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آب و نان مردم ارتباطی
 به آمریکا ندارد  

صفحه 6

اگرجهانگيري هيچکاره  است 
پس چرا در دولت مانده است

صفحه 6

همه ما قربانيان روحاني
 جدید هستيم

صفحه 6

االن یک مدیر نمي تواند مانند 
دهه هاي 60 و 70 کار کند

صفحه 6

بی گدار به آب نزنیم!
تعامل های آماری

سه حلقه آمار و اطالعات، برنامه ریزی 
و مدیریت از حلقه های توسعه به شمار 
می روند.مقوله آمار در زندگی فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی بااهمیت است.

بدون آمار و اطالعات دقیق برنامه ریزی 
نوعی  انشای  اقتصادی یا توسعه ای است 
که نمود عینی و عملی نخواهد داشت. 
مبنا و زیر بنای هر نظام فعال فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی و... آمارهای دقیق و 
قابل اتکاست.تجربه نشان  داده در جامعه 
انسانی کمتر کاری با نظم انجام می گیرد، 
کافی  و  الزم  اطالعات  که  آن  مگر 
از جوانب مختلف...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4196

5تشييع   شکوهمند پيکرخادم  و پيشکسوت ورزش بيرجند3حبس زوج ، مهریه قسطی بمب اتم زندگی  5گاز برخی از مشترکان بيرجند و سربيشه قطع می شود

    صفحه5

15 درصد اشتغال  متعلق به دارو وغذا
 روز گذشته  همایش روز جهانی غذا و تجلیل از واحدهای تولیدی برگزیده و صنایع غذایی استان  
با حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد. دهقانی بیان کرد: بعد از آب، مهم 
ترین مسئله جامعه بشری، غذاست که بسیار دارای اهمیت می باشد و با ...  ) ادامه در صفحه 5( 

* ممنوعیت هزینه کردن ۶  بخش
 در زیرمجموعه های دولتی

 به تازگی هیئت وزیران مصوبه ای را گذرانده که طی آن هزینه کردن منابع مالی دولت و
بیت المال در امور غیرضروری ممنوع شد. این اقدام دولت در پی پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه 
عملیاتی شده است.بر پایه این گزارش، دولت در پی پیشنهاد سازمان ...  )ادامه در صفحه 5( 

 ترسیم  سند چشم انداز4ساله فرهنگ و هنر  

نوبرانه  پاییزی که لبخند بر لب کشاورز خراسان جنوبی می نشاند/2

برداشت بیش از 19 هزار تن زرشک از باغات استان 

هر
س: م

عک

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:

نی
سی

س:  ح
عک

 زندگی با سندرم دان در بوم نقاشی/5

با تبریک صمیمانه ی اول آبـان مـاه ، روز کارشنـاس
به تمامی کارشناسان باتقوا و متخصص، توفیق انجام وظایف خطیر کارشناسی در راستای  

اجرای عدالت و احقاق حق را از خداوند منان آرزومندیم.
کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

تقدیر الهی بر آن بودکه پدر عزیزمان 

شادروان علیجان منجم 
)پدر شهید غالمحسن منجم(

از بین ما رخت بربندد و ما را در هجران خود سوگوار نماید. آنچه مایه تسلی خاطرمان 
بود، حضور پرمهر همه دوستان، آشنایان، همشهریان، ادارات و سازمان ها در مراسم 
تشییع و ترحیم آن روانشاد بود. برخود الزم می دانیم مراتب تشکر خود را از اداره کل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، نیروی انتظامی و پلیس راه استان، فرماندار محترم 
شهرستان قاین، سرپرستی محترم شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران، امام جمعه 
محترم و بخشدار محترم آرین شهر، ستاد اقامه نماز استان، ریاست و پرسنل محترم 
بیمارستان ولی عصر)عج(، فرماندهی محترم سپاه و حوزه مقاومت بسیج شهرستان 
های قاین و آرین شهر و علی الخصوص مدیرکل و کارکنان محترم بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی خراسان جنوبی و خانواده های معظم شهدای دهستان آفریز به ویژه خانواده 
محترم شهید ندامت و سایر عزیزانی که به طرق مختلف با خانواده داغدار اظهار همدردی 
نمودند، اعالم داشته و برای آنان آرزوی صحت و سالمتی و شادمانی نماییم. از اینکه 
به علت کثرت عزیزان و تالمات روحی امکان تشکر حضوری فراهم نشد، عذرخواهیم.

خانواده شهید منجم  

بیمه شده محترم: آیا می دانید در صورت نیاز به بستری شدن در بیمارستان ها و مراکز درمانی قبل از تشکیل پرونده می بایست از تاریخ اعتبار دفترچه بیمه خود 
روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت خراسان جنوبیاطمینان حاصل نمایید.               

مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده 
به انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بیکران هستی

 و یگانه راز جاودانگی اوست. 
ضایعه درگذشت نجاتگر فداکار و پرنشاط جمعيت هالل احمر

شـادروان سعیـد اکبـری
 همه ما را متاثر نمود. یقینا رفتن او سوگی بزرگ بر تن و جان یاران مهرورز 

هالل احمر نشاند و یاد او همواره همراه خانواده هالل احمر خواهد بود 
خداوند قرین رحمتش فرماید.

جمعیت هالل  احمر شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس جواد خیردوست
کارشناس محترم رسمی دادگستری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همسر گرامی تان
 را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفرکرده غفران و رحمت واسعه الهی و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت داریم.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

آگهی مزایده عمومی فروش امالک )نوبت اول(
شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به فروش ۳ واحد آپارتمان با کاربری اداری واقع در میدان اول مدرس - بیست متری اول شرقی پالک ۵۰ )پاساژ الماس( از امالک 
خود، از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقوقی و حقیقی دعوت می شود جهت دریافت شرایط و اسناد مزایده به سایت 
www.ets-birjand.ir مراجعه نموده و پس از تکمیل، کلیه اسناد و مدارک را حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت ۱۴/۳۰ مورخ ۹۷/۸/۱۲ به آدرس خراسان جنوبی  

بیرجند- میدان ابوذر- شهرداری بیرجند- دبیرخانه اداره حراست تحویل نمایند. تضمين شرکت در مزایده: متقاضیان می بایست مبالغ جدول ذیل را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت 
ضمانتنامه بانکی قابل قبول با حداقل اعتبار ۳ ماهه و قابل تمدید، چک تضمینی در وجه شهرداری بیرجند و یا وجه واریزی به حساب ۱۰۰6۱۰ بانک شهر به نام شهرداری بیرجند به همراه اسناد 
مزایده به شهرداری ارائه نمایند. جلسه کمیسیون مزایده ساعت ۱۰ مورخ ۹۷/۸/۱۳ در سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند - میدان ابوذر برگزار می گردد. شهرداری در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده و قرارداد درج گردیده است. درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن ۳-۰۵6۳۲۲۲۲۲۰۰ تماس حاصل فرمایند.

محمد علی جاوید - شهردار بیرجند فـروش
5 درصد سپرده  هر قطعه قيمت پایه کل )ریال(قيمت پایه هر متر مربع )ریال(مساحت حدودی )متر مربع(آدرس ملکردیف

)ریال(
کاربری

اداری5۳/66۳0/000/000۲/1۴6/۴00/000107/۳۲0/000خيابان مدرس، فلکه اول، پاساژ الماس طبقه اول شماره یک1

اداری۴۸/۹۹۴5/000/000۲/۲0۳/۴50/000110/۲۲7/000خيابان مدرس، فلکه اول، پاساژ الماس طبقه اول شماره دو۲

اداری۳۲/1۳۴7/000/0001/۹۸0/5۸0/000۹۹/0۲۹/000خيابان مدرس، فلکه اول، پاساژ الماس طبقه اول شماره سه ۳

آگهی مناقصه عمومی-  نوبت دوم   
دستگاه مناقصه گذار: شهرداری بیرجند  موضوع مناقصه: انجام کامل ممیزي امالک واقع در محدوده قانونی 
و خدماتی سطح منطقه دو شهر بیرجند شامل بازدید میداني ، نقشه برداری زمینی کلیه امالک ، برداشت کامل 
 اطالعات امالک و معابر اصلی و فرعی ، تکمیل فرم هاي ممیزي مورد تائید، ورود اطالعات به سیستم شهرسازي 
)سرا ۸( و تهیه نقشه وضع موجود به صورت  GIS Ready  و اتوکد به صورت الیه بندی در محدوده ممیزي و 

تطبیق آن با طرح تفصیلي مصوب و نقشه هاي شهرداري برابر شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه 
شرایط عمومی متقاضيان : کلیه متقاضیان حقوقی که ضمن داشتن رزومه کاری مرتبط با موضوع دارای یک یا مشترکا به شرح جدول ذیل گواهی 

صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور یا شورای عالی انفورماتیک باشند می توانند در مناقصه مذکور شرکت نمایند.
متقاضیان می بایست مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی در فرم های قابل قبول در وجه 

شهرداري بیرجند با اعتبار حداقل ۳ ماهه و قابل تمدید یا چک تضمینی بانکی و یا وجه واریزی به حساب ۱۰۰6۱۰ بانک شهر شعبه مدرس به نام شهرداری بیرجند به همراه اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گذار ارائه نماید.  
محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.ets-birjand.ir مراجعه نمایند. 

محل و مهلت تحویل اسناد: متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری )ساعت ۱۴:۳۰( مورخ ۹۷/۰۸/۱۹ در پاکت الک و مهر شده به آدرس خراسان جنوبی- بیرجند- میدان ابوذر- شهرداری مرکزی- 
دبیرخانه اداره حراست تحویل نمایند. جلسه کمیسیون مناقصه ساعت ۱۰ مورخ  ۹۷/۰۸/۲۲ در سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند - میدان ابوذر  برگزار می گردد.

پرداخت کلیه هزینه های  نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. سایر جزئیات و 
محمد علی جاوید - شهردار بیرجندشرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.  درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن ۳-۰۵6۳۲۲۲۲۲۰۰ تماس حاصل فرمایید.

حداقل رتبهتخصصگروه
شهرسازی 
۳شهرسازیو معماری

تخصص 
های 

مشترک

نقشه برداری زمينی - مطالعات 
جغرافيایی و برنامه ریزی فضایی-  
gis سيستم اطالعات جغرافيایی

۳

خاندان  محترم فرهادی و بلوریان فرد
با نهایت تاسف درگذشت

شادروان حاجیه خانم طاهره بلوریان فرد
)بازنشسته آموزش و پرورش(

را تسلیت عرض نموده، خود را در غم شما شریک می دانیم.
کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند

بازگشت همه به سوی اوست 
به اطالع می رساند: مراسم تشییع جنازه 

شـادروان سعیـد اکبـری
 نجاتگر تیم واکنش سریع

 جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
امروز سه شنبه 97/8/۱ ساعت ۱۵ از محل بهشت متقین 

بیرجند برگزار می شود.
جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی
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زمان آغاز پروازهای اربعین اعالم شد

سازمان هواپیمایی کشوری از آغاز پروازهای اربعین از دوم آبان و در قالب ۴۸۴ پرواز فوق العاده از 
سوی ایرالین های ایرانی و عراقی خبر داد. از این تعداد ۳۹۷ مجوز برای شرکت های هواپیمایی 
داخلی و ۸۷ مجوز برای شرکت هواپیمایی العراقیه صادر شده است.

مدت  بلند  در  ها  هزینه  از  میزان  مقاله( چه  )ادامه سر 

آید نگاه  انگار کمتر پیش می  کاسته می شود.اما 
باشد  داشته  وجود  مدیران  دیدگاه  در  فراسازمانی 
ارگان  دیگر  با  درست  تعامل  به  مجاب  را  آنان  و 
آن موضوع  به  توجه  و  اطالعات  و  آمار  نماید.  ها 
بسیار مهمی است که اگر واقعا جدی گرفته شود، 
بسیاری از مشکالت موجود حل خواهد شد و  از 
بروز مشکالت بعدی  نیزجلوگیری می شود. شاید نیاز 
کشور ما همین تعامل آماری و اطالعاتی و همچنین 
اعتماد به آمار و اطالعات است که گویا نیست! به 
گفته کارشناسان، نباید فراموش کنیم که اطالعات 
طالست و قدرتی که در اطالعات نهفته شده در 
هیچ یک از شاخص های توسعه نمی توان یافت!

درصدی   ۱۰ تا   ۵ کاهش  احتمال 
قیمت آهن در بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان اینکه هم 
اکنون قیمت آهن در بورس کاال ۴۲۰۰ تومان اما 
با  تا ۴۶۰۰ تومان است، گفت:  آزاد ۴۵۰۰  بازار  در 
افزایش عرضه کاال در بورس به طور حتم قیمت آهن 
در بازار آزاد ۵ تا ۱۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. 
آزاد، با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت های کاذب 
بازار آهن تا حدودی از بین رفته، اظهار کرد: سقف 
قیمت در بورس کاال لغو شده و همین امر عاملی 
شده تا قیمت ها در بورس به بازار آزاد نزدیک شود.

توزیع بسته حمایتی دولت
 تکذیب شد

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  رفاهی  امور  مدیرکل 
اجتماعی، خبر منتشر شده در شبکه های اجتماعی 
مبنی بر توزیع بسته حمایتی را غیرواقعی دانست و 
تصریح کرد: هنوز این طرح در دولت نهایی نشده 
که اجرایی شود. احمد رستمی افزود: هنوز در هیئت 
تصمیم  حمایتی  سبد  توزیع  جزئیات  درباره  دولت 
است. کذب  بسته  این  توزیع  خبر  و  نشده  گیری 

آخرین قیمت سکه و طال

جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  آزاد  بازار   در 
۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
معامله شد. هر گرم طالی ۱۸ عیار هم ۴۰۶ هزار و 

۸۰۰ تومان ارزش گذاری شد.

سرمقاله

        بی گدار به آب نزنیم!
تعامل های آماری

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... در جامعه انسانی کمتر کاری 

با نظم انجام می گیرد، مگر آن که اطالعات الزم و 
کافی از جوانب مختلف آن کار در اختیار باشد. به 
همین لحاظ میزان قدرت اتخاذ تصمیم بهینه در 
جوامع پیشرفته بستگی به عواملی دارد که از جمله 
مهم ترین آن عوامل در اختیار داشتن آمار و اطالعات 
صحیح و به هنگام است. اما متاسفانه چه در کشور و 
چه در استان، گاهی مشاهده می شود آنطور که باید از 
آمار و اطالعات استفاده نمی شود و یا در برخی موارد 
این داده ها ارزشی ندارند و مسئول هرچه می خواهد 
می کند! شاهد مثال وقتی طبق همه آمار و اطالعات 
موجود، احداث کارخانه ای خاص در یک مکان اشتباه 
است، ولی باز هم برخی این کار را بدون هیج مشکلی 
انجام داده و با زور بر همه آمارها وداده ها فائق می 
آیند! در برخی موارد هم ناهماهنگی سازمان ها و 
ارگان های گوناگون باعث می شود هر مسئول،  آمار 
متفاوتی از یک موضوع مشترک منتشر کند که واقعا 
پذیرفتنی نیست! موضوع وقتی جالب تر می شود که 
برخی مسئوالن آنقدر آمارهایشان با هم متناقض 
است که نمی توان فهمید باالخره وضع در موضوع 
مطرح شده عالی است یا فاجعه! در برخی موارد هم 
از اساس هیچ آماری وجود ندارد و یا منتشر نمی 
شود یا در ادارات و سازمان ها خاک می خورد.این در 
حالی است که حتی یک خبرنگار نیز نمی تواند پاسخ 
سواالت خود را پیدا کند و باید گاهی ماه ها به دنبال 
یک امار ساده باشد.یکی دیگر از مشکالت کشور 
و استان را شاید بتوان عدم تبادل آمار و اطالعات 
دانست  متعدد  های  دستگاه  و  ادارات  بین  موجود 
که در بسیاری از موارد باعث موازی کاری، دوباره 
کاری و یا حتی اشتباهات بزرگ در انجام پروژه ها  
می شود که آنهارا محکوم به شکست می کند. این 
روزها شاهد کمبود معلم در مدارس هستیم و گویا 
دانشگاه فرهنگیان پاسخگوی نیاز نیست و از معلمان 
بازنشسته هم استفاده می شود که شاید اگر برنامه 
ریزی درستی انجام شده بود، چنین مشکلی رخ نمی 
داد. یا کمی ملموس تر؛جاده بیرجند- قاین به دلیل 
مشکالت راه و مواردی که به خاطر نبود جاده مطلوب 
باعث حوادث جانی و مالی می شود و زمان طی یک 
مسیر را دو یا سه برابر می کند. اگر کمی طبق آمار 
به عنوان مثال سازمان  و  کنیم  اطالعات عمل  و 
مدیریت سوخت و یا حمل و نقل کشور با توجه به 
بررسی  را  اطالعات  اندکی  مصرفی  بنزین  میزان 
کند، به خوبی متوجه خواهد شد که اگر اندک کاری 
روی این جاده انجام شود، ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل(  

عکس: رضایی

کشور  استان  شرقی ترین  عنوان  به  جنوبی  خراسان 
خاستگاه محصوالت استراتژیکی مانند زرشک است که 
برداشت این یاقوت سرخ با توجه به شرایط آب و هوایی از 
اوایل مهر ماه در خراسان  جنوبی آغاز می شود و در مناطق 

گرمسیری تا اواخر آذر ماه به طول می  انجامد.
به عنوان شرقی ترین  ایسنا، خراسان جنوبی  به گزارش 
استان کشور نقش بسزایی در تولید محصوالت کشاورزی 
دارد. محصوالت استراتژیک در استان کم نیست؛ زرشک، 
عناب، زعفران و انار از محصوالت استراتژیک و سرخ استان 
هستند که خراسان جنوبی را به سرزمین یاقوت سرخ و 
طالی سرخ تبدیل کرده است. در این میان زرشک یکی از 
محصوالت ارزشمندی است که در مناطق خشک و نیمه 
خشک خراسان جنوبی کشت می شود و در مناطق کم آب 
دارد. کشاورزان سخت کوش خراسان جنوبی  رشد خوبی 
این روزها در تکاپو برای برداشت زرشک، این یاقوت سرخ 
به شرایط آب و  با توجه  برداشت زرشک  کویر هستند، 
هوایی از اوایل مهر در خراسان جنوبی آغاز می شود و در 
مناطق گرمسیری تا اواخر آذر به طول می  انجامد. زرشک، 
بهار را با شکوفه های زرد آغاز می کند که اواخر تابستان 
سرشاخه های آن به سرخی یاقوت می گراید و آرام آرام 
با خیمه زدن پاییز بر منطقه رنگ گل های این درختچه 
 نیز به زرشکی نزدیک می شود. با سرد شدن تدریجی هوا

و  می شود  برداشت  آماده  زرشک  خوشه های  کم  کم 
کشاورزان زرشک کار مشغول مهیا کردن مکان هایی برای 
خشک  کردن محصول شان می شوند. خراسان جنوبی با ۱۴ 
هزار و ۲۲۸ هکتار باغ زرشک و تولید ساالنه ۱۴ هزار و 
۹۹۹ تن، ۹۸ درصد زرشک تولیدی کشور را در اختیار دارد.

از  زرشک  تن  هزار   19 از  بیش  برداشت 
باغات خراسان جنوبی 

غالمرضا قوسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی بیان کرد: امسال ۱۹ هزار و ۱۰۰ تن زرشک در 
استان برداشت می شود. وی با بیان اینکه با فروش این 
تومان عاید  میلیون  میلیارد و ۹۰۰  مبلغ ۳۷۷  محصول 
کشاورزان می شود، گفت: در حال حاضر برداشت زرشک 
در استان آغاز شده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی، استان را قطب تولید زرشک در کشور 
دانست و تصریح کرد: همچنین در سال جاری ۱۵ هزار 
و ۵۶۳ هکتار از باغات خراسان جنوبی زیر کشت زرشک 
است. قوسی بیان کرد: سال گذشته در استان ۱۹ هزار و 
۹۴ تن زرشک برداشت شد و بیشترین زرشک استان با 
۴ هزار و ۶۵۸ هکتار مربوط به شهرستان قاین است. وی 
با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد زرشک خراسان جنوبی به 
خارج از استان صادر می شود، اظهار کرد: زرشک یکی از 
محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی به شمار می رود 

که امسال ۲۵ هزار نفر بهره بردار کار برداشت زرشک را از 
باغات خود آغاز کردند.

قاین، رکورد دار بیشترین سطح زیر کشت 
زرشک

جهاد  سازمان  باغبانی  امور  مدیر  رضایی،  عبدالرضا 
کشاورزی خراسان جنوبی نیز گفت: قاین با حدود ۵ هزار 
هکتار بیشترین سطح زیر کشت زرشک در استان را دارد. 
وی افزود: برای تازه نگه داشتن محصول زرشک بالفاصله 
این محصول بعد از برداشت، به صورت شاخه شاخه و یا 
به صورت دانه دانه بسته بندی و به میادین میوه و تره بار 
ارسال می شود. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی محصول زرشک را در 
سردخانه ها نیز نگهداری می کنند، تصریح کرد: محصول 
زرشک استان در بسته های ۲۵۰ و ۵۰۰ گرمی بسته بندی 

و به بازار عرضه می شود.
در  زرشک  فرآوری  کارخانه   10 فعالیت 

خراسان جنوبی 
رضایی با بیان اینکه تاکنون صادرات زرشک از استان به 
کشورهای حوزه خلیج فارس و آلمان انجام شده است، 
عنوان کرد: در حال حاضر ۱۰ کارخانه فرآوری زرشک با 
ظرفیت ۱۱ هزار و ۳۴۸ تن در استان فعالیت می کنند. وی 
افزود: همچنین مجوز ایجاد ۳۷۳ بارگاه بهداشتی زرشک 

در استان صادر شده که تاکنون ۲۸ بارگاه بهداشتی در 
باغبانی  امور  مدیر  است.  رسیده  بهره برداری  به  استان 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: بارگاه های 
این  که  چرا  است،  استان  اساسی  نیازهای  از  بهداشتی 
و  ضایعات  کاهش  بهداشتی،  نظر  از  می توانند  بارگاه ها 
جلوگیری از خسارت ها به محصول زرشک کمک کنند. 
رضایی تصریح کرد: بارگاه های بهداشتی زرشک بعد از 
برخوردار  از تسهیالت  را گرفتند، می توانند  اینکه مجوز 
شوند و بر اساس میزان تولیدی که در بارگاه دارند به آن ها 
برداشت  اینکه  بیان  با  می شود. وی  پرداخت  تسهیالت 
زرشک از اواسط مهر آغاز و تا اوایل آذر نیز ادامه دارد، 
ارزش  نظر  از  زرشک  اینکه محصول  برای  کرد:  اذعان 
غذایی و خواص دارویی کیفیت مناسب تری داشته باشد 
باید اجازه دهیم این محصول به مرحله رسیدگی کامل 
برسد. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی با بیان اینکه بارگاه های زرشک استان از بهترین 
امکانات و تجهیزات برخوردار هستند، ادامه داد: می توان 
آب زرشک، شربت زرشک، لواشک زرشک، مربای زرشک 
و آدامس زرشک را از این محصول به دست آورد. رضایی 
با بیان اینکه خام فروشی این محصول در بازار وجود دارد، 
آبیاری، نوع  تصریح کرد: هزینه های اجاره آب و میزان 
زمین، میزان استفاده از کود و سم و هرس باغ از ابتدا تا 

انتهای سال برای محصول زرشک محاسبه می شود و به 
عنوان هزینه تمام شده وارد بازار خواهد شد.

شیوع بیماری زنگ زرشک 
وی با اشاره به بیماری زنگ زرشک، گفت: این بیماری 
در برخی از مناطق شیوع پیدا کرده و تاکنون این بیماری 
در استان بوده، اما به صورت کامل کنترل شده است و از 
گسترش این بیماری جلوگیری می شود. مدیر امور باغبانی 
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
کمیته فنی نهال هر ساله تشکیل می شود، افزود: برای 
اینکه بیماری زنگ زرشک یک بیماری عمومی نیست 
لذا دولت وظیفه ای ندارد اما باز هم دولت کمک هایی را 
انجام می دهد. رضایی بیان کرد: زرشک بی دانه مختص 
خراسان جنوبی است و ۹۵ درصد زرشک در استان تولید 
داریم.  محصول  این  روی  بیشتری  تمرکز  لذا   می شود 
وی اظهار کرد: هر ساله یارانه نهال زرشک به کشاورزان 
شهرستان ها پرداخت می شود و این یارانه بعد از اینکه باغ 
پرداخت  به آن ها  باغ قطعی شد  کشاورزان و کشت در 
کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  امور  مدیر  شد.  خواهد 
خراسان جنوبی گفت: برای محصول زرشک مبلغی بالغ بر 
۱۱۶ میلیارد ریال سرمایه در گردش معرفی و به متقاضیان 

پرداخت می شود.
خواص درمانی زرشک 

دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  مدیر  پویان،  محسن 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی نیز به خواص محصول 
زرشک اشاره و بیان کرد: زرشک یک میوه کوهستانی 
با رنگ قرمز و طعم ترش است و ویتامین C در زرشک 
ازدیاد  در  زرشک  میوه  اینکه  بیان  با  وی  دارد.  وجود 
بیماری های  ویژه  به  بیماری ها  برابر  در  بدن  مقاومت 
عفونی و سرماخوردگی نقش موثری دارد، گفت: همچنین 
یکی از مزایای این محصول نیز خواص آنتی بیوتیک آن 
است که سبب پایین آمدن تب، کاهش تورم و فشار خون 
انقباض عضالت قلب  و  تنظیم ضربان قلب  به  شده و 
دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  می کند.مدیر  کمک 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی افزود: از زرشک بی دانه 
در استان به عنوان میوه تقویت  کننده کبد، قلب و معده 
و تقویت  کننده عمومی و تصفیه  کننده خون یاد می شود 
و در غذا نیز به عنوان زرشک پلو استفاده می شود. پویان 
با بیان اینکه از زرشک نوشیدنی  گرفته می شود و به رفع 
عطش کمک می کند، تصریح کرد: محصول زرشک در 
نواحی خشک و نیمه خشک رشد بسیار خوبی دارد. اگر از 
خام فروشی محصوالت استراتژیک استان جلوگیری و این 
محصوالت به صورت فرآوری شده صادر شود، می تواند 
از نظر اقتصادی ارزآوری و درآمدزایی خوبی برای کشور 

ایجاد کند.

عکس: صالحی

نوبرانه  پاییزی که لبخند بر لب کشاورز 
خراسان جنوبی می نشاند

برداشت بیش از ۱9 هزار تن زرشک از باغات استان 
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آگهی دعوت سهامداران  به تشکیل مجمع عمومی عادی
آگهی دعوت سهامداران شرکت معدنی آروین نوین طبس )سهامی خاص( ثبت شده 
به شماره ۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۱۷۱ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی. 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که 
ساعت ۹ صبح مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ در آدرس:  طبس، مسجد فاطمه الزهرا )س(، شهرک 

صدوقی تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

 ۱- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره ۲- انتخاب بازرسین ۳- تصویب تراز و 
حساب سود و زیان ساالنه.

هیئت مدیره شرکت

اطالعیه

شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند برگزار می کند:
:)PM( دوره های آموزشی پیشرفته تعمیر، نصب،  راه اندازی و خدمات پشتیبانی

۱- تجهیزات دندانپزشکی:
 )یونیت -کمپرسور- ساکشن - آمالگاماتور- فور - اتوکالو(

۲- تجهیزات جنرال بیمارستانی: 
)ساکشن - فور - اتوکالو - چراغ سیالیتیک - ای سی جی - فشارسنج(

با ارائه مدرک معتبر 
متقاضیان به آدرس بیرجند - نبش غفاری ۱۶- پالک ۲ مراجعه و یا با شماره ۳۲۴۳۳۸۰۰ 

تماس حاصل فرمایند.

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت خاور پیشه )سهامی خاص(
 شماره ثبت: ۹۳۲  شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۶۶۹۰

 بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت خاورپیشه )سهامی خاص( می رساند: 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت راس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۹۷/۸/۱۲ در 
مرکز اصلی شرکت واقع در بیرجند، کیلومتر ۳ جاده کرمان تشکیل می گردد. مقتضی است 

اصالتا یا وکالتا در جلسه مذکور شرکت فرمایید.
دستور جلسه: ۱- اصالح ماده ۵ اساسنامه

افزایش سرمایه )از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت(
شرکت خاور پیشه

قابل توجه مالکین زمین های سراب شرکت شاهد 
امور مربوط به زمین های سراب شنبه  پیگیری  جلسه ای به منظور 
 ۹۷/۸/۵ ساعت ۱۵ الی ۱۶/۳۰ در محل مسجد امام هادی )علیه السالم(

خیابان  تا  جماران  بلوار  حدفاصل   - جماران  میدان  حاشیه  در  واقع 
پاسداران برگزار می گردد.

نماینده مالکین سراب

آگهی نوبتی و اصالحی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۷ حوزه ثبتی شهرستان سربیشه    شناسه آگهی: ۲۷۲۶۸۲

به دستور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۹ آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک و از قلم افتاده واقع 
در بخش های تابعه حوزه ثبتی شهرستان سربیشه که تا آخر شهریور ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هفت تقاضای ثبت نموده 

اند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده ۲۵ اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می شود: بخش ۴ سربیشه: ۱- ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۳۴۴/۷۰ مترمربع پالک یک فرعی از ۴۹۶- اصلی 
واقع در روستای جیک علیا واقع در مستثنیات مرتع جیک وزیدر بخش ۴ سربیشه مورد تقاضای خانم زهرا عزیزی فرزند محمد وکالتا با وکالت 
رسمی ولی آقای غالمرضا عزیزی. آگهی اصالحی: بخش ۴ ))سربیشه((:۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵۸۴/۱۱ مترمربع 
پالک ۳۵۴ فرعی از ۵۵۶ - اصلی بخش ۴ سربیشه واقع در روستای  آس فیچ مستثنیات مرتع سدید وفال مورد تقاضای آقای محمدعلی غالمی 
فرزند محمدرضا که در آگهی قبلی اشتباها پالک ۳۵۴- اصلی منتشر گردیده است ۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  ۹۰۶/۴۸ 
مترمربع پالک ۳۵۵ فرعی از ۵۵۶ - اصلی  بخش ۴ سربیشه واقع در روستای آس فیچ مستثنیات  مرتع سدید وفال مورد تقاضای آقای محمدعلی 
غالمی فرزند محمدرضا که در آگهی قبلی اشتباها پالک ۳۵۵- اصلی منتشر گردیده است.  لذا به دستور مواد ۱۶ و ۱۷ 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 می بایستی اعتراض 
و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی در 
مدت سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه تسلیم و رسید دریافت نموده و برابر مواد ۷۴ و ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ 
و به 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. ضمنا حقوق ارتفاقی 

در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدید منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۷/۸/۱   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۷/9/۱       محمد حسین مصلحی -  رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان 
آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۷ حوزه ثبتی نهبندان       شناسه: ۲۷۰۸۲۲

به دستور ماده ۱۲قانون ثبت و ماده ۵۹ آئین نامه قانون مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش ۵ حوزه ثبتی 
نهبندان در سه ماهه )تیر- مرداد- شهریور( سال یکهزار و سیصد ونود و هفت هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند با نوع ملک مورد تقاضا 
برای عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: چهار اصلی مزرعه سوقات پالک ۸۱۰ فرعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( در 
استان خراسان جنوبی ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۲۵۰۰مترمربع مستثنیات مرتع چاهداشی پالک 
 ۴۱۰- اصلی پالک ۱۲۲۹- اصلی آقای امیر محمد ارباب پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۵۰۲۹۸/۵۰ مترمربع
 مستثنیات مرتع خوانشرف و کالته مالحسن پالک۷۸۳- اصلی پالک۱۲۲۶-اصلی آقای علی ناصح یک دانگ مشاع آقای سلمان ناصح 
دو دانگ مشاع آقای ابراهیم آهنی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۷۷۷۹۰ متر مربع - پالک۱۲۲۷-اصلی آقای 
ابراهیم آهنی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۷۸۱۵۴متر مربع - پالک ۱۲۲۸- اصلی آقای علی ناصح دو دانگ مشاع و آقای 
سلمان ناصح چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۶۷۹۳۲مترمربع آگهی اصالحی: مستثنیات مرتع چاهشند 
پالک ۷۹۷-اصلی پالک۱۲۱۸-اصلی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران-فرماندهی مرزبانی 
خراسان جنوبی ششدانگ یکباب ساختمان پاسگاه به مساحت ۱۱۰۰۰متر مربع که در آگهی قبلی اشتباها پالک۱۲۱۹-اصلی آگهی گردیده بود. 
لذابه موجب ماده ۱۶ و ۱۷ 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 می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف مدت نود 
روز و مستند به تبصره یک ماده ۲۵ اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی ظرف مدت ۳۰ روز به اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم 
و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و ماده ۸۶ قانون ثبت معترض می بایست 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور 
اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت پس از تشریفات قانونی اسناد مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد شد. ضمنا حقوق ارتفاقی 
در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.  
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۷/۰۸/۰۱   تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳9۷/۰9/۰۱ سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

   هزارپا
18شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

الزانیاعرق سرد
14:302016:1521:30شروع سانس

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

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   ۰9۱۵۱6۳۰2۸۳ - ۳222۵۴9۴ 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 9۸

کارگر برای دامداری نیازمندیم.  ۰۹۱۵۶۰4۶۹۳4
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خرید بیش از 9 هزار تن شیر از دامداران 

صداوسیما-9 هزار و 383 تن شیر از دامداران خراسان جنوبی خریداری شد. مدیرسازمان تعاون روستایی استان گفت: این شیرها نیمه نخست سال توسط شرکت های 
تعاونی کشاورزی خریداری شد. قربانی افزود: 21 ایستگاه جمع آوری شیر، با تجهیزات خنک کننده و مخازن حمل شیر در مراکز شهرستان ها فعال است. وی گفت:  شرکت 

های تعاونی کشاورزی عالوه برخرید شیر، خدماتی همچون تولید و توزیع خوراک دام، رکوردگیری، تلقیح مصنوعی و  تهیه تجهیزات موردنیاز دامداران را عرضه می کنند.

 زمزمه های رفتن استاندار  که باز قرار است این استان 
مدتی بدون متولی باقی بماند. نفری بعدی که می آید باز 
تا بخواهد تودیع معارفه هایش را انجام دهد ... معاونانی 
بر کنار و باز معاونانی جدید سر کار بیاورد ... و تازه این 
شروع سیاست جدید است و... ما مردم استان می مانیم 
و  واژه )توسعه( که آرزویی دست نیافتنی شده برایمان. 
شده ایم موش آزمایشگاهی و نمایندگانمان هم خاموش 
تر از همیشه. این است قصه پر غصه استان.البته تقصیر 
خودمان هم هست مطالبه نمی کنیم به اصطالح عجیب 
نشسته ایم و نگاه می کنیم که چه بر سرمان می آید...   
یک شهروند
با تشکر از شهرداری برای آسفالت و ایجاد فلکه در 
خیابان الهیه که بسیار الزم بود. ممنون می شویم اگر 
سریع تر به گلکاری بلوار  و خود میدان هم اقدامی بکنند 

تا این خیابان هم کمی جان بگیرد.
یک شهروند
انتقال صنوف آالینده تنها طرح ضربتی می خواهد. 
همان میزان واحد هم که آماده شده صنوف مایل به 
انتقال نیستند. از دادستان می خواهیم تنها به موارد 
منکراتی ورود نکند به این مسائل بسیار مهم نیز ورود 
کند. چرا کسی متوجه نیست نوامیس ما برای رفتن و 

آمدن تغییر مسیر می دهند.
915...384
آوای عزیز از سازمان بازنشستگی انتظارمی رود با 
توجه به شرایط موجود ال اقل در پرداخت حقوق این 

قشربی پناه تسریع نمایند. کجا دانند حال ما...
915...011
با سالم خدمت همه زحمت کشان عزیز در شهرداری 
زیبا  و  بازسازی  از شما در جهت  بیرجند و تشکر 
سازی شهر اما یک انتقاد کاش کمی سلیقه در گل 
کاری و یک شکل بودن فضا سازی یک بلوار بیشتر 
بود نه این که هر جاییش یه شکلی مثال بلوار خلیل 
طهماسبی و االن بلوار معلم خواهشا اگه کاری انجام 

می دهید به نحو احسن انجام شود.
915...590
 خواهشمندیم شهردار محترم بیرجند شخصاً تشریف 
بیاورند بازدیدی از مهرشهر اول خیابان ولی عصر)عج( 
داشته باشند و نسبت به بازگشایی چند کوچه ضلع 
شرقی خیابان چاره اندیشی نمایند.همچنین بلوار عمار 
دستور امتداد و جدول کشی آن را بدهند، چون اینجا 
که  ساکنین  ما  فکر  به  هست،کسی  شهر  ورودی 
نیست. حداقل ورودی شهر از این وضع در بیاد. باتشکر
915...352

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 حبس زوج ، مهریه قسطی بمب اتم زندگی 

نسرین کاری - بر اساس تازه ترین آمارهاي سازمان ثبت اسناد در 
سال گذشته به ازاي هر 5 ازدواج، یک واقعه طالق در کشور ثبت 
شده است. این آمار نشان مي دهد بسیاري از زوج ها که بیشترین 
 آن ها جوان هستند با پدیده شوم طالق دست و پنجه نرم 
مي کنند. پدیده اي که آسیب هاي رواني و اجتماعي بي شماري 
در پي دارد. آسیب هایي چون افسردگي، استرس، بي اعتمادي و 
بدبیني تا بسترسازي براي بسیاري از بزهکاري هاي اجتماعي که 

در کمین افراد طالق گرفته و حتي کودکان طالق است. 

موازی کاری کنار گذاشته شود
 تا آسیب  ها کاهش یابد 

حجت االسالم یدا...  وحدانی نیا، معاون پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری خراسان جنوبی عنوان کرد: این روزها انواع گوناگون 
آسیب های اجتماعی خانواده ها را تهدید  می کند و توجه به  
فرزندان و زنان یکی از مهمترین دغدغه مسئوالن شده است. 
وی با اشاره به اینکه همه نهادها باید با وفاق و همدلی وارد 
این حوزه شده، وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهند، 
افزود: برای کنترل و کاهش آسیب ها و برای اینکه خروجی 
 بهتر باشد باید موازی کاری را کنار بگذاریم. وی خاطر نشان 
می کند: تعامل بین دادگستری و بهزیستی گام مهمی است 
که  پس از دعواها و مشکالت خانوادگی در گام اول زوجین 
برای مشاوره به بهزیستی ارجاع داده می شوند تا نتیجه بهتری 
به دست آید. وحدانی نیا با اشاره به اینکه از وقتی قانون مسیر 
طالق توافقی را سهل تر کرده است، متاسفانه شاهد افزایش 
طالق هستیم و ادامه داد: لذا برگزاری کارگاه های مشاوره گامی 
بود که امسال دادگستری و بهزیستی برای رفع این مشکل 
با هم برداشتند.وی تاکید کرد: باید آموزش های الزم قبل از 
ازدواج برای خانواده ها انجام شود، چرا که ازدواج چشم بسته 
نباشد و زوجین مهارت های ارتباطی و حل تعارض را از قبل 
یاد بگیرند.وی با اشاره به اینکه جوانان برخی آموزش ها را در 
فضای مجازی می بینند که گاهی علمی نیست، افزود: بعضی 
اوقات یکی از زوجین گالیه می کند با اینکه در فضای خانه در 
کنار هم هستند اما فرسنگ ها از هم دورند چرا که وقت خود را 
یکسره در فضای مجازی می گذرانند. وی با بیان اینکه پیشنهاد 
اصالح قوانین و مقررات طالق توافقی را داده ایم، تاکید کرد:  
حبس زوج،  قسطی کردن مهریه بمب اتم زندگی است و خانم 
ها بیشترین آسیب ها را در این مسیر می بینند. وی ادامه داد: با 
اصالح قوانین و آگاه کردن خانواده و مدیریت فضای مجازی 

قدم های مستحکمی در جامعه برخواهیم داشت.

بهره مندی بیش از 5 هزارنفر
 ازمشاوره پیشگیرانه طالق در سال 96

بهناز زال، مدرس و مسئول آموزش پیش از ازدواج اداره کل 
اینکه در بهزیستی سطح های پیشگیری  بیان  با  بهزیستی 
برنامه کنترل کاهش طالق انجام می شود، افزود: در سطح یک 
پیشگیری از طالق مهارت  روبرو شدن با مسایل خانوادگی به 
شکل عام و خاص ارتباط با همسر  و خانواده است. وی ادامه داد: 
بهزیستی آموزش پیش از ازدواج و برنامه ریزی برای شناخت را 
برای افراد ارائه می دهد.وی با بیان اینکه در سطح دوم  پیشگیری 

برای افراد باالی 15 سال آموزش داده می شود، تاکید کرد: 
خدمات آموزشی سطح  یک پیشگیرانه، از سال 84  شروع شد. 
وی یادآور شد: در سال 96 حدود 5 هزار و 285 نفر از مشاوره 
پیشگیرانه از طالق و روابط موثر بهره مند شدند. وی خاطر نشان 
کرد:  مشاوره ازدواج در ابتدا برای کسانی که هنوز مرحله انتخاب 
همسر را نگذرانده اند، انجام می شود. زال ضمن نام بردن از طرح 
آماز )طرح مشاوره پیش از ازدواج( خاطر نشان کرد: در زمان عقد 
طرح آموزش آماز با هدف فرهنگسازی مشاوره و حمایت از زوجین 

برای آشنایی با الیه های پنهان یکدیگر ارائه می شود. 

بیشترین طالق در دوران عقد!
زال، با اشاره به اینکه مهارت سازگارانه در بین برخی زوجین 
پایین است، افزود: باید کمک کرد آنها توانمند شوند و مهارت 
ارتباط جای دخالت اطرافیان را بگیرد. وی با اشاره به اینکه 
طرح آماز حدود  2 سال  است که اجرایی می شود، یادآور شد: 
برنامه آموزشی برای متاهلین برای جلوگیری از طالق عاطفی و 
آموزش و مهارت های الزم را در دستور کار داریم. وی با بیان 
اینکه  متاسفانه  طالق عاطفی  در استان به مراتب باالتر است 
و تقریبا وضع بحرانی داریم، افزود: برای پیشگیری از طالق 

رسمی و عاطفی آموزش خانواده ویژه متاهلین و فرزند پروری و 
حل تعارض را  آموزش می دهیم. وی یادآور شد: بیشترین طالق 
در دوران عقد انجام می شود، این در حالی است که قبال  بیشترین 
آمار طالق و اختالف بعد از اولین فرزند بوده است. زال با اشاره به 
اینکه در سال 96 حدود 6 هزار و  300 خانواده  زیر نظر بهزیستی 
آموزش پیشگیری از طالق دیده اند، افزود: در سطح دو آموزش 
که ویژه زوجینی است که دچار مشکل شده اند، مشاوره تلفنی و 
مداخله در بحران  انجام می شود. وی خاطر نشان  کرد: باالی 

5 هزار جلسه مشاوره ای طی یک سال گذشته به افرادی  که از 
طریق دادگستری معرفی شده اند، ارائه شده است. وی با اینکه 
زوجین باید با رغبت به مشاوره پیش از ازدواج بیایند، ادامه داد: اگر 
آنها را مجبور به آموزش  کنیم با واکنش روبرو می شویم و ممکن 
است از تعداد و زمان ازدواج که رخ می دهد، کاسته شود. وی تاکید 
کرد: مردم باید لزوم این آموزش ها را احساس کنند و تمام  دستگاه 

ها  و رسانه ها  که تریبون دارند، فرهنگسازی کنند.

خانواده در زندگی فرزندشان 
هدایتگر باشند، نه دخالت کننده

محمدرضانخعی پور، کارشناس امور خانواده نیز مهم ترین دلیل 

طالق در بین زوج ها را عدم تحقیقات صحیح قبل از ازدواج   
دانست و گفت: انسان ها از نظر روحیات ، اخالق و اعتقادات و 
سطح فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر متفاوتند و به همین دلیل 
قبل از اینکه با هم زیر یک سقف بروند باید نسبت به هم آگاهی 
داشته باشند. وی ادامه داد: ما نمی گوییم که رفتار آنها باید دقیقا 
منطبق با هم باشد، بلکه باید ویژگی های آنها به هم نزدیک باشد.

وی شناخت ناکافی زوجین بعد از ازدواج را هم از دیگر عوامل 
 مهم طالق عنوان کرد و افزود:  زوجین باید بعد از ازدواج تفاوت ها

و مشکالت یکدیگر را درک کنند و آن را بپذیرند، چرا که برخالف 
دوران مجردی هم اکنون دارای زندگی مشارکتی هستند؛ در 
زندگی مشارکتی زن و مرد باید با از بین بردن زمینه و بسترهای 
تنش زا برخی از رفتارهای همسر را هضم و همچنین برای حذف 
رفتارهایی که از نظر اجتماعی، عرفی و شرعی ناپسند است تالش 
کنند.کارشناس امور خانواده دخالت های بی جای اطرافیان را عامل 
دیگری در ایجاد زمینه طالق دانست و اظهار  کرد: گاهی اوقات 
پدر و مادر از روی دلسوزی مواردی را مطرح می کنند که می تواند 
به عنوان دخالت در زندگی تلقی شود، درحالی که والدین همسران 
باید نقش هدایتگر داشته باشند و به جای استفاده از ادبیاتی که به 
عنوان دخالت برداشت می شود؛ با محبت و مهربانی موضوعاتی 
را به آنها پیشنهاد دهند.وی ادامه داد: حتی مشاوره هایی هم داشته 
ایم که عالوه بر دخالت خواهر و برادر، زوج ها از دخالت همسایه ها 
و اطرافیان هم شکایت داشته اند که این امری بسیار ناپسند است و 

باید فرهنگ سازی شود.

  دستگاه های فرهنگی وارد میدان شوند
کمبود  اعتیاد،  عاطفی،  طالق  مسئولیت پذیری،  کمبود  وی 
مهارت های زندگی، بیکاری،  نبود حمایت های روانی و عاطفی 

را از عوامل ثانویه طالق بین زوج ها عنوان  می کند.
کارشناس امور خانواده با اشاره به آسیب های بعد از طالق برای 
همسران گفت: معموال در جامعه ما آسیب هایی که بعد از طالق 
متوجه خانم ها می شود بسیار بیشتر از آسیب هایی است که مردان 
به آن دچار می شوند، اما در کل افسردگی، نبود اعتماد به نفس،  
کمبود آرامش و امنیت و نگاه متفاوت اجتماع را می توان از آسیب 

هایی دانست که همسران پس از طالق به آن دچار می شوند.
نخعی پور  تاکید کرد: اگر ازدواج همسران منجر به تولد فرزند هم 
شده باشد آسیب هایی از جمله استرس، اضطراب، گوشه گیری، 
عدم اعتماد به نفس و اختالل در رشد جسمی و روحی و نداشتن 

آینده ای سالم گریبانگیر او خواهد شد. 
کارشناس امور خانواده افزود: نهادهای اجتماعی و دستگاه های 
فرهنگی هم وظیفه سنگینی در حوزه جلوگیری از انجام طالق 
دارند و اگر نسبت به وظایف خود مسئول نباشند آمار طالق به 
طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به آمار رو به 
رشد طالق در خراسان جنوبی  خاطر نشان کرد: فرهنگ سازی، 
برگزاری کالس های آموزشی برای زوجین و مشاوره رایگان در 
حوزه طالق را از راهکارهایی است که باید نهادهای فرهنگی و 

اجتماعی با برنامه ریزی مدون و مستمر به آن بپردازند.
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نداشتن مهارت های ارتباطی، اعتیاد و دخالت اطرافیان مثلث طالق در استان

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی
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فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: ۰۵۶-۳۲۴۲۲۴۴۹
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

عرضه انواع ترشی، زیتون،روغن زیتون، روغن کنجد
انواع شربت های طبیعی شیراز
ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی

خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت
 و فلکه نعلبکی،پالک ۵۲      ۰۹۱۵۷۵۵۳۴۱۳ - ۳۲۴۳۹۱۰۵ سجادی فر
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 torshim
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     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    
09156633230- برگی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان  *  10 سال ضمانت
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

اجرای لوله کشی ساختمان
گرفتگی و نشت لوله های فاضالب

لوله بازکنی با فنر برقی
نصب فاضالب شهری، نصب و تعمیر 

بخاری ، آبگرمکن
نصب شیرآالت

09151633903

خدمات تاسیساتی دهشیبی

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

خریداریم(    09153423744

دعوت به همکاری 
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 

جهت تکمیل کادر پرسنلی خود 
به تعدادی خانم و آقای جوان جهت 
امر مهمانداری به صورت پاره وقت 

نیازمند است. 
ساعت مراجعه: 9 صبح الی یک بعدازظهر

آدرس: 
نبش توحید 42 - دفتر مجموعه

کارت دانشجویی اینجانب حسن شهریاری  به 
شماره دانشجویی 95137135170047 

مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.

به یک کامیونت شش تن 
یا هشت تن جهت توزیع 
مواد غذایی و بهداشتی 

در استان خراسان جنوبی 
به صورت قرارداد اجاره 

ماهیانه با شرایط عالی 
نیازمندیم.

09903229366

فروش عسل طبیعی 
)عناب،  زرشک،  مخلوط(
09384928910

حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /100 درصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

سیمان، شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228718 
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آیه روز

 و اگر مكتوبی نوشته بر کاغذ بر تو نازل می کرديم و آنان آن را با دست هاى خود لمس 
می کردند قطعا کافران می گفتند اين ]چيزى[ جز سحر آشكار نيست. )سوره انعام/ آيه ۷(

حدیث روز

پيروزى در دور انديشی و دور انديشی در به کار گيرى صحيح انديشه و انديشه صحيح به راز دارى 
است. حضرت علی )عليه السالم(

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 بخشهای تابعه حوزه ثبتی  بیرجند تا آخرشهریور  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 بشرح ذیل 

آگهی می شود:
بخش1 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه زمین محصور فاقد معبر به مساحت 243/46 متر مربع پالک 
یک فرعی از 1126-اصلی بخش یک بیرجند واقع در منتظری 3 مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام خمینی )ره( 
بخش 2 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1291/22 متر مربع پالک 137 
فرعی از 234-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی رقوئی پایین مورد تقاضای رمضان امیرآبادی 
2-ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1/80متر مربع پالک 3459 فرعی از 345-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی دشت علی آباد خیابان بهمن 16 مورد تقاضای زهره کاظمی قلعه نو 3- 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 187/60 متر مربع پالک 3463 فرعی از 345-اصلی بخش 
 2 بیرجند واقع در اراضی دشت علی آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(
4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 2347/80 متر مربع پالک 2732 فرعی 
از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی رقوئی دشت بجد مورد تقاضای کنیز رمضانی فریز 
5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4462 متر مربع پالک 2733 فرعی از 433-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای محمد عظیم صادق نژاد 6- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 4576/96 متر مربع پالک 2734 فرعی از 433-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای محمد حسین عثمانی 7- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 4222/14 متر مربع پالک 2735 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی دشت بجد مورد تقاضای الهه خطیب 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
3722/19 متر مربع پالک 2736 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد 
تقاضای محمد حسین عثمانی 9-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 11998متر مربع 
پالک 2737 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای امیر عثمانی 
10- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 25532 متر مربع پالک 2642 فرعی از 
433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای محمد گلچین نسبت به دو دانگ 
و محمود گلچین نسبت به دو دانگ و رقیه گلچین بجد نسبت به یک دانگ و احمد عادل مقدم نسبت 
به یک چهارم از یک دانگ و علی عادل مقدم نسبت به سی و هفت صدم از یک دانگ و فاطمه عادل 
مقدم 18/5 صدم از یک دانگ و عاطفه عادل مقدم نسبت به 18/5 صدم از یک دانگ مشاع از ششدانگ 
11-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1752 متر مربع پالک 2644 فرعی از 
433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای محمد گلچین نسبت به دو دانگ 
و محمود گلچین نسبت به دو دانگ و رقیه گلچین بجد نسبت به یک دانگ و احمد عادل مقدم نسبت 
به یک چهارم از یک دانگ و علی عادل مقدم نسبت به سی و هفت صدم از یک دانگ و فاطمه عادل 
مقدم 18/5 صدم از یک دانگ و عاطفه عادل مقدم نسبت به 18/5 صدم از یک دانگ مشاع از ششدانگ 
12-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3392 متر مربع پالک 2645 فرعی از 
433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای محمد گلچین نسبت به دو دانگ 
و محمود گلچین نسبت به دو دانگ و رقیه گلچین بجد نسبت به یک دانگ و احمد عادل مقدم نسبت 
به یک چهارم از یک دانگ و علی عادل مقدم نسبت به سی و هفت صدم از یک دانگ و فاطمه عادل 
مقدم 18/5 صدم از یک دانگ و عاطفه عادل مقدم نسبت به 18/5 صدم از یک دانگ مشاع از ششدانگ 
13-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 36377 متر مربع پالک 2646 فرعی از 
433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای محمد گلچین نسبت به دو دانگ 
و محمود گلچین نسبت به دو دانگ و رقیه گلچین بجد نسبت به یک دانگ و احمد عادل مقدم نسبت 
به یک چهارم از یک دانگ و علی عادل مقدم نسبت به سی و هفت صدم از یک دانگ و فاطمه عادل 
مقدم 18/5 صدم از یک دانگ و عاطفه عادل مقدم نسبت به 18/5 صدم از یک دانگ مشاع از ششدانگ 
14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1451/37 متر مربع پالک 137 فرعی از 
442-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مزرعه جانبات مورد تقاضای حمید پوریا نژاد 15- ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 15502/33متر مربع پالک 81 فرعی از 541-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی نبی آباد مورد تقاضای شاه محمد ده مرده 16- ششدانگ یک قطعه بند 
مزروعی به مساحت 4196 متر مربع پالک 673 فرعی از 674-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
مجاور بهلگرد مورد تقاضای محمد علی و حبیب اله و محمد رضا و اسداله و کبری همگی سید آبادی 
مشاعا کما فرض اله 17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3844 متر مربع 
پالک 587 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای محمد 
صحراگرد 18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 950/90 متر مربع پالک 588 
فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای محمد صحراگرد 19- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1647/5 متر مربع پالک 589 فرعی از 1337-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای کبرا کالته بجدی 20- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 2261/30 متر مربع پالک 595 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای زهرا صحراگرد 21- ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر 
اشجار و ساختمان به مساحت 17758/50متر مربع پالک 3 فرعی از 1599-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی امیرآباد مورد تقاضای بی بی فاطمه شمس آبادی 22- ششدانگ یک قطعه زمین بند سار 
مشتمل بر محوطه به مساحت 538/50 متر مربع پالک 410 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی مستثنیات مرتع دشت حاجی آباد مورد تقاضای علی محمد خاموشان 23- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 2766 متر مربع پالک 50 فرعی از 2120-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای سید علی نارمنجی 24- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1095 متر مربع پالک 51 فرعی از 2120-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای طاهره گندمی شوکت آباد 25- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1130 متر مربع پالک 52 فرعی از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای سعید برادران بزار 26- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت 1135 متر مربع پالک 53 فرعی از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای زهرا فرخی 27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار به مساحت 1255 متر مربع پالک 54 فرعی از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش 
کلوت شوکت آباد مورد تقاضای سید همایون کاظمی 28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار به مساحت 1620 متر مربع پالک 55 فرعی از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش 
کلوت شوکت آباد مورد تقاضای غالم محمد دهقان 29- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 

مساحت 1520 متر مربع پالک 56 فرعی از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت 
شوکت آباد مورد تقاضای خدیجه برزگری 30- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
1184 متر مربع پالک 57 فرعی از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت 
آباد مورد تقاضای حسین طالبی 31- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1107 
متر مربع پالک 58 فرعی از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد 
تقاضای تکتم سبزبان شوکت آباد 32- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1238 
متر مربع پالک 59 فرعی از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد 
تقاضای حسن اسکندری 33- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1317 متر مربع 
پالک 60 فرعی از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای 
کلوخ رضا بیابانگرد 34- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1323 متر مربع پالک 
61 فرعی از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای علیرضا 
آهنی 35- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 722 متر مربع پالک 62 فرعی از 
2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای محمد علی آبادی

36- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1273 متر مربع پالک 63 فرعی از 
2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای عبدالمجید سجادی

37- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 2759 متر مربع پالک 64 فرعی از 
2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای سید علی نارمنجی
38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 8304 متر مربع پالک 2549-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مجاور حاجی آباد پسوچ مورد تقاضای حوا میابادی 39- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1250 متر مربع پالک 2550-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی کلوت شوکت آباد مورد تقاضای رضا بخشی 40- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی محل کوره 
قدیمی به مساحت 590 متر مربع پالک 2551-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی تپه های سید 
و راه چاحوض مجاور راه شوشود مورد تقاضای ایمان شریفی 41- ششدانگ یک قطعه زمین محل 
کوره قدیمی به مساحت 983 متر مربع پالک 2552-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی تپه های 
سید راه چاحوض مورد تقاضای شرکت خدماتی مخابراتی بهین سامانه ارتباط بیرجند 42- ششدانگ 
یک قطعه زمین محل کوره قدیمی به مساحت 1239 متر مربع پالک 2553-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی تپه های سید و راه چاحوض مجاور راه شوشود مورد تقاضای کلوخ رضا شخم گر زاده 
43- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1894/90 متر مربع پالک 2554-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی حد شمال پلیس راه مشهد مورد سمیرا قائینان 44- ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر ساختمان مرغداری به مساحت 10580/75 متر مربع پالک 2556-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی زیر مزرعه نبی آباد حاشیه جاده زاهدان مورد تقاضای شاه محمد دهمرده 45- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار مشجر به مساحت 13496/09 متر مربع پالک 2557-اصلی بخش 

2 بیرجند واقع در اراضی زیر مزرعه نبی آباد حاشیه جاده مورد تقاضای شاه محمد ده مرده 
 بخش 3 بیرجند:  1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 9150/31 متر مربع 
پالک 2061 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای سید حسن 
حسن زاده 2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 28510/30 متر مربع پالک 2787 
فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای سید حسن حسن زاده 
3- ششدانگ یکباب گاوداری به مساحت 2651 متر مربع پالک 2788 فرعی از 172-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای محمد رضا سبزه کار 4- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 3126/50 متر مربع پالک 2793 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی سیوجان مورد تقاضای سید حسن حسنی 5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
6073/46 متر مربع پالک 2794 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان 
مورد تقاضای سید حسن حسنی 6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1899 متر مربع 
پالک 827 فرعی از 223-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی تقاب مورد تقاضای مهدی خدادادی 
7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1826 متر مربع پالک 828 فرعی از 223-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی تقاب مورد تقاضای غالمحسین خدادادی 8- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 2160 متر مربع پالک 829 فرعی از 223-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
تقاب مورد تقاضای علیرضا خدادادی 9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1967 متر 
مربع پالک 830 فرعی از 223-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی تقاب مورد تقاضای ابوالفضل 
خدادادی 10- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2320 متر مربع پالک 831 فرعی از 
223-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی تقاب مورد تقاضای محمد خدادادی 11- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 2379 متر مربع پالک 832 فرعی از 223-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی تقاب مورد تقاضای سکینه باقی 12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
14095 متر مربع پالک 1297 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد مورد 
تقاضای رباب عرب زاده 13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1630متر مربع پالک 
487 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای سیده صغری 
معاشری 14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 8052 متر مربع پالک 488 فرعی 
از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای غالمرضا چابک 15- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4857 متر مربع پالک 489 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای جواد شرافتی نیا 16-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت 2696 متر مربع پالک 13 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد 
تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 
1297 متر مربع پالک 34 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای 
اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 466 متر 
مربع پالک 51 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف 
و امور خیریه خوسف 19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 1245 متر مربع پالک 
54 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه 
خوسف 20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 1121 متر مربع پالک 58 فرعی 

از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف
21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 1835 متر مربع پالک 75 فرعی از 234-
اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 22- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 2949 متر مربع پالک 122 فرعی از 234-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 23- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 469 متر مربع پالک 126فرعی از 234-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 24- ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی وقفی به مساحت 1299 متر مربع پالک 152 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 25- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی وقفی به مساحت 677 متر مربع پالک 183 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 26- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
وقفی به مساحت 453 متر مربع پالک 209 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت 1961 متر مربع پالک 232فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک 
مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به 
مساحت 1220 متر مربع پالک 235 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک 
مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 29- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به 
مساحت 1442 متر مربع پالک 247فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد 
تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 30- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 
571 متر مربع پالک 266 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای 
اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 31- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 1845 
متر مربع پالک 288 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره 
اوقاف و امور خیریه خوسف 32- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 690 متر مربع 
پالک 363 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور 
خیریه خوسف 33- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 1554 متر مربع پالک 370 
فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه 
خوسف 34- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 702 متر مربع پالک 386 فرعی از 
234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 35- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 485 متر مربع پالک 387 فرعی از 234-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 36-ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 957 متر مربع پالک 440فرعی از 234-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 37-ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی وقفی به مساحت 2533متر مربع پالک 448فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 38-ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی وقفی به مساحت 1051 متر مربع پالک 469فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 39-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
وقفی به مساحت 1851 متر مربع پالک 492 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 40-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت 3465 متر مربع پالک 1495 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک 
مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 41-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 
1006 متر مربع پالک 594 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای 
اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 42-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 1088 
متر مربع پالک 612 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای 
اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 43-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 1011 
متر مربع پالک 617 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره 
اوقاف و امور خیریه خوسف 44-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 600 متر مربع 
پالک 665 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و 
امور خیریه خوسف 45-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 534متر مربع پالک 
677 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور 
خیریه خوسف 46-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 1170 متر مربع پالک 690 
فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه 
خوسف 47-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 1111 متر مربع پالک 695 فرعی 

از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف
48-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 1287 متر مربع پالک 706 فرعی از 
234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 
49-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 997 متر مربع پالک 723 فرعی از 234-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 50-ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 571 متر مربع پالک 742 فرعی از 234-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 51-ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی وقفی به مساحت 2269 متر مربع پالک 760فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 52-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
وقفی به مساحت 1354/50 متر مربع پالک 839 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 53-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به 
مساحت 451 متر مربع پالک 845 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد 
تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 54-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 
994 متر مربع پالک 893 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای 
اداره اوقاف و امور خیریه خوسف  55-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 1318 متر 
مربع پالک 921فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف 
و امور خیریه خوسف 56- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 839 متر مربع پالک 
936 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه 
خوسف 57- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 956 متر مربع پالک 1017فرعی از 
234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 58- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 901 متر مربع پالک 1018فرعی از 234-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 59- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 1590 متر مربع پالک 1027فرعی از 234-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 60- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی وقفی به مساحت 2424 متر مربع پالک 1035فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 61- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی وقفی به مساحت 343 متر مربع پالک 1096فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 62- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
وقفی به مساحت 657 متر مربع پالک 1097فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 63- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به 
مساحت 868 متر مربع پالک 1134فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد 
تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 64- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 
893 متر مربع پالک 1146فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای 

اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 65- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به 
مساحت 1872 متر مربع پالک 1153فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 66- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 1892 متر مربع پالک 1163فرعی از 

234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 67- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 1354 متر مربع پالک 1164فرعی از 234-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 68- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 682 متر مربع پالک 1199فرعی از 234-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 69- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی وقفی به مساحت 1764 متر مربع پالک 1212فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 70- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی وقفی به مساحت 1272 متر مربع پالک 1219فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 71- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
وقفی به مساحت 911 متر مربع پالک 1238فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 72- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به 
مساحت 845 متر مربع پالک 1255فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد 
تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 73- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 
394 متر مربع پالک 1272فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای 
اداره اوقاف و امور خیریه خوسف 74- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1584متر 
مربع پالک 182 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سینه آغال میر مورد تقاضای 
حسین ملکی مقدم 75- ششدانگ یک قطعه باغ منزل به مساحت 1092/3متر مربع پالک 183 فرعی 
از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه حسن پور مورد تقاضای انسیه غالمی 76- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 10607/88 متر مربع پالک 184 فرعی از 938-اصلی 

بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه رستمی مورد تقاضای یدا... مسگرانی
بخش 4 بیرجند : 1- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 11295 متر مربع پالک 841-اصلی 
بخش 4 بیرجند واقع در اراضی چاه ترویج آباد مورد تقاضای محمد رضائی 2- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی و مشجر و استخر به مساحت 832200 متر مربع پالک 842-اصلی بخش 4 بیرجند واقع 
در اراضی مرتع اکبرآباد ماژان مورد تقاضای محمد رضا و مهدی و داریوش و حسن رضا  همگی ترابی 
هرکدام نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ و شهین و مهین و فاطمه و زهرا همگی ترابی هرکدام 
نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ بخش 8 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار به مساحت 25946 متر مربع پالک 591-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی مجاور روستای 
سرچاه تازیان موسوم به کالته قاسم آباد یا کالته شیخ  مورد تقاضای فرزانه خسروی 2- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 12766متر مربع پالک 592-اصلی بخش 8 بیرجند 
 واقع در اراضی مجاور سرچاه تازیان موسوم به کالته قاسم یا کالته شیخ مورد تقاضای فرزانه خسروی
بخش 9 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر سالن مرغداری و سرایداری به 
مساحت 4785 متر مربع پالک 1474 فرعی از 319-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در اراضی میریک 
مورد تقاضای محمد رضا عارفی مقدم 2- ششدانگ یک قطعه زمین محصور محل گلخانه به مساحت 
2186 متر مربع پالک 1475 فرعی از 319-اصلی بخش 9 بیرجند  واقع در اراضی میریک مورد 
تقاضای محمد رضا عارفی مقدم 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر مشتمل بر اراضی 
دیمی و آبی به مساحت 10972متر مربع پالک 192 فرعی از 343-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در 
اراضی ورقنه مورد تقاضای علی عباسی 4-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10436/74 
متر مربع پالک 489 فرعی از 508-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در اراضی نقنج مورد تقاضای سعید 
قاسمی 5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1173/27 متر مربع پالک 490 فرعی از 
508-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در اراضی نقنج مورد تقاضای سعید قاسمی 6- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 4203/06 متر مربع پالک 491 فرعی از 508-اصلی بخش 9 بیرجند واقع 

در اراضی نقنج مورد تقاضای سعید قاسمی
بخش 13 بیرجند : 1- ششدانگ یکباب انبار به مساحت 36/94 متر مربع پالک 42 فرعی از 67-اصلی 
بخش 13 بیرجند واقع در اراضی بزقوچ علیا مورد تقاضای محمد نخعی پور 2- ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت 2646 متر مربع پالک 551 فرعی از 155-اصلی بخش 13 
بیرجند واقع در اراضی فالرگ مورد تقاضای عیسی افتاده 3- ششدانگ یکباب محوطه مشجر مشتمل 
بر ساختمان به مساحت 4682/11 متر مربع پالک 19 فرعی از 194-اصلی بخش 13 بیرجند واقع 
در اراضی علی آباد پی قلعه مورد تقاضای عبداهلل مرشد زاده 4- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار 
به مساحت 9680 متر مربع پالک 2 فرعی از 573-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی چشمه 
شور حاجی آباد القور مورد تقاضای حسین عجمی 5- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
باسکول به مساحت 3868 متر مربع پالک 3 فرعی از 573-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی 
چشمه شور حاجی آباد القور مورد تقاضای حسین عجمی 6- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 5484 متر مربع پالک 4 فرعی از 573-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی 
چشمه شور حاجی آباد القور مورد تقاضای حسین عجمی 7- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر مشتمل 
بر ساختمان به مساحت 5362 متر مربع پالک 5 فرعی از 573-اصلی بخش13 بیرجند واقع در اراضی 

چشمه شور حاجی آباد القور  مورد تقاضای حسین عجمی
 آگهی اصالحی:  1- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان خانه بهداشت به مساحت 135 
متر مربع پالک 171 فرعی از 210-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی ساقی مورد تقاضای دولت 
جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند که برابر رای شماره 139718708295000080-97/5/2 هیئت 
نظارت ثبت استان مساحت از 120/75 متر مربع به 135 متر مربع  و حدود نیز 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: 1397/8/1    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/1
علی فضلی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1397 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند  شناسه: 274208

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  حوزه ثبتی نهبندان
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 139760308004000023-1397/7/16هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا سمیعی فر فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 16649 صادره حوزه یک زاهدان به شماره ملی 3620165440  در پرونده کالسه 1397114408004000001 نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 3131 مترمربع پالک 128 فرعی از 3- اصلی مزرعه نقشرمی بخش 5 نهبندان به صورت انتقالی مع 
الواسطه از مالک رسمی )عباس عوضی( به آدرس مزرعه نقشرمی نهبندان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند، از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه 
اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.  تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/۰8/۰1  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/17
سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

آگهی تحدید حدود اختصاصی - حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله 
مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 9 حوزه ثبتی این واحد 

به شرح ذیل: بخش 9 قطعات مفروزه مزرعه آرین شهر )سده( پالک 128- اصلی  3258 فرعی فاطمه قربانی ششدانگ یک قطعه 
زمین بایر واقع در خیابان سید الشهداء )ع( 2 - 3259 فرعی فاطمه قرباني ششدانگ یک قطعه زمین بایر واقع در خیابان سید الشهداء )ع( 
2  در روز 1397/8/22 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این 
آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت 8 الی 10 صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ 
 مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
 تاریخ انتشار: 1397/8/1     علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 970482 اجرایی آقای علی اعتباریان فرزند غالم محکوم است به پرداخت مبلغ 243/661/450 
ریال در حق آقای سعید کورگی و مبلغ 4/768/000 ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه دو قطعه 
زمین )حسب نظر کارشناس منتخب شامل ششدانگ پالک ثبتی 702 فرعی از 124 اصلی بخش دو بیرجند دهستان شهاباد 

به مساحت 469/35 مترمربع واقع در دشت چهکند به مبلغ 117/337/500 ریال و ششدانگ پالک ثبتی 447 فرعی از 124 اصلی بخش 2 
بیرجند به مساحت 370/35 متر مربع واقع در مزرعه چهکند باال دهستان شهاباد کنار ساختمان متروکه آهن فروشی در حاشیه جاده به مبلغ 
444/420/000 ریال( معرفی و توقیف و کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ 1397/8/19 از ساعت 9/30 الی 10 صبح در 
دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده 

از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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 139760308001002932 - 1397/7/24هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سیده مرضیه کرباسی 
 فرزند سید محمد حسین به شماره شناسنامه 416 صادره از علی آباد و شماره ملی 2269412682 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان

 به مساحت 330/30 متر مربع  پالک 134 فرعی از 245 - اصلی بخش دو بیرجند از محل مالکیت سید محمد حسین کرباسی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی 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: 1397/8/1   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/19
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

تاسیس شرکت طوس آذین قهستان )با مسئولیت محدود(  در تاریخ 13۹۷/۷/۲۸ به شماره ثبت۵۸۷1
 و شناسه ملی 1۴۰۰۷۸۹۹۹۲۶ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 

عموم آگهی می گردد
 موضوع فعالیت: توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، طراحی، مشاوره فنی، 
نظارت فنی، اجرا، متره و برآورد، انبوه سازی و شهرسازی، سد سازی و تاسیسات مربوطه، گودبرداری، کلیه عملیات مربوط به تحکیم و 
تسطیح خاک و کلیه عملیات مربوط به احداث فضای سبز، پیمانکاری در زمینه برق و نیرو و تاسیسات برقی و مکانیکی، تزئینات ساختمانی، 
تهیه مواد و مصالح ساختمانی، اجرای کلیه عملیات راه سازی اعم از راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزاد راه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، 
احداث و ایجاد کارخانجات تولیدی و صنعتی، تونل و پل، راه های زیرزمینی، همچنین اجرای کلیه عملیات پیمانکاری و عمرانی مرتبط 
با ابنیه و ساختمان ها اعم از فلزی و بتونی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شرکت. اخذ 
وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی 
برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه 
نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی در رابطه با موضوع شرکت، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در 
کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی در رابطه با موضوع شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 

الزم از مراجع ذیربط  مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
  مرکز اصلی: استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - بخش مرکزی - شهر بیرجند - محله غفاری - کوچه نجات 1 )نسرین 1( 
بن بست نسرین 1/5 – پالک 0 - طبقه چهارم - کدپستی 9717914831 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدی - میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا - آقای امیر کرمانی به شماره ملی 0640046835 دارنده 340000 ریال سهم الشرکه  
آقای امید کرمانی به شماره ملی 0640382924 دارنده 330000 ریال سهم الشرکه - آقای آرش کرمانی به شماره ملی 0640483291 

دارنده 330000 ریال سهم الشرکه  
اعضای هیئت مدیره : آقای امیر کرمانی به شماره ملی 0640046835 و به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود - آقای امید کرمانی به شماره ملی 0640382924 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود - آقای آرش 

کرمانی به شماره ملی 0640483291 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه - روزنامه 
کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی -  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
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زندگی با سندرم دان در بوم نقاشی

ری
صغ

س : ا
عک

یادمان شهدای استان

“دنیا محل گذر است. حیات انسان حیاتی است برای آزمایش، پس چرا ما از این آزمایش غفلت می کنیم و توشه برای آخرت خود بر 
نگیریم. خداوند جان وحیات داده هر لحظه که بخواهد به هر نحو از ما می گیرد پس چه بهتر که این جان باختن در راه خود او باشد. “     

شهید  علی عباسی

برداشتن اولین قدم برای هنردرمانی کودکان دارای سندرم دان

فاز یک پارک خطی بلوار پیامبراعظم )ص( 
اجرا می شود

غالمی-شهردار بیرجند در بازدید از عملیات اجرایی 
پارک خطی اظهار کرد: فاز یک پارک خطی حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم )ص( حدفاصل میدان دانشگاه آزاد تا میدان 
سفیر امید اجرا می شود. جاوید گفت: اعتباری معادل 
4 میلیارد تومان در بودجه مصوب سال 97 برای این 
امر در نظر گرفته شده است. وی طول فاز اول پارک 
خطی را 2150 متر با عرض میانگین 65 متر عنوان 
و افزود: فاز اول این پارک با مساحت بالغ بر 142 هزار 
متر مربع انجام می شود. وی از اجرای پیست دوچرخه 
سواری ، پیست پیاده روی ، غرفه های فروشگاهی، 
فضای نشیمن، آالچیق، روشنایی، سرویس بهداشتی، 

زمین های ورزش همگانی و ... در این طرح خبر داد.

گاز برخی از مشترکان 
بیرجند و سربیشه قطع می شود

دادرس مقدم-به منظور انجام پاره ای تغییرات در شبکه 
از مشترکان شهر مود شهرستان  توزیع، گاز برخی 
سربیشه و روستای حاجی آباد بیرجند امروز یک آبان قطع 
می گردد. شرکت گاز  اعالم کرد: به منظور انجام پاره ای 
تغییرات در شبکه توزیع مود، گاز مشترکان این شهر  
به غیر از خیابان های امام حسین”ع” )کوچه های فرد(، 
کارگر، تربیت و مسکن مهر از 8 صبح به مدت 8 ساعت 
قطع می شود. همچنین برای انجام عملیات وصل گرم 
و توسعه شبکه، گاز برخی از مشترکان حاجی آباد واقع در 
خیابان خلیج فارس تمامی کوچه های زوج، خلیج فارس 
9 الی 25، خیابان والیت 1 الی 9 و خیابان امام خمینی 
20 ، ساعت 8 صبح به مدت 10 ساعت قطع می شود.

هنرمندان  استان در مسیر
 نجف -کربال  هنرنمایی می کنند

هنرمند  اعزام20  از  هنری  حوزه  تسنیم-رئیس 
استان برای حضور در مراسم اربعین حسینی خبر 
داد و گفت: برای نخستین بار هنرمندان استان در 
مسیر نجف به کربال برنامه اجرا می کنند. کریمیان 
در دیدار کاروان اعزامی هنرمندان استان به مراسم 
اربعین حسینی با نماینده ولی فقیه بیان کرد: تا کنون 
در زمینه اربعین مستندهای وصال، مجنون در مسیر 
با محوریت زائران پاکستانی توسط حوزه  پاکی ها 
هنری استان تولید شده است. آیت ا... عبادی نیز 
اظهارکرد: جبهه اربعین، جبهه محبت، ایثار، دوستی، 

خدمت، ایمان و عشق است.

تشییع  شکوهمند  پیکرخادم و 
پیشکسوت  ورزش بیرجند

کاوش-مراسم تشییع پیکر  زنده یاد حاج محمد ابراهیم 
آرگینی، فرهنگی و پیشکسوت و از خادمان جامعه ورزشی 
بیرجند با حضور شکوهمند و کم سابقه مردم برگزار شد.نام 
مرحوم آرگینی برای بیشتر ورزشکاران رشته فوتبال 
بیرجند با  زمین خاکی فوتبال آرگینی در محدوده خیابان 
17 شهریور عجین شده است. همه فکر و ذکر وعملکرد 
وی آماده سازی بستر مناسب ورزش برای نسل نوجوان و 
جوان بود و سالیان سال زندگی و همراهی  با ورزشکاران 
و جامعه ورزشی در کارنامه وی رقم خورد ه است. نام و 
یاد و خاطرش همیشه در جامعه ورزشی ماندگار خواهد 
بود.  مراسم یاد بود سومین روز درگذشت آن مرحوم امروز 
ساعت 14 الی 15 در محل مصلی بیرجند برگزار می شود. 

آثار تاریخی موزه بیرجند به 2000 سال 
قبل از میالد بازمی گردد

برزجی-مسئول موزه های  استان گفت: زیرخاکی های 
سفالی دست ساز که قدمت آنها به 2 هزار سال قبل از 
میالد می رسد مهمترین اشیای تاریخی استان است که 
در موزه باستان شناسی بیرجند نگهداری می شود.  شعیبی 
به فراخوان اهدای اشیای قدیمی به موزه های استان اشاره 
کرد و افزود: این فراخوان از تیر امسال اعالم شد ولی 
تاکنون استقبالی از آن نشده است. وی تصریح کرد: تمامی 
اشیای اهدا شده به نام شخص اهداکننده در موزه های 

استان به نمایش گذاشته می شود.

 90 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی 

رضایی- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بیان 
کرد: برگزاری این کارگاه می تواند نقش موثری در 
صرفه جویی آب در بدنه دستگاه های اجرایی داشته 
باشد. علوی مقدم ادامه داد: با توجه به اینکه آموزش 
سنگ بنای توسعه است،هر پروژه ای  برای موفقیت  
نیاز به آموزش مدون و کاربردی دارد. کمبود آب یکی 
از اساسی ترین مشکالت کشور است و امروزه 90 
درصد مصرف آب استان مربوط به حوزه کشاورزی 
است و در این زمینه نیازمند مدیریت منابع هستیم . 

ادامه این خبر در روزهای آتی منتشر می شود.

11 شهرستان در قاب دوربین 
44 عکاس کشوری

کاوش-دبیر نخستین جشنواره ملی عکس میراث ماندگار 
گفت: 44 عکاس برتر کشوری راه یافته به نخستین 
جشنواره ملی عکس میراث ماندگار خراسان جنوبی طی 
چهار روز از بناهای تاریخی، جاذبه های گردشگری و صنایع 
دستی 11 شهرستان استان عکاسی کردند. محمدی اظهار 
کرد: نخستین جشنواره ملی میراث ماندگار استان با هدف 
آشنایی ایرانیان با فرهنگ و هنر و تمدن ریشه دار ، ایجاد 
مشارکت عام عکاسان در ثبت تصویری استان وکمک 
به معرفی هرچه بیشتر جاذبه های گردشگری برگزار شد.

20 درصد قنوات بشرویه خشک شد

ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی بشرویه گفت: براثر خشکسالی 
19 ساله، 20 درصد قنوات این شهرستان خشک شده و 
دبی آب )جریان آب( بقیه قنوات نیز 35 درصد کاهش 
یافته است. سرچاهی افزود: 192 رشته قنات در بشرویه 
وجود دارد که با توجه به شرایط خشکسالی در منطقه، الیه 
روبی و مرمت آنها ضروری است. وی افزایش آبدهی، تولید 
ثروت برای کشاورزان، اشتغالزایی، جلوگیری از مهاجرت 
روستاییان به شهرها و افزایش میزان تولیدات کشاورزی 
را از مزیت های الیه روبی و احیای قنوات عنوان کرد و 
گفت: امسال 6 رشته قنات با اعتبار 437 میلیون تومان 
در این شهرستان مرمت شد که با اختصاص اعتبارات 
افزایش خواهد یافت. مدیریت بحران مرمت قنوات 

اعزام زائران اربعین حسینی 
ادامه دارد

غالمی- اعزام زائران اربعین حسینی )ع( استان به 
عتبات عالیات از طریق مرزهای مهران و چذابه ادامه 
دارد. معاون حمل و نقل اداره کل راهداری ، با اعالم این 
 مطلب افزود: طرح جابجایی زائران اربعین حسینی )ع(

در سراسر کشور از تاریخ 97/8/1 آغاز و تا پایان روز 
یکشنبه 97/8/13 به مدت 13 روز  اجرا می شود.  در 
این طرح بیش از 100 دستگاه ناوگان اتوبوسی اعم از 
ویژه، عادی و Vip جابجایی زائران به مرزهای مهران 
از خاتمه مراسم  و چذابه را عهده دار بوده و پس 
اربعین حسینی )ع( نیز برگشت زائران از مرزهای ذکر 
شده را انجام خواهند داد.گرجی افزود: تا کنون 1887 
زائر با 52 دستگاه اتوبوس به مهران و چذابه اعزام 
شده اند و مابقی زائران در روزهای آتی اعزام خواهند 
شد. گرجی ادامه داد: برای ارتقای سطح خدمات به 
زائران و ایمنی وسایل نقلیه هماهنگی های الزم 
ناوگان  و  برگزار  مرتبط  های  دستگاه  و  ادارات  با 
اعزامی قبل از حرکت توسط نمایندگان اداره کل 
راهداری و حمل و نقل و پلیس راه مورد بازدید قرار 
می گیرند.وی از مسئوالن کاروان هایی که تاکنون 
موفق به تأمین وسیله نقلیه نشده اند، خواست در 
صورت تمایل به انجمن صنفی شرکت های حمل و 
نقل مسافر استان مراجعه و یا با شماره 32313345 

تماس حاصل نمایند. 

*868 نفر همزمان با راه اندازی مرکز حفظ مجازی قرآن 
کریم در استان تاکنون آموزش حفظ قرآن را فرا گرفتند.
*19 نفر از پزشکان دارای مطب درطرح حذف تدریجی 
نسخه کاغذی و ایجاد نسخه الکترونیکی، در سایت 

سازمان تأمین اجتماعی نام نویسی کردند.
*مدیرکل اوقاف و امور خیریه از برپایی سه موکب 
برای زائران پاکستانی در استان خبر داد و گفت: خراسان 
جنوبی در تالش است از زائران پاکستانی در اربعین 

استقبال خوبی داشته باشد.
*به گفته رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خوسف 
5 قنات و 15 حلقه چاه با اجرای دو طرح آبخیزداری 

خوسف احیا شد.
*سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 35 
نیروی بهداشتی و درمانی برای خدمت به زائران اربعین 

به کاظمین اعزام شدند.
*مدیرعامل جمعیت هالل احمر  از ارسال 25 میلیون 
تومان دارو به عتبات برای خدمت به زائران اربعین خبر داد
*عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران از پیش بینی 

برداشت 400 تن زعفران در استان خبر داد.
*مدیر جهاد کشاورزی درمیان گفت: طبق آخرین سرشماری 
در مهر، 618 کلنی زنبور عسل در شهرستان فعال است.
*رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور 
و آبزیان اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون 99 هزار قطعه مرغ در مرغداری 
های استان تلف شده که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 17 درصد کاهش داشته است.
*مدیر کل تعزیرات حکومتی گفت: طرح نظارتی ویژه 
اربعین و دهه آخر ماه صفر در خراسان جنوبی آغاز شد.

*به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی 15 هکتار از 
مزارع  استان زیر کشت گیاه کینوا است.

ممنوعیت هزینه کردن ۶ بخش 
در زیرمجموعه های دولتی

 
به تازگی هیئت وزیران مصوبه ای را گذرانده که طی 
آن هزینه کردن منابع مالی دولت و بیت المال در امور 
غیرضروری ممنوع شد. این اقدام دولت در پی پیشنهاد 
سازمان برنامه و بودجه عملیاتی شده است.بر پایه این 
گزارش، دولت در 6 مورد مصرفی مهم تصمیم گرفته 
تا استفاده های غیرضروری از منابع مالی را حذف و یا 
دست کم به حداقل برساند. یکی از موارد مهم مدنظر 
دولت ممنوعیت نوسازی تجهیزات و لوازم اداری و 
اجاره و خرید ساختمان جدید اداری، رفاهی، فرهنگی 
و ورزشی است. دولت همچنین هزینه های برگزاری 
هرگونه همایش، گردهمایی و نظایر آن را تا اطالع 
ثانوی ممنوع و در عین حال، انجام هرگونه هزینه 
های مصرفی و ملزومات اداری نیز ممنوع شده است.
به زیرمجموعه ها و دستگاه های دولتی نیز ابالغ شده تا 
هیچگونه هزینه ای در چاپ نشریات غیرمرتبط با وظایف 
دستگاه های اجرایی انجام نگیرد. هزینه های مربوط به 
سفرهای خارجی و ماموریت های داخلی نیز متوقف شد.

اخبار کوتاه

خبر های ویژه

حسینی- یکشنبه شب، نمایشگاه نقاشی با آثار 
یکی از هنرمندان دارای سندرم دان، در نگارخانه 
شهرداری افتتاح شد. “محبوبه سالم” مربی نقاشی 
و مسئول برگزاری نمایشگاه با بیان این که 15 
اثر مژگان خودکار دارای سندرم دان و 2  تابلو 
اثر نیز از ندا دارای معلولیت جسمی در این جا به 
نمایش گذاشته شده است، ادامه داد: نمایشگاه تا 
روز پنجشنبه از ساعت 5 تا 9 شب برپاست. وی 
که دانش آموخته رشته صنایع دستی و 21 ساله 
است، اضافه کرد: یک سال است که به عنوان 
مربی نقاشی با افراد دارای سندرم دان و معلولیت 
جسمی کار می کنم. “سالم” از شروع کار و آشنایی 
با این افراد سخن گفت و افزود: ابتدا با موسسه 
خیریه حضرت رسول اکرم )ص( آشنا شدم، آن جا 
بچه هایی را دیدم که با وجود مشکالت جسمی و 
روحی فراوان، کارهایی که ما نمی توانستیم انجام 
دهیم را انجام می دادند. وی با اشاره به این که 
بچه ها به یک مربی هنردرمانی نیاز داشتند ، 
افزود: به عنوان مربی نقاشی در این موسسه دو 
ماه فعالیت کردم، پس از جدا شدن از موسسه، با 

مژگان خودکار به دلیل استعداد بیشتری که داشت، 
جداگانه کار کردم. به گفته وی، ندا 7 ساله را نیز 
که دارای معلولیت جسمی و توانایی حرکت دادن 
فقط دست چپ خود را داشت، در یکی از مراکز 

بهزیستی پیدا کردم و در خانه با او کار می کردم.
این مربی نقاشی با تاکید بر این که تالش می 
کنم تا هنر درمانی در بیرجند راه بیافتد و توانایی 
این بچه ها به چشم بیاید، خاطرنشان کرد: خیلی 
از ما ، هنگامی که فردی با سندرم دان را می بینیم 
بی اعتنا از وی رد می شویم در حالی که اگر با 

آن ها آشنا شویم، می بینیم بی نظیرند.“سالم” از 
مسئوالن مرتبط با این افراد تقاضا کرد: برای ادامه 
کار نیاز به مکانی برای تمرین و پرداخت هزینه 
های رنگ و بوم داریم و امیدواریم کمک مان کنند.

احساس درونی بچه های
 سندرم دان روی بوم نقاشی

احسانبخش مدیرعامل شرکت سینمایی مونس 
طی  کرد:  عنوان  نیز  نمایشگاه  این  حامی 
همکاری هایی که با موسسه خیریه حضرت 
رسول اکرم )ص( داشتم با خانم “سالم” آشنا 

نقاشی  به  ایشان  نگاه  که  آنجایی  از  و  شدم 
متفاوت و جدید بود، درخواست کردم تا به کارگاه 
موسسه خیریه حضرت رسول )ص( بروند و با 
بچه های آن جا آشنا شوند. وی با بیان این که 
ایده استفاده از هنر نقاشی را در گذشته برای 
کارگاه دستان پرتوان داشتیم ، اضافه کرد: ولی از 
آنجایی که کار در این کارگاه متفاوت بوده و روی 
پارچه انجام می شود، تصمیم گرفتیم در شرکت 
سینمایی مونس اتاقی را به این ایده اختصاص 
دهیم.  خوبی کار این بود که در آنجا جمعی برای 
کمک پیدا شدند وتیمی همدل را تشکیل دادیم.

احسانبخش با تاکید بر این که افراد معلول را 
نباید کم توان دید، بلکه این افراد بسیار توانمند 
هستند، ادامه داد: با اجرای این ایده تالش کردیم 
تا بتوانیم احساس و نگاه این افراد، اسرارشان را 
که در گنجینه دلشان نگه داشته اند و تلقی که 
از زیستن دارند را شکوفا کنیم. این بچه ها حرف 
هایی دارند که در قالب نقاشی می توان بروز داد.

به گفته وی از تمام تابلوهای این نمایشگاه ، از 
اولین حرکت روی بوم تا اتمام نقاشی فیلم گرفته 

شده و در حال تهیه کلیپ از هر کدام هستیم.

طرح کروموزوم 47 برای تمام کشور
مدیرعامل شرکت سینمایی مونس ، از برپایی 
کمپین کروموزوم 47 همزمان با این نمایشگاه 
سخن گفت و افزود: قصد داریم در آینده از طریق 
کمپین، آثار این افراد را به فروش برسانیم. امیدواریم 
کسانی که از این ایده خوش شان می آید در زمینه 
های گوناگون از جمله سرمایه گذاری ، فروش و 
مربی گری ما را همکاری کنند.احسانبخش با اشاره 
به این که طرح از خراسان جنوبی شروع شده ولی 
به مرور زمان ایده را در خارج از استان توسعه خواهیم 
داد، عنوان کرد: تاکنون صحبت هایی با استان های 
یزد، کرمان و قزوین انجام گرفته است و هدف 
اجرای حمایت هنری از کودکان سندرم دان در 
تمام کشور می باشد. به گفته وی نقاشی ها شاید 
از نظر فنی دارای استانداردهای دانشگاهی نباشند اما 
مهم احساس درونی این بچه هاست و از آنجایی که 
همیشه در اکنون خود زندگی می کنند نقاشی ها 
منحصر به فرد باقی می مانند و قابل تکرار نیستند.

بر  تاکید  با  ارشاد اسالمی  مدیرکل فرهنگ و 
اینکه جنس کار فرهنگ بسیار متفاوت با دیگر 
حوزه هاست، از ترسیم سند چشم انداز چهار ساله 

 فرهنگ و هنر استان خبر داد. به گزارش ایرنا،
 نبی زاده در نشست شورای هماهنگی و برنامه 
 ریزی ادارات شهرستان های تابعه  گفت: طرح های

 کارشناسی شده و موثر که منجر به ارتقای جایگاه 
فرهنگ و هنر استان شود، حمایت می شود.وی با 
بیان اینکه باید از همه ابزارها در ارتقای فرهنگ و 
هنر استان استفاده شود، گفت:  برای توسعه فعالیت 
های فرهنگی و هنری، دینی و قرآنی همکاری 
و مساعدت همه دستگاه های اجرایی الزم و 
ضروری است. وی اظهار کرد: باید ظرفیت های 
جدیدی در حوزه فرهنگ و هنر استان ایجاد کنیم. 
وی افزود: انتظار من از شهرستان های استان این 
است که با تعامل و همفکری با مجموعه این اداره 
کل به سمت توانمندسازی بیشتر حرکت کنیم تا 
بستری حرفه ای تر در حوزه فرهنگ و هنر در 
استان به وجود آید، این حاصل نخواهد شد مگر با 

برنامه ریزی و مشورت که باید  مستمر انجام گیرد.
نبی زاده بیان کرد: تهیه برنامه جامع به منظور 
با سایر  افزایش همکاری  و  پیگیری مطالبات 
نهادهای دولتی به منظور افزایش برنامه های 

فرهنگی و اجتماعی ارزشمند است.
وی با تاکید بر توجه به کالن پروژه های وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی یادآور شد: دستگاه های 
اجرایی وابسته به این اداره کل مکمل همدیگر 
های  برنامه  باشکوه  برگزاری  در  و  هستند 
فرهنگی و اجتماعی باید همکاری های همه 

جانبه داشته باشند.
اگر  عمومی  فرهنگ  اصالح  گفت:  زاده  نبی 
محقق نشود اهداف نظام اسالمی تحقق نخواهد 

یافت، پس باید صاحب نظران و اصحاب فکر 
اندیشه در مورد مشکالت و فرهنگ های  و 
غلط و آسیب ها را در هر منطقه شناسایی و 
به دنبال آن چاره اندیشی کنند. وی اظهارکرد: 
دارای  باید  عمومی  فرهنگ  شوراهای  تمامی 
شورای علمی و مشورتی باشند چرا که با بارش 
فکری توسط صاحب نظران و صاحبان اندیشه 
موضوع و مشکالت استان و شهرستان بهتر رفع 
می شود. بنا بر این گزارش در این نشست هر 
یک از روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برنامه ها و  از  تابعه گزارشی  شهرستان های 
نیازهای فرهنگی و هنری شهرستان ها را به 

لحاظ زیرساختی و اعتباری بیان کردند.

جواد رضایی- روز گذشته  همایش روز جهانی 
غذا و تجلیل از واحدهای تولیدی برگزیده و صنایع 
غذایی استان با حضور سرپرست دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند برگزار شد. دهقانی بیان کرد: بعد 
از آب مهم ترین مسئله جامعه بشری، غذاست 
که بسیار دارای اهمیت می باشد و با توجه به 
شعار سال “تالش برای دنیای بدون گرسنه تا 
سال 2030،تغییر اصالح الگوی تغذیه برای حفظ 
و ارتقای سالمت”  در بهبود سطح سالمت گام 
برداشته شده است. وی با اشاره به اینکه 800 میلیون 
نفر در دنیا دارای سوء تغذیه ، 600 میلیون نفر دارای 
چاقی و 1.3 میلیارد نفر دارای  اضافه وزن هستند، 
افزود: اصالح الگوها بر عهده سازمان های متعدد 
از جمله علوم پزشکی است و ارتقای سالمت از 
طریق تامین مواد غذایی سالم به دست می آید 
که در این زمینه وظیفه تولیدکنندگان و ناظرین بر 
تولید و مصرف مواد غذایی بسیار حائز اهمیت است.

وی بیان کرد:کشوری پیشرفت خواهد کرد که 
جامعه ای سالم داشته باشد و امیدواریم با اقدامات 
همه  ارگان ها و علوم پزشکی این مهم تحقق یابد.

رسیدگی به حوزه غذا 
امری فرابخشی است

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
امری  غذا  حوزه  به  رسیدگی  کرد:  عنوان  نیز 
فرابخشی است و وزارت بهداشت در این راستا 
نقش نظارتی بر عهده دارد. ناصری با بیان اینکه 
بر اساس شعار روز جهانی غذا، باید برای حساس 

سازی جامعه نسبت به تامین غذای سالم اقدام 
شود، افزود: سوء تغذیه رو به افزایش است و در 
دنیا 750 میلیون نفر دچار سوء تغذیه هستند و این 
موضوع باعث شده که فقر غذایی توسط وزارت 
بهداشت مهم شمرده شود. وی ادامه داد: یکی از 
مهم ترین مواردی که توسط سازمان غذا و دارو 
همواره رصد می شود کاهش قند،نمک و چربی 

در محصوالت تولیدی در صورتی که به فرمول 
تهیه آن آسیب وارد نکند، می باشد که در استان 
نیز توسط تمام واحدهای تولیدی رعایت می شود.

ناصری همچنین نصب   نشانگرهای رنگی  تغذیه  
بر روی محصوالت  و مبارزه با قاچاق کاالهای 
سالمت محور را از دیگر حوزه های نظارتی وزارت 
بهداشت  برشمرد. 102 کارخانه فعال در حوزه 
تولید محصوالت سالمت محور در استان وجود 
دارد. وی با اشاره به اینکه رصد و نظارت بر تمام 
اماکن تولید و عرضه محصوالت سالمت صورت 
می گیرد از تعداد 102 کارخانه در این  حوزه در 

لوازم  عرضه  مراکز  از  افزود:  و  داد  خبر  استان 
بهداشتی و آرایشی 75 مورد،کارخانه ها و کارگاه 
های مواد غذایی 368،گشت مشترک 183، صدور 
و اطالع پروانه های 95 مورد بازدید صورت گرفته 
است، همچنین برای آگاه سازی مصرف کننده 3 
دوره  پاالیش برچسب گذاری برگزار شده است  و 
تعداد 352 مورد برچسب غذایی در استان انجام 

گرفته است. ناصری ادامه داد: طرح PMS برای 
ارزیابی محصوالت بعد از عرضه در بازار نیز انجام 
می شود و عالوه بر نظارت تولید محصوالت،نحوه 
عرضه در بازار مورد رصد قرار می گیرد که تعداد 
استان 648  در  شده  ارزیابی  های  نمونه  تمام 
مورد، برندهای کشوری، استانی و بومی 175 و 
86 مورد هم دارای عدم انطباق انجام شده است، 
می باشد.مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و 
بین الملل استانداری بیان کرد: با توجه به شرایط  
اقتصادی، تولیدکنندگان کمک حال دولت هستند 
و با همکاری تنگاتنگ علوم پزشکی و صنعت و 

 همچنین نحوه سیاست گذاری و نظارت بر تولید ،
می توان در زمینه سالمت به تولید محصول سالم 

دست پیدا کرد.

امنیت غذایی فقط تامین 
خوراک سالم نمی باشد

موهبتی ادامه داد: در تامین مواد اولیه واحدهای 

تولیدی دچار مشکل هستیم و با توجه به این 
شرایط موجود باید محصوالت باکیفیت تولید شود.

 معاون مدیر کل جهاد کشاورزی استان بیان 
کرد: امنیت غذایی فقط تامین خوراک سالم 
نیز  محصوالت  کیفیت  به  باید  و  باشد  نمی 
توجه ویژه ای شود.مدرسی ادامه داد: صنعت 
مرغ به لحاظ ریالی ،رتبه اول را در استان دارد 
و با توجه به اینکه صنایع باالدستی بر روی این 
صنعت تاثیرگذار هستند باید اقداماتی صورت 
مسائل  به  گذاران  سرمایه  توجه  به  تا  پذیرد 

کیفی منجر شود.

صنعت غذا دومین صنعت به روز دنیا است
نماینده اتاق بازرگانی استان نیز بیان کرد: صنعت غذا 
بعد از صنعت نفت، دومین صنعت به روز در دنیا 
محسوب می شود که اگر به آن توجه ویژه ای شود، 
می تواند مشکالت بخش اشتغال را تا حد بسیاری 
مرتفع کند. لطیفی با اشاره به اینکه 15 درصد اشتغال 
استان متعلق به بخش غذا و دارو است، ادامه داد: با 
توجه به ماهیت این صنعت،کیفیت،تاثیر مستقیم در 
مسائل اجتماعی،بهداشتی واقتصادی در جامعه به 

دنبال خواهد داشت.

تولیدی  واحدهای  در  نقدینگی  کمبود 
بزرگترین مشکل صنعت غذاست

را  تولیدی  واحدهای  در  نقدینگی  وی،کمبود 
بزرگترین مشکل صنعت غذا عنوان کرد وافزود: این 
مشکل به خصوص در واحدهایی که محصوالت 
غذایی فصلی تولید می کنند بسیار پررنگتر است 
،همچنین عدم به روز بودن دستگاه ها و ماشین 
،تداخل  اولیه  مواد  نگهداری  ویژه  شرایط  آالت 
فعالیت های ارگان های مرتبط و قوانین دست و 
پا گیر از دیگر مشکالت این صنعت می باشد.لطیفی 
افزود: مدیریت صنعت غذا نیاز به مدیران آگاه دارد، 
در گذشته نحوه مدیریت واحدهای تولیدی مالک 
محور بوده است که در حال حاضر شاهد تحوالتی 
در این زمینه هستیم. وی همچنین از مسئوالن 
مقدم  عنوان سربازان خط  به  کارخانجات  فنی 
سالمت یاد کرد و ادامه داد: متاسفانه بسیاری از این 
افراد از پایین ترین حقوق و مزایا برخوردا هستند . 

 ترسیم سند چشم انداز فرهنگ و هنر استان

15 درصد اشتغال  متعلق به دارو و غذا
ارتقای سالمت از طریق تامین مواد غذایی سالم به وجود می آید
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برنامـه حرکت کـاروان پیـاده زیارتی خاتم االنبیاء )ص( شهرستان بیرجند

مکانتاریخ ایام هفته
روستای غیوگ۹۷/۸/۳پنجشنبه

روستای روم۹۷/۸/۴جمعه
شهرستان قاین۹۷/۸/۵شنبه

شهر نیمبلوک۹۷/۸/۶یکشنبه
روستای نجم آباد۹۷/۸/۷دوشنبه

مسجد اول ریگ عمرانی۹۷/۸/۸سه شنبه
شهر مهنه۹۷/۸/۹چهارشنبه 

شهرستان تربت حیدریه۹۷/۸/۱۰پنجشنبه

روستای حشمت آباد۹۷/۸/۱۱جمعه

مزار امام زاده علوی۹۷/۸/۱۲شنبه

رباط خاکستری۹۷/۸/۱۳یکشنبه

مشهد مقدس۹۷/۸/۱۴دوشنبه

روابط عمومی کاروان پیاده زیارتی خاتم االنبیاء )ص( 

شهرستان بیرجند

 صبح پنجشنبه مورخ ۹۷/۸/۳ بعد از مراسم 
زیارت عاشورا ساعت ۷ صبح از شهدای 

باقریه تشریف فرمایی از شما، نایب الزیاره 
بودن در حرم آقا وظیفه ما.

روابط عمومی کاروان پیاده زیارتی خاتم االنبیاء
0915۸۶52441 - 0915۸۶52440

مراسم بدرقه کاروان پیاده زیارتی
 خاتم االنبیاء )ص( شهرستان بیرجند

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
۰۹۱۵۷۴۱۱۰۷۱ - باقری
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
َّْوا مِن أنفِسُكم تأدیبَها ، واعِدلُوا بها َعن َضراوةِ عاداتِها تَول

به تأدیب و تربیت نفسهای خود بپردازید و آنها را از شیفتگی به عادتهایشان بازدارید.
)غرر الحكم ، ح4522(

سند مناسبات اقتصادی اروپا با ایران 
تا دو روز آینده باید آماده شود

فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: تا 
دو روز آینده سند مربوط به مناسبات اقتصادی اروپا 
با ایران پس از خروج آمریکا از برجام باید آماده شود 
و ما منتظر دریافت این سند هستیم. وی با اشاره به 
اینکه در ۸ گروه منطقه ای در وزارت خارجه مناسبات 
با کشورها تعریف شده، گفت: در مناسبات دو جانبه 
درباره کشورهای منطقه است ماموریت  که عمدتاً 
خاصی در وزارت خارجه داده شده برای اینکه سعی 
کند در شرایطی که امروز برجام شرایط خاص خود 
را دارد از ظرفیت های مناسبات دو جانبه را فعال کند.

روحانی می خواهد به هر قیمتی 
ِدینش را به شریعتمداری ادا کند

سلیمی، عضو فراکسیون نمایندگان والیی با بیان 
را  و مجلس  ملت  باید صدای  رئیس جمهور  اینکه 
بشنود، گفت: در افکار عمومی و به تبع آن مجلس 
ذهنیتی شکل گرفته، مبنی بر اینکه رئیس جمهور به 
هر قیمتی می خواهد دین خود را به شریعتمداری که 
رئیس ستاد انتخاباتی اش بوده، ادا کند. رئیس جمهور 
به دنبال آن است که حتما جایگاهی در دولت به 
این، فضای مجلس  با وجود  شریعتمداری بدهد و 
نیست. خوب  اصال  شریعتمداری  به  نسبت 

اقدامات هیئت عالی نظارت مجمع
جنبه وتوی مصوبات مجلس را ندارد

تشخیص  مجمع  عضو  مقدم،  مصباحی  غالمرضا 
مصلحت نظام درباره فعالیت هیئت نظارت مجمع 
جدید،  رکن  عنوان  به  نظام  مصلحت  تشخیص 
این  از  که  ندارم  قبول  را  موضوع  این  من  گفت: 
هیئت عالی تعبیر به رکن جدید شود؛ هیئت عالی 
ارکان  از  یکی  نظام  کلی  بر سیاست های  نظارت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مستقل از آن 
نیست.این هیئت عالی نتیجه نظارت را به مجلس و 
کمیسیون های مربوطه منتقل کرده تا در حین بررسی 
دهند.اقدامات  انجام  را  الزم  اصالحات  تصویب  و 
هیئت عالی نظارت جنبه وتو کردن مصوبات را ندارد.

در بحث مدیران نیز 
دچار تحریم هستیم

مجلس  در  همدان  مردم  نماینده  خجسته،  امیر 
در  ناکارآمدی  واسطه  به  که  وزیری  وقتی  گفت: 
برای  گزینه  عنوان  به  دارد،  قرار  استیضاح  آستانه 
در  فهمیم  می  گردد،  می  مطرح  دیگر  وزارتخانه 
قحط  که  هستیم  تحریم  دچار  نیز  مدیران  بحث 
تصدی  برای  متخصص  فرد  کمبود  و  الرجال 
جدی  مخالف  است!  شده  شایع  وزارت  پست 
حضور شریعتمداری در دیگر وزارتخانه ها هستیم.

اتفاق مرز میرجاوه با فریب دادن 
یکی از عناصر رخ داد 

اطالعات  سازمان  رئیس  جانشین  نجات،  سردار 
سپاه پاسداران درباره امنیت مرزها برای برگزاری 
مراسم اربعین گفت: امنیت همه مسیرهایی که زوار 
خارجی از آن وارد کشور می شوند، توسط قرارگاه 
قدس سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی 
تامین شده و اقدامی که در مرز میرجاوه اتفاق افتاد 
کاری پست و کثیف بود که با فریب دادن یکی از 
عناصر آنجا رخ داد و کار نظامی و درگیرانه ای نبود. 

اقدام فراقانون اساسی هیئت نظارت 
مجمع جای نگرانی جدی دارد

نامه ای نوشت: آن  راه در  آخوندی، وزیر مستعفی 
روز باید نگران شد که دولت، مجلس و قوه قضائیه 
نتوانند مطابق قانون اساسی حکومت قانون را در 
کشور برقرار کنند. کسانی فراتر از قانون بخواهند 
کسی  به  و  بگیرند  دست  در  را  مردم  سرنوشت 
هم پاسخگو نباشند. اقدام فرا قانون اساسی هیئت 
نظارت مجمع تشخیص و توقف ابالغ قانون مصوب 
پس از طی مراحل پیش بینی شده در قانون اساسی 
دارد. جدی  نگرانی  جای  و  است  دست  این  از 

االن یک مدیر نمي تواند مانند 
دهه هاي 60 و 70 کار کند

ضرغامی، رئیس اسبق صدا وسیما گفت: االن یکی از 
مشکالتی که داریم مدیران قوی و اهل ریسک است 
که امروز منفعل هستند و نمی توانند کار کنند. این 
را در دفاع از دولت روحانی هم می گویم. یعنی یک 
مدیر نمی تواند مانند دهه های 60 و 70 کار کند. من 
هم، در دوره هاشمی مدیر سینما بودم و هم در دوره 
جنگ که کارهای بزرگی انجام دادم. االن اگر بگویید 
می توانی آن کارها را انجام دهی، می گویم نه، چون 
کارها سخت و بازرسی های بالوجه زیاد شده است.

جهانگیری به احتمال زیاد 
از دولت می رود

 
حضرتی، نماینده تهران درباره اظهارات جهانگیری که 
گفته بود »اجازه برکناری منشی خود را ندارم«، گفت: 
به نظرم آهنگ، آهنگ رفتن جهانگیری است. مجموع 
اخبار و تحلیلم این است که از دولت خواهد رفت.

صدای رسای فقرا در دولت و نظام خواهم بود

محمد شریعتمداری، کاندیدای وزارت تعاون، کار و 
اعتماد  اجتماعی گفت: در صورت کسب رای  رفاه 
هم  و  شنوا  گوش  هم  اسالمی،  شورای  مجلس 
شنونده همراه و همدل برای اقشار آسیب پذیر و فقرا 
خواهم بود. همراه با آنها و با گفتگو و شنود با این 
عزیزان مسایل و مشکالت آنها را احصاء و پیگیری خواهم کرد. همچنین 
صدای بلند و رسای مطالبات و مدافع حقوق آنها در دولت و نظام خواهم بود.

آب و نان مردم ارتباطی به آمریکا ندارد  

سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی گفت: دشمنان تالش دارند با مذاکره، توافق و 
غیره، ایران را همانند گذشته وابسته به خود و دست 
کشیدن از ادعاهای انقالبی خود کنند این در حالی 
است که آمریکا دشمن ماست و هیچ گاه دست از 
دشمنی با ما برنمی دارد. وی افزود: گرانی های بیدادکننده به خوبی عملکرد 
ضعیف دولت را نشان می دهد؛ آب و نان مردم ارتباطی به آمریکا ندارد .

سیاسی  فعال  اسحاق،  آل  یحیی 
درباره وضعیت اقتصادی کشور بعد از 
اعمال مرحله دوم تحریم های آمریکا 
در 13 آبان گفت: دولت ترامپ اعالم 

کرد می خواهد سخت ترین تحریم 
ها را علیه ایران اعمال کند. اگر این 
اتفاق نیفتد، مشخص می شود بلوف 
زده و امکان چنین کاری ندارد. دنیا 
متوجه ضعفش خواهد شد. وی تأکید 

همان  کاال،  تأمین  حوزه  در  کرد: 
طور که مسئوالن می گویند ذخیره 
کافی درباره تأمین کاالهای اساسی 
انجام شده است. درباره سوخت نیز 

لذا  اند.  اندیشیده  را  الزم  تمهیدات 
آمریکا از این زوایا خیلی نمی تواند 
درباره  افزود:  بزند. وی  ما ضربه  به 
خواست  می  آمریکا  هراسی،  ایران 
ذهن کشورها را نسبت به ما تغییر 

دهد اما این شیوه تازگی ندارد و جواب 
دولت  تالش  عین  در  چون  نداد، 
آمریکا برای ایران هراسی، جمهوری 
اسالمی با قریب به اتفاق کشورهای 
دنیا تعامل دارد و در ارتباط است. این 
فعال سیاسی اظهار کرد: در مجموع 
اگر 13 آبان شود، آمریکا نمی تواند 
اقدام مهم و تأثیرگذاری را علیه ایران 
انجام دهد. نکته دیگر آنکه مقامات 
جّو  یک  خواستند  می  سفید  کاخ 
روانی در داخل کشور ما راه بیاندازند 
که مردم روشن شدند و برخوردهای 
الزم را کردند. آمریکا هر آنچه برای 
جنگ روانی در نظر داشت، انجام داد 
و در این 13 روز اقدام جدید دیگری 
باید  البته مردم ما  نمی تواند بکند. 
دشمن  یک  آمریکا  باشند  هوشیار 
خونی است ،بنابراین این طور نیست 
کنیم. غفلت  و  بخوابیم  آسوده  که 

 در 13 آبان،آمریکا نمی تواند اقدام مهم و تأثیرگذاری 
را انجام دهد اما مردم باید هوشیار باشند 

مجمع  عضو  محمدرضایی،  محمد 
نمایندگان ادوار با اشاره به اظهارات 
رئیس  اول  معاون  جهانگیری، 
جمهور مبنی بر کاهش اختیاراتش 
در دولت، گفت: اخباری که از درون 
دولت می رسد، این است که روحانی 
بدون مشورت با مشاورین و اعضای 
کابینه تصمیماتی اتخاذ می کند و این 
تصمیمات از طریق مسئوالن مربوطه 
اعمال می شود. وی با بیان اینکه در 
دارد،  وجود  هماهنگی  عدم  دولت 
دارم  بنده  که  اطالعی  طبق  گفت: 
موضوع دالر ۴۲00 تومانی نیز که به 
دالر جهانگیری معروف شد، تصمیم 
طریق  از  اما  بوده  روحانی  شخص 
ایشان ابالغ شد و هزینه آن به دوش 
وی افتاد. محمدرضایی ضمن تأکید 
بر عدم هماهنگی رئیس جمهور با 
روحانی  خود  گفت:  کابینه  وزرای 

وزرا  و  نیست  هماهنگ  وزرایش  با 
ارتباط  روحانی  با  شیشه ای  اتاق  از 
برقرار می کنند و رئیس جمهور نیز 
وزرا  با  برخورد  برای  کافی  اقتدار  از 

برخوردار نبوده و وزرا از وی حساب 
نمی برند. وی صحبت های جنجالی 
اسحاق جهانگیری را به دلیل همین 
عدم هماهنگی در دولت دانست و 
به  اخیر جهانگیری  اظهارات  گفت: 

این معنی است که من هیچ کاره ام 
با  که  بداند  باید  روحانی  بنابراین 
صف  دولت  از  جهانگیری  حذف 
اصالح طلبان نیز از دولت جدا خواهند 

شد. وی تاکید کرد: آقای جهانگیری 
است  هیچ کاره  دولت  در  واقعاً  اگر 
پس چرا در دولت مانده است؟ وی 
اصالح  تکلیف  تا  کند  استعفا  باید 
شود. روشن  روحانی  با  نیز  طلبان 

اگرجهانگیري واقعًا در دولت هیچکاره است 
پس چرا در دولت مانده است

همه ما قربانیان روحاني جدید هستیم

صادق زیباکالم، فعال سیاسی گفت: اصالح طلبان 
هزینه جدا شدن روحانی از روحانی اردیبهشت ۹6 
را می پردازند. همه ما قربانیان روحانی جدید هستیم 
که ما را فروخت و با اصولگرایان کنار آمد. جهانگیری 
اولین عالمت عوض  بود.  قربانیان  اولین  جزو  هم 
شدن روحانی، نوع رفتاری بود که با جهانگیری داشت. همان اول دولت 
دوم روحانی متوجه شدیم جهانگیری هیچ نقشی در چینش کابینه ندارد. 
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بـه اطـالع همشهریـان عزیـز می رسانـد:
 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

قابل توجه مدیران و مسئولین محترم واحدهای صنعتی و خدماتی خراسان جنوبی
فراخوان ثبت نام در خصوص انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز 

جهت برگزاری بیستمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز در سال 1397
بنا بر اعالم سازمان حفاظت محیط زیست کشور واحدهای صنعتی و خدماتی که در 
راستای حفظ محیط زیست اقدامات برجسته ای انجام داده اند، می توانند از طریق 

مراجعه به پورتال سازمان حفاظت محیط زیست کشور به نشانی  www.doe.ir و یا 
isg.doe.ir نسبت به تکمیل پرسشنامه های الکترونیکی واحدهای صنعتی و خدماتی 
سبز سال 97-96 از تاریخ 97/7/7 لغایت 97/8/23 اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند. 

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

جناب آقای حاج محمد انصاریان
 مدیر محترم کار وان 39028 حج تمتع شهرستان بیرجند

 و زائران نیک اندیش

 زیارت خانه امن الهی برشما که در سرزمین عشق به یاد فرشتگان زمینی 
توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( بیرجند بوده اید،گوارا باد

 امید که این سفر معنوی خیر دنیا و آخرت تان باشد.

مدیر عامل و هیئت مدیره موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(


