کارخانه  متأسفانه مسئوالن  باشد  می 
مذکور پس از کلی دوندگی مقداری از 
کرایه را پرداخت کرده اند ولی برای مبلغ 
باقی مانده هر روز وعده دروغین فردا 
می دهند، خواهشمندم پیگیری بفرمایید، 
مگر راننده چه گناهی کرده که باید هزینه 
باید نقدی  بارنامه و مخارج ماشین را 
پرداخت کند و برای کرایه دنبال آن بدود.
9۱5....30۱

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
و  های شماره ۱۳۹۵۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۱۱۷  و کالسه  و ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۵۶۲  آرای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۵۶۱  برابر 
۱۳۹۵۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۶۹  مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰  صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 

و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش 9 قاینات قطعات مفروزه مزرعه آرین شهر )سده( پالک 1۲8- اصلی خانم  طاهره زراعتکار )از محل مالکیت آقای آشور محمد 
زراعتکار فرد( فرزند عباسعلی صادره از آرین شهر به شماره شناسنامه ۱۴ و کد ملی ۰۸۸۹۹۳۲۹۵۶ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب منزل به مساحت ۱۷۴ مترمربع در قسمتی از پالک ۲۳۹۵ فرعی واقع در آرین شهر- امام خمینی ۱۲ خریداری شده )مع الواسطه( 
از آقای آشور محمد زراعتکار فرد مالک رسمی پالک محرز گردیده است و در تصرف دارد. خانم زهرا زراعتکار )از محل مالکیت آقای آشور 
 محمد زراعتکار فرد( فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه ۱۸۲۱ و کد ملی ۰۸۸۸۷۲۹۴۰۵ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل

به مساحت ۱۷۴ مترمربع در قسمتی از پالک ۲۳۹۵ فرعی واقع در آرین شهر – امام خمینی ۱۲ خریداری شده )مع الواسطه( از آقای آشور 
محمد زراعتکار فرد مالک رسمی پالک محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/1۷  تاریخ انتشار نوبت دوم:98/1۲/۳    
 علی صفایی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آرای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۵۵۴ و کالسه شماره ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ صادره 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش 11 قاینات قطعه مفروزه مزرعه کهناب پالک 1۲66- اصلی خانم مریم 
شرعی )از محل ردیف ۳ قنات کهناب( فرزند عباس به شماره شناسنامه ۱۶ قاین و کد ملی ۰۸۸۹۰۳۷۸۹۲ در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۵۱/۴۵ مترمربع در قسمتی از پالک ۱۲۶۶- اصلی واقع در قاین - حاشیه جاده سنتو - روبروی پارک جنگلی ) ردیف ۳ قنات 
کهناب به نام حاج سید فخر احمدی معرفی و مجهول می باشد( محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/1۷  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/1۲/۳   علی صفایی فر – رئیس ثبت اسناد و امالک قاینات

ـی
شــ

فرو

تلفن تماس: 0۹153۶35۸53   از ساعت ۹ تا 1۲ و 17 تا  1۹

قابل توجه بانک ها، موسسات دولتی و غیره
یک باب ساختمان به مساحت پانصد مترمربع، سه نبش در کنار 
خیابان مدرس بیرجند، روبروی بانک سپه و فلکه اول با جواز 

هفت طبقه ساختمان از شهرداری شامل چهار طبقه تجاری
 و سه طبقه اداری با قیمت کارشناسی به فروش می رسد.
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آووکادو سرشار از چربی مفید است

آووکادو سرشار از چربی های مفید است و بدون 
این که پرخوری کنید می تواند احساس سیری را 
ایجاد کند. از آن جایی که پرخوری از عوامل ایجاد 
 نفخ محسوب می شود، آووکادو یک انتخاب غذایی 

فوق العاده محسوب می شود. مغزهایی مانند بادام، 
گردو و پسته نیز می توانند نتایجی مشابه را به همراه 
داشته باشند و خوردن مقدار اندکی از آنها در انسان 
احساس سیری ایجاد می کند. البته نباید در خوردن 

مغزهای نمکی زیاده روی کنید.

ریه هایتان را جال دهید

تنفس در آلودگی هوا ، دود سیگار و سایر سموم 
می تواند به ریه ها آسیب برساند. سیر با سالمت 
سیستم ایمنی قلب و عروق و سیستم ایمنی مرتبط 
بوده است.تکنیک های پاکسازی ریه ممکن است 

به نفع افرادی که سیگار می کشند ، افرادی که 
مرتباً در معرض آلودگی هوا قرار دارند و افرادی 
که دارای بیماری مزمن هستند و سیستم تنفسی 
را تحت تأثیر قرار می دهد مانند آسم، بیماری 

انسدادی مزمن ریوی، سودمند باشد.

بابونه و این همه خاصیت 

از خواص بابونه تقویت معده، درمان زخم معده و 
ورم معده است. روزانه به صورت ناشتا ۳ الی ۴ 
قاشق گیاه بابونه را در یک لیوان آب جوش به 
مدت ۱۰ دقیقه دم کرده و میل نمایید به مدت ۲ 

هفته ادامه دهید.   همچنین برای رفع ورم روده مؤثر 
است، همچنین برای رفع کرم های معده و روده 
استفاده می کنند. بابونه مقوی مغز است، سنگ 
مثانه را خرد و دفع می کند. اگر کسی قطره قطره 
ادرار می کند به او چای بابونه دهید تا درمان شود.

برای بهبود حافظه ورزش کنید

تمرینات منظم می توانند بازیابی حافظه را بهبود 
ببخشند. ثابت شده است که تناسب اندام در افراد 
مسن به کند شدن روند کاهش حافظه کمک 
می کند آن هم بدون ورزش های ممتد و منظم. 

مطالعات نشان می دهند که ورزش منظم به طور 
خاص می تواند حافظه مکانی را بهبود بخشد، 
بنابراین شاید برای همه انواع بازیابی های حافظه 
مفید نباشد. ورزش منظم منجر به بهبود توانایی 

های شناختی در کنار حافظه می شود.

گل ساعتی برای کاهش استرس

یک فنجان چای گل ساعتی را برای کاهش 
اضطراب بنوشید. برای درست کردن این چای، 
یک قاشق غذا خوری پودر گل ساعتی را به یک 
فنجان آب داغ اضافه کنید و اجازه دهید تا دمنوش 

به مدت ۱۰ دقیقه دم بکشد. دمنوش را صاف کرده 
و به صورت گرم میل نمایید. گل ساعت به صورت 

عصاره مایع و قرص) مکمل( هم موجود است.
دکتر  با  مکمل  یک  استفاده  از  پیش  همیشه 

مشورت کنید، زیرا امکان دارد  سازگار نباشد.

فندوق در بهبود یبوست و پاکسازی گوارش موثر استچرا باید کنسرو را بجوشانیم؟

چه قدر در زندگی تان به آدم هایی برخورد کردید که مدام 
کارهایشان را به تعویق می اندازند و یا در آخرین لحظات، آن 
ها را انجام می دهند و هیچوقت هم نتیجه مناسب را نمی 
گیرند؟ شما هیچوقت نمی توانید یک سفر هزار کیلومتری را 

تنها با برداشتن یک قدم طی کنید.
زمانی که با انواع مختلف تنبلی روبرو می شوید احتماال ترس 
وجودتان را فرا خواهد گرفت. چنانچه ترس شما از آغاز کردن 
یک وظیفه بزرگ است، کار را به نفع خویش پیش برده و 

وظیفه بزرگ را به  اجزای کوچک تر بشکنید.

 گاهی کار کردن مخصوصا اگر سود شخصی در آن دخالت 
نداشته باشد مشکل می شود. پشت گوش انداختن کارها را 
می توان با یک تلقین روحی حل کرد: شما با کار کردن در 

واقع در حال کمک کردن به خودتان هستید!
 از این رو توصیه می کنیم در کنار فکر کردن به خستگی 
و مسائلی که امکان دارد فکر شما را در زمان فعالیت بخود 

مشغول کند قدری به جنبه های مثبت کار توجه کنید.
چنانچه حس می کنید چند وقتی است تنبل شده اید و بیشتر 
وقت ها وسوسه می شوید کارهای تان را به تعویق بیندازید، 

خودتان را سرزنش نکنید و به خودتان حس گناه ندهید، 
زیرا با این کار بیشتر حس بازنده بودن خواهید داشت که 
حس تنبلی و بی انگیزه بودن تان را تقویت می کند. شما 
که دوست ندارید دچار یک سیکل معیوب شوید؟ حس گناه 
سبب می شود همان اندک انگیزه ای که دارید هم نابود 
شود.پس نخست حس تان را نسبت به خودتان مهربانانه تر 
کنید و به جای این که در جایگاهی بمانید که اعتماد بنفس 
تان ضعیف شود، قدم های بعدی مثبت و موثر چون ورزش، 

برنامه ریزی زمان بندی شده، تمرین را بردارید. 

راه خروج تنبل ها از چرخه معیوب

یاد یاران

شهید محمدرضا شفیعی اسفاد               نام پدر: محمدتقی                            نام شهرستان: قاین
از شما می خواهم که به دنیا دل نبندید که موجب سیاهی و فانی شدن در دنیا و آخرت است.
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موفقیت و انرژی

واکنش

 کارایی و حس بهتر
وقتی بدانید چه می خواهید و چه کارهایی را 
باید انجام دهید، این کار باعث می شود فقط 
روی کارهایی که برای رسیدن به آن هدف نیاز 
است متمرکز شوید، بنابراین کارایی شما به شدت 
افزایش می یابد، وقتی هم که کارایی تان باال باشد 
شروع به پیشرفت می کنید، پیشرفت کردن باعث 
می شود شاد شوید و روحیه تان هم باال برود، البته 
ممکن است یک نفر خوش گذرانی کند و او هم 
شاد باشد ولی مطمئن باشید شادی که از رسیدن 
به یک هدف سخت و مهم به دست می آید با 
خیلی چیزها قابل قیاس نیست. مهارت  به بهبود 
مداوم و رسیدن به درجه عالی، شما را در دستیابی 

به مهمترین هدف تان کمک می کند.

قبل از مصرف کنسرو را ۲۰ دقیقه در آب حرارت دهید، به این دلیل که شاید عمل کنسرو کردن کامل انجام 
نشده باشد و میکروب ها در کنسرو رشد کرده و سم تولید کرده باشند. سم این نوع میکروب ها در دمای جوش 
آب تجزیه می شود و خطر سمی بودن از بین می رود. برای استفاده از غذاهای کنسروی، الزم است آن ها را باز 
کرده و محتوی آن در قابلمه جوشانده شده و سپس مصرف شود. ضمناً باید توجه داشت که قوطی آن ها هم 
در سطل آشغال انداخته شود. قوطی تن ماهی باید کامال سالم، بدون زنگ زدگی و نشتی باشد. اگر قوطی 
تن ماهی دارای نشتی یا زنگ زدگی باشد قطعا خراب است و اصال از آن استفاده نکنید. اگر کنسرو ماهی در 

جا های تاریک و خشک مثل کابینت نگهداری شود دچار آسیب نخواهد شد.

 فندق در کاهش کلسترول بد خون بسیار مفید است، همچنین ۳۰ گرم از این مغز در افراد دیابتی نوع ۲ باعث 
مقاومت بدن آن ها در برابر انسولین می شود. فیبر در فندق در بهبود یبوست و همچنین پاکسازی سیستم 
گوارش موثر است. طبق تحقیقات انجام شده  مغزهای خوراکی به دلیل وجود مواد مغذی و چربی مفید باعث 
کاهش وزن می شوند. فندق به دلیل وجود ویتامین E مانند یک آنتی اکسیدان در بدن عمل می کند به همین  
علت در درمان کبد چرب، کاهش بیماری های قلبی- عروقی و حفاظت از بدن ما در برابر رادیکال های آزاد 
و سرطان بسیار موثر است. یک رژیم غذایی که حاوی فندق است باعث درمان ناباروری مردان می شود به 

همین علت مردان بهتر است مغزهای خوراکی به خصوص فندق را در رژیم غذایی خود قرار دهند.

پذیرا بودن بازخوردهای دیگران

در محیط کار پذیرا بودن نسبت به بازخوردها و 
نظرات دیگران نقش مهمی در موفقیت شغلی 

ایفا می کند، به خصوص در مشاغل جدید.
زیرا  کنید  فکر  موضوع  این  مورد  در  حتما 
بازخوردها و نظرات سازنده به شما کمک می 
کنند بتوانید کارتان را به بهترین شکل ممکن 
انجام دهید. اگر در مقابل نظرات دیگران حالت 
تدافعی گرفته و نگرشی منفی نسبت به آن ها 
داشته باشید، مسلما نمی توانید از این نظرات به 
خوبی استفاده کرده و آن را در استراتژی کارتان 

به کار ببندید. 
کلید دریافت و ارائه بازخورد و پیشنهاد این است 
که به برخوردهایتان با دیگران نگرش مثبتی 
داشته باشید. مسلما دلیل اینکه دیگران به شما 
پیشنهاد مثبت و سازنده می دهند این نیست که 
با شما مشکل یا خصومت شخصی دارند بلکه 
به این خاطر است که دوست دارند شما کارتان 
را به بهترین شکل ممکن انجام دهید و در آن 
پیشرفت کنید. بنابراین سعی کنید نگرش تان را 
نسبت به دیگران تغییر دهید تا با نظرات شان 
شما را در رسیدن به اهداف تان کمک کنند. 
جسارت اجرایی کردن رویاها و ایده های تان را 
داشته باشید چراکه دنیا پر است از ترسو های 

خوش  فکر.
در دنیای امروزی افراد خوش فکر زیادی وجود 
دارند که به اندازه کافی جسور نیستند و همین 
عامل باعث شده است تا این افراد به جایگاه 
واقعی شان نرسند و نتوانند در دنیای کسب و کار 

حرفی برای گفتن داشته باشند.

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

0915   866   8002 

نهال عناب و زرشک
۰۹۰۱۱۲۵۱۲۰۵ ـی

شـ
سمســـاری صــادقفرو

لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.
۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

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

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

ازم
نی

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    0915۷2۳8001 - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

 کل
ـه

ضـ
عر

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش 22 بهمن
۳2044400 - ۳204411۳ -09151600158 ابوالفضل خزیمه نژاد

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات كلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰ ارسال كنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  ۳۵۵۵۵*۶۶۵۵* به صورت كامال رایگان اقدام فرمایید

پیـک رایگان مصرف برنج صد در صد ایرانی
با مـا لذت غذاهـای ایـرانی را تجربـه کنید

با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 
و كادر مجرب و كارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه كار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند
 * برگزاری كلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان كه شما صالح بدانید.

 آماده عقد قرارداد با كلیه 
ارگان ها،  ادارات و شركت ها

یک شرکت معتبر در زمینه 
کارتخوان فروشگاهی 

به یک نفر آقا دارای لیسانس 
کامپیوتر و ساکن شهر قاین 

نیازمند است.
افراد دارای سابقه کار و 
متاهل در اولویت هستند

۰۹۳۰۰۳۶۰۹۰۶
ساعت تماس : ۱۲ الی ۱۷

یم
ند

ازم
نی

برگ سبز و سند خودروی وانت مزدا تیپ 
۱۶۰۰ به شماره پالک ایران ۵۲  ۵۳۶ ب ۶۸ 
به شماره موتور ۱۸۷۸۳۲ و شماره شاسی 
۶۹۶۰۴۳۹۳ به نام غالمحسین پارسائی به 
شماره ملی ۵۲۳۹۱۰۳۷۹۸ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف

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

مدرک فارغ التحصیلی خاطره طاهری نسب فرزند  
احمد به شماره ملی ۳۶۱۰۷۰۳۳۷۷ مقطع کارشناسی 
پیوسته رشته روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی 

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

مف

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
۰9۱55۶582۶8  - ۰9۱5۶۶9۳5۱5 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

گچکاری و گچبری در اسرع وقت پذیرفته می شودمدیریت : حسن آراسته

۰9۱59۶58۶59

خیابان مدرس 
 جنب استانداری
  091516۳5860 - کرباسچی

مجهز به پتو  و ضربه گیر
کارگـر تنهـا جهـت 
تخلیه و بارگیری داریم.
ارسال اثاثیه به تمام نقاط کشور

تهـران - مشهـد 
زاهدان - بیرجند و بالعکس 
هر روز هفته 
 ۰9۱5۷5۶۳8۷5 
سعدی

الستیک اکبری
بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 

 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵
۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

انواع رنگ داخلی    ۰۹۱۵۸۶۳۴۶۹۳

نقاشی ساختمان 
با اقساطفرزانگان

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

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

۰9۱5۶۶94428- ۰9۱5۱۶۳۷۱۶5 برات علیزاده

تاالر سـی کـاج

 و 
ت

ری
دی

ا م
ب

د 
دی

ل ج
سن

پر

۳۲۳۵۸۲۲۳ - ۰۹۱۵۱۶۳۴۸7۳   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام- تاالر سی كاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

فروشگاه بهداشتی و سلولزی     
تخفیف های ویژه 
این فروشگـاه رو 
از دسـت ندیـد.

 @AROSHApakhsh  mostafa_eftekhari75  آدرس: نبـش معلـم ۱۶ 

پوشینه 
بزرگسال

 ایزی الیف 
آروشا فقط 65 تومان

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

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

        دیوار برشی،مخازن 

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 : 091516068۳6 – 091556164۷8 

   تلفن پنج رقمی سفارشات : ۳1550
  با مدیریت کریم زاده و قاسمی 

خریـد انـواع فلـزات

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

آهن، مس، برنج با قیمت عالی
۰9۱5۱۶۰28۳5- ۰9۱5۶۶55۶۰۱-  ترابی
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برکات انقالب اسالمی 
از حضور مردم نشات می گیرد

ایرنا - امام جمعه موقت بیرجند گفت: 
برکات انقالب اسالمی ناشی از حضور 
فعال مردم و نتیجه والیت فقیه و اسالم 
است. حجت االسالم محمد مختاری 
در خطبه های نماز جمعه بیرجند که 
همزمان با دوم اسفند برگزاری انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
در مصالی المهدی )عج( اقامه شد 
افزود: مردم در صحنه های حساس و 
انتخابات حاضر شدند اما گاهی مهمتر از 
اصل حضور مردم، انتخاب اصلح است 
و باید این را بپذیریم. وی از انتخابات 
به عنوان جشن مهم ملی مذهبی یاد 
کرد و گفت: در این خصوص نیاز است 
برخی شبهات و سواالت پاسخ داده 

شود تا به انتخاب اصلح برسیم.

خطبه های آدینه

رونق گوهر تراشی استان 
2 میلیارد می خواهد

حرفه  و  فنی  آموزش  کل  مدیر  سربازی-  
ای استان با اشاره به ظرفیت فردوس و دیگر 
شهرهای استان در بخش سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتی گفت: رونق صنعت گوهر تراشی 
در استان نیازمند 2 میلیارد تومان اعتبار است. 

خوشایند در بازید معاون وزیر صمت از دپارتمان 
گوهر تراشی فنی و حرفه ای و شرکت فرآوری 
زنجیره گوهر  مواد معدنی فردوس، تکمیل 
تراشی و گوهر سازی، پیش بینی تسهیالت 
ارزان قیمت بانکی برای کسانی که می خواهند 
پس از آموزش وارد بازار کار شوند ، بازاریابی 
فروش محصوالت این صنعت و وصل شدن 
را سه خواسته  بازارهای کشور و جهانی  به 
به  از  معاون وزیر خواست  و  برشمرد  مهم 
فعال شدن این چرخه در استان کمک کند. 
شهیدی، معاون وزیر در این بازدید قول مساعد 
داد در حد توان به رونق این صنعت در استان 
و شهرستان فردوس به عنوان شهر پیشرو در 

گوهر تراشی کمک کند.

برنامه جذب دانشجوی خارجی
 در رشته مهندسی معدن 

دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  کاری- 
بیرجند در آیین اختتامیه هشتمین کنفرانس 
دانشجویان  جذب  به  اشاره  با  ایران  معدن 
سال  در  گفت:  بیرجند  دانشگاه  در  خارجی 
جاری حدود ۹۰ دانشجو از کشور افغانستان 
جذب کردیم که  امیدواریم به دلیل اشتراکاتی 
که با این کشور داریم ، جذب دانشجو را در 
رشته معدن هم افزایش دهیم. دکتر حمیدرضا 
خوب  کمیت  و  کیفیت  به  اشاره  با  نجفی 
مقاالت و کمیته علمی کنفراس معدن این 
دانشگاه افزود: این همایش یکی از بهترین 
همایش های دانشگاه بیرجند در سال 13۹8 
برنامه ریزی  شورای  عضو  کریمی،  است. 
رشته  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
مهندسی معدن هم  گفت: خراسان جنوبی 
یک  استان معدنی است و با توجه به ظرفیت 
معادن آمایش سرزمین این منطقه، الزم است 

رشته مهندسی معدن در آن گسترش یابد.

ثبت ۳۰۰ باشگاه کتاب خوانی
 در استان

ماهگلی - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی با بیان اینکه روند ایجاد باشگاه 
امسال  خرداد  از  استان  در  کتابخوانی  های 
شروع شده است،گفت: در مجموع 3۰۰ جام 
باشگاه کتابخوانی در استان ثبت شده است که 
 نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. 
ناصر نبی زاده در مراسم اختتامیه جام باشگاه 
خراسان  نوجوان  و  کودک  کتابخوانی  های 
جنوبی گفت: هدف اصلی این جام، این بود 
که مردم به ویژه کودکان و نوجوانان کتاب 
بخرند، کتاب بخوانند و درباره آن بحث و گفت 
و گو کنند. مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری هم 
گفت: جام باشگاه های کتابخوانی باعث  افزایش 
روحیه استدالل و نقدپذیری افراد  در گروه ها و 
شناسایی فضای فرهنگی در استان شد. بهاری 
افزود: روحیه نشاط و شادابی را در جامعه افزایش 
دهیم که بر امید و روند توسعه تاثیر زیادی دارد. 
درپایان این مراسم، از یک باشگاه کتابخوانی 

بیرجند و یک باشگاه برتر قاین تجلیل شد.

پای  مردم  پرصالبت  حضور  خبر-  گروه 
صندوق های رأی، اولین جمعه اسفند ۹8 
را سرشار از امید و نشاط کرد و  در خراسان 
جنوبی هم چون دیگر نقاط کشور حماسه 
ای کم نظیر و انتخاباتی پر شور رقم خورد. 
مردم استان از دقایق اولیه آغاز انتخابات 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
اغلب  یافتند و  در شعب أخذ رأی حضور 
شعبه ها به ویژه در مرکز استان  در صفوف 
به هم پیوسته، نمایندگان استان را برای 
انتخاب کردند. حتی  دوره ای چهار ساله 
برخی دقایقی قبل از گشوده شدن درهای 
انتظار  به  شعب  بیرون  رأی،  أخذ  شعب 
ایستاده بودند. دیروز بعد از گشایش درها، 
حضور کم سابقه جمعیت در دقایق اولیه، 
مردمان  سیاسی  شعور  و  از شور  نمایشی 
نمایش  به  را  ایران  از سرزمین  این خطه 
این جشن شورانگیز،  عشق  گذاشت. در 
به میهن،  انتخابی ماندگار در جای جای 

ایران اسالمی بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی صبح 
جمعه همزمان با آغاز رأی گیری انتخابات 
مجلس یازدهم رأی خود را در شعبه 8۹ 
ستاد انتخابات استان به صندوق انداخت و 
گفت: انتخابات برای ما یک جشن است 
اما برای دشمنان ایران و اسالم، سخت و 
المسلمین  و  االسالم  است. حجت  ناگوار 
عبادی افزود: در گذشته  ملت ایران کاره ای 
نبود و مثل کشورهای پادشاهان عربی که 
از خود هیچ اختیاری ندارند ایران هم شرایط 
تا  پادشاه  از  استعمارگران  داشت،  را  آنها 
نمایندگان مجلس و حتی کدخدای کشور 
را انتخاب کرده و به مردم کاری نداشتند، 
انقالب اسالمی دشمن را از کشور اخراج 
کرد و اختیارات را از بیگانگان گرفت و به 
خود مردم داد. امام جمعه بیرجند ادامه داد: 
باید مجلس قدرتمند و بصیر داشته باشیم 
تا مشکالت کشور را رفع کند و دشمن را 

برای همیشه مایوس کرده و مردم ما هم از 
دستاورد خود میوه شیرین بچینند. 

مسجد  در  دادن  رأی  از  بعد  هم  استاندار 

کارگران  خیابان  )س(  طاهره  صدیقه 
شمال  در  رای  أخذ  شعبه  چند  از  بیرجند 
شهر بازدید کرد. معتمدیان گفت: انتخابات 
نماد  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  در 
مردم ساالری دینی است از این رو آحاد ملت 
ایران وظیفه دارند به عنوان یک تکلیف در 
انتخابات مجلس یازدهم شرکت کنند. وی 
انتخابات  رأی گیری  آغاز  با  همزمان  که 
صندوق  به  را  خود  رأی  یازدهم  مجلس 
انداخت در جمع خبرنگاران افزود: انتخابات 
مظهر اقتدار ملی، اعتماد عمومی، اتحاد و 

همبستگی مردمی است.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط حساس 
و مسائل ۴1 سال  دارد  کنونی که کشور 
گذشته که تالش دشمن ما برای تضعیف 

به  انقالب  دشمنان   ، بوده  اسالمی  نظام 
دنبال تأثیرگذاری در انتخابات و مشارکت 
انتخابات  از  دوره  این  در  مردم  نکردن 

هستند. وی ادامه داد: مردم ایران به ویژه 
در  همواره  که  جنوبی  خراسان  استان 
مشارکت  سیاسی و حمایت از نظام، پیشرو 
بوده اند امروز با حضور و رای خود، نقشه ها 
و برنامه های دشمنان را نقش بر آب خواهند 
میثاق  تجدید  حداکثری  حضور  با  و  کرد 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  با  دوباره 

ایران خواهند داشت.

انصراف ۳۰ نفر تا روز رأی گیری 
رئیس ستاد انتخابات استان خراسان جنوبی 
هم  گفت: شمار نامزدهای نمایندگی مجلس 
شورای اسالمی که در چهار حوزه انتخابیه 

استان با هم رقابت می کنند به ۴۰ نفر رسید.
نامزدهای  داد:  ادامه  خبر  خوش  ناصر 

انتخابات استان ۷۰ نفر بود که به مرور و 
تا روز نهایی تبلیغات 3۰ نفر انصراف خود 
را اعالم کردند و براساس آمار نهایی، در 

مجموع ۹ نفر در حوزه انتخابیه »بیرجند، 
حوزه  در  نفر   8 خوسف«،  و  درمیان 
نفر در  انتخابیه »نهبندان و سربیشه«، ۹ 
انتخابیه » فردوس، طبس، سرایان  حوزه 
و بشرویه« و ۴ نفر هم در حوزه انتخابیه 
»قاینات و زیرکوه« از حضور در فهرست 
نهایی برای روز رأی گیری منصرف شده اند. 
خوش خبر افزود: براساس آماری که وزارت 
کشور اعالم کرده ۵۶۴ هزار و ۹ نفر در این 
این  از  داریم که  استان واجد شرایط رأی 
تعداد 283 هزار و ۷۴1 نفر مرد و 28۰ هزار 
و 2۶8 نفر زن هستند. به گفته وی 33 هزار 
و ۴2۷ نفر در استان رأی اولی هستند که از 
این تعداد 1۷ هزار و 113 نفر را پسران و 1۶ 

هزار 31۴ نفر را دختران تشکیل می دهند.

 پیشگیری از کرونا 
در شعب رأی گیری 

اثر  الزام درج  دیروز در فرایند رأی گیری، 
شعب  برخی  در  رأی  برگه  روی   انگشت 
و  بهداشت  حفظ  منظور  به  گیری  رأی 
جلوگیری از انتشار ویروس کرونا برداشته 
شد.دیروز خبر ها حاکی از این بود که در قم، 
خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمانشاه، 
یزد،  شرقی،  آذربایجان  سمنان،  لرستان، 
ایالم، کردستان، مازندران، مرکزی، گلستان، 
قزوین، البرز، بوشهر و خوزستان ،الزام ثبت 
اثر انگشت روی برگه رای برداشته شده است 
بیرجند  است..فرماندار  اختیاری  کار  این  و 
اعالم کرد که ستاد انتخابات در اطالعیه ای 
اعالم کرده استفاده از استامپ و اثر انگشت 
اختیاری است.  ناصری همچنین گفت: با 
مشکل کمبود تعرفه  مواجه نشدیم  و 1۵3 
شعبه در شهرستان بیرجند از همشهریان را 
رأی گرفتند. فرماندار قائن هم از مشارکت 
باالی مردم این شهرستان در انتخابات خبر 
داد و با بیان اینکه مردم خراسان جنوبی در 
را  باالیی  مشارکت  همواره  کشور  سطح 
انتخابات مجلس و  امور سیاسی چون  در 
کار  بیان کرد:  اند  داشته  جمهوری  ریاست 
اخذ رأی از مردم توسط دو هزار و ۷۰۰ نفر 
از عوامل اجرایی و ناظر و پشتیبان صورت 
گرفت. به گفته وی در حوزه انتخابیه قائن و 
زیرکوه ۹ نفر برای اخذ یک کرسی مجلس 

با یکدیگر رقابت کردند.
در  مردم  پرشور  حضور  از  بشرویه  فرماندار 
پای صندوق های أخذ رأی خبر داد و افزود: 
 ۴28 رأی گیری  آغاز  ساعت  نیم  در  تنها 
نفر رأی داده اند. شفیعی با بیان اینکه مردم 
این شهرستان همواره پای نظام و انقالب 
ایستاده اند، اظهار کرد: مشارکت مردم بشرویه 
در دوره های قبلی باالی ۹۰ درصد بوده است 
و  پیش بینی می شود در این دوره از انتخابات 
هم مشارکت مردم به باالی ۹۰ درصد برسد.

همه در جشن انتخابات
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بیرجند - نبش غفاری 4۲ )کافی نت آسمان( - 091۵6664۵03

آگهی تغییرات شرکت آژند بتن قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 3747 و شناسه ملی 10360051710 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای نور احمد 
امینی به شماره ملی 0652847285 و خانم شهناز امینی به شماره ملی 0651752620 و آقای مهدی امینی به 
شماره ملی 0640302750 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای 
محمد محمودی نیا به شماره ملی 5639699744 بعنوان بازرس اصلی وآقای حامد خواجوی به شماره ملی 
3651663329 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 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 )770787(

آگهی تغییرات شرکت هموار ره آذر )سهامی خاص( به شماره ثبت 485 و شناسه ملی 10360017912 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موارد ذیل به 
موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: اکتشاف و استخراج مواد معدنی به جز 
معادن نفت و گاز و پتروشیمی ، انجام امور آزمایشگاهی مواد معدنی به جز معادن نفت و گاز، خرید و فروش 
مواد معدنی به جز معادن نفت و گاز، اخذ مجوزهای الزم برای بهره برداری از معادن به جز معادن نفت و گاز ، 
صادرات و واردات مواد و سایر لوازم مربوط به کار معدن به جز معادن نفت و گاز ، ساخت و تجهیز کارخانجات 
و خرید ماشین آالت مورد نیاز معدنی به جز معادن نفت و گاز، پیمانکاری و کلیه امور معدنی به جز معادن نفت 
و گاز، تهیه نقشه و طرح های اکتشاف و استخراج و فرآوری مواد معدنی به جز معادن نفت و گاز و شرکت در 
نمایشگاهها و مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ وام از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانک ها اعم 
از خصوصی و دولتی به صورت ارزی و ریالی، ایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور، 
انواع فرآوریهای دانش بنیان برای مواد معدنی به جز معادن نفت و گاز ، به کارگیری و ارائه متد علمی و عملی 
نوین و پیشرفته و کالسیک و مدرن در زمینه موضوع شرکت.پس از اخذ مجوزهای الزم در صورت ضرورت 
قانونی - ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . 2 - مرکز اصلی شرکت از 
 محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله مدرس ، 
کوچه آیت ا... سعیدی 4 ، خیابان آیت ا... سعیدی ، پالک 4.001 ، طبقه اول با کدپستی 9713795535 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . 3 - ماده 47 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: هریک از 
اعضای هیئت مدیره بایستی حداقل تعداد یک سهم از سهام خود را در صندوق شرکت به عنوان وثیقه بابت 
تضمین خسارات احتمالی ناشی از تقصیرات آنان منفردا یا مشترکا بسپارند و سهام مزبور غیر قابل انتقال است . 
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره هر سال به منزله مفاصا حساب تلقی و سهام مورد وثیقه خود بخود 
از قید وثیقه آزاد می شود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری بیرجند )771757(

آگهی تغییرات شرکت هموار ره آذر )سهامی خاص( به شماره ثبت 485 و شناسه ملی 10360017912 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/05/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان غال مرضا 
ساجد به شماره ملی 0652429084 و کاظم ساجد به شماره ملی 0651861462 و علی قاسم پور به شماره ملی 
0640248489 و رامین حبیبی اردبیلی به شماره ملی 2181195773 و نبی ا... حاجیان تیلکی به شماره ملی 
5769901561 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 2 - آقای فاضل فروتن 
به شماره ملی 0653218915 به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید صلواتی نژاد به شماره ملی 0653230583 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )771759(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی ویال سازان شاد )سهامی خاص( به شماره ثبت 4131 و شناسه ملی 
 10360055748 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید : اجرا و مشاوره و 
نظارت بر کلیه پروژه های راهسازی از قبیل زیرسازی وآسفالت جاده ها اعم از شهرک ها و بزرگراه ها و راه های 
اصلی و فرعی، درزگیری، نگهداری کلیه راهها و ساخت راه های ریلی و باند فرودگاه ها و انواع سد اعم از خاکی، 
بتنی،سنگی،گابیونی و کانال سنگی و بتنی و آبخیزداری و دیوار ساحلی و ساختمانی از قبیل ساختن اماکن اعم 
از مسکونی، اداری ، بهداشتی ، صنعتی، سازه های آب، پل و سایر سازه ها و ساختمان های ویالیی و انبوه سازی 
مسکن، محوطه سازی و تعمیرات کلیه سازه ها اجرا و مشاوره و نظارت بر کلیه پروژه های خطوط انتقال گاز، 
برق، آب، نفت، آب فاضالب و صنایع وابسته و اجرای به طور تخصصی در زمینه های تاسیسات برقی و مکانیکی 
و مخابراتی، کنترل، الکترونیک قدرت، سیستم های مخابراتی، فیبر نوری و هوایی، تهیه قطعات بتنی و فلزی و 
مارکت های تاسیساتی و مخابراتی نصب و نگهداری و بهره برداری از خطوط انتقال و مخابرات اجرا و مشاوره و 
نظارت بر کلیه پروژه های نقشه برداری، تسطیع اراضی، گود برداری، جی ای اس، تفکیک اراضی اجرا و مشاوره 
و نظارت برکلیه پروژه های ترافیکی و حمل و نصب عالیم ساخت عالیم، خط کشی و شرکت در کلیه مناقصات 
پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در رابطه با امور فوق. پس از اخذ مجوزهای الزم 

در صورت ضرورت قانونی ضمنا ثبت موضوع فعالیت 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 )771131(

آگهی تغییرات شرکت آژند بتن قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 3747 و شناسه ملی 10360051710 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای نور احمد امینی به 
 شماره ملی 0652847285 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی به شماره ملی 0640302750
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شهناز امینی به شماره ملی 0651752620 به سمت عضو اصلی 
 هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای مهدی امینی به شماره ملی 0640302750

به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدندو کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته 
با امضای آقای مهدی امینی )مدیرعامل ( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و همچنین کلیه اوراق عادی و 
اداری با امضای آقای نور احمد امینی )رئیس هیئت مدیره( و با امضای آقای مهدی امینی)مدیرعامل ( به همراه 

مهرشرکت معتبر خواهدبود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )770785(

 آگهی تغییرات شرکت هموار ره آذر )سهامی خاص( به شماره ثبت 485 و شناسه ملی 10360017912 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای غالمرضا ساجد 
به شماره ملی 0652429084 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای کاظم ساجد به شماره ملی 
0651861462 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی قاسم پور به شماره ملی 0640248489به سمت 
منشی هیئت مدیره و آقای نبی ا... حاجیان تیلکی به شماره ملی 5769901561 به سمت عضو هیئت مدیره 
و آقای رامین حبیبی اردبیلی به شماره ملی 2181195773 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای غالمرضا 
ساجد )مدیر عامل( و آقای کاظم ساجد )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق 
عادی و اداری با امضای آقای غالمرضا ساجد )مدیر عامل( یا آقای کاظم ساجد )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه 

با مهرشرکت معتبر خواهدبود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )771760(

آگهی تغییرات شرکت کلوت مس کویر سبز نهبندان )سهامی خاص( به شماره ثبت 377 و شناسه ملی 
14005362845 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آقای 
ابوالقاسم خوشرو به شماره ملی 0385079486 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود حسینی به شماره 
ملی 0041298454 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای صالح موذن زاده به شماره ملی 0073390100 
به سمت عضو هیئت مدیره و آقای لقمان نعمت به شماره ملی 2991927593 به سمت عضو هیئت مدیره 
وآقای محمدرضا خوشرو به شماره ملی 0017036585 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 2- آقای سیدابوالفضل عزتی به شماره ملی 0077827619 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضای هیئت 
مدیره( برای مدت دو سال انتخاب گردید. 3- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مشترک سیدابوالفضل عزتی )مدیرعامل( و 
یکی از دو نفر آقایان ابوالقاسم خوشرو )رئیس هیئت مدیره( و صالح موذن زاده )عضو هیئت مدیره( همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری نهبندان )772525(

آگهی تغییرات شرکت کلوت مس کویر سبز نهبندان )سهامی خاص( به شماره ثبت 377 و شناسه ملی 
14005362845 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/10/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1- آقای ابوالقاسم خوشرو به شماره ملی 0385079486و آقای مسعود حسینی به شماره ملی 
0041298454 و آقای صالح موذن زاده به شماره ملی 0073390100 و آقای لقمان نعمت به شماره ملی 
2991927593 و آقای محمدرضا خوشرو به شماره ملی 0017036585 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری نهبندان )772527(

آگهی تغییرات شرکت بهراد نیروی بزرگمهر شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 1336 و شناسه ملی 
14006250793 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آدرس شرکت از واحد ثبتی قاین به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، 
شهر بیرجند، محله جوادیه ، مسکن بهزیستیD1 ، کوچه الهیه6 ، کوچه ))فرعی الهیه6(( ، پالک 0 ، طبقه دوم 
، واحد 10-کدپستی 9715996707 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید و در 

واحد ثبتی بیرجند تحت شماره 6161 ثبت گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )772529(

آگهی تغییرات شرکت آژند بتن قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 3747 و شناسه ملی 10360051710 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اساسنامه 

جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )770786(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی رزاق سنگ کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 3870 و شناسه ملی 
10360052969 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/10/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1- آقای سید علی رزاقی به شماره ملی 3621131698 و خانم زهرا سادات رزاقی به شماره ملی 
0651904595 و خانم مریم برزگری به شماره ملی 0640338992 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند. 2- خانم حدیقه کاوسی به شماره ملی 0650677285 به عنوان بازرس اصلی و خانم 
صاحبجان کاوسی حسن آباد به شماره ملی 0652407331 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

انتخاب گردیدند. 3- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )772526(

امروز مدارس خراسان جنوبی تعطیل شد

ایسنا- رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی با بیان اینکه زمان انتخابات تمدید شد، گفت: باتوجه به اینکه عوامل بسیاری از پرسنل خدوم آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی در برگزاری انتخابات 
مشارکت داشته اند، روز شنبه تمام مقاطع آموزش و پرورش در استان تعطیل است. ناصر خوش خبر با اشاره به شرکت جمعیت کثیری از مردم استان در انتخابات، اظهار کرد: طبق نظر استاندار و 

تقاضای وزیر کشور زمان انتخابات تمدید شد. رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی بیان کرد: کارکنان دستگاه های اجرایی که در صندوق ها حصور داشته اند، می توانند امروز به استراحت بپردازند.
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 امام کاظم علیه  السالم فرمودند:
لَیَس الِحمیُة أن  تََدَع الشيَء أصاًل التَأُکلَُه، ولكنَّ الِحمیََة أن تَأُکَل مَِن الشيِء وتَُخفَِّف

پرهیز این نیست که چیزی را اصالً نخوری، بلكه پرهیز آن است که از هر چیزی سبُك بخوری.
)کافی : ج8 ، ص2۹1 ، ح443(

نرخ تورم به ٣٧ درصد کاهش یافت

ایلنا- نرخ تورم ساالنه بهمن ماه ١٣٩٨ برای 
که  رسیده  درصد  به ٣٧,٠  کشور  خانوارهای 
کاهش  درصد  واحد  قبل، ١,٦  ماه  به  نسبت 

نشان می دهد.

مجوز افزایش حقوق
 کارمندان از محل صرفه جویی

رئیس دفتر رئیس جمهور از دستور رئیس جمهور 
به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای برخوردار 
شدن کارمندان دولت از صرفه جویی دستگاه های 

ذیربط در حقوق شان خبر داد.

لوازم خانگی بدون شناسه
 نخرید تا به دردسر نیافتید!

فروشندگان  اتحادیه  مدیره  هیئت  رئیس 
اجرای  از  بعد  اینکه  بیان  با  خانگی  لوازم 
از  اتحادیه  این  کاالها  کردن  شناسه دار  طرح 
فروشگاه داران تعهد می گیرد که خدمات پس 
از فروش کاالیی که می فروشند را به عهده 
بدون  خانگی  لوازم  خواست  مردم  از  بگیرند، 

شناسه نخرند تا به دردسر نیافتند.

سهمیه سوخت مجزا در انتظار 
وانت های ساماندهی شده

شهری  امور  توسعه  و  عمران  معاون  ایرنا- 
سازمان  رئیس  و  کشور  وزیر  روستایی  و 
گفت:  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
ساماندهی  شده  بنزینی  شهری  وانت بارهای 
دارای پروانه معتبر و اسناد حمل، از ابتدای اسفند 

از سهمیه سوخت مجزا برخوردار می شوند.

افزایش وام دهی بانک ها در سال 98

خبرآنالین- مانده تسهیالت اعطایی بانک ها در 
٩ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 

قبل، رشد ١٠ درصدی داشته است.

پرداخت ٣۲ درصد
 از مطالبات زعفران کاران

روستایی  تعاون  مرکزی  سازمان  مدیرعامل 
ایران گفت: در حال حاضر بیش از ٣۲ درصد از 
مطالبات زعفران کاران در استان ها پرداخت شده و 
با رایزنی هایی که با بانک ها داشتیم، تا ١٠ روز آینده 

این میزان به ۴٠ درصد خواهد رسید.

 با تصمیم FATF شرایط
 بدتر خواهد شد

در   FATF جلسه  نتیجه  درباره  واعظی 
خصوص ایران اظهار کرد: براساس آن چه تا 
االن به من اعالم شده، عمال از تعلیقی که در 
آن قرار داشتیم خارج می شویم و به شرایطی 
که در گذشته بودیم بازمی گردیم و شرایط از آن 

چه امروز هست، بدتر می شود.

خاتمی: پایان انتخابات آغاز 
رفاقت میان کاندیداهاست

آیت ا... سید احمد خاتمی با اشاره به برگزاری 
کاندیداهای  به همه  یازدهم  انتخابات مجلس 
انتخاباتی توصیه کرد که پس از پایان رقابت ها 

دعواهای انتخاباتی را ادامه ندهند.

حضرتی: گله مندیم ولی
 در انتخابات شرکت کردیم

بررسی  روند  از  اینکه  بیان  با  حضرتی  الیاس 
صالحیت ها گله مند هستیم، گفت: ولی به دلیل 
شرایط ویژه کشور و تالشی که دشمنان برای 
جلوگیری از برگزاری انتخابات با شکوه داشته اند، 

آمده ایم و در انتخابات شرکت می کنیم.

ایران مردمی ترین حکومت را دارد

عارف  رئیس فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه 
ایران مردمی ترین حکومت را دارد، بر اهمیت 

نقش حضور مردم در انتخابات تاکید کرد.

سرلشکر سالمی: هر رأی مردم، 
یک سیلی بر صورت دشمن است

سرلشکر سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: 
شرکت مردم در انتخابات، صرفاً دادن یک رأی 
یا انتخاب یک نماینده نیست؛ بلکه هر رأی مردم 
مانند نواختن یک سیلی بر صورت دشمنی است 

که امید دارد مردم در انتخابات شرکت نکنند.

 اگر چهره های شاخص امکان حضور 
داشتند، مشارکت گسترده تر بود  

مطهری عضو فراکسیون امید گفت: مجلس 
یازدهم نمی تواند تک صدا باشد اما بدون شک 
برخی  شخصیت های  ورود  بر  ردصالحیت ها 

جناح های سیاسی تاثیر گذاشت.

مجلس یازدهم، مجلس 
تک صدایی نیست

بهروز نعمتی می گوید: با تمام رد صالحیت هایی که 
انجام شده، مجلس یازدهم، مجلس تک صدایی 
اصالح طلبان،  از  عظیمی  بخش  حتما  نیست. 
اعتدالیون، مستقلین و ... حضور پیدا خواهند کرد. 

اکنون میان خود اصولگرایان هم دعواست!

موضع وزارت خارجه
FATF درباره تصمیم 

وزارت  سخنگوی  موسوی  سیدعباس 
تسنیم،  خبرگزاری  با  گفتگو  در  خارجه 
در  ایران  نان  گرفتن  قرار  به  واکنش  در 
لیست سیاه کارگروه مالی fatf گفت: ما 
از دو سال و نیم گذشته تمامی مصوباتی 
که مرتبط با کارگروه مالی اقدام مشترک 
موسوم به fatf بوده را اجرا کرده ایم. وی 
دارای  المللی  بین  سازوکارهای  افزود: 
عین  در  و  مثبت  های  ویژگی  برخی 
هستند  منفی  های  ویژگی  برخی  حال 
نیز  سیاه  لیست  در  ایران  دادن  قرار  که 
سازوکار  این  منفی  های  ویژگی  از  یکی 
مقررات  تمامی  اجرای  علیرغم  است. 
با  مبارزه  حوزه  در  ویژه  به  سازوکار  این 
لیست  در  را  ایران   fatf ولی  پولشویی، 
این  متاسفانه  که  داد  قرار  خود  سیاه 
در  حاکم  های  کاری  سیاسی  از  مسئله 
از  که  است  المللی  بین  های  مکانیزم 
ایاالت  جمله  از  کشورها  برخی  سوی 
متحده آمریکا و رژیم سعودی سر می زند.

هرچند حاال نام قالیباف و آقاتهرانی در 
یک لیست و کنار هم قرار گرفته اما این 
همراهی قطعا چیزی از اختالفات آنها کم 
نمی کند. اختالف جبهه پایداری و مرتضی 
آقاتهرانی با شورای ائتالف بر سر حضور و 
سرلیستی محمدباقر قالیباف بود و نهایتا آنها 

مجبور شدند عقب  بنشینند. 
میرسلیم به دنبال
 صندلی الریجانی

اما قالیباف و آقاتهرانی تنها مدعیان کرسی 
یک  نیستند،  بعدی  مجلس   ریاست 

موتلفه ای قدیمی را هم باید در لیست 
مدعیان قرار داد،کسی که از میدان رقابت 
های ریاست جمهوری به میدان رقابت 
های نمایندگی مجلس تغییر مسیر داده 
است و این یعنی نگاهی خیره به کرسی 

ریاست بهارستان دارد.
زاکانی و سودای 

کسِب کرسی ریاست
مجالس  در  نامش  که  زاکانی  علیرضا 
پیشین همواره به عنوان یک نماینده تندرو 
و نزدیک به جبهه پایداری مطرح بوده 

این بار مسیری دیگر را برای رسیدن به 
بهارستان در پیش گرفته و راهی قم شد. 

اجماع زودهنگام اصالح طلبان
 بر ریاسِت مجید انصاری

اصالح طلبان هم گرچه از همین حاال 
در  شکست  نشانه  به  را  خود  دست 
انتخابات باال برده اند اما این بار هم با چند 
لیست وارد صحنه رقابت شده اند نکته اما 
آن است که در همه لیست های منتشر 
است؛  سرلیست  واحد  چهره  یک  شده 
»مجید انصاری«. روحانی عضو مجمع 

روحانیون مبارز که عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نیز است، جایگاه مقبولی 
هم در مجموعه حاکمیت دارد و حاال به 
گفته سید حسین مرعشی گزینه اصالح 
طلبان برای ریاست مجلس یازدهم است. 
با این تفاسیر مجید انصاری از آن جهت 
می تواند یکی از گزینه های قابل توجه 
برای ریاست مجلس باشد که احتمال 
همچون  یازدهم  مجلس  ترکیب  دارد 
پیش بینی برخی چهره های سیاسی با 

اکثریت مستقلین تشکیل شود.

رقابت زودهنگام بر سر کرسی ریاست مجلس

با  ارز،  بازار  تحلیلگر  شاکری  مجید 
اشاره به تالطماتی که طی روزهای 
چشم  به  کشور  ارز  بازار  در  گذشته 
به  ایران  دسترسی  گفت:  می خورد، 
مختلفی  طرق  از  جهان   ارزهای 
انجام می شود که یکی از اصلی ترین 
که  است  ذخایری  از  استفاده  آنها، 

به همین دلیل،  دارند و  یوآن  شکل 
در  که  محدودیت هایی  به  توجه  با 
ویروس  شیوع  خاطر  به  چین  داخل 
خارجی  تجارت  آمده،  پیش  کرونا 
این کشور کند شده و فرآیند تبدیل 
با  ارز،  به اشکال دیگر  یوآنی  ذخایر 
است.تحلیلگر  شده  مواجه  کندی 
این  با  افزود: همزمان  ارزی  مسائل 
نظارتی  الیه های  از  برخی  رویداد، 
تبدیل  در  کندی  که  باعث شده  نیز 
اشکال  سایر  به  یوآن  ارزی  ذخایر 
موضوع  این  که  گیرد  صورت  ارز 
برخی  وقوع  صورت  به  را  خود 
داده  نشان  ارز  بازار  در  تالطمات 

نرخ  وقتی  که  معنا  این  به  است؛ 
یوآن باال می رود، نرخ درهم را هم 
با خود باال برده و پس از آن، قیمت 
داده  افزایش  نیز،  را  بازار  در  دالر 
است؛ بنابراین اگر قیمت نسبی این 
یوآن  شوند،  مقایسه  هم  با  ارزها 
توجهی  قابل  رشد  دالر،  به  نسبت 
نسبتًا  تهران،  دالر  به  نسبت  و  دارد 

باالتر قیمت گذاری شده است.

بانک مرکزی
 بازار سازی می کند

که  سوال  این  به  پاسخ  در  شاکری 
و  بازارسازی  نقش  مرکزی  بانک  آیا 

دخالت خود در بازار ارز را طی روزهای 
گذشته به خوبی ایفا کرده است، اظهار 
انجام  که  کاری  مرکزی  بانک  کرد: 
می دهد، بازارسازی است، بر این اساس 
طی روزهای اخیر نیز نرخ صرافی های 
بانکی را باال برد؛ پس به طور طبیعی 
بخش مهمی از کار بانک مرکزی این 
است که نرخ صرافی بانکی را باال برده 
و به سمت نرخ بازار برساند. وی افزود: 
طی زمان، خالص تزریق بانک مرکزی 
به  می شود؛  سر  به  سر  و  است  صفر 
این معنا که همان میزانی که در بازار 
نیز  میزان  همان  به  می شود،  تزریق 
بانک مرکزی ارز از بازار جمع می کند.

دلیل افزایش قیمت ارز در ایران مشخص شد

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

فروش مغازه ساندویچی با موقعیت عالی  0915561۲89۲ 

قابل توجه همشهریان بیرجندی

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

  ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  
 جعفر خسروی

مجموعه ورزشی استخر نیلوفر
 بزرگترین 

 مجموعه آبی
 شـرق کشور
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمی

0919   6٧۲   ٣05۲
niloofarpool
niloofarpool98

استخر دانشگاه آزاد اسالمی

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ذیل تماس بگیرید
0919  6٧۲  ٣05۲

فروش ویژه بلیت استخر نیلوفر
تعداد محدود فقط ۲/000 تومان 

تخفیف ویژه و استثنایی
 پایان سال در کلیه الین ها

اصالح و قرینه سازی ابرو
پاکسازی با بهترین مواد

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

 ماسک بعد از اصالح صورت و ماسک بعد از رنگ مو رایگان می باشد
میدان جماران ، بلوار جماران، خیابان سپهر، نبش سپهر 6  / تلفن:09٣5۴٧٧0۲5٧

ساعت کاری:
 ۱۵/۳۰ الی ۲۰/۳۰  

Beauty salon 

اقسـاط 1۲ تـا ۲0 مـاهـه
ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان

 بیرجند- حدفاصل توحید ۲۸ و  ۳۰    تلفکس: ۳۲۴۴۰۱۹۹-۰۵۶ /  ۰۹۱۵۱۶۰۲۶۵۹ )نصرآبادی( 
 nujan_door@  کانال تلگرام       nujan.door پیج اینستاگرام

نوژن بزرگترین شو روم تخصصی درب نـوژن
درب های ساختمانی

در خراسان جنوبی

انواع درب داخلی و ورودی منزل: ضد سرقت ، ضد حریق ، درب های شیشه دار
 ضد آب ،  مالمینه ،  CNC ،  PVC، HDF ، ABS اتاق سرور و انواع قرنیز

 )کاغذ دیواری ، پارکت، بازسازی از صفر تا صد و ...(
اقساط ۶ ماهه بدون کارمزد/ نقدی با تخفیف ویژه

دکوراسیـون کالسیـک

آدرس:خیابان ۱۵ خرداد- حدفاصل مدرس و توحید
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۵۵۵۸۶۰ -۰۹۱۵۳۶۱۹۸۷۷

هنگام خستگی مغز زودتر از چشم می خوابد

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

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

۹۸/۱2۰
مناقصه احداث 2 دستگاه پل عابر در محور بیرجند – سربیشه - نهبندان 

کیلومتر ۳۵ ) محل مسجد صاحب الزمان "عج" مود ( و کیلومتر ۷۰ 
) محل روستای سلم آباد ( 

۷.2۷۹.۳۶۳.۱4۷ ۱ ماه
ریال

فهرست بهاء ابنیه 
۳۶4.۰۰۰.۰۰۰ ریالسال ۱۳۹۸ 

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 ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. 

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

شرایط مناقصه گران : جهت مناقصه فوق پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 رشته ابنیه 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 انتشار مناقصه فوق در سامانه  98/12/03  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سایت ستاد : ساعت 13/00 شنبه 98/12/03  لغایت ساعت 14/30 سه شنبه 98/12/06 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق : ساعت 14/30 روز دوشنبه 98/12/19
زمان بازگشایی پاکت مناقصه فوق  از طریق سامانه ستاد : ساعت 08/30 صبح روز سه شنبه 98/12/20

آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار 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 


