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ترّنم اخالص و عشق از
 موکب های مردمی استان

با پایان ایام اربعین حسینی، آرام آرام 
موکب های فعال در دو طرف مرز 
ایران و عراق در مسیر کربال و نجف 
شده  آوری  جمع  هم  کاظمین  و 
سال  همچون  آن  بر  عالوه  اند. 
های گذشته موکب هایی که در 
مسیر زائران حرم رضوی نیز دائر 
اشکبار و  با چشمانی  بودند،  شده 
حسرتی مضاعف جمع می شوند 
و  انگیز  خاطره  های  لحظه  از  تا 
شگفت موکب گردانی مردم خطه 
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همه باید در برابر دشمن 
احساس تکلیف کنند
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وضع موجود در اثر عملکرد
 اصولگرایان است

اصغرزاده :

روحانی به جای فرافکنی ،
به اشتباهاتش  اقرار کند

کوهکن:

قابل توجه ادارات و مردم شریف بیرجند

 برنج طارم فجر با ضمانت آزمایش و پخت

کیسه 1۰ کیلویی 148/۰۰۰ تومان به قیمت برنج پاکستانی

انتهای مدرس، تقاطع محالتی، هایپر مارکت برجیس
hypermarket_berjis:اطالع رسانی در پیچ اینستاگرام

سی سال در نبودت گذشت پدر جان...
سی سالی که ...

 آوازه نام نیکت تنها دلگرمی این روزهایمان بود ....
سی سالی که...

 به سفید شدن تار تار گیسوان مادر ختم شد ....
یاد و نام قهرمان زندگیمان

 مرحـوم علی اصغر فالح
 را با ذکر صلوات و فاتحه ای گرامی می داریم.

فـرزندانت

جناب آقای مهندس حسین مودی
مدیر محترم شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از تخصص، لیاقت 
و تعهد خالصانه شما می باشد،  صمیمانه تبریک عرض نموده 

توفیق روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

مرغداری فربد -  فردباف

جناب آقـای مهنـدس مودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

که بیانگر تعهد، توانمندی و حسن سوابق خدمتی شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده
 امید است جناب عالی و همکاران پرتالش تان در بانک کشاورزی در سایه الطاف الهی در پیشبرد

 اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و سربلند باشید.
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

برادران خیریه - فرزین -  صابر تنها

جناب آقای مهندس حسین مودی
با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را به عنوان 

مدیر شعب بانک کشاورزی
 استان خراسان جنوبی

 که نماد بارزی از تعهد، کارآمدی،  لیاقت و شایستگی های 
شما می باشد تبریک عرض می نماییم. موفقیت و 
سربلندی تان را از درگاه خداوند منان آرزومندیم.

کارخانه خوراک دام سپید دانه

جناب آقای مهندس حسین مودی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
 که نشان از درایت و توانمندی اجرایی شما می باشد 

صمیمانه تبریک گفته، توفیق روز افزون تان را از درگاه 
باریتعالی آرزومندیم.

هیئت مدیره و مدیرعامل
 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

جناب آقاي محمد محسن گلداني عزیز
درگذشت تاسف انگیز برادر بزرگوارتان را تسلیت گفته

 صبر ، عّزت و سالمت خاندان جلیل را از درگاه خداوند مّنان آرزو مي نمایم.

محمود قنادان

خیرین گرانقدر خانواده محترم وفایی فرد
همت بلندتان را ارج می نهیم و از اینکه بخشی از هزینه برگزاری مراسم سالگرد

 شادروان رضا وفایی فرد را به منظور کمک به بیماران نیازمند سرطانی به مجمع 
خیرین سالمت استان اهدا نمودید تشکر و قدردانی می نماییم. ضمنا عصر امروز پنجشنبه 

98/08/09 جهت ذکر فاتحه و طلب مغفرت در کنار مزار مرحوم گرد هم می آییم.
مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس حسین مودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

  که موید تجربه و تخصص شما در این امر می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال

 توفیق روز افزون تان را خواستاریم. 

 هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

مرحومه حاجیه صبّیه پهلوان
 )مادر شهید محمدرضا نباتی(

 شرکت نموده اند به اطالع می رساند: 
مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز امروز پنجشنبه 98/8/9 از ساعت 
۱۴ الی ۱۵ در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران عزیز مزید امتنان است.
خانواده های: نباتی،پهلوان، تقوی و سایر بستگان

یک شرکت راهسازی معتبر جهت تکمیل پرسنل خود به نیروهای ذیل نیازمند است: 
راننده پایه یک - نگهبان ، بولدوزر ، غلطک ، تراکتور و سرویس کار و تعمیرکار

3244288۶ - 09151۶11۷09 - 09155۶24889

کاهگل آماده با ضمانت    091۶24۷۶۷52

سرکار خانم زرفشـان فـرد
رئیس محترم هیئت مدیره موسسه فرهنگی هنری عرفان

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت دایی گرامی تان در شیراز
 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از خداوند منان

 برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

از طرف پرسنل موسسه فرهنگی هنری عرفان خراسان جنوبی

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استفاده از عناصر سست و شکننده مهار نشده در نمای ساختمان مجاز نیست )مبحث21 مقررات ملی- پدافند غیرعامل(
ساختمان خراسان جنوبی

ضمن تقدیر و تشکر 

از تمامی دوستان، اقوام

 و عزیزانی که در 

مراسم تشییع

 و ترحیم

بازار سرد
 بازار بیرجند در بافت قدیمی شهر قرار گرفته است. با کوچه هایی 
تنگ که نشان دهنده  اصالت و قدمت دیرینه  این بازار است. سراچه 
های قدیمی متعددی در آن وجود دارد که پیشینه  برخی از این  بناها 
به بیش از 300 سال می رسد. زمانی که این اماکن بارانداز کاالهای 
هندی، انگلیسی و روسی بود اغلب اوقات از این کاروانسراها به 
عنوان دفاتر کار بازرگانان و مرکز خرید و فروش کاال استفاده 
می شد. مجاورت بازار بیرجند با مرزهای کشور پاکستان، افغانستان 
و هندوستان منجر به آن شد که به عنوان بازار برجسته  شرق 
کشور شناخته شود. در زمان قدیم این بازار، محل خرید و فروش 
محصوالت محلی مانند زعفران، گلیم، گیوه، گندم، جو، عدس، 

لوبیا، نخود، کتیرا و آنغوزه، ترنجبین، ... مشروح در صفحه 3

استاندار در نشست با مدیران بانک کشاورزی اظهار کرد: 

بهبود کشاورزی
 در دستور کار است
صفحه ۵
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ترّنم اخالص و عشق
 از موکب های مردمی  استان
*هرم پور

ادامه از صفحه یک( موکب گردانی مردم خطه خورشید،  
خاطره ای با بوی باران برای مردم سرزمین مهربانی 
ها، برکتی به وسعت آسمان سخاوت های مردم 
استان و وحدت و همبستگی به بزرگی اقیانوس 
همت ها و اراده ها باقی بماند. امسال بر خالف 
سنوات گذشته که جمعیت نسبتاً قابل پیش بینی 
در این همایش بزرگ اسالمی شرکت می کردند، 
حضور میلیون ها زائر مشتاق و استقبال باورنکردنی 
آحاد ملت از این راهپیمایی پرشور، ضرورت رسیدگی 
به وضعیت زوار عزیز و توجه به نیازمندی های اولویت 
دار آنان و تالش برای خدمتی مطلوب تر و جلب 
رضایت آنان را دو صد چندان کرده بود، عالوه بر آن 
قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر زائران مضجع 
شریف رضوی از استان های جنوبی و شرقی و زوار 
خارجی افغانستانی و پاکستانی، ضرورت توجهات را 
بیشتر هم نشان می داد؛ ضرورتی که برآورده کردن 
به موقع توقعات در آن، با بضاعت موجود و امکانات 
در دسترس، مسئولین، مدیران، برنامه ریزان و به 
ویژه موکب داران پرتالش و خدوم استان خراسان 
جنوبی را که از جنس مردم بودند و هستند، رو 
سفید کرد. واقعیت آن است که این ماجرای عظیم، 
ماجرای دل است، آن هم  دل های مشتاقی که 
بدون چشمداشت، خالصانه و مخالصانه قدم به پیش 
می گذارند و برای نشاندن لبخند رضایتی هر چند 
کوچک بر لبان زوار اباعبدا... الحسین )ع(  و علی 
بن موسی الرضا)ع( از هیچ تالشی فروگذار نمی 
کنند. خراسان جنوبی در سال جاری 41 موکب به 
استعداد حدود 1300 نفر خادم در مسیر راهپیمایی 
عظیم اربعین به ویژه در کاظمین داشت که بال استثنا 
همه آنها بدون وقفه و شبانه روزی خدمتگزاری و 
تالش و مساعی کردند؛ از پخت و توزیع چندین هزار 
غذای گرم تا اسکان چندین هزار نفر در روز. شیرینی 
 این خدمت خالصانه از آن جهت به کام زوار خوش 
می نشیند که موکب ها، مردم محورند و اصل و 
اساس و پایه حرکت آنها و خط هدایت و جهت دهی 
ها نیز بر پایه خدمت رسانی مردم به مردم انجام 
می شود. به صورت جدی و بر اساس یک منطق  
اجتماعی- روانشناسی و سیاسی - دینی معتقدم این 
حرکت بزرگ و به ویژه اجزای به هم پیوسته آن 
یعنی موکب های خدمت رسان، می باید برای حفظ 
و بقای خود الجرم مردمی باقی بمانند و دولت و 
ارگان های دولتی و نهادها و سازمان های وابسته، 
جدای از کمک ها و مساعدت ها برای رفع نیازها، 
به صورت جدی از مدیریت مطلق خدمت رسانی ها 
بدون مشارکت مردم، دوری و پرهیز کنند. همه می 
دانیم و می بینیم که آنچه در این سال ها باعث بقای 
اصل و ذات این حرکت بزرگ شده، چرخش آن 
حول محور مردم است. مردمی که بصیرت و زمان 
شناسی جزء الینفک حماسه های بزرگ آنهاست، 
مردمی که همیشه و همه جا از مسئوالن جلوتر بوده 
اند، مردمی که به اقتضائات زمان و شرایط کشور 
بیش از هر چیز آگاهند، مردمی که علیرغم همه 
مشکالت اقتصادی، اما پای ارزش ها و آرمان ها آن 
هم آرمان های سرنوشت ساز و آینده محور ایستاده 
اند، مردمی که بدون چشمداشت و بدور از هر حاشیه 
ای و با پرهیز از هرگونه منفعت طلبی و ویژه خواری 
سیاسی یا اجتماعی یا مالی، برای برخوردار شدن از 
برکات معنوی خدمت به زوار حسینی حاضرند از 
جان و مال شان هم بگذرند. الگوی چنین حرکت 
های ارزشمندی را می توان در سایر موضوعات مهم 
استان هم پیاده کرد و به آن تکیه نمود. مردم استان 
خراسان جنوبی با روحیه همکاری و همدلی که در 
موسم راهپیمایی عظیم اربعین به ویژه در شرح قلبی 
و عاشقانه موکب داری هایشان نشان دادند، حق 
برخورداری از دستاوردهای مهم و عظیم در حوزه 
توسعه و عمران و پیشرفت و آبادانی استانشان را هم 
با تأکید و تکیه بر چنین روحیه ای دارند. به نظر می 
آید الزم است در این حوزه باز هم به توانمندی ها 
و حضور مردم تکیه شود، از دولتی و حکومتی شدن 
ماجرای این حماسه بزرگ خودداری شود، مردم هم 
پای مسئوالن در جریان برنامه ریزی ها و هدایت ها 
و نظرها حضور مستمر و پررنگ داشته باشند، کمک 
های خیران و عواید نذر و یا وقف شده، شفاف سازی 
و برای مردم در ویترین تماشای اقدام و عمل ها قرار 
گیرد و سرانجام از این ظرفیت وسیع برای توسعه 
همت ها و برنامه های  فرهنگی و هنری و عمرانی 
و اجتماعی استان استفاده شود.اراده و تالش خالصانه 
شهروندان عزیز هم استانی ذیل برنامه ریزی ها و 
هدایت های مطلوب مسئولین امر، جای بسی تشکر 
و قدردانی و خداقوت دارد، قطعاً برکت این رویکرد 
عالمانه و مجاهدانه در راستای تکریم شعائر حسینی، 
در حرکت های جهشی استان به سمت قله ی 
توسعه و در آرامش و آسایش مردم این خطه از ایران 
اسالمی آشکارا و علنی در آینده ای ظفرمند،  نشان 
داده خواهد شد.  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با 
یادداشت های روزنامه را به شماره 09304943831 

ارسال فرمایید(         
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فعالیت ۷۵ انبار ضایعاتی بدون مجوز در بیرجند

ایرنا- مدیر امور پسماند شهرداری بیرجند از فعالیت غیر قانونی ۷۵ انبار ضایعاتی، بدون دریافت مجوز از شهرداری و دیگر دستگاه های مرتبط در شهر بیرجند خبر داد و گفت: این مسئله 
گالیه مردم را به دنبال داشته است. احمد لطایفی افزود: شهرداری و محیط زیست پیگیر انتقال این مراکز غیر قانونی به مکان های مجاز هستند و از شهروندان درخواست می شود با تماس 
تلفنی به شماره 31031 از خدمات خرید مواد قابل بازیافت استفاده کنند. وی یادآور شد: ۲1 هزار و ۶00 تن زباله تر در نیمه نخست امسال از در منازل ساکنان بیرجند جمع آوری شده است.

ارتقای سطح بهداشت روانی جامعه با افزایش نشاط اجتماعی
به  نزدیک  که  معتقدند  کارشناسان  کاری-  نسرین 
یک چهارم جمعیت کشور به نوعي دچار اختالل هاي 
رواني هستند که این نسبت ۲3 درصدي با آمارهاي 
جهاني در کشورهاي پیشرفته و درحال توسعه تقریبا 
یکي است و بر این اساس با وضع حاد در این مورد 
سازمان  که  است  حالي  در  این  و  نیستیم  روبرو 
اقدام هاي  اگر  است  کرده  اعالم  جهاني  بهداشت 
بیماري هاي  به  ابتال  از  پیشگیري  مورد  در  عاجلي 
رواني انجام نشود، تا سال ۲030 میالدي شایع ترین 

بیماري ها در جهان شناخته خواهد شد. 

سازش با فشارهای مکرر روانی زندگی
بهزیستی  پیشگیری  ارشد  کارشناس  و  روانشناس   
روان  بهداشت  کند:  می  عنوان  جنوبی  خراسان 
یعني سازش با فشارهاي مکرر رواني زندگي روزانه، 
ایجاد تعادل و هماهنگي رفتارهاي فرد  سازگاري و 
تعادل  به گونه اي که ضمن حفظ  با محیط زندگي، 
تغییرات و دگرگوني هاي محیط  با  ارتباط  در  رواني، 
خویش نیز به تطابقي موثر و سازنده دست یابد. بهناز 
بیماری  اینکه سالمت روان منحصر به  بیان  با  ذال 
روانی نیست، می افزاید:  برخالف تصور که فکر می 
کنند حتما باید بیمار روانی بود که به مشاور مراجعه 
روان در یک حوزه مثال  از سالمت  فرد  کرد گاهی 
عصبانیت برخوردار نیست که نیاز به متخصص دارد. 
وی با بیان اینکه اکنون براي سایر بیماري ها ارجاع به 
پزشک متخصص کاری عادي است، ادامه می دهد: 
اما در ارتباط با بیماران مبتال به اختالالت رواني، این 
باعث  که  است  زدن  انگ  با  همراه  متاسفانه  ارجاع 
مي شود فرد بیمار از مراجعه به پزشک خودداري کند. 
  به اعتقاد وي، بهداشت روان بحث بیمار و فرد سالم 
از خدمات سالمت  ارتقا دادن یکسري  بلکه  نیست، 
و پیشگیري از ابتال به بیماري هاي رواني است. وی 
به شخصیت  گذاشتن  احترام  کند:  می  نشان  خاطر 
را  خود  شخص  یک  که  این  یعني  دیگران  و  خود 
دوست بدارد و به دیگران هم احترام بگذارد. فرد سالم 
احساس مي کند که افراد جامعه او را مورد پذیرش قرار 

مي دهند و او نیز با نظر موافق به آنها مي نگرد. 

روبرو شدن با واقعیت های اجتماعی
 و زندگی از اصول مهم بهداشت روان

وی با بیان اینکه روبرو شدن با واقعیت هاي اجتماعي و 
زندگي از اصول مهم بهداشت روان محسوب مي شود، ادامه 
می دهد: شخص باید خود را آن گونه که هست، قبول 
کند، زیرا کشمکش و قبول نکردن واقعیات در اغلب موارد 
موجب بروز اختالل هاي رواني مي شود. کارشناس سازمان 
بهزیستی استان بیان می کند: مشکالت عاطفي جزیي از 

زندگي انسان محسوب مي شود و سالمت رواني به نحوه 
برخورد با این مشکالت و یافتن بهترین راه حل براي غلبه 
بر آنها بستگي دارد. ذال با بیان اینکه به دست آوردن 
است،  روان، ضروري  بهداشت  براي  زندگي  از  رضایت 
بیان می کند: احساس رضایت از زندگي، پشتوانه قوي و 

نیرومندي براي مقابله با مشکالت است.

احساس امنیت یکي دیگر از نیازهاي
 اساسي انسان است

روانشناس همشهری اظهار می کند: احساس امنیت 
یکي دیگر از نیازهاي اساسي انسان است. انساني که 
از سالمت روان برخوردار است، واقعیت هاي زندگي را 

مي پذیرد و تخیل نمي کند. وی با بیان اینکه سالمت 
این  از  یکی  دهد:  می  ادامه  دارد،  هایی  مولفه  روان 
فاکتورها تسلط بر هیجانات است یعنی بتوانیم هیجانات 
ناشی از خشم و واکنش سریع را کنترل کنیم.ذال خاطر 
نشان می کند: فردی که ثبات هیجانی ندارد، در ابتدا به 
خودش صدمه می رساند و سپس اطرافیان هم از او آزار 
و اذیت می بییند. وی با بیان اینکه فاکتور مهم بعدی این 
است که فرد نقاط ضعف و قدرت خود را بشناسند می 

گوید: اینکه چقدر از لذتهای زندگی راضی هستیم و لذت 
می بریم مورد بعدی است که نشانگر سالمت روان فرد 
 است. این کارشناس ارشد بهزیستی خراسان جنوبی تاکید 
می کند: زمانی که از برقراری روابط صمیمانه  فرار کنیم 
و به گروه و افراد خاصی تعلق خاطر نداشته باشیم و به 
قول معروف مردم گریز یا ترس باشیم باید برای ارتقای 
بهداشت روانی کمک بگیریم. این کارشناس مشاور با 
بیان اینکه از دوسالگی استقالل طلبی شروع می شود، 
تاکید می کند: در این زمان خانواده باید قدرت تصمیم 
گیری را در کودک پررنگ کنند تا در بزرگسالی عزت 
نفس پایین نداشته باشد. وی با بیان اینکه  انسان ها 
های  موقعیت  ها،  استرس  با  سازگارانه  مقابله  برای 

گوناگون و تعارض های زندگی به یک سری مهارت 
های فردی و اجتماعی نیاز دارند، که آنان را در کسب این 
توانایی تجهیز نماید، ادامه می دهد: این مهارت ها بسیار 
زیربنایی بوده و در فرآیند رشد و تحول شکل می گیرند.

خودآگاهی اولین و مهم ترین مهارت 
برای مواقع بحرانی

وی خاطر نشان می کند: خودآگاهی اولین و مهم ترین 

مهارت است. انسان با شناخت صحیح از خود در بسیاری 
از مواقع بحرانی قادر به کنترل هیجانات منفی خود و در 
نتیجه تصمیم گیری های صحیح و منطقی می باشد. 
وی با اشاره به اینکه انسان موجودی اجتماعی است و 
دنیای امروز نیز ایجاب می کند که انسان ها با یکدیگر 
در تعامل باشند می افزاید: انسان ها در عین با هم بودن 
و فواید بیشمار آن دچار مسئله و اختالف با یکدیگر نیز 
می شوند. اینجا است که داشتن مهارت های همدلی، 
پذیرش یکدیگر و قبول تفاوت ها اهمیت پیدا می کند. 
به گفته وی داشتن مهارت های ارتباطی به استحکام هر 
چه بیشتر روابط کمک می کند. مهارت های ارتباطی در 
انواع موقعیت های اجتماعی به فرد کمک می کنند تا 

بهترین عملکرد را داشته باشد.ذال تاکید می کند: همه 
ما همواره در معرض تصمیم گیری های مهم هستیم. 
اگر بتوانیم تحلیل دقیقی از موقعیت داشته باشیم و همین 
طور از ویژگی های خود به خوبی آگاهی داشته باشیم می 
توانیم تصمیم های مناسبی در طول زندگی خود بگیریم.

وی با اشاره به اینکه همه ما در طول عمر خود، هیجانات 
منفی را تجربه کرده ایم، ادامه می دهد:  هیجانات منفی 
چندان خوشایند نیستند، ولی وجود دارند. داشتن مهارت 
مقابله با آنها به افزایش کیفیت زندگی کمک می کند.  وی 
یادآور می شود: استرس بخش جدایی ناپذیر دنیای امروزی 
است تکنیک کنترل استرس به آرامش بیشتر ما ، کیفیت 

زندگی و سالمتی جسم کمک می کند.

مهارت تفکر نقادانه کمک می کند 
بتوانیم اطالعات درست را تشخیص دهیم

انواع  معرض  در  امروزه  ما  همه  اینکه  بیان  با  ذال 
اطالعات قرار داریم که خیلی از آنها نادرست هستند، 
بیان می کند: داشتن تفکر نقادانه به ما کمک می کند 
که بتوانیم اطالعات درست را تشخیص دهیم و بهترین 
راه ممکن را انتخاب کنیم. وی عنوان می کند: این 
بر  فرهنگی  اجتماعی-  تاثیرات  از  ادراک  به  مهارت 
موجب   کند. همچنین  می  ما کمک  رفتار  و  نگرش 
می شود به این نکته واقف شویم که منابع اطالعاتی 
همیشه درست نمی گویند. وی ضمن اشاره به مهارت 
تفکر خالق  اظهار می کند: خیلی مواقع مشکالت با 

داشتن کمی خالقیت حل می شوند. 
تفکر خالق در انواع  زمینه ها مانند  محیط خانوادگی، 
 تربیت فرزند، محل کار به کمک انسان می آید. ذال ادامه 
می دهد: همچنین نقش مهمی از پیشرفت های مهم 
انسان در تمامی زمینه ها با تفکر خالق مرتبط است. 
یعنی عالوه بر حل مشکالت خود می توانیم به حل 
مشکالت دیگران نیز بپردازیم و حتی در پیشرفت علم 
بشریت سهیم باشیم. وی تاکید می کند: برای بهبود وضع 
بهداشت روانی جامعه بایستی افزایش نشاط اجتماعی، 
ارتقای عزت نفس افراد و سطح آگاهی مردم درخصوص 
اهمیت سالمت روان و نیز ارائه خدمات کافی و بیمه ای 

در این زمینه، بیش از پیش مورد تاکید قرار گیرد.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
مستند به مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ششدانگ یک باب منزل دارای پالک ثبتی شماره 
دویست و نود و چهار فرعی از یکهزار و چهارصد و بیست و هفت اصلی )۲۹۴ فرعی از ۱۴۲۷- اصلی( بخش ۲ شهاباد واقع 

در شهرستان بیرجند، حاشیه میدان اول مدرس ملکی آقای عیسی كاظمی قلعه نو فرزند معاذاله دارنده شناسنامه شماره ۴ و شماره ملی 
۵۲۳۹6۷۴۰6۱ كه سند مالکیت آن ذیل ثبت شماره ۳۱۹۱۷ صفحه ۴6۴ دفتر جلد ۲۰۴ امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده 
است دارای حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال به طول ۱۱/6۰ متر دیوار به دیوار پالک ۲۸۳ فرعی شرقا به طور غیرمستقیم اول به 
طول ۷/۳۰ متر دوم به طول ۳/6۰  متر دیوار به دیوار پالک ۲۹۳ فرعی جنوبا به طور غیرمستقیم اول به طول ۳/۷۰ متر درب و دیواریست به 
حاشیه فلکه اول مدرس دوم به طول ۵/6۰  متر دیواریست اشتراكی با پالک ۲۹۵ فرعی سوم به طول ۵/۳۵ متر دیواریست اشتراكی با پالک 
۲۹6 فرعی غربا به طول ۱۳/۵ متر دیوار به دیوار پالک ۲۸۲ فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( كه برابر سند رهنی شماره ۱۲۹6۱۵- ۱۳۹۳/۴/۳ 
تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱6 بیرجند در قبال مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال )۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( بدهی نامبرده فوق برای 
مدت پنج سال در رهن تعاونی اعتبار فرشتگان شعبه بیرجند قرار گرفته است، چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش 
عمل ننموده، موسسه مالی و اعتباری كاسپین به وكالت از تعاونی منحله فرشتگان به عنوان مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از 
دفترخانه تنظیم كننده سند راجع به وصول مبلغ مذكور تقاضای  صدور اجرائیه علیه متعهد و راهن با مشخصات فوق را نموده و پرونده ای تحت 
كالسه  ۹۷۰۱۵6۰ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ مفاد اجرائیه و انقضای مهلت مقرر 
قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی ملک مورد رهن 
اقدام و برابر نظریه كارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۱۳۹۸۰۴۹6۴- ۱۳۹۸/۵/۱۰ ششدانگ پالک ثبتی فوق با عرصه ای به مساحت 
۱۵۸/۸۵مترمربع و كاربری تجاری مشتمل بر ۱۵۸/۸۵ مترمربع اعیان در طبقه همکف و ۳۲/۷ مترمربع در طبقه زیرزمین در مجموع با زیربنای 
حدود ۱۹۱/۵۵ مترمربع دارای یک اشتراک برق و یک امتیاز آب و فاقد انشعاب گاز و خط تلفن كه در حال حاضر در تصرف مستأجر بوده با در 
نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل مؤثر به مبلغ سی میلیارد و سیصد و شانزده میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال )۳۰/۳۱6/۹۵۰/۰۰۰( ارزیابی 
و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است و به درخواست نماینده بستانکار در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۳ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در 
محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید، خریداران می توانند با ارائه چک تضمین 
شده به مبلغ پایه در مزایده شركت نمایند. برابر جوابیه شماره ۳۵۰- ۱۳۹۸/6/۲6 ملک مورد رهن فاقد بیمه نامه می باشد. مزایده حضوری و 
نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی كه 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 كه 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 موسسه مالی كاسپین جایز می باشد. هرگاه متعهد تا قبل 

از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۹                 غالمرضا دادی -رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

پرده پارچه ای 
كركره فلزی 

زبرا در طرح های متنوع 

 نبش مدرس 60 )مدیریت شاملی( 3244۱36۵ - 0۹۱۵۵6۱43۹۸

و لوگوی اختصاصی موكت ظریف مصور
دیوارپوش،كفپوش، قرنیز، پاركت، آسمان مجازی

آگهی تغییرات شركت اتوبوسرانی درون شهری مارال ستاره )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۴۹۰۴6 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ و پیرو صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ و آگهی مکانیزه شماره 
۱۳۹۷۳۰۴۰۸۲۷6۰۰۲۳۸۱مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم فاطمه رنجبر به شماره ملی۰6۴۰6۲۰۱۵۹ 
بعنوان مدیرعامل شركت تا تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ انتخاب گردید. ۲ - كلیه اوراق و اسناد تعهدآور شركت ازقبیل چک وسفته و همچنین كلیه 

اوراق عادی و اداری با امضای آقای حسین خسروی )رئیس هیئت مدیره( به همراه مهرشركت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )64۳00۹(

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول
به موجب اجرائیه كالسه پرونده ۹۵۰۹۹۸۵6۱۱6۰۱۵۹۷ واصله از شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند آقای مرتضی دباغ 
پور فرزند محمدرضا به پرداخت تعداد ۳6 عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه در حق خانم فهیمه فروغی مقدم محکوم گردیده و در همین 

راستا محکوم علیها در قبال محکوم به یک قطعه زمین از محکوم علیه كه در تصرف وی می باشد معرفی و توسط كارشناس رسمی دادگستری با 
مشخصات ذیل: یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت ۸۵۵6/۵۲ مترمربع واقع در مود - روستای مهلوجان به ازای مترمربع )۱۰/۰۰۰ ریال( جمعا به 
میزان ۸۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال و همچنین شامل ۱۸۰ اصله نهال پسته )قیمت هر اصله نهال پسته به مبلغ ۳۰/۰۰۰ ریال( سه اصله درخت بادام كهنسال 
قیمت هر درخت مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ریال(، فاقد سابقه ثبتی و جزء اراضی مستثنیات بوده توصیف و جمعا به مبلغ ۱۱۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده 
است. مقرر گردید ملک مذكور در مورخ ۹۸/۸/۲۰ ساعت ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری سربیشه از طریق مزایده به فروش 
 برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع و كسی كه باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ۱۰ درصد ثمن معامله 
في المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداكثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم 
اجرای احکام نماید. در غیر این صورت ۱۰ درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت كل ثمن 
در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید توسط مقام قضایی ذیصالح اموال فوق الذكر به خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی كه افرادی مایل 

به بازدید می باشند می توانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد.

سلحشوران - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری سربیشه

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

در  )سهامی خاص(  ارتباط  نوین  تکاپو  دانش  تاسیس شركت 
ملی  شناسه  به   6۰۷۷ ثبت  شماره  به   ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ تاریخ 
كه  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضا  و  ثبت   ۱۴۰۰۸۷۰۲۵۴۸
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع 
فعالیت: تولید و ارائه رایانه  ، تولید و ارائه دستگاه های جانبی، تولید و 
پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های 
شبکه های  خدمات  داخل،  تولید  اطالعاتی   CD و  نرم افزاری 
خدمات  الکترونیک  تجارت  به  مربوط  موضوعات  اطالع رسانی 
اینترنت )ISP( ، توزیع اینترنت )ISDP( ، خدمات انتقال داده ها 
)PAP( عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان 
و راه و یا شبکه های آب رسانی تصدی به فعالیتهایی درخصوص 
سرویسهای رادیویی خدمات مربوط به تجهیزات رادیویی مشاوره و 
نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها )ارائه اجرا و 
پشتیبانی( فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی 
خدمات عمومی تلفن ثابت )PSTN( ، خدمات مخابراتی ارتباط 
همراه بین المللی ماهواره ای )GMPCS( برق ، الکترونیک 
، مخابرات ، تجهیزات پزشکی طراحی و اجرا سیستم ایمنی ، 
خدمات شارژ ، فروش وسائل و تجهیزات و ادوات ایمنی و نجات 
آتش نشانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلی : 
استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مركزی ، شهر 
بیرجند، محله شهداء ، كوچه شهدا۱ ، خیابان شهداء ، پالک ۰ ، 
طبقه همکف كدپستی ۹۷۱66۳۳۵۵۹ سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم 
۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۰/۰6۲6/6۸۱۳ 
مورخ ۱۳۹۸/۰6/۲6 نزد بانک بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه 
مدرس با كد 6۸۱۳ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: 
آقای علیرضا علی نژاد مفرد به شماره ملی ۰6۵۱۹۲6۴۸۳ به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای اسداله سیدآبادی 
هیئت  رئیس  نایب  سمت  به  ملی ۰6۵۲۴۳۱۷۳۹  شماره  به 
مدیره به مدت ۲ سال، آقای مهدی سیدآبادی به شماره ملی 
۰6۵۳۱۲۹۵۹۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا : كلیه 
اواق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات، قراردادها و عقود اسالمی و همچنین كلیه نامه های عادی 
و اداری با امضای آقای علیرضا علی نژاد مفرد به عنوان رئیس 
هیئت مدیره و آقای مهدی سیدآبادی به عنوان مدیر عامل با 
مهر شركت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 
بازرسان آقای رضا سیدآبادی به شماره ملی ۰6۵۱۸۷۲6۹۳ به 
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای امید ابراهیم 
زاده به شماره ملی ۵۷۲۹۴۷۹۸۳۲ به سمت بازرس علی البدل 
خراسان  آوای  االنتشار  كثیر  روزنامه  مالی.  سال  یک  مدت  به 
ثبت  گردید.  تعیین  شركت  های  آگهی  درج  جهت   جنوبی 
 موضوع فعالیت مذكور 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 )64۱۸46(

00:05 رویدادهای ورزشی-بازپخش
00:۳۳ هنوز آواز می آید

0۱:05 سینمایی ناردون
02:۱5 رد پای نان

02:45 سیمای اندیشه وران
0۳:۳5 دنا مهرمادری

04:2۸ اذان صبح به افق بیرجند
04:40  مراسم جمع خوانی قرآن کریم

05:40  سخنرانی
06:۱0 دعای عهد

06:20 مستند روستا
06:45 جیغیل

07:00 صبحانه- زنده
0۸:۱0 چهل تکه

0۸:40 مجموعه گسل- بازپخش
0۹:2۸ دسترنج

۱0:00 سیمای سالمت
۱۱:00 خبر استان

۱۱:۱7 اذان ظهر به افق بیرجند

۱۱:۳۸ شاهدان
۱2:00 خسته نباشید

۱2:۳5 روباه کلک و خروس زیرک
۱2:55 کارستان

۱۳:25 شب های زعفرونی- بازپخش
۱4:40 سینمایی ناردون- بازپخش

۱6:00 خبر استان
۱6:20 بازتاب- بازپخش

۱7:02  اذان مغرب به افق بیرجند
۱7:۱5 گزیده چشم به راه

۱7:۳۸ سیمای سالمت- بازپخش
۱۸:۳5 ناخونک- بازپخش

۱۹:۱5 صدفرسخ- بازپخش
20:00 خبر استان

20:25 چکه
2۱:00 شب های زعفرونی-زنده

22:۱5 بازتاب
2۳:00 خبر استان

2۳:۱7 مجموعه گسل

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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پرداخت 12 میلیارد تومان تسهیالت به طرح های کشاورزی

صدا وسیما- 12 میلیارد تومان تسهیالت تولید و اشتغال، برای طرح های کشاورزی خراسان جنوبی پرداخت شد. مدیر امور سرمایه گذاری سازمان 
جهاد کشاورزی استان گفت: این مقدار تسهیالت به 262 طرح کشاورزی در بخش گلخانه ها، گیاهان دارویی و زعفران پرداخت شد.بهدانی افزود: 

این ردیف اعتباری با نرخ سود 7 درصد و بازپرداخت 5 ساله در بخش های گلخانه، گیاهان دارویی، زعفران و شیالت و آبزیان پرداخت می شود.
با سالم به سردبیر و همکاران محترم 
آوای بیرجند از آنجا که احساس کردم 
طی چند وقت اخیر کمی بی پرواتر و 
جسورانه تر می نویسید  و کار درست 
در  گرفتم  تصمیم  است  همین  هم 
های شهر  ظرفیت  از  یکی  خصوص 
ستون  طریق  از  مسئوالن  و  شما  با 
اهالی  ما  همه  کنم  صحبت  دیدگاه 
خراسان جنوبی به واسطه  اعتقاداتمان 
و  وقف  حوزه  به  خاصی  حساسیت 
موقوفات داریم وبسیار در بین ما رایج 
مصرف  و   صحیح  عمل  که  است 
درست عواید موقوفات چقدر نزد دین ما 
و پروردگار ما به دقت رصد و با خاطیان 
در همین دنیا تسویه و برخورد می شود 
اما سوالی که پیش می آید با  این تعداد 
از موقوفات در خراسان جنوبی که در 
جای خود محل صحبت فراوان دارد آیا 
عواید موقوفات به همین سطح فعلی 
محدود می شود؟ سوالی که پاسخ به 
آن می تواند ظرفیت های مالی گسترده  
ای در حوزه های گوناگون برای شهر 
و استانمان را به صحنه بیاورد من به 
کنم  می  توصیه  عنوان یک شهروند 
و  بازبینی  استان  موقوفات  ظرفیت 
اتاق  بحث  که  نیز  محترم  استاندار 
شیشه ای را مطرح نمودند با ورود به 
این موضوع و محل و مقدار و ظرفیت 
منتخب  دولت  نماینده  عنوان  به  آن 
مردم گزارشی را به مردم ارائه نمایند. 
تاکید می کنم اگر به وضع موقوفات به 
شکل صحیح پرداخته شود نگاه جامعه 
به این موضوع باز تر و بسیاری از بن 
بست های اقتصادی در جوامع با همین 

کارکرد دینی مرتفع خواهد شد. 
ارسالی به تلگرام آوا 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

هشدار برای کاهش
 سن سکته مغزی 

نظام  سازمان  آموزش  مدیر  کاری- 
شایع ترین  از  را  مغزی  سکته  پزشکی 
علت های مرگ و میر و دومین دلیل ابتال 
به ناتوانی های مغزی در ایران معرفی کرد 
و گفت: بر اساس بررسی های انجام شده 
سکته  دچار  کشور  در  نفر  روزانه ۴۰۰ 
آمار  آخرین  طبق  و  می شوند  مغزی 
سالیانه 15۰ تا 16۰ هزار نفر در ایران 
 15 که  می شوند  مغزی  سکته  دچار 
درصد آن منجر به مرگ شده و حدود 
۳۰ درصد از این افراد زیر 5۰ سال سن 
دارند. دکتر محمدرضا عزیزی میانگین 
ایران را  ابتال به سکته مغزی در  سن 
5۰ سال دانست و اظهار کرد: این رقم 
1۰ سال کمتر از میانگین جهانی است 
و کاهش چشمگیر سن شروع سکته 
اهمیت  نشان دهنده  کشور  در  مغزی 
آن است. براساس پیمایش سال های 
بیماری  جنوبی  خراسان  در  گذشته 
های قلبی و عروقی عامل ۳۰ درصد 
مرگ های خراسان جنوبی بوده که به 
گفته متخصصین 8۰ درصد آنها قابل 
اخیر  سال  چند  در  هستند.  پیشگیری 
متاسفانه در خراسان جنوبی هم شاهد 
فوت جوانان و سکته قلبی و مغزی در 
سن کم بوده ایم که استرس های زندگی 
و کاهش تحرک و تغذیه نامناسب مهم 
ترین دلیل آن بوده است. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند نیز زمان طالیی 
برای درمان بیمار سکته مغزی را سه 
کرد.  عنوان  عالئم  شروع  از  ساعت 
محمد دهقانی فیروزآبادی سال گذشته 
در نشست خبری گرامیداشت روز جهانی 
سکته مغزی با بیان اینکه هفتم آبان 
همزمان با 2۹ اکتبر روز جهانی مقابله 
با سکته مغزی نامگذاری شده است تا 
مردم در این زمینه و آشنایی با روش 
های پیشگیری و درمان اطالعات کسب 
کنند، گفت: سکته مغزی بعد از سکته 
قلبی دومین علل مرگ است که مي 
تواند تبعات سنگین اقتصادي بر دوش 
نظام سالمت و خانواده ها بگذارد. وی  با 
تاکید بر اینکه هزینه های سنگین سکته 
مغزی ممکن است فرد و  خانواده ای را 
به زیر خط فقر تنزل دهد، اضافه کرد: 
در برنامه طرح تحول سالمت یکی از 
موضوعات مهمی که برای آن برنامه 
ریزی منسجم و دقیقي انجام شد مقابله 
با سکته هاي قلبي با کد 2۴7 و سکته 
هاي مغزي با کد 72۴ بود که این کدها 
نشان مي دهد ... )ادامه در ستون مقابل(

 خبر ویژه

بزرگواران  از  یکی  لطفا  آوا  سالم 
طرح  که  بفرمایند  بررسی  مسئول 
اداره  و  مسکن  بنیاد  نظر  مد  شمیم 
ثبت اسناد چیست؟ و توسط چه کسی 
و چه زمانی قرار است انجام پذیرد که 
چندین ماه است علیرغم کارشناسی 
و پرداخت وجوهات الزم سند صادر 
و  رنجش  وکیلی  خدا  شود...  نمی 
اینجور قوانین برایمان  نارضایتی که 
 به وجود می آورد جنگ نرم به وجود 
هر  به  دهد  خیر  خدا  آورد...  نمی 

مقامی که مسئول است.
۹15...68۹
سالم خدمت دست مسئوالن محترم 
برنج  از  حمایت  راه  تنها  آیا  بفرمایید 
است؟  واردات  ممنوعیت  داخلی 
برنج  وکمبود  گرانی  باعث  کار  این 
خارجی و سود برای بعضی افراد شده، 

مسئوالن فکری کنند!
۹15...۴۹۴

با عرض سالم وخسته نباشید خدمت 
و  راهنمایی  محترم  اداره  مسئوالن  
رانندگی، چرا مدت هاست ثانیه شمار 
چراغ قرمزچهار راه ها خاموش است؟ 
و  نظمی  بی  در  چقدر  دانید  می  آیا 

تصادف تاثیر دارد؟
۹۳6...۳۳6

هواشناسی  مدیرکل  خدمت  سالم  با 
استان روستای نوغاب بخش مرکزی 
اینکه  به  توجه  با  درمیان  شهرستان 
2۰۰۰ هکتار از مزارع زرشک شهرستان 
درمیان در مجاورت این روستا می باشد 
مجتمع  همچنین  و  زرشک  فرآوری 
گلخانه ای جهاد کشاورزی در مجاورت 
این روستا می باشد درخواست ایستگاه 
هواشناسی در روستای نوغاب را داریم 
این خصوص تمام ما کشاورزان  و در 
گالیه مندیم که تاکنون در این خصوص 

تدبیری اندیشیده  نشده  است.
۹15...811

نداشتن  درمورد  گزارش  یک  سالم 
تابلوی راهنمای مسیر در بیرجند تهیه 
کنید واقعا باید شهرداری اقدام عاجلی 
انجام دهد سال به پایان می رسد برای 
سال جدید تابلوی راهنمای مسیر نصب 
کنید شهرداری از روستای امیرآباد یاد 
راهنمای  تابلوهای  وجود  چقدر  بگیره 
مسیر عالی است. راحت آدرس رو یاد 
می گیریم ولی حتی اتوبان پیامبر اعظم 
)ص( تابلو نداره فقط سر خیابون یک 
تابلوی بسیار ریز و کوچک داره با خودرو 
که باشی باید ایست کامل کنی تا بتونی 

بخونی کجا باید برید.
۹15....6۰8

سالم  شرکت ملی نفت برای چند لیتر 
نفت که می خواهد به روستاییان بدهد 
چه بساطی سرآنها درآورده جالبه که در 
 این راستا شرکت مخابرات هم از این آب 

گل آلود بهره می برد!
۹15...761

... ادامه خبر ویژه(
بیمارستان تحت پوشش این طرح در 2۴ 
ساعت شبانه روز و هفت روز هفته آماده 
درمان سکته ها  هستند. وی  با بیان 
اینکه از ابتدای سال ۹7 تا کنون 52 بیمار 
سکته مغزی به بیمارستان ارجاع شدند 
که از این تعداد 1۴ نفر شرایط دریافت 
دارو را داشتند، گفت: یکی از مهمترین 
دالیلی که باعث می شود بیمار شرایط 
را  داروي درمان سکته مغزي  دریافت 
نداشته باشد تأخیر در ورود به روند درمان 
است و زمان طالیي از دست رفته است، 
چرا که شناخت دقیقي از عالئم بیماري 
ندارد و برعکس سکته قلبي همراه با درد 
نیست. وی عوامل خطر فشار خون باال، 
خون،  های  چربی  در  اختالل  دیابت، 
جلوگیری  های  قرص  مصرف  الکل، 
مغزی  سکته  ساز  زمینه  را  بارداری  از 
دانست. ساالنه حدود 16۰ هزار نفر در 
ایران دچار این بیماری می شوند و ۳۰ 
درصد آنها زیر 5۰ سال قرار دارند. وی  
بی حس  یا  ناگهانی  داد: ضعف  ادامه 
شدن صورت، پاها یا یک طرف بدن، 
اختالل در دید، سر درد شدید ناگهانی، 
از دست دادن قدرت تکلم یا اشکال در 
حرف زدن و فهمیدن، سرگیجه بدون 
علت و از دست دادن تعادل از عالئم 
سکته مغزی است. این پزشک اضافه 
کرد: بیمارانی که تجربه سکته مغزی 
داشته اند، دچار نقص و ناتوانی دائم در 
فعالیت های خود می شوند که این ناتوانی 
بر عملکرد اجتماعی، شغلی، خانوادگی و 

روحی آنها تاثیر منفی می گذارد.
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پیام شما

بازار سرد  
کاری، حسینی - بازار بیرجند در بافت قدیمی 
شهر قرار گرفته است. با کوچه هایی تنگ 
که نشان دهنده  اصالت و قدمت دیرینه  این 
بازار است. سراچه های قدیمی متعددی در 
آن وجود دارد که پیشینه  برخی از این  بناها 
زمانی که  از ۳۰۰ سال می رسد.  بیش  به 
این اماکن بارانداز کاالهای هندی انگلیسی 
و روسی بود اغلب اوقات از این کاروانسراها 
به عنوان دفاتر کار بازرگانان و مرکز خرید 
و فروش کاال استفاده می شد. مجاورت بازار 
بیرجند با مرزهای کشور پاکستان، افغانستان 
و هندوستان منجر به آن شد که  به عنوان 
بازار برجسته  شرق کشور شناخته شود. در 
زمان قدیم این بازار، محل خرید و فروش 
گلیم،  زعفران،  مانند  محلی  محصوالت 
گیوه، گندم، جو، عدس، لوبیا، نخود، کتیرا و 
آنغوزه، ترنجبین، قارچ، توت خشک، برگه هلو 
و زردآلو بود. به سخن دیگر بزرگترین مرکز 
اقتصادی شرق کشور همین بازار بیرجند بوده 
است بازاری  آن چنان گرم که به واسطه 
باالبودن حجم مبادالت ومعامالت  تاجران 
یزدی کرمانی سیستانی وحتی هندی و افغانی 
را به خود جلب کرده است. کار پیشه وران 
و پیله وران در آن روزگار پررونق و تولید و 
فروش به سامان بوده است. اما قصه امروز 

بازار بیرجند جور دیگری است .

کفش های چینی در رقابت 
با کفش ایرانی

چندان پیر نیست که بگوییم پیشکسوت 
است آن قدر هم جوان نیست که تازه کار 
بخوانیمش!   به گفته خودش 12 سال است 
که درهمین بازار به مردم کفش می فروشد. 
می گوید : همه جنس هایمان  ایرانی است. 
خوش مان می آید که البد کیفیت کفش 
ایرانی آنقدر باال رفته که رقبا را بیرون رانده 
اما خیلی زود از اشتباه بیرون می آییم وقتی 
می گوید: اصال جرأت نمی کنیم سراغ کفش 
های  کفش  همان  بهای،  برویم  خارجی 
چینی بنجل چون از خارج می آمده تحت 
تاثیر نوسانات قیمت ارز چند برابر شده است.
خب این خوب است یا بد !؟ جواب می دهد: 
بد!؟ چون کفشهای چینی که بود رقابت هم 
بود کیفیت کفش ایرانی بیشتر بود اما حاال 
بازار انحصاری شده وتولید کنندگان خودی 
هر نوع ماده  بی کیفیتی را به کار می برند.
18۰-17۰دست  را  مشمایی!  کفش  مثال 
مردم می دهیم !که خودمان هم از این کار 
ثابت ماندن سود  از  او که  نیستیم.  راضی 
فروش در طی 12 سال کاسبی اش ناراضی 
است، می پرسد : آیا نرخ تورم  دراین مدت 
هیچ تغییری نکرده است؟ کرایه مغازه 1۹۰ 
هزار تومان  شده یک ونیم میلیون!! 1۰سال 
قبل با 1۰میلیون تومان جنس می توانستیم 
مغازه را پر کنیم اما حاال اگر 1۰۰میلیون  
هم جنس بریزی به چشم نمی آید. سود 
کفش کم است تا آخر فروش نمی رود یک 
 جفت هم که بماند تازه سودمان سر به سر
می شود !می گوید از گرانی ،کاسِب جز، فایده 
ای نمی برد اگر هم سودی باشد برای عمده 
فروشان بزرگ است. ای کاش متناسب با 

تورم سود ماهم باال می رفت!

حراج به علت تغییر شغل 
بعد از سه دهه کاسبی در قلب بازار آتش به 
مالش زده وچوب حراج  به مالش زده است. 
از روزگاری می گوید که ۴ تا شاگرد داشته  
با این حال نمی توانسته پاسخ مشتری ها 
را بدهد: سرمان آنقدر شلوغ بود که متوجه 
گذشت زمان نمی شدیم چند خانواده از همین 
مغازه ارتزاق می کردند  اما حاال دیگر خرج 
خودم تنها هم در نمی آید تازه مغازه، ملک 
خودمان است  اما دخل و خرج مان همخوان 
ادامه می دهد:  بازار  باسابقه  نیست.کاسب 
بیشتر پارچه ها )شاید حدود 8۰-7۰ درصد 
آن( خارجی و چینی است اما همین جنس 
چینی که متری 12-1۰ تومان بوده حاال 
شده ۴۰ هزار تومان! او برخالف کاسبان دیگر 
اعتقاد چندانی به تاثیر تحریم ها و نرخ ارز 
ندارد و معتقد است اصل داستان تورم به سوء 
 مدیریت و نبود اخالق کاسبی بر می گردد
 به نمونه پارچه فاستونی اشاره می کند و 
می گوید:  همین جنس پارسال 12-1۰تومان 
کلی  کردیم  درخواست  امسال  وقتی  بود 
که  را  علت  داد  قیمت  تومان  فروش، 26 
حالی  در  رفته  باال  دالر  گفت  پرسیدیم 
این  اخالقی  و  بود  قبل  از  او  اجناس  که 
بود که به همان قیمت عرضه می شد. او 
ای  منطقه  بزرگ  بازارهای  منفی  تاثیرات 

 بر کسادی بازار بیرجند را تایید می کند و
می گوید : خرید های گسترده همشهریان از 
بازار مشهد تاثیر زیادی بر بازار بیرجند دارد  از 
سوی دیگر فروشگاههای ادارات  نیز وضع 

بازار را به هم ریخته اند. 

فروش های اینترنتی و کسادی
 بیش تر مغازه ها

یکی دیگر از پارچه فروشان هم  فروش های 
اینترنتی  را موجب کسادی بیش تر بازارمغازه 
ها می داند و اظهار می کند: مغازه  دار برای 
امرار معاش و کسب روزی حالل مغازه  ای را 
اجاره می کند تا درآمدی داشته باشد و از همان 
درآمد اجاره مغازه، مالیات و مخارج جانبی 
دیگر مثل آب و برق را پرداخت می کند. اما  
مالیات؛  نه  و  اجاره  می دهد  نه  دستفروش 
مخارج جانبی دیگری هم ندارد، پس یک 
محصول را به قیمت پایین تر و در کنار خیابان 
بساط می کند و ما که هزینه های مضاعف 
می دهیم این وسط زیان می بینیم. وی با 
اشاره به نبود ثبات قیمت برخی از انواع پارچه 
در بازار می افزاید: مغازه بعضی از فروشندگان 
استیجاری است و یا کاالی آنها اقساطی تهیه 
شده و آن فروشنده برای جلوگیری از ضرر 
و زیان و تأمین حق اجاره بها، کاالی خود 
را با قیمت بیشتری نسبت به سایر مغازه دارن 
می فروشد! در این میان بسیاری از شهروندان 
پارچه اصل را از تقلبی تشخیص نمی دهند و 

ما را به گران فروشی متهم می کنند.

مردم لباس آماده و ارزان 
را بر خرید پارچه ترجیح می دهند
مشتریان برای دوخت لباس بسیار کم شده 
است و دلیل آن هم گرانی پارچه و دوخت 
مشتری  وقتی  دیگر  عبارت  به  است.  آن 
می بیند خرید لباس آماده ارزان تر از دوخت 
آن و پرداخت هزینه به خیاط است، دیگر 
به خیاطی مراجعه نمی کند. وی با بیان اینکه 
بسیاری از مشتریانی که پیش من می آیند، از 
مشتریان قدیمی هستند و مشتری جدیدی 
مشکالت  وجود  با  دهد:  می  ادامه  ندارم، 
موجود مغازه داری دیگر کفاف هزینه های 
زندگی را نمی دهد و با وجود سختی زیاد 
کار، پول زیادی ندارد. او خاطر نشان می کند: 
بازار پارچه به اندازه ای راکد است که بسیاری 
و  زیاد  اجاره بهای  دلیل  به  فروشندگان  از 
هزینه های باالی قبض برق مغازه های شان، 
به ویژه در فصل تابستان فروشگاه خود را 

تعطیل کرده و خانه نشین شده اند. 
وی ابراز امیداری می کند: با برداشته شدن 
جلوی  و  شود  بهتر  بازار  وضع  تحریم ها 
واردات قاچاق هر نوع پارچه ای به بازار گرفته 
تا از آشفتگی های بازار کم شود؛ چراکه این 
آشفتگی ها بر بازار پارچه ضربه زیادی زده 
ازپارچه فروشی به  آجیل  فروشی  است. 
می روم  جایی که تصور می کنم باید بازار 
پر رونق تری داشته باشد  اما فروشنده   همان 
ابتدای کار اب پاکی را روی دستم می ریزد 
ومی گوید: که فروش امسال ما افتضاح بوده، 
امتحان!  فقط   مردم  فروختیم،   خیلی کم 
می کنند و می روند، کسی خرید نمی کند. او 
می گوید: مردمی که بازار می آیند بیشتر به 
دنبال قیمت اجناس هستند و به امید اینکه در 
بازارها قیمت اجناس کمتر از  خیابان های 
مدرس و معلم  است، ازدحام بیشتری در بازار 
دارند، در حالی که فقط بازار شلوغی داریم و 
از خرید خبری نیست. وی با بیان اینکه قبال 
در طول روز با وجود 2۰ نفر مشتری می 
توانستیم کسب و کاری خوب و درآمدی عالی 
در روز داشته باشیم، ابراز تاسف می کند از 
اینکه این روزها فقط می توانیم کرایه سنگین 
مغازه  را جور کنیم و اگر وضع به همین منوال 

باشد مجبور به تعطیلی خواهیم بود.

5 مغازه برای هر نفر!
این کاسب بیرجندی، با انتقاد از این که تعداد 
مغازه های باز شده در هر صنف، بیشتر از نیاز 
مردم است، ادامه می دهد: هیچ محدودیتی 
در اعطای مجوزهای صنفی وجود ندارد. در 
گذشته اگر هر مغازه برای 5۰ نفر بود اکنون 
5 مغازه برای هر نفر است! علی پور همچنن 
گالیه می کند: همشهریان ما عادت دارند 
هنگام خرید جنس چانه زنی کنند، اما اگر 
همان جنس را در مشهد یا تهران با قیمت 
باالتر ببینند بدون چانه زنی می خرند و حتی 
از خرید خود خوشحال هم می شوند! به طور 
کلی همشهری اگر در شهر خود خرید کند، 
خیلی بهتر است زیرا به گونه ای است که 

پول از این جیب به جیب دیگر می رود.

 مانوراتباع خارجی در بازاربیرجند
از  وی در بخشی از سخنانش به تعدادی 
فروشگاه های زنجیره ای بزرگ نیز اشاره 
می کند و می افزاید: چگونه است جنسی 
که برای فروشنده 2۰ درصد سود دارد در 
 این فروشگاه ها با 5۰ درصد تخفیف فروخته 
این فروشگاه ها  می شود؟ مدیران عامل 
در یک روز  تمام خط تولید کارخانه ای را 
خریداری می کنند و با قیمت باالی خودشان 
تولید آن کارخانه را روانه فروشگاه ها می کنند، 
از آن سمت تخفیف های آنچنانی می دهند، 
مشتری هم نمی رود همان جنس را با مغازه 
مقایسه کند و ببیند چه تفاوت قیمتی وجود 
دارد. علی پور از حضور گسترده افغانستانی ها 
در بازار بیرجند نیز سخن می گوید و اضافه 
می کند: بیشتر افغانستانی ها مغازه کرایه 
کرده اند و یا به واسطه ایرانی ها در بازار 
حضور دارند. حتی گاهی جنس را از کاسب 
 ایرانی خریداری می کنند و با قیمت بیشتر 
می فروشند! نه مالیاتی می دهند و نه اجاره ای 

سودشان هم از ما بیشتر است.

کاسبان مستاجر بیچاره شدند
محمدی فروشنده ظروف مسی نیز با بیان 
این که یک سالی است درآمد خیلی پایین 
آمده است، می گوید: کاسبانی که مستاجر 
تاثیر  درباره  او  از  اند.  شده  بیچاره  هستند 
کار  کسب  روی  بر  ای  منطقه  بازارهای 
پاسخ  که  پرسم  مي  بیرجند  هاي   بازاري 
راضی  کند  کار  کجا  هر  ایرانی  دهد:  مي 
هستیم، اما حضور گسترده افغانستانی ها در 
بازار مشکل ایجاد کرده است.این افراد هرطور 
شده جنس را تهیه مي کنند و هر طور که 
دلشان مي خواهند مي فروشند، شناخته هم 
نمي شوند، مسئوالن هم کاري به آن ها ندارند.

دیروز فقط یک ماهی تابه فروختم !
به سراغ حسیني از قدیمي هاي صنف لوازم 
خانه و آشپزخانه مي روم. او نیز از تعداد کم 
مشتري سخن مي گوید و ادامه مي دهد: روز 
گذشته فقط یک ماهیتابه فروختم و از صبح 
امروز هم هیچ دست الفي نداشتم. وي با 
اشاره به این که بسیاري از کسبه همچون خود 
من ، یک سال است از سرمایه اي که تاکنون 
جمع کرده اند استفاده مي کنند، مي افزاید: در 
صنف ما، براي مثال اگر یک میلیون فروش 
داشته باشیم فقط 7۰ هزار تومان آن سود 
است، هر چه تورم باالتر برود ناچاریم با سود 
کمتر بفروشیم تا توان رقابت با همکارانمان را 
داشته باشیم. به گفته وي ، در این وضع، حتي 
کلي فروش هاي تهران هم تک فروشي 
ترجیح مشتریان  از  بسیاري  و  کنند  مي 
 مي دهند به آنجا رفته و از آنان خرید کنند.

تخفیف هاي غیرمعقوالنه، 
آبروي کسبه را مي برد

حسیني همچنین از فروشگاه هاي زنجیره 
اي گالیه مي کند و مي گوید:  بیشتر لوازم 
برقي مغازه من، برند پارس خزر  است و با 7 
درصد سود مي فروشم. اما یکي از فروشگاه 
هاي زنجیره اي همین کاال را با 15 درصد 
تخفیف به فروش رساند! حتي به شرکت 
اعتراض کردم که جنس ها را با چه شرایطي 
 به این فروشگاه ها مي دهند؟ این حرکت 
آن ها، آبروي کسبه را هم مي برد.  وي 
نمایشگاه ها را نیز عاملي موثر در کسادي 
بازار مي داند و ادامه مي دهد: در صنف لوازم 
خانگي نمي توان جنس خراب را در نمایشگاه 
عرضه کرد اما در پوشاک ، متاسفانه بیشتر 
جنس هاي بنجل و بي کیفیت ارائه مي شوند. 
این کاسب باسابقه بازار، حضور افغانستاني ها 
را نیز معضلي براي کسبه بیرجندي مي داند و 
عنوان مي کند: برخی کسبه بازار با افغانستانی 
طرف  که  شکل  بدین  کنند،  می  کار  ها 
افغانستاني جنس ها را از مغازه مي گیرد و در 
روستاها بفروش مي رساند. نه مالیاتي پرداخت 

مي کند و نه اجاره مغازه اي!

کارافغانستاني ها سکه  است
یکي از طالفروشان بازار نیز از افزایش سال 
به سال مالیات ها گالیه مي کند و مي افزاید: 
این در حالیست که هم تعداد مشتري ها کمتر 
شده و هم اجاره ها و هزینه قبوض همچون 
برق باال رفته است. از وي درباره برخوردهاي 
صنفي مي پرسم که پاسخ مي دهد: اعالم 
ممنوعیت فروش طالي مستعمل از سمت 
طالفروشان حرکت خوبي است که اکنون در 
حال اجرا نیز مي باشد. وي برخالف صنوف 
دیگر ، حضور افغانستانی ها در بازار بیرجند را 
سودمند مي داند و اضافه مي کند: افغانستاني 
ها بیشتر در کار سکه هستند، سکه ها را 
دست طالفروشان می گذارند، این گونه هم 
خودشان سود مي کنند و هم طال فروش با 

سرمایه آن ها کاسبي  می کند.

مسئوالن زمان خرابي بازار 
سرکشي کنند، نه شب عید!

خانمی که صاحب مغازه مانتوفروشی است  از 
مسئوالن  می خواهد:زمانی از بازار سرکشی 
کنند که اوضاع بازار خراب است ولی متاسفانه 
آن ها شب عید به بازار مي آیند! از 12 ماه 
سال  فقط ۴ ماه اوضاع خوب است و کسبه 
8 ماه دیگر باید از جیب خود براي چرخاندن 
کاسبي سرمایه بگذارند.  به گفته وی طی 
همین مدت یک ساله ، 1۰ کاسب مانتوسرا، 
مغازه هاي خود را جمع کردند و رفتند زیرا از 

پس هزینه ها بر نمي آمدند.

تصویب قانون حمایت از مشاغل
 و مصرف کننده از سال ۸5

در ادامه  با رئیس اتاق اصناف استان برای 
گرفتن پاسخ برخی موارد مطرح شده، گفت 
این که صنوف  بیان  با  و گو کردیم. وی 
گوناگون بر اساس ضرایب سودی که برای 
به  را  خود  کاالهای  شود  می  وضع  آنها 
فروش می رسانند، می افزاید: اگر به عنوان 
مثال برای کاالیی1۰ درصد سود تعیین شده 
است با گران شدن آن کاال بالتبع سود هم 
شود.  نمی  متضرر  کاسب  و  رود  می  باال 
علیزاده یادآور می شود: این قانون از سال 
85 در نظام صنفی در حمایت از مشاغل 
و مصرف کننده ها تصویب شده است.وی 
ادامه می دهد: در وضع کنونی اقتصاد و با 
قیمت ها،اصناف  لحظه ای  نوسانات  وجود 
با چالش های متعددی در ارتباط با تامین 
میان  آن  توزیع  و  نیاز  مورد  کاالهای 
مصرف کنندگان دست به گریبان  هستند 
که علی رغم تمام مسائل و مشکالت موجود 
که صنوف متنوع و واحدهای صنفی را تحت 
فشار قرار داده؛ اما اصناف ازآنجا که خود جز 
دردآشنا و  نوعی مصرف کننده  به  و   مردم 

می باشند هر آنچه در توان دارند برای مدیریت 
و بهینه کردن  وضع به کار می گیرند.

تا دوهفته آینده اصالحاتی در 
قانون نظام صنفی ایجاد می شود

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به قانون نظام 
صنفی در گذشته عنوان می کند: قبل از 
تغییرات، هم محدودیت فاصله صنفی و هم 
سقف صنفی دیده شده بود اما در قانون نظام 
صنفی جدید این محدودیت ها برداشته شده 
است. برای مثال اگر در گذشته برای هر ۳2 
نفر یک واحد صنفی بود اکنون در بیرجند 
برای هر 1۴ نفر یک واحد صنفی مجوز گرفته 
است. ما نیز باید تابع این قانون عمل کنیم و 
چاره ای نداریم. علیزاده از پیگیری های انجام 
شده برای اصالح این موضوع، پیرو شکایات 
اصناف  خبر داد و گفت: استان های همطراز 
خراسان جنوبی همچون خراسان شمالی نیز 
با این مشکل مواجه بودند. لذا قرار شده در دو 
هفته آینده اصالحاتی در قانون نظام صنفی 
داده شود ، تفویض اختیار به استان ها درباره 
محدودیت های اعطای مجوز نظام صنفی 
نیز جز همین موارد خواهد بود. وی همچنین 

با بیان اینکه برای صدور پروانه کسب هم 
قانون گذار محدودیت های مشخص کرده 
است، خاطر نشان می کند: به عنوان مثال 
برای مشاغل فنی فرد حتما باید دوره فنی و 
حرفه ای مربوطه را در کنار سایر شرایط جواز 
کسب  گذرانده باشد .علیزاده بیان می کند: 
 در مشاغل خدماتی هم راهکاری که داده 
می شود این است که بهتر است اتحادیه 
مربوطه به کسانی مجوز پروانه کسب بدهد که 
فرد الاقل دو سال بیمه و تجربه در آن حرفه 
را داشته باشد تا حقوق کسانی که با تجربه تر 
هستند ضایع نشود. رئیس اتاق اصناف استان 
با اشاره به فعال بودن موضوع آموزش برای 
افرادی  برای  شد:  یادآور  واحدهای صنفی 
که برای صدور پروانه کسب و یا تمدید آن 
مراجعه می کنند دوره فقه بازار برگزار می شود.

بازار خراب  و کسبه گالیه مند 
از وضع آشفته

یکی از کسبه که به فروش سرویس حوله، 
کسادی  از  دارد،  اشتغال  پتو  و  آشپزخانه 
شدید بازار شکوه دارد و می گوید: مغازه ما 
که در سال های گذشته همزمان با مهر 
و آمدن دانشجوها شلوغ بود، اکنون بسیار 
رفته  باال  خیلی  تورم  است.  شده  خلوت 
اجناس  اولیه کمیاب است؛ گرانی  و مواد 
است. وی  رکود شده  تشدید  موجب  هم 
را  جنسی  وقتی  می گوید:  گالیه مندانه 
قیمت  همان  با  نمی توانیم  می فروشیم، 
قبلی جایگزین کنیم و باید با قیمت باالتر 
خریداری کنیم. یک  فروشنده کیف  هم 
با بیان اینکه قدرت خرید مردم خیلی کم 
شده می گوید: پارسال در اوایل مهر حداقل 
5۰ کیف فروش می رفت ولی االن حداکثر 
به 2۰ عدد می رسد که نشان از مشکالت 
اقتصادی مردم دارد. وی با بیان اینکه اجاره 
 مغازه ساالنه ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا 
می کند، می افزاید: اما یارانه نه فقط افزایش 
نیافته بلکه در کنار آن بازاریان باید مالیات 
های سرسام آوری را هر سال پرداخت کنند 

که متناسب با دخل و خرج آنها نیست.

گرانی اجناس و نبود ثبات قیمت 
سرویس  مغازه  فروشنده  که  جوانی  خانم 
آشپزخانه و جهیزیه است در پاسخ به سواالت 
ما ، به گرانی جنس ها و نبود ثبات قیمت در 
بازار اشاره می کند و می گوید: اصلی ترین 
علت کم شدن فروش ما همین موضوع 
است. هر چه هم کاسبی می کنیم برای 
اجاره و پرداخت قسط های وام می رود و 
سودی نمی ماند.  وی با بیان این که قیمت 
ظروف مسی در اینجا قاعدتا بیشتر از زنجان 
یا مشهد که تولیدی مس دارند، است، ادامه 
داد: مشتری کیفیت و هزینه حمل و نقل را در 
نظر نمی گیرد و فقط عنوان می کند : قیمت 

ظروف شما گران تر از جاهای دیگر است.

وضع بازار چنگی به دل نمی زند
علی پور از فروشندگان قدیمی لوازم آشپزخانه 
بازار نیز با بیان این که وضع بازار چنگی به 
دل نمی زند، اضافه می کند: قیمت ها 2 تا 
۳ برابر شده است و به همان نسبت مشتری 
هم نمی آید. تحریم ها را مقصر نمی دانم و 
اصلی ترین عامل این وضع خودمان هستیم. 
وی البته از امور مالیاتی به نیکی یاد می کند و 
می گوید: در این وضع که کسب و کار رونقی 
ندارد، آن ها نیز مالیات را افزایش چندانی 
ندادند ولی حتی این موضوع هم سبب نشد 
فشار مشکالت از دوش فروشنده ها برداشته 
ثلث  به  بیشتر کاسبان  شود. جنس مغازه 
رسیده زیرا توانایی خرید جنس جایگزین را 
ندارند. . تعداد زیادی از کاسبان هم وام گرفتند 
ولی با سود 18 درصد! اگر جنس را از تاجر یا 
تولید کننده مدت دار خریداری کنیم خیلی به 
صرفه تر از این وام ها خواهد بود. به گفته وی 
پای درد دل هر کاسبی که بنشینیم از این 

وضع راضی نیست اما چاره ای هم ندارند.
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موفقیت و انرژی

معرفی کتاب

درمان قطعی اضطراب

دو روش عمده برای درمان دلشوره و اضطراب 
وجود دارد که عبارتند از: دارو درمانی و روان 
درمانی که ممکن است به تنهایی و یا با هم 
دارو  برای  مختلفی  های  روش  شوند.  انجام 
درمانی وجود دارد که عمده ترین آنها استفاده از 

داروهای ضد اضطراب و ضد افسردگی است.
و  مصاحبه  جلسات  شامل  هم  درمانی  رفتار 
مشاوره می باشد و فرد متخصص با گفت و 

شنود با بیمار مسایل را بررسی می کند.
برطرف  برای  زیادی  غیردارویی  های  درمان 
کردن استرس و اضطراب وجود دارد. از جمله 
می توان به تکنیک های کنترل ذهن برای 
آرام شدن اشاره کرد. البته برخی از این تکنیک 
ها در لحظه پاسخگو هستند در حالی که برخی 

دیگر در طول زمان خاصیت درمانگر دارند.

کتاب منقح 
)صد حکمت، صد رباعی(

اثر بسیار زیبا و پر معنایی است از شاعر دانا و 
پزشک توانا دکتر علیرضا خسروی.

و  از کلمات قصار  فراز  این کتاب یکصد  در 
 نورانی و گهربار حضرت علی )علیه السالم( از 
خاص  دقتی  با  همام  امام  آن  البالغه  نهج 
استخراج گردیده و ترجمه آنها در قالب رباعی 
به رشته نظم درآورده است که در نوع خود 

قابل تامل می باشد. 
عربی،  متن  حکمت،  شماره  ابتدا  کتاب  در 
ترجمه فارسی و بعد رباعی آمده است و در 
 برگردان ترجمه از سه منبع و مأخذ معتبر یعنی 
استفاده  دشتی  و  شهیدی  االسالم   فیض 
گردیده و با خطی خوش و زیبا توسط استاد 
گردیده  خوشنویسی  مود   اسماعیلی  مهدی 

است.
همان طور که مولف یادآوری نموده این کتاب 
هدف  بلکه  نیست،  ادبی  تالش  یک  صرفا 
آشنایی هر چه بیشتر عموم به ویژه جوانان 
و نوجوانان با نهج البالغه وحکمت های  این 
کتاب شریف می باشد و چون قالب رباعی، 
سپرده  خاطر  به  تر  آسان  و  آشناست  قالبی 
شده  استفاده  شعری  سبک  این  از  می شود 
است. این کتاب با شمارگان ۱۲۵۰نسخه و در 
۱۰۸صفحه  در قطع رقعی سال ۱۳۹۸ توسط 

انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

تا حد امکان غذای
 کنسرو شده نخورید!

یک قوطی غذای کنسرو شده شاید برای ما 
خیلی جالب و خوشمزه و همچنین پرکاربرد 
باشد. ولی باید این را دانست که یک قوطی 

غذای کنسرو شده شامل مقدار زیادی چربی 
ترانس باال، سدیم و طعم دهنده های مصنوعی 
است. همچنین یک بشقاب غذای کنسروی 
 ۱۰۰۰ تا  گاه  سوپ،  یا  سبزی  قورمه  مانند 
میلی گرم نمک افزوده دارد که هر کس معموال 

به تنهایی یک بشقاب بیشتر می خورد.

بهترین سس 
سس سویاست

بهتر  دیگر  هاي  به سس  نسبت  سویا  سس 
افراد و گروه هاي  است و مصرفش به همه 
سني توصیه مي شود زیرا عامل چربي در این 

سس دیده نمي شود. سویا از موادي با ترکیبات 
ایزوفالون تشکیل شده و در کل، مصرف آن 
هم براي دوران یائسگي و هم براي پیشگیري 
جالب  شود.  مي  توصیه  ها  سرطان  انواع  از 
است بدانید سس سویا چون حاوي ترکیبات 

سویاست، بسیار مفید است.

هر میوه را در فصل خودش بخورید 
تا اثربخشی داشته باشد

خوردن ساالدی مرکب از پرتقال، سیب، انگور 
می تواند  میان وعده  یک  عنوان  به  کیوی  و 
در  شده  منتشر  آنتی اکسیدان های  قدرت 

بدن را تا ۵ برابر افزایش دهد. به طور کلی، 
ترکیب میوه هایی همچون توت فرنگی، سیب، 
انگورقرمز، پرتقال، موز، هلو، آناناس و گالبی 
می تواند برای بدن بسیار مفید باشد، البته اگر 
فصل شان باشد زیرا بهتر است هر میوه ای در 

فصلش میل شود.

انجیر و کشمش
 از پیری زود رس جلوگیری می کنند

آنتی اکسیدان  از  غنی  شده  خشک  میوه های 
کردن  خنثی  وسیله  به  هستند.آنتی اکسیدان ها 
رادیکال های آزاد موجود در بدن،  از پیری زودرس 

و ابتال به انواع بیماری ها از جمله بیماری های قلبی 
جلوگیری می کنند. بین میوه های خشک انجیر و 
کشمش از اهمیت بیشتری برخوردارند. مصرف 
تنها 4 تا ۵ عدد انجیرخشک در روز می تواند ۹ 
درصد رادیکال های  آزاد بدن را از بین ببرد، انجیر 

خشک یا کشمش به جای قند توصیه می شود.

چغندر برای درمان التهاب، یبوست  
و بیماری های پوستی مفید است

چغندر خواص ضد سرطانی دارد و مقدار زیادی 
اسید فولیک در آن یافت می شود. چغندر ملین 
و آرامش دهنده است و برای درمان التهاب مثانه، 

یبوست، بواسیر و بیماری های پوستی مصرف می 
شود همچنین چغندر برای رفع کم خونی بسیار 
مفید است. در یکصد گرم چغندر خام ۹/۹ گرم 
مواد مغذی، ۳۳۵ میلی گرم پتاسیم، ۱6 میلی گرم 
کلسیم و ۲۰ واحد ویتامین وجود دارد. زیاده روی 

در خوردن چغندر باعث بروز دل پیچه می شود.

* مصرف چربي و شکر خود را محدود نمایید. مصرف بي رویه مواد قندي عالوه بر افزایش خطر ابتال به 
دیابت و بیماري هاي متابولیک وابسته مي تواند پیري زودرس را در پوست ایجاد نماید.

* از منابع غذایي غني از ویتامین و مواد معدني به میزان مکفي بهره ببرید و عالوه بر آن مي توانید از مصرف 
دوز مالیم مکمل هاي چندگانه ویتامین ها و مواد معدني نیز بهره ببرید.

* بر مصرف انواع اقالم غذایي مفید نظیر: انواع میوه ها، سبزیجات ، غالت کامل، حبوبات، شیر و محصوالت 
لبني عاري از چربي، گوشت بدون چربي و به ویژه مصرف ماهي توجه و تاکید داشته باشید.

* آب و مایعات فراوان بنوشید. در روز حدود ۸ لیوان آب و مایعات مصرف نمایید ، مایعات و آب کافي به خروج 
و شستشوي سموم بدن تان کمک خواهد نمود.

گاهي اوقات ممکن است غذاهاي معمولي توسط میکروب ها مثل باکتري ها آلوده شوند و تحت 
شرایط ویژه مي توانند سبب مسمومیت غذایي شوند. اکثر مسمومیت هاي غذایي معمواًل ظرف ۲4 
ساعت برطرف مي شوند، اما بعضي از آنها مي توانند کشنده باشند. نکته اي که بسیار مهم مي باشد 
از دست دادن آب بدن و کاهش مایعات بدن در اثر تهوع و استفراغ به ویژه در اطفال مي باشد. براي 

توقف استفراغ یا اسهال اکیداً دارویي خودسرانه خورده نشود مگر به توصیه پزشک باشد.
از مصرف کنسروهایی که در قوطی آنها آثار نشت، برآمدگی و فرو رفتگی و زنگ زدگی مشاهده می 
شود خودداری کنید. برخی از گیاهان تزئینی موجود در آپارتمان ها و باغچه ها می توانند سبب بروز 
مسمومیت در انسان شوند. مرکز اطالع رسانی داروها و سموم 190 - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

چهارم آبان ماه: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از مواد غذايی و گیاهان سمیراهکارهاي تغذيه اي براي به تعويق انداختن پیري

درباره غم و اندوه تان صحبت کنید: صحبت کردن و درد 
دل کردن درباره این تجربه غم انگیز واقعاً آرامش بخش 
است. از دست دادن همسر بسیار سخت و دشوار است و 
کنار آمدن با احساسات و عواطف بعد از این فقدان مدت 
ها زمان می برد. صحبت کردن درباره عزیزی که دیگر در 
کنارتان نیست و مهم تر از آن به یاد آوردن خاطرات او و 
زندگی مشترک آرام تان می کند. حتی تعریف کردن بعضی 
از این خاطرات شیرین برایتان لذت بخش است. بازگو کردن 
خاطرات و صحبت کردن درباره این رنج جانگداز گام بزرگی 
برای التیام دادن زخم عمیق به جا مانده از این فقدان است. 

حتماً با فردی درد دل کنید که دلسوزانه و همدردانه از شما 
حمایت  می کند.  

به خودتان اهمیت دهید: فرآیند سوگ به خودی خود برای 
سالمت جسمانی و روحی مضر می باشد. سعی کنید 
منظم غذا بخورید هر چند این کار برایتان سخت است 

و از کارهای پرخطر بپرهیزید، اگر می توانید ورزش کنید.
شما باید به زندگی عادی خود ادامه دهید و از چیزی که 
اتفاق افتاده، عبور کنید و به این نتیجه برسید که حاال 
سرنوشت دیگری دارید. اما کسی که از دنیا رفته، زمانی تمام 
قلب تان، روز ها و ساعت های تان را ُپر کرده بود؛ بنابراین 

همیشه بخشی از خاطرات شما خواهد بود. 
هرچند ماه های اول بعد از دست دادن همسر خیلی دردناک 
است، اما باید تدریجا یاد همسر مرحوم تان را به خاطرات 

بسپارید.
آینده  جدیدتان را که قرار است بدون همسرتان باشید، 
تجسم کنید: مرگ اجتناب ناپذیر است و کاری از دست شما 
برنمی آید؛ بنابراین تنها راهی که دارید این است که هر چه 
زودتر واقعیت را بپذیرید در مورد تمام مسائل مربوط به آینده 

دوباره فکر کنید و آینده را کامال جور متفاوتی تصور نمایید.

بعد از فوت همسر این کارها را انجام دهید

آیه روز

آنچه را که در آسمان ها و زمین است می  داند و آنچه را که پنهان می  کنید و آنچه را که آشکار می 
دارید ]نیز[ می  داند و خدا به راز دل ها داناست. )سوره تغابن/ آیه 4(

سخن روز

این موفقیت نیست که انسان را می سازد، این انسان است که موفقیت و ثروت را خلق می کند. 
)برایان تریسی(
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۹۳
۸۱۵۷

۳۵4
۷4۶۲۱

۳۵
۲۱۹۷4
۸۶4
۶۳۹۸

۷۶
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 ۴۴۸۱                        

۳۸4۶۱۷۹۲۵

۱۷۲۵۹۳4۶۸

۶۵۹۲۸4۷۱۳

۷۹۶۸4۲۳۵۱

۵4۳۷۶۱۸۹۲

۸۲۱۹۳۵۶۷4

۹۳۵4۲۶۱۸۷

4۶۷۱۵۸۲۳۹

۲۱۸۳۷۹۵4۶

جدول سودوکو
به یک راننده وانت جهت کار در 

مصالح ساختمانی  نیازمندیم.
۰۹۱۵۲۶۵۹۴۳۳ به دو خانم جهت همکاری 

در پوشاک به صورت 
نیمه وقت یا تمام وقت
 با حقوق عالی نیازمندم.

بازارنو - پوشاک دادرس
۰۹۱۵۲۶۹۵۱۶۸

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلوپ همسران
۱۴:۳۰۲۰:۰۰شروع سانس

ماجرای نیمروز ۲ : رد خونشاه ُکش
۱۸:۱۵۱۶:۱۵۲۱:۳۰شروع سانس

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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 

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳7۰۱۴-۰۹۱۵7۰۶۳۲۲۰ - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

0 ) مدرن برتر(

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط
ایزوگام  هریوندی
آدرس: بیست متری دوم شرقی 
مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

۰۹۱۵۱۶۳۲۱۵۰

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

0۱۱۱  ۵۶۱  0۹۱۵  - رحیمی

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 

فاروقی

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 : 
۱- بازدید و مشاوره ۲- 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 * ۱۰۰ درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 
۵/۵ و ۶/۵ متر  - سعدی

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

0۹۱۵۶۶۵۵0۵4 - مهدی برگی
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راهپیمایی۱۳آباندربیشاز۳۰نقطهاستانبرگزارمیشود

تسنیم- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی از برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در بیش از ۳۰ نقطه استان خبر داد. حجت االسالم احمد مالیی صبح دیروز در جلسه برنامه ریزی 
مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: راهپیمایی یوم ا... ۱۳ آبان در بیش از ۳۰ نقطه شهری و روستایی با حضور پرشور همه اقشار مردم همیشه در صحنه استان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این راهپیمایی در مرکز استان ساعت 9 صبح از میدان ابوذر آغاز و در مسیر خیابان ارتش، پاسداران و میدان قدس ادامه می یابد.

شناسایی۲۱۰خانواده
دومعلولیفاقدمسکن

ایرنا - مدیرکل بهزیستی گفت: تاکنون ۲۱۰ 
خانواده دارای ۲ معلول فاقد مسکن در این 
استان شناسایی شده اند. عرب نژاد افزود: از این 
تعداد ۱۳۱ خانواده ۲ معلولی در مناطق شهری 
و ۷9 خانواده در مناطق روستایی ساکن هستند. 
وی اظهار کرد: براساس تفاهم نامه  منعقد شده 
بین بنیاد مسکن، بهزیستی و بنیاد مستضعفان، 
برای ساخت مسکن خانواده های ۲ معلولی و 
بیشتر، در مناطق روستایی ۱۸۰ میلیون ریال 
کمک بالعوض و ۴۰۰ میلیون ریال تسهیالت 
ارزان قیمت اعطا می شود. وی یادآور شد: برای 
سقف ۱۰۰  تا  نیز  معلولی  تک  خانواده های 
میلیون ریال کمک بالعوض پرداخت می شود.

درهفتهپدافندغیرعامل ۸۱۶برنامه
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  ایرنا- 
استاندار گفت: با توجه به فرارسیدن هفته پدافند 
غیرعامل از هشتم تا چهاردهم آبان، ۸۱۶ برنامه 
محوری در استان اجرا می شود. خوش خبر روز 
گذشته در نشست خبری افزود: شرکت آب 
و فاضالب شهری، صنعت، معدن و تجارت، 
آموزش و پرورش، شهرداری و صدا و سیما 
پدافند  حوزه  در  را  برنامه ها  محوری ترین 
غیرعامل اجرا خواهند کرد. وی با بیان اینکه 
هفته پدافند غیرعامل با نواختن زنگ مدارس 
در استان آغاز شد گفت: دیدار با نماینده ولی 
فاضالب،  و  آب  پروژه های  از  بازدید  فقیه، 
بازدید از سایت اسکان اضطراری شهرداری 
بیرجند، افتتاح پروژه برق اضطراری و غبارروبی 
مزار شهدا از مهمترین برنامه های هفته پدافند 
غیرعامل در این استان است. وی اظهار کرد: 
از مجموع این برنامه ها ۷۳ رزمایش توسط 
دستگاه های اجرایی، ۵۴ کارگاه آموزشی، ۳۴ 
کمیته تخصصی، ۱۳9 برنامه تبلیغی محلی، 
مسابقه  تصویری، ۲۶  و  صوتی  برنامه   9۱
در  برنامه   ۱۶۱ و  پروژه  افتتاح   ۲۰ نقاشی، 
حوزه های مختلف اجرا خواهد شد. وی ادامه 
داد: ۶ ماه نخست امسال در خراسان جنوبی 
بیش از ۱۰۰ جلسه در سطح قرارگاه ها، شوراها 
و کارگره های تخصصی برگزار کردیم که در 

راستای تحقق این اهداف صورت گرفت.

چهرههایبرترکارآفرینی
تامیناجتماعیمعرفیمیشوند

تسنیم- سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی از 
برگزاری جشنواره استانی “معرفی چهره های 
برتر حوزه کارآفرینی”  در استان خبر داد. علی 
اکبری صبح دیروز در نشست معاونان  اداره کل 
تأمین اجتماعی اظهار کرد: جشنواره استانی 
در  کارآفرینی  حوزه  برتر  چهره های  معرفی 
راستای تقویت تعامالت سازمان تامین اجتماعی 
با جامعه کارفرمایی برگزار می شود و مشمولین 
کارگاه های  تمامی  جشنواره  این  در  شرکت 

حقیقی و حقوقی فعال در استان خواهند بود.

آزادی۳۰۰زندانیجرائمغیرعمد
درکشور

صداوسیما- مهر امسال با وقفیات اجتماعی ۳۰۰ 
نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در کشور آزاد شدند.  
اماکن مذهبی  و  متبرکه  بقاع  امور  مدیرکل 
سازمان امور اوقاف و خیریه کشور در همایش 
استانی یاوران وقف در بیرجند گفت: پیش بینی 
شده در ماه ربیع نیز تعدادی از زندانیان جرائم 
غیرعمد از محل اجرای نیت موقوفات آزاد شوند.

 دریافت سهمیه نفت سفید
 منوط به ثبت نام در سامانه است

تسنیم- مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های 
نفتی گفت: افرادی که در روستاها و مکان های 
فاقد گاز زندگی می کنند با ثبت نام در سامانه 
تجارت آسان از سهمیه نفت سفید برخوردار 
می شوند. مردانی افزود:  این افراد باید درخواست 
نفت سفید خود را  در سامانه ثبت کرده تا بتوانند 

به میزان تعیین شده سهمیه دریافت کنند.

بهره مدیریت واگذاری فراخوان
وریپارکهایجنگلیومیانراهی

صداوسیما- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، 
فراخوان واگذاری مدیریت بهره وری پارک های 
جنگلی و میان راهی استان را منتشر کرد. این 
اداره کل در نظر دارد در چارچوب سیاست های 
دولت و برای جلب مشارکت هر چه بیشتر مردم 
در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری از منابع 
طبیعی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود ، 
مدیریت و بهره برداری از پارک های جنگلی را 
از طریق مزایده به واجدان شرایط واگذار کند.این 
پارک ها شامل پارک ۲۰ هکتاری میان راهی 
هودر طبس ، پارک ۵ هکتاری میان راهی 
شهید فهمیده طبس، پارک ۱۰ هکتاری میان 
راهی خور خوسف، پارک جنگلی ۱۵ هکتاری 
باغستان فردوس، پارک جنگلی ۱۱۷ هکتاری 
قهستان قاین، پارک جنگلی ۱۰ هکتاری طریق 
الرضا بشرویه، پارک ۲۵ هکتاری میان راهی 
هکتاری  سبز ۲۴  فضای  نهبندان،  طبسین 
هکتاری  سبز ۳۰  فضای  درمیان،  نهالستان 
خلیج فارس سرایان و فضای سبز ۵ هکتاری 
مزار سید علی نهبندان است.بر همین اساس 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری از عالقه 
مندان خواست برای بازدید و آگاهی از تأسیسات 
و امکانات رفاهی پارکهای جنگلی به واحد بهره 
برداری و استعدادیابی این اداره کل مراجعه کنند.

فروشندهلوازمسرقتی
دربیرجنددستگیرشد

ایرنا- فردی که در بیرجند اقدام به خرید و 
می کرد  سرقتی  صنعتی  آالت  ابزار  فروش 
دستگیر و مقدار زیادی اموال سرقتی از وی 
کشف شد. رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی 
در این باره گفت: با دریافت شکایتی از شهروندان 
مبنی بر سرقت در خیابان پونه بیرجند، تحقیقات 
مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی 
در این خصوص آغاز و موضوع پیگیری شد. 
سرهنگ حسینی اظهار کرد: مأموران پلیس در 
تحقیقات خود یک واحد صنفی ابزار فروشی را 
که اقدام به خرید و فروش ابزار آالت سرقتی 
می کرد شناسایی کردند که با هماهنگی مقام 
قضایی صنف مورد نظر بازرسی شد.وی تصریح 
کرد: در بازرسی از این واحد صنفی مقادیر زیادی 
ابزارآالت سرقتی کشف شد که اموال به اداره 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی منتقل و لوازم 

سرقت شده از شاکی شناسایی شد.

می
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س : 
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گروه خبر- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
شهرستان بیرجند با بیان اینکه شهدا برای ما 

بهترین الگو هستند و باید راهشان را تبیین 
ادامه دهیم، گفت: خراسان جنوبی ۴۰۰  و 

شهید دانش آموز دارد و شهرستان بیرجند 
انقالب  تقدیم  آموز  دانش  شهید  نیز ۱۰۰ 
کرده است. سرهنگ مهدی صادق احمدی 
صبح دیروز در دیدار جمعی از دانش آموزان 
بسیجی بیرجند با نماینده ولی فقیه ضمن 
گرامیداشت سالروز شهادت شهید دانش آموز 
حسین فهمیده اظهار کرد: در طول این هفته 
برنامه های متنوعی برای گرامیداشت هفته 
بسیج دانش آموزی تدارک دیده ایم که یکی 
از آن برنامه ها برگزاری یادواره شهدا، غبارروبی 

مزار شهدا و محافل علمی است.
نماینده ولی فقیه هم گفت: نوجوان، مظهر 
آرمان الهی است. آیت ا.. عبادی اظهار کرد: 
و  شدنی  نوجوان  یک  آرمان های  گستره 
مشروط است و محال برای نوجوان وجود 
نداشته و همه آرمان های او دست یافتنی است. 
وی با بیان اینکه شهید محمدحسین فهمیده 
به فرموده امام راحل ، رهبر ماست گفت: امثال 
فهیمده ها زیاد هستند و کم نبودند نوجوانانی 
که  دوران های سخت تر از جنگ را دیدند، اما 

همچنان به راه خود ادامه می دهند.
یکه خانی مدیر آموزش و پرورش نیز در این 
دیدار اظهار کرد: برخی برنامه ها در آموزش و 
پرورش مشترک با بسیج دانش آموزی انجام 
می شود که یکی طرح شهید بهنام است و 
اتصال  هدف  با  بیرجند  مدرسه  هفت   در 
می شود  برگزار  مساجد  به  آموز  دانش 
و  بزنیم  رقم  را  بهتری  ارتباط  بتوانیم  تا 
اردوهای راهیان نور از دیگر برنامه ها است 

که هر ساله اجرا می شود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: به دلیل خام 
فروشی و دخالت دالالن، کشاورزان استان 
جزء کم درآمدترین کشاورزان کشور هستند 
و باید با مدیریت منابع آب، ایجاد اشتغال و 
در  کشاورزی  وضع  کشت،  الگوی  تغییر 
استان را بهبود بخشیم. به گزارش تسنیم، 
محمدصادق معتمدیان  ظهر دیروز در نشست 
با مدیران بانک کشاورزی اظهار کرد: یکی 
از پیشران های ما در استان بخش کشاورزی 
است. وی گفت: طرح های بزرگی در بخش 
کشاورزی از جمله نهضت گلخانه ای و هاب 
شتر داریم و بانک کشاورزی در استان مقطع 

پرکاری پیش رو خواهد داشت.
استاندار افزود: تاکنون در استان ۶۰ هکتار 
وبرنامه ریزی  است  شده  احداث  گلخانه 
هکتار  هزار  دولت یک  این  در  تا  کرده ایم 
گلخانه در استان احداث شود. معتمدیان بیان 

کرد: برنامه دولت در کشور، احداث پنج هزار 
هکتار گلخانه است که یک هزار هکتار آن 
مربوط به استان است.وی تصریح کرد: به 

دلیل خام فروشی و دخالت دالالن، کشاورزان 
استان جزء کم درآمدترین کشاورزان کشور 
ایجاد  با مدیریت منابع آب،  باید  هستند و 

اشتغال و تغییر الگوی کشت، وضع کشاورزی 
در استان را بهبود بخشیم. استاندار اظهار کرد: 
زمان برای ما حائز اهمیت است چون یکی 

از گالیه های سرمایه گذاران، زمان بر شدن 
اخذ تسهیالت بانکی است که باید برای آن 
تدبیر شود.معتمدیان گفت: از مدیریت جدید 
انتظار داریم که  بانک کشاورزی در استان 
سیاست های دولت را پیش ببرند؛ جسارت 
تصمیم گیری داشته و همراه با تیم اقتصادی 
استان، دوندگی داشته باشند.در این نشست 
که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، 
مدیرکل جهاد کشاورزی و رؤسای شعبات 
حضور  نیز  استان  کشاورزی  بانک  های 
سابق  مدیریت  قزلباش  خدمات  از  داشتند 
بانک کشاورزی خراسان جنوبی و مدیریت 
فعلی شعب بانک کشاورزی استان سیستان 
و بلوچستان قدردانی شد و مودی به عنوان 
مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی 
طی حکمی از سوی مدیرعامل این بانک با 

مدت زمان ۳ سال معرفی شد.

الکترونیکی شدن خدمات بستری در بیمارستان های استان
امین جم -  مدیرکل بیمه سالمت استان  در 
مراسم گرامیداشت هفته بیمه سالمت  در 
استان، با بیان اینکه ۸ هزار نسخه  الکترونیکی 
فقط با کد ملی بیمار در استان ایجاد شده است، 
گفت: قرار است برای خدمات بستری نیز این 
بیمارستان  از مهر در  کار صورت گیرد که 
رازی شروع و تا اواسط آبان قرار است در تمام 

بیمارستان های استان انجام شود .

دفترچه بیمه سالمت در  ۲۳۰ شهر 
ایران حذف شد

مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  دفتر  مدیرکل 
سازمان بیمه سالمت از زیرپوشش بودن ۴۰ 

میلیون نفر در بیمه سالمت در کشور خبر 
داد و گفت: در ۲۳۳ شهر نیز حذف دفترچه 
انجام گرفته که در کاهش قطع ۱۰۰ هزار 
اصله درخت نقش داشته و در منابع درآمدی 
کرد:  بیان  دبیری  است.  شده  صرفه جویی 
استقرار خدمات الکترونیک در سامانه خدمت 
نیز نتایج خوبی داشت که کم کم به سمت 

کاهش زیان انباشته پیش می رود.

کاهش 5 درصدی هزینه های درمان
مدیرکل بیمه سالمت نیز با بیان اینکه  طرح 
اجباری بیمه سالمت  از ۱۳ آبان در خراسان 
راستای  در   : گفت   ، می شود  اجرا  جنوبی 

نظام مند شدن هزینه های درمان نیز مدیریت 
منابع و مصارف به طور جدی در نظام سالمت 
در دستور کار قرار گرفت که در این راستا با 
پزشکان مذاکرات فراوانی انجام شد که درمان 
بیماران از درمان درخواستی به سمت درمان 
نیاز بیمار پیش برود و بر اساس نیاز، هزینه ها 
شکل بگیرد.اربابی افزود : در این رابطه بیش 
از ۴۰۰ پروتکل به سازمان های بیمه گر ابالغ 
شد و هزینه های درمان با وجود افزایش تعرفه 
۵ درصد کاهش یافت. وی با بیان اینکه امروز 
چیزی که مغفول مانده الکترونیکی شدن 
خدمات است، تصریح کرد: باید دفترچه ها 
به سمت حذف پیش برود چرا که با این کار 

پایش راحت تر خواهد بود.وی ادامه داد: در این 
راستا بحث نسخه الکترونیکی برای درمان 
سرپایی به استان ها ابالغ شده که در خراسان 
جنوبی در سه شهرستان سرایان، فردوس و 
بشرویه  شش ماه است که  آزمایشی آغاز 
شده است . مدیرکل بیمه سالمت خراسان 
جنوبی بیان کرد: در این مدت ۸ هزار نسخه 
الکترونیکی فقط با کد ملی بیمار ایجاد شده 
است. اربابی ادامه داد: قرار است برای خدمات 
بستری نیز این کار انجام شود که این کار 
از مهر در بیمارستان رازی شروع و تا اواسط 
آبان  قرار است در تمام بیمارستان های استان 

انجام شود .

فعالیت 94 مرکز بهداشت روستایی
در خراسان جنوبی

از  بیمه سالمت خراسان جنوبی  مدیرکل 
اجرای قانون اجباری شدن بیمه سالمت با 
رعایت آزمون وسع خبر داد و تصریح کرد: 
در برنامه ششم توسعه نمایندگان اجباری 
شدن بیمه را مطرح کردند و قرار بر این شد 
که دهک های درآمدی توسط وزارت کار به 
بیمه سالمت گزارش شود.وی یادآور شد: 
در این راستا دهک های یک تا ۳ مشمول 
بیمه رایگان ، دهک های چهار ۵۰ درصد 
هزینه و دهک های ۵ و باالتر ۱۰۰ درصد 

هزینه  را خود تقبل می کنند.

غالمی- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از برپایی سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب 
استان خبر داد و گفت: این نمایشگاه ۳ لغایت 
۸ آذر 9۸ در بیرجند برپا می شود. نبی زاده 
در جلسه برنامه ریزی این نمایشگاه بیان کرد: 
سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان 

جنوبی با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و 
ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی هرچه 
مردم  و  آموزان  دانش  دانشجویان،  بهتر 
وی  شود.  می  برگزار  بیرجند  در  کتاب  به 
با اشاره به اینکه این نمایشگاه از ۳ لغایت 
۸ آذر در بیرجند برگزار می شود، افزود: در 

این نمایشگاه بالغ بر ۲۷۰ ناشر و نمایندگی 
نشر حضور خواهند داشت.وی با بیان اینکه 
برگزاری فعالیت های متعدد فرهنگی و هنری 
در دستور کار این نمایشگاه قراد گرفته ادامه 
داد: به زودی ستاد »سیاستگذاری« و ستاد 
»اجرایی« دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب 

با حضور مسئوالن استانداری و همکاران اداره 
کل تشکیل خواهد شد. وی توجه ویژه به 
حوزه کودک و نوجوان و اختصاص یک غرفه 
پیرامون همین موضوع با اجرای برنامه های 
متنوع را از دیگر برنامه های این نمایشگاه ذکر 
کرد. نبی زاده اظهار امیدواری کرد: کتب ارائه 

شده در این نمایشگاه با تخفیف ۳۰ درصدی 
از طریق اختصاص یارانه به عالقمندان حوزه 
کتاب و کتابخوانی ارائه خواهد شد. وی یادآور 
شد: پوستر سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب 
خراسان جنوبی در آینده ای نزدیک با حضور 

مسئوالن رونمایی می شود.

سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان جنوبی برپا می شود

خراسان جنوبی ۴۰۰ شهید دانش آموز تقدیم انقالب کرده است

بهبود کشاورزی در دستور کار است

اخبار کوتاه

حوادث 

*به مناسبت دهه وقف بازدید از موزه وقف 
خراسان جنوبی تا ۱۴ آبان رایگان است.

*مسابقات قهرمانی هندبال نونهاالن  منطقه 
۶ کشور در سالن شهیدین قاسمی بیرجند  به 

مدت دو روز آغازشد.
*قاچاقچیان هوبره ۵۰ میلیارد ریال به طبیعت 

خراسان جنوبی خسارت زدند.
*تیم دارت استان به مسابقات کشوری اعزام شد.

*فرنگی کاران خراسان جنوبی از راهیابی به 
مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی بازماندند.

*نمایشگاه آثار هنری  به  مناسبت هفته پدافند 
غیر عامل در بیرجند گشایش یافت.

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف )سهامی خاص( به شماره ثبت 4726 و شناسه ملی 
1036006215به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آدرس شرکت از محل 
قبلی به آدرس جدید: استان خراسان جنوبی ، شهرستان خوسف ، بخش مرکزی ، شهر خوسف، محله خووسف ، کوچه امام خمینی 1 ، 
بلوار امام خمینی ، پالک 14 ، طبقه همکف باکد پستی 9735144475 تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )639204(
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کابینتCNCوکیوم،هایگالسهایایرانیوخارجیوچوبطبیعی

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـطباروزی۳۰هـزارتومـان
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با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   
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آگهی تغییرات شرکت عامر افالک خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 5926 و شناسه ملی 14008166272 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/02/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان سید محمد فرساد به شماره 
ملی 0640261191 و علی الری گل به شماره ملی 0640237835و مسعود گل محمدی به شماره ملی 0640232752 به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- خانم وجیهه یعقوبی به شماره ملی 0640052339 به سمت بازرس اصلی و آقای 

محسن مهجوره به شماره ملی 0653366949 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )643013(

آگهی تغییرات شرکت عامر کویر شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 2300 و شناسه ملی 10360040107 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و به موجب گواهی 
بانکی به شماره 24/4508/31 مورخ 1398/07/15 بانک صادرات خراسان جنوبی شعبه دانشگاه مبلغ 1999000000 ریال جهت افزایش 
سرمایه به حساب شرکت واریز گردید لذا سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 2000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 2000000000 ریال منقسم به 200000 سهم 10000ریالی با نام 

عادی می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )641847(

آگهی تغییرات شرکت بهبود صنعت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 2348 و شناسه ملی 10360040578 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان حامد بازدیدی به شماره ملی 0651920116 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و کاظم مرشدزاده به شماره ملی 0651938929 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایمان علیدوست به شماره ملی 0651933633 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک و 
سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقایان ایمان علیدوست )مدیر عامل( و حامد بازدیدی )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 )641852(

تاسیس موسسه غیر تجاری همراهان نسیم مهر خاوران در تاریخ 1397/09/17 به شماره ثبت 5 به شناسه ملی 14007989552 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: ایجاد مراکز روزانه 
 آموزشی ، شبانه روزی ، مراقبت در منزل و حمایت های زندگی و اجتماعی جهت کلیه معلولین ذهنی، جسمی حرکتی و حسی ، 
بیماران روانی و فعالیت در زمینه توانمند سازی معلولین و سالمندان و بیماران روانی - خدمات توانبخشی به معلولین و روستاها 
و جذب کمک های نقدی و غیر نقدی و مشارکت های مردمی در جهت کمک رسانی به معلولین شماره مجوز: 2601/97/229 
تاریخ مجوز 1397/09/03 مرجع صادرکننده: اداره بهزیستی شهرستان سربیشه مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان خراسان جنوبی - شهرستان سربیشه - بخش مرکزی - شهر سربیشه- مطهری- خیابان مطهری- بلوار شهید مصطفی 
خمینی-پالک 27- طبقه همکف- کدپستی 9741635395 اولین مدیران موسسه: آقای رضا قربانی با کد ملی 0640033059 و 
آقای علی اکبر سنجری با کد ملی 5639497386 و آقای مراد حسینی با کد ملی 0653028245 و آقای محمد دانه چین با کد 
ملی 0653353855 و آقای علی محمودی با کد ملی 0640250165 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد رضا بخشی 
با کد ملی 0640118135 و آقای محمد رحمتی با کد ملی 0640160085 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه 
سال انتخاب گردیدند. آقای علی اکبر سنجری با کد ملی 5639497386 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قربانی با کد ملی 
0640033059 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مراد حسینی با کد ملی 0653028245 به سمت خزانه دار و آقای محمد 
دانه چین با کد ملی 0653353855 به سمت قائم مقام مدیر عامل و آقای علی محمودی با کد ملی 0640250165 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای علی محمودی با کد ملی 0640250165 به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب 
گردید. دارندگان حق امضا: تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل با مهر موسسه معتیر 
خواهد بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه . بازرسان موسسه: خانم مریم زارعی با کد ملی 0640361803 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم حمیده مرتضائی با کد ملی 0651865034 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی موسسه انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )642850(

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری جامعه معلولین توانگران تالش به شماره ثبت 43 و شناسه ملی 10840007240 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/13 و مجوز شماره 5025/97/121 مورخ 1397/10/17 اداره بهزیستی شهرستان طبس 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آدرس مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، بخش مرکزی ، 
شهر طبس، پایین محله ، خیابان فاطمیه ، بن بست فاطمیه 7 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9791936195 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه شرکت اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )642858(
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آغاز وصول مالیات
 از 300 هزار میلیاردر!

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که 
لیست بانکی تراکنش های مالی حدود ۳۰۰ هزار 
نفر که درآمدهای باالی میلیارد داشتند در اختیار 
این سازمان قرار گرفته که نیمی از آنان مودی 
مالیاتی نبودند ،گفت: فرآیند شناسایی و وصول 
مالیات از میلیاردرهای دارای فرار مالیاتی و بدون 

پرونده در سازمان مالیاتی آغاز شده است.

 رایزنی کمیته امداد برای
 توزیع سبد کاال در فصل پاییز

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( از رایزنی 
برای توزیع سبد کاال میان مددجویان این 
نهاد در فصل پاییز خبر داد و گفت: دستورات 
الزم از سوی رئیس جمهور صادر شده است.

طرح جایگزین کنکور در مجلس

و  آموزش  کمیسیون  رئیسه  هیئت   عضو 
تحقیقات مجلس با اعالم اینکه طرح جایگزین 
کنکور در 7 محور تدوین شده است، گفت: 
پذیرش،  و  سنجش  از  آموزش  جداسازی 
اولویت  دادن  آزمون،  برگزاری  نوبت  تعدد 
زمانی به دوره های تحصیالت تکمیلی، قابل 
استناد بودن سوابق تحصیلی، معدل کتبی و 
امتحانات نهایی دانش آموزان، قابلیت اجرایی 
از سال 1۳99 و ساماندهی سهمیه های موجود 

از جمله محورهای این طرح است.

اداره مالیات “سپرده های بانکی”
 و “سود سهام” را هدف گرفت

امور  وزارت  و  کشور  مالیاتی  امور  سازمان 
اصالح  نویس  پیش  در  دارایی  و  اقتصادی 
قانون مالیات های مستقیم درصدد اخذ مالیات 

از سود سپرده بانکی و سود سهام بر آمدند.

ثبات نرخ طال و دالر در بازار

تسنیم- روز گذشته قیمت سکه تمام   بهار 
آزادی در بازار به ۳ میلیون و 919 هزار تومان، 
طالی 1۸عیار هم ۳99 هزار تومان و قیمت 
و 1۵۰  بانکی 11هزار  در صرافی های  دالر 

تومان ارزش گذاری شد.

نباید مسائل مان را با دعوا
 و درگیری حل کنیم

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور 
جمهور  رئیس  های  صحبت  درخصوص 
درباره رفراندوم  گفت: پیام رئیس جمهور این 
است که چیزی به نام بن بست نداریم نباید 

مسائل مان را با دعوا و درگیری حل کنیم.

شریعتمداری: سفارت آمریکا 
و عربستان را اشغال کنید

نوشت:  یادداشتی  در  شریعتمداری  حسین 
از  حکایت  شواهد  و  اسناد  تمامی  امروزه 
سوی  از  عراق  در  اخیر  فتنه  که  دارد  آن 
سفارتخانه های آمریکا و عربستان مدیریت 
تردیدی،  کمترین  بدون  بنابراین  می شود. 
تسخیر این دو کانون فساد و فتنه، از سوی 

نیروهای حشد الشعبی انتظار می رود.

طالیی: ۸0 درصد نمایندگان
 فعلی رای نمی آورند

اصولگرا  سیاسی  فعال  طالیی  مرتضی 
نمایندگان  درصد   ۸۰-7۰ باالی  گفت: 
فعلی بین افکار عمومی جایگاهی ندارند و 

در انتخابات رای نخواهند آورد.

وضع موجود در اثر عملکرد
 اصولگرایان است

ابراهیم اصغرزاده گفت: راز پیروزی اصالح 
طلبان این است که خود را متفاوت از وضع 
موجود نشان داده و بگویند وضع موجود در 

اثر عملکرد اصولگرایان است.

باید مشخص کنیم می خواهیم
 با دنیا تعامل داشته باشیم یا نه؟

مجید انصاری  با بیان اینکه باید مشخص کنیم 
می خواهیم با دنیا تعامل و مراوده داشته باشیم 
یا نه ، گفت: در این صورت ناگزیر هستیم به 

کنوانسیون هایی مانند پالرمو   بپیوندیم.

روحانی به اشتباهاتش اقرار کند

کوهکن با بیان اینکه روحانی گاهی  اوقات 
در قالب یک کارشناس سیاسی منتقد وارد 
می شود، اظهار کرد: رئیس جمهور باید به جای 

فرافکنی، به اشتباهاتش اقرار کند.

صدا و سیما مواضع دولت 
را  پخش نمی کند

واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به رفتار 
صدا و سیما در انتقاد از FATF گفت: صدا و 
سیما مواضع دولت و سخنان را  پخش نمی کند.

 ، سخنانی  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
سلب  را  کشور  یک  به  لطمه  بزرگترین 
برنامه  به  اشاره  با  و  دانستند  آن  امنیت 
ریزی دشمنان برای آشوب و سلِب امنیت 
برخی کشورهای منطقه، گفتند: عامل این 
خباثت ها و کینه ورزی های خطرناک، شناخته 
 شده هستند و در پشت این قضایا، آمریکا و 
سرویس های اطالعاتی غربی با پشتوانه پول 

برخی کشورهای مرتجع منطقه قرار دارند.

اولویت اصلی دلسوزان عراق 
و لبنان ، عالج ناامنی باشد

فرمانده کل قوا خطاب به دلسوزان عراق و 
لبنان تأکید کردند: اولویت اصلی، عالج ناامنی 
است و مردم این کشورها نیز متوجه باشند که 
دشمن به دنبال بر هم زدن ساختارهای قانونی 

و ایجاد خأل در این کشورها است و تنها راه 
رسیدن مردم به مطالبات بر حقی که دارند، 
پیگیری آنها در چارچوب ساختارهای قانونی 
است.حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان 
کردند: دشمنان چنین فکرهایی را برای کشور 
عزیز ایران هم داشتند اما خوشبختانه ملت 
هوشیارانه و به موقع به میدان آمد و نیروهای 

مسلح نیز آماده بودند و آن توطئه خنثی شد.

همه باید احساس تکلیف کنند
از  ا... خامنه ای یکی دیگر  آیت  حضرت 
نپذیرفتن  »تأثیر  را  آزاده  ملت  مختصات 
از تخریب محاسباتی دشمن« خواندند و 
افزودند: یکی از برنامه های دشمن، تغییر 
و  فکری  مؤثران  و  مسئوالن  محاسبات 
همچنین آحاد مردم است تا منافع حقیقی و 
ملی خود را نتوانند به درستی تشخیص دهند. 
رهبر انقالب اسالمی الزمه تأثیر نپذیرفتن 

از تخریب محاسباتی دشمن را »بصیرت« 
و  باز  چشم  اگر  کردند:  تأکید  و  دانستند 
هوشیاری نباشد، نه می توان منافع حقیقی 
و راه رسیدن به آن را تشخیص داد و نه 
می توان فردی را که باید این بار بزرگ را 
به دوش بکشد، به درستی شناخت. حضرت 
آیت ا... خامنه ای با تأکید بر اینکه اگر این 
مختصات وجود داشته باشد، ملت به نتایج 
مطلوبی خواهد رسید، گفتند: همه آحاد مردم 
به ویژه نیروهای مسلح باید احساس تکلیف 
کنند و مراقب باشند که دشمن در محاسبات 

فکری آنان تأثیرگذار نشود. 

نباید به پیروزی ها غره شد
ایشان سپس در جمع بندی مباحث مطرح 
شده چند نکته را بیان کردند: 1 - به دشمن 
نباید اعتماد کرد و نباید به او خوش بینی 
ساده لوحانه داشت. ۲ - نباید لحظه ای از 

تحرکات دشمن چشم برداشت و غافل شد. 
۳ - نباید دشمن را ناتوان و حقیر شمرد، 
بلکه باید آن را در اندازه های خود شناخت و 
برای مقابله آماده بود. ۴ - نباید به پیروزی ها 
می  غفلت  لحظه  یک  که  چرا  شد،  غّره 
تواند همانند جنگ احد، پیروزی را تبدیل 
به شکست کند حتی با حضور پیامبر)ص( 

در میدان.

جوانان کشور سرشار از امید هستند
رهبر انقالب اسالمی »حفظ امید به آینده« 
و »اطمینان به تحقق وعده های الهی« 
با توطئه ها  را دو عامل مهم برای مقابله 
برشمردند و گفتند: امروز به لطف خداوند 
و به کوری چشم دشمنان، جوانان کشور 
سرشار از امید هستند و تحقق وعده های 
الهی را که شاید تصور آنها در گذشته دشوار 
بود، اکنون در مقابل چشمان خود می بینیم.

همه باید در برابر دشمن احساس تکلیف کنند

آغازی   ،1۳97 سال   - خبرآنالین 
در  داشت.  ایران  اقتصاد  برای  سخت 
بود  گذشته  سال  نوروز  تعطیالت  میانه 
که خرید و فروش ادامه دار ارز در بازار، 
قیمت  می داد.  نشان  را  باالیی  حرارت 
و  بود  رفته  فراتر  تومان  هزار   ۵ از  ها 
این  به  پاسخ  دنبال  به  عمومی  افکار 
سوال بودند که قیمت ارز بر کدام عدد 
از  ارز  نرخ  لنگر  دررفتن  ایستاد؟  خواهد 
دی ماه سال 1۳9۶ آغاز شده بود، وقتی 
از  می خواهد  می کرد  زمزمه  ترامپ  که 
نفتی  دوباره  تحریم  شود.  خارج  برجام 
برای کشوری که صد سال وابستگی به 
ناگوار  اتفاقی  بود،  کرده  تجربه  را  نفت 
تلقی می شد، قیمت ارز افزایشی لحظه 

به لحظه را تجربه می کرد و همپای نرخ 
درآمده  حرکت  به  نیز  بازارها  سایر  ارز، 

بودند تا از قطار تورم عقب نمانند. 
 پایان سال 1۳97 اما پایان اقتصاد ایران 
بنیان های  داد  رخ  آنچه  عمل  در  نبود، 
حاال  که  داد  تغییر  چنان  را  اقتصادی 
از مثبت شدن  پول  المللی  بین  صندوق 
رشد اقتصادی ایران در سال آینده با وجود 

تحریم حداکثری خبر می دهد. 

صادرات غیرنفتی از صادرات
 نفتی پیشی می گیرد

درآمد  تبدیل  هدف  با  فراوانی  اقدامات 
اما  توسعه صورت گرفت  موتور  به  نفت 
برنامه های  از  آنچه محقق شد  در عمل 

قرار  اما  حاال  ماند.  عقب تر  شده  تدوین 
جدا  ایران  ساز  دردسر  دوقلوهای  است 
شوند، نفت و بودجه. تنها مدیران سازمان 
برنامه و بودجه نیستند که از کاهش سهم 
نفت از بودجه خبر می دهند. بلومبرگ نیز 
در گزارشی تاکید کرده است: پیش بینی 
می شود صادرات غیرنفتی ایران به رکورد 
بار در  اولین  ۴۰ میلیارد دالر برسد. این 
تاریخ مدرن ایران خواهد بود که صادرات 
غیرنفتی ایران از صادرات نفتی آن جلو 
می زند. انتظار می رود صادرات نفتی ایران 
 1۰ حدود  به  ترامپ  تحریم های  تحت 
میلیارد دالر محدود شود. بلومبرگ در این 
گزارش تاکید کرده هرچند افراد معمولی 
این  اقتصاد  به  راجع  خوبی  حس  ایران 

جدید  نظرسنجی های  اما  ندارند،  کشور 
افرادی که معتقدند  تعداد  نشان می دهد 
اقتصاد در حال بهبود است، به  وضعیت 

شدت در حال افزایش است.  

طوفان تورمی فروکش می کند
پول  المللی  بین  نه فقط صندوق   حاال 
نکته  این  به  نیز  بانک جهانی  که حتی 

روندی  آینده  سال  تورم  که  دارد  تاکید 
کاهشی را در پیش خواهد گرفت. شاید 
مهمترین مساله بازارها در شرایط کنونی 
بین  نهادهای  گزارش های  باشد،  رکود 
عمق  می دهد  نشان  داخلی  و  المللی 
ایران  اقتصاد  غیرنفتی  بخش  در  رکود 
را  خود  راه  اقتصاد  و  یافته  کاهش 

بازخواهد یافت.

روزهای سخت اقتصاد ایران به پایان رسید؟

مزایده گذار: اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبيکاغذ دیواری و کناف
نبش   - غفاری  خیابان   - بیرجند  جنوبي-  خراسان  مزایده:  اسناد  خرید  زمان  و  محل 
 غفاری 25 - ساختمان اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان - واحد تايپ و تكثیر
)انتشارات( از ساعت 08/00 روز پنجشنبه 98/08/09  لغايت پايان وقت اداری روز سه شنبه 98/08/14 

مهلت زمانی بازدید ) به جز ایام تعطیل در ساعات اداری( :  
روز پنجشنبه 98/08/09  لغايت شنبه 98/08/25 

مهلت و محل تسلیم مدارك: آخرين مهلت تسلیم مدارك اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز 
شنبه 98/08/25  به آدرس فوق الذكر- واحد دبیرخانه 

زمان بازگشایی پاكات:  بازگشايی پاكات ) الف ، ب ، ج ( ساعت 08/30 روز  يكشنبه  98/08/26 در 
محل اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی می باشد. 

مدت اجاره : مدت اولیه قرارداد 12 ماه شمسی ) يک سال ( می باشد و در صورت رضايت و تائید 
كارفرما مدت اجاره قابل افزايش خواهد بود و تعیین اجاره ماهیانه جهت سال های بعدی به ترتیب با 

افزايش حداقل 15 درصد نسبت به اجاره ماهیانه سال قبل بالمانع است.
 اجاره بها : مبلغ اجاره به استناد مصوبه كمیسیون نرخ گذاری تعیین و قبل از انعقاد قرارداد با برنده 

مزايده ، حداقل شش برابر اجاره ماهیانه سال آخر قرارداد ، وثیقه اخذ خواهد گرديد. 
شرایط مزایده گر: جهت مزايده فوق كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت و دارای 

ظرفیت آزاد مجاز به شركت در مزايده می باشند.  
ضمانت نامه شركت در فرآیند ارجاع كار به دو روش زیر ارائه شود:

الف- ضمانت نامه بانكي در وجه اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی   
 ب- واريز وجه نقد به حساب شماره  2176372100005 تمركز وجوه سپرده نزد شعب بانک ملی

 به نام اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی  
سایر توضیحات:

  http://khorasan-south.rmto.ir براي كسب اطالعات و دريافت آگهي مزايده به آدرس 
رجوع  و يا  با شماره 9-32342137-056 و شماره داخلي 318  تماس حاصل فرمايید. 

شماره 
مدت موضوع مزایدهمزایده

اجاره

مبلغ اجاره 
ماهیانه پایه سال 

اول  )ریال (

مبلغ ضمانت نامه 
شركت در فرآیند 
ارجاع كار )ریال(

98/67
تجدید مزایده واگذاری ) اجاره ( غرفه 

123.000.0006.250.500 ماه سوپر ماركت در پایانه بار بیرجند

پیام ایمنی: با بستن کمربند ایمنی، استفاده از آن را برای
 نسل آینده نهادینه کنیم

آگهي مزایده  عمومی  یک مرحله ای  - نوبت دوم

به یک نفر جهت همکـاری در ساندویچی نیازمندیم.  
09159626514 -09155612892

دنیـای فرش اولین و بزرگترین مرکز 
فروش انواع فرش های ماشینی دست دوم 

)در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 
بیرجند ، بلوار شعبانیه ، نبش شعبانیه 4
  0935 750 9464 -0915  361 3797

31 17 31 32  - علی زارع


