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سرمقاله

شورای سرنوشت!...

* هرم پور

نتیجه انتخابات پنجمین دوره شورای شهر بیرجند اعالم 
شد. 9 عضو با رأی مردم انتخاب شدند تا روی صندلی 
های شورا بنشینند، برنامه ریزی کنند، تصمیم بگیرند 
 و به واسطه ی شهردار اجرا کنند. روزهای نفس گیر
رقابت که در یک سوی آن برخی نامزدها به چند 
رأی خانوادگی قانع شدند و در سوی دیگرش برخی 
با هزینه های چند ده میلیونی و الگوگیری از تبلیغات 
به روش »شعبان بی مخ ها« ، تالش کردند رأی و 
نظر مردم را حتی به قیمت زیر پا گذاشتن الزامات 
اخالقی جلب کنند  هم تمام شد، شورا درب های 
بزرگش را گشود تا اعضای منتخب وارد شوند و روی 
صندلی هایش بنشینند و گلی که قولش را داده بودند 
بر سر مردم بزنند. خوشحالم از اینکه مردم بیرجند 
هوشمندی به خرج دادند و اسیر تبلیغات نشدند، اسیر 
گریم شخصیتها نشدند، اسیر باندها و جناح ها نشدند 
و در دام نقشه های محافل شبانه نیفتادند. درباره اینکه 
چرا ائتالف ها در بیرجند مورد توجه قرار نگرفتند، چرا 
مردم به بعضی چهره ها و بعضی شعارها اعتماد و اعتنا 
نکردند، چرا نقش جامعه بانوان در این دوره از انتخابات 
پر رنگ بود، چرا فضای مجازی نتوانست بر خالف 
 انتخابات ریاست جمهوری و یا حداقل به اندازه ی
شوراها  انتخابات  در  شهروندان  اذهان  روی  آن 
تأثیرگذار باشد، و اینکه چرا مردم به برخی از اعضای 
شورا بی اعتماد شدند، بعدها صحبت های مفصل و 
 مهمی خواهم داشت، اما فرصت را مغتنم می شمارم
و به نکته مهمی که در ترکیب شورای جدید و اقتضای 
زمان این انتخاب با شرایط بیرجند امروز و بیرجند فردا 
وجود دارد اشاره می کنم. به هر دلیلی که فعاًل نقدی به 
آن نیست و البته در جای خود بسیار قابل احترام و تکریم 
هم هست، شهروندان بیرجندی شورایی را برگزیدند 
 که وزنه تخصص های... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

 رئیس اداره نظارت صنعت و تجارت استان خبرداد:

اجرا طرح نظارتی ویژه 
ماه رمضان از امروز 

بازدید مدیر کل اجتماعي و فرهنگي 
استاندار ی از موسسه آبشار عاطفه ها

صفحه 7

 رسیدگی حتمی به
 تخلفات انتخاباتی

صفحه 7

      اولویتهای جدید 
حج اعالم شد

صفحه 7

کشف و ضبط 120 رأس دام 
و 7 قطعه کبک وحشی از شکارچیان

صفحه 7

تالش مان را جهت صیانت از سود 
سپرده مشتریان کاسپین به کار می بریم

صفحه 7

غالمی-رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی گفت: طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان 
همزمان در سراسر استان از اول خرداد اجرا می شود.تهوری اظهار کرد: در آستانه ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای مواد غذایی به ویژه 
اقالم لبنی، پروتئینی، برنج، روغن، قند و شکر، خرما، میوه، سبزیجات و شیرینی های پر مصرف مرسوم در ایام مذکور طرح نظارتی ماه مبارک 
رمضان طی دو مرحله اجرا می شود.وی افزود: مرحله مقدماتی این طرح از اول تا ششم خرداد به مدت پنج روز و به منظور هماهنگی و اطالع 
رسانی خواهد بود.رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت  گفت: مرحله اجرایی طرح نظارتی رمضان نیز از 6 خرداد ماه 
تا 4 مرداد به منظور تشدید نظارت و بازرسی و کنترل بازار در دستور کار بازرسان و کارشناسان سازمان قرار می گیرد.تهوری با اشاره به تشدید 
بازرسی ها در این ایام تاکید کرد: در راستای اجرای وظایف قانونی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان با رویکرد پیشگیرانه به دنبال پایش مستمر 
بازار و توجه ویژه به موضوع تأمین و توزیع به هنگام کاالهای پرتقاضای این ماه مبارک، بازرسی ها تشدید می شود. ... ) ادامه خبر در صفحه 7 ( 
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سید ابراهیم رئیسی : 
 با وعده ای که به مردم قهرمان ایران داده ام ،

 نمی توانم در برابر ظلم به حقوق مردم سکوت کنم

هاشمی طبا: 
هزینه ام در انتخابات

10 تا 20 میلیون تومان شد 

جهانگیری: 
روز تفاهم  و همکاری ملی 

به سوی توسعه همه جانبه آغاز شده است 

رحمانی فضلی وزیر کشور: 
به همه عزیزان 

دست مریزاد می گویم

واکنش پناهیان به انتخاب روحانی / / سخنگوی شورای نگهبان: به تخلفات انتخاباتی رسیدگی می شود / آقامحمدی: رئیس جمهور منتخب به وعده هایی که داده، عمل کند / تحلیل زیبا کالم از شکست اصولگرایان / ضرغامی: رای رئیسی بی سابقه است / رأی آقای رئیسی، نشان  داد میان مردم خریداران فراوانی دارد  / صفحه8
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صادرات 15 هزار تن سیمان درمیان به خارج از کشور
صفحه 7

جناب آقای دکتر ابراهیم تقی زاده
انتخاب ارزشمند جناب عالی را به عنوان 

نماینده مردم در شورای اسالمی شهر بیرجند
 تبریک عرض نموده، از خداوند منان موفقیت و بهروزی تان 

را مسئلت داریم.
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

جناب آقای مهندس مرتضی یزدان شناس
انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 نماینده مردم در شورای اسالمی شهر بیرجند 
تبریک عرض نموده و برایتان توفیق خدمتگزاری در سنگر شورای اسالمی 

شهر بیرجند را همچون گذشته از خداوند منان خواستاریم.

اتحادیه آرایشی بهداشتی - اتحادیه پوشاک

ضمن تشکر از حضور سروران معظم در مراسم تشییع

 شادروان رجبعلی بیدختی 
)بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی بیرجند( 

جلسه  ترحیمی امروز دوشنبه 96/3/1 از ساعت 17/30 الی 
 18/30 در محل هیئت حسینی بیرجند منعقد می گردد.

خانواده های: بیدختی ، بهداد ، رحیم آبادی
 فوادالدینی و سایر بستگان

آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره 
هفتمین دوره انتخابات 

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
 استان خراسان جنوبی

بدینوسیله به اطالع کلیه کادر پزشکی )کلیه اتباع ایرانی پزشک، داروساز و متخصصین و دکترای 
علوم آزمایشگاهی حرفه ای یا متخصص تشخیص طبی و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی( 
مشمول ماده 4 قانون سازمان نظام پزشکی می رساند: هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام 
 پزشکی در تاریخ 96/4/30 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد. لذا متقاضیان 
ثبت نام در هیئت مدیره شهرستان های واجد شرایط می توانند از تاریخ 96/3/4 لغایت 96/3/11 با 
 توجه به شرایط ذیل و در دست داشتن مدارک الزم به هیئت های اجرایی انتخابات شهرستان های

خود مراجعه و ثبت نام نمایند.
آدرس محل ثبت نام کاندیداها:

شهرستان بیرجند: ابتدای خیابان شهید بهشتی، مرکز جامع درمانی بیماران خاص - طبقه 
تلفن: 32381314  پزشکی  نظام  انتخابات  دوره  هفتمین  اجرایی  هیئت  دبیرخانه   -  سوم 

)حوزه انتخابیه بیرجند شامل شهرستان های: سربیشه، نهبندان، درمیان، خوسف و بیرجند می باشد(
 شهرستان قاینات: بلوار سیمان شهر- نبش بلوار سرداران شهید - ستاد شبکه بهداشت

و درمان قاین - دبیرخانه هیئت اجرایی انتخابات نظام پزشکی  تلفن: 32499012
 )حوزه انتخابیه قاین شامل شهرستان های زیرکوه و قاین می باشد(

شهرستان فردوس: خیابان خرمشهر - جنب فرمانداری - شبکه بهداشت و درمان فردوس  
دبیرخانه هیئت اجرایی انتخابات نظام پزشکی  تلفن:  32725601  

)حوزه انتخابیه فردوس شامل شهرستان های سرایان، بشرویه و فردوس می باشد(
شهرستان طبس:  بلوار امام رضا )ع( شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس 

تلفن: 32825196 
http://www.bums.ac.ir نشانی وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
شرایط انتخاب شوندگان هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان ها به شرح ذیل می باشد:
1. تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران 2. نداشتن فساد اخالقی و مالی 3. داشتن حسن شهرت 
اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخالق و شئون پزشکی 4. داشتن 
حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسالم و وفاداری به قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران
تبصره: اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که تابع احکام دین 

اعتقادی خود می باشند
 5. دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی 6. عدم عضویت در 

هیئت های نظارت و اجرایی
مدارک الزم جهت ثبت نام داوطلبین در هیئت مدیره ها:

1. فتوکپی شناسنامه )تمام صفحات دو نسخه( 2. تصویر کارت ملی 3. 6 قطعه عکس 4 * 3 
که در سالجاری گرفته شده باشد 4. تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام پزشکی که 

برابر اصل شده باشد 5. تکمیل پرسشنامه داوطلبی عضویت هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی
6. تأییدیه 3 سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی

تبصره:  جهت تطبیق مدارک فوق، همراه داشتن اصل مدارک مورد اشاره الزامی است

ستاد هماهنگی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی استان خراسان جنوبی

 

دعـوت بـه همکـاری
 یک شرکت معتبر تولیدی - صنعتی به یک نفر همکار

 با توانمندی های ذیل نیاز دارد:
کارشناس حسابداری با حداقل سه سال سابقه کار مفید، آشنا به حسابداری صنعتی 
متقاضیان محترم می توانند درخواست کتبی و رزومه خود را حداکثر تا پایان 96/3/4 

به آدرس hamkartgb@ yahoo.com  ارسال نمایند.

جناب آقای پاک گهـر
سرپرست محترم  اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

   انتصاب هوشمندانه و شایسته جناب عالی را که موید توانمندی اجرایی و حسن سوابق ارزشمند شماست
 تبریک عرض نموده، سالمتی و توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

موسسه خیرین کارآفرین شفا  - کانون تسهیل ازدواج جوانان استان )ریحانه(

پدر عـزیزم شادروان 

سرهنگ محمدعلی مالکی
چون آمدن و رفتن هر روز به خورشید  

باور نکنم رفتن و نا آمدنت را
نکردیم  باور  را  نبودنت  هنوز  ما  و  گذشت  سال  سه 
زخم  بوی   رویم  می  پیش  زمان  گذر  با  هرچه  و 
دلخوشیم  این  به  تنها  شود  می  تر  تازه  مان  فراق 
شویم. می  تر  نزدیک  تو  به  نفس  هر  با   که 

سی و یکم اردیبهشت یادآور روزی است که طوفانی سهمگین زندگی ما را درنوردید. 
اکنون ما مانده  ایم  و ترنم یاد پدری مهربان و دلسوز که یاد او در جای جای قلب و ذهن مان 

النه گزیده، با ذکر صلوات و فاتحه یاد این عشق همیشگی را گرامی می داریم.
همسر و فرزندانروحت شاد پدرم

استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی
فقدان ابوی بزرگوارتان مرحوم  

حجت االسالم و المسلمین حاج سید عبدالجواد هاشمی
 که عمری در راه ترویج دین و ذکر مناقب و فضایل اهل بیت )ع( گذراند را تسلیت عرض نموده، 
از درگاه خداوند رحمان برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای جناب عالی و خاندان معظم

 صبر و سالمتی مسئلت دارم.

سید محمد حسین زینلی
 مدیرعامل شرکت کویرتایر

جناب آقای دکتر محمودی راد
 انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 نماینده شورای اسالمی شهر بیرجند
 به مردم عزیز بیرجند تبریک گفته،

امید است با درایت و دلسوزی شما اسباب رضایت آحاد مردم فراهم گردد.

آزمایشگاه پیشگام  

حماهس بیست و نهم اردتشهبی ماه؛
بدون ارغاق جلوه گاه اتحاد ملی و بسیج سرماهی اهی اجتماعی بود 

تعیین   ی  اه  گاه  زبن رد  دادند  نشان  هک  است  اریان  ملت  ربدباری  و  عظمت  ربد   یاد  از  نباید  را  آنچه  اما 
سرنوشت رپ شور و مسئوالهن حضور می یابند. 

ن سیاست بی ردیغ فعالیت نمودند و ماحصل  رپبار و هب  رد این ایام کنشگران ستادی رد ره دو سوی میدا
یادماندنی  آفرینش نمودند، بنده نیز هب نوهب ی خویش این جشن زبرگ هک آغاز گر هم افزایی ملی است را هب 
کان مردم شریف بیرجند تبریک گفته و همچنین رعض خدا قوت و خسته نباشید دارم خدمت  کان ی ی
ااظتنمی  خدوم  نیرواهی  همچنین  و  روحانی  دكتر  ومردمی  مركزی  ستاداهی  رد  ستادی  گرانقدر  کاران  هم

ر نکردند. شهرستان بیرجند هک هماان این تالشگران  فروتناهن  رد خلق این حماهس از چیه کوششی فروگذا
مرتضي مقري - رئیس ستاد انتخاباتي دکتر روحاني شهرستان بیرجند

یارا حقوق صحبت یاران نگاه دار 
 با همرهان وفا کن و پیمان نگاه دار 

 در راه عشق گر برود جان ما چه باک
ای دل تو آن عزیز تر از جان نگاه دار 
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مهلت شرکت در کاردانی فنی و حرفه ای تمدید شد

جام جم- مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید فرصت ثبت نام در دوره های کاردانی نظام جدید فنی و 
 حرفه ای سال ۹۶ خبر داد و گفت: این مهلت تا ساعت ۲۴ چهارشنبه سوم خرداد تمدید شد. داوطلبان این دوره ها می توانند

 برای اطالع از کدرشته های جدید و اصالحات اعالم شده به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

2هفته اقامت حجاج در مدینه صحت ندارد

اداره کل روابط عمومی  جام جم- سرپرست 
اقامت  اینکه  بیان  با  زیارت  و  حج  سازمان 
دوهفته ای حجاج حج تمتع در مدینه صحت 
 ۶ امسال  در حج  ایرانی  زائران  گفت:  ندارد، 
روز در مدینه اقامت خواهند داشت. گفتنی 
زائران  از  نفر  از 8۶ هزار  امسال بیش  است، 
ایرانی حج تمتع از نهم مرداد تا سوم شهریور 

ماه به حج اعزام خواهند شد.

شروع ثبت نام کاردانی به کارشناسی 

در  نام  ثبت  آغاز  از  توکلی  جام جم- حسین 
 ۷ از  ناپیوسته  کارشناسی  به  کاردانی  آزمون 
 خردادماه خبر داد و گفت: داوطلبان به مدت یک
 هفته فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

دوم خرداد، آخرین فرصت ثبت  نام 
ایثارگران مشمول سهمیه حج

 ایرنا - اداره کل ورزشی و اردویی بنیاد شهید 
و امور ایثارگران با صدور اطالعیه  ای روز سه 
ثبت   فرصت  آخرین  را  دوم خرداد ۹۶   شنبه 

نام ایثارگران مشمول سهمیه حج اعالم کرد.

دوره ضمن خدمت الکترونیکی
 »واژه های آسمانی« برگزار می شود

مهر- دوره ضمن خدمت الکترونیکی»واژه های 
آسمانی« از ششم خرداد ماه سال جاری برای 
پرورشی  و  قرآن  معلمان  و  معاونان  مدیران، 
می شود. برگزار  پرورش  و  آموزش  وزارت 
از  این دوره ضمن خدمت ۱۶ ساعته  ثبت نام 
۲۶ اردیبهشت ماه آغاز شده و تا ۴ خرداد ماه 
ادامه دارد و آغاز آن نیز از روز شنبه هفته آینده 

ششم خرداد ماه خواهد بود.

زمان تحویل دنا پالس اعالم شد

گفت:  خودرو  ایران  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
تحویل نخستین سری محصوالت دنا پالس 
نخست  دستگاه   ۱۶ و  آغاز  ماه  مرداد  از 
ایثارگری  پاس  به  محصول  این  از  تولیدی 
شهدای آتش نشان حادثه پالسکو به خانواده 

این عزیزان اهدا خواهد شد. 

سرمقاله

برگزاری آزمون اعزام معلمان به خارج در آذر ماه 

معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش 
و پرورش از برگزاری آزمون اعزام معلمان به خارج از کشور در آذرماه 
اظهار  حسینی  داد.سیدعلی  خبر  امسال 
کرد: در حال حاضر مشغول بازنگری در آیین 
نامه اعزام هستیم که تا پایان مرداد یا اوایل 
افزود:  می شود.وی  ارسال  و  آماده  شهریور 
بر این اساس حتما در اواخر آبان یا آذرماه 
امسال آزمون اعزام را  برگزار می کنیم تا نیروی مورد نیاز برای سال 
تحصیلی ۹8-۹۷ را تامین کنیم. حسینی ادامه داد:  بنا داریم هر 
دوسال یا سه سال یکبار آزمون اعزام معلمان به خارج از کشور را 

برگزار کنیم. ساالنه به حدود ۲00 تا ۲80 نیرو نیاز  داریم.

در  تنها  گفت:  ثبتی  حقوق  ارشد  کارشناس  مهر- 
صورتی به امالک دو مالکه وام تعلق می گیرد که ارزش 
آن ۳ دانگ از ملک، از ۱۲0 درصِد کل مبلغ وام بیشتر 
حقوق  ارشد  کارشناس  عسکری،  باشد.امیرحسین 
ثبت در پاسخ به پرسشی در خصوص شرایط دریافت 
وام مسکن برای خانه هایی که سند شش دانگ ندارند، 
اظهار کرد: خانه هایی که سند شش دانگ آنها به نام 
یک نفر نیست دو حالت کلی دارند؛ یا اینکه اصال 
سند ندارند و از امالک قولنامه ای، بنچاقی و مانند آن 
 محسوب می شوند یا اینکه سند دارند ولی دانگ ها

نفر به صورت سه دانگ سه دانگ تقسیم  میان ۲ 
شده است.این کارشناس حقوقی افزود: در صورت اول 
که همه مردم از آن آگاهند، بانک ها اصال وام خرید 
مسکن  جعاله  وام  تنها  بلکه  نمی دهند  ساخت  یا 
آن  مبلغ  که  گیرد  تعلق می  بدون سند  امالک  به 
یک  فقط  اعتبار،  و  پول  شورای  مصوبه  اساس  بر 
اما آنچه بسیاری  میلیون تومان است.وی ادامه داد: 
از مردم نسبت به آن ناآگاهند، نحوه دریافت وام برای 
از  خانه هایی است که ۲ نفر هر کدام برای نیمی 
منظور،  این  برای  دارند.  سند  ملک،  آن  شش دانگ 

می بایست فردی که سهم دارد، همراه با متقاضی 
از  را  بانک حاضر شده و رضایت خود  در شعبه آن 
اعطای وام نسبت به سهم متقاضی به صورت کتبی 
خانه هایی  معموال  اینکه  بیان  با  کند.عسکری  اعالم 
که سه دانگ سه دانگ هستند، کمتر شامل دریافت 
وام می شوند، تصریح کرد: تقسیم دانگ ها میان ۲ 
تا ارزش سهم متقاضی کاهش  نفر سبب می شود 
یابد که بر اساس آیین نامه های اجرایی تسهیالت 
مسکن و مصوبات شورای پول و اعتبار، به واحدهای 
مسکونی ۲ مالکه، در صورتی که ارزش سهم متقاضی 

پایین باشد، وام تعلق نمی گیرد. تعیین ارزش سه 
عهده  بر  شدن  وام  دریافت  مشمول  برای  دانگ 
نامه تسهیالت  آیین  بر اساس  و  بانک است  ارزیاب 
بانکی، می بایست ارزش آن سه دانگ از ۱۲0 درصد 
مبلغ تسهیالت بیشتر باشد.به گفته این کارشناس 
حقوقی، در صورتی که بانک تشخیص بدهد که وام 
به آن سه دانگ تعلق می گیرد و بانک نیز با اعطای 
وام موافقت کند، کل شش دانگ ملک به رهن بانک 
می رود و مالک سه دانگ دیگر هم باید نسبت به این 

موضوع اعالم موافقت کند.

شرایط دریافت وام مسکن برای مالکان غیر شش دانگی

تسنیم- مشاور اجرایی رئیس مرکز پزشکی 
اطالعات  ثبت  از  احمر  هالل  جمعیت 
در  زائرین  پزشکی  حساس  و  هویتی 
مچ بندهای هوشمند مخصوص حج خبر 
مچ بندهای  به  اشاره  با  درودی،  طاهر  داد. 
هوشمندی که بنا است امسال به حاجیان 
داده شود، اظهار داشت: با توجه به حوادث 
برنامه حج،  پیشین  دوره های  در  داده  رخ 
این پیشنهاد سعودی ها به همه کشورهای 

اسالمی بوده تا این مچ بندها را به صورت 
الکترونیکی طراحی کنند تا قابلیت خاصی 
برای رهگیری زائر، ثبت اطالعات و شناسایی 
هر فرد را در مواقع بحران، حادثه و یا حتی 
است  زائر  گم شدن  که  عادی  شرایط  در 
داشته باشد.درودی با اشاره به مچ بندهایی 
حج  سازمان  توسط  امسال  است  بنا  که 
این  گفت:  شود،  ارائه  و  طراحی  زیارت  و 
مچ بندها امکان رهیابی ندارند و تنها امکان 

ثبت اطالعات زائر را خواهد داشت با این 
هدف که اگر زائری گم شد، یا بیهوش در 
جایی افتاد و یا به عنوان بیماری ناشناس 
در بیمارستانی بستری شد و امکان حرف 
زدن نداشت، بتوان اطالعات فرد را از روی 
این مچ بند برداشت و به او کمک کرد.وی 
اضافه کرد: اطالعات ثبت شده روی مچ بندها 
شامل اطالعات هویتی زائر به عالوه برخی 
اطالعات حساس پزشکی او است؛ به عنوان 

یا  هست  دیابتی  بیمار  زائر  اینکه  مثال 
خیر، فشار خون دارد یا نه، سابقه بیماری 
قلبی دارد یا خیر و سایر مواردی که از نظر 
پزشکی مهم است به طور خالصه روی این 
مچ بندها ثبت خواهد شد. وی ادامه داد: بعد 
از ثبت اطالعات زائرین و بعد از اتمام معاینه 
زائرین توسط پزشکان و ثبت همه اطالعات 
زائران در سامانه، این مج بندها به مدیران 

کاروان ها تحویل داده می شود .

 جزئیات اطالعات پزشکی حجاج در مچ بندهای هوشمند اعالم شد

طرح دوباره پیشنهاد افزایش تعرفه تلفن ثابت

فارس-  در حالی که تعرفه های تلفن ثابت سال پیش افزایش یافته 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مجمع این شرکت در پاسخ 
به گالیه یک سهامدار از فاصله زیاد تعرفه 
شاا... ان  اما  گفت:  همراه،  و  ثابت   تلفن 
دولت کمک کند بار دیگر تعرفه ها اضافه 
خدمات  افزایش  اصلی  رویکرد  اما  شود 
است. رسول سراییان از پیشنهاد افزایش 
تعرفه های تلفن ثابت در سال جاری خبر داد و  گفت: ان شاا.. 
دولت کمک کند بار دیگر تعرفه ها اضافه شود اما با توجه به 
وجود رقبا و پایدار نبودن افزایش درآمد افزایش تعرفه، رویکرد 

اصلی افزایش خدمات است.

آغاز اردوهای راهیان نور تابستانی از تیرماه

ایسنا- مدیرکل فرهنگی، هنری، اردوگاه ها و فضاهای پرورشی 
وزارت آموزش و پرورش گفت: اردوهای راهیان نور تابستانی از 
ادامه  تا ۲0 شهریورماه  و  آغاز  تیرماه   ۱0
می یابد.مهدی علی اکبرزاده، با بیان این 
که اردوی راهیان نور امسال از ۱0 مهرماه 
از  مرحله   ۳ تاکنون  اظهارکرد:  شد،  آغاز 
کشور  سراسر  در  نور  راهیان  اردوهای 
این که دانش آموزان  بیان  با  اکبرزاده  برگزار شده است. علی 
دختر بیشتر از پسرها در اردوی راهیان نور شرکت داشته اند، 
تصریح کرد: طبق آمار ارسالی از استانها، حدود 500 هزار دانش 

آموزان به اردوهای راهیان نور اعزام شده اند.

شورای سرنوشت!...
* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( حقوقی اش بر وزنه تخصص 

های شهری و عمرانیش  کاماًل می چربد. تقریبًا 
هیچکدام از اعضای منتخب شورای شهر بیرجند، 
ترافیک،  زمینه عمران شهری، علم  تجربه ای در 
دانش مدیریت شهری، آمار، جمعیت شناسی، دانش 
روانشناسی جمعیت ها و علم تحلیل محتوای ترکیب 
های جمعیت شهری ندارند. به قول دوستی، همین 
حاال اگر یک معادله  یا ماتریس چندوجهی ترافیکی 
روی میز شورا بگذاری و از منتخبان بخواهی که 
حلش کنند، شاید ساعت ها و روزها طول بکشد و 
حل نشود، اما سخن اینجاست که مردم، به دالیلی که 
بارها در همین ستون به صراحت به آن اشاره شده بود، 
از شورای قبلی به شدت گالیه مند هستند و معتقدند 
که اولویت ها را در خدمت به مردم فدای برخی منفعت 
ها و فرصت ها را فدای برخی مصلحت ها کردند. پس  
شورای جدید، کار بسیار سختی در پیش دارد. این شورا 
از یک سو باید جوابگوی مطالبات به حق مردمی باشد  
که بخشی از آنها مردم بومی و بخشی نیز غیربومی 
های ساکن در شهر و استفاده کننده از این امکانات 
هستند، باید بخشی از دیدگاههای منفی شهروندان 
را که میراث عملکرد نامناسب شورای چهارم است 
با عملکرد مناسب خودش پاک کند، باید از کوچک 
ترین فرصت ها، بزرگ ترین دستاوردها را بسازد، باید 
پاسخگوی رسانه هایی باشد که در این دوره عهد 
کرده اند  هر روز و هر لحظه شعارهای منتخبان را جلو 
چشمانشان بیاورند و پاسخ مناسب بخواهند، باید برای 
بیرجندی تالش کند که تا پنج سال آینده هر خیابانش 
تبلیغات  های  شب  مشابه  ترافیکی  متراکم  حجم 
انتخاباتی در چهار راه مدرس را تجربه خواهدکرد، باید 
برای مردمی تالش کند که مرکز استان نشین هستند 
تفریحی  و  رفاهی  و  فرهنگی  عمرانی،  نیازهای  و 
فراوان دارند،  باید برای اعاده حیثیت نام شورا، نام 
منتخبین و نام شهر بیرجند از همه توانش استفاده 
کند. صدالبته این شورا نیازمند حمایت هم هست، 
حمایتی از جنس مشورت ها و همراهی ها و گاهی از 
جنس مالطفت ها و صبوری ها در برابر تصمیم های 
منطقی. نظام تصمیم گیری شورایی در بیرجند، نیازمند 
یک تغییر اساسی بود، بخشی از این تغییر اساسی با 
افتاده است،  اتفاق  اینک  هوشیاری و حضور مردم 
بخش دیگر آن به تصمیم های مهمی بر می گردد 
که از این پس توسط این تیم 9 نفره قرار است برای 
سرنوشت مردم شهر برای چهار سال آینده رقم بخورد. 
شورای جدید، شورای سرنوشت است، و روزهای پیش 
روی این شورا، روزهای سرنوشت سازتری. مردم همه 
 متوقعند که این شورا و منتخبینشان، فقط فرصت ها

 را از دست ندهند.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

  آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1395 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند
به دستور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده 5۹ 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: بخش 2 بیرجند: ۱- ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت ۲۷۲/۴5 متر مربع پالک ۲۷۳8 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 ۲۴۳0۴/5 
مترمربع پالک ۲۳۲0 فرعی از ۴ - اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی حاجی آباد مورد تقاضای سیده الهام حامدی 
نسبت به 88۲/۳8 سهم مشاع و الهه سادات حامدی نسبت به 88۲/۳8 سهم مشاع و سید حامد حامدی نسبت به 
۱۷۶۴/۷0 سهم مشاع و سید حسام الدین حامدی نسبت به ۲۲۴۴/۷0 سهم مشاع و سید علی حامدی نسبت به 
5۲۹۴/۳0 سهم مشاع و صدیقه حامدی نسبت به ۲۶۴۷/۱0 سهم مشاع و سعیده حامدی نسبت به ۲۶۴۷/۱0 سهم 
مشاع و بی بی فاطمه حامدی نسبت به ۲۶۴۷/۱0 سهم مشاع و هما حامدی نسبت به ۱058/8۶ سهم مشاع و هومن 
حامدی نسبت به ۲۱۱۷/۷۲ سهم مشاع و حمید رضا حامدی نسبت به ۲۱۱۷/۷۲ سهم مشاع از ۲۴۳0۴/5 سهم 
ششدانگ به استثنای یک هشتم بهای عین ملک ۳- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۷۶۳۷/5 متر مربع 
پالک ۲۱۴ فرعی از ۴۴- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت رکات مورد تقاضای مهدی پردلی ۴- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳8۴۱ مترمربع پالک 88۷ فرعی از ۴۶- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در حسین آباد 
سادات مورد تقاضای علی رضا جانی 5- ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 5۱۴/8۷ مترمربع پالک ۹8 فرعی 
از 5۷- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه و قنات اسداله مورد تقاضای مهدی پردلی ۶- ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت ۴08/۴۲ متر مربع پالک ۴۲ فرعی از ۱5۴- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در تگ آرگینی مورد تقاضای 
محمد فرشیدی نسب ۷- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱5۱ متر مربع پالک ۳0۴۲ فرعی از ۳۴5-اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در دشت علی آباد مورد تقاضای علی اکبر ملکی نسبت به ۳/5 دانگ مشاع و محمد علی با خدا 
نسبت به ۱/5 دانگ مشاع و سیده فاطمه سیادت نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ 8- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۳۲8/۳5 متر مربع پالک ۳085 فرعی از ۳۴5-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در خیابان نارنج بیرجند 
مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( ۹- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 8۴00/۱5 متر مربع پالک ۲۶8۱ فرعی از ۴۳۳-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد 
تقاضای احمد احراری گزیک ۱0- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲0۷08 متر مربع پالک ۲۶8۲ فرعی 
از ۴۳۳-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای نسترن دادرس ۱۱- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۲08۱۷ متر مربع پالک ۲۶8۳ فرعی از ۴۳۳-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد 
تقاضای محمد شهابادی ۱۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 8۹00/۳۴ متر مربع پالک ۲۶8۴ فرعی 
از ۴۳۳-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای محمد شهابادی ۱۳- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 8۲۴۷/50 متر مربع پالک ۲۶85 فرعی از ۴۳۳-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد 
تقاضای محمد شهابادی ۱۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱5۳۷5/8۲ متر مربع پالک ۲۶8۶ فرعی 
از ۴۳۳-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای محمد اعتمادی مقدم ۱5- ششدانگ یک باب مسجد 
به مساحت ۲۷8/۶5 متر مربع پالک ۱۲5-۱۲۶ فرعی از 8۱5-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 ۱۶- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۳0۳ متر مربع پالک ۱۹0فرعی از 8۱5-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 ۱۷- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۱۹۶ متر مربع پالک ۳۳0 فرعی از 8۱5-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 ۱8- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۹۳ متر مربع پالک ۳۶0 فرعی از 8۱5-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 ۱۹- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۱88 متر مربع پالک ۳۶۳ فرعی از 8۱5-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 5۶ متر مربع پالک ۳۹۹ فرعی از 8۱5-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 ۲۱- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۲0۹ متر مربع پالک ۴۳۹ فرعی از 8۱5-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 8۶۲ متر مربع پالک ۴۶۹ فرعی از 8۱5-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 ۲۳- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۶۹ متر مربع پالک 5۶0 فرعی از 8۱5-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 ۴۷ متر مربع پالک 585 فرعی از 8۱5-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 ۱0۲ متر مربع پالک 5۹۴ فرعی از 8۱5-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 ۲۶- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۹۶۷ متر مربع پالک ۶۲0 فرعی از 8۱5-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 ۲۷- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت ۱۶۹ متر مربع پالک ۶۲۳ فرعی از 8۱5-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 ۲۶۴۳ متر مربع پالک یک فرعی از ۱۱۷۱-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی کالته داوود مورد 
تقاضای مسافر داودی ۲۹- ششدانگ اراضی مزروعی و مشجر به مساحت ۲50۲ مترمربع پالک ۱۳۹0 فرعی  از ۱۲58 
- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه بیژائم مورد تقاضای بهرام خسروی بیژائم ۳0- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت ۷۹۶۳ متر مربع پالک ۱۶۷5 فرعی از ۱۳۳۶ - اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه 
دستگرد مورد تقاضای فاطمه رسته ۳۱ - ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۳۱۶ متر مربع پالک ۱۶۹۹ 
فرعی از ۱۳۳۶-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در حد جنوب پمپ بنزین بیرجند مشهد مورد تقاضای محمد رضا یتیمی 
۳۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۹5۹ متر مربع پالک ۱۷00 فرعی از ۱۳۳۶-اصلی بخش ۲ 
بیرجند واقع در حد جنوب پمپ بنزین بیرجند مشهد مورد تقاضای ابوالفضل خزیمه نژاد ۳۳- ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت ۲۶0۶/50 متر مربع پالک ۱۷0۱ فرعی از ۱۳۳۶-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه دستگرد 
مورد تقاضای سیده مرضیه دستی گردی ۳۴- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۶8۳/۷0 متر مربع پالک ۱۷0۲ 
فرعی از ۱۳۳۶-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای سیده شیما دستگردی ۳5- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۲۲5۷ متر مربع پالک 5۱۶ فرعی از ۱۳۳۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع 
در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسن نوری ۳۶- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۳5۶۷ 
متر مربع پالک 5۱۷ فرعی از ۱۳۳۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسن نوری 
۳۷- ششدانگ یک قطعه بند و زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 5۲۴۹ متر مربع پالک 5۱8 فرعی از ۱۳۳۷-اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای محمد علی جاللیان پور ۳8- ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی دیمه زار به مساحت ۱۳۳0۴ متر مربع پالک 5۱۹ فرعی از ۱۳۳۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته 
بجدی مورد تقاضای فاطمه کالته بجدی ۳۹- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۳۹58 متر مربع 
پالک 5۲0 فرعی از ۱۳۳۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای فاطمه کالته بجدی 
۴0- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۱۳0۱۱ متر مربع پالک 5۲۱ فرعی از ۱۳۳۷-اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای فاطمه کالته بجدی ۴۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 5۱۴۳ متر مربع پالک 5۲۲ فرعی از ۱۳۳۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد 
تقاضای هادی کامران نژاد ۴۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۶۲۴۷/۳0 متر مربع پالک 5۲۳ فرعی 
از ۱۳۳۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای طاهره کامران نژاد ۴۳- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت ۲۷۳۳۲/80 متر مربع پالک 5۲۴ فرعی از ۱۳۳۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه 
کالته بجدی مورد تقاضای مهدی کامران نژاد ۴۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۹۲۶۶/۶5 
متر مربع پالک 5۲5 فرعی از ۱۳۳۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای عذرا کالته 
بجدی ۴5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۱۲858/۳۷ متر مربع پالک 5۲۶ فرعی از 
۱۳۳۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای مریم کالته بجدی ۴۶- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۱580 متر مربع پالک ۳۱۳ فرعی از ۱۳۳۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه 
شکمبرآباد مورد تقاضای عبدالحسین خراشادی زاده ۴۷- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 8۳۶ 
متر مربع پالک ۳۱۴ فرعی از ۱۳۳۹-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 ۱8۳0 متر مربع 
پالک ۲۱۳ فرعی از ۱۳۴۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه مهیاباد مورد تقاضای علی اکبر شکیبا نژاد ۴۹- 
ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت ۱۲8۷ متر مربع پالک ۱۴۹ فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در 
مزرعه پیرنج مورد تقاضای محمد غریبی 50- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت ۷0۲/۶۳ متر مربع پالک ۱50 
فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای محمد رضا ضعیف 5۱- ششدانگ یکباب 
محوطه به مساحت ۷۱۶/۶۶ متر مربع پالک ۱5۱ فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد 
تقاضای محمد رضا چهکندی  5۲- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت ۱۳۱5/۲۶ متر مربع پالک ۱5۲ فرعی از 
۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای مجتبی ضعیف 5۳- ششدانگ یکباب ساختمان انبار 
به مساحت ۱۴۱۷/۲0 متر مربع پالک ۱5۳ فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای 
جواد غریبی 5۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۱۷۶۶/8۷ متر مربع پالک ۱5۴ فرعی از 
۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسن زینلی 55- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر به مساحت ۲0۴۱/۶۱ متر مربع پالک ۱55 فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد 
تقاضای جواد غریبی 5۶- ششدانگ یکباب گاوداری به مساحت ۳۳۶ متر مربع پالک ۱5۶ فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش 
۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسن زینلی 5۷- ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ۹۴8/۳5 
متر مربع پالک ۱5۷ فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای جواد غریبی 58- 
ششدانگ یکباب انبار به مساحت ۱۲۴/۶0 متر مربع پالک ۱58 فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه 
پیرنج مورد تقاضای حسن زینلی 5۹- ششدانگ یکباب گاوداری به مساحت ۳۳۳/50 متر مربع پالک ۱5۹ فرعی از 
۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای غالمرضا نخعی زاده ۶0- ششدانگ یکباب منزل به 
مساحت ۴۴5/۷0 متر مربع پالک ۱۶0 فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای 
صدیقه عباسی ۶۱- ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ۲8۷/۷۶ متر مربع پالک ۱۶۱ فرعی از ۱۳5۹-اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای غالمرضا نخعی زاده ۶۲- ششدانگ یکباب منزل مسکونی به 
مساحت ۱0۶/8۶ متر مربع پالک ۱۶۲ فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای جواد 
غریبی ۶۳- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت ۹۹۱/8۶ متر مربع پالک ۱۶۳ فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ 
بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای فرخنده قسمتی ۶۴- ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۶8۴/8۱ متر مربع 
پالک ۱۶۴ فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حمید ناصری ۶5- ششدانگ 
یکباب باغ منزل به مساحت ۶۲0/۲5 متر مربع پالک ۱۶5 فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج 
مورد تقاضای محمد حسین شجاع تقی آباد ۶۶- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت ۶۶۶/8۶متر مربع پالک ۱۶۶ 
فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای بهروز عباسی ۶۷- ششدانگ یکباب باغ منزل 
به مساحت ۱5۷8/۷۳متر مربع پالک ۱۶8 فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای 
حسین نخعی زاده ۶8- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت ۷85/۱۱ متر مربع پالک ۱۶۹ فرعی از ۱۳5۹-اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای مرتضی دستگردی ۶۹- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
۴۶۴/۳۳ متر مربع پالک۱۷0 فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسن رجبی 
۷0- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۱۳۹۲متر مربع پالک ۱۷۱ فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش 
۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسین غریبی ۷۱- ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ۲۳۲/5۲ 
متر مربع پالک ۱۷۲ فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای سلمان زینلی ۷۲- 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۶۷متر مربع پالک ۱۷۳ فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه 
پیرنج مورد تقاضای حوا غریبی ۷۳- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۳۱5۴ متر مربع پالک 
۱۷۴ فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای محمد رضا راعی فرد ۷۴- ششدانگ 
یکباب باغ منزل به مساحت ۱0۹۱/۷۷ متر مربع پالک ۱۷5 فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه 
پیرنج مورد تقاضای سید احمد سرفرازی ۷5- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 50۹/۶0 متر مربع پالک ۱۷۶ فرعی 
از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای سید محمد رضا سرفرازی ۷۶- ششدانگ یکباب 
باغ منزل به مساحت 8۴۷/۴0 متر مربع پالک ۱۷۷ فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد 
تقاضای ملیحه قایناتی ۷۷- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۱۲۷۱۲/۶8متر مربع پالک ۱۶8 
فرعی از ۱۳۹۷-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 ۷8- ششدانگ یک باب دامداری به مساحت ۷۹۳/50  متر مربع پالک یک فرعی از 
۱۴85-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه خوشینه مورد تقاضای عبدالرحمن خسروی ۷۹- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی به مساحت ۳8۴/۷۷ متر مربع پالک ۲ فرعی از ۱۴85-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه خوشینه 
مورد تقاضای محمد رضا خسروی 80- ششدانگ یک باب محوطه مسکونی مشتمل بر ساختمان به مساحت 
۱۶۶5/۲۴متر مربع پالک ۳ فرعی از ۱۴85-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه خوشینه مورد تقاضای محمد رضا 
خسروی 8۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲55/۳۷ متر مربع پالک 8۳ فرعی از ۱5۹۲-اصلی بخش 
۲ بیرجند واقع در کیلومتر ۱۱ جاده بیرجند خوسف روبروی کویر تایر مورد تقاضای شرکت حمل و نقل بانیان ترابر 
شرق به شماره ثبت ۴۳۲5 8۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۹۴8/۶8 متر مربع پالک 8۴ فرعی از 
۱5۹۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در کیلومتر ۱۱ جاده بیرجند خوسف روبروی کویر تایر مورد تقاضای شرکت حمل 
و نقل بانیان ترابر شرق به شماره ثبت ۴۳۲5 8۳- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۱8۲۳5 
متر مربع پالک ۳۷۷ فرعی از ۱8۳۲-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 ۱8۲۳5 متر مربع پالک ۳۷8 فرعی از ۱8۳۲-
اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای حسین حاجی آبادی 85- ششدانگ مزرعه طاووس 
جنب بادمشکان به مساحت ۳۴۳۴۴ متر مربع پالک ۲۴5۱-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مجاورت بادمشکان مورد 

تقاضای عصمت اله خزاعی 8۶- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۲۳۶00 متر مربع پالک 
۲۴5۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی مرک مورد تقاضای محمد مرکی 8۷- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه 
زار به مساحت ۳۹۳۱/۳ 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 ۱۷۶۴۷/۹ متر مربع پالک 
۲۴55-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در جنوب علی آباد سربیشه مورد تقاضای حسن آذری رنود 8۹- ششدانگ یک 
قطعه زمین دیمه زار به مساحت ۱۴۱8۶ متر مربع پالک ۲۴۶۱-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در جنوب روستای علی 
آباد مورد تقاضای حسن آذری رنود ۹0- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۶۷۱۱ متر مربع پالک 
۲۴۶۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در سراب بیژائم مورد تقاضای شهرام خسروی بیژائم ۹۱- ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت ۷50 متر مربع پالک ۲۴۶۳-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رزگ مورد تقاضای محمد علی رزگی 
۹۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۱5۴۴/۱0 متر مربع پالک ۲۴۶5-اصلی بخش ۲ بیرجند 
واقع در جنب مزرعه پسوچ مورد تقاضای حسین خزیمه نژاد ۹۳- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت ۳۳۶۲ متر مربع پالک ۲۴۶8-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مجاورت روستای دستجرد مورد تقاضای نعیم 
شوقی مود ۹۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۶5 متر مربع پالک ۲۴۶۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع 
در مجاورت مزرعه دستجرد مورد تقاضای نعیم شوقی مود ۹5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
۲8۴5 متر مربع پالک ۲۴۷0-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مجاورت مزرعه کالته موسی مورد تقاضای عذرا کالته 
بجدی ۹۶- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۶8۲8 متر مربع پالک ۲۴۷۱-اصلی بخش ۲ 
بیرجند واقع در روبروی کالته عبدا... در حاشیه جاده مورد تقاضای سید محمد حسینی ۹۷- ششدانگ یک قطعه زمین 
بند مزروعی دیمه زار به مساحت ۱۴۳۴۱ متر مربع پالک ۲۴۷۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در حاشیه جاده القورات 
روبروی مرغداری عجمی مورد تقاضای سید محمد حسینی  بخش 3 بیرجند:  ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر ساختمان قدیمی مرکز تسهیالت زایمانی خوسف  به مساحت ۲۳۶۱/۴0 متر مربع پالک ۷55 فرعی از ۳-اصلی 
بخش ۳ 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 
۱0۱۲8/50متر مربع پالک ۱۳۳ فرعی از 5-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه ده میان خوسف مورد تقاضای حسن 
رضا رمضانی نسبت به ۱/5 دانگ مشاع و فاطمه صغری علی نژاد نسبت به ۱/5 دانگ مشاع و حبیب علی نژاد نسبت 
به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ ۳- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۹۶0 متر مربع پالک 50-اصلی بخش ۳ 
بیرجند واقع در پشت قبرستان خوسف مورد تقاضای محمد نجفی ۴- ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۴۳/۲۳ متر 
مربع پالک ۲5۷ فرعی از ۱۴۷ فرعی از ۱۳0-اصلی بخش۳۲ بیرجند واقع در مزرعه رچ مورد تقاضای محمد حسین 
بینا 5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۱۶۲۳0 متر مربع پالک ۲۱۹۲ فرعی از ۱۷۲-اصلی 
بخش ۳ 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 ۶- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳0۹5 متر مربع پالک ۲۷۶0 فرعی از ۱۷۲-اصلی 
بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای مریم چوپانی ۷- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۳۳۱۹ متر مربع پالک ۲۷۶۱ فرعی از ۲۲۱۳ فرعی  از ۱۷۲-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد 
تقاضای مبارک براتی زادنبه 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۹۹۲ متر مربع پالک ۲۷۶8 فرعی از 
۱۷۲-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای علی نوکی ۹- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۹۲۱5 متر مربع پالک ۲۷۶۹ فرعی از ۱۷۲-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای 
سمانه اقبالی فریز ۱0- ششدانگ یک قطعه بند دیمه زار به مساحت ۱8۷۳۹ متر مربع پالک ۱58۴ فرعی از ۱۲0۳ 
فرعی از ۲۲۲-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه تقاب مورد تقاضای غالمرضا برزگران ۱۱- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی مشجر مشتمل بر اتاق به مساحت ۷0۶8/۹8 متر مربع پالک ۴۶۹ فرعی از ۳58 فرعی از ۲۲5-اصلی 
بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای کنیز رضا گلستانی ۱۲- ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
۱88۷/0۴ متر مربع پالک ۴۷0 فرعی از ۲۲5-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای معصومه 
مقری ۱۳- ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۲58۲/88 متر مربع پالک ۴۷۱ فرعی از ۲۲5-اصلی بخش ۳ بیرجند 
واقع در مزرعه کالته ملک  مورد تقاضای مهدی زینلی ۱۴- ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۱8۳5/۶5 متر مربع 
پالک ۴۷۲ فرعی از ۲۲5-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای موسی بهار شاهی ۱5- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۱۱0۷/05 متر مربع پالک ۴۷۳ فرعی از ۲۲5-اصلی بخش ۳ 
بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای محمد رضا علیان پور ۱۶- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۶80/50 متر مربع پالک ۴۷۴ فرعی از ۲۲5-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای 
نرگس دهقانی ۱۷- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲8۷0 متر مربع پالک ۴۷5 فرعی از ۲۲5-اصلی 
بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای حسنعلی ملکی ۱8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر به مساحت ۲۷۲5/8۷ متر مربع پالک ۱5۲ فرعی از ۹۳8-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد 
تقاضای مهدی شهبازی ۱۹- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۲0۲8/8 متر مربع پالک ۱5۳ 
فرعی از ۹۳8-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه بند سار آغل میر مورد تقاضای زهرا شهبازی ۲0- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۲۲۲۱/8۶ متر مربع پالک ۱5۴ فرعی از ۹۳8-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در 
مزرعه بند سار آغل میر مورد تقاضای فاطمه شهبازی ۲۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
۲5۱0/5۴ متر مربع پالک ۱55 فرعی از ۹۳8-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه بند سار آغل میر مورد تقاضای 
مجتبی شهبازی ۲۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۲5۶8/۲0 متر مربع پالک ۱5۶ فرعی از 
۹۳8-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه بند سار آغل میر مورد تقاضای محمد شهبازی ۲۳- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی مشجر به مساحت ۳۱۳8/۲۳ متر مربع پالک ۱5۷ فرعی از ۹۳8-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه 
بند سار آغل میر مورد تقاضای علیرضا شهبازی ۲۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۲۶۴۹/8۷  
متر مربع پالک ۱58 فرعی از ۹۳8-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه بند سار آغل میر مورد تقاضای هادی شهبازی 
۲5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۷۱۳/۳0 متر مربع پالک ۱5۹ فرعی از ۹۳8-اصلی بخش 
۳ بیرجند واقع در مزرعه بند سار آغل میر مورد تقاضای کنیز رضا  پردلی  ۲۶- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر به مساحت ۱58۶/۶0متر مربع پالک ۱۶0 فرعی از ۹۳8-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد 
تقاضای محمد عیدی حلوائی ۲۷- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱0۲5/۴0 متر مربع پالک ۱۶۱ 
فرعی از ۹۳8-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای فریدون حمیدی ۲8- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت ۳۲8۹/8۶ متر مربع پالک ۱۶۲ فرعی از ۹۳8-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه چاه 
زینی مورد تقاضای فریدون حمیدی ۲۹- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱0۱/۶۶ متر مربع پالک ۱۶۳ 
فرعی از ۹۳8-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای هما حمیدی ۳0- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان  به مساحت 80۲5/50 متر مربع پالک ۱۶۴ فرعی از ۹۳8-اصلی بخش ۳ بیرجند 
واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای محمد حسین شهبازی ۳۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۴۴۴0 متر مربع پالک ۱۶5 فرعی از ۹۳8-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای محمد پردلی 
۳۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴۲۷۱/۷0 متر مربع پالک ۱۶۶ فرعی از ۹۳8-اصلی بخش ۳ 
بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای محمد پردلی ۳۳- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت ۳۲۳۹/۶5 
متر مربع پالک ۱۶۷ فرعی از ۹۳8-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای حمید عبداللهی 
کاریز نو ۳۴- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت ۲۲۱5/۳۴ متر مربع پالک ۱۶8 فرعی از ۹۳8-اصلی بخش 

۳ بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای حمید عبداللهی کاریز نو ۳5- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۱۱۷۳0متر مربع پالک ۴۶ فرعی از ۱0۱۹-اصلی بخش ۳ بیرجند 
واقع در مزرعه مجاور اراضی چاه حسن پور مورد تقاضای اکرم و الهام حسن پور بالمناصفه و االشاعه 

۳۶- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 8۷۷۳  متر مربع پالک ۴۷ فرعی از ۱0۱۹-اصلی بخش 
۳ بیرجند واقع در مزرعه مجاور اراضی چاه حسن پور مورد تقاضای علی حسن پور ۳۷- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت ۴0۹۴ متر مربع پالک ۴8 فرعی از ۱0۱۹-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه مجاور 
چاه حسن پور مورد تقاضای عفت حسن پور ۳8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۳۷5۹ متر 
مربع پالک ۴۹ فرعی از ۱0۱۹-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه مجاور چاه حسن پور مورد تقاضای عصمت حسن 
پور ۳۹- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت ۷۳۹5 متر مربع پالک 50 فرعی از ۱0۱۹-اصلی 
بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه مجاور چاه حسن پور مورد تقاضای نسرین مسلمی ۴0- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار  به مساحت ۴۱۷۱ متر مربع پالک 5۱ فرعی از ۱0۱۹-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه مجاور 
چاه حسن پور مورد تقاضای فاطمه حسن پور ۴۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت ۳۷55 
متر مربع پالک 5۲ فرعی از ۱0۱۹-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه مجاور چاه زینی مورد تقاضای عذرا حسن 
پور ۴۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۶۳۱0  متر مربع پالک 5۳ فرعی از ۱0۱۹-اصلی 
بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه مجاور چاه حسن پور مورد تقاضای علی حسن پور بخش 4 بیرجند:  ۱- ششدانگ 
قسمتی از یک باب منزل به مساحت ۴۹/05  متر مربع پالک۷۳۹ فرعی از ۱۱۴-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در مزرعه 
فریز مورد تقاضای کنیز دخت رضائی فریز ۲- ششدانگ یک قطعه باغ مشجربه مساحت ۱۶8۶/۶5متر مربع پالک ۹۶۱ 
فرعی از ۲۷0 فرعی از ۳۲۳-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در مزرعه روبیات مورد تقاضای جواد مقری ۳- ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر چند بند و تاسیسات آبیاری به مساحت ۳۹0۲ متر مربع پالک ۹۶۲ فرعی از ۳۲۳-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 5۳۲۶  متر مربع پالک ۹۶۳ فرعی از ۳۲۳-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در 
مزرعه روبیات مورد تقاضای غالمرضا برزگان 5- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر اشجار به مساحت 5۱۷ متر مربع 
پالک ۹۶۴ فرعی از ۳۲۳-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در مزرعه روبیات مورد تقاضای غالمرضا برزگان ۶- ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر اشجار به مساحت 5۲0 متر مربع پالک ۹۶5 فرعی از ۳۲۳-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع 
در مزرعه روبیات مورد تقاضای غالمرضا برزگان ۷- ششدانگ یکقطعه زمین دیمه زار به مساحت ۳۴۷5 متر مربع پالک 
۹۶۶ فرعی از ۳۲۳-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در مزرعه روبیات مورد تقاضای غالمرضا برزگان 8- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی به مساحت ۱۱۳5۲/50متر مربع پالک ۹ فرعی از 8۱۷-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در مزرعه چاه 
هردنگو مورد تقاضای محمد رضا حیدری فرد ۹- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشتمل بر تاسیسات مرغداری به 
مساحت ۱۱5۶۴/05متر مربع پالک 8۳0-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در مزرعه مجاور رومنجان  مورد تقاضای مرتضی 
کمیلی ۱0- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۱۲00متر مربع پالک 8۳۱-اصلی بخش ۴ 
بیرجند واقع در مزرعه مجاورت محمد آباد چهکند گل مورد تقاضای محمد حسن خسروی ۱۱- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی مشجر به مساحت ۱۶۹8۶متر مربع پالک 8۳۲-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در مزرعه چاه اصغریه مورد 
تقاضای محمود نوروزی بخش 6 بیرجند: ۱-  ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مرغداری به مساحت 
۲5۶0 متر مربع پالک ۲08۹ فرعی از ۲۹-اصلی بخش ۶ 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 ۱8۴۹۷متر مربع پالک ۴۷۴-اصلی بخش ۶ بیرجند واقع در مزرعه 
مجاورت پخت  مورد تقاضای غالمرضا کریمی ۳- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر  به انضمام استخر مشاعی 
بین آقایان کریمی و محمد پور به مساحت ۴۱88 متر مربع پالک ۴۷5-اصلی بخش ۶ بیرجند واقع در مزرعه مجاورت 
پخت  مورد تقاضای مهدی محمد پور بخش 7 بیرجند: ۱- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 5۳08 متر 
مربع پالک ۷۶8-اصلی بخش ۷ بیرجند واقع در مزرعه طبس مسینا مورد تقاضای محمد ساالری بخش 8 بیرجند: 
۱- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان پاسگاه نیروی انتظامی قهستان به مساحت ۳۶۶۶ متر مربع پالک 
۷۶۶ 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 یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت ۲۶۶88/50 متر مربع پالک ۱5۶۷ فرعی از ۱۷۹-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه گسک مورد تقاضای 
حسین مهیمنی فرد ۳- ششدانگ یک  قطعه زمین مزروعی به مساحت 5۷۳8۲ متر مربع پالک ۱5۶8 فرعی از 
۱۷۹-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه گسک مورد تقاضای حسین مهیمنی فرد ۴- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۴۷00 متر مربع پالک ۱5۶۹ فرعی از ۱۷۹-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه گسک مورد 
تقاضای حسین مهیمنی فرد 5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۲880/۷8متر مربع پالک ۱5۷0 
فرعی از ۱۷۹-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه گسک مورد تقاضای غالمحسین خزاعی ۶- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی به مساحت ۲۴5۷۱/۷۷ متر مربع پالک ۱5۷۱ فرعی از ۱۷۹-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه 
گسک مورد تقاضای غالمحسین خزاعی ۷- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۶۶۷۴/۶۲ متر مربع پالک 
۱5۷۲ فرعی از ۱۷۹-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه گسک مورد تقاضای غالمحسین خزاعی 8- ششدانگ 
یکقطعه زمین دیمه زار به مساحت ۳۷۳۶۳ متر مربع پالک 5۷۷-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه دشت بورنگ 
مورد تقاضای حسین موحدیان بخش 9 بیرجند: ۱- ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۹۶/5۳ متر مربع پالک 
 ۱88 فرعی از ۲۶0-اصلی بخش ۹ بیرجند واقع در مزرعه هادرباد مورد تقاضای مهدی عابدینی بخش 13 بیرجند: 
۱- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 885  متر مربع پالک ۱۲ فرعی از ۹۷-اصلی بخش ۱۳ 
بیرجند واقع در مزرعه طور مورد تقاضای سعید طالبی ۲- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  به مساحت ۲۷۳ متر مربع 
پالک ۱۳۲ فرعی از ۹۹-اصلی بخش۱۳بیرجند واقع در مزرعه خونیک مورد تقاضای رحمت اله مهجوره ۲- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۴۴ متر مربع پالک ۱۳۳ فرعی از ۹۹-اصلی بخش ۱۳ بیرجند واقع در مزرعه 
خونیک مورد تقاضای رحمت اله مهجوره ۳- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۲0۷0۹/۷5 متر 
مربع به استثنای چشمه )آبگیر( محاط در آن با حریم به شعاع ۱0 متر پالک 5۶5-اصلی بخش ۱۳ بیرجند واقع در 
مزرعه مافنداب مورد تقاضای علی خسروی ۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۹05/5۷ متر 
مربع پالک ۱08 فرعی از ۱۶5-اصلی بخش ۱۳ بیرجند واقع در مزرعه کوشک مورد تقاضای محمد علی خلیلی. لذا 
به دستور مواد ۱۶ و ۱۷ 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 ۷۴ و 8۶ 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.
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  رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه*1 خرداد 1396* شماره 3790

سالم:قابل توجه سازمان پارکها وفضای سبز. آیا از 
عدم وجود سرویس بهداشتی وانشعاب آب شرب 

در پارک الهام بی اطالع اید ؟
915...769

این راه آهن بیرجندکی می خواهد وصل بشه بعد 
ریلی  ارتباطی  مسیر  هنوز  اینجا  سال  همه  این 
و  توریست  و  گردشگر  داریم  انتظار  نداره چطور 
بیرجند  مردم  میگن  همش  بیاد.  گذار  سرمایه 
درصحنه هاحضور دارند اونوقت شما برای مردم 

بیرجندچه کردید؟
915...964

ساعت  حدود  عصر  دیروز  عزیز  آوای  سالم 
خیابان  در  شهرداری  تانکر  دقیقه  15و30 
این  آیا  بود  درختان  ابیاری  مشغول  پاسداران 
وقت روزبرای آب دادن به درختان مناسب است 
چرا اول صبح یا شبها این کار را نمی کنند که 
هم آب کمتر تبخیر شود وهم با تازه شدن برگ 

درخت در مقابل آفتاب آسیب نبیند 
935...359

اعضا جدید شورای شهر   به  تبریک  سالم.ضمن 
بیرجند لطفا در کنار کارهای متداول اهداف بزرگی 
را مدنظر قرار دهندوبرای ان زمان بندی کنند.تا 
شاهد تغییرات بزرگ باشیم و ضمنا با تنظیم یک 

آیین نامه داخلی از گرو کشی پرهیز کنند.
910...724

سالم آوا در خصوص وضع سهام داران پدیده و 
همه افرادی که در گیر مشکالت مشابه همه این 
میزان  و  بفرمایید  تهیه  هستندگزارشی  موسسات 
این  در  استانی  مسئوالن  پیگیری  و  همکاری 
موضوع را محک زده و برای عموم   منتشر شود 
تا بدانند هم سهام داران چه مشکالتی دارند و هم 
فکر هم شهریان  به  و  تعامل  قدر  چه  مسئوالن 

خود بوده اند.
910...277

این فلکه به این بزرگی که در آخر خیابان مدرس 
شهروند  عنوان  به  چیست؟  آن  کارایی  شده  زده 
خیلی بیش از حد بزرگ است و آخرش هم چی 

قرار هست تویش کاشته بشه یا گذاشته شود !!
ارسالی به تلگرام آوا
شهروندی  حقوق  و  حق  به  توجه  با  آوا  سالم 
همه  بین  بایستی  موضوع  این  بسیار  اینکه  و 
رعایت  عالی  صورت  به  مردم  و  همشهریان 
کردم  را حس  روزانه  امورات  در  نکته  چند  شود 
نظر خودشان  مد  بیشتر  بیرجند  فهیم  باید مردم 
ترافیکی شهر  و مرور  اول عبور  قرار دهند.مورد 
هستش پشت چراغ قرمز با صبر بیشتری باشیم 
هنوز چراغ سبز نشده در کسری از خودروی پشت 
سری دست خودشان را روی بوق می گذارد در 
صورتی که چراغ تازه سبز شده !!مورد دوم عدم 
رعایت حق آپارتمان نشینی هستش همسایه ای 
که اخر شب میاد خونه بایستی مراعات در بستن 
و راه رفتن در راه پله را بکند و آرام حرکت کند.
مورد سوم باز کردن درب ماشین بدون توجه به 
بیرون که آیا ماشین در حال آمدن به سمت شما 
از   کردن  پرت  آشغال  چهارم  مورد  نه  یا  هست 
آمبوالنس  وقتی صدای  پنجم  بیرون  به  ماشین 
رو شندیدم و دیدیم پشت سر ماشین گیر افتاده 

برایش راه رو باز کینم تا جازه عبور بهش بدیم
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا چرا تعداد اتوبوس های مهر شهر  بیرجند 
مسیرم سمت  پیش  روز  چند  اینقدر کم هستش 
مهر شهر افتاده بود مجبور شدم کلی منتظر باشم.
ارسالی به تلگرام آوا
چرا خیابان جمهوری اینقدر کم نانوایی و داروخانه 
دارد؟ یه مقدار همه امکانات را در سطح شهر به 

طور مرتب پخش کنیم تا همه استفاده کنند
ارسالی به تلگرام آوا
کجاست  دکترها  از  بعضی  انصاف  واقعا  سالم 
پول  ابتدا  کردیم  مراجعه  زنان  دکتر  به  دیشب 
برام  سونوگرافی  عکس  یک  بعد  دادیم  ویزیت 
نوشتن بعد از یک ساعت عکس آمادم دوباره دکتر 
برای دیدن عکس تقاضا ویزیت کرد یعنی ظرف 

یک ساعت پول دو ویزیت را ازمن گرفتن
915...133

بازدید رایگان از گنجینه تنوع زیستی خراسان جنوبی

 صدا و سیما - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هدف از این اقدام را آشنایی هر چه بیشتر مردم با محیط زیست ، تنوع زیستی و آگاهی رسانی به آنها درباره اهمیت 
حفظ حیات وحش عنوان کرد .آرامنش با بیان اینکه گنجینه تنوع زیستی خراسان جنوبی به صورت دائمی در این اداره کل راه اندازی شده است، افزود: مردم می توانند برای 
بازدید از این گنجینه تنوع زیستی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان واقع درخیابان شهید محالتی، حد فاصل بین پاسداران و معلم از ساعت 8 تا 13 مراجعه کنند. 

نت
نتر

س: ای
عک

انتخابات و روستاییان ؛ سخت کوشان همیشه بیدار

جهان در پیشگاه رای یک ملت

مشارکت حداکثری؛ گامی در مسیر دموکراسی

های  دوره  در  روستایی  جمعیت  گسترده  حضور  تجربه 
پیشین انتخابات ریاست جمهوری حکایت از آن دارد که 
خواسته و نیازهای این قشر در چند دهه گذشته تغییر و 

رای آنان نیز از این تغییرات تاثیر پذیرفته است.
انتخابات و روستاییان ؛ سخت کوشان همیشه بیدار

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، براساس 
 29 انتخابات  در  روستایی  جامعه  شده،  منتشر  آمارهای 
اردیبهشت بیش از 18 میلیون نفر واجد شرایط رای دارد 
که با توجه به تجربه انتخابات های پیشین بیش از 90 

درصد آنان در انتخابات شرکت خواهند کرد.
حضور گسترده جمعیت روستاها در انتخابات های نشان 
در  حضور  بودن  تاثیرگذار  و  مفید  حس  که  دارد  آن  از 
مناطق  این  در  عمومی  باور  یک  به  سرنوشت،  تعیین 

تبدیل شده است. 
خود  سرنوشت  در  را  آنان  تنها  نه  گسترده  حضور  این 
توجهی  قابل  میزان  به  توانسته  بلکه  کند،  می  سهیم 

مولفه های مشارکت سیاسی را در جامعه افزایش دهد. 
برای بررسی چرایی این حضور و شناخت نیازهای جامعه 

روستایی الزم است که نکاتی مورد توجه قرار گیرد؛ 
عمرانی  های  اولویت  مهمترین  از  روستایی  توسعه   -1
در تمام کشورهای جهان به حساب می آید. توسعه این 
نیازهای  بر  منطبق  گیرد که  قرار  ریل  در  زمانی  مناطق 
سیاسی،  های  زمینه  در  مردم  مشارکت  با  و  جامعه  آن 
اجتماعی و اقتصادی باشد. اگر مشارکت مردمی در زمینه 
به  کند  پیدا  تجلی  کشور  روستاهای  در  شده  یاد  های 
بیشتر  آنجا  در  اجرایی  برنامه های  موفقیت  میزان  یقین 

خواهد شد. 
نهادهای  و  سازمان  وزارتخانه،  گذشته  دهه  چند  در 
مختلف برای محرومیت زدایی برنامه های زیادی دستور 
کار قرار داده که نتیجه چنین برنامه هایی افزایش سطح 

رفاه و همچنین تغییر نگرش روستاییان است. 
در  روستاها  توسعه  دستاوردهای  مهمترین  از  یکی   -2

4 دهه گذشته جابجایی نفوذ نخبگان روستایی و میزان 
تاثیر آنان بر جمعیت این مناطق است. تا پیش از انقالب 
اسالمی اداره روستا بیشتر در دست زمی نداران و خوانین 
و  کم  گروه  این  نفوذ  انقالب  پیروزی  از  پس  اما  بود 
نخبگان روستایی و محلی جایگزین آنان شدند. رشد روز 
آنان  تحصیالت  سطح  افزایش  و  محلی  نخبگان  افزون 
نتیجه ی توسعه فضاهای آموزشی  در 38 سال گذشته، 
و فرصت های برابری بود که دولت های پس از انقالب 

در اختیار آنان قرار داد.
فرایندهای  در  روستاییان  مشارکت  دادن  پیوند  البته 
کافی  تنهایی  به  آموزش  و  نخبگان  گردش  به  مختلف 
ارتباط  و  روستایی  محیط  به  رسانه  ورود  بلکه  نیست، 
که  بود  هایی  محرک  دیگر  از  شهرها  کالن  با  مختلف 
موجب شد تا خواسته ها و نگرش های این قشر متفاوت 
تر از گذشته باشد. دسترسی این مناطق به وسایل ارتباط 
جمعی فراگیر موجب شد تا مردمان روستا به خوبی برنامه 
دولت ها را درک کنند و دولت ها نیز برنامه های متنوعی 

با تاکید بر نیازهای آنان ارائه کردند.
از محرک هایی بود  3- احساس مفید بودن یکی دیگر 
داد.  افزایش  را در روستاهای کشور  میزان مشارکت  که 
انقالب  از  پس  انتخابات   30 از  بیش  برگزاری  تجربه 
شکل  روستایی  توسعه  راستای  در  که  هایی  اقدام  و 
از  شماری  ادعای  برخالف  که  دارد  آن  از  نشان  گرفته 
ها  انتخابات  در  مناطق  این  پررنگ  حضور  کارشناسان، 
یک رویه معمول نیست بلکه ناشی از یک تغییر نگرش 
نسبت به انتخابات است که نیاز و خواسته های جدید را 

جایگزین نیازهایی مانند معیشت کرده است.
4- معیشت و درآمد هر چند که در دهه های گذشته به 
شد  مطرح  روستایی  توسعه  برای  شعار  مهمترین  عنوان 
و  خواسته  سنتی،  زندگی  نمودهای  از  برخی  تغییر  با  اما 
نیازهایی متفاوت تر از گذشته و متناسب با دنیای جدید 

جایگزین دو مولفه فوق شد. 

ریاست  انتخابات  در  روستایی  مناطق  آراء  شمارش 
که  دارد  آن  از  حکایت  گذشته  های  دوره  جمهوری 

نیست  درآمد  و  معیشت  دیگر  روستایی  جامعه  خواسته 
بلکه آنان دنبال توسعه پایدار هستند که نیاز نسل های 

مختلف در آن گنجانده شود.
که  طلبد  می  قشر  این  های  خواسته  به  پاسخ  برای  لذا 
به  جمهوری  ریاست  انتخابات  کاندیدای  معیشتی  نگاه 
سمت توسعه پایدار سوق یابد. زیرا اگر توسعه روستایی به 

معنای واقعی در این مناطق شکل گیرد جمعیت ساکن در 
این مناطق توانایی برطرف کردن نیاز های خود از طریق 

کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و گردشگری دارند. 
رای  جلب  برای  کاندیدا  روزها  این  که  شعارهایی   -5
واقعیت های  ارائه می شودبا  یافته  توسعه  کمتر  مناطق 
شرایط  در  دارد.زیرا  فراوانی  فاصله  روستا  در  موجود 
رقابت  کشور  مناطق  از  بسیاری  در  که  کنونی همچنان 
مختلف  مناطق  است،  تشکل های سیاسی  و  جناح  بین 

بهره  بی  رقابت  این  از  نیز  آنان  نخبگان  و  روستایی 
انتخاباتی  نامزدهای  زمینه  این  در  است  الزم  نیستند. 

برنامه های بلند مدتی برای توسعه روستایی ارائه کرده 
و آن را جایگزین وعده پول و یارانه نقدی نمایند. پیاده 
و  رفاه  سطح  آنکه  بر  افزون  هایی  برنامه  چنین  کردن 
موجب  دهد،  افزایش می  را  مناطق  این  در  زایی  درآمد 
رشد عقالنیت معطوف به هدف می شود که شهروندان 

در انتخابات چند دوره گذشته گام در مسیر آن نهادند.

پشت  با  و  میلیونی  چهل  پویشی  در  که  مردمی  ایرنا- 
ایران  سرگذاشتن مسیر و صف های طوالنی در سراسر 
افزون  را پای صندوق های رای رساندند،  و جهان خود 
را  جهانیان  سرنوشت،  تعیین  بر  خود  اراده  دادن  قرار  بر 

مخاطب پیامی روشن قرار دادند.

مردم  ایرنا،  خبری  تحلیل  و  پژوهش  گروه  گزارش  به 
مسووالن  تعیین  برای  انتخاباتی  در  دیگر  بار  ایران 
رای  ها  میلیون  و  شدند  حاضر  ایران  اسالمی  جمهوری 
به صندوق ها واریز شد. چند ساعت دیگر تا زمان اعالن 
باقی  دوازدهم  جمهوری  ریاست  انتخابات  نهایی  نتایج 

است اما هم اکنون نیز مشخص است مردم کدام گفتمان 
را برای اداره کشور برگزیده اند.

نام رییس دولت  انتخابات و اعالن  نتیجه  از  صرف نظر 
انتخابات  در  ایرانی  میلیون  چهل  حضور  ذات  دوازدهم، 
روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  و  جمهوری  ریاست 
زده  را شگفت  کنندگان  مشارکت  خود  جمله  از  بسیاری 
و رسانه هایی که هفته های گذشته  کرد. حتی محافل 
مستقیم یا غیرمستقیم سعی در کمرنگ ساختن مشارکت 
سابقه  بی  حضور  پذیرش  به  ناچار  هم  داشتند  ایرانیان 

مردم پای صندوق های رای شدند.
به  نظر  مورد  نامزدهای  نام  به  را  خود  آرا  که  ایرانیانی 
ملی  تکلیف  ادای  در  بسیاری که  و  انداختند  ها  صندوق 
و دینی خود دشواری هایی را به جان خریدند، عالوه بر 
راه  میان  انتخابی  و  تعیین سرنوشت  از حق  بهره جویی 
و بیراهه که برحسب تشخیصشان صورت دادند، منادی 

پیام هایی روشن و آشکار شدند؛
دینی  مردمساالری  از  پشتیبانی  ملت،  پیام  نخستین   -1
به دعوت  پاسخی  را  آن  توان  پیامی که می  بود؛  کشور 
رییس  و  رهبری  جمله  از  نظام  مسووالن  و  بزرگان 
جمهوری برای حضور ثمربخش و آگاهانه در حوزه های 
از  سال  چهل  به  نزدیک  گذشت  با  دانست.  گیری  رای 
پیروزی انقالب، حماسه چهل میلیونی مهر برجسته ملت 

ایران پای کارنامه نظام اسالمی و مشروعیت آن بود.

خدمتگذاری  دولت  و  نظام  راه  تداوم  ملت،  انتخاب   -2
است که کشور را به سوی قله های افتخار و سربلندی 
برد.  می  پیش  المللی  بین  اقتدار  حفظ  و  جهان  در 
انتخاب همان تداوم راه انقالب، دفاع مقدس، سازندگی 
اقتصادی، توسعه سیاسی و مدنی و دفاع از حقوق انکار 
بر بستر  اینک  المللی بود که  بین  ناپذیر ملت در عرصه 
تحکیم انسجام ملی زیر سایه اعتدال راه می پوید و به 
های  ظرفیت  از  جویی  بهره  طریق  از  شکوفایی  دنبال 

موجود داخلی و خارجی است.
پابرجایی و استواری  به  بود؛ رای  ثبات  به  3- رای رای 
نظام اسالمی و همچنین ادامه راهی که ایران را در هاله 
امن و برکنار از چالش ها و بحران های پیرامونی حفظ 
با  درگیر  منطقه  کشورهای  که  شرایطی  در  است.  کرده 
را  روزگاری سخت  امنیتی  و  انسانی  جدی  های  بحران 
می گذرانند، انتخابات ایران در فضایی امن تر و پرشورتر 
این ترتیب  به  از بسیاری کشورهای غربی برگذار شد و 

رای مردم تضمینی بر تداوم این شرایط بود.
چشم  کشور  مرزهای  از  خارج  و  ایران  در  بسیاری   -4
شدن  روشن  مترصد  و  نشسته  مردم  انتخاب  انتظار 
بار در  پیامی که یک  بودند؛ نظر و  خواست و نظر ملت 
ای  پشتوانه  و  داد  قرار  مخاطب  را  جهان   92 انتخابات 
رو  و  همپایه  تا  شد  اسالمی  جمهوری  مسووالن  برای 
ایران  ملت  حقوق  جهانی  های  قدرت  برترین  روی  در 

به  تحریم  و  تهدید  موضع  از  را  آنان  و  کنند  مطالبه  را 
عقب برانند. نیز این پیام به شکلی رساتر به سراسر جهان 
مخابره شد تا برای چهار سال دیگر سکو و تریبونی برای 
سخن گفتن مسووالن جمهوری اسالمی ایران با جهان 

باشد.
رای  های  صندوق  پای  ایران  مردم  گسترده  حضور   -5
بازتولید اقتدار برای میهن اسالمی بود و همزمان انتخاب 
جهت  در  جهان  با  همکاری  و  جویی  تعامل  پیام  ملت، 
توسعه و پیشرفت را نمایان ساخت. این انتخاب به معنای 
تایید همه تالش هایی بود که در چهار سال اخیر برای 
رهایی از هرگونه تنگنا و تحریم صورت گرفت؛ انتخابی 
به  حرکت  انفعال،  و  انزوا  از  دوری  برای  اراده  مثابه  به 
و  زدایی  تنش  تعامل،  مسیر  پیمودن  پویایی،  سوی 
اصیل  گفتمان  گسترش  و  اعتال  نهایت  در  و  همکاری 

انقالب اسالمی در جهان.
از این پیام روشن و رسا، مسووالن  انتظار می رود پس 
جمهوری اسالمی مستظهر به حمایت قاطع ملت، کارنامه 
ای موفق تر و امیدبخش تر در رفع چالش های داخلی 
اندازهای  چشم  سوی  به  حرکت  مسیر  سازی  شتابان  و 
پیگیری  در  و  نهاده  برجای   1404 افق  در  شده  ترسیم 
حفظ  و  جهان  و  منطقه  در  ایران  ملی  منافع  و  اهداف 
ثبات و امنیت کشور، اعتماد و پشتیبانی ملت را پاسخی 

شایسته دهند.

بر رای  انتخابات 96؛ عالوه   مشارکت گسترده مردم در 
آری مردم به تداوم تعامل و عقالنیت محوری؛ گامی مهم 
در راستای تقویت و تحقق دموکراسی در کشور به شمار 
 ، ایرنا  می رود.به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری 
مشارکت سیاسی به ویژه در انتخابات، اگرچه از شاخص 
های بارز نظام جمهوری اسالمی در سه دهه گذشته است؛ 
اما این مهم در انتخابات 96 جلوه ای دیگر داشت، چنانکه 
نه فقط بیش از انتظار مردم و گروه های سیاسی داخلی، 
بلکه فراتر از مرزها نیز حیرت آفرین بود و موجب اذعان 
جهاننیان به عزم و ارده ملت ایران در این روز سرنوشت 
انتخابات  دوره  دوازدهمین  ماه،  اردیبهشت   29 شد.  ساز 
شوراهای  انتخابات  دوره  پنجمین  و  جمهوری  ریاست 
اسالمی شهر و روستا در63 هزار و 500 شعبه اخذ رای در 
ایران و 103 کشور جهان از ساعت 8 صبح آغاز و ساعت 
24 به پایان رسید. بنابر آمار رسمی و غیر رسمی، میزان 
مشارکت مردم در این دوره بیش از 70 درصد اعالم شده 
است. در انتخابات 96، همه گروه ها و قشرهای مختلف 
جامعه حضور فعال و پررنگی از خود نشان دادند. مشارکت 
مشخصه  مهمترین  عنوان  به  مردم  آگاهانه  و  حداکثری 
ملی؛  نمایش همبستگی  بر  انتخابات، عالوه  از  دوره  این 

می  ملی شمرده  امنیت  و  اقتدار  کننده  تقویت  و  تضمین 
سیاسی  رویداد  مهمترین  اردیبهشت؛   29 انتخابات  شود. 
ایران نه فقط در سال 96 بلکه در 4 سال آینده است.نظر 
به این موضوع و مشارکت گسترده مردم در این انتخابات، 

بیان نکاتی بایسته به نظر می آید؛
1- انتخابات چنانکه از نام آن پیداست، بارزترین مشخصه 
نظام  و  جامعه  هر  که  است  مدنی  جامعه  و  دموکراسی 
سیاسی مدعی مردم ساالری بر پایه ساختار و اصول خود 
با  نیز  اسالمی  جمهوری  نظام  در  کند.  می  برگزار  را  آن 
توجه به ساختار و مبانی اسالمی و ایرانی و همچنین قانون 

اساسی، انتخابات امری پذیرفته شده است. 
بر مبنای اصل ششم قانون اساسی: »در جمهوری اسالمی 
از  اداره شود،  آراء عمومی  اتکاء  به  باید  امور کشور  ایران 
مجلس  نمایندگان  جمهور،  رییس  انتخاب  انتخابات:  راه 
راه  از  یا  اینها،  نظایر  و  شوراها  اعضای  اسالمی،  شورای 
همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین 

می گردد.«
2- حضور گسترده قشرهای مختلف مردم، حتی آنان که 
به انتخابات و مسائل سیاسی کشور بی تفاوتی پیشه کرده 
بودند، نشان داد که جامعه ایران در حال تغییر است؛ تغییر 

نگرش ها و باورهایی که به از خود بیگانگی و بی تفاوتی 
سیاسی - اجتماعی مردم دامن می زد.

این انتخابات نشان داد که ترویج و نهادینه سازی ارزش 
های مردم ساالرانه در جامعه کارساز افتاده است و مردم با 

پایبندی به جمهوریت و مدنیت نظام مند، در مسیر ارتقای 
دموکراسی گام بر می دارند. 

الزامات جامعه  از  انجمن ها و صنوف،  احزاب،  3- وجود 
مدنی هستند، هر چند درباره نقش و جایگاه واقعی احزاب 

در ایران چون و چراهایی مطرح می شود، اما نمی توان 
و  عمومی  افکار  هدایت  در  را  آنها  گذاری  تاثیر  و  نقش 

افزایش آگاهی های سیاسی مردم نادیده انگاشت. 
احزاب و نخبگان سیاسی با وجود تنگناهای موجود، نقش 

جامعه  و  دموکراسی  مبانی  تبیین  در  را  خود  روشنگرانه 
مدنی به خوبی ایفا کردند و سبب ساز این شدند که مردم 
با شناخت و آینده نگری سیاسی و همچنین اعتماد به امر 
صیانت آرا؛ زمینه ساز تقویت دموکراسی در کشور شوند و 

برای فردای خود تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.
4- اگر چه برخی دیدگاه ها مشارکت صرف مردم را به 
دور از دموکراسی قلمداد می کنند، اما مردم در این دوره 
از انتخابات نشان دادند که در جایگاه یک شهروند که از 
خود  برای  رای  حق  به  است  برخوردار  شهروندی  حقوق 
و  بر عقالنیت  تکیه  با  نیز  اساس  بر همین  قائل هستند. 
به دور از هیجانات کاذب و حباب های زودگذر سیاسی در 
انتخابات مشارکت کردند. انتخابات اخیر از این امر حکایت 
دارد که مشارکت مردم در این دوره بر مبنای عقالنیت و 
آگاهی سیاسی رخ داد. از این رو نمی توان آن را به دور 
ارزش های جامعه مدنی در نظر گرفت.  از دموکراسی و 
نشان  برهه  این  در  مردم  حداکثری  و  آگاهانه  مشارکت 
داد که آزادی های مدنی و تقویت دموکراسی؛ نیاز امروز 
جامعه ایران است. بر پایه همین نیاز بود که مردم با حضور 
گسترده در انتخابات 96 ؛ حماسه آفرین شدند تا استحکام 

و ارتقای نظام مردم ساالری کمک کنند.

روز درخشش ملت

این قشر در چند دهه گذشته تغییر و رای آنان نیز از این تغییرات تاثیر پذیرفته است

عکس:توال

عکس:توال
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طنز نگاشت

انشای فصل امتحان

* محمد غفوری

امتحانات  فصل   . است  امتحانات  فصل 
امتحانات  فصل  ما   . است  سخت  خیلی 
بسیار  مجبوریم  چون  نداریم  دوست  را 
درس  زیاد  وقتی  ما   . بخوانیم  درس 
هرشب  ما   . میشویم  خسته  میخوانیم 
از  را  امتحانات  فصل  خدا  میکنم  دعا 
تقویم بردارد . به او میگوییم همان چهار 
خدا  میکنیم  فکز  ما   . است  کافی  فصل 
از  حرفهای ما را گوش میدهد زیرا یکی 
استادهایمان سواالت امتحان را به ما داد 
همه  اصال   . بودیم  خوشحال  خیلی  ما   .
کمی  یک  فقط   . بودند  خوشحال  خیلی 
نگاه  را  هایشان  جواب  و  سواالت  که 
سواالت  ی  همه  میتوانستیم  میکردیم 
میکنیم همه ی  ما دعا   . را جواب دهیم 
تا ما در  این طوری بکند  را خدا  استادها 
راستی   . نشویم  اذیت  امتحانات  فصل 
امروز بعد از جلسه ی امتحانات یک نفر 
را دیدیم که یک کاغذ دستش بود . از او 
پرسیدیم این کاغذ چیست ؟  او جواب داد 
. ما هم محکم  برگه ی تقلب است  این 
؟  میزنی  چرا  گفت   . گوشش  توی  ردیم 
ما گفتیم مامانمان میگوید هرکس تقلب 
توی  زد  محکم  هم  او   . است  دزد  کند 
گفت  او  ؟  میزنی  چرا  گفتیم   . گوشمان 
تو هم  زد  را  تو  میگوید هرکس  بابایمان 
بزنش . ما خیلی گریه کردیم و کاغذش 
و  دزدیدیم  ازش  نبود  حواسش  وقتی  را 
فرار کردیم و رفتیم پیش استادمان و به 
استاد   . او تقلب کرده است  او گفتیم که 
میخندد  چرا  نفهمیدیم  ما   . خندید  خیلی 
. وقتی از او پرسیدیم چرا میخندید گفت 
طول  ساعت  نیم  فقط  ها  گزینه  خواندن 
داشته  را  روزش  نصف  او  ولی  میکشید 
خندیدیم  خیلی  هم  ما   . مینوشته  تقلب 
یه  ما  تازه    . میگفت  راست  استادمان   .
عکس هم از کاغذه گرفتیم  بیاید ببینید 
.آقا اجازه ما خسته شدیم . بریم بشینیم ؟

بی همگان به سر شود

بی همگان به سر شود ، بی تو بسر نمیشود
این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟!
مولوی او که سر زده ، دوش به خوابم آمده

گفت که با یکی دو شب ، درس به سر نمی شود !
خر به افراط زدم  ، گیج شدم قاط زدم
قلدر الوات زدم ، باز سحر نمیشود !

استرس است و امتحان ، پیر شده ست این جوان
دوره آخر الزمان ، درس ثمر نمیشود !

مثل زمان مدرسه ، وضعیت افتضاح و سه
به زور جبر و هندسه ، گاو بشر نمیشود !

مهلت ترمیم گذشت ، کشتی ما به گل نشست
خواستمش حذف کنم ، وای دگر نمیشود !

هر چه بگی برای او ، خشم و غصب سزای او
چونکه به محضر پدر ، عذر پسر نمیشود
رفته ز بنده آبرو ، لیک ندانم از چه رو

این شب امتحان من ،دست بسر نمیشود
توپ شدم شوت شدم ، شاعر مشروط شدم

خنده کنی یا نکنی ، باز سحر نمیشود

آرزوی مرد
یک زوج در اوایل 60 سالگی، در یک رستوران دنج رمانتیک سی و 

پنجمین سالگرد ازدواجشان را جشن گرفته بودند.
یک زن جادوگر که از آنجا می گذشت وارد رستوران شد و سر میز آنها 
رفت و گفت: آه شما زوجی مثال زدنی هستید و درتمام این مدت به هم 
وفادارموندید ، برای همین هرکدام از شما می تواند آرزویی کند و من با 

کمک دانشی که دارم آن را بر آورده کنم!
خانم گفت:وای خدای من  ! من می خواهم به همراه همسر عزیزم، 
دور دنیا سفر کنم. جادوگر وردی خواند و ناگهان :دو  بلیط  خطوط 

مسافربری قطر ایرویز در دستان زن ظاهر شد.
حاال نوبت آقا بود تا آرزو کند، چند لحظه فکر کرد و گفت: خب، همسرم 
تو خیلی مهربانی اما چنین موقعیتی فقط یک بار در زندگی آدم پیش 

میآید ، بنابراین، خیلی متاسفم عزیزم
 ولی آرزوی من اینه که همسری 30 سال جوانتر از خودم داشته باشم.

 خانم و زن جادوگر واقعا جا خوردند ولی  چه میشد کرد؟
زن جادوگر وردی خواند و ناگهان: 

 آقا 92 ساله شد!

وصیت نامه مرد خسیس !
روزی مرد خسیسی که تمام عمرش را صرف مال اندوزی کرده بود و پول 
و داریی زیادی جمع کرده بود، قبل از مرگ به زنش گفت: من می خواهم 
تمامی اموالم را به آن دنیا ببرم .او از زنش قول گرفت که تمامی پول هایش 
را به همراهش در تابوت دفن کند.زن نیز قول داد که چنین کند.چند روز بعد 

مرد خسیس دار فانی را وداع کرد.
زن نیز قول داد که چنین کند. وقتی ماموران کفن و دفن مراسم مخصوص را 
بجا آوردند و می خواستند تابوت مرد را ببندند و ان را در قبر بگذارند،ناگهان 

همسرش گفت: صبر کنید. 

من باید به وصیت شوهر مرحومم عمل کنم.بگذارید من این صندوق را هم در 
تابوتش بگذارم.دوستان آن مرحوم که از کار همسرش متعجب شده بودند به او 
گفتند آیا واقعا حماقت کردی و به وصیت آن مرحوم عمل کردی؟زن گفت: من 
نمی توانستم بر خالف قولم عمل کنم. همسرم از من خواسته بود که تمامی 

دارایی اش را در تابوتش بگذارم و من نیز چنین کردم.
البته من تمامی دارایی هایش را جمع کردم و وجه آن را در حساب بانکی خودم 
ذخیره کردم.در مقابل چکی به همان مبلغ در وجه شوهرم نوشتم و آن را در 
تابوتش گذاشتم، تا اگر توانست آن را وصول کرده و تمامی مبلغ آن را خرج کند !!!

داستان طنز

روزی مال در خانه ای رفت و از صاحبخانه 
قدری نان خواست دخترکی در خانه بود

 و گفت : نداریم!
مال گفت: لیوانی آب بده!
دخترک پاسخ داد: نداریم!

مال پرسید: مادرت کجاست:
دخترک پاسخ داد : عزاداری رفته است!

مال گفت: خانه شما با این حال و روزی که دارد 
باید همه قوم و خویشان به تعزیت به اینجا بیایند 

نه اینکه شما جایی به عزاداری بروید!

کاریکاتور به این میگن همکاری! علی تقی پور قاب عکس مراحل تولید عسل توسط زنبور عسل:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

به ده کورو که رسیدی دست خور وچش خو گیر : در هر موقعیتی مانند خودشان رفتار کن

  بَخت ُخوِر عوض ُکنُُم َطلِه ي ُخور ِچُکنُم: بخت خود را عوض کنم طالع نحس خود را چه کنم؟

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139560308004000107 - 95/8/12 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا محمدی فرزند 
علی اکبر به شماره شناسنامه 804 صادره زاهدان به شماره ملی 3621080686  در پرونده کالسه 1395114408004000008 
نسبت به ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر ساختمان احداثی به مساحت 261/50 مترمربع قسمتی از پالک 995 فرعی از 779 
فرعی از یک اصلی بخش 5 نهبندان به آدرس شهر نهبندان حاشیه میدان ورودی شهر نهبندان به صورت انتقال قهری از آقای علی اکبر 
محمدی )مالک رسمی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم 
و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است. در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/03/01    

حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان  

www. iranwash. ir قالیشويي و مبل شويي ايـران

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

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 941188 اجرایی مجتبی دزگی محکوم به پرداخت مبلغ 63/106/741 ریال در حق آقای 

محمد مهدی صیدی و مبلغ 2/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه هیدرولیک 
و پاورو کابین و تعلقات آن برای آسانسور توقیف و به مبلغ 100/000/000 ریال کارشناسی شده و قرار است از طریق مزایده روز شنبه 
تاریخ 96/3/20 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. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع 
در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16-14 مجتمع شوراهای حل  اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل 

و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس:  www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل  اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 954617 اجرایی آقای حامد ارجمندنیا محکوم به پرداخت مبلغ 143/768/479 ریال در حق آقای علیرضا 
شاد و مبلغ 6/850/000 ریال حق االجرا در حق دولت  گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه خودرو پژو 206 به شماره شهربانی 264 ب 96 ایران 
52 به رنگ سفید روغنی مدل 1389 توقیف و به مبلغ 155/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز پنجشنبه 96/3/25 
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 باالتریتن قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. لذا متقاضیان درصورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16-14 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 منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 960243 محکوم علیهم صغری و لیلی فدایی محکومند به پرداخت مبلغ 
باقیمانده محکوم به در حق محکوم له اقدس زراعتی استند و پرداخت مبلغ 21/920/000 ریال  بابت   620/601/396 ریال 

حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه اموال شامل جدول ذیل که به مبلغ 14/000/000 ریال کارشناسی شده است

برآورد قیمت )ریال( نوع لوازم
دوعدد فیلترهواکش، دوعدد استارت، یک سیلندر جک هیدرولیک، دوعدد پمپ  هیدرولیک، 

دو عدد رولیک زنجیر بولدوزر، سه عدد فیلتر گازوئیل ، یک عدد سوپر سارژ، سه عدد شاتون که 
همگی مستعمل و مربوطه به ماشین آالت راهسازی می باشد  یک عدد پمپ گازوئیل، یک عدد 
بخاری، دیسک  وصفحه کالچ، لوله پالستیکی هواکش ، پمپ باد، دوعدد پولی سرمیللنگ، یک 
عدد صندلی، نمدی سقف، تحت داخل اتاق که همگی مستعمل و مربوط به کامیون می باشند و 

اقالم متفرقه یک عدد جعبه بکس خالی، 5 متر  شیلنگ آب و 5 متر شیلنگ گازوئیل

14/000/000

که از طریق مزایده روز چهارشنبه مورخ 1396/3/17 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر 
این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

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

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضا )ع(
شماره ثبتی: 697     شناسه ملی: 10360023590

تاریخ انتشار: 1396/3/1
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضا )ع( راس ساعت 18 روز دوشنبه تاریخ 
96/3/22 در محل دفتر شرکت بین پاسداران 10 و 12 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا   حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای 
وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا الزم به ذکر است، چون دوره خدمت بازرس و هیئت مدیره شرکت 
رو به اتمام است متقاضیان می توانند حداکثر 7 روز پس از انتشار آگهی دعوت به دفتر تعاونی مراجعه و ضمن ارائه مدارک، فرم ثبت نام 

را تکمیل نمایند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره  و بازرس- تصویب صورت های مالی سال 95-تصویب بودجه پیشنهادی سال 96- انتخاب اعضای اصلی و 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی- اتخاذ تصمیم در مورد سود و 

زیان سال 95- طرح و تصویب آیین نامه معامالت شرکت- تعیین خط مشی آینده شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضا )ع(

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
به  موجب پرونده اجرایی کالسه 9509985656200234 صادره از شورای حل اختالف سربیشه، آقای محمد یعقوبی فرزند 

ابراهیم به پرداخت مبلغ 295/996/615 ریال بابت مهریه و ... در حق خانم حلیمه شمایلی و مبلغ 7/500/000 ریال بابت حق االجرا در 
حق صندوق دولت محکوم گردیده که بابت محکومیت نامبرده، شخص ثالثی در اجرای تبصره ماده 34 ق.ا.ا.م یک پالک ثبتی 430 فرعی 
از 30 اصلی بخش 6 بیرجند و با مشخصات ذیل: یک باب مغازه عرصه 63/8 و اعیان 44 مترمربع- سازه باربر و سقف طاق ضربی- فاقد 
نما- دارای انشعابات آب و برق واقع در سربیشه- حاشیه خیابان 17 شهریور- پالک 17 را معرفی و توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به قیمت 303/280/000 ریال ارزیابی گردیده است. مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ 96/3/18 ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احکام 
حقوقی دادگستری سربیشه از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع و کسی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. 10 درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر 
ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت 10 درصد دریافتی به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید توسط مقام 
قضایی ذیصالح اموال فوق الذکر به خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی که افرادی مایل به بازدید از ملک فوق می باشند می توانند 5 روز 
قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد ضمنا هزینه نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود.

مظفری- قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف سربیشه

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(

شرکت تعاونی مرزنشینان امید               تاریخ انتشار:1396/3/1
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان امید ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 1396/3/30 در محل 
مسجد آقا نجف سربیشه برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش با هم از ساعت 8 الی 12 تا 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه 
را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک 

رای می باشد.
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه 

تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395 3- طرح و تصویب بودجه 
پیشنهادی سال 1396 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 5- طرح و تصویب تغییرات اعضا و 
سرمایه 6- طرح و تصویب عضویت در اتحادیه تعاونی های مرزنشینان استان 7- طرح و تصویب آیین نامه اداری استخدامی 
8- طرح و تصویب آیین نامه مالی و معامالتی 9- طرح و تصویب آیین نامه حدود و اختیارات مدیرعامل 10- طرح و تصویب 

آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره 11- طرح و تصویب آیین نامه تنخواه گردان
هیئت مدیره تعاونی



دوشنبه * 1 خرداد 1396 * شماره 3790 

آیا استرس در مردان مقتدرتر بیشتر است؟

یک زن عاقل می داند چگونه با همسرش رفتار کند اما 
معموال زنان بلندپرواز که شغلشان را به منزل می آورند، 
نان آور  معموال  مردان  هستند.  ناموفق  زمینه  این  در 
خانواده هستند و بیشترین مسئولیت برعهده آنان است 
می کنند.  تحمل  را  بیشتری  استرس  دلیل  همین  به 
هیچ کاری در دنیا بدون استرس نیست بنابراین نسبت 
قرار  روانی  فشار  فرد شاغل، تحت  استرس  مقدار  به 
می گیرد. مردان هرچه مقتدرتر و مسئولیت پذیرتر باشند 
استرس بیشتری را تحمل می کنند، مرد سلطان خانواده 
است و تعهدات بیشتری نسبت به افراد خانواده دارد، از 
این رو فشار روانی بیشتری را تحمل می کنند. از طرفی 
احتمال بیکاری، بیم از بیکاری و حتی چندشغله بودن 

می تواند استرس زا باشد.
هیچ پژوهشی ثابت نمی کند که مردان به لحاظ روحی و 
روانی از زنان قوی تر باشند و این بسته به تربیت گذشته 
باالتر است و  افراد دارد. گاهی روحیه روانی یک زن 
گاهی برعکس و نمی توان گفت به دلیل استخوان بندی 
قوی کسی توانایی روحی بیشتری داشته باشد. جامعه به 
مردان بیشتر میدان می دهد تا زنان و به دلیل فرصت 
اجتماعی بیشتری که به مردان داده می شود انتظارات 
بیشتری نیز از آنها می رود به همین دلیل آنها ناچارند 
نقاب به چهره زده و خود را قوی نشان دهند و این مسئله 

باعث اضطراب و تشویش در آنان می شود.
ما  به  اما چتری  بگیریم  را  باران  نمی توانیم جلوی  ما 
استرس  تحمل  برای  مردان  نشویم،  خیس  تا  داده اند 
کمتر و اختالالت روانی باید به چند نکته توجه کنند؛ 
نظم باالترین نقش را در زندگی افراد دارد، برنامه ریزی 

موجب آرامش بیشتر انسان ها می شود.

سقف آزادی، رابطه ی مستقیم با قامِت فکری مردمان 
دارد؛ در جامعه ای که قامت تفکر و همت مردم کوتاه 

باشد، سقف آزادی هم به همان نسبت کوتاه می شود.
وقتی سقف کوتاه باشد آدم های بزرگ سرشان آنقدر به 
سقف میخورد که حذف می شوند، آدمهای کوتوله اما 
راحت جوالن می دهند، مردم عوام هم برای بقا آنقدر 
سرشان را خم میکنند که کوتوله می شوند و سقفها 
پایین و پایین تر می آیند و مردم بیشتر و بیشتر قوز 
می کنند تا اینکه کمرشان خم می شود و دیگر نمی 

توانند قد راست کنند.
فئودور  رمان  نخستین  فقیر  مردم  یا  بیچارگان 
داستایوسکی رمان نویس مشهور روس است. این کتاب 
چاپ ۱۸۴۶ است. داستایوفسکی این کتاب را در زمستان 
سال قبل نوشته بود و قبل از چاپ، آن را به امانت نزد 
نامه  بود. رمان به صورت روایت  گریگاروویچ گذاشته 
از  ای میان دو تن است. دختری جوان و مرد مسنی 
خویشاندان دخترک که در دو مجتمع در کنار هم زندگی 
می کنند و ترجیح می دهند به جای دیدار حضوری با 
هم به جهت شایعات همسایگان از طریق مستخدمه ای 
با هم نامه نگاری کنند. موضوع داستان روایت فقر است. 
نوشته ی  از داستان شنل  متاثر  را  این رمان  عده ای 

نیکوالی گوگول می دانند.
کتاب بیچارگان   -     فئودور داستایوفسکی

این معجزه ای است که هر دم برای انسان های 
عاشق رخ مي دهد: »آنها هرچه بیشتر ببخشند، 

بیشتر به دست می آورند.«

این وظیفه من است. علف ها سبز می شوند.
 پرنده ها پرواز می کند. موج ها روی شن ها
 می کوبند و من هم حریفان را له می کنم.

آن تازه درختان جوانم چه شدند
آن سرو قدان مهربانم چه شدند
آن کنده ی هیزم شکن پیرم من
بر گرده ی من برادرانم چه شدند

بزرگترین عمل غیر اخالق ی این 
است که انسان شغلی را که از انجام 

آن ناتوان است بر عهده گیرد.

براي جامعه، فضیلت و اخالق از نان شب هم واجب 
تر است. اگر جامعه ای شکست اخالقی بخورد با 

هیچ نیرویی نمی توان شکست را جبران نمود.

افتاده که در محیط های  اتفاق  برای شما  شاید گاهی 
اجتماعی نمی توانید با کسی ارتباط برقرار کنید و قادر به 
صحبت کردن با کسی نیستید ، حتما می دانید که بیشتر 
دربرقراری  ناتوانی  اثر  در  انسان  زندگی  های  شانس 
آن  روند. پس حاال وقت  از دست می  اجتماعی  روابط 

رسیده که یادبگیرید چگونه اجتماعی برخورد کنید.
با دیگران  بتوانید  بخواهید  زمان  کاش می شد که هر 
ارتباط برقرار کنید، به صحبت کردن با مردم ادامه دهید، 
قرار مالقات مجدد بگذارید، دوست شوید و یک پیوند 
دوستی محکم بنا کنید. در این صورت زندگیتان چقدر 

جالب تر و هیجان انگیزتر میشد؟
یک  ایجاد  نیازمند  بزرگ  اجتماعی  زندگی  یک  داشتن 
سری تغییرات ساده در رفتار و طرز تفکر است، در این 
مقاله شما یاد می گیرید که چطور هر وقت که خواستید 

با دیگران سر صحبت را باز کنید. اما ابتدا....

طرف  از  شدن  طرد  باره  در  بدهید  اجازه 
اجتماع کمی واقع بین باشیم

مشکل اینجاست که شما بعضی وقتها رفتارهای طبیعی 
و معمولی دیگران با خودتان را » طرد شدن » تفسیر 
می کنید این مساله نشان می دهد که شما نمی توانید 
رفتارهای دیگران را درک کنید. شما متوجه خواهید شد 
که طرد شدن از طرف دیگران به این سادگی اتفاق نمی 

افتد و شاید هرگز اتفاق نیافتد. مساله اینجاست که حتی 
افراد با نفوذ و قدرتمند نیز برای برقرای ارتباط با دیگران 
باید به این توجه کنند که صحبت کردن با دیگران به 
زدن  دیگران حس حرف  شاید  دارد،  نیاز  خاصی  زمان 
باشند  نداشته  برای معاشرت  باشند، وقت کافی  نداشته 
این  اگر  باشند.  نداشته  نیاز  جدید  دوست  به  حتی  یا  و 
متوجه  کنید که » حتما مشکلی  تعبیر  اینطور  را  موارد 
شماست«، پس مطمئن باشید دارید به خودتان حسابی 
سخت می گیریداگر روی اجتماعی شدن و دوست پیدا 
از  شدن  طرد   « ترس  نتیجه  در  شوید،  متمرکز  کردن 

اجتماع« به تاریخ می پیوندد.

به اماکن اجتماعی ساده بروید
برای  درست،  و  مناسب  مکان  یک  در  گرفتن  قرار 
مکان  است.از  مهم  بسیار  دیگران  با  ارتباط  برقراری 
هایی که نمی شود راحت به آنها گام نهاد و با کسی 
در  اجتماعی  روابط  برقراری  بپرهیزید.  شد  خودمانی 
معموال  مردم  چون  است  سخت  بسیار  ها  مکان  این 
برای دوستیابی به چنین جاهایی نمی روند در نهایت 

با دوستان صمیمی خود می چرخند.
در عوض به جاهایی بروید که معموال افراد به تنهایی 
و یا در غالب گروه های کوچک به آنجا سر می زنند. 
در چنین موقعیت هایی ، خیلی راحت می توانید بروید 

جلو و خودتان را به دیگران معرفی کنید. اگر فقط به 
چنین جاهایی بروید، می توانید روابط اجتماعی خود را 
10 برابر قویتر کنید. مکان های مورد نظر ما جاهایی 
 ، اجتماعی  سمینارهای  کاال،  عرضه  نمایشگاه  مثل 

افتتاحیه و... هستند.

باز  را  با کسی سر صحبت  اگر می خواهید 
کنید از جایی که هستند شروع کنید

درباره  ، صحبت کردن  مکالمه  راه شروع یک  بهترین 
بیشتر  اند.  شده  متمرکز  آن  روی  که  است  ای  مساله 
وقتها می بینید که مردم نگران آینده خود هستند و این 
کنید.  را شروع  کارتان  باید  است که شما  همان جایی 
فکر  خودتان  به   ، کنید  فراموش  را  خود  های  نگرانی 

نکنید و فقط روی آنها تمرکز داشته باشید.
یعنی شما برای نشان دادن عالقه به آنها ، سوالهایی 
دیگران  باره  در  را  منحصربفردی  چیزهای  و  بپرسید 
پیدا کنید. برای این کار می توانید از جمله هایی مثل، 
چرا؟   « کنید  سوال  یا  و  بگو..«  هم  باز  جالب!  چه   «
» مثال وقتی کسی به شما درباره اشتغال به یک نوع 
برخی  انجام  یا  و  به یک کالس  رفتن  صنعت خاص، 
سرگرمی ها می گوید، شما علت آن را جویا شوید. این 
کار باعث می شود که مکالمه شما کمی خودمانی تر 

و جالب تر شود.

از حالت معمول کمی صمیمی تر شوید
 . بسازید  آلی  ایده  تصویر  خودتان  از  که  نکنید  سعی 
مساله  این  که  باشید  مطمئن  و  کنید  رفتار  تر  انسانی 
روی مکالمه بهتر تاثیر دارد. وقتی که شخص جدیدی 
را برای اولین بار مالقات می کنید، سعی نکنید که فقط 
چیزهایی بگویید که او خوشش بیاید ، به نظر عالی باشد  
بامزه باشد و یا هوشمندانه باشد چون این واقعا به شما 

کمکی نمی کند.
بگویید که  را  است که حتی چیزهایی  این  ما  پیشنهاد 
به آنها افتخار نمی کنید و سعی کنید جنبه های انسانی 
بدترین  نیستید  مجبور  دهید.البته  نشان  هم  را  خود 
می  شرمندگیتان  باعث  و  دادید  انجام  که  را  کارهایی 
شود را برمال کنید اما فقط کمی سعی کنید صداقت و 

اعتبار از خودتان نشان دهید.
بینید که چطور  را کردید می  اینکار  اینکه  از  بعد  دقیقا 
نگاه  به شما  لب  بر  لبخندی  و  باز  با چشمانی  دیگران 
می کنند. چرا؟ برای اینکه شما هم مثل آنها یک انسان 

هستید و آنها یکی مثل خودشان را دوست دارند.
بعضی از ما ذاتا درونگرا و از اجتماع گریزانیم ، بعضی 
اما  برند  می  لذت  اجتماع  قلب  در  بودن  از  نیز  ما  از 
کنند،ولی  رفتار  درست  توانند  نمی  وقتها  گاهی  فقط 
روابط  خودمان  در  تغییر  کمی  با  توانیم  می  ما  همه 

خود را بهتر کنیم .
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حمـــل اثاثیـــه 
 100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

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

  09159618581 - فاروقی

کار خوب اتفاقی نیست

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

قالیشویــی ملکــه

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

را تجربه کنید.   09۱۵866800۲

به یک نفر نیروی آقا جهت    
کار در خشکشویی نیازمندیم.
دارا بودن گواهینامه خودرو

تعهد کاری یک ساله
 و ضامن معتبر

ساعت کاری ۱۷الی ۲۲
حقوق ۳۵0 هزار تومان

۳۲۴۲۳۲6۵

باغی به متراژ ۲۳900 متر واقع در خوسف همراه با 
600 درخت پسته ، ۴0 درخت عناب ، ۲0 درخت  انار 
به فروش می رسد. )فی توافقی(    09۱۵۳6۱۷0۴۷

فروش باغ ویال واقع در دشت بجد همراه با یک 
ساعت آب ، سند ششدانگ ،  خانه ، آالچیق 
و انواع درختان میوه     09۱۵۳6۱۴0۳8

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

09۱۵66۳۳۲۳0- برگی

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت    
  09۱۵96۳۲9۲۴- امیرآبادیزاده

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

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09۱۵96۴۷۳98

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده پذیرایی از مجالس شما در ماه مبارک رمضان 
شله قلمکار مشهدی و سوپ جو همه روزه       

 پیک رایگان       مدرس ۲۷- انتهای پارک
  09۱۵۳۱۷۳۲۱8 - 09۱۵۱0۵۳۳۵۳

0۵6۳۲۴۴8696

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

 پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(

09۳0۳۱0۷00۲
09۱۵۵6۱۴880 

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065

علـی آبادی 

دعـوت بـه همکـاری
 در راستای بهره برداری از سالن های

 مجلل و جدید مجموعه فرهنگی 
پذیرایی ایرانیان جهت تکمیل نیروی 
کار خود به افراد ذیل نیازمند است:

مهماندار خانم و آقا
سرایدار و نگهبان

نیروی خدماتی
ساعت مراجعه از ۱0 صبح الی ۱۳

نبش توحید ۳۳ - مدیریت مجموعه 
ایرانیان )رفیعی(

به تعدادی راننده با ماشین 
دوگانه سوز جهت کار در 
آژانس ترجیحا تمام وقت 
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بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
به مردم توصیه کرد برای جلوگیری از ابتال به تب کریمه 
کنگو، گوشتی را تهیه کنند که مهر سازمان دامپزشکی را 
داشته باشد.در شش ماهه اول سال نگرانی از ابتال به برخی 
بیماری های ویروسی از راه آب و غذا افزایش می یابد. یکی از 
این بیماری های ویروسی، تب کریمه کنگو است که توسط 
کنه میان دام ها منتشر می شود. دام و کنه نیز مقصد این 

ویروس هستند. انسان درصورت ذبح دام، دستکاری و گزش 
کنه یا تماس با دامی که ویروس در بدن آن وجود دارد، 
به این بیماری مبتال می شود. به همین دلیل سازمان ها و 
وزارتخانه های مسئول در این بازه زمانی به مردم هشدار 
می دهند برای جلوگیری از ابتال به این بیماری ویروسی 
مواردی بهداشتی را رعایت کنند.دکتر محمد مهدی گویا در 
این خصوص می گوید: تب کریمه کنگو یکی از مهم ترین 

بیماری های ویروسی است که از حیوان به انسان منتقل 
می شود. این بیماری خطرناک است و فرد مبتال به آن تا ۳۰ 
درصد موارد جان خود را از دست می دهد حتی اگر درمان 
شود. یکی از راه های انتقال آن نیز از طریق گزش کنه ای 
است که روی بدن حیوان آلوده به خصوص دام های اهلی 
مانند گوسفند و بز وگاو زندگی می کند. این ویروس وارد 
بدن دام شده  و بعد با گزش باعث ابتالی فرد به بیماری  

می شود.این بیماری در دام عالیم خاصی ندارد و از ظاهر دام 
نمی توان متوجه وجود ویروس شد .شایع ترین راه انتقال آن 
نیز ذبح غیربهداشتی دام بویژه در مناطق روستایی است.  به 
همین دلیل دکتر گویا تاکید می کند که خرید گوشت از منابع 
نامطمئن مانند کنار خیابان، جاده و ... مردم را در معرض 
ابتالی به تب کریمه کنگو قرار می دهد. به همین دلیل 

گوشت باید مهر تایید سازمان دامپزشکی را داشته باشد.   

خرید گوشت  بدون مهر دامپزشکی ممنوع
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اختتامیه مسابقات فوتبال جوانان کشور 

مسابقات فوتبال جوانان کشور دو روز گذشته در مشهد مقدس به پایان 
رسید. این در حالی است که در این سری از مسابقات داوران شهرستان 

طبس آقایان یعقوبی،توسلی،حسینی سوت زدند.

 نایب قهرمانی بانوی شطرنج ایران در بخش برق  آسا

 ایرنا - استاد بین المللی شطرنج ایران »سارا سادات خادم الشریعه« 
در رقابت های شطرنج قهرمانی آسیا در چین در بخش برق آسیا با 
کسب 7،5 امتیاز نایب قهرمان شد.مسابقات برق  آسای رقابت  های 
قهرمانی آسیا به میزبانی چین برگزار شد و سارا سادات خادم الشریعه با 
7.5 امتیاز بعد از نماینده هند در رده دوم قرار گرفت و مدال نقره را از 
آن خود کرد.خادم الشریعه پیش از این در بخش استاندارد رقابت های 
بانوان آسیا در مجموع 9 دور به عنوان دوازدهمی  شطرنج قهرمانی 
رسید.مسابقات شطرنج قهرمانی انفرادی آسیا به میزبانی کشور چین 

در شهر »چنگدو« از 22 اردیبهشت  ماه آغاز شد.

تمرکزم روی بازی  با لخویا است نه پیشنهادات خارجی

ایسنا- مدافع تیم فوتبال پرسپولیس عنوان کرد عالقه ای ندارد درباره 
پیشنهادات خارجی  صحبتی کند و اکنون روی دیدار با لخویا تمرکز کرده 
است.محمد انصاری درباره دیدار تیم فوتبال پرسپولیس مقابل لخویای 
قطر در لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: لخویا تیم بسیار خوبی است و 
از پتانسیل  خوبی هم برخوردار است. ما هم پرسپولیس و قهرمان ایران 
هستیم و مقابل این تیم قرار می گیریم که باید نتیجه  خوبی نیز بگیریم. 
البته نبود کمال کامیابی نیا و همچنین نبود هواداران برای ما سخت خواهد 
بود.انصاری در پاسخ به این سوال که در پایان فصل آیا پیشنهادی از 
کشورهای خارجی دارد یا خیر نیز اظهار کرد: نمی خواهم درباره این مساله 

صحبتی کنم. تمرکز ما باید برابر لخویا و پیروزی برابر این تیم باشد.

امیدوارانه به پیروزی مقابل العین می اندیشیم

العین  فوتبال  تیم  تهران گفت:  استقالل  فوتبال  تیم  مهر- سرمربی 
دیدار  در  پیروزی  به  و  ایم  کرده  آنالیز  کامل  صورت  به  را  امارات 
آسیا  قهرمانان  لیگ  های  رقابت  چارچوب  در  تیم  این  مقابل  امروز 
امیدوار هستیم. علیرضا منصوریان گفت: امروز دیدار سخت و مهمی 
برابر این تیم اماراتی داریم و جوانان استقالل امتحان مهم دیگری 
را پس خواهند داد و با از خودگذشتگی و ایستادگی نتیجه خوبی را 
رقم خواهند زد. وی با اشاره به حضور پرشور تماشاگران در ورزشگاه 
آزادی گفت: شناخت کاملی از سرمربی العین و نحوه بازی آنها داریم 
و امیدوار به پیروزی هستیم. منصوریان خاطر نشان کرد: برای شادی 
هواداران استقالل در دیدار مقابل العین امارات سختکوش و پر تالش 
در  امارات  العین  و  تهران  استقالل  تیم  دو  رفت  دیدار  بود.  خواهیم 
مرحله حذفی لیگ قهرمان فوتبال آسیا،  امروز دوشنبه از ساعت 2۰ و 

45 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

سرطان ریه چه عالیمی دارد؟

ایسنا- سرطان ریه مهم ترین علت و یکی از 
شایع ترین علل مرگ به علت سرطان است.

عالیم سرطان ریه خلط خونی، درد قفسه سینه، 
تنگی نفس، خشونت صدا و سرفه می باشد. 
سرطان ریه رشد باالیی دارد و زمانی که عالیم 
بروز می کند معموال بیماری پیشرفته شده است.

گاهی فشار تومور ریه روی عصب های خروجی 
از گردن منجر به درد یا ضعف در ناحیه شانه، 
کتف و بازو می شود.استعمال دخانیات، عفونت 
در اثر ویروس ایدز و مصرف مواردی که دارای 
آرسنیک، آزبستوز، نیکل و الکل هستند باعث 
جراحی  درمانی،  می شوند.شیمی  ریه  سرطان 
به منظور خارج کردن تومور و  رادیوتراپی از 

راه های درمان این سرطان هستند.

بهترین فصل برای حجامت

مهر- بیماری هایی از قبیل سردرد و دردهای 
و  باال  خون  چربی  دو،  نوع  دیابت  عضالنی، 
و  هورمونی  بیماری های  پوستی،  بیماری های 
عفونی را می توان با روش حجامت درمان کرد.

در  حجامت  انجام  سنتی  طب  متخصصان 
بهترین  ولی  نمی کنند  رد  را  ایام سال  تمامی 

پاییز،  بهار،  ترتیب  به  را  برای حجامت  فصل 
تابستان و زمستان می دانند.حجامت به روشی از 
خون گیری گفته می شود که در درمان بسیاری 
از بیماری ها مؤثر است. این روش سابقه هفت 
هزار ساله دارد و به عنوان یکی از روش های 
می شود. استفاده  سنتی  در طب  مؤثر  درمانی 

حجامت برای زنان باردار منع نشده و می توانند 
با تشخیص پزشک معالجه خود حجامت کنند. 

توقف ریزش مو با این خوراکی ها

استرس  و  خسته کننده  مو  ریزش  جم-  جام 
زاست. مواد معدنی که ریزش مویتان را متوقف 
مسئول  ماده  این  عبارتنداز:1.روی:  می کند 
ای  به طیف گسترده  مو  بازسازی سلول های 
 :A است. 2.ویتامین  بدن  در  آنزیمی  توابع  از 
این ویتامین محافظ سرسخت مویتان در برابر 

رادیکال های آزاد است. ۳.بیوتین: این ویتامین 
که با حرف H شناخته شده است نقش مهمی در 
تقویت مو ایفا می کند. 4.آهن: یکی از مهم ترین 
مواد معدنی در بدن آهن محسوب می شود و 
کمبود آن خطرات جبران ناپذیری را به دنبال 
دارد. اکسیژن رسانی به موها یکی از وظایف 
این ماده حیاتی در بدن است و در صورت کمبود 
آن رشد مو آهسته و ریزش مو شدید می شود. 

روزه اولی ها بخوانند

میزان- روزه داری جوانان و نوجوانان نه تن ها 
ضرر ندارد بلکه با تغذیه مناسب منجر به کاهش 
چربی ها و حذف مواد غیر مفیدی، چون فست 
فود ها شده و سالمت فر را تضمین می کند.بر 
خالف تصورات بسیاری از مردم، روزه داری نه 
تن ها برای بدن یک فرد سالم ضرر ندارد بلکه 

مفید محسوب می شود. براین اساس با توجه به 
نوجوانان  و  از جوانان  بسیاری  در  مبرم  چاقی 
ناشی از مصرف مواد غذایی غیر مفید و تغذیه 
نامناسب، روزه داری منجر به کاهش چربی ها و 
کلسترول باالی بدن می شود و سالمت جسم 
را تأمین می کند بنابراین دالیل ممانعت والدین 
از روزه گرفتن فرزندان کامال بی اساس بوده و 

هیچ جنبه منطقی و علمی ندارد.

 عواملی که خروپف را بدتر می کنند

عصر ایران- خر و پف عوامل متعددی داشته و 
تشدید آن به رفتارها و عادت های زندگی فرد 
بستگی دارد. معموال مردها 5۰ درصد بیش از 
زن ها خر و پف می کنند مشکل اینجاست که 
 زمانی فرد شروع به خر و پف های شدید می کند
 که راه عبور هوا در پشت زبان و بینی دچار 

انسداد شده باشد. در این صورت تنفس فرد 
به مدت چند ثانیه و حتی دقیقه دچار اختالل 
می شود. 9 عاملی را که باعث تشدید خروپف 
می شوندعبارتنداز: به پشت خوابیدن-خوابیدن 
با بینی کیپ- گرم کردن بیش از اندازه اتاق 
در  خوابیدن-پرخوری  بالشت  خواب-بدون 
اضافه  خواب-  قرص  مصرف  شام-  وعده 

وزن-سیگار کشیدن-ورزش شبانگاهی

برخورد 2 تانکر حمل سوخت
 در محور طبس - یزد 2 کشته برجای گذاشت  

پوراسد- صبح روز گذشته در برخورد 2 تانکر سوخت 
رسانی و در نهایت منفجر شدن آنها هر دو راننده این 
باک  رسیده  خبرهای  سوختند.بنابر  آتش  در  ها  تانکر 
کامیون تانکر سوخت رسانی در حال حرکت آتش گرفته 
و منفجر می شود همچنین از رو به رو نیز همزمان با 
رسانی  کامیون سوخت  تانکر یک دستگاه  این  انفجار 
دیگر که خالی از سوخت بوده فورا به این محل می رسد 
که با آتش گرفتن تانکر،  منفجر شدن و انحراف به چپ 
شدید با تانکر دوم برخورد کرده که متاسفانه منجر به 

مرگ هر دو راننده می شود.

کشف و ضبط 120 حلقه دام از شکارچیان غیرمجاز در بیرجند

ایسنا- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: با همت و تالش ماموران 
پاسگاه انتظامی مرک هفت قطعه کبک وحشی و 12۰ حلقه دام شکار غیرمجاز پرندگان وحشی 
کشف شد.، مسعود مستقیم گفت: ماموران پاسگاه انتظامی مرک حین عملیات گشت و کنترل در 
دشت مرک با مشکوک شدن به یک دستگاه موتور سیکلت اقدام به توقف وسیله مذکور کردند 
که در بازرسی از آن موفق به کشف و ضبط هفت قطعه کبک وحشی و 12۰ حلقه دام شکار 
غیر مجاز پرندگان وحشی شدند.وی ادامه داد: در این رابطه دو نفر شکارچی غیرمجاز دستگیر و 
توسط ماموران نیروی انتظامی به یگان حفاظت محیط زیست استان تحویل داده شدند.فرمانده 
یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی افزود: پرونده متهمین به همراه مستندات و کشفیات 
انجام شده جهت رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی شد.مستقیم خاطرنشان کرد: بر اساس 
نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل 
پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر قطعه کبک معادل دو میلیون ریال تعیین شده است.

دستگیری عوامل مرتبط با شهادت مرزبانان میرجاوه

جام جم- فرمانده مرزبانی ناجا گفت: با تالش های شبانه روزی، برخی مظنونین به معاونت در به شهادت 
رساندن مرزداران هنگ میرجاوه و اعضای باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر در سراوان و میرجاوه دستگیر 
شدند. سردار قاسم رضایی در تشریح این خبر، اظهار داشت: مرزبانان سیستان و بلوچستان در چند عملیات 
جداگانه با انجام اقدامات اطالعاتی و عملیاتی، از انتقال محموله های مواد مخدر به داخل کشور مطلع و 
بالفاصله با آمادگی و تجهیزات کامل، تشدید پوشش نوار مرزی را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: 
قاچاقچیان قصد داشتند مقادیر قابل توجهی مواد را به داخل کشور منتقل کنند که با واکنش به موقع مرزبانان 
مواجه شدند. سردار رضایی با تأکید بر عزم جدی نیروهای مرزبانی برای برخورد با عوامل ایجاد ناامنی، اشرار 
و قاچاقچیان مسلح، خاطرنشان کرد: پس از شهادت 9 نفر از مرزبانان عزیز در هنگ مرزی میرجاوه، دستگیری 
مهره ها و عناصر پلید گروه تروریستی، برخورد قاطع با اشرار و قاچاقچیان مسلح به صورت ویژه در دستور 
کار است؛ بحمدهلل با تالش های شبانه روزی، تعدادی از مظنونین به معاونت در به شهادت رساندن مرزداران 

هنگ میرجاوه و اعضاء باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر در سراوان و میرجاوه دستگیر شدند.

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند 
بهشتی ها چهار نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده 

امام صادق )علیه السالم(
بیایید شادی هایمان را با نیازمندان واقعی تقسیم کنیم  و دست های 
خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه های مهربانی لبریز  
کنیم. مرکز نیکوکاری جواد االئمه )علیه السالم( بیرجند ضمن تشکر 
و سپاس از همکاری هموطنان نوعدوست همانند سال های گذشته 
 در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.
تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری 

1390 خانواده نیازمند روستایی و 163 یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 0109831823009
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

آدرس: موسی بن جعفر )علیه السالم( 5 )صمدی8( ، 
داخل صحن مسجد جواد االئمه )علیه السالم(    

تلفن: 09151631855 - 32313472-056 طاهری

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام
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14:3018:1520:1516:1522

سه بیگانـــهگشـــت 2خوب، بد، جلف

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 تعویضکامل(

آدرس: خیابان فردوسی – نبش حافظ
32421633 -09155438760

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
با 10 سال سابقه کاری*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

31104

خرید و  فروش
 انواع قالب بتن

آدرس: بلوار فرودگاه  
  سه راه صیاد شیرازی

    32313600
09151615069  جلیلی

بنگاه قالب بتن

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  راننده پایه 1  تـوکــل
  09153415704 - جعفری

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 
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
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7
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

رقابت انتخابات دیروز رفاقت
 در انجام وظایف فردا قرار گیرد

غالمی-نماینده ولی فقیه گفت: امیدواریم رقابت 
فردا  وظایف  انجام  در  رفاقت  دیروز  انتخابات 
اشتغال جوانان و رعایت  زمینه  تدبیر در  و  باشد 
برنامه های  اولویت  در  باید  محرومان  حال  ویژه 
قدردانی  با  عبادی  باشد.آیت ا...  منتخب  دولت 
انتخابات  در  مردم  حماسی  و  پرشکوه  حضور  از 

اسالمی  شوراهای  انتخابات  و  ریاست جمهوری 
بیانیه ای اظهار داشت:  شهر و روستا طی صدور 
خدمتگزاری  میدان  در  نامزدها  تنگاتنگ  رقابت 
مردم،  طلبکاری  جهت  در  یک  هر  طرفداران  و 
در  و  گذاشت  مزایده  به  را  کشور  اجرایی  پست 
مزایده  این  برنده   روحانی  حجت االسالم  نهایت 
افزود:  شد.وی  کشور  اجرایی  نیروی  سکاندار  و 
که  است  این  ملت  منتخب  به  اینجانب  توصیه 
اولویت دادن به مناطق مستضعف نشین و رعایت 
آینده  و  اشتغال  زمینه  در  تدبیر  محرومان،  ویژه  
اجرای  ثروتمندان،  نفوذ  از  تأثیرناپذیری  جوانان، 
کار  و  تقوا  رعایت  و در یک کلمه  قوانین  دقیق 
جهادی و انقالبی با بهره گیری از دانش و تجربه 
نیروهای جوان، کارآمد، متعهد کشور را در رأس 
امور قرار دهند. نماینده ولی فقیه تصریح کرد: در 
این راستا با تبریک به منتخبان ملت در انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا که این فرصت را 
پیدا کردند که به مردم خدمت کنند توصیه می کنم 
که اّواًل باید خدا را بر این توفیق و بر این فرصت 
مغتنم و شکر بگزارند و ثانیًا وقت خود را مصروِف 
)خدمتگزاری  مهم  کار  این  رساندن  انجام  به 
مردم( کنند.عبادی بیان کرد: با آرزوی توفیق هر 
چه بیشتر خدمت رسانی به مردم وفادار کشورمان 
از همه دست اندرکاران برگزاری این انتخابات و 
زدند  کلید  را  حماسه  این  که  محترم  نامزدهای 
و شوق  شور  که  یک  هر  خون گرم  طرفداران  و 
آفریدند و مردم عزیز که با حضور خود چشم دنیا 
دعا می کنیم. آنها  برای  و  را خیره کردند تشکر 

کاهش فاصله طبقاتی و توجه به محرومان 
اولویت برنامه های دولت قرار گیرد

دادرس مقدم- نماینده مردم شهرستان های بیرجند، 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  خوسف  و  درمیان 
قدردانی از حضور باشکوه مردم در انتخابات با صدور 
پیامی اعالم کرد دولت منتخب باید کاهش فاصله 
طبقاتی توجه به محرومان و مبارزه با فساد را در 
برنامه های خود قرار دهد. سید محمدباقر  اولویت 
در  ایران  مردم  باشکوه  از حضور  تشکر  با  عبادی 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر 
و روستا با صدور پیامی اظهار کرد: تقدیر و سپاس از 
رهبر معظم انقالب اسالمی که با دعوت به حضور 
زمینه ایجاد این رویداد بزرگ را فراهم کردند.وی 
رئیس  و  شوراها  منتخبان  همه  به  تبریک  افزود: 
دوره  در  دارم  آرزو  روحانی  جناب  منتخب  جمهور 
جدید خدمت ایشان به استان مظلوم خراسان جنوبی 
شهرستان های  مردم  شود.نماینده  ویژه ای  توجه 
کرد:  بیان  مجلس  در  خوسف  و  درمیان  بیرجند، 
امیدوارم رئیس جمهور منتخب جهت کاهش فاصله 
طبقاتی، توجه به محرومان، ایجاد رونق اقتصادی، 
ایرانی  از فرهنگ اصیل  اشتغال جوانان، پاسداری 
را  ملت  اقتصادی که  مفاسد  با  مبارزه  اسالمی،  و 
نظیر رفع  انجام وعده هایی  و  سخت رنجور کرده 
سایر تحریم ها و برنامه های ارائه شده موفق باشند.

عبادی گفت: جا دارد از حضور همه کاندیداها در 
انتخابات شوراها و نیز ریاست جمهوری و حامیان 
آنان تشکر شود چرا که اگر آنان نبودند و تالش 
نمی کردند چنین مشارکت باال و جشن بزرگ مردم 
ساالری تحقق پیدا نمی کرد.وی افزود: آنچه خوب 
این است که  است مورد توجه همه ما قرار گیرد 
عرصه رقابت به اتمام رسیده بنابراین همه کمک 
کنیم تا دولت آینده در جهت خدمت به مردم موفق 
سرافرازی  موجب  دولتها  موفقیت  که  چرا  باشد 
است.نماینده  اسالمی  ایران  عزیز  ملت  و  نظام 
خوسف  و  درمیان  بیرجند،  شهرستان های  مردم 
در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بی گمان 
مسئوالن  به  مردم  صدای  رساندن  منصفانه،  نقد 
اصالح  موجب  را  آن  و  دانسته  خود  وظایف  از  را 
امور می دانم و در انجام آن کوتاهی نخواهم کرد.

منتخبان شورای اسالمی شهرهای 
سربیشه و مود مشخص شدند

آرای  نهایی شمارش  نتایج  یافتن  پایان  با  ایرنا- 
پنجمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهرهای 
مشخص  2شهر  این  منتخبان  مود  و  سربیشه 
انتخابات شهرستان  ستاد  رئیس  و  شدند.فرماندار 
شهر  شورای  داوطلبان  میان  از  گفت:  سربیشه 
رای،   286 و  هزار   2  ، سمیعی  داراب  سربیشه 
مجتبی شیخ زاده، 2 هزار و 24 رای، محمد حسین 
خیاط،  علیرضا   ، رای  و 961  هزار  فرد،  رضوانی 
هزار و 896 رای ، محسن ابراهیمی، هزار و 758 
اصلی شورای شهر مرکز  اعضای  به عنوان  رای 
با  فالحی  جواد  محمد  شدند.  انتخاب  شهرستان 
شوسف  شهر  شورای  منتخب  اعضای  به  اشاره 
سید  رای،  و 381  هزار  مودی،  محمدرضا  افزود: 
غالمرضا  رای،   33 و  هزار  شواکندی،  علیرضا 
 819 فنودی،  حسین  رای،   822 مود  مقصوی 
عنوان  به  رای   667 نیا،  عسکری  مهدی   ، رای 
یافتند. راه  مود  شهر  شورای  به  مردم  منتخبان 

پیش بینی هواشناسی از وقوع وزش باد و افزایش ابر در خراسان جنوبی
ایرنا - رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان گفت: مطابق با خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی از امروز با 
گذر امواج کوتاه و نسبتا ناپایدار جوی شاهد افزایش سرعت وزش باد )گرد و خاک( و افزایش ابر در منطقه خواهیم بود. برهانی افزود: در 
این مدت احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده نیز قابل پیش بینی است. وی ادامه داد: این وضع امروز در نواحی شرقی استان رخ خواهد داد.

نت
نتر

 : ای
س

عک
 

نت
نتر

 : ای
س

عک
 

نت
نتر

 : ای
س

عک
 

نت
نتر

 : ای
س

عک
 

وال
س : ت

عک
 

اولویتهای جدید حج اعالم شد

با  جنوبی   خراسان  زیارت  و  مدیرحج  کاری- 
مرحله  کرد:  بیان  اولویت های جدید حج  اعالم 
 24 از   96 حج  های  کاروان  نام  ثبت  اول 

داشت  ادامه  گذشته  پنجشنبه  روز  تا  اردیبهشت 
و مرحله دوم ثبت نام از روز شنبه 30 اردیبهشت 
نام  ثبت  تاکنون  دلیلی  هر  به  که  کسانی  برای 
نکرده اند آغاز شده است.نوفرستی با بیان اینکه 
در این مرحله کساني که تا پایان آبان  سال 85 
براي  مي توانند  کرده اند،  ودیعه گذاري  بانک  در 
دفاتر  به  امسال  حج  کاروان هاي  در  نام نویسي 
زیارتی محل ثبت نام کاروانها مراجعه و نسبت به 
ثبت نام اقدام کنند افزود:  در مرحله اول ثبت نام، 
در  نام  ثبت  شرایط  واجدان  درصد   95 حدود 
ظرفیت  صورتیکه  در  کردند،و  ثبت نام  کاروان ها 
کاروانها تکمیل شود ثبت نام متوقف خواهد شد.

صادارت 15 هزار تن سیمان
 از درمیان به خارج از کشور

صدا و سیما-مدیر عامل کارخانه سیمان درمیان 
ماه   2 در  کارخانه  این  اندازی  راه  آغاز  از  گفت: 
پیش،27 هزار تن سیمان در این کارخانه تولید شد 
که 15 هزار تن آن به ارزش 22 میلیارد ریال به 
خارج از کشور صادر شده است.سید جالل موسوی 

ماهیرود  بازارچه  از  شده  صادر  سیمان  افزود: 
پاکستان  به  میرجاوه  بازارچه  از  و  افغانستان  به 
کارخانه  روزانه  تولید  وی،  است.  شده  ارسال 
فله  بصورت  سیمان  تن   500 را  درمیان  سیمان 
ای و پاکتی  و 3 هزار و 500 تن کلینکر اعالم 
سیمان  اصلی  آسیاب  اندازی  راه  با  گفت:  و  کرد 
این  سیمان  تولید  ظرفیت   ، آینده  هفته  چند  تا 
باید. می  افزایش  تن  و 300  هزار  به 3  کارخانه 

کشف و ضبط 120 رأس دام و 7 قطعه 
کبک وحشی از شکارچیان در بیرجند

ماموران  هوشمندانه  تالش  و  همت  با  کاری- 
پاسگاه انتظامی مرک دو نفر شکارچی غیر مجاز 
در شهرستان بیرجند دستگیر شدند. مسعودمستقیم 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان با اعالم 
این خبر افزود: ماموران پر تالش پاسگاه انتظامی 
مرک حین عملیات گشت و کنترل در دشت مرک 
با مشکوک شدن به یک دستگاه موتور سیکلت  
اقدام به متوقف نمودن وسیله مذکور نموده که در 
بازرسی از آن موفق به کشف و ضبط 7 قطعه کبک 
وحشی و 120 حلقه دام شکار غیر مجاز پرندگان 
وحشی شدند . مستقیم ادامه داد: در این رابطه دو 
نفر شکارچی غیر مجاز دستگیر و توسط ماموران 
زیست  محیط  حفاظت  یگان  به  انتظامی  نیروی 
استان تحویل داده شدند.مستقیم ضمن تقدیر از 
اقدامات ارزنده ماموران نیروی انتظامی استان در 
راستای حفاظت و حراست از منابع طبیعی و محیط 
زیست استان اظهار کرد : پرونده متهمین به همراه 
انجام شده جهت رسیدگی  مستندات و کشفیات 
قانونی تحویل مراجع قضایی شد.الزم به ذکر است  
براساس نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه 
قابل  به محیط زیست،جریمه  ضرر و زیان وارده 
پرداخت ازبابت صیدوشکارغیرمجاز هر قطعه کبک 

معادل دو میلیون ریال تعیین شده است .

بازدید کارشناسان میراث فرهنگی از 
اقامتگاه های بومگردی فورگ

غالمی-کارشناسان میراث فرهنگی و اقامتگاه های 
بومگردی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
بخشدار  دهیار،  همراهی  به  استان  گردشگری  و 

مرکزی، رییس بنیاد مسکن، کارشناسان فرمانداری، 
دهیار و دیگر معتمدین محلی در خصوص تملک 
منزل تاریخی، جهت اقامتگاه بومگردی در روستای 
هدف گردشگری فورگ از این روستا بازدید نمودند.

»رحیمی« سرپرست اوقاف قائنات شد

اوقاف  مدیرکل  با حضور  مراسمی  غالمی- طی 
از  جمعی  و  قائنات  فرماندار   ، خیریه  امور  و 
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  سرپرست  مسئوالن 
از  مراسم  این  شد.در  معرفی  قائن  شهرستان 
به  رحیمی  و  تقدیر  قاصری  مهدی  های  تالش 
شد. معرفی  قائن  اوقاف  اداره  سرپرست   عنوان 

جلسه  پنجمین  دیروز  صبح  حسینی- 
تخلفات  و  جرائم  به  رسیدگی  و  پیشگیری 
نیا  وحدانی  شد.  برگزار  استان  انتخاباتی 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
دادگستری با بیان این که گزارشی مبنی بر 
تخلف انتخاباتی در استان وجود نداشته عنوان 
انتخابات  از  قبل  به  مربوط  مورد  چند  کرد: 
بوده که در حال بررسی و پیگیری است.  وی 
از حضور گرم و خلق حماسه ای دیگر توسط 
مردم استان قدردانی کرد و افزود: مردم نشان 
دادند که این انقالب پشتوانه مردمی دارد و 

پای اهداف و آرمان های انقالب ایستادند.

2 روز مهلت اعتراض نماینده ها
به نتیجه آراء

شبانی مسئول حقوقی دفتر نظارت و بازرسی 
درخواست کرد:  قضاییه  قوه  از  نیز  انتخابات 
انتخابات حتما  پرونده های تخلفات قبل  به 
درس  تا  نشوند  بایگانی  و  شود  رسیدگی 
های  دوره  در  که  افرادی  برای  عبرتی 
باشد.  دارند  انتخابات  در  حضور  قصد  بعدی 
وی همچنین به قانون 80 انتخابات ریاست 
از  پس  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  جمهوری 
به  کاندیداها  منتخب،  اسامی  رسمی  ابالغ 
را  اعتراض خود  تا  مدت 2 روز مهلت دارند 

اعالم کنند و هیئت های اجرایی 5 روز برای 
پاسخ به این شکایات فرصت دارد.

دستگاه های الکترونیکی اخذ رای
پاسخگوی نیاز مردم نبودند 

بر  نظارت  عالی  هئیت  اجرایی  دبیر  غیرتی 
با اشاره به  انتخابات شوراهای اسالمی هم 

تخلفات  گزارش  انتخابات  روز  که طی  این 
در استان نداشتیم ادامه داد: تنها موردی که 

بود، دستگاه های  ایجاد کرده  شائبه تخلف 
این  بیان  با  وی  بود.  رأی  اخذ  الکترونیکی 
مکان های  از  یکی  در  گیری  رأی  روز  که 
اخذ رای، دستگاه برای دو ساعت مختل و 
ستاد  هر  در  کرد:  اضافه  بود  شده  متوقف 
و  گیری  استعالم  برای  دستگاه  یک  تنها 
تطابق شماره ملی وجود داشت و با توجه به 

نبود.  مردم  نیاز  پاسخگوی  جمعیت  ازدحام 
که  شد  سبب  مشکل  بروز  غیرتی  گفته  به 

ریاست  انتخابات  در  فقط  مردم  از  ای  عده 
جمهوری شرکت کنند.

67 تخلف انتخاباتی
در فضای مجازی شناسایی شد

 67 شناسایی  از  نیز  فتا  پلیس  سرپرست 
داد  خبر  مجازی  فضای  انتخاباتی  تخلف 

جمهوری  ریاست  انتخابات  در  افزود:  و 
سایر  علیه  تخریب  و  تبلیغ  مورد  هفت   ،

مسئوالن  تبلیغات  مورد  هفت  کاندیداها، 
و  حمایت  مورد  کاندیدای  نفع  به  اجرایی 
شناسایی  کذب  نظرسنجی  انتشار  مورد  دو 
شده است. وی به شش مورد تخلف عوامل 
اجرایی در حین انتخابات و پنج مورد اعالم 
و  اشاره  رسمی  اعالم  از  قبل  آراء  نتایج 
زودهنگام  تبلیغات  مورد   36 کرد:  عنوان 
شوراهای  تخلفات  صدر  در  نیز  شوراها 

اسالمی در فضای مجازی قرار دارد.

در حاشیه:
در ابتدای جلسه وحدانی نیا پس از بیان این 
است،  نشده  گزارش  تخلفی  مورد  هیچ  که 
را  جلسه  دقیقه   20 خواست  خبرنگاران  از 
برخی صحبت ها ترک کنند که  بیان  برای 
انتهای جلسه موکول شد.  این 20 دقیقه به 
این  به  توجه  با  سیما  و  نماینده صدا  صائب 
مطالب  برخی  خبرنگاران خواسته شد  از  که 
و  اجتماعی  معاون  به  خطاب  ننویسند  را 
عنوان  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
کرد: همان طور که االن می گویید ننویسید، 
پس از احراز جرم از رسانه ها درخواست کنید 
در  عبرتی  درس  و  کنند  رسانی  اطالع  تا 

راستای تکرار نشدن جرائم شود.
)Ava.news13@gmail.com(

دادرس مقدم-مدیر کل دفتر امور اجتماعی و 
فرهنگي استانداري به همراه کارشناسان دفتر 
سازمان  نماینده  و  فرهنگي  و  اجتماعي  امور 
بر  نظارت  هیات  دبیرخانه  نهاد  مردم  هاي 
خیریه  موسسه  از  نهاد  مردم  هاي  سازمان 
این  آورد.در  عمل  به  بازدید  ها  آبشارعاطفه 
بازدید خانم محمودي، ایجاد موسسات خیریه 
را براي خدمت رساني و کاهش آسیب هاي 
اجتماعي در جامعه بسیار موثر دانست و تاکید 

یافته است و مشارکت مردمي نمود، انجام کار خداپسندانه یکي از ویژگي هاي  و جوامع توسعه  دیني  ارزشهاي  از  یکي  خیر  کار  انجام  در 
توصیه کالم الهي است، که با مصداق سخاوت 
شده  تاکید  اسالم  در  نیازمندان  به  کمک  و 
است.مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگي 
با اشاره به نقش سازمان هاي مردم نهاد در 
شفاف سازي عملکرد اظهار کرد: تقویت تشکل 
هاي مردمي و توانمند سازي جوامع محلي و 
محیط  و  بهداشت  زندگي،  سبک  آموزش 
زیست یکي از برنامه هاي حوزه اجتماعي مي 

باشد.کیوانی، مدیر عامل موسسه خیریه آبشار 
عاطفه هاي خراسان جنوبي، شناخت نیازها و 
کمک به افراد مستمند و توانمند سازي آنان 
را از اهداف موسسه ذکر نمود و خاطر نشان 
سازمان  نظارت  و  خیریه  کمک  با  ساخت: 
فرهنگي  هاي  برنامه  ها  آبشارعاطفه  ملي 
بهداشت  حوزه  در  خوب  بسیار  اجتماعي  و 
سازي  توانمند  و  جهیزیه  تامین  ودرمان، 
مهرجویان در سراسر استان انجام شده است.

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  مجتمع رئیس  قطعه   150 واگذاری  از  گلخانه ای استان طی سال جاری خبر داد.جنوبی 
هاشم ولی پور مطلق در گفت و گو با خبرنگار 
انعقاد  با  گذشته  سال  در  داشت:  اظهار  مهر 
نامه به شرکت آب منطقه ای استان  تفاهم 
کسری آب شش مجتمع گلخانه ای تأمین شد.

رابطه  این  در  شده  هزینه  اعتبار  وی، 
ریال  میلیون   780 و  میلیارد  دو  را 
در  ها  مجتمع  این  گفت:  و  کرد  عنوان 
سرایان،  نهبندان،  بشرویه،  های  شهرستان 
است. بوده  درمیان  و  سربیشه  فردوس، 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
شش  سازی  بهنگام  مطالعات  از  همچنین 
مجتمع گلخانه ای استان در سال گذشته خبر 
با اعتباری معادل  داد و گفت: این طرح نیز 
400 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت 
شهرکهای کشاورزی کشور انجام شده است.

مجتمع  قطعات  واگذاری  مطلق،  پور  ولی 
یکی  را  جنوبی  خراسان  ای  گلخانه  های 
سال  در  شده  انجام  اقدامات  از  دیگر 
راستا  این  در  افزود:  و  برشمرد  گذشته 

سال  پایان  تا  کشاورزی  جهاد  سازمان 
به شرط  اجاره  قرار داد  به عقد  اقدام   1395
از متقاضیان کرده است. با  50 نفر  تملیک 

این  جاری  سال  پایان  تا  داد:  ادامه  وی 
واگذاری ها به حدود 150 قطعه خواهد رسید 
مجتمع  قطعات  کل  سوم  یک  از  بیش  که 
شود. می  شامل  را  استان  ای  گلخانه  های 

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی با راه اندازی هر واحد گلخانه ای بطور 
متوسط برای سه نفر اشتغال ایجاد می شود.

 رسیدگی حتمی به تخلفات انتخاباتی

بازدید مدیر کل امور اجتماعي و فرهنگي استانداری از موسسه آبشار عاطفه ها

مسئول حقوقی دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تاکید کرد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی:

عکس:حیسنی

تالش خود را جهت صیانت از سود و اصل سپرده مشتریان کاسپین به کار می بریم

۱۵۰ مجتمع گلخانه ای استان واگذار می شود

مشتریان  مطالبات  پیگیری  برای  کدخدائی- 
موسسه کاسپین ، تالش های آوا برای برقراری 
ارتباط با این موسسه بی نتیجه ماند اما روابط 
سایت  در  بیانیه ای  صدور  با  موسسه  عمومی 
اعتراض  به  توجه  است:با  آورده  کاسپین 
منتخب  شعبه  در 20  سپرده گذاران  از  جمعی 
سود  حذف  درباره  کاسپین  مرکزی  دفتر  و 
که  می رساند  اطالع  به  بدین وسیله  سپرده ها 

هیئت مدیره  و  مدیرعامل  توسط  تصمیم  این 
موسسه اعتباری کاسپین صورت نگرفته است 
.و هیئت مدیره موسسه در راستای رسالت خود 
تمام تالش خود را در جهت صیانت از سود و 
اصل سپرده مشتریان عزیز به کار خواهد بست 
با مراجع  این خصوص جلسات متعددی  . در 
قضایی و بانک مرکزی انجام گرفته است که 
خواهد  اطالع رسانی  نتیجه  حصول  به محض 

بر اساس اطالعیه های  . شایان ذکر است  شد 
اردیبهشت  و 28  تاریخ 27  در  مرکزی  بانک 
امسال، بنا بود که 20 شعبه موسسه کاسپین 
کنند  دریافت  فعالیت  مجوز  کشور  سراسر  در 
و از تاریخ 28 اردیبهشت این موسسه تکلیف 
زیر  که  را  فرشتگان  سپرده گذاران  سپرده 
این  از  که  کند  مشخص  است  میلیون   10
20 شعبه 1 شعبه در بیرجند دایر شده  است.
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غالمی-رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی 
گفت: طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان 
همزمان در سراسر استان از اول خرداد اجرا 
ماه  آستانه  در  کرد:  اظهار  می شود.تهوری 
مواد  برای  تقاضا  افزایش  و  رمضان  مبارک 
برنج،  پروتئینی،  لبنی،  اقالم  ویژه  به  غذایی 
سبزیجات  میوه،  خرما،  شکر،  و  قند  روغن، 
ایام  در  مرسوم  مصرف  پر  شیرینی های  و 
مذکور طرح نظارتی ماه مبارک رمضان طی 
مرحله  افزود:  می شود.وی  اجرا  مرحله  دو 
خرداد  ششم  تا  اول  از  طرح  این  مقدماتی 

و  هماهنگی  منظور  به  و  روز  پنج  مدت  به 
اطالع رسانی خواهد بود.رئیس اداره نظارت 
تجارت   و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسی  و 
گفت: مرحله اجرایی طرح نظارتی رمضان نیز 
تا 4 مرداد به منظور تشدید  از 6 خرداد ماه 
نظارت و بازرسی و کنترل بازار در دستور کار 
بازرسان و کارشناسان سازمان قرار می گیرد.

تهوری با اشاره به تشدید بازرسی ها در این 
وظایف  اجرای  راستای  در  کرد:  تاکید  ایام 
از حقوق مصرف کنندگان  قانونی و صیانت 
با رویکرد پیشگیرانه به دنبال پایش مستمر 
بازار و توجه ویژه به موضوع تأمین و توزیع به 

مبارک،  ماه  این  پرتقاضای  کاالهای  هنگام 
بازرسی ها تشدید می شود.وی به اهداف دیگر 
این  افزود:  و  کرد  اشاره  نظارتی  طرح  این 
طرح با هدف تسهیل و تسریع در دسترسی 
مردم به کاالهای مورد نیاز با قیمت مصوب 
واحدهای  عملکرد  بر  نظارت  مناسب،  و 
با  برخورد  و  خدماتی  و  توزیعی  تولیدی، 
تخلفات احتمالی با همکاری اتاق های اصناف 
و سایر دستگاه های نظارتی صورت می گیرد.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، 
کرد:  خاطرنشان  استان   تجارت  و  معدن 
می توانند  استانی ها  هم  و  شهروندان  تمامی 

از  اعم  تخلف  هرگونه  مشاهده  صورت  در 

درج  عدم  و  تقلب  فروشی،  کم  گرانفروشی، 
قیمت مراتب را به ستاد خبری 124 این اداره 

منعکس کنند تا بازرسان در نخستین فرصت 

نتیجه  نیاز  در صورت  و  پیگیری  را  موضوع 
کنند. اعالم  دهنده  گزارش  شخص  به  را 

اجرا طرح نظارتی ویژه ماه رمضان از امروز 

 رئیس اداره نظارت صنعت و تجارت استان خبرداد:

عکس:امین جم

عکس:پرتال استانداری
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هاشمی طبا: هزینه ام در انتخابات
 10 تا 20 میلیون تومان شد

سید مصطفی هاشمی طبا با بیان این که از هیچ 
جا وام نگرفته ام، گفت: تقریبا هیچ هزینه ای هم 
نکردم. وی تاکید کرد: برای انجام تبلیغات هیچ فردی 
به من کمک مالی نکرد؛ دوستان دو سه بنر چاپ 
کردند و مجموعا در حدود 10 تا 20 میلیون تومان 
از خودمان هزینه کردیم و هزینه دیگری نداشتیم. 
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد نحوه حفاظت 
از نامزدهای ریاست جمهوری،گفت: در این مدت ناجا 
برای ما نزدیک به چهار پنج نفر محافظ تعیین کرده بود.

 جهانگیری: روز تفاهم  و همکاری ملی
 به سوی توسعه همه جانبه آغاز شده است

در  جمهور  رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
روزی  نوشت:  توییتر  در  خود  شخصی  صفحه 
دیگر و مرحله ای دیگر آغاز شده،  روز تفاهم ملی، 
گفت و گوی ملی و روز مشارکت و همکاری ملی برای 
برداشتن گام های بلند تر به سوی توسعه همه جانبه.

محمد هاشمی: حضور گسترده مردم 
برای دشمنان بازدارنده است

محمد هاشمی عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با بیان این که حضور گسترده مردم در انتخابات 
به معنای حمایت از نظام و سیاست های اعالم شده 
است،  مختلف  حوزه های  در  جمهور  رئیس  توسط 
گفت: حضور گسترده مردم برای بدخواهان و دشمنان 
با  قوی  موضع  از  می تواند  دولت  و  است  بازدارنده 

مخالفین و معاندین برخورد کند.

آقامحمدی: رئیس جمهور منتخب
 به وعده هایی که داده، عمل کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رئیس 
جمهور باید وعده هایی را که داده به خوبی اجرا کند 
ضمن آن که افراد کابینه نیز باید متناسب با سن 
جامعه، جوان و پر تحرک باشند. آقامحمدی گفت: 
عرصه انتخابات به کسانی که دولت سایه هستند و 
رای نیاوردند نیز پیام های مهمی داده شد تا آنها نیز 
به خیلی از مسایل فکر کرده و برای آن برنامه ریزی 

و طرح داشته باشند.

سخنگوی شورای نگهبان: به تخلفات 
انتخاباتی رسیدگی می شود

از  مواردی  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
تخلفات به ما گزارش شده که طبق روال عادی 
باید رسیدگی شود.کدخدایی افزود: از آغاز حرکت 
الزم  های  هماهنگی  انتخابات  برگزاری  فرآیند 
و  نگهبان  در شورای  ما  کارشناس  دوستان  بین 
مدیریت  بحث  در  و  داشت  وجود  کشور  وزارت 
هفته  چند  در  خصوص  به  انتخابات  صحنه 
صورت  به  همکاری ها  و  هماهنگی ها  این  آخر 

تنگاتنگ ادامه پیدا کرد.

فرانسه نسبت به اجرای دقیق توافق 
هسته ای از سوی تهران هشیار است

ضمن  فرانسه  رئیس جمهور  ماکرون«  »امانوئل 
استقبال از پیروزی »حسن روحانی« در انتخابات 
فرانسه  که  کرد  اعالم  ایران،  جمهوری  ریاست 
از سوی  توافق هسته ای  اجرای دقیق  به  نسبت 

تهران هشیار است.

محسن غرویان : مردم زندگی
 مسالمت آمیز را انتخاب کردند

 29 در  مردم  گفت:  غرویان  محسن  ا...  آیت 
دیگر  با  آمیز  مسالمت  زندگی  اردیبهشت 
و  حوزه  استاد  برگزیدند.  را  جهان  کشورهای 
دانشگاه گفت: این انتخابات چند پیام مهم داشت. 
نخست این که مردم از بداخالقی، دروغ، تزویر، 
افترا و تهمت خسته شده بودند از این رو به آقای 
روحانی رای دادند چرا که از ادب، نزاکت و اخالق 

ایشان خشنود شدند.

عضو جامعه روحانیت مبارز: رئیسی 
دیگر به عرصه سیاست بازنمی گردد

جامعه  عضو  اکرمی  سیدرضا  االسالم  حجت 
روحانیت مبارز گفت: آقای رئیسی به طور طبیعی 
به آستان قدس بازخواهد گشت و مسئولیت آنجا 
دارد.  کار  کلی  این  خود  که  داد  خواهد  ادامه  را 
ادامه می دهد و اصال  را  ایشان کارهای خودش 
دیگر وقت ندارد به عرصه سیاست ورود پیدا کند.

  رأی آقای رئیسی، نشان  داد 
میان مردم خریداران فراوانی دارد 

 16 رأی  نوشت:  کیهان  در  شریعتمداری  حسین 
که سخنان،  می دهد  نشان  رئیسی،  آقای  میلیونی 
برنامه ها و بینش و منش وی در میان توده های مردم 
خریداران فراوانی دارد به گونه ای که هر جا با مردم 
مواجه شده و به معرفی خود پرداخته اند، اقبال و رویکرد 
گسترده مردم را در پی داشته است. از این زاویه نیز 
می توان گفت؛ در صورتی که آقای رئیسی فرصت 
بیشتری برای ارائه نظرات خود به مردم داشت، به 
یقین توده های عظیم بیشتری از آنان را جذب می کرد. 
گفتنی است تخلفاتی نیز در برخی از شعبه های اخذ 
قول  نگهبان  شورای  که  بود  گرفته  صورت  رأی 
پیگیری داده ولی این تخلفات نمی تواند در نتیجه 
نهایی انتخابات ریاست جمهوری که پای آرای میلیونی 

در میان است تاثیری داشته باشد.

ضرغامی: رای رئیسی بی سابقه است

ملی  رسانه  اسبق  رئیس  ضرغامی  ا...  سیدعزت 
در تلگرام خود نوشت: به جناب آقای رئیسی خدا 
قوت می گویم. او با پشتوانه قریب به 16 میلیون 
 رای که در تاریخ انتخابات کشور به عنوان نفر دوم 
بی سابقه است، وضعیت استثنایی دارد و می تواند 
در جایگاه نظارتی و آلترناتیو قوی نسبت به دولت، در پیگیری مطالبات 

مردم و ضمانت اجرایی وعده ها نقش تاریخی ایفا کند.

تحلیل زیبا کالم از شکست اصولگرایان

نوشت:  »قانون«  روزنامه  در  زیباکالم  صادق 
اصولگرایان دفعه اولی نیست که با پدیده شکست 
مواجه شده اند. اولین  باری که اصولگرایان با »نه« 
از  اما  بود.   1376 خرداد  دوم  شدند  مواجه  بزرگ 
این شکست چنان درسی نگرفتند. بار دیگری که 
اصولگرایان با شکست مواجه شدند 24 خرداد سال 1392 بود همچنین اسفند 

1394 هم شکست دیگری در کارنامه اصولگرایان ثبت شد.

واکنش پناهیان به انتخاب روحانی

این انتخابات باشکوه، در آستانة چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب، دشمنان قسم خوردة خود را وادار 
به خضوع در برابر نظام مردم ساالر ما نمود. آرایی 
ریخته شده،  به صندوق ها  دولت  این  نفع  به  که 
نباید به معنای عدم وجود مطالبه برای رفع فساد 
تلقی شود. هر کس در هر کجا هست باید با همکاری دولت و یا به صورت 

مستقل برای رفع محرومیت و آبادی ایران عزیز تالش کند.

نامزد  رئیسی  ابراهیم  سید 
در  جمهوری  ریاست    انتخابات 
، جنتی  احمد  ا...  آیت  به  ای   نامه 

به  اطمینان  و  اعتماد  ابراز  ضمن 

شورای نگهبان ، خواستار رسیدگی به 
برخی تخلفات در قبل و حین برگزاری 
انتخابات 29 اردیبهشت ماه شد. وی 
ای صفحه   3 نامه  این  همراه   به 

برای  نیز  را  مستند  صفحه  صدها 

است. کرده  ارسال  نگهبان  شورای 
حجت االسالم رئیسی ضمن تاکید 
مردم،  آرای  بودن  الناس  حق  بر 
هیئت  دقیق  رسیدگی  خواستار 

نظارت بر انتخابات به این تخلفات 
شده  قطعی  نتیجه  حصول  تا   ،
آمده  نامه  این  از  بخشی  در  است. 
مقدس  نظام  در  ما  همه   : است 
جمهوری اسالمی موظف و مکلف 

به حفظ جمهوریت نظام و پاسداری 
حقوق  مصداق  که  مردم  آرای  از 
 شهروندی ایرانیان است، می باشیم
و اینجانب با وعده ای که به مردم 
 ، ام  داده  ایران  نجیب  و  قهرمان 
حقوق  به  ظلم  برابر  در  توانم  نمی 
تقاضا  لذا  ؛  کنم  سکوت  مردم 
موارد  به  قانون  اجرای  در  دارم 
جدی  رسیدگی  و  توجه  شده  گفته 
کاندیدای  این  است  گفتنی  شود. 
جمهوری  ریاست  دوره  دوازدهمین 
در پیامی با تبریک حضور پرشکوه 
 ملت ایران در انتخابات روز جمعه ،
و انتخاباتی  های  بداخالقی   برخی 
 تخلفات آشکار قبل و حین برگزاری
انتخابات را از لحظات تلخ این رویداد 
خوانده و تاکید کرده آن را از مسیر 

قانونی پیگیری خواهد کرد.

وزیر کشور با صدور پیامی حماسه 
ستود  را  انتخابات  در  مردم  حضور 
در  کرد.  تقدیر  مردم  همه  از  و 
اکنون  است:  آمده  پیام  این  متن 
دوره  دوازدهمین  انتخابات  که 
دوره  پنجمین  و  ریاست جمهوری 
شوراهای اسالمی شهر و روستا با 
ایران،  پرشور و شعور ملت  حضور 
مردم  برای  را  بزرگ  پیروزی  یک 
شریف ایران، رقم زده است، الزم 
که  ملت  آحاد  فرد  فرد  از  می دانم 
تعیین  عرصه  در  فعال  حضور  با 
را  پیروزی  این  مسیر  سرنوشت، 
نمایم.  سپاسگزاری  اند،  گشوده 
سپاس ویژه خود را به همه عوامل 
مؤثر در این توفیق؛ یعنی هدایت ها 
و رهنمودهای مقام معظم رهبری، 
مردم شریف و بصیر ایران، احزاب 

تشکل های سیاسی، شخصیت  و 
و  فکری  مرجع  های  گروه  و  ها 
سیاسی، فعاالن سیاسی و فرهنگی، 

همه نامزدهای انتخابات و هواداران 
نگهبان،  محترم  شورای  ایشان، 
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
ریاست جمهوری، مجلس شورای 

اسالمی، هیئت مرکزی نظارت بر 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 
انتظامی،  نظامی،  نیروهای  روستا، 

و  خبرنگاران  بسیج،  و  امنیتی 
رسانه  همچنین  و  رسانه  اصحاب 
ملی ابراز می دارم و به همه عزیزان 

دست مریزاد می گویم.

حجت االسالم رئیسی به شورای نگهبان شکایت کرد
به همه عزیزان دست مریزاد می گویم

رحمانی فضلی وزیر کشور:

نحوه هندوانه خوردن بعضی ها در پارک توحید  * عکس : هوشمندیکارگاه جاجیم بافی با هدف توسعه اقتصاد مقاومتی در باغ رحیم آباد بیرجند دایر شد * عکس : ایرناجشن پیروزی انتخابات در خیابان مدرس بیرجند * عکس: گرگی

)بازگشت همه به سوی اوست(

جناب آقای مهندس مالکی
بخشدار محترم مرکزی بیرجند

درگذشت مادر بزرگ بزرگوارتان 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال

 برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل خواستاریم.

همکاران تان در بخشداری مرکزی بیرجند

سرکار خانم زهرا عباس زاده
مدیر مدرسه دخترانه امام حسین )ع( دوره اول 

و همکاران محترم
تالش های ارزنده شما در باال بردن کیفیت آموزشی و ایجاد بستر الزم برای آموزش 

دانش آموزان را ارج نهاده و قدردان محبت های شما هستیم.

 شورای دانش آموزی مدرسه دخترانه امام حسین)ع( 

صاحبان مشاغل و کسبه محترم )اشخاص حقیقی(:
شما می توانید بدون مراجعه به  ادارات امور مالیاتی، از طریق سامانه www.tax.gov.ir اظهارنامه الکترونیکی خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری ارسال 

و مالیات مربوطه را نیز پرداخت نمایید. شرط برخورداری از نرخ  صفر و هرگونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم 
و سایر قوانین دارای حکم مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی       
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