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محمدی گلپایگانی : 
مطرح کنندگان آشتی ملی

راهی جز عذر خواهی ندارند

جنتی ، وزیر سابق ارشاد : 
مخالفان می خواستند که روحانی را دارای

زاویه بار رهبری نشان دهند که شکست خوردند

نماینده قاین و زیرکوه  : 
با شعار بزک کرده آشتی ملی

نمی  توانند به اهداف شوم خود برسند

برائت زیباکالم از حرمت شکنان عاشورا / » بقایی« اعالم کاندیداتوری کرد / کیهانیان: جلیلی نامزد بالفصل جبهه پایداری در انتخابات خواهد بود  / پیش بینی نشریه آمریکایی درباره رئیس جمهور بعدی ایران /  درشرایط فعلی بهتر از روحانی سراغ نداریم / صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

سرمقاله

شکرانه بارش باران

* سردبیر

خراسان جنوبی بیش از 17 سال است که دچار 
سومین  عنوان  به  و  است  خشکسالی  بحران 
استان پهناور و کم بارش کشور زنگ خطر کم 
حاد  مرحله  به  و  آمده  در  صدا  به  آن  در  آبی  
رسیده  است. نزول رحمت الهی و بارندگی کم 
در  خوشحالی  از  موجی  اخیر  روزهای  در  سابقه 
ایجاد  کشاورزان  الخصوص  علی  مردم  بین 
این  با  هواشناسی  سازمان  اعالم  براساس  نمود. 
به  نسبت  استان  در  بارندگی  میزان  اخیر  بارش 
افزایش  درصد   100 گذشته  سال  مشابه  مدت 
داشته است هر چند ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 

آیت ا... عبادی در تجمع اعتراض آمیز مردم 

مردم با حل 
مشکالتشان 
شاد می شوند

در  فقیه  ولی  نماینده 
اینکه  بیان  با  استان 
نکنند  تصور  ها  بعضی 
بی  مردم  سکوت  که 
است  مردم  تفاوتی 
چنین    : داشت  اظهار 
چشم  که  بهمن   22 راهپیمایی  که  چرا  نیست 
فرمودند  انقالب  معظم  رهبر  کرد،  خیره  را  دنیا 
که مسئوالن تصور نکنند ... ) مشروح خبر در صفحه ۳ (

در هم اندیشی اندیشه ورزان با اعضای 
کارگروه اجتماعی استان عنوان شد :

لزوم شناخت محیط های 
جرم خیز خراسان جنوبی

با اعضای  اندیشه ورزان  اندیشی  استاندار در هم 
کارگروه اجتماعی استان قوانین مکرر و ناهمگون 
اداری را از دالیل عدم توفیق در حل آسیب های 
اجتماعی عنوان کرد و گفت: همینطور وظایف مشابه 
 و تکراری در دستگاه های اجرایی، بخشی نگری

و نبود قوانین جامع باعث شده که در زمینه کاهش 
آسیب های اجتماعی موفقیت چشمگیری حاصل 
اجتماعی  شورای  بینی  پیش  از  استاندار  نشود. 
کشور در قانون برنامه ششم یاد کرد و گفت: تاکید 
ویژه مقام معظم رهبری بر حل مسایل اجتماعی 
ایجاب می کند که مدیران با اجتماع فکر و عمل 

تصمیماتی  ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

خراسان جنوبی 
رتبه چهارم جمعیت 

سالمندی کشور 
 ، توسعه سالمت  در  پژوهش  همایش  دبیرعلمی 
عنوان کرد:  از سال 90 هرساله ... ) مشروح در صفحه 7 (

مشکل برق روستاهای
استان برطرف شد

صفحه 7

اختصاص 30میلیارد تومان
به آبرسانی سیار روستایی

صفحه 7

جزئیات واژگونی اتوبوس 
بیرجند - مشهد

صفحه 6

باران کویر را سیراب کرد
صفحه 7

نماز شکر  در بیش از ۶0 مسجد خراسان جنوبی اقامه شد

جاری شدن روان آب از کوه های باقران

گی
 گر

بی
جت

 : م
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پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

32424841  
09151۶392۶2 - فرجامی

عیـدانــه 
فقط تا 96/1/15 

شرکت مامـوت سازه شرق
 )دارای پروانـه طراحی و مونتـاژ( 

سرویس و نگهداری رایگان آسانسور
با ما تماس بگیرید

09155۶58288 -09155۶58277
32445999 -32425100

بازگشت همه به سوی اوست

خانواده های محترم نظام دوست ، اسماعیلی ، نخعی
درگذشت بزرگ خاندان محترم تان مرحوم حاج علی نظام دوست

 را حضور شما تسلیت گفته و از پیشگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، مغفرت
 و برای شما اجر و صبر جمیل آرزومندیم.

خانواده حسامی و فرزندان

آگهی مزایده فروش اراضی تجاری 
مرحله اول)شهرداری سربیشه(

شرح در صفحه آخر

 مشاور رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی در امور رسانه و رئیس 

اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

 که نشان از توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 و توفیقات روز افزون تان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

شرکت فراز دانه آوند - شرکت کشاورزی فالت شرق کویر 

اطالعیه شرکت عماد  آسانبر البرز
قابل توجه مدیران ، مالکان محترم مجتمع های مسکونی و تجاری 

پیرو دستورالعمل اداره کل استاندارد خراسان جنوبی
مبنی بر اجباری بودن بازدید ادواری و تمدید گواهینامه بازرسی آسانسور خواهشمند است جهت ثبت نام و 
تکمیل مدارک به دفتر شرکت مراجعه فرمایید در صورت عدم مراجعه و بروز هر گونه حادثه ، عواقب ناشی از 

آن به عهده شخص مدیر یا مالک ساختمان خواهد بود.
صیاد شیرازی، مجتمع تجاری میرداماد، واحد 122 

فرهیخته گرامی سرکارخانم ام البنین میرابی
انتصاب بجا و شایسته شما را به عنوان 

مشاور استاندار در امور کار و کارگری 
صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت بیش از پیش برای سرکارعالی از خداوند منان آرزومندیم.                                                 

شورای اسالمی کار شهرداری بیرجند و سازمانهای تابعه

اتاق اصناف در نظر دارد:
صنعت،  سازمان  همکاری  با 
معدن و تجارت خراسان جنوبی 
و شرکت نمایشگاه بین المللی 
نمایشگاه عرضه مستقیم کاال 
الی  تاریخ 4  از  بهاره(  )فروش 
10 اسفند ماه جاری در زمینه: 
کفش،مواد  و  پوشاک،کیف 
غذایی)برنج، قند، شکر(، مواد 
شیرینی،   آجیل،  پروتئینی، 
مواد شوینده و بهداشتی، میوه 
و تره بار و غیره را برگزار نماید.

ساعات کار: 9 صبح الی 12 و 16 الی 21

مکان: نمایشگاه بین المللی استان 

خراسان جنوبی - خیابان غفاری 

اطالعیــه 

با اتاق تخصصی نمک برای اولین بار در استان افتتاح شد
مفتخریم کلیه خدمات خود را در محیطی کاماًل بهداشتی 
و با کیفیت عالی به شما عزیزان ارائه نماییم.

طالقانی 2 ساختمان آلما ، طبقه 3 واحد 303 / 32233193-  09014241۶15  مدیریت: جاهد سراوانی 

با تخفیفات
استثنائـی 

پاکسازی پوست: رفع آکنه ، جای جوش ، لک ، چین و چروک، شفاف 
سازی پوست با محصوالت تخصصی دکتر Murad ، هاشور و سایه ابرو ، 
کاشت ناخن ، از بین بردن موخوره مو بدون هیچ گونه کوتاهی 

نمایندگی خراسان جنوبی شاهسوند )چای، دمنوش، ادویه جات و...(
برای ارگان ها و فروشگاه های معتبر با قیمت کارخانه    0915201۶208-32258273

به چند نفر نیروي خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم. 
تلفن تماس: 32342244-0901204842۶     ساعت تماس: 11 ظهر الي 17

مـــژده
سرویس بجنورد، شیروان، گرگان 

ساعت  روزه  همه  بیرجند  مبدأ  از 
1:45 عصر با اتوبوس های اسکانیا

 و مارال راه اندازی شد.
شرکت مسافربری شماره 8 

تلفن رزرو: 32319595- 32314010لوان نور بیرجند 

جناب آقای مهندس حامد عارفی نیا
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

با نهایت احترام و ادب و تشکر و قدردانی از حضور یکایک سروران 
ارجمندی که در مراسم تشییع و تدفین و بدرقه مادر عزیزمان 

شادروان حاجیه خانم عصمت بُرجی
 موجب تسلی خاطرمان گردیدند، به اطالع می رساند به مناسبت 
سومین روز درگذشت آن مرحومه جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 
95/12/01 از ساعت 2:30 الی 3:30 بعدازظهر در محل مسجد امام 
 حسین )ع( برگزار می گردد، حضور شما بزرگواران مزید امتنان است.
خانواده های: ضمانی مقدم، برجی و فامیل وابسته

هوالباقی
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»تک کارت سرمایه« ضامن وام فرهنگیان می شود 

جام جم- مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در تالشیم تا »تک کارت سرمایه« فرهنگیان 
با تبدیل به کارت اعتباری به عنوان ضامن فرهنگی برای دریافت وام استفاده شود.وی درباره ارائه 
تسهیالت صندوق ذخیره فرهنگیان به قشر فرهنگی، افزود: سفرهای ارزان قیمت در دستور کار است.

زمان واریز یارانه اسفند ماه مشخص شد

سخنگوی دولت در خصوص زمان واریز یارانه اسفند 
گفت: با توجه به نزدیکی به ایام عید و در جهت رفاه 
حال مردم یارانه و حقوق اسفند حداکثر تا 20 این 

ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

آغاز ثبت نام اسکان نوروزی فرهنگیان
 از ۵ اسفند ماه 

مهر-مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش وپروش 
نوروزی  اسکان  اینترنتی  ثبت نام  آغاز  به  اشاره  با 
فرهنگیان از ۵ اسفند گفت:  امسال هزینه ها ۱0 درصد 
افزایش یافته و کالس های گروه )ج( نیز حذف شده اند. 

تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی هتل ها
 برای بازنشستگان

عصر اعتبار- مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی 
صندوق بازنشستگی کشوری در موردکمک هزینه 
گفت:بازنشستگان  امسال  نوروز  در  بازنشستگان 
می توانند با مراجعه به دفاتر ایرانگردی و جهانگردی 
از تخفیف ۳0 تا ۵0درصدی هتل ها برخوردار شوند.

آغاز پیش فروش بلیت های نوروزی 
اتوبوسرانی از اول اسفند

مهر-رییس اتحادیه شرکت های مسافری از آغاز 
نقل  و  حمل  نوروزی  های  بلیت  فروش  پیش 
طرح  گفت:  داد.وی  خبر  اسفند  اول  از  ای  جاده 
فروردین   ۱۵ تا  اسفند   2۵ از  اتوبوسرانی  نوروزی 
ادامه دارد و ۱20هزار اتوبوس، مینی بوس آمادگی 
این  گفته  هستند.به  مسافران  به  دهی  سرویس 
مقام مسئول، نرخ بلیت  اتوبوس برای ایام نوروز 
افزایش نمی یابد و با قیمت کنونی ارائه می شود.

اعالم مدارک و شرایط شماره گذاری 
موتورسیکلت

ایرنا-معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس 
راهور ناجا، گفت: شهروندانی که تصمیم به شماره 
گذاری موتورسیکلت دارند، می توانند با حضور در 
مراکز شماره گذاری پلیس راهور برای شماره گذاری 
اقدام کنند. وی با اعالم اینکه حضور مالک یا نماینده 
قانونی او به همراه مدارک و موتور سیکلت در مرکز 
تعریض پالک الزامی است، افزود: ارائه سند فروش 
و  موتورسیکلت  ترخیص  گمرگی  برگ  یا  کارخانه 
ارائه مدرک احراز هویت) شناسنامه یا کارت ملی یا 

گواهینامه یا گذرنامه معتبر( هم الزامی است.

سرمقاله

مهر-مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و 
پرورش، گفت: پاداش پایان خدمت سال های 
۹۵ و ۹۶ بازنشستگان در بودجه دیده نشده 
است.وی اظهار کرد: بحث اصلی ما در این 
و  تخصیصی«  »بودجه  تفاوت  وزارتخانه 
و  آموزش  تفاوت  است.  نیاز«  مورد  »بودجه 
این  در  دیگر  اجرایی  دستگاه های  با  پرورش 
است که محصول آموزش و پرورش ۱2 سال 
بعد تحویل جامعه داده می شود.وی افزود: ما 
باید بتوانیم هر سال بودجه مورد نیاز خود را 

بر اساس داده هایی محاسبه کنیم. در همین 
کلیه  برنامه   ، آینده  سال  بودجه  برای  راستا 
معاونت ها دریافت و به مدت 2 ماه پاالیش و 
پردازش شد و تحت برنامه جامع بودجه آموزش 
استانی،  بودجه  ردیف های  شامل  پرورش  و 
ملی ، درآمد - هزینه، متفرقه و تبصره های 
پیشنهادی آماده و طی نامه رسمی به سازمان 
برنامه و بودجه تحویل داده شد.مجاوری گفت: 
ما از محدودیت های مالی کشور آگاهیم و از 
آن سو در جریان گرفتاری و نیازهای مدارس 

حداقل  یک  با  داریم  انتظار  و  هستیم  نیز 
انتظارات سند  اجابت  در حد  بودجه،  افزایش 
تحول، توصیه های رهبری، رییس جمهوری 
و سایر مسووالن عالی اقدام کنیم و خدمات 
ارائه  قبول  قابل  و  مطلوب  کیفیت  دارای 
دهیم.مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و 
پرورش گفت: در صفحه ۵۷ بودجه پیشنهادی 
برای  تومان  میلیارد  پرورش ۸200  و  آموزش 
پاداش پایان خدمت بازنشستگان این دو سال 
پیش بینی کرده بودیم و انتظار داشتیم ردیف 

بودجه پیشنهادی ما در بودجه اصلی می آمد 
در حالی که اکنون ردیف پاداش پایان خدمت 
نداریم.مجاوری افزود: البته در بودجه سال ۹۵ 
برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان 
سال ۹۴ ردیفی پیش بینی شده بود اما چون 
تامین اعتبار نشد اقدام به انتشار اوراق قرضه 
ما  برای  اعتبار  تومان  میلیارد  کردند و 2000 
از فعالیت های  برای هر یک  تامین شد. ما 
خود برای بخش آموزش و پرورش و تامین 

معیشت بودجه پیش بینی کردیم.

پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته بودجه ندارد

آجیل  اتحادیه  رییس  احمدی،  مصطفی 
رنج  نمی توان  می گوید:  خشکبار  و 
شود،  گفته   ۹۶ عید  آجیل  برای  قیمتی 
و  عرضه  میزان  براساس  قیمت ها  زیرا 
بازار تعیین می شود.اما براساس  تقاضا در 
قیمت  است،  شده  انجام  که  محاسباتی 
آجیل برای بازار شب عید امسال تفاوتی با 
سال گذشته نخواهد داشت و مردم، آجیل 
شب عید امسال خود را می توانند به قیمت 

نوروز ۹۵ تهیه کنند.امسال برای تامین ۶0 
آجیل  انواع  در  اقالم مصرفی  از  محصول 
حتی  و  ندارد  وجود  مشکلی  خشکبار  و 
و  است  بهتر  گذشته  سال  از  هم  کیفیت 
قیمت ها هم ۷ تا ۸ درصد نسبت به سال 
به  قیمت ها  بود.کنترل  ارزان تر خواهد   ۹۵
فروشی  عمده  سود  که  است  این صورت 
درصد   ۱0 فروشی  سودخرده  و  درصد   ۳
خشکبار،  و  آجیل  اتحادیه  بازرسان  است. 

فاکتورهای معتبر تاجرانی که اجناس را به 
را می شناسند  فروشند  فروشان می  عمده 
و خرده فروشان موظف هستند که بر روی 
خرده  سود  درصد   ۱0 معتبر،  فاکتورهای 
فروشی دریافت کنند.از آنجا که هرساله در 
سکه  آجیل فروشی  بازار  عید  شب  آستانه 
است، همواره این نگرانی وجود دارد که در 
این ایام برخی آجیل فروشان از قیمت های 
را  خود  تولیدات  و  نکرده  پیروی  مصوب 

می کند:  تصریح  بفروشند.وی  گران تر 
درکشور ما امکان کشت بادام هندی وجود 
ندارد، به همین دلیل وزارت صنعت، معدن 
واردات  موافق  اصناف،  اتاق  و  تجارت  و 
وزارت  اما  هستند،  کشور  به  هندی  بادام 
این  بودن  گیاهی  دلیل  به  جهادکشاورزی 
محصول، فعاالن این صنف را مکلف کرده 
است که تحت نظارت این وزارتخانه برای 

تامین این محصول اقدام کنند.

آجیل امسال، ارزان تر از پارسال

نرخ سود در بازار بین بانکی ١٨.٩ درصد شد

ایسنا-بنابر اعالم معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ سود در بازار بین 
بانکی در هفته های اخیر به طور متوسط تا ۱۸.۹ درصد رسیده است. 
مقاومتی  اقتصاد  گروه  رییس  قربانی  پیمان 
بانک مرکزی به تشریح برنامه های این بانک 
این  در  پرداخت.قربانی  این سیاست  اجرای  در 
در  راستای کاهش سود  در  اقداماتی  به  رابطه 
بازار بین بانکی به عنوان محل قرض بانک ها 
از یکدیگر اشاره کرد و گفت که نرخ سود از ارقامی باالی 2۹ درصد 
در اوایل سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۹ درصد و حتی کمتر کاهش یافته 
است.به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی در سه هفته اول بهمن 
ماه نرخ سود بازار بین بانکی بین ۱۹ تا 2۴ درصد بوده اما میانگین 

موزون آن به ۱۸.۹ درصد رسیده است.

 قیمت گوشت گوسفندی از نیمه اسفند متعادل 
می شود/ آغاز عرضه در تعاونی ها

ایرنا -منصور پوریان رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده کشور از ایجاد 
زنجیره توزیع گوشت قرمز خبر داد و پیش بینی کرد، 
با اقدامات اخیر وزارت جهادکشاورزی قیمت گوشت 
قرمز تا نیمه اول اسفند جاری متعادل شود.وی علت 
موفق نبودن دولت در کاهش قیمت گوشت قرمز 
را حضور نداشتن جدی سازمان تعزیرات و سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان در بازار دانست.وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام 
برای تنظیم بازار گوشت قرمز اقدام به واردات گوشت گرم گوسفندی کرد، اما 
به دلیل وجود دالالن این محصوالت با قیمت های 2۹0هزار ریال خریداری 
و با نرخ ۳2۵ هزار ریال فروخته می شد که تا زمانی که بدست مصرف کننده 

برسد، قیمت ها به بیش از ۳۵0 هزار ریال می رسید.

 پول پرداخت حقوق حق التدریس ها
 و سرباز معلمان را نداریم 

تسنیم-منصور مجاوری مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش وپرورش با 
اشاره به اینکه برای سال ۹۶ بودجه ۴۵ هزار میلیارد 
تومانی را پیشنهاد داده بودیم اما به ۳2 هزار میلیارد 
تومان کاهش یافت، گفت:در سال ۹۶ با کسری ۳ 
بیان  مواجه خواهیم شد.وی  تومانی  میلیارد  هزار 
کرد: این روال باعث می شود تا از ابتدای مهر نتوانیم 
پرداخت هایی را در این رابطه داشته باشیم و همین مسئله باعث می شود تا 
آموزش و پرورش با کسری مواجه شود. برای پرداخت حقوق معلمان حق 
التدریس و سرباز معلم بودجه ای نداریم و  از پولی که بابت کسری  بودجه اسفند 
در اختیار ما قرار می گیرد پرداخت ها را شروع خواهیم کرد برای حق التدریس 

امتحانات خرداد و شهریور سال تحصیلی گذشته به بودجه احتیاج داریم.

شکرانه بارش باران

* سردبیر

میزان  این  چند  ( هر  اول  از صفحه  ادامه سرمقاله   (  
بارندگی به نسبت میانگین دراز مدت ۵ درصد هنوز 
کاهش دارد اما همین مقدار باران جان تازه ای به 
روستاها داده و امید را در دل کشاورزان زنده نمود. 
برای پی بردن به اهمیت این هدیه الهی چه خوب 
است یاد آورشویم که پیامدهای کمبود بارندگی در 

طول این سالها چه بوده است:
قنات  و  ها  چاه  شدن  خشک  باعث  خشکسالی   
های استان شده و روستا ییان به دلیل کمبود اب 
و نداشتن علوفه برای دامها امیدی برای زندگی در 
روستا ها ندارند و به شهرها وحاشیه نشینی روی 
آورده اندکه نتیجه ان خالی شدن روستاها و تبع آن 
مهاجرت مردم از مرز ها به مراکز شهر می باشد که 
از نظر امنیتی برای ما مشکالت زیادی در بردارد. 
میزان اب دهی قنات ها و چشمه ها ۵0تا۶0درصد 
روستاها  درصد   ۵0 از  بیش  است.  داشته  کاهش 
رو  اب  باتنش  روستا  حدود 200  دارند.  اب  مشکل 
به رو هستند و همین تعداد نیز در بحران اب به 
سر می برند و اکثریت با تانکر اب رسانی می شوند. 
ها  دشت  ها  کوهپایه  در  استان  گیاهی  پوشش 
،مراتع و کوهستان از بین رفته است و این امر باعث 
کاهش نفوذپذیری  خاک شده و شاهد هستیم حتی 
یک بارندگی کم،سبب بروز روان اب و یا سیالب 
می شود. ۵درصد از جنگل های طبیعی خراسان 
جنوبی در اثر خشکسالی از بین رفته است. پوشش 
گیاهی استان نابود شده است. عرصه های طبیعی 
استان جوابگوی نیاز غذای جمعیت  دامی نیست. 
در  زمین  گسترده  فرونشست  موجب  خشکسالی 
است که خطر جدی  استان شده  این  دشت های 
برای تاسیسات زیربنایی از جمله خطوط انتقال آب، 
گاز و راه ها وسایر تاسیسات دارد و در نهایت باید 
خالی  جنوبی  خراسان  روستاهای  ۵0درصد  گفت  
با  فاجعه.  یعنی یک  امر  این  است  از سکنه شده 
پیامدهای  از  تنها بخشی  به موارد فوق که  توجه 
این  باید قدردان  خشکسالی و کمبود بارش است 
رحمت و برکت الهی باشیم.و همانطور که در خبرها 
داشتیم که در مساجد نماز شکر بجا اوردند، بخاطر 
این رحمت واسعه باز هم سجده شکر به جا آوریم 
و یادمان باشد که این رحمت شکرانه و سپاس زیاد 
دارد و باید خدا را شکر باران کنیم گرچه هرچه شکر 
گوییم کم است و حواسمان نیز باشد صدای باران 
وقتی از سقف خانه ای داخل ظرفی می چکد نیز 
برایمان شادی بخش نیست و هرلحظه دل پدر و 
این سقف  زیر  در  لرزاند که کودکی  را می  مادری 
خوابیده است و از خدا بخواهیم ما را در شکر این 
نعمت بی کران و در دستگیری نیازمندان نیز یاری 
فرماید و آنانی که در اثر سیل و یا شدت باران دچار 
خسارت شده اند و یا حوادثی که در اثر این پدیده در 
جاده های استان برای هم استانی های ما خسارات 
جانی و مالی داشته است از یاد نبریم و تا حد توان 

التیام بخش آالم انان باشیم.
همانطور که باران می بارد همه چیز زیبا می شود 
وبا  زیباتر شود   نیز  ما  بخواهیم دل های  از خدا 
یکدیگر مهربانتر باشیم. پایان سخن اینکه حال  که 
در استانه سفر ریاست جمهور به این استان هستیم 
سال   ۱۷ به  توجه  با  ما  اول  اولویت  باشد  یادمان 
خشکسالی آب رسانی به استان است و این  مقدار 
از باران مانع از این نگردد که تقاضای به حق مان را 

به فراموشی بسپاریم.

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 139560308004000119-  1395/10/27 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه محمدی فرزند علی اکبر به 
شماره شناسنامه 16720 صادره از زاهدان و شماره ملی 3620166153 در پرونده کالسه 1395114408004000002 نسبت به ششدانگ 
یک باب محوطه مشتمل بر اطاقک به مساحت 59 مترمربع قسمتی از پالک 995 فرعی از 779 فرعی از یک اصلی بخش 5 نهبندان شهر 
نهبندان به صورت انتقال قهری از آقای علی اکبر محمدی )مالک رسمی( واقع در حاشیه میدان ورودی شهر نهبندان محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/01   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/17مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور   اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی  اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان 
آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395 حوزه ثبتی نهبندان

 به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور اشخاصی 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 هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح 
ذیل آگهی می گردد:  قطعه مفروزه مزرعه سوقات پالک 4 - 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

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵

قالیشویــی ملکــه

بیمه معلم کد: 2۵6٩
 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: 32404040- 09158642955

خودروی ریو مدل ٨4 ، رنگ نقره ای ، چپی به صورت توافقی
 به فروش می رسد.  ۰٩۳7١١۰7٨4١

درب اتوماتیک سید مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  
پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات( 09۳0۳۱0۷00۲ 09۱۵۵6۱۴880

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 4۳ 42 ۳2  / 66 66 44 ۳2     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید۲۱ - نبش نبوت ۲۱ - پالک ۱0۵
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

اطالعیـه 
در راستای اجرای آیین نامه نحوه انتخاب روسای هیئت های ورزشی استان ها، اداره کل ورزش و 
جوانان استان خراسان جنوبی در نظر دارد: مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت وزنه برداری استان 
را برگزار کند. لذا از تمامی عالقه مندان دعوت می شود حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهی به 

نشانی بیرجند، مفتح 27 استادیوم آزادی، حوزه ورزشی اداره کل شخصاً مراجعه و ثبت نام نمایند.
مدارک مورد نیاز: اصل شناسنامه و روگرفت آن - آخرین مدرک تحصیلی و روگرفت آن- ارائه 
خالصه ای از سوابق ورزشی و مدیریتی - اصل کارت پایان خدمت و روگرفت آن - سه قطعه عکس 

4*3 - تکمیل فرم های ثبت نام 
شرایط احراز:  اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و یکی از ادیان رسمی کشور- تابعیت 
جمهوری اسالمی ایران و اقامت در استان - دارا بودن حداقل 30 سال سن- دارا بودن حداقل 

تحصیالت فوق دیپلم- نداشتن سوء سابقه کیفری
درصورت اعتراض به فرآیند انتخابات و نتیجه آن حداکثر به مدت 10 روز پس از برگزاری انتخابات، 
شکایت خود را به همراه مستندات جهت ارجاع به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان، به فدراسیون 

مربوطه ارسال نمایید.

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵

قالیشویــی ملکــه
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 جاذبه های متنوع و زیبای بیابان لوت مقصد گردشگران داخلی و خارجی 

بیابان لوت و روستای دهسلم بازدید  از  دادرس مقدم-در بهمن ماه سال جاری گردشگران داخلی و خارجی 
کردند.رضایی ملکوتی سرپرست پایگاه بیابان لوت در این خصوص گفت: گردشگران تهرانی در قالب تور با 4 

دستگاه خودرو و تعدادی گردشگر ایتالیایی جهت بازدید از بیابان لوت وارد شدند.

مردم با حل مشکالت شاد می شوند
نماینده ولی فقیه در استان : وضع و مشکالت مردم را دیده اید که دم از شادی می زنید ؟

فرمانده سپاه انصار الرضا )ع(  : بجای شادی ، مشکل بیکاری ، گرانی و تعطیلی کارخانه ها را حل کنید 

استانداری : برداشت از سخنان استاندار اشتباه بوده و با روح تقوای سیاسی در تضاد است  

با  استاندار  صمیمی  نشست  در  قوسی- 
پنج  صبح  که  استان  هنرمندان  از  جمعی 
که  بود  گردیده  برگزار  پیش  هفته  شنبه 
مشروح گزارش آن را در شماره قبل مطالعه 
نمودید استاندار سخنانی ایراد کرده بود که 
تعدادی   . شد  روبرو  مخالفت  از  موجی  با 
این  به  نسبت  ها  خطبه  در  جمعه  ائمه  از 
دیروز  صبح  و  داده  نشان  واکنش  موضوع 
دفتر  در  حضور  با  شهروندان  از  جمعی  نیز 
اعتراض  موضوع  این  به  فقیه  ولی  نماینده 
و شعارهایی در مخالفت با این سخنان سر 
دادند . در این مراسم آیت ا... عبادی نماینده 
معزز ولی فقیه در استان  و سرهنگ قاسمی 
را  بیاناتی  ع(    ( الرضا  انصار  سپاه  فرمانده 
عنوان نمودند .  نماینده ولی فقیه در استان 
که  نکنند  تصور  ها  بعضی  اینکه  بیان  با 
اظهار  است  مردم  تفاوتی  بی  مردم  سکوت 
راهپیمایی  که  چرا  نیست  چنین    : داشت 
کرد،  خیره  را  دنیا  چشم  که  بهمن   22
مسئوالن  که  فرمودند  انقالب  معظم  رهبر 
از  انها  رضایت  این حضور  که  نکنند  تصور 
مسئولین است بلکه حضور مردم تعهد مردم 
با اهل بیت و مقام والیت فقیه است آیت 
همه  بزرگوارند  مردم    : افزود  عبادی  ا... 
مقابل  در  اما  کنند  می  تحمل  را  مشکالت 

دشمن ید واحد هستند. 

می خواهید مردم خوشحال باشند 
بفرمایید، مشکالت مردم را حل 

کنید تا خوشحال شوند

وی با بیان اینکه اظهارات مقام عالی دولت 
خیلی جای تعجب و تاسف است خطاب به 
واقعا شما می خواهید  آیا    : افزود  استاندار 
مردم شاد باشند؟تبریک می گوییم.اما شادی 
مردم در چیست. اینهمه کارخانه ها تعطیل 
اینهمه در   ، اند  مانده  بیکارها  اینهمه  شده، 
جاده ها انسان های سالم به کام مرگ می 
استان  جمعیت  هفتم  یک  حدود    ، روند 
تحت پوشش کمیته امداد باشند و بسیاری 
هم هستند که حسرت می خورند که تحت 
ضوابطی  ولی  باشند  امداد  کمیته  پوشش 
 وجود دارد آنوقت شما دم از شادی می زنید؟
:  ورشکستگی های توی  اظهار کرد   وی 
مردم  خواهید  می  کنید؟  می  فکر  را  بازار 
مردم  مشکالت  بفرمایید،  باشند،  خوشحال 

را حل کنید تا مردم خوشحال باشند. 

نیروی اجرایی کشور را
با مرجع تقلید اشتباه گرفته اید 

نماینده ولی فقیه اظهار کرد : این جاده ها را 
بعد از وعده هایی که می دهید اصالح کنید. 
پلیس خراسان جنوبی می گفت ساالنه 180 
کشته داریم. درست کنید تا مردم خوشحال 
باشند. مردم با رقصیدن زن و مرد خوشحال 
می شوند؟ اون مردمی که شما میگید و اون 
داری  سرمایه  رژیم  طرفداران  معدود  عده 
رقص  و  تفریحات  همه  اهل  کثیف  دنیای 
آیا  اما  ندارند.  را  مردم  آنها غم  بله  هستند، 

قاطبه مردم این هستند؟ 
: خیلی تعجب است.  افزود  ا... عبادی  آیت 
یک  که  دهند  می  اجازه  دنیا  کجای  در 
سرش  اصال  ای  رشته  یک  از  که  کسی 
به عنوان حکم  نمیاید، اظهارنظر کند و  در 
دینی می گوید رقصیدن زن و مرد اشکالی 
نظری؟  ندارد! شما مجتهدی؟ شما صاحب 
و  تقلید  مرجع  با  را  کشور  اجرایی  نیروی 
رهبر انقالب اشتباه گرفته اید. وی ادامه داد 

رییس  از  مردم  دارند.  دینی  مرجع  مردم   :
انجام دهد.  اجرایی توقع دارند که کارها را 
معنای  به  دولت  اساسی  قانون  در  چون 
می  گفته  خدمتگزار  دولت  اجرایی،  نیروی 

شود، نه پادشاه. سخن باید سنجیده باشد. 

لطفًا شما مشکالت مردم
از بیکاری و تعطیل شدن 

کارخانه ها و گرانی را حل کنید

انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده  ادامه  در 
استاندار  جناب  گفت:  نیز  جنوبی  خراسان 
و  بیکاری  از  مردم  مشکالت  شما  لطفًا 
حل  را  گرانی  و  کارخانه ها  شدن  تعطیل 
کنید، مردم با همین ها شاد می شوند و نیازی 
قاسمی  علی  سرهنگ  ندارند.  رقصیدن  به 
خطر  در  اسالم  که  کجا  هر  اینکه  بیان  با 
باشد سپاه و بسیج وارد می شود، اظهار کرد: 
حفظ اسالم تکلیفی بوده که بر دوش همه 

اشرار  کنیم  غفلت  لحظه ای  اگر  ما  و  است 
هم  هرکجا  و  می شوند  حاکم  ما  بر  جامعه 
کوتاه آمده ایم سر و کله مفسدین پیدا شده 
است. وی با بیان اینکه احکام اسالم برای 
ندارد،  تفسیر  به  نیاز  و  همه مشخص است 
تصریح کرد: در کجای اسالم آمده است که 
رقص مرد برای مرد یا زن برای زن یا مرد 
اشکالی  و  است  جایز  یکدیگر  برای  زن  و 
آمده  اسالم  در  که  چیزی  آن  فقط  ندارد، 
فقط رقص زن و شوهر برای همدیگر است. 
فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی 
به معروف و  امر  ترویج  را  انقالب  از  هدف 
نهی از منکر دانست و تصریح کرد: ما این 
هزار   17 و  تحمیلی  جنگ  در  شهید  همه 
بخواهیم  امروز  که  ایم  نداده  ترور  شهید 

بگوییم رقص خوب است یا بد است.

استاندار بگوید چه کارهایی
انجام داده است ؟

قاسمی ادامه داد: در زمان طاغوت در کالته 
دهاتی عده ای این حرف ها را می زدند ولی 
حرف  این  اسالمی  جمهوری  در  ما  اینکه 
با  اندیش ورزی  جلسه  در  و  استاندار  از  را 
هنرمندان بشنویم که بگوید رقص اشکالی 

به  خطاب  وی  است.  تأسف  جای  ندارد 
به جای  استاندار شما  استاندار گفت: جناب 
بدانید  مردم  شادی  راه حل  را  رقص  اینکه 
استان  مقاومتی  اقتصاد  قرارگاه  است  بهتر 
جلسه  یک  فقط  اکنون  زیرا  کنید،  فعال  را 
از این قرارگاه برگزار شده که هدف آن هم 
گزارش دادن به رئیس جمهور و وزرا است.

مشاوران  عده ای  اینکه  بیان  با  قاسمی 
دغدغه شان  تنها  که  اند  شده  استاندار 
مردم  وقتی  افزود:  است،  کنسرت  برگزاری 
شاد می شوند که مشکالت بیکاری و گرانی 
با  اینکه  نه  شود  حل  کارخانه ها  تعطیلی  و 
مردم  بتوانیم  کنسرت  برگزاری  و  رقص 
های  صحبت  برخی  به  کنیم.وی  شاد  را 
اشاره  استان  در  انتصابش  روز  در  استاندار 
کرد و گفت: ایشان گفته بود من برای کار 
از چند ماه  بعد  آمدم و ما مرد کاریم، حاال 
از حضورشان در استان باید به مردم بگویند 
چه کارهایی را انجام داده اند؟ فرمانده سپاه 

انتصابات  به  جنوبی  خراسان  انصارالرضا)ع( 
غیربومی متعدد در ادارات استان اشاره کرد 
و افزود: آقای استاندار روز اول گفتند ما از 
نیروی غیربومی استفاده نمی کنیم ولی حاال 
غیربومی  نیروی  نفر  چند  خودتان  دفتر  در 

هستند؟

دو اطالعیه در خصوص
اظهارات استاندار 

شب  جمعه  نیز  استانداری  عمومی  روابط 
استانداری  سایت  در  که  ای  اطالعیه  در 
اطالع  به   : کرد  اعالم  بود  شده  بارگذاری 
رساند  می  استان  متدین  و  شریف  مردم 
نقل قول منتشر شده در بعضی از فضاهای 
استاندار محترم در مورد  از  نقل  به  مجازی 
“رقص مختلط بین زن و مرد” خالف واقع 

بوده و تکذیب می شود.
این  تکمیلی  اطالعیه  که  نپایید  دیری  اما 
پرتال  این  خروجی  روی  بر  نیز  موضوع 
قرار گرفت : در این اطالعیه هم آمده بود 
خراسان  نجیب  و  شریف  مردم  اطالع  به   :
برگزاری  به  عنایت  با  رساند  می  جنوبی 
دیار  این  عزیز  هنرمندان  از  جمعی  نشست 
با استاندار محترم خراسان جنوبی ؛ در این 

ضمن  استان،  محترم  هنرمندان  نشست 
از  هنرمندان،  اقتصادی  تنگناهای  به  اشاره 
محدودیت  ایجاد  و  ها  سلیقه  اعمال  برخی 
و  فرهنگ  اصحاب  با  که  قانونی  فرا  های 
هنر صورت می گیرد، ابراز نارضایتی کردند 
مردان  دولت  بیشتر  بخشی  امید  و خواستار 

به هنرمندان شدند.
استاندار  پرویزی  اکبر  علی  سید  آقای 
و  هنر  به  توجه  بر  تأکید  ضمن  محترم، 
هنرمندان ضرورت حرکت همه مجموعه ها 
تقیبح  یادآور شد و ضمن  را  قانون  مدار  بر 
بر  هنر،  اصحاب  با  خودسرانه  برخوردهای 
توجه بیشتر به هنر اصیل این سرزمین و به 

ویژه حفظ موسیقی سنتی تأکید کرد.

بی مهری به هنرمندان
موسیقی سنتی ، بستر ساز 

پیدایش موسیقی زیرزمینی 

وی بی مهری به هنرمندان عرصه موسیقی 
موسیقی  پیدایش  ساز  بستر  را  سنتی 
زیرزمینی دانست و تصریح کرد: اگر جلوی 
موسیقی اصیل گرفته شود موسیقی به سمت 

ابتذال و زیرزمینی شدن پیش می رود.
نماینده عالی دولت با بیان اینکه هنر واقعی 
کرد  خطا  هنرمندی  اگر  و  نیست  ابتذال 
مربوط به ذات هنر نیست ، یادآور شد: هنر و 
هنرمند متعهد هیچ سنخیتی با ابتذال ندارد 
نوازندگان عرصه  از هنرمندان و  و بسیاری 
موسیقی سنتی با وضو سازشان را به دست 
می گیرند و به ذکر مناقب خاندان عصمت و 
طهارت می پردازند و اشعاری را می سرایند 

که باید این سرمایه هارا حفظ کنیم.
از  یکی  سوال  به  پاسخ  در  محترم  استاندار 
برای  محدودیت  ایجاد  مورد  در  هنرمندان 
ورود ابزار و آالت موسیقی به تاالرها گفت : 
ایجاد محدودیت در این خصوص می تواند 
باعث دوری از موسیقی سنتی و روی آوری 
در  مبتذل  های  وموسیقی  برخی  سمت  به 
عروسی ها را در پی داشته باشد که ضرورت 

دارد در این خصوص با تدبیر عمل شود.
و سابقه  استاندار خراسان جنوبی که صبغه 
به  که  شمالی  خراسان  زادگاهش  فرهنگی 
ها«  فرهنگ  گنجینه  سرزمین  عنوان» 

را در خاطر داشت و در  شناخته شده است 
آنجا زنان اقوام گوناگون با حفظ مواریث و 
حالی  در  پوشیدگی،  نهایت  در  فرهنگشان، 
مراسمات  در  سنتی  موسیقی  هنرمندان  که 
مختلف هنرنمایی می کنند، در این مجالس 
در  افزود:  و  شد  یادآور  را  یابند  می  حضور 
برگزار  سنتی  مراسم  که  شمالی  خراسان 
می  مردان  رقصند،  می  زنان  ؛  شود  می 
رقصند که این شادمانی با آموزه های دینی 
رقص  است  بدیهی  آنچه   . ندارد  منافاتی 
یک  که  موزون  حرکات  بیشتر  شده  ذکر 
دیگر  در  که  بوده  نظر  مد  است  آیینی  هنر 
رضوی,  خراسان  جمله  از  عزیز  ایران  نقاط 
،لرستان  کردستان   ، بلوچستان  و  سیستان 
اجرا می شود  دیگر  استان های  بسیاری  و 
و رقص مختلط و هنجارشکنانه که نه تنها 
با آموزه های دینی بلکه با اخالقیات انسانی 
و  است  نبوده  نظر  مد  است،  تضاد  در  نیز 
خاندان  به  وابسته  که  استاندار  آقای  قطعا 

ابتذال  این  با  تنها  نه   ، است  معظم سادات 
ناصواب  برداشت  این  تنها  نه  بوده؛  مخالف 
 ، را به شدت تکذیب کرده  و تحریف شده 
بلکه آن را بشدت تقبیح می نماید. متاسفانه 
عده ای که به هر بهانه ای دولت و دولت 
مردان را مورد هجمه قرار می دهند و قطعا 
نیز  رویه  این  ریاست جمهوری  انتخابات  تا 
تشدید خواهد شد، استاندار محترم را موافق 
“رقص مختلط زن و مرد” قلمداد کرده اند، 
خود  برداشت  و  مغرضانه  تحلیل  این  که 
دولت  به  حمله  برای  دستاویزی  به  ساخته 
مردان و استاندار محترم و شبهه افکنی ها 
تبدیل شده است که با روح تقوای سیاسی 
دلسوزان  همه  است  امید  است.  تضاد  در 
استان تالش خود را به جای جنجال آفرینی 
های بی ثمر معطوف رشد، ترقی و بالندگی 
های  ماندگی  عقب  از  که  کنند  دیار  این 
نظام مقدس  برد و  تاریخی رنج می  بزرگ 
بلندی  تاکنون گام های  اسالمی  جمهوری 
برای کاهش تنگناهای این دیار و این مردم 
و در دولت  برداشته است  انقالبی  و  نجیب 
شتاب  رسانی  خدمت  نهضت  امید  و  تدبیر 
با  روند  این  قطعا  که  است  گرفته  بیشتری 
تکیه بر همراهی آحاد مردم همچنان ادامه 

خواهد داشت.

بیرجند  شهرداری  کارگران  کلیه  ازطرف  باسالم 
تشکر می کنم ازجناب آقای دکتر مدیح شهردار 
محبوب و پرتالش شهرمان درخصوص واریز به 

موقع عیدی وپاداش پرسنل شهرداری
915 ... 247

و  شهردار  آقای  به  است  تاسف  جای  سالم 
پول  مردم  از  مختلف  عناوین  به  که  شهرداری 
می گیرند مثال از وانت بارها هم عوارض سالیانه 
می گیرند و هم دربیمه نامه خودرو مبلغی جهت 
این  در  که  است  انصافی  بی  شهرداری  عوارض 
سالهاکه بیکاری و رکود اقتصادی است این قشر 

زحمتکش در دو جا تیغ بخورند
915 ... 846

باسالم خدمت آوا . ازشهردارمحترم خواستارم یک 
بگذارند.  26 بهشتی  سرکوچه  اتوبوس  ایستگاه 
 6 سجاد  یکی   . زیاده  خیلی  دوایستگاه  فاصله 
ایستگاه بعدی بهشتی 18 واقعا به ساکنین وسط 
این دو ایستگاه ظلم شده . خواهشا صدای ما را به 
مسئوالن برسانید. هواسرد ورفت وآمد سخت.خدا 

اجرتان دهد.
915 ... 415

امر  ومسئوالن  دولت  چی  برای  جان  آوا  سالم 
و  عیدی  و  پاداش  و  کاال  سبد  و  کمک  هرچی 
تعدادافرادکه  واقعأ مستحق  غیره هست به یک 
هم  نیستند و درپوشش کمیته امداد و بهزیستی 
هستند میدهد وکارمندان دولت و غیره... هم که 
به عناوین مختلف پاداش وعیدی و ... می گیرند 
ولی کارگران ساختمان با این همه خطر و سختی 
و مدرک فنی و حرفه هم که دارند هیچ و پوچ حتی 
اتحادیه هم فقط حق عضویت وغیره ... میگیرند 
بدون هیچ حمایت و کمکی ایا این انصاف هست؟
915 ... 152
باسالم چه خوب است که در میدان بزرگ توحید 

هم یکی از این المان ها جانمایی شود.
915 ... 939

سال  پدرم  میرساند  باستحضار  احتراما  اسالم 
شده  مغزی  ضربه  براثرحادثه  اسفند  1392ماه 
دربیرجند   ... بیمه  به  کردیم  مراجعه  دیه  وبرای 
بیمه  مسئول  پیگیری  ها  مدت  از  بعد  ومتاسفانه 
گفتند قرارشده بیمه ... متقبل دیه شود و ما مرتب 
به بیمه مرکزی که مراجعه می کنیم آقای طوفانی 
که پرونده های بیمه توسعه را پیگیری می کنند 
برسانید  مسئوالن  گوش  به  لطفا  نیستند  جوابگو 
آیا سه سال از گذشت پرونده و با کلی مشکالت 
وهزینه های پزشکی چه کسی جوابگو خواهد بود 
915 ... 904

از سرویسهای مسیر خوسف  سالم،لطفا گزارشی 
و  دادگستری(  )روبروی  عارفی  خیابان  ابتدای  در 
روبروی  و  طالقانی  میدان  به  منتهی  عارفی1و3 
و  آشغالی،دستشویی  به  تبدیل  که  گلبانک  سالن 

استعمال دخانیات و...شده، تهیه فرمایید.
915 ... 843
 آقای انصاری : باسالم لطفا  نهالکاری و  گل کاریهای
شهر  زیبایی  تا  قرارداده  مدنظر  را  بلوارها  ناقص 

دوچندان شود : چون آب که مصرف میشود  
915 ... 939

ایا خیابان طالقانی بسمت مدرس گردش به راست 
ازاد است یا خیر اگر رهنمایی رانندگی جواب بده 
915 ... 210

دلیل  به  که  اسنان  روستای  اهالی  ازطرف   
کمبودبوجه طرح آب رسانی به این روستا نیمه کاره 
رهاشده خواهشمنداست درسال اقتصاد مقاومتی به 
نتیجه برسانید وگرنه همان بودجه که مصرف شده 

به تدریج نابود خواهدشد. 
915 ... 393

  سالم آوا درخصوص اعتبار  قنوات که به دست 
 جهاد رسیده ومحکم این بودجه روگرفته می خواهیم
خود  سالی  دراین خشک  که  برسونیم  عرض  به 
مالکین قنات خودیاری 30میلیون تومان درقنات 
 کار کردند االن هم  اعتباری به قنات دوست آباد
به  سرایان هستش  قنات  بزرگترین  که  سرایان  
دست  جهاد رسیده هرچی نماینده قنات ومالکین 
مراجعه می کنند جواب سرباالمیدند ما این اعتبار 
آباد  دوست  قنات  نام  به  چون  خواهیم  نمی  رو 

هست و به کام جهاد سرایان.
915 ... 031
با سالم خدمت دست اندرکاران محترم روزنامه اوا 
از  ارتباطی بین مردم و مسئوالن هستید  که پل 
 مسولین محترم بازرگانی،اتاق اصناف، اتحادیه های
که  بزرگواران  ودیگر  پوشاک   ، قنادان   ، خواربار 
 مسئول برپایی نمایشگاه بهاره هستند: غرفه های
نمایشگاه امسال که از 4 اسفند ماه شروع میشود، 
به  رسانی  اطالع  یا  فراخوان  کدامین  براساس 
ایا  ،  برگزار میشود ؟!  نمایشگاه  با  کسبه مرتبط 
افراد شرکت کننده در نمایشگاه از قبل ،مشخص 
خارجی حق  اتباع  هم  امسال  ایا  اند؟  بوده  شده، 
امسال  امیدواریم  دارند؟  را  نمایشگاه  در  شرکت 
طوری برنامه ریزی شود که حداقل، اتباع خارجی 
به بهانه دارا بودن پروانه کسب از فرد صنفی دیگر 
حق شرکت در نمایشگاه را نداشته باشند . چون، 
سالهای گذشته مشاهده می شد این افراد با گرفتن 
پروانه کسب از افراد دیگر به بهانه فروشنده براحتی 

در نمایشگاه حضور دارند ...
915 ... 329

دو واکنش هنرمندان به اظهارات 
استاندار خراسان جنوبی

جمعی از هنرمندان بسیجی در پیامی به روزنامه 
در خصوص اظهارات استاندار در جمع هنرمندان 
پیام  این  از  بخشی  در  کردند  عنوان  را  مطالبی 
استاندار  پرویزی؛  آقای  جناب   : است  آمده 
به  ایام  این  در  عالی  جناب  متاسفانه   ، محترم 
به  توان  می  نه  که  اید  پرداخته  سخنانی   ایراد 
حساب حمایت از هنر و هنرمند گذاشت و نه در 
راستای چاره اندیشی برای حل مشکالت جامعه 
از  تمجید  تردید  بی  استان.  هنری  محجوب  ی 
رقاصی زن و مرد و تجویز ضمنی آن برای این 
خطه از میهن اسالمی مان امری ناصواب و دور از 
توقع از جانب  یک مقام مسئول در نظام مقدس 
جمهوری اسالمی است. روشن است که جامعه 
خراسان  آرمانگرای  و  بسیجی  متعهد،  هنری 
که  گفتمان  و  نگاه  نوع  این  دارد  انتظار  جنوبی 
نشان از عدم آشنایی با فرهنگ  و هنر ارزشمدار 
جنوب خراسان دارد در اسرع وقت اصالح گردد و 

الزمه تدبیر نیز همین است.
در  حاضر  هنرمندان  از  تعدادی  راستا  همین  در 
بیانیه  در  نیز  استاندار  با  هنرمندان  دیدار  جلسه 
که به روزنامه ارسال نموده اند مواردی را عنوان 
نموده اند . در بخشی از این بیانیه نیز آمده است : 
پس از چندین سال متوالی رکود هنر در این استان، 
حال که شاهد شکوفا شدن آن توسط مجموعه ای 
هنردوست هستیم؛ مطرح شدن چنین خرده گیري 
های بی اساس و بی پایه، هنرمندان را از انجام 
رسالت فرهنگی و هنری یا انسانی دلسرد مي کند. 
نتیجه این قبیل رفتارهاي مغرضانه، آن است که 
ناشایست،  های  هجمه  و  ناخوشایند  طریقي  به 
مسئوالن و هنرمندان را در ادامه مسیر هدفمند و 
متعالي، با مشکل روبرو مي سازد. ما هنرمندان زیر 
پرچم فرهنگ وارشاد اسالمی فعالیت میکنیم که 
نام آن خود گویایی بر رسالت ماست. بدین وسیله 
کلیه مطالب ذکرشده و تهمت هایی که به مسئولین 
بلند پایه استانی در جلسه مذکور نسبت داده شده را 
ناروا مي دانیم. به طور خاص اشاره استاندار محترم 
به اشاعه موسیقی محلی و مقامی در مجالس را که 
جز الینفک فرهنگ وهنر آییني، مذهبي و بومی 
هر منطقه محسوب میشود را نه تنها بی اشکال، 
منطقه  و  بومي  فرهنگ  ارتقاي  راستاي  در  بلکه 
که  است  تاسف  بسي  جاي  دانیم.  مي  الزم  اي 
شادی و نشاط فراوان اقوام مختلف منطقه خراسان 
شمالی و انتقال آن توسط هنرمندان شاخص استان 
محبوب مان به مردم خراسان جنوبی، اینگونه با بی 
مهری ترجمه و شاخ و برگ داده میشود. در پایان 
به دور از هرگونه گرایش سیاسی و جناحی به گروه 
از تمام مسیولیني که در  خاصی، حمایت خود را 
جهت شکوفایی فرهنگ و هنر این خطه ، تالش 

مي کنند، اعالم می نماییم. 

ها  واکنش  و  اخیر  روزهای  اتفاقات  خصوص  در 
به صحبت های استاندار باید بگویم بعید است که 
ایشان منظورش رقص مختلط بوده باشد و  همچین 
حرفی بزند و من هم فکر می کنم منظورش همان 
آئین محلی خراسان شمالی بوده اما یک نکته مهم 
حرف  طوری  باید  مملکت  استاندار  که  اینجاست 
بزند که نشود از حرفهایش برداشت بد کرد و این 
نکته برای من جای سوال است که این مسوول 
سیاسی چرا در آستانه سفر رئیس جمهور این مورد 
را مالحظه نکرده است . امیدوارم هم آنهایی که 
از این حرف ها ناراحت شده اند و هم آنهایی که 
از استاندار و اظهاراتش حمایت می کنند حساسیت 

موقعیت فعلی را درک کنند
936 ... 770
 به رئیس جمهور  بگو به بیرجند نیایند چون عملکرد 
استان  از  هم  ایشان  که  است  حدی  به  مسؤالن 

همانند مردم استان بادل پرخون برخواهند گشت.
 915 ... 954
خراسان  دارالمومنین  از  شهروند  یک  عنوان  به 
جنوبی و کسی که امروز در تجمع اعتراض آمیز 
سریعتر  استاندار  لطفا  بگویم  باید  کرده  شرکت 
موضع خودش را با اظهاراتش مشخص کند و اگر 
این حرفها را نزده خودش تکذیب نماید چرا که 

برای مردم اینگونه اظهارات قابل پذیرش نیست 
915 ... 039
نو و  .... نزدیک عید است و بوی پول  آوا  سالم 
عیدی و ... لطفا مسئوالن بانکها از پول نو واسه 
نو  افراد فقیر و بی بضاعت فراموش نکنند. پول 
واسه همه مردم هست نه فقط مشتریان درجه یک 

بانک ... سپاس از مسئوالن بانک  با وجدان 
915 ... 807
این  ممنونم  بارانی  روز  در  شهرداری  اقدامات  از 

دفعه واقعا وضعیت شهر پس از باران بهتر بود 
915 ... 516

آیت ا... عبادی در تجمع اعتراض آمیز مردم 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
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یادداشت

رانندگانی که مابقی 
کرایه را قورت می دهند!

* علی البرزی

این روزها در سطح شهر در روابط بین رانندگان 
تاکسی و مسافران مشاهده می شود که در بیشتر 
موارد چنانچه مسافر پیگیر نباشد،    راننده با گرفتن 
ژست حواس پرتی، ... یا به بهانه نداشتن پول خرد از 
برگرداندن مابقی کرایه خودداری می کند! هر چند 
اندک مابقی کرایه،    ضرر یا منفعتی برای هیچ یک از 
طرفین ندارد،    اما آنچه در این میان به شدت پایمال 

می شود،    حقیقتی است به نام »حقوق شهروندی«!
تا به امروز تعاریف مختلفی از حقوق شهروندی 
و لزوم رعایت آن از طرف سازمان ها و دستگاه های 
از  یکی  به  جامعه  در  اصل  این  و  مطرح  مختلف 
اولویت های نظام اداری و ... تبدیل شده است به 
صورتی که در سال های گذشته با افزودن موادی به 
قوانین برنامه پنج ساله در رابطه با حقوق شهروندی، 
   توجه به این مهم در جامعه دوچندان افزایش یافته 
و  وظایف  از  آمیخته ای  شهروندی  است.   حقوق 
مسئولیت های شهر و دولت یا قوای حاکم در قبال 
مردم و متعاقب آن شهروندان در قبال یکدیگر است 
و در این بین،    روابط رانندگان وسایل نقلیه عمومی 
با مسافران به دلیل استفاده فراگیر،    بسیار بااهمیت تر 
است.   برای درک اهمیت این موضوع می توان به 
الزام قوه قضائیه به تهیه  »الیحه  حفظ و ارتقای 
خصوصی  حریم  از  حمایت  و  شهروندی  حقوق 
آموزشی  دوره های  برگزاری  طرح  آغاز  و  افراد« 
برای رانندگان تاکسی در حوزه های مشتری مداری  و 
مسائل اجتماعی اشاره کرد.    این توجهات با تصویب 
ماده واحده  »حقوق شهروندی در قانون احترام به 
شهروندی«  حقوق  حفظ  و  مشروع  آزادی های 
تشدید شد و با تأکید   ات ریاست وقت قوه  قضائیه 
در سال ۸۷ بر حفظ این حقوق به اوج رسید.   البته 
اهمیت حقوق شهروندی از زاویه دیگری هم قابل 
بررسی است؛ در سند چشم انداز ۱۴۰۴ تأکید    شده 
بر  مبتنی  باید  ساله،    جامعه  افق ۲۰  در  است  که 
اجتماعی،    آزادی های  دینی،    عدالت  مردم ساالری 
مشروع،    حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی 
از حقوق شهروندی مساوی باشد.   در این رابطه در 
اسالم هم تأکید   ات فراوانی شده است به صورتی 
که در آیات و روایات از واژه »حق الناس« نام برده 
شده است.    به طور طبیعی امنیت،    سالمت و آرامش 
جزء چنین حقوقی هستند و هر اقدامی که موجب 
این  با  آنها شود،    تعدی به حق الناس است.  سلب 
وصف،    کوتاهی در برگرداندن مابقی کرایه مسافر 
تضییع  عینی  مصداق  دست  این  از  اقداماتی  و 
حق الناس و از زاویه دیگر،    کسب روزی مشکوک 
و غیرحالل به شمار می رود. رانندگی تنها حرکت 
در خیابان و اتوبان و رعایت قواعد رانندگی نیست. 
   نمی توان گفت که چون راننده خوبی هستم پس 
مسئولیت دیگری ندارم! راننده خوب بودن شامل 
مجموعه ای از مسئولیت های اخالقی،    دینی و حقوق 
شهروندی است که همه باید آن را در نظر داشته و 
در رعایت آن کوشا باشیم.   چنین فرهنگی نیاز به 
بلکه  ندارد  نهاد خاصی  از سوی  تدوین  و  تعریف 
عموم شهروندان با چنین فرهنگی آشنایی دارند، در 
واقع حقوق شهروندی پدیده جدیدی نیست بلکه 
نیازی است که از ابتدا با آن آشنا بوده ایم و از دیرباز 
به وسیله آیات و روایات  با عنوان همسایه داری 
و رعایت حقوق همسایه به آن توصیه شده ایم.
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۶ نکته مهم که پیش از 

شستن مبل هایتان باید بدانید ...

خانواده ها  از  بسیاری  امروزه  خبر-  آخرین 
اصطالحاً مبل نشین شده اند. بنابراین طبیعی است 
که مبل ها در طول سال پاکیزگی خود را از دست 
بدهند و الزم باشد که نظافت شوند. بدین منظور، 

این راهکار ها را مد نظر قرار دهید:
 ۱. اگر نوشابه روی مبل ریخت آن را خیلی زود 
تمیز کنید، برای این کار کمی نمک روی لک بپاشید 

و سپس با اسفنجی خیس آن را پاک کنید.
 ۲. برای از بین بردن لکه جوهر روی مبل، اول 
آن را خیس کنید و کمی نمک روی لکه بریزید، 
سپس با پنبه محل را تمیز کنید. یا اینکه ابتدا محلول 
گلیسیرین و آمونیاک را روی لکه بمالید و سپس با 

آب و پودردستی رویه مبل را شست و شو دهید.
 ۳. اگر جنس رویه مبل شما از پارچه کرکدار 
است با کمی شیر آن را خیس و با مقداری پنبه 
لکه آن را پاک کنید و در آخر با آب و صابون لکه 

شیر را هم از بین ببرید.
 ۴. اثری سوختگی یا زردی سیگار را با یک حبه 
قند از بین ببرید. قند را روی لکه بمالید و این کار 
را ادامه دهید تا پاک شود. اگر این لکه روی الیاف 
مصنوعی ایجاد شده باشد، با آبلیمو آن را پاک کنید.
 ۵. برای پاک کردن لکه چربی روی مبل هم باید 
کمی محلول نمک و الکل روی آن بمالید. اگر جنس 
رویه مبل پارچه ابریشمی باشد، با یک برگه کاغذ 
خشک کن روی قسمت لکه شده را بپوشانید و اتوی 
داغ را محکم روی آن فشار دهید تا لکه ناپدید شود.
 ۶. نکته آخر اینکه لکه برهای شیمیایی و آماده 
مصرف در فروشگاه ها وجود دارد که با خریدن آن ها 
می توانید اغلب لکه ها را پاک کنید. برای استفاده از 
این لکه بر ها حتما به روش مصرف آن دقت کنید و 
یادتان باشد بدون دستکش از این مواد استفاده نکنید.

خواندنی ها

نوشتن؛ از خود گذشتن می خواهد ...
همشهری  نویسنده  رجایی  نگار  کاری-  نسرین 
 ۱۳۶۶ ماه  بهمن   ۱۷ روز  صبح  کند:   می  عنوان 
درخانواده ای اهل ادب و هنر و فرهنگ متولد شدم. 
حضور بزرگانی چون مرحوم سدید )پدر بزرگ مادری 
جناب  ناصح،  مهدی  محمد  دکتر  آقای  جناب  پدرم(، 
راشد  دکتر  آقای  جناب  ناصح،  غالمعلی  دکتر  آقای 
بسیاری  و  ناصح  امین  محمد  دکتر  جناب  محصل، 
دیگر از اساتید بزرگوار در فامیل پدری و مادری ام، و 
نیز داشتن پدر اهل کتاب و مادری که استادانه دستی 
بر قلم و کاغذ دارد، حس نوشتن را از دوران کودکی 

در وجودم پروراند. 

سال 1376 اولین شعرم را سرودم

را  شعرم  اولین   ۱۳۷۶ سال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هیچ  هیچگاه  لحظه  این  به  تا  زمان  آن  از  و  سرودم 
چیز مانع نوشتنم نشد می افزاید: تحصیالت آکادمیک 
دام  علوم  گرایش  کشاورزی  مهندسی  رشته  در  را 
به  پرداخت  کنار  در  التحصیلی  فارغ  از  پس  گذراندم. 
 ۱۳9۲ سال  در  ام،  تحصیلی  رشته  با  مرتبط  مشاغل 
چاپ  به  سرخ”  بید   “ عنوان  با  را  رمانم  کتاب  اولین 
در سبک سپید،  اشعار  کتابم مجموعه  رساندم. دومین 
اوایل  در  که  است  ها”  و کالغ  “من  عنوان   تحت  و 
جوان  نویسنده  گردید.  منتشر  و  چاپ   ۱۳9۵ سال 
همشهری می گوید: اکنون مشغول نگارش یک رمان 
و نیز نگارش زندگی نامه مرد صنعت خراسان جنوبی، 
جناب آقای فالحی، هستم که زندگی نامه جناب آقای 

فالحی تا اوایل سال ۱۳9۶ به چاپ خواهد رسید.

هنر، قدرت بیان احساس است

رجایی در تعریف هنر می گوید: هنر، درک محیطی 
است.  اجتماعی  و  فردی  زندگی  از  فرامحیطی  و 
جهان  تعبیر  هنر،  است.  احساس  بیان  قدرت  هنر، 
قلب  همانند  توست.  دید  هنر،  است.  دیگر  زبانی  به 
شدن  عالقمند  درباره  او  وجودت.  از  جزئی  قرنیه،  و 
ی  خانواده  در  رشد  کند:  می  بیان  هنر  و  نوشتن  به 

ست.  بهانه  و  انگیزه  بزرگترین  هنردوست  و  هنرمند 
که  کسانی  همه  را  این   . بارانم  عاشق  باران،  البته  و 
ندارم.  خوبی  میانه  چتر  با  دانند.  می  شناسند  می  مرا 
در  را  سرودن  انگیزه   ۱۳۷۶ سال  بهاری  باران  اولین 
بید سرخ  آثارش می گوید:  درباره  وی  کرد.  متولد  من 
)رمان( ، من و کالغ ها )شعر سپید( و مجله نو اندیش 
شد.  من  فرسایی  قلم  جوالن  زمینه  شماره  دو  در 
نداریم  هنرمند  و  هنر  مشکل  ما  اینکه  بیان  با  رجایی 

ما  مشکل  نداریم،  ناشر  و  نشر  مشکل  افزاید:  می 
و  ما خود سانسوری  است. مشکل  کتابخوانی  فرهنگ 
ترس از قضاوت های جامعه است. به قول بزرگواری: 

“نوشتن” از خود گذشتن می خواهد.

داوری در مسابقات کتابخوانی یک تجربه 
خاص در عرصه کتاب و کتابخوانی بود

بیان  خود  هنری  های  زمینه  در  فعالیت  درباره  وی 
به  دست  نقاشی  و  طراحی  برای  سالهاست  کند:  می 
و  روغن  رنگ  نقاشی  و  کنته  با  طراحی  نشدم.  قلم 
از مادر آموختم. نمی دانم داوری در بخش  را  آبرنگ 
داد  قرار  ها  فعالیت  این  زمره  در  بتوان  را  کتابخوانی 
از نوشتن و خلق آثارم، داوری  یا خیر؛ برای من پس 
عرصه  در  خاص  تجربه  یک  کتابخوانی  مسابقات  در 

بود. کتاب و کتابخوانی 

با نوشتن دنیای بهتری را خلق کنیم

بار  زیر  از  توان  نمی  که  دنیایی  در  رجایی  گفته  به 
نوشتن  با  توانیم  می  الاقل  کرد،  خالی  شانه  فشارها 
به  را  هایمان  گالیه  یا  کنیم.  خلق  را  بهتری  دنیای 
جوان  نویسنده  شویم.  تر  آرام  بلکه  تا  بسپاریم  کاغذ 
فرهنگ  شدن  دار  ریشه  برای  کند:  می  نشان  خاطر 
دانش  به  که  تسهیالتی  هر  برای  باید  کتابخوانی 
آموزان و دانشجویان اعطا می گردد، درصدی را برای 
کتاب،  خرید  جبر  بگیریم.  نظر  در  کتاب  خرید  سهم 

تاریخی است. شیرین ترین و فرهنگساز ترین جبر 

گفتگویی اختصاصی با  نگار رجایی، نویسنده جوان همشهری:

Ava.news12@gmail.com . عکس از : کاری

کاریکاتور خانه مستوفی بشرویه.  عکس از: یگانه برفرازی و مبینا رحمانی پیمان علیشاهی قاب عکس غذاهای کالری منفی برای الغر شدن را بشناسید:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

خیار، اسفناج، گل کلم، کیوی، سیب، 
زغال  بادمجان،  بروکلی،  کرفس، 
اخته، هندوانه، تمشک و شاه توت، 
گریپ  طالبی،  مارچوبه،  تربچه، 

فروت، کاهو، پاپایا، پرتقال.  

رابطه افزایش کرایه ها 
و باران

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

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

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

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
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انواع گچبری های پیش ساخته و دستی 
شامل: اُپن، ستون، گل های برجسته و نور مخفی ، ابزار

نصب بر روی انواع سقف های کاذب، آکاسیف و راویز و ...
با نصب سریع و با صرفه / با 30 سال سابقه کار
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خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی، شستشوی انواع مبل، خوشخواب، صندلی 

اداری، خودرو در محل / باز و بست پرده رایگان/ همراه با پیک رایگان
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عالئمی که می گویند باهوش تر از حد نرمال هستید

یکشنبه *1 اسفند   1395 * شماره 3727

آیه روز  

و )خدا(کسی است که بر بنده ی خود،آیه های روشنی فرو می فرستد تا شما را از تاریکی ها به سوی نور 
بیرون برد،به تحقیق خداوند به شما مهربان و رحیم است.سوره الحدید/آیه9

حدیث روز

نشانه دوستی خدا دوست داشتن یاد خداست، و عالمت دشمنی با خدا دشمن داشتن یاد خداست. 
پیامبر )ص(

هرکس که تو را دید پر از عصیان شد
سهمش  فقط  آوارگی  و تاوان شد
بیچاره نسیم راه خود را می رفت

پیچید میان زلف تــو طوفان شد !

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

کارهاییکهشخصیتتانرالومیدهند

بدانید که زبان بدن بیشتر از آن چیزی که فکرش 
را می کنید می تواند رازهای درونی شما را برای 
دیگران آشکار کند.خیلی از افرادی که مورد تحقیق 
قرار گرفته اند بر این عقیده اند که می توان آدم ها 
را بر اساس نوع دست دادنشان قضاوت کرد.آنهایی 
که قوی و محکم دست می دهند، به همان نسبت 
شخصیت های قوی دارند و از اعتماد به نفس باالیی 
برخوردارند.در کنار این، افرادی که شل و ضعیف 
ضعیفی  های  شخصیت  معموال  دهند  می  دست 
دارند و ترجیح می دهند سراغ کارهایی بروند که از 
راحتترین راه ها به نتیجه برسند.در همین زمینه یک 
تحقیق نشان می دهد افرادی که محکم و استوار 
دست می دهند اصوال آدم هایی هستند برون گرا 
که بیشتر احساسات خود را بروز می دهند و کمتر 
خجالتی و عصبی خواهند بود.آیا برای یک قرار بسیار 

مهم دیر کرده اید؟ 
در اینصورت فردی که منتظر شماست ممکن است 
نمی  لحاظ شخصیتی  به  کند  فکر  پیش خودش 
تواند روی شما خیلی حساب باز کند.این را بدانید 
که یک فرد فعال قطعا سر وقت در قرار خود حاضر 
می شود. این فرد با انگیزه است ، ذهنی سازمان 
یافته دارد و برای زمان خودش ارزش قائل است 
چون روی یکساعت قبل و بعد ساعت قرار خود هم 
برای پیشبرد کارهایش حساب کرده. با این حال و بر 
حسب تحقیقات علمی افرادی که به طور کلی دیر 
بر سر قرارهای خود حاضر می شوند لزوما آدم های 
بی مالحظه ای نیستند بلکه می توانند افرادی کند 

باشند که زیادی خونسرد هستند.

بخشش،الزمنیست
بهسیبریتبعیدشود!

گارد  جوان  افسران  از  یکی  وقتی  که  اند  گفته 
نیکالی اول امپراتور روسیه به گناهی متهم شد 
فرمان  که  برانگیخت  چنان  را  امپراتور  خشم  و 
داد تا بی درنگ به دوردست ترین نقاط سیبری 
و  بستند  نجاتش  به  او کمر  کنند.یاران  تبعیدش 
به هر وسیله تشبث جستند؛ چنان که شهبانو را 
برانگیختند تا نامه ئی به امپراتور نوشت و شفاعت 

او کرد تا از تبعیدش درگذرد.
امپراتور شفاعت شهبانو را نپذیرفت و به دبیر خود 
گفت تا در گوشه همان نامه تصمیم. قاطع او را به 
لزوم تبعید افسر گناهکار، یادداشت کند: بخشش 
الزم نیست، به سیبری تبعید شود. دبیر که خود از 
یاران متهم بود فرمان امپراتور را، هم بدان گونه 

که از او شنیده بود به گوشه نامه نوشت.
اما حیله ای در کار کرد تا افسر نگونبخت از خشم 
امپراتور رهایی یافت. در فرمان امپراتور، تنها جای 
بود:  نوشته  چنین  را  آن  داده  تغییر  را  ویرگولی 

بخشش، الزم نیست به سیبری تبعید شود!

نظرتان در خصوص هوش خودتان چیست؟ آیا 
به نظرتان آدم باهوشی هستید یا از بهره هوشی 
خود چندان رضایت ندارید؟ اگر تاکنون تست 
آی کیو نداده اید، می توانید با عالئم دیگری 
اگر موارد اشاره  بزنید.  هوش خود را تخمین 
شده در مطلب زیر را در خود سراغ دارید بهتر 
است بدانید که باهوش تر از حد نرمال هستید.

از  فرزند بزرگ خانه بودن مزیت هایی دارد، 
جمله اینکه مجبور هستید راهنمای خواهرها و 
برادرهای خود باشید. محققان نروژی با بررسی 
تست آی کیوی نظامیان به این نتیجه رسیدند 
که متوسط آی کیوی فرزندان اول 103 است، 
فرزندان دوم نمره 100 را به خود اختصاص 
دادند، در حالیکه آی کیو فرزندان بعدی 99 
تخمین زده شد. این تفاوت رابطه منحصر به 
فرد فرزندان بزرگ تر خانه را با والدین و خواهر 

و برادرهای کوچک تر توجیه می کند.
ادعایتاننمیشود

چیزی  دانینگ-کروگر  اثر  خصوص  در  آیا 
شنیده اید؟ اگر نه حتما افرادی را دیده اید که 
نه سواد حرف زدن دارند و نه شعور خاموش 

ماندن. اثر دانینگ-کروگر را در سال 1999 دو 
پژوهشگر دانشگاه کرنل کشف کردند. این اثر 
در خصوص افرادی صدق می کند که هیچ 
تخصصی ندارند، دچار خودبزرگ بینی هستند 
و بر خالف آگاهی اندک خود، در هر زمینه ای 
نظر می دهند، ارزیابی می کنند و خود را برتر 
از دیگران می دانند. واقعیت این است که این 
افراد بر خالف ادعای خود نه تخصصی دارند 
و نه از بهره هوشی باالیی برخوردار هستند. در 
حالیکه افراد باهوش قابلیت های خود را چندان 
باور نداشته و ادعایی نیز ندارند. در واقع افراد 
را تحسین  ندارند خیلی خود  باهوش دوست 
و ستایش کنند، چون هر چه بیشتر می دانند 
بیشتر نیاز به دانستن را احساس می کنند. در 
واقع افرادی که خود را همه چیزدان تصور می 

کنند، در واقع هیچ چیز نمی دانند.
شبهاتادیروقتبیدارمیمانید

»جغد  افراد  از  خیلی  اینترنت،  ظهور  با  البته 
پژوهشی  نتایج  حال  این  با  اند.  شده   شب« 
که در دانشگاه مادرید انجام شده است نشان 
می دهد جغدهای شب، یعنی افرادی که شبها 

دیر می خوابند، باهوش تر از چکاوکان صبح 
یعنی افرادی که صبح زود از خواب بیدار می 
شوند هستند. درست است که همیشه افرادی 
سرزنش  مورد  خوابند  می  دیر  ها  شب  که 
اطرافیان قرار می گیرند. اما با این حال افرادی 
که شب ها تا دیروقت بیدار هستند اجتماعی تر 
و خالق تر از دیگران هستند. البته ما به هیچ 
عنوان توصیه نمی کنیم شب ها دیر بخوابید، 

چون برای سالمت جسم و روح مضر است.
خیلیزود،خواندنرایادگرفتهاید

بودید  کوچک  خیلی  که  زمانی  از  اگر 
جزو  که  بدانید  اید،  گرفته  یاد  را  خواندن 
نتایج  شوید.  می  محسوب  ها  باهوش 
 2012 سال  در  که  انگلیسی  پژوهش  یک 
انجام شده است نشان می دهد افرادی که 
خیلی زود شروع به خواندن کرده اند، بهره 

هوشی باالتر از حد متوسط دارند.
استرسدارید

همیشه  استرس  با  کردن   زندگی 
 عذاب آور است، اما اضطراب داشتن یکی از 
سال  در  است.  باهوش  افراد  های  مشخصه 

نظر  تحت  را  دانشجو   126 محققان   2015
افراد دغدغه مند که  گرفتند و مشخص شد 
نسبت به مسائل پیرامون خود نگران هستند، 

از دیگران باهوش ترند.
شوخطبعهستید

خندیدن برای سالمتی مفید است و افرادی 
تر  باهوش  خندانند  می  و  خندند  می  که 
تست  روی  هایی  بررسی  محققان  هستند. 
انجام  روانشناسی  دانشجوی   400 هوش 
که  دانشجویانی  شدند  متوجه  آنها  دادند. 
جزو  همگی  اند،  کرده  کسب  باالتری  نمره 
افراد خوش اخالق، شوخ طبع و خوش ذوق 

دانشگاه بوده اند.
همیشهپروژههاییدرذهندارید

افراد باهوش هیچ گاه خسته نمی شوند و دست 
از تالش بر نمی دارند. این افراد همیشه کاری 
برای انجام دارند و دوست دارند چیزهای جدید 
یاد بگیرند. دور از ذهن نیست که افراد باهوش 
باهوش  افراد  کار کنند.  هر هفته 40 ساعت 
همیشه پروژه های اجرایی دارند و ذهن شان 

درگیر مسائل مختلف است.

شیرمادرخوردهاید
حتما در خصوص فواید تغذیه با شیر مادر زیاد 
شنیده اید. اما شاید ندانید کودکانی که با شیر 
مادر تغذیه می کنند باهوش تر از بقیه هستند. 
شد،  انجام   2007 سال  در  که  پژوهشی  در 
و  انگلیسی  کودک  هزار  سه  تغذیه  محققان 
نیوزلندی را مورد بررسی قرار دادند. آنها به این 
نتیجه رسیدند کودکانی که شیر مادر خورده اند، 
در تست های مربوط به هوش نتایج بهتری 
کسب می کنند. در حالت کلی، آی کیوی این 
کودکان 7 نمره باالتر از کودکانی است که با 

شیرخشک تغذیه کرده اند.
سیگارینیستید

در سال 2010 محققان آی کیو بیست هزار 
مرد جوان را با هم مقایسه کردند. آنها متوجه 
سیگار  که  ای  ساله   21 تا   18 مردان  شدند 
در   )101( باالتری  هوشی  بهره  کشند،  نمی 
مقایسه با سیگاری ها)94( دارند. عالوه بر این، 
سیگاری هایی که روزانه بیش از یک پاکت 
سیگار می کشند، آی کیو پایین تری دارند که 

به طور متوسط 90 تخمین زده شده است.

عارفانه روز

خداوندا نادانی دیروز، شادی امروزم را 
گرفت!نادانی امروزم را بگیِر

 تا شادی فردایم را از دست ندهم

در جهان تنها دو گروه از مردم هستند
 که هرگز تغییر نمی یابند: 

برترین خردمندان و پست ترین بی خردان !

موفقیت مانند کشتی گرفتن با یک گوریل 
است. وقتی که خسته شدید، دست از مبارزه 
نمی کشید، بلکه هنگامی می توانید استراحت 

کنید که گوریل را از پای درآورده باشید. 

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان 
باشیم و در آب مثل ماهی ها، اما هنوز یاد 

نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم!

                        

از  اي  شاخه   -1 افقي:
به  که  سیاالت  مکانیک 
بررسي ویژگي هاي گازها مي 
پردازد - ریحان کوهي 2- تیر 
پیکاندار - شتر ماده  - گمراه 
موسیقیدان   - اجرا   قابل   -3
پرویز  خسرو  دوره  نوازنده  و 
- چوب دراز 4- شهر کرمان 
- پرنده آش سرد کن - وي-  
نوعي   -5 قوم  ومهتر  بزرگ 
شیریني از کاکائو - باد خنک 
- سایه گاه 6-  لیکن - چوب 
 -7 زرد  قاره  سوزاندني-  
بي  گوهر   - رنگ  به  آغشته 
همتا-  آتش عرب 8- هر یک 
یک  مجزاي  هاي  بخش  از 
کوبا -  مجموعه  - محصول 
دورویي   مظهر9-  و  سرمشق 
لمس   - بنه  درخت  بار   -
 - داوران  هیات  کردن10-  
  -11 لقمان  -آموختني  پاره  
کامل  ماه  درختي-   قورباغه 
ساختگي-   زبان  مثل12-    -
رطوبت  گوسفند قرباني - نت 
اول 13-  پراکنده - جهل - 
 - شبنم    -14 نظامي  آهنگ 
ایران  رودهاي  -از  کارکشته  

ویلیام  اختراع  لجباز-     -15
کروکس

عمودي:1- بیعانه  - مفصل 
قابل    - پشیمان   -2 شناسي 
موج  و  توفان   - مشاهده 
 - جنوبي  کره  پول   -3 دریا 
خرابکاري - عمدي -  به دنیا 
آوردن 4- غضروف - هاللي 
 - مفقود   - زانو   مفصل  در 
پسوند شباهت - نفس خسته 
خدایي-    - ترکی  نام   -5
علت  بیان  در   -6 نر  اسب 
جانشین-    - رود  مي  کار  به 
کشور  در  شهري   -7 دوات 

زینت  و  آراستن   - ژرمنها 
ویرگول -   -8 عاقل  دادن - 
لشکر   -9 خبره  سپاسگزار-  
کوتاه  دیوار   - دانگ    -
10-  قیمت - افسانه گوي - 
سست و بي بنیاد 11-  توطئه 
کشور  مهم  کوههاي  از   -
مزاحم  راندن    -12 استفراغ 
- بي سواد  آب روستایي  - 
مردان    -13 مجردی  غذاي 
سیاسي - بسته شدن-  واحد 
کوزه  زگیل -    -14 مقاومت 
تیزاب  -  آب  صحیح 15-  

تبلیغاتي دفترک 
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نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

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

ص
در

د 
ص

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

)فـوری(
مغازه پوشاک واقع در مدرس 

با کلیه امکانات اجاره داده 
می شود.   09336413243

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار      
09011251205

فروش یک واحد مرغداری گوشتی
 10هزار قطعه ای واقع در دشت بجد

09156700502

پیکان وانت مدل 87 به باال ترجیحاً 
دو گانه خریداریم.  09335611664

به یک فروشنده خانم با روابط 
عمومی باال )همراه با حقوق باال + 

بیمه(  نیازمندیم.
نبش معلم 27 - گالری کودک

09153625121
شاهسوند نمایندگی خراسان  جنوبی 

برای کادر شرکت یک مدیرفروش
با تجربه و تعدادی بازاریاب 
درسطح استان نیازمند است.

32258273 -09152016208

به چند نفر خانم مجرب برای 
کار در فست فود نیازمندیم.

09012048426
056-3170

فرواگشه کاظمی 
طرح تعویض شیرآالت قدیمی 

با شیر آالت اهرمی
 5 سال گارانتی تعویض 

پخش لوله و اتصاالت 
و لوازم بهداشتی  ساختمان

آدرس: بین مدرس 35 و 37 
  09123024066
09151638890

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه با 

تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

سمساری مرتضی
  تمامی لوازم منزل و اداری شما را عادالنه 

خریداریم.  09159632924 - امیرآبادی زاده

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت

09380160779- علی آبادی

)) 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

حقیقی پور

ط
 نقـد و قسـ
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تیم ملی کشتی ایران قدرت اول جهان است

ایران  تیم کشتی  کیلوگرم  وزن 65  پوش  نصیری«ملی  »میثم 
گفت: قهرمانی ما در جام جهانی کشتی و در میان مدعیان طراز 
اول دنیا نشان داد که ایران قدرت اول کشتی جهان است.وی پس 
از قهرمانی تیم ملی در جام جهانی کشتی اظهار کرد: کسب چهار 
پیروزی مقتدرانه توسط تیم ملی نشان داد که ایران یکی از قدرت 
های بالمنازع جهان است.وی با اشاره به کسب 6 عنوان قهرمانی 
پیاپی کشورمان در مسابقات جام جهانی گفت: از همان ابتدای 

مسابقات نیز ایران شانس اول عنوان قهرمانی بود.

آغاز نبرد نمایندگان فوتبال ایران با تیم های عربی

پانزدهمین دوره لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از 2 اسفند ماه در 
شهرهای مختلف کشورهای قاره کهن آغاز و هر 4 نماینده ایران در 
این رقابت ها در نخستین گام برابر نمایندگان کشورهای عربی صف 
آرایی خواهند کرد. طبق جدول این مسابقات تیم های استقالل 
خوزستان و استقالل تهران، 2 اسفند ماه و تیم های پرسپولیس 

و ذوب آهن اصفهان 3 اسفند ماه با رقبای خود دیدار می کنند.

تیم ملی ایران صدرنشین تورنمنت بین المللی شمشیر بازی شد

المللی  بین  مسابقات  نخست  رتبه  ایران  بزرگساالن  ملی  تیم 
به  المللی شمشیربازی  بین  کرد.تورنمنت  بازی کسب  شمشیر 
میزبانی خرمشهر با حضور اعضای تیم ملی بزرگساالن ایران، تیم 
ملی جوانان ایران، تیم شهدای اروند خرمشهر و تیم ملی ب عراق 
در سالن خلیج فارس ورزشگاه شهید جهان آرای خرمشهر آغاز 
شد. در پایان این مسابقات تیم ملی بزرگساالن ایران مقام اول، 
تیم ملی جوانان ایران مقام دوم، تیم شهدای اروند خرمشهر و 

تیم ملی ب عراق به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

تیم های راه یافته به مرحله نیمه نهایی رقابت های جهانی 
والیبال ساحلی مشخص شدند

مرحله یک چهارم نهایی تور جهانی والیبال ساحلی ) میکا کاپ( 
امروز جمعه در مجموعه ورزشی پالژ آقایان به میزبانی کیش 
برگزار شد و در نهایت چهار تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی 
تور  رقابت های  از  روز  سومین  شدند.  مشخص  ها  رقابت  این 
جهانی والیبال ساحلی با برگزاری رقابت ها یک هشتم و یک 
چهارم نهایی به پایان رسید.در روز سوم 16 تیم به صورت دو 
به دو و تک حذفی با یکدیگر دیدار کردند و 8 تیم به مرحله 
یک چهارم نهایی رسیدند که دراین مرحله نیز با چهار دیدار 
تیم های راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص شدند.تیم های 
آلمان ، روسیه ) دو تیم ( و لهستان با پیروزی مقابل حریفان 

خود به عنوان چهار تیم برتر مرحله بعد معرفی شدند .

داروشناختی و اثرات مهم آلو

آن  فیبر  به  مربوط  آلو  خواص  از  بعضی 
مغذی،  مواد  جذب  سرعت  فیبرها  است. 
میزان  و  کاهش  را  قندها  به خصوص 
حساسیت انسولین را افزایش می دهند؛ به 
باعث کاهش نسبی قند  آلو  همین دلیل 
توسط  فیبرها  طرفی،  از  می شود.  خون 
و  شده  تخمیر  بزرگ  روده  باکتری های 

حجم مدفوع زیاد می شود و مواد سریع تر 
حاوی  همچنین  آلو  می گردند.  دفع 
مشتقاتی از »هیدروکسی فنیلیاتین« است 
که باعث تحریک عضالت روده بزرگ شده 
می کند.  کمک  مدفوع  دفع  حرکت  به  و 
سوربیتول موجود در آلو که خاصیت ملین 

دارد، باعث مسهل بودن آلو می شود.

3ماده غذایی آرامش بخش

به  و  است  تریپتوفان  حاوی  1-آناناس 
کمک  سروتونین  تولید  به  دلیل  همین 
می کند. سروتونین یک ناقل عصبی است 
که وظیفه انتقال سیگنال های عصبی به 
سمت سلول های عصبی را بر عهده دارد 
به  و  دارد  آرامبخشی  خاصیت  موز   -2
این  کند.  می  آرام  را  مغز  طبیعی  طور 

عضالت  آرامش  و  استراحت  برای  میوه 
ورزشی طوالنی  و  کاری  روز  از یک  بعد 
خشک  های  تخمه  و  دانه  است3-  مؤثر 
شده از برخی میوه ها و سبزیجات سرشار 
اکسیدانی  آنتی  ترکیبات  و  مالتونین  از 
هستند که بدن را تقویت کرده و آرامش 

آن را افزایش می دهند.

با فیبر، سنگ صفرایتان را خرد کنید

رژیم غذایی کم چرب غنی از سبزیجات 
سنگ  تشکیل  از  پیشگیری  به  فیبری 
در  عارضه  این  می کند.بروز  کمک  صفرا 
افراد گوشتخوار بیش از گیاهخواران دیده 
می شود.1-لبنیات کم چرب و صفرا: شیر 
بدون چربی و ماست کم چرب مبتالیان 
به سنگ صفرا می باشد2-غالت کامل و 

صفرا: نان های سبوسدار، ماکارونی و برنج 
سبوسدار انتخاب های مناسبی نسبت به 
انواع تصفیه شده هستند 3-فیبر محلول 
و صفرا:سیب، هلو، جو و حبوبات حاوی 
فیبر محلول هستند که به کاهش سطح 
کلسترول که می تواند باعث ایجاد سنگ 

صفرا شود کمک می کند.

شیر کاکائو؛ سرشار از پروتئین 

شیر کاکائو عالوه بر پروتئین، یک منبع 
از ویتامین A، ویتامین D، کلسیم، فسفر، 
می  نیز   B های  ویتامین  و  ید  پتاسیم، 
و  کربوهیدرات  حاوی  کاکائو  شیر  باشد. 
شیر  است.  رژیمی  چربی  کمی  مقداری 
کاکائو کامل، چربی باالتری نسبت به شیر 
کاکائو کم چرب دارد اما با توجه به یک 

پیشرفت  در   2۰12 سال  در  که  بررسی 
هایی در تغذیه منتشر شد، به نظر نمی 
رسد که چربی شیر، خطر ابتالی شما به 
پروتئین  دهد.  افزایش  را  قلبی  بیماری 
که  هنگامی  در  کاکائو  شیر  در  موجود 
است  مفید  دارید،  وزن  کاهش  در  سعی 

اما قند افزوده در شیر کاکائو نه.

با توجه به اثرات چالش برانگیز ترانس بهتر است 
که صنایع غذایی، روغن ها و چربی های را به 4 
کنند:الف.  تقسیم  مصرف  مورد  بر حسب  طبقه 
ساالد:روغن  سس  و  پز  و  پخت  ساالد،  روغن 
های مایع نظیر سویا، آفتابگردان به طور طبیعی 
در رده چربی های ترانس در حین بی بو کردن 
این روغن ها ایجاد می شوند. میزان زیادی چربی 
ترانس در حین هیدروژنه کردن روغن سویا و نظیر 

آن ایجاد می شود. روغن کانوال با اسید لینولنیک 
کم امروزه نیز در دسترس است.ب.مارگارین های 
نرم: این نوع مارگارین حاوی طیف گسترده ای از 
اسیدهای چرب غیر اشباعی است. مارگارین های 
باالیی هستند.  ترانس  دارای چربی  سخت هنوز 
البته امکان تولید مارگارین با ترانس کم هم وجود 
دارد، اگر فرآوری کننده از برخی خواص عملکردی 
و هزینه های آن چشم پوشی کند ج. روغن سرخ 

کردنی در سرویس های خدمات غذایی: در سرخ 
کردن یک وظیفه مهم و سنگین بر عهده روغن 
حرارت  برابر  در  آن  بودن  مقاوم  هم  آن  و  است 
است. روغن های مایع آفتابگردان و کلزا با اسید 
لینولنیک پایین و اسید اولئیک باال می توانند با 
شرایط سرخ کردن سازگار شوند.د. سرخ کردن 
های  غذایی:روغن  مواد  فرآوری  و  صنعتی  های 
مایع نظیر کانوال ئ آفتابگردان با اسید لینولنیک 

پایین و اسید اولئیک باال، امروزه در دسترس برای 
سرخ کردن اسنک است. تولید کنندگان چیپس 
های سیب زمین، چیپس ذرت مکزیکی )تردیال(، 
سمت  به  منجمد  شده  سرخ  های  زمین  سیب 
روغن های کم ترانس تغییر مسیر داده اند. هنوز 
چالش برای موارد عملکرد در سرخ کردن دونات 
ها و روغن های اسپری وجود دارد. معاونت غذا و 

دارودانشگاه علوم پزشکی بیرجند

انواع روغن ها و چربی ها در صنایع غذایی

تضمین سالمت چشم با این مواد غذایی 

مصرف بعضی مواد غذایی و میوه جات بر 
سالمت چشم تاثیر بسزایی دارد، با افزایش 
سن قدرت بینایی افراد کاهش می یابد به 
همین دلیل با مصرف مواد غذایی مفید  در 
چشم  سالمت  نوجوانی  و  کودکی  دوران 
خود را در دوران بزرگسالی تضمین کنید.
مصرف کلم بروکلی باعث افزایش ویتامین 

شود،  می  بدن  اکسیدان  آنتی  و   A، D
خواص موجود در لوبیا همچون طب گرم، 
ادرارآور، کاهش سنگ کلیه، فشار خون و 
زمان مصرف سالمت چشم  کلسترول در 
ها را در سنین باالتر بهبود می بخشد.ماده 
بتاکاروتن در زردآلو  استفاده باعث درمان 

شب کوری مبتالیان می شود.

کشف 137میلیون ریال البسه قاچاق در فردوس

فرمانده انتظامي فردوس از کشف کاالي قاچاق به ارزش 137میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ محمد هوشنگي گفت:مأموران انتظامي در اجراي طرح ممنوعیت ورود 
کاالي قاچاق،به یک سواري دوو مشکوک و خودرو را جهت بازرسي متوقف کردند.
وي افزود:مأموران دربازرسي ازخودرو،915ثوب انواع البسه خارجي قاچاق که فاقد 
هرگونه اسناد گمرکي بود را کشف و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 
قانوني به مراجع قانوني معرفي شد.وی بیان داشت:کارشناسان ارزش ریالي کاالی 
قاچاق کشف شده را 137میلیون ریال برآورد کردند.وی تصریح کرد:اجراي این 
گونه طرح ها یکي از راهبردهاي عملیاتي پلیس در پیشبرد اهداف مأموریتي مبارزه 
با قاچاق کاال در جهت رشد و شکوفایي اقتصاد کشور محسوب مي شود و در این 
زمینه همراهي و همکاري تمام نهادها و بخش ها با نیروي انتظامي ضروری است.

جزئیات واژگونی اتوبوس در خراسان رضوی با 3٩ سرنشین

سرهنگ ابراهیم وهاب زاده جانشین رئیس پلیس راه راهور ناجا 
گفت: در پی واژگونی اتوبوس در خراسان رضوی یک تن کشته 
و 15 تن مجروح شدند.سرهنگ ابراهیم وهاب زاده  افزود: ساعت 
8 صبح شنبه در کیلومتر 15 اتوبان باغچه - مشهد یک دستگاه 
وهاب  ابراهیم  شد.سرهنگ  واژگون  سرنشین   39 با  اتوبوس 
این حادثه یک کشته و 15 مجروح بر جا  افزود: متاسفانه  زاده 
اینکه  به  اشاره  با  ناجا  راهور  راه  پلیس  رئیس  گذاشت.جانشین 
اتوبوس مذکور از بیرجند به مشهد در حال حرکت بود، تصریح 
حادثه  این  علت  حاکیست  راه  پلیس  کارشناسان  بررسی  کرد: 

تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده بوده است.

کشف بیش از نیم تن  تریاك در خراسان جنوبی

فرمانده انتظامي استان از کشف 588کیلو و 8۰۰گرم تریاک در عملیات پلیس استان 
خبر داد.سردارمجید شجاع اظهار داشت:مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با 
همکاري مأموران ایست و بازرسي علي آباد بیرجند هنگام کنترل محورهاي عبوري 
به یک کامیون مشکوک و خودرو را جهت بازرسي متوقف کردند.وي افزود:مأموران 
در بازرسي از خودرو 588 کیلو و 8۰۰گرم تریاک که به طرز ماهرانه اي جاساز شده 
بود کشف کردند.وي افزود:در این عملیات یک خودرو توقیف و متهم با تشکیل 
پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.وی گفت:مبارزه با پدیده 
شوم مواد مخدر از سوي پلیس دنبال مي شود و با توجه به نقش بي بدیل شهروندان 
در دستاوردهاي پلیس، ضروري است همکاري آنان،بیش از گذشته با ماموران تداوم 

یابد و هر گونه مورد مشکوکي را از طریق تلفن 11۰ به پلیس اطالع دهند.

  آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 13٩5 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 به شرح ذیل آگهی می شود: بخش1 بیرجند :  1- ششدانگ یک 
باب منزل مسکونی به مساحت 193/8۰ مترمربع که میزان 16/32 متر مربع 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 
امیرآبادی   حسن  تقاضای  مورد  آباد  عباس  خالصه  دشت  در  واقع  بیرجند   2 بخش 
2-ششدانگ یکباب محوطه به مساحت 3۰۰ متر مربع پالک 227۰ فرعی از 4-اصلی بخش 
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  تقاضای  مورد  آباد  حاجی  در  واقع  بیرجند   2
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 14۰7/6۰ 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 2۰6 فرعی از 1۰4-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در روستای منجگان مورد تقاضای عید محمد جاودان پور 7- 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 6۰/8۰ 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 6951/7۰ متر مربع پالک 2668 فرعی از 
433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دهنه اول دشت بجد مورد تقاضای ماه بیگم 
غالمی بجد 1۰- ششدانگ یک قطعه زمین بند سار دیمه زار  به مساحت 1839/3۰ 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 957/2۰ 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 35۰۰ 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 35۰۰ 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 35۰۰ 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 35۰۰ 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 35۰۰ 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 4۰۰4 متر مربع پالک 268۰ 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 243/8۰ 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 67۰ متر مربع پالک 312 فرعی از 581-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی دهن قنات خونیک بهدان مورد تقاضای محمد کلوخ یوسف پور 2۰- تمامی 6894/۰5 
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 4۰98 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 27۰ 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 3۰23 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 
11۰5-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 11۰5-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 11۰5-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 11۰5-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 11۰5-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 3۰- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 258 متر مربع پالک 295 فرعی از 11۰5-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 81۰ متر مربع پالک 
445 فرعی از 11۰5-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 169/5۰ متر مربع پالک 484 فرعی از 11۰5-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 11۰5-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 262/5۰ متر مربع پالک 
652 فرعی از 11۰5-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 74/1۰ متر مربع پالک 883 فرعی از 11۰5-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 11۰5-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 1۰92 متر مربع پالک 
9۰5 فرعی از 11۰5-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 11۰5-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 357/5۰ متر مربع پالک 1439 فرعی از 11۰5-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 4۰- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 165 متر مربع 
پالک 1529 فرعی از 11۰5-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 
11۰5-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 634/5۰ متر مربع پالک 1556 فرعی از 11۰5-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 
491/5۰ متر مربع پالک 1566 فرعی از 11۰5-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 345/5۰ متر مربع پالک 
1594 فرعی از 11۰5-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 816۰ 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 5۰- 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 
12149/5۰ متر مربع پالک 1۰7 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 1۰955 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 7198/5۰ 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 6۰2 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 627/8۰ 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 6۰- ششدانگ یکباب 
باغ منزل  به مساحت 1674/5۰ 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 
1385/4۰ 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 
121/6۰ 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 165۰ متر مربع پالک 16 فرعی از 14۰5-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مزرعه داروغه مورد تقاضای حسین صمدی 67- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 
به مساحت 2۰818 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 
7۰- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 45۰1 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 66۰2 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 به18۰۰ سهم و زهره مزگی نژاد نسبت به 1۰۰۰ سهم 
و محمد ناصر محمد پور نسبت به 38۰1 سهم مشاع از 66۰2 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 125۰6 سهم و اسدا... نجف زاده نسبت به 75۰ سهم و هیئت حسینی 
بیرجند نسبت به 75۰ سهم و هیات ابوالفضلی بیرجند نسبت به 75۰ 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 12۰۰ سهم و محمد ناصرمحمد پور نسبت به 
3698 سهم و زهرا اشتری نسبت به 28۰۰ سهم و مهدی اشرفی فرد نسبت به 2۰۰۰ 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 
2۰927/17 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 
692۰ 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 245۰-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  8۰- 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 1۰136 
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 
158۰فرعی از 222-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه تقاب مورد تقاضای محمد 
جوانشیر  2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 2۰۰5/57 متر مربع 
پالک 466 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای 
سمانه حسین نیا 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت8۰64/5۰ 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 653۰ 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 132/9۰متر مربع پالک 7 
دولت  تقاضای  مورد  گلگون  مزرعه  در  واقع  بیرجند   3 بخش  335-اصلی  از  فرعی 
جمهوریاسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش 7- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 14۰3/7۰متر 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 1485/4۰متر مربع پالک 43 فرعی از 1۰19-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 1۰19-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه محمدی موسوم به گودال شن مورد تقاضای سید محمد 
وسیله 1۰- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1591 متر مربع پالک 45 فرعی 
از 1۰19-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 52۰3 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 331۰ 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 2۰- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 11۰4 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 
869۰ مترمربع پالک 1۰ 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 1۰6 
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 3۰6/4۰ مترمربع پالک 1۰6 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 198/6۰مترمربع 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 21۰/2۰ 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 815/7۰ 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 58۰/75 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 

بخش 6  پرورش  و  آموزش  وزارت  نمایندگی  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
بیرجند :  1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 7918۰ 
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 3۰8-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در اراضی مرتع تگ درح  مورد 
تقاضای فدا حسین گلشنی درح بخش 8 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه زمینمشتمل 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 5535۰ 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 1۰579 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 
2۰359 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 1۰39۰ مترمربع پالک 58۰-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 65۰ 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 94۰ 
مترمربع پالک 5۰ 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 2۰7 فرعی از 78-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی مزرعه زیرگ  مورد تقاضای 

شکراله طالبی مفرد
 آگهی اصالحی: 1- ششدانگ یک باب باغ منزل به مساحت 2322/32 مترمربع پالک 
19۰9 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 43۰-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 بود 2- 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 11۰1 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 1۰69/71 متر مربع آگهی شده بود 4- ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 131/3۰ مترمربع پالک 351 فرعی از 11۰9-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 عبدا... 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 اقامه 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 یکماه 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
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 دولت در پرداخت مشوق های کسب و کار و رفع موانع تولید عزم جدی دارد

مهر-نائب رئیس کمیسون صنعت و معدن گفت: دولت نسبت به مشوق هایی که در فرآیندهای قانونی برای رونق کسب و کار و 
رفع موانع تولید موجود است،عزمی جدی در پیش گرفته است.صباغ زاده در این جلسه با اشاره به مشوق های ترسیم شده افزود: دولت 
نسبت به مشوق هایی که در فرآیندهای قانونی برای رونق کسب و کار و رفع موانع تولید موجود است، عزمی جدی در پیش گرفته است.
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توقیف دوهزار قطعه مرغ گوشتی 
بدون مجوز حمل در نهبندان

فاقد  گوشتی  مرغ  محموله  مقدم-یک  دادرس 
با  دامپزشکی  قرنطینه ای  بهداشتی-  حمل  مجوز 
همکاری نیروی انتظامی در نهبندان توقیف شد.  راه 
انجام رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان اظهار کرد: 
در راستای تشدید نظارت های به منظور پیشگیری 
از بروز بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و طی 
هماهنگی  با فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان، 
یک دستگاه کامیون  حامل 2 هزار قطعه مرغ زنده 
فاقد مجوز حمل بهداشتی - قرنطینه ای  گوشتی 

دامپزشکی در نهبندان توقیف شد.

برگزاری اولین دوره آموزشی جاجیم 
در روستای بسطاق شهرستان سرایان

در  بافی  جاجیم  آموزشی  دوره  غالمی-اولین 
روستای بسطاق سرایان با هدف آموزش و ترویج 

این هنر و کمک به اقتصاد خانواده برگزار گردید.

مجله نگارینه دانشگاه بیرجند درجه علمی 
ترویجی دریافت کرد

دادرس مقدم-دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  پژوهشی  امور 
ـ  نشریه علمی  عنوان  به  نگارینه  انتشار مجله  با 
صاحب  با  نگارینه  نمود.نشریه  موافقت  ترویجی 
در  علمی  موضوعات  به  بیرجند  دانشگاه  امتیازی 

حوزه هنر اسالمی می پردازد.

پیش فروش بلیت های نوروزی از اول 
اسفند در خراسان جنوبی آغاز می شود

تسنیم-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
از آغاز پیش فروش بلیت های نوروزی ۹۶ از اول 
فروش  پیش  کرد:  اظهار  داد.شهامت  خبر  اسفند 
بلیت های نوروزی از یکم اسفند امسال به صورت 
اینترنتی و از پانزدهم اسفند نیز به صورت همزمان 
اینترنتی و حضوری در دفاتر شرکت های حمل و 

نقل مسافری استان انجام میشود.

برگزار ی دومین گردهمایی سرگروه های 
درس فرهنگ و هنر استان های کشور 

درس  های  سرگروه  گردهمایی  دومین  ایرنا- 
فرهنگ و هنراستان های کشور، در بیرجند، برگزار 
مسئول  گردهمایی،  این  برگزاری  حاشیه  شد.در 
دبیرخانه کشوری کیفیت بخشی به فرآیند درس 
هر  مردم  رسوم  و  آداب  ،گفت:  هنر  و  فرهنگ 
منطقه جزو میراث فرهنگی مردمان این مرز و بوم 

است و باید در حفظ این مهم کوشا باشیم.

هالل احمر استان به بیش از هزار حادثه 
دیده امداد رسانی کرد

با  گفت:  احمر  هالل  جمعیت  ایرنا-مدیرعامل 
امداد  های  تیم  گذشته،  روزهای  بارش  به  توجه 
رسان این جمعیت به یک هزار و چهار حادثه دیده 

تاکنون کمک کردند.خامسان از آماده باش کامل  
هالل احمر به دنبال بارندگی های شدید و جاری 
شدن سیالب در برخی از مناطق استان خبر داد.
وی با بیان اینکه در این مدت 27 حادثه رخ داد، 
بقیه  و  تعداد ۶ مورد جاده ای  این  از  یادآور شد: 
مربوط به سیل، آبگرفتگی و اسکان اضطراری بود.
به گفته وی در این مدت 1۹1نیروی عملیاتی و 
امدادرسانی  برای  خودرو  از ۶0  استفاده  با  آنکال 
همچنین  افزود:  شدند.وی  اعزام  حادثه  محل  به 
در روزهای گذشته اسکان اضطراری مسافران 15 
اتوبوس در راه مانده در شهرستان فردوس انجام 
شد که این افراد در امامزادگان موسی بن جعفر و 
ابراهیم و 2 هیات سادات و موسی بن جعفر اسکان 

داده شدند.

باران کویر خراسان جنوبی را سیراب 
کرد/ نماز شکر در مساجد اقامه شد

جنوبی  خراسان  کشاورزان  و  مردم  شبستان- 
که پس از سالها خشکسالی، از )2۹ بهمن( شاهد 
نزول رحمت الهی در سراسر استان هستند، دیشب 
به شکرانه این باران رحمت الهی در مساجد نماز 
شکر اقامه کردند. حجت االسالم مالیی مدیر مرکز 
رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی گفت: مردم 
مومن و متدین استان دیشب به سپاس بارش باران 
در مساجد، نماز شکر اقامه کرده و سجده شکر به 
جای آوردند. نماز شکر همزمان با اقامه نماز مغرب و 
عشاء در ۶0 مسجد شهرستان بیرجند و مساجد دیگر 

شهرهای استان اقامه شد.

کاهش 94 درصدی والدت در زیرکوه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته

ایسنا-رئیس اداره ثبت احوال شهرستان زیرکوه 
با بیان اینکه در 10 ماهه امسال تعداد ۶۹4 واقعه 
است،  رسیده  ثبت  به  شهرستان  این  در  والدت 
قبل  مشابه سال  به مدت  نسبت  آمار  این  گفت: 

۹4/2 درصد کاهش را نشان می دهد.

مشکل قطعی برق در روستاهای استان 
برطرف شد

کاری- رفیعی مسئول روابط عمومی شرکت برق 
بیرجند در گفتگو با آوا گفت: به دنبال بارش باران 
و جاری شدن سیل در نقاط مختلف استان از صبح 
دیروز شاهد قطع برق برخی از مناطق بودیم. وی 
افزود: باد شدید قسمت های از روستاهایی نهبندان 

در  همچنین  و  کرد  برق  قطعی  دچار  ساعاتی  را 
روستاهای اطراف هتل کوهستان به دلیل کج شدن 
یک تیر برق قطعی برق داشته ایم. وی با بیان اینکه 
برق روستاهای مذکور وصل شده است ادامه داد: هر 
کجا که میزان سیل فروکش کرد سریعا برای وصل 
برق اقدام شد و حدود نیم ساعت پیش برق منطقه 
هتل کوهستان هم ساماندهی شد و خوشبختانه 
کرد:  نشان  خاطر  وی  ندارد.  وجود  جدی  مشکل 
باران دیشب که نزدیکی های صبح شدید شده بود 
موجب آبگرفتگی معابر و صدماتی به شبکه برق 

استان وارد کرد.
 )Ava.news12@gmail.com(

اختصاص 30میلیارد تومان
 به آبرسانی سیار 

فاضالب  و  آب  شرکت  مالیی-مدیرعامل 
به  سیار  آبرسانی  سرانه  افزایش  از  روستایی 
روستاهای استان تا پایان امسال خبر داد و عنوان 
کرد: به طور متوسط امسال 442 روستا در استان 
آبرسانی سیار شده اند.علی اکبر بسکابادی با اشاره به 
اینکه مشکل دیون آبرسانی سیار از سال های گذشته 
وجود داشته است، خاطرنشان کرد: امسال از محل 
ماده 10 و 12 اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تومان به 
استان اختصاص یافته که سهمیه آبرسانی سیار از 
این محل تامین می شود. وی افزود: کمترین میزان 
آبرسانی سیار مربوط 411 روستاست که در فروردین  
انجام شده که  بیشترین آن مربوط  به 470 روستا 
در تیر امسال بوده است..به گفته مدیرعامل شرکت 
آبفار  سهمیه آب در بخش آبرسانی سیار برای هر 

نفر در روز 15 لیتر است.
 )Ava.news14@gmail.com(

آزمون دکتری پایان هفته 
در دانشگاه بیرجند برگزار می شود

آزمون ورودی سال 13۹۶ مقطع دکتری ناپیوسته 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور صبح 
سراسر  با  همزمان   13۹5 اسفندماه  ششم  جمعه 

کشور در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

دستگیری عامل  شکار میش وحشی 
در شهرستان سربیشه

وحشی   میش  راس  یک  شکار  عامل  کاری- 
توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست خراسان 
یگان  فرمانده  شد.  دستگیر  سربیشه  در  جنوبی 
حفاظت محیط زیست استان با اعالم این خبر گفت: 

بر اساس یک برنامه ریزی منظم و مستمر ماموران 
یگان حفاظت محیط زیست تحت هر شرایط جوی و 
آب و هوایی در مناطق تحت مدیریت و آزاد استان به 
گشت و کنترل پرداخته و با هر گونه تعرض و صدمه 
به محیط زیست برخورد قانونی می کنند. مستقیم 
افزود: بر همین اساس در روز گذشته محیط بانان 
حفاظت محیط زیست استان حین گشت و کنترل 
اجرای مقررات شکار و صید در مناطق سربیشه و با 
همکاری همیاران افتخاری موفق به دستگیری یک 
نفر شکارچی غیر مجاز شدند. فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست استان اظهار کرد: از متخلف دستگیر 
شده الشه یک راس میش وحشی ، سه عدد فشنگ 
، یک قبضه سالح ساچمه زنی دولول کشف و ضبط 
شد. الزم به ذکر است بر اساس نرخ بهای جانوران 
وحشی به لحاظ مطالبه ضرروزیان وارده به محیط 
زیست،جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار 
غیرمجاز هر رأس میش وحشی معادل یکصدمیلیون 
ریال تعیین شده است که متهم می بایست این مبلغ 

را به حساب دولت واریزنمایند.
 )Ava.news12@gmail.com(

معدوم سازی الشه شتر 
در کشتارگاه بیرجند بدلیل آلودگی انگلی

غالمی-الشه شتر به ارزش 35میلیون ریال در 
علیزاده  گفته  به  بیرجند حذف شد.  دام  کشتارگاه 
نظارت بهداشتی بر کشتار دام یکی از وظایف اصلی 
و ذاتی دامپزشکی است تا با بررسی و بازدید دامها 
در مراحل قبل ،حین و پس از کشتار گوشت سالم ، 
بهداشتی و با کیفیت در اختیار مصرف کنندگان قرار 
گیرد از این جهت الشه شتر به علت آلودگی های 

انگلی از چرخه مصرف حذف شد .

در هم اندیشی اندیشه ورزان با اعضای کارگروه اجتماعی استان عنوان شد:

فرصت محدود دستگاه های اجرایی در جذب اعتبارات مقابله با آسیب های اجتماعی

ضرورت اولویت بندی آسیب های اجتماعی

معظم  مقام  تاکیدات  از  یکی  برزجی- 
تخصصی  و  علمی  توان  از  استفاده  رهبری 
اعضای هیئت علمی در کنترل آسیب های 
اجتماعی است.  در همین راستا هیات اندیشه 
ورز خراسان جنوبی متشکل از 7 عضو هیئت 
اصغری  جمله   از  اجتماعی  فعال  و  علمی 
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد،  طالبی عضو 
هیئت علمی دانشگاه پیام نور ،  مودی عضو 
کریم   ، پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات 
اجتماعی  فعال  شیخانی  مردمی،  معتمد  پور 
جرم  وقوع  از  پیشگری  معاون  وحدانی   ،
دادگستری و ساالری فرد استاد دانشگاه در 
کارگاه اجتماعی ، فرهنگی استان روز گذشته 

به ریاست استاندار حضور یافتند . 

آسیب های اجتماعی 
اولویت بندی شود

و  مکرر  قوانین  پرویزی  کارگروه  این  در 
در  توفیق  از دالیل عدم  را  اداری  ناهمگون 
حل آسیب های اجتماعی عنوان کرد و گفت: 
همینطور وظایف مشابه و تکراری در دستگاه 
قوانین  نبود  و  نگری  بخشی  اجرایی،  های 
جامع باعث شده که در زمینه کاهش آسیب 
حاصل  چشمگیری  موفقیت  اجتماعی  های 
نشود. استاندار از پیش بینی شورای اجتماعی 

کشور در قانون برنامه ششم یاد کرد و گفت: 
تاکید ویژه مقام معظم رهبری بر حل مسایل 
اجتماعی ایجاب می کند که مدیران با اجتماع 
فکر و عمل تصمیماتی اتخاذ کنند که همه 
جوانب آسیب های اجتماعی  بررسی  شود. 
از  اولویت بندی آسیب ها و استفاده  بر  وی 
نظر دانشگاهیان تاکید کرد و  افزود: گاهی 
برخی  انجام  و  ها  سیمینار  برگزاری  حتی 
پژوهش ها نیز خود آسیب است لذا باید فراتر 
از تکلیف ها به سمت کاربردی شدن پژوهش 

ها و جلسات رفت. 

مسکن مهر عامل آسیب زا
استاندار، مسکن مهر را مثال بارز یک عامل 
آسیب زا در جامعه فعلی عنوان کرد و گفت: 
گرچه هر وقت از  مسکن مهر  انتقاد می شود 
می گویند سیاسی کاری است اما می شد با 
مطالعات جامع و توزیع ترکیب مسکن مهر در 
شهر از ایجاد بافت های ناهمگون فکری و 
اقتصادی جلوگیری نمود. وی در ادامه معضل 
حاشیه نشینی را نیز از عوامل گسترش آسیب 
های اجتماعی برشمرد و افزود: باید به دور از 
ترس و واهمه به سمت شفاف سازی رفت 
یابی نمود.  که گراین  و مشکالت را ریشه 
آسیب ها حل نشود امنیت  اینده کشور نیز 

کرد:اگر  نشان  خاطر  وی  افتد.  می  خطر  به 
طرح  آینده  سال  خرداد  تا  بتوانند  سازمانها 
های  اجرایی ارایه دهند از اعتبارات برخوردار 

خواهند شد. 

دستگاه های اجرایی از نظر فکری 
باید تقویت شوند

معاون سیاسی امنیتی استاندار نیز در این 
با  اجرایی  های  :دستگاه  کرد  عنوان  جلسه  
از  دانشگاهها  بازوی علمی  از  کمک گرفتن 
خواستار  حسینی  شوند.  تقویت  فکری  نظر 
موضوع  به  نهاد  مردم  های  سازمان  ورود 
باید  افزود:  و  نیز شد  اجتماعی   اسیب های 

جامعه روی این موضوع مهم حساس شود. 

آسیب های اجتماعی   
از حد طبیعی گذشته است

دکتر اصغری از اساتید دانشگاه نیز در این 
جلسه با معرفی ویژگی های آسیب اجتماعی 
از این سخن گفت که آسیب های اجتماعی 
در جامعه ما از حد طبیعی گذشته است. وی 
با بیان اینکه زیاد شدن آسیب اجتماعی باعث 
شکسته شدن قبح آن می شود افزود: حتی 
مسایل  بر  توانند  می  اجتماعی  های  آسیب 
سیاسی و امنیتی نیز اثر گذار باشند. وی بر 

نیز  اجتماعی  مسایل  با  برخورد  نوع  اصالح 
تاکید کرد و گفت: بهتر است در سیاست کلی 
کشور به آسیب های اجتماعی ورود پیدا کند. 

لزوم شناخت محیط های 
جرم خیز استان

از وضع  آماری  ارایه  با  استاد دانشگاه  این 
بین  ایران خاطر نشان کرد: فاصله  جمعیتی 
بروز  باعث  اجتماعی  بلوغ  و  جنسی  بلوغ 
ایجاد  که  است.  شده  ها  آسیب  از  بسیاری 
اشتغال و ترویج ازدواج آسان می تواند یکی از 
راهکارهای این مهم باشد. اصغری بر شناخت 
افزود:  و  تاکید  نیز  خیز   جرم  های  محیط 
آسیب  باشد  داشته  ادامه  خشکسالی  هرچه 

های اجتماعی نیز ادامه خواهد داشت. 

10 طالق به ازای 66 ازدواج
 از ابتدای سال

دکتر طالبی از دیگر اساتید دانشگاهی  نیز 
به 5 آسیب اصلی اجنماعی اشاره کرد و گفت: 
می  محسوب  ها  آسیب  این  از  یکی  طالق 
طالق  وضع  از  آمارهایی  ارایه  با  شود.وی 
به  امسال  ابتدای  ماه   ۹ در  گفت:  کشور  در 
ازای هر ۶۶ ازدواج 10 طالق در استان ثبت 
ازدواج   از  پیش  آموزشهای  . وی  است  شده 

را کاری مثبت دانست و گفت: باید آموزشها 
آموزش  به سمت  زوجین  روی  به  تمرکز  از 

کودکان و والدین نیز پیش برود .

نانخوری وکال از طالق
این استاد دانشگاه جزیره ای عمل کردن 
تسلط  و  سیستمی  رویکرد  نبود  ها،  دستگاه 
با  کشور  در  بخشی  ریزی  برنامه  رویکرد 
توجه به عدم تعادل منطقه را از عوامل موفق 
نبودن برنامه های پیشگیری از  آسیب های 
اصلی  متولی  باید  و گفت:  دانست  اجتماعی 
وی  شود.  مشخص  اجتماعی  های  آسیب 
برای  درآمدزا  ای  مقوله  را  طالق  همچنین 
باید آسیب  افزود:  و  برخی وکال عنوان کرد 
شناسی شود که طالق برای چه گروه هایی 
نان دارد و جلوی این نانخوری ها گرفته شود. 
عصمت محمودی مدیرکل امور اجتماعی و 
فرهنگی استانداری نیز بر ایجاد موج اطالع 
اجتماعی  های  آسیب  خصوص  در  رسانی 
این  با  باید  نیز  مردم  گفت:  و  کرد  تاکید 
موج همراه شوند. وی با اشاره به تخصیص 
اعتبارات الزم به ۹ دستگاه اجرایی در زمینه 
آسیب های اجتماعی بر اطالع رسانی فراگیر 

برنامه های انجام گرفته تاکید کرد.
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در جلسه شورای شهر بیرجند عنوان شد

 انتقاد به انحصار بازار تره بار
حسینی- صبح دیروز جلسه شورای شهر 
بیرجند با حضور عباسی مدیر عامل سازمان 
از  پیش  نطق  و  شهرداری  بار  تره  و  میوه 
و  میوه  تعرفه  افزایش  علت  بررسی  دستور 
یزدان  جلسه  ابتدای  در  شد.  برگزار  بار  تره 
شناس یکی از اعضای شورا با بیان این که 
سرمازدگی میوه ها و افزایش نرخ ارز بی تاثیر 
در افزایش تعرفه قیمت ها نبوده عنوان کرد: 
مربوطه  سازمان  فقط  که  گفت  توان  نمی 
دهد.  تغییر می  را  ها  قیمت  دلخواه خود  به 
از معترضان  حسنی صفت دیگر عضو شورا 
به  بود.  قیمت  افزایش  روند  این  به  اصلی 
ها  شنیده  و  ها  بررسی  براساس  وی  گفته 
دلیل این موضوع این است که میدان تره بار 
شهر در انحصار 20 نفر است و هر طور که 
می خواهند میوه را وارد، توزیع و یا با افزایش 

قیمت عرضه می کنند.

حق ماموریت گرفتید
 ولی کاری نکردید

این  دیگر  بند  به  اشاره  با  صفت  حسنی 
بازارهای  توسعه  و  ایجاد  بر  مبنی  اساسنامه 
مردم  داد:  ادامه  آسان  دسترسی  برای  روز 
باشند  بازارها  چهارشنبه  منتظر  فقط  نباید 
نیاز خود را  تا در ترافیک باال مصارف مورد 
خریداری کنند. وی بر احداث نشدن سردخانه 
ای که در سال ۹2 مصوبه گرفته بود تاکید 
کرد و افزود: این سازمان باید میوه را در زمان 
ارزانی بخرد، در سردخانه دپو کند تا هنگام 
افزایش قیمت به بازار تزریق کند اما شما با 
گرفتن حق ماموریت به شهرهای دماوند، البرز 
و شیراز سفر کردید علت اینکه میوه نخریدید 
را بگویید. حسنی صفت به وضع اسف بار بازار 

میوه غفاری که هنگام باران نه برق داشته و 
نه از نظر بهداشتی مناسب بوده اشاره کرد و 
و  داشتید  خبر  این موضوع  از  اگر  داد:  ادامه 

کاری نکردید نشانه ناتوانی شما است.

انحصاری بودن بازار میوه
 را با حضور جوانان خنثی کرده ایم

عباسی مدیر عامل سازمان میوه و تره بار 
در پاسخ به این مطلب با اشاره به کارهایی 
در  کرد:  اضافه  است  داده  انجام  تاکنون  که 
روزبازارها و بازارهای شهرداری برای بیش از 
700 نفر اشتغال ایجاد کردیم. وی از عرضه 
بیش از 500 تن انواع میوه و تره بار هر هفته 
در بازارها خبر داد و افزود: با وجود تمام سنگ 
اندازی ها، هم مردم و هم عرضه کنندگان 
کرد  تایید  عباسی  اند.  بوده  راضی  بازارها  از 
که مدتی بازار میوه در انحصار افرادی خاص 
بوده است اما اضافه کرد: با حضور جوانانی که 
وارد میادین میوه و تره بار کرده ایم سعی شد 
این موضوع خنثی شود. به گفته وی بخش 
در  گذاری  سرمایه  برای  اعتماد  خصوصی 
شهرداری را ندارد زیرا که نمی داند چه زمانی 
همت  با  اما  گشت،  خواهد  باز  اش  سرمایه 
سازمان، بیش از 30 غرفه با مشارکت بخش 
خصوصی در نقاط کم برخوردارتر شهر احداث 
شده است. مدیر عامل سازمان میوه و تره بار 
به احداث 38 غرفه در بازار غفاری اشاره کرد 
این  در  شهر  قوی  های  کشتارگاه  افزود:  و 
پردازند  می  رقابت  به  هم  کنار  در  منطقه 
عباسی از راه اندازی 38 غرفه دیگر نیز تا 3 
ماه آینده خبر داد و عنوان کرد: 15 غرفه نیز 
در حاشیه میدان میوه و تره بار ساخته شده 
این  وارد  اول که  روز  تاکید کرد:  است. وی 

بود  سازمان شدم درآمد 500 میلیون تومان 
ولی االن به 1 میلیارد تومان رسیده است.

گیر دادن
 به تعداد درهای چهارشنبه بازار

مدیر عامل سازمان میوه و تره بار با بیان 
هیئت  از  مصوبه  یک  گرفتن  برای  که  این 
مدیره باید بجنگیم تاکید کرد: زمانیکه وسعت 
پایشان  جلوی  تا  تنها  مافوق  مسئوالن  دید 
اضافه  عباسی  کرد.   کاری  توان  نمی  است 
کرد: این سنگ اندازی به حدی است که به 
تعداد درهای چهارشنبه بازار هم گیر دادند و 
گفتند چرا 5 در؟! وی با اشاره به اینکه دو سال 
شهرداری  بودجه  در  سردخانه  احداث  است 
درآمد  کاهش  دلیل  به  ولی  گرفته  قرار 
شهرداری پایان نیافته است ادامه داد: پیمانکار 
پس از انجام فوندانسیون اعالم خاتمه پیمان 
کار  ادامه  برای  پول  زیرا که شهرداری  کرد 

نداشت که بدهد.

به نظر می رسد اعضای هیئت مدیره 
توانایی انجام کار را ندارند

مدیح شهردار بیرجند در این لحظه تاکید 
کرد: انتظار داریم خود سازمان ها درآمد کسب 
کنند و اگر قرار باشد باز هم شهرداری کمک 
آنان  اندازی  راه  به  نیازی  دیگر چه  کند که 
درآمدی  به  توجه  با  کرد:  اضافه  وی  است. 
که فعال داریم ابتدا حقوق کارگران و پرسنل 
شهرداری را پرداخت کرده ایم که این با تاکید 
خود اعضای شورا نیز بوده است.حسنی صفت 
با انتقاد از عملکرد هیئت مدیره عنوان کرد 
که طی تحقیقات بنده، در 23 جلسه هیئت 
مدیره موضوعاتی مانند این که به چه کسی 

غرفه داده شود؟ پاداش چه کسی افزایش یابد 
و یا این که برای چه کسانی لباس ورزشی 
بی  بسیار  که  شده  مطرح  شود  خریداری 
نظر  به  این که  بیان  با  اهمیت هستند. وی 
توانایی  شما  مدیره  هیئت  اعضای  رسد  می 
انجام کار را ندارند عنوان کرد: خانزاد رئیس 
هیئت مدیره در 7 سازمان دیگر نیز در هیئت 
مدیره حضور دارد و مشخص است نمی تواند 
کار را به درستی انجام دهد.شهردار در پاسخ 
به حسنی صفت بیان کرد: طبق اساسنامهئ 
خدمات شهری  معاون  شورا  در  شده  مطرح 
انتخاب  مدیره  هیئت  رئیس  عنوان  به  را 
عنوان  زمان  همان  که  حالی  در  نمودید، 
کردم این فرد به دلیل حضور در 7 سازمان 
گیرد. عهده  بر  را  ریاست  تواند  نمی   دیگر 

باید اعالم می کردید
 تا هیئت مدیره را تغییر دهم

به  کرد:  بیان  خود  از  دفاع  برای  عباسی 
داشتیم  میوه  خرید  قصد  رفتیم  که  دماوند 
بود  آنجا  1800در  قیمت  با  سیب  حتی  که 
با هیئت مدیره مطرح کردیم  را  اما موضوع 
با  شهردار  بکنم؟  چه  من  نکردند  تصویب 
شنیدن این موضوع با عصبانیت عنوان کرد 
توپ را در میدان دیگران نیاندازید، من باید 
االن از مخالفت هیئت مدیره خبر دار شوم! 
وی ادامه داد: باید همانجا اعالم می کردید تا 
تغییری در هیئت مدیره ایجاد کنم.  شهردار 
با بیان اینکه از این پس طرح های ُخرد مانند 
تمام  داد:  دستور  ندهید  انجام  غرفه  احداث 
انرژی و بودجه خود را برای احداث سردخانه 
از  دفاع  در  شورا  دیگر  بگذارید. صباغ عضو 
عباسی به رضایت مندی مردم از غرفه های 

کوچک در شمال شهر و سایت اداری اشاره 
کرد و افزود: درباره خدمات این فرد این گونه 

سخن نگویید.

ابتدا به جیب شهرداری نگاه کنید
بعد بودجه تصویب کنید

بهترین عضو دیگر شورای شهر نیز با بیان 
اینکه باید ابتدا به جیب شهرداری نگاه کرده 
و بعد بودجه برای پروژه ها را تصویب کنید 
ریزی  بودجه  فصل  اکنون  کرد:  خاطرنشان 
و  بین شورا  میثاقی  که  باشد  شهرداری می 
تغییر  به  اشاره  با  شهردار  است.  شهرداری 
برای  کرد:  عنوان  ها  پروژه  های  اولویت 
بار  تره  و  میوه  سازمان  ساختمان  تاسیس 
را  ساختمان  وضع  این  با  که  داشتیم  برنامه 
نمی سازیم به جای آن سردخانه در اولویت 
قرار می دهیم.عباسی در پایان از برنامه هایی 
مانند روزبازار خودرو ، بازار پرندگان و شیالت 
سخن گفت که هنوز به تصویب شورای شهر 

نرسیده است.
شورا،  اعضای  متعدد  های  بحث  حین  در 
زنگویی رئیس شورای شهر با معاون خدمات 
نتیجه  و  گرفت  تماس  شهرداری  شهری 
کرد:  اعالم  گونه  این  را  وی  های  صحبت 
خانزاد با رد سخنان عباسی بیان کرده است” 
ما نگفته ایم که میوه نگیرید اعالم کردیم بر 

اساس معامالت شهری خریداری کنید.”
گفتنی است این موضوع از ساعت 10صبح 
در شورای شهر تا قبل اذان ظهر ادامه داشت 
حضور  با  ای  جلسه  مقررشد  نهایت  در  که 
عامل سازمان  مدیر  و  مدیره  اعضای هیئت 
میوه و تره بار شهر داری بیرجند برگزار شود.
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موج  سالمندی ایران تا 30سال آینده

خراسان جنوبی رتبه چهارم جمعیت سالمندی کشور 
مالیی- صبح دیروز به مناسبت پنجمین 
همایش کشوری پژوهش در توسعه سالمت 
با محوریت سالمت سالمندان نشست خبری 
برگزار  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 
همایش  دبیرعلمی  زاده  ابراهیم  شد.آزاده 
کشوری پژوهش در توسعه سالمت ، عنوان 
با  این همایش   ساله  از سال ۹0هر  کرد:  
محوریت های : قلب و عروق ، سبک زندگی 
موضوع  با  امسال  و  نوین  های  مراقبت   ،
سالمندان برگزار می شود. وی با بیان اینکه 
سن ۶5 سال به باال را سالمندی اعالم می 
از  کرد:10درصد  بیان  زاده  ،.ابراهیم  کنند 
ایران سالمند هستند که گیالن در  جمعیت 
بلوچستان  و  سیستان  و  بیشترین  اول  رتبه 
دارا  را  کشور  سالمندی  جمعیت  کمترین 

هستند. دبیرعلمی همایش کشوری پژوهش 
جمعیت  به  اشاره  با  سالمت  توسعه  در 
خاطرنشان  جنوبی  خراسان  در  سالمندی 
که  دارد  قرار  چهارم  رتبه  در  استان  کرد: 
اکنون باید برای متولدین دهه ۶0 و 70باید 
این  در  و  کنیم  پیشگیری  و  ریزی  برنامه 
سالمندی  عوارض  و  ها  بیماری  همایش 
گیرد.وی  می  قرار  پژوهشگران  بحث  مورد 
تاکید کرد در 30سال آینده  جمعیت با موج 

سالمندی در ایران همراه خواهد بود ، 

پذیرش 170مقاله 
همایش  دبیرعلمی  همکار  مودی  میترا 
پژوهش در توسعه سالمت نیز در این جلسه 
امسال  30آذر  تا  کرد:پژوهشگران  عنوان 

کنند  ارسال  را  خود  مقاالت  داشتند  مهلت 
دبیرخانه  به  سایت  طرق  از  2۶7مقاله  که 

به  10۶مقاله  اینکه  بیان  با  شد.وی  ارسال 
رعایت  و  الزم  معیارهای  نداشتن  علت  
نکردن موضوعات مشخص شده رد شده اند 
با نظر هیئت علمی و داوران ، مقرر  افزود: 

شد 125مقاله از طریق پوستر و 45مقاله به 
صورت سخنرانی در همایش ارائه شود.

دانشگاه علوم پزشکی عضو شبکه 
تحقیقات قلب و عروق کشور

طوبی کاظمی نایب رئیس همایش کشوری 
پژوهش در توسعه سالمت نیز در این جلسه 

علوم  دانشگاه  در  دانشجو  کرد:3هزار  عنوان 
برای  و  کنند  می  تحصیل  بیرجند  پزشکی 
اولین بار دکترای تخصصی پژوهشی در استان 
افزود: دانشگاه  شروع به کار کرده است وی 
علوم پزشکی با ارائه پژوهشها در عرصه ملی و 
بین المللی توانست عضو شبکه تحقیقات قلب 
رایگان  طرح  از  شود.کاظمی  کشور  عروق  و 
در  هپاتیت  بیماران  از  حمایت  و  پیشگیری 
دهستان اسفندیار طبس خبر داد و عنوان کرد: 
خوشبختانه نتایج خوبی از این طرح به دست 
آمده است که به زودی اعالم خواهد شد.وی 
توسعه  در  پژوهش  کشوری  همایش  افزود: 
سالمت با محوریت سالمت سالمندان از 3تا 
5اسفند امسال در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
با حضور 25میهمان کشوری برگزار می شود.
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 رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
َطلَُب الِعلِم َفریَضٌة َعلی ُکلِّ ُمسلٍِم، ااَل اِنَّ اهللَ یُِحبُّ بُغاةَ الِعلِم

طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.
)اصول کافی ج 1 /باب دوم/ص 35(

تقوی: گزینه اجماعی جبهه مردمی 
نیروهای انقالب باشم، کاندیدا می شوم

مبارز  روحانیت  جامعه  مرکزی  شورای  قائم مقام 
روی  انقالب  نیروهای  مردمی  جبهه  اگر  گفت: 
انتخابات  در  کاندیدا  عنوان  به  کنند،  اجماع  بنده 
سیدرضا  حجت االسالم  داشت.  خواهم  حضور 
برای  بنده  از  که  داشتم  مراجعینی  گفت:  تقوی  
کاندیداتوری در انتخابات 96 دعوت کرده اند، البته 

شخصاً تمایل به پذیریش این دعوت ندارم.

» بقایی«  اعالم کاندیداتوری کرد

معاون اجرایی رئیس جمهور سابق طی اطالعیه ای 
اعالم  را   96 انتخابات  در  خود  کاندیداتوری 
مورد  در  اطالعیه ای  در  بقایی  حمیدرضا  کرد. 
انتخابات 96  آورده است :  کاندیداتوری خود در 
را که کاماًل مستقل  نامزدی  این اعالم  اینجانب 
از اشخاص، گروه ها، احزاب و جناح های سیاسی 
عزیز  کشور  برای  سربازی  اعالم  صرفاً  است، 
و  دانسته  ایران  شریف  ملّت  به  خدمتگزاری  و 
که  است  آن  حقیر  دریافت  می کنم.  افتخار  بدان 
همبستگی ملی و انسجام اجتماعی، در چارچوب 
قانون اساسی و ارزش های الهی انسانی در مقیاس 
ملّی و بین المللی و از جمله مّهمترین آنها آزادی، 
به  نیل  و  کشور  سریع  رشد  عدالت،  و  عشق 
جایگاه های رفیع تعالی، پیشرفت و رفاه در دسترس 
خواهد بود. اینجانب دیدگاه ها و برنامه های خود را 
مردم  استحضار  به  قانونی  و  آتی  در فرصت های 

عزیزم خواهم رساند.

برائت زیبا کالم از حرمت  شکنان عاشورا
 

ای  مصاحبه  در  زیباکالم  صادق  نوشت:  کیهان 
گفت:  انقالب  معظم  رهبر  اخیر  سخنان  درباره 
بوده،  انقالب  آنچه مقصود رهبر معظم  »معتقدم 
این است که ایشان انتظار دارند مسایل اتفاقات 88 
روشن تر شود. مواضع گروه های منتقد و معترض 
چه  که  کنند  مشخص  معترضان  شود.  مشخص 
و   88 عاشورای  روز  رفتارهای  برخی  به  نگاهی 
دارند.  اعتراضات  در جریان  آن  به  اتفاقاتی شبیه 
اصالح طلبان  دارند  انتظار  ایشان  نظر می رسد  به 
ساختارشکن  اتفاقات  با  را  خود  مرز  معترضان  و 
روشن کنند.« او اظهار کرد: »من یقین دارم هیچ 
اصالح طلب و منتقدی برخی اتفاقات روز عاشورای 
سال 88 و پیش از آن را تأیید نمی کند. شاید اصاًل 
عده ای عامدانه برای گسترش اختالفات و شکاف 
در آن زمان دست به این اقدامات زده باشند. تا دو 
رویارویی سوق  به سمت  بیشتر  را  درگیر  جریان 
دهند.« پس از حرمت شکنی آشوبگران که در میان 
آنها اعضای گروهک تروریستی منافقین و بهائیت 
صدور  با  موسوی  میرحسین  شدند،  دستگیر  هم 
مردمان  را  حرمت شکن  جماعت  این  بیانیه ای، 

بارش برف در مشهد- حرم مطهر امام رضا )علیه السالم(                      عکس: تسنیمعکس روز خداجو توصیف کرد.

کیهانیان: جلیلی نامزد بالفصل 
جبهه پایداری در انتخابات خواهد بود 

حامیان  جمعیت  دبیرکل 
گفت:  اسالمی  انقالب 
مهرداد  جلیلی،  سعید 
و  فتاح  پرویز  بذرپاش، 
شانسی  رضایی  محسن 

برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آتی 
ندارند و رقیب اصلی روحانی فردی از نزدیکان 
احمد  نامزدی  کیهانیان  است.  نژاد  احمدی 
دانست  منتفی  نیز  را  باهنر  محمدرضا  و  توکلی 
و تصریح کرد: توکلی که به صراحت گفته نمی 
توجه  با  کنم  عرض  باید  باهنر  درباره  اما  آید. 
ایشان درباره دولت  اخیر  به موضع گیری های 
دارای  وی  آینده  دولت  در  احتماال  روحانی، 
پست و مقام خواهد شد. عضو شورای راهبردی 
حامیان  جبهه  های  تشکل  و  احزاب  شورای  و 
والیت اظهار داشت: جلیلی نامزد بالفصل جبهه 
نیز مشغول  ها  استان  در  و  بود  پایداری خواهد 
نهایی  نامزد  درباره  وی  هستند.  ایشان  تبلیغ 
اصولگرایان نیز گفت: یکی از نزدیکان احمدی 
نژاد هم احتماال نامزد خواهد شد.  وی در همین 
ارتباط ادامه داد: با بررسی سه فضای محلی - 
این  المللی می توان به  ملی، منطقه ای و بین 
نژاد  از تیم احمدی  تنها فردی  نتیجه رسید که 

قادر به رقابت جدی با روحانی است.

پیش بینی نشریه آمریکایی
 درباره رئیس جمهور بعدی ایران

رئیس  تهاجمی  رویکرد  آمریکایی  نشریه  یک 
روحانی  حسن  ضرر  به  را  آمریکا  جدید  جمهور 
ارزیابی کرد که با وعده بهبود روابط ایران و غرب 
در دور نخست ریاست جمهوری پیروز شد. این 
ها  تنش  به  زدن  دامن  نوشت:  آمریکایی  نشریه 
توسط ترامپ، کار حسن روحانی برای پیروزی در 
انتخابات را مشکل کرده است. ترامپ پیش بینی 
با شرایط موجود، رئیس جمهور بعدی  کرده که 

ایران یک اصولگرا خواهد بود.

منتجب نیا: بهتر از روحانی سراغ نداریم

قائم مقام دبیرکل اعتماد ملی با بیان اینکه عالوه 
بر حمایت از دولت، در جایی که الزم باشد، صریحًا 
انتقاد می کنیم، گفت: در مورد انتخابات 96 بارها 
گفته ایم که به کسی چک سفید امضا نمی دهیم 
کنیم،  می  نگاه  هم  چه  هر  دیگر  سوی  از  اما 
در شرایط موجود  روحانی  آقای  از  بهتر  شخصی 
به  ای  تأکید کرد: عده  نیا  منتجب  نداریم.  سراغ 
اشتباه بحث رد صالحیت را در مورد برخی چهره 
های خدمتگزار و با سابقه برای انتخابات سال 96 
پیش می کشند این در حالیست آن هایی که در 
انتخابات گذشته مرحوم هاشمی را به بهانه های 
مختلف رد صالحیت کردند، باید در مقابل تاریخ 

جوابگو باشند.

روایت وزیر سابق ارشاد از برنامه مخالفان دولت در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ 

وزیر سابق ارشاد در جمع اعضای شورای سیاستگذاری کانون فرهنگیان حزب اعتدال و توسعه به بیان »3 برنامه مخالفان دولت برای از صحنه خارج 
کردن روحانی«پرداخت. به گزارش ایسنا، علی جنتی در خصوص سیاست اول گفت: مخالفان دولت ابتدا سیاست خسته کردن روحانی و دولت و 
منصرف کردن او از حضور در عرصه انتخابات را در پیش گرفتند و رسانه های وابسته به آنان هم برای تحقق این سیاست در طول این مدت حتی 
یک تیتر مثبت درباره عملکردهای دولت منتشر نکردند. وی در عین حال افزود: سیاست خسته کردن روحانی و به انصراف رساندن او از حضور در 
انتخابات شکست خورده و روحانی در انتخابات آتی ریاست جمهوری شرکت می کند. عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه درباره سیاست و 
برنامه دوم مخالفان دولت گفت : سیاست دوم مخالفان دولت تک دوره ای شدن روحانی و دمیدن در این فکر از طریق رسانه هاست، آنها همزمان تالش کردند با تاثیر 
گذاری بر برخی شخصیت ها و نهادها بر طبل زاویه دار بودن رئیس جمهور با رهبری بکوبند که با حمایت های رهبری در برهه های مختلف از کلیت برنامه ها و اقدامات 
دولت این سیاست تخریبی هم به شکست انجامید. وزیر سابق ارشاد تصریح کرد: این روزها مخالفان دولت و روحانی سیاست کاهش آرا و یا رای نیاوردن روحانی را در 
دستور کار قرار داده اند و مذبوحانه دنبال این پروژه هستند، بنابراین ما هم باید تالش کنیم با اعتماد آفرینی و معرفی کارهای دولت ، رئیس جمهوری که تجربه های 

ارزشمندی به دست آورده است با رای باال مجدد انتخاب شده و این سیاست مخالفان عقالنیت و اعتدال هم به شکست بینجامد.

محمدی گلپایگانی: مطرح کنندگان آشتی ملی راهی جز عذر خواهی ندارند
حجت االسالم محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری در گفت و گو با سایت خبری ثامن در رابطه با طرح موضوع آشتی ملی 
از طرف برخی افراد گفت: سخنان حضرت آقا بیان کننده همه چیز درباره این موضوع بود که فرموده بودند کدام آشتی ملی؟ مردم همه 
با هم خوب هستند و مشکلی با هم ندارند. محمدی گلپایگانی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری اظهار داشت: ایشان فرمودند افرادی 
که با لودگی خواستند به عاشورا اهانت کنند جایی برای آشتی باقی نگذاشته اند. اگر می خواهند مردم آنها را ببخشند باید اظهار پشیمانی 

کنند و از مردم عذرخواهی کنند، چون غیر از این راهی ندارند. وی بیان داشت: یک عده ای در فتنه کارهایی انجام دادند که قطره ای در مقابل اقیانوس ملت بودند.

نماینده مردم زیرکوه و قاین در مجلس 
باید  دشمنان  گفت:  اسالمی  شورای 
ملی  آشتی  کرده  بزک  شعار  با  بدانند 
برسند،  خود  شوم  اهداف  به  نمی  توانند 

زیرا مردم ایران با بصیرت هستند.
افرادی  داشت:  اظهار  فالحتی  فرهاد 
رحلت  از  بعد  گذشته  روز  چند  طی  که 
را  ملی  آشتی  مسأله  رفسنجانی  آیت ا... 
بخشیدن  جان  جز  نیتی  کردند،  مطرح 
به فتنه گران و اصحاب فتنه 88 و زنده 
از  گناه زدایی  و  آنها  یاد  و  نام  کردن 
پرونده این افراد ندارند. وی تصریح کرد: 
حضور پشت پرده دشمن در این افکار با 
آوردن نام افرادی که در جریان فتنه 88 
خون به دل ملت و رهبر انقالب کردند و 
باعث صدمات زیادی چه از لحاظ مادی 
شدند  جامعه  به  معنوی  لحاظ  از  چه  و 
وارد  ملی  آشتی  نام  با  در حال حاضر  و 

نماینده  می شود.  دیده  شده اند،  عرصه 
مردم زیرکوه و قاین در مجلس شورای 
مقام معظم رهبری  یادآور شد:  اسالمی 

این  برابر  در  خود  بیانات  در  شفافیت  با 
قهر  یکدیگر  با  مردم  فرمودند  موضوع 
بیان  با  دارند. فالحتی  و وحدت  نیستند 
در  ایران  ملت  انسجام  و  اتحاد  اینکه 
شد،  داده  نشان  بهمن   22 راهپیمایی 

مردم  برای  موضوع  این  شفافیت  گفت: 
حاضر  حال  در  دشمن  که  بوده  روشن 
گران،  فتنه  از  دفاع  اصطالح  جای  به 
اصطالح آشتی ملی را مطرح کرده است. 
معظم  مقام  فرمایش  به  اشاره  با  وی 
و  نظام  آغوش  اینکه  بر  مبنی  رهبری 
هر  به  که  افرادی  تمام  برای  انقالب 
دلیلی راه را غلط رفته اند و می خواهند باز 
گردند باز است، یادآور شد: ولی متأسفانه 
هنوز افرادی هستند که مسیر را درست 
پیدا  بیشتری  زاویه  و  نکرده اند  انتخاب 
قاین  و  زیرکوه  مردم  نماینده  کرده اند. 
در مجلس شورای اسالمی گفت: مردم 
و  دارند  که  مشکالتی  تمام  علی رغم 
بسیاری از آنها از دو حالت خارج نیست 
یا با بی تدبیری برخی از مسئوالن ایجاد 
ظالمانه  تحریم های  سبب  به  یا  و  شده 
دشمنان است، در کنار یکدیگر با اتحاد، 

می کنند  زندگی  ملی  عزت  با  و  وحدت 
دلبسته اند.  خود  انقالب  و  نظام  به  و 
معظم  مقام  اینکه  بیان  با  فالحتی 
آنچه  فرمودند  خود  بیانات  در  رهبری 
کشور  از  دفاع  به  مردم  می شود  سبب 
نداشتن  کنند  اقدام  خود  آرمان های  و 
کرد:  تصریح  نیست،  جامعه  در  مشکل 
با  که  کسانی  با  مردم  می رسد  نظر  به 
اصل  به  نسبت  و  داشته  زاویه  انقالب 
مانند  باشند  داشته  گیری  موضع  نظام 
انقالب  اصل  با  فتنه 88  در  افرادی که 
سر  رکیک  شعارهای  و  داشتند  مشکل 
دادند از هر طیفی و در هر جایگاهی که 
ادامه  دارند. وی  تنفر  باشند،  قرار داشته 
داد: مردم خط خود را از خط افرادی که 
با ماهیت جامعه اسالمی، مبارزه با فساد، 
جلوگیری از راندخواری و شعار استقالل 

و آزادی مشکل دارند جدا می سازند.

نماینده قاین و زیرکوه : آشتی ملی به دنبال بازگشت فتنه گران است

شماره ردیف
قطعه

مساحتنوع کاربری
)مترمربع(

قیمت پایه هر 
متر مربع)ریال

قیمت پایه کل 
هر قطعه )ریال(

5 % سپرده هر         
قطعه )ریال(

آدرس ملک

نبش خیابان 604.234.000254.040.00013.000.000تجاری 11
جانبازان 
و شهید 
گورکانی 
و حاشیه 
میدان 13 

آبان )مجتمع 
تجاری ثامن(

604.034.000242.040.00012.500.000تجاری 22

604.000.000240.000.00012.000.000تجاری 33

604.000.000240.000.00012.000.000تجاری 44

604.100.000246.000.00012.500.000تجاری 55

604.134.000248.040.00012.500.000تجاری 66

603.934.000236.040.00012.000.000تجاری 77

603.934.000236.040.00012.000.000تجاری 88

603.934.000236.040.00012.000.000تجاری 99

714.284.000304.164.00015.500.000تجاری 1042

714.100.000291.100.00015.000.000تجاری 1143

585.367.000311.386.00016.000.000تجاری 1246

75.55.134.000387.617.00019.500.000تجاری 1347

77.75.500.000427.350.00021.500.000تجاری 1448

84.215.500.000463.155.00023.500.000تجاری 1549

765.267.000400.292.00020.500.000تجاری 1650

874.400.000382.800.00019.500.000تجاری 1751

834.434.000368.022.00018.500.000تجاری 1852

724.467.000321.624.00016.500.000تجاری 1953

744.300.000318.200.00016.000.000تجاری 2056

714.300.0000.000305.3015.500.000تجاری 2157

644.300.000275.200.00014.000.000تجاری 2258

604.167.000250.020.00013.000.000تجاری 2360

604.167.000250.020.00013.000.000تجاری 2461

604.267.000256.020.00013.000.000تجاری 2562

آگهی مزایده فروش اراضی تجاری 

مرحله اول )اصالحیه(

نامه  آیین  رعایت  با  دارد  نظر  در  شهرداری سربیشه 
بند یک  استناد  به  و  شهرداری ها مصوب 46/4/12 
شورای   95/10/08 مورخ   4/95/496 شماره  مصوبه 
 25 تعداد  فروش  به  نسبت  سربیشه  شهر  اسالمی 
قطعه از اراضی متعلق به خود با کاربری تجاری واقع 
در خیابان جانبازان و شهید گورکانی)مجتمع تجاری 
ثامن( به شرح مندرج در جدول به منظور تامین  منابع 
صورت  به  کتبی  مزایده  طریق  از  را  نیاز  مورد  مالی 
نقد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود 
فرم شرکت  اخذ  نیز  و  بیشتر  اطالعات  جهت کسب 
در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 
مورخ 95/12/18 به واحد حسابداری شهرداری واقع 
در میدان طالقانی مراجعه فرمایند. ضمناً شهرداری در 
رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط 
گردیده  لحاظ  مربوطه  درفرم  مزایده  فرم  در  شرکت 
های  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت   است. 
فرمایند.  حاصل  تماس   32664437 -  32662508

شهرداری سربیشه
ارزش  بر  مالیات  پیشنهادی %9  قیمت های  به 

افزوده اعمال خواهد گردید. ضمناً ساخت طبق 

ضوابط اعالم شده توسط شهرداری خواهد بود.










