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* سیدمحمدامین حسینی

دوره ی  اوایل  و  زندیه  دوره ی  اواخر  در  دره  بند 
 قاجاریه در رشته ی کوه باقران ساخته و بنا شد.بند دره 
فهرست  در   ۴۸۱۶ ی  شماره  با   ۱۳۸۱ سال  در 
آثار ملی ایران ثبت شده است. این بند که در آن 
ها  روان آب  داری  نگه  اصلی اش   روزگار رسالت 
امروزه  بوده  تابستان  فصل  در  آن  از  استفاده  و 
عالوه بر آن کاربرد، مورد استفاده ی گردشگری و 
 تفریحی نیز دارد. در واقع کاربرد اصلی امروزه ی 
بند دره گردشگری و توریستی بوده و باید اقدامات 
چه  هر  استفاده  جهت  در  ای  مدبرانه  و  گسترده 
توریستی  و  گردشگری  کاربرد  راستای  در  بهتر 
که  دره  بند  در  مطرح  و  مهم  مسائل  انجام شود. 
نیازمند توجه مردم و مسئوالن است را می توان 
دره  بند  روشنایی:   -۱ نمود؛  بیان  زیر  موارد  در 
نیست. برخوردار  مطلوبی  روشنایی  از  شب  در 
محیط تاریک بند دره در شب ها، بند را کم رونق 
)  ۲ صفحه  در  سرمقاله  ادامه   (  ... مردمی   است.   کرده 

  قزاقستان در صنعت فروسیلیس طبس سرمایه گذاری می کند صفحه 7

ری
اکب

س: 
عک

فروش گاز مایع 
در مرز ماهیرود

قاسمی- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی از آغاز فروش گاز مایع در بازارچه مرزی ماهیرود خبر داد. 
»علی اصغر اصغری« در گفت و گو با آوا اظهار کرد: پس از اجرای موفق دو طرح »فروش سوخت به مرزنشینان« و »عرضه نفت گاز 
به روش خرده فروشی در بازارچه های مرزی استان« در دولت تدبیر و امید، با توجه به پیگیری های انجام شده ...   )مشروح  در صفحه 7( 

برای اولین بار در استان انجام شد

  آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1396 

حوزه ثبتی شهرستان بیرجند

شرح در صفحات 2 و 3

به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان 

ایرج حدیدی پور
جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 96/5/1
 از ساعت 16 الی 17 در محل حسینیه

 آیت ا... آیتی منعقد می گردد.

خانواده های حدیدی پور و سایر بستگان

جناب آقای اسماعیل محمدی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

  ریاست بانک کشاورزی اسدیه
 صمیمانه تبریک عرض نموده و از زحمات و تالش های جناب آقای یحیی حسین پور 

که موجبات خیر و برکت را برای مردم شریف شهرستان درمیان فراهم نمود، تشکر و قدردانی می نماییم.

بازرگانی اکبری

دوست عزیز و برادر گرامي

جناب آقاي سید مجتبي اصغري
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان 

شادروان حاج سید محمدعلي اصغري
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال براي آن مرحوم غفران الهي و 

براي جناب عالي و خانواده محترم تان صبر جمیل خواهانم.
حسین آبادي

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

شادروان حاج حسن باراني
) بازنشسته آموزش و پرورش(

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن 
مرحوم امروز یکشنبه 96/5/1 ساعت 4 الی 5 بعدازظهر از محل 

غسالخانه بیرجند برگزار می گردد.

خانواده های بارانی و سایر فامیل وابسته

تضمین شرکت در مزایده ریالاعیانعرصه  پالک ثبتی قیمت کارشناسی ریال آدرس ملکشهرستانردیف 
400,000 300*10,000,000سرحدبیرجند1
428353,27284,000,000اصلی261فرعی100,000,000نوغابچیکبیرجند2
400,000 4900*10,000,000سرچاه عماریبیرجند3
4,000,000 91,28*100,000,000محمودآبادبهدانبیرجند4
600,000 262*15,000,000سماءبیرجند5
189242,000,000*50,000,000حسن آباد نودهبیرجند6
400,000 400*10,000,000شهرستانکبیرجند7
400,000 1000*10,000,000قطارگزبیرجند8
400,000 660*10,000,000خونیک زیرگبیرجند9
400,000 500*10,000,000خوشینه علیابیرجند10
400,000 480*10,000,000اشتاخوانبیرجند11
200,000 500*5,000,000دهن رودبیرجند12
200,000 800* 5,000,000میرزگبیرجند13
200,000 375*5,000,000کوچ القاربیرجند14
368282,400,000*60,000,000نویکبیرجند15
200,000 300*5,000,000بزقوچ سفلیبیرجند16
1200284,000,000*100,000,000چهکندروشناوندبیرجند17
200,000 500*5,000,000هج و نجبیرجند18
400,000 875*10,000,000مافنداببیرجند19
400,000 600*10,000,000گلیانبیرجند20
200,000 250*5,000,000افکشتبیرجند21
200,000 460*5,000,000رهنشکبیرجند22
200,000 1650*5,000,000بزقنجبیرجند23
200,000 900*5,000,000مینا خوانبیرجند24
200,000 900*5,000,000تجگبیرجند25
400,000 400*10,000,000پسوجبیرجند26
2,400,000 451*60,000,000بیمادبیرجند27
200,000 800*5,000,000ورقنهبیرجند28
400,000 875*10,000,000شوراببیرجند29
200,000 195*5,000,000گیوشادبیرجند30

اطالعیــه جـذب راننـده پایـه یکـم
بدینوسیله به اطالع کلیه رانندگان محترم پایه یکم به ویژه ساکنان استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان که تمایل به 
رانندگی با کامیون های تریلر را دارند می رساند: شرکت سیمان زابل در نظر دارد جهت تکمیل کادر رانندگی خود تعداد محدودی 

راننده مجرب با شرایط ذیل جذب نماید لذا از متقاضیان محترم تقاضا دارد جهت تکمیل پرونده به آدرس های ذیل مراجعه نمایند.
استان خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری نبش خیام شرکت نمایشگاههای بین المللی 

تلفن تماس: 2-32424061-056 خانم بهادری
زاهدان - بلوار معلم- پالک 30- دفتر شرکت سیمان زابل      تلفن تماس 33430043-054 خانم عباسیان

کیلومتر 65 جاده زاهدان- زابل- 13 کیلومتر به طرف غرب - کارخانه سیمان سیستان
 شماره های تماس: 33261070-054 و 09159404418 آقای احمدیان

چابهار- بلوار امام خمینی)ره( نرسیده به اداره آگاهی - روبروی قنادی جام عسل- مجتمع منصور- دفتر شرکت 
سیمان زابل      تلفن تماس: 09155454520 آقای اربابی

شرایط همکاری :
حداقل پنج سال سابقه حمل و نقل جاده ای با ارائه بارنامه -  احراز شرایط و صالحیت مطابق شرایط اعالم شده در دفاتر ثبت نام

شرکت صنایع سیمان زابل    

جناب آقای مجید جلوه 
درگذشت پدر خانم گرامی تان  شادروان علی عباسیان
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت 

و برای خانواده محترم صبر جمیل مسئلت می نماییم. 

از طرف شرکت زیارتی بیرجند تنعیم

1- منزل فروشی واقع در امیرآباد 
خیابان ولی عصر )عج( 11 ، دارای 
امتیاز آب  برق و گاز با قیمت 

کارشناسی 2- یک واحد در حد 
سفت کاری شده ، دو طبقه واقع 
در حاجی آباد، خیابان مقداد17  

قیمت توافقی یا معاوضه با خودرو     
091۵1641120

آگهی مزایده شماره 96/5 
موضوع: فروش امالک مازاد روستایی مخابرات بیرجند طبق لیست ذیل به باالترین قیمت پیشنهادی برابر شرایط منضم به طرح قرارداد 

شرط تهیه اسناد: واریز مبلغ 200 هزار ریال به حساب سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی در وجه مخابرات خراسان جنوبی 
مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 96/04/31 تا پایان وقت اداری 96/5/10 تحویل اسناد: پایان وقت اداری 96/05/21 و بازگشایی پاکت ها 96/05/22 

تضمین: تضمین شرکت در مزایده معادل 4 درصد قیمت پایه برای هر ملک طی ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز نقدی به حساب سیبا 
شماره 0106034398001 در وجه مخابرات خراسان جنوبی 

محل تهیه اسناد: بیرجند، بلوار پاسداران، میدان جانبازان، مخابرات خراسان جنوبی، اتاق شماره 124
تلفن: 05632445444   فاکس: 05632444004                                                                                                      مخابرات منطقه خراسان جنوبی

قیمت متراژنام محصول

95,000 ریال1 الی 500دیوار پوش سفید ساده 

90,000 ریال500 الی 1000دیوار پوش سفید ساده 

86,000 ریال1000 و باالتر دیوار پوش سفید ساده 

140,000 ریال1 الی 500دیوار پوش روکش دار لمینتی 

130,000 ریال500 و باالتر دیوار پوش روکش دار لمینتی 

130,000 ریال1 الی 500دیوار پوش هات استمپ )چاپی(

120,000 ریال500 و باالتر دیوار پوش هات استمپ )چاپی(

سیمین پالست ایرانیان 
شرکت سیمین پالست ایرانیان اولین و تنها تولید کننده دیوار پوش pvc  درخراسان جنوبی
مفتخر است محصوالت تولیدی خود را در نمایشگاه با تخفیف ویژه به شما عزیزان ارائه نماید.

وعده دیدار: 2 الی 6 مرداد ماه 1396 
نمایشگاه بین المللی بیرجند، سالن B، غرفه 30

تولیدات در حال حاضر شامل دیوار پوش با قالب 8 میل در 3 طرح V  لبه گرد، V لبه تخت 
و 25 سانتی بدون درز می باشد.

آدرس کارخانه:  بیرجند، شهرک صنعتی ، نبش مبتکران 1
آدرس دفتر فروش: بیرجند، ضلع شرقی میدان جانبازان 

تلفن تماس:  05632444823- 5- 05632255571
Telegram Channel:@siminplast    09157200411 -09151824807  :تلفن همراه

لیست قیمت محصوالت ویژه نمایشگاه 
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خبری برای دارندگان دفترچه بیمه سالمت

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اعالم کرد که بیمه شدگان همگانی از ابتدای مرداد خدمات درمانی الزم را صرفا از مراکزدولتی دریافت می کنند. محمد جواد کبیر افزود: از ابتدای 
مرداد ماه امسال بر اساس مصوبه دولت، تمام بیمه شدگان همگانی خدمات خود را اعم از مراقبت های اولیه، پزشکی عمومی، خدمات سرپایی و بستری را صرفا از مراکز دولتی دریافت 

می کنند. در پایگاه های بهداشتی درمانی کشور، مراقبان سالمت خدمات اولیه مراقبتی را انجام می دهند و بعد در صورت لزوم به پزشک عمومی ارجاع می شوند. 

سرمقاله

سالیانه  موثری  اقدام  هیچ  بدون  سرمقاله(  )ادامه 

گردشگران زیادی را به خود جلب می کند و اگر 
به آن رسیدگی کنیم می تواند به یک کانون قوی 
گردشگری شرق کشور تبدیل شود.این مشکالت 
زبان  از  که  است  مشکالتی  از  بخشی  چهارگانه 
این مشکالت حداقل  مردم شنیده می شود.حل 
خواسته ی مردم است.شگفتا بند دره ای که زمانی 
در  امروز  بود  آن  در  کابین  تله  احداث  از  حرف 
داشتن حداقل ملزومات و مقدمات خود گیر کرده 
است.اگر  جهادی برای آبادی و عمران  ان اقدام 
خال  تواند  می  رونق  پر  و  آباد  ی  دره  بند  شود، 
اماکن تفریحی مرکز استان را پر کند و به شهر 
طراوت و نشاط خوبی ببخشد.اماکنی مانند بند دره 
، دیوار یخی ، بند امیر شاه امانت بزرگی هستند 
که از گذشتگان برای ما به یادگار گذاشته شده اند 
و ما نیز باید با استفاده از نیروی انسانی و خالقیت 
فکری مان استعداد این اماکن را شکوفا کنیم و 
نهایت بهره وری را از آن داشته باشیم.مانند آب ؛ 
بند دره و سایر امکان گردشگری استان نیز تشنه 
اند.تشنه ی توجه ی مردم و مسئوالن ، تشنه ی 
تدبیر ، تشنه ی اقدام جهادی.بند دره ،بند پیر و 
خسته اما استوار بیرجند، نیازمند رسیدگی و توجه  
است تا بتواند بیشتر از گذشته از مردم دیار خود و 
مهمانانش پذیرایی کند.به امید روزی که متولیان 
کار رابرای اقدام جهادی و مدبرانه در منطقه ی بند 

دره و سایر اماکن تحسین کنیم.ان شا ا... .

  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به آیدی smaho@ ارسال فرمایید(         

 دالر بانکی بازهم گران شد 

گذاری   قیمت  جریان  در  مرکزی  بانک  تسنیم- 
39 ارز بانکی موجود در معامالت روز شنبه مرکز 
را  یورو  و  دالر  ازجمله  ارز   24 نرخ  ارزی  مبادالت 
افزایش و نرخ 11 ارز دیگر ازجمله پوند انگلیس را 
نسبت به روز چهارشنبه کاهش داد ضمن آنکه 
نرخ 4 ارز نیز ثابت ماند.برهمین اساس، نرخ هر 
دالر آمریکا برای امروز با 11 ریال افزایش نسبت 
به آخرین روز کاری هفته گذشته 32 هزار و 670 
ریال، پوند انگلیس با 93 ریال کاهش  42 هزار 
افزایش 38  ریال  با 402  یورو  و هر  ریال  و 461 
هزار و 86 ریال ارزش گذاری شده و به متقاضیان 

ارزهای رسمی توزیع می شود.

 بند پیر و خسته

* سیدمحمدامین حسینی

)ادامه سرمقاله از صفحه 1(  که شب برای برداشت آب به 

بند می روند مجبور به استفاده از چراغ های ماشین  
برای تامین روشنایی  هستند.حداقل خواسته ی مردم 
روشنایی مطلوب این منطقه در شب است و با نگاهی 
آرمانی تر می توان نورپردازی های رنگی و بازی نور را 
از مسئوالن خواست.با توجه به سیاست های ابالغی 
اصل چهل و چهار قانون اساسی توسط مقام معظم 
به بخش خصوصی  را  امور  این  توان  رهبری می 
واگذار کرد.2- نظافت و زیرساخت های آن : بحث 
نظافت طبیعت تنها مختص بند دره و کوه باقران 
نیست.حل مشکل نبود سطل زباله به اندازه ی کافی 
در محیط اطراف بند می تواند به زیبایی و تمیزی 
هر چه بیشتر بند کمک کند.در این بحث جمعی از 
فرهیختگان و دغدغه مندان استان در قالب تشکیالت 
خودجوش دست بکار شده اند و کارهایی را انجام 
دادند.جا دارد از انجمن رفتگران طبیعت و سفیران 
دانش که در این امر  داوطلبانه و خودجوش تالش 
کرده اند نهایت تشکر و قدر دانی را داشته باشم.باشد 
که مسئوالن استان با حمایت و کمک به این تشکل 
قانونی  رسالت  انجام  همچنین  و  خودجوش  های 
خود، بند دره را به محیطی نمونه از نظر نظافت و 
تمیزی تبدیل کنند.در بحث نظافت باید به غنی سازی 
فرهنگ گردشگران منطقه نیز توجه داشت.3- نبود 
اماکن رفاهی : در منطقه ی گردشگردی بند دره بوفه 
، سوپرمارکت ، نمازخانه و سرویس بهداشتی که از 
مقدمات یک منطقه ی تفریحی و گردشگری است 
وجود ندارد.گردشگران برای اقامه ی نماز و تهیه ی 
مواد خوراکی و سایر ملزومات مورد نیاز مشکل دارند و 
گاهی مجبورند برای یک خرید ساده به شهر برگردند.

از این مقدمات و ملزومات اولیه که بگذریم با توجه 
به زمین های اطراف بند می توان زمین هایی را 
برای والیبال و فوتبال جوانان و گردشگران تهیه و 
آماده کرد.چهارم : نبود نگهبان : هر ساله ما خبر تلخ 
غرق شدن چند گردشگر را که به قصد شنا و تفریح 
وارد بند شدند می شنویم.می توان مانند سواحل دریا 
و همچنین سد های شلوغ دیگر کشور یک نگهبان 
برای هشدار به گردشگران قرار داد تا خبر تلخ کشته 

شدن هموطنانمان را نشنویم.
رونق صنعت گردشگری استان و افزایش گردشگران 
داخلی و خارجی کمک شایانی به اقتصاد استان خواهد 
کرد.امروزه کشور های مختلف از جمله ترکیه و مالزی 
برای جذب یک گردشگر  نهایت تالش خود را می کنند 
و سعی در ساخت اماکن گردشگری دارند یعنی از هیچ 
جاذبه ای یک منطقه ی گردشگری می سازند ولی ما 
به مناطق گردشگری و ظرفیت های موجود رسیدگی 
مقابل( ستون  در  سرمقاله  )ادامه   .  .  . نمی کنیم.بند دره  

 برگ سبز خودرو سند قابل قبول است 

نقوی حسینی در خصوص موضوع ثبت سند  تسنیم- سید حسین 
خودرو و ادامه دار شدن مناقشه پیش آمده میان پلیس و دفاتر اسناد 
باید  و  نمایندگان مجلس وکالی ملت هستند  اظهار داشت:  رسمی, 
به  و  شده  تسهیل  مردم  امور  که  کنند  تنظیم  شکلی  به  را  قوانین 
در حال حاضر  اینکه  به  اشاره  با  برسند. وی  کارهای خود  به  راحتی 
فعالیت های مردم در حوزه خرید, فروش و نقل و انتقال خودرو بدون 
هیچ مشکلی در حال انجام است، عنوان کرد: دفاتر اسناد رسمی در 
آینده  در  معامله  در  اختالف  بروز  مانند  مواردی  به  استدالل های خود 
این موضوعات  واقع  اشاره می کنند که در   ... و  یا مفقودی خودرو  و 
بروز هر کدام  در صورت  البته  نیست؛  قاعده  استثناء  و  است  استثناء 
است. قبول  قابل  ناجا یک سند  برگ سبز  باز هم  نیز  استثنائات  از 

کدام مخدرها و افراد مشمول 
»موادمخدر دولتی« می شوند؟

هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر  گفت: براساس آخرین 
آمارها حدود 60 درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را 
مصرف می کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی »تریاک« اشاره شده 
است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در ماده 41 آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک 
می تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک 
تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز 
صادر خواهد شد. وی در ادامه گفت: در حال حاضر این موارد مشخص 
نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسالمی آئین 

نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.

حج تمتع تحت هیچ شرایطی منتفی نمی شود 

میزان- یک منبع آگاه در بعثه مقام معظم رهبری در خصوص لغو حج تمتع 
سال 96 گفت: اظهارات نماینده مجلس مبنی بر لغو حج تمتع 96 کذب 
است. اظهارات نماینده مجلس شورای اسالمی مبنی بر لغو حج تمتع 96 
کذب است و به عنوان تصمیم نظام، قطعا بدون هیچ مشکلی برگزاری خواهد 
شد و باید به تصمیم نظام احترام گذاشته شود.وی افزود: بر طبق تأکیدات 
نماینده رهبری در امور حج و زیارت، حج امسال بدون هیچ مشکلی برگزار 
می شود و تا کنون تمامی اقدامات از جمله ارسال دارو به عربستان، مسکن 
حجاج و ... انجام شده است و زائران از تاریخ 9 مرداد اعزام خواهند شد. بنابراین  
مصاحبه عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص  
عدم صدور ویزای تیم 10 نفره وزارت خارجه ایران برای استقرار در عربستان  

نمی تواند دلیلی برای منتفی شدن حج  امسال تلقی شود.

پیام مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان خراسان جنوبي
 به مناسبت هفته ملی مهارت  و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای 

مهمي  نقش  اي  حرفه  و  فني  آموزشهاي 
تربیت  طریق  از  انساني  سرمایه  تشکیل  در 
بازار کاردر کشورهاي  نیاز  نیروهاي ماهر مورد 
ایفا مي کنند. این آموزشها در  مختلف جهان 
دار  عهده  تنها  نه  توسعه  حال  در  کشورهاي 
تربیت نیروي کار مورد نیاز بخشهاي مختلف 
خود  سازي  بستر  ازطریق  بلکه  باشند،  مي 
کمک  نیز  بیکاري  مشکل  حل  به  اشتغالي، 
با  ای  حرفه  و  فنی  آموزشهای  نمایند.  مي 
این  عملي  و  نظري  آموزشهاي  نمودن  توام 
نمایند که  فراهم مي  فراگیران  براي  را  امکان 
همسویي بیشتري با نیازهاي بازار کار داشته و 
آنها  براي جذب  بیشتري  امکان  این طریق  از 

در فعالیتهاي اقتصادي- اجتماعي فراهم گردد.
 از سوی دیگر آموزش هاي فني حرفه اي مي 
اقتصاد  اهداف  تحقق  در  بسزایي  نقش  تواند 
به  منجر  آن  به  توجه  و  باشد  داشته  مقاومتي 

به  منجر  که  رویکردي  شد.  خواهد  پیشرفت 
است  مواردي  جمله  از  شود  مي  زایي  اشتغال 
که باید به آن توجه ویژه اي شود تا بتواند نیاز 
از  یکي  راستا  همین  در  کند.  تامین  را  کشور 
از  یکي  عبارتي  به  و  اساسي  نیازهاي  پیش 
نیروي  مقاومتی،  اقتصاد  اصلي  هاي  مؤلفه 
توسعه  چرخه  محرکه  موتور  که  است  انساني 
اقتصادي به شمار مي رود؛ نیروي انساني براي 
تأثیرگذاري بر فرآیند توسعه، نیازمند آموزش در 
سطوح و ابعاد مختلف است و آموزش های فنی 
و حرفه ای موثرترین آموزشها در حوزه توانمند 
سازی نیروی انسانی می باشد. در واقع ضرورت 
آموزش هاي فني و حرفه اي براي دور ساختن 
فقدان مهارت  از رخوت،  جمعیت جوان کشور 
همگاني  فعالیت  لزوم  همچنین  و  دانش  و 
براي مقابله با بیکاري گسترده و نقش این نوع 
از  استفاده  سوي  به  آن  هدایت  در  ها  آموزش 

امکانات وسیع کشور امري واضح و روشن است. 
توانمند سازي نیروي انساني از طریق آموزش 
هاي فني و حرفه اي ضمن همسویي با نیاز 
رشد  و  وري  بهره  ارتقاء  در  تواند  مي  کار  بازار 
پایدار اقتصادي که یکي از اهداف اصلي اقتصاد 
مقاومتي است، نقش بسزایي ایفا نماید. اینک 
در آغازین روزهای هفته ملی مهارت، فرارسیدن  
6 مرداد روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی 

آموزش  مراکز  یکایک روسای  به  را  ای  وحرفه 
کارآموزان،  کارکنان،  مربیان،  ای،  حرفه  و  فنی 
خانواده بزرگ آموزش فنی و حرفه ای و همه 
تالشگران عرصه مهارت آموزی تبریک عرض 
نموده، امید است با فرهنگ سازي درست، زمینه 
توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و به تبع 
آن توسعه منابع انساني فراهم و رشد ، پویایي و 

بالندگي را در جامعه شاهد باشیم.

  آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1396 
حوزه ثبتی شهرستان بیرجند

شماره شناسه: 63635

مذکور  نامه  آیین   59 ماده  و  ثبت  قانون   12 ماده  دستور  به 
از  و  المالک  مجهول  امالک  به  نسبت  که  اشخاصی  اسامی 
قلم  افتاده واقع در بخشهای تابعه حوزه ثبتی  بیرجند تا آخر 
ثبت  تقاضای  و شش  نود  و  و سیصد  یکهزار  ماه سال  خرداد  
برابر تبصره  نوبتی آن  اند و همچنین مواردی که آگهی  نموده 
یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک 
شود: می  آگهی  ذیل  شرح  به  عموم  اطالع  برای  تقاضا   مورد 

بخش 1  بیرجند: 
1- ششدانگ یکباب پستوی مغازه به مساحت 9/71 متر مربع 
پالک 4892-اصلی بخش یک بیرجند واقع در بازار قیصریه موقوفه 
وقف    در  تولیت  به  دعاگو  اکبر  علی  تقاضای  مورد  عبداله  حاج 
2-ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر کوره گچ پزی به مساحت 
2328/20 متر مربع پالک 4893-اصلی بخش یک بیرجند واقع 
در رو به روی قبرستان مورد تقاضای حسن رضا نجات 3- ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر کوره به مساحت 230/51 متر مربع 
پالک 4894-اصلی بخش یک بیرجند واقع در رو به روی قبرستان 

مورد تقاضای حسن رضا نجات 
بخش 2 بیرجند:

1- ششدانگ یک قطعه زمین متصل به منزل مسکونی به مساحت 
11/60 متر مربع پالک 2749 فرعی از یک اصلی بخش 2 بیرجند 
گل  اشرفی  زهرا  تقاضای  مورد  بیرجند  قصبه  مزرعه  در  واقع 
2-ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 472/26 متر مربع پالک 
 41 فرعی از 2-اصلی بخش 2 بیرجند که با پالک 335 فرعی 
از    2-اصلی تشکیل محوطه می دهد واقع در مزرعه عباس آباد 
مورد تقاضای محمد حسن زینت بخش  3-ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 337 متر مربع پالک 66 فرعی از 224-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه خسرک مورد تقاضای عصمت 
و فاطمه و طوبی شهرت همگی افضل پور هرکدام نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ  4-ششدانگ یک قطعه زمین مشجر مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 54/84 متر مربع پالک 543 فرعی از 358-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه مزگ مورد تقاضای علی 
مزگی نژاد 5-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 7954 
متر مربع پالک 2687فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی بجد مورد تقاضای محمد دوستی بجد 6- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 12560 متر مربع پالک 
2688فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی بجد 
زمین  قطعه  یک  رقیمی 7- ششدانگ  غالمرضا  تقاضای  مورد 
مزروعی به مساحت 14403 متر مربع پالک 2689فرعی از 433-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی بجد مورد تقاضای گلعذرا 
دوستی بجد 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به 
از 433-اصلی  پالک 2690فرعی  مترمربع  مساحت 4714/56 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی بجد مورد تقاضای محمد علی 
صادقی مود 9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
 2 بخش  433-اصلی  از  پالک 2691فرعی  مربع  متر   50798
اراضی بجد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان  بیرجند واقع در 
حضرت امام خمینی )ره( 10- ششدانگ یک قطعه زمین قسمتی 
از باغ به مساحت 1773/82 متر مربع پالک 10فرعی از 573-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته قنادان مورد تقاضای طاهره 
ملکی  11- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 273 متر مربع 
پالک 22فرعی از 573-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته 
قنادان  مورد تقاضای طاهره ملکی 12- ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 280/16 متر مربع پالک 28 فرعی از 573-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی کالته قنادان  مورد تقاضای طاهره ملکی 
13- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1048/50 متر مربع 

پالک 90فرعی از 573-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته 
قنادان  مورد تقاضای طاهره ملکی 14- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 1065 متر مربع پالک 35 فرعی از 
628-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته میر عباس  مورد 
تقاضای سید عبدالرحیم موسوی صدر 15- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی و دیمه زار به مساحت 3694/85 متر مربع پالک 
2277 فرعی از 1156-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مود 
مورد تقاضای محمد مودی 16- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار  
به مساحت 3759 متر مربع پالک 375 فرعی از 1212-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی چشمه رچ  مورد تقاضای غالمرضا 
بند سار )محل  آبادی 17- ششدانگ یک قطعه زمین  ابراهیم 
خرمن( به مساحت 430 متر مربع پالک 376 فرعی از 1212-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی چشمه رچ مورد تقاضای 
غالمرضا ابراهیم آبادی 18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 3612 متر مربع پالک 1703 فرعی از 1336-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای الهه دستگردی 
19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3612 متر 
مربع پالک 1703 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی دستگرد  مورد تقاضای الهه دستگردی 20- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 2515/07 متر مربع پالک 1713 
فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  
مورد تقاضای زهرا باغبان شوکت آباد 21- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 2193/74 متر مربع پالک 1714 فرعی 
از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد 
تقاضای رضا دستگردی 22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 2226 متر مربع پالک1715 فرعی از 1336-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای علیرضا دستی 
مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -23 گردی 
2462/32 متر مربع پالک 1716 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای سکینه دستی گردی 
24- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2607/83 متر 
مربع پالک 1717 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی دستگرد  مورد تقاضای کنیز دستگردی 25- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 2211/64 متر مربع پالک 1718 
فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  
مورد تقاضای سکینه دستگردی 26- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 2234/39 متر مربع پالک 1719 فرعی از 
مورد  دستگرد   اراضی  در  واقع  بیرجند  بخش 2  1336-اصلی 
تقاضای رضا دستی گردی 27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 2796/87 متر مربع پالک 1720 فرعی از 1336-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای علی رضا 
دستی گردی 28- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات 
از  فرعی  پالک 1729  مربع  متر  مساحت 590/06  به  فرودگاه 
مورد  دستگرد   اراضی  در  واقع  بیرجند  بخش 2  1336-اصلی 
تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 29- ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه به مساحت 22624/87 
متر مربع پالک 1730 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی 
ایران 30- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه 
به مساحت 759/70 متر مربع پالک 1731 فرعی از 1336-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت 
فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 31- ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر تاسیسات فرودگاه به مساحت 88060/62 متر مربع 
پالک 1732 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
دستگرد  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 
32- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه به 
مساحت 34199/11 متر مربع پالک 1733 فرعی از 1336-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت 
فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 33- ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر تاسیسات فرودگاه به مساحت 149372/98 متر مربع 

پالک 1734 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
دستگرد  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 
34- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه به 
مساحت 616092/56متر مربع پالک 1735 فرعی از 1336-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت 
فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 35- ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر تاسیسات فرودگاه به مساحت 7675/12 متر مربع پالک 
اراضی  در  واقع  بیرجند  بخش 2  از 1336-اصلی  فرعی   1736
دستگرد  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 
36- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه به 
مساحت 99092/83 متر مربع پالک 1737 فرعی از 1336-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد  مورد تقاضای شرکت 
فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 37- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 4935 متر مربع پالک 527 فرعی از 1337-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای 
مهدی کامران نژاد 38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 17200/02 متر مربع پالک 528 فرعی از 1337-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای مهدی 
کامران نژاد 39- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
797/05 متر مربع پالک 529 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای مهدی کامران 
نژاد 40- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5097/40 
متر مربع پالک 530 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
نژاد 41-  کامران  مهدی  تقاضای  مورد  بجدی  اراضی کالته  در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 21306/25 متر 
مربع پالک 531 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی کالته بجدی مورد تقاضای عیسی کامران نژاد 42- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 2324/55 متر مربع 
پالک 532 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
کالته بجدی مورد تقاضای عیسی کامران نژاد 43- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 658/50 متر مربع پالک 533 
فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی 
مورد تقاضای هادی کامران نژاد 44- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 17200 متر مربع پالک 534 فرعی از 1337-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای 
زهرا دهقانی 45- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
49039/43 متر مربع پالک 535 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای محمد علی 
کامران نژاد 46- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
3430/50 متر مربع پالک 536 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای آمنه کالته بجدی 
47- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3432/50 متر 
مربع پالک 537 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی کالته بجدی مورد تقاضای لیال دهقانی 48- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3473/70 متر مربع پالک 
538 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته 
بجدی مورد تقاضای حسن جاللیان پور 49- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 5005/50 متر مربع پالک 539 
فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی 
مورد تقاضای محمد حسین دستگردی 50- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 3430/50 متر مربع پالک 540 فرعی از 
1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد 
زمین  قطعه  یک  پور 51- ششدانگ  جاللیان  علیرضا  تقاضای 
از  فرعی  مربع پالک 541  متر  به مساحت 2225/46  مزروعی 
1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -52 پور  جاللیان  مهدی  تقاضای 
مزروعی دیمه زار به مساحت 1578/50 متر مربع پالک 542 فرعی 
از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد 
تقاضای حجی دستگردی 53- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار به مساحت 2738 متر مربع پالک 543 فرعی از 1337-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای 
حجی دستگردی 54- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 
به مساحت 15604/86 متر مربع پالک 544 فرعی از 1337-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای زهرا 
به  زار  دیمه  مزروعی  زمین  قطعه  یک  دهقانی 55- ششدانگ 
مساحت 21060 متر مربع پالک 545 فرعی از 1337-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای حوا کامران نژاد 
56- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
از 1337-اصلی بخش 2  فرعی  مربع پالک 546  متر   11142
بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای حجی دستگردی 
به  زار   دیمه  مزروعی مشجر  زمین  قطعه  57- ششدانگ یک 
مساحت 4022/75 متر مربع پالک 547 فرعی از 1337-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای ملیحه 
دستگردی 58- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت 5552 متر مربع پالک 214 فرعی از1342-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی مهیاباد مورد تقاضای رضا اسد زاده 59- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 107 متر 
مربع پالک 63 فرعی از 1345-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی محمد باقر مورد تقاضای حوا میابادی 60- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1031/95 متر مربع پالک 
64 فرعی از1345-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی محمد باقر 
مورد تقاضای حوا میابادی 61- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار به مساحت 6257 متر مربع پالک 200 فرعی از 1348-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پسوچ مورد تقاضای سید 
محمد حسینی 62- ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 29/6 
متر مربع پالک 178 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی پیرنج مورد تقاضای حسن نخعی نژاد 63- ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 32/9 متر مربع پالک 179 فرعی از 
1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای 
حسین نخعی نژاد 64- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
به مساحت 857/75 متر مربع که مقدار 128/68 متر مربع در 
حریم رودخانه قرار دارد پالک 180 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای سید حمزه  سرفرازی  
65- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 
2764 متر مربع پالک 181 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند 
تقاضای سید حمزه  و سید احمد  پیرنج مورد  اراضی  واقع در 

سرفرازی هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
66- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 1527/85 متر مربع 
پالک 182 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
پیرنج مورد تقاضای مهدی غریبی 67- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 526 متر مربع پالک 53 فرعی از 1394-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کال سینو مجاور مزرعه 
شکراب مورد تقاضای فاطمه نخعی پور 68- ششدانگ یکباب 
منزل  به مساحت 122 متر مربع پالک 59 فرعی از 1396-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی رحمت اله دهلکوه مورد تقاضای 
محمد حسین فالحی 69- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
تاسیسات فرودگاه به مساحت 7390 متر مربع پالک 173 فرعی 
از 1397-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سیستانک  مورد 
تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 70- ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه به مساحت 83324/01  
متر مربع پالک 174 فرعی از 1397-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی سیستانک  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری 
هوایی ایران 71- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات 
فرودگاه به مساحت 154690/04  متر مربع پالک 175 فرعی از 
1397-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سیستانک  مورد 
تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 72- ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات فرودگاه به مساحت 88000 
متر مربع پالک 176 فرعی از 1397-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی سیستانک  مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری 
هوایی ایران 73- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 

مساحت 37967 متر مربع پالک 381 فرعی از 1832-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی امیرآباد مورد تقاضای زینب امیرآبادی زاده

74- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
از 1832-اصلی بخش 2  فرعی  مربع پالک 382  متر   26034
بیرجند واقع در اراضی امیرآباد مورد تقاضای صغری امیرآبادی زاده
75- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
1309/10 متر مربع پالک 383 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای محمد 
امیرآبادی زاده 76- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به 
مساحت 2144/47  متر مربع پالک 384 فرعی از 1832-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای 
محمد امیرآبادی زاده 77- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار  به مساحت 6479/58 متر مربع پالک 385 فرعی از 
1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سر سینه حاجی آباد 
مورد تقاضای محمد امیرآبادی زاده 78- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار  به مساحت 5588/41 متر مربع پالک 386 
فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سرسینه 
حاجی آباد مورد تقاضای محمد امیرآبادی زاده 79- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 31077/85 متر 
واقع  بیرجند  از 1832-اصلی بخش 2  مربع پالک 387 فرعی 
در اراضی سرسینه حاجی آباد مورد تقاضای علیرضا کدخدا پور 
80- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1032 متر مربع پالک 
2 فرعی از 2178-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته 
بجدی مورد تقاضای غالمحسین ابراهیم آبادی نسبت به 336 
سهم مشاع و رضا نوخنجی نسبت به 336 سهم مشاع و صغری 
نوخنجی نسبت به 168 سهم مشاع و کنیز مزگی نژاد نسبت به 
175 سهم مشاع و محمد علی مزگی نژاد نسبت به 350 سهم 
مشاع و قدرت اله مزگی نژاد نسبت به 70 سهم مشاع و محمد 
حسن مزگی نژاد نسبت به 70 سهم مشاع و جهانگیر مزگی نژاد 
نسبت به 70 سهم مشاع و محمد حسین فوداجی نسبت به 30 
سهم مشاع و حسن فوداجی نسبت به 30 سهم مشاع و فاطمه 
فوداجی نسبت به 15 سهم مشاع و لیال فوداجی نسبت به 15 
سهم مشاع از کل 1680 سهم ششدانگ 81- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1851/50 متر مربع پالک 
2473-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مجاور چشمه موسی  
مورد تقاضای مهدی کامران نژاد 82- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 1226/92 متر مربع پالک 2474-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی جنب پسوچ مورد تقاضای سید 
محمد حسینی 83- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه 
زار به مساحت 4636/5 متر مربع پالک 2475-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در حد شمال باند فرودگاه بیرجند و حد جنوب مزرعه 
دستگرد مورد تقاضای فاطمه کبری نوری مقدم 84- ششدانگ 
یک قطعه زمین دیمه زار  به مساحت 18544 متر مربع پالک 
2476-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت 
آباد مورد تقاضای علیرضا سبزبان 85- ششدانگ یک قطعه زمین 
دیمه زار  به مساحت 6136 متر مربع پالک 2477-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای 
علیرضا سبزبان 86- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار به مساحت 2424/80 متر مربع پالک 2479-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی مجاور چشمه موسی مورد تقاضای فاطمه 
کالته بجدی 87- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت 41838 متر مربع پالک 2480-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در اراضی دشت مرک مورد تقاضای حسینعلی شریف مقدم
88- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 
4902 متر مربع پالک 2481-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی دشت مرک مورد تقاضای حسینعلی شریف مقدم 89- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 12916 
اراضی  واقع در  بیرجند  متر مربع پالک 2482-اصلی بخش 2 
مجاور غربی مزرعه شمس آباد مورد تقاضای طاهره اسد زاده  90- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 2845 

بیرجند   2 بخش  2483-اصلی  پالک  مربع  متر 
واقع در اراضی مجاور چشمه موسی مورد تقاضای 
مریم کالته بجدی 91- ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی دیمه زار  به مساحت 2845 متر مربع پالک 2484-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مجاور چشمه موسی مورد تقاضای 
حوا کامران نژاد 92- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت 2731/30 متر مربع پالک 2485-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی مجاور کالته بجدی مورد تقاضای حجی دستگردی 
93- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 
2910/6 متر مربع پالک 2486-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی مجاور اراضی کالته بجدی مورد تقاضای حجی دستگردی 
94- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار  به مساحت 2648 متر 
مربع پالک 2487-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مجاور 
فوداج مورد تقاضای علی مزگی نژاد 95- ششدانگ یک قطعه زمین 
دیمه زار به مساحت 2623 متر مربع پالک 2488-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی مجاور فوداج مورد تقاضای علی مزگی نژاد 
96- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 
2164/70 متر مربع پالک 2495-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی تگ باغ کهنه  مورد تقاضای حسین غریبی 97-- ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 1839/40 متر مربع پالک 2496-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 98- ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 2227/20 متر مربع پالک 2497-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای ستاد 
یک  ششدانگ   -99 )ره(  خمینی  امام  حضرت  فرمان  اجرایی 
قطعه زمین به مساحت 1386/41 متر مربع پالک 2498-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای ستاد 
)ره( 100- ششدانگ یک  امام خمینی  فرمان حضرت  اجرایی 
قطعه زمین به مساحت 1435/10 متر مربع پالک 2499-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای ستاد 
)ره( 101- ششدانگ یک  امام خمینی  فرمان حضرت  اجرایی 
قطعه زمین به مساحت 1235/50متر مربع پالک 2500-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای ستاد 
)ره( 102- ششدانگ یک  امام خمینی  فرمان حضرت  اجرایی 
قطعه زمین به مساحت 1463/20 متر مربع پالک 2501-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 103- ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 1614/50 متر مربع پالک 2502-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام خمینی )ره( 104- ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 1773متر مربع پالک 2503-اصلی بخش 2 بیرجند 
فرمان  اجرایی  ستاد  تقاضای  مورد  شهر  شمال  اراضی  در  واقع 

حضرت امام خمینی )ره(
بخش 3 بیرجند: 

1- ششدانگ مزرعه و قنات بائره کربالئی محمد پشت حلوائی 
پالک 101-اصلی بخش 3 بیرجند  مورد تقاضای ابوالحسن معینی
2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 866/05 
متر مربع پالک 2762 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 

در اراضی سیوجان  مورد تقاضای سید امیر حسین موسوی نژاد
3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجرمحصور مشتمل بر 
ساختمان و استخر  به مساحت 2040/12 متر مربع پالک 2763 
فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد 
تقاضای بی بی زهرا موسوی نژاد 4- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 866/05 متر مربع پالک 2764 فرعی از 
172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای 
سید حمید موسوی نژاد 5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
از  فرعی  پالک 2765  مربع  مساحت 1253/49متر  به  مشجر 
172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای 

عاطفه سادات موسوی نژاد
)ادامه صفحه 3(
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تولید 4 هزار تن محصول گلخانه ای در خراسان جنوبی
صدا و سیما- 4 هزار تن محصوالت گلخانه ای از آغاز امسال در خراسان جنوبی تولید شد. 170 واحد گلخانه ای در این استان فعال است. معاون بهبود 
تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان ارزش محصوالت تولید شده در گلخانه های استان را 80 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: 87 درصد محصوالت 

تولید شده خیار بوده است.عصمتی پور افزود: خیار، گوجه فرنگی، سبزی، فلفل و گل رز عمده ترین محصوالت گلخانه ای تولید شده در استان است.
برای کسانی که درخصوص کاشت درختان کاج و 
گل های خرزهره اعتراض دارن چند نمونه از خواص 
این درختان رو ذکر می کنم: این گونه ها، عالوه بر 
مقاوم بودن در برابر کم آبی و گرما و سرسبزی بنا 
به خاصیت های دیگه ای که دارن توسط پدران ما 
کاشته شده اند، درختان کاج اشعه های مضر ماورا 
بنفش خورشید تابان کویر رو جذب میکنن و مانع 
جمله  من  اشعه  این  توسط  پوستی  بروز صدمات 
بیماری سرطان پوست میشن و هم چنین هر دو 
گونه کاج و خرزهره برای حشرات جذاب و دوست 
داشتنی هستن و از این طریق به لحاظ بهداشتی به 
دفع حشرات از محل زندگی ما کمک می کنن و ...
915...761
سالم آوا شهرداری نظارتی بر نیروهایش که سطح 
لوله  خونمون  در  ندارد  کنند  می  آسفالت  را  معابر 
ترکیده بود و به علت تعطیلی و نبود خاک نیروهای 
امداد نخاله های آسفالت رو داخل ریختن و قرار شد 
شنبه خاک بیارن و آنها را جمع کنن اما نیروهای 
شهرداری بدون توجه روی همان نخاله ها آسفالت 
ریختن و توجهی نکردن  .لطفا آوا رسیدگی کن تا 

بیت المال حرام نشود
936...557
پلیس ضامن امنیت است اما چرا در خصوص بستن 
چایخانه هایی که در خانه های مسکونی با آزادی کامل 
زن و مرد مختلط هستند پیگیر نیست با وجود اینکه 
مردم شاکی هستند و در تماس با شما زحمتکشان 
شنوند. نمی  است،  مسکونی  خانه  جز   جوابی 
مان  فرهنگی  شهر  و  اسالمی  مملکت  یک  از 
این موارد خیلی بعید است یک نمونه آن خیابان 
جمهوری که امان اهالی را بریده اند و خیلی موارد 
اینچنینی که آزادانه و مختلط فساد ایجاد می کنند 
خواهشا پیگیری کنید وضعیت نا امن شده به امید 

نبودن و برچیدن این مراکز فساد
0915000158
لطفا از پارک بدون صندلی انتهای خیابان وحدت 
که عده زیادی از سالمندان وقتشان را انجا می 
 گذرانند و از کمی امکانات حتی صندلی رنج می برند

گزارشی تهیه کنید ممنون
ارسالی به تلگرام آوا
بیرجند  در  توحید  پارک  درختان  سوزی  آتش 
صحنه ای دردناک و دلخراش بود که در منطقه 
دارد  کیمیا  حکم  درخت  هر  که  بیرجند  کویری 
همه را متاسف کرد و لزوم مراقبت پارکبانان در 
خیس کردن چمن ها و ممنوعیت نشستن در آنها 
را در  قلیان  از پیک نیک و  استفاده  و ممنوعیت 
بزرگ دوچندان میکند. مانند شهرهای  پارک ها 
از  توحید شاهد  پارک  در  است  باری  دومین  این 

دست رفتن درختان چندین ساله هستیم
ارسالی به تلگرام آوا

همین  به  شهرستانی  مرکز  ور-خوسف  پیشه 
نام در خراسان جنوبی  است. جایی در حاشیه 
کویر که با دارا بودن بافت قدیمی، آثار تاریخی 
دیدنی و اوضاع اقلیمی مناسب برای رویش گل 
نرگس به دیار گل های نرگس معروف است. 
و  استان  مشاهیر  از  تعدادی  زادگاه  شهر  این 
آیات عبادی،دکتر غالمحسین  کشور همچون 

ابن  و  ایران  تربیت  و  تعلیم  علم  پدر  شکوهی 
نهم   و عارف شیعه قرن  حسام خوسفی شاعر 
است.شعر  برجسته   هنرمند  و  شاعر  دهها  و 
شیراز  به  را  خوسف  نرگس  گل  و  ،موسیقی 
شبیه کرده است به نحوی که می توان گفت 

خاک خوسف شاعر پرور و هنرمند خیز است.

کهن ترین شهر خراسان جنوبی
پیشینه تاریخی خوسف به پیش از اسالم می رسد 
و یکی از کهن ترین شهرهای خراسان جنوبی 
آثار  با  قدیمی  بافت  . وجود  محسوب می شود 
تاریخی از ویژگی های شاخص این شهر است. 
این بافت به لحاظ موقعیت طبیعی و واقع شدن 
بر روی هسته مقاوم از زمین لرزه در امان مانده 
لذا یکی از سالمترین بافتهای تاریخی در منطقه 
به شمار می رود. بافت قدیم خوسف  تعداد زیادی 
را در خود  تاریخی و فرهنگی  ارزش  با  بناهای 
جای داده است. مساجد، آب انبارها، مدرسه، قلعه، 
خانه های علوی و مالکی و آرامگاه ابن حسام را 
در خود جای داده است قبرستان ابتدایی خوسف 
که متاسفانه امروز بدلیل جاده سازی تقریبا آثار 
دهنده ی  نشان  است  شده  محو  قبرستان  این 

پیشینه  و قدمت تاریخی این شهر می باشد .

چرا خوسف ؟
در منابع تاریخی از خوسف با این عناوین یاد 
و  جوسف، جسف، خسف، خسب،  است:  شده 
معنای زمین گود و خوسف  به  خسف؛ خسف 
به معنای پوشیده بودن )خسفه به معنای زمین 
نام  دهخدا  نامه  لغت  در  اما  می باشد(  ریگزار 
خوسف )خوس اف و یا خودس اف( ریشه در 

زبان گرجی دارد و این منطقه را گرجی ها قبل 
بنیاد  از ظهور اسالم  درمسیر تجارت به هند 
است  نخستین کسی  مستوفی  نهادند. حمدا... 
که در سال 740 هجری در کتاب نزهه القلوب 
را آورده است و درباره آن  نام کنونی خوسف 
است  کوچکی  شهر  خوسف  گوید:  می  چنین 
از رودخانه  توابع دارد و آب آن  و چند موضع 
باشد و دیها را آب از کاریز باشد و در آنجا همه 
نوع انتفاعی حاصل آید و همچنین  به عنوان 

معظمات بالد قهستان یاد شده است.

خوسف مرکز ایاالت
 در دوره هخامنشین 

دوره  در  خوسف  منابع  برخی  براساس 
سیاسی  )مرکز   ، نشین”  “ساتراپ  هخامنشین 
ایاالت ساگاراتی ( بوده است . جایی که  بیشتر 
منزلگاهی  بویژه  مختلف  تجار  استراحت گاه 
برای بازرگانان گرجی در مسیر تجارت به هند 
به خود سیانی ،خوسفیانی  قبایل موسوم  بودو 
و خوسفی در این منطقه ساکن شدند . قبایل 
از  بود  آنان  پیشه  پارچه،  تجارت  که  یاد شده 
منطقه “سوخومی” در شمال غرب گرجستان، 
که آن زمان  بخشی از ایران محسوب می شد، 

به قصد تجارت پارچه به  قصد سفر به کشمیر 
بزرگ  کاروان  این  داشتند.  را  هندوستان 
منطقه سوخومی  ترک  از  پس  گرجی  تجاری 
از  عبور  و  امروزی  در شمال غربی گرجستان 
آذربایجان از مسیر آستارا، رشت وارد سرزمین 
طبرستان شدند؛ و از این طریق پس از گذشت 
روزهای متوالی وارد سرزمین خراسان شده تا 
اینکه به منطقه بیرجند رسیدند؛ و چند صباحی 
خود  تجاری  کاروانسرای  در  معمول  طبق  را 
امروزی  از مرز  استراحت نمودند. هنگام عبور 
آن  در  نهبندان  حوالی  در  افغانستان  و  ایران 
درگرفت  جنگی  آنان  و  راهزنان  بین  منطقه 
تاراج  به  آنها  اموال  از  عمده ای  بخش  و 
برخی  و  شدند  کشته  آنان  از  تعدادی  رفت. 
توسط  قبایل  این  بازماندگان  گریختند.  نیز 
گرجی های خوسف در جنوب بیرجند پناه داده 
با  همزمان  کوتاهی  مدت  از  پس  ولی  شدند 
انعقاد پیمان نامه گلستان سرنوشت این قبایل 
به گونه دیگری رقم خورد و امکان بازگشت به 
این  بازماندگان  نشد.  مهیا  برایشان  گرجستان 
کاروان بناچار در همان منطقه ساکن شدند و 
سعی در رونق مجدد پیشه خود نمودند. افرادی 
از این کاروان مدتها بعد با عبور از ناحیه کرمان 
و چاه بهار به بمبئی مهاجرت نمودند و به کمک 
پارسیان هند شغل خود را تقویت نمودند. تعداد 
کمی از این افراد در خوسف ماندگار شدند که 
بیرجند  وقت  حاکم  شوکت الملک  زمان  در 
و  شدند  حمایت  وی  توسط  محترمانه  بطور 

طبس  حاکم  دعوت  به  آنان  از  بخشی  بعدها 
برای امور بازرگانی به طبس رفتند. )قبائلی که 
بعدها  در آن منطقه به نام خوسفی، خوسفیان، 
آریامنش و طاهریان شهرت یافتند(. مهاجرین 
تا  خورشیدی  هجری   1۲80 سالهای  طی 
کنون به مناطقی از جمله، طبس، کرمان، یزد 

مهاجران  میان  از  کردند.  کوچ  نیز  اصفهان  و 
خوسفی گرجی نژاد که به طبس ،کرمان یزد 
و اصفهان رفتند....گویا تعدادی نیز در یکی از 
ساکن  یزد  بافق  در  هوا  و  آب  خوش  مناطق 
شدند و به یاد خوسف تاریخی خراسان جنوبی 

نام روستای خود را خوسف نامیدند. 

خوسف  بافق ؛ 
روستایی با قدمت 700 سال 

 در همین باره با آقای ابراهیمی دبیر بازنشسته 
یزد  بافق  خوسف  روستای  درباره  فرهنگی 
موقعیت  درباره  ابراهیمی   : کردیم  گو  گفت 
این روستا  جغرافیایی روستای خوسف  گفت: 
در 110 کیلومتری شهرستان بافق  وهمچنین 
بهاباددر  بخش  شرقی  جنوب  کیلومتری   ۲5
گرفته  قرار  دریا  از سطح  متری   1900 ارتفاع 
است، به گفته وی سال گذشته جغرافی دانی 
به  توجه  با  بود  کرده  سفر  روستا  این  به  که 
نوع خاک و سنگها  قدمت این روستا را حدود 
600 تا 700 سال برآورد کرد . وی ادامه داد : 
خوسف روستایی خوش آب هوا و ییالقی است 
.که 1۲0 خانوار جمعیت دارد  خوسف در بین 
دهستان های “سبز دشت “تنها روستایی بوده 
که  دشت  سبز  روستاهای  تمام  خالف  بر  که 
روستا های متمرکز می باشند. موقعیت طبیعی 
آن پای کوهی , با آب و هوای معتدل و خشک 
که دوکوه شرق وغرب آنرا احاطه کرده است. 
نامه  لغت  در  خوسف  کرد:  عنوان  ابراهیمی 

دهخدا جایی بدون آب و علف و برعکس معنی 
آن اینجا دارای آب و هوای مناسبی است .

یکی بودن گویش ها 
بافق  خوسف  مردم  گویش   : کرد  تاکید  وی 
جنوبی  خراسان  خوسف  مردم  گویش  با 

که  :  چوبی  مثال  است  نزدیک  به هم  بسیار 
میگویند  بافق  خوسف  میگذارند  تنور  داخل 
همین  هم  جنوبی  خراسان  مردم  و  اشکور 
توان گفت  برند و می  روبه کار می  اصطالح 
وی  است.  یکی  هم  با  ها  گویش  درصد   98
خاطر نشان کرد: حتی اشعار و الالیی خوانی 
به  است  بیرجند  خوسف  گویش  مثل  هم  ها 

این  بر  منطقه  این  مردم  ابراهیمی  گفته  به 
دارها و  از گله  تعدادی  باورند که در گذشته  
گوسفندچران ها از خوسف خراسان جنوبی به 
ناحیه آمدند و به دلیل خوش آب هوایی  این 
این منطقه ساکن شدند چرا که هوای آن  به 
گونه ای است که اگر چوب را از درخت بکنیم 
به کناری رها کنیم دوباره سبز می شود .وی 
اضافه کرد: شغل مردم این منطقه کشاورزی 
،باغداری , دامداری است روستا آب شیرین و 
بسیار گوارایی دارد.  آب خوسف از یک قنات 
)کاریز( تامین می شود .قنات خوسف در مسیر 
نیز  باغ های متعددی  از داخل خانه ها و  خود 
می گذرد.از نکات جالب در مورد قنات خوسف 
این است که به گفته ی کارشناسان ، آب آن 
از سفره های زیر زمینی که آب این سفره ها از 
دریا تامین می شود و  نشات می گیرد بخاطر 
آبدهی  میزان  که  باشد  می  موضوع  همین 
وهمچنین  سال  فصول  از  یک  هیچ  در  قنات 
باشد  می  زیاد  یا  کم  بارندگی  که  درسالهایی 
آن  تاثیر  همچنین  و  کرد.  نخواهد  تغییری 
باشد. می  اهمیت  حائز  روستا  دهی  در شکل 
این روستا ۲ طایفه  وی خاطر نشان کرد: در 
ای که اول در آنجا ساکن بودند  ابراهیمی و 

رضوی بودند که خانواده های رضوی از نسل 
خانوادگی  نام  دیگر  .و  هستند  )ع(  رضا  امام 
وجود  نیز  عظیمی  و  محمدی  مانند  هایی 
گیاهان  منطقه  این  در   : داد  ادامه  دارد.وی 
 , گون   , کلپوره  جمله  از  صنعتی  و  دارویی 
شاتره ,زرشک , بوماداران , زیره سیاه , آنغوزه 
 ، الملک  کلیل  بنه,   , آویشن   , کوهی  بادام   ,

,  گل  پونه   , بیان  رازیانه, شیرین   ، ترنگبین 
زوفا ، گل ختمی , کاکوتی و خاکشیر ، پوشش 
ادامه  دارد.وی  وجود  دام  چرای  برای  گیاهی 
گندم،جو،زعفران، منطقه  این  محصوالت  داد: 
بادام،زردآلو،آلوچه، هلو،انگور،توت،سیب،گردو،
بافت  کرد:  عنوان  است.وی  آلبالو،گیالس،انار 
مساکن آبادی به صورتهای طولی)محله باال( 
و مجتمع )محله پایین(بوده , و بینابین مصالح 
آجر  گل,   , خشت  عمدتَا  آن  در  رفته  کار  به 
و  دو مسجد  دارای  .خوسف  باشد  آهن می  و 
یک حسینیه ، یک دبستان , اردوگاه تفریحی ، 
خانه عالم ، خانه بهداشت)فعال تعطیل( ، حمام 
بهداشتی)تعطیل( ، تلفن ، برق وآب لوله کشی 
روستای  آموزشی  امکانات  نظر  .از  باشد  می 
خوسف دارای یک مدرسه ابتدایی می باشد که 

از نوع دولتی بوده و مختلط می باشد.

جشنواره شادی ها 
درباره جشنواره مجسمه هایی شنی  ابراهیمی 
هم گفت: در شهریور ماه در جشنواره شادی ها 
هنرمندان و مجسمه سازان از سراسر کشور به 
این منطقه می آیند و مجسمه هایی از شن و 

ماسه درست می کنند.

خوسف ؛ یک نام دو جغرافیا 

 اصل کلمه گویش محلی اصل کلمه گویش محلی

 قلقلک گِل گِلو شنا ِشنو

 مغروره اَخودیش میاد لعنتی اَکبیر

ته تراکتور تََرکتور  گستاخ شّلا

عکس:اینترنت

  آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1396 
حوزه ثبتی شهرستان بیرجند

)ادامه  از صفحه 2( 6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
فرعی   2766 پالک  مربع  متر   1364/06 مساحت  به  محصور 
از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد 
تقاضای سید سعید موسوی نژاد 7- ششدانگ یک قطعه زمین 
بند سار مزروعی به مساحت 8441 متر مربع پالک 2767 فرعی 
از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد 
تقاضای سید عبداله موسوی نژاد 8- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 6510 متر مربع پالک 2770 فرعی 
از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد 
تقاضای سید عبداله موسوی نژاد 9- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 13157/78متر مربع پالک 2771 
فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  
مورد تقاضای محمد حسین رافتی نیا 10- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 13880متر مربع پالک 2772 فرعی 
از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد 
تقاضای محمد حسین رافتی نیا 11- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی بند سار به مساحت 10527/50 متر مربع پالک 2773 
فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد 
تقاضای جعفر ماژانی 12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 4545 متر مربع پالک 2774 فرعی از 172-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای گلثوم شمس 
آبادی 13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
5006 متر مربع پالک 2775 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای فاطمه شمس آبادی 14- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان  
به مساحت 5145 متر مربع پالک 2776 فرعی از 172-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای سکینه 
شمس آبادی 15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 

7114/22 متر مربع پالک 824 فرعی از 223-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی محمد آباد تقاب  مورد تقاضای فاطمه 
خدادادی 16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 281 
متر مربع پالک 476 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی کالته ملک مورد تقاضای علی اکبر پهلوان 17- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3768/67 متر مربع پالک 
477 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته 
ملک  مورد تقاضای علی اکبر پهلوان 18- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 4791/45 متر مربع پالک 478 فرعی 
از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد 
تقاضای هاشم غنیمی 19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 1884/40 متر مربع پالک 169 فرعی از 938-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه حسن پور مورد تقاضای مهدی 
نخعی نژاد 20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار به 
مساحت 22825متر مربع پالک 54 فرعی از 1019-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در اراضی مجاورت سیوجان مورد تقاضای محمد 
حسن شریفی 21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند سار 
مشتمل بر دو باب اطاق به مساحت 38714 متر مربع پالک 55 
فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی مجاورت 

سیوجان مورد تقاضای محمد حسن شریفی
بخش 4 بیرجند: 

متر   5872/10 مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -1
واقع  بیرجند   4 بخش  786-اصلی  از  فرعی   10 پالک  مربع 
رضا حجت  محمد  تقاضای  مورد  آباد شکری  اسالم  اراضی  در 
متر   5552/5 مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -2 نیا 
مربع پالک 11 فرعی از 786-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در 
نیا  رضا حجت  محمد  تقاضای  مورد  آباد شکری  اسالم  اراضی 
متر   24337/35 مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -3
در  واقع  بیرجند  بخش 4  از 786-اصلی  پالک 12فرعی  مربع 
نیا رضا حجت  محمد  تقاضای  مورد  آباد شکری  اسالم   اراضی 

بخش 7 بیرجند:

بر  مشتمل  مشجر  و  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -1
از  فرعی  پالک 121  مربع  متر  مساحت 5684  به  ساختمان  
2-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در اراضی محمد آباد درمیان مورد 
تقاضای مصطفی نجفی درمیان 2- ششدانگ قسمتی از یکباب 
ساختمان خانه بهداشت به مساحت 11 متر مربع پالک 96 فرعی 
از 56-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در اراضی جاجنگ مورد تقاضای 
و  بهداشت  وزارت  نمایندگی  به  ایران  اسالمی  دولت جمهوری 
درمان و آموزش پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی 
و در مانی بیرجند 3-ششدانگ یکباب ساختمان خانه بهداشت به 
مساحت 293/40 متر مربع پالک یک فرعی از 96-اصلی بخش 
7 بیرجند واقع در اراضی خونیک چهارتنگ مورد تقاضای دولت 
جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت و درمان و 
آموزش پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و در مانی 
بیرجند 4-ششدانگ یکباب ساختمان خانه بهداشت به مساحت 
بخش 7  از 283-اصلی  فرعی  پالک 568  مربع  متر   456/30
بیرجند واقع در اراضی رزه درمیان  مورد تقاضای دولت جمهوری 
نمایندگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش  به  ایران  اسالمی 
پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و در مانی بیرجند 
5-ششدانگ یکباب ساختمان خانه بهداشت به مساحت 259/90 
متر مربع پالک 134 فرعی از 414-اصلی بخش 7 بیرجند واقع 
در اراضی زیدان مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به 
و آموزش پزشکی-دانشگاه  بهداشت و درمان  نمایندگی وزارت 
علوم پزشکی خدمات بهداشتی و در مانی بیرجند 6-ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 13662 متر مربع پالک 17 
فرعی از 640-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در اراضی دشت خاران 
مورد تقاضای محمد علی سعادتی 7- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 16576 متر مربع پالک 66 فرعی از 640-

اصلی بخش 7 بیرجند واقع در اراضی دشت خاران مورد تقاضای 
محمد علی سعادتی 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 92034 متر مربع پالک 67 فرعی از 640-اصلی بخش 
7 بیرجند واقع در اراضی دشت خاران مورد تقاضای محمد علی 

سعادتی 9- ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر تاسیسات 
پرواربندی به مساحت 2000 متر مربع پالک 770-اصلی بخش 7 
بیرجند واقع در اراضی نوغاب هندواالن مورد تقاضای مهدی بوالی

بخش 8 بیرجند:
1-ششدانگ یکباب ساختمان خانه بهداشت به مساحت 455/90 
متر مربع پالک 275 فرعی از 41-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در 
اراضی خسروآباد مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به 
نمایندگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی-دانشگاه علوم 
پزشکی خدمات بهداشتی و در مانی بیرجند 2- ششدانگ یکباب 
ساختمان خانه بهداشت به مساحت 247 متر مربع پالک 594 
فرعی از 209-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی زارگز مورد 
تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی 
و در مانی بیرجند 3- ششدانگ یک قطعه محوطه به مساحت 
891/42 متر مربع پالک 52 فرعی از 297-اصلی بخش 8 بیرجند 
واقع در اراضی ججگ مورد تقاضای لیال فرجامی 4- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3655 متر مربع پالک 
584-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی بورنگ  مورد تقاضای 

اسماعیل اسماعیلی
بخش 9 بیرجند:

1- ششدانگ یکباب محوطه محصور  به مساحت 10481/80 متر 
مربع پالک 720 فرعی از 51-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در اراضی 
مهموئی مورد تقاضای علی میرزایی 2- ششدانگ یکباب ساختمان 
مرکز اورژانس به مساحت 337/22 متر مربع پالک 2515 فرعی 
از 349-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در اراضی شاخن مورد تقاضای 
دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی)دانشگاه علوم پزشکی بیرجند( 3- ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 315 متر مربع پالک 90 فرعی از 
576-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در اراضی منند مورد تقاضای 
دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی)دانشگاه علوم پزشکی بیرجند( 4- ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 2667/44 متر مربع پالک 
253 فرعی از 580-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در اراضی مناوند  
مورد تقاضای محمد پردل 5- ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به 
مساحت 5627/6 متر مربع پالک 1345 فرعی از 593-اصلی بخش 
 9 بیرجند واقع در اراضی خوان مورد تقاضای سید رضا میرزائی

بخش 13 بیرجند :
1- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر ساختمان خانه بهداشت 
به مساحت 120/75 متر مربع پالک 171فرعی از 210-اصلی 
دولت  تقاضای  مورد  ساقی  اراضی  در  واقع  بیرجند  بخش 13 
بهداشت درمان و  نمایندگی وزارت  به  ایران  جمهوری اسالمی 
آموزش پزشکی)دانشگاه علوم پزشکی بیرجند( 2- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 4734 متر مربع پالک 
566-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی ساقی و غیوگ مورد 
تقاضای محمد قبول 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار مشجر به مساحت 1481/85 متر مربع پالک 567-اصلی بخش 
13 بیرجند واقع در اراضی آرویز مورد تقاضای مهدی خراسانی 4- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 3680/50 
متر مربع پالک 568-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی آرویز 
زمین  قطعه  مهدی خراسانی 5- ششدانگ یک  تقاضای  مورد 
مزروعی دیمه زار مشجر به مساحت 2084/03 متر مربع پالک 
569-اصلی بخش 13 بیرجند  واقع در اراضی کالته تاج ملک مورد 

تقاضای قهرمان یوسف پور
آگهی اصالحی:

1- ششدانگ یک قطعه باغ منزل به مساحت 279 متر مربع 
پالک 143 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 
پیرنج مورد تقاضای حسین نخعی نژاد که در آگهی قبلی نوع 
ملک اشتباها یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان آگهی شده 
بود 2- ششدانگ یک قطعه باغ منزل به مساحت 324 متر مربع 
پالک 144 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 
پیرنج مورد تقاضای حسن نخعی نژاد که در آگهی قبلی نوع ملک 
اشتباها یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان آگهی شده 

به مساحت  دامداری  باب  یک  بود 3- ششدانگ 
793/50  متر مربع پالک یک فرعی از 1485-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه خوشینه مورد 

تقاضای عبدالرحمن خسروی که در آگهی قبلی اشتباها بخش 
3 بیرجند آگهی شده بود 4- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
به مساحت 384/77 متر مربع پالک 2 فرعی از 1485-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه خوشینه مورد تقاضای محمد رضا 
خسروی که در آگهی قبلی اشتباها بخش 3 بیرجند آگهی شده 
بود 5- ششدانگ یک باب محوطه مسکونی مشتمل بر ساختمان 
به مساحت 1665/24متر مربع پالک 3 فرعی از 1485-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه خوشینه مورد تقاضای محمد رضا 
خسروی که در آگهی قبلی اشتباها بخش 3 بیرجند آگهی شده 
بود. لذا به دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک 
آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت 
و دیگری اقاله دعوی شده و در جریان است میبایستی اعتراض و یا 
گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این 
اگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی 
در مدت سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند   تسلیم 
و رسید دریافت نموده و برابر مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اداره تسلیم نمایند در غیر 
اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره 
ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه می دهد. ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع 
تحدید حدود و در صورت مجلس تحدید منظور می گردد و ازتاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/5/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/6/1
  رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بیرجند

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور/  اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی/ اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان
آگهی نوبتی  سه ماهه اول سال 1396 حوزه ثبتی نهبندان

          به دستور ماده 12 قانون ثبت  و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور  اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در 
بخش 5 حوزه ثبتی نهبندان  در سه  ماهه   ) فروردین - اردیبهشت - خرداد ( سال یکهزار و سیصد و نود و شش هجری 
شمسی تقاضای ثبت نموده اند  با نوع ملک مورد تقاضا  برای اطالع عموم  به شرح ذیل آگهی می گردد : قطعه مفروزه مزرعه 

سوقات پالك 4 - اصلی  1089 فرعی  آقای حسین سبزه بین ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6462 مترمربع  قطعات 
مفروزه مزرعه خالق آباد پالك 5- اصلی 63 فرعی  آقای علی غازی پنج سهم مشاع از هفت سهم مشاع ششدانگ  یک قطعه زمین 
مزروعی )که بخشی از آن زیر کشت درخت پسته می باشد(به مساحت 47780 متر مربع 476 فرعی خانم شرف تقوی ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی و مشجر  به مساحت 26600 متر مربع  مستثنیات  مرتع شوسف پالك یک فرعی از 738-اصلی  1198-اصلی  
آقای رحمت اله حسین پور  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 34779/70 متر مربع   مستثنیات مرتع گرماب خوانشرف 
پالك 767-اصلی  1203- اصلی  خانم سکینه پروین ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 87500 متر مربع مستثنیات 
مرتع  خونیک باال پالك 772-اصلی  1204-اصلی آقای محمد علی درخش ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار  به مساحت 4982 
متر مربع 1205-اصلی آقای محمد علی درخش ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 14015 متر مربع  مستثنیات مرتع  
خوانشرف و کالته مالحسن پالك 783-اصلی  891-اصلی  آقای محمد قاسمی زاده  ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 
37782 متر مربع مستثنیات  مرتع گوند پالك 786- اصلی  1188-اصلی آقای غالمرضا حق دوست ششدانگ  یک قطعه زمین بند 
سار  به مساحت 6438/2 متر مربع  مستثنیات  مرتع  آرویز پالك 787-اصلی 1176-اصلی آقای غالم محمدی ششدانگ  یک قطعه 
زمین مشتمل بر  تاسیسات مرغداری به مساحت 10998 متر مربع   آگهی اصالحی:  مستثنیات مرتع شوسف  پالك 21 فرعی از 
738- اصلی پالک یک فرعی از 1060-اصلی آقای محمد محمدی ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 27177 متر مربع 
که در آگهی قبلی  اشتباهاً یک فرعی از 1061-اصلی قید گردیده بود. لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت  هر کس نسبت به امالک 
آگهی شده در باال معترض می باشد  و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری  اقامه دعوی شده  و در جریان است می بایست اعتراض و یا 
گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ  انتشار نوبت اول این آگهی  ظرف مدت نود روز و مستند به تبصره یک ماده 25 اصالحی 
قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم  و رسید دریافت نموده  و در اجرای 
تبصره دو ماده واحده  قانون تعیین تکلیف پرونده های  معترض ثبتی  و ماده 86 قانون ثبت  معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض  
به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را  به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ  و به این اداره 
تسلیم نمایند  در غیر این صورت پس از تشریفات قانونی اسناد مالکیت بنام متقاضیان صادر خواهد شد ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید 

حدود  و در صورت مجلس تحدیدی  منظور می گردد و از تاریخ  تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/05/01         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/05/31
 حسین براتي-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان

آگهی دعوت وقت افراز 
نظر به اینکه آقای محمد رضا درانی پور احدی از مالکین مشاعی پالک 227- اصلی بخش 2 بیرجند به موجب دادنامه شماره 
9509975610100284 مورخ 95/3/31 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بیرجند تقاضای افراز حصه مشاعی 
خویش را از پالک 227- اصلی بخش 2 بیرجند از این اداره نموده است لذا به کلیه مالکین مشاعی پالک مرقوم اخطار می 

گردد که عملیات افرازی در تاریخ 96/5/10 ساعت 10 صبح با حضور نماینده و نقشه بردار این اداره به عمل خواهد آمد و عدم حضور مانع 
از انجام عملیات افراز نخواهد شد. ضمنا متعاقبا نقشه و صورت مجلس افرازی به اطالع مالکین مشاعی خواهد رسید. 

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بیرجند  

اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی
 پرورش دهندگان مرغ گوشتی شهرستان بیرجند 

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط انجمن صنفی کارفرمایی با عنوان 
فوق در شرف تاسیس می باشد کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مزبور در صورت 
تمایل به عضویت از تاریخ انتشار این اطالعیه )96/5/1( می توانند ظرف 10 روز 
درخواست کتبی خود را به آدرس بیرجند - خیابان جمهوری اسالمی - مقابل هتل 

مقدم - شرکت تعاونی مرغداران عدالت ارسال نمایند. 
هیئت موسس 

پخش مستقیم پارتیشن متحرک برای جداسازی
 کاربرد آرایشگاه و منزل ، محل کار و پخش میز ناهار خوری
 تمام چوب - درب ضد سرقت - ضد آب و درب های اتاقی

 آماده تحویل با نازل ترین قیمت
 آدرس سجادشهر بلوار غدیر مالک اشتر 13 فروشگاه کوثر

تلفن:  32422082- 09151600285

 آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960076 اجرایی آقای فرید فروزانفر محکوم به پرداخت مبلغ 100000000 ریال در حق آقای 

علی میرزائی و مبلغ 10000000ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه اموال شامل 1 - دستگاه مش 
باف اتوماتیک با گیربکس 5/5 کیلو وات ) الکترو موتور باز شده و به صورت جداگانه نگهداری می شود( ، دارای تابلوی برق، سه دستگاه 
ترانس و سایر تجهیزات نصب شده روی دستگاه ، با ابعاد 1/5*2*2 متر، دارای دستگاه گیوتین جداگانه به ابعاد 0/5 *1*2 متر و فاقد 
پالک مشخصات جمعا به مبلغ 320000000 ریال 2 -  دستگاه شاخه کن میلگرد با موتور 2/2 کیلو وات )الکترو موتور باز شده و به صورت 
مجزا نگهداری می شود( دارای تابلوی برق و سایر تجهیزات مرتبط ، ابعاد کلی دستگاه 6/ 0* 1/2 *2 متر ، فاقد پالک مشخصات جمعا 
به مبلغ 85000000 ریال 3 - دستگاه پانل ساز دستی با تجهیزات مربوطه )2 عدد ترانس و 2 عدد جک پتیوماتیک باز شده و به صورت 
مجزا نگهداری می شود( ابعاد کلی دستگاه 1*2/2*3 متر ، فاقد پالک مشخصات جمعا به مبلغ 900000000 ریال توقیف و جمعا به 
مبلغ 495000000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 96/5/14 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای 
احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد 
لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی 

مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهد می باشد. 
منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند  

درب اتوماتیک سید مجری انواع )درب های اتوماتیک ، جک  پارکینگی  
کرکره ، سکوریت اتومات( 09303107002 - 09155614880

نت
نتر

س: ای
عک
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خودروهای دیزلی پاک ترند یا بنزینی؟

ایسنا- نتایج مطالعه جدیدی اعالم می کند، به طور کلی خودروهای دیزلی مدرن آلودگی کمتری نسبت به اتومبیل های بنزینی دارند. از آنجایی که دیزل بسیار پاک تر از قبل شده است، 
تنظیم کننده های محیط زیستی باید به طور گسترده ای تمرکز خود را از خودروهای بنزینی آلوده و دیگر منابع آلودگی هوا تغییر دهند. »هایز« شیمیدان آمریکایی در دانشگاه “مونترال” 
می گوید: دیزل در بین مردم محبوبیتی ندارد، زیرا شما می توانید آلودگی آن را مشاهده کنید، اما واقعیت این است که آلودگی نامرئی که از بنزین اتومبیل می آید بسیار آلوده تر از دیزل است. یکشنبه *1 مرداد 1396 * شماره 3838

گفتگوی اختصاصی با حمیده رضایی؛ هنرمند تأتر استان:

علم بهتر است یا ثروت اما عشق بهتر است یا مادر
عادت به کتابخوانی و بسته سازی فرهنگی مستلزم یک برنامه ریزی صحیح

از  یکي  قصه  و  شعر  به  پرداختن  کاری-  نسرین 
گونه هاي ادبیات است که امروزه مخاطب فراواني بین 
نسل جوان پیدا کرده است. چنانچه از عنوان “علم بهتر 
است یا ثروت اما عشق بهتر است یا مادر” برمي آید، 
نویسنده درآن به مسائل اجتماعي مي پردازد و مي کوشد 
تا از دریچه داستان، این موضوع ها را بازگو کند. حمیده 
فضایي  تا  است  کوشیده  خود  داستاني  اثر  در  رضائی 
ملموس را در اختیار خواننده قرار دهد و دراین عرصه، 
تا حد قابل قبولي هم موفق بوده است. این کتاب که 
انتشارات رزقی آن را منتشر کرده، بهانه گفت و گوي 

ما با این نویسنده است:

هنر یعنی سازگاری انسان با طبیعت

می گوید: حمیده رضائی متولد 15 فروردین 1348 در 
بیرجند هستم. در مورد کتابش عنوان می کند: عالقمند 
به رمان و نویسندگی بودم. گهگداری می نوشتم. این 

کتاب یک رمان اجتماعی و عاطفی است. 
اینکه کتاب در 1000 نسخه و به قیمت  با بیان  وی 
هزینه  شاید  افزاید:  می  است  شده  چاپ  تومان   1500
لحظاتی که  در  است که  اثری  ولی  نیاید  در  کتاب هم 
وی  نوشتم.  را  آن  و  گرفتم  بدست  قلم  داشتم  دوست 
بدون  را   هنر  بتوان   شاید  گوید:  می  هنر  تعریف  در 
سازگاری  به  خاصی  زمینه  یا  و  دیدگاه  گرفتن  نظر  در 
انسان با طبیعت ربط داد. اما  هنر از دیدگاه هر انسانی 
آنچه  اما  باشد  داشته  را  معانی خاص خودش  تواند  می 
خلق  ومهارت  توان  شد  می  استنباط  هنر  از  بیشتر  که 
زیبایی هاست، نگاه به طبیعت نشان از دست هنرمندی 
و  را تحسین  آفرید هنرش  را  انسان  وقتی  تواناست که 
می  عنوان  همشهری  نویسنده  خواند.  مخلوقات  اشرف 
با ثبت تخیالت و تصورات  کند: زمانی که حس کردم 
ذهن آشفته ام برروی کاغذ آرام می شوم، وقتی با ورز 
خمیری   ، دهنم  برهم  و  درهم  وجمالت  کلمات  دادن 
درست شد که با هر قالبی می شد به آن  شکل و رنگ و 

روح بخشید و داستانک یا داستانی خلق کرد لذت بردم.

هنر را با کار عروسکی خرگوش مبارز 
شروع کردم 

با زنده ترین شکلش یعنی  اینکه هنر را  با بیان  وی 
تأتر در سال 60 با یک کار عروسکی به نام “خرگوش 
مبارز”، شروع کردم  می افزاید:  این همکاری  با یک 
گروه کامال متخصص و اهل فن اولین آشنایی با دنیای 

زیبای تأتر بود که تا سال 67 ادامه داشت. 
برای  را  نمایشی  متن  اولین  کند:  می  یادآوری  وی 
مسابقات دهه فجر مدارس شهر نوشتم که مورد توجه 
قرار  عبداللهی  حسین  محمد  استاد  مرحوم  یاد  زنده 
گرفت و انگیزه و شور و شعف نوشتن را با حضور گرم 
برای  تشویق  و  مدرسه  در  ساعته  یک  دیدار  یک  و 
برای خوب  این سر فصلی  نوشتن، صد چندان کرد و 
که  گرامی  یادش  بود،  برایم  شنیدن  خوب  و  دیدن 
اینگونه برای قلم و نوشتن ارزش قائل بود. روحش شاد.

سال 84 با  صدا و سیما در زمینه نویسندگی 
و بازیگری همکاری را شروع کردم

وی با اشاره به اینکه از سال84 هم با سازمان و صدا و 
سیما در زمینه ی نویسندگی و بازیگری همکاری داشته 
و دارم ادامه می دهد:  در سال 93 کار با تأتر معلوالن را 
آغاز کردم و با مرکز توانبخشی کوثر در دومین و سومین 
جشنواره های منطقه ای تأتر معلوالن رتبه های خوبی 
کسب کردی وی در مورد کتابش می گوید: کتاب رمان 
“علم بهتر است تا ثروت اما عشق بهتر است یا مادر؟” 
را هر چند با اصالح  هایی که خورد دل بچاپش نداشتم 
اما با اصرار دوستان و همکاران  چاپ شد. وی در باره 
فعالیتهای هنری اش عنوان می کند: در سومین جشنواره 
نمایشنامه  غدیر”  تا  “قربان  هنری  فرهنگی  ای  منطقه 
هنری  فرهنگی  ملی  جشنواره  چهارمین  در  و  نویسی 
قربان تا غدیر کسب رتبه سوم در بخش داستان کوتاه،  
در دومین جشنواره منطقه ای تاتر معلوالن کویر تقدیر 
طراحی لباس در نمایش “شازده کوچولو” به نویسندگی 

خودم را داشته ام. وی اشاره می کند:  با تشکر ازآقای 
میثم صدرا مشاور فرهنگی گروهم الزم می دانم از اساتید 
ارجمندم جناب آقای محسن حسین زاده که همراهی و 
وآینده  امیدواری  بزرگوار موجب دلگرمی و  این  همدلی 
است  استان  تأتر  هنر  اهالی  همه  برای  روشن  داری 
تشکر کنم. حمیده رضایی در اهمیت کتاب و کتابخوانی  
بار لفظ کتاب، کتب و  می گوید:  همین بس که 263 
مکتوبات درقرآن آمده و  با توجه به تاکید همه ی بزرگان 
به کتاب و کتابخوانی قطعا رسیدن به این هدف، عادت 
به کتابخوانی و بسته سازی فرهنگی مستلزم یک برنامه 
تامین  و  کردن  مردمی  از  اعم  منطقی  و  ریزی صحیح 
منابع و ایجاد انگیزه و احساس نیاز و ایجاد رفتاری به نام 

مطالعه میان مخاطبان جامعه است

خشت اول گر نهد معمار کج
 تا ثریا می رود دیوار کج

این خانم نویسنده همشهری ادامه می دهد: حمایت 
از نویسندگان و اهل قلم و تقویت وتعالی مبانی فکری 
و  عزم  اما  و  نیست  آن  برای   مجالی  که  اعتقادی  و 
معضل  این  برای حل  جامعه  فرهنگی  مسئوالن  همت 
و البته دور از انصاف که همه ی تفصیر ها رو از گردن 
نوبه ی  و  به سهم  برداریم چرا که هر کسی  خودمان 
خود خودش در ترویج فرهنگ کتابخوانی موثره و قطعا 
ما پدر ومادر ها می تونیم از خود و خانواده ی خودمان 
آشنا  با کتاب و کتابخوانی  را  شروع کنیم و فرزندامان 
کنیم چرا که بقول شاعر خشت اول گر نهد معمار کج 

تا ثریا می رود دیوار کج.
که  است  این  نویسنده  هر  افتخار  گوید:   می 
ابزاری در دستش است که خداوند آن را عزیزشمرده 
و آنقدر مقدس است که خداوند بزرگ به آن سوگند 
یاد کرده، ن و القلم ... . و در اهمیت خط هم همین 
به دوران  پیدایش خط  با  بس که دوران زندگی بشر 

شود. می  تقسیم  تاریخ  ماقبل  و  تاریخی 

شبکه اجتماعی تلگرام 

انتقال سرور به ایران را پذیرفت 

فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون  ایتنا- 
تلگرام  سرور  انتقال  خصوص  در  اطالعات 
ایران  به  سرور  انتقال  تلگرام  گفت:  ایران  به 
فضای  عالی  شورای  مصوبه  با  و  پذیرفته  را 
می خواهند  که  بین المللی  شبکه های  مجازی، 
ایران  به  را  سرورشان  باید  کنند،  کار  ایران  در 
بیاورند و برای این کار به آنها مهلت می دهیم. 
و  ارتباطات  وزیر  معاون  جهانگرد  نصرا... 
فناوری اطالعات در نشست خبری در نمایشگاه 
الکامپ بیست و سوم گفت: طبق مصوبه شورای 
عالی فضای مجازی، شرکت های بین المللی که 
می خواهند در ایران کار کنند، باید سرورشان به 
داخل ایران بیاید که برای این کار، به آنها زمان 
و مهلت می دهیم و به دلیل همین الزام، تلگرام 
مشمول  صورت  این  غیر  در  بیاید،  که  پذیرفته 
در  جهانگرد  شد.  خواهند  مصوب  سیاست های 
مصوبه  این  پیرو  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ 
جدیدی  شبکه های  شدن  فیلتر  درباره  آیا  که 

نیستم. در جریان  تصمیم گیری شده، گفت: 

یادداشت

شکل گیری انتقام 
در سایه انتقادهای نادرست 

* شقایق تمیزی فر

شاید برای شما هم اتفاق افتاده است که بخاطر 
مسئله ای کوچک با اطرافیان خود اختالف نظر پیدا 
کرده اید. بعد یکی از شما با یادآوری خاطره تلخی 
آتش نزاع را شعله ور کرده و دیگری هم برای اینکه 
هنر خودرا در حافظه نشان دهد، پای خاطرات تلخ 
گذشته را به میان کشیده است؛ غافل از اینکه تکرار 
»گذشته های تلخ« که معمواًل خودش تولید یک 
خاطره تلخ جدید میکند فقط فاصله های عاطفی 
را بیشتر می کند. گاهی گذشته که فراموش شود، 
بانک عاطفه تان با پس اندازهای مهربانی تان هر 
چند هم که اندک باشد، پر می شود و در این میان 
تنها »گذشته های تلخ« است که بانک دلتان را با 
تمام دار و  ندارش به آتش خواهد کشید؛ این جور 
وقت ها بازار حرف و حدیث ها گرم میشود. حرف 
بدبختی  نسل  ما  و  نگاه  پشت  نگاه  پشت حرف؛ 
اصلی  مقصر  به  دستمان  هنگامیکه  اگر  میشویم 

نرسید از همدیگر انتقام بگیریم!
اینکه  از  پیش  هایمان  میان صحبت  در  اغلب 
حرف های طرف مقابل به پایان برسد و ما آن را 
درست متوجه شویم می گوییم: فهمیدم! گرفتم چی 
میخوای بگی؛ شاید هم طرف مقابل در پاسخ بگوید: 
تو فکرخوان قوی هستی، درست زدی به هدف! 
ولی واقعیت این است که گرم شدن روابط نیاز به 
فکرخوان قوی ندارد؛ نیاز به شنیدن، گفت و گو و 
احترام دارد! تکرار مکرر فکرخوانی باعث می شود 
که دیگران احساس نادیده شدن کنند و اشتیاقی 
به مکالمه نشان ندهند و این آغاز یک رابطه سرد 
و غیر عاطفی ست! اینگونه می شود که قضاوت 
در مورد اشتباهات دیگران آسان می شود اما پی 
بردن به خطاهای خودمان اغلب سخت و دشوار؛ این 
گونه می شود که  اشتباهات متفاوت هرروز آشکار 
تر می شود! تکرار یک رفتار، عادت به آن رفتار را 
شکل می دهد .اگر عادت به رفتاری نیک و عاطفی 
در زندگی شکل گیرد رابطه شما براساس عشق و 
عاطفه تعریف می شود ولی اگر عادت به رفتاری 
ناپسند جای آن را بگیرد زندگی رو به سردی و تلخی 
می گراید! پس گاهی ناگهانی بگذرید از هر آنچه که 
تا امروز عادتتان بوده؛ از نخندیدن از نبخشیدن؛ از 

بغض های نترکیده؛ از گالیه های نکرده  ؛ بگذرید!
»انتقادی  اگر  آید  نمی  پیش  مشکلی  هیچ 
سازنده « جای خود را به ایرادگیری های نامعقول 
و سرزنش های خسته کننده و گاهی انتقام های 
نسنجیده دهد. اما در هنگام انتقاد کردن باید مراقب 
آفت » انتقادهای نادرست« یا »انتقاد به شیوه های 
نادرست« باشید . برخی در انتقادهایشان از کلمات 
»همیشه« و » هرگز« زیاد استفاده می کنند مثاًل: 
مرد ها همیشه خودخواه هستند یا زن ها همیشه 
و  انتقادها سمی  اینگونه  کنند.  کارهارا خراب می 
مهلک اند؛ » باهم بودن های عاطفی« را به » باهم 

بودن های فیزیکی« تبدیل میکنند!
آخرش می شود همان لحظه ای که میفهمید 
آخرش می شود  اند؛  داشته  دوست  چقدر شمارا 
بودن  باشما  برای  یابید  می  در  روزیکه  همان 
تالش می کرده اند؛ آخرش میشود همان دقایقی 
که می فهمید عشق در زیر سنگینی نگاه هایتان 
همه  این  چگونه  اینکه  از  مبهوت  شما  و  مرده 
هم  زیبایی  جمله  اید.  گذرانده  صبورانه  را  زمان 
هست که می گوید: درون من گرگی ست زخمی 
و خسته از نبرد های پی در پی برا ی زندگی. در 
گوشه ی غاری نشسته وزخم هایش را می لیسد ؛ 
وای از روز انتقام! همه را غارنشین خواهد کرد.

Ava.news12@gmail.com . عکس از : کاری

خبرها از گوشه و کنار

از دوربین های گره گشا 
تا کارمند شدن پدر آتنا

اقتصاد نیوز و اقتصاد آنالین-  در دو سمت قتلگاه 
»آتنا«، دو دوربین مداربسته وجود دارد که پیاده رو 
و دستفروش ها را می توان در آنها دید.  همین دو 
دوربین کافی بود تا ظن مأموران به مرد رنگرز قوی 
شود. چرا که در یکی از دوربین ها که چرخشی است، 
زمان جدایی آتنا کوچولو از پدر و حرکت به سمت 
خانه شان دیده می شود و در دوربین ثابت فروشگاه 
اسباب بازی فروشی هیچ اثری از دخترک نیست در 
حالی که همزمان با وی دو دختر حضور داشته اند که 
در هر دو دوربین دیده می شدند. همین نشان می داد 
که دختربچه در فضای بین این دو دوربین که در 
فاصله 30 متری از یکدیگر قراردارند، ناپدید شده 
و هیچ مغازه یا خانه ای جز در جوالنگاه مرد رنگرز 
وجود نداشت که آتنا کوچولو داخل آن برود. جالب 
است که این اسماعیل شیطان صفت، در دو پرونده 
قتل دیگر نیز مظنون بوده که تاکنون به قتل یک 

زن در سال 91 اعتراف کرده است. 
و اما خبر دیگر  این که، با دستور استاندار اردبیل 
خانواده آتنا اصالنی مورد حمایت اجتماعی قرار می 
گیرد و از اول مرداد پدر وی در یک شرکت دولتی 
مشغول بکار شده و مسکنشان هم فراهم می شود.

خواندنی ها

نکات ایمنی را رعایت کنید!

نکات ایمنی در خصوص آتش سوزی خودرو:  
آتش سوزی خودرو به علل زیادی رخ می دهد که 
همگی قابل پیش بینی و پیشگیری هستند و می 
توان با کمی دقت جلوی خسارات آتش سوزی و یا 

صدمات جانی احتمالی را گرفت.
علت آتش سوزی: 

به  اگزوز  لوله  روی  ریختن  و  بنزین  نشت   .1
علت فرسودگی 2. سوراخ شدن باک بنزین در اثر 

فرسودگی با برخورد با مانع 
3. جوشکاری روی بدنه مخزن 

های  جایگاه  در  اگزوز  از  جرقه  پرتاب   .4
عرضه سوخت 

5. اتصال سیم های برق در موتور 
6. کشیدن سیگار در حین تعمیر موتور 

باز  را  کاپوت  موتور  آتش سوزی  هنگام  در   .7
نکنید و از زیر موتور اقدام به خاموش کردن توسط 

خاموش کننده دستی نمایید.
8. اگر قسمت های داخلی دچار حریق شد بهتر 

است از آب برای خاموش کردن استفاده نمایید.
همیشه  کند  می  حکم  عاقالنه  بینی  پیش   *
یک دستگاه خاموش کننده 2 کیلویی پودری در 
خودرو باشد و به صورت دوره ای بررسی شود تا 

همیشه آماده به کار باشد.

آسانسور:  از  استفاده  مورد  در  ایمنی  نکات 
جهت جلوگیری از بروز اتفاقات ناخواسته باید طریقه 

صحیح استفاده از آن را یاد بگیریم:
1. به هنگام استفاده از آسانسور به ظرفیت آن 
از حد و  از سوار شدن بیش  توجه داشته باشید و 
گذاشتن بارهای بیش از ظرفیت مشخص شده جداً 
خودداری نمائید. در غیر اینصورت آسانسور در حین 
حرکت دچار اشکال می شود و چنانچه مجهز به 
دستگاه تشخیص وزن باشد از حرکت باز می ایستد 

و شما داخل  آسانسور گیر می کنید.
2. به هنگام استفاده از آسانسور شستی احضار را 
فشار دهید و در صورت ثبت فرمان از فشار دادن 

مجدد آن خودداری کنید.
3. در هنگام حرکت آسانسور از دست زدن به 
جداً  آن  به  دادن  تکیه  و  آسانسور  درب کشویی 

خودداری کنید.
4. چنانچه آسانسور در بین راه دچار اشکال شد 
و از حرکت باز ایستاد خونسردی خود را حفظ کنید 
و با فشار دکمه زنگ، نگهبان ساختمان را مطلع 
نمایید و از کمبود هوای داخل کابین و با خطرات 
دیگر نگران نباشید زیرا چاهک آسانسور و کابین 
دارای منفذهایی برای عبور و تهویه هوا می باشد.

5. قبل از سوار شدن به آسانسور از وجود کابین 
روبروی ایستگاه های طبقه مورد نظر مطمئن شوید 

و هیچگاه با عجله به کابین وارد نشوید.
آسانسور  از  هرگز  حریق  وقوع  هنگام  در   .6
بسیار  کار  این  زیرا  نکنید  استفاده  نجات  برای 
خطرناک بوده و خود عاملی برای به خطر افتادن 

جان شما خواهد بود.
7. جهت سرویس و نگهداری آسانسور با یکی از 
شرکت های متخصص در این امر قرارداد منعقد کنید.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 955325 اجرایی آقای مهدی اردونی محکوم به پرداخت مبلغ 128.440.000 ریال در حق 
آقای مختار محمدی و مبلغ 6.000.000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک 

دستگاه پژو پارس رنگ بژ مدل سال 1383 به شماره انتظامی 848 د 34 ایران 32 و شماره موتور 12483127179 و شماره شاسی 
83815394 که مشخصات ظاهری خودرو تمام رنگ می باشد و بیمه تا مورخ 96/11/2 با تخفیف 10 ساله و وضعیت الستیک ها 
متوسط و تازه تعمیر بودن خودرو جمعا به مبلغ135/000/000ریال  کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 
1396/05/16 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا  واقع 
در خیابان طالقانی - بین طالقانی 14 و 16 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه 
نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد -  مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960178 دعوی آقای حمید آقا بابایی به طرفیت سید ابوتراب و سید غالمرضا سادسی 

به خواسته دستور فروش ششدانگ یک باب مغازه واقع در بیرجند - خیابان جمهوری اسالمی بازار سادسی از پالک ثبتی به شماره 17 
فرعی از 2568 اصلی بخش یک بیرجند )مغازه طالسازی و تعمیرات طال و نقره خردمند( که حسب نظریه هیئت کارشناسی پالک فوق 
به مساحت عرصه 21/6 متر مربع و اعیانی در سه طبقه زیرزمین و همکف و اول بوده که پالک فوق دارای 3 سند دو دانگ از ششدانگ 
می باشد که ارزش کل با انشعابات منصوبه به میزان 3240000000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 
1396/5/14 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 

برای نخستین بار در استان خراسان جنوبی سیلندر 11 کیلویی و 22 کیلویی 
گاز مایع دارای عالمت استاندارد اختصاصا جهت لیفتراک توسط عاملیت 
مجاز عرضه می گردد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 

سفارش با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند. 
09330298580 -32321833

   قابل توجه دارندگان و مالکـان لیفتراک 

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

شبانه روزی

09158626228- 09158346779 اسحاقی

آگهی مزایده تعداد محدودی واحد آماده تحویل
 با وام 4 درصد طرح مسکن مهر

شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند در نظر دارد: تعدادی واحد 
آماده تحویل واقع در شهرستان خوسف به قیمت تمام شده برای تعاونی 
با متراژ 89 مترمربع اعیانی و 270 متر عرصه بدون قرمز شدن فرم های 
)جیم و دال( به متقاضیان واگذار نماید. جهت کسب اطالع و بازدید 
از واحدها با شماره 09156664693 تماس و یا به آدرس بیرجند - 
خیابان عدل بین عدل 17 و 19 فرعی اول - پالک 24 دفتر تعاونی 

مراجعه نمایید. 

هیئت مدیره و مدیر شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند

اولین ، بزرگ ترین و کامل ترین مرکز تخصصی
 چسب و مواد شیمیایی و محصوالت خودرویی

 در استان خراسان جنوبی
جشنواره فروش فوق العاده تابستان آغاز شد

کلینیک تخصصی چسب سهیل

   خیابان پاسداران - میدان قدس
Soohel@ 05632234838- 09153612181   کانال تلگرام  

کار خوب اتفاقی نیست

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی نمایندگی تعاون قدس

09155612287 - 32423766  سعیدی



چرا ترک کردن کار، دشوار 5
و ماندن در آن دشوارتر است؟

هر روز و هر روز آه و ناله کردن و غر زدن از کار، نه 
تنها عذاب تان می دهد بلکه باعث آزار اطرافیان تان هم 
کار  به  بگویید چسبیدن  خودتان  به  اینکه  و  می شود. 
زجرآوری که می دانید چیست، بهتر است از وارد شدن به 
کاری که نمی دانید چیست، فلسفه و نگرش بدی است.

اصلی ترین  از  یکی  جدید:  تجربه  های  از  ترس 
دالیلی که افراد سرسختانه به کاری که از آن بیزارند 
ادامه می دهند و در نهایت از خودشان هم متنفر می شوند 

این است که از ناشناخته ها می ترسند. 
نگرانی های مالی: بله، البته درست است؛ هزینه های 
و  نشده  پرداخت  صورتحساب های  و  چک ها  زندگی، 
بدهی هایی که بیشتر هم می شوند، همه ی اینها می توانند 
ترسی عظیم و ویرانگر در دل هر کسی ایجاد کنند. اگر 
بیکار شوید، همین موقعیت مالی ضعیف و آب باریکه ای 

که دارید نیز دیگر نخواهد بود.
وضعیت نامناسب بازار کار: گاهی هم دلیل ترک 
نکردن کاری که دوستش ندارید این است که وضعیت 
بازار کار اصال مناسب نیست و احتمال پیدا کردن کار 
جدیدی که هم خوب و آینده دار باشد و هم شما به آن 

عالقه داشته باشید، تقریبا به صفر نزدیک است. 
کارتان  از  آمده اید:  کنار  بدتان  احساس  با 
متنفرید؛ خب که چی؟! آدم های بسیار زیادی در این 
دنیا هستند که شانه باال می اندازند و می گویند: مثال 
چه کار می خواهی بکنی وقتی از کارت بیزاری؟ این 
را که  نباید کاری  تو حتما هم  زندگیست،  از  بخشی 
انجام می دهی دوست داشته باشی این باور و نگرش 
در وجود شما ریشه دوانده است و باید از آن پرهیز کنید. 

بر  و  می رفت  مدرسه  به  پیاده  روز  هر  کوچکی  دختر 
می گشت. با اینکه آن روز صبح هوا زیاد خوب نبود و 
آسمان نیز ابری بود، دختر بچه طبق معموِل همیشه، 
پیاده بسوی مدرسه راه افتاد. بعد از ظهر که شد،  هوا رو به 
وخامت گذاشت و طوفان و رعد و برق شدیدی درگرفت. 
راه  در  مبادا دخترش  بود  نگران شده  مادر کودک که 
بازگشت از طوفان بترسد یا اینکه رعد و برق بالیی بر 
سر او بیاورد، تصمیم گرفت که با اتومبیل بدنبال دخترش 
برود. با شنیدن صدای رعد و دیدن برقی که آسمان را 
مانند خنجری درید، با عجله سوار ماشینش شده و به 
ناگهان  راه،  طرف مدرسه دخترش حرکت کرد.اواسط 
چشمش به دخترش افتاد که مثل همیشه پیاده به طرف 
منزل در حرکت بود، ولی با هر برقی که در آسمان زده 
 میشد ، او می ایستاد ، به آسمان نگاه می کرد و لبخند می زد
 و این کار با هر دفعه رعد و برق تکرار می شد.زمانیکه 
مادر اتومبیل خود را به کنار دخترک رساند، شیشه پنجره 
را پایین کشید و از او پرسید: چکار می کنی؟ چرا همینطور 
بین راه می ایستی؟دخترک پاسخ داد: من سعی می کنم 
صورتم قشنگ بنظر بیاید، چون خداوند دارد مرتب از من 
عکس می گیرد! باشد که خداوند همواره حامی شما بوده 
و هنگام رویارویی با طوفان های زندگی کنارتان باشد. در 

طوفانها لبخند را فراموش نکنید.

هدف زندگی مفید بودن، آبرومند بودن، دلسوز بودن 
است. اینکه تفاوتی ایجاد کنی که نشان دهد 
زندگی کردی، و خیلی خوب زندگی کردی.

هیچ وقت به شما آرزویی داده نمی شود مگر اینکه 
قدرت به واقعیت پیوستن آن هم بهتان داده شود. 

ولی، شاید مجبور باشید برایش تالش کنید.

از چرخ به هر گونه همی دار امید
وز گردش روزگار می لرز چو بید
گفتی که پس از سیاه رنگی نبود

پس موی سیاه من چرا گشت سفید

کسی که دندان درد دارد فکر می کند تمام کسانی که 
دندانشان سالم است خوشحال هستند. انسان فقیر هم 

همین اشتباه را راجع به افراد ثروتمند می کند.

برای لذت بردن از سالمتی، ایجاد شادی 
در خانواده، و خلق آرامش برای همه، باید
 اول ذهن خود را کنترل کنید و نظم دهید.

حتی زمانی که امتحانات مدرسه در حافظه مان کم رنگ 
شده اند و سال ها از آن روزها گذشته است، اشتیاق مان برای 
کسب دانش همچنان ادامه دارد. خواه دنبال به دست آوردن 
مهارتی جدید یا تسلط در یک زبان خارجی باشیم و خواه در 
پی یادگیری نواختن یک آلت موسیقی یا جست و جوی عشق 
تازه، ما شاگردان مادام العمر هستیم. حتی اگر صرفا نیاز داشته 
باشیم که مطالعه کنیم تا در مسابقه اطالعات عمومی برنده 
شویم یا فردی را که دوست داریم، تحت تاثیر قرار دهیم، باید 

بدانیم که این آموختن هرگز پایان نمی یابد. 
خودتان را امتحان کنید

در یک مطالعه که مهر تاییدی بر اهمیت آزمون گرفتن 
از خود است، از دانش آموزان خواستند تا معنای 40 لغت 
سواحیلی را یاد بگیرند. آنهایی که در جلسه آموزشی، مجبور 
بودند این لغات را مدام تکرار کنند، در آزمونی که یک هفته 
بعد برگزار شد، به طور متوسط، 80 درصد نمره آزمون را 
کسب کردند. در حالی که دانش آموزانی که آن لغات را 
فقط خواندند و هیچ آزمونی از خودشان به عمل نیاوردند، 
به طور متوسط فقط 36 درصد نمره آزمون را کسب کردند. 
تعداد دیگری از تحقیقات، از این ایده که رسم نمودار برای 
نشان دادن ایده ای که متن معرفی می کند، برای فهم آن 

ایده بسیار مفید است، پشتیبانی کردند.
یادگرفتن، بدون یادگیری

اگر این حقیقت داشته باشد، خیلی خوب است، اما یادگیری 

نیاز به کار سختی ندارد. حتی زمانی که ذهن تان مشغول 
انجام کار دیگری است، می توانید آن را انجام دهید. از یک 
گروه از داوطلبان خواسته شد تا با تمرین، صداهایی با فرکانس 
مشابه را از هم تمیز دهند. نصف افراد گروه در یک تمرین 
 فعال شرکت کردند و نصف دیگر در حالی که می نوشتند، 
صدایی در زمینه را نیز می شنیدند. هر دو گروه در آزمون 
اما در صورتی که  نمرات مشابهی کسب کردند،  نهایی، 
یادگیری منفعل تنها در 15 دقیقه از جلسات یادگیری فعال، 
 صورت می گرفت و در این میان 4 دقیقه تاخیر اتفاق می افتاد، 

تاثیر یادگیری به کلی از بین می رفت.
از حواس پرتی استفاده کنید

مردم، یک فرضیه کلی دارند که می گوید، توجه تقسیم 
شده، خوب نیست. درست است که اگر شما مدام مطالعه را 
متوقف کنید و پیام کوتاه بفرستید یا با هدفون به موسیقی 
وقفه  بی  که  زمانی  خوبی  به  توانید  نمی  دهید،   گوش 
مطالعه می کنید، یاد بگیرید. یادگیری دارای یک قسمت 
دیگر نیز هست و آن مهارت بازیابی است. مردم در مورد 
 نقش توجه تقسیم شده در یادآوری بعدی، چیزی نمی دانند.
 نکته اینجاست که اگر شما هنگام یادگیری دچار حواس 
پرتی می شوید، حواس پرتی می تواند برای شما، مفید 

هم باشد.
مطالعه دونفره

دادن  انجام  اما  است،  مهم  انفرادی،  مطالعه  که  این  با 

تواند  می  دیگر،  نفر  یک  همکاری  با  مشکل  کار  یک 
انجام دهید.  سودمند باشد. مطالعه را به شکل گروهی 
وقتی شما این کار را در گروه های کوچک 3 تا 6 نفره 
خردمندانه  های  توصیه  از  توانید  می  دهید،  می  انجام 
گروه خود بهره مند شوید. مطالعه گروهی به دو عنصر 
بحث  دارد:  نیاز  معنادار،  یادگیری  ایجاد  کلیدی، جهت 
اعضای  اگر  فعالیت های حل مسئله.  و  و گفت و  گو 
گروه از یکدیگر آزمون به عمل آورند، همه اعضا، برای 
آزمون واقعی، آماده خواهند شد. اگرچه، پس از بحث و 
انجام آزمون گروهی در مورد موضوع مطالعه، بسیاری 
از مسائل پیچیده، روشن می شوند، اما شما باید خودتان 
به تنهایی، برای برطرف کردن مشکالت یادگیری تان، 

بر روی آنها کار کنید.
بازی های کامپیوتری انجام دهید

شاید برای والدین نوجوانان طرفدار بازی های کامپیوتری، 
این موضوع یک خبر شگفت انگیز و خوشایند باشد. اگر شما 
کار با یک وسیله یا یک ورزش جدید را یاد گرفته اید، بازی 
کردن در اوقات بیکاری می تواند بسیار ایده آل باشد. درواقع 
این کار از این نظر ایده آل است که در یک زمان هم بدن 
و هم ذهن شما را درگیر می کند؛ فقط حواس تان باشد که 

یک بازی کامپیوتری هیجان انگیز را انتخاب کنید.
افرادی که در طول هفته به مدت 6 تا 8 ساعت بازی های 
بازی می کنند در شرایط  را  انگیزی  کامپیوتری هیجان 

 آزمایشگاهی، که یادگیری در آن نیازمند هماهنگی دست ها 
 و چشم هاست، بهتر عمل می کنند و یادگیری آنها سریع تر

  است. این افراد در ابتدای آزمایش، زیاد خوب عمل نمی کنند 
ولی عملکرد ضعیف شان به سرعت بهبود می یابد.

معلم بازی
اگر می خواهید چیزی را به یاد داشته باشید، آن را آموزش 
دهید. به دانشجویان کالج ویلیامز، 10 دقیقه فرصت دادند 
تا در مورد نبرد الیت بریگید یک متن 1500 کلمه ای را 
بخوانند. افرادی که از قبل به آنها گفته شده بود، مطلبی را که 
می خوانند باید امتحان بدهند، نسبت به افرادی که اطالع 
 قبلی نداشتند، مطالب بیشتری را از متن به یاد می آوردند 
است  بهتر  داشت.  بهتری  سازماندهی  شان  حافظه  و 
از مزایای  افرادی که به طور مستقل مطالعه می کنند، 

این روش استفاده کنند.
آرام باشید

اگر خواب، موجب بهبود عملکرد حافظه می شود، وقفه در 
مطالعه نمی تواند نتیجه مشابهی بر یادگیری داشته باشد؟ 
برای فهمیدن این موضوع، لیال دواچی از دانشگاه نیویورک، 
مغز تعدادی از افراد را در حالی که به تعدادی عکس نگاه 
می کردند، اسکن کرده و سپس به عنوان استراحت، از آنها 
خواسته تا در  مورد هر چیزی که می خواهند، فکر کنند 
موضوع دیگر این بود که فعالیت بیشتر در هر دو منطقه، با 

یادآوری بیشتر تصاویر در زمان آزمون، همراه بود.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 
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حدیث روز  

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد.
 امام حسین )ع(

سبک زندگی

همه چیز را این طوری یاد بگیرید

طراح: نسرین کاری                         

تاریخی  محوطه  نام   -1 افقی: 
در  تَکاب  نزدیکی  در  بزرگی، 
وسایل  از   - غربی  آذربایجان 
آشپزخانه 2-کوه بزرگی در استان 
مازندران - نوعی پارچه ابریشمی 
- پایتخت عربستان 3-  دلتنگ 
و عاشق -  توجه داشتن - من را 
امیر  شاعرانه 4- رها -  مخفف 
- بدی - حاال 5-  اسب نجیب 
و تند رو - زنده کردن -  بهانه 
جویی 6- از غالت - درود - برج 
معروف فرانسه 7- رشته ها و نخ 
سایه   - بردبار   - گیاهی  های 
فراهم کردن 8- شمردن- خطاط 
 - ارسالن  به  متخلص  شاعر،  و 
روستای از توابع قائن 9- محبت 
طبیعی  بالیای  از   - پرهیزگار   -
10- هوو - کتابی در فقه تالیف 
به  معروف  محمد  الدین  شمس 
عزیز،   -11 تازه  اول-  شهید 
سیاهی   - باشکوه   - ارجمند 
خدای   - آگاه  و  هوشیار    -12
رود   - جنگی  کشتی   - دروغین 
ناشنوا 13- جمع رای - ترسناک 
صبا  باد  مقابل   -14 پرخور    -
دوستان،  آزادی 15-   - هدیه   -

پیروان -  تحریک کردن

عمودی: 1- صندوق چوبی حمل 
مرده - از استادان موسیقی ایرانی و 
نوازنده سه تار و فرزند میرزا عبدا... 
فراهانی بود 2- نامی برای آقایان 
بحث  و  گفتگو  برای  نشست   -
کرک   -3 شوربا  آش،  نوعی   -
نام   -4 قاضی   - شدن  روبرو   -
آخر  روز  کتاب  فرانسوی  نویسنده 
- مایع حیات - آسمان - ضمیر 
مفعولی 5- سخت کردن - پیامبر 
دریاچه   -6 دریچه    - روی  زیبا 
فزونی،   - ازبکستان  در  شور  آب 
مزیت - قورباغه 7- جا، مکان - از 
شهرهای توریستی شمال - پیچک 
8- قشون، قوای نظامی - دست به 
دامن شدن - رعد، آسمان خراش 

9- شهری در آلمان - نوعی طب 
ضمیر   -10 آواز  صدا،   - سنتی 
حاضری  غذای  نوع   - مفعولی 
گذارند  می  چشم  روی  بر   -
برای  نامی  بازگردانیدن-   -11
خانم ها - خون در آن جاریست 
توابع  از  روستای   - تلخ   -12
شهرستان شاه آباد بخش  گیالن- 
در  دادن 13-  شهادت   - خاندان 
قصر  تکبر-  خودستایی،   - امان 
14- برعکس- پالس - کشوری 
در حاشیه خلیج همیشه فارس 15- 
متخّصص آسیب شناس دام پزشکی 
تهران  دانشگاه  استاد  و  آمریکا  از 
- دیواری در آلمان که  اصلی ترین 

نماد جنگ سرد بود

جدول 3838

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

  123456789101112131415
نیپساکامینمام1
لایرسابوکندرا2
کلمینیهرنارمس3
یامیمرسمکاو4
دنادانکراپنل5
امروکنابیاسه6
نودنالبسشرگن7
هنیکنداتمساسا8
سگرنمتیاحلیمه9
فراگدایدرکمی10
اارابنتهارکن11
رشمررثرومبس12
ای رهشامیامیاس13
بابلاشناهلسرم14
یناامککلیسهپت15

یکشنبه *1 مرداد  1396 * شماره 3838 

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک
 مولتی کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
09150912340

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

را تجربه کنید.   09158668002

کاشی کاری و سنگ کاری
 در اسرع وقت پذیرفته می شود. 

09158640738 - گنجی  

کارت بازرگانی اینجانب غالم 
سنچولیان فرزند علی به شماره 
2030803200 مفقود گردیده 
از یابنده تقاضا می شود با شماره 

 09211780642
تماس حاصل نماید. 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09155642959
09159634038
32414702

نی
می

تض
د 

رص
د د

ص

یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت 
تکمیل کادر خود نیاز به تعدادی 
بازاریاب با ظاهر آراسته و روابط 

عمومی باال )خانم و آقا( دارد.
 09155628902

32239311 

یک شرکت پخش لبنیات جهت تکمیل 
کادر فروش خود ازافراد ذیل
 دعوت به همکاری می نماید.

بازاریاب حضوری - آقا
بازاریاب تلفنی - خانم

32300321 - 09154981189

آگهــی استخــدام 
لبنیات سنتی قائم جهت تکمیل فاز جدید خود از افراد دارای شرایط ذیل

 دعوت به همکاری می نماید. 

تعدادشرایطجنسیتمدرک تحصیلی عنوان شغلردیف

متاهل- مسلط به مردحداقل دیپلمصندوقدار1
کامپیوتر-   بازنشسته

2

حداکثر30  سال  مردحداقل دیپلمفروشنده 2
 متاهل - فن بیان خوب 

 سابقه کار مرتبط

3 نفر

حداکثر 30 سال مردحداقل دیپلمکارگر ساده3
متاهل

2 نفر

فنی 4
بازنشسته

1 نفرمسلط به کامپیوتر و...مردحداقل دیپلم

 واجدین شرایط می توانند به آدرس: خیابان مدرس - باهنر غربی ) بیست متری 
سوم( نبش چهارراه شهید نوربخش پالک 22 مراجعه نمایند. از ساعت 8 الی 12

 همراه داشتن کارت ملی و کارت پایان خدمت الزامی است. 

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه 
خدمات بانکی ) کارتخوان( نیازمندیم. 
طالقانی 2- مجتمع آلما - واحد 203 

32233854 -32236199

به یک آقا جهت همکاری و شراکت در 
فروشگاه پخش لوازم یدکی نیازمندیم. 

09158254172

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

قالیشویــی ملکــه

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 

09157213571 - صالحی منش

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج استان
09105451077- اقدامی همراه با کارگر ماهر 

چلومرغ 6300 تومان
چلوقرمه سبزی

 5700 تومان
چلوکباب مخصوص 6700 

چلو جوجه  6700
و انواع غذاهای ایرانی

پیک رایگان به تمام نقاط شهر جلسات تا سقف 700 نفر پذیرفته می شود
تلفن سفارشات: 09150051239  مدیریت: 09368545254- مقدم

رهـــــن و اجـــاره 
قابل توجه کلیه ادارات ، ارگان ها 

 نهادها و ...
ملکی در 2 طبقه با زیربنای 650 متر 
مفید، دارای 6 خواب ، دو هال ، دو 
پذیرایی ، سرویس بهداشتی مجزا 

و پارکینگ وسیع حد فاصل 
فلکه اول و دوم مدرس )شرقی(

 5 میلیون رهن و 3 میلیون تومان اجاره
09155623141

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

فروش یک ملک مسکونی قدیمی با متراژ 
300 متر دو ممر، سند ششدانگ واقع در 

بلوار موسی بن جعفر)ع( بین 1 و 3 قطعه دوم 
بنگاه امیر    09301630458 - ادهمی 

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

بازرگانـی حسینیـان جهت توزیع و پخش مواد غذایی در سطح استان 
خراسان جنوبی نیاز به اجاره 2 دستگاه خودرو کامیونت چادری یا مسقف 
به صورت تمام وقت و ماهیانه با شرایط کاری و مزایای حقوقی باال دارد.

افراد واجد شرایط که دارای خودرو کامیونت چادری یا مسقف
 می باشند با شماره های 05632255699 - 09153616719 

تماس حاصل نمایند.



ماهی حاوی بیشترین مواد مغذی مرغوب از جمله 
پروتئین مرغوب، اسیدهای چرب ضروری امگا 3 و 
امگا 6، ویتامین های محلول در چربی، مواد معدنی 
مانند فسفر، منیزیم، روی، سدیم می باشد. به همین 
دلیل متخصصان تغذیه از این ماده غذایی ، به عنوان 
یک ماده غذایی سالمت بخش و کند کننده روند 

پیری یاد می کنند و توصیه می کنند که حتماً در رژیم 
غذایی هفتگی یک تا دو بار از ماهی استفاده شود. 
تحقیقات جدید در مورد اسیدهای چرب موجود در 
ماهی ها )بخصوص ماهی های دریاهای آزاد( نشان 
داده که این اسیدهای چرب نقش بسیار مؤثری در 
کند کردن فرآیند پیری دارند. در ضمن، ویتامین E و 

عنصر روی موجود در ماهی برای سالمت و لطافت 
پوست مؤثر می باشند. اسیدهای چرب ضروری )امگا 
3 و 6( در روغن ماهی از مواد مغذی هستند که 

نقش مؤثری در سالمت پوست و شادابی مو دارند.
مرکز اطالع رسانی اداره غذا 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  

ماهی غذای سالمت بخش )1(
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دو نونهال اسکواش خراسان جنوبی به تیم ملی دعوت شدند

اعالم  کرد: طبق  عنوان  بیرجند  اسکواش شهرستان  مربی  کاری- 
از  اسکواش  مستعد  بازیکن  دو  ایران،  اسکواش  فدراسیون  رسمی 
استان خراسان جنوبی به اردوی انتخابی مرحله اول تیم ملی دعوت 
شدند. خراشادی با بیان اینکه »فرزاد حق خواه« در رده سنی زیر 
۹ سال که سابقه دعوت شدن به اردوی تیم ملی که سال گذشته 
در ارومیه برگزار شد را در کارنامه خود دارد، افزود: اکنون همچنین 
»سید احسان خراشادی زاده« در رده سنی زیر ۱۱ سال به اردوی 
بازیکن  دو  این  است  ذکر  شایان  شد.  دعوت  ملی  تیم  انتخابی 
ارزشمند، بیش از دو سال زیر نظر محمدرضا خراشادی زاده، مربی 

سطح یک اسکواش آسیا، در باشگاه سپهر تمرین می کردند.

برگزاری مسابقات بدمینتون قهرمانی کشور دختران 
در شهرستان بیرجند

کاری- مسابقات بدمینتون قهرمانی کشور نونهاالن دختر در بخش آزاد 
برگزار خواهد شد. این مسابقات  باحضور 300 نونهال دختر از تاریخ 2 
لغایت 5 مردادماه جاری در محل سالن غدیر بیرجند برگزار خواهد شد. 
شایان ذکر است مراسم افتتاحیه این مسابقات روز سه شنبه سوم مرداد 

ساعت ۹ صبح در محل سالن غدیر شهرستان بیرجند برگزار خواهد شد.

کسب 3 رتبه نخست کشور 
توسط دانش آموزان عشایر استان

آموزان  دانش  گفت:  جنوبی،  خراسان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
عشایر استان موفق به کسب سه رتبه نخست کشور در مسابقات حفظ 
قرآن کریم و بازی های بومی و محلی شدند. عباس المعی با اشاره 
به شرکت ۱80 دانش آموز عشایر در قالب ۱8 تیم از ۹ شهرستان 
عشایری در جشنواره بازی های بومی و محلی استان، تصریح کرد: دو 
تیم پسران زیر کوه و دختران نهبندان با کسب عنوان نخست استان 
به مرحله کشوری هجدهمین اردوی دانش آموزان عشایر کشور راه 
یافتند. المعی با بیان این که در این جشنواره دانش آموزان عشایر 22 
استان کشور حضور داشتند، ادامه داد: تیم 8 نفره دانش آموزان دختر 
نهبندان با بازی کاله پران موفق به کسب رتبه نخست کشور شدند.

صعود کوهنوردان باشگاه ورزشی یزدان پناه فردوس 
به بلندترین قله ایران 

تیم کوهنوردی باشگاه ورزشی یزدان پناه فردوس متشکل از ۱0 نفر برای 
صعود به بلندترین قله ایران به شهرستان دماوند اعزام شد. به گزارش 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان فردوس، کوهنوردان این تیم روز 
جمعه از شهرستان فردوس به سمت دماوند حرکت و طبق برنامه ریزی 
انجام شده تا پایان هفته جاری بر بام ایران صعود خواهند کرد. مجتبی 
منصورزاده نیز سرپرستی تیم کوهنوردی شهرستان فردوس را برعهده دارد.

 تمیز کردن خودکار گوش 

آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا، استفاده 
از گوش پاک کن و عادت وارد کردن انگشت یا 
هر شیء دیگر را داخل گوش برای تمیز کردن 
آن منع می کند. محققان این روش را با خطر 
آسیب رسیدن به شنوایی یا از دست دادن آن 
اصطالح  در  که  گوش  موم  می دانند.  مرتبط 

پزشکی سرومن نامیده می شود، ماده ای سالم 
در گوش شماست و به عنوان تمیزکننده عمل 
می کند. این ماده ویژگی محافظ، آنتی باکتریال 
و روان ساز دارد و از پرده گوش تا مجرای بیرونی 
آن حرکت و کانال گوش را تمیز می کند و بعد 
فرآیند  یک  این  می ریزد.  و  می شود  خشک 
خودتنظیم است کمااین که اگر موم گوش وجود 

نداشته باشد، گوش خشک می شود و می خارد.

 آیا استفاده از عینک آفتابی
 ضروری است؟ 

کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی یک کشور 
آفتابی است و در اغلب ماه های سال محافظت 
از چشم در برابر اشعه ماورای بنفش خورشید 
ضروری به نظر می رسد. مردم به اشتباه عینک 
طبی را وسیله درمانی و عینک آفتابی را وسیله 

عینک  که  در صورتی  می کنند  قلمداد  زینتی 
آفتابی یک نوع عینک طبی است که با جذب 
از  جلوگیری  بینایی،  سالمت  به  زیانبار  اشعه 
سوختگی ها و التهابات قرنیه چشم و جلوگیری 
از برخی سردرد ها کمک می کند. مضرات پرتو 
فرابنفش خورشید از التهابات و قرمزی چشم، 
آب  مانند  عوارضی  تا  گرفته   ... و  آبریزش 

مروارید، ناخنک چشم و ... را به دنبال دارد.

تجاوز به چپ تریلی حادثه آفرید و دو نفر را به کام مرگ برد

عصر روز جمعه بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی با سواری پراید در 40 کیلومتری عرب آباد شهرستان 
طبس دو نفر جان باختند و دو نفر به شدت مجروح شدند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس 
سرهنگ حسین رضایی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: در ساعت ۱4 و ۱3 دقیقه روز جمعه با 
اعالم مرکز فوریت های پلسی ۱۱0 مبنی بر یک تصادف فوتی واقع در 40 کیلومتری عرب آباد به راور 
بالفاصله نیروهای امدادی و کارشناسان پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند. وی اظهار داشت: مأموران 
با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه تریلی به رانندگی فردی 23 ساله با یک دستگاه پراید 
با سه سرنشین برخورد کرده است که بر اثر این حادثه سرنشین 3۱ و سه ساله خودرو در دم جان باختند و 
راننده 34 ساله و سرنشین ۹ ساله خودرو به دلیل شدت جراحات توسط هلی کوپتر امداد به بیمارستان امام 
رضا)ع( شهرستان بیرجند منتقل شدند. سرهنگ رضایی با اعالم این که افسر کارشناس پلیس راه علت 
تصادف را تجاوز به چپ تریلی تشخیص داده است افزود: مصدومان در بخش آی سی یو بیمارستان 
امام رضا)ع( بیرجند بستری و در حال مداوا هستند و راننده تریلی با دستور مقام قضایی تحت نظر است.

 کالهبرداری میلیاردی به بهانه ویزای تحصیلی 

جام جم آنالین-  رئیس پلیس آگاهی تهران از کالهبرداری شرکت 
»دانش پژوهان« به بهانه اخذ ویزای تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج 
کشور خبر داد.  در پی طرح شکایت های مشابه در خصوص اخذ وجوه 
چند ۱0 میلیون تومانی به بهانه اعزام دانشجو به دانشگاه های خارج 
از کشور از سوی شرکتی تحت عنوان شرکت »دانش پژوهان« که از 
طریق ارسال پیامک های تبلیغاتی و فضای مجازی بازاریابی می کرد، 
پرونده ای در این خصوص تشکیل و مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام 
ماموران پلیس در چهارهم تیر ماه، سیاوش.ت )4۱ ساله( را که 8 سال 
پیش از آمریکا به کشور بازگشته بود دستگیر و به اداره سیزدهم پلیس 
آگاهی منتقل کردند که متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، صراحتًا 

به اخذ وجوهات نقد از کلیه شکات و مالباختگان اعتراف کرد.

 عامل توهین به مقدسات در فضای مجازی دستگیر شد

ایرنا- رئیس پلیس فتا غرب استان تهران از شناسایی و دستگیری عامل توهین به مقدسات در 
فضای مجازی خبر داد. سرهنگ  حاج علی صالحی  گفت: برابر رصد صورت گرفته در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص گردید که شخصی 
مطالبی را با موضوع توهین به مقدسات و ایجاد شبهات به قصد تشویش اذهان عمومی 
در گروه های مختلف یکی از شبکه های اجتماعی منتشر می کند. وی ادامه  داد: کارشناسان 
اداره مبارزه با جرایم پلیس فتا با به کارگیری روش های فنی و شگردهای تخصصی ، متهم 
را درکمتر از 24ساعت در شهرستان رباط کریم شناسایی و پس از کسب تکلیف قضایی در 
یک عملیات پلیسی دستگیر کردند. سرهنگ صالحی اضافه کرد: متهم دستگیر شده در 
بازجویی های فنی ماموران پلیس فتا با مشاهده ادله دیجیتال جرم و غیر قابل انکار، به بزه 
انتسابی اعتراف کرده و بیان داشت اینجانب دانشجو می باشم و فقط از روی کنجکاوی و 
جهت سرگرمی این اعمال را انجام دادم و هرگز فکر نمی کردم توسط پلیس فتا دستگیر شوم.

چرا باید از مصرف »نمک دریا« 
پرهیز کرد؟

و  آرایشی  غذایی،  مواد  بر  نظارت  کارشناس 
بهداشتی گفت: نمک دریا تصفیه نشده و دارای 
انواع ناخالصی ها ازجمله فلزات سنگین بوده که 
است.  رسیده  اثبات  به  آن  سرطان زایی  خطر 
مریم قیاسی با اشاره به اینکه نمک دریا عالوه 

بر ناخالصی، میزان ید آن کم یا حتی فاقد آن 
است افزود: مصرف این نمک نیاز روزانه بدن به 
ید را تأمین نمی کند. قیاسی اظهار کرد: هر چند 
نمک دریا حاوی مواد معدنی ازجمله فلوئور و 
پتاسیم است ولی این ویژگی نمک دریا بسیار 
کم اهمیت بوده و ارزش کاربری ندارد و باتوجه 
به مطالب یاد شده تاکنون هیچ گونه مجوزی برای 
این محصول در وزارت بهداشت صادر نشده است.

 مواد غذایی سرشار از 
ویتامین ب کمپلکس 

منظور از این ویتامین ها، 8 ویتامین ب ۱، ب 
2، ب 3، ب 5، ب 6، ب ۷، ب ۹ و ب ۱2 
است. اما برای تأمین این ویتامین ها الزم نیست 
از مکمل ها استفاده کنید، بلکه می توانید از منابع 
طبیعی نیز بهره ببرید. در ادامه به موادی غذایی 

که غنی از ویتامین ب کمپلکس هستند، اشاره 
می کنیم: ۱. ماهی 2. جگر 3. گوشت مرغ )سینه 
مرغ پخته شده منبع خوبی از نیاسین )ب 3(، 
اسید پانتوتنیک )ب 5( و ویتامین ب 6 است( 4. 
تخم مرغ و لبنیات 5. انواع لوبیا 6. شیر سویای 
غنی شده ۷. جو دو سر 8. مغزها و دانه ها )برای 
قلبی، خوردن حدود 42  بیماری  از  پیشگیری 
گرم مغز به طور روزانه ( ۹. اسفناج ۱0. موز.

 کودکان چاق میکروب ها را 
جدی بگیرید 

محققان دریافتند 8 گروه باکتری روده با میزان 
چربی در بدن مرتبط هستند. چهار گروه آنها 
بیشتر در افراد چاق وجود داشتند. محققان تاکید 
معمواًل  چاق  کودکان  روده  باکتری  که  دارند 
دارد.  بیشتری  تاثیر  ها  کربوهیدرات  بر هضم 

در  چاق  کودکان  دریافتند  محققان  همچنین 
میزان  نرمال،  دارای وزن  با کودکان  مقایسه 
باالتری اسید چرب با زنجیره کوتاه دارند. این 
توسط  که  کوتاه  زنجیره  با  چرب  اسیدهای 
برخی انواع باکتری های روده تولید می شوند، 
این  هستند.  مرتبط  کبد  در  چربی  تولید  با 
توزیع  ارزیابی  منظور  به  نوجوانان  و  کودکان 
چربی بدن شان تحت اسکن MRI قرار گرفتند. 

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

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 

مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است

به یک نفر خانم جوان دارای گواهینامه خودرو جهت کار
 در شیفت عصر خشکشویی نیازمندیم.    32423265

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: 19 تا 1/30  بامداد
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چهار بازارچه مرزی خراسان جنوبی ابقا شد

مهر-  رئیس سازمان بازارچه های مرزی استان از ابقاء چهار بازارچه مرزی در شورای عالی اقتصاد خبر داد.فخر اظهار کرد: پیرو جلسه ای که سال گذشته 
در شورای عالی اقتصاد برگزار شد موضوع بازنگری در بازارچه های مرزی کشور به تصویب رسید. وی ادامه داد: همچنین مقرر شد توسعه و ایجاد زیرساخت 

های برخی بازارچه های دارای رونق در دستور کار قرار گرفته و  همچنین اگر در جایی امکان بازگشایی بازارچه جدید وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد.

سرگردانی 4 ساله سرمایه گذار گیاهان 
دارویی در پیچ و خم ادارات و بانک ها

حسینی- رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد 
دانشگاهی استان سال گذشته عنوان کرده بود که 
دولتی  قوانین  اجرای  آزمایشگاه  جنوبی  خراسان 
شده و با دیدی سخت گیرانه نسبت به موضوعات 
برخورد می کنند به گونه ای که هیچ سرمایه گذاری 
برای  استان  در  نتوانسته  راحتی  به  تاکنون 
سرمایه گذاری حاضر شود. در پی همین موضوع 
و انجام کارهای متعدد در دهکده گیاهان دارویی 
این  بیان  با  وی  کردیم.  گفتگو  پویان  با  استان 
که وضع سرمایه گذاری در گیاهان دارویی فرق 
چندانی نداشته و شرایط مثل گذشته است عنوان 
کرد: به طور مثال سرمایه گذاری که با حدود 20 
میلیارد تومان تصمیم به احداث گلخانه 4 هکتاری 
دائمی داشته، حدود 4 سال در پیچ و خم ادارات 
و بانک ها سرگردان است. پویان با اشاره به این 
که مدیر باید توانایی انعطاف قوانین را با شرایط 
موجود داشته باشد اما قانون را نشکند اضافه کرد: 
در این استان چنین انعطافی کمتر دیده می شود.به 
گفته وی، از آنجا که اراده جهاد دانشگاهی استان 
به انجام این پروژه مفید می باشد، پیشرفت قابل 
قبولی از پروژه مشاهده می شود. رئیس پژوهشکده 
گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی به تسطیح زمین 
احداث  فشار،  تحت  آبیاری  انجام  بندی،  قطعه   ،
اشاره  ماهی  پرورش  با  همراه  آب  ذخیره  استخر 
کرد و افزود: احداث ساختمان اداری و آزمایشگاه 
ها، خرید دستگاه ها و لوازم ضروری آزمایشگاه ها 
، اجرای پایان نامه های دانشجویی در مقطع دکترا 
در راستای حل مشکالت استان با توجه به تغییر 
کاشت و معرفی محصوالتی با نیاز آبی کمتر، نیز 
از جمله کارهای انجام شده تا کنون است. پویان 
انجام  نظیر  دیگری  کارهای  همچنین  داد:  ادامه 
تحقیقات ژنتیکی بر روی عناب و زرشک، مقدمات 
احداث گلخانه و سوله های فراوان میکروب زدایی 
جمله  از  دارویی  برای محصوالت  بندی  بسته  و 
آید.وی  می  شمار  به  پروژه  این  های  فعالیت 
دیگر  دارویی  گیاهان  دهکده  ایجاد  است:  معتقد 
در استان، موجب موازی کاری و تضعیف کار می 

شود و  ضرورتی ندارد.

۱۱۵ میلیارد ریال از طلب گندمکاران 
خراسان جنوبی نقد شد

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  مهر-رئیس 
طلب  از  ریال  میلیارد   ۱۱۵ پرداخت  از  جنوبی 
مطلق  پور  ولی  داد.هاشم  خبر  استان  گندمکاران 
اظهار کرد: تاکنون بالغ بر ۱۵ هزار و ۷۵0 تن گندم 
به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری 
شده است.وی، بهای این محصوالت را 20 میلیارد 
و ۳00 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: از این 
تومان  میلیون   ۵00 و  میلیارد   ۱۱ تاکنون  مبلغ 
پرداخت شده است. وی با بیان اینکه امسال 22 
هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت گندم 
قرار دارد، بیان داشت: پیش بینی می شود در سال 
زراعی جاری ۶۶ هزار تن گندم از مزارع کشاورزی 
استان برداشت شود.رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
بینی می شود  خراسان جنوبی اضافه کرد: پیش 
امسال بالغ بر 2۷ هزار تن گندم مازاد از کشاورزان 
استان خریداری شود که نسبت به سال گذشته دو 

هزار تن افزایش خواهد داشت.

شاخص ترین عملکرد شرکت گاز
 درسال گذشته

پیشه ور-مدیر شرکت گاز استان خراسان جنوبی 
از تحقق ۱00 درصدی برنامه مصوب شرکت در 
بخش  اجرای خطوط انتقال گاز نصب انشعابات 
در  شرکت  پذیری  اشتراک  و  ،روستایی  شهری 
سال گذشته خبرداد و گفت:تکمیل تزریق و بهره 
در  گاز  انتقال  خطوط  کیلومتر   ۱89 از  برداری 
سربیشه   اینچ   ۱2 گاز  انتقال  خط  شامل  استان 
خط  و  کیلومتر   98 طول  به  قهستان  و  ،اسدیه 
آباد به طول  اینچ قائن،اسفدن و حاجی  گاز ۱0 
شرکت  عملکرد  ترین  شاخص  را  کیلومتر   9۱
درسال گذشته است. دشتی عنوان کرد: با تالش 
در  شرکت  کارکنان  روزی  شبانه  و  مضاعف 
نتیجه اجرای ۱00  راستای پوشش فراگیر و در 
برنامه های مصوب شرکت گازرسانی به  درصد 
4 شهر مرزی اسدیه ،قهستان،حاجی آباد،اسفدن 
در سال ۱۳9۵ محقق گردید. وی  روستا  و ۷۱ 
و  2۱ شهر  تعداد  اکنون  است  ذکر  افزود:شایان 
20۳ روستا مشتمل بر 9۳ درصد جمعیت شهری 
و ۳۶ درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز 

طبیعی برخوردار می باشند.

سومین سوگواره تعزیه مهر امسال 
در خراسان جنوبی برگزار می شود

سینمایی  و  هنری  امور  مقدم-معاون  دادس 
از  جنوبی  خراسان  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
برگزاری سومین سوگواره تعزیه استان به میزبانی 
داد. خبر  مهر  پنجم  تا  ازسوم  درمیان  شهرستان 

سیدعلی زمزم با اعالم این خبر اظهار کرد: سومین 
سوگواره تعزیه به منظور استمرار باورهای آئینی و 
آداب و رسوم مذهبی و اعتالی هر چه بیشتر آیین 
امسال  الحرام  اول محرم  با دهه  تعزیه، همزمان 

مصادف با مهر  برگزار می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی: چرا سند 
۵ ساله شهری اجرایی نمی شود؟

قوسی-صبح روز گذشته طرح آموزشی اطفا حریق 
به پارکبان ها در محل پارک توحید بیرجند برگزار 
شد. مدیر عامل سازمان آتش نشانی در گفتگو با 
آتش  به  ربطی  این طرح  بیان کرد:   آوا  خبرنگار 
سوزی اخیر درختان پارک توحید ندارد و تصمیم 
داشتیم که این برنامه را در ماه های گذشته برگزار 
کنیم که به دالیل مختلفی از جمله انتخابات در 
برگزاری آن وقفه ایجاد می شد. میرزایی ادامه داد: 
امروز 2۵ نفر از پارکبان ها در طی 2 ساعت با اطفا 
حریق آشنا می شوند و قرار است در مجموع تعداد 
حادثه  مورد  در  ببینند. وی  آموزش  پارکبان   ۱۵0
آتش سوزی درختان پارک توحید توضیح داد: این 
اتفاق به دلیل عامل انسانی بوده است و تعداد ۱2 
درخت دچار حریق شده اند که 8 تای آنها آسیب 
دیده اند و ۳ درخت هم کامال سوخته است. مدیر 
عامل سازمان آتش نشانی با اشاره به اینکه مشکل 
برمی  اجرایی و رسانه ها  به سازمان های  اصلی 
گردد و مردم مقصر اصلی نیستند، خاطرنشان کرد: 
در سال گذشته برنامه ۵ ساله شهری را تدوین کرده 
ایم و  به تصویب شورای شهر هم رسانده  و  ایم 
سپس به همه سازمان های اجرایی ابالغ کرده ایم 
ولی جای سوال هست که چرا سازمان های اجرایی 
به این سند و چشم انداز ۵ ساله شهری عمل نمی 
ساله   ۵ سند  اجرای  کرد:  اضافه  میرزایی  کنند؟ 
شهری گزینه مناسبی برای پیشگیری از اتفاقات و 

حوادث کوچک و بزرگ شهر بیرجند است.

نخستین کارگاه آشنایی با سرطان سینه 
و خودآزمایی  در استان برگزار می شود

کاری - رئیس دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی 
خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار آوا عنوان کرد: 
کارگاه آشنایی با سرطان سینه و خودآزمایی در جهاد 
دانشگاهی استان  در روزهای پایانی مرداد برگزار 
جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  رئیس  شود.  می 
معتمد  پژوهشکده  همکاری  با  کارگاه،  این  افزود: 
سرطان سینه جهاد دانشگاهی و دفتر امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی برگزار می شود.

جالل الدین صادقی،  با اشاره به اینکه این کارگاه 
آسیب های  علمی  دبیرخانه  فعالیت های  قالب  در 
این  کرد:  بیان  می شود،  برگزار  استان  اجتماعی 
کارگاه های  مجموعه  از  کارگاه  نخستین  کارگاه 
جهاد  در  که  است  سالمت  برای  سرمایه گذاری 
دبیرخانه  می شود.رئیس  برگزار  استان  دانشگاهی 
علمی آسیب های اجتماعی استان  ادامه داد: این 
آموزشی  خدمت  ضمن  دوره های  عنوان  به  دوره 

کارکنان دولت نیز مصوب شده است.

نصب لیبل رنگی بر روی انواع گوشت قرمز 
در مرکز استان

امیرآبادیزاده-رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: از 
دام  انواع گوشت  روی  بر  لیبل  نصب  آینده  هفته 
سبک و سنگین در مرکز استان اجرایی می شود.

تهوری اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل سازمان 
در  و  کنندگان  تولید  و  کنندگان  مصرف  حمایت 
راستای اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم بازار استان، 
به لحاظ رعایت و حفظ حقوق مصرف کنندگان در 
شناسایی انواع گوشت قرمز مورد مصرف سبد خانوار، 
به زودی طرح نصب لیبل بر روی گوشت دام های 
سبک و سنگین در مرکز استان اجرایی می گردد.

وی افزود: دراین طرح دام های نر، اعم از سبک 
و سنگین با لیبل آبی و دام های ماده با لیبل سفید 
رنگ که توسط کشتارگاه بر روی الشه نصب می 

گردد قابل تمایز از یکدیگر خواهد بود.

۵۵ فقره تصادفات درون شهری 
در هفته ای که گذشت

از  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس  ور-  پیشه 
وقوع ۵۵ فقره تصادف طی هفته گذشته در معابر 
درون شهری استان خبر داد گفت: هفته گذشته 
متاسفانه در اثر تصادفات ۶0 نفر مجروح شدند که 
بیشترین آمار مجروحین مربوط موتورسواران با ۳۵ 
 40 علت  کرد:  عنوان  .رضایی  است  بوده  درصد 
درصد از مجموع تصادفات را عدم رعایت نکردن 
از  ،تجاوز  جلو  به  توجه  بی  درصد  تقدم ۳۳  حق 
سرعت مقرره تغییر مسیر ناگهانی و گردش به طرز 
غلط هر کدام۷ درصد و ۱9 درصد را نیز سایر علل 
دانست و بیشترین ساعت وقوع تصادفات را بین 
بین ساعات 20 الی 22 اعالم کرد .وی افزود: ثبت 
انواع تخلف رانندگی توسط ماموران  ۵0۵۱ فقره 
هفته  یک  در  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
گذشته خبر داد که ازین تعداد ۵9۷ تخلف حادثه 
ساز بوده است.وی خاطر نشان کرد: در این مدت 
دستگاه   ۱۱ و  موتورسیکلت  دستگاه   ۱92 تعداد 
خودرو که دارای تخلفات  رانندگی بوده اند توقیف 
شده اند که ازین تعداد 20 راننده به علت نداشتن 
گواهی نامه وسیله نقلیه آنها توقیف و جهت سیر 

مراحل قانونی بهدادگاه اعزام گردیده اند . 

انتشارفراخوان چهارمین جشنواره »فیلم، 
عکس و فیلم نامه« خراسان جنوبی

عکس  »فیلم،  جشنواره  چهارمین  امیرآبادیزاده- 
به  امسال  شهریور  جنوبی  خراسان  نامه«  فیلم  و 
میزبانی فردوس برگزار می شود، زمزم معاون امور 
هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: خراسان جنوبی با پیشنیه ای کهن در حوزه 
باز به  با آغوشی  اما  فرهنگ و تمدن هرچند دیر 
استقبال هنر هفتم رفته است. وی افزود: بی شک 
هنر فیلمسازی و عکاسی، گام مهمی در شناخت و 

رسیدن به این مقصد عالی است.

معاون استاندار خراسان جنوبی:

»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

اقتصادی  امور  هماهنگی  خبر-معاون  گروه 
سرمایه گذاری  از  جنوبی  خراسان  استاندار 
قزاقستان در صنعت فروسیلیس طبس خبر داد.

مرکز  جلسه  در  سرفرازی  عصمت  بی  بی 
خدمات سرمایه گذاری استان با حضور سرمایه 
سرمایه  درخواست  بررسی  و  خارجی  گذاران 
گذاری در طرح فروسیلیس آلومینیوم در طبس 
برگزار شد، اظهارکرد: ما آرزوی خیر و برکت 
و  برای مردم شهرستان طبس  را  پروژه  این 
البته سرمایه گذاران داریم .وی گفت: بررسی 
های سه ساله سرمایه گذاران نشان می دهد 
و  دارند  جدی  عزم  پروژه  این  اجرای  در  که 
دولت نیز برای توسعه پایدار به این موضوع 
نگاه ویژه ای دارد.وی تصریح کرد: تیم مذاکره 
کننده ایران در برجام نشان داده است که ایران 
و  تعامل  به  در حوزه سرمایه گذاری خارجی 
گفتگو معتقد است و به یک نگاه برد-برد می 
نگریم .سرفرازی افزود: سرمایه گذاری خارجی 
را دولت جدی می گیرد که در اقتصاد مقاومتی 
نیز بحث برون گرایی مطرح است .وی بیان 
کرد: در پروژه های داخل و خارجی در استان و 
شهرستان طبس مقامات استان خود را در کنار 
سرمایه گذاران می دانند و ازهیچ کمکی دریغ 
نخواهند کرد.طالیی مقدم فرماندار طبس و 

معاون استاندار نیز بیان کرد: تمامی زیرساخت 
های الزم شامل برق، زمین، گاز و آب برای 
اجرای این پروژه در شهرستان طبس فراهم 
است .وی گفت: ذخایر معدنی طبس به حدی 

است که جوابگوی این پروژه خواهد بود.

بیشترین معادن 
زغال سنگ کشور در طبس

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی و نائب رئیس 
مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان جنوبی با 
بیان اینکه بیشترین معادن زغال سنگ کشور 
در طبس است، اظهارکرد: این شهرستان یکی 
از تامین کنندگان مواد اولیه فروسیلیس است .
و  آلمان  از  هولدینگی  گفت:  جعفری  عیسی 
خواهند  سرانجام  به  را  پروژه  این  قزاقستان 
نماینده  ژرمانف  عبدالرسول  رساند.پروفسور 
ابراز  ضمن  درسخنانی  قزاقستان  هیئت 
خرسندی از پذیرایی و استقبال خوب مسئوالن 
پایتخت و مرکز  ایران در  جمهوری اسالمی 
طبس  شهرستان  و  جنوبی  خراسان  استان 
گفت: بر اساس تکنولوژی ما در اقصی نقاط 
اندازی شده است که  راه  پروژه هایی  جهان 
تا کنون کانادا، ایتالیا، چین، روسیه و... از این 
تکنولوژی بهره برداری کرده اند.وی افزود: این 

پروژه یکی از پروژه های بین المللی محسوب 
آلمانی  متخصصین  همفکری  با  و  شود  می 

پیش خواهد رفت و در کشورهای قزاقستان و 
قرقیزستان نیز  اجرا می شود که حجم سرمایه 
گذاری دراین دو پروژه ۳00 میلیون دالر است.

وی گفت: درحال حاضر محصولی که تولید 
می شود جایگزین فروسیلیس معمولی درجهان 
آلومینیوم  فروسیلیس  از  استفاده  که  است 
باعث کم  برده و  باال  را  آلومینیوم  از  استفاده 

کردن نیاز به مواد جانبی می شود.

سرمایه  برای  ساله  سه  تحقیقات   
گذاری فروسیلیس آلومینیم در ایران

که  است  سال  سه  افزود:  قزاقستان  نماینده 
می  انجام  ایران  کشور  روی  ما  تحقیقات 

شود و بنده اطمینان داشتم که ایران یکی از 
کشورهایی است که این پروژه با تمامی مزایا 
در آن انجام می شود و برای تولید این محصول 
کلیه موادخام اولیه در این کشور موجود است.
پروفسور هاین نماینده کشور آلمان نیز گفت: 
تقاضا برای این محصول در دنیا زیاد است که 
اولین کارخانه در قرقیزستان راه اندازی شد و با 
حجم تولیدی 2۵ هزارتن در سال پروژه پایلوت 
قرار گرفت.وی بیان کرد: تا آخر سال آینده اولین 
محصوالت از این کارخانه تولید خواهدشد و  
 کارخانه دوم نیز در قزاقستان درحال اجراست.

 اشتغال ۶۰۰ نفر با اجرای طرح
و  ایسلند  در  همزمان  افزود:  هاین  پروفسور 
برزیل هم پیگیری کردیم که ظرفیت های 
مناسب را در آنجا ندیدیم و پروژه سوم را در 
ایران و این مکان تصمیم به اجرا گذاشتیم.

وی گفت: ایران دارای منابع انرژی فراوانی 
از منابع  ایران سرشار  اینکه  به  است و نظر 
زغالسنگ است و جدا از آن سرشار از سیلیس 
است و تولید انرژی برقی که دارد این طرح 
هئیت  شود.نماینده  می  انجام  کشور  دراین 
تجاری آلمانی گفت: حجم مصرفی ما در این 
خواهد  درسال  هزارتن  از 200  بیشتر  پروژه 
بود.وی بیان کرد: برق مصرفی از ۵0 تا ۶0 
بود و گاز مصرفی نخواهیم  مگاوات خواهد 
داشت چرا که نیروگاهی درکنار این کارخانه 
تا  گاز  و حجم مصرف  کرد  خواهیم  احداث 
۳00 میلیون مترمکعب خواهد بود و باتوجه 
به اینکه سیستم مداربسته و سیکل بسته ای 
خواهد  قرار  استفاده  مورد  ناچیزی  آب  دارد 
این  اندازی  راه  گرفت.وی گفت: در صورت 
و  شد  خواهند  بکار  مشغول  نفر   ۳00 طرح 
با احداث مراکز جانبی در مجموع برای ۶00 

نفر اشتغال زایی خواهد شد.

فرآورده  پخش  ملی  مدیر شرکت  قاسمی- 
آغاز  از  جنوبی  خراسان  منطقه  نفتی  های 
بازارچه مرزی ماهیرود  فروش گاز مایع در 
و  در گفت  اصغری«  اصغر  داد. »علی  خبر 
موفق  اجرای  از  پس  کرد:  اظهار  آوا  با  گو 
دو طرح »فروش سوخت به مرزنشینان« و 
»عرضه نفت گاز به روش خرده فروشی در 
بازارچه های مرزی استان« در دولت تدبیر 

و امید، با توجه به پیگیری های انجام شده 
اشتغال  تولید-  مقاومتی،  اقتصاد  سال  در 
خرده  منظور  به  مایع  گاز  فروش  مقدمات 
فروشی در بازارچه مرزی ماهیرود )میل ۷8( 
برای اولین بار در کشور از روز گذشته آغاز 
شد. وی افزود: بر این اساس اولین محموله 
گاز مایع از انبار گاز مایع اصفهان بارگیری 
بازارچه  سیلندرپرکنی  تأسیسات  در  و  شده 

مرزی ماهیرود تخلیه می شود. به گفتۀ وی 
عرضه گاز مایع به صورت خرده فروشی و 

از طریق شارژ در سیلندر می باشد.

بیش از 31۰ میلیون ارزش ریالی
 گاز مایع

های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر 

این  ارزش  اینکه  به  اشاره  با  منطقه  نفتی 
باشد،  می  تومان  میلیون   ۳۱ مایع  گاز 
بوده  ُتن   20 ما  اول  محموله  این  افزود: 
خرده  این  از  هدف  »اصغری«  است. 
کشور  رسمی  تقاضای  به  پاسخ  را  فروشی 
برای  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  افغانستان 
شده  انجام  کار  این  کشور  این  نیاز  رفع 
مایع  گاز  توزیع  کرد:  تصریح  وی  است. 

تولید آن در کشور  امکان  زمانی که  تا هر 
فراهم باشد ادامه خواهد داشت چون برای 
منافع استان خوب است. به گفتۀ وی قطعا 
عرضه گاز مایع در بازارچه مرزی عالوه بر 
ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، گامی 
مؤثر در راستای رونق هرچه بیشتر بازارچه 

مذکور خواهد بود.
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حسینی- مدیر کل فنی و حرفه ای به پروژه 
های عمرانی مراکز فنی و حرفه ای خواهران 
طبس، خواهران قاین و برادران بیرجند اشاره و 
عنوان کرد: در صورت تامین اعتبار یک میلیارد 
و ۳۵0 میلیون تومانی تا دهه فجر امسال به 
برداری می رسد. خوشایند صبح دیروز  بهره 
در نشست خبری با تاکید بر این که  رسالت 
فنی و حرفه ای مهارت آموزی و آموزش است 
عنوان کرد:  آموزش های فنی و حرفه ای از 
سه ویژگی انعطاف پذیری، در دسترس بودن 
و محدود نبودن زمان آموزش برخوردار است. 
وی با اشاره به این که تمام خدمات آموزشی 
ارائه شده در بخش دولتی رایگان است، ادامه 
 ۱20 قالب  در  دولتی  آموزش  مرکز   ۱9 داد: 
کارگاه ثابت و 4۵0 حرفه آموزشی در استان 
فعال است. مدیر کل فنی و حرفه ای با بیان 
 ۳ آموزش  برای  تعهد   ،9۶ سال  در  که  این 
میلیون و 200 هزار نفر ساعت در بخش دولتی 
است اضافه کرد: در چهار ماهه اول سال یک 
میلیون و ۱۱۷ هزار نفرساعت معادل 8 هزار 
و 29۳ نفر دوره اجرایی شده است. خوشایند 
حرفه  با 2۱0  آزاد  آموزشگاه  فعالیت ۱۶2  از 
آموزشی خبر داد و افزود:، از ابتدای امسال ۳۷۶ 
هزار و 4۶9 نفر ساعت معادل 2 هزار و ۱۱9 
نفر دوره در آموزشگاه های آزاد استان اجرای 

آموزش داشته ایم. به گفته وی در سال 9۵ ، 
2۶ مجوز برای آموزشگاه های آزاد صادر شد 
و متقاضیان واجد شرایط می توانند برای 2۱ 
رشته شغلی مانند هتلداری، بهداشت و ایمنی، 

برق و مکانیک درخواست مجوز کنند.

نفر  4۰هزار  و  میلیون  یک  اجرای 
سازی  توانمند  طرح  در  ساعت 

روستاییان و عشایر
 مدیر کل فنی و حرفه ای با اشاره به این که 
مهارت  ارزشیابی  و  آزمون  دوره  پایان هر  در 
برگزار می شود عنوان کرد: سال گذشته 2۵ 
پایان دوره و  نفر در آزمون های  هزار و 49۶ 
آنالین شرکت کرده اند که از این تعداد ۶۷.۷ 
درصد آنان قبول شدند و ۱۳ هزار و ۳9۶ نفر 
موفق به دریافت مدرک و کارت مهارت شدند. 
خوشایند با اعتقاد بر این که گواهی نامه های 
مهارت آموزی فنی و حرفه ای اعتبار بین المللی 
این  دیگر  مزایای  از  کرد:  خاطرنشان  دارد، 
گواهی نامه های قابلیت تطبیق با واحدهای 
شغل  احراز  شرایط  کاردانش،  دوره  درسی 
برای دریافت پروانه کسب در مشاغل، برای 
دریافت وام مشاغل خانگی و جهت بیمه تامین 
اجتماعی حرفه های شاغلین صنایع ساختمان، 
قالی بافان و صنایع دستی است. وی با بیان 

اینکه در راستای توانمند سازی روستاییان و 
اجرایی  مقاومتی  اقتصاد  های  پروژه  عشایر، 
می شود، گفت: تعهد این پروژه اجرا برای ۷۶0 
هزار نفر است که آموزش برای یک میلیون و 

40هزار نفر ساعت انجام شد. مدیر کل فنی 
و حرفه ای به برگزاری هجدهمین مسابقات 
ملی مهارت در سه مرحله شهرستانی، استانی 
و کشوری خبر داد و بیان کرد: مرحله استانی 
این مسابقات نیز در تاریخ پنجم و ششم مرداد 
9۶ در 29 رشته در مرکز استان برگزار می شود.

افزایش 4۰ درصدی
 درآمدزایی فنی و حرفه ای

به گفته خوشایند عملکرد درآمدزایی این اداره 
کل در سال 9۵ نسبت به سال 94، 40 درصد 
افزایش یافته است. وی همچنین به پروژه های 
برای سال  برنامه ریزی شده  اجرا و  در حال 

جاری اشاره کرد و افزود: باید امسال ۳ میلیون 
و 280 هزار نفرساعت تعهد آموزش در بخش 
دولتی و یک میلیون و ۵00 هزار نفر ساعت 
تعهد آموزش در بخش خصوصی اجرایی شود. 
خراسان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
جنوبی با اشاره به اجرای طرح مهارت آموزی 
در محیط کار واقعی ادامه داد: ۵۶0 نفر سهمیه 
استان برای این طرح است که در چهار ماهه 
امسال ۱۷۵ نفر به میزان ۳2 درصد محقق شده 

است.  خوشایند با بیان اینکه سهمیه استان 
برای اجرای طرح کارورزی نیز در سالجاری 2 
هزار و 2۵ نفر است یادآور شد: تاکنون ۶ هزار 

نفر در سایت مربوطه ثبت نام کرده اند.

 تامین نیازها با جابه جایی تجهیزات 
فعلی در بین آموزشگاه های استان

شروع  از  ای  حرفه  و  فنی  مدیرکل  وی  
حرفه  و  فنی  آموزش  مرکز  احداث  عملیات 
خبر  جاری  سال  در  زیرکوه  شهرستان  ای 
داد و عنوان کرد: اعتبار اولیه برای این پروژه 
۳۵0 میلیون تومان است که مصوب شده و 
تا 2 سال آینده به اتمام خواهد رسید. به گفته 
خوشایند امسال مجموع اعتبارات عمرانی اداره 
آموزش و فنی و حرفه ای خراسان جنوبی 2 
میلیارد و ۱۵0 میلیون تومان است که نسبت 
به سال گذشته ۳۷ درصد رشد اعتبار در این 
زمینه داشته است.وی با بیان این که تجهیزات 
نسبتا خوبی در آموزش خوشایند با اشاره به این 
که در سال جاری هنوز برای تجهیز کارگاه ها 
و به روزرسانی آنان اعتباری ابالغ نشده است 
اضافه کرد: اعتبار پیش بینی شده بیش از یک 
میلیارد تومان است که امیدواریم با پیگیری ها 

بتوانیم آن را بگیریم.
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قاسمی- مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان 
با بیان اینکه سال 9۵  جهادکشاورزی استان 
افزایش ۱0  ماهی  پرورش  و  تولید  زمینه  در 
درصدی نسبت به سال 94 داشته ایم، اظهار 
کرد: یکی از مشکالت آبزی پروری در استان 
باشد.  می  اخیر  چندساله  های  خشکسالی 
»سعیدی« در گفت و گو با آوا ادامه داد: این 
خشکسالی ها کاهش دبی آب قنوات و چاه 
ها را به دنبال داشته است و دیگر مشکالت 
هم شامل افزایش دما که مستقیما باعث تبخیر 
در سطح استخرها شده و جبران افت آب را با 
مشکل روبرو می سازد و خرده مالکی منابع آبی 
می باشد. وی تصریح کرد: ولی با این وجود 

آب  ذخیره  استخرهای  تعدد  به  توجه  با  اگر 
کشاورزی در استان، پرورش ماهی به عنوان 
شغل جانبی در کنار کار کشاورزی  و همچنین 
تولید کود محلول در آب و بهره وری بهینه از 
منابع آبی باشد، توجیه اقتصادی می تواند داشته 
باشد. به گفتۀ وی در سال گذشته تعداد اشتغال 
ایجاد شده در استان  مستقیم و غیر مستقیم، 
۳4۱ نفر بوده است که پیش بینی می شود این 

اشتغال در سال جدید با افزایش همراه باشد.

تولید هزار ُتن گوشت سفید در استان
مدیر شیالت و امور آبزیان با اشاره به اینکه از 
ابتدای امسال ۱۵ ُتن ماهی سرد آبی و ۱۵0 

تن ماهی گرم آبی در استان تولید شده است، 
عنوان کرد: ساالنه هزار تن گوشت سفید و 
9۳0 هزار قطعه ماهی زینتی در بخش آبزیان 
استان تولید می  شود. »سعیدی« افزود: ارزش 
این مقدار گوشت سفید حداقل ۱0 میلیارد و 
۵00 هزار تومان و ارزش تولید ماهیان زینتی 
نیز حداقل ۳ میلیارد و 2۵۵ میلیون تومان می 
باشد. وی بیان کرد: اکنون ۶۱9 باب استخر دو 
منظوره گرم آبی و ۷۷ باب استخر دو منظوره 
سردآبی و 2۳ واحد صنعتی و سنتی در بخش 
ماهیان زینتی در استان فعال می باشد. به گفتۀ 
وی سال گذشته بیشترین میزان تولید ماهی 
پرورش خوراکی در شهرستان قاین با 2۱2 ُتن 

و بیشترین میزان تولید ماهیان زینتی در بیرجند 
با تولید 498 هزار قطعه بوده است.

توسعه مکانیزاسیون و تجهیز مزارع 
پرورش ماهی راهکاری

 برای توسعه آبزی پروری
مدیر شیالت و امور آبزیان خاطر نشان کرد: از 
ابتدای امسال هم ۱۵ ُتن ماهی سردآبی، ۱۵0 
ُتن ماهی گرم آبی و ۱۳0 هزار قطعه ماهی 
زینتی در استان تولید شده است. »سعیدی« 
توسعه  مانند  راهکارهایی  کرد:  عنوان 
مکانیزاسیون و تجهیز مزارع پرورش ماهی که 
باعث ارتقاء بهره وری از آب، افزایش تراکم 

در واحد سطح و همچنین کاهش هزینه های 
تولید و افزایش عملکرد رشد آبزیان را به همراه 
دارد باعث توسعه آبزی پروری در استان خواهد 
شد. وی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی 
استان در راستای توسعه آبزی پروری اقدامات 
گوناگونی انجام داده است، اظهار کرد: از جمله 
این کارها می توان به مشاوره و راهنمایی و 
پرورش  به  متمایل  کشاورزان  به  کارشناسی 
آبزیان، مشاوره و نظارت بر احداث استخرهای 
دو منظوره ذخیره کشاورزی، معرفی متقاضیان 
استفاده از تسهیالت برای احداث استخر، توزیع 
 رایگان و یارانه ای بچه ماهی گرم آبی اشاره کرد.
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قزاقستان در صنعت فروسیلیس طبس سرمایه گذاری می کند

برای اولین بار در استان انجام شد

مدیر کل فنی و حرفه ای استان خبر داد:

فروش گاز مایع در مرز ماهیرود

افتتاح 3 مرکز فنی و حرفه ای در دهه فجر به شرط تامین اعتبار

افزایش 10 درصدی تولید ماهی در استان

عکس:احسان توال

عکس:اکبری
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استفاده از افراد کهنسال در کابینه، 
دولت را دچار ضعف جدی می کند

در صورت  گفت:  اسالمی  موتلفه  کل حزب  دبیر 
باقی ماندن افراد کهنسال در کابینه، دولت ضعف 
جدی در انجام امور اجرایی خود تجربه خواهد کرد. 
محمد نبی حبیبی اظهار کرد: رئیس جمهور منتخب 
به مردم این وعده را داده که نسبت به جوان سازی 
کابینه اقدام جدی به عمل می آورد و مردم نیز چنین 
انتظاری از او دارند. وی افزود: به طور طبیعی وقتی 
سن شخصی افزایش پیدا می کند کارایی هایش نیز 
کمتر می شود به همین دلیل نیاز است اشخاصی 
مؤمن و دارای روحیه ای انقالبی به کابینه دولت 
دوازدهم راه یابند که بتوانند امور کشور را با وقت 
و حوصله و همچنین قدرت فكر باالتری اداره کنند.

آمریکا بعد از مذاکرات دوباره سیاست 
خصومت علیه ایران را به کار گرفت

عضو اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان 
اینكه در قضیه برجام آمریكا به 1+ 5 پیوست و در 
مذاکرات خیلی کارشكنی نكردند ، مذاکرات پیروز و 
معاهده امضا شد، گفت: این امر برای مقطع خاص و 
زمان کوتاهی بود و بعد از به نتیجه رسیدن، آمریكا 
دوباره تغییر سیاست داد و همان مسئله خشونت و 
خصومت در برابر جمهوری اسالمی را به کار بردند 
و اصواًل اگر به روابط نگاه کنید دولتمردان آمریكا 

بیشتر اوقات با دو ادبیات با ما مواجه شده اند.

نظر زیبا کالم درباره نامه قالیباف

در  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  زیباکالم  صادق 
خواهد  می  وی  گفت:  قالیباف  نامه  به  واکنش 
یك  وی  اخیر  نامه  و  کند  پیدا  سیاسی  جایگاه 

حرکت نمایشی است.

نمی دانم چرا وقتی ایران تهدید
 می شود، عده ای در داخل ذوق می کنند

اینكه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار   وزیر 
نمی دانم چرا وقتی ایران تهدید می شود عده ای در 
داخل ذوق می کنند، گفت: رای مردم به دولت، رای 
به عقالنیت، سخت کوشی و تداوم برنامه ها بود.

علی ربیعی افزود: برخی مدعی هستند رای مردم در 
انتخاب رئیس جمهور دوازدهم سلبی بود اما من با 
اطمینان اعالم می کنم ٩٠ درصد این رای ایجابی 

بود و مردم خواهان تداوم برنامه ها بودند.

واعظی: در دولت بعدی هستم 
اما در  پست  دیگری خدمت می کنم

فناوری  و  ارتباطات  وزیر  واعظی  محمود 
اطالعات درباره شایعه جدایی از دولت دوازدهم 
خطاب به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: 
چه کسی گفته در دولت بعدی حضور ندارم؟ در 
در پست  اما  دارم  دوازدهم حضور  کابینه دولت 

دیگری خدمت خواهم کرد.

عراقچی: توضیحات آمریکا درباره 
نقض عهد قابل قبول نیست

عراقچی در مورد دیدار هیئت ایرانی و آمریكایی در 
حاشیه هشتمین نشست کمیسیون برجام در وین 
گفت: در حاشیه جلسات کمیسیون برجام به طور 
معمول همیشه دیدارهای دو جانبه ای با هیئت های 
مختلف حاضر در کمیسیون داشته و داریم. با هیئت 
آمریكایی نیز طبق معمول دیدار دو جانبه ای داشتیم. 
در این جلسه تمام مواردی که به نقض عهد، بد 
عهدی،  تاخیر و تعلل از سوی آمریكایی ها بود را ذکر 
کردیم. آنها توضیحاتی را ارائه کردند،  البته از نظر ما 
این توضیحات قابل قبول نیست و نتیجه مباحث را 

به تهران منتقل می کنیم.

توئیت امیرعبداللهیان درباره 
رفتار حکیمانه امیر کویت!

حسین امیرعبداللهیان در توئیتر خود نوشت : اتهام 
بی اساس کویت به تهران و کاهش عدد دیپلمات 
های ایرانی، بدور از رفتار حكیمانه امیر کویت است. 

تهران و کویت با دوستی و برادری خواهند ماند.

تکرار ادعاهای بی اساس
 الجبیر علیه ایران

به گزارش اسكای نیوز، عادل الجبیر، وزیر خارجه 
همتای  با  مطبوعاتی  کنفرانس  یك  در  عربستان 
ایتالیایی خود در رم مدعی شد: ایران حامی تروریسم 
است و نفرت و کینه را شعله ور می کند.وی هم چنین 
مدعی شد: ایران در امور داخلی کشورهای منطقه 
مداخله می کند.الجبیر در این کنفرانس در پاسخ به 
سوال خبرگزاری رسمی کویت درباره بحران قطر 
گفت: ما معتقدیم که این بحران باید در چارچوب 

شورای همكاری  )خلیج فارس( حل شود.

االخبار: امیر قطر در نطقی
 تلویزیونی از ایران قدردانی کرد

روزنامه لبنانی االخبار در مطلبی نوشت که امیر قطر 
در نطق تلویزیونی اخیر خود از کمك های ایران به 
دوحه قدردانی کرد.این روزنامه در ادامه نوشت: نطق 
تلویزیونی شیخ تمیم بن حمد آل خلیفه سه پیام داشت 
که می توان به عبور از بحران، آمادگی برای مقابله با 
محاصره و رد دیكته های سیاسی همراه با ثبات در 
روابط منطقه ای به ویژه با ایران و ترکیه اشاره کرد.
سخنان شیخ تمیم برای کشورهای محاصره کننده 
که رهبری آنها به دست عربستان است خوشایند نبود.

اصالح طلبان برای روحانی خط قرمز تعیین کردند

روحانی  از  »اصالح طلبان  گفت:  صوفی  علی 
سهم خواهی نمی کنند اما انتخاب وزیر کشور مورد تایید 
جناح اصالحات خط قرمزی است که نباید نادیده گرفته 
شود.« دبیرکل حزب پیشروی اصالحات تاکیدکرد: 
اگر قرار است یك سهمی  به جناح رقیب داده شود 
می تواند در وزارتخانه های غیرکلیدی باشد چون اگر غیر از این باشد، نه با منطق 
ائتالف سازگار است و نه با منطق تلطیف مسایل جناحی و نگاه به جناح اقلیت.

فکر نمی کردم روحانی در مقابل هجمه ها دوام آورد 

آقای  بنده  گفت:  مهاجری  مسیح  حجت االسالم 
روحانی را از نوجوانی می شناسم و با هم همراه بودیم 
فكر  اما  دارم،  ساله  حدود 5٠  شناختی  ایشان  از  و 
نمی کردم ایشان در مقابل هجمه و سیلی که در این 
انتخابات از همه طرف علیه او، ایجاد شده بود، بتواند 
دوام بیاورد و تسلیم نشود اما توانست یك سیل خروشان تری به تنهایی راه 

بیندازد تا این هجمه را هضم کند و در انتخابات پیروز شود.   

الریجانی می خواهد در کابینه تاثیر گذار باشد

الیاس نادران گفت: قطعا آقای الریجانی همانند کابینه 
یازدهم تالش دارد تاثیرگذار باشد چراکه وی عضو 
لیست امید بوده است. بقیه هم همانند وی تالش دارند 
که تاثیرگذار باشند و کم هستند افرادی که در حوزه 
سیاسی کشور باشند و نخواهند بر تصمیمات رئیس 
جمهور تاثیرگذار نباشند ولی اینكه چه میزان تاثیرگذار باشند بستگی به آقای رئیس 
جمهور دارد که چقدر تمایل داشته باشد اینها بر روی تصمیمش تاثیرگذار باشند.

محمدباقر قالیباف در نامه ای نوشت: 
جسارت  بزرگ  کارهای  از  یكی 
کردن  متحّول  و  »خود انتقادی« 
اصولگرایی، بدون تضعیف این جریان 
در مقابل رقیبی است که اصلی ترین 
به  مصنوعی  ترس  تزریق  آن  هنر 
کردن  فراموش  قصد  به  جامعه، 
امیدوارم  است.  ناکارآمدی هایش 
دیگر دوستان در جبهه اصولگرایی 
ایجاد  برای  را،  شما  درخواسِت  این 
این تحول بزرگ و ضروری، بشنوند. 
»تغییر  که  رسیدم  باور  این  به  لذا 
جریان  کنش  نحوه  در  اساسی 
اصولگرایی« یكی از مطالبات اصلی 
دلسوز  و  مومن  جوانان  شما  امروز 
دیگر  امروز  است.  کشور  و  انقالب 
با  باید  اصولگرایی  که  است  روشن 

انقالبی  ارزش های  و  مبانی  حفظ 
و  نگرش  در  اسالمی،  جمهوری 
متحّول  خود  سیاست ورزی  شیوه 
نو،  با گفتمان و چهره هایی  و  شود 
راستای »نو اصولگرایی«  در  حرکت 
کند. آغاز  زودتر  چه  هر  را 
 این مهم زمانی اتفاق خواهد افتاد که 
شما امیدوارانه، فعاالنه و آتش به اختیار 
وارد صحنه شده، منتظر اقدامات از 

باال به پایین در جریان اصولگرایی 
پس  رفتارهای  تحلیل  زیرا  نباشید؛ 
نشان  دوستان  برخی  انتخابات  از 
می دهد تصمیم گیری در این مورد در 
رأس جریان همچنان دچار اختالل 
است. بدون شك نخستین گام در 
انجام این رسالت مهم و به سر منزل 
مقصود رساندن آن، ترسیم ویژگی ها 
است. »نواصولگرایی«  مبانی  و 

حرکت در راستای »نو اصولگرایی« هرچه زودتر باید آغاز شود
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران :

وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال 
که در مدت اخیر به یك  باره حجم 
زیاد شد،  به شما  رسانه ای  حمالت 
 تحلیل خودتان از این حجم چیست ،

گفت: حقیقتش اگر بخواهم بگویم، 
عقل  با  چون  نمی دانم،  هم  خودم 
که  کسی  درنمی آید  جور  منطق  و 
عالقه مند به کشور و به انقالب باشد، 
وفادار به امام و رهبری و پاسدار خون 
شهدا باشد و بعد چنین رفتارهایی را با 
او و کسانی که به میدان آمدند و در 
کارزار سخت باید حمایت شوند، بكنند. 
حمالت شان هم اصال منحصر به فرد 

نیست، به کلیت دولت است. 
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی 
بر اینكه آنها می توانند بگویند درست 
است که دولت رأی مردم را دارد و 

است،  کشور  دوم  نفر  رئیس جمهور 
ولی آیا ما نمی توانیم انتقاد کنیم، گفت:
مردم باهوش هستند و می فهمند که 
این خالف واقع است. آنها که انتقاد 
نمی کنند، بی رحمانه تخریب می کنند. 
کاری که بعضی از رسانه های بیگانه 
هم با ما دولتی ها نكردند، آنها انجام 
از  غیر  اگر  من  نظر  به  و  می دهند 
انتخابات  در  را  آنها  مردم  بود،  این 

باور می کردند. این هم بهانه ای شده 
جریان های  یا  افراد  از  بعضی  برای 
به  را  تخریب  نوع  هر  که  افراطی 
حساب پرسش و نقد می گذارند. من 
معتقد هستم مردم می دانند که اینها 
راست نمی گویند و اگر غیر از این بود، 
تصمیم مردم در اتفاقاتی که در سه، 
چهار سال گذشته افتاد و برای کشور 
سرنوشت ساز بود، چیز دیگری می شد.

برخی انتقاد نمی کنند، بی رحمانه تخریب می کنند
سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت :

افتتاح گیرنده دیجیتال صدا و سیماي درمیان با حضور نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف درمجلس جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاري استان با موضوع بررسي درخواست سرمایه گذاري در طرح فروسیلیس برگزاری آیین سالگرد درگذشت پروفسور گنجی، پدر علم جغرافیای نوین با حضور جمعی از مسئوالن

سرکـارخانـم ملیحـه نصرآبـادی
نایب رئیس هیئت هاکی استان خراسان جنوبی

  دبیر محترم تربیت بدنی دبیرستان عشایری بنت الهدی صدر شوسف )نهبندان(
با همت واال و تالش خستگی ناپذیرتان،  فرزندان کویر توانستند رتبه نخست کشوری بازی های بومی و  محلی در هجدهمین اردوی سراسری دانش آموزان 

عشایرکشور را کسب کنند. این موفقیت بزرگ را به شما و دانش آموزان معزز تبریک  عرض نموده، توفیقات روزافزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

هیئت هاکی استان خراسان جنوبی

فروش و معاوضه  
فوری و استثنایی

دو واحد تجاری۴۴ متری طبقه دوم 
و سوم با سند ششدانگ تجاری با 
امتیازات کامل مستقل آب، برق، 

گاز، تلفن با موقعیت عالی واقع در 
بلوارمعلم،حاشیه خیابان فردوسی 
)ابتدای خیابان فردوسی از سمت 

معلم( به فروش می رسد. 
 )یا معاوضه با واحد مسکونی(      

۰۹۱۵۱۶۱۳۶۸۰

ضمن تقدیر از مساعدت ها و حمایت های صادقانه 

جناب آقای سجادی نژاد
ریاست محترم آموزش و پرورش بیرجند

 آقای پندور 
کارشناس مسئول محترم

 انجمن اولیا و مربیان مدیریت 
مراتب تقدیر و تشکر خاضعانه خویش را از تالش های خالصانه ، نظرات 

خردمندانه و همکاری های صمیمانه اعضای محترم انجمن اولیا
 و مربیان دبستان رودکی در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ اعالم می نماییم.

 مدیریت ، معاونین ، معلمان 
و اولیای دانش آموزان دبستان رودکی

علی نعمتی
 عضو انجمن

مهدی باهنر
رئیس انجمن

محمدرضا غالمی 
عضو انجمن

راحله حسین زاده
 عضو انجمن

فاطمه توانا
 نایب رئیس انجمن

زهرا زینلی
ی منشی و رابط انجمن
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