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عکس:  ایرنا

*امین جم

ورود کودکان کار
به زباله گردی

 امروز، روز جهانی مبارزه با کار کودکان نام 
گرفته است. کودکان کار ، موضوعی است 
که برای همه آشنا و چه بسا درناک است.
کودکان کار معضلی اجتماعی است که 
گستره ای جهانی دارد و روز به روز هم شیوه 
های جدیدی به خود می گیرد.موضوع 
کودکان کار نه فقط به خاطر سختی شرایط 
کاری و همچنین نیاز انسان در این سنین 
به تفریح و در یک جمله کودکی است ، 
بلکه به خاطر سوءاستفاده برخی از آنها و 
مشکالت و آسیب های اجتماعی است 
که برای فرد و جامعه در پی دارد.آسیب 
هایی که بعضا راه بازگشتی ندارند و آینده 
این افراد را به تمامی ... ادامه در صفحه 2

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مطرح کرد: سهم ۵۵ درصدی قنوات در تامین آب استان
صفحه ۵

پیام استاندار خراسان جنوبی به 
مناسبت هفته جهاد کشاورزی

کشاورزی، اساس توسعه و پیشرفت همه جانبه یک کشور است 
و یکی از عناصر مهم در پیدایش تمدن های بزرگ، به شمار 
می آید. ایران اسالمی نیز به عنوان کشوری صاحب تمدن کهن، 
دارای پیشینه درخشان در زمینه کشاورزی بوده است.کشاورزی 
به عنوان بستر امنیت و سالمت غذایی کشور از اهمیت ویژه 
ای برخوردار است. امروزه بخش کشاورزی و دامپروری به عنوان 
یکی از بخش های بنیادین نظام اقتصادی کشور با بهره گیری از 
تمامی ابزارها، نیروهای متخصص و کارآمدترین تکنیک ها برای 
دستیابی به اهداف عالی خود که همانا استقالل غذایی و توسعه 
همه جانبه است، تالش می کند. هفته جهاد کشاورزی یادآور 
فرمان تاریخی جهادگر بزرگ قرن، حضرت امام خمینی )ره( مبنی 
بر تشکیل نهاد مقدس جهاد است. اینجانب فرا رسیدن هفته 
جهاد کشاورزی )2۱ لغایت 2۷ خرداد ماه( را به تمامی جهادگران 
عرصه کشاورزی و تولید استان تبریک عرض نموده، امید است 
با تأسی از آرمان های بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ایران )ره( 
و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مبنی 
بر توسعه فرهنگ و روحیه جهادی در جامعه در جهت حفظ 
ارزش ها و خدمت رسانی به مردم و همچنین افزایش تولید تا 
رسیدن به مرحله خودکفایی محصوالت کشاورزی، بیش از پیش، 

کوشا و موفق باشید.

امروز؛ آغاز جشن جهانی 
شدن قنات  بلده فردوس

 

 

 

ایران هرگز با اعمال فشار 
در بن بست قرار نمی گیرد

رئیس جمهور: 

صفحه 2

منشاء گسست دولت،رانده 
شدن جهانگیری است

محمود صادقی: 

چرا برای دو ریال دنبال
 وزیر راه می افتید؟

محسن کوهکن:

صفحه 2

صفحه 2

ضمن تشکر از همشهریان گرامی
 جلسـه ترحیـم 

مرحـوم عباس میـر
 امروز چهارشنبه ۹۸/۳/۲۲ از ساعت ۱۷ الی 
 ۱۸ در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( 

 واقع در خیابان معلم برگزار می گردد. 
خانواده  های:مقدم ، میر

 با نهایت تأسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان

شادروان محمد علی کفائی
)بازنشسته بانک کشاورزی(

را به اطالع تمامی اقوام ، بستگان و همشهریان 
گرامی می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن 
مرحوم امروز چهارشنبه ۹۸/۳/۲۲ ساعت 4 

الی ۵ بعدازظهر از محل هیئت محترم حسینی )خیابان انقالب( 
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران موجب امتنان خواهد بود.
خانواده های: کفائی، زمانی، روشنی، فاطمی، امینی، بهداد، برنجی

 و سایر بستگان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند

 شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۰۳۵۵۳     تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۲۲
 به اطالع کلیه اعضای شرکت )شاغل و بازنشسته( )ساکن یا شاغل در شهرستان های بیرجند ، خوسف 
سربیشه و درمیان( می رساند: مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( یکشنبه مورخ۱۳۹۸/۴/2 
 ساعت ۱۷/۳۰ در محل سالن اداره آموزش و پرورش بیرجند ابتدای سجادشهر برگزار خواهد شد.
توصیه مهم: همراه داشتن اصل یا کپی کارت ملی و شناسنامه و دفترچه عضویت الزامی است.  از 
کلیه اعضا دعوت می شود راس ساعت و روز مقرر در جلسه مذکور برای اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات جلسه اصالتا یا وکالتا حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی به هر دلیلي نتواند 
شخصا حضور یابد با نماینده تام االختیار خود به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت و برگه ورود 
 به جلسه دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتي براي هر عضو سه رای و غیر عضو یک رای می باشد. 
 آدرس دفتر شرکت: خیابان قدس، قدس2 یا پاسداران ۱۸ دفتر شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند.
 دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- طرح و تصویب صورت های مالی

)ترازنامه ، عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۷ ۳- طرح و تصویب لیست بودجه پیشنهادی 
شرکت براي سال مالی ۱۳۹۸ ۴- طرح و اتخاذ تصمیم در مورد وضعیت ساختمان های مازاد 
شرکت 5- طرح و اتخاذ تصمیم در مورد دریافت تسهیالت از بانک ها و موسسات مالي در صورت 
نیاز 6- طرح و اتخاذ تصمیم در مورد مبلغی به عنوان استرداد سهام اعضای مستعفی ۷- طرح 
 و اتخاذ تصمیم برای افزایش سهام اعضای شرکت ۸- انتخاب هیئت مدیره براي ۳ سال مالي

)۷ نفر عضو اصلي و ۴ نفر عضو علي البدل( ۹- انتخاب بازرسین برای یک سال مالی )۳ نفر عضو 
هیئت مدیره  شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجنداصلی و یک نفر عضو علی البدل(

آگهی حراج کلی وسائط نقلیه و کاال
 slx 4۰۵ -یک موسسه اقتصادی در نظر دارد: تعداد ۱۶ دستگاه خودرو سبک )چری تیگو ۵- پارس 
 سمند - وانت پیکان - پراید( و ۱۱ دستگاه موتورسیکلت قابل شماره گذاری - ۳4۵ دستگاه موتورسیکلت 

اوراقی )ویژه مراکز اسقاط( و مقادیری کاالی نو و مستعمل )پارچه ، پوشاک ، ۵۲۷ دستگاه گوشی
 تلفن همراه مستعمل ، دوچرخه ، تعداد ۵۰۰۰۰ رم ریدر و...( 

را از طریق حراج حضوری و به صورت نقدی به فروش برساند.
زمان بازدید: شنبه 25 خرداد ماه ساعت ۸ الی ۱۴  

 مکان بازدید:۱- بیرجند - سایت اداری - پارکینگ ثامن )خودرو  و  موتورسیکلت ( 2- پاسداران ۴6 پالک ۱6 )کاال( 
زمان و مکان برگزاری : یکشنبه ۹۸/۳/26  ساعت ۱۰ صبح بیرجند - ابتدای بلوار پاسداران - مجتمع فرهنگی 
رفاهی غدیر سالن همایش های امام علی )ع( تلفن های تماس : ۳2۴۳5۳۴۸ و ۳2۴۳52۸۰- ۰56 ضمنا 2۰ 
درصد مبلغ پیشنهادی در زمان خرید نقدا دریافت می شود و تسویه حساب و ترخیص ظرف مدت ۱۰ روز الزامی 
 می باشد. دستگاه کارت خوان در محل برگزاری موجود می باشد. الزم به ذکر است کلیه موتور سیکلت های

اوراقی و اسقاطی صرفا به مراکز اسقاط دارای مجوز و نمایندگان آنها واگذار می گردد.

اصالحیـه
پیرو آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث مجتمع فرهنگی هنری شهرستان طبس 

مورخ ۹۸/۰۳/۱۹ بدینوسیله موضوع به احداث مجتمع اصالح می یابد
 ضمناً سایر مفاد فراخوان مربوطه به قوت خویش باقی می ماند.

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

با نهایت تاسف و تاثر بدینوسیله درگذشت 

مرحومه فاطمه زردست
 )همسر مرحوم احمد علی سطوتی 

بازنشسته بانک کشاورزی(
 را به اطالع شهروندان بزرگوار می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین امروز چهارشنبه ۹۸/۳/۲۲ 
ساعت ۱۶ الی ۱۷ از محل غسالخانه 

)بهشت متقین( برگزار می گردد.
خانواده های: سطوتی، زردست، یوسفی  

افشاریان، سروریان، رحیمی

آگهـی مزایـده
کارخانه هبلکس بیرجند وابسته به موسسه عمران و توسعه رضوی 
سری   SH-PA760 مدل  شیرینگ  دستگاه  یک  دارد:  نظر  در 
۱۱۰۰۴۳۹۴۰۱ با مشخصات  مندرج در جدول ذیل به صورت مزایده 

واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اطالعات اسناد مربوطه از تاریخ درج آگهی به 
مدت یک هفته به آدرس دفتر سازمان واقع در بیرجند، بلوار مسافر، حاشیه میدان قائم 

مراجعه نمایند. تلفن تماس: ۳2۳۳۸۳2۰- ۰56

مشخصاتردیف

۳/۵۵×۳/۷×۵ مترابعاد۱

۱۰ تنوزن۲

۲۰ پالت در ساعت )قابل افزایش(سرعت شیرینگ۳

۱/4×۲×۲ مترماکزیمم ابعاد پالت4

گازی برقیمنبع انرژی۵

۲۵ مترمکعب بر ساعتمصرف سوخت )گاز(۶

۵۰ آمپرماکزیمم جریان مصرفی۷

سازمان عمران و توسعه رضوی

جنـاب آقـای مهنـدس نخعـی
 مدیرعامل محترم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

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

هفته جهاد کشاورزی را حضور جناب عالی، همه کارشناسان، متخصصان عزیز و جهادگران 
به حق عرصه کشاورزی تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون شما را از درگاه حق آرزو داریم.

مدیریت شعب بانک تجارت خراسان جنوبی  

جنـاب آقـای مهنـدس قوسـی
 رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی

فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی را حضور جناب عالی، همکاران پرتالش و جهادگران
 عرصه کشاورزی به ویژه تولیدکنندگان وکشاورزان سختکوش استان که طالیه داران عرصه 

سازندگی و خودکفایی کشور هستند، تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روز افزون شما را
 از درگاه ایزد منان آرزو داریم.

مدیریت شعب بانک تجارت خراسان جنوبی

فقط باریتعالی ماندگار است
پدر دیشب به دیدار شهیدش رفت   و ما اینک یتیم مهربانی های او هستیم

مراسم تشییع شادروان
 حاج سید حسین حسنی )پدر بزرگوار سردار شهید سید علیرضا حسنی(

 امروز چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ ساعت ۵ الی ۶ بعدازظهر
 از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه( انجام می شود. 

حضور خویشاوندان، دوستان و همشهریان با معرفت،  شادی بخش روح آن عزیز
 و منت افزای بازماندگان خواهد بود 

خانواده های: حسنی، حسینی و سایر بستگان
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ورود کودکان کار
به زباله گردی
* امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( را به تمامی نابود می کنند. اوضاع  

اقتصادی در کشور ایران نیز باعث افزایش تعداد کودکان 
کار به شکلی افسارگسیخته شده است.مشکالت اقتصادی 
و معیشتی و حتی مباحث فرهنگی و اجتماعی در شکل 
گیری موضوع کودکان کار تاثیرگذار اند. اقتصاد ایران نیز 
خصوصا در سال های اخیر به دلیل تحریم های آمریکا 
و همچنین برخی سوءمدیریت ها در مواجه با چالش 
های ایجاد شده ، مشکالت عدیده ای پیدا کرده است که 
بیشترین بار تاثیرگذاری آن بر گردن قشر ضعیف و آسیب 
پذیر جامعه است.افزایش فاصله دهک های گوناگون جامعه 
هم با ایجاد شکافی عمیق بین مردم ، درکنار درتنگنا قرار 
گرفتن بسیاری از مردم در مسایل معیشتی ،  باعث بروز 
ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی زیادی هم شده است.
شاید شما هم تجربه زنگ زدن متکدیان در خانه هایتان را 
داشته اید. افرادی که می گویند: »فرزند صغیر دارم،کمک 
کنین.بچه ام غذا نخورده ندارم چیزی بهش بدم و ...« و 
اینگونه از کودکانی که بعضا حتی فرزندشان هم نیست 
سوءاستفاده می کنند.کودکانی که سرچهارراه ها اقدام به 
فروش آدامس ، بادکنک ، دستمال کاغذی و ... می کنند و 
 شاید بسیاری هم بدون درنظر گرفتن ابعاد  این موضوع ، 
از آنها حمایت کرده و موجب گسترش این پدیده می شوند. 
به عنوان مثال در مرکز استان ، کودکان کاری هستند که 
براساس برخی شنیده ها تیمی و تحت سرپرستی کار می 
کنند و معموال هم در مورد مکان زندگی و ... دروغ می 
گویند.دروغ هایی آنچنان خوب که انگار از قبل بسیار 
تمرین شده است!با اینحال نمی توان گفت وضع استان 
خراسان جنوبی در مورد پدیده کودکان کار بسیار نامطلوب 
است و خوشبختانه نسبت به کشور وضع بهتری را شاهد 
 هستیم.اما از معضالتی که روز به روز پررنگ تر می شود ، 
جمع آوری زباله ها و وارسی سطل های آشغال توسط 
کودکان است.کودکانی که با کیسه ای بر دوش، کوچه 
به کوچه محله هدف را می گردند و از این طالی کثیف ، 
موارد مورد نیاز خود را برمی گزینند ! کودکانی که مطمئنا به 
خاطر مسائل بهداشتی با مشکالت زیادی مواجه می شوند 
و عالوه بر آن حتی درگیر دعواها با سایر رقبای با سابقه تر 
می شوند که از آشغال پول در می آورند. در مجموع اما باید 
گفت در موضوع کودکان کار بخش مهمی از انگشت اتهام 
، رو به مردم است.چرا که با بها دادن های بیجا ، مشکالت 
را دامن می زنند. مسئوالن نیز با توجه به حوزه کاری 
خود وظایف ویژه ای در قبال این موضوع دارند.بهزیستی 
وظیفه بررسی دقیق این مشکل و تالش برای کاهش آن 
با روش های اصولی  را داراست و شهرداری هم موظف 
است در این موضوع با بهزیستی و مراجع ذیصالح همراهی 
کند. اما موردی بسیار مهم که شاید به دلیل تازه بودن 
کمتر جدی گرفته شده ، کودکانی هستند که به قولی زباله 
گردی می کنند که باید با واکنش درست و منطقی از سوی 
مسئوالن   در زمینه جلوگیری و چه در  موضوع بسترسازی 
برای ایجاد مرکز ساماندهی این طالی کثیف  اقدام شود .

خبر خوش درباره افزایش حقوق کارمندان

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تخلف دولت در اجرای مصوبه قوه مقننه برای افزایش حقوق ها، گفت: چند روز گذشته 
جلسه ای  با محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این موضوع داشتیم. حمیدرضا حاجی  بابایی تصریح کرد: قطعاً در هفته جاری با 

دولت برای اصالح روند اجرای قانون به توافقاتی دست خواهیم یافت تا مشکل حقوق ها نیز حل وفصل شود.

آمریکا: با تبادل کاالهای غیر تحریمی 
با ایران مشکلی نداریم

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا اعالم کرد: ایاالت 
متحده با سازوکار مالی اروپا با ایران که تبادل کاالهای 

غیرتحریمی را تسهیل می کند، مشکلی ندارد.

واکنش آقای سخنگو به انتقادها
 از صدور سریع کیفرخواست نجفی

غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه تحقیقات پرونده مربوط به 
محمد علی نجفی و قتل میترا استاد در مدت کمتر از 
ده روز تکمیل شده و این سرعت عمل برای وکال و 
حقوق دانان شائبه ای ایجاد کرده، گفت: سرعت عمل 
در دستگاه قضایی خواست همه مردم است. به ویژه در 
پرونده هایی که بازتاب عمومی داشته و افکار عمومی 
را جریحه دار کند. پرونده از منظر قضایی پرونده قتل 
جناحی خانوادگی بود و با هیچ ابهامی هم در مرحله 
تحقیقات و دادسرا مواجه نشد و تحقیقات انجام شد.

“اینترپل” مدیرعامل  اسبق
 بانک سرمایه را بازداشت کرد

 قهرمانی نماینده دادستان در جلسه دادگاه رسیدگی 
به اتهامات سیدمحمدهادی رضوی و احسان دالویز 
از بازداشت حیدرآبادی مدیرعامل اسبق بانک سرمایه 

توسط پلیس اینترپل خبر داد.

چرا برای دو ریال دنبال وزیر می افتید؟

محسن کوهکن خطاب به نمایندگان گفت: همکار 
محترمی که برای دو ریال حوزه انتخابیه اش دنبال 
وزیر راه می افتد، وظیفه اصلی اش را فراموش کرده 
است. متاسفانه به علت مماشات و دو ریال برای کاری 

در حوزه انتخابیه کوتاه می آییم و این اشکال ماست.

منشاء گسست دولت به حاشیه
 رانده شدن جهانگیری است

محمود صادقی نماینده تهران با بیان اینکه دولت دوم 
آقای روحانی در حوزه های مختلف ضعیف تر است، 
رانده شدن  به حاشیه  دولت  منشاء گسست  گفت: 

“جهانگیری” و محوریت “واعظی” است.

گشایش هایی در حصر ایجاد شده 

ماموران  سال ۹۸  در  گفت:  کروبی  حسین  محمد 
امنیتی یک سری گشایش هایی را ترتیب دادند از جمله 
اینکه گفتتد می توانیم برای محصوران ماهواره نصب 
کنیم. گفته شده که خواهر، خواهر زاده ها و برادرزاده ها 
هر موقع که بخواهند می توانند بدون هماهنگی قبلی 

به مالقات بیایند.

روغن رسما گران شد

تسنیم- نرخ جدید انواع روغن نباتی با ۹ تا ۱۰ درصد 
افزایش بر اساس مصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار به 
کارخانه های روغن نباتی ابالغ شد. تغییر در قیمت 
افزایش  ارز،  انتقال  هزینه های  افزایش  خام،  روغن 
قیمت مواد بسته بندی و افزایش دستمزد از دالیل باال 

رفتن قیمت روغن عنوان شده است.

همتی: صحبت از دستکاری
 در نرخ ارز انصاف نیست

دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: 
در اجرای سیاست های جدید ارزی، شاهد منطقی تر 
شدن قیمت ارز در بازار خواهیم بود. بانک مرکزی 
امروز در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد وقتی 
واضعان حداکثر فشار تحریمی، به تدابیر بانک مرکزی 
در خنثی کردن توطئه اعتراف می کنند ، انصاف نیست، 
صحبت از دستکاری در نرخ ارز، برای توجیه آمد و 

رفت ها ومذاکرات شود.

عمده  ترین مخدر مصرفی 
دانش آموزان مشخص شد

ایسنا- دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 
نوع مواد مصرفی شایع در میان دانش آموزان، “گل” 
است، گفت: آمار اعتیاد در جمعیت دانش آموزی ۲.۱ 

درصد است و افزایش پیدا نکرده است.

معاون وزیر نیرو: تعداد شهرهای
 با تنش آبی به “صفر” رسید

 در تابستان سال گذشته ۳۳۴ شهر با جمعیت حدود 
۳۵ میلیون نفر در معرض تنش آبی قرار داشتند که 
این میزان، طبق گفته معاون وزیر نیرو در امور آب و 

آبفا، فعال در آستانه تابستان ۹۸ به صفر رسیده است.

فروش فوری ۳ محصول ایران خودرو

 ایران خودرو از ساعت ۱۱ امروز ۲۲ خردادماه فروش 
فوری ۳ محصول این شرکت را آغاز می کند. بر 
اساس این طرح فروش پژو ۴۰۵ بنزینی با قیمت ۶۷ 
میلیون و ۸۸۸ هزار و ۴۰۰ تومان، پژو ۴۰۵ دوگانه 
سوز با قیمت ۶۵ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان و 
پژو پارس ال ایکس با قیمت ۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار 

و ۴۰۰ تومان به فروش می رسد.

حجم زائران عتبات
 امسال ۳ برابر می شود

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: آمار جمعیت 
زائران ۳ میلیون نفر پیش بینی شده است امسال 

جمعیت زائران اربعین به ۳ برابر افزایش می یابد.

علیرضا شکیبایی - رئیس بخش اقتصاد دانشگاه 
شهید باهنر کرمان - در گفتگو با ایسنا، با اشاره 
به روند نزولی قیمت ارز، طال و خودرو گفت: 
عمده مسائلی که در حال رخداد است به دلیل 
جو سیاسی و روانی است. وی ادامه داد: با توجه به 
اینکه باب مذاکره به صورت غیرمستقیم بین ایران 
و برخی از کشورها آغاز شده، این موارد خبرهای 
مثبتی در بازار منتشر می کند که بر اساس آن روی 
قیمت دالر و سکه تأثیر می گذارد و باعث کاهش 

قیمت ها  می شود.
تأثیر اخبار سیاسی بر قیمت ها

رئیس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان 
با تاکید بر اینکه اخبار مثبت سیاسی باعث روند 
کاهشی قیمت دالر شد ، در پاسخ به این سوال 
که آیا این روند کاهش قیمتی تداوم خواهد داشت، 
تاکید کرد: اگر مذاکرات و مراودات سیاسی نتیجه 

بخش باشد تصور می کنم روند کاهشی قیمت ها 
ادامه خواهد یافت.

 حباب ها در حال خالی شدن هستند
اقتصاد  دانشیار بخش  زین العابدین صادقی - 
دانشگاه کرمان بخشی از کاهش کنونی قیمت 
دالر را به دلیل درصد کاهش در حباب بزرگ 
این بازار دانست و در ادامه امید به آینده را از دیگر 
دالیل برشمرد و بیان کرد: انتظارات مردم به آینده 
نسبت به قبل بهتر شده و این موضوع باعث 

کاهش قیمت ارز شده است.
 مردم ایران تثبیت کننده بازار نیستند

وی خاطرنشان کرد: ما کشور بزرگ و پر پتانسیلی 
هستیم اما متأسفانه مردم در برخی موارد رفتار 
اقتصادی معقولی نمی کنند، متأسفانه مردم ایران 
تثبیت کننده بازار نیستند به طوری که وقتی قیمت 
کاالیی افزایش می یابد به جای آنکه کمتر بخرند، 

بیشتر می خرند و این باعث واگرایی قیمت و سبب 
عدم ثبات بازار می شود، بنابراین رسانه های جمعی 

باید این رفتار مردم را اصالح کنند.
سیاست های بانک مرکزی،

 اصلی ترین دلیل کاهش قیمت ها
نوراله صالحی - استادیار بخش اقتصاد دانشگاه 
کرمان - نیز درباره وضعیت اقتصاد کشور به 
اصلی  بازیگران  تقاضا،  و  عرضه  گفت:  ایسنا 

بازار طال، مسکن و خودرو هستند و اگر عرضه 
و تقاضا با یکدیگر برابر باشند، قیمت ها افزایش 
پیدا نمی کند. وی سیاست های بانک مرکزی 
را یکی از تاثیرگذارترین موارد در زمینه کاهش 
قیمت ها عنوان کرد و افزود: رئیس کل بانک 
مرکزی سیاست های اقتصادی درستی به کار برد، 
لذا سیاست های کالن پولی بانک مرکزی و مالی 
دولت اوضاع اقتصاد ایران را بهبود بخشیده است.

دلیل کاهش قیمت خودرو و ارز

 رئیس جمهور  در دیدار »هایکو ماس« وزیر 
امور خارجه آلمان با اشاره به روابط دوستانه، 
گفت:  آلمان،  و  ایران  تاریخی  و  صمیمانه 
اراده جمهوری اسالمی ایران بر توسعه روابط 
سیاسی و اقتصادی با کشورهای اتحادیه اروپا 
به ویژه آلمان است. روحانی با بیان اینکه توسعه 
ثبات و امنیت در منطقه یکی از آثار برجام به 
عنوان توافقی است که پس از ۱۲ سال تالش، 
کوشش و مذاکرات متعدد، حاصل شده، خاطر 
نشان کرد: آمریکا با خروج یکجانبه از برجام 
توافقات ۷ کشور مذاکره کننده و قطعنامه شورای 
امنیت سازمان ملل را زیر پا گذاشت و اقدامات 

تروریستی را در منطقه آغاز کرد، اما متأسفانه 
در این راستا شاهد عکس العمل مسئوالنه و 
مناسبی از سوی اروپا در قبال آمریکا نبودیم.

صریح  وعده های  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
گذشته  یکسال  در  اروپایی  کشور  سه  سران 
مبنی بر پایبندی بر تعهد خود و تالش برای 
انجام اقداماتی در راستای جبران خروج آمریکا از 
برجام در مهلت مقرر تعیین شده، گفت: در طول 
یک سال گذشته علیرغم مواضع نسبتا مناسب 
سیاسی، در مقام عمل شاهد هیچ اقدام جدی 
از سوی اروپا، نبودیم و اکنون باید به گونه ای 
تصمیم گیری و اقدام کنیم که به نفع ما، شما و 

همه کشورها و منطقه باشد.

ملت ایران در برابر فشارها
 مقاومت خواهد کرد

دکتر روحانی تصریح کرد: جنگی که آمریکا 
ایران آغاز کرده، هرگز  یک سال است علیه 
به نفع هیچ کس نخواهد بود و ملت ایران هم 
در این مدت ثابت کرده که در برابر فشارها و 

زورگویی ها مقاومت خواهد کرد.

برجام تبدیل به عاملی برای
 بدبینی به اصل مذاکره شده

که  برجام  امروز  کرد:  تأکید  جمهور  رئیس 
می توانست و می تواند پایه ای برای گفتگو و 
دیپلماسی در جهان باشد، به دلیل اقدامات یکجانبه 
آمریکا و بدعهدی های صورت گرفته به عاملی 
برای بدبینی به اصل مذاکره تبدیل شده است.

از هیچ تالشی دریغ نمی کنیم 
وزیر امور خارجه آلمان نیز با ابراز نگرانی از افزایش 
تنش ها در منطقه به واسطه تحرکات خارج از 
منطقه، گفت: ما و اتحادیه اروپا به دنبال کاهش 

تنش ها در منطقه هستیم و در این راستا از هیچ 
تالشی دریغ نخواهیم کرد. هایکو ماس خروج 
یکجانبه آمریکا از برجام را اقدامی اشتباه و نادرست 
قلمداد کرد و افزود: آلمان با سیاست های آمریکا 
علیه ایران اختالف نظرهای زیادی دارد و تالش 
می کند با همکاری دیگر کشورهای اروپایی به 
ویژه فرانسه و انگلیس برجام را حفظ کرده و 

تعهدات خود را عملیاتی کند.

هرکس تاریخ ایران را بداند متوجه 
است که فشار حداکثری علیه ملت 

ایران هرگز جواب نمی دهد
تالش  به  اشاره  با  آلمان  خارجه  امور  وزیر 
ایران  با  راه اندازی ساز و کار مالی  برای  اروپا 
)اینستکس(، گفت: اتحادیه اروپا به طور متحد در 
حال تالش برای حفظ و توسعه همکاری های 
اقتصادی با ایران است. هایکو ماس تأکید کرد: 
اگر کسی با تاریخ ایران آشنا باشد به خوبی 
می داند که استراتژی فشار حداکثری علیه ملت 
ایران هرگز جواب نمی دهد و بر همین اساس 
اتحادیه اروپا به دنبال تالش همه جانبه برای 

حفظ برجام است.

ایران هرگز با اعمال فشار در بن بست قرار نمی گیرد
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آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

آگهی دعوت سهامداران شرکت رایانه بیرجند )سهامی خاص(
 به شماره ثبت ۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۴۴۹۴ 

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی 
که ساعت 8 مورخ 98/۴/۴ با دستور جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان و 
همچنین جلسه مجمع عمومی فوق العاده که ساعت ۱۰ مورخ 98/۴/۴ با دستور جلسه 
افزایش سرمایه شرکت در محل شرکت واقع در بیرجند- بلوار غفاری -  نبش خیابان 
فرهنگ - ساختمان مرکز کامپیوتر فرهنگ- طبقه اول و کدپستی 9۷۱۷9۱۴۶۷8 

تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

هیئت مدیره شرکت رایانه بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم 

مبلغ  پرداخت  به  است  بیجاری محکوم  آقای محمد  علیه  به شماره 98۰۱۷۶ محکوم  اجرایی  پرونده  اینکه در  به  نظر 
۶۶۲/۳۶۷/۰8۵ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له تعاونی اعتبار میزان و پرداخت مبلغ ۲۲/۱۵۰/۰۰۰  ریال بابت 

حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف ۱- شیلنگ هیدرولیک یک اینچ با فشار BAR ۳8۵  و با مارک manuli به متراژ ۱۰۰ 
متر، هر متر دو میلیون و هفتصد هزار ریال ۲- شیلنگ هیدرولیک یک و یک چهارم اینچ با فشار BAR ۱۲۵  و با مارک SDJT به متراژ ۱۰۰ 
متر، هر متر یک میلیون و دویست هزار ریال ۳- شیلنگ هیدرولیک یک و یک دوم اینچ با فشار BAR 9۰  و با مارک SKYFLEX  به متراژ 
8۰ متر، هر متر یک میلیون و دویست هزار ریال ۴ - شیلنگ هیدرولیک سه هشتم اینچ با فشار BAR ۱8۰  و با مارک SKYFLEX به 
متراژ ۲۰۰ متر، هر متر دویست و پنجاه هزار ریال ۵ - شیلنگ سه اینچ برای تخلیه بنزین ارت دار با مارک BDM به تعداد ۲۰ شاخه ۶ متر، 
هر متر یک میلیون و یکصد و بیست هزار ریال، تمامی شیلنگ ها نو و قابل استفاده می باشد. پنج نمونه شیلنگ با مشخصات فوق جمعا به مبلغ 
ششصد و هفتاد میلیون و چهارصد هزار ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ ۱۳98/۴/۳ از ساعت 9 الی ۱۰ 
صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 

می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و  انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
  آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی تحدید حدود اختصاصی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قاین
پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. اینک بر حسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصی امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد. بخش ۱۱- قطعه مفروزه مزرعه جعفرآباد پالک ۱26۸- اصلی ۲۱۳۱ فرعی از ۴9۶ فرعی علی اعتمادیان ششدانگ یکباب ساختمان در روز۱۳98/۴/۱۲ انجام خواهد 

شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر، ساعت 8 صبح در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده 
۱۵قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي 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 8۶ 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 

تاریخ انتشار: ۱39۸/3/22              علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قایناتمی تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دربافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 
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اهدای اعضای جوان بیرجندی به بیماران نیازمند

صداوسیما- اهدای 4 عضو جوان 18 ساله بیرجندی، به بیماران نیازمند جان تازه ای بخشید. مسئول کمیته پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: جوان 
18 ساله که در اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود و در بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند بستری بود با موافقت اعضای خانواده، 4 عضو بدن او در بیمارستان 

سالم. اینجانب کارمند شرکتی تصفیه خانه آب بیرجند منتصریه مشهد به بیماران نیازمند اهدا شد. دهقانی افزود: در عمل اهدای عضو این جوان، دو کلیه، قرنیه و کبد او به بیماران نیازمند جان تازه ای بخشید.
کارکنان  هستم.  ای  منطقه  آب  شرکت  به  متعلق 
شرکتی تصفیه خانه آب بیرجند سال گذشته 1٠ ماه 
حقوق نگرفتند امسال هم با تعویق ٢ ماهه حقوق رو به 
رو هستند.این در حالی است که براساس اخبار منتشر 
شده در رسانه ها حدود ٥ میلیارد بودجه مصوب تصفیه 
خانه کامال تخصیص پیدا کرده اما به نظر دست ما 
کوتاه و خرما بر نخیل است. از استاندار محترم جناب 
معتمدیان تقاضا داریم شخصا در این خصوص ورود 
پیدا کنند و به داد ما 4٠ نفر کارمند شرکتی این تصفیه 

خانه برسند. ما شرمنده خانواده خود هستیم
9٠1...٠84
با تشکر از  چاپ گزارش ثبت نام مدارس لطفا گزارشی 
کنید  تهیه  هم  نمونه  دبیرستان های  پذیرش  درباره 
آزمون ورودی را برداشتند در عوض ضوابطی گذاشتند 
وارد مدرسه می شوند که در حد  آموزانی  که دانش 
نمونه نیستند و بیشتر سلیقه مدیر مدرسه و رابطه و 

پارتی بازی در ثبت نام نقش دارد.
91٥...78٥

باسالم وتشکرازآوا. امسال بیرجند به عنوان پاکیزه ترین 
شهر انتخاب شد. ولیکن باعث تأسف بسیار است که واحد 
زیباسازی  شهرداری برای کسب درآمد چهره زیبای شهر 
را با دیوارنویسی های ... خدشه دار نموده و ازمسئوالن 

محترم باالدست تقاضای رسیدگی داریم.متشکریم
91٠...7٠٢
حرف  شما  عالیتون.  العاده  فوق  مقاله  بابت  ممنون 
حق را زدین.ثروت یا علم! متاسفانه تو دنیای االن ما 
ثروت بهتره چون با ثروت علم هم خریدنی شده و 
اینکه در کشور ما متاسفانه تمام رشته ها اشباع شده 
دولت به جای نظارت، به فکر دانشگاه زدن و مدرک 
دادن شده بدون اینکه آینده بچه ها رو مد نظر قرار 
بده. به طوری که االن من خودم به شخصه با مدرک 
ارشد بیکارم و یا اگه کار باشه حقوق فوق العاده پایین. 
تمام اینها به ضرر من و امثال من هست. ولی کسی 
جوابگو نیست.تو آزمونهای استخدامی بند پ ارجحیت 
دارد. خوب اونوقت برای ماها کجا جایی هست. ای 
کاش منم شرکتمو ول نمی کردم دنبال درس نمی 
 اومدم حالم بهتر از االن بود. وقتی پول داری احترام ، 
شخصیت، همه چیز داری ... ولی اگه بی پول باشی هر 
کاری کنی از نگاه آدمهای دیگه بده، ولی دقیقا همین 
کار رو یک شخص پولدار بکنه زشت نیست. البته گفتن 
این حرفها و دردها هیچ دردی از من و امثال من دوا 

نکرده. حرفهایی هست که نگفتنش باز بهتره. 
ارسالی به تلگرام آوا
آوای عزیز لطفا به گوش مسئوالن شهرداری برسونید 
با این اوضاع برق هرگز نشه فراموش اگر همه خونه ها 
مثل خانه کوچک نمادین عید روزها هم تا شب پرژکتور 
خونشون روشن باشه چه اتفاقی می افتاد هر چند شهرداری 

که ازجیب خودش هزینه برق رونمیده باتشکر.
99٠...٠49
باسالم. مسئوالن توجه کنید دستگرد پر از سگهای 
ولگرد هست که به کسی آزار نمی رسانند ولی برخی 
بی  با یک سگ  زورشونو  دستگرد  ساکنان  و  مردم 
سنگ  اثر  در  پیش  مدتی  کنند  می  امتحان  دفاع 
زدن به سگی که از ترس برخی از این مردم به زیر 
ماشینم  به  زیادی  بود خسارت  برده  پناه  ماشینمون 
زدن. به مسئوالن این روستا تذکری بدهید جوابگو 
باشند و با این افراد قاطعانه برخورد کنند نه اینکه تو 
این اوضاع تاسف بار اقتصادی دومیلیون به ماشینم 
خسارت بزنند وکسی جوابگو نباشه گازی که پارسال 
برای کولر ماشینم زدم 1٢٠ تومن امسال شده 4٠٠ 

تومن خدا رو خوش نمیاد انصاف هم نیست.
91٥...4٠3
خوش رویی و خوش خلقی از صفات مومنین است لذا 
به مراجعین آزمایشگاه بیمارستان ... بیرجند و بزرگواران 
پذیرش این آزمایشگاه به این مهم توصیه می شود و این 

دو صفت به نوعی احترام به حقوق همدیگر است
91٢...٥1٢
سالم. مسئوالن محترم شرکت برق فلکه سفیر امید 
از روشنایی کمی برخورداره باید حتما حادثه بدی اتفاق 

بیافته تا به فکر باشید.
91٠...٥83

فرآیند  برگزاری  شاهد  بیرجند  در  روزها  این  در  کاری-  
رویداد طرح جامع  پیش  اجرای  ریزی  برنامه  و  آماده سازی 
استعدادیابی خالقیت و نوآوری با هدف راه اندازی کسب و 
کارهای نوپا و خلق ثروت هستیم. این رویداد توسط فضای کار 
اشتراکی و زیر نظر مجموعه شرکت شتاب دهی نوآوری جهت 
شرق مستقر در پردیس شرکت های دانش بنیان و  پارک علم 
فناوری و با همکاری مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
برگزار می شود. ما برای کسب اطالعات بیشتر با مدیر اجرایی 

رویداد به گفتگو پرداختیم.

 برگزاری بزرگترین  رویداد کارآفرینی
و استارتاپی استان در پاییز 

اجرایی رویداد و موسس فضای کار  حسین نیک کار، مدیر 
اشتراکی جهت در گفتگو با خبرنگار آوا می گوید: پیش رویداد 
اندازی  راه  هدف  با  استارتاپ  و  کارآفرینی  رویداد  بزرگترین 
پاییز  در  ایران  بهترین های  با حضور  نوپا  و کارهای  کسب 
امسال برگزار خواهد شد.وی با بیان اینکه در سال رونق تولید 
هستیم و این پیش رویداد  هم با کسب و کار و تولید ثروت 
کشوری  رویداد  یک  اصلی  رویداد  افزاید:   می  دارد،  ارتباط 
استان  ها خصوصا  استان  برای همه  امکان شرکت  و  است 
رویداد  این  شود:  می  یادآور  دارد.وی  وجود  نیز  مجاور  های 
با حضور استارتاپ ها، مخترعان و اساتید برتر ایران در حوزه 
کسب وکارهای نوپا و کارآفرینی، صندوق های سرمایه گذاری 
خطرپذیر )vc( و افراد موفق در این زمینه ها پاییز 98 در استان 
برگزار خواهد شد. وی اظهار می کند: در این رویداد کارگاه ها 
و پنل های تخصصی، مشاوره ای و سرمایه گذاری برگزار می 
شود تا بتوان به روزترین دانش های علمی و تجربی ایران را 
برای استارتاپ ها و ایده پردازان  استان خراسان جنوبی مهیا 
کنیم.وی خاطر نشان می کند: در این پیش رویداد یک سری 
کارگاه های آموزشی برای استارتاپ و کارآفرینی برگزار می 
شود تا افراد متقاضی بتوانند با داشتن یک اپلیکیشن و سایت 
همراه با آموزش، کسب و کاری را راه اندازی کنند، خودشان 
اصلی  رویداد  در  و  کنند  اجرا  و  طراحی  را  خود  وکار  کسب 

شانس شان را برای جذب سرمایه گذار امتحان کنند.

افراد با فضای کسب و کار 
مورد نیاز استان آشنا می شوند

مدیر اجرایی رویداد فضای کار اشتراکی جهت با بیان اینکه   
افراد در یک کارگاه دو ماهه با فضای کسب و کار مورد نیاز 

استان آشنا شده و آموزش های مربوطه را می بینند همزمان 
برترین شتاب دهنده های ایران که نهادهای مشاوره و حمایت 
کننده هستند کار آن ها را رصد می کنند،  ادامه می دهد: در 
رویداد اصلی کار آنها را از نزدیک می بینند و این اتفاق منحصر 
به فرد است چرا که می توان بدون رفتن به شهرهای بزرگ 
و مذاکره برای حضور در کنار شتاب دهنده ها از این طریق 
اقدام کرد و دیده شد. نیک کار با بیان اینکه پیش رویداد طرح 

جامعه استعدادیابی خالقیت و نوآوری ٢٢ خرداد در سالن شهید 
رحیمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از 17 تا ٢٠ برگزار می 
شود، ادامه می دهد: در محل برگزاری این پیش رویداد محلی 
در نظر گرفته شده تا افراد بتوانند برای ثبت نام در کارگاه های 
مقدماتی و تخصصی اقدام کنند و  در دوره دو ماهه آموزشی با 

دوره های روانشناسی ثروت، راه اندازی کسب و کار از طریق 
سایت و اپلیکیشن، چگونگی ثبت ایده )اختراع،طرح صنعتی، 
ثبت برند(، چارچوب راه اندازی کسب و کارهای نوپا تا رسیدن 

به سرمایه گذار آشنا می شوند. 

راه اندازی کسب و کار
 به سبک برندهای بزرگ کشور

وی در ارتباط با دوره آموزشی راه اندازی کسب و کار از طریق 
سایت و اپلیکیشن اینگونه عنوان می کند: امروزه ثروتمندترین 
کسب وکارها از همین مسیر راه اندازی کسب کارهای نوپا 
)استارتاپ( آغاز کردند مانند دی جی کاال و اسنپ که از همین 
راه ها پخته شده و  اکنون جزو اولین های ایران هستند. مدیر 

اجرایی رویداد و موسس فضای کار اشتراکی جهت خاطر نشان 
و  اپلیکیشن  به  تبدیل  ایده  استارتاپ  این طرح  در  کند:  می 
سایت می شود و پس از آن سرمایه گذار جذب می شود. نیک 
کار عنوان می کند: این همایش و آموزش های آن برای همه 
ارگان ها، دانش آموزان و دانشجویان و حتی اعضای هیئت 
علمی دانشگاه ها که می خواهند در کارشان پیشرو باشند مورد 
نیاز است و فرصت خوبیست تابستان و اوقات فراغت را برای 

ساختن آینده و درآمد خود برنامه ریزی کنند.

برگزاری دوره تخصصی برندینگ 
و چالش های استارتاپی

وی با بیان اینکه بعد از برگزاری این دوره تخصصی، دوره 
برندینگ و چالش های استارتاپ ها برگزار می شود بیان می 
کند: برندسازی که بایستی بسیار به آن توجه کرد و ارزش قائل 
شد در حوزه تبلیغات ارتباط با سرمایه گذار و نحوه ارائه آن از 
نقطه نظر بازار، آموزش داده می شود.وی خاطر نشان می کند: 
در مرحله نهایی این دوره شناسایی نیازها در ارتباط با صنعت 
با اساتید استارتاپ کنار هم قرار می گیرند و کسب و کارهای 
نهایی کم کم به شرکت تبدیل می شوند که تقریبا آخرین 
اجرایی رویداد و موسس فضای  برنامه ماست. مدیر  مراحل 
کار اشتراکی جهت با اشاره به اینکه اکثر نخبه ها و کارآفرین 
ها به دالیل گوناگون از این شهر می روند و می گویند اینجا 
جای کار نیست، می افزاید: تصمیم گرفتیم برترین های این 
حوزه را از تهران، شیراز و اصفهان دور هم جمع کنیم و آنها را 

در کنار خود داشته باشیم. 

مذاکره و توافق با برترین
 شتاب دهنده های ایران

نیک کار تاکید می کند: با برترین های شتاب دهنده مذاکره و 
طی جلسات فشرده و مکرر موافقت  شد و مقرر شده که آنها بعد 
دیدن نتیجه این دوره دو ماهه از ایده های برتر به شکل مالی و 
مشاوره ای حمایت کنند. وی با اشاره به اینکه سه نفر اول دوره 
مستقیم برای مذاکره با سرمایه گذارها و شتاب دهنده های برتر 
ایران معرفی می شوند، ادامه می دهد: سه نفر دوم نیز از حمایت 

های مالی و معنوی برخوردار می شوند.

حمایت شتاب دهنده های برتر از ایده های برتر
وی ضمن یادآوری اینکه ٥ شتاب دهنده برتر این دوره را 

اگر کسب وکار و  پایان  ادامه می دهد: در  رصد می کنند، 
ایده ای از نظر این شتاب دهنده ها  تایید شد مبلغی بین 
تخصیص  فرد  یا  و  تیم  آن  به  تومان  میلیون   1٠٠ تا    3٠

داده می شود.
شتاب  بهترین  پاییز  رویداد  در  کند:  می  نشان  خاطر  وی   
دهنده های ایران به خراسان جنوبی آمده و کار بچه ها را 
از نزدیک خواهند دید. وی اظهار می کند: حتی افرادی که 
در این رویداد ایده آنها پذیرفته نشده هم کنار گذاشته نمی 
شوند و مشکالت آنها شناسایی و بعد رفع می شود و برای 

شرکت در رویدادها آماده می شوند.
 وی تاکید می کند: اکنون مرکز شتاب دهی معاونت علم 
اشتراکی  کار  فضای  اولین  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
خصوصی با نام جهت را در خراسان جنوبی رصد می کند و 

ما از همه نظر هوشیاریم.

قدردانی از همه کسانی که
حمایت مالی و معنوی کردند

های  محدودیت  عین  در  پایان  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زیادی که در برگزاری رویداد و حمایت مالی و معنوی وجود 
دانشگاه  رشد  مرکز  از  دارد  جا  کند:  می  نشان  خاطر  دارد، 
علوم پزشکی بیرجند برای برگزاری این پیش رویداد کمک 
کردند تشکر کنم  چرا که در بخش های گوناگون کنارمان 
بودند.نیک کار همچنین می افزاید:از روزنامه آوای خراسان 
جنوبی که همواره کنار ما بوده و از کارها و ایده های جدید 
استان حمایت می کند هم سپاسگزارم. وی ضمن قدردانی از 
مجموعه پردیس شرکت دانش بنیان بسیج  ادامه می دهد: 
از مدیر کارخانه کاشی فرزاد جناب آقای فالحی که به جرات 
می توان گفت موفق ترین ، بی ادعاترین و حمایتگر ترین 
فرد صنعتی کشور و خراسان جنوبی از جوانان وایده هایشان 

هستند نیز بابت حمایت هایشان متشکرم.
این  تاکید می کند: قطعا حضور همه   مدیر اجرایی رویداد 
عزیزان برای ما قوت قلب و انرژی خواهد بود چرا که برای 
کارآفرینی  و  استارتاپ  بزرگترین  برگزاری  و  سازی  آماده 
شرق کشور می توانیم  موضوع کارآفرینی را حل کنیم. نیک 
کار خطاب به مردم می گوید: با ما همراه باشید در بزرگترین 
رویداد استارتاپی کسب وکارهای نوپا با حضور برترین های 
ایران در پاییز 98. برای کسب اطالع از جزئیات پیش رویداد 
و رویداد اصلی استارتاپ و کارآفرینی عالقه مندان می توانند 

به سایت www.jahatco.com  مراجعه کنند. 

اولین طرح جامع استعدادیابی راه اندازی کسب و کار
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امروز در بیرجند برگزار می شود:

هیچ پایگاه کانکسی در استان نداریم
دادرس مقدم-مدیرعامل جمعیت هالل احمر با اشاره به وضع 
مطلوب پایگاه های امداد و نجات بین شهری نهبندان، گفت: 
به جهت گسترش تصادفات جاده ای، توسعه پایگاه های ثابت و 
جاده ای را در محورهای اصلی مدنظر قرار دادیم و هیچ پایگاه 
کانکسی در استان نداریم. شهریاری در دیدار با فرماندار نهبندان 
افزود: این جمعیت ها عموما در شرایطی که شدت و گستردگی 
انسان ها را در معرض خطر قرار می دهد، معین  حوادث جان 
دولت هستند. وی بیان کرد: اگرچه خراسان جنوبی استانی نوپا 
بوده و نسبت به دیگر استان ها زیرساخت های مناسبی ندارد، اما 
هالل احمر در حوادث جاده ای و حوادث طبیعی به خوبی ایفای 
نقش کرده است. شهریاری با بیان اینکه در خراسان جنوبی ٢٢ 
پایگاه ثابت و جاده ای فعال است، تصریح کرد: به جهت گسترش 

تصادفات جاده ای، توسعه پایگاه ها را در محورهای اصلی مدنظر 
قرار دادیم.وی با بیان اینکه در حوزه نهبندان به لحاظ کمی، 
کیفی، پایگاه ها و تجهیزات امدادی اقدامات مطلوبی انجام شده 

است، گفت: هیچ پایگاه کانکسی در استان نداریم.

 نقش خوب نیروهای هالل احمر و 
دستگاه های خدمت رسان در سیل اخیر

بیکی، فرماندار نهبندان نیز در این دیدار با بیان اینکه هالل احمر 
از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است، اظهار کرد: نیروهای 
هالل احمر و دستگاه های خدمات رسان در سیل های اخیر به 
خوبی ایفای نقش کردند.وی با اشاره به اینکه آموزش های هالل 
احمر و برگزاری کارگاه های هالل احمر نقش موثری در آمادگی 

مردم و دستگاه ها دارند، تصریح کرد: پیشگیری، بهترین گزینه 
در جلوگیری از حوادث است.فرماندار نهبندان با تاکید بر اینکه 

در مراحل چهارگانه مدیریت بحران، ابتدا باید نقاط حادثه خیز 
روستاها شناسایی شوند، افزود: ایجاد فضاهایی رو باز و امن در 

زمان بروز حوادث نقش موثری در زمان بحران  ها ایفا می کند. 
بیکی با اشاره به ساخت و سازهای مسیر رودخانه، بیان کرد: در 

گذشته به دلیل برخی کوتاهی ها ساخت و سازهایی در بستر 
رودخانه ها انجام شده که منجر به ایجاد مشکالتی می شود.وی 

افزود: همچنین مکان هایی امن برای کاهش اثرات حاصل از 
حوادث شناسایی و ایجاد شود.فرماندار نهبندان با بیان اینکه 
هالل احمر به عنوان معین مدیریت بحران است، اظهار کرد: 
در  دستگاه  اولین  عنوان  به  احمر  حوادث، هالل  بروز  هنگام 
صحنه حضور می یابد.بیکی با اشاره به توزیع بسته های حمایتی 
و سبد کاالیی، خاطرنشان کرد: باید در این زمینه با وحدت رویه 
عمل شود تا بتوانیم افراد مستحق واقعی را حمایت کنیم.وی 
با بیان اینکه دهیاران و شوراها آمادگی برگزاری کالس های 
آموزشی امداد و نجات را دارند، افزود: خواستار برگزاری مانور 
مدیرعامل  سفر  این  جریان  هستیم.در  نهبندان  در  منطقه ای 
بین  نجات  و  امداد  پایگاه های  از  استان  احمر  جمعیت هالل 

شهری حضرت ابوالفضل)ع( و شوسف نهبندان بازدید کرد.
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صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:  
مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی و پرداخت مالیات از طریق سامانه 

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی  -  مرکز ارتباط مردمی  و پاسخگویی تلفنی www.tax.gov.ir۱۵۲۶ حداکثر خردادماه سال جاری می باشد. 

توجه: شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم 
و سایر قوانین دارای حکم مالیاتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.

شناسه آگهی:
۴۸۸۷۵۱

آگهی دعوت از بستانکاران
شرکت توسعه بازرگانی توان آفرین )سهامی خاص(

به شماره ثبت: ۴۷۲۹    شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۶۲۱۸۴ در حال تصفیه 
)نوبت دوم(

در اجرای ماده ۲۲۵ اصالح قسمتی از قانون تجارت، بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و 
یا حقوقی که نسبت به شرکت توسعه بازرگانی توان آفرین )سهامی خاص( به شماره ثبت 
۴۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۱۸۴ در حال تصفیه ادعایی دارند دعوت می شود ظرف 
مدت ۶ ماه از تاریخ درج نوبت اول این آگهی با مستندات خود به مدیر تصفیه شرکت 
به نشانی بیرجند، اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح خراسان جنوبی به کدپستی 
۹۷۹۸۸۱۴۴۴۵ مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی 

از این بابت پذیرفته نخواهد شد.
هیئت تصفیه



موفقیت و انرژی

باور درست

با افراد مثبت اندیش
 معاشرت کنید

برای حل مشکل اولین قدم قبول کردن آن مشکل 
است. مثبت اندیشی و افکار منفی هر دو به صورت 
مسری از فردی به فرد دیگر سرایت می کند. اگر 
توانایی کنترل ذهن خود نسبت به افکار خود را ندارید 
و این موضوع سبب کاهش شادی، تصمیم گیری، 
می  شما  عاطفی  روابط  تشکیل  یا  و  کارها  انجام 
 شود، پس با دوستان و آشنایانی معاشرت کنید که 
مثبت اندیش هستند تا حمایت و رغبتی را که برای 
یک زندگی مثبت نیاز دارید به دست آورید. همچنین 
اجازه ندهید افکار منفی دیگران بر شما تأثیر بگذارد 
و روحیه شما را تضعیف کند. با این کار می توانید 
روحیه  هم  و  کرده  کمک  خود  اطرافیان  به   هم 

مثبت اندیشی خود را تقویت کنید. 

می توان باور را دید؟

خودتان را در حوادثی که باعث ایجاد یک باور شدند قرار 
دهید و از بیرون به خودتان بنگرید و از خودتان بپرسید: 
»آیا می توانم آن باور زندگی ام را ببینم؟« پاسخ افراد 
به این سؤال همیشه این است: »بله، شما هم اگر آنجا 
بودید می توانستید ببینید« حال از خود بپرسید: »آیا من 
واقعاً می توانم آن را ببینم؟« اگر شما واقعاً بتوانید یک 
باور زندگی خود را ببینید باید بتوانید آن را با یک رنگ، 
شکل و موقعیت توصیف کنید. حال آنکه نمی توانید 
توصیفی از ظاهر یک باور داشته باشید. در حقیقت شما 
نمی توانید یک باور را ببینید بلکه فقط حوادث و رویدادها 

را می بینید. باورها فقط در ذهن شما نقش می بندند.
ادعا و  کردید  پیدا  منفی  فکر  یک  برای  که   علتی 
می کنید که می توانید آن را ببینید در واقع فقط یک 
تفسیر از تمام تفاسیری است که در ذهن شما به وجود 
آمده است. شاید از خودتان بپرسید پس رویدادهایی 
که باعث به وجود آمدن یک باور شده اند هیچ معنا 
و مفهومی ندارند؟ قبل از اینکه شما به آنها معنی بدهید 
چه مفهومی داشتند؟ می توانید دریابید که این رویدادها 
مفاهیم متعددی دارند. البته هیچ مفهوم واحدی برای آنها 
نمی توان متصور شد. می توان گفت رویدادها مفهوم 
مشخص و ثابتی ندارند و این شما هستید که در ذهن 

خود به آنها مفهوم می دهید.
به طور خالصه می توان گفت: باورها واقعیاتی هستند 
که احساس می کنیم حقیقت دارند. آنها حقایق جهان 
پیرامون ما می باشند. ما باورهای خودمان را قبول داریم 
چون تصور می کنیم می توانیم آنها را ببینیم. در صورتی 
که هرگز نمی توانیم آنها را ببینیم. آنها فقط در ذهن ما 
وجود دارند. به جای اینکه مثبت بیاندیشید، سعی کنید 
باورهایی که باعث به وجود آمدن افکار منفی شدند را 
 از بین ببرید. زمانی که برای مثبت فکر کردن تالش

نمی کنید در واقع مثبت خواهید بود.

تاثیر آدامس در افزایش
 ابتال به سرطان روده

به عنوان عامل  افزودنی خوراکی که معمواًل  مواد 
مایونز  و  آدامس  نظیر  محصوالتی  در  سفیدکننده 
استفاده می شوند می توانند منجر به بیماری التهاب 

روده و سرطان کلورکتال )راست روده( شوند. این ماده 
افزودنی معمواًل به میزان باال در مواد خوراکی و برخی 
داروها به عنوان ماده سفیدکننده استفاده می شود و  
موجب بروز بیماری های نظیر التهاب روده و سرطان 

کلورکتال شود.

بادرنجبویه  استرس
 را کم می کند

اگر می خواهید که بدون احساس گیجی و کندی، 
استرس تان را کم کنید، بادرنجبویه را امتحان کنید. 
این گیاه برای اوقاتی مناسب است که آنقدر احساس 

ضعف می کنید که تقریبا حرکت نمی کنید. عطر این 
گیاه، به قدرت شفا بخشی اش می افزاید و می تواند 
مانند چای مورد استفاده قرار بگیرد. عطر مرکبات  و 
باالخص گیاهان عطر دار به خودی خود نشاط بخش 

است.آن را مانند چای بنوشید.

برای  پیشگیری
 از وبا چه کنیم

اطمینان از سالم بودن آب به منظور آشامیدن، پخت و پز، 
شستشوی ظروف و دست ها از موارد مهم برای پیشگیری 
از وبا است. آب را حداقل به مدت یک دقیقه بجوشانید 

وسپس استفاده کنید. کوتاه کردن ناخن ها و شستشوی 
دست ها با آب و صابون بعد از توالت رفتن، قبل از پخت و 
پز و خوردن مواد غذایی، خودداری از مصرف مواد غذایی 
غیرمطمئن و آب ناسالم هنگام مسافرت و گردش، 
نگهداری مواد غذایی در یخچال به خصوص مواد غذایی 

خام و پخته    هم موثر است.

هندوانه چربی سوز
 شکم است

هندوانه  خواص  است،  شکم  سوز  چربی  هندوانه 
تشکیل  آب  را  آن  درصد   ۹۱ و  است  زیاد  بسیار 
می دهد. وقتی پیش از شروع غذا هندوانه بخورید، 

معده  شما بدون ورود کالری به بدن پر می شود؛ به 
زیادی  مدت  برای  می شود  باعث  هندوانه  عالوه، 
احساس سیری کنید و با جمع شدن آب در بدن 
 B۱، مبارزه می کند؛ هندوانه سرشار از ویتامین های
غذایی  ماده   یک  و  منیزیم  و  پتاسیم   ،  C و  B۶

مناسب برای رژیم کم کالری و کم چربی است.

این سس برای سالمت 
قلب مفید است

روغن خردل سرشار از چربی های غیر اشباع است 
و می تواند کلسترول خون را متعادل کند و برای 
می تواند  خردل  روغن  است  مفید  قلب  سالمت 

ریسک بیماری های قلبی و عروقی را کاهش دهد. 
برگ های گیاه خردل، قدرت فوق العاده ای در کاهش 
کلسترول دارند، همچنین می تواند رفالکس معده را 
درمان کند. به یاد داشته باشید که خردل گیاهی 
آلرژی زاست پس اگر قبال از آن استفاده نکرده اید 

کمی محتاط باشید.

فکر رسیدن به قله همیشه هیجان انگیز است اما این که واقعا بخواهید از آن باال بروید واقعا عملی است؟ ۲۰ کیلو در ۳ ماه کم 
کردن فوق العاده به نظر می رسد اما برای اکثر افراد چالش بسیار بزرگی است. چنین اهدافی متعهد ماندن را سخت می کند 
چرا که نتیجه خیلی زود به دست نمی آید. مشکل بسیاری از اهداف سالمتی همین مورد است.سال های زیادی برای ایجاد 
عادات سبک زندگی طول کشیده است تا به این نقطه برسید. عوض کردن این عادات زمان می برد. این مورد زیاد باب میل 
نیست اما شما را از زود جا زدن دور می کند. حداقل سه هفته برای شروع یک عادت جدید زمان الزم است  و شش هفته 
هم برای مستحکم شدن این عادت وقت الزم است. پس اگر در دو هفته اول جا زدید هیچ وقت نمی فهمید که تغییر برای 
شما مناسب بوده است یا نه. در دو هفته تغییر را حس می کنید هر موردی در سبک زندگی که تصمیم به عوض کردنش 
بگیرید، چه رژیم یا میزان ورزش کردن، به خودتان ۳۰ روز فرصت دهید تا ببینید تغییرات برای شما مناسب بوده است یا نه.

 سبزی ها همگی خواص مختلفی دارند که برای افزایش قوای جسمانی بسیار مفید است. با استفاده از سبزی های مختلف 
شما می توانید سالم ترین بدن را داشته باشید و عمر طوالنی کنید در فرهنگ باستانی یونان و روم، شوید به علت خاصیت 
دارویی ارزش زیادی داشت. یونانیان از شوید برای کاهش اسپاسم های عضالنی کمر استفاده می کردند. همچنین تخم شوید 
برای برطرف کردن ناراحتی معده، بی خوابی و رفع نفخ معده استفاده می شد. در خصوص نعناع باید گفت نعناع یک داروی 
سرماخوردگی، بیماری های معده و تنظیم فشار خون هست. عالوه بر این فواید بسیار دیگری هم دارد .جعفری در خوشمزه 
کردن مواد ماکارونی و سوپ جو بسیار مفید است عالوه بر این ، تخم جعفری، ریشه ، ساقه و برگ آن هم پر از خاصیت 

است. می توانید از تمیز کردن رگ ها تا دفع سنگ کلیه و روشن کردن پوست روی آن حساب باز کنید.

نقش سبزی ها برای افزایش قوای جسمانی بدنراهکارهایی برای ماندن روی اهداف سالمتی

باورهای منفی ما تقریباً تمام افکار منفی ما را به وجود می آورند. 
یک باور در واقع همان چیزی است که ما احساس می کنیم 
واقعیت دارد. تا زمانی که احساس می کنیم : »من خیلی خوب 
نیستم، من از عهده کارهایم بر نمی آیم، من دوست داشتنی 
نیستم.« این جمالت واقعاً در مورد ما صحیح است و بر مبنای آنها 
زندگی می کنیم. این باورهای ما هستند که به ما می گویند چگونه 

احساس کنیم، چگونه زندگی کنیم و چگونه بفهمیم.
تنها راه مؤثر برای از بین بردن افکار و باورهای منفی این است که 
باورهای زندگی خودمان را تغییر دهیم نه اینکه سعی کنیم بر افکار 
منفی سرپوش بگذاریم و یا وانمود کنیم افکار منفی از بین رفته اند.

چگونه باورهای منفی را در زندگی خود از بین ببرید؟
منبع اولیه احتمالی یک باور زندگی خود را پیدا کنید. چه اتفاقی 
افتاد که به این باور رسیدید؟ برای مثال بیشتر والدین وقتی 
فرزندان شان مطابق میل آنها رفتار نمی کنند آنها را مورد 
سرزنش قرار می دهند و این کار باعث به وجود آمدن این باور 
می شود:»من خیلی خوب نیستم.« فرزندان به حضور فیزیکی 
والدین خود نیاز دارند. با توجه به این نکته در صورتی که والدین 
این حضور فیزیکی را از فرزندان خود دریغ کنند باعث می شود 

این باور در آنها به وجود بیاید: »من مهم نیستم.«
هنگامی که منبع یک باور مشخص شد متوجه می شوید که باور 

شما تفسیری از تجربیات شماست. بنابراین تفاسیر دیگری هم 
برای باور شما می تواند وجود داشته باشد. در اینجاست که متوجه 

می شوید باور شما تنها بخشی از واقعیت است و نه تمام واقعیت.
برای مثال وقتی از سوی والدین خود برای انجام ندادن کاری سرزنش 
می شوید می توان این طور برداشت کرد که شما از عهده آن کار بر 
نمی آیید. ممکن است پدر و مادر شما در مورد توانایی شما برای انجام 
کاری اشتباه کرده باشند.  مسلم  است که نمی توان نتیجه گرفت شما 
برای کارهای دیگر هم توانایی ندارید. ممکن است شما به دلیل کم 
سن و سال بودن نتوانید کاری را انجام دهید و این به معنی آن نیست 

که هرگز نمی توانید آن کار را انجام دهید.

چگونه می توان افکار منفی را از بین برد؟

آیه روز

و هیچ جنبنده  ای در زمین نیست مگر ]اینکه[ روزي اش بر عهده خداست و ]او[ قرارگاه و محل مردنش را 
می  داند همه ]اینها[ در کتابی روشن ]ثبت[ است. )سوره هود/ آیه ۶(

سخن روز

اگر در روز ساعت ها به فرزند خود محبت و فقط چند لحظه او را تنبیه کنید تلخی و رنج تنبیه بیشتر از شیرینی 
ساعت ها محبت در روان کودک به جای می ماند. )دکتر هالکویی(
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

4۷۵۲۳۶۸۱۹

۲۶۳۸۱۹4۷۵

۸۹۱۷4۵۲۶۳

۳۸۷۱۶4۹۵۲

۱4۹۵۸۲۷۳۶

۵۲۶۹۷۳۱4۸

۶۱۸۳۲۷۵۹4

۷۵4۶۹۸۳۲۱

۹۳۲4۵۱۶۸۷

جدول سودوکو

معجزه گر قرن بیست و یکم 
ماده   120 از  بیش  استفاده  زمان  در  طبی  زالوی 

ناشناخته و 12 آنزیم را وارد بدن ما می کند.
در عصر روم باستان و طب بوعلی سینا از زالوی طبی 
برای معالجه و درمان حاکمان استفاده می شده و در 
کشورهایی از جمله آلمان ، فرانسه و... به کمک زالوی 
طبی نژاد ایرانی بیش از 27 بیماری را درمان می کنند! 

در حال حاضر در کشور ما استفاده از زالوی طبی با استقبال بی نظیر مردم  روبرو شده است. 
 موارد استفاده:1- پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی  2- رفع جوش صورت 
3- درمان فشار خون 4- چربی خون 5- پروستات 6- واریس 7- سردردهای مزمن 
8-زخم های چرکی 9-باال بردن توانایی جنسی 10- جلوگیری از پیشرفت تومورهای 
سرطانی 11-واریکوسل 12- رفع کبودی بدن 13-پاکسازی کبد از سموم 14-برطرف 
 نمودن غلظت خون 15- وزوز گوش 16- دردهای مفاصل 17- دیابت و... صورت می گیرد.

با یک نوبت زالو درمانی  ادامه زندگی خود را بیمه نمائید

 معتبرترین مرکز فروش زالوی طبی بهداشتی در خراسان جنوبی مؤسسه زالو پروران شرق
 ثبت 443  *  شماره پروانه  2398/02/20   *  کد اقتصادی 411- 957-613

تلفن تماس : 09021632273/ 32213272 - 056
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد، واحد 125 

به یک رکوب کار ماهر مبل 
نیازمندیم.

09159626340

سند خودروی وانت به شماره 86 ب 93 
ایران 52 بنام ولی نخعی پور به شماره ملی 
0652369219 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

به یک کارمند بازنشسته جهت مشاور 
امالک نیازمندیم.

09301501544

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

09363654746 - 32342315

تاالر ایرانیان جهت تکمیل کادر 
اجرایی خود نیروی خدماتی

 و مهماندار آقا و خانم
جذب می نماید. 

ساعت مراجعه: 9/30 صبح الی 
12/30 و  17/30 الی  22 
آدرس دفتر: نبش توحید 

42- تقاطع محالتی

به یک فروشنده خانم به صورت
 پاره وقت نیازمندیم.

09157553413 - 32439105

رستوران شاندیز به دو نفر کارگر ساده 
ترجیحا خانم نیازمند است.

09151582675 -09359280927

امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی 2

32300228
09155629683 -09151613776

ارزان ـغذای ـبرگ

کلیه سفارشات پذیرفته می شود 
آماده عقد قرارداد

 با ارگان های دولتی و خصوصی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

به یک نفر خانم طراح آشنا 
به فتوشاپ جهت کار در 

روزنامه نیازمندیم.
تلفن تماس:

 32224582 
داخلی 201

عسل طبیعی باقران بیرجند
 از تولید به مصرف

با تخفیف ویژه       
  مفتح 2۹ - پالک   ۶۸ 

۰۹15۷2۳۹۶11

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

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

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

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

5/5 و 6/5 متر

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

چلو کوبیده: 9300
چلو جوجه: 9000
چلو مرغ: 10000

چلو قیمه و قیمه 7500

نبش غفاری 34      32404043
09156650509 -09157922286
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خبر ویژه

مرحله  نخستین  ابالغ  از  بنیاد مسکن  *مدیر کل 
تسهیالت بالعوض به سیل زدگان استان خبر داد و 
گفت: در مرحله اول هفت میلیارد و 275 میلیون تومان 

اعتبار  برای بازسازی مسکن سیل زدگان ابالغ شد.
*مدیرکل فرهنگ و ارشاد با اشاره به اهمیت تدوین 
ارشاد  از  آمادگی  استان،  دفاع مقدس  دایره المعارف 
برای تدوین  دایره المعارف دفاع مقدس  استان خبر داد.
*13 زندانی جرائم غیر عمد مالی با گذشت شاکیان و 
حمایت خیران از زندان های خراسان جنوبی آزاد شدند.

* کارشناس هواشناسی گفت: از  امروز تا پایان هفته 
به طور میانگین  5 تا 9 درجه سانتیگراد دمای افزایش 

می یابد و هوا گرمتر خواهد شد.
* با دعوت رسمی فدراسیون تیراندازی نجمه خدمتی 
آمادگی  اردوی  به  خراسان جنوبی  المپیکی  بانوی 

دانشجویان کشور  پیوست.
*معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی با بیان اینکه تسهیالت رونق تولید به 
زودی ابالغ می شود، گفت: سهم امسال استان از منابع 
طرح رونق تولید دو هزار و 21۰ میلیارد ریال است که 

در صورت نیاز می توان این میزان را افزایش داد.

اخبار کوتاه

 پرداخت ۶۶ میلیارد پول خون
 و خسارت در یک بیمه

محمودآبادی-سال گذشته بر اساس آمار بیمه ایران 
۶۶ میلیارد و 1۰۰میلیون تومان غرامت بابت تصادفات 
فوتی و جرحی پرداخت شده است.گاهی آمارها این قدر 
تکراری می شود که شنونده در مقابل آن فقط با تکان 
سر و فشردن لب واکنش نشان می دهد. در خراسان 
جنوبی این واکنش حاال به آمار تصادفات انعکاس پیدا 
می کند. چرا که سال هاست شنیده ایم و باز هم می 
شنویم که چه تعداد تصادف جان و مال هم استانی ها 
و حتی مسافران گذری از این استان را گرفته است. این 
بار اما آمار به تعداد کشته ها و زخمی ها مربوط نیست. 
مدیرعامل بیمه ایران در استان در گفتگو با آوا از آمار 
خسارت ها و دیه هایی می گوید که بسیار تاثر برانگیز 
است. زارعی گفت: سال گذشته بر اثر تصادفات استان 
۶۶ میلیارد و 1۰۰ میلیون تومان از طرف بیمه ایران 

غرامت پرداخت شده است. 
به گفته وی در این رابطه ۴هزار و 93۸ فقره پرونده در 
بیمه ایران تشکیل شده که بیشترین آن با 2 هزار و 513 
پرونده متعلق به بیرجند است. زارعی خسارت پرداخت 
شده در شعبه های بیمه ایران در شهرستان بیرجند که 
مجموعه شهرهای نهبندان، سربیشه، اسدیه و خوسف را 
شامل می شود را 31میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان عنوان 
کرد. مدیرعامل بیمه ایران در خراسان جنوبی با اشاره به 
رشد نگران کننده خسارات ادامه داد: بیشترین خسارت 
ها در اتومبیل مربوط به شخص ثالث بوده است. زارعی 
درباره آمار فوتی تصادفات سال گذشته که به بیمه ایران 
ارجاع شده، گفت: تعداد فوتی های استان که سال 
گذشته  به بیمه ایران اعالم گردیده اعم از شخص ثالث 
 و  راننده مقصر جمعا ۸۶  نفر )۶3 نفر شخص ثالث ،

23 نفر  راننده مقصر( است که الزم است این نکته را 
یادآور شویم که در سفر اخیر وزیر راه به استان و بازدید 
از پروژه دوبانده شدن بیرجند - قاین، مبلغ بدهی دولت 
به پیمانکار 52 میلیارد تومان عنوان شد. حال اگر تمام 
صورت مسئله را شفاف کنیم، باید گفت: نخست اینکه 
رقم ۶۶ میلیارد تومانی که اعالم شده فقط مربوط به 
بیمه ایران است حال اینکه ما چندین بیمه در استان 
داریم که هر کدام شان مبالغی را بابت دیه و خسارت 
پرداخت کرده اند. دوم اینکه بر اساس دو دو تا چهار 
تای موجود ما هر سال در این استان بیشتر از اعتباری 
که بابت دوبانده سازی و اصالح جاده ها دریافت می 
کنیم، پول خون و خسارت می دهیم. منبع قرار دادن 
بیمه ایران فقط به این دلیل بود که بیشترین سهم 
این شرکت دولتی است. ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

خراسان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
جنوبی گفت: باید طی 15 روز آینده مصوبات اجرای 
نشده شورای ترافیک استان پیگیری شود و طرح 
جامع کاهش تصادفات استان تا دو هفته آینده تهیه 
و تدوین شود. به گزارش تسنیم، میرجعفریان در 
نخستین جلسه شورای هماهنگی ترافیک خراسان 
پیاده  عابر  پل های  جانمایی  کرد:  اظهار  جنوبی 
باید با هماهنگی پلیس راهور باشد و پل هایی که 
پیش از این نصب شده و کاربردی ندارد نسبت به 

جابجایی آن اقدام شود. وی با بیان اینکه شهرداری 
با هماهنگی پلیس راهور این جابجایی ها را انجام 
دهد، گفت: رسانه ها و مطبوعات می توانند در بحث 
استفاده  برای  سازی  فرهنگ  و  شهری  ترافیک 
معاون  کنند.  زیادی  کمک  عابرپیاده  پل های  از 
هماهنگی امور عمرانی استاندار افزود: استفاده از 
پل عابرپیاده نیاز به فرهنگ سازی دارد و مردم 
استفاده  پل ها  این  از  خود  جان  امنیت  دلیل  به 
میرجعفریان  نشوند.  مواجه  حادثه ای  با  تا  کنند 

تصریح کرد: دستگاه های اجرایی اگر منابع مالی 
الزم برای اجرای یک کار ندارند حداقل در بحث 
فرهنگ سازی کمک و حمایت کنند. وی ادامه 
داد: باید تا دو هفته آینده جلسات مدنظر گذاشته و 
ارتباط با پلیس برقرار شود و کمیته احصای نقاط 
حادثه خیز استان تشکیل و نسخه پیشنهادی کوتاه 
مدت، میان مدت و بلندمدت در شهرها ارائه شود. 
وی  خاطرنشان کرد: شورای ترافیک شهرستان ها 
این صورت  باشد در غیر  با حضور فرماندار  تنها 

به  اشاره  با  میرجعفریان  شود.  تشکیل  نمی تواند 
میدان ورودی شهر خوسف اظهار کرد: اگر مبنای 
احداث میدان برون شهری باشد نمی توان انجام 
داد اما با محوریت درون شهری و ایمنی باال آن را 
می توان در دستور کار قرار داد. وی با بیان اینکه 
آموزش و پرورش هم رسالت باالیی در کاهش 
باید طی  افزود:  دارد،  قوانین  رعایت  و  تصادفات 
15 روز آینده مصوبات اجرا نشده شورای ترافیک 

استان پیگیری شود 

حوادث

شاخص های مخابراتی و ارتباطی
 در استان ارتقا یابد

دادرس مقدم- سرپرست مخابرات منطقه استان روز 
دوشنبه با استاندار دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار، 
استاندار ضمن ارائه توصیه های الزم درباره  موضوع 
و  نیاز  پیگیری  و  مردمداری  اهمیت  به  مدیریت 
درخواست های به حق آنها اشاره نمود و گفت: یکی از 
اصلی ترین لوازم و پیش نیازهای توسعه پایدار در دنیای 
امروز بهبود و ارتقای شاخص های مخابراتی و ارتباطی 
است تا شاهد تحوالت و فعالیت های چشمگیری در 
حوزه ارتباطات استان باشیم. آذری سرپرست مخابرات 
منطقه هم در این دیدار، ضمن ارائه گزارشی از وضع 
ارتباطات استان در باره بسترهای ارتباطی به بیان 
آتی مخابرات  برنامه های  و  عملکرد و دستاوردها 
جدید  بسترهای  ایجاد  با  افزود:  و  پرداخت  منطقه 
ارائه خدمات نوین و با کیفیت  مخابراتی به دنبال 
باالتر به مشترکان هستیم. وی ضمن اعالم آمادگی 
هرگونه تعامل و همکاری با دستگاه های گوناگون 
عنوان نمود: همه توان و امکانات شرکت مخابرات 
در اختیار توسعه همه جانبه و توسعه بازار ICT استان 
خواهد بود. آذری ادامه داد: جلب رضایت مشتریان از 
اولویت های اصلی مخابرات منطقه می باشد و تالش 
مجموعه مخابرات بر این است که در مسیر توسعه 
ارتباطات قدم بردارد و گره گشای کار مردم باشد.
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۳۵ آتش نشان در خراسان جنوبی استخدام می شوند

غالمی-رئیس جهاددانشگاهی از برگزاری آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش نشانی استان توسط جهاددانشگاهی خراسان جنوبی خبر داد. صادقی افزود: بر این 
اساس این آزمون برای جذب 35 نفر در مشاغل آتش نشانی شامل؛ 2۰ آتش نشان و 15 راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین برگزار خواهد شد. صادقی یادآور شد: داوطلبان 

برای کسب اطالع از شرایط و نحوه ثبت نام در این آزمون می توانند از هفته آخر خرداد به سایت مرکز آزمون جهاددانشگاهی به نشانی hrtc.ir  مراجعه کنند.

امروز؛ آغاز جشن جهانی شدن قنات بلده فردوس
حسینی- سمپوزیوم بین المللی قنات بلده فردوس و 
جشن ثبت جهانی این اثر تاریخی با هدف شناساندن 
آن در سطح بین المللی22 و 23 خرداد برپا می شود. در 
همین راستا دیروز نشست خبری سمپوزیوم بین المللی 
قنات بلده فردوس با حضور اسالم پناه مدیرعامل شتاب 
دهنده لیدکو و رئیس سمپوزیوم، قوسی رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی و رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری برگزار شد. اسالم پناه 
مدیرعامل شتاب دهنده لیدکو با بیان این که دبیرخانه 
دائمی این سمپوزیوم در تهران تشکیل شده است، 
اضافه کرد: قنات نمایانگر تمدن مردم این منطقه است، 
در همین راستا رویکرد ما کالن تر و راهبردی تر بوده و 
در کنار آن شناسایی آثار ملی را هم خواهیم داشت. وی 
با اشاره به این که اکنون فرش قرمزی برای مدیریت 
 ملی همسو با محورهای این سمپوزیوم پهن کرده ایم، 
سمپوزیوم  قالب  در  چیز  همه  قطعا  کرد:  تصریح 
با کمک بخش  و تجاری سازی طرح ها  نیست 
دولتی در دستور کار ما قرار دارد. وی عنوان کرد: 
تالش  می کنیم تا سرمایه گذاران خارجی را به 
این منطقه بیاوریم، اما شرایط برای جذب سرمایه 
گذار فراهم نیست. اسالم پناه با انتقاد از زیرساخت 
هوایی استان و کنسلی های متعدد پروازها، تصریح 
حتی  گذاری  سرمایه  هیچ  شرایط  این  با  کرد: 
نیست! مقاله  ارائه  یا  بازدید  برای  آمدن  به  حاضر 

همایش به اندازی کافی برگزار شده 
و اکنون زمان حرکت است

ابراهیمی دبیر سمپوزیوم نیز با بیان این که انتخاب 

محورهای این همایش بر اساس مطالعات 15 ساله 
گروه آب استان می باشد، خاطرنشان کرد: اولین 
محور، گردشگری است که مقاالت پیرامون بخش 
آب و قنات ، مکانیزه و دستورمند شدن آن ارائه و 
راهکارها شناسایی شدند. محور دوم، فرهنگ استفاده 
از آب همچون مشکالت آب بران ، نوع مشارکت، 

کاربری اراضی و باغات، مدیریت یکپارچه آب و وقف 
می باشد. محور سوم، حول آینده قنات با توجه به 
اهمیت تغییر اقلیم خراسان جنوبی می باشد. وی 
با تاکید بر این که همایش به اندازی کافی برگزار 
شده و اکنون زمان حرکت است، اضافه کرد: قنات 
بلده موضوعی خاص بوده که محورهای آن هم 
باید خاص تعریف شوند. به گفته وی هم مردم که 
بیشترین آب بران هستند و هم کارشناسان می توانند 
درباره مشکالت منطقه و خاص قنات بلده فردوس 
مقاله و یا ایده بدهند، پس از بررسی دبیرخانه، این 
طرح ها به شتاب دهنده رفته تا تبدیل به کار عملیاتی 

شوند.
ابراهیمی از ارسال ۸2 مقاله به دبیرخانه سخن گفت 
و ادامه داد: 25 مقاله در محور گردشگری، 15 مقاله 
در محور ترویج و ۴2 مقاله درباره آینده قنات بودند. از 
این تعداد ۶5 مقاله پذیرش شد که 12 مورد شفاهی 
و 52 مورد در قالب پوستر بود. وی با اشاره به این که 

مقاالتی نیز از اتریش، مجارستان و افغانستان ارسال 
شده است، خاطرنشان کرد: دو سخنران خارجی نیز در 

این سمپوزیوم حضور خواهند داشت.

شناسنامه فنی مدون برای
 قنوات استان تهیه شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز با تاکید بر این که 
قنوات به عنوان سازه های سازگار با محیط به دلیل 
وضع اقلیمی استان در معرض خطر و تهدید هستند، 
اضافه کرد: در همین راستا سمپوزیوم بین المللی قنات 
بلده با هدف معطوف کردن توجه همگان به این امر 

مهم، برگزار می شود. قوسی با اشاره به وجود 11 هزار  
و523 منبع آبی در استان، ادامه داد: از این تعداد ۶ 
هزار و 252 رشته قنات با  میزان آبدهی 2۶5 میلیون 
مترمکعب آب هستند و 2۶ درصد آب مورد نیاز بخش 

کشاورزی از این طریق تامین می شود. 
 وی بیان کرد: معتقدیم تعداد قنوات بیش از آمار 

اعالم شده توسط شرکت آب منطقه ای و نزدیک 
به ۸ هزار رشته می باشد.قوسی برای حمایت بیشتر 
مسئوالن از قنوات استان پیشنهاد کرد: در گام اول، 
شناسنامه فنی مدون برای قنوات تهیه و اعتباراتی 

برای این امر در نظر گرفته شود. 
برای  اصولی  کار  با  قنوات  بازسازی  همچنین 
خواستار  وی  است.  نیاز  دائمی  امنیت  ایجاد 
اجرای ضوابط قانونی برای حفظ و رعایت حریم 
قنوات  در  که  هایی  مقنی  افزود:  و  شد  قنوات 
گیرند. قرار  ها  بیمه  حمایت  مورد  دارند  فعالیت 
طرح انجام  از  کشاورزی  جهاد  سازمان   رئیس 

 “از آبخیز تا جالیز” برای قنات بلده فردوس نیز 
سخن گفت و بیان کرد: 25۰ میلیون تومان اعتبار 
برای کار مطالعاتی طرح در نظر گرفته شده و در 
راستای آن ۶1۰ میلیون تومان هم برای الیروبی 
و مرمت قنات اختصاص یافته است. گفتنی است 
در این طرح اشتغال زایی در قالب گلخانه و استخر 

پرورش ماهی و سایر موارد دیده شده است.

قنات بلده، بزرگترین ساختار مردمی ایران
اشاره  با  نیز  فرهنگی  میراث  کل  مدیر  رمضانی 
ثبت  قنات   12 از  یکی  بلده  قنات  که  این  به 
کرد:  خاطرنشان  باشد،  می  ایران  شده  جهانی 
این قنات عالوه بر قدمت، ساختار و اهمیت آن 
یافته  سازمان  و  بزرگترین  کشاورزی،  بخش  در 
هم  کامال  و  است  ایران  مردمی  ساختار  ترین 
به گفته وی مسیر قنات  اداره می شود.  مردمی 
به عنوان دومین مسیر طوالنی مشجر  نیز  بلده 
 ، تهران  ولیعصر)عج(  از خیابان   سقف شده پس 
ثبت ملی شده است. وی از حضور بیش از ۴۰ نفر 
گردشگر معروف و تورلیدرهایی که می توانند به 
اقتصاد گردشگری منطقه کمک کنند در این ایام 
خبر داد و گفت: تمامی زیرساخت ها برای اسکان 
این افراد و مهمانان فراهم شده است. وی به تفاهم 
نامه سه جانبه این اداره کل با جهادکشاورزی و 
وزارت نیرو برای قنات بلده اشاره کرد و ادامه داد: 
خوشبختانه در راستای این همکاری اتفاقات خوبی 
رقم خورده و ساالنه ۶۰۰ میلیون تومان از منابع 

ملی به این قنات اختصاص می یابد.
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 واکنش شرکت آب و فاضالب استان به سخنان مدیر کل اوقاف 

سمینار” دیدار با موفقیت”  با حضور دکتر احمد حلت برگزار می شود

معرفی جدیدترین ارقام گندم و جو سازگار با اقلیم 

غالمی- شرکت آب و فاضالب به  سخنان مدیر کل 
اوقاف و امور خیریه  که روز دوشنبه در قالب نشست 
خبری و انتقادات صریح از شرکت آب  در زمینه راه 
اندازی سقاخانه ها در شهر بیرجند زده شده بود پاسخ 
داد. به گزارش آوا، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

تشکیل  قانون  استناد  به  گفت:  جنوبی  خراسان 
دی 13۶9  مصوب  فاضالب  و  آب  های  شرکت 
ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مربوط به توزیع 
آب شهری و همچنین جمع آوری، انتقال و تصفیه 
فاضالب شهری به عهده شرکت آب و فاضالب  
است ، با تصویب این قانون همه موسساتی که در امر 
تصفیه و توزیع آب شهری دخالت داشته اند منحل و 
منحصرا شرکت های آب و فاضالب مسئول توسعه، 
 ایجاد و راهبری زیرساخت های این بخش می باشند.
هاشمی مقدم تصریح کرد: همچنین به استناد آیین 
نامه عملیاتی شرکت های آب و فاضالب، برای 
واگذاری انشعابات خاص )ایستگاه های تصفیه و 
برداشت آب عمومی مورد نظر اوقاف از انشعابات 

خاص می باشد( کمیته ای در شرکت آب و فاضالب 
تصمیم گیری می نماید که با نظر مساعد واگذاری 
انشعاب با رعایت مالحظات زیست محیطی تصویب 
و تایید شده است. وی افزود: اداره کل اوقاف )بدون 
هیچ گونه هماهنگی قبلی(، طی سال گذشته نسبت 
به احداث جایگاه تصفیه و برداشت آب بدون در نظر 
گرفتن مالحظات فنی و امکان سنجی فنی ارائه 
خدمات آب و فاضالب اقدام نموده و نهایتا در دی 
ماه سال 97 جلسه ای در دفتر معاون امور عمرانی 
استانداری پیرامون چگونگی ارائه خدمات برگزار و 
مقرر شد با توجه به حساسیت مسائل بهداشتی آب 
شرب و دفع فاضالب ناشی از فرآیند شیمیایی تصفیه 
آب و جلوگیری از آلودگی ثانویه نسبت به همکاری 

در واگذاری انشعاب وفق ضوابط جاری و متقاضیان 
ایستگاه های عمومی تصفیه آب اقدام نمایند که به 
فوریت بررسی های فنی از محل های مورد تقاضا 
انجام گرفته و نسبت به تنظیم پیش نویس تفاهم 
نامه برای ایجاد زیرساخت و نصب انشعابات وفق 
ضوابط وزارت نیرو اقدام گردید. وی گفت: شرکت 
آب و فاضالب استان از تاریخ فوق آمادگی کامل 
برای واگذاری انشعاب آب و فاضالب و ارائه خدمات 
را پس از انعقاد قرارداد دارد که انتظار می رفت اداره 
کل اوقاف چنانچه ایراد یا سوالی به مفاد قرارداد 
داشت با مراجعه به شرکت آب و فاضالب نسبت به 

حل مسئله و تعیین تکلیف اقدام می نمود. 
ذکر  به  الزم  کرد:  نشان  خاطر  مقدم  هاشمی 

معاون  دفتر  جلسه  مصوبات  اساس  بر  است، 
امور عمرانی استاندار می بایست، هرگونه دعوی 
با  نهایت  در  موارد  این گونه  در  نظر  اختالف  و 
حکمیت معاونت امور عمرانی استانداری و اعمال 
نظر ایشان با حضور دستگاه های ذیربط حل و 
وظیفه  از  تشکر  ضمن  افزود:  وی  گردد.  فصل 
موقوفه  حقوق  حفظ  در  کل  اداره  آن  شناسی 
سایر  در  رود  می  انتظار  واقفان  نیات  تحقق  و 
از  شهرها از جمله فردوس و طبس که بخشی 
آب قنات بلده و نهر گلشن، وقف آب شرب است 
پس از سال ها تصرف و استفاده غیر مرتبط، در 
تامین آب شرب مردم  نیات واقفان که   راستای 

می باشد احیا و در مدار شرب قرار گیرد. 

کاوش- معاون پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان 
جنوبی گفت: سمینار “دیدار با موفقیت” با حضور دکتر 
احمد حلت و با هدف ایجاد انگیزه برای بهترزیستن 
و تقویت روحیه امیدواری و توسعه نشاط اجتماعی در 
میان بانوان روز دوشنبه سوم تیر برگزار خواهد شد. 
این رویداد ویژه بانوانی برگزار می شود که به فرداهای 
روشن امیدوارند و در تالش هستند راه هایی برای 
رشد و توسعه فردی خود بیایند و خانواده شان را در 
مسیر شادمانی هدایت کنند. محمودی اظهار کرد: از 
“رازهای شاد زیستن، چگونه با سرمایه محدود بتوانیم 
کسب و کار خانگی راه بیندازیم؟ چگونه با انرژی 
خوارها رفتار کنیم؟ چگونه انرژی های مثبت مان را 

چند برابر کنیم؟ چگونه از مقایسه خود با دیگران پرهیز 
کنیم؟ و با کسب هر موفقیت خود را تشویق کنیم؟ “ در 
 این سمینار گفته خواهد شد. وی گفت: سمینار بزرگ
“ دیدار با موفقیت”، به عنوان سی و ششمین برنامه 
دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی با هدف ارتقای 
توانمندی فردی و خودشناسی بانوان توسط جهاد 
دانشگاهی و با همکاری دفتر فرهنگی و اجتماعی 
استانداری خراسان جنوبی برگزار می شود. وی افزود: 
افسردگی و  عدم خودباوری بانوان و به ویژه مادران 
اثرات سوء گسترده ای را در ساختار اجتماعی به جای 
می گذارد. مادری که در  باور کردن “خویشتن خود” 
ناتوان است چگونه می تواند کودکان و فرزندانی با 

اعتماد به نفس و عزت نفس را به جامعه تحویل 
آسیب  علمی  دبیرخانه  هماهنگی  مسئول  دهد؟! 
های اجتماعی استان همچنین اظهار کرد: آموزش 
جوامع  ترقی  و  توسعه  نیاز  پیش  مادران  و  بانوان 
است و هر اندازه تعداد بانوان آگاه، امیدوار و شاد در 
جامعه افزایش پیدا کند شاهد جامعه ای سالم تر و 
موفق تر خواهیم بود. محمودی با بیان اینکه بازده 
نهایی آموزش ها و خدمات بهداشتی و رفاهی که 
به زنان ارائه می شود بیش از مردان است و زنان 
نقش مهمی در ارتقای بهداشت، سالمت، پیشرفت 
فرزندان و تحویل جوانان توانمند و سالم به جامعه 
گواهی  شده  انجام  تحقیقات  نتایج  گفت:   دارند، 

می دهد، نرخ افسردگی در میان زنان شیوع بیشتری 
نسبت به مردان دارد، توجه ویژه به این موضوع و  
برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت های گسترده 
گسترش  و  افسردگی  کاهش  هدف  با  فرهنگی 
فرهنگ مثبت اندیشی مورد نیاز استان و ضرورت 
امروز بانوان خراسان جنوبی است. محمودی تاکید 
کرد: شایسته است مردان جامعه ما آموزش همسران 
و دختران خود را به عنوان یک ضرورت در داشتن 
خانواده ای شاد و سالم مورد حمایت قرار دهند. وی 
افزود: بانوان تحت حمایت سازمان بهزیستی، کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، اداره کل زندان ها و اقدامات 
 تامینی و تربیتی استان، انجمن حمایت از بیماری های 

خاص و افراد تحت پوشش موسسات خیریه گروهی 
از میهمانان این سمینار خواهند بود. معاون پژوهشی 
جهاددانشگاهی سمینار “ دیدار با موفقیت” را فرصتی 
ارزشمند برای بانوان استان دانست و افزود: عالقه 
مندان برای تهیه بلیت حداکثر تا تاریخ 29 خرداد به 
جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی به آدرس: خیابان 
پاسداران، میدان قدس و فرهنگسرای ابن حسام جهاد 
دانشگاهی واقع در خیابان معلم -تقاطع خیابان 15 
خرداد حدفاصل میدان ولی عصر )عج( مراجعه نمایند. 
محمودی خاطرنشان کرد: عالقه مندان برای کسب 
اطالعات بیشتر می توانند با شماره 3221935۶ الی 

5۸ تماس حاصل نمایند.

شرایط  با  سازگار  جو  و  گندم  ارقام  جدیدترین 
اقلیمی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
منابع طبیعی خراسان جنوبی به کشاورزان معرفی 
شد. به گزارش صدا و سیما ، بم، ارگ، افق، نارین 
گلشن،  نور،  خاتم،  و  گندم  جدید  ارقام  برزگر  و 
نصرت، ریحان ۰3، یوسف، نیک و گوهران از ارقام 
جدید جو است که مقاوم در برابر تنش شوری و 
خشکی هستند. رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی 
جدید  ارقام  گفت:  کشاورزان  جمع  در  محمدیه 
حاصل تالش 13 ساله محققان مرکز تحقیقات و 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی و 
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر است.
با اشاره به اهمیت این ارقام در افزایش  آرزمجو 
تولیدات زراعی افزود: متوسط عملکرد ارقام جدید 
5 تن در هکتار است که در مزرعه آموزشی مرکز 
تحقیقات این عملکرد تا 7 تن در هکتار هم رسیده 
است. وی گفت: برای افزایش تولیدات کشاورزی 
دو راه افزایش سطح زیر کشت یا افزایش عملکرد 
در سطح وجود دارد که راهکار افزایش سطح زیر 
کشت به دلیل محدودیت منابع آبی امکان پذیر 

نیست. رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه 
افزایش  برای  راهکارها  بهترین  از  یکی  افزود: 
تولیدات، این است که از ارقام اصالح شده استفاده 
کنیم که سازگار با وضع اقلیمی استان هستند و 
نسبت به ارقام محلی عملکرد تولید باالتری دارند.
آرزمجو، مقاومت در برابر آفات و بیماری ها را از 
دیگر مزایای معرفی ارقام جدید دانست و گفت: 
زنگ غالت مهمترین بیماری گندم و جو است که 
راهکار مقابله با آن هم معرفی رقم های مقاوم به 

بیماری هاست که نتواند مقاومت را بشکند.

اعزام کاروان های حج تمتع از 2۵ تیر

کاوش-کاروان های زائران حج تمتع خراسان جنوبی 
از 25 تیر به سرزمین وحی اعزام می شوند. مدیرحج 
و زیارت استان گفت: 2 هزار و 5۰۰ زائر در قالب 17 
کاروان به مدت 5 روز از طریق فرودگاه بین المللی 
بیرجند به مدینه منوره مشرف می شوند.نوفرستی با 
بیان اینکه 53 درصد زائران خراسان جنوبی مردان 
هستند، افزود: زائر 91 ساله و 32 ساله مسن ترین و 
جوان ترین زائر حج تمتع 9۸ استان  است. وی گفت: 
2 کاروان هم زائران اهل سنت خراسان جنوبی اند.
وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی برای 
زائران گفت: با توجه به مسافت باالی پیاده روی در 
این سفر و گرمای هوا در عربستان به زائران توصیه 
می شود از هم اکنون با انجام پیاده روی و یا شرکت 
در اردوهای کاروان ها ، این شرایط را تمرین کننند.

عنوان بیرجند تمیزترین شهر کشور 
حفظ شود

اینکه  به  توجه  با  گفت:  بیرجند  فرماندار  ایرنا- 
بیرجند به عنوان تمیزترین شهر کشور معرفی شده 
است برای حفظ این عنوان باید ستادی ویژه ایجاد 
شود. ناصری روز گذشته در نخستین نشست ستاد 
اقدامات  از  بعضی  افزود:  سفر  خدمات  هماهنگی 
مثل  رفاهی  مباحث  ستاد هماهنگی خدمات سفر 
مجتمع های بین راهی، سرویس های بهداشتی و... 
را در بر می گیرد و باید مورد بازدید فنی قرار گیرند، 
که  ایده  این  با  است  ممکن  گردشگران  از  بعضی 
بیرجند تمیزترین شهر کشور است به این شهر سفر 
کنند و چون این عنوان به ما داده شده اما اگر خودمان 
دقت نکنیم به راحتی نصیب شهر دیگری می شود. 
وی اظهار کرد: وقتی ادعا داریم تمیزترین شهر کشور 
هستیم باید این تمیزی در همه ارکان شهر و اداره ها 
و سازمان ها خود را نشان دهد و باید از این ظرفیت 
به خوبی بهره برداری شود. وی بیان کرد: وظیفه 
نهادهایی مثل شهرداری و دیگر ادارات در خصوص 
حفظ این عنوان بیرجند بیشتر است، باید کمیته ای 
ذیل ستاد خدمات سفر برای حفظ عنوان ایجاد شود و 
در بسیاری از فضاهای عمومی شهر نیازمند بررسی، 
تعمیر و نگهداری و حفظ خدمات نظافتی است و دیگر 
دستگاه های مربوط هم باید به کمک شهرداری بیایند.

2۰ بوم بازار در روستاهای
 خراسان جنوبی راه اندازی می شود

 موسس بوم بازار کشور گفت: ستاد راهبردی بوم بازار 
ایران تاکنون موفق به انجام مطالعات میدانی 2۰۰ 
روستا در 12 استان کشور شده که در 2۴ خرداد ماه 
طور  به  استان  روستاهای  در  بازار  بوم  امسال، 2۰ 
گزارش  به  شود.  می  اندازی  راه  و  افتتاح  همزمان 
ایرنا، محمد احسانبخش اظهار کرد: هدف اصلی از راه 
اندازی این بوم بازارها توانمندی اقتصادی روستاها و 
ایجاد فضای رقابتی برای فروش محصوالت تولیدی 
روستاییان است. وی با اشاره به شرایط تأسیس بوم 
باید  روستاها  این  افزود:  کشور  روستاهای  در  بازار 
حداکثر 1۰۰ خانوار ساکن داشته باشند و فاصله روستا 

تا نزدیکترین شهر نیز بیش از 5۰ کیلومتر نباشد.

 یک کشته در تصادف محور 
نهبندان- بیرجند

نهبندان-  محور   79 کیلومتر  در  رانندگی  حادثه 
بیرجند یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. 
رئیس پلیس راه استان گفت: ساعت ۶ دقیقه بامداد  
روز گذشته یک دستگاه اتوبوس بنز با یک خودرو 
سواری جیلی در کیلومتر 79 محور نهبندان - بیرجند 
برخورد کرد که بر اثر آن راننده سواری در دم جان 
باخت و راننده اتوبوس زخمی و روانه بیمارستان شد. 
رضایی علت حادثه را بی احتیاطی از جانب سواری 

در عدم توانایی کنترل خودرو اعالم کرد.

 راه اندازی دو بازار محله در جنوب 
و شمال شهر بیرجند

غالمی- دو بازار محله در شمال و جنوب شهر بیرجند 
با موافقت شهرداری راه اندازی می شود. رئیس سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری بیرجند گفت: براساس مصوبه شهرداری  
طرح اولیه این دو بازار محله در حال تهیه است که 
پس از تایید حوزه معاونت عمران شهرداری عملیات 
احداث آن آغاز خواهد شد. خسروی افزود: بیش از 
یک میلیارد تومان بودجه برای احداث این دو بازار محله 
 در اعتبارات امسال شهرداری پیش بینی شده است.

وی گفت: براساس قرارداد تمامی اجناس در بازار روز 
و بازار محله با نظارت شهرداری 1۰ تا 2۰ درصد زیر 

قیمت بازار عرضه خواهد شد.

طرح “خداقوت صنعتگر” 
در بیرجند اجرا شد

صداوسیما- طرح خداقوت صنعتگر به مناسبت هفته 
در  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  توسط  دستی  صنایع 
شهرستان بیرجند اجرا شد. رمضانی با حضور در کارگاه 
های مرکز توسعه و ترویج صنایع دستی بیرجند با عرض 
خدا قوت، مشکالت صنعتگران صنایع دستی را بررسی 
کرد.وی گفت: صنایع دستی به همت صنعتگران جوان 
در جایگاه مناسبی قرار گرفته و در چند سال گذشته 
بیش از 2۰ نشان ملی کیفیت و مرغوبیت برای تولید 
صنایع دستی در استان کسب کرده ایم. وی با بیان 
اینکه باید تالش کنیم بخش خصوصی صنایع دستی 
حرفه ای شود، افزود: تا زمانی که بخش خصوصی فعال 
صنایع دستی اصول حرفه ای بازار را  نیاموزد مستقل از 
بخش دولتی نخواهد بود.رمضانی گفت: اگر صنعتگران 
با کمک مجامع علمی به دنبال ارزش افزوده صنایع 
دستی باشند، بازار ظرفیت های نهفته زیادی برای تولید 
دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: کارگاه 
های انفرادی و گروهی استان با تسهیالت ارزان قیمت 

حمایت می شوند.
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چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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آگهـي مزايـده ) 98/1 (

لیست امالک مازاد بانک صادرات           مديريت شعب خراسان جنوبی                    )مزايده 98/1(

شماره پالک نشاني نام شهر نام ملك نام استان رديف 
ثبتی 

نوع كاربري نوع ملك نوع مالكيت مساحت       )متر مربع ( 

قيمت پايه نوع سند 

متصرف 
نوع بهره 
برداري 
فعلي 

توضيحات 

اعيان عرصه 

ملكي ، 
تمليكي ، 
سرقفلي ، 

اوقافي / غير 
اوقافي 

ساختمان  
آپارتمان  

مغازه  
زمين  
ساير 

بانك ، تجاري ، 
اداري ، مسكوني  
صنعتي ، رفاهي 

آموزشي ، ورزشي  
انبار ، مزروعي  
كارگاه ، ساير 

ندارد /
دارد 

) بانكي 
/ غير 
بانكي (

تخليه ، 
اشغال ، 

بالاستفاده 

خراسان 1
جنوبی 

سهم مشاعی  
از ساختمان 

مسكونی 
بيرجند - خيابان پاسداران  بيرجند 

2,800,000,000انتقال اجرايیمسكونی ساختمان تمليكی 249/17/3048336444پاسداران 2-پالک36 
دارد 
) غير 
بانكي (

اشغال 
سهم بانك يك مميز و شش دهم دانگ مشاع 
از ششدانگ عرصه و اعيان ) قيمت پايه مربوط 

به سهم بانك می باشد (

خراسان 2
جنوبی 

سهم مشاعی از 
بيرجند ساختمان مسكونی 

بيرجند - خيابان عدل  
عدل23 - خيابان باهنر 

شرقی10 - پالک41 
 مقابل مدرسه 

1,446,666,667انتقال اجرايی مسكونی ساختمان تمليكی 249/3375200203/2
دارد 
) غير 
بانكي (

اشغال 
سهم بانك يك مميز و چهاردهم دانگ مشاع 

از ششدانگ عرصه و اعيان ) قيمت پايه مربوط 
به سهم بانك می باشد (

خراسان 3
بيرجند آپارتمان مسكونی جنوبی 

بيرجند - خيابان پاسداران 
نبش بلوار جماران- مجتمع 

ستاره كوير 
3,500,000,000ششدانگ مسكونی آپارتمانتمليكی 249/92780114/92

دارد 
) غير 
بانكي (

آپارتمان مسكونی واقع در بلوک 11 طبقه 3 اشغال
پالک 60 مجتمع ستاره كوير 

خراسان 4
جنوبی 

ساختمان تجاری 
به همراه ساختمان 

اداری
بيرجند - ميدان آزادی بيرجند 

ملكی1554/1402111/75595/54جنب شهرداری منطقه يك 
ساختمان 

تجاری 
-اداری

ساختمان با وضع موجود ) شعبه سابق موسسه تخليهندارد  25,000,000,000ششدانگ تجاری -اداری
منحله ميزان (

خراسان 5
بيرجند - خيابان جمهوری  بيرجند ملك تجاری جنوبی 

تخليهندارد338,846,667انتقال اجرايیتجاریساختمانتمليكی 1/406540/6540/65جمهوری27/2  پالک31  
سهم بانك 14522 سهم از60000  سهم مشاع 
) قيمت پايه مربوط به سهم بانك می باشد ( 

خراسان 6
جنوبی 

ملك تجاری - 
بيرجند - بلوار امام رضا )ع( بيرجند مسكونی 

تمليكی 1554/3064260225بين امام رضا )ع( 18 و20  
ساختمان 
تجاری- 
مسكونی

11,300,000,000انقال اجرايیتجاری- مسكونی
دارد 
) غير 
بانكي (

عرصه با كاربری مسكونی و60  متر تجاری اشغال

خراسان 7
جنوبی 

سهم مشاعی باغ و 
مرغداری روستای 
علی آباد داور آباد 

بيرجند - روستای علی آباد بيرجند 
ساختمان تمليكی 769/2450001352داور آباد 

2,893,174,468انتقال اجرايی مزروعی و زمين 
دارد 
) غير 
بانكي (

اشغال 

بيست و پنج سهم و يك چهارم سهم مشاع 
از47  سهم مشاع از  840 سهم مشاع از 

ششدانگ ) قيمت پايه مربوط به سهم بانك 
می باشد ( 

خراسان 8
جنوبی 

سهم مشاعی 
زمين - تمليكی -665/9591382دشت مختاران سربيشهمزرعه و باغ پسته 

مزروعی ساير 

مشاعی ) سهم 
بانك67 سهم 
و پنجاه و چهار 
شصتم سهم 
مشاع از كل 
288 سهم 
ششدانگ ( 

6,229,203,051
دارد 
) غير 
بانكي (

اشغال 

پالک 9 فرعی از665  اصلی دهستان قيس 
آباد بخش 4 بيرجند در جريان ثبت بوده و 
در مرحله تحديد حدود می باشد و بانك 

مسئوليتی در قبال خريدار از باب نتيجه تحديد 
حدود نخواهد داشت . ضمناً مالكيت بانك 
بر يك چهارم چاه آب به شماره پروانه بهره 
برداری18009/410   با دبی15  ليتر بر ثانيه 

قطعی بوده و پروانه چاه به نام شركت كشت فن 
و بانك صادرات خراسان جنوبی می باشد

 ) قيمت پايه مربوط به سهم بانك می باشد(

خراسان 9
ساختمان تمليكی 766/399361877نهبندان - شهرک صنعتی نهبندان كارخانه سنگبری جنوبی 

تخليه ندارد 29,633,329,100جانشينی صنعتی و زمين 
ساختمان و ماشين آالت سنگبری ، سوله 
صنعتی - ساختمان مديريت اداری و اموال

 ) با وضع موجود ( 

خراسان 10
جنوبی 

ملك تجاری - 
نهبندان - خيابان شهدا نهبندان مسكونی 

با وضع موجود تخليهندارد 7,049,750,000ششدانگ تجاری مسكونیساختمان ملكی 2230117/70222نبش شهدا 13

خراسان 11
آرين زمين مسكونی جنوبی 

شهر 
آرين شهر - روستای 

زمين با وضع موجود بالاستفادهندارد83,000,000عادی مسكونی زمين تمليكی 02050موسويه 

خراسان 12
جنوبی 

زمين كشاورزی و 
قاينقايندامداری

 زمين كشاورزی و سوله ) با وضع موجود (  اشغالندارد 3,415,802,500ششدانگكشاورزی زمين تمليكی 1680/2872173/5880 روستای محمدآباد علم

خراسان 13
جنوبی 

ساختمان تجاری 
به همراه ساختمان 

مسكونی 
سرايان - خيابان امام سرايان 

تخليه ندارد 10,911,770,000ششدانگ تجاری مسكونیساختمان ملكی 1/857/2911419329خمينی ) ره ( 
ساختمان تجاری )شعبه سابق بانك 

صادرات سرايان( و منزل مسكونی با وضع 
موجود 

تهران آپارتمان مسكونی تهران 14

تهران - جاده دماوند مسيل 
باختر- خيابان ستار خان 

نبش كوچه بن بست فاروغی 
پالک48 طبقه همكف

دارد ) غير 5,400,000,000ششدانگمسكونی آپارتمان تمليكی 6974/19298066/6
آپارتمان مسكونی واقع در طبقه همكفاشغالبانكي (

 با وضع موجود 

اصفهان منزل مسكونی اصفهان 15
اصفهان - انتهای خيابان 

تاالر خيابان آذر بهرام - بن 
بست گل سرخ پالک342

دارد ) غير 14,700,000,000ششدانگمسكونی ساختمان تمليكی 20016/15190264330
منزل مسكونی در 2 طبقه با وضع موجود اشغالبانكي (

اصفهان منزل مسكونی اصفهان 16
خمينی شهر - بلوار 

جانبازان كوچه شهيد 
خشتی - فرعی 8 پالک 2 

دارد ) غير 7,520,000,000ششدانگمسكونی ساختمانتمليكی 173/131/193297256
منزل مسكونی با اسكلت نيمه فلزی با وضع اشغالبانكي (

موجود 

منزل مسكونی و يزد 17
يزد باغچه وياليی

استان يزد - شهرستان 
تفت - روستای سانيچ باغ 
كلهه كوچه ساحلی جنوبی 

بن بست قدس 

دارد ) غير 3,219,120,000ششدانگ مسكونی و باغ زمين تمليكی 1770/1771/24632/6210
اشغالبانكي (

ساختمان مسكونی يك طبقه متصل به باغ 
وياليی دارای حصار كشی و متصل به منزل 

)دارای دو پالک ثبتی ( 

بانک صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد 17رقبه از 
امالک مازاد خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به 
فروش برساند. متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند جهت 
کسب اطالعات بيشتر از تاريخ درج آگهی روز چهارشنبه مورخ 98/03/22 الی يکشنبه 98/04/02 
نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و تا پايان وقت اداري )ساعت14( روز پنجشنبه مورخ 98/04/06 
ضمن تکميل، نسبت به عودت اسناد به نشاني بيرجند -  خيابان مدرس - نبش مدرس 9-  اداره مرکزي 

بانک صادرات برج سپهر شرق طبقه اول -  دايره تدارکات و ساختمان اقدام نمايند. 
پاکت هاي پيشنهادي ارائه شده رأس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 98/04/10 در محل فوق با حضور 

اعضای کميسيون معامالت بانک و متقاضيان خريد مفتوح ، قرائت و برندگان مشخص خواهد شد.
 الزم به ذکراست ، اسناد شرکت در مزايده بايستي تا پايان وقت اداری مورخ 98/04/06 ، فقط به دايره 

تدارکات و ساختمان بانک تحويل و رسيد اخذ گردد.

توضيحات و شرايط : جهت دريافت اسناد مزايده ، ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ 200/000 ريال به شماره 
 حساب 0101532454002 به نام دايره تدارکات وساختمان بانک صادرات خراسان جنوبي الزامي است . 
مبلغ سپرده شرکت در مزايده معادل 5% قيمت پايه مندرج در آگهي مي باشد که طبق مندرجات اسناد 

مزايده مي بايست اقدام گردد . 
امکان بازديد از امالک و اموال مورد مزايده در روزهاي اداري از ساعت 8 تا 14 فراهم و برای تمامی 
 شرکت کنندگان ضروری مي باشد. مزايده گذار در رد يا قبول يک يا تمامي پيشنهادات خريد مختار است.

کليه امالک با شرايط موجود مندرج در آگهی در معرض فروش قرار می گيرد.
کليه هزينه های مرتبط با کارشناسی امالک ، انتشار آگهی و هزينه های الزم جهت اخذ مفاصا حساب از 
 شهرداری ، اداره امور مالياتی ، تأمين اجتماعی و عندالزوم ساير سازمان ها و نهادها ) در زمان انتقال سند ( 

بر عهده خريدار خواهد بود.تخليه امالک دارای متصرف بر عهده خريدار خواهد بود . 
 شرايط پرداخت ثمن معامله در مورد رديف های 3 ، 4 ، 5 ،8 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 و 17 

به شکل تماماً نقد می باشد. جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره های 32354076 و 32354067 
دايره تدارکات و ساختمان بانک صادرات تماس حاصل فرماييد.

نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول ذيل می باشد :

رديف
شرايط پرداخت 

) گروه (
ميزان پرداخت 

نقدی
ميزان پرداخت غير نقدی

) باقيمانده در اقساط (

1
اولويت با پرداخت نقدی ، پيشنهاد غير نقدی با اولويت پرداخت ، به ترتيب ذيلز

 ) 2-3-4- 5( قابل بررسی خواهد بود .

30% در اقساط 12 ماهه ) با سود بانكی ( 2%70
50% در اقساط 24 ماهه ) با سود بانكی (3%50
70% در اقساط 36 ماهه ) با سود بانكی (4%30
90% در اقساط 60 ماهه ) با سود بانكی (5%10

بانک صادرات خراسان جنوبي 


