
دوشنبه 11  تیر  1397    *  18  شوال  1439     *  2 جوالی  2018   

 

کسی مانع ارتباط رئیس جمهور 
با جریان های سیاسی نیست

صفحه 8

توطئه جدید آمریکا برای 
تداوم حضور در منطقه

صفحه 8

طرح عدم کفایت رئیس جمهور 
فرصت طلبی سیاسی است

صفحه 8

کنار دولت هستیم اگررئیس 
 جمهور به سخنانش عمل کند

صفحه 8

معادن استان؛
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دهم تیر به نام روز »صنعت و معدن« 
بر پايه ي مصوبه ي شوراي عالي انقالب 
فرهنگي،  نامیده شده است. اختصاص 
تا به  اين روز، فرصت مناسبي است 
اقتصاد  محركه ي  موتور  مهم ترين 
يعني بخش صنعت و معدن، نگاهي 
انديشمندانه شود. چرا كه اين بخش 
اين روزها  از مهمترين قسمت های 
اقتصاد كشور را تشکیل و بخش بزرگی 
از ظرفیت شغلی جامعه را نیز شامل 
جنوبی  خراسان  استان  در  شود.  می 
هم بخش معدن و هم بخش صنعت 
فعال است كه ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4104
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بالغ بر 10 میلیارد تومان اعتبار برای
 توسعه تصفیه خانه بیرجند /4

بازدید معاون امور اقتصادی وزارت کشور 
از بازارچه مرزی میل ۷8

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت كشور در سفر به خراسان جنوبی با حضور 
در بازارچه مرزی میل 7۸ از نزديک در جريان مسائل، مشکالت و آخرين وضع اين بازارچه قرار 

گرفت. بابک دين پرست صبح ديروز در... ) ادامه در صفحه 7(
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انتقاد شدید معاون وزیر کشور از کم کاری بانک های استان در ارائه تسهیالت:

جناب آقای حاج رضا علیزاده بیرجندی
انتخاب جناب عالی را به عنوان ریاست اتاق اصناف مرکز استان 

صمیمانه تبریک عرض نموده و از تالش های مجدانه و ارزشمند

 جناب آقای مهندس مرتضی یزدان شناس
 تقدیر و تشکر می نماییم 

و توفیق روزافزون تان را از درگاه خداوند بزرگ خواستاریم.
هیئت امناء و مدیرعامل مؤسسه خیریه توانبخشی 

حضرت علی اکبر)ع(

جنـاب آقای مهنـدس شهرکـی 
رئیس محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت 

خراسان جنوبی
فرا رسیدن روز صنعت و معدن را خدمت جناب عالی

 همکاران محترم و تمامی تالشگران عرصه تولید و صنعت تبریک
 عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع و تدفین

 شادروان حاج محمد رضازاده 
مدیرعامل فقید شرکت حمل و نقل زائرین عتبات 

خراسان جنوبی
 امروز دوشنبه 9۷/4/11 ساعت 9 الی 10 صبح از محل

 سالن اجتماعات آرامستان )غسالخانه( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است.

مدیریت حج  و زیارت خراسان جنوبی
جناب آقای  مهندس محسن میابادیانجمن صنفی شرکت های زیارتی خراسان جنوبی 

عضو محترم  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
مصیبت درگذشت  مادر گرامی تان 

را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز 
سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

جناب آقای مجیدرضا ُلر
 با یک دنیا مسرت انتخاب آن برادر ارجمند را به سمت نایب رئیس اتاق اصناف بیرجند 

تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتی  و موفقیت جناب عالی را در پیشبرد امور
 از درگاه ایزد پاک مسئلت می نماییم. 

کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان و انجمن صنفی کارفرمایان
 شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی استان

شهرداری بیرجند در نظر دارد: با رعایت آیین نامه معامالت شهرداری تهران مصوب 1355و قانون اصالح و تسری آن بر مراکز استان ها و برابر بند 4 مستخرجه از 
صورتجلسه شماره 67 مورخ 97/3/19 شورای اسالمی شهر که براساس نامه شماره 97/729/ ش - 97/4/5 شورای اسالمی شهر نسبت به فروش 5 قطعه از امالک 
خود با کاربری مسکونی از طریق آگهی مزایده کتبی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود به منظور کسب اطالعات بیشتر و اخذ فرم مزایده به واحد امالک 
شهرداری مرکزی بیرجند مراجعه فرمایند. ضمنا جهت تحویل اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 14/30( روز یکشنبه مورخ 97/4/24 به دبیرخانه 
حراست شهرداری واقع در میدان ابوذر شهرداری مرکزی اقدام گردد. مهلت پرداخت بهای زمین توسط برنده مزایده حداکثر ظرف یک هفته  از تاریخ ابالغ به صورت 

نقدی می باشد. ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط شرکت در مزایده در فرم مربوطه لحاظ گردیده است. 
شهرداری بیرجند

شماره ردیف
قطعه 

پالک 
ثبتی

نوع 
کاربری

مساحت
)متر مربع(

قیمت پایه هر
متر مربع )ریال(

قیمت پایه کل 
هر قطعه )ریال(

5 درصد سپرده 
هر قطعه )ریال(

آدرس ملک

خیابان غفاری- خیابان قدس شرقی- ظفر 24- چهارراه دوم59۷/3811/000/0006/5۷1/180/000328/559/000مسکونی11321

خیابان غفاری- خیابان قدس شرقی- ظفر 24- چهارراه دوم596/۷210/500/0006/265/560/000313/2۷8/000مسکونی22322

خیابان غفاری- خیابان قدس شرقی- ظفر 24- چهارراه دوم594/3310/500/0006/240/465/000312/023/250مسکونی33323

خیابان غفاری- خیابان قدس شرقی- ظفر 24- چهارراه دوم591/9510/500/0006/215/4۷5/000310/۷۷3/۷50مسکونی44324

خیابان غفاری- خیابان قدس شرقی- جنب نیروگاه برق369/0611/000/0004/059/660/000202/983/000مسکونی55291
 ظفر 22

آگهی مزایده فروش امالک )مرحله اول(

قابـل توجـه مودیـان محتـرم مالیـات بـر ارزش افـزوده: 
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال 139۷ از طربق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 16 تیرماه سال جاری می باشد. 

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی 
»مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526«

شناسه آگهی : 195095

یک واحد تولیدی  واقع در شهرک صنعتی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود
 نیازمند تعدادی کاردان برق )برق صنعتی( می باشد 

واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتراز تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته 
در ایام کاری از ساعت 8 الی  14با شماره های  4-32255590 - 056  تماس حاصل فرمایند.

روز صنعت و معدن را به تمامی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی
 به ویژه صنعتگران و معدن کاران تبریک می گوییم.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند
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اگر ما می خواهیم خدا به دادمان برسد باید به داد بندگان خدا برسیم 

آیت ا... جنتی، دبیر شورای نگهبان گفت: فاصله  ما با حضرت علی )ع( از زمین تا آسمان است ولی باالخره باید یک شباهتی به ایشان داشته باشیم. خدا 
رحمت کند شهید مظلوم بهشتی را. آن اوائل که مسئولیتی گرفته بود، می گفت من باید یک فکری برای سفره ام بکنم، چون یک رنگ و آبی دارد. آن 
بزرگوار به فکر این بود که سفره اش آب و رنگی نداشته باشد. اگر ما می خواهیم خدا به دادمان برسد، باید به داد بندگان خدا برسیم.

 معادن استان؛ظرفیت 
کشف نشده! 
*  امین جم 

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... چرا که این بخش این 

روزها  از مهمترین قسمت های اقتصاد کشور را 
تشکیل و بخش بزرگی از ظرفیت شغلی جامعه 
را نیز شامل می شود. در استان خراسان جنوبی 
هم بخش معدن و هم بخش صنعت فعال است 
که هر کدام ظرفیت ها و مشکالت خاص خود 
کارگاه های  و  دارد. خراسان جنوبی کارخانه ها  را 
وسایل  تجهیزات،  و  ماشین آالت  چون  تولیدی 
تجهیزات  فلزی،  محصوالت  موتوری،  نقلیه 
حمل و نقل،  محصوالت الستیکی و پالستیکی، 
محصوالت  برقی،  دستگاه های  و  ماشین آالت 
کانی غیرفلزی، کاغذ و محصوالت کاغذی، ابزار 
چوبی،   محصوالت  و  چوب  اپتیکی،  و  پزشکی 
باشد  می  آشامیدنی  و  غذایی  صنایع  و  مبلمان 
که  در شهرک های صنعتی در بیرجند، خوسف، 
طبس، فردوس، قاین، نهبندان  و سربیشه مشغول 

فعالیت می باشند.  
صنعتگران استان با توجه به مشکالت اقتصادی 
موجود و تحریم ها و رکورد مشکالت عدیده ای 
مهری مسئوالن  بی  گاه  که  کنند  تجربه می  را 
نیز همچون نمک بر زخم های انان است. درصد 
سود وام باال، مشکالت خاص با دارایی و مالیات، 
صنعتگران  که  است  مسائلی  از  اجتماعی  تامین 
نرم  پنجه  و  آن دست  با  استان  تولیدکنندگان   و 
می کنند که به این همه باید دوری از مرکز کشور، 
مشکالت بازاریابی را نیز اضافه کرد. هرچند وقت 
و  معدن  و  صنعت  و  استانداری  در  نیز  جلساتی 
استان  کنندگان  تولید  مشکالت  درباره  تجارت 
برگزار می شود که هنوز به خروجی مطلوب خود 
نرسیده و باید امیدوار بود که در آینده نتایج اینگونه 
جلسات ملموس تر و محسوس تر شود. خراسان 
جنوبی در بخش معادن حرف های زیادی برای 
یاد  آن  از  معدنی  استان  عنوان  به  و  دارد   گفتن 
معدن  حلقه   640 حدود  با  استانی  شود.  می 
شناسایی شده که فقط محدود به یک نوع فلزی 
ذخایر  تنها  وجود  شود.  نمی  خاص  غیرفلزی  و 
معدن  تنها  و  ذخیره  بزرگ ترین  ایران،  منیزیت 
آزبست کشور وده ها ذخیره معدنی دیگر از جمله، 
اورانیوم، بنتونیت، گرانیت، گل سفید،  مس و طال  
نمونه هایی از ظرفیت بزرگ معدنی استان است. 
با توجه به ظرفیت های موجود استان در بخش 
معدن، به نظر می رسد توجه آنچنان  موثری که 
بتواند درمان درد نبود اشتغال وفقر دراستان باشد 
نسبت به آن نشده است و باید عقب ماندگی ها 
رفع شده و فکر ویژه ای برای توسعه این بخش 
اندیشیده شود. زیرا معادن استان با ظرفیت های 
خاص خود می توانند هم ظرفیت های اشتغالی 
حتی  و  استان  اقتصاد  هم  و  کنند  ایجاد  خوبی 

کشور را تحت تاثیر خود قرار دهند.

میزان ارز مسافرتی حجاج ۹۷ 
اعالم شد

بانک مرکزی میزان ارز مسافرتی به زائران خانه خدا 
در سال ۹۷ را اعالم کرد که بر این اساس به هر زائر 
حج تمتع ۲00 دالر ارز مسافرتی تعلق می گیرد که 
زائران می توانند با مراجعه به بانک ملی از جزئیات آن 
مطلع شوند. سال گذشته به زائران حج ۳00 دالر از 
سوی بانک مرکزی ارز مسافرتی تخصیص یافت که 
امسال با توجه به تغییرات بازار ارز ۱00 دالر از این 
میزان کاسته شده است. همچنین هزینه حج تمتع 
سال جاری با مذاکرات مسئوالن سازمان حج و زیارت 
با بانک مرکزی اسفند سال گذشته با دالر سه هزار 
و ۹00 تومانی محاسبه شده است. امسال ۸۵ هزار و 
۲00 نفر از کشورمان به حج تمتع مشرف می شوند که 

اولین گروه ۲۷ تیرماه به حج اعزام خواهند شد.

عرضه حواله سکه در بورس
 به تعویق افتاد

که  سکه  فروش  پیش  های  حواله  عرضه  امکان 
قرار بود در بورس فراهم شود، اجرایی نشد. ظاهراً 
بانک مرکزی برای عرضه این حواله ها با ابهاماتی 
روبروست و عرضه این حواله ها را به زمان دیگری 
موکول کرده است. ساز وکار این اقدام به طور کامل 
در بورس فراهم شده اما بانک مرکزی آمادگی کامل 
را ندارد. با توجه به نوسانات بازار سکه و طال، قرار بود 
بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار 
در اقدامی جدید امکان عرضه تمامی حواله های پیش 

فروش شده سکه را در بورس فراهم کند.

روزی 1000 میلیارد تومان به 
نقدینگی کشور اضافه می شود

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
بزرگترین بحران کشور را نقدینگی دانست و گفت: 
روزانه حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه 
می شود. مسعود خوانساری گفت: سال ۱۳۹۲ که دولت 
یازدهم روی کار آمد تورم باالیی داشتیم و یکی از 
فعالیت های دولت، کاهش و کنترل تورم بود که در دو 
سال اخیر شاهد تورم یک رقمی در سطح کشور بودیم. 
نخستین علت کاهش تورم بحث روانی و دومین علت، 
کنترل مخارج و هزینه ها و پایه پولی کشور بود. وی 
گفت: باید برای پایدار ماندن نرخ پایین تورم سیاست 
هایی اتخاذ می شد، از سال ۹۲ تا ۹6 بین ۷0 تا ۸0 
درصد تورم در جامعه داشتیم که روی ارز تاثیر نگذاشت 
اگر همین روال دنبال شود،  بینی می شد  و پیش 
جهش بزرگی خواهیم داشت و این مسئله را گوشزد 
کردیم که در درازمدت اثرات مخربی خواهد داشت.

سرمقاله

چتر حمایتی بر سر روستاییان گسترده تر شد

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با صندوق کارآفرینی 
امید تفاهم نامه همکاری امضا کردند. بررسی آخرین آمارهای اعالم شده نشان 
می دهد 6 میلیون و ۷0 هزار خانوار روستایی در کشور زندگی می کنند که 
یک میلیون و 6۵0 هزار خانوار زیر پوشش این صندوق قرار دارند. هنوز سه 
میلیون و 400 هزار خانوار روستایی، فاقد بیمه اند.  واعظ مهدوی، مدیرعامل 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و نوراله زاده، مدیرعامل 
صندوق کارآفرینی امید، تفاهم نامه همکاری در زمینه بیمه روستاییان امضا 
کردند.  واعظ مهدوی گفت: امروز در شرایط بسیار حساسی قرار داریم. در این 
شرایط یکی از راهبردهای ما رسیدگی به قشرهای آسیب پذیر است که امکان 
دارد آسیب بیشتری ببینند. وی تصریح کرد: در دوران تحریم باید چتر حمایتی 
خود را بر سر روستاییان بگشاییم که مهمترین آن، ایجاد اشتغال و بیمه است؛ 

زیرا گسترش بیمه اجتماعی می تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد.

احتمال سه رقمی شدن قیمت نفت

با بروز اختالل های بسیار در عرضه نفت جهان قیمت نفت افزایش یافته 
و تحلیلگران حتی انتظار قیمت سه رقمی برای نفت را دارند. به نقل از 
رویترز، بر اثر نگرانی در مورد تحریم های آمریکا علیه ایران که می تواند 
حجم قابل توجهی از نفت ایران را در زمان افزایش تقاضا در جهان از بازارها 
کم کند، افزایش یافت. تامار اسنر، تحلیلگر ارشد انرژی گفت: اکنون همه 
بر ظرفیت مازاد و آینده تمرکز کرده اند. پس از هفته ها تمرکز بر عرضه 
اوپک و دیگر تولیدکنندگان، توجه بازار بر هجوم اختالل ها در عرضه 
جلب شده است. هر بشکه نفت برنت با ۱.6۲ دالر افزایش ۷۹.۲۳ دالر 
فروخته شود. هر بشکه نفت خام آمریکا نیز با ۷0 سنت افزایش ۷4.۱۵ دالر 
فروخته شد. تمام کاهش های احتمالی می تواند با افزایش تولید عربستان و 
روسیه جبران شود. وی به ریسک کاهش عرضه نفت ایران در صورت 
پیروی دیگر کشورها از آمریکای و کاهش واردات نفت از ایران اشاره کرد.

طرح دو فوریتی مجلس برای حل معضالت اقتصادی؛ مردم »رفاه کارت« می گیرند
طرح  در  گفت:  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  امیرآبادی، 
پیشنهادی دو فوریتی مجلس برای حل معضالت اقتصادی، 
نرخ ترجیحی ارز برای کاالهای اساسی، دارو و نهاده های 
دامی در نظر گرفته خواهد شد و بازار دوم ارزی هم در بورس 
تشکیل می شود و قیمت ارز در آن تعیین خواهد شد. احمد 
 امیرآبادی گفت: مجلس از دولت خواسته تا نیازهای قانونی اش

را برای حل مشکالت اقتصادی کشور مطرح کند. وی گفت: 
در جلسه مشترک مجلس و دولت تأکید شد مشکل قانونی 
وجود ندارد بلکه دولت برای حل مشکالت اقتصادی نیازمند 
با  امیرآبادی  است.  مردم  و همراهی  دیگر  قوه  دو  حمایت 
اشاره به مقدمات تدوین طرح دو فوریتی برای حل مشکالت 
اقتصادی کشور در مجلس افزود: ساماندهی نقدینگی کشور، 

خصوصی،  بخش  به  دولت  عمرانی  های  طرح  واگذاری 
افزایش اعطای اختیارات به استان ها برای واردات و صادرات، 
ساماندهی بخش انرژی و سوخت، ساماندهی بازار ارز و سکه 
و صدور کارت رفاه اجتماعی برای کاالهای اساسی مورد نیاز 
مردم از جمله ویژگی های این طرح است. وی گفت: اگر 
دولت الیحه ای برای حل مشکالت اقتصادی به مجلس 
نیاورد، طرحی که نمایندگان با مشارکت بانک ها، بخش 
با قید دو  خصوصی و همفکری اقتصاددانان می نویسند 
فوریت به صحن علنی مجلس خواهد آمد. عضو هیئت 
رئیسه مجلس افزود: در طرح پیشنهادی نرخ ترجیحی ارز 
برای کاالهای اساسی، دارو و نهاده های دامی در نظر گرفته 
خواهد شد و بازار دوم ارزی هم در بورس تشکیل می شود و 

قیمت ارز در آن تعیین خواهد شد. امیرآبادی با بیان اینکه با 
تالش قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( در تولید بنزین خودکفا شده 
ایم، افزود: هم اکنون ظرفیت تولید در کشور ۹0 میلیون 
لیتر در روز و مصرف آن ۸4 میلیون لیتر است که با این 
وجود ممکن است در روزهای پرمصرف مشکالتی به وجود 
آید و بهتر است به کارت سوخت بازگردیم. وی تصریح کرد: 
مجلس برای حل مشکالت اقتصادی با دولت همکاری می 
کند اما هیچ رودربایستی با کسی ندارد و هر وزیری که کم 
کاری کند، استیضاح خواهد شد. حسن نژاد عضو کمیسیون 
کنونی  بحرانی  شرایط  در  گفت:  هم  مجلس  اقتصادی 
اقتصادی کشور لزومی به تصمیم گیری های احساسی و 

قانون گذاری آن هم در قالب طرح دو فوریتی وجود ندارد.

همه برندهای گوشی موبایل، ارز دولتی گرفتند
و  ارتباطی  مخابراتی،  دستگاه های  اتحادیه  رئیس  محبی، 
لوازم جانبی گفت: گر چه همه برندهای موبایل موجود در 
بازار از ارز دولتی 4۲00 تومانی استفاده کرده و نباید مشمول 
افزایش قیمت شوند اما میزان تخصیص ارز به واردات این 
کاال کمتر از یک سوم نیاز بازار در این بازه زمانی بوده است. 
در پی انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی 4۲00 تومانی 
فناوری  ارتباطات و  از سوی وزیر  تلفن همراه  برای واردات 
اطالعات و همچنین بانک مرکزی که منتشر شده است و 
بر اساس آن لیست، بالغ بر ۲۲0 میلیون یورو ارز به واردات 
حدود ۷۵  فقط  اما  کرده  پیدا  اختصاص  همراه  تلفن  انواع 
میلیون یورو آن به گوشی موبایل تبدیل و وارد بازار شده 

است که در این باره مهدی محبی اعالم کرد: همه برندهای 
تلفن همراه موجود در بازار از ارز دولتی 4۲00 تومانی برای 
واردات سه ماهه گذشته استفاده کرده اند و هیچ تفاوتی در 
برندها برای اختصاص ارز وجود نداشته است، چرا که طی سه 
ماهه گذشته طرح رجیستری اجرا شده و هیچ دستگاه تلفن 
همراهی نمی تواند از طریق غیرقانونی یا قاچاق به کشور 
وارد شود. وی افزود: واردکنندگان تلفن همراه که از ارز 4۲00 
تومانی استفاده کرده اند، نباید کاالی خود را با نرخی باالتر از 
آن به بازار عرضه کنند و آنهایی که در این میان شیطنت 
کردند حتما مرتکب تخلف شده و با آنها برخورد خواهد شد 
اما باید مسائل و چالش های دیگری را نیز در نظر بگیریم. وی 

ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که مصرف و نیاز ماهیانه 
بازار به انواع تلفن همراه حدود یک میلیون دستگاه است که 
طی سه ماهه اخیر به سه میلیون دستگاه می رسد. حال آنکه 
بر اساس آمار و ارقام رسمی اعالم شده در این بازه زمانی تنها 
حدود ۷۳0 تا ۷40 هزار دستگاه تلفن همراه با ارز دولتی 4۲00 
تومانی وارد شده است که همین عامل سبب افزایش قیمت 
می شود چرا که با توجه به کمبود موجود موبایل دست به 
دست می شود و نهایتا با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. 
محبی با تاکید بر اینکه حتی در صورت کم بودن میزان 
واردات تلفن همراه نباید این کاال با افزایش قیمت مواجه 
شود، چرا که از ارز دولتی 4۲00 تومانی استفاده کرده است، 

قیمت  کاالی وارداتی با دالر دولتی را به این 
سامانه اعالم کنید

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعالم کرد که گیرندگان 
ارز دولتی قیمت کاالهای وارداتی را تا ۱۷ تیر ماه به سامانه ۱۲4 اعالم 
تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  از  نقل  به  کنند. 
قیمت  درج  ضرورت  اطالع رسانی  مورد  در  سازمان  این  اطالعیه  پیرو 
عرضه کنندگان بهره مند از نرخ ارز رسمی در سامانه www.124.ir با 
رعایت ضوابط قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها و نظر 
به اعالم فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی توسط بانک مرکزی که از 
طریق سامانه این سازمان نیز قابل دسترسی است به اطالع می رساند: 
قیمت  لیست  ارائه  به  نسبت  مکلفند  نظر  مورد  و حقوقی  افراد حقیقی 
مورد عمل بر اساس ضوابط مذکور به سازمان حمایت مصرف کنندگان 
نمایند.  اقدام   www.124.ir سامانه  در  درج  جهت  تولیدکنندگان  و 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی فراگیر ملی بهزیست تالش خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی فراگیر ملی بهزیست تالش خراسان جنوبی ساعت 
16 روز پنجشنبه 1397/4/28در محل مسجد حضرت فاطمه معصومه )س( واقع در مهرشهر- بین جنت 12 
و 14 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور بهم رسانند. چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم به دفتر شرکت واقع در مهرشهر، جنت 10، منزل اول جنوبی، طبقه دوم مراجعه و برگ وکالت 
نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 
یک رای می باشد. دستور جلسه: طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت - اصالح ماده 5 اساسنامه - اصالح 
ماده 3 اساسنامه                                                                                                     هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه
 )نوبت اول( تاریخ انتشار: 97/4/11 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه )نوبت اول( راس ساعت 
9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/5/8 در محل سالن وقف اسدیه واقع در شهر اسدیه خیابان آزادگان 
10 برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم شرکت دعوت به عمل می آید برای اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور 
یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه 
را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر 
فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان در سمت هیئت مدیره و هیئت بازرسی موظفند 
حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی  مدارک مربوطه را به دفتر تعاونی تحویل نمایند. 
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره 2- استماع گزارش هیئت بازرسی 3- طرح و 
تصویب صورت های مالی سال 1396 شرکت تعاونی 4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 
1397 شرکت تعاونی 5- تعیین میزان پاداش هیئت مدیره 7- تعیین حق الزحمه هیئت بازرسی 
8- تصمیم گیری در خصوص سود شرکت 9- انتخاب هیئت مدیره برای مدت سه سال شمسی 

10- انتخاب هیئت بازرسی برای مدت یک سال مالی
هیئت مدیره 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان     تاریخ انتشار: 97/4/11

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(  شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان ساعت 
18 روز سه شنبه تاریخ  97/04/26 در محل سجادشهر، خیابان شاهد، نبش سرداران شهید، مؤسسه 
فرهنگی ورزشی ایثار برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند 
شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و 
برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 
سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره موظفند 
حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، 

مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تحویل نمایند. 
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت 2- بررسی و طرح و تصویب 
صورت های مالی سال 96 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 97 و تعیین میزان پاداش 
هیئت مدیره و بازرس 4- تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری 5- افزایش سرمایه شرکت از 
طریق واگذاری سهام جدید )هر عضو تا 300 سهم ( 6-  انتخاب هیئت مدیره شرکت به مدت سه 

سال 7- تصمیم گیری در خصوص بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
هیئت مدیره شرکت چند منظوره جانبازان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت شعله بیرجند 
)با مسئولیت محدود( ثبت شده به شماره 132

از کلیه سهامداران دعوت به عمل می آید در تاریخ 97/4/26 ساعت 17 در محل دفتر 
شرکت حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
1- بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 96/12/29 
2- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 3- انتخاب بازرس 4- سایر مواردی که بر عهده 

مجمع می باشد.
هیئت مدیره شرکت شعله

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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لطفا از شهردار محترم ... بپرسید با آنکه بومی هستند 
چرا در سه شهر ساکن نمی شوند و هر روز به سرایان 
رفت و آمد می کنند! مگر ایشون به شورای شهر قول 
ندادندکه در شهر اقامت خواهند داشت؟ مگر استاندار 
بودندکه  تاکید نکرده  الشریعه  محترم جناب مروج 
مدیران باید در محل کارشان اقامت کنند و رفت و 

آمد نکنند.کسی پاسخگو  هست آیا؟
903...172

شورای شهر قبلی بیرجند که کاری نکرد شما اگر 
از  به کسانی که دم  و  کنید  پیگیری  دارید  همتی 
بگویید  زنند  می  نقشه کشی شهری  در  استاندارد 
که استاندارد تعیین عرض معابر آرامش و سالمتی 
مردم هست.تا شاید شاهد فاجعه هایی مثل کوچه ها 
سجادشهر و دولت نباشیم. بعضی کوچه ها آنقدر کم 
عرض است که امکان عبور دو ماشین سخت است.

خدا بیامرزد پدر کسانی که نقشه خیابان های قدیم 
مثل باالی مدرس و پاسداران را کشیدند.

910...673
کمربند سبز بعد از پلیس راه بیرجند- مشهد تمام 
شده،  خشک  جاده  طرف  دو  ساله  چند  درختان 
مسئولین پیگیری کنند. احتماال کسی که قرار بوده 
آب به درختان بی زبان بدهد یا فراموش کرده یا آب 
را جای دیگری روانه کرده. واقعا حیفه درختان بزرگ 

چند ساله خشک شده. 
یک شهروند

درخصوص  خواهشمندم  نباشید،  وخسته   باسالم 
به  قهستان،  بخش  انیک  روستای  آبی  بی 

مسئوالن گوشزد کنید. 
915...600

سالم آوا جان تو رو خدا پیگیر این پیام فقط باش اون 
مسئول محترمی که دستور داده در جاده امیر شاه و 
بند دره سرعت گیر بگذارند با چه عقلی همچین کاری 
کرده وقتی روشنایی کم است. فقط یه شب بیایید و 

ببینید چند اتفاق می افتد
915...478

سالم، چطور شهرداری اقدام به ایجاد کوچه ای با 
عرض کم و بدون پیاده رو در خیابان 22 بهمن 18 
می کند که اداره برق می گوید به علت نبود پیاده رو 
امکان نصب تیر برق و روشنایی کوچه وجود ندارد.

واقعا جای تاسف دارد
915...709

انتقاد شدیدی داشتم از رفتگران. هر یک ماه یادشون 
می افته کوچه های موسی بن جعفر )ع( رو جارو 
بکشن از همه مهمتر آشغال ها رو یک جا جمع می 
کنند و بعد به امان خدا رها می کنند، این جارو کشیدن 

به چه درد می خورد لطفا رسیدگی نمایید.
936...449

با سالم. راهنمایی و رانندگی و شهرداری محترم  
برای چندمین بار به اطالع می رسانم نمی دونم 
وظیفه کدوم سازمان هست ولی خواهشا فکری 
برای نصب تابلو در محل فلکه های کوچک داخل 
مهرشهر مثال خیابان الله بکنید. این میدان های 
کوچک هیچ عالئمی ندارند و هر چند وقت معموال 
نیستند مخصوصا شبها  با مسیر آشنا  افرادی که 
با جدول های آن برخورد می کنند و باعث وارد 
اتفاق غیر  اینکه  از  شدن خسارت می شود. قبل 

قابل جبرانی  بیفتد فکری بکنید!
915...193

دست به  دست کردن و گردن این و آن انداختن 
فقط  مردم  درخت؟؟  تا  چهار  به  دادن  آب  برای 
خواستار رسیدگی اند تا این درختان بی جان کمی 
جان بگیرند  نه دنبال مقصر. کاش مسئوالن بجای 
و  برداشته  خود  دوش  از  را  وظایف  همش  اینکه 
و  باشند  فکر  به  کمی  بیندازند  دیگری  دوش   به 

جهادی پسند کارها را پیش ببرند.  
915...898

منفعت طلبی که فقط در کاربری های غیر مجاز 
نفع  به  همیشه  ما  های  دستگاه  جان.  آوا  نیست 
خودشان و سود جویی هایشان کار  می کنند و همیشه 

حق مردم مظلوم گرفته شده.   
901...221

شهردار محترم ببرجند.سالم.ضمن تقدیر و تشکر از 
زحمات آن نهاد محترم لطفا کسانی را مامور فرمایید 
تا یکایک خیابان ها را چک نموده، نسبت به رفع 

چاله های هولناک،اقدام فرمایند.با تشکر 
یک شهروند

آوا شما که می نویسید برخی دستگاه ها از تغییر 
کاربری نفع می برند مشخص است بنیاد مستضعفان 
است که فقط به فکر گران کردن زمینهایشان هستند، 
به کی بگیم این زمین ها حق همین مردم است 
ولی االن جز فشار به مردم، گران شدن قیمت ها 

و سودجویی چیز دیگری نداشته است.
یک شهروند

و  عشق  خاطر  به  سالگی  از 12   - سربازی  محسن  سید 
جمع  به  شروع  قدیمی  های  موتورسیکلت  به  زیاد  عالقه 
آوری موتور کرده و اکنون که 46 بهار از عمرش گذشته، 
با موتورهایش را پس می دهد، خانواده اش  تاوان دوستی 
 او را رها کرده و او مانده با 40 موتور قدیمی و عتیقه که 
نمی توان ارزشی برای این مجموعه منحصر به فرد گذاشت. 

شغل اصلی او تعمیر موتوسیکلت است.

اولین نسل موتورسیکلت در جهان در مجموعه 
میلیادر فردوسی

وقتی از او درباره قیمت این 40 موتور عتیقه سوال می کنم با 
قاطعیت  می گوید: نمی توان برای این مجموعه ارزش مادی 
گذاشت و نیاز به کار کارشناسی دارد زیرا تمام موتورهایی که 
دارم، خارجی هستند. از اولین نسل موتورسیکلت در جهان 
که توسط انگلستان تولید شده تا نسل های بعدی که توسط 
کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، ژاپن و روسیه تولید شد. 
بنده نمونه ای از موتورسیکلت های این کشورها را دارم که 
فکر می کنم منحصر به فرد است. او افزود: شدت عالقه به 
موتورسیکلت موجب شد از کودکی در هر فرصتی که پولی 
به دستم می آمد، یک نمونه از موتورهای خارجی را بخرم و 
آرزویم داشتن موزه ای از موتورهای عتیقه بود که شکر خدا 

به آرزویم رسیدم.

حال و روز ناخوش قدیمی ترین نسل 
موتورسیکلت های جهان

آنچه باعث شد این گزارش را تهیه کنم حال و روز ناخوشی 
است که او و موتورهایش دارند. عشق او موتورهای قدیمی 
است و اگر حال موتورهایش خوب نباشد، به طور مسلم حال 
مهدی آقای قصه ما بدتر خواهد بود. با ذکر این مقدمه می روم 
به سراغ گزارش اصلی و امیدوارم با رسانه ای شدن این موضوع 
مهم مسئوالن با یک حرکت جهادی مشکل این مجموعه دار 
فردوسی را حل کنند. در یک صبح گرم تابستان برای تهیه 
عکس و گزارش عازم خانه مسکونی آقای مهدی سکندرپور 
می شوم. شخصی که اغلب مردم فردوس او را با موتورهای 
عتیقه اش می شناسند. خانه اش نزدیک فرمانداری و کمتر از 

دویست متر با آن فاصله دارد.

فاصله دویست متری اتاق فرماندارتا مرگ 
تدریجی موتورهای عتیقه

 ولی در آن طرف دیوار قدیمی منزل آقای سکندرپور خبرهایی 
است که فرماندار و معاوناش از آن بی خبرند. وارد خانه اش می 
شوم در اولین نگاه جستجوگر خویش تعدادی انگشت شمار از 
موتورهای قدیمی که در بدترین وضع و میان آفتاب و گرد و 
خاک رها شده اند توجه ام را جلب می کند. مهدی آقای قصه 
ما که می فهمد من می خواهم از او چه بپرسم بی معطلی لب 
به سخن می گشاید، دل پر دردی دارد. از اینکه مورد بی مهری 
مسئوالن قرار گفته و از طرف دیگر عالقه به وطن به او اجازه 
نمی دهد تا این مجموعه نفیس و منحصر به فرد را به جایی 

دیگر منتقل کند، این مهری ها حالی برای او نگذاشته است. 

تردید وسوسه انگیز بر سر دو راهی
از صحبت هایش معلوم می شود تردید تمام وجودش را فرا 
گفته و در سر دو راهی تصمیم مهمی برای تامین آینده خود 
قرار دارد. به گفته خودش 22 تیر مهمان ویژه برج میالد در 
تهران است. زیرا کلکسیون دار تهرانی رنج سفر به فردوس را 
به جان خریده و پس از تایید آنها، در 22 تیر  جاری از سکندرپور 
خواسته به تهران عزیمت کند. این سرمایه دار تهرانی که 
حسابی  موتورهای منحصر به فرد سکندرپور  چشمش را 
گرفته  از سکندرپور خواسته موضوع را در سکوت خبری دنبال 
کند تا مبادا مزاحمتی برایش ایجاد شود. این حرف هایی است 
که مهدی آقا  کامال شفاف و صادقانه با خبرنگار آوا در میان 

می گذارد تا مبادا نقطه مبهمی برای کسی بماند.

این گنجینه نفیس متعلق به فردوس است 
به شرط حمایت

 وقتی از او می پرسم آیا در موعد مقرر به برج میالد خواهی 
رفت یا نه، از عالقه به وطن و زادگاه خویش سخن  می گوید 
و با صراحت  می افزاید: تمام زحمات من برای فردوس و بلند 

شدن نام فردوس بر تارک تاریخ است تا آیندگان بدانند در شهر 
کوچکی مثل فردوس که مردمانش در شرایط فعلی خشکسالی 
و مشکالت مالی،تاب و توان از آنها گرفته شده یک همشهری 
با تعصب نیز پیدا شد که پا روی امیال نفسانی خویش گذاشت 
و در حالی که می توانست با فروش فقط یک موتور عتیقه تا 
آخر عمرش در رفاه زندگی کرده و آنقدر نیز پس از مرگ برای 
ورثه بگذارد که آنها و چند نسل بعد نیز در رفاه  باشند. ولی به 
خاطر فردوس و عشق مقدسش به سرزمین و زادگاهش این 
کار را نکرد و به نظر می رسد مسئوالن باید به این کار سکندپور 

بیشتر از دغدغه مکانی برای موتورهایش ارزش قائل شوند.

حمایت موقت دکتر امیرحسنخانی
 از مجموعه دار فردوسی

به گفته آقای سکندرپور دکتر امیرحسنخانی نماینده مردم 
فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسالمی 
برای مدتی پس از انتخابات مجلس شورای اسالمی بر اساس 
قولی که داده بود، توانست او را پشتیبانی مالی کند تا با حمایتش 
مکانی در ورودی موزه مردم شناسی به وی اختصاص و برای 
مدت یک سال مردم بتوانند قبل از اینکه با آداب و رسوم مردم 
قدیم آشنا شوند، ببینند این مردم چگونه مرکب هایی سوار می 
شدند. او از این کار نماینده مردم فردوس ، طبس ، بشرویه و 
سرایان در مجلس تقدیر کرد. تعدادی از موتورهای سبک مانند 
گازی های قدیمی نیز در گوشه ای دیگر از حیاط منزل در 
زیر چند درخت گذاشته شده اند تا شاید قدری از گزند آفتاب 
سوزان تیر ماه فردوس در امان بمانند  اما در زیرزمین که تعداد 

بیشتری از موتور در وضع اسفباری نگهداری می شوند، اوضاع 
به شدت بدتر  است. 

قدیمی ترین موتور دوچرخه با 142 سال 
عمر،آویزان از دیوار فرسوده

قدیمی ترین دوچرخه موتور که به گفته آقای سکندرپور خط 
تولید آن مربوط به سال 1876 میالدی یعنی 142 سال پیش 
است روی دیوار منزل فرسوده آویزان است زیرا دیگر در روی 
زمین جایی برای این موتور منحصر به فرد و قدیمی که نمی 
توان قیمتی بر روی آن گذاشت، وجود ندارد. آقای سکندرپور در 
باره همین دوچرخه موتور  می گوید: زمانی که این موتور را به 80 
هزار تومان خریداری کردم 40 قطعه زمین به من می دادند ولی 
عشق به موتور موجب شد از بسیاری از لذت های زندگی بگذرم.

2میلیارد و400میلیون تومان پیشنهاد کارخانه 
سازنده برای خرید تنها نمونه موجود در جهان

او از موتورسیلکت هندا 50 دنده دستی سخن گفت که با نظر 
کارشناسی 600 هزار دالر قیمت  گذاری شده و  کارخانه آئودی 
آلمانی، سازنده این موتور سیکلت ، به دلیل اینکه نمونه ای از 
این نوع ندارد، حاضر شده 2 میلیارد و 400 میلیون تومان برای 
این موتور بدهد که بنده به شدت مخالفت کردم. سکندرپور 
ایران و حتی کشورهای  از شهرهای گوناگون  اضافه کرد: 
خارجی تا کنون مشتری های زیادی داشتم  که پیشنهاد می 
دادند این گنجیه به شهرهای مورد نظرشان منتقل و همه گونه 
همکاری و امکانات رفاهی در اختیارم بگذارند که بنده باز هم 

مخالف کردم. او از سال های سختی می گوید که کتک های 
مرحوم پدرش را به جان می خردیده تا بتواند با فرار از زیر 
کارهای دامداری، خودش را به یک تعمیرگاه برساند و فقط 
به موتورها نگاه کند. او اکنون یکی از سرمایه دارترین افراد 
در فردوس است. سکندرپور از دعوتنامه ای سخن به میان 
می آورد که از طرف مدیریت برج میالد به عنوان  میهمان 
ویژه این برج در 22 تیر برای او فرستاده شده است تا پس از 
بازدیدی که کلکسیون دار تهرانی از موتورهایش داشته کار را 

تمام کرده و به تهران برود.

عاشق فردوسم ولی کاسه صبرم لبریز می شود
 اما آنچه تاکنون موجب شده این سرمایه بی بدیل علیرغم تمام بی 
مهری ها در فردوس بماند عالقه و عشق او به زادگاهش است . 
او معتقد است این سرمایه متعلق به فردوس و تاریخ این شهر 
کهن است و تمام تالشش را به کار خواهد بست تا در شهرستان 
بماند ولی اگر این وضع ادامه داشته باشد شاید تصمیم دیگری 
بگیرد و آن موقع مانند بسیاری از ظرفیت هایی که در شهرمان 
به دالیل گوناگون از دست داده ایم باید برای دیدن فرهنگ و 
تاریخ گذشته شهرمان راه تهران و خرید بلیت برج میالد را بر خود 
هموار کنیم. سکندرپور با اشاره به اینکه در روزهای گذشته جلسه 
ای با حضور معاون برنامه ریزی فرمانداری، رئیس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری و سایر مسئوالن ذیربط در 

فرمانداری برگزار شده، گفت: 
جلسه ای بی نتیجه در فرمانداری

دراین جلسه نیز پیشنهاد واگذاری زمین به اینجانب مطرح 

شد که اعالم کردم توانایی ساخت آن را به هیچ عنوان ندارم. 
خالصه کالم اینکه چیز به درد به خوری از این جلسه برایم 
بیرون نیامد. معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری فردوس 
 اما با اطمینان از حل مشکل تا یک هفته دیگر سخن به میان 
می آورد. مرتضی رئیسی اضافه کرد: به هر طریق ممکن 
فرمانداری تالشش حل مشکل آقای سکندرپور است تا این 
سرمایه معنوی و مادی در شهرستان بماند. رئیس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فردوس اما توپ را به 
زمین شهرداری می اندازد. صداقت، با بیان اینکه شهرداری 
به عنوان متولی شهر می تواند در مکان مناسبی زمین و 
یا حتی ساختمان در اختیار آقای سکندرپور قرار دهد، ادامه 
داد: در جلسه ای که در فرمانداری ویژه سه  سرمایه گذار 
در باره موتورهای قدیمی، آکواریوم و کاکتوس برگزار شد، 
پیشنهاد داد شد: در حاشیه بلوار فرهنگ زمینی به مساحت 3 
هزار مترمربع به صورت 100 ساله به این سه سرمایه گذار 
واگذار شود تا مشکل شان حل شود که این موضوع نیز به 
همراهی و همکاری شهرداری منوط است. خالصه کالم 
علیرغم اینکه در فرمانداری جلسه ای بر حل مشکل برگزار 
شده ولی مانند بسیاری از جلسات دیگر و آنچه از ظواهر 
امر و صحبت های مسئوالن ذیربط می توان نتیجه گرفت 
اکنون که این گزارش چاپ می شود از مهلت یک هفته ای 
که رئیسی معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری فردوس 
برای تعیین تکلیف موتورها به خبرنگار آوا قول داده ولی هیچ 
خبر خوشی برای موتورهایی که آفتاب و گرما و سرما را به 

جان می خرند تا در شهرشان بمانند، نشده است.

میلیاردر  فردوسی در برزخ  رفتن  و ماندن
با کم لطفی مسئوالن میراث فرهنگی و فرمانداری فردوس رقم خورد:

40 موتور عتیقه میان خاک و آفتاب ... و مسئوالن در خواب

ارسال 5 هزار مترمربع سنگ به عتبات عالیات

صداوسیما- 5 هزار متر مربع سنگ امسال از خراسان جنوبی به عتبات عالیات ارسال شد . مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: از آغاز امسال این سنگ ها از معادن داخل استان خریداری شده و پس 
از فرآوری در کارخانه های استان به عتبات عالیات ارسال شد. جوینده افزود: ارزش سنگ های ارسالی که عمده آن از نوع گرانیتی مشکی و گل پنبه ای بود بیش از 400 میلیون تومان است. وی گفت: در 
این مدت 80 نفر نیروی متخصص سنگ کار، بنا، داربست بند، برق کار، جوشکار و نیروهای فنی به عتبات عالیات اعزام شدند و هم اکنون به نیروی سنگ کار برای نجف، کربال و سامرا نیاز بیشتری داریم.

زی
سربا

ها: 
س 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران منطقه بیرجند 

 شناسه ملی: 1۰36۰۰25457  شماره ثبت: ۸۰۹
به دلیل عدم حد نصاب جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( در تاریخ 95/12/21 بدینوسیله 
به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت راس 
ساعت 17 روز دوشنبه 97/5/1 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در بلوار غفاری، خیابان شهید آهنی 

خیابان پیروزی، نبش پیروزی 7 ، پالک ۴ برگزار می گردد.
از کلیه سهامداران دعوت می شود جهت دریافت کارت ورود به جلسه اصالتا یا وکالتا و با در دست 
داشتن اصل برگ سهام در تاریخ 97/۴/31 در ساعت اداری به دفتر مرکزی شرکت واقع در آدرس 

فوق مراجعه نمایند. 
دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره - به استناد ماده ۴5 اساسنامه موضوع کاهش سرمایه شرکت و اصالح 
سرمایه - اصالح ماده 2۶ اساسنامه و کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره  - تغییر آدرس دفتر مرکزی

هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران منطقه بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم (
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران منطقه بیرجند 

شناسه ملی: 1۰36۰۰25457  شماره ثبت: ۸۰۹
به دلیل  عدم  حد نصاب جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( در تاریخ 95/12/21 بدینوسیله 
به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت راس 
ساعت 1۸ روز دوشنبه 97/5/1 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در بلوار غفاری، خیابان شهید آهنی 

خیابان پیروزی، نبش پیروزی 7 ، پالک ۴ برگزار می گردد.
از کلیه سهامداران دعوت می شود جهت دریافت کارت ورود به جلسه اصالتا یا وکالتا و با در دست داشتن اصل 
 برگ سهام در تاریخ 97/۴/31 در ساعت اداری به دفتر مرکزی شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه نمایند.

دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به 
9۴/12/29 و 95/12/30 و 9۶/12/29 - انتصاب اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال - انتخاب بازرس 

قانونی برای مدت یک سال
در ضمن افرادی که متقاضی کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرس می باشند حداکثر تا  97/0۴/31 تقاضای 

خود را کتبا به دفتر شرکت تحویل نمایند.
هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران منطقه بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 9۶3۴۸۶ اجرایی آقای مهدی چهکندی محکوم به پرداخت مبلغ 51/2۸0/۴93  ریال 
در حق آقای علی حسینی و مبلغ 2/350/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم 

علیه یک دستگاه خودرو سمند مدل 13۸2 به شماره انتظامی 13 ج 757 ایران 52 )با این توضیح که حسب نظر کارشناس 
منتخب الستیک های جلو ۴0 درصد و الستیک های عقب 20 درصد سالم می باشد. سیستم برق و روشنایی خودرو 50 درصد 
سالم، سقف آن رنگ رفتگی دارد، درب صندوق عقب رنگ دارد، درب عقب سمت چپ احتیاج به رنگ دارد، درب جلو سمت 
راست خوردگی دارد، بیشتر نقاط خودرو کلر و رنگ پاشیده شده است.)خودرو دوگانه دستی می باشد و کپسول گاز ندارد( معرفي 
و توقیف به مبلغ  ۶5/000/000  ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده تاریخ 97/۴/23 از ساعت 10 الی 10/30 
صبح در دفتر اجراي احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
شخصي که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادي 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 10 درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
واقع در خیابان طالقانی- بین طالقاني 1۶و1۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل 
www.dadkj.ir آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

قابل مشاهده می باشد.
مهدی چاپاری  - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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نتیجه قطعی پرونده مرحوم کیارستمی اعالم شد

قائم مقام معاون انتظامی کل سازمان نظام پزشکی نتیجه قطعی پرونده کیارستمی را اعالم کرد. محسن خلیلی گفت: پرونده به همان حکمی که 
در هیئت تجدیدنظر استان تهران مشخص شده بود، اعالم و پزشک وی، محکوم به توبیخ کتبی همراه با درج در پرونده و در نشریه نظام پزشکی 
شد و دیگر پزشک نمی تواند برای گرفتن پروانه و جابه جایی کار در مراکز درمانی اقدام کند و یا مسئول فنی بیمارستان و مرکزی شود.

دوشنبه * 11 تیر 1397 * شماره 4104

سینما و تلویزیون

جمال شورجه فیلم »احمد بای« 
را در الجزایر می سازد

بین  مشترک  کاری  بای«  »احمد  سینمایی  پروژه 
کشور ایران و الجزایر است که فیلمبرداری آن در 
این کشور پیش می رود و کارگردانی آن را جمال 
شورجه برعهده دارد. تمام بازیگران این فیلم الجزایری 
هستند و فقط از یک بازیگر فرانسوی بهره می برد؛ 
اما عوامل پشت دوربین همه از کشورمان هستند. تمام 
 بازیگران و عوامل پشت دوربین این اثر انتخاب شدند. 
»احمد بای« یکی از سرداران استقالل الجزایر در 

زمان رویارویی با فرانسوی هاست.

استقبال تفلیس از تولید آثار 
مشترک سینمایی با تهران

»زوراب ماگاالشویلی« رئیس مرکز ملی سینمای 
کشورمان،  فرهنگی  رایزن  با  دیدار  در  گرجستان 
با تأکید بر توسعه همکاری های مشترک، آمادگی 
برگزاری  برای  را  گرجستان  سینمای  ملی  مرکز 
گفت:  و  کرد  اعالم  ایرانی  فیلم های  جشنواره  
اشتراکات  و  سینمایی  ظرفیت های  به  توجه  با 
به  عالقه مند  کشور،  دو  بین  تاریخی  و  فرهنگی 
تولید آثار مشترک و همکاری درحوزه های مختلف 
با مراکز سینمایی جمهوری اسالمی ایران هستیم.

امیر جعفری به جمع بازیگران 
سریال »ممنوعه« پیوست

در  متفاوتی  گریم  با  که  جعفری  امیر  بازی 
به  »ممنوعه«  خانگی  نمایش  شبکه  سریال 
است.  شده  آغاز  تازگی  به  می پردازد،  نقش  ایفای 
عهده  بر  را  »ممنوعه«  کارگردانی  پورکیان  امیر 
همزمان  را  نسل  سه  داستان  »ممنوعه«  دارد. 
امروز  های  دغدغه  از  می کند،  روایت  پیوسته  و 
جوانان تا آسیب مسائل روز خانوادگی و اجتماعی.

انتقاد از محافظه کاری در سینمای 
دفاع مقدس

ابراهیم اصغری تهیه کننده فیلم »اشنوگل« گفت: در 
 سینمای دفاع مقدس دچار محافظه کاری بیهوده ای

های  فیلم  از  را  جسارت  و  تازگی  که  ایم  شده 
سینمای دفاع مقدس گرفته است. شما اگر در زمان 
کنونی بخواهید از رزمندگان جسور دفاع مقدس و از 
ناگفته های آن بگویید با ممیزی مواجه می شوید.

بالغ بر 10 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه تصفیه خانه بیرجند
در نشست خبری به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب مطرح شد:

نسرین کاری - روز گذشته حسین امامی، مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای استان در نشست خبری  با خبرنگاران با بیان اینکه اول 
 تیر آغاز هفته صرفه جویی در مصرف آب است، ابراز امیدواری کرد:
رسانه ها کمک کنند تا  مدیریت مصرف آب و صرفه جویی  در جامعه 
بهینه سازی شود. وی ادامه داد: تصفیه خانه آب شرب بیرجند تاکنون 
مشتمل بر دو بخش است، این بخش ها شامل بخش پلت راکتور 
و RO است. امامی با بیان اینکه تصفیه شیمیایی آب هزینه های 
مالی باالیی دارد، تاکید کرد: بهره برداری از تصفیه خانه در یک بازه 
آب  مدیرعامل شرکت  واگذار می شود.  ملی  اعتبارات  از  ساله   15
منطقه ای استان با اشاره به اینکه اکنون تمام آب شمال شهر بیرجند 
از منطقه سربیشه تأمین می شود، گفت: تأمین آب جنوب شهر هم 
کامل از طریق تصفیه خانه است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
با اشاره به اینکه برای توسعه بخش RO تصفیه خانه آب بیرجند 
سرمایه گذاری بالغ  بر 10 میلیارد تومان نیاز بوده است، ادامه داد: 
هزینه های بهره برداری ساالنه آن نیز وابسته به وضع  تورمی کشور 
با اشاره به اینکه برای پروژه  بین 6 تا 7 میلیارد خواهد بود. وی 
تأمین آب بیرجند در مجموع هفت چاه آماده تجهیز بود که یک 
پیش بینی  کرد:  اضافه  است،  تجهیز  حال  در  بقیه  و  تجهیز  چاه 
می شود تا تابستان سال آینده ظرفیتی معادل 200 لیتر بر ثانیه 
 به آب بیرجند اضافه شود. وی ابراز خرسندی کرد: توانسته ایم بین 
30 تا 37 درصد در برخی از بخش ها آب کشاورزی را کاهش دهیم.

نیاز به 4 میلیارد دالر برای پروژه انتقال آب به استان
وی ادامه داد: برآورد اولیه پروژه انتقال آب به استان 4 میلیارد دالر هزینه 
نیاز دارد. امامی با بیان اینکه هشت سد مخزنی در استان در دست 
بهره برداری است، افزود: مجموع ظرفیت این سدها حدود 64 میلیون 
مترمکعب بوده که با افتتاح سد »سیاهو« 17 میلیون متر مکعب به 
ظرفیت سدهای مخزنی استان افزوده می شود.امامی ادامه داد: میزان 
3.5 میلیون مترمکعب پساب فاضالب جایگزین آب شرب برای مصرف 
بخش کشاورزی می شود که در این راستا با جایگزینی دو حلقه چاه 
توافق شده و برای جایگزینی با چاه های دیگر در حال رایزنی هستیم.

60 میلیارد تومان برای تامین نیاز میان مدت آب در طبس
وی بیان کرد: پروژه پساب در حال اجرا بوده و امیدواریم امسال کار 

جایگزینی را تکمیل کنیم. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تاکید 
اعتبارات  از محل  تومان  بالغ  بر 22 میلیارد  اعتباری  امسال   کرد: 
10 و 12 ملی مدیریت بحران برای پروژه های آبرسانی استان اختصاص 
یافته است. وی گفت: برای تامین آب مورد نیاز میان مدت شهر طبس، 
عملیات اجرایی آبرسانی به این شهر از محل چاه های نیروگاه زغال 
سوز با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد تومان در سال جاری آغاز می شود.

قیمت تمام شده آب در هر مترمکعب 1280 تومان است
استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت  مقدم،  هاشمی  مهندس 
نیز ضمن گرامی داشت هفته صرفه جویی در مصرف آب به ارائه 
موضوع  در  کرد:  اظهار  و  پرداخت  مجموعه  این  عملکرد  گزارش 

آن  متولیان  توسط  کارشناسی  اظهارنظرهای  باید  آب  کیفیت 
و  بهداشت  شبکه  که  نگردد  تشویش  دچار  جامعه  تا  شود  انجام 
محیط زیست در دو بخش آب و فاضالب نظارت مناسبی دارند 
اقتصاد  مباحث  وی  ندارد.  وجود  خاصی  نگرانی  زمینه  این  در  و 
اکنون بدون احتساب  افزود:  و  را مهم و حیاتی توصیف کرد  آب 
 هزینه های تصفیه خانه، قیمت تمام شده آب در هر مترمکعب 
به فروش می رسد.  1280 تومان است در حالی که 567 تومان 
اینکه کیفیت آب بیرجند در حد استانداردهای ملی  بیان  با  وی 
است، گفت: سرجمع پارامترهای شیمیایی آب در دامنه استاندارد 
قرار دارد و در زمینه آلودگی های میکروبی نیز هیچ موردی وجود 
شود. می  آب حذف  خانه  تصفیه  در  آب  سنگین  فلزات  و  ندارد 

مشکل کیفی آب  بیرجند گوارایی آن است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی تنها مشکل کیفی 
آب بیرجند را مشکل گوارایی آن عنوان کرد و یادآور شد: در این 
زمینه نیز کارهای خوبی تا کنون انجام شده که بخشی به راه اندازی 
تصفیه خانه آب بیرجند برمی گردد و بخش دیگری مربوط به استفاده 
 از ظرفیت بخش خصوصی در راه اندازی ایستگاه های تصفیه آب 
است، در سایر نقاط کشور نیز از این الگو استفاده کرده اند. وی تاکید 
کرد: انجام مطالعات توسعه شبکه های شهری، زون بندی شبکه در 
راستای تعادل بخشی در مصارف و فشار آب، انجام عملیات نشت یابی 
و رایزنی در زمینه جداسازی آب فضای سبز که از 12 درصد در سال 
های گذشته به 5 درصد رسیده است البته همین میزان هم باید به 

زیر یک درصد کاهش یابد، بخشی از این اقدامات است. وی به فعالیت 
های این مجموعه در راستای مدیریت مصرف نیز اشاره کرد و افزود: 
برگزاری جشنواره نخستین واژه برای حدود 4000 دانش آموز استان 
در راستای آموزش فرهنگ مدیریت مصرف آب و استفاده از توان و 
ظرفیت رسانه ها به ویژه صدا و سیما در زمینه آموزش روش های 
صرفه جویی در مصرف آب از جمله این موارد می باشد. هاشمی مقدم 
بیان کرد: مردم استان خراسان جنوبی با توجه به فرهنگ غنی، توجه 
ویژه به مصرف آب دارند و 80 درصد مشترکان این شرکت کاربری 
خانگی دارند که 74 درصد آب را استفاده می کنند و 83 درصد 
 این افراد در محدوده الگوی مصرف هستند اما 17 درصد باقیمانده 
32 درصد حجم آب را مصرف می کنند که در این جهت نیز برنامه ریزی 
شده تا مصرف کاهش یابد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب، متوسط 

مصارف خانگی در استان به ازای هر مشترک در طول شبانه روز را 
138 لیتر عنوان کرد و گفت: متوسط مصرف خانگی در رنج استاندارد 
قرار دارد که این نشان دهنده فرهنگ باالی مردم این منطقه است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی تاکید کرد: در سال 
گذشته شبکه فاضالب غرب مهرشهر و خط انتقال آن با لوله قطر 
700 میلی متر را تکمیل کردیم اکنون نیز 2 پیمان فعال فاضالب در 
شهر قاین، یک پیمان در فردوس و یک پیمان در شهر سربیشه داریم.

 480 روستای تشنه استان در انتظار تانکرهای سیار  آب
مهدی صفوی نژاد، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان  
هم  اظهار کرد: آبرسانی سیار برای تامین آب شرب روستاییان است 
و برای روستاهای پرجمعیت تا دوبرابر میزان سهمیه )50 لیتر برای 
هر خانوار( آبرسانی شده است. وی با بیان اینکه  اکنون  480 روستای 
خراسان جنوبی آبرسانی سیار می شود، گفت: از این تعداد 300 روستا 
تانکر آب ثابت دارند و 180 مورد آب در مخازن تخلیه می شود. وی  
با اشاره به اینکه اعتبار آبرسانی سیار در سال گذشته یک میلیارد از 
محل استانی و یک میلیارد و 700 میلیون تومان از محل ملی بوده، 
افزود: همچنین حدود 4 میلیارد تومان بدهی به آبرسانی سیار داشتیم 
که تاکنون بخشی از آن پرداخت شده است. صفوی نژاد با اشاره به 
اینکه تا پایان سال مالی آینده آبرسانی به روستای کاسه سنگ و هتل 
کوهستان به اتمام می رسد، افزود:  اکنون یک هزار و 753 روستای 
استان دارای سکنه هستند که 92 درصد از شبکه آب روستایی 
برخودارند که 71 درصد از آب شرب و بهداشت بهره مند هستند.

وی با بیان اینکه در دوماهه اخیر 18 لیتر آب بر ثانیه با عملیات نشت 
یابی مورد اصالح قرار گرفت، عنوان کرد: تاکنون 480 مشترک به سه 
روستای حاشیه شهر بیرجند افزوده شده که این رقم خطرناکی است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی با تاکید 
بر اینکه 17 درصد مشترکین در 152 روستای استان دچار کمبود 
یا قطعی آب هستند، افزود: همچنین 17 درصد نیز در نقطه سر به 
سر هستند که اگر مردم کمک کنند به قطعی آب نمی رسیم. صفوی 
نژاد ادامه داد: هم اکنون 48 پیمانکار با 17 میلیارد تومان اعتبار در 
استان کار می کنند. وی در همین خصوص به بازسازی 70 کیلومتر 
کرد. اشاره  نیز  در سال گذشته  روستایی  آبرسانی  های  از شبکه 

  غـذا آمـاده بـرادران خزیمـه
کباب کوبیده / جوجه / مرغ سرخ شده 

خورشت قورمه سبزی / خورشت قیمه و سیب زمینی
شعبه 1: بلوار شعبانیه ، وصال  32311717

شعبه 2: بین معلم 47 و 49 ، غذای رز   32342008

فروش ویـژه فـرش هامـون
طرح فرهنگ ویژه فرهنگیان محترم  * حکمت کارت ویژه نیروهای محترم مسلح

 و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 
با خرید هر تخته فرش 12 متری یک تخته فرش شش متری 

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737
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اشک های جهان مقادیری ثابت هستند. هر یک نفری 
که شروع به گریه کردن می کند، جای دیگر کسی گریه 

کردن را متوقف می کند. در مورد خنده هم همینطور 

کسی که تا ساعت 10 صبح نیمی از کارهای
 روزانه اش را انجام نداده، احتمال زیادی دارد

 که نیم دیگر را انجام نشده باقی بگذارد.

نی دولت دنیا به ستم می ارزد
نی لذت مستی اش الم می ارزد

نه هفت هزار ساله شادی جهان
این محنت هفت روزه غم می ارزد

کسی که نتواند دلیل بیاورد نادان است. کسی
 که نخواهد دلیل بیاورد متعصب است. کسی 
که جرأت دلیل آوردن نداشته باشد، برده است.

جیـگرم سوخت، شیشه شکست،
 مامور اومد ، اسلحه اش چسبید به دستم

) پرویز پرستویي-آژانس شیشه اي(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

اگر  او برطرف كننده آن نيست و  و اگر خدا به تو زيانى برساند كسى جز 
خيرى به تو برساند پس او بر هر چيزى تواناست. سوره انعام/ آيه 17

حدیث روز  

امام جعفر صادق )عليه السالم( : از پيغمبر )صلى ا... عليه و آله( پرسيدند : كفاره غيبت چيست ؟ فرمود : براى آن كس 
كه غيبتش كردى هر زمان به يادش افتادى از خدا طلب آمرزش كنى.

سبک زندگی

اگرایننشانههارادارید،رهبرخوبیمیشوید
تابه حال با خود اندیشیده اید که رهبران بزرگ چه ویژگی هایی 
دارند؟ این سوالی قدیمی است که رهبران و محققان همواره 
تالش کرده اند تا پاسخی برای آن بیابند. ویژگی های زیادی 
را می توان برای یک رهبر ذکر کرد که یکی از مهم ترین 

آن ها مقبولیت عمومی است. 
در این مقاله 6 نشانه ای که از وجود مهارت های رهبری در 
یک شخص خبر می دهند را برای شما ذکر خواهیم کرد. شما 
با مطالعه این نشانه ها می توانید بفهمید که آیا ویژگی های 

رهبری در شما وجود دارد یا خیر.

1.آنهافرضیاتخودرابهچالشمیکشند
رهبران بزرگ ممکن است که باهوش باشند و چیزهای زیادی 
نیز بدانند، اما آن ها به اندازه ای فروتن هستند تا بتوانند افراد 
باهوش تر در سازمان را شناسایی کنند و از آن ها چیزهای جدید 
و بیشتری را یاد بگیرند. آن ها خودشان را از دریافت بازخوردها 
در  همواره  بلکه  نمی کنند.  محروم  گوناگون  دیدگاه های  و 
تالش هستند تا با استفاده متواضعانه از دیدگاه های مختلف به 
پرسش هایی مانند »چگونه بدانم این تصمیم درست است؟« یا 

»آیا اقدام بهتری می توان انجام داد؟« پاسخ دهند.

2.آنهااساساشفافهستند
واینرابرایدیگرانتبیینمیکنند

مانند  مثبت  ویژگی هایی  ترویج  باعث  می تواند  شفافیت 

این  و  شود  سازمان  یک  در  عزت  و  باز  برخورد  احترام، 
دقیقا همان وجهه تمایز سازمان های سالم با سازمان های 
سمی و غیرسالم است که محیطی پرتنش و پر از شایعه 
دارند. رهبران شفاف فراتر از رفتارهای شفاف خود هستند. 
آن ها اجازه ابراز عقیده را به دیگران می دهند و مکالمات 
احساسی، راحت و صادقانه را بین کارمندان در اتاق جلسه 

ترویج می دهند.

3.آنهاماشینهاییادگیریهستند
رهبران بزرگ می دانند که ما در عصر بی سابقه پیشرفت های 
یادگیری  با  را  خود  توانایی های  آن ها  داریم.  قرار  فناوری 
توسعه  گوناگون  زمینه های  در  تخصص  و کسب  پیوسته 
می دهند. اما این تمایل به یادگیری فقط درون خود رهبران 
نیست و آن ها »روح یادگیری« را درون سازمان نیز ترویج 
می دهند و یک پیام واضح را به کارمندان می فرستند که 

»رشد افراد یکی از باالترین اولویت های ماست.«

4.رهبرانبزرگمنتوردارندومنتورها
رابادقتانتخابمیکنند

با  و  کاربلد  افرادی  بزرگ همیشه سعی می کنند  رهبران 
از  تا  باشند  منتور در کنار خود داشته  به عنوان  را  دانش 
بازخوردهای صحیح و صادقانه آن ها استفاده کنند. آن ها 
همچنین منتورهای خود را با دقت انتخاب می کنند؛ زیرا 

توصیه گرفتن از افراد اشتباه می تواند حوزه کاری افراد را 
محدود کرده و یک حرکت اشتباه باشد. آن ها منتورهای 
انتخاب  را  صداقت  از  باالیی  درجه  با  داده  پس  امتحان 
می کنند. منتورهای که خود رهبران و سایر افراد سازمان 

بخواهند از صداقت آن ها تقلید کنند.

5.آنهاارتباطاتیقویمیسازند
رهبرانی که ارتباطاتی قوی و معتبر را در طول سازمان خود 
توسعه می دهند، تفاوت های بسیار زیادی را بین پاسخ های 
کارمندان و مشتریان مشاهده خواهند کرد. مارگارت جی 
ویتلی که یکی از مشهورترین مشاوران مدیریت در جهان 
نوشته  را  و علم جدید«  پرفروش »رهبری  و کتاب  است 
توصیه می کند که رهبران همیشه در مورد مسائلی مانند 
ایجاد رابطه و چگونگی رشد و تکامل آن اطالعاتی داشته 
باشند. او ادامه می دهد که همه ما به مهارت های بهتر گوش 
دادن، برقراری ارتباط و تسهیل گروه ها نیاز داریم؛ زیرا این ها 

مهارت هایی هستند که ارتباطاتی قوی را می سازند.

6.آنهابهدیگرانخدمتمیکنند
رهبری به معنای دیکته کردن، فرماندهی و یا تحمیل نیست. 
رهبری یعنی خدمت رسانی به مشتریان و البته کارمندان. 
رهبری یعنی توانمندسازی دیگران برای رسیدن به هدف ها. 
رهبری یعنی اینکه بهترین افراد را شناسایی کنید، نیازهای 

آن ها را در جلوی خود قرار دهید و به افراد کمک کنید تا قله 
پتانسیل های خود را فتح کنند.

چهزمانباتیمقاطعانهبرخوردکنیم؟
رهبران  تمام  بین  مشترک  خصیصه  یک  بودن  قاطع 
تاثیرگذار هست. رهبران قاطع قبل از هرچیزی نگرش “ما 
می توانیم برنده شویم” دارند  و عقاید و احساساتشان رو به  
طور صادقانه به اشتراک می گذارند. در عین حال، به تمام 
احترام گذاشته می شود و وقتی که مشکلی  تیم  اعضای 
رهبران  می گردند.  حل  راه   دنبال  به  آنها  آید،  می  پیش 
قاطع قادر هستند که اعتماد به نفس رو بسازند. شما به 
تیم گوش می  اعضای  به حرف  قاطع  رهبر  عنوان یک 
دهید و  آنها هم انتظارات شما رو می دانند و همین مورد به 
شما کمک می کند که بتوانند  بعضی اعضای پرخاشگر و 

سلطه جو در تیم را کنترل کنید.
اختالفاتروحلکنید

ما معموال زمان زیادی را با همکاران مان می گذرانیم. پس 
و  برویم  در  کوره  از  اوقات  گاهی  که  طبیعی هم هست 
عصبانی شویم. در بعضی از محیط های کاری این از کوره 
در رفتن ها ممکن است به یک تضاد و تعارض تبدیل و به 
برای کارمندان ختم  لطمات احساسی، فکری و فیزیکی 
در کفش  پا  بیاد،  پیش  اینکه چنین چیزی  از  قبل  شود. 
قاطعیت بکنید و قبل از اینکه اوضاع از کنترل خارج شود 

به فکر راه حل باشید.
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طالعنحسیااقبالبلنددرسرمایهگذاری

همگی بارها از زبان افراد مختلف جمالتی شبیه این را 
شنیده ایم: »من شانس ندارم. اگر همین فردا دالر بخرم 
قیمتش نصف میشه« یا »سکه داشت می رفت باال عین 
جت، تا من خریدم شروع کرد به سقوط « یا »با هزار 
قرض و قوله پول جور کردم یه خونه 70 متری خریدم. 
از موقعی که من خریدم تکون نخورده« و جمالتی شبیه 
به این یا حتی برعکس: »فالنی شانس داره. سهام یه 

کارخونه رو خرید دارقوزآباد، و چیزهای دیگر.
واقعیت این است که هیچ کدام از این موضوعات شانسی 
نیست و ربطی به تقدیر بد شما و طالع خوب آن دیگران 
ندارد. تمام این اتفاقات موضوعاتی تخصصی و ناشی از 
پدیده های اقتصادی است که عده ای به آن آگاه اند 
ایران، اقتصاد  در  ویژه  به  نهانی  اطالعات  داشتن  با   و 

می توانند برای خود و نزدیکانشان منفعتی فراوان ایجاد 
کنند. داستان از این قرار است که در مرحله اول کارشناسان 
و متخصصان حوزه سرمایه گذاری با کسب اطالعات 
اقتصادی و تحلیل آن سیر رشد یا سقوط یک دارایی یا 
بازار اعم از ارز، طال، مسکن، سهام را پیش بینی و سپس 

آن دارایی را خرید و فروش می کنند.
در مرحله دوم، نزدیکان این افراد یا کسانی که صرفا بازارها 
را رصد می کنند، شروع به پیروی از رفتار این رهبران بازار 
سرمایه گذاری می کنند. این مرحله دوم به یکباره اتفاق 
نمی افتد و بسته به نزدیکی و میزان انتشار اخبار در طی 
یک دوره اتفاق می افتد، با ورود افراد بیشتر به یک بازار، به 
اصطالح آن بازار داغ و داغ تر می شود که در ادبیات حوزه 
سرمایه گذاری و فاینانس به این حالت، بازار بولیش می 
گویند. هر چه بازار داغ تر شود افراد عادی بیشتری جذب 
بازار می شوند؛ زیرا احساس می کنند این سرمایه گذاری 

مناسب است و افراد بیشتری در آن وارد شده اند.

گلدستهوفلکاثرجاللآلاحمد

... بدی دیگرش این بود که نمی شد قضیه را با کسی 
بودم؛  گفته  موچول  به  فقط  من  گذاشت.  میان  در 
این مدرسه  به  پسر صدیق تجار؛ که مرا سال پیش 
گذاشت؛ یعنی یک روز صبح آمد خانه مان و در را به 
باز کردم، گفت: »بدو برو لباس های تمیز تو  رویش 
بپوش و بیا. فهمیدی؟« حتی نگذاشت سالمش کنم؛ 
که دویدم رفتم تو و از مادرم پرسیدم که یعنی فالنی 
می خواد  نظرم  »به  گفت:  مادرم  و  داره؟  کارم  چه 
را که  و شلواری  آن وقت کت  و  بگذاردت مدرسه« 
آورد  در  صندوق  از  بود  خریده  پیش  سال  عید  بابام 
خواص  از  داشتند  بابام.  اتاق  فرستادم  و  کرد  تنم  و 
شال گسکر حرف می زدند . بابام مرا که دید، گفت: 
»برو دست و روت رم بشور، بچه« که من درآمدم. 
صدیق تجار را می شناختم. حجره اش توی تیمچه ی 
حاج حسن بود و عبای نایینی و برک می فروخت. از 
مریدهای بابام بود. تا راه بیفتد، من یک خرده توی 
نارنج  حیاط پلکیدم و رفتم سراغ گلدان های یاس و 
کشی  اسباب  که  روزی  بود.  بسته  بابام  جان  به  که 
می کردیم، یک گاری درسته را داده بودند به گلدان ها 
گلدان ها سوار  بغل  را  ما  که  نداد  اجازه  بابام حتی  و 

کنند؛ از بس شورشان را می زد. ادامه دارد...
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حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها برای تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل داریم(

09159639065-علـیآبادی

 حمـل  اثاثیـه 
حمل بار

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

شرکت شتاب گستر رهاورد طلوع بیرجند 
تعدادی بازاریاب و پشتیبان جذب می نماید. 

آدرس:طالقانی 2 ساختمان آلما ، طبقه دو 
واحد 203      32236199

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

09158254172

 آگهی همکاری
 به افراد ذیل نیازمندیم :
* حسابدار با تجربه و سابقه 

کار ) با حقوق مکفی ( 
* فروشنده 

با روابط عمومی باال 
09151104997

32218348

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

را تجربه کنید.   09158668002
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اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

طراحی-تعمیرات-مهندسیمعکوس/تجهیزاتالکترونیک
قطعاتپروژههایدانشآموزیودانشجویی

الکترونیـک راشـدی

آدرس:داخلحکیمنزاری14-روبرویبانکسپه

تلفن:09016072220-09157201597-32225671

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

کارت پایان خدمت اینجانب علیرضا قائنیان 
فراتی فرزند حسین مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مهر تاکسی برون/ درون شهری/ طرح قدیم 
اینجانب وحید نیک سرشت به شماره تماس: 
09159338257مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

ازماخریدنکنید،اماقیمتراازمابپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

هـوا مطبـوع شـرق
دنیـای مـس

نمایندگی فروش و خدمات پس از 
فروش اسپیلت های گرین ، ایران 

رادیاتور، وستن ایر در خراسان جنوبی 

فروش به صورت
 نقد و اقساط 

09158636100
ود  05632234606

حد
وم
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ش و
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ف

درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   

09155614880

ـم
دی

زمن
ـا

به یک ملک مسکونی ترجیحا دارای 10 اتاق، یک الی نی
دو طبقه ، جهت اجاره برای مرکز توانبخشی اتیسم 

نیازمندیم.  
056-32220159 - 09159371229 
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قدرت میوه ها و سبزیجات بنفش

رنگ  بنفش  میوه های  معروف ترین  از  یکی 
پررنگ تر  میوه ها،  این  در  است.  سیاه  آلو 
در  بیشتر  آنتوسیانین  وجود  نشان دهنده   بودن 
مغذی  مواد  دارای  رسیده  آلوهای  آن هاست. 
همچنین  و  هستند  بیشتری  استفاده   قابل 
میانی  گوشت  برابر  بیست  آلوها  این  پوست 

سفید  رنگ  است.  آنتی اکسیدان  دارای  آن ها 
می کند.  تغییر  ژن  تک  یک  با  تنها  کلم  گل 
این تک ژن باعث جمع شدن مقدار بیشتری 
در  و  شده  کلم  گل  بافت های  در  آنتوسیانین 
نهایت رنگ آن بنفش می شود. این گل کلم 
و   C ویتامین  گیاهی،  مغذی  مواد  از  غنی 
مواد معدنی است. این نوع گل کلم را بخارپز 
کنید  میل  خام  حتی  یا  بدهید  تفت   کنید، 
تا تمام مواد مغذی ذکر شده را دریافت کنید.

پاکسازی رگ های بدن با آجیل

بد  های  چربی  آهن،  داشتن  خاطر  به  آجیل 
رگ ها را پاکسازی می کند. آجیل با داشتن 
انرژی  گیاهی،  پروتئین   ،B ویتامین  آهن، 
باال و چربی غیر اشباع جزو گروه مغز دانه ها 
میان  در  بهتراست  پس  می شود.  محسوب 
وعده ها از آن استفاده شود. آجیل منبع بسیار 

می شود،  محسوب   B گروه  ویتامین  خوب 
چون  طرفی  از  دارد.  آهن  هم  مقداری 
پروتئین باال دارد، آن هم پروتئین گیاهی، در 
میان وعده ها از آن استفاده شود. چربی هایی 
مفیدند  بسیار  دارد  وجود  ها  دانه  مغز  در  که 
هستند.  غیراشباع  چربی های  جزو  که  چرا 
و  گردو  مثل  آجیل  ترکیبات  از  بعضی 
خون  نامطلوب  چربی های  کاهش  با  بادام 
می شود. خون  فشار  تعادل  و  تنظیم  باعث 

دشمن سرسخت کلیه را بشناسید

بیماری سنگ کلیه یک پایه خانوادگی و وراثتی 
دارد و مردم بدانند کسانی که در خانواده هایشان 
سابقه سنگ  کلیه وجود دارد، احتمال ابتالیشان 
به این بیماری بیش از سایرین است. موضوع 
وجود  کلیه  سنگ  بیماری  درباره  دیگر  مهم 
سنگ سازی در اطفال است؛ چرا که کودکانی 

زمینه های  عمدتا  دارند،  سنگ ساز  کلیه  که 
ترکیب  در  بودن  عادی  غیر  و  متابولیک 
به  ما  عمومی  توصیه  دارد.  وجود  ادرارشان 
افراد جامعه برای پیشگیری از ابتال به سنگ 
که  چرا  است؛  نمک  مصرف  کاهش  کلیه 
نمک دشمن کلیه محسوب می شود. در کشور 
ما علت سنگ سازی کلیه، کلسیم زیاد نیست 
را محدود  مواد  این  نباید مصرف  نتیجه  در  و 
کنیم، اما مصرف نمک حتما باید کاهش یابد.

خواص فوق العاده شیره انگور 
را از یاد نبرید

  
است.  بدن  وزن  دهنده  افزایش  انگور  شیره 
افزایش  این خوراکی شیرین،  فواید  دیگر  از 
است  دلیل  همین  به  است.  عضالت  حجم 
به  را  کنجد  ارده  و  انگور  شیره  ترکیب  که 
کسانی که کارهای سنگین انجام می دهند 

کنند چراکه  توصیه می  ورزشکار هستند،  یا 
افزایش حجم  باعث  بودن،  مقوی  بر  عالوه 
خواص  از  دیگر  یکی  شود.  می  عضالت 
هاست  گرفتگی  بازکنندگی  انگور  شیره 
کبد،  مجاری  در  اینکه  برای  رو  این  از  و 
انگور  شیره  توان  می  نشود،  ایجاد  انسداد 
را همراه با سرکه انگور مصرف کرد. درمان 
کننده صرع، کهیر، سرفه مزمن، تپش قلب، 
است.  یرقان  و  احشا  ضعف  مفرط،  الغری 

صبح ناشتا بدن تان را این گونه 
شگفت زده کنید

به  حیاتی  های  فعالیت  انجام  برای  بدن 
منظم  قلب  ضربان  تا  دارد  نیاز  الکترولیت 
محیط  و  ها  سلول  بین  مواد  تبادل  و  شود 
تبادلی  گیرد.  انجام  شکل  بهترین  به  اطراف 
از سلول  باعث خروج مواد سمی و مضر  که 

ها شده و مواد غذایی را به آن ها می رساند. 
آب نارگیل به عنوان تنظیم کننده الکترولیت 
ها و pH خون عمل می کند. بدن به طور 
پتاسیم  گرم  میلی   ۳۰۰۰ به  روزانه  متوسط 
یک  خوردن  با  دارد.  نیاز   )potassium(
فنجان آب نارگیل به راحتی ۶۰۰ میلی گرم 
از این نیاز به بدن می رسد. درست مثل این 
که یک موز بزرگ میل کرده باشید. یک موز 
دارد. پتاسیم  گرم  میلی   ۵۰۰ حدود  متوسط 

یادداشت

اعزام دانش آموزان کشتی گیر استان
 به مسابقات کشوری

2۵ نفر از دانش آموزان کشتی گیر خراسان جنوبی به سی و پنجمین 
اداره  رئیس  شدند.  اعزام  کشور  آموزان  دانش  کشوری  مسابقات  دوره 
ورزش دانش آموزی استان گفت: از این تعداد 1۳ نفر در رشته فرنگی و 
12 نفر در رشته آزاد هستند. دادی افزود: مسابقات کشتی آزاد و فرنگی 
کشور از 1۰ تا 1۶ تیر در استان لرستان شهرستان خرم آباد برگزار می شود.

جام سرداران و 2000 شهید استان همزمان 
با افتتاح اولین پیست موتور کراس در بشرویه

همزمان با افتتاح اولین پیست موتور کراس در بشرویه مسابقات قهرمانی 
موتورکراس استانی جام سرداران و 2 هزار شهید خراسان جنوبی و یادبود 
 شهدای ورزشکار بشرویه برگزار شد. در  این مسابقات 4۰ موتورسوار از 
۶ شهر استان در چهار کالس با یکدیگر به رقابت پرداختند. در کالس 
کالس  در  میرزائی،  سی  سی   8۵ کالس  در  داشگر،  سی  سی   ۶۵ 
2۵۰ سی سی جمال و در کالس 4۵۰ سی سی خانی مقام اول را کسب کردند. 

برگزاری مراسم گرامیداشت  پیشکسوتان کهن 
ورزش بیرجند  در مرداد

مراسم  برگزاری  منظور  به  نظران  صاحب  از  جمعی  نشست  اولین 
گرامیداشت پیشکسوتان کهن ورزش بیرجند در محل هتل سپهر انجام شد. 
اصغری، دبیر برگزاری همایش گفت: پس از بحث و تبادل نظر مقررگردید 
طی مراسمی باشکوه در مرداد جلسه تقدیر و پاسداشت، طبق سنوات قبل 
از سوی جامعه مردمی پیشکسوتان ورزش از زحمات اسطوره و پهلوان 
ورزش با حضور پیشکسوتان و قهرمانان ملی پوش و مسئوالن برگزار گردد. 

ورزش استان

جوش پیشانی ممکن است جذابیت و زیبایی شما را کاهش دهد؛ سعی 
کنید به علت و درمان درست آن دست یابید. مقداری از آب لیمو را بر 
 روی پیشانی خود بمالید و اجازه دهید، تا در تمام طول شب باقی بماند .
از ماسک های خانگی و طبیعی شب  بهترین زمان، برای استفاده 
است. اگر می خواهید از ماسک در روز استفاده کنید،مطمئن شوید که 
نور خورشید به آن نمی خورد مخصوصاً آبلیمو که دارای حساسیت 
نسبت به نور است و می تواند به پوست شما آسیب بزند. اگر از این 

ماسک خانگی، به طور مرتب استفاده کنید، آکنه و جوش های پیشانی 
 تان کاهش می یابد و یا حتی باعث بهبودی و از بین رفتن کامل آن 
می شود. سرکه سیب یکی دیگر از درمان های طبیعی خانگی برای 
رفع جوش های پیشانی است. به راحتی، سرکه سیب را یک یا دو 
بار در طول روز،  مستقیم روی پیشانی خود بمالید. پرتقال را خرد 
و  آید  می  به دست  کنید، یک خمیر  ترکیب  آب  با  و سپس  کنید 
آن را روی پیشانی خود بمالید، تا جوش و آکنه از بین برود ، اجازه 

دهید که این ترکیب، به مدت ۵ الی 1۰ دقیقه باقی بماند و سپس 
با آب بشویید. گوجه فرنگی هم نه تنها برای سالمتی شما مناسب 
است ، بلکه ماسک بسیار مناسبی برای درمان زخم های ناشی از 
آکنه و جوش است، فقط کافی است که یک گوجه فرنگی را برش 
قرار دهید. گوجه  روز  در  بار  دو  پیشانی خود،  را روی  آنها  و  دهید 
هم  آن  آب  بنابراین  است،  اکسیدان  آنتی  خواص  از  غنی  فرنگی، 
دارد. آکنه  و  از جوش  ناشی  های  زخم  روی  ای  العاده  فوق  تاثیر 

بهترین روش های درمان سریع جوش پیشانی

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی بیرجند   شماره شناسه: 198716
در اجرای مقررات ماده 14 قانون ثبت و ماده 61 آیین نامه  قانو مذکور تحدید حدود یک قسمت از 

امالک واقع در بخشهای 2-3-4-8 و9و 13 این حوزه ثبتی به شرح زیر منتشر می گردد: 
بخش 2 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 
در تاریخ 97/5/6 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  در تاریخ 9711/5/7 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 در تاریخ 97/5/8  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 در تاریخ 97/5/9 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 آبادی  22-ششدانگ یک قطعه زمین پالک 42 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 
در تاریخ 97/5/10 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 در تاریخ 97/5/11 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 در تاریخ 97/5/13 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 در تاریخ 97/5/14 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 در تاریخ 97/5/16 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  در تاریخ 97/5/17 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 
زینلی یزدان  تقاضای  مورد  پیرنج  اراضی  در  واقع  بیرجند   2 بخش  1359-اصلی  از   فرعی 
 در تاریخ 97/5/20 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 غریبی 80- 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  در تاریخ 97/5/21 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 در تاریخ 97/5/22 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 در تاریخ 97/5/23 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 
زاده نخعی  غالمرضا  تقاضای  مورد  پیرنج  مجاور  اراضی  در  واقع  بیرجند  بخش 2   2537-اصلی 
 در تاریخ 97/5/24 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 در تاریخ 97/5/27  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 
اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 6- ششدانگ یکقطعه زمین  در اراضی جومیان مورد تقاضای 
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 در تاریخ 97/5/28 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 در تاریخ 97/5/29  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 یک قطعه 
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  در 
تاریخ 97/5/30 بخش 4 بیرجند : 1- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر تاسیسات مرغداری به 
مساحت 12363 متر مربع پالک 840-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی چاه قاسم آباد جلگه ماژان 
سرپرچ مورد تقاضای رضا رستمی  در تاریخ 97/6/1 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 بهاری2- 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-اصلــی بخــش 8 بیرجنــد واقــع در اراضـی آسیــابان مـورد تقاضــای علیرضــا بهـاری  
در تاریخ 97/6/3  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 
متر مربع پالک 590-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی مجاور مادر خورده مورد تقاضای علیرضا 
بهاری در تاریخ 97/6/4 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 در تاریخ 97/6/4 
بخش 13 بیرجند: 1- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 489/12 متر مربع پالک 
تقاضای  مورد  نو غیوگ  مزرعه کالته  اراضی  در  واقع  بیرجند  از 382-اصلی بخش13  فرعی   14
غالمحسین حبیبی 2- 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 
متر  به مساحت 3174/13  بر ساختمان  مزروعی مشتمل  زمین  یکقطعه  ظهوری 3- ششدانگ 
مربع پالک 16 فرعی از 382-اصلی بخش13 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کالته نو غیوگ مورد 
تقاضای علیرضا حبیبی 4- 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 5- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 605/14 متر مربع پالک 
تقاضای  مورد  نو غیوگ  مزرعه کالته  اراضی  در  واقع  بیرجند  از 382-اصلی بخش13  فرعی   18
پالک 19  مربع  متر  مساحت 529/22  به  مزروعی  زمین  یکقطعه  ششدانگ  حبیبی 6-  مهدی 
فرعی از 382-اصلی بخش13 بیرجند واقع در اراضی مزرعه کالته نو غیوگ مورد تقاضای حبیب 
ا... حبیبی در تاریخ 97/6/6 در روزهای فوق مندرج در این آگهی انجام می گردد. لذا به موجب 
ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی 
 اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهمرسانند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی 
روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم  نمایند  در غیر اینصورت 
متقاضی می تواند به مراجع ذیصالح فوق الذکر  مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
این  اداره  تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد.

تاریخ انتشار : 97/4/11  علی فضلی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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اصناف حامی کاالی ایرانی

 مشوق می گیرند

 رئیس اتاق اصناف  استان گفت: مشوق های حمایتی 
برای اصنافی که نسبت به فروش و عرضه کاالی ایرانی 
اقدام می کنند، به صورت پایلوت در خراسان جنوبی اجرا 
می شود. علیزاده بیرجندی روز  گذشته درگفتگو با ایرنا 
افزود: این طرح در حال برنامه ریزی است و اصناف و 
بازاریان استان به شرط عرضه کاالی ایرانی از معافیت 
های مالیاتی، تخفیف بیمه، عوارض شهرداری و سایر 

مشوق ها بهره مند خواهند شد

 تشکیل ستاد بررسی سرمایه گذاری 
خارجی در نهبندان 

ایرنا-فرماندار نهبندان گفت: تاکنون تعدادی سرمایه گذار 
خارجی برای سرمایه گذاری در این شهرستان اعالم 
آمادگی کرده اند و ستاد بررسی طرح های سرمایه 
گذاری در نهبندان تشکیل شد. خراسانی با اشاره به 
برگزاری همایش توسعه و فرصت های سرمایه گذاری 
در 22 اردیبهشت امسال در نهبندان گفت: اعالم آمادگی 
تعدادی از سرمایه گذاران داخلی و به خصوص خارجی 
برای سرمایه گذاری در شهرستان از نتایج برگزاری این 
همایش است.وی افزود: طرح های اقتصادی و صنعتی 
سرمایه گذاران بررسی می شود و نهایت همکاری را 
برای توسعه منطقه با آنان خواهیم داشت.وی گفت: 
باید برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال، مواد معدنی 
به خصوص سنگ های معدنی به شکل کامل در 

شهرستان فرآوری شود. 

بررسی مشکالت بافت فرسوده
 روستاهای مرزی درح

صداوسیما-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد 
مسکن کشور در بازدید از روستاهای مرزی بخش درح 
شهرستان سربیشه مشکالت بافت فرسوده این روستاها 
را برررسی کرد. ظهر دیروز مهدیان معاون بازسازی و 
مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور و 
جمعی از مسئوالن با حضور در دو روستای مرزی توت 
و بیشه از بخش درح از نزدیک در جریان مشکالت 
بافت فرسوده روستاهای بخش مرزی درح قرار گرفتند.

 غفلت   از کادرسازی 
در حوزه فرهنگ

تسنیم-رئیس مرکز حراست وزارت ارشاد گفت: متاسفانه 
نسبت به فرهنگ، غفلت شده و دشمن سرمایه گذاری 
کالنی روی آن کرده است. به گزارش تسنیم، قاسم 
خورشیدی دیروز در مراسم معارفه مدیر حراست اداره 
کل ارشاد با تاکید بر اینکه انقالب اسالمی، انقالبی 
فرهنگی است اظهار کرد: اگر تهدید جدی پیش روی 
نظام باشد، بی درنگ از ناحیه فرهنگ است و در این 
میان با آگاهی می توان در مقابل توطئه های دشمنان 
ایستادگی کرد. محبی مدیرکل ارشاد نیز  گفت: همراهی 
و همفکری نیروهای امنیتی و اطالعاتی برای اجرای هر 
چه بهتر برنامه های حوزه فرهنگ و هنر بسیار مهم است. 

مرکز  نگهداری از حیوانات بی صاحب 
در بیرجند راه اندازی شد

شهرداری  شهری  خدمات  معاون  مقدم-  دادرس 
بیرجند گفت: در راستاي تأمین آسایش و سالمت 
شهروندان، مرکز جدید نگهداري حیوانات بی صاحب 
راه اندازي و طرح زنده گیري سگ هاي بی صاحب 
تشدید شد. خانزاد افزود: با توجه به این که یکي از 
مشکالت مهم بهداشتي و اجتماعي در بسیاري از 
شهرها و از جمله بیرجند وجود سگ هاي بی صاحب 
مي باشد و با عنایت به اینکه سگ ها  از عوامل ایجاد 
حیوان  و  انسان  بین  مشترک  بیماري هاي  کننده 
محسوب مي شوند، شهرداری بیرجند برای رفاه هر چه 
بیشتر شهروندان اقدام به راه اندازی مرکز جدید جمع 
آوری و نگهداری از حیوانات بی صاحب در زمینی 
به مساحت 3000 متر مربع نمود.وی بیان کرد: در 
مرحله نخست آموزش و اطالع رسانی به شهروندان 
برای حمایت از سگ های بی صاحب از طریق سازمان 
مردم نهاد حمایت از حیوانات در شهر انجام خواهد شد.

تجهیز بیش  از3 هزار و 100 دستگاه کنتور 
برق دیماندی به امکان قرائت از راه دور

کاوش-معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت 
از تجهیز 3 هزار و 100  استان  نیروی برق  توزیع 
دستگاه کنتور برق مصارف دیماندی از جمله کشاورزی 
و صنایع به کنتور هوشمند قرائت و برنامه ریزی از راه 
دور خبر داد. بخشایی اظهار کرد:  تا پایان سال کل 
4 هزار مشترک دیماندی مجهز به کنتور هوشمند 
خواهند شد. وی همچنین از پرداخت غیر حضوری 
بیش از 99 درصدی قبوض برق  در استان خبر داد.

کیفیت و سرعت عمل پروژه های عمرانی 
شهرداری افزایش یافت

بررسی  هفتگی  جلسه  در  بیرجند  ایسنا-شهردار 
پروژه های عمرانی سال گفت: با تغییر در روند پیشرفت 
انجام  عمل  سرعت  و  کیفیت  عمرانی،  پروژه های 
پروژه ها افزایش یافت. جاوید با بیان اینکه به زودی 
شهر بیرجند از نتایج و دستاوردهای پروژه های عمرانی 
بهره مند خواهد شد، افزود: شهرداری بیرجند با وجود 
محدودیت ها و کمبود منابع، تالش دارد تا پروژه های 

عمرانی و زیرساختی در سطح شهر انجام دهد. 

طیف های سیاسی برای حفظ نظام 
کنار هم قرار گیرند

فرماندار وِیژه طبس گفت: همه طیف های سیاسی 
اعم از اصولگرا، اصالح طلب، میانه رو، مستقل و هر 
گروه و حزب دیگر در شرایط فعلی الزم است در کنار 
هم برای حفظ و پویایی نظام تالش کنیم. به گزارش 
ایرنا، سید مهدی طالیی مقدم در نشست برنامه ریزی 
کنگره سرداران و شهدای شهرستان طبس که با حضور 
فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( برگزار شد، افزود: در برخی 
مناسبت ها همه جناح های سیاسی اتفاق نظر دارند از 
جمله موضوع شهدا و کنگره شهدا که می تواند رسیدن 
به وفاق، وحدت و همراهی را به مراتب تقویت کند.وی 
اظهارکرد: از همه می خواهیم کمک کنند کنگره مردمی 
و با حضور پررنگ نوجوانان و جوانان و همه اقشار داشته 
باشیم، ما نیز در مجموعه دستگاه های دولتی و اجرایی 
تمام هم و غم خود را به کار می بریم تا بتوانیم کنگره 

خوب و آبرومندی برگزار کنیم.

بازدید از 182 خانواده مددجوی 
بهزیستی در طرح ضیافت مهر

کاری- عرب نژاد،  مدیر کل بهزیستی استان از طرح 
ضیافت مهر به عنوان یکی از طرح های موفق اجرا 
شده در ماه رمضان امسال یاد کرد و گفت در این 
طرح که با هماهنگی های قبلی و احصای نیازها و 
مشکالت مددجویان و معلوالن جامعه هدف انجام 
از  موجود  کمبودهای  و  مشکالت  افزود:  وی  شد. 
نزدیک لمس شده و از زبان سرپرست بیان می شود و 
در همین راستا قول مساعد برای پیگیری بعد از جلسه 
توسط مسئول مرتبط و مدنظر داده می شود. در ماه 
رمضان امسال مسئولین به صورت داوطلبی و یا با 
دعوت بهزیستی از  172 خانواده دارای مشکل تحت 
حمایت بهزیستی در استان بازدید کردند که ارزش 
یک  مبلغ  طرح  این  در  گرفته  کمک های صورت 
میلیارد و 440 میلیون و ۸00 هزار ریال برآورد می شود.

*هواشناسی استان با پیش بینی وزش باد شدید همراه 
با گرد و خاک، کاهش دید افقی و احتمال بروز خسارت 

در استان اخطاریه صادر کرد.
*بافندگان سربیشه ای یک تخته فرش برای بازسازی 

عتبات عالیات اهدا کردند.
* مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: 111 
بین  امسال  اول  ماه  گازسوز سه  تجهیزات  دستگاه 

روستاییان خراسان جنوبی توزیع شد.
* دبیر ستاد ثبت نام اداره کل آموزش و پرورش گفت: 
 پیش بینی می شود امسال بالغ بر 1۶ هزار و ۵00 

دانش آموز پایه اول در مدارس ثبت نام کنند.
*مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی گفت: از 
شروع فصل برداشت تاکنون 13۵ تن کلزا از کشاورزان 
استان خریداری شده که این رقم نسبت به مدت مشابه 

سال قبل حدود 9 درصد افزایش داشته است.
انتظامی زیرکوه از اجرای طرح برخورد با  *فرمانده 
موتورسیکلت سوران متخلف در این شهرستان خبر داد.

دستگاه   4 اسدیه  خیران  گفت:  اسدیه  شهردار   *
آبسردکن به شهرداری این شهر اهدا کردند.

*سرپرست پست استان گفت: صادرات مرسوله پستي 
به ۵ کشور خارجی از خراسان جنوبي سه ماه نخست 

امسال ۶4 درصد افزایش یافت.
افزایش  از  برق  نیروی  توزیع  شرکت  *مدیرعامل 

مصرف برق در استان خبر داد.
*خیران 100میلیون تومان برای ساخت اورژانس جاده ای 

11۵ اسفدن کمک کردند. 
*۵7 پنل خورشیدی برای مددجویان کمیته امداد امام 

خمینی )ره( استان راه اندازی شد.
* شهردار آیسک گفت: جهت تحقق اصل ۵0 قانون 
اساسی و به منظور اجرای قانون مدیریت پسماند طرح 

جامع پسماند شهرستان سرایان اجرا می شود.

اخبار کوتاه

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه 
ای وزیر کشور گفت: شورای توسعه و امنیت 
پایدار شرق و غرب کشور به ریاست شخص 
وزیر کشور تشکیل شده و محدوده جغرافیایی 
به  شوراست.  این  مشمول  کشور  استان   9
گزارش ایرنا بابک دین پرست عصر یکشنبه 
مرزی  مبادالت  ساماندهی  شورای  جلسه  در 
استان خراسان جنوبی در پایانه مرزی ماهیرود 
سربیشه افزود: کمیته قضایی به ریاست معاون 
ریاست  به  اقتصادی  کمیته  قضائیه،  قوه  اول 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، کمیته فرهنگی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  ریاست  به  اجتماعی  و 
اسالمی و کمیته اطالعات و عملیات شرق و 
غرب به ریاست فرماندهان سپاه پاسداران در 
استان های مناطق غربی و شرقی کشور تشکیل 
شده است.وی رویکرد وزارت کشور را توسعه 
محور اعالم کرد و گفت: شورای توسعه و امنیت 
پایدار شرق و غرب کشور از جمله این ظرفیت 
هاست و هدف گذاری استاندار خراسان جنوبی با 

جدیت موضوع اشتغال، اقتصاد و سرمایه گذاری 
در استان است.وی کمیسیون مشترک همکاری 
های اقتصادی ایران و افغانستان را از دیگر ظرفیت 
های وزارت کشور دانست و اظهار داشت: صادرات 
به افغانستان با هدف گذاری های مناسب از مرز 
خراسان جنوبی باید به پنج میلیارد دالر برسد.معاون 
وزیر کشور افزود:  30 درصد از صادرات 2،7 میلیارد 
دالری  ایران به کشور افغانستان از مجموعه های 
پایانه، بازارچه و منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود 
خراسان جنوبی انجام می شود و هدف اصلی 
ما استفاده از ظرفیت های وزارت کشور برای 
توسعه اقتصادی خراسان جنوبی است.وی گفت: 
شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
به  از دیگر ظرفیت هاست که در سطح ملی 
ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و در استان ها به 
ریاست استاندار برگزار می شود.دین پرست ادامه 
داد: هم اکنون در شرایط حساس و حیاتی قرار 
داریم و همه دشمنان قسم خورده ما ایستاده اند 
تا بیشترین مزاحمت را برای کشور ایجاد کنند.

وی گفت: در خصوص تعیین مرجع تشریفات 
گمرکی تعدادی از تجار و رانندگان افغان و حتی 
ایرانی از سرگردانی در مجموعه ماهیرود گالیه 
داشتند.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منطقه ای وزیر کشور بیان کرد: مشکل مالیات 

با توجه به  بازارچه مرزی ماهیرود  غرفه داران 
موضوع اعمال ماده 141 بررسی شود و با مدیرکل 
امور مالیاتی استان در این خصوص مذاکره و 
مشکل رفع شود.وی گفت: مدیران پس از انجام 
کارهای کارشناسی هر جا نیاز به انعطاف است بر 

سر موضع خود پافشاری نکرده بلکه برای اعتالی 
کشور انعطاف داشته باشند.دین پرست افزود: در 
کشور ما فرقی بین وزارت کشور، وزارت صنعت، 
معدن وتجارت و نیروی انتظامی وجود ندارد و همه 
ما دل در گرو اعتالی نظام مقدس اسالمی داریم.

حسینی- در ادامه پیگیری های خبرنگار آوا از 
دستگاه  عمرانی  اعتبارات  جذب  اخبار  آخرین 
دفتر  کل  مدیر  فرهادی  استان،  اجرایی  های 
فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک 

استانداری عنوان کرد: طبق آخرین جلسه ای که 
با دستگاه های اجرایی داشتیم ،  بیشترسازمان ها 
کارهایشان روی روال بوده و هر کدام توضیح 
اند.  مانده  باقی  کار  از  مرحله  کدام  در   دادند 

به گفته وی مشکل برخی پروژه ها تامین نشدن 
مصالح به علت این که کارخانه ها تولید ندارند 
یا حاضر به فروش کاال نیستند، بوده است. وی 
از اولتیماتوم استانداری به دستگاه های اجرایی 

تا امروز خبر  برای تعیین تکلیف وضع جذب 
داد و افزود: اعالم کردیم اگر نمی توانند اعتبار 
جذب کنند، از تخصیص آن ها کم و به دستگاه 
هایی که تاکنون موفق بودند، اضافه کنیم. با این 

حال 99/9 درصد! دستگاه ها اعالم کردند که 
خودشان جذب خواهند کرد. فرهادی افزود: اداره 
کل راه و شهرسازی توانست تمام 100 درصد 

تخصیص خود را جذب کند.

حسینی- روز گذشته دهمین کارگروه تخصصی 
اشتغال برگزار شد. در ابتدای جلسه توضیحاتی 
درباره میزان پرداخت تسهیالت توسط بانک ها 
به طرح های معرفی شده ارائه شد اما مورد انتقاد 
شدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منطقه ای کشور قرار گرفت. دین پرست با بیان 
این که از 74۸ طرح در استان فقط تسهیالت 
حتما  داد:  ادامه  است،  شده  پرداخت  طرح   97
مشخص کنید که 7۸ درصد مابقی چرا اجرایی 
نشده است؟!وی با تاکید بر اجرای دو طرح مهارت 
اموزی و اشتغال پایدار روستایی تصریح کرد: هیچ 
مسئول ملی و استانی حق ایستادن در مقابل این 

طرح ها را ندارد!دین پرست با اشاره به این که 
بخشی از مشکل ناشی از مشکالت فنی طرح 
هاست ، اضافه کرد: اما بخشی از پرداخت نشدن 
ها ناشی از اقدامات غیرقابل قبول دستگاه ها و 
بانک هاست که باید مشخص شود و فقط تاپایان 
تیر مهلت داریم.وی تصریح کرد: اگر متوجه شویم 
ریالی که می توانسته به فردی در این استان با 
مشکالت بی آبی و بیکاری و .... داده شود در بانک 
باقی مانده و بهانه بیاورند که نیرو نداشتیم یا وقت 
نبوده ، قطعا کوتاهی شده و هر بانکی که کوتاهی 
کند حتما درخواست عزل مدیر آن را می دهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه 

ای کشور با تاکید بر این که در مقابل کسانی 
که برای این دو طرح تعلل می کنند بی رحمانه 
برخورد کنید، افزود: در گذشته میگفتند پول نیست، 
اکنون که پول هست و فرمایش رهبر معظم 
انقالب، مصوبه مجلس و آبروی دولت درمیان 
است، به هیچ عنوان کوتاه نیامده و با قوت هم 
پشت استانداری ایستاده ایم.دین پرست تصریح 
کرد: اگر بانکی ایراد بنی اسرائیلی گرفت یعنی 
غرضی داشته و شما باید مقابل ان ها بایستید.طبق 
دستور وی امروز جلسه ای با مدیر کل دفتر جذب 
و حمایت از سرمایه گذاری استانداری و بانک ها 

برای بررسی مشکالت برگزار خواهد شد.

توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
خراسان  به  سفر  در  کشور  وزارت  منطقه ای 
جنوبی با حضور در بازارچه مرزی میل 7۸ از 
نزدیک در جریان مسائل، مشکالت و آخرین 
وضع این بازارچه قرار گرفت. به گزارش  تسنیم 
در  دیروز  پرست صبح  دین  بابک  بیرجند،  از 

سفری دو روزه وارد فرودگاه بیرجند شد.معاون 
اقتصادی و توسعه منطقه ای  امور  هماهنگی 
به  سفر  در  گذشته  روز  ظهر  کشور  وزارت 
شهرستان سربیشه از بازارچه مرزی میل 7۸  
ماهیرود بازدید کرد. این بازارچه فعالیت خود را 
در اول مرداد 13۸۸ رسماً آغاز کرده و از نظر 

موقعیت جغرافیایی در فاصله 120 کیلومتری 
مرکز استان فراه افغانستان قرار دارد.

بازارچه مرزی میل 7۸ از نظر راه مواصالتی از 
جاده آسفالته مناسب برخوردار است و شهرهای 
و  چین  سفید،  خاک  جوین،  کین،  قلعه کاه، 
بکوا  افغانستان در مجاورت این بازارچه قرار 

دارند.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منطقه ای وزارت کشور همچنین از پایانه مرزی 
جریان  در  نزدیک  از  و  کرد  بازدید  ماهیرود 
این  نیز آخرین وضعیت  مسائل، مشکالت و 
دائم  احداث سایت  قرار گرفت.عملیات  پایانه 
پایانه مرزی ماهیرود از آذر سال ۸9 و در زمینی 
به مساحت 10 هکتار آغاز شد که شامل سالن 
سمت  کنترل  اتاق  مسافری،  سالن  تجاری، 
ایران و افغانستان و ساختمان های پشتیبانی از 
قبیل موتورخانه، پست برق، نگهبانی، ساختمان 

آتش نشانی و غیره است.
به منظور توسعه پایانه و استقرار دستگاه های 
خدمات رسان و ارائه خدمات به شرکت های 
حمل و نقل و رانندگان حمل و نقل بین المللی 
اقدامات الزم برای تملک 10 هکتار دیگر در 
و مجموع  گرفت  قدیم صورت  امتداد سایت 
افزایش  هکتار  به 20  پایانه  عرصه  مساحت 
و  ساختمان ها  زیربنای  مجموع  و  یافت 
مستحدثات نیز حدود 7900 متر مربع است.

دین پرست همچنین از قطعه منفصله منطقه 
از نزدیک در  بازدید و  ویژه اقتصادی بیرجند 

گرفت. قرار  منطقه  این  فعالیت های  جریان 
قطعه  بودن  دارا  با  اقتصادی  ویژه  منطقه 
منفصله مرزی )یکصد هکتاری واقع در نقطه 
صفر مرزی ماهیرود( با بهره گیری از مزایایی 
نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و 
زاید  تشریفات  وجود  عدم  گمرکی،  عوارض 
همچنین  و  پاگیر  و  دست  مقررات  و  اداری 
سهولت و تسریع در فرآیند صادرات و واردات با 
جذب سرمایه گذاری خارجی  و انتقال فناوری 
به توسعه سرزمین اصلی  ورود ماشین آالت 
خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض 
آزاد  مناطق  کار  قانون  از  تبعیت  گمرکی، 
تجاری و صنعتی، صدور مجوز ساخت و پایان 
کار به صورت رایگان، عدم محدودیت زمانی 
متروکه شدن کاال، دارای همان ویژگی ها و 

مزیت های مناطق آزاد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه 
ای وزارت کشور در این سفر ضمن بازدید از 
بازارچه مرزی میل 7۸ پایانه مرزی ماهیرود و 
منطقه ویژه اقتصادی در جلسه شورای ساماندهی 

مبادالت مرزی استان نیز شرکت نمود.

بازدید معاون امور اقتصادی وزارت کشور از بازارچه مرزی میل ۷۸

انتقادشدید معاون وزیر کشور از کم کاری بانک های استان در ارائه تسهیالت:

پلیس آب در طبس

صداوسیما-پلیس آب با هدف پیمایش و نظارت بر مصارف مشترکان آب، در شهرستان طبس تشکیل شد. به گزارش 
روابط عمومی آب و فاضالب شهری استان، امور آب و فاضالب طبس برای صیانت از حقوق بیت المال و مشترکان آب، با 
تشکیل گروه بازرسی و پیمایش انشعابات مشترکان در قالب پلیس آب،  موارد  تخلف در مصارف را شناسایي مي کند .

شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تشکیل شد

اولتیماتوم استانداری به دستگاه های دیر جذب!

ایراد بنی اسراییلی پذیرفته نیست

یم
سن

س:ت
عک

*حسابداری عمومی،مالی،حقوق و دستمزد، تولید و مونتاژ و ...
*مدیریت رستوران و فست فود،کارواش و تاکسی سرویس

*فروشگاهی،شخصی،شرکتی،خدماتی و ..
*پخش مویرگی با نسخه تبلت 

*هایپر مارکت با دیتابیس۱۵۰۰۰ کاال بصورت رایگان
تاییدشده توسط سازمان امور مالیاتی

شش ساعت آموزش رایگان اصول حسابداری و آموزش کار با نرم افزار

نرم افزارهای حسابداری و مدیریت کسب و کار زمرد

@ZomorodBir :کانال تلگرام   نمایندگی  بیر جند:      ۰۹۱۵۹۶۲۹۶۳۵   حاجی پور 

زمرد  سادگی،کارایی،پویایی،

قیمت مناسب،خدمات و پشتیبانی

 مطمئن و دائمی       

یک سال پشتیبانی و به روزرسانی رایگان 
قابل توجه دامداران خراسان جنوبی

برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101- اموال غیر منقول کالسه: 139604008281000102
بدین وسیله به آقای مجتبی علیپور فرزند عبدالحسین به شناسنامه 337۵ و کد ملی ۰8۵88۰629۰ به عنوان متعهد اصلی 
در پرونده اجرایی کالسه فوق  الذکر که برابر گزارش مامور اجرا به دلیل مراجعات متعدد به آدرس اعالمی از ناحیه بستانکار 

شناسایی نگردیده است، ابالغ می گردد که پالک 34۱2 فرعی از یک اصلی بخش دو سرایان مورد رهن در سند شماره ۱9۵۱2 مورخ 
92/6/23 تنظیمی در دفترخانه 34- سرایان بوسیله کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون 
و ششصد و هشتاد هزار ریال )۱/768/68۰/۰۰۰( ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض 
کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 2/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال به این اداره تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.                       تاریخ انتشار: ۱۳۹7/4/۱۱            محمود جهانی مهر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سرایان

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2 شهرستان سربیشه 
 پیرو آگهی شماره - به موجب ماده ۱4 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: بخش ۲ سربیشه: مزرعه کاهی ششدانگ یک قطعه باغ محصور به مساحت ۱82۰ مترمربع پالک9۵۱ فرعی از ۱۰39- اصلی بخش 2 سربیشه مورد تقاضای خانم سیما کاهنی در روز دوشنبه 97/۵/۱ ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده ۱4 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 2۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: ۱۳۹7/۰4/۱۱        محمد حسین مصلحی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه

ری
:اکب

س
عک

ری
:اکب

س
عک



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

12:38
20 : 06
23 : 47
3 : 48
5 : 28

 امیرالمؤمنین علی علیه السالم فرمودند :
َمِن اْستَبَدَّ بَِراْءیِِه َهلََک

هر که به رأی خود تكیه زند هالک شود.
)نهج البالغه : ح 161، ص 1163(

اگر با سلطان ها مقابله شود
 بسیاری از مشکالت حل خواهد شد

کریمی قدوسی نماینده مشهد گفت: صنعت دام و طیور 
بخش اعظم سبد کاالیی خانوار را تشکیل می دهد. در 
بخش دام و طیور صادرات بسیاری داشتیم که موجب 
دلگرمی مردم بود اما متاسفانه در این بخش انحصاری 
مواجه  مشکل  با  را  بخش  این  که  گرفته  صورت 
نظام سرمایه داری  از شیوه های  انحصار یکی  کرد. 
است، در دنیا شرکت های بزرگ چندملیتی انحصار 
را در دست دارند. بازارهای شکر، آهن، ذرت، سویا 
و پارچه دارای سلطان هستند و اگر با این سلطان ها 
از مشکالت حل خواهد شد. مقابله شود، بسیاری 

ضرب  االجل ۱۵ روزه روحانی 
برای  شریعتمداری

در پی تخلف اعالم شده از سوی مراجع نظارتی مبنی 
بر ثبت سفارش و واردات بیش از 6400 خودرو از 
مسیرهای غیر قانونی و همچنین دریافت گزارش 
هایی مبنی بر نارضایتی مردم و مصرف کنندگان 
محصوالت  گذاری  قیمت  یا  و  توزیع  نحوه  از 
خودروسازان داخلی، رئیس جمهور ضمن تاکید بر لزوم 
شفافیت و مقابله با هر گونه فساد، به وزیر صنعت 
دستور داد تا ظرف 15 روز هر دو موضوع را بررسی 
و چنانچه هر گونه تخلفی صورت گرفته، متخلفان را 
هر چه سریعتر به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.

ایران به دنبال فناوری موشکی 
غیرقانونی در آلمان است

اطالعات  آژانس  اورشلیم پست،  روزنامه  نوشته  به 
در  آلمان  در  شمالی  فالن  وست  ـ  راین  ایالت 
آلمان  در  ایران  که  آورده  خود  ادعایی  گزارش 
و  غیرقانونی  موشکی  فناوری  به  دستیابی  برای 
تجهیزات مورد نیازش در این زمینه تالش می کند. 
در این گزارش که سال 2017 را پوشش می دهد، 
دستیابی  برای  بار  چند  ایران  که  نیست  مشخص 
به این فناوری و دفعاتی که تالش هایش منجر به 
انتقال این تجهیزات به ایران شده، اقدام کرده است. 

رئیس جمهور حتما باید 
دست به تغییرات جدی بزند 

برای  انتظار  گفت:  سیاسی  فعال  ناصری،  عبدا... 
تغییرات اساسی در تیم رئیس جمهور تا سخنرانی 
اخیر وی به این اندازه زیاد نبود؛ اما این سخنرانی این 
انتظار را افزایش داد؛ بنابراین رئیس جمهور حتما باید 
دست به تغییرات جدی بزند تا جامعه صحبت های 
وی را باور کند. تنها راه رئیس جمهور این است که 
خیلی جدی تغییرات اساسی در حوزه مدیریت ارشد 
قوه مجریه ایجاد کند و حتما بداند این تغییر و تحول 

نباید در حد یکی، دو نفر باشد.

توطئه جدید آمریکا برای تداوم 
حضور در منطقه

سردار شکارچی، معاون فرهنگی ستادکل نیروهای 
حامل  آمریکایی  کشتی  یک  پهلوگیری  از  مسلح 
مواد شیمیایی در سواحل یکی از کشورهای منطقه 
خلیج فارس خبر داد و گفت: بررسی سوابق کشتی 
سواحل  در  کشتی  این  می دهد  نشان  آمریکایی 
آمریکایی ها  که  سوریه  و  عراق  همچون  مناطقی 
از سالح شیمیایی دست  استفاده  بهانه  به  تاکنون 
به اقدامات نظامی زده اند، حضور داشته است. وی 
اقدام آمریکایی ها هشدار داد و  احتمالی  به عواقب 
افزود: آمریکایی ها پس از تحمل شکست های پی در 
پی در جبهه مقاومت اکنون به روش های خطرناکی 
برای تداوم حضور در عراق و سوریه متوسل شده اند.

با رمز استعفا مي خواهند
 کار روحانی و نظام را با هم بسازند 

برنامه  و مجری  ای  رسانه  فعال  پور  یامین  وحید 
»جهان آرا« گفت: استعفا یا برکناری یعنی قسر در 
رفتن دولت از زیر بار فاجعه ای که به  بار آورده است. 
دور کمر روحانی کمربند انفجاری بسته اند و وسط 
نظام رهایش کرده اند. حاال با رمز استعفا می خواهند 
کار او و نظام را با هم بسازند. اینکه به او کمک کنیم 
تا بمب هایش را خنثی کند از باب عالقه به او نیست.

در کنار دولت هستیم به شرط آنکه 
رئیس جمهور به سخنانش عمل کند

نیروهای  مردمی  جبهه  ارشد  عضو  عادل،  حداد   
انقالب اسالمی گفت: با اینکه منتقد دولت بوده ایم، 
امروز و برای حل مشکالت داخلی، مقابل دشمن 
آنکه  شرط  به  هستیم،  دولت  کنار  در  خارجی 
رئیس جمهور نیز به سخنانی که گفته است، عمل کند.

کسی مانع ارتباط رئیس جمهور 
با جریان های سیاسی نیست

سید محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور درباره 
این که برخی عقیده دارند اطرافیان رئیس جمهور 
اجازه نمی دهند وی با حامیان و جریان های سیاسی 
مختلف برای برون رفت از وضعیت موجود ارتباط 
داشته باشد، گفت: خیر چنین نیست، رئیس جمهور با 

گروه ها و جریان های مختلف ارتباط دارد.

طرح عدم کفایت رئیس جمهور فرصت طلبی سیاسی است

سیاسی  مسائل  تحلیل گر  نمین،  سلیمی  عباس 
گفت: طرح عدم کفایت رئیس جمهور از سوی برخی 
اصالح طلبان که در انتخابات ریاست جمهوری 96 
اصلی ترین حامی روحانی بودند، فرصت طلبی سیاسی 
است. وی با اشاره به لزوم ترمیم کابینه گفت: اگر ما 
با دشمنی های فوق العاده آمریکا نیز مواجه نبودیم، باید برای برطرف کردن 

ضعف های تیم اقتصادی دولت اقدامی جدی صورت می دادیم.

چه شده امروز حامیان دولت در جایگاه مدعی قرار گرفتند

نمایندگان  فراکسیون  عضو  کاشانی،  سالک  احمد 
این جای سوال دارد که چه  والیی مجلس گفت: 
شده کسانی که پیش از این حامی دولت بودند امروز 
در جایگاه مدعی قرار گرفته اند. البته به دولتی که 
قانون گریز است و عملکرد مناسبی نداشته انتقادهایی 
وارد است اما شرایط فعلی کشور شرایطی نیست که ما مسائلی همچون 

استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور را مطرح کنیم. 

درباره  سیاسی  فعال  تاجرنیا،  علی 
مشکالت  کشور،  امروز  شرایط 
اقتصادی و انتقادها از رئیس جمهور 
در  امروز  آنچه  گفت:  کابینه اش  و 

همزمان  است  جریان  در  کشور 
شدن چندین بحران در حوزه مسائل 
سیاسی، اجتماعی و به  ویژه اقتصادی 
این  مجموعه  است.  المللی  بین  و 
موضوعات، شرایط متفاوتی را ایجاد 

کرده که در طول 40 سال گذشته 
شرایط  بی نظیرترین  جزو  انقالب، 
کشور است. تاجرنیا با تاکید بر لزوم 
رعایت احتیاط از طرف سیاسیون و 

آنچه  من  نظر  به  گفت:  مسئوالن 
خطر  احساس  آن  درباره  امروز 
می شود، این است که هرگونه اتفاقی 
که این بحران ها را تشدید کند نه 
سقوط  موجب  است  ممکن  تنها 

می تواند  حتی  بلکه  شود،  دولت 
جمهوری  برای  جدی  چالش های 
اسالمی و کشور ایران به وجود آورد. 
و  سیاسیون  همه  می کنم  فکر  لذا 
جریان های سیاسی با نگرانی مسائل 
را دنبال می کنند. وی درباره اینکه 
شرایط  این  در  روحانی  حسن  چرا 
مسائل را به صورت شفاف با مردم 
فکر  افزود:  نمی گذارد،  میان  در 
همین  هم  روحانی  آقای  می کنم 
نگاه را دارد. با اینکه مسائل مختلفی 
برای  بحران سازی ها  با  رابطه  در 
دولت وجود دارد که در طول 4 دهه 
گذشته هم این حد از بحران سازی 
است  کم نظیر  دولت  یک  برای 
آقای  اما در عین حال هنوز تصور 
طرح  که  است  این  بر  روحانی 
مشکالت  و  مسائل  از  سری   یک 
به نفع شرایط کنونی کشور نیست.

شرایط متفاوت ایجاد شده کنونی، در طول چهل سال گذشته انقالب 
جزو بی نظیرترین شرایط کشور است

حزب  دبیرکل  حبیبی،  محّمدنبی 
اینکه  بیان  با  اسالمی  موتلفه 
جواب  دولت  ارزی  سیاست های 
نداده، گفت: دولت باید در این مورد 
تجدیدنظر کند. تغییر تیم اقتصادی 
و تجدیدنظر در شیوه و سیاست ها 
وی  است.  اجتناب ناپذیر  امری 
ادامه داد: سخن گفتن از ایستادگی 
خصوص  به  غرب،  برابر  در  ملت 
آمریکا و عدم تسلیم در برابر زیاده 
خواهی های دشمن حرف دل ملت 
علیه  آمریکا  زورگویی های  است. 
تمام  مقابله  جز  راهی  ایران  ملت 
عیار باقی نگذاشته است، لذا کسانی 
می زنند  مجدد  مذاکره  از  دم  که 
غافل. هر وقت  یا  یا خائن هستند 
و  عراق   ، سوریه  یمن،  در  آمریکا 
را  فشارش  می آورد،  کم  افغانستان 
معلوم  می کند.  بیشتر  تحریم ها  در 

می شود ما ضربه ای که وارد کرده ایم، 
موثر است و ضربه نهایی را از همین 
ناحیه باید وارد کرد. وی مواضع جدید 
رئیس جمهور را مثبت تلقی کرده و به 

هر سه قوه توصیه می کنیم پشت سر 
رهبر انقالب متحد و یکپارچه مقابل 
آمریکا بایستید و مطمئن باشید آمریکا 
هیچ غلطی نمی تواند بکند. آمریکا 
آرزوی شکاف بین دولت و ملت و 

نظام را به گور می برد. وی با اشاره 
در  اوباش  و  اراذل  برخی  توطئه  به 
بستن بازار تهران، تصریح کرد: بازار 
از  اقشار مردم  تهران در کنار دیگر 

بانیان انقالب بوده است. کسانی که 
با تهدید، بازاریان را مجبور به بستن 
مغازه ها کردند، یک روز در سیستم 
نشان  دستگیری ها  نبودند.  بازار 
می دهد که آنها ربطی به بازار نداشتند. 

زورگویی های آمریکا علیه ملت ایران راهی جز مقابله تمام عیار 
باقی نگذاشته است

توقعات برجامی ظریف و روحانی از ابتدا اشتباه بود

گفت:   روحانی  سابق  مشاور  سریع القلم،  محمود 
همزمان با مذاکرات ایران و قدرت های جهانی، فضایی 
در کشور ایجاد شد که می گفت اگر برجام شکل بگیرد، 
تحریم ها برداشته می شود، سرمایه گذاری خارجی فوراً 
شروع می شود و همه مشکالت حل خواهد شد. این 
تصور از برجام از ابتدا اشتباه بود. وزارت خارجهو دولت به گونه ای وانمود کردند 

که انگار با برجام همه مسائل حل خواهد شد و این اشتباه بود. 

اهدای یک تخته فرش 6 متری برای کمک به بازسازی عتبات عالیات در سربیشهنشست جمعی ازصاحبنظران به منظور برگزاری مراسم گرامیداشت پیشکسوتان کهن ورزش بیرجندحضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در بیرجند 

آگهی مجمع عمومی )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس
شناسه ملی: ۱086۱788۱83      شماره ثبت: 3      سرمایه ثبتی: 62922۱2۵00 ریال 

به استناد صورتجلسه مورخ 97/4/4 هیئت مدیره در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان 
 دعوت می شود در جلسه ای که راس ساعت 6 بعدازظهر روز چهارشنبه 97/4/27 در محل سالن اجتماعات دبیرستان شبانه روزی رسول اکرم )ص(
 واقع در فاز 2 کوی امیر المومنین )ع( تشکیل خواهد شد، حضور بهم رسانند و یا وکالی خود را از بین اعضا معرفی نمایند. )حداکثر 3 رای وکالتی( 
برابر ماده 28 اساسنامه که اصل نمایندگی تام االختیار برای اعضایی که نمی توانند در تاریخ مذکور در جلسه حضور یابند، ضروری است. عضو متقاضی 
اعطای نمایندگی می بایست شخصا به همراه نماینده خود به دفتر این شرکت تعاونی مراجعه نموده با ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل و موکل 
 فرم وکالت نامه را تکمیل نمایند. برگ وکالت نمایندگی تام االختیار به انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی جهت شرکت در مجمع عمومی حداکثر 

24 ساعت قبل از برگزاری مجمع در اختیار موکل قرار خواهد گرفت.
دستور کار جلسه:  گزارش هیئت مدیره و بازرسان در ارتباط با عملکرد شرکت در سال 1396 2- اتخاذ تصمیم و تصویب صورت های مالی شرکت 
در سال 1396 3- اخذ تصمیم نسبت به ذخائر و سود سهام و تقسیم آن طبق اساسنامه 4- تصمیم گیری در مورد خط مشی آینده شرکت 5- تصویب 
بودجه پیشنهادی در سال 1397 6- تعیین مبلغی بابت بازپرداخت  سهام اعضای مستعفی 7- اخذ تصمیم در مورد دریافت تسهیالت از بانک ها 8- اتخاذ 
تصمیم پیرامون حسابرسی سال 1396 9- اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد و عضویت کارکنان فروشگاه ها با پرداخت حق عضویت و ارائه مدارک مربوطه 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس10- انتخاب 3 نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل برای یک سال مالی.

آگهی مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس
شناسه ملی: ۱086۱788۱83     شماره ثبت: 3       سرمایه ثبتی: 62922۱2۵00 ریال 

به استناد صورتجلسه مورخ 97/4/4 هیئت مدیره در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان 
دعوت می شود در جلسه ای که راس ساعت 6 بعدازظهر روز چهارشنبه 97/4/27 در محل سالن اجتماعات دبیرستان شبانه روزی رسول اکرم )ص( 
 واقع در فاز 2 کوی امیر المومنین )ع( تشکیل خواهد شد، حضور بهم رسانند و یا وکالی خود را از بین اعضا معرفی نمایند. )حداکثر 3 رای وکالتی( 
برابر ماده 28 اساسنامه که اصل نمایندگی تام االختیار برای اعضایی که نمی توانند در تاریخ مذکور در جلسه حضور یابند، ضروری است. عضو متقاضی 
اعطای نمایندگی می بایست شخصا به همراه نماینده خود به دفتر این شرکت تعاونی مراجعه نموده با ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل و موکل 
فرم وکالتنامه را تکمیل نمایند. برگ وکالت نمایندگی تام االختیار به انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی جهت شرکت در مجمع عمومی حداکثر 24 

ساعت قبل از برگزاری مجمع در اختیار موکل قرار خواهد گرفت.
دستور کار جلسه: 

تغییر ماده 6  اساسنامه مبنی بر اصالح آدرس شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس- تغییر بند ب ماده 12 مبنی بر عضویت کارکنان شاغل در فروشگاه 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبسبا موافقت هیئت مدیره شرکت تعاونی

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32462090 - 09153614899

روز
تحویـل بـه 

056 - 32454577 - 09303102285

خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی(
)حتی برای یک لباس(
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