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عده ای می خواهند دولت را 
فلج و وادار به استعفا کنند

صفحه 6

یکی از ترفند های دشمن 
شکار میانجی است 

صفحه 6

اگر از پیچ تهاجم اقتصادی 
گذرکنیم ،ازآمریکاخالص شدیم

صفحه 6

بیاییم جناح را رها کرده 
و اتحاد را بیشتر کنیم

صفحه 6

به بهانه ی هفته دولت
دوم شهریور ماه و به دلیل انفجار دفتر 
نخست وزیری در هشتم شهریور سال 
1360 و شهادت دو یار دیرین امام )ره( و 
انقالب و دو اسوه علم و تقوا، شهید محمد 
علی رجایی،  رئیس جمهور و محمد جواد 
باهنر، نخست وزیر که مصداق بارزی از 
مسئوالن دلسوز و مردمی بودند، به نام 
هفته دولت نام گذاری شد. این هفته به 
نوعی گاه خداقوت به مسئوالن و توجه 
بیشتر به خدمات کسانی است که با 
تالش خود امور اجرایی کشور را سر و 
سامان می دهند.عملکرد دولت مردان 
با  همه انتقاداتی که چه در سطح ملی 
 و چه در سطح استانی به آن وارد است،

 اما  در مجموع...  ) ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4147

5دستور استاندار برای تهیه نقشه جانمایی مناطق امن استان5تغییر ساعت کاری ادارات از امروز 5افتتاح 27 پروژه منابع طبیعی در هفته دولت

آغاز عملیات گاز رسانی به 388 روستا
    صفحه 5 

عکس:ایرنا

تثبیت جمعیت در نهبندان از مهمترین اهداف ماست
مروج الشریعه، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادي در شهرستان نهبندان را مورد تاکید جدي قرار دارد و افزود: 
از ابتداي انتصاب مهندس کریمان به عنوان فرماندار این شهرستان، تسهیالت پرداختي در حوزه اشتغال، 
از ۴۴2 میلیون تومان به ۷ میلیارد و ۹۹0 میلیون تومان رسیده که رشدي 1۸ برابري را نشان مي دهد. 

مقام عالی دولت در استان، هم افزایی و   ...)ادامه در صفحه 5(

بهره برداری از 51 پروژه آموزشی در هفته دولت
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی از بهره برداری 51 پروژه آموزشی با شروع فصل 
آموزشی در مدارس خبر داد. بیکی ادامه داد: در هفته دولت و مهر ماه سال جاری، 51 پروژه آموزشی با 
داشتن 1۴5 کالس درس و با زیربنای 2۴۷0۸ مترمربع  و با اعتبار 20۴۴۴2 میلیون ریال از محل اعتبارات 

دولتی و مشارکتی آماده افتتاح است. وی افزود ...)ادامه در صفحه 2(

به مناسبت هفته دولت در استان اجرا می شود:

 شکرانه بندگی  در عید  قربان/5

روز پزشـک
 بر پزشکان ایثارگر و دیگر خدمتگزاران
 عرصه سالمت استان خراسان جنوبی

 مبارک باد

دکتر فروزانفـر

پزشکان متخصص، متعهد و پرتالش خراسان جنوبی
حضورتان اشارتیست پیامبرانه، شاید دردمندی به دستان شما 

دخیل بسته باشد 

روزتان مبارک   دستان تان شفابخش
البراتوارهای دکتر کامکار)ویشکا،جوو،عطرآگین(

شرکت توسعه اقتصاد بیرجند )پخش تعاون(

دهمین سالگرد
درگذشت پدر عزیزمان

زنده یاد حاج محمد ظهوری
را با ذکر صلوات و فاتحه گرامی می داریم.روحش شاد

خانواده ظهوری

به هیچ باغ نبود آن درخت مانندش
که تند باد اجل بی دریغ برکندش

به لطف خویش خدایا روان او خوش دار
به آن حیات بکن زین حیات خرسندش

روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانی هایش 
سپری می کنیم و دومین سالگرد درگذشت

 مرحومه حاجیه طاهره هنری
 )خواهر شهید حسین هنری(

 را با نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم.
به اطالع همشهریان عزیز می رساند: به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسر و فرزندان

مرحومه خانم فاطمه پارسی مود
 همسر آقای محمد حسین احمدپور )بازنشسته آموزش و پرورش( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 97/6/1 از ساعت 15/30 الی 16/30 در محل مسجد 
امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران 

گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های احمدپور و سایر بستگان

پزشک با دم مسیحائی خویش، 
درد و رنج را از جسم و روان دردمندان زدوده

 و شوق امید را در کالبدشان می دمد.
روز پزشک مبارک باد

مدیریت بانک سپه خراسان جنوبی
یکم شهریور ماه سالروز والدت دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی ابوعلی سینا 

و روز پزشک بر تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی مبارک باد

اعضای منتخب نمونه سال 97 سازمان نظام پزشکی بیرجند

پزشکان متخصص نمونه

دکتر سید علی معزی بادیدکتر مصطفی  نصرالهیدکترمحمدرضا  رحتمی

پزشکان عمومی نمونه

دکتر مرتضی آصفی راددکتر بیتا امیریدکتر فاطمه جاویداندکتر وحیده زمانی

دندانپزشکان نمونه

دکتر سوزان سلجوقی درمیاندکتر مهدی یاسمین شیرازیدکتر مهدی مجنونی

داروسازان نمونه

دکتر شهین خسروی خلیراندکتر پروین حنفی بجد

پزشکان علوم آزمایشگاهی نمونه

دکتر مینا حیدری اصفهانیدکتر علی برزگر

ماماهای نمونه

مریم سندروسصدیقه کیان فر

کارشناسان نمونه

حسین خسروی )شنوایی شناس(فاطمه بهاری )گفتار درمان( فاطمه کیانی )کاردرمان(

شیما  ممتاز )فیزیوتراپیست(فاطمه سلمانی )ارتز و پروتز(راضیه معتمدی )بینایی سنجی(

سازمان نظام پزشکی بیرجند

دخترم کبوتر شد و رفت ... زیر باران بهار غزلی خواند دلش تر شد و رفت ..
 چه تفاوت که چه خورده است غم دل یا غصه ... آن قدر غرق غمش بود که پرپرشد و رفت

 ستایش عزیزم ، هنوز بعد از دو سال نبودنت را باور نداریم و در فراغت همچنان می سوزیم 
درد دوری تو داغی است بر دل ما که با هیچ چیز درمانی ندارد

دوم شهریور سالروز پرواز ملکوتی نوگل پرپر شدمان

 ستــایش اللهیــاری 
 را گرامی می داریم و به یادش فاتحه و صلوات می فرستیم. روحش شاد و یادش جاودان باد

ازطرف مامان،بابا وخواهرت هانا  
با تشکر از همه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین 

شادروان حاجیه خدیجه میری زاده 
همسر مرحوم محمد علی شبان

 شرکت نمودند، به اطالع می رساند: جلسه سومین روز درگذشت آن روانشاد 
روز جمعه 97/6/2 از ساعت 10 الی  11 صبح  در محل مصلی )هیئت ابوالفضلی(

  برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است. ضمنا مجلس زنانه در همان محل برگزار می گردد
خانواده های: شبان ، میری زاده و سایر بستگان



2
  پنجشنبه * 1 شهریور 1397 * شماره 4147

تاثیرات دالر بر بلیت هواپیما از زبان وزیر راه

وزیر راه گفت: در شرایط فعلی، حفظ صنعت هوانوردی از قیمت پروازها برای کشور بسیار مهمتر است و باید بتوانیم این صنعت 
را از گزند تحریم ها حفظ و در حرکت نگه داریم. آخوندی افزود: هم    اکنون ۴۵ تا ۵۵ درصد هزینه   های تمام شده قیمت بلیت 
هواپیما متاثر از قیمت ارز است و اینکه بگوییم تحوالت ارز روی قیمت بلیت تاثیر ندارد، حرف دقیقی نیست.

به بهانه ی هفته دولت 

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... و دو اسوه علم و تقوا، شهید 

محمد علی رجایی، رئیس جمهور و محمد جواد 
باهنر، نخست وزیر که مصداق بارزی از مسئوالن 
دلسوز و مردمی بودند، به نام هفته دولت نام گذاری 
شد.این هفته به نوعی گاه خداقوت به مسئوالن و 
توجه بیشتر به خدمات کسانی است که با تالش 
خود امور اجرایی کشور را سر و سامان می دهند. 
عملکرد دولت مردان با همه انتقاداتی که چه در 
سطح ملی و چه در سطح استانی به آن وارد است، 
با توجه به شرایط حال حاضر و  اما  در مجموع 
مشکالت خاصی که کشور با ان دست و پنجه نرم 
می کند قابل دفاع است. دولت به عنوان منتخب 
مردم در تالش است با همه سختی ها و مشکالت 
دشوار  و  سخت  مرحله  این  از  و  اداره  را  کشور 
برخی چه در داخل و  بگذراند.متاسفانه  اقتصادی 
چه در خارج سعی دارند با حمله دولت و انتقاد های 
نشان  با ضعیف  خود،  منطقی  غیر  و  رحمانه  بی 
دادن عملکرد دولت کلیت نظام را زیر سوال برده و 
در واقع به اسم انتقاد از دولت، به نظام حمله کنند.
ورود فضای مجازی و هجوم اطالعات مختلفی که 
تمیز دادن درست از غلط و شایعه و واقعیت از آن 
ها به سختی ممکن است، راهی ویژه برای معاندان 
نظام و بستری برای اجرای حمالتشان ایجاد کرده 
است. دشمن انقالب اسالمی وحدت ما را نشانه 
گرفته و سعی دارد هر روز اعتماد مارا نسبت به 
دست اندرکاران نظام کمتر و کمتر کند. در مقطع 
به  بصیرت  با  باید  مردم  امروزی  ویژه  و  حساس 
اتفاقات و مسائل کشور نگاه و از قبول هر سخن 
ها  روز  این  ویژه  شرایط  در  بپرهیزند.  مطلبی  و 
که  دولت  با  همکاری  و  حمایت  جز  چیز  هیچ   ،
رکن اجرایی نظام است مهم و حیاتی نیست.رهبر 
معظم انقالب نیز همواره بر حفظ وحدت تاکید و 
در سخنرانی های خود از مردم خواستند از دولت 
حمایت و حتی همراه و همکار دولت باشند.آیت 
ا... خامنه ای در دیدار مردمی خود عنوان کردند:» 
بعضی ها جوری حرف میزنند، جوری اقدام میکنند 
که به اسم اینکه میخواهیم اوضاع را درست کنیم 
اینها  مانند  و  کنید طرف دار ضعفا  فرض  مثاًل  یا 
]هستیم[، در نقشه ی دشمن کار میکنند، خودشان 
ملتفت نیستند. اینهایی که خطاب میکنند به دولت 
قبیل  این  از  و  بشود  برکنار  دولت  بایستی  که 
حرفها، اینها دارند در نقشه ی دشمن کار میکنند. 
را  بماند، کارها  با قّوت سِر کار  باید  نخیر، دولت 
باید این دولت انجام بدهد. رئیس جمهور، منتخب 
مردم است؛ مجلس هم منتخب مردم است؛ هم 
رئیس جمهور حق دارد، هم مجلس حق دارد، هر 
دو حقوقی دارند و تکالیفی دارند؛ تکالیف را باید 
انجام بدهند، حقوقشان و کرامتشان هم باید حفظ 
بشود.« سخنان رهبری حجت را برای همه تمام 
می کند و راه درست را نشان می دهد. در این بین 
مردم وظیفه هوشیاری و حمایت دارند و مسئوالن 
ها  کاستی  رفع  و  عملکرد  بهبود  با  دارند  وظیفه 
در کنار شفاف سازی، افکار عمومی را نسبت به 
عملکرد خود راضی و کشور را به سوی پیشرفت 
سوق دهند. پیشاپیش هفته دولت را تبریک می 
گوییم و امیدواریم دستاورد های نظام در چهلمین 
شود. تشریح  مردم  برای  خود  عملکرد  سال 

ایران خودرو فروش میلیاردی 
به نمایندگی ها را آغاز کرد

خودروسازان  سوی  از  خودرو  عرضه  که  حالی  در 
بوده  مواجه  محدودیت  با  اخیر  ماه های  طی 
اطالعیه ای  صدور  با  خودرو  ایران  شرکت  اما 
کرد. آغاز  را  نمایندگی ها  به  میلیاردی  فروش 

دانشگاه های وزارت بهداشت ۳ هزار 
میلیارد اوراق خزانه ای جذب کردند

موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: با 
تدبیری که صورت گرفت تاکنون ۳ هزار میلیارد 
تومان اسناد در اختیار ما قرار گرفت که هزار میلیارد 
از آن ۱۴  ماهه است و نرخ تنزیل آن نیز حداکثر 
۱۵ درصد در سال است. برای ایجاد جاذبه بیشتر 
خدمت،  دهندگان  ارائه  از  بخشی  نیاز  تامین  و 
 باالترین حد نرخ تنزیل را بر اساس آیین نامه برای 
آن در نظر گرفتیم.  دانشگاه های علوم پزشکی با 
پزشکی  تجهیزات  و  دارویی  شرکت های  اولویت 

این مبالغ را  پرداخت خواهند کرد.

توزیع اسکناس نو به مناسبت 
اعیاد قربان و غدیر خم

ریالی  هزار   ۵ نو  اسکناس  توزیع  منتخب  شعب 
غدیر  و  قربان  اعیاد  مناسبت  به  ریالی  هزار  و ۱۰ 
اعالم شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،  
اطالع رسانی در خصوص نحوه توزیع اسکناس نو با 
هماهنگی ناظران پولی بانک مرکزی و از طریق روابط 
عمومی بانک ها و شعب منتخب انجام خواهد شد.     

ساز دوباره گرانی خودرو کوک شد

در حالی شورای رقابت از احتمال افزایش مجدد قیمت 
خودروها خبر داده که دقیقا دو ماه قبل مجوز گرانی 
۵.6 تا 7.۱ درصدی خودروهای داخلی را صادر کرده 
بود. شیوا، رئیس شورای رقابت با ذکر این نکته که 
قیمت ها را نباید بی ضابطه افزایش داد، گفت: قرار 
است در شورای رقابت بحث کنیم و شاید به این 
جمع بندی برسیم که از بانک مرکزی بخواهیم سبد 
خودروهایی را که برای آن دستور العمل قیمت ارائه 
می کنیم، میزان تغییرات را در این چند ماه اندازه گیری 
فرمول هایی  و  تغییرات  درصد  به  توجه  با  و  کنیم 
می کنیم. اضافه  خودروها  قیمت  به  داریم،  که 

کارت های سوخت تعویض نمی شوند

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اعالم 
کرد: کارت های هوشمند سوخت، بدون تاریخ انقضا 
و برای همیشه قابل استفاده است،ضمنا این شرکت 
هیچ برنامه ای برای تعویض و جایگزینی کارت های 
هوشمند سوخت ندارد؛ در صورتی که تعداد غیرمتعارف 
قابل  شود  حمل  اشخاص  توسط  سوخت  کارت 
پیگرد قانونی از سوی سازمان های ذیصالح است.

سرمقاله

بهره برداری از 51 پروژه آموزشی در هفته دولت
محمدرضا بیکی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خبر داد:

جواد قوسی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
پروژه  برداری 51  بهره  از  جنوبی  خراسان 
آموزشی با شروع فصل آموزشی در مدارس 

خبر داد. 
بیکی ادامه داد: در هفته دولت و مهر ماه 
سال جاری، 51 پروژه آموزشی با داشتن 145 
کالس درس و با زیربنای 24708 مترمربع 
و با اعتبار 204442 میلیون ریال از محل 
اعتبارات دولتی و مشارکتی آماده افتتاح است. 
وی افزود: این پروژه ها شامل یک خوابگاه، 
آزمایشگاه،  یک  منظوره،  چند  سالن   5 
 2 وضوخانه و 41 مدرسه ابتدایی، متوسط 

اول و دوم است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان، تامین اعتبارات پروژه های مذکور را 
از سه محل استانی، ملی و مشارکت های 
مردمی دانست و اضافه کرد: سهم اعتباری 
پروژه ها، 35866 میلیون استانی، 53773 

میلیون ریال ملی و 114800 میلیون ریال 
مشارکت های مردمی است. 

بیکی حضور خیرین را در حوزه آموزش و 
توسعه فضاهای آموزشی نقطه عطف دانست 
 50 از  بیش  مشارکت  کرد:  خاطرنشان  و 
بهره  قابل  های  پروژه  در  خیرین  درصدی 
برداری مذکور، نشان از اعتماد مردم در کمک 

به دولت در بخش آموزش است. 

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی سه پروژه 
آموزشی در شهرستان های سرایان، فردوس و 
بشرویه خبر داد و گفت: این پروژه ها دارای 
16 کالس درس با زیربنای 1263 مترمربع و 
اعتباری بالغ بر 22515 میلیون ریال خواهد 
بود که به صورت مشارکتی ساخته می شود و 
تحویل ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها 

خواهد گردید.

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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تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی بسیجیان امام )ره( شهرستان بیرجند

شماره ثبتی : 983  شناسه ملی: 103600۲7۲01  تاریخ انتشار: 1397/06/01
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی بسیجیان امام 
)ره( شهرستان بیرجند راس ساعت 17 روز پنجشنبه تاریخ 22/ 6 / 1397 در دفتر شرکت نبش پاسداران 
10 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خود با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 
دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا الزم به 
ذکر است چون دوره خدمت بازرس رو به اتمام است متقاضیان می توانند حداکثر 7 روز پس از انتشار آگهی 

دعوت به دفتر تعاونی مراجعه و ضمن ارائه مدارک فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- تصویب صورت های مالی سال 1395-1396 3- تصویب بودجه 
پیشنهادی سال 1397 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 5- اتخاذ تصمیم در 

مورد سود و زیان سال 1396 6- تعیین خط مشی آینده شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی بسیجیان امام )ره(

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و 

کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و 

بارگیری اثاثیه منزل داریم(
 091596۳9065- علـی آبادی 

 حمـل  اثاثیـه 
ل بار

حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

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

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

کامپیوتر کویر افزار شـرق

فروش دوربین مداربسته 
)با اقساط طوالنی مدت 3 ساله(

بدون معرفی به بانک

 با 20 سال سابقه فعالیت

نبش شهدا 3، ساختمان قائم ، طبقه 2 واحد 5 
) عرفی ، بهزادیان( 

09153613349-32210535

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

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمين سالمت خودرو با محصوالت داينو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلينيک تخصصی چسب سهيل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

دفتر فروش: بیرجند،میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

باطـری تلفنـی 724 عـدل
عرضه کننده:

 انواع باطری  ایرانی و ترک 
نصب در محل رایگان

قبل از خرید قیمت ها را از ما بخواهید
هدیه ما به شما محصول با کیفیت می باشد

خیابان قدس، بین قدس 11 و13، نرسیده به باشگاه فرهنگیان 
09155626247

17 مـاه 

گارانتی معتبر 

الکترونیکی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 970257 محکوم له بانک سینا و محکوم علیهم آقایان حسن افتاده و محمد عظیم 
مختاری طبس به خواسته دستور فروش یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 94/34 مترمربع دارای پالک ثبتی 6626 

فرعی از 250 اصلی مفروز و مجزا شده از 4779 از اصلی مذکور واقع در بخش دو بیرجند واقع در خیابان نیلوفر 2 پالک 7 شمالی که 
مشخصات ملک مطابق پروانه ساختمانی به شماره 6649 -1380/2/2 و پایان کار به شماره  1/71836 - 1390/01/22 دارای پارکینگ 
اختصاصی به مساحت 12/45 و انباری به مساحت 21/12 مترمربع و امتیازات آب و برق و گاز و تلفن هر کدام یک انشعاب که به مبلغ 
یک میلیارد و دویست میلیون ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1397/06/12 از ساعت 10 الی 11 
صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادي في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 

آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجندخواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب     09156633230- برگی
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تشییع پیکر پدر شهید در سربیشه
صداو سیما-پیکر محمد علی شادنوش پدر شهید حسن شادنوش در سربیشه تشییع و به خاک سپرده شد.  مرحوم حاج محمد علی شادنوش پدر شهید حسن 
شادنوش در سن 84 سالگی به علت کهولت سن یکشنبه شب در مشهد مقدس دار فانی را وداع گفت  و صبح سه شنبه در بهشت سجاد شهر سربیشه پس از تشییع 
پیگیری به خاک سپرده شد. بسیجی شهید حسن شادنوش در سن 18 سالگی در سی ام دی 1365 در عملیات کربالی چهار منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. را  بیمه روستاییان   با سالم. چرا مسئوالن 

نمی کنند؟ حقوق پرداختی زیر  پانصد تومان عید از همه 
اضافه شد اال این قشر

915...137
سالم از راهنمایی و رانندگی درخواست می شود چراغ 
راهنمای چهار راه توحید را قبل از ساعت 6 فعال نمایند چون 
چند روز شده که اهالی با صدای تصادف از جا می پرند.
936...884

سالم آوا این سوال من را از شخص آقای  استاندار 
بپرسید. بنده حاضرم در محضر این بزرگوار جوابم را 
بگیرم به زودی نه اینکه از استانداری زنگ بزنند 7 
ماه بعد نوبت مالقات بدهند.  آقای استاندار با توجه 
به تیتر صفحه 1آوا در تاریخ 29مرداد 97طبق سخن 
شما یکصدم درصد نارضایتی هم حرام هست،جواب 
بدهید! بنده 4ماه شده  به بهانه های مختلف که 
نوبت نیست و...پرونده های اشتغالزایی را به کارگروه 
استان نمی فرستند و شخص شما بانکها را زیر فشار 
قرار می دهیدکه در زمینه وام اشتغالزایی عجله کنید 
چرا همه مسئوالن حرفها را می زنند ولی عملی در 
کار نیست مسئولی بفرستید تا ببنید چرا ... پرونده 
نمی فرستند؟! بانکها می گویند ما بودجه داریم ... 
می گوید کار نکنید پول نیست و چرا موقع صدور 
پروانه به مدت یکسال زمان کلی زحمت کشیدیم 
و پول گرفتند االن جوابی نمی دهند؟ آقای دکتر 
اصغری معاون امور روستایی کشور در تیرماه اعالم 
کردند پس از تایید و تشکیل پرونده بدون هیچ بهانه 

در کارگروه ها باید تایید و به بانک معرفی شوند.
ارسالی به سروش آوا

 جوابیه شهرداری بیرجند
* در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
شهرک  با  بعثت  شهرک  خصوص  در   97/4/24
چهکند چه فرقی دارد که تعطیلی ها اتوبوس ندارد 
و اتوبوس ها هم یک ساعت به یک ساعت می آیند 
بنا بر اعالم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
به استحضار می رساند: تخصیص اتوبوس به خطوط 
شهری و حومه ای بر مبنای  به میزان تقاضای سفر 
صورت می پذیرد و برابر آمار مستخرجه از سیستم 
بلیت الکترونیک، سرانه جا به جایی مسافر در روستای 
علی آباد به نسبت سایر خطوط حومه ای شهر پایین 
 تر است و به همان نسبت نیز اتوبوس تخصیص داده 
قصد  محترم  نمازگزاران  چنانچه  ضمنا  شود.  می 
دارند  را  جمعه  نماز  برگزاری  محل  به  عزیمت 
هماهنگی الزم صورت خواهد پذیرفت تا صرفا جهت 

جابجایی نمازگزاران اتوبوس اعزام شود.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

فرمانده  صمیمی  نشست  مرداد،   29 دوشنبه   - رضایی 
آستانه  در  استان  السالم(  الرضا)علیه  انصار  سپاه 
برگزاری کنگره 2 هزار شهید استان، به منظور استفاده 
شدکه  برگزار  رسانه  اصحاب  پیشنهادات  و  نظرات  از 
های  پایگاه   ، ها  روزنامه  مسئول  مدیران  از  تعدادی 

خبری و خبرنگاران به ارائه نظر پرداختند. 
الزم به ذکر است، خبر کوتاه این نشست روز سه شنبه 
30 مرداد به چاپ رسیده و در ادامه مشروح این نشست 
ارائه می شود. فرمانده سپاه استان با بیان اینکه کنگره 2 
هزار شهید در راستای زنده نگه داشتن یاد شهدا برگزار و 
با توجه به اهمیت آن نیازمند برنامه ریزی است، عنوان 
کرد:این کنگره مربوط به همه نهادها و مردم می شود 
و در این راستا برای برگزاری کنگره شهدا در استان 5 
استانی  مدیران  که  شده  تشکیل  کمیته   28 و  کارگروه 
مسئول این کمیته ها بوده و از ظرفیت مردمی و سمن ها 

نیز استفاده شده است. 
و  شهدا  کنگره  سایت  اندازی  راه  از  قاسمی  سردار 
برگزاری400 یادواره شهدا در شهرستان های استان خبر 
داد و ادامه داد:120گروه تعیین شده است که با مشورت 
های  کسری  و  نواقص  بررسی  حال  در  شهدا  خانواده  با 
این یادواره ها هستند تا در برگزاری  کنگره شهدا شاهد 
این کمبودها نباشیم. همچنین جشنواره کتاب جیبی برنامه 
برای  جیبی  کتاب  هزار  منظور 2  این  به  که  ریزی شده 

کنگره مراحل پایانی آماده سازی را می گذراند.

نگارش 160 عنوان کتاب در زمینه شهادت

در  کتاب  160عنوان  اینکه  بیان  با  استان  سپاه  فرمانده 
زمینه شهادت در حال نگارش و مصاحبه هایی  با خانواده 
های شهدا در این زمینه صورت گرفته است،گفت:کنگره 
سال  و  شود  می  برگزار  ملی  صورت  به  شهید  هزار   2
شد،  برگزار  شهدا  کنگره  کشور  استان   20 در  گذشته 
امسال نیز در استان های کرمان، البرز ، قزوین و خراسان 

جنوبی برگزار خواهد شد.

سردار قاسمی اظهار کرد: در حوزه المان، تپه نویسی، تهیه 
های  همایش  استان،برگزاری  ادارات  برای  شهدا  تندیس 
، کوتاه  فیلم  جشنواره  جوانان،  و  نوجوانان  ویژه   مساجد 
تهیه 300 برنامه رادیویی و تلویزیونی و در بخش فضای 

صورت  خوبی  اقدامات  نیز  انیمیشن  ساخت  و  مجازی 
گرفته است. همچنین به منظور اجرای هر چه بهتر کنگره 
شهدا،کنگره هایی که در سال های گذشته برگزار شده برای 

کسب تجربه بررسی شده است.

اجرای کار عمرانی در 130 روستای استان

سردار قاسمی گفت: در هفته دولت 58 طرح توسط قرارگاه 
افتتاح می شود، همچنین قرارگاه  محرومیت زدایی استان 

پیشرفت و آبادانی در 130 روستا کار عمرانی انجام می 
دهد و بسیج مناطق محروم نیز طرح جواداالئمه )ع( را 
در 12 نقطه به منظور کاهش آسیب های اجتماعی اجرا 
می کند.وی با اشاره به اینکه 50 درصد توان سپاه درگیر 

کنگره شهداست از 300 برنامه مصوب توسط بسیج سپاه 
خبر داد و افزود: بعد از پایان جنگ تحمیلی نیز این یگان 
قرارگاه یک روز نبوده که در پادگان باشد و همیشه در 
حال ماموریت و به صورت گروه های جهادی در مناطق 

گوناگون استان حضوری فعال داشته است.

چاپ 6 کتاب در سطح ملی،
برای کنگره شهدا

فرمانده سپاه استان با اشاره به اینکه حدود 6 هزار نفر از 

شهدا پیکرهایشان به دست نیامده است، بیان کرد: از برخی 
شهدا به ویژه شهدای نوجوان اطالعات زیادی در دست 
از تعدادی شهدا سندهای زیادی وجود دارد که  نیست و 
برای  کنگره شهدا 6 کتاب در سطح ملی نوشته خواهد 

شد، همچنین سعی داریم نقش تمام شهرستان ها در دفاع 
مقدس نیز در قالب کتاب تهیه شود.

سردار قاسمی از اقدامات سپاه در زمینه رصد گروهک های 
تروریستی داعش و طالبان خبر داد و ادامه داد: دو نمایشگاه 
نیز در راستای  بازسازی عملیات مرصاد  تا حرم و  از حرم 
برگزاری کنگره 2 هزار شهید استان در دست انجام است. 
وی در مورد هزینه کنگره شهدا بیان کرد:70 درصد از هزینه 
های کنگره شهدا برای ساخت محل کنگره،نمایشگاه،چاپ 

کتاب و... صرف می شود که ماندگار است.

برگزاری یادواره شهدای اهل سنت 
درخراسان جنوبی

شهدا  کرد:  بیان  استان  ناصری  شهید  قرارگاه  فرمانده 
مسیر خوبی را انتخاب کرده اند و به این مراسم نیازی 
زندگی  دانستن شیوه  نیازمند  ما هستیم که  این  ندارند، 
شان هستیم. سردار رجب زاده با بیان اینکه برای دنباله 
باشد،  ساز  زمینه  خودش  کس  هر  باید  شهدا  راه  روی 
امنیت  حفظ  ماموریت  ناصری  شهید  قرارگاه  داد:  ادامه 
عالوه  افزود:  وی  دارد.  عهده  بر  استان  در  را  پایدار 
از  زدایی  محرومیت  برای  نظامی  حوزه  در  فعالیت  بر 
در  است.  تعریف شده  پروژه   85 استان  محروم  مناطق 
های  بسته  جهیزیه،  توزیع  نظیر  اقداماتی  گذشته  سال 
کمک تحصیلی و... انجام شده است، همچنین به دلیل 
و  حوزه  این  به  ای  ویژه  توجه  استان  در  آب  اهمیت 
موضوعات عمرانی و بهداشتی صورت گرفته که باعث 
به خصوص عشایر مرزنشین نسبت  تغییر نگرش مردم 

به حل مشکالت شان شده است.
یادواره شهدای  برگزاری  از  زاده همچنین   سردار رجب 
اهل سنت روز 6 شهریور، در شهر اسدیه خبر داد و افزود: 
امیدواریم با تالش های صورت گرفته این مراسم نیز به 

بهترین شکل برگزار شود. 
 ، ها  روزنامه  مسئول  مدیران  از  تعدادی  مراسم  ادامه  در 
پایگاه های خبری و خبرنگاران بر لزوم زنده نگه داشتن 
به  آرمان های شهدا  شیوه زندگی و شناساندن اهداف و 
و  کردند  تاکید  نوجوان  و  جوان  قشر  و مخصوصا  جامعه 
توجه ویژه به وصیت نامه های شهدا و تغییر شیوه های 
ارائه موضوعات این حوزه به منظور استقبال بیشتر نسل 
جوان،تکیه هر چه بیشتر بر محتوای برگزاری کنگره شهدا 
، بهسازی و طراحی های جدید میدان ها و مکان هایی 
ارائه  همچنین  و  است  شده  نامگذاری  شهدا  اسم  به  که 
اطالعات و استفاده از رسانه های مکتوب و برخط برای 
اطالع رسانی به مردم در جهت شفاف سازی و رفع ابهامات  

از جمله پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود.

در نشست صمیمی فرمانده سپاه استان با اصحاب رسانه بیان شد:

افتتاح  58 طرح محرومیت زدایی در هفته دولت

کنگره 2 هزار شهید در راستای زنده نگه داشتن یاد شهدا برگزار می شود

یی
ضا

س: ر
عک

شعبه 1: نبش معلم 50
 شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی:  05631101

حمل بار و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی و خرده بار با کامیون و 

کامیونت های مسقف و مجهز به پتو و ضربه گیر با بیمه بار رایگان 

)داخل و خارج شهر( به همراه کارگر ماهر 

و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 

جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای
 به صورت کامال تخصصی و فنی

 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

خریداریم(    09153423744

به یک نیروی خانم جهت انجام امور حسابداری  
و دفتری به صورت دو شیفت نیازمندیم. 

خیابان محالتی - جنب اداره کل فرهنگ و ارشاد   
09153634767

به یک خانم جهت کار در 
کارگاه لبنیات نیازمندیم.

آدرس: توحید 13
 لبنیات محلی هالل
09374752625

استخدام پیک موتوری 
نیمه وقت و تمام وقت 

و نیروی خانم 
نیمه وقت جهت رستوران

09363654746
056- 32342244

شعبه دیگری ندارد         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

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

هزار پـــا
182022شروع سانس

به وقت خماری
16:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

دالیـا  پروتئیـــن
 * خیارشور نول  )دبه ای( 22500 تومان
* خیارشـور یک)دبـه ای( 15500تومان
 * پنیر پیتزا همسفر یک 16800 تومان
 * پنیر پیتزا همسفر دو 15800 تومان
* ذرت منجمـــد      128500 تومان
* خالل سیب الوی      54500 تومان
 * همبرگر مام 60 درصد  13200 تومان

 * همبرگر30 درصد شهراد 2700 تومان
 *همبرگر60درصد شهراد52500 تومان

 *کباب لقمه 70درصد شهراد   3700 تومان 
 *استیک 10 تایی شهراد 10200 تومان
  * سوسیس آلمانی 2 شهراد   3700 تومان
 * سوسیس آلمانی 1 شهراد    4700 تومان

بازار روز پاسداران غرفه 20   09353315656/ 32442876 -056 بهروش

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

فـروشی 
گلخانه مکانیزه به همراه ویالی شیک 
با کلیه امکانات، 15کیلومتری شهر، 
درآمد بسیار عالی به صورت نقد 

و اقساط به فروش می رسد.
09155610164

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



آیه روز  

در حقيقت  خدا دوست دارد كسانى را كه در راه او صف در صف چنانكه گويى بنايى ريخته شده از 
سرب اند جهاد مى كنند. سوره الصف/آيه 4

حدیث روز  

غيبت آن است كه درباره برادرت چيزي را بگويي كه خداوند بر او پوشيده و مستور داشته است 
و بهتان آن است كه عيبي را كه در برادرت نيست ، به او ببندي. امام محمد باقر )عليه السالم(

پنجشنبه   * 1 شهریور  1397 * شماره 4147 
4

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

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1397 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند

شناسه: 208401

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 1- ششدانگ یک قطعه زمین )مشهور به راه قدیم چهکند( 
بخش 2  اصلی  از یک  فرعی  مترمربع پالک 2832  به مساحت 803/80 
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 
تقاضای حسین شبخوان شوکت آباد نسبت به سه دانگ و محمد حسن 

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 
963 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

62- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
308-اصلی  از  فرعی   976 پالک  مترمربع   589/7
مورد  علیا  اوجان  مزرعه  در  واقع  بیرجند   9 بخش 

تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
مربع  1007/7متر  مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -63
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
به مساحت 1132/7 متر مربع  67- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
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 
پزشکی  علوم  دانشگاه  تقاضای  مورد  آباد  مبارک  اراضی  در  واقع  بیرجند 

بیرجند
 74- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت 368 
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 

به مساحت 4370/50  زار  دیمه  مزروعی  زمین  قطعه   1- ششدانگ یگ 
مترمربع 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.
به مساحت 4370/50  زار  دیمه  مزروعی  زمین  قطعه   2- ششدانگ یک 
در  واقع  بیرجند  بخش 2  اصلی  از 1336-  فرعی  پالک 1753  مترمربع 
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. 
مترمربع   2200/62 مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  -ششدانگ   3
پالک 1625 فرعی از 232- اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی شاهزیله 
قبلی مساحت 2017 مترمربع  تقاضای وحید خواجه که در آگهی  مورد 
قید شده و برابر رای شماره 139718708295000060-97/4/20 هیئت 

نظارت ثبت استان مساحت و حدود اصالح گردیده است.
4 - ششدانگ یک قطعه باغ منزل به مساحت 4063/38 مترمربع 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 139618708295000166-1396/11/4هیئت 

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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
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کاوش-استاندار خراسان جنوبی در جلسه ستاد 
راهبری و مديريت اقتصاد مقاومتي استان که 
در شهرستان نهبندان برگزار شد، ضمن تبريک 
فرا رسيدن هفته دولت گفت: ثبيت و نگهداشت 
از  مرزي  و  مهم  شهرستان  اين  در  جمعيت 
است. دولت  و  نظام  اهداف  مهمترين  جمله 
مروج الشريعه، ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي 
در شهرستان نهبندان را مورد تاکيد جدي قرار 
دارد و افزود: از ابتداي انتصاب مهندس کريمان 
تسهيالت  شهرستان،  اين  فرماندار  عنوان  به 
پرداختي در حوزه اشتغال، از ۴۴۲ ميليون تومان 
به ۷ ميليارد و ۹۹۰ ميليون تومان رسيده که 

رشدي ۱۸ برابري را نشان مي دهد.
مقام عالی دولت در استان، هم افزايی و همراهي 
مديران و دستگاه هاي اجرايي را رمز موفقيت 

دانست و افزود: بايد از همه ظرفيت ها و توان 
موجود براي توسعه منطقه استفاده کرد. 

نهبندان مورد توجه مسئوالن قرار گیرد
استاندار، نهبندان را جزو ۳۱ شهرستان محروم 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  در  مصوب 

کشور دانست و افزود: شهرستان نهبندان در کنار 
۳۰ شهرستان ديگر، در ستاد فرماندهي اقتصاد 
انجام  و  زدايي  محروميت  منظور  به  مقاومتي 
اقداماتي خاص در کوتاه مدت، براي رسيدن به 
توسعه به تصويب رسيده است که به عنوان يک 

ظرفيت مهم بايد مورد توجه مسئوالن قرار گيرد.

وی به کمبود منابع آبی در استان و شهرستان 
هاي  راه  از  يکي  افزود:  و  کرد  اشاره  نهبندان 
مديريت منابع آب، اجراي طرح هاي آبخيزداري 
است که فرمانداري شهرستان نهبندان و سازمان 
مديريت و برنامه ريزي استان بايد در تخصيص 

منابع، نگاه ويژه اي به اين موضوع داشته باشند.
مروج الشريعه ادامه داد: با توجه به بعد مسافت از 
نهبندان تا مرکز استان و نيز مرکز استان سيستان و 
بلوچستان، الزم است که در حوزه بهداشت و درمان 
در بعد سخت افزاري و نرم افزاري، اقدامات ويژه اي 
صورت گيرد تا شهروندان در اين شهرستان، مجبور 
نباشند براي انجام امور درماني خود مسير طوالني 
بيرجند يا زاهدان را طي کنند. وی، در خصوص 
تعريض ۵ کيلومتر اول محور نهبندان- شهداد 
و نيز دوبانده کردن محور نهبندان- شوسف به 

مسئوالن ذيربط دستورات الزم را صادر کرد و 
گفت: احداث پست برق معادن شاهکوه در نهبندان 
و نيز احداث کشتارگاه دام سنگين توسط شهرداری 
در اين شهرستان بايد مورد تاکيد و توجه مسئوالن 
ذيربط قرار گيرد؛ اين درحاليست که از منابع استان، 

کمک و مساعدت الزم صورت خواهد گرفت.

150 میلیون اعتبار برای احداث
 ایستگاه هواشناسی بندان

وی، با بيان اينکه تمامي پروژه هاي مصوب با 
آستان قدس رضوي در شهرستان نهبندان بايد 
مورد پيگيري جدي تا اجرايي شدن قرار گيرد، 
افزود: ۱۵۰ ميليون تومان براي احداث ايستگاه 
اين  بندان  منطقه  در  اتوماتيک  هواشناسي 

شهرستان تخصيص خواهيم داد.

هماهنگی  شورای  جلسه  در  کاوش-استاندار 
مديريت بحران استان با بيان اين مطلب افزود: 
با توجه به زلزله خيز بودن خراسان جنوبي الزم 
است هر چه سريعتر نقشه جانمايي مناطق امن 
استان و حريم مناسب از گسل هاي زلزله خيز 
هرچه سريعتر تهيه و به دستگاه هاي اجرايي و 

نهادهاي زيرساختي مهم اعالم گردد.
رئيس  با  گرفته  صورت  مذاکره  به  استاندار 
سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد و افزود: 

در دو محور آب و امنيت مذاکرات خوبي با دکتر 
نوبخت صورت گرفت و دستورات مناسبي نيز 
صادر شدکه اميد است نتايج آن به مردم عزيز 
استان برسدوی همچنين ادامه داد: مديران ذي 
ربط در استان تالش کنند تا به منظور نزديکي 
به عدالت در اختصاص منابع و اعتبارات در حوزه 
خشکسالي، عمق معضالت و مشکالت در اين 
حوزه با تعريف شاخص هاي جديد اقدام الزم 
صورت گيرد.مروج الشريعه اجرای پروژه های 

مديريت بحران در استان را مورد تاکيد قرار داد و 
گفت: با توجه به ابالغ ۱۴۸ ميليارد تومان اعتبار 
و تسهيالت در اين حوزه الزم است پروژه ها 
هرچه سريعتر تعيين تکليف و اجرايي شوند، چون 

اعتبارات مربوطه ابالغ شده است.
رئيس شورای مديريت بحران هم ضمن تاکيد 
بر کمک و مساعدت به شهرداري ها، گفت: 
تجهيز مراکز آتش نشاني به لحاظ ارتقاء سطح 
ايمني در شهرها بايد مورد توجه قرار گيرد. اين 

در حالي است که از منابع اعتباري استان نيز 
کمک خواهيم کرد.وی به سوابق زلزله های ۷ 
و باالتر از ۷ ريشتر در استان اشاره کرد و ادامه 
داد: با توجه به زلزله خيز بودن استان ،طرح 
به  استان  خيز  زلزله  هاي  گسل  بندي  پهنه 
منظور جانمايي مناطق امن و نيز حريم مناسب 
از گسل هاي لرزه خيز هر چه سريعتر تهيه و به 
منظور ساخت مستحدثات مهم و زير بنايي در 

اختيار مراجع ذي ربط قرارگيرد.

اخبار  ورزشی 

حوادث استان

تثبیت جمعیت در نهبندان از مهمترین اهداف است 

دستور استاندار برای تهیه نقشه جانمایی مناطق امن استان

جمعه بازار صنایع دستی در روستای 
خراشاد بیرجند دائمی می شود

و  دستی  صنايع  فرهنگی،  ميراث  اداره  ايرنا-رئيس 
گردشگری بيرجند گفت: جمعه بازار صنايع دستی در 
روستای خراشاد با توجه به استقبال گسترده مردم از آن 
دائمی می شود. فوالدی گفت: بازارچه سنتی فروش 
محصوالت و صنايع دستی خراشاد در زمينی که به اين 
منظور در ورودی روستا توسط دهياری مسطح شده 
است، ساخته می شود. وی يادآور شد: هنرمندان حوله 
های دستباف خراشاد در اين بازار از ساعت ۱6 تا ۲۱ 
کنار ديگر محصوالت روستا و سوغات محلی به عرضه 

و فروش صنايع دستی می پردازند.

تغییر ساعت کاری ادارات از امروز

دادرس مقدم-ساعت کاری ادارات از امروز به حالت 
امور  هماهنگی  معاون  عابدی  گردد.  می  بر  اوليه 
اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان 
جنوبی گفت: ساعت کاری ادارات خراسان جنوبی از 
اول شهريور به حالت اوليه بر می گردد و شروع کار 

نهادها ديگر از ساعت 6:۳۰ صبح نخواهد بود.

عملیات گازرسانی به ۳۸۸ روستا 
در استان آغاز شد

غالمی-مديرعامل شرکت گاز استان از بهره برداری 
اجرايی  عمليات  آغاز  و  روستا   ۱۰۰ به  گازرسانی 
گازرسانی به ۳۸۸ روستا در  استان همزمان با هفته 
دولت خبر داد. هاشمی با اعالم اين خبر اظهارکرد: 
گاز  انتقال  خط  احداث  فوق  پروژه های  بر  عالوه 
سربيشه -نهبندان، گازرسانی به شهرهای نهبندان 
و شوسف و گازرسانی به شهرک صنعتی سربيشه 
مجموعاً با اعتبار ۱۴۷ ميليارد تومان تکميل و تزريق 
گاز می شود. وی خاطرنشان کرد: با افتتاح اين پروژه ها 
بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ خانوار استان از نعمت گاز 

طبيعی برخوردار می شوند.

فرهنگ جامعه باید مجهز
 به سیستم دفاعی قوی باشد

 گروه خبر-نماينده ولی فقيه گفت: انسان دارای فکر، 
عقيده و فرهنگ است که در شرايط امروز جهانی اين 
مؤلفه ها برای حفاظت و مراقبت از انسان بايد مجهز به 
سيستم دفاعی قوی باشند. آيت ا... عبادی در ديدار با 
مديران ادارات تابعه وزارت دفاع اظهار کرد: مسئله دفاع 
يک مسئله ای است که در نظام خلقت تعبيه شده و جهاد 
و دفاع به عنوان يکی از فروع دين مطرح است. امام 
جمعه بيرجند گفت: خوابی که دشمنان برای ما ديده اند 
تعبير نمی شود و تا اسالم، غيرت، عقل و دين باشد 
خواب دشمنان برای ما تعبير نمی شود و هيچگاه اهل 
تعدی نيستيم اما همواره بايد قدرتمند باشيم و سيستم 
دفاعی قوی داشته باشيم تا دشمن طمع نکند. متقی نيا 
مدير ارشد وزارت دفاع در خراسان جنوبی نيز در اين ديدار 
در جمالتی کوتاه اظهار کرد: امکانات و وضعيت دفاعی 
ايران در مقايسه با قبل از پيروزی انقالب اسالمی از 

جهات مختلف قابل مقايسه نيست.

مستند نگاری و تهیه پرونده ثبتی
 1۸ اثر تاریخی نهبندان

صداوسيما-مستند نگاری و تهيه پرونده ثبتی ۱۸ 
اثر تاريخی نهبندان انجام شد. سرپرست نمايندگی 
ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری نهبندان 
مقدار اعتبار هزينه شده برای مستند نگاری و  تهيه 
پرونده ثبتی اين آثار از محل اعتبارات تملک دارايی 
های استان را ۹۲ ميليون تومان اعالم کرد. شبانی 
افزود: تهيه پرونده و مستند نگاری  ۴۸ اثر تاريخی و 
طبيعی برای ثبت در فهرست آثار ملی نيز در اولويت 
قرار دارد. ۱۷۵ اثر تاريخی جديد در بررسی باستان 
 ۱۳۹۳ تا   ۱۳۹۰ های  سال  در  نهبندان  شناسی 
شناسايی شده است و تعداد آثار تاريخی شناسايی 

شده به ۳۲۹ اثر افزايش يافت .

خسارت حدود 10 میلیارد تومانی 
به باغ های عناب استان

صداوسيما-وزش بادهای شديد و گرم ۹ ميليارد و ۷۴۹ 
ميليون تومان به باغ های عناب خراسان جنوبی خسارت 
زد. به گزارش صداوسيما، رئيس جهاد کشاورزی استان 
 گفت: اين حادثه به باغ هاي سربيشه ، خوسف ، بيرجند 
به ترتيب ۴۵،۳۵ و ۲۵ درصد آسيب زد. ولی پور مطلق، 
افزود: همچنين باد گرم و شديد باعث ريزش عناب ۲۰ 
درصد باغ های زيرکوه ، ۱۵ درصد باغ های درميان و 

۱۰ درصد باغ های قاين شد.

شکرانه بندگی در عید قربان

کاوش-مردم خراسان جنوبی به شکرانه بندگی، در 
مساجد و مصلی ها دعای عرفات را زمزمه و نماز عيد 
قربان را اقامه کردند. دعای روحبخش عرفه بعدازظهر 
روز سه شنبه در نهمين روز از ماه ذيحجه همزمان با 
سراسر کشور با حضور گسترده مردم در ۲6۸ نقطه 
استان برگزار شد. همچنين صبح ديروز نماز شکوهمند 
عيد سعيد قربان  در مسجد امام حسين )ع( بيرجند و به 
امامت آيت ا...عبادی نماينده ولی فقيه در خراسان جنوبی 
و  همچنين در سراسر استان با شکوه خاصی اقامه شد. 
نماينده ولی فقيه در استان در خطبه های نماز عيد قربان 
با تبريک اين عيد گفت: هيچ انسانی به کمال نمی رسد 
مگر در راه خدا مجاهدت خالصانه داشته باشد. وی ادامه 
داد: مطمينا جامعه ای توانمند می شود که دارای ثروت 
ملی باشد و بتواند از لحاظ اقتصادی عرض اندام کند که 
با زکات محقق می شود و روزه هم از آنجا که تجلی 
بيرونی ندارد و يک خودسازی درونی است قطعا اگر 
 در راه خدا نباشد باز هم همانند حج بی بصيرت نوعی

 بت پرستی خواهد بود.

تعلل در پاسخگویی به مطالبات مردم
 مایه ننگ سیستم اداری است

تسنيم- فرماندار بيرجند گفت: تعلل در پاسخگويی 
است  اداری  سيستم  ننگ  مايه  مردم  مطالبات  به 
چرا که سيستم اداری تنها برای پرداخت تسهيالت 
مردم  مطالبات  تمام  پاسخگوی  بايد  بلکه  نيست 
باشند. ناصری در کميته تخصصی اشتغال با گاليه 
از اينکه سيستم اداری از بنيان مريض است، بيان کرد: 
نارضايتی مردم از نظام به خاطر ناکارآمدی سيستم 
اداری است.وی تصريح کرد: کسانی که به معنای 
کنار  و  خواسته  عذرشان  بايد  نمی کنند  کار  واقعی 
بروند. فرماندار بيرجند همچنين به ظرفيت خراسان 
جنوبی در بحث گردشگری اشاره کرد و افزود: بايد 
زمينه جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود 
بااليی برسيم.  به ظرفيت  توليدی  تا در طرح های 
مدير جهاد کشاورزی بيرجند نيز در اين جلسه با بيان 
اينکه پرداخت تسهيالت به طرح های اشتغال نبايد در 
فرآيندی طوالنی قرار گيرد، گفت: بايد طرح ها در بازه 
زمانی کوتاهی مصوب شوند. محمدی با بيان اينکه با 
توجه به شرايط آب و هوايی استان شغل بيشتر مردم 
به خصوص روستائيان دامداری و کشاورزی است گفت: 

بايد نگاه به توليد، خارج شهرستان و استانی باشد.

اعزام دختران مراکز شبه خانواده تحت 
نظارت بهزیستی به  مسابقات کشوری

کاری- جواد رجبی معاون پشتيبانی و منابع انسانی 
بهزيستی از اعزام ۸ نفر از فرزندان منتخب مراکز 
شبه خانواده تحت نظارت اداره کل بهزيستی استان 
برای شرکت در مسابقات کشوری فرزندان سازمان 
استان  به  شهريور   ۸ لغايت   ۲ تاريخ  از  بهزيستی 
مازندران خبر داد. وی يادآور شد: نفرات تيم اعزامی در 
 رشته های دوصحرانوردی - شنا - آمادگی جسمانی -
به  خود  حريفان  با  ميز  روی  تنيس  و  شطرنج    

رقابت خواهند پرداخت.

رقابت تیم های خراسان جنوبی 
در لیگ برتر اسکیت

تيم های بيرجند و طبس به مسابقات ليگ برتر اسکيت 
اعزام شدند. دو تيم ۱۵ نفره از بيرجند و طبس در بخش 
آقايان به نمايندگی از استان در مسابقات ليگ برتر رول 
بال کشور به مصاف حريفان خود می روند.اين مسابقات 
از ۳۱ مرداد تا ۲ شهريور به ميزبانی تهران برگزار می شود.

الشه یک راس قوچ وحشی 
در بیرجند کشف شد

الشه يک رأس قوچ وحشی در يکی از مناطق آزاد 
شهرستان بيرجند کشف و ضبط شد. مديرکل حفاظت 
محيط زيست استان گفت: در پی  گزارشات رسيده از 
سوی همياران افتخاری محيط زيست مبنی بر حضور 
مشکوک دو نفر در يکی از مناطق آزاد شهرستان و 
شنيدن صدای شليک تير، بالفاصله محيط بانان به 
منطقه مورد نظر اعزام و موفق به کشف  و ضبط الشه 

يک رأس قوچ وحشی شدند . 

*معاون بهبود توليدات گياهی سازمان جهاد کشاورزی 
از استقبال کشاورزان در زمينه کشت نشايی خبر داد و 
گفت:کشت محصول کينوا به صورت الگويی در ۳۰ 

هکتار و ۱۱ شهرستان خراسان جنوبی انجام شد.
*به گفته معاون بازرسی و حمايت از حقوق مصرف 
کنندگان سازمان صنعت، معدن يک انبار لوازم خانگی و 
ساختمانی احتکار شده در بيرجند به ارزش ۲۳۴ ميليون 

و 6۸۵ هزار تومان شناسايي شد .
*نمايشگاه لوازم خانگی، ساختمان و تجهيزات وابسته 

در بيرجند گشايش يافت.
*رئيس دانشگاه علمی - کاربردی بيرجند از پذيرش 
دانشجو در رشته های خبرنگاری، گردشگری و گرافيک 

در مرکز علمی -کاربردی جهاددانشگاهی خبر داد.
*مدير کل صدا و سيمای استان گفت: صدا و سيمای 
خراسان جنوبی، ۳۲ ويژه برنامه راديويی و تلويزيونی 

برای هفته دولت تهيه و تدوين کرده است.
*مردم بيش از ۱۲ ميليارد و ۱۲۷ ميليون تومان به 
صورت نقدی و غير نقدی از ابتدای سال به مددجويان 

زير پوشش کميته امداد استان کمک کردند.
*رئيس مرکز جهاد کشاورزی آيسک گفت: پيش بينی 
می شود برداشت پسته تر در بخش آيسک امسال نسبت 
به مدت مشابه سال ۹6 معادل ۷۰ درصد کاهش يابد.

* معاون ميراث فرهنگی گفت: بازديد کارکنان نيروی 
انتظامی و خانواده های آنان از موزه های استان در ايام 

دهه واليت و هفته نيروی انتظامی رايگان است.
* مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ازجذب ۳6۵ نفر 

به اشتغال از طريق دفاتر کاريابی در استان خبر داد.

اخبار کوتاه

و  حمل  عمرانی،  امور  معاون  مقدم-  دادرس 
نقل و ترافيک شهرداری بيرجند گفت: فعاليت 
های عمرانی در ۱۲ نقطه از شهر بيرجند توسط 
شهرداری در حال انجام است. عدل در حاشيه 
بازديد از روند اجرايی پروژه های عمرانی هفته 
 دولت افزود: با توجه به گستردگی شهر تالش داريم 
فعاليت ها به صورت متوازن در تمام مناطق از 

شمال تا جنوب پيگيری شود.

هيچ  انجام  بودجه،  کمبود  عليرغم  افزود:  وی 
پروژه ای تاکنون متوقف نشده و همچنان مسايل 

شهری پيگيری و رسيدگی می شود.
ترافيک  و  نقل  و  حمل  عمرانی،  امور  معاون 
شهرداری عنوان کرد: در زمان حاضر با حمايت 
عمرانی  تيم  شهر،  شورای  اعضای  و  شهردار 
مختلف  های  حوزه  در  بيرجند  شهرداری 
بهسازی معابر و بلوارها، آسفالت و توسعه فضای 

 سبز در گوشه گوشه شهر انجام می شود، به 
گونه ای که شهر به يک کارگاه عمرانی تبديل 
شده است. عدل يادآور شد: اجرای پروژه های 
مختلف عمرانی باعث تحول ساختاری و گسترش 
فرهنگ شهرنشينی می شود. وی با اشاره به حال 
خوب عمرانی شهر بيرجند اضافه کرد: چرخش 
چرخه عمرانی در مقايسه با سال های گذشته 
با سرعت بيشتری در حال انجام می باشد. وی 

به مولفه های ايجاد شهری زيبا و مدرن اشاره 
کرد و يادآور شد: ايجاد سيمای مطلوب شهر از 
مولفه های آرامش شهروندان و نشاط اجتماعی 
می باشد. شايان ذکر است، اجرای پروژه بازگشايی 
طرح فرزان، پارک سايت اداری، پارک مهرشهر، 
زيباسازی ميادين و آيلندهای سطح شهر و ... 
از جمله پروژه های عمرانی هستند که در نقاط 

مختلف سطح شهر در حال انجام می باشند. 

اجرای فعالیت عمرانی در 12 نقطه از شهر توسط شهرداری

کاری-  عليرضا نصرآبادی مديرکل منابع طبيعی 
و آبخيزداری در نشست خبری با اصحاب رسانه 
بيان کرد:  تعداد ۲۷ پروژه در شهرستان های 
استان با سرمايه گذاری سه ميليارد و ۳۰۰ ميليون 
تومان در هفته دولت افتتاح خواهد شد.وی  ادامه 
داد: افتتاح نيروگاه خورشيدی از مهم ترين پروژه 
های اداره کل منابع طبيعی در هفته دولت با 
ظرفيت توليد ۲۰ کيلووات برای تامين بخشی از 
برق اين اداره  خواهد بود. وی با اشاره به اينکه 
در حوزه آبخيزداری ۸ پروژه در شهرستان های 
قاين، نهبندان، خوسف و سرايان به بهره برداری 

اين پروژه ها در مجموع  افزود:  خواهد رسيد، 
حدود يک ميليارد تومان هزينه داشته است. وی 
ياد آور شد: در حوزه بيابان زدايی نيز پنج پروژه 
شامل شهرستان های قاين، سربيشه و بيرجند با 
سرمايه گذاری يک ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان 
منابع  مديرکل  رسيد.  خواهد  برداری  بهره  به 
طبيعی و آبخيزداری با اشاره به اينکه در حوزه 
جنگل کاری هم چهار پروژه با سرمايه گذاری 
۱۳۰ ميليون تومان و ۷۰ هکتار عمليات سطح 
پوشش در استان اجرايی می شود، افزود: همچنين 
پنج پروژه در حوزه مرتعداری در شهرستان های 

بيرجند، فردوس ، سرايان و بشرويه با هزينه ۱۵۲ 
ميليون تومان اجرا خواهد شد. نصرآبادی تاکيد 
کرد: در بخش حفاظت و حمايت يک پروژه در 
شهرستان سرايان با چهار هکتار کمربند حمايتی 
و با سرمايه گذاری ۱۱ ميليون تومان نيز اجرا 

خواهد شد.

 بیش از  1۳ هزار  خانواده از محل اجرای 
پروژه های هفته دولت بهره مند می شوند

وی با بيان اينکه ۱۳ هزار و ۳۱۱ خانوار از پروژه 
های هفته دولت بهره مند می شوند، يادآور شد: 

اين پروژه ها در ۳۸ روستا اجرا می شود.
وی ابراز خرسندی کرد: شاهد کاهش آمار تخلفات 
بوده ايم که ناشی از آگاهی بخشی مردم است، چرا 
که در حوزه کشفيات تخلفات 6۷ درصد کاهش را 

نسبت به سال گذشته داشته ايم.
مديرکل منابع طبيعی و آبخيزداری ادامه داد: در 
حوزه تخريب و تصرف به لحاظ تعداد ۵6 درصد 
و به لحاظ مساحت ۷۵ درصد کاهش را نسبت 

به سال های گذشته داشته ايم.نصرآبادی عنوان 
کرد: در سال جاری حدود ۲۰۰ ميليون دالر برای 
طرح های آبخيزداری در سطح کشور اختصاص 

پيدا کرده است.

اجرای ۲5 پروژه آبخیزداری 
از محل صندوق توسعه ملی

وی با اشاره به اينکه  سهم استان از اين اعتبارات 
تا کنون ۱۵ ميليارد و ۷6۰ ميليون تومان بوده 
است، افزود: اعتبارات صندوق توسعه ملی در قالب 
چهار طرح آبخيزی سطح ها، حوزه فاقد سطح، 
حوزه کوير مرکزی و سياه کوه با ۲۵ پروژه در 
خواهد  مصرف  استان  های  شهرستان  تمامی 
شد.نصرآبادی با بيان اينکه بيش از ۱۰ ميليارد 
تومان اعتبار توسط استانداری برای پروژه های 
آبخيزداری پيش بينی شده است، گفت: آنغوزه 
از محصوالت فرعی استان است که حدود ۱۰۰ 
هزار هکتار سطح زيرکشت در استان دارد.وی 
ادامه داد: به طور متوسط ساالنه 6۰ تن آنغوزه از 

سطح زيرکشت استان برداشت می شود، همچنين 
خشکه آنغوزه بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان و شيره 

آن ۲۵۰ هزار تومان خريداری می شود.

۶0 میلیون تومانی برای
 از بین بردن آفت شپشک نیاز داریم

وی ادامه داد: ۲۱ طرح بهره برداری آنغوزه تهيه 
و در قالب روند مزايده با اولويت به بهره برداران 
بومی اجرايی خواهد شد. نصرآبادی خاطر نشان 
کرد: مجموع اين طرح ها ۱۱ طرح در طبس، 
در  طرح  يک  بشرويه،  شهرستان  در  طرح   ۷
شاسکوه  و  قاين  فردوس،  های  شهرستان 
نهبندان انجام می شود. وی با بيان اينکه حدود 
۸۲۰ هزار هکتار جنگل دست کاشت در استان 
وجود دارد، افزود:  از مجموع اين جنگل ها حدود 
هزار  و ۳۵  به شپشک  آلوده  هکتار  هزار   ۹۵
هکتار بحرانی است.نصرآبادی تاکيد کرد: حدود 
6۰ ميليون تومان اعتبار برای انجام فعاليت های 

بيولوژيکی آفت شپشک نياز  است.

حسينی- صبح سه شنبه نشست مشترک مديران 
اجرايی و مديران  روابط عمومی دستگاه های 
معاون  اسماعيلی  با حضور  استان  رسانه های 
سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار و بهاری مدير 
کل روابط عمومی استانداری برگزار شد.اسماعيلی 
در اين نشست نقش روابط عمومی ها را در تبيين 
خدمات دولت بسيار مهم دانست و افزود: برگزاری 
اين گونه جلسات، نشست های هم انديشی و 
تاالرهای گفتگو به حل بسياری از مشکالت منجر 
می شود، در غير اين صورت فقط گفتگوهای يک 
طرفه بوده و نمی توان به جمع بندی برای رسيدن 
به خير عمومی و نفع مشترک رسيد. به گفته وی، 
تعارفات غير معمول و رودربايستی ها ، گفتگوها 
را به عرصه های غير مستقيم می کشاند.معاون 
سياسی، امنيتی و اجماعی استاندار به نقش رسانه 
ها، خبرگزاری ها و مطبوعات نيز اشاره کرد و 
ادامه داد: اولين سوالی که در ذهن اين افراد نقش 
می بندد، چيستی کار و نتيجه آن است، بايد در 
چهارچوب های بزرگتر، به دنبال اين باشند در کنار 
سوالی که می پرسند، چه تاثيری در راستای خير 
مشترک و نفع عمومی خواهند داشت؟ اسماعيلی 
با تاکيد بر اين که خبرنگار و مدير مسئول رسانه 

همواره نياز به ارتقای دانستنی ها دارند، خاطرنشان 
کرد: عرصه خبرنگاری و روزنامه نگاری ، عرصه 
قضاوت است و در اين عالم بايد موقعيت مدنظر 

قرار داده شود نه شخصيت.

در کنار نقد، مشکالت 
هر سازمان را هم ببینید

وی با بيان اين که خراسان جنوبی استانی نوپا 
است، اضافه کرد: همه در زندگی شخصی خود به 
دنبال حد اعالی امکانات و رفاه هستند اما برخی 
عوامل خارج از اراده بوده و نظم را بهم می زنند. 
اسماعيلی با اشاره به اين که در عرصه سياسی، 
اجتماعی و اقتصادی نيز همين گونه است، يادآور 
به  نرسيدن  داليل  تمام  توان  نمی  البته  شد: 
پيشرفت را اين مورد دانست اما بخشی ناشی از 
اين عوامل است. وی با اعتقاد بر اين که مسئوالن 
حکومتی و کارمندان دولت بايد برای کار خود نقشه 
را مشخص کنند، اظهار کرد: نتيجه و خروجی کار 
جمعی ايجاد نفع اجتماعی ، آرامش و نشاط است و 
اگر بناست اخالق در جامعه ارتقا پيدا کند، بايد اين 
قبيل جلسات ادامه داشته باشند.وی  نقد را خوب 
و سازنده دانست و گفت: با اين حال بايد عالوه بر 

ايجاد اين فرهنگ، به سمت نقد منصفانه هم رفت 
و مشکالت سازمان ها را ديد. برای مثال در کنار 
نقدهايتان از مديران، ببينيد چه تعداد پست خالی 

سازمانی داريم که هنوز جذب نشده اند.

 الزم است خراسان جنوبی
 با کالن کشور بیشتر ارتباط بگیرد

اسماعيلی خواستار مستند شدن نقدها شد و بيان 
کرد: از پايگاه های خبری و روزنامه ها تقاضا داريم 
جايگاه خود را ارتقا و هم توسعه دهند، اين گونه 
کانال های بی نام و نشانی که دروغ پراکنی می 

کنند، جمع خواهند شد.
وی با تاکيد بر اين که حوزه روابط عمومی های 
استان نياز به ساماندهی جدی دارد، عنوان کرد: 
اگر روابط عمومی با مدير مجموعه خود مشکلی 
دارد ، با من مکاتبه کند و نگران هم نباشد، قطعا 

پيگيری خواهم کرد.اسماعيلی در پايان با اشاره به 
فرا رسيدن هفته دولت و با ياد شهيدان رجايی و 
باهنر در جهت بزرگداشت اين هفته و خدمات دولت 
و اطالع رسانی بياناتی را ايراد کرد. وی مثالی از 

استان همجوار، سيستان و بلوچستان زد و گفت: 
مسئوالن اين استان اگر اختالفاتی با هم دارند، 
ولی در موارد عام و کالن با يکديگر هماهنگ و 
متحد هستند. از طرفی ارتباط بسيار قوی با کالن 
کشور دارند و همين امر موجب توسعه شده است 
ولی اين مورد در خراسان جنوبی بسيار کمتر ديده 
شده و الزم است مسائل مثبت استان را بيشتر به 
عرصه های کشوری معرفی کنيم.گفتنی است، در 
اين جلسه خبرنگاران، روابط عمومی ها و مديران 
انتقاداتی  و  نقطه نظرات  به  استان  رسانه های 
پرداختند که توانمندساختن روابط عمومی، ايجاد 

ارتباط موثر بين روابط عمومی و رسانه و آموزش 
برای مديران  به اطالعات  آزاد  قانون دسترسی 
از جمله مهم ترين و اصلی ترين خواسته ها بود. 

حضور مدیران در رسانه ها برای
 تشریح برنامه های هفته دولت

 مدير کل روابط عمومی استانداری هم در اين 
نشست با بيان اين که تغيير ساختار روابط عمومی 
ها را پيگيری خواهيم کرد، ادامه داد: استقالل 
روابط عمومی در دستگاه ها بايد قوت بگيرد و 
روابط عمومی هم همانند يک رسانه بايد شفاف 
اطالع رسانی کند. بهاری با تاکيد بر ارتباط موثر 
بين مديران روابط عمومی و رسانه ها در اطالع 
رسانی برنامه های هفته دولت ، اضافه کرد: توجه 
به خدمات نظام و پاسخگويی مديران دستگاه 
های اجرايی به رسانه ها و جلوگيری از ابهامات، 
از مهمترين راهکارهای پيش روی روابط عمومی 
های استان است. وی خواستار برگزاری نشست 
های خبری حضوری و غير حضوری، حضور 
مديران در رسانه ها و سخنرانی در خطبه های 
قبل از نماز جمعه، يادداشت و سرمقاله نويسی 

مديران و تهيه اينفوگرافی در هفته دولت شد.

افتتاح 27 پروژه منابع طبیعی در هفته دولت

جمع شدن کانال های بی پایه و اساس با ارتقای جایگاه رسانه ها

یادمان شهدای استان

“من در اينجا از مسئولين سپاه مي خواهم تا بيشتر به مظلومين برسند همين 
جبهه ها را مظلومين و مستضعفان پر کرده اند.”
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 امام باقر علیه  السالم فرمودند :
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کسی که واعظی درونی نداشته باشد ، موعظه های مردم سودی به او نمی  رساند
)بحار األنوار ، ج ۷8 ، ص 1۷3(

توضیحات ظریف درباره خزر 
قانع مان نکرد

محمود صادقی، نماینده مجلس درباره جلسه نماینده 
ها با ظریف درباره موارد حقوقی دریای خزر گفت: در 
جلسه کمیسیون امنیت ملی، بحث مفصلی با ظریف 
درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر داشتیم؛ 
توضیحات مفصل او نشان می داد تالش و مراقبت 
زیادی برای حفظ منافع ملی ایران انجام شده، اما در 
مجموع، نمایندگان از توضیحات ایشان قانع نشدند.

پس از انتخابات شاهد رخوت 
در اندام دولت هستیم

صادق خرازی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان با انتقاد از 
عملکرد دولت دوازدهم گفت: پس از انتخابات نوعی 
رخوت اندام دولت را گرفت. البته ما با تمام توان از 
ایران  مردم  اینکه  می کنیم.  حمایت  مستقر  دولت 
انتخابات  گیری  رأی  در صف  شب  ساعت ۱۲  تا 
مجلس، ریاست جمهوری و یا شورای شهر می ایستند 
است. ایرانیان  میهن پرستی  حس  نشان دهنده 

پارلمان اصالحات به قوت خود 
پابرجاست

رئیسه شورای عالی  حسین مرعشی، عضو هیئت 
اصالح طلبان در پاسخ به این پرسش که به طور قطع 
نوری به شورای عالی نمی آید، گفت: عبدا... نوری 
گفته که در شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
عضویت نمی یابد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه گفته می شود پارلمان اصالحات از دستور کار 
خارج شده، گفت: نه، پارلمان اصالحات به قوت خود 
پابرجا و در مورد آن بحث و گفت و گو می شود.

اگر حمایت رهبري از احمدي نژاد 
نبود، بحث استیضاح وي داغ بود

بعد  گفت:  مجلس  سابق  نماینده  مرندی  علیرضا 
به  بسیاری  که  نژاد  احمدی  خانه نشینی  جریان  از 
عملکرد ایشان معترض بودند، رهبری فرمودند که 
اتفاقی نیفتاده است؛ اگر حمایت رهبری از احمدی نژاد 
نبود، بحث استیضاح وی داغ بود اما ایشان محکم 
شود.  تمام  نژاد  احمدی  دوره  تا  کردند  ایستادگی 

کسی منکر نابسامانی اقتصادی 
نیست

عارف رئیس فراکسیون امید گفت: هیچ کس منکر 
وضع نابسامان اقتصادی نیست و مطمئنا انتقاداتی 
به دولت به واسطه عملکردش به خصوص در حوزه 
اقتصادی وارد است اما نباید به بهانه انتقاد از وضع فعلی 
شخصیت های نظام را مورد هجمه قرار داد و کار را به 
جایی رساند که شخص رئیس جمهور را تهدید کنند.

اگر از پیچ تهاجم اقتصادی گذرکنیم 
براي همیشه ازآمریکاخالص شدیم

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی  الهدی،  علم 
گفت: آمریکای ملعون سه شگرد برای ما اجرا کرد. 
حمله اقتصادی و تهاجم اقتصادی و اینکه سفره و 
معیشت مردم را این شیطان کبیر مورد هدف قرار داده، 
جمره عقبه است که اگر از این پیچ گذر کنیم برای 
همیشه از شر این شیطان کبیر خالص شده ایم و مهم 
این است که ما این جمره عقبه را پشت سر بگذاریم.

تکذیب هرگونه دخالت سپاه در 
برگزاری تجمع طالب و روحانیون

روابط عمومی کل سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای 
انتساب برخی حواشی تجمع طالب و  با اشاره به 
روحانیون در مدرسه فیضیه قم به سپاه گفت: سپاه 
پاسداران با محکومیت شدید برخی شعارها، دست 
نوشته ها و پالکاردهای تجمع اعتراضی روحانیون و 
طالب در قم، هرگونه دخالت این نهاد در فراخوان، 
دعوت سخنران و برگزاری این مراسم که بر اساس 
قرائن و شواهد موجود به صورت خودجوش برپا شده 
را تکذیب و اعالم می دارد سپاه هیچگونه برنامه ای 
برای حضور کارکنانش در این مراسم نداشته است.

متاسفم که رئیس جمهور برنامه 
هفتگی یا ماهانه مشخصی ندارد

احمد امیرآبادی نماینده قم با اشاره به طرح سوال از 
رئیس جمهور گفت: بسیار متاسفم که رئیس جمهور 
به  تا  ندارد  مشخصی  ماهانه  یا  هفتگی  برنامه 
دوشنبه  یا  یکشنبه  روز  شود  معلوم  مثال  عنوان 
به  دارد. هنوز که هنوز است رسماً  برنامه ای  چه 
برای  مجلس اعالم نشده که روحانی چه روزی 
می آید. مجلس  به  نمایندگان  سواالت  به  پاسخ 

در حوزه علمیه به مسائل روز کشور 
و مسائل حل نشده توجه نمي شود

رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
گفت: علیرغم اینکه برخی از افراد ریشه سکوالریسم 
باید گفت که ریشه  را در دانشگاه دنبال می کنند، 
سکوالریسم در حوزه علمیه بوده و در حوزه علمیه به 
مسائل روز کشور و مسائل حل نشده توجه نمی شود و در 
زمینه فقه بانکی بی سوادی حوزه و دانشگاه موج می زند.

عده ای می خواهند دولت را فلج و وادار به استعفا کنند

به تجمع  اشاره  با  فعال سیاسی  رجایی،  غالمعلی 
طالب در فیضیه گفت: دوستان اصولگرایی که این 
تجمعات را سازماندهی می کنند از کشورهای اروپایی 
یاد بگیرند که وقتی جریان مخالف و رقیب سرکار 
آمد، همه کمک می کنند تا دولت تقویت شود. این 
جریان می خواهد دولت را فلج و وادار به استعفا کنند و از هم اکنون دل خود را 
صابون زده اند که در قضیه سوال از رئیس جمهور نتیجه دلخواه آنها رقم بخورد.

همه مي خواهند علت سکوت رئیس جمهور  را  بدانند 

همه  گفت:  نجف آباد  نماینده  ابوترابی  ابوالفضل 
رئیس جمهور  از  سوال  در  شده  مطرح  موضوعات 
نگاه اقتصادی بوده است. مواردی که از رئیس جمهور 
سوال شده درد دل مردم و دغدغه های آنهاست فرقی 
نمی کند اصولگرا باشیم یا اصالح طلب؛  اینها معنایی 
ندارد. همه می خواهند سکوت رئیس جمهور و عدم فعالیت او و با مردم حرف 
نزدنش را بدانند و البته پی ببرند اقداماتی که تاکنون انجام داده چه بوده است.

مهرداد سایه وند مسئول کمیته مناطق 
شورای  گفت:  ملی  اعتماد  حزب 
سیاست گذاری از ابتدا باید بر محوریت 
احزاب اصالح طلب شکل می گرفت 

تا احزاب بر مبنای پاسخگوی شان 
لیست ها  بستن  در  مردم  به  نسبت 
بیان  با  نقش آفرینی می کردند. وی 
اینکه متاسفانه از زمانی که در شورای 
سیاست گذاری نقش افراد از احزاب 

پررنگ تر شد افرادی به لیست امید 
راه پیدا کردند که حتی بعضا مورد 
تایید حزب متبوع خودشان نیز نبودند، 
خاطر نشان کرد: بسیاری از اعضای 

شورای هماهنگی جبهه اصالحات از 
ابتدا با  بستن لیست ائتالفی از سوی 
شورای سیاست گذاری موافق نبودند 
زیرا  می دانستند اگر افراد حاضر در 
این لیست موفق به ورود در  مجلس 

شوند، هیچ گونه مسئولیتی نسبت به 
عملکرد خود نخواهند داشت.  وی با 
بیان اینکه در بستن لیست شورای 
شهر نیز شاهد همان ساز وکار غلط 
بودیم،  مجلس  امید  لیست  بستن 
تصریح کرد: بسیاری از افراد حاضر 
سیاست  شورای  نهایی  لیست  در 
فاقد  شوراها  انتخابات  برای  گذاری 
و  زد  با  و  بوده  صالحیت های الزم 
این لیست شدند. سایه وند  بند وارد 
سال  انتخابات  خواندن  پیچیده  با 
لیست  عملکرد  گفت:  مجلس  آتی 
مردم  ناامیدی  موجب  مجلس  امید 
از رهبران جریان اصالحات شد. اگر 
انتخابات  در  که  قیم مآبانه ای  نگاه 
تصمیم ساز  جریان  بر  گذشته 
اصالح  داشت،  وجود  اصالحات 
انتخابات  در  اصالح طلبان  نشود، 
آتی شکست سختی خواهند خورد. 

عملکرد لیست امید موجب ناامیدي مردم از رهبران جریان اصالحات شد 
خیلی ها با زد و بند وارد لیست امید شدند

ما  به  تاریخ  گفت:  جمهور  رئیس 
نباشیم و  اگر قدرتمند  می گوید که 
بر روی اهداف خود استوار نایستیم، 
پای  از  را  ما  که  هستند  دیگرانی 
کرده  اراده  خداوند  آورد.  خواهند  در 
است که انسان ها در کمال صلح و 
یکدیگر  با  مسالمت آمیز  همزیستی 
زندگی کنند اما متاسفانه وضعیت به 
گونه ای است که نمی توان اطمینان 
مسیر  در  انسان ها  همه  که  یافت 
مستقیم حرکت کرده و کسی به ما 
چشم طمع نداشته باشد. وی افزود: 
اگر قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی 
در هم  فرهنگی کشور  و  دفاعی  و 
قرار بگیرد، موفق خواهیم بود. وی 
تقویت وحدت  بر ضرورت  تاکید  با 
این  در  گفت:  کشور  در  همدلی  و 
یکی دو سال باقی مانده تا انتخابات 
بیاییم حزب و جناح را رها کرده و 

اختالفات و فشارها را کم و اتحاد و 
وحدت را بیشتر کنیم. روحانی با بیان 
اینکه امروز دشمنان از اتحاد ما نگران 
هستند و می دانند که اگر در کنار هم 

باشیم، آنها نمی توانند اقدامی علیه 
کشور انجام دهند،  افزود: امروز زمان 
آن است که همه یکدیگر را یاری 
کنیم. انتخابات تمام شده است و دیگر 
انتخاباتی  دنبال بحث های  به  نباید 

کرد:  اظهار  جمهور  رئیس  برویم. 
امروز زمان وحدت، اتحاد و ایستادگی 
و مقاومت است و ما از این مرحله 
به حول و قوه الهی با حمایت مردم، 

تدبیر مقام معظم رهبری و همدلی 
همه ارکان نظام، سه قوه و نیروهای 
مسلح، عبور خواهیم کرد و باید این 
روزها را به فرصتی برای خدمت و 
کرد. تبدیل  مردم  به  بیشتر  تالش 

در این یکی دو سال باقی مانده تا انتخابات، بیاییم جناح را رها کرده 
و اختالفات و فشارها را کم و اتحاد را بیشتر کنیم

یکی از ترفند های دشمن، شکار میانجی است 

شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت: یکی از 
ترفند های دشمن، شکار میانجی است. میانجی ها باید 
دو ویژگی داشته باشند اوال در نظام مسئول بوده و دوما 
مردم از مسئولیت شان باخبر باشند. کسی با این ویژگی 
ها اگر از خط اصلی نظام فاصله بگیرد آماده شکار شدن 
است. حتما نمی گویم آنها شکار می شوند، اما اگر توسط دشمن شکار شدند با چهره 
و تابلوی خودی در میان مردم و نظام هستند، اما شناسنامه شان غیرخودی است. 
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مديريت استان خراسان جنوبی

کارگاه تراشکاری با کلیه 
تجهیزات به فروش

 می رسد.
09308444984

فروش فوری پوشـاک مجلسی 
شامل دکور خوب، مکان  عالی ، دید  کافی
 و مشتری قابل قبول به دلیل مهاجرت 

به صورت نقد و اقساط یا معاوضه 
با اتومبیل واگذار می شود.    

09213826400

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه كننده انواع درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(

بيرجند، خيابان مدرس، نبش مدرس 44
32462090 - 09153614899

روز
تحویـل بـه 

خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی(09303102285 - 32454577 - 056

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان 

قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران 
سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر، گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100


