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صحبت های رئیس جمهور 
محترم واقعاً عزتمندانه بود

صفحه 2

کشورداری سلیقه ای
 مانع پیشرفت شده است

صفحه 2

هرکس دل مردم را خالی کند 
کار دشمن را انجام داده

صفحه 2

آقای ترامپ
 با دم شیر بازی نکن

صفحه 2

بهسازی مقبره حکیم نزاری 
هدف های بلند

 برپایه طرحی خام 

کار بهسازی مزار حکیم نزاری شاعر 
قرن هفتم با تخریب ملک خریداری 
شده مجاور این بنا توسط شهرداری 
کلید خورد .این کار در ذات خود عملی 
ارزشمند وشایسته تقدیر است  اما در این 
میان مالحظات بسیاری وجود دارد که 
گویا از چشم شهرداری وشورای شهر 
پنهان مانده است. ایجاد حکیمیه که از 
چند سال پیش مطرح شد در فضای 
پرهزینه،  دشوار،  بسیار  کاری  فعلی 
زمان بر و همزمان کم اثر و حتی بی 
فایده خواهد بود ...) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4121

7مسئوالن فاقد مدیریت انقالبی جا به جا شوند3یک سال زحمت کشاورز درکیسه  سارقان 8دیدگاه ما مالیاتی نیست ، خدماتی است

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره  4041
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شماره ثبت: 166    شناسه ملی: 10360051613
 18 ساعت  راس  جنوبی  خراسان  اس  ام  انجمن  موسسه  عادی  عمومی  مجمع   جلسه 
روز دوشنبه تاریخ 1397/5/15 در محل سالن اجتماعات مجتمع توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( 
واقع در شهرک شهید مفتح )معصومیه( برگزار می گردد. از کلیه بیماران و اعضای محترم 
دعوت می شود با در دست داشتن کارت ملی راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم 

رسانند و یا وکیل و نماینده قانونی خود را کتباً معرفی نمایند.
دستور جلسه:

 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره )اصلی و علی البدل( 2- استماع و رسیدگی به گزارش 
 هیئت مدیره و بازرس 3- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه ها 

4- انتخاب بازرسان

هیئت مدیره موسسه انجمن ام اس استان خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 موسسه انجمن ام اس خراسان جنوبی 

خانواده محترم ثمین
جناب آقای حاج محمد رضا ثمین

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان 

مرحوم حاج محمد علی ثمین
 را خدمت شما و فامیل محترم تسلیت عرض می نماییم.

خانواده روح بخش

واگذاری آژانس مسافرتی دارای مجوز بند الف
 از سازمان هواپیمایی کشوری        09910345611

ارجمند  کاران  هم

سرکار خانم دکتر صغری احمدپور - جناب آاقی دکتر حسن احمدپور
مصیبت درگذشت مادر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

 از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده غفران الهی و برای بازماندگان محترم 
صبر و شکیبایی خواستاریم.

دکتر ابراهیمی- دکتر محسن وردی - موسوی

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت از سازمــان 
مدیریـت حمـل و نقـل و بار مسافـر شهـرداری 

بیرجند و تنها نماینده رسمی اتحادیه 
تاکسیرانی  های سراسر کشور در نظر دارد

  برای رفاه شما شهروندان تمامی خودروهایی که 
 پروانه فعالیت از این سازمان دارند سرویس دهی 

ارزان، آسان و مطمئن را ارائه نمایند.

ضمنا با اولین نصب مبلغ دو هزار تومان اعتبار اولیه دریافت نمایید
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین

32223900 - 09155631886

قابل توجه دانش آموزان عالقه مند به رشته هوانوردی
 هنرستان هوانوردی شهید خلبان محمد حسین رئوفی فرد 

در پایه دهم برای سال تحصیلی 97/98 
تعداد محدودی هنرجو می پذیرد.

رتبه های برتر هنرستان در سال تحصیلی 96/97

آدرس: سایت قدیم فرودگاه بین المللی بیرجند
تلفن تماس: 32319400 و 32371194-5
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رتبه اول
معدل 19
پایه دهم

علی 
خسروی 
رتبه دوم

 معدل 18/17
پایه دهم

امین امیری

رتبه سوم

 معدل 17/89

پایه دهم

محمد دانیال
 اکرمی

 رتبه اول 
معدل 19/17
پایه یازدهم

محمد 
براتی

 رتبه دوم 
 معدل 18/19

پایه یازدهم

 علی 
دهقانی 

 رتبه سوم   
معدل 18/16

پایه یازدهم

با تشکر و سپاس از همه عزیزانی که در مراسم تشییع 

شادروان حاج غالمعلی خالدی
)پیشکسوت مطبوعات  استان(

شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم سوم 
آن روانشاد امروز دوشنبه 97/5/1 از ساعت 5:15 الی 6:15 

بعدازظهر در محل مصلی )هیئت ابوالفضلی( برگزار می گردد 
 حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خاندان خالدی و خانواده های داغدار وابسته

خانواده محترم ثمین
با نهایت تاسف درگذشت بزرگ خاندان 

شادروان محمد علی ثمین
 را حضور شما و سایر بستگان تسلیت عرض نموده 

خود را در غم شما شریک می دانیم.
عوامل اجرایی و زائران کاروان های 39002 حج تمتع96

 دفاتر زیارتی بیرجند تنعیم ،عماد و فدک بیرجند

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان

 حاج محمدحسین مهربخش
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع 
و تدفین آن عزیز سفرکرده امروز دوشنبه 97/5/1 
ساعت 17 الی 18 از محل سالن بهشت متقین 
 )غسالخانه( برگزار می گردد ،حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های:  مهربخش، خاتمی، رخشانی و سایر بستگان
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درون هر سیاستمدار یک هیتلر بالفعل است

حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینی گفت: شاید بتوان گفت که در درون هر سیاستمداری یک هیتلر بالفعل وجود دارد 
و ترس از افکار عمومی است که باعث می شود آنها از انجام برخی اقدامات خودداری کنند و این فشار افکار عمومی است 
که دنیا و تصمیم گیران در نقاط مختلف دنیا را به صلح طلبی دعوت می کند و سوق می دهد.

بهسازی مقبره حکیم نزاری 
هدف های بلند 
بر پایه طرحی خام 

*  مهرآیین

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... اما در این میان مالحظات 

بسیاری وجود دارد که گویا از چشم شهرداری وشورای 
شهر پنهان مانده است. ایجاد حکیمیه که از چند سال 
پیش مطرح شد در فضای فعلی کاری بسیار دشوار، 
پر هزینه، زمان بر و همزمان کم اثر و حتی بی فایده 
خواهد بود. نباید از نظر دور داشت که در اجرای این 
طرح قرار است به مجموعه ای از عوامل فرهنگی، 
هنری،  زیباشناختی، بارویکرد جلب گردشگر نیز عنایت 
شود. در این راستا و براساس مدل های موجود از مقبره 
های شعرا و مفاخر در سرتاسر کشور و حوزه فرهنگ 
ایرانی طرح های مشخص بر مبنای نقشه باغ ایرانی 
وجود دارد. حافظیه و سعدیه در شیراز، مقبره بوعلی 
در همدان و خیام وعطار در نیشابور و مزار فردوسی 
در طوس همه بر این پایه ساخته شده اند. مدلی که 
مزار شاعر در مرکز باغ  قرار دارد و خیابان های گل 
کاری شده با آب نماها و فواره ها  در محیط پیرامون 
خود نمایی می کنند. معموال فضای پیش بینی شده 
آنقدر بزرگ است که از سر و صدای خیابان در  اطراف 
مزار خبری نیست و این حس آرامش حداقل نیازی 
است که یک بازدید کننده باید در این محیط داشته 
باشد. عالوه بر آن در حواشی این مجموعه ها محل 
هایی برای عرضه محصوالت فرهنگی، آثار شاعر،  
صنایع دستی، فروشگاه وحتی رستوران های سنتی در 
نظرگرفته می شود و در عمل مجموعه ای زنده ایجاد 
می شود. معابر و خیابان های منتهی به مقبره مشاهیر 
نیز ویژگی های خاصی دارند خیابان های متعدد، 
عریض و متقاطع برای کاهش ترافیک و پارکینگ 
به میزان مناسب با بهترین چشم اندازهای زیبا، المان 
چشم نواز و زیبا و مبتنی بر ظرایف فنی و هنری بر 
مزار و نمود این المان در کل فضا عناصر الزم و بسیار 
مهم دیگری است که در این اماکن به چشم می 
خورد. با در نظر داشتن تمام این پیش فرض ها حاال 
این سوال ایجاد می شود که در موقعیت فعلی مزار 
حکیم نزاری امکان ایجاد چنین مجموعه ای وجود 
دارد. جواب سوال روشن است. به دالیل زیر خیر!
نکته اول: در فضای قناس و کوچک فعلی امکان 
اجرای هیچ طرح هندسی و فضای سبز، به گونه ای 

که از آن سخن رفت، وجود ندارد.
بر  شده  اجرا  طرح  و  المان  گونه  هر  دوم:  نکته 
مزار شاعر در بزرگترین حد ممکن و با زیباترین و 
هنرمندانه ترین شکل زیر سایه سنگین بانک ملی 

ایران کمترین نمودی نخواهد داشت.
نکته سوم: عرض کم معابر اطراف، نبود پارکینگ 
و نقشه نامناسب کوچه ها و معابر اطراف وکوچکی 
فضای پیرامونی مقبره از جمله عوامل مشکل ساز 
حال و آینده این مجموعه خواهد بود که مناسبتی با 

راهبردهای جلب گردشگر ندارد.
بنابراین با اهتمام به آنچه ذکر شد به صراحت باید 
گفت که هرگونه هزینه کرد شهرداری در مکان 
فعلی در حکم بر باد دادن سرمایه شهر و شهردای 
خواهد بود و متاسفانه در عمل هم به اهداف بزرگ 
تعریف شده در ایجاد حکیمیه نائل نخواهیم شد. 
های  هزینه  از  پس  باشد  قرار  اگر  وضع  این  در 
میلیاردی تملک و تخریب امالک اطراف و ساخت 
و سازهای جدید به کمترین نتایج قانع شویم،بهتر 
است از همین آغاز عالج واقعه قبل از وقوع شود و 
به بهانه سرعت در اجرا از کیفیت کار و آینده نگری 
غافل نشویم. در این میان برخی  از صاحب نظران 
بر این باورند که کم خرج ترین کار و منطقی ترین 
رویکرد انتقال مقبره شاعر از مکان نامناسب فعلی  
سابقه  به  مسبوق  کاری  است.  مناسب  مکانی  به 
انجام شد و طی آن  که سال ها قبل در نیشابور 
مزار خیام به موقعیت بهتری منتقل شد. شهرداری 
فعلی و فضاهای اطراف آن با توجه به مرکزیت آن 
در قلب شهر بهترین موقعیت است، جز آن اراضی 
پادگان، یا در مرحله بعد پارک جنگلی در ورودی 
غربی شهر بهترین محل ها برای این کار هستند 
شهرداری می تواند بخشی از هزینه های این کار 
را از طریق فروش زمین های فعلی مقبره حکیم 
مقابل(  ستون  در  مقاله  سر  )ادامه   ... کند.  تامین  نزاری 

قدر شناس زحمات  مردم  قدر مسلم  مقاله(  سر  )ادامه 

کرد  نخواهند  فراموش  را  راه  این  در  شهرداری 
عصرها  برای  ماندگار  کاری  است  خوب  چه  پس 
و  سال  ناکرده  خدای  تا  شود  انجام  ها  نسل  و 
حسرتی   و  افسوس  جای  پس  این  از  سالیانی 
ندارد.        وجود  خطا  و  آزمایش  فرصت  چون  نباشد. 

پیش فروش خودروهای وارداتی 
غیرقانونی اعالم شد

اینکه  بیان  با  خودرو  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
برخورد جدی  متخلف  با شرکت های  اتحادیه  این 
خودرو  واردات  ممنوعیت  با  گفت:  داشت،  خواهد 
مختلف  شرکت های  توسط  خودروها  این  فروش 
غیرمنطقی و غیرقانونی است. وی با اشاره به اینکه با 
ممنوعیت واردات خودرو، فروش این خودروها توسط 
شرکت های مختلف غیرمنطقی و حتی به نظر من 
غیرقانونی است، گفت: در حال حاضر شرکت های 
باید  و  فروخته اند  خودرو  کافی  حد  به  واردکننده 
تعهدات خود را نسبت به خریداران اجرا کنند نه اینکه 
با تبلیغات متعدد سعی در فروش جدید خودرو کنند. 

ارز مسافرتی ادامه دارد

بانک مرکزی در مورد شایعات وضعیت ارز مسافرتی 
و  ضوابط  در  تغییری  لحظه  این  تا  کرد:  اعالم 
مقررات فروش ارز مسافرتی صورت نگرفته است. 
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی 
ارز  عرضه  پایان  خبر  تکذیب  با  ای  مصاحبه  در 
دولتی به مسافران، گفت: همچنان 5 بانک عامل 
این ارز را در چارچوب بخشنامه بانک مرکزی در 
اختیار مسافران واجدان شرایط و با نرخ رسمی تا 
سقف های 500 و 1000 یورویی قرار می دهند. 
کسرایی پور با بیان این که موضوع تخصیص ارز 
تاکنون  گفت:  است،  بررسی  دست  در  مسافرتی 
مصرف  و  فروش  نحوه  از  زیادی  بازخوردهای 
این نوع ارز به بانک مرکزی منعکس شده است.

خرید و فروش سکه آتی 
تا اطالع بعدی متوقف شد

خرید و فروش سکه آتی در بورس کاال تا اطالع 
بهای  نوسان  به  توجه  با  می شود.  متوقف  بعدی 
سکه در بازار آتی و معامالت روزانه، بورس کاال با 
هدف کاهش شدت رشد قیمت ها، محدودیت هایی 
را برای معامالت در نظر گرفت. بر اساس اطالعیه 
بورس کاال تا اطالع ثانوی »اخذ موقعیت تعهدی 
خرید و فروش فزاینده در قرارداد های آتی سکه طال 
برای فعاالن بازار مقدور نیست«. قیمت سکه در بازار 
نقدی از مرز سه میلیون و 100 هزار تومان عبور کرد.

پیش پرداخت کارمزد 
در پمپ بنزین ها از امروز

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
سوخت  عرضه  کارمزد  پرداخت  پیش  طرح   گفت: 
- همزمان با خرید- که در آن جایگاه دار حق الزحمه 
خود را مستقیم دریافت می کند، از یکم مردادماه در 
همه جایگاه های عرضه سوخت کشور اجرایی می شود.  
کارمزد  جدید  شیوه  این  طبق  افزود:  موسوی خواه 
بنزین 400 ریال و  لیتر  ازای هر  به  پیش پرداختی 
برای هر لیتر نفت گاز )گازوئیل( 1۳5 ریال خواهد بود.

مشکالت اقتصادی تا دو هفته 
آینده تعدیل می شود

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  ابراهیمی،  پور 
و  پیگیرانه  های  گیری  تصمیم  به  توجه  با  گفت: 
حمایتی شورای عالی اقتصاد تصور می کنیم طی 
2 هفته آینده روند بهبود وضع اقتصادی آغاز می شود و 
مردم می توانند نتیجه این تصمیمات را ببینند. نوسانات 
نرخ ارز، افزایش قیمت ها که موجب نگرانی مردم شده 
است و مقابله با ترفندهای اقتصادی دشمن، بهبود 
وضعیت صادرات و واردات در دستور کار قرار دارد.

سرمقاله

دوتابعیتیهاچهچیزیراتکذیبمیکنند

جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی در 
مورد تکذیب دوتابعیتی بودن فرشچی سفیر جدید 
از سوی وزارت خارجه گفت: سند  ایران در فنالند 
این موضوع همان گزارش کمیته تحقیق و تفحص 
مجلس است. خانم فرشچی هم متاسفانه روش افراد 
دیگر را در پیش گرفته و تکذیب می کند. بنده و دیگر اعضای کمیسیون گزارش 
 خود را به آقای ظریف، دادستان و آقای محسنی اژه ای در این خصوص داده ایم.

ما با کسی دشمنی نداریم و تحقیقات میدانی به این سند تبدیل شده است.

هرکسدلمردمراخالیکندکاردشمنراانجامداده

نشان  ایران  ملت  اینکه  بر  تأکید  با  خاتمی  آیت ا... 
داده  که خسته نمی شود، ولی دشمن را خسته خواهد 
کرد، گفت: به کوری چشم دشمنان در 40 سال اخیر 
گردنه های سختی را پشت سرگذاشتیم و با عنایت 
الهی دیگر سختی ها را نیز از سر می گذرانیم. مشکالت 
اقتصادی کشور متأثر از جنگ روانی طراحی شده از سوی دشمن است و 
باالرفتن قیمت ها تحلیل اقتصادی ندارد بلکه منشأ روانی دارد. هرکس دل 
مردم را خالی کند و در آنها یأس به وجود آورد، کار دشمن را انجام داده است.

اصالحطلباندولتراتقویتکردندامادستشان
ازقدرتودولتکوتاهماند

مرتضی مبلغ فعال سیاسی گفت: اصالح طلبان به دلیل منافع ملی از دولت دفاع 
تمام کردند اما این دولت، دولت اصالح طلبان نبود. اصالح طلبان به خاطر اینکه 
شرایط وخیم گذشته تکرار نشود، دولت را تقویت کردند اما دست شان از قدرت 
و دولت کوتاه ماند. در واقع از یک طرف امکان پیشبرد برنامه های مطلوب 
مردم برای شان فراهم نشد و از سوی دیگر با مردمی مواجه هستند که به اعتبار 
اصالح طلبان رای داده و اکنون توقع دارند به مطالبات شان پاسخ داده شود.

صحبتهایرئیسجمهورمحترمواقعًاعزتمندانهبود

گفت:  قضائیه  قوه  رئیس  الریجانی،  آملی  صادق 
واقعًا  محترم  جمهور  رئیس  اخیر   صحبت های 
و  متین  اظهارات  این  از  باید  و  بود  عزتمندانه 
محترمانه تشکر کنیم. این صحبت ها تبلیغ نیست 
است.  کشور  موجود  استعدادهای  بر  مبتنی  بلکه 
رئیس قوه قضائیه افزود: آمریکایی ها امروز کامال صریح و آشکار به صحنه 
 آمدند و می گویند ما می خواهیم که این نظام نباشد و می گویند فکر 

می کنیم با فشار می توانیم موجب فروپاشی این نظام شویم.

رسانهملیبههمهفرصتدفاعازخودبدهد

فاطمه ذوالقدر نماینده تهران درخصوص عملکرد 
صداوسیما در ماجرای فساد اقتصادی اخیر گفت: 
از سیمای ملی که با هزینه بیت المال اداره می شود 
انتظار می رود، از تبدیل شدن به یک رسانه و ابزار 
به  نماید و همان گونه که فرصتی  پرهیز  صنفی 
مجری یکی از شبکه ها رسانه ملی داد، به تمامی افرادی که در گذشته، 
حال و آینده با انواع تهمت و اتهامات، از هر جناح، صنف، گروه و دسته 

روبرو شدند، می داد تا همانند مجری، به دفاع از خود بپردازند.

وزارتاطالعاتاجازهندهدامنیتازطریق
جریانهاينفوذضربهبخورد

کریمي قدوسي، عضو کمیسیون امنیت ملي با بیان اینکه انتظار از وزارت 
اطالعات، انتظار امنیتي است، گفت: وزارت اطالعات نباید اجازه دهد امنیت 
از طریق سرویس ها و جریان هاي نفوذ ضربه بخورد، چرا که دشمن همیشه 
تالش کرده چتر امنیتي را از سر ملت ایران بردارد. حمله به نیروي انتظامي و 
سپاه پاسداران با هدف برداشتن این چتر صورت مي گیرد، در حالي که این 
ارگان ها رکن اساسي و عظیم پاسداري و دفاع از انقالب را برعهده دارند.

کشورداریسلیقهایمانعپیشرفتشدهاست

عارف نماینده مردم تهران گفت: در شرایط کنونی 
باید تقویت و توسعه گفت وگوی ملی در دستور کار 
قرار گیرد، این روزها استکبار جهانی علیه ما بسیج 
شده و پروژه انزوای اقتصادی ایران را دنبال می کند. 
بیش از هر زمان دیگری الزم است خودتحریمی 
و خودزنی های داخلی را کنار بگذاریم.کشورداری سلیقه ای مانع پیشرفت 
شده است؛ تنگ نظری های حزبی، جریانی، قومی و قبیله ای دل ها را از 
هم دور کرده است، کدورت ها را کنار بگذاریم و آغوش خود را باز کنیم. 

انتقامسختسپاهدرراهاست

 سردار شریف سخنگوی سپاه گفت: در شرایطی 
که نفس های تروریست های تحت حمایت آمریکا 
سفید  کاخ  ای  فرامنطقه  و  ای  منطقه  متحدان  و 
های  و سرویس  سازمان ها  به  افتاده،  به شمارش 
اطالعاتی بیگانه هشدار می دهیم انتقام سخت واقعه 
اخیر در سرلوحه برنامه  جاری رزمندگان اسالم قرار داشته و بهتر است از ادامه 
حمایت و ترغیب گروهک های جنایتکار تروریستی پرهیز کنند، چرا که با 
مشت آهنین نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به ویژه سپاه مواجه خواهند شد.

مسائلامنیتینبایدبهانهایبرایفسادشود

جعفر زاده نماینده رشت در خصوص راهکار مبارزه با فساد گفت: فساد را فقط 
شفافیت کاهش می دهد. پنهان کاری به هر دلیلی موجب فساد است. یکی از 
همکاران ما گفته بود مسائل امنیتی برای دور زدن تحریم است اما بزرگ ترین 
فسادها زمانی اتفاق افتاد که ما خواستیم تحریم را دور بزنیم. من نمی گویم مسائل 
امنیتی رعایت نشود، ولی مسائل امنیتی بهانه ای برای فساد نشود. به دلیل اینکه 
موضوع زیربنایی و ساختاری است مبارزه با فساد هنوز به نتیجه قابل قبولی 
نرسیده  و باید ساختار درست شود و اگر این اتفاق بیفتد، فساد انجام نمی شود.

رئیس جمهور در تشریح فرصتی که 
ایجاد  کشور  برای  کنونی  شرایط 
کرده، گفت: امروز درست است که 
و  اروپایی  شرکت های  بر  آمریکا 

آمریکایی فشار وارد می کند تا با ایران 
همکاری نکنند که اواًل تمام سخنان 
آنان بی اساس است و شک ندارم که 
نمی فهمند چه چیز را عنوان می کنند. 

مثاًل می گویند نمی گذاریم نفت ایران 
صادر شود و خیال می کنند وقتی ما 
ایران  نفت  که  هنگامی  می گوییم 
نمی تواند  کس  هیچ  نشود،  صادر 

بستن  دنبال  به  کند  صادر  نفت 
در صورتی که  تنگه هرمز هستیم 
فراوانی وجود دارد و بستن  راه های 
تنگه هرمز روش ساده آن است، اما 

بسیار تنگه های دیگر برای این کار 
به  روحانی خطاب  داریم.  اختیار  در 
آمریکایی ها و در پاسخ به اینکه آنها 
گفته اند، نمی گذاریم نفت ایران صادر 
شود، اظهار کرد:آقای ترامپ! ما مرد 
شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه و 
امنیت مسیر کشتیرانی در طول تاریخ 
هستیم، با دم شیر بازی نکن، پشیمان 
کننده است. شما فکر می کنید ایران 
این قدر ضعیف است که اجازه دهد 
اهداف تان  به  و  خواسته  به  شما 
نکنید چرا  بازی  با دم شیر  برسید؟ 
به  شما  برای  ابدی  پشیمانی  که 
توان  از  این  و  داشت  همراه خواهد 
شما ساخته نیست، شما نمی توانید 
ملت ایران را علیه منافع ایران بسیج 
کنید چرا که ملت ایران منافع خود را 
می فهمد و برای آن فداکاری می کند. 

حزب  دبیرکل  حبیبی  محمدنبی 
حوزه  در  شفافیت  اسالمی  موتلفه 
اقتصاد را ضروری دانست و گفت: 
باید  سازی  شفاف  باب  در  دولت 
خود را در اتاق شیشه ای بگذارد به 
طوری که مردم فعل و قول و تقریر 
او را ببینند. مردم را نامحرم ندانند 
چراکه با محرمانه کاری مشکالت 
حل نمی شود. مردم باید بدانند چه 
کسانی ارز و طالی کشور را به این 
خودرو  واردات  در  اند.  انداخته  روز 
چه اتفاقی افتاده است و چه کسانی 
زده اند.  جیب  به  تومان  میلیاردها 
تغییرات در کابینه متناسب  حبیبی 
با مطالبات مردم را ضروری دانست 
تغییر  ضرورت  کرد:  خاطرنشان  و 
آرایش جنگی دولت در برابر شرارت 
زمان  هر  از  بیش  آمریکا  های 

رئیس جمهور  شود.  می  احساس 
نباید در این مورد زمان را از دست 
بدهد. وی با اشاره به مالقات ترامپ 
و پوتین گفت: در این مالقات هیچ 

اعالم  طرف  دو  سوی  از  توافقی 
نشده است. پوتین در سیاست ایران 
ستیزی و اسالم هراسی آمریکا هیچ 
برعکس  و  ندارد  با غرب  همراهی 

دارد. روس ها در  را  مقابله  سیاست 
مورد مقابله با تحریم های آمریکا با 
پیشنهادات  و  دارند  همراهی  ایران 
هم  می کنند  مطرح  که  عملی 

شجاعانه است که باید از آن استقبال 
کرد. البته باید توجه داشت که روس 
ها و چینی ها هم منافع خودشان را 
به منافع دیگران ترجیح می دهند.

آقایترامپبادمشیربازینکن
تنگههایزیادیداریم؛هرمزفقطیکیازآنهاست

دولتخودرادراتاقشیشهایبگذارد
پیشنهادروسهابرایمقابلهباتحریمهاشجاعانهاست

انتهایخاموشیهامشخصشد

سخنگوی صنعت برق گفت: بر اساس آخرین آمار، میزان درجه حرارت هوا در 
ماه آینده افزایش خواهد یافت. لذا باید گفت که تا دو هفته اول شهریور شرایط 
خوبی پیش روی صنعت قرار ندارد. حقی فام با بیان اینکه در هفته گذشته درجه 
حرارت متوسط کشور از باالترین درجه حرارت سال گذشته باالتر بوده، اظهار 
کرد: در هفته هفدهم سال جاری به طور متوسط 1.4۳ درجه نسبت به سال 
قبل درجه حرارت افزایش یافته و باید گفت که به ازای هر یک درجه حرارت 
1500 مگاوات به نیاز مصرف برق اضافه می شود. به گفته وی، بر اساس پیش 
بینی های صورت گرفته برای ماه آینده شرایط خوبی گزارش نشده، عالوه بر 
این باید گفت که عمده مشکل ما در مرداد و دو هفته اول شهریور است. 
وی با تاکید به این مسئله که محدودیت منابع آبی و افزایش درجه حرارت 
دو مشکلی بود که امسال صنعت برق با آن دست و پنجه نرم کرد، گفت: 
اگر مدیریت مصرف صورت نمی گرفت قطعا با کمبود برق مواجه می شدیم.

خبرهایخوشبرایکامیونداران

انعقاد قرارداد رایگان بیمه تکمیلی برای راننده و همسر، تداوم پرداخت 50 
درصد حق بیمه تأمین اجتماعی توسط دولت، تعلیق نصب دستگاه سپهتن و لغو 
محدودیت منطقه بندی و سقف سهمیه سوخت براساس پیمایش در کامیون ها 
از دستاوردهای جلسه دولت و اصناف اعالم شد.   اعتراضات  کامیون داران اوایل 
خرداد امسال و به علت مشکالت مالی و گرانی  قطعات کامیون، چند دلیل 
عمده ازجمله نرخ های غیرواقعی کرایه حمل، افزایش قیمت لوازم یدکی پس 
از نوسانات ارزی، عدم محاسبه قیمت های حمل بار به صورت تن بر کیلومتر و 
نه توافقی و مهم تر از همه رانت خواری و واسطه گری و دریافت کمیسیون های 
سنگین از رانندگان در پایانه های بار و توسط شرکت های حمل و نقل ، داشت. 
اغلب راننده ها و مالکان کامیون معتقد بودند در پایانه های بار به آنها اجحاف 
می شود، بارهای خوش قیمت با دریافت حق واسطه گری و زیرمیزی ارائه می شود 
و شرکت های حمل و نقل کمیسیون های سنگین و زیرمیزی دریافت می کنند.

فازدومافزایشقیمتآبمعدنیکلیدخورد

پس از آنکه قیمت آب بسته بندی معدنی و آشامیدنی چندی پیش افزایش 
یافته بود برای دومین بار از ابتدای سال جاری تاکنون با افزایش قیمت مواجه 
شد. در ابتدای سال قیمت بطری آب معدنی و آشامیدنی کوچک از ۷00 
تومان به ۸50 تومان و قیمت آب بسته بندی معدنی و آشامیدنی بزرگ از 
1150 به 1400 تومان افزایش یافت. حال در فاز دوم افزایش قیمت این 
محصوالت، قیمت بطری آب معدنی و آشامیدنی کوچک از ۸50 به 1000 
تومان و قیمت آب بسته بندی معدنی و آشامیدنی بزرگ از 1400 به 1۶00 
تولید  اولیه  مواد  قیمت  که  شد  اعالم  پیش  چندی  یافت.  افزایش  تومان 
بطری به رقمی بیش از 15 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد بیش از ۳۶0 درصدی حکایت 
افزایش  ابتدای سال جاری قیمت ها 20 درصد  دارد. حال هر چند که در 
یافت، اما مجددا شاهد افزایش قیمت آب های معدنی و آشامیدنی هستیم. 

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر، گری و ایرانی

فروشاسپیلتدیواری،اسپیلتایستاده
داکتاسپیلت

0915  561  5463 / 0915  863  6100

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-انتهایعدالت1-راهسمتچپ-گلخانهرزبیرجند

غـذاآمـادهبـرادرانخزیمـه
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

استادکارنقاشساختمانبهصورتقراردادیوثابتباحقوقعالینیازمندیم.09153614838
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دوشنبه * 1 مرداد 1397* شماره 4121 

قطعی 5 ساعته آب، امشب در بیرجند
صداوسیما-آب منازل تعدادی از مشترکان بیرجندی امشب به مدت 5 ساعت قطع خواهد بود. شرکت آب و فاضالب شهری استان در اطالعیه ای اعالم کرد: برای توسعه شبکه توزیع 
آب، امشب از ساعت 23:30 تا ساعت 4 بامداد آب خیابان های هفت تیر از ابتدا تا انتها با کلیه کوچه های فرعی زوج و فرد، حاشیه شمالی و جنوبی خیابان 15 خرداد حد فاصل پاسداران تا 
راه غفاری و کوچه های آزادگان 1 و2 قطع خواهد بود.شرکت آب و فاضالب از مشترکان  این مناطق خواست ضمن پیش بینی تمهیدات الزم، از برداشت و ذخیره بی رویه آب خودداری کنند. پلیس  محترم  فرماندهی  سالم.  باعرض 

در   9۷/4/2۷ مورخ  تصادف  به  توجه  استان.با 
غیوگ  روستای  راهی  سه  قاین  بیرجند-  مسیر 
و  اطالعاتی  تابلوهای  نصب  عدم  به  توجه  با 
پلیس  افسر  شده  مشخص  دوربرگردان  نداشتن 
راه راننده که وسط الین رفت وبرگشت متوقف 
به  قاین  ازسمت  بوده ومنتظر عبور کامیونی که 
بیرجند در حال تردد  بوده را مقصر شناخته است. 
آیا نباید درمسیراصلی جاده جان پناهی جهت دور 
سمت  به  عزیمت  قصد  که  منطقه   بومی  زدن 
شهر را دارند اجرا می شد؟ آیا نباید جهت هدایت 
خودروها به الین دیگر محلی مناسب و کم خطر 
مسیرجاده  در  نباید  آیا  شد؟  می  گرفته  درنظر 
اصلی تابلوها و عالئم هشدار دهنده قبل از وقوع 

این گونه حوادث نصب می شد؟
915...915
باسالم. مدیر کل محترم راه وشهرسازی استان.

باتوجه به گذشت  4ماه از بهره برداری باند دوم 
هنوز  غیوگ  روستای  محدوده  در  قاین  بیرجند 
گذر  زیر  پل  اجرای ساختمان  به  نسبت  پیمانکار 
که  روستا  اهالی  برای  مکان  واین  ننمونده  اقدام 
قصد تردد به طرف بیرجند را دارند به قتلگاه تبدیل 
گردیده و درطول یک ماه گذشته سه فقره تصادف 

صورت گرفته است.تاکی باید منتظر ماند؟؟؟
915...21۷

چرا کسی به داد درختان مسیر بیرجند-مشهد نمی 
رسد.  همه درحال خشک شدن هستند. یعنی واقعا 

نمی بینید؟ شهرداری؟  اداره راه؟ جنگلداری و...
915...393

محترم  شهردار  آقای  به  زحمت  بی  آوا  سالم 
هم  مسلم  خیابان  پایین  معصومیه  به  بگویید 
بیرجندی هستیم  ما ها هم  به خدا  بزنند  سری 

دریغ از یه ایستگاه اتوبوس و ...
915...56۷

سالم آوا. حدود 15 روز پیش خیابان سعدی 1 
ای  اضافی  های  وخاک  کردن  روبی  خاک  رو 
که ریختند رو جمع نکردند. وقتی به شهرداری 
نیست. مربوط  ما  به  فرمودند  گفتم   ... منطقه 

دقیقا؟ با کی هست  مسئولیتش 
915...۷15

نانوایان  اتحادیه  رئیس  به  محترم  آوای  سالم 
بگویید نان از امروز گران شده. ایشان در خوابند

یک شهروند
کردن  اضافه  که  نموده  اثبات  اخیر  تحقیقات 
تنها مفید نیست  نه  نان  سبوس در حین پخت 

بلکه ضرر هم دارد
915...082

سالم شهرداری منطقه 2 آیا برنامه ای برای ایجاد 
فضای سبز حاشیه آوینی قسمت پونه دارد ؟ محدوده 

با آن تراکم جمعیت فاقد فضای سبز هستش
915...03۷

متخصص  دکتر...  مطب  به  سالم.روزشنبه 
ازدحام مراجعین بیش  نمودیم.  ...بیرجند مراجعه 
انگشت  تعداد  و  کوچک  سالن  گنجایش  ازحد 
این  همه  از  و  بود  موجود  های  صندلی  شمار 
بود  سرمایشی  وسایل  و  کولر  بدترنبود  کمبودها 
و همه مریضها اعتراض داشتند که منشی دکتر 
نکرده  سرویس  را  کولرها  ساختمان  مدیر  گفت 
های  وشکستگی  گرم  هوای  این  با  آیا  است. 
می  که  هنگفتی  های  پول  و  مراجعین  مختلف 

گیرند این شکنجه ها رواست ؟
915...93۷

و  درخشان  استعداد  آزمون  نتایج  چرا  سالم 
اعالم  دهم  به  نهم  پایه  هوشان  تیز  مدارس 
که  فرزندانمان  نام  ثبت  تکلیف  آخر  شه  نمی 
دولتی  مدارس  در  مذکورند  آزمون  نتایج  منتظر 
چیست؟ وقتی می خواهند اعالم کنند که ثبت 
به  باشد؟یکم  شده  تمام  عادی  مدارس  نام 

جوانب کار هم فکر کنید
915...491

سپیده  ورودی  اینکه  مثل  شهردار  جناب  سالم 
را  درخت  یک  کاشت  حتی  سبز  فضای  ایجاد  و 
فراموش کرده اید.  عمر مسؤلیت کوتاه است، پس 
تا وقت دارید از خود خاطره ای خوب درذهن مردم 

این منطقه  به جا بگذارید.
915...599

را می  آبروی یک مسلمان  اسالمی،  در کشور 
دادگاه  کنند،  می  یکی  بیابان  خاک  با  و  برند 
به  نفع متهم رای می دهد بدون توجه  به  هم 
خالی  وار  علی  عدالت  جای  شواهد!  و  مدارک 

است، چاپ کن آوا جان 
903...066

اما  خوبه  ادارات  کار  ساعت  تغییر  طرح  سالم. 
منابع  کمبود  با  سازگاری  زمینه  خواهشا،  لطفا، 
انرژی همانند نیاکان مان به صورت هوشمند از 

ادارات  شروع کنید. ممنون
915...491

جوابیه شهرداری بیرجند

درجوابیه مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
نقل  و  حمل  سازمان  اعالم  بر  139۷/3/10بنا 
یا  تعویض  خصوص  در  شهرداری  مسافر  و  بار 
معصومیه  در  واقع  اتوبوس  های  ایستگاه  تعمیر 
های  ایستگاه  تمامی  رساند  می  استحضار  به 
دو  در  مفتح  شهید  شهرک  محدوده  اتوبوس 
سال گذشته تعویض و ایستگاه های نو جایگزین 
شده اند که متاسفانه توسط افرادی مورد تخریب 
حفظ  به جهت  رود  می  انتظار  لذا  میگیرند  قرار 
المال ،شهروندان گرامی مشارکت و  بیت  اموال 

همراهی بیشتری با سازمان داشته باشند. 

جواد رضایی - عصر  یک روز تابستان  باغبان به عادت 
هر روز برای چیدن میوه و رسیدگی به امور درختانش سر 
زمین می رود. در روستا از سال ها پیش درختان میوه حصار 
نداشته است.کمی آن سوتر عده ای مشغول چیدن میوه ها 
هستند، مرد باغبان به رسم ادب به آنها خدا قوتی می گوید  
و مشغول کار  می شود، آنها نیز به رسم ادب !پاسخ می 
دهند و اضافه بر آن دستی هم تکان می دهند. روز بعد 
مشخص می شود که میوه چین های با ادب دیروز، دزدان 
نابکاری بوده اند که با خیال راحت و در روز روشن تمام 

میوه های همسایه را به غارت برده اند.
این داستان واقعی از زبان یکی از کشاورزان زحمت کش  
در یکی از روستاها است که اشاره به دزدی از باغ های 
اند  خورده  را  حیا  انگار  که  دزدانی  دارد،  روستائیان  میوه 
و  دست به تاراج محصول کسانی زده اند که تمام سال 
 در گرما و سرما برای به بارنشستن درختی رنج و مرارت 
می کشند و به ناگاه  موقع برداشت محصول با  درختان بی 
بار مواجه می شوند.سرقت میوه و محصوالت باغی وحتی 
گندم وجو! در وضع نامساعد اقتصادی این روزها در سبد! 

سرقت های سارقان خاص جایگاهی ویژه یافته است.

دزدی آش با جاش !

یکی از دهیاران در این باره می گوید: در دو سه سال اخیر 
دزدی از باغ ها و مزارع افزایش یافته است، به نحوی که 

کشاورزان از دست این دزدان کالفه شده اند.
او ادامه می دهد: در روستای ما یک بار تمام محصول 
زرشک یک کشاورز را از روی درخت بردند، حتی بعضی 
از این دزدان،گذشته از محصول، نهال های زرشک و یا 
عنابی که تازه کاشته می شوند را از جا در می آورند و می 
برند. بیش تر دزدان افراد جوان و دارای شرایط مالی بدی 
مرکزی  بخش  توابع  از  روستایی  دهیار  قاسمی  هستند. 
مزارع  از  دزدی  کند:  می  بیان  هم  بیرجند  شهرستان 
کشاورزی بسیار رواج پیدا کرده و موقع برداشت محصول 
این موضوع بیش تر اتفاق می افتد، این افراد ابتدا محیط 
روستا را شناسایی می کنند و در نیمه های شب و مواقعی 
که کسی در مزارع نباشد،تمام محصول کشاورزان را جمع 
می کنند و می برند، متاسفانه آن چنان با خیال راحت این 
کار را انجام می دهند که هر کس نداند، فکر می کند که 

این افراد صاحب باغ هستند.
او ادامه  می دهد: در گذشته روستاها جمعیت زیادی داشت 
ماند،  نمی  دور  از چشم کسی  افراد غریبه  آمد  و  و رفت 
ولی اکنون با خالی شدن روستاها جا برای جوالن این آدم 
های سودجو باز شده است که البته با توجه به اینکه بیش 
تر این افراد جوان هستند و شاید به دلیل نداشتن وضع 
مالی مناسب دست به این کار می زنند و به نظر من اگر 
برای اشتغال در روستاها کار عملی انجام شود، این گونه 

ناهنجاری ها ادامه پیدا نخواهد کرد.
اصغری نیز که آخر هفته ها برای آبیاری مزارع زرشک به 
روستا می رود،بیان می کند: تمام سال را کشاورز زحمت 
می کشد و جور سرمای زمستان و گرمای تابستان را تحمل 
 می کند،تا محصولی داشته باشد،آن هم با این خشکسالی

 ولی یک دفعه می بیند تمام محصول را از روی درخت برده اند. 
می افزاید: سال گذشته حوالی روستای ما از این دزدی ها 
بسیار شده بود و راستش را بخواهید این موضوع به امری 

عادی تبدیل شده است.
 ادامه می دهد: در شرایط خشکسالی بیش تر کشاورزان 
رو به کاشت درخت زرشک آورده اند و قالب زمین های 
روستا به این شیوه تغییر کاربری داده شده است و همچنین 
زعفران و عناب که بیش تر از قبل مورد توجه کشاورزان 

و البته افرادی که می خواهند یک شبه سود بی دردسری 
داشته باشند، قرار گرفته است.

علی مقدم، دهیار خنگ نیز با اشاره به اینکه بسیاری از این 
افراد کسانی هستند که دچار مشکل مالی هستند و بیشتر از 
 اعتیاد رنج می برند، بیان می کند: دزدی از مزارع از سال ها

قبل وجود داشته است ولی در سال های اخیر شدت یافته و 
مواردی هم از طرف مردم گزارش شده است.

طبق شنیده ها در روستاهایی که کشاورزی رونقی بیش تر 

دارد، این دزدی ها انجام می گیرد و منحصر به شهر و یا 
استان ما  نیست. به طور مثال در یکی از شهرهای شمال 
کشور کشاورزی به دلیل درگیری با افرادی که قصد سرقت 
اند، کشته می شود و یا خبرهایی که  از باغش را داشته 
مانند دستگیری باند سرقت از باغات و همچنین احشام در 
روستاها به چشم می خورد که دلیلی بر وجود این موضوع 

می باشد.کمی دقیق تر که بنگریم این فکر به ذهن خطور 
می کند که دلیل این طور دزدی ها چه می تواند باشد، آیا 
نیاز مالی و نبود کار در روستاها افرادی را تحریک به این 
کار می کند ؟ یا حرص و طمع بیش از حد می تواند دلیلش 
باشد؟ معموال دزدی ها  ریشه در کمبودهای مالی، فرهنگی 
و روانی دارد که هر یک از این عوامل می تواند خود باعث 
بروز رفتاری خارج از عرف اجتماع شود و فرد را به نقطه ای 
برساند که پا گذاشتن بر روی حق و حقوق دیگران برایش 

موضوعی عادی تلقی شود.

75  درصد دزدی  ها مربوط به زرشک است

رئیس اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان بیان کرد: 
دزدی از مزارع و باغات میوه در فصل برداشت محصوالت 

آبان(  و  )مهر  پاییز  فصل  اوایل  و  تابستان  فصل   معموال 
بیش تر به چشم می خورد.آخوندی ادامه می دهد: از سرقت 
هایی که در استان صورت می گیرد، ۷5 درصد زرشک، 
10 درصد زعفران، 5 درصد پسته  و بادام، 10 درصد میوه 
های تازه و سر درختی را تشکیل می دهد. وی می گوید: 
های  شهرستان  در  تر  بیش  زعفران،  و  زرشک  سرقت 
قاین و سرایان صورت می گیرد و در روستاهای اطراف 
می  سرقت  خشکبار   و  عناب  پسته،  بیرجند  شهرستان 

شود. رئیس اداره مبارزه با سرقت پلیس  آگاهی  استان 
با اشاره به اینکه بیش تر افرادی که دست به این گونه 
دزدی ها می زنند دارای سابقه سرقت و سن بین 25 تا 
35 سال دارند، ادامه می دهد: این افراد کسانی هستند که 
به فضای روستا آشنایی دارند و گاهی از نزدیکان کشاورز 
هم هستند که با زیر نظر گرفتن کشاورزان و محل انبار 

کنند. می  دزدی  به  اقدام  مناسب  وقت  در   محصوالت 
جرم  به  قاین  شهرستان  در  نفر  دو  اخیرا  مثال  طور  به 
افراد  این  شدند،  دستگیر  زعفران  کیلو   20 سرقت 
موقعی  بودند،  مشهد  ساکن  و  مجهز  گروهی  که 
داخل  قفل  بریدن  با  بوده  خالی  کشاورز  خانه  که 
محصول  تمام  صندوق  گاو  کردن  باز  با  و  شده  خانه 
های پیگیری  با  که  برند  می  سرقت  به  را   کشاورز 

ادامه  آخوندی  اند.سرگرد  شده  دستگیر  شده،  انجام 

انبارها  و  خانه  داخل  از  معموال  ها  دزدی  گونه  این  داد: 
مزارع  داخل  از  که  دیده شده   زعفران  مورد  در  و حتی 
توجیهی  جلسات  منظور  این  است،برای  گرفته  انجام 
ایمن  با  کشاورزان  تا  شود  می  برگزار  کشاورزان  برای 
به  سرکشی  همچنین  و  مداربسته  دوربین  سازی،نصب 

موقع از وقوع این سرقت ها جلوگیری کنند.

رواج دزدی محصوالت باغی وکشاورزی دراستان

یک سال زحمت کشاورز درکیسه  سارقان
نت

نتر
 : ای

سها
عک

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

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

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای 
خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی:  6037707000024111
شماره کارت بانک ملی:  6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540  

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         09157208187- اسماعیلی
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4
طوالنی ترین خسوف قرن دقیقا کی رخ می دهد؟

طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن 21 شامگاه جمعه 5 مرداد 1397 اتفاق می افتد و این رویداد نجومی مهم و زیبا در ایران نیز قابل رویت 
خواهد بود. شروع این خسوف بزرگ و طوالنی ساعت 21 و 44 دقیقه جمعه 5 مرداد 1397 خواهد بود. طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن 21 
به مدت 6 ساعت و 13 دقیقه و 48 ثانیه طول می کشد و سحرگاه شنبه حوالی 4 صبح به پایان می رسد.

 دوشنبه * 1 مرداد 1397 * شماره 4121

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که 
نسبت به امالک مجهول المالک و از قلم  افتاده واقع در بخش های تابعه حوزه 
ثبتی بیرجند تا آخر خرداد  ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هفت تقاضای 
ثبت نموده اند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 
اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم 

به شرح ذیل آگهی می شود:
بخش 2 بیرجند

به مساحت  قدیم چهکند(  راه  به  )مشهور  زمین  قطعه  1- ششدانگ یک 
803/80 متر مربع پالک 2832 فرعی از یک اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
خیابان انقالب پشت شرکت گاز مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

خمینی )ره( خراسان جنوبی
2- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1497متر مربع پالک 2519 فرعی 
از 4- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در حاجی آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام خمینی )ره( خراسان جنوبی
3- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 3154 متر مربع پالک 2520 فرعی 
از 4- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در حاجی آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام خمینی )ره( خراسان جنوبی
4- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 287/45 متر مربع پالک 2521 
فرعی از 4- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در حاجی آباد مورد تقاضای ستاد 

اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( خراسان جنوبی
5- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 351/28 متر مربع پالک 2522 
فرعی از 4- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در حاجی آباد مورد تقاضای ستاد 

اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( خراسان جنوبی
6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار به مساحت 7028 متر مربع 
پالک 221 فرعی از 44- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت رکات مورد 

تقاضای فاطمه شمس آبادی
7- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 156/08متر مربع پالک 151 فرعی از 
226- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکندوک مورد تقاضای صغری 

چهاری
8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 9599/95 متر مربع 
پالک 2696 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد 

تقاضای عبدالحکیم فاروغی
9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار به مساحت 6894/64 متر 
مربع پالک 2705 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد 

مورد تقاضای زهرا اکبر زاده ابراهیم آباد
10- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار به مساحت 21596/32 
متر مربع پالک 2706 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت 

بجد  مورد تقاضای محمد رسول باردل
11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 5992 متر مربع 
پالک 2709 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد  مورد 

تقاضای علی دستگردی
12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 5965متر مربع 
پالک 2710 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد  مورد 

تقاضای امین دستگردی
13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 5997 متر مربع 
پالک 2711 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد  مورد 

تقاضای طیبه دستگردی
14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 5991 متر مربع 
پالک 2712 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد  مورد 

تقاضای زهرا دستگردی
15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2399/76 متر مربع پالک 
2718 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد  مورد تقاضای 

مریم اشراقی کاخکی
16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 6185 متر مربع 
پالک 2722 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد  مورد 

تقاضای محمد کریم پور فرد
17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 6032 متر مربع 
پالک 2723 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد  مورد 

تقاضای حامد کریم پور فرد
18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 5944 متر مربع 
پالک 2724 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد  مورد 

تقاضای هانیه کریم پور فرد
19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 5864 متر مربع 
پالک 2725 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد  مورد 

تقاضای عباس کریم پور فرد
20- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 451/36 متر مربع پالک 187 
فرعی از 562- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در خونیک بهلگرد مورد تقاضای 

غالمرضا کیوان کار
21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 56879 متر مربع پالک 
1798 فرعی از 1336- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت دستگرد مورد 
به سه دانگ و محمد حسن  آباد نسبت  تقاضای حسین شبخوان شوکت 

شبخوان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ
22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 26639 متر مربع پالک 
1799 فرعی از 1336- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت دستگرد مورد 
تقاضای فاطمه شبخوان نسبت به یک سهم و محمد شبخوان نسبت به دو 
سهم و حسین شبخوان شوکت آباد نسبت به دو سهم و محمد حسن شبخوان 

نسبت به دو سهم مشاع از هفت سهم
23- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 7950/78 متر مربع پالک 
1800 فرعی از 1336- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت دستگرد مورد 

تقاضای فاطمه عرب
24- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 2690 متر مربع 

پالک 585 فرعی از 1337- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در کالته بجدی مورد 
تقاضای حسن رضا رهپرداز

25- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2361/87 متر مربع 
پالک 586 فرعی از 1337- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در کالته بجدی مورد 

تقاضای حسن رضا رهپرداز
26- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 4069 متر مربع 
پالک 400 فرعی از 1832- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سر سینه حاجی 

آباد  مورد تقاضای هادی دریائی
27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان و استخر و 
تاسیسات به مساحت 36899/50 متر مربع پالک 401 فرعی از 1832- اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در حاجی آباد  مورد تقاضای محدثه متین نژاد
28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 28622 متر مربع 
پالک 409 فرعی از 1832- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد  
مورد تقاضای مهدی حاجی آبادی نسبت به 6606/30 سهم و سکینه و زهرا 
و کنیز و معصومه همگی حاجی آبادی هرکدام نسبت به 3303/142 سهم و 
 جواد محمودی زاده نسبت به 5500 سهم مشاع از کل 28622 سهم ششدانگ

29- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1458/58 متر مربع پالک 
45 فرعی از 2120- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت 

آباد  مورد تقاضای علی اکبر ذوقی
30- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1387/73 متر مربع پالک 
46 فرعی از 2120- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت 

آباد  مورد تقاضای علیرضا ذوقی
31- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1289/61متر مربع پالک 
47 فرعی از 2120- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت 

آباد  مورد تقاضای حسن ذوقی
32- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1360 متر مربع پالک 
48 فرعی از 2120- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت 

آباد  مورد تقاضای یداله ذوقی
33- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 24006/50 
متر مربع پالک 2530- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شکراب  مورد 

تقاضای محمد دستی گردی
 7239/07 مساحت  به  مشجر  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -34 
متر مربع پالک 2545- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مجاور غربی 

شمس آباد  مورد تقاضای سکینه شمس آبادی
بخش 3 بیرجند 

1- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 291/53 متر مربع پالک 2784 
فرعی از 172- اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای 
طاهره سادات علویان نسبت به یک و نیم دانگ مشاع و قدسیه سادات علویان 
نسبت به یک و نیم دانگ مشاع و انسیه سادات علویان نسبت به یک و نیم دانگ 

مشاع و صدیقه سادات علویان نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ
2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 17798/50 متر مربع پالک 
1296 فرعی از 984 فرعی  از 224- اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 

معصوم آباد  مورد تقاضای عباسعلی فدویان
3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1717/30 متر مربع پالک 
178 فرعی از 938- اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه رکات  مورد 

تقاضای مهدی شهبازی
4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1821/41متر مربع پالک 
179 فرعی از 938- اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه رکات  مورد 

تقاضای محمد شهبازی
5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1730/58متر مربع پالک 
180 فرعی از 938- اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه رکات  مورد 

تقاضای مجتبی شهبازی
6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر  به مساحت 512/93 متر مربع 
پالک 181 فرعی از 938- اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سر چاه زینی 

مورد تقاضای محمود صالحی
7- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 148775 متر مربع پالک 1124-
اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خوسف مورد تقاضای ستاد اجرائی فرمان 

حضرت امام خمینی )ره( خراسان جنوبی
بخش 8 بیرجند

1- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر سالن مرغداری به مساحت 2648 
متر مربع پالک 100 فرعی از 39- اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی 

مجاورت فضل آباد  مورد تقاضای حسین حمزه ای
2- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان خانه بهداشت  به مساحت 
158/2متر مربع پالک 53 فرعی از 297- اصلی بخش 8 بیرجند واقع در 

اراضی ججگ مورد تقاضای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بخش 9 بیرجند

1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 278/8 متر مربع پالک 487 
فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 

اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 456/1 متر مربع پالک 497 
فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 

اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 431/3 متر مربع پالک 
509 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1044/9 متر مربع پالک 
518 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 603/8متر مربع پالک 528 
فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 

اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 295/3 متر مربع پالک 543 
فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 

اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 106/8متر مربع پالک 571 
فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 

اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 508/2 متر مربع پالک 576 
فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 

اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1037متر مربع پالک 581 
فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 

اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
10- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 430/2 متر مربع پالک 
588 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 532/7 متر مربع پالک 
591 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 268 متر مربع پالک 592 
فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 

اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 933/5 متر مربع پالک 
598 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 791/4 متر مربع پالک 
617 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 283/5 متر مربع پالک 
622 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 297/5 متر مربع پالک 
650 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1621/2 متر مربع پالک 
668 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 481 متر مربع پالک 673 
فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 

اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 504/9 متر مربع پالک 
682 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 176/3 متر مربع پالک 
686 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 155 متر مربع پالک 701 
فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 

اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 272/7 متر مربع پالک 
702 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
23- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 230/7 متر مربع پالک 
703 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
24- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 199/4 متر مربع پالک 
710 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
25- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 117 متر مربع پالک 716 
فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 

اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
26- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت286/5 متر مربع پالک 
725 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 615/5 متر مربع پالک 
740 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 704/1 متر مربع پالک 
746 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
29- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1599/7 متر مربع پالک 
756 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
30- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 430/9 متر مربع پالک 
762 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
31- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 121/9 متر مربع پالک 
764 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
32- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 448/3 متر مربع پالک 
768 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
33- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 543/5 متر مربع پالک 
771 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
34- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 195/1متر مربع پالک 
785 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
35- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 701/5 متر مربع پالک 
786 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
36- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 309/4 متر مربع پالک 
792 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
37- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 235/3 متر مربع پالک 
794 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 714/2 متر مربع پالک 
800 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
39- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 304/5 متر مربع پالک 
813 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
40- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1130/7 متر مربع پالک 
817 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
41- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 362/5 متر مربع پالک 
837 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
42- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 478/9 متر مربع پالک 
841 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
43- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 255 متر مربع پالک 845 
فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 

اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
44- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 217/9 متر مربع پالک 
848 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
45- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 287/7 متر مربع پالک 
850 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
46- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1414/7 متر مربع پالک 
851 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
47- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 404/5 متر مربع پالک 
855 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
48- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 800/5 متر مربع پالک 
866 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
49- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 466/2 متر مربع پالک 
870 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
50- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3343 متر مربع پالک 
881 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
51- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 657 متر مربع پالک 898 
فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 

اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
52- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 407/4 متر مربع پالک 
900 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
53- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 898/9 متر مربع پالک 
904 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
54- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 596/6 متر مربع پالک 
915 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
55- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1028 متر مربع پالک 
920 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
56- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 304/7 متر مربع پالک 
932 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
57- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 532/1 متر مربع پالک 
937 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
58- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 845/3 متر مربع پالک 
947 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
59- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 336/8 متر مربع پالک 
955 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
60- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 746/9 متر مربع پالک 
957 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
61- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 656/5 متر مربع پالک 

در  واقع  بیرجند   9 بخش  از 308-اصلی  فرعی   963
مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه 

بیرجند
به مساحت  62- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

589/7 متر مربع پالک 976 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در 
مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

63- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1007/7متر مربع پالک 
984 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
64- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 191 متر مربع پالک 988 
فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 

اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
65- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1285 متر مربع پالک 
999 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
66- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 289/5 متر مربع پالک 
1002 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
67- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1132/7 متر مربع پالک 
1009 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
68- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 100/5متر مربع پالک 
1010 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
69- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 147/7متر مربع پالک 
1012 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
70- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 180 متر مربع پالک 
1117 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
71- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 252 متر مربع پالک 
1118 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
72- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 574 متر مربع پالک 
1123 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
73- ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان خانه بهداشت  به 
مساحت 286/84 متر مربع پالک 136 فرعی از 325- اصلی بخش 9 بیرجند 

واقع در اراضی مبارک آباد مورد تقاضای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مساحت 368  به  بر ساختمان   زمین مشتمل  قطعه  یک   74- ششدانگ 
متر مربع پالک 162 فرعی از 446- اصلی بخش 9 بیرجند واقع در اراضی 

نویک مورد تقاضای ابراهیم خنگی نژاد
بخش 13 بیرجند 

1- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات مرغداری به مساحت 
9816/20 متر مربع پالک یک فرعی از 573- اصلی بخش 13 بیرجند واقع 
در اراضی موسوم به چشمه شور حاجی آباد القور مورد تقاضای حسین عجمی

آگهی اصالحی 
 4370/50 مساحت  به  زار  دیمه  مزروعی  زمین  قطعه  یگ  ششدانگ   -1 
متر مربع پالک 1752 فرعی از 1336 - اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 
دستگرد مورد تقاضای سعید سعیدنیا که در آگهی نوبتی 96/11/1 پالک 

1752 فرعی اشتباها به نام عزیز نوری مقدم آگهی شده بود.
 4370/50 مساحت  به  زار  دیمه  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -2 
متر مربع پالک 1753 فرعی از 1336- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه 
دستگرد مورد تقاضای عزیز نوری مقدم که در آگهی نوبتی 96/11/1 پالک 

1753 فرعی به نام سعید سعید نیا آگهی شده بود. 
3 -ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2200/62 متر مربع پالک 
1625 فرعی از 232-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی شاهزیله مورد 
تقاضای وحید خواجه که در آگهی قبلی مساحت 2017 متر مربع قید شده 
و برابر رای شماره 139718708295000060-97/4/20 هیات نظارت ثبت 

استان مساحت و حدود اصالح گردیده است.
4 - ششدانگ یک قطعه باغ منزل به مساحت 4063/38 متر مربع پالک 83 
فرعی از 165- اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی کوشک مورد تقاضای 
محسن کیوانی که در آگهی قبلی مساحت 3612/40 متر مربع آگهی شده بود 
و برابر رای 139618708295000166-1396/11/4هیات نظارت ثبت استان 

مساحت اصالح گردیده است.
لذا به دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در 
باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و 
در جریان است میبایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از 
تاریخ انتشار نوبت اول این اگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد 
آگهی اصالحی در مدت سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند   تسلیم 
و رسید دریافت نموده و برابر مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض 
خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و 
به اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 

رعایت مقررات ادامه می دهد.
ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدید منظور 
می گردد و ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض 

خواهد بود.                                   
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/5/1
تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/6/1
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1397 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند  شناسه: 208401

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760308002000116 - 1397/04/7 هیئت اول موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید محمد قرشی فرزند سید 
ابراهیم  به شماره شناسنامه 5259  صادره از قاین به شماره ملی 0888241593 در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 281/30 مترمربع 
در قسمتی از پالک 702- اصلی بخش 11 قاین واقع در قاین ، خیابان امام رضا )ع( از محل مالکیت خود ایشان  محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به  مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/04/14     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/01
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

*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 دیتابیس15000 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:      09159629635   حاجی پور 

زمرد  سادگی،کارایی،پویایی،

قیمت مناسب،خدمات و پشتیبانی

 مطمئن و دائمی       

یک سال پشتیبانی و به روزرسانی رایگان 
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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24 ساعت در خواب  و بیداری 
 صمد بهرنگی 

قسمت اول - خواننده ی عزیز قصه ی » 24 ساعت  
خواب و بیداری« را بخاطر این نوشته ام که برای تو 
سرمشقی باشد. قصدم این است که بچه های هموطن 
خود را بهتر بشناسی و فکر کنی. که چاره ی درد آنها 
چیست ؟ اگر بخواهم همه ی آنچه را که در تهران بر 
سرم آمد بنویسم چند کتاب می شود و شاید هم همه را 
خسته کند و از این رو فقط بیست و چهار ساعت آخر را 
شرح می دهم که فکر می کنم خسته کننده هم نباشد. 
البیه ناچارم این را هم بگویم که چطور شد من و پدرم به 
تهران رفتیم: چند ماهی بود که پدرم بیکار بود . عاقبت 
مادرم و خواهرم و برادرهایم را در شهر خودمان گذاشت 

و دست من را گرفت و آمدیم به تهران. 
چند نفر از آشنایان و همشهری ها قبال به تهران آمده 
بودند و توانسته بودند کار پیدا کنند. ما هم به هوای آنها 
آمدیم . من یکی از آشنایان دکه ی یخ فروشی داشت . 
یکی دیگر رخت و لباس کهنه خرید و فروش می کرد. 
یکی دیگر پرتغال فروش بود. پدر من هم یک چرخ 
دستی گیر آورد و دستفروش شد. پیاز و سیب زمینی و 
خیار و این جور چیزها دوره می گرداند . یک لقمه نان 
خودمان می خوردیم و یک لقمه هم می فرستادیم پیش 
مادرم . من هم گاهی همراه بدرم دوره می گشتم و 

گاهی تنها توی خیابانها. ادامه دارد...

حتی اگر بهترین فرد روی کره زمین هستید
 به خودتون مغرور نشوید، چون هیچ کس

 از شخصی که ادعا می کند خوشش نمی آید.

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، 
بهتر آن است آن را خرج لطافت یک لبخند 

و یا نوازشی عاشقانه کنیم.

هر جا که وجود کرده سیرست ای دل
می دان به یقین که محض خیرست ای دل

هر شر ز عدم بود، عدم غیر وجود
پس شر همه مقتضای غیرست ای دل

بودن با کسی که دوستش نداری، ونبودن
 با کسی که دوستش داری هر دو رنج است، پس 
اگر همچون خود نیافتی، همچون خدا تنها باش

گاهی نمی دونی مشغول انجام چه کاری هستی... 
ولی آنچه انجام می دی، بهترین کاره !... به این 

می گن »الهام« )خانم های جنگل بولونی(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

کسانی که مردان و زنان مؤمن را آزار کرده و بعد توبه نکرده  اند ایشان راست عذاب 
جهنم و ایشان راست عذاب سوزان. سوره بروج/ آیه  10

حدیث روز  

حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه 
بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد. امام حسین )علیه السالم(

سبک زندگی

چگونه عادت های بد را ترک کنیم؟
بیشتر اوقات، عادت های بد صرفا شیوه ای برای غلبه بر 
استرس و ماللت های روحی ما هستند. هر عادت بدی، از 
جویدن ناخن ها گرفته تا نوشیدن الکل و یا وقت تلف کردن 
در اینترنت می تواند یک واکنش ساده در برابر استرس و 
دلزدگی باشد. اما نباید اینطور باشد! شما می توانید با یاد 
گرفتن روش های جدید و سالم با استرس و ماللت های 
خود مبارزه کنید، و سپس عادت های خوب را جایگزین شان 
پیدای  روی  که  دلزدگی  یا  استرس  گاهی  کنید.البته، 
عادت های بد است، دلیلی عمیق تر و پنهان دارد. شاید فکر 
کردن به این علت ها سخت باشد اما اگر واقعا تصمیم دارید 

تغییراتی ایجاد کنید پس باید با خودتان روراست باشید.
جایگزینی برای عادت بد خود انتخاب کنید 

شما نیاز به یک برنامه ی از پیش تعیین شده دارید که بدانید 
چطور قرار است به استرس یا ماللت و یا هر چیز دیگری 
هوس  اگر  بدهید.  جواب  هست،  بدتان  عادت  باعث  که 
سیگار کشیدن کردید، چه چیزی را قرار است جایگزینش 
فیس  نوتیفیکشن  وقتی  تنفس(.  تمرین  )مثال  کنید؟ 
بوک تان صدای تان کرد، به جای فورا چک کردن آن، چه 
کاری قرار است انجام دهید؟ عادت بدتان هر چه که هست 
باید برای جایگزین کردن آن برنامه ی قبلی داشته باشید 

وگرنه تالش تان بیفایده و کامال کوتاه مدت خواهد بود.
عوامل محرک عادت بدتان را تا حد ممکن حذف کنید 

اگر عادت کرده اید هر وقت در خانه بیکار می شوید، کلوچه 

بخورید، پس تمام کلوچه ها را از خانه بیرون کنید! اگر اولین 
کاری که بعد از لم دادن روی مبل انجام می دهید، روشن 
اتاقی،  در  را  کنترل  ریموت  پس  است،  تلویزیون  کردن 
داخل یک گنجه و جایی که دسترسی به آن سخت باشد 
پنهان کنید. سعی کنید با دور کردن یا حذف کردن هر 
چیزی که شما را به سمت عادت بدتان سوق می دهد، ترک 
عادت را برای خودتان ساده تر کنید. همین حاال محیط خود 

را تغییر دهید تا نتیجه را ببینید.
از کسی بخواهید تا کمک تان کند 

چند بار پیش آمده که به تنهایی یک رژیم کاهش وزن را 
در پیش گرفته اید؟ یا مثال قصد ترک سیگار را داشته اید اما 
به کسی چیزی نگفته اید؟ حتما هم پیش خودتان گفته اید 
نشوم، کسی شاهد  موفق  اگر  است چون  بهتر  اینطوری 
شکست من نخواهد بود!اما کار درست این است که کسی 
هم  او  که  شوید  همراه  کسی  با  مثال  کند.  همراهی تان 
قصد ترک سیگار را دارد. شما دو نفر می توانید با احساس 
مسئولیت نسبت به همدیگر و تشویق بابت توانمندی ها و 

پیروزی ها، تکیه گاه و انگیزه ای قوی برای هم باشید.
دور و برتان را از آدم هایی ُپر کنید که زندگی شان جوریست 
که شما آرزو دارید. الزم نیست دوستان قدیمی تان را کنار 
نادیده  را  دوستان جدید   ِ پیدا کردن   ِ اما قدرت  بگذارید، 
نگیرید. با کسانی معاشرت کنید که عادت های خوبی که 

شما آرزویش را دارید، در پیش گرفته اند.

خودتان را پیروز تصور کنید 
خودتان را تصور کنید که پاکت سیگار را دور می اندازید 
و در عوض یک غذای سالم برای خود می خرید یا صبح 
که  چه  هر  بدتان  عادت  می شوید.  بیدار  خواب  از  زودتر 
هست، خودتان را در حالت غلبه بر آن تجسم کنید و از 
با هویتی  ببینید که  را  ببرید. خودتان  موفقیت خود لذت 
شده اید.الزم  بهتری  انسان  چه  شده،  اصالح  و  جدید 
نیست آدم ِ دیگری بشوید، فقط کافیست به اصل خودتان 
برگردید خیلی وقت ها پیش آمده که فکر کنیم برای ترک 
بشویم.  دیگری   ِ آدم  کال  است  الزم  بدمان،  عادت های 
واقعیت این است که همان آدم دیگر را در حال حاضر در 
درون خود داریم، به اضافه ی عادت های بد! در واقع، این 
احتمال خیلی ضعیف است که ما این عادت های بد را در 
تمام طول عمر خود داشته ایم. الزم نیست سیگار کشیدن 
را ترک کنید، فقط کافیست به همان آدم غیرسیگاری که 
بودید برگردید. حتی اگر آن آدم ِ ایده آل، سالهای زیادی با 
االن شما فاصله گرفته باشد، باالخره وجود داشته، پس شما 

قطعا و حتما می توانید باز هم به او برگردید.
برای شکست هم برنامه داشته باشید 

همه ی ما گاهی شکست می خوریم. به جای اینکه بابت 
یک اشتباه خودتان را سرزنش کنید، برای آن برنامه داشته 
می شویم،  خارج  درست  روال  از  گاهی  ما  همه ی  باشید. 
این  از سایرین جدا می کند  را  افراد موفق  آن چیزی که 

است که آنها می توانند خیلی زود خودشان را بازیابی کنند. 
استراتژی های زیادی برای بازیابی اعتماد بنفس و روحیه 
وجود دارد که بعد از شکست یا دچار اشتباه شدن می تواند 

به شما کمک کند تا به وضعیت عادی خود برگردید.
هوشمندانه هدف تعیین کنید 

اگر می خواهید بدانید اولین قدم برای ترک عادت های بد 
چیست، توصیه می کنیم با آگاهی و هشیاری روندتان را 
شروع کنید. سعی کنید در تله ی احساسی که نسبت به 
عادت بد خود دارید گرفتار نشوید. شاید احساس گناه کنید 
با  و  باشید  رویاپردازی مشغول  به  را  زیادی  زمان های  یا 
ایکاش  گفتن ها، زمان را از دست بدهید، اما این افکار شما 
را از چیزی که در حال روی دادن است دور خواهند کرد. 
در عوض هشیاری و آگاهی می تواند به شما نشان بدهد 

چطور واقعا می توانید تغییر ایجاد کنید.
هوشمندانه  سوال های  این  پیگیری  با  راحت  خیلی 
می توانید نسبت به رفتار بدتان آگاهی بیشتری پیدا کرده 
ذهن تان  به  توقف شان  برای  زیادی  بسیار  ایده های  و 
خطور کند. یک کاغذ و قلم همیشه همراه تان باشد، هر 
وقت عادت بدتان روی داد، روی کاغذ، زمان و جزئیات 
آن را یادداشت کنید. در پایان روز، تمام گزارش کارتان 
را بررسی کنید و ببینید چه نتیجه ای می گیرید. هدف تان 
و  کنید  مالمت  یا  قضاوت  را  خودتان  که  نیست  این 

احساس یک آدم گناهکار را داشته باشید.
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سه گام تا پیروزی 

یا احساسات است؛ به این  گام اول شناخت احساس 
نام احساستان  با  بر آشنایی  باید عالوه  معنا که شما 
تشخیص  را  خود  هیجان  نخستین  لحظه  در  بتوانید 
آن  تشخیص  در  ناتوانی  صورت  در  معمواًل  دهید. 
هیجانات  اضطراب،  یا  ناراحتی  مثاًل  خاص  احساس 

دیگری مانند خشم و ترس جایگزین می شوند.
بیشتر  چه  هر  یعنی  است.  احساس  پذیرش  دوم  گام 
عواطف و احساسات خود را انکار کنید و نادیده بگیرید، 
ذهنی  اشتغال های  و  معیوب  رفتارهای  درگیر  بیشتر 
می شوید، پس آنها را بپذیرید و دنبال راهکار برای رد 

شدن از بحران باشید.
باید به جای تخلیه احساسات آنها را ابراز کنیم یعنی 
به جای پرخاشگری بگوییم این رفتار من را عصبانی 
این  از  بگوییم  متوالی  گریه های  جای  به  یا  کرده 
موضوع عمیقًا ناراحت هستم، به جای سرزنش کردن 
بیان  را  احساس مان  و  کنیم  توصیف  را  خود  انتظار 
کنیم و به جای نیش و کنایه زدن مستقیم راجع به 

موضوع صحبت کنیم.
احساس  وقتی  منفی،  احساسات  بروز  بر  عالوه 
مثبتی هم دارید، آن را به زبان بیاورید؛ مهارتی که 
ارتباطی به آن نوازش کالمی می گویند و  در علوم 
در نهایت منجر به حال خوب شما و افزایش کیفیت 

روابط تان می شود.
گر یکی از راهکارهای شما هنگام عصبانیت، اضطراب، 
خودخوری  مانند  رفتارهایی  و...  ترس  و  ناراحتی 
کردن،  بیداد  و  داد  خشم،  درون ریزی  و  تحمل  و 
قهرکردن، سرزنش خود و دیگران، نیش و کنایه زدن، 
مسخره کردن و زیرآب زدن است؛ بهتر است بدانید که 

با این رفتارها تیشه به ریشه خود می زنید!
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وواربیهنبزس7
شیشکناغاددامر8
نیمرنریکنای9
راگیسشمارامع10
اوناناروارچا11
جیهمکربناتاغل12
ناتخاتیهتدنس13
ارکشوشمدربای14
سوارتشادراشیرر15

هزار پـــا
16:152022شروع سانس

به وقت خماری
18:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

تعویض روکش دسته دو با نوتهـران روکـش

خیابان قدس، نبش قدس غربی 5، حدفاصل میدان قدس و چهار راه عدل  09159659102 - مختاری

پخش روکش صندلی انواع خودرو داخلی ، خارجی و کلیه تزئینات خودرو
روکش ، کف پوش ، لوکس

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

را تجربه کنید.   09158668002

ت 
عا

ضای
ی 

قد
د ن

ری
خ

ان
وم

5 ت
70

ی 
غذ

 کا
ات

ایع
د ض

خری

09
3

5
7

6
3

5
01

6
09

15
00

20
7

09

ی
از

ر
شی

د 
یا

ص
ر 

وا
 بل

ی
رو

وب
ر

12
 و 

10 
ع(

(  
ضا

 ر
ام

 ام
ن

 بی

طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه
تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

به یک راننده گریدر 705 
نیازمندیم.

09155623441

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

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

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

سوپرمارکت با کلیه وسایل و مواد خوراکی 
واقع در روستای علی آباد داورآباد به فروش 
می رسد. قیمت: توافقی  09151633378

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

09903321767
ود  

محد
ه  و

 ویژ
وش

فر درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   

09155614880

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

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

 09159639065- علـی آبادی 

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       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

حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

به یک مدرک کاردانی ساختمان با پروانه 
اشتغال به کار از کانون کاردان ها نیازمندیم 

09023510049
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آجیلی که خطر سکته قلبی 
و اضافه وزن را کاهش می دهد

بادام کلسترول بد و چربی های مضر را کاهش 
می دهد. عالوه بر این کلسترول بد موجود در 
خون سبب تشکیل پالکت در رگ های قلب 
سکته  بروز  سبب  پالکت ها  این  که  می شود 
از  سرشار  بادام  دیگر  سوی  از  می شود.  قلبی 

 ۱۰۰ هر  در  دیگر  عبارت  به  است.  منیزیم 
گرم بادام ۶۷ درصد منیزیم وجود دارد. این در 
حالی است که منیزیم در پیشگیری از بسیاری 
بیماری ها به خصوص ناراحتی های قلبی و تنظیم 
فشار خون موثر است. همچنین منیزیم موجود 
در بادام با تنظیم قند خون، خطر ابتال به دیابت 
بادام  می دهد.  کاهش  درصد   ۱۵  -۲۰ هم  را 
تاثیر زیادی در کاهش وزن و الغری هم دارد. 

درمان اختالل خواب

گفته  شرایطی  مجموعه   به  خواب  اختالالت 
می شود که به طور مستمر مانع از خوب خوابیدن 
می گردد. درمان اختالل خواب باید تحت نظر 
متخصص صورت گیرد و داشتن بهداشت خواب از 
اهمیت بسیاری برخوردار است. مهمترین عامل در 
بهداشت خواب، زمان مناسب خوابیدن است. افراد 

باید زمان مشخصی بخوابند و زمان مشخصی نیز 
از خواب بیدار شوند تا دچار اختالل خواب نشوند. 
 اگر فرد 3۰ تا 4۰ دقیقه پس از رفتن به تختخواب

خواب نرفت باید از محیط خواب بیرون برود و 
خود را به انجام فعالیتی مشغول کند. باید محیط 
خواب آرام و تاریک و نه گرم و نه سرد باشد. افراد 
نباید با شکم پر یا خالی بخوابند. همچنین باید 
از چرت های طوالنی مدت در روز اجتناب کنند.

ازجوهر نمک استفاده نکنید 

گاز  ها،  شوینده  دیگر  با  نمک  جوهر  مخلوط 
خطرناکی به نام گاز کلرامین ایجاد می کند که 
این گاز موجب سوختگی راه های تنفسی، اختالل 
تنفسی و حتی مرگ  راه های  انسداد  تنفسی، 
می شود. خطرناک ترین مواد اسیدی که به ریه 
آسیب جدی می رساند، مخلوط کردن وایتکس و 

جوهرنمک برای شست وشو است. یکی از مواردی 
که آسیب جدی به ریه می رساند، استنشاق اسید 
است و متأسفانه برخی خانم ها برای از بین بردن 
به مواد شوینده،  وایتکس اضافه  لک کاشی ها 
می کنند و در برخی از مواقع نیز وایتکس را با 
جوهر نمک،  در فضای بسته، ترکیب می کنند 
که استنشاق بخار متصاعد شده از این ترکیب، 
آسیب جدی و جبران ناپذیر به ریه ها وارد می کند.

چه ورزش هایی نشانه های 
آلزایمر را کاهش می دهد

  
آلزایمر یکی از بیماری های شایع بین سالمندان 
محسوب می شود، این بیماری در افرادی که 
زوال  می شود.  دیده  بیشتر  نمی کنند،  ورزش 
عقل می تواند منجر به فراموشی شود و یکی 
نشانه های  کاهش  برای  روش ها  بهترین  از 

روزانه  فعالیت  است.  ورزش  بیماری  نوع  این 
موثر  فعالیت های  از  یکی  باغبانی،  همچون 
شدت  است،  آلزایمر  نشانه های  کاهش  در 
فرد  توانایی  به  بستگی  فعایت ها  نوع  این 
نیز  خانه  در  ورزشی  حرکات  انجام  دارد. 
دهد.  کاهش  را  آلزایمر  نشانه های  می تواند 
افزایش  برای  شنا  جمله  از  آبی  ورزش های 
تعادل و کاهش نشانه های آلزایمر موثر است.

بهترین گیاه دارویی ضد نفخ

گیاه رازیانه می تواند برای کاهش نفخ موثر باشد. 
این گیاه خشک کننده رطوبت، تقویت کننده معده،  
بازکننده انسداد مجاری سینه، کبد، طحال، کلیه ها 
و مثانه هم محسوب می شود. همچنین می تواند 
باعث تسکین دردهای ناشی از سردی هم بشود. 
ضمن اینکه مصرف دمنوش این گیاه برای کسی 

که نوزاد شیرخوار دارد، بسیار مناسب است زیرا 
رازیانه، افزایش دهنده شیر است. جوشانده تخم 
و  قلب  تپش  رفع  برای  گاوزبان  گل  با  رازیانه 
جوشانده آن با انجیر برای رفع تنگی نفس و سرفه 
مفید است. می توانید شیره این گیاه را برای کاهش 
نفخ و درد، به شکم نوزاد بمالید. دمنوش یک قاشق 
چای خوری رازیانه با زیره سبز نکوبیده در یک 
استکان آب جوش مشکل نفخ را حل می کند.

یادداشت

یادداشت

یادداشت

رقابت دو و میدانی کاران دانشگاه بیرجند 
در مسابقات قهرمانی کشور

مسابقات قهرمانی دو و میدانی مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه های 
کشور از دوم مرداد به میزبانی شیراز برگزار می شود. مطهره محمدی وند، 
مریم السادات اصغری، هما نصیریان، زهره اکبری، آزاده قاسمی وفا، سمیه 
ملیکا  ترکاونی و مربیگری  با سرپرستی منیره  زارعی  نطقی و فاطمه 
مودی نمایندگان دانشگاه بیرجند در این ماراتن ملی به رقابت  می پردازند.

مدال برنز کشتی گیر استان
 در مسابقات پیشکسوتان ایران

کشتی گیران خراسان جنوبی در مسابقات قهرمانی پیشکسوتان کشور 
هماورد برترین های ایران شدند. حسین بخشی در گروه سنی 3۵ تا 4۰ 
سال این ماراتن ملی با گردن آویز برنز بر سکوی سوم رقابت ها ایستاد. 
حسن باقرزاده از طبس در وزن ۱3۰ کیلوگرم، محمدعلی فرحناکی مقدم 
در  بیرجند  از  بخشی  و حسین  کیلوگرم  تا ۶۲  وزن ۵۵  در  از طبس 
وزن ۶۵ کیلوگرم مسابقات با سرپرستی و مربیگری علی اکبر میراب زاده 
به عنوان نماینده های خراسان جنوبی در این مسابقات شرکت کردند. 
مسابقات قهرمانی کشتی پیشکسوتان ایران از ۲۸ تا 3۱ تیر جاری به 
میزبانی استان تهران در خانه کشتی سالن هفتم تیر برگزار و بیش از 

۱۰۰ ورزشکار در مقابل هم صف آرایی کردند.

هنرنمایی تنیسورهای خراسان جنوبی در ماراتن ملی

تیم  کشور،  نونهاالن  میز  تنیس روی  قهرمانی  مسابقات  در 
ایران  برترین های  به مصاف  رنگی  نشان  برای کسب  خراسان جنوبی 
می رود. میالد رمضانی، میثاق ولوی، امیر فوالدی و امیرحسام علیزاده 
بیرجندی با سرپرستی و مربیگری علیرضا عشقی به نمایندگی از استان 
در این ماراتن ملی هنرنمایی می کنند. مسابقات قهرمانی تنیس روی میز 
نونهاالن کشور با حضور قریب  بر ۱۲۰ ورزشکار از یکم تا سوم مرداد به 

میزبانی استان قم به صورت تیمی و انفرادی برگزار می شود.

 20 مورد حبس در آسانسور در بیرجند

هفته  گفت:  بیرجند  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل  حسینی،  علی 
گذشته روزانه به طور میانگین ۵ مورد حبس در آسانسور رخ داد که 
آمار باالیی  محسوب می شود. علی حسینی با بیان اینکه به دلیل قطع 
ناگهانی برق و عدم هماهنگی با سازمان آتش نشانی این سازمان با 
مشکالت متعددی برای امداد رسانی مواجه بوده، افزود: در برخی قطعی 
های برق همزمان و میانگین ۱۵ تا ۲۰ مورد حبس در آسانسور گزارش 
شد که چنانچه حادثه ای همزمان می شد با مشکالت فراوانی برای 

امداد رسانی به حادثه دیدگان مواجه بودیم. 

ورزش استان

حوادث استان

کاریکاتور -  عطایی  داده نما

در گذشته تنها دندان های فاسد که ایجاد درد می کرد، کشیده می شد 
در صورت عدم  دندان عقل  و  پیدا کرده  تغییر  باور  این  امروزه  اما 

کارایی الزم کشیده می شود.
استخوانی  ضایعات  مبهم،  دردهای  جمله  از  عقل  دندان  عوارض 
و عفونت معموال از همان ابتدای جوانی خود را نشان می دهد و به 
علت ناآگاهی افراد موجب عفونت دهان و دندان می شود. پیشگیری از 
عوارض دندان عقل بهتر و اثر بخش تر از درمان آن است. این دندان 

در سنین ۱۸ تا ۲۲ سالگی که فرد از مرحله نوجوانی وارد مرحله جوانی 
و بلوغ شده، رشد می کند و باعث کامل شدن فک می شود به همین 
علت به آن دندان عقل می گویند. در گذشته دندان عقل افراد به صورت 
کامل به وجود می آمد ولی امروزه به دلیل عوامل طبیعی و غیرطبیعی 
این دندان رشد نمی کند، و در برخی مواقع رشد دندان عقل متوقف 
و به صورت ناقص ظاهر می شود که این مسئله موجب بروز درد و 
ناراحتی در فرد می شود.برخی عوامل مانند فضای کم در فک پایین 

و عادات نادرست در دوران کودکی موجب می شود که دندان عقل، 
سالم و کامل ظاهر نشود و به صورت نهفته رشد کند. در گذشته تنها 
دندان های فاسد که ایجاد درد می کرد، کشیده می شد اما امروزه این 
باور تغییر پیدا کرده است و دندان عقل در صورت عدم کارایی الزم 
کشیده می شود. معموال اولین کرسی دندان ها با عنوان دندان شیری 
در ۶ سالگی، دومین کرسی در سن ۱۲ سالگی و سومین کرسی که 
همان دندان عقل است در سنین ۱۸ تا ۲۲ سالگی رشد می کند. مکیدن 

انگشت و استفاده از پستانک در کودکی، شکل طبیعی دندان ها را تغییر 
می دهد. تنها دندان عقل موجب تغییر شکل دندان ها نمی شود بلکه 
عوامل ژنتیکی، فضای دندان و عادات غلط دوران کودکی از جمله 
از پستانک موجب تغییر شکل در حاالت  مکیدن انگشت، استفاده 
برای  طبیعی استخوانی دهان و دندان می شود. روش های زیادی 
درمان آسیب های دندان عقل وجود دارد که به کارگیری این روش ها 

بسته به شرایط سنی، ژنتیکی و وراثتی افراد متفاوت است.

مراقب عوارض دندان عقل باشید

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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اداری  گروه خبر-استاندار گفت: هر مسئول 
مدیریت  تواند  نمی  فعلی  شرایط  در  که 
انقالبی خود برای مردم را به اثبات برساند، 
جا به جا شود. مروج الشریعه در نشست ستاد 
اینکه  بیان  با  استان  جوانان  امور  ساماندهی 
باید  کشور در شرایط معمولی نیست، گفت: 
که  هایی  دستگاه  ویژه  به  اداری  ساختار  در 
ارائه خدمت به مردم دارند،  نقش مهمی در 
بر  تأکید  با  وی  شود.  ایجاد  نگرش  تغییر 
اجرا وجود دارد  باید مشکالتی که در  اینکه 
تنظیم شود، افزود:  اشتغال جوانان باید مدنظر 
استانی  مسئوالن  کرد:  بیان  وی  گیرد.  قرار 
در  را  کشور  اجتماعی  و  امنیتی  مسائل  باید 
تا  دهند  قرار  مدنظر  خود  برنامه ریزی های 
داشته  آگاهی  کشور  کنونی  اوضاع  از  مردم 
باشند. وی با بیان اینکه امروز با زور و مراجع 
خیابان  کف  از  را  جوانان  نمی توان  قضایی 

در  کرد:  خاطرنشان  کرد،  نصحیت  و  جمع 
کنار  در  جوانان  و  مسئوالن  باید  راستا  این 
اینکه  بیان  با  استاندار  گیرند.  قرار  یکدیگر 

یادآور  است،  سازی  گفتمان  جوانان  خواسته 
شد: مسئوالن باید در کنار جوانان قرار گیرند. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط کشور 

وارد  سریع تر  هرچه  باید  و  است  متفاوت 
افزود:  شویم،  راهبرد  چهار  این  اجرایی  فاز 
تمرکززدایی  و  تمرکزگرایی  راستا  این  در 
اختیاراتی  و  می کنیم  آغاز  خودمان  از  را 
گفت:  استاندار  می دهیم.  فرمانداران  به  را 
فرمانداران می توانند جوانان ممتاز شهرستان 
خود را شناسایی کرده و با کمک های فنی 
و اعتباری و استفاده از تسهیالت استانی به 

آنها برای ایجاد اشتغال کمک کنند.

 تجهیز تمامی روستاها
به امکانات ورزشی

تمامی  نیز گفت:  و جوانان  مدیرکل ورزش 
به   1400 سال  پایان  تا  استان  روستاهای 
جوانان  و  شود  می  مجهز  ورزشی  امکانات 
روستایی  خانه های ورزش  دارای  روستایی 
مجهز خواهند شد. مهران سرپرست  در این 

نشست گفت: تجربه و دانش اجرایی ما در 
پایین  ورزش  حوزه  به  نسبت  جوانان  حوزه 
کشورهای  همه  در  موضوع  این  و  است 
است،  بهتر  کرد:  بیان  وی  دارد.  وجود  دنیا 
دفتر امور بانوان و خانواده استانداری دبیری 
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  ازدواج،  کمیته 
امور  دفتر  اشتغال،  کمیته  دبیری  اجتماعی 
اجتماعی و فرهنگی استانداری دبیری کمیته 
بهزیستی  کل  اداره  اجتماعی،  مشارکت 
دبیری کمیته آسیب های اجتماعی و دبیری 
کمیته فضای مجازی را پارک علم و فناوری 

استان برعهده بگیرند.
فرماندار بیرجند هم در این جلسه گفت: بیرجند   از 
شهرهای کشور در شاخص دانشجوپذیری است. 
ناصری افزود: در حوزه اوقات فراغت بیرجند در 
چهار ماه نخست سال جاری رشد خوبی نسبت 

به مدت مشابه سال قبل داشته است. 

امام  و  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
جمعه بیرجند مسلمان و مسلمانی را متفاوت 
دانست و گفت: کسی که سیر در مسلمانی می 
کند، با کسی که شهادتین می خواند، فرق دارد. 
به گزارش ایرنا، حجت االسالم عبادی دیروز 
از کاروان زیر سایه  آیین استقبال مردمی  در 
خورشید )خدام رضوی( افزود: سطح ایمان و 
شناخت میزان مسلمانی را تعیین می کند و 
افرادی که میزان بیشتری از شناخت را درک 
می کنند از معنویت بیشتری برخوردار خواهند 
بود.روحانی کاروان زیر سایه خورشید نیز گفت: 
همه  و  دانشگاهیان  فرهیختگان،  روحانیون، 
گروه هایی که در عرصه تبلیغ سیره رضوی 

فعالیت می کنند باید زیبایی کالم امام رضا)ع( 
االسالم  حجت  برسانند.  جوامع  عموم  به  را 
اسدی استفاده از سیره رضوی در حل مسائل 
جاری و تمام عرصه های فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی را ضروری دانست و اظهار 
داشت: در دنیایی که جنگ اقتصادی است باید 
سایه  زیر  امر شود.کاروان  این  به  ویژه  توجه 
خورشید از 25 تیر  وارد خراسان جنوبی شد 
زیرکوه،  قاین،  های  شهرستان  به  تاکنون  و 
درمیان، سربیشه، نهبندان، خوسف و بیرجند 
سفر کرده اند.خدام امام رضا )ع( که حامل پرچم 
مقدس حرم رضوی هستند تا چهارم مرداد به 
شهرستان های دیگر استان سفر خواهند کرد.

با  )ع(  رضا  امام  خدام  کاروان  کاری-  
عنوان  زیر سایه خورشید پس از برگزاری 
بیرجند  وارد  خوسف  شهرستان  در  مراسم 
)ع(  امام هشتم  کاروان خدام  در سفر  شد. 
به شهرستان خوسف، این کاروان با حضور 
شهید  خانواده  با  شور،  سرچاه  روستای  در 
از  و  دیدار  یوسفی  ایمان  وطن،  مدافع 

خانواده این شهید دلجویی کردند.
و  امام جمعه  با  دیدار  خانواده شهدا،  با  دیدار 
در  خورشید  سایه  زیر  بزرگ  جشن  برگزاری 
این شهرستان از جمله دیگر برنامه های کاروان 
حضور  روز  ششمین  در  خورشید  سایه  زیر 
این کاروان در خراسان جنوبی بود. عیادت و 
بیرجند،  بیمارستان میالد  بیماران  از  دلجویی 
نیز  و  با خانواده های شهدا و جانبازان  دیدار 
حضور در مساجد شمال شهر بیرجند از جمله 
کاروان  این  حضور  از  روز  اولین  برنامه های 

همچنین  باشد.  می  بیرجند  شهرستان  در 
با حضور در  این کاروان  اعضای  روز گذشته 
دفتر آوای خراسان جنوبی با مدیر مسئول و 
 کارکنان این مجموعه دیدار و گفتگو کردند. 
روحانی  اسدی،  علی  سید  االسالم  حجت 
وقتی  کرد:  عنوان  خورشید  سایه  زیر  کاروان 
شود  می  دیده  رضوی  سیره  در  اخالق  سیر 
وظیفه هم بر دوش مبلغان دو چندان می شود.
وی با بیان اینکه  با توجه به خشکسالی های 
اهل  به  محبت  جنوبی  خراسان  در  فراوان 
بیت)ع( در این استان موج می زند، ادامه داد:  
به طوری که مردم ورود پرچم حرم مقدس امام 
رضا)ع( را مساوی با برکت می دانند. وی خاطر 
نگاه  به  دنیا  دلدادگی مردم  نشان کرد: جلوه 
توحیدی و حقیقت توحید محوری، بزرگترین 
پیامی است که حضور پرچم علی بن موسی 

الرضا)ع( در جای جای دنیا دارد.

کاوش-مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه 
ارائه  از  جنوبی  خراسان  استانداری  گذاری 
تسهیالت پیش بینی شده در قانون حمایت از 
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
برای حمایت از کارآموزان مراکز آموزش فنی 
و حرفه ای خبر داد.  حامد حسینی دیروز در 
حاشیه بازدید از مرکز آموزش  فنی و حرفه ای 
خواهران و نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای 
مهارت آموزان با عنوان »مهارت و اشتغال« در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت برای حمایت 
از اشتغال در حوزه های مختلف برنامه هایی را در 
دستور کار دارد که موضوع مهارت آموزی یکی از 
برنامه هایی است که با جدیت پیگیری می شود.

218نفر متقاضی  طرح مهارت آموزی
وی با اشاره به اجرای طرح مهارت آموزی در 
استان خراسان جنوبی،  در  واقعی  کار  محیط 

آموزش  روش های  از  یکی  طرح  این  گفت: 
مهارت  آن  طی  که  است  حرفه ای  و  فنی 
چارچوب  در  نیاز  مورد  شایستگی های  و 
استانداردهای آموزشی از مربی به مهارت آموز 
همزمان با فرآیند تولید محصول و ارائه خدمت 
منتقل می شود. وی با بیان اینکه سهمیه استان 
از اجرای این طرح در سال گذشته 560 نفر 
بوده است که به میزان 123 درصد تحقق یافته 
است، افزود: امسال نیز تعهد استان برای طرح 
نفر  واقعی580  کار  در محیط  آموزی  مهارت 
است که تاکنون 218 نفر از متقاضیان در قالب 

این طرح جذب و آموزش دیدند. 
 حسینی ادامه داد: آشنایی با محیط کسب و کار ،
کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد خودباوری 
در مهارت آموز برای ورود به عرصه اشتغال 
و کارآفرینی، حفظ و پایداری مشاغل سنتی 
و بومی خصوصاً در صنایع دستی ، کمک به 

بنگاه های فعال به منظور شناسایی و جذب 
هزینه  کاهش  توانمند،  و  مستعد  کار  نیروی 
های جذب و بکارگیری نیروهای فاقد مهارت 
آموزشی عملی  توان  و  از ظرفیت  استفاده  و 
اجرای  اهداف  از جمله  اقتصادی  بنگاه های 
برای  اینکه  به  اشاره  با  است. وی  این طرح 
کمک به شاغالن در صنایع خرد تسهیالتی 
از محل صندوق کارآفرینی امید، بانک ملی 
و بانک صادارت پرداخت می شود،وی افزود: 
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار 
در مناطق روستایی نیز ابالغ شده و بانک های 
عامل در حال اقدام هستند و بررسی خواهد شد 
تا  بتوانیم کارآموزان آموزش فنی و حرفه ای 
که قصد دارند در محیط روستا و یا شهرهای 
کوچک فعالیت کنند را با این تسهیالت کم 

بهره حمایت کنیم.
حسینی با اشاره به ضرورت فراهم کردن زمینه 

ورود مهارت آموزان آموزش فنی و حرفه ای به 
بازار کار، عنوان کرد: در این راستا امسال خراسان 
جنوبی در نمایشگاه نوروزگاه مشهد شرکت کرد 
و این حرکت خوب و سایر حرکت های مکمل 
ادامه می یابد تا بازار را برای مهارت آموختگان 
فراهم کنیم. مدیرکل دفتر جذب و حمایت از 

سرمایه گذاری  خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه 
باید خالقیت  و ایده ها در قالب دوره های مهارت 
آموزی ظهور و بروز پیدا کنند، ادامه داد: دنیا امروز 
بر  مهارت آموزی تکیه دارد و ما نیز به سمت این 
مهم حرکت می کنیم تا بتوانیم با مهارت آموزی 

زمینه اشتغال را فراهم کنیم.

کاری- روز گذشته نشست تخصصی دختران، 
حمایت های روانی- اجتماعی و توسعه پایدار در 
سالن اجتماعات مدیریت بهزیستی برگزار شد. 
عرب نژاد، مدیر کل بهزیستی ضمن تاکید بر 
آموزش و توانمند سازی دختران  افزود: معاونت 
توانمند  اجتماعی بهزیستی وظیفه حمایت و 
سازی دختران را برعهده دارد. وی خاطر نشان 

توانمندسازی دختران موجب  آموزش و  کرد: 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی می شود که 
بهزیستی در دو بخش دولتی، غیر دولتی  و 
موسسه ندای مهر ارائه خدمت می دهد. وی 
با نام بردن از طرح سالمت ندای مهر )طرح 
خانواده(  و  دختران  اجتماعی  روانی،  حمایت 
عنوان کرد: این طرح در دی 95 توسط این 

موسسه نوشته شد و به عنوان یک طرح پایلوت 
مورد توجه بهزیستی کشور هم قرار گرفت و 

اکنون در 5 استان اجرا شده است.  
وی درباره اهداف این طرح عنوان کرد: دختران 
در معرض آسیب اجتماعی و خشونت خانگی چه 
به صورت خود معرف و یا از طرف مردم به این 
موسسه معرفی می شوند، سپس برای اشتغال و 

رفع مشکالت شان به 3 نفر روانشناس ارجاع 
می شوند و بعد از گذراندن کالس ها و آموزش و 

زندگی مشغول به کار می شوند.
عصمت محمودی مدیرکل دفتر اجتماعی و 
فرهنگی استانداری هم در این مراسم عنوان 
کرد: سعی کنید با دختران خود همچون یک 
احترام  آنها  به  و  کنید  برخورد  پرنسس 

بگذارید.وی خاطر نشان کرد: هیچ کشوری 
و  مادران  اینکه  مگر  رسد  نمی  توسعه  به 
حرمت  افزود:  وی  یابند.  رشد   آن  دختران 
و عزت دختران همواره باید در جامعه حفظ 
شود و این عزت از لباس و آرایش به دست 
نمی آید چرا که آنچه موجب این حرمت می 

شود توانمندی و رشد آنان است. 

 عطر رضوی در آوای خراسان جنوبی پیچید

آغاز به کار شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی از امروز

صداوسیما-شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی ازامروز در سراسر کشور کار خود را آغاز می کنند. مدیر کل پیشگیری و نظارت برامورقاچاق کاالو ارز سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه مراسم تودیع 
و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: از یک مرداد شعب تجدید نظر در استان ها رسما کار خود را آغاز مي کنند . اجتهادی با بیان اینکه رؤسای این شعب انتخاب و حکم آنها از سوی ریاست 
قوه قضائیه ابالغ شده است، گفت: با راه اندازی این شعب در استان ها شاهد تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق کاال و ارز، تسریع در تعیین و تکلیف متخلفان و اجرای رأی قطعی  خواهیم بود.

*معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گفت : 
40 درصد از مطالبات کلزاکاران  استان پرداخت شد.
شهرستان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مرکز  *رئیس 
نهبندان از افزایش 11 درصدی عملکرد 4 ماهه این 

مرکز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.
*معاون خدمات شهری شهرداری گفت: یک سوم زباله 
تولیدی در بیرجند، قابل بازیافت است که نمی شود.

*مدیر امور آب و فاضالب بیرجند گفت: نصب شیر 
فشارشکن زون D و انجام کالیبراسیون کنتورهای 
مغناطیسی از جمله طرح هایی است که در امور آب و 

فاضالب شهری  اجرا شد.
*نمایشگاه آثار هنری رضوی به مناسبت دهه کرامت 

در سرایان گشایش یافت.
*40 سری جهیزیه از سوی موسسه خیریه آبشار عاطفه 
ها به نوعرسان زیرپوشش این موسسه در شهرهای 

زیرکوه و اسفدن اهدا شد.
*مدیر صندوق کارآفرینی امید استان گفت: رتبه های برتر 
جشنواره های علمی کشوری ، حمایت مالی می شوند.

اخبار کوتاه

انعقاد تفاهم نامه ۱۵ میلیارد تومانی
 بسیج سازندگی با آستان قدس   

تسنیم-رئیس سازمان بسیج سازندگی از انعقاد تفاهم 
 نامه 15 میلیارد تومانی بسیج سازندگی با آستان قدس    
خبر داد. هنری با بیان اینکه بسیج سازندگی با ارتباط 
گیری با همه نهادها از جمله سپاه، آستان قدس، بنیاد 
جذب  در جهت  خیران  و  مستضعفان  بنیاد  برکت، 
اعتبارات تالش دارد،گفت: با جذب بخشی از کمک ها و 
ارتباط با دستگاه های اجرایی برنامه ها در مناطق محروم 
مالی  سال  در  افزود:  وی  می شود.  اجرایی  روستایی 
گذشته 15 میلیارد تومان تفاهم نامه منعقد شده که در 
بخش های مشارکتی 50 درصد اعتبار از سوی قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی و 50 درصد از آستان قدس رضوی 
و دیگر نهادها و سهم خودیاری مردم تأمین شده است.

هنری با بیان اینکه  8 میلیارد تومان اعتبار  در این راستا 
جذب شده و مابقی تاپایان سال جذب خواهد شد، افزود: 
به نسبتی که دستگاه های اجرایی بتوانند همراهی کنند 

می توانیم بهتر از ظرفیت استفاده کنیم. 

ابالغ شرایط جدید برای 
صدور کارت های بازرگانی

های  کارت  صدور  برای  جدید  صداوسیما-شرایط 
توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون  شد.  ابالغ  بازرگانی 
تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه 
به  محدودیت ارزش واردات در نظر گرفته شده ، افراد 
حقیقی برای سال اول حداکثر تا میزان 500 هزار 
دالر و در سال دوم تا میزان 2 میلیون دالر می توانند 
واردات انجام دهند و پس از طی دوسال و ارزیابی 
امور تجاری  انجام شده در صورتی که خالفی در 
مرتکب نشده باشند این محدودیت برداشته خواهد 
شد.جویبان افزود: مهم ترین شرایط احراز صالحیت 
مدرک  حداقل  سن،  سال   23 حداقل  داشتن   ،
تحصیلی دیپلم، گواهی عدم سوء پیشینه، نداشتن 
چک برگشتی و بدهی بانکی، دریافت کد اقتصادی 
از اداره امور مالیاتی، داشتن دفتر تجاری متناسب با 
کسب و کار تجاری و گذراندن دوره آموزشی حداقل 
بازرگانی  تخصصی  مباحث  زمینه  در  ساعته   16
خارجی، امور گمرکی، مالیاتی، اینکوترمز و ... است.

سد مقابله با هاری در خارج از مرزهای  استان 

ایسنا-مدیرکل دامپزشکی گفت: به منظور پیشگیری از 
سرایت هاری از دیگر مناطق به خراسان جنوبی، سد 
مقابله با این بیماری را در آن سوی مرزهای استان ایجاد 
کردیم. اصغرزاده اظهار کرد: با توجه به شیوع بیماری 
هاری در برخی مناطق مرزی و بروز تلفات انسانی، 
دامپزشکی نسبت به ایمن سازی سگ های عشایر سایر 
استان ها در محدوده نوار مرزی با خراسان جنوبی اقدام تا 

از ورود این بیماری به استان جلوگیری شود.

دستگاه های نظارتی فضا را 
بر متخلفان نا امن کنند

گفت:  فقیه  ولی  نماینده  عبادی  االسالم  حجت 
دستگاه های نظارتی فضای جامعه را برای متخلفان 
ناامن کنند تا در عین تخلف نقل مجالس نشوند. 

دیدار  عبادی در  االسالم  ایرنا، حجت  گزارش  به 
با معاون توسعه مدیریت سازمان تعزیرات حکومتی 
استان تصریح کرد: طبق قانون اساسی وظیفه دستگاه 
های نظارتی سنگین است. وی ادامه داد: دستگاه 
های نظارتی اگر به موقع رسیدگی کنند باعث خیر و 
در صورت سهل انگاری به وجود آورنده شر خواهند 
بود. وی افزود تعزیرات حکومتی باید منشا عبرت 
باشد به طوری که رفتار او بقیه را از خالف باز دارد 
نه اینکه فرد خالفکار زودتر از پلیس به خانه برگردد 
 و پس از سه سال محکوم و در خفا مجازات شود. 
در این دیدار محمد حسین اشرفی به عنوان مدیر 
کل جدید تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی معرفی 
و از خدمات منصور انصاری در مدت تصدی این 

سمت تشکر و قدردانی شد.

آزمون مکاتبه ای دهیاران  برگزار شد

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری 
گفت: پنجمین آزمون مکاتبه ای دهیاران با حضور 
150 نفر از دهیاران برگزیده در سالن دانشگاه آزاد 
اسالمی بیرجند برگزار شد. عالیه خواجوی در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به اینکه عملکرد دهیاران در عرصه 
فعالیت های عمرانی و فرهنگی مفید و مطلوب بوده 
راستای گسترش  در  آزمون  این  اظهار کرد:  است، 

آموزش های غیرحضوری دهیاران برگزار شد.

 اقدام خارج از اصول شهروندی 

تسنیم-معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت: 
ساکنان واحدهای مسکونی پادگان 04  در یک اقدام 
خودسرانه و خارج از اصول شهروندی زباله های تولیدی 
خود را در معابر و اطراف مجموعه تخلیه و رها کردند. 
خانزاد ظهار کرد: منطقه کوی میالد فنس کشیده شده 
است و طبق قانون شهرداری وظیفه ای برای جمع آوری 
زباله روزانه در این مجموعه ها را ندارد. وی گفت: برای 
حمل زباله تولیدی این ساکنان سال های گذشته با 
شهرداری قراردادی منعقد شده که پایان اسفند سال 
گذشته به اتمام رسیده است. خانزاده با بیان اینکه از ابتدای 
سال جاری شهرداری زباله های آنان را بدون بها منتقل 
کرده است، این در حالی است که مجموعه 04 بیرجند با 
تغییر کاربری خوابگاه ها را به واحدهای مسکونی تبدیل 
و از پرداخت عوارض تغییر کاربری، نوسازی، عوارض 
پسماند و حمل زباله خودداری می کند، افزود: گزارشات 
مصور این اقدام خودسر تحویل مراجع قانونی می شود.

کمک به مددجویان کمیته امداد 
و بهزیستی سه برابر شده است

ایرنا-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گفت: 
در حال حاضر کمک های دولت به افراد زیرپوشش 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی افزایش سه برابری 
دارد. اسماعیلی در نشست کارگروه امور زنان و خانواده 
با بیان اینکه  ما منکر مشکالت بانوان و جوانان نیستیم 
اما این تصور ایجاد نشود که کاری انجام نشده، افزدود: 
جامعه هدف را مشخص کنیم و در آن زنان سرپرست 
خانوار شناسایی و حمایت شوند که الزم است طرحی با 

پشتوانه علمی ویژه زنان و خانواده تهیه و اجرایی شود.

پرداخت تسهیالت اشتغال   افزایش یافت

ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
پرداختی  تسهیالت  رصد  گفت:  استانداری  انسانی 
بانک ها در حوزه اشتغال استان نشان می دهد در 
هفته اخیر رقم قابل مالحظه ای نسبت به جلسه 
قبل پرداخت شده است. عابدی در سیزدهمین جلسه 
مشترک کارگروه اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک 
با  ها  بانک  تسهیالت  پرداخت  رقم  اظهارکرد:  ها 
مصوبه کارگروه قبلی در هفته گذشته از 41 میلیارد 
و 200 میلیون به 46 میلیارد تومان رسیده که بسیار 
ارزشمند است. وی با اشاره به جلسه اخیر خود با معاون 
توسعه و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: در این نشست متوجه شدیم تسهیالت روستایی 
و عشایری از سوی بانک های چهارگانه در کارگروه 
ملی چندان توفیقی برای پرداخت نداشته و هر آنچه 
بوده  استانی  کارگروه  تالش  حاصل   محقق شده 
است. وی از سفر تیم ارزیابی وزارت کار و رفاه در 
آینده نزدیک به استان خبر داد و گفت:  انتظار می 
رود مدیران آمادگی الزم را در خصوص ارائه عملکرد 
داشته باشند.وی عملکرد بانک های توسعه تعاون و 
کشاورزی را در پرداخت تسهیالت خوب ارزیابی کرد 
و گفت: انتظار می رود که سایر بانک ها نیز از فرصت 

ها نهایت استفاده را داشته باشند. 

آغاز توزیع الستیک بین مالکان رانندگان 
حمل و نقل جاده ای کاال و مسافر 

گروه خبر-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
از عرضه مستقیم الستیک در نمایندگی های فروش 
الستیک استان، خبر داد وگفت : مالکان ناوگان حمل 
و نقل عمومی متقاضی الستیک  استان می توانند به 
درخواست  فرم  تکمیل  های صنفی جهت  انجمن 
الستیک مراجعه نمایند.شهامت تصریح کرد: در مرحله 
نخست این طرح 100 حلقه الستیک برای توزیع بین 
رانندگان حمل و نقل کاالو 592 حلقه الستیک برای 
رانندگان سواری اعم از پژو و سمند، اختصاص و به 
نمایندگی های فروش الستیک استان طی روز های 
رانندگان  کرد:  ابراز  است.وی  شده  ارسال  گذشته 
ظرف  حداکثر  نامه  معرفی  صدور  از  پس  موظفند 
یک هفته نسبت به دریافت الستیک خود از طریق 
نمایندگی های فروش اقدام کنند.شهامت متذکر شد: 
اگر چه سهمیه توزیع شده در حال حاضر تکافوی نیاز 
رانندگان  استان را نخواهد کرد، لیکن با پیگیری ویژه 
استاندار ، خراسان جنوبی نیز به جمع اولویت های توزیع 
الستیک که با هدف تنظیم بازار انجام می گیرد اضافه 
شد که  طی روزهای آتی سهمیه متناسب با نیاز استان 
در سایزها و برندهای داخلی و خارجی به رانندگان فعال 
در حوزه حمل و نقل کاال و مسافر ارائه خواهد شد.
وی همچنین از اجرایی شدن بیمه تکمیلی رانندگان تا 
اواخر مرداد خبر داد و گفت: در این راستا رانندگان به 
همراه خانواده  می   توانند از مزایای این طرح استفاده کنند.

 آغاز عملیات بازسازی واقعه غدیر در 
خوسف با حضور کاروان خدام رضوی

عملیات بازسازی واقعه غدیر در شهرستان خوسف 
آغاز شد.به گزارش  کاروان خدام رضوی  با حضور 
ایسنا، در این مکان، گوشه ای از خطبه های غدیر در 
این واقعه به نمایش گذاشته می شود و برکه غدیر، 
ماکت کعبه، حرکت کاروان طواف کعبه و محل ابالغ 
رسالت پیامبر اکرم)ص( ساخته خواهد شد.واقعه غدیر 
در منطقه کالته نیم فرسخ شهرستان خوسف و به 

صورت مردمی بازسازی می شود. 

مسلمان و مسلمانی تفاوت دارد

ارائه تسهیالت در حمایت از  توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها

توانمندسازی دختران و زنان موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود

مسئوالن فاقد مدیریت انقالبی جا به جا شوند

می
مقا

س : 
عک

یرنا
س : ا

عک

ری
 اکب

س :
عک

یف
شر

س : 
عک

نت
نتر

 : ای
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

12:40
19 : 58
23 : 52
4 : 06
5 : 40

امام رضا علیه السالم فرمودند:
َمـن فـّرج عن مـومـن فـّرج ا... َعن قَلبه یـَوم القیمه

هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش
 بر طرف سازد.

)اصول کافی، ج 3، ص 268(

عکس: رضایی

سیده الهام حسینی - مدیر کل امور مالیاتی با تاکید بر این 
که نباید به این استان ، دیدگاه مالیاتی داشت، عنوان کرد: بلکه 
باید دیدگاه خدمت رسانی همراه با گرفتن مالیات حقه دولت 

و مردم باشد. 
نباتی در نشست روزنامه آوای خراسان جنوبی، با بیان این که 
متاسفانه دیدگاه ها نسبت به این اداره کل صرفا گرفتن مالیات 
است، اضافه کرد: هیچ گاه لمس نشده که این مالیات های گرفته 
شده در چه خدماتی صرف شده است. به گفته وی 91 درصد 
از درآمدهای استان با امور مالیاتی است، ولی حمایت دستگاه 
های مختلف از این اداره کل، رضایت بخش نمی باشد.برای 
 مثال در اجرای ماده 169 قانون مکرر، بسیاری از دستگاه های

دارای بانک اطالعاتی مانند ثبت اسناد، بانک ها و دستگاه های 
دارای اسناد و مدارک مرتبط باید همکاری داشته باشند که 

متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.
مدیر کل امور مالیاتی با اشاره به این که 3 درصد از مالیات 
 بر ارزش افزوده، به حساب دهیاری ها و شهرداری ها ریخته 
می شود، ادامه داد: این مقدار، با وجود رکود بازار مسکن و 
ساخت و ساز، بسیار به نفع شهرداری ها و دهیاری ها است. 
نباتی از واریز 85 میلیارد و 500 میلیون تومان از سال 87 تا 
97 به حساب شهرداری بیرجند خبر داد و یادآور شد: در همین 
مدت 87 میلیارد تومان نیز به دهیاری ها و 167 میلیارد تومان 
به تمام شهرداری های استان واریز شده است. وی تصریح کرد: 
با توجه به تمامی مساعدت ها، متاسفانه هیچ کمکی حتی در 
قالب عنوان کردن این مسئله از سوی شهرداری ها نشده است.

مدیر کل امور مالیاتی وجود بحران ها و تحریم های نفتی 

کشور را موجب پر رنگ شدن موضوع مالیات دانست و گفت: 
در همین راستا اگر تمامی مردم دست به دست هم ندهند، 

نمی توانیم به دولت و مردم کمک کنیم. 
86 درصد از مشاغل استان معاف هستند

نباتی به تالش همکاران خود در خرداد و تیر، اشاره کرد و 
افزود: در این ایام اداره کل آماده باش کامل است و پولی که 
گرفته می شود نیز به خزانه کشور رفته و برگشت آن، صرف 

خدمات داخل خود استان می شود.
وی با بیان این که تمامی این کارها وظیفه ما به عنوان سربازان 
اقتصادی کشور است، خاطرنشان کرد: از یک طرف هم اوضاع 
کشور و توان مالی پایین مردم را می بینیم و در همین راستا 
86 درصد از مشاغل استان معاف هستند. ولی از سوی دیگر، 
شفافیت مالیاتی مطرح است که متاسفانه این روزها خیلی از 
شرکت ها که باید مالیات حقه را بدهند، فرار مالیاتی می کنند. 
مدیر کل امور مالیاتی تصریح کرد: سازمان ها و اداراتی که 
اطالعاتی در اجرای مفاد ماده 169 مکرر دارند، با این اداره کل 
همکاری داشته باشند تا بتوان مالیات حقه را گرفت و در اعتالی 

کشور و میهن اسالمی و آبادانی آن قدم برداریم. 
بررسی ضرایب و پایه های مالیاتی در حال اجراست

نباتی در بخش دیگری از سخنانش، درباره تبصره ماده 10، 
)ضریب 5 درصد مشاغل( توضیح داد: سال گذشته این مقدار، 
8 درصد بود و امسال دولت به دلیل همسویی و کمک به 
مشاغل، 3 درصد کاهش داد، این مقدار در سطح کشور مبلغ 
بسیار زیادی است. به گفته وی این موضوع مختص استان ها 
نیست و ابالغ آن به صورت کشوری بخشنامه می شود. وی 

در پاسخ به این سوال که چرا قوانینی که در اصفهان و یزد 
پیاده می شود در منطقه محروم خراسان جنوبی نیز همان 
گونه و حتی سفت و سخت تر است نیز بیان کرد: این سخن 
 کامال درست است که این استان با استان های دیگر فرق دارد، 
در همین راستا ، دولت و مجلس در حال بررسی ضرایب و پایه 

های مالیاتی هستند.
خراسان جنوبی جزو استان های ضعیف و محروم از نظر 

درآمدهای مالیاتی است
مدیر کل امور مالیاتی استان با اشاره به این که تمام درآمد 
تخصیص داده شده مالیاتی خراسان جنوبی از 100 درصد 
درآمدهای کشور، فقط 27 صدم درصد است، ادامه داد: در 
سفرهایی که به تهران داشتم بارها از خراسان جنوبی دفاع 
کردم و گفتم با وجود خشکسالی های چندین ساله به این 
استان نباید دیدگاه صد درصد مالیاتی داشت، بلکه باید دید 
خدمت رسانی نیز باشد، در همین راستا این اداره کل با تمامی 

قوا آمادگی خدمت رسانی و تعامل با مودیان را دارد. 
نباتی با بیان این که خراسان جنوبی جزو استان های ضعیف از 
نظر درآمدهای مالیاتی است، اضافه کرد: شرکت های بزرگی در 
 همین استان داریم که متاسفانه با بازی کردن با بخش نامه ها

و قوانین قصد فرار مالیاتی را داشته که متاسفانه این امر، به 
قشر آسیب پذیر استان فشار خواهد آورد. این اداره کل به 
شدت پیگیر مطالبه حقه دولت و مردم عزیز این استان خواهد 
بود. وی با تاکید بر این که باید تا جایی که می توان، مردم را 
تکریم کرد و احترام گذاشت ، خاطرنشان کرد: هر اتحادیه و هر 
صنفی که دچار مشکل شده باشد در خدمت شان خواهیم بود.

دیدگاه ما مالیاتی نیست ، خدماتی است
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی:

خاندان محترم ثمین ، نورس مفرد و فامیل وابسته
درگذشت مرحوم

 حاج محمد علی ثمین
را خدمت شما تسلیت می گوییم، برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان 

صبر آرزومندیم و با ذکر فاتحه ای یادش را گرامی می داریم.
مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه ، دارالشفاء فاطمه زهرا )س( 

درمانگاه ولی عصر )عج( ، داراالیتام فاطمه زهرا )س(

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(
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آژانس ایـران
شماره های جدید ما را به خاطر بسپارید:

 32465050
32465200  - 32465060 - 32465252 - 32465080 

آدرس: خیابان 15 خرداد، 22 بهمن 1 ، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(
شماره مدیریت : 09158644731 - مقری

056 - 32454577 - 09303102285

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

  خانـدان محتـرم خالدی   
با نهایت تاسف درگذشت 

شادروان حاج غالمعلی خالدی
 را خدمت شما سروران ارجمند صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه 
باریتعالی برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت الهی و برای تمامی 

بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.
موسسه بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها 

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

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

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

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  
آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(   داخل صحن مسجد 
جواد االئمه )ع(    09151631855 -  32313472 056- طاهری

 افتخار دارد
 با کمترین قیمت

 کلیه شهروندان را به مشهد مقدس و نیشابور اعزام نماید. 

تورهای 4 روزه با منوی غذایی )صبحانه ، نهار و شام 
و سوئیت مجلل و زیبا مجهز به کلیه امکانات رفاهی(

قیمت برای هر نفر به مدت 4 روز و سه شب 110 هزار تومان 

مـژده           مـژده

کاروان زیارتی سیاحتی محبان الرضا )ع(

تلفن تماس:  09155617107 - بذرگر
09330349002 - 09330349001 - احمدی


