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با 14 ميليارد تومان هزينه 

مجتمع بزرگ 
فرهنگى توانبخشى 

ايثار افتتاح شد
همه مردم مى توانند از امكانات

 اين مجتمع كه به بركت خون شهدا 
آماده شده است، بهره مند شوند

 تسهيالت مسكن جوانان 
80 ميليون تومان شد

مسكن  تسهيالت  سقف  افزايش  با  مركزى  بانك 
جوانان به 80 ميليون تومان موافقت كرد. به گزارش 
تابناك، بر اين اساس سقف تسهيالت مسكن جوانان 
مربوط به حساب هاي افتتاحي سال 1394 مشمول 

افزايش هاي پيش بيني شده اين بانك شدند. 

آخرين خبرها از سهام عدالت 

تسنيم: عبدالكريم رجبى عضو كميسيون اقتصادى 
مجلس از نهايى شدن گزارش تحقيق و تفحص از 
سهام عدالت تا دو هفته آينده خبر داد و گفت: در 
حال حاضر جلسات هيئت تحقيق و تفحص از سهام 
عدالت به طور مستمر و طبق برنامه ريزى هاى قبلى 

برگزار مى شود و خللى در آن ايجاد نشده است.
 

فانى:بسته آموزشى جايگزين كتاب درسى

وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه بسته آموزشى 
گفت:  خواهد شد،  جايگزين  درسى  كتاب  جاى  به 
مجموعه اى از كتاب، نرم افزار و فيلم هاى آموزشى، 
اين بسته را شكل خواهد داد. به گزارش فارس، فانى 
افزود: اساتيد تعليم و تربيت اعتقاد دارند در يادگيرى 
از بين حواس پنج گانه، حس بينايى با 75 درصد و 

حس شنوايى با 13 درصد بيشترين نقش را دارند.

آخرين وضعيت راه اندازى ليزينگ مسكن 

مهر: غنى آبادى مدير اداره مطالعات و مقررات بانكى 
بانك مركزى درباره آخرين وضعيت مجوز ليزينگ 
مسكن گفت: هم اكنون مقررات و دستورالعمل نحوه 
فعاليت ليزينگ مسكن در كشور در حال بازنگرى 
ليزينگ  با نهايى شدن آن، امكان فعاليت  تا  است 

مسكن در كشور فراهم شود.

بازخوانى حكايت اهميت مناطق مرزى و تخصيص اعتبارات در آيين تجليل از صادركنندگان نمونه

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت : خراسان جنوبى به دليل دورى از مركز بودجه كافى جذب نمى كند

 سر مرز كشور؛ ته صف بودجه

صفحه 7

 دو قطعنامه مجمع عمومى ملل 
متحد طنز تلخ روزگار است

صفحه 2

خراسان جنوبى ظرفيت توريسم 
بسيار زيادى دارد

صفحه 3

هشدار دادستان به موسسات
 مالى غير مجاز

صفحه 2

صفحه 8

صادركنندگان نمونه و برتر استان تجليل شدند / صفحه8

جناب آقاى مهندس على ناصرى
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت

 فرماندار شهرستان بيرجند
 تبريك گفته، ضمن اعالم همكارى همه جانبه، موفقيت و بهروزى 

شما را از خداوند متعال مسئلت داريم.

شوراى اسالمى شهرستان بيرجند
شوراى اسالمى بخش مركزى شهرستان بيرجند

برادر ارجمند جناب آقاى مهندس ناصرى
با كمال مسرت، انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

فرماندار شهرستان بيرجند 
كه نشان از لياقت و شايستگى شما مى باشد، تبريك و تهنيت 

عرض نموده ، اميدواريم كما فى السابق منشا خدمات ارزشمند ماندگار باشيد 
موفقيت و سربلندى آن بزرگوار را از درگاه ايزد منان مسئلت مى نماييم.

جوجه بابركت و مجتمع مرغ مادر- آزاده

جناب آقاى مهندس مرتضى يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف مركز استان

درگذشت مادر خانم گرامى تان 
را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تسليت عرض نموده، ما را در غم خود شريك بدانيد.

رئيس و كاركنان نمايندگى اتاق اصناف شهرستان خوسف 
و هيئت رئيسه اتحاديه امالك شهرستان بيرجند

داروخانه هالل احمر
 به ميدان طالقانى - ابتداى خيابان بهشتى- نبش بهشتى 3 

(مركز بيماران خاص) منتقل گرديد

عرضه كننده داروهاى بيماران دياليز- ام اس-پيوندى و سرطانى
بدينوسيله از همه همسايگان خيابان حكيم نزارى حالليت مى طلبيم.

قابل توجه همشهريان عـزيز

هركجا هست همه ذكر نكوكارى توست   اى نكومرد نشايد كه تو از ياد روى
به مناسبت دومين سالگرد درگذشت پدرى مهربان و همسرى دلسوز 

شادروان حاج احمد اسدزاده
 مراسم بزرگداشتى امروز يكشنبه 94/9/1 از ساعت 19 الى 20

 در منزل آن مرحوم واقع در خيابان معلم - سعدى 5 - پالك 19 
برگزار مى شود، حضور سروران گرامى موجب امتنان است.

همسر و فرزندان

«اوست پايدار»
ضمن تشكر و قدردانى از همه عزيزانى كه ما را در مراسم تشييع و تدفين 

مادر گرامى مان شادروان

 فاطمه ديودل (فرهمند راد) 
همسر مرحوم حاج على اصغر رضائى

  همراهى نمودند به اطالع مى رساند: جلسه ترحيم آن مرحومه 
امروز يكشنبه 94/9/1 از ساعت 3 الى 4 بعدازظهر در محل هيئت حسينى 

«واقع در خيابان انقالب» برگزار مى شود.

خانواده هاى رضائى و بستگان

هجران ابدى و غم از دست دادن
 عزيز سفر كرده مان

مرحوم مغفور شادروان

 محمد حسين 
كاروان مقدم

 هنوز در قلب هاى مان سنگينى مى كند 
و جز پناه بردن به مشيت الهى و طلب غفران براى آن زنده ياد، چاره اى نيست.

با اين وجود حضور پر شور و حق شناسانه مردم بزرگوار از اقشار مختلف به خصوص 
پزشكان  و كاركنان محترم بيمارستان ولى عصر (عج)

جناب آقاى دكتر زردست  و  دكتر مردانى  و كاركنان آزمايشگاه شفا
جناب آقاى ديمه ور  معاون محترم وزير آموزش و پرورش

سرپرستى  و كاركنان موسسه  اعتبارى نور خراسان جنوبى
معاونت كل بازرسى موسسه  اعتبارى نور

اساتيد  ، كاركنان  و دانشجويان دانشگاه بيرجند
شهردارى و شوراى اسالمى آرين شهر

كسبه  محترم بازار ، اتحاديه صنف فروشندگان موتور سيكلت و لوازم يدكى 
هيئت  فوتبال  استان،  هيئت حسينى بيرجند

مدير  و كاركنان مدارس طالقانى ،  عليزاده ، شريفى پناه
و كليه همشهريان عزيز كه حضورى يا با تماس تلفنى، صدور اعالميه، درج آگهى و نثار تاج گل 
ما را قرين محبت خود قرار دادند، صميمانه قدردانى مى نماييم. اميدواريم خداوند عنايت فرمايد 

محبت شما عزيزان را در مراسم شادى تان جبران كنيم.
خانواده كاروان مقدم

جناب آقاى مهندس على ناصرى
فرماندار محترم شهرستان بيرجند

انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به عنوان فرماندار شهرستان بيرجند
 كه نشان از لياقت و توانمندى شما مى باشد، صميمانه تبريك عرض مى نماييم

 اميد است در پناه حضرت حق موفق و سربلند باشيد.
مديرعامل ، هيئت مديره و كاركنان موسسه فرهنگى و هنرى عرفان خراسان جنوبى

فروش ويژه انواع بخارى ژاپنىگازى و نفتى
با ضمانت و تعميرات تخصصى  آدرس: نبش سجاد 13

"من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق"

جناب آقاى 

حاج محمد فوداجى
مدير نمونه و موفق كشورى آموزش و پرورش

نموده  عرض  تبريك  ابوذر  فنى  هنرستان  در  را  عالى  جناب   انتصاب 
و از زحمات بى دريغ شما در طول 14 سال فعاليت و خدمت صادقانه افتخارآفرين در امر راه اندازى 
 و تكميل ، توسعه و ارتقاى كمى و كيفى هنرستان كار و دانش ابتكار كه لياقت و درايت شما بزرگوار 
در آن مشهود است، تشكر و قدردانى مى شود. اميد است با تالش هاى مجدانه همچنان موجب موفقيت 

روزافزون و ارتقاى خدمت رسانى در آن مركز مهم آموزشى باشيد.

جمعى از همكاران شما در هنرستان كار و دانش ابتكار

    برادر ارجمند جناب سرهنگ شجاع
       فرمانده محترم انتظامى خراسان جنوبى

انتصاب ارزشمند جناب عالى را كه حاصل سال ها توانمندى و شايستگى در نهاد ارجمند نيروى انتظامى 
مى باشد، صميمانه تبريك عرض نموده، سربلندى و توفيق روزافزون شما و همكاران محترم را در پيشبرد 

اهداف نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران و امنيت پايدار اجتماعى از درگاه بلند خالق سبحان آرزو دارم.

سيد محمد حسين زينلى - مديرعامل شركت كويرتاير

 بدينوسيله از زحمات شما بزرگواران و يكايك كارشناسان و همكاران ذيربط 
در انتخاب شركت عايق هاى رطوبتى ستاره شرق (بيتوپارس) براى دومين سال 

متوالى به عنوان صادركننده برگزيده استان كمال تشكر را دارم.
  خاتمى -  مدير عامل عايق هاى رطوبتى بيتوپارس          

جناب آقاى دكتر حقيقى
 رياست محترم سازمان  صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس احتشام
 رياست محترم اتاق بازرگانى خراسان جنوبى

جناب آقاى خاشى
مديرعامل محترم  گمركات خراسان جنوبى

يقيناً كسب عنوان صادر كننده برگزيده استان كه برگ زرين ديگريست 

 

(بيتوپارس) شرق  ستاره  رطوبتى  هاى  عايق  شركت  افتخارات  دفتر  در 
تان   در سايه همكارى و تالش خالصانه جناب عالى و همكاران  محترم 
ميسر گرديد، بدينوسيله از همكارى آن مجموعه محترم كمال تشكر را دارم.  

  خاتمى -  مدير عامل عايق هاى رطوبتى بيتوپارس          

كارشناسان محترم كنترل كيفيت ،  ادارى و پرسنل توليد 

شركت عايق هاى رطوبتى ستاره شرق (بيتوپارس)                 
براى  كه  عزيزان  شما  مداوم  هاى  دلسوزى  و  تالش   تعهد، 
دومين سال متوالى موجب كسب عنوان صادركننده برگزيده استان 
گرديد، شايسته تقدير و سپاسگزارى است. اميدوارم اين مجموعه متعهد 
و دلسوز بيش از پيش قله هاى ترقى و تعالى را با شايستگى هر چه 

بيشتر بپيمايد.
  خاتمى -  مدير عامل عايق هاى رطوبتى بيتوپارس          
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جزئيات جديدى در مورد بيمه تكميلى بازنشستگان تامين اجتماعى اعالم شد. على اصغر بيات، رئيس كانون عالى بازنشستگان تامين اجتماعى به 
خبرآنالين اعالم كرد: «تمديد قرارداد بيمه تكميلى بيش از دو ميليون بازنشسته تامين اجتماعى با شركت بيمه آتيه سازان حافظ انجام و از ابتداى 
آذرماه اجرا مى شود؛ مبلغ اين بيمه از 23 هزار و 200 به 28 هزار و 200 تومان افزايش يافته اما بسته تعهد خدمتى آن همانند سال گذشته است. 

بيمه تكميلى بازنشستگان تامين اجتماعى از آذر گران مى شود  مبادا مجلس ششم دوباره تكرار شود

تهران،  موقت  امام جمعه  آيت ا... موحدى كرمانى 
با اشاره به انتخابات مجلس هاى خبرگان و شوراى 
اسالمى تصريح كرد: دشمن براى اين دو انتخابات 
نكند  باشد  جمع  حواسشان  بسيجيان  دارد؛  برنامه 
كه  بيايد  كار  سر  بر  مجلس ششم  مانند  مجلسى 

خون به دل رهبر انقالب كردند. 

ظريف : دو قطعنامه حقوق بشرى مجمع 
عمومى ملل متحد طنز تلخ روزگار است

اى كه كميته  قطعنامه  دو  امور خارجه گفت:  وزير 
سوم مجمع عمومى ملل متحد در حوزه حقوق بشر 
تصويب كرد شايد يكى از طنزهاى تلخ روزگار باشد. 
ظريف افزود: كسانى كه داعش را پرورده اند نسبت به 
كسانى كه با داعش مبارزه مى كنند خرده مى گيرند و 

متاسفانه به دليل برخى مالحظات راى مى آورند.

اگر ما به عراق كمك نمى كرديم، داعش 
با شما از بغداد تماس مى گرفت 

واليتى در مصاحبه اى با روزنامه السفير به پاسخ جالب 
ظريف به وزير خارجه آمريكا در رابطه با داعش اشاره 
كرد. مشاور بين الملل رهبر انقالب گفت: در يكى از 
مراحل مذاكرات هسته اى، ظريف و جان كرى مالقات 
كردند. كرى به آقاى ظريف گفت: ما مى دانيم كه شما 
به دولت عراق كمك مى كنيد و آقاى ظريف پاسخ 
 داد: بله ، درست است و اما اگر ما دست به اين اقدام 
نمى زديم، داعش با شما به جاى موصل از طريق 

تلفن هاى بغداد تماس مى گرفت.

بخش سياسى بازطراحى اراك 
حل و فصل شده است

محمد جواد ظريف وزيرامور خارجه بازطراحى راكتور 
اراك را پيچيده و فنى دانست و گفت: بخش سياسى 
كامال حل و فصل شده و معلوم شده كه بازطراحى 

اراك در چه چارچوب هايى دنبال خواهد شد.
 

تاريخ مصرف داعش براى 
سرنگونى اسد تمام شده است

در  اسالمى  موتلفه  حزب  الملل  بين  مركز  رئيس 
تحليل حوادث تروريستى فرانسه گفت: تاريخ مصرف 
داعش براى سرنگونى اسد تمام شده و اكنون فقط 
براى اسالم هراسى در غرب مورد استفاده قرار گرفته 
است.ترقى، افزود : داعش دارد به بن بست مى رسد و 

تاريخ مصرفش در حال اتمام است.

در صورت اعدام نمر، عربستان به
  5 كشور تجزيه خواهد شد

مدير خبرگزارى النخيل عراق با بيان اينكه رياض 
ندارد  را  النمر»  «نمر  شيخ  ا...  آيت  اعدام  جرأت 
اعالم كرد كه عربستان سعودى در نهايت به پنج 

كشور تجزيه خواهد شد.

سردار فيروزآبادى: حمله آمريكا
 به اسد حمايت از داعش است

رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح اظهار كرد: مخالفت 
با  مبارزه  اسد  بشار  با  غربى ها  بعضى  و  آمريكا 
تروريسم تكفيرى داعش تناقض دارد و در حمايت 
از داعش محسوب مى شود.سردار فيروزآبادى گفت: 
ما از حضور شجاعانه و شفاف روس ها در سوريه بايد 
درس بگيريم و بقيه قدرت ها براى شركت در مبارزه 

با داعش بايستى با شفافيت حضور پيدا كنند.

عراقچى با آمانو ديدار مى كند 

معاون ظريف سه شنبه هفته جارى با مديركل آژانس 
بين المللى انرژى اتمى ديدار مى كند. ديدار عراقچى 
و آمانو در راستاى بررسى آخرين تحوالت پيرامون 

اجراى برجام در وين انجام مى شود. 

الريجانى: زمان برخوردهاى دوگانه
 در منطقه پايان پذيرفته است 

رئيس مجلس گفت: مردم منطقه بايد به اين اطمينان 
برسند كه رويكرد غرب بدان ها تغيير كرده است زيرا 
به دليل رفتارهاى دوگانه اى كه تا كنون وجود داشته 
اين اعتماد در حال حاضر وجود ندارد. الريجانى با 
امنيت در منطقه تصريح  اشاره به اهميت برقرارى 
كرد: بايد به صورت واقع بينانه امنيت پايدار در منطقه 
به وجود بيايد، اكنون درگيرى هايى كه در افغانستان، 
پاكستان، عراق و ساير كشورها وجود دارد اين امنيت 
را به شدت متزلزل ساخته است و دخالت كشورهايى 
مثل آمريكا نه تنها باعث ثبات در منطقه نشد بلكه 

مسائل و مشكالت اين كشورها را تشديد كرد.

پوتين پس از 8 سال به ايران مى آيد

سفر رئيس جمهور روسيه در حالى پس از گذشت 8 
سال به ايران صورت مى گيرد كه وى در شب همان 
روز تهران را به مقصد مسكو ترك خواهد كرد. پوتين 
قرار است دوشنبه دوم آذر براى شركت در اجالس 

كشورهاى صادركننده گاز به تهران سفر كند.

ديپلماسى وزارت خارجه خنثى است  
كوثرى نماينده مجلس با بيان اينكه سازمان ملل 
است،  كرده  سفيد  را  تاريخ  جنايتكاران  همه  روى 
كشورمان  خارجه  امور  وزارت  ديپلماسى  گفت: 
ايران  محكوميت  به  اشاره  با  وى  است.  «خنثى» 
كرد:   اظهار  عربستان،  پيشنهاد  با  ملل  سازمان  در 
تغيير  ملل  سازمان  ساختار  كه  زمانى  تا  متأسفانه 

نكند، اتخاذ چنين تصميم هايى ادامه مى يابد.

 راه اندازى شبكه اجتماعى دانش آموزى «شاد»

معاون پرورشى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش از راه اندازى شبكه 
اجتماعى دانش آموزان تا پايان سال 94 خبر داد و 
گفت: سعى مى كنيم دانش آموزان را با ابعاد مثبت 
ايجاد  نويسى،  وبالگ  به  و  آشنا  مجازى  فضاى 
فضاى  در  فعال  حضور  و  الكترونيكى  نشريات 
ايسنا،  با  مجازى تشويق كنيم. كفاش در گفتگو 
عنوان  با  آموزان  دانش  اجتماعى  شبكه  مطالعاتى  مراحل  كرد:  اظهار 
«شاد» به پايان رسيده است و اكنون در حال طى مراحل صدور مجوز 
است. وى افزود: در همين راستا تفاهم نامه اى با وزارت ارتباطات و فناورى 
اطالعات به عنوان يك طرح مشترك به امضا رسيده است و اميدواريم 

بتوانيم در سال 94 شبكه اجتماعى دانش آموزان را راه اندازى كنيم. 

هشدار دادستان به موسسات مالى غير مجاز

دادستان كل كشور گفت: «موسسات مالى غيرمجاز بايد خود را با نظام 
چارچوب  در  دهند،  تطبيق  كشور  بانكى  و  پولى 
بانك مركزى قرار گيرند و مجاز شوند و يا حتما 
تعطيل شوند و راه سومى وجود ندارد. نبايد اجازه 
داد چنين موسسه اى وجود داشته باشد و در نظام 
پولى و مالى كشور اخالل ايجاد كند.» به گزارش 
الف، رئيسى افزود: به بانك مركزى و به شوراى پول و اعتبار تاكيد كرده 
ايم كه هر چه زودتر بايد وضع مالى موسسات غيرمجاز روشن شود. 
ساماندهى نظام پولى و بانكى در كشور در گرو آن است كه ما وضعيت 
اقتصاد  و  اقتصادى  رونق  دهيم.  سامان  را  اعتبارى  و  پولى  موسسات 

مقاومتى در گرو نظام مالى و پولى سازمان يافته است.

وزارت صنعت دنبال كاهش نرخ سود بانكى است

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در شوراى پول و اعتبار به دنبال 
هستيم.  نفع صنعت  به  بانكى  سود  نرخ  كاهش 
به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده گفت: براى 
بايد  بزرگ،  صنايع  نياز  مورد  مالى  منابع  تامين 
ايجاد كنيم  باالنس  بانك ها  و  بازار سرمايه  بين 
و  افزايش  در  بخش ها  اين  از  كدام  هر  كه  چرا 
يا كاهش نرخ سود سپرده موثر هستند. وى افزود: وزارت صنعت در 
شوراى پول و اعتبار نيز به دنبال كاهش نرخ سود سپرده هاى بانكى 
اقتصاد  آزادسازى  كه  كرد  فراموش  نبايد  البته  است.  صنعت  نفع  به 
ايجاد  جمله  از  آن  وكارهاى  ساز  بايد  كه  است  مطلوب  بسيار  امرى 

شرايط رقابتى فراهم شود.

مديرعامل شركت فروشگاه هاى رفاه در نامه اى خطاب 
غذايى  حمايت  طرح  داد:  پيشنهاد  جمهورى  رئيس  به 
دولت (به صورت ارتقاء يافته) ماهيانه به اقشار مخاطب 
و  يابد  تخصيص  نفر)  ميليون   20 از  كمتر  حدود  (در 
جايگزين پرداخت نقدى يارانه ها شود. به گزارش ايرنا، 
در نامه فرشيد گلزاده كرمانى به حجت االسالم حسن 
روحانى آمده است: حال كه به لطف خداوند و خواست 
مردم، دولت تدبير و اميد مستقر و با تدبير نظام اسالمى، 
توفيق و دستاوردهاى ارزشمندى در حوزه هاى مختلف از 
جمله توافق هسته اى و رفع تحريم هاى ناعادالنه حاصل 
گشته، الزم است به جبران فرصت هاى ارزشمندى كه در 
دهه گذشته با سوء مديريت از دست رفت و تهديدها و 
ضعف هاى جدى بر اقتصاد و اجتماع ايران حاصل گشت، 

همه فعاالن اقتصادى و همه بنگاه هاى اقتصادى در حد 
توان خود در رفع اين عقب ماندگى و چالش هاى وارد 
جايگزين پرداخت نقدى يارانه ها شده، مشاركت يافته و 
به يارى دولت اهتمام ورزند.  در همين راستا، پيشنهادى 
پس از مشورت و رايزنى با ده ها مجموعه توزيع و فروش 
زنجيره اى و صدها توليدكننده كاالهاى اساسى تهيه و 
تقديم مى گردد. پيشنهاد مى شود طرح حمايت غذايى 
دولت (به صورت ارتقاء يافته) ماهيانه به اقشار مخاطب 
اين  يابد.  نفر) تخصيص  ميليون  از 20  (در حدود كمتر 
طرح در دو سال گذشته در پنج مرحله به طور موفقيت 
آميز اجرا شده و تجربه خوشايند و تأثيرگذارى را در زندگى 
خانوارهاى كم برخوردار برجا گذاشته است. با اجراى اين 
 طرح ضمن هدفمند شدن واقعى و عملى پرداخت يارانه ها 

به اقشار كم برخوردار، نقدينگى حاصل از آن نيز به بخش 
در  و  گردد  مى  هدايت  توليد  و  توزيع  شبكه  از  مهمى 
نتيجه به نوعى پرداخت «يارانه توليد» محقق مى شود.
همچنين، شبكه توزيع و فروش با همكارى شركت هاى 
توليدكننده آمادگى دارند سبد كااليى را به طور متوسط با 
 20 درصد تخفيف زيرقيمت مصرف كننده به دارندگان 
كارت هاى بانكى در طرح مذكور ارائه دهند و از اين طريق 
نقدينگى مذكور را جذب و صرف ارتقاى توليد نمايند. اين 
به عنوان بخشى  نيز  يافته  امكان در كشورهاى توسعه 
از طرح هاى حمايتى دولت ها اجرايى است و در حال 
 حاضر نيز زيرساخت مورد نياز در مجموعه فروشگاه هاى 
زنجيره اى با مشاركت بانك هاى عامل و توليدكنندگان 

فراهم است.

 طرح حمايت غذايى دولت جايگزين پرداخت نقدى يارانه ها شود

در  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزير 
فروش  شدن  مشمول  داليل  تشريح 
طرح  در  چينى  خودروهاى  برخى 
در  گفت:  تسهيالت  با  خودرو  فروش 
فروش  به  چينى  خودروهاى  ساخت 
رفته در طرح مذكور 20 الى 30 درصد 
استفاده  ايرانى  تكنولوژى  و  قطعات  از 

 شده است. به گزارش تسنيم، محمدرضا 
و  معدن  صنعت،  وزير  زاده  نعمت 
تسهيالت  پرداخت  به  اشاره  با  تجارت، 
25 ميليون تومانى براى خريد خودرو و 
مشمول شدن فروش برخى خودروهاى 
تنها  نوع تسهيالت، گفت:  اين  با  چينى 
خودروهاى چينى كه 20 الى 30 درصد 

از قطعات و تكنولوژى  در ساخت آن ها 
از  استفاده  مشمول  شده  استفاده  ايرانى 
 اين نوع تسهيالت شده اند.  محمدرضا 
فروش  اينكه  بر  تاكيد  با  زاده  نعمت 
اقساطى خودرو با تسهيالت 25 ميليون 
گرفته  قرار  مردم  استقبال  مورد  تومانى 
 130 مجموع  از  كرد:  تصريح  است، 

هزار دستگاه خودروى خريدارى شده از 
سوى مردم تنها 654 دستگاه خودروى 
وزير  است.  رفته  فروش  به  چينى 
شد:  يادآور  تجارت  و  معدن  صنعت، 
را  فروش  بيشترين  پرايد  ملى  خودروى 
تسهيالت  مشمول  خودروهاى  بين  در 

است. داشته 

آخرين آمار فروش خودروى چينى با وام 25 ميليونى 

دعوت مجمع عمومى فوق العاده " نوبت اول "  شركت تعاونى بازرگانى مرزنشينان زيركوه

  به اطالع نمايندگان محترم شركت تعاونى بازرگانى مرزنشينان زيركوه مى رساند: اولين جلسه مجمع عمومى
 به صورت فوق العاده اين تعاونى شنبه 94/9/21 ساعت 9 صبح در محل مصلى شهرك برگزار مى گردد. از نمايندگان
 محترم دعوت به عمل مى آيد شخصا در جلسه حضور به هم رسانده و نسبت به موارد قيد شده اتخاذ تصميم

فرمايند
دستور جلسه

تصويب اساسنامه جديد شركت بر اساس آخرين اصالحات انجام شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى

هيئت مديره شركت تعاونى بازرگانى مرزنشينان زيركوه

آگهى مزايده اموال غير منقول نوبت دوم

 چون در پرونده اجرايى 1404/93 در قبال محكوميت خانم زهره پرونده به پرداخت مبلغ 1/010/796/244 ريال در
 حق ورثه مرحوم عصمت فرخى خانم ها طاهره و نرگس پرونده و پرداخت مبلغ 59/250/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق
 دولت و با عنايت به توقيف سه دانگ پالك ثبتى به شماره 3575 فرعى از 249 اصلى بخش 2 بيرجند از محكوم عليه كه حسب
 نظريه كارشناس پالك مذكور واقع در خيابان پاسداران – خيابان بوعلى سينا - حافظ 3 پالك 49 مى باشد و مساحت عرصه آن
 300 مترمربع و اعيان شامل زيرزمين 28/10 مترمربع- همكف 178/85 مترمربع مسكونى و 28/75 مترمربع تجارى كه جمع كل
 زيربنا 235/70 مترمربع مى باشد و داراى امتياز آب و برق و گاز است و با توجه به موارد ذكر شده كل ششدانگ پالك به مبلغ
 7/513/000/000 ريال كه سهم محكوم عليه سه دانگ آن به مبلغ 3/756/500/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده
 در روز چهارشنبه مورخ 94/9/18 از ساعت 10 الى 11 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 مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول

 چون در پرونده اجرايى 246/94 در قبال محكوميت خانم طاهره اكبرزاده به پرداخت مبلغ 1/528/023/486 ريال در
 حق خانم حميرا جان فداه و پرداخت مبلغ 36/125/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف پالك
 ثبتى شماره 151 فرعى از 247 اصلى بخش 2 بيرجند از محكوم عليه كه حسب نظريه هيئت كارشناسى پالك مذكور واقع در
 معصوميه پايين- خيابان مسلم- بين مسلم 12و 14 پالك 32 مى باشد كه 100 مترمربع عرصه و به مساحت 80 مترمربع اعيانى
 دارد و داراى امتياز آب و برق و گاز و با كاربرى مسكونى مى باشد و به مبلغ 1/116/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از
 طريق مزايده در روز سه شنبه مورخ 94/9/17 از ساعت 10 الى 11 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 مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى  جمهورى اسالمى ايران
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سازمان ثبت اسناد وامالك كشور     اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان جنوبى     اداره ثبت اسناد و امالك 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 قبًال  به نام 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     
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يكشنبه * 1 آذر 1394 * شماره 3375
آقاى استاندار محترم سالم. ضمن تشكر از اقدامات قبلى 3

جنابعالى باستحضار مى رساند عليرغم پيگيرى هاى زياد 
بازنشستگان  مطالبات  هنوز  متعدد  هاى  قول  و 
شديداً  و  نشده  پرداخت   93 سال  از  جهاد 
منتظر اقدام مؤثر جنابعالى هستيم تا گوشه اى از 

مشكالت عديده ى جهادگران مرتفع گردد.
915...292

تيتر روزنامه ديروزتان واقعًا درد دل ماست مسئوالن، 
مصوبات  اجراى  در  اينجا  با  را  كشور  شمال 
بايد دست كسى  اينجا  بينند  خودشون يكى مى 
را بوسيد كه در روستا خانه اى بسازد و ملكى را آباد 
كند ولى متأسفانه حتى از شمال با وجود جنگل هاى 

پرشمار سخت تر مى گيرند!
936...814

سالم، قبًال نگران بوديم كه جوانان ما ريش و سبيل 
ريش هاى  االن  ولى  تيغه مى كردن  را شش  خود 

مدل داعشى در بين جوانان داره مد ميشه.
915...905

درود بر همكار بازنشسته محترم جناب آقاى نظام 
دوست درد دل ما را نوشتى ولى خودت هم 
نوشته بودى چشم ها چرت آلود و گوش ها سنگين 
 است شما هم به وظيفه عمل كرديد ما هم به خدا 
مى سپاريم و شايد هم مسئوالن نمى دانند خودشان 
براى  آنها  هرچند  شوند  مى  بازنشسته  فردا  هم 

خودشان توشه اى فراهم كرده اند كه نيازى ندارند!
935...856

سالم دستتون درد نكنه از نوشته هاتون لذت مى بريم 
مخصوصاً نامه آقاى نظام دوست كه ديروز چاپ شده 
بود و يادداشت هاى روزنامه. خير ببينيد درد دل ماست.
938...599

احداث توالت عمومى در شهر كار بسيار خوبى است اما 
رسيدگى به امور نظافت و بهداشت اين اماكن مهمتر است 

و دعاى خير مردم پشت سر مسئوالن مربوطه است.
915...212

سالم به آوا و خداقوت. از شهردار خوب بيرجند 
كرد  وصل  آدينه  فلكه  تا  رو  بلوار سالمت   كه 
ورزش  از  رو  سجادشهر  هاى  خانواده  ما  و 

بهره مند كرد، متشكريم.
937…174

گروه خبر- مسئول نمايندگى ميراث فرهنگى شهرستان بيرجند از آغاز مرمت مدرسه شوكتيه با مشاركت اداره كل اوقاف و 
امور خيريه خبر داد. نصرآبادى گفت: مرمت مدرسه شوكتيه كه در اواسط آبان ماه سال جارى در دستور كار اين نمايندگى قرار 
گرفت شامل اقداماتى از قبيل ساماندهى و مرمت حوض خانه و فضاهاى جانبى، كف سازى و اصالح نما، اجراى تأسيسات 

گرمايشى، روشنايى و الكتريكى، ساخت در و پنجره چوبى، تعويض درهاى قديمى و برداشت الحاقات مى باشد.

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -1
پيام شما مورخ 94/8/14 درباره«آسفالت مسكن مهر 
مولوى» به استحضار مى رساند: آسفالت معبر مذكور در 
دستور كار قرار دارد كه ان شاءا... بزودى انجام خواهد شد 
لذا از شهروندان ساكن در مسكن مهر مولوى درخواست 
مى گردد قبل از زيرسازى آسفالت معبر نسبت به حفارى 

انشعابات آب و گاز و ... اقدام نمايند.
ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -2
ولى  آسفالت  درباره«   94/8/14 مورخ  شما  پيام 
آسفالت  رساند:  مى  استحضار  به   «18 (عج)  عصر 
به  توجه  با  اما  دارد  قرار  كار  دستور  در  مذكور  معبر 
عدم پرداخت هزينه آماده سازى از سوى مالكين به 
محض پرداخت هزينه آماده سازى شهردارى نسبت 

به آسفالت اقدام خواهد نمود.

* نسرين كارى- روزهاى ميانى آبان ماه شهر بيرجند 
انرژى بود كه سخنى به  اما پر  مهمان مردى كهنسال 
گزاف نگفته ايم اگر او را پدر گردشگرى و جهانگردى  
آژانس  كه  بود  فردى  اولين  او  چون  بناميم  ايران 
گردشگرى در ايران را پايه گذارى كرد و اكنون در سن 
ادامه داده و  91 سالگى همچنان پر تالش به اين كار 
حال بعد از  سال ها به زادگاهش برگشته تا قدمى مثبت 

براى صنعت گردشگرى استان خراسان جنوبى بردارد.
ابوالقاسم مهاجرى 30 شهريور 1303 در بيرجند به دنيا 
آمد. اجداد پدرى و مادريش آذرى و همه آنان بازرگان 

فرش و سيگار بودند. 
پيچى  سيگار  مغازه  افتتاح  براى  مهاجرى  جعفر  پدرش 
آمده  بيرجند  به  نداشت)  وجود  بيرجند  در  موقع  آن  (تا 
تا  و مشغول مى گردد. در  سال هاى تحصيلى 1309 
بيرجند  شوكتيه  دبستان  به  دوم  و  اول  كالس   1311
در  چهارم  و  سوم  كالس  مشهد  در  اقامت  با  سپس  و 

دبستان آذربايجان مشهد ادامه تحصيل داد.

مهمان نوازى بيرجندى ها 
از قديم االيام مشهور بوده است

قديمى  هاى  كوچه  در  شويم  مى  همراه  مهاجرى  با 
بيرجند  از  اينكه در 11 سالگى  با  او  شهر چهار درخت، 
رفته است  با ديدن محله چهاردرخت و اطراف مدرسه 
شوكتيه به خوبى آن روزها را به خاطر مى آورد و از اينكه 
بسيارى از آثار فرهنگى مان تخريب شده يا به صورت 
اداره درآمده گاليه مند است، مى گويد: آخرين بارى كه 
به بيرجند آمدم 20 سال پيش بود آن هم براى تعويض 
آقايى  آمدم  بيرون  احوال  ثبت  اداره  از  وقتى  شناسنامه 
جلويم آمد و گفت فكر كنم شما بيرجندى نيستى و اينجا 
از من دعوت كرد كه مهمان خانه اش  غريب باشى و 
شوم و هر چند روز كه در بيرجند هستم در آنجا بمانم و 
آنجا بود كه من به اين فكر كردم كه هيچ جاى كشور 

چنين چيزى نمى شود ديد!

در زاهدان به عنوان كارآموز 
در دفاتر بازرگانى خدمت مى كردم

روزنامه  مهمان  بيرجند  در  حضورش  روز  دومين  عصر 
آواى خراسان جنوبى مى شود و  از خاطراتش برايمان 
مى گويد: پدرم به خاطر كسادى بازار راهى زاهدان شد. 
در دوران تحصيل (از سال پنجم ابتدايى به بعد) تمامى 
تعطيالت تابستان، در زاهدان به عنوان كارآموز در دفاتر 

ام  دريافتى  حقوق  اولين  و  كردم  مى  خدمت  بازرگانى 
ماهى 50 ريال بود و بعدها كاشف به عمل آمد كه اين 
مبلغ از ناحيه پدر به مدير تجارت خانه پرداخت مى شده 
كه به عنوان حقوق به من پرداخت نمايند. در تعطيالت 
حسابدارى  امور  به  تدريج  به  بودم  توانسته  تابستانى 

تجارتخانه ها  مسلط شوم. 
مقدمات  دبيرستان  اول  سال  در  شود:  مى  يادآور  وى 
سال  مهرماه  و  بود  ما  هاى  درس  از  يكى  حسابدارى 
حقوق  با  حسابدار  كمك  عنوان  به  زاهدان  در   1321

فيض  شيخ  تجارتخانه  استخدام  به  ريال   750 ماهى 
درآمدم كه برادر بزرگترم چهار ماه قبل از من به عنوان 

حسابدار  در آنجا مشغول به كار شده بود. 
مدير  استخدامم  تاريخ  از  ماه  شش  گذشت  از  پس 
تجارتخانه چنان شيفته پشتكارم شده بود كه دستور داد 
شركت  هزينه  به  انگليسى  زبان  آموزش  معلم  برايم  تا 
زبان  ها  دبيرستان  در  ها  سال  آن  در  كنند.  استخدام 
فرانسه به عنوان زبان دوم تدريس مى شد كه به واسطه 
كاربرد  آمريكا  و  انگليس  نيروهاى  توسط  ايران  اشغال 

روز چشمگيرتر  هر  برادر  دو  ما  پشتكار  نداشت.  زيادى 
مى شد تا آنجا كه بنا به توصيه مديرعامل تجارت خانه 
راه آهن هندوستان از اول ژانويه 1946 برابر (11 ديماه 
مسير  در  خود  مسافرى  بليط  فروش  نمايندگى   (1324

زاهدان– كويته را به ما واگذار كرد. 
آن  كنار  در  ولى  بوديم  مذكور  تجارتخانه  كارمند  ما 
كارمند  يك  اتفاق  به  را  هندوستان  آهن  راه  نمايندگى 
فروشنده به درستى اداره مى كرديم. به اين ترتيب آژانس 
مسافرت جهانگردى با نمايندگى راه آهن هندوستان كه 

هفته اى يك بار قطار مسافرى داشت پا گرفت.

سال 1352 به عنوان سرپرست
حسابدارى در تهران منصوب شدم

مهاجرى با بيان اينكه از اول فروردين 1325 به عنوان 
سرپرست حسابدارى شعبه تهران تجارتخانه شيخ فيض 
منصوب شده و از روز 14 فروردين مشغول به كار شدم، 
ادامه مى دهد: محل اقامتم در تهران خيابان چراغ برق 

و محله عودالجان بود. 
دو هفته اول تمام تهران را پياده از پا انداختم. محدوده 
خيابان  غرب  جمشيد؛  تخت  خيابان  شمال  از  تهران 
اميرآباد، جنوب خيابان مولوى و در شرق خيابان شهباز و 

ميدان فوزيه آن روز و آغاز راه دماوند بود. 
روز 15 فروردين 1325 در كالس هاى شبانه آموزشگاه 
اقامتم  محل  نزديكى  سرچشمه،  ميدان  در  واقع  دانش 
براى دوره دوم دبيرستان نام نويسى كرده و به تحصيل 
مشغول شدم. 15 شهريور 1325 با آغاز پروازها شركت 

هواپيمايى ايران بنا به توصيه آقاى مهدى ارباب يزدى؛ 
نماينده مجلس شوراى ملى از زاهدان نمايندگى فروش 

شركت هواپيمايى ايران به تازگى فعاليت آن آغاز شد.

اولين گروه 17 نفره باستان شناس 
فرانسوى را به ايران آورديم

مهاجرى با يادآورى اينكه در اوايل مهرماه 1326 شايعه 
در  آبادان  در  ايران  هواپيمايى  شركت  نمايندگى  تغيير 

گرفته  بهره  موقعيت  از  بالفاصله  گويد:  مى  بود،  ميان 
و نمايندگى آن را گرفتيم و كم كم اين شركت توسعه 
كه  داشت  برآن  را  ما  ايران  آينده  روشن  افق  و  يافت 
هاى  آژانس  و  جهانگردى  زمينه  در  را  خود  فعاليت 
مسافرت خارج كشور مورد توجه قرار دهيم در قدم اول 
جهانگردان  جلب  و   1334 سال  در  تهران  دفتر  افتتاح 
خارجى به ايران مدنظر بود كه با ديدار عده اى از دفاتر 
خدمات مسافرت و جهانگردى اروپايى و آمريكايى موفق 
به جلب اولين گروه 17 نفره باستان شناس فرانسوى و 
و  اصفهان شديم  و  يزد  و  و شيراز  تهران  از  آنها  ديدار 

صنعت گردشگرى ايران رقم خورد.
عامل  مدير  دعوت  به  بنا   1343 سال  در  مهاجرى 
شركت هواپيمايى اسكانديناوى در يك كالس 45 روزه 
آموزش مديران ارشد در امور بازرگانى كه به سرپرستى 
دانشگاه استانفورد كاليفرنيا در استكهلم برگزار شده بود 
با موفقيت شركت مى كند و پايه گذار صنعت گردشگرى 
خصوصى در ايران مى شود حاصل اين تقالها، ديدار با 
هاى برنامه  با  خارجى  جهانگرد  گروه  هزار   2 از   بيش 

منظم و مكتوب توسط آژانس مهاجرى به ايران است و 
بالعكس بيشتر از 650 گروه ايرانى از كشورهاى اروپايى 

آمريكايى و خاور دور ديدن كرده اند.

ظرفيت توريسم خراسان جنوبى
 بسيار زياد است

مهاجرى مى گويد: امروز كه بيرجند را ديدم شوكه شدم.
با بيرجند 20 سال پيش خيلى فرق دارد و قابل مقايسه 
نيست. به جرأت مى گويم اگر روى صنعت گردشگرى 
كمبود  بحران  با  آينده  سال   3-4 طى  شود  كار  استان 

هتل خوب در خراسان جنوبى روبرو مى شويم.
ظرفيت توريسم در اينجا بسيار زياد است ولى تا كنون 
فراهم  امكانات  بايد  و  است  نگرفته  كار خاصى صورت 
شده و برنامه ريزى هاى اصولى صورت گيرد. وى خاطر 
نشان مى كند: در استان هواپيماها ظرفيت كافى ندارد و 
فرسوده اند و همچنين هتل براى اقامت كم است و بايد 

به سطح خاص كيفيت برسند.
شايان ذكر است مهاجرى در سه روز و چهار شب اقامت 
در استان خراسان جنوبى از بند امير شاه، بند دره، قلعه 
پستخانه  شوكتيه،  مدرسه  درخت،  چهار  محله  بيرجند، 
آراسته،  منزل  ملك،  حاجى  انبار  آب  بيرجند،  قديم 
حسينيه نواب، باغ و عمارت جهانى اكبريه، باغ و عمارت 
رحيم آباد، قلعه فورگ و شهر درميان،  سرايان، فردوس، 

قنات بلده و سه قلعه مناطق بازديد كرد. 

بنيانگذار آژانس هاى گردشگرى در كشور  در گفتگو با آوا عنوان كرد:

خراسان جنوبى ظرفيت توريسم بسيار زيادى دارد

1- فروش يا معاوضه مغازه در حال ساخت 30 متر كف + 30 متر زيرزمين    حاشيه بيست مترى خيام -  شرايط 180 ميليون- نقدى تخفيف دارد
2- آپارتمان در حال گچ طبقه 6 و 5 و 4   فروش يا معاوضه 190 متر 330 ميليون -  نقدى تخفيف دارد

3- منزل وياليى مفتح 20 - شمالى - 291 متر زمين 300 متر بنا   1/5 طبقه   320 ميليون
4- مجموعه 10 واحدى يكجا    حاشيه بيست مترى سپيده كاشانى –  فروش يا معاوضه يا مشاركت  

5- يك واحد امتياز 100 مترى از مجموعه 10 واحدى   36 ميليون – نقد و قسط
6- آپارتمان 110 مترى -  نارنج مجموعه فرهنگيان   120 ميليون- معاوضه با وياليى

7- تهران منطقه 15 – خيابان خاوران   فروش واحد 115 مترى شيك      300 ميليون 150 نقد + 150 وام بدون بهره معاوضه با بيرجند يا خودرو لوكس

امالك آسمان  فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
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 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه
ايزوگام  شفيعى

آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

فروش انواع اسباب بازى ايرانى و خارجى
سيسمونى كامل نوزاد و پوشاك بچگانه

سجادشهر- حدفاصل بلوار سجاد و فلكه اول سجادشهر (خيابان شاهد)
  32411608 - 09155617388 مودى

فروشگاه  سيسمونى عصر جـديد
با 15 درصـد تخفيف

گوشت داغ، جوجه، پاچين، بال، چنچه، كباب كوبيده، دمبه، جگر، دل، قلوه
ابتكارى جديد براى اولين بار در بيرجند: گوشت سيخى   با لژ خانوادگى 

همراه با پيك موتورى    ساعت كارى: 7 صبح الى 23

   بلوار شهيد فايده
 بعد از پرده اطلس 
(056) 32238053 - 09109313400  

با انواع غذاها و كيفيت عالى در خدمت همشهريان عزيز مى باشد 
ويژه روز جمعه: كشك و بادمجان بيرجندى و حليم بادمجان

مرغ بريان    سوپ جو
حدفاصل غفارى 34 و ميدان ولى عصر"عج"  32404043 همراه با پيك رايگان   

طبخ با برنج درجه يك ايرانى

سفارش شله مشهدى و شله زرد  درجه يك براى مراسم زيارت عاشورا پذيرفته مى شود

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
آدرس كارگاه: جنب پمپ بنزين معصوميه       09153612208

تشريفات عروسى آشيانه مهــر
فيلمبردارى، سالن زيبايى، مزون و ...

لبـاس عروس رايگـان فقط تـا 15 آذر
مشتريانى كه تا 15 آذر قرارداد ببندند

 آدرس:  انتهاى خيابان توحيد- بلوار جماران- نبش ستايش
      www.ashianemehuser           32424788 -09159610516 

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  

و 
ت 

ان
م

ض
ل 

سا
 1

0
ن

را
اي

ه 
م

بي

ى
ون

گ
ر

قي

دستگاه ساب سيار  اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى  مرمر گرانيت و موزاييك ساده       09156706538

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت هاى  مسقف چادر دار و پتودار  

و كارگرهاى ماهر

 09157213571
صالحى منش

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره ، مس و آلومينيوم
 فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

با فنر برقى و مواد شوينده تضمينى - بدون خرابى
عقد قرارداد با كارخانجات و شركت ها
از بين بردن بوهاى نامطبوع در ساختمان
تشخيص نم و رفع نم - وصل فاضالب شهرى و ترميم كف سرويس ها 
100 درصد تضمينى / شبانه روزى / سرويس دهى در استان و شهرستان ها

09391139076- 09158626228 اسحاقى      چهكند، خيابان ياس، قطعه دوم، پالك 4

عضو رسمى اتحاديه      شعبه اول مشهد/ شعبه دوم بيرجند

لوله بازكنى ممتـاز



يكشنبه *1 آذر  1394 * شماره 3375 

مرکز پزشکي دانشگاه نيويورک، بزرگ ترين عمل پيوند صورت بر روي يک آتش نشان داوطلب که در حين خاموش کردن 
آتش سوزي يک خانه دچار حادثه شده و تمام صورتش سوخته بود، انجام گرفت. بعد از ٢٦ ساعت جراحي در يکي از اتاق هاي 
عمل بيمارستان نيويورک در ماه آگوست، پاتريک هارديسون ٤١ ساله صاحب صورت جديدي شد.

پيشرفته ترين عمل پيوند صورت 

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 مترمربع 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 مترمربع 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 در مزرعه 
روزبه مورد تقاضاي موقوفه ابراهيم به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به 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 وقف133- 
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

آگهى نوبتى سه  ماهه  دوم سال 1394 حوزه ثبتى شهرستان بيرجند
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همچون عقاب بلند پرواز باش

مرغي  النه  در  را  آن  و  کرد  پيدا  عقابي  تخم  مردي 
گذاشت. عقاب با بقيه جوجه ها از تخم بيرون آمد و با 
آن ها بزرگ شد. در تمام زندگيش، او همان کارهايي را 
انجام داد که مرغ ها  مي کردند، براي پيدا کردن کرمها 
و حشرات زمين را  مي کند و قدقد مي کرد و گاهي با 
دست و پا زدن بسيار، کمي در هوا پرواز مي کرد. سال ها 
گذشت و عقاب خيلي پير شد . روزي پرنده باعظمتي را 
باالي سرش بر فراز آسمان ابري ديد او با شکوه تمام، 
با يک حرکت جزئي بالهاي طالييش برخالف جريان 
شديد  باد  پرواز  مي کرد. عقاب پير بهت زده نگاهش 
کرد و پرسيد: اين کيست؟همسايه اش پاسخ داد:اين يک 
عقاب است. سلطان پرندگان. او متعلق به آسمان است 
و ما زميني هستيم. عقاب مثل يک مرغ زندگي کرد و 
مثل يک مرغ مرد . زيرا فکر مي کرد يک مرغ است . 
اين ما هستيم که زندگي خودمان را مي سازيم؛ نگذاريد 
محيط اطرف شما را دچار تغييرات اساسي کند. وقتي 
باران مي بارد همه پرندگان به سوي پناهگاه پرواز مي 
كنند  بجز عقاب كه براي دور شدن از باران در باالي 
ابرها به پرواز در مي آيد. مشكالت براي همه وجود دارد 
اما طرز برخورد با آن است كه باعث تفاوت مي گردد. در 

زندگي همچون عقاب بلند پرواز باش. . .

دستم بوي گل مي داد، مرا به جرم چيدن
 گل محکوم کردند اما هيچ کس فکر نکرد 

شايد من شاخه گلي کاشته باشم

 تـا «خدا» هست، هيـچ لحظـه اي آنقدر سخت 
نمي شود که نشـود تحملش کرد!  شدني هـارا انجـام 

ده و تمـام نشدني هـايت رابـه «خـداونـد» بسپار

است  بشري  احساسات  ترين  قدرتمند  از  يکي  خشم 
مي  گرفته  اشتباه  ديگر  احساسات  با  مواقع  اغلب  که 
مورد  در  که  نادرستي  هاي  برداشت  متأسفانه  شود. 
عصبانيت وجود دارد به رفتار هاي غير سازنده ي زيادي 
منجر مي شوند. به همين دليل است که شناسايي اين 
آنها اهميت زيادي پيدا  سوء تفاهم ها و برطرف کردن 
مي کند. در ادامه مي توانيد ٧ باور نادرست درباره ي خشم 

را از نظر بگذرانيد.
١- خشم احساسي منفي است

و  طبيعي  احساس  يک  و  نيست  بدي  چيز  عصبانيت 
مفيد  که  چيزهايي  از  بسياري  حقيقت  در  است.  سالم 
تلقي مي شوند از همين عصبانيت سرچشمه مي گيرند.
کساني  توسط  اجتماعي  هاي  نابرابري  از  بسياري 
خشمگين آنها  وجود  از  که  اند  گرفته  قرار  انتقاد   مورد 
کثيري  و جمع  لوتر  مارتين  نمونه خشم  براي  اند.  شده 
از سياهپوستان آمريکا نسبت به نابرابري هاي اجتماعي 
انساني  حقوق  به  دستيابي  براي  شد  باعث  دوران  آن 
بسياري و  نمونه  اين  بزنند.  اعتراض  به  دست   خود 
عصبانيت احساس  دهند  مي  نشان  ديگر  هاي   نمونه 

مي تواند به تغييرات مثبتي بينجامد.
٢- خشم همان خشونت است

بسياري از مردم متوجه تفاوت احساس خشم و رفتارهاي 

پرخاشگرانه نمي شوند. احساس عصبانيت طبيعي است 
متعددي  سالم  هاي  راه  خير.  پرخاشگرانه  رفتارهاي  اما 
هست عصبانيت  با  کردن  نرم  پنجه  و  دست   براي 

که به تهديد و خشونت متکي نيستند.
٣- مديريت خشم نتيجه اي ندارد

خشم  مديريت  براي  الزم  هاي  مهارت  وقتي  افراد 
در  تواند  مي  احساساتشان  اين  باشند،  نداشته  را  خود 
از  بسياري  شود.  دردسرساز  زندگيشان  هاي  حوزه  تمام 
قانوني  مشکالت  و  کاري  مسائل  روابط،  هاي  دشواري 
است. نادرست  به شکلي  احساس خشم  ابراز  نتيجه ي 
توانند  مي  خشم  مديريت  هاي  تکنيک  و  ها   دوره 
کاهش  در  افراد  به  که  باشند  قدرتمندي  هاي   ابزار 
فوران هاي عصبي کمک مي کنند. درمان هاي شناختي-
رفتاري براي مسائل مرتبط با خشم، درمان هاي مؤثري 

تشخيص داده شده اند.
٤- خشم تنها احساسي ذهني است

حوزه ي درگيري احساسي مثل خشم تنها به ذهن انسان 
محدود نمي شود. آخرين باري که واقعًا عصباني بوده ايد 
را به ياد بياوريد. احتماًال ضربان قلبتان باال رفته، صورتتان 
قرمز شده و دستهايتان شروع به لرزيدن کرده اند. همه ي 
اينها نشان مي دهند عصبانيت واکنشي فيزيولوژيک بر مي 
انگيزد و همين واکنش است که اغلب به افکار خشمگينانه 

و رفتار خشونت آميز منجر مي شود. آزاد کردن ذهن و 
بدن از اين احساسات و واکنش ها در کاهش فوران هاي 

يادشده نقشي کليدي ايفا مي کند.
٥- خالي کردن عصبانيت

 آن را فرو مي نشاند
مشت زدن به بالشت، خرد کرد وسايل داخل اتاق و يا فرياد 
زدن، خشم درونتان را فرو نمي نشاند. در حقيقت تحقيقات 
نشان داده اند خالي کردن عصبانيت به اين شکل نتيجه 
معکوس دارد. هرچه بيشتر عصبانيت خود را با خشونت 

خالي کنيد، احساس بدتري خواهيد داشت.
٦- بي اعتنايي به خشم باعث

 از بين رفتن آن مي شود
سرکوب کردن خشم نيز کار درستي نيست. استفاده از خنده 
براي پوشاندن استيصال، انکار احساس عصبانيت، و يا اجازه 
دادن به ديگران براي داشتن رفتاري نامناسب براي رسيدن 
به احساس آرامش مي تواند احساس خشم شما را به سمت 
درونتان راهنمايي کند. در واقع خشم فروخورده، از فشار 
خون گرفته تا افسردگي، با بسياري از بيماري هاي جسمي 

و روحي مرتبط دانسته شده است.
٧- مردان عصبي تر از زنان هستند

نتايج به صورت مستمر نشان مي دهند مردان و زنان ميزان 
يکساني از خشم را تجربه مي کنند، فقط آن را به شيوه 

هاي متفاوتي بروز مي دهند. 
و  تهاجمي  رفتار  به  خود  احساس خشم  بروز  در  مردان 
ناگهاني تمايل بيشتري دارند و زنان معموًال به شيوه اي 
غير مستقيم، مثل بيرون راندن کسي از زندگي شان، از 

آن بهره مي گيرند.

شيوه هاي سالم مقابله با عصبانيت
بهترين شيوه براي دست و پنجه نرم کردن با خشم اين 
کردن  تبديل  بيابيد.  آن  بروز  براي  سالمي  راه  که  است 
عصبانيت به چيزي سازنده مثل تغييري مثبت، بهترين 
راه غلبه بر خشم محسوب مي شود.با اين حال پيش از 
آنکه بتوانيد احساسات خود را بروز دهيد بايد درک درستي 
از احساس خود داشته باشيد. هنگام تجربه ي احساسات 
مختلفي نظير درماندگي، يأس و يا خشم مطلق، سعي کنيد 
نشانه ها و عالئم هر يک را شناسايي کنيد.به عالئم هشدار 
دهنده ي اوليه ي عصبانيت توجه خاص داشته باشيد. براي 
اينکه احساس عصبانيتتان پيش از رسيدن به سطح انفجار 
متوقف شود خود را از موقعيتي که در آن قرار داريد دور 
کنيد. کمي پياده روي يا تنفس عميق مي تواند هم ذهن 
و هم بدن شما را آرام کند.وقتي آرامش خود را به دست 
آورديد، براي حل فعاالنه ي مسئله و باز کردن آن به شکلي 

سازنده تر قدم هايي برداريد.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

است،  گران  و  دشوار  و  سنگين  زمين،  و  آسمانها  اهل)  (بر  در  قيامت   فرارسيدن 
فرا نرسد شما را مگر به يکباره و ناگاه و بدون آنکه شما را خبر دهد. اعراف آيه ١٨٧

حديث روز  

روزه قلب بهتر از روزه زبان است،و روزه زبان بهتر از روزه شكم است.
امام على (ع)

سبك زندگى

7 تصور نادرست درباره عصبانيت

خالي از ذکر تو عضوي چه حکايت باشد
سر مويي به غلط در همه اندامم نيست

گو همه شهر به جنگم به درآيند و خالف
من که در خلوت خاصم خبر از عامم نيست

ما هرگز نمي توانيم از داشتن چيزي
 براي زندگي مطمئن شويم تا وقتي 

که براي آن مايل به مردن باشيم.

سعادت مانند توپ فوتبال است وقتي از ما دور 
مي شود دنبال آن مي دويم و وقتي مي ايستد 

بايک ضربه ان را ازخود دور مي سازيم

بي  جامعه   - حامي    -١ افقي: 
نام روزنامه اي  نظام و بي دولت - 
٢-  محروم - درد چشم شديد- به 
  -٣ است  زاييده  تازه  كه  معناي 
حركت  لحظه   - مصنوعي  ابريشم 
ورزشكاران-  بركت سفره ٤-  گل 
بتونه - نقاش دانماركي قرن بيستم 
- شهر ارگ دراستان كرمان-  شنا 
كردن ٥- روشناييها - جمع اديب - 
حرف انزجار ٦ - گل و الي ته جوي 
- زين وبرگ اسب - رسم كننده ٧- 
نام ديگر سوره بني اسرائيل - پادشاه 
و حاكم - از حروف شرط ٨ - كم و 
ناچيز - به پايان رساندن - خورش 
دستگاهي   - بلقيس  سرزمين   -  ٩
براي بازي كامپيوتري - مدال مقام 
دوم ١٠-  پايتخت سوريه-  سازگاري 
- سال آذري ١١ - نفس سوزناك - 
فرمان كشتي-  شريك در غصه و 
غم ١٢ - باالپوش خانم ها - حرف 
تعجب خانم ها-  بازي و سرگرمي-  
شهر ريشه اي اروپا ١٣- خورشيد - 
فلزي شكننده كه در داروسازي به كار 
فرياد  زاده چهارپايان ١٤ -  ميرود- 
بلند-  از جنس آهن - رودي جاري در 
بوشهر ١٥-  آزردن  - تزريق سؤاالت

عمودي: ١-  غيرعادي و نامتعادل 
- منطقه اي در جنوب غرب تهران 
٢-  بهره مند - پهلو و كنار-  دشت 
و صحرا ٣-  پژواك -  بسته شدن 
- بافنده ٤-  شلوار-  حرف صريح - 
از خود بيخود - از شهرهاي استان 
تهران ٥ - بوييدن - خواب شيرين - 
هر طبقه ساختمان ٦-  ميوه هزار دانه 
- پرهيزكارى - هذيان ٧-  حشره 
خونخوار-  امتداد فيزيكي-  رنگين 
حوزه   - آراسته  و  منظم   -٨ كمان 
فرمانروايي  - هيات معتمدان ٩ – 

قابله -  جماعتي از مردم - انگور سياه 
١٠ - بابا - نمايش غم انگيز-  غذايي 
از تخم مرغ ١١-  درخشان - شهري 
در آذربايجان غربي - راندن مزاحم 
١٢-  حرص و طمع - صداي كلفت 
گياه   - تركي  سفيد  موسيقي-   در 
رنگرزي ١٣-  ماشين باري كوچك 
وسايل  كيسه   - اسپانيا  پايتخت   -
خياطي ١٤ - الهه ماه و جنگل روم 
- بعضيا وقات - پايتخت آذربايجان 
١٥- لباس متحدالشكل  - تغار گلي

طراح : نسرين كارى                        
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جدول 3375

اصول مهمان نوازي و مشتري مداري

سازمانهاي حرفه اي و مشتري مدار همواره با ديد يک 
مهمان با مشتريان رفتار مي کنند. 

سازمانهاي  در  نوازي  ميهمان  اصول  مطلب  اين  در   
مشتري مدار را با هم مرور مي کنيم:

١- اولين کاري که همه ما پيش از ورود مهمان انجام 
مي دهيم نظافت و مرتب کردن محيط است.پس اولين 
اصل در مشتري مداري هم مي تواند مرتب و منظم 
بودن محيط کاري و مکان هايي است که مشتري در آن 
حضور دارد. مراقب باشيد اطرافتان هميشه تميز باشد اين 

آراستگي تشويشهاي مشتريانتان را کم مي نمايد
تن به  مرتب  هاي  لباس  داريم  مهمان  وقتي   -٢ 
مي کنيم، در حضور مشتري آراسته باشيد، اين آراستگي 
هم ظاهر شما است و هم روان شما، خستگي، ناراحتي 
شما سازمان  از  مشتري  برداشت  در  عصبانيت  يا   و 

تاثير منفي مي گذارد
استقبال گرمي  به  او  از  داريم  مهمان  وقتي    -٣ 

مي کنيم، از مشتريانتان استقبال کنيم، با آنها ارتباط 
چشمي برقرار کنيد، حتما در ورود مشتري از او با لبخند 
پذيرايي کنيد او را دعوت به نشستن کنيد، صبر نکنيد 

که خودش بنشيند.
٤ همواره سعي کنيد پيش از مشتري به او سالم نماييد 
براي صدا کردن مشتري ها از جناب آقاي و سرکار خانم 

استفاده نماييد.
با مشتري ها گفتگو کنيد، از سوال هاي درست   -٥
استفاده کنيد، اين گفتگوها مي تواند در مشتري ها ايجاد 
اعتماد نمايد. همانگونه که با مهمانتان صحبت و گفتگو 
مي کنيد با مشتري ها صحبت کنيد. ارتباط چشمي و 

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

تجربه كنيد.    09158668002

 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 

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

الستيك فرازى

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

 تعميـر لـوازم گازسـوزتعمير لوازم گازسوز
 خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

واگذارى مغازه لوازم آرايشى با كليه 
امكانات واقع در خيابان شهدا 4/1

09335476120

واگذارى مغازه كفش فروشى مكث
 با كليه اجناس واقع در بازار

09330613396

فروش آپارتمان واقع در مالصدرا ، مترى 
1/200/000 تومان - آپارتمان 106 مترمربع 

استاد معين     09151606319- خراسانى

فروش دوو سى يلو نوك مدادى 
مدل 79، يك ساله بيمه كامل 

بدون رنگ ، فنى سالم
09152694541

 فروش انواع رم ، فلش 

  گيرنده اسپيكر، سى  دى

 دى وى دى خام و لوازم جانبى

بين مطهرى 2 و 4 - سروش

فروش  پالستيك  عريض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگير پنجره
انواع لوله بخارى

 32316040 - 09159612966
ميدان آزادى -  ابزار آسيا

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را نقدا 
درب كارخانه كيلويى 260 تومان 

خريداريم.  
32255221-09019151595

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

سمسارى ونك 
كليه لوازم منزل و ادارى شما را با باالترين 

قيمت خريداريم.   09365643596

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 
جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى

 6 ماه ضمانت
آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن

09153618984

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

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

32225254 - 09153624878

شركت پخش مواد غذايى
 براى كادر ادارى و فروش خود

از افراد با سابقه دعوت به همكارى
 مى نمايد و به افرادى كه مى خواهند 

كار بازاريابى را تجربه نمايند 
آموزش الزم را تدريس مى نمايد

"بازارياب تلفنى و بازارياب حضورى"
09150069386 - 09152031250

32322802

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

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
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اخبار ورزشى

نامه نيوز: نتايج يک مطالعه نشان مي دهد افرادي که به لحاظ ژنتيکي مستعد سطح پايين ويتامين D هستند بيشتر با خطر ابتال به بيماري ام اس مواجهند. 
کارشناسان به افراد توصيه مي کنند در صورتي که ويتامين D کافي از نور خورشيد يا رژيم غذايي دريافت نمي کنند با پزشک در مورد رفع اين مشکل 
مشورت کنند. روغن ماهي و تخم مرغ منبع خوب غذايي براي تامين اين ويتامين به حساب مي آيند.

خطر ام اس چه كسانى را بيشتر تهديد مى كند

تاثير كاكائو بر روى تقويت مغز

6
ايستگاه سالمت

حوادث

استقبال از جانباز ايرانگرد و جهانگرد 
دوچرخه سوار در اداره كل حفاظت 

محيط زيست خراسان جنوبى

از دوچرخه سوار جانباز حامل پيام بحران آب و محيط 
زيست جديست، در اداره کل حفاظت محيط زيست 

خراسان جنوبي استقبال شد. مهندس اله پور معاون 
با  ديدار  در  استان  زيست  محيط  حفاظت  اداره  فني 
ميهن  جانباز  سوار  دوچرخه  طباطبايي  مسعود  سيد 
براي  وي  زحمات  از  تشكر  و  مقدم  خير  با  اسالمي 
انتقال شهر به شهر پيام بحران آب و محيط زيست 
جديست، اين اقدام وي را به عنوان يكي از مهمترين 
اقدامات در خصوص فرهنگسازي و اطالع رساني در 
خصوص حفاظت محيط زيست دانست .وي با اشاره 
به رويكرد تبديل حفاظت از محيط زيست به عنوان 
يک فرهنگ در بين اقشار مختلف مردم خاطر نشان 
افراد جامعه بويژه ورزشكاران براي تحقق اين  کرد: 
انتقال  باشند و  از اهميت ويژه اي برخوردار مي  امر 
شهر به شهر شعار و پيامهاي زيست محيطي توسط 
ورزشكار دوچرخه سوار جاي قدرداني و سپاسگذاري 
دارد.الزم به ذکر است اين دوچرخه سوار در راستاي 
انساندوستانه،  هاي  فعاليت  بيشتر  هرچه  گسترش 
زيست محيطي و بهره وري صحيح از منابع ملي در 
جامعه، رکاب زدن خود را از درياي خزر آغاز و تا خليج 

فارس ادامه خواهد داد.

كفاشيان: كى روش با قدرت 
به كارش ادامه مى دهد  

مي گويد  فوتبال  فدراسيون  رئيس  کفاشيان   : ايسنا 
ملي  تيم  در  کارش  به  قدرت  با  کي روش  کارلوس 
هرچند  نيست،  خاصي  مشکل  و  داد  خواهد  ادامه 
ايشان گاليه هايي را دارد و قبل از بازي با گوام هم 
پيغام هايي را به ما داده بود و براي پيگيري مسائل 
مخالفت  که  داشت  مرخصي  درخواست  درماني اش 
شد و همين مسئله باعث ناراحتي ايشان شده بود که 
در نشست اخير و با توجه به داليلي که ذکر کرد و 
بازي نداشتن تيم ملي تا فروردين ٩٥ با مرخصي اش 
موافقت شد و مشکالت تا حدود زيادي حل شد. فقط 
و  کمپ  به  مربوط  مسائل  و  امکانات  بحث  مي ماند 

اردوها که بايد بيشتر در اين زمينه تالش کنيم. 

 تعميركار زير اتوبوس 
گرفتار شد و جان داد

 
شماره  ايستگاه  نشاني  آتش  ماموران  پنجشنبه  روز 
يک بيرجند پس از اطالع از وقوع حادثه گرفتار شدن  
تعميرکار در زير اتوبوس به محل اعزام شدند. بنا به 
نظر کارشناسان آتش نشاني استفاده از جک معيوب 
و خرک هاي نامناسب باعث سقوط اتوبوس شد.تيم 
استفاده  با  ايمن سازي محل  از  امداد و نجات، پس 
در  گرفتار  فرد  سازي  رها  براي  موجود  امکانات  از 
زير اتوبوس اقدام کردند و مصدوم را تحويل عوامل 
اورژانس حاضر در صحنه دادند و همان موقع اعالم 

شد که مصدوم فوت کرده است.

تصادف دو خودرو در طبس 4 
كشته و 6 زخمى برجاى گذاشت

 ٦ و  کشته   ٤ طبس  در  خودرو  دستگاه  دو  برخورد 
عمومي  روابط  گزارش  به  گذاشت.  برجاي  زخمي 
اعالم  پي  در  جنوبي  خراسان  احمر  هالل  جمعيت 
  ١٥ کيلومتر  در  خودرو  دستگاه  دو  برخورد  حادثه 
محور طبس به ده محمد بالفاصله يک تيم به محل 
به  امدادي  هاي  دستگاه  ساير  همکاري  با  و  اعزام 
ارائه خدمات امدادي پرداختند. در اين حادثه که در 
ساعت ٦ و ٤٠ دقيقه روز گذشته روي داد متاسفانه 
اثر شدت  بر  نيز  نفر  و ٢  در دم فوت کردند  نفر   ٢

جراحات وارده در بيمارستان جان باختند.

جاعل سايبرى دستگير شد

فارس: رئيس پليس فتا خراسان جنوبي از دستگيري 
جاعل سايبري در بيرجند خبر داد. سرهنگ حسيني گفت: 
فردي با در دست داشتن شکوائيه مبني بر سوءاستفاده 
از خط موبايل، تصاوير و هويت وي و ساختن اکانت 
در شبکه هاي اجتماعي با مشخصات وي به پليس فتا 
مراجعه کرد. وي گفت : شاکي بيان داشت مدتي قبل 
متوجه شدم فردي ناشناس با تصاوير و هويت من در 
شبکه هاي اجتماعي اکانت ايجاد کرده است. پيگيري 
پرونده در دستور کار کارشناسان قرار گرفت و با اقدامات 
سايبري و مهندسي اجتماعي عامل ايجاد اکانت هاي 

جعلي شناسايي و دستگير شد.

هتك حيثيت پس از تعويض 
سيستم عامل رايانه! 

 : گفت  مازندران  فتا  پليس  رئيس  خبرنگاران:   باشگاه 
در پي مراجعه يکي از شهروندان مبني بر اين که فردي 
با طراحي صفحه اي در اينستاگرام ضمن توهين نسبت 
به وي اقدام به قرار دادن عکس هاي خانوادگي اش در 
آن  کرده، موضوع در دستور کار قرار گرفت. سرهنگ 
محمدنژاد افزود : ماموران موفق شدند متهم را شناسايي 
و دستگير کنند. متهم که تعميرکار سيستم هاي رايانه اي 
بوده هنگام تعويض سيستم عامل رايانه شاکي عکس 
هاي موجود در سيستم را براي خود کپي کرده و در 

فرصتي مناسب اقدام به ساخت ID به نام شاکي کرد. 

اختالفات خانوادگى قربانى گرفت

ايرنا: در پي کسب خبري از مرکز فوريت هاي پليسي 
مبني بر وقوع درگيري و تيراندازي با سالح شکاري 
و  اعزام شدند  به محل حادثه  ماموران  مازندران،  در 
دريافتند، فردي با سالح شکاري اقدام به تيراندازي 
به سمت فردي کرده که اين فرد از قفسه سينه مورد 
به  اورژانس  عوامل  حضور  با  و  گرفت  قرار  اصابت 
بيمارستان منتقل شد.سرهنگ رستمي رئيس پليس 
گفت:  مصدوم  فوت  خبر  تاييد  با  مازندران  آگاهي 
ماموران، متهم و عامل تيراندازي را دستگير کردند.
متهم در بازجويي هاي فني پليس، علت درگيري و 

تيراندازي را اختالفات خانوادگي عنوان کرد.

بدون ترس از افزايش وزن
 برنج بخوريد!

 
که  است  غالتي  جمله  از  برنج  نيوز:  سالمت 

بسياري از منابع مورد نياز بدن را تأمين مي کند 
مي تواند  آن  اعتدال  حد  از  بيش  مصرف  ولي 
موجب افزايش وزن شود ولي با انجام اقداماتي 
چشمگيري  مقدار  به  را  مشکل  اين  مي توان 

نارگيل  روغن  افزودن  با  مي توان  داد.  کاهش 
به  را  آن  برنج  پخته شدن  از  بعد  برنج  آب  به 
مدت ١٢ ساعت در يخچال قرار دهيد تا سرد 
ساختار  توجهي  قابل  طور  به  روش  اين  شود، 
به  را  کالري  ميزان  و  مي دهد  تغيير  را  برنج 
نصف مي رساند. شستشوي برنج به طور مکرر 

تا زماني که نيمي از نشاسته آن گرفته شود نيز 
برنج  کالري  ميزان  کاهش  براي  ديگر  روشي 
بدن  براي  اعتدال  حد  در  برنج  مصرف  است. 
در خصوص  ولي  است  مفيد  و  بسيار ضروري 

کاهش ميزان کالري براي افرادي که به اضافه 
قابل  مذکور  راه حل هاي  مي شوند  دچار  وزن 
به  را  آن  در  موجود  کالري  ميزان  و  اجراست 

مقدار قابل توجهي کاهش داد.

آبميوه هاى سنگ شكن

ارگان هاي حياتي بدن  شهرخبر: کليه ها جزو 
هستند و نقش مهمي در سالمت آن بر عهده 
تصفيه   و  بدن  از  زدايي  سم  به  چون  دارند؛ 
ادرار  از طريق  خون و همچنين دفع ضايعات 
که  مي آيد  پيش  گاهي  مي کند.  زيادي  کمک 
شکل  لوبيايي  ارگان  دو  اين  در  سنگ هايي 
بروز مي کند. آب انبه، طالبي، پرتقال و گريپ 
فروت: اين چهار ميوه براي دفع سنگ کليه ها 
مانند يک  با هم  آن ها  ترکيب  و  مفيد هستند 
از  را  بدن  و  کرده  عمل  قوي  اکسيدان  آنتي 
براي  مي کند.  پاکسازي  سمي  ترکيبات  وجود 
عدد  يک  انبه،  نصف  به  نوشيدني  اين  تهيه  
و يک چهارم  فروت  پرتقال، يک عدد گريپ 
طالبي نياز داريد. ميوه ها را داخل مخلوط کن 
اين  از  نبايد  کنيد.  مخلوط  به خوبي  و  بريزيد 
نوشيدني بيش از دو ليوان در روز مصرف کرد.
اين  ترکيب  خيار:  و  پرتقال  هويج، سيب،  آب 

ترکيبات  دفع  و  بدن  پاکسازي  باعث  ميوه ها 
سمي از بدن مي شود و به دفع سنگ کليه ها 
عدد   ۴ است  کافي  مي کند.  زيادي  کمک  نيز 
عدد  يک  سير،  حبه   ۲ سيب،  عدد   ۲ هويج، 
ميوه ها  باشيد.  داشته  پرتقال  خيار و يک عدد 
ترکيبتان  اگر  بريزيد.  کن  مخلوط  داخل  را 

آب  اندکي  مي توانيد  بود  غليظ  اندازه  از  بيش 
چه  هر  مندي  بهره  براي  کنيد.  اضافه  آن  به 
آن  است  بهتر  نوشيدني  اين  خواص  از  بيشتر 

را به صورت ناشتا ميل کنيد.

يكى از غالت موثر در پيشگيرى
 از پوسيدگى دندان ها

فراواني  غذايي  ارزش  داراي  ذرت  سالمانه: 
است، ولي به علت نداشتن گلوتن ( ماده چسب 
مانند گندم ) قابليت تهيه نان را ندارد. پماد ذرت 

غذاي  ذرت  باشد.  مي  ها  کننده  زخم  خشک 
خوبي براي پيشگيري از سرطان است. استفاده 
جلوگيري  دندان  پوسيدگي  از  ذرت  از   مداوم 
مي کند. روغن ذرت  کلسترول خون را پايين مي 

آورد . روغن ذرت براي درمان  اگزما و بيماري 
هاي  پوستي مفيد است. انواع فيبرهاي محلول 
و نامحلول به فراواني در ذرت يافت مي شود و 
هر ١٠٠ گرم از آن ٥ درصد نياز روزانه فيبر را 
تامين مي کند؛ که در کاهش کلسترول خون و 

سرطان کولون کارآمد است.

تاثير كاكائو بر روى تقويت مغز
 

سالمت نيوز: علت اصلي آلزايمر تحليل رفتن مغز 
از تحليل  براي جلوگيري  به همين دليل  است 
موثر  غذاي  مواد  روي  بر  تحقيقاتي  مغز  رفتن 
کاکائو  که  است  جالب  بسيار  است  شده  انجام 
بسيار  بيماري  اين  درمان  و  پيشگيري  براي 
کارآمد است. آخرين تحقيقات نشان داده است 
که کاکائو موجب تقويت مغز مي شود و همچنين 
و  درسي  مطالب  يادگيري  براي  موثر  ماده اي 
 آموزشي است. در ساختار کاکائو ماده اي به نام 
پلي فنول وجود دارد که اين ماده باعث کاهش 
به  مي توانند  آنها  مي شود  سلولي  هاي  آسيب 
حمالت  مانع  و  کنند  کمک  خون  شدن  رقيق 
که  کاکائو  شوند.انواع  مغزي  سکته  و  قلبي 
مغز  تقويت  موجب  است  فنول  پلي  از  سرشار 

مي شود. 

به صورت كلى و توافقى 
به دليل مهاجرت تمام اجناس شيك و جديد 

شامل بلوز شلوار، سارافن ، شلوار و...

09157265619

فروش  اجناس بچگانه  
زير قيمت خريد

  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
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گروه خبر- مدير كل كتابخانه هاى عمومى خراسان جنوبى به همراه جمعى از كتابداران استان، با حضور در بهشت متقين 
بيرجند، با شهداى گرانقدر، تجديد ميثاق كردند. همزمان با گراميداشت ايام كتاب، كتابخوانى و كتابدار، برنامه هاى مختلفى 
از سوى اداره كل كتابخانه هاى عمومى خراسان جنوبى، پيش بينى شده بود كه از آن جمله، ميثاق با شهدا بود كه  در اين 

برنامه، كتابداران خراسان جنوبى با قرار دادن شاخه هاى گل بر مزار شهدا، ياد آن بزرگواران را گرامى داشتند.

افزايش بصيرت، راه مقابله با نفوذ دشمنكتابداران خراسان جنوبى، با شهدا تجديد ميثاق كردند

كاظمى فرد- عملياتى كردن اقتصاد مقاومتى زمينه 
سپاه  فرمانده  جانشين  است.  دشمن  شدن  مأيوس 
انصار الرضا(ع) با بيان اينكه فرهنگ كار و تالش و 
علم آموزى بايد در كشور شكل بگيرد، گفت: اقدامى 
انجام  نفوذ دشمن  با  مقابله  راستاى  در  كه مى توان 
جوانان  بيمه كردن  و  مردم  بصيرت  افزايش  داد، 
درباره  خود  كه  مى افتد  زمانى  اتفاق  اين  و  است 
شفاهى  سردار  باشيم.  داشته  آگاهى  جهان  اتفاقات 
در صبحگاه مشترك بسيج ادارات در سازمان جهاد 
جهان  استراتژيك هاى  گفت:  استان،  كشاورزى 
مؤلفه هاى ابرقدرت را در سه موضوع تعريف مى كنند، 
كه اكنون به سه مؤلفه اى كه استراتژيك ها و غربى ها 
تعيين كردند خدشه وارد شده است و قدرت دشمن به 
شدت كاهش يافته است. به گفته وى دشمن امروزه 
دو هدف ايجاد اختالف در جامعه اسالمى و نفوذ را 
دنبال مى كند. رئيس سازمان جهادكشاورزى، نيز در 
اين جلسه با بيان اينكه نقش بسيج در فعاليت هاى 
است،  بوده  مؤثر  نقشى  دفاعى  و  نظامى  اقتصادى 
بلكه  انقالب،  از  بعد  دوران  در  تنها  نه  كرد:  اظهار 
در تاريخ اسالم نيز موضوع بسيج موضوع منحصر به 
فردى بوده است.  به گفته ولى پور،  جهاد كشاورزى 
يكى از جلوه هاى بسيج در دوران بعد از انقالب بوده 
است و جهاد كشاورزى به عنوان يكى از جلوه هاى 
در  مؤثرى  نقش  مردمى  مجموعه هاى  و  بسيج 

پايدارى انقالب اسالمى داشته است.

آزمون كتبى مسابقات قرآنى مدها متان 
در خراسان جنوبى برگزار شد

قرآن  مفاهيم  كتبى  آزمون  استانى  مرحله  شبستان- 
دوره  دهمين  هاى  بخش  از  البالغه  نهج  و  كريم 
شد.  برگزار  بيرجند  در  «مدهامتان»  قرآنى  مسابقات 
مسئول دبيرخانه كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 
البالغه  نهج  و  قرآن  مفاهيم  رشته  جنوبى  خراسان 
و هنرى  فرهنگى  كانون هاى  اعضاى  ويژه همه  را 
اين رشته مرحله  اينكه  بيان  با  و  اعالم كرد  مساجد 
درصد   80 حداقل  كه  كسانى  افزود:  ندارد،  كشورى 
امتياز را كسب كنند، تجليل مى شوند. حجت االسالم 
سبزه كار يادآور شد: در اين آزمون 60 نفر به صورت 

حضورى و 25 نفر به صورت مجازى شركت كردند.

 انتصابات جديد در شهرستان خوسف

خوسف  فرماندار  حضور  با  مراسمى  طى  فارس- 
هادى  جنوبى،  خراسان  عشايرى  امور  مديركل  و 
امور عشايرى  رئيس  به عنوان نخستين  آهنگر  نورى 
شهرستان خوسف معرفى شد. همچنين طى حكمى 
حراست  مسئول  رمضانى  محمد  استاندار،  سوى  از 
سمت  حفظ  با  نيز  خوسف  محمدشهر  شهردارى 
به عنوان سرپرست شهردارى محمدشهر منصوب شد.

افزايش 25 درصدى صادرات سيمان قاين

تسنيم- معاون امور صنايع سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبى گفت: در نيمه نخست امسال 
بيش از 409هزار و 248 هزار تن سيمان توسط شركت 
سيمان قاين توليد و حدود 50 درصد آن به كشورهاى 
افغانستان، تاجيكستان و پاكستان صادر شد. كريمى 
افزود: اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 
درصد از نظر توليد و 25 درصد از نظر صادرات رشد را 
نشان مى دهد و بيش از 90 درصد صادرات سيمان اين 

واحد به كشور افغانستان بوده است.

برگزارى نخستين نشست كتاب خوان 
كشورى ويژه نابينايان در خراسان جنوبى

استان  گروه خبر- مدير كل كتابخانه هاى عمومى 
ويژه  كشورى  خوان  كتاب  نشست  نخستين  گفت: 
رضايى  شد.  برگزار  جنوبى  خراسان  در  نابينايان 
اظهار كرد: سلسله نشست هاى كتاب خوان به همت 
كتابخانه هاى عمومى و به منظور به اشتراك گذارى 
كتاب هاى خوانده شده، با هدف ترويج و تبليغ مطالعه 

در قالب معرفى كتاب برگزار مى شود.

كتاب فرهنگ تحليلى اصطالحات
 و تعبيرات كنايى گويش اسفاد منتشر شد

كتاب فرهنگ تحليلى اصطالحات و تعبيرات كنايى 
عضو  فر  بهنام  محمد  دكتر  تأليف  با  اسفاد  گويش 
دانشگاه  فارسى  ادبيات  و  زبان  گروه  علمى  هيئت 
و مصطفى  راشد محصل  دكتر محمدرضا  و  بيرجند 

كاظمى اسفاد توسط نشر چهار درخت منتشر شد. 

سه شماره تماس براى رسيدگى
به مشكالت زائران عتبات عاليات اعالم شد

گروه خبر- روابط عمومى استاندارى خراسان جنوبى 
اعالم كرد: ستاد مركزى اربعين حسينى در تهران به 
منظور شفاف سازى ابهامات در رسيدگى به مشكالت 
زائران عتبات عاليات شماره تلفن هاى 84867422-
 84867421 و دورنگار 88982300 با پيش شماره هاى

021 و شماره پيامكى 30007773را به منظور آگاهى 
زائران محترم فعال نموده است. بر اين اساس زائران 
مى توانند درباره هرگونه موضوع مرتبط از طريق اين 

شماره ها كسب آگاهى نمايند.

معتاد كارتن خواب نداريم

گروه خبر- خراسان جنوبى معتاد كارتن خواب ندارد.
اولين  در  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس  رئيس 
آزاد،  دانشگاه  علمى  هيئت  اعضاى  مشترك  نشست 
با مواد مخدر و دستگاه قضا در استان  پليس مبارزه 
گفت: گرايش مصرف از مواد مخدر سنتى به صنعتى 
و تغيير مسير ورود مواد مخدر از نقشه هاى دشمنان 
اين نظام است. سرهنگ كاهنى افزود: در استان معتاد 
كارتن خواب نداريم اما درون خانواده ها افراد زيادى 
به مصرف مواد مخدر روى آورده اند كه اين يك زنگ 
خطر است. زندى دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد 
از اعتياد  از خانواده ها  مخدر استان هم گفت: نيمى 
آگاه سازى  بايد در بحث  ندارند و  فرزندان خود خبر 
و اطالع رسانى حساسيت ويژه اى داشت. سرهنگ 
انتظامى استان  سرمد معاون هماهنگ كننده نيروى 
هم ريشه يابى مشكالت در حوزه مبارزه با مواد مخدر 
را مهم دانست. وحدانى نيا معاون پيشگيرى از وقوع 
جرم دادگسترى استان هم با بيان اينكه مواد مخدر 
گفت:  است،  استان  هاى  طالق  درصد   50 عامل 
بيكارى و وضع بد اقتصادى در گرايش به مصرف مواد 
مخدر دخيل نيست بلكه نداشتن آگاهى و مهارت اوليه 
زندگى باعث گرايش به مواد مخدر شده است. حسينى 
رئيس پليس فتاى فرماندهى انتظامى استان نيز گفت: 
همان طور كه در فضاى حقيقى مواد مخدر به فروش 
مى رسد در فضاى مجازى به شكل ها و شگردهاى 
خاص به فروش مى رسد ولى تاكنون در بحث فروش 
مواد مخدر در فضاى مجازى استان پرونده اى نداشتيم.

حسنى رئيس دانشگاه آزاد اسالمى هم در اين جلسه 
گفت: در بحث مواد مخدر خيلى فضا سنگين است و 

بايد ما مسئوالن اين مورد را جدى بگيريم.

 گلزار شهداى بيرجند ساماندهى مى شود

شهيد  بنياد  كل  اداره  عمرانى  معاون  فرد-  كاظمى 
طرح  اجراى  از  جنوبى  خراسان  ايثارگران  امور  و 
پروژه ساماندهى قطعه يك گلزار شهداى شهرستان 
احترام  مراسم  حاشيه  در  كسايى  داد.  خبر  بيرجند 
بنياد شهيد كشور در  معاون رئيس جمهور و رئيس 
مزار شهداى بيرجند گفت: فاز نخست اين پروژه در 
زمينى به مساحت هزار و 300 متر زيربنا طراحى شده 
است. وى افزود: اين طرح در راستاى مسقف كردن 
قطعه يك گلزار شهداى بيرجند در نظر گرفته شده 
قبور  تراكم  قطعه  اين  در  اينكه  به  توجه  با  و  است 
تنها  كرد  ايجاد  آن ستون  در  نمى شود  و  است  زياد 
است.  شده  طراحى  داخلى  محدوده  در  ستون  يك 
وى تصريح كرد: براى اين پروژه بالغ بر 600 ميليون 
تأمين  محض  به  و  است  شده  برآورد  اعتبار  تومان 

اعتبار اجرايى خواهد شد.

8 اثر طبيعى استان در شرف ثبت 
در فهرست ميراث طبيعى- ملى 

اداره كل  گروه خبر- كارشناس ثبت ميراث طبيعى 
 8 ارسال  از  جنوبى  خراسان  استان  فرهنگى  ميراث 
كهنسال،  درختان  (شامل  استان  پيشنهادى  پرونده 
ثبت در فهرست  براى  تهران،  به  بنه)  غار و جنگل 
ميراث طبيعى –ملى خبر داد. زهرا رضايى ملكوتى 
گفت: همه اين آثار طبيعى، شرايط الزم جهت ثبت 
هستند.  دارا  را  ملى  طبيعى-  ميراث  فهرست  در 
كميته  در  ها  پرونده  اين  كرد:  اميدوارى  اظهار  وى 
در  آبان   27 تاريخ  در  كه  حريم  و  ثبت  تخصصى 

تهران برگزار شد، بررسى و ثبت گردند.

برزجى- رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
خراسان  هاى صادراتى  مشوق  به  دولت  توجه  بر  بيرجند 
جنوبى تأكيد كرد. احتشام در مراسم ملى روز صادرات در 
جمع صادركنندگان، توليد كنندگان و مسئوالن استانى با 
بيان اينكه دولت در پرداخت مشوق هاى صادراتى گذشته 
بايد كمك كند، گفت: نياز است كه مشوق هاى جديد نيز 
استان  در  صادرات  فضاى  شدن  پذيرتر  رقابت  منظور  به 
اقتصاد  با اشاره به سايه سنگين ركود بر  وضع شود. وى 
به واسطه  اخير، صادرات  يادآور شد: در سال هاى  كشور 
تحريم هاى استكبار جهانى دچار چالش شده بود. احتشام 
توليد،  از  اينكه صادرات عامل حمايت كننده  به  اذعان  با 
منظور  همين  به  گفت:  است،  گذارى  سرمايه  و  اشتغال 
حمايت از صادرات امرى بديهى محسوب مى شود. وى با 

تأكيد بر اصالح زيربناى توسعه اقتصادى تصريح كرد: اتاق 
بازرگانى به عنوان مشاوره در اين امر سياست هاى موجود 
بايستى  لذا  داند؛  نمى  محور  صادرات  توليد  مبناى  بر  را 
سياست هاى پولى و مالى در جهت رونق اقتصاد و بازرگانى 
اصالح شود. وى با يادآورى اين امر كه توليد و صادرات با 
تسهيالت 21 درصدى نمى تواند در فضاى رقابتى كار ساز 
باشد، گفت: رقابت توليدات داخلى در بازارهاى جهانى بسيار 

سخت شده لذا بايد به دنبال مزيت هاى رقابتى باشيم. 

تسخير بازارهاى خارج در گرو حمايت از صادرات
  

رئيس اتاق بازرگانى بيرجند كاهش قيمت تمام شده و به 
را در رونق صادرات مؤثر دانست.  بازاريابى  روزرسانى علم 
احتشام با اشاره به تالش هاى دولت در صحنه ديپلماسى ابراز 

اميدوارى كرد: با پنجره اى جديد كه به روى ايران باز شده به 
زودى شاهد رشد اقتصادى باشيم. وى الزمه اين امر را تدوين 
يك راهبرد عنوان كرد و گفت: تسخير بازارهاى خارج در گرو 

افزايش تقاضاى كل و حمايت از صادرات است. 

سرمايه صندوق توسعه ملى 
در جهت مسايل اجتماعى هزينه شود

احتشام با تأكيد مجدد بر توسعه صادرات غير نفتى اظهار 
كرد: در اين مسير بايد از خام فروشى جلوگيرى كرد و تمام 
از  وى  نمود.  متمركز  محصوالت  برندسازى  بر  را  تالش 
توليد ساالنه 18 هزار تن زرشك در استان خبر داد و گفت: 

از اين رقم توليد تنها 300 تن محصول صادر مى شود. 
وى تأمين زيرساخت هاى گمرك ماهيرود و اتخاذ تصميمات 

عاملى  را  استاندارد  ترانزيتى  هاى  جاده  ايجاد  در  موقع  به 
در جهت تسهيل فرآيند مبادالت تجارى با كشور همسايه 
برشمرد و افزود: سرمايه صندوق توسعه ملى بايد در جهت 

مسايل اجتماعى از جمله صادرات هزينه شود.
و  ايثارگران  عنوان  به  اقتصادى  فعاالن  از  همچنين  وى 
بسيجيان جبهه اقتصاد ياد كرد و گفت: با شرايط فعلى تنها 
مى توان گفت كه صادركنندگان در سال هاى اخير ايثار كرده 

و ريسك هاى زيادى براى خدمت به جامعه پذيرفته اند.

رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند در مراسم ملى روز صادرات تأكيد كرد:

توجه دولت به مشوق هاى صادراتى الزمه رقابت پذير شدن صادركنندگان

معاون فرهنگى كميته امداد امام خمينى(ره) كشور در خراسان جنوبى:

 65 درصد اعتبارات امداد صرف تحصيل مددجويان مى شود
بهروزى فر- معاون فرهنگى كميته امداد امام خمينى(ره) 
به  فرهنگى  اعتبارات  درصد   65 اختصاص  از  كشور 
تحصيل و آموزش مددجويان خبر داد. ميرشكار در حاشيه 
نشست با كارگزاران فرهنگى كميته امداد خراسان جنوبى 
هاى  برنامه  در  استان  اين  شدن  ديده  ويژه  به  اشاره  با 
خود  سفر  از  هدف  امداد، 
را بررسى مسايل موجود و 

رفع آنها عنوان كرد.
وى با تأكيد بر سه رويكرد 
راستاى  در  امداد  مهم 
هاى  خانواده  خودكفايى 
توانمند  به  حمايت،  تحت 
سازى جوانان و نوجوانان از 

طريق تسهيل شرايط تحصيل و رفع نيازهاى آموزشى آنها 
اشاره كرد. ميرشكار در پاسخ به اين سؤال كه آيا امسال هم  
دانشجويان در پرداخت شهريه خود به دانشگاه ها با مشكل 
مواجه خواهند بود؟ افزود: با وجود همه محدوديت هايى كه 
در رشته ها و مكان هاى تحصيل قائل شديم حدود 73 هزار 
نفر از دانشجويان تحت حمايت  شهريه تحصيلى پرداخت مى 
كنند كه اعتبار مورد نياز براى پرداخت شهريه اين افراد 120 
ميليارد تومان است اما تعهد دولت به ما كمتر از نصف اين 
رقم و  56 ميلياد تومان مى باشد، لذا در پرداخت شهريه ها با 
محدوديت مواجهيم كه بالطبع همين مسأله هم دانشجويان 
ما را با مشكل مواجه مى كند. وى به سرمايه گذارى ويژه 
براى 2 هزار و 700 نفر از نخبگان و استعدادهاى درخشان 
كشور اشاره كرد و گفت: در سال جارى 107 نفر از مددجويان 

در  كنكور  رقمى  و سه  دو  رتبه هاى يك،  با كسب  امداد 
بهترين رشته هاى دانشگاهى مشغول به تحصيل شده اند، 
عالوه بر اين 65 مخترع و تعدادى از ورزشكاران داراى رتبه 

هاى برتر بين المللى از خدمات امداد بهره مى برند.

اعزام400 نفر از مددجويان استان به عتبات عاليات   

ميرشكار تأكيد كرد: در جريان اعزام مددجويان به عتبات، 
خراسان جنوبى ويژه ديده شد و بنا به قول آقاى فتاح در 
سفر به بيرجند، تا پايان سال، 400 نفر از مددجويان استان به 
كربالى معلى اعزام خواهند شد كه اين رقم 8 برابر سهميه 
كانون   115 فعاليت  بر  تأكيد  با  وى  هاست.  استان  ديگر 
فرهنگى براى ساماندهى اوقات فراغت مددجويان در كل 
كشور، اذعان كرد: 4 سال پيش و در سفرى كه به نهبندان 

خوابگاه،  در  پسران  نامطلوب  شرايط  مشاهده  با  داشتيم 
تأسيس يك باب خوابگاه شبانه روزى در اين شهرستان را 
پيگير شديم،  اين پروژه در اولويت 150 پروژه امداد در كشور 
است كه خوشبختانه در اواخر سال جارى يا اوايل سال آينده 
به بهره بردارى خواهد رسيد. وى پيشرفت فيزيكى مجتمع 
فرهنگى قاين را 40 درصد عنوان كرد و  با قول انعكاس 
نيازهاى اعتبارى آن به مركز گفت: افزودن يك طبقه به 
كانون فرهنگى طبس هم از ديگر نيازهاى استان مى باشد كه 
قرار بود عمليات اجرايى آن امسال شروع شود و اميدواريم با 
پيگيرى هاى الزم، اين پروژه هم تا پايان سال عملياتى شود. 
به گفته وى؛ در بيرجند هم شرايط مطلوبى نداريم و  فضاى 
استيجارى موجود در شأن مركز استان نيست  كه البته رفع 

اين كاستى كمك خيرين را هم مى طلبد.

كاظمى فرد- با حضور رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران 
كشور، استاندار و جمعى از مسئوالن و خانواده هاى شهدا 
ايثار  توانبخشى  ايثارگران، مجتمع فرهنگى، ورزشى و  و 
ايثارگران   امور  و  شهيد  بنياد  رئيس  شد.  افتتاح  استان 
هزار   20 براى  اشتغال  ايجاد  از  مراسم  اين  در  كشور 
نفر از فرزندان ايثارگران طى دو سال گذشته خبر داد و 
گفت: اكنون70 هزار فرزند شهيد بيكار هستند كه دغدغه 
بسيارى از مسئوالن است. به گفته حجت االسالم شهيدى 
از اول مهر سال جارى صندوق توسعه سالمت در راستاى 
حمايت از جانبازان راه اندازى شد. وى با اشاره به امكانات 
بيرجند ،  ايثار  پروژه  ورزشى و سالن هاى چندمنظوره در 
اظهار كرد: همه مردم مى توانند از امكانات اين مجتمع كه 

به بركت خون شهدا آماده شده است، بهره مند شوند.

معوقات سال هاى 91 و 92 خانواده شهدا 
تا  آخر امسال پرداخت مى شود

حجت االسالم شهيدى درباره معوقات خانواده شهدا، بيان 
كرد: اين معوقات مربوط به سال 91، 92، 93 و امسال است 
كه تأمين مالى نشده و تالش مى شود در صورت تأمين مالى 
معوقات 91 و 92 را تا پايان امسال يا اوايل سال آينده پرداخت 
كنيم. وى با بيان اينكه طرح توسعه و كارآفرينى در بنياد شهيد 

(تكاك) از دو سال گذشته شروع شده، تصريح كرد: اين طرح 
در راستاى اشتغالزايى و اقتصاد مقاومتى به اجرا درآمده كه 
بر اساس آن 50 درصد سرمايه از سوى خانواده شهيد و 50 

درصد سرمايه از سوى بنياد شهيد تأمين مى شود.

  مديران و مسئوالن خدمت رسانى به تمامى 
ايثارگران را دستور كار خود قرار دهند

استاندار نيز با بيان اينكه خراسان جنوبى هزار و 800 شهيد 
تقديم انقالب و نظام كرده  است، افزود: مديران خراسان 
جنوبى بايد خدمت رسانى به تمامى ايثارگران را در دستور 

كار خود قرار دهند و نبايد از خانواده هاى ايثارگان چيزى را 
دريغ كرد و به بهترين نحو ارائه خدمات بايد انجام شود. 
خدمتگزار افزود: مديران استان اختيار تام دارند تا در مراجعه 

ايثارگران مشكالت آنها را برطرف و پيگيرى كنند. 

هزينه 14 ميليارد تومانى براى مجتمع ايثار 

اين  در  نيز  استان  ايثارگران  امور  و  شهيد  بنياد  مديركل 
با  مهرماه 93  در  مجتمع  اين  اول  فاز  كرد:  اظهار  مراسم 
حضور نماينده ولى فقيه و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران 
كشور افتتاح شد. حجت االسالم معصومى با بيان اينكه اين 

مجتمع شامل سه بخش اورژانس و كلينيك درمانى، بخش 
فرهنگى و ورزشى است، گفت: اعتبارى بالغ بر 14 ميليارد 
از  ادامه داد:  اين پروژه هزينه شده است. وى  تومان براى 
مجموع اعتبار هزينه شده دو ميليارد و 700 ميليون تومان 
از اعتبارات استانى مابقى از محل اعتبارات ملى بوده است. 
وى عنوان كرد: در بخش اورژانس و كلينيك درمانى خدماتى 
از جمله توان بخشى جسمى و حركتى از قبيل هيدروتراپى، 
برق درمانى، دندانپزشكى، حركت درمانى و توان بخشى، بخش 
مشاوره، بينايى و شنوايى سنجى و تزريقات ارائه خواهد شد. 
وى با بيان اينكه اين مجتمع مجهز به يك سالن همايش و 
آمفى تئاتر با ظرفيت 350 نفر است، ادامه داد: 30 سوئيت نيز 
براى ارائه خدمات به جامعه ايثارگران از ديگر امكانات اين 
مجتمع است. وى سالن غذاخورى با ظرفيت 600 صندلى، 
آشپزخانه مركزى مجزا و سايت كامپيوتر، بخش هاى ورزشى 
شامل مجموعه آبى و امكانات آب درمانى ويژه جانبازان، سالن 
و  بسكتبال  واليبال،  زمين  سرپوشيده،  چندمنظوره  ورزشى 
فوتسال، رختكن و اتاق استراحت مربيان و داوران، سالن بدن 
سازى با امكانات كامل را از ديگر امكانات اين مجتمع ذكر 
كرد. به گفته وى براى تجهيز اين مجتمع مبلغ 4 ميليارد 
تومان اعتبار الزم بوده كه تاكنون بخشى از اين تجهيزات 

نصب و بخشى ديگر در حال نصب است.

با 14 ميليارد تومان هزينه؛ 

مجتمع  بزرگ فرهنگى، توانبخشى ايثار افتتاح شد

مركز  و  موزه  كتابخانه،  رئيس  مجيدي  دكتر  غالمى- 
اختتاميه مراسم  در  اسالمي  شوراي  مجلس   اسناد 
همايش نقش خراسان در شكوفايي هنر اسالمي در مشهد 
با اشاره به نقش و جايگاه خراسان در تاريخ و فرهنگ و 
تمدن ايراني اسالمي بر يكپارچگي مطالعات خراسان و بر 
معرفي هرچه بيشتر ظرفيت هاي ميراثي خراسان فعلي در 

قالب سه استان و خراسان بزرگ تاريخي تأكيد كرد. 

وى در مورد مواريث مكتوب خراسان گفت: در سال هاي 
فهرست  در  رضوي  قدس  استان  اسناد  مجموعه  گذشته 
حافظه جهاني به ثبت رسيده است و با توجه به ذخاير نفيس 
اين خطه آثار فراواني وجود دارد كه قابليت ثبت جهاني دارد 
و پيش از هر اقدامي بايد در مسير حفظ و نگهداري اين 
آثار گام برداشت و دارندگان نسخ خطي را تشويق به اهدا 
و يا امانت سپاري مخطوطات تاريخي به مراكز معتبر كرد 

تا در گذار زمان آسيب نديده و در صورت لزوم مرمت هاي 
علمي صورت گيرد. وى با اشاره به هفته كتاب و كتابخواني 
و كتابداري گفت: اين هفته با نمايشگاه كتاب هنر آغاز شد. 
مجيدى ادامه داد: در اين نمايشگاه حدود دو هزار عنوان 
كتاب جديد در حوزه هنر كه در سال هاي 93 و94 توليد و 
چاپ شده است به نمايش گذاشته شد كه اين اتفاق مباركي 

است و ظرفيت حوزه هنر را نشان مي دهد.

بسيج عطرى است آسمانى كه از جوانه هاى ايمان تراوش مى شود و پايگاهى است براى مشت هاى گره شده

پايگاه مقاومت بسيج روزنامه آواى خراسان جنوبى
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سازمان  كمك هاى  معاون  حضور  با  كه  مراسمى  در  فرد-   كاظمى 
جنوبى  خراسان  استاندار  سياسى  معاون  و  استاندار  تجارت،  توسعه 
 8 شد   برگزار  جنوبى  خراسان  اقتصادى  فعاالن  و  مديران   و 
صادر كننده برتر و 4 دستگاه اجرايى خادم صادرات در سال 94 تجليل 

شدند.
مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت  در اين جلسه با بيان اينكه  طرف 
افغان حاضر نيست بازارچه ها را به رسميت بشناسد و مى گويد شرايط و 
امكانات را براى مديريت آن ها نداريم، گفت: با اين  وجود اگر بازار افغانستان 
واقعاً براى ما مهم است بايد رويكرد خودمان را براى ورود به اين بازار 

داشته باشيم.
مودودى با تاكيد بر اينكه توليدكنندگان در صادرات فقط مبادله كاال 
نمى كنند بلكه مبادله انديشه، سرمايه و دانش فنى را نيز دنبال مى كنند، 
افزود: كشور ما هنوز در صادرات جوان است و هنوز هم اصول و آداب 

صادرات را به طور كامل فرا نگرفته ايم.
را  نخست  حرف  زعفران  توليد  در  جنوبى  خراسان  اينكه  بيان  با   وى 
مى زند اما هنوز در صادرات آن بسيار موفق نبوده  است، عنوان كرد: اين نشان 
مى دهد كه در بحث آموزش هاى صادراتى، فنون مذاكره و بازاريابى در اول 

راه هستيم.
وى با تاكيد بر اينكه بايد براى 60 كشورى كه مى توانند بازار هدف ما باشند، 
نقشه راه تعيين كرد، عنوان كرد: در حال حاضر براى 25 كشور به صورت 
تفضيلى نقشه راه تعيين شده است كه نشان مى دهد اين كشور چه كاالهايى 

توليد و به چه كاالهايى نياز دارد.
معاون كمك هاى تجارى سازمان توسعه تجارت ايران، موفقيت در صادرات 
را مرهون سه ضلع مثلث كدام كشور، كدام شركت و كدام كاال دانست و 
افزود: اگر واقعاً مى خواهيم عضوى در جامعه جهانى باشيم بايد كشور هدف 
را تعيين و ببينيم كه آن كشور به چه كاالهايى نياز دارد و ما به چه طريق 

مى توانيم آن را تهيه كنيم.
مودودى با بيان اينكه ديوارهاى بلندى كه سال ها بين ما و خارج از كشور 
 ايجاد كرده ايم مانع از آموزش استراتژى، فنون مذاكره، فنون بازاريابى و حتى 
روش هاى توزيع و تكنيك هاى جذب مشترى شده است، بيان كرد: با 
اين وضع شرايط كشور شرايط خاصى است و امسال تالش دولت در بحث 

مذاكرات فرساينده بوده است.
200 ميليارد تومان يارانه به بخش صادرات اختصاص يافت

وى افزود: اين مذاكرات در اواخر امسال در حال نتيجه دادن است و قرار شد 
به بخش خصوصى كمك هايى شود و در همين راستا بالغ بر 200 ميليارد 
تومان براى حوزه صنعت و معدن، 200 ميليارد تومان براى بخش كشاورزى، 
200 ميليارد تومان براى صادرات به صورت يارانه نرخ تسهيالت اختصاص 

يافته است.
معاون كمك هاى تجارى سازمان توسعه تجارت ايران بيان كرد: همچنين 
به طور همزمان تالش مى شود تا نرخ بهره را چهار تا پنج درصد كاهش 
دهيم كه اميدواريم چنانچه مذاكرات به نتيجه برسد اين كاهش نرخ بهره را 

نيز شاهد باشيم.
مودودى از افغانستان به عنوان يكى از ظرفيت هاى مهم براى توسعه صادرات 
يادكرد و افزود: بسيارى از اقداماتى كه براى تحقق اين امر از ما انتظار است از 

طرف مقابل با آن مقابله مى شود.
وى با بيان اينكه باز شدن بازارچه هاى مرزى يكى از اين موارد بوده كه 
طرف افغان حاضر نيست بازارچه ها را به رسميت بشناسد و مى گويد شرايط 
و امكانات براى مديريت آن را نداريم، تاكيد كرد: با اين وجود اگر بازار 
افغانستان واقعاً براى ما مهم است بايد رويكرد خودمان را براى ورود به اين 

بازار داشته باشيم. مودودى خاطر نشان كرد: بايد به دنبال برنامه اى كامل 
و مدون و طرحى پايدار در بازارچه هاى مرزى باشيم.

 400 ميليون دالر صادرات از مرز استان
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم گفت: در دوران پساتحريم 
هزار ميليارد تومان براى تامين اعتبار واحدهاى توليدى در نظر گرفته شده 
 و خراسان جنوبى به دليل دور بودن از مركز كشور اعتبارات كافى جذب 

نمى كند.
حقيقى افزود: در خراسان جنوبى با 400 ميليون دالر صادرات از مرز استان 
حدود 3 درصد از نظر ارزشى و 33 درصد از نظر وزنى رشد داشته و 30 درصد 
در خروج كاال رشد داشته است و رشد مثبتى در استان است و نشان دهنده  

وجود زير ساخت هاى مناسب براى صادرات كاالست.
 وى با اشاره به اينكه 75 درصد از صادرات كاالى كشور از زير ساخت هاى 
خراسان جنوبى استفاده مى كنند، گفت: وجود خطاى ترانزيتى بسيار جالب 
نيست و در كشور بايد نقش آمايشى براى استان و منطقه در نظر گرفته 

شود.
حقيقى با بيان اينكه بيش از هزار كيلومتر از خط ساحلى كشور بدون 
استفاده است، اظهار كرد: سازمان توسعه و تجارت بايد در اين موضوع 
تدبير كند و كشور افغانستان 10 درصد از مبادالت صادرات ايران را دارد 
و بايد به زير ساخت هايى كه در مرز مشترك با افغانستان وجود دارد 

بيشتر توجه شود.
وى در ادامه افزود: در دوران پساتحريم بايد اين استان در اولويت برنامه هاى 
سازمان توسعه و تجارت باشد و هزار ميليارد تومان براى تامين اعتبار واحدهاى 
توليدى در نظر گرفته شده است و خراسان جنوبى به دليل دور بودن از مركز 

كشور اعتبارات كافى جذب نمى كند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى به محدود بودن ارتباط 
تجار خراسان جنوبى با مركز و موسسات تسهيالت دهنده اشاره كرد و گفت: 
يكى از پتانسيل هاى خراسان جنوبى توليد پنبه است و بايد به آن بسيار توجه 
كرد و هم چنين تجار افغانستان بايد به يك نقطه  عطف براى ورود كاالهاى 

كشاورزى برسند. 
 

مجموعه كاشى و سراميك فرزاد يك مجموعه موفق در حوزه 
كار آفرينى و صادرات

مهندس فالحى مدير عامل مجموعه كاشى و سراميك فرزاد در اين مراسم  
ضمن تشكر از قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان، استاندار خراسان جنوبى 
و معاونين وى، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى، مديركل صنعت، معدن و 
تجارت و ساير مديران و مسئولين استان ،تمامى پيشكسوتان حوزه صنعت و 
كارآفرينى استان از جمله مهندس ناصرى  بنيان گذار صنعت كاشى و سراميك 
استان و مديرعامل مجموعه كاشى نيلوفر، آقايان خيريه ، زينلى ، خدابخشى  
 و ساير صنعتگران و كار آفرينان كه با حمايت هاى مادى و معنوى خود 
توانسته اند در حوزه اشتغال و كارآفرينى قدم هاى مثبت در استان بردارند؛ 
اظهار كرد: خراسان جنوبى عليرغم محروميتى كه دارد، داراى پيشرفت هاى 

خوبى در عرصه كارآفرينى و صادرات بوده است. 
در حوزه صادرات  افق هاى روشن ديده مى شود

مدير عامل مجموعه كاشى و سراميك فرزاد با بيان اينكه حوزه كار آفرينى 
در چند سال اخير طرح هاى مختلفى را اجرا كرده است، اظهار كرد: در دولت 
افق هاى روشن ديده   فعلى خوشبختانه در حوزه كارآفرينى و صادرات، 
مى شود و چشم اندازى كه در حوزه كارآفرينى قابل مالحظه است بسيار 

روشن و اميدوار كننده مى باشد.
رئيس كانون كارآفرينان استان با اشاره به نقش ويژه كارآفرينان در اشتغالزايى 

گفت : كارآفرينى در دنيا يك مفهوم جديد است و كشور ايران از مقوله 
كارآفرينى چندان عقب نيست و سابقه آن در جهان به چند دهه مى رسد.

وى اضافه كرد: اتفاقات خوبى در حوزه فرهنگ و اقتصاد شكل گرفته و استان  
خراسان جنوبى توانستند توانمندى ها و پتانسيل هاى خود را به يكديگر 
 و سرمايه گذاران معرفى نمايند تا شاهد جهش و رشد مطلوب در حوزه 

كارآفرينى استان ها باشيم. 
رئيس كانون كارآفرينان استان از مسئوالن خواست تا اينكه ابتدا زيرساخت 
بيان كرد:  فرصت هاى  و  براى سرمايه گذاران فراهم كنند   هاى الزم 
سرمايه گذارى در پتانسيل و ظرفيت هاى خراسان جنوبى را به مسئوالن و 
به روساى كانون ها و سرمايه گذاران  معرفى كرديم كه اميدواريم نويد بخش 

موفقيت استان در حوزه اقتصاد، اشتغال و صنعت باشد.
مدير عامل مجموعه كاشى و سراميك فرزاد با اشاره به اينكه در خراسان 
جنوبى پتانسيل هاى خوبى در حوزه صنعت، معدن و كشاورزى وجود دارد، 
ادامه داد: داشتن داروهاى گياهى، زعفران، عناب، زرشك، فرش، سنگ هاى 
قيمتى و مواد لبنى مى تواند در رشد و توسعه استان سهم بسزايى داشته 

باشد.
فالحى با اشاره به مبحث سنگ هاى نيمه قيمتى در خراسان جنوبى كه با 
توجه به همجوارى با كشور افغانستان بايد كار ويژه شود، عنوان كرد: اگر در 
زمينه سنگ هاى قيمتى فعاليتى انجام دهيم در واقع مى توانيم براى 2 هزار 
نفر اشتغال ايجاد كنيم و اگر اين كار جدى شود به تدريج سطح اشتغال در 

اين زمينه باالتر مى رود.
توسط كيفيت  مديريت  المللى  بين  هاى  استاندارد   كسب 

 كاشى فرزاد
فالحى اظهار كرد: مجتمع كاشى و سراميك فرزاد در سال 1388 افتتاح و 
فعاليت خود را در زمينه توليد كاشي و سراميك و صادرات آن با نيروهاى 
انسانى متخصص و باتجربه و همكاري مشاوران و مهندسان مجرب و با 
بهره گيري از بروزترين تكنولوژي هاي روز دنيا و ماشين آالت مدرن شركت 
ساكمي در صنعت كاشي و سراميك و راه اندازي سيستم هاي پيشرفته تهيه 
بدنه و بالميل-هاي كانتينيوس و سيستم هاي تمام اتومات شروع بكار نموده 
و هر ساله با طرح توسعه و اجراي يك فاز جديد ، توليد و سطح كيفيت خود 
را افزايش و با بكارگيري 1000 نفر نيروي متخصص و مجرب و در حال 

آموزش در سيستم هاي مديريتي و كارگري مشغول به فعاليت مي باشد . 
نفر در مجموعه كاشى و سراميك  از 1000  اشتغال بيش 

فرزاد
مدير عامل مجموعه كاشى و سراميك فرزاد با بيان اينكه هنوز در شهرك 
صنعتى با مشكالت گرد و خاك و نبود زيرساخت الزم روبرو هستيم، افزود: 
تمام تالش خود را بكار گرفته ايم كه صادرات بااليى داشته باشيم و هرساله 

طرح هاى توسعه انجام بدهيم.
وى با اشاره به اينكه كاشى و سراميك فرزاد  با سه نفر شروع بكار كرده است 
گفت: هرساله 150 نفر اشتغال ايجاد مى كنيم و در حال حاضر بيش از 1000 

نفر در اين مجموعه مشغول فعاليت هستند.
وى با بيان اينكه موفقيت در تحقق توليد انواع كاشى كف و ديوار كه بنا بر 
نظر متخصصان فنى با محدوديت هاى فراوانى مشكالت را حل نموده، نشان 
دهنده مديريت و درايت اين مجموعه صنعتى است، گفت: واحدهاى تهيه 
فرمول بدنه و توليد گرانول و پرسهاى مدرن و بخش لعاب مجهز به انواع 
تجهيزات اعمال لعاب و چاپ و كوره هاى مدرن پخت سريع ( رولر) به اين 
شركت امكان داده است كه بتواند انواع كاشى ديوار و كف را در طرح هاى 
متنوع و چند چاپ توليد نمايد. اين واحد از شروع به توليد هر ساله يك طرح 
توسعه راه اندازى و اجرا كرده است و تا پايان سال جارى فاز شش آن نيز به 

بهره بردارى مى رسد.
چهار  در  كننده  صادر  فرزاد  سراميك  و  كاشى   مجموعه 

سال متوالى
فالحى تصريح كرد:  اين شركت افتخار دارد به عنوان واحد نمونه توليدي و 
 ISO14001 و ISO9001 صنعت سبز و دارنده استانداردهاى بين المللي
در مديريت كيفيت و همچنين SGS, OHSAS  و CE اروپا خود را به 
عنوان شركتى خوشنام و باتجربه و با كيفيت برتر و بروز در سطح كشور و 

بين الملل معرفي كند .
مدير عامل مجموعه كاشى و سراميك فرزاد با اشاره به اينكه افتخار مى 
كنيم كه در سال هاى 1392،1391 و1393و 1394 به عنوان كارآفرين 
برتر و صادر كننده نمونه از بين 100 شركت برتركشور انتخاب شديم، 
توليد روزانه  با  اكنون صنايع كاشي و سراميك فرزاد  عنوان كرد: هم 
50000 متر مربع انواع كاشي و سراميك، عالوه بر تامين بازارهاي داخلي 
به بازارهاي كشورهاي افغانستان، پاكستان ، عراق و كشورهاى آسياى 

ميانه محصوالت خود را صادر مي كند .
در هفت ماهه نخست سال 7 ميليون دالر صادرات از كاشى 

فرزاد
فالحى با بيان اينكه طى سال جارى 320 هزار مترمربع كاشى و سراميك 
به كشور عراق از مرز شلمچه صادرات داشته ايم، گفت: هم اكنون در 
حال رايزنى براى صادرات كاشى به كشور الجزاير و چند كشور ديگر 
هستيم. وى ميزان صادرات كاشى و سراميك فرزاد را در سال گذشته 
10 ميليون دالر ذكر كرد و گفت: در هفت ماهه نخست سال حدود 7 
ميليون دالر صادرات به كشور هاى افغانستان، عراق، پاكستان وآسياى 

ميانه صادر شده است.
 

انتخاب كاشى فرزاد به عنوان صادر كننده 
برتر براى چهارمين سال متوالى










