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سرمقاله

کار بر »عکس« است!
* امین جم

و  کرد  می  پیدا  مشکل  کار  وقتی  ها  تر  قدیمی 
گره می خورد از اصطالح  )کار بر عکس است( 
معیوب  و  معکوس  کار  کردند.یعنی  می  استفاده 
است.اما امروزه می توان با یک بازی کالمی،ادعا 
کرد که اتفاقا بسیاری از کارهای امروز »بر عکس 
است« یا برپایه عکس است. ... ) مشروح در صفحه ۲ (

عکس : احسان توال

ارزیابی هوای پاک شهر بیرجند از ابتدای امسال تاکنون/ آخرین وضع محدوده طالی هیرد نهبندان بررسی شد/خراسان جنوبی چهارمین بار میزبان بزرگترین رویداد  سینمایی کشور می شود/صفحه 7

حجت االسالم روحانی :
 تا زمانی که طرف های مذاکراه به تعهدات خود

 پایبند باشند ما نیز پایبند خواهیم ماند

محمدمهدی زاهدی:
عملکرد دولت در سفره 
مردم مشاهده نمی شود

اسحاق جهانگیری : 
عده ای تالش دارند آینده 

را برای مردم تیره و تار کنند

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

زلزله خاموش ا ستان
روی  گسل آسیب های اجتماعی

نرخ بیکاری 
در استان به ۱۱.۷ 

درصد رسید
نرخ  اینکه  بیان  با  تعاون   معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
بیکاری در خراسان جنوبی طبق آخرین آمار ایران ۱۱.۷ دهم درصد 
است نصرا... بازون اظهار کرد: در حوزه بهزیستی نمی توان تنها به 
اعتبارات داخلی بهزیستی اکتفا کرد.وی افزود:خیرین خوب است در 

حوزه حمایتی،کار آفرینی و آموزشی وارد شوند... ) مشروح در صفحه ۷(

کالف پیچ در پیچ 
قصه درختان 04

صبح دیروز جلسه شورا با موضوع رسیدگی به درختان 
کاج پادگان 04 با حضور اعضا شورا و فرمانده ارشد 

نزآجا،نماینده راه وشهرسازی ... ) مشروح در صفحه ۷ (

صفحه 3

خراسان جنوبی به اطلس 
سرمایه گذاری نیاز دارد
صفحه 7

اقدامات پيشرو همکاران دايره  فناوري اطالعات و ارتباطات گمركات خراسان جنوبي
) آقای مهندس کاهني- آقای مهندس برقعي- آقای مهندس سبحاني(

 درراستاي اهداف ملي وجهاني گمرک الکترونیك وکسب  افتخارملي وبین المللي

جناب آقای مهندس سبحاني
 به عنوان نخبه خالق و شایسته سازمان جهاني گمرك 

که مورد تقدیر جناب آقای دکتر کرباسیان رئیس محترم کل و وزیر امور اقتصادي و 
دارایي  وکیونومیکوریا  دبیرکل محترم سازمان جهاني گمرک 

قرار گرفت خدمت جناب عالي ، گمرك جمهوري اسالمي ايران و مجموعه گمركات 
خراسان جنوبي تبريك وتهنيت عرض می نماييم.

مدیریت وكاركنان گمرك مرزي ماهیرود

جناب آقای مهندس خاشي 
مدیركل محترم گمركات خراسان جنوبي

   مسئول محترم واحد فناوری اطالعات
 گمرك مرزی ماهیرود

   انتخاب بجا و شايسته جناب عالی را به عنوان 

)WCO( كارمند شایسته و خالق از سوی سازمان جهانی گمرك
كه نشان از لياقت و شايستگی شماست، تبريك عرض نموده 
موفقيت و سربلندی تان را از درگاه خداوند منان مسئلت داريم.

مدیركل و پرسنل گمركات خراسان جنوبی

جناب آقای
مهندس كاظم سبحانی

خیر ارجمند 

جناب آقای حاج علی اكبر فالحی 
مدیرعامل محترم شركت صنایع كاشی و سرامیک فرزاد

از بذل عنايت جناب عالی در 

تامین كاشی و سرامیک مدرسه علمیه فاطمه زهرا )س( خوسف 
 كمال تشکر و قدردانی را دارم. از درگاه خداوند متعال سالمتی و توفيقات روزافزون تان

كه يکی از كارآفرينان برتر و توليد كننده نمونه كشوری هستيد را خواستاريم.

محمد شاه بیگی- امام جمعه خوسف

)قیمت ها به تومان(فروش خط رند 0912-0915

خط بیرجند »خط صفر دائمی«

22,000,000              0915 -161-4040 *
23,000,000           0915 -161-4444 *

17,000,000       0915 -16-17-81-1 *
  091-51-61-71-81 *

خط تهران »خط صفر دائمی«

38,000,000           091-20-30-1000 *
4,000,000             0912-257-1613 *
25,000,000        091-11-12-13-14 *

به دوستان خودبا ما تماس بگیرید:   09382159695
اطالع دهید https://t.me/cimcart_rond

شرکت پخش معتبر مواد غذایی به تعدادی بازاریاب با تجربه 
باال و حداقل مدرک  با روابط عمومی  و حرفه ای )آقا و خانم( 
تحصیلی دیپلم نیازمند است. ترجیحا با همراه تماس گرفته شود

ام09036314008 - 05632439772
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بدين وسيله به اطالع می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت 
دوم( كانون بازنشستگان آموزش و پرورش بيرجند روز پنجشنبه مورخ 96/11/19 راس 
ساعت 9 صبح در محل هيئت محترم حسينی )واقع در خيابان انقالب( برگزار می گردد. 
لذا از كليه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل 
در اين مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به داليلی نتواند شخصا در 
جلسه مذكور شركت نمايد، می تواند همزمان با نماينده تام االختيار خود تا روز چهارشنبه 
96/11/18 ساعت 12 ظهر به محل كانون واقع در خيابان طالقانی 11 داخل كلينيك 
 فرهنگيان مراجعه و برگه وكالت نامه را تنظيم نمايد. حداكثر آرای وكالتی هر عضو

 3 رای می باشد.
دستور جلسه: 

- استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان 
- طرح و تصويب صورت های مالی سال 95

- طرح و تصويب بودجه پيشنهادی سال 96 
- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هيئت مديره برای يك دوره سه ساله 

- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسی برای يك سال مالی 
- تعيين خط مشی آتی كانون

 هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
كانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند )تاریخ انتشار: 96/11/01(

جناب آقای مهندس علیرضا توانا
انتصاب بجا و شايسته جناب عالی را به سمت 

شهردار منطقه یک بیرجند 
كه نشان از سوابق، تجربيات ارزشمند و توان مديريتی شماست، تبريك 
عرض نموده، از خداوند متعال موفقيت و سربلندی تان را مسئلت دارم.

محمد نخعی پور

همکار گرامی
جناب آقای حاج داود عابدپور

رياست  سکانداری   ها  سال  از  پس  كه  اينك 
امتناع  مديره  هيئت  عضويت  قبول  از  اتحاديه، 
نموده و مسئوليت را به دوش ما سپرده ايد ضمن 

آرزوی سالمتی برای شما، قدردان تالش هايتان بوده و اميدواريم از 
تجربيات ارزنده شما كمافی السابق در ادامه اين راه بهره مند گرديم.

هیئت مدیره اتحادیه تابلوسازان و خطاطان

همکار گرامی 

جناب آقای مجید حنفی
از  را  خود  تشکر  مراتب  دانيم  می  الزم  برخود 
زحمات جناب عالی در طول دوره عضويت هيئت 
مديره اتحاديه اعالم داشته و تالش هايتان را ارج 
نهاده و برايتان آرزوی تندرستی و موفقيت نماييم.

هیئت مدیره اتحادیه تابلوسازان و خطاطان
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شرایط جدید بازنشستگی کارمندان دولت مشخص شد

تسنیم- بر اساس ماده 103 جدید این الیحه شرایط بازنشستگی کارمندان دولت تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال 
دستگاهها می توانند با دارا بودن 30 سال سابقه خدمت و حداقل 50 سال سن کارمندان خود را بازنشست کنند. با 

مدرک تحصیلی باالتر و با در خواست کارمند و موافقت دستگاه امکان خدمت تا 35 سال نیز وجود خواهد شد.

سرمقاله

کار بر »عکس« است!
* امین جم

قدیمی تر ها وقتی کار مشکل پیدا می کرد و گره 
می خورد از اصطالح  )کار بر عکس است( استفاده 
می کردند.یعنی کار معکوس و معیوب است.اما امروزه 
اتفاقا  که  کرد  کالمی،ادعا  بازی  یک  با  توان  می 
بسیاری از کارهای امروز »بر عکس است«.یا برپایه 
عکس است چرا که عکس سالهاست در بستر رسانه 
کاربردی بزرگ ومهم یافته است در این باره می توان 
به عکس های ماندگار تاریخ  نشریات اشاره کرد که 
در طول سال های گذشته آوازه ای جهانی پیدا کرده 
و توانسته اند دنیایی را به موضوع مورد توجه هنرمند 
معطوف کنند.به عنوان مثال می توان به عکس اعدام 
یک ویت کنگ توسط رییس پلیس سایگون وبه 
تازگی عکس کودک سوری غرق شده در کنار دریا 
اشاره کرد. یک عکس خوب می تواند به اندازه ی 
هزاران کلمه ارزش داشته باشد و تاثیرگذاری اش از 
هرچیز دیگری بیشتر باشد. بعضی از عکس ها آنقدر 
تاثیرگذارند که به سادگی از یادها فراموش نخواهند شد 
و ما را مجبور می کنند به دنیایی که درونش زندگی 
می کنیم بیشتر فکر کنیم. این روزها عکس مجتبی 
چنین  اندک  اندک  بیرجند  در  باران  نماز  از  گرگی 
کاربردی پیدا کرده و دوموضوع  براثر ان در سطح 
ایران و جهان جلب توجه کرده است .یکی خشکسالی 
و دیگری نام شهر بیرجند که بر سر زبان ها افتاد.از 
آن تاریخ به بعد چند روزنامه،ده ها سایت ، تلویزیون 
و همچنین به طور گسترده کاربران فضای مجازی 
این عکس را بازنشر دادند.این موضوع نشان دهنده 
آن است که ظرفیت رسانه حتی در حد یک عکس ، 
به شرط انتخاب هنرمندانه و خالقانه، می تواند برای 
معرفی یک منطقه و یا یک مشکل بسیار موثرتر از 
اقدامات همایشی ، نمایشی و بیالن کارهای فرمایشی 
باشد.در این شرایط اگر قرار است  برای منطقه و استان 
کاری شود، باید ظرفیت رسانه ها تقویت شده و به 
خبرنگاران و فعاالن رسانه احترام گذاشته شده و برای 
دسترسی آسان آنان به منابع اطالعاتی مساعدت شود. 
رسانه ها هم حرکت و پویایي و نشاط را تقویت و تولید 
مي کنند و هم رخوت، تنبلي و سستي را.جدای این ها 
در نگاهی دیگر رسانه ها می توانند جامعه را نسبت به 
یک موضوع یا مشکل خاص معطوف و یا جای دیگر 
از سردرگمی برهانند.البته درک این موضوع چیزی 
فراتر از بینش های معمول و سطحی و اسیر روزمرگی 
و هیاهوی هیچ و پوچ مقام و منصب می طلبد.از سوی 
دیگر رسانه ها نیز برای خروج از الک خویش ناچارند 
به عرضه ی تولیدات رسانه ای در قالب استاندارد های 
علمی و هنری بپردازند.بدیهی است آنچنان که گفته 
اند،باالترین ارزش ها نیز اگر در قالب هنر ریخته شوند 

ماندگار خواهند شد.

مقصد واریز »یارانه« تغییر کرد

میزان - هشتاد و سومین مرحله یارانه نقدی در حالی 
به حساب سرپرستان خانوار واریز شد که در این میان 
یارانه برخی از اعضای کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
بهزیستی به حساب شخصی آن ها واریز نشد و در 
لیست پیگیری یارانه این افراد ، مبلغ یارانه به حسابی 
واریز شده که دسترسی سرپرستان خانوار به آن وجود 
ندارد.نکته قابل توجه اینجاست که برخی از این افراد 
هیچ اطالعی از تغییر حساب یارانه شان نداشتند و 
مسئولین مربوطه بدون هماهنگی با سرپرستان خانوار 
کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی اقدام به این کار 
کرده اند.به عالوه یارانه مربوط به این افراد در حسابی 
با عنوان »صندوق قرض الحسنه امداد والیت« واریز 
شده که برخی از سرپرستان نه اطالعی از آن دارند و نه 

کارتی برای دریافت یارانه به آن ها ارائه شد.

جزئیات توزیع سبد جدید کاال

سرپرست  ثانی   میرمالک  مریم السادات  فارس- 
رابطه  در  رفاه  توانمندسازی وزارت  و  دفتر حمایتی 
تا کنون سبد  با توزیع سبد حمایت غذایی گفت: 
حمایتی و کاال در 8 مرحله توزیع شده و از تیرماه 
93 به طور متوسط سالی یک تا 2 بار انجام شده 
البته زمان دقیق آن  آینده که  ماه های  است و در 
مشخص نیست ظرف یکی دو ماه آینده تا قبل از 
عید سبد جدید داده می شود.وی ادامه داد: در حال 
حاضر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
که در دهک های پایین درآمدی قرار دارند، مشمول 
دریافت این سبد هستند.البته هر فردی که به عنوان 
قشر نیازمند شناسایی شده باشد و تحت این دو نهاد 
هم نباشد چنانچه به تأیید وزارت رفاه برسد مشمول 

دریافت سبد خواهد شد.

رشد باالی 25 درصد قیمت گوشیهای 
موبایل بعد از اجرای طرح ریجستری

تسنیم - میرمهدی رئیس اتحادیه صنف فناوران 
رایانه تهران درباره وضعیت حاکم بر بازار تلفن همراه 
بعد از اجرای رجیستری نیز عنوان کرد: بعد از اجرای 
این طرح، افزایش قیمتی تا 25 درصد در این بازار را 
شاهد هستیم و عمال واردات برخی گوشیهای تلفن 
همراه به کشور برای واردکنندگان سودآور شده است.

وی خاطر نشان کرد: شما همین یک مورد را در نظر 
بگیرید که واردات گوشی به کشور اندازه ای سودآور 
شده که یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی به 
عنوان واردکننده رسمی آیفون به کشور معرفی شده 
و اسم آن در لیست دارندگان مجوز از سوی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آمده است.

دولت: ارزش سهام عدالت ۳ برابر شد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، پرداخت اولین 
مرحله از سود سهام عدالت در دولت دوازدهم این 
از دولت  انتقاد  روزها دستمایه برخی رسانه ها برای 
این طرح نگاهی  به زوایای  اگر  شده در حالی که 
اجمالی بیندازیم در خواهیم یافت که دولت یازدهم 
در مدت سه سال موفق به افزایش 3 برابری ارزش 
سهام مردم و ساماندهی یک طرح آشفته شده است 
و حقوق مردم در حد توان دولت در این طرح احقاق 
شده است. این روزها برخی رسانه ها عمدا یا سهوا 
بدون در نظر گرفتن ارزش »سهام« و تنها با پر رنگ 
کردن »سود« پرداخت شده در مرحله اول به قول 
خودشان با این مسئله طنازی می کنند و نمی دانند 
که تلخی شدید یک طرح آشفته و غیر کارشناسی 
که منجر به »بی صاحب سازی« بیش از ۶0 شرکت 
سودده دولتی در دولت های قبل شده بود، با تالش و 

کوشش دولتمردان یازدهم چقدر کاسته شد.

دالر 4500 تومان شد

ایسنا - بازار سکه که هفته قبل افت و خیز زیادی 
داشت، این هفته را با افزایش نرخ آغاز کرد و از آخرین 
هزار  و 509  میلیون  و یک  کرد  عبور  قبلش  نرخ 
تومان فروخته شد. هرگرم طالی 18 عیار نیز در بازار 
نخستین روز هفته 1۴1 هزار و 2۶۶ تومان معامله 
شد. در میان ارزها دالر آمریکا که در هفته گذشته 
با روند صعودی قیمت روبرو بود، در نخستین روز 
هفته جاری نیز به این افزایش قیمت ادامه داد و به 
۴500 تومان رسید. همچنین یورو، پوند انگلستان و 
لیر ترکیه هم به عنوان دیگر ارزهای پرتقاضا، افزایش 

قیمت را تجربه کرده اند.

) ادامه از صفحه 3 (  او می گوید : همکاران 
آن موسسه فرهنگی گفته اند : برخورد برخی 
های  برنامه  انجام  با  استان  مسووالن  از 
بخواهیم  اگر  که  است  نحوی  به  فرهنگی 
به  دهیم  تعمیم  را  آن  پلیس  حوزه  در  مثال 
مشابه آن است که پلیس یک بزرگراه را ببندد 
راننده متخلف در آن  دارد یک  امکان  چون 
سبقت بگیرد و این نوع نگاه متاسفانه بیرجند 
را همیشه عقب نگه داشته است و اینجا می 
گویند یک برنامه را برگزار نکنید چون شاید 
یک نفر در آن حجابش را رعایت نکند و یا 
یک خانم احیانا جیغ بکشد که این نوع نگاه 

در جامعه امروز پذیرفته نیست .

آیا مسوولین برای جوانان
فکری کرده اند ؟

ادامه می دهد : من یک جوانم با کلی انرژی 
و هیجان که باید از طریقی تخلیه شود اما آیا 
مسووالن فکری برای این مساله کرده اند ؟ 
می افزاید: به هر میزان که مسووالن در حال 
در  اجتماعی  های  آسیب  هستند  روزمرگی 
حال رشد است . این جوان دانشجو به فساد 
اخالقی شایع شده اشاره می کند و می گوید 
: کافی است یک شب بعد از ساعت تعطیلی 
بازار از میدان امام تا سه راه اسدی را نظاره 
تن  برای  که  دخترانی  و  زنان  مانور  و  کنید 
فروشی صف کشیده اند را مشاهده نمایید . به 

نظر شما کسی اینها را نمی بیند ؟ 

شهر را مثل خانه ارواح کرده اند
هیچ شادابی وجود ندارد

چند قدم جلوتر با خانم جوانی هم صحبت می 
شوم . خانم پریسا . م که بوی تند سیگارش 
فضا را پرکرده است، می گوید : لطفا دست 
بردارید ! چرا اینقدر به ما گیر می دهید مگر ما 
چکار کرده ایم ؟  می گوید : بیرجندی ام اما 
با خانواده ام زندگی نمی کنم . البته نه اینکه 
من نخواهم آنها مرا بیرون کرده اند . با بغض 
می گوید : خدا لعنت کند بانی و باعث آنی که 
شهر را مثل خانه ارواح کرده و هیچ شادابی 

در اینجا وجود ندارد . 
ها  انتخابات  پایانی  روزهای  جز  به  بیرجند 
سیاسی  هیجانات  و  شور  خاطر  به  آنهم 
مردم دیگر هیچ طراوتی ندارد . در گذشته 
هر چند وقتی مراسم  با نشاطی برگزار می 
شهرداری   ، بود  شادتر  کمی  فضا  و  شد 
برف  روز  یک  و  کرد  می  برگزار  جشنواره 
بازی بود روز دیگر مسابقه دوچرخه سواری 
خبری  دیگر  که  است  سالی  چند  اما   ... و 

نیست . 
پریسا دل پری از بی تدبیری مسووالن دارد 
: فکر می کنید چرا وضع  ادامه می دهد  و 
من اینطور است ؟ فکر کردید از دل خوش 

سیگار می کشم و یا تنها زندگی می کنم ؟ 
نه من هم یک روز مثل بقیه دختران شهر 
توجهی  بی  پی  در  و  بودم  ، دختری سالم  
برای  نبود هیچ فراغتی  خانواده و همچنین 
ناسالم  های  جمع  دام  در  هیجاناتم  تخلیه 

قرار گرفتم. 

آیا مسووالن ، هیجانات جوانان
را به رسمیت می شناسند ؟

وقتی در شهر برای کشیدن یک قلیان مشکل 
داشتیم و تمامی قهوه خانه ها را بستند ناگزیر 
آنجا  شدم  کشیده  زمینی  زیر  های  خانه  به 
شروع دوستی های پر حاشیه بود و اینکه در 
این فضا به دلیل نبود کنترل محیط کم کم 
قلیان به سیگار و سیگار به مواد مخدر تبدیل 

شد و االن که با شما صحبت می کنم 2 ترم 
دانشگاه را مشروط شده ام و همین روزهاست 
که نامه اخراجم را بگذارندکف دستم.می گوید 
: شما که خبرنگاری برو از مسووالن بپرس 
که برای ما چه برنامه ای دارند ؟ آیا هیجانات 
جوانان را به رسمیت می شناسند و یا نه فقط 
دکان  انداختن  راه  و  حقوق  و  گرفتن  برای 
جوانان  از  پز حمایت  روز  هر  اداری  دستگاه 

را می دهند ؟
که  هست  یادم  گذشته  در  دهد  می  ادامه 
مراسمی  شهر  در  حداقل  جشنی  هر  برای 
برپا می شد و ما هم با چند آهنگ و فریاد 
و نورافشانی و ... برای چند وقت انرژی خود 
را آزاد می کردیم اما حاال چی ؟ در مراسم 
می  مداحی  هم  ائمه  میالد  های  جشن 
کنیم و هیچ شور و نشاطی در خیابان های 
نورپردازی  همین  شاید  و  ندارد  وجود  شهر 
جویی صرفه  برای  هم  را  شهر   معمولی 
در برق خاموش می کنیم . او از افتتاح آبنمای 

موزیکال پارک توحید می گفت و اینکه چه 
استقبالی از آن می شد ولی حاال مدتهاست 

حتی روشن هم نمی شود . 

چرا شهر اینقدر غم زده است ؟

خانم پریسا می گوید چرا ما باید اینقدر شهر 
باشید در  اگر دقت کرده  باشیم  ای  زده  غم 
شهادت ائمه )ع( تمام شهر سیاه پوش و هر 
موسسه و هیات و نهادی در گرفتن مراسم 
با  و  گیرد  می  سبقت  دیگری  از  تر  باشکوه 
استان  از  از خارج  میلیونی  دعوت های چند 
میهمان می آورند ولی همین افراد برای میالد 
ائمه و جشن های مردمی اکراه دارند تا ذره 
ای هزینه کنند ، چرا که به دلیل افکار عده 
ای از مسوولین و متعصبین جامعه نمی توان 

یعنی همان  این  و  زد  از شادی مردم  حرف 
فاجعه که توجه نمی شود . 

جامعه بسیار نگران است

مسائل  کارشناس  یک  سراغ  به  ادامه  در 
 : گوید  می  هـ   . حسین   . رفتیم  اجتماعی 
واقعیت این است که ما برای جوانان استان 
مردم  از  بسیاری  و  ایم  نداشته  ای  برنامه 
که به ما مراجعه می کنند یا دچار یک نوع 
افسردگی و یا در صورت حاد نشدن موضوع 
وی  گفته  .به  مندند  دغدغه  و  نگران  بسیار 
جایی  از  اجتماعی  های  آسیب  از  بسیاری 
دارد  وجود  ها   ظرفیت  که  شود  می  شروع 
این  و  نشده  تنظیم  ای  برنامه  آن  برای  و 
به  حالت  ترین  خوشبینانه  در  ها  ظرفیت 
هدر و متاسفانه در برخی از مواقع به انحراف 
ای جزیره  نگاه   : گوید  می  او  رود    می 
سیاسی   ، ورزشی   ، اقتصادی  موضوعات  به 

های  آسیب  شکل  به  هنری  و  فرهنگی   ،
اجتماعی در جامعه نمود پیدا می کند و نمونه 
اقدام  با یک  ایم که  را داشته  های بسیاری 
اشتباه و البته قانونی ، زندگی یک فرد به کام 

نابودی کشیده شده است .

نابودی یک خانواده به قیمت
نداشتن کاله ایمنی

همسر  از  اکنون  که  گوید  می  جوانی  از  او 
شده  جدا  اعتیاد  دلیل  به  خود  فرزندان  و 
بوده  زمانی  از  وی  انحراف  این  شروع  و 
پیتزا  یک  موتوری  پیک   ( او  کار  ابزار  که 
ایمنی  کاله  نداشتن  دلیل  به   ) فروشی 
برای یک ماه توقیف شد و پس از آن ، به 
سلسله  اتفاقات   ، کار  وسیله  نداشتن  دلیل 

و سرکوفت  کار  از محل  اخراج  نظیر  واری 
سرخوردگی  و  معاش  تامین  برای  خانواده 
روانی و  روحی  فشارهای  و  جامعه   در 
به  گرایشش  به  منتج  شد  وارد  وی  به  که 
اعتیاد و نابودی خانواده شد . او می گوید از 
این مثال ها در جامعه بسیار است  جوانی که 
ازدواج کرده و نمی تواند کار کند و باید به 
دلیل ناتوانی در تامین معاش با خانواده خود 
های  آسیب  و  انحراف  مستعد  شود  درگیر 

اجتماعی است . 

می گفتیم کار پشت میز نیست 
کارگری کنید اما حاال کار کارگری 

هم در بیرجند پیدا نمی شود

گوید  و می  زند  می  به گذشته  گریزی  وی 
: سال های نه چندان دور اگر کسی به این 
بهانه ها به دفاتر مشاوره مراجعه می کرد به 
او می گفتیم برو کار یدی و کارگری کن و 

دنبال پشت میز نشینی نباش اما واقعیت این 
در چند سال گذشته حتی کسانی  که  است 
که با مدارج باال متقاضی کار کارگری و یدی 
هم بودند برایشان کاری پیدا نمی شده چه 
توان علمی  و  برسد که شغلی مناسب شان 
خود داشته باشند . او می گوید مواردی داشته 
است که به دلیل فقر اقتصادی و نبود شغل 
مواد مخدر  و پخش  توزیع  به سمت  مردان 
، سرقت و ... و زنان متاسفانه به سمت تن 
اند  ... کشیده شده  فروشی ، کالهبرداری و 
و این در حالی است که مسوولین ما هنوز به 
این مهم نرسیده اند که بازتاب یک تصمیم 

می تواند در جامعه چه باشد ؟ 

بازخورد تصمیمات غیر کارشناسی

های  مشاوره  و  نظریات  اخذ  لزوم  به  وی 
ها  گیری  تصمیم  در  اجتماعی  کارشناسان 
پیش  وقت  چند   : کند  می  عنوان  و  اشاره 
قلیان  ارائه  جلوی  پلیس  قانون  نص  به  بنا 
در چایخانه ها را گرفت و به زعم خود یک 
بازخورد  آیا  اما  داد  انجام  را  قانونی  اقدام 
واقعی آن جمع آوری قلیان بود ؟ خیر قلیان 
و  زمینی  زیر  بار  واین  کرد  پیدا  افزایش  ها 
هیچ  دیگر  که  شد  عرضه  هایی  مکان  در 
بر آن داشت و در عمل  توان  نظارتی نمی 
با این کار میزان ریسک اجتماعی آن را چند 

برابر کردیم . 
شهرداری  مثل  هایی  دستگاه  وی  گفته  به 
 ... و  اجتماعی  امور  اداره   ، ، سازمان جوانان 
جامعه  نشاط  برای  که  باشند  پاسخگو  باید 
 چه کرده اند و چه برنامه ای ارائه داده اند ؟
آیا با صرف برگزاری چند دوره برای جوامع 
هدف های کارمندی و ... که به نوعی کمترین 
توان می  هستند  ها  آسیب  معرض  در   قشر 

جلوی آسیب های اجتماعی را گرفت ؟

زلزله خاموش در شهر

می  مسوولین  به  هشدار  ضمن  پایان  در  او 
گوید : زلزله خاموشی در زیر پوسته شهر در 
حال وقوع است و متاسفانه زمانی مسوولین 
هشیار خواهند شد که این ظرفیت به انحراف 
فرهنگی  جامعه  آن  شده  آزاد  انرژی  و  رفته 
مرکز استان را به ناکجا آباد بکشاند .  او از 
مدیران می خواهد با راه اندازی اتاق های فکر 
کاربردی ، فکری برای وضع نشاط اجتماعی 
جامعه بردارند تا از همین رهگذر رشد آسیب 

های اجتماعی نیز محدود گردد . 
و  از جوانان  تعدادی  نگاه  از  این گزارش  در 
همچنین یک کارشناس مسائل اجتماعی به 
موضوع نشاط در جامعه استان پرداختیم در 
شماره های آتی سعی خواهیم کرد در صورت 
امکان و ارائه وقت ، دیدگاه های مسوولین را 

نیز منتشر نمائیم . 

زلزله خاموش روی گسل آسیب های اجتماعی استان
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راه اندازی کارخانه آسفالت شهرداری سربیشه تا پایان سال
صدا و سیما- کارخانه آسفالت 80 تنی شهرداری سربیشه تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. شهردار سربیشه در بازدید فرماندار این شهرستان از این طرح گفت: با بهره برداری 
این کارخانه 10 نفر بطور مستقیم و 60 نفر بطور غیر مستقیم مشغول بکار می شوند. زینلی افزود: کارخانه آسفالت شهرداری سربیشه در هفته دولت با هزینه یک میلیارد و دویست 

سالم آوا ضمن تشکر از شما که مطالبات مردم میلیون تومان در زمینی به مساحت 4هکتار آغاز شد. به گفته وی با راه اندازی این کارخانه مشکالت شهرداری در خصوص آسفالت معابر شهر مرتفع و  نهضت آسفالت حل می شود.
یادآوری  را  ای  نکته  کنید خواستم  را مطرح می 
توانمند هستند حال  مدیران  دنبال  به  کنم مردم 
اینکه بحث بومی و یا غیر بومی مطرح می شود به 
دلیل این است که مدیران غیر بومی که انتخاب 
 می شوند تا کنون تجربه عملکرد خوبی نداشته اند

و   قدیمی  های  دوستی  دلیل  به  آنها  انتصاب  و 
افرادیکه در  انهاست حال آنکه  با  ارتباطات قبلی 
استان هستند به مراتب از آنها توانمند ترند . اگر 
مدیر قوی بیاورند کسی حرفی ندارد اما االن فالن 
معاون مدیر کل را از فالن جا می آورند می کنند 
مدیر کل اینجا که آزمون و خطا کند و روی سر 
مردم استان برای خود تجربه کسب نمایند و اال 
شما بروید یک مدیر توانمند از اهواز یا تبریز بیاورید 

کسی مدعی نمی شود 
ارسالی به تلگرام آوا
 سالم ، در اعتراضات اخیر مردم همان شعار هایی
 می دادند که مقام رهبری  بار ها و بارها به مسئوالن

پیگیر  که  دستگاهای  متاسفانه  بودند.  داده  تذکر 
منویات رهبری بودن درست عمل نمی کنند. از 
شهردار محترم هم خواهشمندم لطفا به فکر ایجاد 
چیز  همه  شامل  که  گردشگری  مینیاتوری  شهر 
استان باشد و گردشگر را جذب کند باشید. تحت 
تاثیر القائات منفی نباشید. کار خودتان را که صالح 

می دانید انجام دهید.
915...491

قابل توجه استاندار، استان خراسان جنوبی، استانی 
اصرار  شما  که  این   ، است  مدیرساز  و  پرور  نیرو 
برای  دارید کمی  بومی  انتصابات مدیران غیر  به 
است.  و خود من شهروند سخت  ها  استانی  هم 
الزم به ذکر است توانمندی های مدیران استان 
از ریز و درشت بر همگان به اثبات رسیده . چند 
استان  اطالعات  کل  مدیر  زنم:  می  مثال  نمونه 
استان هرمزگان رفت، رئیس بسیج سازندگی  به 
سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس  جانشین  استان 
استان که مدیر  دامپزشکی  کشور شد، مدیر کل 
کل دامپزشکی کشور شد، سال گذشته هم مدیر 
کل امور مالیاتی و مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
به مشهد رفتند، االن هم که آقای سنجری مدیر 
کل اداره کار به خراسان رضوی منتقل شدند. این 
نشان از تالش و کارآمدی مدیران در عرصه های 
خودشان است و استان های دیگر کشور بر حسب 
نیروهای  به  جایگاه  همان  در  مدیران  این  توان 
استان ما نیاز مبرم دارند. لطفا در تصمیمات خود 

دقت عمل بیشتری به خرج دهید.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم  با توجه به وضعیت آب شهرداری محترم از 
آبیاری فضاهای سبز با آب شرب جلوگیری نماید

915...423
کلنگ زنی بزرگ ترین مرکز حمایتی شرق کشور 
در خوسف زده شد آقای مسئول نهبندان واجب تر 

است یا خوسف یا طبس؟
915...760

استان  در  دارند  اصرار  که  همشهریانی  آوا،  سالم 
قوی،  انسانی  نیروی  ما  و  شود  می  زدایی  بومی 
دلسوز، نخبه و کار بلد در استان داریم. باید عرض 
کنم در این مورد هیچ شکی نیست ولی عالوه بر این 
خصایص عالی رفتارهایی مانند: از قانون جلوتربودن، 
سر را بجای کاله آوردن، تفکر پسرعمه و پسرخاله 
در سر داشتن، افکار کوچک و عقب مانده مخصوص 
شهرهای کوچک در فکر داشتن هم مدیران بومی 
دارند. عزیزان، همشهریان شما را بخدا اجازه دهید 
مدیرانی که در شهرهای بزرگ کار کرده اند هم 
در این شهر و استان مشغول شوند شاید بعضی از 
این مدیران بومی که سنگشان را به سینه می زنید 
چیزی یاد بگیرند خودتان که می بینید در ادارات این 

استان چه خبر است.
915...662
 می دانید سرعتگیر برای آمبوالنس و ماشین آتش نشانی

سرعتگیر  داشت  خواهد  سرعت  در  کاهش  چقدر 
خیابان ارتش جنب نیروی انتظامی چه معنایی دارد؟
915...396

دوره  بگویم  خواستم   ، نباشید  خسته  و  سالم  با 
زمانه فرق کرده تو همه خانواده ها تحصیل کرده 
دارند و لطفا دانشگاه ها بخصوص دانشگاه هایی 
که شهریه می گیرند در انتخاب مربی دانشجویان 
رشته های پیراپزشکی دقت بفرمایند جای تاسف 
ای  عده  برید،  می  بیمارستان  را  مریض  است 
دانشجو با یک استاد کم تجربه که فقط یک ترم 
از خودشان باالتر هستند و هنوز جوهر مدرکشان 
خشک نشده باالی سر مریض می آیند، و کار یاد 
ندارند، مردم موش آزمایشگاهی نیستند لطفا کمی 
بیشتر هزینه کنند و از افراد با مدارک عالی یا عضو 

هیات علمی استفاده کنند.
915...451

بدبختی  که صدای  حاال  است  . خوب  آوا  سالم 
بلند شده جناب استاندار نمایندگان از طرح گندله 
بیرجند، چدن و فوالد خوسف، فوالد قاین، کک 
طبس ، شیر شترمرغ نهبندان، توسعه کویرتایر و 
شهرک های صنعتی سرکشی کنید و مانند بقیه 

صنایع در رأس اخبار باشند.
915...703

وضع  خدا  به  را  شما  خاوران؛  سیمای  آقایون 
سیگنال ها را درست کنید، خیلی افتضاح است!

915...893
عزیز  شهروندان  آبی  بی  و  خشکسالی  زمان  در 
خواستار کاشت درخت چنار شده اند در حالی که 
ریشه این درخت باید در آب باشد، از طرفی چه 
کسی گفته درخت کاج افسردگی می آورد ، خداوند 

هیچ چیز را بی حکمت نمی آفریند.
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی

 احتراما عین جوابیه رئیس شبکه بهداشت و درمان قائن
 96/10/25 تاریخ  در  شده  درج  شکواییه  درباره   
با عنوان “ ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 
بیمارستان شهدای قائن هیچ امکانات رفاهی برای 
نباید  تابلو  به نسب یک  ندارد. صرفا  دانشجویان 
بسنده شود و به امکانت و اساتید خوب بی توجه 
بود” به شرح ذیل می باشد: با عنایت به این که در 
فضای داخلی بیمارستان شهدا عملیات ساختمانی 
جهت پروژه های سی تی اسکن، بوفه، کلینیک 
 تخصصی و غربالگری سرطان و ... در حال اجراست،

از سویی دیگر فعال در فضای موجود سلف سرویس 
دانشجویان   ... و  استراحت  جهت  بیمارستان 
مناسب  رختکن  و  است  شده  اندیشیده  تدابیری 
نیز برایشان مهیا است که پس از انجام تعمیرات 
ساختمانی و اتمام پروژه های ساختمانی مشکالت 

رفاهی دانشجویان عزیز مرتفع خواهد شد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

نامه های ارسالی شما

گالیه  والدین دانش آموزان 
از مدیر آموزش و پرورش طبس

نامه ای از اولیاء 30 نفر از دانش آموزان سال چهارم 
رشته علوم تجربی دبیرستان نمونه دولتی رسول 
اکرم)ص( طبس به روزنامه آوای خراسان جنوبی 
 ارسال گردیده بود که متن نامه بدین شرح می باشد:

از اردیبهشت 96 تقاضای بکارگیری یکی از دبیران 
پیشکسوت و مجرب در درس زیست شناسی که 
جزو دبیران مطرح استانی و حتی کشوری است را 
برای سال تحصیلی جدید مطرح و این موضوع را 
با ارسال ده ها نامه از روش های مختلف پیگیری 
کرده  اعالم  کتباً  نیز  بازنشسته  دبیر  این  کردیم. 
این  در  مالی  تقاضای  و  چشم داشت  هیچ  بدون 
پرورش  و  آموزش  با  همکاری  به  حاضر  زمینه 
است. باتوجه به اینکه فرزندان ما در آستانه کنکور 
قرار دارند، توجه به درس زیست شناسی می تواند 
تأثیر مضاعف داشته  آنان  در سرنوشت تحصیلی 
باشد. اکنون پس از گذشت بیش از 9 ماه از آغاز 
پیگیری ماجرا و نیز گذشت بیش از 4 ماه از آغاز 
سال تحصیلی، علی رغم موافقت و تأکید مدیرکل 
و نیز معاون آموزشی مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی و همچنین دستور پیگیری از سوی 
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس، 
متأسفانه مدیر آموزش و پرورش طبس به بهانه ی 
عدم تطابق با دستورالعمل های آموزش و پرورش 
کرده  امتناع  پیشکسوت  دبیر  این  بکارگیری  از 
است. این بهانه مدیر آموزش و پرورش طبس را 
تفسیر و تعبیر سلیقه ای از دستورالعمل های آموزش 
و پرورش و نیز مخالفت با دستور مدیرکل آموزش 
و پرورش خراسان جنوبی می دانیم. گفتنی است 
هم اکنون این دانش آموزان به ناچار با برنامه ریزی 
خود و هزینه شخصی، در قالب کالس خصوصی 

در حال بهره گیری از این معلم بازنشسته هستند.

دادرس مقدم - صدای قل قل قلیان بلند و 
حلقه های دود  ، باال می رود هر کسی گوشه 
ای نشسته و در حال مصرفند . مسابقه حلقه 
کردن دود هم در فضای نیمه تاریک آنجا را 
هیجانی تر کرده است .  ورود به اینجا با ظاهر 
 اتو کشیده من کمی نامعمول جلوه می کند

، چند  دادن حضورم  برای طبیعی جلوه  و   
 پکی را به قلیان دوسیب روی تخت می زنم

اما انگار بعد از سرفه های مکررم همه دیگر 
متوجه تازه کار بودنم شده اند . 

خلوتی پنهان از هر نظارت

آنطرف تر ، دختر خانمی دست در گردن پسر 
جوانی انداخته و صدای آهنگ موسیقی زننده 
ای هم با سبک غربی در حال پخش است  
هر چه می گردم که مجوزی روی دیوار و یا 
حداقل دوربینی را برای نظارت و یا بزرگتری 
برای کنترل فضا ببینم چیزی پیدا نمی کنم   
از در  بسته ورودی هم مشخص است که 

اینجا محفلی خصوصی و ویژه است. 
گویا قید و شرطی وجود ندارد فقط کمی جرات 
 و پول می خواهد که پایت به این خانه های

زیرزمینی باز شود . خانه هایی در زیر پوست 
روی  های  گیری  سخت  از  بعد  که  شهر 
 زمین ، هر روز به تعدادشان اضافه می شود .

اماکن  بستن  از جنس  هایی  گیری  سخت 
خدمات  برخی  کردن  ممنوع  یا  و  تفریحی 
در این مراکز که اعتراضاتی را هم در سطح 

شهر بیرجند به همراه داشته است  
 این حکایت بخش کوچکی از سیاست های

آن  در  که  هایی  سیاست   . است  سلبی 
ایران  جدابافته  تافته  جنوبی  خراسان 
 . است  نو  و  جدید  قوانین  آزمایشگاه  و 
ناسازگاری  که  همیشه  ای  ناپخته  قوانین 
به  جامعه  عمومی  محیط  برای  را  هایی 
برای  و  رو  همین  از   . است  داشته  همراه 
بازتر شدن موضوع به میان مردم رفتیم تا 
گفتگویی در این زمینه داشته باشیم.  محمد 
غفاری  خیابان  انتهای  در  که  است  جوانی 
در  را  او  نظر   . ام  شده  صحبت  هم  او  با 

خصوص فضای عمومی بیرجند می پرسم 
 و اینگونه می گوید : داریم خفه می شویم !

) با خنده !اینها را می نویسید ؟ ( این چه 
شهریست که ما داریم می گوییم تمیز است 
است و یک  پنهان  نازیبایی ها همه  چون 
ناهنجاری  این بمب خطرناک  روز باالخره 

در فضای جامعه منفجر خواهد شد .

برای تفریح در این شهر چه کنیم ؟

اجتماعی  علوم  دانشجوی  گویا  که  محمد 
خواهید  می  اگر   : دهد  می  ادامه  است 
بفهمید وضعیت عمومی شهر چگونه است 
سالم  تفریح  یک  کنید  نیت  االن  همین 
به  و  کرد  خواهید  کار  چه   ! باشید  داشته 
کجا خواهید رفت ؟ من به عنوان دانشجو 
شهر  فرهنگی  و  تفریحی  ظرفیت  کدام  از 
می توانم استفاده کنم ؟ آیا چند شب نشینی 
خانوادگی می تواند هیجانات جوانانی چون 

من را تخلیه کند ؟ 

همه اتفاقات در زیر پوست شهر

محمد می گوید : من بومی بیرجند هستم 
جامعه  که  ام  دیده  خود  چشمان  با  اما 
بزرگی  مثل دانشجویان غیر بومی بیرجند 
هایی  وظرفیت  شده  گرفته  نادیده  کامال 
می  ما  شهر  به  خودشان  با  افراد  این  که 
و  آسیب  به  ناتوان  در سایه مدیریت  آورند 
ناهنجاری تبدیل می شود . این دانشجوی 
: چون همه چیز در  جوان عنوان می کند 

زیر پوست شهر در حال اتفاق است و تنها 
های  ناهنجاری  شاید  آن  عمومی  نمایه 
باشد  ها  خیابان  در  بدحجابی  به  مربوط 
روزی  و  کند  نمی  توجه  کسی  متاسفانه 
خواهد رسید که این ظرفیت به یک بحران 
او می گوید حداقل 3   . تبدیل خواهد شد 
به  ورودشان  دلیل  به  را  دوستانم  از  نفر 
 ، بومی  غیر  دانشجویان  هیجانی   جریانات 
مخدرهای  با  و  شروع   ... و  سیگار  با  که 
صنعتی و اعتیاد به پایان می رسد از دست 
را  موضوع  این  حل  راه  محمد   . ام  داده 
خروج مسوولین اجتماعی از الک اتاق های 
داند و می گوید  فکر خودساخته شان می 
مسووالن  برای  جامعه  های  آسیب  باید 
های  برنامه  با  بتوانند  شاید  شود  تشریح 

کاربردی این معضالت را حل کنند .

خاموشی شهر در ایام شادی

او می گوید :  وقتی در پارتی های شبانه 

منفی  ناسالم  هزاران جذابیت  تفریحات  و 
برای دانشجویان و جوانان شهر وجود دارد 
این قشر  ماندن  برای سالم  انگیزه ای  چه 
آن هم دور از نظارت خانواده هایشان باقی 
می ماند و حال این جذابیت های فریبنده 
مقایسه  مان  جامعه  متولیان  عملکرد  با  را 
پیامبر که  آیا در شب جشن میالد  ؟  کنید 
ظرفیت عظیمی برای ایجاد نشاط در جامعه 
و  ارواح  شهر  از  ای  جلوه  جز   ، شهر  بود 
نماد خاموشی مطلق بود ؟ وی می افزاید : 

قرار است چه کسی به این مسائل رسیدگی 
کند ؟ آیا جز این است که همچنان در این 
توان  و موعظه می  با نصحیت  فکریم که 
هدایت  درست  مسیر  به  را  جوانان  انرژی 
کرد ؟ و این در حالی است که صد ها برابر 
، جوانان  حفظ  برای  ما  گذاری   سرمایه 
 دشمنان قسم خورده دین و آئین ما برنامه ریزی

و هزینه برای انحراف این نسل کرده اند و 
همچنان هم هزینه می کنند !

بیرجند شهر بسته ای است

گویا  محمد  دانشگاهی  هم  و  دوست 
نیز  دارد  موسیقیایی  های  فعالیت  زمینه 
بیرجند  : شهر  وارد بحث شده و می گوید 
اتفاقات  از  بسیاری  و  است  ای  بسته  شهر 
متداول  کشور  نقاط  تمام  در  که  فرهنگی 
مبارزه  بعضا  و  ناهنجاری  اینجا  در  است 
معلوم  و  شود  می  شمرده  نظام  و  دین  با 
رویکردها  و  قرمزها  خط  کسی  چه  نیست 

 را در اینجا تعریف نموده است نمی دانم !  
 محمد می گوید : برای دعوت یکی از دوستانم
که در زمینه موسیقی فعال است به یکی از 
موسسات فرهنگی مراجعه کردم و پیشنهاد 
حضور  با  کنسرت  یا  جشن  یک  برگزاری 
این موسسه  پاسخ مسوول  اما  دادم  را  وی 
به  این شهر  در  را  فاجعه  عمق   ، فرهنگی 
من نشان داد .  او می گوید  : کارشناس آن 
موسسه فرهنگی گفته است اوال نمی توانیم 
مجوز  سختی  به  اگر  تازه  و  بگیریم  مجوز 

گروه های  مقابل  در  توانیم  نمی   ، گرفتیم 
 فشار تحمل کنیم و اگر هم تحمل کنیم ، 
متاسفانه دستگاه های اجرایی و نظارتی با 
یکدیگر در جدالند و مجوز رسمی و قانونی 
خودشان را برخی دستگاه های نظارت کننده 
نمی پذیرند و با خودرایی برنامه ها را تعطیل 
می کنند و تازه اگر این کار را هم نکنند با 
درخواست مبالغ هنگفت به بهانه هایی چون 
تامین امنیت و بحران و ... انجام این امور 
فرهنگی را بال توجیه می نمایند و تازه اگر 
هم بخواهی تمام این مسایل را تحمل کنی 
باز بعد از یک کار فرهنگی بزرگ ، عده ای 
 با نادیده گرفتن کلیت برگزاری یک رویداد ، 
یا  و  خانم  یک  موی  شدن  دیده  دلیل  به 
پا  به  بلوایی  آنچنان   ، آقا  یک  زدن   جیغ 
می کنند که خدای نکرده احساس می کنیم 
است  شده  انجام  نابخشودنی  جنایتی  که 
 حال اینکه ، بخاطر تخلف یک فرد از جامعه

نمی توان کلیت امور را تعطیل کرد .
ادامه گزارش  در صفحه 2

زلزله خاموش ا ستان
روی  گسل آسیب های اجتماعی

وضع  نشاط اجتماعی در نگاه جوانان خراسان جنوبی ؛

* خراسان جنوبی تافته جدابافته ایران و آزمایشگاه قوانین جدید و نو  است * می گوییم بیرجند شهر تمیزیست چون نازیبایی ها همه پنهان است و یک روز باالخره این بمب خطرناک ناهنجاری در 
 فضای جامعه منفجر خواهد شد *   اگر می خواهید بفهمید وضعیت عمومی بیرجند چگونه است همین االن نیت کنید یک تفریح سالم داشته باشید ! چه کار خواهید کرد و به کجا خواهید رفت ؟  
* جامعه بزرگی  مثل دانشجویان غیر بومی مرکز استان کامال نادیده گرفته شده وظرفیت هایی که این افراد با خودشان به بیرجند می آورند در سایه عدم توانمندی در مدیریت آن  ، به آسیب 
و ناهنجاری تبدیل می شود * آیا در شب جشن میالد پیامبر که ظرفیت عظیمی برای ایجاد نشاط در جامعه بود شهر بیرجند ، جز جلوه ای از شهر ارواح و نماد خاموشی مطلق بود ؟  *  بسیاری از 
اتفاقات فرهنگی که در تمام نقاط کشور متداول است در خراسان جنوبی ،  ناهنجاری و بعضا مبارزه با دین و نظام شمرده می شود و چه کسی خط قرمزها و رویکردها را در اینجا تعریف نموده است 
نمی دانم !  *  می گویند یک برنامه فرهنگی و با نشاط را برگزار نکنید چون شاید یک نفر در آن حجابش را رعایت نکند و یا یک خانم احیانا جیغ بکشد  * کافی است یک شب بعد از ساعت تعطیلی 
بازار از میدان امام تا سه راه اسدی را نظاره کنید و مانور زنان و دخترانی که برای تن فروشی به جوانان این شهر صف کشیده اند را مشاهده نمایید و به نظر شما کسی اینها را نمی بیند ؟  * بیرجند 
به جز روزهای پایانی انتخابات ها ،  آنهم به خاطر شور و هیجانات سیاسی مردم دیگر هیچ طراوتی ندارد  * در گذشته هر چند وقتی مراسم شاد و با نشاطی برگزار می شد و فضا کمی شادتر بود ، 
شهرداری جشنواره برگزار می کرد و یک روز برف بازی و بود روز دیگر مسابقه دوچرخه سواری پدر و پسر و ... اما چند سالی است که دیگر خبری نیست  * وقتی در شهر برای کشیدن یک قلیان 
مشکل داشتیم و تمامی قهوه خانه ها را بستند ناگزیر به خانه های زیر زمینی کشیده شدیم و آنجا شروع دوستی های پر حاشیه بود  *  در مراسم جشن های میالد ائمه  هم مداحی می کنیم و هیچ 
شور و نشاطی در خیابان های شهر وجود ندارد و همین نورپردازی معمولی شهر را هم برای صرفه جویی در برق خاموش می کنیم  * جوانان هم استانی که ازدواج کرده و ولی نمی تواند کار کند و 
باید به دلیل عدم توان تامین معاش با خانواده خود درگیر شود مستعد انحراف و آسیب های اجتماعی است * در چند سال گذشته حتی کسانی که با مدارج باال متقاضی کار کارگری و یدی هم بودند 
برایشان کاری پیدا نمی شده چه برسد که شغلی مناسب شان و منزل و توان علمی خود داشته باشند  *  مواردی بسیاری در جامعه هست که به دلیل فقر اقتصادی و نبود شغل مردان به سمت 
توزیع و پخش مواد مخدر ، سرقت و ... و زنان متاسفانه به سمت تن فروشی ، کالهبرداری و ... کشیده شده اند  *  چند وقت پیش بنا به نص قانون پلیس جلوی ارائه قلیان در چایخانه ها را گرفت و 
به ضعم خود یک اقدام قانونی را انجام داد اما بازخورد واقعی آن ، افزایش قلیان ها  و البته اینبار به صورت زیر زمینی و در مکان هاییبود که دیگر هیچ نظارتی نمی توان بر آن داشت * زلزله خاموشی 

در زیر پوسته شهر در حال وقوع است و متاسفانه زمانی مسوولین هشیار خواهند شد که این ظرفیت به انحراف رفته و انرژی آزاد شده آن ، جامعه فرهنگی مرکز استان را به ناکجا آباد بکشاند

چکیده گزارش

آوا سالم خواستم از طریق روزنامه شما از روحانی 
وارسته و انقالبی که در یکی از مراسم شهر ، درد دل 
مردم را به درستی به گوش مسوولین و نمایندگان 
رساندند تشکر کنم روحانی طراز انقالب و مردمی 
همیشه صدای شیوای جامعه خود بوده است . اینکه 
روحانیت به مسائل روز ورود کرده و در کنار مسائل 
 معنوی ، مسائل اجتماعی را هم تحلیل و اطالع رسانی

کنند که یکی از نقاط قوت دین و آئین ماست  . 
ارسالی به تلگرام اوا

 چند سال است می گویم امسال دیگه ورودی های 
بیرجند خوب برای سال جدید می شود ولی هر سال 
دریغ از پارسال، من نمی دانم تا کی پروژه های کم 
بازده باید به صورت ُمَسِکن اجرا بشود چرا چند پروژه 

درست و حسابی در بیرجند اجرا نمی شود ؟
915...608
تشکر از بیوگرافی های افراد شاخص و سرشناس 
مثال  کند  می  کار  آوا  روزنامه  که  استان  و  شهر 
بیوگرافی آقای بهرمان، لطفا در بیوگرافی ها اعالم 
قید  در  یا  دارند  اقامت  و  االن کجا هستند  کنید 

حیات هستند یا خیر؟
ارسالی به تلگرام آوا

دولت هر زمان بی پول می شود ، مردم را مجبور به 
کار می کند مانند تعویض کارت ملی، با این همه 
پولی که می گیرند مردم چه گناهی کرده اند، حساب 
کنید، 50 میلیون نفر انسان پول را به خزانه دولت 
واریز می کنند و بعد یک نفر باال کشیده و می برد!
 ارسالی به تلگرام آوا

آوا میخواستم از همین جا از آقای مجتبی گرگی 
برای عکس بسیار زیبا و پر احساسی که گرفته اید 
تشکر کنم، این عکس کل ایران را متوجه بحران 
و  کشاورزان  مشکالت  اوج  و  استان  این  در  آب 
از  هم  انتقاد  یک  کرد.  جنوبی  خراسان  دامداران 
مردم دارم، چرا باید در نماز طلب بارانی که خوانده 
شد اکثرا افراد مسن و جا افتاده حضور داشته باشند، 
چرا جوانان ما به این درک نرسیدند و این مشکل 
به  رو  آبی  بی  با  واقعا  ما  که  اند  نکرده  را حس 
رو هستیم و اگر سرخوشانه رد شویم صد در صد 

گریبان خودمان را می گیرد.
ارسالی به تلگرام آوا

پیام  شما
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تیم های برگزیده مناطق مختلف کشور، در روز ۲۵ بهمن ماه، در فینال لیگ با هم به رقابت می پردازند و درنهایت ۳ استارتاپ برتر حوزه اینترنت اشیاء کشور از سوی 
داوران صاحب نام و سرمایه گذاران مطرح در حوزه IoT کشور انتخاب خواهند شد. بر اساس اعالم معاونت علمی، فینال لیگ همزمان با سومین کنفرانس و نمایشگاه 
تخصصی اینترنت اشیاء در محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران- بوستان گفتگو برگزار می شود و حضور در برنامه فینال برای همه عالقه مندان آزاد است.

یکشنبه  *1 بهمن  1396 * شماره 3986

نامه مذکور  آیین  ماده 59  و  ثبت  قانون  ماده 12  به دستور 
اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک  و از قلم  افتاده واقع در بخش های تابعه حوزه 
ثبتی  بیرجند تا آخر آذر  ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش تقاضای ثبت نموده اند و همچنین 
مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع 

ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می شود:
بخش2بیرجند

1-تمامی 30 سهم مشاع از 102 سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 955 متر مربع پالک 
27 فرعی از 2-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه عباس آباد مورد تقاضای عبدالعلی غالمی

2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3063 متر مربع پالک 215 فرعی از 44-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در دشت رکات مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی

3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3900 متر مربع پالک 216 فرعی از 44-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در دشت رکات مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی

4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 638 متر مربع پالک 217 فرعی از 44-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در دشت رکات مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی

5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4614 متر مربع پالک 218 فرعی از 44-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در دشت رکات مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی

6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3739 متر مربع پالک 219 فرعی از 44-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در دشت رکات مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی

7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6719 متر مربع پالک 220 فرعی از 44-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در دشت رکات مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی

8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1173/80 متر مربع پالک 434 فرعی از 45-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه شمس آباد مورد تقاضای سید حسین هاشمی

9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی محصور به مساحت 2118/30 متر مربع پالک 892 فرعی از 
46-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه حسین آباد سادات مورد تقاضای سید احمد حسین پور

10- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 94/10 متر مربع پالک 1036 فرعی از 65-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در رکات علیا مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی

11- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 216/30 متر مربع پالک 1037 فرعی از 65-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در رکات علیا مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی

12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 74/17 متر مربع پالک 1038 فرعی از 65-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در رکات علیا مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی

13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 99/80 متر مربع پالک 1039 فرعی از 65-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در رکات علیا مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی

14- ششدانگ یکباب محوطع به موجب اقرار نامه شماره 10774-96/7/3 غیر مسکونی می باشد 
به مساحت 1400/82 متر مربع پالک 2257 فرعی از 124-اصلی بخش 2 بیرجند واقع دردشت 

چهکند مورد تقاضای علیرضا فرهادیان
15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1721/3 متر مربع پالک 7 فرعی از 143-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در کالته دالکان مورد تقاضای محسن قاسم پور
16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4701 متر مربع پالک 8 فرعی از 143-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در کالته دالکان مورد تقاضای محسن قاسم پور
17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3584 متر مربع پالک 9 فرعی از 143-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در کالته دالکان مورد تقاضای محسن قاسم پور
18- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 123 متر مربع پالک 150 فرعی از 226-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در مزرعه چهکندوک مورد تقاضای ابوالفضل دره میرکی
19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر خانه به مساحت 14012 متر مربع پالک 

1410 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای غالم سنگ کوب
20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 3687/50 متر مربع پالک 2698 فرعی 

از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای مژگان خسروی 
21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 3678/59 متر مربع پالک 2701 فرعی 

از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای عید محمد تقندیکی
22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 3172/93 متر مربع پالک 2702 فرعی 

از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای جواد احمدی مهر
23- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 3267/81 متر مربع پالک 2703 فرعی 

از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای محمد رضا تقندیکی
24- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان  به مساحت 28105/64 متر 
مربع پالک 2704 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای شهناز 

شهابادی
25- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 438 متر مربع پالک 10 فرعی از 581-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی و تولیت در وقف
26- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 744 متر مربع پالک 36 فرعی از 581-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی و تولیت در وقف
27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 402 متر مربع پالک 49 فرعی از 581-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی و تولیت در وقف
28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 287 متر مربع پالک 56 فرعی از 581-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی و تولیت در وقف
29- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 776 متر مربع پالک 59 فرعی از 581-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی و تولیت در وقف
30- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 157 متر مربع پالک 78 فرعی از 581-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی و تولیت در وقف
31- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 231 متر مربع پالک 81 فرعی از 581-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی و تولیت در وقف

32- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت  174 متر مربع پالک 257 فرعی از 581-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی و تولیت در وقف
33- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 676 متر مربع پالک 318 فرعی از 581-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی و تولیت در وقف
34- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 290 متر مربع پالک 321 فرعی از 581-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی و تولیت در وقف
35- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 299 متر مربع پالک 337 فرعی از 
581-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 

بدعوی و تولیت در وقف
36- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 613 متر مربع پالک 354 فرعی از 
581-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 

بدعوی و تولیت در وقف
37- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 461 متر مربع پالک 357 فرعی از 
581-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 

بدعوی و تولیت در وقف
38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 92 متر مربع پالک 387 فرعی از 581-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی و تولیت در وقف
39- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 409 متر مربع پالک 423 فرعی از 581-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی و تولیت در وقف
40- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 1103 متر مربع پالک 438 فرعی از 581-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی و تولیت در وقف
41- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 211 متر مربع پالک 531 فرعی از 581-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی و تولیت در وقف
42- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 281 متر مربع پالک 535 فرعی از 
581-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 

بدعوی و تولیت در وقف
43- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 285 متر مربع پالک 684 فرعی از 
581-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 

بدعوی و تولیت در وقف
44- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 293 متر مربع پالک 696 فرعی از 
581-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 

بدعوی و تولیت در وقف
45- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 439 متر مربع پالک 700 فرعی از 
581-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 

بدعوی و تولیت در وقف
46- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 1176 متر مربع پالک 701 فرعی از 
581-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 

بدعوی و تولیت در وقف
47- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1455/30 متر مربع پالک 220 فرعی از 879-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بیجار سفلی مورد تقاضای فاطمه بیجاری
48- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 998/60 متر مربع پالک 221 فرعی از 879-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بیجار سفلی  مورد تقاضای کنیز بیجاری
49- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 932 متر مربع پالک 222 فرعی از 879-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بیجار سفلی  مورد تقاضای حوا بیجاری
50- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 940 متر مربع پالک 223 فرعی از 879-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بیجار سفلی  مورد تقاضای زهرا بیجاری
51- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1652/40متر مربع پالک 224 فرعی از 879-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بیجار سفلی  مورد تقاضای رسول بیجاری
52- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 4370/50 متر مربع پالک 1752 

فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای عزیز نوری مقدم
53- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 4370/50 متر مربع پالک 1753 

فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای سعید سعید نیا
54- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2822 متر مربع پالک 1754 فرعی از 1336-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای عزیز نوری مقدم
55- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 2823 متر مربع پالک 1755 فرعی از 

1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای سعید سعید نیا
56- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 13601 متر مربع پالک 1758 فرعی از 1336-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای عذرا بنی اسدی
57- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 13601متر مربع پالک 1759 فرعی از 

1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای سعید سعید نیا
58- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4593/90 متر مربع پالک 1760 فرعی از 

1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای مختار دستگردی
59- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 19371 متر مربع پالک 1768 فرعی از 

1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای حسین دستی گردی
60- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 34788 متر مربع پالک 1769 فرعی از 

1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای حسین دستی گردی
61- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 10718/83 متر مربع پالک 1770 

فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای هادی نوری مقدم
62- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 729/79 متر مربع پالک 1771 فرعی 

از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای هادی نوری مقدم
63- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 7521/60 متر مربع پالک 1772 فرعی 

از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای طاهره نوری مقدم
64- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2338/10 متر مربع پالک 557 فرعی از 1337-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای زهرا کالته بجدی
65- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 19311متر مربع پالک 558 فرعی از 1337-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای زهرا کالته بجدی
66- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 11188/50متر مربع پالک 559 فرعی از 

1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسین ایزدی مقدم
67- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3019/88 متر مربع پالک 560 فرعی از 1337-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسین ایزدی مقدم
68- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 750 متر مربع پالک 561 فرعی از 1337-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسین ایزدی مقدم
69- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 16000متر مربع پالک 562 فرعی از 1337-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای زهرا کالته بجدی
70- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 651متر مربع پالک 563 فرعی از 1337-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسین ایزدی مقدم
71- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10723متر مربع پالک 564 فرعی از 1337-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسین ایزدی مقدم
72- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2625/88 متر مربع پالک 565 فرعی از 1337-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسین ایزدی مقدم
73- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2305/82 متر مربع پالک 566 فرعی از 1337-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسین ایزدی مقدم
74- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 1548 متر مربع پالک 567 فرعی از 1337-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای محمد رضا عباسی

75- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 15523متر مربع پالک 568 فرعی 
از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای محمد رسولی نسب

76- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 2468 متر مربع پالک 569 فرعی 
از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای محمد کالته بجدی

77- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1299 متر مربع پالک 570 فرعی 
از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای محمد کالته بجدی

78- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 739/55 متر مربع پالک 167 فرعی از 1359-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای سمانه پور ارجمند

79- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 150/10متر مربع پالک 75 فرعی از1396-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مهر شهر مورد تقاضای علی سبزه کار بویک

80- ششدانگ یکباب محوطه به مساحت 130/46متر مربع پالک 76 فرعی از 1396-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسین زنگوئی

81- ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 183/51 متر مربع پالک 85 فرعی از 1396-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مهر شهر مورد تقاضای مجتبی بخشی

82- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 22912 متر مربع پالک 214 فرعی از 
1397-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه سیستانک مورد تقاضای کلثوم هیبتی

83- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 8589 متر مربع پالک 392 فرعی 
از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای علیرضا حاجی آبادی 
نسبت به 2300 سهم و کنیز حاجی آبادی نسبت به 1150 سهم و محمد حاجی آبادی نسبت به 
2300 سهم و بانو حاجی آبادی نسبت به 1150 سهم و علی قلی زاده نسبت به 1689 سهم از 

کل 8589 سهم 
84- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 14537متر مربع پالک 394 فرعی از 
 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال حاجی آباد مورد تقاضای سید مرتضی امیرآبادی زاده 
85- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3360/76 متر مربع پالک 395 
فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در شمال حاجی آباد مورد تقاضای علی امیرآبادی زاده

86- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 13456/67متر مربع پالک 396 فرعی 
از1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در شمال حاجی آباد  تقاضای فاطمه جمال اکبر آباد

87- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 14025/42متر مربع پالک 397 
فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در شمال حاجی آباد مورد تقاضای علی امیرآبادی زاده

88- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 1108متر مربع پالک 398 فرعی از 
1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در  سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای غالمحسین امیرآبادی زاده
89- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 2476 متر مربع پالک 29 فرعی از 
2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای غالمحسین عباسی 

شوکت آباد
90- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2338/10 متر مربع پالک 557 فرعی از 

1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای زهرا کالته بجدی
91- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 19980متر مربع پالک 2453-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در مجاورت جنوبی تقچرآباد مورد تقاضای رجب محمد زاده
92- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1408/70متر مربع پالک 2514-اصلی بخش 

2 بیرجند واقع در کلوت شوکت آباد مورد تقاضای مرتضی فرسادی
93- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 391/65 متر مربع پالک 2515-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در مجاورت کالته ریاسی مورد تقاضای سبحان شکروئی
94- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 600/61 متر مربع پالک 2516-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع درمجاورت کالته ریاسی مورد تقاضای سبحان شکروئی
95- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3207 متر مربع پالک 2518-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در جنب شن شوئی آسوده مورد تقاضای مهدی قلندری
96- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 12558/18 متر مربع پالک 2519-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در جنب شن شوئی آسوده مورد تقاضای علی پور ارجمند
97- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2283/13 متر مربع پالک 2520-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای مسعود کیانفرد نسبت به 6 سهم و محمد ابراهیم 
کیانفرد نسبت به 6 سهم و سعید کیانفرد نسبت به 6 سهم و محمد حسین کیانفرد نسبت به 6 
سهم و غالمعلی کیانفرد نسبت به 6 سهم و مرضیه کیانفرد نسبت به 3 سهم و علیرضا جانی نسبت 

به 11 سهم از کل 44 سهم
98-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5511/9 متر مربع پالک 2521-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای مسعود کیانفرد نسبت به 6 سهم و محمد ابراهیم 
کیانفرد نسبت به 6 سهم و سعید کیانفرد نسبت به 6 سهم و محمد حسین کیانفرد نسبت به 6 
سهم و غالمعلی کیانفرد نسبت به 6 سهم و مرضیه کیانفرد نسبت به 3 سهم و علیرضا جانی نسبت 

به 11 سهم از کل 44 سهم
99- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 103/27متر مربع پالک 2522-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در مجاور روستای چهکندوک )چشمه فریز( مورد تقاضای مریم زینلی شیرگ
100- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2296 متر مربع پالک 2523-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در مجاورت روستای کالته بابا مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(
101- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 35171 متر مربع پالک 2524-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در مجاورت کالته بابا مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(
102- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 109933متر مربع پالک 2525-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در مجاورت کالته بابا مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(
103- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 13257متر مربع پالک 2526-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در مجاورت کالته بابا مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(
104- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3355 متر مربع پالک 2527-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در مجاورت کالته علی محمد فنه مورد تقاضای علیرضا دستی گردی
105- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 5856/18 متر مربع پالک 2528-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در جنب کالته علی محمد فنه مورد تقاضای فاطمه شکروئی نسبت به 

دو سوم مشاع و علیرضا دستی گردی نسبت به یک سوم مشاع
بخش3بیرجند

1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 3345/30 متر مربع پالک 2777 فرعی 
172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای محسن عدل

2- ششدانگ یک قطعه زمین بند سار به مساحت 1100 متر مربع پالک 1598 فرعی از 222-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی تقاب مورد تقاضای غالمرضا دوستی

3- ششدانگ یکباب محوطه مزروعی مساحت 3124/79 متر مربع پالک 486 فرعی از 225-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای محمد رضا اقبالی

4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1688 متر مربع پالک 1623 فرعی از 232-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی شاهزیله مورد تقاضای غالمرضا خواجه

5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 522 متر مربع پالک 1624 فرعی از 232-اصلی 

بخش 3 بیرجند واقع در اراضی شاهزیله مورد تقاضای غالمرضا خواجه
به مساحت 2017 متر مربع پالک  6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
اراضی شاهزیله مورد  از 232-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در  1625 فرعی 

تقاضای وحید خواجه
7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 340/50 متر مربع پالک 
اراضی شاهزیله مورد  بیرجند واقع در  از 232-اصلی بخش 3  1626 فرعی 

تقاضای غالمرضا خواجه
8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1000/21متر مربع پالک 175 فرعی از 938-

اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه زینی مورد تقاضای زهره عزیزی
9- ششدانگ یک قطعه باغچه به مساحت 2192/50 متر مربع پالک 176 فرعی از 938-اصلی 

بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه زینی مورد تقاضای علی ادهمی
10- ششدانگ یک قطعه زمین مشجر محصور به مساحت 1848متر مربع پالک 177 فرعی از 
 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه حسن پور مورد تقاضای مهدی حاجی آبادی

11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1596/25 متر مربع پالک 56 فرعی از 
1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای رقیه شبان پور

12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1596/55 متر مربع پالک 57 فرعی از 
1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای رقیه شبان پور

13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 3484/80 متر مربع پالک 58 فرعی از 
1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای رقیه شبان پور

14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان به مساحت 586/70متر مربع پالک 
59 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای علی خسروی 

طناک
15- ششدانگ یک قطعه باغ محصور به مساحت 690/03 متر مربع پالک 60 فرعی از 1019-اصلی 

بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای سیده اعظم شمس آبادی
16- ششدانگ یک قطعه باغ محصور به مساحت 2505/94متر مربع پالک61 فرعی از 1019-اصلی 

بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای سیده نرجس شمس آبادی
17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10984متر مربع پالک 1118-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی جنب مرکز آموزش کشاورزی محمدیه مورد تقاضای مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 78189 متر مربع پالک 1119-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی جنب مرکز آموزش کشاورزی محمدیه مورد تقاضای مرکز تحقیقات آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 7916/82 متر مربع پالک 1120-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در اراضی جنب مرکز آموزش کشاورزی محمدیه مورد تقاضای مرکز تحقیقات 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
20- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1330/83 متر مربع پالک 1121-اصلی بخش 3 بیرجند 

واقع در اراضی شهرک خوسف مورد تقاضای محمد علی افسری
بخش4بیرجند

1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 10261/40 متر مربع پالک 10 فرعی از 
817-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی هردنگو مورد تقاضای ناد علی حاجی پور

2- ششدانگ یک قطعه زمین محاط در اراضی موات پالک 926 فرعی از 610-اصلی  به مساحت 
60000 مترمربع پالک 771 -اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی حاشیه جاده بیرجند اسدیه 

مورد تقاضای ابراهیم یعقوبی
بخش8بیرجند

1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 26378/87 متر مربع پالک 585-اصلی بخش 8 
بیرجند واقع در اراضی مجاور بورنگ مورد تقاضای مهدی چاپاری

2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 9267/13 متر مربع پالک 586-اصلی بخش 8 
بیرجند واقع در اراضی مجاور بورنگ مورد تقاضای مهدی چاپاری

3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1739/59 متر مربع پالک 587-اصلی بخش 8 
بیرجند واقع در اراضی جنب بورنگ مورد تقاضای مهدی چاپاری

بخش13بیرجند
1- ششدانگ یکباب محوطه به مساحت 172 متر مربع به صورت مثلث پالک 57 فرعی از 19-اصلی 

بخش 13 بیرجند واقع در اراضی اشتاخون مورد تقاضای محمد طالبی
2- ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 224/15 متر مربع پالک 107 فرعی از 65-اصلی 

بخش 13 بیرجند واقع در اراضی روستای بزقوج سفلی مورد تقاضای حسن نخعی پور
3- هشت سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 654/30 متر مربع پالک 1 
فرعی از 570-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی کالته بیک مورد تقاضای شهرام زنگوئی سوم

4- هشت سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 690/20 متر مربع پالک 2 
فرعی از 570-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی کالته بیک مورد تقاضای شهرام زنگوئی سوم

5- هشت سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 3616 متر مربع پالک 3 
فرعی از 570-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی کالته بیک مورد تقاضای شهرام زنگوئی سوم

آگهیاصالحی
1-ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1032 متر مربع پالک 2 فرعی از 2178-اصلی  بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی فوداج مورد تقاضای حسن فوداجی نسبت به نسبت به 35 سهم و محمد 
حسین فوداجی نسبت به 35 سهم و لیال فوداجی نسبت به 17/5 سهم و فاطمه فوداجی نسبت به 
17/5 سهم از کل 1680 سهم که در آگهی قبلی میزان سهام حسن و محمد حسین فوداجی اشتباها 

هر کدام 30 سهم و لیال و فاطمه فوداجی اشتباها هرکدام 15 سهم آگهی شده بود.
2-ششدانگ ساختمان پاسگاه ژاندارمری و خانه های سازمانی به  مساحت 6746/50 متر مربع پالک 
2 فرعی از 381-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی سراب مورد تقاضای پاسگاه ژاندارمری سراب 

که در آگهی قبلی مساحت اشتباها 5134/73 متر مربع 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 اقاله دعوی شده و در جریان است میبایستی اعتراض و یا 
گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف 
نود روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند   تسلیم و 
رسید دریافت نموده و برابر مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و 
گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره 
ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.
ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدید منظور می گردد و ازتاریخ 

تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.

تاریخانتشارنوبتاول:96/11/1تاریخانتشارنوبتدوم:96/12/2
علیفضلی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانبیرجند

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند
شمارهشناسه:131053

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

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396 حوزه ثبتی نهبندان    شماره شناسه: 130639
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 حوزه 

ثبتی نهبندان در سه ماهه )مهر،آبان، آذر( 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. 

یکاصلیشهرنهبندان 2213 فرعی موقوفه مسجد قائم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یکباب مسجد به مساحت 
204/70 متر مربع  5-اصلیمزرعهخالقآباد 477 فرعی آقای علی غازی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 23705 
مترمربع مستثنیاتمرتعتگنهپالک736-اصلی 1215- اصلی آقای حسین مالدار زاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
72178 مترمربع  مستثنیاتمرتعاکبرآبادپالک792-اصلی  1200- اصلی آقای علی قاسمی نیا ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار 
به مساحت 26424 مترمربع  لذا به موجب ماده 16و 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 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 2 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 درخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح 
قضایی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت پس از تشریفات قانونی اسناد مالکیت به 
نام متقاضیان صادر خواهد شد. ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود. 
تاریخانتشارنوبتاول:96/11/1تاریخانتشارنوبتدوم:96/12/2
حسینبراتی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنهبندان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396 حوزه ثبتی شهرستان سربیشه
شماره شناسه: 130418

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 شهرستان 
سربیشه که تا آخر آذر ماه سال یکهزار و سیصد و نود شش تقاضای ثبت نموده اند و 
همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید 

تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می شود.
بخش2بیرجند)سربیشه(:

مزرعه دهناب مود پالک 1159 اصلی: 
1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 847/2 مترمربع پالک 894 فرعی از 
1159- اصلی واقع در مزرعه دهن آب مود بخش 2 بیرجند )سربیشه( مورد تقاضای موقوفه 

کربالئیه شهر بانو و مالء زینب به تولیت آقای سید مهدی علوی به تصدی اداره اوقاف
2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1153 مترمربع پالک 1228 فرعی 
از 1159- اصلی واقع در مزرعه دهن آب مود بخش 2 بیرجند )سربیشه( مورد تقاضای 
موقوفه کربالئیه شهربانو و مالء زینب به تولیت آقای سید مهدی علوی به تصدی اداره اوقاف

مزرعهنوکندپالک1218-اصلی
3-  ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 19725/35 متر مربع پالک 762 فرعی 1218- اصلی 
 واقع در مزرعه نوکند بخش 2 بیرجند )سربیشه( مورد تقاضای خانم طلعت ره پرداز فرزند حسین.

4- ششدانگ یک باب محوطه قسمتی از یکباب باغ منزل که به موجب عبور رودخانه جدا 
شده به مساحت 388 مترمربع پالک 763 فرعی از 1218- اصلی واقع در مزرعه نوکند 

بخش 2 بیرجند )سربیشه( مورد تقاضای خانم طلعت ره پرداز فرزند حسین.
بخش4بیرجند)سربیشه(:

5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 584/11 مترمربع پالک 354- اصلی 
واقع  در روستای آسفیچ واقع در مستثنیات مرتع سدید و فال بخش 4 بیرجند )سربیشه( 

مورد تقاضای آقای محمد علی غالمی فرزند محمدرضا
6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 906/48 متر مربع پالک 355- اصلی 
واقع در روستای آسفیچ واقع در مستثنیات مرتع سدید و فال بخش 4 بیرجند )سربیشه( 

مورد تقاضای آقای محمدعلی غالمی فرزند محمدرضا.
بخش6بیرجند)سربیشه(

7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 29885/20 متر مربع پالک 950 فرعی از 
343- اصلی واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به دشت سربیشه بخش 6  بیرجند 
 )سربیشه( مورد تقاضای آقای برات براتی فرزند علی با وکالت آقای محمدحسین مهموئی
8- ششدانگ یک قطعه بندسار و دیمه زار به مساحت 3445 مترمربع پالک 482- اصلی 
واقع در مستثنیات اراضی مرتعی- مرتع چاه مار و متداخله ها کیلومتر 8 جاده سربیشه - 
بیرجند -روبروی مجتمع رفاهی امام رضا )ع( بخش 6 بیرجند )سربیشه( مورد تقاضای آقای 

محمد بلوچی فرزند محمد حسین

9- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار به مساحت 7594 متر مربع 
 پالک 483- اصلی واقع در مستثنیات اراضی مرتعی - مرتع چاه مار و متداخله ها
کیلومتر 8 جاده سربیشه - بیرجند روبروی مجتمع رفاهی امام رضا )ع( بخش 
 6 بیرجند )سربیشه( مورد تقاضای آقای محمد بلوچی فرزند محمد حسین

لذا به دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض 
 می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است 
می بایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت سی روز 
به اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه تسلیم و رسید دریافت نموده و برابر مواد 74 و 86 
آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 
اخذ و به اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.

ضما حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدید منظور می گردد و از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.
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چشم به راه تایید دیگران

نیاز  اجازه هیچ کس  و  تأیید  به  برای خوب بودن  شما 
ندارید. این جمله را با خود تکرار و به آن فکر کنید. 
در ۹۹ درصد مواقع، قضاوت و ترک کردن و نپذیرفتنی 
که از طرف دیگران با آن مواجه می شوید متوجه خود 
ناامنی ها،  حاصل  رفتار  نوع  این  بلکه  نیست،  شما 
محدودیت ها و نیازهای آن هاست و مطلقاً نیازی نیست 

آن ها را جدی بگیرید.
 ارزش شما به تعریف و نگاه دیگران وابسته نیست، 
بلکه موضوعی ذاتی است. شما زنده اید و به همین دلیل 
باارزشید. شما مجازید که فکر و احساس کنید. حق دارید 
برای تأمین نیازهایتان تالش کنید و چیزی را به خودتان 
اختصاص دهید، اما به این حقیقت توجه کنید که آنچه 

هستید، با ارزش است.
شوید.  معطل  ترافیک  در  بیشتر  شده  باعث  کسی   
کسی برای شما نامه نمی نویسد. همکارانتان برای ناهار 
منتظرتان نماندند. دلیل برای ناراحتی زیاد است، اما چه 
خودتان  به  را  همه چیز  می کند؟  ناراحت  شمارا  چیزی 
می گیرید درحالی که ممکن است نیتی پشت این رفتار 
نباشد.این کار را با خودتان نکنید. طوری رفتار نکنید که 

انگار همه می خواهند به شما آسیب برسانند. 
را  خودتان  است،  مربوط  خودشان  به  دیگران  رفتار 
درگیر نکنید.زندگی خیلی زیباتر است وقتی که بهترین 
و  نگیرید  سخت  خودتان  به  باشید.  خودتان  دوست 
خودتان را فراموش نکنید. خیالتان راحت باشد هستند 
کسانی که هم فراموشتان کنند و هم به شما سخت 
بیندازید.  به زحمت  را  خودتان  نیست  الزم  بگیرند، 
توجه به خودتان اصاًل خودخواهانه نیست. اگر مراقب 
خودتان نباشید توانایی مراقبت از هیچ کس دیگری را 

نیز نخواهید داشت.

ثروت واقعی

مردی خسیس تمام دارایی اش را فروخت و طال خرید.
او طالها را در گودالی در حیاط خانه اش پنهان کرد.

رو  و  زیر  را  آنها  و  زد  می  سر  طالها  به  روز  هر   او 
می کرد. تکرار هر روزه این کار یکی از همسایگانش 
را مشکوک کرد. همسایه، یک روز مخفیانه به گودال 
به  خسیس  مرد  بعد  روز  برداشت.  را  طالها  و  رفت 

گودال سر زد اما طالهایش را نیافت.
او شروع به شیون و زاری کرد و مدام به سر و صورتش 
افتاده  اتفاقی  پرسید: چه  و  دید  را  او  میزد. رهگذری 
است؟ مرد حکایت طالها را بازگو کرد. رهگذر گفت: 
این که ناراحتی ندارد. سنگی در گودال بگذار و فکر 
کن که شمش طالست، تو که از آن استفاده نمیکنی، 

سنگ و طال چه فرقی برایت دارد؟
ارزش هر چیزی در داشتن آن نیست بلکه در استفاده 
داده  برکتی  زندگی شما  به  اگر خداوند  است.  آن  از 
است و شرایط مناسبی دارید پس به فکر دیگران نیز 
باشید.بخشش مال همچون هرس کردن درخت است 
پول با بخشش زیادتر و زیادتر می شود. دارایی شما 
حساب بانکیتان نیست.دارایی شما آن مقدار از ثروت 
و داشته هایی است که برای یاری رساندن دیگران 

به گردش درمی آورید.

پدر من همیشه می گفت: ”پسر، معیار یک مرد 
این نیست که چند بار زمین می خورد، مهم این 
است که چقدر سریع بلند می شود.“- جو بایدن

شکست خوردن در نقطه ای از زندگیت 
غیر قابل اجتناب است، ولی تسلیم شدن

 غیر قابل بخشش است

گر چرخ جفا کرد چه می باید کرد
ور ترک وفا کرد چه می باید کرد

می خواست دلم که بر نشان آید تیر
چون تیر خطا کرد چه می باید کرد

دوستی چیزی نیست که در مدرسه یاد بگیری.
 ولی اگر معنای دوستی را یاد نگرفته ای،

 پس معنای هیچ چیزی را واقعا یاد نگرفتی.

بزرگترین موهبت توانایی فراموش کردن است. 
فراموش کردن چیزهای بد و تمرکز

 بر روی چیزهای خوب.

که است  ناخوشایند  و  مذموم  کاری  افراطی،  وابستگی    
می تواند انسان را از مسیر سالم و کارآمد  زندگی بازدارد و 
انرژی های مثبت او را صرف موارد بیهوده و بی سرانجام 
گرداند. جالب اینجاست که وابستگی، می تواند خودش را از 

دید مردم پنهان نماید. 
 1- نجات دهندگان و کار راه اندازها

قرار  غفلت  مورد  را  خودشان  اینکه  ضمن  در  افراد  این 
می دهند و از یاد می برند؛ سعی می کنند به دیگران کمک 
کرده و مشکل آنها را برطرف نمایند.به عبارت دیگر آنها 

هویت شان را در ارتباط با دیگران از دست می دهند.
 2- مردم راضی کن ها یا خشنودکنندگان مردم

این افراد،  به جای اینکه به ابراز نیازها و خواسته های طبیعی 
خود بپردازند و آنها را برآورده کنند، ترجیح می دهند تسلیم 
دیگران شوند و خواسته های آنها را اجابت کنند. این افراد 
به سختی می توانند جواب رد به دیگران بدهند. بخشی از 

فرآیند بهبودی آنها این است که )نه( گفتن را یاد بگیرند.
 3-افراد فزون طلب

این افراد به دلیل از دست دادن خود حقیقی شان، احساس 
پوچی و تهی بودن می کنند و تالش می کنند با دستیابی 
به پیشرفتها و موفقیتها، خالء درونیشان را پر کنند. اما این 
و  به خاطر کمبود موفقیت  پوچی،  و  بودن  احساس تهی 
پیشرفتهای آنها نیست، بنابراین آسودگی ناشی از دستیابی به 
هر موفقیتی برای این افراد ، مدت درازی دوام نخواهد داشت.

 4-افراد بی کفایت یا ناموفق
 افراد نا موفق، اعتماد به نفس خیلی کمی دارند و مرتبًا 
درون  در  آنها  می کنند.  شرمندگی  و  خجالت  احساس 
بدی،  نامناسبی،  معیوبی،  ناکامی،  احساس   خودشان 
بی ارزشی و ناخوشی می کنند. احساس بی کفایتی ، در واقع 

شالوده و اساس این جلوه از  وابستگی است.
 5-قربانیان

می دارند  ابراز  زیادی  ترحم  خودشان  به  نسبت  قربانیان، 
آنها  و معمواًل می گویند: )هیچ کس مرا درک نمی کند(. 
هنگامی که از مصیبت و غم خود صحبت می کنند، نق 
به طور سرسری  است  ممکن  می کنند.  ناله  و  کرده  نق 
درخواست کمک کنند و اغلب توجه جدی به این کمک 
به  دهند،  انجام  هم  را  کار  این  اگر  و  نمی کنند  خواهی 
ندرت آنرا پیگیری و دنبال می کنند. آنها در واقع از پذیرش 
مسئولیت سرباز می زنند. اغلب ، متخصص های یاری رسان 
را وسوسه می کنند تا به آنها کمک نمایند و از این طریق ، 
به نوعی آنان را به دام می اندازند.قربانیان ، اکثر اوقات در 
گذشته زندگی می کنند و مدام در ذهن آنها این جمله ی 
بی پایان تکرار می شود.  این قربانیان اعتراف می کنند که 
بازنده هستند و از دیگران می خواهند که برای آنها احساس 
پذیرش  آمادگی  آنها  زمانیکه  تا  کنند.  دلسوزی  و  تاسف 
مسئولیت قربانی بودن خود را به دست نیاورده باشند، هیچ 

نوع کمکی به آنها نمی توان کرد.

6- فداییان
 به دلیل آنکه هر آنچه قربانیان به آن اعتراف می کنند، 
بسیار  آنها  به  رساندن  یاری  انکار می کنند؛  آنرا  فداییان  
سخت تر از کمک به قربانیان است. آنها دلسوزی کردن 
برای خودشان را و همین طور احساس ناامیدی خودشان 
را انکار می کنند. آنها باصدای بلندتر از کلماتشان، حرف 
می زنند، اغلب آه می کشند و هر نوع پیشنهاد و کمکی را 
رد می کنند و می گویند که تقریباً از همه ی این راه ها آگاهی 

دارند، آنها را امتحان کرده اند و جوابی نگرفته اند.
فداییان را به دلیل آنکه می توانند خود را در ظاهر خوب 
نشان دهند به سختی می توان تشخیص داد. آنها همچنان 

از پذیرفتن مسئولیت زندگیشان طفره می روند. 
فداییان اغلب اظهار می دارند که مسئولیت خیلی زیادی 
دهندگان  نجات  مانند  است  ممکن  را  خودشان  و  دارند 
یا کار راه اندازها نشان دهند. هر دوی فداییان و قربانیان، 
دار  عهده  خود  اینکه  جای  به  که  هستند  آن  خواهان 
مسئولیت زندگیشان باشند، شخص دیگری عهده دار آن 
گردد و می خواهند شاهد رنج بردن و کشمکش آنها در 

این قضیه باشند.
فداییان به این وضعیت خود اعتراف نمی کنند و حتی از 
اینکه بازنده هستند، اطالعی ندارند . هردوی فداییان و 
قربانیان از رویارویی با رنجها و دردهایشان و همینطور 

احساس کردن آنها خودداری می کنند.

 7- افراد وسواسی
وسواسی ها یکی دیگر از جلوه های  وابستگی هستند .البته 
کسانیکه دارای وسواس های خفیف هستند مانند شخصی 
که بطور وسواس گونه ای تمیز و مرتب است، توسط دیگران 

به آسانی شناسایی نمی شوند.
8-خودخواه ها یا خودشیفته ها

 این افراد با داشتن عزت نفس اندک و ناچیز خود ممکن 
است تالش کنند تا به شکلی افراطی توجه دیگران را نسبت 
به خود جلب کنند و از این طریق تهی بودن خودشان را 
جبران نمایند و برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند و به آنها 
آسیب و زیان وارد نماید. این مغایر آن چیزی است که اکثر 
وابسته ها انجام می دهند : یعنی توجه کردن به دیگران تا به 
آن حد که به خودشان صدمه و زیان برسانند. با این وجود 
، آنها را جزء افراد وابسته معرفی می کنیم ؛ چرا که به دلیل 
متمرکز شدن بر دیگران برای دریافت توجه ، خودشان را از 
دست می دهند. خودشیفته ها معمواًل از دیگران سوء استفاده 
کرده یا با آنها بدرفتاری می کنند و اغلب این نوع برخورد را 

به شکل ماهرانه و فریب کارانه ای انجام می دهند.
 9-قلدرها یا زورگوها

این گروه اغلب احساس ناایمنی بسیاری می کنند و نسبت 
به خود حقیقیشان بیگانه هستند و از این روی برای اینکه 
احساس قدرت و تسلط بیشتری بکنند به دیگران حمله 

می کنند و آنها را به باد انتقاد می گیرند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست و زندگی حقیقی همانا ]در[ سرای آخرت 
است ای کاش می  دانستند.سوره العنکبوت، آیه 64

حدیث روز 

هر کس کفایت بجوید آیه از قرآن از مشرق تا مغرب او را کافی باشد هر گاه به یقین بخواند زیرا در قرآن شفا از هر دردی است. 
امام جعفر صادق )ع(

سبک زندگی

خصوصیات پنهان افراد وابسته

جدول کلمات                        

افقی: مورخ و خاورشناس انگلیسی 
طریقت  و  قهرمانان  اثر  مولف 
دست   -2 بالغ  و  شیوا   - قهرمانی 
حرکت،  و  مطالعه  علم   - چپ 
شهیر  و  معروف   - انرژی  و  نیرو 
3- فربهی - فلز برق - رها و آزاد - 
سیاره مشتری 4- اثری از زیگموند 
روانشناس اتریشی - هدایت کننده 
5- پر حرفی - بندگاه بین ساعد و 
بازو - منزل و نشیمن - حرف فاصله 
6- نوعی گل سرخ خودرو - فیلمی 
از داریوش فرهنگ محصول 1381 
- عدل و انصاف  7-  گرد هم آینده 
- جام قهرمانی - پوشش پرنده 8- 
جذاب و دلربا - خبرگزاری جمهوری 
زمستانی  ورزشهای  از   - اسالمی 
9- برف ریزه - نظر و تدبیر - ملخ 
رساندن  سایل  و  ابزار   -13 دریایی 
 - نفس خسته   - گاه  سایه   - پیام 
دوختن 14- مردمک چشم - تهمت 
نیک  زدن - عالمت و نشان 15- 
امراض  از  است-  آدمی  برازنده  آن 
چشم که بیمار لکه های سیاه پیش 
چشم خود می بیند یا جسمی را به 

طور آشکار نمی بیند. 

عمودی: معروف ترین بنای تاریخی 
کردن  تصور   - ساسانی  زمان  در 
و  متعارف  تنگی شدید -  نفس   -2
طبق رسم - از حاالت دریا - سازمان 
جاسوسی آمریکا 3- نقاش ارژنگ و 
مدعی پیامبری - آزمایش - پشیمان 
از  یکی  در دل -  نهفته  4- مطلب 
شهرهای شمال افریقا - شهری در 
استان کردستان 5- زمزمه کننده و 
و  مقتدا 6- سر  و  پیشوا  سراینده - 
ناپایدار و بی دوام  آنچه که  جادو - 
باشد- سنگ آسیاب 7- زادگاه رازی 
سابق-  سرگرد   - فراق  و  دوری   -
ایجاب  و  ضرورت   -8 سیاه  طالی 

- از پیامبران عهد عتیق - صلح و 
 - زرد  فصل   - طایفه   سازش 9- 
بزرگ - جوی خون 10- عدد  رود 
وحدانیت - نام وزیر آستیاگ پادشاه 
شد  کورش  کشتن  مامور  که  ماد 
ولی او را نکشت -  پوشیده سخن 
دیندار   - گروه  و  دسته   -11 گفتن 
12- طارمی - کشوری در امریکای 
 -13 خودش  مرکزیت  به  مرکزی 
امیدوار - پرده ای که در پیش در خانه 
به  آغشته  مهربانی 14-   - بیاویزند 
سم - لنگه چیزی - پنهان شدن به 
قصد ضربه زدن و هچوم بر دشمن- 

کاسه مسی 15- پایداری- نیک پی

جدول 3986

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

123456789101112131415
جوردابناگرگتشد1
ورویاسایوراور2
هکینینزانیرای3
راتسدگااسالا4
شکناتکعوبنیچ5
ومارورصیقرنه6
ردکینامیتانم7
هلاخرونامرداب8
یتشزردنمسادا9
نریهتسهتانقل10
ابیرقتندماام11
ریسایافروگنا12
سومادادتماابس13
نانویرباساماک14
گنیلرتسااپرازه15

به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری ماهر، 
برای کار در شهرستان زابل نیازمندیم.

09155623441

به یک همکار خانم ترجیحا آشنا به کاالی 
دندان پزشکی، کامپیوتر، حسابداری با روابط 
عمومی باال و تمام وقت نیازمندیم. به همراه 

ضامن معتبر و سفته    32229253

یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت تکمیل 
کادر خود نیاز به تعدادی نیرو

)با روابط عمومی باال( دارد.
بازاریاب - مدیر فروش 

روابط عمومی - برنامه نویس موبایل
0915562۸902 و 3235۷311

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـواع غـذا بـدون روغـن،پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
انواع غذای ایتالیایی،
سوپ و 
پیک رایگان
هدیه برای فرزندانتان
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

 تلفن تماس: 32423131

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

ساعت کار: 12 ظهر تا 2 بامداد

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

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

0915۷2135۷1 - صالحی منش

TAAD نماینده رسمی گروه مبلمان
Vistor نماینده رسمی گروه  مبلمان

بهترین برندها برای برترین سلیقه ها
مناسب ترین قیمت ها بدون واسطه

10درصد تخفیف ویژه 
به مدت ده روز

چهارراه بهداری طبقه پایین بانک رفاه

با اقساط 
و شرایط ویژه 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

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

 0915963403۸
32414۷02

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

خریداران زمین های مزروعی 
خشک آباد

گستر  سروش  شرکت  از  که  اشخاصی 
بیرجند از پالک 10 فرعی از 293 اصلی 
آزاد،  دانشگاه  جنب  آباد  خشک  مزرعه 
زمین 408 متری خریداری نموده اند در 
با  انتخاب هیئت مدیره  اسرع وقت برای 
شماره 09155002589 - روحی تماس 

حاصل نمایند.

فروش پژو پارس مدل 94، سفید  
بی رنگ ، بدون خط و خش

بیمه کامل     09153634633

مغازه مرغ بریونی  با سابقه  عالی
 به علت مهاجرت به فروش می رسد.

0930504139۸

یک شرکت پخش مواد غذایی و سلولزی 
به تعدادی بازاریاب آقا با حقوق ثابت 

نیازمند است.  091054۸4039
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که  دارد  وجود  به  نام  به  خشک  و  کرکی  ای  میوه  سالم-  دکتر 
Cydonia Oblonga نام علمی اش است. متخصص طب سنتی 
و عضو هیات علمی دانشکده طب سنتی بوییدن انواع »به«، نشاط آور و 
نیروبخش است و خوردن آن در رفع سردرد و وسواس فکری کمک کننده 
است.  به گفته دکتر شیربیگی، همچنین مصرف این میوه در تپش قلب 
توصیه می شود.»برای رفع تپش قلب بهتر است »به« را رنده کرده و با 

دو قاشق غذاخوری گالب و یک قاشق غذاخوری عسل هر شب ساعت 
۸ شب میل و بعد از آن چیزی مصرف نشود. البته در صورتی که فرد 
به یبوست هم مبتالست، بهتر است صبح ها مخلوط خاکشیر با آب داغ 
نیز بنوشد.«»استفاده از »به«، معده وکبد ضعیف شده را تقویت می کند و 
باعث رفع بدبویی دهان و برانگیختن اشتها می شود. همچنین مخلوطی 
از آب »به« همراه با »آب سیب«، به نسبت »یک به دو« می تواند در 

کاهش خونریزی های عادت ماهیانه که باعث ضعف فرد می شود موثر 
باشد.دکتر شیربیگی با تاکید بر اینکه زیاده روی در مصرف »به« ممکن 
است باعث خشونت صدا، سرفه و دل درد  شود که در این صورت مصلح 
آن مربا کردن آن استوی همچنین به افرادی که دچار ریفالکس هستند 
پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از بازگرداندن محتویات معده به مری 
)ریفالکس( روزانه یک قاشق مرباخوری بعد از صبحانه و ناهار میل کنند.

درمان وسواس فکری با میوه »به«

90 درصد تصادفات خراسان جنوبی
 در جاده های روستایی

صدا و سیما -  رئیس پلیس راه استان گفت: 90 درصد تصادفات دیروز در جاده های 
رانندگان  این تصادفات بی توجهی  بیشتر  داد که علت  روستایی خراسان جنوبی رخ 
شدن  زخمی  به  اشاره  با  رضایی  بود.سرهنگ  مطمئنه  سرعت  از  تخطی  و  جلو  به 
عالئم   ، شهری  محورهای  مانند  روستایی  های  جاده  افزود:  تصادفات  در  نفر   11
برخوردار  نیز  راه  پلیس  نیروهای  استقرار  از  و  ندارند  زیادی  رانندگی  و  راهنمایی 
نیستند و این می طلبد که رانندگان خود با رعایت هر چه بیشتر قوانین راهنمایی و 
از دیگر  نبود آسفالت مناسب  بروز تصادفات جلوگیری کنند.عرض کم و  از  رانندگی 
در  چشمگیری  نقش  که  است  جنوبی  خراسان  روستایی  های  جاده  های  مشخصه 

حوادث این محورها دارد.

کوتاه از حوادث استان 

پیچ  در  ریو  خودروی  دستگاه  بعدازظهر  دیروز   *
مسیر  از  باال  سرعت  علت  به  آباد،  حاجی  ورودی 
نفر   1 و  کرد  سقوط  جاده  کنار  دررودخانه  و  منحرف 

مصدوم برجای گذاشت. 

* شب گذشته واژگونی سواری پژو در جاده روستایی 
چنشت و مزار کاهی یک زن 19 ساله را به کام مرگ برد.

-درمیان  اسدیه  محور  در  پیکان  وانت  واژگونی   *
)فرعی روستای فورگ( یک نفر مصدوم بر جا گذاشت.

برگزاری مسابقات پهلوانی و زورخانه ای کارگران کشور 
در بیرجند

رئیس انجمن پهلوانی و زورخانه ای کارگران کشور از برگزاری مسابقات 
پهلوانی و زورخانه ای کارگران کشور در بیرجند خبر داد.علی سنگکی در 
گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه خراسان جنوبی، اظهار کرد: هیأت ورزش 
کارگری با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات پهلوانی 
خراسان جنوبی در نظر دارند مسابقات پهلوانی و زورخانه ای کارگران کشور 
را با همکاری فدراسیون ورزش کارگری 1۸ الی 20 بهمن ماه در بیرجند 
برگزار کنند.وی افزود: این مسابقات زیر نظر فدراسیون ورزش کارگری 
برگزار شده و هیئت ورزش کارگران استان های سراسر کشور باید آمادگی 
خود را حداکثر تا 12 بهمن از طریق سامانه ثبت نامی فدراسیون به آدرس  
ww.worker-sport.ir اعالم کنند.رئیس انجمن پهلوانی و زورخانه 
ای کارگران کشور  یادآور شد: این مسابقات در بخش هنرهای فردی 
شامل؛ رشته های چرخ تیز، چرخ چمنی، 2 ، ۳ ، ۴ میل بازی و باالتر، سنگ 

و کباده برگزار خواهد شد.

استقالل بدون ملی پوشان به مصاف نسل بعدی خود می رود

ایلنا- استقالل در دیداری دوستانه به مصاف تیم منتخب جوانان و امیدهای 
خودش می رود.استقالل امروز در دیداری دوستانه از ساعت 12 رو در روی 
تیم منتخب جوانان و امید خود قرار می گیرد. این دیدار در ورزشگاه نوبنیاد 
انجام می شود.بازیکنان ملی پوش استقالل و نفرات اصلی بازی با پدیده در 

این مسابقه حضور ندارند و الباقی نفرات به میدان می روند.

دانشمند زودتر به خط پایان رسید و قهرمان شد

رئیس هیات دوچرخه سواری بیرجند گفت: با قهرمانی ولی ا... دانشمند 
پرونده مسابقات دوچرخه سواری کوهستان این شهرستان بسته شد. رئیس 
هیات دوچرخه سواری بیرجند تصریح کرد: ولی ا...  دانشمند بر سکوی 
نخست مسابقات قهرمانی کوهستان بیرجند ایستاد، آریا دادرس نایب 

قهرمان شد و مجتبی خسروی جایگاه سوم رقابت ها را از آن خود کرد.
طباطبایی یادآور شد: در مراسم اختتامیه این رقابت ها با حضور مسؤوالن 

اداری و ورزشی از نفرات برتر با حکم قهرمانی تجلیل به عمل آمد. 

خراسان جنوبی قهرمان رقابت های
 بومی محلی جنوب شرق کشور

خراسان جنوبی، در بخش آقایان در چوب کشی وزن ۸0 - عادل عبداللهی 
قهرمان و در وزن 90- حسین خزایی دوم شدند. در کشتی مجتبی کهنسال 
در رده دوم ایستاد. در رقابت های تیمی در طناب کشی خراسان جنوبی اول 
و در خسو خسو خراسان جنوبی دوم شد.در بخش بانوان در طناب کشی 
در وزن 70- معصومه یوسفی دوم و در وزن ۸0- لیال خواجه عبداللهی 
اول شد.در هفت سنگ مهارتی هم معصومه شهریاری اول شد. همچنین 

در رقابت های تیمی طناب کشی و کبدی تیم خراسان جنوبی دوم شد.

بهترین نوشیدنی برای افراد مضطرب

سالمت نیوز  - مدیر گروه آموزشی طب ایرانی 
اظهار کرد: گاوزبان مفرح, مقوی ارواح و حرارت 
غریزی و اعضای رییسه )مثل قلب، مغز و کبد( و 
حواس است. انوشیروانی افزود: گاوزبان کاربردهای 
مشابهی دارند مصرف آن را به خصوص در بیماران 
کبدی و در زنان باردار محدود می کند.گاوزبان 

موجود در ایران طبیعت گرم و تر در درجۀ اّول دارد 
و به همین دلیل ایمن شمرده می شود.کیفیت گرم 
و تر گاوزبان مصرف آن را در فصل پاییز و فصول 
سرد مناسبتر می کند به خصوص برای کسانی که 
به هر دلیل دچار استرس های جسمی, فکری و 
عاطفی زیادی باشند.جوشاندۀ گل گاوزبان برای 
تقویت قلب و سیستم عصبی، پاکسازی بدن و 

قلب از برخی مواد تباه سودمند س است. 

راه های رفع خواب رفتن دست

باعث  رود  می  خواب  دست  که  بیتوته-وقتی 
سوزش  یا  و  شدن  سوزن  سوزن  ایجاد حس 
در انگشتان دست می شود. یکی از علل اصلی 
خواب رفتن انگشتان دست، کاهش جریان خون 
در آن است.درمان خانگی خواب رفتن انگشتان 
دست عبارتند از :1- روی دست خود یخ بگذارید. 

مقداری یخ را در حوله و یا نایلون بپیچید و آن 
را روی دست خود بگذارید2.- انگشتان خود را 
خیس کنید .۳- مقداری آب سرد و نمک را در 
یک ظرف مخلوط کنید و دست خود را داخل 
آن فرو برید. ۴- از گیاهان دارویی استفاده کنید، 
مانند رزماری، آویشن و مریم گلی.5- دست و 
انگشتان خود را ماساژ دهید. 5- ورزش کنید. مچ 

دست خود را بچرخانید، آن را خم کنید. 

باقال، نقش موثری
 در درمان بیماری پارکینسون دارد

سالمت نیوز- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 
انجام شده  تحقیقات  اساس  بر  مشهد گفت: 
در این دانشگاه، باقال نقش موثری در درمان 
بیماری پارکینسون دارد. نیکخواه افزو.د: باقال 
به ویژه باقالی جوانه زده حاوی مقدار بسیاری 

»دوپامین« است،.به گفته وی  در مغز بیماران 
)دوپامین(  ماده  این  پارکینسون  به  مبتال 
کاهش می یابد، لذا فرد مبتال باید این ماده 
دریافت  دیابتی،  بیماران  در  انسولین  مانند  را 
کند. این بیماری که گاهی در جوانان هم دیده 
می شود، بر اثر از بین رفتن سلول های ترشح 
کننده ماده ای به نام دوپامین که یک انتقال 

دهنده عصبی است. رخ می دهد.

مناسب ترین میان وعده ها
 برای الغری

باشگاه خبرنگاران- میان وعده هایمان باید با توجه 
به مقدار کالری روزانه ما تنظیم می شود، به طور 
کلی در رژیم الغری میان وعده ها باید پر حجم 
و کم کالری باشند .از جمله میان وعده هایی که 
حجم زیاد و کالری کم دارند می توان میان وعده 

مناسبی برای افراد باشد که قصد دارند وزن خود 
را کاهش دهند. میوه ها به ویژه میوه هایی که 
حجم زیادی از آنها را آب تشکیل می دهند نیز از 
جمله میان وعده های مناسب برای رژیم الغری 
هستند، افراد برای الغری می توانند در فصول 
گرم سال از میوه هایی مانند هندوانه، خربزه و 
انبه و در فصول سرد سال از میوه هایی مانند موز، 

پرتقال و خرمالو استفاده کنند.  

مصرف چای 50 درصد جذب آهن
 در بدن را کاهش می دهد

فارس- متخصص تغذیه و رژیم درمانی با اشاره به 
اینکه مصرف برخی مواد غذایی همزمان با مواد 
حاوی آهن در بدن جذب آهن را کاهش می دهد، 
گفت: اسفناج و حبوبات حاوی آهن را با لیمو 
ترش بخورید.ایمانی اظهار کرد : کم خونی به دو 

گروه کم خونی ناشی از فقر آهن و کم خونی ناشی 
از کمبود اسیدفولیک و B12 تقسیم می شود.

وی افزود: زنان بیشتر درگیر کم خونی ناشی از 
فقر آهن هستند و از طریق مصرف برخی از مواد 
غذایی می توان جذب آهن در بدن را افزایش داد 
البته باید توجه داشت که آهن موجود در منابع 
غذایی گیاهی نسبت به آنها منابع غذایی حیوانی 

کمتر جذب بدن می شوند.

کشف یك تن پسته سرقتي در فردوس

فرمانده انتظامي شهرستان فردوس از کشف یک تن پسته سرقتي در این شهرستان خبر داد.  
سرقت  اعالم  داشت:با  اظهار  هوشنگی«  »محمد  سرهنگ  پلیس  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
انتظامي در محل سرقت حاضر شدند .  از کارگاه ضبط پسته یکی از شهروندان،بالفاصله مأموران 

از کارگاه  افزود:در بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد سارق یا سارقان یک تن پسته را   وی 
اقدامات فنی و بررسي هاي همه جانبه به فردی که  با  اند که مأموران  ضبط پسته به سرقت برده 
به محل کارگاه رفت و آمد داشت مشکوک شدند و با هماهنگی مقام قضائی وي را دستگیر کردند. 
پلیس  در  ؛متهم  موجود  مستندات  و  شواهد  ارئه  داشت:با  بیان  فردوس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
آگاهی به سرقت یک تن پسته از محل کارگاه اعتراف کرد و اموال سرقتي تحویل مالباختگان شد.  
قضائي  مراجع  به  قانوني  مراحل  سیر  پرونده جهت  تشکیل  با  کرد:متهم  تصریح  هوشنگی  سرهنگ 

معرفي و با قرار صادره روانه زندان شد.

امالک و 
مستغالت

زمین مسکونی، سند 
ششدانگ، ۲۳۰ متر

 سجادشهر   فی: توافقی
۰۹۱۵۵۶۱۳۵۶۸

فروش زمین مغازه تجاری 
۵۰ متر، معصومیه، خیابان 

تالش، دوکله، قیمت 
استثنایی  ۰۹۱۵۱۶۰۹۳۰۹

 حسین آباد باقران
 زمین ۲۵۰متری،شمالی

   آماده ساخت
فی ۶۰ م ۰۹۱۹۸۱۶۰۶۵۰

 
فروش منزل ویالیی در معلم  
جنوبی، زمین ۳۳۰ متر، بنا 
۴۲۰ متردردو طبقه، تمیز و 
لوکس    ۰۹۱۵۵۶۱۶۵۹۸

دو ساعت آب با۱۰هزار متر 
از چاه عمیق ۶ اینچی، دارای 

سند مالکیت ششدانگ 
فی۵۰ م ۰۹۱۵۳۶۱۲۸۱۲

منزل ویالیی در پونه ، جنوبی 
زمین ۲۱۰ متر، سه طبقه 
دارای دوخواب، بنا۵۰۰ متر

۰۹۱۵۵۶۱۶۵۹۸

فروش زمین تجاری
 در نهبندان، میدان مادر

تلفن تماس:
۰۹۰۳۵۲۶77۴۶

 
ویالیی ، امیرآباد،۲طبقه فی: 
۱۱۵م یا معاوضه با کلنگی 

مدرس، معلم و ... مابه التفاوت 
نقدی  ۰۹۱۵۸۶۱۱۱۵۲

فروش منزل ویالیی، 
امیرآباد، شمالی، ۱۸۰ متر 
۱۲۰ مترزیربنا، ۲ خواب 

فی:۱۲۰م ۰۹۱۵۹۶۱۲۳7۰

فروش زمین ۹۰ متری
 با بهترین موقعیت واقع در 

حاجی آباد، انتهای بلوارخلیج 
فارس   ۰۹۱۵7۲۳۳۸۴۹

فروش ویالیی فول تازه 
ساز، انقالب ۱ ، سند آزاد 
۱۸۰زمین ۱۰۸بنا، تمام 
اسکلت ۰۹۱۵7۲۳۳7۳۰

فروش یا معاوضه با خودرو
مسکن مهر7۵ متری،۱۳م 

واریزی، طبقه۴
۰۹۰۲7۶۱۱۳۶۴

زمین مسکونی در حاجی 
آباد بین خلیج فارس ۱۰ و 

۱۲، متراژ ۱۶۰متر، فقط
 ۲۵ م   ۰۹۱۵۱۶۰۱۲۸۶

۱۴۰مترزمیندر علی آبادلوله 
بعثت ۶، قطعه سوم، شمالی 
دیوارکشی با امتیاز برق  

۰۹۱۵۹۶۳۳۲۸۱

۵۵ مترزمین تجاری 
خیابان 7تیر، با سند مالکیت

تلفن تماس:
۰۹۳۰۵۶۱۶7۶7

رهن و اجاره

 واحد 7۵ متری  
انتهای پاسداران، پشت 

دبیرستان نمونه کاشی نیلوفر 
۰۹۱۵۳۶۲۴۹۵۸

منزل اجاره ای ۲۴ متری 
سرویس جدا در مهرشهر
خیابان حر، طبقه دوم 

۰۹۱۵۸۶۱۹۴۹۰

جویای کار

به یک همکارجهت 
فروشندگی درمغازه کیف 

فروشی دربازارپاساژسادسی 
نیازمندیم  ۰۹۱۰۵۴77۹۵۸

لیسانس یا فوق لیسانس 
شیمی مرد برای همکاری در 
صنعت. لطفا مشخصات را 

۰۹۱۵۶۶۶7۸۹۱تلگرام کنید 

یک مجتمع تولیدی جهت 
تکمیل کادر فروش به 

تعدادی نیرو نیازمند است. 
۰۹۹۰۳۵7۶۵۵۴

نیازمند بازاریاب حرفه ای 
مجرب جهت کار 
 در موسسه آموزشی
۰۵۶-۳۲۲۰7۶۱۰

به تعدادی راننده مجرب و 
متعهد و تمام وقت برای کار 
در تاکسی تلفنی نیازمندیم.

۰۹۳۶۳۳۴77۳۹

به تعدادی راننده جهت 
کار درآژانس تمام وقت با 
زنگ خور باال  نیازمندیم. 

 ۰۹۱۵7۶۰۰۴۵۹

به یک نیروی ماهر
به کارواش نیازمندیم.

تلفن تماس:
۰۹۱۵۵۶۱۵7۸۶

جویای کار
 با سابقه چند سال کار

درمرغداری
۰۹۱۵۹۵۹۵۲۳۳

خودرو

 
خریدار هاچ بک مدل پایین  
سفید، تخفیف کامل بیمه  

فنی سالم
۰۹۱۵۳۶۲۰۸۸۶ 

پراید نوک مدادی۸۴ ، بیمه 
۸ ماه، یک گلگیرجلو رنگ

فی: ۸ م
۰۹۱۵۸۹۱۴۰۴۶

پراید۱۱۱مدل ۹۵ 
بدون رنگ
تلفن تماس:

۰۹۱۵۳۶۳۲7۶۱

خریدار پراید ۱۱۱ تمیز
 کم  کار، به صورت نقدی

تلفن تماس:
۰۹۰۳۵۲۶77۴۶ 

پراید مدل۸۰ ، سفید، دوگانه
  بیمه کامل، تازه تعمیر
دور رنگ، ۵/7۰۰ م 
۰۹۱۵۳۶۱۵۰۶۶

فروش پراید 7۹
تمام تخفیف،بیمه تازه شده  

موتوری وگیربکس عالی 
 ۰۹۱۵۶۰۳۴۵۸۴

پراید با تخفیف۶ سال 
فی توافقی
تلفن تماس:

۰۹۱۵7۲۱۱۰۸۴

آردی سبز مدل ۸۳، فول، 
۴ تیکه رنگ، بیمه۹7/۳ 

تخفیف ۵ سال فی:۴/۵۰۰م
۰۹۱۵۳۶۱۵۰۶۶

 
پژو ۴۰۵مدل7۳ ، مدارک 

کامل، تک برگ سند،تخفیف 
کامل فی: توافقی یا معاوضه 

با پراید ۰۹۱۵7۴۱۰۸۱۰

فروش پژو ۴۰۵ مدل ۸۴
نقره ای 

تلفن تماس:
۰۹۳۸۲۳۴۹7۴۶ 

پارس LX مدل ۹7 
خاکستری

 فی فقط ۴۲۵۰۰م
۰۹۱۵۳۶۳۵7۶۶

فروش 206SD مدل۹۳
با بیمه کامل

یا معاوضه با پراید 
۰۹۱۵7۴۰7۶۶۰

فروش پیکان مدل ۸۲ 
فی: توافقی  
تلفن تماس:

۰۹۱۵۳۶۳۹۵۱۵

فروش پی کی مدل ۸۴ 
رنگ فابریک، تخفیف از اول 

فی توافقی
۰۹۱۵۸۶۱۰۱۸7 

 ، H230 فروش برلیانس
مدل تیر۹۵، رنگ سفید، در 
حد خشک فی: ۳۸/۵۰۰م  

۰۹۳۶7۲۰7۲۴۵

متفرقه
  

 
فروش یک عدد کارواش 
خانگی، قیمت توافقی 

تلفن تماس:
۰۹۱۵۲۶۸7۲۳۱

خریدار یک عدد دستگاه 
پفیال با قیمت مناسب

تلفن تماس:
۰۹۱۵۵۶۱۲۸۹۲

چهارمتر کابینت باالو پایین
ام دی اف براق
چهار متر اپن

۰۹۱۵۵۶۱۵۵۰7

کلیه لوازم سوپرمارکت 
ازجمله یخچال فریزر،

ترازو، ویترین،قفسه و... 
۰۹۱۵۹۶۳۰۸۳۰

فروش یخچال فریز سالم 
خانگی

فی: توافقی
۰۹۱۵۳۶۱۸۸۱۶

فروش دراور هفت کشو
یک میز نهارخوری

۴ نفره سالم  فی: ۱۸۰تومان 
۰۹۱۵۶۰۴۳۹7۲

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

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

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 17:30 تا 12 شب

 پیتــزا چانـو
پیتزا، ساندویچ، اسنک، 
ذرت مکزیکی، فالفل،  

پیراشکی، سمبوسه
پیتزا ایتالیایی، قیفی 

  اسنک فون گی
انتهای غفاری،خیابان نجات،بین نجات۱و  ۳ 

ید۳۲۳۴۵۵۵۰-۰۹۱۵۸۶۱۹۰۳۰
 کن

ان
تح

ر ام
کبا

ت ی
یس

کاف

   )
ن

زا
ار

( درب اتوماتیك

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی  

نبش رجایی ۱۵ 
۰۹۱۵۵۶۱۴۸۸۰ 
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7
 آخرین وضع محدوده طالی 

هیرد نهبندان بررسی شد

با  هیرد  طالی  محدوده  وضعیت  غالمی-آخرین 
حضور مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران و مدیران زیر مجموعه در محل معدن هیرد 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مدیرعامل شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران اقدامات صورت گرفته 
در محدوده طالی هیرد را خوب ارزیابی و تاکید کرد: 
با انجام اکتشافات در تارگت های موازی و افزایش 
دستگاه های حفاری اکتشافات الزم صورت گیرد و در 
حمل کانسنگ، تست و فراوری استخراج شده تسریع 
شود و پس از دریافت نتایج مطلوب اقدامات الزم در 
خصوص بهره برداری این محدوده هرچه سریعتر 

صورت گیرد.  

اشرفی سکاندار اداره کل کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شد

غالمی-طی حکمی از سوی وزیر کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی غالمرضا اشرفی سکاندار اداره کل کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شد.

آغاز عملیات اجرایی بزرگترین 
مرکز حمایتی شرق کشور 

گروه خبر-عملیات اجرایی بزرگترین مرکز حمایتی، 
کارآفرینی و آموزشی شرق کشور با حضور معاون 
رفاه  و  تعاون، کار  منابع وزارت  و  توسعه مدیریت 
اجتماعی به همت خیران در خوسف آغاز شد. ، این 
مرکز با زیر بنای 7 هزار متر مربع در 4طبقه توسط 
خیران شهرستانی و اصفهانی احداث خواهد شد و 
تمام رده های سنی را پوشش می دهد.سرپرست 
بهزیستی خوسف گفت: این مرکز در دو فاز ساخته 
می شود که فاز اول آن سال آینده به بهره برداری 
می رسد. حسینی مقدم افزود: در این مرکز سالن 
اطالعات،  فناوری  سالن  کتابخانه،  آموزی،  حرفه 

سالن جلسات وتاالر پذیرای پیش بینی شده است.

مراکز بهداشتی درمانی بخش خصوصی 
برای دریافت کد بورس اقدام کنند

کل  اداره  درمان  و  تشخیص  اداره  مهر-رئیس 
بهداشتی  دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: مراکز 
بورس  کد  دریافت  برای  درمانی بخش خصوصی 
باید اقدام کنند. احمدی اظهار کرد: در راستای اجرای 
اصل 44 قانون اساسی و واگذاری و مشارکت بیشتر 
بخش غیردولتی و همچنین تقویت وظایف حاکمیتی 
دستگاه اجرایی از قبیل سیاست گذاری، برنامه ریزی، 
در  موثر  گامی  این مهم،  اجرای  نظارت  و  هدایت 

راستای توانمندسازی بخش خصوصی است.

ارزیابی هوای پاک شهر بیرجند 
از ابتدای امسال تاکنون

کاری- روز گذشته جمعی از خبرنگاران به مناسبت 
گرامیداشت 29 دی  روز ملی هوای پاک از ایستگاه 
سنجش دائمی کیفیت هوای شهری بیرجند در سازمان 
محیط زیست بازدید کردند.کارشناس آزمایشگاه اداره 
کل حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به  نتایج 
بدست آمده از ایستگاه سنجش کیفی هوا در بیرجند، 
وضع هوای مرکز استان را از ابتدای امسال تاکنون در 
حد پاک ارزیابی شده است. روح ا... مالکی  با بیان اینکه 
استان دارای  2 ایستگاه سنجش کیفی در بیرجند و 
نهبندان در زمینه پایش کیفیت هوا  است افزود:  پایش 
مقدار شاخص آالیندگی ذرات به صورت روزانه ثبت 
می شود.کارشناس آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط 
زیست یاد آور شد:  شاخص آالینده ها  برای بیرجند به 
عنوان مرکز استان از ابتدای سال جاری با 22 روز ناسالم 
برای گروه های حساس اعالم شد.مالکی ادامه داد: طبق  
اطالعات اخذ شده از ایستگاه پایش کیفی هوا نهبندان از 
ابتدای سال با 19 روز ناسالم برای افراد حساس و چهار 
روز ناسالم مواجه بوده است. وی افزود: خراسان جنوبی 
با داشتن 28 کانون بحرانی فرسایش بادی و خشکسالی 
های مستمر 17 سال اخیر و از طرفی تاثیرپذیری از 
بادهای 120 روزه استان در همجواری با سیستان و 
بلوچستان، کاهش بارندگی با آلودگی ذرات گرد و غبار 
و ریزگردها و توفان های گرد و غبار مواجه شده است. 

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند:

نرخ بیکاری در استان خراسان جنوبی به ۱۱.۷ دهم درصد رسید
گروه خبر- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان خراسان جنوبی طبق آخرین آمار ایران 11.7 دهم درصد 
است گفت:  مشکل اعتبارات طرح کارورزی برطرف شده و این طرح با قدرت در حال انجام است. نصرا... بازوند افزود: در استان خراسان جنوبی 35 

درصد اشتغال در بخش کشاورزی است که به سبب خشکسالی ها سبب بروز مشکالت می شود و باید به آمار مرکز آمار اعتماد کرد.

نی
ضا

: رم
س

عک
اعالم کاالبرگ نفت سفید 
شهری و روستایی
دادرس مقدم-کاالبرگ نفت سفید شهری و روستایی 
برای عرضه نفت سفید در فروشندگی های نواحی 
مرکزی، قاین، فردوس و طبس اعالم شد. کاالبرگ 
های321، 221،521 و 121 از سری کاالبرگ های 
نفت سفید شهری و روستایی از فردا اول بهمن تا29 
اسفند امسال برای عرضه نفت سفید در فروشندگی 
های نفت سفید شهری و روستایی که دارای شرایط 
بود.  خواهد  اعتبار  دارای  هستند  ایمن  و  استاندارد 
عرضه نفت سفید از طریق فروشندگی ها مطابق 
با لیست ارائه شده از سوی ناحیه به فروشندگی و 
تعداد خانوار پایش شده مورد تایید است.متقاضیان در 
مناطق برخوردار از گاز طبیعی، صرفا در صورت پایش 
اطالعات کاالبرگ خود می توانند سهمیه نفت سفید 
خود را از محل فروشندگی های مجاز دریافت کنند.

خراسان جنوبی چهارمین بار 
میزبان بزرگترین رویداد
 سینمایی کشور می شود
دادرس مقدم- فیلم های سی و ششمین جشنواره 
فیلم فجر به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی کشور، 
امسال و برای چهارمین بار در محل سینما بهمن 
بیرجند اکران می شود. معاون امور هنری و سینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با اشاره به 
اکران فیلم های این جشنواره در مرکز استان گفت: 
این آثار شامل 14 فیلم بخش مسابقه  جشنواره است 
که امیدواریم مورد پسند عالقمندان به هنر هفتم در 
خراسان  جنوبی قرار گیرد. سید علی زمزم افزود: فیلم 
های منتخب سی و ششمین جشنواره فیلم فجر از 
12 تا 22 بهمن سالجاری در بیرجند و هر فیلم در 
هر روز سه بار اکران خواهد شد.وی تصریح کرد: 
ایجاد فضای  با هدف  بزرگ سینمایی  رویداد  این 
اکران فیلم های فاخر تولید ملی در استان و بهره 
مندی اقشار مختلف و عالقه مندان به حوزه فیلم 
و ایجاد فضای سینمایی در بیرجند برگزار می شود. 
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اکران 
فیلم ها از 12 بهمن آغاز می  شود خاطرنشان کرد: 
این است که مردم خراسان جنوبی و  بر  ما  تالش 
شهرستان بیرجند بتوانند از تماشای فیلم های روز 

کشور بهره مند شوند.

دستگیری و انهدام باند
 سرقت خودرو در بیرجند

گروه خبر-نیروی انتظامی خراسان جنوبی دیروز یک 
باند سرقت خودرو و داخل خودرو را در بیرجند منهدم 
و متالشی کرد. فرمانده نیروی انتظامی استان گفت: 
این باند سرقت خودرو و داخل خودرو در بیرجند طی 
بازرسی و شناسایی یک فرد مال خر توسط نیروی 
انتظامی متالشی شد.سردار شجاع افزود: با شناسایی 
مقادیر  منزل وی  از  بازرسی  و  مال خران  از  یکی 
بسیاری لوازم 41 گوشی تلفن همراه، تعدادی فلش 
ضبط خودرو، 4 کیف مدارک و کارت بانکی کشف و 
ضبط شد. وی از دستگیری 4 همدست این فرد هم 
خبر داد. سردار شجاع به افزایش 8 درصدی سرقت ها 
از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد

۹۰ دانش آموز با نیازهای ویژه
 در مدارس استان ساماندهی شدند

غالمی-مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
از پوشش 90 درصدی تحصیلی دانش آموزان ویژه 
استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال تحصیلی، 90 
دانش آموز با نیازهای ویژه شناسایی شدند که در 

مراکز و مدارس تخصصی استان ساماندهی شدند.

پرداخت سه میلیارد تومان
 از مطالبات زعفران کاران

از  تومان  میلیون   150 و  میلیارد  سه  خبر-  گروه 
مطالبات زعفران کاران خراسان جنوبی پرداخت شد. 
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گفت: 
تاکنون 2 هزار و 600 کیلوگرم زعفران از کشاورزان 
خرید توافقی شد که از این مقدار هزار و 590 کیلوگرم  
در سامانه ثبت شد. عصمتی پور افزود: تاکنون سه 
درصد   40 معادل  تومان  میلیون   150 و  میلیارد 
مطالبات کشاورزان پرداخت شده است. وی افزود: 
خرید توافقی زعفرانی با هدف حمایت از کشاورزان 
در استان ادامه دارد و مردم می توانند زعفران مازاد 

خود را به مراکز خرید تعاون روستایی تحویل دهند.

تولید نهال شناسنامه دار در استان

غالمی- 7 واحد تولید نهال  در  استان نهال های 
استاندارد و سالم تولید می کند. مدیر باغبانی جهاد 
در  استاندارد  های  نهال  اینکه  بیان  با  کشاورزی 
نهالستانهای مجوزدار تولید می  شود، گفت: تولید کننده 
نهال در قبال مشخصات مندرج در شناسه متعهد بوده 
جبران  به  ملزم  موجود  مغایرت  اثبات  در صورت  و 
خسارت وارده به خریدار است. رضایی افزود: واحدهای 
تولید نهال در تولید انواع نهال ها از جمله انار، انگور، 
بادام و بخصوص پسته فعالیت دارند. وی گفت: تولید 
ساالنه نهال گلدانی پسته استان بیش از 600 هزار 
اصله درخت است که بیشتر در بشرویه تولید می  شود.

*  14 هزار و 140 عضو جدید به اعضای کتابخانه 
های عمومی خراسان جنوبی افزوده شد.

*  کارشناسان دولتی دامپزشکی در کشتارگاههای 
طیور بیرجند و قاین مستقر شدند.

* ساماندهی و محوطه سازی محدوده بخشان اول 
قنات جهانی بلده اجرا شد.

* 3 وقف جدید در شهرستان قاین ثبت شد.
* آب انبار بی بی حسین خان بسطاق با مشارکت 

شورای اسالمی و دهیاری مرمت می شود.
* مسئول میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان سرایان صنایع دستی از برگزاری یک دوره 
آموزش سرمه دوزی در مرکز نور هدایت شهرستان 

سرایان خبرداد.
* سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
قاین گفت: همزمان با گرامیداشت روز ملی هوای 
پارک  ارتفاعات  در  جنگالنه  طرح  چهارمین  پاک 

جنگلی قهستان شهرستان قاین اجرا شد.
* مدیرکل ورزش و جوانان استان از برگزاری »جشن 
شهرستان  درح  بخش  مرزی  منطقه  در  انقالب« 
سربیشه در ایام ا... دهه مبارک فجر حمایت کرد.

اخبار کوتاه

موضوع  با  شورا  جلسه  دیروز  -صبح  رضایی 
رسیدگی به درختان کاج پادگان 04 با حضور 
راه  نزآجا،نماینده  ارشد  فرمانده  و  شورا  اعضا 
وشهرسازی استان، معاون فرماندار بیرجند ،مدیر 
فضای سبز و پارک ها برگزار شد.در ابتدای جلسه 
تقی زاده با گالیه از عدم حضور مدیر کل راه 
وشهرسازی بیان کرد:در موضوعاتی که مربوط 
به این  سازمان می شود شاهد عدم حضور مدیر 
کل این مجموعه بوده ایم ،که این بی توجهی 
ایشان را  به موضوع فضای سبز مرکز آموزش 
حل  و  بررسی  را  جلسه  هدف  است.وی   04

مشکالت این محدوده از شهر دانست.
آفت عامل خشکی درختان است

مدیر عامل فضای سبز و پارک ها بیان کرد: در 
سال های اخیر با مکاتباتی که با سازمان مسکن 
و راه وشهرسازی و ارتش داشته ایم وضع  نگران 
کننده این محدوده را بیان کرده ایم.انصاری ادامه 
داد:طبق بررسی هایی که شده است درختان 
این محدوده آفت هایی مشاهده کرده ایم که 
در گذشته نداشته ایم ، وی ادامه داد:درختان کاج 
بسیار مقاوم هستند ولی وقتی دچار آفت می 

شوند بسیار سخت است که آفت زدایی شوند.
کاشت 10 هزار درخت برای

برگشت به وضع قبل
توسط  محدوده  این  آبیاری  به  اشاره  با  وی 
سازمان متبوع خود عنوان کرد:تعداد 50 دستگاه 
این  موجود  درختان  به  آبرسانی  برای  تانکر 
محدوده ، از ابتدای امسال به کار گرفته شده 
است.مدیر عامل فضای سبز و پارک ها با بیان 
اینکه قسمتی از این محدوده در اختیار  ارتش و 

قسمتی در اختیار سازمان راه و شهر سازی است 
بیان کرد:آمار برداری از درختان را در محدوده 
ی سازمان راه و شهر سازی انجام داده ایم ،که 
2 هزارو 410 درخت قطع شده، 302 درخت 
خشک شده وقطع نشده و 640 درخت سبز می 
باشد ولی محدوده ی که در اختیار ارتش است را 
هنوز نتوانسته ایم آمار برداری کنیم ،که امیدواریم 
این اجازه به سازمان داده شود تا آمار برداری 
انجام شود.انصاری بیان کرد:طبق قانون حفظ و 
گسترش فضای سبز، درختی که از بین می رود 
، عالوه بر موضوع مالی،کاشت نهال جایگزین 
هم مطرح است، که بر اساس آن دو برابر محیط 
درخت باید نهال جایگزین شود که بر این اساس 
بیش از 10 هزار درخت باید  در این محدوده 
کاشته بشود تا شرایط به حالت قبل برگردد.
انصاری با بیان اینکه انتقال آب به این محدوده 
هزینه باالیی و سختی های فنی دارد گفت:دو 
حلقه چاه در این محدوده قرار دارد برای آبیاری 
کل درختان کافی است، که البته  غیر فعال است 
و اگر این چاه ها در اختیار سازمان فضای سبز 
و پارک ها قرار گیرد می تواند  راه نجاتی برای 
درختان موجود می باشد.وی همچنین بیان کرد: 
این محدوده از شهر در صورت عدم رسیدگی 
در دراز مدت  مشکالت فراوانی  را برای شهر 

ایجاد خواهد کرد. 
میزان دبی چاه ها از اهمیت باالیی دارد
مدیر عامل سازمان آب و فاضالب نیز در مورد 
چاه های موجود در این محدوده بیان کرد: دبی 
زیادی  اهمیت  دارای  این چاه ها  از  نیاز  مورد 
است که باید کارگروه متشکل از سازمان فضای 

و  برداشت  میزان  و  شود  ایجاد  ارتش  و  سبز 
دبی مورد نیاز مشخص شود.امامی ادامه داد:با 
توجه به قدمت این چاه ها و اینکه نیاز به کف 
شکنی دارد  سازمان آب وفاضالب این آمادگی 
را دارد تا با اقدامات الزم چاه ها را احیا کند.
رونقی معاون عمرانی فرماندار نیز در این جلسه 
با قرائت یک بند از توافق نامه سال 84 عنوان 
کرد فقط تاسیسات موجود زمان عقد قرار داد به 
پادگان تعلق گرفته است بنا بر این باید بعد از 
تعیین کاربری سایر اراضی مورد مناقشه تعیین 

تکلیف شود.
 سندی به راه و شهرسازی

داده نشده است
در ادامه نماینده حقوقی سازمان راه و شهرسازی 
با بیان اینکه مدیر کل این سازمان به دلیل تداخل 
این جلسه با دیدار با وزیر نتوانسته است ،حضور 
پیدا کند، بیان کرد: بر اساس مقررات،  فضای 
سبز در هر نقطه ای از شهر در اختیار شهرداری 
قرار می گیرد که سازمان راه و شهر سازی هیچ 
ادعایی در این امر ندارد و در صورت ارائه طرح 
،در تحویل دادن به شهرداری مشکلی نداریم.
قربانی تاکید کرد: در ضلع شمال خیابان شهید 
قرنی فضای سبزی به مساحت 36 هکتار داریم 
که 18 هکتار در  سال 92 تحویل شهرداری 
شده است و 18 هکتار دیگر هم اقداماتی انجام و 
تحویل داده خواهد شد.وی ادامه داد:از 18 هکتار 
دوم،فقط  600متر مربوط به  ایستگاه پمپاز و دو 
تا سوله میدان تیر ،در اختیار ارتش است. قربانی 
بیان کرد: اراضی محدود به خیابان  ابوذر، ارتش 
،غفاری و شهید قرنی 28 هکتار است که در سال 

92، 22 هکتار آن در اختیار ارتش قرار گرفته 
است و مابقی در اختیار سازمان راه وشهرسازی 
است که در سال 94  از 12 سند 5 سند تحویل 
داده شده است و در جلسه ای که یک ماه پیش 
تشکیل شده است قرار شد بقیه سند ها ظرف 15 
روز تحویل داده شود که هنوز سند  به سازمان 

داده نشده است.

واگذاری اراضی فقط روی کاغذ
وی ادامه داد: درزمینه اراضی باقی مانده از نظر 
کاربری خاص  فاقد  راه وشهر سازی  سازمان 
اینکه  با  و  است  ارتش  اختیار  در  است، چون 
اختیارش به سازمان واگذار شده است ولی به 
نظر می رسد که فقط روی کاغذ بوده است چون 
حتی  برای مراجعه برای آبیاری  باید با ارتش 
هماهنگ شود و در غیر این اجازه ورود نداریم.

کردن  خشک  دنبال  به  وقت  هیچ 
درختان نبوده ایم

فرمانده ارشد نزاجا نیز بیان کرد:در 22 هکتاری 
که در اختیار ارتش است طی بازدید هایی که 
شده است درختان را از سربازان هم بهتر نگه 
داری کرده ایم و فضای سبز را در این محدوده 
حفظ کرده ایم و هیچ وقت به دنبال خشک 
کردن درختان نبوده ایم و تعدادی هم که خشک 
شده است به علت آفت بوده است نه آبیاری. وی 
در مورد تحویل اسناد به راه و شهرسازی بیان 
کرد:در آخرین جلسه ای که با که با سازمان راه 
وشهرسازی و شهرداری داشتیم اعالم کردیم که 
اسناد دست ارتش است و 15 روز زمان خواستیم 

تا از  سلسله مراتب کسب تکلیف کنیم که گفته 
شد اسناد باید از طریق وزارت دفاع تحویل راه 
و شهرسازی شود.وی در مورد آمار برداری از 
درختان نیز بیان کرد:بر اساس وظیفه ای که 
داریم اجازه نخواهیم داد اداره یا نهادی از 22 
هکتاری که در اختیار ارتش است بازدید کند 
ولی در قطعه هایی که  بایستی مربوط به راه و 
شهرسازی است  هیچ محدودیتی برای سازمان 
راه و شهر سازی نیست.ما در محدوده اراضی 
خود پاسخگو هستیم و با تمام توان در حفظ 
فضای سبز را حفظ می کنیم و پیشنهاد می کنم 
راه وشهرسازی و شهرداری کمک کنند تا این 

منطقه را احیا کنیم.

حذف دیوار ها منوط
به ارائه سند است

یوسفی در مورد چاه های در محدوده 04 بیان 
کرد:دو حلقه چاهی که گفته شد 10 لیتر دبی 
دارد، که اگر احیا شود می تواند کمک موثری در 
آبیاری انجام دهد و آمادگی را داریم که همکاری 
الزم را با شهرداری انجام می دهیم.وی ادامه 
داد:از یکی از چاه ها 10 سال است که به علت 
ریزش استفاده نمی شود که از سازمان آب و 
فاضالب خواستیم تا با حفر چاه جدید موافقت 
کند و از چاه دیگر در دو ماه پیش از آن برداشت 
داشته ایم و برای احیا این چاه ها هم آمادگی 
کامل داریم.یوسفی در زمینه حذف دیوارهای 
محدوده راه و شهرسازی بیان کرد:حذف دیوار ها 
منوط به ارائه سند می باشد و  تا زمانی که سند 

ارائه نشود این امکان وجود ندارد.

حسینی- صبح دیروز نشست مشترک انجمن 
اقتصاد استان با اقتصاد دانان دانشگاه صنعتی 
بیرجند و با هدف امضای تفاهم نامه همکاری 
بین این دو نهاد برگزار شد. عضو هیئت علمی 
دانشگاه صنعتی با تاکید بر این که باید اطلس 
سرمایه گذاری را در استان اجرا کنیم، تصریح 
کرد: از زمینه های سرمایه گذاری تا حدودی 
مطلع هستیم ولی باید مطالعات امکان سنجی 
انجام  دانشگاه  توسط  دقیق  گذاری  سرمایه 
شود. مهرشاد رئیس دانشگاه در ابتدای جلسه 
این دانشگاه در همه سطوح  این که  بیان  با 
تالش خود را برای سرانجام رساندن رسالت 
های اجتماعی و آموزشی انجام می دهد، عنوان 
کرد: بدنه دولت باید مشاوره های تخصصی را 
از دانشگاه ها بلکه از کسانی که در  نه تنها 
صنعت، کشاورزی و صنایع دستی تجربه کافی 
دارند کسب کند. وی با اشاره به این که الزمه 
رخ دادن این اتفاق، وجود نهاده هایی است که 
مدیران دستگاه های اجرایی در پاسخ به این 
مشاوره ها به یک بله یا خیر ساده بسنده نکنند.

چشم انداز ، بزرگترین انجمن
حرفه ای اقتصاد شرق کشور است

بیان  اقتصاد استان هم  بهروزی دبیر انجمن 
کرد: این انجمن به عنوان اتاق فکر اقتصادی 
استان ، از یک طرف اساتید و نخبگان علمی را 
با حوزه های اجرائی مرتبط می سازد و از طرف 
دیگر ظرفیت ها و قابلیت های توسعه استان را 
مطالعه و بررسی می کند. وی ماموریت های 
این انجمن را ارتقاء فرهنگ اقتصادی جامعه، 
کمک به اعتالی اقتصاد استان از راه آموزش ، 
پژوهش و ارتقای دانش و مهارت آحاد جامعه 
در حوزه اقتصاد و همکاری و ارائه مشاوره به 
دستگاه های اجرائی اعالم کرد و افزود: چشم 
انداز انجمن این است که بزرگترین ومعتبرترین 

انجمن حرفه ای اقتصاد شرق کشور شود.

دستگاه های اجرایی انجمن
 را در برنامه توسعه بپذیرند

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی 
استان، با تاکید بر این که چشم انداز محقق 
نمی شود مگر با کمک دستگاه های اجرایی 
اضافه کرد: دستگاه های اجرایی باید انجمن 
را یک دلسوز و نهادی اجتماعی یاور در برنامه 
تمایل  کرد  عنوان  بهروزی  بپذیرند.  توسعه 
دانشگاهی  استان  که  این  به  توجه  با  داریم 
این  عضو  استان  دلسوزان  و  نخبگان  است، 
انجمن شوند. همچنین این انجمن غیر انتفاعی 
بوده ولی بدین معنا نیست که  قادر به تامین 
هزینه های خود نباشد.وی در ادامه با اشاره به 
این که هدف یافتن مدل مشارکتی و کارا و 
بهر بر با همکاری دانشگاه برای برنامه ریزی 
های منطقه ای است، خاطرنشان کرد: دانشگاه 
صنعتی بیرجند مرزهای دانشگاه نسل سوم را 
رد کرده و به سمت کارآفرینی پیش می رود. 

کمیته  جلسات  مستمر  برگزاری  به  بهروزی 
ابراز  و  کرد  اشاره   ، اقتصادی  انجمن  های 
 ، انجمن  پایش  آینده در  امیدواری کرد سال 
اقتصاد  شاخص های عملکرد کیفی و کمی 

استان را داشته باشیم.

فکرهای  اتاق  به  را  استان  مشکالت 
دانشگاه ببرید

جعفری گیو رئیس انجمن اقتصاد استان هم 
دانشگاه ها در توسعه جوامع  ایفای نقش  به 
این  متاسفانه  افزود:  و  کرد  اشاره  اقتصادی 

در  اما  است  مانده  مغفول  ما  در کشور  نقش 
این استان دانشگاه صنعتی پیش قدم شده و 
اکنون  برگزاری همایش سرمایه گذاری و  با 
نیز منعقد کردن تفاهم نامه با انجمن اقتصاد 
دهد.  می  ادامه  را  آفرینی  نقش  این  استان 
توسعه  در  ها  دانشگاه  نقش  وی  گفته  به 
اقتصادی کشورهای دیگر غیر قابل انکار بوده 
و باید در مسائل توسعه ای از تجربیات آنان و 
استان های دیگر استفاده کنیم.وی با توضیح 
اصطالح “ بیماری هلندی” اضافه کرد: زمانی 
در کشور هلند ایجاد کسب و کار بسیار سخت 
و مشکل شده بود و توانستند با بهره گیری 
ظرفیت دانشگاه ها و ایجاد اتاق فکرهای ویژه 
این مشکل را حل کنند و االن دومین کشور 
صادر کننده محصوالت کشاورزی شوند. رئیس 
انجمن اقتصاد استان الزمه پیشرفت استان را 
نیز همکاری با دانشگاه ها دانست و یادآور شد: 
بخش های تولید، صنعت و ... باید مشکالت 

خود را به اتاق فکرهای دانشگاه ها ببرند.

گالیه از طوالنی بودن فرآیند 
اخذ استعالمات سرمایه گذاری

جعفری با بیان این که بارها در جلسات مختلف 
از طوالنی بودن زمان فرآیند اخذ استعالمات و 
کارهای سرمایه گذاری گالیه کردم، خاطرنشان 

کرد: تمام آحاد جامعه باید در استان راه اندازی 
آموزش  را  اقتصادی  جوانب  و  کار  و  کسب 
ببینند.وی با اشاره به این که در سال 2011، 
ایران در بین 189 کشور جایگاه 118 را از نظر 
سهولت کسب و کار داشت، بیان کرد: برنامه 
ریزی شد تا پایان 2016 به جایگاه 110 رسیده 
و در پایان برنامه ششم توسعه به 70 برسیم، 
ولی نه تنها محقق نشد بلکه 124 شدیم و افول 
کردیم. این نشان دهنده الزمه تغییر نگاه ها 
و ایجاد حساسیت بیشتری در موضوع سرمایه 
گذاری است.این مقام مسئول با تاکید بر این که 

تولید علم در این جا انتزاعی است و مشکلی را 
حل نمی کند، بیان کرد: یکی از شاخص های 
سنجیده شدن، خروج نخبگان از کشور است 
که باال بودن این آمار نشان دهنده مشکل در 

سیستم اداری و سرمایه گذاری ما است.

برخی قانون ها بازدارنده 
توسعه اقتصادی هستند

جعفری از 3 برابر شدن بودجه دانشگاه صنعتی 
در چند سال اخیر خبر داد و افزود: این نشان 
دهند پشتکار این دانشگاه است و انتظار داریم 
در آینده تربیت نخبگان به خصوص در موضوع 
در  عنوان ظرفیتی  به  را  تکمیلی  تحصیالت 
شرق کشور پیش بگیرد.وی با تاکید بر این که 
با توجه به خشکسالی و شرایط استان برنامه 
ریزی ها باید به سمت حل این مشکالت پیش 
برود، بیان کرد: این زمانی محقق می شود که 
در دانشگاه ها فکر شود و دستگاه های اجرایی 
آن  مطابق   ، شده  تهیه  برنامه  ابالغ  از  پس 
از وجود بیش از  انتقاد  با  پیش بروند.جعفری 
18 هزار قانون در کشور،  اعالم کرد: متاسفانه 
برخی از آن ها نیز در توسعه اقتصاد بازدارنده 
هستند و باید برای حذف آن ها به مسئوالن 
ملی مرتبط مشاوره داد.وی برای تسهیل روند 
اخذ استعالمات پیشنهاد داد: فرآینده و خدمات 

قالب یک  در  و  احصاء  اجرایی  دستگاه های 
پنجره الکترونیک ایجاد شوند و فرد استعالمات 

را به راحتی از همین طریق دریافت کند.

تصمیمات در کمیته ها 
فی البداهه گرفته می شود

هداوندی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
نیز با بیان این که پژوهش های دانشگاه باید 
مرتبط با مشکالت استان باشد، عنوان کرد: 
اکنون استان در تولید ناخلص داخلی رتبه 24 ام 
را دارد در حالی که با وجود ظرفیت مرز و امکان 

صادرات تا 2 میلیارد دالر، ظرفیت محصوالت 
جایگاه  توان  می  استان،  معادن  و  راهبردی 
خیلی بهتری تا زیر رتبه 15 را داشت. وی یکی 
از مشکالت را دور بودن دانشگاه ها از اطالعات 
دانست و افزود: اطالعات موجود شفاهی بوده 
و در کمیته ها و جلسات است، تصمیماتی هم 
که در این کمیته ها گرفته می شود فی البداهه 
بوده در حالی که باید مبنای برنامه ریزی علمی 
پشت آن باشد. به گفته وی دانشگاه می تواند 
سند پشتیبانی تصمیمات را تامین کند، همان 
این  است.  کرده  پیدا  ورود  اکنون  که  گونه 
دو  که  این  به  اشاره  با  اقتصادی  کارشناس 
هفته گذشته دانشگاه صنعتی یک متخصص 
برجسته در حوزه زغال سنگ را به استان آورد، 
انتقاد کرد: انتظار داریم زمانی که این فرد به 
طبس می رود، مدیران مربوطه حضور داشته 
باشند و از تجربیات ایشان استفاده کنند و چشم 
انداز زغال سنگ استان را از وی دریافت کنند.

کارخانه چدن و فوالد مزیت سرمایه 
گذاری استان نبود

هداوندی با تاکید بر این که باید اطلس سرمایه 
گذاری را در استان اجرا کنیم، تصریح کرد: از 
تا حدودی مطلع  زمینه های سرمایه گذاری 
هستیم ولی باید مطالعات امکان سنجی سرمایه 

گذاری دقیق توسط دانشگاه انجام شود.وی با 
ذکر مثالی عنوان کرد: زمانی که چینی ها آمدند 
کسی امکان سنجی نکرد که آیا اکنون کارخانه 
چدن و فوالد مزیت سرمایه گذاری این استان 
است؟ تا مجبور نشویم بعد 5 سال جلسه برای 
رفع مشکالت آن ها بگیریم!عضو هیات علمی 
دانشگاه اقتصادی با اشاره به این که باید مدل 
های بومی سرمایه گذاری را برای اداره اقتصاد 
و دارایی تبیین کنیم، اضافه کرد: اکنون گروه 
دانشگاه  این  صنایع  و  معدن  مواد،  مهندسی 
سرمایه  اطلس  تهیه  برای  را  خود  آمادگی 
گذاری و زمینه های اولویت دار اعالم کرده 
کرسی  برگزاری  از  همچنین  است.هداوندی 
آزاد اندیشی در بهمن همزمان با روز اقتصاد 
مقاومتی و تولید خبر داد و افزود: قصد داریم با 
همکاری مدیران دستگاه های اجرایی، قابلیت 
ها و مزیت های استان را در کتابچه ای معرفی 

کنیم. 

تدوین برنامه تحول صنعت 
طبق دستور استاندار

اکبری مدیر کل دفتر بازرسی استانداری نیز 
سرمایه  های  فرصت  همایش  برگزاری  به 
گذاری اشاره و اظهار امیدواری کرد: با استقرار 
دبیر خانه دائمی این همایش ، هر دوساالنه 
قرار است یک کنفرانس در این رابطه برگزار 
است  سالی  چند  که  این  بیان  با  وی  شود. 
دانشگاه صنعتی ارتباط بین دانشگاه و صنعت 
امیدواریم  داد:  ادامه  است،  کرده  ایجاد  را 
تحقیق های این دانشگاه ابزار هدف و ایجاد 
خاطرنشان  شود.وی  تولید  رونق  و  اشتغال 
سرمایه  دفتر  استاندار  دستورر  طبق  کرد: 
گذاری استانداری در حال تدوین برنامه تحول 
صنعت استان با کمک اتاق بازرگانی، دانشگاه، 
دارایی  و  اقتصاد  امور  اداره  اقتصادی  حوزه 
های دستگاه  مدیران  به  باشد.اکبری   می 
اعتبار  درصد  تا   از   کرد:  تاکید  اجرایی 
پژوهشی  کارهای  انجام  برای  خود  پژوهش 
و گرفتن ارتباط با دانشگاه ها استفاده کنید.

“بیماری بیرجندی”!
حسینی مسئول سازمان های مردم نهاد استان 
هم با بیان این که مردم به دنبال این هستند که 
تغییرات را سریع تر ببینند، تقاضا کرد: خروجی 
حاصل از این تفاهم نامه برای مردم قابل لمس 
و مشهود باشد.وی با اشاره به سخن جعفری 
عنوان کرد: شما گفتید “بیماری هلندی” ولی 
 من می گویم االن شده “بیماری بیرجندی “! 
این جا شرایط به گونه ای پیش رفته که مر 
قانون عمل می کنند. در حالی که باید با تغییر 
رویکرد به سمت ایجاد کارآفرینی برویم. اگر 
حمایت و هدایت سازمان های مردم نهاد باشد 
این  ولی  کنند  کمک  جانبه  همه  توانند  می 

موضوع نیاز به تکانی در قانون دارد.
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
َمـن فـّرج عن مـومـن فـّرج ا... َعن قَلبه یـَوم القیمة 

هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش
 بر طرف سازد.   )اصول کافی، ج 3، ص 268(

تحلیل روزنامه آرمان 
از سکوت این روزهای قالیباف 

او  چند  هر   : نوشت  مطلبی  در  آرمان  روزنامه 
سرلوحه  را  سنگین  سکوتی  روز ها  این  )قالیباف( 
کار خود قرار داده، اما برخی اعتقاد دارند قالیباف 
اقدامات تشکیالتی  احتماال  و  قوا  درصدد تجدید 
بر محور جمنا و اصولگرایان در انتخابات مجلس 
تحرکات  رصد  حال  در  شدت  به  او  است.  آینده 
مکتب  از  شدگان  جدا  برخی  و  اصالح طلبان 
اصولگرایی برای برنامه ریزی در جهت حضور خود 
و مدیران نزدیکش به همراه برخی اصولگرایان در 
مجلس یازدهم و بازگشت به چرخه سیاست است. 
اگر این موضوع را بپذیریم که محمدباقر قالیباف 
مرد کناره گیری از عرصه سیاسی نیست و سکوت 
مجلس  سنگر  فتح  برای  آمدن  معنای  به  را  او 
تیر  را  نجفی  محمدعلی  افشاگری  باید  بدانیم، 
خالص اصالح طلبان به نقشه های قالیباف بدانیم!

واکنش  آیت ا... علم الهدی
  به اتهام  دخالت  در اغتشاشات

 آیت ا... سید احمد علم الهدی با ارسال نامه ای به 
امنیت ملی خواستار ریشه یابی  دبیر شورای عالی 
 دقیق حوادث اخیر مشهد شد. در این نامه آمده است:
به استحضار می رساند مدتی بعد از تجمع اعتراض 
آمیز تنی چند از مردم در ۷ دیماه ۹۶ در میدان شهدا 
شهر مقدس مشهد و اغتشاشات در قالب آن از بعضی 
که بعضا افراد مسئول در نظام هستند اتهاماتی مبنی 

بر نقش اینجانب در این ماجرا اظهار شد.

کل بودجه شورای نگهبان خیلی کمتر 
از پول توجیبی برخی مسئوالن است

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در 
انتقادات مطرح شده نسبت به  از  پاسخ به سؤالی 
چند برابر شدن بودجه این شورا در الیحه سال ۹۷ 
گفت: بودجه شورای نگهبان مانند سایر دستگاه ها 
پیش بینی و تصویب می شود. وی با طرح این سؤال 
که آیا قیمت امسال منزل باالی شهر منتقد بودجه 
شورای نگهبان با سال ۶۷ یکی است، گفت: کل 
بودجه شورای نگهبان خیلی کمتر از پول توجیبی 

برخی مسئوالن است.

دستور رهبری برای خروج نیروهای 
مسلح از کارهای اقتصادی غیرمرتبط

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از پیگیری 
سپاه  و  ارتش  در  اقتصادی  های  بنگاه  واگذاری 
خبر داد و اعالم کرد: »مسئولیت این کار از طرف 
مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل 
کل  در  کل  ستاد  و  شده  واگذار  مسلح  نیروهای 
نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می کند تا این 
نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، 

خارج شوند.«

 ترامپ با طرح ایران هراسی می خواهد 
سالح بیشتری به منطقه بفروشد

تلفن  و  تلگراف  و  وزیر پست  سید محمد غرضی 
آمریکا  رئیس جمهور  گفت:  سازندگی  دولت 
و  خورده  شکست  زمینه ها  همه  در   که  می داند 
برای انحراف افکار عمومی جهان و آمریکا، ایران 
هراسی را در دستور کار خود قرار داده تا از این راه 
بتواند به کشورهای منطقه سالح بیشتری بفروشد.

وزارت خارجه : عده ای هنوز دست از 
عقده گشایی در مورد برجام برنداشته اند 

وزارت امور خارجه در اطالعیه ای  با اشاره به سخنان 
میهمان یکی از برنامه های شبکه یک صدا و سیما، با 
این ادعا که متن برجام دقیقا همان چیزی است که ۱۴ 
ماه قبل از امضا شدن توسط یک موسسه آمریکایی 
نوشته شده بود و آمریکایی ها فقط دیکته گفته اند، 
آمده است:  زمان این تردستی های ژورنالیستی مدت 
ها است که گذشته و مردم ما فریب این صحنه سازی 
های سیاسی توسط تازه از راه رسیدگان ناشی و کم 
سال  دو  که  است  جالب  خورد.  نخواهند  را  اطالع 
 پس از اجرایی شدن برجام هنوز عده ای دست از 

عقده گشایی برنداشته اند. 

پاناما: تحقیقات درباره سانچی 
ممکن است سال ها طول بکشد

به  پاناما  دریایی  مقام های  از  »فرناندو سوالرزانو« 
اینکه  بر  مبنی  اولیه ای  نشانه   هیچ  گفت:  رویترز 
کشتی غرق شده، پروتکل های امنیتی را نقض کرده 
باشد، مشاهده نشده است. وی همچنین این را هم 
اضافه کرد که تحقیقات درباره این حادثه ممکن 

است چندین ماه یا حتی چندین سال طول بکشد.

روزنامه نگار آمریکایی: ترامپ مثل 
احمدی نژاد خود را قهرمان معرفی کرد

»باربارا اسالوین« روزنامه نگار مشهور آمریکایی  
آمریکا  در  ترامپ  محبوبیت  عدم  علت  درباره 
گفت: ترامپ به این دلیل به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا  مردم  از  بسیاری  که  شد  انتخاب  آمریکا 
دوست  مختلفی  دالیل  به  را  کلینتون  هیالری 
به  را  خود  احمدی نژاد  همانند  ترامپ  و  نداشتند 
شده  فراموش  آمریکایی های  قهرمان  عنوان 
امیدوار  ترامپ  حامیان  از  برخی  کرد.  معرفی 
تغییر کند  با حضور در کاخ سفید  بودند که وی 
و رئیس جمهور معقولی شود اما این اتفاق نیفتاد.

اتمام حجت برجامی روحانی؛ بمانید می مانیم

در  جمهور  رئیس  روحانی  حسن  حجت االسالم 
دیدار پتروس ت. ناکوزیس سفیر جدید قبرس با 
ایران خواهان  اینکه جمهوری اسالمی  تأکید بر 
گفت:  است،  جهان  و  منطقه  در  توسعه  و  صلح 
برجام در زمینه صلح ثبات و توسعه منطقه بسیار 
مهم ارزیابی می شود. وی افزود: تا زمانی که طرف های مذاکرات ما در 

برجام به تعهدات خود پایبند باشند ما نیز پایبند خواهیم ماند.

اگر مسئولی اشتباهی کرد   ائمه جمعه  باید هشدار دهند

موقت  خطیب  رهبر  محمدتقی  االسالم  حجت 
اگر  جمعه  ائمه  طبعا  گفت:  اصفهان  جمعه  نماز 
و  جریان  این  تاثیر  تحت  شخص  یک  ببینند 
آن جریان قرار می گیرد و به اصطالح به جاده 
دهد.  هشدار  باید  که  است  طبیعی   ، زده  خاکی 
تواند  می  دولت  یک  به  نسبت  مردم  کردن  هشیار  کرد:  اظهار  وی 
متفاوت باشد یعنی در یک مقطعی حمایت کند و در مقطعی انتقاد کند. 

می خواهند چهره سپاه را تخریب کنند

سردار شریف سخنگوی سپاه با بیان اینکه امروز در 
شرایطی که جبهه رسانه ای و دستگاه های سخن 
پراکنی سلطه و صهیونیسم با سرمایه گذاری همه 
جانبه و بکارگیری ترفندهای مختلف درصددند چهره 
سپاه نزد افکار عمومی را تخریب و بین این نهاد 
انقالبی با مردم عزیز کشورمان شکاف و فاصله ایجاد کنند، گفت: شکست 

جبهه رسانه ای دشمن در ایجاد این فاصله مرهون هوشمندی ملت است.

کرد:  اظهار  زاهدی  محمدمهدی 
اما  دارد  وجود  همیشه  نامالیمات 
جریان انقالبی نیز همیشه در صحنه 
است و راه خود را که راه والیت و 

دفاع از ارزش های اسالمی است را 
ادامه می دهد. وی با اشاره به اینکه 
سه  که حدود  است  تلخی  واقعیت 
وعده هایی  تمام  با  و  گذشته  سال 

در  دولت  عملکرد  اما  شد  داده  که 
سفره مردم مشاهده نمی شود، گفت: 
که  می شود  دیده  بی تدبیری هایی 
باعث عدم رضایت مندی مردم شده 

است، دولت باید آن را اصالح کند. 
مجلس  آموزش  کمیسیون  رئیس 
دولت  کرد:  بیان  اسالمی  شورای 
روی برجام زیاد کار کرد و این گونه 

مطرح کرد که اجرای برجام باعث 
شکوفایی اقتصاد در کشور می شود 
قرار  توافق  مورد  که  هم  زمانی  و 
گرفت عده ای جشن گرفتند اما در 
اشاره  با  وی  نشد.  گونه  این  عمل 
از  بسیاری  راهکار  دولت  اینکه  به 
مشکالت را در اجرای برجام عنوان 
افزود:  برد،  باال  را  انتظارت  و  کرد 
آنچه در اجرای برجام تبلیغ کردند، 
داده  پاسخی  عمال  و  نیفتاد  اتفاق 
نشد. وی با اشاره به اینکه مردم از 
ناراضی  کشور  در  اقتصادی  فساد 
مجالس  همه  در  تقریبا  و  هستند 
می کنند  مطرح  را  موضوع  این 
گفت: در بحث مبارزه با فساد هیچ 
گروه سیاسی مدنظر نیست و همه 
مسئوالن موظفند برخورد کنند و در 
این موضوع با کسی تعارف نداریم.

گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
عده ای تالش دارند آینده را برای 
مردم تیره و تار نشان دهند و با تمام 
قدرت به دنبال این هستند که بذر 
و  آینده  به  نسبت  ناامیدی  و  یاس 
دهند.  گسترش  مردم  در  را  نظام 
برخی  متاسفانه  افزود:  جهانگیری 
رسانه ها و شخصیت های سیاسی 
می  فکر  و  دارند  نقش  آن  در  هم 
کنند می توانند رقیب سیاسی خود 
این  که  کنند،  بیرون  صحنه  از  را 
انقالب  که  چرا  است  بزرگی  گناه 
اسالمی ثمره خون شهیدان است. 
روزها  این  داد:  ادامه  جهانگیری 
که  کند  می  ایجاب  کشور  شرایط 
گذشته و دستاوردها و عواملی را که 
باعث پیروزی انقالب به رغم همه 
دشمنی ها شد را بیشتر مرور کنیم. 

وی اظهار کرد: ما ملتی هستیم که 
انجام  بزرگی  کارهای  توانیم  می 
دهیم و از مشکالت عبور کرده و راه 
هایی را که دیگران فکر می کنند 

قابل پیمودن نیست را طی کنیم. 
دوران  کرد:  تصریح  جهانگیری 
اداره کشور با فروش منابع طبیعی 
آینده  های  سال  در  و  سرآمده  به 

غیرممکن می شود. وی درخصوص 
های  مسئولیت  در  بانوان  حضور 
اداری گفت: باید تالش شود تا در 
بانوان  استان حضور  اداری  شورای 

بیشتر باشد و باید این روند به 30 
درصد ظرفیت مدیران برسد تا خانم 
های شایسته در پست های مدیریتی 

قرار گیرند. 

عده ای تالش دارند آینده را برای مردم تیره و تار کنندعملکرد دولت در سفره مردم مشاهده نمی شود
 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور :محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس:

دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با استاندار     عکس : اکبریمراسم روز جهانی هوای پاک  در روستای مرک با حضور اهالی و مسوالن  * عکس : قاسمی

با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی سنتی(

و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفریح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترین و مجهزترین

 استخر استان تجربه کنید همراه با کالس های آموزش خصوصی )صد در صد تضمینی(
خیابان آوینی ، خیابان نیلوفر، امیرکبیر، استخر نیلوفر   شماره تماس جهت رزرو سانس و هماهنگی  09335620696

استخـر نیلوفـر )دانشگاه آزاد( 
با مدیریت جدید و کادری مجرب 

آماده همکاری و عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و ...

همراه با طرح سکه باران )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(

هنگام شنا و تفریح سکه طال از کف استخر بردارید

سجادشهر - حاشیه میدان دوم

در خـدمت شمـا


