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3سند چشم انداز حمایت از مبتالیان اختالل طیف اتیسم 7آغاز به کار هفتمین جشنواره ملی عکس بیرجند 4ساخت اولین فیلم بلند داستانی در استان

مسؤوالن درخوابند؟! 

فلج  دست  و  رفته  خواب  چشِم  از 
انتظار معجزه نمی توان داشت.چشِم 
خواب رفته،  نه می تواند مشکالت 
و تنگناها  و درد ها و رنج ها راببیند 
و نه می تواند از دریچه ی نگاهش 
به آنچه  هست و می شود، پی ببرد.
که  دستی  آن  )چه  هم  فلج  دست 
فلج باشد و چه آن دستی که بسته 
باشندش( نه میتواند باری از سر راه 
سیلی  تواند  می  نه  و  بردارد  مردم 
محکمی به گونه یگردنکشان سنگ 
انداز بر سر راه مردم  بیندازد. اگر این 
روزها، چشمی... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* هرم پور

محمود صادقی عارف پاشنه 
ورکشیده نیست 

صفحه 8

پلیس باید پاسدار امنیت باشد 
نه برهم زدن آرامش

صفحه 8

حضور رئیس جمهور نظامی
 یک نظریه محفلی است

صفحه 8

احمدی نژاد می گفت بشار اسد 
آدمی است که باید از بین برود 

صفحه 8

صفحه  ۷
عکس : اکبری

ایجاد 1000شغل گردشگری با تامین زیر ساخت

والدت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس)ع( و روز جانباز را تبریک می گوییم

اکـازیون ملک 100 ساله دربست بی نظیر در بهدان، چند هکتار 
با سند، 2 قنات، یک ربع تا شهر )مزایده به زودی(   09126881005

جنـاب آقـای رمضـانی
مدیرکل محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان
کسب رتبه برتر در مجموع ادارات تابعه سازمان میراث فرهنگی

 و جشنواره شهید رجایی در سال 1396 
که موید مدیریت ارزنده و زحمات بی شائبه همکاران محترم تان می باشد

 صمیمانه تبریک عرض نموده، بهروزی و دوام توفیقات روز افزون شما را از درگاه 
باریتعالی آرزومندیم.

انجمن صنفی دفاتر جهانگردی  و هواپیمایی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس رمضانی
مدیر کل محترم و کلیه پرسنل  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی

 و گردشگری استان
بدون شک کسب مقام برتر آن اداره کل در ارزیابی و عملکرد شاخص های 

تخصصی دستگاه های اجرایی استان 
نشان از توانمندی جناب عالی و زیرمجموعه و رعایت حقوق مسلم ارباب رجوع و رضایتمندی فعاالن

 بخش های مختلف گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی است. بدینوسیله ضمن تبریک کسب 
رتبه برتر آن اداره کل حضور شما و همکاران پرتالش تان ، توفیق و سربلندی برایتان مسئلت می نمایم.

 رضا مقیمی - مجتمع گردشگری شهرستان نهبندان

دل مان زیاد تو در سوز و گدازست، هنوز 
دیده را دیدن روی تو نیاز هست، هنوز 

آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبان است، هنوز

ششمین سالگرد درگذشت فرزند عزیزمان 

شادروان علی صفری
 را به یاد مهربانی هایش گرامی می داریم. روحش شاد

خانواده صفری

قابل توجه خاندان محترم واقفین
 و موسسین موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند

به استحضار می رساند: به استناد مواد قانون تشکیالت و اختیارات سازمان 
اوقاف و آیین نامه های اجرایی مصوب هیئت محترم وزیران و صدور احکام 
قضایی مبنی بر ممنوع المداخله شدن اعضای هیئت مدیره )متولیان( موقوفه 
مذکور، اداره امور موقوفه به عهده اداره اجرایی اوقاف و امور خیریه شهرستان 
 بیرجند می باشد و با توجه به مواد اساسنامه موقوفه که در حکم وقف نامه 
می باشد و در خصوص نحوه اداره موقوفه ارائه طریق نموده، لذا از کلیه خاندان 
واقفین و موسسین درخواست می گردد که در صورت تمایل، مدارک مثبته 
خود را جهت عضویت در مجامع اعم از گواهی انحصار وراثت و تصویری از 
اسناد سجلی مبنی بر انتصاب به واقف، کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت 
وظیفه عمومی، گواهی عدم سوء پیشینه به همراه معرفی نامه تعیین فرد اصلح 
که به امضای تمامی خاندان هر یک از واقفین رسیده از تاریخ انتشار به مدت 
یک ماه به اداره اجرایی اوقاف بیرجند تحویل نمایند. بدیهی است پس از احراز 
شرایط توسط اداره تحقیق بر اساس مواد 34-32-12-10- 40-39-36-35 
نسبت به صدور گواهی عضویت در مجامع برای فرد اقدام و پس از تکمیل اعضا 
 نسبت به برگزاری جلسات مجمع وفق اساسنامه )وقف نامه( اقدام خواهد شد.
تبصره یک: با عنایت به اینکه برابر مفاد اساسنامه ابتدا می بایست نسبت به 
 تعیین فرد صالح جهت عضویت در مجامع اقدام شود پس از تعیین فرد صالح 
وی دارای اختیار تعیین وکیل جهت شرکت در مجامع می باشد. لذا در این مرحله 
 ارائه وکالت از افراد که هنوز عضویت آنها احراز نگردیده، فاقد اثر قانونی می باشد.

اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی

سوم شعبان المعظم والدت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت
 امام حسین )علیه السالم( و روز پاسدار، روز یادگاران سال های

 آتش و عشق و ایمان بر تمامی پاسداران این سرزمین مبارک باد
روابط عمومی ارشد نظامی ارتش ج.ا.ا در استان خراسان جنوبی

شرکت پخش مواد غذایی پاسارگاد از بین افراد جویای 
 کار ویزیتور )آقا و خانم( برای محصوالت تیرک ، ساندیس و ... 
استخدام می نماید. افراد با سابقه کار در اولویت می باشند   

09905095949 - 05632225169

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان

حاج محمد ابراهیم احسان بخش
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 

مراسم تشییع آن شادروان  امروز شنبه 97/2/1 
ساعت 4 الی 5 بعدازظهر از محل غسالخانه  برگزار می گردد 

حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان خواهد بود.

خانواده ها ی احسان بخش و سایر بستگان

جناب آقای مهندس راستکار
چه با شکوه است در مکتب ایثار زیستن، آموختن و سعی خویش به بیکران 
نعمات حضرت دوست راه بردن و به دیگران راه نمایاندن و میوه تالش 
خویش را به خلق هدیه کردن، شایسته آمد عظمت سخاوت تان را پاس 
داشته و بر کرانه نادیدنی کرامت تان آفرین گوییم. انتصاب بجا و شایسته 
 جناب عالی را به عنوان بخشدار شهر مود تبریک عرض می نماییم.

دهیاری و شورای اسالمی روستای اصغول

جناب آقای دکتر علیرضا احسان بخش 
ارتحال جانسوز ابوي بزرگوار مرحوم حاج محمد ابراهیم احسان بخش

 را خدمت جناب عالی، برادران و خواهران ارجمند و به ویژه مادر مکرمه و عموم وابستگان 
تسلیت عرض نموده، از خداي بزرگ علو درجات آن عزیز سفر کرده 

و صبر و اجر بازماندگان را خواستارم.

محمد رضا  مجیدي
دبیرکل مجمع مجالس آسیایي
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امکان پرداخت پول در پیام رسان های داخلی فراهم می شود 
جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تالش صورت گرفته برای رونق کسب و کار در پیام رسان های 
داخلی گفت: در صورت تصویب مجلس، بانک مرکزی ملزم می شود به صاحبان کسب و کارها در پیام رسان های 
داخلی امکان پرداخت درون پیام رسانی را بدهد. 

مسؤوالن در خوابند؟!
* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... اگر این روزها، چشمی  که

باید ببیند،  نمی بیند و دستی که باید مرهم درد باشد،  
خودش نیشتر برای زخمهاست،  یا قدرتی که برای 
زدن بر سینه ی ستبر تخلفات ابزار دارد؛  یا نوازش می 

کند یا نمی نوازد، کار از جایی عیب دارد. 
حکایت وضعیت این روزهای بازار و شرایط نابسامان 
آن و گران شدن اجناس و کاالها در مقابل چشم 
مسؤولینی که از قضا اشک ریختن برای درد مردم و 
تأسف خوردن برای رنج هایشان را خوب بلدند حکایت 

تلخ و رنج آوریست. 
آرزو می کنم شرایطی  نه  و  دانم  نه پسندیده می 
پیش بیاید که برای دفاع از حق استان و فریاد کردن 
مظلومیت مردم این سامان، از قراردادهای شبه آمیز 
و پورسانت های آنچنانی در برخی ادارات و سازمانها 
بنویسم و از برخی تخلفاتی که این هفته های اخیر 
برخی از شهروندان عزیز مستنداتش را می گویند و 

می فرستند،  شرحی بدهم. 
سربسته و بی شرح و تفصیل، فقط همینقدر بگویم که 
ما مردم خراسان جنوبی واقعاً مظلومیم. همه می دانیم 
بخشی از مشکالت اقتصادی استان مربوط به شرایط  
کشور است و بخشی از آن به تصمیم ها و برنامه 
ریزی های نامناسب در سالهای اخیر برمی گردد و 
برخی هم به ساز و کار نظارت ها و فقدان نظارت 

کافی بر شرایط بازار مترتب است. 
مردم واقعاً  دلیل نفروختن جنس توسط متصدیان 
بازار و احتکار کاال و یا افرایش 50 درصدی برخی 
دلیل  مردم  دانند!  نمی  را  هفته  یک  در  کاالها  از 
آشفتگی قیمت ها و ظاهر شدن مسؤولین در تریبون 
ها و همه چیز را گل و بلبل تفسیر کردن نمی دانند! 
مردم دلیل از دست رفتن سررشته ی نرخ گذاری 
این  داند!  نمی  را  سامانی وضعیت  و  بی سر  و  ها 
وضعیت و شرایط را چه کسی می خواهد ورای دروغ 
ها و عدم شفافیت ها برای مردم توضیح دهد؟ چه 
کسی می خواهد از وضعیت استان تحلیلی تهیه و 
شرایط را برای مسؤولین ارائه نماید؟ من به شخصه 
از مسؤولین استان در هر سطح و ترازی ناامید شده 
است.  »مردم«  خود  به  امیدم  همه ی چشم  و  ام 
بیدار، و  نیمی  از مسؤولین استان خوابند و  نیمی 
نیمی از آن نیمی که بیدارند، دلسوزند ولی ناکاربلد، 
این  در  و سودجو!  منفعت طلب  دیگرشان  نیم  و 
شرایط گروههای مرجع مردمی، مجامع مردمی و 
گروههای متشکل رسانه ای شاید بتوانند زودتر، 
دلسوزانه تر و سریع تر از مسؤوالن،  درد این مردم را 
به جایی برسانند. سرمقاله های روزنامه ی آوا،  تنها 
مرجعی بودند که هفته ها قبل از ماجراهای دی ماه 
96 وقوع چین فضایی را صریح و شفاف پیش بینی 
کردند و هشدار دادند؛ ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل(   

)ادامه سر مقاله( ... هر چند باز هم مسؤولین در خواب 

زمستانی بودند اما این روزها مجدداً شرایطی پیش 
از مسؤولین  برخی  غفلت عمدی  که  ماست  روی 
و خواب بهاریشان  در زیر سایه ی سنگین درخت 
بی تدبیری ها  در  حال رقم زدن وضعیتی مشابه و 
بسترسازی برای آغاز موج جدیدی از مشکالت امنیتی 
و اجتماعی مشابه دی ماه 96 است. به نظر می آید 
برخی مسؤولین و مدیران اجرایی و برخی مدیران 
کل و مسؤولین مجموعه های اداری استان چنانچه 
تمایلی به کم کردن برخی از حاشیه های لذت بخش 
خود نشان ندهند و مشکالت مردم همچنان بر دوش 
نحیف و خسته شان از بدقولی ها باقی بمانند، خیانت 
کاران کالهبردار و فرصت طلبان سودجویی هستند 
که جز برای منفعت طلبی از نام مردم و کام جویی از 
حواشی مسؤولیت ها، قبول مسؤولیت نکرده اند! مردم، 
این روزها همانند همه کشور در استان خراسان جنوبی 
هم در رنجند. رسانه ها، گروههای مرجع مردمی و 
نخبگان،  اگر کاری نکنند،  قطعاً در پیشگاه تاریخ 

تا ابد مسؤولند. 
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

برنامه های اقتصادی صندوق 
بازنشستگی اعالم شد

تقی زاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری طی 
دستورالعملی خطاب به مدیران عامل هلدینگ ها و 
شرکت های تابعه، برنامه های نوزده گانه اقتصادی این 
صندوق را در سال جاری ابالغ کرد. وی گفت: رویکرد 
و ماهیت برنامه های نوزده گانه اقتصادی صندوق، تغییر 

با محوریت گفتمان حمایت از کاالی ایرانی است.

اجرای آخرین مرحله رجیستری
تجهیزات  اصالت  احراز  طرح  فرآیند  که  حالی  در 
دارای سیم کارت از سال گذشته با برندهای مطرح 
گوشی های موبایل و تجهیزات سیم کارت خور آغاز 
شده و تکمیل آن به امسال موکول شد، مقرر شد 
با اجرای آخرین مرحله طرح احراز اصالت تجهیزات 
تلفن  گوشی  نشان های  تمامی  سیم کارت،  دارای 
همراه  از پایان فروردین ماه مشمول این طرح  شوند.

تصمیم جدید آموزش وپرورش 
 بر اساس بخشنامه معاونت توسعه و مدیریت وزارت 
آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استانها 
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان منوط به ارائه گزارش 
عملکرد و تایید آن از سوی مدیران باالدستی شد.

سرمقاله

هشدار برای بازار مرغ در ماه رمضان

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی اعالم کرد: با توجه 
به افزایش قیمت نهاده های تولید در پی نوسانات اخیر نرخ ارز و کاهش 
جوجه ریزی، برای بازار ماه رمضان با کاهش عرضه و افزایش قیمت مواجه 
خواهیم شد. در پی افزایش نرخ ارز طی ماه های اخیر که در سال جاری 
شدت بیشتری گرفته بود، قیمت گوشت مرغ به تدریج رو به افزایش رفت 
و از حدود کیلویی 8000 تومان هم گذشت. محمد علی کمالی سروستانی 
در این باره معتقد است با توجه به شرایط کنونی قیمت هر کیلوگرم گوشت 
مرغ نباید کمتر از 8۲00 تومان باشد اما در این میان عده ای واردکننده تنها 
به فکر سودجویی خود هستند و با وجود آنکه نهاده های تولید مانند ذرت 
و کنجاله سویا را با ارز مبادله ای حدود 3630 تومانی وارد کرده اند آن را با 
نرخ ارز آزاد به بازار عرضه کرده اند و سبب شده است تا مرغداران فشار و 

زیان سنگینی را متحمل شوند.

معافیت های مالیاتی اصالح می شود  

احمد زمانی، معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی درباره برنامه سازمان امور 
مالیاتی برای حذف معافیت های مالیاتی، اظهار کرد: اصوال اعطای معافیت 
آسان است اما اصالح و یا حذف آن بسیار پیچیده و مقاومت های زیادی در 
برابر حذف یا کاهش آن وجود دارد لذا به هماهنگی و همکاری موثر کلیه 
سازمان ها، نهادها و دستگاه های مسئول نیاز دارد. با این وجود سازمان امور 
مالیاتی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور اقتصادی 
وزارت اقتصاد بررسی و اصالح نظام مشوق ها و معافیت های مالیاتی را در 
دستور کار قرار داده است. به استناد بند »ط« ماده 139 قانون مالیات های 
و  خیریه  غیرنقدی  و  نقدی  دریافتی  هدایای  و  کمک ها  )ق م م(،  مستقیم 
عام المنفعه که به ثبت رسیدند مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آنها صرف 
امور خیریه مذکور در قانون مالیات های مستقیم شود و سازمان امور مالیاتی 

کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

یارانه کمکی به کاهش فقر نکرد  

حسین راغفر، پژوهشگر و  استاد دانشگاه بیان کرد: منظور دولت از فقر 
مطلق برای یک خانواده پنج نفره ٧00 هزار تومان است. این مبلغ برای 
یک خانواده پنج نفره حتی تامین کننده غذایشان نیست. درحال حاضر 
حتی اندازه خانواده در ایران کوچک تر شده و به میانگین 4 نفر رسیده است. 
یکسال  جز  به  شد،  شروع  یارانه  پرداخت   1389 ماه  دی  در  وقتی 
همه  به  کشور  در  یارانه  تومان  میلیارد   500 و  4۲هزار  سالیانه  اخیر، 
کاهش  به  یارانه  پرداخت  دلیل  چند  به  است.  شده  پرداخت  مردم 
که  نقدینگی  بزرگ  حجم  این  آنکه  اول  است؛  نکرده  کمک  فقر 
پایین  گروه های  تورم  در  و  زاست  تورم  خودش  شود  می  کشور  وارد 
فقر،  برخورد و کاهش  آنکه شیوه درست  بیشتر آسیب می بینند؛ دوم 
گرفته  صورت  محاسبات  اساس  بر  خانوارهاست.  برای  زایی  اشتغال 
در سالهای اخیر، 33 درصد جمعیت کشور دچار »فقر مطلق« هستند.

افزایش حقوق بازنشستگان چند درصد شد؟ 
بگیران  بازنشستگان و حداقل   کار، حقوق  وزیر  به گفته 
می یابد.  افزایش  درصد   19.5 امسال  اجتماعی  تامین 
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعالم این 
خبر گفت: حقوق حداقل بگیران و بازنشستگان سازمان 
گذشته  سال  نسبت  به   139٧ سال  در  اجتماعی  تامین 
19.5 درصد افزایش خواهد داشت. وی افزود: برای سایر 
سطوح مانند سایر سطوح حقوق بگیران و شاغلین، شیوه 
محاسبات تغییر می کند و کمی به نسبت سال گذشته 
تنها  دیگر  حقوق  افزایش  رو  این  از  می شود،  پیچیده تر 
درصد و عدد ثابت نیست و در سال 139٧ حقوق برای 

 ۲808 عالوه  به   درصدی   10.14 افزایش  با  سطوح  سایر 
وزیر  که  آنطور  است.  شده  گرفته   نظر  در  روزانه  تومان 
بگیران  حداقل  از  غیر  به   بازنشستگان  برای  گفته  کار 
نیازمند  امر  این  که  گرفت  خواهد  صورت  محاسباتی 
مصوبه هیات  وزیران است و در جلسه هیات  وزیران در 

خصوص آن تصمیم گیری خواهد شد. 
در  اجتماعی   تامین  سازمان  رییس  نوربخش،  سیدتقی 
حقوق  درصدی   19.5 افزایش  تایید  با  اخیر  روزهای 
گفته  اجتماعی  تامین  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان 
شاغالن،  دستمزد  سطوح  تعیین  از  پس  ساله  همه  بود: 

از  می شود.  مشخص  مستمری  بگیران  حقوق  افزایش 
درصد  هم  شاغالن،  دستمزد  تعیین  در  امسال  که  آنجا 
رقم  تعیین  محاسبات  داشت،  وجود  ثابت  رقم  هم  و 
این  و  انجام شود  بیشتری  با دقت  باید  مستمری بگیران 
و  شاغالن  حقوق  درصد  تورم،  نرخ  با  متناسب  دستمزد 
تبدیل رقم ثابت به درصد مشخص خواهد شد. وی ابراز 
پرداخت  زمان  از  پیش  وزیران  هیات  که  کرد  امیدواری 
مستمری که از بیستم هر ماه شروع می شود، مصوبه را 
دریافت و اجرایی کند. درخصوص نرخ افزایش حقوق  دو 

ماده قانونی وجود دارد.

پیشنهاد افزایش وام مسکن به ۲۰۰میلیون
اینکه  بیان  با  شهرسازی،  و  راه  وزیر  مسکن  معاون 
از  گفت:  یابد،  می  افزایش  مسکن  قیمت  امسال 
زوجین  مسکن  وام  افزایش  اعتبار،  و  پول  شورای 
کرده ایم. درخواست  را  تومان  میلیون   ۲00 به 
و  راه  وزارت  درخواست  جزئیات  درباره  مظاهریان  حامد 
شهرسازی از شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف 
پس  صندوق  محل  از  زوجین  مسکن  خرید  تسهیالت 
اظهار  تومان  میلیون   ۲00 به   160 از  یکم،  مسکن  انداز 

داشت: وزارت راه و شهرسازی همواره به دنبال آن است تا 
بخش بیشتری از هزینه خرید مسکن، از سوی خانوارها را 
تسهیالت مسکن تشکیل داده، در عین حال، مدت زمان 
یابد.  کاهش  آن  سود  و  شده  تر  طوالنی  وام  بازپرداخت 
وزارت  اقدام  ترین  اصلی  منظور،  به همین  داد:  ادامه  وی 
راه و شهرسازی برای خانه دار شدن مردم در 4 سال اخیر، 
تأسیس صندوق پس انداز مسکن یکم در خرداد 1394 بود 
تا بر اساس آن، تسهیالت مسکن بر پایه پس انداز مردم 

بگیرد.  بانک، شکل  توسط  پایین  بهره  با  وام  پرداخت  و 
شهرسازی  و  راه  وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاون 
بیشتر  تسهیالت  پرداخت  بانکی،  نظام  از  اینکه  افزود: 
بازپرداخت  زمان  مدت  و  تر  پایین  بهره  با  مسکن  خرید 
دائمی  دستورالعمل  جزو  کنیم،  مطالبه  را  طوالنی 
اقدامات وزارت راه و شهرسازی است. به همین دلیل بود 
خواسته  این  شهرسازی  و  راه  وزیر  امسال،  ابتدای  در  که 
نامه نوشت.  به رئیس جمهور  و  را شفاف مطرح کرد  ها 

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1396 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند شناسه: 163727
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک  و 
سیصد  و  یکهزار  سال  ماه  اسفند   آخر  تا  بیرجند  ثبتی   حوزه  تابعه  های  بخش  در  واقع  افتاده  قلم   از 
و نود و شش تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون 
ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می شود: بخش ۲ بیرجند:  
1-ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 5483/84 متر مربع پالک 2478 فرعی از 4-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی حاجی آباد بیرجند مورد تقاضای ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 2- ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 11125/44متر مربع پالک 2479 فرعی از 4-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حاجی آباد بیرجند 
مورد تقاضای ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 3- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 591/47 متر مربع 
پالک 2480 فرعی از 4-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حاجی آباد بیرجند مورد تقاضای ستاد اجرائی فرمان 
حضرت امام خمینی )ره( 4- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1471/72متر مربع پالک 2481 فرعی از 4-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حاجی آباد بیرجند مورد تقاضای ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 5- 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 34/41 متر مربع پالک 2482 فرعی از 4-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی حاجی آباد بیرجند مورد تقاضای حسن احسانی نژاد 6- چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مخروبه 
به مساحت 426/80 متر مربع پالک 113 فرعی از 46-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حسین آباد سادات مورد 
تقاضای سیده مریم خاتمی 7-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 2988 متر مربع پالک 696 
فرعی از 124-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی چهکند مورد تقاضای احمد ریحانی شوکت آباد 8-ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 1028متر مربع پالک 2352 فرعی از 124-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی چهکند مورد تقاضای سیده مریم نارمنجی 9-ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 221/80 متر مربع 
پالک 128 فرعی از 155-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کاسه سنگ مورد تقاضای عبدالرضا کاسه سنگی 
10-ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 93/50 متر مربع پالک 129 فرعی از 155-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی کاسه سنگ مورد تقاضای علی اکبر نظامدوست 11-ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 
3662/92 متر مربع پالک 63 فرعی از 230-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مجاور حسین آباد مورد تقاضای 
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 12-ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 362/51 متر مربع 
پالک 64 فرعی از 230-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مجاور حسین آباد مورد تقاضای ستاد اجرائی فرمان 
حضرت امام خمینی )ره( 13-ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 1558/62 متر مربع پالک 10 فرعی از 4 فرعی از 
411-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی نوک اسفهرود مورد تقاضای محمد حسین قاسمی 14-ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی مشجر به مساحت 5682 متر مربع پالک 2713 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
دشت بجد مورد تقاضای محمد دوستی بجد 15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 5463 متر 
مربع پالک 2714 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای فاطمه دوستی  16- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 5249 متر مربع پالک 2715 فرعی از 433-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای محمد دوستی بجد 17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
2399/76 متر مربع پالک 2716 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای محسن 
طبسی 18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2200/48 متر مربع پالک 2717 فرعی از 433-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای نگار طبسی 19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
3637 متر مربع پالک 2721 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای وحید 
کهرمی 20- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 1236/80 متر مربع پالک 123 فرعی از 434-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی میر علی مورد تقاضای حسن رزگی 21- ششدانگ یکقطعه زمین قسمتی از یکباب باغ منزل به 
مساحت 1010/85متر مربع پالک 124 فرعی از 434-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته میر علی مورد 
تقاضای فاطمه علی آبادی22-تمامی 90 سهم مشاع از مدار 1560 سهم ششدانگ مزرعه و قنات کالته قنادان پالک 
573-اصلی بخش 2 بیرجند به استثناء قطعات مفروزه و به انضمام 90 سهم مشاع از 270 سهم یک اصله درخت گردو 
پالک 3 فرعی و از باغچه 7 فرعی و از باغ 9 فرعی و از زمین های 15 و 30 و 33 و 36 و 38 و 42 و 54 و 57 و 64 و 
66 و 67 و 75 و 77 و 88 و 94 فرعی و از دو اصله درخت گردو پالک 102 فرعی و از شش اطاق پالک 120 فرعی  
از 573-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته قنادان مورد تقاضای سید حسام الدین حامدی 23-دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 581/3 متر مربع پالک 375 فرعی از 581-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی بهدان مورد تقاضای صدیقه شهپر 24- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 818 متر 
مربع پالک 801 فرعی از 581-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی بهدان مورد تقاضای غالمرضا بهدانی 25- 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 254/20 متر مربع پالک 66 فرعی از 615-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
مزرعه حاجی رضا مورد تقاضای طوبی نصرآبادی 26- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 290 متر مربع 
پالک 84 فرعی از 657-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی عباس آباد بهدان مورد تقاضای محمد رضا کالنتری 
27- ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 55/70 متر مربع پالک 1042 فرعی از 691-اصلی بخش 2 بیرجند 
که با پالک 934 فرعی تشکیل یکباب منزل را می دهد واقع در اراضی مزرعه خراشاد مورد تقاضای شکوفه راستی 
28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 10488/50 متر مربع پالک 2487 فرعی از 824-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مزرعه نوفرست مورد تقاضای علی محمد نوفرستی 29-ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت 520 متر مربع پالک 1780 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد 
مورد تقاضای نورجان دستگردی 30- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات کوره به مساحت 5307 متر مربع 
پالک 1784 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد مورد تقاضای محمد یادگاری 31- 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات کوره به مساحت 2212 متر مربع پالک 1785 فرعی از 1336-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد مورد تقاضای فاطمه یادگاری 32- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار به مساحت 2979 متر مربع پالک 571 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد 
تقاضای حوا شکروئی و فاطمه شکروئی هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 33- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت 2951 متر مربع پالک 572 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته 
بجدی مورد تقاضای حسین شکروئی 34- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 2970 متر مربع 
پالک 573 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای مهدی شکروئی 35- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 4000 متر مربع پالک 574 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای حسن شکروئی 36- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 

مساحت 3000 متر مربع پالک 575 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای 
عصمت شکروئی و زهرا طباطبائی فرد هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع 37- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار به مساحت 3000 متر مربع پالک 576 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد 
تقاضای محمد کیانیان 38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 4969 متر مربع پالک 577 فرعی 
از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای غالمرضا شکروئی 39- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3904 متر مربع پالک 578 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
کالته بجدی مورد تقاضای عقیل رضا کالته بجدی 40- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1982 متر مربع 
پالک 579 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای عقیل رضا کالته بجدی 
41- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1331 متر مربع پالک 580 فرعی از 1337-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای عقیل رضا کالته بجدی 42- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر به مساحت 1731/80 متر مربع پالک 14 فرعی از 1358-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی محمد آباد پیرنج 
مورد تقاضای کنیز رضا نخعی زاده 43- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 762 متر مربع پالک 184 فرعی از 1359-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای محمد رضا دستی گردی 44- ششدانگ یک قطعه محوطه 
مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت 969/83 متر مربع پالک 185 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی پیرنج مورد تقاضای حسین چاوشان 45- ششدانگ یکباب محوطه مشجر به مساحت 133/93 متر مربع پالک 
186 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای فاطمه دستی گردی 46- ششدانگ 
یکباب باغ منزل به مساحت 667/72 متر مربع پالک 187 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج 
مورد تقاضای محمد رضا چهکندی 47- ششدانگ یکباب محوطه به مساحت 87/20 متر مربع پالک 188 فرعی از 
1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای مهدیس نخعی نژاد 48- ششدانگ یکباب منزل به 
مساحت 312/50 متر مربع پالک 189 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای 
غالمرضا غریبی 49- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 147/56 متر مربع پالک 190 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای رقیه رحیمی 50- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 668 متر مربع پالک 
191 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای زهرا غریبی 51- ششدانگ یک قطعه 
باغ به مساحت 622/04 متر مربع پالک 192 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای 
عباسعلی نخعی زاده 51- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 721 متر مربع پالک 193 فرعی 
از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای عباسعلی نخعی زاده 53- ششدانگ یکباب محوطه 
مشجر به مساحت 1130/04 متر مربع پالک 194 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد 
تقاضای کنیز دلیلی 54- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 2298/98 متر مربع پالک 195 فرعی از 
1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای اسکندر دستی گردی 55- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی به مساحت 1562/72 متر مربع پالک 196 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد 
تقاضای محمد رضا قاسمی 56- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 357/53 متر مربع پالک 197 
فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای محمد رضا خادم 57- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی به مساحت 487/11 متر مربع پالک198 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج 
مورد تقاضای ابوالفضل باقری 58-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 287/30 متر مربع پالک 199 
فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای ابوالفضل فیروزیان 59- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی مشجر به مساحت 533/66 متر مربع پالک 200 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
پیرنج مورد تقاضای محمد رضا  صبور 60- ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت 800/93 متر مربع پالک 201 فرعی از 
1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای حاج حسن نخعی زاده 61- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی به مساحت 876/90 متر مربع پالک 202 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد 
تقاضای محمد صبور 62- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 663/81 متر مربع پالک 203 فرعی از 1359-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای زهرا صبور 63- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به 
مساحت 567/52 متر مربع پالک 204 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای کنیز 
صبور 64- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 445/50 متر مربع پالک 205 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای کبری صبور 65- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 742 متر مربع 
پالک 206 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای مریم نخعی زاده 66- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 356 متر مربع پالک 207 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی پیرنج مورد تقاضای حسن نخعی زاده 67- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 1511/35  متر مربع پالک 
208 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای حسن نخعی زاده 68- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1059/95 متر مربع پالک 209 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی پیرنج مورد تقاضای سمانه نخعی زاده 69- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1121/10متر 
مربع پالک 210 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای سمیرا نخعی زاده 70- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 2145/92 متر مربع پالک 211 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای حاج حسن نخعی زاده 71- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
257/60 متر مربع پالک 212 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای نرگس قاسمی 
72- ششدانگ یکباب محوطه به مساحت 245/23 متر مربع پالک 213 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی پیرنج مورد تقاضای زهرا قاسمی 73- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر محصور شده به مساحت 
231/42 متر مربع پالک 214 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای مرتضی قاسمی 
74- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 224/21 متر مربع پالک 215 فرعی از 1359-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای حسین قاسمی 75- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 237/17 متر مربع 
پالک 216 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای صدیقه دستی گردی 76- 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 259/58 متر مربع پالک 217 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
پیرنج مورد تقاضای رضا قاسمی 77- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 833 متر مربع پالک 218 
فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای کنیز رضا نخعی زاده 78- ششدانگ یکباب 
باغ منزل به مساحت 473/56 متر مربع پالک 219 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد 
تقاضای یزدان زینلی 79- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 252/96 متر مربع پالک 221 فرعی از 1359-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای زهرا غریبی80- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 

961/93 متر مربع پالک 222 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای مریم عباسی 
81- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 532 متر مربع پالک 223 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای اکرم زینلی 82- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 600/11 
متر مربع پالک 224 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای زهرا عباسی 83- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 207 متر مربع پالک 23 فرعی از 1394-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی کال سینو مورد تقاضای حسن شکروئی 84- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 139/75متر مربع پالک 88 
فرعی از 1396-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دهلکوه مورد تقاضای غالمرضا مودی 85- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 22593 متر مربع پالک 172 فرعی از1397-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
سیستانک مورد تقاضای زهرا حسنی 86- ششدانگ یکقطعه بند سار مزروعی و دیمه زار به مساحت 1131متر مربع 
پالک 123 فرعی از 1667-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت فوداج مورد تقاضای محمد غریبی 87- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 5024 متر مربع پالک 399 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی سر سینه حاجی آباد  مورد تقاضای فاطمه شمس آبادی 88- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
دیمه زار به مساحت 1911/5متر مربع پالک 37 فرعی از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت 
شوکت آباد مورد تقاضای احمد اکبری 89- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1390متر مربع پالک یک 
فرعی از 2529-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پشت حسین آباد مورد تقاضای مهدی آقا صفاری 90- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 2470 متر مربع پالک 2 فرعی از 2529-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پشت 
حسین آباد مورد تقاضای مهدی آقا صفاری 91- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1563متر مربع پالک 3 
فرعی از 2529-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پشت حسین آباد مورد تقاضای مهدی آقا صفاری 92- ششدانگ 
یکقطعه زمین بند سار به مساحت 1927/50متر مربع پالک 2531-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مجاور تگ 
بن جوز از کوچ خراشاد مورد تقاضای علیرضا نارمنجی 93- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
36182/70 متر مربع پالک 2533-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دیمه زار مهدی آباد  مورد تقاضای صدیقه 
ابراهیم آبادی 94- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 43833/80 متر مربع پالک 2534-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دیمه زار مهدی آباد مورد تقاضای فاطمه ابراهیم آبادی 95- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت 60035 متر مربع پالک 2535-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت مرک مورد 
تقاضای زهرا کالته بجدی 96- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان تاسیسات گاوداری و محصور  به 
مساحت 1985/61 متر مربع پالک 2536-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مجاور روستای رزگ مورد تقاضای 
علی رزگی 97- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 3358/04 متر مربع پالک 2537-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی مجاور پیرنج مورد تقاضای غالمرضا نخعی زاده 98- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر 
مستحدثات کوره به مساحت 5801 متر مربع پالک 2538-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی جنب کالته علی 
محمد فنه مورد تقاضای علیرضا دستی گردی نسبت به یک سوم مشاع و رحمان دستی گردی  نسبت به دو سوم مشاع 
99- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر مستحدثات کوره به مساحت 5801 متر مربع پالک 2539-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی مجاور کالته علی محمد فنه مورد تقاضای مهدی و محمد و رحمان و حسین و مصطفی و حسن 
و اکبر علیرضا و عباسعلی دستی گردی بالسویه و االشاعه 100- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمب بر مستحدثات کوره 
به مساحت 5201 متر مربع پالک 2540-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مجاور علی محمد فنه مورد تقاضای 
علیرضا دستگردی 101- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر کوره به مساحت 4200 متر مربع پالک 2541-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی جنب کالته علی محمد فنه مورد تقاضای علی رضا دستیگردی نسبت به یک سوم مشاع 
و حسین دستیگردی نسبت به دو سوم مشاع  102-ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل برکوره به مساحت 22049 متر 
مربع پالک 2542-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مجاور کالته علی محمد فنه مورد تقاضای مهدی و محمد و 
رحمان و حسین و مصطفی و حسن و اکبر و علیرضا و عباسعلی دستی گردی که 5000 سهم متعلق به علی رضا دستی 
گردی و بقیه بالسویه و االشاعه 103- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 25560 متر مربع پالک 
2543-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی جنب کالته علی برات مورد تقاضای حسن سامعی نیا 104- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1470 متر مربع پالک 2544-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی جنب 

کالته علی برات مورد تقاضای حسن سامعی نیا 
 بخش 3 بیرجند : 1- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 135 متر مربع پالک 760 فرعی از 3-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کلوت سرپرچ مورد تقاضای محمد اکبری 2- ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 
200 متر مربع پالک 762 فرعی از 3-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سرپرچ مورد تقاضای گل محمد فریدونی 
3- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 16828/29 متر مربع پالک 2781 فرعی از 172-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای محمد حسین رافتی نیا 4- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به 
مساحت 705/18 متر مربع پالک 51 فرعی از 233-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی جومیان مورد تقاضای اداره 
اوقاف و امور خیریه خوسف 5- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 615/5 متر مربع پالک 140 فرعی 
از 233-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی جومیان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 6- ششدانگ 
یکقطعه زمین مسکونی وقفی به مساحت 510/05 متر مربع پالک 178 فرعی از 233-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی جومیان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 7- ششدانگ یکقطعه زمین مسکونی وقفی به مساحت 
438/34 متر مربع پالک 212 فرعی از 233-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی جومیان مورد تقاضای اداره اوقاف 
و امور خیریه خوسف 8- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 185 متر مربع پالک 394 فرعی از 233-

اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی جومیان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 9- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی وقفی به مساحت 1162/24 متر مربع پالک 395 فرعی از 233-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
جومیان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 10- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 820 
متر مربع پالک 442 فرعی از 233-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی جومیان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور 
خیریه خوسف 11- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 774 متر مربع پالک 465 فرعی از 233-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی جومیان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 12- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی وقفی به مساحت 431 متر مربع پالک 599 فرعی از 233-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی جومیان 
مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 13- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 366 متر مربع 
پالک 627 فرعی از 233-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی جومیان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 
14- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 595/50 متر مربع پالک 667 فرعی از 233-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی جومیان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 15- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 

وقفی به مساحت 469/5 متر مربع پالک 675 فرعی از 233-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
جومیان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 16- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت 3213/50 متر مربع پالک 752 فرعی از 233-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
جومیان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 17- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 

به مساحت 286/50 متر مربع پالک 759 فرعی از 233-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی جومیان مورد تقاضای 
اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 18- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 1288متر مربع پالک 858 
فرعی از 233-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی جومیان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 19- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 425 متر مربع پالک 915 فرعی از 233-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی جومیان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 20- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به 
مساحت 1129/50 متر مربع پالک 969 فرعی از 233-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی جومیان مورد تقاضای 
اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 21- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 334/99متر مربع پالک 
1017 فرعی از 233-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی جومیان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 
22- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 866/76 متر مربع پالک 1022 فرعی از 233-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی جومیان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 23- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
وقفی به مساحت 1877/50  متر مربع پالک 1037 فرعی از 233-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی جومیان 
مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 24- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 662 متر مربع 
پالک 1106 فرعی از 233-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی جومیان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه 
خوسف 25- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 439/50 متر مربع پالک 1117 فرعی از 233-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی جومیان مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 26- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی وقفی به مساحت 977 متر مربع پالک 1217 فرعی از 233-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی جومیان 
مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 27- ششدانگ یکباب محوطه به مساحت 1003/70 متر مربع پالک 62 
فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای محمد مقدم پور 28- ششدانگ یکقطعه 
بند به مساحت 2659/20 متر مربع پالک 1122-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی مجاور گلبرگان مورد تقاضای 
معصومه حاجی پور 29- ششدانگ یکقطعه بند به مساحت 3560 متر مربع پالک 1123-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 

در اراضی مجاور گلبرگان مورد تقاضای محمد ملکی 
به مساحت 12363 متر مربع  تاسیسات مرغداری  بر  بخش 4 بیرجند:1- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل 
 پالک 840-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی چاه قاسم آباد جلگه ماژان سرپرچ مورد تقاضای رضا رستمی 
بخش 8 بیرجند: 1- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 8643/43 متر مربع پالک 1082 فرعی از 
4-اصلی بخش8 بیرجند واقع در اراضی آسیابان مورد تقاضای علیرضا بهاری 2- ششدانگ یکقطعه زمین محل احداث 
منزل به مساحت 1097/50 متر مربع پالک 1083 فرعی از 4-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی آسیابان مورد 
تقاضای علیرضا بهاری 3- ششدانگ یکقطعه محوطه به مساحت 1932متر مربع پالک 1084 فرعی از 4-اصلی 
بخش8 بیرجند واقع در اراضی آسیابان مورد تقاضای علیرضا بهاری 4- ششدانگ یکقطعه بند مزروعی به مساحت 
19361/30 متر مربع پالک 588-اصلی بخش8 بیرجند واقع در اراضی مجاور  مادر خورده مورد تقاضای علیرضا 
بهاری 5- ششدانگ یکقطعه بند مزروعی به مساحت 8355/35 متر مربع پالک 589-اصلی بخش8  بیرجند واقع 
در اراضی مجاور مادر خورده مورد تقاضای علیرضا بهاری 6- ششدانگ یکقطعه بند مزروعی به مساحت 7091/50 
بهاری   علیرضا  تقاضای  مورد  مادر خورده  مجاور  اراضی  در  واقع  بیرجند  مربع پالک 590-اصلی بخش 8   متر 
بخش 9 بیرجند: 1- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر ساختمان خانه بهداشت  به مساحت 524/50 متر مربع پالک 

886 فرعی از 12-اصلی بخش9 بیرجند واقع در اراضی مزداب مورد تقاضای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 بخش 13 بیرجند: 1-تمامی 56/25 سهم مشاع از 450 سهم مشاع از 1680 سهم ششدانگ مزرعه و قنات ریوزگ 
پالک 60 –اصلی بخش 13 بیرجند مورد تقاضای باجی همی پور  2- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 
489/12 متر مربع پالک 14 فرعی از 382-اصلی بخش13 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کالته نو غیوگ مورد 
تقاضای غالمحسین حبیبی 3- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1577/33 متر مربع پالک 15 فرعی از 
382-اصلی بخش13 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کالته نو غیوگ مورد تقاضای محمد ظهوری 4- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان به مساحت 3174/13 متر مربع پالک 16 فرعی از 382-اصلی بخش13 بیرجند 
واقع در اراضی مزرعه کالته نو غیوگ مورد تقاضای علیرضا حبیبی 5- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر ساختمان  
به مساحت 678/81متر مربع پالک 17 فرعی از 382-اصلی بخش13 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کالته نو غیوگ 
مورد تقاضای مهدی حبیبی 6- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 605/14 متر مربع پالک 18 فرعی از 
382-اصلی بخش13 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کالته نو غیوگ مورد تقاضای مهدی حبیبی 7- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی به مساحت 529/22 متر مربع پالک 19 فرعی از 382-اصلی بخش13 بیرجند واقع در اراضی مزرعه 
کالته نو غیوگ مورد تقاضای حبیب ا... حبیبی 8- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 7237 متر 
مربع پالک 571-اصلی بخش13 بیرجند واقع در اراضی مزرعه جنب مزرعه روشناوند مورد تقاضای محمد حسن 
آرمانفر9- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3123 متر مربع پالک 572-اصلی بخش13 بیرجند 
واقع در اراضی مزرعه مجاور روشناوند مورد تقاضای علی اکبر آرمانفر آگهی اصالحی: 1- ششدانگ یکباب محوطه به 
مساحت 130/46 متر مربع پالک 76 فرعی از 1396-اصلی بخش2 بیرجند واقع در اراضی مزرعه رحمت اهلل دهلکوه 
مورد تقاضای حسین زنگوئی که در آگهی قبلی محل وقوع ملک اشتباه آگهی شده بود. لذا به دستور مواد 16 و 17 قانون 
ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی 
شده و در جریان است میبایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهی 
نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند   
تسلیم و رسید دریافت نموده و برابر مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و 
به اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه می دهد. ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدید منظور می گردد و ازتاریخ 

تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/۲/1     تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/3/1
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * 1 اردیبشهت 1397* شماره 4048

بارندگی ها دو میلیارد تومان به بخش کشاورزی خراسان جنوبی خسارت زد
 معاون بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: بارندگی های اخیر تاکنون دو میلیارد و ۸۷۸ میلیون تومان به بخش کشاورزی چهار شهرستان خسارت 
زده است.عصمتی پور  با اشاره به بارندگی های چند روز اخیر بیان کرد: این بارندگی ها خسارت هایی را در شهرستان های مختلف خراسان جنوبی به بار آورده است.وی با بیان اینکه در 
گوشت حال جمع آوری خسارت ها هستیم، افزود: خسارت های برآورد شده تا این لحظه در شهرستان بشرویه ۷۵۴ میلیون تومان و شهرستان سربیشه یک میلیارد و ۴۵ میلیون تومان بوده است. و  ایرانی؟!  آنهم  برنج  کیلو  یک  محاسبه 

گوسفند؟! و گوشت مرغ و گرفتن درصدآنها برای 
یک پرس چلو کباب وچلو مرغ کاردشواری نیست.
چرا قیمتها اینقدر دارد باال میرود و هیچ نظارتی با 

توجه به نزدیک شدن رمضان نیست
91۵...212

سالم آوای عزیزکه در د دل مر دم را بگوش مر 
دم و مسئوالن می رسانید اما کو گوش شنوا .دائم 
کشیده زجر  مردم  به  فرماید  می  عزیزمان   رهبر 
به سری  که  اهد  خو  می  دلم  برسید.  روستاها    
سومین  که  زیرا  بزنید  سربیشه  چاچاخو  روستای 
از سوی مسئوالن است که در  پیامک بی جواب 
این ستون چاپ می شود. سیل به وجود آماده بعد 
از بارندگی های اخیر  به جاده و باغستان ها چه 
خسارتی به بار آورده، چند ماشین در جاده خاکی 

گیرکردند. باتشکر دعای خیر بد ر قه راهتان
91۵...63۸

در  از مسئوالن شهرداری  با سالم چرا هیچکدام 
مورد دستفروشان میوه خیابان جمهوری به خصوص 
ابتدا بازار جمهوری 10و12 اقدامی صورت نمیدهند؟! 
هر یک از ما کسبه بارها ازطریق تلفن یا پیام در 
روزنامه آوا تقاضا کردیم به این وضعیت رسیدگی 
امیدواریم این آخرین  اقدام.  از یک  اما دریغ  کنند 
پیام ما باشد و مسئوالن اقدامی عملی انجام بدهند 
واین چند دستفروش میوه “مشخص “ را به مکان 
دیگری انتقال دهند.  روز پنجشنبه تماس گرفتیم اما 
دریغ از یک توجه... “جمعی از کسبه بازار سرپوش”
91۵...329

بر  چرا  سالم.  جنوبی  خراسان   استاندارمحترم 
بنگاه های مسکن نظارت نمی فرمایید؟؟ آنها قیمت 
خانه ها را توافقی می دانند. قیمت کارشناسی شده 
ای وجود ندارد و قیمت ها کاذب بنظر میرسد. با 

تشکر یک شهروند.
91۵...۵3۷

باسالم و تشکر از سازمان اتوبوسرانی که فقط به 
فکرگران کردن کرایه هاهستند.  شهرمشهد با آن 
شلوغی کرایه  ها پایین تر سرعت اتوبوس ها باالتر 
این جا هم شهر خلوت تر هم مسیرهاکوتاه تر سرعت 
پایین کرایه ها باالتر. واقعا جای تشکر دارد  از سازمان.
91۵...32۸
 ... روستای  کشاورز  و  دامدار  اهالی  ما   باسالم 
نمی دانیم با چه کسی درد دل کنیم، مالکین قنات 
مخروبه کنار روستا که چند مرتبه با پیگیری در اداره 
آب منطقه ای استان محکوم شدند و حق کارکردن 
ندارند. باز هم دست بردار نیستند و هر روز یه کاری 
انجام می دهند. نمی دانیم اقدامات باز دارنده قوی 
نیستند یا گیر کار کجاست. لطفا با جدیت پیگیری 

کنید. با تشکر جمعی از اهالی
91۵...۷1۸
در تاریخ 29فروردین جهت تعویض دسته چک که 
برگ های آن تمام شده بود به شعبه بانک ... که 
حساب جاری ام در آن شعبه افتتاح شده بود،مراجعه 
کردم. که رئیس شعبه به این دلیل که سرمایه بنده 
در موسسه اعتباری ... هست و از آنجا سود دریافت 
میکنم و از اعتبار بانک ... برای خریدهای چکی ام 
استفاده می کنم از تعویض دسته چک بنده امتناع 
کرد و بنده را متهم به زرنگ بازی کرد. بنده در این 
چند سالی که حساب جاری در بانک ... افتتاح کردم 
هیچ چک برگشتی ندارم. چرا باید قربانی رقابت بانک 
ها در جذب سپرده های مردم شوم؟؟ یعنی من اختیار 
سرمایه بسیار اندک خود را هم در این شهر ندارم؟؟؟ 

از مسئولین بانک ... استان تقاضای رسیدگی دارم...
930...2۴۷

اداره راه  نباشید خدمت ریاست  با سالم و خسته 
آسفالت و جدول  لطفا در خصوص  و شهرسازی 
کشی محله جلیلیان واقع در بلوار صیاد شیرازی 

اقدامی نمایید. باتشکر
91۵...3۵۸

واقعا مسئوالن شهر فکری به حال جذابیت در دو 
بند دره و امیرشاه نمی خواهند بردارند . آیا برایتان 
به اثبات نرسیده که مردم دلخوشیشان بعد از آمدن 
باران رفتن له این دو بند و عوض شدن حال و 
هوایشان است؟؟ لطفا اندکی از اعتبارات و بودجه 
فضاسازی  و  سازی  زیبا  صرف  را  عمرانی  های 
و  ها  خانواده  برای  رفاهی  امکانات  و  مناسب 
شهروندانتان استفاده نمایید. در صورت نبود اعتبار 
هم از نمایندگان مجلس و سایر افراد با نفوذ در 
این استان استفاده نمایید و اعتبار برای خودتان، 

فرزندانتان و همشهریانتان جذب کنید!
ارسالی به تلگرام آوا
به عنوان یک کشاورز مانند همه ی مردم از نزول 
بارش رحمت الهی بسیار خوشحالم اما دردو دلی 
کوچک با مسئوالن دارم. فکری به حال وضعیت 
آب استان در درجه اول بردارید. نسبت به آموزش 
کشاورزان و تجهیز آنان به وسایل نوین آبیاری 
اقدام کنید همچنین در مشکل بزرگ کشاورزان 
ها،  دالل  و  ها  واسطه  وجود  باال  موارد  از  جدا 
با زحمت و تالش من  تولید  این شکل که   به 
وخانواده ام را به پایین ترین قیمت خریداری می 
قیمت  به  بازار  در  شاهدیم  که  همانظور  و  کنند 
های باالتری می فروشند.پس ساز وکاری برای 
حذف دالالن و فروش محصول ما بدون واسط 
به قیمت  با کیفیت  به دست مشتری  بازار و  در 

مناسب فراهم کنید.  
ارسالی به تلگرام آوا
 به عنوان یک شهروند اطالع می دهم در روستای 
ما به علت اقوام بودن و ازدواج های فامیلی  رشد 
تاالسمی  مانند  ونوزادان  کودکان  های  بیماری 
حال  در  گیری  چشم  حد  در  مینور   تاالسمی  و 

افزایش است. آوا لطفا پیگیر این وضع باشید.
ارسالی به تلگرام آوا

نسرین کاری- در گردهمایی بزرگی که همزمان با ایام جهانی 
اگاه سازی اتیسم در بیرجند برگزار شد، سند  چشم اندازموسسه 
اوتیسم خاوران رونمایی شد.نجمه نیکومحمدی، مدیرعامل و 

عضو اصلی هیئت مدیره موسسه اتیسم خاوران خراسان جنوبی 
در خصوص رونمایی از سند چشم انداز این موسسه در اولین 
گردهمایی فعالین و محققین موسسه اتیسم خاوران خراسان 
جنوبی گفت: اهداف کلی این موسسه باال بردن سطح آگاهی 

جامعه و متخصصان نسبت به اختالل طیف اتیسم و خدمت 
رسانی به افرادی که دارای این اختالل می باشند ، خانواده های 
آنان و  افراد و متخصصینی که به جامعه هدف خدمات میدهند 
میباشد. این سند به روشنی راهنمای کاملی برای رسیدن به این 
اهداف را در اختیار میگذارد که در آن آینده و مسیرپیشرو برای 
نیل به اهداف و خدمات موسسه شرح داده شده است. هفت 
کارگروه خدمات درمانی، فرهنگی، علمی، مالی، ورزشی، مراکز 
درمانی و همکاران موسسه  و زیرگروه های آنها بیانگر نگاه 
کامل و جامعی است که پیشبرد اهداف موسسه را در بسیاری از 
زمینه ها در جهت خدمت به جامعه اتیسم تبیین می نماید.وی 
افزود در این مراسم مهمانان ویژه ای از مسوالن کشوری و 
استانی، محققان و فعاالن حضور داشتند که همراهی عزیزانی 
از جمله دکتر افروز استاد برجسته دانشگاه و رییس فدراسیون 
شورای جهانی روان درمانی، زهرا فرمانی مدیر موفق مدرسه و 
هنرکده های بادبادک تهران که در آنها کودکان اتیسم تحصیل 
مینمایند و محمد کاظم زاده بنیسی نقاش و نوازنده موفق دارای 

اختالل اتیسم که راهنمایی های مفید و غنی را ایراد نمودند.

خانواده های دارای فرزند اتیسم به علت کمبود 
حمایت مالی مجبور به مهاجرت می شوند

عضو هیئت مدیره موسسه اوتیسم خاوران گفت:  متاسفانه در 
استان خانواده های دارای فرزند اتیسم به علت کمبود حمایت 
مالی مجبور به مهاجرت می شوند.سید محمد حسینی عضو 
هیئت مدیره موسسه اوتیسم خاوران در اولین گردهمایی 
فعاالن و مبتالیان اختالل طیف اتیسم در خراسان جنوبی 
اظهار کرد: مهمترین دغدغه همکاری در  کمک به بیماران 
اتیسم است .وی با بیان اینکه هدف این موسسه  حمایت 
به شخص مبتال و کمک به خانواده هایی است که کودک 

مبتال بیماری اتیسم دارند افزود:  در خراسان جنوبی  چنانچه 
که باید و شاید در زمینه بیماری اوتیسم اطالع رسانی نشده 
و نیاز به کار و اطالع رسانی گسترده در زمینه این بیماری 

وجود دارد. حسینی عنوان کرد: متاسفانه در استان خانواده 
های دارای فرزند اتیسم به علت کمبود حمایت مالی مجبور 
به مهاجرت می شوندوی  تاکید کرد: برای کسانی که در این 
موسسه کار می کنند منافع مالی مد نظر نیست و فقط برای 

حمایت از خانواده اتیسمی و درمان آنها قدم برمی دارند.عضو 
هئیت مدیره موسسه خاوران با اشاره به اینکه از امروز آغوش 
این موسسه به روی خانواده های اتیسم در خراسان جنوبی 
باز است  ادامه داد مصصم هستیم که در کنار سازمانهای 
دولتی از جمله مسئوالن و کارشناسان دانشگاه بیرجند برای 

کمک به کودکان اتیسم بهره ببریم.

رئیس فدراسیون آسیایی شورای جهانی 
روان درمانی:برای پیشگیری از رواج اتیسم

 باید رابطه بین والدین را قوی کنیم؛ 
اتیسم قابل درمان و درمان پذیر است

افروز در مراسم گردهمایی مسؤوالن استانی و  غالمعلی 
کشوری به مناسبت هفته گرامی داشت و آگاه سازی اتیسم، 
گام به گام جلو  باید  اهداف  به  برای رسیدن  داشت:  اظهار 
وصول  ما  وظیفه  چراکه  بگیریم  قرار  مسیر  در  تا  برویم 
آگاهانه در مسیر درست  نتیجه مثبت است و الزم است 
قرار گیریم.وی با اشاره به فعالیت موسسه اتیسم خاوران 
چتری  مؤسسه  این  داشت:  عنوان  خراسان جنوبی  در 
استان  در  را  اوتیسم  به  مبتالیان  از  حمایت  جهت  در  را 
باز کرده تا هر کسی می تواند کمک کند  خراسان جنوبی 
و  بیرجند  دانشگاه  بین  ارتباط  نیز  مسئله  این  الزمه  و 
شورای  آسیایی  فدراسیون  است.رئیس  اوتیسم  مؤسسات 
جهانی روان درمانی با بیان اینکه باید اندیشه ها را باید جمع 
کرده و ایده های نو تولید کنیم، اضافه کرد: بیرجند می تواند 
به عنوان قطب درمان بیماری کودکان اوتیسم در خاورمیانه 
شناخته شود.افروز اذعان کرد: اگر این تعامل بین دانشگاه 
و مؤسسات اتیسم در خراسان جنوبی برقرار شده و با وجود 
محققین و حامیان در این استان نتوانید به این هدف برسید 

در واقع قصور کرده اید.وی با اشاره به اینکه بیماری اتیسم 
قابل درمان و درمان پذیر است، خاطرنشان کرد: باید تمام 
یافته های شناخته شده در درمان این بیماری را بشناسید تا 

به جواب مطلوب در این امر برسید.رئیس فدراسیون آسیایی 
تشخیص  اینکه  به  اشاره  با  روان درمانی  جهانی  شورای 
بیماری اتیسم بسیار مهم است افزود: اتیسم اختالل مسئله 

خودماندگی، قابل درمان و پیشگیری است.

برای پیشگیری از رواج این بیماری در گام نخست 
باید رابطه بین پدر و مادران را غنی و قوی کنیم

از حمایت کودکان  بیان کرد: بهترین گام در جهت  افروز 

اتیسمی کلینیک محور و مشاور محور بودن نیست بلکه اصل 
مشارکت خانواده این کودکان است. وی بهترین کار مراکز 
خدمات روان شناختی را تبادل نظر در بین پدران و مادران 

فرزندان اتیسمی عنوان کرد.رئیس فدراسیون آسیایی شورای 
جهانی روان درمانی تصریح کرد: برای پیشگیری از رواج این 
بیماری در آینده در گام نخست باید رابطه بین پدر و مادران 
را غنی و قوی کنیم چراکه بیشترین تأثیر رواج این بیماری 
کمبود فضای روابط عاطفی در خانواده ها و به خصوص در بین 
زوجین است. افروز افزود: اگر روابط عاطفی در بین زوجین 
تحقق پیدا کند بعد از گذشت 6 ماه از سیر درمان او، در رفتار 

کودک تغییراتی حاصل می گردد.

هدف بهزیستی در سال جدید
توانمندسازی جامعه هدف است

مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت:  اکنون بیش از 
۵00 موسسه و مرکز حمایتی با کمک مردم و خیرین در 
بازوی  نهادها  این  که  است  فعال  جنوبی  خراسان  استان 
توانمند برای بهزیستی بوده و اگر همکاری این موسسات 
نباشد دولتی ها  نخواهند توانست موفق عمل کنند.علی عرب 
نژاد مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی در اولین گرهمایی 
فعاالن و مبتالیان به طیف اتیسم در خراسان جنوبی اظهار  
افزایش بیماری  افزایش طالق شاهد  با  : متاسفانه  داشت 
های چون اتیسم هستیم و این در خراسان جنوبی هشدار 
دهنده  است.  وی با اشاره به اینکه  در نتیجه افزایش طالق 
نیاز به کاوش های  پژوهشی و علمی دارد  افزود:  الزم 
است در خراسان جنوبی پژوهشگران و اساتید دانشگاه در 
این زمینه تحقیق و بررسی کنند.وی یادآور شد:  تاکنون  
حمایت  راستای  در  جنوبی  خراسان  بهزیستی  کل  اداره 
ارائه  خود  مددجویان  به  خدماتی  بهزیستی  جویان  مدد   از 
 می داده که در حال حاضر  این خدمات در برنامه توسعه ششم 
افزایش چشمگیری داشته و عمده خدمات به مددحویان در 

بهزیستی  کل  است.مدیر  بوده  آنها  توانمندسازی  راستای 
خاطر نشان کرد: اکنون بهزیستی به هدف توانمند سازی مدد 
طرح های  پیشگیری از ناشنوایی،غربال گری ژنتیکی،رصد 
آسیب های اجتماعی و مبارزه و ارائه راه حل برای مبارزه با 

استرس و اضطراب  را در برنامه کاری خود دارد. عرب نژاد 
با اشاره به اینکه : به امید خدا  در سال 9۷ مددجویی در 
خراسان جنوبی بدون مسکن نخواهد بود و پرونده مسکن 

مددجویان بهزیستی بسته خواهد شد تاکید کرد: همچنین در 
زمینه درمان مددجویان بهزیستی نیز اواخر سال گذشته اعتبار 
خوبی برای بهزیستی خراسان جنوبی در نطر گرفته شد.مدیر 
کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت:  اکنون بیش از ۵00 
موسسه و مرکز حمایتی با کمک مردم و خیرین در استان 
فعال است که این نهادها بازوی توانمند برای بهزیستی بوده و 
اگر همکاری این موسسات نباشد دولتی ها  نخواهند توانست 
موفق عمل کنند.عرب نژاد  با بیان اینکه موسسه خاوران که 
برای حمایت و همکاری با بیماران اوتیسم در خراسان جنوبی 
راه اندازی شده است  ادامه داد:  خوشبختانه  این موسسه از 
پایه های علمی بسیار قوی برخوردار است  به همین دلیل 
از همه خانواده هایی که کودک مبتال به اتیسم در خراسان 
داریم.  را  موسسه  این  با  همکاری  تقاضای  دارند  جنوبی 

از موسسات خیریه و غیر دولتی حمایت می کنیم

با  مراسم  این  در  استانداری  اجتماعی  امور  دفتر  کل  مدیر 
توجه به شعار سال اتیسم که توانمندسازی زنان و دختران با 
اختالل طیف اتیسم است افزود:ما از این تشکل غیر انتفاعی 
و سایر تشکل هایی که با هدف خدمت به جامعه فعالیت 
تعداد  به  توجه  با  امیدواریم  و  کنیم  می  حمایت  کنند  می 
زیاد خیرین و موسسات خیریه در کنار هم بتوانند مشکالت 
دهند.  کاهش  امکان  حد  تا  را  جامعه  مختلف  های  طیف 

خدمات رسانی به 31 کودک 
در مرکز اتیسم خراسان جنوبی 

بهزیستی  کل  اداره  بخشی  توان  معاون  زاده  رضا  ملیحه 
خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: اتیسم بیماری 
است که می تواند دالیل مختلفی داشته باشد و عوامل ژنتیکی 
و محیطی در آن تاثیر گذار باشد. وی افزود: درمرکز اوتیسم 
خراسان جنوبی 31 کودک مبتال به اوتیسم داریم که 2۵ 
کودک از بهزستی یارانه می گیرند و پیگیر هستیم که برای 
مابقی کودکان مبتال به اوتیسم که در این مرکز هستند در 
سال جدید یارانه در نظر گرفته شود.معاون توان بخشی اداره 
کل بهز یستی خراسان جنوبی بیان کرد: در مرکز اوتیسم 
کودکان   به  درمانی  کار  و  درمانی،آموزشی  های  زمینه  در 
خدمات دهی می شود. رضا زاده عنوان کرد: امیدورایم بتوانیم 
طرح غربال گری را نیز با همکاری سازمان های مردم نهاد 
و اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی انجام دهیم.وی اظهار 
کرد: آمارها نشان می دهد که کودکان پسر بیشتر به بیماری 
اتیسم مبتال می شوند اما در خراسان جنوبی این مسئله کامال 
برعکس است و تعداد کودکان دختر که در خراسان جنوبی 
به اتیسم مبتال هستند بیشتر است که این موضوع نیاز به 
توجه خاص خانواده ها دارد.نیکو محمدی در پایان افزود: 
بنا به هماهنگی های قبلی،  در روز بعد از مراسم جلسه ای 
در همین خصوص در مدرسه اتیسم بیرجند برگزار گردید که 
رهنمودهای موثری به خانواده ها و معلمان و متخصصان داده 
شد. این موسسه برای برگزاری مراسم گوناگون هیچ گونه 
یارانه ای از سازمان ها دریافت نکرده  و با حمایت  خیرین و 
نیکوکاران تشکیل شده است که تالش همه دست اندرکاران 
، استانداری  همکاری  از  ستودنیست.وی  امور  انجام   در 

 اداره کل بهزیستی ،دانشگاه بیرجند،شهرداری،سازمان نظام 
روانشناسی ، اداره آموزش و پرورش استثنایی و روزنامه آوا 
که در برگزاری این مراسم مارا حمایت نمودند تشکر و قدر 
دانی نمود. نیکومحمدی تاکید کرد موسسه اتیسم خاوران  
در خدمت تمامی خانواده ها و موسسات میباشد و خدمات 
رایگان به تمامی افراد ارائه میدهد. وی خاطرنشان کرد: برای 
باید بدون شعار وارد میدان شد و  حمایت واقعی و عملی 
اهداف مشخص را گام به گام پیش برد که همدلی مردم 

و مسوالن تسریع در امور را در پی خواهد داشت . او ادامه 
داد: تمامی اقدامات آتی و موثر موسسه و اطالع رسانی ها 
از طریق سایت و رسانه ها به مردم استان اعالم خواهد شد.

سند چشم انداز حمایت از مبتالیان اختالل طیف اتیسم  
در اولین گردهمایی فعاالن و مبتالیان اختالل طیف اتیسم موسسه خاوران خراسان جنوبی رونمایی شد: 

مهاجرت  خانواده های دارای فرزند اتیسم به دلیل کمبود امکانات
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پیام رسان های ایرانی با تبادل تکنولوژیک، امنیت کاربران را ارتقا دهند 
مشاور فرهنگی رئیس جمهور گفت:پیام رسان های ایرانی می توانند با تبادل تکنولوژیک به سطحی از کارآمدی برسند که احساس امنیت و 
آرامش کاربران را افزایش دهند. آشنا گفت: پیام رسان های ایرانی می توانند با همکاری یکدیگر، تبادل تکنولوژیک و استفاده از فناوری های 
جدیدتری که در اختیار شرکت های غیر ایرانی است، به سطحی از کارآمدی برسند که کاربران احساس امنیت و آرامش بیشتری داشته باشند.

شنبه *1 اردیبهشت 1397 * شماره 4048

گوناگون
مدیر تلگرام ماهیت

 ضد ایرانی اش را نشان داد

دوروف، مدیر تلگرام نوشت:“ فیلم مورد عالقه من، 
فیلم 300 است. داستان جنگ اسپارتان ها برای حفظ 
آزادی هم وطن هایشان الهام بخش هزاران انسان در 
سراسر جهان بوده و هست.“ فیلم 300 از برجسته ترین 

آثار سینمای هالیوود در جهت تخریب افکار عمومی 
علیه مردم ایران و تاریخ شکوهمند ایران باستان است. 
اخیرا استیکرهایی با عنوان فیلم 300 توسط شرکت 
تلگرام منتشر شده که در آن تصویر ایرانی ها به یک 

هیوالهایی ترسناک مجسم شده است.

»سلمان فارسی« پایان امسال 
 کلید می خورد

کارگردان تلویزیون از پیش تولید سریال سلمان فارسی 
در اواخر امسال خبر داد. داوود میرباقری گفت: پروژه 
سریال “سلمان فارسی” یکی از بزرگترین تولیدات 
تلویزیونی خواهد بود. حجم و گستردگی کار باعث 

شده تا ساخت سریال را به 3 بخش تقسیم کنیم.

انتقاد بازیگر تلویزیون از 
برخی فیلم های سینما

محمد کاسبی، بازیگر پیشکسوت سینما گفت: من 
زیاد به سینما نمی روم و تنها فیلم هایی که سر و صدا 
می کنند را دنبال می کنم. متاسفانه برخی از فیلم های 
سینما به حدی مبتذل هستند که من اگر روزی یکی 

از آنها در پرونده کاری ام باشد از غصه دق می کنم.

ایمپلنتی که ابتال به سرطان 
را هشدار می دهد

هرچه سرطان زودتر تشخیص داده شود، چشم انداز 
سالمت بیمار نیز بهتر خواهد بود. در همین راستا 
محققان موسسه ETH Zurich یک سیستم 
اند. در این  ابتال به 4 نوع سرطان ساخته  هشدار 
سیستم یک ایمپلنت سطح کلسیوم خون را رصد 
می کند و با رویش یک خال مصنوعی روی پوست 

بیمار به او هشدار می دهد.

اولین فردی که به مریخ می رود 
باید یک خانم باشد

“مرکز  در  ناسا  ارشد  مهندس  مکلینتر”  ”آلیسون 
فضایی جانسون”  در هیوستون گفت: تاکنون 12 
مرد بر روی ماه گام نهاده اند. مدیر من یک خانم 

است، رئیس سابق من یک خانم بود. ما فضانوران 
خانم زیای داریم اما تاکنون یک خانم به ماه نرفته 
است. من معتقدم اولین فردی که به مریخ خواهد 

رفت، قطعا باید یک خانم باشد.

در نشست اختصاصی آوا با مستند سازان و فیلم سازان مطرح شد

ساخت فیلم بلند داستانی برای اولین بار با معیارهای حرفه ای
وعده و وعیدها، فقط پشت درهای بسته جلسات 

خراسان جنوبی استانی فرهنگی و فرهنگ دوست است 
برای  مخصوصا  سالم   تفریحات  از  یکی  فیلم  دیدن  و 
این  هنر  این  فعاالن  گفته  به  اما  باشد  می  آن  جوانان 
صنعت در استان مظلوم واقع شده است و به جای حمایت 
خیلی از خانواده ها فیلم را بجای خرید دانلود می کنند 
عدیده  مشکالت  با  هنرمندان  این  هم  مالی  نظر  از  و 
روبرو هستند. 3 نفر از هنرمندان استان مهمان این هفته 
نشست فرهنگی آوا بودند که با آنان به گفتگو نشستیم. 

از کودکی به عکاسی و کارهای هنری 
عالقمند بودم 

اولین  استان   هنرمند  و  ساز  فیلم  زاده؛   صباغ  مهدی 
مهمان روزنامه در معرفی خود می گوید: متولد سال 43  
 30 مدت  که  کنم  می  افتخار  هستم.  بازنشسته  دبیر  و 
سال در خدمت آموزش و پرورش و کودکان این مرز و 
بوم بوده ام. وی یادآور می شود: از کودکی به عکاسی و 
کار هنری عالقمند بودم و به شکل تجربی کار را در کنار 

دوستان هنرمند شروع کردم.
راه  آتلیه عکاسی  کار یک  ادامه  در  ادامه می دهد:  وی 
سینمایی”هزار  شرکت  به  تبدیل  را  آن  و  کردم  اندازی 
فعال  فیلم” )هدف( کردم که در شهرک صنعتی  دنیای 
اینکه 12 سال در هنرستان  به  اشاره  با  زاده  شد. صباغ 
افزاید:  تدریس می کردم می  برداری  تصویر  و  عکاسی 
بصری  و  سمعی  و  عمومی  روابط  مسئول  همچنین 
کند:   می  نشان  خاطر  وی  بودم.  هم  پرورش  و  آموزش 
در مسابقات  و جشنواره های گوناگون هم به عنوان داور  

شرکت داشته ام. 

اکثر هنرمندان استان با جان و دل 
و هزینه شخصی کار می کنند

به گفته وی بیشتر هنرمندان استان با جان و دل و هزینه 
شخصی کار می کنند ولی به علت کمبود امکانات و اعتبارات 
یک فیلم ساز آنچنان که باید و شاید نمی تواند فعالیت کند.

وی خاطر نشان می کند: به عنوان کسی که از 25 سال 
پیش با یک دوربین قدیمی شروع به کار کردم،  این موانع و 
مشکالت را به خوبی لمس کردم مخصوصا خط قرمزهایی 

که در خراسان جنوبی خیلی ملموس تر است. 
وی تاکید کرد: متاسفانه در استان ورودی در عرصه فیلم و 
فیلم سازی کم است و می توان گفت به نحوی  دلگرمی 

از بچه ها گرفته شده است. 
و  فرهنگ  با  شود:  می  یادآور  استانی  هم  کارگردان  این 
و  ایم  داشته  فیلم سازان  درباره مشکالت  ارشاد جلساتی 
امیدواریم با حسن نیت و دلسوزی های مدیرکل این نهاد 

سنگ های جلوی پای این هنرمندان برداشته شود.  
اداره های  از  یکی  با  مثال  عنوان  به  یادآور می شود:  او 
معتبر استان کار کرده ام ولی بعد یکسال هنوز پول مرا 
نقد  را   خود  پول  کار  این  عوامل  که  حالی  در  اند  نداده 

دریافت کرده اند.

مالیات از مهمترین چالش 
شرکت های سینمایی استان 

صباغ زاده با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مسائلی که 
شرکت های سینمایی با آن روبرو هستند مالیات است می 
کارهای  مالیاتی  امور  قانون  طبق  اینکه  وجود  با  افزاید: 
فرهنگی از مالیات معاف هستند ولی ساالنه باید 9 درصد 

ارزش افزوده و 25 درصد مالیات بدهیم.
وی با اشاره به فیلم “نازگل دختر عشایر” خاطر نشان کرد: 
برای  که  بود  دلی  کار  تماما یک  بلند  داستانی  فیلم  این 
و  نرسید  درآمدزایی  به  و  شد  کشیده  فراوانی  زحمت  آن 
کارگردان به عشق فیلم سازی با مشکالت دست و پنجه 
نرم کرد. به گفته وی خراسان جنوبی دارای توانمندی ها و 
ظرفیت های باالیی است و به خوبی می توانیم فیلم بلند 
داستانی و مستند بسازیم مخصوصا که این استان دارای 

جاذبه های گردشگری و کویرهای ناب  و بکری است. 

در جشنواره سراسری تدبیر در کرج 
جایزه بهترین کارگردانی را کسب کردم

محمد رضا زمانی پور؛ کارگردان سینما نیز در این نشست 
از  و  هستم  بیرجند  از   57 سال  متولد  کند:   می  عنوان 
سال 85 به عنوان مدرس انجمن سینمای جوانان با دفتر 
بیرجند همکاری دارم. وی با اشاره به اینکه در  آموزشکده 
سپیده کاشانی و جهاد دانشگاهی هم مدرس بوده ام ادامه 
می دهد: همچنین با صدا و سیمای و رادیو استان هم از 

سال 84 همکاری دارم.
این هنرمند هم استانی خاطر نشان می کند: در این سازمان 
به عنوان مجری و گویندگی سریال 13 قسمتی ماجراهای 

جنگل دوستی را ساختم. زمانی پور با اشاره به اینکه  ساخت 
مجموعه نمایشی برای شبکه نسیم که حدود 40 قسمت 
طنز بود و یک فیلم کوتاه به نام “ برگها آهسته می ریزند” 
از آثار دیگر من است می افزاید: در جشنواره سراسری تدبیر 

در کرج جایزه بهترین کارگردانی را کسب کردم.

فعالیت زیر زمینی بدون مجوز 
مانع فعالیت شرکتهای سینمایی 

از سال 85 تا 91 شرکت “آوا فیلم  اینکه  با یادآوری  وی 
شرق” را تاسیس کردم. خاطر نشان می کند: اما با وجود 
دوستانی که زیر زمینی کار می کنند و مجوز ندارند و راحت 
با آنها قرارداد بسته می شود کار با مجوز در استان  با وجود 
مالیات و هزینه های جانبی جوابگو نیست و تعطیل می شود. 
وی تاکید می کند: به پرداخت می توانم بگویم درآمد یک 
شرکت سینمایی برابر یک روز آهن فروشی است در حالی 
که باید پول حسابدار و عوامل را بدهد و مالیات برایش ببرند. 
به گفته زمانی پور دیدن  فیلم  در خراسان جنوبی به عنوان 
یک کار لوکس بحساب می آید و زمانی که یک فرد تمام 
مایحتاج پوشاک و مسکن و سایر دغدغه هایش تمام شد می 
گوید حاال برویم یک فیلم هم ببینیم در واقع فیلم  اولویت  

دهم و یازدهم مردم است.

استعدادهای فراوانی در حوزه فیلم سازی 
در استان وجود دارد

وی ابراز تاسف می کند: از این که ما در این حوزه استعدادهای 
بی نظیری در استان  داریم که خیلی از آنها بخاطر مشکالت 
مالی و اجتماعی مهاجرت کرده اند. می گوید:  معتقدم در 

استان آن انگیزه و شور و حال و فعالیتی که باید باشد وجود 
ندارد و استقبال از آموزشکده های فیلم سازی بسیار کمرنگ 

تر از شهرهای بزرگی چون تهران است.
این کارگردان بیرجندی  یادآور  می  شود: من فیلم سازی  
را از سال 78  همراهی با چند تا دوست شروع کردم در 
حالی که فقط یک دوربین داشتیم و در یک سال 12 فیلم 
تولید کردیم در حالی که هیچکدام به دلیل کمبود امکانات به 
تدوین نرسید. او تاکید می کند: اکنون امکانات بسیار خوب 
شده و کسانی که عالقمند به یادگیری باشند با یک موبایل 
می توانند از صفر تا 100 فیلمبرداری، صداگذاری و تدوین 
را انجام دهند ولی استقبال کم است االن جهاد دانشگاهی 
تبلیغات رشته تصویر برداری را گذاشته و تنها 10 تا 12  نفر 

ثبت نام کرده اند. 
زمانی پور با بیان اینکه در سینمای جوان سعی می کنیم به 
جوانان انگیزه بدهیم ادامه می دهد: در جشنواره فیلم کوتاه 
کشور بیرجند 2 تا فیلم داشت با وجود آنکه استانهای بزرگ 
و با سابقه ای چون مشهد و اصفهان هرکدام  با  4-3 فیلم 
حضور داشتند و این نشانگر این است که استعدادهای خوبی 

داریم که باید شکوفا شوند. 

سینما یک هنر لوکس و پر خرج است

مثل  هنرها  دیگر  با  سینما  تفاوت  کند:  می  تاکید  وی 
عکاسی و هنر در این است که این صنعت یک هنر لوکس 
و پرخرج است و سینما زمانی به درآمد خوبی می رسد که 

20 سال از کار آن گذشته باشد و شناخته شده باشد.
وی با اشاره به اینکه برای ساخت یک فیلم بلند حرفه ای 
در بیرجند به دنبال حامی  هستیم خاطرنشان می کند: برای 
ساخت یک فیلم بلند با تمام مولفه های حرفه ای دست 

کم هزینه ای برابر 350 میلیون تومان الزم است. زمانی 
پور با بیان اینکه این فیلم بلند داستانی برای اولین بار با 
پارامترهای حرفه ای فیلمسازی در استان ساخته خواهد 
شد می افزاید: در این فیلم سعی شده است به پارامترهای 
مختص استان در مورد کسب و کار، فرش بیرجند، نقشه 
فرش بیرجند، و زنان سرپرست خانواده و به طور کلی مولفه 

های بومی پرداخته شود.

20 سال کار پژوهشی در 
حوزه آداب و رسوم و گویش های استان

فرامرز مهدوی؛ مهمان بعدی ما می گوید متولد سال  56 
هستم و 25 سال در زمینه مستند سازی و تئاتر  فعالیت 
دارم. وی با اشاره به اینکه اکنون در انجمن ادبیات داستانی 
هنرمندان هستم می افزاید:  وعده و عیده برای هنرمندان 
در جلسات گفته می شود بعد آن فراموش می شود اما من 

برای دل و عشقم کار می کنم.
وی خاطر نشان می کند: 20 سال کار پژوهشی در حوزه 
آداب و رسوم و گویش ها داشته ام و چندین فیلمنامه و 

داستان نوشته ام.

گاهی صورت مسئله را پاک می کنند

این مستند ساز همشهری با بیان اینکه در حوزه اجتماعی 
کار می کنم، ادامه می دهد: در استان خود سانسوری داریم 
و خیلی از معضالت را نمی شود کار کرد ادامه می دهد: 
یک مستند به نام “ سگ دونی” در مورد اعتیاد کار کردم 
که بعد از آن مسئوالن بجای حل مشکل صورت مسئله را 

پاک کردند و خانه ای که پاتوق بود خراب کردند.
یک  برای  زمستان  سرد  شبهای  در  کند:  می  اظهار  وی 
مستند به محالت گوناگون شهر می روم تا نشان دهم زیر 
پوست این شهر چه خبر است؟! مهدوی با بیان اینکه برای 
گرفتن یک مجوز باید از 7 خوان رستم بگذری ابراز تاسف 
می کند:  از این که برخی مسئوالن غریب پرست هستند 
و اگر مستند ساز و فیلم ساز از شهر دیگری باشد اعتماد 

بیشتری کرده و حمایت بیشتری می شود.

متاسفانه فیلم ها دانلود  
و کمتر خریداری می شود

بانک  در  را  پول  اگر  اینکه  به  اشاره  با  بیرجندی  هنرمند 
بگذاریم سود بیشتری دارد خاطر نشان می کند: االن دیگر 
کسی به سینما نمی رود و از فیلم و مستند و محصوالت 
فرهنگی حمایت نمی شود. نیز  فیلم ها دانلود می شود و 

در فلش ریخته شده و خانواده و فیلم می بیند!
مهدوی می گوید: اگر در بیرجند به کار  فرصت و بها داد 
شود خیلی حرفها برای گفتن داریم. ادامه می دهد: بیشتر 
مستندهای ساخته شده من در موضوعات اجتماعی بوده و 
آخرین مستند هم کار درباره روستای ماخونیک بوده است. 
وی یادآور می شود در جشنواره های گوناگون مقام های 
اول و دوم و سوم کسب کردم و فیلم هایم به جشنواره 

کشوری هم راه یافته است. 

نسرین کاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان     آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1396 حوزه ثبتی نهبندان

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 حوزه ثبتی نهبندان در سه ماهه )دی- بهمن- اسفند( سال یکهزار و سیصد و نود و شش هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند با نوع ملک مورد 
تقاضا برای اطالع  عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:

 مستثنیات مرتع کوه استند و سه فرسخ پالک ۳۰۳ اصلی 1217 - اصلی آقای عباس کوهستانی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر چند باب اتاق به مساحت ۶۶۶ متر مربع 
مستثنیات مرتع سینه شاه دژ پالک یک فرعی از ۷۳۷- اصلی  1189 - اصلی آقای  غالمعلی قریب ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات مرغداری به مساحت 5514 مترمربع 

مستثنیات مرتع تگ شوسف و جنگل طارق پالک ۷۳۹- اصلی 121۶-  اصلی  آقای جواد جعفری ششدانگ یک قطعه زمین  بندسار  به مساحت 3274/50 مترمربع 
1219 - اصلی آقای جواد جعفری ششدانگ یک قطعه زمین  بندسار  به مساحت 17۶00  مترمربع

لذا به موجب ماده 1۶ و 17 قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایست اعتراض  و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف  
مدت  نود روز و مستند به تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم و رسید دریافت نموده نموده و در اجرای تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و ماده 8۶  
قانون ثبت معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم  و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت پس از تشریفات قانونی اسناد مالکیت به نام متقاضیان 

صادر خواهد شد. ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود. 

شناسه: 16۳42۷                                    تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۷/۰2/۰1   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۷/2/۳1                       حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  نهبندان

آگهی مزایده اموال منقول )رهنی(

به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تعداد نه قلم اموال منقول شامل تجهیزات و ماشین آالت و تاسیسات مربوط به کارخانه صنایع بسته بندی خشکبار با نام تجاری شاینیز به تصدی و متعلق به آقای علیرضا خداپناهی فرزند قربان با کد 
ملی0۶50724471 واقع در بیرجند، شهرک صنعتی، بلوار همت، همت 5، جنب کارخانه زعفران، قطعه 3128 به شرح ذیل که به انضمام اموال غیرمنقول شامل ششدانگ عرصه و اعیان محل کارخانه برابر سند رهنی شماره 117220 - 90/7/9 نزد دفترخانه اسناد 

رسمی شماره 1۶ بیرجند در قبال مبلغ 1/593/000/000 ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر تا روز وصول موضوع بدهی نامبرده فوق به مدت سه ماه در رهن بانک صادرات شعبه بیرجند قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده 
است و بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ 1/87۶/4۶۶/1۶0 ریال  بدین شرح: مبلغ 1/591/910/137 ریال اصل طلب و مبلغ 284/55۶/023 ریال خسارت تاخیر تادیه روز درخواست 1391/10/05 به انضمام 
جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن با مشخصات مذکور را نموده که پرونده ای تحت کالسه 910020۶ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه 
متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، برابر مقررات و به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی و بازداشت اموال مورد رهن اقدام که بر طبق نظریه وارده به شماره 9۶00۶422 - 9۶/10/11 کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه اموال منقول با 
 مشخصات ذیل بدین شرح: 1- دستگاه بوجاری : با فیدر و باالبر کاسه ای 3متری )Bucket Conveyor(، ظرفیت فیدر 200kg، ظرفیت بوکت kg 1.5دارای سه دستگاه موتور بوجاری و باالبر به قدرت 1hp تا 4hp ، ابعاد کلی دستگاه 2×3×3 متر، ساخت صنعت سازان 
نام آور به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال ) 75/000/000( 2- دستگاه پولیش: مخصوص پولیش حبوبات با فیدر و باالبر کاسه ای 2/5متری و فیدر پولیش، دارای فیلتر کیسه ای با الکتروفن 3Hp، ابعاد کلی دستگاه 2×2/5×3 متر ساخت صنعت سازان نام آور به مبلغ پنجاه میلیون 
ریال )50/000/000( 3- دستگاه سورتینگ: دستگاه Sorting )دست چین( با فیدر قابل تنظیم و نوار سورت به طول 5m و عرض 40cm وارتفاع یک متر ، قدرت موتور 3hp، ساخت صنعت سازان نام آور دو دستگاه به ارزش نود و پنج میلیون ریال )95/000/000( 4- دستگاه 
بوجاری و سورت: مخصوص زرشک، عدس و عناب ، قدرت الکتروموتور 4KW ، ابعاد کلی m×3×2 1 متر دو دستگاه به ارزش هشتاد میلیون ریال )80/000/000( 5- دستگاه قند شکن: نوع دیسکی، دارای 2 دستگاه سنگ برش به قدرت 2hp، گیوتن مخصوص با موتور گیربکس 
حلزونی، 2 دستگاه فیلتر خاکه قند با الکتروفن 2hp، ابعاد دستگاه 2*2*2/5 متر به ارزش شصت میلیون ریال )۶0/000/000( ۶- دستگاه بسته بندی: بسته بندی حبوبات مدل sm 907، دارای سیستم 2 توزین، پرس اتومات دربند و نگهدارنده سلفون، ویبره مگنتی، کپسول 
گاز ازت و تجهیزات مرتبط ، دستگاه تاریخ زن سپند افراز، باالبر بوکتی Z با فیدر 200 کیلویی ، نوار نقاله جمع آوری ، تجهیزات پنیوماتیک و کنترل اتوماتیک  plc - ظرفیت تولید 30 بسته 100 تا 1000 گرم در دقیقه ، ابعاد دستگاه 5*4*4 متر، ساخت سال 85 ماشین سازی 
شادمهر به مبلغ سیصد و هفتاد میلیون ریال )370/000/000( 7- تجهیزات آزمایشگاهی و اداری: انکوباتور مدل SH2006 پات آریا، انکوباتور شیماز، انکوباتور شفا بخش نوین، سانتریفوژ 8کاناله پارسین طب ، اتوکال و ابزار طب ماهان ، هود آزمایشگاهی ، کوره GSF گدازه ساز، 
آون ریماند، شیشه آالت آزمایشگاهی، 12 متر کابینت، یک دستگاه یخچال آزمایش، میز و صندلی، کمد چوبی و فلزی، فرش ماشینی 12متری، اجاق گاز سه شعله با کپسول ، پشتی، تجهیزات متفرقه به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال )140/000/000(  8- سایر تجهیزات: 
نوار سورت متحرک شیب دار به عرض 30cm وطول 3متر ، ترازوی دیجیتال 30 کیلوگرمی ، بوجاری دوار تولیدی صنعت نوین ، تانکر 1500 لیتری فلزی، باسکول 100 کیلوگرمی، کمپرسور 2 سیلندر ایران خدامی با مخزن هوای 200 لیتری و موتور hp2 - بخاری کارگاهی 
 40kw و تعدادی کپسول آتش نشانی ، قفسه فلزی ، میز کار ، سه دست لوله یقه استیل مربوط به دستگاه بسته بندی ، تعدادی توری وسرند مربوط به دستگاه های بوجاری ، سایر تجهیزات متفرقه به مبلغ نود میلیون ریال )90/000/000( 9 - تاسیسات آب و برق : امتیاز برق
 با ترانس و تابلو و تجهیزات کنترل ، تابلوهای قدرت و فرمان کارخانه ، کابل کشی ، تجهیزات روشنایی ، امتیاز آب 3/4 اینچ با شبکه لوله کشی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال )150/000/000( اموال منقول مشروحه فوق جمعا به ارزش 1/110/000/000 ریال ارزیابی و 
به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته در روز یکشنبه مورخ 97/02/23 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل کارخانه واقع در بیرجند، شهرک صنعتی، بلوار همت، همت 5، جنب کارخانه زعفران، صنایع بسته بندی خشکبار شاینیز از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده 
حضوری و نقدی از مبالغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد . نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک صادرات جایز خواهد بود. هزینه های دولتی به شرح ماده 40 - آئین نامه اجرا نقدا وصول و سایر هزینه های احتمالی از قبیل هزینه 

جا به جایی و بارگیری و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد. چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد مزایده روز بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد و هرگاه مدیون اقدام به پرداخت یا تودیع بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد.
 تاریخ انتشار: ۹۷/۰2/۰1 
  غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

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 139۶0308002000129 - 139۶/02/30 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل غیرتی فرزند غالمرضا به شماره 
شناسنامه 87۶ صادره از قاین به شماره ملی 08884۶5۶02 در ششدانگ یک قطعه محوطه دارای یک باب اتاق به مساحت 30۶/35 مترمربع 
در قسمتی از پالک 12۶۶- اصلی بخش 11 قاین مزرعه کهناب واقع در خیابان ابوالمنصور 12 خریداری )مع الواسطه( از مالکین رسمی کربالیی 
حسین پسر کربالیی علی و پسران و زنهاشان )ورثه ابوطالب جعفری( محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشتد می توانند از 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: 1۳۹۷/۰1/15     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۷/۰2/۰1
علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی تحدید حدود  اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی قاین پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده 12 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی اینک بر حسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصی امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی  و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.  

بخش 11: قطعه مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک 1270- اصلی 59 فرعی فاطمه سیه چهره ششدانگ یک قطعه باغ واقع در باغستان 
ابوالخیری در روز 1397/2/23 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر 
بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز  مقرر  ساعت 8 صبح در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 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 8۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست  
از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: ۹۷/۰2/۰1     علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

دعوت عمومی از اعضای شرکت گدار سفید بیرجند به شماره ثبت 
948 جهت انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل در تاریخ 1397/2/1۶ 
ساعت 10 صبح در دفتر شرکت واقع در بیرجند- خیابان مدرس- 

مدرس 18- پالک 2 حضور به هم رسانید.
مدیر عامل - محمدعلی بوشادی
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انرژی منفی را از خود دور کنید 

این  کردن  آزاد  به  که  دارد  وجود  راه هایی  خوشبختانه، 
انرژی از خودمان و کوتاهتر کردن مدت زمانی که موجبات 
ناراحتی ما را فراهم می کند، کمک می کند. چطور باید از 
شر آن انرژی منفی خالص شوید. مخصوصاً برای آن 
دسته از ما که حساس تر هستند رها کردن این انرژی منفی 

می تواند خیلی دشوار باشد.
1 - یک راه ساده آن این است که خیلی راحت خودتان 
را تمیز کنید. وقتی معمواًل دیگران این توصیه را به ما 
می کنند بیشتر منظورشان از نظر فکری است اما اینکار 
را می توانید فیزیکی هم انجام دهید. دست ها، پاها، سر 
و پشتتان را با یک برس یا دستمال تمیز کنید انگار که 
می خواهید یک الیه گرد و خاک از روی بدنتان تمیز 
کنید. بالفاصله بعد از این که ابرهای تیره انرژی منفی 
از روی بدنتان بلند شد، احساس خوبی پیدا خواهید کرد. 
بهتر است این عمل را در فضای باز و در طبیعت انجام 
دهید. این روش، روش اولیه است و سایر روش ها باید به 

دنبال این انجام شوند.
دادن  عقب  با  که  است  این  دیگر  تکنیک  یک   -  2
شانه ها، آن را از شانه هایمان بیندازیم. انرژی، مخصوصًا 
انرژی منفی مثل خشم که وقتی کسی کار بدی در حق 
تان انجام می دهد ایجاد می شود، معمواًل روی شانه های 
شما می نشیند. با چندین بار عقب دادن شانه ها به تکان 
خوردن آن انرژی کمک می کنید و وقتی آن انرژی به 
حرکت درآید می توانید آن را دور بیندازید به جای اینکه 

در جای خود بماند.
3 - فوت کردن آن هم یک راه فیزیکی دیگری است 
که کمکتان می کند. پس یک نفس عمیق بکشید و هوا 
را به سرعت و با قدرت از دهانتان بیرون کنید. این کمک 

می کند انرژی منفی از محیط درونیتان بیرون بیاید.

اسوه ایثار

سالگرد میالد حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم، روز 
جانباز نام گذاری شده است. عباس علیه السالم بزرگ 
جانباز تاریخ انسانیت است که صحنه کربال را تجلیگاه 
امام  رشید  برادر  های  فداکاری  نمود.  جانبازی  و  ایثار 
حسین علیه السالم در تاریخ بشر مانندی ندارد. دست 
حیدرآسای عباس علیه السالم شعر زیبای عشق و ایثار 
تفتیده، کربال  بر زمین  با خون سرخ  را  در راه والیت 
به  را  جانبازی  شیوه  و  عاشقی  رسم  و  راه  و  نگاشت، 
امیرالمؤمنین  از دفتر زندگی  جهانیان آموخت.هر ورق 
علیه السالم جلوه ای از امامت و والیت است. علی علیه 
السالم در عرصه ایمان امام مؤمنان، در جبهه های نبرد 
امام عابدان، در زهد و تقوا  امام مجاهدان، در عبادت 
امام مّتقیان، در عشق به محبوب سّیدالعشاق، و در همه 
ابعاد دینی و اجتماعی پیشوای اهل ایمان است.او امام 
از مرگ نهراسید و همواره  نیز هست. هرگز  جانبازان 
مشتاق شهادت بود و بالهای کوچک و بزرگ را به جان 
می خرید. »لَیلَة الَمبیت« یکی از صحنه های درخشان 
جان  بارها  السالم  علیه  امیرالمؤمنین  اوست.  جانبازی 
رسول اکرم )ص( را از خطر تهدید بت پرستان نجات داد 
و اسالم را حیات دوباره بخشید. این گوشه ای از جانبازی 

های علی علیه السالم در راه اسالم و یاری پیامبر بود.

کارهای بزرگ در تجارت توسط 
یک نفر انجام نمی شود، توسط 
گروهی از افراد انجام می شود.

زمان تو محدود است،
 پس آن را با زندگی کردن
 برای کس دیگری هدر نده.

چه عباس آنکه در حشمت امیر راستین آمد
چه عباس آنکه از هّمت پناه مسلمین آمد

چه عباس آنکه از اصل و نسب از دوره هاشم
چو جان مرتضی و ُحسن خیرالمرسلین آمد

ای جانباز! فراِت جان تو، سّقای خیمه های تشنگان وطن 
بود تا امروز، در سایه امن ایمان، عّباس)ع( را در آیینه 
چهره تو ببینیم.والدت حضرت ابوالفضل)ع( مبارک باد.

تنها کسی که خود را با تمام توان و روحش وقف 
هدفی می کند می تواند در موضوعی تبحر پیدا 

کند. خبرگی، تمام وجود انسان را می طلبد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و به یقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته نماید 
و به راه راست راهسپر شود. سوره طه/ آیه 82

حدیث روز  

عموی ما، عّباس، دارای بینشی ژرف و ایمانی راسخ بود؛ همراه با امام حسین علیه السالم جهاد کرد و نیک آزمایش داد و به 
شهادت رسید. امام صادق علیه السالم

سبک زندگی

4 شعبان مصادف با والدت حضرت ابوالفضل علیه السالم و روز جانباز
عباس علیه السالم فرزند امیرالمؤمنین علی علیه السالم 
در چهارمین روز از شعبان سال 26 هجری قمری، دیده 
به جهان گشود. میالد عباس، نوری دیگر به این هستی 
بخشید و دل های شیفتگان امیرالمؤمنین علی علیه السالم 
از شور و عشق، لبریز گشت. چهره ی عالقه مندان اهل 
بیت علیهم السالم را شبنم شادی فراگرفته بود و هریک 
برای دیدار نورسیده ی موالی خویش بر یکدیگر، پیشی 
می گرفتند. هنگامی که نسیم اذان و اقامه بر روان پاک 
و سپید این طفل نیک بخت فرو نشست، امام علی علیه 
السالم با واژه ای مهرآفرین، نام فرزند خود را عباس نهاد. 
عباس یعنی شیر بیشه ی شجاعت و قهرمان میدان نبرد.

فضایل حضرت ابوالفضل )ع(
پرچم دار کربال و پاسدار حرم اهل بیت مصطفی )ص(؛ 
حضرت عباس علیه السالم ویژگی ها و فضایل فراوانی 
دارد که القاب و کنیه های آن حضرت، نشان گر برخی از 
آن هاست. ماه بنی هاشم، از جمال او حکایت دارد. سقای 
کربال، از فداکاری عباس علیه السالم در رساندن آب به 

اهل بیت علیهم السالم حکایت می کند. 
بازگو  را  شجاعتش  کربال،  دار  پرچم  و  علقمه  قهرمان 
بیت  اهل  راه  در  او  جانبازی  گواه  حرم،  پاسدار  کند.  می 
علیهم السالم است. باب الحوایج، شکوه او را نزد خداوند، 
 نشان می دهد و سرانجام، عبد صالح، از عظمت معنوی

عباس بن علی علیه السالم حکایت دارد.

حضرت عباس علیه السالم
 در کالم امام سجاد علیه السالم

به  السالم  علیه  علی  بن  عباس  مقام  عظمت  و   بزرگی 
گونه ای است که امامان معصوم علیهم السالم در موارد متعدد 
بر فداکاری ها، جانبازی ها و عظمت شخصیت آن بزرگوار 
تأکید فرموده اند. امام سجاد علیه السالم که خود در کربال 
حضور داشت و شاهد فداکاری های عمویش بود، درباره ی 
فرماید: »خداوند، عمویم  السالم می  علیه  عباس  حضرت 
عباس را رحمت کند که با ایثار و جانبازی، در راه برادرش 
جانبازی کرد تا آن که دست هایش قطع شد و خداوند به جای 
آن، دو بال به او داد که با آن ها به همراه فرشتگان در بهشت 
پرواز کند؛ همان گونه که برای جعفربن ابوطالب قرار داده شد. 
 عباس را در پیشگاه خداوند منزلتی است که در روز قیامت، 

همه ی شهدا به آن غبطه می خورند«.
علم حضرت ابوالفضل )ع(

وی تنها به عنوان یک قهرمان نامدار و دالور مطرح نبود 
بلکه فضائل علمی، تقوایی او و دانش رفیع را از خردسالی 
از سرچشمه علوم الهی به دست آورده بود چنانچه برخی 
روایات اشاره به این نکته دارند که وی از زمان کودکی 

شروع به تغذیه علمی نموده است.
مقام فقهی او بسیار باال بوده است و در نزد راویان مورد 
وثوق و اعتماد بوده است و از جهت پارسایی در درجه باال 
قرار داشت چنانچه برخی از رجالیون درباره ایشان گفته اند: 

عباس از فقیهان و دین شناسان اوالد ائمه بود، عادل، مورد 
اعتماد، با تقوا و پاک بود و دیگران نیز وی را این گونه 
تعریف نموده اند که عباس از بزرگان و فاضالن فقهای 

اهل بیت بود بلکه وی عالم استاد ندیده بود.
وفای حضرت عباس )ع( نسبت به برادر

خداوند  با  که  پیمانی  به  السالم  علیه  ابوالفضل  حضرت 
برای حفظ بیعت خود با برادر، راهبر و امامش بسته بود، 
وفادار ماند. مردمان در طول تاریخ مانند این وفاداری را 
وفای  کارنامه ی  در  وفاداری  این  از  زیباتر  و  اند  ندیده 
ی  هرآزاده  که  وفاداری  است.  نرسیده  ثبت  به  انسانی 

شریفی را به خود جذب می کند.
خویشتن داری عباس علیه السالم

و  نفس  عزت  عاشورا،  روز  در  السالم  علیه  ابوالفضل 
خویشتن داری را با تمام ابعاد و آفاقش مجسم ساخت. 
امویان به شرط کناره گیری از اردوی برادرش، وعده ی 
فرماندهی کل قوا به او دادند. ولی وی بر این وعده ی 
آنان تمسخر زد و با شوق و اخالص به سوی لشکرگاه 
و  دین  از  دفاع  راه  در  و  شتافت  السالم  علیه  حسین 

آزادگی، جان خود را فدا کرد.
جهانی بنشسته در گوشه ای

جانبازی که امروز توفیق خدمت به او را یافته اید، مردی 
بزرگ با روحی متعالی است که رشادت هایش آوازه زمانها 
شده است. هنگامی که بین حق و باطل، برخاستن و جهاد 

کردن و وسوسه های فریبای زندگی مادی، خدا، جهاد و 
دفاع را برگزید، از همان زمان، بزرگی روحی و فکری اش 
از جسمی  اگر چه  امروز،  ثابت کرد. جانباز  بر همگان  را 
دنیا.  تمام  به گستردگی  دارد  روحی  برد،  می  رنج  ناتوان 

شخصیت جانباز، فراتر از وضعیت جسمانی اوست.
مبادا منت

ارزشمندی کار، به آسیب زدایی از آن است. آفت خدمت، 
منت است و رنجاندن. ناهمواری های زندگی با جانباز، گاهی 
بهانه ای می شود برای شکوه های تلخ. مراقبت از این آسیب 
ها که چون خاری در جان این مرداِن مرد فرو می رود، کاری 
ظریف و نیازمند پایش است. گالیه های زبانی، اگر چه می 
تواند حّق همراه خسته باشد، گاه مرغ وحشی دل را از بام 

برمی خیزاند که بازگشتی برایش نیست.
فرصت نه تهدید

همه  تعالی  برای  است  فرصتی  جانباز،  با  زندگی  توفیق 
جانبه. این توفیق را جز به صاحبان معرفت نمی بخشند 
و چنین ُدّر گران سنگی را تنها در سفره و سبد اهل دانایی 
روشنایی چنین  به  تر  دقیق  نگاهی  با  و دل می گذارند. 
زندگی ارزشمندی، می توان قدری از فراز و نشیب های 
روحی کاست و آن را سکویی برای پرش به آسمان قرب 
با  با جانباز،  خدا دانست. اگر قرار است چند سال زندگی 
تمام دشواری هایش، به ابدیتی آباد بینجامد که سرفرازی 

ماندگار را در پی داشته باشد، پس چرا چنین نکنیم؟
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بيماري  نشانه   -12 سربسته 
- موسيقي كودكان - من و تو - 
كشوري   - كارديده  نوميد 13-  
وسيله   - اسپانيا  و  فرانسه  ميان 
14-  مشابه و يكسان - از الفباي 
انگليسي - پسر گودرز در شاهنامه 

15-  مخترع پيانو - انهدام

جدول 4048

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

123456789101112131415
دنموربیهوکیوها1
یزورینغمفالوی2
ودکراکمتسنوتس3
ایتوتتافنکنل4
نکایلهناویان5
شلیلدافلالاد6
مقراوتسابابی7
ساماداتسادادح8
یلینراتهسلهس9

نمیامیندولوی10
گناقاخمارودن11
رگردهاننامرف12
انربریسکلاحار13
ندنامبترمیدمک14
یموبکرسپاضیبدی15

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
که  نیازمندانی  خسته  های  دل  و  محرومند  پدر  موهبت  از  که  کودکانی  کوچک  های  دست 
و  پاک  یاری  انتظار  در  لحظه  هر  و  روز  هر  گشایند  نمی  شکوه  به  لب  هرگز  نجابت  شدت  از 
نیازمند یتیم  نفر   163 روستایی،  خانواده   1390 شهری،  خانواده   500 حمایت:  تحت  های  خانواده  تعداد  شماست.   پربرکت 

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 09151631855 -  32313472 056- طاهری

مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان
به منظور تکمیل کادر خدمات رسانی خود به تعدادی مهماندار 
آقا و خانم به طور پاره وقت برای شیفت عصر نیازمند است.

ساعت مراجعه: 9/30 الی  13/30    نبش توحید 33 - دفتر تاالر ری
کا

هم
ه 

ت ب
عو

د

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

شتر مرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش

 جوجه در سنین مختلف
09151609429
09157269528

سوپر مارکت خیابان فردوسی )معلم( با تمامی 
امکانات و موقعیت عالی به فروش می رسد. 

یا معاوضه با خودرو   09151606989

فروش یک قطعه زمین مسکونی واقع در 
بند دره، متراژ تقریبی 180 متر

09153620106

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

تجربه کنید.   09158668002

فروش انواع نشاء گوجه و بادمجان و ...
آدرس: شمس آباد  09157612359

09364782605 - 09364782506

نصب و سرویس کولر آبی
لوله کشی ، برق کشی، تعمیر آبگرمکن

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

تعمیر یخچال فریزر در منزل      09153635015 - ناصری نژاد

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

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

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

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

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

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

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی

مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن، پالستیک، بلکا، مولتی کالر، اکرولیک، 
نما، طرح کاغذ و ... 09156655054 - برگی

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

نیازمند است. 09105484039

فرصت ویژه بازماندگان از تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم
مشاوره و ثبت نام: 09155612739 - 09357787912

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش - جنب رستوران کریم خان

ود
حد

و م
ژه 

 وی
ش

رو
ف

درب اتوماتیک

 سیــد 
جک پارکینگی،  کرکره، 

سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی  

نبش  رجایی 15
09155614880
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برخی از مواد غذایی و نوشیدنی های موثر و توصیه شده برای افراد عصبی 
وجود دارند که در ادامه با برخی از بهترین نمونه ها بیشتر آشنا می شویم.1- 
سبزیجات: سبزیجات، به طور عمده انواع برگدار سبز تیره، فواید بسیاری برای 
سیستم عصبی دارند. سبزیجات برگدار سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی و 
فیبر هستند.به دو روش می توانید استفاده از این سبزیجات را در رژیم غذایی 
خود افزایش دهید. یک روش ساده و محبوب ترکیب آنها در ساالدهای 

مختلف است. روش ساده دیگر مصرف آنها به صورت اسموتی در وعده 
غذایی صبحانه است.کاهو و شاهی آبی گزینه های خوبی هستند.آراگوال 
نیز از ویژگی های خوبی بهره می برد.اسفناج سرشار از ویتامین هاست و به 
سیستم عصبی کمک می کند.2- جو دوسر:جو دوسر یکی از مغذی ترین 
غالت محسوب می شود. این ماده غذایی از محتوای فیبر و پروتئین زیاد 
بهره می برد. 3- جو دوسر به دو روش بر سیستم عصبی انسان اثرگذار 

است: این ماده سطوح انرژی را تجدید کرده و با اضطراب و تحریک پذیری 
نیز مقابله می کند.4-ریحان:ویژگی اصلی ریحان ضد استرس بودن آن 
است. همچنین، این ماده غذایی به درمان مشکالت معده ناشی از وضعیت 
احساسی فرد کمک می کند.ریحان از ویژگی های ضد التهابی و ضد باکتری 
نیز سود می برد.  افزون بر این، روغن ریحان را می توانید برای کسب آرامش 

استفاده کنید.

خوراکی های مفید برای افراد عصبی

آجیل برای چه کسانی مفید است؟  
 

1-افرادی که دچار فشارخون و بیماری کلیوی 
از خوردن آجیل هاي شور پرهیز  باید  هستند 
کنند و خوردن آجیل های خام در حد معمول 
اشکال ندارد 2- افرادی که در حال کنترل وزن 
خود بوده و نگران چاق شدن خویش هستند و 
افزایش وزن دارند از مصرف آجیل باید چشم 

بپوشند چون انرژی آن زیاد است و سبب چاقی 
می شود 3- دیابتی ها باید بدانند که مصرف 
آجیل انرژی دریافتی آنها را زیاد می کند و در 
دیگر  زای  انرژی  مواد  از  باید  صورت مصرف 
کم بگذارند 4- افرادی که دچار تنگی نفس و 
آسم هستند حتماً مراقب مصرف آجیل باشند 5- 
برخی ترکیبات آجیل ها از جمله بادام زمیني نیز 
سبب ایجاد حساسیت در یکسری افراد می گردد.

توصیه هایی به والدین 
کودکان بیش فعال

1- با فرزند خود کامال واضح و روشن صحبت 
کنید. بگویید چه کارهایی را باید انجام دهد، نه 
این که فقط ، آنچه را نباید انجام دهد به او گوشزد 
کنید 2- از حواس پرتی کودک جلوگیری کنید. 
تلویزیون، رادیو و کامپیوتر را خاموش کنید 3- هر 

روز یک برنامه مشخص، از ساعت بیدار شدن از 
داشته  رفتن کودک  به خواب  تا ساعت  خواب 
باشید. برنامه را روی دیوار نصب کنید تا کودک 
سراسر روز بتواند آن را ببیند و بر اساس آن بازی 
کند و تکالیف مدرسه و کارهای روزمره را انجام 
دهد 4- در برابر یک رفتار نامناسب به جای فریاد 
زدن یا تنبیه، یکی از امتیازات او را لغو کنید 5- به 
منظم شدن کودک خود در خانه کمک کنید.

فواید اعجاب انگیز کیوی

بسیار  کیوی  مصرف  الغری  های  رژیم  در 
از  درصد   80 که  آنجا  از  است.  شده  توصیه 
آن  مصرف  شده،  تشکیل  آب  از  کیوی  بافت 
نوعی احساس سیری در فرد ایجاد می کند و 
صورت تر  آسان  وزن  کاهش  روند  نتیجه   در 
می گیرد. کیوی منبع غنی آنتی اکسیدان و ویتامین 

C است.. کیوی با دارا بودن حجم باالی ویتامین 
C، جذب آهن را در بدن باال می برد و به همین 
دلیل توصیه می شود افراد مبتال به فقر آهن، بیشتر 
 از این میوه استفاده کنند. ویتامین C در بدن غوغا
می کند، سیستم ایمنی بدن را تقویت و با فشار 
آلرژی ها و زکام مقابله باال، سرطان ها،   خون 
می کند. مصرف کیوی به سلول های بدن این 

امکان را می دهد تا جوان تر بمانند.

چاکلت تلخ بخورید 
زیرا به سالمتی کمک می کند

  
چاکلت)نوعی بستنی( تلخ یک ضد افسردگی 
طبیعی است. برای تقویت روحیه بسیار عالی است 
)دارای منیزیم(. در پیشگیری از بروز بیماری های 
قلبی-عروقی موثر است )حاوی فالونوئید(. در 
پیشگیری از بروز فشار خون باال و دیابت نوع 2 

موثر است. از فشار خون باال جلوگیری می کند. 
با پیری مقابله می کند. به داشتن بدنی جوان تر و 
پویاتر کمک می کند. چاق کننده نیست. خوردن 
مقداری چاکلت در روز به جای سایر مواد غذایی 
می  توصیه  غذایی  ارزش  بدون  و  پرکالری 
شود. بنابراین  پیشنهاد می شود روزانه حدود 
30 گرم چاکلت تلخ )با حداقل 70 درصد(، نه 
قرار گیرد. استفاده  بیشتر مورد  نه  و  کمتر 

یادداشت

تیم فوتبال هدف بیرجند سال ۱۳۶۵ که قهرمانی مسابقات را به خود اختصاص داد .ایستاده از راست امیرخسروانی. علی گیوکی. 
حمیدآبخزر. رضاانوری) دروازه بان( مهدی عدل. رضاحسین آبادی نشسته از راست: علی نخعی) کاپیتان( صادق شیخ زاده. ابوالفضل زاهدی پور.

 رضانجاتی.مهدی خسروی با سپاس از قهرمان آقای علی نخعی- گردآورنده: اصغری 

 داده نما، آوای خراسان جنوبی

شیوه مدیریت 
آسیب های اجتماعی
*سعیدی

مدتی قبل بود که معاونت اجرایی مجلس شورای اسالمی آمار جدیدی 
به صورت  آمار  این  البته  که  کرد  ارائه  را  اجتماعی  های  آسیب  از 
تفکیکی بیان شد و معلوم شد که چه حجمی از جمعیت کشور به چه 
آسیبی مبتال هستند. به نظر می رسد این حجم آسیب در اجتماع در 
عین حال که نیازمند کار طوالنی و کارشناسی است نیازمند اقداماتی 
سریع و ضربتی نیز هست. در همین رابطه لزوم حضور یک سازمان 
و یا ستاد هماهنگ کننده در اجتماع متنوع ما بیش از پیش احساس 
می شود. البته که این ستاد بهتر است نه به صورت موضوعی بلکه 
به صورت کالن به مرکزی برای مدیریت این آسیب ها تبدیل شود.
این  اجتماعی  های  بحران  مدیریت  در  که  آنچه  اما 
چند  و  عمیق  شناخت  رسد  می  نظر  به  تر  اساسی  چنینی 
آسیب  عنوان  تحت  اژدهایی  که  چرا  است  آسیب  جانبه 
است. چندوجهی  و  بزرگ  وسعتی  دارای  اجتماعی  های 
آسیب های  و  و روستا کمرنگ شده  امروز مرز شهر  مثال   به طور 
شهرهای  بومی  فرهنگ  است  شده  ترویج  هم  روستاها  در  شهری 
اجتماعی  آسیب های  از  مراقبت  و  دوری  باعث  روستاها  و  کوچک 
است  گرفته  قرار  تهاجم  مورد  هم  فرهنگ  این  امروز  ولی  می شد، 
داده  افزایش  را  مشکالت  این  ترددها  و  جمعی  ارتباطات  چراکه 
تأثیرگذاری  مناطق  برخی  در  هم  هنوز  بومی  فرهنگ  اما  است 
کرد. حفاظت  فرهنگ ها  خرده  این  از  باید  که  دارند  مثبت 
یکی از ابعادی که در فهم آسیب ها کمک می کند شناخت دقیق 
و  دهی  شکل  بر  که  است  تاثیری  و  کشور  اقتصاد  به  نسبت  تر 
اجتماعی  های  تحلیل  تمامی  در  چنانچه   دارد.  اژدها  این  بیداری 
اجتماعی  آسیب  انداز  راه  عنوان  به  اقتصادی  های  شاخص  اثر 
بخش  تداوم  و  دارنده  نگه  عنوان  به  که  آنچه  اما  می شود.  دیده 
در  است.  فرهنگ  مسئله  است  مطرح  اجتماعی  های  آسیب  در 
جامعه  در  انسانی  اصول  با  آمیخته  و  مردمی  فرهنگ  فقدان  واقع 
آسیب های  در عرصه  و هر ساعت همچون تسهیل گری  روز  هر 
اجتماعی عمل کرده و روز به روز این مسئله پیچیده تر می شود. 
اما مسئله دیگری که در برخورد با  آسیب های اجتماعی کار را مشکل 
تر کرده است برخورد غیر تخصصی و احساسی با این موضوع است 
حال اگر این برخورد توسط دولت باشد معضالت خاص خودش را به 
دنبال دارد و اگر توسط سازمان های مردمی باشد مشکالتی از جنس  
خودش را به بار می آورد. در هر حال اقداماتی از جنس اقدامات باال 
تازه حاصل  بلکه مصیبتی  کند  نمی  به حل مشکل  تنها کمکی  نه 
می کند که آن هم تلف شدن سرمایه مالی و انسانی کشور است.

فواید بی نظیر ماست

1-تنظیم کننده  قند خون 2- بهبود عملکرد 
سرطان،  برای  مانعی   -3 بدن  ایمنی  سیستم 
بیماری های عفونی و مسری، روده ای و آسم 
4- ضدآلرژی، حساسیت، التهاب پوست، آسم و 
حساسیت های غذایی 5- ماست برای سالمت 
زنان بسیار مفید است و الکتوباسیل موجود در آن 

از تولید قارچ در بدن جلوگیری می کند و زنانی که 
به مقدار بیشتری ماست مصرف می کنند بیماری 
های قارچی کمتری دارند 6- مصرف ماست از 
عفونت های میکروب هلیکوباک تر جلوگیری می 
کند. این میکروب اخیرا عامل اصلی 60 درصد از 
سرطان ها در جهان است. اسید الکتیک موجود 
در ماست این میکروب را از بین برده و از رشد آن 

در شکم جلوگیری می کند.

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند 
افتخار دارد به منظور رفع نیازهای ضروری و توانمندی و کمک به 
 معیشت خانواده های بی سرپرست ،ایتام،محسنین،معلولین
سالمندان،بیماران صعب العالج و تامین جهیزیه خانواده های 
نیازمند با همیاری و کمک افراد نیک اندیش و سخاوتمند 

جامعه )پزشکان نیکوکار،خیرین محترم،شرکت ها و ...( 
گام برداشته و تالش می نماید. همراهی شما عزیزان را در 

این مسیر زیبا ارج می نهیم.
چشم انتظار یاری سبزتان هستیم

شماره حساب مرکز نزد بانک رفاه : 107713410
شماره کارت مجازی: 5894-6315-1389-7785
پرداخت از طریق تلفن همراه: کد 4503#*8877*

شماره تماس:
09151639086-09155613413-32347323 

آدرس: خیابان غفاری- بیست متری جرجانی
 جنب مسجد محمدرسول ا... )ص(

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند
قال رسول ا... )ص( : نیکوکاری انسان را از مرگ های ناگوار در امان نگاه می دارد.
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فرزند دلیر حیدر آمد
عباس، امیر لشکر آمد

می خواست نشان دهد ادب را
یک روز پی از برادر آمد

میالد مسعود حضرت قمر بنی هاشم )ع(

 بر محبان و ارادتمندان حضرتش مبارک باد

مجمع خیریه قمر بنی هاشم )ع( بیرجند
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7
 اکسپو و نمایشگاه آثار چاپ دستی در بیرجند گشایش می یابد

  
غالمی-سید علی رمزم با اعالم این خبر گفت: این اکسپو و نمایشگاه شامل ١٢٠ اثر چاپ دستی دانشجویان کارشناسی گرافیک دانشگاه فنی و حرفه ای دختران بیرجند می باشد که روز شنبه یکم 
اردیبهشت ماه سالجاری ساعت ١٨ با همکاری این اداره کل در نگارخانه سرو  واقع در باغ اکبریه بیرجند افتتاح خواهد شد.معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یادآور شد:این 

اکسپو و نمایشگاه هنری تا ششم اردیبهشت ماه جهت بازدید عالقمندان ادامه خواهد داشت و عالقمندان می توانند همه روزه صبح ها از ساعت ٩ تا ١٢ و عصرها از ساعت ١٧ تا ٢٠ از آثار دیدن کنند.

*یاد و نام شهید بصیری پور اولین شهید مدافع حرم 
رضویه  علمیه  حوزه  در  پنجشنبه  جنوبی  خراسان 

بیرجند گرامی داشته شد.
*اولین جلسه درس اخالق مدیران دستگاه های 
اجرایی استان صبح روز پنجشنبه با حضور نماینده 

ولی فقیه  در استان برگزار شد.
و صنعتی خراسان  تولیدی  واحدهای  درصد   43*

جنوبی تعطیل و یا راکد هستند.
جشنواره  برگزیده  فرهنگی  و  آموز  دانش   ١6٧*

نوجوان سالم در بیرجند تجلیل شدند.
* دانشکده کشاورزی سرایان با توسعه فضای فیریکی 

به میزان ٢ هزار و ٧٠٠ متر مربع تکمیل شد.
تربت  زعفران  عکس  ملی  جشنواره  *نمایشگاه 

حیدریه و زاوه در نگارخانه شهر بیرجند افتتاح شد.
*بیش از ٨6 میلیارد ریال اعتبارات اشتغال زایی به 

مددجویان بهزیستی استان پرداخت شد
حجت االسالم عبادی شامگاه پنجشنبه با خانواده 

شهید مرتضی بصیری پور دیدار کرد

اخبار کوتاه

حوادث استان 

تازه های ورزشی استان

مسابقات کشتی قهرمانی خردساالن 
و نونهاالن خراسان جنوبی

مرتضی  مدافع حرم  جام شهید  مسابقات کشتی 
برگزار  بیرجند  به مدت یک روز در  پور  بصیری 
قهرمانی  کشتی  مسابقات  مسابقات  این  شد.در 
جنوبی١٠٠  خراسان  نونهاالن  و  خردساالن 
طبس،  بیرجند،  های  شهرستان  از  گیر  کشتی 
ورزشی  سالن  در  سربیشه  و  قاین  فردوس، 

کارگران بیرجند به مصاف هم رفتند. 

بانوی دونده خراسان جنوبی
 بر سکوی دوم کشور

بانوی ورزشکار بیرجندی مدال نقره لیگ طالیی دو 
و میدانی بانوان ایران را از آن خود کرد. مریم سادات 
بانوی دونده استان بر سکوی دوم کشور اصغری 
نخست  مرحله  در  جنوبی  خراسان  نماینده  تنها 
ایران در  بانوان  مسابقات لیگ طالیی دوومیدانی 
رشته پرش طول با رکورد 5.٢٢ متر بر سکوی دوم 

ایستاد و مدال نقره را بر گردن آویخت.

 دو نفر مصدوم در واژگونی خودرو 
چاهک -موسویه

پنجشنبه شب گذشته در اثر حادثه واژگونی خودرو 
نفر  دو  موسویه  به  چاهک  جاده  در   ،4٠5 پژو 

مصدوم برجای گذاشت.

کشف بقایای اسکلت انسان 
در چاه های قنات  نهبندان

کشف  از  نهبندان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کیلومتری   35 فاصله  در  انسان  اسکلت  بقایای 
از نهبندان و هفت کیلومتری بخش شوسف بین 
از رشته قنات  روستای طارق و رای و در یکی 
های این شهرستان خبر داد. شاهوردی افزود:با 
انسانی  اسکلت  بقایای  قضائی  مقام  هماهنگی 
بود  پاشیده شده  از هم  تنه  پایین  از قسمت  که 
شد  منتقل  زمین  سطح  به  متری   ١٨ عمق  از 
استخوان  راز  برای کشف  پلیس  بررسی های  و 

های کشف شده ادامه دارد.

تصویب  فاینانس 
انتقال آب از دشت 
مختاران به بیرجند 
تسنیم-حجت االسالم سید محمدباقر عبادی رئیس 
مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با بیان اینکه هیچ 
چیز برای استان مهمتر از آب وجود ندارد اظهار کرد: 
این مهم باید در دستور کار هیئت دولت و مجمع 
نمایندگان استان  در امسال قرار گیرد.عبادی با بیان 
اینکه انتقال آب از دریای عمان از دیگر موضوعات 
مهم خراسان جنوبی است که دولت باید تمام توان 
افزود:   گیرد  کار  به  امر  این  اجرای  برای  را  خود 
فاینانس خط انتقال آب از دشت مختاران به بیرجند 
پیگیری و در بانک مرکزی به تصویب رسیده است 
که ١٠ میلیارد تومان توسط بانک پارسیان در نظر 
شود. برطرف  بیرجند  آب  مشکل  تا  شده  گرفته 

»خطبه های آدینه«
امروز توانمندی ارتش و سپاه سبب 

خنثی سازی توطئه دشمنان شده است
فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( با بیان اینکه مسئله 
جنگ فرهنگی هنوز تمام نشده است گفت: امروز 
توطئه  خنثی سازی  سبب  سپاه  و  ارتش  توانمندی 
سخنرانی  در  قاسمی  سردار  است.  شده  دشمنان 
پیش از خطبه های نماز جمعه بیرجند با تبریک اعیاد 
شعبانیه اظهار داشت: ارتش و سپاه دو بازوی مسلح 
والیت فقیه هستند. وی افزود: امروز آمریکا از حضور 
نیروهای معنوی سپاه در مناطق سوریه، بحرین، لبنان 
و فلسطین ترس دارد و به دنبال این است تا به نظام 
اسالمی ما خدشه وارد کند و تاکنون موفق نشده 
است و این نشان از والیت مداری نیروهای ما است.

ایران هرگونه تعرض را به نظام اسالمی 
بی جواب نمی گذارد

امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی از دو جهت فرهنگی و نظامی خار 
چشم دشمنان است، تصریح کرد: دشمن از سپاه 
عصبانی است و می داند سپاه نقش تأثیرگذاری در 
منطقه دارد لذا به این دلیل سپاه را تحریم می کنند 
و علیه سپاه حرف می زنند..حجت االسالم مختاری 
و  صهیونیستی  رژیم  آمریکا،  به  داشت:  اذعان 
آل سعود هشدار می دهیم که امروز شن های طبس 
تبدیل به موشک های دوربرد شده و کمترین تعرض 
به نظام و انقالب اسالمی را بی جواب نمی گذاریم و 
نظامیان مقتدر ایران اسالمی با موشک های دوربرد 

ریاض و تل آویو را با خاک یکسان می کنند.
سپاه حافظ امنیت کشور است و هیچ کس 
حق تضعیف این نهاد خدمات رسان را ندارد

امام جمعه فردوس در خطبه های این هفته نماز 
جمعه با تبریک حلول ماه شعبان و اعیاد شعبانیه با 
اشاره به  نامگذاری سالروز والدت امام حسین به 
نام روز پاسدار، با تجلیل از خدمات این نهاد انقالبی 
گفت: سپاه حافظ امنیت کشور است و هیچ کس 
حق تضعیف این نهاد خدمت رسان به نظام و مردم 
را ندارد. حجت االسالم و المسلمین بابایی با انتقاد 
از برخی سخنان در روز ارتش که سپاه را متهم 
به سیاسی کاری کردند افزود:  امام راحل همواره 
بر تقویت این نهاد انقالبی تاکید داشتند و وظیفه 
سپاه حفاظت از دستاوردهای انقالب اسالمی در 
سراسر جهان است و در این راستا باید سیاست را 
بدانند ولی هرگز سیاسی کاری درکار سپاه نبوده 
ابتدای  از  ها  فتنه  با  برخورد  وی  بود.  نخواهد  و 
عرصه  تمام  در  و حضور  داعش  نابودی  انقالب، 
سپاه  خدمات  از  بخشی  کشوررا  سازندگی  های 
پاسداران به انقالب و مردم برشمرد و تاکید کرد: 
وظیفه پاسداران است که برای حفظ دستاوردهای 
انقالب و خنثی کردن توطئه های دشمن سیاسی 

باشند، ولی هرگز در سیاست دخالت نمی کنند.  
حمالت آمریکا به سوریه هیچ

 دستاورد نظامی نداشت
خطیب نماز جمعه نهبندان با اشاره به حمالت کور 
هیچ  حمالت  این  گفت:  سوریه  کشور  به  آمریکا 
دستاورد نظامی برای دشمن نداشته و ندارد،جز اینکه 
آمریکا به عنوان یک کشور مداخله گر در امور سایر 

کشورها معرفی شده است.
مسئوالن ارشد شهرستان و نماینده 

مجلس جلوی تردد پالک قرمز ها را بگیرند
امام جمعه موقت سربیشه حجت االسالم خسروی 
روزانه  آمد  و  رفت  از  گالیه  ضمن  گذشته  روز 
برخی از مسوالن دستگاه های اجرایی سربیشه با 
خودروهای دولتی و پالک قرمز  به مرکز استان، 
خواستار نظارت نماینده مجلس و مسئوالن ارشد 

شهرستان بر این موضوع و ارائه گزارش شد.
مقاومت ملت ها تنها راه مقابله

 با خنثی کردن التزامات استکبار 
امام جمعه موقت طبس گفت: اگر قوانین آمریکا 
تا ٢٠ سال پیش آلزام آور بود حال التزام آور است 
چون خودمان را به دست خودمان از بین ببریم پس 
باید مقاومت کنیم و تنها موضوعی که میتواند این 

التزام ها را خنثی کند مقاومت ملت هاست.
سپاه برآمده از متن مردم است

انقالب  پاسداران  سپاه  گفت:  بشرویه  جمعه  امام 
اسالمی که برآمده از متن مردم و یک دستور رهبری 
بود امروزه به یک قدرت در منطقه تبدیل شده که با 

شعار دفاع از مظلوم همیشه در صحنه است.

در جلسه شورای گفت و گوی  دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد:

 ايجاد بيش از ۱۰۰۰ شغل با تامين زير ساخت هاى گردشگرى

کم کاری مدیران در انتخاب مشاوران جوان

رضایي-چهارشنبه ٢٩ فروردین سیزدهمین  
بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  جلسه 
با  و  گردشگری  محوریت  خصوصی،با 
حضور مدیران دولتی و بخش خصوصی و 
مجالس  مجمع  کل  مجیدی,دبیر  همچنین 
بیان کرد:اشتغال  برگزارشد.استاندار  آسیایي 
زود بازده تعیین کننده ی گردشگری است 
نحوه  و  فرهنگی  مسائل  این  بر  عالوه  و 
تا  است  مهم  بسیار  گردشگر  با  برخورد 
این  ارائه خدمات در  برای استقبال و  بستر 
نحوه  از  الشریعه  شود.مروج  فراهم  حوزه 
اظهار  گردشگری  کارگروه  عملکرد  ی 
ادامه داد:کارگروه گردشگری  گالیه کرد و 
نکرده  برآورده  را  انتظارات  سال٩6  در 
است,البته به صورت مقطعی کارهای خوبی 

انجام شده است.

ریسک نا پذیری مدیران 
مهمترین مسئله استان

ریسک  را  استان  در  مسئله  ترین  مهم  وی 
افزود:با ریسک  نا پذیری مدیران دانست و 
و  گیرد  می  معنا  مدیریت  که  است  پذیری 
کسی که سالم و پاک برای مردم کار  کند از 
هیچ چیز نباید بترسد و برای رفع مشکالت 
است.استاندار  نیاز  مدیران  همت  و  عزم 
گردشگر  و 55٠  میلیون   ١ ورود  به  بااشاره 
در ایام نوروز در استان ,به استفاده از ظرفیت 
های مانند کویر و جذب سرمایه گذار در این 

حوزه تاکید کرد.

مدیران از کلی گویي بپرهیزند
کارگروه  مورد  در  همچنین  الشریعه  مروج 
اشتغال  کارگروه  کرد:هنر  بیان  اشتغال 
تسریع در امر سرمایه گذاری است ومدیران 
باید از کلی گویي بپرهیزند و به موضوعات 
اشاره  با  . وی  بدهند  پاسخ دقیق و شفاف 
گذاران  سرمایه  که  طوالنی  های  روند  به 
اوقات  گاهی  و  هستند  رو  روبه  ان  با 
معطل روز   6٠ مجوز  یک  صدور   برای 

باید  موارد  این  در  کرد:  تصریح  شوند  می 
اعتماد  گذار  سرمایه  تا  شود  رفتار  طوری 
می  دولتی  مدیران  از  بنابراین  و  کند 
کار  انگیزه  که  هایي  زیر مجموعه  خواهیم 

مؤثر ندارند را کنار بگذارند.

 در گردشگری قبل از هر چیز زیر ساخت 
فرهنگی و فکری مهم  است

بیان  هم  آسیایي  مجالس  مجمع  کل  دبیر 

سیاست  ,گاهی  گردشگری  مورد  کرد:در 
انجام  ,که  اعمال می شود  هایي در کشور 
با معذوریت هایي مواجه  ان  در استان ها 
نیاز  چیز  هر  از  قبل  رو  این  از  و  شود  می 
و  فرهنگی  های  ساخت  زیر  ایجاد  به 
تجارت  داد:  ادامه  است.مجیدی  فکری 
در  را  اول  حرف  گردشگری  و  ,معدن 

و  زنند  می  اشتغال  دغدغه  کردن  برطرف 
ها  زیرساخت  اگر  گردشگری  ی  حوزه  در 
خواهد  وجود  به  شغل   ١٠٠٠ شود  فراهم 
امد.وی در مورد زیر ساخت های فرهنگی 
در گردشگری بیان کرد:کویر ظرفیت بسیار 
بسیاری  و  دارد  گردشگر  جذب  در  باالیي 
هستند. کویر  دیدن  مشتاق  اروپاییان  از 

های  ساخت  زیر  در  نو  نگاه  نیازمند  که  
کمیسون  است.رئیس  استان  در  فرهنگی 

تربیت  استان،   بازرگانی  اتاق  گردشگری 
و,ایجاد  ها   دانشگاه  در  انسانی  نیروی 
را  استان  نیاز  مورد  اموزشی  های  حوزه 
اموزش  همچنین  و  دانست  اهمیت  حایز 
گردانی  تور  برای  بیکار  التحصیالن  فارغ 
در  انسانی  نیروی  تامین  های  راه  از  را 

حوزه گردشگری بر شمرد.

لیست توزیع تسهیالت رونق تولید
 در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به توزیع 
١4٢ میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید به 
صنایع کوچک و متوسط استان گفت: لیست 
توزیع این تسهیالت در اختیار اتاق بازرگانی 
قرار گیرد. محسن احتشام  نیز  اظهار کرد: 
متاسفانه صنعت گردشگری در استان خراسان 
مغفول  دیگر  های  بخش  همچون  جنوبی 

مانده است. وی با بیان اینکه در اتاق بازرگانی 
بیرجند نیاز به ایجاد یک کمیسیون و سازمان 
توانمند در حوزه گردشگری در اتاق بازرگانی 
بود ، بیان داشت: خوشبختانه این کمیسیون از  
بهمن ماه سال گذشته  در استان شکل گرفته 
است. وی بیان کرد: همانطور که در استان 
های دیگر به واحدهای تولیدی کمک های 

خوبی می شود، در استان خراسان جنوبی نیز 
باید قبل از اینکه واحدهای ما دچار مرگ و 

میر شوند از آن ها حمایت شود.

افزایش اقامت در طبس
 از ۶ ساعت به ۲ شبانه روز

دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
بیان کرد:در موضوع گردشگری نباید معطل 
فراهم شدن همه چیز باشیم و باهمه ی توان 
که در این مقطع داریم عمل کنیم.رمضانی 
در  گذاری  سرمایه  ی  حوزه  داد:در  ادامه 
خوبی  اقدامات  گردشگری  های  اقامتگاه 
اقامتگاه  واحد   ٢5 و  است  گرفته  صورت 
بوم گردی ایجاد شده است.وی با اشاره به 
نوروزگاه  در مشهد ,استقبال مردم را چشم 
گیر توصیف کرد که باعث شده است اقامت 
سال  در  ساعت   6 از  طبس  شهرستان  در 
نوروز  ایام  در  روز  شبانه   ٢ به  های گذشته 
برسد. مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری 
استان افزود:گردشگری موضوع جدیدی است و 
این باعث شده که در حوزه ی کارشناسی بانک 
ها نسبت به برگشت مالی پروژه های گردشگری 
مشکل ایجاد شود ,که اگر کار کارشناسی در این 
زمینه به میراث فرهنگی داده شود,موانع برطرف 
و  ,خوسف  بیرجند  مردم  شد.نماینده  خواهد 
درمیان در مجلس بیان کرد: گردشگری یکی از 
 فرصت های اشتغال سریع را ایجاد می کند و  
می تواند با ارائه آثار فرهنگی ,اداب و رسوم 
باشد.عبادی  گردشگران  روی  تأثیرگذار 
همچنین رفع موانع  واحدهای تولیدی را حایز 
اهمیت دانست و ادامه داد: روحیه ی تجارت 
با  باید  و  است   ضعیف  صادرات  و  واردات 
فرهنگ سازی و آموزش در این حوزه برای 

توانمند سازی بخش خصوصی اقدام شود.
الزم به ذکر است در این جلسه دکتر آذرکار، 
از کارآفرینان  مدیرهتل مجلل سپهر و یکی 
بخش گردشگری استان ،مشکالت خود را در 
بحث سرمایه گذاری در ایجاد مراکز اقامتی به 

ویژه در خصوص تسهیالت ،عنوان کرد.

حسینی- فرماندار با گالیه از سازمان ها تاکنون 
خود  جوان  مشاوران  معرفی  و  انتخاب  درباره 
این کار  انجام  لزوم  بر  اند،  نداده  انجام  کاری 
توانند  می  مشاوران  این  گفت:  و  کرد  تاکید 
مطالبه گری های سازمان ها را بیان کنند و 
دیگر نیازی به مداخله مستقیم مدیران نیست.

جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  پنجشنبه  صبح 
شهرستان بیرجند با حضور فرماندار و مسئوالن 
ترین  مهم  ناصری  شد.  برگزار  شهرستانی 
خواسته جوانان را ایجاد اشتغال عنوان کرد و 
افزود: مهم تر از این مورد ایجاد امنیت شغلی و 
باقی ماندن در آن است. به گفته وی به رسمیت 
شناخته شدن از دیگر اولویت های جوانان است 
که ستاد ساماندهی امور جوانان وظیفه پیگیری 
خواسته های این بخش از جامعه را بر عهده 
دارد.وی همچنین با اشاره به این که عملکرد 
برخی دستگاه ها انتزاعی است و شناخت دقیقی 
کرد:  اضافه  ندارد،  وجود  جوانان  انتظارات  از 
تحقیق و پژوهش زیاد انجام شده ، ولی هیچ 
کدام اثر و فایده مطلوب را نداشته است.فرماندار 
با تاکید بر این که بهترین کار برای حل مشکل 
بین جوانان، سمن ها و دستگاه های اجرایی 
این  داد:  ادامه  است،   جوان  مشاوران  تعیین 
مشاوران می توانند مطالبه گری های سازمان 
ها را بیان کنند و دیگر نیازی به مداخله مستقیم 
مدیران نیست. ناصری همچنین با گالیه از این 

که برخی سازمان ها تاکنون در این باره کاری 
نکرده و مشاوران خود را معرفی نکرده اند، بر 
لزوم انجام این کار تاکید کرد و یادآور شد: اکنون 
استاندار یک شورای مشورتی ٢٠٠ نفره تشکیل 
نیز خواسته جوانان  از همه فرمانداران  داده و 
دارای ایده را معرفی کنند، مداوم نیز با آن ها 

در ارتباط است.

کمیسیون نامگذاری خیابان ها
 باید احیا شود

علی ناصری  در بخش دیگری از سخنانش ، 
با انتقاد از این که در سطح شهر معابری وجود 
کمیسیون  و  نشده  نامگذاری  هنوز  که  دارد 
عنوان  شود،  احیا  باید  ها  خیابان  نامگذاری 
کرد: پیشنهاد شده میدانی به نام شهید مرتضی 
بصیری پور نخستین شهید مدافع حرم خراسان 
همچنین  شود.فرماندار  گذاری  نام   جنوبی 
تا  اوقات فراغت  برنامه های  مشخص شدن 
قبل از شروع خرداد را الزامی دانست و یادآور 
شد: بازنگری در نحوه اجرای برنامه های اوقات 
فراغت و ساماندهی آن، امری واجب و جزئی 
از مطالبات مردم است، باید برای برگزاری هر 
کالس یک فقط یک سازمان مرتبط متولی 
باشد و باقی سازمان ها در صورت تمایل به 
برگزاری آن ذیل سازمان متولی قرار بگیرند. 
ناصری همچنین از توازن شهری در برگزاری 

کالس ها سخن گفت و افزود: تقسیم کالس 
ها به گونه ای است که جنوب شهر همیشه 
هیچ  شهر  شمال  در  و  بوده  کالس  از  پر 
در  که  این  به  اذعان  با  وی  نیست!  خبری 
موفق  گذاری  سرمایه  واحد  پنجره  اجرای 
سرمایه  در  کرد:  اضافه  است،  نشده  عمل 
گذاری های کالن، ستاد سرمایه گذاری کار 
اما در کسب و کارهای  را تسهیل می کند 
خرد هنوز معضل گرفتن استعالم از چندین 
دستگاه وجود دارد.در ادامه جلسه نمایندگان 
دستگاه های اجرایی مرتبط با امور جوانان از 
میراث  سیما،  و  صدا  مساجد،  کانون  جمله، 
بیرجند،  دانشگاه  شهرداری،  فرهنگی، 
یک  منظقه  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 

و بهزیستی گزارشی از برنامه ها و عملکرد 
خود در سال گذشته را ارائه دادند.

جلسات بی نتیجه
نیز  نمایندگان سمن ها  این سخنان،  از  پس 
پیشنهاداتی  و  انتقادات  نظرات،  نقطه  ارائه  به 
پرداختند. شهریاری دبیر مجمع جوانان استان، 
پیشنها داد: جلساتی که ادارات برگزار می کنند 
دادن  با  و  باشد  جوانان  محوریت  و  با حضور 
هویت  و  تجربه  کسب  ها  آن  به  مسئولیت 
بدهند. نماینده دیگری از سمن ها با انتقاد از 
این که جلسات متعددی برگزار می شود ولی 
خروجی ندارد خاطرنشان کرد: قرار بود جلسه 
باشیم  داشته  شهر  شورای  اعضای  با  ای 

از سال داده  اماعلی رغم قول هایی که قبل 
شد هنوز این اتفاق رخ نداده است. محمودی 
رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی 
شورا در پاسخ به این سخن عنوان کرد: دستور 
کارهای متعدد شورا مانع از برگزاری جلسه مد 
نظر با سمن ها شد ولی این به معنای توقف در 
انجام امور مرتبط با جوانان نیست.یکی دیگر از 
نمایندگان سمن ها، با بیان این که مسئوالن 
به جای دادن گزارش، برنامه های آتی خود را 
معرفی کنند، ادامه داد: مساجد خیلی موثر تر از 
شهرداری ها می توانند در حوزه محالت و جذب 
جوانان کار انجام دهند. به گفته وی مدیران می 
توانند با داشتن قرارداد با سمن ها کاری بهتر 
دهند. ارائه  باالتری  کیفیت  با  و  تر  ارزان   ،

عکس:   اکبری

عکس:   کمالی

 عطر افشانی و گلباران گلزار شهدای  بیرجند 
گلزارشهدای  گلباران  و  افشانی  عطر  مراسم 
با  به منظور تجدید میثاق  بیرجند  شهرستان 
همزمان  گرانقدر  شهدای  واالی  های  آرمان 
ارتش  زمینی  نیروی  روز  و  ارتش  هفته   با 
حجت  حضور  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
شهرستانهای  مردم  نماینده  عبادی  االسالم 
بیرجند، خوسف ودرمیان ، ارشد نظامی ارتش، 
فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( و مدیرکل بنیاد 
ایثارگران برگزار شد. به گزارش  شهید وامور 
تسنیم این آیین با حضور  جمعی از مسئوالن 
با  قطعه  یک  در  پرور  مردم شهید  و  استان 
سخنرانی حجت االسالم سبزین  و مداحی و  
با اهدای گل و فاتحه یاد و خاطر جانبازی و 
رشادت های شهدای گرانقدر انقالب اسالمی 
گردید. برگزار  معنوی خاصی  با شکوه  ایران  عکس : تسنیم

کمبود 350 کالس درس در بیرجند

ایسنا-مدیر آموزش و پرروش بیرجند گفت: با پیش 
بینی رشد حدود سه هزار نفری جمعیت در بیرجند و این 
امر که میانگین هر کالس درس 3٠ نفر در نظر گرفته 
شود برای سال تحصیلی آینده ١٠٠ کالس درس 
عالوه بر ٢5٠ کالس درس قبلی کمبود خواهیم داشت.
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ظرفیت های فرهنگی امامزادگان 
باقریه بیرجند مورد توجه قرار گیرد

تسنیم-مدیرکل اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه بقاع 
متبرکه مرکز فرهنگی و مرکز ارشاد است گفت: در 
این راستا باید از این ظرفیت ها استفاده شود. حجت 

االسالم بخشی پور در مراسم غبارروبی از امامزادگان 
باقریه بیرجند که با حضور مدیرعامل وکارکنان شرکت 
کویر تایربرگزارشد ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار 

داشت: بقاع ما مرکز فرهنگی و مرکز ارشاد است.

آغاز به کار هفتمین جشنواره
 ملی عکس بیرجند در قاب ایران

صدا و سیما-هفتمین جشنواره ملی عکس بیرجند 
در قاب ایران آغاز به کار کرد.دبیر اجرایی جشنواره 
گفت: 6٠ عکاس استانی، ٨٠ عکاس خارج از استان 
بیرجند  موضوع  با  امروز  از  خارجی  عکاس   ٢ و 
افزود:  گرفت.خالدی  خواهند  عکس  پاک  شهر 
این عکاسان 3 روز در بیرجند عکاسی می کنند و 
دوم اردیبهشت مراسم اختتامیه با معرفی آثار برتر 
پایان می یابد.وی با بیان اینکه پیش بینی می شود 
حدود 4 هزار عکس به این جشنواره ارسال شود 
گفت: امسال برای اولین بار بخش آلبوم یادگاری 
ورزشکاران دهه 4٠ تا 6٠ هم گنجانده شده و از 
پیشکسوتان ورزش خواسته شده عکس های خود را 
ارائه کنند.شاکری رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی 
و ورزشی شهرداری بیرجند هم گفت: بیش از ١5 
هزار قطعه عکس از سال ٩٠ تاکنون جشنواره ملی 
عکس بیرجند در قاب ایران جمع آوری شده که 

گنجینه ای ارزشمند برای بیرجند است.
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امام صادق علیه السالم فرمودند:
اِنَّ قائَِمنا اِذا قاَم لَبَِس لِباَس َعلیٍّ علیه  السالم َو سـاَر بِسیـَرتِِه

همانا چون قائم ما قیام کند، لباس علی علیه  السالم را بپوشد و بر اساس شیوه و سیره او 
رفتار نماید.
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در مقام خوانندگی یک آوازه خوان، 
زنان روسری برمی دارند اما هیچ 

مسئولی ککش نمی گزد

علم الهدی بیان کرد: در شهر مشهد، هتک حرمت 
زنان  آوازه خوان،  می شود و در مقام خوانندگی یک 
روسری برمی دارند اما هیچ مسئولی ککش نمی گزد 
جز دو مسئول از قوه قضائیه که قاطعانه وارد می شوند. 
این رسالت سپاه است که از ارزش ها دفاع کند. تا روزی 
که بسیج و سپاه قدرتمند داریم، نمی توان سفره دین 
را از زیر پای مردم کشید. بنده از مجموعه خواهران 
غیرتمندی که در این حرکت اقدام کرده و از این ارزش 
دینی حمایت کردند و از برادران دارای غیرت دینی که 
ایستادند و در این مسئله اظهار تاسف کردند و همچنین 
از مسئوالن قوه قضائیه که قاطعانه برخورد کردند، 

تشکر می کنم.

مطهری: بی توجهی به قرآن و صرف 
توجه به اهل بیت یک نوع انحراف است

پیامبر  نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
اکرم )ص( فرمودند من میان شما دو چیز را باقی 
می گذارم،کتاب خدا و عترتم را. اینها باید با هم باشند؛ 
بی توجهی به قرآن و صرف توجه به اهل بیت)ع( یک 
نوع انحراف است و برعکس آن هم همین طور. این 
دو با هم باید مورد توجه باشند به ویژه اینکه مفسر 

قرآن کریم، عترت و اهل بیت پیامبر هستند. 

 گوینده جمله »دختر...!« اصولگرا و 
عضو پایداری است

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت نوشت: 
خدا را شکر یک نماینده اصولگرای پایداری گاف دختر 
...! رو کرده و عضو لیست و فراکسیون امید و اعتدالی 
نیست. دیگه رسانه های اصولگرا احساس تکلیف نمی 
کنند به فحش ببندش و هزار جور وارونه حرفش رو 

جلوه بدهند. چون خودی بوده مشکلی نیست!

رفع حصر،از وعده های انتخاباتی 
آقای روحانی بود

عبدا... نوری با اشاره به دیدار روحانی با ناطق نوری، 
رئیس دولت اصالحات و اسحاق جهانگیری، درباره 
نتیجه جلسه و امکان تحقق وعده ها گفت: عملی 
شدن نتایج این جلسه بستگی به خواست و اراده آقای 
روحانی دارد. اما در این جلسه به طور جدی به برخی 
مسائل از جمله حصر پرداخته شد، زیرا به هرحال این 

از وعده های انتخاباتی آقای روحانی بود.

 ایشان مردمداری را هرگز به 
عوامزدگی آلوده نمی کند

سید حسن خمینی پس از عیادت از استاد طباطبایی 
گفت:  شجاعت ، دیانت، فهم و شناخت از صفاتی 
است که این انسان وارسته را ممتاز می کند. نکته 
مهم در شخصیت ایشان آن است که مردمداری را 
هرگز به عوامزدگی آلوده نمی کند و آسیبی که معمواًل 
تمام مردم داران را از هر صنف گرفتار می کند، به طور 

محسوس از ایشان به دور مانده است.

حیف شد شیخ لوطی مسلک از عرصه 
اطراف رهبری کنار رفت

مشاور مرحوم هاشمی درباره ناطق نوری می گوید: 
امروز با تنی چند تن از اهالی رسانه در خدمت شیخ 
باصفای نور حضرت ناطق نوری درحوزه علمیه امام 
حسن مجتبی بودیم. از جلسه اخیرش با خاتمی و 
روحانی و جهانگیری و سیدحسن خمینی می گفت.

پرسیدم بنا شد این جلسه ادامه یابد؟خوشبختانه گفت 
آری. این جلسه باحضور هاشمی برگزار می شد و به 
گمانم این نشست ابتکارخود او بود. حیف شد این 
شیخ دوست داشتنی لوطی مسلک و جوانمرد عرصه 

سیاست از عرصه اطراف رهبری کنار رفت.

محسن هاشمی شایستگی بیشتری 
برای شهردار شدن را دارد

پروانه مافی گفت: محسن هاشمی رفسنجانی نسبت 
به کاندیداهای که در رسانه ها و اذهان عمومی مطرح 
شده، شایستگی بیشتری دارند و می توانند به عنوان 
اولین اولویت مد نظر شورای شهر تهران باشند. جلسه 
۵۱ نفره نمایندگان تهران با اعضای شورای شهر 
تهران تشکیل شد و افرادی که حاضر بودند نظرات 

خود را در خصوص شهردار مطرح کردند.

برخی »نه گفتن« به بیگانه 
را نابودی می دانند

نه  امام جمعه موقت تهران گفت: برخی  صدیقی، 
گفتن به بیگانه را نابودی می دانند و تسلیم را بر نابودی 
ترجیح می دهند، تبلیغات دشمن و افراد نفوذی که به 
عنوان رفیق یا مشاور ارشد یک مسوول، او را از نظر 
محاسبات دچار خطا می کنند. تغییر باورهای مردم را 
هم در نقشه هایشان دارند، این شبکه های مجازی که 
ان شاهلل به زودی مفتخریم به اینکه اسرارمان پیش 
بیگانه نیست و خودکفا شدیم و به خود اتکا می کنیم و 

از شبکه های بومی استفاده می کنیم.

نمی گذاریم خصومت ترامپ با برجام، 
خدشه ای به منافع کشورمان وارد کند

اجازه  ما  گفت:  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  معاون 
نخواهیم داد که خصومت امریکا علیه ایران و برجام 
خدشه ای به منافع جمهوری اسالمی ایران وارد کند 
عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان که در رم  
همتای ایتالیایی خود دیدارکرد گفت: شرایط بسیار 
حساس کنونی ، هم به لحاظ مسایل منطقه ای وهم 
به لحاظ برجام و تصمیماتی که درحال اتخاذ است، 
نیازمند است که بطور مستمر با کشورهای مختلف 
بویژه با کشورهای اروپایی که با بحث برجام و مساله 
بین المللی ارتباط ویژه ای به آنها پیدا می کند درارتباط 

باشیم.

برخی از دوستان مان چشم در چشم ما 
می دوزند و زخم زبان می زنند

سالمی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: 
می دانید دشمنان، رهبری عظیم الشأن این انقالب که 
هدایت گر امت در همه این بحران های سخت بوده 
است، مورد هدف قرار داده اند. فرماندهان شما را در 
سپاه در فهرست تحریم ها قرار داده اند. آنها عملیات 
روانی خود را علیه سپاه سنگین کرده اند. ما از دشمنان 
گله ای نداریم اما گاه می بینیم برخی از دوستان مان 
البته انگشت شمار چشم در چشم ما می دوزند و به ما 
تبریک می گویند اما پژواک صدای دشمنان می شوند 

و زخم زبان می زنند.

واکنش مهدی محمدی
 به ماجرای گشت ارشاد

با کسی  اگر مامور پلیس  مهدی محمدی نوشت: 
خشونت بورزد، باید مجازات شود. لیکن همه جای 
جهان اینطور است که اگر فردی با مامور پلیس گالویز 
شود، ناسزا بگوید و روی لباس خود دوربین نصب 
کند و فیلم بگیرد تا با انتشار آن مردم را فریب بدهد، 
مجازات او صدها برابر پلیس خاطی است. در ایران ما، 
غربگرایان محترم صبح تا شام در مدح آن سوی آب 
های مدیترانه مدیحه می خوانند اما به مفهوم “قانون” 
همه  از  هستند.  آنارشیست  یکسره  رسد،  می  که 
دردناک تر البته آن بازیگر محترمی است که جرائمش 
الپوشانی شده تا آبرویش نرود، اما خود آبرویی برای 

قانون و جامعه اش قائل نیست.

هیچ معادله ای بدون موافقت ایران در 
منطقه به سرانجام نخواهد رسید

روز  این  شرایطی  در  اینک  گفت:  اطالعات  وزیر 
رهبری  تحت  که  گیریم  می  جشن  را  خجسته 
خردمندانه حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مّد ظلّه 
العالی( و حضور قدرتمند سپاه پاسداران و نیروهای 
سایر دستگاه های مرتبط، تمامی دسیسه های استکبار 
جهانی و صهیونیست در منطقه یکی پس از دیگری 
با شکست مواجه گردیده است و به اذعان دوست و 
دشمن هیچ معادله ای بدون حضور و موافقت ایران 
اسالمی به سرانجام نخواهد رسید. یقینا سربازان گمنام 
نیز در کنار سایر همرزمانشان همچون  امام زمان 
گذشته در نیل به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی لحظه ای در انجام وظایف خطیر خود درنگ 

نخواهند نمود.

هنوز زمانی برای کمیته رفع حصر  اعالم نشده است 

تابش نماینده اردکان با اشاره به تالش های کمیته رفع 
حصر برای مالقات با رییس جمهورگفت: علیرغم اینکه 
پیگیری  زیادی از طریق معاون پارلمانی رییس جمهور 
انجام شده، اما هنوز وقتی برای مالقات کمیته حصر 
با روحانی تعیین نشده است. همانطور که آقای خاتمی 
هم چند روز پیش گفتند، ظاهرا مسئله رفع حصر در حد کالن آن از سوی مقام 

معظم رهبری با رویکرد حل به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده است.

عارف پاشنه ورکشیده نیست 

صادقی، عضو فراکسیون امید با هشدار نسبت به بروز عالئم یک جامعه آنومیک 
در سال گذشته، نسبت به عقب ماندن جریان اصالحات از مطالبات مردمی ابراز 
نگرانی کرد و با طرح انتقادهایی نسبت به این فراکسیون از جمله استحاله 
راهبرد آرامش به سکون و رخوت و عدم ارائه طرحی از سوی اصالح طلبان در 
2 سال اخیر، خواستار تحول جدی در دبیرخانه و سیستم اداری فراکسیون امید 
شد و گفت: متاسفانه دکتر عارف به  خاطر شخصیت شان که چندان »پاشنه 

ورکشیده« نیست، حتی در گروه مجازی فراکسیون امید نیز عضو نیست.

اصالح   طلبان به سمت مبارزه با »غول فساد« رفتند

رجایی، مشاور شهردار تهران با اعالم اینکه دست 
اصالح  طلبان در شورا با تخلفاتی که از دوره قبل 
کرد:  بیان  است،  پر  آورده  اند  دست  به  شهرداری 
اصالح   طلبان به سمت مبارزه با »غول فساد« رفتند و 
کارهایی هم انجام دادند. پیشنهاد می   کنم قوه قضائیه 
برای بررسی ۱2 پرونده  ای که نجفی از تخلفات دوره قبلی شهرداری ارسال کرده 
و نیز سایر پرونده   های فساد در این مجموعه یک شعبه ویژه اختصاص دهد.

عارف خواستار برخورد  با مامور خاطی گشت ارشاد شد

ارشاد  گشت  ماموران  برخورد  از  تاسف  اظهار  با  امید  فراکسیون  رئیس 
با  انتظامی  نیروی  و  کشور  وزارت  جدی  برخورد  خواستار  خانم  یک  با 
به موقع  از وزیر کشور به جهت واکنش  خاطیان شد. وی ضمن تشکر 
به این موضوع گفت: ضروری است نهادهای ذیربط یعنی وزارت کشور 
نتیجه  و  نکنند  درنگ  خاطیان  با  قاطع  برخورد  در  انتظامی  نیروی  و 
فراکسیون  مطمئنا  برسانند.  افکارعمومی  اطالع  به  را  خود  بررسی   های 
داد.     خواهد  انجام  را  الزم  اقدامات  موضوع  این  پیگیری  در  هم  امید 

پلیس باید پاسدار امنیت باشد نه برهم زننده آرامش 

با  تهران  اصالح طلب  نماینده  رحیمی،  علیرضا 
بیان اینکه به عنوان نماینده مردم تهران و عضو 
و  کشور  وزیر  از  مجلس،  ملی  امنیت  کمیسیون 
ناجا وضعیت برخوردهای غیرانسانی و  فرماندهان 
غیرقانونی پلیس با مردم به ویژه برخورد خشونت  بار 
اخیر که دل هموطنان را به درد آورد را سوال خواهم کرد، اظهار داشت: 
پلیس باید پاسدار امنیت شهر و شهروندان باشد نه برهم زننده آرامش مردم.

رهبری موضوع حصر را به شورای امنیت ملی ارجاع دادند 

سیاوشي نماینده مجلس در مورد فیلم درگیري مامور گشت ارشاد گفت: این 
خشونت همان خشونت علني است که در زمان دولت احمدي نژاد شاهد آن 
بودیم و کمتر در این دوره به ویژه علیه زنان تجربه میکردیم. متاسفانه شرایط 
فعلي پیش آمده در جامعه زنان را هدف قرار داده است. من به معاون پارلماني 
ناجا هم گفتم که در تابستانهاي گذشته با رفتارهاي موردي اینچنیني بسیار 
کمتر مواجه بودیم و به نظر میرسید زنان حداقل به لحاظ امنیت در خیابان کمي 
راحتتر از دورههاي پیش هستند و حاال این امنیت حداقلي نیز از آنها گرفته شده.

نشست  در  که  رامین  علی  محمد 
نژاد«  احمدی  فرود  و  فراز  »بررسی 
رضوی  اسالمی  علوم  دانشگاه  در 
سخن می گفت، با اشاره به این که 

دشمن حتی مداحان و قاریان را هدف 
جاسوسی قرار می دهد، گفت: احمدی 
نژاد هم در همین سیل گرفتار آمد. وی 
در عین تجلیل از دولت های نهم و 
دهم در حوزه گسترش عدالت و تکمیل 
زیرساخت های کشور تأکید کرد: هیچ 

رئیس جمهوری در ایران جسارت به 
چالش کشیدن ساختار نظام را نداشته و 
این قدر نامه های وقیحانه و گستاخانه 
به راس نظام ننوشته است، حتی بنی 

تصور  برخالف  افزود:  رامین  صدر. 
موجود که احمدی نژاد را آلت دست 
مشایی و بقایی می داند، من معتقدم 
دست  آلت  اول  از  ها  این  دوی  هر 
احمدی نژاد بودند. رامین به اتفاقات 
سال 88 اشاره کرد و گفت: وقتی فتنه 

88 اتفاق افتاد، تحلیل احمدی نژاد این 
بود که رهبری دیگر برای اداره کشور 
فردی را ندارد و این من هستم که 
با  بزنم.وی  را  آخر  و  اول  بایدحرف 
توسط  که  اسالمی  بیداری  یادآوری 
احمدی نژاد به بیداری انسانی تعبیر می 
شد، گفت: »از این جا احمدی نژاد در 
لفافه اظهار می کرد که دوران اسالم 
گرایی گذشته است. البته این عبارت را 
مشایی بر زبان هم آورد. او می گفت 
بشار اسد رئیس جمهور سوریه آدمی 
بین  از  باید  احادیث  طبق  که  است 
برود تا امام عصر ظهور کند.« وی در 
پاسخ به این سوال که باید با احمدی 
نژاد چه کرد؟ تأکید کرد:او می خواهد 
دیده شود. نزدیکانش هم همین حرف 
را در زمان مسئولیت اش می زدند و 
می گفتند بگذارید مطرح بشویم، ولو به 
ما فحش بدهند. بنا بر این بهترین راه 
این است که احمدی نژاد را رها کنیم.

شورای  عضو  عطریانفر  محمد 
معتقد  کارگزاران  حزب  مرکزی 
لباس  از  وقتی  نظامی  یک  است: 
ولو  می شود  خارج  نظامی گری 
را  اجتماعی  و  سیاسی  مسئولیت 
عهده دار می شود نمی تواند با گذشته 
خود به این سادگی خداحافظی کند 
بکشد. دست  پادگانی  تفکر  از  و 
در  اصولگرایان  افزود:  ادامه  در  وی 
اقدامی   ،96 سال  انتخابات  آستانه 
گسترده  جمع  یک  و  دادند  صورت 
ای از نیروهای همسو و اقماری خود 
شکل دادند و جمنا را تعریف کردند 
که داللت بر این دارد آنها با عقالنیت 
سیاسی مدیریت کشور را تعقیب می 
کنند تا سیاست ورزی را در قامت و 
قواره حزبی تبیین کرده و آن را جا 
بیندازند و از اقدامات تک روانه فاصله 
بگیرند. باور من این است اصولگرایان 
هم در سیاست ورزی و هم در رقابت 

های انتخاباتی به صفت کلی تحت 
که  اند  گرفته  قرار  فرآیندی  همان 
اصالح طلبان از دو دهه پیش شروع 
کردند. از این جهت بعید به نظر می 

که  بروند  نیروهایی  سمت  به  رسد 
داشته  پادگانی  مدیریت  گذشته  در 
از  به برخی  اگر هم در گذشته  اند. 
این نظامیان اعتماد و اتکا کردند در 
واقع امروز رویکرد آن عزیزان که با 
اند  کرده  مدیریت  نظامی  سازوکار 

خیلی مورد قبول شان قرار ندارد. وی 
در پاسخ به این سوال که حضورشان 
در راس قوه مجریه به معنی حاکمیت 
دیکتاتوری است یا خیر؟پاسخ داد:نه 

چارچوب  در  نیست.  معنا  این  به 
ترمینولوژی حقوقی نظام جمهوری 
صفت  به  نظامی  هیچ  اسالمی 
مسئولیتی  تواند  نمی  خود  نظامی 
را عهده دار شود مگر در جایی که 
است. کرده  تعریف  او  برای  قانون 

 احمدی نژاد می گفت بشار اسد رئیس جمهور سوریه آدمی است 
که طبق احادیث باید از بین برود تا امام عصر ظهور کند

 حضور رئیس جمهور نظامی یک نظریه محفلی است ؛ 
اصولگرایان به سراغ مدیران پادگانی نمی روند

عیادت مدیرکل دفتر استاندارو مدیرکل روابط عمومی استانداری از فرماندارشهرستان خوسف عکس:اکبریکشت نشاء خربزه، در زیرکوهشهر بیرجند از فراز رشته کوههای باقران پس از باران بهاری 

مراسم افتتاحیه و اولین گردهمایی فعالین و محققین اتیسم موسسه خاوران   * عکس: نسرین کاری - احسان توال

استخدام مسئول فروش و طراح گرافیک
۱- ظاهر آراسته و مناسب با محیط کار 

 ۲-خوش برخورد و دارای روابط عمومی باال  
۳- عالقه مند به بازاریابی  ۴- سابقه کار طراحی گرافیک

بلوار معلم - حاشیه خیابان فردوسی     ۰۹۱۵۱۶۱۳۶۸۰

مجتمـع پذیرایـی ایثـار
به منظور تکمیل کادر خدمات رسانی خود به تعدادی نیرو

 به صورت پاره وقت برای شیفت عصر نیازمند است.
مهماندار خانم و آقا با تجربه
سرآشپز و کمک آشپز ماهر

ساعت مراجعه: 11الی 15 و 20 الی 22
میدان اول سجادشهر، روبروی آموزش و پرورش،  دفتر تاالر ایثار

سوم شعبان سالروز والدت سرور و ساالر شهیدان و اسوه آزادگان جهان

 حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( و چهارم شعبان والدت حضرت ابوالفضل العباس )ع(

 یادآور رشادت های آن حضرت در دشت کربال و روز عاشوراست، حرکتی عظیم 
حماسی،  و  معنوی  پیشینه ای  به  اتکا  با  که 
باعث شد تا اسالم و شیعه در عصر حاضر 
پاسداران  بماند.  متعالی  جهانی  عرصه  در 
ست  فتحی  پرچم  یادآور  روزتان،  عزیز؛ 
کربال  در  )ع(  حسین  خونین  پیراهن  با  که 
تا  رسید  شما  به  امروز  و  شد  برافراشته 
همیشه اولین داوطلب برای فرشته شدن 
در  که  آن  یعنی  پاسدار،  باشید.  پریدن  و 
ناگهانی از حادثه، همواره لبیک گوی فرمان 

»حی علی خیرالعمل« است؛ 
زیرا در مسیر عشق، تنها عمل است

 که ایمان را گواهی می دهد.

پایگاه مقاومت بسیج روزنامه آوای خراسان جنوبی


