
سه شنبه 1  خرداد  1397    *  6  رمضان  1439     *  22 می  2018   

اعتماد دوباره به اروپا 
ساده اندیشی و خیانت است

صفحه 2

راه و روش روحانی در مجموع 
به نفع کشور است

صفحه 2

باید از دیپلمات های کشور 
حمایت کرد

صفحه 2

روحاني بزرگترین ضربه را به 
جریان اصالحات زد

صفحه 2

مدیریت زنان  و 
ضرورت پیوست 
فرهنگی اداری  

حضور اجتماعی و اقتصادی زنان در هر 
جامعه ای یکی از شاخص های توسعه 
است؛ اما هیچ راه میانبری برای رسیدن 
به توسعه در هیچ شاخصی از جمله این 
شاخص وجود ندارد. انتصاب زنان در 
پست های مدیریتی از شاخص های 
توسعه ی یک کشور به حساب می آید 
و اصوال توسعه با تغییر رفتار و بینش و 
نگرش معنی می شود نه با عدد و آمار 
و ارقام. لذا انتصاب مدیران زن به ویژه 
در برخی استان های کشور مستلزم ...

) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*عصمت محمودی
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کنکور کاردانی به کارشناسی )دولتی(
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند

در رشته های 
حسابداری، معماری ، طراحی دوخت ، فرش 

و ارتباط تصویری دانشجو می پذیرد
جهت ثبت نام تا سوم خرداد به سایت سازمان سنجش 

مراجعه  فرمایید.

جناب آقای مهندس خوشنام
با نهایت تأسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان

 را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفرکرده غفران و رحمت واسعه الهی
 و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت داریم.

کانون کارآفرینان استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس خوشنام
ضایعه درگذشت پدر مهربان و مومن تان

 را از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم. خداوند متعال روح پاکش را با موالیش 
امام علی )ع( محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان استان خراسان جنوبی
 و تعاونی های عضو

فروش زمین سنددار و
 آماده تحویل در شرق صدا و سیما

 09354804730

 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی می رساند:

جلسه مجمع عمومی سالیانه سازمان روز سه شنبه 97/03/1 راس ساعت:17:00 در سالن غدیر واقع در خیابان پاسداران برگزار می شود.
لذا از تمامی اعضای محترم سازمان دعوت به عمل می آید راس موعد مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- بررسی و تصویب عملکرد مالی  سال96 )تفریغ بودجه سال96( 2- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال97 3- تعیین درصد 
دریافتی سازمان از محل ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده به اعضا، مطابق ماده37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 4- تصمیم 

گیری در خصوص ساختمان اداری سازمان 5- سایر موارد
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(

جناب آقای بهروز کالنتری

مدیرمحترم شعب بانک صادرات خراسان جنوبی
انتصاب جناب عالی را صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را 

از درگاه ایزد منان خواستاریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

بدینوسیله به اطالع متقاضیان
 آزمون کاردانی به کارشناسی می رساند: 

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بیرجند- ابن حسام 

در سال تحصیلی آینده )97/98( عالوه بر دو رشته مهندسی 
اجرایی عمران و مهندسی تکنولوژی برق قدرت در رشته های 
مهندسی تکنولوژی کامپیوتر- مهندسی مکانیک خودرو - 
کارشناسی علمی کاربردی حسابداری در مقطع کارشناسی 
ناپیوسته از طریق آزمون سازمان سنجش دانشجو می پذیرد. 

مهلت ثبت نام: پنجشنبه 97/3/3
sanjesh.org :آدرس

مــژده مــژده

آماده پذیرایی از مراسم ضیافت افطاری شما
ضمنا رستوران سنتی قلعه بیرجند با فضای باز و سنتی 
در خدمت همشهریان عزیز می باشد.

پیک رایگان )کشیک رمضان( رستوران نوید

ظرفیت 100 نفر

32224991 - 09150051239

)خرما  
چای ، پنیر 

و سبزی(
 رایگــان

آدرساجاره پایه ماهیانه به ریالمساحتنام بازارردیف

فلکه ابوذر6/200/000حدود 32 مترمربعابوذر1

فلکه ابوذر1/330/000حدود 90 مترمربعابوذر )2 غرفه(2

تقاطع توحید و خیابان 15 خرداد6/200/000حدود 90 مترمربعتوحید )15 خرداد(3

تقاطع توحید و خیابان 15 خرداد56/000/000حدود 65 مترمربعتوحید )15 خرداد(4

جهت تکمیل مدارک به سایت سازمان به نشانی     www.mayadinbirjand یا دفتر سازمان به 
آدرس قدس شرقی  پالک 13 مراجعه نمایید. آخرین مهلت تحویل مدارک: ساعت 14/30 روز یکشنبه مورخ 
97/3/6 )حراست سازمان( کمیسیون مزایده ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/3/8 برگزار خواهد شد.

آگهی مزایده اجاره غرفه های تجاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری

.ir

نمایشگاه و فروشگاه دائمی 
کارگاه تولیدی حمایتی دستان پرتوان

آدرس: نبش بهشتی۱۴
منتظر قدوم سبزتان هستیم
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سرازیر شدن 17 درصد از درآمد نفتی کشور به جیب خارجی ها

پیام رسان های خارجی ساالنه شش و نیم میلیارد دالر از ایران درآمد دارند. بر اساس آمار هزینه هایی که استفاده از پیام 
رسان های خارجی بر کشور تحمیل می کند معادل شش و نیم میلیارد دالر در سال است که برابر با 17 درصد درآمد نفتی 
است. این در حالی است که پیام رسان های داخلی 16 برابر امن تر از پیام رسان های خارجی مثل تلگرام هستند.

مدیریت زنان  و ضرورت 
پیوست فرهنگی اداری  
* عصمت محمودی

در پست  زنان  انتصاب   ... اول(  از صفحه  مقاله  )ادامه سر 

یک  ی  توسعه  های  شاخص  از  مدیریتی  های 
کشور به حساب می آید و اصوال توسعه با تغییر 
رفتار و بینش و نگرش معنی می شود نه  با عدد و 
آمار و ارقام.  لذا انتصاب مدیران زن بویژه دربرخی 
استان های کشور مستلزم بسترسازی فرهنگی و 
برای  روحانی  است. تحقق وعده ی دکتر  اداری 
تاریخی  مغتنم  فرصت  یک  زن  مدیران  انتصاب 
برای زنان توانمند کشورمان به حساب می آید که 
اگر با تدبیر اداری و فرهنگی همراه باشد؛ خواهد 
توانست بخشی از حقوق فراموش شده زنان را در 
تاریخی و فکری جامعه  جبران کند.  الیه های 
بافت سنتی برخی استان های کشور در خصوص 
حضور اجتماعی زنان،  متاسفانه در برخی سیستم 
که  معنی  این  به  دارد.  وجود  هم  اداری  های 
مدیران زن عالوه بر اینکه باید خود را به عنوان 
یک مدیر اثبات کنند؛  می بایست سرعتگیر هایی 
زنان در  اداری  و حتی  برای حضور مدیریتی  که 
پست های غیرمدیریتی هم وجود دارد را نیز رد 
کنند. به عبارتی بخشی از توان زنان مدیر مصروف 
مدیریتی  نهادینه کردن حضور  و  فرهنگ سازی 
زنان می باشد. و متاسفانه در این راه اگر توفیقی 
عاید شود تقسیم بر 2 می گردد و اگر مشکلی پیش 
آید ضرب در 2 می شود. ارتباط زن و مرد در دین و 
فرهنگ ما تعریف شده است. حرمت زنان جایگاه 
ویژه ی خود را دارد. از سوی دیگر آداب تشریفات 
اداری نیز برای زنان تعریف شده اما متاسفانه تبیین 
نشده است. باید اعتراف کنم که گاهی جامعه زنان 
از خودشان متضرر می شوند. اگر زنان بخواهند در 
جامعه جایگاه شان را باز کنند نباید از طرح های 
پاره وقت اداری که در نهایت به کاهش استخدام 
نیروهای زن و به عبارتی فرزندان دخترشان خواهد 
انجامید، استقبال کنند و یا توفیقات سایر مدیران 

زن را به هر دلیلی زیر سوال ببرند. 
حضور  روحانی  دکتر  دولت  تدبیر  به  که  اکنون 
مدیریتی زنان در سیستم اداری افزایش یافته است؛ 
ما زنان نیز باید آستانه صبر و حوصله ی مان را 
را  توفیقات هم جنس های مان  افزایش دهیم و 
توفیق خود بدانیم و خدای ناکرده در گرداب حسادت 
های احتمالی این فرصت را بویژه در برخی استان 

های کشورمان از دست ندهیم. 
 نگارنده امیدوار است بتواند به زودی پیش نویس 
پیوست فرهنگی اداری حضور مدیریتی زنان را تقدیم 
معاون محترم رییس جمهور در امور زنان و خانواده 
نماید تا از رهگذر این راهبرد برای توسعه متوازن 

جامعه زنان و مردان ایرانی،گامی برداشته شود.  

درخواست افزایش ۲۴ درصدی 
قیمت ها توسط خودروسازان

عضو کمیسیون صنایع و معادن، گفت: خودروسازان 
درصدی   2۴ قیمت  افزایش  پیشنهاد  نشستی  در 
که  دارم  اعتقاد  اما  کردند؛  مطرح  را  محصوالت 
کمیسیون صنایع و معادن نباید با پیشنهاد افزایش 
قیمت بیش از ۹.6 درصد موافقت کند. رضا انصاری 
در خصوص پیشنهاد افزایش قیمت خودروهای تولید 
کمیسیون  کرد:  اظهار  خودروسازان،  توسط  داخل 
و  مسائل  از شنیدن  معادن مجلس پس  و  صنایع 
به  شد  مطرح  خودروسازان  توسط  که  مشکالتی 
این جمع بندی رسید تا کارگروهی تشکیل شود و 
در اسرع وقت سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان آنالیز قیمتی را ارائه کند تا در این 
کارگروه مورد بررسی و بحث قرار بگیرد و جمع بندی 

نهایی برای افزایش قیمت خودروها صورت بگیرد.

 سکه دوباره ۲ میلیونی شد
بازار طال و ارز که نزول قیمت ها را به نظاره نشسته 
بود، تغییر جهت داد و با صعود قیمت ها یکپارچه 
پله  از  روزی  چند  که  امامی  سکه  شد.  سبزپوش 
2 میلیونی دور مانده بود، در بازار با رشد ۴7 هزار 
تومانی، دوباره از 2 میلیون تومان گذشت و به 2 
میلیون و 30 هزار تومان رسید. سکه بهار آزادی 
با رشد 30 هزار تومانی، نیم سکه با رشد 10 هزار 
تومانی و ربع سکه با رشد 2 هزار تومانی و سکه 
گرمی بدون تغییر به ترتیب یک میلیون و ۹00 هزار 
تومان، ۹76 هزار تومان، 560 هزار تومان و 350 

هزار تومان قیمت گذاری شدند.

پرداخت وام۵۰ میلیونی 
نوسازی مسکن اجباری شد

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از 
مصوبه هیئت دولت مبنی بر تکلیفی شدن اعطای وام 
50 میلیون تومانی نوسازی مسکن از سوی بانک ها 
با سود ۹ درصد خبر داد. مجید روستا درباره مصوبه 
هیئت دولت گفت: در این مصوبه پیشنهادات شرکت 
بازآفرینی شهری ایران در خصوص اختصاص اراضی 
دولتی واقع در بافت های فرسوده به این شرکت برای 
اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری، تخصیص یارانه 
به سود تسهیالت 50 میلیون تومانی نوسازی بافت 
فرسوده و همچنین کاهش نرخ سود تسهیالت خرید 
مسکن در بافت فرسوده از محل صندوق پس انداز 

مسکن یکم از ۸ به 6 درصد به تصویب رسید.

سرمقاله

اعتماد دوباره به اروپا ساده اندیشی و خیانت است

محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس گفت: هر آدم بی سوادی هم می فهمد که 
بین  ولی  است،  یکی  اروپا  و  آمریکا  خواسته های 
خودشان تقسیم کار کردند، قرار است به آمریکا فشار 
بیاورد و تحریم ها را برگرداند و ایران را تهدید کند و 
اروپایی ها هم بیایند با آقایان دولتمردان ما دوباره مذاکره کنند و دولتمردان 
ما را وادار به عقب نشینی های جدید کنند، خط آمریکا و اروپا در این زمینه 

یکی است بنابراین اعتماد دوباره به اروپایی ها ساده اندیشی و خیانت است.

 روحانی در موضع گیری ها تنهاست

دولت،  هیئت  بودن  مسن  گفت:  ششم  مجلس  نماینده  تاجرنیا  علی 
افرادی که چندین دوره وزیر بودند یا افرادی که در هیچ فعالیت سیاسی 
اصالح طلبانه ای فعالیتی نداشتند، قطعا دارای روحیه محافظه کاری هستند 
بسیاری  در  روحانی  کرد.  نخواهند  دفاع  هم  آن  عملکرد  و  دولت  از  و 
موضع گیری ها غریب و تنها است و بار عمده مسئولیت ها و موضع گیری ها 
در  ابتدا  از  باید  بنابراین  به دوش می کشد.  تنهایی  به  را  ایستادگی ها  و 
انتخاب همکاران دقت بیشتری صورت می گرفت اما در حال حاضر که 

روحانی خود به این نتیجه رسیده، باید دست به اصالح ساختار بزند.

باید از دیپلمات های کشور حمایت کرد

جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بد 
عهدی آمریکا و خروج این کشور از برجام اظهار داشت: 
با این اتفاق شرایط جدیدی پیش روی کشور قرار دارد 
که الزم است در این شرایط از دستگاه دیپلماسی به 
طور کامل حمایت شود تا دیپلمات های کشورمان 
بتوانند از مواضع جمهوری اسالمی ایران دفاع کنند. وزارت امور خارجه مذاکرات 
خود را با اتحادیه اروپا دنبال می کند تا راهکارهای ادامه برجام در صورت تحقق 

تضمین های مورد نظر جمهوری اسالمی ایران بررسی شود.

آتش زدن برجام تقویت تیم مذاکره کننده بود

سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مورد اینکه آتش زدن پرچم 
آمریکا و سند برجام با صحبت هایی که رهبر معظم انقالب درباره گرفتن 
تضمین های الزم از اروپا مطرح کردند و تالش هایی که تیم مذاکرکننده 
پس از تصمیم ترامپ در دستور کار خود قرار داد تا با رفتن به روسیه، چین و 
تور اروپایی که در حال انجام است برجام را حفظ کند همخوانی ندارد، گفت: 
این کار ما تقویت تیم مذاکره کننده بود که بگویند در مجلس ما چنین افرادی 
حضور دارند که با نفی کل برجام موافقند. حال تیم مذاکره کننده باید بداند که 

می باید دست توانمندتری را برای چانه زنی داشته باشد.

راه و روش روحانی در مجموع به نفع کشور است

کرد:  اظهار  مجلس  رئیس  نایب  مطهری  علی 
دکتر حسن روحانی از بقیه رقبایی که در انتخابات 
ریاست جمهوری نامزد بودند، بهتر بود. امروز نیز 
باید به وی کمک کنیم تا به وعده های خود عمل 
کند، نباید دولت را تخریب کرد، ممکن است در 
برخی موضوعات عقب نشینی ها و نقاط ضعفی وجود داشته باشد ولی باید 
به دولت کمک کنیم که به اهداف خود برسد. باید به دکتر روحانی کمک 

کنیم زیرا راه و روش وی در مجموع به نفع کشور است.

در اروپا اراده ای جدي براي حفظ برجام است

سخنگوی وزارت خارجه درباره خروج شرکت های اروپایی و نبود امید به ادامه 
برجام گفت: برداشتی که وجود دارد، این است که در اروپا یک اراده جدی برای 
حفظ برجام بدون آمریکاست. نیاز است که اقدامات عملی برای جلب رضایت 
ایران صورت پذیرد. وی گفت: ما مذاکرات را ادامه خواهیم داد و امیدواریم در 
کوتاه ترین زمان ممکن که مشخص است به نتیجه برسیم. همان طور که وزیر 
خارجه کشورگفته حرف کافی نیست و ما به صحنه عمل توجه می کنیم و برای 
رسیدن به این اطمینان مذاکرات را آغاز کردیم و در انتهای این مذاکرات می توانیم 
قضاوت کنیم که اتحادیه اروپا تا چه حد می تواند تعهدات برجامی را برآورده کند.

در  تهران  نماینده  نعمتی  بهروز 
مقررات  احیای  احتمال  خصوص 
انسداد از سوی اروپا در قبال ایران، 
گفت: واقعیت این است که فعال در 

آغاز راه مذاکرات هستیم. مذاکرات در 
حال حاضر انجام شده و به صورت 
اند  داده  قول هایی  اروپایی ها  کلی 
اما اینکه همه این قول ها به نتیجه 

است.  آینده  برسد در گرو مذاکرات 
وی تاکید کرد: احتمال دارد که در 
به  انسداد  مقررات  مذاکرات  ادامه 
تصویب برسد. وی با اشاره به جلسه 

غیر علنی با ظریف و عراقچی گفت: 
با توجه به گزارشاتی که آقایان دکتر 
ظریف و دکتر عراقچی دادند به نظر 
می رسد که نمی توان در حال حاضر 

ها  اروپایی  با  مذاکره  خصوص  در 
اینکه  به  توجه  با  کرد.  نظر  اظهار 
متن مذاکرات چیز دیگری است و 
عنوان  دیگری  مسایل  از  خارج  در 
می شود -مانند صحبت های آقای 
مکرون رئیس جمهور فرانسه- باید 
در  ماند. وی  مذاکرات  ادامه  منتظر 
برای  تضامین  آیا  اینکه  خصوص 
قول های اروپایی ها گرفته می شود، 
تصریح کرد: در متن مذاکرات و در 
متن نهایی توافقنامه، تمامی اقداماتی 
به  دهند  انجام  اروپایی ها  باید  که 
شود.  ذکر  روشن  و  شفاف  صورت 
وی در پاسخ به اینکه، آیا ایران در 
می  خارج  آن  از  یا  ماند  می  برجام 
کشورمان  منافع  اگر  گفت:  شود، 
حفظ شود در برجام می مانیم و اگر 
حفظ نشود از برجام خارج می شویم.

مجلس  نماینده  جاللی زاده،  جالل 
ششم درباره جایگاه اصالح طلبان و 
اصولگرایان در جامعه معتقد است: از 
نظر ظاهر در جامعه آنچه که نمود 
بیشتری دارد جریان اصالح طلبی و 
جز  اصولگرایان  و  است  اصالحات 
در مراکز قدرت نمود چندانی ندارند. 
او با اشاره به برخی تحلیل ها مبنی بر 
ریزش پایگاه مردمی جریان اصالحات 
پس از حمایت از حسن روحانی بیان 
آقای  متاسفانه  من  نظر  به  کرد: 
روحانی بزرگترین ضربه را به جریان 
اخالق  و  اصالح طلبی  و  اصالحات 
همچنین  زد،  ما  جامعه  در  سیاسی 
موجب شد که دیوار اعتماد شکسته 
شود و مردم به اصالح طلبان بدبین 
شوند. وی تاکید کرد: فکر می کنم 
به صورت شفاف  اگر اصالح طلبان 

ندهند  اولتیماتوم  روحانی  آقای  به 
و مواضع خود را شفاف نگویند و از 
حقوق مردم دفاع نکنند، قطعاً در آینده 
ضرر می کنند و مردان و زنان دیگر 

نخواهند کرد. وی  آن ها حمایت  از 
ادامه داد: زمانی که مردم ببینند یک 
جریان نمی تواند تأمین کننده مطالبات 
آن ها یا مدافع حقوق آن ها باشد قطعًا 

به این جریان پشت خواهند کرد. وی 
درباره دالیل حمایت قاطبه مردم از 
اصالح طلبان بیان کرد: تاکنون هم 
که این مردم از اصالح طلبان حمایت 

پاکدستی  نشان دهنده  کرده اند، 
خاتمی  آقای  مانند  شخصیتی  و 
اجتماعی  سرمایه  یک  از  که  بوده 
هستند. برخوردار  ملی  پشتوانه  و 

اگر منافع کشورمان حفظ شود در برجام می مانیم 
در آغاز راه مذاکرات هستیم

روحاني بزرگترین ضربه را به جریان اصالحات 
و اصالح طلبي و اخالق سیاسي در جامعه زد

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 ۴ 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 ا... 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
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تشییع پیکر مادر شهید منصور رضوی در روستای بژدغر طبس
صدا وسیما - مادر شهید منصور رضوی به فرزند شهیدش پیوست. صبح دیروز “زرافشان کریمی” مادر شهید منصور رضوی، در سن 77 سالگی به دلیل سکته قلبی 
دعوت حق را لبیک گفت.شهید منصور رضوی  در  اسفند  سال 1342 متولد و در 15 خرداد 1360 داوطلبانه عازم جبهه های حق علیه باطل شد .این شهید بزرگوار در 
منطقه  عملیاتی جنوب محور چزابه در 24 بهمن 1360 به درجه رفیع شهادت نایل آمد و پیکر پاکش پس از تشییع باشکوه در روستای آبخورگ به خاک سپرده شد.

باسالم درحالی که وجب به وجب پیاده رو ها، خیابان 
ها ، میدان ها و زمین های خالی این شهر تمام و 
کمال در اختیار دست فروشان از غیر بومی و بومی 
نیروهای  طرف  از  تازگی  به  بازار  کسبه  ما  است 
مغازه  جلوی  چنانچه  که  شدیم  تهدید  شهرداری 
وسایل بگذاریم برای ما پرونده درست کرده و ما رو 
به دادگاه می فرستند و محاکمه می کنند و جریمه 
های سنگین در انتظار ما خواهد بود . آیا عدالت این 
است که دست فروشان آزاد باشند و بدون نظارت 
 و ما چون پروانه کسب داریم فورا مشخصات ما را 
یادداشت کنند و به عنوان مجرم به دادگاه معرفی کنند؟ 
شهرداری به هیچ عنوان قدرت مقابله با دست فروشان 
را ندارد فقط زورشان به ما کسبه می رسد که عوارض 
و مالیات و... پرداخت می کنیم ما باید اجناس و وسایل 
مان داخل مغازه پنهان باشد اما دست فروشان آزاد 
باشند و تمام نقاط شهر به دلخواه دراختیار آنها باشد.
915...693
سالم.ای کاش بنیاد مستضعفان در راستای رسالت 
ذاتی خود یعنی حمایت از مستضعفین یک کارخانه 
داروسازی می ساخت تا چند تا جوان سرکار می رفتند.
915...673
از ریاست شورای   سالم. می خواستم تشکر ویژه 
علی آباد لوله داشته باشم بابت زحمات زیادی که 

برای روستا می کشند واقعا خسته نباشید
915...068
سالم از مسئوالن محترم شهرداری می خواستم سری 
به پارک واقع در سپهر6 ) آخر مدرس 66( بزنند تا 
پارک واقعی رو ببینند نه فضای سبزی، نه اسباب بازی 
درست وحسابی، نه کسی درختان رو اصالح می کنه و 
آب میده و نه چمنی و صندلی که کسی روش بشینه. 
فکر کنم پارک توی روستاها از این پارک بهتر باشه
915...263
آقای شهردار خواهشی  از  آوا می خواستم  سالم 
راجع به ورودی شهر بیرجند فلکه فرودگاه که به 
علت نداشتن یک عدد سرویس بهداشتی و در ایام 
تعطیالت تابستان با آمدن مسافر از لحاظ بهداشت 
وضعیت نابسامانی دارد اقدامی انجام دهد. باتشکر
915...588
راه وشهرسازی برای ورودی بیرجند از سمت زاهدان 
چه برنامه ای دارد؟چرا هیچ اقدامی در جهت بهبود 
بلوار خلیج فارس و اصالح شکل هندسی آن و در 
ادامه تعریض خیابان ارتش و زمین های پادگان که 
هم اکنون دراختیار اداره راه است برداشته نمی شود؟
915...254
شهرداری بیرجند به عنوان مرکز استان در زمینه زیبا 
سازی شهر به خصوص ورودی های شهر از سمت 
مشهد و زاهدان و همچنین توسعه اماکن تفریحی 

ضعیف عمل می کند.
915...355
سالم. مسئوالن شهر برای شب های ماه مبارک 
رمضان برنامه ای فرهنگی ای در نظر گرفته اند یا 
نه؟ یا فقط مخصوص شب های قدر است و تمام؟؟
915...357

جوابیه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
آبیاری  مورخ 97/2/16 در خصوص اصالح نحوه 
فضای سبز به خصوص پارک ها به استحضار می 
از  آبیاری تحت فشار  انجام  رساند: سازمان جهت 
پارک های  تمام  سطح شهر شروع کرده است و 

سطح شهر از این سیستم برخوردار خواهند شد. 

جوابیه شهرداری بیرجند
*احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 97/2/18 در خصوص آسفالت پروژه مسکن 
مهر دو طبقه بنیاد شهید )شرافت( به استحضار می 
رساند: همان گونه که قبال در چندین نوبت اطالع 
رسانی شده با توجه به اجرای سیستم فاضالب در 
محدوده مورد نظر تاکنون چندین مرتبه استعالم 
پاسخ  دریافت  و  اجرا  محض  به  و  شده  انجام 
استعالم مورد نظر از سوی شرکت آب و فاضالب، 
شهرداری این آمادگی را  دارد که در اسرع وقت 

نسبت به آسفالت معابر ذکر شده اقدام نماید.

*احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 97/2/18 در خصوص اخطار به دست فروشان 
هموطن بازار به استحضار می رساند: اقدام شهرداری 
برای کلیه دست فروشان می باشد و موضوع اعالمی 
به عدالت نمی باشد و شهرداری کلیه دست فروشان 

را جمع آوری خواهد کرد.

*احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 97/2/10 بنا بر اعالم معاون امور شهرداری در 
خصوص قول آسفالت همه بلوار 9 دی و میالن ها 
به استحضار می رساند: تمامی معابر زوج خیابان 9 
دی قبل از عید آسفالت شده است و معابر فرد آن نیز 
از 9 دی 13 تا 17 قبل عید آسفالت شده است و به 
علت عدم نصب انشعاب فاضالب قبل از عید امکان 
آسفالت وجود نداشته ودر حال حاضر انشعاب وصل 
شده که در حال آماده سازی جهت آسفالت می باشد.

20 سال قبل مرکز توانبخشی علی اکبر )ع(  برای  توانبخشی معلوالن ذهنی در بیرجند راه اندازی شد و طی این سالها تغییرات و تحوالت زیادی در آن  رخ داده است*در بدو تاسیس موسسه  
فقط یک بخش برادران حدود 50 نفر معلوالن ذهنی  راه اندازی شد  اما  امروز در آن  4 بخش در روزانه، شبانه روزی دختران و شبانه روزی پسران و شبانه و روزی سالمندان  در این موسسه 
فعال است*یارانه نگهداری و توان بخشی هر مددجو در سازمان بهزیستی براساس تعرفه مصوبه هیئت دولت ماهانه 640 تومان پرداخت می شود که  مابقی را یعنی حدود بیش از دو سوم  
توسط  خیرین پرداخت می شود*نگاه ها در بیرون به مرکز طوری است که فکر می کنند این موسسه فقط مرکز نگهداری معلوالن است که در واقع این طور نیست بیاید و ببینید که  در اینجا 
زندگی جریان با همه نیازهای روحی و جسمی جریان دارد*بزرگترین مرکز ایران کهریزک است که  1800  مددجو دارد بعد از فیاض بخش مشهد 800  نفر بوده و ما هم با  500 نفر در رده سوم 
قرار دادرد معنا و مفهوم  آن این است که  عموم معلوالن با همه خدمات توانبخشی  را در برمی گیرد*سالن های مناسب و مجهزی داریم که  در شبکه های اجتماعی  مهمانی ها تبلیغ شدند 
مردم در کنار مسئوالن برای جلسات افطاری شان مهمانان معلوالن بودند*همشهریان عزیز به جای بریز و بپاش ها و مهمانی های آنچنانی بیایند  مراسم خود را در مرکز بگیرندکه عالوه بر 
همدلی در کنار معلوالن  یک حس قشنگ تا مدتها برایشان می ماندآب درمانی مختص هیئت مدیره و یا معلوالن نیست بلکه  از دو بخش تشکیل شده اول  سالن 2 هزار متری برای همه 
مردم خراسان جنوبی و یک سالن 700 متری مخصوص معلوالن از مسئوالن تقاضا داریم به این قضیه  نگاه ویژه داشته باشند تا به سرانجام برسد و استان ما هم مثل کالن شهرها امکان درمانی 

داشته باشد*همشهریان می توانند  ذکات فطریه  و ذکات کفاره خود را به معلوالن مرکز اهدا کنند و در پایان ماه مبارک  گزارش  آنی ریز مصرف به سمع و نظر مردم خواهد رسید*
توانخواه ی بوده که  بعد از 9 ماه آموزش  توانسته  در شرکت نفت شاغل شده و این چیزا برای من و همکارانم یک دنیا احساس ارامش می دهد*کسانی که افطار خود را سر سفره جامعه 

هدف موسسه باشند حالوت دیگری را در زندگی خواهند داشت.

چکیده گزارش

نسرین کاری - 20 سال قبل مرکز توانبخشی حضرت 
علی اکبر )ع(  برای انجام امور توانبخشی معلوالن ذهنی در 
بیرجند راه اندازی شد و طی این سال ها تغییر و تحوالت زیادی 
در آن  رخ داده است. امروز این مرکز یک موسسه آموزشی 
 و مراقبتی است و در حوزه های گوناگون؛ نگهداری، آموزش،

از مسئوالن و  تعدادی  فعالیت دارد.  بهیاری و روانشناسی 
دلسوزان این مرکز در آغاز ماه مبارک رمضان مهمان روزنامه 

آوا شدند و از این م وسسه بزرگ در دل مرکز استان گفتند.

موسسه حضرت علی اکبر)ع( در ابتدا برای
 50 معلول ذهنی راه اندازی شد

توانبخشی  موسسه  مدیرعامل  اکبری مطلق؛  محمدحسن 
تاسیس  بدو  در  کرد:  عنوان  )ع(  بیرجند  علی اکبر  حضرت 
موسسه فقط یک بخش برادران با حدود 50 نفر معلول ذهنی  
راه اندازی شد، اما  امروز در آن 4 بخش شامل روزانه، شبانه 
روزی دختران ، شبانه روزی پسران و شبانه روزی سالمندان 
فعال است. وی یادآور شد: توانبخشی یک بسته کامل  با 
حضور نیروی متخصص پزشکی و پیراپزشکی است که در 
هر بخش یک تیم گفتار درمان فیزیوتراپ، روانشناس، پرستار 
و پزشک عمومی و متخصص که به صورت موردی ویزیت 
می کنند، حضور دارند. اکبری ادامه داد: کلینیک گفتاردرمانی 
و کاردرمانی و روانشناسان مکمل آن است. وی به مرکز آب 
درمانی در دست ساخت توانبخشی  اشاره کرد و افزود: این 
مرکز حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امید است با 

کمک خیرین کامل شود.

هزینه نگهداری و توانبخشی هر مددجو 
دو میلیون تومان است

مدیرعامل موسسه توانبخشی حضرت علی  اکبر بیرجند )ع( 
با اشاره به اینکه طبق آخرین برآورد سازمان بهزیستی هزینه 
نگهداری و توانبخشی هر مددجو دو میلیون تومان برآورد 
شده  است، خاطر نشان کرد: یارانه نگهداری و توانبخشی 
هر مددجو در سازمان بهزیستی براساس تعرفه مصوبه هیئت 
دولت ماهانه 640  تومان پرداخت می شود که  مابقی یعنی 
حدود بیش از دو  سوم دیگر توسط  خیران پرداخت می شود. 
 وی تاکید کرد: اگر کمک خیران نباشد مراکز خیریه  تعطیل 
می شود و ما از همشهریان و همه  بیرجندی های مقیم تهران 

که مرکز را مورد لطف قرار می دهند، تشکر ویژه داریم.   
گذشته  سال  که  کسانی  همه  از  تشکر  ضمن   اکبری 
دوره های قرآن را در مرکز برگزار کردند، اظهار کرد: از 
خیران و برگزار کنندگان دوره های قرآن دعوت می کنیم 
مراسم  خود را در اینجا برگزار کنند چرا که ما معتقدیم 
از نزدیک مرکز حضرت علی اکبر )ع( را  هر چند مردم 
دیده و با  خدمات آشنا  شوند، حس خوبی خواهند داشت. 
وی خاطر نشان کرد:  یک فرد عادی نیازهایی دارد اما 
اینها  آدم های خاص  هستند که عالوه بر نیاز عادی یک 
سری نیاز خاص مثل کاردرمانی و گفتاردرمانی و خدمات 
فیزیوتراپی و دندانپزشکی دارند. وی تاکید کرد: از عموم 
بیرجند که سنت حسنه همدلی دارند دعوت  مردم شهر 
می کنم حتی مهمانی های ماه رمضان خود را در موسسه 

بگیرند  و یک شب مددجویان را مورد تفقد قرار دهند.

روزانه 500 پرس غذا در مرکز پخته می شود
مدیرعامل موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( با اشاره 
به اینکه در هر وعده 500 پرس غذا  در مرکز پخته می شود،  
افزود: در هر وعده غذایی ما 1500 مهمان ثابت داریم و همه 
نذورات،  زکات فطریه و کفاره در این مرکز  استفاده می شود. 
اکبری اظهار کرد:  در هر ماهی تراز مالی 200 میلیون تومان 
منفی است علیرغم همه کمک های گوناگون که به مرکز 

می شود، نیازهای متعددی داریم. 
مددجوی   500 و  خودم  طرف  از  دارد  جا  داد:  ادامه  وی 
مرکز از دو مسئول کشوری و استانی آقایان: استاندار اسبق 
مهندس  پرویزی و همایون هاشمی رئیس اسبق سازمان 
میلیون  سیصد  و  میلیارد  یک  حدود  که  کشور  بهزیستی 
پایه ریزی آب  برای  از محل کمک های مردمی  تومان 

درمانی کمک کردند، تشکر ویژه کنم. 

موسسه حضرت علی اکبر )ع( عموم معلوالن با 
خدمات توانبخشی را در برمی گیرد

اکبری، موسسه حضرت علی اکبر )ع( را  سومین مرکز بزرگ 
خیریه کشور دانست و افزود:  بزرگترین مرکز ایران کهریزک 
است که 1800  مددجو دارد و بعد از آن فیاض بخش مشهد 
800  نفر بوده و ما هم با  500 نفر در رده سوم قرار داریم و 
معنا و مفهوم  آن این است که  عموم معلوالن با همه خدمات 

توانبخشی را در برمی گیرد.  وی با اشاره به اینکه سال گذشته 
دولت اقدام شایسته ای انجام داد و  مستمری مستمری گران 
باالی 5 نفر را از 100 به 460  رساند، ادامه داد: سال یارانه ای 
هم اول مهر هر سال است، دولت 14 درصد یارانه  مددجویان 
را افزایش داد که  به دلیل تنگناهای سازمان بهزیستی آن را از 

برج 11 اعمال کردند یعنی حدود 4 ماه پرداخت نشد.
اینکه  اول  داریم  درخواست  مسئوالن  از  کرد:  تاکید  وی 
یارانه  دادند  افزایش  را  ها  مستمری  که  میزان  همان  به 
مددجویان را هم  افزایش دهند دوم اینکه مابه التفاوت از 

مهر مانده را هم پرداخت  کنند.

بیش از یک میلیارد تومان، هزینه حق سنوات و 
بیمه کارمندان بازنشسته موسسه است

سامان اکبرپور، عضو هیئت مدیره موسسه حضرت علی 
از  نفر  آینده 30  ماه  چند  در  اینکه  بیان  با  )ع( هم   اکبر 
داد: موسسه  ادامه  بازنشسته می شوند،  کارمندان موسسه 

بیش از یک میلیارد تومان باید حق سنوات به بیمه پرداخت 
کند که الزم است  شخص استاندار و مسئوالن بهزیستی 
ورود پیدا کنند  چرا که این یک بحران برای مرکز  است. 
اکبرپور تاکید کرد:  این مرکز همانند یک زیارتگاه شده که 
مردم اعتماد  ویژه به آن دارند چون مطمئن هستند یک ریال 
هم در آن محاسبه شده و  خرج 500 معلول می شود. وی 
با اشاره به اینکه پارسال ماه رمضان  30 افطار برگزار شد، 
خاطر نشان کرد:  سالن های مناسب و مجهزی داریم که  در 
شبکه های اجتماعی تبلیغ شدند و مردم در کنار مسئوالن 

برای جلسات افطاری شان، مهمانان معلوالن بودند.

حجاج ولیمه و مهمانی را در
 مرکز حضرت علی اکبر)ع( بگیرند

عضو هیئت مدیره موسسه درخواست کرد: همشهریان   به 

جای بریز و بپاش ها و مهمانی های آن چنانی مراسم خود 
را در مرکز بگیرند که عالوه بر همدلی در کنار معلوالن  
یک حس قشنگ تا مدت ها برایشان می ماند. وی یادآور 
شد: با توجه به اینکه به موسم حج و دادن ولیمه و قربانی  
دادند حجاج  فتوا  آنجا که مراجع  از  و   نزدیک می شویم 
 می توانند قربانی را در ایران انجام دهند ما در مرکز آمادگی 
داریم به نیابت از این افراد با هر مبلغی گوسفندی تهیه 

کرده، ولیمه و مهمانی هم در مرکز انجام شود. 
وی تاکید کرد: همچنین با نصب بنر در سر در منزل حجاج 
که در این کار خیر شرکت داشته،  آن را فرهنگسازی کنیم. 
وی تقاضای دیگر را حمایت استاندار از پروژه آب درمانی 
استان  تمام  به  خدمت  این  افزود:  و  دانست  کشور  شرق 
است و منحصر به معلوالن نیست. وی یادآور شد: این آب 
درمانی مختص معلوالن نیست بلکه  از دو بخش تشکیل 
خراسان  مردم  همه  برای  متری  هزار   2 سالن  اول  شده 
معلوالن که  متری مخصوص  و یک سالن 700  جنوبی 

از مسئوالن تقاضا داریم به این قضیه نگاه ویژه ای داشته 
باشند تا به سرانجام برسد و استان ما هم مثل کالن شهرها 

امکان آب درمانی داشته باشد. 

ادامه حیات موسسه گواه توجه مردم
 و مسئوالن به آن است

موسسه  های  مشارکت  معاون  صبوری؛  غالمرضا 
نشست  این  در  هم  )ع(  اکبر  علی  حضرت  توانبخشی  
و  مردم  توجه  گفت  توان  می  جرات  به  کرد:  عنوان 
گواه  شود  می  بیشتر  روز  به  روز  مرکز   به  مسئوالن 
وی  است.  موسسه  این  حیات  ادامه  و  پیشرفت  هم  آن 
را  معلوالن  مدبرانه  مسئوالن  و  مدیران  اگر  کرد:  تاکید 
حضورشان  باشند  مطمئن  دهند،  قرار  دلجویی  مورد 
گیرند.  صبوری  از خدا می  اجر  و  ماست  برای  مشوقی 

به  مناسبت  دو  هم  امسال  رمضان  ماه  کرد:  عنوان 
میالد  جشن  در  اول  کردیم  ریزی  برنامه  ویژه  صورت 
باالخص  مردم  عموم  حضور  با  )ع(  مجتبی  حسن  امام 
 هنرمندان و خیران برگزار می شود و برنامه دوم هم در 
همراهی  با  قدر(  )شب  رمضان  مبارک  ماه   27 شب 
مداحان معروف کشور و استان با حضور معلوالن برگزار 
می شود. وی خاطر نشان کرد: همچنین جشن عید فطر 
هم طبق روال همه ساله برگزار و همشهریان می توانند  
زکات فطریه  و زکات کفاره خود را به معلوالن مرکز اهدا 
کنند و در پایان ماه مبارک گزارش ریز مصرف به سمع و 
 نظر مردم خواهد رسید. وی تاکید کرد: به مردم اطمینان 
می دهیم نذورات آنها در موسسه حضرت علی اکبر )ع(  

کامال شفاف است و خاص معلوالن استفاده می شود.

این افراد موهبت الهی بودند معنویات زیادی 
این مدت در زندگی لمس کرده ام

مجید صالحی کارشک؛ مسئول فنی بخش روزانه موسسه 
حضرت علی اکبر )ع( نیز بیان کرد:  حدود 20 سال است 
که در موسسه کار کردم ولی هیچگاه اسم معلول به آنها  
الهی   موهبت  افراد  این  معتقدم  که  چرا  نکردم  اطالق 
هستند. وی با بیان اینکه بیرجند شهر فرهنگی و انسان 
دوستی بوده و موسسات گوناگونی دارد، افزود: به جرات 
ادعا می کنم کمک به موسسه حضرت علی اکبر )ع( مثل 
گندم است که از یک دانه آن700 دانه برداشت می کنیم. 
وی خاطر نشان کرد: ما مرکز نگهداری در کنار توانبخشی 
داریم. توانبخشی نمود آموزش بچه ها و کارهای زیبای 
آنهاست که نشان می دهد ظرفیت های باالیی دارند.  وی 
تاکید کرد: کارهای هنری که این مددجویان درست می 
اصالح شده  رفتاری  اما  است  آن سخت  باور  کنند حتی 

نتیجه محصولی با برند روز است. 

مددجویانی بوده اند که ترخیص شده
 و جذب  بازار کار شده اند

صالحی ابراز خرسندی کرد: االن با افتخار می گویم چرخه 
آموزش و سالمت رو به بهبودی است و گاه بچه هایی داریم 
که از مرکز ترخیص شده  و حتی وارد بازار می شوند.مسئول 
فنی بخش روزانه موسسه حضرت علی اکبر )ع( یادآورشد: 
توانخواهی بوده که بعد از 9 ماه آموزش در شرکت نفت شاغل 
شده و این چیزی است که به من و همکارانم یک دنیا احساس 
آرامش می دهد. وی با اشاره به اینکه یک معلول وقتی در 
جامعه  بازخورد مثبت کسب کند، می تواند به منصه ظهور 
برسد و در جامعه دیده شود، تاکید کرد: مرکز جامع آموزشی و 
 حرفه آموزشی باالی 15 سال با قابلیت چند معلولیتی گل،کار

 موسسه حضرت علی اکبر )ع( است. 

جامعه هدف موسسه با کوله بار تجربه 20 ساله 
علیرضا ساالرفرد مدیر روابط عمومی این مرکز هم بیان کرد: 

جامعه هدف موسسه کوله بار تجربه 20 ساله دارد و اعتماد 
مردم را جذب کرده است. وی با بیان اینکه موسسه دارای سالن 
پذیرایی با ظرفیت 200 نفر است، افزود: کسانی که افطار خود 
را سر سفره جامعه هدف موسسه باشند، حالوت دیگری را در 
زندگی خواهند داشت. وی عنوان کرد: همچنین الزم است از 
 بنیاد علوی که کمک های زیادی کردند، سپاسگزاری کنم.

وی یادآور شد: با آستان قدس هم قرارداد مشارکتی تنظیم 
کرده و قرار شده حمایت کنند. وی ضمن نام بردن از مدیران 
باز هم  امیدوارم  افزود:  داشتند،  بازدید  از مرکز  استانی که 
نمایندگان مردم در ایام ماه رمضان بیایند. همچنین از بعثه 
مقام معظم رهبری در سازمان حج که سال گذشته کارگاه 
آموزشی حجاج را در این مرکز برگزار کردند تشکر کرده و 
امیدواریم کماکان تکرار شود تاشاهد آثار مثبت آن هم برای 

حجاج و هم برای موسسه باشیم. 

افطاری در کنار مددجویان  با حس قشنگ نوعدوستی
 در نشست  با مدیر و مسئوالن موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( مطرح شد:

   موسسه حضرت علی اکبر )ع( سومین مرکز خیریه بزرگ کشور          

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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ی 
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س : 
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول 
نظر به اینکه محکوم علیه سید رضا امیر آبادی زاده در پرونده کالسه 3۰/ ج اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب 
بیرجند محکوم به پرداخت مبلغ 91/476/۰۰۰ تومان از بابت دیه به محکوم لهم زهرا و نرجس و بی بی زکیه همگی امیر آبادی 

زاده گردیده و با توجه به معرفی تمامی ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی به پالک ثبتی شماره ۲7۲ فرعی از 47 - اصلی 
قطعه ۵74 بخش ۲ بیرجند به آدرس: امیرآباد، خیابان جمهوری بین جمهوری ۲ و 4 مقابل بوستان مادر، پالک 4۲ که براساس نظریه 
کارشناس قیمت آن 4/۰۵7/۵۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده و از طریق مزایده در روز یکشنبه مورخ 1397/3/۲۰ از ساعت 1۲-1۰ در دفتر 
اجرای احکام کیفری دادسرای بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 1۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 1۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا امکان بازدید آنان از ملک فراهم شود. هزینه نقل و انتقال به 

رامین احمدی - دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب بیرجندعهده خریدار خواهد بود. 

تگزاس
14:301821:3023شروع سانس

التــاری
16:15شروع سانس

Cinemaferdosi_   تلگرام@ cinemaferdosi :کانال خبری

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای محمد ساجد به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت هفتصد و بیست و پنج ممیز پنجاه و پنج صدم سهم 

مشاع از بیست و هفت میلیون و چهارصد و هفده هزار و هفتصد و پنجاه و هفت سهم عرصه و اعیان پالک 861۲ فرعی از 
شماره 1۵۵4 اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با بررسی 
دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 113۲47 صفحه 134 دفتر امالک جلد 677 به نام آقای محمد ساجد ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند 
مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرماید واال بعد از مدت 1۰ روز بعد از آگهی 

مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادرخواهد شد.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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 پیشنهاد افزایش سهم سوابق تحصیلی به 50 درصد در کنکور 98 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: آخرین پیشنهاد این وزارتخانه به سازمان سنجش آموزش کشور افزایش سهم سوابق 
تحصیلی به 50 درصد برای دانش آموزانی است که سال 98 در کنکور شرکت خواهند کرد. زرافشان گفت: اکنون در حال رایزنی با سازمان سنجش 
آموزش کشور هستیم و امید است این درصد برای دانش آموزان کنکور سال 98 اعمال شود.

سه شنبه * 1 خرداد 1397 * شماره 4074

شهدای استان

شهید سید ابراهیم اسماعیل زاده

تاریخ  در  زاده  اسماعیل  ابراهیم  سید  شهید 
1342/7/10 در روستای ورزگ از توابع شهرستان 
قائن دیده به جهان گشود و در تاریخ 1362/8/28 
به فیض شهادت نائل شد. شهید عزیز سیدابراهیم 
اسماعیل زاده با اعتقاد راسخ به راه و روش سلوکانه 

و حقیقت طلب در راه دین و ایمان پیوسته با دشمنان 
به مبارزه برخاست. او یکی از آن دسته انسان هایی 
بود که با گذشتن از جان و مال خود در جبهه های 
حق علیه باطل، پا به عرصه مبارزه با دشمن پست و 
زبون نهاد. او مردانه زیست و مردانه قدم در راه آرمان 
هایش گذاشت و تا پای جان با ایمان به هدفش 
حرکت نمود. در فرازی از وصیت نامه اش می گوید: 
به خدا قسم راهی که انتخاب نموده ام به جز راه 
خدا و راه اسالم نیست. از روی حرص به بهشت 
رضای  خاطر  به  فقط  نیست  از جهنم  ترس  یا  و 
الهی است و چون رضایت خداوند مد نظر است از 
تمامی جان ومال و اقوام می گذرم. ای برادران و ای 
خواهران عزیز ما، در زمانی به سر می بریم که از هر 
سو دشمن به ما ضربه می زند، بنابراین باید دست 
اتحاد و یکپارچگی و انسجام را داشته باشیم و دشمن 
انقالب و اسالم را سرکوب نمائیم. اگر کمی غفلت 
کنیم به اسالم و انقالب ضربه خواهند زد. ما می 
بایست با پیروی از والیت فقیه و روحانیت، انقالب 
و اسالم را یاری کنیم. پیش به سوی مبارزه با کفر 
جهانی که سرنوشت آن یا پیروزی است یا شهادت. 
او سرانجام در منطقه عملیاتی پنجوین عراق، به 
وعده گاه عشق دعوت می شود و جانانه به سمت 

معبود بال وپر می گشاید.

آخرین وضع پروژه فیلم 
حضرت موسی )ع(

جمال شورجه کارگردان سینما به آخرین وضع پروژه 
حضرت موسی )ع( اشاره کرد و گفت: با توجه به 
برای  این سریال، پروژه سنگینی است و  این که 

و  داریم  زیر ساخت هایی  به  نیاز  آن  تولید  تدارک 
برای این کار بودجه نیاز است؛ به همین دلیل به 
تدریج و آرام آرام در حال پیگیری برای تحقق تولید 
سریال حضرت موسی )ع( هستیم. به شکل جدی 
وارد پیش تولید نشده ایم و امیدوارم تا اواخر امسال 
و یا اوایل سال آینده وارد مرحله پیش تولید شویم. 

علمی

امروز پا در جاده ای پرپیچ و خم می گذاریم و ناهمواری ها 
و سختی های مسیر را به جان می خریم تا میزبان مردمانی 
ببینیم و  ساده و بی آالیش شویم و دردها و رنج هایشان 
می کند  اذیت  نیز  خاک  و  گرد  و  است  گرم  هوا  بشنویم. 
را  اتومبیل  شیشه های  شود  می  مشکل  کشیدن  نفس 
کولر  خنکای  اما  می کنم  روشن  را  کولر  و  می کشم  باال 

جوابگوی این همه گرما منطقه نیست.
کودکان با پای برهنه در کوچه ها مشق 

کودکی می کنند
جاده ای  از  عبور  و  زیاد  جوهای  و  پرس  از  بعد  باالخره 
درمیان  شهرستان  توابع  از  ذکری  روستای  به  خاکی 
حال  در  کودک  زیادی  تعداد  روستا  ورودی  می رسیم. 
بازی هستند، بازی را رها کرده و دوان دوان به سمت ما 
می آیند. از ماشین پیاده شدم، جمع زیادی دختر پسر قد و 
نیم قد دورم را گرفتند، از چهره شان معصومیت نمایان بود 
منتظر بودند از آنها عکس بگیرم. دست در گردن یکدیگر 
آنها  از  برخی  بودند.  شده  عکسم  سوژه  و  بودند  انداخته 
پوسته  و  قرمز  و صورتشان  داشتند  پوستی  بیماری  گویی 
پوسته بود پرسیدم صورتت چه شده است؟ از پاسخ دادن 
است  پرویز  اسمش  می گفت  پدرش  می کشید،  خجالت 
در  است  شده  مبتال  بیماری  این  به  که  نیست  او  تنها  و 
بیماری  این  گرفتار  که  زیادی هستند  کودکان  روستا  این 

شده اند و پزشکان هم از درمان آن عاجزند.

فقر، محرومیت، کم آبی و بیماری پوستی 
در بین مردم منطقه بیداد می کند

دختری  که  بود  نشده  قطع  پرویز  صورت  از  نگاهم  هنوز 
زیبا به سمتم آمد” خانم، خانم اجازه مادرم در خانه مریض 

است برایش دارو می نویسید”
از آن سوی روستا چند کودک پا برهنه روی شن های داغ به 
سرعت خود را به ما رساندند، خانم از ما هم عکس بگیرید.

برادر  آغوشش  در  اما  داشت  کوتاه  قدی  و  الغر  جثه ای 

کوچکتری بود که او مسئول نگهداریش بود.
آری اینجا روستای ذکری در شهرستان درمیان است فقر، 
محرومیت، کم آبی و بیماری پوستی در بین مردم منطقه 
بیداد می کند. خانه هایشان سنگی و سقفش از چوب است، 
هوا بسیار گرم است و لب های کودکان از کم آبی خشک 

و ترک خورده است.

پوست پای کودکان با داغی سنگ ها 
و کلوخ ها عجین شده

روستا  کودکان  از  بسیاری  هوا،  شدید  گرمای  وجود  با 
داغی  با  کودکان  پای  پوست  گویی  هستند،  برهنه  پا 
رفتنشان  راه  در  تاثیری  و  سنگ ها و کلوخ ها عجین شده 
نمی شود،  این کودکان معصوم قطع  نگاه  از  نگاهم  ندارد. 
چهره های پاک و معصومی دارند اما سهمشان از امکانات 
بودم که  تبعیض، شکاف طبقاتی  فکر  در  رفاه چیست؟  و 
را  کودکان  و  رساند  سمتم  به  را  خود  زنان  عصا  پیرزنی 
کنید  معاینه  اول  مرا  دکتر  خانم  گفت:  و  زد  کنار  اطرافم 
چند ماه است کمر و گردنم درد می کند شب و روز ندارم. 
اسم دکتر را که برد ناگهان تعداد زیادی دورم جمع شدند 

اصاًل فرصت صحبت کردن نداشتم، خانم خانم اول ما.

وقتی آب برای خوردن نیست
از  پر  صورتی  و  طالیی  موهای  با  دختری  عصمت  مادر 
همان  با  را  دخترم  بار  چند  گفت:  پوسته  پوسته  و  زخم 
انگار دکترها  اما  بردم  یارانه ای که می گرفتم  پیش دکتر 
دخترم  برای  پماد  چند  تنها  نمی دانند  را  بیماری  این  نام 
آب  وقتی  شود،  استحمام  زیاد  باید  گفتند  و  کردند  نسخه 

برای خوردن نیست با چه استحمام شود؟
از من  از خودم گفتم که خبرنگار هستم، یکی یکی  وقتی 

کاغذ خواستند تا مشکالتشان را برایم بنویسند.

اینجا مردم تشنه اند

اولین نفری که نامه اش را به دستم داد، تنها با خط درشت 
و کودکانه نوشته بود “آب”، پرسیدم این نامه را چه کسی 
نوشته، اسمش فاطمه بود و 14 سال داشت علت نوشتن 
و  کرد  قلمم  کاغذ  بر  نگاه  کمی  شدم،  جویا  را  آب  کلمه 
گفت “خانم اینجا مردم تشنه اند و در ماه رمضان و دیگر 

ماهها آرزویمان آمدن تانکر آب است”.
“اینجا کسی ما را نمی بیند، از همه دور هستیم” همین را 
گفت و دوان دوان به سمت خانه دوید. او را دنبال کردم 
کشاند.  چوبی  و  سنگی  خانه ای  سمت  به  مرا  قدم هایش 
که  داشت  اتاقی  یک  تنها  که  خانه ای  بود  باز  خانه  درب 

باید سه نفر در آن زندگی می کردند.

امان از بی آبی!
وارد خانه که می شوی باید سرت را پایین بگیری که سرت 
به سقف گیر نکند، روز بود اما داخل خانه همه جا تاریک 
بود. سقف خانه از چوب هایی بود که از دود آتش سیاه شده 
بود. وسایل خانه دور و بر چیده شده بود و خانمی 64 ساله 

داخل همان اتاق روی آتش غذا را آماده می کرد.
در  تنها   معلولش  فرزند  و  همسر  با  که  ساله   64 بانویی 
کلبه ای سنگی زندگی می کرد و از نبود آب برایم گفت “امان 
از بی آبی، 50 سال است در همین اتاق زندگی می کنم و 
زمستان و تابستان زندگی مان در همین دود و آتش سپری 

می شود اما از کم آبی طاقت مان طاق شده است”.

اینجا کشاورزی نیست
و  در  بر  نگاه  کمی  جویا شدم،  مسئوالن  از  را  خواسته اش 
دیوار خانه سیاه و سنگی اش کرد و گفت: هیچی فقط اگر 
بهزیستی یا کمیته برای همین فرزند معلولم خانه بسازد و 

آبی برایمان فراهم باشد دیگر از خدا چیزی نمی خواهم.
است  مادر 4 کودک  اما  نرسیده   به 20  خانمی که سنش 
گفت: اینجا کشاورزی نیست، مردان مجبورند برای کار به 
شهر بروند و هر چند ماهی در حد چند روز به ما سر بزنند. 

همسرم در تهران کارگری می کند چند ماه است از او خبر 
ندارم و فرزندم مریض است.

کدام  از  دیگر  داد:نمی دانم  ادامه  آلود  اشک  چشمانی  با 
از  و  هستیم  محروم  ما  کنید  تصور  چه  هر  بگویم  مشکل 

کم آبی در مضیقه ایم.
این روستا  در  و دیدن محرومیت  با دیدن مشکالت مردم 

کوهی از بغض در گلویم سنگینی می کرد.

تانکرهای آبی که هر ده روز یک بار پر می شوند
مردم روستا به دلیل کم آبی و اینکه دیر به دیر استحمام 
در  مردم  اینجا  شده اند،  پوستی  بیماری  دچار  می شوند 
خانه های سنگی به سر می برند که از یک ساعت بعد خود  
خانه شان النه  در سقف  و عقرب  مار  شاید  که  ندارند  خبر 
کند و آنها از نیش حشرات موذی و حیوانات در امان باشند.
اینجا کودکان پابرهنه کوچه های روستا را طی می کنند اما 
به آینده امیدوارند. اینجا هر چه نگاه کنی تنها خاک است 
و خاک، تانکرهای آبی که هر ده روز یک بار پر می شوند 
را  روستا  این  مردم  می خواهد  که  آبی  میزان  چند  هر  و 
سیراب کند کم است اما باز هم آب رویای شیرین کودمان 

این روستا است.

مرهم  دریابید؛  را  ذکری  کودکان  آقایان مسئول! 
زخم های بی آبی صورتشان تدبیر شما را می طلبد

باید از آقایان مسئول که هر از گاهی صرفًا آماری از خدمات 
ارائه می کنید پرسید چند بار به این روستا سفر کرده اید؟ آیا 
از بیماری پوستی این کودمان با خبر هستید و چه تدبیری 

برای رفع مشکل آنها اندیشیده اید؟
سهم این کودکان سرزمینم از رفاه و کمترین امکانات اولیه 
کودکان  بیشتر  کمی  لطفًا  مسئول  آقایان  چیست؟  زندگی 
رویای شیرینشان  و  آرزو  که  کودکانی  دریابید.  را  کویری 
آب است و آب... و اگر آب داشته باشند زخم های بی آبی 

صورتشان هم خوب می شود.

»عطش« ذکر مصیبت »ذکری«

سینما و تلویزیون

عکس: تسنیم

عکس: تسنیم

ایران  پزشکی  ژنتیک  علمی  انجمن  رئیس 
ایرانیان  میان  در  فامیلی  ازدواج های  نوشت: 
دنبال  به  افزایش است که  به شدت در حال 
آن احتمال ابتال به بیماری های ژنتیکی بیشتر 
می شود. سید محمد اکرمی اظهار کرد: سبک 
ایران  جامعه  در  شهرنشینی  و  مدرن  زندگی 
به  همسر  انتخاب  در  مردم  که  شده  موجب 
ازدواج های  نتیجه  در  نکنند،  اعتماد  راحتی 
حال  در  شدت  به  ایرانیان  میان  در  فامیلی 
افزایش است و زمانی که ازدواج فامیلی افزایش 
پیدا می کند، بیماری اتوزوم مغلوب خود را بیشتر 
نشان می دهد. وی با اشاره به اینکه آن چیزی 
که اهمیت دارد، این است که انسان در انتخاب 
زوج می تواند آزاد باشد، گفت: علی رغم این که 
ازدواج  به  مربوط  مشکالت  شاهد  خانواده ها 
معلولیت  و  ناشنوایی  نابینایی،  نظیر  فامیلی 
هستند، اما باز هم با یکدیگر ازدواج می کنند؛ 
لذا بهتر است قبل از تولد فرزند و ازدواج مشاوره 

ژنتیک را انجام دهند.
رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران تاکید 
مسائل  بر  عالوه  پزشکی  ژنتیک  امروز  کرد: 
و  بیماری ها  از  پیشگیری  حوزه  وارد  پزشکی 
مثال  برای  است.  شده  صنعتی  بخش های 
موضوع پروبیوتیک ها در حوزه صنایع غذایی به 
ژنتیک پزشکی باز می گردد و برای پیشگیری 
از بسیاری از سرطان ها موثر است. اکرمی با 
اشاره به کاربرد آزمایشات ژنتیک در پزشکی 
فردمحور، بیان کرد: در بسیاری بیماری ها که 
از داروهای شیمیایی بسیار گران  قیمت استفاده 
ثابت  ژنتیکی می تواند  آزمایش  می شود، یک 
قیمت  گران  داروی  آن  از  بیمار  آیا  که  کند 
خیر.  یا  شد  خواهد  منتفع  افراد  سایر  همانند 
لذا می توان دریافت که ژنتیک هم در زمینه 
تشخیص و هم درمان ورود پیدا می کند. وی 
تاکید کرد: مشکل اصلی بسیاری از بیماران این 
است که در مورد داروها و آزمایشاتشان به موقع 
پزشکی  ژنتیک  درحالی که  نمی کنند،  مراجعه 
می تواند در این حوزه بسیار موثر باشد تا به بیمار 
کمک کند که چه زمانی باید به پزشک مراجعه 

و یا از داروی خود استفاده کند.

سایه سنگین بیماری های 
ژنتیکی در پی افزایش 

ازدواج  فامیلی

وقتي بي آبي زخم بر صورت زیباي کودکان مي گذارد

 عرضه کننده: 
مــرغ - شینسل تازه  - شینسل منجمد - ران سایـز - سینه درجه یک- 
پاچیـن - جوجــه آمـاده به سیخ طعـم دار- پاچیــن آمـاده بـه سیـخ 
طعـم دار- ران گوساله تـازه- راسته تمیز شده- فیله تمیز شده- ران منجمد 
برزیلی- سـردست منجمـد برزیلـی - کوبیده آماده به سیخ- ران منجمد 

ارمنستانی بدون چربـی- سردست منجمد ارمنستانی بـدون چربـی
 ماهی شیـر- تیـالپیل- قزل شکم خالـی

افتتــاح مجتمــع گــازار  پـروتئیــن 

 آماده عقد قرارداد با کلیه رستوران ها 
 پیتزا فروشی ها ، ادارات و سازمان های

 دولتی و خصوصی

آدرس: خیابان محالتی، بین مدرس 
و پاسداران ، روبروی کافه کباب

تلفن: 32442575 - 09128986510  

گوشت تازه گوسفندی ران و سردست موجود است

پیـک رایگــان

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی
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شرکت ساختمانی و تاسیساتی بیرجند آرک

اال شهر حماسه، شهر خّرم                                             تو را دست خدا آزاد کرده است
روز آزادی خرمشهر را به عنوان یک یادبود و افتخار ملی و میهنی باید گرامی داشت.

)مقام معظم رهبری(
مکتب نرجس )س( بیرجند برگزار می کند:

گرامیداشت سالروز حماسه سوم خرداد )آزادسازی خرمشهر (

سخنران: حجت السالم و المسلمین رضایی 
)مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی (

زمان: چهارشنبه دوم خرداد 1397 ساعت:11:30   مکان: طالقانی 1 - مکتب نرجس )س( - بیرجند

 واحد فرهنگی مکتب نرجس)س( بیرجند - بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی
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قناعت پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله( 

انس بن مالك سالها در خانه رسول خدا خدمتكار بود 
او آگاه بود كه رسول اكرم در خوراك و پوشاك چقدر 
ساده و بى تكلف زندگى مى كند. در روزهايى كه روزه 
از  بود  عبارت  او  سحرى  و  افطارى  همه  مى گرفت 

مقدارى شير يا شربت و مقدارى تريد ساده. 
اين غذاى ساده  افطار و سحر، جداگانه،  براى  گاهى 
تهيه مى شد و گاهى به يك نوبت غذا اكتفا مى كرد و 
با همان روزه مى گرفت.يك شب، طبق معمول، انس 
بن مالك مقدارى شير يا چيز ديگر براى افطارى رسول 
اكرم )ص(  آماده كرد. اما  پيامبر آن روز وقت افطار 
از شب گذشت و مراجعت نفرمود. انس  نيامد، پاسى 
مطمئن شد كه رسول اكرم  )ص( خواهش بعضى از 
اصحاب را اجابت كرده و افطارى را در خانه آنان خورده 
است. طولى نكشيد رسول اكرم  )ص( به خانه برگشت. 
انس از يك نفر كه همراه حضرت بود پرسيد: »ايشان 
امشب كجا افطار كردند؟« گفت: »هنوز افطار نكرده اند. 
بعضى گرفتاريها پيش آمد و آمدنشان دير شد.« انس 
از كار خود يك دنيا پشيمان و شرمسار شد، زيرا شب 
گذشته بود اما از آن سو رسول اكرم از قرائن و احوال 
به بستر  نبرد و گرسنه  از غذا  نامى  فهميد چه شده، 
رفت. انس گفت: »رسول خدا تا زنده بود موضوع آن 

شب را بازگو نكرد و به روى من نياورد.«

ما عادت داریم که خانۀ بیرونی را تمیز کنیم. ولی 
مهم ترین خانه ای که باید تمیز کنی خودت است، 

خانۀ خودت که هرگز این کار را نمی کنیم.

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

 بر روی چیزهای خوب.

آن قصر كه جمشيد در او جام گرفت
آهو بچه كرد و روبه آرام گرفت

بهرام كه گور مى گرفتى همه عمر
ديدى كه چگونه گور بهرام گرفت

آدم ها تالش بسيار زيادى براى شروع 
يك رابطه و تالش بسيار كمى براى

 پايان دادن به آن مى كنند.

خدايا در اين روز مرا به نفس سركشم وامگذار تا پى 
طغيان و نارضايتى تو روم و مرا با تازيانه خشم و غضبت 
ادب مكن، مرا از موجبات ناخرسنديت بر كنار بدار، به حق 

مهربانى و نعمت نوازيت، اى نهايت آرزوى مشتاقان.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز ششم ماه رمضان

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

اى كسانى كه ايمان آورده  ايد مانند كسانى مباشيد كه موسى را ]با اتهام خود[ آزار دادند 
و خدا او را از آنچه گفتند مبرا ساخت و نزد خدا آبرومند بود. سوره االحزاب / آيه 69

حدیث روز  

از امام صادق )عليه السالم( پرسيدند: چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟ حضرت فرمود: كار نيك در آن شب از كار در هزار ماه 
كه در آنها شب قدر نباشد بهتر است. 

سبک زندگی

9 توصیه برای دستیابی به موفقیت های حتمی
گونه اى  همان  كه  هستند  كسانى  مديران  موفق ترين 
آن گونه  كاركنانشان  دارند  توقع  كه  مى كنند  رفتاروكار 
باشند. در تمام كتاب ها و مقاالت مرتبط با اصول مديريتى 
و رهبرى بر اين واقعيت تاكيد بسيار شده است كه موفقيت 
و كاميابى، چيزى نيست كه يك شبه و آنى به دست آيد، 

بلكه نيازمند كسب تجربه و تالش و ممارست است. 
 

به  توصيه هايى چند  بستن  به كار  با  اين حال مى توان  با 
در  كه  كرد  پيدا  دست  هميشگى  و  حتمى  موفقيت هاى 

اينجا به ده مورد آنها اشاره شده است:
1- دو گام به پیش، یک گام به پس

آيا موفقيت هاى پيشين شما به خاطر برخوردارى شما از 
مهارت هاى مديريتى و رهبرى تان بوده است يا اينكه شما 
توانسته ايد بدون استفاده مستقيم از همه اين مهارت ها و 
يابيد؟   موفقيت ها دست  اين  به  توان تان  از  نيمى  با  تنها 
آنچه مسلم است اينكه نگريستن به پشت سر و واكاوى 
عملكرد هاى پيشين مديران مى تواند به آنها در شناسايى 
آنها كمك شايانى كند و  توانمندى ها و عوامل موفقيت 
از سويى ديگر با مشخص كردن نقاط ضعف شان، زمينه 

تغيير رفتار و رفع نقاط ضعف را فراهم مى كند.
2- الگوی کارکنان تان باشید

گونه اى  همان  كه  هستند  كسانى  مديران  موفق ترين 

آن گونه  كاركنانشان  دارند  توقع  كه  مى كنند  رفتاروكار 
نقش ها  كه  داشت  توجه  بايد  ميان  اين  در  البته  باشند. 
كه  كارگرانى  و  كارمندان  با  مديران  كاركرد هاى  و 
زيرمجموعه آنها هستند، متفاوت است اما الگوهاى كارى 

و رفتارى خير.
 3- بهترین و قابل ترین افراد را دور 

خود جمع کنید 
بعضى از مديران به هيچ عنوان دوست ندارند كسانى را در 
اطراف خود ببينند كه از آنها موفق تر و كارآمدتر هستند؛ 
درحالى كه مديران موفق هميشه مى كوشند تا زبده ترين و 
قوى ترين نيروها را دور خود جمع كنند؛ حتى اگر بسيارى 
از آنها از خودشان باالتر باشند. اين كار هم قابليت ها و 
پتانسيل هاى گروه را باال مى برد و هم باعث ارتقا و تعالى 

خود مديران مى شود.
4- شکایت کردن و تقصیر را به گردن

 دیگران انداختن را متوقف کنید
كمتر سازمان، شركت يا تيمى را مى توان پيدا كرد كه تمام 
اعضاى آن را افرادى كارآمد و بى نقص تشكيل بدهند. 
هنر مديران بزرگ اين است كه به جاى گاليه كردن و 
با افزايش  ناليدن از مشكالت و نيروهاى ناكارآمد گروه 
انسجام در درون سازمان و استفاده بهينه از پتانسيل هاى 

موجود بهترين عملكرد گروهى و سازمانى را ارائه دهند.
5- جلوی ضرر را هرچه سریع تر بگیرید

وقوع ضرر و زيان در هر فعاليتى و در هر گروهى امرى 
طبيعى و عادى است، مهم آن است كه با شناسايى سريع 
و دقيق زيان ها و عوامل منفى از تاثيرگذار ى منفى بيشتر 

آنها و تبديل شدن  به تهديد جلوگيرى كرد.
6- روی خود و افراد خود سرمایه گذاری کنید

آيا شركت يا سازمانى را سراغ داريد كه به ناگهان و بدون 
پرطرفدار  سرويس  يا  محصول  يك  ارائه  از  دليلى  هيچ 
افراد به اين  دست كشيده باشد؟ به طور حتم پاسخ اكثر 
سوال منفى است؛ چراكه هيچ مدير عاقلى قبول نمى كند 
انجام  آن  روى  را كه سرمايه گذارى هنگفتى  كه چيزى 
داده، به راحتى كنار بگذارد. شبيه همين مساله در مورد 

خود مديران و افرادشان مصداق پيدا مى كند. 
و  ارزشمندترين  افرادشان  و  مديران  خود  كلى،  به طور 
بلندمدت  سرمايه گذارى هاى  براى  گزينه ها  مطلوب ترين 
هنگامى  است  پرواضح  مى آيند.  حساب  به  سازمان  در 
كه روى فرد يا افرادى سرمايه گذارى قابل توجهى انجام 
پذيرد، صرف نظر كردن از آنها به آسانى ميسر نخواهد بود.

7- روی نقاط قوت افرادتان تمرکز کنید
بسيارى از ما عادت كرده ايم كه بيشتر روى نقاط ضعف 
ديگران تمركز كنيم و درنتيجه نقاط قوت آنها را ناديده 
مى گيريم. يكى از وجوه تمايز مديران موفق اين است كه 
عمده توجه خود را معطوف به نقاط قوت و توانايى هاى 
افرادشان معطوف مى كنند و در كنار آن ضعف هاى آنها 

را نيز مورد توجه قرار مى دهند و در راستاى رفع آنها گام 
برمى دارند.

8- بهتر است افرادتان به شما به دیده احترام 
نگاه کنند نه اینکه شما را دوست بدارند

را  ما  ديگران  كه  داريم  تمايل  انسان  به عنوان  ما  همه 
دوست بدارند. اما چه اتفاقى مى افتد اگر عالقه يك مدير 
به دوست داشته شدن با وظايف و كاركردهاى مديريتى 
او تداخل پيدا كند؟ به همين دليل هم هست كه اغلب 
بايد  مديران بزرگ به درستى دريافته اند كه كاركنانشان 
نگاه كنند و خودشان هم همين  آنها  به  احترام  به ديده 

احساس را نسبت به افرادشان دارند.
دیگران  موفقیت  به  وابسته  شما  9-موفقیت 

است
از  بايد  مديرى  هر  مديريت،  عرصه  در  موفقيت  براى 
تمركز روى »من« صرف نظر كند و روى »ما« متمركز 
شود؛ چرا كه موفقيت و كارآمدى يك مدير فقط براساس 
پيشرفت فردى او سنجيده نمى شود، بلكه بيشتر براساس 
تحقق  و  مديريتش  تحت  افراد  بر  او  مثبت  تاثيرگذارى 

اهداف سازمان با كمك آنها تعيين مى شود. 
جاى  به  كه  هستند  كسانى  مديران  موفق ترين  بنابراين 
نشاندن  كرسى  به  براى  تالش  و  افراد  بر  گرفتن  خرده 
حرف خود به اين عقيده درست پايبند هستند كه موفقيت 

تيم شان موفقيت خود آنها نيز هست.
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وقتی نمی توانید به آرزویتان برسید چه باید بکنید

اگر به آرزويتان نرسيده ايد، شايد آرزويتان بسيار بزرگتر از 
زده ايد.  داريد . خيلى هيجان  را  باشد كه تصورش  چيزى 
آرزويى داريد كه بايد به آن برسيد. به همين خاطر همه 
انرژى و وقتتان را براى به واقعيت تبديل كردن اين آرزو 
به آن نزديك هم  با گذشت زمان حتى  مى گذاريد. ولى 
نمى شويد. به همين خاطر انرژى تان كم كم كمتر مى شود 
و وسوسه مى شويد كه از تالش دست بكشيد.شور اوليه تان 
فروكش كرده است ولى خودتان را به زور جلو مى كشيد. 
لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز، سال به سال 
تا اينكه يك روز مى بينيد كه ديگر نمى توانيد ادامه دهيد. 
نااميد مى شويد چون نتوانسته ايد به آرزويتان دست پيدا كنيد.

از كارى  بايد بكنيد؟  به نقطه اى رسيده ايد كه  حاال چه 
كه مى كنيد متنفريد. مطمئن نيستيد كه اصاًل اين آرزو را 
مى خواهيد يا نه.اگر شما هم در اين موقعيت گير كرده ايد و 
به قدم بعدى تان فكر مى كنيد و اينكه دست بكشيد يا نه، 
يك لحظه صبر كنيد. دست نكشيد.قبل از اينكه از آرزويتان 
است  ممكن  كه  كرده ايد  فكر  اين  به  آيا  بكشيد،  دست 
آرزوى اشتباهى داشته ايد؟ ما معمواًل انگيزه بسيار زيادى 
را روى آرزو داشتن مى گذاريم ولى هيچكس درمورد داشتن 
آرزوهاى اشتباه حرف نمى زند. تصور اين است كه تا زمانيكه 
آرزويى داشته باشيد، مى توانيد به آن دست پيدا كنيد ولى به 
اين سادگى ها كه تصور مى كنيد نيست. اميدوارم كه با اين 
حرف ناراحتتان نكرده باشم، ولى اين حقيقت دارد. آدمها 
ممكن است به روش هاى مختلفى آرزوهاى اشتباه داشته 
باشند. مثاًل آرزوى خيلى ها را پدر و مادرشان ساخته اند يا 
حتى دوستان و معلمانشان.حتى دوستى را مى شناسم كه 
مى گفت آرزو دارد پزشك شود و وقتى از او پرسيدم چرا، 
گفت كه مادرش به او گفته است كه برايش بهتر است. بعد 

درمورد آرزوى مادرش برايمان حرف زد.
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الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، سیمان، 

شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690
05632228718

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

تجربه کنید.   09158668002

برق خورشیدی )220-12( ولت 
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی 

باغ و ویال   09151631498

فروش انواع نشاء گوجه و بادمجان و ...
تلفن تماس: 09157212359  

09364782506 -2605

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین
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د ت
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د د

ص

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، 

پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، 
کنیتکس، کناف و ... 

با قیمت مناسب
09156633230- برگی

در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری
 جهت کار نیازمندیم. 32440137

یک کمک حسابدار با حقوق 250 هزار تومان به صورت 
پاره وقت )روزانه 4 ساعت کار( نیازمندیم.

 شهرک فرهیختگان  09380296577 - 32420562

استخدام بازاریاب حرفه ای )آقا و خانم(
آموزشگاه برگ )صنایع چوب(
تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای

خیابان ارتش، جنب رستوران 
برادران کریم  09151609420

به یک کارگر خانم جهت کار در غذای 
آماده )شمال شهر( نیازمندیم.

32311717 -09384306497

به تعدادی کارگر ساده جهت استخدام 
در معدن زغال سنگ طبس نیازمندیم.

05632821153

اطالعیــه  مهـــم
هیئت پینگ پنگ برای اولین بار با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرستان بیرجند،

 اداره کل ورزش و جوانان ، آموزش و پرورش، بهزیستی و مدیران مهد کودک های استان خراسان جنوبی 
)آقایان و بانوان(:

ثبت نام کالس های استعدادیابی 8-5 سال و 9-8 سال
               و استعدادیابی و اوقات فراغت 9 سال به باال 

محل ثبت نام: بیرجند ، خیابان معلم، چهارراه خیام، سالن شهید سرحدی،
 هیئت پینگ پنگ استان خراسان جنوبی

شروع ثبت نام در شهرستان بیرجند: 97/3/1   
 شروع کالس ها: 97/4/1 )به جز روزهای تعطیل، روزهای زوج ساعت 17/30 الی 20 و روزهای فرد 18 الی 20(

ضمنا کارگاه استعدادیابی و ثبت نام کالس های استعدادیابی در شهرستان ها
 فقط توسط هیئت همان شهرستان با هماهنگی هیئت استان انجام خواهد شد.

شماره تلفن: 09151611057 -09151635073 - 09105473870 
اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر ثبت نام نمایند.
   ttschool.ir   روابط عمومی هیئت شهرستان بیرجند
روابط عمومی هیئت پینگ پنگ استان خراسان جنوبی

آماده پذیرایی از جلسات افطاری شما همشهریان عزیز می باشیم.
نان، پنیر، سبزی و چای رایگان / ورودی و هزینه پذیرایی رایگان

معلم 36/1- جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر  32457248-09158609661- نوروزی

ظرفیت: 1 تا 800 نفر رستوران و تاالر سیمرغ

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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دالیل ریش ریش شدن 
گوشه های ناخن

پوسته شدن اطراف ناخن »ناخن ریش« معموال 
یک عارضه بی خطر است، ولی گاهی می تواند 
نشانه زیاده روی در مصرف ویتامین A باشد. 
به  معموال  ناخن  اطراف  شدن  پوست  پوست 
دلیل کم آبی الیه شاخی پوست است. پوسته 

که  دارد  متفاوتی  دالیل  ناخن  اطراف  شدن 
و  آب  موادشوینده،   از  استفاده  شامل  تواند  می 
هوای سرد و خشک زمستانی یا کمبود ویتامین 
نیز  ویتامین  مصرف  افزایش  طرفی  از   باشد. 
می تواند عامل ناخن ریش باشد. مطالعات نشان 
یا   B7 یا   B3های ویتامین  کمبود  دهد  می 
مسمومیت ویتامین A ) استفاده بیش از حد از 
این ویتامین ( مهمترین دالیل این عارضه هستند.

ورزشی که زنان باالی 40 سال 
باید انجام دهند 

با باال رفتن سن بدن مان نمی تواند تمرین 
های سختی که قبال انجام می دادیم را تحمل 
کند. تحمل مفاصل نیز کمتر می شود و زود 
احساس خستگی می کنیم. البته خیلی ها هم 
هستند که در سن ۴۰ سالگی هم می توانند 

ورزش هایی که در سن ۲۰ سالگی انجام می 
را  پاها  و  بایستید  دهند. صاف  ادامه  را  دادند 
به عرض شانه ها باز کنید. به حالت اسکوات 
بنشینید و دست ها را جلوی پاها روی زمین 
قرار دهید. پاها را به عقب بکشید و بدن در 
شنا  حرکت  یک  بگیرد.  قرار  پالنک  حالت 
بزنید و دوباره به موقعیت اولیه برگردید. این 
ورزش را در 3 ست ۱۰ مرتبه ای انجام دهید.

خواص شگفت انگیز »خاکشیر«

به خوب  از خواص مهم خاکشیر کمک  یکی 
کار کردن دستگاه گوارش است، به این ترتیب 
که خاکشیر در آب سرد به دلیل اینکه کیفیت 
قابض پیدا می کند، یک داروی ضد اسهال است، 
اما خاکشیر در آب جوش به دلیل اینکه لینت را 
افزایش می دهد، یک داروی ضد یبوست است.

برای رژیم الغری با خاکشیر، بایستی یک قاشق 
لیوان  یک  در  و  بشویید  را  خاکشیر  غذاخوری 
آب ولرم حل کنید، به آن مقداری شکر یا نبات 
سفید اضافه کرده و هر روز صبح ناشتا، آن را 
بنوشید و این کار را مدتی ادامه دهید. خواهید 
دید بسیاری از مشکالت گوارشی شما بر طرف 
شده، باعث کاهش وزن و الغری بدن به مرور 
گردید. خواهد  ایده ال  وزن  به  رسیدن  و  زمان 

با این داروی طبیعی به جنگ درد 
زانو و مفاصل بروید 

  
با گذر زمان ظاهر شدن درد در برخی قسمت های 
بدن به یک مورد طبیعی تبدیل شده است. درد زانو 
یکی از دردهای شایع در افراد است. برای تسکین 
این درد ما به شما یک داروی طبیعی را آموزش 
می دهیم. مواد اولیه: 3 قاشق کشمش/۴۰ گرم 

دانه کدو/ ۲ قاشق ژالتین بدون مزه/ ۴ قاشق 
دانه کنجد/۲۰۰ گرم عسل/ ۸ قاشق دانه بذرک. 
دستور العمل: برای آماده کردن این دارو که برای 
درد زانو به کار می رود، تمام مواد ذکر شده را داخل 
یک هم زن ریخته و به آن آب اضافه کنید تا یک 
ترکیب یک دست به وجود آید. سپس آن را در 
یخچال بگذارید. یک قاشق از این دارو را قبل از 
صبحانه و یک قاشق را قبل از ناهار میل کنید. 

کم آبی بدن چطور شما 
را چاق می کند؟ 

مصرف یک و نیم لیتر آب در طول روز و قبل از 
تمام وعده های غذایی، نه تنها منجر به کاهش 
یافته  کاهش  وزن  بلکه  شد  خواهد  شما  وزن 
شما را تا مدت ها حفظ خواهد کرد. افرادی که 
مصرف آب خود را به بیش از یک و نیم لیتر 

افزایش می دهند، می توانند در سال ۱7 هزار 
و ۴۰۰ کیلوکالری بسوزانند و افزایش متابولیسم 
را در حد شگفت انگیزی تجربه کنند. کم آبی 
جدی بدن می تواند منجر به مشکالت گوارشی، 
کلیوی، خستگی، سردرد، مشکالت پوستی، و 
مشکالت مثانه شود. حتی ثابت شده که نوشیدن 
از قهوه و سایر  اوایل صبح بسیار بهتر  آب در 
نوشیدنی ها منجر به کنترل فشار خون می شود.

یادداشت

نحوه مصرف داروها در 
ایام ماه مبارک رمضان

* محمدعلی  شریفی نیا

با فرا رسیدن ایام رمضان امید است تمامی مسلمانان توفیق ادای 
روزه، این فریضه الهی را داشته باشند. برای هموطنانی که به دلیل 
این سوال مطرح  نمایند، همیشه  دارو مصرف می  بیماری،  به  ابتال 
است که نحوه صحیح مصرف داروها در زمان روزه داری باید به چه 
شکل باشد و آیا قطع مصرف داروها و یا جابجایی زمان مصرف دارو 
به زمانهای قبل از سحر یا بعد از افطار کار درستی است یا خیر. نکته 
اصلی که باید به آن اشاره کرد آن است که بارداری و شیردهی، برخی 
گوارشی  های  زخم  فشارخون،  دیابت،  مانند  مزمن  های  بیماری  از 
)معده و دوازدهه(، اختالالت کلیوی، بیماریهای اعصاب و روان، آسم 
و سایر بیماری های تنفسی مزمن مانند )COPD( و سایر شرایط 
و بیماری هایی که فرد به طور مرتب نیاز به دریافت دارو دارد همگی 
از مواردی هستند که فرد ملزم است پیش از اقدام به روزه داری، با 

پزشک معالج خود در این خصوص مشورت نماید. 
بیماران نباید بدون مشورت با داروساز یا پزشک معالج خود، به قطع 
دارو، تغییر یا کاهش دوز مصرفی و یا تغییر زمان مصرف اقدام نمایند. 
رعایت نکردن این اصول می تواند منجر به عدم اثربخشی دارو، عدم 
بیماری شود.  تشدید  و  جانبی  اثرات  بروز  درمانی،  اثرات  به  دستیابی 
چنانچه فردی به رغم ابتال به بیماری، پس از مشورت با پزشک معالج، 
نماید. به  به نکات زیر توجه  بایست  باشد، می  مجاز به روزه گرفتن 
صورت کلی غذا می تواند باعث کاهش، افزایش و یا تأخیر در جذب دارو 
شود. اکثر هموطنان در وعده افطار، روزه خود را با غذاهای حاوی مقادیر 
باالی کربوهیدرات و چربی به همراه چای باز کرده و یک وعده حاوی 
پروتئین به عنوان شام بالفاصله بعد آن و یا با ۲ تا 3 ساعت فاصله 
ماه مبارک  مصرف می کنند، معموأل حجم وعده غذای مصرفی در 
نسبت به وعده معمولی در سایر اوقات بیشتر است و این نکته حتمأ باید 
مدنظر قرار بگیرد چون حجم باالی غذا طبیعتأ باعث تأخیر در جذب 
اکثر داروها می گردد. همچنین تانن موجود در چای می تواند با فلزهای 

دو ظرفیتی مثل آهن و کلسیم ترکیب شده و مانع جذب آنها شود. 
به  نیاز  آن  مصرف  مناسب  راههای  و  دارو  انتخاب  دارو:  تجویز  راه 
هماهنگی پزشک و فتوای مراجع دینی دارد بر اساس نظر برخی مراجع، 
بعضی از راه های غیر خوراکی مصرف دارو روزه را باطل نخواهند کرد در 
این صورت ممکن است در مواردی پزشک معالج قادر باشد با جایگزین 
کردن اشکال خوراکی داروها با انواع غیر خوراکی آنها امکان روزه داری را 
برای برخی بیماران فراهم نماید. با توجه به متفاوت بودن نظر مراجع حتما 

فتوا و نظر مرجع تقلید خود را در این زمینه پرس و جو نمایید.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند - تلفن 1490

یادداشت

۲ تیم شهرستان بیرجند شرکت کننده در مسابقات قهرمانی خراسان سال ۱3۴9وکسب مقام نخست. تیم بسکتبال ایستاده ازراست: آقایان محمدشبانی)مربی(
سعیدعسگری. حسین خورشیدزاده. جمشیدمهرور. مرحوم رضا قضایی. سعیدکاوه. محمدتلواری. داریوش اعتمادی. حسین بقایی. مهدی مهربان. محمدمهرور)سرپرست(

تیم بوکس؛ نشسته از راست: آقایان حسن جلیلی. محمودمقدم. احمدرجب پناه. مسعودکاشانی. کاظم طوفانی. رضانادری. مرحوم مسعود نعمتی * عکس: اصغری

 داده نما

در  ماهی  گرمی   ۱۰۰ وعده  دو  مصرف  آمریکا  قلب  انجمن 
هفته را توصیه می کند. بهترین گزینه در این مورد، ماهی 
این نوع  اُمگا۳ است.  باال اسیدهای چرب  با دوز  های چرب 
آال  قزل  مخالی،  خال  تن،  ماهی  سالمون،  شامل  ها  ماهی 
قلب  گروه  این  البته  است.  ساردین  و  ماهی  شاه  دریاچه، 
اما آن را  انتخاب کنید،  هشدار می دهند هر نوع ماهی که 
سرخ نکنید. چراکه مطالعات نشان می دهد ریسک نارسایی 

قلبی در افرادی که ماهی سرخ کرده مصرف می کنند ۴۸ 
چرب  اسیدهای  محققان،  گفته  به  یابد.  می  افزایش  درصد 
هستند.   DHA و   EPA ماهی  در  موجود  اُمگا۳  اصلی 
EPA دارای خواص ضدالتهابی است که به مقابله با سخت 
شدن و تنگ شدن عروق خونی که می تواند منجر به حمله 
قلبی شود کمک می کند. همچنین چربی های اُمگا۳ خون 
آن  باال  دوز  و  دهند  می  قرار  لختگی  معرض  در  کمتر   را 

خون،  چربی  نوعی  گلیسیریدها،  تری  کاهش  به  تواند  می 
کمک کند. محققان تاکید می کنند ماهی های چرب تنها 
منبع اُمگا۳ نیستند. دانه چیا، دانه کتان و گردو هم از منابع 
ماده  پیش  که  هستند   )ALA( لینولنیک  آلفا  اسید  خوب 
اما  DHA تبدیل می شوند.  EPA تلقی شده و سپس به 
تبدیل می   ALA از  تنها بخش کمی  اینجاست که  مشکل 

شود و نوع ژن به تعیین این تبدیل کمک می کند.

خوردن 2 وعده ماهی در هفته از بیماری قلبی پیشگیری می کند

امالک و 
مستغالت

میلیاردها زیر قیمت: دره ۱۰۰ساله 
دربست باغات بي نظیر بهدان

چندهکتارباسند،٢قنات، ۱ربع تا 
بیرجند    ۰٩۱٢٦۸۸۱۰۰٥

فروشی  آپارتمان سایت اداری 
طبقه سوم، فول امکانات

با تخفیف
۰٩۱٥۱٦۰٩۳۰٩

فروش ٢۰۴متر زمین، شمالی، 
مهرشهر دارای قرارداد
بنیاد و پروانه و امتیازات

۰٩۱٥7٢۳۰۸۴٥ 

باغ در تقاب
هزار متر با نیم ساعت آب چاه 
درختان مثمر، در موقعیت خوب

تلفن تماس:
۰٩۱٥۱٦۱٢٢۰۸

فروش مغازه در بازار سرپوش
 یا معاوضه با آپارتمان

 در مشهد 
شماره تماس

۰٩۳۳۰7٥۱٦٩٦ 

فروش منزل ویالیی در حاجی 
آباد ۱۳۰ متر،  ۱۰۰ متر زیر بنا، 

فی۸7 م تومان 
تلفن تماس:

۰٩۱٥۳٦۱۳77۴

خریدار منزل قدیمی و یا حدود
7۰ م که ٥۰ م رو زمین کشاورزی 

چاه زینی یا شوکت آباد میدم
  و ٢۰ م نقدا

۰٩۱٥۰٩۱٢۳٩۳

فروش آپارتمان ۸٥ متری تحویلی 
شرکت، طبقه اول و دوم، بدون 

ضامن وامتیازات، وام ۳۰م ، الهیه 
7، دو نبش ، هر طبقه ۳۰م

۰٩۱٥٦۰۰۴۱٥٢

۳۰۰مترمربع زمین مسکونی با 
سند  ششدانگ واقع در خیابان 
شهید رجایی آرینشهر به فروش 

می رسد فی ٢٥ م 
۰٩۱٥۳٦۳۸٢٩7

واحدهای مسکونی بنیاد مسکن 
اول حاجی آباد، طبقه همکف 

کامل، دوخواب، شمالی، آفتابگیر 
فی ٦٥ میلیون، وام ندارد

۰٩۱٥۳٦۳۸٢٩7

فروش  آپارتمان سایت اداری
 طبقه سوم، فول امکانات

 با تخفیف
تلفن تماس:

۰٩۱٥۱٦۰٩۳۰٩

فروش زمین مغازه تجاری ٥۰ متر، 
معصومیه، خیابان تالش، آینده 

دار،دوکله ، قیمت استثنایی
تلفن تماس:

۰٩۱٥۱٦۰٩۳۰٩

امتیازفروشی  واحد مسکونی 
فرهنگیان، صیادشیرازی واریزی 
پنجاه میلیون واگذاری پایان سال 

یا معاوضه با ماشین
۰٩۱٥۱٦۱۱7۱۴

فروش زمین ۱۸۰ متری
 در چهکند 
تلفن تماس:

۰٩۱٥۱٦۳٩۸۱۱

منزل فروشی دولت
شمالی، ۱7۳متراژ  

تلفن تماس
۰٩۱٥7٥٥۴۳۰۸ 

منزل فروشی در امیرآباد
 زمین ۱۳۰متر، زیربنا ۱۸٦متر

دوطبقه، تمام اسکلت، فی توافقی 
تلفن تماس

۰٩۱٥۸٦۴۴7٦۸ 

خریدار زمین سند دار 
در مهر شهر

 لطفا پیامک بزنید 
۰٩۱٥٦٦٦٩۰٥۰

جویای کار

شیفت عصر، فوق دیپلم 
حسابداری، دارای گواهینامه موتور 
سیکلت وپایه سوم، دارای وسیله 

نقلیه موتورسیکلت با بیمه
آماده همکاری ۰٩۱٥7٢۳٦۳۴۱

به چند نیرو ماهر و نیمه ماهر 
جهت کار در فروشگاه 
کیف و کفش نیازمندیم

تلفن تماس:
 ۰٩۱٥٦٦٦۰۱7۴

راننده پایه یک
 آماده همکاری
تلفن تماس:

۰٩۱٥۸٦٥٩۱۳۰

به یک نیروی با سابقه در زمینه  
 ساندویچی و پیتزا نیازمندیم 

آدرس: محالتی
تلفن تماس:

۰٩۱٢٩۱٥۰۳٥٥  

به تعدادی راننده جهت کار
 در آژانس نیازمندیم

تلفن تماس:
 ۰٩۱٥۳٦٢۰۴7۰

به تعدادی راننده با ماشین جهت 
کار در تاکسی تلفنی به صورت 
تمام وقت و نیمه وقت نیازمندیم

۰٩۳۸٥٦۱٥٢۴۴

به زوج میانسال برای نگهداری 
سالمند با تامین مسکن

  نیازمندیم .
۰٩۱٥۳٦٢۰۳7٥

 

به تعدادی راننده با ماشین دوگانه 
درمحدوده )الهیه، کویرتایر،موسی 
بن جعفر)ع(، کارگران ( نیازمندیم

تلفن تماس:
۰٩۱٥۸۱۰۳۸٢۸ 

خودرو

فروش۱۱۱سفید، مدل٩٥
روکش،کفپوش، دزدگیر

٢٥هزارکار
تلفن تماس:

۰٩۱٥۱٦۱۳٦۱۰

فروش پژو روآ دوگانه کارخانه 
مدل ۸٦، بدون رنگ، فنی ٢۰ ، 

فی۱٢۸۰۰ م تومان 
تلفن تماس:

۰٩۱٥۳٦۱۳77۴

فروش پژو۴۰٥دوگانه کارخانه، 
تمام رنگ، تخفیف کامل، موتوری 
عالی، کفپوش و روکش نو، توکرم 

الستیک ۸۰ درصد
فی : ۱7 م  ۰٩۱٥٩٦۱۴۱٦۴

فروش فوری ٢۰٦  تیپ٢ مدل 
۸۸، سفید، بدون رنگ، بسیار تمیز 

بیمه٩7/۴ فی٢٢٦۰۰م
تلفن تماس:

۰٩۱٥٩٦٥۸۴۳۳

پژو ۴۰٥، مدل ۸٩، دوگانه 
کارخانه، بدون رنگ ، بیمه ۳ ماه 

فی: توافقی
تلفن تماس:

۰٩۱٥۱٦۰۳٢۸٦

خریدار خودرو پژو رو، دوگانه 
کارخانه، رنگ نقره ای مدل ۸٩ 
 یا٩۰ تمیز و بدون رنگ هستم

شماره تماس
 ۰٩٩۰۳۳7۰۰۳٥

فروش فوری ٢۰٦ تیپ٢ مدل 
۸۸، بدون رنگ، بسیار تمیز 

بیمه۴.٩7فی٢٢٦۰۰م
شماره تماس

۰٩۱٥٩٦٥۸۴۳۳

مزدا دوکابین ، مدل٩۰، دوگانه 
کارخانه، نقره ای ، بیمه ۱ سال ، 

الستیک خوب فی: توافقی
تلفن تماس:

۰٩۱٥۱٦۰۳٢۸٦

فروش 
ماشین جک جی ٥

تلفن تماس:
۰٩۳۳۰7٥۱٦٩٦

متفرقه

فروش کولر ٥۰۰۰ بدون موتور
بدنه سالم، فی ٥۰۰ تومان

تلفن تماس:
۰٩۱٥٦۰۰۴۱٥٢

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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7
جشن شکرگزاری قرآن 600 دانش آموز بیرجندی برگزار شد

جشن شکرگزاری قرآن کریم با حضور  600 دانش آموز دختر و پسر  دوره ابتدایی شهرستان بیرجند برگزار 
شد. به گزارش ایسنا، این جشن برای دانش آموزان سال سوم ابتدایی بیرجند در باغ رحیم آباد برگزار شد. قرائت 
دسته جمعی قرآن کریم، قرائت سوره قدر و خطبه خوانی توسط دانش آموزان از برنامه های این جشن بود.

*مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: اتمام پروژه 
های نیمه تمام ساماندهی گلزارهای شهدای استان 
نیازمند یک میلیارد و۱00 میلیون تومان اعتبار است.
گفت: 500  قاینات  اسالمی  تبلیغات  اداره  *رئیس 
جلسه و محفل انس با قرآن همزمان با ماه مبارک 
رمضان در این شهرستان برگزار می شود که ۱80 

جلسه آن در مرکز شهرستان قاینات است.
*مدیرکل آموزش و پرورش گفت: بیش از 6 هزار نفر از 
جامعه فرهنگیان و دانش آموزان والیی در اجالس ملی 
شهدای دانش آموز و فرهنگیان استان شرکت می کنند .

*مدیر جهاد کشاورزی طبس از پیش بینی برداشت 
۱200 تن سیر از مزارع این شهرستان خبر داد.

*فرماندار درمیان از جذب ۷8 درصد تسهیالت اشتغال 
این شهرستان طی سال گذشته خبر داد.

*انتخابات اتاق اصناف صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی همزمان با سراسر کشور در بیرجند  برگزار شد.

*20هز ار قطعه بچه ماهی بین متقاضیان پرورش 
ماهی در شهرستان طبس توزیع شد.

*معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی از 
اجرای طرح ضیافت مهر رمضان با حضور مسئوالن 

دستگاه های اجرایی در منازل مددجویان خبر داد.
*۱00 بسته غذایی به مناسبت ماه مبارک رمضان بین 

نیازمندان شهراسفدن توزیع شد.
*200 میلیون تومان اعتبار برای تکمیل و اجرای مرحله 

دوم پارک خطی فردوس اختصاص یافت.
* گلریزان آزادی ۱39 زندانی جرائم غیر عمد استان نهم 

خرداد  در خراسان جنوبی برگزار می شود.

اخبار کوتاه

تفاهم نامه همکاری مشترک بین فرمانداری 
خوسف و فرمانداری ویژه زابل در زمینه تبادل 
تجربیات و اطالعات سرمایه گذاری مشترک 
به  اثرات خشکسالی ها منعقد شد.  و کاهش 
بازدید  جریان  در  شفیعی  تسنیم،   گزارش 
بین  مشترک  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد 
و  استانداری  معاونت  و  خوسف  فرمانداری 
فرمانداری ویژه زابل در زمینه تبادل تجربیات 
اظهار کرد: شهرستان خوسف پتانسیل زیادی 
دارد که توجه به این ظرفیت ها می تواند نقش 
به سزایی در توسعه و پیشرفت این شهرستان 
شهرستان  گفت:  خوسف  فرماندار  کند.  ایفا 
خوسف یکی از قدیمی ترین شهرهای کشور 
در زمینه صنایع دستی است و  موسسه هایی 
شهرستان  این  در  صنعت  این  توسعه  برای 
 400 ایجاد  برای  و  کرده  کار  به  شروع 
شهرستان  روستاهای  در  کوچک  کارگاه 
هدف گذاری و تاکنون قسمتی از این هدف 
از  شفیعی  است.  رسیده  سرانجام  به  گذاری 
خبر  در خوسف  خارجی  سرمایه گذاران  ورود 

نیروگاه  نخستین  و  بزرگترین  افزود:  و  داد 
خارجی  سرمایه گذاری  با  استان  خورشیدی 
مگاوات   ۱0 ظرفیت  با  جنوبی  خراسان  در 
کرد: ساخت 4  بیان  است. وی  ساخته شده 
میلگرد  و  نبشی  فوالد،  چدن،  کارخانه   فاز 
دیگر  از  رحمانی  شهید  صنعتی  شهرک  در 
است  خوسف  در  خارجی  سرمایه گذاری های 
که با بهره برداری از این کارخانه برای هزار 
با  فرماندار خوسف  اشتغال زایی می شود.  نفر 
بیان اینکه دبیرخانه سنگ های قیمتی و نیمه 
قیمتی استان در خوسف قرار دارد، افزود: در 
برندسازی،  زمینه صنایع دستی سه موضوع 
شبکه توزیع و آموزش سه اصل مهم هستند 
در  خوبی  بسیار  اقدامات  زمینه  این  در  که 
شهرستان انجام شده است. فرماندار ویژه زابل 
نیز گفت: با توجه به خشکسالی های چندین 
ساله در کشور لزوم همکاری همه جانبه و هم 
افزایی امکانات بیش از بیش احساس می شود. 
در  مهم  موضوعات  از  یکی  افزود:  ناظری 
توسعه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی 

است که در شهرستان خوسف در این زمینه 
است. شده  انجام  ارزشمندی  بسیار  اقدامات 
فرماندار ویژه زابل با توجه به اینکه  صنایع 
بدلیجات  ورود  با  خارجی  کشورهای  دستی 
هستند،  صنعت  این  به  زدن  ضربه  درصدد 
گفت: باید برای تولیدات داخلی ایجاد مزیت 

قیمتی  سنگ های  دبیرخانه  از  بازدید  کرد. 
در شهر خوسف، دهکده گردشگری،  استان 
 ۱0 خورشیدی  نیروگاه  وحش،  حیات  پارک 
مگاواتی خوسف و کارگاه های صنایع دستی 
خوسف و روستاهای خور و معدن قلعه زری 
ویژه  فرماندار  روزه  یک  برنامه های  دیگر  از 

زابل در شهر خوسف استان خراسان جنوبی 
بود. در حاشیه این بازدید تفاهم نامه همکاری 
مشترک بین فرمانداری خوسف و فرمانداری 
ویژه شهرستان زابل در زمینه تبادل تجربیات 
و  مشترک  سرمایه گذاری های  اطالعات  و 

کاهش اثرات خشکسالی ها منعقد شد.

مدیرکل راه وشهرسازي خراسان جنوبي گفت: 
راه  کل  اداره  که  مهمي  ازپروژه هاي  یکي 
وشهرسازي پیگیر تکمیل و اتمام آن است و 
نقش مهمي در بهبود اقتصاد استان دارد، پروژه 
احداث محور میل ۷8 به فراه افغانستان است.

جعفري با بیان اینکه از ۱20 کیلومتر این مسیر 

60 کیلومترآن آسفالت شده است، گفت: بعد از 
گذشت پنج سال توقف این پروژه به دلیل عدم 
عملیات  گذشته  سال  اعتبار الزم،  تخصیص 
اجرایی 60 کیلومتر باقی مانده نیز آغاز شد که 
۱0 میلیارد تومان اعتبار این پروژه فرا مرزی نیز 
صددر صد تزریق شد. مدیرکل راه و شهرسازي  

افزود: سال قبل حدود 25 کیلومتر زیرسازی 
از  افغانستان  فراه  سمت  به  کاه  قلعه  محور 
قطعه محور دوم انجام شد و به زودی مناقصه 
۱5 کیلومتر دیگر آن نیز برگزار می شود. وي 
اظهارکرد: بهسازی و احداث 60 کیلومتر باقی 
مانده از این محور که تاثیر بسزایي در اقتصاد 

استان دارد در صورتي که به سرانجام برسد 
طول مسیر ترانزیت کاال به کشور افغانستان 
و آسیای میانه حدود 400 کیلومتر کاهش می 
یابد. جعفری ادامه داد: این محور شرایط بسیار 
سختی دارد و برای تردد در همین 60 کیلومتر 
رانندگان باید 5 تا 6 ساعت در مسیر باشند که 

از  کیلومتر  احداث 30  و  بهسازی  هم  امسال 
مسیر در دستور کار اداره کل راه و شهرسازي 
قرارگرفت. وی یادآورشد: این محور ۱0 میلیارد 
براساس  که  دارد  اعتبار  امسال  طی  تومان 
مناقصه ای که برگزار شد 25 میلیارد تومان فقط 
هزینه زیرسازی این محور فرامرزی استان است.

استاندار بیان کرد تجربه 20 ساله اخیر نشان 
جایی  به  تملکات  قبل  از  بانک ها  که  داده 
و  سختگیری ها  در  باید  بنابراین  نرسیده اند 
رفتارشان با تولیدکنندگان تجدید نظر داشته 
در  مروج الشریعه  تسنیم،  گزارش  باشند.به 
جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان 
جنوبی اظهار کرد: تسهیالت اشتغال باید به 
صورت حساب شده پرداخت شود نه به بهانه 
تولید حمایت شود، چوب  از  آنکه قرار است 

حراج به منابع بانکی زده شود.
وی با بیان اینکه حق الناس از حق ا... باالتر 
است، افزود: مسئوالن ذی ربط باید با احصای 
کشور  کل  در  که  سرمایه گذاری  مشوق های 
وجود دارد و نیز مشوق ها و امتیازاتی که می توان 
در خراسان جنوبی برای سرمایه گذاران در نظر 
گرفت به تسریع روند سرمایه گذاری کمک کرده 
و حضور سرمایه گذاران در استان را تسهیل کنند.

استاندار ضمن  انتقاد جدی از کم کاری بانک 
سپه استان در پرداخت تسهیالت اشتغال خطاب 
به مدیر بانک سپه حاضر در جلسه بیان کرد: 

مصوبات ستاد تسهیل در استان الزم االجرا است 
و اگر بانک ها مسئله درون سازمانی دارند فقط به 
خودشان مربوط است.مروج الشریعه با بیان اینکه 
باید خط مشی های ستاد تسهیل مشخص باشد 
نه اینکه صرفاً به تشکیل جلساتی بپردازیم و 
بعد از آن نسبت به مسائل و مصوبات اینگونه 

امور  قانون  افزود:  باشیم،  بی تفاوت  جلسات 
به هر  باید  و  بسیار سختگیرانه است  مالیاتی 
روشی که مقدور است نسبت به وثایق بازنگری 
نظر می رسد  به  کرد:  بیان  گیرد. وی  صورت 
ضعفی که در حوزه اطالع  رسانی ظرفیت های 
قانونی وجود دارد سبب شده تا تولیدکنندگان و 

صاحبان صنایع نتوانند آن گونه که شایسته است 
از این ظرفیت ها به نحو شایسته استفاده کنند.
استاندار گفت: برخی واحدهای تولیدی استان 
با  همچنان  متعدد  مشکالت  وجود  علی رغم 
تمام توان در چرخه تولید می مانند و وقفه ای 

در فعالیت هایشان ایجاد نمی شود،

آماده هرگونه کمک و مساعدت 
به سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی

 در استان هستیم
اینکه تجربه 20 ساله  بیان  با  الشریعه  مروج 
اخیر نشان داده که بانک ها از قبل تملکات به 
جایی نرسیده اند بنابراین باید در سختگیری ها 
و رفتارشان با تولیدکنندگان تجدید نظر داشته 
باشند، افزود: این جلسات در واقع یک جلسه 
و  دار  مشکل  تولیدی  واحدهای  بین  تعاملی 

دستگاه های استانی است.
بیرجند  کویرتایر  شرکت  کرد:  اظهار  وی 
است  تولیدی  واحدهای  بزرگترین  از  یکی 
میلیارد  ۱۷0 از  بیش  اینکه  علی رغم   که 
طلبکار  خودروسازی  شرکت های  از  تومان   
این  و  می کند  کار  برق  همانند  اما  است 
 تولیدکننده باید بیشتر از طال و جواهر برندسازی 
تولیدی  واحدهای  گونه  این  چنانچه  و  شود 
مشکالت بانکی و بدهی های آب و برق داشته 
باشند از آنها حمایت جدی شود چرا که با تمام 

توان به توسعه می اندیشند.

ضبط 150 کیلوگرم گوشت
 مبتال به زردی در سربیشه

۱50 کیلوگرم گوشت قرمز مبتال به زردی در کشتارگاه 
سربیشه ضبط و معدوم شد. رئیس شبکه دامپزشکی 
سربیشه گفت: این مقدار گوشت مربوط به الشه یک 
رأس گاو است که توسط بازرسان بهداشتی به دلیل ابتال 
به زردی در کشتارگاه دام  ضبط و معدوم شد. رمضانی 
ارزش الشه معدوم شده را 50 میلیون ریال اعالم کرد.

 نشت گاز و آتش سوزی
 در روستای بژدغر عشق آباد

نشت شلنگ گاز و آتش سوزی منزل مسکونی در 
روستای بژدغر عشق آباد حادثه آفرید. این حادثه 
ساعت 2۱  یکشنبه گذشته رخ داد که بر اثر آن 
مادر خانه دچار سوختگی ۱۷ درصد و فرزند و همسر 

سوختگی جزئی شدند.

 رقابت بانوی خراسان جنوبی
 در مسابقات لیگ طالیی کشور

رئیس هیئت دو ومیدانیاستان گفت: در دومین مرحله 
مسابقات لیگ طالیی دو ومیدانی کشور مریم السادات 
اصغری هماورد برترین های ایران می شود. مسابقات 
 لیگ طالیی بانوان کشور با شرکت قریب بر 300 
دو ومیدانی کار به میزبانی تهران در ورزشگاه آفتاب از 

روز گذشته آغاز و به مدت 4 روز ادامه می یابد.

آغاز مسابقات والیبال جام رمضان

حسینی- رئیس هیئت ورزش های همگانی استان 
از آغاز مسابقات والیبال جام رمضان در شب گذشته 
خبر داد و گفت: این مسابقات بین کارکنان دولت با 
حضور 20 تیم دسته یک و دسته دو انجام می شود. 
عرفی ادامه داد: مسابقات هر شب از ساعت 9 در سالن 

راهداران بیرجند شروع می شود.

حوادث استان

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین فرمانداران خوسف و زابل

جاده میل 78 به فراه افغانستان تکمیل می شود

    بانک ها در رفتار خود تجدید نظر کنند  

  استاندار درحمایت از تولیدکنندگان: 

و  پالستیک  جراحی  تخصصی  فوق  گروه 
و  ویزیت  برای  »مرهم«  عنوان  با  ترمیمی 
مادرزادی  های  ناهنجاری  رایگان  درمان 
جمجمه، فک و صورت به بیرجند سفر می 
کند. به گزارش ایرنا، این گروه از سال ۱38۷ 
پروفسور  به صورت رسمی تحت سرپرستی 
را  خود  فعالیت  هرمزی  کالنتر  عبدالجلیل 
سفر  با  خیرخواهانه  اقدامی  در  که  کرد  آغاز 

به مناطق محروم و دورافتاده کشور و ویزیت 
و درمان رایگان بیماران باری از دوش مردم 
برمی دارد. بیرجند بیست و دومین مقصد این 
سفر خیرخواهانه است. دکتر محمدعلی کیانی 
روز گذشته در گفت و گو با ایرنا گفت: تیم 
فوق تخصصی جراحی پالستیک و ترمیمی 
با عنوان »مرهم« از ۱2 تا ۱6 تیر امسال به 
مدت پنج روز برای ویزیت و درمان رایگان 

به بیرجند سفر می کند. وی اظهار کرد: تیم 
زیر  ترمیمی  و  پالستیک  جراحی  نفره   30
نظر پروفسور کالنتر هرمزی فوق تخصص 
درمان  و  ویزیت  برای  پالستیک  جراحی 
رایگان بیماری های شکاف کام، لب، جمجمه 
و ناهنجاری های مادرزادی فک و صورت در 
بیمارستان رازی بیرجند حضور خواهد داشت.
وی با بیان اینکه 25 نفر از اعضای این تیم 
پزشکان جراح فوق تخصص هستند، افزود: 
عمل،  اتاق  مسئول  عنوان  به  نیز  نفر  پنج 

مددکار و پرستار اتاق عمل حضور دارند.
مدیرعامل موسسه ملی ندای سالمت مرهم 
بیماری شکاف کام و لب،  افراد دچار  گفت: 
جمجمه و ناهنجاری های مادرزادی فک و 
با  توانند  می  درمان  و  ویزیت  برای  صورت 
 www.marhamportal.ir به سایت  مراجعه 
ثبت نام کنند.وی اضافه کرد: افراد پس از ورود 
به سایت برای ثبت نام باید نام شهر، تخصص 
مورد نیاز، اطالعات هویتی و چهار عکس از 
ناحیه مورد نظر را در سایت بارگذاری کنند.وی 
گفت: افراد پس از ویزیت و غربالگری برای 
عمل انتخاب می شوند که در روزهای معین 

به بیمارستان رازی بیرجند برای انجام عمل 
مراجعه می کنند. وی تصریح کرد: پنج اتاق 
عمل در اختیار گروه است و تمامی تجهیرات 
الزم نیز فراهم می شود.کیانی با بیان اینکه 
ویزیت  از  دوره  این  برای  نفر   400 تاکنون 
برای  افراد  گفت:  کردند،  نام  ثبت  درمان   و 
 ثبت نام تا پنجم تیر فرصت دارند و پیش بینی 
از  بیش  به  نام شدگان  ثبت  تعداد  می شود 
یکهزار و 200 نفر برسد. وی افزود:هم اکنون 
به ازای هر ۷00 نفر، یک شکاف لب و هر 
یکهزار نفر تولد زنده، یک نفر به شکاف کام 
مبتالست که این افراد برای درمان از زمان 
تولد تا ۱8 سالگی حداقل ۱0 عمل جراحی 
باید انجام دهند. وی هزینه هر عمل جراحی 
در تهران را بین سه تا هفت میلیون تومان 
اعالم کرد و گفت: همچنین تحمل سختی 
مضاعفی  بار  اقامت  سرگردانی  و  سفر  های 
اقدام  این  که  هاست  خانواده  دوش  بر 
روحی  فشارهای  این  از  بخشی  خیرخواهانه 
کاسته می شود.کیانی از انجام بالغ بر یکهزار 
و 500 ویزیت رایگان توسط این گروه در 2۱ 
استان کشور خبر داد و افزود: این تیم فوق 

تخصصی جراحی توانسته چهار هزار و 832 
عمل جراحی را نیز به صورت رایگان انجام 
ثبت  افراد  همه  اینکه  بر  تاکید  با  دهد.وی 
افراد  این  گفت:  شوند،  می  ویزیت  شده  نام 
منطقه  یا  مذهب  جنسیت،  قید  هیچ  بدون 
شوند. می  انتخاب  عمل  برای  جغرافیایی 

مدیرعامل موسسه ملی ندای سالمت مرهم 
با ابراز امیدواری از اینکه مردم خراسان جنوبی 
شیرینی این درمان را احساس کنند، بیان کرد: 
هیچ گونه هزینه ای حتی هزینه فرانشیز و 
بیمارستان نیز از بیمار دریافت نمی شود. وی 
با تشکر از مسئوالن استانی برای فراهم شدن 
زیرساخت های این سفر، از اینکه بیمارستان 
فوق تخصصی رازی با تجهیزات پیشرفته در 
اختیار تیم فوق تخصصی جراحی پالستیک 
قرار می گیرد ابراز خرسندی کرد و گفت: در 
صورتی که تجهیزاتی کمبود باشد اعضای تیم 
وی  داشت.  خواهند  همراه  خود  با  تهران  از 
خواستار آگاهی رسانی گسترده درباره فعالیت 
این گروه شد و افزود: امید است بیماران به 
خصوص در مناطق محروم و دورافتاده از این 

فرصت خدمت بهره مند شوند.

درمان رایگان بیماری های فک و صورت

۲6 میلیارد تومان تسهیالت به 
تعاونی های روستایی استان اعطا می شود

رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  تعاون  تسنیم-معاون 
میلیارد   26 اعطای   تصویب  از  استان  اجتماعی 
تعاونی   56 به  درصدی   6 تا   4 تسهیالت  تومان 
روستایی استان  از منابع قانون حمایت از توسعه و 
ایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی و عشایری خبر 
داد. سروری شامگاه یکشنبه در بازدید از تعاونی های 
استان اظهار کرد: در اعطای تسهیالت به روستاییان 
اولویت  در  روستایی  تعاونی  شرکت های  عشایر  و 
در  تعاونی  تاکنون 26  پرداخت هستند. وی گفت: 
روستاهای استان تشکیل شده و برنامه امسال طرح 
“روستا تعاون” تشکیل و احیای 9۷ تعاونی دیگر است.

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان گفت: با همکاری صندوق کارآفرینی امید طرح 
روستای بدون بیکار در چهار روستای استان به صورت 
پایلوت در قالب طرح “روستا تعاونی “عملیاتی می شود.

بازدید رایگان از گنجینه تنوع زیستی 
حفاظت محیط زیست 

کاری - اول خرداد هر سال از سوی سازمان ملل روز 
 جهانی تنوع زیستی نامگذاری شده که شعار امسال

” گرامی داشت 25 سال اقدام برای حفظ تنوع زیستی 
“ تعیین شده است . آرامنش مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان گفت: تعدادی از گونه های جانوری 
موجود در مناطق حفاظت شده استان که به نحوی از 
بین رفته اند، تاکسیدرمی و در قالب ساخت “دیوراما” 
یا بازسازی زیستگاه ها در قالب ماکت آماده سازی 
شده است. در این گنجینه، زیستگاه های مختلف 
استان شامل زیستگاه کوهستانی منطقه حفاظت شده 
شاسکوه، زیستگاه تپه ماهوری منطقه حفاظت شده 
درمیان و سربیشه، زیستگاه کویری منطقه حفاظت 
شده مظفری، زیستگاه های تاالبی مانند تاالب کجی 
نمکزار نهبندان ایجاد شده است. آرامنش افزود: این 
گنجینه به عنوان مجموعه علمی و تفریحی می تواند 
مورد استفاده اقشار مختلف دانشجویان، دانش آموزان، 

کودکان، محققان و پژوهشگران استان قرار گیرد.

ساخت توربین بادی کوچک
 بدون گریبکس در بیرجند

صدا و سیما-مخترع جوان بیرجندی موفق به بومی 
سازی توربین بادی بدون گریبکس یا ژنراتور شار 
محوری مغناطیس دائم شد. بهنام فر، مبتکر این 
طرح، مهم ترین هدف این طرح را بومی سازی این 
تکنولوژی که در انحصار چند کشور است دانست و 
گفت: این توربین بسیاری از نیازهای کشور را در 
حوزه توربین های بادی برطرف و به نوسازی و به 
روز شدن صنایع مرتبط کمک شایانی می کند. وی 
که دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت است، با 
بیان اینکه این نوع ژنراتور بدون گریبکس نسبت به 
 موارد مشابه خود از طراحی خاصی برخوردار است ،
ایران  در  شده  سازی  بومی  بادی  توربین   افزود: 
می تواند در  سرعت باد خیلی پایین شروع به تولید 
برق با هزینه بسیار کم  کند. بهنام فر گفت: هزینه 
ساخت توربین بادی بدون گریبکس برای تولید 2 
کیلووات ساعت برق، 4 میلیون تومان است، این 
در حالی است که در سایر توربین ها این هزینه  20 
میلیون تومان تمام می شود. ضخامت و تجهیزات 
اضافی کم، کوچک بودن و گشت آوری باال، از دیگر 

ویژگی های این توربین بادی است. 

بازیافتی ارزشمند در کارگاه 
بازآفرینی خدمات شهری

 600 از  بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
کارگاه  در  اقتصادی  جویی  صرفه  تومان  میلیون 
بازآفرینی خدمات شهری شهرداری خبر داد. خانزاد 
با عنایت  اقتصادی و  با هدف صرفه جویی  افزود: 
با  این راستا،  به فرمایشات مقام معظم رهبری در 
شناسایی نیروهای توانمند مجموعه خدمات شهری، 
کارگاه بازآفرینی از نیمه دوم سال 94 با ۷ نیرو شروع 
به کار کرد. وی اظهار کرد: در این کارگاه با مصالح 
دور ریختنی موجود، پروفیل و آهن آالت بالاستفاده 
)وسایل مستعملی که قرار بود از طریق مزایده واگذار 
شود( اقدامات بسیار زیادی در جهت صرفه جویی 
اقتصادی انجام شده است. وی با اشاره به کمک این 
کارگاه به اداره موتوری شهرداری عنوان کرد: با توجه 
به قیمت باالی قطعات، تعمیرات چرخ دنده های 

بولدوزر و گریدر در این کارگاه انجام شده است.

آغاز عملیات اجرایی اکتشافات تکمیلی 
در محدوده های معدنی شناسایی شده

صدا و سیما- مدیر مجتمع معدنی وابسته به شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: واگذاری پهنه 
های اکتشافی بیشه ، حیدرآباد و عشق آباد به شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران و  با اقدامات اکتشافی 
انجام شده در آنها  ۱0 محدوده معدنی امیدبخش 
اکتشاف  اجرایی  عملیات  که  استان کشف شد  در 
آباد  افزود: عشق  ذخایر آن آغاز شده است. اللیان 
مهم ترین محدوده کشف شده در اکتشافات اخیر 
است که 3 پهنه به نام های معدن پلی متال ملوند، 
معدن سرب و روی ازبکو و معدن مرمر پرتقالی دارد. 
برای  این سه معدن جدید  تا کنون در  وی گفت: 
ملوند  معدن  در  که  است  اشتغالزایی شده  نفر   50
در زمان استخراج تا 3 برابر وضع کنونی اشتغالزایی 
جنوبی  خراسان  معدنی  مجتمع  مدیر  شد.  خواهد 
گفت: معدن آهن حنار در بیشه در 40 کیلومتری 
معدن قلعه زری نیز جزو محدوده های جدید است 
که تا یک ماه آینده 20 نفر اشتغالزایی خواهد داشت. 

 پیش بینی تولید 65 هزار تن گندم در استان 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیش بینی 
می شود امسال 65 هزار تن گندم در خراسان جنوبی 
تولید شود، گفت: امسال حدود 2۱ هزار هکتار از مزارع 
خراسان جنوبی زیرکشت گندم رفته است. به گزارش 
تسنیم، ولی پورمطلق صبح  دیروز در کمیته هماهنگی 
خرید گندم استان اظهارکرد: امسال حدود 2۱ هزار 
هکتار سطح زیرکشت گندم در خراسان جنوبی بوده 
که به دلیل کمبود بارندگی نسبت به سال قبل 5 
درصد کاهش داشته است.وی با بیان اینکه میزان 
افزایشی  روند  گذشته  سال  به  نسبت  گندم  خرید 
داشته است، افزود: در بحث خرید محصوالت، در 
خریدهای  و  تضمینی  خرید  مختلف  محصوالت 
مختلف اعمال می کنیم و در خرید گندم به دنبال خرید 
حداکثری هستیم.رئیس سازمان جهاد کشاورزی بیان 
کرد: در محصوالتی که امکان خرید توافقی توسط 
تشکل ها وجود داشته باشد با تزریق نقدینگی خرید را 
به آنان واگذار کردیم.ولی پورمطلق تصریح کرد: امسال 
۱2 هزار و ۱00 تن کود در بین کشاورزان توزیع شده 
است. وی با اشاره به اینکه امسال 22 مرکز برای 
خرید در مرکز استان پیش بینی شده است خاطرنشان 
کرد: برای هر مرکز یک ناظر عامل ذیحساب و عامل 
تشخیص انتخاب کردیم.وی تعداد بهره برداران گندم 
را 9 هزار و ۱6 نفر عنوان کرد و گفت: امسال حدود 
۷00 تن بذور اصالح شده گندم در اختیار کشاورزان 
 65 می شود  پیش بینی  کرد:  بیان  دادیم.وی  قرار 
هزار تن گندم در سال جاری تولید شود و همچنین 
خرید گندم نیز به میزان 2۱ تا 25 هزار تن است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی تصریح کرد: امسال 
اقدامات خوبی در زمینه تجهیز مراکز خرید گندم انجام 
شد.ولی پورمطلق با بیان اینکه امسال قیمت خرید 

گندم تضمینی یک هزار و 300 تومان است.

تازه های ورزشی استان
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تیم 30 نفره جراحی پالستیک در بیمارستان رازی بیرجند مستقر می شوند

بیرجند بیست و دومین مقصد گروه “مرهم”  
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 امام رضا علیه السالم فرمودند:
َمن حاَسَب نَفَسُه َربََح َوَمن َغَفَل َعنَها َخِسر

آن کسی که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسی که از محاسبه نفس غافل بماند، 
زیان دیده است.

)بحار األنوار، ج 78، ص 352، باب 26، ح 9(

درخشش اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  استان خراسان جنوبی در مسابقات  بین المللی و کشوری با کسب مدال طال ، نقره ، برنز و دیپلم افتخار 

منیره  صفري/16ساله 
 مرکز بشرویه/ چهارمین مسابقه ی

 بین المللي نقاشی »بنسکا« 
کشور  بلغارستان

منیره  صفري/16ساله 
 مرکز بشرویه/ بیستمین مسابقه
 بین المللي » مجله دنیاي هنر«

 کشور  اسلووني 2015

علي اصغر دنیایي/9ساله/مرکز 
بشرویه/ چهل و دومین نمایشگاه 
بین المللي هنرهاي زیبا لیدیسه

 کشور چك 2014

 

شهرزاد امین زاده/ 9 ساله
 مرکز قاین/ مسابقه بین المللي

 نقاشي یانگ اینویز هند

زهرا غریبي / 13 ساله 
مرکز بشرویه / یازدهمین مسابقه

 بین المللي نقاشي سرزمین مادري
 بالروس 2016 

محمد متین وحیدي/ 13ساله
مرکز فرهنگي هنري قاین

 بیست و چهارمین مسابقه بین المللي  
نقاشي »هیکاري« کشور ژاپن2016

معصومه شرف الدینی/ 8 ساله 
 مرکز فرهنگي هنري شماره 1 طبس 

مسابقه ی بین المللی هنرهای  تجسمی 
»لوئی فرانسوا« کشور فرانسه 2017

 

عاطفه  دهقاني/9 ساله/ مرکز 
شماره 1 و فراگیر بیرجند/ هشتمین 

مسابقه و نمایشگاه دوساالنه  بین 
المللي  نقاشي کودکان و نوجوانان 

یکتا سادات  میرحسیني/9 ساله
 مرکز قاین/ هشتمین مسابقه و 
نمایشگاه دوساالنه بین المللي
 نقاشي کودکان و نوجوانان 

حجت الهام بخش/11ساله 
 مرکز بشرویه/ هشتمین مسابقه و 

نمایشگاه دوساالنه بین المللي
  نقاشي کودکان و نوجوانان 

امیرحسین قدیري/7ساله / مرکز 
بشرویه/ مسابقه بین المللي نقاشي 

و پوستر بنیادصلح و همکاري
 اسپانیا2015

سیدمحمد یحیي  مفتاح
10ساله/ مرکز بشرویه

مسابقه بین المللي نقاشي 
هنگ کنگ

نرجس محمدپور/ 8 ساله
  مرکز سربیشه

 مسابقه بین المللي نقاشي
 هنگ کنگ 

   

ریحانه رفیعي/12ساله 
مرکز فرهنگي هنري شماره1 طبس

 یازدهمین مسابقه بین المللي 
سرزمین مادري بالروس2016

میالد شربتدار/ 8 ساله / مرکز فرهنگي 
هنري شماره3 بیرجند/ نوزدهمین 

نمایشگاه بین المللي  نقاشي
» نوازاگورا« کشور بلغارستان2017

حدیث بهداني/ 8 ساله / مرکز 
فرهنگي هنري شماره3 بیرجند/ 

یازدهمین مسابقه بین المللي  نقاشي 
سرزمین مادري بالروس2016

ریحانه خسروپناه/13 ساله /مرکز 
شماره1و فراگیر بیرجند/ یازدهمین 

مسابقه بین المللي نقاشي
 سرزمین مادري بالروس 2015

سید علي صامتي/9ساله / مرکز 
فرهنگي هنري قاین/  شانزدهمین 

نمایشگاه سه ساالنه ی نقاشی  
کودکان »های وینکا« فنالند

محمدصدرا تقی نژاد/5 ساله/ مرکز 
فرهنگي هنري قاین/ مسابقه ی 

بین المللی هنرهای تجسمی
 »لوئی فرانسوا« کشور فرانسه 2017

فاطمه خسروپناه/13ساله/مرکز 
شماره1و فراگیر بیرجند/ یازدهمین 

مسابقه بین المللي نقاشي 
سرزمین مادري بالروس 2016

ریحانه طالبی/16 ساله
 عضو مرکز فرهنگی هنری

 شماره 2 بیرجند/ بخش داستان 
مسابقه پرسش مهر 

سحرنیکخواه / 13ساله
مرکز نهبندان/ دومین مسابقه 

نقاشي کودکان و نوجوانان 
سازمان ملي  بهره وري ایران

  

علیرضا  پزنده/12ساله 
 مرکز فردوس/ دومین مسابقه 

نقاشي کودکان و نوجوانان
 سازمان  ملي بهره وري ایران

فاطمه تقویان/ 10 ساله
عضو مرکز فرهنگی هنری بشرویه

 بخش نقاشی چهاردهمین
 جشنواره کودک و نوجوان رضوی

امیر اربابي/ 11ساله
مرکز  سرایان

 مسابقه بین المللي نقاشي
 هنگ کنگ

مینا نصراللهي/16 ساله 
 مرکز قاین 

 مسابقه بین المللي نقاشي
 هنگ کنگ

مریم مهدیزاده /10ساله 
 مرکز بشرویه

 مسابقه بین المللي نقاشي
 هنگ کنگ 

مهدي جاللي/ 8 ساله 
مرکز بشرویه

 مسابقه بین المللي 
نقاشي هنگ کنگ

فائقه خسروي محمدسلطان
10ساله/مرکز شماره1و فراگیر 

بیرجند/ یازدهمین مسابقه بین المللي  
نقاشي سرزمین مادري بالروس 2016

فاطمه خسروي محمدسلطان 
15ساله/ مرکز شماره 1 و فراگیر 

بیرجند/ مسابقه بین المللي
 نقاشي مونتانا بلغارستان2016

 

امیر حسین خالقی زاده/15 ساله
عضو مرکز فرهنگی هنری سرایان

برگزیده کتابخوان کشوري 

زهرا معینی/13 ساله/ عضو مرکز 
فرهنگی هنری شماره 2 بیرجند

 برگزیده کتابخوان کشوري 

هانیه حسینی/12 ساله/ عضو مرکز 
فرهنگی هنری شماره سه بیرجند 

هشتمین دوره جشنواره
کشوري پژوهش 

فائزه سورگی/13ساله/ عضو 
مرکز فرهنگی هنری شماره سه 

بیرجند/  هشتمین دوره جشنواره 
کشوري پژوهش

مبینا ارزنی/ 12 ساله / عضو مرکز 
فرهنگی هنری شماره سه بیرجند

 هشتمین دوره جشنواره
 کشوري پژوهش

فائقه خسروي محمدسلطان/10ساله
مرکز شماره1و فراگیر بیرجند/ سومین 

مسابقه نقاشي  کودکان و نوجوانان 
سازمان ملي بهره وري ایران

فاطمه خسروي محمدسلطان /15ساله 
مرکز شماره 1 و فراگیر بیرجند/  

ششمین دوساالنه سراسري هنرهاي 
تجسمي» آداب و رسوم سرزمین من« 

سیده ریحانه موسوي/13ساله 
 مرکز شماره 3 بیرجند/ ششمین 

دوساالنه سراسري هنرهاي تجسمي
»آداب و رسوم سرزمین من«

  

زهرا فاطمي پور/10 ساله
مرکز بشرویه/ مسابقه نقاشي 

هشتمین خورشید والیت

حسین آراسته/15ساله
 مرکز شماره 2 بیرجند/ مسابقه 

پویانمایي هشتمین خورشید والیت

مبینا آدینه/ 12 ساله/ عضو مرکز 
فرهنگی هنری شماره یك و فراگیر 
بیرجند/ داستان نویسی پانزدهمین 
جشنواره بین المللی امام رضا )ع(

مینا امیرآبادی زاده/ 16 ساله  
عضو مرکز فرهنگی هنری 
شماره یك و فراگیر بیرجند

هشتمین دوره جشنواره پژوهش

فاطمه زهرا تقریبی/14 ساله
 عضو مرکز فرهنگی هنری 
شماره یك و فراگیر بیرجند

هشتمین دوره جشنواره پژوهش

ریحانه شاهزهی/13 ساله
 عضو مرکز فرهنگی هنری

 شماره یك و فراگیر بیرجند
 هشتمین دوره جشنواره پژوهش

نگار تناکي زاده/9 ساله
 مرکز نهبندان/ دومین مسابقه 

نقاشي کودکان و نوجوانان 
سازمان ملي بهره وري ایران

  

فاطمه اسماعیلي/13ساله
 مرکز سرایان/ دومین مسابقه 

نقاشي کودکان و نوجوانان سازمان 
ملي بهره وري ایران

فاطمه خسروپناه/13 ساله
 مرکز شماره1و فراگیر بیرجند 

مسابقه نقاشي هشتمین خورشید 
والیت

مهران طالبي/15 ساله
 مرکز شماره 1 و فراگیر بیرجند 

دومین جشنواره منطقه اي
 صبح پویا

 

سعید فرح نژاد/17 ساله
 مرکز شماره 1 و فراگیر بیرجند 

دومین جشنواره منطقه اي
 صبح پویا

علیرضا  بشکزي/15ساله
 مرکز شماره 2 بیرجند/ مسابقه 

پویانمایي هشتمین خورشید والیت 

زهرا غریبي 
 13 سـالــه 
 مرکز بشرویه 
 هشتمین مسابقـه
 بین المللي نقاشي 
محیط زیست»کائو«
 کشور ژاپن 2017

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای  شناسه: 176174   نوبت دوم 97/3/1
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری تلفن: 92-32400390( در نظر دارد: اجرای پروژه های عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان 
برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه 5( واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا تاریخ 1397/03/04 به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به 

دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است. 

برآورد براساس فهارس مدت پیماننوع پیمانرشتهموضوعمحل اجراپروژه
بها 1397 )ریال(

تضمین ارجاع کار 
)ریال(

تاریخ تحویل و بارگذاری 
اسناد در سامانه تدارکات

شماره فراخوانتاریخ بازگشایی

ساختمان و استخر نیمه تمامبیرجندتکمیل استخر دانش آموزی
ابنیه

سرجمع به شماره 
 96/1299188

مورخ 1396/05/04 

حداکثر ساعت 8/199/160/473410/000/00016 4 ماه

 مورخ 1397/03/18

ساعت 10 صبح 
1397/03/19

200973748000012

تکمیل استثنایی خیری 
خانم مینو نیک نیان

ساختمان آموزشی تمام موجود + سرویس فردوس
بهداشتی + دیوار  + محوطه سازی

ساختمان و 
ابنیه 

66139367120307/000/000200973748000013 ماه

تامین تجهیزات گرمایشی و  
سرمایشی )استاندارد سازی 

سامانه گرمایشی( مدارس

سطح 
شهرستان 

نهبندان

تاسیسات و استانداردسازی سامانه گرمایشی
تجهیزات

412/764/308/507638/250/000200973748000014 ماه

1- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ ت 50659 هـ مورخ  94/9/22 و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 
2173062009008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی 2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهاها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری

3- به منظور راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس دفتر خدماتی سامانه تدارکات واقع در بیرجند - خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت - اتاق 111 مراجعه و یا با شماره 32221220 تماس حاصل نمایند. به پیشنهادات خارج از 
روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبیسامانه به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

غذای آماده برادران خزیمه )شمال شهر( 

کباب کوبیده ، حلیم ، سوپ

بلوار شعبانیه ، وصال جنوبی  32311717

شعبه 2: غذای رز، بین معلم 49-47

32342008

آماده پذیرایی در ماه مبارک رمضان هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های
 گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد 
غذایی برای خانواده نیازمندان ام اس 

شادی را به آنها هدیه نماید. 
منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانك کشاورزی: 
6037707000024111
شماره کارت بانك ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانك قرض الحسنه 
مهر ایران:  

6063737000007540


