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عکس :   حسینی

دیوارجدید پادگان
روی حق مردم

صفحه  3

* امین جم

انگیزه ی جوانان را نکشیم! 
روزهای پنجشنبه و جمعه ، بیش از 15 
هزار نفر در استان در کنکور شرکت و 
رقابت کردند.کنکوری که تعیین کننده 
آینده بسیاری از این افراد است و زحمت 
های زیادی هم برای به ثمر رسیدن آن 
کشیده اند.نتایج کنکور که تا اواخر تابستان 
نهایی و سرنوشت این تعداد جوان محصل 
توان  نمی  هرچند  شود.  می  مشخص 
آینده افراد را به کنکور نسبت داد اما به 
هر روی یکی از تاثیرگذارترین برهه های 
محسوب ایران  در  جوانان  برای   زمانی 
می شود. در این  ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

اگر با کلید نمی توانید، با 
چکش قفل را باز کنید 

آیت ا... موحدی کرمانی:

صفحه  2

اگرکاندیداها  قلع و قمع شوند، 
شاید  لیست  ندهیم

مرتضی الویری :

 اینستکس فقط بخشی
 از تعهدات اروپا است

رامین مهمانپرست :

صفحه  2

صفحه  2

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما
تلفن:44 45  42  32 - 056

فروش ویژه کولرهای آبی و سلولزی

کـم مصرف، بیشتـرین هـوادهی
 باالتـرین ضخـامت ورق

بین مدرس ۲۷ و ۲۹   تلفن: ۳۲۴۲۰۴۹۹

جناب آقای سید محمدرضا علیزاده
دبیرکل محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند
 برای چهارمین دوره متوالی که مبین درایت، شایستگی، تجربه و توانمندی اجرایی شما می باشد صمیمانه 

تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال سربلندی و توفیق روز افزون تان را خواستاریم.
 شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور- شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

اجرای نمای آلومینیوم 
فروش ورق

 0915165553۷  -  بلوچی

رعایت نکات بهداشتی مانع از بروز بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان است

در سالروز مبارزه با بیماری های مشترک انسان و حیوان 
 ضمن تبریک این روز به فعاالن عرصه بهداشت و دامپزشکی، مشارکت مردم فهیم را در سالمت و پیشگیری از بیماری ها خواستاریم.

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان

مرحوم پرویز خان سبزاری
بازنشسته آموزش و پرورش  )پدر شهید اسد سبزاری( 

را به اطالع دوستان و همشهریان عزیز می رساند:
مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده امروز شنبه 98/4/15 

ساعت  5 الی 6 بعدازظهر از محل سالن جلسات بهشت متقین 
برگزار می گردد. ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن مرحوم 

دوشنبه 98/4/17 از ساعت 5:30 الی6:30  بعدازظهر در محل 
هیئت محترم حسینی برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.  

خانواده های: سبزاری ،خلیلی و سایر بستگان

آگهـي  استخـدام
شركت پخش تك ستاره خاوران
  تعدادي بازارياب آقا و خانم از بين 
واجدين شرايط استخدام مي نمايد. 

شرايط استخدام:
١-داراي مدرك تحصيلي  ديپلم وباالتر

٢-داراي كارت پايان خدمت
ضمنا افراد داراي تجربه فروشندگي 
وافرادي كه داراي مدارك بازاريابي

 و مديريت بازرگاني هستند  
در اولويت هستند 

افراد استخدام شده از مزاياي بيمه ، 
حقوق ثابت،پورسانت و عيدي ، پاداش

 و سنوات
 برخوردار خواهند شد. متقاضيان

 مي توانند رزومه كاري خود را به شماره 
٠٩١٥١٦٠١٠٠٢ - ٠٩١٢٢٧٣٠٣٨٠

روي واتساب بفرستند و يا از ساعت 
٩صبح تا٢بعدازظهر به دفتر شركت 

واقع در بيرجند خيابان شهدا٤، 
ساختمان مقابل مسجدالنبي، طبقه دوم 

،واحد٦شخصا مراجعه نمايند.
اموراداري شرکت پخش تك ستاره خاوران
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تاریخ اعالم نتایج اولیه کنکور اعالم شد
 
تسنیم- نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۹۸ در دهه دوم مرداد به صورت کارنامه منتشر می شود و داوطلبان می توانند اقدام به انتخاب رشته  کنند پس از آن 
نتایج نهایی نیز نیمه دوم شهریور ماه منتشر خواهد شد. وزیر علوم گفت: اگر افراد به درستی انتخاب رشته کنند، می توانند در رشته های مختلف در صندلی های 

دانشگاه ها جای گیرند اما برخی می خواهند در رشته های خاص قبول شوند و امکان کمتری برای آنها وجود دارد.

انگیزه ی جوانان را نکشیم!
* امین جم

 روزهای پنجشنبه و جمعه ، بیش از 15 هزار نفر 
در استان در کنکور شرکت و رقابت کردند.کنکوری 
که تعیین کننده آینده بسیاری از این افراد است و 
زحمت های زیادی هم برای به ثمر رسیدن آن 
کشیده اند.نتایج کنکور که تا اواخر تابستان نهایی 
و سرنوشت این تعداد جوان محصل مشخص می 
شود.هرچند نمی توان آینده افراد را به کنکور نسبت 
داد اما به هر روی یکی از تاثیرگذارترین برهه های 
زمانی برای جوانان در ایران محسوب می شود. در 
این میان اما جدای سختی های کنکور ، نگرانی 
های بسیاری برای آینده شغلی این جوانان وجود 
دارد. بسیاری از جوانان به این نتیجه رسیده اند که 
دیگر از شغل های اداری و پشت میزنشینی خبری 
کارهای  و  نو  های  ایده  سمت  به  باید  و  نیست 
جدید رفت. هم اکنون هم جوانان زیادی کارهای 
کوچک و بزرگی را شروع کرده اند و یا در راه به 
ثمر رساندن آن هستند. اما همچون گذشته چالشی 
است.بروکراسی  جوانان  گیر  گریبان  تکراری 
، جوانان  توانمندی  به  اعتماد  نبود  و    اداری 

را  آینده  شغلی  مسیر  انتخاب  و  ایجاد  هایی  گره 
دشوار و دشوارتر  می سازد. جوان با امید و انگیزه 
و ایده های نو می آید و در نهایت به خاطر برخی 
بی احترامی ها و بی توجهی ها ، سرخورده به جمع 

بیکاران نا امید بازمی گردد.
از  این در همان زمانی است که مسئوالن بسیار 
لزوم ایجاد زیرساخت و پهن کردن فرش قرمز و 
که  استانی  در  چقدر  واقعا  اما  اند  گفته  ... سخن 
می دانیم نیروی انسانی متعهد و نخبه بزرگترین 
جوانان  برای  قرمزی  فرش  است،  آن  سرمایه 

خودمان پهن کرده ایم؟!
کی و کجا قرار است جوانان را محور قرار داده و  
 برایشان کاری کنیم؟ امید به زندگی ، شور و اشتیاق ، 
حفظ نشاط ، جلوگیری از آسیب های اجتماعی و 
... همه منوط به شاغل بودن جوان است. اشتغالی 
که باید درست و مدیریت شده توزیع و درکنار آن 
شود. حمایت  هم  کوچک  و  خرد  کارآفرینان   از 

نه مسئوالن و نه حتی بانک ها به سرمایه گذاران 
خرد و کارآفرینان جوان بهایی که باید نمی دهند.

همین هم می شود از همین جای کار آنها به فکر 
خروج از استان و پیدا کردن آینده خود در شهرهای 
سال  یک  حدود  دارم  خاطر  به  افتند.  می  دیگر 
با چند جوان هنرمند هم استانی  پیش گفتگویی 
در روزنامه چاپ شد که درد دل های بسیار داشتند 
و می خواستند از بیرجند بروند. همینطور هم شد و 
حاال در شهری دیگر بسیار موفقند و حتی حمایت 
هایی از سوی مسئوالن می بینند که واقعا نسبت 
به رفتاری که در استان خودمان با آنان می شد ، 
معجزه است! با اینحال یکی از امیدهای جوانان ، 
پارک علم و فناوری است که به هر حال ظرفیت 
محدودی دارد و نیاز است سایر سازمان ها و ادارات 
هم در خصوص برنامه های اینچنینی فعال شوند.

و  علم  پارک  فعالیت  تجربه  اینکه  خصوص  به 
فناوری و برگزاری رویدادهای کارآفرینی در استان 
اقدامی موثر و اثربخش بوده و نتایج ملموسی به 
همراه داشته است.جدای از این موضوع ، تسهیل 
چندان  نه  نگاه  و  دید  تغییر  و  جوانان  برای  امور 
مطلوبی که در بسیاری از مسئوالن وجود دارد ، 
خود بسیار تاثیرگذار خواهد بود. امیدواریم پیش از 
آن که دیر شود و این سرمایه بزرگ استان یعنی 
 جوانان و نخبگان ، ساز هجرت کوک نکرده اند ،

چاره ای اندیشیده شود.

توئیت  مشاور الریجانی
  درباره حاج احمد متوسلیان

حساب  در  الریجانی  علی  مشاور  عبدالهیان  امیر 
کاربری خود در توییتر نوشت: چهار دیپلمات ربوده 
شده جمهوری اسالمی از جمله حاج احمد متوسلیان 

همچنان در بند رژیم صهیونیستی هستند.

یونسی: آمریکا اگر اهل مذاکره 
 بود، از برجام خارج نمی شد

با  اصالح طلب  فعال  یونسی،  علی  االسالم  حجت 
بیان اینکه آمریکایی ها با اقدامات اخیر خود نشان 
دادند که دروغگو هستند، اظهار کرد: اگر آمریکایی ها 
اهل مذاکره بودند، از برجام خارج نشده و  نهاد ها و 

شخصیت های ایران را تحریم نمی کردند.

بازشدن پای 2 زن به پرونده 
 جاسوسی اسرائیل از ایران!

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفته است 
اسناد  ماجرای سرقت  در  دو زن  و  مرد  که چهار 
هسته ای ایران و انتقال آن از تهران به سرزمین 

های اشغالی نقش داشته اند.

مهمانپرست:  اینستکس تنها  بخشی
  از تعهدات اروپا در برجام است

امور  وزارت  پیشین  سخنگوی  مهمانپرست  رامین 
خارجه معتقد است: حتی اگر اینستکس در عالی ترین 
سطح به کار خود ادامه دهد، پول نفت هم به آن واریز 
شود و ایران به راحتی بتواند بر اساس آن خرید و 
فروش انجام دهد، باز این کار تنها بخشی از تعهدات 
فراوان اروپا در برجام است.وی افزود: باید در اینستکس 
بحث چند میلیارد دالر یا یورو مطرح باشد و نه چند 

میلیون دالر زیرا این مسئله اصاًل جذاب نخواهد بود.

انتقادات  تند زیباکالم
  از مواضع روحانی

اخیر  اظهارات  از  یادداشتی  در  زیباکالم  صادق 
در  ایران  تعهدات  از  عبور  درباره  جمهور  رئیس 
برجام انتقاد کرد و نوشت: شما دارید بالیی را که 
تندروها بر سر برجام آوردند در خصوص اینستکس 
تحقق  برای  شانسی  دیروز  آنها  کنید.  می  تکرار 
برجام نگذاردند و جنابعالی هم امروز همان رفتار را 

دارید در قبال اینستکس تکرار می کنید.

اگر با کلید نمی توانید، با چکش
 قفل مشکالت را باز کنید 

خطیب  کرمانی  موحدی  محمدعلی  آیت ا... 
نمازجمعه تهران خطاب به دولت گفت: مشکالت 
باز  با کلید  باز کنید و اگر  با کلیدتان  قفل شده را 

نمی شود، با چکش قفل را باز کند.

ظریف: ایران کل زندگی 
 و تنها تعهد من است

محمدجواد ظریف در گفتگویی با خبرگزاری نیویورک 
تایمز  در واکنش به تحریم های آمریکا علیه وی گفت: 
همه می دانند که نه من و نه خانواده ام هیچ ملکی خارج 
از ایران نداریم. من شخصاً در خارج ایران هیچ حساب 
بانکی ندارم. ایران تمام جان من و تنها تعهدم به ایران 
است. پس من هیچ مشکل شخصی با تحریم های 

احتمالی ندارم.

کاندیداهای اصالح طلب  قلع 
 و قمع شوند، شاید لیست ندهیم

مسیر  دلیلی  هر  به  اگر  گفت:  الویری  مرتضی 
حرکت اصالح طلبان برای حضور موثر در انتخابات 
قلع و قمع کاندیداها  به عبارتی  آینده بسته شود 

شروع شود، ممکن است هیچ لیستی ارائه ندهیم.

دولت بعد از 6 سال همچنان
  قابل دفاع است

محجوب  عضو فراکسیون امید مجلس گفت: حتما 
عیوبی در دولت هست، اما من معتقدم دولت بعد از 

6 سال همچنان قابل دفاع است.

تنها راه  اصالح طلبان
  به روایت بهزاد نبوی

بهزاد نبوی با تاکید بر اینکه کماکان تنها را اصالح 
جای  به  است،گفت:  صحنه  در  حضور  طلبان 
مایوس کردن مردم باید با تمام قوا تالش کنیم 

تا انتخاباتی پرشور برگزار شود.

طفره رفتن دبیر انجمن لبنی
  از ماجرای قیمت لبنیات

به  واکنش  در  ایران  لبنی  انجمن  دبیر  باکری  رضا 
غیرقانونی بودن افزایش بیش از 6 درصدی قیمت 
لبنیات، اظهار کرد: بر اساس قانون تعیین قیمت 14 
قلم محصول لبنی به ستاد تنظیم بازار است و این ستاد 
مسئول تعیین و اجرای قیمت این محصوالت است.وی 
یادآور شد: 3 قلم محصول لبنی که جزو کاالی اساسی 
هستند نیز در لیست این 14 قلم کاال قرار دارند.باکری 
این 3 قلم محصول لبنی را شیر، ماست و پنیر با درصد 

چربی ، بسته بندی و وزن متفاوت عنوان کرد.

 گرانی عامل کاهش مصرف برق
ایسنا-حدود دو ماه از مصوبه دولت درباره افزایش 
بهای آب و برق که از افزایش ساالنه هفت درصدی 
می گذرد؛  داشت،  حکایت  برق  و  شرب  آب  بهای 
به گفته مسئوالن، مزیت آن جلب  مصوبه ای که 
توجه مشترکان به الگوی مصرف و در نهایت کاهش 
میزان مصرف است. مدیر کل دفتر مدیریت مصرف 
و خدمات مشترکین توانیر درباره مصوبه دولت درباره 
افزایش بهای آب و برق اظهار کرد: مزیت این تعرفه 
الگوی  که  است  این  گذشته  سال های  به  نسبت 
مصرف برای مشترکین پررنگ شد زیرا مرز مصرف 
مشخص و تاکید شد که مصرف بیش تر از الگو، قیمت 

را افزایش و کم تر قیمت را کاهش خواهد داد.

پیش بینی   مسیر حرکت دالر
  در هفته جاری

در هفته گذشته بازار ارز در ایران تا حدود زیادی با ثبات 
بود. از ابتدا تا انتهای هفته قیمت هر دالر آمریکا در کانال 
1۲ هزار تومانی باقی ماند تا این مساله با وجود ادامه 
تنش های لفظی ایران و آمریکا بیانگر نوعی از آرامش 
در بازار اغلب ملتهب ارزهای ایران باشد. یکی از اعضای 
اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از 
وضعیت قیمت ها در هفته جاری چیست،گفت: برآوردها 
نشان می دهد اگر مسئله خاصی در حوزه بین المللی رخ 

ندهد، در هفته جاری نیز ثبات بازار حفظ شود. 

وزیر راه: مردم تا زمان برخورد 
 جدی با سوداگران، خانه نخرند

پلیس  با  مذاکره  از  شهرسازی  و  راه  وزیر  ایرنا- 
فتا و وزارت ارتباطات برای برخورد با سایت های 
افزایش دهنده قیمت مسکن خبر داد و گفت: مردم 
در این شرایط خویشتن داری کنند و خرید نداشته 
باشند تا بازار هیجانی فروکش کرده و قیمت ها 

واقعی شود.

هند: واردات نفت ایران 
 را متوقف نکردیم

وی مورالیدهاران، وزیر امورخارجه هند در پاسخ به 
پرسشی درباره اینکه آیا تجارت هند با ایران متوقف 
شده است، گفت: خیر. وی در پاسخ به پرسشی درباره 
اینکه آیا هند از سوی آمریکا یا هر کشور دیگری در این 
خصوص تحت فشار قرار دارد، گفت: روابط دوجانبه هند 
با ایران به قوت خود پابرجاست و تحت تأثیر روابط هند 

یا هیچ کشور ثالثی قرار ندارد.

اعطای اختیارات به استان ها 
برای توسعه صادرات 

زودی  به  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
تجاری،  مبادالت  و  صادرات  توسعه  جهت  و 
اختیاراتی به استان های مرزی داده خواهد شد تا 
با همکاری تشکل های خصوصی تحرک مناسبی 

در روابط تجاری ایجاد شود.

 خریداران لوازم خانگی مراقب باشند
ایسنا- در حالی که آئین نامه اجرایی شناسه های کاال 
و رهگیری کاال از سال 13۹5 از سوی معاون اول 
رئیس جمهور ابالغ شده، دبیرکل انجمن صنایع لوازم 
خانگی با بیان اینکه این روش یکی از راه های اصولی 
مبارزه با قاچاق است، گفت: در این زمینه قرار بود 
سامانه ای راه اندازی شود که هنوز عملیاتی نشده است. 
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کاالهای قاچاق 
حقوق گمرکی و مالیات پرداخت نمی کنند و برندهای 
قالبی دارند، با قیمت های نسبتاً پایین تری نیز عرضه 
می شوند.وی افزود: با این حال خریداران باید توجه 
کنند که کاالهای قاچاق، کیفیت، خدمات پس از 

فروش و نصب و راه اندازی ندارند.

نسخه  شفابخش برای
  نصف شدن قیمت مسکن

تسنیم- پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره 
به این که مطابق آمار مرکز آمار ایران هم اکنون ۲.6 
میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم، اظهار 
کرد: از این تعداد واحد مسکونی بیش از 5۰۰ هزار 
خانه های  داد:  ادامه  دارد.وی  قرار  تهران  در  واحد 
خالی ظرفیت بزرگی در کشور به شمار می رود که 
معطل مانده و باید هر چه سریع تر به چرخه مصرف 
وارد شود.این واحدهای مسکونی ثروت ملی هستند 
عظیم  ظرفیتی  نیست  درست  اصال  و  عقالنی  و 

این چنینی بالاستفاده بماند.

و  اتومبیل  فروشندگان  اتحادیه  عضو  ایلنا- 
نمایشگاه داران در خصوص صحبت های قائم 
مقام سایپا مبنی بر ورود 4۰ هزار خودروی در 
انبار مانده به بازار گفت: ما هم این صحبت ها 
را شنیدیم اما نکته این است که بازار چیزی را 
حس نکرد و تا مردم چیزی را احساس نکنند 

خودرو ارزان نخواهد شد.
فروشندگان  اتحادیه  عضو  عبدالهی  حسین 
اتومبیل و نمایشگاه داران در خصوص وضعیت 
بازار خودرو گفت: با وجود آنکه هر سال در 
فصل تابستان شاهد اوج بازار خرید و فروش 
خودرو بودیم اما اکنون بازار در رکود مطلق 
ثبات  عدم  آن  علت  مهمترین  که  است 
بخش  در  قیمت گذاری  و  سیاست گذاری ها 

در خصوص صحبت های  وی  است.  خودرو 
وزیر صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو و 
تامین بازار گفت: این صحبت ها دیگر اثری بر 
بازار نمی گذارد زیرا در گذشته هم وعده هایی 
است. سال  نشده  آن عمل  به  اما  داده شده 
به مردم می گفتند خودرو  آقایان  نیز  گذشته 
نخرند و به زودی قیمت ها کاهش پیدا خواهد 
کس  هر  که  شد  مشخص  اکنون  اما  کرد 
نخریده ضرر کرده و به قول معروف از بازار 
عقب مانده  است. مردم دیگر اعتماد ندارند و 
تا یک وعده عملی نشود، بازار هیچ واکنشی 
نشان نخواهد داد. کاهش یک یا دو میلیون 
تومانی برخی خودروها در روزهای اخیر نیز به 

سبب رکود بازار است.

عبداللهی در خصوص صحبت های قائم مقام 
سایپا مبنی بر ورود 4۰ هزار خودروی در انبار 
مانده به بازار گفت: ما هم این صحبت ها را 
شنیدیم اما نکته این است که بازار چیزی را 
تا مردم چیزی را حس نکنند  حس نکرد و 
هفته های  در  البته  نمی شود.  ارزان  خودرو 
ضبط  یا  که  ناقص  خودروی  یکسری  اخیر 
نداشتند یا سنسور یا بدون پولکی سه سر، به 
بازار آمده است. اقالمی که تهیه آن به نظر 
نمی آید سخت باشد. وی افزود: به نظر من 
مشکل  بود.  خواهد  ادامه دار  رکود  وضعیت 
این است که برخی آقایان از نماینده مجلس 
صحبتی  یک  روز  هر  معاونانش  و  وزیر  تا 
می کنند و بازار متشنج می شود که اگر آقایان 

این کار انجام ندهند، حداقل بازار ثبات خواهد 
داشت. اما در هر صورت اگر طبق گفته آقایان 
تمام خودروهای ثبت نامی و معوقات تا پایان 
شهریور تحویل داده شود، نهایتا شش تا هفت 
میلیون خودرو ارزان خواهد شد اما هیچ وقت 
پراید زیر 4۰ میلیون تومان نخواهد آمد این 
همان حکایت گران شدن 1۰ میلیونی و ارزان 

شدن ۲ میلیونی است.

پراید به زیر 40 میلیون تومان می رسد؟

پس از آنکه نیروی دریایی انگلیس یک ابرنفتکش 
که حامل نفت ایران به سوریه بود را توقیف کرد، 
آخرین خبرها حکایت از آن دارد که توقیف غیر 
قانونی این نفتکش ایرانی از سوی نیروی دریایی 
بریتانیا در تنگه جبل الطارق، جدا از اعتراض ایران، 
یک مناقشه دیپلماتیک دیگر را هم رقم زده است.

مناقشه اسپانیا و انگلیس
 بر سر نفتکش توقیفی

»جوزف بورل« وزیر خارجه موقت اسپانیا اعالم 
الطارق جبل  در  شده  توقیف  نفتکش   کرد: 

 بر اساس درخواست آمریکا از انگلیس به انجام 
رسید. به گزارش ایسنا، این عملیات که به بهانه 
تحریم های اعمالی علیه سوریه به عنوان مقصد 

محموله نفتی صورت گرفته، ظاهراً بر خالف 
پیش بینی های قبلی، نه در بندر جبل الطارق که 
در آب های سرزمینی اسپانیا صورت گرفته شده و 
اسپانیا در نظر دارد به خاطر انجام این عملیات در 
آب های سرزمینی خود، اعتراض رسمی خود را به 
لندن ارائه دهد. این در حالیست که اسپانیا بر اساس 
“معاهده اوترخت” )قرن 1۸ میالدی( تنها مالکیت 
منطقه جبل الطارق و بندر این منطقه را به بریتانیا 
واگذار کرده بود و هیچگاه از حاکمیت خود بر آب 
های اطراف جبل الطارق انصراف نداده است.

تفنگداران انگلیسی از نفت کش
 توقیفی خارج شدند

نفتکش حامل نفت  توقیف  از  آخرین خبرها 

ایران نیز حاکی از آن است که مقامات جبل 
الطارق از خروج تمامی تفنگداران نیروی دریایی 
انگلیس از نفتکش توقیف شده ایرانی خبر دادند. 
مقام های دولت محلی جبل الطارق می گویند 
از  بریتانیا  دریایی  نیروی  تفنگداران  تمامی 
و  شده اند  خارج  ایرانی  شده  توقیف  نفتکش 
و  پلیس  مأموران  از  گروهی  تنها  هم اکنون 

گمرک در آن حضور دارند.

پاناما در خارج کردن نفتکش  ادعای 
توقیف شده ایران از فهرست ثبت خود

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، در همین رابطه 
مقامات دریانوردی پاناما ادعا کردند نفتکش بزرگ 
ایرانی که توسط نیروی دریایی سلطنتی انگلستان 
در جبل الطارق توقیف شد، از ۲۹ می دیگر در 
فهرست ثبت کشتی های بین المللی این کشور 
قرار نداشته است. نیروی دریایی پاناما اضافه کرد 
پس از هشدارها در مورد این که این کشتی در 
تروریسم مالی شرکت داشته یا با آن ارتباط داشته 
است، از فهرست ثبت کشتی های بین المللی 
خارج شد. گرچه این کشتی پرچم پاناما را دارد 

ولی ایران اعالم کرده مالک آن است.

واکنش رضایی به توقیف
 نفتکش ایرانی توسط انگلیس

در همین حال محسن رضایی در توئیتی نوشت: 
چهل ساله  تاریخ  طول  در  اسالمی  انقالب 
خود، در هیچ معرکه ای آغازگر تنش نبوده، اما 
تعلل  و گردن کشان،  زورگویان  به  پاسخ  در 
نکرده و تردید به دل راه نداده است. انگلیس 
اگر نفتکش ایرانی را رفع توقیف نکند، وظیفه 
دستگاه های مسئول، اقدام متقابل و توقیف یک 
نفتکش انگلیسی است. »فابیان پیکاردو« رئیس 
منطقه جبل الطارق در این خصوص اعالم کرد 
که نفتکش مذکور مظنون به حمل نفت خام 
اعالم  وی  شد.  توقیف  که  بود  سوریه  برای 
کرد: این اقدام در ساعات اولیه روز پنجشنبه 
توسط پلیس جبل الطارق و نهادهای گمرکی 
و با کمک نیروی دریای انگلیس صورت گرفته 
است. دولت جبل الطارق نیز در بیانیه ای اعالم 
کرد که براساس شواهد، نفتکش »گِریس-1« 
)Grace 1( حامل نفت ایران برای تحویل به 
یک پاالیشگاه در سوریه بوده است. بهانه این 
اقدام نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه دولت 

سوریه عنوان شد.

خروج تفنگداران انگلیسی ازنفتکش توقیفی تا مناقشه اسپانیا و بریتانیا
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش چهار شهرستان سربیشه
حوزه ثبتی سربیشه سال یکهزار و سیصد و نود و هشت 

۱- ششدانگ مزرعه بائره محمد مهدی پالک ۶۴۲- اصلی بخش ۴ سربیشه مشتمل بر یک رشته قنات که مبدا آن در اراضی موات 
و مظهرش در مورد ثبت است با متعلقات جنب مزرعه مورد تقاضای ثبت محمد حسن خزاعی در روز ۱۳۹۸/۵/۱۵ ساعت ۸ صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. در روزهای فوق مندرج در این آگهی انجام می گردد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک 
و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند. چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت متقاضی می تواند به اقدامی مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 

را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

تاریخ انتشار: 1398/۴/1۵        محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
کانون بازنشستگان صنعت آب و برق خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(  کانون بازنشستگان صنعت آب و برق خراسان جنوبی راس 
ساعت ۱۰/۳۰ صبح روز چهارشنبه ۹۸/۴/۲۶ در محل مدیریت توزیع برق بیرجند واقع در شهر بیرجند ، 
خیابان بهشتی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند حضور یابد، می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش به دفتر کانون مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع 

را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای می باشد. 
 ضمنا متقاضیان سمت هیئت مدیره و بازرس می توانند حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهی دعوت

به دفتر کانون مراجعه و ضمن ارائه مدارک، فرم ثبت نام را تکمیل نمایند. 
دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- انتخاب هیئت مدیره جدید و بازرس

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی  - نبش 

رجایی 15    0۹155۶1۴۸۸0

مالکین محترم امالک اجاره ای - مدیران محترم شرکت ها- مشمولین ارزش افزوده
 و مشاغل مشمول معامالت فصلی

تکمیل اظهارنامه های مالیات در دفتر پیشخوان خدمات دولت - پاسداران توسط افراد باتجربه
 به صورت صحیح و دقیق وتضمینی صبح و عصر انجام می پذیرد. هر چه سریع تر اقدام فرمایید.

پاسداران،روبروی شعبه تأمین اجتماعی ، ابتدای باهنر غربی، دفتر پیشخوان دولت
 چمنی- 3۲۴۲3۲۴۲                    به تابلوها دقت فرمایید

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی. برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب رمضانی 
پور فرزند حاجی محمد حسین به شماره شناسنامه ۸۵ صادره از بیرجند در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۱۵۰۳ مترمربع 
قسمتی از پالک ۱۶۴۱ فرعی از ۱۱۰۵- اصلی بخش ۲ سربیشه واقع در شهر مود خریداری از وراث مالک رسمی خانم ها حوراء مودی و 
معصومه قالسی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/۴/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/۴/1۵
محمد حسین مصلحی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی. برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۱۳ مورخ ۹۸/۲/۳۱ هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب رمضانی 
پور فرزند حاجی محمد حسین به شماره شناسنامه ۸۵ صادره از بیرجند در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۳۵۹۳ مترمربع 
قسمتی از پالک ۱۶۴۱ فرعی از ۱۱۰۵ - اصلی بخش ۲ سربیشه واقع در شهر مود خریداری از وراث مالک رسمی خانم ها حوراء مودی و 
معصومه قالسی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/۴/1     تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/۴/1۵
محمد حسین مصلحی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه 

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 رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۱۲۹ - ۱۳۹۸/۳/۸ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم مالئی )از محل مالکیت آقای رمضان زحمتی مقدم و خدیجه بهرام پور( فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۱۶ صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸۹۳۵۵۰۵۳ 
در پنج سهم مشاع از هشت سهم از ششدانگ یکباب منزل مخروبه به مساحت ۳۱۸ مترمربع در تمامی پالک ۱۹۱ - اصلی بخش ۱۱ قاین واقع در قاین - کوچه پست - روبروی اداره پست خریداری از ورثه 
مالکین رسمی آقای رمضان زحمتی مقدم و خانم خدیجه بهرام پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/3/3۰     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/۴/1۵          محمد براتی اسدآباد- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاین
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برگزاری آزمون ورودی مدرسه تخصصی امیرالمومنین بیرجند

صداوسیما- هشتمین دوره آزمون ورودی مدرسه تخصصی امیرالمومنین روز گذشته برگزار شد. مدیرمدرسه تخصصی امیرالمومنین بیرجند 
گفت: در این آزمون 60 نفر آقا از استانهای خراسان جنوبی و رضوی شرکت کردند. طیبی با بیان اینکه شرکت کننده ها از استانهای خراسان 

جنوبی و رضوی هستند، افزود: این افراد می توانند در دو رشته علوم و معارف قرآن کریم و کالم اسالمی در این مدرسه ادامه تحصیل دهند.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

 دیوارجدید  پادگان روی حق مردم
حسینی- سوم تیر بود که بخشی از دیوار قدیمی پادگان توسط 
شهرداری تخریب شد و جاوید شهردار بیرجند در همان زمان 
عنوان کرد: دیوار قدیمی پس از احداث دیواری جدید با نمایی 
دیگر به طور کامل تخریب خواهد شد. ساخت دیواری دیگر 
واکنش های بسیاری از سوی شهروندان داشت. طی 3 سال 
گذشته با حساس شدن مردم و رسانه ها نسبت به خشک شدن 
درختان کاج اراضی قدیم پادگان و سهل انگاری مسئوالن در 
رسیدگی به آن ها، پرونده خواسته های مردمی برای بازگشت 
این اراضی به نفع مردم و ایجاد فضایی سبز در قلب شهر باز شد. 
اکنون که پس از این مدت ، شهرداری توانست با طرح احداث 
“باغ ایرانی و میدان اجتماعات” دوباره رضایت مردم را جلب کند، 
اما به گفته برخی شهروندان “دیوار جدید” فقط کار را به نقطه 
اول باز می گرداند. برخی نیز اعتراضاتی درباره عقب نشینی کم 
دیوار جدید و منافات آن با طرح تعریض خیابان ارتش دارند. در 
همین راستا گفتگویی با تقی زاده رئیس شورا به عنوان نماینده 

مردم شهر بیرجند داشتیم.

اجازه کاربری تجاری خطی در
 حاشیه خیابان ارتش را نمی دهیم

وی، در پاسخ به سوال ما درباره این اقدام شهرداری عنوان کرد: 
طی چند سال گذشته توافقاتی با ارتش انجام گرفت تا بخشی 
از مستحدثات مود نیاز خود در شهر همچون بیمارستان بوعلی 
و اماکن مسکونی را در این اراضی حفظ کنند و سایر قسمت 
ها به خارج از شهر منتقل شود. طبیعی است برای قسمتی که 
ارتش ساخت و سازی در آن انجام داده باید تدبیری اندیشید تا 
برای استفاده عموم واگذار شود. به همین دلیل ، شورای شهر 
و شهرداری پیگیر واگذاری این اراضی بود تا الین دوم خیابان 
فعلی ارتش از طریق این اراضی تامین شود به گونه ای که 
درختان حاشیه خیابان، در وسط دو الین قرار بگیرند. وی به 
جلسات با مدیرکل راه و شهرسازی و فرمانده ارتش در شورای 
شهر، اشاره کرد و افزود: جمع بندی این جلسات توافق بر احداث 

باغ ایرانی و میدان اجتماعات بود.
وی با اشاره به این که ارتش مدعی  مالکیت 2 هکتار از این 
اراضی  است، خاطرنشان کرد: این 2 هکتار بین اراضی راه و 
شهرسازی و 04 واقع شده است. با این حال شورا پیگیر است 
تا این 2 هکتار نیز در اختیار شهرداری قرار گیرد از طرفی مسیر 
برای ادامه دو خیابان معلم و عدل نیز از میان اراضی ارتش 
بازگشایی شود.به گفته وی گاهی سخن از تجاری شدن حاشیه 
خیابان ارتش در سمت کانون بازنشستگان می شود اما به هیچ 
عنوان اجازه کاربری های تجاری خطی را در این قسمت به دلیل 

مباحث ترافیکی نخواهیم داد.
رئیس شورای شهر بیرجند از مصوب شورا در دوره چهارم سخن 
گفت و افزود: طبق این مصوب دیوار نباید بیشتر از 200 متر 
باشد و 6 متر نیز عقب نشینی خواهد کرد. البته این میزان عقب 

نشینی کمکی به حل ترافیک نمی کند اما در عبور و مرور مردم 
و زیباسازی بلوار تاثیر بسزایی دارد.

شهرداری مخالف ساخت دیوار جدید/
2 هکتار دردسرساز!

این که احداث دیوار جدید مورد نظر و  بر  تاکید  با  زاده  تقی 
اصرار شهرداری نیست، خاطرنشان کرد: مجموعه فرماندهی 04 
برای حفاظت از حریم خود )شامل 2 هکتار مذکور( اصرار بر 
ساخت دیوار داشت و اعالم کرد اگر خودمان بخواهیم دیوار را 
بسازیم چون بودجه ای نداریم مانند دیوار قبلی خواهیم ساخت، 

ازآنجاییکه شهرداری مخالف حصارکشی همانند قبل که چهره 
شهر را نازیبا می کند، بود قرار شد دیوارکشی جدید را با هر 
ارتفاعی که بخواهد ، همراه با نرده برای حریم بندی انجام دهد. 
به گفته وی هر چند درخواست شهردار این است که دیواری 

نباشد چون مستحدثاتی برای حفاظت باقی نمانده است!
رئیس شورا با بیان این که شورا و شهرداری حتی طرحی نیز 
برای همان 2 هکتار از اراضی ارتش ارائه دادند و قرار شد ارتش 
آن را به مسئوالن باالدستی خود بدهد، اضافه کرد: مجموعه 
ارتش حساسیت هایی برای اراضی خود دارد اما از آنجاییکه 

ثمرات کار برای مردم و جزو منافع عمومی است ، کمک کند تا 
از این بحران چند ساله خارج شویم!

دیوار جدید مطابق طرح تفصیلی
 قدیم است نه جدید!

حسنی صفت از اعضای شورا که از همان ابتدای پیگیری برای 
شناخته شدن مقصران خشک شدن درختان کاج، همراه مردم و 
رسانه ها بود، در این باره عنوان کرد: ارتش طبق توافق سال 84 
، باید بدون چون و چرا، این اراضی را تخلیه می کرد اما اکنون 
مجدد 22 هکتار را از راه و شهرسازی گرفته و خواسته هایشان را 

گسترش می دهند! مسئوالن نیز در قبال این موضع کوتاه می 
آیند!وی به ساخت دیوار جدید اشاره کرد و افزود: می گویند این 
دیوار مطابق طرف تفصیلی شهر است اما نه طرح تفصیلی جدید 
که در حال بازنگری است! در شرایطی که طرح تفصیلی جدید 
برای 10 سال آینده شهر در حال نوشته شدن است چرا برای 
ساخت دیوار عجله می کنند؟! هنگام تخریب دیوار اعالم کردیم 
اگر قرار است بنایی ساخته شود باید عقب نشینی مورد نظر را داشته 
باشد ، پاسخ می دهند پله پله جلو می رویم ولی مگر صبر مردم 
چقدر است و چرا بیهوده خرج می تراشند؟! تمام اعضای شوراها 

در این 5 دوره از تعریض خیابان های مدرس و طالقانی سخن 
گفتند ولی به دلیل هزینه بر بودن تملک ها نتوانستند کاری کنند، 
اکنون زمین خالی پادگان بهترین فرصت برای تعریض خیابان 
ارتش است، اگر منافع مردم مدنظر مسئوالن  باشد بایدمطابق 

طرح تفصیلی جدید شهر برای تعریض اقدام کنند.

حرف و عمل متولیان امر یکی نیست!

حسنی صفت با انتقاد از این که اکنون حرف و عمل متولیان امر 
یکی نیست، اضافه کرد: هنگامی که درخت های کاج خشک 
شد، اعالم کردند این اراضی را برای تامین فضای سبز در اختیار 

شهرداری قرار می دهیم، ولی از طرف دیگر خواستار ساخت 
دیوار هستند. نمایندگان مردم هم زورشان به آن ها می رسد و 
هم کوتاه می آیند. وی با بیان این که نامه ای را خطاب به رئیس 
شورای شهر نوشته و به ایشان تقدیم خواهم کرد، ادامه داد: در 
این نامه آمده است با توجه به مواد 9، 10 و 11 قانون مسکن و 
شهرسازی، این زمین در اختیار دولت است و چون مصالح ملت 
ایجاب می کند خیابان ارتش دوبانده شود از استاندار و مسئوالن 
باالدستی تقاضا دارم این الزام قانونی را اجرا کنند.حسنی صفت  
تصریح کرد: از رسانه ها و مردم تقاضا دارم به این موضوع وارد 

شوند تا خواسته عمومی اجرایی شود و مسئوالن امر در زمان 
حاضر کار ساخت دیوار جدید را متوقف کنند.

از خواسته بحق شهروندان کوتاه نیایید!

در ادامه این گفتگوها تالش کردیم تا با شهردار نیز مصاحبه ای 
داشته باشیم ولی پس از تماس های مکرر، این موضوع امکان 
پذیر نشد.شنیده ها حاکی از این است که فرمانداری نیز نظری 
مبنی بر توقف ساخت دیوار جدید دارد. همچنین در نامه ای مورخ 
10 تیر، فرماندار خطاب به شهردار اعالم کرده است: “درخصوص 
تعریض خیابان ارتش، با عنایت به نامه مدیر کل راه و شهرسازی 
و صراحت نحوه تامین زمین برای زیرساخت های شهری در مواد 
9، 10 و 11، قانون زمین شهری، ترتیبی اتخاذ نمایید تا نسبت به 
ارئه پیشنهاد و تعریف عرض مناسب برای اجرای معبر اشاره شده و 
کاربریهای مناسب با توجه به خدمات و سرانه های مورد نیاز شهر 
بر اساس موازین فنی و کارشناسی پیگیری و اقدام الزم معمول 
و از نتیجه این فرمانداری را مطلع کنید.” همچنین در نامه ای از 
مدیر کل راه و شهرسازی به فرماندار در تاریخ 6 تیر، آمده است : 
در خصوص تقاضای جمعی از معتمدین محلی و اصحاب رسانه 
در ارتباط با اراضی موسوم به پادگان همانگونه که مستحضرید 
مطابق مواد 9و10 قانون زمین شهری و تبصره های آن و از 
تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 مالکیت کلیه 
اراضی متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و سایر موسسات 
دولتی با وزارت راه و شهر سازی بوده و که پس از سفر مقام معظم 
رهبری و هیئت محترم وزیران و انجام توافقات منتج به تصویب 
هیئت وزیران ؛ قریب 1030 اراضی در تصرف ارتش در اختیار راه 
و شهر سازی قرار گرفته و مبالغ قابل توجهی نیز تأدیه شده است 
؛ متعاقبا حسب درخواست ارتش در راستای قانون نحوه انتقال 
پادگانها و تنظیم صورتجلسه سال 1392 ؛ قریب 22 هکتار از 
اراضی محدوده خیابان ارتش و قرنی در اختیار فرماندهی محترم 
ارتش باقیمانده و البته تاکنون اسناد مالکیت اراضی باقیمانده بنام 
سازمان ملی زمین و مسکن صادر نشده است ؛ مضافا اینکه قریب 
2030 هکتار اراضی در دشت خوسف جهت انتقال پادگان نیز به 
فرماندهی ارتش از سوی منابع طبیعی واگذار شده است ؛ علی 
ایحال تقاضای جمعی از معتمدین محلی در راستای تحقق ضوابط 
قانونی و در اختیار گرفتن تمامی اراضی در محدوده شهری بمنظور 
تغییر . کاربری عمومی بمنظور برخورداری عمومی شهروندان 

منجمله فضای سبز شهری و ... اشاره نمودند.
به نظر می رسد پس از سال ها کشمکش بر سر این اراضی 
و خشک شدن 2 هزار و 700 درخت کاج ، اکنون شهروندان 
مستحق رسیدن به خواسته عمومی خود هستند. تعریض بلوار 
ارتش، به خصوص با توجه به ساخت مسکن های 450 هکتاری 
، و تامین فضای سبز قلب شهر، امری ضروری و اجتناب ناپذیر 
است. مردم نیز اکنون از نمایندگان خود و مسئوالن امر انتظار 

دارند در قبال این خواسته های بحق شهروندی کوتاه نیایند. 

رئیس شورای شهربیرجند: شهرداری موافق ساخت دیوار جدید نیست!

 سالم. از شهرداری چه خبر آوا؟ چرا مسئوالن اینقدر 
بی بخار شده اند نه خبری از پروژه عمرانی جدیدی 
است  نه از فعالیت های سابقشان. در یک بازه زمانی 
فعال اما االن که انگار در خوابند. موضوع کسری و 

کمبود بودجه است یا خستگی مسئوالن؟؟
ارسالی به تلگرام آوا
به  خوسف  شرب  مکررآب  قطعی  ادب.  و  سالم  با 
خاطر افت فشار و منبع آب 1000 مترمکعبی ای که 
جوابگوی جمعیت  فعلی شهر نیست تا کنون مشکالت 
است  زده  رقم  مهر  مسکن  ساکنان  برای  را  زیادی 
مسئوالن  اداره آب  پاسخگو باشند و دستگاه های 

نظارتی به داد مردم برسند.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم مسئوالن و قضات عزیز لطفا سرانجام سهامداران 
بالتکلیف شرکت پدیده شاندیز که سالهاست منتظرند و  
سرمایه و زندگی خود را بر باد داده اند را مشخص کنید 

ما چه کار کنیم  یا به کی مراجعه کنیم.
935...859
نزدیک به یک سال از افتتاح روز بازار جدید بیرجند 
با تالش شهردار عزیز و توانمند گذشت. مردم شمال 
شهر برای خرید می روند اما متاسفانه امیدی به ارزانی 
و تنوع محصوالت ندارند چون بیشترین کسبه درهمان 
بازار روز قدیم تجمع می کنند. چرا فرمانداری وادارات 
مربوطه دریکشنبه بازارشدن بازار روز جدید بنا به دالیل 
کوچک و ناچیز کوتاهی و سنگ اندازی می کنند وبیش 
ازصد هزار نفر را از استفاده آن محروم می کنند!؟ چرا 
با وجود چندین هزار جوان بیکاردر بیرجندکه روزبه روز 
دچار انواع آسیب ها می شوند و یا به شهرهای دیگر 
از  کنند!؟  می  کارکوتاهی  دراین  کنند  می  مهاجرت 

مامردم که ترسی ندارند بگید  از خدا بترسند. 
915...368
ام  بازنشست شده  و  سالم من سالها خدمت کرده 
دریافتیم کفاف زندگی ساده ام را نمی کند فرزندم 
می خواد ازدواج کنه بخدا ندارم خانه بخرم و زمین 
اینکه  ندارم دربشرویه هم مثل  زمینی  نداره و  هم 
زمین مکه است مسئوالن هم به فکر نیستن شب 
گریه می کنم که خدایا چه کنم؟ آیا کسی هست 

فریاد بی خانمانه و فقرا را بشنود؟!
ارسالی به تلگرام آوا
سالم  کی و کجا شهرداری برای پیاده روهای طرح 
فرزان اقدام کرده است؟ مسئولی که مدعی است مسکن 
و شهرسازی باید هزینه های طرح را پرداخت کند پس 
چرا برای تملک امالک در مسیر دخالت می کنند؟ در 
ضمن فقط دیوار جلوی ساختمان رو تخریب کرده اند 

و دو طرفش رو بسته اند این اسمش تعریض هست؟ 
ارسالی به تلگرام آوا

نت
نتر

 : ای
س

عک

 جوابیه شرکت برق  استان

در پاسخ به پیامک شهروند محترم در روزنامه مورخ 
98/3/29 در خصوص خاموش بودن نورافکن ها در بلوار 
پیامبر اعظم به اطالع می رساند پروژکتورهای مدنظر 
مربوط به این مدیریت نمی باشد. الزم به ذکر است 
پروژه تقویت روشنایی بلوار پیامبر اعظم حدفاصل میدان 
سپاه تا میدان سفیر امید در سال جاری در دستور کار این 

مدیریت قرار گرفته و در حال انجام می باشد.

آگهی تغییرات شرکت طبس نیروی فاطمی )سهامی خاص( به شماره ثبت 800 و شناسه ملی 10861340218 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/03/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای جهان بخش فاطمی به شماره ملی 0839823975 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای علیرضا فاطمی به شماره ملی 0839913941 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید فاطمی به شماره ملی 
0839926820 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای آقای سعید فاطمی )مدیرعامل( و آقای جهان بخش فاطمی )رئیس 
هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و عادی با امضای آقای سعید فاطمی )مدیرعامل( همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )518142(

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشا ورزی استان خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 2480 و شناسه 
ملی 10360041832 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/05 و مجوز شماره 32195 مورخ 1397/11/30 سازمان 
خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ثبت 
شده به شماره 81046 با شناسه ملی 10101257100 با نمایندگی آقای غالمرضا قوسی حسین آباد به شماره ملی 0652035051 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی ثبت شده به شماره1816 با شناسه ملی 
10360035316 با نمایندگی آقای جواد غریبی با کد ملی 0652382630 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اتحادیه شرکتهای سهامی 
زراعی و تعاونی تولید استان خراسان جنوبی ثبت شده به شماره603 با شناسه ملی 10360020813 با نمایندگی آقای علیرضا نیکوکار با 
کد ملی 0652235883به سمت منشی هیئت مدیره و اتحادیه شرکتهای تعاونی عشایری سامان ثبت شده به شماره 1902 با شناسه ملی 
10360036199 با نمایندگی آقای حسن شهسواری با کد ملی 0859559981و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران ماکیان 
شرق ثبت شده به شماره 1917 با شناسه ملی 10360036340با نمایندگی آقای علی عسکری با کد ملی0651923670به سمت اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 2 - آقای حامد نخعی با شماره ملی 0653181876 به سمت 
مدیر عامل شرکت تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . 3 - کلیه چکها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معامالتی، تجاری و تعهدآور با 
امضای ثابت مدیر عامل و امضای رئیس هیئت مدیره با مهر صندوق و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت 

مدیره معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیر عامل و مهر صندوق معتبر است. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )518602(

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان بانک کشاورزی خراسان جنوبی شرکت تعاونی به شماره ثبت 1413 و شناسه ملی 10360031312 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/03/20 و به موجب نامه شماره 14916مورخ 1398/3/21- اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - پس از گزارش بازرس صورت های مالی سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت 
2- آقای مجید موحدی به شماره ملی 0651781175 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین زمانی به شماره ملی 5239879397 

به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )520105(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و پرورش گاو شیری دشت خاکستری )سهامی خاص( به شماره ثبت 1574 و شناسه ملی 10360032902 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان نجفعلی بهدانی به شماره ملی 0652465234 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جواد بهدانی به شماره ملی 0651890233 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی بهدانی 
به شماره ملی 0651949289 به عنوان منشی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و اوراق عادی با امضای آقای نجف علی بهدانی )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )520106(

تاسیس شرکت جادوی کویر بیرجند )با مسئولیت محدود( در تاریخ 1398/03/27 به شماره ثبت 5987 به شناسه ملی 14008402080 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: فعالیت در زمینه بازرگانی 
و تجارت تولیدات و محصوالت کشاورزی، صنعتی و بومی استان خراسان جنوبی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، کارگران 
، کوچه نرجس 5]شعبانیه 3[ ، بلوار شعبانیه ، پالک 133 ، طبقه اول کدپستی 9716995194 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمود حاجی به شماره ملی 0650994779 دارنده 300000 ریال 
سهم الشرکه و خانم حمیده حاجی به شماره ملی 0650995279 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه و آقای مجید حاجی به شماره ملی 
0653100426 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره آقای محمود حاجی به شماره ملی 0650994779 به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود، خانم حمیده حاجی به شماره ملی 0650995279 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود، آقای مجید 
حاجی به شماره ملی 0653100426 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق بهادار با امضای مجید حاجی )رئیس هیئت مدیره( و اوراق عادی و اداری با امضای محمود حاجی 
)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی 

های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )518573(

آگهی تغییرات شرکت مشاهیر طاق بستان )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 5018 و شناسه ملی 14003979366 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/02/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مهدی جاللی به شماره ملی0652978894 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و خانم بتول شاهزهی به شماره ملی 0653103220 نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی با امضای آقای مهدی جاللی )رئیس هیئت مدیره( و 

مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )516891(

آگهی تغییرات شرکت مشاهیر طاق بستان )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 5018 و شناسه ملی 14003979366 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - تعداد اعضای هیئت مدیره از 4 نفر به 2 یا 3 یا 4 نفر تغییر 
یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید : شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از 2 یا 3 یا 4 نفر عضو که بوسیله مجمع 

عمومی عادی از بین شرکاء یا خارج از شرکاء انتخاب می شوند اداره خواهند شد مدیران کال یا بعضا قابل عزل می باشند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )516892(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی عرضه و نگهداری دام گستران طلوع باقران به شماره ثبت 5583 و شناسه ملی 14006858292 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای علی اکبرغالمی به شماره ملی 5639389011 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی قاسمی به شماره ملی 5630010441 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی رستگارپور به 
شماره ملی 0652112765 به سمت منشی هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 2 - کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور 
بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای علی اکبرغالمی )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب آقای علی اکبرغالمی، با امضای 
آقای مهدی قاسمی )نایب رئیس هیئت مدیره( به اتفاق آقای مهدی رستگارپور )مدیرعامل( و مهر تعاونی معتبر است و اوراق عادی و نامه 

ها با امضای آقای مهدی رستگارپور )مدیرعامل( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )517354(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کویر گستر باقران به شماره ثبت 4733 و شناسه ملی 10360062243 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1393/06/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- صورت های مالی سال 92 شرکت مورد تصویب قرار 
گرفت . 2- آقای سید علیرضا قدسی زاده آذرمی به شماره ملی 0939785862 به عنوان بازرس اصلی و آقای حامد دستجردی به شماره 

ملی 0651874424 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )518141(

تاسیس شرکت جادوی کویر بیرجند )با مسئولیت محدود( درتاریخ 1398/03/27 به شماره ثبت 5987 به شناسه ملی 14008402080 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: فعالیت در زمینه 
بازرگانی و تجارت تولیدات و محصوالت کشاورزی، صنعتی و بومی استان خراسان جنوبی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، 
کارگران ، کوچه نرجس 5]شعبانیه 3[ ، بلوار شعبانیه ، پالک 133 ، طبقه اول کدپستی 9716995194 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمود حاجی به شماره ملی 0650994779 دارنده 300000 
ریال سهم الشرکه خانم حمیده حاجی به شماره ملی 0650995279 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه و آقای مجید حاجی به شماره 
ملی 0653100426 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: آقای محمود حاجی به شماره ملی 0650994779 به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و خانم حمیده حاجی به شماره ملی 0650995279 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و آقای مجید 
حاجی به شماره ملی 0653100426 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق بهادار با امضای مجید حاجی )رئیس هیئت مدیره( و اوراق عادی و اداری با امضای محمود حاجی 
)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی 

های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )518574(

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی 3۰ هـزار تومـان

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

حسب محتویات پرونده های ذیل الذکر آقای محمد یوسفی فرزند حسنقلی در پنج پرونده به کالسه های 1- در پرونده 8909985619300120 
)له حسن بنی اسدی( با توجه به محاسبه پیش قسط و اقساط معوق که مجموعا تا پایان خرداد ماه سال 1398 مبلغ 70/000/000  ریال معوق شده 
است 2- در پرونده 8909985619300125 )له علی رضایی نصر آباد( با توجه به محاسبه پیش قسط و اقساط معوق که مجموعا تا پایان خرداد ماه سال 
1398 مبلغ80/000/000 ریال معوق شده است 3- در پرونده 8909985619300108 )له محمدرضا عباسی( با توجه به محاسبه پیش قسط و اقساط 
معوق که مجموعا تا پایان خرداد ماه سال 1398 مبلغ 103/000/000 ریال معوق شده است 4- در پرونده 9609985619300139 )له عبدالعلی غالمی( 
با توجه به محاسبه پیش قسط و اقساط معوق که مجموعا تا پایان خرداد ماه سال 1398 مبلغ 252/000/000 ریال معوق شده است 5- در پرونده 
9009985619300005 )له محمد مصطفی موذن( با توجه به محاسبه پیش قسط و اقساط معوق که مجموعا تا پایان خرداد ماه سال 1398 مبلغ 
180/000/000 ریال معوق شده است به پرداخت مقادیری وجه )پیش قسط و اقساط معوق( به شرح فوق، در حق نامبردگان محکوم است، در این راستا 
شخص ثالث آقای حسنقلی یوسفی طی دو مرحله مجموعا 14 ساعت آب )در هر مرحله 7 ساعت آب( واقع در خوسف مزرعه حسن آباد در قبال محکومیت 
محکوم علیه محمد یوسفی به میزان پیش قسط و اقساط معوق تا پایان خرداد ماه 1398، تعرفه که از طریق کالنتری توقیف و قرار ارجاع به کارشناس 
صادر که پس از وصول نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ گردیده و با توجه به عدم اعتراض قطعیت یافته است. حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
در امور کشاورزی و منابع طبیعی، محل چاه موتور در خوسف محله سر پرچ است با دبی آب دو و پانزده لیتر در ثانیه با کیفیت قابل شرب و زراعت برقی و 
دارای استخر ذخیره آب با موقعیت مکانی مناسب در محدوده شهر و جاده آسفالته مهدیه به خوسف با پروانه بهره برداری 161303/ 9710081 که به نام 
حسنقلی یوسفی تا تاریخ 1398/9/26 تمدید شده است و بر مدار 12/5 شبانه روز فعال می باشد براساس بررسی های صورت گرفته با توجه به موقعیت خوب 
چاه و نزدیکی چاه به جاده آسفالته و شهر خوسف هر ساعت آب از چاه مذکور به مبلغ 68/000/000  ریال تعیین و ارزیابی شده است از طریق مزایده در 
مورخ 1398/5/6 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف به فروش گذاشته شده است قیمت پایه از بهای ارزیابی شروع 
و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 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 که پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، انتقال مالکیت صورت 
خواهد گرفت در غیر این صورت مبلغ 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد و هزینه 

های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
 مهدی اسماعیلی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف



موفقیت و انرژی

رفتار با همسر

براي رسیدن به هدف تان جّدي باشید
 و اصالً آن را آسان نگیرید

جّدي بودن یک خصوصیت فوق العاده الزم است و 
الزم است برخی مواقع به خودمان قول های جدی 
 بدهیم! خیلي جالب است برخی از آدم ها به خودشان  
ای می دهند که حقیقتا جای  قول های مسخره 
افسوس دارد. مثال من تا روزی که زنده باشم با فالن 
فرد حرف نخواهم زد! شما در صورتی که اینطور جدی 
 به خود و قول تان پا برجا هستید پس بیایید از این

قول ها براي پیروز شدن به خودتان دهید. قول های 
ما خالصه شده اند براي کینه توزی و تالفی کردن. 
به  و  ثروت خواهید رسید  به  بیایید قول دهید که 

سایرین هم کمک خواهید کرد.
 براي هدف تان جّدي باشید و بگویید که تنها مرگ 

باید مرا از هدفم دور کند.

رفتارهای مناسب و الزم  با همسر

عشق و عالقه   نسبت به همسرتان را بروز دهید، به او 
اظهار عالقه کنید و خودتان را مشتاق نشان دهید. هر 
روز به او بگویید چقدر دوستش دارید. هنگامی که در 
جایی هستید که نمی توانید آشکارا ابراز عالقه کنید، به 

او نگاه کرده و لبخند گرمی نثارش کنید.
همسری مهربان و دلسوز باشید: مهربان باشید و در تمام 
مواقع با او اظهار همدردی کرده و درکش کنید. خانم ها 
عاشق مردهایی هستند که دلسوز و مهربان بوده و قلبًا 

برایشان ارزش و اهمیت قائل باشند.
ثابت کنید همسرتان برایتان ارزش دارد: او دوست دارد 
که شوهرش هرچند وقت یکبار به او بگوید که تا چه 
حد برایش مهم است و این امر را در رفتارهایش نیز به 
او ثابت کند! بی دلیل به او گل، کادو، کارت هدیه بدهید، 
به او زنگ بزنید و یا زمانی که خانه نیست پیامی عاشقانه 
برایش بگذارید. به هر حال هر کار کوچکی که فکرش 
را می کنید انجام دهید تا او متوجه شود که شما برایش 

اهمیت قائل هستید.
مناسبت ها را فراموش نکنید: هیچ موقع روز تولد، سال 
نو، روز مادر را فراموش نکنید حتی اگر سال ها از زندگی 

مشترک تان می گذرد. 
همسرتان را سوپرایز کنید: خانم ها عاشق این هستند 
که طرف مقابل آنها را سورپرایز کند. احتما الزم نیست 
با هدیه گرانقیمت او را سوپرایز کنید. همین که کاری 
کنید او را خوشحال کند و این کار را از صمیم قلب انجام 

دهید، کافیست.
مودب باشید: مودب باشید و از او تمجید کنید. خانم 
ها دوست دارند شما از واژه های “لطفاً”  “ببخشید”، 
“قول می دهم” و “متشکرم” استفاده نمایید. از او به 
خاطر تمام کارهایی که برایتان انجام می دهد تشکر 

کنید.

پوشاندن چشم ها با کف دست
 برای آرامش دادن به آنها

پوشاندن چشم ها با کف دست راهی مناسب برای 
مسدود کردن نور به چشم و آرامش دادن به چشم ها 
است. پس از یک روز طوالنی، چشم ها که به طور حتم 

به دلیل تمرکز و مشاهده بسیار، خسته شده اند به یک 
استراحت نیاز دارند.  نفس عمیقی بکشید و آرام باشید. 
آرنج خود را روی یک میز بگذارید. حال چشمان خود را 
ببندید. هر دو چشم را با کف دست ها ببندید. اطمینان 
حاصل کنید که با دستان خود به چشم های خود فشار 

وارد نمی کنید. 

مصرف خودسرانه داروهای
 آرام  بخش، ممنوع

زندگی با استرس و انواع نگرانی ها همراه است و به 
همین دلیل بسیاری از افراد برای رفع نگرانی ها و 
استرس های خود اقدام به مصرف خودسرانه داروهای 

آرام بخش می کنند.
آثار  آرام بخش می تواند  داروهای  مصرف خودسرانه 
این  متأسفانه مصرف  بگذارد.  بر روی حافظه  سوء 
داروها می تواند سبب تحریک مغز شده و عوارض 
جانبی بر روی مغز و قلب بگذارد. داروهای آرام بخش 

بیماری های روانی را نیز تشدید می کند.    

بهترین مواد غذایی برای 
کاهش هورمون استرس

پرتقال سطح هورمون های  در  ویتامین ث موجود 
استرس را مهار می کند و منجر به تقویت سیستم ایمنی 
بدن می شود. خوردن کرفس یا هویج به دفع تنش های 

استرسی کمک فراوانی می کند. اسیدهای چرب امگا ۳ 
موجود در ماهی های چرب می تواند منجر به جلوگیری 
از افزایش هورمون های استرس شود. پسته سرشار از 
چربی های سالم است. خوردن روزانه تعداد انگشت 
شماری پسته، به کاهش کلسترول کمک می کند و در 

برابر اثرات استرس محافظت ایجاد می کند.

اختاللی که زنگ خطر سیروز کبدی 
است

سیروز، التهاب شدید کبدی است که بیشتر با مصرف 
بیش از حد الکل، مصرف برخی دارو ها و هنگام تشکیل 
کبد چرب بروز پیدا می کند. بیماری با اختالل در کارکرد 

کبد اجازه نمی دهد این عضو مهم از عهده وظیفه خود 
یعنی دفع ضایعات خون برآید. عالئم سیروز کبدی: 
خستگی، کاهش وزن، تحلیل رفتن عضالت، کاهش 
اشتها، حالت تهوع و استفراغ است. تمام این موارد با 
تغییر ویژگی های شخصیتی، اختالالت خوابی، گیجی 

و دشواری در تمرکز فرد ظاهر خواهد شد.

۱۰ دقیقه شنا در دریا خطر ابتال به بیماری 
پوستی  را افزایش می دهد

افراد ممکن است فقط  با 10 دقیقه شنا کردن در دریا 
دچار بیماری های پوستی شوند. اگر چه بیشتر عفونت 
هایی که از طریق شنا در دریا به بدن وارد می شود به 

 دلیل آلودگی آب به مدفوع است، اما باکتری های دریا
بر  که  تاثیراتی  طریق  از  توانند  می  کلی  طور  به 
میکروبیوم پوست می گذارند، احتمال بروز بیماری 
را بیشتر کنند. پوست انسان نقش مهمی در عملکرد 
سیستم ایمنی بدن، بیماری های موضعی و عفونت 

ها دارد.

همچنان که کالری غذاها اهمیت دارد، کیفیت و کمیت وعده ها نیز مهم اند. برخی افراد در صورت کنترل میزان غذاخوردن 
کاهش وزن پیدا می کنند، از سوی دیگر عده ای باید کیفیت غذاهای خود را باال ببرند. برخی محققان از اصطالح ته بندی 
استفاده می کنند و در واقع به غذایی اشاره دارند که قبل از وعده غذایی اصلی باید مصرف کنیم. می تواند چند دقیقه قبل از 
غذا باشد. پروتئین ها معمول ترین ته بندی ها هستند.محققان نشان داده اند افرادی که در رژیم غذایی خود پیش از خوردن 
قند ها، چربی و پروتئین را در دستور کار خود قرار می دهند، در مقایسه با سایر افرادی که چنین نمی کنند، توده چربی 
بیشتری از دست می دهند. همان طور که می دانید، افراد دیابتی توانایی سوزاندن قند را ندارند.افرادی که پیش از خوردن 
گوشت یا برنج سبزی مصرف می کنند، میزان پایین تری  قند خون دارند و تغییرات مثبتی در هورمون های گرسنگی شان 

ایجاد  می شود.

برخی اشتباهات خیلی ساده حین آشپزی می  تواند تالش  هایتان را برای رسیدن به اهداف کاهش وزن به باد دهد.
اجتناب از اندازه گیری چربی ها: شما حین آشپزی باید بدانید چه میزان چربی مصرف می  کنید. برای مثال وقتی سبزیجات 
را سرخ می  کنید، خیلی راحت می  توان مقداری روغن به آن افزود. در واقع روغن باعث جریان داشتن بهتر گرما و طعم 
سبزیجات می شود. اگر مراقب نباشید، ممکن است سبزیجات شما به غذایی سرشار از کالری تبدیل شود. یک قاشق 
روغن زیتون حاوی 120 کالری است. به طور تصادفی افزودن دو قاشق از آن حدود 240 کالری به غذای شما می  افزاید. 
مصرف میان وعده حین پخت غذا: خوردن میان  وعده هنگام پخت و پز رژیم غذایی  تان را به هم می  زند. برای درست 
کردن یک غذای خوب، چشیدن مزه آن اهمیت فراوانی دارد، اما اگر گرسنگی به شما فشار آورد و وادارتان کرد تا چیزی 

بخورید، از این فرصت استفاده کنید و به  جای این کار آب بنوشید.

روش  های غلط آشپزی که شما را چاق می کندلطفا این غذاها را پشت سر هم نخورید!

دوران بعد از کنکور دورانی پر استرس محسوب مي شود؛ 
به ویژه درصورتی که ندانید نتایج این آزمون چه خواهد شد 
و تا مشخص شدن نتایج، حس بال تکلیفی خواهید داشت؛ 
ولی باید بدانید که مهم نیست کنکور را چطور پشت سر 
به شما  استرس هیچ کمکی  مرحله،  این  در  اید،  گذاشته 
نمي کند؛ اما صحبت کردن در این مورد، بسیار آسان تر از 

عمل کردن به آن است.
دوران هاي  ترین  تنش  پر  از  یکی  معمواًل  کنکور  دوران 
از  زیادی  حجم  سپردن  خاطر  به  مطمئنا  است.  زندگی 
اطالعات و گوشزد کردن مداوم اطرافیان در خصوص مهم 

بودن این آزمون و تأثیر آن بر آینده شما، استرس زیادی را 
به شما وارد کرده است.

بدانید  اید،  گذاشته  سر  پشت  را  آزمون  این  که  حال 
دورانی  خود  نیز  بمانید  نتایج  انتظار  در  باید  که  دورانی 
شوید  قبول  چه  که  این  شود؛  مي  محسوب  استرس  پر 
پس  و  آزمون  از  قبل  های  استرس  نشوید  قبول  چه  و 
انتخاب  از  قبل  و  رشته  انتخاب  از  پس  و  آزمون  از 
کمکی اصاًل  درکنکور  شما  قبولی  به  فقط   نه    رشته  

نمی کند بلکه یقینا در قبول نشدن تان مؤثر است. شما چه 
استرس داشته باشید چه استرس نداشته باشید اتفاقی که 

باید بیفتد، می افتد. پس مضطرب نباشید تا نخست این که 
با فکر راحت روزها را سپری کنید و روزگارتان را به خود و 

خانواده خود تلخ نکنید. 
شما  حافظه  از  سنگینی  حجم  نگرانی  و  استرس  که  این 
را اشغال مي کند و بازده ذهني شما را کاهش مي دهد، 
پس یادگیری شما را مشکل مي کند . در صورتی که دل 
تان می خواهد قبول شوید راهش این است که مضطرب 
نباشید و راه های مبارزه با استرس و نگرانی را در خودتان 

تقویت کنید.

کارهایی که بعد از کنکور می توان انجام داد

آیه روز

خدا کسانی را که ایمان آورده  اند در زندگی دنیا و در آخرت با سخن استوار ثابت می  گرداند و ستمگران را بی  راه 
می  گذارد و خدا هر چه بخواهد انجام می  دهد. )سوره ابراهیم/ آیه ۳۷(

سخن روز

راز پیشرفت در آغاز کردن است. راز آغاز کردن در آن است که وظایف سخت و پیچیده خود را به وظایف کوچکی 
که قابل مدیریت کردن باشند، بشکنید و سپس از نخستین آنها آغاز کنید. )مارک تواین(
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افقی: 1- یکی از شهرهای استان 
شهر  زرین  آن  مرکز  که  اصفهان 
است - حرکتی در کاراته 2- جرات 
و توان داشتن - زادگاه نیما - قسمت 
ملودیک اپرا ۳- عدسی - شهری 
در استان گیالن - مارکی بر خودرو 
سنگین 4- سکسه - از جانوران تک 
یاخته ای - بد کار - تلخ ، شمار 5- 
وقت و هنگام - پشیمان - گل دندان 
6- مرتعش - پادگان - تکیه کالم 
خودستا ۷- آفریده شدگان - نوبت 
بازی - سکوی شیرجه 8- رودی در 
فرانسه - مفصل شناسی - هرگز نه 
9- ناامید - خاک گور - حرکتی در 
جودو 10- اهلی، مطیع - خبرگذاری 
انگلیس - مهمانی ازدواج و بعضی  
مراسم دیگر 11- تفریق - جزیره - 
آکنده و پر 12- رود اروپایی - آتشگیر 
- زمین هموار - بلی در مکالمه 1۳- 
فکر و اندیشه - آماده و فراهم - بنده 
را از آن کالهی نیست 14- ماه تمام 
- ظرف - از نیروهای سه گانه ارتش 
»پرل.س.باک«  از  اثری   -15
خانم نویسنده آمریکایی - حرکتی 

دیگر در کاراته 

عمودی: 1- نام شبی که در آن 
امیرالمومنین  میان  سختی  جنگ 
منزل   - شد  واقع  معاویه  سپاه  و 
بدون  نشناس -  بزرگ 2- نمک 
دیوار -  پیشتاز ۳-  امنیت - عدد 
مقابل - کشوری در آسیا - اسفنج 
ای  میوه   - یازده!   -4 مصنوعی 
ژاپنی  شعر   - ویتامین  از  سرشار 
 - آتش   - شمشیر  غالف   -5
دوری از مسابقه 6- سمت راست 
- قطار زیر زمینی- شکوفه است 
حروف  از   - چوپان   - جامه   -۷
یونانی 8- صدای ناراحتی خانمانه! 

- خرید و فروش،معامله - از حبوب 
9- ضمیر فرانسوی - تفنگ سر پر 
قدیمی - لقب هندو 10- سرزمین 
باستانی - موزه پاریس - یار قفل 
11- از مرکبات - مقر صلیب سرخ 
بین المللی - محافظین ویژه 12- 
نصرت و مدد - چای تلخ - تصدیق 
آلمانی 1۳- در رهن بودن - روکار 
ساختمان - کاهگل - از زندان های 
مسعود سعد 14- افزونی و برکت 
- مرکز فیلیپین - جنس بعضی از 
ظروف آشپزخانه 15- یاری دهنده 

- پایتخت اروگوئه
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رزیلسوباکناشن5
یرتشمازناهنخ6
ماهکبانجلهیر7
افههبمدعکا8
کتکویقدتداهش9
ینایامنهتسجخ۱۰
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یمهیکیررتنل۱3
سبلاوسسوهلبا۱4
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قابـل توجـه همشهریـان گرامـی 
 سبک سازی و ایمن سازی ساختمان در مقابل زلزله

 با سنگدانه های پرلیت سبکترین پوکه در کشور 
 جهت کف سازی و شیب بندی ساختمان / بدون نیاز به شن و ماسه، عایق صوتی و حرارتی

وزن مخصوص در هر مترمکعب فقط 120 الی 130 کیلوگرم 
 حمل در کیسه های 12 کیلویی و با قیمتی مناسب

 نبش غفاری 33، مصالح ساختمانی غدیر   شماره تماس 09151604113 -  32344088

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

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

۰9۱596۱858۱ 
فاروقـی

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

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

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

تخریب و بازسازی ساختمان
09157203117  -09155614365

ساخت ، سرویس ، تعمیر ، بازسازی 
انواع تابلوهای حروف برجسته ، چلنیوم ، 

L.E.D و فلکس

با بیش از نیم قرن تجربه کـاری 
با مجوز از اتحادیه تابلوسازان و خطاطان

آدرس: خیابان شهدا - شهدا 3
3223۰25۱ - ۰9۱5۱6۱4287- ۰99۰486997۱ 

اتبلوسازی عابدپور

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

۱ د
۰۰ ) مدرن برتر(

برگ سبز خودروی هاچ بک 111 به شماره پالک 
418 ب 89 ایران 74 به نام مهران فرامرزی 

قلعه نوی به شماره ملی 0740326422 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

یک راننده کمپرسی پایه یک جهت کار در 
سطح استان با حقوق و مزایای قانون کار و بیمه 

نیازمندیم.     09157213545

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه
قورمه سبزی شنبه هر هفته 

بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

عسل طبیعی باقران بیرجند از تولید به مصرف
با تخفیف ویژه      مفتح 29 - پالک 68      09157239611

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

آموزشگاه مروارید شرق ترم تابستانی ثبت نام می کند:
- دوره های حسابداری پیشرفته )خاص بازار کار(

- آموزش نرم افزار هلو
- آموزش تایپ اصولی 10 انگشتی )فارسی و التین(
ICDL کاربر فتوشاپ - کاربر ایندیزاین - کاربر -

تلفن: 32227164 - 09307901882

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

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

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-32422449
شماره تماس: 0915361۷611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد
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خبرویژه

اخبار کوتاه

رشد 242 درصدی پرونده های 
جرائم مالی حاصل طمع مردم

حسینی- رئیس پلیس فتای استان از رشد 242 درصدی 
تعداد پرونده های جرائم مالی طی 3 ماه ابتدای امسال 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت: از 
نظر مبلغ ریالی نیز با حدود 12 میلیارد ریال، 224 درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. سرهنگ 
محمدپور در گفتگو با آوا، علت رشد پرونده های این 
حوزه را، ترفندهای جدید کالهبرداران همچون ارائه 
کاال و خدمات با قیمت پایین تر و طمع هم استانی ها 
دانست و گفت: سطح اطالع رسانی ها افزایش داشته و 
مردم آگاه به شیوه های کالهبرداری هستند اما باز هم 
شاهد این گونه پرونده ها هستیم. وی با بیان این که از 
ابتدای سال تا انتهای خرداد، کشف پرونده های فضای 
مجازی 174 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته 
است، خاطرنشان کرد: بیشترین جرائم فضای سایبری 
، جرائم مالی شامل پرونده های کالهبرداری یارانه 
ای و برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب هستند 
که 84 درصد ازتمام پرونده ها را تشکیل می دهند. 
به گفته وی  مزاحمت های اینترنتی، هتک حیثیت 
و نشر اکاذیب و هک سامانه ها در رتبه های بعدی 
جرائم سایبری استان قرار دارند. رئیس پلیس فتا در 
ادامه ، در پاسخ به علت طوالنی بودن روند پیگیری 
جرائم فضای مجازی عنوان کرد: مسلما روند رسیدگی 
به یک پرونده قضایی مراحلی دارد که بایستی کامل 
و دقیق انجام پذیرد ، که در بیشترپرونده های وارده 
به پلیس فتای استان ، زمان رسیدگی زودتر از موعد 
مقرر پیش بینی شده و در مقررات و دستورات مقام 
قضایی نیز می باشد . اگر هم مورد نادری منجر به 
اطاله دادرسی و رسیدگی شده، مربوط به زمان پاسخ 
استعالمات مراجع برون سازمانی است. برای مثال 
یکی از همکاران ما برای شناسایی یک کالهبردار 
در پرونده ای ، 320 استعالم گرفت! جواب گرفتن 
از مراکز گوناگون موجب زمان بر شدن پرونده ها می 
شود. محمدپور، درباره تاکسی های اینترنتی نیز عنوان 
کرد: در این حوزه اقدام مجرمانه ای نداشتیم فقط یک 

مورد نارضایتی بوده که به اماکن اعالم شده است.
با توجه به گستردگی فضای مجازی و انتشار اطالعات 
و اخبار گوناگون از وی درباره نحوه نظارت بر خبرگزاری 
ها پرسیدیم که پاسخ داد: چنانچه اخبار کذبی منتشر یا 
موجب تشویش افکار عمومی شود ، چون اقدام مجرمانه 
است برخورد می کنیم. تاکنون نیز برخوردهایی در حوزه 
خبرگزاری های معتبر و چه غیر معتبر در استان داشتیم 
و پرونده نیز برای بررسی مقام قضایی ارسال شده است. 
در صورت ارتکاب مجدد جرم، قطعا با نظر مقام قضایی 
از باب تشدید مجازات هستند. . ) خوانندگان ارجمند می 
 توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

سندتوسعهاشتغالخراسانجنوبیبازنگریمیشود

کالهبرداری33میلیونتومانیبا“خریدجزوه”!

ورودکاروانخدامرضویبهخراسانجنوبی

طرح های آستان قدس  جدی  تر دنبال شود

مدیرعامل جمعیت جوانان سرزمین خورشید گفت: 
همزمان با نخستین روز از دهه کرامت خدام بارگاه 

منور ثامن الحجج)ع( وارد خراسان جنوبی شدند.
به گزارش ایسنا،عرب زاده اظهار کرد: کاروان خدام 
رضوی در بدو ورود خود وارد شهر خضری دشت 
مسئوالن  و  مردم  استقبال  مورد  و  شده  بیاض 
شهرستانی قرار گرفتند. وی افزود: جشن روز دختر 
و جشن آغاز دهه کرامت در مجتمع بین راهی شهر 
خضری و دیدار با امام جمعه و مسئوالن شهرستانی 
از جمله برنامه های خدام رضوی در این شهر است.

روز  برنامه های  ادامه  در  کرد:  تصریح  عرب زاده 
قاین  وارد شهر  کاروان خدام رضوی  نیز  نخست 
شدند و دیار طالی سرخ را به عطر و بوی پرچم 
امام رضا)ع( معطر کردند  و خدام با مرثیه سرایی در 
وصف امام هشتم دل عاشقان را به سمت پنجره 
فوالد گره زدند . وی ادامه داد: دیدار با امام جمعه، 
حضور در زندان، جشن روز دختر، دیدار و عیادت از 
بیماران بیمارستان و جشن دهه کرامت و حضور در 
نماز جمعه از جمله برنامه های کاروان خدام رضوی 
در شهرستان قاین بود. عرب زاده خاطرنشان کرد: 

گروه یک کاروان بارگاه ثامن الحجج)ع( عالوه بر 
قاین در شهرستان های زیرکوه، درمیان، نهبندان، 
سربیشه و خوسف و بیرجند حضور پیدا می کنند و 
گروه دو کاروان خدام رضوی نیز در شهرستان های 
سرایان، بشرویه، فردوس و طبس حضور می یابند. 
وی با بیان اینکه کاروان خدام رضوی روز دوشنبه 
17 تیر با نماینده ولی فقیه  دیدار می کنند، یادآور شد: 
جشن محوری زیر سایه خورشید با حضور باشکوه 
مردم روز چهارشنبه 1۹ تیرساعت 17:30 در آستان 

مقدس امامزادگان باقریه)ع( بیرجند برگزار می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: سند 
توسعه اشتغال استان در برنامه پنجم نوشته شده 

است و با توجه به وضع موجود تا پایان نیمه اول 
امسال با همکاری و مشارکت بخش خصوصی و 
دولتی بازنگری می شود. به گزارش ایرنا، پورعیسی 
در نشستی که روز پنجشنبه به منظور بهره گیری 
دستگاه های  اشتغالزایی  تجربیات طرح های  از 
اجرایی در سازمان مدیریت و برنامه های ریزی 
برگزار شد افزود: برای بازنگری سند توسعه اشتغال 
استان از تجربیات دستگاه های اجرایی و بخش 
خصوصی استفاده می شود. وی بیان کرد: در این 

زمینه به صورت هفته ای نشست مذکور با حضور 
مجریان اشتغال دستگاه های اجرایی استان برگزار 
می شود تا تجربیات خود را در سال های گذشته 
اعالم کنند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
با تاکید بر لزوم هم افزایی دستگاه های اجرایی در 
زمینه اشتغال عنوان کرد: با همکاری و هم افزایی 
دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی می توان 
مسایل و مشکالت مربوط به اشتغال را رفع کرد 
و راهکارها و برنامه های جدید ارائه داد. وی ادامه 

داد: همچنین برگزاری اینگونه نشست ها سبب 
ذیربط،  های  دستگاه  اطالعات  سطح  ارتقای 
برای  از ظرفیت های گوناگون و متنوع  استفاده 

ایجاد اشتغال بهتر و پایدارتر می شود.
پایدار  اشتغال  تسهیالت  پارسال  گفت:  پورعیسی 
روستایی و عشایری از محل صندوق توسعه ملی 
در اختیار استان ها قرار گرفت اما امسال هنوز این 
اعتبار ابالغ یا اختصاص نیافته است. در این نشست  
راهبرد معیشت و اشتغالزایی روستاهای هدف پروژه 

بین المللی ترسیب کربن در استان توسط مجری و 
مشاور این طرح به تفصیل بیان شد و دستگاه های 
اجرایی انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود را در ارتباط 

با مطالعات انجام شده بیان کردند.
گفتنی است نشست روز پنجشنبه با 2 دستور کار ارائه 
روش ها، مدل ها و رویکردهای اشتغالزایی روستایی 
متناسب با ساختار جوامع محلی و ارائه اسناد راهب 
معیشت و اشتغالزایی روستاهای هدف پروژه ترسیب 

کربن در استان برگزار شد.

از  جنوبی  خراسان  فتای  پلیس  رئیس  حسینی- 
کشف پرونده کالهبرداری 330 میلیون ریالی سخن 
گفت و  عنوان کرد: یکی از شهروندان با در دست 
داشتن مرجوعه قضایی از سوی دادسرا با موضوع 
برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب بانکی به پلیس 
فتا استان مراجعه و اظهارات وی توسط کارشناسان  
این  درباره  اخذ گردید. سرهنگ محمدپور  پلیس 
پرونده توضیح داد: طبق اظهارات شاکی، مبلغ 330 
میلیون ریال در دو قسمت از حساب وی برداشت 

شده بود. پس از پیگیری ها مشخص گردید فردی 
اقدام به هک پیج اینستاگرام دختر خواهر شاکی کرده 
و سپس لینک درگاه پرداخت جعلی تحت عنوان 
“خرید جزوه” را برای شاکی ارسال کرده است. از 
آنجایی که شاکی قبال سابقه ی پرداخت اینترنتی 
برای صاحب پیج را داشته است لینک را باز کرده و 
جزوه ای به مبلغ 2 هزار تومان برای وی خریداری 
می کند که با پیام “تراکنش ناموفق بود” رو به رو 
می شود و اطالعات کارت بانکی وی لو می رود. با 

پیگیری های کارشناسان این پلیس مشخص گردید 
مبلغ 30 میلیون ریال از حساب شاکی کارت به 
کارت شده و مبلغ 300 میلیون ریال هم از فروشگاه 
اینترنتی خرید  انجام گرفته است که با اقدامات 
بعدی اجناس خریداری شده در شرکت بلوکه و پس 
از هماهنگی های انجام گرفته مبلغ خریداری شده 
به حساب شاکی عودت داده شده است و حساب 
شخصی که پول به حسابش کارت به کارت شده بود 
نیز بلوکه شد. همچنین اکانت هک شده اینستاگرام 

دختر خواهرزن شاکی توسط کارشناسان پلیس فتا 
برگردانده شده است.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی در ادامه به مردم 
هشدار داد: شهروندان باید مراقب باشید در خریدهای 
اینترنتی خود از سایت های معتبر و دارای نماد اعتماد 
الکترونیکی استفاده کنند تا در هنگام پرداخت وجه 
به سایت های فیشینگ ارجاع داده نشوند. همچنین 
حتما در هنگام ورود به درگاه پرداخت، URL سایت 
را بررسی کنند که جعلی نباشد، و دقت کنند که در 

کنار آدرس سایت، عبارت //:https ذکر شده باشد و 
هنگام ورود اطالعات کارت بانکی خود در درگاه های 

پرداختن، از صفحه کلیدهای مجازی استفاده کنند.
شهروندان  گفت:  پایان  در  محمدپور  سرهنگ 
هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت 
اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی 
با پیام رسان های موبایلی موضوع را از طریق نشانی 
پلیس فتا به آدرسwww . cyberpolice . ir بخش 

ارتباطات مردمی گزارش کنند.

معاون امور عمرانی استاندار  گفت: با توجه به دیدگاه 
معنوی مجموعه آستان قدس رضوی، نیاز است 
فعالیت ها و پروژه های در دست اقدام با جدیت بیشتر 
و در مقطع زمانی برنامه ریزی شده و مناسب اجرا 
شود. به گزارش ایرنا،میرجعفریان در نشست بررسی 
پروژه های آستان قدس رضوی افزود: آستان قدس 
رضوی می تواند برای ارتقا بخشی به شاخص های 
زیرساختی، مسائل اقتصادی به ویژه اشتغال و مباحث 
فرهنگی به استان نهایت نظر مساعد را داشته باشد.  
وی بیان کرد: اکنون با سرمایه گذاری های آستان 
فعال است و  استان  پروژه های عمرانی در  قدس 
برخی پروژه های عمرانی چندین ماه قبل توسط 
آستان قدس کلنگ زنی شده و انتظاراتی را در مردم 
ایجاد کرده است که توقع است این پروژه ها سریعتر 
اجرا و تمام شود. وی گفت: عملیات اجرایی برخی 

پروژه های تولیدی یا اقتصادی به ویژه در شهرستان 
نهبندان آغاز شده و در مرحله ای باالی ۹0 درصد 
طرح غیرفعال شده که ناامیدی و فضای بی اعتمادی 

نسبت به مجموعه در حال شکل گیری است.

در  زیادی  عمرانی  پروژه های  گفت:  میرجعفریان 
بخش های خدماتی، تجاری، مسکونی، زیربنایی 

در شهرستان ها هدف گذاری شده که می توان از 
ظرفیت سرمایه گذاری آستان قدس بهره مند شد.

وی افزود: امید می رود با دید مساعد آستان قدس 
طرح های   و  پروژه ها  در  سرمایه گذاری  و  رضوی 

گوناگون، بخشی از مشکالت استان رفع شود.
در این نشست در ارتباط با مشکالت و نواقص پروژه 

آماده سازی اراضی 4۵0 هکتاری زعفرانیه بیرجند با 
دستگاه های  رضوی،  قدس  آستان  سرمایه گذاری 

خدمات رسانی مطالبی را بیان کردند.
و  راه  کل  اداره  معماری  و  شهرسازی  معاون 

بیرجند  پادگان 04  اراضی  شهرسازی هم گفت: 
طرح  و  شد  الحاق  شهر  محدوده  به   8۵ سال 

تفصیلی آن توسط مشاور زیستا تهیه و همین سال 
به تصویب کمیسیون ماده پنج شهر بیرجند رسید. 
مصوب،  تفصیلی  طرح  به  توجه  با  افزود:  داعی 
تا  طرح  غربی  محدوده  در  سازی  آماده  عملیات 
مرحله اجرایی سابگرید معابر و اجرای کانال های 
هدایت آب های سطحی توسط پیمانکار اجرا شد. 
وی بیان کرد: سال ۹4 ادامه عملیات آماده سازی 
شرکت  به  سرمایه گذاری  در  مشارکت  قالب  در 
با  و  واگذار شد  و قدس رضوی  مسکن عمران 
و  تفصیلی  طرح  بازنگری  ضرورت  به  توجه 
تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری 
این مهم توسط مهندسان مشاور آمود تهیه و در 
1۹ اردیبهشت سال گذشته به تصویب کمیسیون 
ماده پنج و در نهایت پس از تایید شورای عالی 

شهرسازی ابالغ شده است.

حوادث

افزایش ۱۷درصدی داوطلبان آزمون سراسری 

صداوسیما -  تعداد داوطلبان آزمون سراسری نسبت به سال گذشته حدود 17درصد افزایش دارد. مدیر اجرایی آزمون سراسری در بیرجند گفت: امسال 1۵هزار و ۹۹6نفر در آزمون سراسری دانشگاهها در استان شرکت 
می کنند که پارسال 13هزار و 630داوطلب بودند. خزیمه نژاد با بیان اینکه تعداد داوطلبان امسال 2هزار و 366نفر بیشتر از سال گذشته است، افزود: از این تعداد داوطلب  ۹هزار و 218نفر زن و 6هزار و 778نفر مرد می 
باشد که در گروه ریاضی و فنی هزار و 643نفر،در گروه علوم انسانی 6هزار و 14۹نفر، گروه علوم تجربی 6هزار و 14۹نفر، گروه هنر هزار و ۹6۹نفر و در گروه زبانهای خارجی 2هزار و 186نفر با یکدیگر رقابت کردند.

*به مناسبت سالروز والدت حضرت معصومه )س( و 
روز دختر جمعی از دختران فعال فرهنگی و اجتماعی 
و دختران شهدا با حجت االسالم  عبادی نماینده ولی 

فقیه در استان  و امام جمعه بیرجند دیدار کردند.
*رئیس دانشگاه بزرگمهر قاین گفت : تعداد داوطلبان 
آزمون سراسری سال 13۹8 در حوزه این شهرستان 

1۹،6 درصد افزایش داشته است.
*رئیس سازمان صنعت، معدن گفت: خراسان جنوبی با 
توجه به ساختار زمین شناسی از ذخایر غنی معدنی با 
تنوع نزدیک به ۵0 نوع ماده معدنی از مجموع 6۵ نوع 

ماده معدنی شناخته شده کشور برخوردار است.
حقوق  نهاد  مردم   سازمان  اولین  مراسمی  *طی 
 شهروندی استان با حضور جمعی از مدیران کل دستگاه 
 های اجرایی استان، حقوقدانان، دانشجویان و اساتید 
دانشگاه، مسئوالن استانی و شهرستانی افتتاح شد. 
*دو اثر رادیویی و خبری صدا و سیمای مرکز خراسان 

جنوبی به جشنواره بین المللی ABU راه یافتند.
* اجرای طرح جوانه های صالحین با شعار گام دومی ها 

در محله مهرشهر نهبندان آغاز شد. 
*المپیاد ورزشهای روستایی و بازیهای بومی - محلی 

در آیسک برگزار شد.

یرنا
س: ا

عک

“خطبه های آدینه”

وحدت و حمایت از مظلوم
 مطابق با تعالیم اسالم است

حجت االسالم نوفرستی، امام جمعه موقت بیرجند 
گفت: وحدت، حمایت از مظلومان مثل ملت فلسطین 
و یمن و برائت از مشرکان همه امور سیاسی و مطابق 

با تعالیم اسالم است.
دولت باید در برابر بد عهدی های

 اروپائیها با قاطعیت عمل کند
سربازی - حجت االسالم بابایی ، امام جمعه فردوس 
در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به بدعهدی 
های اروپائیها در برجام تاکید کرد: انتظار داریم در پایان 
مهلت دو ماهه دولتمردان با قاطعیت عمل کنند و غنی 

سازی را به هر مقدار که نیاز باشد ادامه دهند.

قصاص قاتل دو زن در بیرجند

قاتلی که چهارسال پیش دو نفر از اعضای خانواده 
همسرش را به قتل رسانده بود، قصاص شد بنا به اعالم 
دادسرای عمومی انقالب مرکز استان، این متهم به دلیل 
اختالفات خانوادگی در 2 آذر سال ۹4 در شهرستان 
سربیشه، مادر و خواهر همسر خود را با ضربات چاقو 
به قتل رسانده بود . به موجب رای دادگاه کیفری یک 
خراسان جنوبی و با تقاضای اولیاء دم، قاتل به قصاص 
نفس محکوم شد که پس از تایید دیوان عالی کشور، 

این حکم در زندان مرکزی بیرجند اجرا شد

طبس لرزید

زلزله ای به بزرگی 3ریشتر ظهر روز گذشته طبس 
را لرزاند . در ساعت 12و۵6 دقیقه ظهردیروز،  زمین 
لرزه ای به بزرگی سه ریشتر و در عمق 10کیلیومتری از 
سطح زمین شهرستان طبس را لرزاند. تاکنون گزارشی 

از خسارات احتمالی این زلزله گزارش نشده است.

خدمت رسانی سه هزار و ۷۵۰ جهادگر 
در مناطق محروم

غالمی - رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت:سه 
هزار و 7۵0 جهادگر در مناطق محروم خراسان جنوبی 
در تابستان ۹8 خدمت رسانی می کنند. هنری اظهار 
کرد: با توجه به رویکرد برنامه های سپاه و بسیج در 
سال ۹8 بر خدمت رسانی به مردم استان و بر اساس 
گام دوم انقالب در خصوص نقش اثرگذار جوانان در 
ادامه مسیر انقالب، شاهد حضور پرشور جهادگران در 
ایام تابستان در مناطق محروم خواهیم بود. هنری 
اینکه در سال ۹8 شعار سازمان بسیج  با اشاره به 
جهادگر  هر  و  جهادگر  یک  ایرانی  هر  سازندگی 
یک خدمت رسان تعیین شده است، ادامه داد: این 
گروه ها شامل گروه های جهادی میهمان، دانشجویی، 
دانش آموزی، محالت، جامعه زنان، عشایری، جامعه 

پزشکی، مهندسان، طالب و سایر اقشار است.

ایجاد تمدن اسالمی از ماموریت های 
اصلی در گام دوم انقالب

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور با 
بیان اینکه اولویت امروز ما باید مسیر و بستر ساز مقاومت 
حداکثری باشد، گفت: ایجاد تمدن اسالمی از ماموریت 
های اصلی در گام دوم انقالب است. لطفی در نشست 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و مراسم افتتاح ساختمان 
اداری شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، اظهار کرد: 
امیدواریم افتتاح ساختمان اداری شورای تبلیغات اسالمی 
استان زمینه و فرصتی برای فعالیت های فرهنگی بیش 
از پیش در استان باشد. وی با بیان اینکه برای ساخت 
ارگانی صورت  هیچ  از  کمکی  هیچ  ساختمان  این 
نگرفت، افزود: نگاه مدیران و مسئوالن در استان باید 

نگاه فرهنگی با غنای بیشتر باشد.
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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 نمایید

 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 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 

به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ اعیان احداثی متعلق به شرکت شیرین سویا پرشیا که به صورت یک واحد صنعتی بر روی عرصه یک قطعه زمین دارای پالک ثبتی شماره یکصد و هشت فرعی از یکهزار 
و پانصد و هشتاد و چهار اصلی بخش ۲ بیرجند )۱۰8 فرعی از ۱58۴ - اصلی( به نشانی بیرجند، شهرک صنعتی، بلوک صنایع غذایی، قطعه ۳۱۰۶ که سند مالکیت عرصه تحت پالک ۱58۴ - اصلی ذیل ثبت ۲۲۷8۰ صفحه ۴8۳ دفتر جلد ۱58 - امالک بیرجند

به نام شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی صادر و تسلیم شده است و سپس برابر صورت مجلس تفکیکی شماره ۱5۶5۲ - ۱۳8۴/5/۲۶ یک قطعه زمین تحت پالک ۱۰8 فرعی از پالک ۱58۴- اصلی بخش ۲ بیرجند مجزی گردیده است و با حدود اربعه ذیل به شرح 
شماال: ۱- به طول ۱/۱۶ متر پی دیواریست به پی دیوار پالک ۱۰5 فرعی ۲- به طول ۴۷/۷۰ متر پی دیواریست به پی دیوار پالک ۱۰۶ فرعی، شرقا: به طول ۶۴ متر پی دیواریست به خیابان، جنوبا : ۱- به طول ۳۲ متر پی دیواریست به پی دیوار پالک ۱۱۰ فرعی ۲- به طول ۱۶/8۶ 
متر پی دیواریست به پی دیوار پالک ۱۰۹ فرعی ، غربا: به طول ۶۴ متر پی دیواریست به پی دیوار پالک ۱۰۷ فرعی که طی قرارداد شماره ۷۶۰۹8 - 8۶/8/۲۶  شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی به شرکت مدیون واگذار گردیده و بهمراه سایر اموال غیرمنقول به موجب سند 
رهنی مشارکت مدنی به شماره ۳۲۳۶ - ۱۳8۹/۷/۱۲ نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره 5 بیرجند در قبال مبلغ ۹/85۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر تادیه موضوع بدهی شرکت فوق برای مدت دوازده ماه از تاریخ تنظیم سند در رهن بانک ملت شعبه محالتی 
بیرجند قرار گرفته است. چون متعهد و راهنین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند ، بانک ملت مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۴۳/58۳/8۷۳/۴۳۰  ریال بدین شرح: مبلغ ۹/85۰/۰۰۰/۰۰۰  
ریال اصل طلب و مبلغ ۳۳/۷۳۳/8۷۳/۴۳۰  ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست، تقاضای صدور اجرائیه علیه شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی و سایر راهنین و شرکت شیرین سویا پرشیا بیرجند را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹۰۰۰۱8۴ در این خصوص نزد اداره 
اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است، سپس مفاد اجرائیه ابالغ و با انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی اعیان احداثی بر روی عرصه ششدانگ پالک 
ثبتی ۱۰8 فرعی از ۱58۴ - اصلی بخش ۲ بیرجند ملکی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی که به صورت کارخانه بسته بندی می باشد اقدام و طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۳۰۰8۷5 - ۱۳۹۳/5/۲۹ مساحت عرصه ۳۱۳۶ مترمربع و مساحت 
 اعیان ۱۳۲8 مترمربع با مشخصات سازه سوله پیش ساخته صنعتی پیچ و مهره ای احداث گردیده و دیوارها تا ارتفاع زیر پنجره ها کاشی گردیده، کف ها از سنگ و سرامیک پوشیده شده و سقف آن تیرریزی فلزی و پوشش ورق موجدار به همراه پشم شیشه و طور مرغی می باشد . 
ساختمان انبارها به مساحت ۱۲۴۳ مترمربع به صورت بچه سوله در طرفین سوله اصلی با اسکلت فلزی سبک و سقف شیب دار احداث گردیده که دیوارها کاشی و کف ها از سنگ و سرامیک پوشیده شده است. ساختمان اداری، رفاهی و نگهبانی به مساحت ۳5۶ مترمربع با اسکلت 
فلزی سبک در مجاورت سالن اصلی احداث گردیده و با در نظر گرفتن موارد یاد شده ارزش اعیان ملک بدون احتساب امتیازات منصوبه، ماشین آالت و تاسیسات به مبلغ نه میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال )۹/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و قطعیت یافته و به درخواست مرتهن 
در روز شنبه مورخ ۱۳۹8/5/5 از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بانک بستانکار طی نامه شماره ۹8/۴۰۰۱۰۱ - ۱۳۹8/۳/۲۳ ضمن گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی است 
مانده طلب خویش را تا تاریخ ۱۳۹8/۳/۲۳ مبلغ ۱۱/85۴/۴۶۷/۹۴8 ریال به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول به عالوه هزینه های اجرایی اعالم نموده که مستند به تبصره ماده ۴ - آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از تاریخ صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. 
نظر به اینکه عرصه ملک مورد رهن متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی بوده و طی قرارداد به شرکت راهن واگذار گردیده، لذا مشمول مقررات تبصره ۲ ماده ۶ - قانون تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بوده و بستانکار نسبت به جانشینی در عرصه ملک از طریق 
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی اقدام خواهد نمود. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط 
راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملت جایز می باشد. چون سند مالکیت عرصه به نام شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی صادر و تسلیم گردیده است، لذا در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۶ - قانون تسهیالت اعطایی بانک ها و به درخواست ذینفع بانک مرتهن جانشین 
شرکت در قرارداد واگذاری زمین شده و اعیان احداثی از طریق مزایده به شرح فوق به فروش خواهد رسید، اعیان مذکور فاقد سند مالکیت بوده و جزو ملحقات عرصه محسوب و پس از طی تشریفات قانونی با نظر شرکت شهرکهای صنعتی به شخص متولی بخش صنعت بهمراه 

عرصه قابل انتقال خواهد بود و بر طبق دستورالعمل های صادره اداره اجرای اسناد رسمی برنده مزایده را به منظور انتقال سند به شرکت مذکور معرفی می نماید.
 تاریخ انتشار: 139۸/۴/15       غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
 نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۷۱۰۷۶ محکوم علیه آقای امیر قهرمانی نژاد محکوم است به پرداخت مبلغ 
۶5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مبلغ نقدی رای اعسار و اقساط معوق در حق محکوم له آقای مهدی فرجامی و پرداخت مبلغ 

۱۰/۱۴۹/۰۴۰  ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه فست فود گازی دو طبقه به طول ۱/8۰ ، 
عرض ۹۰ و ارتفاع ۱/5۰ و دستگاه نو می باشد به مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 
۱۳۹8/۴/۲۶ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و 

آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجندانتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آدرس: خیابان ۱۵ خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   ۳24۱۵۰۸۱ - ۰۹۱۵۵۶۱۷۸4۶

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

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی ۵۰۰۰ تومان
آدرس شعبه 1: بلوار صیاد شیرازی - واحد 42- جنب فروش مشهد

شعبه 2: خیابان معلم - بین معلم 10 و 12 - جنب بانک ملت
09155600850

خرید نقدی 

۱۰ درصد 

تخفیف



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

 امام رضا علیه  السالم فرمودند : 
ُه َجهلُُه  َصدیُق ُکلِّ امِری ٍء َعقلُُه و َعُدوُّ

دوست هرکس، ِخرد او و دشمن هرکس، نادانِی اوست. 
)گزیده تحف العقول، ح 238( 
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فراخوان مزایده )اجاره( عمومی یک مرحله ای -  نوبت اول    شناسه آگهی : 518140
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مزایده های عمومی به شرح ذیل را فیمابین متقاضیان واجد شرایط ، از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید :

شماره 
مدت اولیه موضوع مزایده  مزایده

اجاره
مبلغ اجاره ماهیانه پایه سال اول 

برای کل تابلوها )ریال (
مبلغ ضمانت نامه شرکت در 

فرآیند ارجاع کار )ریال(

98/34

مزایده واگذاری ) اجاره ( تابلو به متراژ کلی 672 مترمربع جهت بهسازی و استفاده 
تبلیغاتی از پیشانی 8 مورد پل عابر پیاده 

در محورهای : نهبندان - زابل ) بندان ( و  بیرجند - خضری ) خضری ( و  بیرجند - قاین
 ) آرین شهر ( و بیرجند - سربیشه ) سربیشه ( و طبس - اصفهان ) جوخواه ( و  شوسف - 

سربیشه ) شوسف ( و ده محمد - عشق آباد ) عشق آباد ( و بیرجند - عرب آباد ) خور (

6.720.00014.100.000 12 ماه

98/35
مزایده واگذاری ) اجاره ( تابلو به متراژ کلی 240 مترمربع جهت جابجایی ، بهسازی

 و استفاده تبلیغاتی از 4 بیلبورد
در محورهای :  خوسف - بیرجند کیلومتر 3 و  محور قاین - بیرجند ) داخل پلیس راه 

قاین ( و نهبندان- زاهدان کیلومتر 5 و  بیرجند- قاین کیلومتر 10 سمت چپ 
1.200.0002.510.000 12 ماه

ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی نیز تحویل دستگاه مزایده گزار گردد:
الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی  ب-فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به 
حساب مندرج در اسناد مزایده به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه 
بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.  کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد 

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

 اجاره بهاء : مبلغ اجاره به استناد مصوبه کمیسیون نرخ گذاری تعیین و قبل از انعقاد قرارداد با برنده مزایده مبلغ 320.000.000 ریال جهت مزایده ) 98/34 ( 
و مبلغ 140.000.000ریال جهت مزایده ) 98/35 ( به عنوان وثیقه اخذ خواهد گردید.

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

 شرایط مزایده گر: جهت مزایده های فوق کانون های آگهی تبلیغات داراي مجوز فعالیت معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای مشاور 
تبلیغاتی دارنده مجوز معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مجاز به شرکت در مزایده می باشند. تاریخ انتشارمزایده در سامانه ستاد تاریخ 98/04/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : ساعت 10/00 روز شنبه تاریخ 98/04/15  لغایت ساعت 13/30 روز چهارشنبه تاریخ 98/04/19 
مهلت زمانی بازدید ) به جز ایام تعطیل در ساعات اداری( روز چهارشنبه تاریخ 98/04/19  لغایت سه شنبه تاریخ 98/05/01

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 13/30 روز سه شنبه تاریخ 98/05/01
زمان بازگشایی پاکت مزایده از طریق سامانه ستاد : ساعت 08/30 روز چهارشنبه تاریخ 98/05/02

آدرس و اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها :
آدرس : خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 

شماره تماس : 9-32342137-056                                                    کدپستی : 9717833115  
براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس :  www.setadiran.ir و برای دریافت اطالعات آگهی 

به سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمایید.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :  مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه: 41934 -  021        دفتر ثبت نام مرکزی : 88969737 -021 

قابل توجه همشهریان بیرجندی: 
مشاوره،خرید و فروش ،بازسازی 
و تعمیرات امالک بیرجندی ها در 

مشهد مقدس  
۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  جعفر خسروی

به اطالع همشهریان عزیز
 می رساند:

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

قرآن انجام می گردد و عواید 
آن صرف بیماران سرطانی 

صعب العالج می شود.

 32227177
09155618482

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی


