
روزنامه صبح استان  شنبه  2  بهمن  1395     22  ربیع الثانی  1438      21   ژانویه  2017      سال بیستم       شماره  3702

سرمقاله

پالسکوهای بیرجند ما
*هرم پور

های آدم  اما  نماند.  چیزی  پالسکو  ساختمان   از 
و  بارها  که  اخطارهایی  پای  رد  و  پالسکو 
صاحبانش  دست  به  ساختمان  این  برای  بارها 
پالسکوی  ماندند.  باقی  ابد  تا  بود؛  شده  داده 
تبدیل  حاال  تهران،  ی  ساله   50 نوستالژیک 
ما  از  آن وسط، خیلی  و  تراژدیک شد  آواری  به 
در  تا  ماندیم  بدست  تلفن  همیشه  مثل  مردم، 
کنار فریادهای کمک مأمورین آتشنشانی، ثبت و 
ضبط صحنه های این حادثه بزرگ از دستمان در 
 نرود، تا الیک های بیشتری بر آن صفحه های
تا  و  آید،  فرود  مان  اجتماعی  های  شبکه  سرد 
رسانی اطالع  برای  که  باشد  خوش   دلمان 
در  اطراف  محل حادثه  ازدحام چند هزار نفری 
 کرده ایم غافل از اینکه احیانًا خودروهای امداد رسانی،
 نمی توانند از میان ما برای کمک به آسیبدیدگان
فقط  امروز  تهران،  پالسکوی  کنند.  پیدا  راهی 
به  که  است  پاره  آهن  از  کوهی  و  خاک  از  تلی 
کاهی نمی ارزد! ده ها و صدها پالسکوی دیگر در 
شهرهای بزرگ و کوچک، به انتظار، در نوبت سوار 
 شدن به قطاِر فرو ریختن، و در صف حادثه ای 

مهیب و شاید بزرگ ترند. 
یادم می آید از ابتدای امسال، خودم و همکاران عزیزم 
جناب مهرآیین و سردبیر محترم روزنامه هرکدام 
حداقل یک یا دو یادداشت و سرمقاله به بهانه های 
مختلف در رابطه با بحث ایمن سازی شهر بیرجند 
ماجرای  به  نوعی  به  هرکدامشان  در  و  نوشتیم 
 ضرورت توجه مسئولین و مردم  به ایمن سازی

ساختمان های فرسوده پرداختیم. 
در میان همه شهرهای استان، شهر بیرجند به دلیل 

قدمت شهرنشینی  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

نماینده مجلس : اوضاع 
صنعت بشرویه بد است

و  طبس  فردوس،  بشرویه،  مردم  نماینده 
بشرویه  در  صنعت  وضعیت  مجلس  در  سرایان 
بیشتر  پیگیری  خواستار  و  دانست  نامناسب  را 
برای رونق در این زمینه شد ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

بدقولی مسئوالن افغان
برای رونق در بازارچه های 

مرزی خراسان جنوبی 
بیان  با  جنوبی  خراسان  های  بازارچه  رئیس 
بسیار  نقش  ماهیرود  مرزی  بازارچه  اینکه 
مهمی در زمینه اشتغال و جلوگیری از مهاجرت 
ناخواسته مرزنشینان داشته است یادآور شد، در 
خصوص سایر بازارچه ها رایزنی با طرف افغانی 
مسئوالن  های  قول  رغم  علی  که  شده  انجام 

افغان ، هنوز این قول ها ... ) مشروح در صفحه ۷ (

ورزش در بیرجند
یک قرن قدمت دارد

صفحه ۴

30میلیون تومان در هر ماه 
هزینه نگهداری ورزشگاه غدیر 

صفحه ۷

وزیر امورخارجه : 
اگر ترامپ توافق هسته ای را رد کند

شگفت زده اش می کنیم

حجت االسالم صدیقی : 
بنا بود تحریم ها برداشته شود اما رکود

بیکاری و تعطیلی تولید همچنان ادامه دارد

نجفی، مشاور روحانی : 
روحانی عالقه دارد کارهای ناتمامش

را 4 سال دیگر پیگیری کند

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت :
عفت کالم داشته باشید ؛ قدیس سازی افراد 

و ملحد نامیدن منتقدین صحیح نیست 

  جلیلی رأی  روحانی را بیشتر می کند / واکنش به زمزمه رد صالحیت شدن روحانی / والیتی رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد شد  / هاشمی از دشنام ها واکسینه شده بود / برجام نه آفتاب تابان است و نه ترکمنچای / دفاع از برجام درحال تبدیل به یک اجماع ملی است / واکنش ضرغامی به احتمال کاندیداتوری اش / صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

رنا 
 : ای

س
عک

) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 
را به شماره 0930۴9۴3831 ارسال فرمایید(

خطر در کمین
 پالسکوها ی
مرکز  استان

 امکان تکرار حوادث پایتخت در بیرجند علیرغم هشدارها

شرح در سرمقاله و صفحه ۳

قابل توجه هم استانی های محترم 
در آستانه سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، درمانگاه فرهنگیان بیرجند
 اقدام به راه اندازی واحد نوار قلب جنین )NST( نموده است 

این مرکز آماده ارائه خدمت
 با تعرفه دولتی همه روزه از ساعت 20 - 16 می باشد. 

ضمناً کلیه بیمه های پایه و تکمیلی پذیرفته می شود

آدرس: حد فاصل طالقانی 13 و 11      تلفن: 32226067

جناب آقای محمد چمنی
 سرپرست محترم سفر کارت ملی خراسان جنوبی

 جناب آقای جهانشیر جلیلیان
 مدیر محترم آژانس هواپیمایی و گردشگری جلوه بیرجند 
تالش ها و مدیریت شایسته شما در برگزاری تور بازنشستگان کشوری 
به مقصد جزیره قشم قابل تقدیر است. ضمن آرزوی توفیق روز افزون

 تشکر و سپاس ما را پذیرا باشید.

به نمایندگی از طرف همسفران تور  1395/10/24

)من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق(

جناب آقای مهندس زارع نژاد
چه غرور آفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری، بهترین سال های عمر خود را 

در سنگر خدمت گذراندند وخالصانه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند.
نایل آمدن جناب عالی را به افتخار بازنشستگی تبریک گفته، از درگاه خداوند منان

 پیروزی و موفقیت تان را در همه عرصه های زندگی خواستاریم.

 جمعی از کارکنان اداره خدمات موتوری شهرداری بیرجند

جناب آقای مهندس آسمانی مقدم 
 مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی
 جناب آقای مهندس تنها  معاون محترم عمران روستایی

جناب آقای مهندس مرادپور مدیر کل محترم بنیاد مسکن شهرستان سربیشه 
و جناب آقای مهندس کالنتری 

از تشریک مساعی و اهتمام شما بزرگواران در اجرای طرح هادی روستای برکوه 
قدردانی می شود، در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( موفق باشید.

شورای اسالمی و اهالی روستای برکوه

آگهی استخـدام
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط 

ذیل به صورت پاره وقت دعوت به همکاری می نماید: 
* داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحاً در رشته های مدیریت بازرگانی – بازاریابی

 Microsoft Office و نرم افزارهای Photoshop آشنایی کامل با نرم افزار *
* داشتن روابط عمومی باال  * داشتن حداقل دو سال سابقه کار  * جنسیت: زن

متقاضیان واجد شرایط با در دست داشتن مدارک شامل: 
اصل و کپی مدارک تحصیلی، تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه ICDL  و رزومه کاری 

حداکثر تا پایان وقت اداری 95/11/05 به آدرس خیابان غفاری، غفاری 5/2 فرعی اول
 بنیاد تعاون زندانیان مراجعه نمایند.

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی
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رئیس قوه قضائیه : 
به کسانی که با فشار، می خواهند منویات 

خود را اعمال کنند مجالی نمی دهیم 

جانشین سازمان بسیج مستضعفین : 
20 هزار بسیجی ۸ ماه امنیت تهران 

را در فتنه ۸۸ مدیریت کردند

محمدحسن قدیری ابیانه : 
برگزاری جشن ورود ایرباس حقارت ملی بود

و چیزی جز تحقیر دریافت نکردیم

محسن هاشمی: ورود جناحی به مسائل کشور پدرم را زجر می داد /  زاکانی : آقای روحانی! متن نامه وزیر خارجه به موگرینی را منتشر کنید / روایت گاردین از شوک روحی درگذشت آیت ا... هاشمی به اعتدالگرایان  / برجام ایران را شجاع تر کرده  / صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه 7 صفحه ۸

سرمقاله

پنج دقیقه از یک زندگی

* هرم پور

را  »خندوانه«  نه  بودم  دیده  را  »دورهمی«  نه 
خارجی  فیلم  صبح،  دو  ساعت  تا  فقط  دیشب 
بود که صبح  را می دیدم، همین  نمایش  شبکه 
نمازم قضا شده بود، لقمه صبحانه کامل از گلویم 
پایین نرفته بود که خودم را به آسانسور رساندم 
 و کلیدش را زدم، خراب بود، مجبور شدم پله ها
پله.   98 بدوم.  ماشین  پارکینگ  تا  دوتا  یکی  را 
سرد  صفحه  کارتم  باید  نیم  و  هفت  ساعت 

کارتخوان اداره را می بوسید. 
من  بشود،  نیم  و  هفت  تا  بود  مانده  دقیقه  پنج 
امروز   و  اداره فاصله داشتم،  تا  معمواًل ده دقیقه 
باید آدمی غیرمعمول می شدم تا سر موقع برسم! 
گرم  تا  بود  کرده  روشن  را  ماشینش  همسایه 
 شود، هم خودش و هم همسرش سالم کردند، 
بی جواب، سری تکان دادم و سوار ماشین شدم.

نظر  زیر  را  حرکاتم  ماشین  عقب  از  دخترکی 
داشت. خجالت کشیدم. با تمام سرعت به طرف 
اداره حرکت کردم، تا به چهار راه آخر برسم، داد 
و فریاد چند ماشین دیگر را درآورده بودم، فحش 
دادند؛ من هم ناچار شدم جوابشان را بدهم، بلند 
پسرک  فهمیدم.  خودم  نفهمد،  کسی  تا  نگفتم 
لب  خودروها  از  یکی  پنجره  کنار  از  معصومی 
 خوانی کرد و فهمید که چه گفتم. خجالت کشیدم.
  چراغ های قرمز امروز دیرتر سبز می شدند، چاره ای
نبود، باید ردشان می کردم، آن وسط نزدیک بود 
نگفت،  چیزی  بزنم،  بیچاره  موتورسوار  یک  به 
کمی آن طرف تر ایستاد و فقط نگاهم کرد. برای 
مالیم  آهنگ  با  همراهم  تلفن  زنگ  بار  دومین 

رادیو قاطی شد... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

 استاندار در دیدار با اعضای شورای استان :

اختصاص 50 میلیارد 
تومان به دو بانده کردن 

جاده قاین - بیرجند
استاندار با بیان اینکه در چند ماه اخیر چند برابر 
اعتبارات مصوب استانی با پیگیری هایی انجام شده 
از محل ردیف های متمرکز ملی برای استان جذب 

شد گفت: 50 میلیارد تومان ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

یک میلیارد تومان اعتبار 
برای آبخیزداری استان

مدیرکل منابع طبیعی گفت : با پیگیری استاندار 
30 میلیارد به مدیریت بحران استان اختصاص که 
یک میلیارد برای آبخیزداری و ... ) مشروح در صفحه ۷ (

4 روز هوای ناسالم در شهر 
نهبندان طی سه ماه گذشته 
صفحه 7

نیاز خراسان جنوبی به
کلینیک سالمت خانواده

دبیرشبکه فعاالن ازدواج استان با بیان اینکه ما با 
چندین مشاور و متخصص در این زمینه طرحی را 
به عنوان کلینیک سالمت خانواده تدوین کردیم، 

افزود: شبکه های اجتماعی  ... ) مشروح در صفحه ۴ (

بودجه 120میلیارد تومانی
 برای احیاء قنوات کشور

نماینده نهبندان ، سربیشه گفت : در الیحه بودجه 
96 حوزه کشاورزی برای احیاء قنوات 20میلیارد 

رنا تومان بودجه پیش بینی ... ) مشروح در صفحه ۷ (
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) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 
را به شماره 0930۴9۴3831 ارسال فرمایید(

دفاع رئیس جمهور
از دستاورد های برجام

* برخی می گویند ما رشد اقتصادی را 
نمی بینیم خب بروید عینکی چیزی بگذارید

*  می گویند باید برویم هواپیمای کهنه سوار شویم
خب شما بروید کهنه سوار شوید. کهنه هم هست

* آنها که نقد می کنند لوکس نقد می کنند 
باید به مردم گفت که برجام نبود چه می شد؟

صفحه 8

دختر عزیزمان

 ریحانـه قبولـی 
موجب مباهات است که به عنوان

 پژوهشگر برترکشوری 
در بین پژوهشگاه های آموزش و پرورش کشور

برگزیده شده ای، موفقیت های بیشتر برایت آرزومندیم. 

پدر و مادرت

کارخانـه شیـر ستـره
 در نظر دارد: در شهرستان های نهبنـدان، طبس، سربیشه،

 مود، درمیان، اسدیه، قاین، آرین شهر، سرایان، آیسک
 و فـردوس نماینـدگی فعـال بپذیرد.

عالقـه منـدان بومـی هــر شهــر می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر با شماره های 056-32239061-62  

تماس حاصل فرمایند.

جلسه سومین روز درگذشت

 مرحومه حاجیه طاهره ابراهیم زاده
 معلم بازنشسته )همسر حاج سید حسین نصیرایی(

امروز چهارشنبه 95/10/29 از ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر
 در محل مسجد مرحوم آیت ا... آیتی منعقد می گردد.

 نصیرایی و ابراهیم زاده

جناب آقای دکتر مهدی شریعتی فر
مشاور مدیرعامل در امور بنیاد شهید 

و مدیریت محترم شعبه بیمه دی خراسان جنوبی
موفقیت گرچه اتفاقی نیست، ولی اتفاقی ماندگار است. موفقیت جناب عالی را در اخذ درجه دکترا در رشته فقه و 
مبانی حقوق اسالمی تبریک عرض نموده و توفیقات شما را در تمامی عرصه های زندگی از خداوند متعال خواستاریم.

نمایندگی عرفان جو- جمعی از بیمه گذاران بیمه دی

جناب آقای محمدعلی زرنگ
معاون محترم اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از تعهد و پشتکار شما می باشد، تبریک عرض نموده 
از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را خواستاریم.

شرکت سیمان باقران

 مزایده فروش آهن آالت  )مرحله اول(
شهرداری سربیشه در نظر دارد: با رعایت آیین نامه شهرداری ها مصوب 46/4/12 و به استناد بند یک مصوبه شماره 4/95/4۸4 مورخ 95/10/2 شورای اسالمی شهر سربیشه نسبت به فروش آهن 
آالت متعلق به خود به شرح مندرج در جدول ذیل به صورت یکجا به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز را از طریق مزایده کتبی به صورت نقد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود برای 
کسب اطالعات بیشتر و نیز اخذ فرم شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری 95/11/9 به واحد حسابداری شهرداری واقع در میدان طالقانی مراجعه فرمایند. ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط شرکت در فرم مزایده در فرم مربوطه لحاظ گردیده است. برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های ۳266250۸- ۳26644۳7 تماس حاصل فرمایید.
شهرداری سربیشه

5 درصد سپرده )ریال(قیمت پایه کلقیمت پایه با احتساب 9 درصد مالیات ارزش افزودهتعدادواحدنوع آهن آالتردیف
567/400/000414/400/000شاخهآهن 124
646/3۸0/00040۸/320/000شاخهآهن 222
1395/300/000736/700/000شاخهآهن 320
623/۸00/000235/600/000شاخهآهن 41۸
503/150/000157/500/000شاخهآهن 516
302/600/0007۸/000/000شاخهآهن 614
1000012/400124/000/000کیلوگرممیلگرد نمره 725

جمع کل                                                                                                                                                                              2/154/520/000
 

110/000/000

دعوت به همکاری 
شرکت آذرخش انتقال نیرو
 از داوطلبان متقاضی شغل با مدرک فوق دیپلم

برق، واجد شرایط برای تامین نیروی
 بهره برداری )اپراتوری( تعدادی از پست های 

برق در استان های خراسان رضوی، شمالی
 و جنوبی دعوت به همکاری می نماید. 

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت
 www.aptc.ir مراجعه نمایید.

آگهــی استخــدام
یک شرکت معتبر بیمه ای برای تکمیل نیروی انسانی خود در استان خراسان جنوبی از بین فارغ التحصیالن دانشگاهی بومی 

به شرح ذیل به صورت تمام وقت استخدام می نماید:

محل خدمتجنسیترشته تحصیلیتحصیالتعنوان شغلی

بیرجندمرد   بیمه - مدیریت - حقوق و بازرگانیکارشناسیکارشناس فنی

)سابقه مرتبط در اولویت می باشد(
لطفاً رزومه خود را حداکثر یک هفته پس از تاریخ این آگهی به آدرس ایمیل Job.bimeh@gmail.com  ارسال نمایید.

در دومین سالگرد درگذشت مادری مهربان

زنده یاد فاطمه علی آبادی
)همسر مرحوم غالمرضا آجرکاران(

یاد و خاطره ایشان را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.
فرزندان

کلینیـک ساختمانـی نصــر 
 زود گیر کننده بتن و مالت در هوای سرد ، با نشان استاندارد  09034090411

پـدرم
کجاست بارشی از ابر مهربان صدایت

که تشنه مانده دلم در هوای زمزمه هایت

به اطالع کلیه بستگان، آشنایان و همشهریان محترم
 می رساند به مناسبت درگذشت شادروان

 حاج سید حسن نصراللهی 
)بازنشستـه اداره بـرق(

جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/10/29  از ساعت 
 15 الی 16 در محل مسجد امام حسن مجتبی)ع(

واقع در خیابان معلم برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح
 آن عزیز سفرکرده و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

از طرف بازماندگان

هوالباقی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحوم سید محمد موسوی
 )بازنشسته آموزش و پرورش( 

 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم 
امروز شنبه 95/11/2  ساعت 2  الی 3 بعدازظهر 

از محل غسالخانه برگزار می گردد.
خانواده های: موسوی ، گلگون ، سیمی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان 

حاج عباسعلی وحیدنیا
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع 
امروز شنبه 95/11/2 ساعت 3   مرحوم  آن  تدفین  و 

بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد.

خانواده های وحیدنیا و سایر فامیل وابسته

بازگشت همه به سوی اوست
ضمن تقدیر و تشکر از تمام عزیزانی که در غم 

درگذشت پدر عزیزمان موجب تسلی خاطر بودند، به اطالع می رساند:
به مناسبت سومین روز درگذشت پدری دلسوز و همسری فداکار

    کربالیی علیرضا زیراچی 
جلسه ترحیمی امروز شنبه 95/11/2 از ساعت 14 الی 15

 در محل هیئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد
حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم خواهد بود.

خانواده های زیراچی

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی )نوبت اول( 

 اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی )مناقصه گذار( به نشانی خراسان جنوبی - بیرجند - بلوار آیت ا... مدرس - خیابان آیت ا... سعیدی- حد فاصل سعیدی ۳و5 در نظر دارد :
تامین سیستم سرمایش وگرمایش وتهویه مطبوع VRF ساختمان شماره 2 این اداره کل را براساس قانون برگزاری مناقصات به تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید . لذا متقاضیان 
عالقه مند  می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1۳95/11/2 الی 11/7/ 1۳95 به این اداره کل واقع در بیرجند- خیابان دانشگاه- حراست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی مراجعه 

http://iets.mporg.ir  نیز منتشر شده است. نمایند. ضمنا این فراخوان در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  به آدرس 

محل پروژه
اجرا

مدت 
مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآوردپیمان

تاریخ تحویل اسناد محل تامین اعتبارفرآیند ارجاع کار
و پیشنهادات

تاریخ بازگشایی 
پاکتهای الف و ب

تامین سیستم سرمایش و گرمایش 
وتهویه مطبوع )VRF( ساختمان 
شماره 2 اداره کل امور مالیاتی 

خراسان جنوبی

ساختمان 
شماره 2 
بیرجند

9010،020،620،000 روز
501،031،000 ریال ریال

1- طرح تامین ساختمان 
های مورد نیاز طرح جامع 

مالیاتی
2- طرح تعمیرات اساسی

حداکثرساعت
 9 مورخ

1395/11/1۸

ساعت 10 صبح 
مورخ

1395/11/1۸

ضمناً زمان و مکان بازگشایی پاکت )ج( در جلسه فوق الذکر اعالم خواهد شد.
تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( : ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 12۳402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 و مورد قبول کارفرما 
به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2170102101006 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل 
امور مالیاتی خراسان جنوبی می باشد. محل تحویل اسناد و پیشنهادات در بیرجند - خیابان دانشگاه - حراست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی  و محل گشایش پیشنهادها سالن جلسات این 

اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبیاداره کل  به آدرس فوق الذکر می باشد.



شنبه* 2 بهمن 1395 * شماره 23702

بهره مندی ١١ میلیون ایرانی از دفترچه رایگان بیمه سالمت

ایسنا-محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور از بهره مندی ١١ میلیون نفر از دفترچه 
رایگان بیمه سالمت در دو سال اخیر خبر داد.نوبخت با اعالم این خبر افزود: این امر 
یکی از طرح های مهم تحول نظام سالمت در کشور است.

کارت قسط مسکن مهر بدون انشعاب
 با مجوز وزارت راه صادر شد 

بانک مسکن با یادآوری این که با توافق وزارت راه 
انشعاب  بدون  کارت قسط واحدهای مسکن مهر 
آماده  و  واحدها  تحویل  کرد:  اعالم  شد  صادر 
سایر  عهده  بر  سکونت  جهت  زیرساخت ها  کردن 
این  در  و  بوده  بانک  خارج  ذی ربط  سازمان های 

خصوص بانک مسکن مسئولیتی بر عهده ندارد.

توقف اتوبوس ها در پاسگاه های
 پلیس راه حذف می شود 

از  جاده ای  نقل  و  و حمل  راهداری  رئیس سازمان 
ناوگان  کنترل  هوشمند  »پایش  سامانه  ر اه اندازی 
این طرح،  راه اندازی  با  و گفت:  داد  خبر  عمومی« 
اتوبوس ها جز در صورت تخلف در مسیر راه، دیگر 
ندارند.  راه  پلیس  پاسگاه های  در  توقف  به  نیازی 
تاکنون 34 هزار کیلومتر از راه های شریانی کشور 

مجهز به دوربین های هوشمند شده اند.

آمادگی کمیته امداد برای خرید 
واحدهای مسکن  مهر

گفت:  امداد  کمیته  مسکن  تأمین  دفتر  مدیرکل 
3 ساله،  برنامه  یک  در  دارد  نظر  در  امداد  کمیته 
مشکل مسکن نیازمندان تحت حمایت را برطرف 
کند، ازاین رو همکاری دستگاه های اجرایی و خدمت 
رسان در تأمین مسکن مددجویی الزامی است که 
در صورت تحقق این موضوع تا 3 سال آینده جشن 

خانه دار شدن مددجویان برگزار خواهد شد. 

ایست پلیس به خودروهای سنگین 
بدون یورو 4 از فروردین 96

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا گفت: با از فروردین 
استانداردهای  که  سنگینی  خودروهای   96 سال 
آالیندگی یورو 4 را در تولید رعایت نکرده باشند ،شماره 
گذاری نخواهند شد و از تردد آنها در جاده های برون 

شهری کشور جلوگیری می شود. 

دام زنده گران شد 

قیمت هر کیلو دام زنده در مراکز عرضه بهداشتی دام 
١6 هزارو 200 تومان شد. قیمت هر کیلوگرم دام زنده 

در ماه های ابتدایی سال ١١ تا ١2 هزار تومان بود. 

آیین نامه افزایش یارانه نقدی نیازمندان تهیه شد

مهر-احد رستمی مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه با اشاره 
به سیاست های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش 
یارانه نیازمندان خبرداد و افزود: این وزارت خانه 
برای  را  تامین اجتماعی چند الیه  در نظر دارد 
آحاد جامعه در نظر بگیرد. در این زمینه یارانه 
حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت  خانوارهای 
دارای  خانوارهای  بهزیستی،  و  امداد  کمیته 
مستمری پایین و خانوارهایی که فرد شاغل در این خانواده ها وجود 
ندارد یا درآمد خانوار بسیار پایین است، افزایش پیدا می کند و تحت 
پوشش درمان رایگان قرار خواهند گرفت.در الیه بعد سیاست های بیمه 
ای برای توانمندسازی این خانواده ها در نظر گرفته شده است به طوری 

که افراد بیکار این خانواده ها بتوانند در جهت اشتغال توانمند شوند.

اورژانس اجتماعی به 150 شهرستان در 
کشور اختصاص می یابد

برای  گفت:  بهزیستی  سازمان  رئیس  مقام  قائم  پورشبانان  -پهبد  ایرنا 
١50شهرستان باالی 50 هزار جمعیت کشور پایگاه 
اورژانس اجتماعی اختصاص می یابد. وی اظهار 
کرد: معضل خانمان سوز اعتیاد، سختی زندگی در 
این منطقه را مضاعف می کند و وظیفه سازمان 
در چنین مناطقی با کوله باری از مشکالت چندین 
برابر می شود. وی افزود: امیدواریم با همراهی و مشارکت مردم معضالت و 
مشکالت اقشار مختلف این منطقه بهبود یابد.قائم مقام سازمان بهزیستی 
گفت: سازمان بهزیستی در دوره جدید مدیریتی هدف گذاری خود را در چند 
محور از جمله استاندارد سازی خدمات و فراهم کردن شرایط برای دسترسی 

بیشتر مردم تمام نقاط محروم کشور قرار داده است.

ضریب  اینکه  به  اشاره  با  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
ایران  در  مسکن  خرید  ریسک  و  مسکن  معامالت  امنیت 
باالست، گفت: برای اینکه بتوانیم ضریب امنیت معامالت 
بیاوریم  پایین  را  مسکن  خرید  ریسک  و  ببریم  باال  را 
با  مسکن  معامالت  با  مرتبط  نهادهای  و  دستگاه ها  باید 
مشاوران امالک لینک شوند. حسام عقبایی در گردهمایی 
باید  اینکه  بر  تاکید  با  آلونک  سامانه  و  امالک  مشاوران 
با  مرتبط  دستگاه های  و  نهادها  و  بگیرد  صورت  اقداماتی 
گفت:  شوند،  لینک  امالک  مشاران  و  مسکن  معامالت 
شوند  لینک  مسکن  معامالت  با  مرتبط  دستگاه های  اگر 

مشاوران امالک می توانند اطالعات درستی به خریداران و 
موجب  می تواند  اقدام  این  کنند.  ارائه  مسکن  فروشندگان 
باال رفتن ضریب امنیتی معامالت مسکن شود. عقبایی با 
صورت  گونه ای  به  اقدامات  کشور  در  باید  اینکه  به  اشاره 
مسکن  فروش  و  خرید  به  کمتری  ریسک  با  که  گیرد 
که  کرده ام  اعالم  قباًل  بنده  اگر  کرد:  تاکید  کنیم،  اقدام 
است  این  برای  باالست  کشور  در  مسکن  خرید  ریسک 
حوزه  در  تسلط  و  اطالعات  آن  مسکن  معامالت  در  که 
ندارد  وجود  امالک  مشاوران  میان  در  مسکن  معامالت 
تا  ندارند  دسترسی  اطالعات  به  امالک  مشاوران  چنانچه 

اطالعات درستی به متقاضیان خرید و فروش مسکن وارد 
کنند. رئیس اتحادیه مشاوران امالک افزود: برخی مشاوران 
امالک به خاطر نبودن و نداشتن اطالعات حتی تا مرحله 
پلمپ دفتر خود نیز رسیده اند بنابراین باید مشاوران امالک 
در سراسر کشور به منابع و اطالعات دسترسی داشته باشند 
آرامش  یک  با  مسکن  فروش  و  خرید  هنگام  در  مردم  تا 
خاطر به مشاوران امالک مراجعه کنند.وی خاطرنشان کرد: 
مشاوران امالک در حال حاضر تنها با سازمان ثبت لینک 
اتحادیه  برای  بودن  لینک  این  هرچند  بنابراین  هستند 

مشاوران امالک و اعضای خود هزینه دارد.

ریسک خرید مسکن در ایران باال است/بهار بازار مسکن در تابستان ۹۶

برای  کارگران  سال  آخر  عیدی  تسنیم- 
تعیین  کار  قانون  اساس  بر  جاری  سال 
دستمزد  حداقل  اساس  براین  شود.  می 
کارگران 8١2 هزار و ١64 تومان است که 
طبق قانون حداقل عیدی کارگران امسال 
یک میلیون و 624 هزار تومان و حداکثر 
بود. تومان خواهد  میلیون و 436 هزار   2
کارگرانی که در سال گذشته برابر با 2 پایه 
مصوب  تومانی   425 و  هزار   7١2 حقوق 

 424 و  میلیون  یک  کار  عالی  شورای 
کردند  دریافت  عیدی  تومان   850 و  هزار 
و  میلیون  یک  میزان  به  جاری  سال  در 
خواهند  عیدی  تومان   328 و  هزار   624
برابر   3 میزان  به  که  هایی  گروه  گرفت. 
تومانی   430 و  هزار   7١2 دستمزد  حداقل 
سال جاری، یعنی دو میلیون و ١37هزار و 
275 تومان عیدی دریافت کردند در سال 
هزار  و 436  میلیون   2 به  رقم  این  جاری 

یابد.کارفرمایان  می  افزایش  تومان  و 492 
مکلف هستند عیدی آخر سال را تا پیش 
کنند  پرداخت  کارگران  به  سال  پایان  از 
و  بهمن  در  کارفرماها  برخی  معموال  که 
می  پرداخت  اسفند  حقوق  با  هم  برخی 
پرداخت  البته برخی کارفرمایان هم  کنند. 
کنند  می  موکول  بعد  سال  به  را  عیدی 
ماده  طبق  اساس  براین  است.  تخلف  که 
قانون کار کلیه کارگاههای مشمول  واحد 

کارگران  از  یک  هر  به  مکلفند  کار  قانون 
خود به نسبت یک سال کار معادل شصت 
روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش 
بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر 
یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز 
حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. مبلغ 
پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال 
در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ 60 روز 
مزد و به نسبت ایام کارکرد محاسبه شود.

عیدی امسال کارگران ١.۶ تا ۲.۴ میلیون تومان 

حقوق کارمندان از سال آینده مستقیما از
 بانک مرکزی واریز می شود 

جام جم-سید رحمت ا... اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری با اشاره به 
پرداخت مستقیم حقوق کارکنان از بانک مرکزی 
از ابتدای سال آینده می گوید از مزایای این روش 
این است که دیگر دستگاه های اجرایی نمی توانند 
علی رغم کسر مالیات و بیمه از حقوق افراد آن 
را به دستگاه های مربوطه نپردازند.وی افزود: اکنون 
در حال اجرای برنامه های متعددی هستیم که انجام پروسه های پرداخت در 
خزانه داری کشور را کوتاه و الکترونیکی کنیم.از مزایای چنین برنامه ای این 
است که جلوی رسوب پول گرفته شود،که وقتی قرار باشد پول از خزانه به 
بانک منتقل شده و از آنجا به حساب افراد واریز شود، مدتی طول می کشد، 
اگر این پروسه به صورت مستقیم طی شود، زمان کمتری صرف خواهد شد.

سرمقاله

پالسکوهای بیرجند ما

*هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( در میان همه شهرهای 
استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند به دلیل قدمت 
تراکم  و  تر  فراوان  توسعه  و  بیشتر  شهرنشینی 
جمعیتی باالتر و برخورداری از بافت قدیم و جدید با 
مؤلفه های خاص خودش، سازه ها و ساختمان های 
متعددی دارد که به دالیل مختلف، یا استانداردهای 
مهندسی به صورت دقیق و کامل در خصوص آنها 
رعایت نشده و یا به دلیل گذشت زمان و فرسودگی، 
به نقطه های حادثه خیز و  ظرفیت تبدیل شدن 

کانون های بحران اجتماعی را دارند. 
در حالیکه وضعیت زیربنایی شهر بیرجند به ویژه در 
حوزه خدمات رسانی و ساخت و سازها در مناطقی 
مثل شمال شهر به صورت خاص، نگران کننده 
قانون شهرداری  است، کمیسیون ماده ی  ١00 
بارها وبارها در اقداماتی تأمل برانگیز  نقطه امیدی 
در حوزه ساخت  احیاناً  برای شهروندانی شده که 
وسازهایشان به دنبال راه گریز و یا تخلفی هستند 
و به گفته خود اعضای شورای شهر، پولی گرفته 
دادن  با  هم  نهایتاً  کنند؛  می  حالل  و  شود  می 
حصول  برای  را  شرایط  زیاد،  یا  کم  ای  جریمه 
توافق و اخذ مجوز آغاز و یا ادامه روند ساخت و 

سازها مهیا می نمایند.
صریح و شفاف و بدون رودربایستی، همه باید به 
رویکردهایی  چنین  که  باشیم  داشته  اعتقاد  این 
خیانت آمیز است و چه از طریق شخص حقیقی و 
چه از طرف نهاد یا مسؤول حقوقی مثل شهرداری، 
شورای شهر، کمیسیون های مربوطه و نهادهای 
شود،  انجام  عمران  و  ساز  و  ساخت  با  مرتبط 
 مستوجب تعقیب قضایی و برخورد قاطع خواهد بود.
 درکنار همه ی این مسائل، آنچه مهم است اینکه 
برای پیشگیری از وقوع چنین ماجراهای تلخی، الزم 
است پیش بینی های اساسی تری در سطح شهرها 
انجام گیرد و  روند بازدیدها و بازرسی ها واقعی 
التزام به اجرای قوانین  تر و سختگیرانه تر شود، 
 ساختمانی و نیز شهرسازی و به ویژه حوزه های
 ترافیکی و ارائه ی مجوزها و نظارت های ایمنی 
قرار  پیگیری  مورد  مضاعفی  وسواس  و  دقت  با 
گیرد و از همه مهم تر در قوانین، به صورت جدی، 
بازنمایی و تجدید نظر شود. ما متأسفانه همین حاال 
هم در سطح شهر بیرجند پالسکوهایی داریم که 
در صورت بروز هر اتفاقی برای آنها، با حوادثی تلخ 
مواجه خواهیم شد، حوادثی که از ازدحام هزاران 
نفری مردم برای گرفتن عکس و فیلم و فراموشی 
همنوعانمان  به  حیاتی  های  ثانیه  در  کمک  از 
گرفته تا بسته شدن راهها و خیابانها و کوچه ها 
و سردرگرمی های مدیریتی،گریبان همه ی ما را 

محکم خواهد گرفت.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 

را به شماره 0930494383١ ارسال فرمایید(

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  

پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(
09155614880 -09303107002

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

لوله بازکنی
  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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان

خواهان سید حسین رضوی دادخواستی به خواسته الزام و انجام تعهدات قرارداد منعقده به شماره 09/ح/ف3821/3 مورخ 
91/11/30 فی مابین نامبرده و شرکت تعاونی توانگران خراسان جنوبی و یا استرداد وجوه واریزی به حساب شرکت تعاونی 
به همراه خسارت تاخیر و تادیه به طرفیت شرکت تعاونی توانگران خراسان جنوبی - رئیس هیئت مدیره: محمود کمال - 
مدیر عامل: سید حسن جعفری در شهرستان بیرجند تسلیم اتاق تعاون خراسان جنوبی نموده که با ارجاع به کمیسیون 
داوری ویژه بخش تعاون به کالسه 11- 95 ثبت و به تاریخ 1395/12/01 ساعت 11 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده 
که به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی 
فوق تعیین و اعالم می گردد تا خوانده جهت دریافت نسخه ثانی و ضمائم دادخواست به دفتر کمیسیون داوری اتاق تعاون 
واقع در بیرجند - خیابان پاسداران 38 - پالک 6 مراجعه و در روز رسیدگی در جلسه داوری حضور یابد در غیر این صورت 

کمیسیون غیاباً رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
دبیرخانه کمیسیون داوری ویژه بخش تعاون

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(

شرکت تعاونی مرزنشینان مومن آباد سربیشه    شماره ثبت: 1769  تاریخ انتشار: 95/11/2
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مرزنشینان مومن آباد سربیشه دوشنبه 1395/12/02 

راس ساعت10 صبح در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( سربیشه برگزار می شود.
از کلیه اعضای محترم دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم 
رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش از تاریخ انتشار آگهی از ساعت 8:00 لغایت 12:00  تا تاریخ 1395/12/01 به دفتر شرکت تعاونی مراجعه 
و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای 
و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسی موظفند حداکثر 
ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به 
دفتر شرکت تعاونی واقع در بلوار جانبازان نبش جانبازان 7 جنب داروخانه دکتر زنگویی پالک 238 تحویل نمایند.

دستور جلسه: 
انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک 

سال مالی- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 95
        هیئت مدیره تعاونی

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 5 شهرستان پیرو آگهی شماره - به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود 
شماره ذیل:  قطعه مفروزه مزرعه شوسف پالک ۶3- اصلی پالک 18 فرعی آقای غالمرضا جعفری و غیره ششدانگ یک باب منزل 

در روز 1395/11/25 ساعت اداری در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی 
و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. 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 و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و 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.
تاریخ انتشار: ١3۹5/١١/0۲            حسین براتی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده  اجرایی شماره 950557 محکوم علیه آقای حسن دلخروشان محکوم است به پرداخت مبلغ 1.222.268.928 
ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له جالل یعقوبی و پرداخت مبلغ 47/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با 

توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 141 فرعی از 271 اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به شخص ثالث که در اجرای تبصره ماده 34 معرفی گردیده 
است و  حسب نظریه کارشناسی پالک فوق واقع در خیابان ظفر 16 پالک 5 که میزان عرصه مشاعی 220/5 متر مربع و میزان اعیانی ششدانگ 
یک باب آپارتمان واقع در طبقه سوم )پیلوت - همکف اول- دوم( به مساحت 139/84 متر مربع و انشعاب منصوبه شامل آب، برق، گاز و تلفن هر 
کدام یک انشعاب ارزش ششدانگ با توجه به میزان عرصه مشاعی و انشعابات منصوبه به مبلغ 1/670/000/000 ریال کارشناسی  شده است که از 
طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1395/11/10 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود.

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندهزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

بیمه معلم کد: 2569
 صدور انواع بیمه نامه ها به صورت

 نقد و اقساط 8 ماهه و کسر از حقوق 
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده

ابتدای بلوار آوینی- بین سمن و یاسمن
تلفکس: 3۲۴0۴0۴0

0۹١58۶۴۲۹55 

فروشگاه کودک امیـر
پوشاک، سیسمونی، اسباب بازی، 

بازی فکری، سه چرخه به قیمت مناسب
 *اجناس شب عید رسید*

سجادشهر، امامت 2 
جنب بانک ملت    32412973

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 8۹، طبقه همکف
0۹03۴0۹0۴١۲ - 0۹03۴0۹0۴١١ 

 لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

پیتــزا

  نبش پاسداران 19 باالتر از میدان جانبازان 
 3 2 4 2 3 1 3 1

انــواع
 غــذای

 ایتالیــایی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه* 2 بهمن 1395 * شماره 3702

بلیتهایجشنوارهفیلمفجردرخراسانجنوبیبهصورتاینترنتیپیشفروشمیشود
 

معاون امور هنری و سینمایی ارشاد خراسان جنوبی گفت: پیش فروش اینترنتی بلیت های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر از ۸ صبح دوشنبه ۴ بهمن در 
شهرستان های کشور آغاز می شود که قیمت بلیت تکی برای استان خراسان جنوبی ۸ هزار تومان است. سیدعلی زمزم با اعالم این خبر اظهار کرد: بلیط های 

استان خریداری شده مربوط به هر سالن نمایش فیلم از 2۴ ساعت قبل از شروع جشنواه در همان سالن فقط با ارئه کارت ملی تحویل خریداران خواهد شد. در  فقیه  ولی  نماینده  و  استاندار  واقعا  اگر 
خراسان  در  سیاسی  های  بحث  جلوی  بتوانن 
روی  کارا  یکم  که  حاال  و  بگیرند  را  جنوبی 
مردم  باشن  استان  توسعه  فکر  به  افتاده  روال 
این  فقط  و  بیفته  خوب  اتفاقات  امیدوارن  خیلی 
استان ربط داره که چقدر  به مدیران و نخبگان 
بخوان فضای استان رو سیاسی کنن و یا سیاسی 
استان  بزرگان  بین خواست  این  در  و  دارن  نگه 
برای خروج از این وضعیت بسیار تاثیر گذار است 
0915 ... 91۳
سالم چرا ویزیت دکتر در بیمارستان  .... برای 
قرارداد  فرمایند  می  دارو  ولی  رایگان  جانباران 

نداریم این یعنی چه ؟
0915...12۸

اقشار مختلف  یارانه  روزانه دولت درحذف  تهدید 
در رسانه ها دقیقا شده مثل تحریمها علیه ایران ، 
به جای این کارها به فکر رفع مشکالت اقتصادی 
مردم باشید که کمر همه را شکسته وکسی هم 

برفعالیتهای اقتصادی نظارتی ندارد
0915...905

 انتظار بر این بود حداقل خیابان طالقانی تعریض 
و  ارتش  خیابان  تعریض  گردید. حتی خواب  می 
ابتدای مدرس را هم نمی بینیم. وضع خیابان عدل 
چه شد؟ آینده خیابان عدل چیست؟ شورای شهر 
و شهردار محترم درین چهارسال چه کارنامه ای 
مانند شورا  نهادی  امیدوارم  معابر!  آسفالت  دارند؟ 
و پستی به نام شهردار و معاونت هایش را افراد 

متخصص و ایده پرداز اداره بفرمایند.
0915...۳۸۴

خیابان  وضع  دارم  تقاضا  کاربلدمان  استاندار  از 
عدل را روشن فرمایند. امیدوارم شورای شهری 

ایران و جهان دیده و متخصص داشته باشیم.
0915....۳۸۴

 
شعرارسالیشاعربیرجندی

درمدحآتشنشانهایشهید

محمدرضاسلمانی یکی از آتش نشان های عزیز 
همکاران  رفتن  دست  از  با  رابطه  در  بیرجندی 
شعری  پالسکو  حادثه  در  خود  باغیرت  و  دالور 

سروده است:
کارمان  کبوتر  بازشد،چون  بازی  تامسیرعشق 
. یاعلی  پرواز شد. پای ما را نای راه رفتن نبود 
ما  همدم  دود  و  آتش  آغازشد.  عشق  و  گفتیم 
جان  که  غمسازشد.بس  بارهاآوارها  روزوشب، 
دادیم وسر در راه عشق .نام ما آتش نشان سرباز 
سوز، خس خس  و  ازداغ  ماشدملتهب  قلب  شد. 
ازما  این سینه هم یک رازشد  ، روزگاریاران ما 

گرفت. روزگار با ما عجب دمساز شد.

و  تهران  پالسکو  ساختمان  حادثه  پی  در 
در  قبیل  این  از  حوادثی  وقوع  امکان  بررسی 
نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل  با  بیرجند، 
وقوع  از  ناراحتی  ابراز  با  وی  کردیم.  گفتگو 
به  همکاران  اینکه  به  اشاره  با  حادثه،  این 
اهالی ساختمان 1۴ بار اخطار داده بودند ولی 
متاسفانه کسی توجهی نکرده بود، خاطرنشان 
خود  خون  با  ما  پالسکو،  حادثه  در  کند:  می 

کم توجهی ها را امضا کردیم.

چندینباربهسازمانها،ادارات
واصنافبیرجنداخطاردادهایم

مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  میرزایی  موسی   
این  از  حوادثی  وقوع  امکان  آیا  اینکه  بر 
گوید:  می  دارد،  وجود  نیز  بیرجند  در  دست 
این جا هم چندین بار به سازمان ها، ادارات 
این  برای  حتی  ایم  داده  اخطار  اصناف  و 
موضوع دعوا هم کرده ایم، اما کسی توجهی 
نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر  کند.  نمی 
روند،  این  ادامه ی  در صورت  اینکه  بیان  با 
وجود  نیز  بیرجند  در  حوادث  وقوع  احتمال 
را  بیرجند  شهر  تمام  کند:  می  تصریح  دارد، 
پمپ  تا  گرفته  مساجد  و  ادارات  اصناف،  از 
توانستیم  و  کردیم  شناسی  آسیب  ها  بنزین 
با  میرزایی  کنیم.  تدوین  ساله   5 ای  برنامه 
 ، ایم  داده  هشدار  همیشه  اینکه  بر  تاکید 
و  بشویم  شهید  حتما  باید  کند:  می  عنوان 
بفهمند  تا  بگیرند  دوش  بر  را  هایمان  جنازه 
بیان  وی  است.  بوده  جدی  ما  هشدارهای 
آتش  تهران  پالسکوی  مانند  شاید  کند:  می 
شهر  بازار  اما  باشیم  نداشته  برج  در  سوزی 

دارد. بسیاری  بیرجند مشکالت 

امکانورودخودروهایامدادی
بهبازاربیرجندوجودندارد

بیان  با  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر   
به  نیز  امدادی  ی  خودرو  ورود  امکان  اینکه 
نشان  خاطر  ندارد،  وجود  اصال  بیرجند  بازار 

قدمت  سال   50 از  بیش  بازار  این  کند:  می 
دارد و تمام ساختمان های آن قدیمی هستند، 
به گونه ای است که  بازار  از طرفی معماری 
گسترش  باعث  خودش  حریق،  صورت  در 
اینکه  به  اشاره  با  میرزایی  شد.  خواهد  آتش 
اطفای حریق  امکانات  بیرجند حداقل  اصناف 
و کمترین آموزش ها را هم ندارند، ادامه می 
ایمنی  تاییدیه  باید  اصناف  قانون،  دهد: طبق 

این  به  کسی  بیرجند  در  متاسفانه  اما  بگیرند 
موضوع توجهی نمی کند. وی ادامه می دهد: 
گرفتن  از  هدف  که  کردند  متهم  را  ما  حتی 
حالی  در  است  زایی  درآمد  ایمنی،  تاییدیه 
این  مبلغ  اصناف،  بیشتر  همکاری  برای  که 
 96 سال  برای  تومان  هزار   10 به  را  تاییدیه 

کاهش داده ایم. وی افزود: چرا ما باید بخاطر 
کم توجهی دیگران کشته شویم؟

حادثههایاصنافبیشترشدهاست

بیان  با  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
سازی  ایمن  برای  را  ای  برنامه  اینکه 
ساختمان های مسکونی اجرا کردیم و شاهد 

اظهار  ایم،  بوده  نیز  حوادث  آمار  کاهش 
مورد  این  در  اصناف  متاسفانه  اما  کند:  می 
این  در  دلیل  همین  به  و  نداشتند  همکاری 
شده  بیشتر  اصناف  های  حادثه  سال  چند 
 92 سال  در  کند:  می  اضافه  میرزایی  است. 
حدود 20 حادثه، در سال 9۳ حدود22 حادثه 

و در سال گذشته ۴0 حادثه اصناف داشتیم. 
وی با بیان اینکه حق داریم درباره مشکالت 
کند:  می  عنوان  کنیم،  صحبت  مردم  با 
به  صحبت  اجازه  ها  اتحادیه  در  متاسفانه 
سازمان  عامل  مدیر  پایان  در  دهند.  نمی  ما 
آتش نشانی از برگزاری جلسه ای در همین 
روز  بیرجند،  شهر  شورای  اعضای  با  زمینه 

شنبه  خبر می دهد.

حادثهپالسکوچگونهاتفاقافتاد؟

ساعت۷:59  صبح روز پنج شنبه وقوع حادثه 
 125 سامانه  به  پالسکو  ساختمان  در  حریق 
رخ  نهم  و  هشتم  طبقه  در  حریق  شد.  اعالم 
و  غربی  ضلع  در  آتش  شعله های  و  بود  داده 

می  دیده  طوالنی  فاصله  از  ساختمان  شمالی 
داخلی  فضاهای  و  کارگاه ها  از  تعدادی  شد. 
و  بود  شده  شعله ور  کاماًل  پالسکو  ساختمان 
طبقات  به  سرایت  حال  در  آتش  شعله های 
قالب  از 200 آتش نشان در  بود.بیش  فوقانی 
به  موفق  و  شده  اعزام  محل  به  ایستگاه   10
این ساختمان شدند،  مهار و اطفای حریق در 
اما هنوز دقایقی نگذشته بود که این ساختمان 

5۳ ساله دوباره شعله ور شد و  در ساعت 11:15 
نبود  بودن،  ریخت.قدیمی  فرو  کامل  طور  به 
سیستم اطفاء حریق، عدم بهسازی و بازسازی 
المان های سازه ای و بی توجهی به مراقبت و 
نگهداری از ساختمان از مهمترین دالیل فرو 
ریختن ساختمان بوده است. بر اساس آخرین 
تعداد  گزارش  این  نوشتن  لحظه  تا  ها  خبر 
مصدومان و فوتی 111  نفر اعالم شده است. 
این فاجعه به قدری عمیق بود که رهبر معظم 
و  کرده  منتشر  تسلیت  برای  پیامی  انقالب 
دولت امروز را عزای عمومی اعالم کرده است.

عکسبرداریمردمازحادثهتلخ

مشخص  حادثه  این  در  شهروندان  فرهنگ 
شد: عده ای در حال سلفی گرفتن با فاجعه و 
به مجروحان. رسانی  در صف خون  ای  عده 
حریق  حادثه  محل  در  حاضر  زیاد  جمعیت 
بسیار  را  امدادرسانی  کار  پالسکو  ساختمان 
دشوارکرده بود. آتش نشانان و نیروهای ویژه 
محل  اطراف  تجمع  از  کردند  اعالم  اینکه  با 
بی  با  مردم  کماکان  اما  کنید  خوداری  حادثه 

توجهی فیلمبرداری میکردند.

کمیدرموردساختمانپالسکو

ساختمان  ترین  معروف  از  پالسکو  ساختمان 
پوشاک  ویژه  به  پوشک  انواع  عمده  توزیع 
عنوان  به  ساختمان  این  بود.از  تهران  مردان 
یاد  تهران  در  مرتفع  و  مدرن  ساختمان  اولین 
از یک ساختمان 1۷  مرکز خرید  این  می شد. 
طبقه تشکیل شده بود. کار بنای این مجموعه 

در سال 1۳۴2 به پایان رسید.

امکان تکرار حادثه پالسکو در بیرجند؛

اصناف همکاری نمی کنند / حتما بایدشهید بدهیم تا بفهمند هشدارهای ما جدی بوده است؟
Ava.news 16 @gmail.com -امین جم

خطر در کمین بازار کهنه

  آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک  و از 
قلم  افتاده واقع در بخش های تابعه حوزه ثبتی  بیرجند تا آخرآذر  ماه سال یکهزار و سیصد و نود و پنج تقاضای 
ثبت نموده اند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد 
با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می شود: بخش1 بیرجند : 1-ششدانگ یکباب منزل 
مسکونی به مساحت 193/80 مترمربع که میزان 16/32 مترمربع از حد شمال در مسیر تعریض بوده پالک 391 
فرعی از 4157-اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان صمدی مورد تقاضای فاطمه حسینی نسبت به یک دانگ 
و دو دهم دانگ مشاع و زهرا حسینی یک دانگ و دو دهم دانگ مشاع و صدیقه حسینی یک دانگ و دو دهم دانگ 
و سید محمود حسینی دو دانگ و چهار دهم دانگ  2-ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 248/57 متر مربع که 
مساحت 47/39 متر مربع از اضالع جنوب و غرب در مسیر تعریض می باشد پالک 562 فرعی از 4157-اصلی بخش 
یک بیرجند واقع در خیابان قائم بین خیابان جمهوری و قائم یک مورد تقاضای زهرا کالته بجدی  بخش 2 بیرجند: 
1-تمامی 42 سهم از 582 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 157 فرعی از 2-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در دشت خالصه عباس آباد مورد تقاضای حسن امیرآبادی 2-ششدانگ یکباب محوطه به مساحت 300 متر 
مربع پالک 2270 فرعی از 4-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در حاجی آباد مورد تقاضای شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر 3-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 11136 متر مربع پالک 2272 فرعی از 
4-اصلی بخش 2 بیرجند مزرعه حاجی آباد مورد تقاضای فرامرز مهدوی نسب 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 17218 متر مربع پالک 213 فرعی از 44-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت رکات مورد تقاضای 
محمد حسن رمضانی 5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 1407/60 متر مربع پالک 383 
فرعی از 46-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در  مزرعه حسین آباد سادات مورد تقاضای فرزانه خاتمی 6- ششدانگ 
یکباب باغ منزل به مساحت 1656/45 متر مربع پالک 206 فرعی از 104-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در روستای 
منجگان مورد تقاضای عید محمد جاودان پور 7- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 60/80 متر مربع پالک 8 فرعی 
از 197-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در روستای چشمه مرتضی مورد تقاضای محمد سموئی 8- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی مشجر به مساحت 759/15 متر مربع پالک 1 فرعی از 413-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در چشمه 
و مزرعه مومن کور مورد تقاضای محمد ضیائی زیروچی 9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
6951/70 متر مربع پالک 2668 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دهنه اول دشت بجد مورد 
تقاضای ماه بیگم غالمی بجد 10- ششدانگ یک قطعه زمین بند سار دیمه زار  به مساحت 1839/30 متر مربع 
پالک 2673 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای ماه بیگم غالمی بجد 11- 
ششدانگ یک قطعه زمین بند سار دیمه زار  به مساحت 957/20 متر مربع پالک 2674 فرعی از 433-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای ماه بیگم غالمی بجد 12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
3500 متر مربع پالک 2675 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای واحد سلطانی 
13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3500 متر مربع پالک 2676 فرعی از 433-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای فاطمه اصغری اخلگاهی 14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
3500 متر مربع پالک 2677 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای مریم تقندیکی 
15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3500 متر مربع پالک 2678 فرعی از 433-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای مهناز تفندیکی 16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3500 
متر مربع پالک 2679 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای پری عبدی اسکیونگ 
17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4004 متر مربع پالک 2680 فرعی از 433-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای حسن موحدیان 18-سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک قطعه باغ منزل به 
مساحت 243/80 متر مربع پالک 92 فرعی از 573-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در کالته قنادان مورد تقاضای سید 
محمود طایفی 19- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت 670 متر مربع پالک 312 فرعی از 581-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی دهن قنات خونیک بهدان مورد تقاضای محمد کلوخ یوسف پور 20- تمامی 6894/05 
سهم مشاع )متر مربع( از ششدانگ مزرعه و قنات بهلگرد به مساحت 436833 متر مربع  پالک 674-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در بهلگرد مورد تقاضای ابوالحسن اعتصام 21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر دیمه زار  
به مساحت 4098 متر مربع پالک 943 فرعی از 689-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه نصرآباد مورد تقاضای 
محمد باقر فوالدی 22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 270 متر مربع پالک 944 فرعی از 689-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه نصرآباد مورد تقاضای یدا... نصرآبادی 23- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار مشجر به مساحت 3426 متر مربع پالک 945 فرعی از 689-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه نصرآباد 
مورد تقاضای یدا... نصرآبادی 24- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3023 متر مربع پالک 
946 فرعی از 689-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه نصرآباد  مورد تقاضای یدا... نصرآبادی 25- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 126متر مربع پالک 115 فرعی از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 
چهکند مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 26- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 748/64 متر مربع پالک 155 فرعی از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت 
در وقف 27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 253/13 متر مربع پالک 227 فرعی از 1105-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه به 
دعوی و تولیت در وقف 28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 549/15 متر مربع پالک 229 
فرعی از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و 
امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 29- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 178 متر مربع 
پالک 251 فرعی از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی 
اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 30- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
258 متر مربع پالک 295 فرعی از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای موقوفه 
راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 31- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 810 متر مربع پالک 445 فرعی از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد 
تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 32- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 169/50 متر مربع پالک 484 فرعی از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 
چهکند مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 33- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 97 متر مربع پالک 534 فرعی از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در مزرعه چهکند مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 
34- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 262/50 متر مربع پالک 652 فرعی از 1105-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه به دعوی و 
تولیت در وقف 35- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 74/10 متر مربع پالک 883 فرعی از 1105-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 36- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 135/31 متر مربع پالک 
884 فرعی از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 37- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1092 
متر مربع پالک 905 فرعی از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای موقوفه راشدی به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 589/76 متر مربع پالک 1268 فرعی از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای 
موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 39- ششدانگ یکباب محوطه 
وقفی به مساحت 357/50 متر مربع پالک 1439 فرعی از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند 
مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 40- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 165 متر مربع پالک 1529 فرعی از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مزرعه چهکند مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 
41- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 323/64 متر مربع پالک 1533 فرعی از 1105-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه به دعوی 
و تولیت در وقف 42- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 634/50 متر مربع پالک 1556 فرعی از 
1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 43- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 491/50 متر مربع پالک 
1566 فرعی از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای موقوفه راشدی به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 44- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 345/50 
متر مربع پالک 1594 فرعی از 1105-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای موقوفه راشدی 
به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه به دعوی و تولیت در وقف 45- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار به مساحت 1411/57 متر مربع پالک 1672 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد 
تقاضای فاطمه دستی گردی 46- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4513 متر مربع پالک 1673 
فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای مهدی سبزه کار  47- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 8160 متر مربع پالک 1674 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در مزرعه دستگرد مورد تقاضای عید محمد شبخوان 48- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر دیمه زار به 
مساحت 9162 متر مربع پالک 513 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد 
تقاضای محمد کالته بجدی 49- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 25133 متر مربع پالک 
514 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای محمد کالته بجدی 50- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 381/23 متر مربع پالک 515 فرعی از 1337-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای عصمت غالمی اول 51- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار به مساحت 12149/50 متر مربع پالک 107 فرعی از 1341-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دشت 
کریم آباد مورد تقاضای فاطمه کریم آبادی 52- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 10955 
متر مربع پالک 212 فرعی از 1342-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه مهیاباد مورد تقاضای حاجی حسین 
میابادی  53- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 7198/50 متر مربع پالک 199 فرعی از 
1348-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پسوچ مورد تقاضای سید عباس حسینی 54- ششدانگ یکباب باغ 
منزل به مساحت 602 متر مربع پالک 11 فرعی از 6 فرعی از 1358-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه محمد 
آباد پیرنج مورد تقاضای حسن قاسمی 55- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 627/80 متر مربع پالک 12 
فرعی از 6 فرعی از 1358-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه محمد آباد پیرنج مورد تقاضای اسکندر دستی گردی 
56- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 619 متر مربع پالک 13 فرعی از 6 فرعی از 1358-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه محمد آباد پیرنج مورد تقاضای علی قاسمی 57- ششدانگ یکباب منزل مسکونی و ایوان به 
مساحت 552 متر مربع پالک 123 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای محمد 
نخعی نژاد 58- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 279 متر مربع پالک 143 فرعی از 
1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسین نخعی نژاد 59- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشتمل بر ساختمان به مساحت 324 متر مربع پالک 144 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسن نخعی نژاد 60- ششدانگ یکباب باغ منزل  به مساحت 1674/50 متر مربع پالک 
145 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای محمد نخعی نژاد 61- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2137 متر مربع پالک 146 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسین غریبی 62- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 1385/40 متر مربع پالک 
147 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسین غریبی 63- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 376 متر مربع پالک 148 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 
پیرنج مورد تقاضای مریم نخعی نژاد 64- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر دو باب خانه مخروبه به مساحت 
121/60 متر مربع پالک 129 فرعی از 1373-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کوره گز مورد تقاضای جعفر 
محمد پور  65-تمامی یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه بند به مساحت 15593 متر مربع پالک 69 فرعی از 
62 فرعی از 1397-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه سیستانک مورد تقاضای محمد حسن حیدری فخر 66- 
ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 1650 متر مربع پالک 16 فرعی از 1405-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مزرعه داروغه مورد تقاضای حسین صمدی 67- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 20818 
متر مربع پالک 22 فرعی از 1721-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت مرک مورد تقاضای محمد دهقان 68- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 8459 متر مربع پالک 23 فرعی از 1721-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در دشت مرک مورد تقاضای محمد دهقان 69- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 7862 متر مربع 
پالک 24 فرعی از 1721-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت مرک مورد تقاضای محمد دهقان 70- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 4501 متر مربع پالک 46 فرعی از 1777-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی چاحوض مورد تقاضای فرینام فالح 71- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 6602 
متر مربع پالک 47 فرعی از 1777-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی راه چاحوض و تپه های سیدان مورد 
تقاضای محمد علی علی پور نسبت به1800 سهم و زهره مزگی نژاد نسبت به 1000 سهم و محمد ناصر محمد پور 
نسبت به 3801 سهم مشاع از 6602 سهم ششدانگ 72- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
14756 متر مربع پالک 48 فرعی از 1777-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در راه چاحوض و تپه های سیدان مورد 

تقاضای محمد ناصر محمد پور نسبت به 12506 سهم و اسدا... نجف زاده نسبت به 750 سهم و هیئت حسینی 
بیرجند نسبت به 750 سهم و هیئت ابوالفضلی بیرجند نسبت به 750 سهم مشاع از 14756 سهم ششدانگ 73- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 9698 متر مربع پالک 49 فرعی از 1777-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در راه چاحوض و تپه های سیدان مورد تقاضای حسن اشرفی فرد نسبت به 1200 سهم و محمد 
ناصرمحمد پور نسبت به 3698 سهم و زهرا اشتری نسبت به 2800 سهم و مهدی اشرفی فرد نسبت به 2000 سهم 
مشاع از 9698 سهم ششدانگ 74- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 11285/77 متر مربع 
پالک 2446-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی لرد مود مورد تقاضای سید حامد شواکندی 75- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 29939/53 متر مربع پالک 2447-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
لرد مود مورد تقاضای سید حامد شواکندی 76- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 20927/17 
متر مربع پالک 2448-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه لرد مود مورد تقاضای سید حامد شواکندی 77- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 6920 متر مربع پالک 2449-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در جنوب روستای برزج مورد تقاضای سیده زهرا محمود آبادی 78- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت 22178 متر مربع پالک 2450-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در جنب روستای شکراب  مورد تقاضای زهره 
مرغی 79- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 12456 متر مربع پالک 2456-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در شمال روستای مرک مورد تقاضای روح ا... مرکی  80- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 
به مساحت 19611 متر مربع پالک 2457-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در شمال روستای مرک مورد تقاضای کنیز 
قناد زاده 81- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 10136 متر مربع پالک 2458-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در شمال روستای مرک مورد تقاضای محمد مرکی 82- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار به مساحت 26317 متر مربع پالک 2459-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در شمال روستای مرک مورد تقاضای 
هادی مرکی بخش 3 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه محوطه مشجر به مساحت 1552 متر مربع پالک 
1580فرعی از 222-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه تقاب مورد تقاضای محمد جوانشیر  2- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 2005/57 متر مربع پالک 466 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
به  مشجر  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  نیا 3-  حسین  سمانه  تقاضای  مورد  ملک  کالته  مزرعه  در 
مساحت8064/50 متر مربع پالک 467 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد 
تقاضای غالمرضا رشد 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 6530 متر مربع پالک 468 فرعی 
از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای حسین رشد 5- ششدانگ یکباب مدرسه 
دبستان روستای رزگ ماهمیران به مساحت 244متر مربع پالک 31 فرعی از 332-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
مزرعه رزگ ماهمیران مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش وپرورش 6- ششدانگ 
یک باب مدرسه دبستان روستای گلگون مساحت 132/90متر مربع پالک 7 فرعی از 335-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در مزرعه گلگون مورد تقاضای دولت جمهوریاسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش 7- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1403/70متر مربع پالک 151 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
سرچاه رستمی مورد تقاضای علیرضا چاحوضی 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1485/40متر 
مربع پالک 43 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه محمدی موسوم به گودال شن مورد 
تقاضای سید علی وسیله 9- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 997/34 مترمربع پالک 44 فرعی از 1019-

اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه محمدی موسوم به گودال شن مورد تقاضای سید محمد وسیله 10- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1591 متر مربع پالک 45 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی چاه محمدی موسوم به گودال شن مورد تقاضای علیرضا ابراهیمی 11- تمامی چهار شبانه روز از 12 
شبانه روز مزرعه و قنات علی آباد مشهور به کالته غالم  پالک 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در جنب مزرعه 
گلبرگان مورد تقاضای محمد کریمیان نژاد 12- تمامی هشت شبانه روز از 12 شبانه روز مزرعه و قنات علی آباد 
مشهور به کالته غالم  پالک 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در جنب مزرعه گلبرگان مورد تقاضای احمد 
عبداللهی  13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 211 مترمربع پالک یک فرعی از 1114-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور به کالته غالم جنب گلبرگان مورد تقاضای محمد کریمیان نژاد 14- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5203 مترمربع پالک 2 فرعی از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی علی آباد مشهور به کالته غالم مجاور گلبرگان مورد تقاضای محمد کریمیان نژاد 15- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 2691 مترمربع پالک 3 فرعی از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد 
مشهور به کالته غالم مجاور گلبرگان مورد تقاضای احمد عبداللهی 16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 3592 مترمربع پالک 4 فرعی از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور به کالته 
غالم مجاور گلبرگان مورد تقاضای احمد عبداللهی 17- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت 
712 مترمربع پالک 5 فرعی از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور به کالته غالم مجاور 
گلبرگان مورد تقاضای محمد کریمیان نژاد 18- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 577 
مترمربع پالک 6 فرعی از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور به کالته غالم مجاور گلبرگان 
مورد تقاضای احمد عبداللهی 19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3310 مترمربع پالک 7 فرعی از 
1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور به کالته غالم مجاور گلبرگان مورد تقاضای احمد 
عبداللهی 20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1104 مترمربع پالک 8 فرعی از 1114-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور به کالته غالم مجاور گلبرگان مورد تقاضای محمد کریمیان نژاد 21- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 7132 مترمربع پالک 9 فرعی از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی علی آباد مشهور به کالته غالم جنب گلبرگان مورد تقاضای احمد عبداللهی 22- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 8690 مترمربع پالک 10 فرعی از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور 
به کالته غالم مجاور گلبرگان مورد تقاضای محمد کریمیان نژاد 23- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
7889 مترمربع پالک 11 فرعی از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور به کالته غالم مجاور 
گلبرگان مورد تقاضای علی عبداللهی 24- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4599 مترمربع پالک 12 
فرعی از 1114-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور به کالته غالم مجاور گلبرگان مورد تقاضای 
علی عبداللهی 25- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 798 مترمربع پالک 13 فرعی از 1114-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی علی آباد مشهور به کالته غالم مجاور گلبرگان مورد تقاضای علی عبداللهی بخش 4 
بیرجند :1- ششدانگ یکباب مدرسه دبستان روستای رومنجان به مساحت 526/11 مترمربع پالک 106 فرعی از 
12-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی مزرعه رومنجان مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
وزارت آموزش و پرورش 2- ششدانگ یکباب مدرسه دبستان روستای شیخ آباد به مساحت 306/40 مترمربع پالک 
106 فرعی از 47-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی مزرعه شیخ آباد مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران 
به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش 3- ششدانگ یکباب مدرسه دبستان روستای یوشو به مساحت 198/60مترمربع 

پالک یک فرعی از 92-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی مزرعه یوشو مورد تقاضای دولت جمهوری 
اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش 4-ششدانگ یکباب مدرسه دبستان روستای کاخک 
به مساحت 694/13 مترمربع پالک 1157 فرعی از 111-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی مزرعه 

کاخک مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش 5- ششدانگ یکباب 
مدرسه دبستان روستای نصرآباد هردنگ به مساحت 210/20 مترمربع پالک 543 فرعی از 212-اصلی بخش 4 
بیرجند واقع در اراضی مزرعه نصرآباد هردنگ مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش 
و پرورش 6- ششدانگ یکباب مدرسه دبستان روستای نورشک به مساحت 815/70 مترمربع پالک یک فرعی از 
354-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی مزرعه نورشک مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
وزارت آموزش و پرورش 7- ششدانگ یکباب مدرسه دبستان روستای اصغریه به مساحت 580/75 مترمربع پالک 
یک فرعی از 828-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی مزرعه اصغریه مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران 
به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش 8- ششدانگ یکباب مدرسه دبستان به مساحت 253 مترمربع پالک یک 
فرعی از 829-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی مزرعه چاه طالقانی مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران 

به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش
 بخش 6 بیرجند :   1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 79180 مترمربع پالک 773 فرعی 
از 34-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی ابتدای جاده درح سمت چپ مورد تقاضای حسین شفیعی 2-ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1386 مترمربع پالک 774 فرعی از 34-اصلی بخش 6 بیرجند واقع 
در اراضی سربیشه ابتدای جاده درح سمت چپ مورد تقاضای حسین شفیعی 3-ششدانگ یک قطعه زمین بندسار 
به مساحت 3219 مترمربع پالک 471-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مستثنیات مرتع نوزادو جمالی  مورد 
تقاضای مظهرعلی یعقوبی 4- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار به مساحت 79151 مترمربع پالک 472-اصلی 
بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مستثنیات مرتع نوزادو جمالی  مورد تقاضای مظهرعلی یعقوبی 5- ششدانگ یک 
قطعه زمین بندسار به مساحت 99533 مترمربع پالک 473-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مستثنیات مرتع 
نوزادو جمالی  مورد تقاضای مظهرعلی یعقوبی بخش 7 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل 
بر ساختمان به مساحت 95936 مترمربع پالک 22 فرعی از 308-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در اراضی مرتع تگ 

درح  مورد تقاضای فدا حسین گلشنی درح
 بخش 8 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر سالن مرغداری و گاوداری به مساحت 21225 
مترمربع پالک 732 فرعی از 44-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کوشکک مورد تقاضای طاهره 
محمود آبادی 2- ششدانگ یک قطعه زمین بند مزروعی دیمه زار  به مساحت 55350 مترمربع پالک 575-اصلی 
بخش 8 بیرجند واقع در اراضی ضلع جنوب شرقی خسروآباد  مورد تقاضای حسین قالی باف 3- ششدانگ یک 
قطعه زمین بند مزروعی دیمه زار  به مساحت 15363 مترمربع پالک 576-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی 
ضلع جنوب شرقی خسروآباد  مورد تقاضای حسین قالی باف 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به 
مساحت 10579 مترمربع پالک 578-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی مجاور مزرعه آویجان  مورد تقاضای 
سیده سعیده اصغری 4- ششدانگ یکباب محوطه مشتمل برتاسیسات پرورش شتر مرغ به مساحت 20359 
مترمربع پالک 579-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی مجاور مزرعه آویجان  مورد تقاضای سیده سعیده اصغری 
5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 10390 مترمربع پالک 580-اصلی بخش 8 بیرجند 
واقع در اراضی مجاور مزرعه آویجان  مورد تقاضای سیده سعیده اصغری 6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار  به مساحت 14325 مترمربع پالک 581-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی مجاور مزرعه آویجان  

مورد تقاضای سیده سعیده اصغری
 بخش 13 بیرجند :

1- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت 2359 مترمربع پالک 18 فرعی از 78-اصلی بخش 13 بیرجند 
واقع در اراضی مزرعه زیرگ  مورد تقاضای شکراله طالبی مفرد 2- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت 650 
مترمربع پالک 33 فرعی از 78-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی مزرعه زیرگ  مورد تقاضای شکراله طالبی 
مفرد 3- ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 940 مترمربع پالک 50 فرعی از 78-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در 
اراضی مزرعه زیرگ  مورد تقاضای شکراله طالبی مفرد 4- ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1577/98 مترمربع 

پالک 207 فرعی از 78-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی مزرعه زیرگ  مورد تقاضای شکراله طالبی مفرد
آگهی اصالحی:  1- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 2322/32 مترمربع پالک 1909 فرعی از 124-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مزرعه چهکند  مورد تقاضای سید محمد سیادی که در آگهی نوبتی قبلی نام 
خانوادگی مالک اشتباها سیاری آگهی شده بود 2-6/5 سهم مشاع از 33 سهم ششدانگ یک قطعه زمین پالک 63 
فرعی از 430-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه اسفهرود مورد تقاضای رباب محمدی اسفهرود تنها ورثه غالم 
محمدی اسفهرود که در آگهی قبلی میزان سهام متقاضی اشتباها 1/5 سهم از 16 سهم آگهی شده بود2- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی بند سار به مساحت 1986 مترمربع پالک 2656 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی دشت بجد مورد تقاضای زهرا شبخوان که در آگهی قبلی مساحت ملک اشتباها 268 متر مربع آگهی شده 
بود 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1101 مترمربع پالک 131 فرعی از 938-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در اراضی سرچاه زینی  مورد تقاضای حسن پردلی که در آگهی قبلی مساحت اشتباها 1069/71 متر 
مربع آگهی شده بود 4- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 131/30 مترمربع پالک 351 فرعی از 1109-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مزرعه بازدید  مورد تقاضای مهدی بازدیدی که در آگهی قبلی اشتباها در بخش 3 
بیرجند آگهی شده بود 5-ششدانگ مزرعه و قنات باقرخان به مساحت 137732 متر مربع پالک 63-اصلی بخش 
7 بیرجند مورد تقاضای عبداهلل و محمد محسن و عطا همگی عطایی نوقاب کما فرض اله هرکدام نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ که در آگهی قبلی نام یکی از مالکین اشتباها محمد و محسن آگهی شده بود. لذا به دستور مواد 
16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و 
دیگری اقاله دعوی شده و در جریان است میبایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار 
نوبت اول این اگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت سی روز به اداره ثبت 
اسناد و امالک بیرجند   تسلیم و رسید دریافت نموده و برابر مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
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 اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در 
صورت مجلس تحدید منظور می گردد و ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/11/2 تاریخ انتشار نوبت دوم:95/12/1
علی فضلی - کفیل ثبت اسناد و امالک بیرجند



ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد، تا ساعت 24 روز سه شنبه 5 بهمن ماه ادامه دارد4
 
ایسنا- ثبت نام و انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون سراسری ۱۳۹۵دانشگاه آزاد اسالمی که از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه آغاز شده بود، 
تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۵ بهمن ماه ادامه دارد. کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی می باشند و در مرحله قبلی 
انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسالمی شرکت نموده یا ننموده اند، می توانند با مراجعه به سایت www.azmoon.org نسبت به انتخاب حداکثر۲0 رشته محل اقدام نمایند.

یادداشت

دامپزشکی، رکن اصلی 
اما بی نام و نشان در 
سالمت جامعه

* وحید شریفی  

امروزه در جای جای این کره خاکی دامپزشکی 
سالمت  به  توجهی  قابل  و  شایان  کمک 
عزیز  کشور  می کند.  انسان ها  روحی  و  جسمی 
در  پیشرفته  از کشورهای  یکي  جرات  به  نیز  ما 
به   غذایی  امنیت  از  برخوردار  و  خدمت رسانی 

واسطه این خدمات ارزنده و مهم است. 
بایستی این نکته را بدانیم که در جهان کنونی 
بهداشت و سالمت انسان از بهداشت و سالمت 
حیوانات جدایی ناپذیر بوده و غلبه انسان بر عوامل 
بیماری زا و حفظ سالمت جامعه جز در سایه تالش 
تنگاتنگ  ارتباط  و  و همکاری  دامپزشکی   های 
پزشکان و دامپزشکان و نیز همکاری های جهانی 
امکان پذیر نیست؛ بنابراین دامپزشکی در این بعد 
بین  از  و  کاهش  بر  عالوه  خویش،  مسئولیت  از 
بردن راه های اشاعه بیماری در دام ها و حیوانات، 
با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فنی روز، 
انتقال بیماری ها و  در جلوگیری و توقف چرخه 
آلودگی ها از دام به جمعیت های انسانی رسالت 

بسیار مهمی را به انجام می رساند.
مورد  در  دامپزشکی  جایگاه  اقتصادی  اهمیت 
به  مشترک  های  بیماری  کنترل  و  کنی  ریشه 
دامپزشکی  اقتصادی  نقش  از  بیشتر  مراتب 
که  چرا  است،  دامی  های  بیماری  کنترل  در 
بیماری های مشترک عالوه بر خسارت رساندن 
برای  جدی  تهدیدی  کشور،  دامی  ذخایر  به 
سالمت عمومی جامعه محسوب می شوند که نه 
تنها نیروی کار جامعه را ناتوان کرده و از چرخه 
اقتصاد و تولید خارج می کند، بلکه هزینه های 
و  بهداشت  بر دوش سیستم  را  درمانی سنگینی 

درمان کشور تحمیل خواهد کرد. 
حال فرض کنیم اگر دامپزشکی وظیفه خود را 
به خوبی انجام ندهد، سالمت جامعه تا چه حدی 
اهمیت  و  نقش  اگر  از طرفی  و  به خطر می افتد 
دامپزشکی نادیده و یا کم اهمیت نگریسته شود 
جامعه دچار مشکالت و معضالت جدی و فراوانی 
خواهد شد. با توجه به پیشرفت های روزافزون در 
با محصوالت  مرتبط  دامپروری و صنایع  صنعت 
دامی، همچنین توسعه زندگی شهری و نگهداری 
حیوانات خانگی مانند پرندگان زینتی، آکواریوم ها، 
سگ های نگهبان و ... حوزه فعالیت دامپزشکی 
بسیار گسترده تر از گذشته گردیده است. علیرغم 
مرتبط  ها  دام  سالمت  با  دامپزشکی  علم  اینکه 
بهداشت  ارتقاء  و  حفظ  در  مهمی  نقش  است، 
جمعیت انسانی ایفا می کند. بنا بر اعالم سازمان 
عامل   1709 میان  از   W.H.O بهداشت  جهانی 
بیماریزا و عفونی، 832 عامل معادل 49 درصد و 
از میان 156بیماری نوپدید 114 مورد معادل 73 

درصد از حیوانات به انسان منتقل می شوند. 
افرادی که به طور مستقیم با حیوانات در تماس 
می باشند، بیشتر از سایرین مستعد ابتال به بیماری 
باالی  هزینه  دلیل  به  باشند.  می  مشترک  های 
العالج  موارد  برخی  در  و  درمان  طول  درمان، 
سربازان  ها،  بیماری  این  بودن  العالج  صعب  یا 
گمنام خط مقدم عرصه سالمت یعنی دامپزشکان 
کنترل،  پایش،  تشخیص،  با  همکار  پرسنل  و 
پیشگیری، حذف دام های بیمار، آموزش عمومی 
دامی  منشا  با  غذایی  مواد  بهداشتی  کنترل  و 
بیماری  این  از  پیشگیری  زمینه  در  مهمی  نقش 
ها و تامین بهداشت عمومی برعهده دارند. همه 
سازمان  در  مصوب  پروتکل  یک  اساس  بر  ساله 
دامپزشکی، مبارزه با بیماریهای گروه A یا پرخطر 
در  مشمشه  مالت،  تب  یا  بروسلوز  سل،  ِویژه  به 
تک سمان، هاری و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
در تمام کشور اجرا می شود. حال با این وسعت 
دامپزشکی  است،  گفتنی  شغل  مشقت  و  کاری 
تاکنون از یارانه ویژه سالمت یا اعتبارات سالمت 
در بودجه کل کشور سهمی نداشته است؛ مضافًا 
عزیزان زیادی حین انجام عملیات مبارزه و کنترل 
همچون  خطرناک  های  بیماری  به  ها،  بیماری 
تب مالت مبتال می شوند و عوارض این بیماری 
داشت.  خواهند  خود  بدن  در  عمر  پایان  تا  را 
دامپزشکان با کار در شرایط سخت و غیر متعارف 
در محیط های روستایی و عشایری در تمام فصول 
و روزهای سال ، هر روزه به مناطق روستایی اعزام 
بیماری های  به  ابتال  خطر  در  لحظه  هر  و  شده 
خطرناک مشترک انسان و دام هستند. این قشر 
ژنتیکی  و  دامی  ذخایر  حفظ  در  اساسی  نقش 
بر  نظارت  و  بیماریها  از  پیشگیری  دارند.  کشور 
تولید  راندمان  افزایش  باعث  عمومی  بهداشت 
کشور  دامی  های  سرمایه  از  حراست  و  حفظ  و 
می گردد؛ بنابراین مدیریت بهینه سالمت از راه 
مقدم داشتن پیشگیری بر درمان، قادر است که 
نوعی  به  را  میلیاردی بخش درمان  هزینه های 

صرف پیشرفت جامعه و رفاه شهروندان نماید.
در پایان می توان گفت فعالیت های دامپزشکی 
خانواده خدوم و پر تالش دامپزشکی کشور و البته 
گمنام  سربازان  بعنوان  که  جنوبی  خراسان  استان 
عرصه سالمت بار بزرگ پیشگیری از بیماری های 
قابل انتقال بین انسان و حیوان، تأمین امنیت غذائی 
با منشأ دامی و تضمین سالمت غذا از مزرعه تا 
سفره را بر دوش می کشند آن چنان که باید و شاید 
مورد توجه عموم جامعه قرار نمی گیرد. امید است که 
توانسته باشم حق مطلب را در مورد این بزرگواران 
به جا آورم و به عنوان سرباز کوچک این جامعه 
دست تک تک این عزیزان پر تالش را می بوسم.
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کاریکاتور عکس از:  نسرین کاریقاب عکسعباس گودرزی  چطور عفونت سینوسی را از بین ببریم ؟

نقطه مشخص شده در تصویر 

مقابل را به مدت 20 ثانیه به سمت 

باال فشار دهید، با این کار عفونت 

سینوسی از بین خواهد رفت.

داده نما 

یک معلول چطور  میتونه از اینجا 
رد بشه ؟! - خیابان حکیم نزاری

پیشکسوت  اصغری  حسین  سید  مالئی-  مصطفی 
پیشکسوتان  کانون  دبیر  و  بیرجند  شهرستان  ورزش 
کرد:  عنوان  آوا  روزنامه  با  گفتگو  در  بیرجند  ورزشی 
و  دارد  قدمت  سال   103 از  بیش  بیرجند  شهر  ورزش 
این  انگلیسی ها و روس ها در  از زمانی که قزاق ها، 
است. وی  بوده  فعال  داشتند  اقامت  بیرجند  یعنی  شهر 
بیرجند  در  کشورها  این  کنسولگری  وجود  به  اشاره  با 
های  ورزش  خودشان  تفریح  برای  زمان  آن  افزود: 

از  که  دادند  می  انجام  خاکی  تنیس  چوگان،  فوتبال، 
همین طریق این ورزش ها در شهر رایج شد.

مسابقات تیمی انگلیس با هند در بیرجند

اینکه  بیان  با  بیرجند  ورزشی  پیشکسوتان  دبیرکانون 
می توان گفت که تاریخ فوتبال ایران به بیرجند برمی 
و60   50 در  ورزشی  رونق  کرد:  خاطرنشان  گردد، 
ها  انگلیس  که  بوده  نوعی  به  بیرجند  در  گذشته  سال 
مسابقات تیمی با هند برگزار می کردند. وی به ورزش 
چوگان اشاره کرد و یادآورشد: در روستای منظریه که 
بیرجند(  باروتی )اطراف قلعه فعلی  بند  امیرشاه،  بند  در 
تعطیل  اکنون  بود که  رایج  ها  از ورزش  انواعی  است، 
نیز  بیرجند  باستانی  ورزش  درباره  اصغری  است.  شده 
 1300 سال  به  مربوط  ورزش  این  قدمت  کرد:  عنوان 
است که به صورت تخصصی و اصولی در )هنگ کهنه( 
قدیم  خیرآباد  منصف  دبستان  و  فعلی  پادگان  یا همان 
راه اندازی شد. وی ادامه داد: ورزش باستانی به همت 

فعالیت  امیر عرب  زورخانه  اندازی  راه  با  قمری  آقایان 
خود را به صورت جد آغاز کرد.

پیشکسوتان ناشناخته !

اصغری با اشاره به این که سر جمع کردن پیشکسوتان 
 55 تاکنون  افزود:  شد،  انجام  تا92  سال90  از  ورزشی 
و  حکم  دارای  که  کردیم  شناسایی  را  قدیمی  ورزشکار 
سلیمانی  اطلسی،  کاشانی،  آقایان  مانند:  هستند،  مدال 
از  یکی  فارابی  الدین  نجم  وی  گفته  به  خزیمه.  و 
ورزشکارانی بیرجندی است که در اولین المپیک 1952 
در ملبورن استرالیا در رشته 10 گانه مقام کسب کرد و 
مدال  دارای  بوکس  قهرمان  عنوان  به   1331 سال  در 
آلزایمر گرفتار شد. اصغری  شد که متاسفانه به بیماری 
بیان کرد: دوران اوج قهرمانی و سردمداری کلیه تیم های 
ورزشی بیرجند در خراسان اسفند 1356 بود که با حضور 
همه شهرستان های استان خراسان آن زمان مسابقات 
والیبال و بسکتبال قهرمانی در محل سالن مهران مشهد 

برگزارشد و جوانان ما توانستند با اقتدار تمام کاپ های 
ویژه قهرمانی و اولی را در هر دو رشته کسب کنند.

استان  پیشکسوتان 
نیازمند حمایت مردم و مسئوالن  

براینکه  تاکید  با  بیرجند  ورزشی  پیشکسوتان  دبیرکانون 
بیماری  و  جسمی  مشکالت  دچار  قدیمی  ورزشکاران 
و  مسئوالن  همکاری  با  باید  کرد:  خاطرنشان  هستند، 
مردم صندوق حمایت پیشکسوتان ورزشی تأسیس کنیم. 
اصغری با تاکید بر اینکه نباید منتظر دولت باشیم تا برای 
ما کاری انجام دهد، افزود: باید از وجود دانش و تجربه 
برنامه  در  استان  تا  کنیم  استفاده  استان  ورزش  بزرگان 
ریزی های ورزشی و کسب مدال در صحنه های ملی و 
جهانی بدرخشد، اما متأسفانه ورزش هم پولی شده است. 
وی با بیان اینکه  خیر و حامی ورزشی در استان انگشت 
توجه  مسئوالن  و  مردم  باید  کرد:  بیان  هستند،  شمار 
بیشتری به ورزش کنند تا شادابی اجتماعی بیشتر شود.  

دبیرکانون پیشکسوتان ورزشی بیرجند در گفتگو با آوا :

ورزش بیرجند یک قرن قدمت دارد 
Ava.news14@gmail.com -عکس از : مالئی

لطفاً بیشتر توجه کنید  ...

و  سرسبزترین  از  یکی  که  کالیفرنیا  در 
دانشمندان  آمریکاست،  های  ایالت  زیباترین 
بینی  پیش  را  پیش خطر خشکسالی  سال   5 از 
کردند،  خطر  احساس  نهادها  همه  اند.  کرده 
کارواش ها و استخر ها دستور داده شده اند که 
از  تا  کنند  استفاده  آب  تصفیه  های  دستگاه  از 

همان آب مصرفی دوباره استفاده کنند.
ها  دستشویی  شیرهای  استاندارد  شهرداری 
ساختمان  همه  و  کرد  عوض  را  ها  حمام  و 
کنند  استفاده  شیرآالتی  از  شدند  موظف  ها 
می  بیرون  خود  از  را  آب  از  کمتری  حجم  که 
بر  اش  هزینه  محاسبه  ها  آپارتمان  آب  کنند. 
اساس تعداد نفر شد، خانه هایی که اتومبیل یا 
بسیار  های  جریمه  دهند  می  آب  زیاد  چمن 
ادارات  و  ها  دانشگاه  همه  شدند.  می  سنگین 
دولتی موظف شدند تا سه سال آینده از یکسری 
چشم های الکترونیک برای شیر دستشویی های 
حجم  استانداردهای  حتی  و  کنند  استفاده  خود 
کرد.  شرکت های  تغییر  ها هم  توالت  سیفون 
کشاورزی  آبیاری  جدید  شیوه  روی  تحقیقاتی 
 41 آب مصرفی کشاورزی  میزان  و  کردند  کار 
جهت  در  چیز  همه  خالصه  شد.  کمتر  درصد 
خطر  شود  می  گفته  امروز  آب.  جویی  صرفه 
کم آبی در کالیفرنیا نسبت به دیگر ایالت ها 7 
سال عقب تر می افتد. اما اصل ماجرا، شاهکار 
Em�  کالیفرنیایی ها روی پدیده ای بود به اسم
bodied water ، یا آبی که به چشم نمی آید. اما 

داستان این آب پنهان چیست؟ 
شما حجم زیادی برگه در پرینترتان دارید یا 
برای  دانید  می  آیا  روزانه.  های  نویس  چرک 
تولید هر برگه A4 تا رسیدن به شما،1 لیتر آب 
هر  تولید  برای  دانید  می  آیا  شود؟  می  مصرف 
آب  لیتر   811 تان  مردانه  یا  زنانه  چرم  کفش 
مصرف شده؟ آیا می دانید برای تولید یک عدد 
نان سنگگ که هر روز خانواده می خورند 201 
شلوار  دانید هر  آیا می  و  آب صرف شده؟  لیتر 
برای تولیدش  از ما می پوشیم  لی که هر یک 

1000 هزار لیتر آب صرف شده است؟
این ها آب پنهان در زندگی ما هستند. مصرف 
انسان ها، 91 درصد مصرف آبی  آب پنهان ما 
بخش  و  کنیم.  می  مصرف  روز  هر  که  است 
و  خوراکی  محصوالت  به  مربوط  آن  از  زیادی 

پوشش و لوازم زندگی می شوند.
وقتی یک کشور می گوید با خطر خشکسالی 
تاثیرش  که  است  این  اش  معنی  روبروست، 
و حتی  ها  لباس  و  ها  این خوراکی  پشت همه 
میز  روی  شیر  لیوان  یک  و  کتاب  و  مانیتور 
هم  محصوالت  این  شود،  تمام  اگر  شماست 
کم کم دیگر تولید نمی شوند. این یک بحران 

است. لطفًا به آن بیشتر توجه کنید. 
پس دفعه بعد که یک کیلو سیب زمینی خریدید، 
حواس تان باشد در مصرف اش دقت کنید، برای تولید 
آن یک کیلو 111  لیتر آب از آب ایران کم شده 
است و آن 111 لیتر به سختی جایگزین می شود.

آف رود و سفر به بیابان و کویر و کوهستان و جنگل  چند 
سالی است بیش از گذشته در میان جوانان ایرانی باب شده 
است. جوانانی که با خودروهایشان کویرهای زیبای ایران 

را فتح می کنند.
نوردی و گروه های  با جزئیات کویر  بهتر  آشنایی  برای 
تا   کردیم  گفتگو  کار  این  های  قدیمی  از  یکی  با  آفرود 
که  مجدآبادی  محمدعلی  بگوید.  جزئیات  و  حواشی  از 
حدود 10 سالی است با خودروهای مختلفش )میتسوبیشی 
و پرادو( به بیابان می رود از پیشینه تشکیل گروه های 
طبیعت گردی می گوید: پیشینه موضوع به بیش از 40 
سال قبل باز می گردد که افراد بسیار مرفه و طبقاتی خاص 
با ماشین های آمریکایی و انگلیسی نظیر چروکیچف، رنج 
به  ماهیگری  و  نوردی  بیابان  و  شکار  برای  بلیزر  و  رور 
مسیرهای صعب العبور می رفتند. اما روند جدید آن تقریبًا 
از ده سال پیش شروع شده و تشکیل تورها به صورت 
است.  گرفته  شکل  که  است  سالی   5 حدود  تر  منظم 
تورهایی که ابتدا بیشتر از روی عشق و عالقه به طبیعت 

بوده اما در ادامه نگاه تجاری هم پیدا می کند.«
فارسی جستجو  گوگل  در  را  نوردی  کویر  واژه  کافیست 
کنید، صفحات متعددی از تورها و شرکت هایی که شما 
گوناگون  های  آپشن  و  متفاوت  و  مختلف  مبالغ  با  را 
می  نظر  به  البته  که  تورهایی  کنید.  می  پیدا  برند،  می 
ادامه می دهد:  رسد خیلی تخصصی نیستند. مجدآبادی 
»اکثر تورهایی که شما تبلیغاتشان را در اینترنت می بینید 

نزدیک ترین بخش ها و در دسترس ترین قسمت های 
کویر هستند که شما حتی می توانید با یک ماشین سواری 
معمولی هم بدون نیاز به تور به آنجا سوار کنید، اما حدود 
10 گروه معتبر امروزه وجود دارند که در حوزه بیابانگردی 
به شهرت رسیده اند و می توانند مسیرهای صعب العبور 
و تخصصی را هم بروند.« . اما هزینه این تورها چگونه 
است؟ با جستجو در اینترنت به مدل ها و الگوهای متفاوتی 
اما کویر مرنجاب در کویر مرکزی  دست پیدا می کنید. 
ایران که یکی از مقصدهای معمول و محبوب این روزهای 
طرفداران کویر است با حدود 57 دالر می توانید سفری دو 
روزه داشته باشید بدون اینکه نیازی به وسیله نقلیه داشته 

باشید. اما تورهای تخصصی تر قیمت های متفاوت تری 
دارند. وی می گوید: » مبالغ بستگی زیادی به نوع سفر و 
خدماتی که ارائه می شود دارد اما به صورت میانگین می توان 
مبلغ روزانه 35 تا 50 دالر را برای تورهای کویری در نظر 
گرفت.«. اما در این تورهای بیابانگردی دقیقاً چه کارهایی 
انجام می شود و چه جذابیتی برای مردم دارد؟ کویر مصر 
در دشت مرکزی ایران و در میانه جاده دامغان به نائین و 
از مقصدهای پرطرفدار است که به  اصفهان یکی دیگر 
کنند.  آنجا سفر می  به  بسیاری  دلیل سهولت دسترسی 
برای سفر به این طبیعت با یک تور، این پیشنهادها به شما 
ارائه می شود:  طبیعت گردی در کویر مصر، پیاده روی بر 

روی تپه های ماسه ای، دیدن غروب دل انگیز آفتاب در 
پلیگون های نمکی کویر، گشت نخلستان.

یکی دیگر از کسانی که حدود 6 سالی است بیابانگردی می 
کند، می گوید: معمواًل کار خاصی در این سفرها انجام نمی 
شود. رمل نوردی و با ماشین روی رمل ها حرکت کردن، 
سافاری اصلی ترین بخش این سفرها را تشکیل می دهد. 
در بقیه اوقات هم به تماشای شب کویر و لذت بردن از 
طبیعت بکر و بی نظیری که بسیار دست نخورده مانده و 
کمتر به دست انسان ها تخریب شده مشغول هستیم.«. از 
محمدعلی مجدآبادی درباره ماشین ها و طبقات اجتماعی 
افرادی که به این تورها می آیند می پرسم: »البته طبیعی 
است که بیشتر از طبقات مرفه تر باشند، چون برای اینکه 
باید  ببرید  لذت  طبیعت  این  در  حضور  از  بتوانید  شما 
ماشینی داشته باشید که در شرایط سخت هم سرپا بماند. 
اما کسانی هم هستند که با جیپ های معمولی و ارزان 
قیمت تر می آیند ولی معمواًل کسانی که به این سفرها 
می آیند تویوتا لندکروز، اف جی کروز، پرادو و هایلوکس 
و یا میتسوبیشی های شاسی بلند دارند«. به هر ترتیب این 
تفریج الکچری ایرانیان تنها به جوانان محدود نشده و افراد 
مسن تر و حتی بعضی به صورت خانوادگی هم در این میان 
دیده می شوند و از طبقات اجتماعی مختلف در جمعشان دیده 
می شود و با اینکه مشخص است بین برخی از آنها اختالف 
طبقاتی مالی زیادی وجود دارد، طبیعت و طبیعت دوستی 

عامل نزدیکی و صمیمیتشان شده است.انتخاب

تفریح گران قیمت و پرطرفدار این روزهای ایران؛

کویر گردی و آف ُرد با  خودروهای لوکس
عکس از : پرویز شه بخش

آتلیه زاویه
بیرجند، بلوار آوینی ، خیابان نارنج ، حد فاصل نارنج۷ و ۹ ، جنب شیرینی فروشی   

تلفن:0۹153616۷56-0563234۹3۹۹

  نوزاد ، کودک ، اسپرت و عروس 

  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 پذیرایــی درویش 
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چگونه با مرگ عزیزان کنار بیاییم؟

شنبه * 2 بهمن  1395 * شماره 3702

آیه روز  

و خدا آن ]وعده پيروزى[ را جز مژده  اى براى شما قرار نداد تا ]بدين وسيله شادمان شويد و[ دلهاى شما 
بدان آرامش يابد و پيروزى جز از جانب خداوند تواناى حكيم نيست. آل عمران ۱۲۶

حدیث روز  

سالم کردن هفتاد حسنه و ثواب دارد شصت و نه ثواب از براى سالم کننده و يک ثواب براى جوابگو است 
)با وجود آنكه سالم کردن مستحب ولی جواب دادن آن واجب است. امام حسين )ع(

خدایا داد از این دل داد از این دل
نگشتم یک زمان مو شاد از این دل
چو فردا داد خواهان داد خواهند
بر آرم من دو صد فریاد از این دل

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

علت حرف زدن در خواب برخی افراد 

حتماً براى شما هم پيش آمده که شب ها از صداى 
حرف زدن ديگرى از خواب بلند شويد. شب هايی 
چشمانتان  به  خواب  ديگر  کنيد  می  چه  هر   که 
نمی آيد بايد تا صبح بيدار بمانيد؛ اما فكر می کنيد 
دليل اصلی اين اتفاق چيست؟ شايد به نظر ما قدرى 
عجيب بيايد ولی حقيقت اين است که در خواب 
صحبت کردن به ويژه در کودکان و مردان اتفاقی 
طبيعی است.اصلی ترين داليل حرف زدن در خواب

- استرس ، کمبود خواب ، تب ، مصرف الكل
بر طبق باور کارشناسان اين داليل صحبت کردن 
به هنگام خواب را تحريک می کنند. با اين حال، 
گاهی برخی عوامل بيرونی از جمله اتفاقات خوشايند 
يا ناخوشايند بيرونی يا قرار گرفتن در موقعيتی جديد 
موجب هيجاناتی در فرد می شود که شب ها و در 
قالب صحبت در خواب جلوه پيدا می کند.به همين 
خاطر، اغلب کلماتی که در اين مواقع شنيده می شود 
به اتفاقات بيرونی و آنچه در طول روز بر فرد گذشته 

است مربوط می شود.
در نقطه مقابل، صحبتی که ناشی از تب يا مصرف 
روزمره  وقايع  با  ارتباطی  لزوماً  باشد  خاص  مواد 
زندگی افراد يا گذشته آنها ندارد و اغلب بی معنا 
و عارى از وحدت است. در واقع، صحبت کردن در 
خواب بيش از آنكه پديده اى درونی باشد واکنش 
بدن است نسبت به اتفاقات بيرونی که نمی توان 
آن را نوعی بيمارى يا اختالل آسيب رسان پنداشت.
با اين حال، کارشناسان به آن دسته افرادى که اين 
ماجرا برايشان به دفعات تكرار می شود توصيه می 

کنند سرى به پزشک متخصص بزنند.

 چقدر کارمان را دوست داریم!

براى  مدتی  که  آمريكايی  مديران  از  يكی 
تعريف بود،  رفته  ژاپن  به  آموزشی  دوره   يک 

کرده است که:
روزى از خيابانی که چند ماشين در دو طرف آن 
پارک شده بود می گذشتم. رفتار جوانكی نظرم 
را جلب کرد. او با جديت و حرارتی خاص مشغول 
ايستادم.  اختيار  بود. بی  تميز کردن يک ماشين 
مشاهده فردى که اين چنين در حفظ و تميزى 

ماشين خود می کوشد مرا مجذوب کرده بود.
تنظيم  تميز کردن ماشين و  از   مرد جوان پس 
آيينه هاى بغل، راهش را گرفت و رفت چند متر 
اتوبوس منتظر ايستاد.  آن طرف تر، در ايستگاه 

رفتار وى گيجم کرد.
به او نزديک شدم و پرسيدم: »مگر آن ماشينی 
را که تميز کرديد متعلق به شما نبود؟« نگاهی 
کارگر  لبخندى گفت: »من  با  و  انداخت  من  به 
توليدات  از  ماشين  آن  که  هستم  اى  کارخانه 
ما  که  را  اتومبيلی  خواهد  نمی  دلم  است.   آن 

ساخته ايم کثيف و نامرتب جلوه کند.«

خبر  شنيدن  با  که   است  مشخص  کامال 
خوبی  احساس  توان  نمی  اطرافيان  مرگ 
داشت. در عين حال واکنش اطرافيان نسبت 
به اين خبر با يكديگر متفاوت است. ممكن 
شوکه  کنند،  گريه  به  شروع  ناگهان  است 
شوند يا احساس پوچی، کرختی و افسردگی 
رفتن  ازدست  با  بايد  چگونه  حال  کنند، 

عزيزان کنار آمد؟
رخداد  ترين  زا  تنش  عزيزان،  رفتن  از دست 
زندگی هر فردى به شمار می رود که چه بسا به 
پيدايش بحران هاى جانكاه عاطفی می انجامد. 
آدمی پس از جان سپردن عزيز دلش، داغديده 
می شود و اين حالتی است که درواقع آن را 
نامند.همه  می  مرگ«  از  ناشی  نصيبی  »بی 
ما خوب می دانيم که مرگ و نيستی، جزئی 
از زندگی است. به راستی، مفهومی واقعی به 
وجودمان می بخشد زيرا به ما يادآورى می کند 
که حيات چقدر گران بهاست. غصه خوردن، 
بيرونی ضايعه اى است که بر شخص  نمود 
وارد شده است. شايد اندوه وى از نظر جسمی، 

بيان  )فيزيولوژى(  عاطفی و تن نكردشناسی 
جسمانی  نمايش  گريستن،  مثال  براى  شود؛ 
اين  بيان  است.  روانی  تجلی  افسردگی،  و 

احساسات بسيار اهميت دارد. 
مرگ نادیده گرفتنی یا ردکردنی؟ 

مرگ، مسئله اى است اجتناب ناپذير، ناديده 
شايد  اول،  نظر  در  ردکردنی.  يا  گرفتنی 
برسد،  نظر  به  مفيد  رنج  و  درد  از  رهايی 
اما پرهيز يكباره از غم، امكان ناپذير است. 
زدوده  بايد  نهان  احساسات  همان  روزى 
بيمارى  ايجاد  به  است  ممكن  وگرنه  شوند 

هاى جسمی يا روانی منجر شوند.
عزاداری برای عزیز تر از جان 

تحمل مرگ عزيزان، آسان نيست. در غم 
از دست دادن آن ها به سوگ می نشينيم 
و غصه می خوريم. شيون و مويه، فرايندى 
فقدانی  پذيرش  براى  فرد  طبيعی است که 
بزرگ، به آن متوسل می شود. امكان دارد 
ماتم گرفتن شامل انجام مراسم مذهبی به 
احترام مرده يا گردآمدن با حضور دوستان 

و افراد خانواده باشد تا در غم مصيبت ديده 
شريک شوند.

از پس فقدانی عظیم برآمدن 
مرگ کسی که دوستش داريم، در هر حالی 
جانسوز است. در واقع اساس عزادارى در تمام 
فرهنگ ها تقريبا يكسان است و فقط تفاوت 
هاى جزئی با هم دارند. مردم بويژه عزيزان و 
نزديكان ديگر فرد داغديده، درست بالفاصله 
پس از فوت کسی دور او جمع شده و تنهايش 
اما  مانند.  می  کنارش  مدتی  و  گذارند  نمی 
عزادارى واقعی پس از اين مرحله شروع می 
شود. در حقيقت عزادارى فرد چند مرحله دارد:
مرگ  تواند  نمی  فرد  حالت  اين  در  انكار: 
عزيزش را قبول کند و همچنان می خواهد 
او را کنار خود داشته باشد. اين حالت چندان 
دوام نخواهد داشت زيرا باالخره حقيقت آرام 

آرام نمايان می شود.
که اين  با  فرد  حالت  اين  در  زنی:    چانه 
می داند ديگر چيزى مانند سابق نيست، باز 
هم زندگی جديد را نمی خواهد و همچنان 

سعی می کند به عزيزى که از دست داده، 
بينديشد و لحظه اى از فكرش خارج نمی 
شود و در ذهنش او را دائم کنار خود تصور 
او  زنی  چانه  از  :پس  غم  و  خشم  کند.  می 
مجبور به پذيرفتن حقيقت می شود و آن گاه 
از اين حقيقت بی شفقت خشمگين می شود 
و تا مدتی وجودش پر از خشم است که بعد 

بتدريج جاى خود را به غم می دهد.
 پذيرش :در نهايت او، مرگ و نبود عزيز خود 
را می پذيرد و وارد مرحله جديد زندگی اش 
می شود و تنها خاطره عزيزش را دريادش 
زنده نگه می دارد.گذراندن تمام اين مراحل 
الزم است تا فرد بتواند روزهاى زندگی پيش 
از مرگ عزيز خود را رها و زندگی جديدى 
مراحل  اين  طی  با  فرد  واقع  در  کند.  آغاز 
می تواند با تمام درد و رنج هايش روبه رو 
شود و سرانجام اين ضايعه را هضم کند. اين 
مراحل به طور معمول تا يک سال طول می 
کشد. البته بايد گفت عزادارى هيچ گاه تمام 
نمی شود، هميشه هرکجا فرد قدم بگذارد، 

ممكن است موضوعی يا مكانی حتی چهره 
اى شبيه به عزيز از دست رفته اش، او را به 
ذهن  در  اش  خاطره  هميشه  و  آورد  يادش 

باقی می ماند.
قصه ای که برای همه

 تکرار می شود 
تامين  در  مرگ،  با  کنارآمدن  کلی  طور  به 
يكی  وقتی  دارد.  نقش  بشر  روانی  سالمت 
غمگين  سپارد،  می  جان  شما  عزيزان  از 
که  کارى  بهترين  است.  طبيعی  شدنتان، 
را  اين است که خود  انجام دهيد  توانيد  می 
دلسوز  افراد  دنبال  به  و  کنيد  اندوه  تسليم 
کمک  دوستانی  و  خويشاوندان  از  باشيد. 
درباره  را  شما  احساسات  بتوانند  که  بگيريد 
فقدان عزيزتان درک کنند.بين گروه پشتيبان 
و افرادى که داغديدگی مشابه دارند، پيوندى 
ايجادکنيد. احساساتتان را بر زبان آوريد و از 
احساسات خود، ديگران را باخبر سازيد؛ برون 
تا کند  به شما کمک می  احساسات،   ريزى 

 بر فرآيند غمگينی چيره شويد.

عارفانه روز

خداوند از ما نمی خواهد کارهای بزرگ 
را به ثمر برسانیم .او فقط از ما می خواهد 

کارهای کوچک را با عشقی شگرف 
انجام دهیم.)مادر ترزا(

انسان مانند زمین است.برای رسیدن
 به خوشبختی باید سختی بکشد.
زیرا اگر زمین سختی زمستان 

را نکشد، بهار نمی شود.

   من هرگز شکست نخورده ام، 
بلکه راه هایی را کشف کرده ام 
که به آن چیزی که می خواهم 

منجر نمی شوند. - توماس ادیسون

چه بسیارند کسانی که به هنگام
غروب  آفتاب چنان می گریند 
که ریزشاشک ها مانع از دیدن

 ستاره ها می شود.

                        
دورانت   ويل  اثر   -۱ افقي: 
نخستين   -۲ چخوف  اثر   -
از  نوشتن   وسيله  تاريخ   قاتل 
و  3-جامه  همدان  شهرهاي 
به  داماد  که  پولي   - پوشاک 
صدا   - دهد  عروس  خانواده 
 - باالنشين   عضو   -4 زدن 
افيون   - جسم  و  بدن   - تاتار  
گرداگرد   - ديكته   - مرکز   -5
دهان ۶- جاي خالي از هوا  - 
پرتابي  وسيله   - يگانه  و  تنها 
ورزشي 7- چاره و عالج-  خم 
صاف  -پارچه  سفالي   کوچک 
کن 8- خروس جنگي - خواب 
و جنبش  وحشتناک  - حرکت 
9- با دريا جيحون شود - خسته 
و کوفته-  آرامگاه ۱0-  پنبه زده 
شده  -آسايش و رفاه - عامل 
بازدارنده موفقيت ۱۱-  گوشت 
غذايي  بنايي-   ابزار  ترکي-  
شهرهاي  از   -۱۲ مرغ  تخم  از 
هرمزگان -  نفس سوزناک - ته 
جهنم - دفن کردن مرده ۱3-  
وزن  گيري  اندازه  قديمي  واحد 
برگشتن  سنگين   مسلسل    -
برقرار-   و  داير  ريا -  بي    -۱4
ده و روستا ۱5-  کشتي جنگي- 
تندرو - مقام مذهبي پس از پاپ

معروف  آثار  از   -۱ عمودي: 
 -۲ شاعر  درياچه   - سهروردي 
اسب  دهانه    - بردبار  و  شكيبا 
- درخت جنگلي 3- پول حرام 
 - فارس  استان  شهرهاي  از   -
متظاهر و رياکار 4- فاقد تحرک  
- حرف دهن کجي - آسمان-  
-بيزار  پهلوان    -5 پنبه  غوزه 
بودن-  وقار ۶- بدکار-  موي 
ميان سر -  تخم کتان 7- بي 
سواد قديمي - از نامهاي پسران 
-  گريزنده 8- کميابي - آواره و 
سرگردان-  فرق سر -9 پسران 

 - شتر  پشت  برآمدگي   - عرب 
دراز   چوب    -۱0 کرشمه  و  ناز 
حضرت  القاب  از  -آموزگار-  
هنري  کارگاه    -۱۱ )ع(  علي 
ترکي  -نام  مهتابي   شب   -
۱۲-  سوسن صحرايي  -واحد 
نظريه    - حشام  ا  شمارش 
از    -۱3 آستين  بی  زيرپوش 
شكالت   -ماده  آهن   جنس 
-زيبا و درخشان ۱4-  جاهل و 
بي خرد - کوکب  خدمتكار پير 
۱5-  دست هاي از اعضاي يک 

حزب - چشمه اي در بهشت

طراح: نسرین کاریجدول شماره 3702
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

میوه فروشی با موقعیت بسیار عالی 
به دلیل مهاجرت به فروش می رسد.

09155612841

 سـاندویـچ فــدک
بین عدل 16و 18   تلفن : 32204036

اولین و تنها ساندویچی 
کامال شبانه روزی

 در بیرجند

حراج واقعی پوشاک زنانه
 و بچگانه 

با قیمت های استثنایی
شلوار لی بچگانه 

18000الی 25000 تومان
فرصتی خوب برای خرید عید
بلوار معلم ، خیابان فردوسی 

بوتیک آداک

دو فقره شناسنامه و کارت ملی به نام ابراهیم 
فرزند  شیخی  فاطمه  و  غالم  فرزند  شیخی 
علیرضا و یک قولنامه منزل مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.چنانچه کسی 

پیدا کند با شماره 09157400840
 تماس حاصل نماید.

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

واگذاری روسری سرا واقع در 
خیابان معلم با موقعیت عالی به دلیل 

مهاجرت     09158670718

ترجمه انواع متون عمومی و 

تخصصی در کمترین زمان

 و با مناسب ترین قیمت

توسط کارشناس ارشد زبان

09304447249

خریدار و فروشنده انواع فرش های ماشینی دست دوم
بیرجند- خیابان نرجس بین 5 و 3  / 32311017 - 09153613797 علی زارع

ایزوگـــام فنـــودی
پخش و نصب در سراسر استان   09151639659- 32420384

با نازل ترین 

قیمت

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت

 90 متر مفید ، دو خواب ، تراس 
 انباري ، پارکینگ ، واقع در غفاری
با پرداخت 30 میلیون تومان  

09155612431 - 09155614208

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

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

تعمیـرات  ساختمـانی 
سنگ و کاشی، سرامیک، نما، پیچ و رولپالک نما    09159632293 - زارع

کار خوب اتفاقی نیست

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

نقاشی ساختمان و کناف 
کاغذ دیواری، بلوک شیشه ای 

)فروشی و نصب( 
 09159622158 - حسینی

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

نمایندگی ایزوگام آذین بام و آذرگام تبریز
آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

سمساری مرتضی
  تمامی لوازم منزل و اداری شما را عادالنه 

خریداریم. 09159632924 - امیرآبادی زاده

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی
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پایان مرحله مقدماتی یازدهمین دوره مسابقات قویترین 
مردان ایران در قاین

مرحله مقدماتی یازدهمین دوره مسابقات قوی ترین مردان ایران 
روابط  گزارش  به  رسید.  پایان  به  برتر  نفرات  با مشخص شدن 
امتیاز،  با 60  اداره کل ورزش و جوانان،.پیمان ماهری  عمومی 
محمد عزت پور با 58 امتیاز، محسن مسن آبادی با 55 امتیاز، 
علی نوکانی با 51 امتیاز، داود صفری با51 امتیاز، رضا قیطاسی 
با49 امتیاز ، علی پایلوند با 47 امتیاز، فرشید همتی با45 امتیاز، 
علی اکبر جعفری با42 امتیاز، مجید شریفی با40 امتیاز، فرامز 
رحمانی با40 امتیاز، جلیل عبداللهی با40 امتیاز، مرتضی خوبرو 
با33 امتیاز، بهروز امیر شاهی با23 امتیاز ، حسین پاکنژاد با22 
امتیاز، مهدی رحیمی با20 امتیاز ، عارف احمدی با16 امتیاز ، 
مهدی دشتی با 14 امتیاز، محمد صادقی با12 امتیاز و یوسف 

رازقی با 11 امتیاز افراد راه یافته به مرحله نیمه نهایی هستند.

تیم والیبال زنان ایران با تیم های چین و
 هنگ و کنگ هم گروه شد

تیم والیبال بانوان ایران در رقابت های قهرمانی زیر 18سال آسیا 
به میزبانی چین با تیم های میزیان و هنگ کنگ همگروه شد. 
این رقابت ها 15 تا 23 اسفند به میزبانی چین برگزار می شود و 

تیم ها در چهار گروه به رقابت می پردازند.

آغاز مسابقات قهرمانی دسته 2 والیبال کارگران کشور 

خراسان  گیالن،  استانهای  از  تیم   7 حضور  با  مسابقات  این 
سمنان  و  شمالی  خراسان  کرمانشاه،  فارس،  البرز،  جنوبی، 
و  گیالن  تیم   2 بین  افتتاحیه  شد.دیدار  آغاز  انزلی  بندر  در 

خراسان جنوبی  در حال برگزاری است.

تیم کشتی فرنگی ایران قهرمان جام تختی شد

تیم کشتی فرنگی الف ایران در دیدار فینال جام جهان پهلوان 
تختی در سالن مملو از جمعیت شهید بهشتی مشهد با برتری 
مقابل نماینده گرجستان بر سکوی قهرمانی قرار گرفت. دیدار 
فینال کشتی فرنگی جام جهان پهلوان در سالن شهید بهشتی 
مقابل  بر یک  نتیجه 7  با  الف  ایران  تیم  برگزار شد که  مشهد 

گرجستان به برتری رسید و قهرمان این دوره از رقابت ها شد.

دعوت از 14 بازیکن به اردوی تیم ملی والیبال بانوان

آماده  اردوی  به  را  بازیکن  زنان، 14  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
سازی تیم ملی به منظور شرکت در رقابت های انتخابی جهان 
دعوت کرد.مرحله مقدماتی رقابت های انتخابی زنان جهان در 
منطقه آسیای مرکزی از 8 تا 10 بهمن در مالدیو برگزار می شود.

لیف حمام را تمیز نگه دارید

بهداشت  وسایل  از  یکی  حمام  لیف 
وسیله  این  اینکه  برای  است.  شخصی 
و  نگیرد  خودش  به  میکروب  بهداشتی 
استفاده  آن  از  خاطر  اطمینان  با  بتوانیم 
کنیم، باید همیشه تمیز و خشک نگهش 
سلول های  لیف  شدن  آلوده  علت  داریم. 
مرده پوستی است که بعد از شستن بدن 

در درزهای لیف گیر می کنند و وقتی لیف 
را در محیط گرم و مرطوب و تاریک حمام 
قرار می دهید، زمینه برای رشد باکتری ها، 
قارچ ها و کپک ها در لیف فراهم می شود. 
از  قبل  و  لیف  با  از شستن خودتان  پس 
آویزان کردن آن، برای استفاده بعدی لیف 

را با صابون یا پودر لباسشویی بشویید.

نکاتي در خصوص لباس نوزادان 

پاک  برای  کنند  می  توصیه  پزشکان  
کردن لکه های لباس نوزاد از مالیم ترین 
محصوالت استفاده کنید، نه از نرم کننده 
و محصوالتی که حاوی رنگ و عطر هستند 
و مراقب هر نوع نشانه حساسیت باشید. در 
صورت مشاهده نشانه هایی مانند جوش، 
خشکی و پوسته پوسته شدن یا برآمدگی 

پزشک  با  نوزاد،  پوست  روی  قرمز  های 
تماس بگیرید. در بیشتر موارد با شستن 
کامل تر و آبکشی بیشتر لباس های نوزاد، 
مشکل برطرف می شود.بهتر است لباس 
افراد  دیگر  لباس  از  جدا  را  نوزاد  های 
مالیم  صابون  از  اگر  اما  بشویید  خانواده 

استفاده کنید این کار ضروری نیست. 

نشانه های کمبود آب در بدن

در  نمی کند.  کار  درست  بدن  آب  بدون 
نیاز  مورد  آب  است  اهمیت  حائز  نتیجه 
بدن را تأمین کنید. برای تأمین آب مورد 
غذایی  مواد  و  بنوشید  مایعات  بدن،  نیاز 
های  نشانه  کنید.  مصرف  آب  از  سرشار 
 10 به  بشناسید.  را  بدن  در  آب  کمبود 

نشانه کمبود آب در بدن اشاره کرده ایم:

در  ضعف   -2 سردرگمی  و  سردرد   -1
دهان  خشکی  و  بدن  بوی   -3 تمرکز 
دیگر  گوارشی  مشکالت  و  4-یبوست 
5- هوس ناگهانی غذا 6- کاهش ادرار و 
تغییر رنگ ادرار 7- خستگی و بی حالی 
8- درد مفاصل و ماهیچه ها 9- خشکی 

پوست و لب ها 10-افزایش ضربان قلب 

با ترک پاشنه پا چکار کنیم؟ 

اولین اقدام برای درمان ترک پا در خانه، 
این است که، هر روز پای خود را با آب 
پس  بشویید.  مالیم  صابون  یک  و  ولرم 
مرطوب  یک  از  استفاده  از  شست و شو، 
پا ضرورت  تسکین خشکی  برای  کننده، 
از  که  می دهید  ترجیح  شما  اگر  دارد. 
عسل  کنید،  استفاده  طبیعی  محصوالت 

یکی  پا،  سنگ  است.  مناسبی  پیشنهاد 
دیگر از روش ها برای درمان ترک پاشنه 
پا است. اما مراقب استفاده از آن باشید و 
آن را به شدت و محکم روی پوست خود 
نکشید. پوشیدن جوراب سفید و پنبه ای، 
که هیچ رنگی در آن به کار نرفته باشد، تا 

مانع از تحریک پوست شود.

آنها  پوست  میزان سالمت  در  افراد  در  مزاج 
سمت  به  آنها  طبع  که  افرادی  است.  موثر 
سردی و خشکی می رود، پوست های پر لک 
از  افراد  این  باید  دلیل  به همین  دارند.  تری 
گوساله،  گوشت  عدس،  بادمجان،  خوردن 
ترشیجات، سرکه، غذاهای کنسروی، مانده و 
مخلوط  پرهیز کنند. 1-حفظ آرامش و نشاط 

2-داشتن برنامه غذایی منظم 3- مصرف میوه 
ها سبزیجات سالم 4-کاهش مصرف غذاهای 
شیرین و چرب 5- پرهیز از خوردن ماست، 
و  ریحان  مصرف   -6 غذا  با  ساالد  و  نوشابه 
جعفری همراه غذا 7- درمان یبوست و حبس 
ادرار 8- داشتن خواب مفید و کافی  نکردن 
9- استفاده از ماسک های گیاهی10- مصرف 

کرم ضد آفتاب مناسب پوست 11-استفاده از 
ژل آلوئه ورا 12- مصرف روغن بادام13-ماساژ 
پوست  و  فرنگی  ترش، گوجه  لیمو  با  پوست 
مصرف  صورت  لک  بردن  بین  از   -14 موز 
روی  بر  بادام  و  ترش  ماست  شیر،  آبلیمو، 
پوست و مخلوط گالب، آب خیار و آبلیمو به 

صورت روزانه پوست را شفاف می کند.

راهکارهای پیشگیری و کاهش لک

کشف 10نفر شتر قاچاق در »خوسف«

فرمانده  انتظامي خوسف از کشف 600میلیون ریال احشام 
کارگرگفت:مأموران  احمدرضا  داد.سرهنگ  خبر  قاچاق 
یک  به  استحفاظي  حوزه  زنی  گشت  هنگام  انتظامي 
کامیون باري مشکوک شدند و خودرو را به الین بازرسي 
هدایت کردند.وي افزود:مأموران در بازرسي از این خودرو  
تعداد 10نفر شتر که فاقد مجوز از دامپزشکي بود کشف 
قاچاق  محموله  این  ریالي  ارزش  کارشناسان  که  کردند 
را600میلیون ریال برآورد کردند.وی اظهار داشت:در این 
رابطه یک خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده جهت 

سیر مراحل قانوني به مراجع قانوني معرفي شد.

سارق قطعات و  محتویات داخل خودرو در بیرجند دستگیر شد

محتویات  و  قطعات  سارق  دستگیري  از  بیرجند  انتظامي  فرمانده 
داخل خودرو خبر داد.سرهنگ علیرضا امیرآبادي زاده گفت:با اعالم 
مرکز فوریت هاي پلیسي 110 مبني بر سرقت قطعات و محتویات 
داخل خودرو،بالفاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرارگرفت.

وي افزود:مأموران با انجام تحقیقات میداني و گشت زنی در شهر 
سارق را شناسایي و با اخذ نیابت از مقام قضائی متهم را در عملیاتی 
غافلگیرانه دستگیر کردند.وی گفت:متهم ابتدا در اظهارات خود منکر 
هرگونه جرمی شد اما با شواهد موجود لب به اعتراف گشود و به 8 
فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو اعتراف کرد که پس از 
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائي معرفي شد.

خواص عناب خشک 

خواص عناب خشک بسیار است از جمله 
آرام بخش بوده و اضطراب را از بین می 
برد ، بی خوابی را بی طرف می کند:1-

به  دارند  سرگیجه  یا  سردرد  که  کساني 
مدت 14 روز ، روزي 5 دانه عناب میل 
کنند 2-عناب دفع کنندة بلغم است 3- 
است  بدن  حرارت  دهندة  کاهش  عناب 

4- شستشودهنده سلولهاي مغزي است 
 -6 است  خون  چربي  دهندة  5-کاهش 
کساني که قند دارند روزي 5 دانه عناب 
شرائین  تصلب  براي  عناب   -7 بخورند 
درد  کمر  که  کساني   -8 مي باشد  مفید 
دارند به مدت 7 روز، روزي ده دانه عناب 

ابتدا مکیده سپس میل کنند.

جان باختن عابر پیاده در طبس

در حادثه رانندگی در کمربندی طبس، 
عابر پیاده جان باخت.رئیس پلیس راه 
خراسان جنوبی سرهنگ رضایی گفت: 
یک خودروی ریو در کمربندی طبس  
با مرد 35 ساله که قصد عبور از خیابان 
را داشت برخورد کرد.وی افزود:در این 
بیمارستان  به  و  زخمی  عابر  حادثه 
مصطفی خمینی طبس منتقل شد ولی 
متاسفانه جان باخت.وی علت این حادثه 

را بی توجهی راننده به جلو اعالم کرد.

    کاله ایمنی جوان را از مرگ حتمی نجات داد

در چهارراه شهید بهشتی بیرجند یک موتورسیکلت 
شدت  به   141 پراید  خودروی  با  سرنشین   2 با 
راهور  پلیس  رئیس  قاسمی  .سرهنگ  کرد  برخورد 
بیرجند گفت:شدت برخورد به حدی بود که راکبان 
موتورسیکلت بر روی خودروی 141 پرتاب شدند و 
شیشه عقب خودرو درهم شکست.وی افزود:داشتن 
کاله ایمنی راکبان موتورسیکلت را از مرگ حتمی 
نجات داد و کارشناس پلیس راهور علت تصادف را 
بی احتیاطی از جانب راننده موتورسیکلت به علت  

رعایت  نکردن فاصله طولی اعالم کرد.

واژگونی پراید در قاین منجر به فوت سرنشین  شد  

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

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

)) امداد باطری سپهر ((
09361779359
عیب یابی،تست،استارت 

دینام،باطری رایگان 
تحویل و تعویض باطری 

در هر نقطه از شهر
کامیون- سواری- ایرانی وخارجی

نبش 17شهریور 29 - 32220423
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به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان
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انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

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

 09151615069  -  32313600
جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
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انتقاد از اهتزار پرچم ایران از هواپیمای فرانسوی در بدو ورود به کشور 

تسنیم-نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس با اشاره به خرید هواپیما از فرانسه گفت: حال که هواپیمایی با ظرفیت 180 نفر وارد شده 
 نباید چنان رفتار شود که آقای وزیر به استقبال آن برود و پرچم ایران ،از هواپیمای فرانسوی بیرون بیاید. حجت االسالم سیدمحمدباقر عبادی در مراسم 

هفتگی اخالق و سبک زندگی با اشاره به رحلت آیت ا... هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: آیت ا... هاشمی رفسنجانی یکی از استوانه های انقالب بود.
شنبه* 2 دی 1395 * شماره 3702
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شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
از عوامل مهم در از بین رفتن بنیان 
خانواده هاست

صداو سیما- امام جمعه موقت بیرجند در خطبه 
های نماز جمعه گفت: شورای فضای مجازی در 
کشور فضای مجاز عامل بهم گسیختگی خانواده 
هاشکل گرفت تا بر فضای مجازی نظارت کنند اما 
به نظر می رسد این شورا کارایی چندانی نداشته 
زمینه  در  عنوان کرد:  دلدار  االسالم  است. حجت 
کشور  در  زیادی  کارهای  گرچه  مقاومتی  اقتصاد 
صورت گرفته اما کافی نیست و نیازمند اهتمام ویژه 
مسوالن است. وی با اشاره به دهه فجر و پیروزی 
انقالب اسالمی گفت: باید آگاهی و بصیرت نسل 

جوان درباره انقالب اسالمی  بیشتر شود.

سهم واقعی فردوس از
اعتبارات سرمازدگی استان اختصاص یابد

بشرویه  نماینده مردم فردوس، طبس،  تسنیم- 
واقعی  سهم  اینکه  بیان  با  مجلس  در  سرایان  و 
اختصاص  استان  سرمازدگی  اعتبارات  از  فردوس 
برای  دولت  تومان  میلیارد  دولت ۲00  گفت:  یابد 
جبران خسارت سرمازدگی و خشکسالی مصوب 
کرده است که به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
طریق  از  پول  این  چنانچه  و  شده  ابالغ  نیز 
 ۲ شود  توزیع  کشاورزی  بخش  توسعه  صندوق 
امیرحسنخانی در جلسه کارگروه  برابر می شود.  
کشاورزی فردوس بر هدفمند تقسیم کردن این 
اعتبارات بین کشاورزان خسارت دیده تاکید کرد.

حفظ حریم محیط زیست باید جزئی
 از فرهنگ عمومی شود

در  آرتوان  مردمی  پویش  مدیر  خزاعی- 
آرتوان   کرد:  عنوان  آوا  با  اختصاصی  گفتگوی 
پویش مردمی محیط زیستی برای ارتقاء فرهنگ 
بازیافت و کمک به نیازمندان با استفاده از طرح 
جمع آوری در بطری پالستیکی در خراسان می 
با همکاری  این پویش  افزود:  آبادی  رحیم  باشد. 
سازمان مردم نهاد رفتگران طبیعت خراسان شروع 
به فعالیت نمود. وی عنوان کرد: در بطری های 
جمع آوری شده در مرحله اول برای ساخت آثار 
هنری استفاده می شود و مازاد آن به کارگاه های 
بازیافت فروخته می شود و عواید حاصل از فروش 
مهیار  چون  ای  خیریه  موسسات  همکاری  با  ان 
موسسه  و  شمالی  و  رضوی  خراسان  در  ارغوان 
به  بنیاد کودک در خراسان جنوبی صرف کمک 
از محل  تا کنون  نیازمندان می شود. وی گفت: 
کپسول  یک  و  ویلچیر   5 هنری  اثار  فروش 
مدرسه  و  کوثر  امید  خیریه  موسسه  به  اکسیژن 

استتثنائی وصال اهدا شده است.

تسهیالت با سود باال
 راهگشای مشکالت کشاورزی نیست

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  مهر- 
راهگشای  را  باال  سود  با  تسهیالت  بشرویه 
متاسفانه  ندانست و گفت:  مشکالت کشاورزی 
مراتع  دلیل خشک شدن  به  دام  کاهش  شاهد 
مسئوالن  نشست  در  سرچاهی  هستیم.حسین 
مردم  نماینده  با  دامپزشکی  و  کشاورزی  جهاد 
مجتمع  به  تسهیالت  اعطای  خواستار  بشرویه 
منطقه  دام  کاهش  از  و  بشرویه شد  دامپروری 

به دلیل خشک شدن مراتع خبر داد.

نظارت بهداشتی بر بیش از 800 محموله 
دام و فرآورده خام دامی در زیرکوه

از  بیش  جاری  سال  ابتدای  از  خبر-  گروه 
دامپزشکی  شبکه  محل  در  محموله   800
قرار  بهداشتی  نظارت  مورد  زیرکوه  شهرستان 
گرفت.رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان گفت 
: در راستای تأمین بهداشت و سالمت فراورده 
بهداشت  تأمین  آن  متعاقب  و  دامی  خام  های 
و سالمت عمومی جامعه از ابتدای سال جاری 
از  بهداشتی  نظارت  مورد   811 تعداد  کنون  تا 
از  صادره  و  شهرستان  به  وارده  های  محموله 

است. شهرستان صورت گرفته 

تکمیل اورژانس بیمارستان بشرویه
 نیازمند تامین اعتبار است

بشرویه  درمان  و  بهداشت  شبکه  مهر-رئیس 
زایشگاه  و  اورژانس  بخش  ساختمان  تکمیل  از 
بشرویه تا پایان سال جاری در صورت تامین اعتبار 
خبرداد.علی حسینی نژاد در بازدید نماینده مردم در 
شهرستان های بشرویه، طبس فردوس و سرایان 
منظور  به  گفت:  بشرویه  شفای  بیمارستان  از 
خدمات رسانی بهتر به مردم و رسیدگی بیشتر به 
بیماران طرح بهسازی و توسعه بخش اورژانس و 

زایشگاه تنها بیمارستان بشرویه آغاز شد.

  بازارچه صنایع دستی مرکز استان در دهه 
فجر رسمی افتتاح می شود

کارگروه  مسئوالن  های  صحبت  کاری- 
فرهنگی  میراث  و  دستی  صنایع  و  گردشگری 
واداشت  را  مسئوالن  استان  در  توسعه،  درباره 
که برای حفظ این سنت و افزایش اشتغال کار و 
تولید در جامعه بویژه مردم روستا به صنایع دستی 
تاسیس  منظور  همین  به  دهند  ای  ویژه   اهمیت 
بازارچه های صنایع دستی و ایجاد گمرک تخصصی 
صنایع دستی نتایج این جلسات است. در این باره 
اداره کل میراث  زاده معاون صنایع دستی  عباس 
فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به خبرنگارن 
گفت: ما اکنون در شهرستان بشرویه بازارچه داریم 
و باغ اکبریه بیرجند، محل بازارچه صنایع دستی می 
باشد که آن را به اتحادیه صنایع دستی واگذار کرده 

ایم و در دهه فجر امسال رسمی افتتاح خواهد شد.

لغو نشست مسکن در روزنامه آوا
به علت غیبت دو مهمان

برزجی- روزنامه آوا بر حسب رسالت رسانه ای 
رونق  در  مسکن  نقش  موضوع»  با  نشستی  خود 
اقتصادی و مشکالت پیش روی آن در مرکز استان 
« ترتیب داده بود. دعوت نامه این نشست در تاریخ 
تقاضای  و  ارسال  مرتبط  مسوولین  برای  16دی 
حضور شخص مدیر و یا نماینده مطلع گردید. علی 
رغم هماهنگی هایی که از حدود دو هفته قبل از 
برگزاری جلسه انجام گرفته بود اما به علت حضور 
نیافتن شورای شهر بیرجند و مسکن و شهرسازی 
که متولیان اصلی بحث مسکن در شهر هستند این 

نشست به نتیجه ای نرسید و لغو  شد. 

برگزاری مسابقه اسب سواری در بیرجند

ششمین مسابقه اسب سواری  استان در ابتدای 
جاده تزانزیت بیرجند - زاهدان جنب ورزشگاه نیمه 
تمام 15هزار نفری مرکز استان برگزار شد.این رقابت 

ها با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان و 
تعدادی موسسه و شرکت های خصوصی با شرکت 
8 اسب ترکمن و » دوخون« از گناباد و خراسان 

جنوبی به مسافت هزار و ۲50متر برگزار شد.

۴۱ طرح با ۱۲ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری درسرایان افتتاح می شود

گفت:  سرایان  شهرستان  فرماندار  تسنیم- 
همزمان با دهه فجر ۴1 طرح عمرانی با اعتباری 
بالغ بر1۲ میلیارد و 6۲6 میلیون و 800 هزار تومان 
می شود. زنی  کلنگ  و  افتتاح  شهرستان  این  در 

کریمی عنوان کرد: اجرای طرح های نوین آبیاری 
با اعتبار بیش از 1 میلیارد و 7۴0 میلیون تومان، 
افتتاح شرکت آهک هیدراته با اعتبار ۲ میلیارد 500 
میلیون تومان و مجتمع خدماتی رفاهی رویال با 
اعتبار بالغ بیش از 6 میلیارد تومان از اهم طرحهای 

مورد افتتاح دهه فجر در سرایان است.

جمعیت بازنشستگان در  استان 
 رشد ۱۳ درصدی دارد

با  استان  بازنشستگی  سازمان  رئیس  تسنیم- 
راستای  در  مرتبط  دستگاه های  اینکه  از  گالیه 
مسائل بازنشستگان برای انجام خدمات کاری انجام 
استان  در  بازنشستگان  جمعیت  گفت:  نمی دهند 
رشد 1۳ درصدی داشته است. حسن حاجی آبادی 
اظهار کرد: از سال 9۲ به دنبال این بودیم که بانک 
اطالعاتی تشکیل شود اما هنوز تکمیل نشده است.

فعالیت مجدد کارخانه
 تولید لوله و پروفیل شرق کشور

صداوسیما- عضو هیات مدیره بزرگترین کارخانه 
تولید لوله و پروفیل شرق کشور با بیان اینکه این 
فعالیت مجدد این کارخانه حدود یک سال به علت 
بود  شده  تعطیل  افزوده  ارزش  و  ارزی  نوسانات 
افزود : این واحد تولیدی با دریافت ۴ میلیارد تومان 
تسهیالت از محل اعتبارات اختصاص یافته برای 

رونق صنایع تعطیل شده ، مجدد راه اندازی شد.

دادرس مقدم- افضلی نماینده مردم نهبندان 
سرپرست  فالحی  مجلس،  در  سربیشه  و 
بازارچه  رئیس  فخر  سربیشه،  فرمانداری 
بازارچه مرزی  از  های استان و هیئت همراه 
ماهیرود بازدید کردند. حضور در جلسه بررسی 
مشکالت بازارچه و خواسته های مردم و بازدید 
از سالن در حال ساخت که قرار است محل 
کاالهای وارداتی باشد برنامه بعدی بود. این 
سالن 1600 متر مربع زیر بنا و ۲500 متر مربع 
مساحت دارد. همچنین بازدید از منطقه ویژه 
اقتصادی از دیگر برنامه های نماینده نهبندان 
و سربیشه بود. پس از آن  در جلسه ای که در 
محل سالن جلسات بازارچه، تشکیل شده بود،  
حضور یافتند .در ابتدای این مراسم، فخر رئیس 
بازارچه های استان با بیان اینکه بازارچه مرزی 
ماهیرود نقش بسیار مهمی در زمینه اشتغال 
و جلوگیری از مهاجرت ناخواسته مرزنشینان 
داشته است، به وجود ۴ بازارچه در استان اشاره 
بازارچه  سایر  در خصوص  شد،  یادآور  و  کرد 
ها رایزنی با طرف افغانی انجام شده که علی 
رغم قول های مسئوالن افغانستان، هنوز این 

قول ها محقق نشده است. وی با بیان اینکه 
منطقه  بازارچه  یک  ماهیرود  مرزی  بازارچه 

برند ملی  از آن به یک  استانی نیست  ای و 
یاد کرد، وی با اشاره به اینکه در این بازارچه با 
وجود اینکه هنوز مشکالت اساسی وجود دارد 

و هنوز بعضی از زیر ساخت ها فراهم نیست، 
به جهاد اقتصادی ارگان ها و نهادهای خدمات 

رسان اشاره کرد که با وجود فراهم نبودن زیر 
ساخت ها  بسیاری از مبادالت مرزی در آن 
فالحی  مراسم،  این  ادامه  شود.در  می  انجام 

سرپرست فرمانداری سربیشه، با اشاره به اینکه 
زیر ساخت بازارچه مرزی ماهیرود با توجه به 

اینکه چند سالی هنوز از  تاسیس آن نمی گذرد 
اما توانسته جای خود را در صادرات کشور به 
خوبی ایفا کند، یادآور شد اقدامات خیلی خوب 

و فکر جهادی باعث شده است که این  مرز 
به عنوان سومین مرز  وسیع بین المللی کشور 
اعالم شود.وی با بیان اینکه این بازارچه آماده 
استقبال از ورود مردم به خصوص مردم بومی 
یادآور  است  اقتصادی  گذاری  کار سرمایه  به 
را  خود  آمادگی  این  تواند  می  هر کس  شد، 
جهت سرمایه گذاری اعالم کند، ما هم از آن 
استقبال می کنیم.فالحی با بیان اینکه هنوز 
بسیاری از زیر ساخت ها در این بازراچه فراهم 
نیست یادآور شد،  باید با تالش زیرساخت های 
این بازارچه را فراهم کرد.افضلی با بیان اینکه 
افغانستان دارای ظرفیت بسیار خوبی  کشور 
صادرات  بر  عالوه  توان  می  گفت،  است، 
واردات کاالهای مورد نیاز را در این بازارچه 
از  دیگر  بخشی  در  باشید.وی  پیگیر  نیز  را  
سخنان خود با اشاره به اینکه می توان حتی 
دانش آموزان و هنر آموزان را نیز برای بازدید 
تا  آورد  ها  بازارچه  این  به  کار  یادگرفتن  و 
آموزش و ایجاد انگیزه ای باشد برای شغل 
آینده آنان و یادگیری امور مربوط به تجارت و 

صادرات کاال در آینده سازان کشور.

در  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  مالیی- 
خود  رسانی  اطالع  و  خبری  رسالت  راستای 
و  پیشکسوتان  درگفتگوبا  هفته  هر  شنبه 
استان  ورزش  و ضعف  قوت  نقاط  مسئوالن 
»افضل  با  هفته  این  کند.لذا  می  بررسی  را 
پور« مدیرکل ورزش و جوانان استان گفتگو 
کردیم.وی که حدود دو ماه است به این سمت 
منصوب شده است از برنامه های متفاوت خود 

برای ورزش استان خبرداد.

مسابقات قوی ترین مردان ایران
با اتحاد دستگاه های اجرایی برگزار شد

مردان  ترین  قوی  مسابقات  به  پور  افضل 

کشور که توسط بخش خصوصی برگزارشد، 
اشاره کرد و افزود: برگزاری این گونه مسابقات 
رونق  موجب  بخش خصوصی  توسط  بزرگ 
انگیزه ای برای دیگر موسسات خصوصی  و 
است تا در حوزه وزرش جوانان به عنوان حامی 
شرکت کنند.مدیر ورزش و امورجوانان استان 
مسابقه  این  بهتر  برگزاری  برای  کرد:  بیان 
اجرایی  های  دستگاه  بین  در  فرماندارقاین 
این  برگزاری  است.وی  کرده  ایجاد  اتحادی 
استان  ظرفیت  بردن  باال  موجب  را  مسابقه 
دانست و خاطرنشان کرد: رسانه هم با پوشش 
خبری می توانند از همین طریق ظرفیت های 
تا مردم سراسر کشور   را معرفی کنند  استان 

استان  را بهتر بشناسند و به اینجا سفر کنند.

صندلی های لرزان مدیران
مانع پیشرفت استان

همانطور که می دانید آخرین ستاد ساماندهی 
امورجوانان استان در تیر امسال برگزار شد که 
آن جلسه 17مصوبه داشت اما با تغییر استاندار 
و عزل و نصب های متعدد در مدیریت ورزش 

و جوانان آن جلسه تاکنون برگزار نشده است 
و مصوباتی که برای امور جوانان به رسیدگی 
می شد در بایگانی اتاق مدیران مانده است. 
ما  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  پور  افضل 
مبنی بر اینکه وظایف و اختیارات شما به جز 
رسیدگی به ورزش رسیدگی و ساماندهی به 
امور جوانان هم هست آیا در این باره برنامه ای 
دارید؟ بیان کرد: ما برای تقویت امورجوانان 
به سازمان های مردم نهاد توجه می کنیم 
تا از این طریق به امورشان رسیدگی شود.

مردم  های  سازمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دارند  فعالیت  جوانان  حوزه  در  که  نهادی 
این  باید  بسیار کم هستند خاطرنشان کرد: 
سازمان ها در شهرستان ها هم فعال شوند و 
برای تقویتشان کمک هزینه هایی درقالب: 
تحقیق و پژوهش ، برگزاری کارگاه و تقویت 
اعضا به سازمان ها مبلغی پرداخت می کنیم.

منتظر حکم استاندار هستیم
اینکه  بیان  با  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان را برای 

کرد:من ۲ماه  ،بیان  ایم  کرده  ارسال  استاندار 
است به این سمت منصوب شده ام و درجریان 
کامل ستاد امورجوانان نیستم و معاون قبلی 
امورجوانان هم ماموریتشان تمام شده بود به 
سازمان خود برگشتند.افضل پور ادامه داد:برای 
برگزاری جلسه منتظر حکم ریاست استاندار به 
سمت رئیس ستاد امور جوانان هستیم که باید از 
طرف وزیر ورزش و امورجوانان ابالغ شود اما تا 

آخر سال این جلسه را برگزار می کنیم. 

ورزشگاه غدیر با حضور معاون رییس 
جمهور به بهره برداری می رسد

ورزشگاه 15هزار نفری غدیر بیرجند با بیش 
با  و  ورزشی  فعالیت  بدون  سابقه  10سال  از 
میلیارد  شد  موجب  که  کارشناسی  اشتباهات 
هنوز  آن هزینه شود،  برای ساخت  تومان  ها 
باره  این  پور در  افضل  افتتاح است.  انتظار  در 
بیان کرد: این ورزشگاه با حضور معاون رییس 
جمهور و مسئوالن وزارت ورزش و جوانان در 
دهه فجر بهره برداری خواهد شد. وی با اشاره به 
این که در نظر داریم این ورزشگاه را به آکادمی 

فوتبال شرق کشور تبدیل کنیم ، خاطرنشان 
کرد:برای استفاده بهتر از این مکان با تیم های 
ورزشی دسته اول کشور گفتگوخواهیم کرد تا 

اردوهایشان را در بیرجند برگزار کنند.

نگهداری ورزشگاه 30میلیون تومان 
در ماه هزینه دارد 

و  اقتصادی  کارشناس  یک  گفته  به 
پیشکسوت وزرشی این ورزشگاه مانند: آش 
کشک خاله است چه بخواهیم چه نخواهیم 
باید راه اندازی شود اما باید پرسید آیا کدام 
استفاده  تواند  آن می  از  استان  ورزشی  تیم 
و  میدانی  دو  کارشناس  این  گفته  کند.به 
فوتبال بیشترین ورزش هایی هستند که از 
این گونه استادیوم ها استفاده می کنند حال 
که  دارد  فوتبالی  تیم  استان  آیا  پرسید  باید 
استان  دومیدانی  آیا  باشد؟  ورزشی  لیگ  در 
ورزشگاه  این  حال  هر  به  است؟اما  قوی 
ماهانه بالغ بر ۳0میلیون تومان فقط هزینه 
تجهیزات  نگهداری  برای  و  دارد  نگهداری 

باید از بخش خصوصی کمک بگیریم

بشرویه،  های  شهرستان  مردم  نماینده 
فردوس، طبس و سرایان در مجلس شورای 
را  بشرویه  در  صنعت  وضعیت  اسالمی 
بیشتر  پیگیری  خواستار  و  دانست  نامناسب 
گزارش  شد.به  زمینه  این  در  رونق  برای 
در  امیرحسنخانی  محمدرضا  خبرنگارمهر، 
با  بشرویه  شهرستان  اداری  شورای  جلسه 
عقب  دچار  بشرویه  شهرستان  اینکه  بیان 
با  ماندگی  عقب  این  گفت:  است  ماندگی 
شعار رفع نخواهد شد بلکه باید عمل داشته 

باشیم و از حاشیه ها دوری کنیم.

چشم انداز بشرویه را مشخص کنیم
چشم  باید  داشت:  اظهار  حسنخانی  امیر 
بدانیم  و  کنیم  مشخص  را  بشرویه  انداز 
بشرویه به چه سمتی می خواهد برود و در 
این راستا اطالعات الزم در دست مدیران 
برنامه  با  شهرستان  فرماندار  باید  که  است 

کند.وی  پیگیری  را  اقدامات  این  ریزی 
گفت: برنامه ششم را تصویب کرده ایم و در 
شورای نگهبان است لذا باید این برنامه را 
مطالعه کنیم و قسمتی که با بشرویه مرتبط 
است را دنبال و ایده ها و نظرات منطبق با 
کنیم.امیرحسنخانی  پیگیری  را  برنامه  این 
از پیگیری برای فرستادن گروه های زمین 
شناسی به شهرستان خبر داد و گفت: پس 
وظیفه  اکنون  هم  گروه،  این  بازدید  از 
ماست که ماحصل این سفر را دنبال کنیم.

معدن  و  وزیر صنعت  به سفر  اشاره  با  وی 
از  باید  کرد:  بیان  خود  انتخابیه  حوزه  به 
برای حضور وزیران در بشرویه  اکنون  هم 
برنامه ریزی کنیم.وی همچنین از پیگیری 
های  مالیات  گرفتن  با  مرتبط  مباحث 
دلیل  به  مردم  تنگناهای  علیرغم   بیشتر، 
افزود: در حال  نیز خبرداد و  خشکسالی ها 
حاضر عالوه بر خشکسالی، سرمازدگی نیز 

مشکالت را دوچندان کرده است.

نگاه ویژه ای در برنامه توسعه ششم 
به شهرهای کوچک شده

را در  آمار سرمازدگی  امیرحسنخانی گفت: 
سرمازدگی  خسارت  و  کردیم  عنوان  مجلس 
و  فردوس  جمله  از  استان  شهرستان  سه  به 
برای  داد:  ادامه  یافت.وی  تخصیص  سرایان 
پنج درصد سرمازدگی  و  تسهیالت 10 ساله 
باید برنامه ریزی کنیم و تغییر الگوی آبیاری 
در  پیشنهادات  ترین  مهم  از  کشت  روش  و 
شهرستان  مردم  است.نماینده  خصوص  این 
های بشرویه، فردوس، طبس و سرایان بیان 
کرد: اعتباری برای خشکسالی در سطح استان 
دریافت کردیم که سهم بشرویه را نیز از آن 
اخذ کردیم.امیرحسنخانی اظهار داشت: معموال 
اعتبارات تملک دارایی را نمی توان نقد کرد اما 
این اعتبارات سرمازدگی و خشکسالی که اخذ 

می کنیم به طور کامل نقدی است و بشرویه 
می تواند از این فرصت به خوبی استفاده کند.

مشکالت  رفع  برای  پیگیری  قول 
استخر و مرکز سالمندان شهرستان

به  دادن  برنامه  و  الگو  خواستار  وی 
کشاورزان شد و افزود: باید از این تسهیالت 
و نقدینگی به خوبی استفاده کرد که تغییر 
پربازده  محصوالت  برای  کشت  الگوی 
ارزش  تا  باشد  خوبی  پیشنهاد  تواند  می 
شود. کشاورزان  عاید  نیز  بیشتری  افزوده 

پیگیری  قول  دادن  ضمن  امیرحسنخانی 
مرکز  و  استخر  مشکالت  رفع  برای 
آزمایشی  اجرای  از  شهرستان،  سالمندان 
توانمندسازی روستا در فردوس خبر  خیریه 
ستاد  جمله  از  دیگر  گروه  دو  گفت:  و  داد 
بازرگانی  اتاق  و  )ره(  امام  فرمان  اجرایی 
شوندوی  می  ایجاد  نزدیک  ای  آینده  در 

ساخت  حال  در  بیمارستان  خصوص  در 
باید  اکنون  هم  از  گفت:  نیز  شهرستان 
انسانی  نیروی  و  منابع  مجوز  اخذ  پیگیر 
باشیم. بشرویه  شهرستان  جدید  بیمارستان 

امیر حسنخانی افزود: در برنامه ششم برای 
ایثارگران تصمیمات خوبی گرفته شده است 
صورت  که  کسانی  تا  ایم  کرده  مصوب  و 
دریافت  جانبازی  درصد  پنج  دارند  حادثه 
کنند و کسانی که جبهه داشته ولی فاقد کار 

هستند حداقل دریافتی را اخذ کنند.

وضع صنعت در بشرویه نامناسب است

رسیدگی به امور جوانان استان در بروکراسی اداری گم شد

بازارچه مرزی ماهیرود یک برند ملی است

در پیگیری آوا عنوان شد:

Ava.news14@gmail.com 
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که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 و 6 حوزه ثبتی نهبندان در سه ماهه سوم )مهر- آبان - آذر( سال یکهزار و سیصد و نود و پنج 
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اصلی بخش 5 نهبندان 154 فرعی آقای حسین هاشمی فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 17643/5 مترمربع  مستثنیات مرتع 
فیروزآباد پالک 327 - اصلی بخش 6 نهبندان 469- اصلی غالمرضا ریاحی نسب فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 25702 
متر مربع لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه 
دعوی شده و در جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف مدت نود روز و مستند به 
تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم و رسید دریافت نموده و در 
اجرای تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و ماده 86 قانون ثبت معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت پس از 
تشریفات قانونی اسناد مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد شد. ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی منظور می گردد و 

از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/02   تاریخ انتشار نوبت دوم:  1395/12/01    حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول  )اسناد رهنی(
پیرو آگهی مزایده شماره 139503908026000052 - 95/10/05 منتشر شده در روزنامه شماره 3683 مورخ 95/10/8 آوای خراسان جنوبی نظر به اینکه تاریخ مزایده مورخ 95/11/03 بوده و اشتباهاً در متن آگهی مذکور 1395/11/06 درج گردیده، لذا مستنداً به ماده 125 - آیین نامه 
اجرای رسمی ششدانگ یک باب منزل دارای پالک ثبتی 1823 فرعی از 16 فرعی از 250 - اصلی بخش دو واقع در بیرجند، معلم 26 پالک 18 ملکی آقای غالمحسین آزاده فرزند رمضان به شناسنامه شماره 77 صادره بیرجند و به شماره ملی 0651647789 که سند مالکیت آن ذیل 

ثبت 19308 صفحه 400 دفتر جلد 140- امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم شده است محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماالً به طول 10 متر پی دیواریست به کوچه شرقاً به طول 30 متر پی دیواریست به پالک 1825 جنوباً به طول 10 متر پی دیواریست به پالک 1822 فرعی 
غرباً یک به طول 20 متر پی دیواریست به پالک 1821 فرعی دو به طول 10 متر پی دیواریست به پارکینگ )حقوق ارتفاقی ندارد( که برابر سند رهنی شماره 91703 مورخ 88/3/23 دفتر اسناد رسمی شماره 4 بیرجند در قبال مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهل میلیون ریال به انضمام سود و خسارت 
تاخیر تا روز وصول موضوع بدهی شرکت تعاونی صنعتی بیرجند با برکت ثبت شده به شماره 2074 مورخ 85/2/18 ثبت شرکت های بیرجند به شناسه ملی 10360037871 با امضای آقایان بهروز آزاده فرزند غالمحسین و غالمحسین آزاده فرزند رمضان به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به 
مدت پنج سال در رهن بانک تجارت مدیریت شعب خراسان جنوبی قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند فوق به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بنابراین بانک تجارت مدیریت شعب خراسان جنوبی به عنوان مرتهن مستند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفتر خانه تنظیم 
کننده سند تقاضای صدور اجرائیه علیه نامبردگان را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9300411 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، با توجه به 
تقاضای بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و برابر نظریه شماره 95003543 مورخ 95/9/4 هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان، ششدانگ پالک فوق به صورت یک باب ساختمان با عرصه ای به مساحت 300 مترمربع و اعیان به مساحت تقریباً 388/65 مترمربع ساخته 
شده در همکف و زیر زمین و نیم طبقه که سقف طاق ضربی و از نظر استحکام در حد ساختمان های فاقد کالف افقی - عمودی می باشد دارای دو امتیاز گاز، یک امتیاز آب و یک امتیاز برق کاربردی ملک مسکونی می باشد، جمعاً به مبلغ 3/900/000/000 رایل ارزیابی و قطعیت یافته است و در روز 
چهارشنبه مورخ 95/11/20 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال طلب بستانکار از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود. هزینه های 
مربوط به نقل و انتقال و سایر هزینه های احتمالی از قبیل آب و برق و گاز اعم از مصرف و انشعاب و بدهی های مربوط به دارایی و شهرداری و غیره که مبلغ آن فعالً مشخص نگردیده بر عهده برنده مزایده می باشد که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. هزینه های دولتی به شرح ماده 40 – آیین 
نامه اجرا وصول می گردد. ضمناً طبق نامه شماره 79/979116/659 مورخ 95/9/30 بانک بستانکار، مورد مزایده تا تاریخ 96/3/1 دارای بیمه نامه رسمی است و مجموع طلب بانک راجع به سند رهنی فوق مبلغ 1/340/000/000 ریال اصل طلب و 1/139/000/000 ریال سود و 1.939.121.337 ریال 
خسارت تاخیر تا تاریخ 95/9/29 اعالم شده که به استناد ماده 4 آیین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه 93/09/15 به بعد توسط اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند محاسبه خواهد شد. بر اساس جوابیه ثبتی شماره 301/95/13581 - 95/9/17 صادره از اداره ثبت اسناد بیرجند 

ششدانگ پالک فوق در بازداشت غیر نمی باشد. هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده بدهی خویش را پرداخت و یا تودیع نماید از انجام مزایده خودداری می گردد و چنانچه روز مزایده مصادف با روز تعطیل اعالم شود مزایده روز بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/11/02       غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند  

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس:
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
َطلَُب الِعلِم َفریَضٌة َعلی ُکلِّ ُمسلٍِم، ااَل اِنَّ ا...َ یُِحبُّ بُغاَة الِعلِم

طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان 
علم را دوست دارد.

)اصول کافی ج 1 /باب دوم/ص 35(

آیت ا... مجتهد شبستری: قدیس سازی 
افراد و ملحد نامیدن منتقدین صحیح نیست 

بیت)ع(  اهل  جهانی  مجمع  عالی  شورای  رئیس 
نامیدن  ملحد  و  افراد  قدیس سازی  اینکه  بیان  با 
در مجالس سخنرانان  و  نیست  منتقدین صحیح 
بر  جناح ها  همه  و  باشند  داشته  کالم  عفت  باید 
برخی  زندگی  آیا  گفت:  کنند،  تکیه  واقع گویی 
است؟!  رهبری  و  امام  زندگی  مانند  مسئوالن 
از  بعد  عده ای  اینکه  بیان  با  شبستری  آیت ا... 
عهدشکنی های آشکاِر آمریکا، باز هم دست بردار 
نیستند، افزود: برجام به آن وضعیت تبدیل شد و 
نقض آشکار انجام گردید اما باز هم توجیه می کنند.

واکنش سخنگوی جامعه روحانیت مبارز
 به زمزمه رد صالحیت شدن روحانی

مبارز  روحانیت  جامعه  سخنگوی  مصباحی مقدم، 
انتخاب  احتمال  رو،  پیش  انتخابات  به  اشاره  با 
مجدد روحانی را ضعیف دانست و ابراز عقیده کرد: 
ایشان  موقعیت  که  می دهد  نشان  نظرسنجی ها 
نسبت به سال گذشته افت پیدا کرده است. وی 
اینکه  با بیان  انتخابات گذشته و  با اشاره به آمار 
طرفداران روحانی نیز اطمینانی به انتخاب دوباره 
رد  بر  مبنی  زمزمه هایی  اخیرا  افزود:  ندارند،  او 
صالحیت آقای روحانی شنیده می شود که به نظر 
من حرف بیهوده ای است، به هر حال احتمال رای 

آوردن ایشان هست، اما قوت ندارد.

  جلیلی رای  روحانی را بیشتر می کند

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری یادآور شد: 
یکی از وظایف شورای مرکزی ائتالف با محوریت 
جامعه روحانیت این خواهد بود که بتواند کاری کند 
نامزدهای اصولگرا  این دفعه مثل قبل نشود که 
ا...  آیت  مرحوم  به  و  کردند  خاموش  را  تلفن ها 
مهدوی کنی پاسخ ندادند. سبحانی نیا در خصوص 
حساسیت هایی که در جریان اصولگرایی به جلیلی 
بماند  نهایتا وی  باشد  اگر قرار  افزود:  وجود دارد، 
است  ممکن  نباشد،  طرحی  قابل  دیگر  گزینه  و 
بخشی از آرای اصولگرایان به سمت روحانی برود.

والیتی به عنوان رئیس هیئت مؤسس 
دانشگاه آزاد منصوب شد  

 
اکبر  علی  حکمی  صدور  با  انقالب  معظم  رهبر 
والیتی را به عنوان رئیس هیئت مؤسس دانشگاه 
با  است:  آمده  حکم  این  در  کردند.  منصوب  آزاد 
هیئت  محترم  رئیس  تأثرانگیز  فقدان  به  عنایت 
مؤسس و هیئت امنای دانشگاه و سکوت اساسنامه 
مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در چگونگی 
انتخاب رئیس هیئت مؤسس و ضرورت تسریع در 
آقای  این مسئولیت، جناب  فرد عهده دار  انتخاب 
را  هیئت  آن  اعضای  از  والیتی  اکبر  علی  دکتر 

همدلی همشهریان بیرجندی با آتش نشانان                                 عکس: کاریعکس روز به عنوان رئیس هیئت مؤسس منصوب می کنم. 

ترامپ برجام را پاره نمی کند، اما فشار
 بر ایران را افزایش می دهد

چند  هر  گفت:  جمهوری خواه  تندروی  سناتور 
ترامپ توافق هسته ای را لغو نمی کند، اما به تقابل 
با فعالیت های منطقه ای ایران پرداخته و برجام را 
سخت گیرانه تر اجرا می کند. تام کاتن اظهار کرد: 
کشور  این  جدید  رئیس جمهور  ترامپ«  »دونالد 
تالش خواهد کرد تا فشارها بر ایران را افزایش 
ضدایرانی  شدت  به  رویکردی  که  کاتن  دهد. 
اما  نمی کند،  پاره  را  برجام  ترامپ  گفت:  دارد، 
این  خوردن  هم  بر  به  نهایتا  وی  سیاست های 
توافق منجر می شود. او به همین جهت گفت که 

از نظر او »کار توافق تمام است.«

ایران باید اصالحات برجام را بپذیرد

مشاور رئیس جمهور منتخب آمریکا گفت: دولت 
ترامپ آنچه از برجام که بایستی اجرا شود را اجرا 
خواهد کرد. ولید فارس افزود: تیم ترامپ تالش 
خواهد کرد برجام را به گونه ای گسترش دهد که 
امنیت در عراق، سوریه و یمن و حل مشکالت 
بایستی  ایران  افزود:  وی  شود.  شامل  را  لبنان 
این  غیر  در  بپذیرد،  را  برجام  در  اصالحات  این 
صورت دولت ترامپ، مجبور به تدوین گزینه های 
راهبردی جایگزین برای محافظت از متحدانش، 
برای  منطقه  به  کمک  و  خودش  امنیت  حفظ 

مقابله با توسعه طلبی ایران خواهد شد.

نجفی: روحانی عالقه دارد کارهای 
ناتمامش را 4 سال دیگر پیگیری کند

ریاست  انتخابات  مورد  در  جمهور  رئیس  مشاور 
کاندیدا در  به عنوان  جمهوری و حضور روحانی 
این انتخابات گفت: ایشان عالقه دارند که کارهای 
ناتمام شان را در چهار سال آینده پیگیری کنند 
مورد  در  گیری  تصمیم  اما  برسانند.  نتیجه  به  و 
انتخابات آینده و حضور ایشان در لیست کاندیدای 
اصالح طلبان به تحوالت چهار ماه آینده بستگی 
دارد و باید ببینیم که بازیگران اصلی سیاست در 
 کشور به چه جمع بندی می رسند. نجفی افزود:

به  حاکمیت  از  بخشی  بار  اولین  برای  شاهدیم 
صورت مستقیم به رئیس جمهور حمله می کند. 
اما با تمام این اوصاف دولت به تالش خود برای 

رفع مشکالت ادامه می دهد.

واکنش ضرغامی به احتمال کاندیداتوری اش

شائبه های  به  اشاره  با  ضرغامی  ا...  عزت 
اظهار  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  حضورش 
داشت: 10 سال است که این سوال از من پرسیده 
می شود. نمی دانم چرا اینگونه است؛ شاید چون 
آقای الریجانی در سال 84 بعد از ریاست بر صدا 
ذهنیت  این  کرد،  شرکت  انتخابات  در  سیما  و 
افزود:  وی  است.  آمده  وجود  به  هم  من  درباره 
هیچ برنامه، فکر و اقدام خاصی ، حتی اقدام های 

فکری و فردی برای انتخابات سال آینده ندارم.

دفاع از برجام درحال تبدیل به یک اجماع ملی است

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه احتمال 
مخالفت آمریکا با برجام و تالش برای نقض آن، ایران را 
در دفاع از برجام متحدکرده است، گفت: پیام ها و مواضع 
پنج کشور و اتحادیه اروپا هم نشان می دهد که حمایت 
بین المللی از برجام و مخالفت جهانی با نقض یک طرفه 
آن، جدی شده است. ابوطالبی افزود: اتفاقاتی که هم اکنون نزد جناح های سیاسی 

در شرف وقوع است، دفاع از برجام در حال تبدیل به یک اجماع ملی است.

نیکزاد: برجام نه آفتاب تابان است و نه ترکمنچای

وزیر راه و شهرسازی دولت دهم درخصوص برجام گفت: 
نظرم این است که نه آفتاب تابان است و نه ترکمنچای 
است. باالخره نظام تصمیم گرفته و صحبت هایی انجام 
نیکزاد در  از آن سو می افتادند.  برخی  اما آن چه  شده، 
قوت  نقطه  گفت:  نیز  نژاد  احمدی  خصوص شخصیت 
آقای احمدی نژاد این است که آدم خودباور و با خدایی است. یعنی توکل باالیی 
دارد. نقطعه ضعف هم این است که همه کارها را می خواهد خودش انجام دهد.

بنا بود تحریم ها برداشته شود اما رکود،  بیکاری و تعطیلی تولید همچنان ادامه دارد 
حجت االسالم صدیقی ، امام جمعه موقت تهران گفت: برخی پس از توافق هسته ای برجام را بزک می کردند و اظهار خوش بینی و دلگرمی داشتند و 
معتقد بودند مشکالت اقتصادی یک ساله حل می شود و بنا بود تحریم ها برداشته شود اما هم رکود اقتصادی،  بیکاری جوانان و تعطیلی مراکز تولیدی 

همچنان ادامه دارد و مشکل این است که همچنان تحریم ها برداشته نشده، تحریم های جدیدی نیز افزوده شده است.

 آیت ا... هاشمی از دشنام ها واکسینه شده بود ؛ دیگر حرفي نمانده بود که به او گفته نشود 
حجت االسالم سید حسن خمینی گفت:  شاید هیچ کس را مانند آیت ا... هاشمی نبینیم که خودش شخصا »گفتمان« انتخابات است و در بعضی 
انتخابات ها از روی حّب به او و در بعضی از روی بغض نسبت به او، رأی دادند. وی افزود: یکی دیگر از ویژگی های ایشان این بود که از دشنام 

و فحش نمی ترسید. آقای هاشمی از این نظر واکسینه شده بود و هر چیزی راجع به او باید می گفتند، گفته بودند و چیزی نمانده بود که بگویند.

بر  تاکید  با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
اینکه همه طرف ها باید به توافق برجام 
ترامپ  دونالد  اگر  گفت:  باشند،  پایبند 
رئیس جمهور آمریکا توافق هسته ای را 

رد کند، ما وی را شگفت زده می کنیم.
از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به   
دولت، محمدجواد  رسانی  اطالع  پایگاه 
کشورمان  خارجه  امور  وزیر  ظریف 
فوق  اجالس  در  سخنرانی  از  پس 
همکاری  سازمان  خارجه  وزرای  العاده 
پایتخت  کواالالمپور  در  اسالمی 
ایرانی  خبرنگاران  با  گفتگو  در  مالزی 
مورد  در  به سوالی  پاسخ  در  و خارجی، 
در  ترامپ  احتمالی  اقدام  به  واکنش 
مورد توافق هسته ای، گفت: اگر ترامپ 
را رد کند، وی همان  توافق هسته ای 

گونه که پیش از این گفته، دوست دارد 
دیگران را شگفت زده کند، ما هم باعث 

شگفتی وی می شویم. وی در پاسخ به 
عامل  این  پرسید  که  خبرنگاری  سوال 

شگفتی چیست، گفت: اگر بیان شود که 
دیگر باعث شگفتی نمی شود.

های  سیاست  اینکه  بر  تاکید  با  ظریف 
است،  ثابت  ایران  اسالمی  جمهوری 

که  است  آمریکا  عهده  بر  این  گفت: 
چگونه در برابر جامعه بین الملل تصمیم 
در  دیگران  آید  می  نظر  به  کند.  گیری 
مورد اظهارات ترامپ در کارزار انتخاباتی 
اش به ویژه در مورد فلسطین و مسایل 
ببینیم  منتظریم  ما  نگران هستند.  دیگر 
به  اشاره  با  وی  افتد.  می  اتفاقی  چه 
اینکه در دوره ›باراک اوباما‹ هم مسایلی 
توافق  که  معتقدیم  ما  گفت:  داشتیم، 
المللی است و  بین  قراردادی  هسته ای 
وزیر  نیستیم.  نگران  اصال  آن  مورد  در 
که  اقدامی  هر  کرد:  تاکید  خارجه  امور 
)دونالد ترامپ( انجام دهد ما در مورد آن 
نگران نیستیم. ما گزینه های خودمان را 
داریم. وی گفت: این توافقی بین المللی 

است و همه باید به آن پایبند باشند.

اگر ترامپ توافق هسته ای را رد کند ، شگفت زده اش می کنیم

ثبت نام کربال - زمینی  با تسهیالت ویژه
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 ساختمان آوا  32224113

جناب سروان بنی اسدی

فرمانده محترم انتظامی بخش سده

و  عالی  جناب  زحمات  از  بدینوسیله 
همکاران سخت کوش تان که موجب پیدا 
اینجانب گردید  شدن خودروی مسروقه 

کمال تشکر را داشته، آرزوی موفقیت 
روز افزون شما و همکاران تان را دارم.

خالصی از مشهد

www.knauf.ir

به اطالع می رساند به تازگی برخی از شرکت های سودجو به عرضه 
محصــوالت نامرغوب خود بــا نام تجاری              اقدام نموده اند 

که منجر به نارضایتی بسیاری از مشتریان گردیده است. 
بدینوســیله شرکت              به اطالع مشتریان گرامی می رساند، 
به منظور جلوگیری از زیان های آتی و اطمینان از اصالت و کیفیت 
محصوالت و اجراى سیستم های              فقط از خدمات شبکه 

عاملیت در استان  خراسان جنوبى بهره مند گردند.

قابل توجه خریداران و مصرف کنندگان محترم

عاملین مجاز در استان خراسان جنوبى   
- شرکت آریا انرژی کویر (عاملیت فروش و گواهینامه اجرایی تشویقی)  شماره تماس:  32447244 - 056

- شرکت آرین بنای کویر (گواهینامه اجرایی)                    شماره تماس :  32447216 - 056

- شرکت شیکو سقف (گواهیناه اجرایی)                                            شماره تماس :  32420041 - 056


