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190 دقیقه برای جوانان استان
انعقاد تفاهم نامه توسعه مشاغل 

خانگی در استان
صفحه 7 

تخم مرغ بی نشان نخرید!
       صفحه 7 

اجرای طرح پاکسازی
و ضدعفونی آبشخورهای 

مناطق حفاظت شده استان
کرد:   بیان  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر  کاری- 
آبشخورهای مناطق حفاظت شده برای کنترل و جلوگیری از شیوع 
بیماریهای واگیردار پاکسازی و ضدعفونی  می شود.پرویز آرامنش 
با بیان اینکه چند الشه حیوان در منطقه آزاد بشرویه مشاهده شده 
است افزود: این حیوانات با تایید دامپزشکی به دلیل بیماری تلف نشدند 
و خشکسالی یا تغذیه دلیل مرگشان بوده است  ) ادامه خبر در صفحه 7(

15 آبان آخرین فرصت ثبت نام 
تسهیالت واحدهای تولیدی  

 صفحه 7

نی
سی

: ح
س 

عک

 / مشروح خبر در صفحه 7

صنایع کاشی و سرامیک فرزاد صادر کننده برتر کشور شد  / صفحه 8

سرمقاله

 پیامهای یک اتمام حجت

 *امین جم

ندارد.به  خوبی  روز  و  حال  روزها  این  تولید   
در  شود  می  داده  باال  سود  با  وام  تولیدکننده 
اندازه  به  بهترین حالت خود  در  تولید  حالی که 
کاهش  موضوع  ندارد  ،سود  وام  بهره  نرخ   ی 
در سطح  که  است  مطرح شده  بانکی هم  سود 
کالن قابل بحث است و خود جزو اصلی ترین 
استان  در  مخصوصا  تولیدکنندگان  مشکالت 
سود  باالی  نرخ  که  است  این  ماست.واقعیت 
بجای  کنندگان  تولید  است  شده  باعث  بانکی 
فکر  خود  تولید  و  کارخانه  ی  توسعه  به  اینکه 
بپردازند  ها  بانک  در  گذاری  سپرده  به  کنند 
نو  و  خرد  تولیدی  واحدهای  دیگر   طرف  از  و 
می  تعطیل  ها  وام  باالی  بارسود  زیر   نیز  پا 
تولید  ی  انگیزه  سود  باالی  نرخ  واقع  شوند.در 
دیگر  سویی  از  و  گیرد  می  دار  سرمایه  از  را 
ی  تولیدکننده  تسهیالت  باالی  سود  نرخ 
به  توجه  با  زند.لذا   می  زمین  بر  هم  را  جوان 
بود. بانکی  نظام  ی  نتیجه  فعلی  رکود  که  این 
مهم  ضرورتی  بانکی  ساختار  اصالح  و  ترمیم 
است.  نکته ای که رئیس کل بانک مرکزی در 
سفر به بیرجند نیز بر  . . . )ادامه سرمقاله در صفحه 2(

حجت االسالم رئیسی:
 مذاکره مجدد برای

 مهار قدرت ایران است

علی مطهری: 
در سال 92 یا 96 کشور در شرایطی

 بود که مساوی یا بهتر از روحانی کسی نبود

حجت االسالم محسن رهامی: 
روحانی نه رئیس دولت اصالحات

 است و نه مرحوم هاشمی

محمدنبی حبیبی:
مسئوالن ما باید متوجه نیرنگ

 اتحادیه اروپا باشند

صفحه 2صفحه 2صفحه 2صفحه 2

می خواهد/صفحه 6 قهرمانی  پرسپولیس  می زنیم/  استارت  دربی  برای  امروز  از  محرومیت!/  آستانه  در  پرسپولیس  دیگر  بازیکن  ناجا/دو  مأموران  به  توهین  مجازات  شالق  ها/40ضربه  فرودگاه  در  هواپیماها  برخاست  و  نشست  هنگام  هوایی  سوانح  درصد  بروز 70   / موادمخدر  قاچاق  بین المللی  شبکه  جنوبی/انهدام  خراسان  های  جاده  در  مرگ  تراژدی   

سرکار خانم دکتر اعظم احمدی
سرپرست محترم معاونت امور توسعه پیشگیری

 اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

جناب آقای شهرام شیخانی
معاون محترم امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته شما بزرگواران را به سمت جدید تبریک و تهنیت 
عرض نموده، موفقیت و سربلندی تان را از خداوند منان آرزومندم.

)TC( طیبه سمن- رئیس و مسئول فنی مرکز اجتماع درمان مدار

جناب آقای مهندس سید حسن رضوی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف
 تبریک و تهنیت عرض می نماییم، از درگاه ایزد منان مزید توفیقات 

برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی 
در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی مسئلت داریم.

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی تولید مالک اشتر

یکی از مبانی اصلی و مهم تحقق عدالت در جامعه اسالمی، ارائه 
نظرات کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری می باشد.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

نیک اندیش محترم جناب آقای 

حـاج علـی اکبـر فالحـی
بی شک افتخار عنوان 

صـادر کننده نمونه ملـی در سال 9۶ 
حاصل تالش خستگی ناپذیر جناب عالی و سایر کارکنان 
پرتالش تان در راستای احراز این موفقیت مهم، شایسته 
قدردانی و سپاس فراوان است. ضمن تبریک به مسئولین 

واحد تولیدی کاشی و سرامیک فرزاد
همت واال و مجاهدت شما مدیر محترم را که حاصل فکر، ابتکار، ایمان راسخ به اراده 

قادر مطلق می باشد، ارج نهاده و شایسته ترین تقدیرها را تقدیم تان می دارد.
پیشرفت و موفقیت روزافزون شما در سایه عزت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسالمی  

ایران را از درگاه ایزد متعال آرزومندیم.

دانشگاه بیرجند  - بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1396 
حوزه ثبتی شهرستان بیرجند  شناسه آگهی: 98469

شرح در صفحه 4

جناب آقای حاج علی اکبر فالحی
بی شک افتخار عنوان

 صادر کننده نمونه ملی سال 9۶ 
که مزین به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است
 حاصل تالش جناب عالی و کارکنان محترم تان در

 واحد تولیدی کاشی و سرامیک فرزاد 
بوده و نشان از همت واال و مدیریت مدبرانه شما دارد. شایسته ترین تقدیرها را در کسب این 

موفقیت تقدیم تان می داریم و پیشرفت روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مدیریت بانک سپه استان خراسان جنوبی و پرسنل بانک سپه مدرس

           
»مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی« 

  تاریخ: 9۶/08/01   شماره: 11315    شناسه آگهی: 99۶25
  شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: عملیات اجرایی پروژه احداث 

مخزن 2000 مترمکعبی شهر بیرجند را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه براساس قانون 
برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

ردیف

مشخصات

 پروژه

محل 

اجرا
دستگاه 
نظارت

مبلغ اولیه برآورد 
براساس فهرست 
بهاء شبکه توزیع 

آب سال1396

مدت 
اجرا

رتبه و 
گواهی 
مورد نیاز

1

احداث 
مخزن 2000 
مترمکعبی، 

اجرای حوضچه 
شیرآالت و 

نصب اتصاالت 
مربوطه

شهر 
بیرجند

معاونت 
مهندسی 
و توسعه 

18.295.747.888
ریال

12ماه 

حداقل 
پایه 5 آب 
و گواهی 
صالحیت 

ایمنی

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اسناد و دعوت نامه حداکثر به مدت 4 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد
www.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ  گونه 

حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی  نماید و دستگاه مناقصه  گذار وفق ضوابط و مقررات 
نسبت به ارزیابی و دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود.پیمانکاران جهت کسب اطالعات 

بیشتر می  توانند با شماره های 32435146-32433406-056 تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری: 

 * مهلت تحویل: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی ساعت 17 روز شنبه96/08/20
می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت www.setadiran.ir  امکانپذیر است.

* پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور  

* پیمانکارانی که باالی 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه 
پیشنهاد قیمت خواهند شد. 

* این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
* ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.

* مناقصه گران محترم در استان خراسان جنوبی جهت ثبت نام و توضیحات الزم جهت 
ثبت نام و راهنمایی به آدرس بیرجند- خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت 

طبقه همکف اتاق 111 آقای یوسفی نماینده دفترخدمات سامانه تدارکات الکترونیکی استان 
مراجعه و یا با شماره 05632221220 تماس حاصل نمایند.     

* لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایید.
                                                                                                                                                  www.setadiran.ir
 دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحومـه سعیـده چهکنـدی
 را به اطالع می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین امروز دوشنبه 96/8/1 ساعت 14 الی 15 از محل غسالخانه 
برگزار می گردد. ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز چهارشنبه 96/8/3 

از ساعت 15 الی 16 در محل مسجد باقر العلوم )ع( منعقد می گردد. 

از طرف خانواده مرحومه

لباقی
هوا

مدیرعامل، هیئت مدیره و کارگران محترم
 مجتمع تولیدي کاشي فرزاد بیرجند

کسب عنوان واحد نمونه صادراتي در سطح کشور 
آن هم در روزگار سخت تولید، نشان دهنده عزم جدي تالشگران و صنعتگران 

خراسان جنوبي براي رونق تولید و پیشرفت ایران اسالمي است.
این موفقیت ملی را حضور مدیرعامل و کارگران خدوم آن  برخود فرض دانسته 
مجموعه تبریک عرض نمایم، توفیق روزافزون تان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی در مجلس شوراي اسالمي
سید محمدباقر عبادي
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سامانهسهامعدالتبهمدت۳روزازدسترسخارجمیشود

تسنیم-باپایانمهلتتسویهماندهبدهیاقساطسهامعدالتمشموالندرروزیکشنبه،سامانهسهامعدالتبهمدت۳روزوبهمنظوربروزرسانیازدسترسخارجمیشود.
مشموالنسهامعدالتتاپایان۳1شهریورسالجاریفرصتداشتندصورتحسابخودراازسامانهسهامعدالتدریافتوپسازآگاهیازارزشسهامشان،درصورت
تمایلنسبتبهتسویهماندهبدهیاقساطخوداقدامکنندکهالبتهاینمهلتباتصویبشورایعالیاصل44بهمدتیکماهدیگروتاپایانمهرماهجاریتمدیدشد.

سرمقاله

 پیامهای یک اتمام حجت

*امینجم

)ادامهسرمقالهازصفحه1(آنتاکیدکرد.یکیدیگراز
مشکالتواحدهایتولیدیناشیازفرآیندطوالنی
وامدهیبانکهااست.اگربانکهادرزماننیاز
بهصنعتاستانکمکنکنندوامدادنهایبعداز
آنهمنمیتواندکمکیکند.مشکالتیازقبیل
تورم،ازدستدادنبازارتولیدوکاهشانگیزهسایر
متقاضیانهمهموانعیاستکهبهدنبالههمین
موضوعنمودپیدامیکند.سیستمبانکیبایدسهم
بیشتریبرایحمایتازتولیدقائلشودنهاینکه
فقطبخشوامهایسریعالوصولبپردازدمثال
اینکهدریکمقطعکوتاهیسرمایهایراتزریق
میکنندوسریعپسمیگیرند.چندماهپیشهم
موضوع»بانکهایسرمایهبَر«بهمیانآمدهبود
کهخوددردیاستبردردهایدیگراقتصاداستان؛
سرمایهگذاریبانکهایکیازمهمترینزمینه
هایرشدتوسعهاقتصادیمنطقه،اشتغالوتقویت
صنعتاستاناست.میتوانسپردههایمردمی
رادرهمینخطهدرقالبعقوداسالمیوباحسن
تدبیرواحساسمسئولیتبیشتریبهکارگرفت.
و دامداران مشکالت و اخیر های خشکسالی
کشاورزانمنطقهرابسیارحادکردهاست؛اگربانک
هابهاینمشکلاستانبهعنوانعاملاصلیدر
تصمیمگیریهایخودنگاهکنند،قطعادرجلب
رضایتمشتریانخودنیزموفقخواهندبود.چندروز
پیشمروجالشریعهاستاندارخراسانجنوبیاز
توان تمام با استانخواست بانکهای مدیران
دوشادوشمدیراندستگاههایاقتصادی،فرهنگی
واجتماعیدرجهتتسهیالتالزمبرایکمک
بهسرمایهگذارانوکارآفرینانتالشکنند.وی
همچنینخواستارتشکیلجلسهشورایهماهنگی
بانکهاشدتابهبانکهااتمامحجتاستانداررا
بگویندکهآمدهایمکاریبرایمردمانجامدهیم
وهیچگونهمانع،تسامحوتساهلدرمسیرانجام
اینخدمتراازهیچکسنخواهمپذیرفت.وی
هرچه استان اقتصادی ستاد جلسات در گفت:
مصوبمیشودبرایتمامدستگاههایاجرایی
الزماالجراستوهرکسکهنمیتواندپابهپای
اینمصوباتدراجرابیایدبایدخیلیمحترمانهجای
خودرابهفردیدیگردهدکههمپایمصوبات
باشد.«باتوجهبهشرایطمتفاوتاستاننسبتبه
سایراستانها،نیازبههمکاریبیشتربانکهادر
توسعهوکمکبهسرمایهگذاریدراستانداریم.
درپایانامیدوارمپسازسخنانواتمامحجت
استانداربابانکهاومدیراناجراییباتغییررویه
موجود،شاهداتفاقاتمثبتیدراینزمینهباشیم.

سپرده گذاران موسسات اعتباری
 و بانک ها فریب نخورند

روابطعمومیموسسهاعتبارینورازموجگسترده
هجمهازسویسایتهاوکانالهایضدانقالب
ومخرببرایایجادتشویشعمومیومخاطره
مردمباهدفایجاداخاللواشکالدرنظامپولی
ومالیکشورخبردادوافزود:سایتهایضدانقالب
ومعانددراینمقطعاززمانبرایرسیدنبهاهداف
شومخودموسساتاعتباریکههماینکوپساز
ساماندهیاینموسساتتوسطبانکمرکزیکه
موجبتقویتبازارپولیوافزایشتولیدواشتغال
درراستایاقتصادمقاومتیشدهاستراموردهجمه
قراردادهاند.روابطعمومینورافزود:مردمآگاهوفهیم
کشوردستاینمعاندانودشمنانمردموکشور
راخواندهاندکههموارهباحربههایمختلفوبا
نیرنگوفریبسعیدرآسیبرساندنبهاقتصاد
کشوردارندوپسازتحریمهادستبکارشدهاندو
بهروشهایمختلفسعیدرتخریبنظامپولیو
مالیکشورعزیزمانایراندارند،غافلازاینکهمردم
فهیمایرانهموارهنشاندادهاندکهزیرکهستندو

فریبنمیخورند.

اطالعیه سازمان حج و زیارت درباره 
هزینه ثبت نام زائران اربعین

بهپرسشهایمطرحشدهدرخصوص باتوجه
هزینهثبتنامزایریناربعین،سازمانحجوزیارت
اطالعیهایمنتشرکردکهبهشرحزیراست:همانگونه
کهملتشریفایراناستحضاردارندستادمرکزی
)وزارتکشور(مسئولیتساماندهی اربعینکشور
حرکتعظیماربعینرابرعهدهداردوسازمانحج
وزیارتبهعنوانیکیازکمیتههایزیرمجموعهو
عضوستادمرکزیاربعینصرفاًمسئولیتثبتنامو
اخذروادیدبراساسمصوباتوضوابطستادمذکور
راعهدهدارمیباشد.درهمینراستاستادمرکزی
اربعین)وزارتکشور(بهسازمانحجوزیارتکهدر
موضوعاربعینمجریمصوباتوتصمیماتستاد
مذکورمیباشد،اعالمنمودکهمیزانهزینههادر
سامانهسماحطبقتصمیممذکور،)جمعاًبااحتساب
هزینهریالیصدورروادیدوهزینههایپزشکی،بیمه
وحقالزحمهدفاترکارگزاران199500تومان(تغییر
یابدواجراییشود.لذاهزینهریالیصدورروادیدکه
اخیراًمطرحشدهاستبادستورستادمحترممرکزی

اربعین،درسامانهسماحمنظورشدهاست.

رئیسی: مذاکره مجدد برای مهار قدرت ایران است

حجتاالسالمرئیسیدربارهپیشنهادمذاکرهمجدد
در کرد:وحدتی اظهار ایران موشکی بحث درباره
نگاهتماممسئوالنبهتبعیتازنگاهبلندمقاممعظم
رهبریوجودداردوآناینکهمسئلهمذاکرهبرای
بنیهدفاعیوموشکیکاماًلمنتفیاست.راهبردهای
آمریکاامروزمهارکردنقدرتایراندرمنطقهاست.مابههیچعنواناینهارا

کهراهبردآمریکاستقابلمذاکرهنمیدانیم.

نقض برجام با پاسخ کوبنده ای همراه می شود

علیاکبروالیتیبااشارهبهاظهاراتسخیفرئیس
جمهوریآمریکادرخصوصملتایراناظهارکرد:
جمهوریاسالمیایرانبهبرجامپایبندبودهوبه
توافقنامهبرجامتعهدکاملیداشتهاست.بهدنبال
تعهدایرانبهبرجام،کشورهایطرفقراردادبایدبه
تعهداتاشارهشدهپایبندباشندواقدامآمریکاییهادرخصوصنقضبرجامبا
پاسخکوبندهوقدرتمندانهجوانانومردموالییایراناسالمیروبروخواهدشد.

شمخانی: دروغ پردازی های آمریکا ارزشی ندارد

علیشمخانیدبیرشورایعالیامنیتملیبااشاره
بهتاثیرراهبردیحضورجمهوریاسالمیایراندر
عرصهمبارزهباتروریسمکهبادرخواستدولتهای
عراقوسوریهانجامشدهاستافزود:اتهاماتودروغ
پردازیهایآمریکاورسانههاینظامسلطهبرای
مردممنطقهکهازخطرتروریسمرهاشدهاندوایرانراحامیخوددربرابر

گروههایتکفیریمیدانندارزشیندارد.

رهامی محسن االسالم حجت
از یکی که اینسوال به پاسخ در
انتقادهاییکهبهجریاناصالحطلبی
واردمیشودایناستکهاینجریان

بعدازانتخاباتریاستجمهوریبه
دنبالسهمخواهیازدولتبودهاست،
ایااینانتقادراقبولدارید؟گفت:این
مسئلهدوجنبهمثبتومنفیدارد.از

اینجهتکهاصالحطلبانازدولت
بخش عنوان به و کردند حمایت
انتظار روحانی آقای حامیان عمده
دارندکهدرعزلونصبهایوزرا،

استاندارهاو...بهنظراتآنهاهمتوجه
شود،اگرازاینجهتنامشراسهم
خواهییاتامیننظرحامیانورای
دهندگانبگذارندکامالدرستاست.

اماسهمخواهیآنجاییبارمنفیپیدا
میکندکهمابهعنوانحامیانورای
دهندگانآقایروحانیمدعیشویم
کهمایانزدیکانمانراوزیرکنند.که
ماهمهیچگاههمچنینخواستهای

نداشتیم.
انتظار که است این سوم نکته
توجه با باید روحانی آقای از ما
باشد. روحانی آقای شخصیت به
مقایسهکردنایشانبارئیسدولت
و رفسنجانی هاشمی و اصالحات
اینکهانتظارداشتهباشیمماننداین
اشتباه بسیار کنند، عمل عزیز دو
استوهمانطورکهدرابتداهماشاره
کردم،ایشانبهترینگزینهدرشرایط
موجودبودندوماهمحمایتهایمان
راادامهمیدهیماماانتظارداریمکهبه

وعدههایخودعملکنند.

علیمطهریدرپاسخبهاینسوال
کهنظرشمادربارهکاندیداتوریآقای
رئیسی چیست،گفت:آقای رئیسی
چندان جمهوری ریاست برای را
مناسبنمیدیدم.ضمناینکهنظر
منبهتبعنظرشهیدمطهریاین
استکهروحانیونتاآنجاکهممکن
را دولتی اجرایی پستهای است
اضطراراً؛حضور مگر نکنند اشغال
انتخاباتیآقایحسنروحانیتقریبا
چنینشرایطیداشت.یعنیدرسال
92یا96کشوردرشرایطیبودکه
مساوییابهترازایشانکسینبود.
ولیبهطورکلیاگررئیسجمهور
تا است بهتر باشد، غیرروحانی
روحانیونبیشتربهکاراصلیخودشان
بپردازند.آقایرئیسیهمینکاریکه
االنانجاممیدهدکاربزرگیاستو

مطابقاطالعاتمندرکارشموفق
بودهاست.ویدرپاسخبهاینسوال
رئیسی آقای گفتند می برخی که
عهده را اصولگرا جریان بر لیدری

دارشود.نظرشماچیست؟گفت:من
سیاسی جریانات متن در خیلی
در چه و اصولگراها در چه نیستم
اصالحطلبها.لذااینرابایدازخود

اصولگراهاکهدرمتنقضایاهستند
بپرسید.اگرجریاناصوگراییبهطور
کلییکاصالحاتیدرخودشانجام
ندهد،هرکسیکهمیخواهدرهبرو

راسآنهاباشدراهبهجایینمیبرند.تا
زمانیکهآنهادربعضیمسائلحالت
دگموبستهایدارندنمیتوانندیک
پایگاهاجتماعیقابلتوجهپیداکنند.

رهامی: روحانی نه رئیس دولت
 اصالحات است و نه مرحوم هاشمی

مطهری: در سال 92 یا 96 کشور در شرایطی
 بود که مساوی یا بهتر از روحانی کسی نبود

روحانی فشارهایی در مسیر معرفی وزرا متحمل شد

روحانی آقای قاعدتا گفت: ایمنآبادی جعفرزاده
وزرا معرفی مسیر در را فشارهایی و محدودیتها
متحملشدهومجلسسعیمیکنداینفشارهارا
گرموتعدیلکند.طوالنیشدنروندویدربارهعلت
طوالنیشدنروندمعرفیوزرااعالمکرد:طوالنی
شدنروندمعرفیوزراآنهمدردورهدومبرایرئیسجمهورخوبنبود.

بااینحالاگراینگزینههاراینیاورندمشکلخاصیوجودنخواهدداشت.

مسئوالن ما باید متوجه نیرنگ اتحادیه اروپا باشند

محمدنبیحبیبیگفت:شکافیبیناروپاوآمریکادر
فشاربهایرانوجودندارد.آنهامیخواهندماهمچنان
بهتعهداتخودپایبندباشیمودوبارهآنهامواردیبه
آناضافهکنند.ویاظهارکرد:فرانسهدرایاممذاکرات
برجامنقشپلیسبدرابازیمیکرد،امادرپسابرجام
میخواهدنقشپلیسخوبرابازیکند.مسئوالندیپلماسیمابایدمتوجه

نیرنگاتحادیهاروپادرهمگراییباسیاستهایتجاوزکارانهآمریکاباشند.

مسیح مهاجری: دولت باید از مخالفت ها استقبال کند

مسیحمهاجریدرپاسخبهاینسوالکههمصدایی
گروهیتندرودرداخلبامخالفانبینالمللیبرجام
راچگونهتحلیلمیکنید؟گفت:درجواباینسوال
شمامیگویمکههیچاشکالیندارد،درداخلکشور
عدهایمخالفآنباشندوحرفشانرابزنند.آنها
اگرحرفشانرامنصفانهومحترمانهمطرحکنند،حقشاناست.دولتبایداز

مخالفتهااستقبالکندوبهمخالفانپاسخمنطقیبدهد.

           
          »مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی« 

  تاریخ:96/08/01      شماره: 11316     شناسه آگهی: 99623
  شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: عملیات اجرایی پروژه شبکه جمع آوری فاضالب 
)ناحیِهِ D - 3( شهر فردوس را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

مشخصاترديف
پروژه

محل
اجرا

دستگاه
نظارت

اولیهمبلغ
براساسبرآورد
بهاءفهرست
وخطوطشبکه
فاضالبانتقال
سال1۳96

مدت
اجرا

ورتبه
گواهی
موردنیاز

1

تهیهعملیات
اجرایولوله
جمعشبکه
فاضالبآوری
D-۳ناحیه
فردوسشهر
200قطربه
بهومیلیمتر
تقريبیطول
،متر6776
۳15قطرو
بهمیلیمتر
تقريبیطول
ومتر972
161احداث
آدمروی
پیشبتنی
5وساخته
آدمرویحلقه

آجری

شهر
فردوس

معاونت
مهندسی
وتوسعه

22.054.144.774
ريال

10
ماه

حداقل
آب5پايه
گواهیو
صالحیت
ايمنی

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
 www.setadiran.ir و دعوت نامه حداکثر به مدت 4 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد

مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد 
نمی  نماید و دستگاه مناقصه  گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی و دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد 
 نمود. پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر می  توانند با شماره های 056-32433407-32435146 

تماس حاصل فرمایند. 
:ضروریتوضیحات

مهلت تحویل: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی ساعت17روز شنبه96/08/20 می باشد و ارسال مدارک و 
اسناد فقط از طریق سایت  www.setadiran.ir   امکانپذیر است.

پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
 پیمانکارانی که باالی 65  امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.

این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.

مناقصه گران محترم در استان خراسان جنوبی جهت ثبت نام و توضیحات الزم جهت ثبت نام و راهنمایی به 
آدرس بیرجند- خیابان مطهری سازمان صنعت، معدن وتجارت طبقه همکف اتاق 111 آقای یوسفی نماینده 
 دفترخدمات سامانه تدارکات الکترونیکی استان مراجعه و یا با تلفن 05632221220 تماس حاصل نمایند. 

لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایید.
   www.setadiran.ir
دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

کدملینامپدرنامخانوادگینام

0640299520غالمرضاصحراگردامیر

رضارحمتیرسول0640194192محمد
065۳۳05494حسینهادیحمید
0640279619حسنچهکندینژادمهرداد
065۳184۳87محمدمهدیواعظیسلمان

0652079040حسینجمالیراداحمدعلی
0651956420محمدندافابراهیم
06524۳۳24۳اسکندرکارگرحیدرعلی
فردقاسم065۳297564محمدقربانی
065۳146094غالمحسینعصمتینیامهدی

065۳155141محمدعلیعابدیمحمدامین
065۳۳15074محمدطالبیعلیرضا
52۳9219842عبدا...صمدیفورگغالممحمد

0651820۳24محمدرضاصديقنیامحمدامین
0651714621صولتعلیسبزاریحمیدرضا
محمد
داددلسوزحسن0652588212علی

0640057497محمددرکیمصطفی

۳621402160غالمرضادانايیفرسلمان
علیحسینائیمرضیه06519۳77۳6محمد
حمیدفر0944654551جوادجوادی
0652470475غالمحسینبخشیمحمد
52۳9481865محمدايمانیعباس
0651091۳14غالمحسینامیرآبادیرضا

065۳118041حسنآسیايیمحسن
56۳97۳1095محمدحسینغالمیعبدالعلی
065۳129149غالمرضابزرگانمیالد

52۳9584۳89حسنرحمانیناصر
06501۳5857حسنمحمدزادهغالمرضا
22980۳۳099جعفرکیخایمقدممحسن

065۳660052محمدعلیکاملیتختهجانحمزه
065194917۳محمدحسنپردلابراهیم
651976596غالمرضااربابیمحمد
0651757924محمدآسیايیعلیرضا
0651757924محمدچاجیفاطمه
۳621752145محمدکاظمیعیلکیاحسان

0651940۳97محمداحمدیشوکتاحمدعلی
065۳179472سیدعلیهاشمیسیدمهدی
0651695279محمدکاملیتختهجانابوالفضل
0652522491حسنسموئیمهدی
065۳128169علیرضاسموئیجواد

اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان بیرجند
اعضای محترم برای مشخص کردن وضعیت پروانه کسب و مکان صنفی خود از تاریخ درج آگهی ظرف مدت 20 روز به اتحادیه مراجعه نمایند. در غیر این صورت پروانه کسب ابطال و 

آدرساتحاديه:حدفاصلمیدانتوحیدوتوحید2تلفن:۳24479۳0-056اتحادیه هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

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

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
      شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند )نوبت دوم( تاریخ انتشار: 96/8/1

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند می رساند:
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت با دستور جلسه ذیل از 
ساعت 10 الی 12 روز یکشنبه مورخ 96/8/21 در محل حسینیه صاحب الزمانی )عج( واقع 
 در خیابان حکیم نزاری بیرجند برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم شرکت درخواست 
می گردد رأس ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور بهم رسانند. آن تعداد از اعضای محترم 
که امکان حضور در جلسه برایشان میسر نیست با دادن وکالت کتبی به یکی دیگر از اعضا یا 
نماینده تام االختیار حق رای خود را تفویض نمایند. یادآور می شود هر عضو عالوه بر رای خود 
می تواند از طرف یک نفر دیگر با در دست داشتن وکالت کتبی در جلسه حاضر و حق رای 

داشته باشد. ضمنا همراه داشتن کارت ملی و دفترچه عضویت الزامی است.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت 
های مالی سال 1395 3- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیشنهادی سال 1396 4- تصویب 
بودجه مربوط به باز پرداخت حق السهم اعضای مستعفی 5- تصویب تغییرات سرمایه شرکت 
براساس ترازنامه به تاریخ 1395/12/30 6- سایر موارد که در اختیار مجمع عمومی عادی 
سالیانه می باشد 7- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال مالی و 

بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
هیئتمديره-کاظممیری

آگهی مزایده )مرحله اول(

شهرداری بیرجند در نظر دارد برابر مصوبه 96/353/ش- 96/3/3 شورای اسالمی 
شهر بیرجند و با رعایت آیین نامه معامالت شهرداری تهران مصوب 1355 و قانون 
اصالح و تسری آن بر مراکز استان ها نسبت به واگذاری یک باب کیوسک واقع در 
ابتدای خیابان مدرس از طریق آگهی مزایده به صورت اجاره برای مدت دو سال 
اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجدشریط شرکت در مزایده دعوت می شود 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 96/8/11 جهت دریافت فرم و اسناد 
شرکت در مزایده به واحد امالک شهرداری مرکزی واقع در میدان ابوذر مراجعه 
فرمایند. زمان برگزاری جلسه مزایده روز شنبه 96/8/13 می باشد. ضمنا شهرداری 
در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. ارائه مجوزات الزم و پروانه 

کسب معتبر برای شغل مورد نظر الزامی است.
کیوسک ابتدای خیابان، قطعه دوم سمت چپ )جنب لوازم جانبی موبایل( 

مبلغپايهمزايده: 15/000/000 ریال

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 961817 اجرایی آقای فدا حسن خسروی محکوم به پرداخت مبلغ 52/669/096 ریال در حق 

آقای مصطفی قربانی و مبلغ 2/440/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه پوشاک زنانه )پالتو- مانتو( 
توقیف و به مبلغ 58/250/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز سه شنبه  مورخ 1396/8/16 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 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 مشاهده می باشد.
منفرد-مديراجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجند
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 بهره مندی تمام مدارس از سیستم گرمایش مرکزی نیازمند 15 میلیارد تومان
گروه خبر- بهره مندی تمام مدارس خراسان جنوبی از سیستم گرمایش مرکزی به 15 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. مدیرکل نوسازی و تجهیز 
مدارس استان گفت: هم اکنون 75 درصد از مدارس خراسان جنوبی معادل 3 هزار و 533 کالس درس،  از سیستم گرمایش مرکزی بهره مندند و 

برای تأمین گرمای 25 درصد باقی مانده، از سیستم گرمایش بخاری استاندارد، بخاری کاربراتوری و یا سیستم گرمایشی و تابشی استفاده می شود.
مقاله برگی از تاریخ بیرجند-مرحوم اسدی- خیلی 
را  شهرمان  بزرگان  الزمه  گاهی  متشکرم  خیلی 
افراد  سایر  ازجمله  بکنیم  ازشون  یادی  بشناسیم 
تهامی،آیتی،  سیدحسن  عظام  آیات  قرن  این 
عارفی، هادی هادوی،غالمرضا فاضل، مرحومان 

سیدمحمد فرزان و....
ارسالی به تلگرام آوا
 سالم ما اهالی حاجی اباد از سروصدای سگ های 
ولگرد آسایش نداریم آقای رئیس شورای خواهش 
می کنیم رسیدگی کنید ، از زحمات شما متشکرم.

این مورد هم لطفا با هم رسیع رسیدگی
915...804

انتظامی  محترم  فرماندهی  توجه  قابل  سالم  با 
بیرجند باتوجه به اینکه سرعت مجاز در کمربندی 
اغلب شهرهای کشور 80 کیلومتر می باشد لطفا 
پاسخ دهید که چرا ماموران محترم شما سرعت 
باالی60کیلومتر را مد نظر قرار میدهند؟ مگر قانون 

برای همه مراکز استانها یکسان نیست؟
915...245

اتوبوس های خط دانشگاه شوکت آباد خیلی سریع 
حرکت می کنند و به نحوی که خیلی حرکات خطر 
سازی را دارد و توجه به سرنشین های خود عالوه 
بر تذکر های دانشجویان و... نمی دهد لذا از این 
مالحظه  گرامی  راننده  کنم  می  خواهش  ستون 

بفرمایید،ممونم از آوا که همیشه همراه ما است
ارسالی به تلگرام آوا
از رئیس دانشگاه علوم پزشکی درخواست دارم تا 
تدبیری برای کلنیک تخصصی ... بردارد زیرا که 
افراد در صف های طوالنی و مدت زمان زیادی را 
برای مراجعه به پزشک متخصص خود میکنند و 
اگر حجم درخواست ها بیشتر از پزشکان است یا  
تعداد پزشکان را افزایش دهید یا هم سیستم نوبت 
دهی مکانیزه تری برای خدمت به شهروندان ارائه 

دهید.ممنون از اقدامات خوب شما در این مدت
ارسالی به تلگرام آوا
از سازمان تاکسی رانی یا نهاد دیگری که مسئول 
است  شهری  درون  های  تاکسی  بر  نظارت 
خواهشمند است نسبت به یکسان سازی نرخ های 
درون شهری و رعایت حق انصاف برای مشتری را 
داشته و به صورت عینی مشخص و از رسانه های 
مربوطه اطالع رسانی برای شهروندان انجام گیرد
ارسالی به تلگرام آوا
محاسبه  نحوه  لطفا  نباشید  خسته  ؛  سالم 
همفکری اعضای محترم شهر در انتخاب شهردار 
رو تشریح بفرمایید )2750 نفر ساعت( امیدوارم 
نتایج خوبی در  از این همه کار مشورتی به  بعد 

شهر دست پیدا کنیم
915...205

نمایند  اعالم  محترم  شهرداری  لطفا  سالم 
آسفالت خیابان 9 دی مهرشهر و کوچه های آن 

کی انجام میشود؟؟!
915...900

انتظامی  محترم  فرماندهی  توجه  قابل  سالم  با 
بیرجند با توجه به اینکه سرعت مجاز در کمربندی 
لطفا  باشد  اغلب شهرهای کشور 80کیلومتر می 
پاسخ دهید که چرا مامورین محترم شما سرعت 
باالی60کیلومتر را مدنظر قرار میدهند؟مگر قانون 

برای همه مراکزاستان هایکسان نیست؟
915...247

امکانات  بیرجندی در خصوص  به شهروند  پاسخ 
فردوس بایستی وحتما به فردوس یه سری بزنید تا 
متوجه امکانات رفاهی در پارکها و خط کشی معابر  
و .... بشید که باعث تقدیر وتشکر است از شهردار 
وشورای شهر فردوس جهت مهیا کردن امکانات 
به عنوان شهردار نمونه  وبه همین دلیل شهردار 
در امر راهنمایی وترافیک شهری در استان گردیده 
915...652

سالم به آوای عزیز خواستم به اونایی که از نسل 
امروز انتقاد دارن بگم بهتره از نسل دیروز بپرسند 
که به استناد به کدام چه چیزی نسل امروز را تربیت 
کردن چرا کسی از ... انتقاد نمیکنه که با همسایه ها 
وقتو بی وقت می نشینند و رفت وآمد مردم را رسد 
میکنند وصد ها تهمت به دیگران میزنند وباعث از 
هم پاشیده شدن زندگی مردم میشن خوب نسل 
امروز را همین ها بزرگ کردند متاسفانه اقایان افتخار 
می کنند که سه شیفته کار می کنند بهتر نیست یک 
شیفت را به زندگیشون برسند.اولین شرطش انصافه 

احترام به حق همسایه است .
910...936

شهردار  خدمت  نباشید  وخسته  سالم  عرض  با 
بیرجند ما کارگران شهرداری منتظر اضافه کاری 
هستیم پنج وشش ماه اضافه کاری طلب هستیم آوا 
لطفا به گوش مسئولین برسانید زندگی ما فلج شد.
915...870

زمانیکه مسکن گروهی مهر شهر طراحی شد قانون 
گذاربایستی قوانین بازدارنده ای در مورد افرادی که 
 ایجاد مزاحمت ها و  سلب اسایش ساکنین می کنند 
تدوین مینمود که افراد خاطی را در همان کالنتری 
محل تحت پیگرد قرار میداد و مجازات میکرد و 
بایستی  نیست.مراجع  قضایی  رویه ی  اینطور  اما 
توبیخ  بده،برای  دادرسی  هزینه  پول   ، دادگاه  بره 
افراد خاطی و مخل اسایش ساکنین یک مجموعه 
به  گذاشتن  ارزش  مهر،جهت  مسکن  اپارتمانی 
وقت مردم لطفا رویه قضایی را تغییر دهید،وسعی 
کنید که درکالنتری هر محل قاضی رسیدگی به 
پرونده این نوع ازافراد خاطی و مجرم داشته باشید.
برای مسکن مهر پول هم داده ایم.که عمری را به 
راحتی سپری کنیم.ولی فضا ملتهب بواسطه ساکن 
حاکم  فضای  دین  بی  فرهنگ،و  بی  افراد  بودن 

کمتر از دوزخ نیست.
910...170

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

تازیانه فقر بر روستائیان خراسان جنوبی؛

دختری که بار خانواده را بر دوش می کشد

این  که  است  روستایی  ساله  دختر 20  رفعت   
روزها بار خانواده را به دلیل زمین گیر شدن پدر 
انتظار رأفت  و مادرش بردوش می کشد و در 

خیران است.
 20 به  قریب  استان ها:  گروه  مهر،  خبرگزارش 
سال پیش پهلوان محل بود. مردی با قامتی که 
برای چهار فرزندش پدری می کرد. شب و روز 
زحمت می کشید تا نانی حالل بر سفره آورد و 
از آنچه دارد به نیازمندان هم عطا کند. روزهای 
خوبی را سپری می کرد که دست سرنوشت سال 
زمین  را  وی  و  گرفت  او  از  را  قدرتش   1376
گیر کرد.زلزله سال 1376 جان و مال بسیاری 
را نابود کرد. بسیاری از افراد هم مانند »حسین 
این  واسطه  به  است  هنوز  که  هنوز  رحمانی« 
پدیده ی خانمان سوز درد می کشند.پیشینیان چه 
از  زیبا می گویند: »خدا از هر دستی که بگیرد 
دست دیگر پس می دهد«. اگر چه خداوند توان 
کار را از »حسین« گرفت اما همزمان با بروز این 
حادثه، »رفعت« بر زندگی آن ها تابید تا امروز 
پدر را غمخواری کند. اگرچه برایش دشوار است 
که تاکنون راه رفتن و ایستان پدر را ندیده اما 
خدا را شاکر است که هنوز سایه پدر را بر زندگی 
دارد تا دردهایش را با او بگوید و یا دست های 
نحیف پدر را برای نوازشی بر سر داشته باشد.اما 
تازیانه های روزگار به همینجا ختم نمی شود و 
پسر بزرگ را نیز مانند پدر زمین گیر می کند و 
تامین مخارج زندگی در دل  برای  فرزند دیگر 
روستایی که شوق زندگی نیست، تالش می کند.

تنها رفعت است که برای مراقب از پدر 63 ساله 
و مادری که فشارخون و قند خون، بیناییش را 

اندکی ربوده، قید درس و دانشگاه را می زند.

زندگی بر مرد روستایی آوار شد

روستای  کیلومتری   18 مسیر  دیدنش  برای 
محمدآباد تا حاجی آباد زیرکوه را می پیماییم. از 
حیاط خانه پیداست که روزگای برای اهل خانه 
خاطره هایی شیرین از زندگی داشته، اما اکنون 
سرد و بی روح است. آفتاب از دیوار کوتاه قد و 
کاهگلی بر صحن خاکی اش پهن شده است. از 

آثار به جا مانده پیداست که روزگارانی قبل در 
گوشه ای از حیاط گوسفند پرورش داده می شده 
با تعارف های مکرر ما را به  است.دختر جوان 
است  »رفعت«  نامش  می کند.  دعوت  داخل 
می درخشد.  گفتارش  و  رفتار  تمام  در  رفعت  و 
که  چرا  می شناسد  تولدش  بدو  از  را  ما  گویی 
با لبخندهای گرم و صمیمی سخن می گوید.از 
حیاط بزرگی که درچشمانم به تصویر نشسته، 

می گذرم. به گفته »رفعت« اگرچه فضای بزرگی 
دارد اما برای اهالی اش خفقان آور است. چراکه 
یادآور خاطره های شیرین کودکی و قدم های 
از  ای  گوشه  در  اکنون  که  است  پدری  استوار 
خانه بر تخت افتاده و دیگر نمی تواند بر خاک 

هایش قدم بگذارد.

سقوط از دیوار کمرم را شکست

قدم به داخل خانه می گذارم. هنوز پرده را کنار 
نزده ام که دعای پیرمرد در گوشم طنین می اندازد 
که مرتب مهمانان حاضر را دعا می کند.از اینکه 
به عیادش رفته ایم خوشحال است و از صحبت 
زندگی اش  از  می خواهد  که  پیداست  هایش 
به  می کنیم.  صبورش  سنگ  را  دلمان  بگوید. 

بنشیند،  احترام  نشانه  به  نمی تواند  اینکه  خاطر 
ُسُرند  اهل  می گوید:  و  می کند  خواهی  معذرت 
هستم. بعد از زلزله 76 تمام روستا خراب شد و به 
محمدآباد آمدم.وی ادامه می دهد: خانه هایی که 
بر اثر زلزله خراب شده بود را درست می کردم که 
از دیواری دو متری بر روی سنگی سقوط کردم 

و کمرم شکست.صدایش با بغض همراه می شود 
و می افزاید: عکس برداری اولیه چیزی را نشان 
نداد و با هزینه ای بالغ بر یک میلیون و 500 
ام  اما سالمتی  تومان عمل جراحی شدم   هزار 
بر صورت می گیرد و  را  برنگشت.دست هایش 
آمدم،  بیرون  عمل  اتاق  از  که  زمانی  می گوید: 
متوجه شدم که قطع نخاع شده ام. آنجا بود که 

تمام زندگی بر سرم آوار شد.

زخم بستر امانم را بریده است

در حالی که سعی می کند دردهایش را مخفی 
بر  که  می شود  سال  اکنون 20  می گوید:  کند، 
و  بریده  را  امانم  بستر  زخم  و  ام  افتاده  تخت 
باال است.صدایش را  هزینه های درمان بسیار 
شده،  خشک  پاهایم  می گوید:  و  می برد  باالتر 
نمی میرم اگر می مردم دیگر غصه ای نداشتم.

می  و  می داند  حکمت  و  قسمت  را  چیز  همه 
فزاید: من که نمی توانم دنیا را ببینم و دنیای من 
در چهار دیواری خانه ام مختصر شده اما از شما 
دارم.دوباره  تشکر  بسیار  آمده اید  عیادتم  به  که 
می گوید:  و  می شود  همراه  بغض  با  صدایش 
و  داشته  خون  فشار  اینکه  رغم  علی  خانمم 
مرا  و  مانده  کنارم  دارد،  را  خودش  مشکالت 
رها نکرده است.اینبار با صدایی رساتر می گوید: 
خدایا خیر از زندگی اش ببیند که مرا رها نکرد، 
آبرویم را نبرد و جوانی اش را به پایم گذاشت.در 
حالی که قربان صدقه دختر 20 ساله اش می رود، 
می گوید: خدایا خیر از جوانی اش ببیند که از من 
من  خاطر  به  حتی  می کند.  مراقبت  مادرش  و 

ترک دانشگاه کرده است.

راه رفتن پدرم را ندیده ام

اشک از چشمان رفعت جاری می شود. صورتش 
و  می کند  پنهان  رنگی اش  چادر  میان  در  را 
می گوید: در حال حاضر خانواده ام به من نیاز 
دارند و نمی توانم برای تحصیل به شهر بروم.
شکر  را  خدا  لب  زیر  می کشد.  عمیقی  نفس 
می کند و می گوید: مادرم فشارخون و قند خون 
دارد. بینایی یک چشم را تا حدودی از دست داده 
و هر چند وقت بستری می شود.وی با اشاره به 

زندگی برادرانش می گوید: یکی از برادرانم ازدواج 
کرده و بر اثر دیسک کمر مانند پدرم زمین گیر 
افتاده  خانه  در  که  می شود  سال  سه  و  شده 
پایمان دوخته و  به فرش زیر  را  است.نگاهش 
می افزاید: یکی دیگر از برادرهایم ازدواج کرده و 
آنقدر گرفتار مشکالت خودش شده که نمی تواند 
به ما برسد و دیگری که هنوز مجرد است برای 
تامین مخارج زندگی مان در هتل کار می کند.
رفعت ادامه می دهد: یک خواهر دیگر هم دارم 
که ازدواج کرده و گرفتار زندگی خودش است.
امداد  از سوی کمیته  اگرچه  بیان می کند:  وی 
امام خمینی )ره( کمک هایی به ما می شود اما 
کفاف درمان پدر و مادر را نمی کند و هزینه های 
جاری زندگی مان را هم جواب نمی دهد.اشک 
گونه هایش را می زداید و می افزاید: از وقتی به 
دنیا آمده ام پدرم را زمین گیر دیده و تاکنون راه 

رفتن او را ندیده ام.

به خاطر مراقبت از پدر 
ترک دانشگاه کردم

رفعت بیان می کند: در حال حاضر هیچ محصولی 
هم نداریم که بتوانیم به کمک برادر و مادرم از 
این راه امرار معاش کنیم.از درس و دانشگاهش 
سوال می کنم. گویی درد بر دلش چنگ می زند. 
اشک، چشمان درشت و مشکی اش را می پوشاند 
و می گوید: دوبار کنکور دادم و هر دو دفعه نیز 
قبول شدم اما اگر به دانشگاه بروم چه کسی از 
پدر پیر و مادرم مراقبت کند؟وی با بیان اینکه 
های  هزینه  و  بوده  دوخت  طراحی  ام  رشته 
چگونه  این  بر  عالوه  می افزاید:  دارد،  باالیی 
می توانم درس بخوانم وقتی پدرم اینجا به کسی 

مانند دختر نیاز دارد.

»رفعت« در انتظار آفتاب رأفت

است  منطقه  هر  اشتغال  قلب  صنعتی  شهرک 
که اگر مورد بی مهری قرار گیرد نبض اشتغال 
می ایستد.به گزارش ایسنا منطقه خراسان جنوبی، 
شهرک  از  ایسنا  خبرگزاری  که  بازدیدی  طی 
و  مشکالت  صنعتگران  داشت  بیرجند  صنعتی 
مسائلی را مطرح کردند که برای اطالع مسئولین 
از مشکالت و همچنین ارائه راهکار برای حل 
سازمان  رئیس  حضور  با  میزگردی  مشکالت 
صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی و چند نفر از تولیدکننده های 
استان برگزار و با مطرح کردن مشکالت واحدها، 
مسئولین نیز راهکارها و پاسخ هایی را برای رفع 
این مشکالت بیان کردند این در حالی است حل 
بسیاری از مشکالت نیاز به زمان، همفکری و 

همراهی همگانی دارد. 

وضعیت واحدهای صنعتی
 در استان بحرانی است 

تولیدکننده های  از  یکی  رمضانی،  علی  محمد 
استان در این نشست گفت: وضعیت واحدهای 
همت  با  اما  است  بحرانی  استان  در  صنعتی 
وی  است.  حل  قابل  مشکالت  این  مسئوالن 
ادامه داد: 10 تا 20 درصد مشکالت واحدهای 
مابقی  و  است  تولیدکننده ها  به  مربوط  صنعتی 
مربوط به بانک ها و یا سایر دستگاه های اجرایی 
در  که  آمارهایی  افزود:  تولیدکننده  این  است. 
ارائه  مسئولین  توسط  صنعتی  شهرک  مورد 
با  تهران  در  و مسئولین  نیست  واقعی  می شود 
آمارها تصور می کنند که وضعیت  این  شنیدن 
و  است  خوب  خراسان جنوبی  صنعتی  شهرک 
برای  و  برخوردار هستیم  بازار فروش خوبی  از 
از  استان می توانیم  تولیدی  فروش محصوالت 
بازار کشورهای همسایه استفاده کنیم در حالی 
که اینگونه نیست و اگر آمارها واقعی اعالم شود 
مشکالت  برای  راهکاری  تهران  در  می توان 

واحدهای صنعتی استان اندیشیده شود. 

وثیقه هایی که بانک تقاضا می کند
 در حد توان تولیدکننده ها نیست

رمضانی با اشاره به اینکه رقم تسهیالت پرداختی 

از دیگر مشکالت واحدهای صنعتی استان است، 
تصریح کرد: واحدهای صنعتی استان توان مالی 

پایینی دارند و بانک ها تعامل خوبی ندارند. 
تسهیالت  پرداخت  اثرات  اینکه  بیان  با  وی 
وثیقه هایی  گفت:  نمی شود،  مشاهده  بهین یاب 
تقاضا  تسهیالت  پرداخت  برای  بانک  که 
می کند در حد توان تولیدکننده ها نیست و این 
باعث می شود که واحدهای صنعتی از دریافت 

تسهیالت محروم شوند. 

90 درصد واحدهای صنعتی استان
 با بانک ها دچار مشکل هستند 

صوفی، تولید کننده دیگر استان نیز گفت: اگر 
صنعتگری در بیرجند با بانک به مشکل برخورد 
کند از قبل شکست خورده هستند و باید سازمان 
صنعت و معدن در راستای حمایت از صنعتگر 
وارد عمل شود. وی ادامه داد: برای مشکل خود 
به تهران مراجعه کردم که االن حدود چهار و نیم 
و هیچ  است که در یک سیکل می چرخم  ماه 
جوابی دریافت نکرده ام. این تولید کننده افزود: 
بانک ها  با  استان  صنعتی  واحدهای  درصد   90
دچار مشکل هستند و توانایی حل این مشکالت 
را ندارند و سازمان صنعت و معدن باید در این 

حاضر  حال  در  گفت:  کند. صوفی  اقدام  زمینه 
مشکالت  به  رسیدگی  برای  تخصصی  دادگاه 
دیگر  از  خود  این  و  نیست  صنعتگران  حقوقی 

مشکالت صنعتگران استان است. 

بنگاه های کوچک اقتصادی 
مورد بی توجهی قرار گرفته اند 

بیرجند  تولید کننده دیگر  سید یحیی حسینی، 
مورد  اقتصادی  کوچک  بنگاه های  گفت:  نیز 
خاصی  واحدهای  و  گرفته اند  قرار  بی توجهی 
مورد توجه بانک ها و دستگاه های اجرایی هستند. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد زیادی از 
واحدهای صنعتی استان تعطیل هستند، اما اداره 
برق معتقد است برق مصرفی شهرک صنعتی 
تولیدی  واحدهای  که  حالی  در  یافته  افزایش 
غذایی  محصوالت  انبار  به  تعطیلی  از  پس 
می کنند.  مصرف  صنعتی  برق  و  شده  تبدیل 
از  دارایی  اینکه  به  اشاره  با  کننده  تولید  این 
دیگر مشکالت واحدهای تولیدی استان است، 
تصریح کرد: 80 تا 90 درصد مشکالت دارایی 
است؛  تولیدی  واحدهای  بی اطالعی  به  مربوط 
حسابداری  اصول  از  تولیدی  واحدهای  چراکه 
در  دوره هایی  باید  و  ندارند  آگاهی  صحیح 

شود.  برگزار  تولیدکننده ها  برای  راستا  این 

صنعتی  واحدهای  مشکل  بزرگ ترین 
بانک ها هستند 

عیسی کاظمی، تولید کننده دیگر بیرجند گفت: 
بانک ها  صنعتی  واحدهای  مشکل  بزرگ ترین 

هستند و مدیران بانک ها هیچ اختیاری ندارند. 

صداقت  و  سرعت  تجارت  در  داد:  ادامه  وی 
در  حاضر  حال  در  که  است  مهم  عامل  دو 

خراسان جنوبی این دو عامل دیده نمی شود. 
حال  در  که  مشکالتی  افزود:  تولیدکننده  این 
حاضر صنعتگران با آن مواجه هستند مربوط به 
انباشته و  چندین سال قبل است که روی هم 

صنعت قفل شده است. 

جایگاه واحد فروش
در خراسان جنوبی خالی است 

جرجانی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
خراسان جنوبی در این جلسه گفت:50 درصد از 
بیرجند  صنعتی  شهرک  در  صنعتی  واحدهای 
از  خارج  نیز  دیگر  درصد  و 50  هستند  مستقر 
از  که  آماری  و  هستند  فعال  صنعتی  شهرک 

تعطیلی واحدهای صنعتی داده می شود مربوط به 
مجموع واحدهای صنعتی است. وی ادامه داد: 
برخی از واحدهای تولیدی کاالهایی که مورد نیاز 
بازار نیست تولید می کنند و برای رفع این مشکل 

باید تغییراتی در تولید ایجاد شود. 
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
در  تغییرات  ایجاد  برای  افزود:  خراسان جنوبی 
به نوسازی  باید واحدهای صنعتی تمایل  تولید 
و  صنعتی  شهرک های  شرکت  و  باشند  داشته 
سایر دستگاه ها تنها می توانند راهنمایی و مشاوره 
ارائه دهند. جرجانی با بیان اینکه در حال حاضر 
جایگاه یک واحد که کار فروش را برای استان 
چند  کرد: طی  تصریح  است،  خالی  دهد  انجام 
سال اخیر چهار هزار نفر را آموزش دادیم و 300 
هزار نفر ساعت نیز دوره آموزشی برگزار شد که 
بیشتر این دوره ها در زمینه بازاریابی بوده است. 

باید فضای استان را
 برای سرمایه گذاری آماده کنیم

معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  شهرکی،  داوود 
حل  برای  گفت:  نیز  خراسان جنوبی  تجارت  و 
مشکالت واحدهای صنعتی باید همه دست به 
دست هم دهیم و با کمک یکدیگر مشکالت 
بیان  با  وی  کنیم.  حل  را  صنعتی  واحدهای 
اینکه به دنبال این هستیم مشکالت واحدهای 
مشکالت  رفع  راستای  در  و  ببینیم  را  صنعتی 
صنعتی  پروانه   500 کرد:  تصریح  کنیم،  اقدام 
نمی کردند  فعالیت  که  پروانه   75 که  داشتیم 
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  شدند.  حذف 
تجارت خراسان جنوبی افزود: واحدهای تولیدی 
زمانی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند که 
دهند. شهرکی  ارائه  بازار  به  محصول جدیدی 
از  صنعتگران  مشکالت  از  برخی  اظهارکرد: 
جمله چک برگشتی، تامین اجتماعی و مسائلی 
از این قبیل را رسیدگی می کنیم اما مشکالتی 
که صنعتگران با بانک دارند باید مورد به مورد 
برای  استانی نمی تواند  بررسی شود و کارگروه 
وی  کند.  تکلیف  تعیین  موضوعات  قبیل  این 
با اشاره به اینکه در حال حاضر خانه صنعت و 
معدن در استان نداریم، تصریح کرد: خانه صنعت 

و معدن تشکل خصوصی است و باید از طرف 
رئیس  شود.  راه اندازی  تشکل  این  صنعتگران 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
در خصوص حمایت بانک از واحدهای صنعتی 
واحد صنعتی 10  که یک  زمانی  کرد:  تصریح 
بانک  از  دیگر  درصد   90 و  دارد  آورده  درصد 
تسهیالت دریافت می کند نمی تواند ادامه فعالیت 
اما  می  خورند  شکست  دلیل  همین  به  و  کند 
واحدهایی که آورده بیشتری داشتند حمایت های 
نیز  حاضر  حال  در  و  کردند  دریافت  را  الزم 
در  ادامه  در  شهرکی  هستند.  فعالیت  مشغول 
خصوص سامانه بهین یاب نیز گفت: از خرداد 
این  در  واحدصنعتی  تاکنون 700  سال گذشته 
سامانه ثبت نام کردند و از این تعداد 470 واحد 
به بانک ارجاع داده شده اند و 200 واحد دیگر نیز 
در مرحله رسیدگی است و تمام واحدهایی که 
ثبت نام کردند واحدهای صنعتی کوچک هستند. 
وی اظهارکرد: برای رسیدگی به مشکالت هر 
واحد صنعتی مورد به مورد جلو رفته ایم و بخشی 
از مشکالت صنعتگران مشکل وثیقه، نبود بازار 
فروش و مسائلی از این قبیل بوده که در نهایت 

تسهیالت به این واحدها پرداخت نشده است. 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
خراسان جنوبی گفت: در راستای رونق واحدهای 
صنعتی باید فرهنگ سازی انجام شود تا تولیدات 
از  استان  نیاز  مورد  کاالی  و  معرفی  استان 

محصوالت تولیدی داخل استان تامین شود. 
بحث مشکالت  در  اینکه  به  اشاره  با  شهرکی 
تا  کنند  همراهی  و  همفکری  همه  باید  تولید 
مسائل و مشکالت استان حل شود، ادامه داد: 
انتظار بر این نیست که همه مشکالت استان 
حل شود چراکه بخشی از مشکالت مربوط به 
بانک، بازار فروش، نرخ ارز، سرمایه در گردش 
و مسائلی از این قبیل است. وی افزود: در حال 
از  خارج  فروششان  بازار  که  واحدهایی  حاضر 
که  واحدهایی  و  بوده اند  موفق  است  استان 

هدفشان استان بوده شکست خورده اند. 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه نگاه به مشکالت 
نمایی  بزرگ  کرد:  خاطرنشان  است،  ضروری 
فضای  باید  و  می اندازد  عقب  را  ما  مشکالت 

استان را برای سرمایه گذاری آماده کنیم.

بی توجهی بانک ها به صنعتگران استان، تولید را نابود می کند

عکس: ایسنا

عکس:مهر



استفاده از کابل های فیبر نوری برای پیش بینی زلزله در آینده

دیجیاتو - شاید در آینده ای نه چندان دور، روشی توسط محققان دانشگاه استنفورد توسعه داده شده که به واسطه کابل های فیبر نوری انتقال دهنده داده ها که در زیِر 
زمین قرار دارند، می توان زمین لرزه ها را ردیابی کرد. روستاهای فاقد کابل های فیبر نوری، با محدودیت روبرو است. در حال حاظر این سیستم لرزه نگاری در یک حلقه 4.8 
کیلومتری در محیط دانشگاه استنفورد تست شده و البته انتظار می رود پیاده سازی احتمالی آن در تمام آمریکا، با چالش های زیادی روبرو شود و زمان زیادی را نیز بطلبد.
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شماره شناسه: 98469
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک 
مجهول المالک و از قلم  افتاده واقع در بخشهای تابعه حوزه ثبتی  بیرجند تا آخر شهریور  ماه سال 
یکهزار و سیصد و نود و شش تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر 
تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم 

به شرح ذیل آگهی می شود
بخش1 بیرجند: 

  1-ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 137/77 متر مربع پالک 564 فرعی از 4157- 
اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان قائم مورد تقاضای غالمرضا سرابی 2- ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 212/35 متر مربع پالک 4895- اصلی بخش یک بیرجند واقع در محله موسی ابن 

جعفر )ع(مورد تقاضای غالمرضا پیشنهاد
بخش 2 بیرجند:

1- ششدانگ یک باب مدرسه به مساحت 383 متر مربع پالک 55 فرعی از 14-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه فریز نوک مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به نمایندگی 
دولت جمهوری اسالمی ایران 2- ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 340/02 متر مربع پالک 
168فرعی از 26-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه ریزاب مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران 3- ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 
مساحت 426/71 متر مربع پالک 2192 فرعی از 124-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند 
مورد تقاضای حسن رضا ارجمند فرد 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 514/50 متر 
مربع پالک 2193 فرعی از 124-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای حسن 
رضا ارجمند فرد 5- ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر خانه به مساحت 362/81 مترمربع 
پالک 2194 فرعی از 124-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای علیرضا ارجمند 
فرد 6- ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 1294/70 مترمربع پالک 2195 فرعی از 
124-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای علیرضا ارجمند فرد 7- 15/93 سهم 
مشاع از 576 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشهور به زمین کنار رود به مساحت 576 متر 
مربع پالک 6 فرعی از 209-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چقرات مورد تقاضای باهره رخشانی 
مقدم 8-16/67سهم مشاع از 603 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشهور به زمین تخته 
سنگ به مساحت 603 متر مربع پالک 19 فرعی از 209-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چقرات 
مورد تقاضای باهره رخشانی مقدم 9 - 3/23 سهم مشاع از 117 سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشهور به زمین پای درخت بنه به مساحت 117 متر مربع پالک 20 فرعی از 209- اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چقرات مورد تقاضای باهره رخشانی مقدم 10-5 سهم مشاع از 181 
سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشهور به زمین پای درخت عناب به مساحت 181 متر 
مربع پالک 24 فرعی از 209-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چقرات مورد تقاضای باهره 
رخشانی مقدم 11-35/38 سهم مشاع از 1279 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشهور به 
زمین سر چاهی ها به مساحت 1279 متر مربع پالک 40 فرعی از 209-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در مزرعه چقرات مورد تقاضای باهره رخشانی مقدم 12-9/01 سهم مشاع از 326 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی مشهور به زمین سنگ سفید به مساحت 326 متر مربع پالک 43 فرعی از 
209-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چقرات مورد تقاضای باهره رخشانی مقدم 15/93-13 
سهم مشاع از 576 سهم ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشهور به زمین کنار رود به مساحت 576 
متر مربع پالک 6 فرعی از 209-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چقرات مورد تقاضای باهره 
رخشانی مقدم 14-16/35 سهم مشاع از 591  سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشهور به 
زمین محمد قربان به مساحت 591 متر مربع پالک 46 فرعی از 209-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در مزرعه چقرات مورد تقاضای باهره رخشانی مقدم 15-4/26 سهم مشاع از 154 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی مشهور به زمین پاپلگاه به مساحت 154 مترمربع پالک 50 فرعی از 209-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چقرات مورد تقاضای باهره رخشانی مقدم 16-72/67 سهم مشاع از 
2103 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشهور به زمین خدیجه غریب به مساحت 2103 متر 
مربع پالک 3 فرعی از 210-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دزگ باال مورد تقاضای باهره 
رخشانی مقدم 17-32/30 سهم مشاع از 935 سهم ششدانگ یک قطعه باغ مشهور به باغ خرکاران 
به مساحت 935 مترمربع پالک 9 فرعی از 210-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دزگ باال مورد 
تقاضای باهره رخشانی مقدم 18-3/64 سهم مشاع از 99 سهم ششدانگ چند باب اتاق و ایوان به 
مساحت 99 متر مربع پالک 19 فرعی از 213-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دزگ پایین مورد 
تقاضای باهره رخشانی مقدم 19-159/80 سهم مشاع از 4319 سهم ششدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت 4319 متر مربع پالک 48 فرعی از 213-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دزگ پایین 
مورد تقاضای باهره رخشانی مقدم 20-21/16 سهم مشاع از 572 سهم ششدانگ یک قطعه باغ 
مساحت 572 متر مربع پالک 50 فرعی از 213-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دزگ پایین  
مورد تقاضای باهره رخشانی مقدم 21- ششدانگ یک باب منزل به مساحت 193/10 متر مربع پالک 
90 فرعی از 213-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دزگ پایین مورد تقاضای حسن آقا لطفی 
22- ششدانگ یک باب منزل به مساحت 446/70 متر مربع پالک 120 فرعی از 215-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در مزرعه دره میرک  مورد تقاضای رضا یزدانی پور 23- ششدانگ یک باب منزل به 
مساحت 131/50 متر مربع پالک 70 فرعی از 343-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه علی آباد 
لوله مورد تقاضای عباس علی و غالمرضا و مهدی علی آبادی هرکدام نسبت به یک چهارم و زهرا و 
فاطمه علی آبادی هرکدام نسبت به یک هشتم مشاع از ششدانگ 24- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 23379/90 متر مربع پالک 2692 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در دشت بجد مورد تقاضای محمد شهابادی 25- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به 
مساحت 2281/02 متر مربع پالک 2693 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد 
مورد تقاضای مهدی قاسمی 26- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی محصور به مساحت 9919 متر 
مربع پالک 2695 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای محمد رضا 
مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  مشجر  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -27 شهابادی 
15488/2متر مربع پالک 2697 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد 
تقاضای حاجی محمد حسینی 28- ششدانگ یک باب مدرسه به مساحت 500 مترمربع پالک 199 
فرعی از 540-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بوشاد مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران 29- تمامی 90 سهم از مدار 1560 سهم 
مزرعه و قنات کالته قنادان در گردش 13 شبانه روز و هر شبانه روز 120 سهم پالک 573-اصلی 
بخش 2 بیرجند مورد تقاضای سید حسام الدین حامدی 30- ششدانگ یک باب مدرسه به مساحت 

649/50 متر مربع پالک 653 فرعی از 815-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کوچ مورد تقاضای 
اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران 31- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 7811/75 متر مربع پالک 1721 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای عذرا بنی اسدی 32- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار به مساحت 51390 متر مربع پالک 1738 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مزرعه دستگرد مورد تقاضای حوا دستی گردی 33- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
7194 متر مربع پالک 1746 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد 
تقاضای محمد رسته 34- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 8627 متر مربع پالک 1747 فرعی 
از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای سعید سعید نیا 35- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 2145 متر مربع پالک 1748 فرعی از 1336-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای حسن رضا فرهادی نژاد 36- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 2272 متر مربع پالک 1749 فرعی از 1336-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای حسن رضا فرهادی نژاد 37- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان و محصور به مساحت 4433 متر مربع پالک 1750 فرعی از 
1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای یدا... کرمانی 38- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان و محصور  به مساحت 4983 متر مربع پالک 1751 فرعی 
از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای یدا... کرمانی 39- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 24604/11 متر مربع پالک 548 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حمید آقا زنگوئی 41- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 6168/80 متر مربع پالک 549 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای مبارکه اصغری 41- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت 24887/60 متر مربع پالک 550 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته 
بجدی مورد تقاضای غالمرضا صالحی نیا 42- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت 27052/63 متر مربع پالک 551 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته 
بجدی مورد تقاضای غالمرضا صالحی نیا 43- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
4726/53 متر مربع پالک 552 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی 
مورد تقاضای غالمرضا صالحی نیا 44- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
4535/62 متر مربع پالک 553 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی 
مورد تقاضای غالمرضا صالحی نیا 45- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 4177 
متر مربع پالک 554 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای 
غالمرضا صالحی نیا 46- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 17483/80 متر 
مربع پالک 555 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای 
اسدا... زاهدی راد 47- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 21559/50 متر مربع پالک 
556 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای فاطمه زاهدی 
راد 48- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 709/66 متر مربع پالک 183 فرعی 
از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای غالمرضا نخعی زاده 49- ششدانگ 
یک قطعه زمین محوطه مشتمل بر ساختمان آموزشی )مدرسه جانبازان کالته نو( به مساحت 
317/95 متر مربع پالک 129 فرعی از 1371-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته نو مورد 
تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی وزارت آموزش و پرورش – اداره کل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی 50- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار  به مساحت 4073/38 متر مربع 
از 1388-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه شکراب مورد تقاضای مهدی  پالک 286 فرعی 
دهلکویی 51- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار  به مساحت 1497/39متر مربع پالک 
287 فرعی از 1388-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه شکراب مورد تقاضای طیبه محمد پرست 
52- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار به مساحت 5239/55 مترمربع پالک 288 فرعی 
از 1388-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه شکراب مورد تقاضای حمیرا دهلکوئی 53- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار به مساحت 2496/552 متر مربع پالک 289 فرعی از 1388- 
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه شکراب مورد تقاضای فاطمه دهلکوئی 54- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی و دیمه زار به مساحت 1474/69متر مربع پالک 290 فرعی از 1388-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه شکراب مورد تقاضای ناهید سعیدی پور 55- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی و دیمه زار به مساحت 3252/23 مترمربع پالک291 فرعی از 1388-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه شکراب مورد تقاضای زهرا سعیدی پور 56- ششدانگ یک باب منزل به 
مساحت 136/80 متر مربع پالک 70 فرعی از1396-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مهر شهر 
مورد تقاضای رضا سیچانی 57- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 60182/53 متر مربع 
پالک 70 فرعی از 1397-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه سیستانک مورد تقاضای محمد دیمه 
نسبت به 2/5 دانگ مشاع و امین دستگردی نسبت به 0/5 دانگ مشاع و ایمان دستی گردی نسبت 

به 0/5 دانگ مشاع و علیرضا دستی گردی نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ
58- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3032/80 متر مربع پالک 171 فرعی از 1397-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی جنب جاده قدیم فرودگاه بیرجند )سیستانک( مورد تقاضای 
الهه دستی گردی نسبت به 252/75 سهم مشاع و احسان دستی گردی نسبت به 505/50 سهم 
مشاع و اقدس دستی گردی نسبت به 379/25 سهم مشاع و طیبه دستی گردی نسبت به 1895/30 
سهم مشاع از 3032/80 سهم ششدانگ 59- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار به 
مساحت 25410 متر مربع پالک 177 فرعی از 1397-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد 
مورد تقاضای ساره خاتون محمدی نسبت به 3000 سهم مشاع و کلوخ رضا دستگردی نسبت به 
3176/25 سهم مشاع و فاطمه نساء دستگردی نسبت به 1588/125 سهم مشاع و فاطمه کشهانی 
نسبت به 6000 سهم مشاع و حسین دستگردی نسبت به 3176/25 سهم مشاع و حسن خانی 
نسبت به 1000 سهم مشاع و نورجان دستی گردی نسبت به 1588/125 سهم مشاع و فریدون 
دستگردی نسبت به 3176/25 سهم مشاع و محمد یادگاری نسبت به 2705 سهم مشاع از 25410 
سهم ششدانگ 60- ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 175/26متر مربع پالک 117 فرعی از 
1667-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت فوداج مورد تقاضای حیدر برزگانی 61- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 330/80 متر مربع پالک 118 فرعی از 1667-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی دشت فوداج  مورد تقاضای غالمرضا علی آبادی 62- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 308/94 متر مربع پالک 119 فرعی از 1667-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی دشت فوداج  مورد تقاضای مرتضی برزگان 63- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
553 مترمربع پالک 120 فرعی از 1667-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت فوداج  مورد 
تقاضای مهدی سموئی 64- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 12801 متر مربع پالک 
388 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حاجی آباد مورد تقاضای مریم نادوکی 

65- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6810 مترمربع پالک 389 فرعی از 1832-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حاجی آباد مورد تقاضای مریم نادوکی 66- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 11422/40 مترمربع پالک 2489-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت 
ذوالفقار مورد تقاضای زهرا حسینی 67- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
20523/16 متر مربع پالک 2490-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت ذوالفقار مورد تقاضای علی 
حسینی و جمیله حسینی و رقیه حسینی هرکدام نسبت به دو دانگ مشاع 68- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 10259/11 متر مربع پالک 2491-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در دشت ذوالفقار مورد تقاضای عباس شریفی شیرخند 69- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر به مساحت 10495 متر مربع پالک 2492-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت ذوالفقار 
مورد تقاضای عباس شریفی شیرخند 70- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
36055/72 متر مربع پالک 2493-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت ذوالفقار مورد تقاضای 
حسین خواجوی خلیران 71- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 62494 متر مربع 
پالک 2494-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت ذوالفقار مورد تقاضای عباس شریفی شیرخند 
72- ششدانگ مزرعه کب کب آباد به مساحت 3607 متر مربع پالک 2504-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مجاورت مزرعه خراشاد مورد تقاضای محمد حاجی پور 73- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار  به مساحت 5690 متر مربع پالک 2505-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مجاورت 
چشمه موسی مورد تقاضای رجبعلی کامران نژاد 74- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
21711 مترمربع پالک 2508-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مجاور گرمیدر مورد تقاضای اکبر 
ارزنی 75- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار  به مساحت 23092/5 متر مربع پالک 
2509-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه مرک مورد تقاضای محمد مرکی 76- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی و دیمه زار  به مساحت 2729/50 متر مربع پالک 2510-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی شمال کلوت شوکت آباد مورد تقاضای محمد علی خزاعی 77- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی و دیمه زار  به مساحت 1191 متر مربع پالک 2511-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 

اراضی شمال کلوت شوکت آباد مورد تقاضای سمیه ابراهیمی
بخش 3 بیرجند: 

1- ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 614/22 متر مربع پالک 971 فرعی از 7-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در اراضی خوسف مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی میراث 
فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی 2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 2019 متر مربع پالک 1285 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه معصوم آباد  
مورد تقاضای سمیه عابدی پور 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1879 متر مربع 
پالک 1286 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه معصوم آباد  مورد تقاضای سمانه 
عابدی پور 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3957 متر مربع پالک 1287 فرعی از 
224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه معصوم آباد مورد تقاضای ایمان عابدی پور 5- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5426 متر مربع پالک 1288 فرعی از 224-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در مزرعه معصوم آباد  مورد تقاضای سمیه عابدی پور 6- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 1855 متر مربع پالک 1289 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه 
معصوم آباد  مورد تقاضای سمانه عابدی پور 7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
2348 متر مربع پالک 1290 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه معصوم آباد  مورد 
تقاضای محمد عابدی پور 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5284 متر مربع پالک 
1291 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه معصوم آباد  مورد تقاضای علی عابدی پور 
9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5430 متر مربع پالک 1292 فرعی از 224-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه معصوم آباد مورد تقاضای محمد عابدی پور 10- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 2791 متر مربع پالک 479 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
مزرعه کالته ملک مورد تقاضای حسین اصغری 11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
21476 متر مربع پالک 480 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد 
تقاضای حبیب ا... اصغری 12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1812/40 متر مربع 
پالک 481 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای فاطمه 
اصغری 13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 20487/30 متر مربع پالک 482 فرعی از 
225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای حبیب ا... اصغری 14- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 13764/25 متر مربع پالک 483 فرعی از 225-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک  مورد تقاضای کنیز قنبری 15- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 1588 متر مربع پالک 484 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه 
کالته ملک مورد تقاضای امین اصغری 16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4073 متر 
مربع پالک 485 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک مورد تقاضای قدیر 
آبدار 17- ششدانگ یک قطعه باغ منزل به مساحت 2552 متر مربع پالک 140 فرعی از 226-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سنگ نوشته مجاور کالته ملک مورد تقاضای حسین صحراکار 
از 442-اصلی  به مساحت 339/72 متر مربع پالک 96 فرعی  باب مدرسه  18- ششدانگ یک 
بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه افکشت مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به 
نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران 19- ششدانگ یک باب مدرسه به مساحت 1168/80 متر 
مربع پالک 31 فرعی از 460-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه هج و نج مورد تقاضای اداره کل 
آموزش و پرورش خراسان جنوبی به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران 20- ششدانگ یک باب 
مدرسه به مساحت 292/26 متر مربع پالک 41 فرعی از 472-اصلی بخش3 بیرجند واقع در مزرعه 
تاجکوه مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی 
ایران 21- ششدانگ یک باب مدرسه به مساحت 1269/83متر مربع پالک 39 فرعی از 474-اصلی 
بخش3 بیرجند واقع در مزرعه چاه زرد مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به 
نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران 22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1689 
متر مربع پالک 202 فرعی از 506-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه خور مورد تقاضای شهرام 
نخعی 23- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3291/64 متر مربع پالک 170 فرعی از 
938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع دراراضی گودال شن مورد تقاضای فریدون حمیدی 24- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1766 متر مربع پالک 171 فرعی از 938-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در اراضی چاه حسن پور مورد تقاضای زهره جوکار 25- ششدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت 851/58 متر مربع پالک 172 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سر چاه 
زینی مورد تقاضای محمد رضا حاجی آبادی 26- ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 2749/33 متر 
مربع پالک 173 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سر چاه زینی مورد تقاضای 
علیرضا حاجی آبادی 27- ششدانگ یک باب مدرسه به مساحت 907/14 متر مربع پالک یک فرعی 
از 1117-اصلی بخش3 بیرجند واقع در مزرعه قطار گز مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش 

خراسان جنوبی به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران
بخش 4 بیرجند: 

1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 359 متر مربع 
پالک 836 -اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی حد جنوب النگ ریز مورد 
تقاضای محمد مهدی معمار 2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر 

به مساحت 14899 متر مربع پالک 837 -اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی حد جنوب النگ 
ریز مورد تقاضای محمد مهدی معمار

بخش 8 بیرجند:
1- ششدانگ یک باب مدرسه به مساحت 530/09 متر مربع پالک 131 فرعی از 307-اصلی بخش8 
بیرجند واقع در مزرعه میرزگ مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به نمایندگی 
دولت جمهوری اسالمی ایران 2- ششدانگ یک قطعه زمین فنس کشی شده محل دکل مخابرات 
به مساحت 144متر مربع پالک 527 فرعی از 462-اصلی بخش8 بیرجند واقع در مزرعه تخته جان 
مورد تقاضای شرکت مخابرات خراسان جنوبی 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار  به 
مساحت 141788 متر مربع پالک 582 -اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی دشت گسک مورد 
تقاضای محمد و علی اکبر ملکی هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 4- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار  به مساحت 26026/73 متر مربع پالک 583 -اصلی بخش 8 
بیرجند واقع در اراضی دشت گسک مورد تقاضای محمد و علی اکبر ملکی هرکدام نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ
بخش 9 بیرجند:

1- ششدانگ یک باب مدرسه به مساحت 845/57 متر مربع پالک 672 فرعی از 169-اصلی بخش9 
بیرجند واقع در مزرعه مولید مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به نمایندگی 
دولت جمهوری اسالمی ایران 2- ششدانگ یک باب مدرسه به مساحت 367/50 متر مربع پالک 
270 فرعی از 231-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه نوگیدر مورد تقاضای اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان جنوبی به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران 3- ششدانگ یک باب مدرسه 
به مساحت 338 متر مربع پالک 205 فرعی از 260-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه هادرباد 
مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران 
4- ششدانگ یک باب مدرسه به مساحت 2892/27 مترمربع پالک 1120 فرعی از 308-اصلی بخش9 
بیرجند واقع در مزرعه اوجان مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به نمایندگی 
دولت جمهوری اسالمی ایران 5- ششدانگ یک باب مدرسه به مساحت 1367/17متر مربع پالک 
1056 فرعی از 314-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه فورجان مورد تقاضای اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان جنوبی به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران 6- ششدانگ یک باب مدرسه به 
مساحت 825/03 متر مربع پالک 831 فرعی از 325-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه مبارک آباد 
مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران 
7- ششدانگ یک باب مدرسه به مساحت 939 متر مربع پالک 1432 فرعی از 378-اصلی بخش9 
بیرجند واقع در مزرعه اوجاد مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به نمایندگی 

دولت جمهوری اسالمی ایران
بخش 13 بیرجند :

1- ششدانگ یک باب مدرسه به مساحت 277/50 متر مربع پالک 67 فرعی از 50-اصلی بخش13 
بیرجند واقع در مزرعه رق بغل مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به نمایندگی 
دولت جمهوری اسالمی ایران 2- ششدانگ یک قطعه زمین و محوطه مشتمل بر ساختمان آموزشی 
)دبستان روستای بقیع( به مساحت 721/53 متر مربع پالک 281 فرعی از 323-اصلی بخش13 
بیرجند واقع در مزرعه بقیع مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به نمایندگی 
دولت جمهوری اسالمی ایران 3- ششدانگ یک قطعه زمین و محوطه مشتمل بر ساختمان آموزشی 
از 327-اصلی  فرعی  پالک 1022  مربع  مساحت 1030/58متر  به  کندر(  فوالدی  )مدرسه شهید 
بخش13 بیرجند واقع در مزرعه کندر مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به 
نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران 4-ششدانگ یک قطعه زمین و محوطه مشتمل بر ساختمان 
آموزشی )مدرسه شهید زنگویی افضل آباد( به مساحت 975/95 متر مربع پالک 524 فرعی از 418-
اصلی بخش13 بیرجند واقع در مزرعه افضل آباد  مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش خراسان 

جنوبی به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران
آگهی اصالحی

1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 1407/60 متر مربع پالک 891 فرعی 
از 46-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در  مزرعه حسین آباد سادات مورد تقاضای فرزانه خاتمی که 
در آگهی قبلی پالک فرعی اشتباها 383 فرعی قید شده بود. 2- ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 1032 متر مربع پالک 2 فرعی از 2178-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی فوداج 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 که در آگهی قبلی محل وقوع ملک اشتباها کالته بجدی قید شده بود. لذا به دستور مواد 
16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایستی اعتراض و یا گواهی مشعر 
بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف 90 روز و 
در مورد آگهی اصالحی در مدت 30 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 یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 
مذکور اخذ و به اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و 

اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.
ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدید منظور می گردد و از تاریخ 

تنظیم  صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/8/1    تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/9/1
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

  آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1396 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 960148 اجرایی این اجرا در قبال محکومیت آقای کوروش شیرزائی فرزند محمد حسین به 
پرداخت تعداد 368 عدد سکه کامل طالی تمام بهار آزادی بابت مهریه در حق محکوم لها و پرداخت مبلغ 150/500 ریال حق االجرای 
دولتی، محکوم لها تقاضای فروش سهم االرث محکوم علیه از یک باب منزل مسکونی واقع در بیرجند - خیابان ابوریحان بیرونی 5 پالک 
34 با پالک ثبتی 2474 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به مرحوم محمد حسین شیرزائی را نموده است ملک مذکور مطابق 
 نظریه کارشناس مساحت ملک 240 متر مربع و دارای دو معبر از خیابان پرستار و ابوریحان بیرونی 5 است و دارای دو طبقه به طوری که در 
زیرزمین دارای 36 متر مربع بنای مسکونی در همکف شامل واحد تجاری به متراژ 37 متر مربع یک واحد مسکونی به متراژ191/50 مترمربع و در 
طبقه اول یک واحد مسکونی به متراژ 159/25 مترمربع، خرپشته 11/75 مترمربع و جمعا دارای 435/50 متر بنای مسکونی - تجاری است نمای 
ملک آجر سفال ارزش ششدانگ ملک فوق با توجه به متراژ عرصه و اعیان، موقعیت مکانی ملک ، کیفیت ساخت، قدمت اعیان و امتیاز منصوبه به 
مبلغ 4/350/000/000 ریال )چهار میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی شده و قرار است سهم االرث آقای کوروش شیرزائی از ملک مذکور 
از طریق مزایده در روز دوشنبه 96/8/15 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند 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.    شفیعی- مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960419 محکوم علیه آقای سعید سارانی محکوم است به پرداخت مبلغ 280/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 7/920/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای رحمت اله سارانی و 

پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 1771 فرعی از 4 اصلی 
بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث خانم سکینه سارانی فرزند سید محمد واقع در روستای حاجی آباد بیرجند )کیلومتر 5 جاده بیرجند 
- خوسف( خیابان مقداد- مقداد 12 - پالک 23 مساحت عرصه ملک 108/96 متر مربع و مساحت اعیانی حدود 80 متر مربع و موقعیت 
ملک شمالی جنوبی بوده و ملک دیواره های آن باربر و سقف تیر آهنی و قابل سکونت و آشپزخانه آن دارای کابینت زمینی و هوایی و کف 
اتاق ها موزاییک فرش می باشد و ملک فوق دارای یک امتیاز آب و برق و گاز بوده و نمای ساختمان پالستر سیمان است و ارزش ششدانگ با 
توجه به مراتب فوق به مبلغ 506/000/000 ریال  کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1396/08/15 از ساعت 9 الی 
10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران

تاریخ انتشار: 96/8/1
با شناسه ملی  آوران سربیشه  تعاونی روستایی دامداران کرک  العاده شرکت  جلسه مجمع عمومی فوق 
10360026838 و شماره ثبت 946 ساعت 8 صبح روز یکشنبه تاریخ 96/8/14 در محل مسجد امام حسن 
مجتبی )ع( سربیشه برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در 
این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 

دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 

اصالح ماده 6  اساسنامه )مرکز اصلی عملیات تعاونی(
 هیئت مدیره تعاونی

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان سربیشه
پیرو آگهی  تحدید عمومی 1396/5/22 به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: 
* ششدانگ یک قطعه زمین بندسار پالک 375 فرعی از 1212- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی چشمه رچ مورد تقاضای 

آقای غالمرضا ابراهیم آبادی * ششدانگ یک قطعه زمین بندسار »محل خرمن« پالک 376 فرعی از 1212- اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی چشمه رچ مورد تقاضای آقای غالمرضا ابراهیم آبادی در روز یکشنبه 96/08/21 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
 آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 
سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1396/08/01         محمد حسین  مصلحی- رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960374 محکوم علیه آقای حمیدرضا زنگویی محکوم است به پرداخت مبلغ 798/697/847 
ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای محمد قلی فرح دوست و پرداخت مبلغ 39/289/000 ریال بابت حق االجرا در حق 

دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 2304 فرعی از 345 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در خیابان غفاری، قدس شرقی، خیابان ظفر 6 
پالک28 طبقه دوم )طبقه یک و دو مشابه می باشد( که طبقه همکف مازاد پیلوت که به صورت پارکینگ و مسکونی استفاده می گردد و در 
مجموع 3 واحد فاقد آسانسور و دارای اشتراکات آب و برق و گاز شهری ، دوخوابه و فاقد رنگ آمیزی و کابینت ام دی اف مساحت طبق سند 
94/29 متر مربع و ارزش ششدانگ پالک فوق به مبلغ 1/225/770/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 
1396/8/16 از ساعت 9 الی 10 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 

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندبه عهده خریدار خواهد بود. 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به  شماره  960583 محکوم علیه آقای حمید کهرمی و علی هالل بیرجندی و مریم هالل 
بیرجندی محکوم است به پرداخت مبلغ 273/295/452 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له صندوق حمایت 

از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند با مدیرعاملی آقای حامد نخعی و پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق 
صندوق دولت و با توجه به معرفی و توقیف اموال )دستگاه بذرکار( به شرح جدول ذیل که به مبلغ 83/500/000 ریال کارشناسی شده است 

قیمتشرح و مشخصاتنامردیف
ردیف کار و بذرکار پنوماتیک درشت دانه چهار ردیفه - قرمز رنگ- ساخت کرج - شرکت بذرکار1

تراشکده رضاییان برای کاشت ذرت و آفتابگردان و سویا و پنبه و حبوبات با ظرفیت مخزن 
بذر 25 لیتر و وزن دستگاه 800 کیلوگرم و با سریال 1929 دست دوم - پارگی دو عدد 
الستیک و معیوب بودن رینگ چرخ ها و صاف شدن بیلچه ها و آفتاب خوردن لوله های 

الستیکی بذر و شکستگی و جوشکاری و خرابکاری بعضی قطعات دیگر بذرپاش

83/500/000

83/500/000هشتاد و سه میلیون و پانصد هزار ریال
که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1396/8/8 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه  

از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر  اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند



دوشنبه  * 1 آبان 1396 * شماره 3914 

این مکالمات مسموم را قطع کنید 

نشخوار ذهنی تمرکز اجبارگونه توجه یک فرد، بر عالئم 
و علل یک رویداد منفی و توجه به دالیل آن و نتایجش، 
به جای تمرکز بر راه های حل آن است. نشخوار ذهنی 
مشابه نگرانی است، با این تفاوت که نشخوار ذهنی بر 
حالی  در  دارد،  تمرکز  گذشته  تجارب  و  بد  احساسات 
که توجه نگرانی بر امکان بالقوه ی وقوع حوادث بد در 
آینده است. هم نشخوار فکری و هم نگرانی، مرتبط با 

اضطراب و سایر وضعیت های منفی هیجانی هستند. 
  * اگر کسی هم هست که مایل است چنین مکالماتی 
داشته باشد حتی اگر خیلی دوستش دارید از او خواهش 
کنید که شما را معاف کند. اگر مجبور به شنیدن چنین 
مکالماتی شدید اوال اصال بر موضوع تمرکز نکنید و تا 
می توانید سکوت کرده و به ظاهر گوش کنید و حواستان 
کال جای دیگری باشد. این مکالمات شما را به سمت 

افسردگی می برند و هیچ فایده ی دیگری هم ندارند. 
* اگر خودتان آغازگر این مکالمات هستید یادتان باشد 
که نباید به عوامل استرس زا همچون یک بمب در حال 
انفجار نگاه کرد. در واقع تخریب و ساخت و ساز همواره 

در کنار هم قرار دارند. 
* سرزنش دیگران را متوقف کنید و تالش کنید تا در 
نقش های مختلف خود اعم از همسر، مادر یا هر نقش 

دیگری که دارید بهتر ظاهر شوید. 
آنها  از  و  باشید  هوشیار  اشتباهاتتان  با  ارتباط  در   *

درس بگیرید. 
کنید.  متمرکز  مسائل جدیدتری  روی  را  انرژی تان   *

اعتماد به نفس را تمرین کنید. 
* از تغییرات نترسید و به آنها با دید مثبت نگاه کنید. و 
نهایتا اینکه سعی کنید مشکالت، شما را تبدیل به آدمی 

کنند که همیشه می خواستید.

قرص سردرد

پسر براي پیدا کردن کار از خانه به راه افتاده و به یکي 
از این فروشگاهاي بزرگ که همه چیز مي فروشند در 
ایالت کالیفرنیا رفت.مدیر فروشگاه به او گفت: »یک روز 
فرصت داري تا به طور آزمایشي کار کرده و در پایان روز با 
توجه به نتیجه کار در مورد استخدام تو تصمیم مي گیریم. 
در پایان اولین روز کاري، مدیر به سراغ پسر رفت و از 
او پرسید که چند مشتري داشته است؟ پسر پاسخ داد: 
»یک مشتري.«مدیر با تعجب گفت: »تنها یک مشتري؟ 
بي تجربه ترین متقاضیان در اینجا حداقل 10 تا 20 فروش 
در روز دارند. حاال مبلغ فروشت چقدر بوده است؟«پسر 
گفت: »50دالر« مدیر فریاد کشید: مگه چي فروختي؟« 
پسر گفت: »اول یک قالب ماهیگیري کوچک فروختم،  
بعد یک چوب ماهیگیري گرافیت به همراه یک چرخ 
ماهیگیري 4 بلبرینگه. بعد پرسیدم کجا میرید ماهیگیري؟ 
گفت: خلیج پشتي، من هم گفتم پس به قایق هم احتیاج 
دارید و یک قایق توربوي دو موتوره به او فروختم. بعد 
پرسیدم ماشین تان چیست و آیا مي تواند این قایق را بکشد؟ 
که گفت هوندا سیویک، من هم یک بلیزر دبلیو دي4 به او 
پیشنهاد دادم که او هم خرید. او آمده بود یک بسته قرص 
سردرد بخرد که من گفتم بیا براي آخر هفته ات یک برنامه 

ماهیگیري ترتیب بدهیم، شاید سردردت بهتر شد!«

اگرفقط به هدفت فکر کنی ولی مسیر 
و استراتژی درستی انتخاب نکنی.

نتیجه دست و پا زدن های بی فایده است.

»موانع«، آن چیزهای وحشتناکی هستند 
که وقتی چشمتان را از روی هدف
 بر می دارید، به نظرتان می رسند

امشب که حضور یار جان افروزست
بختم به خالف دشمنان پیروزست
گو شمع بمیر و مه فرو شو که مرا

آن شب که تو در کنار باشی روزست

نیاز نیست انسان بزرگی باشیم . » انسان بودن«
 خود، نهایت بزرگی است.  می توان ساده بود

 ولی انسان بود  به همین سادگی

تنها زمانی می توانید چیزی را که ریشه های عمیق در 
فرهنگ شما دارد به وضوح ببینید که آن چیز در کار 

دور شدن از شما و فرو رفتن در دور دست باشد .

احساسات منفی اغلب پیامد تجربه های منفی و ناخوشایند 
اذیت  و  آزار  مورد  جوانی  در  مثال  هستند.  ما  زندگی  در 
دیگران قرارگرفتیم یا یک شخصی که بسیار بهمان نزدیک 
می توانند  منفی  احساسات  داده ایم.  دست  از  را  بوده است 
آنچنان ما را در خودشان غرق کنند که حتی نفس کشیدن 
برایمان دشوار شود. این احساسات می توانند شب هنگام 
مانع خوابیدن ما شوند، در طول روز به ما اضطراب و ترس 
وارد کنند و به طور خالصه می توانند مانع از حرکت رو به 
جلوی ما در زندگی شوند. اما الزم نیست همیشه اینطور 
باشد، چراکه شما باالخره می توانید کنترل احساسات تان را 
بدست بگیرید. در ادامه با دیجی رو همراه باشید تا باهم 
نگاهی به این ۱۰ راهکار که برای مقابله با احساسات منفی 

آورده شده اند بیندازیم.
 ۱.از افراد خشمگین و بدبین اجتناب کنید 

اگرچه این حقیقت از نظر علمی اثبات نشده اما گفته می شود 
که ما از ۵ فرد نزدیک زندگی مان که بیشتر وقتمان را با آنها 
میگذرانیم تاثیر می گیریم. که این یعنی اگر با افراد سمی 
بگردید احتمال ایجاد احساسات منفی را در خود افزایش 
می دهید. برای اینکه فرد مثبت تری باشید بهتر است که 
افراد بدبین و خشمگین را از خودتان جداکنید. اگر می بینید 
کسی هیچ فایده  و خوبی ای برای شما ندارد و همیشه یک 
چیز منفی در رابطه با همه چیز پیدا می کند بهتر است که 

خودتان را زودتر از او جداکنید.

۲. کمک بخواهید 
که  است  این  دهنده  نشان  که  بزرگی  عالیم  از  یکی 
احساسات تان  قراردادن  کنترل  تحت  برای  دارید  شما 
کنید.  کمک  درخواست  که  است  این  برمی دارید  قدم 
زمینه  این  در  است که  بهترین تصمیمی  این همچنین 
می توانید بگیرید. مردم دوست دارند به ما کمک کنند و 
بعضی اوقات ما بدون کمک دیگران نمی توانیم از دست 
احساسات منفی خالص شویم. اگر کسی برای شما مهم 
بود،  خواهد  شما  به  حواسش  که  می دانید  شما  و  است 
پیشش بروید و شرایط تان را برایش توضیح دهید. مطمئن 

باشید که آنها به شما نه نمی گویند.
۳. قبل از جواب دادن مکث کنید 

وقت هایی که ما لبریز از احساسات منفی هستیم، جواب های 
ناخوشایند دادن به دوستان مان مسئله رایجی است. این یک 
نشانه مبنی بر این است که احساسات منفی ما در حال 
بدست گرفتن کنترل ما هستند. برای اطمینان از اینکه این 
اتفاق نمی افتد، باید چند ثانیه قبل از جواب دادن صبر کنید؛ 
تحت  و  منطقی تر شده  این صورت جواب تان  در  چراکه 

احساسات آنی تان قرار نمی گیرید.
۴. قدمی بزنید 

اگر حس می کنید احساسات منفی درحال جوش و خروش 
درون شما هستند، دیوارهای اطراف شما می توانند این وضع 
را بدتر کنند. برای پایان دادن یا حداقل بهتر کردن این 

وضعیت پیشنهاد می شود که بیرون رفته و نفسی تازه کنید.
این به شما شانسی برای رهایی از انرژی منفی داده و به 
شما کمک می کند که افکار در سرتان را با خودتان حل و 

فصل کنید و به نتیجه برسید.
۵. حواس خودتان را پرت کنید 

اگر احساس منفی ای دارید یک راهکار مناسب می تواند 
با یک چیز دیگر پرت  این باشد که حواس خودتان را 
کنید. این چیز می تواند یک برنامه تلویزیونی، کتاب یا 

گشت و گذار در اینترنت باشد.
۶. ورزش کنید 

را  این گزینه  بد نیست  نیستید  اگر آدم ورزشکاری  حتی 
از احساسات منفی و  هرازگاهی برای آزادکردن ذهن تان 
اضطراب درنظر بگیرید. ورزش کردن یک راه عالی برای 
آزاد کردن استرس بوده و به شما اجازه می دهد که خشم و 

عصبانیت تان را سر چیز دیگری خالی کنید.
۷. قبول کنید شکست خوردن 

غیرقابل اجتناب است 
اگر ترس از شکست دلیل اصلی احساسات منفی تان است، 
مهم است که به خودتان یادآوری کنید که شکست اتفاقی 
آدم ها  موفق ترین  می افتد. حتی  ما  برای همه  که  است 
آنقدر  وقت ها  خیلی  و  خورده اند  زندگی شکست  در  هم 
که نمی توانید تعداد آن را حساب کنید. اما نکته این است 
نمی گیرند؛ چراکه  قرار  شکست  این  تاثیر  تحت  آنها  که 

می دانند این بخشی از زندگی است. به عالوه، شما باید 
بهبود کسی  و  رشد  برای  عنوان شانسی  به  از شکست 
که هستید استفاده کنید. اشتباهی کرده اید؟ آن را جبران 
داده اید؟  دست  از  را  شغل تان  برگردید.  قوی تر  و  کنید 
مهارت هایتان را بهبود ببخشید و یک شغل بهتر پیدا کنید 

یا اصال کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید.
۸. لحظات شادتان را به یاد بیاورید 

به خودتان بگویید: من شادی بیشتری می خواهم. طاق 
راهکار  یک  منفی،  با  مثبت  خاطرات  و  احساسات  زدن 
عالی برای مقابله با احساسات منفی است. وقتی که به یاد 
خاطره ای شاد یا مثال خنده دار می افتید ناخوداگاه لبخند 
می زنید و آن خوش بینی و حس خوب باعث می شود که 
ایجاد کنید.  برای خودتان  را  بخواهید خاطرات شادتری 

پس زودتر دست به کار شوید!
۹. بخندید 

لحظات  با  مقابله  برای  راه  تنها  خنده  و  شوخی  بنظر 
پس  است؛  درمان  بهترین  واقعا  خنده  می اید.  زجرآور 
هرموقع که حس کردید در احساسات منفی و استرس 
به خودتان  ببینید و  دار  برنامه خنده  غرق شده اید یک 
مگر  ندارد  را  کردن  زندگی  ارزش  زندگی  که  بگویید 
اینکه بتوانید بخندید. اشتباهات و ناخوشایندی ها همیشه 
احساس  بخندید  آنها  به  بتوانید  اگر  اما  می افتند  اتفاق 

خیلی بهتری پیدا خواهید کرد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و اگر به خدا و پیامبر و آنچه که به سوی او فرود آمده ایمان می  آوردند آنان را به دوستی 
نمی  گرفتند لیکن بسیاری از ایشان نافرمانند . سوره مائده/ آیه 81

حدیث روز  

هیچ قطره اي در نزد خداوند عزوجل دوست داشتني تر و محبوب تر از قطره ي اشکهایي که در تاریکي شب و از خوف خدا با اخالص 
کامل ریخته مي شود نیست.امام باقر )ع(

سبک زندگی

9 راهکار عالی برای مقابله با احساسات منفی

جدول کلمات                        

اقرار   - کردن   فکر   -۱ افقي: 
کردن 2- آماده کردن - قانونگذار 
 - کننده  رسم   -3 فراموشکار   -
شغل  و  پیشه   - بیهوده  سخنان 
مرتبه   و  قدر   - آذري  زمین   -4
- رایحه - جلو و مقابل ۵- قارچ - 
نامها - کلید 6- آموختني محصل 
-  ضروري 7-  خورده  تهمت   -
از  پیشگیری  برای  انرژی  نوعی 
بیماری  تزریق  می شود - واحد 
 -8 وزن  گیري  اندازه   - قدیمي 
پستاندار  جانور   - اسلوب  و  روش 
 -9 قطار  از  قسمتي    - دریایي  
ماده نفتي - کمربند زمین - ظرف 
از  غذایي  دار ۱۰-   دسته  سفالي 
تخم مرغ - بهره و نصیب - آماس 
۱۱- تخم مرغ خارجي - هر سنگ 
گرانبها - یکي از بیماریهاي چشم 
۱2-  از کارکنان کشتی - قصد و 
- ضمیر  کردن  سرپیچي   - اراده 
جمع ۱3-  پول کره جنوبي - از 
مذهب  و  پیر   - نقاشي  سبکهاي 
النوع  رب    -۱4 امامی  دوازده   -
زبان مردم  مظهراندیشه و هنر - 
کشور ترکیه  - نام سابق فریدن از 
توابع اصفهان ۱۵-  از آثار معروف 

صادق چوبک - خجل و شرمنده

سرباز  دسته  یک   -۱ عمودي: 
آلماني  گوته  از  اثري   - روسي 
روایت   - چیز  بی  و  فقیر   -2
کننده-  مخلوطي از چند پروتئین 
یافت  می شود 3-  گندم  در  که 
گیالن  از شهرهاي   - درو  وسیله 
رهبر   -4 انگور  درخت  شاخه   - 
قزاقهاي روسي و فاتح سیبري - 
معادل  یشوندي  -پ  بتونه   گل 
میلیون - سنگ آسیاب ۵- تردید 
داشتن - تیرانداز - خانه محقر و 
 - -گروه  دستمزد   -6 کوچک 
خطي در دایره 7- به رو خوابیده 
- آسان شدن - پیشوا و امام 8- 

روبند - باالتر - ادغام -چند منبع 
صوتي یا تصویري روي یک نوار 
9- سخن درگوشي  - تیزهوشي  
- طعنه زن پیاز ۱۰- بي درنگ - 
از گل هاي زیبا  -مسلک و آرمان 
دوست   - دستور  و  حکم   -۱۱
خاموش - ساز ضربي ۱2-  بدن 
و جسم - حرف درد -  کجاست؟ 
 - سواره   -۱3 خس  و  خار    - 
سلول  هسته  در  که  کروموزم  
وجود دارد - نقاش دانمارکي قرن 
بیستم ۱4-  دربند بودن - آسمان 
و فلک  - از اصول دین ۱۵-  از 

توابع تهران - کار پزشک

جدول 3914

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

12346789101112131415
یگدنیامنهاورا1
زاسراکهنافاب2
دبخوسرالااش3
اکهیانکدابا4
مرابرسمارهمزر5
ادتقاتیمهینش6
کیبرجینوابا7
سنلزاندااار8
یتناوافرقفش9
ماننینهادارا10
گنیردادعاشیار11
ویسومرایبنس12
رسالکوهدخیح13
کهنایاپایپان14
یپویتاندرزپبا15

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی

 پالک 29
09155610111

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

را تجربه کنید.   09158668002

از افرادی که دنبال سرمایه گذاری 
با درآمد فوق العاده و شغلی معتبر 

هستند دعوت به عمل می آید
میزان سرمایه گذاری از 50 تا 300 

میلیون تومان    09155611344

دعـوت بـه همکـاری
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 
به منظور تکمیل کادر خدمات رسانی 
جدید خود نیاز به تخصص های ذیل 

به طور پاره وقت
 برای شیفت عصر می باشد.
ظرفشو - نظافت چی

 پارکبان - نیروی خدماتی 
مهماندار )زن و مرد(

ساعت مراجعه: 
10 الی 12/30
18/30 الی 21

آدرس: نبش توحید 33

به یک نفر ضامن جهت گرفتن وام به مبلغ 8 
میلیون تومان نیازمندیم. پشتوانه هم می دهیم 

09029052158 - خراشادی زاده

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507
 حسینی 

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات
 آهن و چدن شما را با باالترین قیمت در سطح 

استان نقدا خریدار است. 
بین رجایی 21 و 23       09036240644

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

فروش لوازم یدکی با موقعیت 
عالی با تمام امکانات 09158254172 

به یک نفر نیروی بندکار و براشینگ 
کار حرفه ای جهت کار در سالن 

زیبایی واقع در بیرجند ، خیابان معلم 
نیازمندیم . 

ساعت تماس: 9 الی 13 و 17 الی 21  
05632431909 

به یک نیروی نیمه ماهر جهت کار در 
کابینت سازی )MDF(  نیازمندیم.   

09159645804 - صحرائی

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه 
خدمات بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 
طالقانی 2- ساختمان آلما - واحد 203
32233854 -32236199

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست
  09155614521 - زارع

کیک صائب و روزینا 
یکی از بهترین و با کیفیت ترین 

کیک ها در شهرستان های خراسان 
جنوبی نمایندگی فعال می پذیرد.  

0910  548  5217  

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

09152641848 

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
عضو یت رسمی اتحادیه 

با مجوز رسمی حمل بار و اثاثیه منزل

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

 به یک نیروی دارای مدرک بهداشت حرفه ای
 جهت کار در کشتارگاه فروزان نیازمندیم. 

  056- 32223760
داخلی 131- آقای موحد

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
کافیست یک بار امتحان کنید

پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان
فقط 6000 تومان

شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد 90
32236351

شعبه دو: معلم ، خیابان 15خرداد
 میدان 7 تیر، ضلع جنوبی

آماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی  
شرکت ها و بوفه های مدارس

 با نازل ترین قیمت

پیک رایگان

شماره مدیریت: 09157014292
32436935
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دو بازیکن دیگر پرسپولیس در آستانه محرومیت!

پرونده قلیان کشی فوتبالیست ها روی میز رئیس کمیته اخالق است.
محسن مسلمان و وریا غفوری دو بازیکن پرسپولیس و استقالل به دلیل 
ویدئو و تصاویری که با قلیان از آنها منتشر شد، محروم شده اند و نمی 
توانند در دربی بازی کنند اما ظاهرا این تازه شروع محرومیت هاست. 
شنیده می شود احتمال محرومیت فرشاد احمدزاده و کمال کامیابی نیا 
دو بازیکن دیگر پرسپولیس هم وجود دارد. از آنها هم تصویری منتشر 

شد که نشان می داد در دبی در حال قلیان کشیدن هستند.

 از امروز برای دربی استارت می زنیم
 پرسپولیس قهرمانی می خواهد

سرتن چوک با اشاره به پیروزی دو بر صفر پرسپولیس مقابل نفت در یک 
هشتم نهایی جام حذفی اظهار داشت: بازی خوب و البته سختی را پشت 
سر گذاشتیم. نفت تیم خوبی است. ما در چهارده روز سه بازی سنگین را 
در سه جام مختلف برگزار کردیم. نفت هم تیم خوبی بود و خوشحالیم که 
توانستیم با پیروزی مقابل این تیم به مرحله بعد جام حذفی صعود کنیم. 
همانطور که می دانید پرسپولیس باشگاه بزرگی است و ما هم هدفهای 
بزرگی داریم. در هر مسابقه برای برد به زمین می رویم و در هر جامی هم 
که هستیم قهرمانی می خواهیم و همه تالش می کنیم تا به هدفمان برسیم.

برگزاری اولین دوره مسابقات ورزشی بانوان شاغل 
دستگاه های اجرایی استان

حسینی- روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان از برگزاری اولین دوره 
مسابقات تفریحی ورزشی بانوان شاغل ادارات استان خبر داد و عنوان کرد: 
این مسابقات صبح دیروز، همزمان با پنجمین روز از هفته تربیت بدنی 
و ورزش به همت اداره کل ورزش و جوانان و همکاری هیات همگانی 
استان و شهرستان بیرجند برگزار شد. نوفرستی با بیان این که در این دوره 
از مسابقات، بیش از 200 شرکت کننده از کارکنان ادارات استان حضور 
داشتند اضافه کرد: شرکت کنندگان، در مسابقات فریزبی، مینی گلف، 
پرش از مانع، پینگ پنگ و طناب کشی با هم به رقابت پرداختند. به گفته 
وی در پایان نیز نفرات برتر هر رشته ورزشی جوایز خود را از مدیرکل 

ورزش و جوانان و مدیرکل امور بانوان استانداری دریافت کردند.

اعتراض باشگاه استقالل به حکم کمیته اخالق

باشگاه استقالل قصد دارد به محرومیتی که کمیته اخالق فدراسیون 
فوتبال برای بازیکن ملی پوش این تیم درنظر گرفته است، اعتراض 
کمیته  توسط  استقالل  بازیکن  غفوری،  وریا  محرومیت  پی  کند.در 
اخالق به دلیل انتشار تصاویری از او در حین کشیدن قلیان، باشگاه 
استقالل قصد دارد به این حکم اعتراض کند. کمیته اخالق فدراسیون 
فوتبال عالوه بر این بازیکن، محسن مسلمان، هافبک پرسپولیس را 

نیز به همین دلیل محروم کرده است.

مسواک های گیاهی، ضامن سالمت 
دندان ها 

روماتیسم یک بیماری ژنتیکی است و مهمترین 
عامل  ژنتیکی،  های  بیماری  بروز  در  عامل 
فعال  برای  ها  ژن  حال  این  با  است؛  ژنتیک 
شدن و تحریک سیستم ایمنی، نیاز به عامل 
محرک بیرونی دارند. در بیماری های ژنتیکی 

مانند روماتیسم ژن های مستعد برای فعال شدن 
معموال عوامل محرک را از محیط دریافت می 
کنند. مصرف دخانیات به خصوص سیگار است 
که باعث می شود بیماری نهفته روماتیسم بروز 
کند و یا شدت بیماری افزایش یابد. ز این رو 
پزشکان به افرادی که سابقه خانوادگی ابتال به 
روماتیسم دارند و در واقع مستعد ابتال هستند، 

توصیه می کنند از مصرف سیگار پرهیز کنند.

غذاهایی که دندان ها
 را لکه دار می کنند

مصرف  معموال  که  غذاهایی  از  بسیاری 
هستند.  تانینس  اسید  کمی  حاوی  می کنیم، 
اسید تانینس می تواند روی دندان باقی بماند 
مخصوصا  شود.  آن  زردی  موجب  تدریجا  و 
در  یا  کنید  مصرف  مکررا  را  غذاها  این  اگر 

خوردنشان زیاده روی کنید. حذف این غذاها، 
جلوگیری  برای  مطمئن  شیوه های  از  یکی 
از  بعضی  اما  دندان هاست،  شدن  لک  از 
روی  که  منفی  تاثیر  از  جدای  غذاها،  این 
دارند  سالمتی  برای  فوایدی  دارند،  دندان ها 
پوشی  چشم  آن  از  راحتی  به  نمی توانیم  که 
پاستا،  سس  بالزامیک،  سرکه  مانند:  کنیم. 
خوراک کاری، چای و قهوه، توت ها هستند. 

 تراژدی مرگ در جاده های خراسان جنوبی
 

تصادفات مرگبار در جاده های خراسان جنوبی هر چند روز 
یکبار جان انسان ها را می گیرد و از بین عوامل حادثه زا 
همه نگاه ها به راه های این استان دوخته شده است. جاده و 
خودرو سه ضلع مثلث تصادفات جاده ای را تشکیل می دهند 
اما همواره سعی می شود تقصیر را به گردن راننده بیندازند و از 
سایر اضالع کمتر حرفی به میان می آید.محور بیرجند - قاین 
مهمترین جاده استان است که بیشترین تصادفات جاده ای 
را به خود اختصاص داده و به جاده مرگ لقب گرفته است، 
عملیات احداث دوبانده سازی بزرگراه بیرجند - قاین از سال 
اتمام رسیده و  به  تاکنون 46 کیلومتر آن  89 آغاز شد که 

تکمیل آن نیازمند اختصاص بودجه است.

رییس برنامه پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت نسبت به آمار زیاد بیماری شب کوری ارثی 
در ایران به دلیل ازدواج های فامیلی و بی توجهی به انجام مشاوره های ژنتیک، هشدار داد.

دکتر مرادی، با بیان اینکه بیماری شب کوری ارثی در ایران به دلیل ازدواج های فامیلی 
شیوع زیادی دارد، ادامه داد: شیوع خطای انکساری در ایران بیش از ۳0 درصد است که 
با افزایش سن این موضوع شیوع بیشتری پیدا می کند. تخمین زده می شود نزدیک به ۵0 
درصد از این موارد، عینک شان به روز نیست یا اینکه عینک دریافت نکرده اند. نداشتن یا 

نامناسب بودن عینک در مناطق روستایی بیشتر دیده می شود. شیوع و نسبت جمعیتی که 
برای کاهش  است.  میزان  به همین  نیز  دیگر کشورها  و  در جهان  ندارند  مناسب  عینک 
مهم ترین اختالالت بینایی در کشور همسو با برنامه جهانی 2020 که با هدف پیشگیری 
از نابینایی های ناشی از علل قابل اجتناب تدوین شده، وی عنوان کرد : یکی از موارد مورد 
توجه در این برنامه، خطای انکساری اصالح نشده است. برای این موضوع دو برنامه در 
بهداشت  وزارت  که  می شود  اجرا  پرورش  و  آموزش  و  بهزیستی  سازمان  طرف  از  کشور 

مراقبت های آن را تکمیل می کند. مرادی با بیان اینکه در حال حاضر در نظام مراقبت های 
اولیه بهداشتی، بخش های ارجاعی به خوبی تعریف نشده است، وی ادامه داد : در سال های 
96 و 9۷، ادغام آزمایشی نظام سالمت بینایی در نظام مراقبت های اولیه با جلب منابع مالی 
در یکی از استان های کشور اجرا می شود. با این وجود خدمات اولیه سالمت چشم در آموزش 
و پرورش اجرا می شود. در کنار آن در برنامه کودک سالم و همچنین بسته های خدمتی 

سالمندان در شبکه  بهداشت کشور نیز انجام می شود.

 اختالل بینایی ناشی از ازدواج فامیلی

انهدام شبکه بین المللی قاچاق موادمخدر 

اعضای یک شبکه بین المللی و سازمان  یافته قاچاق مواد مخدر که 
محموله های کالن مواد را مسلحانه از مرز سراوان وارد کشور می 
 کردند.از این شبکه یک محموله تریاک به وزن تقریبی 2 تن و 600 
کیلوگرم کشف شد.براساس این گزارش، این محموله با پوشش قاچاق 
سوخت و جاسازی در زیر گالن های سوخت حمل می  شد.2 دستگاه 
خودروی نیسان در صحنه درگیری با آتش نیروهای عملیاتی سربازان 
گمنام امام زمان)عج(منهدم و یک دستگاه خودروی تویوتا نیز به همراه 
۳ بی  سیم توقیف شد.به گزارش ایرنا سراوان با وسعتی حدود 1۳هزار 
و 90۵ کیلومترمربع و 1۷۵ هزار و ۷28 نفر جمعیت در ۳4۷ کیلومتری 
جنوب شرق زاهدان مرکز سیستان وبلوچستان و در همسایگی کشور 

پاکستان قرار دارد.

بروز 70درصد سوانح هوایی
 

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت: بیش 
از ۷0 درصد سوانح هوایی در جهان هنگام نشست و برخاست 
هواپیماها در فرودگاه ها اتفاق می افتد. مه آبادی افزود: در سه 
سال گذشته با رشد دو رقمی ترافیک هوایی روبرو بودیم و تداوم 
رشد حمل ونقل هوایی در کشور اهمیت توجه به سطح ایمنی را 
در فرودگاه ها چند برابر کرده است. وی تاکید کرد: اهمیت سرعت 
عمل نیروهای آتش  نشانی برای اجرای عملیات نجات در فرودگاه 
ها سه دقیقه است.وی عنوان کرد: تامین تجهیزات آمادگی جسمانی 
کارکنان و برگزاری دوره های آموزشی و تمرین های مهارتی در همه 
فرودگاه ها با همین هدف انجام شده و تاکنون در این زمینه 800 

میلیارد ریال در فرودگاه ها سرمایه گذاری شده است.

پاکسازی سموم کبد
 با گیاهان دارویی

شیمیایی  مواد  علت  به  زمان  مرور  به  کبد 
و  غذایی  مواد  در  موجود  آفت کش های  و 
محیط زیست، غرق در مسمومیت می شود. 
سوء  سردرد،  با  معمواًل  کبد  مسمومیت 
لکه های  وزن،  افزایش  شکم،  نفخ  هاضمه، 

کیسه  مشکالت  و  سردل  سوزش  کبدی، 
مواد  و  سنگین  غذا های  است.  همراه  صفرا 
غذایی که رطوبت بدن را زیاد می کنند کبد 
که  گیاهانی  می دهند.  قرار  تاثیر  تحت  را 
مصرف آن ها کمک شایانی به پاکسازی کبد 
)کنگرفرنگی(،  آرتیشو  از:  عبارتند  می کند 
آرتیشو، زردچوبه، کاسنی و شاه تره، مخلوط 

آبلیمو و روغن زیتون هستند.

با انجام این دو ورزش 
از شر بیماری ها در امان بمانید

نتایج مطالعه محققان بیمارستان گانشا سونیل 
هند نشان می دهد تلفیق یوگا و ورزش های 
هوازی دو برابر بیشتر برای سالمت قلب مفید 
است. »انجام یوگا همراه با ورزش های هوازی 
موجب کاهش استرس فکری، فیزیکی و عروقی 

شده و می تواند منجر به کاهش مرگ و میر 
که  گروهی  شود.«  عروقی  قلبی  عوارض  و 
انجام  باهم  را  هم یوگا و هم ورزش هوازی 
دو  دیگر،  گروه  دو  با  مقایسه  در  بودند  داده 
برابر شاهد کاهش اندازه های فوق مربوط به 
بودند.  قلبی شده  بیماری  پرخطر  فاکتورهای 
همچنین بهبود قابل توجهی در عملکرد قلب 

و میزان ورزش کردن شان ایجاد شده بود.

قوی ترین معجون های گیاهی برای 
افزایش شیر مادران

و  پاییز  فصل های  در  دمنوش ها  نوشیدن 
زمستان بسیار مفید است و نقش موثری در 
مختلف  بیماری های  به  ابتال  از  پیشگیری 
رحم  داخل  زندگی  ترک  از  پس  دارند.نوزاد 
وجود  عرصه  به  پا  ناف  بند  شدن  بریده  با 

مدت  به  بعد  به  مرحله  این  از  و  می گذارد 
الهی  مواهب  از  نیازمند یکی  دو سال  تقریباً 
تغذیه  نوع  این  که  است  مادر«  »شیر  یعنی 
عالوه بر رشد کودک، سبب محافظت فرزند 
از  گیاهانی  می شود.  نیز  بیماری ها  انواع  از 
رازیانه، خواص سیاه دانه، چند  جمله: خواص 
معجون شیرافزا، که نقش موثری در افزایش 

شیر مادران شیرده دارد.

40ضربه شالق مجازات توهین به مأموران ناجا

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از صدور حکم 
بیرجند  شهرستان  در  ناجا  مأموران  به  کننده  توهین  فرد 
خبر داد و گفت:مأموران پلیس امنیت عمومی برای انجام 
شهرستان  در  مسکونی  مجتمعی  به  قضائی  مقام  دستور 
بیرجند مراجعه کرده بودند ک صاحب منزل روبرو شدند 
و نامبرده با الفاظ توهین آمیز مأموران را مورد خطاب قرار 
داد .وی گفت: مأموران برخورد فرد هتاک را صورتجلسه 
پرونده  قاضی  دادند که  مقام قضائی گزارش  به  و  کردند 
فرد   ، طرفین  اظهارات  استماع  و  پرونده  بررسی  از  پس 
توهین کننده را به دلیل توهین به مأموران هنگام انجام 
وظیفه ، به تحمل چهل ضربه شالق تعزیری محکوم کرد.

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان
 آگهی نوبتی  سه ماهه دوم  سال 1396 حوزه ثبتی نهبندان

به دستور ماده 12 قانون ثبت  و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور  اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 حوزه ثبتی 
نهبندان  در سه  ماهه   )تیر - مرداد - شهریور  ( 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 : 
مستثنیات مرتع چهار فرسخ و سینه علی آباد پالک 731-اصلی 1193-اصلی آقای محمد کوه گرد  ششدانگ یک قطعه زمین بند 
سار به مساحت 18484 مترمربع مستثنیات باقیمانده مرتع شوسف پالک 738-اصلی 1209-اصلی  آقای غالمرسول مالکی ششدانگ  
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 22048 مترمربع 1211-اصلی آقای غالمرسول مالکی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
118895 مترمربع مستثنیات مرتع گرم تمام ده پالک 796-اصلی 1206-اصلی  آقای حسن اردونی مفرد  ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 40149 مترمربع 1208-اصلی آقای حسن اردونی مفرد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 27792/50 
مترمربع.  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 90 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: 1396/08/01         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/01

    حسین براتي -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان                              

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

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065  

      علـی آبادی 

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

 درصد  
100

مینی
تض



7
دوشنبه*1 آبان 1396* شماره 3914

15 آبان آخرین 7
فرصت ثبت نام تسهیالت 

واحدهای تولیدی
حسینی- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت با 
بیان این که فعاالن صنعتی و معدنی استان برای 
سرمایه  ونوسازی،  سازی  باز  تسهیالت  دریافت 
 درگردش و ثابت تا 15 آبان فرصت دارند عنوان کرد: 

در  توانند  می  تولید  رونق  تسهیالت  متقاضیان 
یاب  بهین  سامانه  به  مراجعه  با  باقیمانده  فرصت 
بخش تامین مالی واحد ها و تکمیل مراحل ثبت 
نام عمل کنند. شهرکی با اشاره به این که متقاضیان 
خواست  در  نیز  نوسازی  و  بازسازی  تسهیالت 
تسهیالت خود را می توانند از طریق بخش بازسازی 
یاب بهین  سامانه  معادن،  و  صنایع  نوسازی   و 
تولیدی  های  طرح  همچنین  کرد:  اضافه  بدهند، 
دچار  که  درصد   ۶۰ باالی  فیزیکی  پیشرفت  با 
مشکالت مالی هستند نیز می توانند با مراجعه به این 
سامانه درخواست خود را برای تسهیالت ثبت کنند.
وی از پرداخت بالغ بر 177میلیارد تومان تسهیالت 
به 3۰2 واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان 
در طرح رونق تولید سال گذشته خبر داد و افزود: 
از ابتدای سالجاری نیز 25۰ واحد صنعتی و معدنی 
در قالب این طرح ثبت نام کردند که پس از بررسی 
و کارشناسی مبلغ ۶۰ میلیارد تومان تسهیالت به 
تعدادی از آنان پرداخت شده است و تعدادی نیز در 
حال تشکیل پرونده  وبررسی در بانک ها می باشند.

انعقاد تفاهم نامه توسعه مشاغل خانگی
 در استان

از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  حسینی-مدیر 
انعقاد تفاهم نامه بین این اداره کل و رییس مرکز 
جهاددانشگاهی خبر داد و عنوان کرد: این تفاهم نامه 
به دنبال تفاهم نامه منعقده فی مابین وزارت متبوع و 
سازمان جهاد دانشگاهی در خصوص اجرای الگوی 
توسعه مشاغل خانگی انجام شده است. سنجری با 
بیان این که این تفاهم نامه به منظور بهره مندی از 
ظرفیت های علمی، مدیریتی، تخصصی و کاربردی 
جهاد در پیاده سازی برنامه ها و طرح های وزارت 
متبوع می باشد ادامه داد: راهبری و مدیریت اجرای 
طرح؛  بررسی ، شناسایی ، اولویت بندی مزیت ها 
و هماهنگی های اولیه، توانمند سازی و اتصال به 
بازار مراحل فرایند اجرای طرح الگوی توسعه مشاغل 
 خانگی می باشد. وی با اشاره به این که طی سال های
9۰ تا 94 حدود 24 هزار مجوز مشاغل خانگی در 
نفر در  رشته های مختلف صادر و حدود 13هزار 
استان از تسهیالت مربوطه بهره مند شده اند، اضافه 
کرد: اتصال صاحبان کسب وکار خانگی به بازارهای 
هدف وکسب وکارهای مستقل به بنگاه های پیشرو 
و توانمندی متقاضیان قبل از دریافت حمایتهای مالی 
وکاهش وابستگی آنها به تسهیالت را از مهمترین 

دستاوردهای مورد انتظار این طرح است.

اجرای طرح پاکسازی و ضدعفونی 
آبشخورهای مناطق حفاظت شده استان

کاری- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بیان 
کرد:  آبشخورهای مناطق حفاظت شده برای کنترل 
و جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار پاکسازی و 
ضدعفونی  می شود.پرویز آرامنش با بیان اینکه چند 
الشه حیوان در منطقه آزاد بشرویه مشاهده شده است 
افزود: این حیوانات با تایید دامپزشکی به دلیل بیماری 
دلیل مرگشان  تغذیه  یا  نشدند و خشکسالی  تلف 
بوده است.وی با اشاره به  اجرای طرح پاکسازی و 
ضدعفونی چشمه ها و آبشخورهای مناطق حفاظت 
شده برای کنترل و جلوگیری از شیوع بیماریهای 
واگیردار ادامه داد: این طرح برای جلوگیری از شیوع 
انواع بیماریهای حیات وحش از جمله  بیماری تب 
  PPR برفکی و طاعون نشخوارکنندگان کوچک
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  شود.  می  اجرا 
استان با بیان اینکه واکسیناسیون دام ها در حاشیه 
و داخل مناطق حفاظت شده توسط دامپزشکی انجام 
می شود خاطر نشان کرد:  پایش و کنترل حیات 
وحش، الیروبی آبشخورها، سرکشی و آهک پاشی 
محوطه اطراف آبشخورها از جمله کارهای  نیروهای 
یگان حفاظت محیط زیست برای جلوگیری از شیوع 
این بیماریهاست.آرامنش تاکید کرد: تاکنون بیماری 
PPR یا طاعون نشخوارکنندگان کوچک تاکنون 
در استان گزارش نشده است. وی با بیان اینکه  این 
بیماری از بیماریهای مشترک بین دام های اهلی  و 
حیات وحش است که با وجود داشتن منشاء ویروسی 
قابل سرایت به انسان و همچنین نشخوارکنندگان 
این  انتقال  راه  مهمترین  داد:  ادامه  نیست  بزرگ 
از  استفاده  و  مستقیم  تماس  طریق  از  بیماری، 

آبشخورهای مشترک است.

190 دقیقه  برای جوانان استان ؛

3 خانه جوان در استان تاسیس می شود 
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 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: عالمان دین در برابر جاهالن ایستادگی کنند
ایرنا- حجت االسالم سید علیرضا عبادی در آیین معرفی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت خراسان جنوبی در بیرجند افزود: مفتی اعظم مصر در خطبه 
 نمازجمعه با ذکر حدیثی از امام علی )ع( نقل کرد که در آخر زمان کسانی خواهند آمد که از اسالم بی خبر، اما به اسم آن جنایت می کنند. در این آیین حجت االسالم 

محسن مشرفی به عنوان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت خراسان جنوبی معرفی و از خدمات حجت االسالم مجید جابری تجلیل شد.

15 پروژه ستاد 
مرکز بهداشت، سهم 
شهرستان بیرجند
حسینی- رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیرجند، از 
انجام 15 پروژه شاخص در این حوزه خبر داد و عنوان 
کرد: این پروژه ها از محل تفاهم نامه مشترک بین 
 وزارت بهداشت با آورده اعتبار ۶۰ درصد، استانداری ها

15 درصد و دانشگاه های علوم پزشکی 25 درصد 
انجام می شود. مشایخی انتقال مرکز خدمات جامع 
سالمت شماره یک ) قدس( به ساختمان روبه روی 
دانشگاه فرهنگیان را یکی از این پروژه ها دانست 
و افزود: ساختمان هنوز در حال ساخت است. وی 
به پروژه های دیگر ستاد مرکز بهداشت شهرستان 
مرکز  دو  ساخت  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  بیرجند 
)حاشیه  شماره ۶  “آوینی”  سالمت  جامع  خدمات 
میدان سفیران امید( و “رجایی” شماره 7، هنوز شروع 
نشده است و در وضع تحویل زمین می باشد. به 
گفته وی دیوار چینی، سقف و اسکلت مرکز خدمات 
اتمام  به   2، شماره  شیرین  خیابان  سالمت  جامع 
رسیده و در مرحله نازک کاری می باشد. رئیس مرکز 
بهداشت بیرجند همچنین با اشاره به شروع پروژه 
مرکز آموزشی درمانی بهورزی با هزار و 25۰ متر 
مربع زیربنا، جنب پارک نیلوفر ، ادامه داد: راه اندازی 
چند پایگاه سالمتی نیز در شهر در دست انجام است. 
مشایخی با بیان این که اعتبارات پلکانی بوده و بسته 
به پیشرفت پروژه ها دارد، خاطرنشان کرد: پیگیر 

تامین اعتبارات برای خریداری تجهیزات هستیم.

تخم مرغ بی نشان نخرید!

قاسمی- سرپرست اداره کل دامپزشکی استان با بیان 
اینکه نگهداری و مصرف تخم مرغ به عنوان یک 
فراورده خام دامی پر مصرف، مفید و در عین حال 
 فساد پذیر مستلزم رعایت نکات بهداشتی می باشد، 
 به مردم توصیه کرد: از خرید و مصرف تخم مرغ های

فاقد نشان خودداری کنید. اصغرزاده اظهار کرد که 
برای اطمینان از سالمت تخم مرغ های مصرفی 
اجرا  به  مرغ  تخم  گذاری  نشانه  شهروندان، طرح 
درآمده است. وی تصریح کرد که طرح نشانه گذاری 
تخم مرغ که شامل درج نشان تولید کننده و تاریخ 
تولید بر روی پوسته تخم مرغ می باشد، باعث ارتقاء 
سطح بهداشت، کیفیت تولید و رعایت حقوق مصرف 
کنندگان می باشد و به همین دلیل همواره به مردم 
توصیه می شود تا از خرید و مصرف تخم مرغ های 
بهترین  وی  گفته  به  کنند.  خودداری  نشان  فاقد 
زمان مصرف تخم مرغ در دمای اتاق )25 درجه 
سانتی گراد( حداکثر به مدت یک هفته و در داخل 
یخچال )4 درجه سانتی گراد( حداکثر به مدت یک 
اینصورت احتمال فاسد  ماه می باشد که در غیر 
شدن این ماده پروتئینی مغذی و بروز مسمومیت 

در مصرف کنندگان وجود دارد.

دلجویی  جمعی از جوانان   
 از بیماران بیمارستان ولیعصر )عج(  

کاری - جمعی از جوانان استان بصورت خودجوش 
و مردمی به همت موسسه مردم نهاد ستارگان علم 
و خرد عصر روز شنبه را در کنار بیماران بیمارستان 

هدف  با  خودجوش  حرکت  گذراندند.این  ولیعصر 
فرهنگ سازی همدلی و مهربانی توسط گروهی از 
جوانان  استان انجام شد که جوانان ضمن عیادت 
از بیماران درحدود 3۰۰بسته میوه در بین بیماران 
و همراهان آنان توزیع کردند و  و مبلغی نیز به 
عنوان کمک جمع آوری و صرف هزینه درمانی 

یکی از بیماران گردید.

نیروگاه خورشیدی با حضور سرمایه گذاران 
خارجی در خوسف احداث می شود

خورشیدی  نیروگاه  گفت:  خوسف  تسنیم-فرماندار 
توسط  پایان سال  تا  در خوسف  برق  مگاواتی   1۰
می شود.شفیعی  احداث  خارجی  سرمایه گذاری 
اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی 1۰ مگاواتی برق در 
خوسف تا پایان سال توسط سرمایه گذاران خارجی 
مشارکت  با  پروژه  این  افزود:  می شود.وی  احداث 
سرمایه گذارانی از کشورهای آفریقای جنوبی و کره 
جنوبی با حدود 5۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در 

زمینی به مساحت 15 هکتار ساخته می شود.

دفاع تمام قد استاندار از طرح مسکوت مانده یک کارآفرین 

فرودگاه بین المللی بیرجند آمادگی بیش از 3۴0 پرواز در هفته را دارد

برزجی- بیست و ششمین ستاد ساماندهی امور 
جوانان استان بعد از حدود یک سال و نیم ، 
شنبه شب با حضور استاندار به مدت 19۰ دقیقه 
برگزار شد. در ابتدای این ستاد مدیرکل ورزش 
و جوانان استان به عنوان دبیر ضمن اشاره به 
مشکالت متعدد در حوزه جوانان از تاخیر در 
برگزاری این ستاد گالیه کرد و گفت: انتظار 
می رود برای مشکالت ریز و درشت جوانان 
در بین دستگاه های اجرایی همگرایی بهتری 
 وجود داشته باشد. افضل پور به فعالیت سمن ها

در حوزه جوانان اشاره کرد و گفت: باید به ازای 
هر 5 هزار نفر یک سازمان مردم نهاد وجود 
 داشته باشد که در استان ما فعالیت این سازمان ها

برنامه  تکلیف  به  اشاره   با  است.وی  محدود 
پایان  تا  ششم توسعه برای تاسیس 8 سمن 
از ظرفیت های  نشان کرد یکی  سال خاطر 
جوان  های  خانه  ساخت  ششم  برنامه  دیگر 
در  این ظرفیت  است که هنوز  آن  توسعه  یا 
استان ایجاد نشده و پیش بینی می کنیم با 
اعتباری که اخیرا جذب شده بتوانیم خانه جوان 
در مرکز استان را به زودی راه اندازی کنیم. 
مدیرکل ورزش و جوانان استان ادامه داد: از 
ارزش  بر  مالیات  صدم   27 اعتبارات  محل 
افزوده نیز ظرف دو سال دو خانه جوان دیگر 
نیز تاسیس خواهد شد. وی این نکته را یاد آور 
شد که تمامی اعضای این ستاد باید برنامه ها و 

عملکردشان را به دبیرخانه ارایه دهند.

هر 100 ازدواج، 13 طالق  
اولین دستور کار این ستاد وضع طالق و ازدواج 
در استان بود که  مدیرکل ثبت احوال خراسان 
جنوبی در ارایه آماری گفت : از ابتدای امسال 
4 هزار و 441 ازدواج در استان رخ داده که 2 
هزار و 77۶ واقعه آن شهری و 1۶۶5 واقعه در 
مناطق روستایی بوده است. فاطمی آمار طالق 
در استان را از ابتدای امسال 554 مورد عنوان 
کرد و گفت: از این تعداد نیز 443 واقعه در شهر 

و 111 واقعه در روستا بوده است. 
وی با بیان اینکه به ازای هر 1۰۰ ازدواج 13 
طالق در استان به وقوع پیوسته گفت: بیشترین 
طالق ها در گروه سنی 25 تا 29 سال رخ داده 
به  را مربوط  است. وی 5۰ درصد طالق ها 
هم  با  سال   4 از  کمتر  که  دانست  زوجینی 
زندگی کرده اند وی افزود: در ثبت احوال هیچ 
 آماری محرمانه نیست و تمامی دستگاه های 
اجرایی در صورت انجام کار پژوهشی می توانند 

از آمارهای موجود استفاده کنند. 

تعارضات سرکوب شده
عامل اصلی طالق 

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 
نیز با تاکید بر اینکه استان ما از لحاظ آمار در 
بحث طالق جایگاه خوبی ندارد گفت: البته در 
بحث آموزش اقدامات خوبی انجام گرفته اما 
نیاز است که بیشتر به این موضوع توجه شود. 
وحدانی نیا بیشترین معضل در زمینه طالق را 

تعارضاتی عنوان کرد که در خانواده ها حل نشده 
باقی می مانده و منجر به طالق عاطفی و بعد 
 از چندین سال با طالق قانونی ختم می شود.

مسئولین   ، بیکاری  خیانت،  اعتیاد،  وی 
جنسی،  روابط  از  رضایت  عدم  نبودن،  پذیر 
های مهارت  های  تکنیک  در  مهارت   عدم 

زندگی،  را از مهمترین دالیل طالق برشمرد 
و افزود: گرچه طبق آمار طالق امسال کاهش 

داشته اما هنوز هم زنگ خطر در این زمینه 
وجود دارد. 

کشف الیحه های پنهان
 در تعارضات زوجین

دکتر یونسی از اساتید دانشگاه نیز در این جلسه 
روانشناسی  کلنیک  که  پژوهشی  به  اشاره  با 
گفت:  است  داده  انجام  بیرجند  داشنگاه 
مهمترین عامل ایجاد مشکل در روابط زوجین 

دور شدن از خدا و دنیا گرایی است . 
وی اختالل شخصیتی را عامل دیگر برای به 
چالش افتادن عزت نفش زوجین عنوان کرد 
زندگی  در  ها  نقش  که  آنجایی  از  گفت:  و 
درست تعریف نمی شود زوجین قادر نیستند 
که نیازهای یکدیگر را برطرف کنند لذا دچار 

مشکل می شوند.

لزوم ایجاد جنبش
آموزش خانواده در استان 

این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه 
مطالعات ما روی زندگی زوجین باعث شده که 
الیحه های پنهان زیادی کشف شود گفت: 
زوجین تا حدی به تضعیف شخصیتی یکدیگر 
می پردازند که حتی به مردگان هم نیز رحم 
بر تاکید  ضمن  یونسی  دکتر  کنند.   نمی 

 آموزش مهارت های زندگی خاطر نشان کرد: 
در وضع فعلی نیاز به جنبش آموزش خانواده 
داریم و باید مدارس والدین تاسیس شود تا 
به صورت رایگان آموزش های اولیه زندگی 
را ببینند. وی بر تدوین بسته های آموزشی 
کاربردی مبنی بر فرهنگ مردم استان تاکید 
کرد و گفت: برای بحث ازدواج هرچه هزینه 

شود سرمایه گذاری خواهد بود. 

کاهش 20 درصدی آمار طالق
با راه اندازی یک کلنیک

دستور کار دیگر این ستاد تشریح طرح “کلنیک 
سالمت خانواده “جهت تصویب بود که در این 
شفا  کارافرینی  موسسه  مدیرعامل  خصوص 
گفت: “کلنیک سالمت خانواده” می تواند به 
از طالق  پیشگیری  برای  امنی  عنوان محل 
باشد و چنانچه این مرکز راه اندازی شود تمامی 

ارایه  دارند  مشکل  که  زوجینی  به  خدمات 
خواهد شد. شهناز آدینانی با بیان اینکه ریشه 
بیش از 45 درصد اختالفات مسایل شخصی 
و زناشویی است تعهد کرد که با راه اندازی این 

کلنیک 2۰ درصد آمار طالق کاهش یابد. 

جوانان غیر ماهر
در صف کاریابی ها 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی نیز در این جلسه خواستار ارتقای سطح 
مهارت آموزی در قشر جوان شد و  گفت: ۶۰ 
درصد از جویندگان کار در استان فاقد مهارت  
که 3۶ درصد دارای تحصیالت هستند.سنجری 
بیان کرد: طی سال گذشته شش هزار جوینده 
کار به مراکز کاریابی خراسان جنوبی مراجعه 
کرده که اکثر آن ها فاقد مهارت نیازهای بازار 
بودند.وی با بیان اینکه 9 هزار فرصت شغلی در 
مراکز کاریابی برای جویندگان کار فراهم شده 
بود، گفت: از این تعداد تنها دو هزا و 5۰۰ نفر به 
واحدهای صنعتی معرفی شدند.محمد سنجری 
اشاره ای به آخرین سرشماری نفوس مسکن 
داشت و گفت: طبق این آمار ، 35.5 درصد 
جمعیت استان معادل 272 هزار و 583 نفر را 
جوانان تشکیل می دهند که از این تعداد، 142 
هزار نفر مرد و 131 هزار نفر نیز زن هستند.

سنجری پایین بودن اعتماد به نفس را یکی 
از مشکالت پیش روی جوانان دانست و افزود: 
این امر مانع ایجاد کسب و کار و در نهایت 

بیکاری آن ها می شود.

بدون مشارکت مردم
هیچ برنامه ای به سرانجام نمی رسد

استاندار خراسان جنوبی نیز که در قسمت پایانی 

از سخنان  بندی  جمع  داشت  تصمیم  جلسه 
مدعوین داشته باشد نگاهی به برگ حضور و 
غیاب جلسه انداخت و گفت: در این ستاد 55 
نفر عضو اصلی از دستگاه های اجرایی دعوت 
هستند و در این بین فقط 3 نفر به عنوان عضو 
لذا  دارند  از مردم حضور  نمایندگی  به  فرعی 
جلساتی که بخواهد به این شکل برگزار شود 

خروجی مناسبی نخواهد داشت. 

 مروج الشریعه با طرح این سوال که چرا علیرغم
جامعه  معضالت  مختلف،  های  برنامه  انجام 
هنوز پا برجاست؟ خاطر نشان کرد: مادامی که 
در تصمیمات حکومتی مردم را کنار بگذاریم 
و بدون مشارکت های مردم، بار را به دوش 
بکشیم، نتیجه همین می شود.مروج الشریعه 
برای اعضای این ستاد مثالی از تالش شیخ 
بهایی در تدوین قانون توزیع عادالنه آب زد 
وگفت: این قوانین چون مردمی شکل گرفته 
اینکه  بیان  با  وی  است.  مانده  پابرجا  سالها 
وقتی الگو ها ی پیشینیان را کنار گذاشته و 
متکی می شویم،جلسات  ها  نامه  به بخش 
بی خاصیتی  افزود:  ندارند،  مطلوبی  خروجی 
از  استفاده  عدم  دلیل  به  جلسات  از  برخی 

مشارکت مردم است.

برنامه های شاد برای جوانان
بعد از محرم و صفر 

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه دولت فعلی 
 بیش از گذشته به جوانان و بانوان اهمیت می دهد

بر استفاده از ظرفیت این دو قشر تاکید کرد.  
 مروج الشریعه بهداشت روانی و مشاوره های

قبل ازدواج برای جوانان را  حائز اهمیت دانست 
و  گفت:   تاالر گفت و گو برای جوانان باید 
ایجاد شود تا با مشارکت عمومی بتوان برای 
مشکالت راه و چاره ای اندیشید.وی با تاکید 
بر اینکه باید حداقل های نیاز جوانان را برطرف 
کنیم، اظهار کرد: بعد از محرم و صفر برای 

جوانان برنامه هایی شاد دیده شود.

همه جوانان استان  از سیاسی و غیر 
سیاسی باید دیده شوند 

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید 

در جوانان معرفت ایجاد کنیم، گفت: باید تمام 
جوانان اعم از فعال فرهنگی، فعال سیاسی، اهل 
 هنر و غیره دیده شده و نیازهایشان رفع شود.

 
هر 15 روز یک جلسه برای جوانان 

مروج الشریعه با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت 
سمن ها برای حل مشکالت جامعه استفاده 
شود، گفت: سمن ها باید از طرفی دست در 
دست مردم و از طرفی دست در دست حکومت 
داشته باشند.استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: 
فرمانداران باید هر 15 روز یک بار با حضور 
سمن ها جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان را 
برگزار کنند.وی با بیان اینکه باید زمینه حضور 
جوانان و سمن ها در فعالیت ها فراهم شود، 
گفت: هرجا تجمعی از جوانان است،ورود کنید.

شعوری”           با  و  شعوری  “بی  ها:  حاشیه 
پر فروش ترین کتاب نمایشگاه امسال

استاندار خراسان جنوبی که گویا قبل از حضور در 
این ستاد برای نماز جماعت به مسجد آیتی رفته 
بود آنجا از قضا گفتگویی با یک جوان مسجدی 
برای  نموده  درخواست  جوان  این  که  داشته 
جذب بیشتر جوانان به مسجد آموزش و پرورش 
برنامه تشویقی در نظر گیرد که همین پیشنهاد 
در ستاد نیز مطرح شد. مروج الشریعه در دفاعی 
تمام قد از طرح شهناز آدینانی  گفت وقتی یک 
پیدا می شود که  نفر دلسوز در حوزه جوانان 
تصمیم دارد مشکالت را برطرف کند باید به 
او کمک کرد. وی خطاب به خانم آدینانی اظهار 
 کرد که حتی چندین شعبه در شهرستان ها 
هم بزنید از شما حمایت می کنیم.وی با تاکید بر 
مردمی شدن برنامه ها گفت:  این کشور را سه 
هزار سال مردم اداره کردند و در تمام آن دوران 
دولت و حکومت ها نقش نظامی گری و اخذ 
مالیات داشتند، کشور به وسیله خود مردم اداره 
می شد و مردم خودشان تشخیص و پتانسیل 
این  از  دیگر  بخشی  در  کردند.وی  می  یابی 
ستاد با اشاره به استقبال پر شور مردم استان 
گفت: “کتاب بی شعوری و با شعوری بیشترین 
فروش را در این نمایشگاه داشته که خود من 
نیز این کتاب را خریدم و خواندم شما هم بخرید 
و بخوانید کتاب خوبی است”استاندار در بخشی 
خصوص  به  و  مسئوالن  سخنانش  از  دیگر 
ائمه جمعه و جماعت را به سعه صدر دعوت 
کرد و توصیه نمود که مناظره” ابوشاکر و امام 
صادق” را حتما مطالعه کنند و ببینند که چطور 
امام صادق پاسخ یک انتقاد کننده شدید الحن 
را با سعه صدر می داده است. وی همچنین به  
برنامه شبگردی که در حاشیه شهر داشته اشاره 
کرد و افزود: کوچه پس کوچه های مهر شهر 
را رفته و شنیده ام که جوانان چه می خواهند!در 
این جلسه نماینده سمن ها نیز درخواست جلسه 
خصوصی با استاندار را داشت که مروج الشریعه 
گفت: نمی دانم در این گفتمان خصوصی چه 
می خواهید بگوید ولی کاش در همین جلسه 

خواسته هایتان را مطرح می کردید. 
)Ava.news11@gmail.com(

از  جنوبی  خراسان  فرودگاه های  مدیرکل 
آمادگی فرودگاه بین المللی بیرجند برای انجام 
داد. خبر  هفته  طول  در  پرواز  از 34۰  بیش 

هادی سالمی در گفت وگو با تسنیم در بیرجند 
اظهار کرد: فرودگاه بین المللی بیرجند آمادگی 
دارد در هر ساعت دو پرواز را انجام دهد که 
در طول هفته بیش از 34۰ پرواز می شود البته 
پیشنهاد ما به شرکت های هواپیمایی استفاده 
پرواز در  برقراری  و  نیاز مردم  از زمان مورد 
ساعات عملیاتی فرودگاه است، سپس دیگر 
تایم ها باید پر شود.وی با بیان اینکه در حال 
رایزنی برای توسعه زیرساخت های هوانوردی 
و فرودگاهی به منظور ارائه خدمات مناسب، 
چه  هر  باید  گفت:  هستیم  روز  به  و  بهینه 

ایجاد  استان  در  خوب  حرکت  این  سریع تر 
شود که همه هدف از آن اتصال بیرجند به 

شبکه ای از توسعه اقتصاد سرعتی است.

تالش برای راه اندازی پروازهای ترکیه، 
دبی و افغانستان

با  جنوبی  خراسان  فرودگاه های  مدیرکل 
و  باشد  شاهراه  باید  فرودگاه  اینکه  بر  تاکید 
همه زیرساخت ها در آن به خوبی اجرا شود 
تا استان  باید عملیاتی شود  این مهم  افزود: 
ببرد.سالمی  موضوع  این  از  را  الزم  بهره 
تاکید کرد: استان خراسان جنوبی در موقعیت 
تمام  از  و  است  در شرق کشور  استراتژیکی 
فرودگاه  یک  به  نیاز  منطقه  این  منظرها، 

مجهز و توسعه یافته را دارد که همه فعالیت ها 
به این سمت و سو در حال انجام است.وی 

گفت: در تالش هستیم تا پروازهای ترکیه، 
دبی و افغانستان نیز در این فرودگاه راه اندازی 

جنوبی  خراسان  فرودگاه های  شود.مدیرکل 
گفت:  نیز  بار  ترمینال  راه اندازی  به  اشاره  با 

کشاورزی  محصوالت  تا  کنیم  تالش  باید 
شود. صادر  دیگر  کشورهای  به   استان 

نصب یک رادار
در کوه های باقران بیرجند

سالمی با اشاره به نصب یک رادار در اطراف 
دستگاه  از 3   گفت:  بیرجند  باقران  کوه های 
استان  در  یکی  کشور،  شده   خریداری  رادار 
نصب خواهد شد و با نصب این رادار استان ما 
از منافع آن بهره مند می شود.وی تصریح کرد: 
نصب این رادار در مرحله تملک اراضی است 
کل  به  کامل  اشرافیت  و  مکان  باالترین  که 
منطقه داشته باشد و نصب آن اعتباری بالغ بر 
3۰ میلیارد تومان نیاز دارد که به ارتقای پروازی 
کمک زیادی می کند.وی یادآور شد: به دنبال 
ظرفیت سازی هستیم، ظرفیت سازی که فضای 
آورد. وجود  به  فرودگاه  برای  خوبی  و  ایمن 

عکس: اکبری

جناب آقای مهندس گرجی
انتصاب جناب عالی را به سمت  

معاون حمل و نقل و راهداری خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده، موفقیت شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم و از زحمات آقای مهندس 

حسینی که سالیان متمادی این وظیفه خطیر را عهده دار بودند، تقدیر و تشکر می نماییم.

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل مسافر خراسان جنوبی

 همکار محترم جناب آقای دهقانی
درگذشت پدر خانم گرامی تان

 مرحوم حاج غالمرضا آرمند
 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات

 و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو می کنیم. 

موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

آموزشگاه علمی امام علی )ع(
وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع( برگزار می کند:

کالس های تقویتی کلیه پایه ها در کلیه مقاطع تحصیلی
کالس های کنکور کلیه رشته ها /  مشاوره تحصیلی

میدان ابوذر، خیابان شهید اسدزاده 3   تلفن: 32232943

عکس:احسان توال
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صنایع کاشی و سرامیک فرزاد صادر کننده برتر کشور شد

تپش قلب صادرات کشور در خراسان جنوبی
رئیس هیئت مدیره: صنعتگران، خط مقدم پیشرفت کشور هستند

حسینی- »توسعه فعالیت های بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی نقش مهمی در ایجاد اشتغال 
و رفع بیکاری در کشور داشته و چگونگی برخورد با بخش خصوصی در داخل کشور مشوق حضور 
فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در داخل کشور خواهد بود.« این ها 
بخشی از سخنان جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در همایش گرامیداشت روز ملی صادرات بود 
که نام درخشان »صنایع کاشی و سرامیک فرزاد« نیز در بین صادرکننده های نمونه ملی به چشم می 
خورد.  فالحی رئیس هیئت مدیره کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد ، با بیان این که فعالیت ما از یک 
 کار کوچک شروع شد و توانستیم پله پله جلو برویم، عنوان کرد: عالوه بر این که هر سال طرح های 
 توسعه ای داشته و به خط تولید اضافه می کردیم، در زمینه اشتغال نیز فوق العاده هستیم. 
وی به 17 واحد جانبی که در قلب واحد اصلی فعالیت دارند، اشاره کرد و افزود: توانسته ایم در این 
راستا طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار »اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل« حرکت کنیم و 
بازارهای رقابتی را نیز در دست بگیریم.  فالحی با اشاره به این که در سال های گذشته مقام هایی 
خوب و حتی ملی در زمینه صادرات داشتیم، اضافه کرد: امسال نیز توانستیم لوح تقدیر صادر کننده 
نمونه ملی سال 96 را از دستان جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و شریعتمداری وزیر صنعت، 

معدن و تجارت بگیریم که این حمایت ها جای قدردانی دارد.
بازار لیبی و الجزایر ، هدف بعدی واحد تولیدی کاشی و سرامیک فرزاد

فالحی از صادرات حدود 16 میلیون دالر مستقیم و 10 میلیون دالر غیر مستقیم )از طریق 
بازرگانان( این واحد تولیدی خبر داد و خاطرنشان کرد: جای افتخار دارد که اکنون نام کاشی فرزاد 
در کشورهای آسیای میانه، عراق، افغانستان، سوریه و پاکستان همچون ستاره ای می درخشد و 
قطعا صادرات ما مداوم خواهد بود. این فعال اقتصادی برتر استان، از صادرات کاشی به کشور لیبی 
به عنوان برنامه های آتی صنایع کاشی فرزاد سخن گفت و بیان کرد: همچنین قصد داریم 2 تا 3 

میلیون متر مربع کاشی نیز به الجزایر صادر کنیم.
صنعتگران و تولید کنندگان ، خط مقدم پیشرفت کشور هستند

فالحی، نتایج خوب فعلی را مرهون تالش های خستگی ناپذیر این مجموعه دانست و یادآور شد: 
در استانی محروم از صنعت، مرزی و با شرایط سخت کنونی، رسیدن به این مقام جای تقدیر دارد. 
 به گفته وی امروز صنعتگران و تولید کنندگان ، خط مقدم پیشرفت کشور هستند و انتظار می رود 
مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و دولت، حمایت هایی صد در صدی انجام 
شود. رئیس هیئت مدیره کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد با تاکید بر این که ما نیز سربازان 

 این خطه هستیم، تصریح کرد: وظیفه خود می دانیم تا زمانی که کاری از دست مان بر می آید، 
این راه را ادامه دهیم.

افزایش دوبرابری صادرات کاشی فرزاد در کنار مشوق های صادراتی
فالحی، خواستار عملیاتی شدن مصوبه هایی در راستای حمایت از صنعتگران شد و افزود: این گونه 
عالوه بر ایجاد زیربنای اشتغال در استان، می توانیم صادرات و بازارهای شناسایی شده را تا نیمه 
 دوم سال جاری، به دو برابر افزایش دهیم. وی با بیان این که مشوق های صادراتی،  همکاری های

اداره امور مالیاتی و تامین اجتماعی می تواند راه را برای پیشروی صادرکننده هموار کند، ابراز 
امیدواری کرد: مسئوالن دردآشنا هستند و با دستورالعمل های آنان برای مشوق های صادراتی، 

قطعا مشکل اشتغال تا 40 درصد حل خواهد شد.
این صادرکننده نمونه کشور همچنین به راه اندازی و پیشرفت واحد های تولیدی جدید کارخانه از 
جمله، کاغذ سازی، انواع آجر، رنگ های دیجیتالی خارجی و واحدهای کوچک جانبی اشاره کرد و 
یادآور شد: برای واحد رنگ و لعاب، دستگاه های دیجیتالی مطابق با تکنولوژی روز دنیا، خریداری 
 شده و تا 6 ماه دیگر عملیاتی خواهیم کرد. فالحی درباره بخش آماده سازی خاک نیز عنوان کرد: 
70 درصد پروژه انجام شده و به زودی ماشین آالت فرآوری خاک نصب و شاهد تولید بسیار خوبی 

خواهیم بود.
همواره در حال نوسازی و به روز رسانی هستیم

 فالحی خاطرنشان کرد: این واحد تولیدی همواره در حال نوسازی و به روز رسانی است و امید 
می رود با راه اندازی واحدهای جدید، 2 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم. رئیس هیئت مدیره 
کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد در پایان سخنانش ، خواستار همکاری مسئوالن استان در 
زمینه های، آب، زمین، برق و گاز شد و اضافه کرد: در آینده ای نزدیک جلسه ای با استاندار و 
مسئوالن سازمان های ذیربط خواهیم داشت تا بتوانیم عالوه بر ایجاد اشتغال پایدار، صادر کننده 
نمونه، نه فقط در کشور بلکه در دنیا باشیم. وی همچنین از کارکنان، مدیران شرکت کاشی فرزاد 

و خانواده های عزیز آنان صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.
صنایع کاشی فرزاد ، درمانگاه اشتغال استان

گفتنی است پیش از این، حجت االسالم عبادی نماینده مردم بیرجند ، خوسف و درمیان نیز از این 
واحد تولیدی به عنوان درمانگاه اشتغال خراسان جنوبی یاد و عنوان کرده بود: کاش ده ها کارخانه 

مانند کاشی فرزاد در استان وجود داشت.

عکس : حسینی

امام صادق علیه السالم فرمودند :
َطلَبُت َفراَغ القلِب فَوَجدُتُه في ِقلَِّة المال

آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمى مال و ثروت يافتم.
)مستدرك الوسائل: ج12، ص174، ح13810(


