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      / مشروح در صفحه 7

» گویش بیرجندی« 
زیر زمینی می شود

صفحه 3

بیرجند میزبان المپیاد ورزشی والیبال 
بانک مهر اقتصادکشور

       صفحه 6
نمایشگاه های اتومبیل 

از “توحید” نمی روند
 

برزجی- رئیس اتحادیه نمایشگاه های اتومبیل بیرجند با بیان اینکه 
اتومبیل  نمایشگاه  ایجاد  برای  از سال 92 هیچگونه مجوز جدید 
این  از  قبل  که  هایی  نمایشگاه  گفت:  نداشتیم  توحید  خیابان  در 
 تاریخ مجوز گرفته اند در همین مکان مستقر می مانند. راعی فر
در گفتگوی اختصاصی با آوا در پاسخ به گالیه هایی در خصوص 
)7 صفحه  در  خبر  ادامه   ( اتومبیل...  های  نمایشگاه  از  برخی  معبر  سد 

بیکاری عامل اعتیاد نیست
                       صفحه 7

در اولین نمایشگاه دائمی پیشگیری از مواد مخدر عنوان شد:

جشنوا ره های گل نرگس باید ملی برگزار شود / صفحه 7

سرمقاله

آرامش به قید فوریت
هرم پور

    شاید شما هم جزو آن دسته از همشهریانی هستید 
که این شب ها، از ترس احتمال وقوع زلزله، آماده و 
با لباس بیرونی می خوابید و احتمااًل چمدانی مملو 
از مایحتاج اولیه و مدارک هویتی تان را باالی سر 
آماده کرده اید تا به محض کوچکترین لرزشی، خانه 
و کاشانه را ترک کنید و راهی خیابانها شوید! حاال این 
لرزش چه واقعاً زلزله باشد و چه راه رفتن همسایه 
طبقه ی باال یا حرکت یک کامیون سنگین در کوچه 
ی مجاور یا به هم خوردن درب منزل. فرقی نمی کند. 
مهم این است که شما پیش زمینه ی  روانی وقوع 
یک زلزله را دارید و کوچک ترین نشانه ای از یک 
زلزله، اینچنین آشوب به روح و روانتان می دواند. نمی 
دانم شما هم اطالعی از تعداد مصدومین حین فرار 
زلزله هفته قبل بیرجند دارید؟  آیا مطلع شدید در همان 
شب و در بحبوحه ی قفل شدن مسیرهای منتهی به 
پمپ بنزین ها، چند هزار لیتر بنزین فروخته شد؟ نمی 
دانم آیا آماری از تعداد مراجعین به اورژانس بیمارستانها 
به دلیل افزایش بیماری های قلبی و عفونی به ویژه 
در کودکان و بانوان و سالمندان به دلیل شب مانی 
در هوای سرد بیرجند که این روزها و شبها از قضا 
جزو سرد ترین مراکز استانها هم هست دارید؟ یا 
آماری از تعداد تصادفات....  )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

مناقصه های عمومی یک مرحله ای 
شرکت آب و فاضالب روستایی

 خراسان جنوبی

شرح در صفحه آخر

جناب آقای دکتر کمیلی 
رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادرگرامی تان را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان
 برای آن مرحومه آمرزش الهی و برای جناب عالی و سایر بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی

سوگ فقدان مادر، صبری الهی را می طلبد

جناب آقای دکتر رضا کمیلی 
مصیبت درگذشت مادرگرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

 از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی 
آرزومندیم.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

در چهارمین سالگرد درگذشت پدر ی مهربان

شادروان احمد اسدزاده 
)بازنشسته اداره راه و ترابری(

دلتنگی های غروب را با بودن در کنار مزارش، سپری می کنیم 
در نهایت ناباوری، باورمان شده که او دیگر نیست، دیگر نمی آید و دیگر 
نباید منتظرش باشیم. دیگر آن شمع فروزان را نمی بینیم ولی طنین 
صدای دلنشینش همچنان در گوش ما و مهربانی اش در قلب ما و زیبایی 

چهره اش در یاد ماست. روحش شاد و قرین رحمت پروردگار باد
فرزنـدان 

جناب آقای دکتر رضا کمیلی
ریاست محترم نظام دامپزشکی استان خراسان جنوبی 

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت والده گرامی تان
 را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه غفران الهی و علو 

درجات برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه ایزد منان خواستاریم. 
شرکت فروزان- شرکت خوشینه بیرجند

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدری مهربان 
بزرگ خاندان مرحوم مغفور

 کربالیی حاج ابراهیم مودی )فریور( 
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 96/9/1 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل 
مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه 

و ذکر فاتحه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: فریور، مودی، عسکری و فامیل وابسته

جناب سرهنگ حسین صفری 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس اداره اماکن پلیس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی 

که موید لیاقت، توانمندی و مدیریت ارزنده شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
دوام توفیقات روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم. 

اتحادیه صنف صنعت ساختمان بیرجند

جناب آقای دکتر رضا کمیلی
درگذشت مادر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم

 از درگاه خداوند رحمان برای آن فقیده سعیده رحمت و رضوان 
و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

سیروس مشار
کارکنان کشت و صنعت بیدمشک

جناب آقای 
دکتر محمد حسین داوری

متخصص جراحی چشم 
به رسم ادب و احترام از شما پزشک حاذق 
مسئولیت  احساس  خاطر  به  بزرگوار  و 
آمیز  موفقیت  انجام  و  بیماران  به  نسبت 
عمل )پیوند قرنیه( خانم سیده معصومه 
باقری سپاسگزار و از درگاه خداوند منان 

برای شما سالمتی و خیر آرزومندیم.

از طرف پدر ، مادر و همسر

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

جناب آقای دکتر رضا کمیلی
رئیس محترم نظام دامپزشکی خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تالم درگذشت مادر گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان 
صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن عزیز سفر کرده علو درجات 

و برای شما و تمامی بازماندگان صبر و اجر خواستارم.
دکتر محمد رضا صفری- رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا

جناب آقاي دکتر کمیلي
درگذشت مادر گرامي جناب عالي را در سالروز شهادت امام مهرباني ها 

حضرت امام رضا علیه السالم تسلیت گفته، از خداي بزرگ براي آن عزیز سفر کرده 
علو درجات و براي شما و همه بازماندگان صبر و اجر خواستارم.

محمدرضا مجیدي
دبیرکل مجمع مجالس آسیایي

یک سامانه حمل و نقل هوشمند در بیرجند راننده  ثبت نام می کند.
در هر نقطه ای از شهر و در هر ساعت از شبانه روز مسافر جا به جا کنید 

و درآمد باالی 3 میلیون تومان را تجربه کنید.

ثبت نـام راننـده

آدرس: بیرجند- بلوار توحید- بین توحید 9 و 11 
مجتمع تجاری افرا - طبقه دوم واحد چهار

تلفن: 09307795459

عراقچی: روابط خوبی در تمام سطوح با اروپا داریم/شیخ االسالم: آمریکایی ها گفته بودند پایان داعش 3۰ سال طول می کشد!/معاون موگرینی: جایی برای مذاکره مجدد درباره برجام وجود ندارد/ذوالنور: خواست ملت ایران، حفظ برجام است/مرعشی: جواب خطای تاکتیکی روحانی، اشتباه راهبردی نیست/ /  صفحه 8

حسن غفوری فرد:
 احمدی نژاد، ابتدا

 جور دیگری بود

ناصر ایمانی: 
می خواهند از روحانی 

اصالح طلب بسازند

محمد باقر نوبخت :
 انتقاد به مسکن مهر به

 پیمانکار است نه دولت قبل 

ترقی :
 طرح مساله بازگشت ناطق نوری

 بازی اصالح طلبان است

امیر محبیان :
 قالیباف در حال تغییر

 فاز سیاسی است 
 صفحه8 صفحه8 صفحه8 صفحه8 صفحه8
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تمدیدرایگاندفترچهبیمهسالمتبرای۱۴میلیونبیمهشده

فارس-سازمان بیمه سالمت با تاکید بر اینکه در وضعیت فعلی همه بیمه شدگان بیمه همگانی رایگان تحت پوشش این سازمان و افرادی که 
قبال ثبت نام کرده ولی فعال نیستند)برای بیش از ۱۴ میلیون بیمه شده( می توانند بصورت رایگان دفترچه را تمدید کنند؛اعالم داشت : دریافت 

دفترچه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد ، بهزیستی ، سایر اقشار و روستاییان کماکان بصورت رایگان است.

سرمقاله

آرامش به قید فوریت
هرم پور

 آن شب دلهره انگیز در البالی ترافیک شدید خیابانهای 
شهر به ویژه خیابانهای منتهی به خروجی های بیرجند 
به شما داده اند؟ نمی دانم شما چه کسانی را مسؤول این 
التهاب روانی و پیامدهای وحشتناک آن می دانید؟ آنطور 
که  تقریباً نیمی از مردم شهر هر شب آماده باش می 
خوابند و نیمی هم با دلهره. من هم مثل شما جزو همان 
هزاران شهروندی بودم که آن شب بعد از زلزله به همراه 
خانواده ساعتی را در بیرون گذراندم. رادیو صدای خراسان 
جنوبی و مجری پرتالشش، از همان ساعات اولیه وقوع 
زلزله هر زحمتی کشید تا با استفاده از تجربه وهنرش 
قدری از دلهره و اضطراب و نگرانی همه ی ما بکاهد،  
صحبت های انجام شده توسط مسؤولین در بین برنامه 
که به شدت غیرحرفه ای، تشویش آفرین، بدون فکر و 
به نوعی بازی با روان مردم بود، سیالبی بر همه ی این 
زحمات و طوفانی بر همه ی این تالش ها شد. هر چند 
روزهای بعد همین عزیزان و دوستانشان به نوعی تالش 
کردند تا این سوتی ها را یکی یکی در فضای مجازی 
توجیه کنند و از سر بگذرانند، اما  من به عنوان یک 
شهروند خراسان جنوبی، واقعاً آن شب  به جای مسؤولین 
استان به ویژه مسؤولین بحران استان خجالت کشیدم و 
چقدر دوست داشتم همانجا متنی را آماده می کردم و 
روی میز این دوستان ناکاربلد می گذاشتم تا از روی آن 
بخوانند و با کمی تزریق آرامش به مردم، اینچنین روان 
هزاران شهروندی را که سرشار از نگرانی و اضطراب 
وقوع یک زلزله،  آواره ی کوچه و خیابان شده بودند به 
بازی نگیرند. خیلی جالب بود و شاید کمی هم خنده دار؛  
بزرگواری از قدر دانستن لحظه های آرامش می گفت 
و تلویحاً خبر از پایان این لحظه های خوش می داد! 
بزرگوار دیگری دقایقی پس  از زلزله، از وقوع لزله های 
باالی 6 ریشتر در استان در هر ۱2 سال یکبار می گفت 
و در همان لحظه بزرگوار دیگری از عدم حضور مردم 
در خانه ها و لزوم تداوم حضورشان در بیرون از منزل و 
در فضای باز و  پارک ها و خیابانها به صورت تلویحی 
سخن می گفت، انگار مسابقه ای لذت بخش برای ایجاد 
تشویش و ناآرامی به وجود آمده بود. من در این دو شب 
زلزله در شهریور و آبان 96،  اسفبارتر از ماجرای زلزله 
و مصدومین حین فرارش، تراژدی فاجعه بار مدیریت 
صحنه از سوی کارشناسان بحران استان را دیدم که 
به نوعی، خود، بحران آفرینی می کردند و هر لحظه 
بر استرس و اضطراب مردم می افزودند. می خواهم به 
جمالت چند سطر قبلم برگردم. اجازه بفرمایید از معمای 
تداوم اضطراب مردم بیرجند و دلیل آماده باش این شب 
هایشان برای وقوع یک زلزله ی احتمالی حرف بزنم. به 
نظرم  می آید  پاسخ چندان سخت نیست. فقط چند 
کلمه ی ساده: ایجاد حس »عدم اعتماد«. بله. شهروندان 
متوجه برخی ناتوانی ها درمدیریت بحران استان از سوی 
باعث  اعتماد  عدم  این  و  اند  شده  مختلف  ارگانهای 
نگرانی و دست به کار شدن خودشان شده است. مردم 
پی برده اند که برگزاری مانورهای هر ساله در مدارس 
و دانشگاهها و محالت، وقتی به پای عمل در میدان 
یک حادثه واقعی می رسد، تقریباً هیچ نتیجه و بازخورد 
در حد همان  اسمش  که  و چه خوب  ندارد  مثبتی 
مانور باقی بماند. چون در شرایط زلزله، حرف اول 
ایمنی ساختمان های مهم،  را پناهگاههای مقاوم، 
دستگاههای  توانمندی  و  کاربردی  های  آموزش 
خبری  آن  از  ظاهراً  که  زند  می  بحران  مدیریت 
متأسفانه  که  اند   شده  متوجه  شهروندان  نیست. 
مدیریت  امر  متولی  مسؤولین  و  مدیران  از  برخی 
بحران در استان و همچنین امکانات و ظرفیت های 
شهری، در چنین مواقعی نه کارآمدند و نه مهیا و 
آماده، و شهر وقتی با »خبر« یک زلزله چنین بر هم 
می آشوبد و نظمش از دست خارج می شود، وای به 
حال وقتی که زلزله ای بزرگ تر بیاد و اتفاقی بیفتد! 
شهریور و آبان امسال دومانور زلزله با چندصدهزار 
همه،   تقریبًا  شد.  برگزار  بیرجند  در  کننده  شرکت 
روانی و  امکانات و چه در مدیریت  چه درمدیریت 
روسفید  واقعی  مانورهای  این  از  مردم،  ای  رسانه 
نیامدند. این روزها هر جا می نشینی حرف  بیرون 
از آنکه حرف های مسؤولین  از زلزله است، بیشتر 
رسمی  سایت  کنند،  دنبال  ها  سایت  در  را  استان 
مرکز لرزه نگاری کشور را ساعت به ساعت بازدید 
احساس  من  شوند،  خبر  با  اتفاقات  از  تا  کنند  می 
می کنم این شرایط در شأن استان خراسان جنوبی 
احساس  نیست.  آن  مسؤولین  و  بیرجند  مردم  و 
های  دوره  نیازمند  استان  بحران  مدیران  کنم  می 
آمپول  تزریق  نیازمند  هستند،  هم  روانی  مدیریت 
های جسارت و تهور و شجاعت هم هستند، کاری 
که آن شب مجریان صدای خراسان جنوبی بیشتر 
از مدعیان مدیریت بحران از پسش برآمدند. مردم 
باید به قید فوریت به یک آرامش روانی برسند، بی 
تفاوتی مسؤولین در این خصوص بخشودنی نیست، 
اگر ساختمانها  کنند،  مهیا  است  امکاناتی الزم  اگر 
اعالم  یا  و  نقص  رفع  و  رسیدگی  هستند  ناایمن 
است  کم  ها  همکاری  و  ها  هماهنگی  اگر  کنند، 
مطرح کنند و خالصه این اطمینان را به مردم بدهند 
که بیرجند، علیرغم نقص های ایمنی و ساختمانی 
آمادگی  لزوم  و  بودن،  گسل  فعالیت  معرض  در  و 
همیشگی، به دعای خیر خوبانش و به برکت وجود 
پاکانش، انشاءاهلل سالهای سال بدور از خطرات جدی 
و مشکل آفرین،  سربلند و بی دغدغه به زندگی آرام 
خودش ادامه خواهد داد،  نه اینکه با سکوتشان یا 
با اظهار نظرهای التهاب آفرین شان، بیش از پیش 
نمایند.  خدشه  دچار  را  شهروندان  آرامش  لحظات 
با مردم صادقانه تر، شفاف تر و منطقی تر باشیم.

 
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0930۴9۴383۱ ارسال فرمایید(  

  آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1396 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند
شناسه آگهی: 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 بخش های تابعه حوزه ثبتی  بیرجند تا آخرشهریور 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 بشرح ذیل آگهی می شود
 بخش1 بیرجند : 1- ششدانگ یکباب 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 قطعه زمین به مساحت 83 متر مربع پالک 2808 فرعی از یک اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه قصبه بیرجند مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 2- ششدانگ یکباب 
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 3- 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 4- ششدانگ یکقطعه 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 5- ششدانگ یکقطعه 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 6- ششدانگ یکقطعه زمین 
محصور مشتمل بر خانه به مساحت 362/81 متر مربع پالک 2194 فرعی از 124-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مزرعه چهکند مورد تقاضای علیرضا ارجمند فرد 7- ششدانگ یکقطعه زمین محصور به مساحت 1294/70 متر مربع 
پالک 2195 فرعی از 124-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکند مورد تقاضای علیرضا ارجمند فرد 8- 15/93 
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 9-16/67سهم مشاع 
از 603 سهم ششدانگ یکقطعه 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 10-3/23 سهم مشاع از 117 
سهم ششدانگ یکقطعه 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 11-5 سهم مشاع از 181 سهم 
ششدانگ یکقطعه 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 12-35/38 سهم مشاع از 
1279 سهم ششدانگ یکقطعه 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 13-9/01 سهم مشاع 
از 326 سهم ششدانگ یکقطعه 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 14-15/93 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 15-16/35 سهم مشاع از 591  
سهم ششدانگ یکقطعه 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 16-4/26 سهم مشاع از 154 
سهم ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشهور به زمین پاپلگاه به مساحت 154 متر مربع پالک 50 فرعی از 209-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چقرات مورد تقاضای باهره رخشانی مقدم 17-72/67 سهم مشاع از 2103 
سهم ششدانگ یکقطعه 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 18-32/30 سهم مشاع از 
935 سهم ششدانگ یکقطعه باغ مشهور به باغ خرکاران به مساحت 935 متر مربع پالک 9 فرعی از 210-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در مزرعه دزگ باال مورد تقاضای باهره رخشانی مقدم 19-3/64 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 20-159/80 سهم مشاع از 4319 سهم ششدانگ یکقطعه 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 21-21/16 سهم مشاع از 572 سهم ششدانگ یکقطعه باغ مساحت 572 متر مربع پالک 50 فرعی 
از 213-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دزگ پایین  مورد تقاضای باهره رخشانی مقدم 22- ششدانگ یکباب 
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 23- ششدانگ یکباب 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 24- ششدانگ یکباب 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 25- ششدانگ یکقطعه 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 26- ششدانگ یکقطعه 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 27- ششدانگ یکقطعه 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 شهابادی 28- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت 15488/2متر مربع پالک 2697 فرعی از 433-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای حاجی محمد حسینی 29- ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 500 
متر مربع 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 30- 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 31- ششدانگ یکباب 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 32- ششدانگ یکقطعه 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 33- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعیدیمه زار به مساحت 51390 متر مربع پالک 1738 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مزرعه دستگرد مورد تقاضای حوا دستی گردی 34- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 7194 متر مربع 
پالک 1746 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای محمد رسته 35- ششدانگ 
یکقطعه زمین به مساحت 8627 متر مربع پالک 1747 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 
دستگرد مورد تقاضای سعید سعید نیا 36- ششدانگ یکقطعه 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 
37- ششدانگ یکقطعه 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 38- ششدانگ یکقطعه 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 یداهلل کرمانی 39- ششدانگ یکقطعه 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 
یداهلل کرمانی 40- ششدانگ یکقطعه 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 یکقطعه 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 42- ششدانگ یکقطعه 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 
43- ششدانگ یکقطعه 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 44- ششدانگ یکقطعه 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 45- ششدانگ یکقطعه 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 46- 
ششدانگ یکقطعه 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 47- ششدانگ یکقطعه 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 اسداهلل زاهدی راد 48- ششدانگ یکقطعه 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 49- ششدانگ 
یکقطعه 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 50- ششدانگ یکقطعه 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 51- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی و دیمه زار  به مساحت 4073/38 متر مربع پالک 
286 فرعی از 1388-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه شکراب مورد تقاضای مهدی دهلکویی 52- ششدانگ 
یکقطعه 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 53- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی و دیمه زار به مساحت 
5239/55 متر مربع پالک 288 فرعی از 1388-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه شکراب مورد تقاضای حمیرا 
دهلکوئی 54- ششدانگ یکقطعه 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 55- ششدانگ یکقطعه 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 56- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی و دیمه زار به مساحت 3252/23 متر 
مربع پالک291 فرعی از 1388-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه شکراب مورد تقاضای زهرا سعیدی پور 57- 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 136/80 متر مربع پالک 70 فرعی از1396-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
مهر شهر مورد تقاضای رضا سیچانی 58- ششدانگ یکقطعه 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 59- ششدانگ یکقطعه 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 60- ششدانگ یکقطعه 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 61- ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 175/26متر مربع پالک 117 فرعی از 1667-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در ماراضی دشت 
فوداج مورد تقاضای حیدر برزگانی 62- ششدانگ یکقطعه 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 63- ششدانگ 
یکقطعه 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 64- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 553 متر مربع 
پالک 120 فرعی از 1667-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت فوداج  مورد تقاضای مهدی سموئی 65- 
ششدانگ یکقطعه 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 66- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 6810 متر 
مربع پالک 389 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حاجی آباد  مورد تقاضای مریم نادوکی 67- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 11422/40 متر مربع پالک 2489-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در دشت ذوالفقار مورد تقاضای زهرا حسینی 68- ششدانگ یکقطعه 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 69- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 10259/11 
متر مربع پالک 2491-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت ذوالفقار مورد تقاضای عباس شریفی شیرخند 70- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 10495 متر مربع پالک 2492-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
دشت ذوالفقار مورد تقاضای عباس شریفی شیرخند 71- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
36055/72 متر مربع پالک 2493-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت ذوالفقار مورد تقاضای حسین خواجوی 
خلیران 72- 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 73- 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 
74- ششدانگ یکقطعه 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 75- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 
21711 متر مربع پالک 2508-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مجاور گرمیدر مورد تقاضای اکبر ارزنی 76- 
ششدانگ یکقطعه 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 77- ششدانگ یکقطعه 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 78- ششدانگ یکقطعه 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 79- ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 965316 متر مربع پالک 2513-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مجاورت کالته دالکها تقاضای ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام خمینی )ره(
بخش 3 بیرجند: 1- ششدانگ یکباب 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 یکقطعه 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 
یکقطعه 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 یکقطعه 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 
یکقطعه 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 یکقطعه 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 
یکقطعه 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 یکقطعه 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 
یکقطعه 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 یکقطعه 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 
یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 21476 متر مربع پالک 480 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
مزرعه کالته ملک مورد تقاضای حبیب اهلل اصغری 12- ششدانگ یکقطعه 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 یکقطعه 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 یکقطعه 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 یکقطعه 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 یکقطعه 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 یکقطعه 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 18- ششدانگ یکباب مدرسه 
به مساحت 339/72 متر مربع پالک 96 فرعی از 442-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه افکشت مورد تقاضای 
اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران 19- ششدانگ یکباب 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 یکباب 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 یکباب 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 یکقطعه 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 یکقطعه 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 یکقطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 1766متر مربع پالک 171 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه 
حسن پور مورد تقاضای زهره جوکار 25- ششدانگ یکقطعه 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 
یکقطعه 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 یکباب 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 یکقطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 359 متر مربع پالک 836 -اصلی بخش 
4 بیرجند واقع دراراضی حد جنوب النگ ریز مورد تقاضای محمد مهدی معمار 2- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
و مشجر به مساحت 14899 متر مربع پالک 837 -اصلی بخش 4 بیرجند واقع دراراضی حد جنوب النگ ریز مورد 

تقاضای محمد مهدی معمار
 بخش 8 بیرجند:1- ششدانگ یکباب 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 فانس 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 یکقطعه زمین مزروعی و دیمه زار  به مساحت 141788 متر مربع پالک 582 -اصلی بخش 8 بیرجند 
واقع دراراضی دشت گسک مورد تقاضای محمد و علی اکبر ملکی هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
4- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی و دیمه زار  به مساحت 26026/73 متر مربع پالک 583 -اصلی بخش 8 بیرجند 

واقع دراراضی دشت گسک مورد تقاضای محمد و علی اکبر ملکی هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ
بخش 9 بیرجند:

1- ششدانگ یکباب 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 یکباب 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 یکباب 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- سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 457/3 متر مربع پالک 180 فرعی از 308-اصلی بخش9 
بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه زین العابدین به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی 
تولیت در وقف 5-سه دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 999/4 متر مربع پالک 184 فرعی 
از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 6- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 404/5 متر مربع پالک 197 
فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 7- ششدانگ یکقطعه محوطه به مساحت 417/5 متر مربع پالک 249 
فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 8- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 536/5 متر مربع پالک 
250 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه زین العابدین به تصدی اداره 

اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 9-ششدانگ یکقطعه محوطه به مساحت 403/8 
متر مربع پالک 251 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 
موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 10-ششدانگ 

یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 346/7 متر مربع پالک 266 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 
11-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 243/4 متر مربع پالک 267 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند 
واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت 
در وقف 12-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 298/7 متر مربع پالک 269 فرعی از 308-اصلی بخش9 
بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی 
تولیت در وقف 13- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 332 متر مربع پالک 274 فرعی از 308-اصلی 
بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 
بدعوی تولیت در وقف 14- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 620/7 متر مربع پالک 277 فرعی از 
308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 15- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 733/9 متر مربع پالک 294 
فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه کبری خواجه حسن به تصدی 
اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 16- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 256/5 متر 
مربع پالک 302 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 17- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 397 
متر مربع پالک 306 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه کبری 
خواجه حسن به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 18- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
به مساحت 677/2 متر مربع پالک 312 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 
موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 19- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی به مساحت 334/9 متر مربع پالک 335 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 
تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 20- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی به مساحت 296/7 متر مربع پالک 337 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان 
علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 21- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 250/8 متر مربع پالک 341 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 22- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 240/1 متر مربع پالک 351 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع 
در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 
23- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 236/6 متر مربع پالک 352 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند 
واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اکبر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در 
وقف 24- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 308 متر مربع پالک 359 فرعی از 308-اصلی بخش9 
بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه زین العابدین به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی 
تولیت در وقف 25- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 283/7 متر مربع پالک 362 فرعی از 308-اصلی 
بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 
بدعوی تولیت در وقف 26- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 671/3 متر مربع پالک 366 فرعی از 
308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 27- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 274/7 متر مربع پالک 372 
فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اکبر به تصدی اداره اوقاف و 
امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 28- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 463/6 متر مربع پالک 
378 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 29- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 203/72 متر 
مربع پالک 381 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اکبر به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 30- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 
587/5 متر مربع پالک 395 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی 
اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 31- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به 
مساحت 328/6 متر مربع پالک 399 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 
موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 32- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی به مساحت 388 متر مربع پالک 414 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 
تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 33- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی به مساحت 607/7 متر مربع پالک 433 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان 
علیا مورد تقاضای موقوفه زین العابدین به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 34- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 802/8  متر مربع پالک 434 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع 
در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 
35- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 651/1 متر مربع پالک 440 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند 
واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه کبری خواجه حسن به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی 
تولیت در وقف 36- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 357/9 متر مربع پالک 448 فرعی از 308-اصلی 
بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه زین العابدین به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
بیرجند بدعوی تولیت در وقف 37- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت364/9 متر مربع پالک 453 فرعی 
از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه زین العابدین به تصدی اداره اوقاف و 
امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 38- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 458 متر مربع پالک 
459 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه کبری خواجه حسن به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 39- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 
2273 متر مربع پالک 470 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی 
اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 40- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به 
مساحت 372/7 متر مربع پالک 473 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 
موقوفه زین العابدین به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 41- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی به مساحت 339/4 متر مربع پالک 481 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 
تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 42- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی به مساحت 874/2 متر مربع پالک 482 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان 
علیا مورد تقاضای موقوفه زین العابدین به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 43- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 765/7 متر مربع پالک 483 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع 
در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 
44- ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 2892/27 متر مربع 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 
45- ششدانگ یکباب 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 
46- ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 825/03 متر مربع پالک 831 فرعی از 325-اصلی بخش9 بیرجند واقع 
در مزرعه مبارک آباد مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی 
ایران 47- ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 939متر 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 یکباب 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 یکقطعه 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 بغیع مورد تقاضای 
اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران 3- ششدانگ یکقطعه زمین 
و محوطه مشتمل بر ساختمان آموزشی )مدرسه شهید فوالدی کندر( به مساحت 1030/58متر مربع پالک 1022 
فرعی از 327-اصلی بخش13 بیرجند واقع در مزرعه کندر مورد تقاضای اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به 
نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران 4-ششدانگ یکقطعه 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 اگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت سی 
روز به اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند   تسلیم و رسید دریافت نموده و برابر مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و 
در صورتمجلس تحدید منظور می گردد و ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول:96/8/1            تاریخ انتشار نوبت دوم:96/9/1
رئیسثبتاسنادوامالكشهرستانبیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
چهارشنبه*1 آذر 1396* شماره 3937

درآمد 3 میلیارد ریالی تولید تخم شترمرغ در خراسان جنوبی
گروه خبر-بهره برداران پرورش شترمرغ در خراسان جنوبی با فروش تخم این پرنده، 3 میلیارد ریال درآمد کسب کردند. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی استان گفت: از آغازامسال تا کنون 4 هزار و 200 تخم شترمرغ در واحدهای پرورش شترمرغ تخمگذار تولید شد. مدرسی ارزش تخم شترمرغ نطفه دار در استان 
را یک میلیون ریال اعالم کرد.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: تخم شترمرغ تولید شده در داخل استان برای جوجه کشی مصرف می شود.

نت
نتر

ز ای
ها ا
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تدبیری شرکت  بی  و  از ضعف  متاسفم  با سالم 
به  را  معلم  خیابان  کسبه  که  استان  مخابرات 
مسخره گرفتند 40 روز است که به دلیل عملیات 
کابل برگردان دستگاه های کارتخوان ما قطع می 
باشد و هیچ کس پاسخگو نیست خدا خودش اجر 

اعمالتان را بدهد.
915...260
 سالم گالیه ای داشتم از شرکت مخابرات و شرکت ...
اجازه و هماهنگی  قبلی و بدون  که بدون اطالع 
سرویس های اینترنت و واگذار کردن به هم و چه 
مشکالت عدیده ای برای ما مشترکین اونم آخر برج 
به وجود آوردند...واقعا چه کسی پاسخگو می باشد؟ما 
باید از کدومشون بابت این خسارات وارده شکایت 

به عمل بیاوریم؟
937...132
سالم ازهمه مسووالن شهری واستانی خواهشمندیم 
اراضی  وخصوصا  شهر  کل  زیبا  های  کاج  داد  به 
پادگان برسند بهتر هر چی زودتر اون اراضی تحویل 
شهرداری بشه وتبدیل به پارک بزرگ و زیبا درقلب 
شهربشه، ضمنا از پیشنهاد دوستی که گفتند بیرجند 
را به عنوان شهر کاج کشور وخاورمیانه معرفی کنیم 

تشکر میکنم خیلی پیشنهاد خوبی بود
915...002
مشکل  برق   شرکت  مسولین  لطفا  سالم  با 
تاریکی خیابان ذکریای رازی 4  که باعث بروز 
مشکالت زیادی شده است را با نصب چند چراغ 
ها  روزنامه  در  بار  صد  باید  نمایند.حتما   مرتفع 
عمل  تان  وظیفه  به  شما  تا  کنیم  درخواست 
کنید تنها خیابان تاریک شهر با سابقه 25 سال 
سکونت )خدمت رسانی به مردم یعنی چه؟؟! ( با 

تشکر از روزنامه مردمی )آوا(
915...074
سالم دارم خدمت شهردارمحترم و از ایشان خواهش 
دارم فکری به حال ما اهالی اردیبهشت 10که چند 
خانواریم تو این فصل سرما گاز نداریم بکنند بقیه که 
رحم نداشتند ببینم همت شما رو، لوله گاز چند متری 

ماست شما رو خدا ما رو درک کنید ممنون
915...259
با سالم آیا واقعا آقای جاوید شهردار بیرجند شده 
اند؟ زیرا نه عکسی نه خبری و نه اقدامی از ایشان 
در رسانه ها دیده نمیشود! در سایت شهرداری هم 
عنوان سرپرست  به  خانزاد  آقای  که هنوز عکس 
شهرداری درج شده است! از شورای شهر جدید هم 
که عالئم حیاتی وجود ندارد!  ظاهرا همه در خوابند...
990...213

جوابیه اداره کل بهزیستی استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/8/22 به استحضار می رساند از آنجایی 
و  کیفی  سطح  ارتقاء  نظارت،  از  کلی  هدف  که 
استانداردسازي خدمات در مهدهاي کودک و شناخت 
چالش ها و نواقص موجود در برنامه ها از طریق 
است  کودک  مهدهاي  فعالیت  بر  مستمر  نظارت 
 ، مهدها  فعالیت  بر  دقیق  نظارتی  سیستم   وجود 
موجب آرامش روانی خانواده ها در استفاده از خدمات 
این مراکز گردیده لذا طراحی سه سیستم نظارتی 
فراگیر  کارشناسان،نظارت  مستمر  نظارت   : شامل 
تیمی، نظارت همگانی ) از طریق سامانه پیامکی 
پیشگیري  جهت  ونوجوانان  کودکان  دفترامور 
و...(   3000012333 وپیگیري  ازوالدین  وشکایات 
 نشان از اهتمام این اداره کل در امر نظارت می باشد  
مستمر  نظارت  برنامه  اجراي  راستاي  در  ساله  هر 
کارشناسان که از وظایف دفترامور کودکان می باشد 
فرم خودارزیابی مهدهاي کودک توسط مسئولین فنی 
هر مهد به صورت شش ماهه تکمیل، ارسال و توسط 
دفتر تخصصی مورد ارزیابی قرار می گیرد. ضمن تاکید 
 بر نظارت فصلی توسط کارشناسان شهرستان ها
اي  دوره  بازدید  برنامه  نظارت،  تحت  مهدهاي  بر 
 کارشناسان ستادي از مهدهاي کودک شهرستان ها
تنظیم و بازدیدها در فواصل زمانی مشخص و منظم 
انجام می پذیرد. با توجه به گزارشات ارسا لی از سوي 
شهرستان ها و بازدیدهاي انجام گرفته و شکایات 
در  گزارشات  و  انجام  نواقص  رفع  پیگیري  واصله 
بررسی و چنانچه  استان  نظارت تخصصی  کمیته 
به تذکر داده شده توجه نکرده و رفع نقص نشده 
ارجاع  استان  ماده 26  به کمیسیون  باشد موضوع 
داده می شود و برابر دستورالعمل نظارت بر مراکز 
غیردولتی نسبت به صدور اخطار و اجراي مراحل 
قانونی از سوي کمیسیون ماده 26 استان اقدام الزم 
انجام می پذیرد..براین اساس مهدهاي تحت نظارت 
بهزیستی توسط کارشناسان دفترکودک و نوجوان 
حوزه امور اجتماعی بهزیستی، دفتر ارزیابی و عملکرد 
و همچنین دفتر مراکز غیر دولتی در 5 محور به شرح 
اول  -محور  گیرند: 1  می  قرار  ارزیابی  مورد  ذیل 
:شرایط فیزیکی و تجهیزات مهد کودک   2 -محور 
 دوم : شرایط ایمنی بهداشت و تغذیه 3 -محور سوم :

 قوانین و مقررات  4 -محور چهارم : نیروي انسانی 
 . آموزش   : پنجم  -محور  درمهدکودک5  شاغل 
داراي  مهدکودک  فوق  ها  محور  از  درهریک  اگر 
نواقص و مشکالتی باشد مطابق دستورالعمل نظارت 
بر اساس نوع نقص نسبت به دادن تذکر کتبی و 
ابطال  و  موقت  تعطیلی  لزوم  درصورت  و  اخطار 
پروانه فعالیت اقدام می گردد. درضمن قبل از صدور 
مجوز براي مهد کودک تاییدیه هاي الزم بهداشتی 
ایمنی اماکن و فنی ومهندسی ساختمان ازسازمانها 
اخذ می گرددو چنانچه هریک  ادارات ذي ربط  و 
از این تاییدیه ها درپرونده موجودنباشد مجوز صادر 
نمی گردد.و درحین فعالیت وزمان تمدید مجوز نیز 
از سوي اداره بهداشت نظارت الزم انجام می پذیرد

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

در سکوت کامل

مسئول کانون بسیج مهندسین کشاورزی فردوس :بسیج پاسخگوي نیازهاي اساسي و حیاتي جامعه امروز کشور است

قاسمی-هفته دیگر ))دورهمی (( خانه ی ماست.
ازشبکه  دورهمی  برنامه  پخش  با  نرود.  یادتان 
،به  بردند  یاد  از  ((را  ها))آتشونی  خیلی  نسیم 
همین سادگی .واژه ای که سالها وبلکه قرنها در 
گویش مردمان این دیاریادآور شب نشینی های 
خاطره انگیز وبیادماندنی بود .حاال در گذر زمان 
هر روز بخشی از فرهنگ وگویش این سامان از 
دست می رود.  رویدادی که مساوی با از بین 
رفتن تاریخ ،فرهنگ شفاهی یک قوم وملت  و از 

میان رفتن داستانها ،ضرب المثل ها وافسانه ها
که  است  حرفی   این  است.   انان  خاطرات  و 
کارشناسان می گویند وتاکید می کنندکه توجه 
بسیار  محلی  وگویشهای  زبان  واحیا  حفظ  به 
حساسیتها  همین  بادرک  .شاید  ضروریست 
بودکه سالها پیش شادروان دکتر “جمال رضایی 
پربهای  دوکتاب  ایران  باستانی  “استادزبانهای 
))واژه نامه وبررسی گویش بیرجند ((را به رشته 
تحریر در آورد آثاری که حاال مهم ترین منابع 
شناخت گویش  این شهر به شمار می رود.  پیش 
ازوی  یعنی  دویست سال پیش  مال علی اشرف 
که صبوحی تخلص می کرد  اولین کسی بود 
پانصد واژه وترکیب  از  که درمنظومه ای بیش 
گویشی را به کار برد.که به واسطه آن بخشی از 
واژه ها واصطالحات دوقرن پیش  بیرجند بویژه 

نقاط روستایی هنوز دراختیار ماست .

ای حیفه که ))الجوک خور(( 
خود زبون این اوسوداکنم

  بخش دیگری نیز از ارزشهای گویشی بیرجند 
هنرمندان  توسط  محلی  های  دوبیتی  درقالب 
موسیقی حفظ شد وشاعران دلسوخته وشیرین 
سخن نیز البته بیکار نماندند .مرحوم “معاضدی” 
وسید “سعید عندلیب” از این جمله اند .  پایان 
نامه کارشناسی ارشد عندلیب  شعر بلندی است 
از  به گویش بیرجندی که در بردارنده بسیاری 
باورها ،رویکردها وکارکردهای شعر  وگنجینه ای 
کم نظیر از واژگان  بیرجندی است.  اودر قسمتی 

از این اشعار به زیبایی از هدف خود می گوید :
بعدازی ّمه یم که شعرن خوِر

خود زبُن بیرجندیو انشاکنم
بلکه تونم از سرنو ای برار

اصطالیون مرده ره احیا کنم...
یعنی ای حیفه که الجوک ُخور 

خود زبون این واوسوداکنم.
مسئولیت  واحساس  وگداز  سوز  حال  این  با 
نکرد  سرایت  همشهریانش  به  گویا  شاعر 
وبیشتر انها))الجوک خور ((خود زبون این واو 
قاجار  شاه  مظفرالدین  گویند  می  کردند  سودا 
فرانسوی  مقامات  از  یکی  به  پاریس  سفر  در 
پاریس بچه  واقعا عجیب است که در  گفت:  

های 4-5 ساله این قدر خوب فرانسه صحبت 
می کنند. در دارلخالفه تهران فقط چند نفر می 
توانند فرانسه سخن بگویند !!حرف شاه قاجار 
ماست  وتمسخر  مضحکه  اسباب  اکنون  البته 
وبزرگ   بچه  که   این  تر  مضحک  آن  از  اما 
پدران  به گویش  توانند  نمی  امروز  بیرجندی  

خود حرف بزنند. 

وقتی گویش در محالت سنتی 
بی فروغ می شود

برای بررسی بیشتر این موضوع به مدرسه ای 
در یکی از محالت سنتی شهر وبه  یک کالس  
این  آموز  دانش   25 .از  رفتیم  ابتدایی  ششم 
کالس پسرانه فقط یک نفر معنی واژه ))وپی 
 )) ))ویشک  مفهوم  با  نفر   8. دانست  می  ((را 
آشنا بودند و فقط 4 درصد بچه ها درباره پنج 
کلمه دیگر حدس هایی زدند ومعنی چهار کلمه 
دیگر را  هم هیچ کس نمی دانست .آموزگار این 
کالس در توضیح موضوع به ماگفت:در مدارس 
آن سوی شهر شاید صدرصد بچه ها نتوانند به 
سواالت شما جواب دهند .دالیل متعددی هم 
دارد . اصال در خانوادهای  آن طرف  شهرکسی 
با گویش حرف نمی زند. شاید احساس می کنند 
بی کالسی است .  دلیل دیگرش هم این است 
“ضابط    . نیستند  دار  وریشه  اصیل  خیلی  که 
“ادامه می دهد: افرادی هستند که شش ماه به 
شهر دیگری می روند ودودمانشان را فراموش  
می کنند  ! آدمهای اصیلی راهم دیده ام  که 

پس از سالها اقامت در امریکا واروپا وطی مدارج 
علمی  با همان لهجه شیرین بیرجندی صحبت 

می کنند .

گویش بیرجند شیرین اما ناشناخته

 “امیر آبادی” کارمند در این باره به ما می گوید :
فقط بین فامیل با لهجه حرف می زنیم چون  
بیشترغریبه ها متوجه نمی شوند.  به خصوص 
پایداری  رمز  که  او  کنی  بالهجه  صحبت  اگر 
وگسترش یک لهجه را در تعدد وکثرت کاربران 
آن می داند معتقد است هر چه دایره گویشوران 
یک گویش کمتر شود حیات ان نیز بیشتر به 
.به عبارت دیگر نوزایی هم رخ  افتد  خطر می 
ودیگر  بیرجند  لهجه  دیگر  دهد.ازطرف  نمی 
شهرهای استان با وجود شیرینی ناشناخته مانده 
اصفهانی  مثل  هایی  لهجه  که  حالی  در  است 
استفاده  دلیل  به  کرمانی  یا  ،شیرازی  یزدی 
وحتی  وسریالهاحفظ  فیلمها  قالب  در  فراوان 

فراگیر شده اند .

لهجه ای که کم کم زیر زمینی می شود

لهجه بیرجند از چند جهت آسیب دیده است این 
را “آراسته “یک فرهنگی   می گوید به نظر او 
مرکزیت بیرجند ، وافزایش  جمعیت غیر بومی 
ها  سازمان  روستائیان،کارمندان  ،مهاجرت  آن 
،دانشجویان وحضور سربازان باعث شده ترکیب 
جمعیتی شهر به شدت تغییر کند و همچنان که 
بسیاری از هنرهای سنتی ومشاغل قدیمی ازبین 
 رفته این خطرلهجه ها را هم تهدید می کند. 
نسل  رفتن  ازبین  با  گوید:  می  او  که  آنچنان 
قدیم ونوسازی محله های قدیمی لهجه مردم 
هم ازبین خواهد رفت  برنامه های تلویزیونی 
وفضای مجازی هم مزید بر علت شده  است   
به گفته وی نوعی خود کم بینی که در برخی 
افراد  باعث شده که در شهر خود از ارزشهای 
فرهنگی شان فرار  کنند . یکی از مظاهرش  این 
که به لفظ خودمان گفتگو نمی کنیم در حدی 

که کم کم گویش بیرجند فقط بین عده خاص 
ومحدودی صحبت  وانگار دارد زیر زمینی می 
شود.“باید با افتخار بیرجندی صحبت کنیم” . 
این را قادری دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات 
فارسی می گویدوادامه می دهد: چند سال قبل 
مقاله ای در یک روزنامه محلی چاپ شده بود 
گویش  مشترک  واژهای  از  تعدادی  ان  در  و 
آن  در  بود  ارائه شده  انگلیسی  زبان  با  بیرجند 
مقاله احتمال داده شده   که   کلمات از اصیل 
ترین اصطالحات در زبانهای آریایی است که از 
ریشه مشترک ایرانی ها، ایرلندی ها وانگلیسی 
منطقه  گویش  در  بیشتر  که  دهد  می  خبر  ها 
حفظ شده است. به عقیده وی دلیلی برای فرار 
از گویش اصیل خودمان نداریم چون گویش ما 
دیرین ، شیرین وپاک است و برای افرادی که 
 ادعای  کالس وپرستیژ هم دارند با این توضیح ،

 . نیست  پایتخت   لهجه  تقلید  برای  توجیهی  
پس اگر ادعای فرهنگی بودن داریم راه اثباتش 
این است که به گویش خودمان حرف بزنیم . 

اتفاق خوبی نیست که تمام شهرهای 
کشور با لهجه تهرانی صحبت کنند 

  
مدیر پژوهش اداره کل میراث فرهنگی صنایع 
دستی وگردشگری  خراسان جنوبی درپاسخ به 
سواالت ما درباره ضرورت حفظ گویش بیرجند 
قطع  طور  :به  گوید  می  استان   نقاط  وسایر 
احساس خطر وجود دارد البته تغییرات گویشی 
از قدیم االیام بوده وخواهد بود . هیچکس هم 
نمی تواند جلوی آن را بگیرد.یکسری واژه ها 
به هر حال متناسب زمان ساخته می شود واین 

تغییرات برحسب عوامل متعدد متفاوت است .
بیشتر  که  ای  پدیده  “برآبادی”  گفته  به 
سازی  یکسان  اند  مخالف  آن  با  پژوهشگران 
شدن  گویش است و اتفاق خوبی نیست  که 
با لهجه تهرانی صحبت  تمام شهرهای کشور 

درباره  فرهنگی  میراث  پژوهش  کنند.مدیر 
آسیبهای واردشده به گویش بیرجند در سالهای 
شدن  استان  از  :تاقبل  دهد  می  اخیرتوضیح 
مرکزیت  از  بعد  ،اما  نبود  حاد  مساله  آنچنان 
بیرجند و زیاد شدن جمعییت وحاشیه نشینی و 
عوامل اجتماعی  ناشی از آن صدمات زیادی به 

گویش بیرجند وارد شد .
راه  اهداف  از  یکی  که  اگرچه  افزاید:  می  وی 
اندازی شبکه های استانی حفظ فرهنگ بومی 
است اما گاهی اوقات رسانه ها در عین حالی که 
می خواهند کمک کنند اما در حفظ این گویش 
طوری رفتار می کنند که کار برعکس می شود.  
مثالبا افرادی با پایگاه اجتماعی ضعیف  مصاحبه 
می کنندکه صحبت کردن انها با لهجه محلی 
این حس روانی را  ایجاد می کند که کسانی 
وجایگاه  پایگاه  کنند  می  لهجه صحبت  با  که 

ارزشمند اجتماعی ندارند  در حالی که اگر یک 
استاد دانشگاه یا پزشک با گویش صحبت کند 

می تواند تاثیر کامال برعکسی داشته باشد.

بخشی از کار میراث 
درباره گویش است

 وی با اشاره به وظایف  سازمان  متبوعش در 
یکسری  فرهنگی  میراث  گوید:  می  باره  این 
وظایف در زمینه پژوهش لهجه های محلی دارد 
کارهایی در زمینه مردم نگاری شهرستانها انجام 
شده که بخشی  مربوط به گویش است .ادبیات 
محلی ، داستانها،مثلهارا جمع آوری  وکلماتی را 
ثبت می کنیم که در گویش جنبه کلیدی دارد .

گویشی  اطلس  تهیه  برای  مرکز  از  همچنین 
تمام  در  کار  این  تا  اعتبارشده  تقاضای  استان 
متاسفانه  اما  شود  انجام  ها  وآبادی  شهرها 
درباره  .وی  است  نشده  اعتباری محقق  هنوز  
عنوان  لهجه   برحفظ  همایشها  برگزاری  تاثیر 
به  همایشها  برگزاری  قطع  طور  کند:به  می 
ماندگاری  برای  اما   . کند  می  کمک  کار  این 
عمومی ،الزم است رسانه هاهم کمک کنند . 
انجام می دهد که خیلی  اقداماتی  صدا وسیما 
موثر است  برای مثال برنامه هایی که با گویش 
محلی یا در روستاها تهیه می شود. اما  در این 
میان نقش اول را خانواده ها ایفا می کنند.ادامه 
می دهد: وظیفه ما این است آنها را متقاعد کنیم 
 در خانواده با گویش صحبت کنند  چون  بچه ها

لهجه تهرانی رادیر یا زود می آموزند .

صداوسیمای  معیار  گویش  از  استفاده 
کشور برای ارزیابی مراکز

“احمدی” معاون صدای شبکه استانی خراسان 
این  اصلی  فلسفه ها ورسالت  از  جنوبی  یکی 
شبکه را حفظ، تقویت زبان ،گویش ها ولهجه 

وحدت  وافزایش  بومی  محلی،فرهنگ  های 
وانسجام عمومی می داند واضافه می کند:  در این 
 راستا سعی شده از فرهنگ وتمام ظرفیت های 
گویش  احمدی  گفته  .به  شود  استفاده  گویش 
و  بوده  ها  ابزار  این  از  یکی  جنوبی  خراسان 
مخاطبان  تعداد  افزایش  کار  این  اهداف  از 
را  این سازمان  رسالتهای  از  یکی  است  وی  
 استفاده از گویش محلی وتوسعه آن  می داند و

وسیمای  صدا  های  معیار  از  یکی  گوید:   می 
کشور در ارزیابی برنامه های مراکز، که باالترین 
امتیاز راهم دارد . استفاده از گویش محلی است 
وخیلی از استان ها حتی برنامه های کودک را با 
گویش محلی تهیه می کنند.این مقام مسوول از 
چند برنامه تولیدی رادیو نام می برد  ومی افزاید  
حداقل 50درصد محتوای  برنامه “نماشوم”  با 
گویش محلی است ودر تهیه گزارشها  بخشی از 

کالم گوینده هم بالهجه است .

هدهدجشنواره برای یک برنامه گویشی 
رادیواستان

که  ای  برنامه  هر  :در  دهد  می  ادامه  احمدی 
نداریم  لهجه  برد  کار  از  ابایی  داشته  ظرفیت 
وی با اشاره به برنامه هایی چون “اوسونه”که 
به بیان قصه ها وافسانه های استان می پردازد از 
برنامه “چکه “ هم برای طرح ترانه ها وآوا های 
خراسان جنوبی یاد می کند که مخاطبان خاص 
ای  برنامه  )آتشونی(نیز  او  دارد.به گفته  را  خود 
برای شناساندن فرهنگ وآداب و رسوم منطقه 

با  آن  اجرای  وهمچنین  محتوا  هم  که  است 
 گویش است.احمدی اما گل سر سبد برنامه های

صدای استان را “بقبند”می داند واضافه می کند: 
این برنامه”برند”رادیو خراسان جنوبی است که 
امسال تندیس هدهد جشنواره تولیدات صدای 

کشور را ازآن خود کرد.

مردم نمایش رادیویی با گویش محلی 
برای صدای استان بفرستند

 ا ما  چرا ازگویش  بیرجندی با توجه به خطراتی 
می  استفاده  کمتر  کند  می  تهدید  را  آن  که 
می  پاسخ  رادیو   تولید  مدیر  شود.”سلحشور” 
دهد:رادیو استان در اصل با لهجه محلی شروع 
شد.نمایشنامه هایی در باره فرهنگ مردم کار شد 
 در برنامه )با مخاطبان (ما آماده ایم از نمایش های 
آنها  این منظور  به  استفاده کنیم   محلی مردم 
می توانند از طریق کانال وایمیل برای ما ارسال 
کنند تا استفاده شود.”سلحشور” ادامه می دهد 
برنامه ای هم به عنوان “عندلیبان” برای معرفی 
شاعران فارسی  ومحلی سرای استان با تلفیقی 
آنتن خواهد  آذر روی  اول  از  از شعر وموسیقی 
رفت که می تواند باعث تشویق شاعران محلی 
سرا باشد .احمدی معاون صدای استان در باره 

ی استفاده نکردن از سایر لهجه های خراسان 
جنوبی می گوید :نیروهای ما آزاد هستند که با 
 لهجه خود صحبت کنند اما آنها ترجیح می دهند 
وقتی  حتی  بگویند  سخن  معیار  گویش  با 
رود ها می  مردم شهرستان  میان  ما   گزارشگر 

مردم    . کنند  نمی  گویش خود صحبت  با  باز 
خودشان باید همت  و ما را هم یاری کنند  نباید 
دست روی دست بگذارند که ما دنبال آنها برویم 
آنها باید بالهجه محلی از فرهنگ خود بگویند. 
گزارش هایی بالهجه خود تهیه کنند و برای ما 

ارسال کنندن تا استفاده شود .

گویندگان به لهجه مسلط نیستند

احمدی مشکل دیگر را نبود گویندگان مسلط به 
لهجه می داند ومی افزاید :چون بیشترگویندگان 
ما از نسل جدید هستند به لهجه مسلط نیستند 
 سلحشورمدیر تولید رادیو هم  از افرادی  می گوید

که برای تست گویندگی به این رسانه  آمده اما 
لهجه  به  بیان  حتی یک جمله کامل  به  قادر 
خود نبوده اند وی راه حل این مشکل را استفاده 
های  محاوره  در  گویش  هااز  خانواده   فراگیر 
خود  از  باید  که  کاری  داند  می  خانوادگی 
شهروندان شروع شود.احمدی معاون صدا هم با 
رد این تصور  که لهجه باعث ایجاد فضای طنز 
می شود می گوید :بسیاری از برنامه های فاخرما 
نمایشی  وکامال جدی هستند،حتی یکی از جوایز 
مادر جشنواره بیستم به خاطر به کار گیری لهجه 
بود در برخی نمایشنامه های طنز،گویش برای 

ارتباط بیشتر است بعضی نمایشنامه هم از اساس 
محتوای طنز دارد که باتوجه به موضوع  قالب 
انتخاب می شود وگویش هم بر همین مبنا به 

کار گرفته می شود.

کار باید جدی ترباشد

 وی ساخت برنامه به گویش شهر ها و روستاهای 
داند می  منطقی  وغیر  ممکن  غیر  را   استان 
ها لهجه  تمام  توان  :نمی  دهد  می  ادامه   و 

رادر تولید برنامه  ها به کار بردومعیار اصلی در 
برنامه سازی، لهجه مرکز استان است.با این حال 
در گزارش ها از مخاطبان وخبر نگاران خواسته 
شده با لهجه خود صحبت کنند حتی بخشی از 
برنامه ها با زبان عربی نیز   ویژه  روستاهایی در 
شهرستان نهبندان ساخته شده است .از شنونده 
گان هم  درخواست می شود در تماس با برنامه 

ها به لهجه شهرو روستای خود سخن بگویند.
 بااین حال معاون صدای شبکه استانی با پذیرفتن  
کم کاری در این زمینه اضافه می کند :احساس 
می کنم کم  کارشده واین که بایداقدامات جدی 
تر باشد البته در برنامه  ها هست برنامه ها هست 

که از گویش بیشتراستفاده کنیم .               

مهندسین  بسیج  کانون  مقدم-مسئول  دادرس 
والیت  با  بسیج  گفت:امروز  فردوس  کشاورزی 
نیازهاي  پاسخگوي  رهبری  فرمان  از  پذیری 
است.مهدی  کشور  در  جامعه  حیاتي  و  اساسي 
باقری بیدسکان مسئول کانون بسیج مهندسین 
با  آوا  خبرنگار  با  گفتگو  در  فردوس  کشاورزی 
تبریک هفته بسیج اظهارکرد: تا سال گذشته به 
مدت چندین سال بعنوان دهیار روستای بدسکان 
ونماینده دهیاران شهرستان نیز فعالیت داشتم که 
بعلت مشغله کاری زیاد این فعالیت را به یکی 
نیز  حاضر  ودرحال  واگذار  همشهریان  از  دیگر 
بعنوان مسئول کانون بسیج مهندسین کشاورزی 
زیر  تمام  از  متشکل  گروهی  با  طبیعی  ومنابع 

بخش های کشاورزی فعالیت می کنم.

حتي تصاحب قدرت جهان اسالم 
با بسیج همه جانبه میسر خواهد بود

امروز  حیثیت  اینکه  بیان  با  بیدسکان  باقری 

نظام، تا حد زیادي مدیون بسیج و حضور همه 
جانبه مردم در آن بوده است،عنوان کرد:  حتي 
تصاحب قدرت جهان اسالم با بسیج همه جانبه 
و فراگیر در جهان میسر خواهد بود و به گفته 
امام خمینی)ره( این امر شدني است و باید به 
دنبال تحقق یافتن آن بود.مسئول کانون بسیج 
فردوس گفت:  مهندسین کشاورزی شهرستان 
امام خمیني)ره( فرمودند» بسیج لشگر مخلص 
خداست که دفتر تشکیل آن را همه مجاهدان از 
اولین تا آخرین امضاء نموده اند«. وی با اشاره به 
مهمترین ویژگی بسیجیان در حال حاضر گفت: 
روح  کردن  زنده  جوانان،  براي  علمي  مبارزه 
جستجو، کشف واقعیت ها و حقیقت هااست از 

ویژگی بسیجیان امروزی است.

بسیج متخصصین بهترین عامل
جهت حرکت بسیجی در راستای

تداوم وحرکت انقالب است

بسیج  حاضر  درحال  کرد:  تاکید  باقری   
متخصصین بهترین عامل جهت حرکت بسیجی  
درراستای تداوم وحرکت انقالب است تا دست 
تمام بیگانگان را از این کشور کوتاه کنیم وخود 
باشیم  راداشته  محصوالت  تمام  تولید  توان 
وی عنوان کرد:  اگر بخواهیم مفهوم بسیج و 
اسالمي جستجو  انقالب  ادبیات  در  را  بسیجي 
کنیم، چاره اي جز بیان مراد حضرت امام )ره( از 

بسیج و بسیجي نداریم. 

بسیج پاسخگوي نیازهاي اساسي
و حیاتي جامعه امروز کشور است

اندیشه  در  افزود:  کشاورزی  حوزه  فعال  این 
ابعاد  با  اجتماعي  است  نهادي  بسیج  امام)ره( 
صرفًا  دیگر  بسیج  نگرش  این  در  که  متعدد 
سازماني نظامي نیست که فقط در زمان جنگ 
و براي دفاع در مقابل دشمن شکل گرفته باشد، 
بلکه نهادي است وسیع و پاسخگوي نیازهاي 

اساسي و حیاتي جامعه و با اجزاي دیگر نظام، 
چنان هماهنگي و پیوند دارد که انفصال آن جز با 
انحالل جامعه اسالمي متصور نیست.وی ادامه 
داد: بسیج در صورتي مي تواند نهادي جامع و 
که  شود  شناخته  پایدار  و  متعدد  جهات  شامل 
نیازهاي دایمي و باورها و ارزش هاي فرهنگي 
این  شوند،  تعریف  روشني  به  آن  آورنده  پدید 
نیازها ممکن است اقتصادي، سیاسي، فرهنگي و 
یا نظامي باشند. مسئول کانون بسیج مهندسین 
کشاورزی شهرستان فردوس گفت: به فرموده 
امام)ره( » بسیج شجره طیبه و درخت تناور و 
بهار  پر ثمري است که شکوفه هاي آن بوي 
وصل و طراوت یقین و حدیث عشق مي دهد، 
بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان 
گمنامي است که پیروانش بر گلدسته هاي رفیع 
آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند، بسیج 
میقات پا برهنگان معراج اندیشه پاک اسالمي 
در  نشاني  و  نام  آن،  یافتگان  تربیت  که  است 

گمنامي و بي نشاني گرفته اند. وی ادامه داد: 
امام خمینی)ره( بسیجي کسي است  از دیدگاه 
که در عمل عالقه خود را به پیشرفت و حفظ 
و گسترش اقتدار نظام اسالمي و شأن و حیثیت 
ملت مسلمان نشان دهد.باقری بیدسکان تاکید 
کرد: بسیجي بودن معیار و مالکي است که بر 
اساس آن میزان تعهد اعضاي آن به اصول و 

آرمان هاي انقالبي سنجیده مي شود. 

سنگ بناي بسیج بر
است                                                                                                                                               استوار  جهادي  و  فقهي  حكم 
 وی با تاکید براینکه سنگ بناي بسیج بر حکم 
فقهي و جهادي استوار است، گفت:  جهادي که 
مبتني بر روحیه دفاعي باشد و نه تهاجمي یا جهان 
گشایي، بسیج در نظر امام مولودي جدید است که 
کارشناسان جهاني نمي توانند آن را بشناسند، هر 
گاه قوه ایمان در ملتي زنده شود، همگان را به 
قیام اهلل فرا مي خواند و مي تواند سرتاسر یک 

هم  بسیج  حرکت  معیار  نماید،  بسیج  را  کشور 
همین اسالم و درک مفاهیم عالیه آن است«.                                                                                                                                            
آماج  مورد  همیشه  بسیج  براینکه  تاکید  با  وی 
افزود:                                                                                                                        ، است  بوده  دشمن  ای  رسانه  حمالت 
هر چیزی که مایه ی عزت کشور و عزت ملت و 
ایستادگی ملت و استقامت ملت است، بدون شک 
آماجی از آماج های دشمن است.  باقری بیدسکان 
علیه  لجن پراکنی دشمن  و  یادآورشد: سمپاشی 
بهترین جوانان این کشور که در صفوف بسیج 
مستقرند، مخصوص یک دوره از دوره های پس از 
انقالب نیست؛ از اول بوده، امروز هم است و بعد 
از این هم خواهد بود والبته دشمنان موفقیت های 
بسیج را می بینند.این پیشکسوت بسیجی با اشاره 
اینکه تمام تالشم را بریا آشنایی فرزندم به  به 
ارزشهای دینی، اسالمی ، قرآنی و انقالب وبسیج 
انجام می دهم گفت:دانشمندان هسته ای بهترین 

الگوی من می باشند.
)Ava.news1@gmail.com(

» گویش بیر جندی« زیر زمینی می شود 
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س ها از: حسینی
عک

یادداشت

عطرآسمانیبسیج

*محمد کامرانی

جوانه های  از  که  آسمانی  است  عطری  بسیج 
تراوش می شود و پایگاهی است برای ُمشت های 
ای  بر  سوزان  است  حنجره ای  شده.بسیج  گره 
است  خورشیدی  و  سترگ  حماسه های  سرودن 
تابناک برای شب های سرد و تاریک و وحشت زا.

مجّهز  و  ایمان  به  مسلّح  است  سپاهی  بسیج 
از  رفتن  باال  برای  است  ریسمانی  و  عشق  به 

شانه های خیس آسمان.
روز  در  است  مظلوم  حسین  لشگر  بسیج 
تکبیرها.بسیج  فریاد  و  ا...کبر  رگبار  و  عاشورا 
دلی  سرخ  کبوتران  برای  است  میعادگاهی 
و  می تپد  اوج  در  پرواز  برای  دل هایشان  که 

است. بسیجی همان کبوتر سرخ دل 
غیرت.  نماد  و  است  عشق  چکیده  بسیجی 
مکتب.بسیجیان،  پاسدار  و  است  تعصب  سمبل 
توصیف  در  سرو  که  هستند  قامتانی  سرو 
برای  دریا  که  دریادالنی  و  خمید  عظمتشان 
که  صفتانی  پروانه  خشکید.  وسعتشان  تفهیم 
شمع از سوز و جمالشان آب شد، غیرتمندانی که 
کوه از هیبت غیرتشان فرو ریخت و طالیه دارانی 

که حق در سیمایشان متجلّی است.
چه خالصانه جان در کف می نهند و چه عاشقانه 

زندگی را در طبق اخالص.
مگر جز این است که همه رنگ ها، در حضور 
آبی  نگاه  و  سفید  روِی  و  سرخ  عشق  و  سبز 
بسیجی خود را می بازد و همه فریادها از هیبت 

نام بسیج، در گلو خشک می شوند؟!
مگر جز این است که: »سر مردان حق گو پیش 

غیر و آشنا باالست«.
بسیج! همه مظلومان ایران با نام تو آشنایند و 

همه مردم این مرز و بوم وام دار تواند.
تو دریای خروشانی از قدرتی، بخروش که پناه 

مستضعفانی و امید محرومان!
تو پایه های استوار سرزمین پهناورمان هستی، 
خسته  شانه های  تکیه گاه  تو  که  باش  برپا 
مظلومانی! تو همان »بسیجیده رزم با ترجماِن« 
نظامی  سپاِه«  ایران  آزمای  »نبرد  و  فردوسی 
راه عمران،  در  را  ما همه تالش هایت  و  هستی 
به  اسالمی مان  کشور  آزادی  و  امنیت  آبادی، 
همه  این  که  می نهیم،  ارج  بهار،  هزاران  قدمت 
غیرت  و  مردانگی  همه  این  و  عظمت  و  شکوه 
ای  نداریم،  پاس  چگونه  و  ببینیم  چگونه  را 
بسیجی سلحشور!تو سینه ای وسیع تر از اقیانوس 
تماِم  تحّمل  تاِب  سترگت  شانه های  داری. 
مظلومیت های تاریخ و محرومیت هاِی مظلومانه 
جوانه های  لحظه  هر  قلبت  صنوبِر  در  دارد.  را 
ایمان می شکفد و در تاریِخ توفان خیز سرزمینمان 
هر لحظه شکوه شان حماسه می آفریند. تو فاتِح 
خیالی  کاخ های  فاطر  و  حقیقت  دروازه های 
با  که چگونه  نمی کنیم  فراموش  هرگز  هستی.و 

دست توانا و پای پویای تو به اوج رسیدیم.
بدون  ایستادن  نمی کنیم  فراموش  هرگز  و 

سپرت را در برابر دنیای دوِن استکبار.
ما و همه مظلوماِن میهن همیشه یاور توایم ای 

پایمرد صحنه های سُترگ، ای بسیجی!

جذابترین ها 

خواندنی ها 

جهان های معلق مینیاتوری

 در حصار شیشه های آزمایشگاهی !

جهان های واقعی در توده ای از مشکالت و تنش 
ها محدود شده اند؛ به حدی که افق های دور دست 
روشنایی آینده در حال محو شدن هستند. داستان دنیا 
های مینیاتوری محصور در شیشه های کوچک بسیار 
متفاوت است. روزا یانگ خالق جهان های کوچک 

مینیاتوری توانسته تا با هنر خویش دنیاهای خود را 
به دور از هر گونه کاستی و تیرگی درون شیشه های 

صاف و زاللی محافظت کند.
با  یانگ هنرمند چیره دست هلندی  روزا دی 
و شکل  در طراحی  گیری خالقیت خود  کار  به 
دهی جهان های مینیاتوری که درون شیشه های 
آزمایشگاهی محصور شده اند موفق شده است تا 
دروازه ای جدیدی از هنر مینیاتور را در زندگی و 

دنیای واقعی ایجاد کند.
این هنرمند هلندی در ساخت اثار خود از انواع 
چوب ها, سنگ های تراش خورده و شن هایی 
مخصوص بهره می گیرد که جلوه خاصی به اثار 
مانند  جزئیات  کوچکترین  وجود  بخشند.  می  او 
برج های کوچک, نمای ساختمان ها و گل های 
زیبا هنر یانگ را از سایر هنرمندان متمایز میکند 
چراکه او با دقت و ظرافت خاصی به خلق این 

دنیا های کوچک محصور می پردازد.
این  دست  های  ساخته  که  عجیبی  ویژگی 
هنرمند دیده می شود این است که تمام محتویات 
و اشیا موجود در این لوله های ازمایشگاهی کامال 
روزا  استفاده  دالیل  از  یکی  شاید  معلق هستند. 
یانگ ازاین ویژگی به نمایش دراوردن پایه های 

سست این جهان فانی است!
اثار  اندازی وب سایت شخصی خود  با راه  او 
و ساخته های گرانبهای خود را در معرض دید 
در  تا  دارد  قصد  همچنین  و  میدهد  قرار  عموم 
کوچک  و  دنچ  فروشگاهی  نزدیک  ای  آینده 

برای محصوالت خود ایجاد کند

4 گوشه دنیا 

درمان،  حوزه  در  خصوصی  بخش  فعالیت  حسینی- 
سال هاست در کشور مطرح شده و بازویی کمکی برای 
بخش دولتی است. ارائه خدمات در قالب بیمارستان های 
خصوصی تنها قسمتی از این فعالیت هاست. در خراسان 
ارائه خدمات درمانی توسط بخش خصوصی  نیز  جنوبی 
مدت هاست که تجربه و عملیاتی شده است. در همین 
راستا با “حمیدرضا خزاعی” کارشناس پرستاری و یکی 

از کارآفرینان بخش خصوصی در حوزه درمان گفتگو 
عرصه  این  در  خدمت  سابقه  سال   ۱8 که  او  کردیم. 
به غیر  تاکنون   79 از سال  کند:  ، عنوان می  دارد  را 
بخش  های  اولین  مهر،  خصوصی  بیمارستان  از 
اندازی  راه  با  را  کار  دادم.  انجام  را  بیرجند  خصوصی 
سال  در  استان  فعال  درمانی  بهداشتی  تعاونی  اولین 
79 با همکاری چند تن از دوستانم شروع کردم و به 
نقاط  تنگناها،  از  کاملی  اشراف  فعالیت،  این  واسطه 
ضعف و قوت بهداشت استان دارم. خزاعی که اکنون 
از  ای  گوشه  به  است  )عج(  عصر  ولی  بیمارستان  در 
اولین  گوید:  می  و  کند  می  اشاره  خود  های  فعالیت 
بار تامین نیروی درمانگاه کویر تایر را شروع کردیم، 
پرستار  و  پزشک  آمبوالنس،  تامین   ، درمانگاه  افتتاح 
زمانی که مشغول  نیز حتی  را  باقران  کارخانه سیمان 
وی  گفته  به  دادیم.  انجام  بودند،  کارخانه  ساخت 
نیروهای  تامین  و  بیرجند  دانشگاه  درمانگاه  افتتاح 
درمانگاه  مخازن  پروژه  ایمنی  و  پرستاری  پزشکی، 
بیمارستان  پرستاری  نیروهای  تامین  نفت،  شرکت 
و  قاین  ، طبس،  )ع(  رضا  امام  عصر)عج(،  ولی  های 
تامین نیروهای ترک اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی در 

بوده است. از دیگر کارها  بیرجند  و  نهبندان 

پوشش تمامی پایگاه های 115 استان

با بیان این که  این فعال بخش خصوصی همچنین 
های  پایگاه  نیروهای  تمام  کامل  پوشش  سال  یک 
۱۱5 استان را داشتیم ادامه می دهد: می توان گفت 
شرکت  یک  که  بود  نظری  کم  اتفاق  این  کشور  در 
 ۴۱ زمان  آن  که  را  ها  پایگاه  تمام  بتواند  خصوصی 
در  که  این  به  اشاره  با  خزاعی  دهد.  پوشش  بودند  تا 
داشتیم،  فراوانی  نیرو مشکالت  تامین  برای  کار  ابتدای 
خاطرنشان می کند: این مشکل تاحدی بود که مجبور 
 ، قدس  مانند  کثیراالنتشار  جراید  در  آگهی  انتشار  به 
خراسان و کیهان شدیم و در نهایت از تبریز، سنندج و 
سرپناه  ایجاد  به  همچنین  وی  آوردیم!  نیرو  کرمانشاه 
بهزیستی  همکاری  با  شهر  های  خواب  کارتن  برای 
که  بود  خوبی  بسیار  کار  گوید:  می  و  کند  می  اشاره 

افراد یک وعده شام و صبحانه می خوردند و در طول 
روز خارج می شدند، این کار را به دلیل مشکالتی که 
بهزیستی  به  سال   ۶ تقریبا  از  پس  داشت،  همراه  به 
نیز  تامین نیروی مرکز گذری سالمت  واگذار کردیم. 
تزریقی  معتادان  به  که  بود  ما  های  پروژه  دیگر  از 

نباشند. رها  در جامعه  تا  تعلق داشت 
دیگر  از  را  منزل  در  درمان  مجوز  اولین  اخذ  وی 

دهد:  می  ادامه  و  داند  می  خود  حوزه  های  فعالیت 
اولین مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل 
را  توانسته واکسیناسیون هپاتیت “ب”  است همچنین 

برای 8۰ درصد ادارات استان انجام دهیم.

تنها تعاونی خصوصی 
از سال 79 تا 85

به گفته وی این تعاونی از سال 79 تا 85 تنها تعاونی 
از  ولی پس  است  بوده  این بخش  در  استان  خصوصی 
و  کسب  در  تقلید  برای  بیرجند  کلی  فرمول  طبق  آن 
کار، حدود ۶۰ تعاونی ثبت شده که فقط حدود ۶ مورد 
فعال در عرصه بهداشت و درمان هستند و بیشتر همان 
کارهای پیمانکاری و مناقصات بخش خصوصی را انجام 

می دهند.
در  ها  این سال  در طی  که  این  بر  اعتقاد  با  خزاعی 
داشتیم  فراوانی  زایی  اشتغال  درمان  حوزه  و  تعاونی 
اضافه می کند: کارهای بیشتر منحصر به فرد بود و از 
آنجاییکه در بطن کار قرار داشته، ایده ها را نیز خودمان 

می دادیم.
وی همچنین به تامین آمبوالنس برای زندان مرکزی 
به  مدتی  از  پس  افزاید:  می  و  کند  می  اشاره  بیرجند 
بود  طوالنی  بیمارستان  تا  زندان  مسیر  که  این  دلیل 
شدند  می  سوار  هم  سرباز  چند  زندانی  هر  انتقال  با  و 
آن  فروختن  به  مجبور  و  شده  فرسوده  ها  آمبوالنس 
وزارت  قوانین  تغییر  با  این موضوع مصادف  ها شدیم، 
بهداشت شد که تنها چند مدل آمبوالنس را تایید می 
کردند، این مدل ها نیز خیلی گران بودند و که در عمل 

قابل تامین نبودند.

فرآهم شدن امکان انتقال بیماران با 
آمبوالنس خصوصی

و  استانداری  با  مکاتبات  از  استان،  کارآفرین  این 
فرمانداری برای کمک در جهت تامین آمبوالنس خبر 
تسهیالت  دریافت  برای  کند:  می  عنوان   ، دهند  می 
انصافا  که  کردیم  مراجعه  امید  کارآفرینی  صندوق  به 

اجرای کار  را روی  بنا  و  همکاری خیلی خوبی داشتند 
تومان  میلیون   ۱۰۰ دریافت  به  خزاعی  بودند.  گذاشته 
تسهیالت اشاره و یادآور می شود: ۱5۰ میلیون تومان 
نو  آمبوالنس  یک  مقدار  این  با  که  بود  ما  آورده  نیز 
بیمارستان  از  نیز  را  آمبوالنس  یک  و  شد  خریداری 
مجوز  آمبوالنس  دو  این  با  درنهایت  شد.  اجاره  ارتش 
اولین مرکز آمبوالنس خصوصی در بیرجند را گرفته و 
اندازی کردیم. وی این برای استان و مردم  آن را راه 
جاده  در  فردی  اگر  مثال  برای  گوید:  می  و  داند  می 
بیمارستان  به  را  او  و  کند  تصادف  مشهد  به  زاهدان 
بیرجند منتقل کنند، به دلیل قوانین امکان انتقال وی با 
پذیر است که  امکان  آمبوالنس دولتی فقط درصورتی 
فردی  اگر  اکنون  نباشد،  امکانات  یا  متخصص  پزشک 
خواهان انتقال به شهر دیگری باشد این امکان را برای 

وی فرآهم شده است.

اصلی ترین مشکالت کار در استان
 قانون مداری بیش از حد

کار  برای  استان  در  مشکالت  ترین  اصلی  خزاعی 
حد  از  بیش  مداری  قانون   ، را  خصوصی  بخش  در 
که  همکاران  از  خیلی  دهد:  می  ادامه  و  داند  می 
رها           سال  یک  از  پس  داشت  شرکت  مناقصات  در 
قراردادها  این  با  جا  این  گفتند:”  می  و  کردند  می 
ندارد”نمی  توجیهی  کردن  کار  ها  گیری  سخت  و 
ولی  ببرم  نام  اندازی  سنگ  عنوان  به  آن  از  خواهم 
هر  کند.  می  مشکل  را  کار  هم  زیاد  مداری  قانون 
دانشگاه  مرکز،  این  مجوز  گرفتن  فرآیند  در  چند 
علوم پزشکی و هم صندوق کارآفرینی امید همکاری 

بودیم. کردند که می توان گفت بدون مشکل 

باال بردن کیفیت ارائه خدمات
 اشتغال زایی و رضایتمندی با برون 

سپاری

به  استان،  خصوصی  آمبوالنس  مرکز  اولین  مسئول 
عنوان فعال این بخش، درخواست می کند: ارگان های 
برون  بحث  پزشکی  علوم  دانشگاه  خود  حتی  و  دولتی 
بر  عالوه  کار  این  با  بگیرند،  جدی  بیشتر  را  سپاری 
و  مردم  رضایتمندی  خدمات،  ارائه  کیفیت  رفتن  باال 
اشتغال زایی نیز ایجاد می شود. خزاعی به استان های 
در  افزاید:  می  و  کند  می  اشاره  زمینه  این  در  موفق 
یزد ، ۴ مرکز آمبوالنس خصوصی وجود دارد که فقط 
که  حالی  در  دارد!  آمبوالنس  دستگاه   3۰ مرکز  یک 

آمبوالنس ما از 7 مهر روشن نشده است!
وی با بیان این که سال ها قبل قرار بود در شهرک 
احداث  درمانگاهی  نیلوفر،  کاشی  مجموعه  در  صنعتی 

به  سپاری  برون  این  متاسفانه  دهد:  می  ادامه  کنیم، 
اوضاع بد اقتصادی خورد و پیگیری نشد.

به گفته وی تامین آمبوالنس و پوشش درمانی فرودگاه 
های سراسر کشور در  دست بخش خصوصی است ولی 
این جا ۱۱5 پوشش می دهد، در حالی که خود ۱۱5 حاضر 
انجام  به  حاضر  فرودگاه  دوستان  ولی  است  واگذاری  به 
برون سپاری نیستند. خزاعی خاطرنشان می کند: اکنون 
استان به لحاظ درمانی در وضع خیلی خوبی قرار دارد و 
پیشرفت در گرفتن خیلی از رشته های تخصصی و فوق 
تخصص مخصوصا از زمان حضور دکتر قائمی که خستگی 

ناپذیر و پر انرژی تالش می کند، مشهود است.

برای تامین نیرو برای
 بیمارستان خصوصی را آماده ایم

به هزینه های   ، از سخنانش  وی در بخش دیگری 
می  و  اشاره  خصوصی  بیمارستان  اندازی  راه  هنگفت 
استان  نیاز  قطع  طور  به  خصوصی  بیمارستان  گوید: 
درآمد  و  فرهنگ  هنوز  که  پیش  سال   ۲۰ در  است، 
نشده  استان  و  نبود  خصوصی  بیمارستان  از  استفاده 
بودیم، بیمارستان خصوصی داشتیم، االن به طور حتم 
این کار موثرخواهد بود. این کارآفرین استان با تاکید بر 
این که اگر سرمایه گذاری برای انجام این کار بیاید با 
وی همکاری می کنیم تصریح کرد: با قدرت می گویم 
تامین نیرو چه پزشک متخصص و غیر متخصص و چه 
پرستار باشد، انجام خواهد شد. خزاعی ادامه می دهد: 
اقتصادی  مسائل  عمده  کار،  از  بیرون  افراد  تصور  به 
مورد  این  بعد  به  جا  یک  از  که  حالی  در  است  مطرح 
کم رنگ شده کارآفرینی برای ما مهم تر است. هدف 

اشتغال زایی و ارائه خدمات است.

بن بست توریسم درمانی
 به دلیل مسائل امنیتی

با  همچنین  درباره   متعدد  جلسات  به  اشاره  با  وی 
بیان این که درباره توریسم درمانی  عنوان می کند: 
امنیتی  های  بحث  دلیل  به  جلسات   این  متاسفانه 
به  خصوصی  بخش  فعال  این  نرسید.  ای  نتیجه  به 
استان  مرزی  های  بازارچه  مدیر  “فخر”  با  جلسات 
در  درمانی  مراکز  پوشش  گوید:  و می  کند  اشاره می 
برنامه های دیگر است،  از جمله  بازارچه های مرزی 
خیلی  دارو  صادرات  در  ایران  که  این  خصوص  به 
ضعیف عمل می کند از طرفی افغانستان به داروهای 
توریسم  کنار  در  توان  می  و  دارند  اعتقاد  ایران 
با  امیدواریم  باشیم.  داشته  نیز  دارو  صادرات  درمانی 
نیز  استان  ظرفیت  این  از  بتوان  امنیتی  مشکل  حل 

کرد. استفاده 

“خوشه زرشک “عکاس:گرگی فیروزه مظفری  قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

مسئولتنهامرکزآمبوالنسخصوصیاستاندرگفتگوباآوا:

هتل ۵ میلیون ستاره ای!

ایسلند یکی از عجیب ترین هتل های دنیا را 
در اختیار دارد، هتلی که شبیه هیچ هتل دیگری 
رو  که  خواهند  می  اتاقی  هتل  برای  نیست.همه 
به منظره ای زیبا باشد. حاال هتل های واقع در 
اسکالهولت واقع در ایسلند شاید شبیه دیگر هتل 
برآورده می کند. را  این موارد  اما قطعا  نباشد  ها 

این هتل ها به شکل حباب هایی کوچک هستند 
که در مناطق سردسیر اسکالهولت ساخته شده اند. 
این هتل ها به شوخی هتل هایی 5 میلیون ستاره 
معرفی می شوند. هتل های حبابی نزدیک منطقه 
ای به نام هویتا قرار دارند و دمای درون آن کامال 

در تضاد با هوای بیرون آن است.

عکاس خونه 

استقبال از رهبر انقالب با ُگل

 استقبال از رهبر انقالب با ُگل؛ انتظار یک دختر 
بچه زلزله زده اهل شهر سرپل ذهاب برای ورود رهبر 

انقالب و دیدارش با ایشان.

برونسپاریحوزهدرماندراستانضروریاست

اولین عمل جراحی عقاب در ایران

آسمان  فراز  بر  که  مهاجر  شاهی  عقاب  یک 
مازندران هدف اصابت گلوله شکارچیان قرار گرفته 
بود، توسط فعاالن حیات وحش به تهران منتقل شد 
و در یک بیمارستان دامپزشکی تحت عمل جراحی 
قرار گرفت.فتاحیان، متخصص جراحی دامپزشکی 
می گوید:  شاهی  عقاب  این  جراحی  عمل  درباره 

شکستگی  از  داد  نشان  پرنده  این  رادیوگرافی 
استخوان ها  و  می گذرد  ماه  یک  حدود  چپ  بال 
بی آنکه در امتداد یکدیگر قرار گرفته باشند جوش 
اینکه وضعیت موجود سبب  با توجه به  خورده اند. 
شده بود این عقاب برای همیشه از پرواز ناتوان بماند 
تصمیم گرفتیم با یک عمل جراحی استخوان های 
جوش خورده را بشکنیم و در امتداد هم قرار دهیم 
تا شانسی برای پرواز دوباره به حیوان داده باشیم.

به گفته وی بنا بر مدت زمان مناسب برای بیهوشی 
چنین پرنده ای بین ۴۰ تا 5۰ دقیقه  است اما عمل 
جراحی پیچیده این عقاب به دلیل جوش خوردن 
وسیع استخوان بلند بال ۱۱۰ دقیقه به طول انجامید.

آمادگیتامیننیروبرایبیمارستانخصوصیراداریم

رنگی رنگی

صبحت بخیر و رنگی

آرامش  و  هوا  خنکای  و  برگا  خش  خش  ماه 
شروع شده. این ماه می خواهیم تالش کنیم قدم 
به خواسته  برای رسیدن  برداریم  های کوچیکی 
نتیجه  بزرگ  موفقیت  باشه یک  یادتون  هامون. 
یک عالمه اتفاق و کار کوچیکه.یه صبح دل انگیز 
پاییزی بهت سالم میکنه. پس چشمهات رو باز 
کن، به خورشید پاییزی سالم کن و برای یه روز 

مفید و پر انرژی تالش کن.
صبحت بخیر آدم رنگی جان، این هدیه امروز 
ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. 
حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه 
کن.  منتقل  اطرافیان ات  به  و  دار  نگه  خودت 
شروع همیشه سخت ترین قدمه، از همین امروز 

تصمیم بگیر و شروع کن.
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کمک به دوستان دارای
 افسردگی و اضطراب

با افسردگی یا  به دوستی  که می دانید در حال مبارزه 
اضطراب است، نزدیک شوید و با او حرف بزنید 

تصور نکنید که حرف زدن با دوستتان در مورد مسائلش، 
مساله شما نیست. به این فکر نکنید که حرف زدن در 
مورد اضطراب یا افسردگی می تواند حال فعلی شما را 
عوض کند. با دوستتان حرف بزنید. حرف زدن به شما 
و دوستتان کمک خواهد کرد. بنیاد ملی پیشگیری از 
خودکشی در آمریکا پیشنهاد داده است که حرف زدن را 

قدم به قدم بر اساس گام های زیر آغاز کنید:
 - از دوستتان بخواهید که اگر می تواند و می خواهد با 

شما به صورت خصوصی حرف بزند 
بازجو  کنید. شما  باز  را  کردن سر حرف  با سوال   -
کنید  سوال  دلسوزانه  کافی  اندازه  به  اگر  اما  نیستید 
می توانید به دوستتان کمک کنید که راحت تر حرف 
راه  به  رو  نظرم  »به  بگویید  می توانید  مثال  بزند، 

نیستی. چیزی شده؟« 
- به داستان دوستتان گوش کنید و نشان بدهید که 

شنیدن آن چیزی که می گوید برای شما مهم است 
- از دوستتان بپرسید که آیا به این فکر کرده است 
احتماال  یا  برساند  آسیب  خودش  به  می خواهد  که 

زندگی اش را تمام کند؟ 
- دوستتان را تشویق کنید که به سراغ متخصص برود،  
کمک حرفه ای و پزشکی بگیرد و به او اطمینان بدهید 

که در کنارش هستید
اگر نگران دوستتان هستید به او کمک کنید که برنامه ای 
برای حفظ امنیتش بنویسد. اگر می خواهید به او کمک 
کنید،  اسم شما باید در لیست افرادی که می توانند به او 

کمک کنند باشد.

سالم با طعم نفت

یکی از بزرگان می گفت: ما یک گاریچی در محلمان 
بود، که نفت می برد و به او عمو نفتی می گفتند. یک 
روز مرا دید و گفت: سالم. ببخشید خانه تان را گازکشی 

کرده اید!؟ گفتم: بله!
گفت: فهمیدم. چون سالم هایت تغییر کرده است! من 
تعجب کردم، گفتم: یعنی چه!؟ گفت: قبل از اینکه خانه 
ات گازکشی شود، خوب مرا تحویل می گرفتی، حالم را 
می پرسیدی. همه اهل محل همینطور بودند. هرکس 
خانه اش گازکشی می شود، دیگر سالم علیک او تغییر 
می کند. از آن  لحظه، فهمیدم سی سال سالمم بوی 
نفت میداد. عوض اینکه بوی انسانیت و اخالقیات بدهد.

سی سال او را با اخالق خوب تحویل گرفتم. خیال می 
کردم اخالقم خوب است. ولی حاال که خانه را گازکشی 
کردم ناخودآگاه فکر کردم نیازی نیست به او سالم کنم.

شاید چشم های ما نیاز داشته باشند 
که گاهی با اشک های مان شسته شوند،

 تا بار دیگر زندگی را با نگاه شفاف تری ببینیم.

آدرس موفقیت: بزرگراه توکل، بلوار آرامش، 
خیابان آزاده میدان عمل، مجتمع نشاط،

 واحد پشتکار، پالک ۲۰، منزل خوشبختی

از داغ ستاره دائماً تر، چشمت
بر خرمن بدسگال آذر، چشمت
منشور رهایی وطن در فکرت

راز غم درِد شهر من در چشمت سعید عندلیب

برنده شدن همیشه به این معني نیست
 كه اولین باشي، بلکه بدین معني است

 كه بهتر از قبل عمل كرده باشي!

چهار چیز را هیچگاه نشکنید: اعتماد، قول،
 رابطه و قلب! زیرا اینها وقتي مي شکنند،

 صدایي ندارند ولي درد زیادي دارند!

شاید  نیست.  تصادفی  موفقیت  که  بارها شنیده اید  حتما 
موفقیِت بعضی از اطرافیان تان را به  حساب شانس و اقبال 
بلندشان بگذارید یا فکر کنید که خیلی باهوش هستند 
اما اگر به زندگی نامه  افراد موفق نگاهی بیندازید، متوجه 
می شوید که نه  تنها همیشه در حال تالش اند بلکه دائما 

روی خودشان کار می کنند. 
همان  طور که بعضی از عادت ها می توانند مانع موفقیت 
به  اگر  نیز وجود دارند که  شما شوند، رفتارهای مثبتی 
سهم  شما  موفقیت  در  می توانند  شوند،  تبدیل  عادت 
از  یکی  خودتان  از  کردن  سوال  باشند.  داشته  بزرگی 
این عادت های مثبت است اما منظور چه نوع سواالتی 
است؟ با ما همراه باشید تا با ۵ سوال ساده ای که افراد 
موفق هر روز از خودشان می پرسند، آشنا شوید.آیا واقعا 
بدون  را  کار هایتان  یا  فکر می کنید  اَعمال تان  مورد  در 

اشتیاق و تعهد انجام می دهید؟ 
و  از خودشان سوال می کنند  دائما  موفق  و  بزرگ  افراد 
از این طریق عملکردشان را ارزیابی می کنند. به  عنوان 
مثال استیو جابز می گوید: »اگر امروز آخرین روز زندگی ام 
بود، آیا همان کاری را می کردم که قرار است امروز انجام 
سوال   اهمیت  جابز  استیو  از  فلسفی  جمله   این  دهم؟« 
به  خوبی  به موفقیت  برای رسیدن  را  از خودمان  کردن 
نشان می دهد. بیشتر افراد موفق این توانایی را دارند که 
خودشان را به  طور منظم و منصفانه ارزیابی کنند، یعنی 

مهارت ها، اقدامات و میزان پیشرفت شان به سوی اهداف 
را به  دقت بررسی کنند. آنها اسیر روزمرگی های زندگی 
نمی شوند و در مورد کارهایی که انجام می دهند، به  طور 
جدی فکر می کنند. اما سوال  کردن از خودتان به معنای 

قضاوت یا انتقاد از خودتان نیست. 
همچنین  و  اهداف  وضعیت،  که  معناست  این  به  بلکه 
با  می دهید،  انجام  آنها  به  رسیدن  برای  که  کارهایی 
که  است  تمرینی  این  کنید.  ارزیابی  بی طرفانه  ذهنیتی 
باعث تفکر بیشتر در مورد خودتان و موفقیت در کار و 

زندگی می شود.
 ۱. آیا در جایگاه شغلی درستی هستم؟ 

اگر برای کارتان اشتیاق نداشته باشید، برای غلبه بر موانع 
و مشکالت عادی که زندگی  در مسیر موفقیت تان قرار 
اگر  داشت. حتی  نخواهید  را  انگیزه ی الزم  نیز  می دهد 
کارتان را با شور و شوق زیادی شروع کرده باشید، ممکن 
است اشتیاق شما به  تدریج کمرنگ و در نهایت محو شود. 
به همین دلیل بسیار مهم است که خود و انگیزه تان را 
به  طور مرتب بررسی کنید. اگر حس می کنید اشتیاق تان 
نسبت به کار کم شده است و بی انگیزه هستید، ممکن 
است به  منظور افزایش انرژی و انگیزه تان برای کسب و کار 
موقعیت  پیداکردن یک  باشید.  داشته  نیاز  تغییر  به یک 
شغلی که واقعا به آن عالقه دارید، به شما انگیزه ی قوی 

و ذهنیت الزم برای موفقیت را خواهد داد.

۲. آیا از اشتباهاتم درس می گیرم؟ 
بیشتر الگوهای موفقیت تعداد زیادی شکست دارند. این 
حال  این  با  ندارد.  ایرادی  اصال  و  است  طبیعی  کامال 
درس  اشتباهات تان  از  شما  که  است  این  مهم  مسئله  
بگیرید و به  ندرت اشتباهی را دو بار تکرار کنید. هنگامی  
آن  ارزیابی  به  را  زمانی  می کنید،  برخورد  مانعی  به  که 
اشتباه اختصاص دهید و ببینید که چه چیزی باید تغییر 
کند و چگونه می توانید از تکرار آن در آینده جلوگیری 
موفقیت تان  مسیر  در  هر شکستی  از  کنید  کنید. سعی 

درس بگیرید و به دلیل آن اشتباه پی  ببرید.
۳. آیا من دائما حد و مرز هایم

 را گسترش می دهم؟ 
برای آن که موفق شوید، باید دائما حد و مرزهایتان را 
گسترش دهید، نه این که همیشه با یک سرعت و در 

یک مسیر همیشگی حرکت کنید.
موفق  در حرفه ی شما  واقعا  که  افرادی  باشید  مطمئن 
محدوده   و  هستند  پیشروی  حال  در  دائما  هستند، 
گرفتن  نظر  در  می دهند.  گسترش  را  توانایی هایشان 
اهداف جدیدتر و جسورانه تر و تالش برای دستیابی به 
آنها، اشتیاق شما را شعله ور نگه می دارد و باعث می شود 
آنجا که می توانید تالش  تا  موفقیت  به  رسیدن  راه  در 
کنید. از موانع حرفه ای و شغلی عبور کنید و همیشه به 

دنبال دستیابی به غیر ممکن ها باشید.

۴. راهکارهای درازمدت من چیست؟ 
 باید در مورد راهکارهایی که به شما امکان برنامه ریزی 
کارآمدتر و دقیق تری می دهد، بیندیشید. اگر سعی دارید 
سریع تر و بهتر کار کنید، باید به فکر روش هایی باشید که 
به شما در انجام این کار کمک می کنند. بنشینید و نقشه ای 
به جایی که  از جایی که هستید،  را  آماده کنید که شما 
می خواهید بروید، خواهد رساند. در نقشه ای که می کشید، 
احتمال شکست را نیز در نظر بگیرید. این شکست ها در 
به  دستیابی  مسیر  در  بگیرید،  درس  آنها  از  که  صورتی  

موفقیت مانند میان بر عمل خواهند کرد.
 ۵. آیا هنوز باور دارم 

که می توانم این کار را انجام دهم؟ 
مهم ترین جزء موفقیت، ایمان به خودتان و آن چیزی است 
که سعی دارید به آن برسید. حتی واالترین اهداف شما نیز 
بدون باور به خودتان و اطمینان از آن که واقعا می توانید 
به آنها برسید، هیچ ارزشی ندارند. به چشم هایتان در آینه 
نگاه کنید و از خودتان بپرسید که آیا شور و اشتیاق شما 
متناسب با اهداف و آرزو هایتان است! مهارت و چگونگی 
انجام یک کار فقط بخش کوچکی از نبرد شما در مسیر 
موفقیت است. اگر به توانایی انجام کاری باور نداشته باشید، 
نمی توانید دیگران را متقاعد کنید که از عهده  آن برمی آیید. 
قبل از آن که انتظار داشته باشید دیگران شما را باور کنند، 

باید اول به خودتان ایمان داشته باشید.
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شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

برابر ]خدای[ رحمان  آیا در  از تو گسیل داشتیم جویا شو  از رسوالن ما که پیش  و 
خدایانی که مورد پرستش قرار گیرند مقرر داشته  ایم . سوره زخرف/ آیه 45

حدیث روز  

هر کسي که براي خدا از برادرش دیدن کند ، خداي متعال فرماید : مرا دیدن کردي و ثوابت بر من است و به ثوابي جز بهشت برایت 
خرسند نیستم . امام جعفر صادق )ع(

سبک زندگی

۵سوالیکهافرادموفقهرروزازخودمیپرسند

41
264

356
52

34792
31

495
172

81
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3937                         

261859743

849237651

375514892

753486219

684192537

912573468

596721384

437968125

128345976

جدول سودوکو

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک  ،مولتی کالر  

09151630741 رحیمی

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

را تجربه کنید.   09158668002

به تعدادی نیروی خانم جهت کار 
در رستوران نیازمندیم.

09363654746- 32342233

به یک نفر نیروی خانم با مدرک 
کاردانی یا کارشناسی معماری با 
3 سال سابقه کاری جهت کار در 

دفتر فنی شرکت ساختمانی مسلط 
 ICDL به نرم افزارهای اتوکد و

نیازمندیم.
ساعت تماس: 8 الی 13

 32422488 
32434080 

به یک نفر خانم همراه شب جهت همراهی یک 
بانوی سالخورده از ساعت 7 شب الی 7 صبح

 با حقوق مکفی نیازمندیم. 
 09155616216 -09151430370

32225656 -09157915662

به یک نفر منشی خانم به صورت 
نیمه وقت نیازمندیم.

32438013 -09037080113

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت)محوطهوپشتبام(وقیرگونی

3222۵494-091۵1630283صیادشیرازی،مجتمعمیرداماد،واحد98

یک مغازه عطر و لوازم آرایشی 
واقع در بازار با موقعیت خوب ، دکور 

شیک با وسایل و بدون وسایل
 به علت جابجایی واگذار می شود.
نقد و اقساط     09156666454

نقاشی ساختمان
  اجرای  رنگ های  روغنی، پالستیک  ، اکرولیک  ،

  کناف ، مولتی کالر، پلی استر و...
09157411071 - 09384928910- باقری

مغازه لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی و سابقه دیرینه به فروش 
می رسد.    09158254172

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحهخدماتماست

مرکزتخصصیحملونقلاثاثیهمنزل
ولوازماداریباسابقهدرخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

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

نی
می
تض
صد

در
صد

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 -09159634292 

نصب شیر آالت، لوله بازکنی 
با فنر و نورپردازی

در اسـرع وقت 

 تضمینـی

   09151633903- دهشیبی

 سیم کشی و  
لوله کشی  
ساختمـان 

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
ازماخریدنکنید،اماقیمتراازمابپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

فروشگـاه پـارس پـرداز
لپ تاپ های گیمینگ)فروش اقساطی ( )ارسال رایگان (
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955

اولینساندویچنیممتری
بیشاز20نوعساندویچدرخدمتمردم

آدرس:خیابانفردوسی،حدفاصلحافظو
پاسداران،جنبپالک8تلفن:0۵6-310۵2

093۵3694۵11-093۵331۵6۵6 طبخباروغنکنجد

ر:۵:30تا12شب
ساعتکا

ثبت نام کربال- هوایی 
تاریخ اعزام: 96/9/25

دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد
میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    32224113 

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست

  09155614521 - زارع

به دو تا پیک  موتوری و یک نفر جهت پوشیدن 
تن پوش عروسک جهت کار در غذای آماده 
نیازمندیم تلفن تماس09128460511
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بیرجند میزبان مسابقات المپیاد ورزشی والیبال 
کارکنان بانک مهر اقتصادکشور

قلي پور: دومین المپیاد ورزشي کارکنان بانک مهراقتصاد منطقه 2 
در سالن  )سه شنبه(  روز گذشته  میزبانی خراسان جنوبی  به  کشور 
مخابرات شهرستان بیرجند برگزار شد. در این دوره از مسابقات که 
سمنان،   ، شمالی  و  رضوی   ، جنوبی  خراسان  استانهای:  از  تیم   6
گلستان و حوزه مرکزی تهران حضور دارند با انجام 15 بازی صبح 
و عصربه مدت 3 روز در سالن ورزشی مخابرات شهرستان بیرجند با 
هم به رقابت خواهند پرداخت. داوود سوری، ناظر اجرایی برگزاری 
مسابقات والیبال جام والیت منطقه 2 در گفتگو با خبرنگار ما گفت: 
این مسابقات در 4 منطقه کشور با حضور 22 تیم برگزار خواهد شد 
به  اشاره  با  این مسابقات معرفی خواهند شد. وی   برتر  تیمهای  و 
اینکه مسابقات فوتسال منطقه ای این المپیاد به پایان رسیده است،  
و  دارت  پرتاب  ومیدانی،  دو  شنا،  میز،  روی  تنیس  مسابقات  افزود: 
... در هفته های آتی برگزار خواهد شد و  از هر منطقه2 تیم صعود 
داوود سوری  پرداخت.  رقابت خواهند  به  با هم  پایان  در  و  میکنند 
هدف از برگزاری این مسابقات را، ایجاد نشاط وروحیه و صمیمیت 
بین کارکنان با توجه به شعار« ورزش، سالمتی و بهره وری دانست.

خدمتی در اردوی آمادگی رقابتهای قهرمانی آسیا

نجمه خدمتی به همراه 40 تیرانداز ملی پوش دیگر در 2 رشته تفنگ و 
تپانچه بادی در مجموعه ورزشی آزادی تهران خود را برای رقابت های 
قهرمانی سالح های بادی آسیا و کسب سهمیه المپیک نوجوانان آماده 
می کنند.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، ملی 
پوشان کشورمان از 15 تا 20 آذرماه در شهر واکوسایتامای ژاپن به 

مصاف رقبای قدرتمند آسیایی خود می روند.

برنامه تمرینات پرسپولیس تا قبل از دیدار
 با پارس جم اعالم شد

با  بازی  تا  تهران  در  خود  تمرینات  پرسپولیس  فوتبال  تیم  فارس- 
کرد  خواهد  برگزار  عمل  خیریه  ورزشگاه  در  را  جم  جنوبی  پارس 
محمود  اعالم  می شود.بنابر  انجام  بوشهر  در  نیز  تمرین  آخرین  و 
پارس  با  بازی  تا  تهران  در  خود  تمرینات  سرخپوشان  خوردبین، 
جنوبی جم را همه روزه در نوبت صبح در زمین چمن خیریه عمل 
انجام خواهند داد.سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس همچنین، گفت: 
با توجه به اینکه برای بوشهر فقط یک پرواز در روز وجود دارد، صبح 
جمعه ساعت 7 صبح تهران را به قصد بوشهر ترک می کنیم و در 
بوشهر  در  را  جمعه  روز  تمرین  تا  هستیم  هماهنگی ها  انجام  حال 
شنبه چهارم  روز  پرسپولیس  فوتبال  تیم  است؛  بدهیم.گفتنی  انجام 
برابر  بوشهر  جم  تختی  ورزشگاه  در   15 ساعت  از   1396 ماه  آذر 

میزبان خود تیم پارس جنوبی جم به میدان خواهد رفت.

 اثرات شگفت انگیز عسل 
در بهبود زخم های بدخیم

تسنیم- استفاده از عسل در پانسمان زخمها 
می شود  زخم  بد  بوی  رفتن  بین  از  باعث 
زخم  به  پانسمان،  تعویض  هنگام  همچنین 
ایجاد  بیمار  برای  کمتری  درد  و  نمی چسبد 
درجه  سوختگیهای  پانسمان  برای  می کند. 

یک تا درجه سه ، عسل و روغن زیتون کهنه 
را به نسبت مساوی با هم مخلوط کنید و بعد 
را  موردنظر  ناحیه  زخم ،  خوب  شستشوی  از 
پانسمان  کنید.برای  پانسمان  ترکیب  این  با 
را  پودر برگ گیاه گزنه  زخم بستر ، عسل و 
به نسبت مساوی با هم مخلوط کرده و بعد 
این  بستر،  زخم  ناحیه  خوب  شستشوی  از 

ترکیب را به ناحیه موردنظر پانسمان کنید.

ایسنا- سرماخوردگی و آنفلوآنزا بیماری های رایج فصل پاییز و زمستان 
هستند اما چرا افراد در این دو فصل بیشتر مستعد ابتال به این بیماری ها 
هستند؟ بیشتر مواقع سرماخوردگی معمولی با عالئمی همچون گلودرد، 
کیپ شدن بینی و سرفه خود را نشان می دهد. بیش از 200 ویروس 
وجود دارد که موجب این عالئم سرماخوردگی معمولی می شوند اما 
ویروس  از  آنفلوآنزا  هستند.اما  عامل  ترین  اصلی  ویروس »ها  »راینو 
آنفلوآنزا ناشی می شود که به سه نوع آنفلوآنزای A.B.C تقسیم می شود. 

سرماخوردگی های معمولی و آنفلوآنزا عالئم مشترک بسیاری دارند اما 
عفونت ناشی از آنفلوآنزا اغلب با باال رفتن دمای بدن، درد و عرق سرد 
خود را نشان می دهد. ویروس های آنفلوآنزا و سرماخوردگی معمولی از 
طریق بینی وارد بدن می شوند. هر چند جداره های بینی دارای مکانیزم 
دفاعی پیچیده ای است که با این عامالن میکروبی مقابله می کند اما 
سرمای هوا موجب خنکی مجرای بینی شده و روند پاک سازِی مخاط را 
کند می کند. اما سردی هوا با کاهش فعالیت این سیستم هم مرتبط است. 

در فصل زمستان سطح اشعه فرابنفش نسبت به تابستان کمتر است که 
 D تولید شده در بدن دارد. ویتامین D تاثیر مستقیمی بر میزان ویتامین
در تولید مولکول های ضد میکروبی نقش دارد. در نتیجه برخی بر این 
باورند مصرف مکمل های ویتامین D در ماه های سرد سال می تواند از 
ابتال به آنفلوآنزا پیشگیری کند. هر چند نتایج یک بررسی که به تازگی 
منتشر شده حاکی از آن است که سطح باالی مکمل ویتامین D هیچ 

تاثیری در این خصوص دارد.

چرا آنفلوآنزا در فصل زمستان شایع تر است؟

یک شاخه رزماری یک دنیا خاصیت

نام  به  ترکیباتی  حاوی  رزماری  خبر-  آخرین 
کنترل  را  کبد  چربی های  که  است  »کولین« 
می کند و برای دستگاه گوارش بسیار مفید است.

برای  و  می کند  کمک  صفرا  دفع  به  رزماری 
گوارش،  دستگاه  عضالت  گرفتگی  با  مقابله 
نفخ و یبوست موثر عمل می کند.این گیاه معطر 

و  است  )ادرارآوری(  دیورتیکی  خواص  حاوی 
برای همین هم روی کلیه ها اثر می گذارد و از 
ابتال به روماتیسم پیشگیری می کند متخصصان 
مصرف رزماری را برای تسکین اعصاب، رفع 
بی خوابی و استرس نیز توصیه می کنند. باید بدانید 
که یونانی های باستان از رزماری برای تقویت 
برای  رزماری  می کرده اند.  استفاده  حافظه شان 
عفونت های برونشیتی و درمان سرفه موثر است.

دلسوزترین گیاه دارویی
 برای دستگاه گوارش

آفتاب- »هل« به عنوان طعم دهنده  مطبوع مواد 
خوراکی شناخته شده اما دانه هل عالوه بر بو و 
طعم خوش، خاصیت دارویی نیز دارد و از همه 
مهمتر برای تسکین مشکالت و ناراحتی های 
هل  دانه  همچنین  می شود.  استفاده  گوارشی 

کلسیم،  همچون  مهمی  معدنی  مواد  حاوی 
گوگرد و فسفر است.دانه هل موثرترین شیوه 
درمانی برای رفع بوی بد دهان است. همچنین 
ادراری  مجاری  مشکالت  درمان  در  هل  دانه 
و دفع سنگ کلیه موثر است.بررسی ها حاکی 
استرس  کاهش  در  هل  دانه  که  است  آن  از 
از جمله  انواع سرطان ها  افسردگی و درمان  و 

سرطان سینه، پروستات و تخمدان قابلیت دارد

با خون بند ناف چه کارهایی می شود 
انجام داد؟

از  بیش  می توان  ناف  بند  با خون    - آفتاب 
حال  در  اما  کرد،  درمان  را  بیماری  نوع   60
که  بیماری هایی  فقط  کشورمان  در  حاضر 
منشاء خونی دارند از جمله تاالسمی، سرطان 
از سلول های  استفاده  با  خون و کم خونی ها 

هستند.با  درمان  قابل  ناف  بند  خون  بنیادی 
توزیع بروشور در مطب های متخصصین زنان 
و زایمان و نصب بنر اطالع رسانی در مراکز 
سونوگرافی می توان سطح آگاهی خانواده ها و 
جامعه را در این خصوص باال برد.ذخیره سازی 
خون بند ناف یک فرصت طالیی برای پدر و 
مادر هاست تا با ذخیره سازی این خون زندگی 

خود و فرزندشان را در آینده فراهم کنند.

فصل هایی از سال که سالمت فرزندتان 
را بیمه می کنند

جدیدترین  در  کارشناسان  خبرنگاران-  باشگاه 
پژوهش های خود دریافتند نوزادانی که در فصل 
زمستان به دنیا می آیند در بزرگ سالی بیشتر در 

معرض خطر ابتال به سکته مغزی قرار دارند.
نوزادانی هم که در پاییز به دنیا می آیند کمتر در 

معرض ابتال به بیماری دیابت 2 قراردارند.آمار ها 
همچنین نشان می دهند نوزادانی که در سه ماهه 
تابستان به دنیا می آیند، بیشتر در معرض خطر 
ضربان قلب نامنظم قرار دارند.کارشناسان اعتقاد 
دارند با توجه به کاهش بارندگی در فصل های 
گرم سال و باال بودن میزان آلودگی هوا، نوزادانی 
که در فصل های گرم سال به دنیا می آیند بیشتر 

به بیماری های قلبی دچار می شوند.

انفجار در آرایشگاه زنانه سربیشه 

جنوبی،  خراسان  مرکز  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
حادثه  اعالم  گفت:با  سربیشه  شهرداری  نشانی  آتش  مسئول 
اعزام شدند  به محل حادثه  نشانی  آتش  ایستگاه  ماموران  دیروز 

و پس از مدتی حریق را مهار کردند.
از  گاز  نشت  براثر  که  حادثه  این  در  اینکه  بیان  با  دوست  محمد 
بخاری ژاپنی رخ داد دو نفر مصدوم شدند افزود: یک نفر با سوختگی 
80 درصد توسط اورژانس به بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند اعزام 
شد و دیگر مصدوم حادثه دیده وضع عمومی وی مطلوب گزارش 
شده است.دراین حادثه آرایشگاه زنانه به طور کامل در آتش سوخت 

ولی هنوز میزان خسارت آن برآورد نشده است.

دستگیر مرد هزار چهره توسط وزارت اطالعات 

 رکنا- سربازان گمنام امام زمان )عج( فردی را که با جعل عناوین مختلف 
از جمله بازرس ویژه بیت رهبری و پرسنل وزارت اطالعات به اخاذی و 
دریافت رشوه از طعمه هایش در تهران و کرج اقدام می کرد، دستگیر 
کردند.در بازرسی از خانه متهم، کارت ها و احکام جعلی دیگری از قبیل 
مشاور محاکم عمومی و انقالب دادستانی تهران، معاون بازرگانی و مکاتبات 
جعلی با سازمان بازرسی کل کشور، وزیر اطالعات و دیگر سازمان ها و 
نهادها بدست آمده است.در بین مدارک این جاعل دیپلمه، مهر جعلی پزشک 
متخصص قلب و عروق با کد نظام پزشکی نیز وجود دارد. وزارت اطالعات 
از هموطنان می خواهد در صورت مشاهده سوء استفاده از عناوینی همچون 

بیت رهبری یا وزارت اطالعات، آن را به ستاد خبری 113 اطالع دهند

پستچی شیطان صفت بزودی در تهران
 اعدام می شود

قاضی مقیسه گفت: فردی که با مراجعه به در منازل با معرفی خود 
به عنوان مأمور پست و مخابرات به زنان تجاوز می کرد، به اعدام 
محکوم شد. وی افزود: این فرد پس از اطمینان از اینکه مرد خانه 
در داخل خانه حضور نداشته به خانه های مردم مراجعه می کرده 
و زنگ خانه را به عنوان مأمور پست می زده است.به محض باز 
شدن در آپارتمان با تیغ موکت بری و چاقو به طرف زن حمله ور 
می شد و خانم خانه را مورد تجاوز جنسی قرار می داده است.وی 
اظهار کرد: این مفسد بیش از 40 مورد تجاوز جنسی انجام داده بود 
حکم اعدام این فرد به عنوان مفسد فی األرض صادر شده، است 

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده های اجرایی به شماره 960800 و 960773 محکوم علیه آقای محمود  محمودی فرزند عبدالحسین 

محکوم است به پرداخت مبلغ 181/414/166 ریال در حق محکوم له آقای حسین عرفانی و پرداخت مبلغ 8/872/166 ریال بابت حق 
االجرا در حق صندوق و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 0 فرعی از 2082 اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت 1000 متر مربع به 
میزان بیست و دو صدم سهم مشاع از هشت سهم واقع در ارضی شمال شرق بلوار شهید ناصری که حسب نظریه کارشناسی قیمت هر متر 
مربع از اراضی پالک فوق به مبلغ 195/000 ریال و بر این اساس قیمت 1000 متر مربع توقیفی به مبلغ 195/000/000 ریال می باشد 
که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/09/14 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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 961368 اجرایی آقای فاضل هادیانی و محمد مهدی هادیانی محکوم به پرداخت مبلغ 

122/232/262 ریال در حق آقای مهدی استانستی و مبلغ 6/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی 
محکوم علیه لوازم منزل شامل )فرش، تلویزیون، میز تلویزیون، بخاری گازی، یخچال فریزر، اجاق گاز فردار، تخت خواب، مبل، میز عسلی( 
توقیف و به مبلغ 131/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز چهارشنبه  تاریخ 1396/09/13 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- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 960329 محکوم علیه شرکت ساختمانی پادیرپل - محمد محسن ونکی محکوم است 

به پرداخت مبلغ 11/872/912 ریال بابت باقیمانده محکوم به در حق محکوم له مریم سلطانی فر و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال حق االجرا 
در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف اموال شامل یک عدد ستون  وشش عدد آهن زنبوری 6 متری که حسب گزارش کالنتری به وزن 
تقریبی 1600 کیلوگرم که از قرار نظریه کارشناس آهن آالت فوق مستعمل می باشد و از قرار هر کیلو 10/000 ریال  کارشناسی شده است که 
از طریق مزایده در روز  دوشنبه تاریخ 1396/09/13 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 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندبازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 
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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   شماره شناسه: 99388

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 

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/01         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/01تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود. 
    حسین براتي -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان                              

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(  09159639065 - علی آبادی 
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رئیس اتحادیه نانوایان بیرجند: 

افزایش قیمت نان هنوز
در استان اجرایی

نشده است
طبق  کرد:  اعالم  بازار  تنظیم  ستاد  دبیر   - کاری 
آذر  یکم  امروز  از   نان  قیمت  ستاد  این  تصویب 
در  اقدس  ارض  بهرامی  محسن  می یابد.  افزایش 
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  نشست  حاشیه 
از  افزایش قیمت نان قرار بود  اینکه  تهران درباره 
امروز اول آذر اجرا شود اما مورد انتقاد مجلس قرار 
گرفته است، خاطرنشان کرد: قیمت نان طبق برنامه 
از  امروز اول آذر نهایتا تا ۱۵ درصد افزایش می یابد. 
وی اعالم کرد: بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار 
قیمت انواع نان بطور قطع افزایش پیدا می کند اما در 
ادامه تصمیم گیری هایی که در راستای طرح یکسان 
سازی گندم، آرد و نان نیز اجرایی خواهد شد، نانوایان 
نگران گرانی آرد نباشند.رئیس اتحادیه نانوایان سنتی  
بیرجند درباره این موضوع در گفتگو با خبرنگار آوا  با 
بیان اینکه  قیمت نان در بیرجند از سال 9۱  افزایش 
پیدا نکرده است افزود:  مصوبه کارگروه تنظیم بازار 
در زمینه افزایش ۱۵ درصدی قیمت اجرایی خواهد 
شد که البته هنوز در استان اجرایی نشده است. اکبر 
مرادی  ادامه داد: درآمد نانوایی های استان، برای 
شاطر با توجه به اینکه قیمت نان از طی سه سال 
گذشته افزایش نداشته مقرون به صرفه نمی باشد و 
این در حالی است که قیمت اجاره بهای مغازه، آب 
و برق و گاز ساالنه افزایش یافته است.مرادی درباره 
زمان اعمال افزایش ۱۵ درصدی نرخ نان بیان کرد: 
با موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش ۱۵ درصدی 
قیمت نان، قیمت های جدید در استان های کشور 
بر اساس تصمیم گیری استانداری ها و فرمانداری ها 
مشخص شده و براساس تصمیم گیری استانداری 
اجرایی خواهد شد. مرادی با اشاره به قیمت کنونی 
نان بیان کرد: نرخ نان بر اساس وزن چانه و خمیر 
بوده و در هر نانوایی نیز نصب و مصوب شده است. 

حمایت بنیاد برکت
از ایجاد صنایع فرآوری 

کشاورزی دراستان
 ایرنا - معاون اقتصادی بنیاد برکت کشور از حمایت 
این نهاد از ایجاد کارخانه های فرآوری و بسته بندی 
محصوالت استراتژیک استان خراسان جنوبی مانند 
عناب، زرشک و زعفران خبر داد.فرهاد رمضان در 
نشست بررسی زمینه های سرمایه گذاری بنیاد برکت 
در شهرستان خوسف افزود: با توجه تغییر اقلیم در 
کشور تبدیل صنایع این بخش از سنتی به صنعتی 
می تواند به ایجاد اشتغال و توانمندسازی جامعه کمک 
شایانی کند.وی بیان کرد: با توجه به انعقاد تفاهم نامه 
بین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور 
با بانک پارسیان تسهیالت قرض الحسنه تا سقف 20 
میلیارد ریال پس از تصویب در کارگروه مربوطه در 
راستای اشتغالزایی در مناطق روستایی پرداخت می 
شود.وی به زمینه های مناسب توسعه گلخانه ها در 
استان خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: بنیاد برکت 
در زمینه توسعه گلخانه های در استان نیز مشارکت 
خواهد کرد. فرماندار خوسف نیز در این جلسه گفت: 
خوسف به دلیل نزدیکی به مرکز استان پتانسیل های 
بسیار خوبی برای سرمایه گذاری دارد. شفیعی افزود: 
در این شهرستان 74 واحد مرغداری فعال وجود دارد 
و از طرفی لزوم تکمیل زنجیره تولید ضرورت ایجاد 

کشتارگام طیور بیش از بیش حس می شود.

در کمیته گردشگری شورای مشورتی استان  در تهران مطرح شد:

مدیر کل بهزیستی استان در اولین نمایشگاه دائمی پیشگیری از مواد مخدر:

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

آغاز اعزام کاروانهای راهیان نور خراسان جنوبی
گروه خبر-  اعزام کاروانهای راهیان نور دانش آموزی خراسان جنوبی به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس آغاز شد. مسئول سازمان گردشگری و اردویی سپاه انصارالرضای استان گفت: 
200دانش آموز دختر بیرجندی امروز  سفر ۵ روزه خود به مناطق عملیاتی جنوب کشور را آغاز کردند.جاللی افزود: این دانش آموزان از مناطق عملیاتی اروند، شلمچه، خرمشهر، طالئیه و هویزه 
دیدن می کنند. وی گفت: 2 هزار و 300 دانش آموز دختر مقطع متوسطه دوم و 2 هزار و 200 دانش آموز پسر تا پایان سال به همراه عوامل اجرایی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

برزجی- کمیته گردشگری شورای مشورتی 
های  استانی  هم  از  جمعی  حضور  با  استان 
کمیته  این  در   . شد  تشکیل  تهران  مقیم 
نو  انرژی  ایجاد  برای  ها  نروژی  پیشنهاد 
و  شده  واقع  بحث  مورد  جنوبی  خراسان  در 
معاون  و  استاندار  به  پیشنهاد  این  شد  مقرر 
  . شود  منعکس  اقتصادی   امور  هماهنگی 
مقیم  بیرجندی های  انجمن  صالحپور عضو 
تهران و  از فعاالن حوزه وزارت خارجه در این 
نشست  با بیان اینکه بی انضباطی حمل و نقل 
مشکل اول خراسان جنوبی است گفت: باید 
پرواز بین خطوط هوایی استان های همجوار 
برقرار شود. وی  استان  وکشورهای همسایه 
با تاکید بر اینکه گردشگر همیشه سفری را 
انتخاب می کند که هزینه کمتری دارد افزود: 
نیز  خارجی  گردشگران  تردد  و  اقامت  برای 
مشکالتی وجود دارد که باید نهادهای امنیتی 
بیشتر همکاری کنند. وی خاطر نشان کرد: 
برخی استان ها روی گردشگر تمرکز کرده اند 
خراسان  در  ولی  می کنند  هزینه  آن  برای  و 

جنوبی به این کار کمتر توجه شده است.

  زیان دهی تورها، نتیجه دخالت دولت 
این عضو شورای مشورتی  با تاکید بر اینکه 
زیرساخت ها به میزان تعداد توریست ها فراهم 
معرفی  برای  تورهایی  کرد:  تصریح  نیست 
مناطق و جاذبه های گردشگری استان برای 
باید  فعاالن حوزه گردشگری  و  متخصصین 
برگزار شود.صالحپور از انجام مطالعه تخصصی 
روی بحث گردشگری خبر داد و گفت: بیشتر 
نقاط گردشگر پذیر دنیا فقط در چهار ماه از 
سال بیشترین درآمد ساالنه را دارند. . وی با 

اشاره به تجربه دخالت دولت در تعرفه تورهای 
زیارتی گفت: این امر موجب زیان دهی تورها 
شده لذا باید روی توریست تخصصی کار شود.

مقامات استانی و دولتی 
حامی گردشگری باشند

مذاکراتی  انجام  از  وزارت خارجه  فعال حوزه 
برای خط هوایی بیرجند خبر داد و گفت: برای 
جذب توریست باید بی انضباطی حمل و نقل 
ادامه  در خراسان جنوبی رفع شود. صالحپور 
داد: سرمایه گذارانی داریم که می خواهند در 
تامین  با  زیست  محیط  و  انسانی  حوزه های 
اشاره  با  کنند.وی   سرمایه گذاری  بازگشت، 
گردشگری  مسووالن  همایش  برگزاری  به 
اول  سال های  در  گفت:  کرمان  در  کشوری 
باید برای معرفی و  مقامات استانی و دولتی 

رونق گردشگری حمایت کنند.

رعایت نشدن استاندارد
بومگردی  های  اقامتگاه  ایجاد  در 

خراسان جنوبی
 ICT ستاد  مشاور  و   IT کارشناس  مالیی 
معاونت علمی و مرکز امنیت شبکه دانشگاه 
شریف نیز با اشاره به عدم رعایت استاندارد در 
ایجاد اقامتگاه های بومگردی خراسان جنوبی 
گفت: در حال حاضر شاهد افزایش بی رویه 
تعداد اقامتگاه ها در استان هستیم در حالی که 
بقیه زیرساخت ها فراهم نیست و عمال اکثر 
بیرجندی  این  است.  مانده  اقامتگاه ها خالی 
مقیم تهران ، از وجود رقابت های ناسالم و 
نبود یک سیستم جامع برای معرفی و شفاف 
سازی در حوزه گردشگری خبر داد و گفت: 

برای معرفی استان نیز سرمایه گذاری ناکافی 
بوده و مشکالت فرهنگی و نا آشنایی مردم 

با موضوع گردشگری و بومگردی نیز بر این 
موضوع مضاعف شده است. 

انجام فعالیت های فرهنگی
 برای معرفی استان

حوزه  کارشناسان  و  فعاالن  از  »گلدانی« 
بیان  با  نیز  دستی   صنایع  و  گردشگری 
اینکه یارانه برخی از سازمان ها برای کمک 
به گردشگری می تواند به رونق اقتصادی و 
معرفی مناطق گردشگری موفق باشد گفت: 
ها  نمایشگاه  برگزاری  از ظرفیت  است  الزم 
بیشتر استفاده شود و برای تورهای خاص نیز 
برنامه ریزی شود. وی بر انجام فعالیت های 

فرهنگی برای معرفی استان تاکید کرد .

دریافت مجوزهای 
هندلینگ فرودگاه بیرجند

موسس شرکت احیای میراث کویر نیز با بیان 
اینکه تالش می کنیم تا در زمینه گردشگری 

به عنوان یکی از محورهای توسعه استان ورود 
پیدا کنیم گفت: مطالعات اولیه انجام شده و 

این  برای  هولدینگ  یک  اندازی  راه  به  نیاز 
با اشاره به فعال بودن  منظور است.  اژدری 
شرکت احیای میراث کویر خاطر نشان کرد: 
خدمات هوایی باید در این زمینه بیشتر فعال 
موافقت  دریافت  برای  اقداماتی  از  وی  شود. 
اصولی و مجوزهای هندلینگ فرودگاه بیرجند 
خبرداد و گفت: پیش بینی شده که خانه شریف 
برای یک رستوران سنتی و از خانه های اطراف 

به عنوان اقامتگاه  استفاده شود. 

دانشگاه تهران، مجری تهیه 
طرح جامع گردشگری خراسان جنوبی
تهران  مقیم  بیرجندیهای  انجمن  عضو  این 
 همچنین به اقدامات انجام شده روی بافت های
تاریخی بیرجند و خوسف اشاره کرد و افزود: 
محورهای گردشگری-فرهنگی تعریف شده 
 است و چند کارگاه برای دانشجویان معماری 
برگزار شده است.اژدری از بررسی محور فورگ 

تا خور)خوسف( خبر داد و افزود: طرح جامع 
گردشگری استان  نیز به کمک دانشگاه تهران 
در دست تهیه است.وی با بیان اینکه ساالنه 
۱0 میلیون  گردشگر عبوری در استان تردد 
می کنند خاطر نشان کرد:  پیش بینی اینست 
آنها یک شب  از  درصد  حداقل ۵  بتوان  که 

اقامت در استا ن داشته باشند. 

منطقه ویژه اقتصادی انرژی های
نو ایجاد شود

موسس شرکت احیای کویراز انجام مذاکراتی 
برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی گردشگری 
برگزاری  امکان  گفت:  و  داد  خبر  استان  در 
همچنین  دارد  وجود  فصلی  جشنواره های 
همایش های  استان  ظرفیت  روی  میتوان 
به اشاره  با  باشیم.اژدری  داشته   تخصصی 
حوزه  در  اقتصادی  توجیه  دارای  های  طرح 
موضوع  در  کرد:  نشان  خاطر  گردشگری 
انرژی خورشیدی، پیشنهاد این است که منطقه 
شود.وی  ایجاد  نو  انرژی های  اقتصادی  ویژه 
همچنین پیشنهاد داد کمیسیون کشاورزی در 
اتاق بازرگانی استان تشکیل شود. شهپر  دبیر 
شورای مشورتی نیز با تاکید بر اینکه برای نوشتن 
استان حمایت های توسعه گردشگری   طرح 
مادی و معنوی وجود دارد افزود: باید توسعه 
گردشگری استان با یک نگاه کلی دیده شود. 
در پایان جلسه کمیته گردشگری پیشنهادشد از 
 کلیه نظرات برای توسعه استان استفاده شود . 
نروژی  گروه  پیشنهاد  گردید  مقرر  همچنین 
معاون  و  استاندار  به  نو  های  انرژی  برای 

اقتصادی ارایه شود.
)Ava.news11@gmail.com(

نروژی ها به دنبال انرژی های نو
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فرماندار خوسف:

جشنوا ره های
 گل نرگس باید 
ملی برگزار شود

باید  اینکه  بر  تأکید  با  خوسف  تسنیم-فرماندار 
برنامه ریزی درستی انجام شود تا از ظرفیت اقتصادی 
در  تاکنون  گفت:  شود  بهینه  استفاده  نرگس  گل 
زمینه معرفی گل نرگس کم کاری شده و باید برای 

برگزار شود. محمد  ملی  آن جشنواره های  معرفی 
شفیعی در مراسم زنگ گل نرگس که در دبیرستان 
دخترانه ارشاد خوسف برگزار شد اظهار کرد: خراسان 
جنوبی با خشکسالی های ۱8 ساله مواجه است اما 
مختلفی  ظرفیت های  هم  هنوز  امر  این  وجود  با 
داریم که اگر درست استفاده شود تاثیر خشکسالی 
تا حدودی کمتر می شود. وی با بیان اینکه خوسف 
دارای ظرفیت و پتانسیل هایی در بخش کشاورزی 
به ویژه در محصوالت عناب، زعفران،  گل نرگس 
و محصوالت باغی دارد افزود: شهرستان خوسف 
رتبه اول کانی های فلزی را در استان دارد.فرماندار 
خوسف گفت: معدن طالی شادان در هفته گذشته 
افتتاح شده و چند معدن طالی دیگر هم داریم که 
منتظر پروانه اکتشاف آن هستیم. وی با بیان اینکه 
چندین کارخانه در برنامه ریزی ما قرار دارد و مجوز 
تالش  در  داشت:  اظهار  گرفتیم  کارخانه   9 برای 

هستیم چرخه تولید را تکمیل کنیم. 

نمایشگاه های اتومبیل 
از “توحید” نمی روند
اتومبیل  های  نمایشگاه  اتحادیه  رئیس  برزجی- 
بیرجند با بیان اینکه از سال 92 هیچگونه مجوز 
جدید برای ایجاد نمایشگاه اتومبیل در خیابان توحید 
نداشتیم گفت: نمایشگاه هایی که قبل از این تاریخ 
مجوز گرفته اند در همین مکان مستقر می مانند. 
راعی فر در گفتگوی اختصاصی با آوا در پاسخ به 
گالیه هایی در خصوص سد معبر برخی از نمایشگاه 
های اتومبیل در خیابان توحید گفت: شاید عده ای 
غرض ورزانه این گالیه ها را به شما منتقل می کنند 
اما در سال 92 صورت جلسه ای را در اتاق اصناف 
امضا کرده ایم که پروانه جدید در این خیابان صادر 
نکنیم و تمامی نمایشگاه های موجود نیز  پیش از 
این تاریخ مجوز فعالیت داشته اند .وی با تاکید بر 
اینکه جابه جایی این صنوف در برنامه نیست افزود: 
هایی  نمایشگاه  به  کتبی  تذکرات  البته 
که بیرون تجمع کنند داده شده و تمامی 
این افراد توجیه شده اند که باید فعالیت 
باشد. نمایشگاه  محدوده  در  فقط   آنها 
بیرجند  اتومبیل  های  نمایشگاه  اتحادیه  رئیس 
در پاسخ به این سوال که آیا امکان جابه جایی و 
تجمع نمایشگاه ها در یک خیابان مشخص مثل 
صیاد شیرازی وجود ندارد گفت: خیر این کار امکان 
پذیر نیست چون واحدهای تجاری  خیابان صیاد 
متعلق به ارتش هست و از طرفی فضای موجود 
نیز محدود است و نمی توان همه نمایشگاه ها را 
در این خیابان مستقر نمود. راعی فر از فعالیت ۱۱۵  

نمایشگاه اتومبیل در شهر بیرجند خبر داد.

 برگزاری مرحله نهایی اولین جشنواره 
استندآپ کمدی  خراسان جنوبی

با  گفتگو  در  عرفان  هنری  مدیرموسسه  کاری- 
خبرنگار آوا بیان کرد: مرحله نهایی اولین جشنواره 
عالمه  سالن  در  آبان  دوم  فردا  کمدی  استندآپ 
فرزان فرهنگ و ارشاد برگزار می شود.امیر اکبرپور 
با بیان اینکه ابتدا حدود ۱00 نفر در جشنواره ثبت 
نام کردند افزود: در مرحله دوم ۱8 نفر از بین آنها 
منتخب شدند و ۱2 نفر از آنها  به مرحله نهایی 
رسیدند.وی یادآور شد: مرحله نهایی جشنواره توسط 
دو داور استانی  و یک داور کشور بنام آقای علی 
 مسعودی مشهور به علی مشهدی داوری می شود.
که  جشنواره  دراین  کرد:  نشان  خاطر  اکبرپور 
حدود 2 ماه طول کشید بعد از برگزاری هر مرحله 
شد  می  برگزار  آموزشی  کارگاه  برگزیدگان  برای 
بین  از  استعدادیابی  جشنواره  اصلی  هدف  افزود: 
هنردوستان استان است.دبیر اجراییه جشنواره هم  
بیان کرد: استندآپ یک هنر نوپایی است که البته در 
گذشته بصورت هنرهای نمایشی وجود داشته است.
صدری با بیان اینکه هدف از این جشنواره عالوه 
بر استغداد یابی تبادل اطالعات بین هنرجویان بوده 
است افزود: امیدواریم با  اجراهای بیشتر و تخصصی 
تر خروجی  خوبی داشته باشیم.وی با بیان اینکه 40 
جلسه کارگاه آموزشی توسط موسسه  عرفان برای 
کاراموزان برگزار شد ادامه داد: از بین  ۱2 هنرمند 

انتخاب شده ۱0 نفر آقا و 2 نفر خانم هستند.  

عکس:صادقی

بیکاری عامل اعتیاد نیست

شوراهای جهادی در تمام شهرستان های خراسان جنوبی تشکیل شده است

رد  با  استان  بهزیستی  کل  مدیر  حسینی- 
است”  اعتیاد  عامل  “بیکاری  که  جمله  این 
معتادان،  از  باالیی  رقم  کرد:  خاطرنشان 

شاغالن و از اقشار مختلف جامعه هستند. 
صبح دیروز اولین نمایشگاه دائمی پیشگیری 
اولیه از اعتیاد در محل نگارخانه رخشانی باغ 
نماینده  یافت.  گشایش  بیرجند  آباد  رحیم 
سازمان های مردم نهاد استان و مسئول این 
این  در  کرد:  بیان  مراسم  این  در  نمایشگاه 
گروه  پنج  در  الزم  های  آموزش  نمایشگاه 
سبک های فرزندپروری، خانواده، شناخت مواد 
مخدر و غیره ارایه می شود. حسینی با اشاره به 
این که 90 تابلو برای مواد مخدر طراحی شده 
که االن 64 تابلو در معرض عموم قرار گرفته 
است  این  ما  تالش  تمام  کرد:  اضافه  است، 
که گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی از این 

نمایشگاه استفاده پرباری داشته باشند.

آموزش 3 هزار نفر در این نمایشگاه
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با 
بیان این که در سال 93 شهرداری و شورای 
نمایشگاه  این  برپایی  برای  را  مکانی  شهر 
اختصاص داده بود عنوان کرد: به دلیل مناسب 
کل  مدیر  هماهنگی  با  قبلی،  فضای  نبودن 
میراث فرهنگی نمایشگاه را به این مکان که 
جزو مکان های تاریخی مهم استان نیز می 
باشد، انتقال دادیم. زندی با اشاره به این که 
نزدیک به 40 میلیون تومان اعتبار برای این 
نمایشگاه از ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر 
دریافت کردیم، ادامه داد: همچنین با موافقت 
ستاد مرکزی، قرار شد، یک دستگاه اتوبوس به 
عنوان نمایشگاه سیار تهیه و در اختیار آموزش 
و پرورش قرار گیرد. وی از آموزش نزدیک به 
3 هزار نفر در قالب 27 تیم در این نمایشگاه 
تاکنون خبر داد و افزود: 7 نیرو به طور ثابت، 

آماده آموزش بازدید کنندگان هستند. به گفته 
وی در مقطعی که با مبارزه همه جانبه دستگاه 

های مقابله ای با مواد مخدر صنعتی، قیمت 
سوداگران  کرد،  پیدا  ای  فزاینده  رشد  شیشه 
مرگ برای از دست ندادن بازار، تریاک ارزان 

قیمت به همراه سرب را وارد کردند! 

نزاع خانوادگی و همسر آزاری
مقام اول آسیب های اجتماعی

مدیر کل بهزیستی استان نیز به فعالیت های 
این اداره هم در حوزه مراکز درمانی و هم در 
پیشگیری از این آسیب ها اشاره کرد و یادآور 
شد: در بین تمام آسیب های اجتماعی، اعتیاد 

صف اول را دارد به طوری که باالترین رقم 
کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مربوط 
به معتادان است. عرب نژاد اضافه کرد: نزاع 
 خانوادگی و همسر آزاری مقام اول آسیب های 
اجتماعی درون استانی را دارد که این مورد 
نیز به اعتیاد بازمی گردد. به گفته وی سن 
اعتیاد نیز در استان پایین آمده، به طوری که 
سال 88، 2۵ کودک معتاد درمان شدند ولی 
امسال این تعداد به ۱02 نفر رسیده است و 
این تنها تعداد افرادی است که به بهزیستی 
مراجعه کرده اند. مدیر کل بهزیستی استان با 
انتظار داریم همه مردم نسبت  این که  بیان 
ابراز  شوند،  حساس  و  آگاه  موضوع  این  به 
تعداد طالق در  امیدواری کرد: همانطور که 
استان کاهش ۱4 درصدی داشته است، شاهد 

کاهش معتادان نیز باشیم.  
)Ava.news13@gmail.com(

رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان 
حرکت های  طالیه داران  جهادگران  اینکه 
اثربخشی  منظور  به  گفت:  هستند  جهادی 
در  جهادی  شورای  سازندگی  قرارگاه  بیشتر 
سازندگی  بسیج  مسئولیت  با  شهرستان  هر 
خبرگزاری  گزارش  است.به  گرفته  شکل 
تسنیم از بیرجند، محمد زهرایی صبح دیروز 
در همایش اختتامیه اردوهای جهادی اظهار 

کرد: امسال با تغییر رویکردی که در اهداف 
تفاق  مستضعفین  بسیج  سازمان  راهبردی 
حرکت های  بیشتر  اثربخشی  شاهد  افتاده 
از  یکی  اینکه  بیان  با  هستیم.وی  جهادی 
برنامه هایی که امسال در اختیار سازمان بسیج 
قرار گرفته قرارگاه سازندگی و خدمت رسانی 
و  بیشتر  اثربخشی  منظور  به  افزود:  است 
الگوسازی، نقاطی در هر شهرستان مشخص 

با  شهرستان  هر  در  جهادی  شورای  و  شده 
مسئولیت بسیج سازندگی تشکیل شده است.
بیان  رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی 
جهادگران  از  ما  درخواست  نخستین  کرد: 
در  را  خود  غم  و  هم  تمام  که  است  این 
شهرستان ها به نیازسنجی منطقه در فرهنگ، 
زیرساخت، سالمت و اقتصاد معطوف کنند و 
از پراکندگی کاری جلوگیری کنند.زهرایی با 

بیان اینکه هر شهرستان دارای یک منطقه 
منطقه  به  باید  کرد:   تصریح  است  الگویی 
کنند. احصا  را  نیازها  و  کرده  مراجعه  هدف 
زهرایی افزود: باید بدانیم که اگر برای اقتصاد 
مقاومتی  ما  اقتصاد  نکنیم  ایثارگری  کشور 
نخواهد شد بنابراین باید حرکت های جهادی 
به سمت جنگ اقتصادی باشد تا مقاومت را 

اقتصادی کنیم.

فراخوان دومین جشنواره ملی مجسمه های نمکی تاالب کجی نمکزار خراسان جنوبی
خراسان  ارشاد  فرهنگ  کل  -مدیر  ور  پیشه 
ملی  جشنواره  “دومین  کرد  عنوان  جنوبی 
نمکزار  کجی  تاالب  نمکی  های  مجسمه 
هنری  امور  معاونت  همکاری  با    “ نهبندان 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را در فروردین 
آوا  با  گفتگو  در  محبی  شود.  می  برگزار   97
توسعه مجسمه  با هدف  این جشنواره  افزود: 
 سازی و هنر محیطی معاصر ایران برپا می شود 
و از دیگر اهداف آن فراهم آوردن شرایط بروز 
و شکوفایی آفریش های هنری و تامین نگاه 
تجربیات  ،تبادل  جامعه  در  شناسانه  زیبایی 
اطالعات و مهارت ها در  زمینه هنر محیطی 
در میان هنرمندان و حضور و بازدید شهروندان 

در حین اجرا آثار  است .به گفته وی آخرین 
مهلت ارسال تصاویر آثار ۱0 بهمن 96 از طریق 
درگاه اینترنتی است و داوری مرحله اول ،دهه 
دوم بهمن 96 انجام می شود که اعالم اسامی 
راه یافتگان به مرحله اجرایی جشنواره هفته اول 
اسفند 96 خواهد بود.  این مقام مسئول  با بیان 
اینکه موضوع جشنواره آزاد می باشد اظهار کرد: 
بخش ویژه با موضوع اقتصاد مقاومتی و دفاع 
مقدس به اثر منتخب جایزه تعلق خواهد گرفت 
.مدیر کل فرهنگ ارشاد خاطر نشان کرد: این 
جشنواره در 2 مرحله ) انتخاب اولیه بر اساس 
تصاویر ارسالی و  انتخاب نهایی براساس اجرای 
زنده در تاالب انجام می شود .وی مرحله اول 

به عنوان پذیرش قطعی تلقی نمی شود و از 

شرکت کنندگان طبق تاریخ اعالم شده برای 
حضور در جشنواره دعوت خواهد شد . متقاضیان 
شرکت در جشنواره برای داوری مرحله اول آثار 

باید نام خود در جشنواره و ارسالی تصاویر آثار 

khj.farhang.gov.ir/fa/ طریق از  را 
tahabnamki  قطعی نموده و یا به سایت 
khj. Farhang.gov.ir  مراجعه نماییند 

.به گفته وی هر هنرمند می توانددر مرحله نهایی 
یک نفر را بعنوان دستیار معرفی و همراه داشته 
باشند و هر هنرمند می توان حداکثر با ارائه ۵ اثر 
در مرحله اول شرکت کند .وی جوایز این دوره 
از مسابقات را برای گروه اول : تندیس جشنواره 
،لوح تقدیر و مبلغ ۵0 میلیون ریال ،گروه دوم : 
لوح تقدیر و مبلغ 40 میلیون ریال و گروه سوم 
: لوح تقدیر و مبلغ 30 میلیون ریال  عنوان کرد 
و افزود: در بخش ویژه از دو اثر تقدیر و به هر 
اثر مبلغ 20 میلیون ریال اهدا می شود عالقه 
مندان می توانند با دبیرخانه جشنواره به شماره  
32323273 و 093902۱48۵0 تماس بگیرند .

)Ava.news19@gmail.com(

آگهی مناقصه سلف سرویس
 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

اسالمی  آزاد  دانشگاه 
دارد:  نظر  در  بیرجند 
به  مربوط  خدمات  انجام 
سلف سرویس دانشگاه  را 

به شرکت های خدماتی معتبر و دارای 
صالحیت و سابقه کاری شایسته در قالب 
اجاره برای مدت یک سال واگذار نماید. 
 از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل 
از تاریخ درج این آگهی ظرف  می آید 
جهت  اداری  ساعات  در  روز  مدت 10 
بازدید و دریافت فرم شرکت در مناقصه 
اداری و مالی دانشگاه  به دفتر معاونت 
شرکت  های  پاکت  و  نمایند  مراجعه 
در مناقصه را در مهلت تعیین شده به 
دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند. میزان 
سپرده جهت تضمین شرکت در مناقصه 
مبلغ بیست میلیون ریال می باشد که 
متقاضیان می بایست به حساب شماره 
0106062323001 به نام دانشگاه نزد 
بانک ملی شعبه دانشگاه واریز نمایند و 
اصل فیش واریزی را در پاکت مربوطه 
ارائه نمایند. دانشگاه در قبول یا رد هر یک 
از پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد. 
هزینه درج آگهی های صورت گرفته به 

عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

حوزه معاونت اداری و مالی 
دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

عکس:کاربر

عکس:شایگان
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 پیامبر خدا صلی  ا... علیه  و  آله فرمودند :

َجالءُ هذهِ الُقلوِب ذِکُر ا... و تاِلَوةُ القرآِن

صیقل دهنده این دلها، یاد خدا و تالوت قرآن است.

)تنبیه الخواطر : ج2 ، ص122(

قالیباف در حال تغییر فاز سیاسی است 

آیا شکست  امیر محبیان در پاسخ به این سوال 
اصولگرایان موضع  علیه  که  باعث شده  قالیباف 
نیت خوانی  می دهم  ترجیح  من  بگیرد،گفت: 
تغییر  حال  در  دلیلی  هر  به  قالیباف  آقای  نکنم. 
تحول  اساسا  است.  خود  سیاسی  رفتار  فاز 
رویکرد  با  فردی  قالیباف  و  باشد  مفید  می تواند 
فعال است حضورش در حوزه نظر هم می تواند 
ندارد  اشکالی  است،  متحول  انسان  باشد.  مفید 
باید منطق  بگیرد. فقط  تغییر موضع صورت  که 
تحول درست داشته باشد. نام قالیباف با مدیریت 
عجین شده و اتفاقا مدیر توانمندی هم بود ولی 
اکنون می خواهد تصویر سیاسی در قامت راهبری 
این  کند.  ایجاد  خود  برای  نواصولگرایی  جریان 
در  باشیم؟  نگران  باید  چرا  ندارد.  اشکالی  هم 
مسیر نقد درست او را کمک هم می کنیم. جریان 

اصولگرایی تحمل و پذیرش خوبی دارد.

مرعشی: جواب خطای تاکتیکی 
روحانی، اشتباه راهبردی نیست

روحانی  حسن  خطاهای  گفت:  مرعشی  حسین 
یک  او  از  اصالح طلبان  قهر  و  است  تاکتیکی 
خطای  پاسخ  و  است  استراتژیک  خطای 
داد.  استراتژیک  خطای  با  نباید  را   تاکتیکی 
او آن قدر سرد و گرم  چشیده سیاست هست که 
حاال تاکیدش بر حمایت همه جانبه اصالح طلبان 
از دولت و دستاوردهای دیگر اصالح طلبان برای 
تداوم و ماندگاری سیاست ورزی هر اصالح طلب 

معترضی را به تامل وادارد.

ترقی : طرح مساله بازگشت
 ناطق نوری بازی اصالح طلبان است

که  سوال  این  به  پاسخ  در  ترقی  حمیدرضا 
همکاري با ناطق نوري را براي اصولگرایان مفید 
مي دانید،گفت: اصال بحثي راجع به این نوع مسائل 
نشده است. آقاي ناطق نوري اگر بخواهد در رابطه 
با انتخابات ورود کند باید اعالم رسمي کند، اینکه 
دیگران اظهارنظر کنند، نظر ایشان را نمي رساند. 
آقاي ناطق نوري هیچ تغییر موضعي نسبت به چند 
سال قبل نداشته است که چنین بحث هایي مطرح 
شود. این نوع بحث ها را خبرنگاران و اصالح طلبان 
مطرح مي کنند و به دنبال اهداف دیگري هستند. 
حال  به  تا  رابطه  این  در  اصولگرایان  بین  بحثي 
نشده است. وی در مورد مصاحبه آقای باهنر که 
درخصوص بازگشت آقای ناطق نوری انجام شده 
باهنر هم در پاسخ به سوال  آقاي  نیز گفت:  بود 
این  دفعتا  است.  زده  را  حرف  این  خبرنگار  یک 
موضوع را نگفته است. خبرنگاران مساله اي را در 
افکار عمومي مي اندازند؛ نفیا و اثباتا هر حرفي در 
این مورد بزنیم بازي در پازل کساني است که آن 

را طراحي کرده اند.

عراقچی: روابط خوبی 
در تمام سطوح با اروپا داریم

عباس عراقچی که در سومین سمینار سطح باالی 
اروپا  اتحادیه  و  ایران  المللی  بین  همکاری های 
کرد:  اظهار  مهمانان  به  خطاب  می گفت،  سخن 
برجام.  در  اروپایی ها  مواضع  از  کنم  می  تشکر 
امیدوارم سود ببریم از این توافق مهم، ایران به آن 
وفادار است و پایبند مانده و دبیر آژانس بین المللی 
به خاطر  است،  تایید کرده  را  برجام  اتمی  انرژی 
ایران  اروپا و  اروپایی ها تشکر می کنم.   حمایت 
می توانند روابط خود را افزایش دهند. پس از برجام 
ارتباطات ایران و اتحادیه اروپا بسیار توسعه یافته 

است و با اروپا روابط خوبی در تمام سطوح داریم.

شیخ االسالم: آمریکایی ها گفته بودند 
پایان داعش ۳۰ سال طول می کشد!

حسین شیخ االسالم با اشاره به پیام سرلشکر سلیمانی 
به مقام معظم رهبری و اعالم پایان داعش، گفت: 
آمریکایی ها گفته بودند پایان داعش 30 سال طول 
می کشد این یعنی، برنامه ریزی آنها حیات 30 ساله 
برای داعش بوده است اما جبهه مقاومت با رهبری 
سال   24 را  داعش  کار  قدس  نیروی  فرمانده 
از برنامه ریزی آمریکایی ها به پایان رساند و  زودتر 
محاسبات و برنامه ریزی آمریکایی ها را از بین برد. 
تمام  داعش  نجات  برای  آمریکایی ها  افزود:  وی 
تالش خود را کردند و در عرصه میدانی نیز حتی 
برای حفظ آخرین سنگر داعش که منطقه بوکمال 
بود، پشتیبانی هوایی را در دستور کار  قرار داده و به 
هلی کوپترهای خود مأموریت دادند که تمام توان خود 
را برای نقل وانتقال مهمات و پشتیبانی هوایی به کار 
بگیرند که این را نیز با تمام توان انجام دادند اما مانع 
موفقیت و تحقق وعده سرلشکر سلیمانی نشدند.

معاون موگرینی: جایی برای مذاکره 
مجدد درباره برجام وجود ندارد

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: 
به  ایران  داده که  بار گزارش  اتمی ۹  انرژی  آژانس 
از طرف موگرینی  بنده  تعهدات خود عمل کرده و 
می گویم که جایی برای مذاکره مجدد برجام وجود ندارد. 
وی با بیان اینکه این مذاکرات یک گفت وگوی سطح 
باال میان اتحادیه اروپا و ایران است، گفت: این مذاکرات 
مسیر اتحادیه اروپا و ایران را تحت پوشش قرار می دهد 
و این نشست برای هر دو طرف بسیار مهم است و ما 
بسیار متعهد هستیم روابط را روز به روز گسترش دهیم.

غفوری فرد: احمدی نژاد، ابتدا جور دیگری بود

حسن غفوری فرد گفت: آن زمان که احمدی نژاد 
مورد حمایت اصولگرایان بود، با احمدی نژاد دور 
در  چیز  همه  بود.  متفاوت  ریاست جمهوری  دوم 
دور دوم تغییر کرد. او در دور دوم راهش تغییر 
کرد و بسیاری از اصولگرایان متوجه این موضوع 
و تغییر مسیر شدند و تصمیم گرفتند راهشان را از احمدی نژاد جدا کنند 

و حمایت شان را برداشتند.

انتقاد به مسکن مهر به پیمانکار است نه دولت قبل 

محمد باقر نوبخت در واکنش  به انتقاد از مسکن مهر 
 سر پل ذهاب اظهار کرد: انتقاد دولت به پیمانکار
انتقاد  این  البته  قبلی.  دولت  نه  گردد  بر می  آن 
سیاسی نبود. وی افزود: انتقادها به کیفیت پایین 
مهر  مسکن  نه  بود  ذهاب  پل  سر  مهر  مسکن 
کل کشور. باید همه مسکن مهر سراسر کشور و حتی سایر مسکن ها 

بازبینی شود.

ذوالنور: خواست ملت ایران، حفظ برجام است

حجت االسالم مجتبی ذوالنور اظهار کرد: آنچه 
بعد از برجام توقع می رفت، رفع تحریم ها بود. 
اما ملت  البته مواضع موگرینی قابل تقدیر است 
می خواهند که برجام حفظ شود. برجام چند جانبه 
است. خروج از برجام یعنی اینکه برجامی به جا 
نمی ماند. ولی ذکر این نکته الزم است که اگر بر حفظ برجام تاکید 

داریم بر تعهد خود نیز پایبند هستیم.

ناصر ایمانی در پاسخ به این سوال که 
آیا تغییری در رفتار روحانی پیش و 
پس از انتخابات مشاهده می شود و 
ما شاهد بروز خط مشی جدیدی از 

هستیم،گفت:  جمهور  رئیس  سوی 
این موضوع را باید از ابعاد مختلفی 
آقای  که  را  رفتاری  کنیم.  نگاه 
رفتار  داشت،  انتخابات  در  روحانی 

بسیار رادیکالی بود و باعث اعتراضات 
ایشان  انتخابات  از  بعد  شد.  زیادی 
کامال رویه را کنار گذاشت و حتی در 
برخی محافل هم صریحا اعالم کرده 

بود که آن رفتار ها اقتضای انتخابات 
بوده و آن آقای روحانی تمام شد و آن 
بود و اکنون فصل همراهی و همدلی 
است. اصالح طلبان آقای روحانی را 

می شناختند. اگر نمی شناختند که 
زهی تاسف! اما آنها می دانستند که 
آقای روحانی در 30 سال گذشته چه 
شخصیتی  و  جایگاه  فکری،  مشی 
آقای  افزود:  ایمانی  است.  داشته 
آقای  روحانی  است.  همین  روحانی 
موسوی خوئینی ها یا کروبی نیست. 
گویا اصالح طلبان فراموش کرده اند 
در سال ۹2 در چه شرایطی بودند که 
مجبور شدند روحانی را به عنوان یک 
می  االن  اما  کنند،  انتخاب  گزینه 
خواهند از روحانی یک اصالح طلب 
واقعی بسازند که با مشی خود روحانی 
یکی نیست. روحانی اصولگرایی بود 
که اصالح طلبان از روی ناچاری به 
او اقبال کردند. بهتر است کسانی که 
می خواهند از روحانی اصالح طلب 
کنند. اصالح  را  خودشان  بسازند 

عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی 
گفت: قضیه مسکن مهر موضوعی 
بسیار خوبی برای گفتگوی عمومی 
بخواهد  کسی  اینکه  بدون  است 
جزییات بگیرد.  را  دیگری   گریبان 
 گفتگو است که نشان می دهد طرفین 
در چه موقعیتی قرار گرفته اند تا بتوانند 
براساس آن موازنه با هم تعامل کنند.
که  است  این  واقعیت  چند  هر 
نیست. یکدست  مقابل  طرف 
از گروه احمدی نژاد گرفته تا افرادی 
که اخیرا برای گفتگو اسم آنها آورده 
اینها  همه  دارند.  وجود  است  شده 
داد. قرار  گروه  یک  در  نمی توان  را 
 وی افزود: خوشبختانه طرفین نتوانستند 
همدیگر را حذف کنند. تجربه تاریخی 
در ایران نشان داده همیشه طرفی که 
به قدرت رسیده سعی بر حذف دیگری 

داشته ، اما از 88 به این طرف مشخص 
و  ندارد  وجود  امکانی  چنین  که  شد 
هیچ یک از دو جریان نتوانسته طرف 
مقابل را حذف کند. عبدی اظهار کرد: 

اصالح طلبان از اهرم هایی چون نفوذ 
باال در جامعه و منطقی بودن بخش 
عمده ای از حرف هایشان برخوردارند. 
طبقه بسیار مهم اجتماع یعنی طبقه 

و  همدلی  طلبان  اصالح  با  متوسط 
همراهی دارد.اصولگرایان هم اهرم های 
قدرت خاص خود را دارند. آنان در سنت 
به مفهوم دقیق کلمه پایگاه دارند. در 

ساخت قدرت از اهرم های اقتصادی، 
اما  برخوردارند.  نیز  نظامی  و  قضایی 
نباید فراموش کنیم که هیچ کدام از این 
اهرم ها نمی تواند جایگزین دیگری شود. 

می خواهند از روحانی اصالح طلب بسازند
عباس عبدی: اصولگرایان و اصالح طلبان
 هیچ کدام اهرم حذف یکدیگر را ندارند 

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا :
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 وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان جنوبی

برادر گرامی جناب آقای 
مهندس شیخ زاده

عضو محترم شورای اسالمی شهر سربیشه
بدینوسیله انتخاب شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس شورای اسالمی شهرستان سربیشه 
تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان 

برای شما و اعضای محترم شورای اسالمی شهرستان 
توفیقات روز افزون از حضرت احدیت

 مسئلت می نمایم.

حسین تناکی 
 مدیریت مجتمع تبلیغات رویاپردازان

آگهی دعوت مجمع عمومي عادی شرکت زراعي گاوداري محمد آباد
 )سهامی خاص(

شماره ثبت:  2    شناسه ملی: 1۰۳6۰۰۰۰151
به اطالع کلیه سهامداران شرکت زراعي گاوداري محمدآباد )سهامی خاص( می رساند: 

در جلسه مجمع عمومی عادی که ساعت 10 مورخ 1396/9/13 در محل نهبندان، روستاي 
چاهداشي از توابع نهبندان با کدپستی 9751717347  تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
1.  انتخاب اعضاي اصلی هیئت مدیره 2.  انتخاب بازرسان

3.  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهي هاي شرکت

قابل توجه مدیران و مسئوالن واحدهای صنعتی و خدماتی خراسان جنوبی
فراخوان ثبت نام انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز

 بنا بر اعالم سازمان حفاظت محیط زیست کشور واحدهای صنعتی و خدماتی که در راستای حفظ محیط زیست اقدامات برجسته ای
WWW.DOE.IR انجام داده اند، می توانند از طریق مراجعه به پورتال سازمان حفاظت محیط زیست کشور به نشانی 

و تکمیل  پرسشنامه های الکترونیکی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 95-96 تا تاریخ 96/9/15 اقدام و کد 
رهگیری دریافت نمایند.

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

ثبت نام کربال به صورت محدود
 با حضور مداحان برجسته شهرستان 
اعزام هوایی مورخ 1۳96/9/25
شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم

 آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21 
جنب بانک رسالت

تلفن: 32222265 - 32226749


