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عکس :  محمد رضا رحمانی

7 /صفحه  شد  منصوب  جنوبی  خراسان  الهدی  علم  شهید  نور  راهیان  قرارگاه  باشد/رئیس  داشته  اجتماعی  و  فرهنگی  پیوست  باید  اقتصادی  فعالیت های  ایثارگری/  کارت  دریافت  برای  ایثارگران  نام  ثبت  آغاز  استان/  صادراتی  راهبردی  محصوالت  جهانی  ثبت 

اسحاق جهانگیری:
رابطه خوبی با رهبر معظم انقالب دارم، 

اما در انتخابات زیاده روی کردم

سید احمد خاتمی:
آقایی که عمامه به سر هم هست گفته دین اسالم
 حجاب اجباری ندارد؛ اینها بویی از فقه نبرده اند

محمد جواد الریجانی:
 رهبر انقالب جور کم کاری

مسئوالن را به دوش می کشند

شهیندخت موالوردی:
 امنیت معترضان در تجمعات

باید در نظر گرفته شود

رحیم پور ازغدی:
در این یکی دو سال هرچه گفتند 

باید بگوییم درست است
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

خطر تغییر در ذائقه ی
مطالبه گری مردم

*هرم پور

  باری به هر جهت بودن تصمیم ها و اقدام ها در 
استان را سالهاست می توان با نگاهی به جداول افتتاح 
پروژه ها و کلنگ زنی ها یا مصوبات و صورتجلسات 
مختلف به ویژه در حوزه های اقتصادی و عمرانی 
) ادامه  سرمقاله در صفحه 2 (  ... و نیز مطالبات مدیران 

مقدس  دفاع  دوران  گمنام  پیکر مطهر 12 شهید 
همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( 
در شهرستان های مختلف خراسان جنوبی تشییع و 
به خاک سپرده شد. این شهدای سرافراز روز یکشنبه 
بیرجند  وارد  باشکوه مردم و مسئوالن  استقبال  با 
شدند و کاروان شهدا طی روزهای اخیر با گذر از 
شهرهای مختلف بار دیگر این استان را به رایحه 

شهادت و ایثار عطرآگین کردند.... مشروح در صفحه ۷

با حضور مردم و مسئوالن انجام شد ؛

جلوگیری از فعالیت 
15 آزادبر سفرعتبات 

در خراسان جنوبی
امسال تاکنون در خراسان جنوبی از فعالیت 15 نفر از 
افرادی که به صورت آزاد و غیر قانونی اقدام به اعزام 
زائران به عتبات عالیات کردند، جلوگیری شده است. 
مدیر حج و زیارت استان گفت: در زمینه اعزام  زائران 

به عتبات عالیات به غیر از ... مشروح در صفحه ۷
فارس

تشییع باشکوه شهدای گمنام دراستان
نماینده مردم در مجلس خبر داد : 

پیوستن خراسان جنوبی
به لیست مناطق محروم 

برای گازرسانی / صفحه ۷

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان تعدادی نیروی دامپزشک )الزاما مرد( با شرایط 
ذیل استخدام می کند:

1- دارای مدرک دکتری دامپزشکی از دانشگاه های معتبر
2- ترجیحاً با سابقه کار )افراد با سابقه کار در اولویت خواهند بود(

متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت تکمیل فرم ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/12/10 به آدرس بیرجند - خیابان 
جمهوری 8/4 - جنب بانک ملی بازار- شرکت مرغ مادر جنوب خراسان و یا برای دریافت اینترنتی فرم به سایت www.mmkj.ir مراجعه و پس 
از تکمیل فرم به همراه رزومه کاری به ایمیل  Info@mmkj.ir ارسال نمایند. همچنین برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 056-32320093 

داخلی 12۷ تماس حاصل نمایند.

شرکت های بهداشتی درمانی طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارند به منظور 
تأمین ذخیره نیروی انسانی پایگاه های اورژانس 115سطح استان خراسان جنوبی طبق شرایط 

جدول ذیل اقدام به شناسایی تعدادی نیروی شرکتی نماید:

سایر مدارکسنجنسیتمدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی فوریت های پزشکی

 کاردانی یا کارشناسی هوشبری
کاردانی یا کارشناسی پرستاری 

)با اولویت کاردانی وکارشناسی فوریت های پزشکی(

حداکثر مرد
35سال

دارندگان گواهینامه به ترتیب پایه یک و پایه دوم یا ب2 
)توانایی رانندگی با آمبوالنس( ، بومی و تحصیل کنندگان 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در اولویت خواهند بود

 medcare.bums.ac.ir متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام از تاریخ 96/12/2 لغایت 96/12/11 به وب سایت
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندمراجعه نمایند.

آگهی جذب نیروی شرکتی

آگـهـی استـخـدام

از  و  کنیم  جستجویت  کوچه  کدامین  در  نمی دانیم 
کدامین گل عطرت را بجوییم، اما همین قدر می دانیم که 
هنوز هم مانند کودکی عاجزانه تمنای وجودت را داریم. 

آرامش ابدی تو آرامش زندگی مان را ربود و اینک 
دلتنگی روزهای بی تو را فقط کنار سنگی سرد 

که پناه ماست، سپری می کنیم.
سومین سالگرد آسمانی شدنت را با چشمانی اشکبار گرامی می داریم.

برای شادی روح مادر عزیزمان صلوات

جناب آقای دکتر علی اسماعیلی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی
 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم 

امید است در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( و با اتکال 
 به خداوند سبحان همچنان منشا خدمات ارزنده برای نظام مقدس

 جمهوری اسالمی ایران باشید.
اتحادیه شرکت های سهامی زراعی و تعاونی تولید 

خراسان جنوبی

آگهی مزایده شماره 96/9 فروش امالک و مستغالت
شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان در نظر دارد: ششدانگ ساختمان مسکونی به پالک ثبتی 1/1901 با مساحت عرصه 216/5 
متر مربع و مساحت اعیان 274 متر مربع در خراسان جنوبی، بیرجند ، خیابان مطهری 23، کوچه عارفی 4 ، پالک 26 را به مبلغ 3/700/000/000 ریال 
 به صورت نقد یا نقد و اقساط به فروش برساند. متقاضیان جهت دریافت برگ شرایط مزایده ، هماهنگی بازدید و کسب اطالعات تکمیلی 
می توانند در ساعات اداری به شعبه مدرس بیرجند بانک اقتصاد نوین به آدرس میدان ابوذر ، خیابان مدرس، نبش کوچه مدرس 2، پالک 22 
 به شماره تماس 32445066 - 056 مراجعه و یا با دفتر مرکزی 6- 88574995- 021 تماس و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 1396/12/03

 به شرکت یا شعبه تحویل و رسید دریافت نمایند.

جناب آقای حاج حسن زرین پناه
حضور فرزند ارجمندتان آقای دکتر مجتبی زرین پناه

 با تسلط به 8 زبان بین المللی 
در گردهمایی یادگیری زبان و رسانه های دیجیتال را شنیدیم 

از داشتن چنین همشهری و استادی به خود می بالیم
 و حضور شما تبریک عرض می نماییم.

از طرف جمعی از زبان آموزان - رضایی

جناب آقای مهندس خوش آیند
مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

با نهایت تأسف درگذشت پدر خانم گرامی تان را حضور شما 
و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، علو درجات آن مرحوم 

و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داریم.

شرکت نشر گستر فردا خراسان جنوبی
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سقفبرداشتازخودپردازهایبانکملیافزایشمییابد

بر اساس مجوز بانک مرکزی، سقف برداشت از خودپردازهای بانک ملی ایران برای کارت های این بانک از روز گذشته یکم اسفند ماه تا 15 فروردین ماه به 500 هزار تومان افزایش می یابد. روابط عمومی بانک ملی ایران 
اعالم کرد: با توجه به نیاز مشتریان در روزهای پایانی سال و ایام نوروز و در راستای فراهم آوردن هر چه بیشتر آسایش هموطنان عزیز، سقف برداشت روزانه وجه نقد برای ملی کارت ها از طریق دستگاه های خودپرداز 
این بانک از یکم اسفندماه امسال تا 15 فروردین ماه سال 1397 تا سقف پنج میلیون ریال افزایش یافت.الزم به ذکر است،قبل از این سقف برداشت روزانه وجه نقد از خودپردازهای بانک دو میلیون ریال بوده  است.

خطر تغییر در ذائقه ی
مطالبه گری مردم

*هرم پور

...)ادامه  سرمقاله از صفحه اول(  و نیز مطالبات مدیران 

از مسؤولین عالیرتبه در سفرهایشان به استان  و 
در  استانی  مسؤولین  مواضع  در  هم  گاهی  البته 
شنید.  و  دید  نظرهایشان  اظهار  و  ها  سخنرانی 
جنوبی  خراسان  به  شده  تحمیل  فجایع  از  یکی 
مرکب  به جهلی  گرفتار شدن  اخیر،  سالهای  در 
در حوزه ی اولویت شناسی و تزریق و القاء چنین 
تفکریست که مـتأسفانه بودجه و اعتبارات ما را 
هرز داده و نیروی انسانی ما را ناامید  و بی انگیزه 
و  مزمن  درد  این  شفابخش  داروی  است.  کرده 
نسخه عالج این بیماری مهلک، اولویت سنجی 
در کارها و برنامه ریزی ها و اقدام هاست. واقعیت 
این است که در سالهای گذشته و حتی اکنون، 
برای  استان  های  اولویت  ایم  نتوانسته  هیچگاه 
برنامه ریزی و اقدام را احصاء و از ظرفیت های 
مسؤولین  عملی  و  فکری  اجماع  برای  مختلف 
سراسر  راهبردهای  در  کنیم.  استفاده  آنها  روی 
به دالیل  و  اشتباه،  از  پر  هایی  اقدام  در  و  خطا 
نامعلوم، در حالیکه اولویت استان احتمااًل مباحث 
اقتصادی و عمرانیست، به شاخصه های اجتماعی 
و فرهنگی بیش از آنچه باید معطوف می شویم، 
دچار  استان  از  هایی  بخش  در  حالیکه  در  یا  و 
مشکل رکود و بی رونقی هستیم، همه ی توان 
و ظرفیت را برای حوزه هایی بسیج می کنیم که 
واقعًا اولویت نیستند!! براستی اولویت اول استان 
خراسان جنوبی چیست؟ استاندار محترم، مدیران 
اجرایی استان و مسؤولین،  اولویت اول خراسان 
جنوبی را چه چیزی می دانند؟ آب؟  راه و جاده؟ 
در  رکود  از  ها؟ خروج  بازارچه  رونق   آهن؟  راه 
صنعت؟ فضای مجازی و مسائل و آسیب های 
مربوط  مباحث  مرز؟  امنیتی  مباجث  اجتماعی؟ 
کارخانه  کارگران  معوقات  انتزاع؟  و  الحاق  به 
ورشکسته ی  مؤسسات  از  مردمی  مطالبات  ها؟ 
و  علمی  مشکالت  یا  و  فرهنگی  مباحث  مالی؟ 
یا  کل  ادارات  در  اعتباری  مشکالت  آموزشی؟ 
مطالبات شهروندان د رحوزه ی بانوان و جوانان؟ 
در شرایط عادی و در وضعیت مناسب، همه ی 
هستند.  استان  های  اولویت  جزو  مسائل  این 
ما  استان  شرایط  و  کشور  امروز   شرایط  آیا  اما 
و   سنجش  مالک  شرایطی  چنین  در  عادیست؟ 
دادن  قرار  آخر  و  اول  تراز  و  ها  اولویت  ارزیابی 
استان  مدیران  است  قرار  آیا  هر مسأله چیست؟ 
سیل  از  ماندن  امان  در  برای  گذشته  همچون 
همه  به  »همه«،  داشتن  نگه  راضی  و  انتقادها 
از  و  باشند  داشته  چشمی  گوشه  ها  حوزه  ی 
چه  را  چیز  »همه«  این  کند؟  غفلت  ها  اولویت 
تهور  و  جسارت  پس  کند؟  می  مشخص  کسی 
و قدرت تصمیم که ابزار اصلی مدیریت به ویژه 
در استانهای خاص با شرایط خاص است،  کجا 
به کار می آید؟ آیا مدیران فاقد اعتماد به نفس و 
فاقد جسارت در تصمیم که عمدتًا پس از مدتی 
استانهایی همچون خراسان جنوبی،  مدیریت در 
به شعارهای زیبا و سخنرانی های شعارگونه ی 
کلیشه ای باواژگان مشخص روی می آورند،  در 
مردم  و  جنوبی  خراسان  استان  ی  اندازه  و  حد 
تغییر  نیازمند  ما  هستند؟  آن  شریف  و  بزرگ 
نگاه  تغییر  سو  یک  از  هستیم؛  دوطرفه  نگاهی 
مردم به کارکردها و عملکرد ها و محتوای واقعی 
مسؤولیِت مسؤولین استان و از سوی دیگر تغییر 
انتظارات  و  مطالبات  به  استان  مسؤولین  نگاه 
نزدیک  آینده  در  چنانچه  نگاه  تغییر  این  مردم. 
اطمینان  و  اعتماد  توازن  و  تراز  نیفتد،  اتفاق 
بین خواهد  از  را  بین مردم و مسؤولین  دوطرفه 
گری  مطالبه  ی  ذائقه  سهو،  به  یا  عمد  به  برد، 
مردم را تغییر خواهد داد  و لذا استان را در آستانه 
جدید  فرهنگی  و  اجتماعی  مشکالت  برخی  ی 
قرار خواهد داد. شرایط پیش رو کاماًل قابل پیش 
بینی است، فقط حضور دلسوزان و نخبگان را می 
طلبد که همتی کنند و  چرخ های استان را از لبه 
پرتگاه، کمی این  طرف تر بیاورند!   )لطفا نظر و 
پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه 
فرمایید(     ارسال   09304943831 شماره  به  را 

واریز حقوق معلمان حق التدریس آزاد 

و  شد  واریز  التدریس  حق  معلمان  حقوق 
می شود. پرداخت  هفته  پایان  تا  نیز  آنها  عیدی 

حقوق  پرورش  و  آموزش  وزارت  اعالم  براساس 
معلمان حق التدریس غیر رسمی، پرداخت شد و 
عیدی آنها هم  در چند روز آینده واریز می شود. 
معلمان  التدریس  حق  از  بخشی  همچنین 
شد. خواهد  پرداخت  ماه  اسفند  در  نیز  رسمی 

 توزیع کارت ورود به جلسه آزمون دکتری

آزمون  جلسه  به  ورود  کارت  اینترنتی    توزیع 
از   1397 سال  متمرکز  نیمه   )PHD( دکتری 
آغاز شد. سازمان سنجش  اینترنتی  پایگاه  طریق 
شود. مي  برگزار  اسفند   4 جمعه  دکتری  آزمون 

بازنشستگی روستائیان ۶۰ ساله
 با ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه 

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
با  ساله   ۶0 روستائیان  بازنشستگی  از  اسالمی 
کشور  در  بیمه  حق  پرداخت  سابقه  سال   10
حق  کشاورزان  و  وستائیان  گفت:  وی  داد.  خبر 
می  پرداخت  ساالنه  صورت  به  بار  یک  را  بیمه 
عمده  بخش  و  ناچیزیست  بسیار  رقم  که  کنند 
است. دولت  دوش  بر  بیمه  حق  این  پرداخت 

برکناری فرماندارانی
 که در محل خدمت خود سکونت ندارند

کشور  وزارت  سخنگوی  سامانی  سلمان  سید 
تمامی  به  کشور  وزیر  فضلی  رحمانی  دستور  از 
خود  در محل خدمت  لزوم سکونت  بر  فرمانداران 
تصریح  و  داد  خبر  جمهوری  رئیس  تاکید  پیرو 
کرد: فرماندارانی که در محل خدمت خود سکونت 
در  افزود:  سامانی  شوند.  می  برکنار  باشند  نداشته 
این باره به نهادهای نظارتی وزارت کشور مأموریت 
داده شد که بر تحقق این امر نظارت داشته باشند.

افزایش سقف تسهیالت مشاغل خانگی

اشاره  با  خانگی  مشاغل  ستاد  دبیرخانه  رئیس 
خانگی  مشاغل  تسهیالت  سقف  افزایش  به 
تامین  برای  اعتبار  ریال  میلیارد   ۶000 ابالغ  از 
تا  گفت:  وی   داد.  خبر  خانگی  مشاغل  منابع 
مشاغل  برای  تسهیالت  و  وام  این سقف  از  قبل 
بود  تومان  میلیون  پنج  نفر  هر  ازای  به  خانگی 
است. رسیده  تومان  میلیون   ۲0 به  اکنون  که 

سرمقاله

حذف یارانه ۲۱ میلیون نفر در سال ۹۷

زمان ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان قرعه کشی عتبات

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 از پرداخت یارانه نقدی 
به 55 میلیون ایرانی در سال آینده خبر داد که با توجه به 

جمعیت 7۶ میلیونی یارانه بگیران یارانه ۲1 میلیون نفر باید 
حذف شود.  علی اصغر یوسف نژاد از پرداخت یارانه نقدی به 
55 میلیون ایرانی در سال آینده خبر داد و گفت: دولت در 
الیحه بودجه سال 97 پیشنهاد داده بود که ۲3 هزار میلیارد 
تومان برای یارانه های نقدی و غیر نقدی به خانوار اختصاص 
یابد، البته کل رقم هدفمندی یارانه ها در بخش پرداخت های 
نقدی،  37 هزار میلیارد تومان بوده است، از این مقدار، ۲3 
هزار میلیارد تومان برای خانوار و 7 هزار میلیارد تومان برای 
کمیته امداد و 3 هزار و 700 میلیارد تومان نیز به بخش 
سالمت و 3 هزار و 300 میلیارد تومان نیز برای نان و خرید 

تضمینی گندم بوده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 
97، افزود: اگر مجلس با پیشنهاد دولت در زمینه پرداخت های 
نقدی، یعنی با رقم 3۲ هزار میلیارد تومان موافقت می کرد، 
یارانه نقدی 33 میلیون ایرانی در سال آینده حذف می شد، که 
ما در مجلس تعداد حذفی ها از یارانه نقدی را کاهش دادیم.
وی تصمیم مجلس برای کاهش تعداد افراد از فهرست حذف 
یارانه های نقدی در سال آینده، اظهار داشت: طبق تصمیم 
مجلس،  7 هزار میلیارد تومان به رقم ۲3 هزار میلیارد تومانی 
دولت برای پرداخت های نقدی یارانه ها در سال آینده،  اضافه 
کردیم که در مجموع به 44 هزار میلیارد تومان رسید و رقم 

یارانه نقدی هم 30 هزار میلیارد تومان شد که با این حساب، 
تعداد یارانه بگیران در آینده،  55 میلیون نفر خواهد بود و 

افرادی که یارانه شان حذف می شود، کاهش می یابد.
سازوکارهای  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  یوسف نژاد 
آینده  از سوی دولت در سال  پردرآمدها  نقدی  یارانه  حذف 
اشاره و خاطرنشان کرد: شاخص های آزمون وسع مشخص 
است و ما آن را با تصویب آیین نامه هایی بر عهده دولت 
گذاشته ایم، اما به طور قطع، در سال آینده یارانه افراد پردرآمد 
حذف می شود که پارامترهای اندازه گیری و شناسایی آن در 

اختیار دولت است.

با توجه به راه اندازی مجدد پروازهای عتبات به فرودگاه نجف 
و اعمال این تغییر در برنامه سفرهای عتبات، زمان جدید 
اعالم  عتبات  قرعه کشی  شدگان  پذیرفته  قطعی  ثبت نام 
شد. سازمان حج و زیارت اعالم کرد: با توجه به راه اندازی 
مجدد پروازهای عتبات به فرودگاه نجف و اعمال این تغییر 
در برنامه سفرهای عتبات، آغاز ثبت نام قطعی در کاروان 
های عتبات نوروزی به هفته آینده موکول شد. برای تامین 
رفاه زائران عتبات عالیات، سازمان حج و زیارت موضوع از 
سرگیری پروازهای عتبات به فرودگاه نجف را با جدیت دنبال 

کرد و با توجه به تحقق این موضوع و اعمال این تغییر در 
برنامه سفرهای عتبات، برنامه ثبت نام قطعی در کاروانهای 
عتبات به دوشنبه هفته آینده موکول شد. پذیرفته شدگان 
روز  از  توانند  می  عتبات  اخیر  ثبت نام  پیش  قرعه کشی 
 atabat.haj.ir دوشنبه 7 اسفند ماه از طریق مراجعه به سامانه 
 )لینک ثبت نام قطعی در کاروان ها ( و یا مراجعه حضوری 
به دفاتر خدمات زیارتی سراسر کشور نسبت به قطعی کردن 
ثبت نام خود در کاروان های عتبات این دوره اقدام کنند.
کشی قرعه  شدگان  پذیرفته  قطعی  ثبت نام  جدید   زمان 

از   )  ۲ و   1  ( اولویتهای   - است:  ذیل  شرح  به  عتبات   
 3  ( اولویتهای   -9۶/1۲/07 دوشنبه  روز  صبح   9 ساعت 
اولویت از ساعت 10 صبح روز دوشنبه 9۶/1۲/07-   و 4( 

 ) 5 و ۶( از ساعت 11 صبح روز دوشنبه 9۶/1۲/07- اولویت 
از   )8( اولویت  دوشنبه 9۶/1۲/07-  روز  ساعت 13  از   )7(
ساعت 14 روز دوشنبه 9۶/1۲/07 - اولویت )9( از ساعت 
15 روز دوشنبه 9۶/1۲/07 - اولویت )10 ( از ساعت 1۶ روز 
دوشنبه 9۶/1۲/07 - اولویت )11 ( از ساعت 17 روز دوشنبه 
از ۲3 اسفند 9۶  این دوره عتبات  اعزام های  لغایت ۲0 اردیبهشت ماه 97 انجام خواهد گرفت.9۶/1۲/07- 

آغازثبتنامکارشناسیحرفهایعلمیکاربردی

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور، از آغاز ثبت نام شرکت در 
پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای )ناپیوسته( 
نظام آموزش مهارت دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ماه 139۶ از 
امروز چهارشنبه ۲ اسفند خبر داد. حسین توکلی اظهار داشت: ثبت نام 
کارشناسی  دوره  و  فناوری  مهندسی  دوره  پذیرش  در  شرکت  برای 
حرفه ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارت دانشگاه جامع علمی کاربردی 
شبکه  طریق  از   9۶ اسفند   ۲ چهارشنبه  امروز  از   139۶ ماه  بهمن 
اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز و روز چهارشنبه 9 اسفند 
9۶ پایان می پذیرد. وی افزود: کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام باید 
سایت  روی  بر  بهمن   30 دوشنبه  روز  که  و ضوابطی  شرایط  دارای 

سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته، باشند.

»شهاب«جایگزین»سمپاد«

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش گفت : طرح شهاب که جایگزین 
طرح سمپاد است مهر سال آینده به پایه هفتم می رسد. رضوان حکیم زاده 
درباره نحوه اجرای طرح شهاب از سال تحصیلی آینده اظهار کرد :  طرح شهاب 
برای شناسایی دانش آ موزان دارای استعداد برتر طراحی شده است و چند سال 
است که  از پایه چهارم در حال اجراست و بعد به دوره متوسطه اول تسری پیدا 
می کند در این طرح که شناسایی و هدایت استعدادهای برتر است در شرایط 
طبیعی کالس درس هوش های متفاوت و متنوع دانش آموزان  توسط معلمان 
به رسمیت شناخته می شود و فقط هوش ریاضی و علوم مطرح نیست و پس 
از شناسایی و هدایت دانش آموزان مستعد توسط معلمان برای آنها برنامه ویژه 
خواهیم داشت. وی ادامه داد: مدارس سمپاد در دوره متوسطه دوم باقی و ارتقاء 

می یابند همچنین با معیارهای صحیح استعدادها را شناسایی خواهیم کرد. 

مراحلنهاییاجرایبخشنامه
محاسبهاضافهکاربازنشستگان

مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی گفت: اجرای 
بخشنامه 70 مبنی بر دستورالعمل مربوط به افزودن سهم اضافه کار 
از حقوق به مستمری و پاداش بازنشستگی بازنشستگان در مراحل 
نهایی است. سیدمحمدعلی جنانی افزود: تمام تالش مسئوالن سازمان 
تامین اجتماعی این است که با برطرف کردن اشکاالت موجود، بتوانیم 
به زودی حق کارمندان و بازنشستگانی که از آنها اضافه کار کسر شده 
است، را به آنها برگرداند. وی تصریح کرد: اکنون این کار در مراحل 
از  از همان تاریخی که  اینکه نهایی شود  نهایی است و به محض 
حقوق کارکنان، حق بیمه بابت اضافه کار کسر شده است، استحقاق 

دارند و می توانند از حق کسر کار خود بهره مند شوند.

اخطاریه
اطالعا؛ آقای حمید خاشاک نژاد بدهکار پرونده 
 9500093 و   9500092 های  کالسه  اجرایی 
و له بانک ملت قاین موضوع اسناد رهنی شماره 

10867-1392/05/01 و 10868-1392/05/03 در خصوص 
قاینات   11 بخش  اصلی  شماره 1589/2394-  ثبتی  پالک 
نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 172/84 مترمربع 
که ذیل ثبت 25577 صفحه 127 دفتر 168 به نام شما ثبت و 
سند مالکیت به شماره سریال 288696 ب 91 صادر و تسلیم 
گردیده است. با توجه به اینکه پالک ثبتی مذکور برابر سند 
شماره 19821- 1396/11/25 دفترخانه 2 قاین به بانک ملت 
انتقال اجرایی گردیده است و برابر گزارش مامور ابالغ این اداره، 
ابالغ واقعی اخطاریه به شما میسر نبوده و بنا به تقاضای بستانکار 
اخطاریه تنها یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
محلی آگهی می شود لذا جهت سیر مراحل قانونی و ابطال سند 
مالکیت مزبور به موجب این اخطاریه به شما ابالغ و اخطار می 
گردد که ظرف 10 روز از تاریخ انتشار، اصل سند مالکیت را به 
این اداره ارائه نمایید. در غیر این صورت مسئولیت هر اقدامی بر 

عهده شما می باشد. تاریخانتشار:1396/12/02
علیصفاییفر-رئیسادارهثبتاسنادوامالکقاینات

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی دارای پالک ثبتی شماره نه هزار و دویست و هفتاد و هشت  فرعی مجزی شده از هشت هزار و هشتصد و نود و هشت از دویست و چهل و نه اصلی بخش دو بیرجند )9278 فرعی از 8898 فرعی از 249- اصلی( واقع در طبقه 
سوم که 11/68 مترمربع آن تراس مسقف در دو قسمت به انضمام پارکینگ قطعه 138 تفکیکی بلوک 12 به مساحت 12/49 متر مربع واقع در همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان و آیین نامه اجرایی آن به نشانی بیرجند، 
پاسداران، نبش بلوار جماران ، مجتمع ستاره کویر، بلوک 9، طبقه سوم پالک 60 ملکی خانم الهه خداپناهی فرزند علیرضا با کد ملی 0640211402 صادره بیرجند که سند مالکیت ذیل ثبت 110806 صفحه 263 دفتر جلد 658 امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم 

گردیده است محدود به حدود اربعه  ذیل: شماال در 4 قسمت که قسمت سوم آن شرقی است اول دیوار و پنجره ایست به طول 3/30 متر دوم نیم دیوار جلوی بالکن به طول 1/35 متر سوم دیواریست به طول 0/84 متر چهارم دیوار و پنجره ایست به طول 3/10 متر شرقا در چهار 
قسمت اول دیوار و پنجره ایست به طول 4/20 متر دوم دیواریست به طول 0/40 متر سوم دیوار و پنجره ایست به طول 10/75 متر چهارم دیواریست به طول 1/55 متر جنوبا نیم دیوار جلوی بالکن به طول 5/94 متر غربا در ده قسمت که قسمت های پنجم و هفتم آن جنوبی 
 است اول دیواریست به طول 1/55 متر به راه پله اضطراری دوم درب و دیواریست به طول 2/45 متر به راه پله اضطراری سوم دیواریست به طول 1/50 متر به راه پله چهارم درب و دیواریست به طول 4/20 متر به راه پله پنجم دیواریست به طول 1/13 متر به راه پله ششم دیواریست 
به طول 1/50 متر به  آسانسور هفتم به طول 0/68 متر به آسانسور هشتم دیواریست مشترک به طول 1/20 متر به واحد مسکونی قطعه 137 نهم دیواریست به طول 0/30 متر به واحد مسکونی قطعه 137 دهم دیواریست مشترک به طول 5/04 متر به واحد مسکونی قطعه 
137 سقف با کف پشت بام مشاعی اشتراکی است کف با سقف طبقه دوم اشتراکی است. حدود پارکینگ قطعه 138 بدین شرح: شماال خط فرضی به محوطه مشاعی به طول 2/50 متر به پارکینگ 144 شرقا دیواریست به طول 5 متر جنوبا خط فرضی است به طول 2/50 متر 
به پیلوت مشاعی غربا خط فرضی است به طول 5 متر به پیلوت مشاعی که بر روی عرصه ای به مساحت 8606/66 مترمربع احداث گردیده و فاقد حقوق ارتفاقی می باشد و برابر سند رهنی شماره 53148 مورخ 94/6/23 نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره 8 بیرجند در قبال مبلغ 
1/413/000/000 ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی نامبرده فوق برای مدت سه ماه در رهن بانک صادرات شعبه بیرجند قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده است، بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی 
قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ 1/343/709/864 ریال بدین شرح: مبلغ 1/220/000/000 ریال اصل طلب و مبلغ 123/709/864 ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 96/3/24 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه 
علیه وام گیرنده و راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9600365 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده 
است، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و برطبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 96006461-96/10/12 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پالک ثبتی فوق با اعیانی به مساحت 114/92 مترمربع در یک مجتمع 144 واحدی 
 و قدرالسهم از عرصه مشاعی به مساحت 8606/66 متر مربع با اسکلت فلزی،  سقف کامپوزیت، نمای سنگ گرانیت دارای پکیج، کولر، کابینت MDF دارای اشتراکات آب و برق و گاز شهری جمعا به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و نود و سه میلیون و نهصد و شصت میلیون ریال 
) 1/493/960/000 ریال( ارزیابی و قطعیت یافته و در روز یکشنبه مورخ 1396/12/20 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. برابر جوابیه شماره  301/96/7435- 96/6/14 اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 
مازاد اول ششدانگ مورد وثیقه برابر دستور شماره 11268 - 95/11/6 رئیس گروه حسابرسی مالیاتی 041-31 توقیف گردیده است و بانک بستانکار به موجب نامه وارده به شماره 96007539- 96/11/12 ضمن گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی است، طلب خویش را تا تاریخ 96/11/10 
مبلغ 1/529/756/220 ریال به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول به عالوه هزینه های اجرایی اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 4 آیین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملت جایز می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه  متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد   .تاریخانتشار:1396/12/02غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند          

آگهي ابالغ اجرائیه كالسه: 9600302
بدینوسیله به آقایان رضا کاظمی فرزند ناصر با کد ملی 0888780680 و حسین ابدان فرزند فیروز با کد ملی 0888490471 و حسن 

ابدان فرزند فیروز با کد ملی 0889369925 و مهران کاظمی فرزند ناصر با کد ملی 0933939231 و مهدی جعفری فرزند 
محمدحسین با کد ملی 0888252706 ، بدهکاران پرونده اجرایی کالسه 9600302 ثبت اسناد قاین که برابر گزارش مامور 
ابالغ، ابالغ واقعی به شما میسر نبوده و آدرس شما شناسایی نگردیده است ابالغ مي گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 

692749314/4911- 92/11/6 مبلغ 86.857.430 ریال ) هشتاد و شش میلیون و هشتصد و پنجاه و هفت هزار و چهار صد و سی ( به 
انضمام خسارت دیرکرد به بانک کشاورزی قاین بدهکار مي باشید که به علت عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانوني اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح مي باشد لذا بنا به تقاضاي بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکي از روزنامه هاي کثیر االنتشار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهي 

که روز ابالغ محسوب مي گردد، نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایي جریان خواهد یافت.  
تاریخانتشار:1396/12/02علیصفاییفر-رئیسادارهثبتاسنادوامالکقاینات

آگهي ابالغ اجرائیه كالسه: 9600296
بدینوسیله به آقایان محسن حسین خو فرزند حسین با کد ملی 0889430020 و حسین حسین خو فرزند علی اکبر 
با کد ملی 0889239525 و حسین ابدان فرزند فیروز با کد ملی 0888490471 و حسن ابدان فرزند فیروز با کد ملی 

0889369925 و مهران کاظمی فرزند ناصر با کد ملی 0933939231، بدهکاران پرونده اجرایی کالسه 9600296 ثبت اسناد قاین که 
برابر گزارش مامور ابالغ، ابالغ واقعی به شما میسر نبوده و آدرس شما شناسایی نگردیده است ابالغ مي گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 
692747260/4911 - 92/11/6 مبلغ 283.308.042 ریال ) دویست و هشتاد و سه میلیون و سیصد و هشت هزار و چهل و دو( به 
انضمام خسارت دیرکرد به بانک کشاورزی قاین بدهکار مي باشید که به علت عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانوني اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح مي باشد لذا بنا به تقاضاي بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکي از روزنامه هاي کثیر االنتشار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهي 

که روز ابالغ محسوب مي گردد، نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایي جریان خواهد یافت.  
علیصفاییفر-رئیسادارهثبتاسنادوامالکقاینات  تاریخانتشار:1396/12/02

آگهي ابالغ اجرائیه كالسه: 9600295
بدینوسیله به آقایان رضا کاظمی فرزند ناصر با کد ملی 0888780680 و حسین حسین خو فرزند علی اکبر با کد ملی 
0889239525 و حسین ابدان فرزند فیروز با کد ملی 0888490471 و حسن ابدان فرزند فیروز با کد ملی 0889369925 و 

مهدی جعفری فرزند محمدحسین با کد ملی 0888252706 و مهران کاظمی فرزند ناصر با کد ملی 0933939231، بدهکاران پرونده اجرایی 
کالسه 9600295 ثبت اسناد قاین که برابر گزارش مامور ابالغ، ابالغ واقعی به شما میسر نبوده و آدرس شما شناسایی نگردیده است ابالغ مي 
گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 692748752/4911 - 92/11/6 مبلغ 126.804.739ریال ) یکصد و بیست و شش میلیون و هشتصد و 
چهار هزار و هفتصد و سی و نه( به انضمام خسارت دیرکرد به بانک کشاورزی قاین بدهکار مي باشید که به علت عدم پرداخت وجه، بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانوني اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح مي باشد لذا بنا به تقاضاي بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکي از روزنامه هاي کثیر االنتشار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت 

10 روز از تاریخ این آگهي که روز ابالغ محسوب مي گردد، نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایي جریان خواهد یافت.
تاریخانتشار:1396/12/02علیصفاییفر-رئیسادارهثبتاسنادوامالکقاینات

آگهي ابالغ اجرائیه كالسه: 9600312
بدینوسیله به آقایان حسین ابدان فرزند فیروز با کد ملی 0888490471 و حسن ابدان فرزند فیروز با کد ملی 0889369925 
و مهران کاظمی فرزند ناصر با کد ملی 0933939231 و محسن حسین خو فرزند حسین با کد ملی 0889430020 و 

حسین حسین خو فرزند علی اکبر با کد ملی 0889239525 ، بدهکاران پرونده اجرایی کالسه 9600312 ثبت اسناد قاین که برابر 
گزارش مامور ابالغ، ابالغ واقعی به شما میسر نبوده و آدرس شما شناسایی نگردیده است ابالغ مي گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 
692747929/4911 - 92/11/6 مبلغ 227.030.933 ریال ) دویست و بیست و هفت میلیون و سی هزار و نهصد و سی و سه( به 
انضمام خسارت دیرکرد به بانک کشاورزی قاین بدهکار مي باشید که به علت عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانوني اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح مي باشد لذا بنا به تقاضاي بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکي از روزنامه هاي کثیر االنتشار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهي 

که روز ابالغ محسوب مي گردد، نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایي جریان خواهد یافت.  
تاریخانتشار:1396/12/02علیصفاییفر-رئیسادارهثبتاسنادوامالکقاینات

آگهی مزایده پرونده كالسه: 1/139504008283000250
به موجب پرونده اجرایي کالسه فوق ششدانگ یک قطعه زمین دیمه سار محل تاسیسات یک واحد گلخانه ای مشتمل بر 
سرایداری و انباری و استخر به مساحت هفت هزار و دویست و هشتاد مترمربع )7280 مترمربع(  به شماره پالک یکصد و 

پنجاه و دو فرعی از یکهزار و ششصد و هشتاد و هفت اصلی )152 فرعی از 1687- اصلی( در بخش: 11 قاین واقع در مسیر حاشیه جاده 
آسفالته قاین به روستای اکبریه که ذیل شماره ثبت 18369 صفحه 378 دفتر 112 سند مالکیت المثنی به نام آقای محمد علی پور با 
کد ملی 0889270139 ثبت و صادر گردیده است و حدود اربعه و توصیف اجمالی ملک به شرح زیر می باشد : شماال: در دو قسمت اول 
مرزیست به طول )20 / 116( یکصد و شانزده متر و بیست سانتیمتر به زمین تصرفي محمد اکبري از پالک 1687- اصلي دوم مرزیست 
به طول )55 / 31( سي و یک متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به زمین تصرفي محمد اکبري از پالک 1687- اصلي شرقا: مرزیست به 
 طول )60 / 53( پنجاه وسه متر و شصت سانتیمتر به حریم جاده آسفالته قاین - کالته خان جنوبا: در دو قسمت اول مرزیست به طول 
)15 / 102( یکصد و دو متر و پانزده سانتیمتر به زمین تصرفي اعتمادیان از پالک 1687- اصلي دوم مرزیست به طول )70 / 44(  چهل 
و چهار متر و هفتاد سانتیمتر به زمین تصرفي اعتمادیان از پالک 1687- اصلي غربا: مرزیست به طول )90 / 46( چهل و شش متر و نود 
سانتیمتر به راه، زمین مذکور ظاهراً برای احداث گلخانه آماده  شده است و دارای ساختمان سرایداری با حدود زیربنای هشتاد مترمربع 
که با مصالح بنایی و دیوار باربر ساخته شده که صرفا سفید شده نمای خارجی نداشته امکانات حداقلی را نیز به صورت کامل دارا نمی 
باشد از مستحدثات دیگر داخل زمین استخر آب با ابعاد 4*4*10 متر که اتاقکی برای پمپاژ در کنار آن تعبیه شده که در حال حاضر 
مخروبه است حصارکشی ملک در بعضی از قسمت ها انجام شده )با بلوک سیمانی( و در بعضی دیگر از نقاط گسسته و حصاری وجود 
ندارد زمین مذکور دارای شکل ذوزنقه ایست و برابر سند رهني شماره 18638-25/04/93 دفترخانه اسناد رسمي شماره 15 قاین در قبال 
مبلغ 823/327/064 ریال ) هشتصد و بیست و سه میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و شصت و چهار ریال تا تاریخ تقاضای صدور 
اجرائیه( در رهن بانک کشاورزی قاین قرار گرفته و با توجه به عدم انجام تعهد از سوی مدیون ، بانک کشاورزی مستند به ماده 34 اصالحی 
قانون ثبت از دفترخانه محل تنظیم سند تقاضای صدور اجرائیه را نموده  و پرونده اجرایی به کالسه فوق و شماره بایگانی 9500259  در 
این اداره تشکیل گردیده است و پس از ابالغ اوراق اجرائیه وفق مقررات مورد رهن برابر نظر کارشناس رسمي به مبلغ 1.050.800.000 
ریال )یک میلیارد و پنجاه میلیون و هشتصد هزار( ارزیابي شده و پس از قطعیت ارزیابی پالک فوق از ساعت 9 الي 12 روز یکشنبه مورخ 
96/12/20 در اداره ثبت اسناد و امالک قاین از طریق مزایده در قبال  طلب بستانکار به مبلغ 941/140/786 ریال ) نهصد و چهل و یک 
میلیون و یکصد و چهل هزار و هفتصد و هشتاد و شش ریال  محاسبه شده توسط اداره ثبت( به  فروش مي رسد. مزایده از مبلغ پایه  
1.050.800.000 ریال )یک میلیار و پنجاه میلیون و هشتصد هزار ( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها 
باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مي گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد، مزایده روز اداري بعد از تعطیلي 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  تاریخانتشار:1396/12/02
علیصفاییفر-رئیسادارهثبتاسنادوامالکقاینات
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  چهارشنبه * 2 اسفند 1396* شماره 4011

۴۸۵ مبلغ به مناطق مختلف خراسان جنوبی اعزام شدند
مهر- مسئول امور مبلغین اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی از اعزام ۴۸۵ مبلغ طی دهه دوم فاطمیه به روستاها و مناطق محروم استان خبر داد. حجت االسالم علی کوثری نیا با اشاره به 
عمده برنامه های این افراد بیان کرد: برگزاری نمازجماعت، بیان احکام، تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری و سخنرانی از جمله برنامه های این مبلغین است. به گفته وی همچنین این افراد به انجام 
و برنامه هایی مانند بیان سیره عملی و فضایل اهل بیت به ویژه حضرت زهرا)س(، تبیین جایگاه والیت ونقش ولی فقیه درجامعه، تبیین فرهنگ مقاومت و احیای امربه معروف و نهی از منکر می پردازند. فقیه  ولی  نماینده   ، استاندار  آالیش  بی  حضور 

و  تشییع شهدا  مراسم  در  استاندار  معاون سیاسی 
نشستن بین مردم واقعا جلوه ای زیبا بود 

91۵ ... ۰9۸
استاندار محترم خراسان جنوبی و فرماندار محترم 
بیرجند؛ بدینوسیله ما مالکین قنات دهنه افکشت 
شهرستان  مرکزی  بخش  توابع  از  خدادادگان  و 
بیرجند با عنایت به آثار سوء و قابل پیش بینی چاه 
مجتمع آبرسانی حصارسنگی بر آبدهی قنوات مذکور 
و همچنین  با عنایت به عدم همکاری مسئولین 
امور آب بیرجند عاجزانه بار دیگر از حضرات عالی 
مبنی  عاجل  رسیدگی  دستور  و  عنایت  تقاضای 
سد  دست  زیر  به  مذکور  مجتمع  چاه  انتقال  بر 

حصارسنگی یا منطقه ای دیگر را داریم.
921...3۴6

دهید.  پاسخ  بیرجند  محترم شهر  باسالم، شورای 
از  یکی  در  شکافی  آسفالت  مربع  متر   2 برای 
شهرداری  آب  انشعاب  جهت   . بیرجند  خیابانهای 
منطقه 2 از بنده مبلغ سه میلیون تومان . تازه به قول 

خودشون بعد از اعمال تخفیف گرفتند.
939...۸6۴

چه کسانی از پیامکهای تبلیغاتی سود می برد جز 
اداره .... . بزرگوارانی که در شرکت مخابرات زحمت 
می کشید خداخیرتان بدهد قبوض ناعادالنه تلفن 

ثابت هم گوارای وجودتان .
922...619

اتفاقی که منجر به قتل یک انسان شود انگشت 
اتهام را تنها به سمت یک نفر دراز نمی کند کاش 
روشنفکران جامعه از خواب غفلت بیدار شوند و به 
کم کاری و بی تفاوتی خود اقرار کنند و قبل از اینکه 
خیلی دیرشود اقدام و عملی کنند. نماز باران رحمت 
الهی برما زمانی خواهد بارید که اعمال خودمان را 
رفع  برای  نمازی خوانده شود  کنیم کاش  درست 

بیکاری،بی عدالتی و بی هویتی در جامعه.
ارسالی به تلگرام آوا

با سالم جای بسی تاسف که در خودپرداز بانک ها 
از اسکناس های ناقص استفاده می کنند که پس 
از مراجعه به بانک مبلغ هزار تومان بابت نبودن 
گوشه  جهت تعویض کسر کردند وقتی اعتراض 
کردم گفتند که باید همون موقع پول رو چک کنید 

... این هم خودش یک در آمد است؟
91۵....3۰7
اعتراض  درپی  شهردار  خدمت  سالم  باعرض 
کسبه بازار خیابان جمهوری مابین 1۰و12جهت 
)میوه.ارایشی.لوازم  دستفروشان  به  رسیدگی 
ازشما  بهداشتی  موارد  رعایت  خانگی.(وعدم 
و  کفایت  بی  باماموران  داریم  تقاضا  عاجزانه 
رفت  رابرای  وامنیت  کرده  برخورد  خود  خاطی 

وامد مردم وکسبه برقرا ر شود 
91۵...3۴9

آوا گزارش چاپ شده مصاحبه با آقای زرین پناه 
رو خوندم جالب بود، کاش این استان قدر افرادی 

مانند ایشان را بداند.
ارسالی به تلگرام آوا

نامه اهالی روستای گرموک
برای رسیدگی به راه های این روستا

مدیر راه و شهرسازی شهرستان بیرجند ؛  با احتراما 
اینجانب امضا کنندگان ذیل اهالی روستای گرموک 
به عرض می رساند همانطور که مستحضرید علی 
رغم این که این روستا در 2۵ کیلومتری شهرستان 
بیرجند واقع شده است اما از امکانات اولیه روستایی 
نیز محروم می باشد با گذشت بیش از 3۰ سال از 
انقالب هنوز این روستا فاقد راه مناسب است که 
هیچ ماشین غیر بومی حاضر به ترابری مسافر به 
باال  این روستا حتی در مقابل گرفتن کرایه های 
آدیگان  و  گرموک  بین  راه  این  بر  نیست.عالوه 
نیز  امر  این  که  نیست  مناسبی  شرایط  دارای  نیز 
دنبال  به  روستا  دو  هر  اهالی  برای  را  مشکالتی 
دارد لذا نیاز به بازسازی حداقل یک کیلومتر از راه 
فوق می باشد با وجودد مشکالت فوق و با توجه به 
مکاتبات و مراجعات مکرر از محضر محترم جنابعالی 
پیگیری  با  منطقه  از  بازدید  ضمن  خواهشمندیم 
باقیات  این روستا  برای خودتان در  اهالی  خواسته 
الصالحات یادگار بگذارید. پیشاپیش از حسن توجه 
و پیگیری جنابعالی کمال تشکر را داریم. ضمنا حدود 

3۰۰ متر از راه فوق نیاز به بازگشایی دارد.

از میان نامه های رسیده

بازی  فوتبال  داشتیم  ما  “آقا!   امین جم،رضایی- 
می کردیم؛ توپمان افتاد پایین. آقا رفتیم که بیاریم با 
سنگ افتادن دنبالمون آقا. ما نمی دونیم کی هستن 
آقا اما همیشه همونجا هستن. توپمان که میوفته 
اونجا آقا جرات نمی کنیم برداریمش. آقا تازه یکبار 

نزدیک بود پایمان به سرنگشان بخورد.” 
این ها بخشی از سخنان احمد دانش آموزی 
بن  موسی  محله  ورزشی  زمین  در  که  است 
 جعفر فوتبال بازی می کند. محله ای که بنا به 
پیام های مردمی و دلنگرانی های والدین از تربیت 
کودکانشان در محیطی که آلوده است. راستش را 
بخواهید از صحنه هایی که این کودکان دیده اند 
و چیزهایی که بلدند شرمم می آید. چرا و چگونه 

باید نیمی از شهر به دست فراموشی سپرده شود؟

سرنگ هایشان را
جای آبسردکن می شویند

محمد که از ابتدای صحبت دوستانش دقیق به 
حرف هایمان گوش می کند، در تایید حرف آنها 
می گوید: چند نفرهستن که هر روز میان نزدیک 
زورخانه و مواد میکشن.البته ان هارا پشت قبرستان 
اینجا کسی  اما  ام که مواد می کشند  هم دیده 
بهشان کار ندارد و هرچه بخواهند می کنند.می 
افزاید:چندروز پیش از کوچه داشتم رد می شدم 
که یک معتاد آنجا بود.چشمانش بسته بود و بعد به 
دنبال ما افتاد! می گوید :از یکی ازاشنایانمان که در 
بیمارستان است،شنیده ام که یکی از همین معتادان 
که قدش هم دراز است،یک پرچم سبز دسته چوبی 
که نام امام حسین )ع( روی آن است را می اورد و 
به دروغ می گوید این به حرم امام خورده و از مردم 

پول می گیرد.
پایین  به  آموزان،  دانش  سخنان  اساس  بر 
توسط  ها  سرنگ  تازگی  به  گویا  رفتیم.  گودال 
ماموران جمع آوری شده بود. با اینحال هنوز هم 
پر بود از ته سیگار و سرنگ هایی که جا مانده 
 بود. بچه ها می گفتند معتادان اینجا هم تزریق 
می کنند، هم غذا می خورند و هم قضای حاجت و 
... می کنند! ابتدا باورم نمی شد اما واقعیت خالف 
تصور من بود. سرنگ ها، سیگارها، دیوار سیاه شده، 
تکه های نان، قاشق های یکبارمصرف شکسته، 
فضوالت انسانی  همه و همه گویای واقعیت تلخی 
بود که در گوشه ای از شهرمان در سکوت و بی 
توجهی ما و مسئوالن جریان دارد. باالی گودال 
مردی ایستاده و حرکات ما را رصد می کند.به باالی 
گودال که رفتیم ،یکی از ساکنان محل بود و وقتی 
شنید خبرنگاریم سفره دلش را باز کرد. وی می 
گوید: آسایش و آرامش را از ما گرفته اند.هیچ کس 
هم جوابگو نیست. کنار خانه ما اشغال دانی شده و 
انطرف تر پاتوق معتادان!آنقدر وضع اطراف بد بود 
که خودم یک تراکتور گرفتم و زمین کنار را صاف 
کردم تا الاقل یکی از مشکالت را حل کنم.دولت 

که هیچ کار نکرد.

پشت تپه آزاد است!

بیرون  و  گودال  آن  کردن  افزاید:درست  می 
وگرنه  است  خارج  من  دست  از  معتادان  کردن 
به  دهد:هرچه  می  کردم.ادامه  می  کاری  خودم 
کنیم  می  نگاری  نامه  و  گوییم  می  مسئوالن 
آنها  از  یکی  زندگی  محل  ندارد.کاش  تاثیری 
این اطراف بود تا حال ما را درک می کردند.می 
گوید:یکبار که به پلیس زنگ زدم و گفتم چرا به 
اینجا رسیدگی نمی کنید گفتند : »اینجا که پشت 
تپه هست!« گفتم مگر جزو شهر نیست؟ادم اینجا 

زندگی نمی کنند.

گاها معتادان در انظار عمومی 
 تزریق می کنند

او پرده از واقعیت تلخی برداشته و می گوید:برخی 
از این معتادان آنقدر ترزیق کرده اند که دیگر جای 
سالمی در بدنشان و دستانشان نمانده است.بدتر از 
ان اینکه گاها در کنار خانه ها و در کوچه ها خود را 
عریان و اینکار را انجام می دهند.ادامه می دهد:انقدر 
غرق هستند که وقتی می گوییم از اینجا برو می 
گویند چشم ودرهمان وضع بلند می شوند و در 
کوچه راه می روند! وقتی می پرسم چند نفر هستند 
می گوید:تعدادشان زیاد است.حتی برخی روزی ۴ 

یا ۵ بار اینجا می ایند و تزریق می کنند.

گاه بچه ها با سرنگ ها آب بازی
 می کنند؛از ترس نمی گذارم

 فرزندم از خانه بیرون برود
می گوید:دیده ام که بچه ها سرنگ هارا برمی 
دارند و آب بازی می کنند.این زمینی که دورش 
حصار کشیده اند هم اصال خوب نیست و بچه ها با 
این میله های که وسط گذاشته اند چه بازی کنند؟ 

همسر وی در میان حرف های ما می گوید: فزرندم 
یکبار پنبه های معتادان را برداشته بود و آورده بود و 
می گفت از جای آنها اورده ام.مریضی که از همین 
چیزها می اید.از بس که ترس داریم بچه های 
خودمان را مثل یک جایی که ازش می ترسیم و 
وحشتناک است بازداری می کنیم جرات نمی کنم 

اجازه دهم فرزندم پایش را از خانه بیرون بگذارد.

ریختن مواد در چاه و آتش زدن پول ها

برای تکمیل گزارش و گرفتن پاسخ مسئوالن، 
به اداره بهداشت شهرستان و پلیس مبارزه با مواد 

مربوطه  مسئوالن  کردیم.  مراجعه  استان  مخدر 
پاسخ دهی به ما را به وقت دیگری موکول کردند 
و تصمیم گرفتیم برای تکمیل اطالعات خود دوباره 
.... شویم. بن جعفر  موسی  و  کاظمیه  محله  به 

درمسیر راننده تاکسی که از سوژه گزارش ما با خبر 
شده بود، از تعدد موادفروشان در آن حوالی سخن 
گفت و ادامه داد: حتی شنیده ام ماموران به خانه 
یکی از این موادفروشان رفته اما وی به سرعت مواد 
را در چاه ریخته و پول ها را هم آتش زده است! 
می گوید:پریشب دانشجوی جوانی را سوار کردم. 
به اندازه یک نخود مواد خریده بود.قیمت آن را که 

جویا شدم گفت 2۰ هزار تومان!

ترک نکرد 5 میلیون باید غرامت بدهی!

او از طرح جدید برای ترک رایگان معتادان سخن 
به میان می آورد و ادامه می دهد: خودم چندنفر را 
به یکی از کمپ ها معرفی کرده ام. البته ضامن 
می   ، چرا ضامن  پرسم  می  وقتی  خواهند.  می 
معرفی  که  معتادی  اگر  گفتند  دادگاه  در  گوید: 
کرده ای ترک نکند باید ۵ میلیون غرامت بدهی! 

را  کسی  بزور  گفت  می  هم  مسئول  مقام  یک 
و  بخواهند  باید  خودشان  نیاوردید.  ترک  برای 
اراده کنند.می پرسم آیا پلیس در جریان تعدد این 
معتادان در این محله هست یا نه؟ با نقل خاطره 
را  مسافری  شب  دهد:یک  می  را  جوابمان  ای 
سوار کردم و فهمیدم حدود 2۰۰ گرم مواد دارد. 
با هرسختی که بود با پلیس ارتباط گرفتم و گفتم 
که تا 1۰ دقیقه دیگر به ... می رسم. آنجا ماموری 
بیاید و این مواد فروش را دستگیر کند.ادامه می 
دهد: وقتی مسافر پیاده شد و رفت، پلیس زنگ 
زد و گفت چه می گفتی؟ چرا دقیق نمی گفتی 
بود! پریده  قفس  از  مرغ  دیگر  که  آنوقت   ... و 

معتادی که سنگ کوب کرده بود

روزبعد به محل زمین متروکه که در کنار زمین 
بازی بچه ها و زورخانه بود رفتیم،شهروندی که 
روز قبل هم صحبت ما شده بود، از سنگ کوب 
کردن معتادی در همان محل خبر داد. به گفته 
وی اورژانس گفته بوداگر یک ساعت دیرتر خبر 
رسیده بود زنده نمی ماند. گویا یک موتوری این 
معتاد را دیده که روی زمین افتاده و بعد به اورژانس 
زنگ زده است. این شهروند می افزاید: اولین بار 
نیست که این اتفاق می افتد.قبال هم شاهد چنین 

ماجراهایی بوده ایم.

این حرف ها پدر لعنتی دارد!

طبق گفته های مردم به یکی از کوچه های 
کاظمیه می رویم.کوچه ای که به گفته آنها شش 
یا هفت مواد فروش دارد و بسیار هم معروف است. 
وارد کوچه که می شویم سنگینی نگاه ها را حس 
می کنیم. یک نفر از پشت پنجره، یک نفر دم در 
به دنبال مشتری، جوانی دیگر هم از اول تا آخر 

حرکات ما را دنبال می کند. در انتهای کوچه اما 
خانم مسنی مخاطب ما می شود. آهسته موضوع 
را برایش توضیح دادیم و از او پرسیدیم که درست 
آمده ایم یا نه؟ وی ابتدا اطرافش را نگاه و سپس 
اینگونه پاسخ می دهد:» می دانید!این حرف ها پدر 
لعنتی دارد!« به وی اطمینان دادیم که از کسانی که 
نام برده نخواهیم برد. وی که حاال به ما اعتماد کرده 
بود،خیلی آرام با لهجه شیرین با ایما و اشاره های 
خاص،به ابتدای کوچه اشاره می کند و می گوید: 
آنجا که یک ماشین سفید هست،آن خانه در سبز را 
می گویم. مادری با سه فرزند خود مواد می فروشد. 
است. زندان  االن  هم  فرزندانش  از  یکی  البته 

جوانی از یکی از خانه ها بیرون می آید. انگار می 
خواهد آشغال ها را بیرون بیندازد. پیرزن با حرکات 
چشمش به او اشاره و خیلی آرام می گوید:خواهرش 
مواد فروش است. خودش هم گاهی به او کمک 
می کند. به همین ترتیب آدرس تک تک خانه 
هایی که در آن کوچه مواد می فروشند را می گوید. 
صحبت های او کامال با اطالعاتی که از قبل با 

کمک مردم جمع آوری کرده ایم مطابقت دارد.

درخصوص  به سوالی  پاسخ شهرداری 
کاربری زمین: مردم عوارض نمی دهد

روز دوشبه 29بهمن با تماسی که با شهرداری 
منطقه 1 داشتیم،کاربری زمین مذکور )بین زورخانه 
و سالن ورزش موسی بن جعفر)ع( (که اکنون پاتوق 
معتادان شده است ورزشی اعالم شد.برای تکمیل 
اطالعات در زمینه نحوه کاربری و برنامه ای که 
شهرداری برای این زمین تعریف کرده است به 
شهرداری منطقه 1 رفتیم که گفته شد طرح اصلی 
و برنامه ای که  روی زمین پیاده شود مربوط به 
شهردای کل است و تنها شهرداری این منطقه 

دهد.عدل  می  انجام  را  جزئی  اجرای  های  کاره 
مسئول عمران  و شهرداری در جواب به خبرنگار 
ما درباره برنامه شهرداری برای این زمین به کمبود 
بودجه و پرداخت نکردن عوارض شهرداری توسط 
مردم اشاره وگفت این نابسامانی باعث شده که 
حتی کارکنان شهرداری گاهی اوقات حقوق زیر 
1میلیون تومان دریافت کنند و ما باید بودجه داشته 
باشیم تا بتوانیم زمینی را مرمت  یا بازسازی کنیم.
وی همچنین با توجه به زمان بر بودن پروژه های 
عمرانی بیان کرد اجرای این گونه پروژه ها زمان بر 
است و طول می کشد تا محله های شمال شهر به 

برخورداری جنوب شهر برسد.

تمامی برنامه های وزارت بهداشت
 به منظور پیشگیری است

بهداشت  مرکز  روان  سالمت  واحد  مسئول 
شهرستان بیرجند نیز بیان کرد: تمامی برنامه های 
مرکز بهداشت به منظور پیشگیری است و در زمینه 
ی شناسایی معتادین در سطح شهر با فرم های 
غربالگری که به تمام خانواده ها مراجعه کننده 
به مراکز بهداشت داده می شود این افراد و رفتار 
های پر خطر دیگر شناسایی می شوند. رمضانی 
ادامه داد: این افراد با توجه میزان آلودگی به مواد 
مخدر دارند به مراکز ترک اعتیاد بیمارستان امام 
رضا)ع( و مراکز گذری سالمت فرستاده مي شوند 
 و در آنجا زیر نظر پژشک متادون تراپی صورت 
مي گیرد و همچنین به افرادی که آلودگی کمتری 
دارند مشاوره داده می شود تا انگیزه ترک پیدا کنند. 
وی ادامه داد: برای پیشگیری از این گونه آسیب ها 
نیز کالس های آموزشی در زمینه آشنایي با انواع 
مواد مخدر، نحوه برخورد پدر و مادر با فرزندان در 
صورتی که دچار آسیب شده باشند، مهارت های 
فرزند آوری، خشونت های خانگی برای خانواده 
ها برگزار می شود.رمضانی بیان کرد: مراکز گذری 
سالمت که با هدف کاهش آسیب های اعتیاد ایجاد 
شده اند برای جلوگیری از ابتال به بیماری های مانند 
ایدز و هپاتیت و دیگر عفونت ها با ارائه سرنگ و 
سوزن به افراد صورت مي گیرد و همچنین در این 
مراکز با دادن دو وعده غذا ، وسایل نظافتی و دوش 
آب گرم سعی شده است تا این افراد از خدمات 
اولیه بهرمند شوند و به تدریج تمایل به ترک پیدا 
کنند.رمضانی بیان کرد: تیم های سیاری متشکل 
از یک نفر نجات یافته اعتیاد و یکی از اعضا مرکز 
گذری سالمت هر روز عصر به پاتوق های اعزام 
مي شوند که وظیفه شان شناسایي این منطقه ها 
جمع آوری سرنگ ها و همچنین اطالع رسانی در 

این زمینه است.

اجرای طرح سالمت اجتماعی
به صورت پایلوت در  منطقه

موسی بن جعفر)ع(  و کاظیمه
بهداشت  مرکز  روان  سالمت  واحد  مسئول 
شهرستان بیرجند از اجرای طرح سالمت اجتماعی 
که به صورت پایلوت در یکی از محله های شهر 
انجام مي گیرد، خبر داد و گفت: با تصمیماتی که 
گرفته شد این طرح در  منطقه موسی بن جعفر)ع( 
و کاظیمه با همکاری تمام ارگان ها اجرا خواهد شد  
و با ارائه پرسش نامه به اهالی و همچنین اطالعاتی 
که ادارات و ارگان ها دارند ,نیاز های منطقه هدف  
شناسایي، اولویت بندی و برای به کاهش اسیب ها 
اقدام می شود. رمضانی ادامه داد: این طرح  از مهر 
سال جاری شروع شده است که تا پایان سال مرحله 
جمع اوری اطالعات تکمیل خواهد شد و از سال 

اینده فاز اجرایي ان را شروع مي کنیم.

اگر بخواهیم در این مناطق به نتیجه برسیم 
نیازمند کمک و همراهی اهالی هستیم

وی همچنین  همکاری اهالی را حایز اهمیت 
دانست و بیان کرد: اگر بخواهیم در این مناطق 
به نتیجه برسیم نیازمند کمک و همراهی اهالی 
این منظور کمیته های  برای  البته  هستیم که  
محلی  از افراد سرشناس و معتمد هر محله تشکیل 
صورت  الزم  های  همکاری  اگر  که  است  شده 
گیرد روند سالم سازی این مناطق سرعت بیش 
تری خواهد گرفت.یک هفته تالش خبرنگار ما 
برای مصاحبه با رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
نشد.امیدواریم  مسیر  مختلف  دالیل  به  استان 
به  مربوطه  مسیوالن  گزارش  این  چاپ  از  پس 
پاسخ دهند. این گزارش  در  سواالت طرح شده 

“ُسرنگ” آباد !
زمین ورزشی در شمال شهر بیرجند در سیطره معتادان تزریقی؛

* وقتی جای ابسردکن زورخانه می خواهیم آب بخوریم، معتادان را میبینیم که انجا با شیر اب سرنگ هایشان را می شویند* چندبار بهداشت سرنگ جدید هم 
بهشان داده اما همیشه وضع اینجا همینطور است.* بچه ها می گفتند معتادان در گودال کنار زمین بازی هم تزریق می کنند،هم غذا می خورند و هم قضای حاجت 
می کنند! * آسایش و آرامش را از ما گرفته اند.هیچ کس هم جوابگو نیست* جرات نمی کنم اجازه دهم فرزندم پایش را از خانه بیرون بگذارد* نمی دانم می شود 
باالخره این مشکالت محله حل شود یا نه. * شنیده ام ماموران به خانه یکی از این موادفروشان رفته اما وی به سرعت موادرا در چاه ریخته و پول ها را هم آتش زده 
است!کاربری زمین ورزشی است. * کمبود بودجه و پرداخت نکردن عوارض شهرداری توسط مردم پاسخ شهرداری به سوالی در باره زمین متروکه. * طول می 
کشد تا محله های شمال شهر به برخورداری جنوب شهر برسد. * تیم های سیاری متشکل از یک نفر نجات یافته اعتیاد و یکی از اعضا مرکز گذری سالمت هر روز 
عصر به پاتوق های اعزام مي شوند که وظیفه شان شناسایي این منطقه ها، جمع آوری سرنگ ها و همچنین اطالع رسانی در این زمینه است. * اجرای طرح سالمت 

اجتماعی به صورت پایلوت در منطقه موسی بن جعفر و کاظیمه انجام می شود.

چکیده گزارش

عکس : رضایی

نام دستگاه  ردیف  نام دستگاه  ردیف

دستگاه برش کارت ویزیت BCS - 2۵0 ساخت انگلستان ۸ A2 دستگاه ریسو 1

دستگاه برش هیدرولیک با میز هوا ساخت مجارستان  9 ME9350 دستگاه ریسو    2

دستگاه مجله ساز با پایه ، سینی خروجی و شیرازه 90 درجه ساخت سوید 10 EZ571E دستگاه ریسو 3

)BM200+FTR200+SQF200   ( دستگاه  مجله ساز اتوماتیک
 مدل system bm200 ساخت سوئد

11 KZ30B4 دستگاه ریسو ۴

سیستم  مجله ساز اتوماتیک مدل             SYSTEM ساخت سوئد 12 TC7100 ۵ دستگاه ریسو

سیستم کامل پاکت گزار ) قسمت تغذیه ، تغذیه کاغذ ، تغذیه مجله و نوار 
نقاله ( mail 4000  ساخت سوئد 

13 دستگاه صحافی حرارتی اتوماتیک   
۵000 ساخت سوئد 

6

دستگاه شماره زن ، خط تا ، پرفراژ و برش 
AUTO 4-18 مدل

7

ماشین های اداری بهدانی نمایندگی انحصاری 
فروش و خدمات پس از فروش توشیبا

 ریسو و اپسون در استان 

آدرس : بیرجند - چهارراه انقالب - ابتدای بلوار شهید 
فایده - ساختمان توشیبا - ماشین های اداری بهدانی

خط ویژه 31103              19- 32210017

قابل توجه چاپخانه داران ، دفاتر فنی و مراکز آموزشی
شرایط ویژه دستگاه های چاپ و تکثیر ریسو و دستگاه های تکمیلی چاپ

 30 درصد نقد - الباقی اقساط یکساله )بدون کارمزد(                                         فقط از یکم تا 12 اسفند ماه

جهت کسب اطالعات بیشتر با نمایندگی شرکت تماس حاصل فرمایید  

2000S



4
تولید باتری  جدید با قابلیت شارژ بسیار سریع

ایسنا- پژوهشگران در دانشگاه ایلینوی آمریکا به تازگی باتری لیتیوم یونی جدیدی را رونمایی 
کرده اند که قادر است ۲000 برابر بیشتر از باتری های کنونی شارژ ذخیره کند و 1000 برابر 

سریع تر از آنها شارژ شود.  چهارشنبه *2 اسفند 1396 * شماره 4011

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:
بخش 2 بیرجند

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
بخش 3 بیرجند 

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
بخش 4 بیرجند 

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
بخش 8 بیرجند

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

بخش 13 بیرجند 
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

آگهی اصالحی 
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 اقامه 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.

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/1     تاریخ انتشار نوبت دوم:96/12/2
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند
شماره شناسه: 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. 

یک اصلی شهر نهبندان 2213 فرعی موقوفه مسجد قائم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یکباب مسجد به مساحت 
204/70 مترمربع  5- اصلی مزرعه خالق آباد 477 فرعی آقای علی غازی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 23705 مترمربع 
مستثنیات مرتع تگ نه پالک 736- اصلی  1215- اصلی آقای حسین مالدار زاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 72178 
مترمربع  مستثنیات مرتع اکبرآباد پالک 792- 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/1      تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/2
حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

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.
بخش 2 بیرجند )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

مزرعه نوکند پالک 1218 - 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.
بخش 4 بیرجند )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.
بخش 6 بیرجند )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.

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/1    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/2            
محمد حسین مصلحی-  رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه



چهارشنبه  * 2 اسفند  1396 * شماره 4011 

با شوهر خسیس چگونه برخورد کنیم ؟

ضروری  غیر  خریدی  هر  خسیس ،  فرد  یک  نظر  از 
برای  باشد هدیه ای  قرار  اگر  است  است.حتی ممکن 
سالگرد ازدواج و یا تولد شما برایتان تهیه کند ، ترجیح 
بدهد آن را به صورت نقدی پرداخت کند البته از شما 
هم بخواهد تا بجای خرج کردن ، آن پول را پس انداز 
کنید زیرا یک فرد خسیس خرید هر چیز را غیرضروری 
می داند پس توقع نداشته باشید که دسته گل برایتان 

بخرد بلکه درک کنید.
- وقتی قصد دارید چیزی را بخرید ، حتماً با او مشورت 
کنید.: اگر به صورت انتحاری خرید کنید و بعد به او خبر 
بدهید ، احتمااًل با رفتار بسیار نامناسب او روبه رو خواهید 
شد. فکر نکنید با تکرار این کار، عادت می کند.سعی کنید 
در مواقع آرامش، نیازتان را به داشتن و خرید آن وسیله با 
جمالت منطقی بیان کنید. باید او راتوجیه کنید که واقعًا 

نیازمند داشتن آن وسیله هستید.
منزل  مبلمان  تغییر  دنبال  به  اگر  باشید  نداشته  توقع 
هستید تنها به این علت که رنگ آن تکراری شده و یا 
خواهرتان مبلمانش را عوض کرده ، همسر شما بپذیرد.
اگر شما فکر می کنید که همسرتان خسیس است در 
واقع نوعی بیماری روحی را به او نسبت می دهید که 
عوارض خاص خود را دارد و زندگی عادی را تاحدی 
مختل می کند. اینکه شما بگویید فالن مبل را بخریم 
او  بر خساست  دلیل  است ،  گران  بگوید:  و همسرتان 
نیست بلکه انسان خسیس امکانات و رفاه را بر خود و 
خانواده اش حرام کرده و هر چه به دست می آورد برای 
روز مبادا می گذارد. در حقیقت چنین انسان هایی زندگی 
نمی کنند بلکه فقط پول جمع می کنند.گاهی برخی برای 
مخارج شان اولویت بندی می کنند، مثاًل ترجیح می دهند 

درآمدشان را در سفر خرج کنند تا خرید لباس!

قدرت انديشه

پیرمردي تنها در یکی از روستاهای آمریکا زندگي مي کرد  
او مي خواست مزرعه سیب زمیني اش را شخم بزند اما 
این کار خیلي سختي بود. تنها پسرش بود که مي توانست 

به او کمک کند که او هم در زندان بود . 
پیرمرد نامه اي براي پسرش نوشت و وضع را براي او 
توضیح داد : پسرعزیزم من حال خوشي ندارم چون امسال 
نخواهم توانست سیب زمیني بکارم . من نمي خواهم این 
مزرعه را از دست بدهم،  چون مادرت همیشه زمان کاشت 
محصول را دوست داشت.   من براي کار مزرعه خیلي پیر 
شده ام. اگر تو اینجا بودي تمام مشکالت من حل مي شد. 
من مي دانم که اگر تو اینجا بودي مزرعه را براي من شخم 

مي زدي. دوستدار تو پدر.
طولی نکشید که پیرمرد این تلگراف را دریافت کرد:  پدر، 
به خاطر خدا مزرعه را شخم نزن، من آنجا اسلحه پنهان 
کرده ام ساعت 4 صبح فردا  مأمور اف.بي.آی و افسران 
پلیس محلي در مزرعه پدر حاضر شدند و تمام مزرعه را 
شخم زدند بدون اینکه اسلحه اي پیدا کنند . پیرمرد بهت 
زده نامه دیگري به پسرش نوشت و به او گفت که چه 
اتفاقي افتاده و مي خواهد چه کند؟پسرش پاسخ داد : پدر! 
برو و سیب زمیني هایت را بکار، این بهترین کاري بود که 

مي توانستم از زندان برایت انجام بدهم.
نکته: در دنیا هیچ بن بستي نیست. یا راهي  خواهیم یافت 

و یا راهي  خواهیم ساخت.

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

ولی، شاید مجبور باشید برایش تالش کنید.

اگر از مشکالت دوری کنید، 
شما هرگز آن کسی نخواهید
 بود که بر آن ها غلبه کرد.

بگذار که خویش را به خواری بکشم
مپسند که بار شرمساری بکشم

چون دوست به مرگ من به هر حال خوشست
من نیز به مرگ خود به هر حال خوشم

هر چه تالش کردی، هر چه شکست خوردی،
 مهم نیست. باز هم تالش کن، باز هم

 شکست بخور. این بار بهتر شکست بخور.

راه زندگی را انتخاب کن. راه عشق را انتخاب کن. راه 
محبت را انتخاب کن. راه امید را انتخاب کن. راه ایمان 
به فردا را انتخاب کن. راه اعتماد کردن را انتخاب کن. 

راه نیکی را انتخاب کن. این به تو بستگی دارد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

پس برای شما به وسیله آن باغهایی از درختان خرما و انگور پدیدار کردیم که در آنها برای 
شما میوه  های فراوان است و از آنها می  خورید. سوره المومنون/ آیه 15

حدیث روز  

هر کس برای خدا دانش بیاموزد و به آن عمل کند و به دیگران آموزش دهد، در ملکوت آسمانها به بزرگی یاد شود و گویند: برای 
خدا آموخت و برای خدا عمل کرد و برای خدا آموزش داد. رسول خدا )صلی ا... علیه و آله(

سبک زندگی

هشدارهای زندگی چه می گوید؟
معموال چند نشانه وجود دارد که باعث می شود کسی تصمیم 
اما  نماید.  ایجاد  اش  زندگی  در  تغییرات جدی  باید  بگیرد 
متاسفانه زندگی کردن با این عالئم حتی برای مدت طوالنی 
 راحت است و به سادگی ممکن است این نشانه ها مورد 
بی توجهی قرار گیرند.کلید درک این که چه چیزی در زندگی 
مان در حال روی دادن است، تشخیص احساس مان است. 
ناراحت  و  ناراضی  یا  باشیم،  داشته  اضطراب  احساس  اگر 
باشیم، یعنی بدن مان سعی دارد به ما بگوید زمان تجربه ای 

جدید فرا رسیده است.
1. بیشتر روزها تمایلی برای رفتن

 به سرکارتان ندارید
سپری  کارمان  محل  در  ما  های  هفته  و  روزها   بیشتر 
می شود، این که بیشتر صبح ها اشتیاقی برای بیدار شدن 
و رفتن به محل کارتان ندارید یا از پایان یافتن تعطیالت 
آخر هفته غمگین می شوید، یعنی مشکلی وجود دارد. کمی 
وقت بگذارید و ببینید چه چیزی در روزها و کارتان وجود 
دارد که شما را بی میل کرده و برای تغییر این وضعیت 

برنامه ای در نظر بگیرید.
2. در گذشته سیر می کنید

 یا رویای آینده را در سر دارید
سیر کردن در اوقات خوش چه در گذشته و چه در آینده، 
می تواند نشان دهنده این باشد که سعی دارید از زمان 
حال فرار کنید. رویاپردازی برای زندگی بهتر در آینده و 

تخیل آن غیرعادی نیست و می تواند خوب هم باشد اما 
اگر برای فراموش کردن حال و فرار از مشکالت کنونی 

باشد عالمت خوبی نیست.
3. دوروبری های تان مدام

 به شما می گویند که آرام باشید
اگر دوستان و آشنایان تان مرتبا از شما می خواهند که آرام 
باشید، عالمت این است که باید بررسی کنید پشت این پیام 
چیست. » تو نیاز به استراحت داری«، در دنیای امروز، عبارت 
عامیانه ای برای » ولش کن« و » اینقدر گالیه نکن« است. 
بنابراین وقتی مکررا این را می  شنوید، یعنی داریم به چیزی 
حساسیت بیش از حد نشان می دهیم و خودمان را درگیرش 

کرده ایم که باید رهایش کنیم.
4. به موفقیت های دیگران حسادت می کنید

حسادت، عالمت نارضایتی از زندگی خودمان است و ربطی 
در  کنید  احساس  وقتی  ندارد.  دیگران  رفتار  و  اعمال  به 
زندگی تان پیشرفتی ندارید و کاری نمی توانید بکنید، به 
سختی می توانید از موفقیت دیگران  احساس شادی کنید. 
یعنی زمان آن است که از خودتان بپرسید این حسادت چه 

می خواهد به ما بگوید.
5. با احساس خستگی از خواب بیدار می شوید

بیدار شدن با احساس خستگی  نشان دهنده ناخشنودی 
به  بلکه  نمی شود  کار و حرفه مربوط  به  لزوما  و  است 
طور کلی به زندگی بر می گردد. اگر نگران و مضطرب 

و غمگین باشیم به سختی می توانیم به آرامش برسیم 
و استراحت کنیم. وقتی پیوسته احساس خستگی و بی 
بیانگر جدال و کشمکش  تواند  داریم، می  بودن  انرژی 
در زندگی باشد. همچنین یعنی خسته از جنگ و جدالیم 
شدن،  تسلیم  جای  به  بپذیریم.  را  شکست  حاضریم  و 
ببینید چه کار می توانید بکنید تا به روال عادی زندگی 
تان برگردید. هدف از زندگی شاد بودن  است و کسی 

که شاد است خسته نیست.
 6. دستپاچه و بی تحمل هستید

احساس این که حتما باید کاری انجام بدهید یا جایی بروید، 
عالمت روشنی از این است که خالقیت تان سرکوب نشده 
است، و چیزی نباید تغییر کند. عدم توانایی برای راضی 
بودن و رکود می تواند نشان دهنده این باشد که شما باید 
کار دیگری بکنید و توانایی تان در چیزی دیگر است. اگر 
دستپاچه هستید، خودتان باید تشخیص دهید که بدن تان 

چه دارد به شما می گوید.
7. شایعه پراکنی می کنید

شایعه سازی، راهی برای انحراف از کاری است که ما باید 
در زندگی مان برای کس دیگری انجام دهیم. وقتی خودتان 
را در حال خبرچینی یا شایعه پراکنی دیدید، مهم است که از 
خودتان بپرسید از چه چیزی در زندگی اجتناب می کنید و 
سپس درک کنید که روبرو شدن با آن بهترین کاری است 

که می توانید انجام دهید.

8. انگار همه سعی دارند آزارتان دهند
چیزهای  برای  را  »خودت  که  شعار  این  با  کردن  زندگی 
کوچک و بی اهمیت ناراحت نکن«، می تواند بیانگر غم و 
اندوه زیاد و منفی گرایی باشد. ایراد گرفتن و بهانه جویی و 
مدام مشغول پیدا کردن عیب و ایرادها بودن در رفتارهای 
دیگران نشان می دهد که مشکل پنهانی وجود دارد. این 

حالت یعنی در زندگی کنونی تان راضی و شاد نیستید.
9. مدام نفوس بد می زنید

انتظار روی دادن حادثه بد را کشیدن در نهایت هم باعث 
روی دادن چیز بدی خواهد شد. دست از نگرانی بردارید و 
خرافات  را کنار بگذارید، شروع کنید به تمرکز روی کاری که 

االن دارید انجامش می دهید.
10. همیشه فکر می کنید

» بیشتر از این ها هم می تواند باشد«
باید جلوتر بروید یا چیزهای بزرگ تری هم وجود دارند، یعنی 
فرصت های جدیدی در شرف وقوع اند. نسبت به چیزهایی که 
هیجان و خالقیت تان را برانگیخته می کنند، دید باز داشته باشید 
و دنبال شان کنید. هدف و مقصد، چیزی خواهد بود که به آن 
نیاز دارید.تصمیم گرفتن  برای ایجاد تغییرات می تواند فوری 
باشد اما خود تغییر همیشه هم سریع رخ نمی دهد. اجازه ندهید 
این فاصله، متوقف تان نماید و جلوی حرکت تان به جلو را 
بگیرد. حتی کوچک ترین قدم ها در کاستن از احساسات منفی 

می تواند مفید باشند.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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829435716

475619382

613872549

786253491

952147638

341968275

567391824

294786153

138524967

جدول سودوکو

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

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

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

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

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

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک - پالستیک  

کناف و نظافت پایان کار
09152641848 

 جعفری

منزل فـروشی
یک باب واحد مسکونی واقع در 
معصومیه باال جنب مسجد الغدیر 

به متراژ 65 مترمربع به همراه انباری
 و پارکینگ به فروش می رسد.

09155209846

شتر مرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش جوجه در سنین مختلف

09151609429
09157269528

نقاشـی ساختمـان بـرج
  09150912340 - قربانی

09157714043 - فرخ

نهــال عنــاب
انار، انگور،انجیر، زیتون، رز و ...

09011251205

مرکز فوق تخصصی بازیابی اطالعات  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم
 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

لوله کشی،برق کشی،تعمیرآبگرمکن و بخاری، 
نورپردازی، لوله بازکنی با فنر،

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیسـاتی دهشیبی

 شماره تماس: 09151633903

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات به 

صورت نقد و اقساط به  فروش می رسد.
09158254172

به یک نفر مجرب در تعویض 
الستیک و باالنس سواری نیازمندیم. 

09304447248

فروش فوری یک قطعه زمین با سند 
مالکیت، شرق صدا و سیما

09354804730

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

تجربه کنید.   09158668002

صاحب فرش 700 و 1200 شانه شوید
 تعویض فرش کهنه با نو

با خرید هر تخته 12 متری یک تخته 6 متری رایگان دریافت کنید
شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

فروش انواع الستیک نو و دست دوم با 
نازلترین قیمت در الستیک فروشی مقدم 

نبش کوچه پارک آزادی
056-32223323

پیرو اطالعیه مورخ 9 شهریور 1396 در 
روزنامه آوای خراسان جنوبی مبنی بر اینکه یک 

عدد پوشه دکمه دار آبی رنگ حاوی دو برگ 
اصل قولنامه دو قطعه زمین به امضای مرحوم 

سید فخر الدین موسوی و مقداری مدارک 
دیگر حوالی خیابان توحید مفقود گردیده 

یابنده با شماره 09153625165 - ابراهیمی
 تماس نموده و مژدگانی دریافت نماید.

       فوری          فوری 
موبایل بردیا واقع در میدان شهدا 

روبروی هیئت محبان الزهرا )س( با 
تمامی امکانات موجود، آماده به کار با 

نازل ترین قیمت به فروش می رسد.  
09155626700
05632221501

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کارت دانشجویی اینجانب عارف مداح حسن 
آباد به شماره دانشجویی 9511311200 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

اجرای رنگ های جدید ساختمانی
روغنی، پالستیک، اکرولیک

 مولتی کالر و ...
رنگ کناف، رنگ های طرح دار 

جدید،کاغذ دیواری
09157411071 - باقری

تزئینات داخلی ساختمان
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بهداشت نیوز- قند خون کنترل نشده، خطر ابتال به عوارض جدی سالمت 
از جمله سکته مغزی، بیماری های قلبی، آسیب های عصبی، کوری و 
بسیاری از مشکالت دیگر را به همراه دارد.اقدامات مناسب را بشناسید 
و انجام دهید. 1-افزایش تشنگی و تکرر ادرار: افزایش تشنگی شاید غیر 
معمول به نظر نرسد اما زمانی که قند خون باال است، احساس غیر منتظره 
تشنگی و نیاز به نوشیدن غیر معمول آب، یک عالمت برجسته است. ادرار 

بیش از حد یا همان پر ادراری نشان دهنده آن است که کلیه ها در تالشند 
تا میزان گلوکز اضافی را از بدن دفع کنند. همین روند خطر کم آبی بدن و 
سرگیجه را به همراه دارد.2- گرسنگی بیشتر همراه با از دست دادن وزن: 
احساس گرسنگی بیش از حد به همراه از دست دادن وزن بدون هیچ دلیل 
روشن، نشان دهنده سطح قند خون بیش از حد باال است. 3- خستگی: 
خستگی شدید نیز نشانه دیگری از قند خون کنترل نشده در مبتالیان به 

دیابت نوع 2 است. هنگامی که بدن به درستی انسولین را پردازش نمی 
کند و یا به مقدار کافی انسولین تولید نمی کند، قند به جای وارد شدن به 
سلول ها برای تولید انرژی، در خون باقی می ماند و فرد احساس خستگی 
شدید می کند. 4- تغییرات پوستی: تیره گی و ضخیم شدن پوست شناخته 
شده به نام آکانتوز نیگریکانس، ممکن است در پشت گردن، یا دست، زیر 
بغل، صورت و مناطق دیگر بدن در صورت قند خون کنترل نشده رخ دهد. 

عالئمی که هشدار می دهند قند خون از کنترل خارج شده است

شیر کاکائو مفید است یا مضر؟

آنتی  اثرات  دلیل  به  کاکائو  شیر  آنالین-  شفا 
اکسیدانی مورد توجه قرار گرفته است. کاکائو غنی 
از زیر گروه هایی از فالوونوئیدها است که به عنوان 
فالونول نامیده می شوند و خاصیت آنتی اکسیدانی 
دارند. خاصیت آنتی اکسیدانی کاکائو عمدتاً ناشی از 
ترکیباتی مثل اپی کاتچین، کاتچین و پروسیانیدین 

است.کاکائو احتماال از طریق فعال سازی اکسید 
نیتریک، اثرات آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی ایجاد 
می کند که موجب کاهش فشار خون و بهبود 
عملکرد عروق و پالکت ها می شود و بدین وسیله 
خطر بیماری های قلبی- عروقی را کاهش می 
دهد. استفاده از کاکائو به عنوان آرامبخش و ضد 
افسردگی تحت بررسی می باشد و در گذشته به 

عنوان دارو کاربرد داشته است.

 بهترین دمنوش ها
 برای درمان بی خوابی

باشگاه خبرنگاران- افرادی که دچار بی خوابی و 
وسواس فکری هستند برای رهایی از این عارضه 
می توانند از دم نوش ترکیبی اسطوخودوس، بهار 
نارنج و گل همیشه بهار، سنبل الطیب و پنیرک 
که طبعی گرم دارند، استفاده کنند، این دمنوش 

تقویت کننده اعصاب و آرامش بخش نیز هست.
دمنوش افاریقون  با طبعی گرم آرامش بخش است 
و خاصیت ضد وسواسی و خواب آوری دارد و برای 
افرادی که از خواب می پرند و مشغله ذهنی فراوانی 
دارند بسیار مناسب و مثمر است.افرادی که دچار 
وسواس فکر هستند ودر حین خواب بیدار می شوند، 
می توانند از دمنوش ترکیبی بید مشک، فرنجمشک 

به همراه گالب استفاده کنند.

روغن مریم گلی شما را از هر پماد
 و دارویی بی نیاز می کند!

نت نوشت- خاصیت ضدقارچی روغن مریم گلی 
آن را به یکی از بهترین درمان ها برای عفونت 
های داخلی و خارجی بدن تبدیل کرده است. 
کافی است کمی از روغن مریم گلی را بر روی 
عضوی که دچار عفونت شده بگذارید و شاهد 

درمان فوری آن باشید. عفونت های پوستی و 
قارچ پا از جمله بیماری های پوستی است که به 
راحتی با روغن مریم گلی مداوا می شود.در صورتی 
که شخص سابقه بیماری التهابی دارد، روغن مریم 
گلی یکی از درمان های خوب برای درمان آن 
محسوب می شود.به همین دلیل در صورت بروز 
اسپاسم های عضالنی روش درمانی  یا  دردها 

خوبی محسوب می شود. 

با این غذاها هرگز نوشابه نخورید!

سالمتیسم-  یکی از مطالعات اخیر نشان می دهد 
که مصرف نوشابه های شیرین در کنار برگر یا مرغ 
سوخاری واقعا می تواند بدن را در شرایط افزایش 
وزن شدیدتر قرار بدهد.یافته های محققان حاکی از 
آن هستند که مصرف نوشابه های شیرین و گازدار، 

اکسیداسیون چربی را ۸ درصد ضعیف تر می کند. 
در همین فرآیند است که تجزیه مولکول های 
شدن  ضعیف  بنابراین،  می شود.  آغاز  چربی 
فرآیند اکسیداسیون چربی، ذخیره سازی چربی ها 
را افزایش می دهد. مصرف همزمان نوشابه های 
شیرین و وعده های غذایی سرشار از پروتئین، یکی 
از عادت های غذایی رایج در میان بسیاری از مردم 

جهان است. 

3 راهکار خانگی برای نفخ معده
 و مشکالت گوارشی

دونفره- بسیاری از مردم از مشکالت گوارشی و 
نفخ، رنج می برند. مواد غذایی نامناسب، استرس 
های روزمره، مصرف دخانیات، ورزش نکردن و 
عدم خواب کافی می تواند باعث شودچند مورد 
از مهمترین های آن اشاره شده است عبارتند از: 

1- چای بابونه: این چای دارای ویژگی های ضد 
اسپاسم و ضد التهابی است که معده را تسکین 
می دهد .2- گشنیز: گشنیز،التهاب و احساس 
را  معده  گاز  و  هاضمه  سوء  از  ناشی  سوزش 
کاهش می دهد. 3- کدو حلوایی: کدو حلوایی 
سرشار از مواد مغذی مانند ویتامین A، فیبر و 
به کاهش سوء  برای کمک  است که  پتاسیم 

هاضمه بسیار موثر شناخته شده است. 

یادداشت

کرامت انسانی؛ معیار 
تمایز یا میزان برابری بشر
*کریمی

کرامت انسانی یکی از آموزه های مورد تأکید ادیان الهی است. همه 
ادیان الهی بر فطرت پاک و سرشت الهی انسان تأکید می کنند و از 
این جهت حقیقت انسان را حقیقتی الهی قلمداد می کنند. از نظرگاه 
دینی همین حقیقت الهی انسان است که او را از دیگر حیوانات ممتاز 
می کند و سبب کرامت و ارزش انسان می گردد. از طرف دیگر آموزه 
عدل یکی دیگر از آموزه های ادیان الهی است ویکی از ارکان ادیان 
دیرباز  از  که  الهی  عدل  مسئله  است.  الهی  عدل  بر  تأکید  توحیدی 
محّط  همواره  است  بوده  دینی  اندیشمندان  و  فیلسوفان  توجه  مورد 
مباحث عمیقی در مطالعات دینی بوده است. مباحثی که پیرامون این 
موضوع واقع شده است، معیاری برای جدایی مکاتب و مشرب های 
فکری مختلف در میان ادیان گوناگون شده است. الزمه کرامت انسان، 
 ، است.  هستی  موجودات  دیگر  با  انسان  تفاوت  و  او  جایگاه  تکریم 
الزمه کرامت انسان، یکسان بودن همه انسان ها در پیشگاه خداوند 
است، چرا که همه انسان ها در داشتن روح و فطرت الهی با یک دیگر 
همه  مشترک  ویژگی  عنوان  به  انسانی  کرامت  این رو،  از  مشترکند. 
خداوند  قانون گذاری،  و  تشریع  از حیث  که  می کند  اقتضاء  انسان ها، 
با همه انسان ها، یکسان تعامل کند. حال سخن این است آیا چنین 
یا  دارد  وجود  الهی  ادیان  آموزه های  در  محورانه ای،  یکسان  نگرش 
خیر؟ با  توجه به مبادی مختلف بحث ابتدا به تشریح مفاهیم مورد 
نیاز این بحث می پردازیم. مبانی برابر میان انسان ها:1- اشتراک در 
فطرت الهی: ِفْطَرَت ا... الَّتی  َفَطَر النَّاَس َعلَْیها ال تَْبدیَل لَِخلِْق ا...ِ ذلَِک 
یُن الَْقیُِّم َو لِکنَّ أَْکَثَر النَّاِس ال َیْعلَُمون) 30 روم(.  2- اشتراک در  الدِّ
آفرینش: یا أَیَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقناُکْم ِمْن َذَکٍر َو أُنْثی  َو َجَعلْناُکْم ُشُعوباً َو 
َ َعلیٌم َخبیٌر  )حجرات  ِ أَْتقاُکْم إِنَّ اللَّ َقبائَِل لَِتعاَرُفوا إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اللَّ
ْمنا بَنی  آَدَم َو َحَملْناُهْم  13( 3- اشتراک در کرامت انسانی: َو لََقْد َکرَّ
ْن  َکثیٍر ِممَّ لْناُهْم َعلی   َو َفضَّ یِّباِت  الطَّ ِمَن  َرَزْقناُهْم  َو  الَْبْحِر  َو  الَْبرِّ  ِفی 
َخلَْقنا تَْفضیاًل) 70 اسراء،( کرامت به طور عام و کرامت انسانی به طور 
خاص، به معنای ارزش و احترامی است که یک فرد برای خود و برای 
دیگران قائل است. این واژه، گاه صفتی ذاتی است و یک فرد ویژگی 
کرامت و بزرگ منشی را به عنوان یک صفت ذاتی برخوردار است و 
گاه ذات اضافه است و دیگری را بزرگ می شمارد و تکریم می کند. 
نیز این صفت گاه به عنوان ویژگی درونی یک فرد استعمال می شود 
و گاه به عنوان صفتی که برای رسیدن به آن تالش نموده و خود را 
از آلودگی ها پیراسته است. از طرف دیگر با توجه به معانی یاد شده، 
کرامت معیار ارزش گذاری انسان است و هر صفت زیبایی که در انسان 
ایجاد ارزش کند، نوعی کرامت است. این دقت های لغوی در مباحث 

آینده تأثیرگذار خواهد بود.

تیم والیبال شهرستان بیرجند قهرمان خراسان - 4 تیر ماه 1351 کاریکاتور مجید ادیبی داده نما، آوای خراسان جنوبی

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

تحولی عظیم در صنعت قالیشویی با دستگاه های روز دنیا
۱۰۰ درصد اسالمی و بدون چروک

32371354 - 5
کیفیت را با ما  تجربه کنید

گروه اجرایی رنگ ، دکوراتیو و پتینه هنری تخصصی 

ـخاهن سفید

اجرای تخصصی نسلی از نوین ترین محصوالت صنعت رنگ 
 انواع رنگ های ساختمانی-  هنری - دکوراتیو - صنعتی - فوری

اعم از پتینه کاری هنری - نقش برجسته - ورق طال حرفه ای
پولی اورتان - اپکسی - کف  - نما و ...

جایگزین دیگر مصنوعات ساختمانی مثل سنگ آنتیک ، کاغذ دیواری ، دیوار پوش ، کف پوش

* طراحی روز اروپا

09157916676
09354957018

شباهت واقعی به کاغذ دیواری 
اجرا به صورت حرفه ای و بدون نقص 
استرداد وجه در صورت ناراضی بودن

 مشاوره در طراحی رنگ 
و  اجرای طرح کاغذ دیواری  

به صورت رایگان

کار کردن با  افراد حرفه ای هم قیمت کمتر و هم کار با کیفیت نصیب تان می شود 

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 
نقد واقساط فقط ماهیانه 100هزارتومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 
قیمت درب کارخانه   خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک170

شماره تماس: 09361113580 -09155600850 جبروتی

یک بار تجربه کنیدانواع تشک و تخترویـال آسـایش
انواع پوشاک زنانه 
مردانه و بچه گانه

 با 15 درصد تخفیف
بیرجند ، خیابان قدس، بین قدس 
5 و 7نرسیده به چهارراه عدل  

32450469    
09158612465- محمدیان

حمل  اثاثیه منزلفروش پوشاک با قیمت باورنکردنی
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 
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7
ثبت جهانی محصوالت راهبردی صادراتی استان

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت از ثبت جهانی ۱۰ محصول راهبردی صادراتی ایران با برند خاص منطقه ای، از جمله زرشک جنوب خراسان، عناب بیرجند و زعفران 
خراسان خبر داد. این محصوالت شامل: زعفران خراسان، عسل سبالن، خرمای ربی سیستان و بلوچستان، خرمای استعمران خوزستان، خرمای کبکاب دشتستان و تنگستان، خرمای پیارم 
حاجی آباد هرمزگان، خرمای زاهدی طالیی دشتستان، نارنگی سیاهو، زرشک جنوب خراسان و عناب بیرجند است  که در سازمان جهانی مالکیت فکری )WIPO( به ثبت جهانی رسید.

*مرحله اول اجرای طرح ایمن سازی فلج اطفال در 
استان، از 5 اسفند آغاز می شود. معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند گفت: تمامی متولدین 5 اسفند 9۱ 
تا 2۱ فروردین 97 زیر پوشش این طرح قرار می گیرند.

* ساختمان پاسگاه پلیس راه سربیشه همزمان با سراسر 
کشور از طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.

*2۸۳ اثر تاریخی از درمیان ثبت ملی شد
* اعزام ۱۸۸ دانش آموز دختر به اردوهای راهیان نور

*»زهرا سلیمانی« نفر اول رشته تصحیح قرائت حمد 
و سوره و اذکار نماز مسابقات قرآنی مدها متان  

صدور بارنامه برای ناوگان حمل و نقل 
جاده ای باالی ۵۰ سال دراستان ممنوع شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان 
جنوبی گفت: در راستای اجرای قانون هوای پاک از 
ابتدای سال 97 طرح ممنوعیت صدور بارنامه برای 
ناوگان حمل و نقل جاده ای باالی 5۰ سال به مرحله 
اجرا در می آید.جعفر شهامت اظهار کرد: طرح ممنوعیت 
جاده ای  نقل  و  حمل  ناوگان  برای  بارنامه،  صدور 
باالی 5۰ سال از ابتدای سال 97 اجرایی می شود.

»خرو«طبس بهره مند از 
بیشترین نزوالت جوی

روستای َخرو طبس با 4 و نیم میلیمتر بارندگی طی 
در  بارندگی  میزان  بیشترین  از  گذشته  روز  شبانه 
خراسان جنوبی را داشته است.کارشناس هواشناسی 
استان گفت: در این مدت فتح آباد فردوس ۳ و ۸ 
دهم میلیمتر، زهان 2 و یک دهم میلیمتر، حاجی آباد 
یک و 7 دهم میلیمتر، کبودان یک و 4 دهم میلیمتر، 
بشرویه یک و یک دهم میلیمتر، فردوس یک میلیمتر، 
بیرجند نیم میلیمتر و قاین دو دهم میلیمتر باران باریده 
است. نخعی از احتمال بارش باران در برخی مناطق 
استان همچون زهان، حاجی آباد و سربیشه در بعداز 
ظهر امروز خبرداد و افزود: از امروز عصر تا روز جمعه، 
افزایش ابر همراه با رگبار و رعد و برق برای تمام 

مناطق استان قابل پیش بینی است. 
در  امروز  دمای هوا طی  از کاهش محسوس  وی 
استان خبرداد و گفت: دمای هوا بطور میانگین طی 

این مدت 4 تا 5 درجه کاهش می یابد .

حمله جوجه تیغی ها به درختان بنه
 در نهبندان سبب نگرانی مردم شد

نهبندان گفت:  اداره حفاظت محیط زیست  رئیس 
جوجه تیغی ها با حمله به درختان بنه خسارات زیادی 
به بار آورده اند و موجب ناراحتی مردم نهبندان شده  اند 
که مجوز شکار حیوان صادر شده است. محمدکاظم 
شکرگذار  اظهار کرد: خشکسالی های چندین ساله 
یا  ساله  چند  علفی  گیاهان  پوشش  کاهش  سبب 
بوته های ریشه ای شده که منبع غذایی غذایی گونه 
این  اینکه  بیان  با  وی  است.  تیغی(  )جوجه  تشی 
خشکسالی ها سبب هجوم و حمله جوجه تیغی ها به 
درختان بنه و پوشش گیاهی مناطق کوهستانی و 
جنگل های نهبندان شده است افزود: تغییر ذائقه حیوان 
از تغدیه ریشه گیاهان به سمت استفاده از پوست 
درختان بنه سبب شده این درختان با هجوم جوجه 
تیغی نگرانی برای مردم ایجاد کنند.وی اظهار کرد: 
حمله جوجه تیغی ها به درختان بنه در ارتفاعات شیر 
شتر وبی بی مریم بوده است و هم اکنون روستاهای 
دهک و چهار فرسخ  نیز مورد حمله قرار گرفتند که به 

معضلی در منطقه تبدیل شده است.

جلوگیری از فعالیت 1۵ آزادبر عتبات 
عالیات در خراسان جنوبی

امسال تاکنون در خراسان جنوبی از فعالیت ۱5 نفر از 
افرادی که  آزاد و غیر قانونی اقدام به اعزام زائران به 
عتبات عالیات کردند، جلوگیری شده است. مدیر حج 
و زیارت استان گفت: در زمینه اعزام  زائران به عتبات 
عالیات به غیر از سازمان حج و زیارت که متولی قانونی 
این امر است، افرادی سودجو خارج از سیستم حج و 
زیارت اقدام به ثبت نام و اعزام زائران می کنند. نوفرستی 
با اشاره به افزایش فعالیت زائربران غیر مجاز در سال 
های اخیر افزود: این افراد با سوء استفاده از اشتیاق 
مردم برای زیارت عتبات عالیات و با تاکید بر قیمت 
ارزان سفر، زائران را به عتبات عالیات اعزام و برای آنان 
مشکالتی ایجاد می کنند که امسال بر اساس ابالغیه 
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری به طور جد با 
آنان برخورد می شود. وی نداشتن پوشش بیمه ای و 
امنیت زائران، اسکان زائران در هتل های غیر استاندارد، 
نداشتن  اسکان،  کسرهزینه  برای  شب  در  حرکت 
ستاد و پشتیبانی در عراق و استفاده از مواد غذایی 
نامناسب را از دالیل ارزانی این کاروان ها عنوان کرد.

پیکر مطهر ۱2 شهید گمنام دوران دفاع مقدس 
فاطمه  حضرت  شهادت  سالروز  با  همزمان 
زهرا )س( در شهرستان های مختلف استان 
خراسان جنوبی تشییع و به خاک سپرده شد. 
به گزارش ایرنا این شهدای سرافراز ایران زمین 
روز یکشنبه با استقبال باشکوه مردم و مسئوالن 
خراسان جنوبی وارد بیرجند شدند و کاروان شهدا 
طی روزهای اخیر با گذر از شهرهای مختلف بار 
دیگر این استان مرزی را به رایحه شهادت و 
ایثار عطرآگین کردند.پیکر 6 شهید گمنام از این 
تعداد دیروز )سه شنبه( در شهر بیرجند با حضور 
نماینده ولی فقیه در استان، استاندار خراسان 
جنوبی، جمعی از مسئوالن و قشرهای مختلف 
مردم از میدان غدیر )فلکه دوم سجادشهر( تا 
حوزه علمیه حضرت امیرالمومنین )ع( تشییع 
شد.حجت االسالم سید علیرضا عبادی نماینده 
ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند 
بر ابدان مطهر شهدا نماز اقامه کرد و شهدای 
گمنام تا مکان خاکسپاری بر دوش مردم مومن 
و شهیدپرور این دیار تشییع شدند.پیکر مطهر 
یک شهید گمنام در حوزه علمیه بیرجند، یک 
شهید گمنام در منطقه پدافند هوایی شرق، پیکر 
2 شهید گمنام در روستای حاجی آباد بیرجند 
و پیکر 2 شهید دیگر هم در شهرک دستگرد 
بیرجند به خاک سپرده شد.همچنین دیروز پیکر 

2 شهید گمنام در باغستان شهرستان فردوس، 2 
شهید گمنام در روستای چاهک موسویه قاین و 

2 شهید گمنام هم در روستای بورنگ شهرستان 
درمیان با حضور پرشور مردم و مسئوالن تشییع 
و خاکسپاری شد.پیکر مطهر شهید گمنام 24 
بدر و منطقه  اسفند 62 در عملیات  ساله که 
عملیاتی شرق دجله شهید شد در حوزه علمیه 
امیرالمومنین )ع( بیرجند به خاک سپرده شد.

تک  عملیات  در  که  ساله   22 گمنام  شهید 

دشمن سال 67 منطقه عملیاتی فاو به درجه 
سالروز  با  همزمان  آمد،  نایل  شهادت  رفیع 

پدافند  شهادت حضرت زهرا )س( در منطقه 
هوایی شرق آرام گرفت.2 شهید گمنام که در 
شهرک دستگرد بیرجند تشییع و تدفین شدند 
و  محرم  عملیات  در  آبان 6۱  ساله  یکی 22 
دیگری 29 ساله دی 65 در عملیات کربالی 
چهار در مناطق عملیاتی شرهانی و ام الرصاص 
ساله  و ۱۸  شد.همچنین 2 شهید 22  شهید 

آبان 6۱ در عملیات محرم و دی 65 در  که 
عملیاتی  مناطق  در  چهار  کربالی  عملیات 

شرهانی و امرالرصاص به شهادت رسیدند، در 
روستای حاجی آباد بیرجند تشییع و تدفین شدند.
به  فردوس  باغستان  در  که  گمنام  شهید   2
که  ساله   2۸ یکی  نیز  شدند  سپرده  خاک 
اسفند 62 در عملیات خیبر و دیگری 26 ساله 
بهمن 64 در عملیات ایذائی والفجر هشت به 
شهادت رسیدند و پیکر مطهر آنان در جزیره 

مجنون و منطقه عملیاتی ام الرصاص شناسایی 
امام  آوا)سربازی(   نگار  خبر  گزارش  شد.به 
جمعه فردوس در سخنانی در مراسم تشییع 
شهدا این شهرستان با اشاره به حدیثی از امام 
حسین )ع(گفت: وقتی یک رزمنده اسلحه به 
دست می گیرد و آماده جهاد در راه خدا می 
کند. می  مباهات  مالئکه  به  پروردگار  شود، 

حجت االسالم محمد رضا بابایی با بیان اینکه 
خداوند خود را خلیفه شهدا درروی زمین می 
را  شهید  خود  اعمال  با  کس  هر  افزود:  داند 
با  وداع  است.مراسم  داده  آزار  را  خدا  برنجاند 
شهدا نیز در مساجد، هیئت ها و دانشگاههای 
فردوس برگزار و درشب شهادت فاطمه زهرا 
مردم در حالی که بر دور این پیکرهای پاک 
حلقه زده بودند به عزاداری پرداختند.2 شهید 
۱9 و 27 ساله که اسفند سال 62 در عملیات 
عملیات  در   6۱ سال  مرداد  دیگری  و  خیبر 
و منطقه عملیاتی  رمضان در جزیره مجنون 
شرق بصره به شهادت رسیدند هم در روستای 
موسویه قاین، تشییع و به خاک سپرده شدند.

همچنین 2 شهید گمنام ۱9 و 25 ساله در عملیات 
تک دشمن سال 67 و عملیات خیبر اسفند سال 
62 در منطقه عملیاتی زبیدات و جزیره مجنون 
به درجه رفیع شهادت نایل آمدند که در روستای 
بورنگ شهرستان درمیان تشییع و تدفین شدند.

مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری 
خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه فعالیت های 
اجتماعی  و  فرهنگی  پیوست  باید  اقتصادی 
بانوان  مشارکت  میزان  گفت:  باشد  داشته 
در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی یکی از 
شاخص های توسعه است.عصمت محمودی 
در همایش بانوان فرهیخته در حوزه صنعت، 
اظهار  جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن 
بنگاه های  اقتصادی  رکود  داشت:گرانی 
بدنه  به  و  داشته  وا  تعطیلی  به  را  اقتصادی 
بیان  با  می رساند.وی  ضرر  جامعه  اجتماعی 
بسیار  اجتماعی  سرمایه های  جبران  اینکه 
سخت و دشوار است افزود: مقوله مسئولیت 
اجتماعی و تالش برای حفظ و کمک برای 
برخوردار  زیادی  اهمیت  از  کیفیت  ارتقا 
فرهنگی  و  احتماعی  دفتر  است.مدیرکل 
استانداری خراسان جنوبی گفت: در راستای 
تسهیالت  کنار  در  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
افراد  در  درونی  انقالب  باید  مالی  منابع  و 
بانوان  میزان مشارکت  و  گیرد  جامعه شکل 
در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی یکی از 
بیان  با  است.محمودی  توسعه  شاخص های 
غفلت  مورد  که  اصلی  جوهره های  از  اینکه 
در  که  است  اجتماعی  سرمایه  می گیرد  قرار 
در  افزود:  است  تاثیرگذار  اقتصادی  بخش 
اقتصاد و تولید دو نوع سرمایه وجود دارد که 
شامل سرمایه مالی و سرمایه انسانی می شود.

وی با بیان اینکه عزم مسئوالن کشور برای 

رفع آسیب های اجتماعی جدی بوده اما این 
کارساز  و  کامل  ملی  عزم  کنار  در  تالش 
با  اجتماعی  سرمایه  داشت:  اظهار  می شود 
ثروت و افزایش مراکز عملی به دست نمی آید 
بلکه سرمایه اجتماعی یکپارچگی، اطمینان و 

توانایی نقد کردن و نقد شدن است.مدیرکل 
دفتر احتماعی و فرهنگی استانداری خراسان 
اقتصادی  فعالیت های  باید  افزود:  جنوبی 
باشد. داشته  اجتماعی  و  فرهنگی  پیوست 

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
اظهار  جلسه  این  در  نیز  جنوبی  خراسان 

در  انگیزه  ایجاد  هدف  با  همایش  این  کرد: 
قشر  این  معرفی  و  زنان  جامعه  عظیم  قشر 
اشتغال، سرمایه گذاری  فعال در بخش های 
حاضر  حال  در  افزود:  است.شهرکی  تولید  و 
بانوان پتانسیل و توانایی زیادی در عرصه های 

مدیریتی و کارایی در جامعه دارند و در مسیر 
موفقیت تالش می کنند.

شرایط حضور بانوان در فعالیت های 
اجتماعی جامعه فراهم شود

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 

جنوبی  خراسان  استانداری  منابع  توسعه  و 
جامعه  در  بانوان  حضور  شرایط  باید  گفت: 
در  زنان  حضور  تاثر  چون  شود  فراهم 
نبوده  مردان  از  کمتر  اجتماعی  فعالیت های 
دفاع  دوران  در  جامعه  از  قشر  این  و حضور 

مقدس به خوبی دیده شد.محمد حسینی نیز 
اظهار کرد: تاثیر بانوان برای حرکت و توسعه 
بیان  با  از مردان موثرتر است.وی  در جامعه 
اینکه 7۰ درصد ظرفیت جامعه برای حضور 
بانوان مستعد است افزود: اگر زنان بخواهند 
حضور تاثیرگذار در جامعه داشته باشند باید از 

جایگاه خود دفاع کرده و شرایط را تغییر دهند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری خراسان جنوبی گفت: 
نوع رفتار ما برای عبور از گذرگاه های سخت 
خود  کارهای  برای  باید  و  نیست  مناسب 
افزود:  باشیم.حسینی  داشته  عقالنی  ضابطه 
بانوان در جامعه کمتر مورد توجه قرار گرفته اند 
و از مشکالتی که داریم این است که عادت 
داشته  فردگرایی  و  فردی  نگاه  کردیم 
باشیم و خالق نیستیم.وی با بیان اینکه در 
سرمایه گذاری و توسعه باید به گونه ای رفتار 
شود که مدیریت از دستمان خارج نشود اظهار 
کرد: بانوان باید در صحنه های مختلف جامعه 
نقش آفرین بوده و آن قدر کار و تالش کنند 
معاونت  یابند.سرپرست  حضور  جامعه  در  تا 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی 
استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه باید 
همدیگر را بپذیریم و برای هم جایگاه قایل 
باشیم تا بتوانیم با همدیگر کار کنیم افزود: 
فراهم  جامعه  در  بانوان  حضور  شرایط  باید 
فعالیت های  در  زنان  تاثیر حضور  شود چون 
اجتماعی کمتر از مردان نبوده و حضور این 
قشر از جامعه در دوران دفاع مقدس به خوبی 
دیده شد.وی با بیان اینکه باید بانوان سعی 
کنند در جامعه نقش آفرین باشند اظهار کرد: 
بانوان باید آنقدر تالش کرده تا فرهنگ و نگاه 
جامعه را نسبت به حضور خود در عرصه های 

مختلف تغییر دهند.

اخبار کوتاه

حوادث استان

یک کشته در تصادف جاده طبس-یزد

سرهنگ حسین رضایی فرمانده پلیس راه خراسان 
جنوبی گفت: ساعات اولیه صبح برخورد یک دستگاه 
چهار  و  راننده  دارای  سمند  سواری  با  کامیون 
سرنشین در کیلومتر ۱22 محور طبس به یزد باالتر 
از مسجد شکر حادثه آفرید.  در این حادثه متاسفانه 
سرنشین سواری سمند که خانمی ۳۱ ساله بود در دم 
فوت کرد و راننده و سه سرنشین دیگر سمندمجروح 
و به بیمارستان اعزام شدند. پلیس راه علت حادثه را 
تجاوز به چپ کامیون بنز ناشی از خستگی و خواب 

آلودگی تشخیص داده است

واژگونی تانکر حمل آب اداره 
راهسازی  در ۵کیلومتری خور

واژگونی تانکر حمل آب اداره راهسازی  در 5کیلومتری 
روستای خورموجب مصدوم شدن راننده گردید راننده 

توسط امبوالنس مرکز درمانی خوسف منتقل شد.

درگیری خونین در بیرجند

صبح دوشنبه یک نفر از کارگران سابق یک کارگاه 
دچار  شرکت  کارمندان  گفته  به  که  ساختمانی 
بیماری  اعصاب و روان بوده است با مراجعه به 
دفتر شرکت با چاقو به رئیس شرکت حمله کرده و 
متاسفانه رئیس شرکت بعد از رسیدن به بیمارستان 
با حال  از دست داده است. مصدوم  را  جان خود 
وخیم به بیمارستان منتقل و در بیمارستان فوت 

می کند.اخبار تکمیلی متعاقبا اعالم می شود.

  نجات گربه ای که باعث قطع
 1۵ دقیقه ای برق خیابان غفاری شد

 این حیوان وحشی باورود به اتاق توزیع شبکه برق 
دانشگاه علوم پزشکی باعث اتصالی در سیستم برق 
رسانی وقطعی برق قسمتی از  خیابان غفاری شده بود  
تیم امدادی ایستگاه غفاری سازمان آتش نشانی با 
فرماندهی جواد مقری در ساعت ۱9:56   29 بهمن طی 
تماس نگهبان دانشگاه علوم پزشکی به محل اعزام 
شدند و پس از حدود ۱5 دقیقه توانستند حیوان وحشی 
را از میان کابل های برق فشار قوی رهاسازی کنند.

آغاز ثبت نام ایثارگران برای 
دریافت کارت ایثارگری

نام نویسی از ایثارگران برای دریافت کارت جدید 
ایثارگری آغاز شد. معاون تعاون بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان گفت: ایثارگران باید با مراجعه به 
اداره ارتباطات و مراجعات بنیاد شهید و امور ایثارگران 
محل دارای پرونده و دریافت نام کاربری و رمز عبور 
دریافت  درخواست  الکترونیک،  در سامانه خدمات 
کارت ایثارگری را ثبت کنند. حامی با بیان اینکه 
کارت های فعلی ایثارگران تا پایان سال ۱۳96 اعتبار 
دارد افزود: کارت های جدید شناسایی ایثارگران از 
نظر ظاهر، ابعاد و رنگ دارای شکل واحد هستند و 
شناسایی خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان از طریق 
سه لوگوی متفاوتی که بر روی این کارت ها درج 
این کارت ها  امکان پذیر است. وی گفت:  می شود 
در بردارنده اطالعات و مشخصات هویتی ایثارگری 
منسوبین  مشخصات  نیز  کارت  پشت  در  و  است 

ایثارگر درج می شود.

تازه های ورزشی استان

پیوستن نام خراسان جنوبی به لیست 
استان های محروم برای گازرسانی

حسینی- نماینده مردم طبس، سرایان، فردوس و 
بشرویه در مجلس از پیوستن خراسان جنوبی به لیست 
استان های محروم در گازرسانی خبر داد و عنوان کرد: 
با تالش انجام شده توانستیم در تبصره ای از بودجه 
سال 97 بندی را الحاق کنیم که پیرو آن شرکت 
گاز موظف است به استان های محروم  گازرسانی 
را بیشتر از سایر استان ها انجام دهد. امیرحسنخانی 
در گفتگو با آوا ادامه داد: استان هایی مانند سیستان 
و بلوچستان و جنوب کرمان نیز جز این بند  دیده 
شده اند. به گفته وی تا قبل از این بند نام استان در 
این لیست نبوده و اکنون خراسان جنوبی به عنوان 
استانی محروم مورد توجه خاص قرار گرفته است.

رئیس قرارگاه راهیان نور شهید علم 
الهدی خراسان جنوبی منصوب شد

در حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خلیل 
خلیلی به عنوان رئیس قرارگاه راهیان نور شهید علم 
الهدی استان منصوب شد. منصور غالمی در حکمی 
خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند را به عنوان رئیس 
قرارگاه راهیان نور شهید علم الهدی استان منصوب کرد.

عملیات اجرایی کتابخانه عمومی 
شهرستان فردوس آغاز شد

سربازی-در مراسمی با حضور مدیر بنیاد علمی فرهنگی 
قلم چی، مسئوالن محلی فردوس و شهرهای اطراف 
و برخی مدیران کل استان ، عملیات اجرایی کتابخانه 
بزرگ عمومی فردوس آغاز و پروژه بهسازی کتابخانه 
شیخ مفید باغشهر اسالمیه بازگشایی شد نماینده مردم 
فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس نیزدانش 
آموزان را سرمایه های کشوردانست و افزود: بسیاری از 
مشکالت جامعه نتیجه غفلت از آموزش و پرورش است.

۲ نیروگاه خورشیدی 1۰ مگابایتی
 در شهرستان درمیان احداث می شود

خورشیدی  نیروگاه   2 احداث  از  درمیان  فرماندار 
فراگیر  اعتبارات  گفت:  و  داد  خبر  مگابایتی   ۱۰
شهرستان درمیان ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان 
با سود ۱۱ درصد بوده است. محمد بشیری زاده در 
جلسه کمیته اشتغال درمیان اظهار کرد: تسهیالت 
در  عشایر  و  روستائیان  برای  مناسبی  اشتغال 
این جلسه طرح های  نظر گرفته شده است و در 
متقاضیان این تسهیالت مورد بررسی قرار می گیرد.

پایان مسابقات لیگ دسته ۲ فوتسال 
کارکنان ادارات بیرجند

مسابقات لیگ دسته 2 فوتسال کارکنان ادارات 
پایان  بهداشت  مرکز  تیم  قهرمانی  با  بیرجند 
یافت. تیمهای بانک قوامین و امور مالیاتی هم 
در رده های دوم و سوم ایستادند.این مسابقات 
سالن  در  ماه   ۳ مدت  به  تیم   2۰ شرکت  با 

ورزشی دادگستری برگزار شد.
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تشییع باشکوه شهدای گمنام در خراسان جنوبی

 در اولین همایش بانوان موفق مطرح شد

فعالیت های اقتصادی باید پیوست فرهنگی و اجتماعی داشته باشد

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک ، مولتی کالر  
09151630741-  رحیمی

استخــدام
به دو نفر نیروی خانم برای 
فروشندگی در گلخانه گلهای

 آپارتمانی و تزیینی نیازمندیم.
حقوق: توافقی

ساعت کاری: دوشیفت
آدرس:خیابان بهشتی روبروی 
چهارشنبه بازار - داخل پارک 
مجتمع گل و گیاه - غرفه 10

09150069386

ن(   
رزا

)ا درب اتوماتیک سیـد 
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش 
رجایی 15   09155614880

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 1۰۰ درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

طرح عیدانه شستشوی انواع پرده و پتو
مجتمـع بـزرگ بـاران 

افتخار دارد به مناسبت عید بزرگ نوروز با تخفیف ویژه در خدمت شما باشد.

مژده به 
همشهریان عزیز

باز و بست پرده رایگان

بیرجند، خیابان 15 خرداد، خیابان 22 بهمن، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(  
تلفن: 32448187 -056  09157212188 - هاشمی
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 حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم فرمودند:
َمن أصَعَد إلی ا... خالَص عباَدتِِه أهبََط ا... عّزوجّل له أفَضَل َمصلََحتِه

هر که عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد، خداوند عز و جل بهترین چیزی
 را که به صالح اوست برایش فرو فرستد.

)تنبیه الخواطر : ج2 ، ص108(

برخی هر زمان حکمی به نفع شان نباشد، 
 نظام و رهبری را زیر سوال می برند 

پیگیری  ضرورت  بر  تأکید  با  قضائیه  قوه  رئیس 
قانونی گفت:  از طریق  آرای قضایی  به  اعتراضات 
متأسفانه عده ای هر زمان حکمی به نفع شان نباشد 
تمام دادگستری کشور، نظام و حتی رهبری را زیر 
سوال می برند در حالی که طریق اعتراض به احکام 
قضایی در قانون پیش بینی شده و دستگاه قضایی 
نیز به هیچ عنوان تحت تاثیر این قبیل جوسازی ها 

قرار نخواهد گرفت.

همه ما در بی عدالتی موجود مقصریم

نایب رئیس مجلس با اشاره به بیانات مقام معظم 
رهبری پیرامون عقب ماندگی در حوزه عدالت گفت: 
تا نگاه مان را اصالح نکنیم، عدالت درست نمی شود 
نیست. مسعود  با گفتن درست شدنی  نگاه  این  و 
پزشکیان ضمن تاکید بر اینکه همه در وضع کنونی 
مقصر هستند، گفت: نمی شود کسی را متهم کرد و 
دیگری خود را کنار بکشد چون راحت ترین کار این 
است که بگوییم دیگران مقصر هستند در حالی که 
مقصریم. کنونی  آمدن وضع  وجود  به  در  ما  همه 

ایران پیشرفته ترین پهپاد آمریکا را گرفت، 
اما نمایش تبلیغاتی نداشت

ایران  گفت:  ملی  دفاع  عالی  دانشگاه  رئیس 
پیشرفته ترین پرنده بدون سرنشین آمریکا را فرود 
آورد، اما هیچ وقت نمایش تبلیغاتی به راه نینداخت. 
صورت  به  نتانیاهو  کرد:  تصریح  وحیدی  سردار 
دلقک وار یک تکه آهن را که معلوم نیست از کجا 
آورده به نمایش گذاشت که این خود نوعی توهین 
به حاضرین در نشست بوده و من نمی دانم چگونه 

آنها این صحبت ها را تحمل کردند.

کوثری: رهبر انقالب با مردم صادقانه 
برخورد می کنند

نماینده سابق مجلس با اشاره به انتقاد رهبر انقالب 
برخی  گفت:  عدالت،  حوزه  در  عقب ماندگی  از 
مسئوالن که کم کار هستند حتی جرات عذرخواهی 
از مردم را ندارند در حالی که رهبری همواره با مردم 
متأسفانه  افزود:  کوثری  برخورد می کنند.  صادقانه 
برخی مسئوالن نه تنها خود را اصالح نمی کنند بلکه 
طلبکار هم می شوند و خیال می کنند کس دیگری 
باید به جای آنها کار کند در حالی که مردم به آنها 

مسئولیت داده اند و باید خودشان پاسخگو باشند.

حمله دراویش خودخوانده 
و شهادت سه مامور نیروی انتظامی

در پی حمله خشونت بار دروایش خودخوانده گنابادی 
به ماموران کالنتری ۱۰۲ پاسداران تهران، ۳ تن از 
ماموران این کالنتری به شهادت رسیدند و تعدادی 
از ماموران نیز دچار جراحت شده اند که برای مداوا به 

بیمارستان های اطراف منتقل شده اند.

رادیو »فرانس اینتر« : لغو برجام
 دیوانگی محض است

 شبکه رادیویی فرانسوی با انتشار یادداشتی با اشاره 
ضدایرانی  مواضع  تشدید  برای  آمریکا  تالش  به 
اروپائیان، از به درد سر افتادن اروپائیان به واسطه 
طرح های واشنگتن خبر داد و به پیامدهای ناشی از 
فسخ احتمالی برجام پرداخت. در این گزارش آمده 
است: فسخ توافق هسته ای ایران در واقع جنون 
و دیوانگی محض خواهد بود و این امر می تواند 
مبهم  و  نامعلوم  بسیار  نظامی  ماجراجویی  یک 
قلمداد شود یا منجر به نابودی قطعی منع گسترش 

سالح های هسته ای شود.

واشنگتن پست: برای ایران، برجام 
فاجعه بارترین توافق است

درباره  هشدار  ضمن  آمریکایی  مطرح  روزنامه 
کشور  این  رئیس جمهور  ضدبرجامی  مواضع 
هسته ای)برجام(،  توافق  ایران  »برای  نوشت: 
فاجعه بارترین توافق است«. در این روزنامه آمده 
است: در عالم واقعیت این طور به نظر می رسد که 
ایران دالیلی برای این نتیجه گیری دارد که آنها 
در »فاجعه بارترین توافق« گیر افتاده اند نه ترامپ.

 انتقاد نقوی حسینی از اظهارنظرهای 
تفرقه افکنانه درباره نیروهای امنیتی

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
اظهارنظرهای  برخی  از  انتقاد  با  مجلس  خارجی 
اختالف افکنانه بین نیروهای امنیتی گفت: قانون 
صراحتاً سازمان اطالعات سپاه را به  عنوان ضابط 
فعالیت های  و  نفوذ  جاسوسی،  حوزه های  قضایی 
امنیتی معرفی کرده است. نقوی خاطرنشان کرد: به 
کسانی که تالش می کنند با اظهارنظرهایشان بین 
نیروهای امنیتی اختالف ایجاد کنند، باید گفت که 
این رفتارها در شأن نظام جمهوری اسالمی نیست. 

محمد جواد الریجانی: رهبر انقالب جور 
کم کاری مسئوالن را به دوش می کشند

رئیس کمیته حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه 
رهبر انقالب به تنهایی جور کم کاری مسئوالن را 
به دوش می کشند، گفت: ایشان جور خیلی چیزها 
را به دوش می کشند از جمله کم کاری مسئوالن.

رهبری  به  مربوط  فقط  عدالت  مساله  افزد:  وی 
و  می شود  آغاز  شخصی  زندگی  ابعاد  از  و  نیست 
مهم ترین بخش آن نیز در ساختار حکومت قرار دارد.

 امنیت معترضان در تجمعات باید در نظر گرفته شود

موالوردی اظهار کرد: اوال ساز وکار برگزاری تجمعات 
قانونی تعیین شود و ثانیا تضمین و ضمانت الزم برای 
تأمین امنیت معترضان باید درنظر گرفته شود، وگرنه 
فلسفه وجودی این ساز وکار زیر سوال می رود. در 
واقع هدف این ساز وکار تأمین امنیت تجمع کنندگان 
است وگرنه صرف برگزاری تجمع که مشکلی را حل نمی کند. وی بیان کرد: 
من عضو کمیسیون سیاسی دولت هستم و حتما پیشنهاداتم را مطرح می کنم.

در این یکی دو سال هرچه گفتند باید بگوییم  درست است

 رحیم پور ازغدی با اشاره به برخی اظهارات رئیس جمهور 
گفت: اینکه می گویید والیت معصوم باید بررسی شود 
که انتخاب بوده یا انتصاب، این به شما چه؟ وی افزود: 
اوال این سوالی نیست که شما طرح کنید در ثانی شما 
نباید سوال طرح کنید بلکه باید پاسخگو باشید. با این حال 
به نظر من در این یکی دو سال هرچه گفتند باید بگوییم »هر چه شما می گویید 
درست است.« حتی اگر گفت قرآن نازل نشده، بگوییم بله نازل نشده است.

احمدی نژاد هم می گفت به همه یارانه نقدی ندهید

بهمنی، در پاسخ به این سوال که چرا به همه مردم، 
به این شیوه یارانه پرداخت شد که راه اصالح دشوار 
باشد،گفت: مگر مجلس تصویب نکرده که پرداخت 
 نقدی یارانه ها قطع شود. چرا دولت این کار را نمی کند؟
وی اضافه کرد: در ضمن همان سال ها احمدی نژاد 
هم گفت به همه یارانه نقدی ندهید؛ اما از نظر حقوقی گفتند پول نفت متعلق 
به همه مردم است و حق نداری از این بگیری و به دیگری پرداخت کنی.

گفت:   جمهور  رئیس  اول  معاون   
مخالفان دولت به دنبال این هستند تا 
خوش بینی مردم نسبت به اصالحات 
را از بین ببرند، اما نمی دانند که این 

می برد. بین  از  را  سیستم  کل  کار 
مشکالت  درباره  می توانید  شما 
اجتماعی شروع کننده یک کار باشید، 
اما الزاماً به معنی این نیست که بتوانید 
آن را تمام هم کنید. شما می توانید 

درباره مشکالت اجتماعی شروع کننده 
یک کار باشید، اما الزاماً به معنی این 
نیست که بتوانید آن را هم تمام کنید. 
اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 

ایرانی ها به حجاب اجباری اعتراض 
کنند جمهوری اسالمی چه واکنشی 
اینکه   : داد  داد،پاسخ  خواهد  نشان 
می خواهند  چه  ایران  مردم  اکثریت 
از  بیش  اما  نیست،  مشخص  هنوز 

باور  هنوز  ایران  مردم  از  درصد   ۶۰
خواسته هایشان  می توانند  که  دارند 
را از طریق اصالحات دنبال کنند و 
قطعاً به آن هم دست پیدا خواهند کرد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال 
تندروها  رقابت  به  واکنش  در  که 
درباره  نگرانی  و  اصالح طلب ها  و 
گفت: نیز  انقالب  رهبر  جانشینی 
آیت ا... خامنه ای اکنون بسیار خوب 
بابت  این  از  نگرانی ای  ما  و  هستند 
روزهای  آن  که  هنگامی  نداریم. 
لطف  به  برسد  فرا  سرنوشت ساز 
سیستم  در  »بلوغ«  باالی  سطوح 
آمد. نخواهد  وجود  به  بحرانی  هیچ 
با رهبر  افزود: من رابطه خوبی  وی 
انتخابات  زمان  اما  دارم،  انقالب 
که  امیدوارم  کردم.  زیاده روی  کمی 
کنم. مالقات  را  ایشان  زودی  به 

با  احمد خاتمی  حجت االسالم سید 
اشاره به اینکه در اغتشاشات اخیر هدف 
اغتشاشگران ضربه زدن به دین و نظام 
اسالمی بود، گفت: اغتشاشگری که 
آدم کشت و غارت گری کرد، حکمش 
در فقه به عنوان محارب، اعدام است. 
که  فردی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عمال پایبند به دین و نمازش نباشد 
و یا قانون حجاب در دین را رعایت 
نکند و قانون دین را زیر پا گذاشته 
که  آقایی  کرد:  خاطر نشان  است، 
عمامه به سر هم هست در رسانه ای 
گفته که دین اسالم حجاب اجباری 
نگفته  هرگز  اسالم  دین  و  ندارد 
خانم ها حجاب اجباری داشته باشند.
است  این  سوال  کرد:  بیان  خاتمی 
که دین قوانینی دارد و به عنوان مثال 
می گوید جوان نباید رابطه نامشروع 

با نامحرم داشته باشد و اگر داشت 
شالق  ضربه   ۱۰۰ می گوید  قرآن 
قانون می گوید پشت چراغ  یا  دارد، 
قرمز ایست دارد و اگر حرکت کردی، 

جریمه دارد.وی با بیان اینکه رعایت 
حجاب مثل نماز و روزه واجب است و 
قانون دین اسالم است، گفت: کسانی 
که این حرف ها را می زنند و حجاب را 
ساده می گیرند، بویی از فقه نبرده اند. 

سید احمد خاتمی در بخش دیگری 
اینها  اینکه  به  اشاره  با  از سخنانش 
که گفتند »نه غزه نه لبنان« با دین 
آفتاب  مانند  افزود:  کردند،  بازی 

پی  در  دشمن  که  است  روشن 
براندازی نظام اسالمی است و یک 
مسلمان نمی گوید جمهوری اسالمی 
نمی خواهیم و هر که این شعارها را 
است. مسلمان  می گوید  دروغ  داد، 

اسحاق جهانگیری: رابطه خوبی با رهبر معظم انقالب دارم،
 اما در انتخابات زیاده روی کردم

سید احمد خاتمی:آقایی که عمامه به سر هم هست گفته دین اسالم
 حجاب اجباری ندارد؛ اینها بویی از فقه نبرده اند
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با خرید پوشاک از بــارکــد
در میهمانی و جمع دوستان خود خاص باشید 

تنوع کار، کیفیت و شیک پوشی را با ما دنبال نمایید.

پیام تسلیت شهردار بیرجند 
در پی حادثه سقوط هواپیما در مسیر تهران- یاسوج
مهندس محمد علی جاوید در پیامی سانحه سقوط هواپیمای 
مسافربری در مسیر تهران - یاسوج را که منجر به جان باختن 

عده ای از هموطنان مان شد، تسلیت گفت.
متن پیام بدین شرح است:

اریان هب سوگ نشست

بسم ا... الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

خبر حادثه هواپیمای مسافربری تهران - یاسوج که منجر به کشته شدن جمعی
 از هموطنان عزیزمان شد ، موجب تاثر و تالم شدید گردید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این حادثه دلخراش، از خداوند متعال برای درگذشتگان 
مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل را مسئلت دارم.

محمد علی جاوید

قرآن آموزان عزیز دارالقرآن الکریم عترت
فاطمه زهرا دلدار   )رتبه اول حفظ 5 جزء و رتبه دوم حفظ عمومی( 
زینب حجازیان            )رتبه دوم حفظ 5جزء( 
زهرا سلیمانی             )رتبه اول قرائت تحقیق( 
مریم سادات ارغوان          )رتبه اول حفظ 5جزء( 
فاطمه حکیم زاده           )رتبه اول حفظ عمومی( 
کوثر خسروی                                )رتبه اول ترتیل( 
محبوبه خادم مزار               )رتبه سوم ترتیل(
فاطمه زهرا صیدی      )رتبه دوم حفظ عمومی(
فاطمه زهرا بیابانی      )رتبه سوم حفظ عمومی(
زهرا نیک پی       )رتبه سوم حفظ 10 جزء( 
فاطمه آرزومندان      )رتبه سوم قرائت تحقیق(
فریده آرزومندان      )رتبه دوم قرائت تحقیق(

 افتخارآفرینی تان را در مسابقات قرآن دانش آموزی )مرحله شهرستان( حضور شما و خانواده 
محترم تان تبریک عرض می نماییم. درخشش روزافزون تان آرزوی قلبی ماست

مدیر و مربیان مرکز  دارالقرآن الکریم عترت

پوشاک بارکد ابتدای خیابان فردوسی


