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5اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال  برای تامین زیرساخت های معادن استان  5بیرجند، میزبان مسابقات کشتی آزاد بزرگساالن کشور 2بازار َمسکن، ُمسکن می خواهد

عکس:  گرگی

متولیان بازار از وضعیت خریدهای پاییزی می گویند ؛

آن مرد گران فروش نیست!
بازار پاییز بر خالف نامش برای اصناف پر امید است و برای دانش آموزان پر شور، اما گرانی حاکم بر 
اجناس امسال باعث شد،خانواده ها شرایط خرید را تغییر دهند و البته اتاق اصناف نیز با طرح فروش 
فوق العاده در بازار سعی کرد مرحمی باشد بر زخم های پنهان مردم و کسبه، اما ... مشروح در صفحه ۳

بیش از یک میلیارد تومان به شاکیانی که در بخش های مختلف صنفی خدماتی 
و ... متضرر شده بودند برگشت داده شد.معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبی در گفت و گو با آوا گفت: بازرسان این سازمان با همکاری 
اتاق اصناف به طور مستمر بازار استان را رصد می کنند ... مشروح در صفحه ۵

یک میلیارد تومان
 ازگران فروشان
 پس گرفته شد

* امین جم

ترافیک شهر سامان 
می یابد؟

همراه با پیشرفت انسان در حوزه 
های گوناگون ، حمل و نقل نیز 
شکل دیگری به خود گرفت و از 
شدند. خارج  خود  قدیمی  حالت 
وارد  تدریج خودروهای جدید  به 
متفاوت  نیز  نیازها  و  شد  راهها 
گردید.درکنار این پیشرفت ، نوع 
برخورد با  افزایش خودروها چه از 
جنبه فردی و چه از جنبه اجتماعی 
و شهرسازی نکته مهمی  است. 
ایران  جامعه  در  اتفاقات  این 
2 صفحه  در  مشروح   ... نیز 

 

 

 

آمریکایی ها به
 التماس افتاده اند

رهبرمعظم انقالب : 

صفحه  6

به عنوان نماینده ملت ایران 
برای هرگونه فداکاری آماده ام

روحانی  :

 حرف هایم همان حرف های 
قبل است، فقط عمیق تر شده

احمدی نژاد :

صفحه  6

صفحه  6

جناب آقای مهندس میرزایی
مدیرفرهیخته هتل جهانگردی 

پرسنل سخت کوش و حرفه ای هتل
 میزبانی شایسته شما در کنار حسن برخورد، عملکرد حرفه ای 
و مهمان نوازی فاخر و در شان مردمان بیرجند مورد تقدیر 

است. تعالی بیش از پیش این هتل که با خدمات عالی
 آبروی شهر و استان ماست را آرزومندیم.

دادرس به نمایندگی از مهمانان هتل مورخ ۹۸/۷/۹

کاهش تلفات جانی هنگام بروز بالیای طبیعی،  با مشاوره و نظارت کامل سازمان نظام مهندسی ساختمان
روابـط عمـومی سازمـان نظام مهنـدسی ساختمـان خراسـان جنوبـی در هنگام ساخت و ساز

به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام
دل تو را می طلبد، دیده تو را می جوید

یک سال در غم و اندوه ضایعه درگذشت همسری بزرگوار و 
پدری عزیز و مهربان سپری شد. با گرامیداشت یاد و خاطره 

بزرگواری ها و مهربانی های آن عزیز پدر، زنده یاد

 مرحوم محمد علی حسینایی
 )بازنشسته ارتش(

 در کمال ادب و احترام از محبت و ابراز همدردی بستگان، 
آشنایان، دوستان و تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی 

صمیمانه تشکر می نماییم.
 بدینوسیله به اطالع می رساند هزینه مراسم سالگرد صرف امور خیریه و بیماران سرطانی گردیده است. 

همسر و فرزندان

با نهایت تاسف درگذشت

 مرحومه فاطمه جان محمدی
 )همسر مرحوم کربالیی محمد حسین خنجری(

 را به اطالع دوستان و همشهریان عزیز می رساند: 
مراسم تشییع امروز پنجشنبه ۹۸/۷/۱۱ 

ساعت ۳ الی ۴ بعدازظهر از محل غسالخانه می باشد. 
مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده 

روز شنبه ۹۸/۷/۱۳ از ساعت ۳ الی ۴ بعدازظهر 
در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان 

انقالب( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های:خنجری، محمدی، گنجی، طنازی و سایر بستگان

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

مرحوم حاج محمد رضا آسمانی  )بازنشسته آموزش و پرورش( 
شرکت نموده اند،  به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده 

امروز پنجشنبه 98/۷/۱۱ از ساعت ۳ الی ۴ بعدازظهر در محل هیئت محترم محبین االئمه )ع( 
)واقع در خیابان مدرس ۲۳( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: آسمانی، دانشور مظفری، پور حاجی، مهدی زاده و سایر بستگان

بر تقدیر الهی سر تسلیم فرود می آوریم که هیچ بنده ای را توان تفسیر نیست
با نهایت احترام و در کمال تواضع از حضور تک تک سروران ارجمند، دوستان و آشنایان عزیز و همه بزرگوارانی که با محبت فراوان 

در مراسم تشییع و تدفین، سوم و هفتم ما را همراهی کردند صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم.

مراسم چهلمین روز کربالئیـه زهـرا حاجی آبـادی خواهر برادران حاجی آبادی )فروشگاه های شمس( 
 امروز پنجشنبه 98/۷/۱۱ از ساعت ۷ الی 8 شب در محل هیئت حسینی حاجی آباد برگزار می گردد

 تشریف فرمایی سروران گرامی موجب شادی روح آن عزیز سفر کرده و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: حاجی آبادی، شمس آبادی و سایر بستگان

گلهای بهشت سایه بانت پدرم
یک دسته ستاره ارمغانت پدرم

دیگر چه کسی چشم به راهم باشد
قربان نگاه مهربانت پدرم

شش سال از غروب غم انگیزش گذشت. 
 همسر و پدری که وجودش افتخار ، صفا و صداقت بود. 

صفای بارانی بود که با صداقت می بارید 
 دلش دریای محبت و وجودش باران کرامت بود.

ششمین سالگرد
 درگذشت عزیزمان زنده یاد

 حـاج محمـد تقـی اعتبـار
را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم.

» همسر و فرزندان«

شرکت صباح پخش شعبه بیرجند 
به چند نفر 

راننده موزع نیازمند است. 
 راننده پایه 2 با تجربه و حداقل سن 25 سال

 )دارای مدارک کارت هوشمند و سالمت(
شرایط: حقوق ثابت، پورسانت و بیمه

09154518220     

پدرم 
ای کاش تو بازآیی و من پای تو بوسم                                   در سجده روم صورت زیبای تو بوسم
هر جا که برفتی و دمی جای گرفتی                                       آنجا بروم گریه کنان جای تو بوسم

هشتمین سالگرد درگذشت پدری مهربان و همسری دلسوز

 مرحـوم محمـد حسـن خزاعـی 
همسر و فرزندانرا با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم. روحش شاد و یادش ماندگار

روایت فرمانده پلیس 
از افزایش جرائم مالی

درفضای مجازی
صفحه  ۵
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ترافیک شهر سامان
 می یابد؟
*امین جم

های  حوزه  در  انسان  پیشرفت  با  همراه 
گوناگون، حمل و نقل نیز شکل دیگری به 
 خود گرفت و از حالت قدیمی خود خارج شد

.به تدریج خودروهای جدید وارد راه ها شد و 
 نیازها نیز متفاوت گردید. درکنار این پیشرفت ، 
نوع برخورد با افزایش خودروها چه از جنبه 
فردی و چه از جنبه اجتماعی و شهرسازی 
جامعه  در  اتفاقات  است.این  مهمی  نکته 
ایران نیز دیده می شود و با اینکه چند دهه از 
 شیوه های قدیمی حمل و نقل گذشته است ، 
جامعه  در  رانندگی  فرهنگ  هنوز  انگار  اما 
زیر  دیگر  سوی  از  است  نشده  نهادینه  ما 
رشد  نیاز  حد  در  نیز  شهری  های  ساخت 
رعایت  بد،  رانندگی  است.   نیافته  توسعه  و 
از  نکردن  استفاده  رانندگی،  قوانین  نکردن 
مواردی  از جمله   ... و  نقل عمومی  و  حمل 
است که مستقیما به مردم مربوط می شود 
و هنوز هم بسیاری این موارد را رعایت نمی 
کنند. عالوه بر همه  این ها معضلی به نام 
مدیریت  گریبانگیر  ما  در شهرهای  ترافیک 
فقدان  و  مهندسی شهری  است.نوع  شهری 
نگاه آینده نگر درخصوص بارگذاری ترافیکی 
معابر ونسبت آن با تردد اتومبیل ها و پیش 
بینی های پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز 
دیگر  بعد  نیز  ترافیکی  مشکالت  و  ها  گره 
ماجراست که باید از سوی مسئوالن پیگیری 
قسمت  در  حتی  متاسفانه  که  موردی  شود. 
های جدیدساز مرکز استان نیز به چشم می 
ها  کوچه  و  ها  خیابان  برخی  انگار  و  خورد 
بی حساب و کتاب ساخته و حاال تبدیل به 
این مشکالت  اند.  شده  بزرگی  های  چالش 
در زمان های پیک ترافیکی بیش از همیشه 
به چشم می خورد. در مواقعی چون اول صبح 
که این روزها به واسطه شروع سال تحصیلی 
، پرتردد تر از همیشه است یا در برخی معابر 
محوری شهر در زمان غروب آفتاب ترافیک 
پیدا   افسارگسیخته و اعصاب خردکن  حالتی 
می کند در حدی که چند مرتبه زمان چراغ 
به  امکان عبور  و  پایان  می رسد   به  قرمز 
وجود نمی آید.در این میان ترافیک سنگین ، 
عالوه بر افزایش  مصرف سوخت ، استهالک 
اتومبیل وآلودگی هوا ، تاثیر بسیاری روی اعصاب 

رانندگان و نوع برخورد مردم در طول روز  دارد.
طور  همان  ترافیک  معضل  از  قسمتی 
قسمتی  و  مسئوالن  به  شد  گفته  که 
به  اگرچه   شود.  می  مربوط  مردم  به 
که  داشت  انتظار  توان  نمی  سرعت 
روگذر  و  زیرگذر  یا  ساخته  جدید  معبری 
و امثال آن  احداث شود با این حال این 
کار  دستور  در  باید  که  است  موضوعی 
راهکاری  گیرد.  قرار  شهری  طراحان 
می  نظر  به  خصوص  این  در  که  کوتاه 
رسد ، در بخش اول تغییر فرهنگ مردم 
در استفاده از خودروهای شخصی و تک 
نقل  و  از حمل  بیشتر  استفاده  و  سرنشین 
بیرجند  در  خوشبختانه  است.  عمومی 
لحاظ  از  چه  عمومی  نقل  و  حمل  وضع 
مطلوب  نسبتا  وضع  کمیت  هم  و  کیفیت 
بسیاری  برای  که  دارد  رشدی  به  رو  و 
بسا  چه  است.  استفاده  قابل  مردم  از 
 ، یابد  افزایش  تقاضا  میزان  هرچه   اینکه 
می  تغییر  نیز  سیستم  این  وضع  بالتبع 
اما  کوچک  اصالحات  ایجاد  کند.دیگر 
کوتاه  بازه  یک  در  که  است  کارشناسی 
مکان  ترافیکی  بار  از  بخشی  بتواند  مدت 
بکشد.مجموع  دوش  به  را  پرتردد  های 
معضل  بر  تواند  می  اتفاقات،  این 
از  مشکالت  کاهش  و  شهری  ترافیک 
باشد. داشته  بسزایی  تاثیر  دست  این 

نقش  شد  گفته  که  طور  همان  هرچند 
و  مسئول  عنوان  به  چه  ما  تک  تک 
به  و  دیده  باید   ، شهروند  عنوان  به  چه 

گیرد. قرار  ارزیابی  مورد  درست  صورت 

۳ میلیون نفر در کتابخانه های کشور عضویت دارند
تسنیم- دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور از عضویت سه میلیون نفر در کتابخانه های کشور خبر داد و گفت:  نهاد کتابخانه های 
عمومی ۲۰۰ پروژه نیمه تمام را در دست اقدام دارد.علیرضا مختارپور در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: تعداد 

کتابخانه های فعال کشور بالغ بر 3 هزار و 45۰ کتابخانه و بیش از 4۰ میلیون جلد کتاب است.

سال گذشته بیشتر بازارها به سمت رکود گام 
برداشتند اما بازار مسکن رونق خوبی را تجربه 
کرد و افزایش معامالت را در نیمه دوم سال 
به عیناً مشاهده کردیم به طوری که به گفته 
کارشناسان بازار مسکن رشد ۱۲۰ درصدی را 
در سال ۹۷ تجربه کرد. به گزارش تسنیم، 
خراسان  مسکن  بازار  قیمت  افزایش  روند 
در  که  طوری  به  کرد  بیمار  هم  را  جنوبی 
ماه های ابتدایی سال جاری با یک سد بسیار 
محکم برخورد کرد که در پی افزایش قابل  
توجه قیمت ها، ظرف  چند ماه کاهش جدی 
قدرت خرید مردم در بازار را در بر داشت.ثبات 
خرید و فروش در بازار مسکن  در  سال جاری 
چنان چشمگیر بود که مجدد بازار را تحت تاثیر 
قرار داد چون افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت ها 
توان خرید را از خریداران گرفت و صاحبان 
امالک هم تحت تاثیر بازار حاضر به فروش 
نیستند.سودهای  پایین تری  قیمت  با  ملک 
باال و یک شبه در حوزه مسکن باعث شد 
سرمایه های  گذشته  نیم  و  سال  یک  در  تا 
سوداگران وارد حوزه مسکن شود که متاسفانه 
مشکالت زیادی رابرای اقشار متوسط و کم 
به دنبال  برای خانه دار شدن  درآمد جامعه 
داشت. هرچند برخی از مشاوران امالک ثبات 
بازگشت  را  بازار مسکن  خرید و فروش در 
آرامش در این بازار می  دانند اما این بازار بیمار 
ُمسکنی از طرف مسئوالن می خواهد تا بتواند 

التیامی بر زخم های آن باشد.

نظارتی وجود ندارد
یک شهروند با گالیه از بازار نابسامان مسکن 
در بیرجند می گوید: سال گذشته بعد از چند 
ماه دوندگی موفق شدم تا وام مسکن را از 
یکی از بانک های شهر بگیرم تا بعد از ۱5 
سال مستاجری بلکه بتوانم سرپناهی برای 
کنم  تهیه  خود  برای  سرمایه ای  و  خانواده 
اما وقتی وارد بازار مسکن شدم اوضاع را از 

آنچه که شنیده بودم بسیار آشفته  تر دیدم. وی 
ادامه می دهد: با توجه به مبلغی که در اختیار 
داشتم بنگاه های امالک چند خانه را معرفی 
برای  را  یکی  آنها  دیدن  از  بعد  که  کردند 
معامله انتخاب کردم و مقرر شد تا بعد از یک 
هفته خانه خریداری شود اما بعد از گذشت 
دلیل  به  معامله  فروشنده  طرف  از  روز   4
افزایش ناگهانی قیمت ها در بازار فسخ شد. 
وی بیان کرد. چندین معامله به دلیل افزایش 
قیمت ها و پشیمانی صاحبان امالک انجام 
امالک  مشاور  بنگاه های  متاسفانه  و  نشد 
هم در این زمینه بی تقصیر نیستند و برخی از 
آن ها با دامن زدن به افزایش قیمت ها از آب 
افزایش  اگرچه  می          گیرند.وی  ماهی  گل آلود 
قیمت در بازار مسکن را یک معضل کشوری 
می داند اما تاکید می کند: به گفته مسئوالن, 
خراسان جنوبی استانی محروم و کم برخوردار 
است و سطح درآمد اقشار بسیار پایین بوده و 
باید نظارتی بر حوزه مسکن باشد تا قیمت ها 
دالالن  با  و  نرود  باال  کشوری  صورت  به 
برخورد شود.وی نبود نظارت بر بازار مسکن و 
فعالیت برخی از مشاوران امالک را از طرف 
مسئوالن مهم ترین علت نابسامانی در این 

عرصه عنوان می کند.

قیمت دلخواه فروشندگان
راکد  بازار  زمینه  در  کارشناس مسکن  یک 
خرید و فروش این بازار می گوید: متاسفانه 
سال گذشته بازار مسکن در خراسان جنوبی 
که  شد  ناگهانی  افزایش های  دستخوش 
همین امر باعث شد تا برخی از سود جویان 
بازار سوء استفاده  موقعیت  از  این عرصه  در 
کرده و قیمت های نجومی را بر روی امالک 
ادامه  بگذارند.مجیدی  فروشی  زمین های  و 
می دهد: برخی از مشاوران امالک که پیمانکار 
در  آپارتمانی  مجتمع های  از  برخی  فروش 
برخی  روی  بر  قیمت گذاری  با  بودند  شهر 

تا قیمت ها  باعث شدند  از امالک شخصی 
از طرف مالکان باال رفته با این وضع برای 
باال  قیمت  با  نیز  آنان  مجتمع های  فروش 
موقعیتی فراهم شود. وی یکی دیگر از عوامل 
افزایش قیمت ها را وجود برخی از کانال های 

تلگرامی و سایت های فروش مسکن می داند 
و می گوید: متاسفانه وجود این سایت ها که از 
طرف برخی از دالالن بارگذاری شده باعث 
می شود تا فروشنده با وجود مقایسه ملک خود 
با دیگری هرگونه قیمتی که دلخواه اوست 
بگذارد و همین امر نظارت و کارشناسی دقیق 

بازار مسکن را دچار اختالل کند.

از ارزانی خبری نیست
در  بیرجند  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
زمینه وضعیت بازار مسکن می گوید: بازار راکد 
است اما از ارزانی خبری نیست و پیش بینی 
قیمت  افزایش  از  که  خبرهایی  با  می کنیم 

بازار  به گوش می رسد  و سیمان  آهن آالت 
مسکن به همین صورت باقی بماند. اربابی، 
در مورد گالیه مردم برای باال رفتن قیمت ها 
ادامه می دهد: زمانی که دارایی برای امالک 
مالیات ها را افزایش داده است چطور می توان 
از مردم انتظار داشت تا قیمت ملک خود را 
در خرید و فروش و اجاره کاهش دهند. وی 
ادامه می دهد: به عنوان مثال مالیات مغازه 
سال گذشته 4 میلیون و 4۰۰ هزار تومان بوده 
که امسال اداره دارایی مالیات همان مغازه را 
۲4 میلیون و 4۰۰ هزار تومان افزایش داده و 

چطور می توان از مالک تقاضا کرد تا با قیمت 
پایین تری ملک را اجاره یا به فروش برساند.

وی با گالیه از نبود توجه مسئوالن استان 
بیرجند  در  ادامه می دهد:  به بخش مسکن 
مشکل زمین و ساخت و ساز وجود ندارد اما به 
دلیل سنگ اندازی مسئوالن در حوزه ساخت 
و ساز ۲۰ نفر از سرمایه گذاران ساخت و ساز 
به مشهد رفته و در زمین های اطراف آنجا 
سرمایه گذاری کرده اند.وی سختگیری ها در 
زمینه جریمه و خالفی ها را مهم ترین عامل 
مشکالت پیش روی سرمایه گذاران ساخت و 
ساز در استان عنوان کرده و می گوید: این گونه 
سنگ اندازی ها برای استان فاجعه است. وی 

در مورد فعالیت بنگاه ها در سایت های فروش 
مسکن بیان می کند: با اصل فعالیت مخالفیم 
اما زمانی که افراد شخصی در سایت ها فعال 
هستند مشاوران امالک هم قانونی می توانند 
فعالیت کنند و این نظارت برعهده دولتمردان 
هست تا فعالیت را ممنوع کنند. این سخنان 
بیرجند  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
جاری  سال  ماه  تیر   ۱5 است که  حالی  در 
درصد  است: 5۰  گفته  تسنیم  با  گفتگو  در 
وضعیت کنونی و آشفته بازار مسکن به مردم 
بر می گردد چرا که اگر اقدام به خرید نکنند, 

قیمت ها به طور حتم کاهش می یابد.
وی با اشاره به جمعیت استان و شهرستان و 
موقعیت جغرافیایی قیمت مسکن را بیشتر از 
نرخ کشوری و به نوعی شگفت انگیز مطرح 
و  منبع  قانون،  اهرم،  تاکید می کند: هیچ  و 
و  قیمت گذاری  برای  تعیین کننده ای  مالک 
خرید و فروشحتی در کشور وجود ندارد و این 

خود سبب افزایش قیمت می شود.

وظایف دولت درباره بازار مسکن
جامعه  نیاز  مورد  مسکن  عرضه  و  تامین 
دولت محسوب  بزرگ  اولویت های  از  یکی 
می شود که با توجه به اهمیت تامین مسکن 

در معیشت خانواده ها همواره مورد تاکید مقام 
در  و  بوده  ریاست جمهور  و  رهبری  معظم 
وزارت راه و شهرسازی نیز تالش می شود که 
از هر تصمیم و ایده ای که درنهایت منجر به 
خانه دار شدن مردم شود هم راستا با قانون 
حمایت و به نهضت تولید مسکن کمک شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در این زمینه 
و در راستای سخنان رئیس جمهوری مبنی بر 
در اختیار گذاشتن زمین های دولتی به کارمندان 
برای کاهش قیمت مسکن می گوید: سهمیه 
بر  که  شده  مشخص  استان  برای  زمین ها 

هزار   ۱۰۰ زیر  شهرهای  برای  اساس  این 
بنیاد  اختیار  در  و  تامین  زمین  جمعیت  نفر 
استان  برای  که  می شود  داده  قرار  مسکن 
خراسان جنوبی در این زمینه یک هزار و 6۷ 
واحد درنظر گرفته شده است.مهدی جعفری 
ادامه می دهد: سهمیه برای شهرهای باالی 
۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان که شامل بیرجند 
می شود یک هزار و 383 واحد است که نحوه 

واگذاری تاکنون مشخص نشده است.
شهری  بازآفرینی  زمینه  در  وی  گفته  به 
یک هزار و ۹۰۰ واحد سهمیه برای استان 
و همکاری با مردم برای ساخت و ساز ملک 

مشخص شده است.
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مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
 نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۰۰۳۱ محکوم علیه آقای علی علی زاده محکوم است به پرداخت مبلغ 
۳۵۹/۵۹۷/۳۰۰ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای عبدا... یعقوبی و پرداخت مبلغ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 

حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی واقع در بیرجند روستای حاجی آباد، روبروی بانک 
ملی، خیابان مرتضی حاجی آبادی ۵، پالک ۱ این ملک در سه طبقه شامل پیلوت )استفاده به عنوان پارکینگ و انباری( احداث شده است، 
طبقه روی پیلوت با مساحت حدود ۹۶ مترمربع در زمینی به مساحت ۱۲۰ مترمربع احداث شده است. )به علت عدم وجود سند تفکیکی 
 متراژ بنا و مساحت زمین به صورت تقریبی و بر اساس مترکشی برآورد گردیده است( برابر اعالم دهیار روستا طبقه سوم این ساختمان 
به صورت خالف و رای تخریب از کمیسیون ماده ۹۹ می باشد که تاکنون اجرا نشده است. این ساختمان از حیاط  مجاور دارای دسترسی 
نبوده و ورود و خروج از معبر می باشد. با توجه به مصالح به کار رفته )ساختمان اسکلت فلزی( و زمان ساخت، ارزش این ملک با احتساب 
انشعابات )آب، برق و گاز( مبلغ ۱/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ 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 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 کل استان خراسان جنوبی

 آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

حسب پرونده کالسه های ذیل الذکر این اجرا و نیابت اعطایی از سوی اجرای احکام مدنی دادگاه و شورای حل اختالف 
شهرستان بیرجند محکوم علیه مهدی شفیعی فرزند حسن محکوم است به :۱- پرداخت مبلغ ۱۲۲/۱۵۱/۸۵۰ ریال 

بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/۰۵۲/۵۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۷ در حق محکوم 
لها خانم فائزه زرین و مبلغ ۷/۲۵۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت )بابت پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۵۶۴۳۵۰۰۲۷۶( ۲- پرداخت مبلغ 
۳۹/۰۹۱/۸۴۴ ریال بابت اصل و کارمزد تسهیالت و وجه التزام تا تاریخ تقدیم دادخواست )۱۳۹۱/۰۹/۲۲( و پرداخت وجه  التزام قراردادی 
به ماخذ ۳۰ درصد سالیانه از تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ لغایت یوم االداء بر مبنای مبلغ ۱۱/۸۰۱/۶۴۴ ریال مانده اصل بدهی و مبلغ ۶۶/۰۰۰  
ریال هزینه دادرسی و مبلغ ۱/۴۰۷/۳۰۶ ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق محکوم له بانک صادرات و مبلغ ۲/۰۲۸/۲۵۷  ریال حق 
االجرا در حق صندوق دولت )بابت پرونده کالسه ۹۱۰۹۹۸۵۶۴۳۱۰۰۸۷۶( ۳- پرداخت مبلغ ۳۸۴/۶۸۵/۳۵۱  ریال بابت محکوم به در حق 
محکوم له تعاونی اعتبار مولی الموحدین و پرداخت مبلغ ۶/۰۷۲/۸۹۷ ریال حق االجرای دولتی )بابت پرونده کالسه ۹۳۰۹۹۸۵۶۱۰۱۰۱۲۶( 
۴-پرداخت مبلغ ۴۰۳/۰۷۶/۶۶۴ ریال بابت محکوم به در حق محکوم له مهرداد صابرپور و پرداخت مبلغ  ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ریال حق االجرای 
دولتی در حق صندوق دولت )بابت پرونده کالسه ۹۲۰۹۹۸۵۶۱۰۱۰۰۸۹۰( لذا با عنایت به معرفی و توقیف ۹۰۰۰ تن سنگ الشه در معدن 
مرمریت آرک که حسب نظریه کارشناس ، پروانه بهره برداری معدن فوق الذکر به شماره ۱۲۳۳۷ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ به نام شرکت ماهدیس 
سنگ صادر گردیده است. معدن مذکور در ۳۰ کیلومتری شمال غرب خوسف واقع شده و در حال حاضر فعال است و ضمن بهره برداری 
 از سنگ مرمریت، قطعات سنگ الشه و ناقواره و همچنین باطله های ناشی از بهره برداری در ضلع شمالی کاواک معدن ذخیره می گردد.

با توجه به این موارد قیمت قطعات سنگ مورد اشاره به طور متوسط از قرار هر تن ۱۵۰/۰۰۰ ریال تعیین می گردد. لذا اموال مذکور از طریق 
مزایده در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ ساعت ۹  الی ۹/۳۰  در دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف دادگستری شهرستان خوسف به فروش خواهد 
رسید. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. برنده مزایده می بایست 
۱۰ درصد بها را في المجلس به عنوان سپرده به دایره اجرا تسلیم نماید و حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
 نماید. در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده 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 از اموال توقیفی داده شود. مراسم مزایده با رعایت مواد ۱۱۳ 

به بعد قانون اجرای احکام  مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل وانتقال بر عهده خریدار خواهد بود. 
کوچی - مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی تثبیت حدود پالک یک فرعی

 از ۵۷۱- اصلی بخش یک بیرجند

نظر به اینکه آقای غالمرضا عباسی شهرستانک مالک ششدانگ پالک یک فرعی از ۵۷۱- اصلی بخش یک بیرجند 
درخواست طول و متراژ و تثبیت حدود ششدانگ پالک مذکور را نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی به مالکین مجاور مقدور نمی 
باشد،  مراتب به کلیه مالکین پالک فوق اعالم که در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۵ ساعت ۱۰ صبح در محل این واحد ثبتی یا محل 
وقوع ملک به آدرس حکیم نزاری ۱۳- کوچه نادری پالک ۹ حاضر گردند. ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۰۶۱۳ در اجرای دستور فروش صادره موضوع دعوی رضا طاهری نسب به طرفیت 
اسحاق کیانیان و غیره در خصوص منزل مسکونی به پالک ثبتی فرعی ۳۳۴۴ اصلی ۱۵۵۴ مفروز و مجزا از ۱ بخش ۲ 

بیرجند به آدرس بیرجند - صمدی ۲۹ - پالک ۲۷ با کاربری مسکونی به مساحت عرصه ۲۰۸ مترمربع و اعیان موجود ۱۴۸/۲۰ مترمربع 
با قدمت حدود  ۲۵ سال در یک طبقه و زیر زمین غیر مسکونی، ساختمان مورد نظر با امکانات کف اتاق ها موزائیک، نمای ساختمان آجر 
گری بوده، دارای انشعابات )کنتور برق ۲۵  آمپر و آب ۱/۲( و متصل به سیستم شبکه دفع فاضالب می باشد که به مبلغ ۲/۷۹۲/۰۰۰/۰۰۰  
ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوق به 
فروش می رسد، قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی به 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 کل استان خراسان جنوبی

به  خاص(  )سهامی  شرق  رادین  آوا  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت ۲۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۸۱۹۰ به استناد 
مورخ  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
آقای حمیدرضا  اتخاذ شد: ۱-  ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تصمیمات ذیل 
نیلوفر ترابی  با شماره ملی ۰۶۵۱۶۶۶۷۰۸ و خانم  صباغ گل 
طرقبه با شماره ملی ۰۹۳۸۹۴۴۹۵۹ و آقای سجاد صباغ گل با 
شماره ملی ۰۹۴۵۶۵۸۹۷۴ و آقای علی حاجی پور با شماره ملی 
۰۶۵۳۳۴۰۱۸۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - خانم لیلی رسولی به شماره ملی 
۰۶۴۰۲۸۲۰۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای اسماعیل کمیلی 
به شماره ملی ۰۸۸۰۱۴۶۰۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - پس از قرائت گزارش 
بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 

۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )610062(

آگهی تغییرات شرکت درناب سازه قهستان )سهامی خاص( به 
استناد  به  و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۶۶۱۸  ثبت ۴۲۱۶  شماره 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ۱- خانم اعظم عربی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۰۰۶۳۷۴ 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غالمرضا نیک نیا به شماره 
ملی ۰۶۵۱۵۹۴۵۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
محمد علی پاکدل به شماره ملی ۰۶۵۳۱۹۴۷۵۷ به سمت منشی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - خانم اعظم 
عربی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۰۰۶۳۷۹۴ به عنوان مدیر عامل 
شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد 
تعهد آور و عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای 
خانم اعظم عربی یزدی ) مدیر عامل ( و در غیاب ایشان با امضای 
غالمرضا نیک نیا ) نائب رئیس هیئت مدیره ( و مهر شرکت معتبر 

خواهد بود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )610067(

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده های اجرایی کالسه ۹۵۰۰۱۶۹ - ۹۵۰۰۱۷۰  - ۹۵۰۰۲۰۷ - ۹۶۰۰۰۲۲ 
به استناد ماد ۱۲۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و در اجرای مقررات ماده ۳۴ اصالحی قانون ثبت: ششدانگ یکباب منزل 
مسکونی به شماره پالک ثبتی یکصد و هفتاد و شش فرعی از دو هزار و بیست و شش اصلی بخش یازده قاین به مساحت یکصد 

و هشتاد و سه متر و بیست صدم مترمربع که ذیل ثبت ۲۳۱۵۰ دفتر صد و چهل و نه صفحه شصت و سه به نام آقای محمد حسن خانی با 
کد ملی ۰۸۸۸۵۴۹۵۲۰ سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است به آدرس: شهرک ولیعصر، خیابان شهید کاوه ۴، فرعی ۴/۵، انتهای کوچه، 
بن بست نسترن، قطعه جنوبی، روبروی پالک بیست و هفت با حدود اربعه شماال به طول بیست و پنج متر پی دیوار به باقیمانده بیست و هشت 
فرعی از یکهزار و نهصد و پنجاه و پنج اصلی، شرقا به طول هفت متر و سی و سه سانتیمتر به دیوار پالک دو هزار و یکصد و هفتاد و سه فرعی 
از یکهزار و دویست و شصت و شش اصلی، جنوبا به طول بیست و پنج متر پی است به باقیمانده دو هزار و بیست و شش اصلی، غربا به طول 
هفت متر و سی و سه سانتیمتر پی است به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد که پالک فوق برابر سند شماره ۷۱۶۳-  ۹۱/۱۲/۱۹ دفتر چهار قاین در 
قبال مبلغ ۲۷۷/۱۷۰/۸۸۵ ریال به مدت یکصد و چهل و چهار ماه در رهن بانک مسکن شعبه زعفرانیه قاین قرار دارد و مازاد اول آن برابر سند 
۸۸۲۱- ۹۳/۸/۲۷ دفتر ۴ قاین در قبال مبلغ ۱/۸۴۴/۸۹۱/۲۱۹ ریال به انضمام دو پالک دیگر به مدت ۵ سال در رهن بانک سپه قاین قرار دارد 
و مازاد دوم آن برابر سند شماره ۸۸۲۲- ۹۳/۸/۲۷  دفتر مزبور در قبال مبلغ ۴۳۸۰۰۷۰۰۴۵۳ ریال بانضمام دو پالک دیگر به مدت ۵ سال در 
رهن بانک سپه قاین قرار دارد و مازاد دوم آن برابر سند شماره ۸۸۲۲ - ۹۳/۸/۲۷ دفتر مزبور در قبال مبلغ ۴۳۸/۰۷۰/۴۵۳ ریال به انضمام دو 
پالک دیگر به مدت ۵ سال در رهن بانک سپه قاین قرار دارد و مازاد سوم آن برابر نامه شماره ۱۳۹۵۰۳۳۰۰۰۰۰۹۵۰۱ - ۹۵/۳/۲۳  شعبه دوم 
محاکم حقوقی قاین در قبال مبلغ  ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ذیل شماره ۶۹ بازداشت می باشد و مازاد چهارم آن در قبال مبلغ  ۳۴۸/۴۵۲/۹۴۳ ریال 
در قبال مهریه خانم زهرا شب آهنگ بازداشت می باشد، با توجه به عدم انجام تعهد از سوی مدیون، بانک مسکن و بانک سپه قاین مستند به 
ماده ۳۴ اصالحی قانون ثبت و خانم زهرا شباهنگ با کد ملی ۰۸۸۹۳۵۱۵۶۲ مستند به بند ج ماده ۲ آئین نامه اجرا از دفترخانه محل تنظیم 
سند تقاضای صدور اجرائیه را نموده اند و پرونده اجرایی تحت کالسه های فوق در این اداره تشکیل گردیده است و پس از ابالغ اوراق اجرائیه 
وفق مقررات، پالک مورد بازداشت که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری عرصه آن به مساحت ۱۸۳/۲ مترمربع، اعیان دوبلکس با زیربنای 
حدود دویست مترمربع و دارای انباری، پارکینگ، انشعابات آب، برق، گاز و اسکلت فلزی می باشد به مبلغ سه میلیارد و یکصد میلیون ریال 
)۳/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی گردیده است و پس از قطعیت ارزیابی، پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۳۰ در اداره ثبت 
اسناد و امالک قاین از طریق مزایده در قبال طلب بستانکاران فوق تا روز مزایده به فروش می رسد. مزایده حضوری و از مبلغ ارزیابی شده فوق 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده بدهی خویش را پرداخت کند 
از انجام مزایده خودداری می گردد.                        تاریخ انتشار: ۹۸/7/11      علی صفایی فر- رئیس ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی ابالغیه قرارداد بانکی پرونده اجرایی شماره 1۳۹70400۸2۸۳0002۳6 
وکالسه شماره ۹70024۳

بدینوسیله به خانم سمیرا خاشاک نژاد فرزند یوسف با کد ملی ۰۸۸۹۸۵۴۲۲۱ به عنوان ضامن ابالغ می شود که بانک ملی 
شعبه ابوالمفاخر قاین به استناد قرارداد بانکی شماره ۶۵۰۰۸۸۱۴۳۲۰۰۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ جهت وصول مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰  )یکصد و 
پنجاه میلیون( ریال تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه 
شما و غیره اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه ۹۷۰۰۲۴۳ در این اداره تشکیل شده است و طبق گزارش مامور ابالغ پست ، 
آدرس شما به شرح متن سند شناسایی نشده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده ۱۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ۱۰ 

روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
    تاریخ انتشار: ۹۸/7/11     علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات



3
پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

آن مرد گران فروش نیست

محمودآبادی- بازار پاییز بر خالف نامش 
برای اصناف پر امید است و برای دانش 
آموزان پر شور، اما گرانی حاکم بر اجناس 
امسال باعث شد،خانواده ها شرایط خرید را 
تغییر دهند و البته اتاق اصناف نیز با طرح 
فروش فوق العاده در بازار سعی کرد مرهمی 
باشد بر زخم های پنهان مردم و کسبه، اما 
تا چه حد این شیوه ها در آرامش بازار موثر 
از مصرف  بازرسی و حمایت  بود؟ معاون 
کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی و عباس زاده نایب رئیس و 
بازرس اتحادیه لوازم التحریر و نوشت افزار 
پاسخ گویانی بودن که از لیست هشت نفره 
ی دعوت شوندگان به نشست تخصصی آوا  
در دفتر این رسانه حاضر شدند. علی تهوری، 
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی اولین مخاطب ما در این نشست بود.

نوع  دلیل  به  پاییز  بازار   : سوال 
اهمیت  صنوف  برخی  در  مصرف 
صنعت  سازمان  دارد،  ای  ویژه 
بازار  این  بر  نظارت  کار  معدن  و 
داده است؟  انجام  را چگونه  ویژه 
نسبی  رضایت  اید  توانسته  آیا 

شهروندان را به دست آورید؟ 
می دانید که در آستانه ی فرارسیدن سال 
جدید تحصیلی ما با افزایش تقاضای برخی 
از محصوالت از سوی شهروندان هستیم 
نوشت  جمله  از  کاالیی  های  گروه  مثل 
افزار، لباس مدرسه،کیف و کفش مدارس 
و حتی در حوزه ی خدمات مانند آژانس 
های درون شهری برون شهری اتوبوس 
و  آموزشی  مراکز   ، ها  کودک  مهد   ، ها 
غیر انتفاعی و .. هستیم. در همین ارتباط 
و ضرورت نظارت بر شبکه ی توزیع کاال 
و خدمات سازمان صنعت معدن و تجارت 
استان طرح ویژه ی بازگشایی مدارس را 
از تاریخ 5 شهریور تا 10 مهر ماه 98 را 
به مدت 35 روز در سراسر استان به اجرا 
درآورد، که هدف آن نظارت و کنترل بر 
بازار ،تشدید بازرسی ها و استفاده از توان 
ظرفیت نظارتی اتاق های اصناف،اتحادیه 
ها و تعزیرات حکومتی و با اولویت تشدید 
گشت های مشترک در استان بوده است. 

سوال:درانجام این بازرسیها تخلفاتی 
هم داشته اید؟مبلغ و میزان برگشت 
کنید اعالم  را  شهروندان  به  آن 

بله همکاران بنده از آغاز این طرح 10 هزار 
و 874 مورد بازرسی را انجام داده اند که 
نشان دهنده ی جدیت آنها بر امور نظارتی 
بوده است و تعداد 105 پرونده تا امروز )8 
مهر( تشکیل شده است که ارزش ریالی آن 
10 میلیارد و 460 میلیون ریال بوده است، 
مبالغ برگشتی که به شاکیان داده شده نیز در 

همین طرح از محل مراجعه ی شاکی ها و 
طرح شکایت که منجر به احقاق حق شده و 
شاکی به حق خودش رسیده است 5 میلیارد 
و 471 میلیون ریال به مردم برگشت داده 
شده این نظارت ها بر تمام بازار و خدمات 
بوده  و حتی شهریه ی مهد کودک ها و 

مدارس غیر دولتی را نیز در بر می گیرد.

در  بود  قرار  تهوری  آقای  سوال: 
برگزار  پاییزه  نمایشگاه  بیرجند 
با  دیدیم  مدتی  از  بعد  اما  نشود؟ 
تغییر نام با عنوان نمایشگاه بوی 
ماه مهر این نمایشگاه برگزار شد 
ماجرای این ناهماهنگی ها چیست؟

پایش در  بر اساس تصمیمات کمیته ی 
مرکز استان و کمیته تخصصی برگزاری 
و  بازار  شرایط  به  توجه  با  نمایشگاه، 
همزمانی با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی 
اتحادیه  آمادگی  اعالم  و  ها  عزاداری  و 
برای  آمادگی  بر  مبنی  اصناف  اتاق  و  ها 
فروش فوق العاده با این تصمیم موافقت 
شد که ما امسال همان طرح فروش ویژه 
و  اساس دستورالعمل  بر  باشیم.  داشته   را 
شیوه نامه ی نمایشگاه ها سه روش پیش 
بینی شده است. روش اول برگزاری فروش 
فوق العاده توسط واحد های صنفی است، 
العاده  دومین روش برگزاری فروش فوق 
توسط فروشگاه های زنجیره ای و روش 
سوم در صورت عدم تحقق دو مورد اول 
برگزاری نمایشگاه فروش کاال و عرضه ی 
مستقیم با تصویب کمیسیون تنظیم بازار 
خواهد بود. فرقی نمی کند چه نمایشگاه 
با 15 درصد تخفیف کاال را ارائه کند چه 

همین  با  و  بگذرد  خود  سود  از  دار  مغازه 
این  در  کند.  عرضه  را  کاالهایش  درصد 
طرح فروش فوق العاده بیش از 130 واحد 
اعالم آمادگی کردند و همه ی این اصناف 
با یک بنر یک شکل برای مردم مشخص 
ها  واحد  این  بر  اصناف  بازرسی  شدند.و 

نظارت مستقیم داشتند.

سوال : و ماجرای نمایشگاه؟   
نمایشگاه در طول سال بر اساس تقویم 

نمایشگاهی مصوب که کمیته ی پایش 
برگزاری  به  نسبت  کند  می  مصوب 
فروش  و  تخصصی  های  نمایشگاه 
هم  اخیر  نمایشگاه  این  کند،  می  اقدام 
و  مصرف  پر  ایام  از  بعد  شد،  برگزار  که 
دانش  و  مردم  بود چرا که  بازار  تقاضای 
حداقل در  را  خود  های  خرید   آموزان 

دهند،  می  انجام  شهریور  دوم  ی  دهه   
این نمایشگاه فروش عمومی داشت و با 
هدف فروش لوازم التحریر و یا گروه های 
هدف در این فصل برگزار نشد، البته در 
این نمایشگاه نیز همکاران من و بازرسان 
بهداشت  بازرسان  و  حکومتی  تعزیرات 
و  مشاهده  تخلفاتی  داشتند،  حضور 
تذکراتی داده شد و مطابق مقررات برخورد 
کمتر  ازنمایشگاه  هم  استقبال  اگر  شد، 
بوده به این دلیل بود که مردم نیاز خود 
توان  نمی  بودند، پس  را خریداری کرده 
عنوان نمایشگاه پاییزه را برای آن مطرح 
کرد حاال اگر نامش بوی ماه مهر بود به 
دلیل همزمانی آن با آغاز مهر بوده است.

التحریری  لوازم  قیمت  اما  سوال: 
که من در امیرآباد بیرجندخریداری 
کردم، با قیمت نمایشگاهی که چند 
تفاوتی  هیچ  برگزار شد،  قبل  روز 
نداشت، بنابر این نظارت بر قیمت 
در نمایشگاه انگار زیاد جدی نبوده 

است.این طور نیست؟
نمایشگاه هایی که به شکل عرضه و فروش 
برگزار می شود، برگزار کننده دو حالت دارد 
دیگری  مجری  یا  است  اصناف  اتاق  یا 
که می تواند مدیریت نمایشگاه های بین 

المللی باشد،که در این نمایشگاه اتاق هیچ 
نقشی نداشته است، در نمایشگاه هایی که 
اتاق اصناف برگزار می کند، اعضای اتاق با 
توان کارشناسی خودشان نمونه کاال قیمت 
گذاری و پلمپ شده در معرض دید عموم 
و  اصناف  اتاق  همکاران  گیرد،  می  قرار 
بازرسان ما نظارت می کنند انجمن حمایت 
از حقوق مصرف کننده های هر شهر نیز 
حضور دارند و در نمایشگاهایی که مجری 
اتاق اصناف نیست مانند همین نمایشگاهی 

که برگزار شده شرکت نمایشگاه ها باید با 
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
کارشناسی  توان  با  انجمن  کند،  توافق 
خودش و کارشناسان معتمدش نسبت به 
نرخ گذاری اقدام کند و البته همکاران ما 

نیز باید نظارت داشته باشند.

فروش  بر  نظارتی  آیا  سوال: 
ویژه  فروش  در طرح  که  اصنافی 
بازار شرکت داشتند هم داشته اید؟

بله، اما به یاد داشته باشید که بازرسان اصناف 
در این زمینه تمام دقت و کنترل الزم را داشته 
اند. اول اینکه افراد که خود داوطلب طرح 
فروش ویژه شده اند به نحوی از بازاریان 
امین و منصف ما به شمار می روند، دوم اینکه 
بازرسان اصناف در کنار همکاران ما و البته با 
دغدغه ی بیشتر طرحی را که خود پیشنهاد 
کرده اند را با وسواس بیشتری کنترل کردند.

نکته آخر
هستیم  مواجه  اقتصادی  دوچالش  با  ما 
شهروندان  از  فروشی  گران  و   گرانی 
می خواهم در فرق این دو هنگام گزارش 
هایی که به سامانه ی 124 اعالم می کنند، 
دقت کنند، چرا که به راستی گاهی اوقات ما 
در بازار با گرانی یک جنس مواجه هستیم نه 

با گران فروشی آن  این نکته مهم است.

رونق  پر  بازارهای  از  یکی  سوال: 
بازار  مهر  اوایل  و  شهریور  اواخر 
بازار  این  است،  التحریر  لوازم 
متاسفانه صعود قیمتی تا 4 برابر نیز 
داشته است،اتحادیه لوازم التحریر 
و نوشت افزار بازار گران را چگونه 

رصد کرده است؟ 
مهمترین نکته ای که می خواهم به طور 
حتم شما در گزارشتان به آن اشاره کنید 
این است که فروشندگان بیشترین ضرر را 
از این بازار گران می کنند، اول اینکه گرانی 
را کاهش می دهد،کاهش  میزان فروش 
فروش یعنی کاهش درآمد در مقابل هزینه 
 هایی که هر روز بیشتر می شود مانند بهای

 اجاره ی ملک که این روزها در بیرجند 
به پای تهران هم رسیده است. دوم اینکه 
در خرید های کلی نمی توانیم تنوع جنس 
داشته باشیم به عنوان مثال بنده پارسال 
60  کارتن یک محصول تحریر را خرید 
برای  اما  تومان  میلیون  با 20  کردم  می 
شهریور امسال 20 کارتن از همان جنس 
یعنی  این  و  تومان  میلیون  را خریدم 25 
بحران در تامین نقدینگی برای فروشندگان 
لوازم التحریر و البته به دنبال آن با مواردی 
مانند تعطیلی واحد صنفی مواجه می شویم. 

همه ی  لوازم تحریری ها امیدشان به ماه 
شهریور و مهر است اما با اندکی پرس و جو 
در می یابید که امسال با سال های قبل 

تفاوت چشمگیری داشته است.

سوال :تخلف تا چه حد بوده؟ 
بنده و همکارانم در بازرسی اتاق اصناف در 
پیک فروش بین مردم بوده ایم، بازرسی 
ها در بیشتر مناطق انجام شده است و اگر  
تخلفی هم بوده به طور جدی تذکر داده 
با  به مراتب  بازار تحریر  این  اما در  شده 

تخلف بسیار اندکی مواجه بودیم.

خرید  برای  دسترسی  سوال: 
محصوالت با کیفیت تر اما با قیمت 
مردم  برای  راتوانستید  مناسب 

تامین کنید ؟
اگر منظورتان دفاتر تعاونی و دولتی است 
پرورش  آموزش و  اختیار  آنها فقط در  که 
قرار گرفت، اما دفاتر ارزان که البته از کیفیت 
قابل قبولی نیز برخورد دار بود نیز به بازار آمد 
این دفاتر به اشتباه با عنوان دفاتر تنظیم بازار 
مطرح شد در حالی که ربطی به تنظیم بازار 
نداشت. اما در کل قیمت آن مناسب تر از 
دفاتر دیگر بود از 40 برگ تا 100 برگ به 
قیمت های 2 هزار و 800 تا 7 هزارو 500 

تومان به فروش رسید.

سوال : نظر شما در باره کارشناسی 
قیمت ها در نمایشگاه چیست؟

از سوی  این دغدغه ای است که سالها 
کارشناسان قیمت گذار هر صنف مطرح 
می شود، ما اعتقاد داریم کارشناسی قیمت 
برای نمایشگاه باید توسط کارشناسان هر 
صنف انجام شود،به عنوان مثال بنده که 
فروشنده ی  هم  و  جز  فروشنده ی  هم 
عمده هستم و البته جنس هر وسیله ای را 
می شناسم با یک نگاه می توانم تشخیص 
بدهم فالن جنس از کجا آمده و چه قیمتی 
دارد و همکار من تا چه حد می تواند آن 
را به فروش برساند. در حال حاضر فقط در 
نمایشگاه هایی که از سوی اتاق اصناف 
برگزار می شود این قیمت گذاری انجام 
می شود و مردم می توانند مطمئن باشند 
که جنس را با 10 تا 15 درصد تخفیف 
نسبت به مغازه دار تهیه می کنند.به طور 
حتم در بازار پر تالطم امروز ایران و البته 
ردیف  آخرین  در  استانی که مردمش  در 
های جدول درآمدی هستند، باید تغییرات 
عمده ای در میزان مالیات ها و اجاره ها 
ایجاد شود تا امید به زندگی در آن افزایش 
از  خود  بیشتر  درآمد  کسب  یابد،چراکه 

مهمترین دالیل مهاجرت است. 
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نمایشگاهدستاوردهایدستگاههایاجراییبرپامیشود

ایرنا - مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گفت: همزمان با برگزاری همایش ملی روز روستا و عشایر دراستان نمایشگاه دستاوردهای دستگاه های اجرایی در سطح ملی برپا می شود. 
عالیه خواجوی افزود: همچنین نمایشگاه ظرفیت های استان در چهار حوزه کشاورزی، صنایع دستی، معدن و گردشگری نیز در مجاورت سالن برگزاری همایش ملی روز روستا و عشایر برپا می شود. 
باسالم  شورای محترم حل ترافیک لطفا جهت ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر نخستین بار خارج از تهران، 15 مهر در خراسان جنوبی با حضور معاون اول رئیس جمهوری و جمعی از وزرا و مسئوالن کشوری برگزار خواهد شد.

نصب سرعت گیر در بلوار میالد اقدامات الزم 
را انجام دهید فرزند   5ساله من که فوت کرد 
حداقل نگذارید خانواده دیگری داغدار شود. با 

تشکراز طرف  اهالی بلوار میالد الهیه
915...194
با عرض سالم شهرداری محترم منطقه 2، 
کوچه  از  نیمی  آسفالت  خصوص  در  لطفا  
سپیده 7، با توجه به تکمیل زیر ساخت ها 
و اتصال به شبکه های آب، گاز و فاضالب 
در پایان سال 97 و با توجه به تردد زیاد به 
علت اتصال خیابان سپیده به خیابان فرشته، 

رضویه وبالل، اقدام کنید.
915...816
بازی  پیگیری شود الاقل وسایل  لطفا  سالم 
پارک توحید شبها ساعت 10:30خاموش شوند 
تا ما  و فرزندانمان که می خواهند مدرسه بروند 
بتوانیم بخوابیم ...کوگوش شنوا؟ صد بار پیام 

فرستادم آوا ،ولی مسئوالن...!
915..037
بدینوسیله تشکر می گردد از شهردار منطقه 2 به 
خاطر زیباسازی پارک وحدت و تسطیح گذرگاه 

های عابر پیاده و روشنایی پارک.
915...297
بلوار میالد انتهای موسی بن جعفر را  دریابید بلوار 
در شیب تند و تردد زیاد دانش آموزان می باشد 
لذا تصادفات زیادی در این منطقه  رخ داده  قابل 

توجه مسئوالن مربوطه.
915...474
فکر کنم بین شهرداری های مناطق شهر هم 
تبعیض هست و گرنه چرا یه سمت شهر اونقدر 
تمیز و گلکاری و زیبا و یه سمت پر از خاک و 
خار و ... یه بلوار و خیابون سرسبز نداره مهر شهر. 

کجایند مسئوالن مربوطه؟!
937...301
انتظار می رفت  از راهنمایی و رانندگی در ابتدای 
مهر نسبت به رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده 
در جای جای شهر مخصوصا نزدیک مدارس 

اهتمام بیشتری انجام می شد.
915...297
آوا،  روزنامه  اندرکاران  با سالم حضور دست 
شهرداری  مسئوالن  بگوش  ما  صدای  چرا 
نمیرسد و اقدامی جهت برخورد با دستفروشان 
انجام  10و12  جمهوری  سرپوش  بازار   میوه 
نمی دهند. متاسفانه مشاهده می کنیم یک 
از  تعدادی  همکاری  با  الحال  معلوم  خانواده 
ماموران شهرداری منطقه این قسمت از بازار 
را قرق کرده اند و میوه و محصوالت عمدتا 
عرضه  وضع  بدترین  به  را  دیگر  نامرغوب 
و  بهسازی  جهت  که  شهرداری  کنند.  می 
اینقدر  جمهوری  خیابان  رو  پیاده  زیباسازی 
برخورد  به  نسبت  لطفا  کشند.  می  زحمت 
لطفا جناب  نمایند.  اقدام  این دستفروشان  با 
شهردار یا یکی از معاونانشان، سری به اینجا 
جمهوری 12 بزنند ورسیدگی نمایند. متاسفانه 
فقط  معبر شهرداری  با سد  برخورد  ماموران 

نظاره گر این دستفروشان میوه هستند.    
915...329
و  شهرداری  خدمت  نباشید  خسته  سالم  با 
بهشتی2  که  ببینم  خواستم   می  رفتگران 
آیاجزءکار رفتگران نیست که سالی یک بارشاید 
جارو بزنن درحالی که بهشتی 2 بخاطرآزمایشگاه، 
از پررفت و آمدترین کوچه های بهشتی  هست.
915...002
سالم  لطفا  به آقای شهردار بفرمایید سجاد شهر 
هم محله ای از همین شهر هست  بلوار ها و 
تابلوهاش  را با معلم وغفاری و..... یک مقایسه 

بفرمایند  بعد خودشان  قضاوت فرمایند.
915...243
با سالم درخیابان طالقانی 9 که خیابان یک طرفه 
است و دو مدرسه وکلنیک امام رضا )ع( دراین 
خیابان است نه سرعت گیری دارد ونه جلوی 
مدارس خط کشی عابر پیاده لطفا راهنمایی و 

رانندگی رسیدگی کند. باتشکر
905...802
من یک شهروند هستم با چهار فرزند محصل 
و  پراید  ماشین  دستگاه  و یک  معمولی  خانه 
شغل آزاد هیچگونه مسافرت خارجی نداشتم 
بدون  موندم  زندگی  جاری  های  هزینه  تو  و 
اعالمی  با شماره  کردن  قطع  یارانمو  پیامک 
با تهران تماس گرفتم قرار شد 72ساعت بعد 
جواب بدهند با استانداری تماس داشتم ارجاع 
اطالعات  هم  آنها  استان  کار  اداره  به  دادند 
االن  بدهند  جواب  وقت  اسرع  در  تا  گرفتند 
پنج روز شده هیچکدام جواب ندادند ما به کجا 

مراجعه کنیم؟چون پیامک نیامده موندیم.
915...423
دره  روستای گردشگری  آسفالت  برای  سالم 
میرک )بنددره( خواهشمندم یک فکری بردارید.
915...916

مطلب آب رفت نیرو در آموزش و پرورش یک 
واقعیت بود که مسئوالن ما به آن توجه نمی 
کنند نتیجه سیاست های امروز سال ها بعد 
مشخص خواهد شد و این بلبشوی موجود در 
آموزش و پرورش سال ها بعد گریبانگیر جامعه 
ها  زندان  و  قضایی  محاکم  شلوغی  باعث  و 
خواهد شد لطفا در موضوع آموزش و پرورش 
کارآمدی  مدیران  و  شود  برخورد  تر  جدی 

بیشتری از خودشان نشان دهند. 
936 ... 712
سالم سرکار خانم کاری به مطلب بسیار مهمی 
در سرمقاله درختکاری اشاره کرده اید . به نظر من 
خود شما به همراه روزنامه وزین آوای خراسان 
جنوبی و استفاده از فضای مجازی و البی ها 
و روابط عمومی بسیار قوی که دارید  از االن 
کمپپنی در این خصوص برای روز درختکاری  
راه اندازی نمایید. به نظر من از طریق تشکل 
های مختلف می توان  دانش آموزان، جوانان، 
کارمندان سالمندان، بازنشستگان و حتی سربازان 
و نظامیان را هم پای کار آورد. نمونه کاری که 
فکر کنم در یک کشور آفریقایی در دو ماه گذشته 
انجام شد و بیش از چند میلیون درخت در یک 
روز توسط مردم  و با فراخوان رییس جمهور آن 
کاشته شد و رکوردش در کتاب گینس ثبت شد. 
منتها پیشنهاد من کاشت درخت عناب و زرشک 
که دو محصول شاخص و استراتژیک شهر و 
استان ما به شمار می روند  در کنار درختان کاج 

هست. البته طرح باید بیشتر بررسی شود.
ارسالی به تلگرام آوا

آقای استاندار عزیز ما به تصمیمات و اقدامات شما 
احترام می گذاریم و عملکردتان طوری بوده که 
می توانیم اطمینان کنیم که صالح استان در آن 
است اما لطفا بعد نظارتی را تقویت کنید چرا که 
برخی اقدامات دشمن شاد کن است.  متاسفانه 
ضعف برخی مسئوالن استانی را به پای نظام 
و انقالب می نویسند و این یعنی بازی با خون 
و آرمانهای شهدا. ما انقالب نکردیم که امروز در 
سایه بی توجهی ها و فراموش کاری ها متاسفانه 
آموزش و تربیت فرزندانمان تحت شعاع قرار 
گیرد فرزند پولدار در بهترین مدرسه شهر درس 
بخواند فرزند دیگر شهروند در مدرسه دو شیفته 
ای در جای دیگر مشغول تحصیل باشد و هر 
چه مشکل است را دانش آموز محروممان تحمل 
تامین  به  تعهدی  پرورش  و  آموزش  آیا  کند؟ 
ساختمان مدارس ندارد؟ این چه سیاستی است 
که آقای مدیرکل در پیش گرفته اند؟ آیا فرزند من 
بدون معلم بماند و به زور از مهدهای کودک و ... 
برایش معلم بیاورند که ایشان به راحتی زیر فرم 
انتقال ها را امضا می کند و بدون در نظر گرفتن 
 شرایط فرزندان ما شهر را خالی از معلم می کند؟

آیا سیستم گرمایش مدرسه فرزندان من و شما 
غیر استاندارد باشد چون آموزش و پرورش یادش 
رفته استانداردها را کنترل کند؟ آخر این ظلم به 

مردم نیست که اینطوری ... 
ارسالی به تلگرام آوا

از عملکرد  در جواب همشهری که  آوا  سالم 
برو  برادر  گفت  باید  داشتند  انتقاد   ... مدیرکل 
عملکرد ایشون رو در حوزه انتصابات بررسی کن 
ببین یک کار درست تونسته انجام بده ؟ انتصاب 
مسئول طبس مسئول بیرجند مسئول ...  هر جا 
که انتصاب کرد تا شهر و منطقه رو با حاشیه و 
بگو مگو  بهم نریخت کاری از پیش نبرد من 
نمی دونم آخه کسی تو استانداری یا وزارتخونه  
این عملکرد ها رو ارزیابی نمی کنه ؟ آخرش هم 

همین ها می شود مدیر نمونه. 
ارسالی به تلگرام آوا

مطلب  که  کاری  خانم  سرکار  بزرگوار  خواهر 
زیبای درختکاری رو نوشته بودید لطفا یه مطلب 
بنویسید و از طرف مردم به مسئوالن بگوئید شما 
درختان موجود را قطع و خشک نکنید درخت 
کاشتن پیشکش تو همین شهر بیرجند چقدر 
بهانه های مختلف قطع کردند  به  رو  درخت 
فکر  من  نیامد  درد  به  هم  هیچکس  دل   و 
داره  زیست  محیط  که   شهری  کردم  می 
این  به  توش  دیگه  داره  پلیس  داره  دادستانی 
راحتی از اینکارا اتفاق نمی افته اما ماشاا...   یکی 
بیرجند رو بررسی کنه می بینه هر روز خشک تر 
از روز قبل می شه و نه اینکه خودش خشک 
می شه یا آب نمی دن که به زور خشک کنن 
یا شبانه با اره به جونش می افتند به قول جمله 
درخت  شما   “ سریالها  از  یکی  توی  معروف 

خشک نکن درخت کاشتن پیشکش”.
ارسالی به تلگرام آوا

دیدگاه  خوانندگان

شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت :
شهروندان در تشخیص گرانی و گران فروشی دقت کنند

السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )علیه السالم( 

هیئتجواداالئمه)علیهالسالم(برگزارمیکند:
زیارت عاشورا از یازدهم محرم الی پایان ماه صفر 

 ساعت ۶ صبح برگزار می شود.
آدرس:خیابانمدرس-نبشمدرس۴۸-هیئتجواداالئمه)علیهالسالم(

مراسمشبشهادتحضرترقیه)سالما...علیها(
ـقدرخرابهشام همراهبابازسازینمادینصحنههاییازواقعهسال۶۱ه

 با نوای ذاکرین اهل بیت )ع(:کربالیی مهدی وثیق - کربالیی حسین گرگین
زمان: پنجشنبه ۹۸/۷/۱۱ بعد از نماز مغرب و عشا

مکان: انقالب ۵ - مسجد جامع پایین شهر

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان استان خراسان جنوبی شرکت تعاونی به شماره ثبت 1725 و شناسه ملی 
10360034408 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/05/18 و به موجب نامه شماره 40495 مورخ 
97/07/04 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - پس از گزارش بازرس صورت های مالی سال 
1396مورد تصویب مجمع قرارگرفت. 2- شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه درمیان بیرجند با شماره ثبت 385 
و شناسه ملی 10360015072 با نمایندگی آقای محمد امینی به شماره ملی5239862397 و شرکت تعاونی مسکن شماره 2 فرهنگیان 
بیرجند به شماره ثبت170 و شناسه ملی 10360008349 با نمایندگی حسین فنودی به شماره ملی0651208793 و شرکت تعاونی 
مسکن قائم فرهنگیان بیرجند به شماره ثبت1270و شناسه ملی10360030010 با نمایندگی آقای سید علی امین حسینی به شماره 
ملی0650150341 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان بیرجند به شماره ثبت141 و شناسه 
ملی10360007236 با نمایندگی آقای اسداله رمضانی با کد ملی 0859466671 و شرکت تعاونی مسکن مهر گستر فرهنگیان خاوران 
به شماره ثبت1434 و شناسه ملی10360031521 با نمایندگی آقای محمود حسنی به شماره ملی0652235786 به عنوان اعضای علی 
البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 2 - آقایان حسین حسن نژاد به شماره ملی 0651728568 و اکبرحیران به شماره 
ملی0650995041 و سید علیرضا شواکندی به شماره ملی 0652873685 به عنوان بازرسان اصلی و حامد فرهنگ دوست به شماره ملی 

0652751369 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 )۶۱00۶۵(

آگهی تغییرات شرکت درناب سازه قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 4216 و شناسه ملی 10360056618 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/10/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - خانم اعظم عربی یزدی به شماره ملی 0940063794 و آقای 
غالمرضا نیک نیا به شماره ملی 0651594537 و آقای محمد علی پاکدل به شماره ملی 0653194757 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای سعید نیک نیا به شماره ملی 0944751202 به عنوان بازرس اصلی و خانم عفت 
رفیعی به شماره ملی 0650476867 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه آوای 

خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۶۱00۶۶(



موفقیت و انرژی

 مشکل با معلم

میان کار و زندگی توازن برقرار کنید

همیشه میان کار و زندگی تضاد وجود دارد و همواره 
نظم و بی نظمی با هم در حال نبردند. هیچکدام 
نمی تواند بر دیگری پیروز شود، ولی هر دو با هم 
می توانند بسیار تاثیرگذار باشند. این که چطور میان 
آن ها توازن برقرار کنید، کلید موفقیت است. فیل 
نایت، مدیرعامل شرکت نایک معتقد است اغلب 
اوقات افراد نمی توانند این توازن را ایجاد کنند. اگر 
گمان کنند کار کردن عامل موفقیت شان است، هر 
روز ساعت ها بی وقفه کار می کنند و تمام  ظرفیت 
ساعات  از  افراد  این  می کنند.  مصرف  را  خود 
استراحت خود می کاهند و سالمت جسمی خود را 
به خطر می اندازند. هم چنین خود را از داشتن یک 
زندگی لذت بخش محروم می کنند. آثار مخرب این 
عوامل باعث می شود نتوانند در شغل خود پیشرفت 
کنند. ؛  در نهایت دیگر حتی نمی توانند با دوستان 
شان وقت بگذرانند، نه شغلی دارند و نه موقعیتی.

مشکل اصلی را پیدا کنید

گاهی فقط یک رفتار ناخوشایند کافی است از 
تمام خصوصیات معلم خود متنفر شوید. اما باید 
منطقی باشید. به این فکر کنید دقیقاً کدام ویژگی 
رفتاری او مانع یادگیری شما است؟ کدام ویژگی 

فقط کمی آزاردهنده است؟
فرض کنید معلمی دارید که جوک های بی مزه 
تعریف می کند یا مشخص نمی کند کدام تکالیف 
درسی را باید انجام دهید. در مورد اول می توانید 
به جوک های مسخره بی اعتنایی کنید. اما در 
مورد دوم از معلم بخواهید قبل از اتمام هر جلسه، 

تکالیف مربوطه را روی تخته  کالس بنویسد.
گاهی ممکن است با معلم های خیلی سخت گیر 

به مشکل بربخورید. 
مخصوصاً وقتی در شرایط آرام و بدون فشار و 
استرس، بهتر می توانید درس یاد بگیرید. با این 
وجود اگر معلم تان دانش آموزان را می ترساند و 
تحقیر می کند، بهتر است موضوع را با والدین یا 
یکی از مسئوالن مدرسه در میان بگذارید. فکر 
دلخوری  باعث  که  دارید  رفتار هایی  چه  کنید 
بین شما و معلم تان می شود. یادتان باشد این 
که نحوه  تدریس معلم خسته کننده یا نادرست 
است؛ به شما اجازه نمی دهد بی ادبی کنید و سر 
کالس چرت بزنید. در این صورت باید از معلم 
خود معذرت خواهی کنید. البته حواس تان باشد 
معذرت خواهی خالصانه را با فرصتی برای نقد 
کردن او اشتباه نگیرید. خیلی محترمانه بخواهید 
شما را راهنمایی کند. به تمام نصایح و انتقاداتش 

گوش دهید و با حالت تدافعی جواب ندهید.

عسل درمان طبیعی
 گلودرد و سرفه است

شدید  بیدار  خواب  از  گلودرد  احساس  با  اگر 
بهتر است مقداری چای گرم را با عسل و لیمو 
ترکیب کرده و بخورید. چرا چنین ترکیبی تا 

این حد موثر است؟ لیمو و عسل قدرت ضد 
میکروبی دارند به همین دلیل با دیدن اولین 
این  از  مقداری  سرماخوردگی  نشانه های 
دو را با یک فنجان آب گرم ترکیب کنید تا 
ایمنی  سیستم  و  برده  بین  از  را  شما   گلودرد 

بدن تان را تقویت نماید.

چای زنجبیل درمان طبیعی 
دل پیچه و تهوع است

چای زنجبیل بهتر است را با آب گرم بخورید. 
زنجبیل دارای خواص ضد التهابی است که باعث 
کاهش درد ناشی از دل پیچه های دوران عادت 

ماهیانه و دیگر درد ها می شود. این ترکیب باعث 
کمک به گوارش و کاهش عوارض بیماری سفر 
می شود و البته سوزش معده را نیز کاهش می دهد. 
چای زنجبیل می تواند حالت تهوع و دل پیچه را از 
بین برده و عالوه بر کاستن درد معده با حالت تهوع 

و بیحالی صبحگاهی نیز مبارزه کند.

بذر کتان قند خون 
را کاهش می دهد

بذرکتان خوردن بسیار سالمی است که حاوی فیبر 
فراوان بوده و تا ساعت ها سیر نگه تان می دارد. بذر 
کتان می تواند حساسیت به انسولین را افزایش داده 

و قند خون را کاهش دهد، ضمنا در برابر سرطان 
سینه از شما محافظت نماید. دو قاشق غذاخوری 
بذر کتان دارای تقریبا ۳ گرم پروتئین و ۴ گرم 
فیبر است. می توانید بذرکتان را به ماست یونانی، 
پنیر یا اسموتی اضافه کنید تا محتوای فیبر و آنتی 

اکسیدان صبحانه  باال برود.

برای رفع  خشکی پوست
 از وازلین استفاده کنید

اگر قسمت هایی از پوست شما کامال خشک است 
بزنید.  نواحی  این  وازلین روی  می توانید قدری 
وازلین مانند سدی بین پوست و عواملی که سبب 

خشک شدن پوست می شود عمل می کند و سبب 
افزایش رطوبت پوست نیز می گردد. شما می توانید 
هر زمان که دوست دارید از این محصول استفاده 
کنید؛ اما توصیه می کنیم قبل از خواب، از آنجا که 
دیگر الزم نیست نگران ظاهر چرب پوست خود 

باشید، از این محصول استفاده کنید.

در پاییز لباس های سبک 
و مالیم انتخاب کنید

در فصل پاییز باید لباس هایی بپوشید که سبب 
تحریک خشکی پوست شما نگردند؛ بنابراین قبل 
از اینکه لباس های خشن و پشمی زمستانی را به 

تن کنید، یک لباس مالیم با بافت سبک و پنبه ای 
بپوشید تا لباس های خشن به طور مستقیم با پوست 
بدن شما برخورد نداشته باشد. از قرار گرفتن در 
معرض منابع گرما به طور مستقیم خودداری کنید.   
سعی کنید همیشه یک فاصله منطقی با منبع گرما 

داشته باشید.

نمک دریا یکی از موادی است که شاید در هر خانه ای یافت نشود. ولی باید بدانید که این ماده یکی از 
ساده ترین و سریع ترین روش های درمان درد دندان به شمار می رود. زمانی که نمک را با آب رقیق کنید و 
دهان خود را با آن بشویید، این دهان شویه خانگی یک ضد درد مؤثر و فوق العاده خواهد بود. این محلول 
التهاب را کاهش می دهد، دهان را تمیز می کند و درد دندان را تسکین می بخشد.برای تهیه این محلول یک 
قاشق چای خوری نمک و یک پیمانه آب آماده کنید. نمک دریا از آن جهت که تصفیه نشده، حاوی مواد 
معدنی باالیی است و برای این راهکار درمانی پیشنهاد می شود. ابتدا نمک را در آب جوش بریزید. محلول را 
هم بزنید تا به خوبی حل شود و اجازه دهید حرارتش از بین برود و سرد شود تا بتوانید به راحتی دهان خود را 

شستشو دهید. حداقل برای ۳۰ ثانیه دهان خود را با محلول آب نمک بشویید. 

سه بار در روز مقدار کمی عصاره خالص گل سرخ را با پنیه  استریل روی جوش تان بزنید. اگر فکر 
می کنید خاصیت ضد میکروبی آن برای جوش ها خیلی قوی است با مقداری روغن نارگیل آن را 
رقیق کنید. همچنین می توانید مقداری گالب را با عصاره اسطوخودوس و چند قطره روغن نارگیل 
ترکیب کرده و آن را به صورت تان بزنید و بخوابید. ترکیب روغن نارگیل با گالب، پاک کننده  
مناسبی برای آرایش نیز هست.یک دستورالعمل برای تهیه  ماسک صورت نیز این است که زرچوبه 
خالص و گالب را با ژل آلوئه ورا مخلوط کرده و بیست دقیقه روی صورت تان بگذارید، سپس با 

آب گرم آب بکشید و روغن نارگیل بزنید. 

عصاره گل سرخ و گالب مفید برای جوش و آکنهنمک دریا موثر برای دندان درد

تام رابینز معتقد است که ما می توانیم در زندگی خودمان 
گاهی نقش یک اژد ها و قهرمان را ایفا کنیم و زندگی مان 
را نجات دهیم. فکر کردن به این جمله می تواند راهگشای 

بسیاری از دغدغه ها و مسائل ذهنی ما باشد.
مسئولیت همه چیز را پذیرفتن: قطعاً گاهی پیش می آید که 
با یکی از دوستان مان یا حتی افراد غریبه روبه رو شویم که 
حال روحی خوبی ندارند و از زندگی ناراضی هستند. بسیاری 
از افراد در چنین شرایطی، مشکالت و درگیری های آن 
فرد را مدام در ذهن خودشان تفسیر می کنند، چرا که فکر 
می کنند فقط با این کار می توانند به او کمک کنند. شما باید 

این را بدانید که افراد در غالب مواقع درون حبابی قرار دارند 
که باعث می شود خودشان از پس مسائل شان بر آیند.

خوشحالی ها را به آینده موکول کردن: بیشتر ما در ذهن مان 
می گوییم که مثاًل وقتی وزنم را کم کردم حال بهتری پیدا 
خواهم کرد، وقتی ازدواج کنم احساس خوشبختی بیشتری 
خواهم داشت و... این یعنی به تعویق انداختن خوشبختی و 

مسئول آن فقط و فقط خودمان هستیم. 
هر لحظه از زندگی با چالش های جدیدی همراه است و 
شرایط بیرونی زندگی شما دائماً تغییر می کند، پس در چنین 
شرایطی با به تعویق انداختن احساس خوشبختی تان فقط 

خود را از لذت بردن از زندگی محروم می کنید. بهتر است 
هرجا و در هر موقعیتی که هستید با تمام وجود احساس 
خوشبختی و خوشحالی کنید. در پشیمانی باقی ماندن: فقط 
برخی از احساسات درونی هستند که به اندازه پشیمانی 
می توانند روح شما را آزار دهند. پشیمانی هیچ کاری را 
پیش نمی برد به جز آنکه روح شما را خسته و آزرده کند. 
پشیمانی باعث می شود که شما از حرکت بایستید و دیگر 
برای حال خوب خودتان تالشی نکنید و این دقیقاً همان 

چیزی است که باعث درد شما می شود.

کار هایی که نباید در حق خودمان انجام دهیم

آیه روز

و چون خدا به تنهایی یاد شود دل های کسانی که به آخرت ایمان ندارند منزجر می  گردد و چون 
کسانی غیر از او یاد شوند به ناگاه آنان شادمانی می کنند. )سوره زمر/ آیه ۴۵(

سخن روز

موفقیت مانند کشتی گرفتن با یک گوریل است. وقتی که خسته شدید، دست از مبارزه می کشید، 
هنگامی می توانید استراحت کنید که گوریل را از پای درآورده باشید. )روبرت اشتراوس(
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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.

شماره 4461                        
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جدول سودوکو

 ایزوگـام خسـروی
۱0 سال ضمانت    *   نبش بهشتی ۲۱

 0۹۱۵۷۲00۵۷0 - 0۹۱۵۳۶۲۳۳۱۷
مدیریت: حامد خسروی

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

09158254172

آژانس رایا با زنگ خور باال و کارکرد تضمینی 
به تعدادی راننده  تمام وقت و پاره وقت 

نیازمند است.    09154944080

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

استخدام نیروی ساده آقا و خانم  و پیک 
موتوری در رستوران

)از ساعت 12 ظهر تا 5 عصر تماس بگیرید(
۳2۳42۳15 -09157202۳02

فروش پیاز زعفران
09011251205

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه بخشی به شماره 
دانشجویی  95211050197029 و شماره 

ملی 0880295228 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

سند و برگ سبز خودروی سواری پژو  405 
به شماره پالک 995 ج ۶2 ایران 52 به نام 
سید مجید سیادت اسطرخ به شماره ملی 

0۶40۳8۶0۳2 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط است.

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلوپ همسران
14:۳020:00شروع سانس

ماجرای نیمروز ۲ : رد خونشاه ُکش
18:151۶:1521:۳0شروع سانس

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

تیرچـه و بلـوک توانـا
ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف

دقت      سرعت      کیفیت
0915۳۶2۳481 - 0915۳۶۳55۶4 
بیرجند - نبش غفاری 2۳ - آزادگان ۶

۳24۳5۶8۶ - 09۳۶52۳7014-091570۶۳220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

0 ) مدرن برتر(

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151۶۳58۶0 - کرباسچی

به چند نفر کارگر ساده فنی کار 
جهت کار در کارگاه درب 

و پنجره سازی با شرایط بیمه
 و حقوق مناسب نیازمندیم.

090242۶21۶1

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

0۱۱۱  ۵۶۱  0۹۱۵  - رحیمی

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه ۳- نظافت پایان کار
تماس با ما: 0۹۱۵۶۶۳۳۲۳0 

 علـی برگـی

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 ۶/5 متر  - سعدی

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

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

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
0۹۱۵۹۶۱۸۵۸۱ 

فاروقـی

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    0۹۱۵۶۶۵۵0۵4 - مهدی برگی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۰۶۵۴ محکوم علیه آقای محمد حسین پور محکوم است به پرداخت 
 مبلغ ۲۴۸/۶۸۴/۹۳۸ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای محمد استانستی و پرداخت مبلغ ۹۵۰/۰۰۰  ریال بابت 
حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف ۳۳۲۱ سهم مشاع از ۶۶۴۲ سهم پالک ثبتی ۱۴۳ فرعی از ۱۸۳۲ اصلی 
بخش دو بیرجند واقع در سرسینه  حاجی آباد با کاربری مزروعی به مساحت ۳۳۲۱ مترمربع نیمی از کل پالک فوق الذکر می باشد 
و باالتر از سیل بند پشت حاجی آباد قرار دارد در سمت غرب و شمال راه خاکی و در شرق آبراهه و در جنوب پل کوتاهی دارد که 
قیمت هر مترمربع از این زمین ۲۰۰/۰۰۰ ریال و جمعا به مبلغ ۶۶۴/۲۰۰/۰۰۰  ریال کارشناسی شده است. از طریق مزایده در روز 
چهارشنبه تاریخ ۹۸/۷/۲۴ 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 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



۵
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خبر ویژه پیام تسلیت امام جمعه بیرجند به مناسبت شهادت سردار ابراهیم غالمی

 ایرنا - نماینده ولی فقیه در پیامی شهادت سردار “ابراهیم غالمی” را که حین انجام ماموریت در مرزهای غربی کشور به شهادت رسید، تسلیت گفت. حجت االسالم عبادی در قسمتی ازین پیام 
ضمن تبریک و تسلیت شهادت سردار سرافراز ابراهیم غالمی به پیشگاه حضرت بقیه ا... االعظم، حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( رهبر معظم انقالب اسالمی، فرماندهان و 
رزمندگان سپاه، مردم شریف استان و خانواده بزرگوار ایشان اظهار کرد: امیدوارم روح بلند این شهید عزیز در جوار ارواح ملکوتی شهدا مشمول مقام عند ربهم یرزقون و الطاف الهی قرار گیرد.

حضور مسئوالن
 در منزل سردار شهید غالمی

ایرنا -  نماینده ولی فقیه، استاندار، فرماندهان 
نظامی و انتظامی و جمعی از مسئوالن روز 
چهارشنبه برای عرض تسلیت در منزل سردار 
پیکر  یافتند.  حضور  غالمی  ابراهیم  شهید 
این شهید واالمقام، امروز در بیرجند تشییع و 

خاکسپاری می شود. 

مظنون اصلی تیراندازی 
به محیط بان قائنی دستگیر شد

مهر-مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت: 
مظنون اصلی تیراندازی به محیط بان قائنی 
دستگیر شد. حسن اکبری مدیرکل حفاظت 
محیط زیست با اعالم این خبر گفت: محیط 
بانان  محیط  از  برون  اسدی  عبدا...  بان 
جریان  در  پیش  چندی  قاین  شهرستان 
گشت و کنترل در مناطق و زیستگاه های 
حیات وحش این شهرستان متوجه حضور 
یک نفر شکارچی غیرمجاز شده که هنگام 
متاسفانه  متخلف،  شکارچی  با  رودررویی 
شکارچی متخلف اقدام به تیراندازی با اسلحه 
ساچمه زنی به سمت وی نموده است. وی 
سوی  از  دریافتی  اطالعات  با  کرد:  اظهار 
ماموران  تالش  و  محلی  مردم  همیاران، 
نیروی انتظامی و دستگاه قضایی دو استان 
خراسان جنوبی و رضوی خوشبختانه مظنون 

اصلی دستگیر و بازداشت شد.

اتمام لکه گیری و روکش آسفالت 
گرم محور خوسف - خور 

سرپرست  مقدم  اعتمادی  غالمی-محمد 
اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای خوسف 
آسفالت گرم  و روکش  لکه گیری  اتمام  از 
محور خوسف - خور بطول 8 کیلومتر خبر 
داد. وی افزود:در راستای افزایش ارتقاء ایمنی 
و نگهداری محورهای مواصالتی خوسف و به 
منظور رفاه حال کاربران جاده ای عملیات لکه 
گیری و روکش آسفالت گرم محور خوسف 
-خور بصورت پیمانی از محل اعتبارات ملی 
به مبلغ 8000 میلیون ریال توسط پیمانکار 
مربوطه انجام و به بهره برداری رسید. وی در 
پایان متذکر شد: خوسف دارای بیش از 1500 
کیلومتر جاده بین شهری و روستایی است که 
عملیات روکش آسفالت محورها، همه ساله به 
تناسب اعتبارات و در برنامه این اداره قرار می 
گیرد که با توجه به خرابی رویه های آسفالتی 
محورها و با عنایت به مصوبات سفر استاندار 
محترم به شهرستان خوسف ، امسال اجرای 
با تجمیع  انواع روکش  حداقل 30 کیلومتر 
اعتبارات ملی و استانی پیش بینی شده است 
که با حمایت اداره کل راهداری و فرماندار 

شهرستان اجرایی خواهد شد.

اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال  برای 
تامین زیرساخت های معادن استان  

تولید  و  تهیه  شرکت  تسنیم-مدیرعامل 
ریال  میلیارد  گفت: ۴00  کشور  موادمعدنی 
تامین  برای  شرکت  این  سوی  از  اعتبار 
استان  معادن  نیاز  مورد  زیرساخت های 
در  دیروز  ظهر  جعفری  یافت.  اختصاص 
جلسه شورای معادن استان بر توجه بیشتر به 
معادن کوچک مقیاس خواستار تعامل با مراکز 
علمی و دانشگاهی تاکید کرد. وی گفت: ثبت 
پهنه های اکتشافی بیشه، حیدرآباد و عشق 
آباد و انجام عملیات اکتشافی اولیه، منتج به 
با  امیدبخش  شناسایی 10 محدوده معدنی 
اولویت کانسارهای فلزی به مساحت تقریبی 
1000 کیلومتر مربع شده از جمله اقدامات 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی است که 
توسط مجتمع محدوده های اکتشافی خراسان 
با  جلسه  این  است.  شده  عملیاتی  جنوبی 
حضور جعفری مدیرعامل شرکت تهیه و تولید 
موادمعدنی کشور و به ریاست عابدی معاون 
حضور ۲۲ هزار جوان استانهماهنگی اموراقتصادی استانداری تشکیل شد.

 در طرح شوق رویش هالل احمر

مهر-معاون جمعیت هالل احمر از شرکت ۲۲ 
هزار جوان در طرح شوق تابستان سال جاری 
خبر داد. موهبتی اظهار کرد: طی ایام تابستان 
کالس های امداد و کمک های اولیه، فنی و 
حرفه ای، پیشگیری از اعتیاد و مهارت های 
زندگی  برای بیش از دو هزار و 500 شرکت 
کننده برگزار شده است. وی با اشاره به دیگر 
فعالیت های آموزشی هالل احمر طی ایام 
تابستان بیان کرد: آموزش کمک های اولیه 
در قالب هفتمین المپیاد آماده به چهار هزار و 

۲00 دانش آموز ارائه شد.

مشکل آنتن دهی موبایل در 
شهرستان درمیان رفع می شود

رفع  از  منطقه  مخابرات  کاوش-سرپرست 
شهرستان  در  موبایل  دهی  آنتن  مشکل 
پیگیری  دستور  گفت:  و  داد  خبر  درمیان 
و تسریع در اجرای مراحل نصب دکل در 
است.  شده  صادر  شهرستان  روستاهای 
آذری نصر آباد همچنین از مراکز مخابرات 
منصورآباد  و  نوغاب  درمیان،  روستاهای 
شهرک  از  بازدید  ضمن  همچنین  بازدید 
پیگیری  دستور  نوغاب،  روستای  مسکونی 
کابل  شبکه  توسعه  طرح  بررسی  برای 
شهرک نوغاب و تسریع در اجرای طرح فیبر 

نوری مرکز نوغاب را صادر کرد.

بیرجند، میزبان مسابقات کشتی 
آزاد بزرگساالن کشور

صدا وسیما- مسابقات کشتی آزاد قهرمانی 
در  امروز  بزرگساالن  سنی  رده  در  کشور 
بیرجند آغاز می شود. رئیس هیات کشتی 
استان گفت: این رقابتها با حضور 500 کشتی 
استان کشور در سالن شهیدین  از 3۴  گیر 

قاسمی بیرجند برگزار می شود.

کمک ۵۰۰ میلیون ریالی استاندار
 به جشن عاطفه ها 

ایرنا - استاندار با شرکت در جشن عاطفه ها 
به  کمک  برای  ریال  میلیون   500 مبلغ 
دانش آموزان نیازمند اهدا کرد. زنگ جشن 
عاطفه ها روز چهارشنبه همزمان با سراسر 
و  شد  نواخته  استان  مدارس  در  کشور 
محمدصادق معتمدیان به همراه جمعی از 
امام  دخترانه  دبستان  در  استان  مسئوالن 
حضور  جشن  این  در  بیرجند  )ع(  حسین 
امداد  کمیته  مدیرکل  آبادی  سلم  یافت. 
دوم جشن  مرحله  )ره( گفت:  امام خمینی 
عاطفه ها در ۹۷8 مدرسه استان و با همکاری 

آموزش و پرورش برگزار شد.

یک میلیارد تومان
 از گران فروشان

 پس گرفته شد
محمودآبادی- بیش از یک میلیارد تومان 
گوناگون  های  بخش  در  که  شاکیانی  به 
بودند  شده  متضرر   ... و  خدماتی  صنفی 
سازمان  بازرسی  شد.معاون  داده  برگشت 
جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
این  بازرسان  گفت:  آوا  با  گو  و  گفت  در 
اصناف  اتاق  بازرسان  با همکاری  سازمان 
بازار استان را رصد می کنند.علی  مستمر 
اینکه سامانه ی 1۲۴  به  اشاره  با  تهوری 
نیز شبانه روزی فعال است افزود: از ابتدای 
در  تخلف  پرونده ی  تاکنون ۶3۲  امسال 
استان ثبت و به تعزیرات حکومتی ارسال 
شده است. وی ارزش ریالی این پرونده ها 
را بیش از ۲3 میلیارد و ۴35 میلیون ریال 
اساس  بر  کرد:  اضافه  کرد.تهوری  اعالم 
احقاق حق  و  تعزیرات حکومتی  رسیدگی 
ارزش  از  ریال  میلیار  از 10  بیش  شاکیان 
ریالی یاد شده به مالباختگان برگشت داده 
شده است. معاون بازرسی سازمان صنعت 
استان عنوان کرد:سامانه  معدن و تجارت 
پل  و سریع ترین  ترین  راحت  تلفنی 1۲۴ 
ارتباطی مردم با معاونت بازرسی و حمایت 
از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن 
و تجارت مرکز استان و همچنین شهرستان 
ها است.وی خرید خودرو، صنایع ساختمان 
سازی و سپس گروه کاالهای مختلف را 
از جمله بیشترین شکایات مردمی طی این 

مدت اعالم کرد.

اخبار کوتاه

*گاز طبیعی سال گذشته به نهبندان آخرین 
شهرستان خراسان جنوبی هم رسید و اکنون 
گازرسانی به 50 روستای این شهرستان با اعتبار 

حدود 30 میلیارد تومان در دست اجرا است.
* عشایر خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال 
بیش از 15 هزار تن انواع فرآورده های دامی 

تولید کردند.
* تاکنون 1۷ هزار نفر در خراسان جنوبی برای 
شرکت در پیاده روی اربعین حسینی در سامانه 

سماح نام نویسی کردند.
*مهلت دریافت عکس زرشک )یاقوت پاییزی( 

تا 1۲ مهر در خراسان جنوبی تمدید شد.
* دانش آموزان بشرویه، ۲00 جلد کتاب کمک 
درسی به کتابخانه عمومی مالعبداهلل بشروی 

شهرستان بشرویه، اهدا کردند.
* کشاورزان محصول زرشک را برای فروش 

نوبرانه، زودتر از موعد برداشت نکنند.
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کارت معافیت خراسان جنوبی از ورود به لیگ های کشوری  
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  کاری- 
پنجمین  عنوان  به  جنوبی  خراسان  گفت: 
استان کشور توانست معافیت حضور تیم های 
ورزشی در لیگ ها را با اولویت بانوان کسب 
کند. حسن عزیزی روز  گذشته در نشست 
استان  روستایی  ورزش  فعاالن  با  مشترک 
افزود: با نگاه ویژه وزرات، خراسان جنوبی نیز 
در ردیف استان های خراسان شمالی، سیستان 
و بلوچستان، ایالم و کردستان از این معافیت 
برخوردار شد. وی  همچنین با بیان اینکه با 
توسعه ورزش می توان به مهاجرت معکوس از 
شهر به روستاها کمک کرد  گفت: امسال ۴00 
خانه روستایی در خراسان جنوبی به وسایل و 

امکانات ورزشی مجهز می شوند.

سه هزار خانه ورزش روستایی
 در کشور تجهیز می شود

مدیرکل دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی 
و عشایری وزارت ورزش و جوانان هم با بیان 
اینکه تا سال گذشته سه هزار خانه ورزش 
روستایی در کشور تجهیز شد، افزود:  امسال 
برنامه داریم سه هزار واحد دیگر به این آمار 

اضافه شود. رضا حجتی افزود: از اهداف وزات 
ورزش و جوانان تجهیز خانه های روستایی 
است که امسال 30 میلیارد تومان برای آن 
اعتبار در نظر گرفته شده است. وی خاطر نشان 
کرد: قصد داریم روستاییان را مجاب کنیم که 
از طریق آموزش و افزایش مهارت ورزش را به 
عنوان  ضرورت در زندگی وارد خود وارد کنند. 

سرانه ورزشی هر نفر ۲۰ سانتی متر
وی با بیان اینکه براساس آمارهای غیررسمی 
سرانه ورزشی در هر روستا حدود ۲0 سانتی متر 
مربع است، ادامه داد:  این میزان با مناطق 
شهری تفاوت زیادی دارد لذا در راستای عدالت 

اجتماعی امیدواریم فعالیت های  وزارت ورزش 
و جوانان منجر به افزایش این سرانه شود. وی 
ادامه داد: تربیت بدنی و تحرک رایگان به 

خصوص در روستاها باید فراهم شود. 

جام خوشه چین از رقابت های 
ورزشی روستایی و عشایر 

وی جام خوشه چین را یکی از رقابت های 
ورزشی روستایی و عشایر سراسر کشور عنوان 
کرد که در ۶ رشته تیمی و انفرادی با ترکیب 
بازی های سنتی و کالسیک انجام می شود. 
حجتی با بیان اینکه  امسال بیش از یک هزار 
و 500 رویداد ورزشی در سطح شهرستانی 

و استانی برنامه ریزی شده و برای آن پنج 
میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده ایم، ادامه 
داد:  اولین دوره ورزش دو و میدانی روستاییان 
سراسر کشور نیز با عنوان جام دهقان فداکار در 

تبریز برگزار می شود.  

جام خوشن چین
 به مرحله منطقه ای رسید

معاون دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی 
در  نیز  جوانان  و  ورزش  وزارت  عشایر  و 
خوشه  جام  کرد:   عنوان  نشست  این 
شده  طراحی  ملی  نمادی  عنوان  به  چین 
به  امسال میزبانی مرحله منطقه ای آن  و 
خراسان جنوبی واگذار شده است. علیرضا 
منطقه ای   مرحله  اینکه  بیان  با  پسندیده 
خراسان  استان های  در  چین  خوشه  جام 
و  چهارمحال  غربی،  آذربایجان  جنوبی، 
بختیاری، البرز و مرکزی از شهریور تا آبان 
سال جاری اجرا و نیمه اول بهمن مرحله 
در  شد:   یادآور  می شود،  برگزار  آن  ملی 
مرحله ملی جوایز ارزنده ای توسط مقامات 
این  امیدواریم  و  می شود  اهدا  کشوری 

جام سنگ بنای یک دوره مسابقات ملی 
باشد. آینده  سال های  برای  پایه  روستا 

ایجاد انگیزه ورزشی در بین 
روستائیان 

معاون دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی و 
عشایر وزارت ورزش و جوانان هدف اصلی از 
برگزاری جام خوشه چین را ایجاد انگیزه برای 
ورزش روستایی عنوان کرد و گفت: مسابقات 
از روستاها آغاز شده که در سطح ملی به پایان 
می رسد و مجموع آن پنج مرحله است. وی با 
اشاره به اینکه حدود 50 درصد جمعیت استان 
را روستاییان تشکیل می دهند افزود: بخش 
زیادی از این جمعیت نیز جوانان و نوجوانان 
هستند که خواسته ها و مطالباتی دارند لذا در 
حوزه اعتبارات و میزبانی ها توجه ویژه به استان 
داریم.  پسندیده  با بیان اینکه از همین رو 
نوع ملزوماتی که برای خانه های ورزش در 
نظر گرفته می شود براساس استعدادهای هر 
منطقه تا سقف 10 میلیون تومان خواهد بود.، 
فزود: برای تیم های ورزشی در روستاها نیز پنج 

میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
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بیشاز۸۴درصدجرائمسایبریراجرائممالیتشکیلمیدهد

از  استان  انتظامی  فرمانده  خبر-  گروه 
تشکیل ۲1 پرونده جرائم اقتصادی به ارزش 
میزان  گفت:  و  داد  خبر  ریال  130میلیارد 
جرائم مالی در فضای مجازی استان بیش از 
یک میلیارد و 500میلیون تومان بوده که بیش 
از 8۴درصد کل جرائم سایبری را جرائم مالی 
تشکیل می دهد که بیشترین فراوانی جرائم 
حوزه سایبری مربوط به برداشت غیرمجاز 
کالهبرداری های  بانکی،  حساب های  از 
است.  اینترنتی  مزاحمت های  و  رایانه ای 
سردار مجید شجاع صبح دیروز در نشست 
تعداد  پنج درصدی  افزایش  از  خبری 
فوریت های  در حوزه  ثبت شده  تماس های 
پلیسی استان طی شش ماهه نخست امسال 
نسبت به سال گذشته خبر داد. وی گفت: 
همچنین  حدود ۲۲ تن انواع مواد مخدر در 
استان کشف شد که نسبت به سال گذشته 

۲۴ درصد افزایش داشته است. 

رشد 1۰۰درصدی کشف سوخت 
قاچاق در استان

فرمانده انتظامی با بیان اینکه بالغ بر 800 

افزود:  لیتر سوخت کشف شده است  هزار 
کشفیات ماهواره ای 15 درصد و کشفیات 
سوخت در استان بیش از 100 درصد افزایش 
دارد.شجاع تصریح کرد: ۶۹ دستگاه خودروی 
سرقتی در استان کشف شده که نسبت به 
سال گذشته 30 درصد افزایش دارد و بخشی 
از خودروهای سرقتی مربوط به خارج استان 

و بخشی نیز مربوط به داخل استان است. 

زائران اربعین تا دو روز آینده 
گذرنامه تهیه کنند

شجاع  از زائران اربعین خواست تا دو روز 
فرمانده  کنند.  تهیه  را  خود  گذرنامه  آینده 
اربعین  زائران  به  گفت:  استان  انتظامی 

تأکید می کنیم سفرشان را کاروانی انجام 
دهند تا در طول سفر دچار مشکلی نشوند.

رشد 6۲درصدی کشف مواد مخدر 
صنعتی در استان

موادمخدر  کشف  اینکه  اظهار  با  شجاع 
صنعتی در استان ۶۲ درصد افزایش داشته 

ابتدای  از  موادمخدر  باند   3۴ گفت:  است 
امسال در استان متالشی شدند و ۲ هزار و 
5۷8 فقره پرونده جرائم موادمخدر تشکیل 
و ۶۹۲ دستگاه خودرو در این خصوص از 

ابتدای سال توقیف شده است. 

1۲۰ برنامه هفته ناجا در 
خراسان جنوبی برگزار می شود

شجاع با یادآوری اینکه از 11 تا 1۷ به عنوان 
هفته نیروی انتظامی نامگذاری شده است 
“پلیس  نیز  امسال  شعار  کرد:  تصریح 
ابراز  با  وی  است.  مردم”  امین  هوشمند، 
اینکه بیش از 1۲0 عنوان برنامه همزمان 
با هفته ناجا در استان برگزار می شود گفت: 
پیاده روی خانواده و کارکنان نیروی انتظامی، 
برگزاری یادواره شهدای اهل تشیع و اهل 
تسنن در درمیان، عطرافشانی گلزار شهدا، 
برگزاری آزمون استخدامی درجه داری ناجا 
با 180 داوطلب در مرکز استان، برگزاری 
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح با حضور 
یگان  اقتدار  رزمایش  و  استانی  مسئوالن 

ویژه از برنامه های این هفته است.

روایت فرمانده پلیس از افزایش جرائم مالی در فضای مجازی
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 وکالت باید برای خیرخواهی باشد نه کسب درآمد
باید  اینکه وکال  بیان  با  نماینده ولی فقیه 
طرحی داشته باشند که در جامعه برای ایجاد 
از  دفاع  باطل،  ابطال  حق،  احقاق  و  صلح 
مظلوم و مبارزه با ظالم کارآمد باشد گفت: 
کارهای  نوع  از  نباید  وکیل  شغل  به  نگاه 
اقتصادی تجاری باشد. به گزارش تسنیم، 
آیت ا... عبادی صبح دیروز در دیدار با رئیس 
مرکز وکالی  استان گفت: توفیق در مسائل 

حاصل  وقتی  وکالتی  و  قضایی  حقوقی، 
می شود که حقی به صاحب حق برسد و یا 
دست ظالمی از مظلوم کوتاه شود.وی افزود: 
نوع کارهای  از  نباید  به شغل وکیل  نگاه 
اقتصادی، تجارتی و آمار و ارقام درآمد باشد، 
وکیل باید همیشه وکالت مظلوم را بگیرد و 
از او دفاع کند تا عالوه بر انجام کار از جهت 
دینی، عدالت خواهی و شرعی، پیش وجدان 

خود نیز شرمنده نباشد.
1۰۰ نفر وکیل زیرمجموعه قوه 

قضائیه دراستان فعالیت دارند
رئیس مرکز وکالی استان نیز در این دیدار 
از فعالیت 100 نفر وکیل زیرمجموعه قوه 
این  گفت:  و  داد  خبر  استان  در  قضائیه 
تعداد هر روز در دو نوبت مشاوره رایگان 
در دادگستری و شورای حل اختالف دارند.

سیدمحسن موسوی صبح با انتقاد از اینکه  
وظیفه اصلی وکیل در جامعه نهادینه نشده 
است بیان کرد: این امر توقعاتی در جامعه 
ایجاد  مشکل  وکال  برای  که  کرده  ایجاد 
وکیل،  قانون  طبق  گفت:  است.وی  شده 
تعهد وسیله است و نه نتیجه اما مردم وکیل 
را صرفا به عنوان پیروزی می گیرند و همین 
نتامر سبب مشکالت زیادی برای وکال شده 
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فرایندمحوری موثرترین اقدام در حوزه آسیب اجتماعی است
گروه خبر-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار گفت: موثرترین اقدام در حوزه آسیب 
بر  باید  که  است  فرایندمحوری  اجتماعی 
محور علمی و دانشگاهی صورت گیرد. ناصر 
خوش خبر روز چهارشنبه در نشست کارگروه 
اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده 
استان افزود: کار غیرعلمی و غیرکارشناسی، 
روند درمان در حوزه های آسیب های اجتماعی 
را ناقص و ناکام می گذارد. وی گفت: درست 
است که آسیب ها در خراسان جنوبی پایین تر 
از نرم کشوری است و نسبت به میانگین 
اما  هستیم  استان ها  آخرین  جزو  کشور 
باز هم آسیب داریم که از گفتن آن ابایی 
نداریم و مردم باید برخی آمارها را در حوزه 
آسیب های اجتماعی بدانند. وی اضافه کرد: 
این کارگروه از کارگروه های موثر در سامان 
اجتماعی است که باید در مقابله با آسیب هایی 

همچون شبیخون فرهنگی و برنامه هایی که 
ارزش های نظام را مورد تهدید قرار می دهد 

برای تحقق جامعه ای سالم تالش کند.
بررسی مشکالت مربوط به چهارشنبه بازار 
حذف  تا  محیط  نبودن  بهداشتی  از 
پرنده فروشان از این بازار از موضوعات مورد 
بررسی در این کارگروه بود که خوش خبر 
گفت: مهمترین دغدغه بهداشت عمومی 
دانشگاه  اعتراض  و  تاکید  مورد  و  است 
علوم پزشکی هم قرار گرفته است. معاون 
مکان هایی  طرفی  از  داد:  ادامه  استاندار 
روش  همان  با  بازار  چهارشنبه  همچون 
مردم  استقبال  مورد  دستفروشی  و  سنتی 
قرار گرفته است که باید مدیریت شود. وی 
اظهار کرد: طبق جلسه ای که روز گذشته در 
این مورد برگزار شد چهارشنبه  بازار خیابان 
و  شد  خواهد  تبدیل  روزبازار  به  بهشتی 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مدت یک 
به شهرداری  را  بهداشتی  تمهیدات  هفته 
اعالم خواهد کرد که ضمن اجرایی شدن 
این تمهیدات آموزش های بهداشتی الزم 
خوش  شد.  خواهد  داده  دستفروشان  به 
خبر گفت: در ارتباط با پرنده فروش ها هم 
طبق اعالم نظر شهرداری مبنی بر اینکه 
این دستفروش ها خارج از چهارشنبه بازار 
و در ملک شخصی اقدام به پرنده فروشی 
می کنند، دستگاه های ذیربط هرچه سریعتر 

نسبت به ساماندهی آنها اقدام کنند.
نیزدر  استان  اسالمی  شورای  رئیس 
بودن جلسات  زیاد  از  انتقاد  با  این جلسه 
ما  همه  گفت:  مناسب  خروجی  بدون 
داریم پس  یاد  به خوبی  را  پیچی  نسخه 
زیاد،  جلسات  برگزاری  وجود  با  شده  چه 
در  طالق  مانند  اجتماعی  آسیب های  اما 

افزود:  قرایی  دارد.  وجود  هنوز  جامعه 
بودجه های  وجود  با  فرهنگی  حوزه  در 
تخصیص یافته و کارهای انجام شده چرا 
آسیب وجود دارد؟ خروجی جلسات مناسب 
نیست باید بررسی کنیم که این جلسات 

چه نتایج و خروجی داشته است؟
مدیرکل دامپزشکی نیز در این جلسه با بیان 
اینکه در شهرهای فردوس، قاین، بیرجند، 
فروش  معظل  درگیر  نهبندان  و  سرایان 
پرنده  زنده در جنب چهارشنبه بازارها و روز 
بازارها هستیم گفت: مسئوالن مربوطه حتما 
باید در معابر و شهر با آنها برخورد کنند. 
اصغرزاده افزود: طبق قانون کار نظارت بر 
برعهده  بازار  در چهارشنبه  فروشان  پرنده 

شهرداری است.
شهردار منطقه دو بیرجند نیز مدعی شد 
البسه  هیچ  بیرجند  بازار  چهارشنبه  در 

دست دوم و یا پرنده فروش نداریم بلکه 
در  بازار  چهارشنبه  جنب  در  افراد  این 
زمینی خصوصی فعالیت می کنند که کار 
نظارت با دامپزشکی است.خسروی افزود: 
در زمینه پرنده فروشی آمادگی داریم در 
بلوار مسافر مکانی را برای پرنده فروشان 
است  غیرمجاز  اشخاص  که  کنیم  آماده 

اجازه ورود به این مکان را ندارند.

نت
نتر

س: ای
عک



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 (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

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

   
  

امام باقر علیه  السالم فرمودند:
ِحِم اِنَّ اَْعَجَل الَْخیِر ثَوابا ِصلَُة الرَّ

ثواب صله رحم سریع تر از هر کار خیری به انسان می رسد.
)کافی: ج2، ص152، ح15(

11:23
17 :34
22 :42
4 :07
5 :26

وزارت نیرو: بارش ها بی اثر بود

ارتقای  و  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به 
تغییرات اقلیمی صورت گرفته در سطح جهان 
گفت: ایران از نظر تجمعی در خشکسالی قرار 
گرفته و بارش های امسال خشکسالی را در ۸۰ 

درصد کشور جبران نکرده است.

همتی خبر داد: تقویت 
۴۰ درصدی ارزش پول ملی

عبدالناصر همتی گفت: امروز نسبت به یک 
سال پیش، پول ملی ۴۰ درصد تقویت شده و 
رشد تورم مهار گشته و طلیعه رشد اقتصادی 
به خصوص  مردم  البته  است؛  شده  آشکار 
ثابت،  حقوق  و  پایین  درآمدهای  با  اقشار 
می کنند؛  و  کرده  تحمل  را  زیادی  سختی 
مقاومت  پیروزی  طلیعه  روزها،  این  لیکن 

مردم بیش از همیشه آشکار شده است.

راه افزایشی دالر سد شد

پس از افزایش متوالی، روز گذشته دالر مسیر 
خود را تغییر داد و سکه تمام بهار آزادی در گیر 
و دار مرز ۴ میلیون تومانی قرار گرفت. در این 
ایام شاخص ارزی ۵۰ تومان از ارزش خود را از 
دست داد و به بهای ۱۱ هزار و ۴۸۰ تومان رسید. 
اگر دالر در روز گذشته به رشد خود ادامه می داد، 
حرکت دالر به سوی سطح مقاومتی دوم یعنی 

سطح ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومانی کلید می خورد. 

موافقت با مرخصی معلمان و 
دانش آموزان برای اربعین

وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون  تسنیم- 
مدارس  مدیران  گفت:  پرورش  و  آموزش 
باید با مرخصی دانش آموزان و معلمانی که 
متقاضی حضور در مراسم معنوی راهپیمایی 

اربعین هستند، موافقت کنند.

اسکناس های ایرانی 
کجا تولید می شوند؟

در حال حاضر تمامی اسکناس های رایج در 
ایران، داخل کشور و از طریق کارخانجات 

داخلی تولید و چاپ می شود.

من به عنوان نماینده ملت ایران 
برای هرگونه فداکاری آماده ام

فارس - دکتر روحانی با بیان اینکه من به 
ملت ایران می گویم بنده به عنوان خادم ملت و 
نماینده ملت ایران هیچ دریغی برای اینکه حقوق 
ملت ایران را به کرسی بنشانیم نکردیم، گفت: 
اگر حداقل اعتماد نه حداکثر، با این جماعت کاخ 
سفید )حداکثر اطمینان ناممکن است(، حداقل 
چیزی  مذاکرات  این  که  می شد  معلوم  اگر 
به نفع ایران می بود حتماً ما این کار را انجام 
می دادیم. رئیس جمهور گفت: من به عنوان 
فداکاری  هرگونه  برای  ایران  ملت  نماینده 
آماده ام، فداکاری که منجر به احقاق حقوق 
مردم و فداکاری که منجر به رفاه مردم شود.

نقوی حسینی: شفافیت آرای برخی 
نهادها خالف قانون اساسی است

نقوی حسینی گفت: اینکه بگویند باید همه 
دستگاه ها و سازمان ها آرای خود را شفاف کنند 
و بعداً مجلس شفاف سازی کند، ماجراسازی و 
انحراف ایجاد کردن است. بعضی از دستگاه ها 
آئین نامه داخلی دارند و ما نمی توانیم برای 
اداره آنها قانون تصویب کنیم یعنی اگر ما ورود 

کنیم قطعاً خالف قانون اساسی است.

 حرف های من همان حرف های 
سال ۸۴ است، فقط عمیق تر شده

احمدی نژاد در مصاحبه با ایندیپندنت فارسی 
رسانه متعلق به آل سعود با بیان اینکه مواضعی 
که من گرفتم همواره ثابت بوده است ، گفت: 
و  عمق  و  شده  تشریح  مواضع  این  گرچه 
گستره پیدا کرده است، اما همان حرف هایی 

است که سال ۸۴ می زدم. 

اظهارات ترامپ با آنچه
 اروپایی ها از زبان او می گفتند،

 ۱۸۰ درجه تفاوت داشت  

محمدجواد ظریف اظهار کرد: صحبت های 
ترامپ در سازمان ملل مبنی بر ادامه تحریم ها، 
او  زبان  از  اروپایی ها  آنچه  با  درجه   ۱۸۰

می گفتند تفاوت داشت.

توییت آشنا درباره
 قدم  زدن های دیپلماتیک

ظریف  زدن  قدم  نوشت:  آشنا  حسام الدین 
پوتین؛ حتی  با  روحانی  زدن  قدم  با کری؛ 
قدم زدن احمدی نژاد با ملک عبدا... ؛ اگر 
در جهت کاستن رنجی از ایرانیان یا جلب 
منفعتی برای مردم عزیزمان باشد؛ با حفظ 
اصل طالیی عزت،  حکمت و مصلحت نه 

تنها ممکن، بلکه الزم است.

شکست  به  اشاره  ضمن  انقالب  رهبر 
سیاست فشار حداکثری آمریکا، فرمودند: 
آمریکایی ها تا این اواخر برای اینکه یک 
حالت نمادینی برای تسلیم ایران درست 
وادار  را  کشورمان  رئیس جمهور  و  کنند 
افتادند  التماس هم  به  به مالقات کنند 
قرار  واسطه  را  اروپایی شان  رفقای  و 
سپاه  فرماندهان  دیدار  در  ایشان  دادند. 

فشار  سیاست  در  آمریکایی ها  افزودند: 
می  خیال  خوردند.  شکست  حداکثری 
حداکثری  فشار  سیاست  اگر  کردند 
جمهوری  شود،  متمرکز  ایران  روی 
تا  شود؛  می  نرمش  به  مجبور  اسالمی 
این ساعت به حول و قوه  الهی فهمیدند 
فشار حداکثری، خودشان را دچار مشکل 
یک  اینکه  برای  اواخر  این  تا  و  کرده 

حالت نمادینی برای تسلیم ایران درست 
وادار  را  کشورمان  رئیس جمهور  و  کنند 
به مالقات کنند به التماس هم افتادند و 
رفقای اروپایی شان را واسطه قرار دادند؛ 
تا آخر هم موفق نشدند و این سیاست تا 

آخر شکست خواهد خورد.
ایشان تاکید کردند: در مسئله  هسته ای، ما 
کاهش تعهدات را ادامه خواهیم داد و باید 
با جدیت کامل ادامه دهیم؛ مسئولیت هم 
است  هسته ای  انرژی  سازمان  عهده   بر 
و باید این کاهش تعهداتی را که دولت 
به طور  کرده،  بیان  اسالمی  جمهوری 
دقیق و به طور کامل و جامع انجام دهد 
و ادامه پیدا کند تا وقتی که ما به نتیجه  
ا... ان شاء  هم  قطعاً  که  برسیم،   مطلوب 

به فضل الهی به نتیجه  مطلوب خواهیم 

رسید. رهبر انقالب همچنین با اشاره به 
سختی وضع معیشتی مردم تأکید کردند: 
و  منطقی  و  قوی  داخل،  به  نگاه  اگر 
مجاهدانه انجام شود، در معیشت و زندگی 
رهبر  داشت.  خواهد  مثبت  تأثیر  مردم 
انقالب اسالمی با اشاره به دشمنی های 
امتداد  مستمر آمریکا و جبهه استکبار و 
که  سپاه  ضد  داخل  در  آنها  کوچک 
نمونه بارز آن تحریم سپاه است، گفتند: 
و  موفقیت ها  به علت  که  دشمنی ها  این 
پیشرفت های سپاه پاسداران است، عزت 
را در چشم دوست و حتی دشمن  سپاه 

افزایش خواهد داد.
حضرت آیت ا... خامنه ای سپاهیان پاسدار 
افزودند: من  را فرزندان خود خواندند و 
صد در صد از سپاه راضی هستم اما به 

نیستم و  قانع  پیشرفت سپاه  از  این حد 
و  توانایی ها  براساس  نهاد  این  معتقدم 
حتی  و  ده  تواند  می  خود  استعدادهای 

صد برابر رشد و پیشرفت کند.

آمریکا به دروغ می گوید
 داعش را ما نابود کردیم

به  اشاره  با  خامنه ای  آیت ا...  حضرت   
در  آمریکا  به ویژه  دشمنان  های  هزینه 
خاطرنشان  سوریه  و  عراق  افغانستان، 
کردند: آنها با هزینه های گزافی داعش 
های  حمایت  آن  از  و  آوردند  به وجود  را 
و  کردند  تبلیغاتی  و  مالی  تسلیحاتی، 
حاال که با همت جوانان سوریه، عراق و 
 ایران داعش از بین رفته است، به دروغ 

می گویند ما داعش را نابود کردیم!

آمریکایی ها به التماس افتاده اند/ کاهش تعهدات هسته ای ادامه دارد

خبر آنالین - در حالی که روند ریزش قیمت 
خودرو در بازار شدت گرفته است، دالالن 
طرح جدیدی را برای معکوس کردن وضعیت 

اجرایی کردند.
در حالی که در سایت های اینترنتی، افزایش 
بین ۵۰۰ تا دو میلیون تومانی قیمت ها اعالم 
شده، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فعاالن 
صنفی از تداوم روند کاهشی قیمت ها در بازار 
خبر می دهد. بر این اساس برخی سایت های 
اینترنتی قیمت ها را یا با افزایش یا بدون تغییر 
اعالم کردند اما براساس اعالم نظر فعاالن 
بازار و تماس های تلفنی با نمایشگاه داران 
و فروشندگان روشن کرد، خبری از افزایش 

قیمت در راه نیست. 
به این ترتیب تعداد خودروهایی که با کاهش 
قیمت روبرو شدند، حتی از شمار خودروهایی 
که با ثبات قیمت روبرو بودند، بیشتر بود. 

فعاالن بازار از توقف خرید و فروش در بازار 
خبر داده و می گویند در روزهای گذشته از 
پاییز بازار خودرو سکته کرده و رکود عمیق تر 
از قبل شده است. بسیاری از فعاالن این 
بازار معتقدند مهمترین دلیل توقف خرید و 
فروش، سرعت گرفتن ریزش قیمت هاست 
چرا که انتظارات بر کاهش بیشتر قیمت ها 

در روزهای آتی استوار است.
پراید چقدر قیمت خورد؟

با قیمت ۴۵  بازار  روز گذشته هر پراید در 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پس روی کرد. 
بین  قیمتی  با  را  پراید  اما  داران  نمایشگاه 
۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان کمتر از این رقم 
نیز خریداری می کنند.بر این اساس کاهش 
قیمت این خودرو نسبت به روزهای قبل 
بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بوده است. نرخ 
پراید ۱۳۱ نیز برابر با ۴۰ میلیون و پانصد هزار 

تومان گزارش شد. پراید ۱۵۱ به قیمتی کمتر 
از ۴۳ میلیون تومان فروخته می شود.نرخ 
تیبا صندوق دار نیز ۴۷ میلیون و پانصد هزار 
تومان گزارش شد. تیبا دو نیز در بازار به قیمت 
۵۳ میلیون تومان و سمند ال ایکس نیز ۷۰ 

میلیون و پانصد هزار تومان قیمت خورد.
قیمت خودرو

روز گذشته هر دستگاه جک اس ۵ به ۲۵۵ 
میلیون تومان، جک اس ۳ به ۱۸۴ میلیون 
تومان، جک جی ۴ به ۱۳۹ تا ۱۴۰ میلیون 
تومان، هایما اس ۵ به ۲۳۹ تا ۲۴۰ میلیون 
تومان، هایما اس ۷ به ۲۶۷ میلیون تومان، 
پژو ۲۰۰۸ به ۲۹۲ میلیون تومان و سراتو 
۲۸۰ میلیون تومان قیمت گذاری شدند.پژو 
۴۰۵ جی. ال. ایکس نیز در بازار ۷۴ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ساده ۸۹ میلیون 
و  تومان  میلیون  پارس ۱۰۲  پژو  تومان، 

دنا ساده ۱۱۵ تا ۱۱۶ میلیون تومان قیمت 
گذاری شده است. 

آخرین وضعیت بازار
سعید موتمنی،   رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
گوید:  می  تهران  خودرو  فروشندگان   و 
قیمت ها روندی افزایشی را شاهد نیست و 
بازار در وضعیتی راکد است و البته قیمت ها 

نیز کاهشی است.
این فعال بازار افزود: سرمایه گذاری در بازار 
خودرو دیگر سودی برای سرمایه گذاران ندارد 
و هنوز برخی از کسانی که به قیمت های گران 
خودرو خریده اند، حاضر نیستند به قیمت های 

فعلی خودروهایشان را به فروش برسانند اما 
نکته مهم اینجاست که باید پذیرفت با تعادل 
در سایر بازارها، قیمت ها در بازار خودرو نیز 

کاهش خواهد یافت.
او با تاکید بر اینکه اعالم باالتر قیمت ها 
در سایت های اینترنتی نسبت به بازار نوعی 
شیطنت است، گفت: برخی به دنبال بر هم 
زدن بازار هستند و با اعالم قیمت های دلخواه 
خود در برخی سایت ها، می خواهند بازار را به 
هم بریزند. به گفته وی قیمت ها تقریبا تغییری 
نکرده و اتفاقا برخی خودروها با کاهش قیمت 

روبرو بودند.

تیر دالالن خودرو به سنگ خورد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد خرید 
از  را  بیرجند  شهرستان  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  پرسنل  و  بیماران  نیاز  مورد  غذای  پرسی 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به شماره فراخوان 
)2098030259000020(  به دارندگان پروانه غذای آماده از اتحادیه مربوطه ، رستوران ها و یا 
شرکت های خدماتی پشتیبانی ذیصالح واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر 
تا ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/07/14 با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت 

به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.
 1( مدت و محل انجام كار : 12 ماه کامل شمسی  -   بیمارستان امام رضا )ع( )شهرستان بیرجند( 

2( نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :
ضمانت نامه معتبر بانکي به مبلغ 1/410/000/000 ریال یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 

2643856 بانك رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(
3( مهلت ارائه اسناد: تا ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/07/24 

 4( محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاكات : سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه
روز  چهارشنبه مورخ 98/07/24 )ساعت 11:00(

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یك یا کلیه 
پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي( شماره )9۸-3۴( یك سال است که دلتنگی های غروب را 
با بودن در کنار مزارش، سپری می کنیم 

و در نهایت ناباوری، باورمان شده که او دیگر نیست، 
دیگر نمی آید و دیگر نباید منتظرش باشیم،

 دیگر آن شمع فروزان را نمی بینیم
ولی طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ما ،

مهربانی اش در قلب ما و زیبایی چهره اش در یاد ماست. 
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مادری مهربان مرحومه مغفوره 

حاجیـه گلثوم اهلل یـاری 
)همسر مرحوم حاج رجبعلی ابوترابی(

 امروز پنجشنبه 98/۷/11 برسر مزارش گرد هم می آییم 
و با ذکر فاتحه و صلوات یادش را گرامی می داریم.

به یک نفر پیتـزا زن نیازمنـدیم.  ۰9۱556۱2۸32فرزنـدان

ضمن تشکر از تمامی عزیزانی
 که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

مرحوم حاج محمد حسن فوائدی
 )بازنشسته بانک ملت( 

شرکت نموده اند،  به اطالع می رساند:
 مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده 

امـروز پنجشنبـه 98/۷/۱۱ 
از ساعت ۳ الی ۴ بعدازظهر در محل

 هیئت محترم ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های فوائدی و سایر بستگان


