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حسن روحانی:
ارزش انتخابات به انتخاب آزادانه و آگاهانه است

 من حامی آزادترین شیوه ها هستم

ابراهیم رئیسی :
نگاه ما به همه ظرفیت های کشور است

 نه یک جناح و جریان خاص سیاسی

وزیر بهداشت :
مردم از  فرصت انتخابات درست

استفاده کنند و فریب تبلیغات را نخورند

قالیباف : 
مشکالت اقتصاد با روش های قجری

 و پشت میز نشستن برطرف نمی شود

 هاشمی طبا : برای مناظره زنده و مرده آمادگی دارم/ میرسلیم : جهانگیری پسر خوبی است/ کلهر رای شورای نگهبان را نپذیرفت /  اولین واکنش تیم احمدی نژاد به رد صالحیت وی /  تصمیم نهایی برای پخش زنده مناظرات شنبه گرفته می شود /  واکنش صادقی به رد صالحیت احمدی نژاد     / صفحه۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

سرمقاله

صفحه 2

نبض شهر 
تندتر می زند
* هرم پور

 اعالم اسامی شش نامزد نهایی مورد تأیید شورای 
نگهبان و همزمانی آن با فعالیت های پیدا و پنهان 
هیجان  و  شور  روستا،  و  شهر  شورای  انتخاباتی 
این رویداد بزرگ را بیشتر کرده است. این شور و 
هیجان تا 29 اردیبهشت، یعنی زمان برگزاری دو 
انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر و 

روستا به اوج خود خواهد رسید.
فعل و انفعالت موجود در فضای سیاسی کشور و 
به تبع آن در استانها و شهرستانها، تقریباً خبر از 
برگزاری انتخاباتی پر شور را می دهد. هر چند با 
مفتوح شدن پرونده مناظرات تلویزیونی)چه زنده و 
غیر زنده( و تعیین تکلیف این موضوع، این تقریب به 
حتم تبدیل خواهد شد. رصد فضای مجازی، شبکه 
 های اجتماعی و رسانه ها، شنیدن صحبت های
مردم و تأملی در شرایط موجود، تقریباً حتمیت و 
برنامه ها و تغییر در  بازنگری در برخی  ضرورت 
رویکردها و تصمیم ها را در حوزه سیاسی آشکارتر می 
نماید و بدین سبب به نظر می رسد مردم در صحنه 
 انتخابات، چه به نامزدهایی با تفکر و برنامه های

فعلی و چه به نامزدهایی  ... ) ادامه در صفحه 2 ( می
قاس

س : 
عک

معاون وزیر  ارشاد با راه اندازي جشنواره تئاتر 
عروسکي شرق کشور در استان موافقت کرد :

باید چند واقعه ملی
برای شناخت استان

رقم بخورد
صفحه ۷

سفر »مارکوپلو« 
و »عالءالدین« به 

خراسان جنوبی
صفحه ۷

اقدام به خودکشی
دختر جوان در پل مرگ 

صفحه ۷

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور 
در نشست تخصصی منطقه ویژه اقتصادی :

بیش از 65 درصد 
صنایع استان غیر فعالند
صفحه ۳

چتر مالیات
برسر فراریان

شناسایی فراریان مالیاتی و واحدهای 
شناخته نشده؛ هدف امسال امور مالیاتی

سرپرست اداره کل امور مالیاتی اصلی ترین برنامه 
امسال خود را واحدیابی و شناسایی مودیان جدید و 
افرادی که تا االن فرار مالیاتی داشته اند عنوان و 
گفت : بررسی پرونده های ) مشروح خبر در صفحه ۳ ( 

پرواز نجومی نرخ پرواز
 قیمت بلیط بیرجند - تهران - مشهد 6۰ درصد افزایش یافت ؛ 

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

32424841  
۰9151639262 - فرجامی

 خانواده های: علیزاده ، یتیمی ، فرزادنیا ، افشون ، صالحی منش ، خزاعی ، پروینی  
کرمانی ، نخعی ، طاهری ، رمضانی ، عباسی و سایر بستگان

 شرکت زیرول جهت تکمیل کادر اداری خود یک نفر خانم 
با روابط عمومی باال و مدرک حسابداری حداقل فوق دیپلم  

استخدام می نماید
تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۳۸۴۸ - ۳۲۲۳۷۴۰۸

توجـه         توجـه 
فروش فوری فروشگاه تخصصی انحصاری 

در )بیرجند( با موقعیت  عالی 
 به دلیل مهاجرت

۰۹۱۱۴۳۹۸۰۱۰

 بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی وخدماتی تا ششم اردیبهشت ماه 
تمدید شد. برای کسب اطالعات بیشتر به شعب تأمین اجتماعی استان و یا سایت www.tamin.ir مراجعه نمایید.

روابط عمومی
 اداره کل تأمین اجتماعی 

خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
دانشگاه صنعتی بیرجند در نظر دارد: انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی 
کلیه ساختمان های آموزشی، دانشجویی، فرهنگی، ورزشی، انبارها، کارگاه ها، آزمایشگاه ها و 
فضای سبز و خدمات سلف سرویس خود را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه واگذار نماید.

نگهداری فضای سبز دانشگاه هفت هکتار 
نظافت و تنظیف فضای مسقف بیست و سه هزار متر مربع

نظافت و تنظیف فضای روباز هفده هکتار
 سپرده شرکت در مناقصه 250.000.000 ریال که باید به حساب شماره 472339443 
به نام حساب سپرده حسن انجام کار هزینه ای به نام دانشگاه صنعتی بیرجند نزد بانک 
تجارت شعبه مرکزی بیرجند واریز و یا به صورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه 

بانکی طبق نمونه عمل بانک ها تهیه و تسلیم شود.
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 96/2/2 تا پایان وقت اداری 96/2/4

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

قیمت اسناد مناقصه 300 هزار ریال است که باید به شماره حساب 21775۸21۸9009 
)رابط تمرکز وجوه درآمد اختصاص( نزد بانک ملی واریز و فیش آن به دبیرخانه )سرکار 
خانم جلودار( تحویل گردد. ضمناً آگهی و اسناد مناقصـه در سایت دانشگــاه به آدرس

 www.birjandut.ac.ir و همچنین در سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس 
http:iets.mporg.ir موجود می باشد.

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا پایان وقت اداری مورخ 96/2/17 می باشد.
 تاریخ برگزاری مناقصه: ساعت 11 صبح مورخ  96/2/1۸ در محل دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه

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

دانشگاه صنعتی بیرجند 

خانواده محترم زنگویی وخانواده های وابسته
با نهایت تاسف درگذشت دوست و همکار عزیزم شادروان 

غالمحسین زنگویی 
را حضور شما تسلیت عرض نموده ، ضمن طلب غفران الهی برای آن 
روانشاد و صبر برای بازماندگان محترم از همه شهروندان عزیز دعوت 

می نمایم در جلسه سوم آن زنده یاد که  فردا یکشنبه 96/2/3 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر
 در محل هیئت حسینی  )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، شرکت فرمایند 

و یاد و خاطره روی گشاده و خدمات صادقانه اش را به مردم، گرامی داریم.
دکتر مجیدرضا لطیفی

را به ملت مجاهدپرور، فرماندهان و کارکنان این نهاد و خانواده گرامي شان تبریک گفته 
و از خداوند تبارک و تعالی دوام توفیق ایشان را در صیانت از دستاوردهای 

انقالب اسالمی و پاسداری از حریم نظام مقدس جمهوری اسالمی تحت عنایات 
حضرت ولی عصر)عج( و نایب آن حضرت، مقام معظم رهبری)مدظله العالی( خواستاریم.

فرا رسیدن ، دوم اردیبهشت ماه

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

روز تاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی

روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی
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تجهیز برخی روستاها به دستگاه های خودپرداز

ایسنا- در راستای تحقق دولت الکترونیکی در کشور، برخی روستاها طبق قرارداد منعقد شده با پست بانک ایران، به دستگاه های خودپرداز 
)ATM( مجهز می شوند. به گفته مدیران وزارت ارتباطات، شفافیت در پرداخت ها به عنوان یکی از موارد مهم در وزارت ارتباطات در اولویت 
قرار داشته و در همین راستا طبق قرارداد منعقد شده با پست بانک ایران، برخی روستاها به دستگاه های خودپرداز )ATM( مجهز می شوند.

افزایش قیمت برنج در بازار

و  سوپرمارکت داران  اتحادیه  رئیس  ایسنا- 
مواد پروتئینی از افزایش قیمت برنج خبر داد 
این  برای  نتوان قیمت دقیقی  و گفت: شاید 
روزهای برنج در بازار اعالم کرد، چرا که ممکن 
است برخی واحدها همچنان برنج قدیمی خود 
را به فروش برسانند که برای آن در نهایت قیمتی 
در حدود ۱۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته می شود.

قیمت طالی سیاه در بازارهای جهانی
 8 سنت افزایش یافت 

میزان- قیمت نفت روز جمعه افزایش یافت، 
اما تردیدها در این باره که توافق کاهش تولید 
برگرداند  بازار  به  را  توازن  مجددا  تواند  می 
آستانه  در  ها  قیمت  تا  شد  موجب  نه  یا 
ماه  یک  طی  در  هفتگی  کاهش  بزرگترین 
اخیر قرار گیرد. قیمت هر بشکه نفت برنت 
روز گذشته با 8 سنت افزایش به 5۳ دالر و 
7 سنت رسید، اما در مسیر کاهش هفتگی 5 
از  کاهش  بیشترین  که  گرفت  قرار  درصدی 

هفته منتهی به ۱۰ مارس تاکنون بود. 

رشد 39 درصدی تولید خودرو در کشور

ایرنا- آمار ۱۱ ماهه صنعت خودرو نشان می دهد 
تولید این محصول در ۱۳95 رشد چشمگیری 
داشته به طوری که تولید خودروهای سواری به 
حدود 8۰۰ هزار دستگاه در این مدت رسیده 
و در مجموع تولید خودرو رشد ۳9.۱ درصدی 
را تجربه کرده است. عملکرد سه شرکت اصلی 
تولید کننده خودرو یعنی ایران خودرو، سایپا و 
پارس خودرو نشان دهنده رشد 42 درصدی 
تولیدات است؛ پیش بینی هر یک از شرکت ها از 
تولید سال 95 بر اساس گزارش های پیش بینی 
درآمد هر سهم بر اساس عملکرد 9 ماهه آنها 
نیز نشان می دهد این شرکت ها در مجموع 
حدود ۳۱ درصد رشد برای تولید خودروهای 

سواری در سال 95 پیش بینی می کنند. 
های  پژوهش  مرکز  برآوردهای  رو  این  از 
در  خودرو  تولیدات  دهد  می  نشان  مجلس 

سال 95 حدود ۳7 درصد رشد داشته است.

سرمقاله

نبض شهر تند تر می زند ...

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( با تفکرات و با برنامه 
از طیف دیگر رأی دهند،  و رویکردهایی متفاوت 
به دنبال بهبود وضع و تغییر شرایط به سوی بهتر 
شدن و بهتر زندگی کردن خواهند بود. در انتخابات 
ریاست جمهوری، همانگونه که مردم به نظر، آراء و 
تصمیم های مسؤوالن احترام  می گذارند، ضرورت 
حفظ حرمت ها و تحقق شعار مردم ساالری دینی  
حکم  می کند که هرکدام از طیف ها و  گروه ها و 
جناح های سیاسی به رأی مردم و تصمیم آنها با هر 
رویکردی کاماًل احترام گذاشته و مطیع آن باشند. 
اما در عرصه ی انتخابات شوراها، حداقل در شهری  
است.  متفاوت  حدودی  تا  شرایط  بیرجند،  چون 
بررسی وضع  انتخابات شورای شهر، خبرهایی که از 
محافل شبانه در شهر می رسد و همچنین اخباری 
که از برخی نشست های انتخاباتی به بیرون درز 
پیدا می کند، بیانگر ائتالف های متعدد با شعارهای 
مختلف و نیز برنامه ریزی برای حضور پرشمار و 
انجام تبلیغات کم سابقه در انتخابات شورای شهر  
از سوی نامزدهای تأیید صالحیت شده است. شکل 
گیری ائتالف ها و تعدد نامزدها، عالوه بر ایجاد شور 
و نشاط بیشتر، بیانگر ورود به عرصه جدیدی از بلوغ 
سیاسی و اجتماعی مردم و نخبگان است، اما تعدد 
این ائتالف ها ، به تفرق و تشتت خواهد انجامید و 
لذا کار انتخاب را برای مردم بسیار سخت تر خواهد 
کرد. تغییر در مدیریت شهری بیرجند، به ویژه با 
نگاهی به ظرفیت ها و توانمندی های  آن و نیم 
نگاهی به مطالبات و انتظارات مردمی، ضروری و 
اجتناب ناپذیر است. متأسفانه و با کمال شرمساری 
باید گفت بخشی از منتخبین و مسؤوالن شهری 
در بیرجند با این توانمندی ها ناآشنا و بخشی نیز 
توان استفاده و بهره گیری از همان ظرفیت های 
محدود برای رفاه و آسایش بیشتر مردم را نداشته 
و ندارند. بیرجند، اکنون   تشنه  لبی را می ماند که 
همه می دانند برای بقاء و زندگی، بایدجرعه ای آب  
بنوشد و آب حیات این فرد تشنه، در دل تصمیم ها 
و انتخابات ها و رأی های هوشمندانه شهروندان، 
ساری و جاریست. شهروندانی که خسته از شعارهای 
بی عمل، گالیه مند از برخی منفعت طلبی ها، و 
دنبال  به  دردآور،  های  مسؤولیتی  بی  از  ناراضی 
شعارهای زیبا و ائتالف های رنگین نیستند؛ بلکه 
به دنبال شعارهای همراه با عمل، ائتالف صداقت،  
اعتماد،  کار و عمل و  دلسوزی و تعهد و مردم 
ساالری واقعی هستند. وظیفه مسؤوالن، رسانه ها، 
نخبگان و آگاهان، بدون دخالت در تصمیم مردم، 
کمک به انتخابی درست و مناسب است. قرار است 
به 9  چهار سال  مدت  به  را  ما سرنوشت شهری 
منتخب خود بسپاریم که در سالهای نه چندان دور 
در شاخصه های شهرسازی  در کشور جزو نمونه ها 
و الگوها و سرآمدها بوده و به یکباره به دالیلی که 
همه می دانیم و می بینیم، از اوج به شرایط امروز 
رسیده است. حاال که نبض شهر تندتر شده است، 
همه با هم کمک کنیم تا این شهِر بی قرار و بیمار و 
رنجور، به قول  حضرت  موالنا بهبود و آبادانی  یابد:

راه جان مر جسم را ویران کند
بعد از آن ویرانی آبادان کند

کرد ویران خانه بهر گنج زر
وز همان گنجش کند معمورتر
)لطفاً نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

 پرواز نجومی نرخ پرواز

  قیمت بلیط پرواز های های ایران ایر در مسیر 
بیرجند - تهران و  مشهد و بالعکس  ناگهانی تا 60 
درصد افزایش یافت.  نرخ اصلی بلیط پرواز بیرجند 
تهران پیش از این 2.518.000 ریال بوداما در نرخ 
3.896.000ریال  رقم  به  ناگهان  جدید  گذاری 
نیز  مشهد   - بیرجند  بلیط  قیمت  یافت.  افزایش 
از نرخ گذاری جدید 1.776.000ریال  تا قبل  که 
بود. به مبلغ 2.624.000ریال رسید.این درحالیست 
را  خدمات  سطح  ترین  پایین  شرکت   این  که  
مسافران  برای  بویژه  داخلی  های  ایرالین  بین 
خراسان جنوبی داشته و تاخیر های مکرر و نواقص 
نارضایتی  و  بارها خبرساز شده  آن  فنی خطرساز 

مسافران را به دنبال داشته است.
افزایش نجومی قیمت بلیط هواپیما برای مردم  این 
استان از آن رو نگران کننده است که زیرساخت 
های جاده ای  آن به مرکز کشور مناسب نیست 
و  از راه ریلی نیز محروم است. در شرایطی که 
غیر  های  بخش  توسط  قیمتها  حداقل  افزایش 
شگفتی  و  حیرت  موجب  شود،  می  رصد  دولتی 
مردم و فعاالن اقتصادی   از نحوه نظارت براین 

شرکت ها وقاعده قیمت گذاری آن شده است.

ایرانی ها ۴۷۰ میلیون دالر موز خوردند 

تسنیم-  بر اساس آمار نهایی تجارت خارجی کشور در سال 
۱۳95، واردات موز به حدود 47۰ میلیون دالر رسید. 

مدت  این  در   ،۱۳95 سال  در  ایران  گمرک  گزارش  براساس 
و  هزار   6۰8 وزن  به  دالر   ۳۳7 و  هزار   7۳5 و  میلیون   468
8۳7 تن موز وارد کشور شده است. بر این مبنا موز نهمین 
همچنین  می شود.  محسوب  کشور  به  وارداتی  عمده  کاالی 
سال ۱۳94 نیز بالغ بر 5۱5 میلیون و 94۱ هزار و 876 دالر 
سال  ارزشی  تغییرات  لحاظ  به  بنابراین  بود؛  آمده  کشور  به 
گذشته با  کاهش 9 درصدی روبرو بوده است. معادل ریالی 

موزهای وارداتی ۱7۳4 میلیارد و ۳2۰ میلیون تومان است.

فقط  که  این  بیان  با  باغبانی  درامور  کشاورزی  وزیرجهاد  معاون  ایرنا- 
چهار میوه موز، انبه، آناناس و نارگیل مجوز ورود به کشور را دارند گفت: 
درحاشیه  طهماسبی  محمدعلی  است.  ممنوع  کشور  به  میوه  واردات 
موز هم  واردات  داد:  المللی سبزادامه  بین  نمایشگاه  از دومین  بازدید 
با رعایت قوانین و قرنطینه امکان پذیر است و ممنوعیت واردات بقیه 
میوه ها همچنان ادامه دارد. معاون وزیرجهاد کشاورزی اتخاذ سیاست 
دانست که سبب شد25۰ هزارتن  عاملی  را  میوه  واردات  از  جلوگیری 
این  اتخاذ  بودن  درست  نشانه  را  آن  و  شود  صادر  ایران  تولید  سیب 
این سیاست حمایت کنند.  از  ازرسانه ها خواست  سیاست برشمرد و 
توسعه  را  کشاورزی  جهاد  وزارت  های  سیاست  از  یکی  طهماسبی 
گلخانه ها دانست که هم دربرنامه ششم توسعه و هم در برنامه چشم 
انداز 2۰ ساله مورد توجه واقع شده است و ادامه داد: توسعه گلخانه ها با 
رویکرد اقتصاد مقاومتی در دستورکار قرار گرفته است که امسال دوهزار 
5۰۰ هکتار به مساحت آنها اضافه خواهد شد. معاون وزیرجهاد کشاورزی 

در امور باغبانی به وجود برخی موانع برسرراه توسعه گلخانه ها اشاره 
این موانع خبرداد. طهماسبی حریم ها را  از تالش برای رفع  کرد و 
یکی از موانع برشمرد که تصمیم در باره آنها به استانداری ها واگذارشده 
برشمرد  آنها  توسعه  دیگر  مانع  را  ها  گلخانه  از  عوارض  اخذ  و  است 
که تالش می شود برطرف شود. به گفته این مقام مسوول در وزارت 
جهاد کشاورزی عالوه بر توسعه گلخانه ها که یکی از پروژه های اقتصاد 

مقاومتی است، نهال به عنوان نهاده سالم از دیگر پروژه های اقتصاد 
تشکیل  نهال،  استاندارد  نهالستان،  استاندارد  که  است  مقاومتی 
انجمن ها و آوردن رقم های پایه و ایجاد باغات که در دشت مهیار، 
برای  رضوی  خراسان  در  جدید  باغ  دو  ایجاد  و  کشور  شمال  آبیک، 
کمک به سرمایه گذران برنامه های در نظر گرفته شده برای تحقق 
آنها است. طهماسبی کشت گیاهان دارویی که ایران استعداد خوبی 
برای آنها دارد و درخارج از وزن جنگل ها خواهد بود نیز از جمله پروژه 
توسعه  کشاورزی  وزیرجهاد  معاون  بود.  مقاومتی خواهد  اقتصاد  های 
کشت گیاهان دارویی و گیاهان مثمر مثل انگور و بادام که در برنامه 
ششم توصیه شده سطح کشت آن 5۰۰ هزار هکتار اراضی شیب دار 
برنامه های پیش  از دیگر  را  یابد  اختصاص  این موضوع  به  بازده  کم 
رو برشمرد و تاکید کرد: توسعه کشت این ها عاملی خواهد شد در 
برابر بروز سیالب ها زیرا توانایی خاک را باال می برد. طهماسبی توجه 

به اراضی شیب دار را از دیگر پروژه های اقتصاد مقاومتی برشمرد.

فقط واردات چهارنوع میوه آن هم با رعایت شرایط آزاد است

دانشگاه آزاد ۵۰۰ هزار میلیارد سرمایه دارد 

عضو کمیسیون آموزش مجلس نهم شورای اسالمی گفت: گذشته دانشگاه آزاد فرآیند خوشی نداشت و 
والیتی باید در راستای ترمیم هیئت امنا و مدیریت دانشگاه قدم بردارد. قاسم جعفری عضو کمیسیون 
آموزش مجلس نهم شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم با اشاره 
به اینکه دانشگاه آزاد حدود 4۰ درصد از دانشجویان کشور را دارد و قرار گرفتن این دانشگاه در حوزه 
ارزش های نظام بحث مهمی است، گفت: باالی 5۰۰ هزار میلیارد سرمایه وجود دارد و اگر مدیریت 
اینکه مقام  با اشاره به  درست نشود و اشراف نداشته باشند ممکن است تخلفاتی رخ دهد. جعفری 
معظم رهبری در شرایط خاصی ریاست هیئت مؤسس را به والیتی دادند، گفت: بدنه دانشگاه آزاد 
و بسیاری از کارکنان و اساتید آن  منتظر یک تغییر اساسی در دانشگاه هستند. عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسالمی 
خاطرنشان کرد: گذشته این دانشگاه فرآیند خوشی نداشت و دکتر والیتی باید یک نگاه انقالبی داشته باشد و در راستای ترمیم هیئت امنا و 
مدیریت دانشگاه قدم بردارد. وی افزود: مهم ترین مسئله در دانشگاه آزاد این است که شأن و کرامت به اساتید و دانشجویان این دانشگاه برگردد.

ایرنا- مرکز آمار با انتشار گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی 
خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه امسال نرخ تورم نخستین ماه 
در  مبنای۱۰۰=۱۳9۰(  )بر  کل  شاخص  کرد.  اعالم  را9.4درصد  امسال 
فروردین ماه ۱۳96 عدد 244.9 را نشان می دهد که نسبت به ماه پیش، 
۱.8 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه 
پارسال )تورم نقطه به نقطه(9.4 درصد است که نسبت به مدت مشابه ماه 

پیش)8.۰ درصد(، ۱.4واحد درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش، 
درصد تغییرات شاخص کل )نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای 
شهری( در ۱2 ماه منتهی به فروردین 96نسبت به دوره مشابه پارسال 
6.9 درصد است که نسبت به همین اطالع در اسفند۱۳95 )6.8 درصد(، 
یک دهم واحد درصدافزایش یافته است. شاخص گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« نیز در این ماه به رقم ۳۰۳.۱ رسید که نسبت 

گزارش،  این  براساس  می دهد.  نشان  افزایش  درصد   ۳.9 پیش  ماه  به 
نسبت  دخانیات«  و  آشامیدنی ها  »خوراکی ها،  عمده  گروه  شاخص 
افزایش نشان می دهد و درصد  ماه مشابه سال پیش ۱6.۱ درصد  به 
به  نسبت  امسال  فروردین  به  منتهی  ماه   ۱2 در  گروه  این  تغییرات 
دوره مشابه سال پیش 8.5 درصد بوده که نسبت به تورم ۱2 ماهه 
منتهی به اسفند 95 )7.6 درصد(۰.9 درصد افزایش نشان می دهد. 

مرکز آمار، تورم فروردین ماه را 9.4 درصد اعالم کرد
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

قابل توجه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی احداث خوابگاه های دانشجویی
دانشگاه بیرجند در نظر دارد: در اجرای قانون ایجاد تسهیالت برای خرید، احداث و یا تکمیل 
خوابگاه های دانشجویی مصوب ۱۳69و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های مربوطه 
نسبت به معرفی واجدین شرایط به اداره کل راه و شهرسازی برای احداث دو فقره خوابگاه 
دانشجویی )هرکدام به مساحت 7۰۰ متر مربع( واقع در خیابان نارنج بیرجند اقدام نماید. 
از اشخاص حقیقی و حقوقی که واجد شرایط قانونی مزبور می باشند دعوت به عمل می 
 آید تقاضای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/2/9 به دانشگاه بیرجند 

حوزه معاونت دانشجویی تسلیم نمایند. 
برای اطالع از جزئیات امر، معاونت دانشجویی دانشگاه واقع در پردیس دانشگاه )شوکت آباد( 

سازمان مرکزی آماده ارائه توضیحات الزم می باشد.
معاونت دانشجویی دانشگاه بیرجند 

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 

 نظر به اینکه در پرونده کالسه های 95۱78۰ -
درخش  عرب  علی  میر  آقای  اجرایی   95۱78۱ -  95۱782
آقای  ریال در حق  مبلغ 2۱6/۳۱7/۳99  پرداخت  به  محکوم 
نورالدین یوسفی و مبلغ ۱9۳/66۰/77۳ ریال در حق آقای دل 
آسا تاشک و مبلغ 2۱5/66۳/477 ریال در حق دل آسا تاشک و 
جمعاً مبلغ 29.۰۰۰.۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت گردیده 
است و در قبال بدهی محکوم علیه ۰/82 دانگ از ششدانگ 
ملک به پالک ثبتی شماره 977۳ فرعی از ۱۱8 اصلی بخش 
یک بیرجند واقع در بیرجند - خیابان حکیم نزاری 8 پالک 
۳۱ توقیف و به مبلغ 4۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کارشناسی گردیده 
و قرار است از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 96/2/2۰ از 
ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این 
صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 
۱6 و ۱4 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد 
مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 
خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد -مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 95۰۳7۰ محکوم علیه آقای ۱- علیرضا سیروسی 2- حمید کریمی مقدم ۳- فاطمه 

چاجی متضامناً محکومند به پرداخت مبلغ ۳76.۱9۰.۳۰7 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له موسسه مالی و اعتباری کوثر 
به نمایندگی آقای حسن میر راستگو و پرداخت مبلغ ۱6.5۰۰.۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی 
به شماره 87 فرعی از 272 اصلی بخش دو بیرجند واقع در خیابان غفاری - غفاری ۳۱ - دانش ۳ - پالک 29 از ناحیه شخص ثالث در 
اجرای تبصره ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی که ملک دارای 25۰ متر مربع و عرصه اوقافی اعیانی۱۰۰ متر مربع در همکف و نمای 
ساختمان آجر سفال و اسکلت ساختمان آجری و شناژ افقی و قائم و سال ساخت ۱۳8۰ و متعلقات آب و برق و گاز و با توجه به موارد 
فوق الذکر و موقعیت محل و کاربری ملک مسکونی ارزش عرصه و اعیان و متعلقات جمعاً به مبلغ ۱.47۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کارشناسی 
شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ ۱۳96/۰2/2۰ از ساعت 9 الی ۱۰ در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 96۰۰84 محکوم علیهم ۱- آرش وحیدنیا 2- محمد اندیشه ۳- محمد فرامرزی 
4- شرکت باراد تجارت ایرانیان شرق متضامناً محکومند به پرداخت مبلغ 2.292.55۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق 
محکوم له پست بانک خراسان جنوبی و پرداخت مبلغ 5۰.25۰.۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه تعرفه پالک ثبتی به 
شماره 87 فرعی از 4۳4 اصلی بخش دو بیرجند به میزان 4265 سهم مشاع از ۱۳9۱8 سهم از عرصه از پالک فوق واقع در روستای بجد 
که از سمت غرب به جاده ورودی بجد و از شرق به کانال و محدوده مسکونی و از شمال به بندسار و از جنوب به بندسار و زمین های 
دیمه زار و در ادامه جاده بیرجند - زاهدان محدود گردیده است و در حال حاضر به صورت بند سار قدیمی با بافت خاک رسی و شنی و 
مناسب کشاورزی مشاهده گردیده لذا بنا به مراتب فوق قیمت هر متر مربع از اراضی کارشناسی شده 7۰۰.۰۰۰ ریال لذا میزان مالکیت 
4.265 متر مربع ارزش زمین مورد نظر مبلغ 2.985.5۰۰.۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 
۱۳96/۰2/۱9 از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. 

هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

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

به دستور ماده ۱2 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 حوزه ثبتی 
نهبندان در سه ماهه )دی - بهمن- اسفند( 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:  قطعات مفروزه مزرعه سوقات پالک 4 - اصلی بخش 5 نهبندان
۱۰8۰ فرعی آقای محمد حسین تقوی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 9۰۱ مترمربع - ۱۰8۳ فرعی از 72 فرعی خانم عصمت اکبری 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 5۱5 مترمربع  مستثنیات مرتع شوسف پالک 21 فرعی از 738-اصلی پالک یک فرعی از 
۱۰6۱ - اصلی آقای محمد محمدی ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 27۱77 مترمربع مستثنیات مرتع اسماعیل آباد پالک 
778- اصلی  ۱۱8۱- اصلی آقای محمد محمدی ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 25۳59 مترمربع - ۱۱85 - اصلی آقای محمد 
محمدی ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 2285۳ مترمربع لذا به موجب ماده ۱6 و ۱7 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 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 ۳۰ 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: 1396/02/02    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/02/31           حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
در اسرع وقت )شهر و روستا(

09904712042

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

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

1۰۰ درصد 

تضمینی

بیمه معلم کد: 2۵69
 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

دعوت نامه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش و پرورش
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی ساعت ۱7 روز 
چهارشنبه ۱۳96/2/۱۳ در محل نمازخانه اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی واقع در خیابان معلم برگزار می شود. از 
کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی به 
دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود تا 24 ساعت قبل از تشکیل جلسه به دفتر شرکت 
مراجعه و برگ وکالت را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 

یک رای می باشد.
دستور جلسه: 

تصمیم گیری در خصوص اصالح ماده )5( اساسنامه مورد عمل )تمدید مدت فعالیت(
هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی  



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * 2 اردیبهشت  1396* شماره 3764

سرمایه گذاری  مدیرکل  که  مسروریم  خیلی 
خارجی وزارت اقتصاد از استان ما و اهل بخش 
عربخانه هستند. امیدواریم ایشان و افراد دیگری 
که مانند ایشان سمت هایی دارند حب الوطن من 

االیمان را فراموش نکنند.
915...384

سالم آوا، قسمت باالتر از آبشار چهارده مسافت 
طوالنی ای نیست ولی خاکی است. در این فصل 
از سال که هوا خوب است و خیلی از مردم تمایل 
دارند این مسافت را پیاده بروند از متولی مربوطه 
این قسمت تقاضا داریم برای آسفالت اقدام کنند. 
باالخص که با وضع نامناسب گردشگری استان، 

این کار بی اثر در جذب گردشگر نخواهد بود.
933...556
باسالم خواهش می کنم همیشه افزایش حقوق قشر 
مرفه جامعه مثل کارگران و معلمان از طریق رسانه 
ها اعالم نگردد . حقوق قشر ضعیف جامعه مثل 
کارمندان بانک و دارایی و دادگستری و ... را هم 
اعالم کنید شاید ما قشر مرفه متنبه شده و ناشکری 
و  کارگران  نیست  درست  واال   . بگذاریم  کنار  را 
معلمان سر سفره هفت رنگ بشینن و کارمندان 
ادارات و بانکها حسرت بخورند . واال درست نیست .
915...147
آقایان محترم شما را بخدا کار ما مردم بیچاره را 
راه بیاندازید سال 89 کجا و سال 96 کجا! مسکن 

مهر موقوفات را دریابید
915...119

شهر  در  خودروها  مرور  و  عبور  کنترل  مسئول 
کیست. حضور ماموران راهنمایی و رانندگی بسیار 
نظمی  بی  به  شهر  در  خاطیان  و  شده  کمرنگ 
رونق داده اند در روز روشن در خیابان اصلی شهر 

خالف می رانند و خود را محق می دانند.
915...212
با سالم ضمن تقدیر و تشکر از نیروی انتظامی که 
با حضور انبوه خود درخیابان مدرس بعد از قهرمانی 
بی نظمی و  باعث  مدیریت شلوغی   پرسپولیس 
شدند اما یک نکته که خیلی آزار دهنده بود این 
که تعداد زیادی از مامورین محترم و حتی دوسه 
نفر بدون لباس فرم با در دست داشتن یک برگه 
کردند  می  اکثرخودروها  شماره  نوشتن  به  اقدام 
وقتی خودم علت این کار را جویا شدم گفتند برای 
کنیم می  یادداشت  رو  اش  شماره  که   هرخودرو 
ارسال  تومانی  صدهزار  جریمه  قبض  یک  فردا 
می کنیم تا حساب کار دستشان بیاد که خیابان 
حسابی بی  حرف  شاید  نیست  بازی  ادا   جای 
نباشد ! اما چرا از قبل یک مکان را برای ابراز شادی 
جوانان مشخص نکردید ؟ وقتی این محدودیت ها 
و برخورد ها وجود دارد نتیجه اش این میشود که 
یک نفر  با گفتن کلمه آزادی رای جمع می کند 
درحالی که شاید توان و تخصص اداره کشور را هم 
ندارد و چه بسا که منافع ملی رو هم با کوتاه آمدن 
با دشمن ازدست بدهد. 99 درصد رفتار و عمل کرد 
نیروی انتظامی مثبت و قابل تقدیر است چه خوب 
است که یک درصد هم درست بشود که شاهد این 

گونه رفتارها وکمین کردن برای جریمه  نباشیم.
915...467

پرشور  حضور  باز  و  شد  انتخابات  نزدیک  سالم 
پنج  )عصر  امروز  مخصوصا  مردم  بین  نامزدها 

شنبه ( در قبرستان بیرجند . التماس دعا 
936 ... 2۰4
سالم واقعا دست اونایی که اینقد زحمت کشیدن 
و دور برگردون آخر سجاد شهر و بند امیرشاه رو 

بستن درد نکنه.!!! همین ته مهندسیه ایوال بابا
915...766

باسالم و احترام ما ساکنان شهرک رقوئی خصوصا 
برق  نوسانات مکرر  بعلت  محدوده خیابان میالد 
که بدلیل ضعیف بودن ترانس برق و وجود چندین 
کارگاه صنعتی ام دی اف سازی در منطقه هست 
دچار آسیبهای بسیار شده ایم و بسیاری از لوازم 
منازل ما از بین رفته است . هیچ یک از مسئوالن 
با  نیستند.  ما  پاسخگوی  برق  شرکت  و  بازرسی 
وجود فرارسیدن گرما زندگی ما و کودکان ما به 

شرایط وخیمی رسیده..چرا کسی جوابگو نیست؟
912...167

برادران  خدمت  نباشید  وخسته  سالم  عرض  با 
زحمت کش که در مسیر جاده بیرجند .قائن که تا 
نزدیک غروب در حال کار بودند انشاا... به زودی 
باشیم  پر هزینه  پروژه  ازاین  برداری  بهره  شاهد 
از دست دادن هموطنانمان در این  ودیگر شاهد 

جاده که به جاده مرگ معروف است نباشیم
915...441
خودم  من  که  شود  عرض  شما  خدمت  سالم. 
راننده ام و به قانون احترام میزارم. تشکر میکنم از 
مسئوالنی که باعث گذاشتن حفاظهای وسط خیابان 
جمهوری شدن.. االن رانندگان راحتتر و بدون خطر 
رانندگی میکنن و ازدور میدان ،دور میزنن.. لهذا برای 
افراد پیاده هم جای مناسبی در نظر گرفته شده که 
هم رد بشن وهم بارشون رو رد کن.. االن خیلی بهتر 
شد نسبت به  قبال که قانون جنگل بود ،هر که از هر 

جا میخواست دور میزد.. تشکر از زحماتتون..
915...927

افزایش پرواز های عتبات عالیات از فرودگاه بیرجند
صدا و سیما-نوفرستی مدیر حج و زیارت استان گفت: این پرواز با توجه به افزایش استقبال مردم برای این سفر معنوی، اضافه شده است.مدیر کل فرودگاههای 
استان هم گفت: این پرواز پنج شنبه شبها ساعت 21:45 از بیرجند به مقصد نجف انجام می شود.سالمی، ظرفیت این پرواز را 17۰ مسافر اعالم کرد  و افزود 

: پرواز با هواپیمایی ایرباس 32۰ شرکت هواپیمایی ایران ایر انجام می شود.پرواز  قبلی سفر عتبات عالیات روزهای شنبه از بیرجند به مقصد بغداد است.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست تخصصی منطقه ویژه اقتصادی:

منطقه  تخصصی  نشست  پنج شنبه  قاسمی-  سمیرا 
ویژه اقتصادی استان در کنفرانس ملی فرصت های سرمایه 
گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی و همچنین اختتامیه 
این کنفرانس در سالن پایانه سنگ منطقه ویژه اقتصادی 
این  در  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  شد.معاون  برگزار 
استان  صنایع  درصد  از  65  بیش  اینکه  بیان  با  نشست 
فعال نیست، گفت: تا هنگامی که موانع عدم فعالیت صنایع 
گذاری  سرمایه  نشوند،  رفع  و  شناسایی  موجود  تولید  و 
مشکلی را حل نمی کند.محمدرضا واعظ مهدوی تصریح 
مشکالت  باید  حداقل  بیرجند  صنعتی  دانشگاه  که  کرد 
حوزه تولید و صنعت استان را رصد و از آن آگاه باشد و 
در حل آنان تالش کند.وی عنوان کرد: مشکل واحدهای 
صنعتی نقدینگی نیست و مطالعات مختلف نشان داده است 
گفتۀ وی  تولید حاصل می شود.به  با  توسعه کشورها  که 
تولید صنعتی مدرن سبب توسعه می شود و همه ساختارها 
باید برای تحقق این مفهوم جهت پیدا کنند و واحدهای 

بازرگانی بایستی این امر را تسهیل نمایند.

سمت  به  حرکت  سوم  نسل  دانشگاه  وظیفه 
اقتصاد و تولید دانش بنیان

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه کشور 
امروزه برای رسیدن به دانشگاه های نسل سوم برنامه ریزی 
می کند، افزود: وظیفه این دانشگاه ها در جامعه، تعهد برای 
حل مشکل کاربردی در عرصه صنعت، تولید و حرکت به 
سمت اقتصاد و تولید علوم دانش بنیان است.واعظ مهدوی 
ادامه داد: وظیفه و نقش دانشگاه های نسل اول تربیت نیروی 
انسانی و دانشگاه های نسل دوم تحقیق و پژوهش بوده 
است.وی اظهار کرد که رشد علمی کشور بر اساس آمار سال 
2۰16 نسبت به سال قبل آن، 14 درصد رشد داشته است 
و در رتبه نخست جهانی قرار گرفته است.به گفتۀ وی باید 
مشکل اشتغال و فارغ التحصیالن بیکار رفع شود، چون پیش 
بینی می شود در برنامه ششم ساالنه بیش از 84۰ هزار فارغ 

التحصیل داشته باشیم که باید برای آن ها کار فراهم شود.

27 واحد تولیدی فعال 
در منطقه ویژه اقتصادی استان

معاون امور هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی کشور هم با 
بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی استان کارکرد موفقیت آمیز 
دولت یازدهم است، عنوان کرد: در حال حاضر 27 واحد 
تولیدی فعال در این منطقه وجود دارد.جعفر آهنگران افزود: 
این منطقه ویژه با فعال شدن بیشتر می تواند تا چند سال 
آینده در شرق کشور، الگو باشد و کارگروه محور شرق در 
مناطق آزاد و ویژه تشکیل شود.وی اصلی ترین مأموریت 
مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی را تمرین ساز و کارهای 

خاص در یک منطقه و تعمیم آن به سایر نقاط کشور دانست 
و عنوان کرد که مسئولیت آن ها نیز پیوند با اقتصاد جهانی 
با کمترین مقررات می باشد.به گفتۀ وی تفاوت عمده بین 
منطقه آزاد و مناطق ویژه در درصد کمتر مزایای مناطق 
ویژه  از مناطق آزاد است، همچون معافیت مالیاتی که در 
مناطق آزاد 2۰ سال ولی در مناطق ویژه بین 7 تا 13 سال 

می باشد.معاون امور هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی تفاوت 
دیگر این دو نوع منطقه را در لغو روادید در مناطق آزاد، 
عنوان کرد و افزود: تفاوت اصلی بین مناطق آزاد و ویژه در 
مدیریت آن ها است که مناطق آزاد مدیریت دولتی دارند، اما 

مناطق ویژه به بخش خصوصی واگذار شده است.

مناطق ویژه و آزاد
 از نمادهای اقتصاد مقاومتی در کشور

نمادهای  از  آزاد  و  ویژه  مناطق  اظهار کرد که  آهنگران 
وظایف  جمله  از  و  هستند  کشور  در  مقاومتی  اقتصاد 
و  تکنولوژی  انتقال  توسعه صادرات،  تولید،  تسهیل  آنان 
تأمین منابع و نیازهای کشور می باشد.وی ادامه داد: در 9 
ماهه سال 95،  حدود هزار و 2۰۰میلیارد تومان سرمایه 
گذاری داخلی در مناطق ویژه و بیش از 4 میلیارد دالر 
که  بوده  آزاد  مناطق  در  ایرانی ها  ارزی  گذاری  سرمایه 
بیشتر مربوط به بخش انرژی است و نیز حدود 145 هزار 
گفتۀ  است.به  ایجاد شده  ویژه  مناطق  در  فرصت شغلی 
وی در 9 ماهه سال گذشته 15 میلیارد دالر صادرات از 

مناطق ویژه انجام شده و در مقابل حدود 5 میلیارد دالر 
واردات داشتیم که این مسئله این اتهام را که مناطق آزاد 

و ویژه سکوی واردات است، رد می کند.

حمل و نقل عامل مهمی
 در توسعه محور شرق کشور

مدیر عامل منطقه آزاد چابهار نیز با اشاره به این موضوع 
که همیشه از حمل و نقل و ترانزیت به عنوان ماموریت 
ویژه محور شرق و توسعه تجارت صحبت می شود، عنوان 
کرد: ولی تا کنون هیچ اقدام اجرایی در ارتباط با ابزارهای 
حمل و نقل و ترانزیت در محور شرق انجام نشده است.

عبدالرحیم کردی از اهمیت خط ریل در این محور گفت 
و ادامه داد: این کار چند سالی است که از چابهار آغاز شد 
به خراسان رضوی  بیرجند  از طریق  انتظار می رود که  و 
میلک،  با  نیز  فرعی  ارتباط  و  کند  پیدا  ارتباط  و سرخس 
دوغارون و سرخس برقرار شود.وی خاطر نشان کرد که 
در دنیای امروز هزینه حمل و نقل نقش بسیار مهمی در 
قیمت تمام شده محصول دارد و این نقش زمانی خود را 
بین رقبا کم شود.به گفتۀ وی  نشان می دهد که شکاف 
به  و  ندارد  تکنولوژی ها وجود  بین  تفاوت چندانی  امروزه 
همین دلیل زمان و قیمت محصول تعیین کننده فروش 
فعال  با  که  می رود  انتظار  این   . است  بیشتر محصوالت 
شدن کریدور شرق و اتصال چابهار به سرخس از طریق 

افغانستان فاصله ها و هزینه ها کاهش یابد.

بروکراسی پایین اداری
 در منطقه ویژه اقتصادی

صفدری زاده، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی هم در این 
نشست شرایط سرمایه گذاری در مناطق ویژه را خوب اعالم 
کرد و گفت: بروکراسی پایین اداری یکی از مزیت های آن 
است، چون در کمتر از 72 ساعت مجوز حضور در این منطقه 

به افراد داده می شود. وی ادامه داد: در صورتی زمان بیشتری 
نیز  و  باشد  داشته  وجود  ابهاماتی  طرح  آن  در  که  می برد 
تخصیص زمین در این منطقه کمترین نرخ رایج را دارا است.

اهمیت مرزها در توسعه تجارت و اقتصاد
دارایی  و  اقتصاد  وزارت  خارجی  سرمایه گذاری  مدیرکل 
اینکه  بیان  با  ویژه،  منطقۀ  تخصصی  نشست  در  کشور 
برای عملیاتی شدن محور  اقتصادی در مرز  فرصت های 
شرق فراهم است، گفت: اگر قرار باشد محور شرق عملیاتی 
شود فرصت های اقتصادی در مرز مناسب است و اقتصاد 
مرز می تواند هماهنگ کننده امور باشد و اقتصاد مرز نه تنها 
به عنوان تجارت بلکه برای توسعه تجارت نیز کمک کننده 
انتقال  راهبرد  دولت ها  اظهار کرد که  است.احمد جمالی 
تجارت به سمت سرمایه گذاری است و امروزه مناطق آزاد و 
ویژه بیشتر مورد توجه  قرار گرفته چرا که می توانند انتقال 
دهنده تجارت به سرمایه گذاری باشند.به گفتۀ وی مناطق 
تلقی  تجارت  و  تولید  حوزه  دهنده  انتقال  عنوان  به  ویژه 
می شوند و اگر با این نگرش به این مناطق نگاه کنیم نقش 

آن ها را باید در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. 
وی اضافه کرد: اگر قرار باشد محور شرق عملیاتی شود 
در چهارچوب سازمانی همکاری  آن  کارکردهای  از  یکی 
با مناطق آزاد و ویژه برای پیوند زدن در حوزه بین المللی 
است و اینکه منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با مناطق دیگر 
کشور خواهرخوانده شود خوب است اما در این راستا بهتر 

است با مناطق آزاد و مناطق ویژه کشورهایی که در این 
ایتالیا و  فرانسه،  بودند، همچون کشورهای  عرصه موفق 

کره جنوبی هم پیوند خواهر خواندگی ببندد.

ضعیف بودن هم  پوششی در استان
محمد کرمانی، معاون برنامه ریزی و تجهیز منابع انسانی 
صنایع پتروشیمی هم در اختتامیه این کنفرانس بیان کرد که 
هم پوششی شامل 4 رکِن مجلس، عوامل اجرایی، کارآفرینان 
و علمای عامل که منابع در دست آنان است، می باشد که در 
استان ما ضعیف است و به آنان توجهی نمی شود.وی تأکید 
کرد که که قبل از توجه به توسعه استان باید به توسعه زندگی 
شخصی، خانوادکی، اجتماعی و سازمانی پرداخت و نیز به 
ترویج گرایی منطقی و آهسته قدم برداشتن در راه توسعه، 
مسئولیت پذیری در تمام مشکالت استان و انعطاف پذیری 
توجه کرد.همچینن به گفتۀ وی بهترین راه برای پیشرفت در 
این 4 سطح انتخاب نزدیک ترین و بهترین الگو می باشد و 
ضعف استان به دلیل نداشتن روحیه جنگنده و تالش برای 

به دست آوردن بیشتر سهم بودجه از مشکالت ما است.

 بیش از 65 درصد صنایع استان فعال نیست

تسهیل در صدور ضمانت نامۀ سرمایه گذاری، قول مدیر کل سرمایه گذاری خارجی به استان
نشست  دبیر  هداوندی،  اسماعیل  قاسمی- 
ملی  کنفرانس  در  سرمایه گذاری  تخصصی 
با  گفت وگو  در  سرمایه گذاری  فرصت های 
ضمانت نامۀ  صدور  در  تسهیل  از  آوا  خبرنگار 
برای سرمایه گذاران خارجی خبر  سرمایه گذاری 
مدیرکل  احمد جمالی،  داد.وی تصریح کرد که 
سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی این مژده را در پنل سرمایه 
گذاری که چهارشنبه در هتل کوهستان برگزار 

شد، داد، چون پروژه های بزرگ استان همچون 
انتقال آب از دریای عمان، راه آهن و پروژه های 
مربوط به فاضالب نیاز به فاینانس خارجی دارد.

بزرگ  پروژه های  مالی  تأمین  توانایی  دولت  و   
را ندارد به همین دلیل نیاز به فاینانس است تا 
اعتبار کافی برای اجرایی شدن آنان فراهم شود و 
باید ضمانت نامه سرمایه گذاری بعد از درخواست 
شود.  داده  وی  به  سرعت  به  گذار  سرمایه 
هداوندی بیان کرد که در این نشست توانستیم 

سرفصل هایی را مشخص کنیم که در برنامه 6 
توسعه از آن ها استفاده کنیم و راه کارهایی قانونی 
برای فاینانس هم مشخص شد و توانستیم یک 
تأمین مالی پروژه های بزرگ  برای  به جلو  گام 

استان برداریم.

انعقاد تفاهم نامه فرابورس کشور برای 
کمک به تأمین مالی پروژه های کوچک

فرابورس  مدیرعامل  »هامونی«  وی  گفتۀ  به 

کشور هم روش ها و راهکارهای تأمین مالی برای 
شرکت های  از  شده  مطرح  کوچک  پروژه های 
کوچک و متوسط را ارائه داد، چون این پروژه های 
کوچک در کشور اهمیت زیادی دارد.وی اضافه 
کرد: فرابوس رسالت خود می داند که برنامه هایی 
را تدوین کند که چطور شرکت های کوچک و 
متوسط استان می توانند از امکانات استفاده کنند 
و همچنین قرار است تقاهم نامه منعقد شود تا 
فرابورس ایران به شرکت های کوچک که برای 

توسعه نیاز به سرمایه دارند، کمک کند.هداوندی 
تأکید کرد که دبیرخانه  کنفرانس فرصت های 
سرمایه گذاری مستقر در دانشگاه، رسالت خود 
را  مسائل  این  کنفرانس  فردای  از  که  می داند 
به  قراردادها  سریعتر  چه  هر  که  کند  پیگیری 
مرحله اجرایی برسد و کارهای توسعه ای استان 
اجرایی شود.وی همچنین خاطر نشان کرد: در 
کنار این نشست تخصصی، نمایشگاهی برگزار 
شد که 1۰ طرح پذیرفته شده به صورت بَنر به 

نمایش گذاشته شدند که از تنوع باالیی برخوردار 
بودند و شامل تمام حوزه های صنایع و معادن 
به  پنل  این  گفتۀ وی  می شدند.به  و کشاورزی 
معرفی  قابلیتهای   که  خود  نظر  مورد  خروجی 
استان برای سرمایه گذاری و ارتباط برقرار کردن 
با نهادهای متولی و مسئوالن دولتی و خصوصی 
استان بود، رسید و برای اجرایی کردن طرح ها 

هم پیگیری های الزم انجام خواهد شد.
)Ava.news18@gmail.com(

مبلغ )ریال(نوع غذا 
100.000چلو کباب کوبیده مخصوص1
100.000چلو مرغ سرخ شده مخصوص2
120.000چلو جوجه کباب مخصوص3
150.000چلو جوجه میکس مخصوص4
230.000چلو گوشت سرخ شده مخصوص 5
300.000چلو ماهیچه سرخ شده مخصوص6
120.000چلو جوجه کباب با استخوان )پاچین(7
150.000چلو ماهی قزل آال مخصوص8

قابل توجه مشتریان محترم 

خدمتی دیگر از  رستـوران درویـش
 برای رفاه حال مشتریان منوی جدید غذاهای روزانه بیرون بر

 را با تخفیف ویژه عرضه می دارد.

کلیه غذاهای فوق با برنج ممتاز ایرانی  و گوشت تازه گوسفندی نرینه 
پخت می گردد.
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  چتر مالیات بر سر فراریان
شناسایی فراریان مالیاتی و واحدهای شناخته نشده؛ هدف اصلی امسال اداره کل امور مالیاتی است

حسینی- با توجه به خبر مبنی بر این که سال 
95 درآمد استان 283میلیارد تومان تعیین شده 
بوده، با رایزنی نمایندگان استان در مجلس در 
کمیسیون تلفیق آن را به  244میلیارد تومان 
 9۰ حدود  که  این  وجود  با  و  دادند  کاهش 
این  با  و  است  مالیات  از  استان  درآمد  درصد 
می  پیش  سوال  این  مجلس  نمایندگان  اقدام 
خروجی  آیا  استان،  درآمد  کاهش  با  که  آید 
همین  در  یابد.  می  کاهش  نیز  مردم  جیب  از 
امور  کل  اداره  سرپرست  گهر  پاک  با  رابطه 

کرد:  عنوان  که  کردیم  گفتگو  استان  مالیاتی 
استان،  مالیات  تامین  سهمیه  درباره  تاکنون 
امیدواریم  ولی  است  نشده  داده  ما  به  ابالغی 
میزان  این  نمایندگان  حرکت  این  راستای  در 
وی  باشد.  نداشته  تغییری  یا  و  یافته  کاهش 
سال  از  بیشتر  سهمیه  احیانا  اگر  کرد:  تاکید 
قبل شد ، با منابع جدیدی که داریم این میزان 
یا  و  نبوده  مالیاتی  چتر  در  که  افرادی  از  را 
فرار مالیاتی داشته اند تامین خواهیم کرد تا به 
کل  اداره  سرپرست  نشود.  وارد  فشاری  مردم 

عنوان  با  امسال  گذاری  نام  به  مالیاتی  امور 
همین  در  کرد:  نشان  خاطر  تولید  و  اشتغال 
راستا امسال نهایت مساعدت را در چهارچوب 
داشت.  خواهیم  تولیدی  واحدهای  با  قانون 
مالیاتی،  های  معافیت  اعطای  گهر  پاک 
مشوق ها، تقسیط مالیاتی و بخشودگی جرائم 
دانست  ها  مساعدت  این  جمله  از  را  مالیاتی 
داشته  خاطر  به  مشاغل  داد: صاحبان  ادامه  و 
باشند آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی 
مالیاتی  معافیت  و  باشد  می  خرداد  پایان  تا 

مشروط به تسلیم به موقع اظهار نامه است.

دستگاه های فعال اقتصادی
همکاری کنند تا دالالن اطالعات

کامل از کار خود ارائه دهند
ترین  اصلی  مالیاتی  امور  کل  اداره  سرپرست 
شناسایی  و  واحدیابی  را  خود  امسال  برنامه 
فرار  االن  تا  که  افرادی  و  جدید  مودیان 
مالیاتی داشته اند و عنوان کرد: بررسی پرونده 
های معوقات مالیاتی تا پایان شهریور از دیگر 

پاک  است.  جاری  سال  در  ما  اجرایی  اهداف 
های  دستگاه  تمام  که  این  بر  تاکید  با  گهر 
فعال اقتصادی باید همکاری کنند تا دالالن و 
واسطه گران اطالعات کامل از کار خود ارائه 
دهند اضافه کرد: این همکاری و دقت در کار 
قطعا از قاچاق کاال جلوگیری خواهد کرد.وی 
بومی  شدن  اجرایی  بودن  سخت  به  ادامه  در 
افزود:  و  کرد  اشاره  استان  در  قوانین  سازی 
که  است  هایی  مشوق  همین  حالت  بهترین 
تولیدی  واحدهای  برای  قانون   132 ماده  در 

نظر  در  یافته  توسعه  کمتر  مناطق  معدنی  و 
امور  کل  اداره  است.سرپرست  شده  گرفته 
به  واریزی  عوارض  مبلغ  پایان  در  مالیاتی 
استان  های  دهیاری  و  ها  شهرداری  حساب 
را از محل مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم 
بالغ بر هزار و 735 میلیارد   ، تا پایان 95   87
ریال اعالم کرد و ادامه داد: سال گذشته 161 
از  بیرجند  شهرداری  حساب  به  ریال  میلیارد 

این محل واریز شده بود.
)Ava.news13@gmail.com(
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تشخیص بیماری ها از روی عرق انسان با حسگر پوشیدنی
 
ایسنا- دانشمندان دانشگاه استنفورد یک نوع دستگاه پوشیدنی جدید که بر روی مچ دست بسته می شود را توسعه دادند که می تواند عرق انسان را برای تشخیص و نظارت بر بیماری هایی مانند 
دیابت و فیبروز کیستیک تجزیه و تحلیل کند. این حسگر جدید بر خالف نمونه های پیشین، نیاز به نشستن طوالنی مدت بیمار برای تجمع عرق ندارد. این سیستم دو بخشی از سنسور و ریز 
پردازنده های انعطاف پذیری تشکیل شده که به پوست چسبیده، غدد عرق را تحریک کرده و سپس حضور مولکول ها و یون های مختلف را بر اساس سیگنال های الکتریکی آنها تشخیص می دهد. شنبه *2 اردیبهشت 1396 * شماره 3764

ارتباط دانشگاه و صنعت برای جذب سرمایه گذاری الزم است
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در نشست تخصصی تجارت کنفرانس ملی سرمایه گذاری در استان:

سمیرا قاسمی- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند 
باید پنجره دانش محوری را به روی صنعت استان  اینکه  بیان  با 
باز کنیم، عنوان کرد که اگر این اقدام انجام نشود بازارهای خود 
از دست خواهیم داد. محسن احتشام چهارشنبه در پنل توسعه  را 
تجارت در کنفرانس علمی فرصت های سرمایه گذاری در استان 
ارتباط  و  می باشد  محور  دانش  عصر  کنونی،  عصر  کرد:  تصریح 
دانشگاه با صنعت یکی از الزامات است و باید تعاملی بین دانشگاه 
و تجارت ایجاد شود، چون عدم تعادل دانشگاه و تجارت در تولید 
رو  پیش  گذاری  سرمایه  های  فرصت  از  نتوانیم  که  شده  موجب 
و  مکمل  اصل  سه  را  تولید  و  فناوری  علم،  وی  کنیم.  استفاده 
در  گزینه  این سه  ارتباط  متأسفانه  افزود:  و  دانست  ناپذیر  جدایی 
برقرار نشده و در شرایط کنونی در  به خوبی  محیط کسب و کار 

بسیاری از بخش ها جای فناوری و علم خالی است.

نقشه راه و استراتژی توسعه صادرات استان
 مشخص شود

استراتژی  و  راه  نقشه  باید  که  اظهار کرد  بازرگانی  اتاق  رئیس 
داریم  آمادگی  ما  نیز  و  شود  مشخص  استان  صادرات  توسعه 
توسعه  استراتژی  برنامه  بیرجند،  صنعتی  دانشگاه  همکاری  با 
نگاه  کرد:  بیان  احتشام  کنیم.  تدوین  استان  برای  را  صادرات 
می  اگر  و  باشد  فرآیندی  نگرشی  باید  اقتصادی،  توسعه  در  ما 
صادرات  نیز  ما  تولیدات  باشیم  داشته  موفقی  صادرات  خواهیم 
صادرات  هدف  بازار  باید  ابتدا  در  داد:  ادامه  وی  باشد.  محور 
وری  بهره  دارای  که  شود  تولید  کاالهایی  بعد  و  شود  شناسایی 
موجود  کاالهای  به  نسبت  تفاوتی  و  تمایز  و  مناسب  قیمت  باال، 
داشتن  برای  که  کرد  تأکید  بازرگانی  اتاق  رئیس  باشد.  داشته 
صادراتی موفق، علم بازار شناسی الزم است و اگر علم بازاریابی 
که  برسیم  پایدار  بازاری  به  توانیم  می  کنیم،  اجرا  درستی  به  را 

شد. خواهد  پایدار هم  اشتغال  و  تولید  موجب 

استان  نسبی  مزیت های 
در حوزه های معدن و کشاورزی

احتشام خاطر نشان کرد: استان ما در بخش معادن، محصوالت 
کشاورزی، علم و دانش دارای مزیت های نسبی خوبی است و در 
داریم،  گذاری  سرمایه  برای  زیادی  های  فرصت  افغانستان  بازار 
کشور  این  به  محدود  را  گذاری  سرمایه  های  فرصت  نباید  ولی 
سرمایه  های  فرصت  زمینه  در  بازار  در  ما  نگاه  افزود:  وی  کنیم. 
گذاری باید به بازار های جهانی باشد و برای این مهم باید دانش، 

یابد.  افزایش  بازاریابی صادرکنندگان  آگاهی و علم 
شناسایی  درستی  به  باید  را  ضعف  و  قوت  نقاط  وی  گفتۀ  به 
های  مشوق  و  بسته  صادرات،  توسعه  و  رونق  برای  و  کرد 
و  بازارها  در  زمینه حضور صادرکنندگان  و  ابالغ شود  صادراتی 

شود. فراهم  جهانی  های  نمایشگاه 

تردد روزانه بیش از ۶۰۰ کامیون 
در مرز نشان دهنده رونق تجاری استان

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیر در این جلسه 
رونق  دهنده  نشان  را  مرز  در  کامیون   ۶۰۰ از  بیش  روزانه  تردد 
درصد   ۴۰ از  بیش  همچنین  افزود:  و  دانست  استان  در  تجاری 
می  خارج  جنوبی  خراسان  مرزهای  از  کشور  صادرات  ظرفیت  از 
شود که این امر نیز نشان دهنده رونق تجاری استان است. داوود 
بازرگانی  اتاق  از سوی  تخصصی  بانک  ایجاد  خواست  در  شهرکی 
بیرجند برای پرداخت تسهیالت به فعاالن اقتصادی استان را کرد، 
به دلیل اینکه اگر پول فعاالن اقتصادی در این بانک سپرده گذاری 
شود می توان تسهیالت خوبی برای کمک به رونق تولید به آن ها 
پرداخت کرد. وی بازارچه های مرزی استان را یکی از دلیل رونق 
بازارچه های مرزی خراسان  ادامه داد:  تجاری استان عنوان کرد و 

افغانستان است و همواره  بازار  برای  نیافتنی  جنوبی فرصتی دست 
مرزهای این استان به روی تجار افغانستان باز می باشد.

آمادگی تأمین آب میل ۷۸ با حفر چاه در افغانستان

تخصصی  نشست  در  افغانستان  فراه  استان  بازرگانی  اتاق  نماینده 
تجارت بیان کرد که آمادگی حفر چاه در افغانستان را داریم تا مشکل 
آب مورد نیاز میل ۷۸ را مرتفع کنیم و هر دو منطقه از آن بهره مند 
اینکه ما کاالهای بی  با توجه به  شوند. غالم صدیق اظهار کرد که 
افغانستان  کاالهای  ولی  را می پذیریم  استان  این  باکیفیت  و  کیفیت 
در پشت مرز می ماند و اجازه ورود نمی یابد به همین دلیل بهتر است 
که بازارهای افغانستان و خراسان جنوبی مشترک شود. احمد بخشی 
مدیرگروه پژوهشی افغانستان دانشگاه بیرجند هم گفت: خراسان جنوبی 
باید در بخش کشاورزی و صنعت تجاری محور گردد و از ظرفیت ها و 

موقعیت جغرافیای استان برای رونق اقتصادی آن استفاده شود.

فضای دو طرفه تجاری ایجاد شود

بیان  این جلسه  در  بیرجند هم  بازرگانی  اتاق  رئیسه  عضو هیئت 
کرد که فضای تجارت در مرزها باید کامال دو طرفه باشد تا هر دو 

کشور از منافع کاالهای خود سود ببرند. 
اینکه به جایگاهی که قرار است برسیم  بیان  با  علیرضا خامه زر 
ظرفیت های  و  سرمایه ها  ما  استان  افزود:  داریم،  زیادی  فاصله 
زیادی دارد ولی خروجی خوبی ندارد و در عرصه تولید مقام خوبی 
نداریم و زیرساخت های تجاری می تواند بهتر از این باشد. به گفتۀ 
وی در حوزۀ محصوالت استراتژیک کشاورزی هم ما زحمت زیادی 
حرف  که  کرد  تأکید  وی  بودند.  معّرف  آن  ها  خود  بلکه  نکشیدیم، 
زیاد زده شده است و اکنون باید وارد میدان عمل شد و نقطه ای برای 
رفع مشکالت آغاز شود و در همین راستا نخبگان استانی هم باید با 
ما همکاری داشته باشند تا به رشد توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم.

اصالحیه: ضمن عرض پوزش به اطالع می رساند در روزنامه مورخ 96/1/30 درآگهی هشدارهای ایمنی زلزله   کلمه ))دور(( ازمتن جا افتاده 
است که ضمن اصالح آن عبارت صحیح ))برای ایمنی درمقابل زلزله ، محل 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبیخواب خود را دور از اشیای قابل سقوط و پنجره ها انتخاب کنید(( می باشد

هنگام وقوع زلزله چنانچه در طبقه همکف و به در خروجی نزدیک هستید، فوری به فضای باز بروید.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی
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جلسات موثرتر کاری با این
راهبرد کارآفرینانه

ما از  کارآفرین های  موفق دنیا پرسیده ایم که چه کار 
خاصی انجام می دهند تا تکراری ترین کار دنیا یعنی 
جلسات کاری و قرارهای مالقات، بیشترین بازدهی را 

داشته باشند. پاسخ آنها را در ادامه می خوانید.
1. از قبل برنامه ریزی کنید: بهتر است از یک هفته 
قبل برنامه ریزی های تان درباره جلسه را انجام دهید. 
از کارمندان مربوطه بخواهید که از پیش ایده های شان 
را در این زمینه مطرح کنند. به آنها فرصت کافی دهید 
که در مورد این موضوع فکر کنند، نظرات شان را به 

شما اعالم کنند. 
جامعه  اصول  از  ما  باشید:  داشته  جامع  رویکردی   .2
ساالری استفاده می کنیم تا ارزش بیشتری به جلسات 
مان ببخشیم. جامعه ساالری رویکردی مبتنی بر تکیه بر 
آرای عمومی در هنگام تصمیم گیری، مدیریت کارآمد، 

ارزیابی متداوم و توسعه سازمان است. 
3. بایستید: جلسات را به صورت کوتاه و ایستاده برگزار 
کنید. ما هر روز سر ساعت 9 صبح جلسه ای به شکل 
ایستاده برگزار می کنیم که در آن همه اعضا یک به یک 
هدف آن روزشان را بیان می کنند. به دلیل این که همه 
ایستاده اند، انرژی بیشتری در فضا موج می زند و جلسه 
سریع تر پیش می رود. معموال جلسه پس از 15 دقیقه 

به پایان می رسد.
4. یادداشت برداری کنید: همیشه شخصی را مسئول 
فراموش  واقع  در  کنید؛  برنامه ها  از  برداری  یادداشت 
نکنید که برای هر کدام از جلسات، صورتجلسه تهیه 
کنید. این که چه کسی می خواهد در چه زمانی چه 
از مسئول  کنید. سپس  یادداشت  انجام دهد  را  کاری 
جلسه بخواهید که نسخه ای از یادداشت هایش را به 

شما و بقیه بدهد.

جين اير دختر بچه اي است در حدود ده سال سن، يتيم 
و بااراده كه با زن دايي و فرزندان دايي مرحومش زندگي 
مي كند، همه آنها رفتار غير قابل تحملي نسبت به او 
دارند.جين را به مدرسه شبانه روزي مي فرستند. در آنجا 
روزگار سختي را مي گذراند و تنها دوستانش معلمه اي 
مهربان و دختر بچه يتيمي به نام هلن هستند. پس 
از سالها مشقت، جين را به عنوان معلمه سرخانه به 
تورن فيلد هال مي فرستند كه تحت سرپرستي آقاي 
روچستر است.جين و روچستر، بتدريج رابطه رومانتيكي 
پيدا مي كنند.جين بزرگ و بزرگ تر می شود و فكر 
استخدام شدن و ساختن يک دنيای جديدتر به دستان 
خودش ذهنش رو مشغول می كند.با اجازه مدير مدرسه 
به شهر می رود و درخواست شغليش رو در روزنامه 
چاپ می كند. نهايتا به عنوان معلم سرخانه راهی قصر 
داشتنش  دوست  ماجراهای  شود.  می  روچستر  آقای 
نسبت به آقای روچستر برای من جذاب و خواندنی بود. 
اين كه رفتار های جين نسبت به روچستر در كمال 
متانت و سنگينی بود برام جالب بود. و حسی كه به 
دوشيزه اينگرام داشت حسی به دور از حسادت بود.. 
بلكه حسی شبيه به برتری و تاسف به حال اون بود. 

اين رمان جذاب را از دست ندهيد و مطالعه كنيد ...

جين اير - نويسنده شارلوت برونته

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید،
 افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر 

می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

اگه به یک در بزرگ رسیدی که یک قفل بزرگتر هم 
داشت ناامید نشو چون اگر قرار بود آن در هیچ وقت

 باز نشود حتماً به جایش یک دیوار می ساختند.

غازی ز پی شهادت اندر تک و پوست
وان را که غم تو کشت فاضلتر ازوست

فردای قیامت این بدان کی ماند
کان کشته دشمنست و آن کشته دوست؟

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، 
من خوشی های بسیار خواهم آورد زیرا شادمانی او 

شادمانی من است.

بعضی اشخاص چنان به خود مغرورند 
که اگر عاشق بشوند به خود بیشتر

 عشق می ورزند تا به معشوق

گاهی وقتی انجام يک پروژه را در محل كار يا تحصيل به 
عهده می گيريد ممكن است حسی از نااميدی به سراغتان 
بيايد. ايده پردازی كاری دشوار است بخصوص زمانی كه 
صحبت از پردازش طرح هايی مفهومی است كه بايد به 
واقعيت بدل شوند. اما الزم نيست خيلی هم نگران باشيد، 
چرا كه حتی خالق ترين افراد هم گاه در مسير خالقيت با 
بن بست مواجه می شوند. در هر حال، روش هايی وجود 
دارد كه با استفاده از آن می توانيد ذهن خود را مجدد احيا 
كنيد و قوه تخيل خود را فعال سازيد تا به بهترين راهكارها 

برای هر چالشی دست يابيد. 
استراحت کنید

زمانی كه تمركز زيادی بر روی يک پروژه داريد، ذهن شما 
اين فشار را حس می كند و در نهايت به انبوهی از افكار 
متفاوت می رسيد كه كمكی به دستيابی شما به هدفتان 
نمی كند. وقتی خود را به انجام كاری وادار می كنيد دچار 
افراد  استرس می شويد و استرس وضعی است كه اكثر 
تمايل دارند به هر قيمتی شده از آن پرهيز كنند. اگر احساس 
می كنيد كه هيچ فكر و ايده ای به ذهنتان نمی رسد، كاری 
كه در دست داريد را متوقف كرده و استراحت كنيد. مردم 
روش های متفاوتی برای استراحت دارند، بنابراين هر كاری 
كه می تواند شما را از افكار يا موقعيت استرس زا دور نگه 
دارد انجام دهيد. قطعا پس از بازگشت به كار متوجه تاثيری 

در شارژ مجدد قدرت ابتكار شما داشته خواهيد شد.

مدیتیشن را از یاد نبرید
گاه به دليل حجم زياد افكاری كه هيچ ارتباطی با كاری كه 
در دست داريد ندارند، ذهنتان قادر به توليد ايده های جالب 
نيست. توصيه می شود كه بايد از طريق مديتيشن افكار خود 
را مرتب كنيد. فقط الزم است كه محلی آرام و ساكت پيدا 
كنيد، بنشينيد و بر روی تنفس كنترل شده تان تمركز كنيد 
و ذهن خود را از تمامی افكار غيرضروری پاكسازی كنيد. 
سكوت محيط اطراف به شما كمک می كند به مغز خود 
در كاهش افكار مازاد و تمركز بر ضروريات كمک كنيد. هر 
چقدر كه الزم است به خودتان برای مديتيشن زمان بدهيد

یادداشت بردارید
كه  است  اين  شوند  می  مرتكب  ها  خيلی  كه  اشتباهی 
فراموش می كنند ايده های جالبی كه به ذهنشان می رسد 
را يادداشت كنند. گاهی، اين افكار از جايی كه اصال فكرش 
را هم نمی كنيد به ذهنتان می رسد و معموال در آن زمان 
آمادگی اجرای آن ايده ها را نداريد. برای اطمينان از آنكه 
ايده های خود را از دست نمی دهيد، بايد عادت كنيد كه 
هميشه يک قلم و دفتر به همراه داشته باشيد تا بتوانيد 
بالفاصله از ايده های جالب خود يادداشت برداريد. البته در 
صورت تمايل می توانيد از گوشی هوشمندتان هم برای 

يادداشت برداری كمک بگيريد.
فهرست تهیه کنید

گاهی مشكل عمده موجود بر سر راه خالقيت اين است كه 

ايده هايی در ذهن فرد وجود دارد ولی نمی داند كار را بايد از 
كجا آغاز كند. بهتر است ايده های خود را به شكل فهرست 
هايی از اموری كه بايد انجام شود در آوريد. هر ايده ای را 
می توانيد به چند مرحله و بخش خاص تقسيم كنيد. بعنوان 
مثال، اگر بايد گزارشی را در خصوص يک كشور تهيه كنيد 
فهرستی از نكات جالب توجه آن كشور مانند آشپزی، مقاصد 
گردشگری، فرهنگ و موارد ديگر تهيه كنيد و بعد به تهيه 

گزارش خود بپردازيد.
مثبت اندیش باشید

دشمن خالقيت، عادت مخرب خود انتقادی است. اين كار 
مانع رشد خالقيت افراد می شود. بايد همواره انگيزه داشته 
باشيد و از ايراد گرفتن از خودتان بپرهيزيد. اين روحيه ی 
انتقادی با بهره وری و خالقيت در تضاد است. همواره به 
خود بگوييد كه می توانيد تالش كنيد تا بدين ترتيب اعتماد 
به نفس تان افزايش يابد و بتوانيد به ايده های جديد دست 
يابيد. به محدوديت های خود فكر نكنيد و تمركزتان را بر 

نقاط قوت تان قرار دهيد.
توقعات را کنار بگذارید

قدرت خالقيت شما با توقع داشتن از ديگران و يا حتی 
نحوه  خصوص  در  اضطراب  يابد.  می  كاهش  خودتان 
عملكرد می تواند خالقيت را در نطفه خفه كند. اگر توقعات 
و انتظارات را كنار بگذاريد، از حس لزوم راضی نگهداشتن 
سايرين راحت می شويد و بدين ترتيب به خالقيت خود 

بايد  كه  باشيد  داشته  به خاطر  فقط  دهيد.  پر می  و  بال 
همواره تاكيد را بر كيفيت بگذاريد و به جزييات توجه كنيد 
تا خالقيت شما شكوفا شود. زمانی كه نتيجه موضوع اصلی 
تمركز شما نباشد، به تخيل خود فرصت ابراز وجود می دهيد.

مطالعه کنید
يكی از بهترين روش های شارژ مجدد ذهن مطالعه است. 
كتاب، مجله، مقاله اينترنتی و بسياری ديگر در دسترس شما 
هستند تا بتوانيد روحی تازه به قوه خالقيت خود بدهيد. اما 
همه افراد از مطالعه لذت نمی برند. اگر شما هم جزو اين 
افراد هستيد بايد سعی كنيد به تدريج زمان های كوتاهی را 
در طول روز به مطالعه اختصاص دهيد تا به تدريج با عادت 
مطالعه خو بگيريد. بهتر است روزی نيم ساعت زمان صرف 
مطالعه مطالبی كه با عاليق شما در ارتباطند كنيد. در همين 
مقاالت و صفحات است كه ايده های جالب به ذهن شما 

خطور می كند.
موسیقی گوش کنید

برای فعال سازی قوه خالقيت بايد محركی وجود داشته 
باشد و چه محركی بهتر از گوش دادن به موزيک مورد 
عالقه تان؟ برای بسياری از مردم گوش دادن به موزيكی 
كه دوست دارند به آنها كمک می كند تمركز خود را به 
دست آورند. الزم به گفتن نيست كه ثابت شده كه با گوش 
دادن به موسيقی می توانيد بر اضطراب غلبه كنيد و روش 

هايی را برای خروج از وضعيت نامطلوب پيدا كنيد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

نمازتان را کامل بر پا دارید. زیرا باید مومنان نماز خود را که عبادتی  منّظم و به وقت است، 
بجای آورند. )نساء/103(

حدیث روز  

دعايی كه بيشتر اميد اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد،  دعا برای برادر دينی است در پشت سر او. 
امام موسی كاظم )ع(

سبک زندگی

اگر قوه تخیل و ابتکار ندارید، بخوانید

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1- بيمارستان كوچک - 
از اعياد مسلمانان  2- منسوب به 
يمن - رود مقدس آلمان  - قوه 
3- وسيله تنيس - گوش كردن 
- فار 4- اساس- نظر -   قيمت 
و  نژاد هند  از  قومي  بازاري  -  
دور   - يهود  معبد   -5 اروپايي 
كننده - جوي خون 6- از حروف 
بهشت  مقابل گرما -   يوناني-  
ايمني   - چرمي   كفش   -7
بهامهر    -  8 نجيب  حيوان   -
و  فاسد  نيش-   هاي  دندان   -
ضايع 9- دورويي - فقر-  زمان 
  - بليغ  و  فصيح    -10 آغازين 
نيمسال  سند    - حاشيه  نوشته 
كوتاه  لحظه   -11 تحصيلي 
-  عدو  - كافي 12-  صندلي 
دانش آموز  - خاندان - گوسفند 
كته    -13 ناتمام  كار   - جنگي 
افترا   - بوكس   فني  ضربه   -
بدنام  - صاحب و  14-  حنا - 
لقب   - زاده  نجيب    -15 مالک 

حضرت موسي
پيشين-   زمان   -1 عمودي: 
دورانديش 2- داستان بلند - راه 
از تخم  رفتن كودكانه  - غذايي 

اتومبيل شويي  آغوز  -  مرغ 3- 
كارورز   -4 نشين  دندان  گل   -
پزشكي -  از خانم ها نپرسيد - 
ساز  خاندان 5-   - احتياطي  ابزار 
برق-   متناوب  جريان  شاكي-  
فروش  - چرم  آسانتر  تحرير 6- 
در  مرزي  رودي   -7 نجار  بله   -
شمال غرب كشورمان -  بدرستي 
كه -  فرومايه 8- سروش - زن 
-جناح   9 چوبي  تغار   - پادشاه 
پارچه   - پيدانشدني   - راست 

توانگري  - جانور  دريايي 10-  
  -11 شادماني   - سلولي  تک 
غريبه  مقابل   - كامل  تندرستي 
ژاپن  پول    -12 عرب  مادر    -
- حرف سفره نوروزی-  پشته - 
باالترين درجه تحصيلي 13-  از 
متعلق    - بانوان  آرايشي  لوازم 
  -14 جاهليت  بت    - چيزي  به 
مشت نمونه آن است -  پوشاننده  
آراستگي صفات 15-  مثنوي   -

از عبيد زاكاني-  نامه نگاري

جدول 3764

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
سواکرفمخزدوبهب1
اوهالبازوراور2
نسرلشیمرودیرو3
ساملاوارتااج4
کنهموکماگنهر5
ربیساناماامد6
یدرهلفانباتک7
تاومیوزنمودرا8
رکاوالدیبامل9
باسقاریندرگک10
الهالهمارارت11
ییمرفمتویدار12
رلاوامنرودکدی13
وخلاسناوجوتیک14
نیترامالهمتروی15

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

را تجربه کنید.   09158668002
نصب و سرویس کولر 

آبگرمکن، پمپ آب و ... 
لوله کشی و سیم کشی 

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان 
در بیرجند و شهرستان های استان 

جهت پشتیبانی 
دستگاه های کارتخوان

 نیرو می پذیرد.
09159371053 - 32323292 

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

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

یک باب منزل ویالیی واقع در 
موسی بن جعفر )ع( به فروش می رسد.

 09158650289 -09333749107

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت    
  09159632924- امیرآبادیزاده

امتیاز فروشی آپارتمان 
 در غفاری 14

واریزی 452/000/000 ریال 
فی: توافقی       
09158610287

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

به چند نیروی خانم 
جهت کار در سالن زیبایی نیازمندیم.
 09397690128 - 32450229

یک شرکت پخش لبنیات
 در نظر دارد: تعدادی بازاریاب
 با حقوق و پورسانت مناسب 

استخدام نماید.
09151647579 

32300321

استخدام جهت کار پاره وقت تحقیقاتی 
دانشجویان  یا  و  ارشد  کارشناسی  مدرک  دارای  متقاضی  افراد 
دکتری رشته های مهندسی شیمی ، علوم و صنایع غذایی ، مهندسی 
مکانیک ، مهندسی مواد و متالوژی ، شیمی می توانند اطالعات خود 
را در خصوص رشته تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل، مقطع تحصیلی 
معدل، زمینه پژوهشی به شماره 09411707365 پیامک نمایند. 
به متقاضیان منتخب جهت ارائه رزومه و مدارک الزم اطالع رسانی 

خواهد شد. آخرین مهلت ارسال پیامک 1396/2/13 می باشد

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن های خانگی/ )تایوان و ایتالیایی( اقساط )6  تا 10 ماهه(

 نصب و خدمات و یک سری فیلتر رایگان 
 20 ماه گارانتی)6 ماه گارانتی تعویض( 

آدرس: خیابان فردوسی – نبش حافظ
32421633 -09155438760

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

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

09013772626 ان
یگ

ل را
نز

ب م
در

ل 
وی

انصاف پیشه کار ماستتح
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان 
جمع آوری و چیدمان وسایل منزل توسط خانم

حمل بار با وانت پذیرفته می شود 09159618581 - فاروقی

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668
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پرسپولیس و شکستن یک رکورد پس از ۲ سال 

برای اولین بار در ۲ سال اخیر پرسپولیس توانست یک بازی را 
با اختالف ۴ گل پیروز شود. به گزارش ورزش سه، پرسپولیس 
در دوران برانکو بردهای چندان محکمی را نگرفته وهیچ تیمی 
را گلباران نکرده است، البته از دست دادن فرصت های بی شمار 
گل عامل این آمار نه چندان خوب برای یک تیم قهرمان شده 
است. در همین 5 بازی پرسپولیس بعد از عید در مسابقات لیگ 
ولیگ قهرمانان آسیا ،مردان این تیم 6 بار به دیرک دروازه حریفان 
زده اند، رفیعی برابر نفت آبادان،کامیابی نیا برابر ماشین سازی، 
طارمی برابر پیکان وپدیده والریان)۴بار(  این ضربات را به دیرک 
زده اند،البته این مربوط به بخش بدشانسی های این تیم است 
،پرسپولیسی ها در ۲ سال حضور برانکو با 3 عامل بازدارنده مواجه 
بوده اند که اولی اشتباه بازیکنان در از دست دادن فرصت ها،مثل 
خراب کردن پنالتی های بسیار ، بدشانسی ،از جمله برخورد ۲1 
توپ به دیرک دروازه حریفان در ۲8 بازی گذشته والبته اشتباهات 
داوران به ضرر این تیم بوده است. به هر حال برانکو با تیمش 
برای اولین بار برد 0-۴ ثبت کرد ،برد 0-1،مثل برد برابر استقالل 
برگشت  دور  در  برابر سپاهان  برد  برد 1-۲،از جمله  خوزستان، 
امسال، برد 0-۲ ،از جمله برد برابر تیم فوتبال پیکان در هفته 
گذشته،  برد 0-3، مثل برد برابر تیم نفت تهران در دور رفت 
امسال، برد 1-3 ، مثل برد برابر سپاهان در دور رفت لیگ امسال، 
برد ۲-3 ،مثل برد مقابل سیاه جامگان در سال گذشته،برد ۴-۲ ، 
مثل برد برابر استقالل  در لیگ پارسال،صورت همه بردهای برانکو 
با پرسپولیس در لیگ بوده است. برد 0-۴ برابر پدیده برای اولین 
بار برای سرخها رخ داده است ،آنها هنوز برد 1-۴،  برد 3-۴،   برد با 
5 گل و... ندارند اما به هر حال طلسم آنها در ثبت برد با اختالف ۴ 
گل باالخره در بازی شصت وسوم پرسپولیس با برانکو شکسته شد!

دوندگان استان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدند 

دوو میدانی کاران پسر استان در مسابقات پسر قهرمان کشورحضور 
و جوانان،  ورزش  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به  یابند.  می 
محمودی،  محمد  ماهوک،  جعفری  احمد  از  متشکل  تیم  این 
رضا چهاردهی و علی پردل و سرپرستی صابر صادقی طبس به 
مسابقات قهرمانی کشور که در تهران برگزار می گردد، اعزام شدند.

اگر تیروئید دارید این مواد غذایی را 
از سفره تان حذف کنید!

که  هستید  افرادی  جز  شما  اگر  ایسنا- 
اختالل در عملکرد غده تیروئید دارید باید 
بدانید که مواد غذایی وجود دارند که نباید 
مصرف شوند و این غذاها می تواند بر روی 
سالمت کلی و انرژی و وزن بدن شما تاثیر 
گذار باشند: 1. شکر: یا حذف کنید و یا در 

کمترین حد از آن استفاده کنید ۲. غذاهای 
سرخ کرده و پرچربی 3. قهوه ۴. سبزیجات 
5. سویا 6. گلوتن: شامل پروتئینی به نام 
خارجی  پروتئین  یک  که  است  گلیادین 
برای بدن انسان محسوب می شود. گلوتن 
پروتئینی است که در گندم، جو و چاودار 
و سایر غالت فرآوری شده یافت می شود.

حذف چربی دور کمر در 3 گام

سالمت نیوز- داشتن دور کمر بدون چربی 
و  شرایط  از  بسیاری  از  کننده  جلوگیری 
خطرات پزشکی از جمله چاقی، بیماری های 
قلبی، سندرم متابولیک و ... است. با رعایت 
نکات تغذیه ای زیر چربی های دور کمر خود 
را از بین ببرید: مصرف چربی های مناسب 
از  اجتناب   ،  )... و  ها  دانه  آجیل،  )آووکادو، 

مصرف   ،)... و  ترانس)مارگارین  های  چربی 
فیبر کافی)سیب، جو دوسر و گیالس و ...(، 
در نظر گرفتن صبحانه، نوشیدن آب قبل از 
صبحانه، خوردن وعده های غذایی کوچکتر، 
اجتناب از گوشت های فراوری شده، کمک 
گرفتن از تمرینات ورزشی مناسب)تمرینات 
هوازی و بدنسازی مانند ایروبیک و ... (.

۷ علت رایج که توجیه کننده 
لکه های خونی داخل چشم هستند

بسیار  علل  چشم  قرمزی  نیوز-  بهداشت 
زیادی دارد و در حاالت مختلف با الگوهای 
ایجاد  زمان  مدت  می شود.  دیده  متفاوتی 
عالیم، یک یا دوطرفه بودن، حاد یا مزمن 
بودن، سن، و ... در تشخیص این عارضه مهم 
است. این قرمزی به دلیل بزرگ شدن و گشاد 

شدن عروق موجود در سطح اسکرا )قسمت 
سفید چشم( ایجاد می شود. این حالت می 
تواند ناشی از عوامل زیر باشد: خشکی چشم، 
هیستامین ها،  داروها)آنتی  برخی  آلرژی، 
قرص های خواب آور، قرص های ضد اضطراب، 
خورشید،  نور  یائسگی،   ،)... و  ایبوپروفن 
پارگی رگ چشم و گلوکوم حاد )آب سیاه(.

بهترین خوراکی ها 
برای پر پشت شدن موها

بهداشت نیوز- داشتن موهای زیبا و پرپشت 
باعث افزایش اعتماد به نفس و زیبایی بویژه 
در خانم ها می شود و همه افراد اعم از زن 
زندگی  مختلف  سال های  طول  در  مرد  و 
می خواهند که موهایی سالم داشته باشند، 
عالوه بر مراقبت های درمانی از مو، استحمام 

غذایی  منابع  فردی  بهداشت  رعایت  و 
مصرفی فرد نیز به شدت بر رشد مو ها و 
یا در عوض ریزش موهای سر موثر است. 
بنابراین بهترین خوراکی ها برای جلوگیری 
سالمون،  ماهی  از:  عبارتند  موها  ریزش  از 
فلفل دلمه زرد، تخم مرغ، تخمه آفتابگردان، 
بادام. و  آووکادو  شیرین،  زمینی  سیب 

تاثیرگذار  خستگی  بروز  در  عواملی  خبرنگاران-  باشگاه 
هستند و می توانند در افراد مختلف باعث بی رمقی و بی 
حالی شوند که روش های مختلف مقابله با خستگی را در زیر 

به شما معرفی می کنیم: 
قطعه  قطعه  را  سیبزمینی:  سیب زمینی  آب نوشیدن .1
کنید و آن را داخل لیوان آب بریزید و یک شب تا صبح در 
یخچال بگذارید، صبح قبل از خوردن هر چیز دیگری، آن 
باعث می شود  پتاسیم  از  نوشیدنی سرشار  بنوشید.  این  را 

کمتر احساس خستگی و تنبلی کنید. 2.مصرفمنیزیم
هر  نمی کند،  تولید  منیزیم  خود  خودی  به  بیشتر:  بدن 
چیزی از عملکرد ماهیچه و اعصاب گرفته تا سنتز پروتئین و 
تولید انرژی، به منیزیم نیاز دارد.  بهترین راهِ دریافت منیزیم، 
مصرف غذاهای حاوی منیزیم به جای قرص های مکمل است. 
و  کامل  آجیل، غالت  تیره،  سبز  رنگ  با  پربرگ  سبزیجات 
موز، همگی سرشار از منیزیم هستند. 3.استفادهازاسفناج: 
 اسفناج که سرشار از آهن است می تواند به باال بردن شمار 

بیشتر  را  شما  انرژی  بنابراین  کند،  کمک  قرمز  سلول های 
اسفناج  است،  کم خونی  با  مبارزه  برای  سالحی  و  می کند 
آب  لیموترش:  آب 4.نوشیدن است.  غنی  هم  منیزیم  از 
لیموترش به یک بدن خسته، جان تازه ای می دهد. یک لیوان 
آب لیموترش درمان بی حالی و کسالت شماست، نمی توان 
با  که  را  لیموترش  آب  مولکولی  و  شیمیایی  عناصر  همه  
که  گفت  می توان  اما  برشمرد،  می کنند،  مبارزه  خستگی 
انرژی بخش بودن و خواص درمانی این نوشیدنی اثبات شده است.

با شروع بهار بی حال و کسل شده اید؟

با این چند اشتباه خودتان را پیر نکنید 

سالمانه- اکثر بانوان با تکرار چند اشتباه در 
آرایش کردن خود را پیر تر جلوه می دهند. 
در ادامه با چهار اشتباه آرایشی آشنا خواهید 
شد. 1. کرم پودر زیاد: سعی کنید کمتر از 
کرم  جای  به  یا  کنید  استفاده  پودر  کرم 
پودر، از مرطوب کننده رنگی استفاده کنید 
۲. استرس: کنترل و درمان نکردن استرس 

تاثیر منفی بر زیبایی می گذارد. بدن پس 
اش  زیبایی  استرسی  فشارهای  تحمل  از 
باز  اول  به حالت  و هرگز  داده  از دست  را 
نمی گردد 3. رنگ کردن موها: با رنگ یا فر 
کردن موها صدمه جبران ناپذیری به آنها 
می زنید. بنابراین موهای خشک و سوخته 
چهره زیبا و جوانی به شما نخواهند داد.

6 کشته و ۲٠ مجروح در تصادف اتوبوس با کامیونت در محور سبزوار 

محور  در  را  کامیونت  با  اتوبوس  تصادف  جزئیات  ناجا  راهور  راه  پلیس  رییس 
روز   ۲0:10 ساعت  حوالی  افزود:  حمیدی  سردار  کرد.  اعالم  سبزوار  شهرستان 
چهارشنبه در کیلومتر ۲5 محور سبزوار - شاهرود یک دستگاه اتوبوس با ۴3 
سرنشین با یک دستگاه کامیونت برخورد کرد. وی افزود: متاسفانه در این حادثه 
تاکنون 6 تن کشته و ۲0 تن به بیمارستان اعزام شدند. رییس پلیس راه راهور 
ناجا با اشاره به این که اتوبوس مذکور از شهر مشهد به اصفهان در حال حرکت 
بررسی  حال  در  محل  در  هم اکنون  راه  پلیس  کارشناسان  کرد:  تصریح  بود، 
اطالعات اتوبوس هستند تا علت این حادثه مشخص شود اما برابر بررسی های 
راننده  و  بود  شده  خارج  سبزوار  شهر  از  تازه  اتوبوس  اینکه  به  توجه  با  اولیه 
استراحت کافی نیز داشته است به نظر می رسد نقص فنی علت حادثه باشد.

باز هم پراید حادثه آفرید 

واژگونی  جوان-  خبرنگاران  باشگاه 
در  کشته  یک  پراید  دستگاه  یک 
مرد  نیک  سرهنگ  داشت.  پی 
استان  راه  پلیس  رئیس  جانشین 
این  تشریح  در  جنوبی  خراسان 
صبح   10:30 ساعت  گفت:  خبر 
پراید  دستگاه  یک  چهارشنبه  روز 
در محور شهرستان بیرجند - خور 
واژگون شد و متاسفانه راننده پراید 
کشته شد. وی علت حادثه را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعالم کرد.

یک کشته در برخورد موتورسیکلت 
و وانت پیکان در محور اسفدن

برخورد یک دستگاه وانت پیکان و موتور سیکلت 
گذاشت.  برجای  کشته  یک  اسفدن  محور  در 
استان خراسان  راه  پلیس  رئیس  سرهنگ رضایی 
 18:30 ساعت  گفت:  خبر  این  تشریح  در  جنوبی 
پیکان  وانت  دستگاه  یک  برخورد  چهارشنبه  روز 
پی  در  کشته  یک  -زیرکوه  اسفدن   محور  در 
موتور  نشین  ترک  متاسفانه  افزود:  وی  داشت. 
سیکلت در بیمارستان فوت کرد. سرهنگ رضایی 
تصریح کرد: علت حادثه در دست بررسی است.

  آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1395 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند
به دستور ماده 1۲ 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 آخراسفند  ماه سال یکهزار و سیصد و نود و پنج تقاضای ثبت 
نموده اند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده ۲5 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع 
ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می شود: بخش2بیرجند:1- ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت ۲7۲/۴5 متر مربع پالک ۲738 فرعی از یک اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه قصبه بیرجند مورد 
تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( ۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۴30۴/5 
مترمربع پالک ۲3۲0 فرعی از ۴ - اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی حاجی آباد مورد تقاضای سیده الهام حامدی 
نسبت به 88۲/38 سهم مشاع و الهه سادات حامدی نسبت به 88۲/38 سهم مشاع و سید حامد حامدی نسبت به 
176۴/70 سهم مشاع و سید حسام الدین حامدی نسبت به ۲۲۴۴/70 سهم مشاع و سید علی حامدی نسبت به 
5۲9۴/30 سهم مشاع و صدیقه حامدی نسبت به ۲6۴7/10 سهم مشاع و سعیده حامدی نسبت به ۲6۴7/10 سهم 
مشاع و بی بی فاطمه حامدی نسبت به ۲6۴7/10 سهم مشاع و هما حامدی نسبت به 1058/86 سهم مشاع و هومن 
حامدی نسبت به ۲117/7۲ سهم مشاع و حمید رضا حامدی نسبت به ۲117/7۲ سهم مشاع از ۲۴30۴/5 سهم 
ششدانگ به استثنای یک هشتم بهای عین ملک 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 7637/5 متر مربع 
پالک ۲1۴ فرعی از ۴۴- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت رکات مورد تقاضای مهدی پردلی ۴- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 38۴1 مترمربع پالک 887 فرعی از ۴6- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در حسین آباد 
سادات مورد تقاضای علی رضا جانی 5- ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 51۴/87 مترمربع پالک 98 فرعی 
از 57- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه و قنات اسداله مورد تقاضای مهدی پردلی 6- ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت ۴08/۴۲ متر مربع پالک ۴۲ فرعی از 15۴- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در تگ آرگینی مورد تقاضای 
محمد فرشیدی نسب 7- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 151 متر مربع پالک 30۴۲ فرعی از 3۴5-اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در دشت علی آباد مورد تقاضای علی اکبر ملکی نسبت به 3/5 دانگ مشاع و محمد علی با خدا 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع و سیده فاطمه سیادت نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ 8- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 3۲8/35 متر مربع پالک 3085 فرعی از 3۴5-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در خیابان نارنج بیرجند 
مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 8۴00/15 متر مربع پالک ۲681 فرعی از ۴33-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد 
تقاضای احمد احراری گزیک 10- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲0708 متر مربع پالک ۲68۲ فرعی 
از ۴33-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای نسترن دادرس  11- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۲0817 متر مربع پالک ۲683 فرعی از ۴33-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد 
تقاضای محمد شهابادی 1۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 8900/3۴ متر مربع پالک ۲68۴ فرعی 
از ۴33-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای محمد شهابادی 13- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 8۲۴7/50 متر مربع پالک ۲685 فرعی از ۴33-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد 
تقاضای محمد شهابادی 1۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 15375/8۲ متر مربع پالک ۲686 فرعی 
از ۴33-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای محمد اعتمادی مقدم 15- ششدانگ یکباب مسجد 
به مساحت ۲78/65 متر مربع پالک 1۲5-1۲6 فرعی از 815-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای 
موقوفه حمام به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف 16- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 303 متر مربع پالک 190فرعی از 815-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای 
موقوفه یوسف به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف 17- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 196 متر مربع پالک 330 فرعی از 815-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای 
موقوفه یوسف به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف 18- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 93 متر مربع پالک 360 فرعی از 815-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای 
موقوفه یوسف به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف 19- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 188 متر مربع پالک 363 فرعی از 815-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای 
موقوفه حمام به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف ۲0- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 56 متر مربع پالک 399 فرعی از 815-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای 
موقوفه یوسف به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف ۲1- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۲09 متر مربع پالک ۴39 فرعی از 815-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای 
موقوفه حمام به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف ۲۲- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 86۲ متر مربع پالک ۴69 فرعی از 815-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای 
موقوفه حمام به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف ۲3- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 69 متر مربع پالک 560 فرعی از 815-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای 
موقوفه یوسف به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف ۲۴- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۴7 متر مربع پالک 585 فرعی از 815-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای 
موقوفه یوسف به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف ۲5- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 10۲ متر مربع پالک 59۴ فرعی از 815-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای 
موقوفه یوسف به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف ۲6- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 967 متر مربع پالک 6۲0 فرعی از 815-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای 
موقوفه محمد آخوند به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف ۲7- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 169 متر مربع پالک 6۲3 فرعی از 815-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد 
تقاضای موقوفه تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف ۲8- ششدانگ یک قطعه زمین 
مشجر به مساحت ۲6۴3 متر مربع پالک یک فرعی از 1171-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی کالته داوود مورد 
تقاضای مسافر داودی ۲9- ششدانگ اراضی مزروعی و مشجر به مساحت ۲50۲ مترمربع پالک 1390 فرعی  از 1۲58 
- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه بیژائم مورد تقاضای بهرام خسروی بیژائم 30- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت 7963 متر مربع پالک 1675 فرعی از 1336 - اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه 
دستگرد مورد تقاضای فاطمه رسته 31 - ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲316 متر مربع پالک 1699 
فرعی از 1336-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در حد جنوب پمپ بنزین بیرجند مشهد مورد تقاضای محمد رضا یتیمی 
3۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1959 متر مربع پالک 1700 فرعی از 1336-اصلی بخش ۲ 
بیرجند واقع در حد جنوب پمپ بنزین بیرجند مشهد مورد تقاضای ابوالفضل خزیمه نژاد 33- ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت ۲606/50 متر مربع پالک 1701 فرعی از 1336-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه دستگرد 
مورد تقاضای سیده مرضیه دستی گردی 3۴- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲683/70 متر مربع پالک 170۲ 
فرعی از 1336-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای سیده شیما دستگردی 35- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۲۲57 متر مربع پالک 516 فرعی از 1337-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع 
در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسن نوری 36- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3567 
متر مربع پالک 517 فرعی از 1337-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسن نوری 
37- ششدانگ یک قطعه بند و زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 5۲۴9 متر مربع پالک 518 فرعی از 1337-اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای محمد علی جاللیان پور 38- ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی دیمه زار به مساحت 1330۴ متر مربع پالک 519 فرعی از 1337-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته 
بجدی مورد تقاضای فاطمه کالته بجدی 39- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3958 متر مربع 
پالک 5۲0 فرعی از 1337-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای فاطمه کالته بجدی 
۴0- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 13011 متر مربع پالک 5۲1 فرعی از 1337-اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای فاطمه کالته بجدی ۴1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 51۴3 متر مربع پالک 5۲۲ فرعی از 1337-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد 
تقاضای هادی کامران نژاد ۴۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6۲۴7/30 متر مربع پالک 5۲3 فرعی 
از 1337-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای طاهره کامران نژاد ۴3- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت ۲733۲/80 متر مربع پالک 5۲۴ فرعی از 1337-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه 
کالته بجدی مورد تقاضای مهدی کامران نژاد ۴۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 9۲66/65 
متر مربع پالک 5۲5 فرعی از 1337-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای عذرا کالته 
بجدی ۴5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1۲858/37 متر مربع پالک 5۲6 فرعی از 
1337-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای مریم کالته بجدی ۴6- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1580 متر مربع پالک 313 فرعی از 1339-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه 
شکمبرآباد مورد تقاضای عبدالحسین خراشادی زاده ۴7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 836 
متر مربع پالک 31۴ فرعی از 1339-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه شکمبرآباد مورد تقاضای عبدالحسین 
خراشادی زاده ۴8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر تاسیسات گاوداری به مساحت 1830 متر مربع 
پالک ۲13 فرعی از 13۴۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه مهیاباد مورد تقاضای علی اکبر شکیبا نژاد ۴9- 
ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 1۲87 متر مربع پالک 1۴9 فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در 
مزرعه پیرنج مورد تقاضای محمد غریبی 50- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 70۲/63 متر مربع پالک 150 
فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای محمد رضا ضعیف 51- ششدانگ یکباب 
محوطه به مساحت 716/66 متر مربع پالک 151 فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد 
تقاضای محمد رضا چهکندی  5۲- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 1315/۲6 متر مربع پالک 15۲ فرعی از 
1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای مجتبی ضعیف 53- ششدانگ یکباب ساختمان انبار 
به مساحت 1۴17/۲0 متر مربع پالک 153 فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای 
جواد غریبی 5۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1766/87 متر مربع پالک 15۴ فرعی از 
1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسن زینلی 55- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر به مساحت ۲0۴1/61 متر مربع پالک 155 فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد 
تقاضای جواد غریبی 56- ششدانگ یکباب گاوداری به مساحت 336 متر مربع پالک 156 فرعی از 1359-اصلی بخش 
۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسن زینلی 57- ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 9۴8/35 
متر مربع پالک 157 فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای جواد غریبی 58- 
ششدانگ یکباب انبار به مساحت 1۲۴/60 متر مربع پالک 158 فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه 
پیرنج مورد تقاضای حسن زینلی 59- ششدانگ یکباب گاوداری به مساحت 333/50 متر مربع پالک 159 فرعی از 
1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای غالمرضا نخعی زاده 60- ششدانگ یکباب منزل به 
مساحت ۴۴5/70 متر مربع پالک 160 فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای 
صدیقه عباسی 61- ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ۲87/76 متر مربع پالک 161 فرعی از 1359-اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای غالمرضا نخعی زاده 6۲- ششدانگ یکباب منزل مسکونی به 
مساحت 106/86 متر مربع پالک 16۲ فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای جواد 
غریبی 63- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 991/86 متر مربع پالک 163 فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ 
بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای فرخنده قسمتی 6۴- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 68۴/81 متر مربع 
پالک 16۴ فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حمید ناصری 65- ششدانگ 
یکباب باغ منزل به مساحت 6۲0/۲5 متر مربع پالک 165 فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج 
مورد تقاضای محمد حسین شجاع تقی آباد 66- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 666/86متر مربع پالک 166 
فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای بهروز عباسی 67- ششدانگ یکباب باغ منزل 
به مساحت 1578/73متر مربع پالک 168 فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای 
حسین نخعی زاده 68- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 785/11 متر مربع پالک 169 فرعی از 1359-اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای مرتضی دستگردی 69- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
۴6۴/33 متر مربع پالک170 فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسن رجبی 
70- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 139۲متر مربع پالک 171 فرعی از 1359-اصلی بخش 
۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسین غریبی 71- ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ۲3۲/5۲ 
متر مربع پالک 17۲ فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای سلمان زینلی 7۲- 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 167متر مربع پالک 173 فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه 
پیرنج مورد تقاضای حوا غریبی 73- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 315۴ متر مربع پالک 
17۴ فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای محمد رضا راعی فرد 7۴- ششدانگ 
یکباب باغ منزل به مساحت 1091/77 متر مربع پالک 175 فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه 
پیرنج مورد تقاضای سید احمد سرفرازی 75- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 509/60 متر مربع پالک 176 فرعی 
از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای سید محمد رضا سرفرازی 76- ششدانگ یکباب 
باغ منزل به مساحت 8۴7/۴0 متر مربع پالک 177 فرعی از 1359-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد 
تقاضای ملیحه قایناتی 77- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1۲71۲/68متر مربع پالک 168 
فرعی از 1397-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه سیستانک مورد تقاضای علیرضا دستیگردی نسبت به ۲/5 دانگ 
مشاع و محمد دیمه نسبت به ۲/5 دانگ مشاع و امین دستگردی نسبت به 0/5 دانگ مشاع و ایمان دستیگردی نسبت 
به 0/5 دانگ مشاع از ششدانگ 78- ششدانگ یک باب دامداری به مساحت 793/50  متر مربع پالک یک فرعی از 
1۴85-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه خوشینه مورد تقاضای عبدالرحمن خسروی 79- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی به مساحت 38۴/77 متر مربع پالک ۲ فرعی از 1۴85-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه خوشینه 
مورد تقاضای محمد رضا خسروی 80- ششدانگ یک باب محوطه مسکونی مشتمل بر ساختمان به مساحت 
1665/۲۴متر مربع پالک 3 فرعی از 1۴85-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه خوشینه مورد تقاضای محمد رضا 
خسروی 81- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲55/37 متر مربع پالک 83 فرعی از 159۲-اصلی بخش 
۲ بیرجند واقع در کیلومتر 11 جاده بیرجند خوسف روبروی کویر تایر مورد تقاضای شرکت حمل و نقل بانیان ترابر 
شرق به شماره ثبت ۴3۲5 8۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 9۴8/68 متر مربع پالک 8۴ فرعی از 
159۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در کیلومتر 11 جاده بیرجند خوسف روبروی کویر تایر مورد تقاضای شرکت حمل 
و نقل بانیان ترابر شرق به شماره ثبت ۴3۲5 83- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 18۲35 
متر مربع پالک 377 فرعی از 183۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای علی حاجی 
آبادی 8۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 18۲35 متر مربع پالک 378 فرعی از 183۲-
اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای حسین حاجی آبادی 85- ششدانگ مزرعه طاووس 
جنب بادمشکان به مساحت 3۴3۴۴ متر مربع پالک ۲۴51-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مجاورت بادمشکان مورد 

تقاضای عصمت اله خزاعی 86- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۲3600 متر مربع پالک 
۲۴5۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی مرک مورد تقاضای محمد مرکی 87- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه 
زار به مساحت 3931/3 متر مربع پالک ۲۴5۴-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در ضلع جنوب علی آباد سربیشه مورد 
تقاضای حسن آذری رنود 88- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 176۴7/9 متر مربع پالک 
۲۴55-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در جنوب علی آباد سربیشه مورد تقاضای حسن آذری رنود 89- ششدانگ یک 
قطعه زمین دیمه زار به مساحت 1۴186 متر مربع پالک ۲۴61-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در جنوب روستای علی 
آباد مورد تقاضای حسن آذری رنود 90- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 6711 متر مربع پالک 
۲۴6۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در سراب بیژائم مورد تقاضای شهرام خسروی بیژائم 91- ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 750 متر مربع پالک ۲۴63-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رزگ مورد تقاضای محمد علی رزگی 
9۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 15۴۴/10 متر مربع پالک ۲۴65-اصلی بخش ۲ بیرجند 
واقع در جنب مزرعه پسوچ مورد تقاضای حسین خزیمه نژاد 93- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت 336۲ متر مربع پالک ۲۴68-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مجاورت روستای دستجرد مورد تقاضای نعیم 
شوقی مود 9۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 65 متر مربع پالک ۲۴69-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع 
در مجاورت مزرعه دستجرد مورد تقاضای نعیم شوقی مود 95- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
۲8۴5 متر مربع پالک ۲۴70-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مجاورت مزرعه کالته موسی مورد تقاضای عذرا کالته 
بجدی 96- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 68۲8 متر مربع پالک ۲۴71-اصلی بخش ۲ 
بیرجند واقع در روبروی کالته عبدا... در حاشیه جاده مورد تقاضای سید محمد حسینی 97- ششدانگ یک قطعه زمین 
بند مزروعی دیمه زار به مساحت 1۴3۴1 متر مربع پالک ۲۴7۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در حاشیه جاده القورات 
روبروی مرغداری عجمی مورد تقاضای سید محمد حسینی  بخش3بیرجند:1- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر ساختمان قدیمی مرکز تسهیالت زایمانی خوسف  به مساحت ۲361/۴0 متر مربع پالک 755 فرعی از 3-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در شهرستان خوسف مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند ۲- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
101۲8/50متر مربع پالک 133 فرعی از 5-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه ده میان خوسف مورد تقاضای حسن 
رضا رمضانی نسبت به 1/5 دانگ مشاع و فاطمه صغری علی نژاد نسبت به 1/5 دانگ مشاع و حبیب علی نژاد نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 3- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 3960 متر مربع پالک 50-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در پشت قبرستان خوسف مورد تقاضای محمد نجفی ۴- ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۴3/۲3 متر 
مربع پالک ۲57 فرعی از 1۴7 فرعی از 130-اصلی بخش3۲ بیرجند واقع در مزرعه رچ مورد تقاضای محمد حسین 
بینا 5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 16۲30 متر مربع پالک ۲19۲ فرعی از 17۲-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای سید محمد علی پور نسبت به دو دانگ مشاع و سید حسن علی 
پور نسبت به دو دانگ مشاع و کنیز رضا علی پور نسبت به یک دانگ مشاع و عزت علی پور نسبت به یک دانگ مشاع 
از ششدانگ 6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3095 متر مربع پالک ۲760 فرعی از 17۲-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای مریم چوپانی 7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
3319 متر مربع پالک ۲761 فرعی از ۲۲13 فرعی  از 17۲-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد 
تقاضای مبارک براتی زادنبه 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲99۲ متر مربع پالک ۲768 فرعی از 
17۲-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای علی نوکی 9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 9۲15 متر مربع پالک ۲769 فرعی از 17۲-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای 
سمانه اقبالی فریز 10- ششدانگ یک قطعه بند دیمه زار به مساحت 18739 متر مربع پالک 158۴ فرعی از 1۲03 
فرعی از ۲۲۲-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه تقاب مورد تقاضای غالمرضا برزگران 11- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی مشجر مشتمل بر اتاق به مساحت 7068/98 متر مربع پالک ۴69 فرعی از 358 فرعی از ۲۲5-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای کنیز رضا گلستانی 1۲- ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
1887/0۴ متر مربع پالک ۴70 فرعی از ۲۲5-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای معصومه 
مقری 13- ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۲58۲/88 متر مربع پالک ۴71 فرعی از ۲۲5-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در مزرعه کالته ملک  مورد تقاضای مهدی زینلی 1۴- ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1835/65 متر مربع 
پالک ۴7۲ فرعی از ۲۲5-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای موسی بهار شاهی 15- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1107/05 متر مربع پالک ۴73 فرعی از ۲۲5-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای محمد رضا علیان پور 16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 680/50 متر مربع پالک ۴7۴ فرعی از ۲۲5-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای 
نرگس دهقانی 17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲870 متر مربع پالک ۴75 فرعی از ۲۲5-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای حسنعلی ملکی 18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر به مساحت ۲7۲5/87 متر مربع پالک 15۲ فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد 
تقاضای مهدی شهبازی 19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۲0۲8/8 متر مربع پالک 153 
فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه بند سار آغل میر مورد تقاضای زهرا شهبازی ۲0- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۲۲۲1/86 متر مربع پالک 15۴ فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
مزرعه بند سار آغل میر مورد تقاضای فاطمه شهبازی ۲1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
۲510/5۴ متر مربع پالک 155 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه بند سار آغل میر مورد تقاضای 
مجتبی شهبازی ۲۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۲568/۲0 متر مربع پالک 156 فرعی از 
938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه بند سار آغل میر مورد تقاضای محمد شهبازی ۲3- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی مشجر به مساحت 3138/۲3 متر مربع پالک 157 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه 
بند سار آغل میر مورد تقاضای علیرضا شهبازی ۲۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۲6۴9/87  
متر مربع پالک 158 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه بند سار آغل میر مورد تقاضای هادی شهبازی 
۲5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 713/30 متر مربع پالک 159 فرعی از 938-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در مزرعه بند سار آغل میر مورد تقاضای کنیز رضا  پردلی  ۲6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر به مساحت 1586/60متر مربع پالک 160 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد 
تقاضای محمد عیدی حلوائی ۲7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10۲5/۴0 متر مربع پالک 161 
فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای فریدون حمیدی ۲8- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 3۲89/86 متر مربع پالک 16۲ فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه چاه 
زینی مورد تقاضای فریدون حمیدی ۲9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 101/66 متر مربع پالک 163 
فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای هما حمیدی 30- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان  به مساحت 80۲5/50 متر مربع پالک 16۴ فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای محمد حسین شهبازی 31- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۴۴۴0 متر مربع پالک 165 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای محمد پردلی 
3۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴۲71/70 متر مربع پالک 166 فرعی از 938-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای محمد پردلی 33- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت 3۲39/65 
متر مربع پالک 167 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای حمید عبداللهی 
کاریز نو 3۴- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت ۲۲15/3۴ متر مربع پالک 168 فرعی از 938-اصلی بخش 

3 بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای حمید عبداللهی کاریز نو 35- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 11730متر مربع پالک ۴6 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در مزرعه مجاور اراضی چاه حسن پور مورد تقاضای اکرم و الهام حسن پور بالمناصفه و االشاعه 

36- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 8773  متر مربع پالک ۴7 فرعی از 1019-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در مزرعه مجاور اراضی چاه حسن پور مورد تقاضای علی حسن پور 37- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت ۴09۴ متر مربع پالک ۴8 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه مجاور 
چاه حسن پور مورد تقاضای عفت حسن پور 38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3759 متر 
مربع پالک ۴9 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه مجاور چاه حسن پور مورد تقاضای عصمت حسن 
پور 39- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 7395 متر مربع پالک 50 فرعی از 1019-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه مجاور چاه حسن پور مورد تقاضای نسرین مسلمی ۴0- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار  به مساحت ۴171 متر مربع پالک 51 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه مجاور 
چاه حسن پور مورد تقاضای فاطمه حسن پور ۴1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 3755 
متر مربع پالک 5۲ فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه مجاور چاه زینی مورد تقاضای عذرا حسن 
پور ۴۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 6310  متر مربع پالک 53 فرعی از 1019-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه مجاور چاه حسن پور مورد تقاضای علی حسن پور بخش4بیرجند:1- ششدانگ 
قسمتی از یکباب منزل به مساحت ۴9/05  متر مربع پالک739 فرعی از 11۴-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در مزرعه 
فریز مورد تقاضای کنیز دخت رضائی فریز ۲- ششدانگ یکقطعه باغ مشجربه مساحت 1686/65متر مربع پالک 961 
فرعی از ۲70 فرعی از 3۲3-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در مزرعه روبیات مورد تقاضای جواد مقری 3- ششدانگ 
یکقطعه زمین مشتمل بر چند بند و تاسیسات آبیاری به مساحت 390۲ متر مربع پالک 96۲ فرعی از 3۲3-اصلی 
بخش ۴ بیرجند واقع در مزرعه روبیات مورد تقاضای غالمرضا برزگان ۴- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر چند بند 
و استخر و خانه کارگری و انبار به مساحت 53۲6  متر مربع پالک 963 فرعی از 3۲3-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در 
مزرعه روبیات مورد تقاضای غالمرضا برزگان 5- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر اشجار به مساحت 517 متر مربع 
پالک 96۴ فرعی از 3۲3-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در مزرعه روبیات مورد تقاضای غالمرضا برزگان 6- ششدانگ 
یکقطعه زمین مشتمل بر اشجار به مساحت 5۲0 متر مربع پالک 965 فرعی از 3۲3-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در 
مزرعه روبیات مورد تقاضای غالمرضا برزگان 7- ششدانگ یکقطعه زمین دیمه زار به مساحت 3۴75 متر مربع پالک 
966 فرعی از 3۲3-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در مزرعه روبیات مورد تقاضای غالمرضا برزگان 8- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی به مساحت 1135۲/50متر مربع پالک 9 فرعی از 817-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در مزرعه چاه 
هردنگو مورد تقاضای محمد رضا حیدری فرد 9- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشتمل بر تاسیسات مرغداری به 
مساحت 1156۴/05متر مربع پالک 830-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در مزرعه مجاور رومنجان  مورد تقاضای مرتضی 
کمیلی 10- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1۲00متر مربع پالک 831-اصلی بخش ۴ بیرجند 
واقع در مزرعه مجاورت محمد آباد چهکند گل مورد تقاضای محمد حسن خسروی 11- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 16986متر مربع پالک 83۲-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در مزرعه چاه اصغریه مورد 
تقاضای محمود نوروزی بخش6بیرجند:1-  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر ساختمان مرغداری به مساحت 
۲560 متر مربع پالک ۲089 فرعی از ۲9-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در مزرعه قصبه سربیشه مورد تقاضای قدرت 
ا... بهاور ۲- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر بر موتورخانه مربوط به متقاضی می باشد و استخر 
مشاعی بین متقاضی و آقای محمد پور  به مساحت 18۴97متر مربع پالک ۴7۴-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در مزرعه 
مجاورت پخت  مورد تقاضای غالمرضا کریمی 3- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر  به انضمام استخر مشاعی 
بین آقایان کریمی و محمد پور به مساحت ۴188 متر مربع پالک ۴75-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در مزرعه مجاورت 
پخت  مورد تقاضای مهدی محمد پور بخش7بیرجند:1- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 5308 متر 
مربع پالک 768-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در مزرعه طبس مسینا مورد تقاضای محمد ساالری بخش8بیرجند:
1- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر ساختمان پاسگاه نیروی انتظامی قهستان به مساحت 3666 متر مربع پالک 
766 فرعی از یک اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه قهستان مورد تقاضای نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
با نمایندگی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی-معاونت مهندسی ۲- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت ۲6688/50 متر مربع پالک 1567 فرعی از 179-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه گسک مورد تقاضای 
حسین مهیمنی فرد 3- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 5738۲ متر مربع پالک 1568 فرعی از 179-
اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه گسک مورد تقاضای حسین مهیمنی فرد ۴- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۴700 متر مربع پالک 1569 فرعی از 179-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه گسک مورد تقاضای 
حسین مهیمنی فرد 5- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1۲880/78متر مربع پالک 1570 فرعی از 
179-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه گسک مورد تقاضای غالمحسین خزاعی 6- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۲۴571/77 متر مربع پالک 1571 فرعی از 179-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه گسک 
مورد تقاضای غالمحسین خزاعی 7- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت ۲667۴/6۲ متر مربع پالک 157۲ 
فرعی از 179-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه گسک مورد تقاضای غالمحسین خزاعی 8- ششدانگ یکقطعه 
زمین دیمه زار به مساحت 37363 متر مربع پالک 577-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه دشت بورنگ مورد 
تقاضای حسین موحدیان بخش9بیرجند:1- ششدانگ یک باب منزل به مساحت 96/53 متر مربع پالک 188 
 فرعی از ۲60-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه هادرباد مورد تقاضای مهدی عابدینی بخش13بیرجند:
1- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 885  متر مربع پالک 1۲ فرعی از 97-اصلی بخش 13 
بیرجند واقع در مزرعه طور مورد تقاضای سعید طالبی ۲- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  به مساحت ۲73 متر مربع 
پالک 13۲ فرعی از 99-اصلی بخش13بیرجند واقع در مزرعه خونیک مورد تقاضای رحمت اله مهجوره ۲- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3۴۴ متر مربع پالک 133 فرعی از 99-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در مزرعه 
خونیک مورد تقاضای رحمت اله مهجوره 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۲0709/75 متر 
مربع به استثنای چشمه )آبگیر( محاط در آن با حریم به شعاع 10 متر پالک 565-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در 
مزرعه مافنداب مورد تقاضای علی خسروی ۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 905/57 متر 
مربع پالک 108 فرعی از 165-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در مزرعه کوشک مورد تقاضای محمد علی خلیلی. 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 می بایستی 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 7۴ و 86 آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت 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.

تاریخانتشارنوبتاول:1396/2/2تاریخانتشارنوبتدوم:1396/3/1
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 نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی: 

 کسانی که تولید و اشتغال ایرانی را زیر 
سوال می برند باید محاکمه شوند    

تسنیم-نماینده ولی فقیه با تأکید بر اینکه کسانی 
که تولید و اشتغال ایرانی را زیر سوال می برند 
باید محاکمه شوند گفت: باید برای اجرای اقتصاد 
مقاومتی از همایش ها و نمایش ها بکاهیم و به 
دنبال راهی برای رفع مشکالت و تولید و اشتغال 

باشیم.آیت ا...عبادی در همایش اقتصاد مقاومتی 
اظهار کرد: در راستای اقتصاد مقاومتی همه ما 
باید وارد میدان شویم چراکه اگر این فرصت ها 
از ما گرفته شود بسیار حسرت دارد رئیس مرکز 
راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه کشور 
نیز در این همایش الزامات و راهکارهای آن در 
استان اظهار کرد: باید بحث جبهه مردمی را در 
زمینه اقتصاد مقاومتی و الزامات آن دنبال کنیم.
حجت االسالم احمدعلی یوسفی با توجه به اینکه 
دومین جریان اقتصادی موجود در جهان دولت 
افزود:اسالم  است،  سوسیالیستی  نظام  ساالری 
موجود  اقتصادی  جریان  دو  این  از  کدام  هیچ 
مشکالت  به  اینکه  بیان  با  ندارد.وی  قبول  را 
مشکالت  افزود:  کرد،  توجه  باید  اقتصادی 
بیکاری، قاچاق و  تورم، رکود،  اقتصادی شامل 
تولید ناپایدار است که باید به آنها رسیدگی کرد.    

افزایش برون داد دانشگاه علوم پزشکی با 
تقویت مطالعه و تفکر 

حسینی- نماینده کمیته علمی المپیاد دانشجویی به 
منابع انسانی عالی، بودجه خوب دانشگاه و دارا بودن 
پیشرفته ترین دستگاه ها در دانشگاه علوم پزشکی 
توانیم می  زمانی  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره   بیرجند 

 بهترین خروجی را داشته باشیم که قدرت مطالعه 
و تفکر در زمینه مطالب پزشکی را افزایش دهیم.  
روز پنجشنبه مراسم تجلیل از 102دانشجوی برتر 
علوم  دانشگاه  دانشجویی  المپیادهای  و  دانشگاه 
دانشکده  سرپرست  شد.  برگزار  بیرجند  پزشکی 
هر  کرد:  عنوان  مراسم  این  در  نیز  دندانپزشکی 
 ، خود  رشته  در  تخصص  بر  عالوه  باید  دانشجو 
خالقیت نیز داشته باشد تا در بازار کار آینده موفق 
نباید  دانشجویان  که  این  بر  تاکید  با  شود.اکبری 
حداقل  با  درسی  واحدهای  گذراندن  فکر  به  فقط 
ادامه داد: دانشجویان در تشکل های  باشند  نمره 
دانشجویی و انجمن های صنفی فعال باشند زیرا 
گیران  تصمیم  افراد  همین  نزدیک  آینده  در  که 
مملکت خواهند شد.حسینی مدیر آموزش دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند هم در این مراسم، از 102 نفر 
تحصیلی 1395-1394،  سال  برتر  دانشجویان  از 
قدردانی کرد و ادامه داد: این گروه از دانشجویان 
در آزمون جامع، علوم پایه و پیشکار ورزی و المپیاد 
علمی کشوری رتبه های برتر کسب کردند که در  
و  دندانپزشکی،پرستاری  پزشکی،  های  دانشکده 

پیراپزشکی و بهداشت تحصیل می کنند.

شهرداری هایی که طرح هاي مطالعاتي مصوب 
دارند در اولویت تخصیص اعتبارات هستند

غالمی-سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی 
سخن   ، شهرداران  گردهمایي  در  که  استانداری 
مي گفت، با بیان این مطلب افزود: به شهرداري 
هایي که طرح هاي مصوب نداشته باشند اعتبارات 
کمتري اختصاص خواهد یافت؛ از این رو شهرداري 
ها ضمن تهیه نقشه راه ، طرح هاي مطالعاتي در 
زمینه هاي مختلف ارائه نمایند. فرهادي، با اشاره به 
اهمیت انجام اقدامات زیربنایي و تکمیل زیرساخت 
هاي حوزه شهري، گفت: نگاه شهرداران تنها به این 
موضوع معطوف نباشد که همه اقدامات، در دوره 
تکمیل  که  چرا  شود؛  تکمیل  خودشان  مسئولیت 
برخي طرح هاي زیرساختي سال ها زمان مي برد. 
فرهادی ، با اشاره به ابالغ بخشي از مطالبات دستگاه 
هاي اجرایي به شهرداري هاي استان در روزهاي 
پایاني سال 95 تصریح کرد: در روزهاي پایاني سال 
گذشته اعتبارات مناسبي از کشور به منظور جبران 
بخشي از مطالبات تعدادي از شهرداري هاي استان 
ابالغ شد که متاسفانه تعدادي از شهرداري ها به 
دلیل عدم پیگیري مطالبات از این اعتبارات محروم 
ماندند، لذا به دلیل ادامه دار بودن این طرح الزم 
است سایر شهرداري ها، به منظور تحقق مطالبات 

دولتي پیگیري جدي تري داشته باشند.

برگزاری جشنواره ملی
 مجسمه های نمکی تاالب کجی نهبندان

ارشاد  سینمایی  و  هنری  امور  معاون  تسنیم- 
ملی  جشنواره  نخستین  برگزاری  آغاز  از  استان 
نهبندان  مجسمه های نمکی تاالب کجی نمکزار 
خبر داد.زمرم در مراسم افتتاح این جشنواره اظهار 
از سراسرکشور  این جشنواره  هنرمندانی  کرد: در 
روز  دو  به مدت  استان کشور  از 11  گروه  در 30 

در ساخت مجسمه های نمکی رقابت می کنند.وی 
کجی  تاالب  نمکی  مجسمه های  جشنواره  گفت: 
استانی  به صورت  نهبندان سالهای گذشته  نمکزار 
و منطقه ای برگزار شد و امسال اولین سالی است 
می شود. برگزار  ملی  به صورت  جشنواره  این  که 

تودیع و معارفه سه معاون سازمان جهاد کشاورزی

مالیی- محمد غالمی به عنوان سرپرست آب، خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی منصوب و از زحمات علی شفیعی در این سمت قدردانی شد و در حوزه شرکت شهرک های کشاورزی 
نیز حسین روح بخش به سمت مدیر شرکت شهرک های کشاورزی منصوب و از زحمات کورش کیانفرد قدردانی شد.همچنین در این مراسم کورش کیانفرد به عنوان مدیر بازرسی، ارزیابی 

عملکرد و پاسخگویی به شکایات  و غالمرضا قوسی نیز به سمت سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی این سازمان منصوب و از زحمات محمد زمانی قدردانی شد.
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اقدام به خودکشی دختر جوان در پل مرگ 
 

مالیی- ظهر پنجنشبه ساعت 13 عصر دختر 
جوانی درپل هوایی خیابان مدرس رو به روی 
پارک توحید اقدام به خودکشی کرد .در همین 

باره با اردونی رئیس اورژانس اجتماعی استان در 
گفتگو با آوا عنوان کرد: پس از اطالع بالفاصله 
نیروی   ، اورژانس  روانشناسان  و  مددکاران 
انتظامی و آتشنشانان به محل اعزام شدند که 
با انجام مداخالت روانشناختی مربوطه موفق به 
پیشگیری ازخودکشی دخترجوان شد.وی افزود: 
این دختر جوان  به خودکشی  اقدام  هنوز علت 
مجید  این  از  پیش  است  است.گفتنی  نامعلوم 
شجاع فرماندهی انتظامی استان بر پیشگیری از 
اینگونه آسیب های اجتماعی تاکید کرده بود و 
درخواست بررسی علت خودکشی را داشت .طبق 
گذشته  سال  از  استان  انتظامی  فرماندهی  آمار 

تاکنون 5نفر اقدام به خودکشی کرده اند.

  تاخیر 8ساعته پرواز تهران -بیرجند

عصر  در  بیرجند  به  تهران   216 پرواز    - کاری 
روز 31 فروردین  سال جاری با 8ساعت تاخیر به 
مقصد برسد. به گزارش خبرنگار ما مسافرانی که 
از ساعت 15 برای طی تشریفات پرواز در مهرآباد 
از 9 ساعت  بودند،نهایتا ساعت 12/15 شب پس 
معطلی و تعویض 3 هواپیما در فرودگاه بیرجند به 
مقصد رسیدند، مسافران این پرواز در نامه ای خطاب 
به رییس فرودگاه بیرجند به عنوان نماینده فرودگاه 
کشوری به تکرار این روند اعتراض شده است. در 
ایر  ایران  از شرکت هواپیمایی  اعتراضی  نامه  این 
به دلیل آنچه بی مسئولیتی های متعدد نسبت به 
از مدیر کل  انتقاد و  حقوق مسافران خوانده شده 
فرودگاههای استان خواسته شده برای ترمیم اعتماد 
مردم به این شرکت خواسته های آنان پیگیری شود.  

گروه خونی o منفی، بیشترین نیاز استان

حسینی- مسئول روابط عمومی پایگاه منطقه ای 
انتقال خون با بیان این که بیشترین نیاز استان به 
گروه های خونی منفی است عنوان کرد: این گروه 
که  این  دلیل  به  منفی   o خونی مخصوصا  های 
تمامی گروه های خونی را پوشش می دهند، اصلی 
آبادی  استان محسوب می شوند.هاشم  نیاز  ترین 
با اشاره به این که در زمان حاضر نیاز بحرانی به 
گروه خاصی نداریم اظهار کرد:معموال اهدا کنندگان 
مستمر همیشه برای اهدای خون آماده هستند و از 
این بابت از آنان تشکر می کنیم. وی آمار مراجعه 
کنندگان در سال 95 را 24 هزار 503 نفر دانست و 
اضافه کرد: از این تعداد 20 هزار و 628 نفر خون 
اهدا کرده اند.به گفته مسئول روابط عمومی پایگاه 
منطقه ای انتقال خون تعداد آقایان 19 هزار و 248 
نفر و بانوان هزار و 380 نفر بوده است و در این راستا 
امسال برنامه این اداره  افزایش تعداد اهدا کنندگان 

خانم و اهداکنندگان مستمر می باشد.

مسیر مستقیم رو تقاطع خیابان مدرس و 
خلیل طهماسبی جداسازی شد

شهرداری  ترافیک  نقل  و  حمل  معاون   - کاری 
در گفتگو با خبرنگار آوا عنوان کرد: با هدف روان 
سازی ترافیک و تسهیل در سفرهای درون شهری 
و همچنین کاهش اتالف وقت همشهریان ،مسیر 
با  مستقیم سه راهی خلیل طهماسبی و مدرس  
ادامه  شد. حسینی   جداسازی  ترافیکی  تجهیزات 
حوز  در  اصلی  اولویت  را  همشریان  رضایت  داد: 
ترافیک شهرداری بیرجند برشمرد و اظهار داشت با 
مصوبه شورای ترافیک استان این کار  انجام شد.وی 
ساماندهی چراغ فرمان راهنمایی و رانندگی تقاطع 
دوم مدرس را با هزینه بالغ بر 200 میلیون ریال، از 

دیگر کارهای حوزه ترافیک دانست  .

باید بسترهای تبلیغاتي انتخابات
 بیش از پیش فراهم شود

دادرس مقدم-مدیرکل روابط عمومی استانداری در 
کمیته اطالع رساني ستاد انتخابات استان سخن مي 
گفت با بیان این مطلب افزود: بسترهاي تبلیغاتي 
در شهرها خصوصاً مرکز استان مطلوب نیست از 
این رو  ایجاد بسترهاي تبلیغات انتخابات باید بیش 
از پیش مورد توجه قرار گیرد. بهاري، با بیان اینکه 
باید جاي خود  بیرجند  تبلیغات تجاري در  فضاي 
را به تبلیغات انتخابات بدهد، گفت: در این زمینه 
مسئوالن مرتبط مي بایست در راستاي صیانت از 
حقوق نامزدها در چارچوب قانون و مقررات طوري 
اقدام کنند تا ضمن دفاع از حقوق کاندیداها همه 
از امکانات  یکسان برخوردار شوند و خداي ناکرده 
حقوق نامزدهاي انتخابات در تنگناهاي رسانه اي 
برنامه  اي  بگونه  باید  افزود:  نگردد.بهاری  تضییع 
ریزي کنیم تا با رصد اخبار و تحرکات انتخاباتي قبل 
از شروع موج  رسانه اي  و یا اجتماعي مخرب  و 
یا مواردي که ممکن است موجب خدشه دار شدن 
روند انتخابات شود  کارهای الزم  برای شناسایي و 

پیشگیري از آنها  انجام شود.

باید چند واقعه ملی برای شناخت استان رقم بخورد

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  هنری  مالیی-معاون 
بسیج  سازمان  رئیس  به  پاسخ  در  اسالمی 
از  کشور  در  کرد:موسیقي  عنوان  هنرمندان 
ها  حاشیه  همین  و  برد  مي  رنج  ها  حاشیه 
براي مدیریت ایجاد زحمت کرده است،که باید 
حواشي موسیقي کنترل شود.شامگاه پنجشبه 
وزیر  معاون هنري  مرادخانی  جلسه صمیمی 
مدیران  با  کشور  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ 
در  استان  مرکز  فرهنگی   ، هنری  موسسات 
شد   برگزار  ارشاد  و  فرهنگ  جلسات  سالن 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در این 
موسسه  هیچ  تا سال 92  کرد:  عنوان  جلسه 
اما  نداشت  وجود  استان  در  ای  منظوره  تک 
5موسسه  و  منظوره  تک  موسسه   ۷ اکنون 

فرهنگي هنري چند منظوره وجود دارد. 
نمکی  های  مجسمه  ملی  جشنواره 

قدمی برای جهانی شدن استان
 محبی با اشاره به اینکه تعداد آموزشگاه هاي 
آزاد هنري استان تا سال 92 تنها 4 باب بوده 
است، ادامه داد: اکنون 23 آموزشگاه آزاد هنري 
در  تجسمي  هنرهاي  52نمایشگاه  و  داریم 
هاي  نگارخانه  وی   است.  برگزارشده  استان 
فعال استان را 8 باب اعالم  و افزود: امسال 
براي اولین بار جشنواره مجسمه های نمکی  
به شکل ملی در تاالب کجی نهبندان برگزار 
می شود که تاکنون از 22 استان  90 هنرمند در 
این جشنواره شرکت کرده اند.محبی خاطرنشان 
کرد: این جشنواره موقعیت مناسبي براي معرفي 
خراسان جنوبي و نشان دادن توانمندي های 
و  جهانگردي  محیطي،  زیست  عرصه  در  آن 
توریستي است چرا که هر یک از این هنرمندان 

مي توانند یک سفیر توریستي براي ما باشند.
و  فرهنگ  مدیرکل  های  درخواست 
ارشاد/ 3کنسرت موسقی در راه استان
 به گفته وی در سال 92 تفاهم نامه هاي این 
اداره کل با معاونت هنري وزارت فرهنگ و 
این  اکنون  و  بوده  تومان  میلیون   52 ارشاد 
تومان  میلیون  به 210  در سال گذشته  رقم 
به  ارشاد اسالمي  و  رسید. مدیرکل فرهنگ 

در  استان  اي  صحنه  موسیقي  اجراي   120
سال گذشته اشاره کرد و گفت: از سال 93 
تاکنون هیچ کنسرتی  لغو نشده است.محبی 
از مرادخانی معاون هنري وزیر ارشاد خواست 
شرق  عروسکي  تئاتر  جشنواره  برگزاري  با 
تجهیز   ، جنوبي  خراسان  میزباني  به  کشور 

های  شهرستان  هنري   فرهنگي  مجتمع 
تجهیزات سالن  ،تعویض  و سربیشه  خوسف 
وسعت  و  تجهیز  فرهنگو  خانه  و  گلبانگ 
 ، بیرجند  نمایش  انجمن  پالتوي  مجموعه 
کنسرت  دو  برگزاری  از  کند.وی  موافقت 
خبر  اردیبهشت  در  پاپ  و  سنتی   موسیقی 
اردیبهشت   15 و   14 در  کرد:  عنوان  و  داد 

موسیقی نوایی در استان اجرا می شود. 
حسينيه امام رضا)ع( مکانی خوب

 برای تعزیه خوانی  
خواني  تعزیه  گروه  مسئول  محمدي  علیرضا 
جوانان نیز در این جلسه عنوان کرد: 30 گروه 
تعزیه در استان با همکاري 300 نفر فعالیت 
فرهنگ  وزیر  هنري  معاون  از  کندوي  می 
انجمن  از  مالي  حمایت  با  خواست  ارشاد  و 

تعزیه استان، زمینه انجام کارهاي پژوهشي را 
براي گسترده کردن کار این هنر فراهم کند.
استان  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  از  محمدي 
با میراث فرهنگي درباره حسینیه  تا  خواست 
امام رضا )ع( بیرجند رایزني کند تا این مکان 

دوباره در اختیار انجمن تعزیه قرار گیرد.

را  خوشنویسان  قلم  های  هزینه 
شکست/ گالیه از قوانين ماليات و بيمه 

هنرمندان 
انجمن  مدیر  مود  اسماعیلي  مهدي  استاد 
خوشنویسان بیرجند هم در این جلسه به سابقه 
30 ساله این انجمن در مرکز استان اشاره کرد 
و بیان کرد: این انجمن هیچ درآمدی به جز 
شهریه کاراموزان ندارد و این درحالی است که 
انجمن خوشنویسان کشور برای صدور کارت ، 
برگزاری امتحان هزینه دریافت می کند.یکی از 
هنرمندان جوان از وجود مالیات های مستقیم 
و غیر مستقیم بر موسسات هنری و فرهنگی 
گالیه و انتقاد کرد و افزود: بیشتر هنرمندان تاتر 
اداره بیمه آن را  اما  بازنشسته و بیمه هستند 
قبول ندارد و ما را جریمه می کند.وی با اشاره 

اینکه در اداره مالیات برای برگزاری جلسات ، 
کنسرت ها و حتی کالس های آموزشی مالیات 
است خاطرنشان  کرده  تعیین  افزوده  برارزش 
کرد:وقتی با همکارانم در استان های شمالی 
، یزد ، وکرمان این موضوع را مطرح کردم که 
بی خبر بودند. آیا نباید برای استان محرومی 

مانند خراسان جنوبی تفاوت هایی باشد؟!اگر بر 
این روال پیش رود چندین موسسه هنری در 

استان تعطیل خواهند شد.
 باید چند واقعه ملي در خراسان جنوبي 

رقم بخورد تا  بيشتر معرفی شود
علي مرادخاني معاون هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نیز در پاسخ به درخواست های 
هنرمندان بیان کرد : باید چند واقعه ملي در 
بیشتر  استان  تا  بخورد  رقم  جنوبي  خراسان 
معرفی شود.وی با اشاره به اینکه در ابتداي هر 
سال تفاهم نامه هایي با استانها منعقد مي شود، 
افزود: تالش مي کنیم که در این تفاهم نامه 
یک یا دو واقعه ملي نیز تعریف شود تا با اجراي 
مستمر، به یک جریان تبدیل شود.وي با تاکید 
بر اجراي برنامه ششم توسعه در حوزه فرهنگ و 

هنر تصریح کرد: تالش دولت در واگذاري امور 
به صنوف و کاهش تصدي گري دولت است.

عمرانی  های  طرح  ویژه  رسيدگی 
استان در وزارتخانه

وي با بیان اینکه اعتبارات حوزه فرهنگ به  5 
فصل اختصاص مي یابد و از محل اعتبارات این 
فصل هم نمي توان کار عمراني کرد،  افزود: اما 
درخواست هاي عمراني خراسان جنوبي از طریق 
معاونت توسعه وزارت فرهنگ و ارشاد پیگیري 
مي شود.معاون هنري وزیر ارشادتصریح کرد: 
تالش مي کنیم که اعتبارات از مرکز به سوي 
استانها روانه شود تا شاهد شکوفایي فرهنگ 
به بدهي 50  باشیم.وي  استان ها هم  و هنر 
میلیارد توماني صندوق هنرمندان اشاره کرد و  
ابراز امیدواری کرد با فروش اوراق در بورس از 

این مشکالت کاسته شود.
خانه فرهنگ بيرجند بعد از تجهيز در 
اختيار انجمن هاي هنري قرار مي گيرد

هنرمندان،  خانواده  از  سرکشي  بر  مرادخاني 
کارهاي  انجام  ملي،  هاي  جشنواره  برگزاري 
ایجاد مکتب خانه هاي هنرمندان  پژوهشي، 
راه  با  و  تاکید  بومي  نیازهاي  به  توجه  و 
کشور  عروسکي شرق  تئاتر  اندازي جشنواره 
کرد. موافقت  جنوبي  خراسان  میزباني  به 

امسال   کرد  عنوان  وزیرارشاد   هنري  معاون 
یک  عنوان  به  خوانی  تعزیه  روي  بر  باید 
بیشتري  تاکید  تئاتر  حوزه  در  اصلي  جریان 
با  استان خواست  تعزیه  انجمن  از  بکنیم.وي 
مستندنگاري، زمینه اجراهاي استاني و منطقه 
روي  بر  و  کنند  فراهم  را  فاخر  هنر  این  اي 
این مهم )مستندنگاري( به عنوان یک پروژه 
کار کنید.مرداخاني با اشاره به اینکه راه اندازي 
موزه تئاتر یکی از برنامه های وزارتخانه است 
با تجهیز خانه فرهنگ با اعتبار 600 میلیون 
تومان موافقت کرد و درهمین راستان محبی 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد: 
خانه فرهنگ بیرجند بعد از تجهیز در اختیار 

انجمن هاي هنري استان قرار مي گیرد.
)Ava.news14@gmail.com(

پوراسد- صبح دیروز نخستین همایش »فیزیک 
و دستاوردهای فیزیکی دانش آموزان استان« 
وپرورش   آموزش  مدیر  نژاد  سجادی  باحضور 
دانشگاه  ریاست  مهدیزاده  دکتر   ، بیرجند 
معلمان  انجمن  رئیس  نجفی  و  فرهنگیان 

فیزیک در دبیرستان شهید بهشتی برگزار شد.

اهميت یادگيری عملی دروس در مدارس 
هدف  فیزیک  معلمان  انجمن  رئیس  نجفی 
از برگزاری همایش  را ، درگیر کردن عملی 
ذهن دانش آموزان بیان کرد و افزود: ایجاد 
فضای رقابتی سالم و تشویق دانش آموزان 

ی  ارتقا  همچنین  و  علمی   ، عملی  کار  به 
توانمندی های آنان از دیگر اهداف است. وی 
تعداد آثار رسیده به همایش از شهرستانهای 
کرد  عنوان  اثر   266 مجموع  در  را  استان 
 3 با  خوسف  و   138بیشترین  بیرجندبا  که 

اثرکمترین آثار را داشته اند.   

آموزش و پرورش قوی
 مساوی کشوری پيشرفته

  معاون پژوهش اداره کل آموزش و پرورش  
هم با اشاره به اینکه: امروزه دنیای علم و توانایی 
است و ما اگر می خواهیم جایی در این جهان 

از آموزش و پرورش شروع  باید  باشیم  داشته 
کنیم بیان کرد: اگر آ.پ قوی نباشد نباید توقع 
موسوی  باشیم.   داشته  را  پیشرفته  کشوری 
کیا با اشاره به نظریه اصالت تجربه ادامه داد: 

هیچ مفهومی در فیزیک را نخواهیم فهمید تا 
زمانی که به صورت عملی آن را انجام دهیم. 
بیان  با  استان  آ.پ  کل  اداره  پژوهش  معاون 
اینکه باید مهارتهای فرآیندی را در آموزش و 

اولین  کرد:  تصریح  کنیم  تدریس خود سهیم 
مرحله ی دانش مشاهده است که باید معلمان 
توجه ویژه به آموزش آن داشته باشند.در پایان 
بیرجند   شهرستان  آ.پ  مدیر   نژاد  سجادی 
ضمن قدردانی از چند معلم پیشکسوت   خطاب 
به دانش اموزان عنوان کرد: احترام معلمان را 
حفظ کنید و برعلم خود بیافزایید. تا آینده ای 
با  همایش  این  باشید.اختتامیه  داشته  روشن 
انجام چند آزمایش فیزیک و بازدید از نمایشگاه 
آموزان   دانش  فیزیکی  و  علمی  دستاوردهای 
رسید. پایان  به  یادگاری  عکس  گرفتن  و 

)Ava.news19@gmail.com(

امین جم-جلسه طرح ضربتی اشتغال با حضور 
روز   ، کارشناسان  و  میراث فرهنگی  مدیر کل 
پنج شنبه برگزار شد.مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در این جلسه گفت 
صنایع دستی و دست بافته های سنتی در استان 
از قدمت باالیی برخوردار بوده و درسال 5۷ ، 
شهرستان بیرجند 60 هزار بافنده قالی داشته و 
نقش سعدی و ریزماهی ابداع هنرمندان استان 
ما بوده که به نام استان ما نیز ثبت شده است.
رمضانی،  با اشاره به  صنعت گردشگری استان 
افزود: در گذشته مصمم بودیم حتما برای جذب 
گردشگر، هتل ساخته شود اما حاال به این نتیجه 
گردشگر  شود  می  هم  هتل  بدون  رسیدیم  
جذب کرد.  رمضانی ادامه داد: علی رغم افزوده 

شدن 2 هتل به استان، از ظرفیت بوم گردی 
هم استفاده می کنیم حاال   12 ایستگاه بوم 
گردی فعال داریم و 8 خانه بوم گردی نیز در 
حال تکمیل است.به گفته مدیر کل تورهای 
و  مارکوپولو  مانند  بزرگی  های  گردشگری 
عالءالدین ابراز تمایل کردند که استان را جزو 
مقاصد گردشگری خود قرار دهند.رمضانی ادامه 
داد: در 15 روز، 54۷ میلیون تومان صنایع دستی 
فروش رفت که این آمار در گذشته ساالنه 190 
اگر  کرد:  اظهار  است.وی  بوده  تومان  میلیون 
کشور  میراث  سازمان  گردشگری  معاونت 
توانی که در حوزه گردشگری وجود  از  بتواند 
دارد استفاده کند و در هتل ها یا مهمانسراها 
به جای استفاده از دستمال های چینی که هیچ  

ارزش اقتصادی و فرهنگی ندارند، از دستمال 
های تولید استان که می توانیم در هر سایز و 
قیمتی در اختیارشان بگذاریم استفاده کند،دیگر 
نیاز نیست هیچ کار دیگری انجام شود  و از 
همین راه می توانیم تعداد زیادی شغل ایجاد 
کنیم. وی با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید 
در تسهیالت به گردشگری خوب عمل کرده 
ولی گله ای که ما داریم، تعدد متولیان تصمیم 
خاص  مشاغل  برای  وام  اعطای  برای  گیری 
برای  گاه  مثال  عنوان  به  کرد:  عنوان  است، 
50میلیون تومان  وام، باید 60 جلسه گرفته شود   
بعدی  بحث  داد:  ادامه  وی  شود.  داده  وام  تا 
هزار  از 10  که  است  هنرمندان  بیمه  مشکل 
هنرمند فقط 2۷5 نفر بیمه هستند که همین 

تعداد هم اگر چنددقیقه حق بیمه خود را دیر تر 
واریز کنند، تامین اجتماعی حذفشان می کند. در 
ادامه کارشناس ارشد ناظر فنی میراث فرهنگی 
استان هم  بیان کرد: کیفیت اجرایی کارهای 
هنری  و  علمی  موارد  رعایت  نظر  از  مرمتی 
قابل توجه و مورد تایید سازمان است و میراث 
فرهنگی، زیرساخت است و گردشگری باید از 
این زیرساخت ها استفاده کند. بزرگمهر با انتقاد 
از  نبودهماهنگی بین بنیاد مسکن و میراث ، 
عنوان کرد: بنیاد مسکن همه خانه ها را یکسان 
و با یک معماری مرمت می کند  درحالی که با 
اینکار همه خانه های روستایی شبیه هم شده و 
هویت محلی خانه ها از بین می رود. عبدالرضا 
پورصادقی کارشناس گردشگری سازمان میراث 

دارای  نایبند  روستای  اینکه  بیان  با  فرهنگی 
از زیرساخت های گردشگری است،  یکسری 
بیان کرد: مشکل تامین آب و برق در این روستا 
به چشم می خورد که باید چاره ای برای رفع 
آن اندیشیده شود.وی درباره روستای خور هم 
گفت این روستا دارای  بافت قدیمی است ولی 
دفع فاضالب  آن  هم از لحاظ زیست محیطی 
کارشناس  فضائلی  البنین  است.ام  دهنده  آزار 
دغدغه  اینکه  بیان  با  سازمان  دستی  صنایع 
اصلی تولیدکنندگان این است که تولید کنند 
الزم  مدیریتی  گفت:  بماند،  دستشان  روی  و 
است تا تولیدکنندگان روستایی دغدغه فروش 
محصوالت خود را  نداشته باشند و از این طریق 
کمکی به کسانی که ساکن روستا هستند شود.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد با راه اندازي جشنواره تئاتر عروسکي شرق کشور در استان موافقت کرد 

سفر »مارکوپلو« و »عالءالدین« به خراسان جنوبی

نخستین همایش فیزیک و سازه های فیزیکی برگزار شد

قوسی-  رییس سازمان نظام مهندسی در اولین 

همایش »مبحث 19 و مدیریت مصرف انرژی 
در ساختمان« عنوان کرد انرژی در قرن حاضر 
یکی از مسائل مهم جامعه جهانی، چه در بخش 
تولید و چه در بخش مصرف، نقش و اثر آن 
در اقتصاد کشورها و همچنین آلودگی محیط 
زیست است. توکلی ادامه داد اگر می ببینید که 
در کشور ما مبحث 19 طراحی شده و اجرای 
الزامی  ناظران  و  مجریان  مالکین،  توسط  آن 
شده است، به این معناست که در این بخش 

دچار ضعف فرهنگی هستیم یعنی جامعه   هنوز 
نمی داند باید انرژی که با این هزینه باال تولید 
می شود را صرفه جویی کرد. وی با طرح این 
سوال که آیا با افزایش اگاهی و دانش نسبت 
به ضرورت های صرفه جویی انرژی، باز شاهد 
اجرای آن در عمل خواهیم بود، افزود: مسئولیت 
عدم اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 
فقط و فقط به عهده جامعه مهندسی اعم از 
دفاتر طراحی، مجریان و ناظران است.در ادامه 

نجارباشی دبیرهمایش بیان کرد: اولین همایش 
مبحث 19 درمورد مدیریت مصرف انرژی است 
که توسط انجمن صنفی سازندگان مسکن استان 
و با همکاری موسسه آموزشی ثامن الحجج و 
سازمان مدیریت در یک روز برگزار می شود. 
وی ادامه داد: عایق کاری ساختمان ها، بهینه 
سازی و مدیریت مصرف انرژی و روش های 
مدل سازی اطالعات ساختمان مباحثی است 
که در این همایش مطرح می شود. دبیر انجمن 

صنفی  انجمن  کرد:  اضافه  سازندگان  صنفی 
سازندگان در اردیبهشت  سال 95 تاسیس شد و 
همه  سازندگان مسکن و ساختمان که مجری 
ذیصالح هستند زیرمجموعه این انجمن هستند   
وی خاطرنشان کرد: این دوره در راستای اهداف 
آموزشی و طبق تفاهم نامه ای است که با نظام 
مهندسی بسته شده است و در پایان این همایش 
به شرکت کننده ها گواهی نامه اعطا می شود.

)Ava.news16@gmail.com(

رییس سازمان نظام مهندسی: مسئولیت   اجرا نشدن مبحث 19 فقط به عهده جامعه مهندسی است

عکس:گرگی
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
اَلِعباَدُه َسبعوَن ُجزء، اَفَضُلها ُجزًء َطلَُب الَحالِل

عبادت هفتاد جزء است و باالترین و بزرگترین جزء آن کسب حالل است.
)ثواب االعمال و عقاب االعمال(

قالیباف : مشکالت اقتصاد با 
روش های قجری حل نمی شود

 قالیباف با بیان این که اداره کشور به  دست افراد 
خسته، بی تحرک و بی انگیزه است، گفت: مشکالت 
اقتصاد با روش های قجری و پشت میز نشستن و 

در اتاق دستورالعمل صادر کردن برطرف نمی شود.

کنعانی مقدم: رسانه ملی نباید به دلیل 
مشکالت بودجه ای ویترین دولت شود

ایران  سبز  حزب  دبیرکل  مقدم  کنعانی  حسین 
جناحی  گرایش های  از  باید  ملی  رسانه  گفت: 
شورای  در  را  خود  بودجه ای  مسایل  و  بپرهیزد 

سیاست گذاری صدا و سیما حل کند.

پیام توئیتری روحانی درباره
 پخش زنده مناظرات انتخاباتی

با  پیامی  ایران  جمهور  رئیس  روحانی  حسن 
منتشر  خود  توییتر  صفحه  در  انتخابات  موضوع 
»مناظره  هشتک  درج  با  پیام  این  در  وی  کرد. 
زنده« نوشت: ارزش انتخابات به انتخاب آزادانه و 
آگاهانه است. من حامی آزادترین شیوه ها هستم.

کلهر رای شورای نگهبان را نپذیرفت

نامه ای  در  کلهر  مهدی  انتخاباتی  ستاد  رئیس 
اعالم کرد که او از نامزدی کناره گیری نکرده و 
خواستار تجدید نظر در احراز صالحیت این نامزد 
داوطلبی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم شد.

واکنش صادقی
 به رد صالحیت احمدی نژاد

برخی  متاسفانه  گفت:  صادقی  محمود 
تخریب  را  خود  انتخاباتی  تاکتیک  کاندیداها 
باید  کاندیداها  این  داده اند.  قرار  حریف 
بگیرند  عبرت  احمدی نژاد  سرنوشت  از 
رقیب  تخریب  افراط،  روش  که  بدانند  و 
ضوابط  به  پایبندی  بدون  و  قیمت  هر  به 
آن چه  جز  نتیجه ای  شرعی  و  اخالقی  دینی، 
داشت. نخواهد  آورد،  به دست  احمدی نژاد 

میرسلیم : جهانگیری پسر خوبی است

میرسلیم گفت: جهانگیری پسر خوبی است و من 
از این جهت می گویم پسر خوبی است چون او 
زمانی که من در وزارت کشور بودم فرماندارم در 
جیرفت بوده ولی در هر حال از کسی که تجربه کار 

ندارد چه توقعی می توانیم داشته باشیم؟ 

برای مناظره زنده و مرده آمادگی دارم

گفت:  جمهوری  ریاست  کاندیدای  هاشمی طبا 
دالیلی  ضبطی  مناظره  برای  شاید  معتقدم 
از  هم  بنده  صورت  هر  در  اما  باشند  داشته 

می کنم.    استقبال  مرده  هم  و  زنده  مناظره 

رئیسی: مدیریت یک جریان 
خاص در کشور باید شکسته شود

ما  نگاه  ریاست جمهوری گفت:  انتخابات  نامزد 
جناح  یک  نه  است  کشور  ظرفیت های  همه  به 
جریان  یک  مدیریت  سیاسی،  خاص  جریان  و 
رئیسی  شود.  شکسته  باید  کشور  در  خاص 
تصریح کرد: با بسیج عمومی و مدیریت جهادی 
تغییر وضع موجود ممکن است. وی تخریب در 
عرصه انتخابات را مطلقًا امری ناپسند دانسته و 
خالف موازین شرعی و اخالقی دانسته و افزود: 
نیستیم  انقالب  از  بعد  دولت های  خدمات  منکر 

اما مشکالت موجود بر همگان واضح است.

تصمیم نهایی برای پخش زنده 
مناظرات امروز گرفته می شود

و  صدا  بر  نظارت  هیئت  عضو  کاتب  غالمرضا 
مناظره  زنده  اظهار کرد: بحث عدم پخش  سیما 
ها روز پنجشنبه در کمیته تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهوری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفته اما 

تصمیم نهایی امروز گرفته می شود.

اولین واکنش تیم احمدی نژاد
 به رد صالحیت وی

علی اکبر جوانفکر مشاور احمدی نژاد در واکنش 
به رد صالحیت وی نوشت: دکتر احمدی نژاد و 
آقای بقایی برای عمل به تکلیف انقالبی، ملی 
انتخابات  دوره  دوازدهمین  نامزد  خود  دینی  و 
را  خویش  اهتمام  تا  شدند  جمهوری  ریاست 
بهبود  و  مردم  معیشتی  مشکالت  مصروف حل 
از  بالقوه  تهدیدهای  رفع  و  آنان  زندگی  شرایط 
سر ملت ایران نمایند. شورای نگهبان با تصمیم 
خود، این تکلیف را از دوش آنان برداشته است. 

وزیر بهداشت: مردم فریب
 تبلیغات انتخاباتی را نخورند

درمان  بهداشت،  وزیر  هاشمی  سیدحسن  دکتر 
من  ایرانی،  هر  مثل  گفت:  پزشکی  آموزش  و 
این  اسالمی  انقالب  ولی  هستم  کشور  نگران 
قدرت را به مردم داده است و همه چیز هم از 
صندوق رأی بیرون می آید. بنابراین، به نظر من 
است،  شده  ایجاد  که  فرصتی  این  از  مردم  اگر 
درست استفاده کنند و فریب تبلیغات را نخورند، 

این نگرانی به امید تبدیل می شود.

زندگی  نامزدها،  شدن  مشخص  با  ایرنا- 
سیاسی و فعالیت های اجرایی آنان به عنوان 
بخشی از مهمترین معیارهای گزینش برای 
عموم اهمیت می یابد؛ موضوعی که در این 

مطلب به آن پرداخته شده است.

حجت االسالم حسن روحانی
حسن روحانی ٢١ آبان ١٣٢٧ خورشیدی در 

شهر سرخه )استان سمنان( متولد شد.
سوابق اجرایی: وکیل پایه یک دادگستری 
استاد  مرکز(،  دادگستری  وکالی  )کانون 
استراتژیک، تحقیقات  مرکز   پژوهشی 

عضویت   ، دفاع  عالی  شورای  در  عضویت 
رئیس  و  جنگ  پشتیبانی  عالی  شورای  در 
فرماندهی  معاونت   ، آن  اجرایی  کمیسیون 
مرکزی  قرارگاه  ستاد  ریاست   ، جنگ 
پدافند هوایی  فرماندهی   ، خاتم االنبیاء)ص( 
کل کشور ، معاونت جانشین فرماندهی کل 
قوا ، نماینده مجلس خبرگان رهبری ، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ، عضو شورای 
تحقیقات  مرکز  رئیس   ، ملی  امنیت  عالی 
، اسالمی  شورای  مجلس   استراتژیک 

نایب رئیس اول مجلس )در دوره های چهارم 
)دوره های  دفاع  رئیس کمیسیون  پنجم(،  و 
اول و دوم( ، رئیس کمیسیون سیاست خارجی 
)دوره های چهارم و پنجم( ، عضو و رئیس 
، سیما  و  صدا  سازمان  سرپرستی   شورای 

و  امنیتی  سیاسی،  کمیسیون  ریاست 
نظام، مصلحت  تشخیص  مجمع   دفاعی 

 ریاست قوه مجریه. 

حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی 
خورشیدی   ١٣٣۹ سال  رئیسی  سیدابراهیم 
در محله نوغان، مشهد دیده به جهان گشود.

سوابق اجرایی :  دادستان همزمان کرج 

و همدان ، معاون دادستان تهران ، دادستان 
ستاد  امنای  هیئت  در  عضویت   ، تهران 
اجرایی فرمان امام )موضوع اموال در اختیار 
آیت  از سوی  به مدت ١0 سال  فقیه(  ولی 
کل  بازرسی  سازمان  رئیس   ، خامنه ای  ا... 
دادستان   ، قضاییه  قوه  اول  معاون   ، کشور 
کل کشور ، دادستان ویژه روحانیت ، عضو 
شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران 
، عضو مجلس خبرگان رهبری دوره چهارم 
استان  مردم  نماینده  عنوان  به  پنجم  و 
این  رئیسه  هیئت  عضو  و  جنوبی  خراسان 
مجلس - رئیس شورای نظارت بر سازمان 

گزینش  عالی  هیئت  عضو   - سیما  و  صدا 
به  امر  احیای  ستاد  دبیر  نخستین  کشور، 
تولیت   ، کشور   منکر  از  نهی  و  معروف 

آستان قدس رضوی. 

 محمد باقر قالیباف 

محمد باقر قالیباف سال١٣40 خورشیدی در 
طرقبه مشهد دیده به جهان گشود.

 سوابق اجرایی:  فرمانده تیپ امام رضا)ع( ،
فرمانده لشکر ٥ نصر خراسان ، فرمانده لشکر 
قرارگاه سازندگی خاتم  ، مسئول  ٢٥ کربال 
االنبیاء)ص( - فرمانده نیروی هوایی سپاه ، 
رشته جغرافیای سیاسی  علمی  عضو هیئت 
تربیت  دانشگاه  استادیار   ، تهران  دانشگاه 
 مدرس ، فرماندهی نیروی انتظامی کشور ،
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ، شهردار تهران.

سید مصطفی هاشمی طبا

 ١٣٢٥ سال  طبا  هاشمی  مصطفی  سید 
خورشیدی در شهر اصفهان متولد شد.

دولت  در  صنایع  وزیر  اجرایی:  سوابق 
محمدجواد باهنر - رئیس سازمان تربیت بدنی 
ا... هاشمی رفسنجانی -  آیت  در دولت دوم 
رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی، 

نامزد هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
)١٣80( ، مشاور امور زیربنایی، سرمایه گذاری 

و توسعه زیرساخت های ورزش کشور١٣۹٣.

اسحاق جهانگیری 
خورشیدی   ١٣٣6 سال  جهانگیری  اسحاق 
در شهرستان سیرجان استان کرمان به دنیا 

آمد.
سوابق اجرایی:  مسئول جهاد سازندگی 
جهاد  شورای  عضو   ، جیرفت  شهرستان 
سازندگی استان کرمان ، نماینده دوره های 
در  جیرفت  شهرستان  مردم  سوم  و  دوم 

مجلس شورای اسالمی ، استاندار اصفهان 
 - رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  دولت  در 
ادغام وزیر  از  وزیر معادن و فلزات و پس 
هشتم  و  هفتم  دولت  در  معادن  و  صنایع 
مدیریت  سازمان  علمی  هیئت  عضو   ،
بنیاد  امنای  هیئت  رئیس  سپس  و  صنعتی 
اول  معاون   ،  )NGO( توسعه  و  صنعت 
االسالم  حجت  دولت  در  جمهور  رئیس 

روحانی مرداد ١٣۹٢ تاکنون.

سید مصطفی میرسلیم
 ١٣٢6 خرداد   ١۹ میرسلیم  سیدمصطفی 

خورشیدی در تهران به دنیا آمد. 
سوابق اجرایی: مدیر بهره  برداری شرکت 
راه آهن شهر تهران و حومه ، معاون سیاسی 
برگزاری  مسئول   ، کشور  وزیر  اجتماعی 
نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری و 
مجلس شورای اسالمی ، سرپرست شهربانی 
جمهوری اسالمی ، قائم مقام وزیر کشور ، 
دوران  در  جمهوری  ریاست  نهاد  سرپرست 
 ریاست جمهوری آیت ا... سیدعلی خامنه ای ،
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ، دبیر شورای 
مجمع  عضو   ، فرهنگی  انقالب  عالی 
تشخیص مصلحت نظام ، رئیس فدراسیون 
نجات غریق و غواصی ایران ، رئیس هیئت 
مدیره شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور 
تقویم موسسه  ، عضو شورای  ایران خودرو 
شورای  رئیس   ، تهران  دانشگاه  ژئوفیزیک 

مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی.

شش کاندیدای ریاست جمهوری معرفی شدند

آسفالت انتهای خیابان غفاری ١٢ * عکس : جان آور  اولین جشنواره کشوری مجسمه سازی در تاالب کجی نهبندان * عکس : کاریبازدید کارشناسان طرح اشتغال از بازارچه دائمی صنایع دستی اکبریه بیرجند * عکس: بستانی

آگهی فروش امالک به صورت مزایده/ سازمان اموال و امالک ستاد
برگزاری هفتاد و هفتمین  مزایده کتبی سراسری امالک و مستغالت سازمان اموال و امالک ستاد با شرایط و تسهیالت مناسب به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ لذا متقاضیان خرید 
امالک می توانند از روز شنبه مورخ 96/02/02  تا پایان روز سه شنبه مورخ 96/02/12 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 17:30 و روز چهارشنبه مورخ 96/02/13 از ساعت 8 

الی 10/45 صبح )صرفا در محل بازگشایی پاکت ها به شرح توضیحات ذیل( جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده به محل های ذیل مراجعه نمایند.
همچنین به آگاهی می رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت به نشانی www.ssa-s.ir قابل رویت می باشد.

شماره تلفندورنویسآدرس نمایندگینام نمایندگیردیف

32435281-32435280056-056بیرجند- خیابان پاسداران 46- پالک 16خراسان جنوبی1

مالحظات:
1- اخذ درخواست های پیشنهادی به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه متقاضی به میزان 5% قیمت پایه ملک در روزهای شنبه الی سه شنبه تاریخ 
های 96/02/09 تا 96/02/12 و در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است درخواست های پیشنهادی در روز چهارشنبه مورخ 96/02/13 از ساعت 8 الی 11 صرفا در 

محل بازگشایی پاکت ها صورت می پذیرد.
2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط )بدون کارمزد( جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول ذیل می باشد:

تخفیف پرداخت نقدیحصه غیر نقدی )باقیمانده در اقساط ...(زمان تحویل ملکحصه نقدی)پیش پرداخت(شرایط پرداخت )گروه(
16%60% در اقساط 27 ماهه10%30%ج
17%70% در اقساط 30 ماهه10%20%د

تبصره 1: در خصوص امالک و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و یا امالک و اراضی که مسئولیت رفع تصرف و اعمال ید مالکانه و تحویل ملک به عهده خریدار 
است، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10% زمان تحویل ملک به حصه نقدی )پیش پرداخت( اضافه خواهد شد.

تبصره 2: پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غیرنقدی( به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه حداکثر به مدت سه ماه )سر رسید اولین قسط( موجب برخورداری از تخفیف پرداخت 
نقدی به شرح جدول فوق می گردد.

3- رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.
4- پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5- شایان ذکر است امالک عرضه شده به استثنای مواردی که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده، ششدانگ می باشد )متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ، مساحت کل 
ششدانگ است( 6- بازگشایی پاکت های ارائه شده در روز چهارشنبه مورخ 96/02/13 راس ساعت 11 در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.

7- کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است. 8- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت در مزایده صرفا تا ساعت 
10/45 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/02/13 در محل های تعیین شده می باشد. 9- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعالم نتایج )پنجشنبه 

مورخ 96/02/14( در محل های تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.
سازمان اموال و امالک ستاد

ردیف 
روزنامه

پرونده آدرس ملک
فروش

نوع 
ملک

کاربری 
ملک

شرایط مبلغ پایه مزایده عرصه
واگذاری

توضیحات

بیرجند شمال شهر1
 حاشیه جاده کمربندی 

بیرجند - کرمان 

مورد واگذاری 111516  متر مربع مشاع از ششدانگد1393967.500.000.000کشاورزیزمین70
 با کاربری کشاورزی بوده که توافق با شریک مشاعی

 و اعمال ید مالکانه به عهده خریدار است.

بیرجند - قطعه شماره یک 2
از اراضی قصبه مشهور به 

زمین شوره
 پشت شرکت گاز

مختلط زمین63
شهری

مورد واگذاری 935 متر مربع مشاع از ششدانگ با کاربری ج3740.151.200.000.000
کشاورزی بوده که توافق با شریک مشاعی
 و اعمال ید مالکانه به عهده خریدار است.

بیرجند- قطعه شماره دو 3
از اراضی قصبه مشهور به 

زمین شوره 
پشت شرکت گاز 

مورد واگذاری 177 متر مربع مشاع از ششدانگ با کاربری ج707.19380.000.000اداریزمین64
کشاورزی بوده که توافق با شریک مشاعی و اعمال ید 

مالکانه به عهده خریدار است.

ثبت نام کربال به صورت محدود 
اعزام زمینی مورخ 1396/2/18
 اعزام هوایی مورخ 1396/2/14

میالد حضرت ولی عصر)عج(
سرزمین  در  )ع(  اکبر  علی  حضرت  و   

مقدس نجف اشرف و کربالی معلی
شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم

آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21 
جنب بانک رسالت 32222265 - 32226749

البراتوار و مرکز تخصصي عکس حباب فعالیت خود را با متمرکز کردن محیطي امن و مورد 
 اطمینان براي چاپ عکس همکاران و مشتریان و ادارات با مجهزترین و مدرن ترین دستگاه هاي 
 چاپ عکس شروع به کار و محصول نهایي را قابل رقابت با بهترین البراتوارهاي سطح کشور مي داند.
* چاپ پروژه هاي بزرگ عکاسي براي نمایشگاه ها)چاپ عکس سایز بزرگ با کیفیت عالی در 5 دقیقه(

* با چاپ عکس هاي آرشیو شده موبایل و دوربین هاي خانگي خود در البراتوار حباب 
خاطرات خود را ماندگار کنید؛ از منزل و محل کارتان سفارش دهید و در همان مکان 

در کوتاه ترین  زمان تحویل بگیرید.
* خدمات چاپ با کیفیت و عکاسی پرتره از کاندیداهای محترم شورای شهر

* عکاسی صنعتی   * عکاسی کودک در طبیعت... 
 *** کیفیت و حساسیت در چاپ را از ما بخواهید ***   

قابل توجه هم استاني هاي عزیز، ادارات و سازمان ها ، همکاران محترم 

آدرس: بیرجند، خیابان معلم، روبروی دانشگاه علوم پزشکی
        https://telegram.me/Bubblelab 056 - 32  45  1060  

مهلت شرکت در مزایده از روز شنبه 96/2/2 تا ساعت 11 روز چهارشنبه 96/2/13 می باشد        لیست امالک به شرح ذیل 


