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تقوای رانندگی

* هرم پور

گونه شناسی تصادفات داخلی شهری این روزهای 
بیرجند، آدمی را به یک رفتار شناسی می رساند 
و  بخش  رضایت  و  جالب  خیلی  اش  نتیجه  که 
با  متأسفانه  که  شهری  در  نیست!  کننده  امیدوار 
جایگاههای  از  برخی  دقتی  کم  یا  انگاری  سهل 
مهم و قانونی مثل شورای شهر، شهرداری و حتی 
وجود  فراوانی  خطرآفرین  نقاط  ترافیک،  شورای 
دارد که شناسایی یا رفع عیب نمی شوند یا حداقل 
به موقع این کار انجام نمی شود و هزینه اش را 
معمواًل شهروندان گرامی ما  با کشته یا مجروح 
شدن عزیزانشان می پردازند، و در شهری که چند 
شهروند  اش،  عمومی  مساحت   و  ظرفیت  برابر 
خودرو  خیابانهایش  واقعی  ظرفیت  برابر  چند  و 
که  در شهری  و  دارد  اتوبوس  و  موتورسیکلت  و 
عمدتاً هر کس خودش را حق مدار می بیند و از 
قانون طلبکار است، چه انتظاری می توان داشت 
جز اینکه سوانح رانندگی هر روز بیشتر، آمار تلفات 
جانی نگران کننده تر و هزینه  خسارت های مالی 

سرسام آورتر شوند؟ 
این روزها و با نوع جدیدی از رانندگی ها در سطح 
 معابر شهری، همینکه خودروها و موتورسیکلت ها 
شکر  را  خدا  باید  روند  نمی  باال  منازل  دیوار  از 
کرد و سپاس گفت! در جامعه ای که رویکردهای 
قانونی و عملکردهای مجریان قانون برای اِعمال 
قانون، از ما آدم هایی بی دقت، عجول، خود قانون 
مدار، بی مباالت و بی خیال، کم توجه به سواد 
قانونی و دورو در عمل به قانون هنگام حضور یا 
عدم حضور مجریان قانونی ساخته است، به تقوای 
مهمی از نوعی دیگر به نام »تقوای رانندگی« هم 

نیاز داریم ...  ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

سرمقاله

یی
مال

ی 
طف

مص
س : 

عک

در نشست صفحه اجتماعی آوا عنوان شد:

انتقال آب ؛ 
ضامن ماندگاری 
جمعیت در مرز های
خراسان جنوبی
معاون آب و فاضالب روستایی بر این باور است 
که علیرغم تجربه 17 ساله خشکسالی در استان، 
هنوز بحران آب را آن طور که باید و شاید درک 
نکرده ایم، نه آحاد مردم، نه مدیران باالدستی و نه 
برنامه ریزان کشوری... ) مشروح گزارش در صفحه 3 (

نماینده مجلس تاکید کرد : 

لزوم توجه به آبخوان داری
 درنهبندان و سربیشه
صفحه 7

دوربرگردان استاندارد
غیر همسطح در بلوار پیامبر 
اعظم ساخته می شود
صفحه 7

طرح ملی جنگالنه 
در بیرجند اجرا می شود

برای سومین سال طرح ملی جنگالنه  همزمان با 
 سراسر کشور جمعه ۲6 آذر در بیرجند اجرا می شود. 
به گزارش خبرنگار آوا در این طرح بذرگونه بومی 
بادامک کاشت می شود.  عالقه مندان به شرکت 
در این طرح می توانند ساعت هفت و سی دقیقه 
روز جمعه در محل میدان ابوذر تجمع نمایند. این 

طرح با ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

 سران فتنه هنوز هم نجس سیاسی هستند / »محسن رضایی« و »محمود علوی« گزینه های جبهه ایستادگی /  اصالح طلبان از خدا می خواستند احمدی نژاد نامزد شود / اکونومیست : روحانی چگونه عربستان را مجبور به عقب نشینی کرده است؟  / صفحه ۸

رئیس سازمان خصوصی سازی : 
زمان توزیع سهام عدالت با انتخابات
 ریاست جمهوری تصادفی است

زاکانی نماینده سابق مجلس : 
چندین برابر فسادهای گذشته 
در دولت یازدهم رخ داده است 

 رهبر معظم انقالب :
هیچگاه نباید فریب لبخند آمریکایی ها را 
خورد هرگاه این فراموش شد ضرر کردیم

 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

صنعت استان اسیر نگاه منفی بانک ها
جدال صنعت گر و بانک در کارگروه رفع موانع تولید 

صفحه 7

خطای انسانی ، عامل 98 درصد تصادفات جاده ای خراسان جنوبی / صفحه ۷
فرماندهی انتظامی استان در مراسم طرح ویژه زمستانه خبر داد : 

22 آذر ماه مصادف است با چهارمین سال هجرت ابدی زنده یاد

 حاج غالمحسین اطلسی مقدم
 )فرهنگی فرهیخته و پیشکسوت آموزش و  پرورش( 

یاد و خاطره اش را گرامی می داریم و با قرائت فاتحه ای موجبات شادی 
روحش را فراهم می آوریم.

همسر و فرزندان

برادر ارجمند جناب آقای مهندس سنجری
مدیرکل  محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

با نهایت تاثر فقدان جانگداز برادر همسر مکرمه جناب عالی

 زنده یاد احمد نارمنجی
 را تسلیت عرض نموده و ضمن ابراز همدردی، از درگاه خداوند سبحان برای آن فقید سعید 

رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان معظم صبر و سالمتی مسئلت می نمایم.

سید محمد حسین زینلی- مدیرعامل شرکت کویرتایر
 مزایده حضوری )حراج(

شهرداری سربیشه با توجه به تعریض خیابان معلم درنظر دارد به استناد بند 1مصوبه شماره 4/95/416 مورخ 95/۸/19 شورای 
محترم اسالمی شهر سربیشه نسبت به مزایده مصالح و تاسیسات ساختمانی ملک واگذاری به شهرداری )ملک سابق آقای 
علی اکبر محمودی( واقع در طرح تعریض شامل آهن آالت - آجر - درب و پنجره – نرده و تاسیسات جمعا به قیمت پایه 
62/000/000 ریال از طریق مزایده حضوری )حراج( اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی همه روزه در 
ساعات اداری به استثنای ایام تعطیل برای کسب اطالعات بیشتر به شهرداری سربیشه واقع در میدان طالقانی مراجعه نمایند.

شرایط:
1- کمیسیون حراج راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 95/10/2 در محل شهرداری سربیشه برگزار می شود.

2- متقاضیان برای شرکت در مزایده بایستی نسبت به واریز مبلغ 6/500/000 ریال به حساب جاری 0105900399002 
سیبا نزد بانک ملی شعبه سربیشه به عنوان سپرده شرکت در مزایده اقدام و اصل فیش مربوطه را در زمان برگزاری مزایده به 
اعضای کمیسیون ارائه نمایند. 3- برنده مزایده حداکثر ظرف مدت 24 ساعت بایستی کل مبلغ را نقدا به حساب شهرداری 
واریز نماید. عدم واریز در موعد مقرر به منزله انصراف از معامله تلقی و سپرده به نفع شهرداری ضبط و معامله با نفرات بعدی 
انجام خواهد شد. 4- برنده بایستی ظرف حداکثر 20 )بیست( روز نسبت به تخریب ملک فوق و جمع آوری کلیه مصالح 
ساختمانی به نحوی که ملک به صورت زمین خالی درآمده باشد، اقدام نماید. پس از پایان مهلت مقرر شهرداری مجاز به 
آواربرداری ملک می باشد. 5- اشخاصی که در مزایده برنده نشوند سپرده آنان عینا مسترد خواهد شد. 6- شهرداری در رد یا 
قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 7- برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های 0563266250۸-  056326633۷0 

زینلی- شهردار سربیشهتماس حاصل فرمایید.

شهرداری بیرجند در نظر دارد برابر بند 3 مستخرجه از صورتجلسه شماره 134- 94/11/1۷ شورای محترم اسالمی شهر بیرجند و با رعایت آیین نامه 
 معامالت شهرداری تهران مصوب 1355 و قانون اصالح و تسری آن بر مراکز استان ها نسبت به واگذاری امالک خود به شرح ذیل از طریق آگهی مزایده به صورت اجاره برای مدت 
دو سال اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده دعوت می شود حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه 95/10/4 برای دریافت فرم و اسناد شرکت در مزایده به واحد 
امالک شهرداری مرکزی واقع در میدان ابوذر مراجعه فرمایند. زمان برگزاری جلسه مزایده یکشنبه 95/10/5 ساعت 10 صبح می باشد. ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. ارائه مجوزات الزم و پروانه کسب معتبر برای شغل موردنظر الزامی است.

1- یک باب مغازه واقع در میدان امام خمینی )ره( جنب بانک ملت  مبلغ پایه مزایده: 3/000/000 ریال 2- کیوسک واقع در ابتدای خیابان مدرس سمت راست مبلغ پایه مزایده: 
9/000/000 ریال 3- دفتر تجاری واقع در طبقه اول پاساژ الماس میدان اول مدرس به مساحت 53/60 متر مربع مبلغ پایه مزایده: 3/250/000 ریال 4- دفتر تجاری واقع در طبقه اول 
پاساژ الماس میدان اول مدرس به مساحت 4۸ مترمربع مبلغ پایه مزایده: 3/000/000 ریال 5- دفتر تجاری واقع در طبقه اول پاساژ الماس میدان اول مدرس به مساحت 41/26 مترمربع 
مبلغ پایه مزایده: 2/۷50/000 ریال 6- طبقه فوقانی ساختمان بانک شهر واقع در خیابان مدرس مبلغ پایه مزایده : 10/000/000 ریال 7- کیوسک مطبوعاتی واقع در میدان ابوذر جنب 
واحد کنترل خطوط سازمان اتوبوسرانی مبلغ پایه مزایده : 2/900/000 ریال 8- غرفه تزئینات اتومبیل داخل فضای پایانه مسافربری بیرجند مبلغ پایه مزایده: 2/500/000 ریال 9- غرفه 
شماره 15/2 واقع در پایانه مسافربری )سوغات، خواربار و خشکبار( مبلغ پایه مزایده: ۷/000/000 ریال 10- غرفه تعویض روغن پایانه مسافربری بیرجند مبلغ پایه مزایده: 5/000/000 ریال 
11- غرفه شماره 11 پایانه مسافربری )امور بانکی( مبلغ پایه مزایده: 12/000/000 ریال 12- غرفه صافکاری پایانه مسافربری مبلغ پایه مزایده: 2/450/000 ریال 13- غرفه صافکاری پایانه 

مسافربری مبلغ پایه مزایده: 4/500/000 ریال                                                                                                              شهرداری بیرجند

مزایـده )مرحله اول(

آگهي مزایده 

عمومي امالک مازاد 

بانک کشاورزی

شرح در صفحه آخر

جناب آقای مهندس سنجری
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 

درگذشت ناگهانی برادرخانم گرامی تان

 شادروان احمد نارمنجی
 را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از ایزد منان 

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

شرکت سازه های فلزی طاق بیست )صباغ(

جناب سرهنگ حسن حمیدیان فر  
انتصـاب بجــــا و شایستـــه جنــابعالــی را بـه عنـــوان 

مدیر عامل شرکت فروشگاههای زنجیره ای اتکا
که نشان از درایـت  و توانمنـدی شمـا می باشد، تبریـک عرض  

نموده و از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون و پایداری شما بزرگوار را خواستاریم.

مدیریت و کارکنـان فروشگاههـای اتکا خراسـان جنوبی
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 کاهش 2۰۰ هزارتومانی قیمت  زعفران

عصر اعتبار- عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه سرمازدگی تاثیری 
بر میزان تولید طالی سرخ نداشته است، گفت: قیمت زعفران در یک 
هفته اخیر ۲۰۰ هزارتومان ارزان شده است.

سرمقاله

دالیل افزایش هزینه های بیمه ها

ایران  سالمت  بیمه  مدیره  هیأت  عضو  برزگر  بهمن  اعتبار-  عصر 
منابع  زیرا  دهد  کاهش  را  هزینه ها  نمی تواند  بیمه ها  گفت:تجمیع 
تحول  طرح  در  نمی شود،  خلق  جدیدی 
سالمت منابع را به جای قرار دادن در اختیار 
گفت:  دادیم.وی  بهداشت  وزارت  به  بیمه ها 
طرح تحول سالمت هفت، هشت موضوع را 
تحت پوشش قرار داد که می توان آن را در دو 
سه دسته تقسیم بندی کرد؛ پوشش بیمه سالمت همگانی که نزدیک 
ارزش های  کتاب  اجرای  داد،  قرار  پوشش  تحت  را  نفر  میلیون   1۰
نسبی و پذیرفتن خدمات جدید بود مثال پرداخت ده درصد روستایی 
موارد سبب شد هزینه های  این  داد، مجموع  تغییر  به سه درصد  را 
یابد. افزایش  برابر  سه  به  نزدیک   95 سال  تا   9۲ سال  از  بیمه ها 

زمان پرداخت معوقات فرهنگیان 
به طور دقیق مشخص نیست

پرداخت  گفت:مراحل  پرورش  و  آموزش  وزیر  آشتیانی  مهر-دانش 
اما صددرصد  شده  انجام  فرهنگیان  معوقات 
بود  خواهد  کی  زمان  این  بگویم  توانم  نمی 
شود. می  پرداخت  معوقات  زودی  به  اما 

وی بیان کرد: برنامه ریزی هایی انجام داده 
ایم که البته در کوتاه مدت جواب نمی دهد 
را  پرورش  و  آموزش  کنیم سرانه های  دراز مدت سعی می  در  اما 
آنجا  که  چرا  بگذاریم،  مدرسه  در  را  تمرکز  بیشتر  و  دهیم  افزایش 
جایگاه اصلی است تا اتفاقات خوب رخ دهد.وی گفت: انشااهلل مراحل 
آن در حال انجام است و نمی خواهم صددرصد بگویم چه زمانی، اما 
به زودی معوقات بازنشستگان و حق التدریسی ها پرداخت می شود.

بنزین گران نمی شود

جام جم-نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از پیش بینی 5۰ میلیارد 
دالر فاینانس در بودجه سال آینده گفت: بنزین در سال آینده گران 
نمی شود.وی گفت: آنچه که در الیحه بودجه 
ذکر شده است اختصاص پنج واحد درصد از 
افزایش قیمت حامل های انرژی است که پیش 
از این حادث شده و قیمت بنزین به 1۰۰۰تومان 
فعلی رسیده است و سال گذشته نیز این بند در 
بودجه وجودداشت و هیچ افزایش قیمتی در حامل های انرژی ایجاد نشد.

وی با اشاره به پیش بینی افزایش 1۰ درصدی حقوق و دستمزد در 
سال آینده گفت: میزان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم است، لذا 
پیش بینی نرخ تورم برای سال آینده ۷.۸ درصد است که میزان افزایش 
پیش بینی شده برای حقوق کارکنان دولت اندکی بیش از نرخ تورم است.

راهور  پلیس  گواهینامه  مرکز صدور  رییس   جام جم- 
ناجا اعالم کرد: آزمون گواهینامه رانندگی به زودی مانند 
در  تقلب  امکان  و  و مکانیزه می شود  متمرکز  کنکور، 
آن به حداقل می رسد.سرهنگ هویدا تزار گفت: تغییر 
شیوه آزمون گواهینامه ها در دست کارشناسی است تا 
آزمون ها به صورت مکانیزه و همچنین در محلی خارج 
به  اینکه  به  اشاره  با  شوند.وی  برگزار  ها  آموزشگاه  از 
زودی بررسی این طرح نهایی و در آینده نزدیک اجرایی 
خواهد شد، توضیح داد: به این ترتیب محل آموزش از 

محل آزمون ها جدا می شوند بدین شکل که متقاضی 
به آموزشگاه مراجعه می کند و فقط در آموزشگاه آموزش 
گواهی  و صدور  آموزشی  دوره  از طی  پس  و  می بیند 
با آموزشگاه قطع و آزمون ها به  ارتباط هنرجو  آموزش، 
از  غیر  دیگری  محل  در  وب  تحت  و  مکانیزه  صورت 
آموزشگاه برگزار می شوند.رییس مرکز صدور گواهینامه 
با بیان این که آزمون های  پلیس راهور ناجا همچنین 
دریافت گواهینامه رانندگی سخت تر می شوند، گفت: در 
این حالت امکان تقلب به حداقل ممکن می رسد. البته 

انجام  کافی  مطالعه  و  باشد  داشته  آمادگی  کسی  اگر 
از کتاب  تمام سواالت  باشد چرا که  نگران  نباید  دهد، 
کرد:  تصریح  تزار  اند.سرهنگ  شده  طراحی  نامه  آیین 
با مکانیزه شدن آزمون ها دیگر نیروی انسانی در نتیجه 
آزمون دخل و تصرفی ندارد و سیستم، قبولی یا مردودی 
سیستم  هر  ترتیب  بدین  و  می کند  اعالم  را  متقاضی 
رندوم  صورت  به  متفاوتی  سواالت  متقاضی  هر  برای 
پاسخگویی  برای  متقاضی ۲۰ دقیقه  و  تولید می کند 

سواالت، زمان خواهد داشت.

آزمون گواهینامه رانندگی سخت تر می شود 

بندپی  محسنی  انوشیروان  اعتبار-  عصر 
در  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رییس 
سود  با  قرض الحسنه  وام   1۲۰۰ جاری  سال 
استان ها  بهزیستی  کارکنان  به  درصد   ۴
گذشته  سال  از  کرد:  اظهار  می شودوی  ارائه 
سازمان  پرسنل  رفاهیات  میزان  تاکنون 
در  که  است  یافته  افزایش  برابر  دو  بهزیستی 
سازان  آتیه  بیمه  با  نامه ای  تفاهم  میان،  این 
تکمیلی  بیمه  دادن  قرار  پوشش  تحت  برای 

کارکنان بهزیستی وتامین هزینه درمان آن ها 
نگاه  با  کرد:  است.وی خاطرنشان  منعقد شده 
بهزیستی  به سازمان  وامید  تدبیر  دولت  خوب 
بهزیستی  کارکنان  حقوق  افزایش  موضوع 
دارد. قرار  مجلس  و  دولت  کار  دستور  در 

همواره  بهزیستی  کارکنان  کرد:  تصریح  وی 
با معلولین جسمی، حرکتی، ذهنی و روانی در 
ارتباط  هستند و شرایط کاری آن ها سخت است 
و در حال حاضر میزان حقوق و مزایای آن ها 

نسبت به سایز شغل های دولتی منصفانه نیست.
 35 حق  بهزیستی  درسازمان  افزود:  وی 
حتی  و  کارکنان  شغل   العاده  فوق  درصد 
است. شده  پرداخت  معین  کار  نیروهای 

وی تامین مسکن معلوالن را مهم ترین مشکل 
جامعه معلوالن دانست و گفت: ۴6 هزار مسکن 
معلوالن در حال احداث است که در این میان، 
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 15۰ میلیون 
و  ریال  میلیون   1۰۰ بهزیستی  سازمان  ریال، 

خیرین مسکن ساز نیز 5۰ میلیون ریال برای 
احداث مسکن معلوالن کمک رسانی می کنند.

محسنی  بندپی تصریح کرد: برای خانواده های 
قانون  در  هستند،  معلول  دو  دارای  که 
تسهیالت  میزان  کشور  توسعه  ششم  برنامه 
می کند. پیدا  افزایش  ریال  میلیون   ۲۰۰

وی اضافه کرد: ساالنه 3۰ هزار کودک معلول در 
کشور متولد می شوند که با اجرای طرح غربالگری 
ژنتیک از تولد نوزادان معلول جلوگیری می شود.

محدودیتی برای نام نویسی مسکن معلوالن وجود ندارد

تقوای رانندگی

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( تقوایی که در آن احترام به 

حقوق دیگران هم باشد، احترام به قانون هم باشد، 
توجه و احترام به همین ظرفیت ها و بضاعت ها 
و امکانات اندک جامعه شهری و جامعه ترافیکی 
ام که بخشی  تأکید کرده  بارها  باشد.  من  هم  
و  ساخت  ما،  هستی  برای  مرگ  جاده  نیرنگ  از 
پرداخته دست های خود ماست، وقتی دقت نمی 
از  وقتی  گذاریم،  نمی  احترام  قوانین  به  کنیم، 
سرعت مطمئنه تخطی می کنیم، و در یک کالم، 
وقتی پشت فرمان خودرو همه کار می کنیم  و 
فقط رانندگی نمی کنیم؛ اگر در پیست یکصدهزار 
نفری مسابقات فرمول یک اروپا، آنهم یکه و تنها 
نخواهد  بر  ما  کمین  از  دست  حادثه  باز  برانیم، 
قانون،  مجریان  اهمال  ها،  جاده  داشت..نقص 
مشکالت فنی خودروها، همه و همه را قبول دارم، 
فرهنگ  کنیم،  درست  را  فرهنگمان  بیاییم  اما  
ما  با آنچه در البالی رانندگی هایمان دیده می 
شود، وزنه خیلی سنگینی ندارد که بتوانیم به آن 
بنازیم و فخر بفروشیم، این روزها وقتی در یک 
خیابان که حداکثر سرعت 5۰ کیلومتر بر ساعت 
وقتی   ، زده  معلق  خودرویی  که  بینید  می  است، 
خودروی دیگری از بلوکه های بتنی جدولی باال 
رفته و وارد فضای پشت آن شده، وقتی چنان به 
امکانات و ابنیه شهری و تأسیساتی کوبیده که نه 
از خودش جای سالمی باقی مانده و نه از آن ابنیه 
و تأسیسات، وقتی آمار کشته ها و مجروح های 
تصادفات داخل شهری ما در حال افزایش بی حد 
و مرز است، یک جای کار می لنگد، دنبال مقصر 
نباشید، این خود ما مردم، خود ما رانندگان هستیم 
مجازات  مستوجب  و  مقصر  را  خودمان  باید  که 
بدانیم و برگه های جریمه را روی پیشانی هایمان، 

محکم و بی تعارف، الصاق کنیم.
جای  به  توانیم  می  باشیم،  بهتر  توانیم  می   
نوبه  به  کداممان  هر  کردن،  نگاه  و  ایستادن 
خودمان در اجرای قانون و توجه به آن نقش ایفا 
کنیم. بی قانونی همیشه نتیجه و تاوانی جز تلخی 
زندگی و ایام برای ما نداشته است.  دوستدارش 
با  را  احتراممان  تا  بگذاریم  احترام  او  به  و  باشیم 
خوشی های همه لحظه هایی که به ما هدیه می 
که  هایی  رانندگی  این  با  دارد.  نگه  بیشتر  دهد، 
من می بینم، تا یک دهه دیگر، شهروند سالمی 
در بیرجند پیدا نخواهید کرد، حداقل برای نجات 
خودمان، از همین حاال و از خودمان شروع کنیم. 

  ) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره۰93۰۴9۴3۸31 ارسال فرمایید (

تا پایان سال هیچ خبری از افزایش 
قیمت خودرو  نیست 

قیمت  افزایش  رقابت  شورای  رئیس  شیوا  رضا 
خودرو را تا اردیبهشت سال بعد منتفی دانسته و 
اذعان داشت:افزایش قیمت خودرو به مولفه های 
دیگری جز افزایش قیمت دالر بستگی دارد یا خیر.

جزییات شرایط اضافه شدن 
خدمت سربازی فرهنگیان

اداری  امور  مدیرکل  جام جم-سیدحسن حسینی 
شدن  اضافه  شرایط  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
فرهنگیان  سربازی  وظیفه  خدمت  سال  دو 
کرد. تشریح  را  آنها  کارگزینی  حکم  به  مرد 
وی اظهار داشت: یکی از شروط برای کسی که 
مثال  عنوان  به  شود  بندی  رتبه  شامل  بخواهد 
برای رتبه عالی ۲۴ سال سنوات، خبره 1۸ سال، 
ارشد 1۲ سال و مقدماتی 6 سال سابقه نیاز دارد.

شرایط نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان 
دانشگاه آزاد اعالم شد

جام جم-صامت مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه 
درخواست  ثبت  آغاز  به  اشاره  با  اسالمی  آزاد 
دانشجویان متقاضی نقل و انتقال و مهمانی ، جزئیات 
و شرایط نقل و انتقال دانشجویان را تشریح کرد.
روز  از  ها  درخواست  ثبت  مهلت  افزود:  وی 
دارد. ادامه  منادا  سامانه  در  دی   5 تا  آذر   ۲۰

جزئیات مصاحبه رشته های نیمه  متمرکز 
کنکور ۹۵ چهارشنبه اعالم می شود

رشته  شدگان  معرفی  مصاحبه  مهر-جزئیات 
شهید  دانشگاههای  متمرکز  نیمه   های 
خمینی)ره(،  امام  دریایی  علوم  مطهری 
های  پردیس  و  پزشکی  علوم  دانشگاه   3
اعالم می شود. فرهنگیان کنکور 95 چهارشنبه 

زمان واریز یارانه نقدی آذر

مربوط  نقدی  یارانه  مرحله  اعتبار-  عصر 
و  هزار   ۴5 نفر  هر  ازاء  به   95 ماه  آذر  به 
مورخ  جمعه  روز   ۲۴:۰۰ ساعت  تومان،   5۰۰
محترم  سرپرستان  حساب  به   1395.۰9.۲6
بود. خواهد  برداشت  قابل  و  واریز  خانوار 

  مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد 
 به پاس احترام شما عزیزان، ورودی سالن تا تاریخ 96/1/15 رایگان و با تخفیف ویژه کلیه منو غذایی می باشد.

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: 32324444 - 09157639200

تاالر پذیرایی درویش 

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی

09158626228- 09158346779 اسحاقی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی 32319263- 09151642377- وسیله کار

تجهیز بتن مهدی
اجاره و فروش کلیه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

  با مجوز رسمی و بیمه مسئولیت

دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالك 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 139560308004000106-1395/08/12هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا محمدی  فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 804 صادره 
زاهدان  به شماره ملی  3621080686 در پرونده کالسه 1395114408004000006 نسبت به ششدانگ یک دربند مغازه به مساحت 57/72 
متر مربع قسمتی از پالک 995 فرعی از 779 فرعی از یک اصلی بخش 5 نهبندان شهر نهبندان واقع در کنار جاده نهبندان- زابل به صورت انتقال 
قهری از آقای علی اکبر محمدی )مالک رسمی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم 
و رسید دریافت نمایند.معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در 
مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق 

مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/6  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/22  حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 139560308004000100-1395/08/12هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی خانم  مریم محمدی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 82 
صادره نهبندان به شماره ملی 5639719011 در پرونده کالسه 1395114408004000016 نسبت به ششدانگ یک دربند مغازه و محوطه متصل  
به مساحت 56/25 متر مربع قسمتی از پالک 995 فرعی از 779 فرعی از یک اصلی بخش 5 نهبندان شهر نهبندان واقع در کنار جاده نهبندان-زابل 
به صورت انتقال قهری از آقای علی اکبر محمدی )مالک رسمی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را 
به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در 
صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به 

صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/6  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/22   حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 

139560308004000109-1395/08/12هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی خانم کبری محمدی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 17430 صادره 
زاهدان به شماره ملی 3620173257 در پرونده کالسه 1395114408004000010 نسبت به ششدانگ یک دربند مغازه و محوطه متصل به 
مساحت 144/8 مترمربع قسمتی از پالک 995 فرعی از 779 فرعی از یک اصلی بخش 5 نهبندان شهر نهبندان واقع در کنار جاده نهبندان- زابل 
به صورت انتقال قهری از آقای علی اکبر محمدی )مالک رسمی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را 
به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در 
صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به 

صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/6  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/22   حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 

139560308004000107-1395/08/12هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا محمدی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 804 صادره زاهدان به شماره ملی 
3621080686 در پرونده کالسه 1395114408004000008نسبت به ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر ساختمان احداثی به مساحت 261/50 مترمربع 
قسمتی از پالک 995 فرعی از 779 فرعی از یک اصلی بخش 5 نهبندان شهر نهبندان واقع در کنار جاده نهبندان- زابل به صورت انتقال قهری از آقای علی اکبر 
محمدی )مالک رسمی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/6  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/22   حسین براتی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان

ایگ
ل ر

نز
ب م
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حو
ت

انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

خرید انواع ضایعات آهن آالت ، کارتن ، 
کاغذ و پالستیک با باالترین قیمت

با ما تماس بگیرید
بیرجند - مدرس 7 - نرسیده به مسجد 

مرتضوی    
  09155624598 - رمضانی

نقاشی ساختمان  پالستیک  
 اکرولیک - روغنی به همراه طراحی دیوار 

با رنگ  09159617909 - تنگلی

آبکش ارزان قیمت   حمل آب  به  تمام 
نقاط استان / حمل آب از ما قیمت
 از شما    09159639415- زارعی 

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کاماًل توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
 و نیسان و کارگر ماهر

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

0 9 1 5 5 6 4 2 9 5 9
 0 9 1 5 9 6 3 4 0 3 8

رحیم آبادی

سقف کاذب ، کناف ایران 
پارکت ، دیوار پوش

 کاغذ دیواری
  09151630741
09155610111

مدرس، بین مدرس 47 و 49 

تزئینات ساختمان رحیمی

 پخش لوازم لوکس بهداشتی 
با قیمت عمده

 به صورت اینترنتی 
در تمام نقاط کشور

 در خدمت شما هستیم

فروشگاه
لوله و اتصاالت

کاظمی
 بین مدرس 35 و 37   
09151638890 /09123024066

@ luxurydevices 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه * 22 آذر 1395 * شماره 3670

احیای دو رشته صنایع دستی در قاین
 

مهر- رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی قاین از احیاء دو رشته پالس بافی و ساخت سازهای سنتی در این شهرستان خبر داد و گفت: این 
شهرستان موفق به دریافت شش نشان ملی صنایع دستی شده است.شاهرخ عباسی اظهارکرد: شهرستان قاین با ۱۰ غرفه در رشته های جاجیم بافی ماشته 

بافی، پخل بافی، سفالگری، پالس بافی ساخت سازهای سنتی و سفال سرامیک و حوله بافی در این نمایشگاه حضور فعال دارد.

گره  اعتبارات بر طرح باروری ابرها در استان خراسان جنوبی / بحث انتقال آب به استان در دولت هشتم مطرح شد/ تأخیر در اجرای طرح، هزینه های انتقال را افزایش داد

در نشست بحران آب عنوان شد:

 بهروزی فر- در صفحه اجتماعی روز گذشته، 
بخش هایی از صحبت های امامی مدیر عامل 
 شرکت آب منطقه ای، هاشمی مقدم مدیر عامل

رو  خندان  شهری،  فاضالب  و  آب  شرکت 
بهره  معاون  محمدزاده  هواشناسی،  کل  مدیر 
برداری شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
را  استان  آب  حوزه  پژوهشگران  از  عباسی  و 
ارائه نمودیم، امروز و در ادامه هم بخش های 
آب  تأمین  امر  متولیان  گفتگوهای  انتهایی 
تان تقدیم  را  آب  بحران  نشست  در   استان 

 می نماییم.

*هنوز بحران آب را درک نکرده ایم

فاضالب  و  آب  شرکت  برداری  بهره  معاون 
علیرغم  که؛  است  باور  این  بر  هم  روستایی 
هنوز  استان،  در  خشکسالی  ساله   ۱7 تجربه 
درک  شاید  و  باید  که  طور  آن  را  آب  بحران 
نکرده ایم، نه آحاد مردم، نه مدیران باالدستی و 
نه برنامه ریزان کشوری و نه قانون گذاران، چرا 
که در بسیاری از موارد حتی قانون گذاران هم 
 که می توانند گره گشا باشند با کم دقتی های

خود بهانه دست مجریان کار  می دهند. برای 
مثال؛ عمر مفید شبکه های روستایی بر اساس 
استانداردها 2۰-25 سال است حال آن که برخی 
از شبکه های موجود در استان از قبل انقالب 
 تعبیه شده و االن به شدت فرسوده می باشد 
 3۰ از  بیش  ما  شده  سبب  هم  امر  همین  و 
باشیم  شاهد  را  در شبکه  آب  هدررفت  درصد 
و از آن جایی که سرعت فرسودگی شبکه ها از 
شتاب ما برای بازسازی آن ها بیشتر است، هر 
روز این وضع بدتر و تهدیدآمیز تر می شود لذا 
ما سالهاست پیگیر این مسئله ایم که در بودجه 
ای ویژه  اعتباری  ردیف  ملی،  و  استانی   های 

 به بحث اصالح شبکه ها اختصاص یابد چرا که 
برای جبران این مشکل به اعتبارات موجود نمی 
 توان تکیه کرد اما دریغ از توجه قانون گذاران

کوتاهی  همین  که  کشوری،  ریزان  برنامه  و 
هم سبب شده با وجود اعتبارات  کم پشتوانه 
این حوزه ماه ها  پیمانکاران  استانی، مطالبات 
با مشکل  معطل بماند و خدمات دهی ما هم 
مواجه شود. از طرفی اگر آب منطقه ای تالش 
استان  به  ها  دوردست  از  را  آب  که  کند  می 
بیاورد و نگران حفظ و ماندگاری جمعیت در نوار 
مرزی است، باید در اعتبارات ویژه دیده شود. 
 در کنار این ها، اصالح تعرفه ها هم می تواند

سطح خدمات دهی به مردم را بهتر کند.
برای  حاضر  زمان  در  ما  داد:  ادامه  محمدزاده 
استان  در  آبی  منبع  به روستاها 38۰  آبرسانی 
در اختیار داریم که حدود 26۰ تای آن فعال و 
در بقیه هم افت کمی و کیفی آب کاماًل بارز 
. در مجموع حدود ۱5 درصد چاه های   است 
آبرسانی به روستاها، 37 درصد قنات ها و 48 
قابل  غیر  استان  موجود  های  چشمه  درصد 
استفاده می باشند، و نکته قابل تأمل این است 
که پروانه بهره بر داری ما از چاه های استان 
به  متأسفانه  که  است  مکعب  متر  میلیون   32
دلیل افت کیفیت آب در برخی چاه ها فقط 23 
میلیون متر مکعب برداشت آب داریم و اخیراً 
 هم طی مکاتبه ای از آب منطقه ای خواسته ایم 
که برخی از این چاه ها را تحویل گرفته از دور 

بهره برداری خارج نماید.
به گفته او؛ آب و فاضالب روستایی در استان 
بیش از 7 هزار کیلومتر شبکه توزیع و انتقال، 
 ۱3۰ و  ذخیره  مخزن  مکعب  متر  هزار   ۱2۰
در  آب  تمام شده  رقم  که  دارد  مشترک  هزار 
این حوزه بیش از آب و فاضالب شهری است 
نقطه  تا  آب  استحصال  محل  فاصله  که  چرا 
است  بسیار طوالنی  مناطق  برخی  در  تحویل 
ایستگاه پمپاژ پوشش داده می شود با چند   و 

اصاًل  روستاها  به  آبرسانی  جهت  همین  به 
توجیه اقتصادی ندارد اما با همه اینها خود را 
مکلف کرده ایم که در خدمات رسانی به مردم 

هیچ کوتاهی نداشته باشیم.

آب منطقه ای
 در جستجوی آبی با کیفیت

استان،  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
گفت:  و  خواند  را جدی  استان  در  آب  بحران 
کمبود ذاتی آب با وضع اقلیمی منطقه عجین 
شده و ما باید از همین منابع محدود، بهترین 
این  تاریخی  تجربه  که  چرا  ببریم  را  استفاده 
منطقه نشان می دهد ما در گذشته های دور 

را  تری  با کمبودهای جدی  تر  مراحل سخت 
پشت سر گذاشته ایم پس االن هم می توانیم 
با امکانات و زیرساخت هایی که داریم از این 

مرحله بحرانی عبور کنیم.
روی  پیش  انداز  چشم  ترسیم  برای  امامی 
شرکت آب منطقه ای ذکر این نکته را الزم 
اتفاق  مخزن  کسری  وجود  با  که؛  دانست 
میزان  استان،  بحرانی  محدوده   23 در  افتاده 
مصرف ما از آب های تجدید شونده از شرایط 
های  آب  بر  مازاد  یعنی  رفته  باالتر  نرمال 
طرفی  از  ایم.  داشته  مصرف  شونده  تجدید 
نرم استاندارد جهانی 5۰-4۰ درصد است که 
بر اساس اعالم شورای عالی آب ما باید برای 
موجود  شونده  تجدید  های  آب  درصد   75
برنامه ریزی کنیم، با همه این ها به گونه ای 
افق 2۰  ایم که طی یک  برنامه ریزی کرده 
ساله این کسری مخزن را به صفر برسانیم و 
کسری مخزن انباشته در دشت های محدوده 
مکعب  متر  میلیارد   3.5 حدود  که  مطالعاتی 
را جبران کنیم  باشد  در سه دهه گذشته می 
به دلیل حاد  از مناطق که  هر چند در برخی 
بودن وضع نشست زمین را هم داریم اما تمام 
دیده شده  برنامه  که  است  این  بر  مان  سعی 

را محقق نماییم.
را  مدتی  کوتاه  برنامه  البته  االن  داد:  ادامه  او 
کار  جای  همین  تا  که  ایم  کرده  شروع  هم 
داریم  اعتقاد  و  داشته  همراه  به  خوبی  نتایج 
ادامه همین طرح احیاء و تعادل بخشی، تأثیری 
بسیار جدی بر منابع آبی استان خواهد داشت. 
از طرفی  اکنون 8۰ درصد چاه های کشاورزی 
اصلی معادل 2 هزار حلقه را کنتور گذاری کرده 
پایان  تا  باقی مانده هم  ایم و 375 حلقه چاه 
چون  از طرفی   ، شوند  می  کنتورگذاری  سال 
مجوزهای برداشت هم معادل پروانه صادر می 
گردند، گام های بعدی طرح را موفق تر شروع 

خواهیم نمود.
است  این  هم  زمینه  این  در  تأمل  قابل  نکته 
که شاخص ارزیابی ما از میزان مصرف اتفاق 
 افتاده آب تنها نیست بلکه مصرف برق چاه ها 
رقم  نسبت  به  که  بوده  عمل  مالک  هم 
کاهش یافته در میزان برق مصرفی چاه های 
کشاورزی ، ما ۱4۰ میلیون لیتر کاهش مصرف 

آب داشته ایم.
به گفته وی؛ برنامه جامعی که از سال آینده 
ریزی  برنامه  قابل  آب  اعمال  شود  می  آغاز 
است که طی مذاکرات صورت گرفته در بازه 
این  با  که  شود  می  اعمال  ساله  سه  زمانی 
به  ششم  برنامه  در  را  مخزن  کسری  طرح 

صفر خواهیم رساند.

امامی خاطرنشان کرد: از آن جایی که تأمین 
آب شهرها و روستاهای استان با همکاری آب و 
 فاضالب های شهری و روستایی از اولویت های
 اصلی ماست لذا طرحی را در راستای کیفی سازی

آب موجود در دستور کار داریم. با توجه به این 
برداشت  اضافه  از  ناشی  آب  کیفیت  افت  که 
تالش  شده  تجربه  استان  شهرهای  اغلب  در 
با مطالعاتی که در دستور  این است که  بر  ما 
مشخص  را  تری  کیفیت  با  منابع  داریم  کار 
کنیم و یا این که آب شرب با کیفیت شهرها 
نامتعارف  از طریق شیرین سازی آب های  را 
آب  حوزه  دو  اقدام  این  کنار  نماییم.در  تأمین 
و فاضالب شهری و روستایی هم می تواند با 
ارائه برنامه های مدیریت مصرفی خود، میزان 
آب  کیفیت  تا  کنند  کمتر  را  منابع  از  برداشت 

بیش از این کاهش نیابد.

 تفکر کاهش مصرف آب
 ازدهه 80 بر استان حاکم است

حال سؤال اینجاست، با توجه به ۱7 ساله شدن 
عمر خشکسالی در استان خراسان جنوبی، چرا 
مدیران استانی و کشور با تأخیر به این موضوع 
ای  گونه  به  راستا  این  در  آیا  اند؟  کرده  ورود 
اند   شده  توجیه  کشاورزان  ویژه  به  و  مردم  
که وضع استان را درک کنند و در این زمینه 
همکاری داشته باشند؟ و آیا موضوع انتقال آب 
به استان کاماًل  جدی است و مردم می توانند 

به این موضوع امیدوار باشند؟
پاسخ  در  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
است  این  واقعیت  شد؛  متذکر  سؤال  این  به 
کنتورهای  نصب  برای   84 سال  از  ما  که 
آشنایی  برای  حتی  کردیم  ورود  هوشمند 
به  نسبت  خواستیم  آنها  از  کشاورزان  بیشتر 
از  آب  مصرف  برای  الزم  های  تأییدیه  ارائه 

اولین کنتورها  اقدام نمایند و  جهاد کشاورزی 
به  بنا  اما  نمودیم  نصب   85 سال  در  هم  را 
و  شد  تعطیل  جریان  این  ملی  های  سیاست 
ادامه پیدا نکرد و همه تجهیزاتی که برای این 
سال  در  اما  شد  انبار  بود،  شده  تهیه  مسئله 
ملی  های  سیاست  به  بنا  هم  باز  و   92-9۱
نصب کنتورهای هوشمند عماًل در دستور کار 
ما قرار گرفت، لذا می توان گفت تفکر کاهش 
مصرف آب ازدهه 8۰ بر استان حاکم بود اما 

در اجرای برنامه ها فراز و نشیب داشتیم.
با توجه  انتقال آب به استان  ادامه داد:  امامی 
به وضع موجود که آب های تجدید شونده هم 
باشد، صددرصد ضروری  در حال کاهش می 
و جدی است. مطالعات صورت گرفته بر روی 

نیازهای شرب استان تا سال ۱42۰  در کنار 
عواملی همچون رشد جمعیت و توسعه استان، 
که  چرا  سازد،  می  تر  جدی  را  آب  انتقال 
توسعه استان که به رونق کشاورزی، صنعت، 
با  جز  خورده  گره  و...  جمعیت  گردشگری، 
افزایش منابع آبی از طریق انتقال آب مقدور و 

میسر نخواهد بود.
که  ها  خیلی  باور  علیرغم  امامی؛  گفته  به 
زیادی  حواشی  با  عمان  دریای  از  آب  انتقال 
همراه است، انتقال آب از این دریا کم دغدغه 
ترین و اقتصادی ترین راه برای انتقال آب به 
این مسیر هم مورد  باشد، چرا که  استان می 
توافق استان های همسایه است و هم هزینه 

کمتری را بر دولت تحمیل می نماید.
هزینه  موجود،  محاسبات  اساس  بر  طرفی  از 
و  دریا  لب  در  آب  مکعب  متر  هر  استحصال 
تومان   ۱5۰۰ جدید   تکنولوژی  از  استفاده  با 
تا ۱۰  بین 8  استان هم  به  انتقال آن   ، است 
دلیل  به  لذا  دارد،  پی  در  هزینه  تومان   هزار 
گران بودن منابع داخلی، ما به پیشنهاد وزیر به 
دنبال فاینانس خارجی هستیم که هم مقرون 
دوره  طول  که  این  هم  است  تر  صرفه  به 

اجرای طرح را کوتاه تر می سازد.
انتقال  که؛  دارد  تأکید  هم  نکته  این  به  وی 
دولت  در  که  است  مباحثی  از  استان  به  آب 
هشتم مطرح شد، بعد از آن هم در سفر آقای 
احمدی نژاد جدی تر عنوان  گشت و بارها و 
بارها مبدأ انتقال آب تغییر نمود، اما واقع امر 
این است که در جریان انتقال آب به استان به 
جهت تعدد مبدأ های مدنظر، کارون، دوستی، 
در  تأخیرها  این  و  دچار سردرگمی شدیم  و... 
را  طرح  استان،  به  آب  انتقال  طرح  اجرای 
را  انتقال  های  هزینه  و  کرد  زمان  مشمول 
از  آب  انتقال  فعلی  وضع  در  اما  داد  افزایش 
رضوی  خراسان  موافقت  مورد  عمان  دریای 

هم هست و در حقیقت این مسیر یک فرصت 
و  رضوی  خراسان  های  استان  برای  دوسویه 

جنوبی فراهم می کند. 
 93 سال  در  ما  نمود:  عنوان  ادامه  در  او 
اخذ  را  نیرو  وزارت  از  الزم  مجوزهای 
شرق  منطقه  استانداران  سفر  در  و  کردیم 
انجام  که  هایی  پیگیری  و  تهران  به 
خراسان  استان  سه  در  کار  شد  مقرر  دادند، 
و  سیستان  و  جنوبی  خراسان  رضوی، 
و  راستا  همین  در  و  شود  دنبال  بلوچستان 
جنوبی  خراسان  های  استان  کار  ادامه   برای 
و سیستان و بلوچستان هر کدام 28 درصد و 
خراسان رضوی 44 درصد هزینه های اجرای 
را  کار  مشهد  االن  کنند،  می  تأمین  را  پروژه 

انتخاب مشاور برای  شروع کرده و در مرحله 
است،  منطقه  نیازهای  احصاء  مطالعات  ادامه 
روشنی  آینده  طرح  این  اینکه  کالم  خالصه 
همین  به  که  هنگفتی  اعتبارات  پیامد  و  دارد 
علت وارد منطقه می شود، تحوالتی چشمگیر 
در منطقه شرق کشور خواهد بود، البته به جهت 
 مؤثر و مفید بودن این پروژه، سرمایه گذاران 
از  تعدادی  اند،  نموده  آمادگی  اعالم  زیادی 
که  اند  داشته  مراجعه  ما  خود  به  ها  شرکت 
را  همه  شده  محول  مشهد  به  کارها  چون 
جذب  بحث  در  لذا  کردیم،  معرفی  مشهد  به 

سرمایه گذار مشکلی نداریم.

ما هم باروری ابرها
 را تجربه خواهیم کرد

این بود  از سؤال های این نشست  یکی دیگر 
که بخشی از مشکالت موجود و کم بارشی ها 
باران مصنوعی  و  ابرها  باروری  با  توان  می  را 
جبران کرد، اما علیرغم وعده وزیر نیرو و با وجود 
این که خراسان جنوبی در صدر فهرست استان 
های دچار خشکسالی کشور است، سال گذشته 
از فهرست استان هایی که در طرح باروری ابرها 
برای  امسال  شدیم،  حذف  بودند،  شده  دیده 

تحقق این طرح چه برنامه ای دارید؟
گونه  این  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
باوریم  این  بر  ما  که  جایی  آن  از  گفت:  پاسخ 
بارندگی های فصل  تنها۱۰ درصد  افزایش  که 
رونق  مراتع،  نشستن  بار  به  استان،  زمستان 
بهبود  به  کمک  همچنین  و  استان   قنوات 
به  را  عشایری  و  روستایی  خانوارهای  معیشت 
همراه دارد، لذا موضوع باروری ابرها را به طور 
جدی در دستور کار داریم، سال گذشته به دلیل 
نبود اعتبار این طرح در کل کشور اجرا نشد اما 
هدف  های  استان  فهرست  در  ما  امسال  برای 

های گروه  اعتبار،  تأمین  صورت  در  و   هستیم 
خواهند  مستقر  استان  در  آذر  در  طرح  اجرای 
برای  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  امامی  شد. 
ای  برنامه  هم  ژرف  های  آب  به  دسترسی 
های  آب  به  دستیابی  بحث  در  گفت:  دارید، 
شده  آغاز  مطالعاتی  های  طرح  االن  ژرف 
اطالعات  کسب  فقط  آن  اجرای  از  هدف  اما 
باشد می  استان  موجود  وضع  درباره   جامعی 
و چون استحصال آب های ژرف هزینه بر بوده و 
قیمت این آب خیلی باالست بنا نداریم از آن در 

تأمین آب شرب استان استفاده کنیم.
اما اگر همه این طرح ها به خوبی اجرایی شود 
ولی پرت و هدر ر فت آب همچنان ادامه داشته 
باشد، انتقال آب، باروری ابرها و افزایش سطح 

منابع آبی کاری عبث و بیهوده خواهد بود. 
قول  به  هم  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
مساعدآقای وزیر اشاره کرد و عنوان کرد: طبق 
کاهش  برای  ای  ویژه  اعتبارات  قول  همین 
هدررفت آب استان درنظر گرفته شده اما تنها 
اعتبارات  تأمین  این است که  مشکل پیش رو 
پروژه ها به علت کمبود نقدینگی ها از طریق 
که  گیرد  می  صورت  مشارکت  اوراق  عرضه 
پیمانکاران خرد و  پذیرش  توجه و  خیلی مورد 
کوچک نیست، به همین دلیل در تأمین اعتبارات  

و نقدینگی ها با مشکل مواجه هستیم .
و سؤال بعدی این است که؛ آیا برای هدررفت 
از  استفاده  و  شرب  آب  خانه  تصفیه  در  آب 

پساب هر دو تصفیه خانه هم برنامه دارید؟
برای کاهش هدررفت آب  نمود:  تأکید  امامی 
دست  در  تحقیقاتی  پروژه  دو  خانه  تصفیه  در 
صورت  که  اقداماتی  با  چه  اگر  داریم  اقدام 
گرفته هدررفت 6۰ لیتر در ثانیه تصفیه خانه به 
کمتر از 45 لیتر رسیده است اما با اجرای کامل 
پروژه های در دست اقدام، امیدواریم این رقم 

را به صفر برسانیم.
البته با توجه به تأکید شرکت آب و فاضالب 
استان و توجه به این نکته که با اجرای کامل 
پروژه فاضالب در بیرجند حجم پساب تصفیه 
لذا  رسید  خواهد  ثانیه  در  لیتر   4۰۰ به  خانه 
مطالعاتی  های  طرح  آن  جایگزینی  برای 
ویژه ای در دست اقدام است و بنا داریم این 
از چاه های کشاورزی  با چند حلقه  را  پساب 

نماییم. جایگزین 
و خالصه همه صحبت ها این است که ما برای 
آبرسانی و مدیرت مصرف آب در استان برنامه 
فعلی چون  اما در شرایط  داریم  های ویژه ای 
هدف دولت اجرای پروژه های نیمه تمام قبلی 
است، شروع پروژه های جدید مقدور نیست اما 
اگر همین همراهی چند سال اخیر دستگاه ها 
ادامه پیدا کند، مدیریت مصرفی هم به همین 
روال دنبال شود، در زمینه تأمین آب استان چشم 

انداز خوبی را پیش رو داریم.

سیر منفی توسعه در استان

با  عباسی  گفتگوهای  خالل  در  که  ای  نکته 
که؛  است  این  بود،  تأمل  قابل  مهمانان  دیگر 
جنوبی  خراسان  موجود،  آمارهای  اساس  بر 
های   استان  دوم  ردیف  در    9۰ سال  قبل  تا 
توسعه نیافته) بیست و نهمین استان به لحاظ 
توسعه یافتگی( است و بعد از آن متأسفانه به 
داشته  منفی  سیر  و  کرده   سقوط  جدول  قعر 
توسعه،  جهت  به  مناطق  از  خیلی  است.در 
و...  صنعتی  واحدهای  افزایش  جمعیت،  رشد 
خراسان  استان  در  اما  داده  رخ  آب  بحران 
جنوبی هیچ کدام از این موارد را نداریم اما با 
کمبود آب مواجهیم لذا می توان گفت استان 
شرایط خاص  داشتن  علیرغم  جنوبی  خراسان 
با محدودیت های بیشماری هم روبروست که 

می بایست به درستی دیده شود.

انتقال  آب، ضامن ماندگاری جمعیت در مرز 
*بخش پایانی

از مسئوالن محترم دانشگاه علوم پزشکی خواهش 
می کنم به نگهبانان بیمارستان ذها توصیه نمایید 
خوش  مردم  با  ولی  دهند  انجام  را  شان  وظیفه 
برخورد باشند بگذارند به قول آقا مردم فقط درد 

مریض بانی را داشته باشند.
۰9۱5...254

استان  مرکز  از  سفر  وسیله  تنها  تاسف  کمال  با 
اتوبوس است . هواپیما که تاخیر دارد قطار که اصال 
وجود ندارد. شما حساب کنید این مسافران اتوبوس 
۱7 ساعت در مسیر تهران - بیرجند چه عذابی که 
مخصوصا  بیچاره  مسافر  یک  اگر  کشند.  نمی 
سالمندان در اتوبوس به دستشویی نیاز پیدا کند 
ادامه  اتوبوس  باید  کلیومتر  چند  بکند  باید  چه 
طریق دهد تا جایی مناسب برای این منظور پیدا 
 شود. چرا مسئولین اینقدر نسبت به سرنوشت مردم

 بی تفاوت هستند .
یک شهروند
آوای محترم بغل گوش شما باغ هنگ ژاندارمری 
با آن درختان کاج قدیمی سر به فلک کشیده- باغ 
زرشکی دارای قنات، انبوه درختان انار، عناب ، انجیر 
و زرشک که وقتی در تابستان از کوچه های مجاور 
آن عبور می کردیم انگار از جلوی کولر می گذشتیم 
حمام نسترن که به حمام نمره معروف بود ) اولین 
از  و صدا  (تخریب شدند  خراسان  ای  نمره  حمام 

کسی درنیامد حتی میراث فرهنگی!
یک شهروند
روزنامه  خدمت  نباشید  خسته  عرض  و  سالم 
آوا در خصوص حق پارک در خیابان منتظری، 
سالیانه  عوارض  حق  منتظری  خیابان  کسبه  ما 
شهرداری را هم برای ماشین پرداخت می کنیم 
و هم روی پروانه کسب نقدا پرداخت کرده ایم. 
ضمن اینکه اوضاع اقتصادی حال خراب و بازار 
می  شهرداری  اگر  است  ندارد.خواهشمند  رونق 
های  رسانه  از  ابتدا  دهد  انجام  کاری  خواهد 
پیش  در  که  روشی  این  و  دارد  اعالم  رسمی 
کم  کم  خواهند  می   . است  قدیمی  اند  گرفته 
کارها  این  دور  لذا  بیندازند  جا  را  موضوع  یک 

تمام شده و مردم اعتراض خواهند کرد.
9۱5...94۰

سالم می خواستم از مسوولین بپرسم این چه  نوبت 
دهی هست که کلینیک بیمارستان امام رضا)ع( داره 
بایستن  باید وسط محوطه  ...تو هوای سرد مردم 

..اینجوری که آدم سالم مریض میشه ..
9۱5...534

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه مخابرات خراسان جنوبی

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
شما مورخ 95/8/25 در خصوص انحصاری کردن 
اینترنت به استحضار می رساند: در حال حاضر هیچ 
انحصاری وجود نداشته و عالوه بر فعالیت مخابرات، 
چندین شرکت ارایه دهنده اینترنت در استان فعال 
می باشند اگر در برخی نقاط سایر شرکت ها حضور 
ندارند بستگی به تمایل آنها به سرمایه گذاری در 
از سوی  مانعی  و هیچ  باشد  نظر می  مورد  نقطه 
مخابرات برای این امر وجود ندارد در صورت وجود 
مشکل در خطوط اینترنت و افت سرعت از طریق 

تماس با شماره 2۰2۰ موضوع قابل پیگیری است.

جوابیه معاونت اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان

 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
پارک  خصوص  در   95/9/۱6 مورخ  شما  پیام 
 مسجد امام حسین)ع( به استحضار می رساند : 
گشت های پلیس در ساعات مختلف شبانه روز در 
 سطح شهر بیرجند اقدام به پاکسازی تفرجگاه ها
تا  این مهم می طلبد   لذا  پارک ها می کند  و 
و  صحیح  رسانی  اطالع  با   محترم  شهروندان 
به موقع از طریق تلفن ۱۱۰ در خصوص موارد 
پاکسازی محل های  راستای  در  را  پلیس  فوق 

فوق یاری کنند.

جوابیه شرکت گاز استان
 

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/9/7 در خصوص شبکه گاز رسانی در 
 انتهای خیابان اردیبهشت به استحضار می رساند: 
گاز رسانی به تمام منازل محدوده مورد نظر که 
 دارای معابر تثبیت شده و بر و کف مشخص بوده اند 
باقیمانده  منازل  به  گازرسانی  و  پذیرفته  صورت 
پس از تثبیت معابر و تعیین بر و کف توسط مراجع 
های  بندی  اولویت  و  اعتبارات  برابر   ذیصالح 
شهرستان  گاز  اداره  کاری  برنامه  در  موجود 

بیرجند قرار خواهد گرفت. 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139560308004000105-1395/08/12هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای علیرضا محمدی فرزند 

علی اکبر به شماره شناسنامه 804 صادره زاهدان  به شماره ملی  3621080686 در پرونده کالسه 1395114408004000005 نسبت به ششدانگ یک دربند مغازه به مساحت 33/21 متر مربع قسمتی 
از پالک 995 فرعی از 779 فرعی از یک اصلی بخش 5 نهبندان شهر نهبندان واقع در کنار جاده نهبندان- زابل به صورت انتقال قهری از آقای علی اکبر محمدی )مالک رسمی( محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به 
این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است  در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 

اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/6  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/22 حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139560308004000110-1395/08/12هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مهناز محمدی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 18071 صادره زاهدان  به شماره ملی  3620179654 
در پرونده کالسه 1395114408004000011نسبت به ششدانگ یک دربند مغازه و محوطه متصل به مساحت 84/50 متر مربع قسمتی از پالک 995 فرعی از 779 فرعی از یک اصلی بخش 5 نهبندان شهر نهبندان واقع در کنار جاده 
نهبندان- زابل به صورت انتقال قهری از آقای علی اکبر محمدی )مالک رسمی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 

ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/6  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/22  حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139560308004000101-1395/08/12هیئت موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی خانم  مریم محمدی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 82 صادره نهبندان  به 
شماره ملی  5639719011 در پرونده کالسه 1395114408004000015نسبت به ششدانگ یک دربند مغازه و محوطه متصل به مساحت 43/50 متر مربع قسمتی از پالک 995 فرعی از 779 فرعی از یک اصلی بخش 
5 نهبندان شهر نهبندان واقع در کنار جاده نهبندان-زابل به صورت انتقال قهری از آقای علی اکبر محمدی )مالک رسمی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت 
مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/6    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/22 حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139560308004000104-1395/08/12هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا محمدی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 804 صادره زاهدان  به شماره ملی  
3621080686 در پرونده کالسه 1395114408004000004نسبت به ششدانگ یک دربند مغازه به مساحت 38/98 مترمربع قسمتی از پالک 995 فرعی از 779 فرعی از یک اصلی بخش 5 نهبندان شهر نهبندان واقع در کنار جاده 
نهبندان- زابل به صورت انتقال قهری از آقای علی اکبر محمدی )مالک رسمی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند.معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 

را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/6  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/22   حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان
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پرسش هایی در مورد رانندگی خانم ها

ضرب المثل بیرجندیو

خدا ِسرمار ِد خارِده پوشاک َوِمَده: )khoda sermare da khorde pooshak va mede(خدا سرما را به اندازه پوشاک می دهد.

اَفتاو ور زردی، كیونی وجیرقی : )aftaw vazardi, keyvani vajirqi( آفتاب به زردی زد، خدمتكار از خواب بیدار شد.

داستان طنز

و  راهنمائی  افسر 
آقایی  یه  رانندگی، 
سرعت  علت  به  رو 
 غیرمجاز نگه می داره.

افسر: می شه گواهینامه تون رو ببینم؟
راننده: گواهینامه ندارم. بعد از پنجمین تخلفم 

باطلش کردن.
افسر: میشه کارت ماشینتون رو ببینم؟

راننده: این ماشین من نیست! من این ماشینو 
دزدیده ام !!!

افسر: این ماشین دزدیه؟
راننده: آره همینطوره ولی بذار یه کم فكر کنم! 
فكر کنم وقتی داشتم تفنگم رو میزاشتم تویه 

داشبورد کارت ماشین صاحبش رو دیدم!
افسر: یعنی تو داشبورد یه تفنگ هست؟

خانم  باهاش  که  تفنگی  همون  بله.  راننده: 
صاحب ماشین رو کشتم و بعدش هم جنازشو 

گذاشتم تو صندوق عقب.
با شنیدن این حرف افسر سریعاً با مافوقش تماس 
های  ماشین  که  کشه  نمی  طولی  گیره.   می 
پلیس مرد رو محاصره می کنن و سروان برای 

حل این قضیه پیچیده به سمت مرد میاد.
 سروان: ببخشید آقا میشه گواهینامه تون رو ببینم ؟

مرد: بله بفرمائید !!
گواهینامه مرد کامال صحیح بود!

سروان: این ماشین مال کیه؟
مرد: مال خودمه جناب سروان. اینم کارتش!

 اوراق ماشین درست بود و ماشین مال خود مرد بود!
سروان: میشه خیلی آروم داشبورد رو باز کنی تا 

ببینم تفنگی تو اون هست یا نه؟
راننده: البته جناب سروان ولی مطمئن باشین که 

تفنگی اون تو نیست !!
واقعاً هم هیچ تفنگی اون تو نبود !

سروان: میشه صندوق عقب رو بزنین باال. به 
من گفتن که یه جسد اون تویه !!

راننده: ایرادی نداره.
مرد در صندوق عقب رو باز می کنه و صد البته 

که جسدی اون تو نیست !!!
سروان: من که سر در نمیارم. افسری که جلویه 
شما  که  گفت  من  به  گرفته  رو  شما  ماشین 
گواهینامه ندارین، این ماشین رو دزدیدین، تو 
داشبوردتون یه تفنگ دارین و یه جسد هم تو 

صندوق عقبتونه !!!
راننده: عجب ... !!! شرط می بندم که حتماً  به 

شما گفته که من تند هم می رفتم ... !!

یادداشت طنز

باالخره علت درس نخواندن 
دانشجویان کشف شد!

1( در سال 52 جمعه داریم و می دانید که 
این  به  است  استراحت  برای  فقط  ها  جمعه 

ترتیب 313 روز باقی می ماند.
تعطیالت  به  مربوط  روز   50 حداقل   )2
هوا  گرمای  دلیل  به  که  است  تابستانی 
مطالعه ی برای یک فرد نرمال مشكل است 

263 روز باقی می ماند.
3( در هر روز 8 ساعت خواب برای بدن الزم 
است که جمعا 122 روز میشود بنابراین 141 

روز باقی می ماند.
4( اما سالمتی جسم و روح روزانه 1ساعت 
تفریح را می طلبد که جمعا 15 روز میشود 

پس 126 روز باقی می ماند.
5( طبیعتا 2 ساعت در روز برای خوردن غذا 
الزم است که در کل 30 روز میشود پس 96 

روز باقی می ماند.
تبادل  و  گفتگو  برای  روز  در  ساعت   1  )6
که  چرا  است.  الزم  تلفنی  صورت  به  افكار 
 15 خود  این  اجتماعیست  موجودی  انسان 

روز است.پس 81 روز باقی می ماند.
7( روزهای امتحان 35 روز از سال را به خود 
اختصاص میدهند پس 46 روز باقی می ماند.
8( تعطیالت نوروز و اعیاد مختلف دست کم 
باقی  روز   16 پس  هستند  سال  در  روز   30

می ماند.
9( در سال شما 10 روز به بازی می گذرانید 

پس 6روز باقی می ماند.
بیماری طی  به  روز   3 در سال حداقل   )10

میشود پس 3 روز باقی می ماند.
11( سینما رفتن و سایر امور شخصی هم 2 
روز را در بر میگیرد پس 1 روز باقی می ماند.

شماست  تولد  روز  مانده  باقی  روز   1  )12
چگونه می توان در آن روز درس خواند.

نتیجه اخالقی: یک دانشجوی نرمال
 نمی تواند درس بخواند.

نانو فیلتر تصفیه ی آبقاب عکس کاریکاتور حسین كشتکار

پرسش: اگر یک خانوم مشغول رانندگی 
باشد و ناگهان متوجه شود که ترمز خودرو 

اش بریده و نمی گیرد چكار می کند ؟
روی  ای  حادثه  هیچ  اینكه  از  قبل  الف( 
راهی  و  کرده  فرمان سكته  پشت  او  دهد 

دیار باقی می شود.
قاف( سعی می کند یک ایستگاه اتوبوس 
مردم  به  اش  خودرو  زدن  با  و  کند  پیدا 

داخل ایستگاه آن را نگه دارد.
تماس  همسرش  با  حال  همان  در  دال( 

میگیرد و از او کمک می خواهد.
نون( سفره نذر می کند که زنده بماند.

رانندگی  در حین  خانوم  اگر یک  پرسش: 
از بین دو خودروی در حال حرکت  بخواهد 

عبور کند چكار می کند ؟
الف( بعد از از بیخ کندن آینه بغل جفت خودرو 

ها از بینشان عبور می کند.
قاف( اول به خودروی سمت راست می کوبد 
بعد به خودروی سمت چپ سپس با همسرش 

تماس می گیرد.
دال( ابتدا جوری به خودروی سمت راست 
خودروی  به  و  شود  منحرف  او  که  میزند 
سمت چپ برخورد کند سپس از روی دو 

خودرو عبور می کند.

نون( یک بوق می زند و راننده دو خودرو 
سریعًا  است  خانوم  او  شوند  می  متوجه  تا 

به او راه می دهند که برود.
پشت  در  خانوم  یک  زمانیكه  پرسش: 
با  اش  خودرو  و  نشسته  خودرو  فرمان 
حرکت  در  کیلومتر   20 از  بیش  سرعتی 

است این به چه معناست ؟
پدال  روی  خانم  کفش  پاشنه  یعنی  الف( 

گاز گیر کرده است.
و  گرفته  تماس  همسرش  با  یعنی  قاف( 
فهمیده که او با یک خانوم ناشناس در محل 

کارش مشغول صحبت است.
دال( یعنی یادش آمده که بچه اش را داخل 

ماشین لباسشویی جا گذاشته.
نون( یعنی پشت فرمان خوابش برده.

وقتی  راننده  خانوم  یک  معمواًل  پرسش: 
خودرو اش پنچر می شود چكار می کند ؟

الف( ابتدا سعی می کند با پف آن را باد کند و 
سپس با چسب زخم محل سوراخ را بپوشاند.

قاف( تا اولین آپاراتی با پنچری راه می رود تا 
پدر الستیک و تیوپ و رینگ در بیاید.

دال( به آتش نشانی زنگ می زند.
نون( ماشین را وسط خیابان رها می کند و با 

همسرش تماس می گیرد.

پرسش: خانوم های راننده به کدام قسمت 
خودرو بیش از بقیه عالقه مند می باشند ؟

رانندگی  هنگام  در  اگر  ها؛ چون  آینه  الف( 
کوچكترین خدشه ای در میكاپ آن ها بوجود 

آید آن ها را آگاه می کند.
های  آهنگ  چون  دی؛  سی  پخش  قاف( 

هنگام  در  را  ها  آن  استرس  آن  مالیم 
رانندگی کاهش می دهد.

دال( برف پاک کن؛ چون خودش شیشه را 
تمیز می کند و نیازی نیست که برای تمیز 
کردن شیشه هم با همسرشان تماس بگیرند.

نون( داشبور؛ چون رژ لب، پنكک، موچین، 
ریمل، کرم سفید کننده، مداد چشم، بیگودی 

و کلی چیزهای دیگر داخل آن جا می شود.
از  راننده  خانوم  هنگامی که یک  پرسش: 

داخل آینه مشاهده کند که یک آمبوالنس در 
پشت سرش در حرکت است چكار می کند ؟

گذارد  می  را  پایش  و  شود  می  هول  الف( 
روی ترمز و آمبوالنس هم از عقب به شدت با 

خودرو او برخورد می کند.
خودرو  کنترل  و  کشد  می  جیغ  قاف( 
با  برخورد  از  بعد  و  شده  خارج  دستش  از 
خودروهای دیگر به داخل جوی آب می افتد 

و بعد با همسرش تماس می گیرد.
وسط  را  آمبوالنس  و  خودش  خودرو  دال( 
خیابان متوقف می کند تا بتواند بیمار داخل 
دارو  یكسری  و  کند  ویزیت  را  آمبوالنس 
گیاهی و دارو دوای خانگی برایش تجویزکند 
و یا نهایتاً بشیند برای بیمار گریه کند و بعد 

برای اقدس خانم تعریف کند.
نون( در حال حرکت فرمان را ول می کند و 
برای بهبودی بیمار داخل آمبوالنس دست به 

دعا بر می دارد.
پرسش: اگر یک خانوم راننده بخواهد خودرو 
اش را بین دو خودروی پارک شده پارک نماید 

) پارک دوبل ( چكار می کند ؟
الف( پس از شكستن چراغ عقب خودروی 
جلویی و چراغ جلوی خودروی عقبی بوسیله 

سپر ماشینش، با همسرش تماس می گیرد.

قاف( آنقدر منتظر می ماند تا راننده یكی از دو 
خودرو بیاید و ماشینش را بردارد.

دهد  می  فحش  ماشین  مخترع  به  دال( 
اختراع نكرد که  را طوری  که چرا ماشین 
از بغل هم راه برود تا بشود با آن بین دو 

خودرو به راحتی پارک کرد.
نون( از یک عابر مذکر می خواهد که خودرو 

را برایش پارک کند.
پرسش: شما بعنوان یک مرد اگر خانومتان 
گواهینامه رانندگی اش را بگیرد و بخواهد که 
با خودروی شما رانندگی کند چكار می کنید؟

الف( وقتی که او سوار خودرو می شود گوشی 
موبایلتان را خاموش می کنید.

موبایلتان  برای همیشه گوشی  کاًل  قاف( 
را خاموش می کنید.

دال( اصال گوشی و سیم کارتتان را با هم 
میبرید می فروشید.

خودروتان  و  کارت  سیم  و  گوشی  نون( 
خانوم  هم  بعد  و  فروشید  می  یكجا  را 

محترمتان را طالق می دهید.
 تذكر: از خانوم های محترمه تقاضا دارم پس 
از خواندن این مطلب هیچگونه موضع خصمانه 
ای در قبال بنده اتخاذ نفرمایند زیرا منظور من 

به هیچ عنوان خانومهای کشور خودمان نبود.
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چگونه اجسام سنگین را بلند 
کنیم تا کمردرد نگیریم ؟
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آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی بیرجند
در اجرای مقررات ماده 14 قانون ثبت و ماده 61 آیین نامه  قانون مذکور تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در 

بخشهای 1-2-3-4-6-7-8 - 13 این حوزه ثبتی به شرح زیر منتشر می گردد: 
بخش1 بیرجند : 1-ششدانگ یک باب منزل پالک 314 فرعی از 4157-اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان 
صمدی مورد تقاضای کنیز رضا خراسانی   2- ششدانگ یک قطعه زمین که با منزل پالک 3579-اصلی بخش یک 
تشکیل یک باب منزل را می دهد پالک 4883-اصلی بخش یک بیرجند روبروی مدرسه فرزان مورد تقاضای فاطمه 
انارکی بخش 2 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  پالک 210 فرعی از 44-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در دشت رکات مورد تقاضای مریم مومنی 2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 211 فرعی از 44-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در دشت رکات مورد تقاضای کنیز مومنی 3- ششدانگ یک قطعه زمین  پالک 212 فرعی از 
44- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت رکات مورد تقاضای علی مومنی 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  پالک 
884 فرعی از 46-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه حسین آباد سادات مورد تقاضای غالمحسین چهکندی نژاد 5- 
ششدانگ یک باب باغ منزل پالک 1909 فرعی از 124-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای سید 
محمد علی سیادی 6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  دیمه زار پالک 1917 فرعی از 124-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای رجب علی وداد 7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  دیمه زار پالک 1918 فرعی 
از 124-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای رجب علی وداد در تاریخ 95/10/15 8- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  پالک 3 فرعی از 143-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چشمه باال  مورد تقاضای احمد 
کیوان زاده 9- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  پالک 4 فرعی از 143- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چشمه 
باال مورد تقاضای احمد کیوان زاده 10- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  پالک 5 فرعی از 143- اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه چشمه باال مورد تقاضای احمد کیوان زاده 11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  مثلثی پالک 6 فرعی 
از 143-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چشمه باال مورد تقاضای احمد کیوان زاده در تاریخ 95/10/16 13- 
ششدانگ چند باب اتاق و ایوان پالک 19 فرعی از 213-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دزگ پایین مورد سحر 
رخشانی مقدم نسبت به 0/891 سهم و سپهر رخشانی مقدم نسبت به 1/782 سهم و پریسا رخشانی مقدم نسبت به 
1/815 سهم و رضا رخشانی مقدم نسبت به 3/63 سهم و فریبا رخشانی مقدم 1/815 سهم و محمد کامیار رخشانی مقدم 
3/63 سهم و علیرضا رخشانی مقدم فرزند رخشان نسبت به 1/815 سهم و محمد همایون رخشانی مقدم 1/452 سهم 
و فرشته رخشانی مقدم نسبت به 0/726 سهم و زهرا رخشانی مقدم فرزند محمد حسن نسبت به2/194 سهم و عباسعلی 
رخشانی مقدم نسبت به 4/356 سهم عبدالرضا رخشانی مقدم نسبت به 4/356 سهم و علیرضا رخشانی مقدم فرزند 
حسین نسبت به 5/494 سهم و فاطمه رخشانی مقدم نسبت به 2/722 سهم و زهرا رخشانی مقدم فرزند حسین  نسبت 
به 2/722 سهم از 99 سهم ششدانگ به استثناء یک هشتم بهاء عین ملک 14-ششدانگ یکقطعه باغ  پالک 48 فرعی 
از 213-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دزگ پایین مورد تقاضای پریسا رخشانی مقدم نسبت به 79/181 سهم و 
رضا رخشانی مقدم نسبت به 158/363 سهم و فریبا رخشانی مقدم نسبت به 79/181 سهم و محمد کامیار رخشانی 
مقدم نسبت به 158/363 سهم و علیرضا رخشانی مقدم فرزند رخشان  نسبت به 79/181 سهم و محمد همایون رخشانی 
مقدم نسبت به 63/345 سهم و فرشته رخشانی مقدم نسبت به 31/672 سهم و زهرا رخشانی مقدم فرزند محمد حسن 
نسبت به 95/017 سهم عباسعلی رخشانی مقدم نسبت به 190/035 سهم و عبدالرضا رخشانی مقدم نسبت به 190/035 
سهم و علیرضا رخشانی مقدم فرزند حسین نسبت به 239/704 سهم و فاطمه رخشانی مقدم نسبت به 118/772 سهم 
و زهرا رخشانی مقدم فرزند حسین نسبت به 118/772 سهم و سحر رخشانی مقدم نسبت به 38/871 سهم و سپهر 
رخشانی مقدم نسبت به 77/742 سهم از 4319 سهم ششدانگ 15-ششدانگ یک قطعه باغ پالک 50 فرعی از 213-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دزگ پایین  مورد تقاضای پریسا رخشانی مقدم نسبت به 10/486 سهم و رضا 
رخشانی مقدم نسبت به 20/973 سهم و فریبا رخشانی مقدم نسبت به 10/486 سهم و محمد کامیار رخشانی مقدم 
نسبت به 20/973 سهم و  علیرضا رخشانی مقدم فرزند رخشان نسبت به 10/486 سهم و محمد همایون رخشانی مقدم  
نسبت به 8/389 سهم و فرشته رخشانی مقدم نسبت به 4/194 سهم و زهرا رخشانی مقدم فرزند محمد حسن نسبت 
به 12/583 سهم عباسعلی رخشانی مقدم نسبت به 25/167 سهم و عبدالرضا رخشانی مقدم نسبت به 25/167 سهم و 
علیرضا رخشانی مقدم  فرزند حسین نسبت به 31/745 سهم و فاطمه رخشانی مقدم نسبت به 15/729 سهم و زهرا 
رخشانی مقدم فرزند حسین نسبت به 15/729 سهم و سحر رخشانی مقدم نسبت به 5/148 سهم و سپهر رخشانی مقدم 
نسبت به 10/296 سهم از 572 سهم ششدانگ درتاریخ 95/10/18  16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  دیمه زار 
پالک 92 فرعی از 344-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته نایب مورد تقاضای حجی مهدی نایبی نسبت به یک 
دانگ و محمد حسین نایبی نسبت به 4 دانگ و رجب نایبی نسبت به یک دانگ از ششدانگ  17- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی  پالک 2667 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بجد مورد تقاضای ماه بیگم غالمی بجد 
18- دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک یک فرعی از 535-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در مزرعه تگ سنجدوک مورد تقاضای جواد بهدانی 19- دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
پالک 2 فرعی از 535-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه تگ سنجدوک مورد تقاضای جواد بهدانی 20- دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر پالک 3 فرعی از 535-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه تگ 
سنجدوک مورد تقاضای جواد بهدانی 21- دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر پالک 4 فرعی از 
535-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه تگ سنجدوک مورد تقاضای جواد بهدانی 22- دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر اتاق پالک 5 فرعی از 535-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه تگ 
سنجدوک مورد تقاضای جواد بهدانی 23- دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 6 فرعی از 535-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه تگ سنجدوک مورد تقاضای جواد بهدانی  درتاریخ 95/10/19 24- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی  پالک 91 فرعی از 860-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه زاریز بیجار مورد تقاضای حمید رضا 
رخشانی فرد 25- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  پالک 92 فرعی از 860-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 
زاریز بیجار مورد تقاضای حمید رضا رخشانی فرد 26- ششدانگ یک قطعه زمین مشجر پالک 1659 فرعی از 1159-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دهن آب مود مورد تقاضای جواد شاهزهی درتاریخ 95/10/20 27- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی  دیمه زار پالک 222 فرعی از 1334-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه تخچر آباد مورد تقاضای 
غالمرضا احمدی 28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 1529 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای زین العابدین مهرجو 29- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  پالک 
1537 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای فاطمه پرویز 30- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی مشجر پالک 1538 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای سیده 
مریم دستی گردی 31- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  مشجر پالک 1539 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای سید حسن دستی گردی 32- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  پالک 1540 
فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای مریم اشرفی پور 95/10/21 33- ششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعی  مشجر دیمه زار پالک 511 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی 
مورد تقاضای محمد غریبی 34- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 512 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای فرح رجائی 35- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 
311 فرعی از 1339-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه شکم برآباد مورد تقاضای زهرا شکرویی 36- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی  پالک 312 فرعی از 1339-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه شکم برآباد مورد تقاضای زهرا 
شکرویی 95/10/22 37- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان گاوداری  پالک 211 فرعی از 1342-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه مهیاباد مورد تقاضای ابوالفضل میابادی 38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
پالک 142 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای محمد غریبی 95/10/23 39- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  مشجر پالک 115 فرعی از 1667-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دشت فوداج 
مورد تقاضای محمد علی محمد پور 40- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  پالک 364 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی دهنه کر حاجی آباد مورد تقاضای حبیب اله مسگرانی 41- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  
پالک 365 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دهنه کر حاجی آباد مورد تقاضای حبیب اله مسگرانی 
42- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  دیمه زار پالک 366 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
حاشیه رودخانه دهنه کر مورد تقاضای حسن امین پور 43- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  دیمه زار پالک 367 
فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مجاورت رود دهنه کر مورد تقاضای حسن امین پور  95/10/25  44- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  مشجر پالک 2 فرعی از 2189- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه گاوسنجان 
مورد تقاضای علی اکبر مزگی نژاد 45- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 3 فرعی از 2189-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه گاوسنجان مورد تقاضای علی اکبر مزگی نژاد 46- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 4 فرعی از 
2189-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه گاوسنجان مورد تقاضای علی اکبر مزگی نژاد 47- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 5 فرعی از 2189-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه گاوسنجان مورد تقاضای علی اکبر مزگی 
نژاد 48- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  پالک 6 فرعی از 2189-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه گاوسنجان 
مورد تقاضای علی اکبر مزگی نژاد 49- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  مشجر مشتمل بر استخر پالک 7 فرعی از 
2189-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه گاوسنجان مورد تقاضای علی اکبر مزگی نژاد 95/10/26 50- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2435-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مجاورت روستای نوکند مورد تقاضای 
حسین نوکندی 51- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  بند سار دیمه زار پالک 2439-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مجاورت روستای بوشاد و کالته درویش مورد تقاضای محمد رمضانی 52- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  بند سار 
و دیمه زار پالک 2440-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مجاورت بوشاد و کالته درویش مورد تقاضای محمد رمضانی 
53- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند سار پالک 2441-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مجاورت بوشاد و کالته 
درویش مورد تقاضای محمد رمضانی در تاریخ 95/10/27   بخش 3 بیرجند : 1- ششدانگ یک قطعه بند پالک یک 
فرعی از67-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خوسف مورد تقاضای محمد علی افسری 2- ششدانگ یک قطعه بند 
پالک 2 فرعی از67-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خوسف مورد تقاضای محمد علی افسری 3- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی مشجر  پالک 162 فرعی از130-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی رچ مورد تقاضای غالمرضا 
حسن زاده 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2759 فرعی از172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
سیوجان مورد تقاضای سیده زهرا محمود آبادی در تاریخ 95/10/28 5- ششدانگ یک قطعه باغ منزل پالک 1576 
فرعی از222-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی تقاب مورد تقاضای حسن افکشتی 6- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک 147 فرعی از938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی دشت زینی مورد تقاضای محمد حاجی آبادی 
7- ششدانگ یک قطعه باغ منزل پالک 148 فرعی از938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه زینی مورد تقاضای 
حسین دهقانی 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر  پالک 149 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی چاه زینی مورد تقاضای مظفر آریانفر 9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر  پالک 150 فرعی از 938-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سر چاه زینی مورد تقاضای علیرضا چاحوضی در تاریخ 95/10/29 10- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی مشجر  پالک 37 فرعی از1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای 
علی زراعتگر 11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر  پالک 38 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی گودال شن مورد تقاضای محمد زراعتگر 12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر  پالک 39 فرعی از1019-
اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای محمد حسن زراعتگر 13- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی  پالک 40 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی دشت رکات  مورد تقاضای محمد سنائی 
14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 41 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی دشت رکات 
مورد تقاضای محمد سنائی 15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 42 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی سر چاه محمدی مورد تقاضای رقیه شبانپور 16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند سار پالک 
1109-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی مجاورت جنوبی مزرعه کالته رود مورد تقاضای محمد رضا علیزاده در تاریخ 
95/10/30  بخش 4 بیرجند:   1- ششدانگ یکقطعه باغ پالک 377 فرعی از312-اصلی بخش4  بیرجند واقع در اراضی 
حسن آباد میان مورد تقاضای علی اکبر پیراسته 2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 378 فرعی از312-
اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی حسن آباد میان مورد تقاضای علی اکبر پیراسته 3- ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر تاسیسات مرغداری پالک 61 فرعی از440-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی چشمه میرزا خان مورد 
تقاضای محمد بیابانگرد 95/11/2 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 823-اصلی بخش 4 بیرجند واقع 
در اراضی روبروی مزرعه کریم آباد مورد تقاضای کنیز رضا روستایی 5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر  مشتمل 
بر ساختمان پالک 824-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی روبروی مزرعه کریم آباد مورد تقاضای کنیز رضا روستایی 
6- 3/5 سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 825-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی 
مجاورت جنوب شرقی تگ گشنگی مورد تقاضای آناهیتا کمال زاده 7-3/5 سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 826-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی مجاورت جنوب شرقی تگ گشنگی مورد تقاضای آناهیتا 
کمال زاده 8- 3/5 سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 827-اصلی بخش 4 بیرجند واقع 
در اراضی مجاورت جنوب شرقی تگ گشنگی مورد تقاضای آناهیتا کمال زاده در تاریخ 95/11/3  بخش 6 بیرجند :  
1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 770 فرعی از 34-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه نوده مورد 
تقاضای موقوفه حاجی میرمعصوم خان به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه  2- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 771 فرعی از 34-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه نوده مورد تقاضای موقوفه حاجی 
میرمعصوم خان به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 487 
فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره 
اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 488 فرعی از 38-اصلی بخش 6 
بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه مصیب به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 
5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 489 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد 

تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 6- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک 490 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه طاقه نوده 
کهنک به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 491 فرعی از 
38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف 
و امورخیریه شهرستان سربیشه 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 492 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند 
واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه مصیب به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 9- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 493 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد 
تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه  شهرستان سربیشه 10- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک 494 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه مصیب به 
تصدی اداره اوقاف وامورخیریه  شهرستان سربیشه 11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 495 فرعی از 38-اصلی 
بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه  
شهرستان سربیشه 12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 496 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی 
مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه مصیب به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سربیشه 13- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 497 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه 
بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 498 
فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه خدابخش به تصدی اداره اوقاف و 
امورخیریه  شهرستان سربیشه 15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 499 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند 
واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان سربیشه 
16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 500 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک 
مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 17- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 501 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه مصیب  
بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه  شهرستان سربیشه 18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 502 فرعی از 38-
اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه طاقه نوده وکهنک به تصدی اداره اوقاف و 
امورخیریه  شهرستان سربیشه 19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 503 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند 
واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان 
سربیشه  در تاریخ 95/11/4 20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 504 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند 
واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان 
سربیشه 21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 505 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه 
کهنک مورد تقاضای موقوفه مصیب به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 22- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک 506 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه مصیب به 
تصدی اداره اوقاف وامورخیریه  شهرستان سربیشه 23- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 507 فرعی از 38-اصلی 
بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه  
شهرستان سربیشه 24- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 508 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی 
مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه طاقه نوده وکهنک به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه  شهرستان سربیشه 25- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی پالک 509 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه 
فاطمه بیگم خامسی بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه  شهرستان سربیشه 26- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 
510 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی بتصدی 
اداره اوقاف وامورخیریه  شهرستان سربیشه 27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 511 فرعی از 38-اصلی بخش 
6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه مصیب به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 
28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 512 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک 
مورد تقاضای موقوفه مصیب بتصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 29- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک 513 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی 
بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه  شهرستان سربیشه 30- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 514 فرعی از 38-
اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف و 
امورخیریه  شهرستان سربیشه 31- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 515 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند 
واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه خدابخش بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه  شهرستان سربیشه 32- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 516 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد 
تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 33- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 517 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه خدابخش 
به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سربیشه 34- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 518 فرعی از 38-
اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف و 
امورخیریه  شهرستان سربیشه 35- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 519 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند 
واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان 
سربیشه 36- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 520 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه 
کهنک مورد تقاضای موقوفه مصیب به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 37- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک 521 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه خدابخش به 
تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 522 فرعی از 38-اصلی 
بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه مصیب بتصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان 
سربیشه 39- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 523 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه 
کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 40- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی پالک 524 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه 
خدا بخش به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 41- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 525 
فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره 
اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 42- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 526 فرعی از 38-اصلی بخش 6 
بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه 
شهرستان سربیشه 43- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 527 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی 
مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه مصیب به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 44- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی پالک 528 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه 
فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 45- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 

529 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه خدابخش 
به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 46- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 
530 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم 

خامسی به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 47- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 531 فرعی 
از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف 
و امورخیریه  شهرستان سربیشه 48- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 532 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند 
واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه مصیب به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 49- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 533 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد 
تقاضای موقوفه طاقه نوده وکهنک به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 50- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک 534 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم 
خامسی به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سربیشه 51- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 535 فرعی 
از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه خدابخش به تصدی اداره اوقاف و 
امورخیریه شهرستان سربیشه 52- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 536 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند 
واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه طاقه نوده وکهنک به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 
53- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 537 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک 
مورد تقاضای موقوفه خدابخش به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه در تاریخ 95/11/5 54- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی مربع پالک 538 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای 
موقوفه طاقه نوده وکهنک بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه  شهرستان سربیشه 55- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک 539 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه مال ابراهیم حسب 
الوصیت مال علی ابن مرحوم عباس به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سربیشه 56- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک 540 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم 
خامسی به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 57- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 541 فرعی 
از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه خدابخش به تصدی اداره اوقاف و 
امورخیریه شهرستان سربیشه 58- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 542 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند 
واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان 
سربیشه 59- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 543 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه 
کهنک مورد تقاضای موقوفه خدابخش به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 60- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 544 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه 
بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 61- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 545 
فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه مصیب به تصدی اداره اوقاف و 
امورخیریه شهرستان سربیشه 62- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 546فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع 
در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 
63- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 547 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک 
مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سربیشه 64- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 548 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه مال 
ابراهیم حسب الوصیت مال علی ابن مرحوم عباس بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه  شهرستان سربیشه 65- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی پالک 549 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه 
طاقه نوده وکهنک بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه  شهرستان سربیشه 66- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 550 
فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه خدابخش به تصدی اداره اوقاف و 
امورخیریه شهرستان سربیشه 67- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 551 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند 
واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه مال ابراهیم حسب الوصیت مالعلی ابن مرحوم عباس به تصدی اداره 
اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 68- ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی  پالک 552 فرعی از 38-اصلی بخش 6 
بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه موقوفات کهنک به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه  شهرستان 
سربیشه 69- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 553فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه 
کهنک مورد تقاضای موقوفه فاطمه بیگم خامسی به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 70- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی پالک 554 فرعی از 38-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای موقوفه 
مال ابراهیم حسب الوصیت مالعلی ابن مرحوم عباس به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان سربیشه 71- ششدانگ 
یک باب مسجد پالک 484 فرعی از137-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کیدشت ابراهیمی مورد تقاضای 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه به تولیت سولت عباسی 72- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 
468-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی چاه شماره 8 فالحی )دشت ذوالفقار( مورد تقاضای شهرام خسروی بیژائم در 
تاریخ 95/11/6  بخش 8 بیرجند: 1- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  پالک 765 فرعی از یک اصلی بخش 8 بیرجند 
واقع در اراضی درخش مورد تقاضای علی اکبر حرمتی 2- ششدانگ یک قطعه زمین فنس کشی شده محل دکل مخابرات  
پالک 527 فرعی از 462-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی تخته جان مورد تقاضای شرکت مخابرات خراسان جنوبی 
در تاریخ 95/11/7  بخش 9 بیرجند: 1- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  دیمه زار پالک 719 فرعی از 51-اصلی 
بخش 9 بیرجند واقع در اراضی مهموئی مورد تقاضای علیرضا اسد زاده و حسین جمالی مقدم بالمناصفه و االشاعه در 
تاریخ 95/11/9  بخش 13 بیرجند : 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  دیمه زار مشجر پالک 87 فرعی از 95-
اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی کاکان حاجیان مورد تقاضای محمد محمدی 2- ششدانگ یکباب منزل مسکونی 
پالک 517 فرعی از 391-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی آرویز مورد تقاضای صدیقه سادات حسینی در تاریخ 

95/11/10  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 به مرسانند 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 یک ماه 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 : 95/9/22       علی فضلی - کفیل ثبت اسناد و امالک بیرجند



5

نسیم وحدت واالترین واژه اخوت مسلمانان

دوشنبه *22 آذر  1395 * شماره 3670

آیه روز  

پس در ]امتثال[ حكم پروردگارت شكيبايى ورز و مانند همدم ماهى ]=يونس[ مباش آنگاه كه اندوه زده ندا 
درداد. سوره القلم، آيه 48

حدیث روز  

خداوند دوست ندارد كه مردم در خواهش از يكديگر اصرار ورزند، ولي اصرار در خواهش از خودش را دوست 
دارد. امام محمد باقر )ع(

ای دل شدگان ! ُمرید وحدت باشید
در چشم وطن، امید وحدت باشید

وقتی ز نفاق، باب وحدت بسته ست
چون »روح خدا«، کلید وحدت باشید

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

یک لحظه مکث کن

فاصله ميان ۱۲ ربيع األول كه سالگرد والدت 
بيامبر اكرم )ص( بنا بر روايات أهل سنت تا ۱۷ 
ربيع األول كه تاريخ والدت رسول ا... )ص( بنا 
بر روايات موجود در شيعه است، از سوی امام 
خمينى )ره(، به عنوان هفته وحدت نامگذاری 
شده است.  وحدت در هفته وحدت هر ساله 
را  بزرگ  علمای  و  مى شود  برگزار  تهران  در 
از كشورهای مختلف دور هم جمع مى كند. و 
همواره از شخص مقام معظم رهبری تا همه 
وحدت  كه  دارند  تأكيد  مملكت  اين  مسولين 
ميان مسلمانان بايد ايجاد شود و عوامل تفرقه 

خشكانده شود.
گل بانگ وحدت

يكى از زيباترين و واالترين واژه ها، واژه وحدت 
پيامبر  كه  وحدتى  و  برادری  است.  برادری  و 
انبيای عظام  ديگر  استمرار رسالت  در  رحمت 
برای جوامع بشری به ارمغان آورد. پيامبر اكرم 
و  اخوت  ميثاق  به  را  انصار  و  )ص( مهاجرين 
عقد برادری فرا خواند و بدين سان گل بانگ 
وحدت برای نخستين بار در فضای مدينه طنين 

افكند و دل و جان قرون و اعصار را نوازش داد و 
عطر دل انگيز آن مسلمانان را مدهوش خويش 
ساخت. سنگ زيرين بنای اتحاد و همبستگى 
اسالمى نهاده شد و ارزش های متعالى اسالمى 
و برادری و اتحاد، جانشين ارزش های پوچ و 
)ص( اسالم  پيامبر  آری  شد.  جاهلى  خيالى 

رابه  اسالمى  جوامع  قرآن،  آيات  به  استناد  با 
اعتصام به حبل متين الهى و پرهيز از تفرقه و 
تشكيل امت واحده در سايه عبوديت خدا، دعوت 
كرد. مسلمانان نيز در پرتو عمل به اين دعوت 
و حركت در طريق وحدت، متحد شدند و بر 
دشمنان چيره شدند و ديری نپاييد كه شاهد فتح 

و پيروزی را در آغوش كشيدند.
اخوت دینی و وحدت اسالمی

اسالم به عنوان مكتب جامع و جاويد، همان 
گونه كه عرصه دعوت خويش را به قوم و ملت 
خاصى محدود نكرده است، اتحاد امت اسالمى 
اجتماعى  و  سياسى  های  برنامه  صدر  در  را 
ميان  را  دينى  اخوت  عقد  و  داده  قرار  خويش 
فرزندان امت اسالم جاری كرده است. وحدت 

اسالمى كه قوی ترين عامل توانمندی و اقتدار 
امت اسالم محسوب مى شود، از ديرباز دست 
خوش توطئه های دشمنان قرار گرفته است. 
آنان كه  داخلى  ايادی  و  استعمارگران خارجى 
قّوت خود را در ضعف جوامع اسالمى مى جويند، 
برای غارت منابع و ثروت های ملل اسالمى، 
سعى در فرو ريختن جّو اعتماد و فضای برادری 
حاكم ميان ملل اسالمى داشته اند. حضرت امام 
خمينى )ره(  با تاكيد بر اهميت اين عامل حياتى، 
نقش استعمار در از بين بردن آن را چنين بازگو 
دانشمندان سراسر جهان،  و  اند: »علما  نموده 
بويژه علما و متفكران بزرگ اسالم، يک دل و 
يک جهت در راه نجات بشريت از سلطه ظالمانه 
اين اقليت حيله باز و توطئه گر... بپاخيزند... و اين 
كتاب هايى را كه اخيرا با دست استعمار منتشر 
شده و دامن به اختالف بين طوايف مسلمين مى 
زنند نابود كنند و ريشه اختالف كه سرچشمه 

همه گرفتاری های مظلومان است را بركنند.
وحدت در قرآن

مسلمانان  برای  را  همبستگى  كريم  قرآن 

ضروری تلقى كرده است و از آنان مى خواهد تا 
در گسترش اين فرهنگ كوشا باشند. قرآن كريم 
كسانى را كه خدای واحد را مى پرستند، به سوی 
يک قبله نماز مى گذارند، كتاب آسمانى شان 
قرآن است و پيامبر وااليشان حضرت محمد بن 
عبدا... )ص( مى باشد، به اتحاد و يگانگى فرا 
مى خواند و همه امت اسالمى را از منازعه و 
اختالف باز مى دارد؛ چنان كه در سوره انفال 
آيه 46 مى خوانيم: »از خدا و رسول خدا اطاعت 
كنيد و منازعه و اختالف نكنيد كه سستى بر شما 
غلبه كرده، هيبتتان از دست خواهد رفت«. در 
جای ديگر قرآن كريم محور وحدت مسلمانان را 
توحيد مى داند و مى فرمايد: »همگى به ريسمان 
الهى چنگ بزنيد و متفرق نشويد«. بدان اميد كه 
مسلمانان، رهنمودهای قرآن را همواره سرلوحه 
مشتركات  بر  تكيه  با  داده،  قرار  شان  زندگى 
عقيدتى خويش، گام های مهمى را برای تحقق 

وحدت بردارند.
عطر وحدت

چه خوش بود آن روزهايى كه اصحاب پيامبر 

با  كه  متفاوتى  نظرهای  با همه  گرامى )ص( 
نور  آن  وجود  شمع  گرداگرد  داشتند  يكديگر 
نور  نبوت،  از شجره  و  زدند  مقدس حلقه مى 
هدايت را اقتباس مى كردند. چه صفابخش بود 
محفل هايى كه در مسجد النبى )ص( تحقق 
امرهم  »و  شريفه  آيه  مصاديق  اولين  بخش 
پيمان  بود  شورانگيز  چه  بود.  بينهم«  شوری 
زننده  گره  كه  انصار  و  مهاجران  بين  برادری 
آن، رسول رب العالمين و دستاورد آن، ايثارهای 
صحنه های جنگ و فداكاری های پشت آن 
صحنه ها شد. چه معّطر بود نسيم وحدت امت 
در آن عصر كه از ُمشک وحى بر گلبرگ های 
پيكر امت مى وزيد. ياران! اكنون كه به بركت 
انقالب شكوهمند اسالمى ايران زمينه گسترش 
انديشه تقريب و وحدت سياسى جهان اسالم 
بيش از پيش فراهم شده است، بياييد به پيروی 
از رسول اسالم، دست اخوت به يكديگر داده، با 
هم دلى و صميميت، بسياری از مشكالت جهان 
مناديان  مان  همه  بياييد  كنيم.  را حل  اسالم 

راستين همبستگى جوامع اسالمى مان باشيم.

عارفانه روز

مهربانان امروزتان سرشار از اتفاقهای خوب 
 امروز را با يه دنيا عشق و محبت  و يک

 ذهـن آرام شروع كنيـد زندگيتان 
 مملو از خوشبختى

انسان بودن  زياد سخت نيست كافيست مهربانى 
كنى زبانت كه نيش  نداشته باشد و كسى را 

نرنجاند وقتى برای همه خير بخواهى
همين انسانيت است. 

برای تحقق رويايت آماده باش وحاضر 
 به پرداخت بهايش باش آدمهای زيادی 

روياهايشان را از دست دادند
 چون آماده پرداخت بهايش نبودند.

شما از آنچه باور دارید ، شجاعتر  از آنچه 
به نظر می رسد ، قوی تر و از آنچه 

فکر می کنید ، باهوش ترید.

                        

افقي: 1-رده اي از جانداران بي 
مهره دريايي- تيم فوتبال معروف 
تركيه  2- يار مداد - ظرف آب 
جوش- مراقبت و غمخواري 3- 
پخش صوت جيبي- سوار - فن 
آفتاب  كشور  پول   - طبل   -4
تابان - ذات و وجود - از اعداد 
ترتيبي 5- قسمي حلوا - تنها - 
نام گلي 6- سرزمين افراسياب- 
مضارع   فعل  نشانه   - پست 
7- وخامت امر - موازنه - مته  
8- سرود - ديباي نازك - كبوتر 
دارد  دوش  بر  سقا   -9 دشتي  
پدر  كند-  سيراب  را  تشنگان  تا 
سام - ضرب آهنگ 10- باران 
ريزه- نانوا - نامراد 11- ستون 
چهارگوش- خرده گيري- من و 
تو  12- سوره چهارم - چاهي 
مدينه- عضو  جنوب  در  متبرك 
باالنشين- شركت كاميو نسازي 
باركش   - عنق   -13 آلمان 
شهري- پيامبر خوش صدا 14- 
وبا 15- شهري  خراب- رهرو- 
در استان تهران حوالي پاكدشت- 

گياهي از خانواده گندميان 

عمودی:1-دستگاه ضدعفوني- 

گياهي طبي و خوشبو 2- آفرين - 
جود و كرم - تخت  3- جالدهنده 
جنگي-  دار  زره  ارابه   - كفش 
 فرش جلوي در 4- عدد ترتيبي - 
شايسته تر- هرزآب- محل تغذيه 
جنين  5- كشوري در قاره سياه- 
پيامبران- بوي ماندگي 6- منقار 
داالن  شناس-  نسب  مرغان- 
رسم  تجزيه-  خشك-  ضد   -7
مدافع  آماده كردن-  مغولي  8- 
مدارك  مونيخ-  بايرن  كليدي 

تپه   جهل-  خوب-  رفتار   -9
10- ترازنامه- ميوه كال- نوعي 
در  پرستيدني   -11 كشتي 
جاهليت- نوعي خودرو سواري- 
ناراحتي  صداي   -12 چاقو 
آرزو،  كردن-  پنهان  خانمانه!- 
هدف- سازمان اقتصادي منطقه 
به  هميشه-  ناراحت-   -13 اي 
در  واحدي   -14 آورنده  وجود 
وزن- تعمير- پشت سر  15- بي 

نظم و قاعده- پيشكسوت گود

زباله مصرف نکنید

شما چيزهايى را در زندگى تان به دست مى آوريد كه 
خودتان خلق شان مى كنيد. انتظارات، فرايند خالقيت 

را به كار مى اندازند. شما چه انتظاری داريد؟؟
 شما انتظار آن چيزی را داريد كه درباره اش فكر مى 
كنيد. فرايند تفكر شما، همان گفت و گوی درون 
ذهنتان، پايه و اساس نتايجى است كه در زندگى تان 

خلق مى كنيد.بنابراين سوال اين است كه: 
درباره چه چيزی فكر مى كنيد؟؟

 چه چيزی روی افكار شما اثر مى گذارد و آن را هدايت 
مى كند؟ و جواب آن: هر چيزی كه اجازه شنيدن و 
ديدن آن را به خودتان مى دهيد. همين و بس!!! ذهن 
شما مثل يک ليوان خالى است؛ هر چيزی را درونش 
بريزيد، در خودش نگه مى دارد. اگر اخبار مهيج، عناوين 
جنجالى، ياوه گويى های مصاحبه های تلويزيونى را 
انتخاب كنيد، آب آلوده ای را به درون ليوان تان مى 
ريزيد. اگر آب تيره و بد را درون ليوانتان بريزيد،  هر 
چيزی كه خلق مى كنيد، از ميان آن ظرف آلوده عبور 
خواهد كرد، چون چيزی ست كه درباره اش فكر مى 

كنيد. اگر زباله وارد شود، زباله خارج مى شود.

جدول شماره 3670

نگرش

آیا کارهایمان از روی ایمان
 است یا ترس؟ 

كه  هنگامى  ماست.  حامى  و  دوست  ايمان 
مانند  دهيم،  مى  ورود  ی  اجازه  ايمان  به 
وقتى  كند.  مى  عمل  استوار  گاهى  تكيه 
اعتماد  دارد،  ريشه  ايمان  در  هايمان  انتخاب 
را  ما  ناديدنى،  نيروی  و  قدرت  يک  كه   داريم 

هدايت مى كند.
شرايط  ورای  به  نگريستن  توانايى  ايمان،   
شجاعانه  و  نو  های  انتخاب  تجسم  و  موجود 

را برای آينده به ما مى بخشد. 
ورای  در  آنچه  به  اعتماد  معنای  به   ايمان 
دانسته های ماست، مى باشد. ايمان داشتن به 
اين نكته كه بخشى از يک كل بزرگتر هستيم، 
كمک مى كند تا توّهم جدايى ما از بين برود. 

ست.  معنوی  زندگى  يک  ساخت  زير  ايمان 
را  ايمان  روی  از  كردن  عمل  كه  هنگامى 
از  توانيم  مى  گزينيم،  برمى  ترس  جای  به 

ديدگاهى واالتر به دنيا بنگريم. 
رها  آينده،  ناشناخته،  از  هايمان  ترس  همه 
كردن، پذيرفته نشدن، كافى نبودن و به اندازه 
ی كافى نداشتن، ما را هر چه بيشتر در دام مى 
اندازد و موجب تكرار الگوهای ديرين و انتخاب 

های هميشگى مى شود.
تسليم عملى دليرانه و راهى الهى ست. ايمان با 
اعتماد برابر است. ايمان، اميد، فرصت، و نويد 
و دلخواه ترين خواهد بود. اگر زندگى با ايمان 
را انتخاب كنيم، با پشتيبانى و همراهى هستى 

متبرک خواهيم شد.

طراح: نسرین کاری
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.
  ساعت کار: 7 صبح تا 12شب      بین عدل 16و 18   تلفن: 32204036

صبحانه )املت، نیمرو، تخم مرغ آبپز( با  چای 
7 صبح موجود است

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به یک نفر خانم برای همکاری در پوشاک با 
حقوق ماهیانه 400 هزار تومان نیازمندیم. 

32220655 -09152695168

به یک آشپز ماهر برای کار
 در آشپزخانه نیازمندیم.

09153636526

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل ، درب و پنجره 

دسته دوم ، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین 
قیمت خریداریم.   09151630435  

09159639253 - نیازی

دعـوت بـه همکـاری

شرکت چدن کویر خاوران در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود به یک نفر نیروی باتجربه در زمینه 
مدیر دفتر )آقا( با شرایط ذیل نیازمند است:

سابقه کاری اداری حداقل 10 سال-  شرایط سنی حداقل 40 سال-  مدرک تحصیلی لیسانس
مدارک مورد نیاز: کپی کارت پایان خدمت - کپی شناسنامه - کپی مدرک تحصیلی - رزومه کاری و 2 قطعه عکس

متقاضیان واجد شرایط می توانند از ساعت 8 الی 13 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
مدت آگهی تا پایان آذر ماه می باشد

آدرس: خیابان پاسداران 62- پالک 45- طبقه اول    تلفن: 32450923

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمناً 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

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

یک باب مغازه الکتریکی با کلیه وسایل 
و تجهیزات به فروش می رسد. فی:  10 

میلیون تومان    09308608061

خرید دستگاه قالی بافی و درب
 و پنجره دست دوم یا تعویض با نو

09159659549 -09159659552

نانو گستر شرق 
اجرای عایق بام پلیمری 

)جایگزین ایزوگام(  
با عمر بیست ساله و ارزان تر 
از ایزوگام / مناسب پشت بام، 

منابع آب و استخر
09155628497

فروش باغ ویال واقع در تقاب باغ: 4500 
متر آب: 5 ساعت و شامل درختان میوه 

قیمت : 320 میلیون تومان
قطعه ای هم به فروش می رسد.

09157408500 - 09152651451

جواز حمل تفنگ شکاری دولول به 
شماره 082100963 و به شماره جواز 

1781242 متعلق به محمد حسین 
رضائی فرزند رمضان مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط  گردیده است.

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

09153613243 - شریفی

یک شرکت ساختمانی برای اجرای پروژه های در دست اقدام نیاز به تخصص های 
ذیل دارد:

1- پیمانکار برای اجرای سقف کامپوزیت ، عرشه فوالدی
2- پیمانکار برای اجرای آرماتور بندی و قالب بندی

3- استادکار ماهر برای اجرای سنگ آنتیک و سنگ های تزئینی داخل و خارج ساختمان
4- استادکار ماهر برای اجرای کاشی و سرامیک

5- استادکار برای اجرای دیوارهای هبلکس و غیره
      09034090413            ساعت تماس: 11-13

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 
معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20
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تیم والیبال خوسف مغلوب تیم سربیشه گردید

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان خوسف، تیم 
والیبال شهرستان خوسف در ادامه مسابقات لیگ والیبال استان و در 

دومین دیدار خود مغلوب تیم سربیشه گردید.

وزنه برداران قاین 
به مسابقات قهرمانی شرق کشور اعزام میگردند

بردار  وزنه  دو  قاین  وجوانان  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
جوان قاینی آقاین حسن فالحت ومحمد امجدی به همراه تیم منتخب 
استان خراسان جنوبی به مسابقات وزنه برداری قهرمانی شرق کشور 
اعزام می گردند.این مسابقات ازتاریخ 24 لغایت 26 آذرماه به میزبانی 
قوچان برگزار می گردد.تیم منتخب استان خراسان جنوبی به سرپرستی 
محمدرضا پری پور رئیس هیأت وزنه برداری قاین ومربیگری حسن 

پوشی درو به این مسابقات اعزام خواهدشد.

مسابقات کشتی پهلوانی استان در قاین برگزار می شود

از  آوا  با  درگفتگو  استان  کشتی  هیئت  رئیس  اطلسی  مالئی- 
انتخابی کشتی پهلوانی در قائن خبر داد و عنوان  برگزاری مسابقات 
انجام شد شهرستان قاین میزبانی این مسابقات  کرد:با فراخوانی که 
این  برگزیدگان  اینکه  به  اشاره  با  کرد.وی  روزتقبل   به مدت سه  را 
شوند  می  اعزام  پهلوانی  کشتی  ملی  تیم  انتخابی  به  مسابقات 
شد. خواهد  برگزار  مشهد  در  ملی  تیم  انتخابی  دوره  این  افزود: 

حضور بوکسور ایرانی در رقابت های حرفه ای بوکس هند

دارد  تیم ملی قصد  بوکس وزن ۷۵ کیلوگرم  نماینده  سجاد محرابی 
در رقابتهای حرفه ای بوکس شرکت کند.سجاد محرابی نماینده وزن 
۷۵ کیلوگرم تیم ملی بوکس قصد دارد در رقابتهای حرفه ای بوکس 
کند. شرکت  شود  می  برگزار  هند  میزبانی  به  ماه  همین  اواخر  که 
محرابی با شرکت در این مسابقات مقابل نماینده ای از هند مبارزه خواهد کرد.

یک طال برای آبروداری تکواندو ایران

این مسابقات به مدت دو روز با حضور 64تکواندوکار برتر جهان در 
این  پایان  شد.در  برگزار  آذربایجان  میزبانی  به  المپیکی  وزن  چهار 
مدال شدندانگلستان  به کسب  موفق  تنها ۱۳ کشور  رقابتها  از  دوره 
را  مدالها  توزیع  جدول  نخست  رتبه  بانوان  بخش  طالی  سه  با 
دو  در  نقره  یک  و  نقره  دو  طال،  دو  با  جنوبی  کره  کرد.  کسب 
و  داد  اختصاص  خود  به  را  جدول  دوم  خانه  زنان  و  مردان  بخش 
هستند.  سوم  طال  یک  با  هم  آذربایجان  و  مکزیک  ایران،  تیم  سه 
و  چین  بلژیک،  برنز،  چهار  و  نقره  یک  با  روسیه  نقره،  دو  با  مصر 
با  اسپانیا هم هر کدام  آمریکا، سوئد و  نقره،  با یک  تایوان هر کدام 
دادند. اخصاص  خود  به  را  مدالها  جدول  بعدی  عناوین  برنز  یک 

فوایدی از آب چغندر

العاده  فوق  ضدالتهابی  خواص  حاوی  چغندر 
ای است و برای افرادی که از مشکالت قلبی 
رنج می برند مفید است.چغندر عالوه بر اینکه 
مغز را در سالمت نگه می دارد باعث کاهش 
روند پیری سلول ها و بخصوص سلول های 
با  ارگان های بدن می شود.  پوست و دیگر 
نوشیدن آب چغندر به التیام سریع زخم ها و 

رشد  با  چغندر  آب  کند.  می  کمک  جراحات 
سلول های بدخیم که عامل سرطان هستند 
افزایش  باعث  چغندر  کند.آب  می  مقابله 
قدرت ریوی می شود.مصرف منظم و روزانه 
آب چغندر برای افرادی که از پرفشاری خون 
رنج می برند مفید است چون ترکیبات آن به 

کنترل فشارخون کمک می کند. 

غذاهای بی خواب کننده

هر نوع افراط و تفریط در مصرف گروه های 
مختلف غذایی، باعث سوءتغذیه می شود واین 
در  را  تغییراتی  خود،  پیشرفت  با  تغذیه  سوء 
ترکیب مواد شیمیایی بدن به وجود می آورد.

می  ها  چربی  از  جا  نابه  و  نامتعادل  استفاده 
تواند خواب شبانه را مختل کند، به خصوص 
چربی های اشباع مثل فرآورده های گوشتی 

انواع  ،خوردن  کالباس(  سوسیس،  )همبرگر، 
دسرها و شیرینی، تنقالت بی ارزش، مصرف 
ناکافی آب و جایگزین کردن آن با انواع نوشابه 
های رنگی و گازدار و بی گاز، مصرف الکل، 
یا  قند  با  چای  و  قهوه  حد  از  بیش  نوشیدن 
شکالت و شیرینی و  مصرف زیاد فست فودها 
می تواند به سوء تغذیه و بی خوابی منجر شود. 

هویج بخورید آلزایمر نگیرید

خوشبختانه هویج یکی از سبزیجات پرمصرف 
تازه  پژوهش  نتایج  است.  ها  ایرانی  بین  در 
در  موجود  رنگدانه  که  است  داده  نشان  ای 
عقل  زوال  بروز  از  پیشگیری  برای  هویج 
خصوص  در  است.  موثر  سالگی   6۵ از  بعد 
بیشتر  آلزایمر  از  هویج  پیشگیرانه  تأثیر 
توضیح می دهیم.نتایج پژوهشی در دانشگاه 

کلم،  هویج،  که  است  آن  از  حاکی  جورجیا 
سیب زمینی شیرین و غیره جزو سبزیجاتی 
هستند که برای پیشگیری از زوال عقل و به 
ویژه آلزایمر از سن 6۵ سالگی موثر هستند. 
به  که  بتاکاروتن  رنگدانه  محققان  عقیده  به 
مذکور  سبزیجات  و  هویج  در  زیادی  میزان 
وجود دارد باعث تقویت کارایی مغز می شود.

خواص چغاله بادام

نارس  میوه  نوعی  بادام  آنجایی که چغاله  از 
مانند  خواصی  به  منابع  از  است،برخی 
اثر  در  های عضالنی  گرفتگی  از  پیشگیری 
مصرف چغاله بادام اشاره کرده اند اما واقعیت 
این است که هنوز مشخص نیست چه مقدار 
زمانی  در چه مدت  این محصول  از مصرف 
جای  بر  بدون  البته  تاثیری  چنین  تواند  می 

گذاشتن عوارض ناشی از دریافت فیبر چغاله 
که  اینجاست  مهم  نکته  باشد.  داشته  بادام 
یک  عنوان  به  موارد  بیشتر  در  بادام  چغاله 
خوراکی فصلی و هوسانه مطرح بوده و هست 
و ما نمی توانیم تکیه چندانی بر خواص آن 
تواند  می  بادام  چغاله  باشیم.مصرف  داشته 

خشکی دهان را به طور موقت برطرف کند.

 آیاخوراکی های ترش ضرر دارند؟

عادت به خوردن غذاها یا خوراکی های ترش 
گوارشی  مشکالت  از  که  سالمی  افراد  برای 
مشکلی  عنوان  به هیچ  نمی برند  رنج  خاصی 
ایجاد نمی کند.در حالی که خوراکی های ترش 
تشدید  باعث  مستقیم  صورت  به  می توانند 
بیماری  این  به  مبتال  افراد  در  ریفالکس 
بشوند.افرادی که از زخم های گوارشی مانند 

می برند.  رنج  اثنی عشر  زخم  یا  معده  زخم 
نمی تواند  ترش  غذاهای  مصرف  به  عادت 
حتی  یا  افراد  این  مشکل  تشدید  باعث 
از  برخی  اما  شود  گوارشی  زخم های  ایجاد 
بیماران مبتال به زخم های گوارشی با خوردن 
سوزش  یا  درد  دچار  ترش،  خوراکی های 

بیشتری در دستگاه گوارش شان می شوند.

دستگیری کالهبردار میلیاردی قبل از خروج از کشور

فردی که با ذی نفوذ معرفی کردن خود برای  اخذ وام، مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان  
کالهبرداری کرده بود، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان فارس قبل از خروج از کشور دستگیر 
از  پرونده  فقره  دریافت یک  از  آگاهی پس  پلیس  مأموران  گفت:  گودرزی  علی  احمد  شد.سردار 
کالنتری زند شیراز مبنی بر وقوع یک فقره کالهبرداری، موضوع را در دستور کار خود قرار دادندوی 
ادامه داد: مفاد پرونده حاکی از آن بود که شاکی مدعی شده فردی با ذی نفوذ معرفی کردن خود 
برای دریافت  مبلغ ۱6۰ میلیارد وام، از وی طی چندین مرحله مبلغ یک میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان 
تحت عناوین مختلف دریافت و  متواری شده است.وی افزود: نظر به حساسیت موضوع اقدامات 
مأموران پلیس آگاهی استان برای دستگیری این کالهبردار آغاز شد.در تحقیقات به عمل آمده 
مشخص شد متهم پس از ارتکاب جرم از استان خارج و قصد خروج از کشور را داردوبا تالش مأموران 

طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی استان منتقل شد.

۱-سبزیجات و حبوبات:ویتامین هایی نظیرویتامین 
حفظ  در  مهمی  بسیار  نقش   B12 و   B6
عصبی  سیستم  تقویت  و  ذهنی  فعالیت های 
مرکزی دارند. این ویتامین ها باعث تقویت حافظه 
و هوشیاری می شوند.2- ماهی:ماهی با دارا بودن 
و  کتاب  به  عالقه مند  دوستان  بهترین  از   ۳ امگا 

مطالعه است. یک ماده غذایی پر انرژی و سبک که 
در مقایسه با گوشت قرمز و سایر پروتئین ها ارزش 
باالتری دارد. امگا ۳ از مهم ترین چربی های الزم 
آن هاست.۳  فعالیت های  و  برای سلول های مغزی 
مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان:مواد غذایی حاوی 
آنتی اکسیدان با حفاظت از مغز در مقابل آسیب به 

از دمانس و  غشاء سلول های عصبی و پیشگیری 
زوال عقل نقش بسیار مهمی در تقویت هوشیاری، 
تمرکز و فعالیت های ذهنی بر عهده دارند.4- آب:

از  بدن  آب  سطح  کاهش  یعنی  دهیدراتاسیون 
بر  را  تأثیر  بیش ترین  و  اولین  که  وضیعت طبیعی 

مغز و سیستم عصبی می گذارد.

مواد غذایی که فواید طوالنی مدت برای تقویت فعالیت های ذهنی دارند

20کیلو تریاك از یک دستگاه وانت پیکان کشف شد

گرم  2۰کیلو  کشف  از  نهبندان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
تریاك در این شهرستان خبر داد.سرهنگ غالمرضا شاهوردي 
در تشریح این خبر اظهار داشت:مأموران ایست و بازرسي شهید 
به  عبوري  خودروهاي  کنترل  هنگام  آباد«  سهل  »حسیني 
الین  به  را  وخودرو  شدند  مشکوك  پیکان  وانت  دستگاه  یک 
از خودرو  بازرسي  افزود:مأموران در  بازرسي هدایت کردند.وي 
2۰ کیلوگرم تریاك که به طرز ماهرانه اي داخل خودرو جاساز 
این  بود کشف کردند.سرهنگ شاهوردي تصریح کرد:در  شده 
رابطه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.

واژگوني سواري پراید سه مجروح برجای گذاشت

رئیس پلیس راه استان گفت:واژگونی یک سواري پراید در طبس سه مجروح برجای 
گذاشت.سرهنگ حسین رضایی در تشریح این خبر اظهار داشت:با اعالم مرکز فوریت 
های پلیسی ۱۱۰مبنی بر تصادف در کیلومتر سه شهرستان طبس بالفاصله مأموران 
پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند.وی افزود:مأموران با حضور 
در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه سواري پراید واژگون شده است که در این 
سانحه،راننده و دو از نفر سرنشینان به شدت مجروح و جهت مداوا به بیمارستان منتقل  
احتیاطي  بي  را  حادثه  علت  راه  پلیس  داشت:کارشناس  بیان  رضایی  شدند.سرهنگ 
راننده پراید ناشي از عدم توانایي در کنترل وسیله نقلیه و تخطي از سرعت مطمئنه 
اعالم کرد.رئیس پلیس راه استان به رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات راهنمائی 

و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

09903189181 با تکنولوژی ضد چروك همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

شرکت حمل و نقل رخش نور
سرویس دهی کارخانجات ،  دربستی

خرید و  فروش  انواع قالب بتن- داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

کار خوب اتفاقی نیست

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

20 ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب
هر سه سرویس یک سرویس رایگان هدیه 

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M
5 سال ضمانت

قابل توجه همشهریان گرامی
 به خصوص ساکنین مهرشهر 

 عرضه مستقیم کلیه محصوالت غذایی ، بهداشتی ، شوینده ،
سلولزی و غیره

با تخفیفات ویژه / قیمت ها را مقایسه کنید

2 عدد ماکارونی بخر3 عدد ببر
آدرس: مهرشهر - خیابان حافظ غربی نرسیده به تقاطع ولی عصر)عج( جنب نانوایی

افتتاح فروشگاه بزرگ حافظ

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی 09151611193 - 32228469 

ایزوگام شرق 

بخشـی
آدرس: میدان توحید

32442331  
تعمیر لوازم خانگی  در منزل      لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...   09155622050

نبش انقالب 6- شهریاری         3778-32229117  164 0915    



7
ورود تور گردشگری به مقصد کویر اکبرآباد شهرستان خوسف

غالمی- مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خوسف از ورود گردشگران به کویر و دق اکبرآباد خبر داد. صالحی اظهار کرد: این تور یک روزه در 
کویر و دق اکبرآباد شهرستان خوسف با حضور بیش از 60 گردشگر داخلی برگزار شد. وی در تشریح برنامه های این تور کویر نوردی عنوان کرد: در این برنامه گردشگران ضمن بازدید 

یکشنبه * 21 آذر 1395 * شماره 3669از مناطق کویری، از طبیعت بکر و زیبای روستای گیو، اکبرآباد و ماژان نیز بازدید کردند. صالحی همچنین از ادامه دار بودن این روند در تمامی ایام سال و در روزهای آتی خبر داد.
7

نظر افضلی در گفتگو با آوا:

آبخوان داری در نهبندان و 

سربیشه مورد توجه قرار گیرد

و  نهبندان  های  شهرستان  نماینده  برزجی- 
اظهار  آبخوان داری  بر موضوع  تاکید  با  سربیشه 
کرد: برای بهبود وضع آب در نهبندان و سربیشه 
باید به آبخوانی داری توجه شود. نظر افضلی در 
میزان  به  اشاره  آوا ضمن  با  اختصاصی  گفتگوی 
یاد آور شد: متاسفانه میزان  این مناطق  بارندگی 
 50 میانگین  به  انتخابیه  حوزه  این  در  بارندگی 
میلمتر می رسد؛ البته در برخی مناطق این میزان  
به 10 میلیمتر هم می رسد. وی ادامه  داد: کمبود 
منابع آبی عاملی برای  مهاجرات  مردم و خالی از 
سکنه شدن این حوزه انتخابیه به شمار می آید و 
از  نیز  این در حالی است که خالی شدن منطقه 
سکنه می تواند از منظر امنیت  برای ما  مشکالتی 
در برداشته باشد. افضلی افزود :بازسازی قنوات و 
کنترل سیالب های منطقه سیاست مناسبی برای 

بهبود منابع آبی این حوزه به شمار می آید.

لزوم تحکیم وحدت در جامعه

مهر- امام جمعه بیرجند با بیان اینکه آمریکا به 
دنبال تفرقه افکنی در جوامع اسالمی است، گفت: 
طالب و روحانیون باید وحدت و برنامه های هفته 
االسالم  کنند. حجت  تبیین  در جامعه  را  وحدت 
و  اساتید  مشترک  نشست  در  بیرجندی  رضایی 
طالب حوزه های علمیه خواهران تشیع و تسنن 
تنها در  بیان کرد: متاسفانه هفته وحدت  بیرجند 
سطح  در  خوبی  به  و  شده  تبیین  ها  طلبه  بین 
سنت  اهل  جمعه  امام  است.  نشده  تبیین  جامعه 
از  نیز بیان کرد: بعثت پیامبر)ص( یکی  بیرجند  
به  خداوند  که  است  الهی  های  نعمت  بزرگترین 
عنوان احسان به مردم و جامعه داده است و باید 

راه و روش پیامبر)ص( را در زندگی پیاده کنیم.

مدیریت بنگاه خیریه آبلوله بیرجند
به اوقاف استان واگذار شد

گفت:  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  تسنیم- 
خیریه  بنگاه  مدیریت  کشور  عالی  دیوان  رأی  با 
آبلوله بیرجند به اوقاف و امور خیریه استان واگذار 
شد. حجت االسالم گرایلی اظهار کرد: موقوفه بنگاه 
خیریه آبلوله بیرجند بعد از بررسی و شفاف سازی 
هزینه ها در راستای نیات واقف و واقفان که نیت 
آنها تأمین آب شرب مردم بیرجند بوده است تحت 
تولیت اداره کل اوقاف خراسان جنوبی اداره می شود. 
وی افزود: حکم ممنوع المداخله شدن هیئت مدیریه 
و  عالی کشور صادر شد  دیوان  در  لوله  آب  بنگاه 

تأییدیه آن نیز گرفته شده است.

انجام دو عمل جراحی موفقیت آمیز
برای اولین بار در فردوس

صدا و سیما- دو عمل جراحی مغز و اعصاب و 
کلیه، برای اولین بار در بیمارستان شهید چمران 
شبکه  رئیس  شد.  انجام  موفقیت  با  فردوس 
بهداشت و درمان فردوس گفت: در عمل جراحی 
مغز و اعصاب مرد 71 ساله ای که به علت فشار 
بافتهای مغز  خون باال دچار خونریزی حجیم در 
یافت.  نجات  مرگ  از  جراحی  عمل  با  بود  شده 
میرزایی ادامه داد: در عمل کلیه نیز شخصی 15 
اورولوژی  متخصص  سلیمی  دکتر  توسط  ساله 
تحت عمل جراحی  یو . پی . جو قرار گرفت و 

اکنون حال عمومی وی رضایت بخش است.

نظام تربیتی اسالم در خانواده ها
مورد توجه قرار گیرد

باید  گفت:  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  مهر- 
توجه  مورد  ها  خانواده  در  اسالم  تربیتی  نظام 
ظهر  از  پیش  لطفیان  االسالم  گیرد.حجت  قرار 
درمانی  خدمات  بیمه  کارکنان  جمع  در  یکشنبه 
نیروهای مسلح خراسان جنوبی گفت: خانوده ها 
در تربیت فرزندان باید نظام تربیتی را مورد توجه 
قرار دهند. وی ناپایداری بنیان خانواده را از آسیب 
های کنونی جامعه دانست و گفت: رابطه والدین 

با یکدیگر و با فرزندان متحول شده است.

پیش بینی هواشناسی از شرایط جوی 
آرام سه روز آینده در استان

پیش  صدور  و  بینی  پیش  گروه  رئیس  ایرنا- 
به  توجه  با  گفت:  استان  جوی  های  آگاهی 
آتی شرایط  روز  بررسی های صورت گرفته سه 
برهانی  بود.  خواهد  حاکم  آرامی  نسبتا  جوی 
نقشه  نگری  آینده  و  همدیدی  بررسی  افزود: 
شنبه  سه  روز  دهد،  می  نشان  هواشناسی  های 
افزایش محسوس دمای هوا و در ادامه تا پایان 
هفته جاری افزایش ابر و احتماال وقوع بارشهای 
وضعیت  وی  داد.  خواهد  رخ  استان  در  پراکنده 
جوی امروز بیرجند تا ظهر را صاف تا کمی ابری 
همراه با وزش باد و گرد و خاک ، افزایش دما و 

افزایش موقت ابر پیش بینی کرد.

مالئی- معاون اقتصادی استانداری  با تاکید 
براینکه مشکل ما در استان نگاه بعضی مدیران 
بانک  نگاه  کرد:  خاطرنشان  قانون،  نه  است 
توسعه و تعاون در فردوس نسبت به کارخانه 

سهندگلشن شرق منفی است.
ظهر دیروز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
با ریاست عصمت سرافزاری معاون هماهنگی 
در  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور 

سالن جلسات معاونت اقتصادی برگزار شد.

رشد 36 درصدی صادرات استان
داوود شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت و دبیر این کارگروه نیز عنوان کرد: 
از خرداد امسال تاکنون به ۳۳7 واحد تولیدی 
از محل طرح  تومان  میلیارد  میزان 1۴0  به 
رونق و 15۲ میلیارد تومان پرداختی مستقیم 
بانک ها بوده است. وی ادامه داد: در شش 
ماه گذشته به طور کلی 1۹۲ میلیارد تومان به 
پرداخت  استان تسهیالت  تولیدی  واحدهای 
را  کشور  و  استان  در  تولید  رونق  که  شده 
به همراه خواهد داشت. شهرکی از افزایش 
۳6 درصدی صادرات استان نسبت به سال 
گذشته خبر داد و یادآورشد: هنوز تعدادی از 
واحد های تولیدی تسهیالت خود را به طور 

کامل دریافت نکردند.

چانه زنی مدیران
برای 3 کارخانه بزرگ استان

در این جلسه ۳پرونده برگشتی بانک ها به 

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور 
و  اجرایی، صنعتگران  مدیران دستگاه های 
اولین  شد.  بررسی  ها  بانک  عامل  مدیران 
گلشن  سهند  کارخانه  به  مربوط  پرونده 
شرق طبس فعال در زمینه بسته بندی بود 
برای  تعاون  توسعه  بانک  جواب  منتظر  که 
گرفتن تسهیالت بود که 5 ماه شده به درازا 
کشیده است. به گفته “آزادوار” نماینده این 
کارخانه عنوان کرد: محصوالت تولیدی به 
برکت  بنیاد  با  و  شود  می  صادر  استان   11
هم برای خرید محصوالت قرارداد بسته ایم. 
 اما بانک می گوید: این پرونده به ما مربوط 
تا  باشید  تعاونی  جزء  باید  و  شود  نمی 

تسهیالت به شما تعلق گیرد.

70 درصد منابع بانک
متعلق به تعاونی ها است

این  به  پاسخ  در  نیز  بانک  مدیرعامل 
این  بانک  نامه  اساس  سواالت عنوان کرد: 
اجازه را به ما نمی دهد که تسهیالت بدهیم 
و کارنامه بانک نشان دهنده حسن نیت ما 
در توسعه رونق اقتصاد و صنعت استان است 

و نباید کارهای قبلی ما نادیده گرفته شود.
پرونده  باید  که  این  بر  تاکید  با  وی 
خودشان  تخصصی  های  بانک  به  را 
بررسی  را  پرونده  ما  افزود:  دهید   ارجاع 
هفته  یک  مدت  در  را  نتیجه  و  کنیم  می 
شهرکی  کرد.  خواهیم  اعالم  کارگروه  به 
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت نیز 

با  بانک  اولویت  کرد:  عنوان  باره  درهمین 
طرح  دو  مجموع  کند  می  فرق  مخالفت 
هم  میلیارد   5 شما  بانک  به  پیشنهادی 

نمی شود و دالیل شما منطقی نیست.
    

همکاری زورکی بانک با صنعتگر
نتیجه  بانک  تا  شد  مقرر  جلسه  ادامه  در 
مراحل  و  کند  اعالم  کارگروه  به  را  بررسی 
بانکی را برای گرفتن تسهیالت این شرکت 
آسان کند. دستور کار جالب و جنجالی این 
جلسه پرونده شمش منیزیم فردوس بود که 
نماینده این کارخانه بیان کرد: برای تکمیل 
ما  از  جدید  مدرک  بانک  ماه  هر  مدارک 
ماه  کار شش  این  که  کرد  می  خواست  در 
داده  پاسخ  مدت  این  از  بعد  و  کشید  طول 
ندارد  اقتصادی  توجیه  شما  کارخانه  که  اند 
و مشمول ماده 1۴1قانون تجارت می شود.

وی افزود: 7 میلیارد تومان سرمایه ما است 
که 507 میلیارد تومان زیان انباشته داریم اما 
محصول ما تا پایان سال پیش فروش شده 
و به کشورهای اروپایی صادر می کنیم حال 

شما بگوید آیا کار ما توجیه اقتصادی ندارد؟

پرونده ها در بانک های
تخصصی خودشان پیگیری شوند

بانک  عالی  کمیسیون  رئیس  دهباشی 
سخنان  این  به  پاسخ  در  نیز  استان  های 
ای  نامه  بخش  و  قانون  طبق  کرد:  بیان 
ما  است  شده  ارسال  ما  برای  مرکز  از  که 

باید حفظ و صیانت از منابع سرمایه گذاران 
استان باید به نظر کارشناس عمل کنیم. وی 
افزود: به اعتقاد من این پرونده باید در بانک 
حرفی  ما  شود  پیگیری  خودش  تخصصی 

نداریم اما نظر کارشناس منفی است.
بیان  نیز  شهرکی رئیس سازمان )صمت( 
کرد: ما کارشناس تهران را نمی شناسیم و 

شما باید نظر کارشناس را به ما بگوید.
اقتصادی  دفتر  مدیرکل  موهبتی 
استانداری نیز عنوان کرد: آیا نظر منفی یک 
خانم کارشناس در تهران نتیجه کار شما در 
این مدت است؟ آرین رئیس سازمان برنامه 
ها  بانک  که  کرد:  توصیه  استان  بودجه   و 
مدارک  تکمیل  که  کنند  تنظیم  ای  برگه 
تمام  ابتدا  همان  و  نبرد  زمان  ماه  شش 

مدارک مورد نیاز را به متقاضی بدهید.

آزادی عمل بانک ها
در استان به ضرر مشتریان است

اقتصادی  معاون  سرفرازی  عصمت 
آزادی  اینکه  به  اشاره  با  نیز  استانداری 
ضررمشتریان  به  استان  در  ها  بانک  عمل 
است افزود: جواب نماینده بانک جای تامل 
دارد که پاسخگویی در برابر مردم کجاست؟ 
استاندار  معاون  نیست.  درست  شما  نگاه  و 
توجیح  آیا  پرسید:  ها  بانک  نمایندگان  از 
اقتصادی در بین بانک ها متفاوت است که 

یکدیگر را به هم پیشنهاد می دهید؟ اما هیچ 
کسی جواب نداد.

مصوبه اجباری
برای این دستور کار مصوب شد که پرونده 
برگشت  بانک  به  بررسی طرح مجدد  برای 
آن  تسهیالت  منابع  تامین  و  شود  داده 
صورت گیرد که نماینده بانک این مصوبه را 
رد کرد و گفت: همه چیز به نظر کارشناس 

در تهران بستگی دارد.

ناتوانی دولت در پرداخت بدهی
منجر به مصادره خانه صنعتگر شد 

پرونده  جلسه  این  جالب   دستورکار 
باعث  دولت  ناتوانی  که  بود  صنعتگری 
را  میلیاردیش  یک  خانه  بانک  تا  بود  شده 
ناتوانی  این صنعتگر  به گفته  مصادره کند. 
دارد  من  به  که  بدهی  پرداخت  در  دولت 
قانون  طبق  را  من  خانه  بانک  شده  باعث 
را  من  حق  دولت  اگر  و  کرده  مصادره 
و  پردازم  می  را  بانک  بدهی  کند  پرداخت 

کارخانه را توسعه خواهم داد.
برای این دستور کار مصوب شد سازمان 
برنامه و بودجه با همکاری استانداری بدهی 
بانک  به  و  تهران وصول  از  را  این شرکت 
را  منزل خود  این صنعتگر  و  کنند  پرداخت 

طبق نظر کارشناسی دوباره از بانک بخرد.

قوسی- صبح دیروز حسینی جانشین سازمان بسیج 
اساتید خراسان جنوبی در ارتباط با برگزاری کارگاه پیوست 
نگاری فرهنگی اساتید دانشگاه های استان اظهار کرد: 
اولین بار در سال 86 مقام معظم رهبری پیوست فرهنگی 
را به شورای عالی انقالب فرهنگی ابالغ کردند. این ابالغ 
سازمان ها را موظف می کرد برای پروژه و طرح های 
پیوست  شود.  تعریف  فرهنگی  پیوست  کشوری  مهم 
فرهنگی می خواهد در تمام مسائل مذکور و در مواردی 
که قابل پیش بینی است، موارد مثبت را شناسایی و تقویت 
کرده و آثار منفی آن را کاهش دهد. وی تاکید کرد:  با 
جرات عرض می کنم تنها سازمانی که به طور جدی و 
ملی متولی مطرح کردن پیوست نگاری فرهنگی شده 
است سازمان بسیج اساتید است. به این منظور کارگاه سه 
روزه ای در سه مرحله پیش کارگاه، حین کارگاه و بعد از 
کارگاه در دانشگاه بیرجند برگزار می شود. مخاطبین هیات 
علمی دانشگاه های بیرجند هستند و در این راستا اساتیدی 
که در حوزه های فرهنگی صاحب نظر هستند و تالیفاتی 
داشتند ثبت نام شده اند. همچنین از مدیران فرهنگی 

دستگاه های اجرایی دعوت شده است. به گفته وی در 
این کارگاه تعداد 5 مقاله در اختیار اساتید قرارگرفته و 
بعد از مطالعه باید به سواالتی پاسخ دهند و همچنین 
کالس های آموزشی و مهارتی برگزار می شود. حسینی 
با اشاره به اینکه سهمیه ابالغی سازمان 1۲0 استاد بوده 
است، افزود:  در این کارگاه ۲00 نفر ثبت نام کرده اند و 
در ۴ کارگروه سازمان دهی می شوند. روز سه شنبه ۲۳ 
آذر افتتاحیه کارگاه با سخنرانی دکتر صالحی مسئول 

سازمان بسیج اساتید کشور برگزار می شود.

راه  از  مشهد  حسین)ع(  امام  بیمارستان  مهر-رئیس 
اندازی بیمارستان سیار شهدای وحدت در نهبندان خبر 
داد. کمالی اردکانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری 
رزمایش  برگزاری دومین  به  اشاره  با  با اصحاب رسانه 
تخصصی و فوق تخصصی شهدای وحدت در خراسان 
جنوبی، اظهار کرد: امسال بیمارستان های نیروی زمینی 
سپاه 10 مورد بیمارستان سیار در سطح کشور راه اندازی 
خواهند کرد. وی با بیان اینکه هر کدام از این بیمارستان 
ها یک بیمارستان سیار و صحرایی را بر عهده گرفته 
اند، بیان کرد: تنها بیمارستانی که دو بیمارستان سیار را 

بر عهده گرفته بیمارستان امام حسین )ع( مشهد است.
رئیس بیمارستان امام حسین)ع( مشهد با بیان اینکه 
محل استقرار یکی از این بیمارستان ها در منطقه شوسف 
شهرستان نهبندان است، عنوان داشت: سامانه سیار دوم 

نیز در منطقه میرجاوه سیستان و بلوچستان است .

درمان رایگان تمامی بیماران
تخت  چهار  عمل،  اتاق  تخت  دو  استقرار  کمالی، 

ریکاوری، یک تخت آی سی یو و ۲0 تخت بستری را از 
جمله امکانات این بیمارستان عنوان کرد و گفت:  در این 
بیمارستان خدمات درمانی کلینیکی و پاراکلینیکی شامل 
درمانگاه های عمومی، تخصصی، آزمایشگاه، رادیولوژی 
و داروخانه در خدمت مراجعین است. وی با بیان اینکه 
سعی شده در اکثر تخصص ها نیرو در این بیمارستان 
بیمارستان  این  در  کرد:  بیان  باشد،  داشته  حضور 
نیروهایی از جمله متخصصین داخلی، عفونی، اطفال، 
زایمان،  و  زنان  متخصص  عمومی،  جراحی  ارتوپدی، 
نورولوژی، گوش و حلق و بینی، متخصص رادیولوژی، 
تب فیزیکی، دندان پزشک، پزشک عمومی، داروساز، 
پرستار و پیراپزشک حضور دارند. وی با اشاره به اینکه 
به  بیمارستان  هزینه های  تا خروج  بیمار  ورود  بدو  از 
صورت رایگان خواهد بود، عنوان داشت: برای پیگیری 
درمان نیز امسال فرم های ارجاعی تدوین شده که اگر 
مشکل بیماران در سطح بیمارستان قابل درمان نباشد یا 
پیگیری ثانویه نیاز داشته باشند توسط فرم های ثانویه 

به مناطق مرکز استان ارجاع پیدا می کنند.

مالئی - فرمانده نیروی انتظامی در استاندر 
مراسم طرح ویژه زمستانه عنوان کرد: از ابتدا 
سال تاکنون بالغ بر 170 نفر از هموطنان در 
سوانح جاده ای در خراسان جنوبی فوت شدند. 
سردار شجاع ادامه داد: از این تعداد تنها یک 
درصد عوامل راه و یک درصد با نقص فنی 
خودرو مرتبط بوده است و در ۹8 درصد عامل 
راهنمایی و  قوانین  نکردن  و رعایت  انسانی 
رانندگی باعث بروز این تصادفات شده است.

راه،  پلیس  زمستانه  طرح  دیروز  صبح 
راهداری، اورژانس، هالل احمر و آتشنشانی 
مدیرکل  شهامت  جعفر  حضور  با  استان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، سرهنگ 
مجید  سردار  و  راه  پلیس  فرمانده  رضایی 
کرد.  آغاز  استان  انتظامی  فرماندهی  شجاع 
انتظامی  فرماندهی  شجاع  سردار  گفته  به 
استان، طرح ویژه زمستانه از 17 آذر شروع 
درصد   ۴1 وی  دارد.  ادامه  اسفند   ۲0 تا  و 

به  از توجه نکردن  راناشی  استان  تصادفات 
جلو عنوان کرد و افزود:  ۲1 درصد تصادفات 
 1۲ مطمئنه،  سرعت  در  تخطی  از  ناشی 
به  نیز  رعایت نکردن حق تقدم، 11 درصد 

دلیل انحراف و تجاوز به چپ است.

کنترل سرعت اولویت راهداری
در این مراسم “شهامت” مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای بیان کرد: از ابتدای آذر 
هوای سرد و بارش در چند شهرستان مانند: 
سربیشه، نهبندان، قاین و زیرکوه شاهد بودیم 
که تالش شد کمترین خللی در خدمات ایجاد 
طرح  در  نفر   ۳15 حدود  افزود:  وی  نشود. 

انواع  دستگاه  حدود ۲00  زمستانی  راهداری 
دستگاه   ۲0 که  دارند  فعالیت  آالت  ماشین 
از این تعداد شن و نمک پاش است که در 

راهدارخانه ها فعال خواهند بود.
شهامت با اشاره به اینکه 1۹ راهدارخانه با 
16 اکیپ در حال فعالیت خواهند بود ادامه داد: 
در سازمان راهداری طرح ها به گونه ای است 
که تا ۲0 اسفند طرح زمستانه و بعد از آن طرح 
نوروزی انجام می شود که این نشان می دهد 
که کار راهداری بدون وقفه در راه های استان 
در جریان است. وی خاطرنشان کرد: تاکنون 
بازنگاه  برای  نمک  و  تن شن  هزار  حدود ۳ 
لغزندگی  مشکل  کردن  برطرف  و  داشتن 

راه های استان استفاده شده است.
شهامت افزود: برای ارتقاء ایمنی بیشتر در 
جاده های استان در 10 روز آینده ۲6 سامانه 
خواهد  افتتاح  سرعت(  کنترل  )دوربین های 
آزمایشی  بهره برداری  دوره  اکنون  و  شد 
با  وی  است.  شده  شروع  دوربین ها  این  از 
نیز  دستی  دوربین  دستگاه   1۴ اینکه  بیان 
پلیس  اختیار  در  که  است  شده  خریداری 
کرد:  خاطرنشان  گرفت  خواهد  قرار  راه  
و  دستی  دوربین  دستگاه   ۴۴ مجموع  در 
ثابت  سرعت  کنترل  دوربین  دستگاه   ۲6
در راه های استان در زمینه مدیریت سرعت 

تمرکز خواهند کرد.

صنعت استان اسیر نگاه منفی بانک ها

دوربرگردان استاندارد غیر همسطح
در بلوار پیامبر اعظم ساخته می شود

کاری- در پیگیری پیام تعدادی از همشهریان 
مبنی بر اینکه کمربندی پیامبر اعظم تقاطع آخر 
سجادشهر دور برگردون داشت که االن مسدود 
شده است و مردم از فلکه دوم سجادشهر به باال تا 
آخر توحید و منظریه و امیرآباد باید از دوربرگردان 
آمار  ماشین  زیاد  این حجم  با  و  سراب دوربزنند 
تصادفات باال می رود. سرگرد کارمندی در پاسخ 
خبرنگار آوا گفت: این دور برگردان از نظر هندسی 
مشکل داشت و غیر استاندارد بود و ایمنی الزم 
را هم نداشت که منجر به تصادفات شدیدی می 
شد. وی ادامه داد: در دستور کار قرار گرفته که 
یک دور برگردان زیر گذر یا روگذر به شکل غیر 
همسطح ایجاد شود و به زودی عملیات آن اجرا 
خواهد شد، تا هم مشکل دور زدن رانندگان حل 

شود و هم از ایمنی کامل برخوردار باشد.

طرح ملی جنگالنه در بیرجند اجرا می شود

برزجی- برای سومین سال طرح ملی جنگالنه  
همزمان با سراسر کشور جمعه ۲6 آذر در بیرجند 
اجرا می شود. به گزارش خبرنگار آوا در این طرح 
بذرگونه بومی بادامک کاشت می شود. عالقه مندان 
به شرکت در این طرح می توانند ساعت هفت و 
سی دقیقه روز جمعه در محل میدان ابوذر تجمع 
و  نهادهای شهری  همکاری  با  طرح  این  نمایند. 
رسانه های استان در منطقه شکراب بیرجند واقع در 
جاده شوشود اجرا می شود. به گزارش آوای خراسان 
جنوبی جنگالنه مشارکتی  خودجوش به مناسبت دهه 
تنوع زیستی که با همکاری تشکل ها و سازمان های 
غیردولتی و با هدف تازه داشتن عرصه های جنگلی و 
مرتعی کشور، شناخت و حمایت از گونه های گیاهی 
در معرض خطر )بومی( و آشنایی با روش کاشت آن 
ها، معرفی جایگاه واقعی و نقش مردم بخصوص 
جوامع محلی در احیاء، نگهداری و حفاظت از تنوع 
زیستی، حرکت به سمت معیشت جایگزین و توسعه 
دارای  مناطق  در  پایدار گردشگری طبیعت محور 
ظرفیت، در قالب یک طرح پنج ساله برگزار می شود.

سومین کارگروه استاندارد سازی و ارتقاء 
کیفیت کاال و خدمات در استان برگزار شد

دادرس مقدم- صبح دیروز سومین جلسه کارگروه 
استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت کاال و خدمات با 
حضور اعضاء و با هدف استانداردسازی آسانسورها، 
جایگاه عرضه سوخت گاز و مخازن سی ان جی 
مهدکودک  و  ها  عمومی، شهربازی  نقلیه  وسایل 
استان  سطح  دیجیتال  ترازوهای  از  بازرسی  و  ها 
در محل سالن اجتماعات معاونت هماهنگی امور 
عمرانی استانداری برگزار شد. مروی مقدم مدیر کل 
استاندارد ضمن قرائت دستورکار جلسه چالش ها و 

معضالت این مراکز را مورد بررسی قرار داد.

فرماندار شهرستان خوسف منصوب شد

کشور  وزیر  سوی  از  حکمی  طی  خبر-  گروه 
محمد شفیعی به عنوان فرماندار شهرستان خوسف 
منصوب شد. بخشی از سوابق کاری وی، رئیس 
تربت  بخشدار  جنوبی،  خراسان  استاندار  دفتر 
حیدریه، بخشدار رضویه مشهد مقدس و مدیرکل 

دفتر روستایی و شوراهای استانداری می باشد.

آغاز طرح درجه بندی مراکز عرضه مرغ 
و ماهی در شهرستان بیرجند

دامپزشکی  شبکه  سرپرست  علیزاده  غالمی- 
شهرستان بیرجند از اجرای طرح درجه بندی مراکز 
در  ماهی(  و  )مرغ  دامی  خام  فرآورده های  عرضه 
شهرستان  خبر داد و گفت: پیش از این طرح درجه 
بندی مراکز عرضه گوشت قرمز در بیرجند با موفقیت 
اجرا شد که سبب ارتقای شاخص های بهداشتی و 

جلب رضایت همشهریان را فراهم ساخت.

حضور 6 شرکت تعاونی و یک صنعتگر 
شهرستان سربیشه در دومین نمایشگاه
منطقه ای صنایع دستی شرق کشور

کننده  تولید  تعاونی  شرکت  شش  خبر-  گروه 
محصوالت صنایع دستی و سوغات محلی و یک 
صنعتگر برک باف از شهرستان سر بیشه در قالب 
نمایشگاه  دومین  در  را  خود  غرفه محصوالت   6
نمایش  به  ای صنایع دستی شرق کشور  منطقه 
میراث  نمایندگی  سرپرست  گذاشتند.  فروش  و 
فرهنگی سربیشه در این باره عنوان کرد: صنعت 
برک بافی که از هنرهای شاخص شهر مود است 
و تولید آن منحصر به شهرستان سربیشه می شود 
معرض  در  زنده  به صورت  نمایشگاه  این  در  نیز 

دیدعالقه مندان این هنر اصیل ایرانی قرار دارد.

جدال صنعت گر و بانک در کارگروه رفع موانع تولید 

خطای انسانی ، عامل 98 درصد تصادفات جاده ای

برگزاری کارگاه پیوست نگاری فرهنگی
در دانشگاه بیرجند

بیمارستان سیار شهدای وحدت
در نهبندان راه اندازی می شود

فرماندهی انتظامی استان خبر داد:

رئیس بیمارستان امام حسین)ع( مشهد:جانشین سازمان بسیج اساتید خبر داد: 

جناب آقای حاج علیرضا پرتوی فرد  مدیرعامل محترم دارالشفاء امام جعفر صادق )ع( توحید
و جناب آقای حاج محمد ضیائیان 

مصیبت درگذشت شادروان حاج حسن ضیائیان  را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده 
علو درجات و برای بازماندگان صبر و  شکیبایی آرزومندیم.

کارکنان ، پزشکان و هیئت مدیره دارالشفاء امام جعفر صادق )ع( توحید- جمعی از اعضای هیئت بنی فاطمه )س(  مسجد توحید

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139560308004000108-1395/08/12هیئت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی خانم  کبری محمدی فرزند علی اکبر به 

شماره شناسنامه 17430 صادره زاهدان  به شماره ملی  3620173257 در پرونده کالسه 1395114408004000009 نسبت به ششدانگ یک دربند مغازه و محوطه متصل به مساحت 43  متر مربع قسمتی 
از پالک 995 فرعی از 779 فرعی از یک اصلی بخش 5 نهبندان شهر نهبندان واقع در کنار جاده نهبندان- زابل به صورت انتقال قهری از آقای علی اکبر محمدی )مالک رسمی( محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم 
و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به 

صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/6  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/22   حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان
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بادامچیان : اصالح طلبان از خدا 
می خواستند احمدی نژاد نامزد شود

نایب رئیس شورای مرکزی موتلفه گفت: دولت 
همین  به  و  ندارد  قبولی  قابل  کارنامه  یازدهم 
و  سیاسی  بازی های  طرح  با  می خواهد  دلیل 
را  عمومی  افکار  کاذب  قطبی های  دو  تولید 
در  باید  اینکه  بیان  با  بادامچیان  کند.  منحرف 
جامعه به جای دوقطبی های کاذب بر » دوقطبی 
گفت:  کنیم،  تاکید  کارآمدی-ناکارآمدی« 
احمدی نژاد  می خواستند  خدا  از  اصالح طلبان 
و  او  بین  بتوانند  تا  شود  انتخابات  عرصه  وارد 
دیگر  طرف  از  و  بسازند  کاذب  دوقطبی  دولت، 

اصولگرایان را وارد فضای این دوقطبی کنند.

زمان توزیع سهام عدالت با انتخابات 
ریاست جمهوری تصادفی است

 رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: انطباق 
ریاست  انتخابات  با  عدالت  سهام  توزیع  زمان 
جمهوری سال 1396 تصادفی بوده، به هیچ عنوان 
دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته و انجام این 
مهم مطابق قوانین و مقررات است. وی تصریح 
کرد: برخی در فضای رسانه ای ایراداتی مطرح می 
اینکه سازمان خصوصی سازی در  بر  کنند مبنی 
انتخاب بازه زمانی برای پرداخت سود سهام عدالت، 
مختار بوده و استنباط می کنند این اقدام در آستانه 
گرفته  صورت   1396 جمهوری  ریاست  انتخابات 

است در حالی که این طور نیست.

زاکانی : چندین برابر فسادهای گذشته 
در دولت یازدهم رخ داده است 

نماینده سابق مجلس گفت: در این دولت چندین 
برابر گذشته خطا شده و چندین برابر فساد بابک 
زنجانی در این دولت به وقوع پیوسته و در برخی 
موارد تا 8 دالر در هر بشکه به بعضی افراد تخفیف 
دولت  دولت،  این  چون  ولی  داده اند  پورسانت  و 
محرمانه هاست و همه چیز را مخفی می کند کسی 
از آن باخبر نمی شود. زاکانی  افزود : متأسفانه جای 
شاکی و متشاکی عوض شده و در شرایطی که ما 
برگردانند  را  بیت المال  پول  برخی  باید  می گوییم 

ولی می گویند برو و شکایت کن.

»محسن رضایی« و »محمود علوی« 
گزینه های جبهه ایستادگی برای ۹۶

محسن  از  ایستادگی  جبهه  انتخابات  ستاد  رئیس 
به  علوی  محمود  سید  االسالم  حجت  و  رضایی 
عنوان گزینه های در حال بررسی این جبهه برای 
تصریح  نبوی   احمد  سید  برد.  نام   96 انتخابات 
کرد: البته افراد دیگری همچون آقایان سید شهاب 
الدین صدر، محسن روح االمینی و حجت االسالم 
حبیبی-رئیس فعلی شورای عالی جبهه ایستادگی- 
آغاز طرح زمستانه راهداری و ترافیکی استان       عکس: مالئیعکس روز نیز در لیست افراد مورد بررسی شده جبهه قرار دارند.

رئیس جمهور: وقتی دود تهران را بگیرد 
سنی و شیعه نمی شناسد

به همه مذاهب  انقالب  رئیس جمهور گفت: هم 
تعلق دارد و هم ایرانی، لذا مشکالت امروز کشور 
به  متعلق  و  نیست  شیعه  به  مربوط  مشکالت 
همه ایرانیان است. روحانی با بیان اینکه مشکل 
اول ما بیکاری، مشکل تورم و مهار تورم است، 
گفت: مشکل ما کمبود آب نیز هست. مشکل ما 
بحث های محیط زیست است. وقتی دود تهران 
نمی شناسد،  شیعه  و  سنی  مسیحی،  بگیرد  را 

مشکل عمومی است.

موسوی الرگانی: ارزش پاسپورت ایرانی 
در  این دولت ۱۲ رتبه پایین آمده است

نماینده مردم فالورجان در مجلس با بیان اینکه 
ارزش پاسپورت ایرانی 1۲ رتبه پایین آمده، گفت: 
ایران  پاسپورت  به  را  عزت  می خواست  روحانی 
برگرداند اما ایران امروز مورد اهانت آمریکایی ها 
الرگانی  موسوی  گیرد.  می  قرار  انگلیسی ها  و 
یک  ما  اگر  فرمودند  انقالب  معظم  رهبر  گفت: 
عقب نشینی  حق مان  به  خواسته های  از  قدم 
ما  برجام  در  پیش می آیند.  قدم  آنان صد  کنیم، 
داشته های  و  از خواسته ها  و  عقب نشینی کردیم 
به  آمریکایی ها  اما  کردیم،  صرف نظر  خودمان 
امروز  لذا  و  نکردند  برجام عمل  در  توافقات شان 

حقیقتًا الزم است از عزت این ملت دفاع شود.

اکونومیست : روحانی چگونه عربستان را 
مجبور به عقب نشینی کرده است؟

اکونومیست در گزارشی نوشت: عربستان سعودی 
در تمام جبهه های دیپلماتیک در حال عقب نشینی 
است و سیاست خارجی این کشور هر چه بیشتر 
بر  دعوا  همزمان  شده  است.  روبرو  بحران  با 
در  اکنون  دارد.  ادامه  نیز  لندن  در  عربستان  سر 
همه  در  سعودی  پادشاهی   ،۲٠16 سال  پایان 
از  این کشور  جبهه ها عقب نشسته است. سفیر 
تهاجمی  رفتار  با  وی  چون  شده  فراخوانده   بغداد 
بی وقفه سیاستمداران عراق که با ایران همسویی 
دارند، روبرو شده بود. شورشیان در حلب در برابر 
حمالت کوبنده ایران و روسیه و نیروهای دولتی 
عربستان  دارند.  قرار  شکست  آستانه  در   سوریه 
سر انجام ناگزیر شد به گزینه مورد نظر ایران برای 
منصب ریاست جمهوری در لبنان، تن در دهد و 
اوپک  نوامبر  ام  در نشست سی  اینکه  نهایت  در 
در وین سعودی ها موافقت کردند تا میزان تولید 
نفت خود را برای تقویت بهای نفت، بیش از دیگر 
اعضای اوپک کاهش دهند و در ضمن ایران بتواند 
میزان تولید نفت خود را به سطح پیش از تحریم 
ها افزایش دهد. در یمن نیز چنین به نظر می رسد 
اجازه  ها  سعودی  به  خواهند  نمی  ها  حوثی  که 
دهند که آبرومندانه از جنگی که در این کشور به 
راه انداخته است، خارج شود و به حمالت خود به 

خاک عربستان ادامه می دهند.

نجومی بگیران را نمی توان با نصیحت مجازات کرد

در  ابهام  خصوص  در  موتلفه  حزب  کل  دبیر   ، حبیبی 
مردم  گفت:  نجومی  حقوق بگیران  جرائم  به  رسیدگی 
منتظر رأی دیوان محاسبات در مورد جرائم حقوق بگیران 
نجومی هستند. متأسفانه رئیس دیوان محاسبات تاکنون 
این سؤال را پاسخ نداده است که آرای دیوان در مورد 
پرونده های نجومی که فرآیند دادرسی را طی کرده باشد، چیست؟ نجومی بگیران 

را با تذکر و نصیحت در مورد استرداد وجوه به خزانه نمی توان مجازات کرد. 

رئیس سازمان بسیج :  سران فتنه نجس سیاسی هستند که با آب زمزم هم تطهیر نمی شوند
 

سردار غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به موضع گیری های رسانه های معاند و ضد انقالب پس از انتصاب وی به ریاست 
سازمان بسیج گفت: موضع من در برابر فتنه و سران فتنه همان صحبت هایی که قبال گفته ام و هیچ تغییری نکرده است. وی ادامه داد: بنده قبال 
سران فتنه را نجس سیاسی خوانده ام و اکنون هم بر روی این موضع اصرار دارم؛ سران فتنه نجس سیاسی هستند که با آب زمزم هم تطهیر نمی 

شوند مگر این که یک زمانی بیایند در ساحت ملت و رهبری معظم انقالب توبه کنند. وی افزود: در صیانت از انقالب به هیچ وجه اهل مماشات نیستم.

پاسخ تعلل در اجرای برجام داده می شود ؛ در زمینه هسته ای هزینه  نداده و نمی دهیم
 

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده فالورجان در مجلس درباره عقب نشینی ایران در برجام و عهدشکنی آمریکا گفت: درباره نکته ای که 
درخصوص فعالیت های هسته ای ایران گفتید و مطرح کردید که ایران از امکانات هسته ای خود گذشته است تا مذاکره کند، باید بگویم اصاًل چنین 
چیزی نیست، ما هزینه ای نمی دهیم و ندادیم، ما فقط در میزان فعالیت های هسته ای ایران، آن هم با مالحظه، اقداماتی انجام دادیم، اما طرف 

مقابل در عمل به برخی کارها تعلل کرد که پاسخ این تعلل آنان داده خواهد شد. الریجانی تاکید کرد: امروز سیاست های آمریکایی ها و انگلیسی ها به سنگ خورده است.

عده ای چکش را بر طبل قبلی خود می کوبند

نقدهای  برخی  به  اشاره  با  کشور  وزیر  سیاسی  معاون 
غیرمنصفانه به برجام  گفت : مواضع رئیس جمهور در 
آن  بر  عده ای  اما  است،  مشخص  کامال  برجام  مورد 
هستند در موضوع برجام چکش خود را بر طبل قبلی خود 
بکوبند و در حوزه های مسایل داخلی از جمله سیاست، 
اقتصاد و سالمت نیز به همین شکل عمل می کنند. احمدی درباره وضعیت 

اطالع رسانی در دولت نیز گفت: شورای اطالع رسانی دولت باید تقویت شود.

دیدار  در  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
رئیس تحالف ملی شیعیان عراق گفتند: 
کشورهای  اقتدار  با  همواره  آمریکایی ها 
اسالمی از جمله عراق مخالفند و هیچگاه 
لبخندهای  و  ظاهرسازی ها  فریب  نباید 
با  انقالب  معظم  رهبر  خورد.   را  آنها 
تأکید بر اینکه توصیه همیشگی انقالب 
بوده  آمریکا  به  نکردن  اعتماد  اسالمی 
است، خاطرنشان کردند: ما در جمهوری 
را  توصیه  این  هرگاه  ایران،  اسالمی 
به  هرگاه  و  بردیم  سود  کردیم  رعایت 

رهبر  کردیم.  ضرر  سپردیم،  فراموشی 
انقالب اسالمی در خصوص موضوع عدم 
اعتماد به آمریکا، به این نکته هم اشاره 
کردند که آنها برخالف ادعاهای ظاهری 
شدن  ریشه کن  دنبال  به  وجه  هیچ  به 
نیستند و تالش  تروریست های تکفیری 
دارند تا بخشی از این تروریست ها را برای 
حضرت  کنند.  حفظ  خود،  آینده  مقاصد 
آیت ا... خامنه ای افزودند: اکنون در موصل 
و همچنین در سوریه، آمریکایی ها، تمایلی 
به شکست کامل تروریست های تکفیری 

نفت  فروش  به  اشاره  با  ایشان  ندارند. 
عراق به وسیله داعش گفتند: در آن مقطع 
آمریکایی ها صرفاً نظاره گر حرکت ستونی 
قرار  هدف  را  آنها  و  بودند  نفتکش ها 
آمریکایی ها  به  نباید  بنابراین  نمی دادند، 
آینده  اسالمی  انقالب  رهبر  کرد.  اعتماد 
عراق را بسیار روشن تر و بهتر از شرایط 
پیشرفت  کردند:  تأکید  و  دانستند  امروز 
ایران  اسالمی  جمهوری  نفع  به  عراق 
است و هماهنگی بیش از پیش دو کشور 

نیز به نفع دو طرف است.

رهبر انقالب : هیچگاه نباید فریب لبخند آمریکایی ها را خورد
هرگاه این توصیه را به فراموشی سپردیم، ضرر کردیم

ثبت نام عتبات عالیات

دفتر زیارتی عماد

تلفن تماس:

3۲۲۲4۱۱3 

قابل توجه کلیه دامداران محترم 
چغندر حیوانی 200 تن    هر تن 250 هزار تومان   09158288641 - 09155021526- زارعی

آگهي مزایده عمومي امالک مازاد بانک کشاورزی شماره  ع/۹5/۱   )نوبت دوم(
مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد: امالك مازاد مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مزايده عمومي به شرح مندرج در جدول ذيل به فروش برساند. متقاضيان مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل از 
ساعت 7 صبح لغايت 14/30 جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق شركت در مزايده به نشاني بيرجند ،ميدان شهدا، ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم ، واحد حقوقی مراجعه نمايند. حداكثر مهلت شركت در مزايده 10 روز از تاريخ 

انتشار آخرين آگهي تا پايان وقت اداری 1395/10/04 مي باشد. تلفن جهت پاسخگويی: 32213000  -  32213312   داخلی 408
توضیحات و شرایط :  1- اين آگهي در دو نوبت به فاصله 7 روز چاپ مي شود . تاريخ انتشار آگهي نوبت اول 95/09/15 ) انتشاردر روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي - امروزخراسان جنوبی( تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم 95/09/22 ) انتشاردر روزنامه هاي 

خراسانـ  آوای خراسان جنوبي - امروزخراسان جنوبی(  2- كليه هزينه های درج آگهي مزايده در روزنامه ها و هزينه كارشناسی هر ملك بر مبنای دستمزد كارشناسی رسمی دادگستری به عهده  برنده مزايده مي باشد .  3-  بانك در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .  4- اوراق شركت در مزايده  
به آدرس فوق الذكر موجود و پيشنهاد دهندگان می بايست يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و نسبت به واريز فيش نقدی به ميزان 5 درصد قيمت پايه كارشناسی هر ملك نزد بانك كشاورزي ) كليه شعب حكم واحد دارد (  به حساب دايره مالي مديريت 
استان خراسان جنوبي با كد ) 4962( يا ارائه چك تضمينی بانكی به ميزان 5 درصد قيمت پايه كارشناسی به عنوان سپرده شركت در مزايده ، در پاكت الك و مهر شده ) با قيد مربوط به ملك رديف ))       ((  آگهي شماره ع/95/1( به مسئولين مزايده تسليم و رسيد دريافت نمايند . 5- به پيشنهادهاي 
مبهم ، مشروط و بدون سپرده شركت در مزايده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتيب اثر داده نمي شود .  6- در شرايط مساوي اولويت با مالك قبلی ملك خواهد بود و وجوه واريزي نفرات دوم و سوم تا تعيين تكليف نهايي برنده مزايده مسترد نخواهد شد .   7-در 
خصوص امالك با كاربری صنعتی كه دارای ماشين آالت منصوبه می باشند تحويل ملك به برنده مزايده بر اساس گزارش كارشناس رسمی دادگستری خواهد بود . 8- بازديد از امالك از تاريخ اولين آگهی برای كليه شركت كنندگان در مزايده الزامی است . 9- در پيشنهادات نقد و اقساط حداقل مبلغ 
پيش پرداخت نقدی بر اساس ميزان مندرج درفهرست امالك و الباقی ثمن در قالب عقد اجاره به شرط تمليك با سود بخش مربوطه ) مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار( و به مدت حداكثر 60 ماهه خواهد بود كه متقاضی بايد در برگه پيشنهادات بصورت صريح و شفاف اعالم نمايد. 10- كليه امالك  
با  وضعيت  موجود و طبق  مفاد اسناد مالكيت و اسناد  انتقال  اجرايي صادر  شده  واگذار  مي گردند و در صورت وجود متصرف ، تخليه بر عهده خريدار مي باشد . 11- كليه هزينه های ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مزايده خواهد بود .  12- هر گاه نفرات اول ، دوم و سوم از عقد 
 قرارداد امتناع نمايند، سپرده شركت در مزايده آنها ضبط خواهد شد .  13- پاكتهاي دريافتي از شركت كنندگان در مزايده رأس ساعت 10صبح مورخ 1395/10/05 در محل مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني ، ميدان شهدا، ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي ،

 طبقه سوم سالن ويدئو كنفرانس بازگشايي خواهد شد . 14- شركت كنندگان در مزايده مي توانند در موعد ياد شده ، با ارائه كارت شناسايي معتبر و ارائه رسيد تحويل پاكت مزايده در جلسه شركت نمايند . 
مدیریت شعب بانك دراستان خراسان جنوبي  تبصره :بديهي است عدم حضور شركت كنندگان در جلسه مزايده ، تحت هر شرايط و به هر دليل اعم از موجه و غير موجه مانع از انجام جلسه مزايده و بازگشايي پاكت ها نخواهد بود . 

مدیریت استان خراسان جنوبی

فهرست امــالک مازاد بانک کشاورزی       مزایده عمومی شماره )) ع/۹5/۱((
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کاربریمشخصات ثبتي ملكآدرس ملك
نوع مالكیتوضعیت تصرف

میزان مالكیت بانك 

متراژ کل ششدانگ 
قیمت پایه عرصه و اعیانی ملك
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1
  بیرجند - خوسف - شهرک 

صنعتی - کارخانه تولیدی پنبه 
پاک کنی سپید وش

ششدانگ  از پالک ثبتی شماره  18 فرعي از 3 
فرعي از 928 اصلي بخش 3 ثبتی بیرجند

صنعتی       
)کارخانه پنبه
 پاک کنی(

90922146/288,330,400,000ششدانگ عرصه و اعیان*  *
1 - اولویت به صورت نقدی  2- نقد 
و اقساط ) 30 درصد نقد 70 درصد 

اقساطی 60 ماهه ( 

2
 طبس گلشن 

 شهرک صنعتی - شرکت تعاونی 
تولیدی مژان طبس 

5000 سهم از 8000 سهم مشاع عرصه و 616/11 
سهم از 985/40 سهم مشاع اعیان از کل ششدانگ 
پالک ثبتي شماره  2 فرعی از 1 فرعی از 387 اصلی 

واقع در فیروزآباد بخش 2 طبس گلشن

صنعتی )کارخانه 
تولیدی ترشی

 و مربا(
 ** 

5000 سهم مشاع  از 8000سهم 
ششدانگ عرصه و 616/11 سهم 

مشاع از 985/40 سهم ششدانگ  
اعیان

8000985/402,997,000,000
1 - اولویت به صورت نقدی  2- نقد 
و اقساط  ) 30 درصد نقد  70 درصد 

اقساطی 60 ماهه ( 

3
 شهرستان درمیان - روستای 

اره فورگ
40 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از کل 1440 سهم 

مزرعه و قناتین اره فورگ و عباس آباد  از پالک 
ثبتي شماره  66 اصلی بخش 7 بیرجند

 * *باغی و زراعی
40سهم مشاع از 120 سهم مشاع 
از کل 1440 سهم مزرعه و قناتین 

اره فورگ و عباس آباد
40260868,950,000

1 - اولویت به صورت نقدی        
  2- نقد و اقساط  ) 30 درصد نقد

 70 درصد اقساطی 60 ماهه ( 


