
روزنامه صبح استان دوشنبه 28  اسفند  1396   1  رجب  1439    19  مارس  2018    سال بیستم    شماره  4033

شهروندان عزیز ؛
با سالم و احترام

سال 1396 با تمام فراز و 
نشیب خود به اتمام رسید 
و خانواده بزرگ شهرداری 
بیرجند در کنار همشهریان 

عزیز با تمام تالش و دستاوردهای خود به استقبال 
سال نو می روند . در سالی که گذشت ما خادمین 
شما شهروندان فهیم، در شهرداری توانستیم گامی 
هر چند کوتاه، اما موثر در راستای توسعه شهری 
نیز  برداریم. در سال جدید  و گردشگری شهرمان 
عزمی دوباره برای خدمت جزم می کنیم و تالش 
خواهیم کرد با جبران کمبودها و نارسایی ها، بیش 
از پیش در راه آبادانی و عمران شهر تالش نماییم.
اینک و در طلیعه بهار و رستاخیز طبیعت با پیشکش 
بهترین آرزوها، عاقبت بخیری برای مردم ایران بویژه 
همشهریان بزرگوار را از خداوند متعال مسئلت دارم.
محمد علی جاوید - شهردار بیرجند

 پیام عیدانه شهردار بیرجند

سرمقاله

و  خط آخر...
باز هم شما...

*هرم پور

سرانجام سال به آخر رسید... و باور کنید هیچکداممان 
پی  ماههایمان  و  روزها  اینچنین  کنیم  نمی  باور 
در پی آمدند و خودشان را به سال جدید رساندند! 
والسالم... تند و  بی رحم و بی امان... و شاید  اگر 
نوروز 96 همان لحظه ی  تحویل سال به تندی و 
بی امانی و بی رحمی لحظه ها باورمان می شد، 
الماسی  و  زمان  بودن  طالیی  خیاِل  بی  اینگونه 
بودِن وقتهایمان نمی شدیم. عمرمان بود  همه ی 
لحظه هایش،  اما   ... ) مشروح  سرمقاله در صفحه 2 ( خراسان جنوبی در سال 96 )صفحه 3( / میوه عید تامین است/ افزایش ۱6 درصدی تلفات جاده ای در خراسان جنوبی/ امکان ظرفیت اسکان روزانه ۱۵۰ هزار مسافر در خراسان جنوبی فراهم شد )صفحه 7(

بوی بهار می رسد ...
 صفحه ۵

حلول ماه رجب المرجب و میالد باسعادت امام محمد باقر )ع( بر تمامی مسلمان مبارک باد

ای کاش رفتنت را بازگشتی و فراقت 
را صبری و دریای دردمان را مرهمی 
بود. دیروز به صفای وجودش و امروز 

به اعتبار نام نیکش می بالیم. 

اولین سالگرد هجرت ابدی 

شادروان شاهرخ احراری 
و فرزند دلبندش الیکا 

را گرامی می داریم.
خانواده مرحوم

جناب آقای حسن محمدنژاد
با نهایت تاسف درگذشت پدر خانم گرامی تان در مشهد مقدس

مرحوم سید حسن شواکندی »علوی اصل«  
 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، ضمن آرزوی غفران الهی 
برای آن مرحوم از شهروندان عزیز دعوت می شود در مراسم یادبودی که امروز 

دوشنبه 96/12/28 از ساعت 14/30 الی 15/30 در محل مسجد سید الشهدا )ع( 
واقع در میدان سوم سجادشهر برگزار می گردد، شرکت فرمایند. 

هیئت حسینی ماسن

ضمن تشکر از کلیه اعزه که در مراسم تغسیل،تشییع و تدفین، ترحیم و ختم سوم 
پدر عزیزمان در بخش زهان روستای بقال شرکت فرمودند یا از طریق تماس 
 تلفنی، پیام، تراکت، درج در جراید ابراز همدردی نمودند به ویژه حجج اسالم 

حاج آقای اوحدی نماینده ولی فقیه در حج و زیارت خراسان جنوبی 
و حاج آقای محمدیان امام جمعه محترم و مردمی شهر و بخش زهان

 که با بیانات ارزشمند خود به مجالس ما فیض اکمل بخشیدند. 
بدین وسیله به اطالع می رساند: مراسم هفتمین روز درگذشت 

پدری با تدبیر و مهربان، بزرگ خاندان، ذاکر اهل بیت )ع( 

زنده یاد حاج شیخ میر امان ا...خان بهزادی )کیانی( 
امروز دوشنبه 96/12/28 از ساعت 16 الی 17 در محل بیرجند، بلوار غدیر، سه راه بقیع، مجتمع فرهنگی و مذهبی دلسوختگان بقیع 

برگزار می شود، حضور پربرکت شما موجب شادی روح آن عزیز سفر کرده و امتنان بازماندگان می باشد
ضمنا مجلس بانوان محترمه همزمان در همان مکان منعقد است.

دیروز به صفای وجودش و امروز به اعتبار نام نیکش می بالیم

خانواده های بهزادی و سایر فامیل وابسته

نیک مردی با صفا از دار این دنیا برفت
دوستدار اهل بیت، محبوب این دل ها برفت

او که یک عمر عشق موالیش حسین )ع( بر سینه داشت
با همان عشق حسینی، عاشق و شیدا برفت

چقدر دل مان برایش تنگ شده است
برای چشمان مهربان، دست های پر محبت و چهره همیشه خندانش
نهمین سالگرد درگذشت مادری مهربان و مادربزرگی عزیز و فداکار

زینت صحــرا نشیـن 
)همسر مرحوم محمد علی بنی اسدی مقدم( 

را گرامی می داریم. روحش شاد
فرزندان و نوه ها

خاندان محترم رودسری
 فرهادی و فامیل وابسته

با کمال تاسف و تاثر درگذشت مرحوم کریم رودسری 
را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض نموده، برای آن شادروان رحمت 
و غفران الهی و علو درجات و برای بازماندگان محترم سالمتی، صبر 

و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم .

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت

با نهایت تاسف درگذشت شادروان

 کریم بلوکیان رودسری
همسر سرکار خانم فرهادی

را به اطالع می رساند: 
مراسم تشییع آن شادروان امروز دوشنبه  96/12/28 
ساعت 10 الی 11 صبح از محل مصلی برگزار می گردد 

حضور سروران معظم موجب امتنان است .

خانواده های : رودسری و شهید فرهادی 
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۲۴ ساعت مکالمه رایگان تلفن ثابت درون استانی
بعد  در  اجتماعی  مسئولیت  راستای  در  گفت:  ایران   مخابرات  شرکت  مدیرعامل  صدری   سیدمجید  ایسنا- 
مشتریان، شهروندان می توانند از ساعت ۱۹:۴۵ روز ۲۹ اسفندماه همزمان با تحویل سال نو )۱۳۹۷( به مدت ۲۴ 

ساعت از مکالمه رایگان درون استانی تلفن ثابت به تلفن ثابت استفاده کنند.

و  خط آخر...

باز هم شما...

*هرم پور

سرانجام سال به آخر رسید... و باور کنید هیچکداممان 
باور نمی کنیم اینچنین روزها و ماههایمان پی در پی 
آمدند و خودشان را به سال جدید رساندند! والسالم... 
تند و  بی رحم و بی امان... و شاید  اگر نوروز ۹6 همان 
لحظه ی  تحویل سال به تندی و بی امانی و بی رحمی 
لحظه ها باورمان می شد، اینگونه بی خیاِل طالیی بودن 
زمان و الماسی بودِن وقتهایمان نمی شدیم. عمرمان بود  
همه ی لحظه هایش،  اما هر چه بود گذشت؛ چه تلخی 
ها و شوری هایش، چه شیرینی ها و شهد کامی هایش. 
و حاال،  ما مانده ایم و دروازه ای از جنس  زمان که 
سال ۹۷ نام دارد و تا ساعاتی دیگر فقلش را خواهند 
شکست و  به رویمان خواهند گشود. می دانم که این 
لحظه های آخر، پر هیجان ترین ساعت ها هستند و 
البته سرشار از بعضی غم ها، فراق ها، افسوس ها، عبرت 
ها و نگرانی ها از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد. من بنا 
ندارم  هیچ تحلیلی از موفقیت ها  و یا ناکامی های رسانه 
ای، مدیریتی و مردمی استان در سال ۹6 عرضه کنم، به 
جایش می خواهم التماس کنم که »همه«، تأکید می 
کنم؛ »همه« ی ما، بعد از خواندن این آخرین سطرهای 
سرمقاله ی امروز روزنامه، فقط ده دقیقه بنشینیم و فکر 
کنیم؛ پنج دقیقه به آنچه در سال ۹6 گذشت و پنج 
دقیقه به آنچه می خواهیم در سال ۹۷ انجام دهیم. 
باورتان می شود سرنوشت ما در سال ۹۷ در همین ده 
دقیقه رقم خواهد خورد؟ شک نکنید. باور کنید همین 
است و جز این نیست!  من معتقدم باقیات الصالحات 
واقعی ما رسانه ای ها، آموختن تفکر به مخاطب و هدیه 
ی  اندیشه به اوست، و افسوس که هیچکداممان یا 
حداقل اغلبمان، هنر تفکر و فن اندیشیدن را نمی دانیم 
و برای آموختنش و آموزاندنش، طمع نداریم. تفکر، برای 
ما توسعه ی استان را به ارمغان خواهد آورد، مطالباتمان 
را هدایت خواهد کرد، نقاط قوت و ضعفمان را برای 
ساختن ساختمان پیشرفتمان آشکار خواهد کرد، و لذِت   
لذت بردن از یک زندگی خوب را به ما هدیه خواهد داد.  
همه ی ما به عنوان  تیم رسانه ای »آوا«  و خدمتگزار 
شما مردم عزیز در این روزنامه ی مردمی،  سال جدید را 
با هدف و  رویکرد تالش برای تغییر نگاهها به خودمان 
و اندیشیدن و تفکر درباره ی آینده مان آغاز خواهیم کرد؛ 
همانگونه که به دور از هرگونه وابستگی های سیاسی 
و جناحی، با تفکر و اندیشه ی خیر، فریاد مطالبات شما 
بودیم، باز هم آوای رنج ها و فریادگر مطالباتتان خواهیم 
بود. همانطور که در کنار شما،  دلمان برای توسعه استان 
تپید، باز هم همه ی توانمان را برای ایجاد موج رسانه 
ای حمایت کننده از توسعه و آبادانی خراسان جنوبی به 
کار خواهیم بست تا این قلب نازنین مدام برای آبادانی 
استان بزند. همانطور که همه ی استان را فقط بیرجند 
ندانستیم و ندیدیم، باز هم خدمتگزار سانه اِی همه ی 
شهرها و روستاهای استان و مردم شریفش خواهیم 
بود. چون سالی را  نو می دانم که قرار است اتفاقات 
نو و جدیدی در آن بیفتد، پس با کمال تواضع و احترام، 
سال نو را که قرار است خبرهای خوب و همت های 
واالیی برای توسعه ی همه جانبه ی استان در آن عیان 
و آشکار شود،  پیشاپیش تبریک می گویم و دعا می 
کنم سال ۹۷ سال عمل به وعده ها، سال درک بیشتر 
و بهتر مدیران از مشکالت مردم، سال کاهش فراق 
ها، سال افزایش رویش ها و کم شدن ریزش ها، سال 
همدلی های صادقانه، سال خدمت بیشتر رسانه به مردم 
و جرأت بیشتر رسانه برای انتقاد از مدیران ضد مردم، 
سال خشکسال  بی برکتی ها، سال برف و باران، و سال 
تفکر و اندیشه ی واقعی برای توسعه ی استانی باشد که 
همیشه فریاد کرده ایم؛  حقش بیش از اینهاست.  حرف 
ما رسانه ای ها از رفتن در آخر سال، حرف از دوباره 
برگشتن ماست، حرفهایی که حکایت مدام لحظه های 
قلم به دستی ماست، حرف هایی که سال نو، مجالی 
نوتر برای نوشتن خواهند یافت.به پایان آمد این دفتر 
حکایت همچنان باقیست،به صد دفتر نشاید گفت 
شرح حال مشتاقی،نه حسنت آخری دارد نه سعدی را 
سخن پایان،بمیرد تشنه مستسقی و دریا هچنان باقی  
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹۳0۴۹۴۳8۳۱ ارسال فرمایید(        

بنزین ترمز برید
ایسکا نیوز- میانگین مصرف بنزین در ۲6 اسفند 
ماه سال جاری به ۱0۱ میلیون و ۳00 هزار لیتر 
قبل  مشابه سال  زمان  به مدت  نسبت  که  رسید 
اساس  دهد.بر  می  نشان  را  درصدی   ۴.۱ رشد 
آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 
سال  ماه  اسفند   ۲6 در  بنزین  مصرف  میانگین 
جاری به ۱0۱ میلیون و ۳00 هزار لیتر رسید که 
نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل که حدود ۹۷ 
میلیون و ۲00 هزار لیتر بوده و این میزان مصرف 
بیانگر رشد ۴.۱ درصدی است.همچنین میانگین 
این  لیتر بوده که  مصرف نفت و گاز 88 میلیون 
میزان در سال گذشته ۷۹ میلیون و 800 هزار لیتر 
بوده است که رشد ۱0.۳ درصدی را نشان می دهد.

قیمت »سکه« و »دالر« 
در آخرین یکشنبه سال

در  التهاب  هنوز  اما  سال  پایان  به  مانده  چندروز 
در  یکشنبه  دارد.روز  ادامه  سکه  و  ارز،طال  بازار 
بازار معامالت هرگرم طالی ۱8 عیار ۱۵۱ هزار 
طرح  آزادی  بهار  تمام  شد.سکه  تومان   886 و 
امامی در بازار معامالت یک میلیون و 6۱۱ تومان 
به فروش رفت که نسبت به آغاز معامالت امروز 
هزار   ۲۱ با  سکه  شد.نیم  گران  تومان  هزار   ۱۱
ربع سکه  و  تومان شد  افزایش ۷8۱ هزار  تومان 
نرخ خورد.دالر هم  تومان  هزار  تغییر ۴۹۹  بدون 
در بازار ۴ هزار و 8۲۴ تومان معامله شد.در صرافی 
بود و دالر در  بانکی ۴ هزار و ۷۴۹ تومان  های 
بازار سلیمانیه ۴ هزار و 8۲6 تومان نرخ خورد.در 
تومان  و 8۵۹  هزار   ۵ یورو  نیز  ارزها  سایر  میان 
شد. معامله  تومان   8۴۷ و  هزار   6 انگلیس  پوند 

دستور حذف دالر ابالغ شد
تسنیم- دفتر واردات گمرک ایران ممنوعیت ثبت 
سفارش با دالر را به گمرکات سراسر کشور ابالغ 
در  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  نامه  اساس  کرد.بر 
دالر  با  سفارش  ثبت  از صدور  ممانعت  خصوص 
از  کشور  تجارت  مالی  گردش  انتقال  دلیل  به 
ارز  با  سفارش  ثبت  بانکی،  شبکه  به  صرافی 
تسنیم، چندی  است.به گزارش  دالر ممنوع شده 
وزیر  به  مرکزی  بانک  کل  رئیس  نامه  نیز  قبل 
ثبت  ممنوعیت  درخواست  خصوص  در  صنعت 
بود.  شده  منتشر  رسانه ها  در  دالر  با  سفارش 

نرخ رشد اقتصادی اعالم شد
اقتصادی  رشد  مرکزی  بانک  محاسبات  براساس 
کشور به )قیمت های ثابت سال ۱۳۹0( در ۹ ماهه 
سال ۱۳۹6، به عدد ۳.۴ درصد و بدون احتساب 
محاسبات  است.براساس  بوده  درصد   ۴.۱ نفت 
مقدماتی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور 
به قیمت پایه )و به قیمت های ثابت سال ۱۳۹0( 
در ۹ ماهه سال ۱۳۹6 به ۵۲0 هزار و ۵80 میلیارد 
تومان رسید که نسبت به رقم مشابه ۹ ماهه سال 
است. یافته  افزایش  درصد   ۳.۴ میزان  به   ۱۳۹۵

الکترونیکی شدن ثبت درخواست 
تعهدات بلندمدت بیمه شدگان

صندوق  قانونی  تعهدات  مدیرکل  سهیلی  سوگند 
عشایر،  و  روستائیان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمه 
راهبردهای  و  کلی  سیاست های  اساس  بر  گفت: 
اجرایی صندوق در جهت تسریع در امر پاسخگویی، 
تسهیل و روان سازی امور اجرایی، از ابتدای سال 
مدارک  اسکن  و  درخواست ها  کلیه  ثبت   ۹۷
مربوط به پرونده بازماندگان بیمه شدگان متوفی، 
بیمه شدگان ازکارافتاده و همچنین بیمه شدگان 
متقاضی بازنشستگی پیش از موعد در سامانه سبا از 
طریق دفاتر کارگزاری سراسر کشور انجام می شود.

سرمقاله
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مهر- رئیس بانک مرکزی گفت: تولیدات در اقصی نقاط کشور افزایش 
پیدا کرده و باعث شده رشد اقتصادی بدون نفت ما به بیش از ۴درصد 
افزایش پیدا کند.ولی ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی با ابراز خرسندی 
از تک رقمی شدن نرخ تورم گفت: ان شاءاهلل با ادامه روند انضباط نظام 
پولی، نرخ تورم تک رقمی در سال ۹۷ نیز همانند سال ۹6 ادامه پیدا 
می کند که می تواند زمینه ساز تحقق رشد اقتصادی و توسعه صادرات 
و ایجاد اشتغال باشد.وی در خصوص شعار سال که از سوی رهبر معظم 
پیدا کرده  این شعار تحقق  به چه میزان  اینکه  انتخاب شده و  انقالب 
است، گفت: دولت در زمینه اشتغال و تولید دستاوردهای خوبی را داشته 
و تالش کردیم با حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نقش موثری 
را در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشیم که خوشبختانه دستاوردهای 
مثبتی نیز داشته ایم و این دستاوردهای مثبت می تواند رشد و توسعه را 

برای کشور به همراه داشته باشد.

 واکسنی که برای سفر عتبات اجباری نیست 

فقط  زیارتی  سفرهای  در  گفت:  احمر  هالل  حج  پزشکی  مرکز  رئیس 
با تشخیص پزشک و در صورت  قلبی، ریوی و سالمندان  بیماران مزمن 
اظهار  کنند.  دکتر سیدعلی مرعشی   تزریق  را  مننژیت  واکسن  باید  نیاز 
داشت: برخالف شایعات به وجود آمده، الزامی برای تلقیح واکسن مننژیت 
برای همه زائران عتبات عالیات وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه بر اساس 
دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی تلقیح واکسن مننژیت فقط برای 
سفر حج الزامی است، تصریح کرد: در سایر سفرهای زیارتی فقط بیماران 
مزمن قلبی، ریوی و سالمندان با تشخیص پزشک و در صورت نیاز باید 
این واکسن را تزریق کنند. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل 
احمر با بیان اینکه جمعیت هالل احمر تنها متولی انجام این واکسیناسیون 
است، خاطرنشان کرد: هیچ کمبودی در این خصوص وجود ندارد و شعب 
منتخب جمعیت هالل احمر در سراسر کشور آمادگی تلقیح این واکسن به 

زائران عتبات عالیات را دارند.

اختصاص 22۰۰ میلیار تومان برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان کشوری

گفت:   کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل  زاده   تقی  جمشید   
۳۴00 میلیارد تومان برای همسان سازی بازنشستگان در نظر گرفته شده 
حقوق  همسان سازی  برای  تومان  میلیارد   ۲۲00 مبلغ،  این  از  که 
بازنشستگان کشوری اختصاص یافته است. تقی زاده اظهار داشت: برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان ۲۵ هزار میلیارد تومان نیاز است.وی 
ادامه داد: در تالش هستیم تا همان خدماتی که به شاغلین ارائه می شود 
به بازنشستگان نیز ارائه شود و در حال فراهم کردن مقدمات آن هستیم.

تقی زاده بیان کرد: در آینده با سالمندی مواجه هستیم اما نباید این 
دنبال شود. وی خاطرنشان کرد: زمان  فقر و محرومیت  با  سالمندی 
مدیریت جهادی است و باید با انجام کارهای بیشتر امید بازنشستگان را 
باال برد. وی ادامه داد: دولت با همه مشکالتی که دارد مصوبات و لوایح 

خوبی به مجلس داده است.

پرونده رجیستری ۹۶ بسته شد
مهر- پس از 6 ماه تالش ضربتی دولت برای ساماندهی بازار 
گوشی های موبایل، بیش از ۵0 درصد بازار از گوشی های 
وارداتی قاچاق پاک شد و پرونده رجیستری تلفن همراه در سال 
۹6 به اتمام رسید.اجرای طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی 
های وارداتی به کشور با هدف جلوگیری از قاچاق موبایل در 
بازار، حمایت از حقوق مصرف کننده و ارائه خدمات پس از 
فروش، از مهرماه سال ۹6 با تشکیل کمیته ای متشکل از 
وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز آغاز و پیش بینی شد که تا پایان امسال این بازار 
عاری از گوشی قاچاق شود.تا پیش از اجرای این طرح و طی 
۱0 سال اخیر، بالغ بر ۹0 درصد گوشی هایی که وارد کشور می 
شد از مبدا غیر رسمی و به صورت قاچاق بود که این موضوع 
عالوه بر ضرر و زیانی که برای کشور داشت، مشکالت بسیاری 

را نیز برای خریداران این کاال ایجاد کرده بود.

تالش ضربتی برای جمع آوری
 قاچاق از بازار موبایل

پس از 6 ماه تالش ضربتی دولت برای اجرای ساماندهی بازار 
گوشی های تلفن همراه، پرونده رجیستری گوشی های تازه وارد 
به کشور برای سال ۹6 به اتمام رسید و بالغ بر ۱0 برند گوشی 
که بیش از ۵0 درصد بازار کشور را در اختیار دارند مشمول 
این طرح قرار گرفتند.به این ترتیب با عملیاتی شدن طرح 
رجیستری گوشی موبایل از آذرماه امسال، وارد کنندگان گوشی 
های موبایل به کشور، ملزم شدند که قبل از واردات گوشی، 
آن را در سامانه گمرک ثبت و پس از آن در سامانه رجیستری 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ثبت برسانند تا در 
شبکه مخابراتی کشور قابل شناسایی باشند.

پس از آن به مرور برندهای مختلف گوشی، مشمول طرح قرار 
گرفتند و به خریداران یک ماه زمان داده شد که نسبت به انجام 
عملیات رجیستری برای گوشی های خود اقدام کنند. در همین 
حال فروشندگانی که گوشی های قاچاق می فروختند ملزم به 

بازپس گیری گوشی از خریدار و عودت مبلغ دریافتی، شدند.

رجیستری به سامسونگ نرسید
تا روز گذشته ۲6 اسفندماه، با اعالم آخرین برندهای مشمول 
این طرح، ۱0 برند آیفون، موتوروال، گوگل پیکسل، بلک بری، 
ال جی، نوکیا، هواوی، سونی، تکنو، شیائومی و نیز دو مدل 
رجیستری  اجرای  مشمول   +S۹ و   S۹ گلکسی  گوشی 

شدند. گفته شده است که این برندها بیش از ۵0 درصد سهم 
بازار موبایل ایران را در اختیار دارند. درهمین حال مقرر شد 
سایر برندهای گوشی که یکی سامسونگ هم با در اختیار 
داشتن بیشترین سهم بازار، در میان آنها است، پس از پایان 
نیا  دهقانی  شوند.حمیدرضا  رجیستر   ۹۷ نوروز  تعطیالت 
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این مورد گفت: 
برنامه رجیستری سایر مدلهای گوشی در بازار به زودی در 
کمیته فنی طرح رجیستری استخراج می شود و پس از اعالم 
به کمیته راهبری این طرح، برای اجرای آن تصمیم گیری 
شده و اعالم عمومی می شود.وی در مورد زمان اجرای این 
برنامه اضافه کرد: زمان اعالم برندهای جدید رجیستری منوط 
به برگزاری جلسه کمیته راهبری این طرح است و احتماال این 

جلسه، بعد از تعطیالت عید نوروز برگزار خواهد شد.

 واریز سود سهام عدالت کارمندان در سال ۹۷ 
سود  گفت:  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس  کل  مشاور 
و  اجرایی  دستگاه های  در  شاغل  کارمندان  عدالت  سهام 
بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی در سال 
در خصوص  جعفر سبحانی  خواهد شد.سید  واریز  آینده 
جاری  سال  در  مانده  باقی  گروه  یک  سود  واریز  زمان 
در  شاغل  کارمندان  عدالت  سهام  سود  واریز  کرد:  بیان 
و  لشگری  کشوری،  بازنشستگان  و  اجرایی  دستگاه های 

تامین اجتماعی به سال آینده موکول شد.
وی در ادامه افزود: به علت اینکه سود سهام عدالت یک 

گروه باقی مانده از شرکت های موجود در سبد سهام هنوز 
محقق نشده سود این افراد در سال آینده واریز خواهد شد.
براساس گزارش میزان، از بین ۲0 گروه از مشموالن سهام 
عدالت تاکنون ۱۹ گروه سود سهام عدالت مربوط به سال 
مالی ۱۳۹۵ را دریافت کردند. در آخرین مورد به حساب 
بانکی روستاییان و عشایری که مددجوی کمیته امداد و 

سازمان بهزیستی نیستند سود سهام عدالت واریز شد.
اما در میان این ۲0 گروه کارمندان شاغل در دستگاه های 
اجرایی و بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی 

وعده های  به  بنا  که  نکرده اند  دریافت  را  هنوز سود خود 
رئیس سازمان خصوصی سازی این سازمان سعی می کند 
 ۱۳۹6 سال  اتمام  از  قبل  تا  هم  افراد  این  سهام  سود 
پرداخت شود در نتیجه واریز سود این افراد به سال آینده 
موکول شد.مشموالن سهام عدالتی که هنوز شماره شبای 
بانکی خود را اعالم نکرده اند هنوز فرصت دارند که این 
از  پس  که  کنند  وارد  عدالت  سهام  سامانه  در  را  شماره 
این شماره شبا، به حسابشان سود سهام  آزمایی  راستی 

عدالت واریز شود.

مقدمات راه اندازی سفر عمره در سال ۹۷ 
حجت االسالم سید علی قاضی عسکرنماینده ولی فقیه 
در امور حج و زیارت در آخرین جلسه شورای برنامه ریزی و 
هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت 
در سال ۹6 با اشاره به هماهنگی و وحدت موجود میان بعثه 
و سازمان حج گفت: با تدابیر اتخاذ شده و برنامه ریزی های 
وجود  زیارت  و  در حوزه حج  آرامش خوبی  گرفته  صورت 
دارد و انتظار داریم در سال ۹۷ شاهد برگزاری حجی آرام و 
مطلوب باشیم تا انشاءاهلل مقدمات سفرعمره نیز در سال 

آینده فراهم شود.
در این جلسه حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت 
ازاعزام زائران حج آینده به عربستان از اوایل ماه ذی القعده 
خبر داد و حداقل طول سفر را ۲8 و حداکثر آن را حدود 

۴0 روز اعالم کرد.
افزود:  باره  این  در  نیز  عمره  و  حج  معاون  رضایی  اکبر   
ثبت نام قطعی بیش از هفتاد هزار از دارندگان فیش های 

اولویت دار در کاروان ها انجام شده است و ثبت نام ظرفیت 
باقیمانده در برخی استان ها نیز با آرامش ادامه دارد.در ادامه 
و  مدیریت  توسعه  معاون  معاون  آزاد  محمد  جلسه   این 
منابع سازمان حج و زیارت از اقدامات صورت گرفته برای 
تامین ارز درحوزه حج و زیارت گزارش داد و حجت االسالم 
حوزه  این  اندرکاران  ازدست  عسکر  قاضی  المسلمین  و 
خواست با اطالع رسانی از راه های مختلف؛ موجبات آرامش 
خاطر هرچه بیشتر زائران را در سفر های زیارتی فراهم آورند.
عتبات  کل  مدیر  آقایی  مرتضی  گزارش  با  جلسه  این 
مدیرعامل  دانشیار  جواد  محمد  و  زیارت  و  حج  سازمان 
شرکت شمسا درباره دوره های نوروزی عتبات ادامه یافت 
و آقایی اظهارداشت: با برنامه ریزی انجام شده امسال شاهد 
بیشترین اعزام کاروان و سفرهوایی به عتبات خواهیم بود.

زیارت  و  حج  پزشکی  مرکز  رئیس  مرعشی  سیدعلی 
درکربال،  درمانگاه  ده  افزایش  احمربه  هالل  جمعیت 

زائرات  به  بهتر  خدمات  ارائه  برای  کاظمین  و  نجف 
نیز  درحوزه حج  افزود:  و  کرد  اشاره  نوروز  درایام  عتبات 
مدینه  در  درمانی  نیرو های  ترکیب  و  درمانگاه ها  تعداد 
نیز  مکرمه  مکه  خصوص  در  و  شده  مشخص  منوره 
دارد. ادامه  زیارت  و  حج  سازمان  کارشناسان  با  رایزنی 
نماینده، ولی فقیه درامورحج و زیارت درپایان این جلسه 
ابراز  و  گفت  تبریک  را  نو  سال  فرارسیدن  پیشاپیش 
ملت های  و  ایران  مردم  برای  کرد سال جدید  امیدواری 
مسلمان سالی پربار و پر برکت باشد. قاضی عسکر به 
برخی حرکات سازماندهی شده در کشور اشاره کرد و با 
یادآوری ضدیت دشمن با نظام جمهوری اسالمی ایران، 
تصریح کرد: درحالیکه دشمن درحال فتنه انگیزی است 
باید  مسئوالن  می زند  دامن  دروغ  و  جعلی  اخبار  به  و 
بحران  به  این حرکات  تبدیل شدن  از  و  باشند  هوشیار 
آمریکا  و  اروپا  اختالفات  به  اشاره  با  کنند.وی  جلوگیری 

ودیگر قدرت ها درخصوص مسایل اقتصادی گفت: برای 
عبوراز فتنه های دشمنان که هر روز گسترده تر می شود، 
مسیری  و  بکوشیم  داخلی  وحدت  تقویت  در  باید  همه 

را بپیماییم که رضای پروردگار را بدنبال داشته باشد.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده  کالسه 951947 اجرایی آقای حمید گلثومی محکوم به پرداخت مبلغ 42/825/478 ریال در حق آقای 
مهدی شاکری نژاد مبلغ 2/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است  و در قبال بدهی محکوم علیه هفتاد شاخه لوله 
آزبست کالس سی معرفی و توقیف که هر شاخه هفتصد و هشتاد هزار ریال و جمعا به مبلغ پنجاه  و چهار میلیون و ششصد هزار 

ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1397/01/26 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی -  بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه 
 و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

 www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.                       منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه  940565 اجرایی آقای حسین شبان محکوم به پرداخت مبلغ 33/073/981 ریال در حق آقای 
اسماعیل مختاری و مبلغ 1/250/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه تیلر 
توقیف و به مبلغ 31/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1397/01/22 از ساعت 8 

الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت 

دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139660308001004086- 1396/12/26 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحسین 

راه رو فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 615 و شماره ملی 065080730 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 377/45 متر مربع 
به شماره پالک 1 و 2 و 3 فرعی از 913- اصلی و  916 - اصلی و 321- اصلی بخش یک بیرجند از محل مالکیت صدیقه جدائیان و غیره محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ار تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/1۲/۲8       تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/1/18
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت  دوم 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 961255 محکوم علیها خانم صدیقه اصغری اسفهرود فرزند محمد حسین محکوم است 
به پرداخت مبلغ 251/760/341 ریال بابت هزینه های انجام شده در حق ورثه محکوم له مرحوم ذبیح اله احمدی و پرداخت مبلغ 

2/004/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و بابت پرونده اجرای احکام شورا به شماره کالسه 964200 محکوم علیها محکوم است به پرداخت 
مبلغ 184/289/449 ریال در حق  محکوم علیهم بیژن احمدی و غیره و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره  429 فرعی از 271 اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در خیابان ظفر- ظفر 8- پالک 20 طبقه همکف ملک دارای 66/77 متر مربع اعیانی )همکف( در قسمت پیلوت دو خوابه و کف 
سرامیک فاقد کولر، متعلقات آب و برق و گاز و کاربری مسکونی که با توجه به مراتب فوق الذکر و کاربری ملک به مبلغ 534/160/000 ریال 
کارشناسی شده که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1397/01/15 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب 

بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی -  مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد یک دستگاه خودروی پژو GLX 405  مدل 1384 به رنگ بژ خود را از 
طریق مزایده عمومی به شماره فراخوان 100661298000001 به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند برای مالحظه و دریافت فرم 
 www.setadiran.ir شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 97/1/5 لغایت 97/1/19 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
مراجعه نمایند. همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32448858 - 056 داخلی 241 تماس حاصل نمایند. آخرین مهلت تکمیل 
و بارگذاری اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( و تحویل پاکت الف )تضمین شرکت در مزایده( به شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی تا پایان وقت اداری مورخ 97/1/19 
خواهد بود. زمان و مکان کمیسیون مزایده: 97/1/20 ساعت 10 صبح در محل اتاق کنفرانس این شرکت برگزار خواهد شد. به پیشنهادات مبهم، مشروط و ناقص و فاقد سپرده کافی ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. کلیه هزینه های کارشناسی و هزینه های پس از فروش و تنظیم سند نیز به عهده خریدار می باشد. سپرده شرکت در مزایده: مبلغ 15/000/000 ریال به صورت واریز وجه به حساب 
جاری 25672003/42 ملت طالقانی به نام سپرده شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی محل بازدید از تاریخ انتشار روزنامه تا آخرین مهلت تحویل اسناد به آدرس بیرجند- خیابان 
محالتی - خیابان هفتم تیر- شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی. جهت کسب اطالعات بیشتر و نحوه ثبت نام در سامانه ستاد به آدرس خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن و 

تجارت - طبقه همکف- اتاق 111 مراجعه و یا با شماره 32221220 - 056 تماس حاصل نمایید. 

آگهی مزایده
شماره شناسه : 157615

 کارفرمایان و بیمه شدگان عزیز :  برای گرفتن فیش بیمه تامین اجتماعی  به شماره ۰915561432۰  از ساعت  8 صبح تا 11 شب  تماس بگیرید
مرکز تخصصی بیمه تامین اجتماعی  رساگستر - چمنیمشکل شما را حـل و جـریمه نخواهیـد شـد .



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه * 28 اسفند 1396* شماره 4033

مسؤول دبیرخانه کانون های فرهنگی، هنری مساجد : لزوم معرفی شخصیت امامزادگان
کاوش- مسؤول دبیرخانه کانون های فرهنگی، هنری مساجد با بیان این که آرامش بهاری از بهترین طرح های اوقاف است، گفت: گر چه بقاع متبرکه در طول سال فعالیت هایی نظیر ختم قرآن، 
مولودی خوانی، مداحی و برنامه های بصیرتی اجرا می کند اما هنوز هم جا برای کار کردن در بقاع متبرکه وجود دارد. سبزه کار عنوان کرد: اکثر مردم طی سال های اخیر دوست دارند سال نو را در 

پرسنل مساجد و امامزادگان آغاز کنند و این بزرگواران را واسطه خیر، فیض و اتصال به مقام قرب الهی قرار دهد. به گفته وی متولی امامزاده باید با اخالق نیکو، اعتقاد و اخالص به مردم خدمت کند. استان،  عزیز  مردم  به  را  نو  سال  سالم، 
زحمتکش آوا و مسئوالنی که در این یک سال برای 
آسایش و حل مشکالت مردم تالش کردند پیشاپیش 
تبریک میگم، ان شاءا... سال آینده مشکالت این 

استان کمتر و همت مسئوالن بیشتر شود.
933...905

ارکان های  کلیه  و  از شهرداری و شورای شهر 
مربوطه جهت زیباسازی شهر جهت ایام نوروزی 
، تشکر و قدردانی ، واقعا زحمت فراوان و ایده 
معرفی  و  ساختن  زیبا  جالبی جهت  و  نو   های 
شهر به مهمانان نوروزی در شهر ایجاد کردید ، 
انشاا... جواب کارهاتون هم در این دنیا بینید و 

هم اون دنیا)رو که نیست واقعا (
915...882

جاده  از  قسمتهایی  شهرسازی  و  راه  بهتراست 
اسدیه بیرجند بخصوص از ابتدای گردنه سرچاه 
تا منصور آباد را تعریض کنند نه قسمتهایی را که 

از وسعت وعرض کافی برخوردار بوده اند
915...879
سالم، مسولین محترم  با اینکه مهر شهر جای 
بسیار پر تردد وشلوغی شده وچند سالی هم میشه 
شدند  ساکن  مهر  های  مسکن  در  ها  خیلی  که 
ولی متاسفانه هنوز که هنوزه  فلکه های کوچک 
حتی  الله  خیابان  مثال  فرعی  خیابونهای  داخل 
نشده  رنگ  هم  وجدوالشون  ندارند  تابلو  یک 
برخورد  شاهد  وهمیشه  نداره  دید  اصال  شبا  و 
تو   . هستیم  آن  جدولهای  با  وموتورها  ماشینها 
رو خدا این دم عیدیه یه فکری براش بردارید تا 
بندگان خدا  برا  ناگواری  اتفاق  هم خدای نکرده 
نیفته وهم ما جلوی مهمونا مون خجالت نکشیم 
چون افرادی که اولین باره میان احتمال برخورد 
فکر  به  فقط  زیاده....مسولین محترم  ها  فلکه  با 

گرفتن عوارض و جریمه کردن نباشید!!!!
915...420

سالم آوا، لطفا شهرداری و یا شورای ترافیک یا 
هر ارگانی که برای نصب سرعت گیر در خیابان 
نیروی  جلوی   ، معلم  و  پاسداران  مابین  ارتش 
یا  انتظامی زحمت کشیدند، لطف کنند شبرنگ 
چندین  باشد،  که مشخص  کنند  نصب  عالمتی 
بود  نزدیک  گیر  سرعت  همین  خاطر  به  بار 

تصادف کنم. با تشکر از شما
ارسالی به تلگرام آوا

موسوی  زمینهای  مورد  در  چرا   ، آوا   سالم 
بعضا خالف  و  میدید؟  نشر  رو  ناقص  اطالعات 
واقع! مشکل زمین های موسوی چجور حل شده 
که هنوز یکی از فروشنده هاش که مقدار زیادی 
چند  که  نبودید  شما  زندانه؟  در  فروخته  زمین 
موسوی  اراضی  مشکل  که  نوشتید  پیش  وقت 
از مسولین  گفتند و شما چاپ  حل شده! خیلی 
و  درگیرند  هنوز  نفر  چند  دارید  خبر  آیا   ! کردید 
تمام سرمایشون رو بر باد دادند؟ خواهشا درست 
بنویسید چون خیلی ها منجمله خود من به نوشته 

های شما و صحبتهای مسولین اعتماد میکنیم.
915...193

نقل  و  حمل  و  اتوبوسرانی  سازمان  لطفا  سالم، 
شهرداری اطالعی در زمینه ساعت حرکت اتوبوس 

های شرکت واحد در ایام تعطیل نوروزی بدهد.
ارسالی به تلگرام آوا

لطفا  ایام  این  در  پزشکی  علوم  دانشگاه   ، سالم 
مدیریت و نظارت داشته باشد که اگر کسی مریض 
شد به غیر از کادر پرستاری دکتر هم در دسترس 
باشد، هر چند سخنگوی وزارت بهداشت فرموده 
اند در این ایام مریض نشوید ولی غیر قابل پیش 
بینی است و لطفا مدیریتی داشته باشید تا مانند ایام 
تعطیل در طول سال یا جمعه ها به گونه ای نشود 

که ساعت ها معظل دکتر باشیم. 
ارسالی به تلگرام آوا

بر  که  کرده  اعالم  بار  چندین  دامپزشکی  آوا 
اگر  دارد،  نظارت  شهر  سطح  قرمز  های  ماهی 
چند  اکثرا  ها  ماهی  چرا  پس  هست  نظارتی 
از خریداری کپک می زنند و میمیرند،  بعد  روز 
مشخص است بیماری از قبل بوده نه این که در 
همین چند روز اتفاقی بیفتد، لطفا علت را بیان 

کنند یا هم نظارت را تشدید دهند.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم آواجان، این همه مدیران گفتند کم آبی و 
خشکسالی و این همه شما و روزنامه های دیگر 
چاپ کردید، در جلسات مختلف حرف از مدیریت 
آب زده شد، انتقال آب به میان آمد که البته کاری 
هم هنوز نشده، شورای حفاظت از آب را تشکیل 
است  این  من  سوال  اما  کنند،  مدیریت  تا  دادند 
این مدیریتی که این همه ازش سخن می گویند 
کجاست؟ آخر سالی چند نوبت باران داشتیم ولی 
روان آب ها،باز هم بدون مدیریت از دست رفتند، یا 
این دوستان مسئول هنوز نپذیرفتند اوضاع بحرانی 
است یا اگر هم پذیرفتند توانایی کار ندارند، که اگر 
مورد دوم باشند لطفا خودشان بروند تا سال آینده 
نباشیم.  قبیل کم کاری هایی  این  حداقل شاهد 
بخدا اگر همین روان آب ها را کنترل کنید، نه همه 
مشکل ولی قطعا قسمتی از آن حل خواهد شد. از 
انتقال آب که حاالها خبری نیست، باروری ابرها 
که  هم  نوین  آبیاری  خواهد،  می  بودجه  که  هم 

زمان می برد، پس حداقل این کار را انجام دهید.
ارسالی به تلگرام آوا

خسته  و  قوت  خدا  طریق  این  از  سالم،خواستم 
اطفال  بخش  کش  زحمت  پرسنل  به  نباشیدی 
ابوالفضل(بیرجند  3)حضرت  میالد  بیمارستان 
بگم که هم در برسی بیمار هم در داشتن اخالق 
کوتاهی  واقعا  بیمار  همراهی  با  برخورد  در   نیک 

نمی کنند، اجرکم عندا...
903...518

و  تغییر  پر  ای  دوره   1396 سال  در  جنوبی  خراسان 
تحول را پشت سر گذاشت، از تغییرات مدیریتی تا تحول 
های  ظرفیت  سازی  فعال  و  اقتصادی  های  بخش  در 

فراوانی که در این استان مرزی و پهناور وجود دارد.
حالی  در   96 سال  پایانی  روزهای  ایرنا  گزارش  به 
با  را  سال  این  جنوبی  خراسان  که  شود  می  سپری 
سیاسی،  اقتصادی،  های  حوزه  در  گوناگون  رویدادهای 
گذاشت  سر  پشت  اجتماعی  و  ورزشی  فرهنگی،  علمی، 
که از جمله این رویدادهای مهم می توان به سفر رئیس 
جمهوری و هیات همراه در روزهای آغازین سال نو اشاره 
دومین  روحانی  المسلمین حسن  و  االسالم  کرد. حجت 
روز فروردین 96 با هیات همراه به استان خراسان جنوبی 
آمد و 16 طرح عمرانی، تولیدی، صنعتی و زیربنایی را با 

هشت هزار میلیارد ریال اعتبار افتتاح کرد.
بهره برداری از کارخانه سیمان باقران شهرستان درمیان 
یکی از این طرح ها بود که خط تولید این واحد پس از 
حدود 13 سال انتظار با سرمایه گذاری بیش از پنج هزار 
و 200 میلیارد ریال تکمیل و زمینه اشتغال بیش از 350 
نفر در این منطقه مرزی فراهم شد. افتتاح مخازن نفتی 
حاشیه شهر بیرجند، ورزشگاه 15 هزار نفری مرکز استان، 
شهرستان  توابع  از  اسفدن  شهرهای  به  گازرسانی  طرح 
قاینات و حاجی آباد مرکز شهرستان زیرکوه و گازرسانی 
به تعدادی از روستاهای مسیر، 137 کیلومتر باند دوم و 
راه اصلی، آبرسانی روستایی و شهری، همچنین عملیات 
و  نهبندان  به  سربیشه  از  گاز  انتقال  خط  پروژه  اجرایی 
عملیات گازرسانی به شهر دیهوک شهرستان طبس پس 

از سال ها انتظار از جمله این طرح ها بود.
و  ارتباطات  وزیر  واعظی  محمود  سفر  در  همچنین 
فناوری اطالعات دولت یازدهم )26 فروردین( به استان، 
19 طرح با صرف یکهزار و 100 میلیارد ریال در مناطق 
 369 و  رسید  برداری  بهره  به  جنوبی  خراسان  مختلف 

روستا به اینترنت متصل شدند.

85.22 درصد مردم خراسان جنوبی
در انتخابات 96 شرکت کردند

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین 
 29 جمعه  روز  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  دوره 
جنوبی  خراسان  در  با سراسر کشور  همزمان  اردیبهشت 
از 552 هزار و 388 نفر واجد شرایط رای  برگزار شد و 
گیری، 470 هزار و 759 نفر معادل 85.22 درصد در این 
انتخابات شرکت کردند. از مجموع آرای ماخوذه 301 هزار 
و 976 رای مربوط به حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی، 
159 هزار و 433 رای حجت االسالم حسن روحانی، 2 
هزار و 916 رای سید مصطفی آقا میرسلیم و هزار و 58 

رای نیز مربوط به سید مصطفی هاشمی طبا بود.
شوراهای  نامزدی  برای  شدگان  نام  ثبت  مجموع 
اسالمی شهر و روستای استان پنج هزار و 678 نفر اعالم 
شد که چهار هزار و 817 نامزد شورا در حوزه روستایی 
استان برای تصاحب 2 هزار و 822 کرسی و بقیه برای 

تصاحب 139 کرسی شورای شهر با هم رقابت کردند.

انتخاب شهردار جدید بیرجند

با آغاز به کار پنجمین دوره شورای اسالمی شهر بیرجند 
عباسعلی مدیح شهردار استعفا کرد و حسن خانزاد معاون 
ترکیب  با  خدمات شهری شهرداری سرپرست شد. شورا 
تصدی  برای  پیشنهادی  های  گزینه  بررسی  کار  جدید 
شهرداری مرکز استان را با نظرخواهی از اشخاص مختلف 
بررسی  این  که  کرد  شروع  ها  گزینه  برخی  از  دعوت  و 
به طول انجامید تا جایی که استاندار خراسان جنوبی در 
شهرهای  شهرداران  تر  سریع  انتخاب  خواستار  سخنانی 
بدون شهردار شد. سرانجام شورای شهر بیرجند بیست و 
هفتم مهرماه ‘محمدعلی جاوید’ را که پیش از این شهردار 

یاسوج بود با اکثریت آرا به عنوان شهردار انتخاب کرد.

استعفای امام جمعه بیرجند

حجت االسالم و المسلمین علی رضایی بیرجندی سوم 
تایید  بیرجند  امامت جمعه  از  را  گیری خود  کناره  مرداد 
کرد و گفت که در سنگر دیگری مشغول خدمت خواهد 
با همه عالقه اش به  شد. وی در نشست خبری گفت: 
مردم زادگاهش خراسان جنوبی از بیرجند خواهد رفت و 
با عنایت مقام معظم رهبری، راه آیت ا... جوادی آملی را 
در کسب علم و اندیشه اسالمی و انتقال آن به متقاضیان 
از سال 1388  االسالم رضایی  داد. حجت  ادامه خواهد 
امام جمعه شهر بیرجند و قبل از معرفی حجت االسالم و 
المسلمین سید علیرضا عبادی به عنوان نخستین نماینده 
ولی فقیه در خراسان جنوبی، قائم مقام نماینده ولی فقیه 

در استان بود.
سید  المسلمین  و  االسالم  حجت  ماه  شهریور  هفتم 
خراسان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  عبادی  علیرضا 
امام  عنوان  به  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  جنوبی 
جمعه بیرجند منصوب شد. حجت االسالم و المسلمین 
نماینده  نخستین  عنوان  به   95 مرداد سال   14 عبادی 
رهبر  حکم  با  جنوبی  خراسان  استان  در  فقیه  ولی 

انقالب اسالمی منصوب شده بود. معظم 

تغییر استاندار

مروج  »محمدمهدی  دوازدهم  کابینه  تشکیل  از  پس 

جلسه  در  جنوبی  خراسان  استاندار  عنوان  به   الشریعه« 
22 شهریور ماه جاری هیات دولت که به ریاست حجت 
جمهوری  رئیس  روحانی  حسن  المسلمین  و  االسالم 
وی  گرفت.  اعتماد  رای  وزیران  هیات  از  شد،  تشکیل 
توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  این  از  پیش 
منابع استانداری خراسان رضوی بود و از سوابق اجرایی و 

مدیریتی در دولت های مختلف برخوردار است. 
سید علی اکبر پرویزی استاندار پیشین خراسان  جنوبی 
14 ماه در این استان مسئولیت داشت و در دولت یازدهم 
استاندار خراسان شمالی نیز بود. مروج  الشریعه ششمین 
بابادی،  رضایی  ابراهیم  از  بعد  جنوبی  خراسان   استاندار 
وجه ا... خدمتگزار  رشید،  قهرمان  مرتضوی،  سید صولت 
و سید علی اکبر پرویزی 26 شهریور با حضور عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشور در بیرجند معرفی و از خدمات 

سید علی اکبر پرویزی قدردانی شد.

تمرکز بر توسعه اقتصادی 

کار،  به  شروع  بدو  از  جنوبی  خراسان  تازه  استاندار 
اولویت استان و تمرکز خود را بر توسعه اقتصادی همه 

جانبه و امنیت پایدار اعالم کرد و این دو را به هم مرتبط 
دانست. از این رو جلسات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد 
مقاومتی استان در 11 شهرستان خراسان جنوبی طی ماه 
به  بخشی  شتاب  برای  تصمیماتی  و  تشکیل  اخیر  های 

روند توسعه و آبادانی استان اتخاذ شد.

تسهیالت بانکی در خدمت تولید و اشتغال

بیرجند  در  امسال  شهریور  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
برای  شد  انجام  که  هایی  ریزی  برنامه  براساس  گفت: 
سال 96 مبلغ 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد 
تولیدی  واحدهای  رونق  خاص  هدف  با  بانکی  نظام  تا 

کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال پرداخت کند.
ولی اهلل سیف تاکید کرد: در بخش تسهیالت، استان 
اما  باشند  مستثنی  باید  جنوبی  خراسان  همچون  هایی 
باید پروژه هایی مورد بررسی قرار گیرند که به طور حتم 
که  ای  پروژه  به  اگر  زیرا  باشند  اقتصادی  توجیه  دارای 
درآمد کافی نداشته باشد تسهیالت پرداخت کنیم بدون 
شک زیان حاصل از این موضوع فضای منفی را در جامعه 
جنوبی  خراسان  استاندار  ابتکار  با  آورد.  خواهد  وجود  به 
بانک  هماهنگی  کمیسیون  و  اشتغال  مشترک  کارگروه 
برگزار شد.  آن هر هفته  استان تشکیل و جلسات  های 
مروج الشریعه 19 اسفند در آخرین نشست این کارگروه 
مسئوالن  و  ها  بانک  مدیران  گفت:  جاری  سال   در 
دستگاه های اجرایی نباید در پذیرش و پرداخت تسهیالت 
اشتغال تعلل کنند و در اسرع وقت باید طرح های معرفی 
شده به بانک، بررسی و نسبت به پرداخت آن اقدام شود.

100 درصد خراسان جنوبی درگیر خشکسالی

پتانسیل  و  ها  ظرفیت  جنوبی  خراسان  مرزی  استان 
می  آن  جمله  از  که  دارد  فرد  به  منحصر  و  زیاد  های 
و  عناب  زعفران،  راهبردی زرشک،  به محصوالت  توان 
وارد   78 از سال  که  است  حالی  در  این  کرد.  اشاره  انار 
اکنون  هواشناسی  سازمان  اعالم  بنابر  و  خشکسالی شد 
100 درصد مساحت این استان درگیر خشکسالی است که 
براساس شاخص های بلندمدت 35 درصد مساحت استان 
درگیر خشکسالی حاد و بسیار شدید است. در حال حاضر 
آبرسانی  تانکر  با  روستای خراسان جنوبی  از 450  بیش 
سیار می شود و بسیاری از روستاهای استان نیز به دلیل 

خشکسالی خالی از سکنه شده است. طرح باروری ابرها با 
وجود خشکسالی های متوالی در خراسان جنوبی و کاهش 
نزوالت آسمانی، امسال در استان اجرا نشد این در حالی 
است که میزان بارندگی پاییز امسال در استان نسبت به 

دوره درازمدت 93 درصد کاهش یافته است.

کمبود آب، مهمترین مساله خراسان جنوبی

جنوبی  خراسان  مساله  مهمترین  همچنان  آب  کمبود 
و  بارندگی کم  با  این دغدغه همگانی سال 96  و  است 
ناچیز تشدید شد. استاندار خراسان جنوبی چند روز قبل 
در نشست شورای اداری استان گفت که نامه ای را به 
مقام معظم رهبری تقدیم کرده و درخواست کردیم برای 

مساله آب شرق کشور فکر اساسی شود. 
مروج الشریعه ادامه داد: در زمینه حل مشکل آب برنامه 
صورت  به  مدت  بلند  و  مدت  کوتاه  مدت،  میان  های 
آبی  کم  صدای  رود  می  انتظار  و  شده  طراحی  جداگانه 
حال  در  اینکه  بیان  با  وی  شنیده شود.  مرکز  در  استان 
معاونت  و  نیرو  وزارت  توسط  ژرف  آب  مطالعات  حاضر 
علمی و فناوری رئیس جمهوری در استان در حال انجام 

است گفت: دستیابی به آب های ژرف یکی از راهکارهای 
تامین آب شرب استان است که مطالعات آن در یکهزار و 

600 نقطه در دست انجام است.

زعفران، زرشک و عناب خراسان جنوبی 
جهانی شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت اسفند ماه امسال اعالم کرد: 
با تالش و پیگیری های این وزارتخانه 10 محصول صادراتی 
و راهبردی ایران ثبت جهانی شد که زعفران خراسان، زرشک 
جنوب خراسان و عناب بیرجند از جمله آنهاست. همچنین 
امسال نخستین بار خرید تضمینی زعفران از کشاورزان در 
استان رقم خورد که در قالب این طرح بیش از 2 هزار و 750 

کیلوگرم زعفران خشک از کشاورزان خریداری شد.

رفع موانع تولید 

تعطیلی شماری از واحدهای تولیدی در خراسان جنوبی 
مانند سایر استان ها زنگ خطری برای بحران اقتصادی بود 
که همزمان با اوج مشکالت اقتصادی و افزایش بیکاری 
به صدا درآمد و منجر به تشکیل کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید برای رسیدگی به این واحدها و موارد دیگر شد. 
از رکود و طرح  برای خروج  امید بسته ای  و  تدبیر  دولت 
پرداخت تسهیالت رونق به واحد های تولیدی تعطیل و نیمه 
فعال ارایه کرد که تا حدود زیادی سبب بازگشت و احیای 
خراسان  تولیدی  واحد   73 امسال  شد.  تولیدی  واحدهای 
جنوبی 145 میلیارد و 900 میلیون تومان تسهیالت رونق 
تولید دریافت کردند و با توجه به اینکه این استان رتبه 25 
بخش سرمایه گذاری صنعت در کشور را داراست، امسال در 
میزان جذب تسهیالت رونق تولید به نسبت مصوب کارگروه 

در کشور رتبه دوم را تاکنون به خود اختصاص داده است. 
به گفته استاندار خراسان جنوبی در پنج سال گذشته 24 
میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت 
های صنعتی استان مصوب شد که این رقم فقط در سال 

96 به 30 میلیارد تومان افزایش یافت.

586 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی

میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب پروژه های فعال و 
از 586 میلیون دالر مربوط  در حال پیگیری استان بیش 

به پنج پروژه استخراج و بهره برداری معادن زغال سنگ 
طبس، پروژه ریخته گری شمش چدن خاکستری، پروژه شتر 
داشتی، انبار و بسته بندی مصالح ساختمانی در منطقه ویژه 
اقتصادی، پروژه اکتشاف و استخراج معادن مس با سرمایه 

گذارانی از کشورهای چین، آلمان، افغانستان و ایرلند است.

پرواز صنعت

یکی از برنامه هایی که استاندار خراسان جنوبی اجرا 
سیستان  های  استان  گذار  سرمایه   98 از  دعوت  کرد، 
پرواز  قالب  در  رضوی  خراسان  و  تهران  بلوچستان،  و 
صنعت و حضور آنان در همایش سرمایه گذاری، تولید و 
اشتغال در بیرجند بود. همزمان با برگزاری این همایش 
در چهاردهم آذر امسال 12 تفاهم نامه با شرکت های 

سرمایه گذاری منعقد شد.

تحقق 97 درصدی تعهد اشتغال استان

براساس اعالم مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در استان 
حدود  و  کشوری  میانگین  به  نزدیک  جنوبی  خراسان 

11.7 درصد است و تعهد اشتغال پیش بینی شده برای 
با همکاری  که  بود  نفر   233 و  هزار   10 امسال  استان 
22 دستگاه اجرایی تاکنون زمینه اشتغال 9 هزار و 943 

نفر با تحقق 97 درصد فراهم شد.

1019 طرح عمرانی دهه فجر
 

همزمان با ایام دهه فجر امسال یکهزار و 19 طرح عمرانی 
با اعتبار چهار هزار میلیارد ریال در خراسان جنوبی افتتاح 
یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد که با افتتاح این طرح ها، 
673 هزار و 557 خانوار بهره مند و برای 2 هزار و 149 
نفر نیز اشتغال ایجاد شد.همچنین بیش از 400 طرح حوزه 
ارتباطات خراسان جنوبی با اعتبار یکهزار و 400 میلیارد ریال 
در پنجمین روز دهه فجر با حضور محمدجواد آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این استان افتتاح شد. 
660 طرح نیز همزمان با هفته دولت در این استان با اعتبار 6 

هزار و 700 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

کشف 43 تن و 500 کیلوگرم مواد مخدر

خراسان جنوبی به دلیل مجاورت با مرز شرقی و شرایط 
جغرافیایی یکی از استان هایی است که مواد مخدر از آن 
عبور داده می شود و این در حالی است که این استان با 
460 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان یکی از امن ترین 
مرزهای کشور را دارد. از ابتدای امسال تا 20 اسفندماه 
جاری 43 تن و 500 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان 
کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 55 درصد 
جنوبی  خراسان  انتظامی  نیروی  است.  داشته  افزایش 
امسال در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر و اشرار مسلح 
تقدیم  را  کاردیده  هادی  و  نایبی  کالته  محمد  شهید   2
اصلی  عوامل  و  رابطان  از  نفر   14 ارتباط  این  در  کرد. 
شهادت نیروهای ناجا دستگیر و باند شرور به طور کامل 
شاهد  جنوبی  خراسان  در  امسال  همچنین  شد.  منهدم 
افزایش 52 درصدی کشف سوخت قاچاق، 22 درصدی 
کشف انواع سالح جنگی و شکاری و 17 درصدی کشف 
باند   2 اعضای  از  نفر  هشت  بودیم.  ها  سرقت   مجموع 
سرقت  فقره   103 با  بیرجند  در  نیز  ای  حرفه  سارقان 
 24 جنوبی  خراسان  انتظامی  فرمانده  شدند.  دستگیر 
اسفند گفت: از ابتدای امسال تاکنون 242 نفر در حوادث 
رانندگی درون و برون شهری این استان فوت شدند که 

این تعداد نسبت به سال گذشته 16 درصد افزایش داشته 
فوتی،  تصادفات  انواع  افزود:  شجاع  مجید  سردار  است. 
جرحی و خسارتی در سال جاری نسبت به سال گذشته 
افزایش داشته است که در این حوادث بیش  22 درصد 
از پنج هزار نفر مجروح شدند. در مجموع 2 هزار و 74 
کیلومتر راه شریانی در استان خراسان جنوبی وجود دارد 
که حدود 481 کیلومتر بزرگراه و یکهزار و 593 کیلومتر 
راه اصلی هستند. حدود 77 درصد راه های شریانی استان 
را راه های اصلی تشکیل می دهد و هنوز برخی از آنها 
دوطرفه بوده و عملیات ساخت باند دوم در برخی محورها 
از جمله بیرجند - قاین به سمت مشهد مقدس و بیرجند 

- دیهوک - راور در دست انجام است.

دانشگاه بیرجند بین دانشگاه های برتر آسیا

خراسان جنوبی و شهر بیرجند به استان و شهر فرهنگ، 
علم و ادب معروف است و دانشگاه بیرجند به عنوان نگین 
شرق کشور شهرت دارد. مطابق رتبه بندی موسسه تایمز 
که 18 بهمن 96 اعالم شد، دانشگاه بیرجند در رتبه بندی 
2018 در میان دانشگاه های برتر )در مجموع 18 دانشگاه 

ایرانی( بین دانشگاه های برتر آسیایی قرار گرفت.
نسبت دانشجو به جمعیت خراسان جنوبی یک به چهار 
و نیم است و به ازای هر یکهزار نفر در استان یک عضو 

هیأت علمی تمام وقت در استان وجود دارد.

برگزاری جشنواره های متعدد فرهنگی و هنری
 

سال 96 را می توان سال رونق جشنواره های فرهنگی 
مسئوالن  گفته  به  و  نامید  جنوبی  خراسان  در  هنری  و 
مانند  هایی  حوزه  از  مردم  استقبال  استان  فرهنگی 

موسیقی، تئاتر و سینما افزایش داشته است.
امسال  جنوبی  خراسان  استان  مطبوعات  جدید  خانه 
شکل گرفت و چهارمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری 
هفدهم  معتمدنژاد  کاظم  پروفسور  یادمان  استان  های 
اسفند در بیرجند برگزار شد. آتش سوزی سالن آمفی تئاتر 
عالمه فرزان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به دلیل 
اتصال سیم های برق از حوادث تلخی بود که 20 بهمن 
این زمینه مدیرکل فرهنگ  بیرجند رخ داد و در  ماه در 
به  سالن  این  تجهیز  و  بازسازی  اسالمی گفت:  ارشاد  و 

زودی و در کمترین زمان ممکن انجام می شود.

مدال های ورزشکاران استان بیشتر شد

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: امسال 
مسابقات  در  استان  این  ورزشکاران  توسط  مدال  کسب 
قهرمانی کشور 82 درصد، مسابقات آسیایی 100 درصد 
و مسابقات بین المللی 575 درصد نسبت به سال گذشته 
رشد داشته است. محمداسماعیل افضل پور افزود: برخی 
طرح های ورزشی در استان از سال 1385 به دلیل کمبود 
اعتبار نیمه تمام مانده که تکمیل آنها نیازمند 700 میلیارد 
ریال است و اگر اعتبار به موقع تخصیص یابد در مدت 

پنج سال همه این طرح ها تکمیل می شود.
اکنون بعد از گذشت یک سال و این تغییر و تحوالت 
برای  امیدها  است  چشمگیر  کیفی  و  کمی  نظر  از  که 
دوچندان  آتی  های  سال  و  آینده  سال  در  آنها  ثمردهی 
شده و بار مسئولیت مسئوالن را نیز سنگین تر کرده است. 
مساحت استان خراسان جنوبی با 11 شهرستان 151 هزار 
و 193 کیلومتر مربع است که از این نظر سومین استان 
سال  سرشماری  براساس  و  شود  می  محسوب  ایران 

1395جمعیت آن 768 هزار و 898 نفر است.

خراسان جنوبی در سال 96

عکس : اینترنت
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  آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی بیرجند

در اجرای مقررات ماده 14 قانون ثبت و 
ماده 61 آیین نامه  قانون مذکور تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در 

بخشهای2-3-4-7-8 - 13 این حوزه ثبتی به شرح زیر منتشر می گردد:
بخش 2 بیرجند

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

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

3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 217 فرعی از 44-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در دشت رکات مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی

4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 218 فرعی از 44-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در دشت رکات مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی

5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 219 فرعی از 44-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در دشت رکات مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی

6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 220 فرعی از 44-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در دشت رکات مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی

در تاریخ 97/1/21
7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 434 فرعی از 45-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در مزرعه شمس آباد مورد تقاضای سید حسین هاشمی
8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی محصور پالک 892 فرعی از 46-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه حسین آباد سادات مورد تقاضای سید احمد 

حسین پور
9- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 1036 فرعی از 65-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در رکات علیا مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی
10- ششدانگ یکباب منزل پالک 1037 فرعی از 65-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در رکات علیا مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی
11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1038 فرعی از 65-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در رکات علیا مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی
12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1039 فرعی از 65-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در رکات علیا مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی
در تاریخ 97/1/21

13- ششدانگ یکباب محوطه که به موجب اقرار نامه شماره 96/7/3-10774 
غیر مسکونی می باشد پالک 2257 فرعی از 124-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 

دردشت چهکند مورد تقاضای علیرضا فرهادیان
14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 7 فرعی از 143-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در کالته دالکان مورد تقاضای محسن قاسم پور
15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 8 فرعی از 143-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در کالته دالکان مورد تقاضای محسن قاسم پور
16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 9 فرعی از 143-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در کالته دالکان مورد تقاضای محسن قاسم پور
17- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 150 فرعی از 226-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در مزرعه چهکندوک مورد تقاضای ابوالفضل دره میرکی
در تاریخ 97/1/22

18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر خانه پالک 1410 
فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای غالم 

سنگ کوب
19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر پالک 2698 فرعی از 433-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای مژگان خسروی 
20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2701 فرعی از 433-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای عید محمد تقندیکی
21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2702 فرعی از 433-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای جواد احمدی مهر
22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2703 فرعی از 433-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای محمد رضا تقندیکی
23- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان  پالک 
2704 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای 

شهناز شهابادی
در تاریخ 97/1/22

24- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
25- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
26- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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

29- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
30- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
در تاریخ 97/1/22

31- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
32- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
33- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
34- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
35- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
36- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
37- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
در تاریخ 97/1/23

38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
39- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
40- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
41- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
42- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
43- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
44- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
45- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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
در تاریخ 97/1/26

46- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 220 فرعی از 879-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه بیجار سفلی مورد تقاضای فاطمه بیجاری

47- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 221 فرعی از 879-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه بیجار سفلی  مورد تقاضای کنیز بیجاری

48- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 222 فرعی از 879-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه بیجار سفلی  مورد تقاضای حوا بیجاری

49- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 223 فرعی از 879-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه بیجار سفلی  مورد تقاضای زهرا بیجاری

50- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 224 فرعی از 879-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه بیجار سفلی  مورد تقاضای رسول بیجاری

در تاریخ 97/1/26
51- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 1752 فرعی از 1336-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای عزیز نوری مقدم
52- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 1753 فرعی از 1336-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای سعید سعید نیا
53- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1754 فرعی از 1336-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای عزیز نوری مقدم
54- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 1755 فرعی از 1336-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای سعید سعید نیا
55- ششدانگ یک قطعه زمین ب پالک 1758 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای عذرا بنی اسدی

56- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 1759 فرعی از 1336-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای سعید سعید نیا

57- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1760 فرعی از 1336-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای مختار دستگردی

در تاریخ 97/1/27
58- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 1768 فرعی از 1336-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای حسین دستی گردی
59- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 1769 فرعی از 1336-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای حسین دستی گردی
60- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 1770 فرعی از 1336-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای هادی نوری مقدم
61- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 1771 فرعی از 1336-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای هادی نوری مقدم

62- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 1772 فرعی از 1336-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای طاهره نوری مقدم

در تاریخ 97/1/28
63- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 557 فرعی از 1337-اصلی بخش 

2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای زهرا کالته بجدی
64- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 558 فرعی از 1337-اصلی بخش 

2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای زهرا کالته بجدی
65- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 559 فرعی از 1337-اصلی بخش 

2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسین ایزدی مقدم
66- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 560 فرعی از 1337-اصلی بخش 

2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسین ایزدی مقدم
67- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 561 فرعی از 1337-اصلی بخش 

2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسین ایزدی مقدم
در تاریخ 97/1/28

68- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 562 فرعی از 1337-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای زهرا کالته بجدی

69- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 563 فرعی از 1337-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسین ایزدی مقدم

70- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 564 فرعی از 1337-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسین ایزدی مقدم

71- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 565 فرعی از 1337-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسین ایزدی مقدم

72- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 566 فرعی از 1337-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای حسین ایزدی مقدم

در تاریخ 97/1/29
73- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار پالک 567 فرعی از 1337-اصلی بخش 

2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای محمد رضا عباسی
74- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 568 فرعی از 1337-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای محمد رسولی 

نسب
75- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 569 فرعی از 1337-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای محمد کالته 

بجدی
76- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 570 فرعی از 1337-

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

77- ششدانگ یکباب باغ منزل پالک 167 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای سمانه پور ارجمند

در تاریخ 97/1/29
78- ششدانگ یکباب منزل پالک 75 فرعی از1396-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 

در مهر شهر مورد تقاضای علی سبزه کار بویک
79- ششدانگ یکباب محوطه پالک 76 فرعی از 1396-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در مزرعه رحمت اله دهلکوه مورد تقاضای حسین زنگوئی
80- ششدانگ یکباب منزل مسکونی پالک 85 فرعی از 1396-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در مهر شهر مورد تقاضای مجتبی بخشی
81- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 214 فرعی از 1397-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه سیستانک مورد تقاضای کلثوم هیبتی
در تاریخ 97/1/30

82- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  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 
83- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 394 فرعی از 1832-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال حاجی آباد مورد تقاضای سید 

مرتضی امیرآبادی زاده 
84- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 395 فرعی از 1832-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در شمال حاجی آباد مورد تقاضای علی امیرآبادی زاده
85- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 396 فرعی از1832-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در شمال حاجی آباد  تقاضای فاطمه جمال اکبر آباد
86- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 397 فرعی از 1832-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در شمال حاجی آباد مورد تقاضای علی امیرآبادی زاده

87- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان پالک 398 فرعی از 1832-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در  سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای غالمحسین 

امیرآبادی زاده
در تاریخ 97/2/1

88- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 29 فرعی از 2120-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای غالمحسین 

عباسی شوکت آباد
89- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 557 فرعی از 1337-اصلی بخش 

2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای زهرا کالته بجدی
90- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2453-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در مجاورت جنوبی تقچرآباد مورد تقاضای رجب محمد زاده
91- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2514-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در کلوت شوکت آباد مورد تقاضای مرتضی فرسادی
در تاریخ 97/2/1

92- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2515-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مجاورت کالته ریاسی مورد تقاضای سبحان شکروئی

93- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2516-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع درمجاورت کالته ریاسی مورد تقاضای سبحان شکروئی

94- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2518-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در جنب شن شوئی آسوده مورد تقاضای مهدی قلندری

95- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2519-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در جنب شن شوئی آسوده مورد تقاضای علی پور ارجمند

96- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 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
97-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 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
در تاریخ 97/2/2

98- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2522-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مجاور روستای چهکندوک )چشمه فریز( مورد تقاضای مریم زینلی شیرگ

99- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2523-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مجاورت روستای کالته بابا مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی 

)ره(
100- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2524-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 

مجاورت کالته بابا مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(
101- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2525-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 

مجاورت کالته بابا مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(
102- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2526-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 

مجاورت کالته بابا مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(
103- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2527-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مجاورت کالته علی محمد فنه مورد تقاضای علیرضا دستی گردی
104- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 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
در تاریخ 97/2/2
بخش 3 بیرجند 

1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2777 فرعی 172-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای محسن عدل

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

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

در تاریخ 97/2/3
4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1623 فرعی از 232-اصلی بخش 3 

بیرجند واقع در اراضی شاهزیله مورد تقاضای غالمرضا خواجه
5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1624 فرعی از 232-اصلی بخش 3 

بیرجند واقع در اراضی شاهزیله مورد تقاضای غالمرضا خواجه
6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1625 فرعی از 232-اصلی بخش 

3 بیرجند واقع در اراضی شاهزیله مورد تقاضای وحید خواجه
7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1626 فرعی از 232-اصلی بخش 3 

بیرجند واقع در اراضی شاهزیله مورد تقاضای غالمرضا خواجه
8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 175 فرعی از 938-اصلی بخش 3 

بیرجند واقع در اراضی چاه زینی مورد تقاضای زهره عزیزی
9- ششدانگ یک قطعه باغچه 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 پالک 177 فرعی از 938-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه حسن پور مورد تقاضای مهدی حاجی آبادی

در تاریخ 97/2/3
11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 56 فرعی از 1019-اصلی 

بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای رقیه شبان پور

پالک  مشجر  مزروعی  زمین  قطعه  یک  12- ششدانگ 
57 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 

گودال شن مورد تقاضای رقیه شبان پور
پالک  مشجر  مزروعی  زمین  قطعه  یک  13- ششدانگ 
58 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 

گودال شن مورد تقاضای رقیه شبان پور
در تاریخ 97/2/4

14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان 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 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 پالک61 فرعی از 1019-اصلی بخش 

3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای سیده نرجس شمس آبادی
در تاریخ 97/2/4

17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1118-اصلی بخش 3 بیرجند 
مرکز  تقاضای  مورد  محمدیه  کشاورزی  آموزش  مرکز  اراضی جنب  در  واقع 

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

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

تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
20- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 1121-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 

اراضی شهرک خوسف مورد تقاضای محمد علی افسری
در تاریخ 97/2/5
بخش 4 بیرجند 

1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 10 فرعی از 817-اصلی 
بخش 4 بیرجند واقع در اراضی هردنگو مورد تقاضای ناد علی حاجی پور

بخش 7 بیرجند
2- ششدانگ یک قطعه زمین محاط در اراضی موات پالک 926 فرعی از 610-
اصلی  پالک 771 -اصلی بخش 7 بیرجند واقع در اراضی حاشیه جاده بیرجند 

اسدیه مورد تقاضای ابراهیم یعقوبی
در تاریخ 97/2/5

بخش 8 بیرجند
1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 585-اصلی بخش 8 بیرجند واقع 

در اراضی مجاور بورنگ مورد تقاضای مهدی چاپاری
2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 586-اصلی بخش 8 بیرجند واقع 

در اراضی مجاور بورنگ مورد تقاضای مهدی چاپاری
3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 587-اصلی بخش 8 بیرجند واقع 

در اراضی جنب بورنگ مورد تقاضای مهدی چاپاری
در تاریخ 97/2/6
بخش 13 بیرجند 

1- ششدانگ یکباب محوطه 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 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 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 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 پالک 3 فرعی از 
570-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی کالته بیک مورد تقاضای شهرام 

زنگوئی سوم
در تاریخ 97/2/6

در روزهای فوق مندرج در این آگهی انجام می گردد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های 
فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل 
حضور بهمرسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق 
ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و 
برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست 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 این اداره تسلیم  نمایند.  در 
غیر این صورت متقاضی می تواند به مراجع ذیصالح فوق الذکر  مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این  اداره  تسلیم و اداره ثبت هم بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار : 96/12/28

علی فضلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی بیرجند
شماره شناسه: 157594

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:   به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای

 خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید.     

منتظر یاری سبزتان هستیم
شماره کارت بانک کشاورزی: 

6037707000024111  
شماره کارت بانک ملی:
6037991899881936  

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540  

چلوکباب کوبیده 9500       چلوکباب نگین دار 11000
چلو جوجه 9000                 چلوکباب بختیاری 12500

چلوبرگ 15000                  چلو سلطانی 17000
چلو قفقازی 11500                وزیری 11500

چلو لقمه 10000                       شینسل 9000
زرشک پلو با مرغ 8500            چلوماهی 13000

چلو قیمه 8000                  چلو خورشت سبزی 8000

غذای آماده خسروی و پسران
 چلوگوشت و شیشلیک

 با سفارش قبلی
به همراه 

پیک رایگان

آدرس: حدفاصل مدرس 48 و استانداری 
09157240538 - 09157240537 -05632432384

ایام نوروز به طور شبانه روزی 
در خدمت هموطنان عزیز می باشد

0915  666  66  32 - 0915  666  66  31  
امداد خودرو سلمان

هم استانی هــای عــزیز
مرکز خیریه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( بیرجند با کادر مجرب دندانپزشکی آماده ارائه خدمات 

)کشیدن ، ترمیم ، عصب کشی و پروتز(
با مرغوب ترین مواد در راستای حمایت از طرح بهداشت و سالمت مردم

با  تخفیف 50 درصد نسبت به بخش خصوصی
)ضمنا دندانپزشکان محترم را در شیفت صبح دعوت به همکاری می نماید( 

آماده عقد قرارداد با سازمان ها و ادارات ، موسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی 
آدرس: بیرجند - دارالشفاء فاطمه زهرا )س( - خیابان مطهری- بین مطهری 6 و 8  تلفن: 32227878

درمانگاه خیریه ولی عصر )عج(: جمهوری اسالمی 19 میدان شهید سندروس   تلفن: 32227361
همه روزه صبح و عصر به جز ایام تعطیل  

  روابط عمومی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( و درمانگاه ولی  عصر)عج( بیرجند

اطالعیـه 

با خرید پوشاک از بــارکــد
در میهمانی و جمع دوستان خود خاص باشید 

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

پوشاک بارکد - ابتدای خیابان فردوسی
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بوی بهار می رسد

بلبل دل چه غم خوری بوی بهار می رسد
حجله زند عروس گل یار به یار می رسد

سرو شود به بوستان ساقی بزم دوستان
غنچه پیاله می شود باده نثار می رسد

بوی گالب می زند از نفس نسیم گل 
سنبل گیسوی چمن سلسله دار می رسد

خاک ز خار خار خود چاک زند کنار خود
سنبله سبز می شود سبزه به بار می رسد

ای شه شیر گیر دل خیز و تکی به دشت زن
شور غزال را نگر وقت شکار می رسد

شاخه پر شکوفه را بین که چو چتر ارغوان
در نظرت چو لعبت الله عذار می رسد 

قافله دیار چین بار قطار عنبرین
خیمه زده ست بر زمین مشکل تتار می رسد

چشم نظاره باز کن باغ گل بهاره بین
چون ز زمین  و آسمان نقش و نگار می رسد

جای زغن به بوستان بلبل نغمه خوان نگر 
زاغ ز باغ  می رود تا که هزار می رسد

الله به کف گرفته تا جام شراب ارغوان
نرگس دل شکسته با چشم خمار می رسد

رفت بسی بهارها ماند به روزگارها
آن که ز سر بلندی اش بر سر دار می رسد

»ناقوس« غم مخور دگر اختر سعد دل نگر
کز پشته افق، همچو سوار می رسد

غالمحسین یوسفی »ناقوس«

فاصله زیباست، دل تنگی هایش
روز شماریش

ذوقی که برای دیدنش داری
بغضی که در هنگام دیدِن عکس هایتان می کنی

اما همه اینها
زمانی هولناک ترین می شود که دیگر

امید به دیدنش را از دست می دهی
برای دیدنش می دوی اما در چاه می افتی

بال پرواز می گشایی و آسمان طوفانی می شود
و باز به حسرت دیدارش می نشنی و تالش می کنی

***
هر دو آلزایمر داشتند
پیرمرد و همسرش 

اما پیرمرد هرروز با لبخندی که خشکیده بود برلبانش 
خانه  ایوان  به  و  نشست  می  صندلی  تک  روی   بر 

و سفره های رنگارنگ همسرش فکر می کرد 
می گفت من مطالعه می کنم و اهل تفکر و اندیشه ام 

من آلزایمر ندارم!
اما گویا یادش رفته بود که همسرش  روزی از روز های 

چندین سال  پیش یادش رفته بود از خواب برخیزد!

شمیم صفایی

همه ما به افرادی نیاز داریم 
که به ما بازخورد دهند. 

ما اینگونه بهبود پیدا می کنیم.

زندگی مثل سوار دوچرخه شدن است.
 برای اینکه تعادلت را حفظ کنی، 
باید به حرکت کردن ادامه دهی.

از روشنی طلعت رخشنده »باقر«
شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر
در اّول ماه رجب از مشرق اعجاز
گردید عیان ماه تمام از رخ باقر

سالروز والدت آن غواص بی بدیل
 دانش ها را که دامن دامن معرفت

 به تشنگان دانایی و آگاهی می بخشید

وقتی من شگفتی های غروب آفتاب 
یا زیبایی ماه را تحسین می کنم، روح 

من در عبادت آفریدگار وسعت پیدا می کند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

دلنوشته

آیه روز  

و ما انسان را آفریده  ایم و می  دانیم که نفس او چه وسوسه  ای به او می  کند و ما از 
شاهرگ ]او[ به او نزدیکتریم. سوره ق/ آیه 16

حدیث روز  

تو را به پنج چیز سفارش مي کنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مکن ، اگر به تو خیانت کردند خیانت مکن ، اگر تکذیبت کردند خشمگین 
مشو ، اگر مدحت کنند شاد مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بیتابي مکن. امام محمد باقر )علیه السالم(

شعر

امام محمد باقر)ع(؛ دریای بیکران دانش و اسوه خردمندی
امام محمدباقر علیه السالم، امام پنجم شیعیان بنا به روایتی 
در اول ماه رجب  و بنا به روایتی در سوم صفر سال 57 
در مدینه منوره دیده به جهان گشود.. چون نََسب شریف 
امام محمدباقر )ع( هم از پدر و هم از مادر به امیرالمؤمنین 
 )ع( و حضرت فاطمه زهرا )س( می  رسد، به ایشان علوی

 بین علویین و فاطمی بین فاطمیین گفته می  شود. 
دوران زندگی و سیره سیاسی 

تعارضات  دلیل  به  اموی  )ع(، حاکمان  باقر  امام  در دوران 
بودند،  غافل  حضرت  آن  علمی  عظیم  نهضت  از  داخلی 
ولی این به معنای در امان بودن آن امام نیست، بلکه حجم 
وسیعی از روایات گویای اوضاع خشونت آمیز آن دوره، و ظلم 
و تجاوز حاکمان وقت نسبت به دین، مسلمانان و امام آنان 
است، به گونه ای که امام علیه السالم بارها تقیه می کرد و 
سرانجام نیز بر سر تعارضات مبنایی با نظام خالفت ظالمانه، 
توسط هشام به شهادت رسید . میزان اهتمام حضرت باقر )ع( 
به تقیه چنان بود که می فرمود: تقیه از دین من و دین پدران 
من است . و کسی که تقیه ندارد، ایمان ندارد  این امر به 
دالیل متعددی مانند: حفظ جان نیروهای خودی، حفظ توان 
اقتصادی خودیها، اجرای برنامه های مهم تر، حفظ ارزشها 
صورت می گرفت و امام با رعایت این اصل، حرکت سری 

خود در تداوم وظیفه امامت را طی می کرد.
سیره علمی و فرهنگی 

شرایط  وجود  با  خویش،  امامت  دوران  در  باقر)ع(  امام 

نامساعدی که بر عرصه فرهنگ اسالمی سایه افکنده بود، 
با تالشی جّدی و گسترده نهضتی بزرگ را در زمینه علم 
و پیشرفت های آن طراحی کرد. تا جایی که این جنبش 
دامنه دار به بنیان گذاری و تأسیس یک دانشگاه بزرگ و 
برجسته اسالمی انجامید که پویایی و عظمت آن در دوران 

امام صادق)ع(، به اوج خود رسید.
امام با برقراری حوزه درس، با کج اندیشی ها، زدودن چالش 
های علمی، تحکیم مبانی معارف و اصول ناب اسالمی با 
ابواب  تکیه بر آیات رهنمون گر قرآن مبارزه کرد و تمام 
فقهی و اعتقادی را از دیدگاه قرآن بررسی کرد و به پرورش 
دانشمندان و فرهیختگان عصر خود و جنبش بزرگ علمی 
کمر بست؛ به گونه ای که دانشمندی چون »جابر بن یزید 
جعفی« هر گاه می خواست سخنی در باب علم به میان آورد 
ـ با آن توشه ای که از دانش داشت ـ می گفت: »جانشین 
خدا و میراث دار دانش پیامبران محمد بن علی)ع( برایم این 
گونه گفت« و به دلیل ناچیز دیدن موقعیت علمی خود در 

برابر جایگاه امام، از خود نظری به میان نمی آورد.
دانش و آگاهی

امام باقر)ع( از دوران کودکی، شکافنده دانش ها شناخته شده 
بود؛ تا آن جا که در ستایش دانش او، شاعران، قصیده ها 
سروده و نویسندگان، قلم فرسایی ها کرده اند. مردم، به ویپه 
دانشوران، شیفته نام و آوازه او بوده اند  واین عالقه در بین 
مردم عراق، بیشتر به جم می  خورد. هشام بن عبدالملک ـ 

خلیفه وقتـ  او را در مسجدالحرام دیدغ در حالی که بر دست 
غالمش تکیه کرده بود. از او پرسید: آیا او همان کسی است 
که مردم عراق بهت زده علم اش هستند؟ غالم پاسخ داد: آری. 
خلیفه به غالم دستور داد امام را برای پاسخ به پرسش های 
خلیفه فرخواند. خالیفه پرسش ها را مطرح کرد. امام به گونه

ای پاسخ دادکه هشام خاموش ماند و هیچ نگفت.
پاسداری از اندیشه  ها

نقل  یک سو،  از  که  می کرد  زندگی  زمانی  در  باقر)ع(  امام 
و کتابت احادیث پیامبر ممنوع شده بود و از سوی دیگر، 

احادیث ساختگی، دهان به دهان می گشت.
خود  سلیقه  با  را  دین  و  برآورده  سر  گوناگون  های  فرقه 
تعریف می کردند. یهودیان و مسلمانانی که یهودی بوده و 
ناگزیر، اسالم را پذیرفته بودند، دین را به سمت آموزه های 
تحریف شده یهودی بردند. تجمل و خوشی خواهی در میان 
مسلمانان رایج شده بود؛ در حالی که بحران اقتصادی گریبان 
گیر جامعه بود و فضاهای تنگ سیاسی، مزید بر علت. در 
این میان، امام باقر)ع( می کوشید فهم درستی از دین ارائه 
دهد. احادیث پیامبر و امامان پیشین را احیا کند، از انحرافات 
جلوگیری نماید و این اهداف، پایه گذاری نهضتی بزرگ را 
می  طلبیدکه امام باقر)ع( با تربیت شاگردانی فراوان از اقصا 
نقاط جامعه اسالمی به آن همت گماشت و فرزند بزرگوارش، 

آن را به بار نشاند.
شبهاتی عظیم درباره خداوند در ذهن مردم بود که درباره او، 

اندیشه مرئیت، جسمانیت، تشبیه و غیره قائل بودند. بخش 
مهم از اوقات تدریس و تعلیم امام باقر)ع(، صرف این شد که 

اعتقادات مربوط به توحید را در مردم اصالح کند.
دستاوردهای زندگی امام باقر)ع(

جامعه  دینی  باورهای  و  عقیدتی  مبانی  بزرگوار،  امام  این 
اسالمی را استوار کرد به نقد و تخطئه اندیشه های انحرافی 
پرداخت.  اسالمی  قلمرو  در  یافته  راه  نادرست  باورهای  و 
فرهنگ فقهی و احکام شریعت را گسترش داد، با رو های 
کرد،  مبارزه  فقهی  احکام  استنباط  و  اجتهاد  کار  در  غلط 
جامعه شیعی را به سوی اندیشه  های ناب اسالمی هدایت 
فرمود، تشکیالت شیعی را از خطر انهدام و نابود شدن در زیر 
چرخ های حاکمیت استبدادی امویان حفظ کرد و به جامعه 
اسالمی در زمینه های عبادت، زهد، کار و تالش، علم، اخالق 
و حضور مفید و سازنده در اجتماع، الگوهای عملی را شناساند.

امام باقر )ع( از نگاه دانشمندان
شخصیت امام نه تنها در نظر اهل تشیع ممتاز است بلکه در 
منظر دانشمندان اهل سنت نیز شخصیت یگانه ای است. در 
ذیل به چند نمونه اشاره می شود:ابن حجر هیثمی می نویسد: 
ابوجعفر محمد باقر، به اندازه ای گنج های پنهان علوم، حقایق 
احکام و حکمت ها و لطایف را آشکار نموده که جز بر عناصر 
بی بصیرت یا بد نیت، پوشیده نیست و از همین روست که 
وی را »باقر العلم« ]شکافنده علم[ و جامع آن و برپاکننده 

پرچم دانش خوانده اند.

جدول کلمات                        

فهم  طلب  زدن-  افقی:1-الف 
کردن 2- خندان، گشاده رو- انکار 
جات  ادویه  از   -3 اغما   - کننده 
برای خوش عطر و بو کردن غذا 
و شیرینی - از شهرهای مرکزی 
 -4 پسرانه  ترکی  نامی   - ایران 
به  منسوب  آقا-   - چپ  طرف 
درجه   - پا  از  قسمتی   -5 زمان 
نیروی دریایی 6-  باال در  نظامی 
روان، خالف جامد   - فرنگی  قلم 
- روزها - توان آخر 7- لم یزرع 
علمی  یا  ورزشی  افتخار  نشان   -
- رنگ 8- روزگار - عرق گل - 
به  از کسی  نوشته ای که  قبض، 
کس دیگری تحویل دهند 9- علم 
- نوعی خودرو - منسوب به جواد 
10- تنبل جالیز - پرنده ای با بالها 
و گردن دراز - وقت، هنگام 11- 
سو و جهت - برادر سارا - وسط 
- عدد روستا 12- رودخانه ای در 
آذربایجان غربی - هفت انگلیسی 
ناپیدا،  سازها-  از   - دریا   -13
ناپدید - از بزرگترین فیزیکدانان 
قرن نوزدهم که موجی بودن نور 
را اثبات کرد 14- نژاد ایرانیان - 
نوعی غربال سیمی - دفعه، مرتبه 
15- فیلمی از رخشان بنی اعتماد 
محصول سال 1373 - اثر جاودان 

لئوناردو داوینچی.

پرو  اهل  دیپلمات   -1 عمودی: 
سال  از  ملل  سازمان  دبیرکل  و 
 -2 میالدی   1991 تا   1982
راحت- فرشته روی زمین - شهری 
بزرگ در خراسان قدیم 3- عروس 
خاورمیانه! - خانم - بله انگلیسی 
باریکی  دریای  کم-  اندک،   -4
میان انگلیس و فرانسه - با ایمان 
5- همراه کلنگ - پرستار، ماما 6- 
رطوبت - تری - تخت پادشاهی 
- منسوب به فکر - مانند، شبیه 
7- تند، زود - از شهرهای استان 
و  امن  جای  مأمن،  کرمانشاه 8- 

اقامت گزیدن - فرشته - رئیس 
از  و  کوفه  در  مراد  بنی  طایفه 
صحابه حضرت علی )ع( 9- رئیس 
خالد  توسط  که  مصر  جمهور 
ارتمند،   - ترور شد  احمد شوقی 
خواهنده 10- پول فلزی - همراه 
ذهاب می آید - نامی پسرانه - از 
پیامبران الهی 11- تازه، آب صاف  
و گوارا - نامی پسرانه - حرف ربط 
12- رهبر - جاری - دهی از توابع 
شهرستان مرند 13- ده هزار متر 
مربع - زبان - یکی از دو عروسک 
14- بی ترس شدن - خبر خوش 
- پست و فرومایه 15- کتابی از 

موروا، آندره، ترجمه منیژه کیانفر

جدول 4033

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
پراهمدنگناریا1
اولمزیهماوداب2
ناویلایمیکینی3
ددلوونازارفج4
اراناکلاممپا5
اونهلوزنیکین6
ودبیماتیندار7
نوارهامیناب8
ابلابیرعتنها9
فرغمفراعتنانز10
نیاکرامماینا11
لتنایدتدومکر12
اهرربرابنارای13
نوترواهرادملا14
دوباتهنیگیزاب15

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات

  به صورت نقد و اقساط به  فـروش 
می رسد.   09158254172

به یک نفر نیروی خانم و یک نفر 
پیک موتوری برای کار

 در غذای آماده نیازمندیم.
 09027599022

32432384 

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

تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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 فلــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

   )
ان

رز
)ا درب اتوماتیک

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات
 آدرس: خیابان شهید رجایی 

نبش رجایی 15
09155614880  

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

شتر مرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش

 جوجه در سنین مختلف
09151609429
09157269528

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک - پالستیک  

کناف و نظافت پایان کار
09152641848 

 جعفری

به چند نیروی »آقا« بازاریاب با تجربه 
برای کار در شرکت پخش در سال 97 

نیازمندیم.     09153617902

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

09011251205

به زودی افتتاح 
باشگاه بدنسازی راش

تدریس زبان 
ویـژه بـانوان 

دوره راهنمایی 
و دبیرستان      
09331614115 کار خوب اتفاقی نیست

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684
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آوای سالمت- در اینجا می توانید جدی ترین هشدارهای ناشی از کم خوابی 
و بی خوابی را دنبال کنید: 1-  پیری زودرس: در حالی که با افزایش سن 
و کاهش سطح تستوسترون در مردان، عالئم پیری به خصوص در پوست 
خود را نشان می دهند، کمبود خواب نیز می تواند همین عارضه را داشته 
باشد و منجر به تیره شدن پوست و چین و چروک های زودرس شود. هنگام 
محرومیت از خواب، کورتیزول یا همان هورمون استرس، بیشتر آزاد می 

شود و در حجم های باالتر می تواند کالژن پوست را تجزیه کند و انعطاف 
پذیری و صافی پوست را از بین ببرد.2-افزایش وزن: علم این نکته را تایید 
کرده که ساعات کم خواب بر وزن شما، سایز دور کمر و سایز شکم تاثیر می 
گذارد. بدخوابی و بی خوابی مغز شما را به مصرف مواد غذایی بیشتر ترغیب 
می کند و متابولیسم شما را نیز کاهش می دهد. گرلین، حس گرسنگی را 
تحریک می کند و لپتین پیام سیری را به مغز می فرستد و اشتها را سرکوب 

می کند. کاهش زمان خوابیدن باعث کاهش لپتین و افزایش گرلین می شود. 
کمبود خواب نه تنها اشتها را تحریک می کند، بلکه میل به مصرف مواد 
غذایی چرب و شیرین را افزایش می دهد.خطر ابتال به بیماری های مزمن: 
اختالالت مربوط به خواب و کم خوابی طوالنی مدت خطر ابتال به بیماری 
های زیر را افزایش می دهند:بیماری های قلبی،حمله قلبی،نارسایی قلبی،بی 

نظمی ضربان قلب،فشار خون باال،سکته مغزی،دیابت است 

هشدارهای بهداشتی کمبود خواب را جدی بگیرید

وعده شام را حذف نکنید!

یک  می گویند  متخصصان  نیوز-  سالمت 
میان وعده قبل از خوابیدن اصال برای شما بد 
حتی  شرایط  این  در  میان  وعده  یک  نیست 
می تواند به پایدار نگه داشتن سطح قند خون 
شما کمک کند. این که دائما به خودتان بگویید 
نباید بعد از زمان مشخصی غذا بخورید، فقط 

منجر  خوردن  غذا  از  محرومیت  احساس  به 
می شود و اصال نتیجه خوبی ندارد. با این حال، 
آخرین  در  را  غذایی  حجم  که  کنید  سعی 
ساعت منتهی به خوابیدن به حداقل برسانید، 
چون مصرف حجم غذایی زیاد در این مواقع 
و  شود  غذا  در هضم  اختالل  باعث  می تواند 
درنهایت به اختالل در خواب و ریفالکس اسید 

معده منجر گردد.

 منابع گیاهی غنی از کلسیم
 را بشناسید

کسب  برای  توانید  می  شما  خبر-  آخرین 
نیاز  مورد  کلسیم  گرم  میلی  تا 1200   1000
متوسل  نیز  گیاهی  محصوالت  به  روزانه 
شوید. محصوالت گیاهی که بیشترین میزان 
این ماده معدنی ضروری برای بدن را دارند، 

این  زیر است: 1- برگ چغندر:  موارد  شامل 
سبزی تیره رنگ غنی از کلسیم، ویتامین ث و 
آنتی اکسیدان است.2-  بادام: این میان وعده 
عالوه بر کلسیم، غنی از پروتئین، روغن های 
سالم و ویتامین های گروه ب است.3- لوبیا 
چیتی: منبع خوبی از پروتئین، فوالت و فیبر 
است. 4- کلم: عالوه بر کلسیم سرشار از آنتی 

اکسیدان ها و ویتامین ها است.

 تاثیر شگفت انگیز پای مرغ 
در از بین بردن چروک صورت

آخرین خبر - برای  از بین بردن چروک صورت 
از قبیل چروک دور چشم و چروک پیشانی برای 
زیبایی و جوانی پوست صورت بسیار موثر است. 
برای داشتن پوستی صاف و سالم باید بدن شما 
از لحاظ موادی همچون کلسیم و پروتئین باید 

غنی باشد تا قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشد. 
کالژن-کلسیمی که بدن شما برای جوانی و 
زیبایی نیاز دارد در پای مرغ وجود دارد . پای 
مرغ منبع غنی از کلسیم و پروتئین و مهم تر 
مصرف  با  واقع  در  که  است  کالژن  همه  از 
آن به نوعی بدن خود را از لحاظ استحکام و 
زیبایی بیمه می کند و این راز عالقه چینی ها 

به مصرف پای مرغ است.

آیا ماکارونی برای بدن خاصیت دارد؟

آمینه ی  اسیدهای  نیوز-تجزیه ی  سالمت 
با  مقایسه  در  ماکارونی  پروتئینی  ترکیبات 
ترکیبات پروتئینی غذاهای دیگر مانند شیر، تخم 
مرغ و پروتئین  سویا که روزانه مصرف می کنیم، 
نشان می دهد که از نظر اسید آمینه ی ضروری 
لیزین در حد پایینی قرار دارد و به دلیل همین 

آن  تغذیه ای  ارزش  آمینه ای،  اسید  محدودیت 
کاهش می یابد. بنابراین فاکتور ارزش بیولوژیکی 
و فاکتور میزان پروتئین ماکارونی در مقایسه با 
تغذیه ای  است.   پایین تر  گوشت  و  مرغ  تخم 
ارزش  است.  ویژگی هایی  دارای  ماکارونی 
از طریق  باالیی که به طور عمده  انرژی زایی 
قندها تأمین می شود، ارزش چربی کم یا خیلی 

کم، قابلیت هضم آسان، مواد زائد کم.

 غذاهایی که بهتر است
 با هم مصرف کنید

آخرین خبر- برخی از مواد غذایی را با ترکیب 
آنها با هم باالتر ببرید. چند زوج غذایی و ترکیب 
از  مندی  بهره  افزایش  برای  آنها  هوشمندانه 
خواص غذایی شان بیشتر وجود دارد: ماست و 
موز )پروتئین و پتاسیم(: ترکیب پتاسیم موجود 

در موز با غذاهای حاوی پروتئین باال مانند ماست 
بخصوص ماست یونانی، منجر به ساخت غضله و 
پر کردن اسیدهای آمینه ای که طی ورزش تخلیه 
شده اند، می شود. هویج و حمص )کربوهیدرات 
سالم و پروتئین(: حمص از خانواده نخود، سرشار 
از پروتئین است و ترکیب آن با کربوهیدرات های 
سالم و سرشار از فیبر محلول در آب مانند هویج 

یک میان وعده سالم محسوب می شود

یادداشت

تیم والیبال شهرستان بیرجند سال 1350 نفرات از چپ  :عباسعلی جباری، داریوش اعتمادی، مرحوم حسین 
خوشرو، مهدی مهربان، ابوالفضل صفری، مرادی، مرحوم رضاقضایی.

 داده نما، آوای خراسان جنوبی

تهاجم اقتصادی به سرزمین من
* مرداسی

با  بدون تحلیل محتوا و مقایسه  آمارها  آموخته است که  ما  به  تجربه 
روندهای گذشته و اهداف، چندان قابل اعتماد نیستند و احتمال خطا و 
گمراهی بهره برداران را دو چندان می کند. بر همین اساس است که وقتی 
آمار ظاهراً خوشایند رشد اقتصادی منتشر می شود بدون تحلیل دقیق رشد 
بخشی اقتصاد نمی  توان به سادگی از آغاز دوره رونق گسترده در بخش های 
مختلف امیدوار بود. به خصوص که فعاالن عرصه تولید چنین  رشدی را 
احساس و درک نکنند. درباره رشد درآمد سرانه، نرخ تورم، جذب سرمایه 
 گذاری خارجی و سایر آمارها نیز چنین است.دولت مردان کشورمان برای 
توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در تالشند که در فضای پسابرجام 
سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری تشویق و ترغیب نمایند و هر 
از چندی آمارهایی منتشر می شود.توسعه سرمایه  گذاری خارجی به عنوان 
یک هدف خوب و جذاب ، اگر بدون مطالعه محتوای سرمایه گذاری ها، 
نوع  سرمایه گذاری،  مورد  رشته  و  صنعت  سرمایه گذاری،  مبداء  کشور 
قراردادها و سطح واقعی تکنولوژی صورت پذیرد نمی توان به عنوان یک 
رخداد ارزشمند برای توسعه اقتصادی کشور قلمداد کرد و چه بسا با مطالعه 
قانون  با روح  از سرمایه  گذاری  ها  نقض غرض و مغایر  دقیق تر برخی 
سرمایه گذاری و  نتایجی تلخ برای کارافرینان داخلی و سرمایه گذاریهای 
داخلی در پی داشته باشند. هر عقل سلیمی می  پذیرد که کشور برای توسعه 
اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و جذب فناوری های جدید الزم است که با 
تشویق سرمایه  گذاران امکان جذب سرمایه  های خارجی را فراهم کند.تجربه 
موفق و انباشته بین المللی نیز اهمیت و اثر آن را تایید می کند و روح قانون 
سرمایه  گذاری خارجی کشور نیز بر همین پایه استوار شده است. بر همین 
مبنا ضروری است وزارت اقتصاد با اولویت بندی طرحها و پروژه ها،سرمایه-

 گذاری  های خارجی را به سمت صنایع و زنجیره هایی هدایت نمایند که 
استعداد باال در جذب سرمایه  گذاری داشته و تاکنون از سرمایه  گذاری  های 
داخلی بهره کمتری برده باشند. طبیعی است آن دسته از صنایع و رشته  هایی 
که سطح تولیدات کمی و کیفی قابل قبولی داشته و کارآفرینان زیادی در 
این صنایع سرمایه  گذاری کرده و نیاز داخل را اشباع و بخشی از تولید به 
خارج از کشور صادر می شود اولویتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی نمی 
تواند داشته باشد.سخن آخر این است که سرمایه گذاری خارجی تحت هر 
شرایطی پذیرفتنی نیست و جز با مطالعه دقیق نقاط قوت و ضعف صنعت 
کشور و ارزیابی دقیق طرحهای سرمایه گذاری نمی تواند نقش مثبت در 
اقتصاد کشور ایفا کند. نباید بهای رشد اقتصادی برخی کشورها از طریق 
تهاجم اقتصادی برای تسخیر بازار داخلی کشورمان حاصل شود. تهاجمی 
که گاهی چنان نامحسوس و آرام و در بسته بندی های فریبنده صورت می 
گیرد که جز کارشناسان و مدیران با تجربه ، دلسوز ، پاک دست و عاشق 
منافع میهن کسی از کنه آن آگاه نیست. باید فریاد تولید کنندگانی که 

سرمایه گذاریهای خود را رو به نابودی می بینند را جدی گرفت.

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
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تحولی عظیم در صنعت قالیشویی با دستگاه های روز دنیا
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سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
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 تارگت در خراسان جنوبی

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

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

فروش فوق العاده نوروز شروع شد     
با شرایط عالی به همراه تخفیف عالی 

چهارشنبه اول فروردین ماه مصادف با سوم رجب سالروز شهادت امام هادی )علیه السالم(   
ضمن عرض تسلیت به آقا امام زمان )عجل ا... تعالی( و مقام معظم رهبری و همه دوستداران 

اهل بیت عصمت و طهارت به همین مناسبت صبح روز شهادت امام هادی )ع( جلسه سخنرانی و 
سوگواری در مسجد الرسول )صلی ا...( بازار ساعت 7/30 همراه با قرائت زیارت عاشورا

 برگزار می گردد.  عالقه مندان به ویژه کسبه و اصناف شرکت فرمایند. 
اتاق اصناف استان - انجمن اسالمی اصناف استان

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 
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7
ادامه بارش ها در خراسان جنوبی

بیشترین بارندگی 24 ساعت گذشته در خراسان جنوبی در عشق آباد با 12 و نیم میلیمتر ثبت شد. کارشناس هواشناسی با بیان اینکه بارش ها از عصر دیروز از نیمه غربی استان آغاز شده است 
گفت: پس از عشق آباد، بیشترین بارش ها از ایستگاه های پیرحاجات طبس با 11 و نیم میلیمتر و کریمو سرایان و کلشانه طبس با 11 میلیمتر گزارش شد. وی با بیان اینکه سامانه بارشی، امروز 
تمام خراسان جنوبی را فرا می گیرد گفت: اوج بارش ها برای امروز پیش بینی شده است و سیالبی شدن مسیل ها و رودخانه های فصلی و ایجاد رواناب در اغلب مناطق استان رخ می دهد.

*رئیس پلیس راه بشرویه در خراسان جنوبی گفت: 
راهی  سه  در  بشرویه  راه  پلیس  سالمت  ایستگاه 
کاهش  و  خستگی  رفع  هدف  با  کرند  روستای 
تصادفات جاده ای در راه های این شهرستان پذیرای 

مسافران و گردشگران نوروزی است.
* خیران شهرستان خوسف با کمک بهزیستی به یک 

معلول جسمی - حرکتی، پای مصنوعی هدیه دادند.
گفت:  جنوبی  خراسان  عشایری  امور  *مدیرکل 
عملیات بهسازی یکهزار و 800 کیلومتر از ایل راه 
های استان با اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون ریال 

برای کوچ بهاره عشایر آغاز شد.

اخبار کوتاه

حوادث استان 

12 زخمی در تصادفات روز گذشته
تصادفات روز گذشته در محورهای خراسان جنوبی 
12 زخمی برجا گذاشت. رئیس پلیس راه استان از 
وقوع 4 فقره حادثه واژگونی خودرو و موتورسیکلت 
در محورهای نهبندان-شهداد، جاده های روستایی 
مزرعه گل نرگس حاشیه بیرجند، روستای نیگنان 
داد. خبر  گذشته  روز  در  بردسکن  طبس-  و 

واژگونی یک دستگاه خودرو در 
محور عشق آباد

کیلومتر  در  کراس    h30 سواری  دستگاه  یک 
2۷ محور عشق اباد - تپه طاق در عصر روز 26 

اسفند واژگون شد

آتشسوزی در یکی از واحد های 
ساختمان 12 واحدی ،بلوار جماران

های  واحد  از  یکی  در  آتشسوزی  حادثه  اثر  بر 
ساختمان 12 واحدی واقع در بلوار جماران بیرجند 
گفتنی است این حادثه خسارت جانی در پی نداشت

 واژگونی یک دستگاه تریلی درمحور 
قاین - خواف سه راهی حوض رباط

ظهر دیروز در مسیر قاین - خواف یک دستگاه 
تریلی در این محور واژگون گردید 

تازه های ورزشی استان

برگزاری آیین تجلیل ازبرترین های 
ورزشهای روستایی و بازیهای بومی و 

محلی خراسان جنوبی

 روز گذشته با حضور دکترمحمد اسماعیل افضل پور 
مدیرکل ورزش و جوانان مراسم تجلیل از برترین 
های این رشته ورزشی در محل تاالر زیتون شهرستان 

بیرجند برگزارشد.در این مراسم افضل پورعنوان کرد: 
هیات ورزش های روستایی در طول سال اخیر فعالیت 
های خوبی داشته است که پی آمد آن کسب مقام 
ها ومدال های رنگارنگ بوده است و امیدواریم این 

موفقیت ها در سال 9۷ نیز ادامه داشته باشد.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی:

میوه عید تامین است؛عرضه ۴۳۰ تن سیب و پرتقال در بازار

معاون فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی:

سالن فرزان بهمن سال آینده به بهره برداری می  رسد

صادرات بیش از 8۰۰ میلیون دالر
 کاال  از خراسان جنوبی

812 میلیون و 184 هزار دالر کاال در یازده ماه گذشته 
از گمرکات و بازارچه مرزی خراسان جنوبی صادر شده 
است. رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گفت: 
در این مدت بیش از 3 میلیون تن کاال به افغانستان و 
سایر بازارهای هدف صادر شد که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 4 درصد افزایش داشته است.شهرکی، مرز 
مشترک با کشور افغانستان را یکی از مهمترین مزیت 
های صادراتی استان و توسعه شرق کشور دانست و 
افزود: از این میزان صادرات، یک میلیون و 16۷ هزار 
تن کاالهای غیر نفتی به ارزش 143 میلیون دالر 
مربوط به کاالهای تولیدی خراسان جنوبی است که 
به افغانستان صادر شد. وی اقالم عمده صادراتی استان 
را شامل سیمان، خوراک کامل طیور، کاشی و سرامیک 
و مصالح ساختمانیبرشمرد و گفت: 54 درصد از این 
کاالها از بازارچه مرزی ماهیرود و 46 درصد از گمرکات 

خراسان جنوبی صادر شده است.

۳7 مرکز مجاز  عرضه ماهی قرمز
 در خراسان جنوبی فعال است

 معاون سالمت اداره کل دامپزشکی گفت: 3۷ مرکز 
فروش ماهی قرمز در این استان دارای مجوز از این اداره 
کل و فعال است. بخشی افزود: با توجه به اهمیت سالمت 
پایدار در جامعه افرادی که در آستانه سال نو اقدام به راه 
اندازی مراکز فروش ماهی قرمز می کنند، باید از دامپزشکی 
مجوز بگیرند. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان بزرگ ماهی 
های تزیینی در سراسر کشور دارای مجوز هستند تصریح 
کرد: ماهی های قرمز ورودی به استان زیر نظر دامپزشکی 
فک پلمب و تخلیه می شوند و در صورت هرگونه اقدام 
غیر بهداشتی از فروش این ماهی ها در استان جلوگیری 
می شود. وی ادامه داد: ماهی قرمز موجودی زنده است 
و پس باید از مراکزی این ماهی تهیه شود که اصول 
نگهداری آن تا هنگام فروش به کلی رعایت شده باشد.

خداحافظی مدیرکل ورزش و جوانان 
خراسان جنوبی با اهالی ورزش

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نامه ای 
با اعالم خبر بازنشستگی خود از اهالی ورزش استان 
خداحافظی کرد. افضل پور در نامه ای خطاب به روسای 
هیات های ورزشی گفت: با توجه به اینکه در اواخر اسفند 
96 بازنشسته می شوم دیگر در خدمت شما نخواهم بود و 
از شما حاللیت می طلبم.روابط عمومی اداره کل ورزش و 
جوانان استان ضمن تایید این خبر از اعالم سرپرست این 
اداره کل در روزهای آینده خبرداد.افضل پور از سوم آذر 95 
مسئولیت اداره کل ورزش و جوانان استان را برعهده داشت.

 ساعت کار کتابخانه های عمومی استان 
خراسان جنوبی در ایام نوروز اعالم شد

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی از اعالم 
ساعت کار کتابخانه های عمومی استان در ایام نوروز 
خبر داد و گفت: تمام کتابخانه های عمومی استان از 
5 الی 8 فروردین 9۷، از ساعت 8:30 لغایت 14:30 
فعال خواهد بود. محمدرضا رضایی صبح دیروز در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان خراسان جنوبی ساعت کار کتابخانه های تحت 

نظارت خود را در ایام نوروز 9۷ اعالم کرد. 

افزایش 16 درصدی تلفات 
جاده ای در خراسان جنوبی
کشته های تصادفات در محورهای خراسان جنوبی 
امسال 16 درصد افزایش دارد. فرمانده انتظامی استان 
گفت: از آغاز امسال 242 نفر در حوادث رانندگی در جاده 
های درون و برون شهری خراسان جنوبی جان باختند.
سردار مجید شجاع با اشاره به افزایش 22 درصدی انواع 
تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی امسال نسبت به 
پارسال افزود: در این حوادث بیش از پنج هزار نفر زخمی 
شدند که تعداد مجروحان نیز نسبت به پارسال21 درصد 
افزایش دارد. وی با اعالم اینکه بیش از 50 هزار همیار 
پلیس در طرح نوروزی امسال در خراسان جنوبی فعالیت 
می کنند گفت: همچنین برای ایمنی سفرها بیش از 
هزار تست سالمت در حوزه ناوگان حمل و نقل عمومی 
انجام شده است و بیش از 120 گشت محسوس و 
نامحسوس به همراه پوشش کامل دوربین ها در جاده 

های استان فعال خواهند بود 

اجراي طرح مبارزه با عوامل 
خسارت زای گندم

طرح مبارزه با عوامل خسارت زای مزارع گندم در 
اجرا شد.  اراضی کشاورزی خراسان  از  500 هکتار 
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان 
سن گندم، شته ترپس، بیماری زنگ زرد و علف های 
 fvalvn هرز را از عوامل خسارت زای مزارع گندم
.عصمتی پور گفت: بیشترین سطح مبارزه با عوامل 
خسارت زا از آغاز امسال تاکنون مبارزه با علف های 
هرز و در سطح 43۷ هکتار بوده است. وی افزود: 
همچنین 38 هکتار مبارزه با شته و سایر آفات مکنده 
در گندم انجام می شود.معاون بهبود تولیدات گیاهی 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبي  از مبارزه با سن گندم 
در 25 هکتار از اراضی نهبندان و سربیشه خبر داد و 
گفت: سن گندم کیفیت گندم را کاهش مي دهد و 
موجب می شود آرد حاصل از این نوع گندم کیفیت 
الزم برای استفاده در نانوایی را نداشته باشد. عصمتي 
پور افزود: میانگین سن زدگی گندم در سال های اخیر 
یک و 4 دهم درصد بوده که خوشبختانه به 6 دهم 
است. یافته  کاهش  گذشته  زراعی  سال  در  درصد 

اجرای طرح
 “عیدانه کانون، کتاب یار مهربان”

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان گفت: نوروز 9۷ کانون پرورش فکری برای 
و  یک  شماره  هنری  فرهنگی  مرکز  در  بار  اولین 
هنری شهرستان  فرهنگی  مرکز  و  بیرجند  فراگیر 
درمیان شهر اسدیه طرح ویژه “عیدانه کانون، کتاب 
یار مهربان” را برای کودکان و نوجوانان عالقه  مند 
به مطالعه اجرا می  کند. طاهره حمیدی افزود: این 
طرح با هدف تشویق کودکان و نوجوانان به مطالعه 
شود. مي  اجرا  نوروزی  تعطیالت  ایام  در  کتاب 

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
و  سیب  تن   430 عرضه  از  جنوبی  خراسان 

گفت:  و  داد  خبر  استان  بازارهای  در  پرتقال 
نداریم.به  عید  شب  میوه  تامین  در  مشکلی 
صبح  حسینی  محمد  مهر،  خبرنگار  گزارش 
یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: تامین 
به  نسبت  مردم  به  اطمینان  و  خاطر  آرامش 
و مورد  از مسائل مهم  ارائه خدمات مطلوب 
توجه مسئوالن است.وی بااشاره به پیش رو 
بودن ایام نوروز بیان کرد: باید شرایطی فراهم 
شود تا مردم نسبت به همیاری مسئوالن در 
باشند. داشته  خاطر  اطمینان  خدمات  تامین 
در  بازار  تنظیم  کمیته  اینکه  بیان  با  حسینی 
در  کمیته  این  افزود:  است،  فعال  سال  طول 

در  مطلوبی  اقدامات  خاص،  های  مناسبت 
راستای تنظیم قیمت و کنترل بازار انجام می 

دهد.معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: 650 
تن سهمیه برنج استان بوده که به شبکه توزیع 

وارد شده است.

توزیع ۷۰۰ تن گوشت سفید و قرمز 
در بازار استان

وی با بیان اینکه 40 تن گوشت منجمد قرمز 
آماده توزیع شده است، اظهار کرد: همچنین 
سهمیه استان در مرغ منجمد 660 تن بوده که 
تاکنون 400 تن توزیع شده است.حسینی بیان 
کرد: با توجه به تجربیات گذشته از نیاز جامعه، 

230 تن سیب از نوع سمیرم با کیلویی دو هزار 
تومان و 200 تن پرتقال تامسون با قیمت هر 

کیلو هزار و 500 تومان به فروش می رسد.وی 
اظهار کرد: همچنین سرانه توزیع تخم مرغ در 
استان روزانه 11 تن بوده که در حال حاضر 
به 15 تن افزایش یافته و با قیمت شش هزار 
و 600 تن عرضه می شود.معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان 
جنوبی با اشاره به برپایی نمایشگاه بهاره بیان 
کرد: در سال جاری 16 استان این نمایشگاه 
را برگزار نکردند.وی بیان کرد: نمایشگاه بهاره 
با بیش از 140 غرفه در بیرجند برگزار شده 
و با استقبال خوب مردم روبرو شد.حسینی با 
اشاره به اهمیت نظارت بر بازار بیان کرد: اکیپ 

های مشترکی در سطح استان نظارت ها را 
انجام داده و تخلفات را به تعزیرات حکومتی 

باید  اینکه  بر  تاکید  با  دهند.وی  می  تحویل 
نیاز جامعه در ایام نوروز مهیا شود، گفت: برق، 
گاز و آب مراکزی مانند کشتارگاه و سرخانه 
ها  نباید به هیچ عنوان توسط شرکت ها تا 
پایان فروردین ماه قطع شود.وی بیان داشت: 
همچنین فرمانداران به خصوص در شهرستان 
باید کمیسیون  فردا  و  بشرویه   های طبس، 
تنظیم بازار را تشکیل داده و نظارت مستمری 
بر بازار داشته باشند.حسینی با بیان اینکه نباید 
گردشگران و مسافران با مشکل مواجه شوند، 
گفت: رسانه ها و مطبوعات نقش مهمی در 

افزایش خدمات و ایستایی گردشگران دارند.

۱۳۵ پرونده تخلف صنفی
 در خراسان جنوبی تشکیل شد

 رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، 
به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن 
 135 گفت:  نوروز  ویژه  نظارتی  طرح  اجرای 
این  اجرای  راستای  در  تخلف صنفی  پرونده 
طرح تشکیل شده است. علی تهوری نیز بیان 
کرد: طرح نظارتی ویژه نوروز از هفتم اسفندماه 
سال جاری در استان آغاز شده و تا 31 فروردین 
ماه سال آینده ادامه دارد.وی ادامه داد: از ابتدای 
اجرای طرح 9 هزار و 400 مورد بازرسی داشته 
ایم که تاکنون 135 پرونده تخلف تشکیل و 
به تعزیرات حکومتی تحویل داده شده است.

تهوری ارزش این پرونده ها را یک میلیارد و 
8۷0 میلیون ریال دانست و افزود: نظارت بر 
توزیع، عرضه و قیمت ها به وسیله بازرسان 
ادامه دارد.رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه 
داد: شهروندان می توانند انتقادات و شکایات 
با سامانه های 135 و 124 در میان  را  خود 
بگذارند.رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی هم در این نشست با اشاره به رسالت 
کمیسیون تنظیم بازار بیان کرد: این کمیسیون 
به کنترل بازار می پردازد.هاشم ولی پور مطلق 
اظهار کرد: در سال جاری قریب به دو هزار 
و 500 تن مرغ از مرغداران خراسان جنوبی 
خریداری شده است.وی از توزیع 23 هزار تن 
ذرت خبر داد و گفت: همچنین در سال جاری 
قریب به 23 هزار تن کود شیمیایی و هفت 
هزار تن سویا در استان توزیع شده است.ولی 
پور مطلق با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 
و  هزار  قرمز،  گوشت  تن  هزار  تاکنون 134 
115 تن برنج توزیع شده است، افزود: همچنین 
با قیمت  روزانه قریب به 15 تن  تخم مرغ 

شش هزار و 200 تومان عرضه می شود.

جشنواره بهار نارنج در 
طبس برگزار می شود

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
طبس گفت: جشنواره بهار نارنج 5 فروردین در طبس 
برگزار می شود.به گزارش خبرنگار مهر، رسول بهبهانی 
پیش از ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار 
کرد: شهرستان طبس با توجه به اینکه در مسیر زائران 
مشهد الرضا)ع( قرار داشته و هفت روستای گردشگری 
و دو منطقه نمونه گردشگری دارد، همواره در ایام نوروز 
مسافران زیادی را جذب کرده است.رئیس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طبس بیان کرد: 
در ایام نوروز 9۷تعداد سه غرفه فروش صنایع دستی 
شهرستان طبس را در محل سردر  باغ گلشن طبس 
خواهیم داشت.بهبهانی ادامه داد:  همچنین در محل 
باغ گلشن طبس نمایشگاه عکس معرفی جاذبه های 
تاریخی و طبیعی طبس را داریم تا گردشگرانی که به 
این مکان می آیند با سایر جاذبه های گردشگری طبس 
آشنا شوند.وی افزود: در ایام نوروز تورهای یک روزه و 
نیم روزه گردشگری در طبس را داریم که کار تبلیغی 
آن در محل باغ گلش انجام می شود و در صورتی که 
گردشگری عالقمند به این تور باشد با آژانس های 
مستقر در محل شرایط آن را فراهم می کنیم.رئیس اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طبس اظهار 
کرد: یکی دیگر از برنامه های نوروز 9۷ میراث فرهنگی 
طبس برگزاری جشنواره بهار نارنج است.بهبهانی با بیان 
اینکه این جشنواره در 5 فروردین 9۷ برگزار می شود، 
بیان کرد: این جشنواره در راستای معرفی فرهنگ، 
آداب، رسوم، آیین ها، بازی های بومی، صنایع دستی و 
هر آنچه معرف فرهنگ طبس است، برگزار می شود.

با  جنوبی  خراسان  ارشاد  و  فرهنگ  معاون 
در  کنسرت  برگزاری  از  حمایت  اینکه  بیان 
نداریم  مناسب  سالن  اما  است  زیاد  شهر 
گفت: طبق قول های مسئوالن سالن  عالمه 
فرزان تا بهمن ماه سال 9۷ به بهره برداری 

می  رسد.
شهرستان  در  کرد:  اظهار  زمزم  سیدعلی 
برگزاری  برای  مناسبی  سالن  بیرجند 
کنسرت وجود ندارد.وی با بیان اینکه طبق 
کنسرت  برگزاری  با  موجود  نامه های  آیین 
نمی شود  موافقت  ورزشی  سالن های  در 

نیست  الزم  استاندادهای  دارای  چون 
یکی  بیرجند  نور  پیام  دانشگاه  سالن  افزود: 
شهرستان  مجهز  و  بزرگ  سالن های  از 
دارد.معاون  نفری   950 ظرفیت  که  است 
ارشاد  و  فرهنگ  سینمایی  و  هنری  امور 
اسالمی خراسان جنوبی گفت: درخواست ها 
برای برگزاری کنسرت در شهر زیاد بوده اما 
ندارد و وضعیت سالن،  مناسب وجود  سالن 
از  سالن  بودن  مجهز  و  ثابت  صندلی های 
مهمترین شرایط برگزاری کنسرت است که 
باید رعایت شود.زمزم افزود: نشاط اجتماعی 

صرفًا برگزاری کنسرت نیست بلکه کنسرت 
است  اجتماعی  نشاط  مقوله های  از  یکی 
موسسات  کنسرت  مجوز  صدور  پیرو  و 
خواستار  که  منظوره ای  چند  و  تک منظوره 
برگزاری کنسرت هستند باید 25 روز قبل از 
برگزاری کنسرت درخواست خود را به اداره 

ارشاد ارسال کنند.
اسالمی  ارشاد  کل  اداره  اینکه  بیان  با  وی 
را  کنسرت  برگزاری  استعالمات  استان 
بررسی و بعد از طی کردن روند دو هفته ای 
نتایج به دستگاه برگزار کننده اعالم می شود 

عملیات  الزم  پیگیری های  با  کرد:  اظهار 
آغاز  بیرجند  فرزان  عالمه  سالن  اجرای 
افزایش  نفر   600 به  سالن  این  ظرفیت  و 
یا  امر  قول های مسئوالن  می یابد که طبق 
به  ماه سال 9۷  بهمن  یا  و  دولت  در هفته 
و  هنری  امور  می  رسد.معاون  بهره برداری 
ارشاد اسالمی خراسان  سینمایی فرهنگ و 
جنوبی افزود: 450کانون فرهنگی هنری در 
موسسه   14 و  بوده  فعال  جنوبی  خراسان 
خراسان  جوانان  حمایت  با  هنری  فرهنگی 

جنوبی راه اندازی شده است.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
ظرفیت  گفت:  جنوبی  خراسان  گردشگری 
اسکان روزانه 150 هزار مسافر در استان برای 

تعطیالت نوروزی 9۷ پیش بینی شده است.
در  رمضانی  مهر، حسن  گزارش خبرنگار  به 
تمام  در  امسال  اظهارکرد:  خبری  نشست 
هایی  برنامه  ویژه  استان  های  شهرستان 
نوروزی،  ویژه  آئین های  معرفی  با هدف  را 
صنایع  و  تاریخی  و  طبیعی  های  جاذبه 
وی  است.  شده  دیده  تدارک  استان  دستی 
در  نارنج  بهار  برگزاری جشنواره  به  اشاره  با 
مدت 5 شب  به  جشنواره  این  گفت:  طبس 
طبس  گلشن  باغ  در  ماه  فروردین  پنجم  از 
برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: همچنین در 
شهرستان طبس بازارچه صنایع دستی در سر 
در ورودی باغ گلشن برپا خواهد شد. وی  با 
اشاره به برپایی جشنواره عشایر در شهرستان 
در  عشایری  چادر  سیاه  کرد:  عنوان  بشرویه 
و  برپا  بشرویه   ورودی  و  اسفاک  روستای 
عالوه بر فراورده های لبنی تهیه شده توسط 
عشایر صنایع دستی و شتر سواری را خواهیم 
شهرستان  در  اینکه  بیان  با  داشت.رمضانی 
کنیم،  می  برگزار  را  نان  جشنواره  فردوس 
گفت: این جشنواره در منطقه گردشگری تون 
بومی و  نان های  انواع  و  برگزار خواهد شد 
محلی پخت شده و جوایزی به بهترین تهیه 
کنندگان نان نیز اهدا می شود.مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی  با اشاره به اینکه در شهرستان سرایان 
شهرستان  ورودی  در  دستی  صنایع  بازارچه 
گفت:  است،  شده  برپا  قلعه  سه  کویر  در  و 

اجرای  با   همراه  نورودی  کویر  های  برنامه 
تورهای  و  سافاری  سواری،  ،شتر  موسیقی 
نیم روزه را طی ایام نوروز در این شهرستان 
خواهیم داشت. به گفته وی رصد ستاره گان 
در شب نیز در این برنامه هایی که در بهشت 
منجمان در کویر سه قلعه برنامه ریزی شده 
است.وی عنوان کرد: در شهرستان قاین در 
منطقه نمونه بوذجمهر اجرای موسیقی مقامی 
بر پایی سیاه چادر عشایری و بازارچه صنایع 
با  است.رمضانی  شده  ریزی  برنامه  دستی  
نیزآئین  بیرجند  شهرستان  در  اینکه  بیان 
سنتی کوزه شکنی را در باغ و عمارت جهانی 
اکبریه برگزار کرده ایم، گفت:  امسال در باغ  
های اکبریه، رحیم آباد و شوکت آباد و قلعه 
تاریخی بیرجند اجرای موسیقی مقامی و سیاه 
چادر عشایر و بازارچه های صنایع دستی  را 
خواهیم داشت.رمضانی افزود: برنامه استقبال 
از بهار با اجرای نوروز خوانی را روز 28 اسفند 
ماه در بیرجند برگزار می کنیم. وی ادامه داد: 
در نهبندان بازارچه ثابت صنایع دستی را در 
ورودی شهرستان با 10 غرفه و طبخ غذاهای 
محلی و پخت نان و ارائه دمنوش های  را 
برای معرفی ظرفیت ها این شهرستان برنامه 
ریزی کرده ایم.وی با بیان اینکه در شهرستان 
گردشگری  دهکده  امروز  عصر  از  خوسف 
های  برنامه  ویژه  گفت:   شود،  می  افتتاح 
عرضه غذاهای محلی، دمنوش ها و صنایع 

دستی را در شهرستان خواهیم داشت.

و  دستی  صنایع  بازارچه   ۲۵ برپایی 
۱۵ سیاه چادر عشایری

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
دو  افزایش  از  جنوبی  خراسان  گردشگری 
برابری تعداد غرفه های صنایع دستی استان 
در ایام نوروز 9۷ خبر داد و افزود:  25 بازارچه 
استان  با 300 غرفه در سطح  صنایع دستی 
می  نشان  را  افزایش  درصد   100 که  داریم 
دهد.وی با بیان اینکه 15 سیاه چادر عشایر 

عنوان  به  استان  مواصالتی  مسیرها  در 
است،  شده  بینی  پیش  موقت  های  کمپ 
تصریح کرد: در حوزه معرفی آثار 100 هزار 
نسخه بروشور معرفی جاذبه های تاریخی و 
در  که  داریم  را  استان  طبیعی  و  گردشگری 
توزیع خواهد شد.وی  مبادی ورودی شهرها 
عنوان   با  استان  نوروزی  شعار  به  اشاره  با 
گردشگری به رنگ ارغوان به طعم زعفران 

گفت: در مجموعه اکبریه و یا سیاه چادرهای 
عشایری در ورودی شهرها گروه هایی مستقر 
و نقاشی های ظرفیت های گردشگری استان 
عنوان  به  شستشو  قابل  های  رنگ  با  را  
یادمان سفر از خراسان جنوبی روی ماشین ها 
انجام خواهند داد.رمضانی گفت: با همکاری 
مجامع امور صنفی و صنعت و معدن و تجارت 

در تمامی مراکز عمده خرید کشور با نصب 
یک نرم افزار در روی دستگاه های پوز به قید 
قرعه به کسانی که از فروشگاه های بزرگ 

خرید می کنند جوایزی اهدا خواهد شد.

نمایشگاه تاریخ سیاسی و اجتماعی 
خراسان جنوبی در ارگ کاله فرنگی

موزه  مرمت  اول  فصل  اینکه  بیان  با  وی 

رسیده  پایان  به  بیرجند  فرنگی  کاله  ارگ 
است، گفت: امسال نمایشگاه تاریخ سیاسی 
ارزش  با  بنای  این  در  را  استان  اجتماعی  و 
ای  زمینه  تا  داشت  خواهیم  استان  تاریخی 
برای ایجاد موزه تاریخ سیاسی استان باشد. 
وی گفت: در عمارت شوکت آباد نیز امسال 
باز و چادر عشایری  به صورت روزانه درب 
برپا خواهد بود.وی با اشاره به ظرفیت های 
هزار   150 گفت:  نوروزی  مسافران  اسکان 
است. دیده شده  تدارک  اسکان  روز  در  نفر 

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
این  داد:  ادامه  جنوبی  خراسان  گردشگری 
مجموعه   ، متبرکه  بقاع  شامل  ها  ظرفیت 
های آب درمانی، مدارس و هتل ها و مهمان 
اقامتگاه   22 فعالیت  از  وی  است.  پذیرها 
بومگردی در استان خبر داد و افزود: ظرفیت 
روزانه 650 هزار نفر اسکان در این اقامتگاه 
و  هتل  ظرفیت  است.وی  شده  فراهم  ها 
مهمانپذیرهای استان را نزدیک به سه هزار 
افزود: حدود 100  و  کرد  اعالم  روز  در  نفر 
در  گردشگران  راهنمایی  خصوص  در  نفر 
جاذبه های فرهنگی و تاریخی در ایام نوروز 
بیان  با  داشت.رمضانی  خواهند  همکاری 
اینکه در نوروز 96 سه میلیون و 860 هزار 
به استان وارد شدند، گفت: از این تعداد  یک 
اند.  داشته  اقامت  نفر  هزار   440 و  میلیون 
وی با بیان اینکه بیشترین بازدید گردشگران 
باغ اکبریه و   ، از باغ گلشن طبس  نوروزی 
داد:  ادامه  است،  بوده  فردوس  تون  شهر 
افزایش 30 درصدی  امیدوراریم  امسال هم 

گردشگران در استان را داشته باشیم.

امکان ظرفیت اسکان روزانه ۱۵۰ هزار مسافر در خراسان جنوبی فراهم شد
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 امام علی علیه  السالم  فرمودند:

َُّه َمْن َکَسَل لَْم یَُؤدِّ َحقَّ ا... اِیّاُکْم َو الَْكَسَل فَإِن

از تنبلی بپرهیزید که تنبل حق خدای را ادا نكند.

)تحف العقول ، ص 112(

روحانی: مردم بین اعتراض و اغتشاش دیوار 
کشیدند؛اشكاالتي هست باید رفع شود 

به حوادث سال ۹۶،  اشاره  با  رییس دولت دوازدهم 
اظهار کرد: در کنار همه پیشرفت ها و اقدامات ارزشمند، 
ملت ما روزهای غمباری داشته است. متاسفانه در 
عده ای  و  داشتیم  حادثه  آسمان  و  هوا  دریا،  زمین، 
از هموطنان خود را از دست داده ایم. مردم ما در این 
حوادث نشان داده اند چقدر نودوست هستند و هموطنان 
خود را دوست دارند. مردم برادرانه به صحنه آمدند و 
به آسیب دیدگان کمک کردند. روحانی همچنین با 
اشاره به اعتراضات دی ماه، بیان کرد: مردم به خوبی 
بین اعتراض و اغتشاش دیوار الزم را به وجود آوردند. 
دولت حق اعتراض را به رسمیت می شمارد اما اغتشاش 
و بی نظمی برای دولت قابل قبول نیست. مردم هم در 
روزهای اعتراضات و هم در تظاهرات میلیونی خود این 
فاصله را ایجاد کردند. ما انتقاد و اعتراض را قبول داریم 
و معتقدیم باید اشکاالت گفته و رفع شود اما همه باید 
قانون مند بوده و اموال و نظم عمومی را رعایت کنند.

پورمختار: من را تهدید می کردند مراقب باش 
زمانی با کامیون تصادف نكنی؛یک نظامی 

رئیس جمهور شود کشور را نجات خواهد داد 

محمدعلی پورمختار  گفت:خیلی ها به من غیرمستقیم 
می گفتند مواظب باش که در رفت و آمد یک باره 
امروز  تا  از رویت رد نشود. چون من  یک کامیون 
هم، راننده نگرفتم و تنها رفتم و تنها آمدم و از این 
جهت هم نگران این موضوعات نیستم ولی رفتارهایی 
که وجود داشته و االن هم وجود دارد، موجب شده 
که نمایندگان هم یک مقدار نتوانند آزادانه وظیفه 
کاهش  دالیل  از  یکی  اینها  دهند،  انجام  را  شان 
کارایی مجلس به شمار می رود.وی ادامه داد: من 
اعتقاد دارم که اگر یک نظامی رئیس جمهور شود 
حتما می تواند کشور را از مشکالت نجات بدهد.

جهانگیری: انشاا... سال آینده رفع حصر 
می شود؛از بازداشت کسی خوشحال نمی شوم

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام 
زمینه  و  ملی  گفت وگوی  طرح  راستای  در  شده 
چینی برای رفع حصر گفت: دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی اقدامات خوبی در زمینه رفع حصر انجام 
داده است و ان شاا... برای سال آینده این اتفاق رخ 
خواهد داد.جهانگیری ادامه داد:از بازداشت هیچکسی 
خوشحال نمی شوم ولی بدانید اقدامات به موقع انجام 
دادگاه  که  و حکمی  دارد  زیادی  آسیب های  ندادن 
است  بوده  قبل  مدت ها  برای  است  کردن  منتشر 
اما آنقدر تعلل شده که به مساله روز سیاسی کشور 
تبدیل شده است باید در هرموضوعی در موقع آن 
تصمیم گیری شود.وی ادامه داد: دولت از مدت ها قبل 
برای همه حالت هایی که برای برجام ممکن است به 
وجود آید، سناریوهایی را پیش بینی کرده است اما 
امیدواریم غربی ها و آمریکائی ها اشتباه نکنند و از 
فضای به وجود آمده برای تعامل با ایران استفاده کنند.

روسیه: اروپا در ماجرای برجام 
بین دو آتش مانده است

 سفیر ایران در روسیه گفت: برجام در مجموع یک قرارداد 
بسیار خوب بود که بسیار ظریف است و توازنی در منافع 
مختلف دارد و هیچ نیازی برای تجدید نظر در خصوص 
برجام نبوده و نیست. جاگاریان در خصوص تغییر و 
تحوالت در آمریکا نیز اظهار داشت: ما در امور داخلی 
دیگر کشورها دخالت نمی کنیم. هر کس می خواهد وزیر 
دفاع باشد یا وزیر خارجه باشد اما امیدوارم تا 12 ماه می 
برای برجام راهی پیدا کنند چرا که این به نفع همه ماست. 
اروپایی ها این موضوع را به خوبی درک می کنند اما چاره ای 
ندارند. در روسیه ضرب المثلی داریم که می گوید بین دو 
 آتش قرار گرفته است که این حکایت امروز اروپاست.

پزشكیان: جهانگیری هم شهردار شود 
بالیی سرش می آورند

نایب رئیس مجلس با اشاره به وعده مسئوالن برای 
رفع  ندارم که  آخر سال، گفت: خبر  تا  رفع حصر 
حصر قرار است تا آخر سال که یک روز به پایان 
آن باقی است اتفاق بیفتد؛ اما اگر قول داده اند باید به 
قولشان عمل کنند. نایب رئیس مجلس خاطرنشان 
شهردار  بخواهد  جهانگیری  آقای  هم  اگر  کرد: 
بهانه ای بالیی سرش می آورند  با یک  شود شاید 
دهد. استعفا  شهرداری  از  هم  او  شود  مجبور  که 

محمد عطریانفر: بهتر از نوبخت هست 
اما روحانی دلبسته اوست

گفت:بهتر  کارگزاران  مرکزی حزب  شورای  عضو 
از آقای نوبخت هست اماتغییری در سازمان برنامه 
و بودجه رخ نمی دهد؛ریشه  این »عدم تغییر« در 
دلبستگی روحانی به نوبخت است. این فعال اصالح 
طلب درباره آینده کاری معاون اول رئیس جمهور 
گفت: »اگر جهانگیری به حضور پارلمانی عالقمند 
باشد، این قابلیت را دارد که سرلیست مجلس قرار 
انتقادی»شورای  موارد  درباره  عطریانفر  بگیرد.« 
مشورتی رئیس دولت اصالحات« به رئیس جمهور 
تصریح کرد: »نه تنها مسائل فقط به دولت قبل 
ضعف های  راستا،  این  در  باید  بلکه  نشود  ارجاع 
خود را اصالح کنند و توانمندی های خود را بیشتر 
به کار بگیرند و ضعف های دستگاه های دولتی را 
نظارت کنند.« عطریانفر تصریح کرد: »آقای دکتر 
و  نشست ها  که  انتخاب شده  دلیل  این  به  عارف 
گفت وشنودها نظم و نسقی داشته باشد. ایرادی که 
مطرح کردم، به همه اعضای فراکسیون وارد است

جناب آقای مهندس شهامت
مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

مراتب تقدیر و تشکر خود را از تالش های ارزشمند جناب عالی و همکاران تان در خصوص 
مرمت قسمتی از جاده دهنو به اصقول اعالم می داریم، از خداوند متعال موفقیت

 روز افزون شما و همکاران تان را در اداره کل و راهداری سربیشه خواستاریم.

از طرف مالكین دهنو - اصقول

سوم فروردین ماه مصادف با هشتمین سالگرد 
درگذشت همسر و پدر بزرگوارمان 

مرحوم حاج محسن اشرف زاده 
یادش را گرامی می داریم 

و به روح بلند و همیشه بیدارش درود می فرستیم.

خانواده مرحوم

اولین و مجهزترین مرکز تست مخازن خودروهای گاز سوز در شهر
شرکت آوای سالمت خودرو
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تست مخازن CNG - معاینه فنی 
ضمن تبریک سال نو این مجموعه برای رفاه حال مسافران و همشهریان عزیز 

در روزهای سه شنبه 96/12/29 ، پنجشنبه 97/1/2 ، جمعه 97/1/3 و 
شنبه 97/1/4 از ساعت 8 الی 14 آماده ارائه خدمات و پاسخگویی می باشد .

حجت االسالم  و المسلمین بخشی پور
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 
که موید مدیریت ارزنده ، توانمندی و مسئولیت پذیری شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض 

می نماییم و از درگاه باریتعالی دوام توفیقات روز افزون تان را آرزومندیم.

هیئت یا لثارات الحسین )علیه السالم( 

به مناسبت سومین روز درگذشت مادری مهربان و همسری فداکار

 مرحومه حاجیه حكیمه مومنی 
)همسر حاج غالمرضا عبداللهی (

 جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 96/12/28 از ساعت 15 الی 16 
در محل مسجد جامع توحید برگزار می شود.

خانواده های عبداللهی )صنف لوله ، ابزار ، لوازم گازسوز(

قابل توجه مسافران محترم نوروزی و هم استانی های عزیز
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با آرزوی سالمت و تندرستی برای عموم هموطنان در سال جدید، آماده پاسخگویی به سواالت

 و شکایات شما در ایام تعطیالت نوروزی با موضوعات ذیل می باشد:
شماره تماسموضوع

1490اطالعات دارویی، کمبودهای دارویی، مسمومیت های دارویی و ...

32395700 و 1490فرآورده های خوراکی ، آشامیدنی و آرایشی - بهداشتی
روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه  علوم پزشكی بیرجند


