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صفحه 7

فرمانده کل سپاه پاسداران :
برجام هرگز به عنوان سند

 افتخار تلقی نشده و نخواهد شد

نوبخت ، سخنگوی دولت : 
ظاهراً قرار نیست هیچ موفقیت دولت

تأیید شود ؛ عده ای دنبال تنش هستند

سیاری ، معاون وزیر بهداشت : 
 مشکالت بهداشتی شهرستان های قاین

 و زیرکوه تا پایان سال حل می شود

رسایی: باید جلوی اجرای برجام را بگیریم / آرزو بر منتقدان جوان عیب نیست / الریجانی: ما هرچه از مصیبت هایمان برای دولتی ها خواندیم گریه  نکردند /  روحانی تحت فشار است / ایران و روسیه اختالف پیدا کرده اند /  اطالعی از روح برجام نداریم /   صفحه 8
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اطالعیه جدید درباره ثبت نام 
متقاضیان کارت خرید کاال

 
دریافت  متقاضیان  از  اطالعیه ای  در  کار  وزارت  مهر- 
کارت خرید اعتباری کاال خواست تا برای طی مراحل 

ثبت نام به سامانه خدمات حمایتی مراجعه کنند.
کارت  طرح  متقاضیان  است:  آمده  اطالعیه  این  در   
با مراجعه  ایرانیان - کارا کارت  اعتباری خرید کاالی 
توانند  می   www.samanehrefah.ir سامانه  به 
نسبت به ثبت نام و استفاده از این تسهیالت اقدام کنند.
در این طرح تالش شده است که دریافت کنندگان این 
کارت بدون ارائه تضامین بانکی )سفته یا معرف( از این 
ابزار نوین مالی بهره مند شوند. بازنشستگان  کارت و 
از  بازنشستگان کشوری، می توانند  تأمین اجتماعی و 
دریافت  برای  را  خود  درخواست  سامانه  همین  طریق 

کارت اعالم نمایند.

عکس : آرشیو 

اُفت قیمت ،آفت معیشت 
سقوط بهای زغالسنگ ؛

کارگران»معدن جو« طبس را بیکار کرد

صفحه 7

سهام عدالت آزادسازی می شود  
 

تکلیف  گفت:  سازی  خصوصی  سازمان  مهر-رئیس 
نهایی سهام عدالت تا پایان امسال مشخص و مرحله 
پوری  عبدا...  می شود.  انجام  سهام  آزادسازی  نهایی 
حسینی تاکید کرد: برآورد ما این است که آزاد سازی  
سهام عدالت تا پایان سال ۹۵ به  طور قطعی به پایان 
میزان  از  دقت  به   ۹۶ ابتدای  از  مشموالن  و  برسد 
دارایی هایشان و اینکه چقدر سهام عدالت دارند مطلع 

خواهند شد. 

پرداخت جرائم رانندگی با پیامک

پیامکی  سامانه  طریق  از  توانند  می  رانندگان 
 - شناسه  یا  »وین«  ارسال  با  و   ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰
خودرو یا از طریق مراجعه به سایت راهور ۱۲۰مبلغ 

جرائم خود را دریافت و پرداخت کنند.
براساس این گزارش، تعدادی از افرادی که به مرکز 
به  که  اند  کرده  اعالم  کنند  می  مراجعه  اجرائیات 
یکجای  پرداخت  امکان  اقتصادی  مشکالت  دلیل 
اتخاذ  تدابیر  با  اکنون  که  ندارند  را  معوقه  تخلفات 
شده از سوی راهور، امکان پرداخت قسطی بخشی 

از تخلفات فراهم شده است.

احتمال تغییر تعرفه های تلفن ثابت

تغییر  احتمال  از  ارتباطات  وزیر  معاون  ایسنا- 
داد.علی  خبر  جاری  سال  در  ثابت  تلفن  تعرفه های 
اصغر عمیدیان  در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید 
سطح  در  خدمات  برخی  تعرفه  وجود  این  با  کرد: 
در  که  شود  می  تعیین  اقتصاد  شورای  در  کالن 
تصمیماتی که در این خصوص گرفته شود ما نیز به 

تبع تغییرات مربوطه را اعمال خواهیم کرد.

خانواده محترم سیدآبادی
فرماندهی و کارکنان انتظامی استان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تالم درگذشت

 شادروان سرهنگ غالمرضا سیدآبادی 
را خدمت شما بزرگواران و سایر بستگان تسلیت عرض می نماییم 

برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم. 

شرکت توس امکان شرق

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

سرپرست بخشداری بخش مرکزی شهرستان بیرجند
 که موید توانمندی شما می باشد، تبریک عرض نموده

 امید است در سایه توجهات باریتعالی موفق و پیروز باشید.

شرکت توس امکان شرق- عباسی ، غریبی

پدرم اگر از دیده رفتید      ولی از دل نرفتید

سومین سالگرد درگذشت همسر و پدر عزیزمان مرحوم

 حجت االسالم و المسلمین شیخ عبدالرضا غوث
 )دفتریار دفترخانه شماره یک بیرجند( 
را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم.

همسر و فرزندان

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز   ای آن که به نیکی همه جا ورد زبانی

با نهایت تاسف و تالم به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان 

سرهنگ غالمرضا سیدآبادی
 معاون آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی 

 مراسم ترحیمی امروز چهارشنبه 95/1/18 از ساعت 16/30 
الی 17/30 در محل مسجد امام حسین )علیه السالم( بیرجند 

برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی موجب امتنان است.

فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی

جناب آقای هاشمی
با نهایت تاسف و تالم مصیبت درگذشت فرزند دلبندتان 

را تسلیت عرض نموده، آمرزش برای آن نوگل پرپر شده و صبر و بردباری جناب عالی 
و خانواده محترم تان را از خداوند منان آرزومندم

محمود ساغری گر
به مناسبت سومین روز درگذشت ناگهانی 

فرزندی دلسوز، همسر و پدری فداکار، دامادی مهربان 
مرحوم  مغفور

 غالمرضا سیدآبادی 
 جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/1/18 

 از ساعت 4/30 الی 5/30 بعدازظهر در محل 
 مسجد امام حسین )علیه السالم( برگزار می گردد

 حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی 
روح آن مرحوم  و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

از طرف خانواده بوشادی

هجدهم فروردین ماه، هفتمین سالگرد 
درگذشت عزیزمان مرحوم

 حاج محمد علی صابر تنها
 را به یاد نیکی ها، فداکاری ها و مهربانی اش

 با ذکر فاتحه به روان پاکش گرامی می داریم. 

همسر و فرزندان

برادر ارجمند  جناب آقای 

دکتر حاج محمد علی تفکر
مدیر محترم موسسه مالی و اعتباری فرشتگان

 صدور مجوز رسمی فعالیت موسسه اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران را خدمت جناب عالی، مدیران محترم، کارکنان و سپرده گذاران 

 و عموم هم استانی های عزیز تبریک عرض نموده، سالمتی، عزت و سربلندی شما را 
در خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از درگاه احدیت خواهانیم.

موسسه خیریه فرهنگی - مذهبی هیئت رضوی بیرجند

از اساتید محترم و سختکوش
آقای دکتر اژدری و آقای دکتر علی آبادی و سایر مدرسین عزیز دانشگاه آزاد بیرجند 

که در تدریس علوم صنایع غذایی اهتمام کامل ورزید که منجر به قبولی فرزند اینجانب 

سـاره حسینـی
در مرحله اول آزمون دکترا دانشگاه دولتی

 گردید، کمال امتنان و تشکر را دارم.

سرهنگ ستاد  بازنشسته محمد حسن حسینی کشوک 
 عضو اسبق هیئت علمی دانشکده فارابی تهران

مراسم تشییع و تدفین

 مرحوم علی النقی جراحی فریز
  امروز چهارشنبه 95/1/18  ساعت 16 الی 17 

از محل غسالخانه برگزار می گردد. ضمناً مراسم سوم آن مرحوم 
جمعه 95/1/20 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل مسجد علی

 بن ابیطالب )علیه السالم( واقع در خیابان شهید بهشتی برگزار می شود.

خانواده  های: جراحی فریز- محمدی

هوالباقی

مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانشگاه صنعتی بیرجند در نظر دارد: انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی 
کلیه ساختمان های آموزشی، دانشجویی، فرهنگی، ورزشی، انبارها، کارگاه ها، 

آزمایشگاه ها ، فضای سبز و خدمات سلف سرویس خود را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه 
واگذار نماید.

نگهداری فضای سبز دانشگاه : 7 هکتار
نظافت  و تنظیف فضای مسقف: 23 هزار مترمربع

نظافت و تنظیف فضای روباز: 15 هکتار
سپرده شرکت در مناقصه 220/000/000 ریال که باید به حساب شماره 472339443 به نام 
حساب سپرده حسن انجام کار هزینه ای به نام دانشگاه صنعتی بیرجند نزد بانک تجارت شعبه 
مرکزی بیرجند واریز و یا به صورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه بانکی طبق نمونه 

عمل بانک ها تهیه و تسلیم شود.
مهلت دریافت اسناد از تاریخ 95/1/18 تا پایان وقت اداری 95/1/24

محل دریافت اسناد مناقصه: بیرجند - میدان ابن حسام - بلوار صنعت و معدن - دانشگاه 
صنعتی بیرجند - دبیرخانه مرکزی دانشگاه

قیمت اسناد مناقصه 300 هزار ریال است که باید به شماره حساب 2177582189009 )رابط 
تمرکز  وجوه درآمد اختصاص(  نزد بانک ملی واریز و فیش آن به دبیرخانه )آقای تیموری پور( تحویل 
گردد.  ضمناً  آگهی و اسناد مناقصه در سایت دانشگاه به آدرس: www.birjandut.ac.ir و همچنین 
 در سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس:  http:iets.mporg.ir  موجود می باشد.

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا پایان وقت اداری مورخ 95/2/4 می باشد
 تاریخ برگزاری مناقصه:  95/2/5 ساعت 11 صبح  در محل دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه

ضمناً دانشگاه صنعتی بیرجند در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
همچنین هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

دانشگاه صنعتی بیرجند
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با افزایش نرخ بیمه شخص ثالث خودرو، قیمت برخی خودروهای داخلی افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، در سال جدید تعرفه بیمه شخص ثالث خودروها افزایش یافته و به دنبال آن برخی خودروسازان نیز قیمت محصوالت خود را افزایش دادند. در این زمینه 
قیمت محصوالتی چون پراید حدود 130 هزار تومان و محصوالتی چون تندر 90 حدود 150 هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت جدید محصوالت سایپا اعالم شد یادداشت

مردان خیابانی 

*عصمت محمودی 

 خیابان همیشه برای مردان امن است و برای مردان 
خیابانی امن تر. 

زنان خیابانی را هم با امنیت چکار؟؟  اصال اگر امنیتی 
داشت چرا باید به خیابان می آمد. او تازه آمده است 

امنیتش را در خیابان تضمین کند. 
زن خیابانی تکلیفش با خودش و جامعه اش روشن 
است. اما مرد خیابانی تکلیفش را فقط با زن خیابانی 
روشن می کند. او در خانه یک پدر و همسر وفادار 

است و در اجتماع یک مرد آبرومند! 
مگر زن خیابانی بی مرد خیابانی معنی می دهد؟؟ به 
ازای هر زن خیابانی چند مرد هرزه در شهر هست؟ 
آمار مردان خیابانی حداقل چند برابر زنان است. اما 

آمارشان هم امن است!
شاید درصد قابل توجهی از زنان برای تامین معیشت 
به خیابان می آیند؛ اما مردان چه؟؟ زنان نادار و مردان 
دارا . زنان بی همه چیز و مردان آبرومند! زنانی که 

سرپناه ندارند و مردانی که سرپناه ها! دارند.
در طول سالیان گذشته اگر به ازای هر باری که زنان 
را به حجاب فرا می خواندیم مردان را به چشم پاکی 
و عفت دعوت می کردیم شاید در اخبار نمی خواندیم 
مردی  تجاوز  مورد  مدرسه  لباس  فرم  با  که کودکی 

میانسال قرار گرفت . 
گذشته  سالیان  تمام  طی  ناخواسته  یا  خواسته 
اجتماعی  اخالق  حفظ  مسوول  را  زنان 
شرور  حیوان  مهار  ای  گونه  به  ایم.  دانسته 
. ایم  سپرده  زنان  دست  به  را  مردان   نفس 

از خودشان و هم  با حفظ حجابشان هم  باید  زنان   
از همه مردان شهر در برابر اخالق دفاع کنند! »زنان 
این امری مسلم  باید حجاب شان را رعایت کنند«. 
کنند؟  چکار  باید  مردان  اما   . بدیهی  اصلی  و  است 
چشم به هر سو بدوانند بی دغدغه ؛ به این بهانه که 

مسوول رعایت اخالق بانوانند؟ 
یا آنان نیز به همان اندازه ی بانوان در تامین امنیت 

اخالقی جامعه مسوولند؟ 
مردان  اما  داد؛  آموزش  توان  نمی  را  خیابانی  زنان 

خیابانی را چطور؟ مردانی از هر طبقه ی اجتماع . 
به نظر می آید در طول قریب به چهل سال گذشته 

زنان افساردار عفت مردان بوده اند. 
هر  ازای  به  که  باشد  رسیده  فرا  آن  زمان  شاید 
»باید«برای زنان یک»باید« هم برای مردان تعریف 
باید حجاب شان را رعایت کنند و مردان  شود.زنان 
باید  را  مردان خیابانی  کنند.  را حفظ  نگاه شان  باید 
نهی از منکر کرد تا زنان خیابانی عامل معروف شوند. 
آنان  ترند.  خیابانی خطرناک  زنان  از  خیابانی  مردان 
هم خائن اند و هم منافق. خیابان را برای شان نا امن 

کنید، شاید بساط هرزگی شان برچیده شود.   
 

درخواست افزایش 15 درصدی
 تعرفه های پستی 

مهر-مدیرعامل شرکت پست گفت: با توجه به عدم 
 تغییر تعرفه های پستی در سال 94 و افزایش هزینه های 
دستمزد، افزایش 15 درصدی تعرفه های پستی برای 
سال 95 درخواست شده است.حسین مهری تصریح 
کرد: حدود 85 تا 90 درصد هزینه های شرکت پست 

شامل هزینه های حقوق و دستمزد است. 

دالیل افزایش قیمت سکه درروز سه شنبه   
اصلی  دلیل  جواهر،  و  طال  اتحادیه  رئیس   - مهر 
افزایش قیمت سکه به یک میلیون و ۲5 هزار تومان 
را باال رفتن قیمت جهانی طال و دالر در بازار داخلی 
برای خرید طال  تقاضای جهانی  و گفت:  اعالم کرد 
باال رفته است.محمد کشتی آرای   گفت: قیمت طال 
در بازارهای جهانی سه شنبه نسبت به روز گذشته با 
اونس  نرخ هر  به طوریکه  است  مواجه شده  افزایش 
طال در بازارهای جهانی که1۲۲۶ دالر بود با افزایش 8 
دالری به 1۲34 دالر رسیده است.وی افزود: همچنین 
قیمت هر دالر در بازار داخلی باال رفته به طوری که 
این نرخ که 34۶0 تومان بود با افزایش ۲0 تومانی به 

3480 تومان در روز جاری رسیده است.

  افزایش 1۰ درصدی قیمت کتاب های درسی
فارس- مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
 10 افزایش  اعالم  ضمن  پرورش  و  آموزش  وزارت  
آینده  تحصیلی  در سال  درسی  قیمت کتب  درصدی 
هیچ  تحت  دارم  تقاضا  دانش آموزان  اولیای  از  گفت: 
کافی نت ها  به  درسی  کتب  ثبت نام  برای  شرایطی 
مراجعه نکنند. لیدا نیک روش اظهار داشت: دانش آموزان 
www. و اولیا می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی
درسی  کتاب های  نام  ثبت   ،irtextbook.com

سال تحصیلی آینده را انجام دهند.
انفرادی  اکنون سامانه ثبت نام گروهی و  افزود:   وی 
را با هم روی سایت فعال کردیم و افرادی که امکان 
ثبت نام انفرادی ندارند به جای مراجعه به کافی نت ها 
به مدارس مراجعه کنند، زیرا مدیران مدارس می توانند 
گروهی  درسی  کتب  دریافت  برای  را  دانش آموزان 
ثبت نام کنند.وی ادامه داد: دانش آموزان دوره ابتدایی 
چنانچه محل تحصیل آنها تغییر می کند می توانند از 
سال جاری  شهریور   ۲0 لغایت  ماه  خرداد  اول  تاریخ 
نسبت به اصالح اطالعات خود در سامانه اقدام کنند. 
نیک روش در پایان گفت: تالش می شود کار ثبت نام 
کمترین  با  آینده  تحصیلی  سال  درسی  کتاب های 

مشکل و خطا همراه باشد .

قیمت  شاخص  گزارش   ، فارس  گزارش  به 
خانوارهای  مصرفی  خدمات  و  کاالها 
پایه  اساس  بر   1394 سال  در  کشور  روستایی 
شد. منتشر  ایران  آمار  مرکز  سوی  از   1390

شاخص کل در سال 1394 به رقم ۲۲۶.9 رسید 

 1394 سال  تورم  نرخ  کاهش  نشان دهنده  که 
نسبت به نرخ تورم سال 1394 )13.7( می باشد.

کاالها  قیمت  شاخص  گزارش  همچنین 
روستایی  خانوارهای  مصرفی  خدمات  و 
شد. منتشر   1394 سال  اسفندماه  در  کشور 

شاخص کل در اسفند ماه سال 1394 عدد ۲33 
را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد 
افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به 
ماه مشابه سال قبل 7.8 درصد می باشد که نسبت 
به همین اطالع در ماه قبل کاهش یافته است.

ماه  دوازده  در  کل  شاخص  تغییرات  درصد 
دوره  به  نسبت  سال 1394  اسفندماه  به  منتهی 
 10.۶ روستایی(  تورم  )نرخ  قبل  سال  مشابه 
ماهه  دوازه  تورم  به  نسبت  که  است  درصد 
است. یافته  کاهش   1394 بهمن ماه  به  منتهی 

تورم روستایی سال گذشته 10.6 درصد شد

و  تسهیالت  از  اعم  سود  نرخ  کاهش  از  ماه  دو  حدود 
سپرده در بانکها می گذرد. 

تمامی  شاید  و  اغلب  در  بلندمدت  سودهای  نرخ  گرچه 
سودهای  ولی  است  مصوب  درصد   18 همان  بانکها 
شورای  تصویب  و  بانکها  توافق  طبق  باید  که  روزشمار 
اندازه  به  برخی  بین  در  باشد،  درصد   10 اعتبار  و  پول 
سود  است.  پرداخت  قابل  ساالنه  درصد   18 همان 

تسهیالت هم ماجرای خود را دارد.
شدن  باز  ممنوعیت  وجود  با  ایسنا،همچنین  گزارش  به 
از  بعد  بانکها  در  سرمایه گذاری  صندوق  حسابهای 
باز  به  بازهم برخی نسبت  تصویب نرخ های سود جدید، 
و   ۲۲ حدود  سود  که  می کنند  اقدام  حساب  این  کردن 

بیشتر را برای مشتری به همراه دارد.
اما در مورد سود تسهیالت که اغلب بانکها تا ۲۲ درصد 
 ، کنند  می  اعالم  را  آن  اعتبار  و  پول  شورای  مصوب 

آنها  بین  در  طوریکه  به  است.  متفاوت  پرداخت  شرایط 
سود صفر درصدی هم می توان یافت. یکی از موسسات 
تواند  تشریح کرد که مشتری می  اینگونه  را  طرح خود 
گذاری  سپرده  ماه  به مدت شش  موسسه  نزد  را  مبلغی 
کند  دریافت  وام  را  آن  معادل  این مدت  از  بعد  و  کرده 
که البته سود باز پرداخت آن با توجه به مدت یکساله باز 
پرداخت صفر خواهد بود. اما این سود از سقفی بیشتر به 

پنج درصد افزایش می یابد. 

تفاوت سود روزشمار، خودشیرینی شعب 
بانکی برای جذب بیشتر منابع 

جالب اینجاست که بانکی دیگر همین طرح را دارد ولی 
سود باز پرداخت تسهیالت آن تا 18 درصد خواهد بود.

می  پرداخت  درصد   ۲۲ سود  با  را  تسهیالت  هم  برخی 
کردند، اما با توجه به اینکه ۲0 درصد وام پرداختی را به 

عنوان وثیقه نزد خود نگه می دارند، در نهایت تسهیالت 
با سود حدود ۲۶ درصد برای مشتری تمام می شود.

موسسه دیگر که البته جزو موسسات تحت نظارت بانک 
مرکزی قرار گرفته اعالم می کند که دیگر سودهای باال 
بود.  خواهد  درصد   18 ساالنه  و   10 روزشمار  و  نداریم 
ولی در مورد تسهیالت نیز اعالم شد که فعال تسهیالتی 
 40 سود  با  هایی  وام  حتی  این  از  پیش  تا  ولی  نداریم 

درصد هم پرداخت می کردیم.
نرخ  مورد  در  ظاهرا  حداقل  حاضر  حال  در  حال  هر  به 
سود ساالنه بین بانکها تخلف چندانی وجود ندارد، ولی 
هایی  تفاوت  تسهیالت  اغلب  و  روزشمار  سود  مورد  در 
وجود دارد که می تواند ناشی از همان تالش شعب برای 

جذب بیشتر منابع باشد. 
موضوعی که البته تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- 

از آن به عنوان خودشیرینی برخی شعب یاد می کند.

وام صفر تا 4۰ درصدی سوخته در بانک ها

فراهم شدن امکان استفاده از »بن کارت خرید کاال « برای بازنشستگان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از فراهم شدن امکان استفاده از بن کارت خرید کاال برای بازنشستگان خبر 
داد و گفت: طی رایزنی با بانک صادرات از این پس بازنشستگان می توانند چهار برابر حقوق دریافتی و تا سقف شش 
میلیون تومان خرید کرده و طی اقساط ۲4 ماهه و با نرخ تسهیالت 1۲ درصد آن را 
بازگردانند.به گزارش ایسنا، اسالمیان با اشاره به مشکالت اقتصادی در سال گذشته 
اظهار کرد: خرسندیم که علی رغم همه این مشکالت با همراهی مردم بحران ها را 
پشت سر گذاشتیم و به توافق عزت مندانه ای در زمینه هسته ای و رفع تحریم ها دست 
یافتیم.وی افزود: سال گذشته همانند بسیاری سازمانهای دیگر با کسری بودجه مواجه 
بودیم. این میزان در صندوق بازنشستگی ۲800 میلیارد تومان بود که با کمک دولت 

بخش قابل توجهی از آن برطرف شد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه هزار میلیارد از این کسری بودجه به اسفندماه رسید و به همین 
خاطر پرداخت حقوق بازنشستگان با تاخیر دو سه روزه انجام شد گفت: با عنایت دولت این کسری نیز جبران شد و 

حقوق اسفند ماه در روز ۲8 آن ماه پرداخت شد.

افزایش »سطوح درآمدی« بیمه اجتماعی روستائیان

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از افزایش »سطوح درآمدی« برای بیمه شدگان از 
۶00 به 700 هزار تومان خبر داد و اظهارکرد: بر این اساس حق بیمه و مستمری بیمه شدگان افزایش می یابد و این 

افزایش از اول فروردین ماه سال 95 به اجرا در آمده است.
این صندوق  اجتماعی  بیمه  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  رستمی  محمدرضا 
مختص بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت است، اظهارکرد: در حال حاضر سقف سنی 

برای پذیرش بیمه شدگان جدید باز است و مشکلی در این زمینه نداریم.
وی افزود: سقف سنی صندوق از سال 93 برداشته شد و تا پیش از آن پذیرش بیمه 
شدگان زن و مرد باالی 55 و ۶5 سال سن امکان پذیر نبود.مدیرعامل صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از افزایش سطوح درآمدی برای بیمه شدگان 
از ۶00 به 700 هزار تومان خبر داد و اظهارکرد: بر این اساس و با توجه به محاسبات فنی و بیمه ای، هم حق بیمه و 
هم مستمری بیمه شدگان افزایش می یابد و از اول فروردین ماه سال 95 به اجرا در آمده است.رستمی افزود: در تالش 
برای افزایش شمار بیمه شدگان خود هستیم و اکنون یک میلیون و چهارصد هزار نفر تحت پوشش صندوق ما هستند.

فروش کلیه محصوالت ایران خودرو )نقد و اقساط(
انجام کلیه خدمات گارانتی و کارت طالیی

خدمات وارانتی )غیرگارانتی( با 10 درصد تخفیف در اجرت
سرویس های دوره ای کارت طالیی

بیرجند - بلوار مسافر- باالتر از ترمینال - میدان قائم- 
سایت کارگاهی    32338420-2

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

به استناد مواد 121 و 122 - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار به شماره پالک 
ثبتی 124 فرعی از 1832- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سرسینه حاجی آباد به مساحت 18117/03 متر مربع به نشانی بیرجند 
ضلع شمالی مجاورت محدوده مسکونی روستای حاجی آباد که سند مالکیت آن به نسبت های دو چهاردهم و ده چهاردهم و دو چهاردهم به 
ترتیب در دفتر 491 صفحه 322 به نام شرکت تعاونی تولیدی توانگران خراسان جنوبی ثبت شده به شماره 3821 ثبت شرکتهای بیرجند با 
مدیریت و امضای آقایان محمود کمال فرزند غالمرضا و سید حسن جعفری فرزند سیدغالمرضا صادر و تسلیم گردیده است با این توضیح که 
کاربری ملک کشاورزی است و مالک حق تبدیل آن را به غیر کشاورزی و ساخت و ساز و تفکیک و افراز بدون مجوز را ندارد با حدود مندرج 
در پرونده ثبتی به شرح: شماالً به طول 298/53 متر مرزیست به پالک 123 فرعی شرقاً به طولهای 65/13 متر و 24/91 متر و 7/34 متر 
مرزیست به زمین محمد حاجی آبادی جنوبا به طول 215/62 متر مرزیست به پالک 125 فرعی غربا به طول 74/60 متر مرزیست به راه 
و حقوق ارتفاقی ندارد که برابر گزارش شماره 1394/10/05 - 94002344 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ ملک شامل یک قطعه 
زمین که به صورت اراضی دیمه زار کشاورزی بوده و اطراف آن با دیوار آجری حصار کشی ولی درحال حاضر تخریب گردیده و نوع کاربری 
آن زراعی می باشد به مبلغ سه میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال )3/623/460/000 ریال( ارزیابی 
گردیده است که به موجب پرونده های اجرایی کالسه 9400311 و 9400312 و 9400313 و 9400314 و 9400315 و 9400316 و 
9400356 مستند به چک بالمحل در قبال مجموعاً مبلغ 3/640/000/000 ریال طلب آقای هادی زمانی به انضمام حقوق دولتی متعلقه 
و یک تا دو عشر اضافی بازداشت گردیده است و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله به مبلغ ارزیابی شده فوق الذکر قطعیت یافته است و  
در روز یکشنبه مورخ 95/2/12 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به 
فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی و از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود. نسیه راجع 
به طلب بستانکار فقط با موافقت آقای هادی زمانی جایز است. هزینه های دولتی به شرح ماده 40 - آیین نامه اجرا نقدا وصول و سایر هزینه 
های احتمالی مربوط به نقل و انتقال و شهرداری، دارایی و غیره که مبلغ آن فعال مشخص نمی باشد بر عهده برنده مزایده خواهد بود. چنانچه 
مدیون تا قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت یا تودیع بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد و هرگاه روز مزایده 

مصادف با تعطیل رسمی باشد جلسه مزایده روز بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار: 95/01/18       غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1962/94 و 1963/64 اجرایی سهم االرث جواد معینیان به میزان 0/58 دانگ از ششدانگ 
مشاع از مزرعه ای به پالک ثبتی 2014 اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به مرحوم رمضان رزگی به مساحت 1445 مترمربع عرصه واقع در 
ارتفاعات جنوبی روستای رزگ ، دارای یک باب ساختمان به مساحت 128 متر مربع و استخری به مساحت 24 متر مربع ، 2 عدد تانکر 
آب و حدود 22 اصله درخت عناب 10 ساله و یک درخت توت 12 ساله و 36 درخت 5 ساله به مبلغ 116/660/000 ریال کارشناسی 
شده در قبال بدهی جواد معینیان جمعا به مبلغ 101/170/000 ریال در حق خانم هاجر قربانی و مبلغ 5/000/000 ریال حق االجرا 
در حق دولت از طریق مزایده روز پنجشنبه تاریخ 95/2/9 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف 
بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد 
10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت 

دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
3 قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    

فروش انواع نهـال 

پیوندی گلدانی

اسالمی   جمهوری  خیابان 
مقابل پارک آزادی - اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( 
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بیرجند   تاریخ انتشار: 95/1/18

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بیرجند سه شنبه 95/2/14 ساعت 9 صبح در محل دفتر شرکت برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه 

ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره یا بازرسی موظفند حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع 

عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.

دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال 94- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی- طرح و 
تصویب تغییرات و سرمایه- طرح و تصویب تعیین حقوق و مزایا و حق جلسه و پاداش اعضای هیئت مدیره- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای 
مدت یک سال مالی- اتخاذ تصمیم در خصوص اخذ وام از منابع بانکی- اتخاذ تصمیم بابت مبلغی اعضای مستعفی- تعیین و تصمیم در خصوص 

خط مشی آتی شرکت                                                                                                                                    هیئت مدیره

بستنـی طرقبـه
15 کارتن بخر یک کارتن جایزه ببر

09153636302



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سالم. برای توجه آن نشریه فاخر به فرهنگ و ادب 
استان سپاسگزارم، معرفی حکیم نزاری و دیگر ادبا، 
حکما و فرهیختگان استان چه در قید حیات هستند 
و یا با آثارشان حیات دارند مایه افتخار است. با تشکر 
915...350

ضمن تشکر از مدیر کل و پرسنل زحمت کش راه  
و شهرسازی استان امیدواریم که پروژه آسفالت جاده 

ماژان به گیو حدفاصل اصغریه تا گیو تکمیل شود.
939...085
هرچه ما در این کشور داریم از برکت خون شهداست. 
از مسئوالن محترم بنیاد شهید استان انتظار داریم با 
توجه به اینکه فاصله مزار مطهر شهدای روستای گیو 
شهرستان خوسف تا ترانس اصلی برق 50 متر است 

جهت تامین روشنایی اقدام نمایند.
938...854

اینکه  بر  مبنی  شده  درج  پیام  مورد  در  سالم.  آوا 
نظارت  رفتگران  عملکرد  بر  یک  ناحیه  شهرداری 
هم   2 ناحیه  شهرداری  شامل  موضوع  این  ندارد 
ها ماه  سجادشهر  در  ها  کوچه  از  بعضی  شود   می 
شهر  شورای  واقعا  شوند  نمی  نظافت  و  گذرد  می 

باید این قضیه را در دستور کار قرار دهد.
915...437
ایران   جای  هیچ   در  پالستیکی   سرعتگیر  نصب 
خرابی  خودرو  باعث   این  که  نیست.  بیرجند  مثل 
می شود. لطفا بجای نصب این سرعت گیرها معابر 

شهر را آسفالت کنید.
933...781

از میان نامه های رسیده

چهارشنبه * 18 فروردین 1395 * شماره 3474
3

تردد بیش از سه میلیون دستگاه خودرو در محورهای مواصالتی استان

بنا بر گزارش روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان از ابتدای طرح نوروزی تعداد 3258176 
دستگاه انواع خودرو در محورهای مواصالتی استان تردد داشته اند. نصری مدیر کل حمل ونقل پایانه های استان 
با اعالم این مطلب افزود: از این تعداد 2704816 دستگاه سبک و 553359 دستگاه خودروی سنگین بوده است.

انباشته  همسرآزاری  یا  طالق  پرونده  هزاران  مالیی- 
این بیشتر  است.  آور  تاسف  ها  دادگاه  در   شده 
ازدواج  از  قبل  که  است  کسانی  به  مربوط  ها  پرونده 
اند.  ندیده  را  مشترک  زندگی  برای  الزم  های  آموزش 
خانواده ها می توانند بزرگترین غمخوار فرزندانشان باشند 
هیزمش  که  ای  معرکه  بیار  آتش  بزرگترین  همزمان  و 
مرافعه  کوچکترین  در  روزها  این  اند.  خانواده  اعضای 
گیرند  می  پیش  را  دادگاه  راه  خانوادگی همسران  های 
از طالق بر آسیب های پس  را   گویا چشم و گوششان 
چاه  به  چاله  از  فرزندشان  ندارند  باور  آنها  اند.  بسته 

خواهند افتاد و روزگار سیاهی خواهند داشت.
اطراف به  نگاهی  و  شوی  می  دادگاه  وارد  اول:   پرده 
رسد  می  گوش  به  که  فریادهایی  و  صداها  اندازی  می 
رفتاری ظالمانه  تندخو  از زن بی دفاعی است که مردی 
و  است  کبود  صورتش  طرف  یک  است.  داشته  او  با 
او ندارد  کردن  دل  درد  نای  حتی  ندارد  زدن   توان حرف 
نمی تواند از فرزند کوچکی که در برابر ظلم پدر بی دفاع 
است بگوید. زن هایی هم هستند که از فرط فقر به ازدواج 
موقت تن می دهند و متاسفانه گاه بعد از چند ماه از زندگی، 
باردار شده و همسرشان نیز تعهدی در برابر زندگی ندارند.

حجم نگاهش پر از اندوه است 

است.  سالش   9 دارد.  لب  بر  تلخ  لبخندی  دوم:  پرده 
است، آمده  ستوه  به  والدینش  روزه  هر  دعواهای   از 
می گوید: می خواهند از هم جدا شوند! حاضرم هر روز 
سایه  زیر  اما  شوم  له  معتادم  پدر  پاهای  و  دست  زیر 
سنش  از  فراتر  اما  ندارد  سنی  سمیرا  باشم.  هردویشان 

درک می کند کودکی نکرده اما ....
پدر  سیگار  با  دستانش  که  ساله   12 پسری  سوم:  پرده 
سوخته است. دستان ضعیفش توانایی نوشتن حتی یک 
پدرش  با  مادر،  مرگ  از  بعد  احمد  ندارد.  هم  را  فرم 
است.  کریستال  به  معتاد  که  پدری  کند  می  زندگی 
شده  خانه  از  فرار  به  مجبور  رفتارها  همین  دلیل  به  او 
نگهداری  مراکز  از  یکی  در  االن  ساله   12 احمد  است. 
بهزیستی زندگی می کند وی به هیچ وجه نمی خواهد 

پدرش را ببیند و حاضر به برگشت به خانه نیست.

 برای بقاء فرهنگ باید هزینه کرد

آزاری،  آزاری، کودکان خیابانی، همسر  موضوع کودک 
از  برخاسته  مضامینی  همه  خانوادگی  حاد  دعواهای 

مسئوالن  که  رسیده  آن  زمان  شاید  است.  فرهنگ 
بقاء فرهنگ  برای  فرهنگی کشور فکر اساسی و جدی 
باید  دارد.  هزینه  البته  کار  این  بردارند.  اسالمی  ایرانی 
توجه داشت که اگر فرهنگ یک کشور از بین برود تمام 
مسائل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و رفاهی کشور نیز 

تحت شعاع قرار می گیرد.   

 نبود آموزش مهارت های زندگی
علل اصلی آسیب های اجتماعی

درباره بیرجند  شهرستان  بهزیستی  رئیس  شرفی    

آزاری،  کودک  آمار  گوید:  می  خانوادگی  های  بحران 
همسرآزاری  سپس  و  خانوادگی  حاد  اختالالت  افزایش 
پیشگیری  سطح  سه  اجرای  وی  است.  یافته  افزایش 
فعال  سنین  تمام  در  زندگی  های  مهارت  آموزش  و 
تعداد  بیشترین  افزاید:  می  و  کند  می  توصیه  را  جامعه 
طالق  به  مربوط  بهزیستی  مراکز  به  کنندگان  مراجعه 
بیرجند  شهرستان  بهزیستی  رئیس  است.  بوده   زوجین 

خاطرنشان می کند: طبق گزارش کارشناسان بهزیستی 
از  زوجین  شناخت  عدم  طالق  درخواست  علل  بررسی 
های  مهارت  و  ارتباطی  های  مهارت  نداشتن  یکدیگر، 
عاطفی-  های  وخیانت  زناشویی  های  ارتباط  زندگی، 
های  خانواده  دخالت  جنسی،  های  نارضایتی  جنسی، 
اطرافیان و ازدواج های خود تحمیلی به علت وابستگی 

عاطفی اعالم شده است.

ازدواج های موقت ، خرید و فروش کودک 

شرفی تاکید می کند: متاسفانه آمار طالق نسبت به سال 

این مشکل  که  است  داشته  برابری  دو  افزایش  گذشته 
مرتبط های  ارگان  و  نهادها  همه  همکاری   مستلزم 
بگیرند جدی  را  طالق  موضوع  تا  باشد   می 

و آسیب شناسی کنند.
زندگی  تشکیل  نیاز  پیش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزاید:  می  است،  چندگانه  های  آموزش  زناشویی 
آموزش  برای  ازدواج  از  پیش  اجباری  های  آموزش 

است.  واجب  زوجین  به  آگاهانه  تصمیم  و  زندگی 
اینکه بیان  با  بیرجند  شهرستان  بهزیستی   مدیر 

کودک آزاری از غفلت و بی توجهی گرفته تا آزار جسمی 
علت  بیشترین  کند:  می  خاطرنشان  شود  می  شامل  را 
یکی  اعتیاد  دلیل  به  شده  گزارش  های  آزاری  کودک 
از والدین، فقر، نا آشنایی والدین با نیازهای کودکان در 
 سنین مختلف و عدم آشنایی با شیوه های فرزند پروری

می باشد. شرفی ادامه داد: با افزایش ازدواج های موقت 
این  ثمره  که  نوزادانی  فروش  و  خرید  افزایش  شاهد 
ازدواج ها می باشند هستیم و در بیشتر مواقع این نوع از 

کودک آزاری ها نیز گزارش داده نمی شود.

شیوه های فرزند پروری ایرانی، اسالمی نیست

رضایی معاون بهزیستی شهرستان بیرجند نیز می گوید: 
دفتر  تابعه  مراکز  به  مراجعه  از  آمده  دست  به  اطالعات 
نشان گذشته  سال  در  اجتماعی  دیدگان  آسیب   امور 

مشکالت  سطح  باالترین  در  همسرآزاری  دهد  می 
کودک  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  بوده  خانوادگی 

است  بوده  اولویت  باالترین  جاری  سال  در  آزاری 
 خاطرنشان می کند: شیوه های فرزند پروری و همچنین
به  زندگی  های  مهارت  جمله  از  مختلف  های  آموزش 
بیرجند  بهزیستی  معاون  کند.  می  کمک  بسیار  زوجین 
تماس  فراوانی  سال  دو  تمام  در  تقریبا  کند:  می  تاکید 
با اورژانس اجتماعی در زنان و مردان در سنین 29 الی 
20 است که نشان دهنده نیاز آنان به خدمات مداخله ای 
بیشتر می باشد و باید از شیوه های علمی - کاربردی و 

مداخالت روانی و اجتماعی مناسبی استفاده شود.

آمارهای آسیب های اجتماعی در شهر 
نگران کننده است

بهزیستی  اجتماعی  حوزه  مسئول  کارشناس  حسنی  لیال 
شهرستان بیرجند نیز می گوید: اهداف اورژانس اجتماعی 
مداخله در بحران های خانوادگی و اجتماعی، خدمات سیار 
ساماندهی  و  امن  خانه  سالمت،  خانه  اجتماعی،  اورژانس 
کودکان کار و خیابانی است. وی با اشاره به آمار خدمات 
سال جاری می افزاید: اورژانس اجتماعی و مراکز تابعه مورد 
از  پرونده  تعداد 21 هزار و 520  اند و  پذیرش قرار گرفته 
خدمات مختلفی، نظیر مددکاری، روانشناسی، حقوقی، تیمی 
و آموزشی برخوردار شدند. به گفته وی مرکز مداخله در بحران 
متاسفانه رشد چشمگیری داشته است. کارشناس مسئول 
حوزه اجتماعی بهزیستی شهرستان بیرجند خاطرنشان کرد: 
در سال جاری آمار طالق کاهش داشته است و برابر هزار و 
354 پرونده، مرکز مداخله بحران 302 پرونده، خدمات سیار 
4 هزار و 379 پرونده خدمات ارائه شده است. حسنی تصریح 
دیده،  آزار  زنان  با  کند: طی مصاحبه های تخصصی  می 
غفلت در درجه اول آزار، سپس آزار جسمی و عاطفی در مورد 
آنان اعمال شده است. وی افزود: همسرآزاری 981 پرونده، 
کودک آزاری هزار و 25 پرونده و اختالفات حاد خانوادگی 92 
پرونده بوده است. کارشناس مسئول حوزه اجتماعی بهزیستی 
شهرستان بیرجند یادآور می شود: طبق اعالم مرکز واکنش 
سریع بهزیستی بیرجند، خودکشی21نفر، والدآزاری 104 نفر، 
روابط نامشروع، 37 نفر، سالمندآزاری 39 نفر و فرار از منزل 
30 نفر اعالم شده است. حسنی با تحلیل های آسیب های 
اجتماعی می گوید: همسر آزاری های گزارش شده، الزاما آزار 
جسمی را در بر نمی گیرد و بیشتر نوع عاطفی و بی توجهی 
را شامل می شود همچنین بدلیل اعتیاد یکی از زوجین، 
از  زندگی  های  مهارت  با  زوجین  آشنایی  نا  و  بیکاری 
قبیل کنترل خشم، اعتیاد، دخالت اطرافیان  و فقر مالی 

زمینه ساز این آسیب ها است.

همسرآزاری در صدر آمار آسیب های اجتماعی مرکز استان
نبود آموزش مهارت های زندگی ، اختالفات حاد خانوادگی را به دنبال می آورد

صفحه  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
خصوص  در   95/1/17 شنبه  سه  مورخ  روزنامه   3
رساند:  می  استحضار  به  نزاری  حکیم  آرامگاه 
جهت باز بودن مقبره حکیم نزاری در روزهای عید 
با  فرهنگی  میراث  کل  اداره  الزم  های  هماهنگی 
عید  اول  روز  چند  در  که  گرفته  صورت  اینجانب 
مسافرت  علت  به  دوم  هفته  در  و  بوده  باز  درب 
فرهنگی  میراث  عزیزان  و  است  بوده  بسته  درب 

هیچ گونه کوتاهی در این خصوص نکرده اند.
است  سال   3 حدودا  مقبره  این  است  ذکر  به  الزم 
مرتبط  هنری  و  فرهنگی  های  فعالیت  جهت  که 
بوده  از هنرمندان شاخص کشوری  اینجانب که  به 
واگذار گردیده و اینجانب تا کنون 80 تابلوی نفیس 
در  را  برگزیده  اثر   3 و  تولید  نزاری  حکیم  آثار  از 
کشور فرانسه به یونسکو اهدا نموده که این تابلوها 
سال  در طول  و  باشد  می  نصب  یونسکو  محل  در 
عنوان  به  نزاری  حکیم  اشعار  از  ام  نموده  سعی 
ادبی  ارتباط  تا  استفاده  هنرمندان  جهت  سرمشق 
بین هنرمند و حکیم نزاری دو چندان گردد و این 
مکان هر روزه از ساعت 4/5 تا 8 شب باز بوده و 
اشعار  نمایشگاه  و  مقبره  این  از  زیادی  عالقمندان 
بازدیدهای  در  و  نمایند  می  دیدن  نزاری  حکیم 
مختلف مسئوالن کشوری و میهمانان همایش ملی 
حکیم نزاری از این مکان از اقدام اداره کل میراث 

فرهنگی در این خصوص قدردانی نموده اند.
مهدی اسماعیلی مود

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

  3 2236030   09151605216

ایزوگام سلیمانی
خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز    و 
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مبل راحتی روز تهران و مبل تخته خواب شو و سرویس خواب
 راحتی را با مبل سوفا تجربه کنید

مبــل سوفــا

اقساط 7 ماهه
 بدون پیش پرداخت

 با شرایط ویژه 

خیابان توحید – توحید 14- جنب بانک ملی

09128578165 -32445095

گروه صنعتی

خرید اعتباری برای فرهنگیان محترم

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز     ای آن که به نیکی همه جا ورد زبانی

خانواده محترم سید آبادی
با نهایت تاسف درگذشت

 شادروان سرهنگ غالمرضا سیدآبادی 
را خدمت شما و سایر بستگان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی 

و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت همیار گستر بیرجند

خدمات لوله کشی و برق کشی ساختمان
نصب و تعمیر کولر، پمپ و آبگرمکن

در اسرع وقت
  09151633903-دهشیبی

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

فروش انواع آجر سفال تیغه ای 20*15 و 15*10 و آجر گری و پوکه سفال

آجر سفـال قومنجـان
آدرس: بیرجند- انتهای خیابان رجایی  
مغازه های امامزادگان شهدای باقریه )دره شیخان( 
جنب سوپر مارکت آستانه )خسروی(
09125873764 -09159614085 -32317515

فـرش هامـون
فرصت استثنایی را از دست ندهید

با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 
رایگان دریافت کنید

مطهری 21/1

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش



چهارشنبه *  18 فروردین 1395 * شماره 3474 44
در اجرای مقررات ماده 14 قانون ثبت و ماده 61 آیین نامه  قانون مذکور تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع 

در بخش های 1-2-3-6-7-8 -9- 13 این حوزه ثبتی به شرح زیر منتشر می گردد:
بخش1  بیرجند 

  1-ششدانگ یکباب منزل پالک 349 فرعی از 4157-اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیر آباد که مقدار 9/45 
متر مربع از حد شمال در طرح تعریض خواهد بود مورد تقاضای فاطمه قاسمی

2- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 71 فرعی از 4323-اصلی بخش یک بیرجند که با پالک 57 فرعی از 4323-
اصلی بخش یک به صورت یک قطعه زمین می باشد به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان واقع در محله جلیلیان 
مورد تقاضای معصومه امیر آبادی زاده نسبت به یک دانگ و رقیه امیر آبادی زاده نسبت به یک دانگ و حامد امیر 

آبادی زاده نسبت به دو دانگ و احمد امیر آبادی زاده نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ
3- ششدانگ یکباب منزل پالک 72 فرعی از 4323-اصلی بخش یک بیرجند واقع در محله جلیلیان مورد 

تقاضای یعقوب خسروی
4- ششدانگ یکباب منزل پالک 73 فرعی از 4323-اصلی بخش یک بیرجند واقع در محله جلیلیان مورد 

تقاضای محمد خسروی
در تاریخ 95/2/11
 بخش 2 بیرجند

1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 200 فرعی از 44-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دشت 
رکات مورد تقاضای حسن رضا قاسمی

2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 201 فرعی از 44-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دشت 
رکات مورد تقاضای حسن رضا قاسمی

3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 202 فرعی از 44-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دشت 
رکات مورد تقاضای حسن رضا قاسمی

4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 203 فرعی از 44-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دشت 
رکات مورد تقاضای حسن رضا قاسمی

5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 204 فرعی از 44-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دشت 
رکات مورد تقاضای حسن رجبی

6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 1532 فرعی از 124-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 
چهکند  مورد تقاضای مریم طاهری فریز

در تاریخ 95/2/12
7- ششدانگ یکباب منزل پالک 23 فرعی از 219-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بیابانی مورد تقاضای 

احمد علی خسرکی
8- ششدانگ یکباب خانه پالک 43 فرعی از 221-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بیابانی پایین مورد 
تقاضای محمد بیابانی نسبت به دو سهم و ابراهیم بیابانی نسبت به دو سهم از 10 سهم محمد علی بیابانی نسبت 
دو سهم از 10 سهم و حسن بیابانی نسبت به دو سهم از 10 سهم و رباب بیابانی نسبت به به یکس هم از 10 

سهم و زهره بیابانی نسبت به یک سهم از 10 سهم مورد تقاضا
9- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 44 فرعی از 221-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بیابانی پایین مورد 
تقاضای محمد بیابانی نسبت به دو سهم و ابراهیم بیابانی نسبت به دو سهم از 10 سهم محمد علی بیابانی نسبت 
دو سهم از 10 سهم و حسن بیابانی نسبت به دو سهم از 10 سهم و رباب بیابانی نسبت به به یک سهم از 10 

سهم و زهره بیابانی نسبت به یک سهم از 10 سهم مورد تقاضا
10- ششدانگ یک قطعه زمین محصور که مساحت 85 متر مربع از حدین شمال و غرب جزو حریم رودخانه 

می باشد پالک 21 فرعی از 315-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه رزگ  مورد تقاضای ابراهیم االدری 
11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 468 فرعی از 345-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت علی آباد  
مورد تقاضای غالمرضا جوقه ساالر نسبت به 291/58 سهم و عذرا جوقه ساالر نسبت به 291/58 سهم و کنیز 
جوقه ساالر نسبت به 145/79 سهم و زهرا بهلگردی نسبت به 1312/16 سهم و محمد رضا ابراهیم پور نسبت به 
1312/16 سهم و اسد فهیم نسبت به 145/79سهم و غالمرضا محبوب نسبت به 26/50 سهم و محمد حسین 
محبوب نسبت به 26/50 سهم و احمد علی محبوب نسبت به 26/50 سهم و مجید محبوب نسبت به 26/50 
سهم و حاجیه معصومه نسبت به 13/25 سهم و زهره محبوب نسبت به 13/25 سهم و مریم محبوب نسبت به 
13/25 سهم و محمد مهدی جوقه ساالر نسبت به 116/63 سهم و محمد حسن جوقه ساالر نسبت به 116/63 

سهم و صدیقه جوقه ساالر نسبت به 58/32 سهم مشاع از 3936/50 سهم ششدانگ مورد تقاضا
12- ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی پالک 536 فرعی از 358-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه مزگ  

مورد تقاضای موال داد مزگی نژاد
در تاریخ 95/2/13

13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت5448 متر مربع پالک 2628 فرعی از 433-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه بجد  مورد تقاضای ام کلثوم جانبانی

14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2632 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بجد  
مورد تقاضای فاطمه شاه دادی

15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2633 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بجد  
مورد تقاضای فاطمه شاه دادی

16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2634 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بجد  
مورد تقاضای مریم جانبانی

17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2635 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بجد 
مورد تقاضای مریم جانبانی

18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ب پالک 2636 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 
بجد مورد تقاضای مریم جانبانی

در تاریخ 95/2/14
19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2637 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بجد 

مورد تقاضای راضیه شاهدادی
20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2638 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بجد 

مورد تقاضای راضیه شاهدادی
21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2639 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بجد 

مورد تقاضای راضیه شاهدادی
22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2640 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بجد 

مورد تقاضای محمد رضا علی آبادی
23- ششدانگ یکقطعه زمین مثلثی مزروعی پالک 2641 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 

بجد مورد تقاضای خلیل اکبری
24- ششدانگ یکباب ساختمان انباری پالک 134 فرعی از 517-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه شیر 

مهنج مورد تقاضای محمد رضا سورگی
در تاریخ 95/2/15

25- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2476 فرعی از 824-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 
نوفرست مورد تقاضای ابوالقاسم پور کاظمی

26- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2477 فرعی از 824-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مزرعه نوفرست  مورد تقاضای علی محمد نوفرستی

27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2478 فرعی از 824-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مزرعه نوفرست مورد تقاضای علی محمد نوفرستی

28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 344 فرعی از 880-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بیجار 
مورد تقاضای محمد رضا بیجاری

29- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 345 فرعی از 880-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بیجار 
مورد تقاضای محمد رضا بیجاری

در تاریخ 95/2/18
30- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 197 فرعی از 897-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بوهرگ 
مود مورد تقاضای امید زمانی نسبت به سه دانگ و آرام زمانی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ مورد تقاضا

31-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 198 فرعی از 897-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بوهرگ 
مود مورد تقاضای امید زمانی نسبت به سه دانگ و آرام زمانی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ مورد تقاضا

32-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 199 فرعی از 897-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بوهرگ 
مود مورد تقاضای امید زمانی نسبت به سه دانگ و آرام زمانی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ مورد تقاضا

33- ششدانگ یک باغ منزل پالک 1655 فرعی از 1159-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دهن آب مود 
مورد تقاضای مریم مودی

34- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 800 فرعی از 1333-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 
مرک مورد تقاضای غالمرضا مرکی

در تاریخ 95/2/19
35- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 33 فرعی از 1667-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دشت 

فوداج مورد تقاضای ابوذر جمالی
36- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک یک  فرعی از 1688-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 

مزرعه مجاورت کالته شورمورد تقاضای محمد امیرآبادی زاده
37- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2  فرعی از 1688-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 

مجاورت کالته شورمورد تقاضای محمد امیرآبادی زاده
38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 42  فرعی از 1777-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 

دشت تپه های چاحوض مورد تقاضای جواد حاجی آبادی

39- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 43  فرعی از 1777-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مزرعه دشت تپه های چاحوض مورد تقاضای جواد حاجی آبادی

در تاریخ 95/2/20
40- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 337 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 

مزرعه حاجی آباد مورد تقاضای حمید ناصری
41- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 338  فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 

مزرعه دهنه کر مورد تقاضای معصومه حسنی
42- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 22  فرعی از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 

شمال شوکت آباد جنب قبرستان مورد تقاضای هادی قاسمی
43- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2414-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه مشهور به 

تگ تی توک مجاور شمالی مزرعه کالته باال فنود مورد تقاضای حجی محمد فنودی
44- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 2415-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه مجاورت 

مرک و مارکوه مورد تقاضای محسن مددی
در تاریخ 95/2/21

45- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 2417-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دشت مرک 
مورد تقاضای حسین مرکی

46- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 2418-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در منطقه ویژه اقتصادی مورد 
تقاضای خداداد دهقان

47- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر تاسیسات گاوداری پالک 2419-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 
جنب کالته محمد سلطان مورد تقاضای محمد یوسفی

48- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 2420-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دشت مرک 
مورد تقاضای علی مرکی

49- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2421-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه جنوب چهکند 
در مسیر بند ژرف مورد تقاضای علیرضا چمنی 

در تاریخ 95/2/22
بخش 3 بیرجند 

1- ششدانگ یکباب منزل ب پالک 738 فرعی از 3-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سرپرچ مورد تقاضای 
رسول چهره

2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2748 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه 
چاه مصلحی مورد تقاضای مهدی بخشی

3- ششدانگ یک قطعه باغ منزل پالک 2752 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان 
مورد تقاضای ابراهیم مرادی

4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 139 فرعی از 226-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته 
ملک مورد تقاضای علیرضا اکبری

در تاریخ 95/2/23
5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر اشجار پالک 118 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 

در مزرعه چاه مصلحی جنب مرغداری پیر عطا مورد تقاضای محمد حاجی آبادی
6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان و اشجار پالک 119 فرعی از 938-اصلی بخش 3 

بیرجند واقع در مزرعه چاه مصلحی جنب مرغداری پیر عطا مورد تقاضای محمد حاجی آبادی
7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان مسکونی پالک 120 فرعی از 938-اصلی بخش 3 

بیرجند واقع در مزرعه چاه مصلحی جنب مرغداری پیر عطا مورد تقاضای حسن حاجی آبادی
8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 125 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه چاه 

زینی مورد تقاضای کنیز ادهمی
9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 126 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه چاه 

زینی مورد تقاضای کنیز ادهمی
10- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 33 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه 

گودال شن مورد تقاضای فاطمه سنایی
در تاریخ 95/2/25
بخش 6 بیرجند 

  1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعیمشتمل بر ساختمان دامداری  پالک 459-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در 
مزرعه جنب صوفی آباد مورد تقاضای علی اکبر حسینی

2- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 460-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در مزرعه جنب صوفی آباد مورد تقاضای 
علی اکبر حسینی

3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 461-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در مزرعه دشت سربیشه مورد 
تقاضای مهدی کارجو
در تاریخ 95/2/26
بخش 7 بیرجند

1- ششدانگ مزرعه و قنات باقر خان پالک 63-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در مزرعه باقر خان مورد تقاضای 
عبداله و محمد و محسن و عطا شهرت همگی عطایی نوقاب

2- ششدانگ یک قطعه باغ پالک 23 فرعی از 470-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در مزرعه تشوند مورد تقاضای 
عبداله و محمد و محسن و عطا همگی عطایی نوقاب

3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 68 فرعی از 470-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در مزرعه تشوند مورد 
تقاضای عبداله و محمد و محسن و عطا همگی عطایی نوقاب

4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 72 فرعی از 470-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در مزرعه تشوند مورد 
تقاضای عبداله و محمد و محسن و عطا همگی عطایی نوقاب

5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 119 فرعی از 470-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در مزرعه تشوند 
مورد تقاضای عبداله و محمد و محسن و عطا همگی عطایی نوقاب

6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 129 فرعی از 470-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در مزرعه تشوند 
مورد تقاضای عبداله و محمد و محسن و عطا همگی عطایی نوقاب

7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 151 فرعی از 470-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در مزرعه تشوند 
مورد تقاضای عبداله و محمد و محسن و عطا همگی عطایی نوقاب

در تاریخ 95/2/27
بخش 8 بیرجند

1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 716 فرعی از یک اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه 
درخش مورد تقاضای علی اصغر بهاری

2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک یک فرعی از 353-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه کاظمو 
مجاورت سرچاه تازیان مورد تقاضای میثم سلطانی زاده نسبت به 5 سهم ومحمد حسین هاشمی علی آباد نسبت 

به 5 سهم از 12 سهم ششدانگ مورد تقاضا
3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2 فرعی از 353-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه کاظمو 
مجاورت سرچاه تازیان مورد تقاضای میثم سلطانی زاده نسبت به 5 سهم ومحمد حسین هاشمی علی آباد نسبت 

به 5 سهم از 12 سهم ششدانگ مورد تقاضا
بخش 9 بیرجند

1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 10 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 
مورد تقاضای موقوفه کربالیی محمد کاظم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف 

2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 48 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت مورد 
تقاضای موقوفه حاجت خانم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 52 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 
مورد تقاضای موقوفه کربالیی محمد کاظم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

در تاریخ 95/2/28
4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 64 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت مورد 

تقاضای موقوفه حاجت خانم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 89 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت مورد 

تقاضای موقوفه شهریار به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 154 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 

مورد تقاضای موقوفه کربالیی محمد کاظم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
7- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 190 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت مورد 

تقاضای موقوفه حاجت خانم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف
8- ششدانگ یک باب مزار پالک 194 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت مورد تقاضای 

موقوفه کربالیی مزار روبخت به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف
9- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 204 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت مورد 

تقاضای موقوفه شهریار بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
در تاریخ 95/2/29

10- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 225 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 
مورد تقاضای موقوفه کربالیی محمد کاظم بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف

11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 247 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 
مورد تقاضای موقوفه لطفعلی بیک حور النساء بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف

12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 278 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 
مورد تقاضای موقوفه کربالیی محمد کاظم بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف

13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 291 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 

مورد تقاضای موقوفه حمام به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ب پالک 309 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 

مورد تقاضای موقوفه حمام به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 311 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 

مورد تقاضای موقوفه کربالیی محمد کاظم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
در تاریخ 95/2/30

16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 317 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 
مورد تقاضای موقوفه کربالیی محمد کاظم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف 

17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 382/5 مترمربع پالک 321 فرعی از 6-اصلی بخش 9 
بیرجند واقع در مزرعه روبخت مورد تقاضای موقوفه کربالیی محمد کاظم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 

بیرجند به دعوی تولیت در وقف
18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 415 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 

مورد تقاضای موقوفه حمام به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 424 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 

مورد تقاضای موقوفه کربالیی محمد کاظم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 437 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 

مورد تقاضای موقوفه کربالیی محمد کاظم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 453فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 

مورد تقاضای موقوفه کربالیی محمد کاظم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 466 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت مورد 

تقاضای موقوفه شهریار به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
23- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 479 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 

مورد تقاضای موقوفه کربالیی محمد کاظم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
در تاریخ 95/3/1

24- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 538 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 
مورد تقاضای موقوفه حاجت خانم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

25- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 543 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 
مورد تقاضای موقوفه کربالیی محمد کاظم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

26- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 580  فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 
مورد تقاضای موقوفه کربالیی محمد کاظم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  پالک 621 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 
مورد تقاضای موقوفه حمام به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 622  فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 
مورد تقاضای موقوفه شهریار به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

29- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 654 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 
مورد تقاضای موقوفه لفطعلی بیک حورالنساء به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
30- ششدانگ یکباب مسجد پالک 820 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت مورد تقاضای 

موقوفه مسجد به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
31- ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی پالک 824 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 

مورد تقاضای موقوفه مسافرخانه به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
32- ششدانگ یکباب مسجد پالک 876 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت مورد تقاضای 

موقوفه مسجد  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
در تاریخ 95/3/3

33- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 936 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 
مورد تقاضای موقوفه کربالیی محمد کاظم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

34- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 943 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 
مورد تقاضای موقوفه کربالیی محمد کاظم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

35- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 947 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 
مورد تقاضای موقوفه کربالیی محمد کاظم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

36- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 949  فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 
مورد تقاضای موقوفه لطفعلی بیک حورالنساء به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
37- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1040 فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 

مورد تقاضای موقوفه حمام به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1106   فرعی از 6-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه روبخت 
مورد تقاضای موقوفه لطفعلی بیک حورالنساء به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
39- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 138 فرعی از 171- اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

چشمه ابوالقاسم مورد تقاضای قمبر علی تقدیریان
40- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 139 فرعی از 171- اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

چشمه ابوالقاسم مورد تقاضای قمبر علی تقدیریان
41- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 140 فرعی از 171- اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه چشمه 

ابوالقاسم مورد تقاضای قمبر علی تقدیریان
42- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 23 فرعی از 172- اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

چشمه میان مورد تقاضای قمبر علی تقدیریان
در تاریخ 95/3/4

43- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه اشراقی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

44- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 2  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ دل آباد 
مورد تقاضای موقوفه صالحه  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

45 -ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 3  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه صالحه  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

46- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 4  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه اشراقی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

47- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 5  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه صالحه به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

48- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ب پالک 6  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه علی حاجی  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

49- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 7  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه علی حاجی  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

50- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 8  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه شیخ محسن هادوی  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت 

در وقف
در تاریخ 95/3/5

51- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 9  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه اشراقی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

52- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 10  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه صالحه  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

53- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 11  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه صالحه به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

54- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 12  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه اشراقی بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف

55- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 13  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه علی حاجی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

56- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 14  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه شیخ محسن هادوی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت 

در وقف
57- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک23  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه شیخ محسن هادوی  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت 
در وقف 58- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 58  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه شیخ محسن هادوی  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی 

تولیت در وقف
در تاریخ 95/3/6

59- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 59  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه علی حاجی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

60- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 60  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه اشراقی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

61- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 68  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه شیخ محسن هادوی  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت 
در وقف 62- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 69  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه شیخ محسن هادوی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی 

تولیت در وقف 63- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 70 فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در 
مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه اشراقی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت 
در وقف 64- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 71  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه صالحه  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
65- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 73  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ دل 

آباد مورد تقاضای موقوفه اشراقی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
66- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 74  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ دل 

آباد مورد تقاضای موقوفه شیخ محسن هادوی  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
در تاریخ 95/3/8

67- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 77  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه صالحه به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

68- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 78  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه صالحه به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

69- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 81  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه شیخ محسن هادوی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت 
در وقف70- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 87 فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه شیخ محسن هادوی  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی 
تولیت در وقف 71- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 88  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در 
مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه علی حاجی  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی 
تولیت در وقف 72- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 89  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در 
مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه صالحه  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت 
در وقف 73- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 90  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه اشراقی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
74- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 91  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 

دل آباد مورد تقاضای موقوفه اشراقی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
75- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 92  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 

دل آباد مورد تقاضای موقوفه صالحه  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
در تاریخ 95/3/9

76- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 93  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه اشراقی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف

77- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 94  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه شیخ محسن هادوی  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت 
در وقف 78- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 95  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه شیخ محسن هادوی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی 
تولیت در وقف 79- سه دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 100  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع 
در مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه کربالیی سلیمان  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به 
دعوی تولیت در وقف 80- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 101 فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند 
واقع در مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه علی حاجی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به 
دعوی تولیت در وقف 81- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 114 فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند 
واقع در مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه علی حاجی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به 
دعوی تولیت در وقف 82- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 115 فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند 
واقع در مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه شیخ محسن هادوی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
بیرجند به دعوی تولیت در وقف 83- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 116  فرعی از 230-اصلی بخش 
9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه شیخ محسن هادوی  به تصدی اداره اوقاف و امور 

خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف در تاریخ 95/3/10
84- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 117  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه شیخ محسن هادوی  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی 
تولیت در وقف 85- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 119 فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع 
در مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه اشراقی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی 

تولیت در وقف
86- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 120  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه شیخ محسن هادوی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی 
تولیت در وقف 87- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 121  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع 
در مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه علی حاجی  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی 
تولیت در وقف 88- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 122 فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع 
در مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه صالحه  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی 
تولیت در وقف 89- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 132  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع 
در مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه کربالیی سلیمان  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به 
دعوی تولیت در وقف 90- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 143  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند 
واقع در مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه علی حاجی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به 
دعوی تولیت در وقف 91- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 146  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند 
واقع در مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه کربالیی سلیمان به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 
به دعوی تولیت در وقف 92- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 148  فرعی از 230-اصلی بخش 9 
بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوف شیخ محسن هادوی  به تصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف 93- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 149  فرعی از 230-اصلی 
بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه صالحه  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 

بیرجند به دعوی تولیت در وقف
در تاریخ 95/3/11

94- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 150  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه اشراقی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
95- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مربع پالک 151  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه علی حاجی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در 
وقف 96- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 152  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه شیخ محسن هادوی  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی 
تولیت در وقف 97- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 154  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در 
مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه صالحه به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت 
در وقف 98- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 155  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه صالحه به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
99- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 158  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه شیخ محسن هادوی  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت 
در وقف 100- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 159 فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در 
مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه علی حاجی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی 
تولیت در وقف 101- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 165  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع 
در مزرعه شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه کربالیی سلیمان به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 

به دعوی تولیت در وقف
در تاریخ 95/3/12

102- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 171  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
 دل آباد مورد تقاضای موقوفه کربالیی سلیمان به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
103- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 176  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه شوردنگ 
دل آباد مورد تقاضای موقوفه شیخ محسن هادوی  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در 
وقف 104- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 181  فرعی از 230-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
 شوردنگ دل آباد مورد تقاضای موقوفه علی حاجی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی تولیت در وقف
105- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2513 فرعی از 349- اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

شاخن مورد تقاضای سکینه راه رو
بخش 13 بیرجند 

1- ششدانگ یکباب باغ منزل پالک 516 فرعی از 391- اصلی بخش13  بیرجند واقع در مزرعه آرویز مورد 
تقاضای علی عبیری

در تاریخ 95/3/13
در روزهای فوق مندرج در این آگهی انجام می گردد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک 
و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور 
بهمرسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده 15 
قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط 
تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می 
بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم  نمایند  در غیر اینصورت متقاضی می تواند به 
مراجع ذیصالح فوق الذکر  مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این  اداره  تسلیم و اداره ثبت 

هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار : 95/1/18      رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بیرجند

     آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی بیرجند

هولي؛ جشن رنگ ها
جشن هولي يا »جشن رنگها« نام مراسمي است که هرساله، در ماه مارس ميالدي و هنگام شروع فصل بهار در هندوستان برگزار 
مي شود. مردم در اين زمان که مطابق تقويم هندي تعطيل رسمي است، پايان زمستان و آغاز بهار طبيعت را جشن ميگيرند. در اين 
جشن بر اساس يک سنت قديمي، اهالي هر منطقه با پاشيدن آب و رنگدانه هاي مخصوص به سوي يکديگر به شادمانی مي پردازند. 
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از قدرت تعریف و تمجید غافل نشوید

یکی از برجسته ترین ویژگی های انسان های خودشیفته 
این است که به نظر می رسد اعتماد به نفس زیادی 
دارند اما تقریباً مدام به تعریف و تمجید دیگران محتاج 
اند. بنابراین اگر می خواهید پیش یک فرد خودشیفته 
موقعیت خوبی داشته باشید باید از این نقطه ضعف آنها 
به شکلی صادقانه بهره بگیرید.جس هریسون، مؤسس 
استارتاپی به نام سرمایه گذاری حقوقی زئوس است که به 
 مشتریان خود در مدیریت بدهی های قانونی شان کمک
می کند. او به نایت گفته است یکی از رؤسای سابقش 
که فرد خودشیفته ای هم بوده، همیشه با توانایی های 
منطقی و مهارت های فنی اش او را شگفت زده می کرده 
است. هریسون می گوید: »هر زمان که فرصت پیدا می 
کردم تحسین خودم را نسبت به منطق و توانایی او در 
کار با رایانه به او ابراز می کردم«. ممکن است اینطور 
به نظر بیاید که اعتماد به نفس خودشیفته ها غیر قابل 
تخریب است، اما واقعیت این است که اغلب آنها نسبت 
 به انتقاد بسیار حساس هستند. دور ماندن از غیبت و 
حرف های درگوشی در هر محیط کاری مهم است اما 
در محیط کاری که توسط یک فرد خودشیفته اداره می 
شود اهمیت دوچندان می یابد.یکی از اساتید روانشناسی 
کالج لندن به نام توماس کامورو به مجله ی کسب و کار 
هاروارد می گوید: »این افراد اکثراً دچار پارانویا هستند 
و همه را دشمن خود می بینند. کوچک ترین حرف و 
حدیثی ممکن است اوقات آنها را تلخ کند«.اگر واقعاً فکر 
می کنید رئیستان در حال انجام کاری است که به شدت 
ممکن است به ضرر شرکت تمام شود، سکوت نکنید. اما 
انتقاد خود را به شکلی ارائه دهید که نشان دهد پیروی از 
برنامه ی  به جای برنامه ی  چگونه می تواند به بهبود 

وجهه ی او در چشم دیگران کمک کند.

کیمیا

یك روز صبح به همراه یكی از دوستان آرژانتینی ام در 
بیابان »موجاوه« قدم می زدیم كه چیزی را دیدیم كه 
در افق می درخشید. هرچند مقصود ما رفتن به یك 
»دره« بود، برای دیدن آن چه آن درخشش را از خود 

باز می تاباند، مسیر خود را تغییر دادیم. تقریباً یك ساعت 
در زیر خورشیدی كه مدام گرم تر می شد راه رفتیم و 
تنها هنگامی كه به آن رسیدیم توانستیم كشف كنیم كه 
چیست. یك بطری نوشابه خالی بود. غبار صحرایی در 
درونش متبلور شده بود.از آن جا كه بیابان بسیار گرم تر از 
یك ساعت قبل شده بود، تصمیم گرفتیم دیگر به سمت 
»دره« نرویم. به هنگام بازگشت فكر كردم چند بار به 
خاطر درخشش كاذب راهی دیگر، از پیمودن راه خود 
باز مانده ایم؟ اما باز فكر كردم: اگر به سمت آن بطری 
نمی رفتیم چطور می فهمیدیم فقط درخششی كاذب 

است؟»پائولو كوئیلو«

دنيا يكسره صحنه بازي است و همه 
بازيگران آن به نوبت مي آيند و مي روند
 و نقش خود را به ديگري مي سپارند .

هر گاه خبر هاي بد را به عنوان یك نیاز به تغییر 
و نه یك خبر منفي پذیرفتید شما از آن شكست 
نخورده اید بلكه از آن چیزهاي تازه آموخته اید

خاکی که به زیر پای هر نادانی است
کّف صنمّی و چهره جانانی است

هر خشت که بر کنگره ایوانی است
انگشت وزیر یا سر سلطانی است

به یاد داشته باشید که خوشبختي انسان 
به مقام یا دارایي او بستگي ندارد، خوشبختي،

 تنها به اندیشه ي او بستگي دارد.

 بهترین سبب، قلب انسان است. بهترین آموزگار، 
زمان است. بهترین کتاب، جهان است، 

بهترین دوست، خداوند است

برای  را  بسیاری  زمان  باانگیزه،  و  مشتاق  باغبان  یک 
یک  به  بتواند  تا  می کند  صرف  باغ  یک   پرورش 
چشم انداز زیبا و مدیریت شده از باغی دست پیدا کند که 
فردی که چنین  را تحسین می کنیم. هر  آن  ما  همه ی 
تمایلی داشته باشد می بایست این روال سخت و پرزحمت 
را طی کند تا بتواند به نتایج مشابهی دست پیدا کند. یک 
تغذیه، وجین  به کشت خاک، آب دهی،  نیاز  مناسب  باغ 
کردن و سایر فعالیت هایی دارد که به رشد گیاهان منجر 
می شود. همین اصول پرورشی در مورد ایده های شما نیز 
صدق می کند. چه شما در مرحله ی پیش از شروع کار و  
ایده های  دائم  پرورش  باشید،  خود  کسب وکار  توسعه ی 
جدید، برای رشد کسب و کار شما الزم است. شاید این ایده 
دو سال است که در ذهن شما وجود دارد، و شما هیچ کاری 
در مورد آن انجام نداده اید. بنابراین ایده ی شما رشد نخواهد 
کرد. اما در صورتی که ایده ی خود را بر روی کاغذ پیاده 
کرده باشید، به آن شکل داده باشید، در جستجوی دریافت 
توصیه و پیشنهاد بوده و به انجام کمی تحقیقات در مورد 
ایده ی خود پرداخته باشید، مطمئنا تاکنون پیشرفت هایی را 
مشاهده کرده اید.به منظور رشد ایده ی خود و رساندن آن به 
مرحله ی بعد، در این جا به ۵ نیاز اساسی برای پرورش موثر 

ایده های شما اشاره می کنیم:
۱- محیط مناسب

درست مانند یک گیاه، هر ایده ای نیاز به محیط مناسب 

برای پرورش یافتن دارد. اگر شما در محیط مناسبی قرار 
نگرفته باشید که بتواند به ارتقا و رشد شما منجر شود، 
ایده ی شما به منظور دست یافتن به روشنایی، تقال می کند. 
این محیط مناسب شامل افراد مناسب، عادت ها و اطالعات 
و  بیایید  بیرون  امن خود  از منطقه ی  باید  می باشد. شما 
افرادی را پیدا کنید که در رشد ایده ی شما، به شما کمک 
کنند.به عنوان مثال، باید در جلسه های شبکه سازی شرکت 
کنید حتی اگر نیاز باشد تا برای ورود به این جلسات مبلغ 
و یا حق عضویتی را پرداخت کنید. بهتر است تا یک قدم 
جسورانه بردارید و یک یا دو فرد موفق در صنعت خود را 
برای صرف قهوه دعوت کنید و از هوش و ذکاوت آن ها 
استفاده کنید. شما باید تمایل داشته باشید تا آن چه را که 
الزم است انجام دهید تا بتوانید در محیط مناسب، برای 

رشد بیشتر قرار بگیرید.
۲- ابزار مناسب

آیا ابزار باغبانی در اختیار دارید؟ کاری که یک شن کش 
انجام می دهد با کاری که یک بیل انجام می دهد متفاوت 
است. حتی اگر شما از یکی از این ابزار برای انجام هر دو 
کار استفاده کنید، به نتایج یکسانی دست پیدا نمی کنید. 
شما به ابزار مناسبی برای پرورش ایده های خود نیاز دارید. 
از ابزارهایی که نیاز دارید برای خود یک لیست تهیه کنید. 
به جای این که آرزو کنید که همه ی این ابزار به یکباره در 
اختیار شما قرار بگیرند، با اولین مورد در لیست خود شروع 

کرده و راه خود را پیش ببرید. حتی اگر همه ی سرمایه مورد 
نیاز را برای تهیه ی این ابزار در اختیار ندارید، می توانید با 
افرادی کار کنید که توانایی پرداخت برای این ابزار را دارند 

و بدین ترتیب به سمت جلو حرکت کنید.
۳- توصیه های مناسب

اگر نیاز به توصیه و مشورتی در مورد کشت یک گیاه دارید، 
بهتر است به مرکز کاشت گل و گیاه مراجعه کنید تا به یک 
پمپ بنزین. مراقب باشید که چه کسی در مورد ایده ی شما، 

اطالعاتی را به ذهن شما وارد می کند. 
اگر برخی از دوستان یا اعضای خانواده ی شما به مسموم 
کردن افکار شما می پردازند، از رویاهای خود در برابر آن ها 
محافظت کنید.به آن ها اجازه ندهید تا رویاهای شما را قبل 
از جوانه زدن نابود کنند. سعی کنید از یک شریک حسابگر 
و قابل اعتماد حمایت دریافت کرده و یا از او مشورت و 
راهنمایی بگیرید تا بدین ترتیب به کشف رویاهای خود 
هم  و  همفکر  افراد  با  بپردازید.  آن ها  روی  بر  تمرکز  و 
 عقیده ی خود ارتباط برقرار کنید تا بتوانید رشد مورد نیاز 

را برای ایده ی خود فراهم کنید.
۴- تغذیه ی مناسب

همه ی گیاهان به تغذیه ی مناسب نیاز دارند، ما انسان ها نیز 
به تغذیه ی مناسب نیاز داریم. تغذیه ی نادرست می تواند به 

مرگ گیاهان یا ایده های شما منجر شود. 
ذهن شما بر روی چه چیزی ساکن می شود؟ مسیری به 

سمت موفقیت یا ترس یا شکست؟ این مسئله از اهمیت 
افکار و  با  را  برخوردار است که شما ذهن خود  بسیاری 

اطالعاتی که به رشد شما منجر می شود تغذیه کنید.
 طرز فکر و نگرش شما یکی از مهم ترین مواد مغذی برای 
ایده ها و رویاهای شما محسوب می شود. اگر شما ذهن 
خود را دائما بر روی نشانگرهای مثبت تنظیم کنید، در این 
صورت حتی اگر برنامه های شما با شکست روبرو شوند، 

شما دوباره به جایگاه خود باز می گردید.
۵- فصل مناسب

برای هر چیزی در زیر آفتاب زمانی وجود دارد. برخی از 
گیاهان در تابستان رشد می کنند در حالی که برخی دیگر 
از گیاهان در ماه های سرد به بهترین شکل خود دست پیدا 
می کنند . آگاهی از فصل مناسب، شما را قادر می سازد تا 
اقدام مناسبی را در زمان مناسب انجام دهید. فصل ها را با 
یکدیگر اشتباه نگیرید، به ایده ی خود شانس خوبی برای بقا 

در تمامی شرایط بدهید.
به کار بردن اصول پرورش مناسب، به شما در مورد رشد 
موثر ایده های تجاری اطمینان می بخشد. شما نمی توانید با 
قرار گرفتن در یک حالت ایستا با انجام دادن کارهایی که 
نیاز دارید، رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید. امروز به 
خود متعهد شوید تا بتوانید به رشد آن چه که به شما الهام 
شده است بپردازید تا جادویی برای شما اتفاق بیافتد. تجارت 

شما لیاقت این رشد را دارد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و به خدا سوگند یاد می کنند که آنان قطعا از شمایند در حالی که از شما نیستند لیکن 
آنان گروهی هستند که می ترسند سوره التوبه، آیه ۵6

حدیث روز  

بهترین کارها در پیش خدا آن است که )بینوایي را( سیر کنند، یا قرض او رابپردازند یا زحمتي را از او دفع نمایند.
پیامبر )ص(

سبک زندگی

5 نیاز اساسی برای پرورش ایده های مربوط به کسب  و کار

564792831
793186524
281453796
935671482
847329165
126548973
372915648
458267319
619834257

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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479

53

648312

781964

42

436

2674

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

روسری پرنس با موقعیت عالی واگذار 
می شود. بیرجند - میدان اول مدرس 
جنب بانک ملی ایران 09151601363

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
فـروش کـره محـلی20000 تومان  15000 تومان

محل عرضه : غرفه محصوالت لبنی ستره واقع در بازارچه عرضه محصوالت کشاورزی - نبش 
بهشتی 14  تلفن تماس: 09358188823  ساعت کاری: 8/30 الی 13 و 16 الی 21

آگهی استخدام
به یک نفر ترجیحا خانم با مدرک 

کاردانی/کارشناسی، بهداشت 
حرفه ای برای کار در واحد ایمنی

 و بهداشت نیازمندیم. 
056-32255026-7

به دو نفر آشپز آقا و دو نفر منشی 
خانم برای کار در غذای آماده نیازمندیم. 

32211000 -09158610056

شرکت پخش مواد غذایی و بهداشتی 
در جهت تکمیل کادر فروش خود به 

تعدادی بازاریاب آقا مجرب و با سابقه 
با حقوق ثابت و پورسانت عالی نیازمند 
است.  محصوالت:اکتیو، بارلی، نانسی، 

هوم کر، تایپس و ...
09384515005

شرکت پخش مواد غذایی معتبر برای 
تکمیل پرسنل با حقوق و مزایای مکفی 
نیاز به افراد واجد شرایط  ذیل دارد:

بازاریاب حضوری با سابقه کار در اولویت
 بازاریاب تلفنی با سابقه کار در اولویت
 اپراتور یا کمک حسابدار با سابقه کار

 در اولویت

09155611219

به یک نفر نیروی بازنشسته 
)آقا /خانم( برای کار در مجموعه 

فرهنگی  نیازمندیم.
عالقه مندان به همکاری 

با شماره
 09356120355 
تماس حاصل  نمایند.

به یک منشی آقا یا خانم برای کار 
در دفتر ساختمانی نیازمندیم. 

بین مدرس 47 و 49
09151630741

به یک نیروی خانم برای کار در 
فست فود در ساعت 5 الی 11 شب 

نیازمندیم.
32230345

زمان تماس:از ساعت 5 الی 11 شب

 به یک نفر خانم برای نگهداری از 
دختر بچه 3 ساله در منزل نیازمندیم. 

09151613312

به تعدادی مدرس زبان خانم 
و یک منشی برای همکاری نیازمندیم.

09154081926 - 32317334

فروش یا معاوضه با خودرو
سوپر مارکت اول سجاد شهر

09159632678

فروش منزل ویالیی قدیمی ساز به متراژ 
162 متر در حکیم نزاری 6 با قیمت کارشناسی 

32220987 -09374709593

تسطیح اراضی کشاورزی با گریدر 
705 ، خاک برداری و پیکور

 بیل زنجیری 09155623441

فروش 
غذای آماده با کلیه امکانات 
با جواز کسب و موقعیت عالی

09153635587
خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 

تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 
09155619620 - 09159416784 حسینی

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243- شریفی

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

و انواع اسباب بازی
 شعبانیه  حدفاصل نرجس 6 و 8، 09153612963

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

با توجه به راه اندازی شعبه خراسان جنوبی  در سال 94 برای تکمیل کادر سازمان از افراد مجرب و با سابقه در زمینه های 
مختلف دعوت به همکاری می نماید:

توضیحاتمدرک تحصیلیجنسیتتعدادشغلردیف
آشنا به فروش مویرگی و منطقه / ضامن معتبردیپلم به باالآقا3سرپرست فروش1
تسلط کامل به آفیس / روابط عمومی بااللیسانس حسابداریخانم 1حسابدار مالی2
روابط عمومی باال/ ظاهر مناسب / ضامن معتبردیپلم به باالآقا/خانم18بازاریاب3
روابط عمومی باال/ ظاهر مناسب / ضامن معتبردیپلم به باالخانم3بازاریاب تلفنی4
روابط عمومی باال/ تسلط کامل به آفیس و اینترنتلیسانس نرم افزارخانم1منشی و روابط عمومی5
روابط عمومی باال/ آشنا به منطقه و مشتریاندیپلم به باالآقا3توزیع کننده6
حقوق و دستمزد توافقی می باشد--خانم1آبدارچی و خدمات7

     مزایا: حقوق ثابت ، بن کارگری، حق اوالد، حق مسکن، ایاب و ذهاب، سنوات، عیدی، بیمه، بیمه تکمیلی

    واجدین شرایط از ساعت 9 صبح الی 16 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.  

بیرجند -بلوار معلم - بین معلم 8 و 10 پالک 91   شمارهای تماس: 4- 32214302 - 09157556090

شرکـت بازرگـانی نـویـن آوران

امنیت و ضمانت شغلی باال )پورسانت استثنایی(

توجه: افرادی که در شرکت های پخش مشغول به کار بوده اند در اولویت هستند.
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بسیاری از ما در لحظات پرتنش زندگی مان مشت خود را گره می کنیم، اما محققان معتقدند، گره کردن مشت، تنها 
به کاهش اضطراب منجر نمی شود، بلکه باعث می شود که استفاده بهتر و مفیدتری از حافظه تان کنید. آنها معتقدند، 
فشار دادن دست راست می تواند در حفظ بهتر خاطرات و فشار دادن دست چپ در به یادآوردن آنها موثر باشد.

گرهکردنمشتوفشاردادنآن،حافظهشماراتقویتمیکند اخبار ورزشی

 برنامه فشرده لوزانو برای
صعود تیم ملی والیبال به المپیك

سرمربی آرژانتینی تیم ملی والیبال با ابراز اطمینان از 
صعود تیم ملی ایران به المپیك ریو 2016، گفت: اگر 
مطمئن نبودم که صعود می کنیم، االن اینجا نبودم 
و برنامه فشرده ای برای آماده سازی تیم ملی دارم. 
به گزارش ایرنا، »رائول لوزانو« درحاشیه تمرین ملی 
پوشان والیبال گفت: بازتاب توقعات مردم ایران را از 
تیم ملی والیبال امروز حس می کنیم و در هر حال 
باید پاسخ توقعات مردم را داد. وی اظهار داشت: تیم 
ملی تمریناتش را خیلی خوب از اول سال آغاز کرده 
نداریم  جدی  مصدومیت  با  بازیکنی  خوشبختانه  و 
را  خود  تمرینات  شادابی  و  نشاط  با  پوشان  ملی  و 
دنبال می کنند. لوزانو درباره شیوه تمرینات نیز گفت: 
بازیکنان تمرینات سخت و طوالنی مدتی دارند و باید 
خود را با این شیوه تطبیق بدهند. وی تصریح کرد: 
تمامی عوامل فدراسیون، بازیکنان و کادر فنی انگیزه 
بسیار زیادی دارند تا آرزوی دیرینه والیبال ایران که 

صعود به المپیك است را جامه عمل بپوشانند.

ايران میزباني جام جهاني فوتسال
را از فیفا خواست

ایران  گفت:  فوتبال  فدراسیون  فوتسال  کمیته  رئیس 
فدراسیون  به   2020 سال  جهاني  جام  میزباني  براي 
بین المللي فوتبال - فیفا - درخواست رسمي ارائه کرده 
است. به گزارش ایرنا، »سیدرضا افتخاري« گفت: این 
فیفا  ارشد  مسئوالن  به  ماه  فروردین  نهم  درخواست 
تسلیم شده است. وي همچنین از آغاز اردوي تیم ملي 
فوتسال از پنجم اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: این 
تمرینات تا 23 اردیبهشت در کمپ تیم هاي ملي و با 
هدف آماده سازي تیم ملي براي حضور در جام جهاني 
2016 کلمبیا در شهریور ماه سال جاري برگزار مي شود.

 نمايندگان سه باشگاه ايرانی
 به عمان می روند

لیگ  در  حاضر  ایرانی  باشگاه  سه  نمایندگان 
سفر عمان  به  آینده  هفته  آسیا   قهرمانان 
باشگاه  سه  نمایندگان  مهر،  گزارش  به  کنند.  می 
هفته  اصفهان  آهن  ذوب  و  سپاهان  تراکتورسازی، 
آینده راهی مسقط عمان می شوند تا در جلسه ای 
کنند.  شرکت  عمان  فدراسیون  مسئوالن  با  ویژه 
قرار است در این جلسه سران فدراسیون عمان به 
طور رسمی و کتبی شرایط میزبانی و تسهیالتی که 
در اختیار سه تیم ایرانی قرار می دهند تا میزبانی از 
تیم های عربستانی را بر عهده بگیرند را اعالم کنند 

تا در اختیار کنفدراسیون آسیا قرار گیرد.

خواص دو میوه پرطرفدار بهاری

سالمت نیوز: نوبرانه های فصل بهار که پیش از 
آمدن فصل بهار بر روی چرخ دستی فروشندگان 
شوند  می  خریداری  شهر  سطح  در  گرد،  دوره 

سرشار از ارزش تغذیه ای هستند. درصورتی که 
این میوه ها قبل از مصرف، ضد عفونی نشوند، 
گوارشی  عفونی  های  بیماری  به  ابتال  احتمال 
از جمله حصبه و مسمومیت های غذایی وجود 
رعایت  مصرف  از  قبل  بنابراین  داشت.  خواهد 

باشد. گوجه سبز:  بهداشتی ضروری می  نکات 
در صورتیکه گوجه سبز به مقدار مناسب مصرف 
شود، خاصیت ُمسهلی نداشته و تنها ممکن است 
خوردن نشسته آن منجر به ورود میکروب ها به 
بدن شود. این میوه به دلیل اینکه حاوی پیش 

ساز ویتامین A است، برای بینایی مفید می باشد. 
گوجه سبز سرشار از ویتامین های B و C است 
و به همین جهت برای آرامش اعصاب نیز مفید 
میوه گوجه سبز ضد عفونی  باشد. مصرف  می 
شده یا به صورت کمپوت، خورش و ترشی در 

حد مناسب، هیچ گونه خطری را متوجه مصرف 
 کننده نمی کند و مواد مغذی مناسبی را نیز به بدن

می رساند. توت فرنگی: از دیر باز همه قسمتهای 
این گیاه مصرف دارویی داشته است. توت فرنگی 
منبعی سرشار از فیبر، ویتامین C، فوالت، پتاسیم 
و آنتی اکسیدان ها می باشد. توت فرنگی به 
افزایش  باعث  شیرین،  جایگزین  یك  عنوان 
انواع  به  ابتال  خطر  کاهش  قلب،  سالمت 
سرطان و در کل سالمت بدن شود. همچنین 
باشد.  می  فسفر  و  آهن  کلسیم،  امالح  دارای 
شاه  مثل  ها  توت  سایر  مانند  فرنگی  توت 
توت، توت سفید، تمشك و... اثرات مفیدی بر 
عملکرد روده و مثانه دارد. دریافت روزانه یك 
واحد توت فرنگی باعث افزایش قابل توجهی 
درمان  در  نیز  و  شده  خون  فوالت  مقدار  در 

پرفشاری خون مؤثر است. 

 برای درمان کم خوابی
دمنوش بنفشه مصرف کنید

عصر ایران: این گیاه را می توان به شکل مالیدنی 
روغن یا کرم در بیماری های پوستی و به شکل 
عرقیجات و شربت استفاده کرد، که شربت آن در 
بازار موجود است و عمدتا برای مشکالت ریوی و 
ضد سرفه استفاده می شود. برای درمان کم خوابی 

نیز می توان بنفشه را به شکل دمنوش استفاده 
کرد. اگر بی خوابی ما ناشی از خشکی مغز یا گرم 
و خشك بودن ِدماغ باشد، گل بنفشه می تواند 
خوبی محسوب  داروی  خوابی  کم  درمان  برای 
اینکه مزاج فرد در نظر گرفته  بر  شود مشروط 

شود. خشکی ِدماغ بی خوابی را به دنبال دارد. به 
هر شکلی میزان رطوبت مغز کم شود بی خوابی 
زیاد خواهد شد؛ کم شدن رطوبت مغز می تواند 
ناشی از کم خوری به علت روزه گرفتن طوالنی، 
رژیم غذایی نادرست و عصبانیت پیاپی باشد. شب 

 زنده داری و زیاد خوابیدن منجر به خشکی ِدماغ
انجام سنگین  ورزش  که  فردی  شود.   می 

می دهد و یا شاطرهایی که جلوی تنور نانوایی 
کار می کنند نیز خشکی ِدماغ دارند. وقتی مغز 
مدام در حال فعالیت و چالش باشد تولید حرارت 

می کند و این حرارت از بین رفتن رطوبت را به 
 همراه دارد که در نهایت منجر به خشکی مغز

کاهش  به  منجر  که  مکانیزمی  هر  و  می شود 
رطوبت در مغز شود بی خوابی را در فرد ایجاد 
بیماری که  برای هر  بنفشه  خواهد کرد. گیاه 

پایه خشکی دارد کمك کننده است.

فصل بهار و آلرژی های پوستی

خود  با  که  همانگونه  بهاری  باد  ایران-  عصر 
سرسبزی می آورد اما با پخش کردن پولن های 
گیاهی در هوا آلرژی های تنفسی و پوستی را 
نیز موجب می شود.  التهاب بینی و عالیمی از 
قبیل خشکی شدید پوست در اطراف چشمها و 
صورت و دست در بهار شایع هستند که معموال 
همراه با خارش بوده و آرامش فرد مبتال را از وی 
سلب می کنند. در صورت عدم معالجه و توجه، 
خارش حتی می تواند موجب عفونتهای موضعی 
پوستی و مخاطی در شخص دچار آلرژی شود و 
روند درمان و بهبودی را طوالنی و یاتغییر دهد.
برای پیشگیری از این آلرژی راههایی وجود دارد: 
پوست خود را مرطوب نگاه داشته و از مصرف 
صابونهای قلیایی خود داری کنیم و برای شستشو 
به  نزدیك  اسیدی که   PH با از صابون هایی 
PH معمولی بدن است استفاده نماییم. مصرف 
مواد حساسیت زا مانند انواع تنقالت با رنگهای 
مصنوعی، فلفل و نوشابه را محدود کنیم و بیشتر 
از آب و مایعات طبیعی برای جلوگیری از خشکی 
پوست استفاده نماییم. استفاده از لباسهای آستین 

بلند، کاله و کرم ضد آفتاب نیز توصیه می شود.

برای درمان کم خوابی دمنوش بنفشه مصرف کنید

روز خونین درقتلگاه »قاین«/3 کشته و 10 مجروح در تصادفات جاده ای

جاده مرگ در خراسان جنوبی باز هم قربانی گرفت و سه نفر را به کام مرگ برد و 10 نفر دیگر را روانه بیمارستان کرد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، رئیس 
پلیس راه خراسان جنوبی گفت: صبح دوشنبه با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي110مبني بر وقوع یك فقره تصادف جرحي در محور اصلي روبروي کارخانه سیمان، 
واحد گشت خودرویي و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند. سرهنگ »حسین رضایی« گفت: مأموران با حضور در محل تصادف مشاهده کردند یك دستگاه 
خودروي پراید با هفت سرنشین که از سمت بیرجند به قاین در حرکت بوده با یك دستگاه خودروي پراید با چهار سرنشین که در جهت مخالف در حرکت بوده برخورد 
کرده است که در این سانحه هفت نفر از سرنشینان دو خودرو مصدوم شدند و یکی از سرنشینان که یك کودک چهار ساله بود در بیمارستان فوت کرده است. وی 
علت تصادف را بی احتیاطی راننده پرایدی که از سمت قاین در حرکت بوده به علت انحراف به چپ ناشی از  خستگی وخواب آلودگی اعالم کرد. فرمانده پلیس 
راه خراسان جنوبی ادامه داد: هنوز ساعتی از تصادف اول نگذشته بود که مرکز فوریت های پلیسی 110  خبر از  واژگونی در محور اصلی نرسیده به شهر نیمبلوک 
را اعالم کرد که بالفاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند. سرهنگ »رضایی« گفت: مأموران مشاهده کردند یك دستگاه خودروی سمند 
با شش سرنشین که از سمت قاین به مشهد در حرکت بوده به دلیل بی احتیاطی راننده و عدم توجه به جلو ناشی از حواس پرتی واژگون شده که در این سانحه 
دو نفر از سرنشینان در دم فوت کرده و چهار سرنشین دیگر به بیمارستان اعزام شدند. سرهنگ رضایی عامل مرگ دو کودک سه و چهار ساله در این تصادفات را 
نشاندن کودکان در صندلی خودرو و نبستن کمربند ایمنی دانست و از رانندگان درخواست کرد با بستن کمربند ایمنی از بروز حوادث ناگوار رانندگی جلوگیری کنند.

کشف 41 کیلوگرم تریاک در »نهبندان«

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف 41 کیلوگرم تریاک 
در این شهرستان خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، 
سرهنگ »غالمرضا شاهوردی« گفت : تیم گشت پلیس مبارزه با 
مواد مخدر شهرستان هنگام گشت زنی در جاده نهبندان به زاهدان 
درحوالی مسجد حضرت ابوالفضل)ع( به یك دستگاه خودروی وانت 
پیکان سفیدرنگ مشکوک شدند و به راننده خودرو دستور ایست 
دادند. وی گفت: با استفاده از عالئم هشدار دهنده پلیسی خودرو 
از خودرو 41  بازرسی به عمل آمده  بازرسی شد که در  متوقف و 
کیلوگرم تریاک در قالب چهار بسته بزرگ که به طرز ماهرانه ای 
جاساز شده بود کشف شد. سرهنگ »شاهوردی« تصریح کرد: خودرو 

توقیف و راننده با دستور مقام قضائی روانه زندان شد.

 تصادفات فوتي نوروز امسال در استان
 31 درصد کاهش یافت 

فرمانده انتظامي استان از کاهش 31 درصدي تلفات جاده اي برون شهري 
و کاهش 100 درصدي تلفات تصادفات دورن شهري خبر داد . به گزارش 
خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرهنگ »مجید شجاع« با بیان این که طرح 
نوروزي پلیس راه و پلیس راهور از 25 اسفند ماه سال گذشته آغاز و طرح 
انتظامي نیز از 27 اسفند ماه شروع شد، اظهار داشت: اقدامات اجتماعي و 
رسانه اي در این مدت اثرات خوبي بر کاهش جرایم داشته است. وي با 
اشاره به کشف 349 کیلوگرم انواع مواد مخدر در طول اجراي طرح گفت: 
در این مدت 100 کیلوگرم تریاک، 247 کیلوگرم حشیش و دو کیلوگرم 
سایر مواد مخدر کشف شده است که در این رابطه 148 قاچاقچي مواد 

مخدر دستگیر و 17 دستگاه خودرو توقیف شده است.

             بنگاه قالب بتن 
خرید و  فروش  انواع قالب بتن

  داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
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حمل بار و اثاثیه منزل    با  ایسوزو  چادردار و کارگر ماهر 

استخــدام
پخش فجر توزیع کننده محصوالت گلرنگ - سافتلن- اوه - پوشک مرسی 
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نصب و تعمیر انواع 
لباسشویی و کولر آبی 
در منزل 32315776   
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کاهش ۱۸ درصدی حجم خسارات 
ناشی از سیل در خراسان جنوبی  

تسنیم-مدیر کل مدیریت بحران استانداری با بیان اینکه 
از ۲۵ اسفندماه ۹۴ تاکنون ۸ سیل در استان رخ داده 
مدت ۱۱۷  این  در  سیل  میزان خسارت  گفت:  است، 
میلیارد ریال بود که با توجه به مدت مشابه سال قبل ۱۸ 
درصد حجم خسارات کاهش داشته است.سیدابوالحسن 
میرجلیلی با بیان اینکه تعداد وقوع سیل در این مدت 
نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر زیادی نداشته 
است، افزود: در روز ۱۴ فروردین ماه امسال سرمازدگی 
را در شهرستان های فردوس و سرایان شاهد بودیم و این 

سرمازدگی خساراتی را به باغ های کشاورزی وارد کرد.

پرداخت ۱۴۷ میلیارد ریال غرامت
 به کشاورزان و دامداران  استان 

مهر- مدیر صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی از 
پرداخت ۱۴۷ میلیارد ریال غرامت سال زراعی ۹۳-۹۴ 
به کشاورزان و دامداران استان خبر داد.جواد غنچه، با 
خراسان  در  کشاورزان  به  غرامت  پرداخت  به  اشاره 
جنوبی، اظهار کرد: غرامت باغات استان در سال زراعی 
گذشته، ۷۲ میلیارد ریال و غرامت زراعت نیز ۱۷ میلیارد 
ریال بوده است.وی ادامه داد: همچنین میزان غرامت دام 
در سال زراعی ۹۴-۹۳، ۵۰ میلیارد ریال و غرامت طیور 

نیز هشت میلیارد ریال است.

۴۶ پروانه بهره برداری معادن
 در استان صادر شد

تسنیم - معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در سال ۹۴ تعداد 
پروانه بهره برداری معدن در خراسان جنوبی صادر   ۴۶
شده است.ساالری اظهار داشت: در مجموع ۴۳۹ پروانه 
بهره برداری معدن در استان صادر شده که ۴۶ پروانه 
مربوط به سال ۹۴ است.وی با اشاره به ذخیره قطعی این 
۴۶ پروانه در سال ۹۴ افزود: ذخیره قطعی این پروانه ها 

در سال گذشته بیش از ۳۸ میلیون تن بوده است.

 مصرف۱/5 میلیارد مترمکعب گاز
 سال گذشته در استان  

گذشته  سال  گفت:  استان   گاز  شرکت  مدیرعامل 
در مجموع یک میلیارد و۴۰۷ میلیون متر مکعب گاز 
طبیعی در بخش های مختلف این استان به مصرف 
رسیده است.دشتی  اظهار داشت: سال گذشته بیشترین 
میزان مصرف گاز روزانه ۶.۱ میلیون مترمکعب مربوط 
به اوج مصرف در روزهای سرد زمستان و کمترین میزان 

 مصرف ۰.۶میلیون مترمکعب بوده است.
ثبت نام سی و نهمین دوره مسابقات

 قرآن در استان  آغاز شد

رئیس امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه با بیان 
اینکه ثبت نام سی و نهمین دوره از مسابقات سراسری 
قران کریم  در استان آغاز شده است، گفت: افراد باالی 
۱۸ سال می توانند در این مسابقات شرکت کنند.حجت 
االسالم عباسی با بیان اینکه در این دوره از مسابقات 
امسال در ۱۱ رشته مختلف برگزار می شود، افزود: حفظ 
۵ جزء، حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء، حفظ کل قرآن کریم، 
قرائت، ترتیل، معارف، دعاخوانی، تواشی، اذان و ابتهال 

جزو رشته های این دوره از مسابقات است.

افزایش ۱0 درصدی
 تعرفه های اتوبوسرانی در بیرجند 

مدیرعامل اتوبوسرانی بیرجند و حومه با اشاره به اینکه 
تعرفه های اتوبوس در بیرجند ۱۰ درصد و در حومه ۶ 
اتوبوس  بلیط  نرخ  گفت:  می کند،  پیدا  افزایش  درصد 
در شهر به ۳۳۰ تومان و در حومه نیز به ۴۵۰ تومان 
افزایش پیدا می کند.یدا... غالمپور در گفت وگو با فارس 
اظهار داشت: در حال حاضر ۱۱۰ اتوبوس فعال در سطح 
شهر و حومه بیرجند فعالیت می کنند.وی با بیان اینکه 
حدود ۳۰ اتوبوس فرسوده در بیرجند با عمر باالی ۱۰ 
سال داریم، گفت: برای نوسازی این اتوبوس ها نیاز به 
۵۰ میلیون تومان اعتبار است.وی یادآور شد: هر روز 
تیم هایی از بازرسی در سطح شهر وجود دارد تا تخلفات 
رانندگان مانند صحبت کردن با تلفن همراه و خوردن و 

آشامیدن را گزارش کنند.

 بیش از ۲0 هزار نفر
  در خراسان جنوبی خون اهدا کردند

آمار  به  اشاره  با  استان  خون  انتقال  تسنیم-مدیرکل 
خون دهی در سال ۹۴ گفت: در سال گذشته ۲۰ هزار 
و ۳۸۶ نفر در خراسان جنوبی خون اهدا کردند.محمدرضا 
عاملی اظهار داشت: در سال ۹۴ درصد اهدای مستمر 
خون دهی ۵۹.۲ بوده که نسبت به سال گذشته رشد 
داشته است.وی با اشاره به اینکه از بانوان تقاضا داریم 
حضور پررنگ تری در اهدای خون داشته باشند، افزود: 
بیشترین میزان خون اهدا شده در گروه خونی o مثبت 

و کمترین خون AB منفی بوده است.

فروش یک میلیارد و هشتصد هزار ریالی 
سیاه چادر در نهبندان

گردشگری  و  دستی  فرهنگی، صنایع  میراث  مسئول 
این  عشایری  چادر  سیاه  تولیدات  گفت:  نهبندان 
شهرستان در سال ۱۳۹۴ با توجه به فروش اعالم شده 
توسط فروشندگان سیاه چادر ۱۲۰۰ قطعه به ارزش یک 
افزود:  باشد. شبانی  ریال می  میلیارد و هشتصد هزار 
به  نهبندانی و خراسانی است که  پالس چادر عشایر 
همت زنان بافته می شود. گرچه امروز چادرهای برزنتی، 
جای سیاه چادر را گرفته و موجب کمرنگ شدن این هنر 
شده اند؛ اما در نهبندان این رشته هنری در راس همه 

تولیدات صنایع دستی شهرستان قرار دارد.

   هنر پخل بافی در بشرویه احیاء شد

 مسئول میراث فرهنگی بشرویه گفت: پخل بافی در 
کنار برک، کرباس، ترکه بافی، لوخ بافی، سفال منقوش 
لعابدار و بافته های داری از جمله هنرها و صنایع سنتی 
بشرویه محسوب می شده که متاسفانه در گذر زمان 
به فراموشی سپرده می شود و نمونه های شاخصی از 
هنرهای بومی فوق را می توان در بسیاری از منازل 
قدیمی بشرویه مشاهده کرد.سلیمانی رباطی افزود: این 

هنر توسط یکی از بانوان بشرویه احیاء شد. 

 معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 
اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از شهرستان های قاین 
دارد،  این شهرستانها وجود  در  زیرکوه و مشکالتی که  و 
خاطرنشان کرد: امیدوارم با کمک دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند، معاونت بهداشتی و کارشناسان ستادی آن در سال 

۹۵، این مشکالت را برطرف کنیم.
بیرجند،  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
سفر به بیرجند با اظهار اینکه شناخت از سه طریق مطالعه، 
مشاوره و مشاهده به دست می آید، اظهار داشت: در روزهای 

آغازین سال از شهرستان های تربت حیدریه، گناباد، قاین، 
زیرکوه و بیرجند بازدید انجام گرفت تا از نزدیک پیشرفت 
برنامه های طرح تحول را مشاهده و با ابعاد مختلف نحوه 

اجرای برنامه در واحدهای ارائه خدمت آشنا شوم.
علی اکبر سیاری با بیان اینکه توسعه طرح تحول سالمت 
یکی از مهمترین اولویت های معاونت بهداشت وزارت در 
سال ۹۵ است گفت: در این طرح ۱۵ برنامه ملی و ۱۰ پروژه 

در حال انجام است.
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  بهداشت  معاون 
با بیان اینکه در سال جدید به دنبال عملیاتی شدن پرونده 

الکترونیک سالمت ایرانیان هستیم، گفت: این برنامه ستون 
فقرات کار ماست.

سیاری با اشاره به برنامه ایرپن، افزود: این برنامه در حال 
حاضر در چهار شهر کشور در حال انجام است و به دنبال آن 

هستیم تا این برنامه در سراسر کشور به مرحله اجرا برسد.
وی با بیان اینکه تاکنون به تدریج دسترسی ۲۴ میلیون نفر 
برنامه پزشک خانواده را فراهم کرده ایم، تصریح کرد:  به 
برنامه های  دیگر  از  کشور  سراسر  در  برنامه  این  تکمیل 

وزارت بهداشت است.
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  بهداشت  معاون 

با بیان اینکه نظارت بر طرح تحول حوزه بهداشتی در سه 
سطح معاون بهداشت و تیم ارزیاب معاونت، تیم ۵۰ نفره 
بهداشت  معاونت  فنی  اداره های  و  شبکه  مدیریت  مرکز 
وزارت انجام می شود، گفت: این پایش ها به طور مستمر در 
طول سال صورت می گیرد و در هر یک از بازدیدهای این 
گروه ها برنامه های ملی و پروژه های طرح مورد پایش قرار 
می گیرد.سیاری با بیان اینکه تفاوت هایی در ارائه خدمات 
مشاهده  جنوبی  خراسان  مختلف  مناطق  در  بهداشتی 
می شود، ادامه داد: در شهرستان بیرجند پیشرفت برنامه و 

طرح های بهداشتی خیلی خوب بود.
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رئیس اداره فرهنگی و تربیتی زندان مرکزی بیرجند از برگزاری کرسی تالوت و تفسیر قرآن کریم در اندرزگاه ۱۰۳ خبر داد .طیبی نسب گفت : در این 
جلسه نورانی ابتدا آیاتی از سوره مبارکه بقره تالوت و در ادامه مطالبی در تفسیر نهج البالغه حضرت علی علیه السالم بیان شد .

طیبی نسب افزود : از ابتدای دی ماه سال گذشته تا کنون اداره فرهنگی و تربیتی زندان بیرجند شش جلسه کرسی تالوت و تفسیر با دعوت از قاریان 
برجسته استانی برگزار نموده که مورد رضایت مددجویان قرار گرفته است .

برگزاری کرسی تالوت و تفسیر قرآن کریم در زندان مرکزی بیرجند

جو  معدن  زغالسنگ  معدنی  شرکت  مدیرعامل  مهر- 
که  شد  سبب  استخراج  کارگران  نبود  گفت:  طبس 
اشاره  با  فرتوت  شوند.داوود  بیکار  نیز  خدماتی  کارگران 
زغالسنگ  معدنی  شرکت  روی  پیش  مشکالت  به 
رو  صنعتی  سنگ  زغال  کرد:  اظهار  طبس  »معدن جو« 
به افول بوده که یکی از دالیل آن عدم افزایش قیمت 
زغال سنگ طی دو سال گذشته است.وی با بیان اینکه 

ذوب آهن اصفهان به هیچ عنوان زیربار افزایش قیمت 
نرفته و این مسئله سبب شد که خیلی کارها در معادن 
کرد:  بیان  باشد،  نداشته  اقتصادی  توجیه  سنگ  زغال 
زغال  معادن  مطالبات  نشدن  پرداخت  این  بر  عالوه 
سنگ سبب شده که معدن با کمبودها و نارسایی های 
و  حقوق  ها،  بدهی  پرداخت  توان  عدم  جمله  از  زیادی 
شرکت  شود.مدیرعامل  رو  روبه  اولیه  مواد  تامین  عدم 

این  همه  داد:  ادامه  طبس  جو  معدن  زغالسنگ  معدنی 
عوامل در نهایت منجر به این می شود که معدن اجبارا 
کوچک یا تعطیل شود.فرتوت با اشاره به مراجعه نکردن 
فروردین  در  معدن  این  استخراج  کارگران  از  بسیاری 
ماه، گفت: پرداخت های ناهماهنگ و  نابسامانی حقوق 
در  کار  ادامه  برای  ای  انگیزه  که  شده  سبب  کارگران 
بین کارگران وجود نداشته باشد.وی در ارتباط با اخراج 

شماری از کارگران این معدن در سال جاری گفت: اول 
استخراج  کارگران  برای  که  هایی  سرویس  تمام  سال 
کارگرهای  اعظم  قسمت  و  برگشتند  خالی  فرستادیم 
زغالسنگ  معدنی  شرکت  نیامدند.مدیرعامل  استخراج 
موضوع  این  طبع  به  کرد:  اضافه  طبس  جو  معدن 
و  کرده  پیدا  کاهش  نیز  پیرامونی  و  خدماتی  کارهای 

سبب می شود کارگرهای پیرامونی نیز نتوانیم بگیریم.

سقوط بهای زغالسنگ کارگران »معدن جو« طبس را بیکار کرد

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی گفت: به منظور تحقق   
شعار سال یکی از برنامه های این دفتر پرداخت اعتبار به دهیاری هایی بوده 
ایجاد  به  تولیدی  کارگاه های  راه اندازی  با  خود  روستاهای  در  بتوانند  که 
برای  کرد:  تصریح  فارس  با  گفت وگو  در  شفیعی  بپردازند.محمد  اشتغال 
استانداری  روستایی  امور  دفتر  توسط  برنامه  چندین  امسال  شعار  تحقق 
توسعه  فعال کردن کارگروه  آنها  از  دنبال می شود که یکی  خراسان جنوبی 
روستایی و عشایری و توانمندسازی روستائیان به منظور کاهش موازی کاری  
دستگاه های اجرایی برای اقداماتشان در روستاها و هدفمند کردن اعتبارات 

و منابع در روستاها است.وی یادآور شد: یکی دیگر از برنامه های این دفتر 
در  بتوانند  بوده که  به دهیاری هایی  اعتبار  پرداخت  برای تحقق شعار سال، 
بپردازند. اشتغال  ایجاد  به  تولیدی  کارگاه های  راه اندازی  با  خود  روستاهای 

شفیعی با اشاره به اینکه افرادی به غیر از دهیاران نیز اگر عالقه مند به ایجاد 
امید  کارآفرینی  صندوق  تسهیالت  از  می توانند  باشند  روستاها  در  اشتغال 
بهره مند شوند، اضافه کرد: افراد دیگر غیر از دهیاران در روستاها که برای 
حمل و نقل و ایجاد اشتغال گام بردارند می توانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان 

با کارمزد چهار درصد از تسهیالت صندوق کارآفرینی امید استفاده کنند.

پرداخت اعتبار به دهیاران استان برای ایجاد کارگاه های تولیدی 

  مشکالت بهداشتی شهرستان های قاین و زیرکوه تا پایان سال حل می شود
قول مساعد معاون وزیر بهداشت، در سفر به خراسان جنوبی :

مسئوالن ستاد اقتصاد مقاومتی مردم محور باشند نه بودجه محور 

مالیی- مسئول بسیج سازندگی استان عنوان کرد: انتظار مي رود در کمیته  هاي ستاد راهبري و مدیریت اقتصاد 
مقاومتي مسئوالن مربوط به دنبال بودجه  محوري و ابالغ محوري نباشند بلکه در مسیر مساله محوري و مردم 
داد  انجام  توان  مقاومتي مي  اقتصاد  در حوزه  که  کارهایي  از  یکي  افزود:  زهرایي  کنند.محمد  محوري حرکت 
استان  به  اردوهاي جهادي  به  نیرو  نفر  راستا ساالنه حدود ۲۵ هزار  این  نیروهای جهادی است که در  تقویت 
اعزام مي شوند.وي از رشد دو برابري اعزام نیروهاي جهادي در تعطیالت نوروزي امسال خبر داد و افزود: در 

ایام نوروز امسال یک هزار و ۴۰۰ نفر در قالب ۶۶ گروه جهادي به مناطق محروم استان اعزام شدند.

  بانوان در تحقق اقتصاد مقاومتي نقش زیادي دارند

  ایرنا- فرماندار سربیشه با اشاره به نامگذاري سال ۹۵ به اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل توسط مقام معظم رهبري گفت: 
بانوان در تحقق اقتصاد مقاومتي نقش بسیار زیادي دارند.غالمرضا خدادادي در کارگروه بانوان افزود: این شهرستان 
 با توجه به توانمندیهاي بسیار زیادي که در بخش گردشگري، کشاورزي و به خصوص معادن دارد باید برنامه ریزي 
خوبي داشته باشیم تا بتوانیم از این توانمندي ها استفاده کنیم .وي گفت: در زمینه اشتغال و حل مشکل کودکاني که 
مواجه با معضالت اجتماعي هستند باید کمیته وظیفه اش را انجام دهد و همچنین در مورد زنان خودسرپرست با در 

نظر گرفتن آمار دقیقي از این افراد بتوانیم به آنها کمک کنیم.
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الریجانی: ما هرچه از مصیبت هایمان برای 
دولتی ها خواندیم گریه  نکردند

دستگاه  كمبود های  به  اشاره  با  قضايیه  قوه  رئیس 
قضايى كشور گفت: ما هرچه از مصیبت هايمان برای 
دولتى ها خوانديم گريه  نکردند. آملى الريجانى ادامه 
داد:  در برنامه ششم از مقام معظم رهبری درخواست 

 كرديم تا مشکالت قوه قضايیه مالحظه شود.
آرزو بر منتقدان جوان عیب نیست

سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری در سال 
95 درباره اظهارات منتقدان دولت درباره 4 ساله بودن 
دولت دكتر روحانى گفت: برخى مسايل را بايد با سالم 

و لبخند رد شد. آرزو بر منتقدان جوان عیب نیست.

سردار نقدی: آمریکا به بهانه های مختلف 
در سیاست داخلی کشور دخالت کرد

فرمانده بسیج مستضعفین اظهار داشت: آمريکا هیچ گاه 
به تعهداتش نسبت به مردم ايران عمل نکرده و ملت 
ما نیز به اين رفتارهای آن ها عادت كرده است. سردار 
نقدی افزود : بعد از اينکه توافق با كشورهای غربى 
صورت گرفت كشور آمريکا به بهانه های مختلف در 

سیاست داخلى كشور دخالت كرد.

هاشمی : سانسور دیگر جواب نمی دهد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ابراز تأسف 
از تشديد فضای غیراخالقى تخريب در جامعه، گفت: 
مخالفان مى توانند به جای تخريب های غیراخالقى، 
انتقادات  با  جامعه  كه  آورند  روی  درست  انتقاد  به 
هاشمى  مى رود.  امور  شدن  بهتر  طرف  به  سازنده 
از  يکى  را  اطالع رسانى  ابزار  پیشرفت  رفسنجانى، 
داليل افزايش آگاهى مردم دانست و گفت: سانسور 
و تحريف در چنین شرايطى جواب نمى دهد و مردم 
بر  عالوه  كه  كرده اند  ثابت  تاريخ  طول  در  ايران 

هوشیاری و آگاهى، استعداد برتری نیز دارند.

تذکر کتبی ۱۷ نماینده به روحانی درباره 
بی توجهی نسبت به نقض برجام

در پايان جلسه علنى ديروز مجلس شورای اسالمى 
جمهور  رئیس  به  نمايندگان  از  نفر   ۱۷ كتبى  تذكر 
مکرر  نقض  قبال  در  جدی  اقدام  عدم  علت  درباره 
برجام از سوی غربى ها، توسط هیئت رئیسه مجلس 
خواستار  خود  تذكر  در  نمايندگان  اين  شد.  قرائت 
توضیح درباره علت عدم اقدام متقابل و قاطع از سوی 
مفاد  مکرر  نقض  قبال  در  برجام،  بر  نظارت  هیئت 

برجام توسط غربى ها شدند.

دکتر  رئیسی حکم جدید گرفت

عنوان  به  رئیسى،  سیدابراهیم  دكتر  حجت االسالم 
مشاور عالى رئیس قوه قضائیه منصوب شد. پیش از 
اين وی توسط رهبری به عنوان تولیت آستان قدس 
مردم  نماينده  رئیسى   . بود  شده  منصوب  رضوی 

خراسان جنوبى در مجلس خبرگان رهبری است.

  عربستان تحریم ثانویه علیه ایران وضع کرد
به گزارش فايننشال تايمز عربستان به تقلید از آمريکا 
و برای جلوگیری از افزايش صادرات نفت ايران دست 
به وضع تحريم های ثانويه علیه ايران زد و اعالم كرد 
محل  آخر  بندر   ۳ از  يکى  كه  خارجى  های  نفتکش 
بارگیری شان ايران بوده، بايد قبل از ورود به آبهای 

عربستان از مقامات سعودی مجوز بگیرند.

همکاری علنی ایران با اسرائیل روی
  یک پروژه علمی بین المللی !

اسرائیلى جروزلم پست مدعى شده كه دولت  نشريه 
ايران، رژيم اسرائیل و چند كشور ديگر در خاورمیانه 
از جمله تركیه و فلسطین در حال همکاری روی يک 
با كاربرد های مختلف در علوم  پروژه مشترک علمى 
پايه هستند كه اين پروژه قرار است از ابتدای سال آينده 
آغاز به كار كند.به گفته اين روزنامه ،مسوول اين پروژه 

برای شروع به كار با رأی ايران انتخاب شده است.

ایران و روسیه اختالف پیدا کرده اند

بريت بارت به نقل از يک مقام ارشد اطالعاتى عرب 
ويژه،  به  مواردی  در  اخیرا  روسیه  و  ايران  نوشت:  
استراتژی نظامى، روند آشتى ژنو، و تنش زدايى میان 
روسیه و عربستان دچار اختالف شده اند. اين تحلیلگر 
چنین نتیجه گیری كرد: روسیه تالش مى كند حرف 
های  خواسته  به  بنابراين  بزند،   خاورمیانه  در  را  آخر 
تهران تن نمى دهد و قصد دارد روابط خوبى با دشمنان 
قسم خورده تهران و در راس آن عربستان، برقرار كند.

 فیروزآبادی : اطالعی از روح برجام نداریم
 

انتظارات  گفت:  مسلح  نیروهای  كل  ستاد  رئیس 
و  بى جهت  آمريکا  استکباری  زياده خواهى های  و 
آنها  به  ايران  در  كس  هیچ  و  است  قبول  غیرقابل 
بهايى نمى دهد. عضو شورای امنیت ملى با اشاره به 
اظهارات اخیر رئیس جمهور آمريکا درباره روح برجام 
گفت: ما در هنگام بررسى جزئیات برجام جز متن آن 

چیزی نديديم و اطالعى از روح برجام نداريم.

برخی دوستان طوری عنوان می کنند 
که گویی برجام هیچ دستاوردی نداشته است 

درباره  دوستان  برخى  گفت:  اطالعات  وزير 
لطفى  كم  ای(  هسته  )توافق  برجام  دستاوردهای 
كرده و طوری عنوان مى كنند كه گويى برجام هیچ 
افزود:  علوی  است.  نداشته  ايران  برای  دستاوردی 
برجام فشارها را از جمهوری اسالمى ايران برداشت و 
ايران هراسى را كه سال ها قدرت های جهانى روی 

آن كار كرده بودند، خنثى كرد.

پزشکیان : به غیر از الریجانی و عارف، افراد 
دیگر برای ریاست مجلس شانسی ندارند 

نماينده تبريز  گفت : گزينه های اصلى برای رياست 
مجلس دهم ، يا آقای الريجانى است يا آقای عارف.

كه  گفت  توان  مى  واقع  در  افزود:  پزشکیان  مسعود 
بقیه  انجام مى شود.  اين دو  فرد  رقابت اصلى بین 

اسامى كه مطرح مى شوند شانسى ندارند. 

انقالب  پاسداران  سپاه  كل  فرمانده 
همه  آمادگى های  به  اشاره  با  اسالمى 
و  پیروزمندانه  مقابله  برای  سپاه  جانبه 
كرد:  تأكید  دشمنان  تهديدات  با  قاطع 
با  گسترده  جنگ  فرض  با  است  سال ها 

آمريکا و متحدانش، قدرت ساخته ايم.
جعفری  محمدعلى  پاسدار  سرلشکر 
انقالب  ماهیت  استحکام  به  اشاره  با 
اسالمى و تأثیر آن بر تالش های دشمنان 
برای مقابله با آن افزود: هاضمه انقالب 
اسالمى عظیم تر از بحران هايى بوده كه 
به آن تحمیل شده است چه جنگ، چه 
ترور ها، چه تحريم ها، چه فتنه 88 و چه 
كارآمدن  روی  نظیر  سیاسى  تحوالت 
مجلسى  و  اصالحات  دولت  مثل  دولتى 
انقالب  تاريخ  اما  ششم؛  مجلس  مانند 
استحاله  دنبال  به  نشان مى دهد هركس 
بوده،  اسالمى  انقالب  توقف  و  نظام 
مضمحل  را  او  اسالمى  انقالب  ماهیت 

و بى اعتبار كرده است. فرمانده كل سپاه 
تأكید كرد: تفکرات سیاسى كه در تعارض 
با انقالب اسالمى و مسیر حق باشد پايدار 

در  هم  اگر  حتى  تفکرات  اين  نمى ماند، 
بدهند  مجلس  و  دولت  تشکیل  مقطعى 
جغرافیای  از  مردم  اراده  با  مدتى  از  پس 

گذاشته  كنار  انقالب  و  كشور  سیاسى 
بخش  در  سپاه  كل  فرمانده  مى شوند. 
ديگری از سخنان خود با طرح اين سوال 

برای حل  الگويى  مى تواند  برجام  آيا  كه 
گفت:  شود؟  محسوب  مشکالت  ساير 
الگو  يک  عنوان  به  اگر  هسته ای  برجام 

نوعى  و  فکر  كوتاهى  نشانه  شود،  تلقى 
كه  هم  افرادی  است.  تحقیری  خود 
امروز از سريال برجام ها سخن مى گويند، 
در  را  ضدانقالب  مسیر  همان  ناخواسته  
پیش گرفته اند و مى خواهند مردم بزرگ 
جعفری  سرلشکر  نمايند.   تحقیر  را  ما 
برجام را نسخه حداقلى احقاق حق مردم 
هرگز  برجام  كرد:  اظهار  و  دانست  ايران 
نشده  تلقى  افتخار  سند  يک  عنوان  به 
و نخواهد شد. هرچند مقاومت هسته ای 
ملت ايران كه دشمن را مجبور به تغییر 
استراتژی ساخت، يک افتخار بود اما اين 
برجام  آنکه  نتیجه  از  بخشى  با  مقاومت 
بود متفاوت است. وی تصريح كرد: برجام 
با فرجام  يک نسخه ديپلماسى است كه 
تعهدات  آن  اعظم  بخش  كه  نامعینى 
دشمن بدعهد و كینه توز است، نمى تواند 
مدل رفتار حاكمیتى نظام در موضوعات 

ديگر قلمداد شود.

رود مگورو در شهر توكیو ژاپنعکس روز 

برجام هرگز به عنوان سند افتخار تلقی نشده و نخواهد شد

رسایی: باید جلوی اجرای برجام را بگیریم
 

يک نماينده اصولگرای مجلس خواستار جلوگیری از اجرای  
نشست  در  تهران  مردم  نماينده  رسائى  حمید  شد.  برجام 
اشاره به تصويب  با  علنى ديروز مجلس در تذكری شفاهى 
اعضای  تمامى  كرد:  اعالم  ايران  علیه  جديد  تحريم های 
شورای نظارت بر برجام به غیر از آقای روحانى گفته اند كه 
برجام نقض شده است و حتى آقای ظريف و الريجانى هم بر اين نکته تاكید كرده اند 

بنابراين ما بايد جلوی اجرای برجام را بگیريم.

نوبخت : ظاهرًا قرار نیست هیچ موفقیت دولت تأیید شود ؛ عده ای دنبال تنش هستند
 

سخنگوی دولت گفت: عده ای مايل نیستند دولت به ارائه خدمات بپردازد بنابراين، دنبال ايجاد تنش هستند ولى ما وقت كافى برای درگیری نداريم 
زيرا دنبال تحقق وعده های خود و حل مشکالت جامعه هستیم. نوبخت اظهار كرد: در ماه های آينده آثار مثبت تصمیمات دولت را خواهیم ديد. وی 
افزود : عده ای از هر فرصتى برای اقدام علیه دولت استفاده مى كنند. به طور مثال ديروز سوئیفت رسمًا نشان داده شد اما باز هم گفتند سوئیفت كامل 
نیست. ظاهراً قرار نیست هیچ موفقیت دولت تأيید شود. وی اظهار داشت : ما بايد از برخى رسانه ها مکدر باشیم كه چرا آنها به جای توجه به مواضع 

دولت به مواضع يک سناتور در خارج از كشور توجه مى كنند و آن را منبع موثق خود مى دانند.

ابراهیم اصغرزاده : روحانی تحت فشار است
 

يک فعال سیاسى با اشاره به همراهى مجلس آينده با دولت 
برای رفع مشکالت گفت: میان اصالح طلبان و اعتدالیون بايد 
همکاری وجود داشته باشد. چون در حال حاضر دولت روحانى 
از طرف تندرو ها تحت فشار است و بايد از او جلوی تندروها 
 دفاع كرد. البته در اين بین خود دولت روحانى هم بايد فعاالنه تر 
و بهتر كار كند. ابراهیم اصغرزاده افزود : نتیجه انتخابات مجلس محصول اعتراض 

مردم به عملکرد مجلس گذشته به خصوص عملکرد احمدی نژاد است.

سردارجعفری:افرادیکهازسریالبرجامهاسخنمیگویند،مسیرضدانقالبرادرپیشگرفتهاند

جناب آقای مهندس رحمان محمودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان رئیس اداره گاز شهرستان بیرجند 

که نشان از لیاقت و پشتکار شما می باشد، تبریک عرض نموده 

موفقیت و سربلندی شما را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت آذران مشعل خاوران - نادرپور

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

 )نوبت سوم(

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی

  بهار فرهنگیان بیرجند

تاریخ انتشار:  95/۱/۱8

)نوبت سوم( شرکت  العاده  فوق  عمومی  جلسه مجمع 
تعاونی تولیدی توزیعی بهار فرهنگیان بیرجند سه شنبه 
95/1/31 رأس ساعت 17 در محل خیابان معلم - باشگاه 
فرهنگیان برگزار می گردد. از کلیه اعضای شرکت تعاونی 
دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 

ذیل در مجمع فوق حضور بهم رسانند.
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور 
یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 
دفتر  به  برگزاری مجمع  از  قبل  تا 48 ساعت  حداکثر 
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود 
به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی 

هر عضو 3 رأی و هر فرد غیر عضو یک رأی می باشد.

دستورجلسه:

طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی
اصالح ماده یک اساسنامه )تغییر نام شرکت تعاونی(

هیئت مدیره

با نهایت تاسف درگذشت

مرحومه کربالئیه شهربانو عیالی

مادر همکاران عزیزمان برادران بیدار

 را به اطالع می رساند: ضمن عرض تسلیت حضور این خادمین ضیوف الرحمن که سال های متمادی 
در آشپزخانه های حج و عتبات به زائرین خدمت می نمایند:

مراسم تشییع آن مرحومهامروزچهارشنبه95/1/18ساعت3الی4بعدازظهرازمحلسالن
بهشتمتقین)غسالخانه(برگزار می گردد، از عموم شهروندان محترم و کارگزاران زیارتی 

دعوت می شود در این مراسم شرکت فرمایند. 

از طرف کارگزاران زیارتی - مجموعه و آشپزخانه های مرکزی - وحیدنیا

با نهایت تاسف درگذشت مادر عزیزمان مرحومه مغفوره 

کربالئیه شهربانو  عیالی 
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن مرحومه امروز چهارشنبه

95/1/18ساعت3الی4بعدازظهرازمحلسالنبهشتمتقین
)غسالخانه( برگزار می گردد، حضور سروران محترم موجب امتنان است. 

خانواده های بیدار و فامیل وابسته


