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 ثبت نام متقاضیان تسهیالت 

رونق تولید از امروز
 حسینی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: تولیدکنندگان استان برای دریافت تسهیالت سرمایه درگردش و ثابت می توانند 
از امروز با مراجعه به سامانه بهین یاب برای ثبت نام و تکمیل مدارک اقدام کنند. شهرکی با بیان این که واحدهای تولیدی متقاضی 
تسهیالت رونق تولید با مراجعه به آدرس اینترنتی behinyab.ir برای دریافت تسهیالت ثبت نام کنند، افزود:برای استفاده بهینه ازمنابع 
موجود در راستای تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاههای تولیدی کوچک و متوسطی که از بازار محصول مناسبی برخوردار بوده اما به دلیل 
تنگناهای مالی و نداشتن سرمایه در گردش، تولید آنها متوقف شده و یا با ظرفیت پایین فعالیت می کنند حمایت خواهند شد. همچنین 
طرح های تولیدی با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد که دچار مشکالت مالی هستند نیز می توانند از مزایای این طرح برخوردار شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: ثبت  نام متقاضیان تسهیالت بر اساس آیین  نامه ابالغی از سوی وزارت صنعت، 
 معدن و بانک مرکزی انجام می شود. شهرکی با بیان این که این سامانه به منظور تسریع و تسهیل در ارائه ... ) ادامه خبر در صفحه 7 (

سرمقاله

     انجام مطالعات باز آفرینی شهری
 در محالت هدف بیرجند

 صفحه ۷

  مدیران شهری فعاالنه به صنایع دستی 
به عنوان حوزه مهم  اشتغال بنگرند

 صفحه ۷

امحای زباله با تجهیزات برتر
 در بیمارستان حضرت ابالفضل بیرجند

صفحه ۷

دعوت  از ۱۱۴ طراح استان به مرحله 
دفاع حضوری جشنواره جوان خوارزمی

صفحه ۷

آموزش های فنی فرصتی برای
 اثر گذاری بر توسعه فردی پناهندگان

صفحه  ۷

اتمام عملیات اصالح شبکه آب
  شهر خوسف

صفحه ۷

مشاور وزیر خارجه: عملیات تروریستی تهران در دیرالزور طراحی شده بود/ ایران، فرانسه و انگلیس نیست و به بهترین شکل دشمنش را تنبیه می کند / این موشک ها به ترامپ میفهماند با یک مشت واداده روبرو نیست/ یادداشت متفاوت ضرغامی درخصوص حمله موشکی سپاه به تروریست ها / روایت سردار سلیمانی از خیانت صاحب منصبان / مقام عراقی: حمله موشکی ایران با هماهنگی ما بود  /صفحه 8

رهبرمعظم انقالب: 
دشمنان نمی توانند به ما سیلی بزنند ؛

 ما به آن ها سیلی خواهیم زد

محمد جواد ظریف: 
توان موشکی ایران 

برای دفاع کامال قانونی است

محسن هاشمی : 
حمله موشکی سپاه

 ستودنی است

علی مطهری :
ایران حق دارد 

تروریست ها را تعقیب کند

تابش: 
واکنش مقتدرانه سپاه در حمله به

تروریست های تکفیری، ستودنی است
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

جامعه بزرگ فرهنگی 
و سهم اندک در مدیریت 
شهری و کشوری

* علی اکبر یاری

خاستگاه بنیادی پیشرفت و بالندگی اجتماعی هر 
پرورش آن است.  آموزش و  و  کشوری، فرهنگ 
 جامعه فرهنگی و زیر مجموعه آن دانش آموزی

حال  عین  در  و  آماری  جامعه  ترین  بزرگ 
های  تجربه  حیث  از  چه  افرادند.  تاثیرگذارترین 
از حیث نیروی  فرهنگی معلیمن فرهیخته و چه 
نشاط و جوانی دانش آموزی که هر دو می تواند 
منشا آثار ماندگار باشند.آنچه جامعه امروز ما نیازمند 
از حد یک  که  است  فرهنگی  مدیریت  است  آن 
نرفته  فراتر  فرسوده  و  نما  نخ  و  ای  کلیشه  شعار 
است. خراسان جنوبی در قبل و بعد از انقالب مهد 
پرورش بزرگ مردان تمدن سازی بوده است که 
قدیم حتی سیستان   در  اند.  و خاص  عالم  شهره 
و  سیاسی  مدیریت  مجموعه  زیر  بلوچستان  و 
 فرهنگی خراسان جنوبی .... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

آگهي مزايده  8 واحد تجاری در شهر بیرجند 

بصورت نقد واقساط ) نوبت اول ( 

 اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

شرح در صفحه 2

خاندان محترم شهید گرانقدر احمد آتش دست
مردم شريف شهرستان نهبندان

خبر عروج مرحوم مغفور

محمدعلی آتش دست  پدر شهید واالمقام )احمد(
 موجب تالم و تاثر گردید. پدر شهیدی از دیار والیتمداران نهبندان که مقام عظمای والیت در مورد او 
 می فرمایند :  )... اوتنها نماینده نسل خود بود که درایرانشهر  روحیه مبارزه داشت و هرگزرابطه اش با من قطع نشد...(
اینجانب ارتحال این پدر عزیز که در لیالی قدر به سوی معبودش شتافت را به خاندان محترم شهید 

و مردم شهید پرور نهبندان که در تمامی آزمون های این انقالب و علی الخصوص انتخابات اخیر سربلند 
بیرون آمدند، تسلیت عرض نموده و به روح این سفر کرده، به ملکوت و روح تابناک فرزند شهیدش 

درود می فرستم و از پروردگار مسئلت دارم آن مرحوم را با موالی متقیان )علیه السالم( 
که این ایام متعلق به حضرتش می باشد، محشور فرماید.

سید ابراهیم رئیسی
نماينده مردم استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان

بیست وسوم رمضان مصادف با بیست وهشتم خرداد ۹۶

صاحبان محترم مشاغل )كسبه( و وسايط نقلیه عمومی:
3۱ خرداد ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال ۱395 از طریق سامانه www.tax.gov.ir  می باشد. 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 است.

روابط عمومی اداره كل امور مالیاتی خراسان جنوبی مركز ارتباط مردمی و پاسخگويی تلفنی 152۶ 

سومین سالگرد 
درگذشت پدر عزیزمان 

شادروان علی آفتابی
 را با ذکر صلوات و فاتحه گرامی می داریم. روحش شاد

خانواده آفتابی

جنـاب آقـای علـی سیفـی
كسب رتبه 2 كارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی 

كشوری و رتبه 3 مديريت آموزش كشوری
 که نشان از شایستگی، توانمندی و تالش های بی وقفه جناب عالی می باشد مایه 
 مباهات است دوام توفیقات روز افزون و بهروزی شما را   از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

خانواده  

ردیف
شهرستانیرشته

پنج شنبه ۱5 تیرماه ساعت 9 صبحزمان برگزاری

تفسیر ۱
قرآن کریم

تفسیر سوره های یوسف و رعد
 بر اساس تفسیر نمونه

حفظ موضوعی 2
حفظ و ترجمه  ۱00موضوع با  رویکرد سبک زندگیقرآن کریم

حفظ و معارف 3
احادیث

معارف 80 حکمت اول 
نهج البالغه 

بر اساس کتاب زمزم حکمت

روابط عمومی اداره كل اوقاف و امور خیريه خراسان جنوبی

زمان و منابع آزمون رشته های معارف مرحله شهرستانی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد:
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اعزام سه گروه از بیماران به حج ممنوع شد

نسیم- سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج سازمان هالل احمر با تاکید بر اینکه بیماران دیالیزی به مانند سال های 
گذشته به حج اعزام می شوند، گفت: طبق دستورالعمل پزشکی حج، بیماران پیشرفته قلبی، زنان باردار، بیماران دارای سرطان 

پیشرفته نمی توانند به حج اعزام شوند و در غیر این موارد هیچ منعی برای اعزام به حج وجود ندارد.

سرمقاله

و عمرانی  مهندسی  گیرنده  ) ادامه سرمقاله( تصمیم 

بهتر  باشد.  است  آن  اصلی  اولویت  که  شهر 
انتخابات  کار  و  ساز  اجرایی  مسئوالن  است 
ریزی  برنامه  ای  گونه  به  را  شهر  شورای 
چهره  از  ترکیبی  نفوذ  و  حضور  تا  نمایند 
آموزشی  فرهنگی،  عمرانی،  مهندسی،  های 

و حقوقی با تفکیک جنسیتی در شورا گردد.

)Aliyari200@yahoo.com(

قیمت قربانی حج ٩٦ اعالم شد

رأس  هر  قیمت  زیارت  و  حج  سازمان  ایسنا- 
قربانی حج را ٤ میلیون و ٨٠ هزار ریال تعیین کرد.
“حجاج  است:  آمده  سازمان  این  اطالعیه  در 
بیت اهلل الحرام، از ٣٠ خرداد تا ۱۵ تیرماه می توانند 
به  ریال  هزار   ٨٠ و  میلیون  چهار  مبلغ  واریز  با 
نام  به   ٠۱٠٣۹۷۲٤۹۲٠٠۹ شماره  سیبا  حساب 
 ،۱٣۹٦ تمتع  حج  قربانی  وجوه  متمرکز  حساب 
اقدام کنند. نسبت به پرداخت هزینه قربانی خود 

نسخه اولیه سامانه دریافت مالیات خانه 
های خالی تا 2 هفته آینده آماده می شود

برنامه  ریزی  دفتر  مدیرکل  چگنی«  ایرنا-»علی 
با  شهرسازی  و  راه  وزارت  مسکن  اقتصاد  و 
های  خانه  از  مالیات  دریافت  برنامه  به  اشاره 
خالی گفت: تا دو هفته آینده نسخه اولیه سامانه 
آنالین  صورت  به  کشور  مستغالت  و  امالک 
گیرد. می  قرار  مالیاتی  امور  سازمان  اختیار  در 

واعظی از تالش برای رفع مشکل کسب 
وکارهای اینترنتی و حل آنها خبر داد

اینستاگرام  اجتماعی  شبکه  در  واعظی  محمود 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  بازار  نوشت:  خود 
می تواند در همه بخش های اقتصادی و ایجاد 
است  ضروری  بنابراین  باشد  گذار  تاثیر  اشتغال 
برای رفع مشکل های کسب و کارهای اینترنتی 
بیشتر تالش کرد.عضو هیات دولت اضافه کرد: 
بازار ارتباطات و فناوری اطالعات توانایی ایجاد 
و  زایی  اشتغال  داخلی،  ناخالص  تولید  در  تحول 
و  کسب  توسعه  بنابراین  دارد  اقتصادی  رونق 
دولت  است.واعظی  ضروری  اینترنتی  کارهای 
یازدهم را دولت توسعه دانست و ادامه داد: نباید 

لحظه ای از توسعه غافل ماند.

جامعه بزرگ فرهنگی و سهم 
اندک در مدیریت
 شهری و کشوری

*علی اکبر یاری

) ادامه سرمقاله در صفحه ۱(خراسان جنوبی بوده و امرای 

خراسان حنوبی امنیت آنجا را تامین می کردند 
سبک  به  مدرسه  سومین  شوکتیه  مدرسه  و 
شوکت  امیر  مدیریت  با  که  کشوربود  در  جدید 
فرزان،  بزرگانی چون عالمه  و همراهی  الملک 
قیمومیت  و...  بیرجندی  احمدی  سعیدی،  استاد 
معارف  نیز تحت عنوان »  را  فرهنگی سیستان 
اسالمی  انقالب  از  بعد  بود.  دار  عهده  مکران« 
مشهود  جنوبی  خراسان  فرهنگی  جایگاه  نیز 
دکتر   ، پرورش  و  آموزش  وزیر  اولین  است. 
اما  بود  از خراسان جنوبی  غالمحسین شکوهی 
را  خود  گذشته  فرهنگی  تاللو  دیار  این  اکنون 
مهم  ای  مسئله  خود  آن  افول  چرایی  که  ندارد 

ودر خور کنکاش است. 
شورای شهر به عنوان نماد مردم مداری و اولی 
ترین مجموعه مدیریت شهری است از همین رو 
چندین نفر از خوش سابقه ترین و پیشکسوتان 
وظیفه  احساس  این  درک  با  شهر  فرهنگی 
آمادگی خود را برای خدمت فرهنگی اعالم کرده 
نظر سنجی ها ترین  بدبینانه  در  نامزد شدند.   و 

قطعی  شورا  در  آنان  از  یکی  حضور  حداقل 
این  نیازمند   آنها  که  این  از  قبل  البته  و  بود 
نیازمند  شهری  مدیریت  باشند،  مسئولیت 
ناباوری  کمال  در  بود.اما  آنان  مغتنم  حضور 
آموزش  سابقه  خوش  کاندیداهای  از  یک  هیچ 
عالمت  این  و  نیاوردند  را  الزم  رای  پرورش  و 
برجسته  فرهنگی  هر  ذهن  در  را  بزرگی  سوال 
شهروندان  که  است  شده  چه  اینکه  آن  و  کرد 
لزومی  که  اند  رسیده  فرهنگی  استغنای  این  به 
یک  وجود  ندارند  فرهنگی  کارشناس  به حضور 
حوزه  از  دفاع  برای  پرورش  و  آموزش  عضو 
آموزی  دانش  تربیتی جمعیت  و  آموزشی  های  
محترم  شهروندان  و  نمود  می  ضروری  و  الزم 
شهر  شورای  کار  که  هستند  مستحضر  حتما 
و  شود  نمی  خالصه  شهردار  انتخاب  به  صرفا 
تواند نقش شایان توجهی  نیز می  البته شهردار 
و  سازی  فضا  و  پرورش  و  آموزش  مسئله  در 
مهندسی  فرهنگی ایفا کند. از طرفی وجود چند 
مهندس شهرسازی که الزمه اصلی شورای شهر 
و شاید  به شدت حس می شود  است همچنان 
نیروی  کمبود  آتی  شهر  شورای  اصلی  نقیصه 
مقابل(  در ستون  ادامه   (  .  .  . و   کارآمد  فکر،  خوش 

با بیان اینکه کمک به خرید  میزان- معاون بنیاد مسکن 
مسکن مهر در طرح مسکن حمایتی برنامه ریزی شده است 
تصریح کرد: اگر تقاضا برای مسکن مهر فاقد متقاضی وجود 
دریافت  بالعوض  کمک  تومان  میلیون   ۷ تا  باشد  داشته 
می کنند.جواد حق شناس با اشاره به اینکه بر طبق قانون 
اساسی تامین مسکن برای اقشاری که توان تامین مسکن 

را ندارند به عهده دولت است گفت: مسکن اجتماعی برای ٤ 
دهک برنامه ریزی شده است که شامل ۲ فصل کلی مسکن 
حمایتی و مسکن اجتماعی و شامل ۷ برنامه است.حق شناس 
به جزییات مسکن حمایتی پرداخت و ادامه داد: مسکن حمایتی 
برای ان دسته از افرادی که قادر به تامین زمین برای ساخت 
به  مسکن  تامین  برای  تسهیالتی  دولت  هستند  مسکن 
صورت ملکی در اختیار انان قرار می دهد.معاون امور مسکن 
شهری بنیاد مسکن تاکید کرد: ٣ برنامه در مسکن حمایتی 
پیش بینی شده است کسانیکه تمایل به ساخت مسکن دارند 
می توانند از تسهیالت )بر حسب جمعیت شهرها( ٣٠ - ٤٠ و 
۵٠ میلیون تومان استفاده کنند.وی افزود: تسهیالت ٣٠ میلیون 

تومانی برای شهرهای زیر ۲٠ هزار جمعیت، ٤٠ میلیون تومان 
برای شهرهای ۲٠٠ تا ۵٠٠ هزار نفر و همچنین تسهیالت ۵٠ 
میلیون تومانی برای بیش از ۵٠٠ هزار نفر است.حق شناس 
تاکید کرد: افرادی که زمین دارای پروانه ساختمانی هستند 
می توانند از این تسهیالت استفاده کنند. وی افزود: نوع دوم 
مسکن حمایتی به صورت خرید مسکن ملکی است بگونه ای 
که افراد در همان شهری که ساکن هستند می توانند مسکنی 
تا ۲٠ سال ساخت خریداری کنند این طرح کمک می کند افراد 

برای خرید از تسهیالت استفاده کنند.
پرداخت کمک اجاره و رهن به متقاضیان

زندگی  اجاره ای  در خانه های  نیز  افراد  از  افزود: عده ای   وی 

می کنند می توانند از کمک اجاره برای شهرهای کوچک زیر 
۵٠٠ هزارنفر، ۲٠٠ هزار تومان و شهرهای باالی ۵٠٠ هزارنفر، 
٤٠٠ هزار تومان در ماه ابرخوردار شوند.حق شناس تاکید کرد: 
آمار است که سالیانه ۱٠ درصد  از روی  اجاره  نرخ محاسبه 
افزایش می یابد.وی ادامه داد: در برخی شهر ها که مالکین 
مسکن را به صورت رهن در اختیارمستاجران قرار می دهند. 
پیش بینی شده که کمک رهن اجاره قرض الحسنه در اختیار 
آنان قرار داده شود.معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن ادامه 
داد: مکاتباتی با بانک مرکزی برای ابالغ به سایر بانک ها و 
سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع مورد نیاز و یارانه ای که 

باید به متقاضیان داده شود، صورت گرفت.

کمک 7 میلیونی دولت به خریداران مسکن مهر فاقد متقاضی

تسنیم - ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در کانال 
غیر  بازار  »ساماندهی  عنوان  با  مطلبی  در  خود  تلگرامی 
متشکل، همراهی مردم و نقش رسانه ها« نوشت: »در پی 
بانکها و موسسات  ادغام  و  اخباری درباره ساماندهی  طرح 
اعتباری در برخی رسانه ها و بازنشر انبوه و همراه با حاشیه آن 
شبکه های اجتماعی طی روزهای اخیر به آگاهی هموطنان 
گرامی میرساند؛ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طی 
سال های اخیر با هدف انتظام بخشی و ایجاد شفافیت هرچه 
بیشتر عملکرد نظام پولی و بانکی با نگاه کارشناسی و به 

طور جدی، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را دنبال کرده 
است. رسالت اصلی این بانک صیانت از اعتماد و اطمینان 
مردم به شبکه پولی و بانکی کشور و افزایش آن در سایه 
استمرار اصالح و بسامان آوردن نظام بانکی میباشد و در این 
مسیر به استناد قوانین و مقررات و با هماهنگی و همکاری 
با موسسات غیرمجاز فعال در  سایر مراجع، برخورد جدی 
بازار پول را در دستور کار قرار داده است. بدیهی است برنامه 
جامع انتظام بخشی، از رهگذر بررسی پیشنهادها، مذاکرات و 
جلسات متعدد کارشناسی در بخش های مختلف و پس از 

طی مراحل قانونی اجرایی می شود و بانک مرکزی و شورای 
پول و اعتبار پس از کسب اطمینان از حفظ منافع و حقوق 
همه سپرده گذاران و تامین منابع الزم از سوی موسسات و 
تعاونی ها و مسؤلین آن ها، اقدامات بعدی را در دستور کار 
قرار خواهد داد.در کنار طلب این همراهی از رسانه ها، از مردم 
عزیزمان حفظ آرامش و دوری از اقدامات هیجانی که می 
تواند مشکالت جدیدی را ایجاد و ضرر و زیان تمام عوامل 
مرتبط در کشور را سبب شود .بدیهی است اخبار اقدامات 
مربوط به ساماندهی موسسات غیرمجاز پس از طی مراحل 

کارشناسی و قانونی، از طریق اطالعیه های رسمی بانک 
مرکزی و یا مصاحبه های مسئوالن این بانک به استحضار 

مردم شریف و سپرده گزاران عزیز خواهد رسید.«

پیام تلگرامی سیف به سپرده گذاران

فراخوان مشموالن سربازمعلم در تیرماه 

معلم  سرباز  مشموالن  کلیه  ناجا،  عمومی  وظیفه  ایسنا-سازمان 
دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم تیرماه ۱٣۹٦ هستند را به 
خدمت سربازی فراخواند.سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطالعیه ای 
اعالم کرد: کلیه مشموالن طرح سرباز معلم که برگ آماده به خدمت 
خدمت  به  اعزام  اند،برای  کرده  دریافت   ۱٣۹٦ تیرماه  یکم  تاریخ  به 
موظف  فوق  مشموالن  کلیه  اطالعیه،  این  شدند.براساس  فراخوانده 
هستند روز پنج شنبه یکم تیر ماه ۹٦ در محل و ساعتی که توسط 
این سازمان در برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای 
مسلح اعالم شده حضور یابند.این دسته از مشموالن دوره آموزش رزم 
مقدماتی را در مراکز آموزش سپاه پاسداران سپری و پس از اتمام دوره 

آموزشی در وزارت آموزش و پرورش به کارگیری می شوند. 

مشموالن در صورت مفقود شدن
 برگه های سهام عدالت چه کنند؟

تسنیم- مشموالنی که برگه ثبت نام سهام عدالت آنها مفقود شده است 
می توانند با ورود به سامانه این سهام پیگیر امور سهامداری خود از این 
طریق باشند و از خدمات این سامانه استفاده کنند.بر این اساس برگه های 
سهام عدالت که در سالهای قبل و پس از ثبت نام، توسط شرکتهای تعاونی 
به مشمولین سهام عدالت تحویل داده شده بود فاقد هر گونه کاربرد هستند 
و مفقود شدن آنها نیز هیچ گونه حقی از مشموالن تضییع نمی کند.
همچنین مشموالنی که برگه ثبت نام سهام عدالت آنها مفقود شده است 
نباید نگران این موضوع باشند؛ چرا که این مشموالن می توانند با ورود به 
سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir پیگیر امور 

سهامداری خود از این طریق باشند و از خدمات این سامانه استفاده کنند.

 معاون وزیرصنعت: برنامه توقف
 تولید پراید تا پایان امسال نداریم

برنامه کنترل  نیا گفت: شورای سیاستگذاری خودرو،  محسن صالحی 
کیفیت و بازرسی را تصویب کرده که بر اساس آن از ابتدای امسال از ۵۲ 
استاندارد آغاز و به ٨٣ استاندارد در سال آینده ختم می شود؛ شرکت های 
خودروساز داخلی نیز باید بر مبنای این استانداردها تولید کنند.صالحی نیا 
نبود صرفه اقتصادی تولید یا از دست رفتن مطلوبیت و بازارپسندی پلتفرم 
و بدنه را دلیل دیگر برای خروج خودروها از خط تولید برشمرد و گفت: تولید 
خودروهای SP100 و SP0 در گروه سایپا به جای پراید و خودروهای 
۲٠۷، دناپالس و تندرپالس در گروه ایران خودرو در همین راستا است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: برنامه ای برای خارج 
کردن خودروی پراید از خط تولید تا پایان امسال در دستور کار نیست.

مشخصات واحد های تجاری بیرجند

ردیف
موضوع فعالیت 
و بهره برداری

مساحت عرصهپالك ثبتي اصلي
)متر مربع(

مساحت اعیان
)متر مربع(

قیمت پایه مزایده به 
ازای هر مترمربع

کل قیمت پایه 
مزایده 

مبلغ قابل پرداخت بابت 
آدرس ملک5 درصد ضمانتنامه

آدرس 
ارسال 
مدارك

بیرجند-مهرشهر - نبش خیابان 9 دی - 9دی 155462/2581/0532.000.0001.992.320.00099.616.00010 اصلیآزاد1

بیرجند  
بلوار شهید 
آویني  اداره 

کل راه و 
شهرسازي 
خراسان 
جنوبي  

ساختمان 
شماره 1 

15546481/64 اصلیآزاد2
32.000.000

بیرجند- مهرشهر - بلوار همت-همت2 - امام خمینی 9 - بین فرعی 5 و2.048.000.000102.400.0007

آزاد3
1554 اصلی

بیرجند- مهرشهر- خیابان مهر3-حدفاصل بهجت 18 و20- بین فرعی6381/932.000.0002.016.000.000100.800.000
 3 و 5

بیرجند-موسی بن جعفر)ع(- بلوار میالد- میالد 3 -  فرعی 4324607818.000.0001.080.000.00054.000.0003 اصلیآزاد4

بیرجند-موسی بن جعفر )ع(- بلوار میالد- میالد 3 -  فرعی 4324607823.000.0001.380.000.00069.000.0001 اصلیآزاد5

بیرجند - الهیه- الهیه غربی- بین الهیه 2 و432455/2573/1527.000.0001.491.750.00074.587.5004 اصلیآزاد6

بیرجند - الهیه-الهیه 1 -  باالتر ازتعاونی مسکن اتحادیه تاکسیرانی4324607818.000.0001.080.000.00054.000.000 اصلیآزاد7

بیرجند - الهیه-الهیه 1 -  باالتر ازتعاونی مسکن اتحادیه تاکسیرانی4324607818.000.0001.080.000.00054.000.000 اصلیآزاد8

اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 8 واحد تجاری واقع در شهر بيرجند را 
با مشخصات مندرج در جدول ذيل به صورت 40 درصد نقد و مابقي اقساط 3 ساله از طريق مزايده 
به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت دريافت مدارك از تاريخ 96/03/30 لغايت 96/04/08  
به آدرس :  بلوار شهيد آويني- روبروي صدا و سيما - اداره كل راه و شهرسازي- ساختمان شماره 
 1_ مديريت امالك و حقوقی يا اداره راه و شهرسازي شهرستان بيرجند و يا آدرس اينترنتي
 http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداكثر تا تاريخ 96/04/15 به دبيرخانه مركزي 
ارسال نمايند . ضمناً ، حتماً بر روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده 8 واحد تجاری در شهر بيرجند 

تذکرات :
شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر 

شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند.
پاكت الف ( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب 
بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد )با ارائه اصل فيش بانكي ( به حساب شماره 2173712100001 

)سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده( بانك ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان 
جنوبي پاكت ب (1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي با امضای 
متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانت نامه بانكي يا فيش 
واريزي و همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم 

شده در جدول ذيل ارسال نمايند. 
به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، 

مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
متقاضيان واحدهاي تجاري مي بايست پروانه كسب معتبر از مراجع ذيربط متناسب با اطالعات 
مندرج در جدول ذيل ضميمه اسناد مزايده ارائه نمايند. بديهي است واگذاري واحدهاي تجاري به 
برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت منوط به تسويه حساب مالي ، 

تنظيم صورت مجلس تفكيكي وگواهي بهره برداري توسط اين اداره كل خواهد بود.
برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت پرداخت مبلغ نقدي و ارائه تضمين 

جهت اقساط به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه 
نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند. عدم پرداخت بهای ملك در 
مهلت مقرر به منزله انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه 
واگذار مي گردد كه در اين صورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي 

نخواهد داشت.
كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره 

كالً به عهده برنده مزايده مي باشد.
واحدهای تجاری امتياز و انشعابات آب ، برق و گاز ندارد.

بازگشايي پاكت ها راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 96/04/20 در محل اداره كل انجام 
خواهد شد. 

كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت 
در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.

آگهي مزایده  8 واحد تجاری در شهر بیرجند به صورت نقد و اقساط ) نوبت اول ( - اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

اداره روابط عمومي  اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه*30  خرداد 1396* شماره 3813

کل  اداره  درباره  که   کسانی  خدمت   باسالم 
ارتباطات زیرساخت  پیام ارسال کرده اند باید به 
عرض برسانم با توجه به اینکه یک ارباب رجوع 
خاصی  نظم  اداره  دراین  هستم  اداره  این  دائمی 
کس  هر  ازادارات  خیلی  خالف  وبر  است  برقرار 

سرکار تخصصی خودش  می باشد
915...323

در  رانندگی  راهنمایی  ی  وظیفه  آیا  آوا  سالم 
ی  موارد  در  انهم  کردن  جریمه  فقط  بیرجند 
ی  وظیفه  یا  برنامه  هیچ  آیا  است؟!  خاص 
در  رانندگی  فرهنگ  افزایش  برای  آموزشی 
رانندگی  راهنمایی  لطفا  ندارند؟!   شهر  داخل 
را در یکسال  گزارش بده چه کارهای آموزشی 

گذشته انجام داده و نتایج ان چی بوده؟
915...417

اینگونه   8 درصفحه  باتشکر  عزیزسالم  آوای 
نوشته بودند ازحوادث ...مطلب خیلی با ارزش و 
داردبخصوص  تقدیر  جای  که  مهمی چاپ شده 
برای  تأسفه  جای  ...واقعأ  سوم  ستون  موارد  
افرادی که بظاهر سنگ انقالب و دوستی با امام 
رو به سینه میزنند و باحرف وحدیث درجامعه فقط 
دل  وتوی  آورده   بوجود  وتشنج  پراکنی  بحران 
ملت مهربان روخالی کرده وبا انتقاد و...به دولت و 
دولتمردان خدوم وپرتالش  وعزیزکشورموجبات 
نگرانی ملت را فراهم مینمایند!اینان با اعمال خود 
آب به آسیاب دشمن ریخته و مورد 8 را بوجود 
شعورانقالبی  همه  به  خداوند  انشاا...  آورند  می 
عطاکند...دست دردست هم دهیم به مهر.تامیهن 

خویش کنیم آباد
915...707

سالم می خواستم به شرکت برق بگم شما که 
خونه  ومیرین  کنین  می  تعطیل   2 ظهرساعت 
بدبخت  مردم  فکر  اسپیلت هستین  باد سرد  زیر 
گرما  تواین  روزه  بازبون  که  روکردین  چهکند 
چند  االن  که  بیاریم  طاقت  برق  بدون  چجوری 
روزشده ظهرتوگرما میاین برق مردم رو قطع می 
اتفاقات برق هم جوابگو نیست  اون وقت  کنین 
باال  رده  همینه،مسولین  مسلمانی  واقعا  یعنی 

خواهشا پیگیری کنین
915...422

باعرض سالم به شهردار لطفأ سطل اشغالی های 
اون  به  پارک  حیف  کنید  عوض  را  صیاد  پارک 
نیست  پارک  درشأن  اشغالی  سطل  اون  زیبای 

لطفأرسیدگی کنید باتشکر
939...615

آوا جان سالم: شما رابه خدا پیگیری کنید از وضع 
سهام داران پدیده رو در استان باور کنید در وضع 
امروز جامعه و مشکالت مالی این قدر فشار سخته
915...277

۱۸۲۷ حامی طرح های مختلف کمیته امداد در خراسان جنوبی جذب شدند
تسنیم- معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد با بیان اینکه در شب های قدر امسال هزار و 827 حامی جذب شدند گفت: از ابتدای ماه رمضان تاکنون 2 هزار و 193 حامی 
برای 2 هزار و 861 یتیم در استان جذب شد. رفیعی اظهار کرد: در شب 23 ماه مبارک رمضان 439 حامی برای 553 یتیم و فرزند نیازمند جذب شدند.وی با بیان اینکه از این تعداد حامی 
302 حامی برای طرح اکرام از 364 یتیم جذب شد افزود: برای طرح محسنین نیز 102 حامی برای 122 فرزند یتیم و نیازمند و برای طرح شفا  نیز 35 حامی برای 26 بیمار جذب شدند.

توانمندهای  اینکه  رغم  علی  جنوبی  خراسان 
زیادی در زمینه هنرهای دستی دارد اما نبود بازار 
فروش و زمینه صادرات سود گنج های استان را 
نصیب دیگر استان ها می کند.خبرگزاری مهر-

خراسان جنوبی دارای دستانی توانمند در گرایش 
های مختلف صنایع دستی از جمله جاجیم بافی، 
گلیم بافی، حصیر، ماشته بافی و غیره بوده که 
استان  درآمد  کسب  در  بسزایی  نقش  می تواند 
اخیرتوجه  های  سال  طی  باشد.اگرچه  داشته 
خطه  در  دیرینه  هنرهای  این  رونق  به  خوبی 
کویری شده است اما هنوز هم برخی مشکالت 
مانند نبود برند استانی، نبود چرخه های تولیدی 
و نبود بازار فروش گریبانگیر هنرمندان بوده که 

باید مورد توجه قرار گیرد.

ضعف عملکرد
 در حوزه معرفی صنایع دستی

از فعاالن حوزه صنایع دستی در گفت و  یکی 
گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در خراسان جنوبی 
عمل  ضعیف  دستی  صنایع  معرفی  حوزه  در 
شده است.محمد یوسفی بیان کرد: باید پوستر 
بنرهایی در راستای معرفی صنایع دستی در  و 
شود.وی  نصب  شلوغ  اماکن  و  شهرها  ورودی 
برند  را  استان  باید صنایع دستی  اینکه  بیان  با 
سازی کنیم، اظهار کرد: برند هر محصول مانند 

شناسنامه ای، معرف آن محصول است.
محصوالت  از  بسیاری  داد:  ادامه  یوسفی 
صنایع  و  کشاورزی  از  اعم  جنوبی  خراسان 
فروش  به  استان ها  دیگر  برند  با  دستی 
باید  کرد:  بیان  بیرجندی  هنرمند  می رسد.این 
جنوبی  خراسان  دستی  صنایع  فروش  زمینه 
زمینه  باید  اینکه  بیان  با  کنیم.وی  فراهم  را 
صادرات صنایع دستی به دیگر استان ها فراهم 
کردن  دار  مارک  و  سازی  برند  گفت:  شود، 
محصوالت صنایع دستی می تواند زمینه فروش 

آن ها در دیگر استان ها را فراهم کند.

بازاریابی مهم ترین مشکل
 صنایع دستی

استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  مدیرکل 
خراسان جنوبی هم بازاریابی را مهم ترین مشکل 
باید  گفت:  و  دانست  دستی  روی صنایع  پیش 
صنایع دستی را در دیگر استان ها نیز به فروش 
برسانیم.نفیسه نخعی با بیان اینکه باید صنعتگران 
عالوه بر کمیت، کیفیت آثار تولیدی را مورد توجه 
قرار دهند، افزود: همچنین باید در تولید صنایع 
دستی تنوع  و طرح ها متناسب با نیاز روز بازار 
باشدوی توجه به صنایع دستی را بسیار موثر در 
رفع معضل بیکاری دانست و گفت: عدم سرمایه 
گذاری کالن، سهولت در راه اندازی کارگاه های 
اقتصاد مقاومتی و نیاز نداشتن به مواد خارجی از 

مصادیق اقتصاد مقاومتی است.
بومی  های  صنعت  هنر  باید  کرد:  بیان  نخعی 
استان را به نسل جوان و عالقه مند به صنایع 
دستی معرفی کنیم تا از نابودیان نیز جلوگیری 
خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  شود.مدیرکل 
حال  در  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  استانداری 
حاضر 18 شرکت تعاونی بانوان در بیرجند فعال 

بوده که نیازمند افزایش است.

تسهیالتی که پرداخت نمی شوند

هنرمندان  های  تعاونی  اتحادیه  مدیرعامل 
صنایع دستی خراسان جنوبی در گفت و گو با 
 132 حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  مهر  خبرنگار 
وجود  جنوبی  در خراسان  تعاونی صنایع دستی 
و  هزار  اینکه  بیان  با  زاده  خورشید  دارد.عالیه 
970 نفر در خراسان جنوبی عضو این تعاونی ها 
هستند، افزود: از این تعداد هزار و 735 نفر خانم 
و 235 نفر آقا هستند.مدیرعامل اتحادیه تعاونی 
جنوبی   خراسان  دستی  صنایع  هنرمندان  های 
تعاونی ها،  این  فعالیت  راستای  در  کرد:  اظهار 
است. شده  ایجاد  شغلی  فرصت   172 و  هزار 
وی بیان کرد: این افراد در گرایش هایی اعم از 

خدماتی، پوشاک، صنایع غذایی، کارهای هنری، 
فرهنگی و تبلیغاتی فعالیت می کنند.خورشید زاده 
با اشاره به مشکالت پیش روی صنایع دستی 
استان گفت: فروش، بازاریابی و تسهیالت بانکی 

مهم ترین مشکالت است به طوری که هنرمندان 
موفق به دریافت تسهیالت نمی شوند.

دستی  صنایع  تخصصی  گمرک  ایجاد 
مهم ترین دغدغه مسئوالن

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی هم 
در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: صادرات 
صنایع دستی و ایجاد گمرک تخصصی از دغدغه 

های این اداره کل است.
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  زاده  عباس  حسین 
جنوبی  خراسان  گمرک  از  کاالها  از  بسیاری 
صادر نمی شوند و اغلب از سیستان و بلوچستان 
و خراسان های رضوی و شمالی صادر می شوند.

در حال حاضر بسیاری از صنایع دستی خراسان 
و  سیستان  های  استان  گمرکات  از  جنوبی 
شمالی  و  رضوی  های  خراسان  و  بلوچستان 
سامانه  در  باید  کرد:  تاکید  وی  می شوند  صادر 
گمرکی کشور کدی برای صادرات صنایع دستی 

خراسان جنوبی تعریف شود تا به وسیله آن، این 
زاده  استان صادر کنیم.عباس  از  را  محصوالت 
بیان کرد: صنایع دستی خراسان جنوبی به نام 
گمرک استان های دیگر ثبت می شود که این امر 

مشکالتی برای استان به وجود می آورد.معاون 
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی ادامه داد: با 
انجام این امر، آماری از صادرات صنایع دستی 

منطقه به دست نمی آید.

صادرات ۲ میلیون دالری صنایع دستی

ایجاد گمرک تخصصی  کرد:  بیان  زاده  عباس 
تامین  نیازمند  دستی  صنایع  صادرات  برای 
نمایشگاه  برپایی  اقامت،  برای  های  زیرساخت 
صنایع دستی و تجهیز مرز است.وی اظهار کرد: 
برای مبادله  ایجاد گمرک  با فراهم کرن بستر 
صنایع دستی در پایانه مرزی، تجارت نیز رونق 
گیرد.معاون  قرار  توجه  مورد  باید  که  می گیرد 
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی بیان کرد: 
گلیم، حوله، چرم و جاجیم از جمله اقالمی بوده 
هستند.عباس  تخصصی  گمرک  نیازمند  که 
زاده با اشاره به وضعیت رونق صنایع دستی در 

استان بیان کرد: در حال حاضر استقبال از این 
با  است.وی  افزایش  حال  در  استان  در  هنرها 
اشاره به صادرات صنایع دستی بیان کرد: طی 
دالر صادرات  میلیون  دو  از  بیش  گذشته  سال 

داشته ایم. افغانستان  کشور  به  دستی  صنایع 

نداشتن برند دغدغه ای جدی

وی نداشتن برند برای محصوالت صنایع دستی 
استان را یک دغدغه جدی دانست و گفت: به 
عنوان مثال حوله بافی خراشاد به عنوان روستای 
اما  است  شده  ثبت  کشور  در  بافی  حوله  ملی 
ممکن است همین امروز و فرداهایی استان های 
دیگر حوله این منطقه را به نام خود ثبت کنند.

عباس زاده با بیان اینکه تا کنون همتی در برند 
سازی محصوالت در بین صنعتگران استان وجود 
دولتی  های  دستگاه  کرد:  عنوان  است،  نداشته 
متولی پیگیری ثبت برندها و انجام فرایند ثبت ها 
نیستند و باید صنعتگر خودش در این حوزه ورود 
فرداهایی  و  امروز  است همین  کند.ممکن  پیدا 
استان های دیگر هنر دست این منطقه را به نام 
خود ثبت کنند وی با اشاره به پیگیری های انجام 
بیان  برند سازی محصوالت  شده در خصوص 
داشت: فرم هایی در اختیار آنها قرار داده ایم و آن 

ها را به شرکت های خصوصی در زمینه طراحی 
برند معرفی کرده ایم.

چرخه تولید صنایع دستی
 در استان راه اندازی شود

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
وگوبا  گفت  در  جنوبی  خراسان  گردشگری 
خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت رونق اقتصادی 
ساله  هر  خوشبختانه  کرد:  بیان  دستی  صنایع 
شاهد رشد فروش صنایع دستی هستیم.حسن 
رمضانی ادامه داد: طی سال گذشته بیش از دو 
میلیون و 88 هزار صادرات صنایع دستی استان 
شامل گلیم و شیشه های سنتی از مرز ماهی 
بیان  با  است.وی  افغانستان صادر شده  به  رود 
اینکه این امر نشان دهنده رونق صنایع دستی 
استان است، افزود: مهم ترین مشکل موجود در 
این حوزه، نبود چرخه های تولید صنایع دستی 
است.رمضانی با تاکید بر اینکه باید چرخه تولید 
صنایع دستی در استان راه اندازی شود، گفت: 
زمینه  در  هنرمندان  باید  امر  این  تحقق  برای 
های مختلف صنایع دستی یکدیگر را شناسایی 
امر باعث می شود که  این  بیان کرد:  کنند.وی 
به دست مصرف  تر  ارزان  تولیدی  محصوالت 
افزایش  نیز  محصول  کیفیت  و  برسد  کننده 
یابد.رمضانی نبود بازارهای ارزی صنایع دستی 
از دیگر مشکالت پیش روی صنایع دستی  را 
دانست و گفت: باید صنایع دستی را وارد زندگی 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کنیم.مدیرکل  مردم 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی بیان کرد: 
در  دستی  صنایع  فروش  برای  فضاهایی  باید 
به خشکسالی  توجه  ایجاد شود.با  شهرستان ها 
های پیاپی و نبود شرایط مناسب برای دامداری 
می تواند  دستی  صنایع  به  توجه  کشاورزی،  و 
درآمد  برای  منبعی  و  بیکاری  رفع  در  عاملی 
مردم به خصوص شهروندان باشد. باید با رفع 
مشکالت موجود در این حوزه، این هنر دیرینه را 

از خطر افول و نابودی حفظ کنیم.

مشکالت چرخه تولید پیش پای صنعتگران

گنجی ناشناخته درخراسان جنوبی

عکس:ایرنا

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی بیرجند
در اجرای مقررات ماده 14 قانون ثبت و ماده 61 آیین نامه  قانون مذکور تحدید حدود قسمتهایی از امالک واقع در 
بخشهای 2-3-4-6-7-8 -9- 13 این حوزه ثبتی به شرح زیر منتشر می گردد: بخش ۲ بیرجند: 1-ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت پالک 2738 فرعی از یک اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه قصبه بیرجند مورد تقاضای 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2320 فرعی از 4 - اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حاجی آباد مورد تقاضای سیده الهام حامدی نسبت به 882/38 سهم مشاع و الهه 
سادات حامدی نسبت به 882/38 سهم مشاع و سید حامد حامدی نسبت به 1764/70 سهم مشاع و سید حسام 
الدین حامدی نسبت به 2244/70 سهم مشاع و سید علی حامدی نسبت به 5294/30 سهم مشاع و صدیقه حامدی 
نسبت به 2647/10 سهم مشاع و سعیده حامدی نسبت به 2647/10 سهم مشاع و بی بی فاطمه حامدی نسبت به 
2647/10 سهم مشاع و هما حامدی نسبت به 1058/86 سهم مشاع و هومن حامدی نسبت به 2117/72 سهم 
مشاع و حمید رضا حامدی نسبت به 2117/72 سهم مشاع از 24304/5 سهم ششدانگ به استثناء یک هشتم بهاء 
عین ملک 3-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 214 فرعی از 44-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت رکات 
مورد تقاضای مهدی پردلی 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 887 فرعی از 46-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در حسین آباد سادات مورد تقاضای علی رضا جانی 5- ششدانگ یکباب ساختمان پالک 98 فرعی از 57-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه و قنات اسداله مورد تقاضای مهدی پردلی در تاریخ 96/4/24 6- ششدانگ یک قطعه 
زمین پالک 42 فرعی از 154-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در تگ آرگینی مورد تقاضای محمد فرشیدی نسب 7- 
ششدانگ یک قطعه زمین پالک 3042 فرعی از 345-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت علی آباد مورد تقاضای 
علی اکبر ملکی نسبت به 3/5 دانگ مشاع و محمد علی با خدا نسبت به 1/5 دانگ مشاع و سیده فاطمه سیادت 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 3085 فرعی از 345-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در خیابان نارنج بیرجند مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( در تاریخ 
96/4/24 9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان پالک 2681 فرعی از 433-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای احمد احراری گزیک 10- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 
2682 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای نسترن دادرس  11- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی پالک 2683 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای محمد 
شهابادی 12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2684 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت 
بجد مورد تقاضای محمد شهابادی 13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2685 فرعی از 433-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای محمد شهابادی 14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2686 
فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای محمد اعتمادی مقدم در تاریخ 96/4/24 
15- ششدانگ یکباب مسجد پالک 125-126 فرعی از 815-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد 
تقاضای موقوفه حمام به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف 16- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 190فرعی از 815-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای موقوفه یوسف به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف 17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 
330 فرعی از 815-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای موقوفه یوسف به تصدی اداره اوقاف و 
امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف 18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 360 فرعی از 815-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای موقوفه یوسف به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 
به دعوی و تولیت در وقف 19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 363 فرعی از 815-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای موقوفه حمام به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف 
20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 399 فرعی از 815-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد 
تقاضای موقوفه یوسف به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف 21- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی پالک 439 فرعی از 815-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای موقوفه حمام 
به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف 22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 
469 فرعی از 815-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای موقوفه حمام به تصدی اداره اوقاف و 
امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف 23- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 560 فرعی از 815-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای موقوفه یوسف به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 
به دعوی و تولیت در وقف 24- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 585 فرعی از 815-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای موقوفه یوسف به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در 
وقف 25- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 594 فرعی از 815-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کوچ 
مورد تقاضای موقوفه یوسف به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف 26- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی پالک 620 فرعی از 815-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای موقوفه 
محمد آخوند به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف 27- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک 623 فرعی از 815-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای موقوفه تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه بیرجند به دعوی و تولیت در وقف در تاریخ 96/4/24 28- ششدانگ یک قطعه زمین مشجر پالک یک 
فرعی از 1171-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته داوود مورد تقاضای مسافر داودی 29-ششدانگ اراضی 
مزروعی و مشجر پالک 1390 فرعی از 1258-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بیژائم مورد تقاضای بهرام 
خسروی بیژائم 29- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 1675 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای فاطمه رسته 30- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1699 فرعی از 
1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در حد جنوب پمپ بنزین بیرجند مشهد مورد تقاضای محمد رضا یتیمی 31- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1700 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در حد جنوب پمپ 
بنزین بیرجند مشهد مورد تقاضای ابوالفضل خزیمه نژاد 32- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 1701 فرعی از 
1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای سیده مرضیه دستی گردی 33- ششدانگ یک 
قطعه زمین پالک 1702 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای سیده شیما 
دستگردی در تاریخ 96/4/25 34- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 516 فرعی از 1337-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسن نوری 35- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار پالک 517 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسن نوری 36- 
ششدانگ یک قطعه بند و زمین مزروعی دیمه زار پالک 518 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 
کالته بجدی مورد تقاضای محمد علی جاللیان پور 37- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 519 

فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای فاطمه کالته بجدی 38- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 520 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی 
مورد تقاضای فاطمه کالته بجدی 39- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 521 فرعی از 1337-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای فاطمه کالته بجدی در تاریخ 96/4/25 40- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی پالک 522 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد 
تقاضای هادی کامران نژاد 41- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 523 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای طاهره کامران نژاد 42- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 
524 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای مهدی کامران نژاد 43- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 525 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته 
بجدی مورد تقاضای عذرا کالته بجدی 44- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 526 فرعی از 
1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای مریم کالته بجدی در تاریخ 96/4/25 
45- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 313 فرعی از 1339-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 
شکمبرآباد مورد تقاضای عبدالحسین خراشادی زاده 46- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 314 
فرعی از 1339-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه شکمبرآباد مورد تقاضای عبدالحسین خراشادی زاده 47- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر تاسیسات گاوداری پالک 213 فرعی از 1342-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه مهیاباد مورد تقاضای علی اکبر شکیبا نژاد در تاریخ 96/4/25 48- ششدانگ یکباب باغ منزل پالک 
149 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای محمد غریبی 49- ششدانگ یکباب 
باغ منزل پالک 150 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای محمد رضا ضعیف 
50- ششدانگ یکباب محوطه پالک 151 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای 
محمد رضا چهکندی  51- ششدانگ یکباب باغ منزل پالک 152 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مزرعه پیرنج مورد تقاضای مجتبی ضعیف 52- ششدانگ یکباب ساختمان انبار پالک 153 فرعی از 1359-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای جواد غریبی 53- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
پالک 154 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسن زینلی 54- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 155 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد 
تقاضای جواد غریبی 55- ششدانگ یکباب گاوداری پالک 156 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسن زینلی 56- ششدانگ یکباب منزل مسکونی پالک 157 فرعی از 1359-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای جواد غریبی 57- ششدانگ یکباب انبار پالک 158 فرعی از 
1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسن زینلی 58- ششدانگ یکباب گاوداری پالک 
159 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای غالمرضا نخعی زاده 59- ششدانگ 
یکباب منزل پالک 160 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای صدیقه عباسی 
60- ششدانگ یکباب منزل مسکونی پالک 161 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد 
تقاضای غالمرضا نخعی زاده 61- ششدانگ یکباب منزل مسکونی پالک 162 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای جواد غریبی 62- ششدانگ یکباب باغ منزل پالک 163 فرعی از 1359-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای فرخنده قسمتی 63- ششدانگ یکباب منزل پالک 164 فرعی 
از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حمید ناصری 64- ششدانگ یکباب باغ منزل 
پالک 165 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای محمد حسین شجاع تقی آباد 
65- ششدانگ یکباب باغ منزل پالک 166 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای 
بهروز عباسی 66- ششدانگ یکباب باغ منزل پالک 168 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج 
مورد تقاضای حسین نخعی زاده 67- ششدانگ یکباب باغ منزل پالک 169 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای مرتضی دستگردی 68- ششدانگ یکباب منزل پالک170 فرعی از 1359-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسن رجبی 69- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
پالک 171 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسین غریبی 70- ششدانگ 
یکباب منزل مسکونی پالک 172 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای سلمان 
زینلی 71- ششدانگ یکباب منزل پالک 173 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد 
تقاضای حوا غریبی 72- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 174 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای محمد رضا راعی فرد 73- ششدانگ یکباب باغ منزل پالک 175 فرعی 
از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای سید احمد سرفرازی 74- ششدانگ یکباب منزل 
پالک 176 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای سید محمد رضا سرفرازی 
75- ششدانگ یکباب باغ منزل پالک 177 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد 
تقاضای ملیحه قایناتی 76- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 168 فرعی از 1397-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه سیستانک مورد تقاضای علیرضا دستیگردی نسبت به 2/5 دانگ مشاع و محمد دیمه نسبت 
به 2/5 دانگ مشاع و امین دستگردی نسبت به 0/5 دانگ مشاع و ایمان دستیگردی نسبت به 0/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ در تاریخ 96/4/26 77- ششدانگ یک باب دامداری پالک یک فرعی از 1485-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در مزرعه خوشینه مورد تقاضای عبدالرحمن خسروی 78- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 2 فرعی از 
1485-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه خوشینه مورد تقاضای محمد رضا خسروی 79- ششدانگ یک باب 
محوطه مسکونی مشتمل بر ساختمان پالک 2 فرعی از 1485-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه خوشینه مورد 
تقاضای محمد رضا خسروی در تاریخ 96/4/27 80- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 83 فرعی از 1592-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در کیلومتر 11 جاده بیرجند خوسف روبروی کویر تایر مورد تقاضای شرکت حمل و نقل 
بانیان ترابر شرق به شماره ثبت 4325 81- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 84 فرعی از 1592-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در کیلومتر 11 جاده بیرجند خوسف روبروی کویر تایر مورد تقاضای شرکت حمل و نقل بانیان 
ترابر شرق به شماره ثبت 4325  در تاریخ 96/4/27 82- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 377 
فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای علی حاجی آبادی 83- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 378 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد 
مورد تقاضای حسین حاجی آبادی 84- ششدانگ مزرعه طاووس جنب بادمشکان پالک 2451-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مجاورت بادمشکان مورد تقاضای عصمت اله خزاعی 85- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار پالک 2452-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مرک مورد تقاضای محمد مرکی 86- ششدانگ یک قطعه 

زمین دیمه زار پالک 2454-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در ضلع جنوب علی آباد سربیشه مورد تقاضای حسن آذری 
رنود 87- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2455-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در جنوب علی آباد 
سربیشه مورد تقاضای حسن آذری رنود 88- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار پالک 2461-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در جنوب روستای علی آباد مورد تقاضای حسن آذری رنود 89- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر پالک 2462-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سراب بیژائم مورد تقاضای شهرام خسروی بیژائم 90- ششدانگ 
یک قطعه زمین پالک 2463-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی رزگ مورد تقاضای محمد علی رزگی در تاریخ 
96/4/27 91- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1544/10 متر مربع پالک 2465-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در جنب مزرعه پسوچ مورد تقاضای حسین خزیمه نژاد 92- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار پالک 2468-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مجاورت روستای دستجرد مورد تقاضای نعیم شوقی مود 93- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2469-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مجاورت مزرعه دستجرد مورد 
تقاضای نعیم شوقی مود 94- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2470-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در مجاورت مزرعه کالته موسی مورد تقاضای عذرا کالته بجدی 95- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 
پالک 2471-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در روبروی کالته عبداهلل در حاشیه جاده مورد تقاضای سید محمد حسینی 
96- ششدانگ یک قطعه زمین بند مزروعی دیمه زار پالک 2472-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در حاشیه جاده 

القورات روبروی مرغداری عجمی مورد تقاضای سید محمد حسینی در تاریخ 96/4/27 
بخش 3 بیرجند : 1- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان قدیمی مرکز تسهیالت زایمانی خوسف  
پالک 755 فرعی از 3-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در شهرستان خوسف مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی 
ایران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند در تاریخ 
96/4/28 2- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 133 فرعی از 5-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه ده میان 
خوسف مورد تقاضای حسن رضا رمضانی نسبت به 1/5 دانگ مشاع و فاطمه صغری علی نژاد نسبت به 1/5 دانگ 
مشاع و حبیب علی نژاد نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 3- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 50-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در پشت قبرستان خوسف مورد تقاضای محمد نجفی 4- ششدانگ یکباب منزل پالک 257 فرعی 
از 147 فرعی از 130-اصلی بخش3 بیرجند واقع در مزرعه رچ مورد تقاضای محمد حسین بینا 5- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2192 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد 
تقاضای سید محمد علی پور نسبت به دو دانگ مشاع و سید حسن علی پور نسبت به دو دانگ مشاع و کنیز رضا 
علی پور نسبت به یک دانگ مشاع و عزت علی پور نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ 6- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 2760 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای مریم چوپانی 
7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2761 فرعی از 2213 فرعی  از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در مزرعه سیوجان مورد تقاضای مبارک براتی زادنبه 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2768 فرعی از 
172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای علی نوکی 9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک 2769 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای سمانه اقبالی فریز در تاریخ 
96/4/28 10- ششدانگ یک قطعه بند دیمه زار پالک 1584 فرعی از 1203 فرعی از 222-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در مزرعه تقاب مورد تقاضای غالمرضا برزگران 11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر اتاق 
پالک 469 فرعی از 358 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای کنیز رضا 
گلستانی 12- ششدانگ یک قطعه باغ پالک 470 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک 
مورد تقاضای معصومه مقری 13- ششدانگ یک قطعه باغ پالک 471 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در مزرعه کالته ملک  مورد تقاضای مهدی زینلی 14- ششدانگ یک قطعه باغ پالک 472 فرعی از 225-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای موسی بهار شاهی 15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر پالک 473 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای محمد رضا علیان 
پور 16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 474 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته 
ملک مورد تقاضای نرگس دهقانی 17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 475 فرعی از 225-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای حسنعلی ملکی در تاریخ 96/4/28 18- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی مشجر پالک 152 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای مهدی 
شهبازی 19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 153 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
مزرعه بند سار آغل میر مورد تقاضای زهرا شهبازی 20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 154 فرعی 
از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه بند سار آغل میر مورد تقاضای فاطمه شهبازی 21- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 155 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه بند سار آغل میر مورد 
تقاضای مجتبی شهبازی 22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 156 فرعی از 938-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در مزرعه بند سار آغل میر مورد تقاضای محمد شهبازی 23- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
پالک 157 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه بند سار آغل میر مورد تقاضای علیرضا شهبازی 
24- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 158 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه 
بند سار آغل میر مورد تقاضای هادی شهبازی 25- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 159 فرعی از 
938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه بند سار آغل میر مورد تقاضای کنیز رضا  پردلی  26- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 160 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای 
محمد عیدی حلوائی 27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 161 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای فریدون حمیدی 28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 162 فرعی 
از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای فریدون حمیدی 29- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 163 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای هما حمیدی 
30- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان  پالک 164 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای محمد حسین شهبازی 31- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 165 
فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای محمد پردلی 32- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 166 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای محمد پردلی 
33- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر پالک 167 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی 
مورد تقاضای حمید عبداللهی کاریز نو 34- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر پالک 168 فرعی از 938-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در مزرعه چاه زینی مورد تقاضای حمید عبداللهی کاریز نو 35- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار پالک 46 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه مجاور اراضی چاه حسن پور مورد تقاضای 

اکرم و الهام حسن پور بالمناصفه و االشاعه 36- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  
پالک 47 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه مجاور اراضی چاه حسن پور 
مورد تقاضای علی حسن پور 37- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 48 فرعی 
از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه مجاور چاه حسن پور مورد تقاضای عفت حسن 

پور 38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 49 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
مزرعه مجاور چاه حسن پور مورد تقاضای عصمت حسن پور 39- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  
پالک 50 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه مجاور چاه حسن پور مورد تقاضای نسرین مسلمی 
40- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 51 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه 
مجاور چاه حسن پور مورد تقاضای فاطمه حسن پور 41- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 52 
فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه مجاور چاه زینی مورد تقاضای عذرا حسن پور 42- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 53 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه مجاور چاه 
حسن پور مورد تقاضای علی حسن پور در تاریخ 96/4/31 بخش 4 بیرجند: 1- ششدانگ قسمتی از یکباب منزل 
پالک739 فرعی از 114-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در مزرعه فریز مورد تقاضای کنیز دخت رضائی فریز در تاریخ 
96/4/31 2- ششدانگ یکقطعه باغ مشجر پالک 961 فرعی از 270 فرعی از 323-اصلی بخش 4 بیرجند واقع 
در مزرعه روبیات مورد تقاضای جواد مقری 3- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر چند بند و تاسیسات آبیاری 
پالک 962 فرعی از 323-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در مزرعه روبیات مورد تقاضای غالمرضا برزگان 4- ششدانگ 
یکقطعه زمین مشتمل بر چند بند و استخر و خانه کارگری و انبار پالک 963 فرعی از 323-اصلی بخش 4 بیرجند 
واقع در مزرعه روبیات مورد تقاضای غالمرضا برزگان 5- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر اشجار پالک 964 فرعی 
از 323-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در مزرعه روبیات مورد تقاضای غالمرضا برزگان 6- ششدانگ یکقطعه زمین 
مشتمل بر اشجار پالک 965 فرعی از 323-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در مزرعه روبیات مورد تقاضای غالمرضا 
برزگان 7- ششدانگ یکقطعه زمین دیمه زار پالک 966 فرعی از 323-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در مزرعه روبیات 
مورد تقاضای غالمرضا برزگان 8- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  پالک 9 فرعی از 817-اصلی بخش 4 بیرجند 
واقع در مزرعه چاه هردنگو مورد تقاضای محمد رضا حیدری فرد 9- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشتمل بر 
تاسیسات مرغداری پالک 830-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در مزرعه مجاور رومنجان  مورد تقاضای مرتضی کمیلی 
10- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 831-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در مزرعه مجاورت محمد 
آباد چهکند گل مورد تقاضای محمد حسن خسروی 11- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر پالک 832-اصلی 

بخش 4 بیرجند واقع در مزرعه چاه اصغریه مورد تقاضای محمود نوروزی  در تاریخ 96/5/1
بخش 6 بیرجند:  1-  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر ساختمان مرغداری پالک 2089 فرعی از 29-اصلی 
بخش 6 بیرجند واقع در مزرعه قصبه سربیشه مورد تقاضای قدرت ا... بهاور 2- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
مشجر مشتمل بر بر موتورخانه مربوط به متقاضی می باشد و استخر مشاعی بین متقاضی و آقای محمد پور  پالک 
474-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در مزرعه مجاورت پخت  مورد تقاضای غالمرضا کریمی 3- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی مشجر  به انضمام استخر مشاعی بین آقایان کریمی و محمد پور پالک 475-اصلی بخش 6 بیرجند 

واقع در مزرعه مجاورت پخت  مورد تقاضای مهدی محمد پور  در تاریخ 96/5/2
بخش ۷ بیرجند: 1- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 768-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در مزرعه طبس 

مسینا مورد تقاضای محمد ساالری در تاریخ 96/5/2
بخش ۸ بیرجند: 1- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر ساختمان پاسگاه نیروی انتظامی قهستان پالک 766 
فرعی از یک اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه قهستان مورد تقاضای نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
با نمایندگی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی-معاونت مهندسی در تاریخ 96/5/2 2- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی دیمه زار پالک 1567 فرعی از 179-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه گسک مورد تقاضای حسین 
مهیمنی فرد 3- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 1568 فرعی از 179-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه 
گسک مورد تقاضای حسین مهیمنی فرد 4- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 1569 فرعی از 179-اصلی 
بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه گسک مورد تقاضای حسین مهیمنی فرد5- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 
1570 فرعی از  179-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه گسک مورد تقاضای غالمحسین خزاعی 6- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی پالک 1571 فرعی از 179-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه گسک مورد تقاضای 
غالمحسین خزاعی 7- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 1572 فرعی از 179-اصلی بخش 8 بیرجند واقع 
در مزرعه گسک مورد تقاضای غالمحسین خزاعی 8- ششدانگ یکقطعه زمین دیمه زار پالک 577-اصلی بخش 
8 بیرجند واقع در مزرعه دشت بورنگ مورد تقاضای حسین موحدیان در تاریخ 96/5/2 بخش 9 بیرجند: 1- 
ششدانگ یکباب منزل پالک 188 فرعی از 260-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه هادرباد مورد تقاضای مهدی 
عابدینی بخش ۱3 بیرجند:  1- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 12 فرعی از 97-اصلی بخش 
13 بیرجند واقع در مزرعه طور مورد تقاضای سعید طالبی 2- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  پالک 132 فرعی 
از 99-اصلی بخش13بیرجند واقع در مزرعه خونیک مورد تقاضای رحمت اله مهجوره 3- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی پالک 133 فرعی از 99-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در مزرعه خونیک مورد تقاضای رحمت اله مهجوره 
4- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 905/57 متر مربع پالک 108 فرعی از 165-اصلی بخش 
13 بیرجند واقع در مزرعه کوشک مورد تقاضای محمد علی خلیلی 5- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
استثناء چشمه )آبگیر( محاط در آن با حریم به شعاع 10 متر  پالک 565-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در مزرعه 
مافنداب مورد تقاضای علی خسروی در تاریخ 96/5/3 در ساعت 10 صبح روزهای فوق مندرج در این آگهی انجام 
می گردد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این 
آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهمرسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که 
در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد 
و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم  
نمایند  در غیر اینصورت متقاضی می تواند به مراجع ذیصالح فوق الذکر  مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
 دریافت و به این  اداره  تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 96/3/30                        علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند



4
مشتری قدیمی ترین سیاره منظومه شمسی

  
ایرنا- محققان آزمایشگاه ملی الرنس لیورمور مدارکی را به دست آورده اند که نشان می دهد مشتری قدیمی ترین سیاره منظومه 
شمسی و اولین سیاره ای است که در دیسک گازی خورشید شکل گرفته است. اکنون کمربند شهاب سنگی منظومه شمسی بین 
مریخ و مشتری قرار دارد اما در ابتدای تشکیل منظومه شمسی، این کمربند سنگی به سمت فضای بیرونی منظومه گسترده شده بود.  سه شنبه *30 خرداد 1396 * شماره 3813

یادداشت

بیابان زایی 
سومین چالش جهان

*  حمید گل آرایی

 ۳۸ بین  در   ۲۱ قرن  در  بیابان زایی  پدیده 
تغییر  چالش  دو  از  بعد  جهانی،  مهم  چالش 
چالش  مهم ترین  شیرین  آب  کمبود  و  اقلیم 
یک  که  طوری  به  می شود،  محسوب  جهانی 
ششم جمعیت جهان، سه چهارم اراضی خشک 
حدود  یعنی  جهان  خشکی  سوم  یک  و  جهان 
به  زمین  کره  از کل خشکی های  درصد   ۳۸/5
مساحت 5 میلیارد هکتار در ۱۱۰ کشور جهان 

در معرض زوال و تهدید قرار داده است. 
هکتار  میلیون   ۱۰۰ حدود  ایران  کشور  در 
یعنی بالغ بر ۶۰ درصد منابع اراضی در معرض 
تهدید خطر پدیده بیابانزایی است که حدود ۴۳ 
حدود  بیابانی  اراضی  قلمرو  در  هکتار  میلیون 
بادی  فرسایش  تاثیر  تحت  هکتار  میلیون   ۲۰
پدیده  آثار  مهم ترین  از  یکی  بعنوان  که  است 
در  نیز  هکتار  میلیون   ۶/۴ و  است  بیابانزایی 

وضع بحرانی فرسایش بادی قرار دارد.
کنوانسیون  عضو  جهان  در  کشور   ۱۹۱

هستند. بیابان زایی  با  مبارزه  بین المللی 
به  بیابان زایی،  مهار  کنار  در  کنوانسیون  این 
به توسعه  دنبال ریشه کن کردن فقر و رسیدن 

مبتالست. پایدار در کشورهای 
پدیده،  این  به  سال  در  روز  یک  نامگذاری 
گسترش  و  تحکیم  برای  است  بهانه ای 
بیابان  زایش  پدیده  با  مبارزه  در  همکاری ها، 
و تاکید بر این نکته که با همکاری کشورهای 
مشکل  این  برای  راه حلی  می توان  عضو، 
خاک،  بیولوژیک  توان  کاهش  یافت.  اساسی 
حاصل خیز  اراضی  شدن  کشت  قابل  غیر 
اجتماعی،  اکولوژیکی،  گسترده  اثرات  و 
تخریب  و  فقر  زیست محیطی،  و  اقتصادی 
جهانی  پیامدهای  و  آثار  از  بخشی  پایه،  منابع 
سوی  از  می گردد.  محسوب  بیابان زایی  پدیده 
فرسایش،  به  اراضی  حساسیت  افزایش  دیگر 
هدر  دارد.  دنبال  به  را  سیل خیزی  افزایش 
پوشش  و  آب  خاک،  یعنی  پایه،  منابع  رفت 
و  مهاجرت  فقر،  پدیده های  تشدید  با  گیاهی 
اجتماعی،  اکولوژیکی،  ناپایداری های  بیکاری 
می آورد.  همراه  به  را  زیستی  و  اقتصادی 
در  مهاجرت ها  تعداد  می دهد  نشان  آمارها 
شدت  به  گذشته  سال   ۱5 طی  جهان  سطح 
 ،۲۰۱5 سال  در  که  طوری  به  یافته،  افزایش 

در رسید.  نفر  میلیون   ۲۴۴ رقم  به 
 ۲۰۰۰ و   ۲۰۱۰ درسال  رقم  این  آنکه  حال 
است.  بوده  نفر  میلیون   ۱۷۳ و  ترتیب۲۲۲  به 
و  مهاجرت  بین  رابطه  اعداد،  این  پشت  در 
پیامدهای  ویژه،  به  ای،  توسعه  چالش های 
سیاسی،  ثباتی های  بی  زیست،  محیط  تخریب 

ناامنی غذایی و فقر قرار دارد.
وابستگی  مردم  که  روستایی  مناطق  در 
تخریب  دارند،  حاصلخیز  اراضی  به  زیادی 
اجباری  مهاجرت  اصلی  عامل  سرزمین 
حاصل  و  تولید  افزایش  می شود.  محسوب 
بهره  درامد  و  غذایی  امنیت  اراضی،  خیزی 
افزایش می دهد  را  از جمله کشاورزان  برداران 
از  می تواند  خود،  نوبه  به  افزایش  این  که 
یا  و  نموده  جلوگیری  بالقوه  آشوب های 
با  را  محدود  منابع  سر  بر  موجود  منازعات 
اراضی  پایدار  مدیریت  نماید.  مواجه  کاهش 
در  درآمدزایی  مسیر  در  را  زیادی  فرصت های 
بخش هایی همانند کشاورزی، صنایع غذایی و 

می نماید. فراهم  گردشگری 
شعار سال جاری روز جهانی مقابله با بیابانزایی 
است  تاکیدی  ما«  آینده  ما،  خانه  ما،  »سرزمین 
اراضی  خیزی  حاصل  حفظ  که  مهمی  نقش  بر 
می تواند در تغییر روند مهاجرت از سرزمین های 
در حال تخریب به سمت کشورها و سرزمین های 

دارای ثبات، امن و پایدار ایفا نماید.

سیلی محکم »موشکی« ایران به تروریست ها در سوریه؛

 بارش آتش بر سر داعش
سپاه  موشکی  حمله  خبر  جهان  های  رسانه  تسنیم- 
پاسداران انقالب اسالمی به مواضع تروریست های سوریه 
در شرق این کشور را با گمانه زنی در مورد تعداد موشک ها، 

در صدر اخبار خود قرار دادند.
ایران به مواضع تروریست ها در  از حمله موشکی  بعد 
سوریه خبرگزاری های مطرح جهان مانند آسوشیتد پرس، 
رویترز،  الجزیره،  خبری  شبکه  تودی،  راشا  خبری  شبکه 
هاآرتص، خبرگزاری اسپوتنیک روسیه ، سی ان ان ، روزنامه 
جروزالم پست و المانیتور و دیگر رسانه های مطرح جهان در 

خبرهایی فوری به پوشش این عملیات پرداختند.
و  عربستان  االخباریه  الحدث،  العربیه،  خبری  شبکه 
رسانه های دیگر عربی نیز این عملیات را به صورت فوری 
مخابره کردند. خبرگزاری رویترز نوشت که ایران گروه های 
شورشی در شرق سوریه را هدف موشک های خود قرار داد.
موشکی  حمله  است:  آورده  تیتری  در  آسوشیتدپرس 
از سوی  نادر  روز یکشنبه، یک حمله گسترده مستقیم و 
سپاه پاسداران بود. کانال ۱۰ اسرائیل به نقل از یک مقام 
از نوع  اطالعاتی می گوید: موشکهای شلیک شده سپاه 
موشکهای بالستیک شهاب ۳ با برد ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر 
بودند. کانال ۷ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعالم کرد: 
حمله موشکی ایران به  مواضع داعش در شرق سوریه پیامی 
به دشمنانش در منطقه از جمله عربستان سعودی و اسرائیل 
و همچنین به آمریکا است. سایت ۳۶ رژیم صهیونیستی هم 
گفت: ایران در اقدامی “بسیار نادر”، از خاک خود داعش 
را هدف قرار داد. روزنامه الشرق االوسط عربستان، روزنامه 
نزدیک به حاکمیت این کشور، نوشته است: ایران ۶ موشک 
بالستیک میان برد به چند هدف در سوریه شلیک کرده که 

از حریم هوایی عراق عبور کرده است.

سیلی را داعش خورد 
تا صدایش را دیگران بشنوند

بخش فارسی خبرگزاری روسی اسپوتنیک نیز با مطلبی با 
تیتر “سیلی را داعش خورد تا صدایش را دیگران بشنوند” به 
حمله ایران به تروریست های تکفیری در دیرالزور پرداخته 
است. خبرگزاری فرانسه نیز با تیتر “ایران به تالفی حمالت 
تروریستی تهران، موشکهایی به سمت سوریه شلیک کرد” 

به این موضوع پرداخته است.
حمالت  تالفی  به  ایران  گفت:   ۲۴ فرانس  همچنین 

تروریستی تهران، به سوریه موشک شلیک کرد.

لوفیگارو هم نوشت: ایران برای نخستین بار از خاک خود 
و با موشک مواضع داعش را در خاک سوریه هدف قرار داد.
همچنین اسکای نیوز عربی در خبری تاکید کرده است 
که ایران از داعش در سوریه انتقام گرفت. راشاتودی نیز در 
خبری آورده است: ایران در انتقام حمالت تروریستی تهران 
پایگاه های تروریستی در دیرالزور را در سطحی وسیع هدف 
قرار داد. روزنامه صهیونیستی هاآرتص در واکنش به این خبر 
آورده است: سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اولین استفاده 

عملیاتی از موشک های خود به دیرالزور حمله کرد.
المنار نیز با اشاره به حمله موشکی ایران به تروریست های 
تکفیری در دیرالزور تاکید کرد: عملیات سپاه ساعاتی پس از 
سخنان آیت اهلل خامنه ای انجام شد که فرمودند “جمهوری 
اسالمی با اقتدار کامل ایستاده و دشمنان نمی توانند به ملت 

ایران سیلی بزنند بلکه ملت به آنها سیلی خواهد زد.”

ایران مقر تروریست ها در دیرالزور را 
با موشک های میان برد هدف قرار داد

دانسته  داعش  حمله  تالفی  را  حمله  این  نیز  المانیتور 
حمله  خود  میان برد  موشک های  با  ایران  است:  گفته  و 
است  کرده  تاکید  عربی  سی ان ان  کرد.  تالفی  را  داعش 
که ایران حمله تروریستی به پارلمانش را با شلیک موشک 

به مقر تروریست ها پاسخ داد. خبرگزاری شینهوا چین در 
را  دیرالزور  در  تروریست ها  مقر  ایران  است:  آورده  خبری 
رویترز  داد. خبرگزاری  قرار  میان برد هدف  با موشک های 
تصریح کرده است که سپاه پاسداران ایران به تالفی حمالت 
تروریستی تهران، اقدام به شلیک موشک های زمین به زمین 
از غرب کشور به شرق سوریه کرد. روزنامه صهیونیستی 
گروه های  ایران  است:  آورده  خبری  در  پست  جروزالم 
روزنامه  کرد.  موشک باران  را  سوریه  شرق  در  شبه نظامی 
آمریکایی هیل با تیتر “ایران حمالت ضدداعشی خود را آغاز 
کرد” به این موضوع پرداخته است. بلومبرگ نیز با اشاره به 
این خبر آورده است: سپاه پاسداران به تالفی حمله داعش 
به تهران، مناطقی از سوریه را با موشک زد. گاردین هم 
نوشته است: سپاه پاسداران که عربستان را به خاطر حمالت 
تروریستی در تهران سرزنش کرده، هفته گذشته گفته بود که 

ریخته شدن خون انسانهای بیگناه را بدون پاسخ نمیگذارد.
وال استریت ژورنال نیز با بیان اینکه سپاه پاسداران ایران 
در یک حمله بی سابقه و مستقیم مواضع داعش در سوریه 
را هدف قرار داد، تاکید کرده است: سپاه هشدار داده که 
ایران حمله کند به همین روش پاسخ  به هرکس که به 
خواهد داد. نیویورک تایمز هم با اشاره به حمله موشکی 
ایران به تروریست های تکفیری عنوان کرد: ایران برای 
“تنبیه” تروریستها، که هفته گذشته در تهران دست به حمله 

تروریستی زدند، به آنها حمله موشکی کرد. حمله موشکی 
سپاه، نشانه ای از “رشد قدرت نظامی ایران” در منطقه است.
همچنین رسانه صهیونیستی هاآرتص شوع نوشته است: 
در پاسخ به حمالت تروریستی تهران، ایران قول داده بود که 

این حمالت را تالفی خواهد کرد.
الجزیره قطر نیز در مطلبی نوشته است: شلیک موشکهای 
سپاه، که برای اولین بار طی ۳۰ سال گذشته از مرزهای 
ایران خارج می شوند، چند ساعت پس از آن صورت گرفت 
به  بود  ایران گفته  ا... علی خامنه ای رهبر عالی  آیت  که 
در وب سایت  را  بیانیه  این  و  زد  دشمنان سیلی خواهیم 
خودش قرار داد. الجزیره در ادامه آورده است: خبرنگار ما 
در “غازیانتپ” در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه که این رویداد 
را گزارش می داد، این حمالت موشکی را بسیار با اهمیت و 
یک تحول مهم خواند. النهار لبنان نیز نوشته است: حمله 
موشکی مستقیم سپاه پاسداران باوجود حمایت های گسترده 
مستشاری و شبه نظامی ایران از نظام سوریه، حمله ای نادر 
و غیرمنتظره بود. فاکس نیوز نیز با اشاره به این خبر آورده 
است: ایران در واکنش به حمالت تروریستی داعش، پایگاه 

های این گروه در سوریه را هدف قرار داد.

موشک های ما به دور تر از سوریه هم می رسد

زینب عوادا مجری و خبرنگار لبنانی نیز در صفحه توییتر 
خود نوشت حمله موشکی ایران به مواضع تروریست ها از 
داخل کشور حامل این پیام است که موشک های ما به دور 

تر از سوریه هم میرسد.
ایران در  »نجاح محمد علی«، تحلیلگر عراقی مسائل 
ها  تروریست  مواضع  به  سپاه  موشکی  حمله  به  واکنش 
در شرق سوریه نوشته است: موشک های سپاه ایران در 
دیرالزور پیام هشدار به تروریست ها و حامیان منطقه ایی و 
بین المللی آنهاست و به آنها می گوید اگر حماقت های خود 
را بار دیگر تکرار کنند روانه جهنم خواهند شد. سردبیر نشریه 
بیلد آلمان نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: تنها لحظاتی 
بعد از سقوط جنگنده سوری توسط آمریکا، ایران با شلیک 
موشکهای میان برد به آن پاسخ داد. همچنین خبرنگار سی 
سوریه  به  ایران  موشکی  گفت:حمله  تهران  در  ان  ان 
سوریه  تحوالت  در  ایران  نقش  افزایش  دهنده  نشان 
است. سرهنگ دوم »ریک فرانکونا«، کارشناس مسائل 
ان  ان  سی  تلویزیونی  شبکه  با  مصاحبه  در  نیز  نظامی 
گفت: حمله ایران به سوریه یک حمله غیرمعمول است.

زندگینامه دانشجوی شهید 

احمد آتش دست   

روز  آتش دست  علی  محمد  مرحوم  تسنیم- 
یکشنبه ۲۸ خرداد سال جاری در سن ۹۴ سالگی 
به علت کهولت سن در بیمارستان ۲۲ بهمن در 
مشهد مقدس دار فانی را وداع گفت. به همین 
مناسبت قسمتی از زندگینامه پسر شهیدش را در 

ادامه می خوانید:
میان  در   ۱۳۳۹ سال  در  واالمقام  شهید  این 
ایرانشهرمتولد  در  مذهبی  و  متوسط  خانواده ای 
شد. دوران ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت پشت 
نبوغ  استعداد و  به طوری که هوش و  نهاد؛  سر 

خدادادی او در مدرسه زبانزد بود.
از همان زمان کودکی، عشق و عالقه ای خاص 
آن  از  داشت. پس  اسالم  و مقدسات  واجبات  به 
در  تحصیل  اواخر  در  و  گردید  دبیرستان  وارد 
دبیرستان، با استاد گرامی اش، مقام معظم رهبری 
)که  آن زمان در ایرانشهر در تبعید به سر می بردند( 
آشنا گردید و از محضر ایشان بهره ها جست و به 
جرگه یکی از یاران صدیق و با وفای ایشان در 
آمد. از طریق ایشان وارد عرصه مبارزات سیاسی 
پهلوی گردید و در کنار مقام  علیه دستگاه جور 
معظم رهبری به تبلیغ علیه دستگاه مشغول شد تا 
جائی که بارها از سوی ساواک تهدید گردید؛ اما 
ذره ای در روحیه  او تأثیر نکرد. در آزمون سراسری 
شرکت نمود و با رتبه بسیار خوب و باالئی دررشته 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبول شد 
انقالب  پیروزی  از  پس  شد.  تحصیل  ومشغول 
هر  در  دانشگاه ها  تعطیلی  و  اسالمی  شکوهمند 
انقالب و حزب  و  آنجا بوی اسالم  جائی که در 
اهلل و والیت می آمد، اعم از سپاه و بسیج و جهاد 
و امور تربیتی و...، حضور فعال و چشمگیر داشت 
و این در حالی بود که همچنان ارتباط تنگاتنگ 
بود.  کرده  حفظ  رهبری  معظم  مقام  با  را  خود 
ادامه  دانشگاه ها، مجدداً جهت  بازگشایی  از  پس 
جهت  در  و  نمود  مراجعت  اصفهان  به  تحصیل 
سالم سازی جو دانشگاه پزشکی اصفهان زحمات 
فراوانی را متحمل گردید. با شروع جنگ تحمیلی 
بارها به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافت و 
رشادت های زیادی در میان همرزمانش از خود به 
یادگار نهاد. چهل روز قبل از شهادتش در تهران، 
در بیت مقام معظم رهبری توسط معظم له، صیغه 
و  همفکر  دانشجویان  از  یکی  با  ازدواجش  عقد 
آخرین  برای  سپس  گردید.  جاری  مرامش  هم 
به شهرستان  و خویشان  اقوام  با  وداع  بار جهت 
ایرانشهر مراجعت نمود و پس از آن جهت شرکت 
به  نبرد گردید و  در عملیات والفجر عازم میدان 
شد.  منصوب  فکه  دشت  پدافند  فرمانده  عنوان 
سبیل  فی  ناپذیر  خستگی  مجاهد  این  سرانجام 
اهلل در ظهر روز ۲۰ بهمن ۱۳۶۱ پس از عمری 
مجاهدت و تالش و خدمت به اسالم پس از ادای 
سینه های  عصر،  و  ظهر  نماز  اقامه  جهت  وضو 
بعثی  دشمن  داغ  سربهای  آماج  مورد  پاکشان 
دیرینه اش  آروزی  به  و  گرفت  قرار  صهیونیستی 

که شهادت در راه خدا بود دست یافت.

پیام رهبر به مناسبت شهادت 
دانشجوی شهید احمد آتش دست

در ایرانشهر در میان آن همه نوجوان و کودک 
فقط یک نفر دل و روحیه مبارزه را داشت و آن 
نفر  این یک  به  امید من  بود.  آتش دست  احمد 
بود. او تنها نماینده نسل خود بود که در ایرانشهر 
روحیه مبارزه داشت. بعدها هرگز رابطه اش با من 
قطع نشد، خبر دانشجو شدنش را شنیدم. از اینکه 
دلم  کردم.  شکر  را  خدا  بود  مانده  اللهی  حزب 
می سوخت که این تنها محصول یک شهر را از 
دست رفته ببینم. و خدا را شکر که هرگز از دست 
نرفت. چند ماه پیش عقدش را خواندم و امروز خبر 
عروجش رامی شنوم.ای خدای شهیدان بر دل پدر 
او و مادر او و پدر و مادر همه شهیدان رحمت  آور. 
این عزیران را با شهدای بزرگ اسالم مشحور فرما.

 خاک پای همه شهیدان و آ رزومند 
مقام آنها؛ سیدعلی خامنه ای.

مناسبت ها

عکس از : خبرگزاری فارس

معرفی کتاب 

صحبت سجاده ها
 

صحبت  کتاب 
استاد  اثر  ها  سجاده 
یوسفی  غالمحسین 
زمستان   در  )ناقوس( 
انتشارات  در   ۱۳۹5
چاپ  به  بکر  فکر 
رسید. این کتاب شامل 
مجموعه اشعار مذهبی و نوحه سرایی است. کتاب در 
۱۰۰۰ جلد و با خوشنویسی محسن اسماعیلی مود 

و صفحه آرایی فائزه دستگردی می باشد و  استاد 
این مجموعه را به چهار فرزندش هدیه کرده است.
* نسرین کاری

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مجمع نمایندگان اتاق تعاون 
خراسان جنوبی )نوبت اول(         تاریخ انتشار: 96/3/30

به اطالع کلیه اعضای محترم مجمع نمایندگان اتاق تعاون خراسان جنوبی می رساند: 
جلسه مجمع عمومی عادی راس ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 96/4/26 در محل این 
اتاق به آدرس پاسداران 38- پالک 6 برگزار می گردد. خواهشمند است وفق تبصره 2 
ماده 59 قانون اصالحی بخش تعاون با در دست داشتن کارت معتبر عضویت در روز و 

ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395 
طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1396- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت 
رئیسه برای مدت سه سال شمسی- انتخاب هیئت بازرسی اصلی و علی البدل برای 

مدت یک سال مالی

توضیحات:
1- اعضای محترم مجمع نمایندگان می بایست نماینده قانونی خود را بر اساس ماده 59 
قانون بخش تعاون جهت حضور در جلسه به همراه صورت جلسه هیئت مدیره و نامه 
رسمی ممهور به مهر اتحادیه تا 7 روز قبل از تشکیل جلسه به اتاق تعاون استان معرفی 
نمایند.2 - کلیه داوطلبان متقاضی عضویت در سمت هیئت رئیسه و هیئت بازرسی 
می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از انتشار آگهی دعوت نسبت به تکمیل 
فرم مصوب کمیسیون نظارت بر انتخابات استان به همراه مدارک مورد نیاز و تحویل به 

دبیرخانه کمیسیون واقع در اتاق تعاون استان اقدام نمایند. 
اتاق تعاون

فراخوان معرفی و تجلیل از مشترکین دارای ایده های نو در مدیریت مصرف

بخورید و بیاشامید ولی اسراف و زیاده روی نکنید 

اصالح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح 
استفاده از منابع می باشد،توسعه عدالت اجتماعی، ارتقای شاخص های زندگی و کاهش هزینه  ها 
افزایش  از هزینه های به ظاهر کم اهمیت باعث  را به همراه دارد و چه بسا کاهش برخی 
چشمگیر رشد و ترقی کشور می گردد، حال اگر این مدیریت مصرف در کاالیی اساسی و بدون 
جایگزین مثل آب باشد، قطعاً ضروری تر بوده متضمن آینده ای است که از کم بارانی یا ترسالی 
آن هیچ اطالعی نداریم و فقط می دانیم، با مصرف بیش از حد آب مدیون نسل های آینده 

خواهیم ماند.
 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی بر آن است تا با هدف مشارکت گرفتن از شما مشترکین 
عزیز و الگو گرفتن از ایده های ناب و تجربیات ارزنده شما در کاهش میزان مصرف آب، به 
معرفی و تجلیل از مشترکین کم مصرف خالق خود همت گمارد لذا از همه شما مشترکین 
عزیز دعوت می شود، با ارائه راهکارهای ابتکاری و حتی به ظاهر ساده و انتقال آن به سایر 
مشترکین، برای اشاعه فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب قدمی در راستای ماندگاری این مایه 

حیات بردارید.
شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب، 
تعدادی از مشترکین عزیزی که بهترین راهکارها را ارائه نمایند، با اهدای هدایای ارزنده ای تجلیل 

نماید. مشترکین کم مصرف طی اطالعیه ای در روزنامه های استان هم معرفی خواهند شد.
*محورهای مشارکت در طرح

- مشترکین عزیز می توانند تمامی ایده های خود را که پیرامون اصالح الگوی مصرف آب در 
منزل یا محل کار اجرایی کرده و نتیجه مطلوب آن را لمس نموده اند، ارائه کنند.

- ایده های اجرایی و عملی شده پیرامون اصالح الگوی مصرف آب باید در قالب  عکس، فیلم و 
با ذکر مستندات الزم ارائه گردد. 

- برای مشارکت در این طرح الزم است به همراه مستندات الزم دال بر کاهش مصرف آب، فرم 
ارائه مشخصات شامل)نام.نام خانوادگی.شماره اشتراک.نشانی( هم ضمیمه گردد.

- ایده ها و طرح های ابتکاری می بایست تا تاریخ 1396/4/8 به دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی واقع در بیرجند، بلوار شهدای عبادی،کد 

پستی9719873198 ارسال گردد.

آگهی تغییرات شرکت سواری کرایه سارینا سفر بیرجند )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 5221 و شناسه ملی 14005490370 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/12/01 و نامه شماره 33/2129 مورخ 1396/1/24 اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- با استعفای آقای سعید سخاوت جو از سمت مدیرعاملی موافقت گردید و آقای رضا 
رضایی با شماره ملی 0640263887 به سمت مدیر عامل شرکت برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. با ثبت این مستند 
تصمیمات تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  960328 محکوم علیه علیرضا دهقانی محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000  ریال بابت 
اقساط معوق در حق محکوم له آقای حسین خسروی و پرداخت مبلغ 4/250/000 ریال حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به 

تعرفه یک دستگاه سواری سیتروئن زانتیا SX رنگ نقره ای مدل 1384 به شماره انتظامی 548 ب 76 ایران 74 از ناحیه محکوم له که حسب نظریه 
کارشناسی جلو داشبرد  و صندلی ها و بغل درب ها سالم و داخلی 80 درصد سالم می باشد وضعیت موتور و گیربکس نامعلوم و گلگیر جلو رنگ و آبرنگ 
شده و بیمه تا تاریخ 1396/06/25 که به مبلغ 175/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/04/13 از 
ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
 باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 

می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 
تضمینی



سه شنبه *30 خرداد  1396 * شماره 3813 

آدمهای خوش بین و بد بین چگونه اند؟

بسیاری از گروه های کاری خوش بین به مسائل بسیار 
ضروری نمی پردازند زیرا از مکالمه ها و شرایط دشوار 
دوری می جویند اما افراد بدبین به طور ذاتی بیش از آن که 
به راه حل فکر کنند، به مشکالت و سختی ها می پردازند. 
آنها همان افرادی هستند که مشکالت را می بینند و به 

سرعت با شما و گروه در میان می گذارند.
افراد بدبین می توانند الگوی خوبی برای آنهایی باشند که 
همیشه »بله قربان« می گویند. اگر شما بخواهید به عنوان 
یک مدیر فقط از اعضای گروه تان جواب مثبت بشنوید و 
همیشه با نظر موافق آنها روبرو شوید، باید خودتان را برای 
شکست آماده کنید. شاید همیشه راه حل درست را ندانید؛ 
واقعیت همین است. اگر بتوانید به درستی افراد بدبین گروه 
را مدیریت کرده و برای نظرات شان ارزش قائل شوید، آنها 
می توانند با سواالت خود و بیان مشکالت و تردیدهای 
شان به شما در ارائه راه حل های بهتر کمک کنند.خوش 
بینی یعنی باور این که همواره نتیجه ای مثبت به دست 
خواهد آمد. با این حال همیشه اینطور نیست. اگر به نظرات 
افراد بدبین گوش داده و آنها را ارزشمند قلمداد کنید، می 
توانید از خطرات و مشکالت احتمالی آینده آگاه شده و 
نقشه راهی برای روز مبادا تدارک ببینید. افراد خوش بین به 
نقشه دوم اعتقادی ندارند زیرا فکر می کنند که می توانند 
همه چیز را در همان نقشه اول به خوبی مهار کنند.حاال 
که تقریبا توانسته ام شما را نسبت به حضور یک فرد بدبین 
در گروه راضی کنم، باید این را نیز به خاطر داشته باشید 
که حضور این افراد در شرکت نیازمند رویکرد مدیریتی 
متفاوتی نسبت به دیگران است. شما به عنوان یک مدیر 
باید مطمئن شوید که نظرات آنها محترم شمرده شده و به 
آنها گوش داده می شود؛ اما همچنین باید حواس تان باشد 

که این نظرات فقط یک بار بیان شوند

چنین گوید برزویه ـ مقدم اطبای پارس ـ که: پدر من 
از لشکریان بود و مادر من از خانه علمای دین زردشت 
بود، و اول نعمتی که ایزد ـ تعالی و تقدس ـ بر من تازه 
گردانید، دوستی پدر و مادر بود و شفقت ایشان بر حال 
من  و چون سال عمر به هفت رسید، مرا بر خواندن علم 
طب تحریض نمودند، و چندان که اندک وقوفی افتاد و 
فضیلت آن بشناختم، به رغبت صادق و حرص غالب در 
تعلم آن می کوشیدم، تا بدان صنعت شهرتی یافتم و در 

معرض معالجت بیماران آمدم.
آنگاه نْفس خویش را میان چهار کار که تکاپوی اهل دنیا 
از آن نتواند گذشت، مخیر گردانیدم: وفور مال، و لذات 
حال، و ذکر سایر، و ثواب باقی. و پوشیده نماند که علم 
طب نزدیک همه خردمندان و در تمامی دینها ستوده 
است. و در کتب طب آورده اند که: فاضلتر اطبا آن است 
که بر معالجت، از جهت ذخیرت آخرت مواظبت نماید که 
به مالزمت این سیرت، نصیب دنیا هرچه کاملتر بیابد و 
رستگاری عقبی مّدخر گردد؛ چنان که غرض کشاورز در 
پراکندن تخم، دانه باشد که قوت اوست؛ اما کاه ـ که 

علف ستوران استـ  به تبع آن هم حاصل آید.
در جمله بر این کار اقبال تمام کردم و هر کجا بیماری 
نشان یافتم که در وی امید صحت بود، معالجت او بر 

وجه حسبت بر دست گرفتم.
قسمتی از کتاب کلیله و دمنه / گفتار برزویه طبیب

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت 
شدید این قوانین فردی شماست 

که ناراحتتان کرده است نه رفتار طرف مقابل

به دنبال فرصت باش ، نه امنیت !
جای قایق ساکن در بندرگاه امن است

 اما بتدریج کف آن خواهد پوسید

ای آنکه نیافت ماه شب گرد ترا
از ماه تو تحفه ها است شبگرد ترا

هر چند که سرخ روست اطراف شفق
شهمات همی شوند رخ زرد ترا

خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانـی
 شده وگناه مرا در این ماه آمرزیده وکردارم 
را در آن مورد قبول وعیب مرا در آن پوشیده

 ای شنواترین شنوایان.

تا توانی رفع غم از چهره ی
 غمناک کن در جهان گریاندن آسان

 است اشکی پاک کن

برخی افراد چنان در مصرف پول خود عجله می کنند که 
از پول های به دست  در نهایت خود را در حال استفاده 
نیامده می یابند. بدین معنا که برای رسیدن به خواسته های 
رنگارنگ و گاه عجیب، پول ها را حتی پیش از دریافت 
خرج می کنند. وام می گیرند و بدهی به بار می آورند. چنین 
گرایشی مسیری مستقیم به سوی نابودی و ورشکستگی 
است اما چرا برخی افراد چنین ولخرج و گروه دیگر صرفه 

جو و اهل پس انداز هستند؟ 
چه چیزی زندگی مالی تعدادی از باهوش ترین و شایسته 
ترین افراد جامعه را به نابودی می کشاند؟ اگر می خواهید 
از چند و چون این خطاهای احساسی و ارتباط آنها با پول 
مطلع شوید، ادامه این مطلب را از دست ندهید زیرا در موارد 
زیر، نمونه های برجسته ای از احساسات نادرست منتهی به 

ولخرجی را به شما معرفی کرده ایم.
 1. تمایل پیوسته به خرید

بسیاری از ما زمانی که احساس افسردگی، نگرانی و تنهایی 
 می کنیم، برای تغییر حال خود به اقدامات افراطی روی
می آوریم. برای نمونه، برخی بیش از اندازه غذا می خورند 
اقداماتی که نه تنها به حل مسئله کمک نمی کند بلکه در 
نهایت مخرب از کار در می آید.حال جالب است بدانید که 
یکی از مهم ترین نمونه های کنترل شرایط نامناسب روانی، 
روی آوردن به خرید پیوسته است. حتما افرادی را دیده اید 
که در وضعیت های سخت برای کنترل احساسات خود به 

خیابان می روند و هر چیزی را بی توجه به قیمت و کاربرد 
می خرند. این گونه خریدهای بیهوده، معموال سراسر بی 
مصرف هستند و با دور ریختن پول فرقی ندارند. فرد با 
حتی خریدهای گران قیمت تری چون خودرو سعی می کند 
افسردگی و اضطراب خود را کنترل کند، غافل از آن که این 
روش تنها چند دقیقه یا در نهایت چند ساعت موثر است و 

حالت روانی ناخوشایند، به سرعت باز خواهد گشت.
2. دست کم گرفتن شرایط سخت در آینده 

ممکن است افراد با وضعیت های خاصی رشد کرده باشند 
و به دالیل مختلف به این باور برسند که همیشه موفق 
اند. در حالی که زندگی روندی چرخه ای دارد و دوره های 
سخت حتما فرا خواهند رسید. دوره هایی که اگر از پیش 
برای آنها آماده نشده باشید، بی شک تمام زندگی شما را 
نابود خواهد کرد. افرادی که جهان را این گونه می نگرند، 
اغلب ولخرج هایی هستند که بدون توجه به بودجه و پس 
انداز اقدام به خرید و معامله می کنند. آنها هیچ تفاوتی میان 
نیاز و میل ناگهانی قائل نمی شوند و بدتر اینکه همین 
دیدگاه را به فرزندان خود نیز می آموزانند. به این ترتیب نه 
تنها خودشان را در برابر سختی ها ناتوان می سازند، بلکه با 
آموزش نامناسب، نسل های بعدی را نیز با خطراتی مشابه 

مواجه می کنند.
3. رقابت میان والدین 

این مورد نیز از آن دست دشواری های احساسی است که 

در کنار تمام معایب، پول شما را نیز هدر خواهد داد. اگر پدر 
و مادر به لحاظ احساسی با یکدیگر هماهنگ نباشند، ممکن 
است پس از ورود فرزندان به خانه، شرایط بدتر شود. بدین 
معنا که هر یک از والدین برای جلب توجه بیشتر کودک 

تالش کند و رقابتی بیهوده میان آنها شکل گیرد. 
این رقابت بر تربیت کودک تاثیر بسیار نامناسبی می گذارد و 
در بزرگسالی او را با خطرات روانی مواجه می کند. به عالوه 
پول و منابع مالی خانواده نیز از چنین رقابتی تاثیر خواهد 
گرفت زیرا بخشی از پول خود را صرف خرید لوازم بیهوده 

برای کودک می کنند.
 پولی که اگر پس انداز شود، آینده کودک را تضمین خواهد 
کرد. این مشکل و ظهور آن در خانواده به معنای وجود 
ناهماهنگی جدی میان پدر و مادر است. از این رو به شما 
توصیه می کنیم که در این وضعیت ها از مشاوره متخصص 
روانشناسی بهره بگیرید و در کمترین زمان، راهی برای 

هماهنگی عاطفی با شریک زندگی خود بیابید.
 4. کمک بیش از حد به دیگران 

ثروت و پول بدون آن که در جهت خیر عمومی به کار 
گرفته شود، هیچ معنایی ندارد. اگر از پول و درآمد خود برای 
کمک به دیگران استفاده نکنید، ارزش واقعی انسانیت را 
نخواهید شناخت و احساس خوشبختی واقعی را نخواهید 
چشید اما همین اقدام مقدس و واال نیز اگر از احساسات 
معکوس  اثر  نهایت  در  باشد،  گرفته  سرچشمه  نامطلوب 

خواهد داشت. برای نمونه بسیاری از افراد پس از موفقیت، 
دچار نوعی حس گناه می شوند و ناخودآگاه خود را مسئول 

ناکامی دیگران می دانند.
5. خریدن عشق و محبت 

احساس نادرست دیگری که ممکن است در برخی ظاهر 
شود، میل به خریدن همه چیز از جمله محبت است. ممکن 
کند  سعی  دارد،  مناسب  ثروتی  و  درآمد  که  فردی  است 
محبت و عالقه دیگران را با ولخرجی به دست آورد. به طور 
مثال، هزینه های زیادی را صرف گروه های دوستی کند 
و یا برای جلب نظر مرد یا زن مورد عالقه خود، با هدایای 
گران قیمت او را غافلگیر کند. این در حالی است که چنین 
روشی در اغلب موارد نه تنها موثر نیست، بله به نتایج فاجعه 

باری برای فرد منتهی می شود.
6. ورود در رقابت های پوچ و بیهوده 

نبود اعتماد به نفس و شکنندگی درونی عامل بسیار مخربی 
است. بدون توازن روانی نمی توانید از زندگی لذت ببرید و 
البته پول خود را نیز قدر خواهید داد. چنین افرادی اغلب 
خود را درگیر رقابت های بیهوده، چشم و هم چشمی و 
تجمالت می سازند و پول و حاصل دسترنج شان را بیهوده 
در امور پوچ هدر می دهند، در حالی که انتهای این گونه 
رقابت ها از همان ابتدا روشن است و هیچ نتیجه واقعی از 
آنها به دست نخواهد آمد. در رقابت های بیهوده همه افراد 
در نهایت بازنده اند و پول و انرژی خود را به باد می دهند.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز بیست و ششم ماه رمضان
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یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  
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حدیث روز  

خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار )غني و فقیر( مساوي گردند.
امام صادق علیه السالم

سبک زندگی

احساسات چگونه زندگی مالی را نابود می کنند؟

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 1- سیاره مشتری -  اثری 
کوب  زرین  عبدالحسین  استاد  از 
2- آن که تظاهر می کند- پائین 
 - قلب  نافع  و  کلسترول  آورنده 
غذا  از  پس   -3 اسب  گیسوی 
از بخشهای مرکزی  می خورند - 
 -4 سوئد  در  شهری   - کاشان 
صاحب  نامی  واعظ   - ناله  ندای 
و  آرزو   - سهیلی«  »انوار  اثر 
عدد  خیاطی-  صابون   -5 اشتیاق 
نوعی  ریز-   و  نرم  ورزشی- شن 
به  زبانی  از  مطلبی  نقل   -6 گل 
تحیت-  و  سالم  دیگر-  زبان 
و  درخشنده   -7 تأخیر  و  درنگ 
بدگویی  کشتی-  دنباله  فروزان- 
و  ایتالیایی  فیزیکدان   -8 کردن 
کاشف الکتریسیته 9- مرد ناامید- 
از   - سوئیس  در  ای  دریاچه 
سبزیجات ترش 10- نوعی پارچه 
شهری  اطلس-  شبیه  ابریشمی 
 -11 گرفته  انس  افغانستان-  در 
عناصر  از   - راهنما   - همه  عزیز 
صنعت  و  طب  در  که  شیمیایی 
کاربرد دارد-  از اعداد یک رقمی 
شدن  ناپدید  و  رفتن  فرو   -12
هم  و  موافق   - ستاره  یا  آفتاب 
قدم- کمترین زمان 13- شهادت 
مادر   - شیرینی  عطر   - دادن 
یک  ذره  کوچکترین   -14 باران 

قاره   - داناتر  شیمیایی-  عنصر 
طبیعت 15- حزم و احتیاط - قله 
در  مکران  در  واقع  آتشفشانی 
نزدیکی خاش که گاهی بخارهای 

گرم از دهانه آن خارج می شود. 
ارزیابی  و  استنباط   -1 عمودی: 
 - مطلب  یا  موضوع  یک  از 
پایتخت اولیه هخامنشیان و مدفن 
گریه  سبب  به  ضعف  کوروش- 
بسیار - عریان- اسب قاصد- حق 
 -3 ملل  سازمان  در  زورگویی 
همسایه- همنشینی کردن- زمین 
نمره   -4 زرع  و  کشت  قابل  غیر 
شماره  سیالن-  پایتخت   - اول 
5- نام دخترانه - هولناک- جنین 
از  اثری   - بافته  راست  راه   -6
شمردن  پادی-  چایکوفسکی 

مراقب  رسالت-  و  آوری  پیام   -7
هوو-   -8 دوستدار  نگهبان-  و 
حرارت-  یا  برق  جریان  هادی 
عهده  قصاص-   -9 کتاب  حاشیه 
میمنت  و  بودن  مبارک  امر-  دار 
آنکه  رازی-  زادگاه   -10 داشتن 
کسی  یاد  به  را  چیزی  یا  کسی 
قسمت  که  بسیار  آب   - بیاورد 
و  گرفته  فرا  را  زمین  از  وسیعی 
قابل کشتیرانی است 11- عزت و 
آبرو- خوابیده- دوستی و همدمی 
12- شکوه و جالل- فرزند زاده- 
کاسه  پیمانه-   -13 باال  طاقچه 
سر- نشانه و معجره 14- قرض- 
جانب-  و  طرف  محنت-  و  درد 
وسایل  از   -15 گذاشتن  باقی 

ارتباط جمعی- ادیب و شاعر.
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شله مشهدی ممتاز درویش هر روز از ساعت 17 الی 19:30
  رستـوران و تاالر پذیرایی درویش

 به رسم هر ساله افتخار میزبانی محافل شما در ماه مبارک رمضان را دارد. بهترین و با کیفیت ترین غذاهای ایرانی را همچنان از ما بخواهید.
در ضمن هزینه ورودی و حق سرویس رایگان است.

مـژده مـژده

کلیه غذاهای درویش با برنج ممتاز ایرانی )علیزاده بابل( دو کشت طبخ می گردد.

تلفن سفارشات و رزرو 32324444    آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل، اول سپیده کاشانی

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

را تجربه کنید.   09158668002

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳2۳۷1۳5۴ - ۳2۳۷1۳55

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

فروش فوری کلیه لوازم و تجهیزات 
ساندویچی )از صفر تا 100( با قیمت 

باورنکردنی     0915۷28۷809

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

0915۳6۳۷50۷ - حسینی 

EF7 خریدار سمند
دوگانه پایه گاز سوز کارخانه 

خانگی ، مدل 90 تا 9۳
0915۳6122۳0

به یک نیروی مرد 
دارای گواهینامه خودرو 

جهت شیفت عصر 
نیازمندیم. 

۳2۴2۳265

صنایع مبل تهران مد
تعویض پارچه انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید  

09151602018 - ۳22۳۳1۴2
خسروی

به دو نفر همکار خانم
 آشنا به خیاطی نیازمندیم.

۳2۴06۳69 -09۳81800561
به یک نیروی خانم جهت کار

 در کارگاه طالسازی نیازمندیم.
۳22۳8۴۴۷ -09۳0۳1۴65۷9

به یک پنچرگیر ماهر نیازمندیم.
0915۳6۳۴1۷1

به یک نیروی آقا حداقل مدرک تحصیلی فوق 
دیپلم آشنایی کامل به کامپیوتر و داشتن استعداد 

خالق و ابتکار جهت یک شرکت وابسته به اداره 
پست در فردوس نیازمندیم.  09۳5۳65966۷

به یک سرمایه  گذار جهت پخش 
موادغذایی در کل استان نیازمندیم.

09152016208

دعوت به همکاری پاره وقت 
پژوهشی در شهر بیرجند  
افراد دارای مدرک کارشناسی 
ارشد و باالتر در رشته های 

مهندسی شیمی، مهندسی مواد، 
علوم و صنایع غذایی و شیمی  

090282۷0922

دعوت به همکاری
در راستای بهره برداری

از سالن های جدید و مجلل
 مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 

 جهت تکمیل نیروی کار خود
 به افراد ذیل نیازمند است.

مهماندار خانم وآقا
ساعت مراجعه : 10 صبح الی 1۳ 

نبش توحید ۳۳
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان

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 ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 091556۴2959
091596۳۴0۳8
۳2۴1۴۷02

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

بازسازی منازل قدیمی 
0915561۴۳65 -0915۷210۴2۴

۳2۳181۴9

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

0915۷21۳5۷1 - صالحی منش

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 ۳2۴۳81۳۷

  091516۳5860
کرباسچی 

حمل بار و اثاثیه منزل داخل و 
خارج استان همراه با کارگر ماهر 

  09105۴510۷۷
 اقدامی

درب اتوماتیک سید مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  
پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات( 09۳0۳10۷002 - 0915561۴880



رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ 
گیاهی سازمان غذا و دارو گفت: محصوالت فله ای 
که در مرکز تفریحی و فروشگاه ها عرضه می شود 
فاقد مجوز هایی بهداشتی می باشند. نسترن محمدی 
در تشریح این موضوع افزود: برخی محصوالت از 
این  از  مواردی  و  پاستیل  ترشک،  لواشک،  جمله، 

می باشند  مصرف  پر  تفریحی  مراکز  در  که  قبیل 
می باشند  بهداشتی  الزم  مجوز های  فاقد  متاسفانه 
که الزم است مصرف کنندگان محترم به مجوز های 
بهداشتی توجه الزم داشته باشند و در صورت عدم 
مجوز های الزم آن را به وزارت بهداشت و سازمان غذا 
و دارو اطالع دهند. رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی 

و آشامیدنی یادآور شد: تمامی محصوالت غذایی و 
را  بهدشتی  الزم  مجوز های  باید  بازار  در  آشامیدنی 
داشته و بر روی بسته بندی های خود مشخصات الزم 
از جمله شماره پروانه ساخت و بهداشت، آرم سازمان 
غذا و دارو، تاریخ تولید و انقضا، آدرس شرکت تولیدی 
و شماره تلفن سازنده شرکت باید درج شده باشد.

به هیچ وجه این پاستیل و لواشک  ها را نخرید !
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صعود تیم های امید عماد نظام و دهیاری خانکوک 
به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام رمضان فردوس 

رمضان  جام  فوتسال  های  رقابت  ادامه  جاری،  ماه  خرداد   28  
عماد  امید  های  تیم  که  شد  برگزار  حالی  در  فردوس  شهرستان 
نیم  مرحله  به  خود  حریفان  شکست  با  خانکوک  دهیاری  و  نظام 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  یافتند.  راه  مسابقات  این  نهایی 
تیم های  بازی  این شب  در  ورزش و جوانان شهرستان فردوس، 
عمادنظام و باشگاه عدالت از سری مسابقات فوتسال رده نوجوانان 
نیز برگزار شد که این بازی 4 بر صفر به سود عماد نظام تمام شد. 
مهندس ابراهیمی فرماندار فردوس به همراه مهران پور رئیس اداره 
ورزش و جوانان و جمعی از پیشکسوتان فوتبال شهرستان با حضور 
در محل برگزاری مسابقات این دیدار ها را از نزدیک تماشا کردند.

 لیگ جهانی والیبال؛
سومین شکست سه بر صفر ایران در هفته سوم

شاگردان ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار 
خود در هفته سوم لیگ جهانی برابر روسیه شانس زیادی نداشتند و راحت 
تر از آنچه که به نظر می رسید با نتیجه سه بر صفر مغلوب حریف شدند 
تا بعد از شکست مقابل تیم های آمریکا و لهستان،سریال شکست های 
سه بر صفر والیبال ایران در هفته سوم تکمیل شود. به گزارش ایرنا، در 
این دیدار که در سالن اطلس آرنا شهر لودز با ظرفیت 12 هزار و 100 نفر 
در کشور لهستان برگزار شد، تیم ملی روسیه در سه گیم متوالی و با نتایج 

26 بر 24 ، 25 بر 18 و 25 بر 18 برابر تیم ملی ایران به برتری رسید.

رقابت های شمشیربازی آسیا؛ 
زنان ایرانی عنوان یازدهم اسلحه فلوره را کسب کردند

ایرنا- پنجمین روز رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا در بخش زنان، 
روز گذشته در حالی پیگیری شد که تیم زنان ایران در اسلحه فلوره به 
جایگاه یازدهم آسیا اکتفا کرد. این تیم در جدول یک شانزدهم حریف 
ویتنام شد و با شکست 25 بر 45 از صعود به مرحله بعد باز ماند. نماینده 
ایران در مرحله سوم مسابقات برای کسب عنوان یازدهمی به مصاف تیم 
ماکائو رفت و این تیم را با نتیجه 45 بر 18 از پیش روی برداشت و در 

جایگاه یازدهم رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا بایستد.

 وزنه برداری جوانان جهان؛ 
عنوان دهمی زندی در دسته 77 کیلوگرم

عباس زندی در رقابت های دسته 77 کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی 
جوانان جهان در ژاپن با رکورد 315 کیلوگرم، دهم شد. به گزارش ایرنا،  
در این رقابت ها »ییسون لوپز« از کلمبیا با مجموع 356 کیلوگرم طال 
گرفت و »برگانوف« از ازبکستان و »وایچسالو ایرکین« از روسیه به 

ترتیب با 338 و 335 کیلوگرم به ترتیب صاحب مدال نقره و برنز شدند.

چگونه از گرمازدگی در روزهای گرم 
جلوگیری کنیم؟ 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی 
اهواز گفت: ضعف و بی حالی، حمالت  شاپور 
حتی  و  سرگیجه  به  منجر  که  سنکوپ  شبه 
سقوط می شود و همچنین کرامپ یا گرفتگی 
عضالت از عالئم گرمازدگی است و اگر درمان 

بینجامد.  بیمار  مرگ  به  است  ممکن  نشود، 
بنابراین در شرایطی که دمای هوا باال می رود، از 
ترددهای غیرضروری خودداری کنید. در منزل 
بمانید و از وسیله های خنک کننده استفاده کنید. 
اگر از منزل خارج شدید، حتی االمکان در فضای 
سایه قدیم بزنید و از کاله سایه بان دار که مانع 
لطفًا  کنید.  استفاده  است،  آفتاب  نور  رسیدن 
لباس های خنک با رنگ روشن فراموش نشود.

 درمان سردرد میگرنی با طب سنتی 

است  مشکالتی  ترین  مهم   از  یکی  میگرن” 
که بسیاری از آن رنج می برند و متأسفانه هنوز 
دارویی برای درمان قطعی آن وجود ندارد. یک 
متخصص طب سنتی می گوید: ناراحتی کبد، 
داشتن دندان خراب، ابتال به ضعف چشم، انجام 
عواطف  برانگیختن  کننده،  خسته   و  زیاد  کار 

منفی در خود از قبیل کینه، نفرت و حسادت، 
بی نظمی عادت ماهانه، زیاده  روی در نوشیدن 
چای پررنگ و عامل وراثت می  توانند باعث 
معتقد  وی  شوند.  میگرنی  های  سردرد  بروز 
گیاه  دم کرده  چغندر،  برگ  آب  خوردن  است: 
آویشن، دم نوش سوسنی، دم کرده ریحان، دم  
کرده برگ درخت گالبی و روغن زنبق)مالیدن 
روی پیشانی( سردرد و میگرن را تسکین می  دهد.

اعترافات مردی که دخترش را خفه کرد

چند روز قبل جنایت هولناکي در یکی از خیابان های شیراز اتفاق افتاد که مردی دخترش را به طرز فجیعی به قتل رساند. آن روز شاهدان حادثه 
مردي را دیدند که پس از پیاده شدن از یک خودروي سواري، به سمت دخترش که در صندلی جلوی خودرو نشسته بود رفت و او را با شالش خفه 
کرد. این مرد پس از قتل جسد را به کالنتری برد و خود را تسلیم کرد. با توجه به حساسیت پرونده موضوع به درخشان بازپرس دادسرای جنایی 
شیراز گزارش و وی نیز در محل حاضر شد. ساعت ها از این جنایت گذشت تا اینکه پرونده براي ادامه رسیدگي در اختیار بازپرس جنایي قرار گرفت. 
وي با توجه به سرنخ های به دست آمده از پزشکي قانوني خواست مشخص کند علت دقیق مرگ چه بوده است. نتیجه پزشکي قانوني مشخص 
کرد که قربانی به دلیل خفگی جان خود را از دست داده است از این رو تحقیقات پیرامون این موضوع متمرکز شد. با این گزارش، بازپرس پرونده 
پدر قرباني را به دادسرا احضار کرد تا بار دیگر از وي تحقیق کند. در بازجویی های اولیه مشخص شد که این مرد دخترش را خفه کرده و 
سپس با مراجعه به پلیس مدعی شده که به دلیل اختالفات قبلی دست به این جنایت زده است. پدر جنایتکار در همان بازجویي هاي اولیه به 
قتل دخترش اعتراف کرد. وی گفت: از مدتي قبل با دخترم دچار اختالف شدم. این اختالفات آنقدر شدید شد که از او کینه به دل گرفتم و 
نقشه انتقام جویي کشیدم. با رفتارهایش باعث شده بود که آبروی ما جلوی بستگان برود. روز حادثه او را سوار خودرو کرده و از خانه بیرون 
رفتم. در میان راه باهم درگیر شده گوشه ای توقف کرده و می خواستم با او صحبت کنم اما بی فایده بود. از این رو با شال او را خفه کردم. 

برق، جان کاپیتان تیم را وسط بازی گرفت

ساجد جدگال بازیکن- کریکت کنارک در زمین بازی چابهار در حادثه ای 
دلخراش جان باخت. عمر بلوچ رئیس اداره ورزش و جوانان چابهار گفت: 
در  و  مسابقه  حین  کشور  کریکت  ملی  تیم  عضو  و  بازیکن  جدگال  ساجد 
آهنی  میله ی  با گرفتن  بود  رفته  زمین  کنار  به  آب  نوشیدن  برای  حالیکه 
ظاهرا  درگذشت.  بیمارستان  به  انتقال  مسیر  در  و  شد  گرفتگی  برق  دچار 
کابل برق لخت بر روی این فنس افتاده و بدلیل روشنایی کم زمین بازی 
کریکت  زمین  نورافکن  افزود:  بلوچ  است.  نبوده  مشاهده  قابل  کابل  این 
چابهار به علت شرجی بودن هوا در برق دار شدن فنس و میله های کنار 

زمین موثر بوده است. وی گفت : هوای گرم و شرجی چابهار باعث می شود ورزشکاران در شب، تمرینات و مسابقات 
به  خودجوش  بصورت  تا  شود  می  استاندارد سبب  ورزشگاههای  و  امکانات  نبود  دیگر  از سوی  و  کنند  برگزار  را  خود 
زمینهای خاکی حاشیه شهر بروند و در تاریکی و یا در حاشیه تیرهای چراغ برق که خطر برق گرفتگی دارد ورزش کنند.

 نقش تغذیه نامناسب در بروز سرطان 

بروز 33 درصد از سرطان  ها به عالئق غذایی 
مردم مربوط است . مصرف زیاد قند، نمک 
و چربی نیز از جمله موارد بیماری  زا به شمار 
کارشناس  گوهری  سعید  علیرضا  می رود. 
مسئول نظارت معاونت غذا و داروی دانشگاه 
ها  سرطان   بروز  عمده  گفت:  پزشکی  علوم 

مربوط به مصرف روغن ها و آگاهی نداشتن 
ذائقه  همینطور  است.  آن ها  مصرف  نوع  از 
افراد از کودکی به مصرف نمک و قند عادت 
ادامه  وی  نیست.  اصاًل خوب  این  که  کرده 
داد: بسیاری از افراد ویتامین های مورد نیاز از 
نیاز  جمله زینک، روی و ویتامین دی مورد 
بروز  موجب  امر  این  و  نمی کنند  دریافت  را 
بیماری  ها مانند سرطان در خیلی از افراد می شود.

 قولنج مان را بشکنیم یا نه؟ 

علت قولنج کردن مفاصل، ایجاد حباب  های 
گاز دی اکسید کربن است که با افزایش حجم 
داخل مفصل نوعی احساس تنگی در فواصل 
کردن  خم  با  افراد  و  می کند  ایجاد  مفصلی 
مفصلشان حباب به وجود آمده را می  ترکانند 
قولنج  شان شکسته می  شود.  اصطالح  به  و 

متخصصان براین باورند قولنج شکستن یا همان 
خم کردن مفاصل تنها برای افرادی خطرناک 
دردهای  و  مفصلی  مشکالت  دچار  که  است 
مزمن استخوانیـ  عضالنی هستند. و شکستن 
قولنج شان تقریبا هیچ ضرری برای افراد سالم 
ندارد و آسیبی به مفاصل، مهره های گردن، 
کمر و استخوان ها وارد نمی کند. رابطه ای بین 
شکستن قولنج و ابتال به آرتروز نیز وجود ندارد.

 تغذیه ای برای مغز 

پای بند بودن به یک برنامه غذایی بلند مدت 
و جزئیات موجود در آن دست کم خطر ابتال 
افراد به بیماری متدوال عصر جدید و وابسته 
به مغز یعنی آلزایمر را کاهش می دهد. سعی 
کنید وعده غذایی تان را با ساالد و یا سوپ 
آغاز کنید، روزانه دست کم 5 وعده میوه و 

سبزیجات بخورید، ادویه جات و ترشی جات 
مصرف کنید، گوشت را قبل از پختن مزه دار 
کنید، هفته ای یکبار ماهی آب سرد بخورید، 
فنجان  چند  روزانه  بخورید،  آجیل  و  مغز 
چای بنوشید )چای همچنین قابلیت کاهش 
از   ، داراست(  را  خون  فشار  و  چربی  میزان 
را  تان  ببرید و شام  لذت  قهوه هنگام صبح 
با شکالت سیاه تمام کنید نه کیک شکالتی.

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

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8  تلفن :  31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار ویژه ماه مبارک رمضان 

21/30  الی 3 بامداد 

هیئت تیر وکمان استان خراسان جنوبی جهت ترم تابستان از بین عالقه مندان به این 
رشته در سراسر استان ثبت نام به عمل می آورد. عالقه مندان می توانند جهت ثبت 

نام و کسب اطالعات بیشتر به ادارات ورزش و جوانان شهرستان خود مراجعه
و یا با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند. 

شهرستان بیرجند  09031856165   
شهرستان قاین 09372872849 - آقای وضیع
شهرستان فردوس 09153357657 
شهرستان طبس 09138625872 - آقای غالمی
شهرستان سرایان  32881900 - خانم رمضانی

هیئت تیر وکمان استان خراسان جنوبی ثبت نام می کند

آگهی مزایده عمومی خودرو شماره 96-1 )نوبت اول(
دادگستری کل استان خراسان جنوبی در نظر دارد:  

مطابق مشخصات ذیل خودروهای مزایده ای خود را به فروش برساند.

میزان تضمین شرکت در مزایدهمدلپالکنوع و سیستمردیف
4/500/000 ریال1383ایران 52-399 الف 11پژو سواری )آردی 1600(1

4/500/000 ریال1383ایران 52-496 الف 11پژو سواری )آردی 1600(2
4/500/000 ریال1383ایران 52-482 الف 11پژو سواری )آردی 1600(3

شرایط متقاضیان: دارای شخصیت حقوقی و حقیقی محل بازدید: بیرجند- بلوار شهدای عبادی- دادگستری کل استان - پارکینگ دادگستری 
شهرستان بیرجند- از 96/3/25 لغایت 96/4/7 ساعت 8 الی 13 روزهای اداری

 مهلت دریافت اسناد: از روز پنجشنبه 1396/3/25 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1396/4/7 محل دریافت اسناد: بلوار شهدای 
عبادی- دادگستری کل استان - مدیریت پشتیبانی و خدمات  مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 13 روز شنبه 1396/4/10 

محل تحویل پیشنهادات: بیرجند- بلوار شهدای عبادی دادگستری کل - دبیرخانه معاونت اداری و مالی 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1396/4/11 سالن جلسات دادگستری کل استان خراسان جنوبی

تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت )چک تضمین شده بانکی( معتبر غیر مشروط به نام دادگستری کل استان خراسان جنوبی باشد.
کلیه هزینه های متعارف نقل و انتقال از قبیل تنظیم سند ، تعویض پالک  و نیز عوارض شهرداری و دارایی به عهده برنده مزایده )خریدار( می باشد.

معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان خراسان جنوبی
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7
آغازطرح پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در خراسان جنوبی

تسنیم-رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور دامپزشکی خراسان جنوبی از آغاز طرح پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
در جمعیت طیور استان خبر داد.بخشی در مراسم آغاز طرح پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان اظهار کرد: با هدف بررسی وضعیت 
سرمی طیور صنعتی و بومی از لحاظ بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، طرح مراقبت فعال به مدت یک ماه در سراسر استان آغاز شد.

برگزاری جشن رمضان
 با بیش از 7۰ برنامه در استان

ارشاد اسالمی   و  دادرس مقدم-مدیرکل فرهنگ 
و  برنامه   ۷۰ از  بیش  با  رمضان  جشن  گفت: 
خراسان  در  تومان  میلیون   ۱۵۰ بر  بالغ  اعتباری 
از  بیش  گفت:  می شود.محبی،  برگزار  جنوبی 
استان  این  قالب جشن رمضان در  برنامه در   ۷۰

برگزار می شود.وی اظهار کرد: برپایی ۸ نمایشگاه 
برگزاری  شهرستان ها،  و  استان  مرکز  در  قرآن 
علمی  نشست   ۱۵ برگزاری  و  قرآنی  محفل   ۱۶
خارج  از  مدعو  اساتید  و  استانی  اساتید  حضور  با 
استان با موضوعات قرآن، عترت و سبک زندگی 
و  فرهنگ  است.مدیرکل  برنامه ها  این  جمله  از 
ارشاد اسالمی بیان کرد: همچنین در قالب جشن 
برگزار  شهرستان   ۱۱ در  شعر  شب   ۱۱ رمضان 
با همکاری صدا و سیما مسابقه قرآن و  کرده و 
نهج البالغه نیز خواهیم داشت که در این مسابقه 
 هر شب دو نفر به عنوان برگزیده اعالم می شوند.

اتمام عملیات اصالح شبکه آب
  شهر خوسف

 
از  خوسف  فاضالب  و  آب  امور  مدیر  حسینی- 
متراژ  به  خوسف  شهر  آب  توزیع  شبکه  اصالح 
برای جلوگیری  و عنوان کرد:  داد  متر خبر   ۵۵2
پس  اتفاقات،  تعداد  کاهش  و  آب  هدررفت  از 
ادارات  سایر  با  شده  انجام  های  هماهنگی  از 
شهرستان خوسف و اخذ مجوز های حفاری، این 
عملیات آغاز و بعد از 2 ماه به پایان رسید.شبانی 
با تاکید بر این که اجرای این پروژه سبب کاهش 
چشمگیر تعداد اتفاقات و کاهش هدر رفت آب و 
ادامه  است،  مردمی شده  همچنین جلب رضایت 
های  اعتبار طرح  محل  از  پروژه  این  هزینه  داد: 

عمرانی سال 9۵ شهر خوسف تامین شده است.

آموزش های فنی فرصتی برای
 اثر گذاری بر توسعه فردی پناهندگان

قاسمی- مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای در 
دیداری که از دوره های آموزشی در حال اجرای ویژه 
داشت  بیرجند  خواهران  مرکز  در  افغانستانی  اتباع 
ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به پناهندگان، 
فرصتی برای اثر گذاری بر توسعه فردی و افزایش 
آنان دانست . » حسین خوش آیند«  اتکایی  خود 
تصریح کرد  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 
به طور مشترک با کمیساریای عالی سازمان ملل 
و  اتباع  امور  اداره کل  و  پناهندگان  امور  در  متحد 
مهاجران خارجی وزارت کشور، پروژه مهارت آموزي 
براي پناهندگان افغانستانی و عراقی را به اجرا در 
می آورد. وی هدف اصلی برگزاری این دوره ها را 
اجرای پروژه ارتقاء سطح مهارت ها و دانش فنی و 
حرفه ای پناهندگان دانست و افزود: تا از این طریق 
سطح خوداتکایی و معیشت آنان بهبود یابد. به گفتۀ 
وی چنین انتظار می رود که این تالش ها، اجرای 
راه حل های پایدار از جمله بازگشت و اسکان مجدد 
را تسهیل بخشند تا پناهندگان در زمان بازگشت به 
کشور مبدأ از مهارت ها و دانش الزم برای یافتن 
در  و  بوده  برخوردار  کارآفرینی  و  مناسب  شغل 
بازسازی و توسعه کشورشان موثر واقع شوند. مدیر 
کل آموزش فنی و حرفه ای خاطر نشان کرد در 
سال 2۰۱۷ میالدی این اداره در خراسان جنوبی ۸4 
کارآموز زن و مرد افغانستانی را آموزش داده است. 

اختتامیه برنامه قرآنی ویژه کودکان
 و نوجوانان در فردوس برگزار می شود

اختتامیه  مراسم  گفت:  فردوس  تسنیم-شهردار 
برنامه قرآنی »گلخونه » که برای نخستین بار در 
پارک دلگشای  در  مبارک رمضان  ماه  شب های 
می شود. برگزار  تیر  اول  شد  برگزار  فردوس 

»گلخونه«  قرآنی  برنامه  کرد:  اظهار  حالج مقدم 
ویژه کودکان و نوجوانان در شب های ماه مبارک 
برگزار  فردوس  دلگشای  پارک  در  رمضان 
می شود.وی افزود: این برنامه  برای اولین بار در 
با اجرای کانون  این شهر به همت شهرداری و 

فرهنگی روایت برگزار می شود.

افزایش۹۸ درصدی اعتبارات سربیشه

تسنیم-فرماندار سربیشه از افزایش 9۸ درصدی 
اعتبارات این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر 
داد و گفت: امسال از این محل ۱۵۸پروژه عمرانی 
کمیته  در  فالحی  شد.  خواهد  اجرا  شهرستان  در 
برنامه ریزی سربیشه اظهار کرد: شهرستان سربیشه 
سال  به  نسبت  را  اعتبارات  درصدی   9۸ افزایش 
بلند  نگاه  بیانگر  امر  این  که  است  داشته  گذشته 
دولت تدبیر و امید و استاندار به شهرستان سربیشه 
شهرستان  پروژه های  کرد:  خاطرنشان  وی  است. 
امور  اقتصادی،  امور  اجرای  قالب   ۵ در  سربیشه 
فرهنگی  امور  شهری،  زیرساخت های  زیربنایی، 
بود. خواهد  اداری  فضاهای  توسعه  و  اجتماعی  و 

تسلیت نماینده ولی فقیه برای 
درگذشت پدر سردار شهید آتشدست

در  در خراسان جنوبی  فقیه  ولی  غالمی-نماینده 
پیامی درگذشت پدر سردار شهید احمد آتشدست 
پیام آمده  این  از متن  را تسلیت گفت، در برشی 
است درگذشت مرحوم مغفور آقای حاج محمدعلی 
آتشدست، پدر بزرگوار سردار شهید احمد آتشدست 
و  متعهد  مؤمن،  پدر  شد.این  تأثر  و  تالم  موجب 
سرافراز  سردار  همچون  فرزندی  تربیت  با  صبور 
شهید احمد آتشدست، برای رضایت حضرت حق 
تعالی از عزیزترین سرمایه خویش گذشت تا افتخار 
و اقتدار را برای  کشور به ارمغان آوردند.اینجانب 
ضمن عرض تسلیت و همدردی با خانواده و مردم 
شریف نهبندان و خراسان جنوبی، از خداوند متعال 
علو درجات برای آن عزیز سفر کرده و صبر جمیل 

برای بازماندگان مسئلت می کنم. 

طرح ضربتی ایجاد اشتغال
 در خور با سنگ تراشی و حوله بافی

حوله  و  تراشی  سنگ  های  سیما-رشته  و  صدا 
ضربتی  طرح  برای  خوسف  خور  روستای  بافی 
میراث  مسئول  شد.  شناسایی  تولید  و  اشتغال 
اجرای  در  رشته  دو  این  گفت:  خوسف  فرهنگی 
و  تولید  نیاز سنجی طرح ضربتی  اولیه  مطالعات 
اشتغال در این روستا انتخاب شدند.صالحی افزود: 
فرهنگی  میراث  سازمان  سوی  از  که  طرح  این 
احیای  طریق  از  اشتغال  ایجاد  هدف  با  کشور 
می  اجرا  ایران  روستای   ۷۵ در  دستی  صنایع 
شود، روستای هدف گردشگری خور نیز به عنوان 
منتخب استان این طرح در آن اجرای می شود. 
سنگ  رشته  دو  طرح،  این  اساس  بر  گفت:  وی 
تراشی و پارچه بافی در این روستا شناسایی شده 
 ۱2 تراشی  سنگ  رشته  در  اکنون  هم  که  است 
کارند. به  نفر مشغول  بافی 3  پارچه  و رشته  نفر 

دعوت  از ۱۱۴ طراح استان به مرحله 
دفاع حضوری جشنواره جوان خوارزمی

حسینی- مدیرکل آموزش و پرورش عنوان کرد: 
پس از  بررسی و داوری اولیه مرحله استانی جشنواره 
با مشارکت ۱۱4 طراح  جوان خوارزمی، ۷9 طرح 
دختر و پسر استان به مرحله دفاع حضوری جشنواره 
دعوت شدند.المعی با بیان این که داوری طرح های 
راه یافته به مرحله استانی به مدت دو روز در محل 
مجتمع استعدادهای درخشان شهید بهشتی بیرجند 
انجام می  شود اضافه کرد: تا بیستم خرداد امسال 
۱4۱ طرح با مشارکت ۱9۸ طراح دوره دوم متوسطه 
بود.وی  شده  ارسال  جشنواره  استانی  دبیرخانه  به 
ادامه داد: طرح های ارایه شده در ۱4 زمینه علمی از 
جمله برق و الکترونیک، کامپیوتر، مکانیک،  عمران 
و معماری، علوم زیستی وپزشکی، کشاورزی و منابع 
نانو تکنولوژی،  طبیعی، فیزیک و نجوم،  شیمی، 
زبان وادبیات فارسی، علوم دینی و قرآن پژوهی، 
علوم اجتماعی و روان شناسی، هنر و سایر گروه های 
علمی است.المعی با اشاره به همکاری بیش از 3۰ 
داور  استانی در زمینه های مختلف در نوزدهمین 
جشنوراه جوان خوارزمی تصریح کرد: طرح هایی که 
از خالقیت الزم برخوردار بوده و  حد نصاب نمره 
۱۷۰  از 2۰۰ نمره را کسب کنند به  عنوان برگزیده 
استان  به مرحله کشوری  معرفی  می شوند.وی با 
بیان اینکه در جشنواره  نوزدهم دانش آموزان دوره 
دوم متوسطه  شهرستان های بیرجند، سرایان، قاین، 
فردوس و  نهبندان شرکت فعال  داشته اند یادآور 
شد: تاکنون دانش آموزان و هنرجویان استان موفق 

به کسب ۱۶ رتبه برتر کشوری شده اند. 

ثبت نام 36 نفر در طرح 
حفظ مجازی قرآن استان

امور  و  اوقاف  اداره کل  فرهنگی  حسینی-معاون 
خیریه با بیان این که از ابتدای برپایی نمایشگاه 
آموزش  مرکز  در  نفر   3۶ روز  آخرین  تا  قرآن 
اضافه  کردند  ثبت نام  استان  کریم  قرآن  مجازی 
کرد: در این طرح افراد متقاضی پس از ثبت نام بر 
اساس برنامه ای که از سوی مرکز حفظ مجازی 
الهی  آیات  حفظ  به  می شود،  داده  آنان  به  قرآن 
می پردازند.حجت االسالم مومنی با اشاره به این 
رمضان طرح ضیافت  ماه  با  امسال همزمان  که 
الهی در 4۵ بقعه محوری استان در حال برگزاری 
است عنوان کرد: همچنین در این ماه تعداد ۱۵ 
مبلغ از قم و 3۰ نفر از مبلغان بومی استان اعزام 
در  معنوی  نشاط  طرح  برگزاری  به  وی  شدند. 
امسال  افزود:  و  کرد  اشاره  جاری  سال  تابستان 
این برنامه متفاوت و به صورت  اردویی در بقاع 
متبرکه برگزار خواهد شد.  حجت االسالم مومنی 
مقدم از برگزاری  مسابقات قرآن کریم در مرحله 
شهرستانی به مدت چند هفته در سراسر استان بعد 
از ماه مبارک رمضان خبر داد و بیان کرد: در مرداد 
نیز مرحله استانی آن با پیش بینی شرکت حدود 

4۷۰ نفر از خواهران و برادران برگزار می شود.

طرح تفکیک آب آشامیدنی
 از فضای سبز بیرجند ۱5 ساله شد

تفکیک  اجرای طرح  در  سیما-تاکنون  و  صدا 
آب  درصد   ۶۸ سبز،  فضای  از  آشامیدنی  آب 
شده  تفکیک  و  جداسازی  بیرجند  آشامیدنی 
سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  مدیرعامل  است. 
شهرداری بیرجند گفت: دراین طرح تاکنون ۶۸ 
هزار متر شبکه، لوله گذاری شده است .انصاری 
افزود: برای تفکیک آب آشامیدنی از فضای سبز 
تاکنون یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه 
شده است.وی گفت: اجرای این طرح برای  32 
درصد باقیمانده حدود ۶ میلیارد تومان نیاز است.

از  قدردانی  جلسه  گذشته  روز   - کاری 
نمایشگاه  دومین  برتر  شهرستان های 
صنایع دستی منطقه ای شرق کشور و همچنین 
مشارکت  برتر  گر  صنعت   ۱2 از  تجلیل 
کریم  قرآن  نمایشگاه  یازدهمین  در  کننده 
دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  کل  اداره  در 
مدیرکل  شد.  برگزار  استان  گردشگری  و 
میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در 
این جلسه عنوان کرد: اکنون  براساس آمار 
سازمان گردشگری، ایران بیشترین رشد را در 
حوزه گردشگری نسبت به سال های گذشته 
داشته است و از مهمترین مقاصد گردشگری 
جهان به شمار می آید.حسن رمضانی با اشاره 
تومان  میلیون  گذشته ۶۰۰  نوروز  اینکه   به 
و  داشته ایم   استان  در  فروش صنایع دستی 
همه  در  صنعتی  بازارچه  تدارک  کار  اکنون 
شهرستانها در حال انجام است افزود: سرایان  
فردوس  بازارچه  و  دارد  صنایع دستی  بازارچه 
کلنگ  است. همچنین  ساخت  در دست  نیز 
احداث بازارچه صنایع دستی قاین زده شده و 
در طبس نیز بخشی از سر در باغ گلشن به 
این کار اختصاص یافته است .وی از مدیران 
شهری خواست به صنایع دستی نگاه فعاالنه 
عنوان  به  صنایع دستی  چون  باشند  داشته 
.وی  است  مطرح  اشتغال  حوزه های  از  یکی 
با بیان اینکه صنعتگران و هنرمندان با فراهم 

حوزه  در  مختلف  تشکل های  ایجاد  کردن 
صنایع دستی در کنار یکدیگر با هم همفکری 
قالی  بیمه  فقط  ما  قبال  افزود:  باشند  داشته 
هنرمندان  بیمه  اکنون  و  ایم  داشته  را  بافان 
صنایع دستی از اتفاقات خوبی بود که امسال 
سهم  که  می کنیم  تالش  و  افتاد  کشور  در 
استان را در این بخش بگیریم.مدیرکل میراث  
خاطر  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی، 
کشور  فرهنگی  میراث  سازمان  کرد:  نشان 
۷۵ روستا را مشخص کرده که  برای اشتغال 
تعداد  این  از  قرار گیرند که  ویژه مورد توجه 
دو روستای نایبندان و خور از خراسان جنوبی 
است و همچنین حوله  بافی روستای خراشاد 
خراسان جنوبی جزو این موارد است. وی اضافه 
کرد: اعتبار به این روستاها اختصاص یافته و به 
زودی برگزاری کالس های آموزشی و ایجاد 
اقامتگاه های بومگردی نیزدر انها اغاز می شود.

لزوم توجه خاص
 به بسته بندی صنایع دستی

از  باید  هنرمندان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
صنایع دستی  معرفی  برای  ظرفیت ها  تمام 
روی  باید  افزود:  کنند،  استفاده  استان 
صورت  به  استان  دستی  صنایع  بسته بندی 
همه  کمک  با  مهم  این  و  شود  کار  جدی 
صنعتگران فراهم می شود.رمضانی همچنین 

به  دستی  صنایع  کیوسک   ۱۰ اختصاص  از 
استان خبر داد و گفت: این کیوسک ها در 
وهله نخست در مرکز استان و پارک توحید 
کرد:  اضافه  شد.وی  خواهد  مستقر  بیرجند 
به  فرهنگی  میراث  سازمان  این  بر  عالوه 
دنبال راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای 

صنایع دستی در کشور است.

باید نگاه حمایتی برای صنایع دستی 
بین تمام مدیران استان ایجاد شود

مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان جنوبی 
از  یکی  کرد:   بیان  جلسه  این  ادامه  در  نیز 
استان  رفت  بیرون  و  پایدار  اشتغال  راه های 
.نفسیه  است  اقتصادی صنایع دستی  رکود  از 
نخعی، با اشاره به اینکه با توجه به خشکسالی 
و کمبود باران نمی توان روی تولید محصوالت 

کشاورزی تمرکز کرد افزود:بهترین راه توجه 
به صنایع دستی استان است .وی تصریح کرد: 
ساالنه ۱۵۰۰ فارغ  تحصیل جدید به مجموعه 
صنایع دستی  و  می شوند  اضافه  کار  بازار 
می تواند گزینه خوبی برای اشتغال این افراد 
باشد و نگاه مردم نباید فقط به دولت باشد. 
خاطرنشان  استانداری  بانوان  امور  مدیرکل 

کرد: صنایع دستی از گزینه های مناسب برای 
اشتغال بانوان است و باید نگاه حمایتی برای 

صنایع دستی بین تمام مدیران ایجاد شود

بسته های تشویقی 
برای رونق صنایع دستی

 به صنعتگران اهدا می شود
استان  فرهنگی  میراث  معاون صنایع دستی 

ملی  نمایشگاه  کرد:  اظهار  مراسم  این  در 
خراسان  میزبانی  به  آذر   در  دستی  صنایع 
جنوبی برگزار می شود و  در این نمایشگاه 
خواهند  حضور  کشور  سراسر  از  هنرمندانی 
آموزشی  دوره  افزود:  زاده   داشت.عباس 
صنایع  هنرمندان  برای  پیشرفته  بازاریابی 
دستی برگزار می شود و  این دوره آموزشی 
نسبت به دوره مقدماتی با مدت زمان بیشتر 
برگزار  رایگان  کمتری   کنندگان  شرکت  و 
عالوه  کرد:   نشان  خاطر  وی  شد.  خواهد 
تشویقی  های  بسته  سال   پایان  تا  این  بر 
استان  در  دستی  رونق صنایع  برای  دیگری 
میراث  دستی  صنایع  داشت.معاون  خواهیم 
باید  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  فرهنگی 
نمایشگاه  در  استان  هنرمندان  حضور  زمینه 
فراهم شود، عنوان  المللی  بین  و  ملی  های 
هنرمندان  از  نفر  سه  راستا  همین  در  کرد: 
صنایع  نمایشگاه  در  استان  دستی  صنایع 
شرکت  شود،  می  برپا  مسکو  در  که  دستی 
خواهند کرد.گفتنی است در پایان این مراسم 
از شهرستان خوسف، قائن و بشرویه به عنوان 
شهرستان های برتر دومین نمایشگاه منطقه 
از ۱2 صنعتگر  و همچنین  کشور  ای شرق 
نمایشگاه  یازدهمین  در  کننده  مشارکت 
شد. قدردانی  و  تجلیل  استان  کریم   قرآن 
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دادرس مقدم -رئیس اداره عمران و بهسازی 
خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  شهری 
در  آفرینی  باز  :مطالعات  کرد  عنوان  جنوبی 
محالت هدف شهر بیرجند با هماهنگی تمام 
دستگاه های مرتبط انجام شده است که می 
در  بازآفرینی  برای  فعالیت هایی که  به  توان 
محدوده محله بهارستان برای اجرای مراحل 
کرد.  اشاره  است   اقدام  در دست  دوم  و  اول 
جاللیان پور کارهای  انجام شده در این محله 
را شامل بدنه و کف سازی و تبدیل شبکه برق 
هوایی به زمینی  با همکاری دستگاه هایی مانند 
شهرداری، میراث فرهنگی، شرکت آب و برق 
عنوان کرد و افزود: در فاز یک محله بهارستان 
حدود ۷۰۰ متر و در فاز دوم هم حدود ۶ هزار 

امام رضا)ع(  و ۵۰۰ متر در محدوده حسینیه 
و  بهسازی  برای  اقداماتی  خیابان مطهری  تا 
نوسازی آن انجام شد.به عالوه احداث یک باب 

خانه معلم در بولوار شعبانیه، یک باب مدرسه در 
محله موسی بن جعفر،برگزاری آموزش هایی 

هم برای کارآفرینی با همکاری فنی و حرفه 
انجام  کارهای  دیگر  از  هدف  درمحالت  ای 
شده با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط 

واحدهای  نوسازی  برای  داد:  ادامه  است.وی 
قرار  فرسوده  بافت های  مسکونی درمحدوده 

بود تسهیالتی پرداخت شود اما چون سازمان 
آن  یارانه  نتوانست  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
کم  سود  با  تسهیالت  کندپرداخت  تامین  را 
به ساکنان متقاضی محقق نشد.جاللیان پور  
افزود: براساس برنامه ریزی قرار است بهسازی 
و نوسازی چند محله شهر بیرجند از جمله ۱۷ 
پایلوت  عنوان  به  کارگران  کوی  و  شهریور 
فضاهای  ایجاد  شود.همچنین  واجرا  مصوب 
ورزشی، خانه هالل، ایجاد اشتغال با برگزاری 
دوره های کارآفرینی نیز در دستور کار است.وی 
این موضوع را هم متذکر شد که فعالیت های 
بازآفرینی در محالت قدیمی بیرجند اقداماتی 
نیست که در کوتاه مدت شاهد نتایج آن باشیم 
و این فعالیت ها در درازمدت با همکاری تمام 

دستگاه های  مرتبط محقق می گردد.مسئله 
دیگری که او در مورد هزینه های صرف شده 
در این محالت بیان می کند این است که به 
عنوان مثال در محور بهارستان تاکنون2میلیارد 
تومان هزینه شده که حدود ۷۰۰ میلیون تومان 
را اداره کل راه وشهرسازی،3۰۰ میلیون تومان 
شرکت برق و... پرداخت نموده اند.وی محالت 
قرار  شهری  بازآفرینی  طرح  در  که  هدفی 
محدوده  تاریخی،  های  محله  شامل  را  دارند 
های ناکارآمد شهری، روستاهای حاشیه شهر 
و سکونتگاه های غیر رسمی می داند و می 
گوید: کل محدوده های قرار گرفته در طرح 
بازآفرینی شهر بیرجند  ۸۰۰ هکتار است که 
است. مصوب  ها  محدوده  این  از  هکتار   44

محیط  بهداشت  کارشناس  قاسمی- 
شهرستان  )ع(  عباس  ابالفضل  بیمارستان 
بیرجند عنوان کرد: در برخی از بیمارستان 
مخلوط  یا  سنتی  روش  به  ها  زباله  ها، 
بیمارستان  این  در  ولی  شود  می  امحاء 
»قاسمی«  است.  علمی  کاماًل  صورت  به 
بیمارستان  زباله  امحای  سیستم  افزود: 
زباله  امحای  های  سیستم  مجهزترین  از 

در  که  است    کشور   در  بیمارستانی 
بی  از  پس  ها  زباله  انواع  سیستم،  این 
در   ) کردن  استریل  و  خرد   ( سازی  خطر 
ها  زباله  دفن  محل  به  اتوکالو  دستگاه 
کرد  تصریح  وی  شوند.  می  داده  انتقال 
بعد  هم  دارویی  شمیایی-  های  زباله  که 
بتونی  های  بلوک  در  سازی  خطر  بی  از 
زباله  دفن  محل  به  و  شوند  می  تثبیت 

زباله ها دفن می گردند. با سایر  منتقل و 

ساخت  هزینه  تومان  میلیارد  یک 
ساختمان امحای بیمارستان

که  کرد  اظهار  مسئول  کارشناس  این 
زباله  امحای  بخش  تجهیز  و  ساخت  برای 
تومان  میلیارد  یک  حدود  بیمارستان،  این 
اینکه  بیان  با  هزینه شده است. »قاسمی« 

دارد،  وجود  ها  بیمارستان  در  زباله  نوع   4
عادی  های  زباله  آن  انواع  از  یکی  گفت: 
شود،  می  تولید  هم  منازل  در  که  است 
ها  پنبه  مانند  عفونی  های  زباله  دیگری 
در  بیمار  خونی  ترشحات  با  که  چه  هر  و 
تماس بوده، می باشد. وی ادامه داد: زباله 
از  دارویی  شیمیایی-  و  برنده  و  تیز  های 
وی  گفتۀ  به  باشند.  می  آن  موارد  دیگر 

زباله  انواع  این  تمام  بیمارستان  این  در 
شود. می  تفکیک  بخشی  هر  و  مبدأ  در 
اینکه  اشاره  با  محیط  بهداشت  کارشناس 
ها  بیمارستان  در  عادی  های  زباله  حجم 
های  زباله  داد:  ادامه  است،  بیشتر  همه  از 
دارویی  شیمیایی-  و  برنده  و  تیز  عفونی، 
دارند. قرار  دیگر  های  رتبه  در  ترتیب  به 
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مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری: 

مدیران شهری فعاالنه به صنایع دستی به عنوان حوزه مهم  اشتغال بنگرند

انجام مطالعات باز آفرینی شهری در محالت هدف بیرجند

امحای زباله با تجهیزات برتر در بیمارستان حضرت ابالفضل بیرجند

اجرای طرح سامانه جامع انبارهاو مراکز نگهداری کاال در استان
و  هماهنگی  ریزی،  برنامه  کمیسیون  دبیر 
اجرا  از  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  نظارت 
طرح سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری 

کاال در استان خبر داد.
محمد رضا حسنی مقدم در گفت و گو با مهر 
با اشاره به راه اندازی سامانه جامع انبارها و 
مراکز نگهداری کاال، اظهار کرد: این سامانه 
راستای  در  که  است  کشوری  و  ملی  طرح 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه از سال گذشته استارت 

این طرح زده شده است، بیان کرد:  محوریت 
کار این سامانه با سازمان صنعت و معدن بوده 
نظارت و کارهای عملیاتی  و اطالع رسانی، 
آن نیز بر عهده دبیرخانه کمیسیون هماهنگی 
دارد.دبیر  قرار  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان جنوبی با 
بیان اینکه اطالعات مربوط به تمامی انبارهای 
می  ثبت  سامانه  این  در  دولتی  و  خصوصی 
شود، عنوان داشت: بعد از ثبت اطالعات هر 

انبارها از طریق اداره پست یک کد  یکی از 
پستی دریافت خواهند کرد.حسنی مقدم اضافه 
تمامی محموله  این کد  دریافت  از  بعد  کرد: 
را  انبار مقصد  پستی  مبدا کد  در  باری  های 
ارائه خواهند داد تا از این طریق  دستگاه های 
نظارتی بتوانند نظارت بهتری بر جابجایی این 
کاال ها داشته باشند.وی بیان داشت: دستگاه 
های نظارتی از طریق این کد پستی می توانند 
جابجایی کاال را رصد کرده تا این کاال از مسیر 
خود خارج نشود که این امر در مبارزه با قاچاق 

کاال می تواند نقش بسزایی داشته باشد.دبیر 
کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت 
جنوبی  خراسان  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
واحدهای  تولیدی،  واحدهای  تمامی  افزود: 
باغی و زراعی، انبارها و مراکز نگهداری کاال، 
فروشی،  خرده  و  فروشی  عمده  واحدهای 
های صنعتی،  ها، شهرک  اصناف، سردخانه 
مرغداری ها، گلخانه ها، شرکت های حمل 
و نقل ودستگاه های دولتی موظف به ثبت 
اطالعات انبارهای خود در این سامانه هستند.

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  حسینی- 
استان  تولیدکنندگان  کرد:  عنوان  تجارت 
درگردش  سرمایه  تسهیالت  دریافت  برای 
به  مراجعه  با  امروز  از  توانند  می  ثابت  و 
تکمیل  و  نام  ثبت  برای  یاب  بهین  سامانه 
این  بیان  با  شهرکی  کنند.  اقدام  مدارک 
تسهیالت  متقاضی  تولیدی  واحدهای  که 
اینترنتی  آدرس  به  مراجعه  با  تولید  رونق 
تسهیالت  دریافت  برای   behinyab.ir
ثبت نام کنند، افزود:برای استفاده بهینه ازمنابع 
موجود در راستای تأمین نقدینگی مورد نیاز 
بنگاههای تولیدی کوچک و متوسطی که از 

به  اما  بوده  برخوردار  مناسبی  محصول  بازار 
در  سرمایه  نداشتن  و  مالی  تنگناهای  دلیل 
گردش، تولید آنها متوقف شده و یا با ظرفیت 
پایین فعالیت می کنند حمایت خواهند شد. 
پیشرفت  با  تولیدی  های  طرح  همچنین 
فیزیکی باالی ۶۰ درصد که دچار مشکالت 
مالی هستند نیز می توانند از مزایای این طرح 
برخوردار شوند.رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خاطر نشان کرد: ثبت  نام متقاضیان 
از  ابالغی  آیین  نامه  اساس  بر  تسهیالت 
سوی وزارت صنعت، معدن و بانک مرکزی 
انجام می شود. شهرکی با بیان این که این 

ارائه  در  تسهیل  و  تسریع  منظور  به  سامانه 
قابل  شرایط  واجد  متقاضیان  به  تسهیالت 
واحدهای   : داد  ادامه  است  برداری  بهره 
بوده  برداری  بهره  پروانه  دارای  تولیدی که 
و اطالعات واحد خود را در طرح بروزرسانی 
نموده  ثبت  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
می توانند  برای دریافت تسهیالت از طریق 
نمایند. وی  اقدام  بخش سرمایه در گردش 
این  اجرای  با  که  این  به  اشاره  با  ادامه  در 
طرح در سال گذشته به 3۰2 واحد تولیدی  
۱۷2میلیارد  بر  بالغ  وکشاورزی  صنعتی 
همچنین  کرد:  اظهار  شد  پرداخت  تومان 

، در سال 9۵  یاد شده  بر تسهیالت  عالوه 

به   تومان  میلیون  و 2۰۰  ۵۵میلیارد  بر  بالغ 

۱۷۵ واحد تولیدی از محل پرداخت مستقیم 

بانکها به واحد تولیدی استان پرداخت شد.

 ثبت نام متقاضیان تسهیالت رونق تولید از امروز

عکس:اینترنت

عکس:کاری
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امام حسن عسکری )ع( فرمودند:
التَّواُضُع نِعَمٌة الُیحَسُد َعلیها

تواضع و فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند.
)تحف العقول، ص489(

مشاور وزیر خارجه: عملیات تروریستی 
تهران در دیرالزور طراحی شده بود

مشاور وزیر امور خارجه گفت: سپاه پاسداران محل 
موشک  با  را  تهران  تروریستی  عملیات  طراحی 
کرد.حسین  منهدم  سوریه  دیرالزور  در  نقطه زن 
شیخ االسالم با بیان این که حمله موشکی سپاه به 
مواضع تروریست ها برای تنبیه داعش و پاسخ به 
عملیات تروریستی آنها در تهران بود، اظهار کرد: 
تروریست های داعش عملیات مهمی را در تهران 
به  ورود  با  می خواستند  آنها  بودند،  کرده  طراحی 
صحن علنی مجلس نمایندگان مجلس را ترور و 

ملت ایران را عزادار کنند.

ایران، فرانسه و انگلیس نیست و به 
بهترین شکل دشمنش را تنبیه می کند

ذوالنوری عضو کمیسیون  حجت االسالم مجتبی 
گفت:  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
حمله موشکی سپاه به داعش نشان داد که ایران 
نه فرانسه است و نه انگلیس بلکه ایران است و 
می تواند به بهترین وجه دشمنش را تنبیه کند و 
از سویی این اقدام این پیام را برای حامیان داعش 
داشت که ایران اگر احساس کند که باید از خودش 

دفاع کند، قدرت الزم را برای این امر دارد.

تابش: واکنش مقتدرانه سپاه در حمله به 
تروریست های تکفیری، ستودنی است

محمدرضا تابش در پیامی گفت: واکنش مقتدرانه 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  سوی  از  نظام، 
که  تهران  در  داعش  اخیر  تروریستی  حمالت  به 
با موشک های میان برد زمین به زمین از پایگاه 
های موشکی داخل خاک ایران، مقر تروریست ها 
در منطقه دیرالزور سوریه را هدف قرار داد، اقدامی 
ستودنی است که عزم جزم نیروهای مسلح و ملت 
آنچه  و هر  تروریسم  با  مقابله  برای  ایران  شریف 
امنیت ایران عزیز را به خطر بیندازد، نشان می دهد.

این موشک ها به ترامپ مي فهماند
 با یک مشت واداده روبرو نیست

شریعتمداری مدیرمسئول کیهان با اشاره به شلیک 
داعش  تروریست های  حضور  محل  به  موشک 
و  هارت  جواب  موشک ها  این  گفت:  سوریه  در 
او می فهماند  به  و  ترامپ هم هست  هورت های 
در ایران اسالمی با یک مشت واداده روبرو نیست.

یادداشت متفاوت ضرغامی درخصوص 
حمله موشکی سپاه به تروریست ها

اینستاگرامش  در  ضرغامی،  ا...  عزت  سید 
نوشت: تکلیف داعش، با آمریکا و مزدوران ضد 
مهم  حاال  شد.  روشن  یکجا  منطقه  بشر  حقوق 
اسرائیل«  بر  »مرگ  موشک  روی  که  نیست 
نوشته باشند یا اینکه »ای نامه که می روی به 

سویش - از جانب ما ببوس رویش!«.

روایت سردار سلیمانی
 از خیانت صاحب منصبان

سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
اسالمی که در پیشبرد پیروزی های جبهه مقاومت 
علیه تروریست های تکفیری و حامیان شان نقش 
به سزایی دارد در صحبت هایی به بیان حکومت 
و  پرداخت  )ع(  علی  حضرت  امیرالمومنین  داری 
گفت: چرا حضرت علی )ع( با معاویه صلح نکرد؟ 
آیا اگر حضرت علی با معاویه به صلح می پرداخت 
وی  ماند؟  می  همام  امام  آن  حکومت  از  چیزی 
در بخشی دیگر از سخنان خود ضمن هشدار به 
برخی از مسئوالن کشور ، گفت: کسانی که صاحب 
غلط  آدرس  شان  بیانات  در  اگر  هستند،  منصب 
دادند و در جامعه دوصدایی پیرامون دشمن ایجاد 

کردند؛ خیانت کرده اند.

مقام عراقی: حمله موشکی
 ایران با هماهنگی ما بود

عراق  خارجی  روابط  پارلمانی  کمیسیون  رئیس 
که  نظامی  فعالیت  نوع  هر  از  حمایت  ضمن 
هدف آن تضعیف تروریست ها است، گفت: حمله 
موشکی ایران به پایگاه های داعش در سوریه که 
با  از طریق مرزهای هوایی عراق صورت گرفت 
ایران،  میان  هماهنگی  اتاق  اطالع  و  هماهنگی 

عراق، روسیه و سوریه بود.

آخرین سفیر آمریکا در سوریه: 
اشتباه کردیم، بازی تمام شد

سال  شش  دمشق،  در  واشنگتن  سفیر  آخرین 
تعبیر نشده واشنگتن  از رؤیاهای  از بحران  پس 
»اشتباه  که  می کند  تأکید  و  می گوید  سوریه  در 
کردیم«... »هالل ایران در شرق سوریه شکست 
مجبور  آمریکا  که  طور  همان  و  خورد«  نخواهد 
لبنان و عراق خارج شود، مجبور می شود  از  شد 
از سوریه هم خارج شود. »رابرت فورد« آخرین 
سفیر واشنگتن در دمشق تأکید دارد که ُکردهای 
زیرا  کنند؛  اطمینان  آمریکا  به  نباید  سوریه 

واشنگتن آنها را رها می کند.

المانیتور: دشمن ما )ایران(
 به مهمترین دشمن ما حمله کرد

الرا روزن خبرنگار المانیتور گفت: متحدان ما در حال 
جنگ با یکدیگر هستند اما دشمن ما ) ایران( در حال 

حمله به مهمترین دشمن ماست.

توان موشکی ایران برای دفاع کامال قانونی است

وزیر خارجه کشورمان در واکنش به حمله موشکی 
سپاه به داعش در سوریه گفت: توانمندی موشکی 
و  از شهروندان خودمان  حفاظت  در جهت  ایران 
اظهار  ظریف  جواد  محمد  است.  قانونی  کامال 
کرد: توانمندی موشکی ایران در جهت حفاظت از 
شهروندان خودمان و کامال قانونی است و نبرد جهانی برای ریشه کن 

کردن داعش و تروریسم افراط گرا را پیش می برد.

 ایران حق دارد تروریست ها را تعقیب کند

به  ایران  از  موشک  پرتاب  گفت:  مطهری  علی 
عربستان،  برای  را  پیام  این  ها  تروریست  سمت 
در  ما  که  داشت  آمریکا  و  صهیونیستی  رژیم 
 صورت نیاز از توان موشکی خود استفاده می کنیم

بخواهند  ایران  داخل  در  که  نیست  گونه  این  و 
پاسخ  آنها،  استقرار  بلکه ما در محل  فرار کنند،  انجام دهند و  اقداماتی 
خواهیم داد. ایران حق دارد تروریست ها را در هرکجای دنیا تعقیب کند.

محسن هاشمی : حمله موشکی سپاه ستودنی است

سپاه  حمله  درباره  هاشمی  رفسنجانی  محسن 
پاسداران به مقر تروریست های تکفیری در دیرالزور 
سوریه، گفت: این اقدام سپاه را باید اقدامی ستودنی 
دانست. این حرکت هم از نظر افکار عمومی و هم از 
نظر مقابله با دشمن خارجی و تروریست های داعشی 
باید انجام می شد. سپاه به تروریست ها قبوالند که اگر حرکت مذبوحانه ای 

انجام دهند قطعاً پاسخ آن را با شدت بیشتری دریافت می کنند.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
خانواده های  از  جمعی  دیدار  در  اسالمی 
شهدای مدافع حرم و شهدای مرزبان، با تأکید 
بر اینکه شهدا حق حیات بر این کشور دارند 
و همه مردم و مسئوالن باید خود را زیر بار 
منت شهدا و خانواده شهدا بدانند، به سخنان 
خصمانه و تهدیدآمیز اخیر مقامات آمریکایی 
گفتند:  آن،  خواندن  گزافه  با  و  کردند  اشاره 
دولتمردان آمریکایی از ابتدای پیروزی انقالب 

همواره به دنبال تغییر نظام جمهوری اسالمی 
ایران  به ملت  توانست  اما نخواهند  اند  بوده 
سیلی بزنند بلکه این ملت ما است که به آنها 
سیلی خواهد زد. حضرت آیت ا... خامنه ای ، 
صبر و استقامت خانواده شهدا در مصیبت از 
یک  را،  خود  افراد  نزدیک ترین  دادن  دست 
ارزش بسیار واال دانستند و خاطرنشان کردند: 
عوامل اصلی حفظ انقالب اسالمی و قدرت 
آن، مفاهیم و ارزش های عظیمی همچون 

خانواده  استقامت  و  صبر   ، جهاد  »شهادت، 
های شهدا« است و دشمن تالش دارد تا این 
ارزش ها را از جامعه بگیرد و متأسفانه برخی 

نیز در این چارچوب قلم فرسایی می کنند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به بقای نظام 
های  دشمنی  با  مواجهه  وجود  با  اسالمی 
سخت، گفتند: گزافه گویی های رئیس جمهور 
نظام  زیرا  نیست  جدیدی  موضوع  آمریکا 
گوناگونی  های  توطئه  با  ابتدا  از  اسالمی 
ایران  ملت  بدخواهان  اما  است  بوده  مواجه 

هیچ غلطی نتوانسته اند بکنند.
آن  کردند:  تأکید  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
زمانی که نظام اسالمی یک نهال تازه  روییده 
و نحیف بود، نتوانستند به آن آسیبی برسانند، 
یک  به  نظام  این  که  اکنون  به  برسد  چه 
درخت تناور تبدیل شده است. رهبر انقالب 
اسالمی، مقامات جدید کاخ سفید را بی تجربه 
افراد  این  کردند:  تأکید  و  خواندند  تازه کار  و 

بی تجربه، ملت و مسئوالن ایران را نشناخته 
اند و هنگامی که تو دهنی بخورند، آن زمان 

متوجه خواهند شد، حساب و کتاب چیست!
دشمنان،  از  اعم  همه  کردند:  تأکید  ایشان 
برخی  که  دوستانی  و  اخالص  با  دوستان 
جمهوری  بدانند  لرزد،  می  شان  دل  مواقع 
اسالمی مستحکم و با اقتدار کامل ایستاده 
ایران سیلی  به ملت  توانند  نمی  و دشمنان 

بزنند بلکه ملت به آنها سیلی خواهد زد.
اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
در  باشد،  معلوم  در جامعه  باید  ارزش شهدا 
از نقش شهیدان مدافع حرم گفتند:  تجلیل 
باید  امروز  نبودند،  حرم  مدافع  شهیدان  اگر 
با »عناصِر فتنه گر، خبیث و دشمن اهل بیت 
زیرا  می جنگیدیم،  ایران  شهرهای  در  )ع(« 
وارد  عراق  مرزهای  از  داشتند  قصد  آنان 
تار  و  آنها گرفته شد  اما جلوی  ایران شوند 
و مار شدند و اکنون نیز در عراق و سوریه 

به طور کامل در حال ریشه کن شدن هستند. 
کنونی  امنیِت  خامنه ای،  آیت ا...  حضرت 
مدافعان  و  حرم  مدافعان  مرهون  را  کشور 
امنیت  افزودند:  و  دانستند  ایران  مرزهای 
تالش  برکت  به  کشور  شهرهای  و  مرزها 
از  وجود  همه  با  که  است  مرزدارانی  های 
مخدر  مواد  ورود  از  همچنین  و  دفاع  ایران 
به  ها  تالش  این  البته  می کنند،  جلوگیری 
 خوبی دیده نمی شود و مرزداران و شهدای 
شهیداِن  ایشان،  هستند.  مظلوم  مرزی، 
جمله  از  را  اطالعاتی  و  امنیتی  فعالیت های 
دیگر فداکاران در تأمین امنیت و جلوگیری 
مردم  کشته شدن  و  تروریستی  اقدامات  از 
کشور  به  خدمت  گفتند:  و  خواندند  بی گناه 
از  باالتر  بلکه  نان نیست  تأمین آب و  فقط 
آن، تأمین امنیت است و شهیدان و مدافعان 
تأمین  با  کشور،  شهرهای  و  مرزها  و  حرم 
دارند.      کشور  گردن  بر  حیات  حق  امنیت، 

رهبر معظم انقالب: دشمنان نمی توانند به ما سیلی بزنند، ما به آنها سیلی خواهیم زد

دستگیری 145 نفراز اوباش و سارقین در تهران  * عکس : ایرناراهپیمایی روز جهانی قدس در لندن       *عکس: ایرنادیدار خانواده های شهدای مرزبان و مدافع حرم با رهبر معظم انقالب  *عکس: ایرنا

 دوربیــن مداربستـه 
مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و نظارتی

                                   برند  ............   
طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی
30 ماه گارانتی و 10 سال خدمات/ مشاوره و بازدید رایگان 
پایین ترین قیمت / باالترین کیفیت / بهترین خدمات
دفتر مرکزی : بیرجند- بلوار غفاری، خیابان یاس، رو به روی سازمان همیاری شهرداری ها
شماره تماس : 7-32341226    واحد مشاوره : 09197147874    انرژی صنعت ایرانیان

د مدت
ط بلن

با اقسا
 

12 مـاهـه
 

  صاحبان مشاغل 
 صاحبان امالک اجاره ای

 مرکز تخصصی 
اظهارنامه مالیات

بلوار معلم ،حاشیه خیابان فردوسی  
کافی نت دانشجو  اظهارنامه نامه 
سال قبل را همراه داشته باشید.   

32422410- کافی نت دانشجو

جــهتوجــه
تو

کافـی نت 
دانشجـو

دستگاه برگزار کننده مزایده : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند
موضوع مزایده : واگذاری به اجاره کافی شاپ مجتمع سالمت دانشگاه )باغ فتح(

شرایط شرکت در مزایده : کليه اشخاص حقيقی و حقوقی دارای پروانه کسب معتبر
مدت و محل انجام کار : یک سال شمسی- باغ فتح

مدارک الزم جهت خرید اسناد مزایده : 
 الف( واریز مبلغ 150/000 ریال به شماره حساب 2178162198007 بانک ملي )سيبا( و ارائه فيش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

 http://iets.mporg.ir  :ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس
ج(جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره 32395252 تماس حاصل فرمایيد.

 نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه معتبر بانكي به مبلغ 5/500/000  ریال یا چک تضمين شده بانكي یا واریز نقدي وجه
 به حساب شماره 2643856 بانک رفاه شعبه معلم بيرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مزایده(

مهلت خرید اسناد : از تاریخ 96/3/30 لغایت 96/4/4
مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ 96/4/18

محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي -  دبيرخانه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند تحویل و رسيد دریافت گردد.
محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها : سالن معاونت توسعه دانشگاه - 96/4/19 ساعت 9 صبح

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کليه پيشنهادات تابع آیين نامه مالي معامالتي خویش 
مختار مي باشد.

توجه: جهت دریافت پيامک های اجاره واحدهای دانشگاه )بوفه،آژانس،انتشارات،و...( می توانيد عدد26 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایيد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

آگهي مزایده عمومي )یک مرحله اي( واگذاری به اجاره 
کافی شاپ مجتمع سالمت دانشگاه )باغ فتح( شماره )96-16(

فروش سیصد سیخ کباب کوبیده 
همراه با یک عدد کباب پز گازی 

یک در یک تکنو گاز مشهد

09383613642


