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...و زنده باد روزنامه!
 علیرغم همه ی سختی ها و خردن 
شدن استخواِن اعصاِب قریب به 
و  عجیب  روزهای  جامعه،  اتفاق 
تجربه جالبیست!! در میان تالطم 
احساس ها و عصبانیت جامعه از 
افزایش ناگهانی قیمت بنزین، به 
دنبال قطع اینترنت،  رسانه های 
استوار بر بستر اینترنت هم قطع 
شده اند!! تلگرام، اینستاگرام، واتس 
آپ، سروش، سایت ها و حتی برخی 
رسانه های اجتماعی مدعی داخلی 
بودن هم قهر کرده اند. به جز یکی دو 
اپلیکیشن   . . .  مشروح در صفحه 2

اجرای ۲۶۵۰ برنامه هفته بسیج در استان
معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا )علیه السالم( خراسان جنوبی خبر داد : 

رئیس جمهور در نشست هیئت دولت:

 اعتراض حق مردم است اما حساب 
اعتراض با اغتشاش از هم جداست

 روحانی: همه پول بنزین را به مردم می دهیم بدون این که یک ریال
 به خزانه برگردد.  اگر درآمد حاصل از آن بیشتر شد، حتماً پرداختی را
 بیشتر می کنیم و درباره تداوم پرداخت این مبالغ اطمینان می دهیم

5 روزتا بزرگترین رویداد فرهنگی خراسان جنوبی )نمایشگاه کتاب(
روابط عمومی اداره کل فرهنگ  و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس وحید ضیائیان احمدی
مدیر محترم سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی 

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
معاون محترم اداری مالی سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی

با کمال مسرت، انتصاب ارزشمند شما بزرگواران را که موید توانمندی اجرایی، مدیریتی
 و شایستگی در مسئولیت های مختلف اجرایی بوده است،صمیمانه تبریک عرض نموده

توفیق روزافزون و سربلندی تان را از درگاه قادر هستی بخش آرزومندیم.

هیئت مدیره و مدیرعامل

 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

خانواده معزز شهید فرهادی
خبر درگذشت مادر فداکار و شهید پرورتان 

عمیقا باعث حزن و اندوه اینجانب گردید. از خداوند رئوف علو درجات برای آن مرحومه
 و اجر جزیل برای بازماندگان خواستارم.

محمد علی قاسم زاده نداف

انا هلل و انا الیه راجعون
جامعه علمی کشور و استان خراسان جنوبی در غم دانشور و دانش پژوهی نشسته است که 
امید می رفت با  آثار خود سال های سال در مسیر توسعه و عمران و پیشرفت ایران اسالمی 
و شرق آن هم میهنان را یاری رساند. او در عمر کوتاه ولی پربرکت خود منشا خدمات علمی 
 فراوان بود و دغدغه مند و دلسوزانه به آموزش و پرورش می پرداخت و مسئوالنه پیگیر امور بود.

درگذشت جانکاه دوست و همکار عزیزمان

 مرحـوم دکتـر عمـران راستـی 
را خدمت خانواده معزز، جامعه دانشگاهیان خراسان جنوبی به ویژه همکاران ارجمند دانشگاه 
بیرجند، عموم هم استانی ها و همشهریان، مردم عزیز شهرستان درمیان و روستای بورنگ 

تسلیت گفته، از خدای بزرگ برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان
 صبر و اجر خواستارم.

محمدرضا مجیدی - دبیرکل مجمع مجالس آسیایی

جناب آقای مهندس حسین مودی
عرصه باز خدمت برای شخصیتی متعهد و اصالتمند

 چون شما از مباهات است. 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده، طول عمر با عزت، سالمتی و سربلندی 

روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.
مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت جوجه تن طال خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس وحید ضیائیان احمدی 
توفیق خدمت به خلق موهبتی است که از طرف خداوند

 به بندگان صالح اعطا می گردد.
 انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیر کل تعاون روستایی خراسان جنوبی
 صمیمانه تبریک عرض نموده،  برایتان در منصب جدید 

آرزوی توفیق و سربلندی داریم.

اتحادیه شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس قربانی 
مدیر کل سابق تعاون روستایی خراسان جنوبی

با صلوات بر محمد )ص( و آل محمد
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تالش های شبانه روزی 
جناب عالی اکنون که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اید 
از خداوند منان سالمتی و عمر با عزت برای شما و خانواده 

محترم تان مسئلت داریم.
جناب آقای مهندس وحید ضیائیان احمدیاتحادیه شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی خراسان جنوبی

مدیر کل محترم تعاون روستایی خراسان جنوبی
با کمال مسرت و خشنودی انتصاب شایسته جناب عالی را که حاکی از تعهد، توانمندی 

و حسن سوابق خدمتی شما می باشد صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم
 از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات روزافزون تان را خواستاریم.

اتحادیه شرکت های تعاون روستایی بیرجند

جناب آقای حاج محمد علی زرنگ
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان جنوبی
 که نشان از درایت و توانمندی اجرایی شما می باشد، صمیمانه تبریک 

گفته، توفیق روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندم.

شکری - بازار

ارتباطی  اختالل در سیستم های  به  عنایت  با 
در بستر اینترنت و عدم امکان ارسال لیست های حق بیمه تامین 
اجتماعی به صورت اینترنتی به اطالع کلیه کارفرمایان و بیمه شدگان 
خراسان  استان  در سطح  اجتماعی  تامین  رساند، شعب  می  عزیز 
جنوبی آماده دریافت و صدور فیش حق بیمه به صورت حضوری در 
روزهای سه شنبه لغایت پنجشنبه روزهای پایانی آبان ماه می باشد.

لذا کارفرمایان و بیمه شدگان محترم جهت ارسال لیست و دریافت 
حضوری صورت  به  توانند  می  خود  های  کارگاه  بیمه  حق   فیش 
از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰ و ۱۵ الی ۱۷ به شعب تامین اجتماعی

در سراسر استان مراجعه و حق بیمه خود را پرداخت نمایند. 

روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی

اطالعیـه مهـم

تاالر رستـوران پـارس
اولین واحد نمونه بهداشتی شهرستان

 در صنف مربوطه طی تاییدیه شماره ۲۶/۸۵۴۶۲۶ 
تاریخ ۹۸/۵/۲۲ مرکز محترم بهداشت

* دارای غذایی با کیفیت عالی
* دارای محیطی مجلل با پارکینگ اختصاصی

* امکان خرید اینترنتی غذای بیرون بر 
از طریق اسنپ فود- نیمرو و سامینو

بیرجند، سه راه معلم، روبروی بیمارستان بوعلی ۳۲۲۱۸۴۲۰

خانواده معزز شهید فرهادی
خبر درگذشت مادر فداکار و شهید پرورتان 

 ما را نیز اندوهگین ساخت، غفران و رحمت الهی برای آن عزیز 
از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای شما

 از پروردگار متعال خواهانیم.

پایگاه مقاومت بسیج روزنامه آوای خراسان جنوبی

 

 

 

 رئیس جمهور خود را فدای 
مصالح مردم و کشور کرد 

ربیعی : 
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 این دلخوری
 خانوادگی است  

سردار جاللی : 

الریجانی احساس می کند
 حاکم بر مجلس است  
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سرمقاله

...و زنده باد روزنامه!

*هرم پور

 علیرغم همه سختی ها و خردن شدن استخواِن 
اعصاِب قریب به اتفاق جامعه، روزهای عجیب و 
تجربه جالبیست!! در میان تالطم احساس ها و 
عصبانیت جامعه از افزایش ناگهانی قیمت بنزین، 
به دنبال قطع اینترنت،  رسانه های استوار بر بستر 
اینترنت هم قطع شده اند!! تلگرام، اینستاگرام، 
واتس آپ، سروش، سایت ها و حتی برخی رسانه 
های اجتماعی مدعی داخلی بودن هم قهر کرده 
اند. به جز یکی دو اپلیکیشن خبری که از ظاهر امر  
چنین بر می آید که واقعاً داخلی و بومی بوده اند و 
البته صدا و سیما، سایر رسانه های بین مردمی 
فعاًل بالاستفاده شده اند. کمتر رسانه ای هست که 
به وسعت روزهای قبل در فضای مجازی حضور 
داشته باشد و فریاد بزند و حرف دل مردم را جابجا 
کند، صدایی برآورد که اجازه ندهید مشتی ناالیِق 
بی اطالع، همه مردم گالیه منِد مطالبه گِر رنج 
کشیده را مزدور و حقوق بگیر اجانب و مجریان 
نقشه دشمن در داخل معرفی کنند. زمانه، زمانه 
رسانه های مکتوب شده و دوباره، فرصتی برای 
گردن فراز کردن روزنامه ها مقابل فضای مجازی 
دست داده است. مدتی پیش به یکی از دوستان 
می گفتم فضای مجازی به وسعت یک اقیانوس 
و به عمق چند سانتی متر است اما فضای رسانه 
های مکتوب، فضایی با وسعت کم اما عمیق و به 
شدت اثرگذار است. حاال هم می خواهم با کسب 
تجربه از چنین روزهایی اضافه کنم که ماندنی تر 
و قابل پذیرش تر و قابل اعتماد تر هم هست. در 
جامعه ای که به شدت به چیزی وابسته و معتاد 
شد، هیچ امری خطرناک تر، اخالل آفرین تر، 
اعصاب ُخرد کن تر و تنش زاتر از جلوگیری از ادامه 
استفاده اش وجود ندارد و در جامعه ایرانِی ما که 
به دلیل روابط انسانی و عاطفی خاص خودش به 
شدت به رسانه های فیمابین عادت کرده، قطعی 
این روزها نوعی مظلومیت و مهجوریت مضاعف 
همراه با کمی سردرگمی و بی برنامگی و شوک به 
ارمغان آورده است. خالصه کالم اینکه می خواهم 
به فضای  وابسته  را  بگویم: 1. خیلی خودمان 
مجازی نکنیم. همین چند روز پیش که قرار شد 
اینستاگرام در چندمین کشور دنیا، امکان مشاهده 
»الیِک«  ُپست ها را به دلیل پیامدهای روانی که 
ایجاد کرده بردارد، چقدر غصه مان شد که نکند در 
ایران هم این کار را بکند!! همین یعنی وابستگی، 
همین یعنی اعتیاد، همین یعنی ترس از نبودن و 
به حساب نیامدن. پرچم رسانه های مکتوب به 
ویژه روزنامه ها در هر شرایطی همچنان باالست. 

قدرشان را بدانیم. )ادامه سرمقاله ستون مقابل(

سه شنبه  * 28 آبان 1398 * شماره 4496

یک میلیارد و  400 میلیون تومان کمک نقدی مردم خراسان جنوبی به عتبات عالیات

صداوسیما- مردم خراسان جنوبی از ابتدای امسال تاکنون یک میلیارد و 400 میلیون تومان کمک نقدی به عتبات عالیات اهدا کردند. مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان گفت: از آغاز امسال تاکنون 
کمک های نقدی از همه شهرستان های استان جمع آوری شد که به ترتیب شهرستان های طبس، قاین و بیرجند پیشتازند.جوینده افزود: کمک های نقدی، امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 
100 میلیون تومان افزایش دارد.وی گفت: از محل این کمک ها محصوالت مختلف از جمله سنگ و کاشی و سرامیک از داخل استان خریداری و برای استفاده در اعتاب مقدسه به کشور عراق ارسال شد.

2-در این روزها و شرایط خاص، تمنای خرید و 
سراغ گرفتن از روزنامه های استانی به شدت و 
به صورت قابل توجهی افزایش یافته. مردم تشنه 
جرعه ای اعتمادند و عطشناک دانستن از آنچه در 
این روزهای حساس در حال وقوع است. به نظر 
می رسد روزنامه ها با مخاطب سنجی مناسب و 
انتقال این حس اعتماد و ارضای نیاز به دانستن 
شهروندان، طیف های اثرگذاری از مردم را همیشه 

به همراه داشته و خواهند داشت.
3-در این روزها لنگر خبرِی کشتی روزنامه ها و 
مطبوعات هم به سنِگ سخت و سنگین قطع 
ارتباطات مجازی، گیر کرده است. باور کنید با از 
بین رفتن سامانه ارتباطی سایت ها و تلکس های 
خبری که امکان ایمیل و جی میل کردن حتی 
یک عکس هم وجود ندارد، رصد و پیدا کردن 
خبرهای موثق و مستند، تحلیل و صحت سنجی 
آنها چقدر سخت و طاقت فرساست. اما سخت تر 
از شرم عدم پاسخگویی به شما مخاطبین عزیز 
که همواره همراهمان بوده اید، نیست. لذا کمی 
ریا می کنیم و می گوییم به حرمت ایستادن تان 
به پای سختی های چند ساله روزنامه، ما هم به 
حسب وظیفه در روزهای سخت کنارتان هستیم. 
چه با انتشار خبری و گزارشی و چه با نشر تحلیل و 

بازتاب اتفاق و رویدادی. 
4-روزنامه شما که »آوای« دردها و رنج ها و 
خوشی ها و شادی های شماست، برای روزهای 
نیازمند همراهی همیشگی شماست.  بهترش 
های  لحظه  ماندگار همه  یاورِ  و  یار  که  حاال 
شما حتی لحظه های قطع رسانه های مجازی 

هستیم، یار و یاورمان باشید. 
5-سایت ها، کانال ها، صفحات، همه و همه 
در فضای مجازی، مهیای کار برای استانند. تا 
چند روز دیگر و با فروکش کردن فضای سوء 
استفاده برخی ها، مجدداً وصل و برقرار خواهند 
شد. اما هر چه باشد و نباشد، اسمشان رویشان 
است؛ مجازی اند، نه واقعی. پس باز هم زنده 
باد روزنامه. از این فرصت مغتنم و اجباری برای 
کتاب  بیشتر  بودن،  ها  خانواده  کنار  در  بیشتر 
خواندن، بیشتر روزنامه خواندن، کمی گپ و گفت 
های رو در روی فراموش شده را احیا کردن، 
استفاده ببریم و صد البته، فراموش نکنیم که؛ این 

روزنامه است که می ماند. 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(  

توسعه  راهبردی  ستاد   - جم  امین 
کشاورزان  اجتماعی  بیمه  صندوق 
، روستاییان و عشایر با حضور مدیر 
صندوق بیمه استان ، فرماندار بیرجند و 
 دیگر مدیران عضو این ستاد برگزار شد.

صندوق  مدیر  جلسه  این  ابتدای  در 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و 
عشایر استان با بیان اینکه توسعه بیمه 
ارزشمند  خدمت  عنوان  به  اجتماعی 
دولت به مردم ، نیازمند همکاری همه 
با  افزود:  است،  کارگروهی  و  جانبه 
تعامل بیشتر مدیران مربوطه می توان 
به نتایج بسیار خوبی دست یافت و این 
کرد. ترویج  جامعه هدف  در  را   مهم 

کمک دوبرابری دولت
در صندوق بیمه اجتماعی

فرج زاده با اشاره به کمک دوبرابری 
دولت در این بیمه ، تصریح کرد : باید 
فرهنگ بیمه بین روستاییان نهادینه 
با  روستاییان  و  کشاورزان  تا  شود 
آرامش خاطر تحت پوشش این بیمه 

قرار گیرند.

پرداخت حق بیمه
 فقط یک بار در سال

بیمه  تفاوت  باید  اینکه  بیان  با  وی 
اجتماعی با بیمه های تجاری را برای 
مردم تبیین کرد که یکی از این مزیت 
ها پرداخت سالیانه حق بیمه است ، ادامه 
داد : در صورتی که فرد بیمه شده در 
بیمه اجتماعی حتی پس از یک سال از 
 شروع پرداخت بیمه دچار مشکل شود ، 
صندوق بیمه متعهد به ارائه خدمات و 

 مستمری است در حالی که در بیمه های 
تجاری شرایط متفاوت است.

مبلغ مستمری بازنشستگان
 این صندوق افزایش می یابد

مدیرصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر استان با اشاره به 
اینکه مبلغ مستمری پرداختی به بیمه 
که  است  میزانی  به  توجه  با  شدگان 
 خود فرد تعیین می کند ، تصریح کرد : 
خوشبختانه با رایزنی های صورت گرفته 
، مبلغ مستمری بازنشستگان در این 
صندوق بیمه، افزایش خوبی پیدا خواهد 
کرد. فرج زاده با بیان اینکه 4 کارگزار از 
35 کارگزار این صندوق در شهرستان 
بیرجند فعال هستند ، تصریح کرد: با 
توجه به تالش های صورت گرفته ، 
شهرستان بیرجند از رتبه 11 استان به 

رتبه 8 ارتقا پیدا کرده است. وی در پایان 
همراهی  و  حمایت  از   ، خود  سخنان 
فرماندار بیرجند در جهت توسعه و ایجاد 
فرهنگ بیمه بین روستاییان و عشایر 

تشکر و قدردانی کرد.

بیمه نیاز است، نه هزینه

فرماندار بیرجند نیز در این جلسه با تاکید 
نهادهای  تعامل  و  همکاری  لزوم  بر 
 ، اجتماعی  بیمه  صندوق  با  مختلف 

گفت : درصورتی که مردم به درستی 
از خدمات این بیمه مطلع شوند ، تاثیر 
چشمگیری در اقبال عمومی نسبت به 
با  ناصری  دید.  خواهیم  صندوق  این 
بیان اینکه برخالف باور برخی ، بیمه 
یک هزینه از جیب رفته نیست ، تصریح 
کرد : با بررسی جوانب مختلف و فواید 
براساس تجربیات و مثال های عینی، به 
این نتیجه می رسیم که بیمه یک نیاز 

مهم و ضروری است.

های  نهاد  ظرفیت  از   استفاده 
صندوق  معرفی  برای  مرتبط 

بیمه  اجتماعی

ظرفیت  از  باید  اینکه  بیان  با  وی 
نهادهای مختلفی همچون آموزش و 
پرورش، حوزه علمیه، مراکز بهداشتی 
صندوق  خدمات  معرفی  برای   ... و 
گفت:  کرد،  استفاده  اجتماعی  بیمه 
 قالیبافان  ، فعاالن حوزه صنایع دستی ،

 زنان خانه دار روستایی و ... می توانند 
دریافت  هدف  قشرهای  مهمترین  از 

خدمات این بیمه باشند.

خدمت دولت به مردم با  صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،  روستاییان و عشایر 
عکس: محمودآبادی

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم 

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

 0915 560 10  61
 0915 560 10  62
 0915 560 10  63
 0915 560 10  64
 0915 560 10  65
 0915 560 10  67

 0915 560 10 68
0915 560 1018
0915 560 1042
0915 560 1043
0915 560 1048
0915 560 1049

0915 560 1053
0915 560 1054
0915 560 1059
 0915  564  0061
 0915  564  0062
   0915  564  0063 

 0915  564  0068
 0915  564  0069
 0915  564  0056
 0915  564  0057
 0915  564  0058
 0915  564  0059

 0915  564  0072
 0915  564  0075
 0915  564  0078
 0915  564  0079
0915  564  0081

 0915  564  0082

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

شهر قاين : ۱- برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۴۶ کالسه پرونده شماره ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۱۵ مورخ 
۱۳۹۸/۷/۱۷ صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیه خانم محدثه سادات عنبری )از محل مالکیت آقای سید محمدعلی فقیه( 
فرزند سید جعفر صادره از قاین به شماره شناسنامه ۴۸۰ و کد ملی ۰۸۸۹۸۴۲۵۷۴ در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
۶۰/۲۴ مترمربع در قسمتی از پالک ۶۱۲- اصلی واقع در بخش ۱۱ قاینات واقع در شهر قاین - خیابان جانبازان - روبروی 
جانبازان ۸ خریداری شده از احدی از ورثه سید محمدعلی فقیه مالک رسمی سه دانگ مشاع از پالک فوق ۲- برابر رأی 
شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۴۵ کالسه پرونده شماره ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ صادره هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رامین ایمانی مفرد )از محل مالکیت حاج رجب نعمت پور و معصومه نعمت پور( فرزند 
احمد صادره از زاهدان به شماره شناسنامه ۳۶۱۰۵۸۲۱۱۱ و کد ملی ۳۶۱۰۵۸۲۱۱۱ در سه دانگ مشاع از ششدانگ دو 
باب مغازه همکف و فوقانی به مساحت ۵۷/۵۰ متر مربع در قسمتی از پالک ۷۸۵- اصلی واقع در بخش ۱۱ قاینات واقع 
در شهر قاین - خیابان شهید امین زاده خریداری شده محل مالکیت حاج رجب نعمت پور مالک رسمی ۴/۵ دانگ مشاع و 
معصومه نعمت پور مالک ۱/۵ دانگ مشاع پالک فوق. ۳- برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۴۴ کالسه پرونده شماره 
۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیه خانم فضه کاظم نژاد ) از محل مالکیت 
حاج رجب نعمت پور و معصومه نعمت پور( فرزند غالمرضا صادره از قاین به شماره شناسنامه ۲۱۶ و کد ملی ۰۸۸۸۹۷۹۱۰۱ 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه همکف و فوقانی به مساحت ۵۷/۵۰ متر مربع در قسمتی از پالک ۷۸۵ - اصلی 
واقع در بخش ۱۱ قاینات واقع در شهر قاین - خیابان شهید امین زاده خریداری شده محل مالکیت حاج رجب نعمت پور 
مالک رسمی ۴/۵ دانگ مشاع و معصومه نعمت پور مالک ۵/۱ دانگ مشاع پالک فوق. قطعه مفروزه مزرعه ابوالخیری 
پالک ۱۲۷۰- اصلی ۴- برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۴۹ کالسه پرونده شماره ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۴۰ 
مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیه خانم کبری اسدزاده )از محل مالکیت آقای سید علیرضا مجتهدزاده( 
فرزند غالمحسین صادره از قاین به شماره شناسنامه ۱۳۶ و کد ملی ۰۸۸۸۹۹۲۲۶۲ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۹۱۰ متر مربع در تمامی پالک ۲۲۰ فرعی از ۱۲۷۰- اصلی واقع در بخش ۱۱ قاینات واقع در قاین - انتهای کوچه 
آذر ۹ خریداری شده )مع الواسطه( از خانم افسانه مجتهد زاده وکیل رسمی تمامی ورثه سید علیرضا مجتهدزاده مالک رسمی 
پالک فوق محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۸/۱۲    تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۸/۲۸
علی صفايی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاينات

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

د  
دو

مح
ه و

یژ
ش و

رو
ف درب اتوماتیک 

سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و 

سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  
نبش رجایی 15     

09155614880

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  09155602737

آگهی اخطاریه افراز پالک ۱۸۸ فرعی از ۳۴۵- اصلی بخش دو بیرجند

نظر به اینکه آقای سید غالمرضا حسینی بیژائم مالک مشاعی ۴۵۰ سهم مشاع از مناصفه یک پنجم 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشهور به زمین زیر بند حاجی عباس پالک ۱۸۸ فرعی از ۳۴۵- اصلی 
واقع در بخش ۲ بیرجند درخواست افراز سهام مشاعی خویش از پالک مذکور را نموده و حسب اظهار متقاضی افراز، 
دسترسی به مالکین مشاعی پالک فوق مقدور نمی باشد. لذا به کلیه مالکین مشاعی اعالم که در روز شنبه تاریخ 
۱۳۹۸/۹/۹ ساعت ۱۰ صبح در محل این اداره یا وقوع ملک مذکور بیرجند به آدرس دشت علی آباد حضور یابند. 

ضمنا عدم حضور مانع اقدامات قانونی نخواهد بود.

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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آغاز بارش ها در خراسان جنوبی 

صداوسیما- کارشناس هواشناسی با بیان اینکه تا پایان هفته شاهد افزایش ابر در منطقه خواهیم بود، گفت: تا روز پنجشنبه با تقویت امواج ناپایدار جوی عالوه بر افزایش سرعت 
وزش باد، در بیشتر نقاط استان بارش باران و در مناطق سردسیر و مرتفع بارش باران و برف به ویژه در روز چهارشنبه و پنجشنبه داریم و همچنین گاهی رعد و برق پیش 
بینی می شود.نخعی افزود: تشکیل پدیده مه و  بارش تگرگ در مناطق مستعد و کوهستانی وکاهش محسوس دمای هوا هم از روز چهارشنبه در استان قابل پیش بینی است.

جوالن شایعات 
با گرانی بنزین

امین جم- با توجه به افزایش و سهمیه 
بندی قیمت بنزین در کشور، نگرانی 
ها  قیمت  افزایش  به  نسبت  مردم 
تشدید شده و برخی نیز از نگرانی مردم 
سوءاستفاده می کنند. طبق شنیده ها، 
سودجویان با تزریق موج جدید گرانی 
به بازار و با بیان افزایش کاذب قیمت 
ها باعث نگرانی مردم شده اند. شایعاتی 
چون افزایش 35 درصدی قیمت تلفن 
همراه ، گران شدن برنج و برخی دیگر 
از کاالهای اساسی ، گرانی صنایع مورد 
نیاز در مسکن و ... از این جمله هستند.
که  است  اهمیت  حائز  نکته  این  ذکر 
بدانیم براساس اعالم رسمی مسئوالن ، 
هیچ افزایش قیمتی چه در کاال و چه در 
نرخ خدمات نخواهیم داشت. دلیل این 
موضوع هم عدم افزایش قیمت گازوئیل 
و طبعا عدم افزایش هزینه حمل و نقل 
بین شهری است. طبق گفته مسئوالن 
استان نظارت ها  تشدید شده که می 
عدم  در  را  مهم  این  خوبی  به  توان 
افزایش قیمت ها خصوصا هزینه کرایه 
تاکسی دید. در کنار این مهم، بازوی 
مکمل نظارتی مسئوالن ، اطالع رسانی 
مردم می باشد که از طریق تماس با 
سامانه 124 قابل پیگیری است. مطمئنا 
بازار،  به  آرامش  برگشت  تا  مردم  اگر 
نسبت به خرید خود دقت بیشتری داشته 
باشند و برای جلوگیری از سوءاستفاده 
برخی سود جویان صبر کنند، شرایط 

عادی در کشور حاکم خواهد شد. 

 خبر ویژه

و  آموزش  جوابیه  باسالم. درخصوص 
پرورش استان در روزنامه چهارشنبه 1 
آبان 98 شماره 4477 مبنی بر تکذیب  
تربیت  معلم  بدون  مدارس  وجود 
مسئوالن  است  خواهشمند  بدنی، 
اعالم  موارد  تکذیب  از  قبل  مربوطه 
آورند.  عمل  به  را  الزم  بررسی  شده، 
مذکور  مدرسه  هنوز  حاضر  حال  در 
که دولتی نیز می باشد،  معلم ورزش 
ندارد... می توانید به مدارس شهرستان 
پیشنهاد  ضمناً  فرمایید.  مراجعه   قاین 
می شود با عنایت به اهمیت و نقش 
آموزش و پرورش و مدارس در تعلیم 
استان،  و  کشور  آینده  نسل  تربیت  و 
و  صدا  خصوصاً  استان  های  رسانه 
امکانات  و  وضع  از  گزارشی  سیما 
مدارس شهرستانهای استان مانند وضع 
نمازخانه ها و یا کالس های ورزشی 
قرار  متولی  دستگاه  اختیار  در  و  تهیه 
دهند و خانواده ها را نیز برای افزایش 
کمیت و کیفیت آموزشی بسیج و جهت 

دهی و همراهی نمایند. با تشکر
ارسالی به تلگرام آوا

دبستان مطهره واقع در خیابان رجایی 
دانش  اؤلیای  از  مختلف  عناوین  به 
پول  و  دارند  پول  درخواست   آموز 
می گیرند این اقدام شان با اعالم وزارت 
آموزش و پرورش کال برعکس هست 
فقط جای شکرش باقیست برای یک 
لیوان آب در مدرسه تاکنون از اؤلیا پول 
نگرفتند. با این روال پیش روند اؤلیا باید 
به فکر دستگاه چاپگر پول باشند لطفا 
مسئولین پاسخ دهند. روزنامه لطفا پیام 
ما را که مشکل بسیاری از شهروندان 

هست به طورکامل درج نماید.
915 ... 333
یک سؤال این مسئوالن استان زمان 
سرازیر به قبر چطور می خواهند جواب 

ما مردم رو بدهند؟ خدا داند.
915...783
رجوع  ارباب  تکریم  و  صدر  سعه  از 
نفت  و مسئول شرکت  معاون  توسط 
سپاسگزاری می کنم، امیدوارم با ارائه 
راهکار مناسب و تدابیر بهتر، شاهد رفع 

مشکالت تهیه سوخت  باشیم.
910....588
تقاطع بلوار رجایی و مسافر خیلی شلوغ و 
حادثه ساز است و  ماشین ها خیلی سریع 
از جهت شمال به جنوب حرکت می کنند 
و نیاز مبرم به نصب چراغ راهنمایی دارد.
935...859
صدا  رئیس  خدمت  سالم  عرض  با 
وسیما، آقای رئیس روزی چند دفعه باید 
این شبکه های تلویزیون رو در استان 

جستجوکنیم؟  لطفا پیگیری کنید.
915...783
جناب  از  ممنون  ابتدا  در  سالم  با 
شهردار بابت رسیدگی به معابر شهر و 
فضاهای سبز، در مورد تعریض معابر و 
 بهسازی بافت فرسوده  منطقه خیرآباد

)محدوده وحدت،صمدی،قائم( شهرداری 
تاکنون هیچ برنامه ای نداشته مسئوالن 
شهرداری لطف کنند و برنامه خود برای 

این منطقه را اعالم کنند. 
ارسالی به تلگرام آوا

درمان  و  بهداشت  مسئوالن  سالم 
با  آباد  حاجی  باید  چرا  دهند،  پاسخ 
امکانات  از  امیرآباد  از  بیشتر  جمعیت 
و  پزشک  دندان  از  اعم  درمانی 
باشد؟  محروم  تزریقات  و  آزمایشگاه 
آیا جمعیت باالی سیزده هزار نفر این 
ندارد؟  الزم  را  درمانی  اولیه  امکانات 

کجاست دستاوردهاشون؟
ارسالی به تلگرام آوا

و  شهر  شورای  خدمت  سالم  با 
بگیرید  نظر  در  را  آخرت  اتوبوسرانی 
مگر ساکنان علی آباد )شهرک بعثت( با  
حومه شهر چه فرقی دارند که آنها جمعه 
ها و روزهای تعطیلی رسمی اتوبوس 
تقسیم  در  چرا  نداریم.  ما  ولی   دارند 

بیت المال توجهی ندارید.
990...049
سالم نمیدونم خطاب به کی باید بگم 
تا چند بار باید شاهد تصادف در فلکه 
قدس باشیم تا آقایان محترم به اصطالح 
مسئول یه فکری به حال اون کنند؟ یا 
حداقل یه چراغ قرمز اونجا نصب کنند. 
به راهنمایی رانندگی میگیم، می فرمایند 
در حیطه کار ما نیست به 197 زنگ 
بزنید اونجا رو می گیرم که اصال ترتیب 
اثر نمی دهند فکر می کنم اصال براشون 
مهم نباشه احتماال وضع ترافیکی اونجا 
باید در حوزه کاری اداره قند و شکر یا 

میراث فرهنگی باشه!
915...109
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پیام شما

سالم، اولین نکته این که خوشحالیم  
مردم  حرف  ستون  یک  باالخره 
با  معمول  غرغرهای  بدون  روزنامه 
بیرجندی ها به پیشنهادات و دیدگاه 
ها توجه می کند و من هم به عنوان 
تشکر  موضوع  این  از  شهروند  یک 
می کنم چرا که ما مردمی هستیم که 
فقط بلدیم گالیه کنیم ولی در جایش 
را  پیشنهاد  ارائه  یا  پیگیری  و  اقدام 
دهیم  نمی  قرار  توجه  مورد  اصال 
دوم اینکه در این روزها روزنامه تان 
و  مسکن  ملی  طرح  اخبار  از  پرشده 
اینکه نزدیک 3 هزار واحد مسکونی با 
این طرح در خراسان جنوبی یا بیرجند 
ایجاد خواهد شد من پیشنهاد می کنم 
قبل از شروع هر اقدام یا پیش بینی، 
کارشناسان  مسئول  های  دستگاه 
پلیس   ، معتمدین   ، شهری  حوزه 
و  آب  شرکت  رانندگی،  و  راهنمایی 
آتش  و  بحران  مدیریت  و  فاضالب 
برای  کنید  دعوت  را    ... و  نشانی  
جانمایی محل این طرح هم اندیشی 
کنند برای نقشه این طرح همفکری 
کنند و برای شکل و زمانبندی اجرای 
شوند.   هماهنگ  آن  های  زیرساخت 
تجربه تلخ مهرشهر، مهندسی فاجعه 
بار سجادشهر، کوچه های خفقان آور 
و  آوینی  نظیر  تاسیس  تازه  مناطق 
همه و همه نشان دهنده این است که 
یا مسئولین این حوزه کارشان را بلد 
در  ندارند.  خوبی  مشاوران  یا  نیستند 
شهری که جز آنچه در گذشته اتفاق 
قابل  افتاده هیچ طراحی و مهندسی 
افتخار و دفاعی در حوزه شهرسازی 
آینده  تصمیمات  به  باید  ندارد  وجود 
شک کرد. یک شهردار می آید مثل 
شهردار  و  سازد  می  شیرازی  صیاد 
دیگری دامنه نگاهش به اندازه بلوار 
شهردار  یک  است،  ناصری  شهید 
و  کند  می  احیا  را  شهر  سبز  فضای 
تا دهه ها بعد دعای خیر مردم پشت 
سر اوست و یک شهردار مأمور قلع و 
مسئول  یک  شود.  می  درختان  قمع 
کوچه های رسالت و عدالت و غفاری 
یک  و  کند  می  طراحی  را  معلم  و 
سجادشهر  های  مارپیچ  هم  شهردار 
و کوچه تنگی های زیر دانشگاه آزاد 
 ، عزیزان شورای شهر  لطفا  را. پس 
دفعه  این  دیگر  استاندار  و  فرماندار 
سکونت  برای  ریزی  برنامه  فرمان 
دیدگاه  با  افرادی  دست  به  را  مردم 
های گذشته ندهید که هم طرح ملی 
آینده  هم  و  کنند  خراب  را  مسکن 

محل سکونت شهروندان را. 
محمد حسین . ز از بیرجند
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 دیدگاه خوانندگان

 تفریح های دیدنی بیرجند 
نسرین کاری- بیرجند مرکز خراسان جنوبی 
شهری تاریخی وفرهنگی است.  همه ساله با 
شروع مهر و آغاز سال تحصیلی بسیاری از 
جوانان از شهرهای دور و نزدیک به این شهر 
می آیند، از سوی دیگر همشهریان بیرجندی 
هم به مانند سایر هموطنان نیاز به مراکز و 
جاهایی برای تفریح و گذراندن آخر هفته کنار 
خانواده را دارند، شاید بسیاری از مهمانان و 
همسفران از برخی از این مکان ها بی اطالع 
باشند که در این گزارش قصد داریم با معرفی 
بعضی از این مکان ها لحظات خوشی در این 

شهر را به شما تقدیم کنیم.

قلعه بیرجند؛  نگهبان قدرتمند شهر
و  قدیمی ترین  از  بیرجند  تاریخی  قلعه 
بزرگ ترین بناهای تاریخی  این شهر است که 
در زمان های قدیم برای حفاظت و نگهبانی از 
مردم ساخته شده و هنوز هم با قرار گیری در 
یکی از مرتفع ترین نقاط شهر، عظمت و ابهت 
خاصی دارد. قلعه بیرجند نام های دیگری نیز 
دارد که می توان به »قلعه ته ده«، »قلعه پایین 
شهر« و همچنین »دژ بیرجند« اشاره کرد. 
این قلعه در درون  بیرجند و بر فراز یک تپه در 
شمال غرب شهر ساخته شده است. از باالی 
برج های این قلعه می توانید بافت قدیم و جدید 
شهر را مشاهده کنید. کافی است به سمت 
میدان امام حسین )ع( بروید. مسیری که از 
شمال این میدان به سمت باالی تپه می رود 
را دنبال کنید تا قلعه بیرجند با برج و بارویش 

در برابر دیدگان شما خودنمایی کند.

باغ اکبریه و شوکت آباد باغ های 
تاریخی میراث گذشتگان 

باغ اکبریه باغی بسیار زیبا در روستای اکبریه 
در دل شهر قرار دارد و از آثار ملی ایران به 
شمار می رود. این باغ همراه با عمارت آن از 
میراث فرهنگی بیرجند هستند و در دوران 
کتابخانه  و  دانشکده  عنوان  به  نیز  قاجار 
از  نیز  شوکت آباد  باغ  است.  داشته  کاربرد 
مکان های دیدنی بیرجند است که در فاصله 
10 کیلومتری از شهر بیرجند واقع شده است، 
این باغ سکونتگاه ییالقی شوکت الملک بوده 
است. از جمله مکان های دیدنی  دیگر بیرجند 
با جاذبه طبیعی می توان به بند دره اشاره کرد. 
این بند سدی است که در دوران زندیه بنا شده 
و از جمله مهم ترین سد های آب در مناطق 
کوهستانی ایران است که دارای آبی زالل و 
روشن است. این سد در پاییز و اوایل فصل 
زمستان پرآب می شود و مکان طبیعی زیبا 

برای گردش و تفریح است.  

شوکتیه سومین مدرسه سبک جدید  
ایران در بافت سنتی بیرجند

بیرجندی ها از گذشته به فرهنگ و درس 
اهمیت زیادی می داده اند. مدرسه شوکتیه 
سومین مدرسه در ایران به سبک جدید با  
معماری قدیمی در بافت سنتی بیرجند جاذبه 
ای است که دیدن آن خالی از لطف نیست.  
این بنا با قسمت های مختلف ورودی، دهلیز، 
شاه نشین، حجره، ایوان و حمام سبک خاصی 
 از معماری قدیمی ایران را نشان می دهند .
ساخت  ابتدای  در  که  مدرسه  این  بنای 
،حسینیه بوده است توسط محمد ابراهیم خان 

علم ساخته شده است.

دو سینمای بهمن و فردوسی
 مکانی آرام برای  تماشای فیلم 

می  که  است  تفریحاتی  از  فیلم  تماشای 
توان با آن لحظات خوبی را کنار دوستان و 
آشنایان   ثبت کرد. بیرجند دارای دو سینمای 
فعال است. سینما بهمن در سال 1347 با نام 
پارس راه اندازی شد و سال 138۶ توسط 
حوزه هنری بازسازی و به بهمن تغییر نام داد 
و در بیرجند به سینما خانواده معروف است.از 
مهر 92 با مالکیت حوزه هنری به گروه رسته 
سینماهای بهمن سبز حوزه هنری پیوست. 
این سینما در خیابان منتظری قرار دارد و 
عالقه مندان می توانند عالوه بر تماشای 
فیلم های سینمایی در همایش ها و جشنواره 
ها از این مکان استفاده کنند.  سینما فردوسی 
هم در میدان امام خمینی)ره(  قرار دارد که در 
کنار آن بازار هم هست یعنی می توانید هم به 
بازار قدیمی بیرجند سری بزنید و بعد از خرید 

در این سینما به تماشای فیلم بنشینید.  

کافی شاپ خوب باید عطر 
و رایحه قهوه بدهد

در یک کافی شاپ خوب عطر و رایحه قهوه 
باید اولین چیزی باشد که در بدو ورود به 

استقبال شما می آید. اگر قهوه مرغوب باشد و 
تازه درست شده باشد، پیش از استفاده آسیاب 
شود و ماشین “اسپرسوساز” هم سالمت و 
به قاعده باشدعطر جادویی قهوه خودبه خود در 
فضا پخش می شود. البته به شرط این که بوی 
چیپس و روغن داغ مزاحمتی برای آن درست 
از دالیلی که دکوراسیون  نکند. در ضمن 
داخلی بیشتر کافی شاپ ها را از چوب می سازند 
این است که بوی قهوه را به خوبی در خود 

نگه می دارد.  بیرجند به خاطر دانشجویی 
بودن در سال های اخیر مملو از کافی شاپ 
 شده و در بیشتر خیابان ها و کوچه های شهر 
می توانید یک مکان دنج به نام کافی شاپ 
پیدا کنید. برخی از این کافی شاپ ها شب ها 
در شهر بیرجند می درخشند”کافه گپ” در 
بیرجند، یک کافه دنج و با حال، برای ساعت 
ها نشستن و قهوه خوردن و پاتوق اهالی هنر 
شهر هم هست. “کافه کاکائو” وقتی وارد این 
کافه می شوید  به تابلوهای شکالت نگاه 
نکنید،چون مبهوت شان می شوید و افسوس 
می خورید،  پس سریع به منو نگاه کنید و از 
خوراکی های خوشمزه اش سفارش بدهید و 
با تمام وجود لذت ببرید! “کافه الف”  کافه  ای 
دلباز و خوب است که خوراکی های متنوعی 
دارد و قهوه هایش خوب است. خسته از گشت 
بیرجند،  گردشگری  جاذبه های  در  گذار  و 
بزنید که  می توانید به “کافه دیدار” سری 
فضای امروزی دارد و قهوه هایش خوب است.

 غذاهای محلی بیرجند 
متنوع و خوشمزه

بیرجند متنوع و خوشمزه  غذاهای محلی 
بادمجان و کشک  هستند، مانند “قوروت 
هم  بیرجند  رستوران های  اما  ؛  ساالری” 
مانند بیشتر شهرهای ایران فهرستی از انواع 
کباب و جوجه ارائه می کنند. یاد اوری بهترین 
رستوران ها و پیتزا فروشی های  بیرجند را با  
“پیتزا پای”  آغاز می کنیم. جایی که پیتزاخورها 
را حتما راضی می کند. محیط رستوران پای 
چیدمان امروزی دارد و انواع پاستا، پیتزا و 
استیک در منوی آن دیده می شود. “آشکده و 
رستوران سنتی طوبا” در باغ و عمارت تاریخی 
را در کنار غذای  رحیم آباد چیدمان سنتی 
خوب و خوشمزه قرار داده است. “رستوران 
هتل جهانگردی” صبحانه های خوبی دارد. 
ناهار و شام هم باکیفیت و متنوع است. حتی  
اگر جای دیگری اقامت می کنید، می توانید 
برای صرف غذا به هتل جهانگردی بیرجند 
سری بزنید. می توانید برای میل کردن غذا به 
رستوران “هتل سپهر”  بروید که هر سه وعده  
صبحانه، ناهار و شام را با کیفیت قابل قبولی 
سرو می کند. ورزش دوستان می توانند از 
استخر این هتل هم استفاده کنند. “رستوران 
باز دارد و هم سالن.  شاندیز” هم فضایی 
انتخاب با شما است و می توانید بسته به دمای 
هوا و سلیقه ای که دارید، جای نشستن خود 
را انتخاب کنید. “هتل کوهستان” عالوه بر 
این که در مکان زیبایی واقع شده، هتل خوبی 
هم است. هتل کوهستان دو سالن رستوران 
و یک کافی شاپ دارد. رستوران در بام هتل 
قرار گرفته و 24 ساعته باز است. سفره خانه 
های بیرجند هم در داخل شهر و هم در 
خارج آن در منطقه گردشگری بند امیرشاه 
 فعال هستند که از مهمترین آنها می توان به
“شمس العماره”، “خانه بومگردی زاغ بور” 

باباحاجی اشاره کرد.

مجتمع گردشگری، تفریحی و 
صیادی شوکت آباد  

تفریحی  گردشگری،  مجتمع  قبل  مدتی 
حضور  با  بیرجند  آباد  شوکت  صیادی  و 
بهره  به  کشور  شیالت  سازمان  رئیس 
برداری رسید. این مجتمع شامل رستوران، 
کافی شاپ، دریاچه و صید تفریحی، قایق 
سواری، نشیمن های خانوادگی ومحل بازی 
کودکان است. این مکان به شهر نزدیک 

و روبروی دانشگاه بیرجند قرار دارد و آخر 
هفته های شادی را می توانید در آن تجربه 
کنید. همچنین با همت بخش خصوصی 
نخستین پیست سوارکاری بیرجند در منطقه 
گردشگری شوکت آباد بیرجند افتتاح شده 
است اگر عالقه مند به ورزش اسب سواری 

هستید این موقعیت را از دست ندهید. 
 

شهربازی جدید  به بیرجند می آید
جاوید شهردار بیرجند چندی قبل از افتتاح 
شهربازی در اراضی 450 هکتاری ارتش 
خبر داد. البته در  سال 85 شهربازی پارک 
خیابان صیاد شیرازی بیرجند مکان یابی 
شده و تا به االن در حال ارائه خدمات به 

شهروندان بیرجندی است.

خرید در بازار لذتی که نمی توان 
از آن گذشت

بازار بیرجند در بافت قدیمی شهر بیرجند  در 
خیابان جمهوری ساخته شده است و طی 
حفظ  را  خود  سنتی  بافت  متمادی  دوران 
کرده و با گذشت ایام و گرمی داد و ستد، 
همچنان فعال بوده و است. بازار بیرجند دارای 
کوچه هایی تنگ و در پاره ای از اماکن آن 
معماری سنتی قدیمی است که این معماری 
نشان از اصالت و قدمت دیرینه این بازار دارد. 
این بازار در قدیم االیام عرصه  خرید و فروش 
فرآورده های محلی مانند زعفران، گلیم، گیوه، 
گندم، جو، عدس، لوبیا، نخود، کتیرا و آنغوزه، 
ترنجبین، قارچ، توت خشک، برگه هلو و 
زردآلو نیز بوده است. همجواری این بازار با 
مرز کشورهای پاکستان، افغانستان و حتی 
هندوستان آن دوران باعث تبدیل این بازار به 
بازار شاخص منطقه و شرق کشور شد. در 
قدیم االیام جمعا 25 بازار یا بازارچه بزرگ و 

کوچک در بیرجند فعال بوده است

بازار موبایل  
ساکنان بیرجند این بازار را خوب می شناسند، 
را  سرتاسرش  که  نزاری  حکیم  خیابان 
فروشگاه های موبایل تشکیل می دهد  از 
این بازار می توانید  جدیدترین گوشی های 
هوشمند و لوازم جانبی موبایل را تهیه کنید 
و چنانچه موبایل شما مشکلی داشت آن را 
برطرف کنید. البته پاساژی هم که در میدان 
شهدا بیرجند قرار دارد، خدماتی در زمینه تعمیر 

و فروش موبایل و لوازم جانبی دارد. 

پارک های بیرجند مکانی 
برای  نوشیدن چای و گذراندن 

لحظات خوش
پارک ها از جمله مکان هایی است که می 
توان با خوردن چای در کنار عزیزان لحظات 
کویری  علیرغم  بیرجند  گذراند.  را  خوبی 
بودن در دل خود پارک های خوبی دارد. 
“پارک توحید” یکی از بزرگترین و زیباترین 
پارک های شهر بیرجند است و در خیابان 

مدرس قرار دارد. این پارک محل مناسبی 
برای گذرندان اوقات فراغت است. شما در 
به  کنید،  نیک  پیک  می توانید  پارک  این 
بسکتبال،  والیبال،  قبیل  از  ورزش هایی 
اسکیت و فوتبال بپردازید و همچنین ازآب 
نمای زیباو وموزیکال ان دیدن کنید. “پارک 
صیاد شیرازی”از جمله بوستان های شهری 
بیرجند به شمار می رود که در حاشیه بلوار 
شهید صیاد شیرازی قرار دارد. “پارک آزادی” 

به عنوان اولین پارک شهر بیرجند به شمار 
می رود که در محدوده خیابان جمهوری 
اسالمی قرار دارد و از درختانی کهنسال و 
فضایی زیبا برای تفریح برخوردار است.کاج 
های توپی این پارک در کشور کم نظیر 
است.“بوستان خانواده” از جمله پارک های 
شهر بیرجند است که در حاشیه خیابان شهید 
بهشتی ا قرار گرفته است. “پارک آزادگان”  
در تقاطع بلوار شهید محالتی واقع شده و از 
جمله بوستان های نزدیک به عمارت و باغ 
جهانی اکبریه به شمار می رود.“پارک جنگلی 
بیرجند” یکی از مکان های تفریحی استان 
است که در مجاورت مصالی المهدی)عج( 
قرار دارد؛ بهره برداری از پارک جنگلی بیرجند 
به  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  طرف  از 

شهرداری محول شده است.

موزه های بیرجند ویادمان 
مفاخر ملی گذشتگان

“موزه مشاهیر و مفاخر ملی بیرجند” در خانه  
تاریخی پردلی راه اندازی شده است. در این 
موزه مجموعه ای از زندگی نامه ها، اسناد و 
نسخ خطی، تألیفات، نشان های ملی، علمی 
و ادبی، لوح ها، عکس ها و لوازم شخصی 
بزرگان علمی و فرهنگی این خطه از ایران 
زمین، به نمایش گذاشته شده است. هدف از 
ایجاد این موزه، یادکردی از چهره های ماندگار 
و اندیشمندانی است که تمامی عمر خویش را 
صرف تحقیق و پژوهش برای تمام عصرها 
و نسل ها کرده اند.  “موزه مردم شناسی “ 
طبقه همکف عمارت اکبریه در باغ اکبریه  
قرار دارد، این موزه در طبقه همکف عمارت 
مرکزی اکبریه واقع شده که هدف اصلی 
از تشکیل آن عالوه بر پیوند نسل جوان با 
سنت ها و آداب گذشته، شناساندن و معرفی 
سنت ها و فرهنگ های بومی منطقه ای 
و شناخت ارزش های اقتصادی، اجتماعی، 
فنی و فرهنگی ابزار، اشیا و آداب و رسوم 
به مردمی ست که آنها رو به کار می گرفته 
و می گیرند. “موزه میراث پهلوانی بیرجند” 
زورخانه امیرعرب این موزه، اولین موزه میراث 
پهلوانی کشور بوده که در زمره آثار ملی کشور 
محسوب می شود. “گنجینه جنگ افزار موزه 
بیرجند” در باغ اکبریه قرار دارد. از بدو آفرینش 
آدم تا زمان حال همه انسان ها، برای زنده 
ماندن دست به ساخت سالح هایی برای 
دفاع و رفع ما یحتاج خود زده اند، از جمله 
تفنگ  تبر، شمشیرو  به ساخت  توان  می 
اشاره کرد. با گذشت زمان، در زمینه وسیله 
های جنگ افزار پیشرفت های چشمگیری  
انجام شده است. “موزه عروسک، فرهنگ و 
هنر” سومین موزه عروسک، فرهنگ و هنر 
کشور  در خانه فروتنی واقع شده و شامل 
بخش هایی از جمله مجموعه عروسک های 
مردم شناسی ساخته بانوان تاجمیر که زندگی 
مردم بلوچ ساکن در تاجمیر را به نمایش 
می گذارد. در این مکان زیبا هم بافت سنتی 

را به تماشا بنشینید هم این موزه منحصر به 
فرد را ببینید و از کافی شاپ این مجموعه هم 

نوشیدنی دلخواه بخورید. 

پینت بال  به رنگ هیجان!
های  بازی  دیگر  از  نیز  بال  پینت  بازی 
چندسال  از  بیرجند  در  که  است  گروهی 
قبل شروع به کار کرده و با استقبال مردم 
مواجه شده است.هرچند گمنام اما پرطرفدار 

و مهیج! به طوری که حتی می تواند میزبان 
خوبی برای تفریح گروه های خانوادگی باشد 
که در کنار هیجان باال و جذابیت، به خاطر 
لباس های ویژه اش امنیت خوبی نیز دارد. 
بازی رنگ های پینت بال نیز از دیگر وجه 

متمایز های این بازی گروهی است. 

اسب سواری؛ لمس زندگی
 در طبیعت

اگر به طبیعت و حیوانات نیز عالقه دارید ، 
مطمئنا باشگاه های اسب سواری بیرجند 
پیشنهادی مناسب برای شماست! در این 
باشگاه ها که بعضا آموزش نیز داده می شود ، 
می توانید به اسب سواری در محیطی مناسب 
بپردازید و برای لحظه ای هم که شده ، خود را 
جدای از فضای شهر و ماشین ها تصور کنید!

بازی های رومیزی ؛ گذر از دنیای 
واقعی به صفحات بازی!

بازی های  به  باید   ، باشد  که  نوبتی هم 
اخیر  سال  چند  در  که  دورهمی  و  جدید 
در شهر و حتی کشور فراگیر شده ، اشاره 
کرد. بازی های رومیزی جذاب و مهیج که 
شما را از دنیای واقعی دور و به بطن بازی 
می کشاند! همراه بازی ها سوار قطار شده 
، شهرها را طی می کنید و یا در نقش گروه 
های مافیایی ، به رقابت می پردازید! شاید 
هم در یکی از صفحه های بازی ، قدرت 
را  خود  استدالل  توان  و  اجتماعی  هوش 
به چالش بکشید! هرچند اینها تنها بخش 
کوچکی از دنیای بزرگ بازی های رومیزی 
است که خوشبختانه در بیرجند در کافه های  

گوناگون ، حرفه ای دنبال می شود!

بیلیارد، ورزشی هوشمند و جذاب
بیلیارد ،  از ورزش های حرفه ای است که در 
این چند ساله چه در بیرجند و چه در کشور 
 هم حرفه ای شده و هم طرفداران پرو پا 
بازی  است.لذت  کرده  پیدا  را  خود  قرص 
توانند  مبتدی ها هم می  را حتی  بیلیارد 
خود  حریف  با  جذابی  رقابت  و  بچشند 
به  حوزه  این  در  باشند.خوشبختانه  داشته 
خوبی  پیشرفت  بیرجند  مسئوالن،  همت 
داشته و سالن هایی در نقاط  گوناگون شهر 
پذیرای عالقه مندان است. اگر تا به حال 
هیچ اطالعاتی هم از بیلیارد نداشته اید ، باز 
هم پیشنهاد می کنیم با دوست خود سری 
به این سالن ها  بزنیدو با کمک حرفه ای 
ترها که بدون چشمداشت مقدمات کار را 
برای شما تشریح خواهند کرد ، جذابیت ها و 
لذت بازی را از نزدیک لمس کنید! ذکر این 
نکته هم ضروری است که بگوییم هوش و 
بررسی های هندسی در این بازی حرف اول 
را می زند. این وقتی جالب تر می شود که 
بدانید  بیشترمدال آوران این رشته ، محصل 
بهترین رشته های دانشگاهی خصوصا  در 

حوزه ریاضی و فیزیک هستند! 
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اگر از بی خوابی رنج می برید 
منیزیم استفاده کنید

عالئم  می تواند  منیزیم  مکمل های  مصرف 
بی خوابی را کاهش دهد. همچنین منیزیم به 
عنوان یک ماده معدنی ضد  استرس است که 

بدانید  باید  شود.  می  ماهیچه ها  آرامش  باعث 
که بسیاری از ما به اندازه کافی منیزیم مصرف 

نمی کنیم.
از غذا هایی که منیزیم باالیی دارند می توان به کلم، 

کدو و تخم آفتابگردان اشاره کرد.

بابونه برای کاهش اضطراب 
و استرس از بهترین انتخاب هاست

بابونه به مقدار قابل توجهی  مصرف درازمدت 
نشانه های اختالل اضطراب متوسط تا شدید را 
کاهش می دهد. از دیرباز از بابونه به عنوان یک 

درمان طبیعی و پیشگیری کننده از بیماری استفاده 
شده است. وقتی افراد دارای استرس و اضطراب به 
دنبال یک روش درمانی غیردارویی هستند، بابونه 
همیشه  از بهترین انتخاب هاست. برای تاثیر بهتر 

بابونه بگذارید ۵ تا ۱۰ دقیقه درون آب داغ بماند.

گالب از چین و چروک پوست 
و پیری جلوگیری می کند

گالب خالص از ترکیبات طبیعی است که در 
درمان مشکالت پوستی موثر واقع می شود. گالب 
در درمان آکنه موثر است، زیرا روغن های ضروری 

موجود در گل ُرز دارای خاصیت ضد میکروبی 
هستند. گالب به دلیل ترکیبات آنتی اکسیدانی 
مانند ویتامین C و E باعث کاهش چین و چروک 
پوست و جلوگیری از پیری آن می شود.همچنین 
استفاده از این ترکیب با شامپو برای مرطوب کردن 

مو ها بسیار موثر است.

ماست بدون چربی
 شیرین شده غذای سالمی نیست!

یک کاسه ماست بدون چربی میوه ای که شیرین 
شده اصال سالم نیست. در واقع اغلب ماست های 
فراوانی  قند  حاوی  دار شده  بدون چربی طعم 

هستند. چربی کمک می کند تا احساس سیری 
کنید، زیرا به زمان بیشتری برای گوارش نیاز دارد و 
ضمنا سبب ترشح هورمون سیری می شود. حذف 
چربی از محصوالت لبنی و افزودن قند، ارزش 
غذایی محصول را تغییر می دهد و ممکن است 
به اشتباه تصور کنید غذای سالمی مصرف کرده اید.

میوه می تواند بخشی 
از یک صبحانه مغذی باشد

یک  از  خوشمزه ای  بخش  می تواند  میوه 
حاوی  میوه ها  تمام  باشد.  مغذی  صبحانه ی 
ویتامین، پتاسیم و فیبر و میزان نسبتا کمی کالری 

هستند. یک پرتقال بزرگ بیش از ۱۰۰ درصد از 
نیاز روزانه به ویتامین C را تامین می کند. میوه 
سیر کننده نیز هست، زیرا محتوای فیبر و آب 
آن باالست. میوه را همراه با تخم مرغ، پنیر یا 
ماست یونانی به عنوان یک صبحانه کامل و 

مغذی مصرف کنید.

میزان زبری برس مسواک بسیار مهم است. شما نباید فشار زیاد به دندان های تان وارد کنید. مسواکی که 
برس زبر دارد، دندان های تان را بهتر و سریع تر تمیز نمی کند، بلکه به مینای دندان و لثه ها آسیب می زند. 
این باور اشتباه بسیار متداول است که مسواک هر چه زبرتر باشد بهتر پالک دندان را تمیز می کند. ضمنا 
با حرکات عمودی دندان ها را مسواک بزنید.سیگار روی تمام جنبه های سالمتی اثر می گذارد و دندان ها 
نیز جزو آن هستند. افراد سیگاری همیشه در معرض بیماری های لثه و عفونت های دندان قرار دارند. ضمنا 
سیگار کشیدن باعث تسریع تجمع پالک و جرم در خط لثه می شود.هیچ چیزی به اندازه آب خالص و 
طبیعی، سالم نیست. شما باید طی روز دست کم هشت لیوان آب بنوشید. نوشیدن آب باعث می شود 

پالک ها و آلودگی ها از دندان های تان پاک شده و مینای دندان تمیز بماند.

دارو های گیاهی و موادغذایی که لعاب دارند می توانند برای درمان یبوست مفید باشند چرا که آب را در خود 
 نگه می دارند و پس نمی دهند. کتیرا، تخم بالنگو، تخم قدومه شیرازی، تخم ریحان یا همان تخم شربتی، 
به دانه، آلو به خصوص آلو بخارا، اسفناج، ترنجبین مواد لعاب داری هستند که دسترسی به آن ها آسان است.

همه موارد گفته شده را می توان هم خود گیاه، هم دانه و هم لعابش را میل کرد. البته غیر از تخم به دانه که 
به دلیل داشتن سیا نور توصیه می شود که خودش به تنهایی مصرف نشود، به همین دلیل باید لعابش را بخورید. 
مواد نام برده شده برای افرادی که مدفوع سفت و خشک دارند، می توانند مفید باشند.دارو هایی که خاصیت 
گرمی دارند مثل میخک، زیره، زنجبیل، فلفل سیاه هندی به دلیل حرارتی که دارند، باعث می شوند آب مدفوع 

بخار و زودتر خشک شود؛ برای همین شخص دچار یبوست می شود. 

غذای لعاب دار فراموش نشود!همیشه از مسواک با برس نرم استفاده کنید

 با طعنه و کنایه زدن هیچ لطفی در حق کسی نمی کنید. 
اگر سعی کنید انتقادتان را در ایما و اشاره های مخفی نمایید 
و یا بدتر، آنقدر حاشیه بروید که اصل مطلب ُگم شود، فقط 
طرف مقابل تان را گیج می کنید یا مورد توهین قرار می دهید. 
در عوض سعی کنید بدون ترس و نگرانی، منظورتان را بیان 
کنید. مثال، اگر می بینید لباس یکی از کارمندان تان مناسب 
با جلسه ای که پیش رو دارید نیست، نگویید: »بیشتر آدم ها 
وقتی در چنین موقعیت هایی قرار می گیرند دوست دارند 

کامال حرفه ای و برازنده جلوه کنند«. 
در عوض بگویید: »من فکر می کنم لباس شما مناسب این 

مراسم نیست«. انتقاد و کالم تان را با نکاتی که در ادامه 
می گوییم قالب گیری کنید.

انتقاد تا حدودی تحقیرآمیز به نظر می رسد. چیز هایی مثل: 
تو این کار را درست انجام نمی دهی، واضح نیست، می تواند 
هر جنبه ای از کار را دربر بگیرد. مثال اگر فردی در حال 
کار کردن روی پروژه ای پیچیده است و شما می گویید: 
همه اش را اشتباه انجام دادی، او احساس بسیار بدی پیدا 
می کند. چون شما نه فقط تمام زحمات و تالش او را 
نفی کرده اید بلکه اشاره ای هم به مشکل یا ایرادی که 
به وجود آمده نکرده اید. در عوض سعی کنید تا جایی که 

ممکن است واضح و خاص حرف بزنید. بهتر است فقط 
به بیان خود مشکل بسنده کنید.شاید در ابتدا یک راهبرد 
ساده و آشکار به نظر برسد، اما شگفت زده می شوید اگر 
بدانید بیشتر افراد این شیوه را نادیده می گیرند. انتقاد کردن 
مستقیم از یک نفر همیشه احساس بد و ناخوشایندی به 
او می دهد و انگیزه و رغبتی برای تغییر مثبت در او ایجاد 
نمی کند. مثال می توانید بگویید: »مشتری که هفته گذشته 
به ما مراجعه کرده بود برای سفارش اقدامی نکرد، چون 

مکالمه ای که با هم داشتید او را قانع نکرده بود«.

چگونه انتقاد کنیم که مؤثر و محترمانه باشد؟

آیه روز

و بگو ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی دارد و نه خوار بوده که ]نیاز 
به[ دوستی داشته باشد و او را بسیار بزرگ شمار. )سوره اسرا/ آیه ۱۱۱(

سخن روز

من معتقدم موفقیت زمانی به دست می آید که یک قدم جلوتر برویم؛ یعنی ضمن استقبال از نامالیمات 
و سختی ها شکست را بخشی از زندگانی خود بدانیم. )جان ماکسول(
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موفقیت و انرژی

»نه« بگوید

 شکست، ضرورتی برای 
رسیدن به موفقیت است

بدون شک شکست یکی از اجزای جدایی ناپذیر 
برای دستیابی به موفقیت های بزرگ است، اما این 
مورد نیز کامال به نوع نگاه تان به رویداد ها بستگی 
خواهد داشت. به جای این که به شکست ها به 
چشم اشتباهات شخصی نگاه کنید که نباید هیچ 
وقت رخ می داد، بپذیرید که شکست موضوعی 
شخصی نیست و فقط شما در آن دخیل نبوده اید. 
و  شده  مواجه  شکست  با  شما  کاری  روش 
اشتباهاتی در طول مسیر کاری تان رخ داده، اما 
این به معنی این نیست که شما شکست خورده 
اید. اجازه ندهید که این سرزنش های ذهنی و 
افسوس ها چشم شما را روی درس هایی که باید از 

اتفاقات بیاموزید، ببندد.

گاهی به همسرتان “ نه” بگویید!

افراد  اوقات  خیلی  مشترک  زندگی  در 
به  رغبتی  هیچ  که  می کنند  کار هایی 
ایثار  را  اقدامات  این  خیلی ها  ندارند.  آن 
با  ندارم  »دوست  می دانند.از  همراهی  و 
دوستت رفت وآمد کنی« گرفته تا جمالتی از 
این دست، مواردی هستند که شریک زندگی 
ما نباید ما را به تبعیت از نظرش مجبور کند. 
خیلی اوقات افراد کار هایی می کنند که هیچ 

رغبتی به آن ندارند. 
مسائل  حل  و  مهم  سواالت  پاسخ  دریافت 
سالم  رابطه  یک  اساس  و  پایه  تقویت  به 
شما  شریک  است  ممکن  می کند.  کمک 
نقطه  به  اینکه  بدون  را  مسائل  بخواهد 
اتفاق  این  کنید.  رها  برسید  مشترک  نظر 
و  است  خطر  زنگ  سالم  رابطه  یک  برای 
چنین  یکدیگر  از  از طرفین  هیچ یک  نباید 
تقاضایی داشته باشند. بسیاری از مشکالت 
از طرفین  یکی  که  جایی شروع می شود  از 
سعی در تغییر دادن دیگری دارد. به همین 
علت روانشناسان ازدواج توصیه می کنند که 
در پی تغییر دیگری نباشید و فکر تغییر کلی 
را از سرتان بیرون کنید. شما می خواهید یک 
لیوان نوشابه میل کنید و اهدافی از تناسب 
شما  شریک  اگر  دارید،  سالمت  و  اندام 
نکند  همراهی  شما  با  آن  مورد  در  بخواهد 
و شما را مجبور به خوردن بیشتر بکند، کار 
شما سخت تر می شود. اهداف شریک خود را 
از  تخطی  به  مجبور  را  او  و  نکنیم  تضعیف 

اهدافش نکنیم.
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پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  ۰۹۱۵۱۶۳۵۸۶۰ - کرباسچی

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

۰۹۱۵۵۶۰۸۹۰7 - ۰۹۱۵۶7۰۶۵۳۸

به یک فروشنده آقا با سابقه 
کار در پوشاک مردانه در خیابان 

مدرس تمام وقت با حقوق 
ثابت و پورسانت نیازمندیم.   

۰۹۱۵۵۶۲۲۳۱۸

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

۰۹۱۵۱۶۳۲۱۵۰

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

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

  شهـرام  مداحـی    3647  363  0915

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 

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مطرب
۱4:۳۰۱۸:۰۰۲۰:۰۰شروع سانس

هزارتو
۱۶:۱۵۲۱:4۵شروع سانس

۳۲4۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳7۰۱4-۰۹۱۵7۰۶۳۲۲۰ - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

0915   866   8002 
برگ سبز خودرو رانا تیپ TU5 به شماره 

پالک ۹۶۸ ج ۱7 ایران ۵۲ به نام علی نظری 
به شماره ملی ۰۶۵۳۲۸۹۵۲۹ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مسافران جاده ای قربانی مرگ خاموش
زوج جوانی که شب گذشته در 10 کیلومتری نهبندان چادر زدند در اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند. به گزارش 
صداوسیما،  معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گفت: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر گازگرفتگی 
مسافران جاده ای در مسجد حضرت ابوالفضل)ع( نهبندان، بالفاصله نیروهای امدادی و کارشناسان پلیس به محل حادثه 
اعزام شدند. سرهنگ حیدری افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند زوجی جوان با چادر زدن در مسجد 
ابوالفضل)ع( واقع در 10 کیلومتری نهبندان قصد استراحت داشته و با روشن کردن پیک نیک قصد گرم کردن چادر را داشتند 
که بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داده اند.حیدری با بیان اینکه اعالم علت دقیق حادثه منوط به نظریه پزشکی قانونی 
است، افزود: با حضور مقام قضائی پرونده ای در این خصوص تشکیل شد و اجساد زوج 24 و 23 ساله به سردخانه منتقل شد.

هشدار پلیس فتا به شهروندان در باره سهمیه بندی بنزین
صداوسیما- پلیس فتای استان در خصوص کالهبرداری تبهکاران سایبری در خصوص واگذاری بسته حمایتی معیشتی 
دولت به شهروندان هشدار داد.رئیس پلیس فتا گفت: با توجه  به اجرایی شدن سهمیه بندی سوخت و واگذاری بسته حمایتی 
معیشتی به شهروندان، احتمال وقوع جرایم جعل و کالهبرداری در این خصوص از سوی تبهکاران سایبری قابل پیش بینی 
است.سرهنگ محمد پور افزود: هرگونه تماس تلفنی یا دریافت پیامک مبنی بر واگذاری بسته حمایتی معیشتی به مردم که 
درخواست می کند شهروندان برای واریز وجه به دستگاه خود پرداز مراجعه  کنند، با هر عنوانی کالهبرداری است و قطعاً بهانه 
ای برای سرقت موجودی و اطالعات کارت بانکی خواهد بود.وی گفت: شهروندان برای واریز وجه الزم نیست به دستگاه های 
خودپرداز مراجعه کنند و در صورت تماس افراد ناشناس قبل از هراقدامی با پلیس از طریق تلفن 110 و 21823102 مشورت کنند.
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تحویل ۱۷۵۰ کارت سوخت به مالکان خودرو در استان

مهر- مدیرکل پست از تحویل یک هزار و ۷۵0 کارت سوخت به مالکان خودرو از روز جمعه تاکنون خبر داد.  الهامی یادآور شد: برای تحویل این کارت ها در باجه پستی مالکان خودرو باید به 
همراه  کارت ملی و یا یک کارت شناسایی معتبر و همچنین اصل یکی از مدارک خودرو مراجعه کنند. وی با بیان اینکه برای تحویل کارت های سوخت هیچ مبلغی از سوی پست دریافت نمی 

شود، بیان کرد: فقط برای کارت های سوخت خودروهای نوشماره مبلغ 10 هزار تومان دریافت می شود که آن هم مربوط به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است.

اختصاص ۷ میلیارد تومان 
برای 8۱ طرح اشتغالزایی

صداوسیما- صندوق کارآفرینی امید خراسان 
جنوبی، ۷ میلیارد تومان برای اجرای 81 طرح 
اشتغالزایی در استان اختصاص داد. مدیرعامل 
صندوق کارآفرینی امید استان گفت: در نشست 
طرح   191 پرونده  صندوق،  این  مسئوالن 
اشتغالزایی بررسی که 81 طرح مصوب شد. زنگنه 
افزود: برای اجرای این 81 طرح، ۷ میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد سود 4 درصد 
اختصاص یافت که پرداخت آن آغاز شده است. 

تعلق۲ بسته تشویقی
برای اشتغال مددجویان 

ایرنا - معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
امام خمینی )ره( گفت: 2 بسته تشویقی برای 
اشتغال مددجویان کمیته امداد به مراکز کاریابی و 
کارفرمایانی تعلق می گیرد که می توان از مزایای 
آن استفاده کرد. حسینی افزود: از ابتدای امسال 
148 نفر به واسطه کاریابی شاغل شدند که 
کمیته امداد استان تعهد دارد به مدت 2 سال در 
صورتی که حقوق قانون کار به مددجو تعلق گیرد 
حق بیمه او را پرداخت کند.وی اظهار کرد: بسته 
تشویقی دیگری برای کارفرمایان است که این 
نهاد ۵0 میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه 
به ازای به کارگیری هر فرزند مددجو، پرداخت 
می کند.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
امام خمینی )ره( گفت: در روستاها و نقاطی که 
ضریب محرومیت باال است هر 2 بسته تشویقی 
با هم برای اشتغال مددجویان تعلق می گیرد. 

کمبود بهورز دراستان

ایسنا- مدیر بهداشت و درمان با بیان اینکه  31۵ 
خانه بهداشت شهری و روستایی در استان فعال 
است، گفت: 42۵ بهورز شاغل در مراکز بهداشت 
استان مشغول به کار هستند و طبق برنامه های 
بهداشت و درمان  امسال 23 نفر کمبود بهورز 
داریم. امیرآبادیزاده اظهار کرد: هم اکنون 100 
بهورز در بیرجند، قاین، فردوس و طبس مشغول 
گذراندن دوره دو ساله بهورزی برای فعالیت 
در مناطق روستایی و شهری استان هستند.

افزایش 8 برابری واردات 
خراسان جنوبی

هشت  رشد  از  صمت  سازمان  مهر-رئیس 
برابری واردات استان در سال جاری خبر داد 
و گفت: در سال گذشته کل واردات استان از 
محل بازارچه ها و گمرکات 3.۵ میلیون دالر 
بود که امسال به 2۷ میلیون دالر افزایش یافته 
است. شهرکی اظهار کرد: در بخش تجارت 
سیاست حمایتی در سه حوزه در استان اجرا می 
شود. وی با بیان اینکه از ابتدای سال جدید ۵9 
فقره کارت پیله وری در استان صادر و ۵۶ فقره 
نیز تمدید شده است، بیان کرد: این رشد نشان 
می دهد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور 
مرزنشینان در حوزه تأمین کاالهای مورد نیاز 

کشور صادرات فعال تر شده اند. 

درمان ۱۱8 زوج نابارور در مرکز 
درمان ناباروری خراسان جنوبی

صداوسیما- تاکنون 118 زوج نابارور در مرکز 
و  درمان  جنوبی  خراسان  ناباروری  درمان 
صاحب فرزند شدند. رئیس مرکز بیماریهای 
ناباروری  درمان  مرکز  گفت:  استان  خاص 
استان از سال 9۶ راه اندازی شده که تاکنون 
هزار و ۷2۶ زوج نابارور به آن مراجعه کرده 
اند و با تشکیل پرونده برای آنها و پیگیری 
درمانشان، تا کنون ۵8 زوج صاحب فرزند شدند 
و بیش از ۶0 زوج  هم در انتظار تولد نوزادشان 
 IUI هستند.دهقانی افزود: این زوج ها با روش
درمان و صاحب فرزند شدند. وی با بیان اینکه 
بسته حمایتی دولت از زوج های نابارور افزایش 
یافته است، گفت: 8۵ درصد هزینه ها را دولت 
و مابقی را زوج ها پرداخت می کنند و برای 
افراد زیر پوشش کمیته امداد و بیمه برکت هم 

تمامی خدمات ارائه شده رایگان است.
آخرین وضع جاده »بیرجند- قاین«

فارس- مدیرکل راه و شهرسازی در خصوص 
آخرین وضع جاده بیرجند- قاین، گفت:  چهار 
پیمانکار برای این پروژه مشغول به کار بوده و 
پروژه فعال شده است.جعفری با بیان اینکه از 
۵0 کیلومتر باقی مانده، شش کیلومتر در محدوده 
حوزه استحفاظی بیرجند است که تا پایان آذر 
آسفالت خواهد شد، افزود: چهار کیلومتر نیز در 
محدوده حوزه استحفاظی قاین آسفالت شده که 
به زودی زیر بار ترافیک خواهد رفت. وی با اشاره 
به اینکه پنج کیلومتر دیگر مسیر نیز زیرسازی 
بتن آن طی سه ماه آینده انجام خواهد شد، بیان 
داشت: در مجموع از ۵0 کیلومتر باقی مانده 10 

کیلومتر آسفالت و آماده بهره برداری است.
اخبار کوتاه

*برگزیدگان جشنواره قرآن وعترت دانشگاهیان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

بیرجند تجلیل شدند.
*143 کالس درس در استان تا اواسط ماه آینده 
به سیستم گرمایش مرکزی مجهز می شوند.
در  فردوس  شهرستان  برتر  آموزان  *دانش 
مسابقات ملی کتاب و کتابخوانی تجلیل شدند.

به  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  مناسبت  *به 
کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان های 

بیرجند کتاب اهدا شد.
*راه اندازی تعاونی های دانش بنیان در خراسان 

جنوبی برای ۶2 نفر اشتغال ایجاد کرده است.
*مدیرکل دامپزشکی استان  گفت: شش هزار 
و 994 کیلوگرم فرآورده خام دامی در هفت ماهه 
امسال معدوم و از چرخه مصرف خارج شده است.
با  غواصی  و  غریق  نجات  هیئت  *رئیس 
اشاره به 410 منجی غریق کارت دار استان، 
گفت: 210 نفر از منجیان در 19 استخر شنای 

سرپوشیده شهرستانی مشغول فعالیت هستند.

گروه خبر- نماینده ولی فقیه با تأکید بر اینکه 
تاثیرگذاری حلقه های صالحین و تفکر بسیج 
در جامعه نیازمند طرح و برنامه است، گفت: 
تفکر  و  صالحین  حلقه های  پویایی  برای 
بسیج باید سه اصل رشد عقالنی و علمی، 
شود. رعایت  تأثیرگذاری  و  عملی  سیستم 
آیت ا... عبادی روز گذشته در نشست با ائمه 
جمعه و اساتید صالحین، با تأکید بر اینکه 

تاثیرگذاری حلقه های صالحین و تفکر بسیج 
در جامعه نیازمند طرح و برنامه است، تصریح 
کرد: در پیچ و خم شرایط آخرالزمانی بسیاری 
از جریانات و مسائل خواهد بود که اگر آن را 

بشناسیم غافلگیر نشده و آسیب نمی بینیم.
الرضای  انصار  سپاه  فرمانده  قاسمی  سردار 
استان نیز گفت: هم اکنون ۶ هزار و 100 
حلقه صالحین در استان وجود دارد  که فعالیت 

هایی در زمینه های تربیتی ، آموزشی، عقیدتی، 
جهادی و ورزشی انجام می دهند.

دفتر  مدیر  رحیم آبادی،  حجت االسالم 
نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
استان با اشاره به فعالیت بیش از شش هزار 
حلقه صالحین با احتساب بسیج اقشار در استان، 
عنوان کرد: بیش از چهار هزار حلقه صالحین 
در مساجد حضور دارند که از این تعداد سه 

هزار حلقه صالحین کودک و نوجوان هستند.
مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری 
ائمه جمعه استان لزوم استفاده حداکثری از 
مطرح  بسیج،  صالحین  حلقه های  ظرفیت 
کرد: حلقه های صالحین از کارهای برجسته 
است که باید رشد و گسترش یابد چراکه کار 
فرهنگی و تربیتی در این شرایط آخرالزمانی 
است.  جهادی  و  مضاعف  تالش  نیازمند 

ایرنا - معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا 
)ع( خراسان جنوبی گفت: 2 هزار و ۶۵0 برنامه 
به مناسبت هفته بسیج در سراسر استان اجرا 
می شود که از این تعداد 40 برنامه به صورت 
محوری و همزمان برگزار خواهد شد. سرهنگ 
امسال  بسیج  هفته  افزود:  برات زاده  پاسدار 
همزمان با چهل سالگی این نهاد عظیم است 

که با شعار محوری 40 سال خدمت، جهاد و 
شهادت برگزار خواهد شد.وی بیان کرد: اولین 
روز هفته بسیج همزمان با 30 آبان با نام بسیج، 
مقاومت و ایثار نام دارد و اخالق و معنویت، 
علم و فناوری، سبک زندگی ایرانی اسالمی، 
فرهنگ و بصیرت و بسیج دفاع و امنیت به 
شده  نامگذاری  هفته  این  روزهای  عنوان 

است. وی دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، 
غبارروبی مزار شهدا، اعزام 2 روزه گروه های 
جهادی به مناطق محروم با محوریت ساخت 
رسانه ای،  فاخر  آثار  از  رونمایی  مسکن، 
برپایی میز خدمت، همایش انقالبیون جوان 
از  را  فناوری  و  علم  جهادگران  جشنواره  و 
مهمترین برنامه های هفته بسیج ذکر کرد. وی 

جشنواره غذای سالم، برگزاری نشست های 
بصیرتی، تکریم پیشکسوتان بسیج، گردهمایی 
دیگر  از  را  مجازی  فضای  فعاالن  بزرگ 
برنامه های این هفته برشمرد. برات زاده  با بیان 
اینکه 40 یادواره شهدا در سطح پایگاه های 
مقاومت بسیج محالت استان برگزار خواهد 
شد اظهار کرد: یادواره شهدای عشایر استان 

مهمترین  از  زیرکوه  مرزی  شهرستان  در 
از  بود. وی  بسیج خواهد  یادواره های هفته 
برگزاری رزمایش شکوه، اقتدار و مقاومت با 
حضور 10 هزار بسیجی در مرکز استان خبر 
داد و گفت: نمایشگاه دستاوردهای بسیج در 
40 غرفه و محورهای مختلف همزمان با هفته 

بسیج به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار در نشست ستاد تنظیم بازار: افزایش 
قیمت کاالها و خدمات به بهانه اصالح قیمت 
بنزین ممنوع است. به گزارش صداوسیما، 
استاندار دیروز در نشست ستاد تنظیم بازار 
استان با تاکید بر تشدید نظارت ها بر بازار 
خواستار افزایش تیم های بازرسی و نظارت 
مستمر بر بازار، کاالها و خدمات شد.معتمدیان 
افزود: سامانه 124 رسیدگی به شکایات مردمی 
باید از ساعت 8 صبح تا 22 مداوم پاسخگوی 
مردم باشد و تیم های رسیدگی به شکایات 
مردمی در 4 نقطه شهر بیرجند و حداقل یک 
نقطه از هر شهرستان مستقر شوند.وی تاکید 

کرد برای جلوگیری از سوء استفاده ها، انبار ها، 
فروشگاهها و مغازه ها در صورتی که موجودی 
کاالهایشان را عرضه نکنند، باید بازرسی شوند.
استاندار همچنین گفت: تعزیرات حکومتی هم 
سرعت رسیدگی به پرونده های متخلفان را 
افزایش دهد. رئیس سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان نیز گفت: پس از اصالح قیمت 
بنزین گزارشات مردمی به سامانه 124 با 400 
فقره تماس،4 برابر افزایش پیدا کرده است.
شهرکی با بیان اینکه از 2۵ آبان ماه تاکنون 
21 پرونده در خصوص افزایش قیمت کاالها 
ایجاد شده است افزود: نگرانی ایجاد شده بیشتر 

درخصوص افزایش کرایه های حمل و نقل 
است و همچنین افزایش قیمت گوجه فرنگی 
داده  رخ  سرمازدگی  علت  به  مدت  این  در 
است و ارتباطی با قیمت بنزین ندارد.وی در 
بحث افزایش کرایه های بین شهری با بیان 
اینکه هیچ توجیهی قابل قبول نیست گفت: 
تاکسی هایی که پیمایشی نداشته باشند نباید 
از سهمیه ی بنزین تعیین شده استفاده کنند 
و با این موضوع برخورد جدی صورت خواهد 
گرفت.معاون بازرسی سازمان صمت استان 
نیز گفت: اولویت نظارت در این چند روز با 
کاالهای پرمصرف درحال انجام است و 1۵ 

تیم در دو شیفت صبح و عصر کار نظارت را 
بر عهده دارند.

تهوری افزود: امروز افزایش  20 تا300 تومانی 
تخم مرغ را در مراکز توزیع شاهد بودیم که 
سریعا پیگیری های الزم انجام شد و قیمت 
به روال قبل برگشت و با متخلفان برخورد شد.

وی گفت: بیشترین تماس های دریافتی از 
سامانه 124 مرتبط با افزایش قیمت در حمل و 
نقل و صیفی جات است.مردانی مدیر شرکت 
پخش فراورده های نفتی استان نیز گفت:هیچ 
کمبودی در تامین سوخت نداریم و هم اکنون 

در بهترین وضع موجود هستیم.

افزایش تاثیرگذاری تفکر بسیج در جامعه، نیازمند طرح و برنامه

۲هزارو۶۵۰برنامههفتهبسیجدراستاناجرامیشود

افزایش قیمت کاالها و خدمات به بهانه اصالح قیمت بنزین، ممنوع
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بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی ۳۰ هـزار تومـان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
مستند به مواد ۱۲۱و ۱۲۲ - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ششدانگ امالک مشروحه ذیل: ۱- ششدانگ یک باب منزل دارای پالک ثبتی شماره یکصد و سی و هشت فرعی از یکهزار و چهارصد و بیست و هفت اصلی )۱۳۸ فرعی از ۱۴۲۷- اصلی( بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند، خیابان مدرس، مدرس ۲ )مجاور موسسه خوارزمی، انتهای کوچه بن بست( ملکی آقای ابراهیم علی آبادی 
فرزند غالم به شماره ملی ۰۶۵۲۴۴۷۵۰۳ که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۴۶۰۲۳ صفحه ۱۴ دفتر جلد ۳۰۰ به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، با حدود اربعه ذیل: شماال به طول ۱۲/۱۰ متر درب و دیواریست به خیابان، شرقا اول به طول ۳۰/۳۰ متر دیواریست به پالک ۱۲۹ فرعی دوم به طول ۰/۹۰ متر دیوار به دیوار پالک ۱۵۱ فرعی جنوبا اول به طول ۱۲ متر دیوار به دیوار پالک ۱۵۲ فرعی دوم به 

طول ۰/۲۰ متر دیوار به دیوار پالک ۷ فرعی غربا به طول ۳۰/۶۳ متر دیواریست اشتراکی با پالک ۱۳۷ فرعی از ۱۴۲۷- اصلی )فاقد حقوق ارتفاقی( ۲- ششدانگ یک دربند مغازه دارای پالک ثبتی شماره هفت هزار و سیصد و هفتاد و چهار فرعی از دویست و چهل و نه اصلی )۷۳۷۴ فرعی از ۲۴۹- اصلی( بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند، پاسداران، بین پاسداران ۹ و ۱۱ ملکی آقای ابراهیم علی آبادی فرزند غالم به شماره 
ملی ۰۶۵۲۴۴۷۵۰۳ که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۴۲۲۰۳ صفحه ۸۰ دفتر جلد ۲۷۱ به نام وی صادر و تسلیم گردیده است با حدود چهارگانه ذیل: شماال به طول ۱۲ متر دیوار به دیوار اشتراکی با پالک ۷۳۷۳ فرعی، شرقا به طول ۱۰/۱۰ متر درب و دیواریست به خیابان، جنوبا به طول ۱۲ متر دیواریست اشتراکی با پالک باقیمانده ۸۰۰ فرعی، غربا به طول ۱۰/۱۰ متر دیوار به دیوار پالک ۷۹۷ فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی(

۳- ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی شماره هفتصد و سی و چهار فرعی از دویست و چهل و نه اصلی )۷۳۴ فرعی از ۲۴۹- اصلی( بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند، خیابان مدرس،  مدرس ۳۲ قطعه شمالی به پالک ۶۵ ملکی خانم مینا کاهنی فرزند رمضان به شماره ملی ۰۶۵۱۷۴۴۰۳۲ که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۴۷۲۴۷ صفحه ۹۸ دفتر جلد ۳۰۹ به نام وی صادر و تسلیم گردیده است با حدود اربعه 
بدین شرح: شماال پی دیواریست به طول ۱۲متر به زمین ۷۳۳ فرعی، شرقا به طول ۳۰ متر پی دیواریست به زمین ۷۲۵ فرعی، جنوبا به طول ۱۲ متر پی دیواریست به خیابان احداثی، غربا به طول ۳۰ متر پی دیواریست به باقیمانده زمین ۱۷ فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( که برابر سند رهنی شماره ۸۵۰۹۵- ۱۳۸۸/۶/۵ و اسناد متمم شماره های ۹۳۹۴۰- ۱۳۹۱/۹/۸ و ۹۵۲۱۷-۱۳۹۲/۷/۱۴ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی 
شماره ۲ بیرجند در قبال مبلغ سی میلیارد و چهارصد و هفتاد و چهار میلیون ریال )۳۰/۴۷۴/۰۰۰/۰۰۰( به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۹۳۸۷ ثبت شده به شماره ۱۲۰۴ ثبت شرکت های بیرجند با مدیریت و امضای آقای علیرضا گنجی )مدیرعامل( و آقای ابراهیم علی آبادی )رئیس هیئت مدیره( برای مدت ۱۰ سال در رهن بانک 
ملی شعبه مرکزی بیرجند قرار گرفته است، چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند فوق به تعهدات خویش عمل ننموده اند،  بانک مذکور به عنوان مرتهن مستند به ماده ۳۴- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول مبلغ ۴۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طلب خویش شامل مبلغ ۱۷/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب و مبلغ ۲۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ به انضمام 
جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه شرکت متعهد و راهنین با مشخصات فوق را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹۶۰۱۴۰۰ 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 و راهنین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی امالک مورد رهن 
 اقدام و ضمن رسیدگی به اعتراضات واصله برابر نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۸۰۰۷۵۴۴- ۹۸/۷/۳ امالک مورد وثیقه با مشخصات ذیل: ۱- ششدانگ پالک ثبتی ۱۳۸ فرعی از ۱۴۲۷ - اصلی بخش ۲ بیرجند به صورت ساختمان مشتمل بر شش طبقه )زیرزمین، همکف، اول،دوم، سوم، چهارم و خرپشته( با نوع سازه اسکلت فلزی  و سقف بتنی با مهاربند جانبی اجرا شده است. با 
عرصه ای به مساحت ۳۷۵/۶۰ مترمربع و اعیان نیز در مجموع شش طبقه حدودا ۱۲۲۱/۵۴مترمربع )زیرزمین ۱۹۵/۶۵ مترمربع، طبقه همکف ۱۹۵/۶۵ مترمربع و طبقه اول و دوم و سوم و چهارم ۲۰۲/۹۱ مترمربع و خرپشته ۱۸/۶۰ مترمربع( می باشد. عرصه ملک دارای کاربری مسکونی و مساحت ۳۷/۶۵ مترمربع آن کاربری تجاری دارد. ساختمان در زیرزمین به صورت پارکینگ به همراه نمازخانه )نمایشگاه عکس شهدا( 
 و در طبقه همکف دارای کریدور ورودی و همچنین در ضلع جنوب دارای ۵۰ مترمربع ساختمان با نوع سازه دیوار باربر و سقف طاق ضربی و فاقد کالف )افقی- عمودی( که بدون پروانه ساختمانی احداث شده و برای استراحتگاه سربازان مورد استفاده می باشد. طبقات اول و دوم و سوم و چهارم هر کدام دارای دو واحد به صورت شرقی - غربی که هر واحد دارای دو خواب و هال با کف سرامیک و دیوارها گچ و آشپزخانه 
 و سرویس بهداشتی و حمام با کف سرامیک و دیوارها کاشی است، سیستم سرمایش واحدها اسپیلت و گرمایش پکیج و رادیاتور، ساختمان دارای یک انشعاب آب، ۹ انشعاب برق )انشعاب برق آسانسور سه فاز می باشد(،  هشت انشعاب گاز که در حال حاضر ۸۰ مترمربع از عرصه به صورت تجاری استفاده می گردد. نمای شمالی ساختمان آلومینیوم و نمای جنوبی ساختمان )ضلع داخل حیاط( گرانولیت و تمام مجموعه 
 در تصرف و اجاره عادی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان خراسان جنوبی می باشد به مبلغ ۳۰/۴۸۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال )عرصه ملک مبلغ ۱۲/۵۰۷/۴۸۰/۰۰۰ریال و ارزش تجاری ملک مبلغ ۲/۷۰۴/۳۲۰/۰۰۰ ریال و ارزش اعیانی با احتساب انشعابات و اشتراکات منصوبه به مبلغ ۱۵/۲۶۹/۲۵۰/۰۰۰ ریال( ارزیابی گردیده است. ۲- ششدانگ پالک ثبتی ۷۳۷۴ فرعی از ۲۴۹- اصلی بخش ۲ بیرجند 
در سه طبقه )زیر زمین، همکف و اول( با اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی فاقد مهاربند جانبی با عرصه ای به مساحت ۱۲۱ مترمربع و اعیان در مجموع سه طبقه حدودا ۳۶۹ مترمربع )زیرزمین ۱۲۰ مترمربع،  طبقه همکف ۱۲۴/۵ مترمربع و طبقه اول ۱۲۴/۵ مترمربع( می باشد. ساختمان دارای کاربری مسکونی بوده و به صورت تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. زیرزمین به صورت انبار لوله و طبقه همکف دفتر فروش لوله 
و اتصاالت بوده و طبقه اول دفتر نمایندگی بیمه دانا می باشد. همچنین ساختمان در طبقه زیرزمین و همکف فاقد انشعاب آب و دارای سه انشعاب برق )یک انشعاب سه فاز و دو انشعاب تک فاز( و دارای یک انشعاب گاز و طبقه اول نیز دارای انشعاب آب، برق و گاز هر کدام یک اشتراک و در مجموع کل ساختمان دارای پنج خط تلفن است. طبقه زیرزمین و همکف در تصرف و اختیار مالک و طبقه اول در تصرف مستاجر قرار 
دارد. زیر زمین و همکف با دیوارهای سیمانی و کف موزاییک و طبقه اول با کف پوش دیواری و کف سرامیک، سیستم سرمایش در طبقه اول اسپیلت و گرمایش پکیج و رادیاتور و طبقه زیرزمین و همکف فاقد سیستم سرمایش و گرمایش می باشد. نمای ساختمان نیز به صورت سیمانی اجرا شده است که عرصه و اعیان به مبلغ ۱۰/۲۶۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال )عرصه ملک مبلغ ۷/۸۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اعیان مبلغ ۲۳/۹۸۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال( ارزیابی گردیده است.۳- ششدانگ پالک ثبتی ۷۳۴ فرعی از ۱۷ فرعی از ۲۴۹- اصلی بخش ۲ بیرجند به صورت ساختمان مشتمل بر طبقات همکف، اول، دوم ، سوم، چهارم که طبقه سوم و چهارم به صورت دوبلکس اجرا شده است بعالوه یک سوئیت به مساحت ۵۳ مترمربع بر روی بام احداث شده است. نوع سازه اسکلت فلزی و سقف بتنی با مهاربند جانبی اجرا گردیده است. عرصه به مساحت ۳۶۰ مترمربع و اعیان 
در مجموع به مساحت حدودا ۱۱۳۸ مترمربع )طبقه همکف، اول و دوم هرکدام ۲۱۷ مترمربع و طبقه سوم و چهارم به صورت دوبلکس با مساحت ۴۳۴ مترمربع و سوئیت پشت بام ۵۳ مترمربع( دارای کاربری مسکونی می باشد. ساختمان در طبقه همکف مشتمل بر یک سوئیت و پارکینگ، راه پله و سونا و جکوزی به صورت نیمه ساز دارای لوله کشی و فاقد کاشی و سرامیک و نازک کاری می باشد. طبقه اول و دوم نیز به 
صورت دو واحد جداگانه با سه خواب و هال و آشپزخانه با کف سرامیک و پارکت، دیوارها و سقف گچ می باشد. واحدها عالوه بر حمام و سرویس بهداشتی دارای یک اتاق خواب به صورت مستر)دارای حمام و سرویس بهداشتی جداگانه( می باشد. طبقه سوم و چهارم نیز به صورت یک واحد دوبلکس با کف پارکت و سرامیک و دیوارها و سقف گچ می باشد. سوئیت پشت بام نیز با مصالح سبک اجرا شده است. سیستم سرمایش 
 واحدها اسپیلت و گرمایش پکیج و رادیاتور می باشد. ساختمان دارای ۵ انشعاب آب، ۵ انشعاب برق،  ۵ انشعاب گاز و ۵ خط تلفن است. نمای ساختمان به صورت رومی و کف حیاط سنگ فرش است. واحد مسکونی طبقه همکف و اول و دوم در تصرف مستاجر و طبقات سوم و چهارم )دوبلکس( و سوئیت پشت بام در تصرف و اختیار مالک می باشد. ارزش عرصه و اعیان مجموعا به مبلغ ۳۳/۳۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال )عرصه 
 به مبلغ ۱۵/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اعیان با احتساب انشعابات و اشتراکات منصوبه به مبلغ ۱۸/۲۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال( ارزیابی شده است، با توجه به قطعیت ارزیابی به درخواست بانک ملی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۴ 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 در وقت مقرر با ارائه چک تضمین شده به مبلغ پایه

 در مزایده شرکت نمایند. برابر گواهی بانک بستانکار طی جوابیه شماره ۹۸/۷/۱۳ - ۷۶۴۱۸۲ /۹۸/۹۰۱۱/۱ امالک مورد رهن فاقد بیمه می باشد و محاسبه سود و خسارت تاخیر به استناد تبصره ذیل ماده ۴ - آیین نامه اجرا از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است 
 پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و  مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰- آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقیت بانک ملی 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: ۹۸/۸/۲۸                   غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

ابتدایـی تا دکتـرا
درسی - کمک درسی ketab_Aseman98 @خریـد و فروش کتب دسـت دو
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نوبخت: ماهیانه 3 پرداخت
 به خانوار ها انجام می شود  

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تالش 
ما این است در طول ماه سه پرداخت داشته 
باشیم یکی پرداخت یارانه نقدی است که 
انجام می شود، دوم پرداخت یارانه معیشتی و 
سوم پرداخت حقوق است. نوبخت گفت: در 
تالشیم هر ۱۰ روز، یک پرداخت به خانوار ها 
برایشان  مصرف  مدیریت  تا  باشیم  داشته 
آسان شود. عالوه بر ۸۰ هزار میلیارد تومان 
پرداخت نقدی یارانه در سال آینده، ۱۵ هزار 
و ۴۰۰ میلیارد تومان برای کاهش فقر که 
است،  دوازدهم  دولت  سیاست های  جزو 

صرف خواهیم کرد.

وزیر راه: بلیت هواپیما
 گران نمی شود  

ایسنا- وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به 
اینکه احدی اجازه ندارد که در پی افزایش 
قیمت بنزین قیمت مسکن را افزایش دهد، 

گفت: هزینه هواپیماها نیز گران نمی شود.

نیم سکه ارزان شد  

هر قطعه نیم سکه با کاهش ۱۰ هزار تومانی 
به ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید.

تشکیل بیش از هزار پرونده
 تخلف در یک روز  

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مقام  قائم 
در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه هرگونه 
افزایش قیمت به بهانه تغییر نرخ بنزین در 
بازار غیرقانونی است و با متخلفان برخورد 
قانونی می شود، گفت: روز یکشنبه ۱۸ هزار 
و ۳۲ مورد بازرسی در سطح استان ها انجام 
تعزیرات  به  پرونده هزار و ۲۴۲ متخلف  و 

حکومتی ارسال شده است.

طرح رتبه بندی معلمان 
در کمیسیون اجتماعی تصویب شد

 وزیر آموزش و پرورش گفت: اجرای طرح رتبه 
بندی فرهنگیان در کمیسیون اجتماعی مجلس 
مطرح شد و به تصویب رسید و طی یکی دو 
هفته آینده در هیئت دولت قطعی می شود.

رئیسی: صف مردم از صف اشرار
 و اخاللگران جداست  

را  عمومی  افکار  اقناع  قضاییه،  قوه  رئیس 
مقدمه ضروری اجرای طرح مدیریت مصرف 
سوخت دانست و با تاکید بر اینکه امروز صف 
مردم از صف اخاللگران در امنیت جدا است، 
از همه مسئوالن ذیربط خواست که از طریق 
تریبون های مختلف به تبیین ابعاد گوناگون 

طرح مدیریت مصرف سوخت بپردازند.  

الریجانی احساس می کند
 حاکم بر مجلس است  

پژمانفر با بیان اینکه بنده چندی پیش خطاب 
به الریجانی گفتم که وی در مجلس رفتاری 
احساس  الریجانی  گفت:  دارد،  دیکتاتوری 
 می کند که حاکم بر مجلس است و می تواند

 نظر مجلس را وتو کند.

مسئوالن هزینه  تصمیم خود را 
به سوی رهبر منعکس  کردند  

کشور  مسئوالن  متاسفانه  گفت:  زاکانی 
را  خودشان  خاص  زرنگی  یک  با  امروز 
پنهان کردند و دارند هزینه ها را به سوی 
رهبر معظم انقالب منعکس می کنند که 
مسئوالن  است،  جوانمردی  خالف  این 
و  بگویند  را  این  باید  کردند  اشتباه  اگر 

کار خود را اصالح کنند.

سخنگوی دولت: رئیس جمهور خود 
را فدای مصالح مردم و کشور کرد  

علی ربیعی، سخنگوی دولت با بیان اینکه 
من فکر می کنم رئیس جمهور خود را فدای 
داشت:  اظهار  کرد،  کشور  و  مردم  مصالح 
و  قوا  سران  تایید  با  که  تصمیمی  دولت 

کارشناسان اتخاذ شد را عملی کرد.

جاللی: این دلخوری
 خانوادگی است  

غالمرضا جاللی گفت: شاید مردم از دست 
دلخور  مسئولین  برخی  نسنجیده  اقدامات 
باشند اما این یک اختالف خانوادگی است 

که فقط ابلهان جدیت آن را باور می کنند.

نمی گذاریم الریجانی
 وارد انتخابات نشود  

فراکسیون  عضو  آبادی،  ایمن  جعفرزاده 
نخواهیم  »ما  گوید:  می  مجلس  مستقلین 
گذاشت آقای الریجانی وارد کارزار انتخابات 
مجلس نشود. ایشان یک سرمایه ملی است 
و نمی شود در مقابل یک سری تازه به دوران 

رسیده ها ایشان برود و در خانه بنشیند.«

در جلسه هیئت  روحانی  االسالم  حجت 
دولت با اشاره به حوادث چند روز گذشته با 
بیان این که ماه های متمادی این موضوع 
مطرح بود که چگونه می توانیم از قشرهای 
ضعیف حمایت کنیم تا زمانی که گشایشی 
ایجاد شود، گفت: مصرف بنزین در سال 
گذشته و اوایل امسال رو به فزونی گرفت 
و به طور متوسط 9.7 درصد رشد کرد و 
مصرف روزانه ما امسال 97 میلیون لیتر بود 
که اگر همین روند ادامه می داشت در سال 

۱۴۰۰ مجدد وارد کننده بنزین می شدیم.

در محاسبات دیدیم نیاز است به
 60 میلیون نفر از مردم کمک کنیم

هزار   ۲۰ تا   ۸ قیمت  به  اشاره  با  وی 
منطقه،  کشورهای  در  بنزین  تومانی 
اگر  االن  را  داخلی  بنزین  گفت: 
بفروشیم  )صادرات(  بازار  در  بخواهیم 
هزار   6 تا   ۵۵۰۰ بین  بنزین  لیتر  هر 
بازار  در  االن  همین  است.  تومان 

)صادرات( بخشی از آن را می فروشیم. 
جا  این  به  محاسبات  در  افزود:  وی 
رسیدیم که 6۰ میلیون نفر از جامعه ما، 
نیازشان از آن ۲۲ تا ۲۳ میلیون بیشتر 
است و الزم است به 6۰ میلیون نفر که 
حدود ۱۸ میلیون خانوار می شود ماهانه 
نفره  یک  خانوار  برای  که  کنیم  کمک 
 ۲۰۵ نفره   ۵ خانوار  و  تومان  هزار   ۵۵

هزار تومان می شود.

این روش موجب فشار
 کمتر بر مردم می شود

با  متعدد  جلسات  به  اشاره  با  روحانی 
عالی  شورای  در  قوه  سه  سران  حضور 
هماهنگی اقتصادی در این زمینه گفت: 
در سه نوبت مصوبه را تدوین کردیم و 
فرستادیم.  رهبری  معظم  مقام  خدمت 
اخیر  مصوبه  این  با  مصوبات  آن  البته 
و  جلسات  در  و  بودند  متفاوت  کمی 
بحث های بعدی اصالحاتی کردیم و به 
این جمع بندی رسیدیم به آنچه در روز 

جمعه اجرا و عملیاتی شد. 
نرخی  دو  سختی  به  اشاره  با  روحانی 
سوء  و  بنزین  کردن  سهمیه ای  و 
روش  این  آن،  از  احتمالی  استفاده های 
را موجب فشار کمتر بر مردم دانست و 
که  بود  بحث  متعدد  جلسات  در  گفت: 
خزانه  به  را  بنزین  پول  از  بخشی  آیا 
به  را  آن  همه  یا  بخشی   و  برگردانیم 

مردم بدهیم.

درآمد بیشتر شد، حتماً 
پرداختی را بیشتر می کنیم

برای  اصرارش  به  اشاره  با  وی 
مردم  به  پول  این  تمام  بازگرداندن 
به  باید  بودجه  و  برنامه  سازمان  گفت: 
طور منظم، برای مردم توضیح دهد که 
ماهانه چقدر درآمد داریم کل این درآمد 
این  بدون  شود،  پرداخت  مردم  به  باید 
رئیس  برگردد.  خزانه  به  ریال  یک  که 
این  اگر  که  قول  این  ارائه  با  جمهور 
درآمد بیشتر شد، حتمًا پرداختی را بیشتر 

می کنیم، درباره تداوم پرداخت این مبالغ 
به مردم اطمینان داد.

اعتراض با اغتشاش از هم جداست
وی با تشکر از بیانات رهبر انقالب درباره 
طرح مدیریت مصرف سوخت، افزود: عالوه 
هماهنگی  شورای  جلسه  در  که  این  بر 
اقتصادی سران قوا به اتفاق آرا این طرح 
را تصویب کرده بودیم، برای تاکید مجدد 
سه قوه، هر سه نفر به صورت دستخطی 
روی مصوبه نوشتیم و تاکید، تایید و امضا 
کردیم. بنابراین مصوبه، مصوبه سران سه 
قوه و شورای هماهنگی اقتصادی است و 
یک طرح ملی مربوط می شود، به دولت 
یا تنها به مجلس مربوط نمی شود بلکه به 

همه ارکان نظام مربوط می شود.
که  این  به  اشاره  با  همچنین  روحانی 
است،  هم  از  جدا  اغتشاش  با  اعتراض 
و  است  مردم  همه  حق  اعتراض  افزود: 
می توانند اعتراض کنند، اما نباید در جامعه 

اجازه ناامنی بدهیم.

روحانی : اعتراض حق مردم است اما اعتراض با اغتشاش از هم جداست

باشگاه خبرنگاران- ضمن آغاز واریز طرح 
حمایتی معیشتی به حساب سرپرستان خانوار، 
“اولین خانوار هایی  اینکه  قبیل  از  سواالت 
که این مبلغ را دریافت می کنند چه کسانی 

هستند، مطرح می شود.
واریز طرح معیشتی

 از چه کسانی آغاز می شود؟
افزایش نرخ بنزین و حذف قسمتی از یارانه 
پنهان این انرژی در کشور، منجر شد دولت 
با برنامه ریزی از پیش تعیین شده، یارانه 
حذف شده از این انرژی را به اقشار کم درآمد 
و متوسط جامعه بازگرداند تا در اجرای عدالت 
نام  با  که  این طرح  بردارد.  گام   اجتماعی 
“ بسته حمایت معیشتی” کلید خورد، قصد 

واریز مبلغ معینی را به ۱۸ میلیون خانوار 
ایرانی دارد. این خانوار ها مشمول افرادی از 
جمله روستاییان، عشایر، مستمری بگیران، 
بازنشستگان، مددجویان کمیته امداد امام 
خمینی )ره( ، مددجویان بهزیستی، کارگران، 
معلمان، کارمندان، اقشار کم درآمد جامعه و 

زنان سرپرست خانوار هستند.

مبلغ پرداختی حمایتی به 
خانوار های باالی ۵ نفره چقدر است؟
طبق اطالعات دریافتی از سازمان برنامه و 
بودجه کشور و تاکید رئیس این سازمان از 
این پس سازمان برنامه و بودجه در ماه حدود 
چهار هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه ، ۲۴ 

هزار میلیارد تومان پرداخت حقوق کارکنان 
و کارمندان و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 

پرداخت  حمایت معیشتی دارد.

 آغاز واریز طرح معیشتی 
به گفته یک منبع آگاه پرداخت یارانه ۲۰ 
میلیون نفِر ابتدایی طرح معیشتی شامل اقشار 
نهاد های حمایتی  مددجویان  و  درآمد  کم 
آغاز و سایر قشر ها را نیز در برخواهد گرفت، 
البته این طور نیست که تنها به یک قشر 
در مرحله اول واریزی صورت گیرد. به گفته 
رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت 
ماهیانه به ۱۸ میلیون خانوار رقمی حدود 
۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در 

سال ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود 
که از محل مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین 
به دست خواهد آمد.روال کار برای پرداخت 
یارانه یا کمک معیشتی از محل افزایش 
قیمت بنزین با شناسایی افراد توسط بانک 
اطالعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
که مشمول 6۰ میلیون نفر هستند آغاز شده 

و شماره حساب این افراد در اختیار سازمان 
برنامه و بودجه قرار می گیرد. مجددا تاکید 
می شود که مبلغ پرداختی کمک هزینه 
معیشتی به خانوار یک نفره ۵۵ هزار تومان، 
۲ نفره ۱۰۳ هزار نفر، سه نفره ۱۳۸ هزار 
تومان، چهار نفره ۱7۲ هزار تومان و پنج 

نفره ۲۰۵ هزار تومان دریافت می کنند.

مشمولین اولین مرحله بسته معیشتی دولت مشخص شدند

فروش مغازه ساندویچی 
با موقعیت عالی   
 09155612892

باقیمت مناسب 
2قطعه زمین 60 متری تجاری مجاور هم)120 متر( در خیابان غفاری  

خیابان جرجانی - مقابل مسجد محمد رسول ا... )ص( 
باقیمت استثنایی  هر قطعه 180 میلیون 

امالک عمارت    09153183206

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

تاریخ انتشار: 98/8/28
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی اعتبار کارکنان 
دانشگاه بیرجند ساعت ۱۶ روز سه شنبه ۹۸/۹/۱۹ در محل سالن شهید بهشتی پردیس 
شهدای دانشگاه برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت شرکت در مجمع 
 حضور یابند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا در مجمع حضور یابد، می تواند 
همزمان به همراه نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت واقع در پردیس اصلی 
دانشگاه بیرجند )سازمان مرکزی دانشگاه( مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود 
به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 
 یک رای می باشد. بدیهی است افراد متقاضی کاندیداتوری سمت بازرسی شرکت حداکثر

تا تاریخ ۹۸/۹/۱۴ می توانند به دفتر شرکت مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
دستورجلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص فعالیت شرکت 
در سال مالی 2- طرح و تصویب صورتحساب های مالی سال ۱3۹۷ 3- طرح و تصویب 
بودجه پیشنهادی سال مالی ۱3۹۸ ۴- تعیین مبلغی جهت استرداد سهام اعضای مستعفی 

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی ۶- تصویب اساسنامه
هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

بانوانآقایانایامهفته
۱۸-۲۳۱۵-۲۰شنبه

۱۸-۲۲۱۵-۱۹یکشنبه
۱۸-۲۳۱۵-۲۰دوشنبه
----۲۱-۱۹/۳۰و۲۳-۲۱/۳۰سهشنبه
----۲۲-۱۹چهارشنبه
۱۸-۲۲۱۵-۱۹و۲۲/۳۰-۲4پنجشنبه

۱۸-۲۰/۳۰۱۵-۱۹و۲۲/۳۰-۲۱جمعه)نیمهبها(

مجموعه ورزشی استخر نیلوفر
 بزرگتریــن 
 مجموعه آبی
 شـرق کشور
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمی

0919   672   3052
niloofarpool
niloofarpool98

استخر دانشگاه آزاد اسالمی

با به همراه داشتن این آگهی از 60% تخفیف بهره مند گردید

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

 )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 
آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه 

نبش شعبانیه 4
0915  361 3797

  0935 750 9464 
31 17 31 32 - علی زارع

)کاغذدیواری،پارکت،بازسازیازصفرتاصدو...(
اقساط۶ماههبدونکارمزد/نقدیباتخفیفویژه

دکوراسیـون کالسیـک

آدرس:خیابان۱۵خرداد-حدفاصلمدرسوتوحید
شمارهتماس:۰۹۱۵۳۶۱۹۸۷۷-۰۹۱۵۷۵۵۵۸۶۰

کانون طرح والیت بسیج دانشجویی
 با همکاری موسسه آموزشی خاوران برگزار می کند:

دوره تـداوم طـرح والیـت
 با حضور اساتید مجرب از موسسه امام خمینی )ره( قم

کلیهافرادیکهدرطولسالهایگذشتهدرطرحوالیتکشوریحضورداشتهاند،
میتوانندباارسالنامونامخانوادگیخودبهشماره۶۶۰۰۰۵۶4۱۰ثبتنامکنند.

قابل توجه ادارات و مردم شریف بیرجند

 برنج طارم فجر با  ضمانت آزمایش و  پخت

کیسه 10 کیلویی 148/000 تومان 

به قیمت برنج پاکستانی

شیر کاله 1 لیتری  5900                     7000 تومان

انتهایمدرس،تقاطعمحالتی،هایپرمارکتبرجیس
اطالعرسانیدرپیچاینستاگرام:

hypermarket_berjis


