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اولويت هاى دولت در استان
آماده ورود به فصل سرما هستيم

پخش  و  پااليش  ملى  شركت  مديرعامل  كاظمى 
فرآورده هاى نفتى در گفتگو با ايرنا، از آمادگى اين 
شركت براى ورود به فصل سرما و تامين سوخت 
نياز كشور در صورت برودت هوا خبر داد و  مورد 
فصل  براى  نياز  مورد  هاى  سازى  ذخيره  گفت: 

زمستان انجام شده و هيچ كمبودى وجود ندارد.

  نحوه جبران 20 هزار تومان حق مسكن 
كارگران؛ افزايش پايه سنوات در سال 95

پايه  افزايش  گفت:  كار  وزير  كار  روابط  معاون 
سنوات كارگران در سال 95 به جاى حق مسكن 
در سال جارى پيشنهاد مى شود. هفده تن در گفتگو 
با فارس، اظهار كرد: حق مسكن كارگران بايد از 
مبلغ 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزايش پيدا 

مى كرد كه با مخالفت كارفرمايان اجرا نشد.

ربيعى: حذف  2 ميليون يارانه بگير 
در حال انجام است 

ربيعى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در گفتگو 
گروه  از  آنان  حذف  براى  افراد  انتخاب  الف،  با 
اظهار  و  دانست  دشوار  و  سخت  را  يارانه بگيران 
كرد: بايد قبول كرد كه حذف بيش از 2 ميليون نفر 
در اين زمينه كار آسانى نيست و براى جلوگيرى از 

هر  اشتباهى اين كار به آرامى پيش مى رود. 

نظارت بر بوفه هاى مدارس شروع مى شود

هاشمى وزير بهداشت در گفتگو با فارس، با اشاره 
امروز  از  گفت:  مدارس  بوفه  نامناسب  به وضعيت 
نخستين اقدام ما مربوط به بوفه مدارس است و در 

اين باره سختگير هستيم. 

ايرنا- استاندار بر لزوم پيشگيرى و جلوگيرى از قاچاق كاال و ارز در استان تأكيد كرد و گفت: قاچاق كاال و 
ارز موجب تشديد بيكارى و در پى آن بروز ساير مشكالت در جامعه مى شود. خدمتگزار افزود: بايد متوليان 

امر با متخلفان و اخاللگران در نظام اقتصادى و ارزى كشور مبارزه جدى كنند. (شرح در صفحه 7)

قاچاق كاال و ارز موجب تشديد بيكارى در جامعه مى شود

واكنش ايران به سخنان وزير خارجه سعودى :  

وزير عصبى و ناشى ، اندازه 
وزن خود و سنجيده سخن بگو
يك كارشناس در وزارت خارجه ايران به سخنان 
وزير خارجه عربستان واكنش نشان داد و اظهارات او را ...

 االن برجام يك قانون است؛ 
بگو و مگوها تمام شود 
آيت ا... خاتمى گفت : اينكه عده اى مى گويند 
رهبرى برجام را تأييد كرد حتماً تأييد مشروط برجام ...
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صفحه ٧

معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در طبس اعالم كرد ؛

راه آهن بيرجند، نيروگاه حرارتى طبس و چهار بانده شدن جاده طبس – يزد در صدر دستور كار دولت يازدهم

خراسان جنوبى از مرز تا مركز ؛ سياه پوش عزاى حسينى
صفحه ٧

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

جناب آقاى دكتر غالم عباس عزيزى
 انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان

مدير كل بهزيستى استان خراسان جنوبى

  كه نشان از درايت و توان باالى مديريتى شما مى باشد
تبريك عرض نموده ، براى تان آرزوى موفقيت داريم.

موسسه جاده وصال اميد

آن زنده دل هميشه بيدار، حسين (ع)        احياگر عشق و روح و ايثار، حسين(ع)
            هر سوى كه كاروان دل مى آيد          بـيـنـى كه بود قافله ساالر، حسين (ع)

خدايش با ارباب مان حسين (ع) محشور نمايد

با قلبى آكنده از غم و اندوه چهلمين روز درگذشت پدرى مهربان و همسرى فداكار  

زنده ياد حاج ابوالفضل رستگار مقدم  
را به سوگ مى نشينيم. به همين مناسبت جلسه يادبودى امروز يكشنبه  94/8/3

 از ساعت 14 الى 15 در محل هيئت ابوالفضلى(مصلى) برگزار مى شود
تشريف فرمايى شما عزيزان موجب آرامش روح آن مرحوم و امتنان بازماندگان 

خواهد بود.

"هوالباقى"

خانواده هاى رستگار مقدم  و كليه اقوام وابسته

          با نهايت تأسف و تأثر درگذشت 

    مرحومه كبرى جوان 

 (مادر خانم جناب سرهنگ فخرائيان)  
را به اطالع عموم مى رساند: مراسم تشييع و تدفين آن عزيز سفر كرده امروز يكشنبه 94/8/3 

         ساعت 14 از محل غسالخانه بيرجند برگزار مى شود. 
                                                                                                خانواده فخرائيان

به مناسبت سومين روز درگذشت مادرى مهربان مرحومه مغفوره 

حاجيه آمنه مقدم   (همسر مرحوم حاج غالمرضا رئوفى فرد) 
گرد هم  مى آييم تا در اين ايام عزا با ذكر مصايب اهل بيت (ع)
 براى شادى روح آن عزيز از دست رفته دست به دعا برداريم

زمان: امروز يكشنبه 94/8/3 از ساعت 2/30 الى 3/30 بعداز ظهر   مكان: مسجد امام حسين (ع)   

خانواده هاى: رئوفى فرد ، مقدم و ساير بستگان

فروشـــى
  منزل مسكونى واقع در  خيابان 17 شهريور

 17 شهريور 9 - انتهاى كوچه پالك 13- متراژ فعلى 
265 مترمربع – متراژ پس از اصالحى 233 متر مربع 

ساختمان خشتى گنبدى داراى 9 اتاق
09126587629

به مناسبت هفتمين روز درگذشت

 بزرگ خاندان اميرآبادى زاده

مرحوم حاج حسين اميرآبادى زاده
 جلسه يادبودى امروز يكشنبه 94/8/3 

همزمان با 11 محرم الحرام همراه با روضه خوانى 

آقا سيد الشهدا (ع) از ساعت 15:30 الى 16:30 

در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود 

حضور سروران ارجمند باعث شادى روح آن عزيز و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

هيئت اباالفضلى – موسسه خيريه حضرت اباالفضل (ع)

 دارااليتام حضرت اباالفضل (ع)

براى اولين بار فرش هاى خود را اتو كشيده تحويل بگيريد
درجه يك / عضو معتبر اتحاديه/ مجهز به سيستم اتوماسيون قاليشويى

دفتر: توحيد 21- حدفاصل نبوت 19 و 21 - شماره 105
كارخانه: شهرك صنعتى بيرجند - خيابان نوآوران 2

32424320 -2    32446666

 

wقاليشويى و مبل شويى ايران
w
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صاِف صاف
لوِل لول

تخِت تخت

تكنولوژى روز كشور تركيه

حراج كلى وسايط نقليه و كاال
يك موسسه اقتصادى در نظر دارد:

 تعدادى خودرو سبك و سنگين و تعدادى موتور سيكلت 
را از طريق حراج حضورى و به صورت نقدى به فروش رساند

زمان بازديد: دوشنبه و سه شنبه 4 و 5 آبان ماه 94 ساعت 8 الى 14
مكان بازديد:

1- شهرستان بيرجند ، كيلومتر 20 جاده بيرجند- سربيشه ، ايست و بازرسى على آباد
2- شهرستان نهبندان ، كيلومتر 5 جاده نهبندان- بيرجند ، پاركينگ نظام گستر

3- شهرستان اسديه ، كيلومتر 5 جاده اسديه - بيرجند ، پاركينگ نظام گستر
4- شهرستان سرايان ، جنب يگان امداد ، پاركينگ نظام گستر

زمان و مكان برگزارى حراج: چهارشنبه 94/8/6  ساعت 9:00 صبح

 بيرجند- ابتداى بلوار پاسداران- مجتمع فرهنگى غدير سالن همايش هاى امام على (ع) 

تلفن: 32435348 و 056-32435280
20 درصد مبلغ پيشنهادى در زمان خريد نقدا دريافت مى شود و تسويه حساب و ترخيص 

ظرف مدت 10 روز الزامى مى باشد
ضمنا دستگاه كارت خوان در محل برگزارى موجود مى باشد

روابط عمومى شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى 

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعى

 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34   

  تلفن: 32221695

شرح در صفحه 7

قابل توجه 
بازنشستگا ن

 و مستمرى بگيران 
سازمان تامين  اجتماعى
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امروز ٣ آبان ١٣٩٤ مصادف با
 ١١ محرم ١٤٣٧ و ٢٥ اکتبر ٢٠١٥

امضاي قرارداد ننگين گلستان ميان ايران و روسيه 
در پي شكست ايران از روسيه (١١٩٢ش).

درگذشت فريدون مشيري، شاعر و ترانه سراي 
نامدار ايران (١٣٧٩ش).

حسين»(ع)  «امام  اهل بيت  و  اسرا  حركت  آغاز 
به شام (٦١ ق). 

تقويم مناسبت هاى  روز

مهر: مركز آمار ايران نرخ تورم دوازده ماهه منتهى به مهر ماه 94 را 13.3 درصد اعالم كرد، اين در حالى است كه نرخ تورم ساليانه شهريور
 13.6 درصد اعالم شده بود. نرخ تورم نقطه به نقطه نيز در ماه مهر 10.9 درصد اعالم شد؛ اين رقم در شهريور11.6 درصد بوده است. 
همچنين نرخ تورم ماهانه در مهرماه 8 دهم درصد بوده كه در شهريور 9 دهم درصد اعالم شده است.

 مركز آمار نرخ تورم مهرماه را اعالم كرد 

آزاد سازى بليت هواپيما وضعيت 
ايرالين ها را بهبود مى بخشد 

 
مشاور وزير راه و شهرسازى در صنعت هواپيمايى  
آزاد سازى  اجرايى شدن طرح  به  اميدوارى  ابراز  با 
نرخ بليت هواپيما تاكيد كرد: اين طرح مى تواند به 
عنوان مقدمه اى مناسب براى باال بردن رقابت ها در 
بازار هاى داخلى باشد و البته در راستاى آن وضعيت درآمدى ايرالين ها 
نيز تغيير مى كند. ايلخانى در گفتگو با ايسنا، با اشاره به چشم انداز مثبت 
صنعت هواپيمايى كشور در روزهاى پس از تحريم اظهار كرد: در اين روزها 
مى توان با مديريت درست منابع نسبت به خريد هواپيماهاى جديد اقدام 
كرد به شرط آنكه درآمد ايرالين ها بهبود يابد كه شايد يكى از نخستين 

راهكارها براى بهبود آن اجراى طرح آزاد سازى نرخ بليت هواپيماست. 

هر دقيقه 5 نفر به آمار افراد جوياى كار 
ايران اضافه مى شود 

در حال حاضر در هر دقيقه پنج نفر به آمار افراد 
جوياى كار اضافه مى شود و در همين راستا ايجاد 
شغل براى بيش از 800 هزار نفر در سال احساس 
مى شود. به گزارش بولتن نيوز، وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى با تاكيد بر لزوم كاهش وابستگى اقتصاد كشورمان به درآمدهاى 
نفتى افزود: خوشبختانه با تالشها و تمهيدات و برنامه هاى صورت گرفته در 
دولت وابستگى بودجه كشور به نفت در حال كم شدن است.وى با تاكيد بر 
اينكه كشورمان امروزه نيازمند سرمايه گذارى و كارآفرينى است، خاطر نشان 
كرد: تالش هاى جهاد گونه در كنار همدلى و همراهى مردم و مسئولين با 

يكديگر مى تواند بسيارى از مشكالت موجود در جامعه را رفع كند.

 جزئيات عرضه 3 بنزين جديد در ايران

يك مقام مسئول با تشريح جزئيات عرضه سه نوع 
بنزين در كشور، از توزيع روزانه 44 ميليون ليتر بنزين 
و گازوئيل اروپايى خبر داد و گفت: كيفيت بنزين 
ايران هيچ تفاوتى با بنزين عرضه شده در اروپا ندارد. 
خسروانى در گفتگو با مهر درباره جزئيات برنامه هاى 
جديد افزايش عرضه بنزين و گازوئيل يورو چهار در جايگاه هاى سوخت، 
گفت: اكنون به طور متوسط روزانه بين 19 تا 20 ميليون ليتر بنزين و حدود 
24 ميليون ليتر گازوئيل با استاندارد يورو 4 در پااليشگاه هاى نفت توليد و 
عرضه مى شود. وى با يادآورى اينكه هم اكنون بنزين عرضه شده در ايران با 
سه عدد اكتان 87، 91 و 95 عرضه مى شود، تاكيد كرد: بنزين يورو 4 داراى 

عدد اكتان 91 بوده و بنزين سوپر هم از عدد اكتان 95 برخوردار است.

صندوق پس انداز مسكن يكم در حالى پنجمين ماه 
راه اندازى خود را پشت سر گذاشت كه در چند مرحله 
وام  توزيع  نحوه  بار  اين  گرفت؛  قرار  بازنگرى  مورد 
60 ميليون تومانى اين صندوق تغيير كرد. به گزارش 
ايسنا، آخرين جلسه شوراى پول و اعتبار در شرايطى 
با تصويب افزايش وام خريد و ساخت مسكن از 35 
سقف  تا  سپرده)  يا  و  اوراق  خريد  محل  (از  ميليون 
اصالح  به  اعضا  كه  بود  همراه  تومان  ميليون   60
بندى از مصوبه پيشين خود در رابطه با صندوق پس 
انداز يكم نيز راى دادند. در حالى در آخرين روزهاى 
ارديبهشت ماه بعد از مدتها بحث و بررسى، شوراى 
مسكن  انداز  پس  صندوق  راه اندازى  اعتبار  و  پول 
توزيع  براى  كه  كرد  تصويب  را  اولى ها)  يكم(خانه 

در  سطح  سه  جغرافيايى  موقعيت هاى  اساس  بر  آن 
نظر گرفت؛ سقف فردى تسهيالت خريد مسكن به 
خانه اولى ها از محل اين طرح در «شهر تهران» 80 
ميليون تومان، «شهرهاى بزرگ باالى 200 هزار نفر 
جمعيت» 60 ميليون تومان و «ساير مناطق شهرى» 
اينكه  به  توجه  با  اما  شد.  تعيين  تومان  ميليون   40
انداز  پس  صندوق  محل  از  ميليونى   60 وام  شرط 
هزار   200 باالى  جمعيت  با  شهرهاى  يكم  مسكن 
نفر بود، مراكز استان هايى كه تعداد جمعيت آنها به 
200 هزار نفر هم نمى رسيد و از اين رو با وجود اينكه 
يعنى  ترين سطح  پايين  مشمول  بودند  استان  مركز 
وام 40 ميليونى مى شدند. بررسى ها نشان مى دهد 
كه با پيشنهاد بانك مسكن به عنوان متولى اجراى 

صندوق پس انداز يكم، در اين رابطه اصالحيه شكل 
گرفت و شوراى پول و اعتبار راى داد كه تمامى مراكز 
استان ها حال با جمعيت باالى 200 هزار و يا كمتر از 
200 هزار نفر بتوانند وام 60 ميليونى را به متقاضيان 
اعطا كنند. با تصميم گيرى اخير شورا، سقف فردى 
صندوق  محل  از  مسكن  ساخت  و  خريد  تسهيالت 
پس انداز مسكن يكم و تسهيالت عادى بانك ها در 
شهرهاى باالى 200 هزار نفر جمعيت به تمام مراكز 
حالى  در  اين  يافت.  تهران)تسرى  جز  (به  استان ها 
است كه پيش تر هم بانك مسكن شرايطى همچون 
صندوق  محل  از  وام  كننده  دريافت  شخص   تاهل 
قابل  مسكن  عمر  طول  همچنين  و  يكم  انداز  پس 

خريد را تغيير داده بود. 

 كدام استان ها وام 60 ميليونى مسكن مى گيرند

وزارت  زينتى  گياهان  و  گل  امور  معاون 
درصد   94 اينكه  بيان  با  كشاورزى  جهاد 
زعفران دنيا در ايران توليد مى شود، گفت: 
زعفران صادر شد.  تن  سال گذشته 159 
ميترا مجدزاده در گفتگو با فارس با اشاره به 
آغاز برداشت زعفران در برخى استان هاى 
سال  گفت:  محصول،  اين  توليد كننده 
كشور  در  زعفران  تن  حدود 280  گذشته 

توليد شد، اما از آنجا كه برداشت زعفران 
در برخى از استان ها ادامه دارد، هنوز برآورد 
جارى  در سال  آن  توليد  ميزان  از  دقيقى 
نمى توان داشت. وى افزود: سال 93، 88 
به  كشور  مزارع  مساحت  از  هكتار  هزار 
كه حدود  يافت  اختصاص  زعفران  كشت 
به خراسان  اين رقم مربوط  از  78 درصد 
رضوى، 17 درصد خراسان جنوبى و بقيه 

كرمان، فارس و يزد مى شود. وى با انتقاد از 
اينكه زعفران ايران بيشتر به صورت فله اى 
محصول  بنابراين  گفت:  مى شود،  صادر 
توليدى زعفران ايران در كشورهايى ديگر 
بسته بندى مى شود.وى اظهار كرد: براساس 
اطالعات اخذ شده از پايگاه اينترنتى اتحاديه 
صادركنندگان زعفران و اطالعات حاصله 
از گمرك در سال گذشته 159 تن زعفران 

به ارزش 277 ميليون دالر به كشورهاى 
اينكه  بر  تأكيد  با  مختلف صادر شد. وى 
خروج و صادرات پياز زعفران ممنوع است، 
گفت: در اين زمينه هماهنگى هاى الزم با 
وزارت بازرگانى، گمرك و نيروى انتظامى 
انجام شده و از آنجا كه پياز زعفران ژرم 
پالسم كشور محسوب مى شود، ممنوعيت 

صادرات در مورد آن اعمال مى شود.

توليد 94 درصد زعفران دنيا در ايران

جاى برجام اقتصادى دولت خالى است 

شهردار تهران با اشاره به آغاز اجراى برجام گفت: 
جاى برجام اقتصادى دولت خالى است . محمدباقر 
به  هسته اى  توافق  كه  اكنون  كرد:  اظهار  قاليباف 
مرحله سرنوشت ساز خود رسيده و باالخره برجام با 
همه فراز و نشيب ها با الزاماتى از سوى رهبرى تأييد 
شده، وقت آن است كه مسئوالن اجرايى براى مردم، 

برنامه جامع اقدام حوزه اقتصاد كشور را ارائه كنند.

خاتمى : االن برجام يك قانون است؛ 
بگو و مگوها تمام شود

تهران   نماز جمعه  ، خطيب موقت  ا... خاتمى  آيت 
گفت : اينكه عده اى مى گويند رهبرى برجام را تأييد 
كرد حتماً تأييد مشروط برجام را نيز ذكر كند و البته 
و  بگو  داريم كه  تقاضا  عنوان خطيب جمعه  به  ما 
مگوها ديگر در مورد برجام تمام شود چرا كه االن 
اين فرصت  از  بايد  قانون است و همه  برجام يك 

براى سامان دادن به ايران استفاده كنيم.

با ايران در منطقه مقابله خواهيم كرد 

وزير امور خارجه عربستان سعودى بار ديگر بر تالش 
در  ايران  تحركات  آنچه  با  مقابله  براى  اين كشور 
«عربستان  گفت:  الجبير  كرد.  تاكيد  خواند  منطقه 
همه توان سياسى، اقتصادى و نظامى خود را براى 

دفاع از ملت و خاك خود به كار مى گيرد.»

قدرت ارتش آمريكا در مقابل ايران، 
روسيه و چين در حال كاهش است

موسسه آمريكن اينترپرايز و موسسه سياست خارجى 
در گزارشى درباره كاهش قابليت هاى ارتش آمريكا 
در مقابل روسيه ،چين و ايران هشدار داد. اين گزارش 
مى گويد، قابليت هاى ارتش آمريكا پس از وقفه در 
تامين در دهه نود و جنگ هاى عراق و افغانستان 
به نسبت دشمنانى نظير چين، روسيه و ايران كاهش 
يافت. اين دشمنان در حال كاهش فاصله در زمينه 
دريايى  ناوگان  ميزان  هستند.  آمريكا  با  فناورى 
آمريكا و مجموع اسكادران نيروى هوايى از پس از 

پايان جنگ سرد به نصف كاهش يافت.

تهديد پژو براى علنى كردن مذاكرات 

يك پايگاه فرانسوى مدعى شد شركت پژو سيتروئن 
از مذاكرات بى پايان با خودروسازان ايران به ستوه 
آمده است و اين تصميم را گرفته است تا پانزده روز 

آينده پرونده مذاكرات خودرويى را علنى كند.

تكذيب بى خبرى نمايندگان از برجام 

نمايندگى ايران نزد سازمان ملل مقاله منتشره در 
اكثر  شده  ادعا  آن  در  كه  تايمز  نيويورك  روزنامه 
و جزئيات  برجام  مفاد  از  ايران  نمايندگان مجلس 
را  خبر هستند  بى  و 5+1  ايران  توافق  به   مربوط 

بى اساس خواند و آن را تكذيب كرد.

وزير عصبى، ناشى و بى تجربه به 
اندازه وزن خود و سنجيده سخن بگويد

به سخنان  ايران  خارجه  وزارت  در  كارشناس  يك 
درباره  عربستان  خارجه  وزير  الجبير  عادل  اخير 
«فاقد  را  او  اظهارات  و  داد  نشان  واكنش  تهران 
ارزش پاسخگويى» توصيف كرد. او با ذكر اين كه 
سخنان تكرارى و سخيف وزير سعودى فاقد ارزش 
پاسخگويى هم سطح سياسى و يا واكنش رسمى 
عالى  مقامات  است  بهتر  كرد:  اضافه  است،  ايران 
سعودى قبل از اين كه اين وزير خارجه عصبى، ناشى 
و بى تجربه، كارى به دست شان بدهد به او نصيحت 
كنند كه به اندازه وزن خود و سنجيده سخن بگويد و 

حد بردبارى مردم بزرگ ايران را نيازمايد. 

پيش بينى شاهزاده  سعودى از آينده 
پادشاهى: سلمان با كودتا مى رود

يك شاهزاده سعودى در جديدترين پيش بينى خود 
درباره جدال درون آل سعود، به روزنامه اينديپندنت 
گفت كه از 12 پسر زنده بنيانگذار عربستان سعودى، 
8 نفر از بركنارى سلمان حمايت مى كنند. به ادعاى 
اين شاهزاده، اكثريت قاطع علما و مفتى هاى سعودى 
هم از كودتاى داخلى كه به بركنارى سلمان و روى 
كار آمدن «احمد بن عبدالعزيز» وزير كشور سابق 

منجر شود، حمايت خواهند كرد. 

نصر ا... : مشكل ايران اين است 
كه مى خواهد مستقل و آقاى خود باشد

 دبيركل حزب ا... لبنان با اشاره به برنامه هسته اى 
ايران و ادعاهاى واهى آمريكا عليه ايران مبنى بر 
براى دستيابى به سالح هسته اى گفت كه  تالش 
دروغ آمريكا درباره برنامه هسته اى ايران به مدت 13 
سال به ملت اين كشور آسيب رساند. ايران در برابر 
اين فشارها و ادعاها تسليم نشد و به راه خود ادامه 
داد. وى افزود: مشكل ايران در اين خالصه مى شود 

كه مى خواهد مستقل و سرافراز و آقاى خود باشد. 

سازمان ثبت اسناد وامالك كشور     اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى     اداره ثبت اسناد وامالك نهبندان
آگهى نوبتى  سه ماهه دوم سال 1394 حوزه ثبتى نهبندان

 به دستور ماده 12 قانون ثبت  و ماده 59 آيين نامه قانون مذكور  اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول المالك در بخش 5 حوزه ثبتى
  نهبندان  در سه  ماهه دوم (تير - مرداد- شهريور ) سال يكهزار و سيصد و نود و چهار هجرى شمسى تقاضاى ثبت نموده اند  با نوع ملك مورد تقاضا
 براى اطالع عموم  به شرح ذيل آگهى مى گردد. بخش 5 نهبندان مزرعه و قنات چاه كرد عربخانه پالك672- اصلى 1 – پالك 41 فرعى آقاى

مظهرعلى يعقوبى ششدانگ  يك قطعه باغ و منزل متصل  به مساحت 462 مترمربع
آگهى اصالحى- دو اصلى مزرعه همرى

 2 – پالك 66 فرعى بنياد مستضعفان انقالب اسالمى  ششدانگ يك قطعه باغ و منزل متصل  3 – پالك 83 فرعى بنياد مستضعفان انقالب اسالمى
 ششدانگ يك قطعه زمين  4 – پالك 87 فرعى بنياد مستضعفان انقالب اسالمى ششدانگ يك قطعه زمين   5 – پالك 171 فرعى بنياد مستضعفان
 انقالب اسالمى ششدانگ يك قطعه زمين  6 – پالك 383 فرعى بنياد مستضعفان انقالب اسالمى  ششدانگ يك قطعه زمين  7 – پالك 571 فرعى
   بنياد مستضعفان انقالب اسالمى  ششدانگ يك قطعه زمين  8 – پالك 697 فرعى بنياد مستضعفان انقالب اسالمى  ششدانگ يك قطعه زمين
 9 – پالك 758 فرعى بنياد مستضعفان انقالب اسالمى ششدانگ يك قطعه زمين   10 – پالك 766 فرعى بنياد مستضعفان انقالب اسالمى ششدانگ
 يك قطعه زمين 11 - پالك 855 فرعى بنياد مستضعفان انقالب اسالمى  ششدانگ يك قطعه زمين 12 – پالك 858 فرعى بنياد مستضعفان انقالب

اسالمى ششدانگ  يك قطعه زمين   13 – پالك 983 فرعى بنياد مستضعفان انقالب اسالمى ششدانگ يك قطعه زمين بند سار
 پالك هاى رديف 2 الى 13 قبالً  بنام اسد اله علم و بانو فاطمه خزيمه علم و بانو زهره خانم خزيمه و دوشيزه بلى خانم علم به وكالت آقاى محمدحسن 
 عسگرى مشاعاً كما فرض اله به استثناى ثمن اعيانى كه متعلق است به بانو ساره علم و بانو خديجه خانم علم قبول ثبت شده  و در آگهى نوبتى سه
 ماهه اول سال 1328 اشتباهاً نام مزرعه به جاى همرى ، ميرى قيد گرديده ، سپس پالك هاى مذكور برابر راى شماره 298-58/1/23 دادگاه  انقالب
 اسالمى مركز (تهران) به نفع  بنياد مستضعفان انقالب اسالمى مصادره گرديده است ،  لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت  هر كس نسبت به امالك
 آگهى شده در باال معترض مى باشد  و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى  اقامه دعوى شده  و در جريان است مى بايست اعتراض و يا گواهى مشعر
 بر جريان دعوى خود را از تاريخ  انتشار نوبت اول اين آگهى  ظرف مدت 90 روز و مستند به تبصره يك ماده 25 اصالحى قانون ثبت در مورد آگهى
 اصالحى ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان تسليم  و رسيد دريافت نموده  و در اجراى تبصره دو ماده واحده  قانون تعيين تكليف
 پرونده هاى  معترض ثبتى  و ماده 86 قانون ثبت  معترض مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض  به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را  به
 مراجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مراجع مذكور اخذ  و به اين اداره تسليم نمايند  در غير اين صورت پس از تشريفات قانونى اسناد مالكيت
 به نام متقاضيان صادر خواهد شد. ضمناً حقوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود  و در صورت مجلس تحديدى  منظور مى گردد و از تاريخ  تنظيم صورت

.مجلس تحديدى تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود
   تاريخ انتشار نوبت اول: 08/03/  1394    تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/09/01
حسين براتى  -   رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان

آگهى نوبتى سه ماهه دوم  سال 1394 حوزه ثبتى سرايان
 به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آيين نامه قانون مذكور اسامي اشخاصي كه نسبت به امالك مجهول المالك و از قلم افتاده  

 واقع در بخش هاي تابعه حوزه ثبتي سرايان تا آخر شهريور ماه سال نود و چهار  تقاضاي ثبت نموده اند با نوع ملك مورد تقاضا براي
 اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي شود: شماره هاي فرعي مزرعه و قنوات آيسك 206 اصلي بخش يك سرايان 1- پالك 172فرعي حسن
 مير بلوكى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 1486 متر مربع 2- پالك 178فرعي حسن مير بلوكى  ششدانگ يك قطعه زمين  به
 مساحت 2115/5 متر مربع 3- پالك 180فرعي حسن مير بلوكى  ششدانگ يك قطعه زمين  به مساحت 7051/5 متر مربع 4- پالك523 فرعي
 حسن مير بلوكى  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  به مساحت 13983/75متر مربع 5- پالك 1165فرعي حسن مير بلوكى ششدانگ يك قطعه
 زمين بند سار  به مساحت 62436/93 متر مربع 6- پالك 1294فرعي حسن مير بلوكى  ششدانگ يك قطعه زمين بند سار  به مساحت 65520
 متر مربع 7- پالك 1324فرعي حسن مير بلوكى  ششدانگ يك قطعه زمين  بند سار   به مساحت 22982/33 متر مربع 8- پالك2380 فرعي از
  1104 فرعي حسن مير بلوكى  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 9298متر مربع 9- پالك 2389 فرعي از 1169فرعي حسن مير بلوكى
  ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 47739/85متر مربع10- پالك2390فرعي از 1083فرعي حسن مير بلوكى  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى
 به مساحت14632متر مربع شماره هاي فرعي مزرعه سرايان پالك يك- اصلي بخش 211- پالك 5276 فرعي از 1362فرعي رضا يزدانى دودانگ
 نسترن وناديا و نيلوفر شهرت همگى يزدانى ونرگس حسين زاده  به ترتيب هركدام يك دانگ از  ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 1061/23متر
 مربع 12-پالك5318فرعي از 1204فرعي هادى جوزانى ششدانگ يك قطعه زمين مسكونى به مساحت193/97متر مربع13-پالك5352فرعي از
 1204فرعي هادى جوزانى ششدانگ يك قطعه زمين مسكونى به مساحت210/12متر مربع 14-پالك5356 فرعي از 2093 فرعي حسن ناصرى
 ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى و قسمتى از ساختمان تاسيسات  به مساحت كل 6026/90 متر مربع 15-پالك5357 فرعي از 2093 فرعي حسن
 ناصرى  ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 30099/15 متر مربع 16-پالك5378فرعي از 1090فرعي حسين فرامرز ششدانگ يك باب منزل به
 مساحت256/14 متر مربع 17-پالك5381 فرعي از 1350فرعي محمد منصورى  ششدانگ يك قطعه زمين مسكونى به  مساحت243/71 متر مربع
 18-پالك5382 فرعي از 2505 فرعي مريم گلستانه  ششدانگ يك قطعه زمين بند سار به مساحت 3000/62 متر مربع 19- پالك5383 فرعي نصر
 اله بنى اسدى  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 9042/19 متر مربع پالك هاى اصلى بخش چهار 1- پالك354- اصلى  موقوفه امامزاده
 اباذر به تصدى اداره اوقاف و امور خيريه سرايان ششدانگ ساختمان امامزاده و زمين متصل  به مساحت3342 متر مربع .  لذا به موجب دستور مواد 16 و
 17 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهي شده در باال معترض  مي باشد و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگري اقامه دعوي شده و درجريان است
 مي بايست اعتراض و يا گواهي مشعر برجريان دعوي خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي ظرف مدت 90 روز و در مورد آگهي اصالحي در مدت
 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالك سرايان تسليم و رسيد دريافت نموده و برابر مواد 74 و 86 آيين نامه اصالحي قانون ثبت  معترضين از تاريخ تسليم
 اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايي تقديم و گواهي الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم
 نمايند در غير اين صورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره
 ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت  هم بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي دهد. ضمنا حقوق ارتفاقي در موقع تحديد حدود و

.در صورت مجلس تحديد  منظور مي گردد و از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا سي روز قابل اعتراض خواهد بود
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/08/03      تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/09/01
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سرايان     

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
 برابر راى شماره  139460308001002157 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
 مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا عسكرى فرزند صمد على به شماره شناسنامه
 0640108393 صادره از بيرجند در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 127/50 مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك 920 فرعى از 16 فرعى
 از 4 اصلى واقع در بخش 2 حوزه ثبتى بيرجند از محل مالكيت خديجه حاجى آبادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
 نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشار
 اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را

.به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد

تاريخ انتشار نوبت اول: 94/8/3   تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/8/18
رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند 

مناقصه عمومى يك مرحله اى نوبت اول
 اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعى خراسان جنوبى در نظر دارد: عمليات تكميل بخشى از
 سالن ورزشى كارگران نهبندان (فاز 3) واقع در شهرستان نهبندان- انتهاى بلوار استقالل را
 از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران داراى صالحيت از معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى

:رياست جمهورى و حداقل داراى پايه 5 رشته ابنيه با شرايط ذيل واگذار نمايد
مبلغ برآورد اوليه پروژه: 2/203/819/488 ريال بر اساس فهرست بهاى سال 94

مدت اجراى پيمان: 7 ماه
 مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 13/500/000ريال (سيزده ميليون و پانصد هزار) صرفا به

صورت ضمانت نامه بانكى
 محل دريافت اسناد مناقصه: بيرجند- انتهاى بلوار صنعت و معدن- سايت ادارى- امور ادارى اداره

كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى
 مهلت دريافت اسناد مناقصه: تا پايان وقت ادارى پنجشنبه مورخ 94/8/7 به همراه معرفى نامه

كتبى از شركت
 آخرين مهلت عودت اسناد تكميل شده: پيشنهاد دهندگان بايد پاكت هاى اسناد مناقصه را
 تا ساعت 9 صبح چهارشنبه مورخ 94/8/20 به واحد حراست اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى

.تحويل دهند
زمان بازگشايى پيشنهادات: ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 94/8/20

 آگهى مزايده اموال منقول نوبت دوم
كارشناسى ريال   28/000/000 مبلغ  به   350 كونيكا  مدل  رنگى  فتوكپى  دستگاه  يك  گرديده:  مقرر   چون 
 شده در قبال بدهى آقاى حسن اميرآباديزاده به مبلغ 51/536/327 ريال در حق آقاى هاشم عباسى و مبلغ

 2/325/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز سه شنبه مورخ 94/8/19 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى
 احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين
 قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف
 است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت
 ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در
 خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند.

هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال غير منقول نوبت اول
 چون در پرونده اجرايى 940812 در قبال محكوميت آقاى بابك صالحى به پرداخت مبلغ 92/008/840 ريال در حق خانم فرانك
 خرم نژاد و پرداخت مبلغ 4/147/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به معرفى و توقيف پالك ثبتى شماره
 213 فرعى از 879 اصلى بخش 2 بيرجند توسط شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احكام كه حسب نظريه

 كارشناس پالك مذكور واقع در روستاى بيجار كه به مساحت 1776/15 مترمربع مساحت عرصه كه به صورت زمين مشجر و اعيان به صورت 2 واحد
 ساختمان مجزى كه يكى به متراژ 50 مترمربع زيربنا كه شامل يك واحد مسكونى با آب و برق و دومى به متراژ 120 مترمربع زيربنا كه شامل يك واحد
 مسكونى با آب و برق و يك انبارى به مساحت 20 مترمربع با سقف سبك مى باشد و ارزش ششدانگ ملك مذكور با تمام امتيازات و عرصه و اعيان به
 مبلغ 1/500/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ 94/8/18 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام
 حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ
 پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين
 صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا

رجبى-  مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند.مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

  حمل بار و اثاثيه منزل توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

  09153634099 - فرهمند

فروش ويژه شركت بهين كشت قهستان
 دستگاه هاى ژنراتور برق از يك تا 5 كيلووات ، مخازن آب پلى اتيلن از 100 تا 5000 ليتر، انواع تراكتور

 يورو پارس و تيلر با تسهيالت بانكى كم بهره ، تيغ رنده زنى زعفران قابل نصب بر روى تيلر

بيرجند - بلوار امام رضا (ع) – نبش امام رضا (ع) 8
05632314103 - 09155614434 مهندس رحيمى

فروشگــاه يــاران
عرضه كننده انواع قليان، پيپ و فندك 

سماور زغالى ، منقل كباب، زغال و تنباكو
حدفاصل معلم 19 و 21 

32440622 - 09155625828



پيام شمانامگذارى 775 نوزاد استان به نام هاى عاشورايى
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

يكشنبه * 3 آبان 1394 * شماره 3351
با سالم. واقعًا مى خواهم بدونم مالك دانشگاه... 3

واسه گرفتن نيروى خدمات چى بوده؟ آيا جز 
پارتى بوده! من حقم بود كه قبول بشم ولى بعد از 
كشيده  كه  زحماتى  همه  انتظارى  چشم  ماه  چهار 

بودم بر باد رفت، بابا واقعًا دست مريزاد.
933…352

مجلس  نمايندگان  باالخص  اميد  و  تدبير  دولت  از 
به  ضرورى  غير  مباحث  ايراد  جاى  به  داريم  تقاضا 
ترميم حقوق  به  نسبت  دوران خدمت  يادگار  عنوان 
بازنشستگان كشورى در راستاى اجراى عدالت اقدام 
را  نشسته  باز  و  شاغل  حقوق  بنمايند.  مؤثرى 

ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا...
915…011

كه  بيرجند  رانندگى  و  راهنمايى  از  تشكر  با  سالم 
پاركينگ  تابلوى  شهر  هاى  خيابان  از  بعضى  در 
ولى  گذاشتند  معلولين  و  جانبازان  مخصوص 
متأسفانه بعضى از شهروندان به ما جانبازان 
را  محدوده  اين  در  پارك  اجازه  معلولين   و 

نمى دهند! جانباز هفتاد درصد.
915…152

عزيزان تأمين اجتماعى، اينكه يه تعداد بازنشسته رو 
كه در زمان اشتغال سرماه حق بيمه كم كردين االن 
چندسال  هر  و  بدونين  سر  مستمرى  دريافت  براى 
وجهى  چه  بدين  تغيير  رو  حقوقشون  دريافت  زمان 
اين سودى  ما  ومادر  پدر  باشه؟  داشته  تونه  مى 
رو  گيرين  مى  تأخير  روز  چند  براى  شما  كه 
شرعاً حالل ندارند. حال هر اسمى كه مى خواين 

رو طرحتون بذارين.
933…419

با سالم. وضع نوبت دهى كلينيك امام رضا(ع) خيلى 
نوبت  يه  تا  بشى  معطل  بايد  ها  ساعت  صبح  بده، 
نوبتت  تا  بشى  معطل  كلى  بايد  ظهر  بعد  و  بگيرى 
نوبت  سنتى،  سيستم  كنار  در  مسئوالن  بشه؛ 

دهى غير حضورى را راه اندازى كنند.
915…307

سالم.لطفًا پيگيرى كنيد و به گوش مسئوالن برسانيد 
به جاى اينكه همه بانك و مؤسسات تو خيابون معلم 
بانك  يك  الاقل  غفارى  اول  هست  مدرس  و 
خيابوناى  تو  نروند  همه  اين  اهالى  كه  بذارن 

مدرس و معلم كه جاى پارك نيست.
937…476

از ميز مطالعه كتابخانه  براى استفاده  در كشورى كه 
عمومى بايد پول عضويت بدى! انتظار ترويج فرهنگ 
مسئوالن  چرا  داشت.  توان  نمى  كتابخوانى  و  كتاب 
از بانك  مطالعه و نه استفاده  ... براى صرفاً  كتابخانه 
كتاب، مردم رو وادار به عضويت مى كنند و اگر عضو 

نباشى جلوى ورودت رو به كتابخانه مى گيرند؟
915…778

از آغاز امسال در خراسان جنوبى، 775 نوزاد به نام هاى عاشورايى نامگذارى شدند. به گفته مديركل ثبت احوال در 
اين مدت 9 هزار و 801 نوزاد در استان متولد شدند كه 4 هزار و 968 نفر از آنان پسر و 4 هزار و 833 نوزاد دختر 
هستند. پور حسين افزود: در اين مدت 287 نوزاد به نام ابوالفضل، 120 نوزاد حسين، 92 نوزاد على اصغر، 25 نوزاد 

على اكبر، 9 نوزاد عباس، يك نوزاد قاسم، 177 نوزاد زينب، 59 نوزاد رقيه و 5 نوزاد سكينه نامگذارى شدند.

مردم  ساله   250 مذهبى  آيين   «بيل زنى»  مراسم 
روز  در  كه  است  جنوبى  خراسان  در  شهرستان خوسف 
عاشورا عشق بى پايان خود را به ياد پيكرهاى بر زمين 
مانده شهداى كربال از اين طريق به نمايش مى گذارند.

مى گذرد،  كربال  خونين  قيام  از  سال  چهارصد  و  هزار 
برابر اشك هاى  امام حسين (ع) در  آنجايى كه سكوت 
بى وقفه مادر، مظلوميت پدر و غريبى برادر شكست و با 
سپاهى اندك به مقابله به كوفيان بى وفايى رفت كه نامه 

دلدادگى براى او نوشتند.
در اين راه امام حسين (ع) نه تنها 72 تن از ياران باوفايش 
را فدا كرد بلكه از جان على اصغر شش ماهه اش گذشت و 
حماسه اى به نام عاشورا را در تاريخ رقم زد، حماسه اى 
بى فروغ  از هزار و چهارصد سال ذره اى  بعد  نه تنها  كه 
و  ستمگران  جان  بر  قيام  اين  كه  آتشى  بلكه  نگشته 

طاغوتيان انداخته هرروز شعله ور تر و فروزان تر مى شود.
محرم هرسال يادآور مصيبت بزرگى است كه روز عاشورا 
بر سرخاندان اهل بيت (ع) آمد و تا قيام قيامت داغ بزرگ 
و فراموش نشدنى بر دل دوستداران اين خاندان گذاشت. 
از  هركدام  آن  آغازين  روز  ده  در  به ويژه  و  ماه  اين  در 
شيعيان و دوستداران اهل بيت (ع) با سبك و آيينى خاص 
كه ريشه در باورهاى بومى آنها دارد، حزن و اندوه خود را 

در عزاى فرزند رسول خدا (ص) ابراز مى كنند.
آن  ماتم عزاى  در  ايام غرق  اين  در  نيز  اسالمى  ايران 
حسين  عزاى  شيون  و  ناله  ايام  اين  در  است،  حضرت 
(ع) از هر كوى و برزنى به گوش مى رسد و هر عاشق 
و دلداده اى سعى مى كند با جلوه هاى خاص و معنادارى 
آيين هاى  دارد.  نگه  زنده  را  عاشورا  بزرگ  حماسه 
عزادارى محرم در هر نقطه از كشور به سبك و سياق 
خاصى برگزار مى شود و اين آيين ها به فراخور فرهنگ و 

شيوه هاى مرسوم هر منطقه و استانى متفاوت است.

بيل زنى سنتى با قدمت 250 سال

ميراث هاى  و  بى مانند  آيين هاى  اين  از  يكى  بيل زنى 
معنوى سوگوارى امام حسين (ع) در شهرستان خوسف 
خراسان جنوبى است. اين مراسم كه قدمت آن به 250 
سال قبل و به دوران صفويه مى رسد، در حقيقت يادآور 

اسد  بنى  طايفه  توسط  كربال  شهداى  پيكرهاى  تدفين 
است. عصر روز عاشورا زمانى كه دشمن به خيمه هاى 
اهل حرم حمله و آنها را به اسارت برد جسدهاى بى جان 
شهدا در زير آفتاب سوزان صحراى كربال بر روى زمين 
ماندند و بعد از سه شبانه روز طايفه بنى اسد اين پيكرهاى 
آسمانى را با حزن و اندوه به خاك سپردند و حاال مردمان 
شهر خوسف هرساله بعد از نماز روز عاشورا با برهم زدن 
بيل ها و حمل كجاوه اى به عنوان نخل و نماد تشييع پيكر 

امام حسين (ع) اين مصيبت را به عزا مى نشينند.
به دسته هاى چندنفره تقسيم شده  اين مراسم هيئت  در 
و در هركدام از اين دسته ها، افراد بيل به دست پى درپى 
به هوا پريده و بيل ها را در هوا تكان مى دهند و با فرياد 
حسين، حسن، حيدر و على سر بيل ها را بر هم مى زنند.

به عنوان  بزرگ  نيز كجاوه اى  عزاداران  از  ديگرى  گروه 
نخل كه با پارچه تزيين شده و در حقيقت نمادى از تشيع 
نشانه  كه  كوچك تر  گهواره اى  و  (ع)  حسين  امام  پيكر 
تشييع پيكر شهيد شش ماهه كربالست، را بر دستان خود 

سمت  به  چاوش خوانى  و  نوحه  نواى  با  و  كرده  حمل 
محلى به نام قتلگاه حركت مى كنند.

بيل  بيل زنى  دسته هاى  نيز  قتلگاه  به  رسيدن  از  پس 
مى زنند و نخل ها را در حال دويدن مى گردانند.

بيل هايى كه براى عزاى حسين (ع) بلند 
مى شود محصول كشاورزان را بركت مى دهد

تبرك  نماد  را  بيل ها  از  استفاده  خوسفى  كشاورزان 
در  حضور  با  و  مى دانند  خود  كشاورزى  محصوالت 
(ع)  حسين  امام  واسطه  با  را  حالل  روزى  مراسم  اين 
نماد  بيل ها  خوردن  هم  به  مى كنند.  طلب  خداوند  از 
رويارويى لشكريان كفر و لشكريان امام حسين (ع) بوده 
 كه بصيرت مردم پس از واقعه عاشورا را نشان مى هد 
و گواهى مى دهد كه تا زمانى كه محرم و روز عاشورا در 
ميان مردم زنده است بساط و بنياد هيچ ظلم و ستمى 

پايدار نيست.

مسئول نمايندگى ميراث فرهنگى خوسف در گفتگو با مهر با 
اشاره به ثبت مراسم بيل زنى خوسف در فهرست آثار معنوى 
كشور در سال 91، اظهار كرد: اين مراسم يك ريشه هايى 
در فرهنگ ملى و ايرانى دارد كه به طور معمول اين مراسم 

عزادارى به دوران قاجاريه و صفويه بر مى گردد.

بيل زنى نماد تدفين شهداى كربال

تدفين  نماد  بيل زنى  اينكه  به  اشاره  با  شناسايى  عليرضا 
در  مراسم  اين  برگزارى  كرد:  بيان  است،  كربال  شهداى 
اجساد  بوده كه  اسد  بنى  يادآور طايفه  عاشورا  روز  عصر 
دفن  كربال  در  شبانه روز  سه  از  بعد  را  اهل بيت  مبارك 
مهم ترين  از  اين يكى  بر  عالوه  داد:  ادامه  وى  كردند. 
چيزهايى كه در اين مراسم حائز اهميت است اين بوده 
كه مردم شهرستان خوسف شركت در اين مراسم را بركت 
كشاورزى خود مى دانند و معتقدند كه اگر اين كار را انجام 

ندهند آن سال برايشان سال بى بركتى خواهد بود.

اينكه  بابيان  فرهنگى خوسف  ميراث  نمايندگى  مسئول 
است،  بوده  نيز  اقتصادى  كار  يك  به نوعى  مراسم  اين 
بيان كرد: مردم هرسال براى مراسم بيل زنى بيل هاى نو 
خريدارى كرده و اين نياز به كارگاه، استادكار و دسته بيل 

داشته كه به نوعى كمك اقتصادى است.
شناسايى اضافه كرد: درگذشته حتى بيل خوسفى معروف 

بوده و جز صنايع دستى مهم اين منطقه بوده است.
وى با اشاره به اينكه مراسم بيل زنى يك آيين مذهبى 
است كه از صبح عاشورا آغاز شده و تا غروب نيز ادامه 
دسته  چند  به  هيئت  مراسم  اين  در  كرد:  بيان  دارد، 
يكديگر  به  بيل ها  سر  زدن  با  گروه  هر  و  تقسيم شده 
عزادارى  به  حيدر  يا  و  حسين  يا  ازجمله  بانواهاى  و 
خوسف  فرهنگى  ميراث  نمايندگى  مسئول  مى پردازند. 
ادامه داد: بعد از اينكه هيئت به مركز اصلى شهر رسيد 
نخل هايى كه نماد تشييع پيكر امام حسين (ع) است را 
دور داده و دسته هاى بيل زنى با يكديگر متحد شده و اين 

بار همزمان باهم بيل ها بر هم مى زنند.

«بيل زنى»  نماد تدفين شهداى كربال
 با قدمتى 250 ساله در خراسان جنوبى

مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند در راستاى 
احياى حرفه دوخت كفش بيرجندى (پستايى ساز كفش) 

از بين جوانان جوياى كار و عالقه مندان به اين حرفه
 به صورت رايگان كارآموز مى پذيرد

شرايط دوره و ثبت نام:
طول دوره 180 ساعت و شروع دوره آبان ماه مى باشد

حداقل سن 15 سال تمام و حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايى

مدارك الزم:
دو قطعه عكس 4*3- تصوير صفحه اول شناسنامه- تصوير كارت ملى 

تصوير آخرين مدرك تحصيلى و كارت پايان خدمت 
محل ثبت نام:

بلوار شهداى عبادى ، كيلومتر 2/5 جاده بيرجند - خوسف (معصوميه) مركز 
آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند   تلفاكس پذيرش: 32224448

روابط عمومى و امور بين الملل اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى

تنها كارخانه صنعتى استاندارد با كوره تونلى در شرق كشور
توليد كننده انواع آجر تيغه 10 و  15 و آجرنما داراى استاندارد

آدرس كارخانه: 
شهرك صنعتى بيرجند - فاز 3 – مبتكران 4
دفتر فروش كارخانه : 8- 32255367
دفتر فروش بيرجند: خيابان فردوسى - نبش فردوسى 1- مقابل بوستان سرو - پالك 56
تلفن: 32237446   همراه مدير فروش: 09153635254

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

لحظاتى شاد، مفرح همراه با سالمتى 
براى شما به ارمغان مى آورد.
استخر، سونا، جكوزى و آموزش شنا

استخر آزادى خرمشهر
همه روزه از ساعت: 18- 15 ويژه بانوان محترمه

23- 20 ويژه آقايان گرامى
زير نظر هيئت سه گانه خراسان جنوبى   تلفن: 09375089782-32445544

نشانى: بيرجند، خيابان مفتح 29، استاديوم آزادى

 پوشاك بچگانه پاييزه  رسيد

دنياى فرشتـه ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

اجراى كليه آيتم هاى ساختمان و بازسازى با مجرب ترين اكيپ هاى اجرايى و طبق برنامه زمان بندى

پيمـانكـــارى ساختمــــان
شركت ساختمانى پوالد سازه پايدار ملل   شماره ثبت: 4981

آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

خدمات ساختمانى عليزاده

 اجاره جرثقيل ، باالبر، پيكور
ويبراتور و ...

  توليد و اجراى سقف ، بازسازى
 و تعميرات ساختمان

 (معمار پايه يك با كادرى مجرب)
مشاوره رايگان

جنب پمپ بنزين معصوميه

09153612208

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

   2- 20 43 42 32    66 66 44 32     صاِف صاف      لوِل لول      تخِت تخت
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن     32212979 - 32214989قــاليشويــــــى كدبانـــــو 

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى 
مختلف خياطى از 
مبتدى تا پيشرفته 
با مجوز رسمى از 
سازمان آموزش

 فنى و حرفه اى كشور 
 .................................

خيابان معلم – ميدان 7 تير
 32444141 - 09153611928 بهدانى

درب هاى اتوماتيك نوين تكنيك
انواع قطعات يدكى موجود مى باشد

تحويل به روز 

نصب و خدمات پس از فروش درب هاى :
شيشه اى- كشويى- بازويى- كركره اى  داربست مهـدى 

   نصب ، رولپالك ، سايبان 
 خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
32319263-09151642377 - وسيله كار

دستگاه ساب سيار اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى
 مرمر گرانيت و موزاييك ساده   

09156706538  

 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)     

09159658659

مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال ، 
اشخاص ، مسئوليت  و... صدور بيمه نامه 

شخص ثالث در چندين قسط  
 صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان  در 8 قسط

 با خريد بيمه نامه خودرو 
در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد

آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13
تلفن: 32440966 -09151609589

نمايندگى نوكى

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى



يكشنبه * 3 آبان 1394 * شماره 3351 

يک سرآشپز نيويورکي غذاي رايگان و ١٠ درصد از سود رستورانش را به صورت مادام العمر به فردي مي دهد که بتواند در چالش 
غذايي او پيروز شود. تمام کاري که شرکت کنندگان بايد انجام بدهند، خوردن يک ساندويچ بوريتوي ٣٠ پوندي با قطر ٣,٥ فوت و به 
قيمت ١٥٠ دالر ظرف مدت يک ساعت است.

جايزه براي خوردن اين ساندويچ! 

4
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آيين نامه مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول المالك  و 
از قلم  افتاده واقع در بخش هاى تابعه حوزه ثبتى  بيرجند تا آخرشهريور ماه هزار و سيصد و نود و چهار تقاضاى 
ثبت نموده اند و همچنين مواردى كه آگهى نوبتى آن برابر تبصره يك ماده 25 اصالحى قانون ثبت بايد تجديد 

گردد با نوع ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى شود:
بخش 1 بيرجند 

1-ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان و سه دربند مغازه به مساحت 1117/01 متر مربع پالك 544 
فرعي از 4157- اصلي بخش يك بيرجند واقع در محله خيرآباد مورد تقاضاي خانم ها زهره و زهرا و فاطمه و مريم 

و سعيده و فريده و فائزه همگي فرهادي بالسويه
بخش 2 بيرجند

1-ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 2848 مترمربع پالك 2699 فرعي از 345- اصلي بخش 2 بيرجند 
واقع در دشت علي آباد مورد تقاضاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) 2- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 4904/36 متر مربع پالك 2597 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در دشت بجد 
مورد تقاضاي سودابه محمود آبادي 3- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 8644/58 متر مربع پالك 
2598 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضاي فاطمه عطايي بجد 4- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي مشجر به مساحت 9969/50 متر مربع پالك 2599 فرعي از 433- اصلي بخش 2 
بيرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضاي محمد فاروق عثماني بجد 5- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجر 
به مساحت 5521/50 متر مربع پالك 2600 فرعي از 433- اصلي بخش 2 بيرجند واقع در دشت بجد مورد 
تقاضاي امير عثماني بجد 6- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 35477/50 متر مربع پالك 2601 
فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضاي مسعود عثماني بجد 7- ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعي به مساحت 3549/95 متر مربع پالك 2603 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در 
دشت بجد مورد تقاضاي محترم صادقي 8- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 3804/10 متر 
مربع پالك 2604 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضاي صاحبجان صادقي بجد 
9- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 3778/60 مترمربع پالك 2605 فرعي از 433-اصلي بخش 2 
بيرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضاي ماه بيگم صادقي بجد 10- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار 
به مساحت 21652 مترمربع پالك 2606 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضاي 
سودابه محمود آبادي 11- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 13854/80 متر مربع پالك 
2607 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضاي محمد دوستي بجد 12- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 67013 مترمربع پالك 2608 فرعي از 433-اصلي بخش 2 
بيرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضاي محمد دوستي بجد 13- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار 
به مساحت 46939 مترمربع پالك 2609 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضاي 
محمد دوستي بجد 14- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 5003 متر مربع پالك 2610 فرعي از 
433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضاي محمد دوستي بجد 15- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي ديمه زار به مساحت 5807 متر مربع پالك 2611 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در دشت 
بجد مورد تقاضاي محمد دوستي بجد 16- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 6944 متر 
مربع پالك 2612 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضاي محمد دوستي بجد 
17- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 17402متر مربع پالك 2613 فرعي از 433-اصلي 
بخش 2 بيرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضاي محمد دوستي بجد 18- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 4904/36 متر مربع پالك 2597 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضاي 
سودابه محمود آبادي 19- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 4088 متر مربع پالك 2614 
فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضاي سلطان دوستي بجد 20- ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعي ديمه زار  به مساحت 18701 متر مربع پالك 2615 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند 
واقع در دشت بجد مورد تقاضاي سلطان دوستي بجد 21- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 3633 
متر مربع پالك 2616 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضاي حميد رضا مرزآبادي 
22- سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي محصور به مساحت 331/40 متر مربع پالك 4 فرعي 
از 615-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در مزرعه كالته كرباليي حاجي فوق تنگل بهدان مورد تقاضاي فريبا كالته 
بابائي 23- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجر به مساحت 626 متر مربع پالك 651 فرعي از 815-اصلي 
بخش 2 بيرجند واقع در كوچ خراشاد مورد تقاضاي رقيه فدائي نژاد 24- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 1361/88 متر مربع پالك 62 فرعي از 891-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي رئيسان باال مجاورت 
دستگرد مود  مورد تقاضاي محمد حسين چاوشان 25- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجر به مساحت 
2666/04 مترمربع پالك 63 فرعي از 891-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي رئيسان باال مجاورت دستگرد 
 مود  مورد تقاضاي محمد حسين چاوشان 26- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجر به مساحت 1222
متر مربع پالك 64 فرعي از 891-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي رئيسان باال مجاورت دستگرد مود  مورد 

تقاضاي محمد حسين چاوشان
27- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 1148متر مربع پالك 741 فرعي از 920-اصلي 
بخش 2 بيرجند واقع در اراضي استانست مورد تقاضاي فاطمه استانستي 28- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي 
ديمه زار به مساحت 221 متر مربع پالك 744 فرعي از 920-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي استانست مورد 
تقاضاي فاطمه استانستي 29- ششدانگ يك باب محوطه مشجر  به مساحت 2372 متر مربع پالك 1653 فرعي 
از 1159-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه دهن آب مود مورد تقاضاي ابوالفضل مودي 30- ششدانگ 
يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 1220 مترمربع پالك 1654 فرعي از 1159-اصلي بخش 2 
بيرجند واقع در اراضي مزرعه دهن آب مود مورد تقاضاي فاطمه عابدي مود 31- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي ديمه زار به مساحت 3605 متر مربع پالك 366  فرعي از 1212-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي 
مزرعه چشمه رچ مورد تقاضاي فاطمه استانستي 32- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 
40865 متر مربع پالك 799 فرعي از 1333-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مرك مورد تقاضاي غالمرضا 
مركي 33- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 957 متر مربع پالك 500 فرعي از 1337-اصلي بخش 
2 بيرجند واقع در اراضي كالته بجدي مورد تقاضاي موقوفه هادوي به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به 
دعوي توليت در وقف 34- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1672 مترمربع پالك 501 فرعي از 
1337-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي كالته بجدي مورد تقاضاي موقوفه هادوي به تصدي اداره اوقاف و امور 
خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف 35- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 820 مترمربع پالك 
502 فرعي از 1337-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي كالته بجدي مورد تقاضاي موقوفه هادوي به تصدي 
اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف- 36- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
196 متر مربع پالك 503 فرعي از 1337-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي كالته بجدي مورد تقاضاي 
موقوفه هادوي به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف 37- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 367 متر مربع پالك 504 فرعي از 1337-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي كالته بجدي 
مورد تقاضاي موقوفه هادوي به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف38- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 933 متر مربع پالك 505 فرعي از 1337-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در 
اراضي كالته بجدي مورد تقاضاي موقوفه هادوي به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در 
وقف39- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 364 متر مربع پالك 506 فرعي از 1337-اصلي بخش 
2 بيرجند واقع در اراضي كالته بجدي مورد تقاضاي موقوفه هادوي به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند 
به دعوي توليت در وقف40- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 416 متر مربع پالك 507 فرعي از 
1337-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي كالته بجدي مورد تقاضاي موقوفه هادوي به تصدي اداره اوقاف و امور 
خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف41- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 400 مترمربع پالك 
508 فرعي از 1337-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي كالته بجدي مورد تقاضاي موقوفه هادوي به تصدي 
اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف 42- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 614 
متر مربع پالك 509 فرعي از 1337-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي كالته بجدي مورد تقاضاي موقوفه 
هادوي به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف43- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي 
به مساحت 1263 مترمربع پالك 510 فرعي از 1337-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي كالته بجدي مورد 
تقاضاي موقوفه هادوي به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف44- ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعي به مساحت 2305 متر مربع پالك 19 فرعي از 1721-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي 
دشت مرك و ماركو مورد تقاضاي حسن برزگري نسبت به سه دانگ و رمضان عنايتي نسبت به سه دانگ ديگر45- 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 3969 متر مربع پالك 20 فرعي از 1721-اصلي بخش 2 بيرجند 
واقع در اراضي دشت مرك و ماركو مورد تقاضاي حسن برزگري نسبت به سه دانگ و رمضان عنايتي نسبت به سه 
دانگ ديگر46- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1240 متر مربع پالك 21 فرعي از 1721-اصلي 
بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت مرك و ماركو مورد تقاضاي حسن برزگري نسبت به سه دانگ و رمضان 
عنايتي نسبت به سه دانگ ديگر47- ششدانگ يك قطعه بند مزروعي ديمه زار به مساحت 36795 متر مربع پالك 
334 فرعي از 1832-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي حاجي آباد مورد تقاضاي اسماعيل ندافي48- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 2481 متر مربع پالك 336 فرعي از 1832-اصلي بخش 2 بيرجند 
واقع در اراضي سرسينه حاجي آباد مورد تقاضاي سيد غالمحسين سادسي49- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي 
ديمه زار  به مساحت 42632/50 متر مربع پالك 2402-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت مرك و 
ماركو مورد تقاضاي سليمان پور سليماني50- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 40398 متر 
مربع كه مقدار 2822 متر مربع آن به عنوان حريم رودخانه مي باشد پالك 2407-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در 
اراضي همجوار مرك مورد تقاضاي فاطمه قناد زاده51- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار  به مساحت 
10301 متر مربع پالك 2408-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در مجاورت مزرعه فوداج مورد تقاضاي كلوخ رضا علي 
آبادي52- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 51152 متر مربع پالك 2409-اصلي بخش 
2 بيرجند واقع در اراضي محاط در مرك و ماركو مورد تقاضاي علي مركي53- ششدانگ يك قطعه زمين ديمه 
زار به مساحت 6111 متر مربع پالك 2410-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي محاط در مرك و ماركو مورد 
تقاضاي علي مركي54- ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زار به مساحت 8638 متر مربع پالك 2411-اصلي بخش 
2 بيرجند واقع در اراضي محاط در مرك و ماركو مورد تقاضاي علي مركي55- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي 
ديمه زار به مساحت 1325 متر مربع پالك 2412-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي پشت كلوت شوكت آباد 
مورد تقاضاي حسين كالته بشگزي56- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 18257 متر مربع 
پالك 2413-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي پشت كلوت شوكت آباد مورد تقاضاي حسين كالته بشگزي

بخش 3 بيرجند 
1- ششدانگ يكباب باغ منزل به مساحت 896 متر مربع پالك 48 فرعي از 130-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در 
اراضي مزرعه رچ مورد تقاضاي علي اكبر آشوري2- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجر به مساحت 2213 
متر مربع پالك 1265 فرعي از 224-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي مزرعه معصوم آباد مورد تقاضاي مهدي 
اكبري3- ششدانگ يكباب كوره آجرپزي به مساحت 5691/35 متر مربع پالك 464 فرعي از 225-اصلي بخش 3 
بيرجند واقع در اراضي مزرعه كالته ملك مورد تقاضاي جواد شرافتي نيا4- ششدانگ يكباب باغ منزل به مساحت 
2965 متر مربع پالك 118 فرعي از 226-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي مزرعه سنگ نوشته مورد تقاضاي 
غالمرضا حسين پور5- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1246 متر مربع پالك 123 فرعي از 938-

اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي سرچاه زيني مورد تقاضاي علي اكبر آشوري6- ششدانگ يك قطعه باغ به 
مساحت 3849/10 متر مربع پالك 124 فرعي از 938-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي چاه حسن پور مورد 
تقاضاي مهرافرزو روزي7- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجر به مساحت 16690/49 متر مربع پالك 32 

فرعي از 1019-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي گودال شن مورد تقاضاي علي سنايي
بخش 4 بيرجند  

1- ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 17569 مترمربع پالك 532 فرعي از 381-اصلي بخش 4 بيرجند واقع 
در اراضي مزرعه گز مورد تقاضاي سيد عبدالرحيم و سيد محمد علي و خانم حجيه فاطمه همگي جوادي كما فرض 
اله2- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 13784 متر مربع پالك 533 فرعي از 381-اصلي 
بخش 4 بيرجند واقع در اراضي مزرعه گز مورد تقاضاي سيد عبدالرحيم و سيد محمد علي و خانم حجيه فاطمه 
همگي جوادي كما فرض اله3- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 12434 متر مربع پالك 
534 فرعي از 381-اصلي بخش 4 بيرجند واقع در اراضي مزرعه گز مورد تقاضاي سيد عبدالرحيم و سيد محمد 
علي و خانم حجيه فاطمه همگي جوادي كما فرض اله 4- يك سهم مشاع از مدار 12 سهم قنات جاريه محمد 
آباد چهكند گل  پالك 667-اصلي بخش 4 بيرجند مورد تقاضاي ريحانه رحماني چهكند5- پنج سهم مشاع از 
مدار 12 سهم قنات جاريه محمد آباد چهكند گل  پالك 667-اصلي بخش 4 بيرجند مورد تقاضاي محمد حسن 
خسروي6- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجربه مساحت 13046 متر مربع  پالك يك فرعي از 667-اصلي 
بخش 4 بيرجند واقع در اراضي مزرعه چهكند گل مورد تقاضاي محمد حسن خسروي7- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي مشجربه مساحت 2311 متر مربع  پالك 3 فرعي از 667-اصلي بخش 4 بيرجند واقع در اراضي مزرعه 
چهكند گل مورد تقاضاي محمد حسن خسروي8- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجربه مساحت 5674 متر 
مربع پالك 6 فرعي از 667-اصلي بخش 4 بيرجند واقع در اراضي مزرعه چهكند گل مورد تقاضاي محمد حسن 
خسروي 9- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجربه مساحت 3057/50 مترمربع  پالك 3 فرعي از 667-اصلي 
بخش 4 بيرجند واقع در اراضي مزرعه چهكند گل مورد تقاضاي ريحانه رحماني چهكند 10- ششدانگ يك قطعه           
زمين مزروعي به مساحت 18368 مترمربع  پالك 805-اصلي بخش 4 بيرجند واقع در اراضي مزرعه علي آباد كريم 

آباد مورد تقاضاي مهدي كريمي11- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 13517متر مربع  پالك 
806-اصلي بخش 4 بيرجند واقع در اراضي مزرعه علي آباد كريم آباد مورد تقاضاي مهدي كريمي12- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 30964/82 متر مربع  پالك 8 فرعي از 817-اصلي بخش 4 بيرجند واقع در 

اراضي چاه هردنگو مورد تقاضاي زهره رسائي كشوك
بخش 8 بيرجند

1- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 625/06 متر مربع پالك 338 فرعي از يك اصلي بخش 8 
بيرجند واقع در مزرعه درخش مورد تقاضاي موقوفه حمام به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي 
توليت در وقف2- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 361/50 متر مربع پالك 340 فرعي از يك 
اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه درخش مورد تقاضاي موقوفه حمام به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه 
بيرجند به دعوي توليت در وقف3- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 605 متر مربع پالك 363 
فرعي از يك اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه درخش مورد تقاضاي موقوفه حمام به تصدي اداره اوقاف و 
امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف4- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 278/50 متر مربع 
پالك 1027 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه ميرزا ابوالقاسم  به 
تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف5-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 503 متر مربع پالك 1028 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي 
موقوفه زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف6-ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي به مساحت 1635متر مربع پالك 1029 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه 
آسيابان مورد تقاضاي موقوفه حاجي ميرزا جان به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در 
وقف7-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 338/50 متر مربع پالك 1030 فرعي از 4- اصلي بخش 
8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه زين العابدين  به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند 
به دعوي توليت در وقف8-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 470 متر مربع پالك 1031 فرعي از 
4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور 
خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف9-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 886 متر مربع پالك 
1032 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه ميرزا ابوالقاسم  به تصدي 
اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف10-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
191متر مربع پالك 1033 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه زين 
العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف11-ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 877 متر مربع پالك 1034 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد 
تقاضاي موقوفه حاجي ميرزا جان به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف12-
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 540/50 متر مربع پالك 1035 فرعي از 4- اصلي بخش 8 
بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به 
دعوي توليت در وقف13-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 379 متر مربع پالك 1036 فرعي از 
4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور 
خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف14-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 686 متر مربع پالك 
1037 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه زين العابدين به تصدي 
اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف15-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
571/50 متر مربع پالك 1038 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه 
زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف16-ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 389 متر مربع پالك 1039 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد 
تقاضاي موقوفه زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف17-ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 35 متر مربع پالك 1040 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در 
مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه حاجي ميرزا جان به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت 
در وقف18-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 762/50 متر مربع پالك 1041 فرعي از 4- اصلي 
بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه ميرزا ابوالقاسم به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه 
بيرجند به دعوي توليت در وقف19-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 191 متر مربع پالك 1042 
فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه زين العابدين به تصدي اداره 
اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف20-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 114 متر 
مربع پالك 1043 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه ميرزا ابوالقاسم 
به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف21-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 416/50 متر مربع پالك 1044 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي 
موقوفه زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف22-ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي به مساحت 293/50 متر مربع پالك 1045 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه 
آسيابان مورد تقاضاي موقوفه حاجي ميرزا جان به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در 
وقف23-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 147/50 متر مربع پالك 1046 فرعي از 4- اصلي بخش 
8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه سلطان بيگم به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند 
به دعوي توليت در وقف24-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 86/50 متر مربع پالك 1047 فرعي 
از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه حاجي ميرزا جان به تصدي اداره اوقاف 
و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف25-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 196/50 متر 
مربع پالك 1048 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه ميرزا ابوالقاسم 
به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف26-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 317 متر مربع پالك 1049 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي 
موقوفه زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف27-ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي به مساحت 278/50 متر مربع پالك 1050 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه 
آسيابان مورد تقاضاي موقوفه سلطان بيگم به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در 
وقف28-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 315/50 متر مربع پالك 1051 فرعي از 4- اصلي بخش 
8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه سلطان بيگم  به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند 
به دعوي توليت در وقف29-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 409/50 متر مربع پالك 1052 
فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه زين العابدين به تصدي اداره 
اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف30-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 489/50  
متر مربع پالك 1053 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه زين 
العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف31-ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 459/95 متر مربع پالك 1054 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان 
مورد تقاضاي موقوفه زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف32-
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 429 متر مربع پالك 1055 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند 
واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه حاجي ميرزا جان به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به 
دعوي توليت در وقف33-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 571/50 متر مربع پالك 1056 فرعي 
از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و 
امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف34-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 244 متر مربع 
پالك 1057 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه حاجي ميرزا جان 
به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف35-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 139/50 متر مربع پالك 1058 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي 
موقوفه ميرزا ابوالقاسم به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف36-ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعي به مساحت 55 متر مربع پالك 1059 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه 
آسيابان مورد تقاضاي موقوفه زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در 
وقف37-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 273 متر مربع پالك 1060 فرعي از 4- اصلي بخش 8 
بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به 
دعوي توليت در وقف38-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 441 متر مربع پالك 1061 فرعي از 
4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور 
خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف39-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 468/50 متر مربع 
پالك 1062 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه زين العابدين به 
تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف40-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 147/50 متر مربع پالك 1063 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي 
موقوفه زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف41-ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي به مساحت 351/50 متر مربع پالك 1064 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه 
آسيابان مورد تقاضاي موقوفه زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در 
وقف42-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 684 متر مربع پالك 1065 فرعي از 4- اصلي بخش 8 
بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه حاجي ميرزا جان به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند 
به دعوي توليت در وقف43-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 416/50 متر مربع پالك 1066 
فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه سلطان بيگم به تصدي اداره 
اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف44-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 390  
متر مربع پالك 1067 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه ميرزا 
ابوالقاسم به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف45-ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 253 متر مربع پالك 1068 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد 
تقاضاي موقوفه ميرزا ابوالقاسم به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف46-ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 2280/82 متر مربع پالك 1069 فرعي از 4- اصلي بخش 8 بيرجند واقع 
در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه حاجي ميرزا جان به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي 
توليت در وقف47-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 27/35 متر مربع پالك 1072 فرعي از 4- 
اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه آسيابان مورد تقاضاي موقوفه زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور 
خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف48-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1223/66 متر مربع 
پالك 261 فرعي از 5- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه شاخرنجان مورد تقاضاي موقوفه ميرزا ابوالقاسم به 
تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف49-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 424/50 متر مربع پالك 262 فرعي از 5- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه شاخرنجان مورد 
تقاضاي موقوفه ميرزا ابوالقاسم به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف50-ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1262/47 متر مربع پالك 263 فرعي از 5- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در 
مزرعه شاخرنجان مورد تقاضاي موقوفه زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت 
در وقف51-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 385/278 متر مربع پالك 264 فرعي از 5- اصلي 
بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه شاخرنجان مورد تقاضاي موقوفه محمد علي به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه 
بيرجند به دعوي توليت در وقف52-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 553 متر مربع پالك 265 
فرعي از 5- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه شاخرنجان مورد تقاضاي موقوفه ميرزا ابوالقاسم به تصدي اداره 
اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف53-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 785/20 
متر مربع پالك 266 فرعي از 5- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه شاخرنجان مورد تقاضاي موقوفه ميرزا 
ابوالقاسم به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف54-ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 1465/50 متر مربع پالك 267 فرعي از 5- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه شاخرنجان 
مورد تقاضاي موقوفه ميرزا ابوالقاسم به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف55-
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 887/50 متر مربع پالك 268 فرعي از 5- اصلي بخش 8 بيرجند 
واقع در مزرعه شاخرنجان مورد تقاضاي موقوفه محمد علي به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي 
توليت در وقف56-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1030 متر مربع پالك 269 فرعي از 5- اصلي 
بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه شاخرنجان مورد تقاضاي موقوفه زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه 
بيرجند به دعوي توليت در وقف 57-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 400 متر مربع پالك 270 
فرعي از 5- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه شاخرنجان مورد تقاضاي موقوفه محمد علي به تصدي اداره 
اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف58-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 213/50 
متر مربع پالك 271 فرعي از 5- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه شاخرنجان مورد تقاضاي موقوفه زين 
العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف59-ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 158 متر مربع پالك 272 فرعي از 5- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه شاخرنجان 
مورد تقاضاي موقوفه زين العابدين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف60-

ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 222 متر مربع پالك 280 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند 
واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه صاحب جان كيميا نظر به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند 
به دعوي توليت در وقف61-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 84 متر مربع پالك 281 فرعي از 
90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه رجب زحمتكش به تصدي اداره اوقاف 
و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف62-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 223 متر مربع 
پالك 282 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه رجب زحمتكش 
به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف63-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 97/50 متر مربع پالك 283 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد 
تقاضاي موقوفه صاحب جان كيميا نظر به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف 64-

ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 496/50 متر مربع پالك 284 فرعي از 90- اصلي بخش 8 
بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه رجب زحمتكش به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه 
بيرجند به دعوي توليت در وقف65-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 243 متر مربع پالك 285 
فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه رجب زحمتكش به تصدي 
اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف66-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
252/30 متر مربع پالك 286 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي 
موقوفه صاحب جان كيميا نظر به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف67-ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 140 متر مربع پالك 287 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در 
مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه صاحب جان كيميا نظر به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به 
دعوي توليت در وقف68-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 207 متر مربع پالك 288 فرعي از 
90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه رجب زحمتكش به تصدي اداره اوقاف 
و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف69-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 432 متر مربع 
پالك 289 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير 
به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف70-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 143 متر مربع پالك 290 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي 
موقوفه صاحب جان كيميا نظر به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف71-ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 100 متر مربع پالك 291 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در 
مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه رجب زحمتكش به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي 
توليت در وقف72-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 165/50 متر مربع پالك 292 فرعي از 90- 
اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه رجب زحمتكش به تصدي اداره اوقاف و 
امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف73-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 184 متر مربع 
پالك 293 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير 
به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف74-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 261 متر مربع پالك 294 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي 
موقوفه صاحب جان كيميا نظر به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف75-ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 257 متر مربع پالك 295 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در 
مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي 
توليت در وقف76-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 249 متر مربع پالك 296 فرعي از 90- اصلي 
بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه رجب زحمتكش به تصدي اداره اوقاف و امور 
خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف77-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 550 متر مربع پالك 
297 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به 
تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف78-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 366 متر مربع پالك 298 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي 
موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف79-ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعي به مساحت 629 متر مربع پالك 299 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه 
زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در 
وقف80-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 719/05 متر مربع پالك 300 فرعي از 90- اصلي بخش 
8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه 

بيرجند به دعوي توليت در وقف
81-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1189 متر مربع پالك 301 فرعي از 90- اصلي بخش 8 
بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند 
به دعوي توليت در وقف82-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 823/50 متر مربع پالك 302 فرعي از 
90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف 
و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف83-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 437 متر مربع 
پالك 303 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير 

به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف
84-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 432 متر مربع پالك 304 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند 
واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به 
دعوي توليت در وقف85-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 132/50 متر مربع پالك 305 فرعي 
از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره 
اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف86-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 726 متر 
مربع پالك 306 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن 
وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف87-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي 
به مساحت 577/70 متر مربع پالك 307 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد 
تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف88-ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 591/50 متر مربع پالك 308 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در 
مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت 
در وقف89-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 468 متر مربع پالك 309 فرعي از 90- اصلي بخش 8 
بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند 
به دعوي توليت در وقف90-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 489/30 متر مربع پالك 310 فرعي از 
90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف 
و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف91-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 589 متر مربع 
پالك 311 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به 
تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف92-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
174/50 متر مربع پالك 312 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه 

ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف
93-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 484/50 متر مربع پالك 313 فرعي از 90- اصلي بخش 8 
بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه 
بيرجند به دعوي توليت در وقف94-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 131/50 متر مربع پالك 
314 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به 
تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف95-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 392/50 متر مربع پالك 315 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد 
تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف96-

ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 777 متر مربع پالك 316 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند 
واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به 
دعوي توليت در وقف97-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1137 متر مربع پالك 317 فرعي از 
90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف 
و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف98-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 149/20 متر 
مربع پالك 318 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن 
وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف99-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي 
به مساحت 698/50 متر مربع پالك 319 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد 
تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف100-
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 539 متر مربع پالك 320 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند 
واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به 
دعوي توليت در وقف101-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 151/50 متر مربع پالك 321 فرعي 
از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه رجب زحمتكش به تصدي اداره 
اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف102-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 126 
متر مربع پالك 322 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا 
حسن وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف103-ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 90 متر مربع پالك 323 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد 
تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف104-
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 294 متر مربع پالك 324 فرعي از 90- اصلي بخش 8 بيرجند 
واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به 
دعوي توليت در وقف105-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 36/22 متر مربع پالك 325 فرعي از 
90- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زيربرندود مورد تقاضاي موقوفه ميرزا حسن وزير به تصدي اداره اوقاف 
و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف106- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 262 متر 
مربع پالك 39 فرعي از 127- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه گسورگ مورد تقاضاي موقوفه دختر آخوند 
مال محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف107-ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 378 متر مربع پالك 40 فرعي از 127- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه گسورگ 
مورد تقاضاي موقوفه دختر آخوند مال محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در 
وقف108-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 156 متر مربع پالك 41 فرعي از 127- اصلي بخش 
8 بيرجند واقع در مزرعه گسورگ مورد تقاضاي موقوفه دختر آخوند مال محمد به تصدي اداره اوقاف و امور 
خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف109-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 253 متر مربع 
پالك 42 فرعي از 127- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه گسورگ مورد تقاضاي موقوفه دختر آخوند مال 
محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف110-ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 468/50 متر مربع پالك 43 فرعي از 127- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه گسورگ 
مورد تقاضاي موقوفه دختر آخوند مال محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در 
وقف111-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 135 متر مربع پالك 44 فرعي از 127- اصلي بخش 
8 بيرجند واقع در مزرعه گسورگ مورد تقاضاي موقوفه دختر آخوند مال محمد به تصدي اداره اوقاف و امور 
خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف112-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 346 متر مربع پالك 
45 فرعي از 127- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه گسورگ مورد تقاضاي موقوفه دختر آخوند مال محمد 
به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف113-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 358/50 متر مربع پالك 46 فرعي از 127- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه گسورگ مورد 
تقاضاي موقوفه دختر آخوند مال محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف114-

ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 196/50 متر مربع پالك 47 فرعي از 127- اصلي بخش 8 
بيرجند واقع در مزرعه گسورگ مورد تقاضاي موقوفه دختر آخوند مال محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه 
بيرجند به دعوي توليت در وقف115-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 292/50 متر مربع پالك 
48 فرعي از 127- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه گسورگ مورد تقاضاي موقوفه دختر آخوند مال محمد 
به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف116-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 677 متر مربع پالك 49 فرعي از 127- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه گسورگ مورد تقاضاي 
موقوفه دختر آخوند مال محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف117-

ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 441/50 متر مربع پالك 50 فرعي از 127- اصلي بخش 8 
بيرجند واقع در مزرعه گسورگ مورد تقاضاي موقوفه دختر آخوند مال محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه 
بيرجند به دعوي توليت در وقف118-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1843/50 متر مربع پالك 
51 فرعي از 127- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه گسورگ مورد تقاضاي موقوفه حسين طلب به تصدي 
اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف119- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
384 متر مربع پالك 52 فرعي از 127- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه گسورگ مورد تقاضاي موقوفه 
حسين طلب به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف120- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي به مساحت 781/50 متر مربع پالك 53 فرعي از 127- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه 
گسورگ مورد تقاضاي موقوفه حسين طلب به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در 
وقف121- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1643 متر مربع پالك 54 فرعي از 127- اصلي بخش 
8 بيرجند واقع در مزرعه گسورگ مورد تقاضاي موقوفه حسين طلب به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند 
به دعوي توليت در وقف122-ششدانگ يك قطعه باغچه مزروعي به مساحت 137 متر مربع پالك 41 فرعي از 
208- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه روزبه مورد تقاضاي موقوفه مالكين به تصدي اداره اوقاف و امور 
خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف123- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 277 متر مربع 
پالك 82 فرعي از 208- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه روزبه مورد تقاضاي موقوفه محمد به تصدي اداره 
اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف124- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 616 
متر مربع پالك 92 فرعي از 208- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه روزبه مورد تقاضاي موقوفه مالكين به 
تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف 125- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 368 متر مربع پالك 184 فرعي از 208- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه روزبه مورد تقاضاي 
موقوفه مالكين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف126- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي به مساحت 318 متر مربع پالك 190 فرعي از 208- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه روزبه 
مورد تقاضاي موقوفه مالكين به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف127- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 100/50 متر مربع پالك 196 فرعي از 208- اصلي بخش 8 بيرجند واقع 

به در مزرعه روزبه مورد تقاضاي موقوفه ابراهيم به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند 
دعوي توليت در وقف128- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 146/50 
متر مربع پالك 197 فرعي از 208- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه روزبه مورد 
تقاضاي موقوفه ابراهيم به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در 
وقف129- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 147/50 متر مربع پالك 

198 فرعي از 208- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه روزبه مورد تقاضاي موقوفه درويش به تصدي اداره 
اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف130- ششدانگ يك قطعه باغچه مزروعي به مساحت 
491/50 متر مربع پالك 13 فرعي از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه 
مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف131- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 2079/25 متر مربع پالك 77 فرعي از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز 
مورد تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف132- 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1037/50متر مربع پالك 89 فرعي از 209- اصلي بخش 8 
بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي 

توليت در وقف
133- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 603/50 متر مربع پالك 305 فرعي از 209- اصلي بخش 
8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به 
دعوي توليت در وقف134- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 597/50 متر مربع پالك 314 فرعي 
از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور 
خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف135- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 222/50 متر مربع 
پالك 318 فرعي از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي 
اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف136- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
166/50 متر مربع پالك 338 فرعي از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه 
مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف137- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 557/50 متر مربع پالك 343 فرعي از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد 
تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف138- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 540/50 متر مربع پالك 381 فرعي از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع 
در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در 
وقف139- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1281 متر مربع پالك 387 فرعي از 209- اصلي 
بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند 
به دعوي توليت در وقف140- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 869 متر مربع پالك 392 فرعي 
از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور 
خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف141- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1237/50 متر مربع 
پالك 454 فرعي از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي 
اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف142- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
1019/20 متر مربع پالك 512 فرعي از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه 
مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف143- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 340/50 متر مربع پالك 554 فرعي از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد 
تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف144- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 168 متر مربع پالك 584 فرعي از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در 
مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در 
وقف145- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 375/50 متر مربع پالك 585 فرعي از 209- اصلي 
بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند 
به دعوي توليت در وقف146- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 460 متر مربع پالك 586 فرعي 
از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور 
خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف147- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 774/50 متر مربع 
پالك 587 فرعي از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي 
اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف148- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
441 متر مربع پالك 588 فرعي از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه مير 
محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف149- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 2339 متر مربع پالك 589 فرعي از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد 
تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف150- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 110/50 متر مربع پالك 590 فرعي از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع 
در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در 
وقف151- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 699/50 متر مربع پالك 591 فرعي از 209- اصلي 
بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند 
به دعوي توليت در وقف152- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 558 متر مربع پالك 592 فرعي 
از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي اداره اوقاف و امور 
خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف153- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1417 متر مربع 
پالك 593 فرعي از 209- اصلي بخش 8 بيرجند واقع در مزرعه زارگز مورد تقاضاي موقوفه مير محمد به تصدي 

اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي توليت در وقف
بخش 9 بيرجند 

1- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 33715/76 متر مربع  پالك 718 فرعي از 51-اصلي 
بخش 9 بيرجند واقع در اراضي مزرعه مهمويي مورد تقاضاي خديجه غريب2- تمامي سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي مشجربه مساحت 10803متر مربع  پالك 800-اصلي بخش 9 بيرجند واقع در اراضي 

جنب مزرعه مهمويي اراضي چاه كال كناره مورد تقاضاي محمد ابراهيم خسروي
بخش 13 بيرجند

1- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 218/40 متر مربع  پالك46 فرعي از 169-اصلي بخش 13 
بيرجند واقع در اراضي مزرعه مافريز مورد تقاضاي موقوفه كرباليي اسماعيل به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه 

بيرجندبه دعوي توليت در وقف
2-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت687/90 متر مربع  پالك67 فرعي از 169-اصلي بخش 13 
بيرجند واقع در اراضي مزرعه مافريز مورد تقاضاي موقوفه مال احمد ابن عباس به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه 
بيرجندبه دعوي توليت در وقف3-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 252/60 متر مربع  پالك71 
فرعي از 169-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه مافريز مورد تقاضاي موقوفه مال احمد ابن عباس به 
تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجندبه دعوي توليت در وقف4-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
1097/30 متر مربع  پالك102 فرعي از 169-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه مافريز مورد تقاضاي 
موقوفه استاد محمد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجندبه دعوي توليت در وقف5-ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي به مساحت 126/70 متر مربع  پالك105 فرعي از 169-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي 
مزرعه مافريز مورد تقاضاي موقوفه كرباليي اسماعيل به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجندبه دعوي توليت در 
وقف6-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 212/50 متر مربع  پالك106 فرعي از 169-اصلي بخش 
13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه مافريز مورد تقاضاي موقوفه كرباليي اسماعيل به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه 
بيرجندبه دعوي توليت در وقف7-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 195 متر مربع  پالك133 فرعي 
از 169-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه مافريز مورد تقاضاي موقوفه مال احمد ابن عباس به تصدي 
اداره اوقاف و امور خيريه بيرجندبه دعوي توليت در وقف8-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 23/5 
متر مربع  پالك137 فرعي از 169-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه مافريز مورد تقاضاي موقوفه 
مال احمد ابن عباس به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجندبه دعوي توليت در وقف9-ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي به مساحت 270/40 متر مربع  پالك146 فرعي از 169-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي 
مزرعه مافريز مورد تقاضاي موقوفه كرباليي اسماعيل به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجندبه دعوي توليت 
در وقف10-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 669 متر مربع  پالك165 فرعي از 169-اصلي بخش 
13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه مافريز مورد تقاضاي موقوفه كرباليي اسماعيل به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه 
بيرجندبه دعوي توليت در وقف11-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 365/50 متر مربع  پالك178 
فرعي از 169-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه مافريز مورد تقاضاي موقوفه كرباليي اسماعيل 
به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجندبه دعوي توليت در وقف12-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 1625 متر مربع  پالك192 فرعي از 169-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه مافريز مورد 
تقاضاي موقوفه استاد محمد و كرباليي اسماعيل به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجندبه دعوي توليت در 
وقف13-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 882 متر مربع  پالك193 فرعي از 169-اصلي بخش 13 
بيرجند واقع در اراضي مزرعه مافريز مورد تقاضاي موقوفه وحداني به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجندبه 
دعوي توليت در وقف14-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 579/5 متر مربع  پالك209 فرعي از 
169-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه مافريز مورد تقاضاي موقوفه كرباليي اسماعيل به تصدي اداره 
اوقاف و امور خيريه بيرجندبه دعوي توليت در وقف15-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 290 متر 
مربع  پالك217 فرعي از 169-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه مافريز مورد تقاضاي موقوفه كرباليي 
اسماعيل به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجندبه دعوي توليت در وقف16-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي 
به مساحت 804 متر مربع  پالك237 فرعي از 169-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه مافريز مورد 
تقاضاي موقوفه كرباليي اسماعيل به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجندبه دعوي توليت در وقف17-ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 141/50 متر مربع  پالك341 فرعي از 169-اصلي بخش 13 بيرجند واقع 
در اراضي مزرعه مافريز مورد تقاضاي موقوفه استاد محمد تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجندبه دعوي توليت 
در وقف18-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 242/70 متر مربع  پالك342 فرعي از 169-اصلي 
بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه مافريز مورد تقاضاي موقوفه مال احمد ابن عباس به تصدي اداره اوقاف 
و امور خيريه بيرجندبه دعوي توليت در وقف19-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 137 متر مربع  
پالك343 فرعي از 169-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه مافريز مورد تقاضاي موقوفه كرباليي 
اسماعيل به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجندبه دعوي توليت در وقف20-ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 108 متر مربع  پالك344 فرعي از 169-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه 
مافريز مورد تقاضاي موقوفه مال احمد ابن عباس به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجندبه دعوي توليت در 
وقف21-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار  به مساحت 167 متر مربع  پالك247 فرعي از 180-اصلي 
بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه القور مورد تقاضاي علي كاظمي22-ششدانگ يك قطعه باغ مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 1865 متر مربع  پالك88 فرعي از 181-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه نورز 
القور مورد تقاضاي نسرين دهقاني23- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي محصور از باغ صفا به مساحت 842 متر 
مربع  پالك109 فرعي از 399-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه آغلدر مورد تقاضاي حسين حقيقي 
پور24- ششدانگ يك قطعه زمين مشهور به خيد گوره به مساحت 205 متر مربع  پالك110 فرعي از 399-اصلي 
بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه آغلدر مورد تقاضاي حسين حقيقي پور25- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي مشجر به مساحت 322 متر مربع  پالك111 فرعي از 399-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي 
مزرعه آغلدر مورد تقاضاي حسين حقيقي پور26- ششدانگ يك قطعه زمين بند ديمه زار به مساحت 1020 متر 
مربع  پالك112 فرعي از 399-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه آغلدر مورد تقاضاي حسين حقيقي 
پور27- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 281 متر مربع  پالك113 فرعي از 399-اصلي بخش 13 
بيرجند واقع در اراضي مزرعه آغلدر مورد تقاضاي حسين حقيقي پور28- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه 
زار به مساحت 25810/5 متر مربع  پالك560-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مجاورت شمالي مزرعه 
اشتاخون مورد تقاضاي محمد طالبي29- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي بند سار به مساحت39808 متر مربع  
پالك561-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي تگ الماس مجاورت شمالي مزرعه شوشود مورد تقاضاي علي 
زنگوئي30- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي بند سار به مساحت20286 متر مربع  پالك562-اصلي بخش 13 
بيرجند واقع در اراضي تگ الماس مجاورت شمالي مزرعه شوشود مورد تقاضاي علي زنگوئي31- ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعي بند سار به مساحت13037 متر مربع  پالك563-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي تگ 
الماس مجاورت شمالي مزرعه شوشود مورد تقاضاي علي زنگوئي لذا به دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هركس 
نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض مى باشد و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى شده و 
در جريان است مى بايستى اعتراض و يا گواهى مشعر بر جريان دعوى خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى 
نسبت به آگهى نوبتى ظرف نود روز و در مورد آگهى اصالحى در مدت سى روز به اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند   
تسليم و رسيد دريافت نموده و برابر مواد 74 و 86 آيين نامه اصالحى قانون ثبت معترضين از تاريخ تسليم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع 
مذكور اخذ و به اداره تسليم نمايند در غير اين صورت متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عمليات ثبتى را با رعايت مقررات ادامه مى دهد. ضمناً حقوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود و در صورت مجلس 

تحديد منظور مى گردد و از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا سى روز قابل اعتراض خواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول: 94/8/3    تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/9/1 
رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند
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جنايت متوكل

شيخ عباس قمى در كتاب نفس المهموم نوشته است: 
«متوكل عباسى دستور داد قبر مطهر سيدالشهدا عليه 
السالم را خراب كردند، شخم زدند و به آب بستند. هم 
چنين فرمان داده بود هيچ كس حق ندارد به زيارت 
امام عليه السالم مشرف شود و هر كس به زيارت برود، 

مجازات مى شود».
محمد بن حسين اُشنانى مى گويد: «من در آن ايام از 
ترس متوكل، مدتى به زيارت آن حضرت نرفتم. سرانجام 
تصميم گرفتم به هر طريقى شده است به زيارت مشرف 
شوم. با مردى كه شغلش عطارى بود، همراه شدم و 
امام و مطهر  پاك  مرقد  به  را  فراوان، خود   با زحمت 

نبود،  قبر شريف  از  اثرى  السالم رساندم. گرچه  عليه 
سرانجام موفق شديم كه مرقد مطهر را پيدا كنيم. خود 
را به روى آن انداختيم و به شدت گريستيم. چنان بوى 
خوشى از آن استشمام مى شد كه عطر فروش گفت: 

هرگز بويى به اين خوشى نبوييده بودم.
آن گاه چند نشانه بر قبر مبارك گذاشتيم و وداع كنان 
از آن مكان شريف دور شديم. پس از مرگ متوكل، 
با جمعى از سادات و شيعيان حاضر شديم و آن را به 

صورت ساختمان اوليه بازگردانديم.

آنان كه توان آزردن دارند 
و هيچ كس را نمي آزارند 

به درستي كه وارثان شكوه ملكوتند.

وارد مبارزاتي شويد كه آنقدر بزرگ باشند
 كه به حساب آيند و آنقدر كوچك

 باشند كه بتوانيد در آنها پيروز شويد.

بزرگ ترين الماس جهان
 آفتاب است، که خوشبختانه
 بر گردن همه مي درخشد.

حسد آتشى است كه چون زبانه زند،
 ايمان رامانند هيزم 
خشك خاكستر كند.

ايران آنالين:  «اين بار، يک گوشه جالب از زندگي زنان 
تعزيه  يعني  مي کنم،  تعريف  برايتان  را  پيش  سال  صد 
زنانه...». در ميان نوشته هاي نديمه دربار ناصرالدين شاه 
ماه  در  آن  از  قسمتي  که  زنان  خواندني  تعزيه  ماجراي 
قابل  غير  حتي  و  خواندني  بسيار  مي شد.  برگزار  محرم 
تصور است که چطور زماني که زن از در خانه خود بدون 
 اجازه نمي توانست پا بيرون بگذارد و با آن همه حساسيت

و تعصب مي توانست تعزيه بخواند و اجرا کند.
مي شد  شروع  که  محرم  ماه  امروز  مانند  روزگار  آن  در 
 تهران و در واقع تمام ايران عزادار مي شد. از نيمه  هاي ماه 
ذي  الحجه کودکان تهران با به راه انداختن علم و کتل هاي 
چوبي يا ساخته شده از حلبي در شهر راه مي  افتادند و با 
و  آمد  «محرم  مي خواندند:  را  عاميانه  شعر  اين  يکديگر 
عيدم عزا شد، حسينم وارد کرب و بال شد» اين شعر نوحه 
مانند، مردم را براي ورود به ماهي که يکي از شلوغ ترين و 
پراحساس ترين ماه هاي سال مردم تهران بود آماده مي کرد 

و آن ماه محرم بود.
 تعزيه اي زنانه بدون حضور مردان

و  بود  و محالت  کوچه ها  پوشي  سياه  با  ماه  اين  شروع 
برگزاري مراسم عزاداري و سخنراني که در ميان آنها تعزيه 
طور ديگري بود؛ چرا که مردم را با به تصوير کشاندن واقعه 
کربال به سوز و گداز مي رساند. مونس الدوله نيز برايمان 
از تعزيه هايي که مردها برگزار مي کردند و زنان روبسته با 
چادر و چاقچور اجازه ورود به اين مجالس و ديدن آن را 

داشتند اشاره مي کند و مي گويد: «... اما تعزيه زنانه اي که 
من مي گويم غير از اين بود.در اين تعزيه خواني، يا نمايش 
مذهبي همه نمايشگران زن بودند و با روي باز روي صحنه 
بودند.خيلي  زن  استثنا  بدون  تماشاچيان هم  و  مي آمدند 
باز مي آمدند و خيلي آسوده و راحت تماشا  با روي  آزاد، 
مي کردند. البد تعجب مي کنيد که چگونه صد سال پيش 
روي صحنه  امروز  هنرپيشگان  مانند  مي توانستند  زن ها 
بيايند و نمايش بدهند. اما اين جريان در آن روزها ظاهرًا 

عادي بود.»
 «معين البکاء» کارگردان تعزيه ها

در  است  بوده  چنين  اين  تعزيه ها  اين  برگزاري  ماجراي 
به  البکاء»  نام «معين  به  پيرمرد سالخورده اي  روزها  آن 
قولي کارگردان اين نوع نمايش ها بوده است.اين پيرمرد 
ده ها بلکه صدها نسخه اشعار مناسب داشت که به قول 
مونس الدوله مانند نمايش اپراهاي امروز، هر قسمت آن را 

يک نفر با آهنگ مخصوص مي خواند.
خواجه هاي سياه و سفيد و پير و جوان باسواد

زن هاي ايراني آن روز اغلب سواد خواندن و نوشتن نداشتند 
فايده اي  هم  مي دادند  دستشان  به  را  شعر  نسخه  اگر  و 
نداشت، چون نمي توانستند بخوانند.به عالوه هنر بازيگر اين 
بود که بتواند شعرها را از بر بخواند. راه چاره اين بود که 
عده اي خواجه سياه و سفيد و پير و جوان که خطري براي 
زن ها نداشت و سواد داشتند، به خانه معين البکاء مي رفتند و 

از روي نسخه ها شعرها را مي خواندند و حفظ مي کردند.

 روضه خواني زنان
بعد وردست هاي معين البکاء، آهنگ ها را هم به آنها ياد 
يا فرشته هاي  مي دادند که مثًال «مخالف خوان» چطور 

آسماني که به زمين مي آيند چه سرودي بخوانند.
 همين که خواجه ها کامًال آزموده مي شدند به اندرون ها 
جوان  و  پير  دختران  و  زنان  و  مي آمدند  حرمسراها  و 
روضه خوان را جمع مي کردند. اين دسته از زن ها را باعنوان 
«مال» صدا مي کردند؛ مثًال «مال مريم خانم» يا «آخوند 
مالهاجر خانم» کلمه آخوند عنوان سردسته روضه خوان هاي 
زنانه بود.در هر صورت، خواجه ها آنچه را که از شعر و آهنگ 
ياد گرفته بودند، به زنان و دختران تعزيه خوان شفاها ياد 
مي دادند. براي تعزيه زنان يک دسته موزيک هم تهيه کرده 
بودند که تمام افراد آن خواجه ها بودند. طبل و شيپور و سنج 
و قره ني و... داشتند که تنها خواجه ها به کار مي انداختند.گاه 
مي شد که تعزيه خوان هاي زنانه بايد کالهخود و شمشير 

داشته باشند و سوار بر اسب هم بشوند!
 آماده کردن اسب هاي رام براي زنان بازيگر

از مدتي پيش اسب هاي کوچک رام را، که «تانو»مي خواندند، 
براي سواري زنان تعزيه خوان انتخاب مي کردند. يک خواجه 
تانو را مي گرفت و خواجه ديگر هم در رکاب زن  افسار 
تعزيه خوان حرکت مي کرد.ميان اين گروه زن ها و خواجه ها، 
فقط يک مرد ديده مي شد که از هر دو چشم نابينا بود. اين 
مرد صداي خوبي داشت و کمانچه مي زد و به اسم«ندمن 
کور» مشهور بود. اگر در تعزيه اي کمانچه کش الزم داشتند، 

ندمن کور را باکمانچه اش روي صحنه مي آوردند.
دختر فتحعلي شاه کارگردان تعزيه خوان زنانه

جالب است بدانيم که سردسته و کارگردان تعزيه خوان زنانه 
يکي از دخترهاي فتحعلي شاه بود که تا اواسط سلطنت 
ناصرالدين شاه زنده بود و خيلي هم با سواد و کتاب خوان 
بود.نديمه ناصرالدين شاه از اين زن برايمان اين طور نوشته 
کارگرداني  براي  که  موقعي  خانم  شاهزاده  «اين  است: 
روي سن مي آمد، به رسم آن زمان دامن کوتاه چين داري 
که تا روي زانو مي آمد به پا مي کرد. «ارخالق» ترمه يا 
اطلس مي پوشيد و چادر نماز بلندي به سرش مي انداخت و 
«کفش ساغري» زنانه به جاي «پان توفل »هاي امروزي 
در پا داشت و يک عصاي آبنوس کوتاه مرصع هم دست 
و  موزيک  دسته  به  آبنوس  عصاي  آن  با  و  مي گرفت 

هنرپيشگان فرمان مي داد».
 باشکوه ترين تعزيه زنانه در شب عاشورا

مونس الدوله از مهم ترين تعزيه اي که در ماه محرم برگزار 
مي شد برايمان تعريف کرده است: «اما مهم تر از همه، تعزيه 
زنانه اي بود که در اندرون شاهي مي خواندند و شب عاشورا 
همان شاهزاده خانم، دختر فتحعلي  شاه، با سر و پاي برهنه 
جلو مي افتاد و يک کيسه پر از کاه دست مي گرفت و با 
صداي رسايي نوحه مي خواند و کاه مي افشاند و زن هاي 
اندروني، از خانم و کلفت و سياه و سفيد، سر و پاي برهنه 
دنبال اين شاهزاده خانم حرکت مي کردند و سينه مي زدند 

و اشک مي ريختند.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و كسانى كه از دانش بهره يافته اند مى دانند كه آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل 
شده حق است و به راه آن عزيز ستوده[صفات] راهبرى مى كندسوره سبأ، آيه 6

حديث روز  

كربال را زيارت كنيد و اين كار را ادامه دهيد ، چرا كه كربال بهترين فرزندان پيامبران را در آغوش خويش گرفته است. 
امام صادق (ع)

شعر عاشورا

مـاه مـحـرم و تـعـزيـه هاى زنـانـه در زمـان قـاجـار

آثار  از   - راه  توشه   -١ افقي: 
به  شدن  مخفي   -٢ صفوي  نازي 
براي  بستن  پيمان    - شكار  قصد 
فرمانبرداري - داد و فرياد - مردم 
را  دولت  هيئت   - گرامي  مادر   -٣
كه  جهاني  دهند-   مي  تشكيل 
دوستي  روسي-   رود   -٤ آنيم  در 
نفساني-   خواهشهاي   - عالقه  و 
نقاش دانماركي قرن بيستم ٥-كلمه 
 - چشم  يهاي  بيمار  از   - تحسين 
پوسيده ٦-كثرت آمد و شد - شرح 
و تفسير-  لخت وبرهنه ٧-باور وا 
عتقاد - غيرايراني-  پست و فرومايه 
٨ - سخن درست و برحق - حيوان 
شيرده - حركت و جنبش ٩- قسمتي 
از خانه - بمب پرتابي- از انجيلهاي 
معتبر ١٠-  پر حرفي-  رسم كننده 
گوشتخوار  حيواني  ردياب ١١-    -
و  گيج   - لطيف  و  نرم  پوستي  با 
متحير  - تلخ عرب ١٢- صدا زدن  
- عقيده  توان- از بين بردن ١٣- 
ازلوازم پخت و پز قديمي - آسايش 
و رفاه - تا زماني كه ١٤- زيرپوش 
– بي آستين - واحد پول كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا - نوعي سوسن 
احمد  شيخ  آثار  از   -١٥ كوهي 
دهنده فريب  دروغگو،   - بيغمي 

عمودي: ١- بوم شناسي، مطالعه 
محيط  با  زنده  موجودات  روابط 
و  عصر   -٢ خلبان   - شان  زيست 
روزگار - عهد و پيمان -  پايتخت 
 - دريا   كنار  خانه   -٣ بنگالدش 
واحد پول كشورمان  بزرگ و مهتر 
 - خورند  مي  چاي  -همراه  قوم ٤ 
ايتاليا  پايتخت  آفريقايى-   كشور 
- پول حرام ٥ -فرياد شادي - به 
تير   - دادن  نجام  ا  را  كاري  نوبت 
از  اثري  ثروتمند-   –٦ پيكاندار 
موجود   -٧ انصاري  عبدا...  خواجه 
خيالي ترسناك  -كنايه از شخص 

مهربان و رئوف - الزم ٨- فرستادن 
دنيا  از  هذيان-   – جايي  به  كسي 
رفته ٩- كهنه و پاره - از شهرهاي 
لرستان - از سبز يهاي خوردني ١٠ 
(ع)   سليمان  مادري حضرت  - جد 
- غيبگو ١١ - عدد منفي - وديعه 
و سپرده-  هميشگي و پايدار ١٢ – 
درخت لرزان - پول ژاپن - ولگرد و 
مفتخور – از رودهاي ا يران ١٣- از 
عناصر - قاضي ورزشي - هميشه و 
پيوسته ١٤- نامور و زبانزد – گرمي 
بازار - ريش صورت ١٥- از عهده 
كاري برآمدن - داراي شرف واعتبار

طراح: نسرين كارى                        

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

در خيمه ها صداي خدايا بلند شد
زينب براي پرسش آيا ؛ بلند شد

فرياد واحسين ؛ زاعماق سينه اش
تا گشت با خبر زقضايا بلند شد 

پرسيد غرق ناله که آقا چه مي شود ؟ 
تکليف زينبت شب فردا چه مي شود؟ 

سجاده باز کرده اي و ناله مي ُکني
باران شدي و توبه ي صد ساله مي ُکني

گاهي خروج مي کني از خيمه گاه خود
خيره نگاه جانب آن چاله مي ُکني

انگار اين عمل؛ عمل دل به خواه توست
اين تّکه از زمين نکند ؛  قتله گاه توست

 امشب فضاي خيمه ُپر از عطر سيب توست
زينب اسير گريه ؛ زحال عجيب توست

حرفي بزن عزيز دل من که خواهرت
 مضطر تريِن ناله امن يجيب توست

اشکت به من اجازه آوازه مي دهد
دل شوره ام خبر ز غمي تازه مي دهد

 يک لحظه کن نظر به من زار و مضطرت
 آري منم که زل زده ام در برابرت

 از بسکه محو ذات خداوند اقدسي
 اصالً  محل نمي دهي امشب به خواهرت

از جان من عروج مکن روح پيکرم
حرفي مزن ز رفتن خود ؛ اي برادرم

 خون مِن زخود شده را کم به شيشه کن
 زخم فراق ؛ کم به دل خسته ريشه کن

 يا حرفي از ُجدا شدن از خود مگو َو يا
با من مگو عزيز دلم صبر پيشه کن

امشب دلم اسيـر مـالل اسـت يـا حسين
من بي تو؛  عين فرض محال است يا حسين

جانـت بـه کــويــر  تفتــه دريـا بخشيد 
هفتاد و دو گل، به  متن صحرا بخشيد

بـــا جلـــوه ي کــربـالي عـاشـورايي
خـون تــو بـه رنگ سرخ معنا بخشيد
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123456789101112131415
ىنادرگهمرشاتسا1
ارپاتشدورمىرگ2
ىسروكتاربمىىل3
وتداعدولىناو4
نمىمانكنىالن5
دحااشوكحانجم6
هجنچقامچلقوكا7
وجوجلىاتىار8
سبىرىهاشمتهبا9
ولگاكبنراراو10
مترىادىسىسسر11
ادتبمىولاىرا12
تابنوهاكتراىز13
ىخسنوىلىباجنا14
كلمخممدشنابهگن15

يك باب واحد تجارى واقع در حاشيه 
خيابان مالصدرا با متراژ 23 متر به رهن و 
اجاره واگذار مى گردد. 09155623751

تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

فروش مغازه شال و روسرى
انتهاى خيابان معلم با 10 سال سابقه
"فروش تضمينى"  09369352508

فروش پرايد هاچ بك مدل 87
رنگ مشكى ، فوق العاده تميز

قيمت: 12/5 ميليون        09155618350

فروش يخچال ويترينى سه درب ايستاده 

دو مترى ، قرمز رنگ ، در حد نو   

  قيمت: توافقى         09159859884

به چند نفر خانم براى همكارى 
در سالن زيبايى نيازمنديم.

32450229 - 09397690128

شركت پخش مواد غذايى و بهداشتى به يك نفر 
توزيع كننده آقا با وسيله نقليه موتورى ترجيحا مجرد 

نيازمند است. ساعت تماس 9:30-12
09368975977

فورى
به يك فروشنده خانم براى كار 

در مبلمان طوس ايران نيازمنديم.
09358341404 - 09154161421

نبش انقالب 2

نقدى تخفيف ويژه ويژه
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود
باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 
خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.

مــژده                                  
                   

ه               
مــژد

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

پخش تراكت  تبليغاتى              2099  928  0938

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را 
نقدا درب كارخانه خريداريم.

09019151595
32255221

 توليد جعبه زرشك 
در سايزهاى مختلف با بهترين 

كيفيت چاپ در اسرع وقت
09105330300

آموزش تخصصى صنايع دستى
رودوزى هاى سنتى (پته دوزى و ...) - چرم دوزى

انواع سفارشات پذيرفته مى شود
باغ رحيم آباد - مقابل رستوران طوبى

09156043149 - خانم رضوانى
09151602311- خانم دانشگر

پتينه

اجراى پتينه 
در طرح هاى مختلف

09019759900

پوشاك ويژه بانوان پارال
اولين مركز پخش مارك لين- انواع 

جوراب - ساق- لباس راحتى- لباس 
خواب و ... بهترين ها را از ما بخواهيد

بين مدرس 42 و 44 
 ابتداى خيابان شهيد كاوه

32446809 - 09155064602

حراج وسايل محرمى
طبل ، سنج ، زنجير ، پارچه

ميدان آزادى - ابزار آسيا

09159612966

آبكـش شهـرى حمل آب با تانكر نيسان  به  تمام  نقاط با قيمت  مناسب
   ظرفيت تانكر: 2200 ليتر         09379316676

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

 تعميـر لـوازم گازسـوز
 خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

09384928910 - باقرى
پاسداران 7 – چهار راه اول سمت  چپ -  پالك 12

توزيع جديدترين سى دى هاى مذهبى

 (روضه ، واحد ، طبل و سنج)
مداحان  شيرازى (مفتاح، فيروزى و ...)
آهنگ ريزى مذهبى رايگان مى باشد

بين مطهرى 2 و 4 - سروش

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

اقساط 12 ماهه براى فرهنگيان استان
بين انقالب 8 و 10 - جنب هيئت حسينى
32225254 - 09153624878

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
جوشكارى سيار، نصب سايبان

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

چند نفر كارگر ماهر و نيمه ماهر 
براى كار در كارواش نيازمنديم. 

محدوده غفارى ، كارواش 24
09373873092
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: کاهش قواي ذهني، کاهش توان کار و تمرکز و افزايش حساسيت و ابتال به عفونت ها از نشانه هاي فقر آهن در بدن است. محققان با اشاره به اينکه 
مصرف چاي بالفاصله بعد از غذا جذب آهن منابع گياهي همچون آهن عدسي و نان را کاهش مي دهد، مي گويند آهن عنصري سمي است و اضافه مصرف آن 
سبب مسموميت مي شود.  افرادي که بيش از نياز قرص آهن مصرف مي کنند به بيماري هاي مختلفي چون مشکالت قلبي و عروقي مبتال مي شوند.

خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى با مصرف خودسرانه قرص آهن

مصرف زياد داروهاى ُمسكن سبب ورم معده مى شود

6

ليست ممنوعه ميوه هاى پاييزى براى 
مبتاليان به آلرژى و حساسيت فصلى

از داليل  تازه يکي  شهرخبر: مصرف ميوه  هاي 

از  برخي  است،  فصلي  حساسيت هاي  افزايش 
افراد نسبت به مصرف سبزي هاي خام،  مغزيجات 
و ميوه ها حساسيت داشته و در صورت استفاده از 
آنها دچار عوارضي همچون آبريزش بيني،  خارش 

چشم،  سوزش انتهاي گلو، ورم لب ها و احساس 
خارش در کام مي شوند. پرتقال و ليمو شيرين در 
فصل پاييز مي تواند سبب ايجاد حساسيت افراد 
شود و بر خالف تصور مردم نارنگي کمتر موجب 
حساسيت مي شود و افراد در صورت بروز عاليم 
حساسيت بايد از مصرف اين مواد امتناع کنند. با 

التهاب  تجويز پزشک مي توان از داروهاي ضد 
و حساسيت همچون آنتي هيستامين براي رفع 
شلغم  مصرف  کرد.  استفاده  فصلي  حساسيت 
مشابه آنتي بيوتيک بوده و در درمان بيماري هاي 

هنگام  بنابراين  است.  موثر  بسيار  عفوني 
سرماخوردگي استفاده از اين خوراکي در بهبودي 
و  پرتقال  آبليمو،  مصرف  است.  تأثيرگذار  افراد 
نارنگي در پيشگيري از سرماخوردگي بسيار مؤثر 
است، بنابراين مصرف آن به ويژه در فصل پاييز 

و زمستان توصيه مي شود.

راه هايى براى كنترل بهتر 
قند خون در وعده هاى غذايى

 
سالمانه: از آنجا که مواد غذايي مستقيم بر روي 
قند خون اثر مي گذارند، بيماران ديابتي الزم است 
يک محدوده سالم مواد غذايي را انتخاب کنند. 

 انتخاب کربوهيدارت هاي سالم: کربوهيدارت ها 
دارند.  خون  قند  ميزان  بر  را  تأثير  بيشترين 
دليلش هم اين است که کربوهيدارت به سرعت 
بيشتري شکسته شده و به گلوکز تبديل مي شود. 
جاي  به  پييچيده  هاي  کربوهيدارت   انتخاب 
کربوهيدارت هاي ساده اي مانند ماکاروني، برنج 
اين  مي شود.  توصيه  ديابتي  بيماران  به  نان  و 
کربوهيدارت ها شامل ميوه و سبزيجات، غالت، 
ها  کربوهيدارت  ترکيب  است.  عدس  و   لوبيا 
با پروتئين و چربي: بيماران ديابتي بايد بدانند که 
نيمه بشقابشان بايد حاوي سبزيجاتي مثل اسفناج، 

هويج، گوجه فرنگي و ... باشد. يک چهارم بشقاب 
بايد شامل غالت و نشاسته مانند رشته فرنگي، 
برنج يا سيب زميني باشد. يک چهارم ديگر نيز 
حاوي پروتئين هاي بدون چربي، مانند گوشت گاو، 
ماهي و مرغ باشد. اضافه کردن يک شيشه حاوي 
شير کم چرب و يک تکه ميوه به همراه نصف 

فنجان ساالد نيز به وعده غذايي ديابتي ها توصيه 
مي شود. خوردن بيشتر فيبر: مبتاليان به ديابت که 
به اندازه کافي فيبر در روز دريافت مي کنند، بيشتر 
قند خونشان هستند.  کنترل  به  قادر  از سايرين 

اضافه کردن آجيل و تنقالت سالم به رژيم غذايي، 
آب  نوشيدن  حاوي شکر،  غذايي  مواد  از  پرهيز 

بيشتر نيز به اين بيماران توصيه مي شود.

برخى از ميوه ها و سبزيجات
كه براى كمردرد مفيدند

انواع  سالمانه: خوردن برخي ميوه ها بخصوص 
توت ها، سيب، گالبي و برخي سبزيجات مانند 
دانه هاي سويا، گل کلم و ... در از دست دادن 
آن  از  ناشي  کمردردهاي  بردن  بين  از  و  وزن 

 بسيار مفيدند. نتايج مطالعات جديد نشان مي دهد 
اضافه کردن سبزيجات نشاسته اي به رژيم غذايي 
مانند نخود فرنگي، سيب زميني، و ذرت ممکن 
نباشند  کمردرد  براي  مناسبي  گزينه هاي  است 
چون مصرف بيش از حد اين سبزيجات در طول 
زمان اضافه وزن را به دنبال دارد. از سوي ديگر 
سبزيجاتي که نشاسته اي نيستند، فيبر بيشتري 
دارند و به فرد احساس سيري مي دهند. همين 
و  وزن  کاهش  کمتر،  خوردن  غذا  باعث  امر 

پيشگيري از کمردرد مي شود.

مصرف زياد داروهاى ُمسكن 
سبب ورم معده مى شود

 
سالمت نيوز: متخصصان با اشاره به اينکه مصرف 
اندازه داروهاي ُمسکن سبب ورم معده  از  بيش 
مي شود، عنوان مي کنند مصرف تخم مرغ و شير 
بر درمان اين بيماري موثر است. حالت تهوع، نفخ 
معده و درد هايي که معموًال در سر دل احساس 
مي شوند از نشانه هاي بروز بيماري ورم معده است. 
وقتي اين ميکروب وارد بدن مي شود در طوالني 
حتي  و  معده  زخم  ايجاد  باعث  مي تواند  مدت 
سرطان شود. افرادي که دچار ورم معده مي شوند 

بايد از خوردن سرکه به همراه ساالد پرهيز کنند.

ايستگاه سالمت

حوادث

فوتسال جايزه بزرگ برزيل؛ ايران 
با ميزبان جام جهانى همگروه شد

گروهي  مرحله  در  ايران  فوتسال  ملي  تيم  ايرنا:    
رقابت هاي بين المللي جايزه بزرگ برزيل با ميزبان جام 
جهاني ٢٠١٦ همگروه شد. مراسم قرعه کشي دهمين 
دوره اين مسابقه ها جمعه شب در شهر «يوبرابا» برزيل 
برگزار شد و تيم ايران در گروه دوم با کلمبيا (ميزبان 
جام جهاني)، اروگوئه و آنگوال همگروه شد. در گروه 
نخست اين رقابت ها، تيم هاي ملي برزيل، پاراگوئه، 
گواتماال و زامبيا حضور دارند که ديدارهاي خود را از 
روز ١٣ آبان ماه آغاز خواهند کرد. تيم ملي فوتسال 
نايب قهرماني و دو عنوان  با کسب دو عنوان  ايران 
سومي بعد از تيم هاي برزيل و اسپانيا، پر افتخارترين 
ملي  تيم  آيد.  مي  شمار  به  پيکارها  از  دوره  اين  تيم 
فوتسال ايران خود را براي حضور در مسابقه هاي جام 
ملت هاي آسيا و انتخابي جام جهاني آماده مي کند.  
اين رقابت ها با حضور ١٦ تيم از ٢١ بهمن ماه امسال 

به ميزباني تاشکند ازبکستان آغاز مي شود.
 

3 پرسپوليسى در آستانه 
از دست دادن دربى 81

فارس : تيم فوتبال پرسپوليس در حالي روز دوشنبه در 
ورزشگاه آزادي بايد به مصاف ملوان برود که ٣ بازيکن 
اين تيم ٢ اخطاره بوده و در صورتي که در اين بازي 
اخطاري بگيرند دربي ٨١ را از دست خواهند داد. مهدي 
بازيکن ٢  طارمي، کمال کاميابي نيا و علي عليپور ٣ 
اخطاره پرسپوليس هستند که در صورت گرفتن کارت 
زرد در بازي با ملوان قادر نخواهند بود در دربي ٨١ و 

در روز جمعه به ميدان بروند.

 ارزشمندترين تيم و بازيكن دنياى فوتبال
جهان نيوز: نشريه فوربس اسامي ارزشمندترين تيم و 
اين  در  کرد.  منتشر  در سال ۲۰۱۵  را  فوتبال  بازيکن 
عنوان  به  پوند  ميليون  با ۳۰۲  مادريد  رئال  فهرست، 
در حالي  اين  و  انتخاب شد  فوتبال  تيم  ارزشمندترين 
است که منچستريونايتد با ۲۹۰ ميليون پوند در رده دوم 
قرار گرفته است. در بين بازيکنان نيز کريستيانو رونالدو 
بهترين بازيکن جهان در دو سال گذشته با ۱۶ ميليون 
پوند به عنوان ارزشمندترين بازيکن انتخاب شده است. 

اميدوارى شهنازى به كسب مدال
 المپيك توسط بانوان تيرانداز

به  اميد  مي گويد،  المپيک  ملي  کميته  دبيرکل  ايسنا: 
يافته  افزايش  تيرانداز  بانوان  در  المپيک  مدال  کسب 
به  خوبي  نتايج  است  اميدوار  ريو  المپيک  در  و  است 
دست آورد. شاهرخ شهنازي بيان کرد: با توجه به نتايج 
به کسب مدال  اميد  تيراندازي  بانوان در رشته  خوب 
افزايش يافته است و براي تيراندازي روانشناس هم به 

فدراسيون معرفي شده است.

جوان معتاد مجتمع 
مسكونى را به آتش كشيد

ايرنا: مسئول روابط عمومي سازمان آتش نشاني کرج 
اعالم کرد: جوان معتاد به شيشه يک مجتمع مسکوني 
را در فرديس به آتش کشيد که شش نفر در ميان دود 
محبوس شدند. موسوي اظهار کرد: طبق تحقيقات اين 
فرد که حدود ٢٤ سال سن دارد پس از مصرف مواد 
مخدر شيشه دچار توهم شد و واحد مسکوني خانواده 
خود را در اين مجتمع به آتش کشيد.وي ادامه داد: براثر 
انتشار دود زياد، شش نفر از ساکنان اين مجتمع در ميان 
دود محبوس شدند. متهم نيز چند ضربه چاقو به خود زد 

که قبل از خودکشي توسط ماموران دستگير شد.

خودروى پژو آردى 
در ترافيك آتش گرفت

ايرنا: يک دستگاه خودروي پژو آردي جمعه شب در 
هنگام حرکت در ترافيک روي پل سبالن آتش گرفت 
که راننده و فردي ديگر که در قسمت جلوي ماشين 
نشسته بودند دچار سوختگي سطحي شدند.  اين خودرو 
در روي پل سبالن شمال در ترافيک دچار آتش سوزي 
در قسمت موتور شد که به سرعت آتش به داخل ماشين 
سرايت کرد. در اين حادثه راننده خودرو و ديگر سرنشين 
جلو دچار سوختگي سطحي شدند. مامورين آتش نشاني 
پس از رسيدن به سر صحنه حادثه ، توانستند اين خودرو 

را خاموش کرده و کنار پل هدايت کنند.

اهداى عضو جوانى به شش بيمار 
نيازمند زندگى دوباره بخشيد

ايرنا- مسئول هماهنگي تيم پيوند اعضاي دانشگاه 
اهداي  گفت:  بويراحمد  و  کهگيلويه  پزشکي  علوم 
عضو جوان ٢٢ ساله ياسوجي به شش بيمار نيازمند 

زندگي دوباره بخشيد. 
قرنيه  و  پانکراس  کبد،  کليه،  دو  افزود:  عباسي 
سيرت  جمال  احمد  نام  به  جوان  اين  چشم  هاي 
اين  اهدا شد. وي تصريح کرد:  نيازمند  بيماران  به 
توابع شهرستان  از  بابکاني  روستاي  اهالي  از  بيمار 
مرگ  تصادف  دليل  به  که  است،  بوده  بويراحمد 

مغزي شد. 

98 عزادار حسينى در شهرستان خوسف مسموم شدند

فارس: معاون مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي خراسان جنوبي با اشاره به مسموميت ٩٨ نفر از عزاداران حسيني، 
گفت: بيشتر بيماران مرخص شده اند و تاکنون هيچ بيمار بدحالي نداشته ايم. عليرضا عباسي، اظهار کرد: ظهر پنجشنبه 
تعدادي از عزاداران حسيني در روستاي کاريزنو از توابع شهرستان خوسف به دنبال مسموميت غذايي راهي بيمارستان ها و 
درمانگاه هاي شهرستان هاي خوسف و بيرجند شدند. وي تعداد مسمومان را ٩٨ نفر اعالم کرد و افزود: در لحظات اوليه ٢٥ 
بيمار در روستا تحت درمان قرار گرفته و نياز به هيچ درمانگاهي پيدا نکردند. معاون اورژانس ١١٥ خراسان جنوبي بيان کرد: 
١٠ نفر از مسمومان با آمبوالنس به مرکز بهداشتي درماني روستاي گل اعزام شده و پس از مراحل درمان مرخص شدند. 
عباسي تصريح کرد: در دقايق اوليه بالگرد اورژانس به محل اعزام شد و در دو نوبت تعداد پنج بيمار را به بيمارستان حضرت 
ولي عصر(عج) بيرجند منتقل کرد و مابقي بيماران مسموم نيز به درمانگاه خوسف اعزام و تحت درمان قرار گرفتند. وي گفت: 
از ابتداي اعالم اين حادثه به دليل گستردگي زياد دو دستگاه اتوبوس آمبوالنس از بيرجند به محل اعزام شد که به دليل تعداد 
باالي بيماران مسموم از يکي از اين دستگاه ها در محوطه مرکز درمانگاه خوسف به عنوان کلينيک استفاده شد. وي اذعان 

کرد: اين حادثه ظاهرًا بر اثر استفاده از غذاي محلي نذري پخت شده در روستا بوده است.   

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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نصب  و  تعمير كولر آبى 
 و  لباسشويى  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى

هر همشهرى يك لپ تاپ - فروش ويژه اقساطى لپ تاپ و تبلت
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24   (5خط) 32446431- رايانه ثامن بيرجند بدون كارمزد 

فروش ويژه هفته

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

بنگاه قالب بتن        
 

خريد و  فروش  انواع قالب بتن    
داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران را 

گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 

مودى

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادر دار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش
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فارس- مردم عزادار طبس در نهمين روز از ايام ماه محرم با حضور در محل هيئت مذهبى حسينى(ع) طبس در مراسمى باعنوان «اصغر صغير» شركت 
كردند. يكى از مصائب ناگوار و سوزناك واقعه كربال شهادت حضرت على اصغر(ع) است كه هيئت هاى مذهبى طبس در روز نهم ماه محرم در محل هيئت 
حسينى(ع) اين شهر گردهم مى آيند و پس از عزادارى و نوحه خوانى، هيئت حسينى(ع) به عنوان ميزبان، گهواره تزيين شده اى را به مجلس عزا مى آورد. 

گهواره اى سياه پوش كه طفلى در آن قرار گرفته و دو نفر از جوانان سياه پوش بر بالين كودك قرار دارند و نقش اطفال امام حسين(ع) را دارند.

مراسم اصغر صغير (ع) در طبس برگزار شد
مسئوالن در برابر شيطنت هاى دشمن 

در برجام هوشيار باشند

ايسنا- امام جمعه بيرجند گفت: بايد مسئوالن در برابر 
شيطنت هاى دشمن در برجام و امثال آن هوشيار و آگاه 
باشند و امروز انتظار مى رود به پيروى از قمر بنى هاشم 
(ع) مسير واليت را ادامه داده و پشتيبان رهبرى باشيم. 
حسينى،   تاسوعاى  با  همزمان  رضايى  االسالم  حجت 
بايد  اينكه  بيان  با  بيرجند،  جمعه  نماز  خطبه هاى  در 
بدانيم و حسينى شويم، گفت:  را  تاسوعا و عاشورا  قدر 
كرد، هستى  القمر  عالم شق  در  (ع)  ابوالفضل  حضرت 
خود را بخشيد تا ما بخشنده شويم. وى بر احياى عقل 
و انديشه در بين جامعه تأكيد كرد و افزود: اين امر در 
به  توجه  بايد  و  است  ميسر  فقيه  واليت  از  پشتيبانى 
زمان داشته باشيم چرا كه كسانى كه با امام حسين (ع) 

جنگيدند امام زمان خود را نشناختند.

نمايشگاه كتاب محرم در كانون كريمه 
اهل بيت (ع) آرين شهر گشايش يافت

فرا  مناسبت  به  محرم  كتاب  نمايشگاه  شبستان- 
اباعبدا...الحسين (ع)  ايام سوگوارى حضرت  رسيدن 
ابتداى ماه محرم در كانون كريمه اهل بيت (ع)  از 
كانون  مسئول  عباسپور،  يافت.  گشايش  شهر  آرين 
كريمه اهل بيت (ع) آرين شهر اظهار كرد: كتاب هاى 
فرهنگ  محوريت  با  نمايشگاه  اين  در  عرضه شده 
عاشورا و قيام سيدالشهدا (ع)، مذهبى، علمى، داستان 
و اجتماعى مى باشد كه با تخفيف 30 درصدى تا 15 

 محرم به عالقه مندان عرضه مى شود.
جلسه كميته فرهنگى 

   امنيت پايدار شرق كشور برگزار شد 
با  كشور  شرق  پايدار  امنيت  فرهنگى  كميته  جلسه 
فرهنگ  كل  مدير  جنوبى،  خراسان  استاندار  حضور 
و ارشاد اسالمى استان و تمامى دستگاه هاى عضو 
در محل دفتر وزارتى فرهنگ و ارشاد اسالمى كشور 
برگزار شد. خدمتگزار در اين جلسه برلزوم توجه ويژه 
به ماندگارى روستائيان در مرزها و جلوگيرى از خالى 
شدن روستاهاى مرزى و رفع موانعى از قبيل بيكارى 
و فقر تأكيد كرد. وى ضمن گاليه از عدم تحقق 8 
ميلياردتومان اعتبارى كه در بازيد محمدباقر نوبخت 
معاون رئيس جمهورى و سخنگوى دولت با بالگرد از 
مناطق مرزى مصوب شد تصريح كرد: هر چه تالش 
دريافت  را  داده شده  قول  از  كرديم بخش كوچكى 

كرديم كه خيلى اندك است. 

 آبرسانى سيار به 53 روستاى درميان
ايرنا- مدير شركت آب و فاضالب روستايى درميان گفت: 
هم اكنون آب مورد نياز بيش از سه هزار نفر از ساكنان 
تأمين  سيار  تانكرهاى  با  شهرستان  اين  روستاى   53
مى شود. نسيمى افزود: هر ماه هفت هزار و 500 متر 
مكعب آب با استفاده از شش دستگاه تانكر در مجموع 

750سرويس به مناطق روستايى حمل مى شود.

طبس، حقانى- معاون امور مجلس، استان ها و پشتيبانى 
آهن  راه  گفت:  كشور  ريزى  برنامه  و  مديريت  سازمان 
خراسان جنوبى از طريق فاينانس در اولويت كارى دولت 
هاى  طرح  از  بازديد  از  بعد  ظهر  صالح  عليرضا  است. 
عمرانى شهرستان طبس در نشست خبرى گفت: عليرغم 
 مشكالت مالى دولت كه به ارث رسيده از گذشته مى باشد،

محور  شدن  چهارخط  جنوبى،  خراسان  آهن  راه  طرح 
هاى  اولويت  در  طبس  حرارتى  نيروگاه  و  يزد  طبس- 

كارى دولت يازدهم است.
پوى افزود: راه آهن خراسان جنوبى نياز به 4 هزار ميليارد 
تومان اعتبار دارد كه با توجه به مشكالت مالى دولت اين 
براى  و  آيد  درمى  اجرا  به  فاينانس  طريق  از  مهم  طرح 
اجراى آن مصمم هستيم. دكتر صالح با اشاره به كاهش 
اختصاص  اعتبار  گفت:  دولت  نفتى  درآمدهاى  چشمگير 
ميليارد  در سال 90 حدود 600  مناطق محروم  به  يافته 
تومان بوده كه عليرغم كمبود نقدينگى در سال 94 به 4 

هزار و 200 مليارد تومان افزايش يافت.
معاون امور مجلس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور 
به تخصيص 100 درصدى اعتبارات استان ها اشاره كرد 
و افزود: در سال جارى هدف دولت تدبير و اميد بر سرمايه 
گذارى در طرح هاى محورى و مهم نيمه تمام قرار گرفت 

كه اگر قرار بود هيچ طرحى آغاز نشود و فقط پروژه هاى 
وعده داده شده از قبل ادامه يابد بر اساس تعريف انجام 
تومان  ميليارد  هزار   400 به  نياز  گذشته  دولت  در  شده 

 اعتبار داشت و اين امر امكان پذير نبود.
واگذارى معادن زغالسنگ طبس 

به بخش خصوصى بابت ديون دولتى است

معاون امور مجلس، استان ها و پشتيبانى سازمان مديريت 
به  طبس  معادن  واگذارى  گفت:  كشور  ريزى  برنامه  و 
بخش خصوصى در دولت قبل و مجلس گذشته مصوب 
شده است. صالح با اشاره به انتقاد كارفرمايان دولتى حوزه 
بخش  به  طبس  معادن  واگذارى  در  پروده  زغالسنگ 
به  طبس  زغالسنگ  معادن  واگذارى  گفت:  خصوصى 
بخش خصوصى مصوبه مجلس هشتم است و در دولت 

سابق ابالغ شده است.
كمبود  به  توجه  با  حاضر  حال  در  كرد:  تصريح  وى 
 نقدينگى در كشور، دولت كارفرماى مناسبى در طرح هاى

با  خصوصى  بخش  يقين  طور  به  و  نيست  بزرگ 
ها زمينه  اين  در  امور  انجام  به  قادر  بيشترى   توان 

موجود  مستندات  اساس  بر  افزود:  صالح  بود.  خواهد 
از  بخشى  تا  گرفت  اجازه  مجلس  از   92 سال  در  دولت 

معادن زغالسنگ طبس را بابت ديون دولتى به صندوق 
بازنشستگى سازمان تأمين اجتماعى واگذار كند.

معاون امور مجلس، استان ها و پشتيبانى سازمان مديريت 
و برنامه ريزى كشور به دغدغه هاى رهبر معظم انقالب 
گفت:  و  كرد  اشاره  بخش خصوصى  تقويت  در   اسالمى 
 بر اساس برنامه هاى پنجم و ششم توسعه كشور و سياست هاى

اصل 44 دولت اجازه ورود به برخى حوزه ها را ندارد و بايد 
به توانمندى بخش خصوصى تكيه كند.

شهرستان طبس، كلكسيون معدنى كشور است

 دكتر صالح همچنين در جلسه بررسى وضع طرح هاى 
نيروگاه  كار  انجام  قرارداد  گفت:  طبس  شهرستان  مهم 
طور  به  تومان  ميليارد  هزار   3 اعتبار  با  طبس  حرارتى 
بهره  آينده شاهد  تا دوسال  و  است  منعقد شده  فاينانس 

بردارى 2 فاز آن خواهيم بود.
وى شهرستان طبس را كلكسيون معدنى كشور برشمرد 
و گفت: توسعه زيرساخت ها و افزايش بسترهاى فرآورى 
زغالسنگ در طبس يكى از اهداف توسعه منطقه است و 

دولت يازدهم در اين مهم مصمم است.
  

قاچاق كاال و ارز موجب تشديد بيكارى
 در جامعه مى شود

ايرنا- استاندار بر لزوم پيشگيرى و جلوگيرى از قاچاق 
كاال و ارز در استان تأكيد كرد و گفت: قاچاق كاال 
و ارز موجب تشديد بيكارى و 
در پى آن بروز ساير مشكالت 
در جامعه مى شود. خدمتگزار 
برنامه  كميسيون  جلسه  در 
نظارت  و  هماهنگى  ريزى، 
بر مبارزه با قاچاق كاال و ارز خراسان جنوبى افزود: 
بايد متوليان امر با متخلفان و اخالل گران در نظام 
با  وى  كنند.  جدى  مبارزه  كشور  ارزى  و  اقتصادى 
وارد شدن  ارز موجب  و  قاچاق كاال  اينكه  به  اشاره 
اثرات نامناسبى بر بدنه اقتصادى مى شود يادآور شد: 
اجراى قانون و مقررات در اين زمينه بايد مورد توجه 
دستگاه هاى مربوطه باشد اما در اين زمينه دقت شود 
تا با افرادى برخورد شود كه به معنى واقعى قاچاقچى 
هستند و حرفه اى عمل مى كنند. وى از مسئوالن 
و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  براى  ذيربط  هاى  دستگاه 
و  رعايت  را  مردم  حقوق  برخوردها،  در  خواست  ارز 
حرمت آنان را حفظ كنند. مديركل تعزيرات حكومتى 
استان نيز گفت: طى شش ماهه نخست امسال 29 
 ميليارد و 569 ميليون و 243 هزار و 708 ريال براى

پرونده هاى قاچاق كاال و ارز استان محكوميت صادر 
قاچاق  وارده  پرونده هاى  تعداد  انصارى  است.  شده 
كرد  اعالم  فقره   323 مدت  اين  طى  را  ارز  و  كاال 
و افزود: از اين تعداد 293 فقره مختومه شده است 
كه از ميزان محكوميت هاى صادره براى پرونده ها 
و  هزار  و 22  ميليون  و 338  ميليارد  تاكنون هشت 

104 ريال آن وصول شده است.

10 آئين عزادارى خراسان جنوبى 
در فهرست آثار معنوى كشور ثبت شد

مهر- مسئول ثبت آثار معنوى ميراث فرهنگى، صنايع 
مورد   10 ثبت  از  جنوبى  خراسان  گردشگرى  و  دستى 
آثار  استان در فهرست  آئين هاى عزادارى  از سنت ها و 
تاكنون  كرد:  اظهار  شناسايى  داد.  خبر  كشور  معنوى 
معنوى  آثار  فهرست  در  استان  معنوى  آثار  از  مورد   30
از اين تعداد 10 مورد مربوط  كشور به ثبت رسيده كه 
منبر،  هفت  وى،  است.  عاشورا  فرهنگ  و  محرم  به 
نخل  درخش،  گردان  نخل  بيرجند،  در  تعزيه خوانى 
گردانى فردوس، مشعل گردانى بركوه سربيشه، بيل زنى 
خوسف، علم گردانى، پخت غلور و سنگ زنى درخش را 
ازجمله مراسمات عزادارى مردم استان عنوان كرد كه در 

فهرست آثار معنوى كشور به ثبت رسيده است. 

معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در طبس اعالم كرد؛

راه آهن بيرجند، نيروگاه حرارتى طبس و چهاربانده شدن جاده طبس– يزد در صدر دستور كار دولت يازدهم

و  تاسوعا  شد.  اندوه  و  غم  سراسر  جنوبى  خراسان  گيوكى- 
به  عزاداران حسينى  گداز  و  سوز  كه  است  روزهايى  عاشورا 
اوج مى رسد. اين روزها كمتر كسى در خانه مى ماند همه 
عشق،  امام  شهادت  سوگ  در  تا  روند  مى  عزا  مجالس  به 
در  حسينى  عشق  بزنند.  سينه  و  سر  بر  نماز  و  ايمان  ايثار 
قلب   زن و مرد اين ديار از پير و جوان از مرزى ترين نقاط 
تا مركز استان غوغا كرده است. در بيرجند بر اساس سنتى 
قديمى بيشتر مردم در روز عاشورا  در مزار شهدا و  اهل قبور 
امسال  كه  كسانى  از  كنند  يادى  تا  دارند  با شكوه  حضورى 
در ميانشان نيستند. توزيع نذورات در گوشه گوشه استان از 
روزها سرزمين  اين  ديده مى شود.  تا شهرها  گرفته  روستاها 

طالى سرخ يكسره سياه پوش است.

نماز ظهر عاشورا، ميقات عزاداران است

ميقات  الشهدا  نماز سيد  آخرين  ياد  به  عاشورا  نماز ظهر  اما 

عزاداران است. ظهر روز گذشته عزاداران حسينى در سراسر  
استان گردهم آمدند و نماز ظهر عاشورا را باشكوه خاصى 
به  نماز ظهر عاشورا  در مراكز شهرستان ها  اقامه كردند. 
امامت ائمه جمعه  و در بيرجند اين فريضه با حال و هواى 

خاصى در جوار مزار شهدا برگزار شد.

عفت زنان و غيرت مردان 
در جامعه اسالمى سرآمد باشد

 نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى در سخنرانى پيش از 
نماز ظهر عاشورا در مركز استان، احياى امر به معروف و 
نهى از منكر را فلسفه قيام امام حسين(ع) خواند و گفت: 

به بركت اين روز، اميد داريم عفت زنان و غيرت مردان در 
جامعه اسالمى سرآمد باشد. حجت االسالم رضايى خواستار 
تأكيد  و  حيا شد  و  عفت  به  جامعه  دختران  و  زنان  توجه 
حضرت  رضايت  موجب  بايد  مسلمان  زن  حجاب  كرد: 
مرد  گفت:  باشد.  زهرا(س)  فاطمه  حضرت  و  زينب(س) 
مسلمان بايد غيرت حسينى داشته باشد و براى جلوگيرى 
از ناهنجارى هاى اجتماعى دغدغه داشته باشد. وى يادآور 
شد: روز عاشورا روز انديشه، روز تفكر، روز بيعت با شهدا و 
واليت است و ادامه راه شهيدان است. دكتر رضايى خطاب 
به مردم گفت: به واسطه شهدا و بندگان خوب، قرآن احيا 
مى شود و بايد تالش كنيم تا اين كتاب الهى را در مدارس 
و خانه ها احيا كنيم. وى افزود: در حالى به اذان ظهر نزديك 
مى شويم كه نماز ظهر عاشورا اين پيام را دارد كه در صحنه 
جنگ تير مى آيد نيزه مى آيد اما امام حسين(ع) و يارانش 

نماز مى خوانند تا نماز احيا شود.

خراسان جنوبى از مرز تا مركز؛ سياه پوش عزاى حسينى

 قابل توجه بازنشستگان و مستمرى بگيران محترم تأمين اجتماعى
  به اطالع مى رساند: با عنايت به اجرايى شدن پرداخت متمركز حقوق

مستمرى بگيران و بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعى

 بازنشستگانى كه از پنجم لغايت نوزدهم هر ماه مستمرى خود را از بانك رفاه دريافت مى كنند ، حقوق آنان سه
 روز بعد از موعد قبلى به حساب آنان واريز  خواهد شد و اين روند تا پايان اسفند ماه سال جارى ادامه مى يابد.
 به عنوان مثال اگر زمان واريز حقوق مستمرى بگير تاكنون روز پنجم هرماه بوده از آبان ماه تغييرات ذيل در

نحوه پرداخت حقوق ايشان ايجاد خواهد شد .
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روابط عمومى اداره كل تامين اجتماعى استان خراسان جنوبى



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
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امام حسين (ع) : کسي که تو را دوست دارد، از تو انتقاد مي کند 
و کسي که با تو دشمني دارد، از تو تعريف و تمجيد مي کند.
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عزادارى تاسوعا و عاشورا 
در خراسان جنوبى

عكس ها  از :
 ايسنا  ،  پيام بشرويه 

هاشمى ، برزجى
آواى سربيشه 

حسينيه امام رضا (ع)

نماز ظهر عاشورا - بيرجندروستاى خراشاد

سربيشه

بيرجند

تعزيه در بشرويه

نذر خون - بيرجند

نماز ظهر عاشورا - بيرجند روستاى محمود آباد

بيرجند

ثبت نام كربــال
هوايى   تعداد محدود  

  اعزام: 94/8/9

 آدرس: ميدان شهدا

شهدا 8 

ساختمان آوا دفتر خدمات زيارتى

 عماد بيرجند

32224113

آگهى انتخابات
قابل توجه اعضاى محترم اتحاديه صنف ابزار، يراق و لوازم كشاورزى 

در اجراى ماده 23 قانون نظام صنفى ، بدينوسيله از كليه اعضاى داراى پروانه كسب آن اتحاديه دعوت مى گردد با در دست 
داشتن اصل يا تصوير پروانه كسب و يا كارت عضويت عكس دار اتحاديه روز يكشنبه 94/8/10 راس ساعت 8 الى 10 صبح 
براى شركت در انتخابات هيئت مديره و بازرس شخصا به نشانى مسجد الرسول (ص) بازار واقع در خيابان جمهورى - پشت 
بازار مراجعه و نمايندگان مورد نظر خود را از بين افراد ذيل به تعداد 5 نفر عضو اصلى هيئت مديره و 2 نفر بازرس اصلى و 
على البدل انتخاب نمايند. الزم به ذكر است بر اساس تبصره ماده 13 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى اعطاى 

وكالت و يا اعزام نماينده براى دادن راى ممنوع مى باشد.

نام و نام خانوادگىرديف
مهدى رضايى1
محمد صمدى راد2
عليرضا عباس زاده3
حجت على آبادى4
مهدى على آبادى5
سيد كاظم عمادى6
كاظم قاينى زاده7
مهدى محمدزاده8
مجيد نادى مقدم 9

نام و نام خانوادگىرديف

محمود بافكر1
على فروغى مقدم2

اسامى داوطلبان عضويت در سمت بازرس:  

 رئيس هيئت نظارت بر انتخابات
 اتحاديه هاى صنفى بيرجند

اسامى داوطلبان عضويت در هيئت مديره:


