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وحدت بسیجی

امسال هفته بسیج و هفته وحدت، با 
یکدیگر همزمان شده اند. تقارنی که 
این  به  توجه  با  خاص  معنایی  شاید 
روزها در آن نهفته باشد. می توان گفت 
از ابتدای انقالب ، فعالیت بسیج مردمی 
آغاز شد که اوج رشد و نمو آن را در 
جنگ تحمیلی شاهد بودیم. به تدریج 
نیز بسیج شاخه های متعددی به خود 
نیازی  گرفت و در هر زمینه ای که 
احساس می شد اقدام به فعالیت کرد 
و از هیچ تالشی برای پیشرفت نظام و  
انقالب مضایقه نکرد ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
*  امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4219

۲5 پروژه  آبرسانی با مشارکت آستان قدس افتتاح شد5آرد آزادپز با سامانه جامع عرضه می شود 605 پزشک متخصص در استان مستقر شدند

 

 SPV ابتکاراتی در خصوص 
در حال طراحی است

صفحه 2

صفحه 2

دندان رقابت با  اصالح طلبان 
را  نکنده ایم

صفحه 2

در موضوع پولشویی باید
 آتش بس اعالم شود

همه باید تالش کنیم مفاسد 
را کم و راه پولشویی را ببندیم

صفحه 2

آخرین خبرها  ازهفتمین استاندار
نیمه دوم آبان ماه با اتمام مهلت کناره گیری استانداران بازنشسته 11 سرپرست منصوب شدند که خراسان 
جنوبی نیز با انتخاب مشیرالحق عابدی اولین سکاندار بومی خود را تجربه نمود. حاال وزارت کشور که 
با انتصاب سرپرستان وقت بیشتری برای انتخاب استانداران خود خریده است از سویی مدعی مذاکره با 
نمایندگان است و از طرف دیگر نمایندگان نیز با اظهار بی اطالعی از گزینه های مطرح ، اطالعات 
خود را به نقل از آنچه رسانه ها مطرح می کنند، عنوان می نمایند. بنا بر شنیده ها ، اسامی  فرهادی ، 
اعرافی و حسینی بین گزینه های مطرح برای استانداری خراسان جنوبی بیشتر شنیده می شود. فرهادی 
فرمانداری تهران و معاون سیاسی استانداری خراسان جنوبی را در کارنامه خود دارد و در هر دو دولت 
اصولگرا و اعتدال پست های سیاسی مهمی را بر عهده داشته است. هر چند اصالح طلبان وی را اصولگرا 
و منتسب به جبهه پایداری می دانند. اعرافی نیز از فعاالن سیاسی و برادر آیت ا... اعرافی رئیس سابق 
جامعه  المصطفی العالمیه است. این گزینه استانداری هم غیر بومی و اصالت یزدی دارد. نجیب حسینی 
نیز دیگر گزینه غیر بومی و اصولگرای استانداری است که نمایندگی مجلس و معاونت ستاد مبارزه با مواد 
مخدر را در کارنامه خود دارد. هر چند استانداران خراسان جنوبی تاکنون با تدبیر وزارت کشور و در برخی 
موارد با نظر نمایندگان بوده اما هیچگاه ، دیدگاه افکار عمومی در این انتخاب ها ...) ادامه در صفحه۵(

اولین همایش ملی 
 مدلسازی فناوری های
جدید مدیریت آب در 

بیرجند  برگزار شد 

اولین همایش ملی مدلسازی و فناوری های 
جدید مدیریت آب به همت گروه عمران و 
گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند و همچنین 
محیط  بهداشت  مهندسی  گروه  همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با حضور مدیران 
استانی برگزار شد. دبیر همایش ملی مدلسازی 
و فناوری های جدید در مدیریت آب بیان کرد: 
با توجه به اهمیت آب ...)مشروح در صفحه 6(

سردار قاسمی : ۱۰ طرح 
اعتالی بسیج اجرا می شود 

صفحه 5

فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید ناصری استان  عنوان کرد :

هدررفت میلیون ها لیتر 
روان آب در  خراسان جنوبی 

یی
ضا

س:ر
عک

در پنجمین سالگرد درگذشت پدری مهربان شـادروان

 احمد اسدزاده بازنشسته اداره راه و ترابری
 دلتنگی های غروب را بودن در کنار مزارش ، سپری می کنیم
 در نهایت ناباوری، باورمان شده که او دیگر نیست، دیگر 
نمی آید و دیگر نباید منتظرش باشیم، دیگر آن شمع فروزان 
را نمی بینیم ولی طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ما و مهربانی اش در 
 قلب ما و زیبایی چهره اش در یاد ماست. روحش شاد و قرین رحمت پروردگار باد 

فـرزنـدان

ضمن سپاسگزاری از تمامی سرورانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 مرحومه حاجیه نرگس جابری مفرد 
یاریمان نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحومه 

روز جمعه  97/9/2 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح در محل مسجد حضرت ابوالفضل )ع( 
واقع در خیابان 22 بهمن برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: ضیائی مقدم، جابری مفرد، ورزگانی، پارسی، قیروانی ، قلندر، 
ضیائی و سایر بستگان

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده )نوبت اول(
شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به برگزاری مناقصه ای به شرح جدل ذیل اقدام نماید.

رشته و 
حداقل رتبه 

پیمانکاری

مدت 
اجرا

نوع تضمین 
و مبلغ 
)ریال(

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال( موضوع شماره فراخوان

رشته 
ابنیه-
پایه 4

10 ماه

 ضمانت نامه
 معتبر 
به مبلغ 

 700/000/000
طبق اسناد 

مناقصه

13/991/375/634

پیاده رو سازی 
حد فاصل

 سه راه اسدی  
تا میدان امام 
خمینی )ره( 

بیرجند  

20097536000006

1- محل تامین اعتبار: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 
نشانی  الکترونیکی دولت )ستاد( به  از طریق سامانه تدارکات   2-کلیه فرآیند مناقصه 

www.setadiran.ir برگزار می گردد.
3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه 
را از تاریخ 97/09/03 تا ساعت 19مورخ 97/09/08 از طریق سامانه ستاد ایران به نشانی

www.setadiran.ir  دریافت نمایند.
 4- مهلت ارسال پیشنهاد و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :

تا ساعت 19 مورخ  97/09/25
6- زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 10 صبح دوشنبه مورخ  97/09/26 می باشد.

7- نشانی مناقصه گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر- شهرداری مرکزی 
تلفن: 05632222200-3

8- مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت 
گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمنا جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر 
خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت و معدن اتاق 

111 مراجعه و یا با شماره 05632221220 تماس حاصل نمایند. 

                                                     محمد علی جاوید - شهردار بیرجند  

 مقام معظم رهبری فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی(:
بسیج یعنی نیروی کارآ مد کشور برای همه میدان ها

اینجانب ضمن گرامیداشت رشادت ها و دالوري هاي 
بسیجیان مومن  و متعهد فرا رسیدن هفتـه بسیـج 

را به رهبر معظم انقالب حضرت آیت ا... خامنه اي)مدظله العالي( 
و عموم بسیجیان و ملت بزرگوار ایران اسالمي به ویژه 

عزیزان بسیجي در استان خراسان جنوبي 
تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی

جمعــه بــازار خــودرو  
بازگشايی مرکز همگانی خريد و  فروش خودرو  هر هفته جمعه ها 

واقع در بازار روز شهید بهشتی  روبروي پارك خانواده 
برگزار مي گردد. 

ساعت شروع به کار: 9 الي 1٦ 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 دختری مهربان، خواهری دلسوز، همسری وفادار 

مرحومه مغفوره آزاده علی آبـادی
 )همسر علی اسدزاده( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 97/9/1 از ساعت 14 الی 15 در محل هیئت محترم حسینی 
)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: علی آبادی، اسدزاده و سایر بستگان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه های عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/08/30 می باشد.
رشته کاری نام پروژهردیف

موردنیاز
رتبه مورد 

نیاز
زمان خرید 

اسناد
مهلت ارایه 

پیشنهاد
شماره فراخوانتاریخ بازگشایی

خرید،حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی 1
چند منظوره شهر اسفدن قائنات

ارائه پروانه بهره 
برداري فروشنده 
از وزارت صنایع ، 

معادن و بازرگانی و 
گواهینامه استاندارد 

کاالي موضوع 
مناقصه

- 97/08/30
لغایت ساعت 

19 مورخ 
97/09/01

ساعت 8 
صبح روز 

دوشنبه مورخ 
97/09/12

ساعت 8/30  صبح روز دوشنبه مورخ 
97/09/12

200970165000015

خرید،حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی 2
چند منظوره روستای آواز درمیان

200970165000016ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/09/12-

خرید،حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی 3
چند منظوره روستای بهمن آباد زیرکوه

ساعت 9/30 صبح روز دوشنبه -
مورخ 97/09/12

200970165000017

200970165000018ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 597/09/12ابنیه و تاسیساتتکمیل سالن ورزشی روستای غنی آباد شهرستان بشرویه4

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های
الف :آدرس خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان مفتح 27 - استادیوم آزادی - اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی  تلفن: 05632403571  

  روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبیاطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز : 021-41934                                        

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 شادروان حاج جلیل ولوی
 )بازنشسته آموزش و پرورش( 

جلسه یادبودی روز جمعه 97/9/2 از ساعت 10 الی 11 صبح 
در محل هیئت محترم حسینی

 )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: ولوی و قائمی

موقعیت عالی سرمايه گذاری
يک موسسه آموزشی معتبر و با سابقه ، با درآمد تضمینی 

واگذار می گردد.    091240٦988٦

آنقدر حسرت دیدار تو دارم که نگو 
آنقدر بوسه به تصویر تو دادم که نگو

امشب از کوچه دلتنگی ما می گذری؟
آنقدر حسرت آغوش تو دارم که نگو

غروب پدر، طلوع غم ها بود. سال هاست که از مهربان فرشته زندگی مان 
 دوریم، اما حسرت نگاه و صدای مهربانش همچنان بر دل سنگینی می کند.

اول آذر،  در دهمین سالگرد آسمانی شدن پدر عزیزمان

 مرحوم رمضـان هادربـادی
 فاتحه ای نثار روح پاکش می کنیم و از خدای بزرگ می خواهیم 

با امیرالمومنین علی )ع( محشور گردد.
از طرف فرزندان مرحوم

صفحه 5
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نامه قوه قضائیه درباره ارائه اسناد پولشویی تسلیم ظریف شده است  

قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد: نامه ای از سوی محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور خطاب به محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه ارسال شده که این نامه به دست وزیر رسیده است. پیش از این در خبری اعالم شده بود که قوه قضائیه، نامه ای به 
محمدجواد ظریف نوشته و از وی خواسته است در مهلتی 10 روزه مستندات خود درباره پولشویی در کشور را ارائه کند.

نتایج وام ضروری 
بازنشستگان اعالم شد

وام  دریافت  برای  کشوری  بازنشسته  هزار   ۲۳۴
واجدین  اسامی  اکنون  و  کرده  نام  ثبت  ضروری 
ضروری  وام  شد.  اعالم  وام  دریافت  برای  شرایط 
ماه  با کارمزد ۴ درصد طی ۳۶  تومانی  میلیون   ۵
به بازنشستگان واجد شرایط کشوری که در سامانه 
می گیرد.  تعلق  باشند،  کرده  ثبت نام  بازنشستگان 
برای دریافت این وام ها از ابتدای شهریور تا پایان 
بودند که  نفر ثبت نام کرده  شهریور ماه ۲۳۴ هزار 
دریافت  شرایط  واجد  آنها  نفر  هزار   1۹0 از  بیش 
وام هستند. ۳۴ هزار نفر وام خود را در قرعه کشی 
جدید دریافت خواهند کرد، این در حالی است که ۲۶ 
هزار نفر نیز در ماه قبل وام خود را دریافت کرده اند.

نحوه تعیین حقوق و فوق العاده
 کارمندان مشمول بسته حمایتی

بر اساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، دستگاه 
تعیین  خصوص  در  شدند  مکلف  اجرایی  های 
حقوق و فوق العاده های کارمندان رسمی، پیمانی، 
قراردادی و شرکتی مشمول بسته کمک جبرانی به 
کارکنان دولت اقدام کنند. رئیس سازمان برنامه و 
بودجه در بخشنامه ای، کلیات نحوه تعیین حقوق 
العاده های کارمندان مشمول بسته کمک  و فوق 
جبرانی به کارکنان دولت را مشخص کرد. موضوع 
کمک جبرانی به کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی 
و شرکتی که مجموع پرداختی ماهیانه، حقوق ثابت 
و فوق العاده های مندرج در حکم کارگزینی برای 
کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ ماهانه قرارداد کارکنان 
قراردادی و شرکتی سال 1۳۹7 هر یک از آنها کمتر 
از سی میلیون ریال است، مقرر شده است مبلغ دو 
مرتبط  بانکی  از طریق حساب های  ریال  میلیون 
گردد. واریز  مشمول،  کارکنان  مزایای  و  حقوق  با 

طال، سکه و ارز چقدر قیمت خورد

ماه  آبان  روز  آخرین  در  آزادی  بهار  قیمت سکه   
آن  گذشته  روز  به  نسبت  محسوسی  تغییر  بدون 
تومان رسید. همچنین  میلیون و 1۵0 هزار  به ۴ 
تومان  هزار   ۳7۹ عیار   1۸ طالی  گرم  هر 
ارز  بازار  از  رسیده  گزارش های  ارزش گذاری شد. 
نیز حاکی از آن است که دالر آمریکا در محدوده 
شود.  می  معامله  تومان   ۵00 و  هزار   1۲ قیمتی 

سرمقاله

وحدت بسیجی

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... که اوج رشد و نمو آن را 

در جنگ تحمیلی شاهد بودیم. به تدریج نیز بسیج 
شاخه های متعددی به خود گرفت و در هر زمینه ای 
که نیازی احساس می شد اقدام به فعالیت کرد و از 
هیچ تالشی برای پیشرفت نظام و انقالب مضایقه 
نکرد. اکنون در شرایط خاص این روزها که دشمن 
به تفرقه افکنی بین مردم روی آورده است، بسیج 
هم با توجه به آرمان های خود برای حفظ وحدت 
موجود تالش می کند. در واقع از گذشته های دور 
وحدت همیشه مورد تاکید مسئوالن نظام بوده و 
هست. وحدتی که زمینه ساز صلح و آشتی بین مردم 
است. این وحدت شامل همه ادیان و مذاهب و اقوام 
و ... می شود که در کشور ما با توجه به گوناگونی 
های موجود، اتحاد و وحدت بیش از هر چیز اهمیت 
پیدا می کند. از اوایل انقالب نیز همیشه دشمنان 
وحدت ما را نشانه گرفته و سعی در تخریب اقوام 
و مذاهب و تفرقه افکنی بین مردم کشور بوده و 
هستند. تاکنون اما این مهم با درایت رهبر انقالب 
و امام خمینی )ره( خنثی شده و وحدت حفظ شده 
است. مسئله وحدت خصوصا بین مذاهب گوناگون 
آنقدر با اهمیت بوده که از اوایل انقالب به نام هفته 
وحدت اسالمی نام گذاری شده است. تاکنون نیز 
مسلمانان چه شیعه و چه اهل تسنن، برادرانه در 
کنار یکدیگر بوده و برای پیشرفت کشور و همچنین 
در  خوشبختانه  اند.  کرده  تالش  اسالم  گسترش 
شیعیان  مشکلی  هیچ  بدون  نیز  جنوبی  خراسان 
و اهل تسنن در کنار یکدیگر زندگی می کنند و 
اتحادی  مردم  هم  هنوز  دشمنان،  تالش  علیرغم 
کامل دارند. این اتحاد باید حفظ و در همه زمینه 
برسد. خود  اعالی  حد  به  تا  یابد  گسترش  ها 

توضیح وزیر نفت درباره 
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین

وزیر نفت با تاکید بر اینکه مساله سهمیه بندی و 
تغییر قیمت مطرح نیست، گفت: الزامی شدن کارت 
سوخت با هدف کاهش قاچاق سوخت مورد توجه 
قرار گرفته است. زنگنه اظهار کرد: کسی نیست که 
خودرو و پالک داشته باشد و کارت سوخت برای 
آن صادر نشده باشد؛ اگر فردی کارت سوخت خود 
را مفقود کرده، کارت جدید برای وی صادر می شود. 
افرادی که کارت سوخت شان مفقود شده است، باید 
از شنبه سوم آذر تا بیست و چهارم آذر در سامانه دولت 
همراه ثبت نام کنند تا برایشان کارت صادر شود.

کاهش یک تا دو میلیون تومانی
 قیمت خودرو

گزارش قیمت خودرو حکایت از کاهش قیمت یک تا 
دو میلیون تومانی تعدادی از خودروهای داخلی در بازار 
دارد. در معامالت روز گذشته، خرید و فروش خودرو دنا 
با قیمت ۸1 میلیون تومان، پژو ۲0۶ تیپ ۵ با قیمت 7۲ 
میلیون تومان، پراید 111 با قیمت ۳۸میلیون و ۸00 
هزار تومان، سمندال ایکس با قیمت ۵۵ میلیون تومان، 
پراید 1۳1 با قیمت ۳۴ میلیون و ۲00 هزار تومان و 
پژو پارس با قیمت 71 میلیون تومان معامله شدند.

اظهارات نوبخت درباره 
افزایش حقوق

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه باید برای 
شرایط سخت آماده شویم، گفت: منابع ما برای سال 
آینده با احتیاط تعیین شده و از آن مطمئن هستیم. 
به وضع  امیدوار  ما همچنان  نوبخت تصریح کرد: 
خوب هستیم و آنچه به عنوان بودجه به دولت تقدیم 
شد برای عبور مطمئن از شرایط سخت است. وی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در سال جاری 
تالش  گفت:  داشت،  خواهیم  حقوقی  افزایش 
با بسته های جبرانی این مساله را جبران  می کنیم 
باید بودجه اصالح شود. البته برای این کار  کنیم، 

بورس دوباره منفی شد

براساس اطالعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت 
اوراق  بورس  کل  شاخص  تهران  بورس  فناوری 
با 7۴۵ واحد افت به رقم 17۵ هزار و 71۳  بهادار 
 1۸7 هم  وزن  معیار  با  کل  شاخص  رسید.  واحد 
واحد رشد کرده و به ۲۸ هزار و 1۶۴ واحد رسید. 

 

دندانرقابتبااصالحطلبانرانکندهایم

باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: 
شاید بارها به اصالح طلبان گفته ام توصیه هایی که 
و جریانات سیاسی  دولت  از  لزوم حمایت  مورد  در 
رقابت  دندان  ما  که  نیست  این  دلیلش  می کنم، 
اختالف  اصالح طلب  طیف  با  باالخره  کنده ایم.  را 
نظر داریم اما می گویم رقابت را برای زمان رقابت بگذاریم. ۳ یا ۶ ماه مانده 
اعالم می کنیم. برنامه  و  رقابت می کنیم  بجنگیم.  تا  انتخابات بجنگ  به 

درموضوعپولشوییبایدآتشبساعالمشود

عالءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی در 
مورد بحث پولشویی در جامعه گفت: در هر صورت 
وقتی ما جامعه را آزاد و مردم ساالر می دانیم این گونه 
رفتار ها و اظهار نظرات هم داخل آن وجود دارد. وی 
در پاسخ به این سوال که آیا هدف و نیت منتقدان 
تضعیف دولت است، گفت: نیت خوانی من ضعیف است و نمی دانم اسم آن 
را چه چیزی بگذارم، اما به نظرم در این زمینه باید آتش بس اعالم شود.

ابتکاراتیدرخصوصSPVدرحالطراحیاست

سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه درباره 
موضع اروپا نسبت به برجام گفت: اخیرا با مدیران 
انگلستان  ای  هسته  کنندگان  مذاکره  و  سیاسی 
داشتم.  تهران  در  خوبی  دیدارهای  فرانسه  و 
اروپایی  کشور  سه  و  اروپا  اتحادیه  سیاسی  اراده 
خصوص  در  جدیدی  ابتکارات  است.  جدی  همچنان  برجام  حفظ  برای 
دارد. ادامه  آنها  با  ما  کارشناسی  مذاکرات  و  است  حال طراحی  در   SPV

گفت:  کرمان  نماینده  پورابراهیمی، 
وزیر  از  سوالی  مجلس  در  اکنون 
به  بنده  است؛  خورده  کلید  خارجه 
خواستار  سوال  این  طراح  عنوان 

ارائه مستندات ظریف مبنی بر وجود 
پولشویی گسترده در کشور شدم. در 
بخشی از این سوال نیز از عدم ارائه 
شده  انتقاد  امروز  تا  اطالعات  این 

صحن  در  زودی  به  باید  ظریف  و 
علنی مجلس حضور یافته و به این 
سواالت پاسخ دهد. وی تاکید کرد: 
در  را  اطالعاتی  چنین  ظریف  اگر 

که  اینجاست  سوال  داشته،  اختیار 
است. وی  نکرده  ارائه  امروز  تا  چرا 
اطالعاتی  چنین  اگر  کرد:  تصریح 
شود  باید مشخص  نیز  ندارد  وجود 

را  ناروایی  ادعای  چرا ظریف چنین 
امروز  متاسفانه  است.  کرده  مطرح 
ادعاهای ظریف از VOA و صدای 
اسرائیل شنیده می شود. پورابراهیمی 
مبارزه  قانون  قبل  ها  مدت  گفت: 
با پولشویی و قانون مبارزه با تامین 
مالی تروریسم در مجلس به تصویب 
قوانین  این  و تصویب  رسیده است 
گالیه  نداشت.   FATF به  ربطی 
بیشتر ما این است که ظریف اتهام 
 FATF مخالفان  علیه  را  پولشویی 
هیچ  است.  کرده  بیان   CFT و 
ارتباطی بین مخالفان این دو الیحه 
اساس  از  و  ندارد  پولشویی وجود  و 
باطل است  ادعای  اظهارات ظریف 
و نسبت ناروای پولشویی به مخالفان 
که  است  ناروا  اتهام  دو الیحه  این 
گذشت.  نخواهیم  اتهام  این  از  ما 

با  جمهور  رئیس  روحانی،  حسن 
اشاره به اینکه اشکالی ندارد در یک 
کار کارشناسی اختالف نظر داشته 
باشیم، اظهار کرد: باید موضوع را  به 
کارشناس ها واگذار کنیم تا در سطح 
تاکید  وی  کنند.  بحث  کارشناسی 
دینی،  حقوقی،  موضوع  هر  کرد: 
عرفانی، اجتماعی و اقتصادی را که 
بحث  آن  درمورد  کارشناس ها  باید 
نیاوریم،  خیابان   سطح  به  کنند، 
نادرست مطرح نکنیم و مردم را به 
جمهور  رئیس  نیندازیم.  هم  جان 
اینکه مسایل خیلی روشن  بیان  با 
مسایل  به  راجع  چرا  گفت:  است، 
روشن می جنگیم. همه دنیا گرفتار 
نشان  من  به  شما  است.  پولشویی 
دهید یک کشور در دنیا هست که 
و  نمی گیرد  انجام  پولشویی  آن  در 

یک کشور در دنیا به من نشان دهید 
که فساد، مواد مخدر و جنس تقلبی 
در آن نیست. همه باید تالش کنیم 
راه پولشویی  مفاسد را کم کنیم و 

بحث  و  جر  اینقدر  چرا  ببندیم.  را 
خوشحالم  افزود:  روحانی  می کنیم. 
آذر  اول  هفته   در  که  کنم  اعالم 
سود  دومین  میالد،  ایام  این  در  و 

توزیع  کم درآمد  اقشار  بین  سهام 
می شود که برای هر نفر 17۵ هزار 
تومان،یعنی به یک خانواده ۴ نفره 
حدود 700 هزار تومان داده می شود 

و به خانواده ۵ نفره ۸7۵ هزار توان 
پرداخت می شود. روحانی ادامه داد: 
دو دهکی که درآمد پایین دارند، از 
برخوردار می شوند. این سود سهام 

ازنسبتناروایظریفعلیهمخالفانFATFنخواهیمگذشت
سوالازظریفدرموردپولشوییکلیدخورد

همهبایدتالشکنیممفاسدراکموراهپولشوییراببندیم
توزیعسودسهامعدالتبهبیشاز5میلیوننفردرهفتهاولآذر

اعالمزمانواریزسود175هزارتومانیسهامعدالت

سود مالی ۹۶ شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت از امروز )پنجشنبه( به مبلغ 
17۵ هزار تومان به حساب مددجویان کمیته امداد و یا تحت پوشش سازمان 
بهزیستی واریز می شود. سازمان خصوصی سازی اعالم کرد: در اجرای وظیفه 
ابالغی به این سازمان از سوی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ مبنی بر دریافت سود سهام عدالت از شرکت های سرمایه   پذیر و واریز 
آن به حساب مشمولین، همچنین پیرو تأکید ریاست جمهور و وزیر اقتصاد 
مبنی بر پرداخت به موقع و سریع این مبالغ، پرداخت سود مشمولین سهام 
عدالت مربوط به عملکرد سال 1۳۹۶ شرکت های سرمایه  پذیر، آغاز می شود.

نرخخریدتضمینیگندمتعیینشد

نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از سوی شورای اقتصاد اعالم و 
قیمت هرکیلوگرم گندم با حدود 170 تومان افزایش نسبت به سال گذشته 
1۴70 تومان تعیین شد. سرانجام بعد از حدود دو ماه از گذشت سال زراعی 
جدید، نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از سوی شورای اقتصاد 
اعالم و قیمت گندم 1۴70 تومان تعیین شد. این در حالی است که نرخ 
بود و  تومان  برای گندم حدود 1700  پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی 
تولیدکنندگان نیز معتقدند قیمت این کاال با توجه به شرایط تورمی نرخ 
های جدید حداقل باید ۳0 تا ۳۵ درصد بیشتر از نرخ های سال گذشته باشد.

شبیلدابدونآجیل

اتحادیه آجیل و خشکبار گفت: فروشندگان آجیل و خشکبار طی  رئیس 
روزهای اخیر به دلیل افزایش قیمت، حدود یک چهارم سال گذشته در بازار 
بیشتر فروش نداشته اند. احمدی گفت: افزایش قیمت آجیل و خشکبار در 
بازار مربوط به چند وقت اخیر نیست و از اردیبهشت و خرداد سال جاری 
آغاز شده است. وی کمبود تولید در داخل، نوسانات نرخ ارز و نیز فعالیت 
افزایش قیمت خشکبار برشمرد  دالالن را به ترتیب مهمترین علت های 
و کمبود تولید را مهمترین عامل خواند. وی حدود ۲0 تا ۳0 درصد علت 
افزایش قیمت ها را ناشی از فعالیت برخی دالل بازی ها در بازار اعالم کرد.

32446666/32424320-2
برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۳ شهرستان بیرجند
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین )که به صورت باغ درآمده( پالک ۵۳۷ فرعی از 
۲۴۱- اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در مزرعه نزشت مورد تقاضای کاظم نوکی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ساعت ۱۰ 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی 

و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه 
هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱    علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجنداین اداره تسلیم نمایند.

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 1۳97 حوزه ثبتی نهبندان     شناسه آگهی: 270822

به دستور ماده ۱۲ قانون 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 و نود 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 8۱۰ فرعی ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام خمینی )ره( در استان خراسان جنوبی ششدانگ یکباب محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۲۵۰۰مترمربع مستثنیات 
مرتع چاهداشی پالک 4۱۰-اصلی پالک ۱۲۲۹-اصلی آقای امیرمحمد ارباب پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
یک  ناصح  علی  آقای  پالک۱۲۲6-اصلی  اصلی  و کالته مالحسن پالک۷8۳-  مرتع خوانشرف  مستثنیات  مترمربع   ۵۰۲۹8/۵۰
 دانگ مشاع آقای سلمان ناصح دو دانگ مشاع آقای ابراهیم آهنی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۷۷۷۹۰

مترمربع - پالک۱۲۲۷-اصلی آقای ابراهیم آهنی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۷8۱۵۴ مترمربع - پالک ۱۲۲8- اصلی آقای علی ناصح 
دو دانگ مشاع و آقای سلمان ناصح چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱6۷۹۳۲مترمربع آگهی اصالحی: مستثنیات 
مرتع چاهشند پالک ۷۹۷-اصلی پالک۱۲۱8-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 پالک ۱۲۱۹-اصلی آگهی گردیده بود 
لذا به موجب ماده ۱6 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 یاگواهی مشعر بر جریان دعوی خود را ازتاریخ 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 86 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 صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۷/۰8/۰۱ تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳۹۷/۰۹/۰۱
                     سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل دارای پالک ثبتی شماره هفتصد 
و پنج فرعی از چهار اصلی ) ۷۰۵ فرعی از ۴- اصلی( واقع در بخش هشت بیرجند به نشانی قهستان )درخش(، خیابان 

ایثار، خیابان ظفر، نبش کوچه ظفر ۷ ملکی آقای حمید راضی فرزند ابراهیم به شماره ملی ۵۲۳۹۷۵۳۰۱ که سند مالکیت آن در صفحه 
۱۳۱ دفتر جلد ۷ امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل به شرح : شماال به طول ۱۲/۱۹ متر 
دیوار به دیوار پالک باقیمانده ۴- اصلی، شرقا به طول  ۲۰/۳8 متر دیواری است به کوچه، جنوبا به طول ۱۱/۷۷ متر درب و دیواریست به 
کوچه، غربا به طول ۲۰/۲6 متر دیواریست به باقیمانده ۴- اصلی که فاقد حقوق ارتفاقی می باشد و به موجب سند رهنی شماره ۴۱۳۷۱- 
۹۱/8/۳۰  دفترخانه 8 بیرجند در قبال مبلغ ۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر متعلقه موضوع بدهی نامبرده فوق برای 
مدت پنج سال در رهن بانک ملت شعبه شهید محالتی بیرجند قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خود 
عمل ننموده، بانک مرتهن به استناد ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۲88/۱6۰/۲8۰  
ریال بدین شرح : مبلغ ۲۷۴/۲۱6/۴۱۰ ریال اصل طلب و مبلغ ۱۳/۹۴۳/8۷۰ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست ۱۳۹۴/۴/۴ به انضمام 
خسارت تاخیر تا روز وصول درخواست صدور اجرائیه علیه آقای حمید راضی به عنوان وام گیرنده و راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه 
۹۴۰۰۱۹6 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به 
دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن 
اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۴۰۲66۰ - ۹۴/۱۰/۲۲ مورد رهن به صورت ششدانگ یک باب منزل 
با عرصه ای به مساحت ۲۴۳/۴۲ مترمربع و اعیان به مساحت ۱8۰ مترمربع با مصالح به کار رفته و سقف طاق ضربی اجرا شده و از نظر 
استحکام در حد ساختمان های فاقد کالف می باشد و دارای نمای سیمان سیاه و کف سازی داخل محوطه با موزائیک و سیمان سیاه انجام 
شده و دارای انشعاب آب، برق و تلفن می باشد که جمعا به مبلغ پانصد و پنجاه و شش میلیون و پنجاه و دو هزار ریال )۵۵6/۰۵۲/۰۰۰( 
ارزیابی گردیده و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و بنا به درخواست مرتهن در روز یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱6 از ساعت ۹ صبح تا 
۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بانک بستانکار طی نامه 
شماره ۹۷/۹8۰۱8۷-۹۷/۷/۱۷ ضمن گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی می باشد، مانده طلب خویش را تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۷   
مبلغ ۳۴۱/۷۲8/۴۱۹ ریال به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول به عالوه هزینه های اجرایی اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 
۴- آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی و از 
مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد ، حقوق دولتی 
به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملت جایز می باشد. چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی اعالم شود، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم 

صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱     غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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برگزاری یادواره شهدای طلبه و روحانی شهرستان زیرکوه

صداوسیما- یادواره 4 شهید روحانی شهرستان زیرکوه در حوزه علمیه حاجی آباد برگزار شد. یادواره شهدای طلبه و روحانی شهرستان زیرکوه با حضور ائمه جمعه حاجی آباد و اسفدن 
،روحانیت، طالب ، خانواده معظم شاهد و ایثارگر در محل حوزه علمیه حاجی آباد برگزار شد. در این مراسم یاد و نام روحانیون شهید حسن خنجوکی، مهدی تقی نیا، اسدا... احمدی و سید 
معضل بیکاری در استان بخصوص در مرکز استان برای مصطفی اسماعیلی گرامی داشته شد. بیان ویژگی ها و خاطراتی از این شهدای روحانی از سوی امام جمعه زیرکوه و یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس از جمله برنامه های این یادواره بود.

جوانان جویای کار به مشکلی بزرگ تبدیل شده نه با 
وامهایی که پرداخت شود این معضل حل خواهد شد نه 
با حواله کردن بیکاران به این طرف و اون طرف چون 
فضای کسب وکار طوری نیست در این شهر که بشود 
وامی که دریافت می شود بتوان همون قسط بانک را از 
اون پرداخت کرد. نمایندگانی که هم طی این چندسال  
بر مسندکرسی مجلس نشستن فقط کرسی مجلس را 
اشغال کردن و هیچ کاری برای بیکاری جوانان در این 
شهر انجام ندادند من سه فرزندم بیکار هستند نه می 
توانند ازدواج کنند و نه توانایی این را دارند جوابگوی 
این سواالت کی هست؟ هرکجا هم که مراجعه می 
کنی نیشخند تحویل می گیری از نماینده مجلس 
گرفته تا استاندار و سایر ادارات من خودم بازنشسته شدم 
 چون پارتی ندارم نمی توانم پسرم را جایگزین کنم در

موسسه ای که مشغول کار بودم.
یک شهروند

احسنت واقعا حرف حق رو زدین کاش از این حرکت ها 
بیشتر بود توی شهر ما. امیدوارم مسئوالن بانک ... حداقل 
این ستون رو بخوانند و کمی تامل کنند در مدیریت شان
یک شهروند

پس از چندین سال وعده مسئوالن نسبت به احداث 
کلینیک تامین اجتماعی در شمال شهر بیرجند آیا  

اقدامی در این جهت انجام شده است؟
915...254

از شرکت اتوبوسرانی خواهشمند است یک فکری 
برای اتوبوس های دانشگاه بیرجند بکنند دانشجوهای 
3 دانشگاه اونم هم پسر و دختر تو یک سرویس ... 
واقعا اگر خدا نکرده اتفاقی بیفتدکی جوابگوست  200 
نفر تو یک اتوبوس ...صبح و شب که الی در اتوبوس 

هم حتی جا نیست.
914...360

 ضمن تشکر از مسئوالن محترمی که در مسجد 
جامع بورنگ حضور داشتند و به جلسه دیدار مردمی 
و میز خدمت احترام گذاشتند. ولی آن چیزی که برای 
همه مردم تأسف آور بود عدم حضور حتی یک نفر 
از عالی ترین مقامات سیاسی و اجتماعی وکشاورزی 
بود. امیدواریم که خدمت رسانی ایشان مثل شرکت 

درمیزخدمت روستای بورنگ نباشد. 
915...339

اسالمی  از شورای  روزنامه شما  از طریق  خواستم 
محترم  شارقنج و علی الخصوص دهیار فعال روستا 
که هر چه در توان دارد در جهت آبادانی روستا صرف 
می نماید تقدیر وتشکر کنم. انشا... که در تمام امور 

زندگی موفق باشند.
915...396

متاسفانه در انتخابی مسابقات فوتبال رده های پایه باز 
هم رابطه جای استعداد را گرفت و برخی از مستعدین 
انتخاب نشدند. ای کاش دستگاه های نظارتی که کم 

هم نیستند به این مسئله ورود می کردند.
915...384

از  مسئوالن مربوطه لطفا پاسخ دهند در حالیکه 
شش ماه قبل که آمریکا از برجام خارج شد و از آن 
زمان تا امروز تمام مقامات آمریکا گفته اند غذا و 
دارو از تحریم مستثنی هستند چرا قیمت داروهای 
خارجی نسبت به 4 ماه قبل سه برابر شده؟ مگر 
اصال  دهد؟  نمی  تخصیص  ارز  دارو  برای  دولت 

کسی هست که پاسخ دهد؟
915...305

 پل ورودی مهرشهر و خیابان های منتهی به آن 
) از رفت و برگشت( در صبح ها و عصرها جوابگوی 
ترافیک سنگین نیست و به یک بحران ترافیکی 
زمینه  این  در  گزارشی  لطفا  است.  شده  تبدیل 
تهیه نمایید. پیشنهاد می شود پل زیرگذر دیگری 
از انتهای خیابان کارگران به ابتدای جاده شکراب 
ایجاد،تا ضمن کاهش بار ترافیک ورودی مهرشهر، 

منطقه غرب مهرشهر از انزوا خارج شود.
915...135

 وضعیت مکان پیاده روی پارک ... بسیار تاسف بار 
است. چرا شهرداری نسبت به درست کردن آن بعد از 
گذشت چند سال اقدام نمی کند جای تأمل دارد. شاید 

اگر در محل دید عموم بود انجام می شد ...
915...322

مگر فقط بانک .... اینطوری است؟ آوا جان سری به 
بقیه بانک ها بزن کمی پای درد و دل مردم بنشین 
ببین چه خبر است... بانک ها با این وام ها اشتغالزایی 
که نمی کنند، بماند. دار و ندار مردم بیچاره را هم از 

آنها می گیرند با این بهره های سنگین... 
915...423

2 ماه از سال تحصیلی جدید می گذرد هنوز فرزندم 
در هنرستان...  بدون معلم زبان انگلیسی است لطفا 
مسئوالن محترم آموزش و پرورش که دانش آموزان را 
تشویق به انتخاب رشته های فنی می کنند ولی خودشان 
برای این مدارس ارزش قائل نیستند پاسخگو با شند. 
یک  شهروند

اینقدر مردم را درگیر  مسائل سیاسی کشوری و 
تا گرانی  انتخاب استاندار گرفته  از  استانی کردید 
طال و سکه و باال رفتن قیمت دالر که این ملت 
در خواب مانده یادشان رفته جزئی ترین ضروریات 
و نیازهای روزمره قیمتش بیش از 3 برابر شده  و 

صدایشان هم در نمی آید.
یک  شهروند

پیاده راه خیابان جمهوری کی قراره درست بشه واقعا 
اون بتون ها  بیشتر ترافیک  ایجاد کرده و  آنجا را 
شلوغ کرده لطفا سریعتر انجام دهید اگر کار مثبتی 

می خواهید انجام دهید.
یک شهروند

بحث ورودی های شهر واقعا شده یک داستان الاقل 
یک حرکتی انجام دهید تا دلمان خوش باشد این دادها 

را گوش شنوایی هست.
شهروند یک                          

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

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 
مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  یک  نژاد 15- ششدانگ  پوریا  تقاضای حمید  مورد  جانبات 
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

آگهی نوبتی و اصالحی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۷ حوزه ثبتی شهرستان سربیشه    شناسه آگهی: ۲۷۲۶۸۲
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک و از قلم افتاده واقع در بخش های تابعه حوزه ثبتی 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 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید 
گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می شود: بخش 4 ))سربیشه((: 1- ششدانگ یک باب منزل به مساحت 344/70 مترمربع پالک یک فرعی از 

496 - اصلی واقع در روستای جیک علیا واقع در مستثنیات مرتع جیک وزیدر بخش 4 سربیشه مورد تقاضای خانم زهرا عزیزی فرزند محمد وکالتا با وکالت رسمی ولی آقای غالمرضا عزیزی. آگهی اصالحی: 
بخش 4 سربیشه 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 584/11 متر مربع پالک 354 فرعی از 556 - اصلی  بخش 4 سربیشه واقع در روستای  آس فیچ مستثتیات  مرتع سدید و فال مورد 
تقاضای آقای محمدعلی غالمی فرزند محمدرضا که در آگهی قبلی اشتباها پالک 354- اصلی منتشر گردیده است 2- ششدانگ یک قطعه  زمین مزروعی به مساحت  906/48  مترمربع پالک 355 فرعی 
از 556 - اصلی بخش 4 سربیشه واقع در روستای آس فیچ مستثنیات  مرتع سدید و فال مورد تقاضای آقای محمدعلی غالمی فرزند محمدرضا که در آگهی قبلی اشتباها پالک 355- اصلی منتشر 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 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 74 و 86 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 این صورت 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 قابل اعتراض خواهد بود.    تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/8/1      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/1            محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

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 139760308001003025 - 1397/7/27 هیئت 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 آقای حسین غالم زاده فرزند 
محمد  به شماره شناسنامه 1 صادره از بیرجند و شماره ملی 0652054323 نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 180 مترمربع 
از باقیمانده 247- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت امیر حسام و امیررضا خزیمه  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: 1397/۰9/1      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/۰9/17
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند



موفقیت و انرژی

افسردگی

مسیر موفق ماندن 

اگر در مسیر موفق شدن باشید، می توانید برای مدت 
کوتاهی تالش کنید و با پشتکار بسیار به موفقیت 
برسید، البته برای رسیدن به هر موفقیتی باید بهای 
آن را پرداخت کنید. اما بهای موفق ماندن بسیار بیشتر 
و سنگین تر از بهای موفق شدن است، این ها بازی 
با کلمات نیست.  تا وقتی ضعیف هستید کسی با شما 
کاری ندارد اما به محض این که موفق می شوید باید 
از جایگاه و رتبه خودتان یا شرکت تان دفاع کنید.

دقیقا وقتی موفق می شوید باید تالش خودتان را 
چندین برابر کنید تا بتوانید از موفقیت تان دفاع کنید. 
وقتی موفق می شوید باید آنقدر کارهای زیادی  برای 
حفظ موفقیت خود انجام دهید که اگر عاشق مسیرتان 
از مسیر خود در راه رسیدن به   نباشید دیگر لذتی 

اهداف تان نمی برید.

تنش های مادران و پدران افسرده

به  مبتال  زنان  تعداد  امروزه  موجود  آمار  طبق 
که  است  مردان  از  باالتر  مراتب  به  افسردگی 
فرهنگی  مسائل  دارد.  تامل  بسی  این خود جای 
نقش  می تواند  جامعه  در  موجود  تبعیض های  و 
بسزایی  در افسردگی زنان ایفا کند که البته شاید 
این مهم بیشتر مختص جوامع توسعه نیافته باشد، 
چرا که در جوامع پیشرفته این تبعیض ها کمتر به 

چشم می خورد.
در  می تواند  نیز  زایمان  یا  هورمونی  اختالالت   
چرا  باشد،  موثر  بسیار  افسردگی  به  زنان  ابتالی 
که تحقیقات ثابت کرده است، موارد مذکور تاثیر 

بسزایی در خلقیات زن برجای می گذارد.
در  مردان  به  نسبت  بیشتری  آسیب پذیری  زنان 
مساله طالق دارند، اما به طور کلی چون زنان از 
حمایت های اجتماعی و خانوادگي الزم برخوردار 
نیز  را  بیشتري  آسیب هاي  حتم  طور  به  نیستند، 

متحمل خواهند شد.
زنان  افسردگي  در  نیز  جنسیتي  تبعیض هاي 
تاثیرگذار است، چرا که باید در نظر داشت، دالیل 
اینکه  افسردگي در مردان هم اندک است و هم 
امکاناتي که در جامعه  به خاطر شرایط و  مردان 
را  خود  روي  پیش  مشکالت  راحتي  به  دارند، 
مبتال  افسردگي  به  نادر  موارد  و در  حل مي کنند 
مي شوند. اما زنان هنگام مواجه با هرگونه تنشي 
بنابراین  نیستند،  برخوردار  مرد  اختیارات  از  چون 

بیشتر احتمال بروز افسردگي در آنها وجود دارد.
به طور حتم زناني که از رتبه و یا مقام اجتماعي 
باالیي برخوردار هستند، کمتر به افسردگي مبتال 
مي شوند، اما زمینه هاي ژنتیکي و فیزلوژیکي نیز 

در ابتال به افسردگي موثر خواهد بود.

دمنوش سبزیجات موثر در آرامش 
اعصاب و سالمتی بدن

چای سبزیجات مثل دمنوش های هل ، جعفری ، 
تربچه ، پیاز و سیر می توانند تاثیر زیادی در “آرامش 

اعصاب” و “سالمتی بدن” داشته باشند.

بررسی ها نشان می دهد، این دمنوش ها می توانند 
باعث تقویت “سیستم گردش خون” شوند و تمام 

مشکالت مربوط به “قلب” و “مغز” را درمان کنند.
 همچنین مصرف این دمنوش ها قبل از خواب باعث 
“آرامش اعصاب” و از بین بردن تنش ها می شود و تمام 

“باکتری ها” و “ویروس های” روده را از بین می برد.

موها می توانند سکته قلبی را  قبل 
از آن که دیر شود، نشان دهند 

حمله قلبی زمانی رخ می دهد که یک منطقه از عضله 
قلب به علت نرسیدن اکسیژن کافی به آن محل دچار 
صدمه دائمی یا مرگ شود. موها می توانند سکته قلبی 

را به زودی قبل از آن که دیر شود، نشان دهند. در واقع 
موها در هر ماه حدود یک سانتی متر رشد می کنند و 
چند سانتی متر از یک تار مو می تواند سطح هورمون 
کورتیزول را نشان دهد. سطح باالی این هورمون نشان 
دهنده خطر حمله قلبی است. با اندازه گیری سطح این 

هورمون می توان از حمله قلبی پیشگیری کرد.

تاثیر روغن نارگیل 
بر کاهش کالری برنج

خنک کردن برنج برای 12 ساعت باعث تشکیل 
پیوندهای هیدروژن میان ملکول های آمیالز در خارج 
از دانه های برنج می شود و همچنین منجر به تبدیل 

آن به نشاسته مقاوم خواهد شد. 
افرادی که فکر می کنند افزودن روغن نارگیل کم 
کالری به برنج موجب چاقی بیشتر آنها شود نگران 
های  کالری  نشاسته،  نوع  در  تغییر  زیرا  نباشند؛ 
بیشتری نسبت به روغن نارگیلی که به برنج افزوده 

شده است را از بین می برد.

نان و مواد غذایی مناسب
 برای دیابتی ها

رژیم غذایی دیابتی ها باید در درجه اول حافظ تعادل 
قند خون این افراد باشد. می توان جو را جایگزین 
برنج سفید کرد تا میزان قند خون بعد از صرف غذا 

حدود 70 درصد کاهش یابد و تا ساعت ها ثابت بماند. 
نشاسته هم  هضمش طول می کشد. بنابراین نسبت 
به ماکارونی و بسیاری از غذهای دیگر دیر هضم تر 
است.غذایتان را همراه با نان بخورید. در بین خود نان 
ها آنهایی که سبوس کمتری دارند و از آرد سفید تهیه 

شده اند، قندشان دیرتر آزاد می شود.

هنگام شب
 ناخن نگیرید!

شده  مشخص  دانشمندان  تحقیقات  طبق 
در  روز  پایانی  ساعات  در  بدن  اضافه   کلسیم 
ناخن ها جمع می شود و از ناخن ها به عنوان انبار 

موقت کلسیم بدن استفاده می شود و این کلسیم 
اضافی در ساعات آغاز روز به گردش خون باز می 

گردد و مورد مصرف قرار می گیرد.
این  رفتن  بین  از  باعث  در شب  ها  ناخن  گرفتن 
کمبود  همچنین  شد.  خواهد  شده  ذخیره  کلسیم 

کلسیم اولین آثارش در بینایی مشاهده می شود.

در زندگی امروزی کم تحرکی، بیماری های کبدی را افزایش می دهد و بدن نیاز به سم زدایی دارد. مواد غذایی 
تلخ مزه به خصوص سبزی های سبز رنگ تیره )با کمی مزه تلخ( به هضم بهتر غذا و جذب ریزمغذی ها کمک 
می کند. این مواد با تحریک گیرنده های چشایی روی زبان باعث تحریک و تولید بزاق می شوند که این عامل 
خود در هضم بهتر غذا موثر است. هر چه هضم بهتر باشد، میزان مواد مغذی دریافتی نیز باالتر خواهد بود. 
متخصصان تغذیه توصیه می کنند رژیمی متعادل داشته باشید اما اگر دچار مشکالت هضم و جذب هستید، بهتر 
است همراه غذا سبزی  هایی با رنگ سبز تیره و کمی تلخ مزه بخورید. مطالعات جزئی روشن کرده سبزی هایی 
مثل کاسنی، ترب سفید، کلم پیچ، کلم بروکلی و کلم قمری حاوی ترکیب هایی هستند که به کبد در کنترل 

کلسترول و تنظیم هورمون ها، تصفیه خون، متابولیسم چربی ها و دفع سموم کمک می کنند.

خراش الیه اسکرچ - تماس با تلفن گویای 021-6185 و اعالم کد 16 رقمی - یا ارسال کد 16 رقمی 
 WWW.TTAC.IR در سایت UID به شماره پیامک 20008822 یا ارسال کد 16 رقمی یا کد رهگیری 
یا نصب برنامه موبایل کاتالوگ الکترونیک از سایت TTAC در صورت تطابق مشخصات اعالمی ) نام 
فرآورده تاریخ تولید و انقضا و سری ساخت( با محصول خریداری شده و ارسال پیام اصالت کاال مورد تایید 
است، می توانید از سالمت و ایمنی فرآورده اطمینان حاصل کنید. صرفا وجود برچسب اصالت نشانه مجاز 

بودن کاال نیست. اطالعات مربوطه باید از سامانه TTAC استعالم گردد.  
مرکز اطالع رسانی اداره غذا وکمیته مبارزه با قاچاق کاال 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

روش  استفاده از برچسب  اصالت توسط مصرف کنندهماده غذایی تلخ کبد را تصفیه می کند

قادر به بخشش بودن و صرفنظر کردن از رنجش های گذشته، 
ابزار مهمی در زندگی مشترک است. ضمنا اگر بتوانید ببخشید 
می توانید خودتان را هم از نظر جسمی و هم از جنبه  روانی 
از  یکی  پوشی،  و چشم  بخشش  واقع  در  دارید.  نگه  سالم 

موثرترین شیوه های حفظ پایه های رابطه  زناشویی است.
جنبه های مثبت بخشش

اگر آزردگی ها، ناامیدی ها، سرخوردگی ها و خشم ها را با خود 
حمل کنید، وقت و انرژی خود را تلف خواهید کرد. در دل نگه 
داشتن این احساسات منفی می تواند در نهایت موجب نفرت و 

تلخی های بیش از حد شود.

اگر نتوانید ببخشید نابود خواهید شد، چون به سالمت جسم و 
روح تان آسیب می زنید. مدام در حالتی از خشم و کینه بودن، 

اساس رابطه  را سست می کند.
بخشش را پذیرا باشید

برای بخشیدن همسرتان یک تصمیم آگاهانه بگیرید. وقتی 
به  تصاویر رنجش و دلخوری در ذهن تان جوالن می دهد، 
یک مکان آرامش بخش فکر کنید یا کاری انجام دهید که 

حواس تان از این افکار ناخوشایند پرت شود.
اشتباه یا خطای همسرتان را بارها به او گوشزد نکنید و در 

بگومگوهای تان از آن به عنوان دستاویز استفاده نکنید.

به دنبال انتقام یا مجازات نباشید. تالش برای تالفی کردن 
فقط دردتان را شدیدتر می کند و هیچ احساس خوبی به شما 
نمی دهد. بپذیرید که ممکن است هرگز دلیل خطای همسرتان 

یا رفتار اشتباه او را ندانید.
رفتار  از  پوشی  چشم  معنای  به  بخشیدن  که  باشد  یادتان 
نادرست همسرتان نیست. با خودتان مهربان و صبور باشید. 
توانمند شدن برای بخشیدن زمان بر است، پس عجله نکنید.

حال  در  مدام  دیدید  یا  نیستید  بخشیدن  به  قادر  واقعا  اگر 
مرور دلخوری ها هستید، بهتر است از یک مشاور حرفه ای 

کمک بگیرید.

چگونه همسرمان را ببخشیم؟

آیه روز

قیامت روزی که روح و فرشتگان به صف می  ایستند و ]مردم[ سخن نگویند مگر کسی که ]خدای[ 
رحمان به او رخصت دهد و سخن راست گوید. )سوره نبا،  آیه 38(

پیام روز

موفقیت کلید شادی نیست، بلکه شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق 
خواهی بود. )هرمن کین(
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97
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51
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2398

6394
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

295618743

167943825

438275961

913426587

842157396

756389214

371862459

524791638

689534172

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.جدول سودکو
0915   056   2100

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

یک واحد سه خوابه حدود 
130متر ، طبقه اول با  کلیه 
امکانات اجاره داده می شود.

32428088

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

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

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید

09151652600-32447110

هشتگ
18:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

الزانیالس آنجلس تهران
16:1521:3014:3020شروع سانس

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 
09157411071 - باقری

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

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

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

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 
جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای

 به صورت کامال تخصصی و فنی
 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

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

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

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

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

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

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری جهت
 کار در شرکت راهسازی نیازمندیم.
 شماره تماس: 09155623441

به نیــروی خدماتی خانـم 
جهـت نظافت منزل نیازمندیـم.
09158637290- زرگـری

به تعدادی نیروی خدماتی
 آقا و خانم نیازمندیم.

056 - 32342244 - 09363654746

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس با زنگ خور باال 

نیازمندیم.  09159369072

به یک راننده کمپرسی با گواهینامه پایه یکم 
جهت کار در شرکت راهسازی نیازمندیم. 

شماره تماس: 09155623441

دستگاه کارتخوان بی سیم 
پخش زاگرس به شماره سریال 
9000218359 مفقود گردیده 
از یابنده تقاضا می شود با شماره 
09125714252 تماس گرفته 

و مژدگانی دریافت نماید.

واحد فرهنگی مکتب نرجس )س( - پایگاه مقاومت حکیمه خاتون مکتب 
نرجس)س( - کانون تخصصی مهدویت مکتب نرجس )س(

به مناسبت گرامیداشت تقارن هفته وحدت و هفته بسیج
مکتب نرجس )علیهاالسالم( برگزار می کند: »جشـن میالد نور«

سخنران:حجت االسالم  والمسلمین نوفرستی
)نماینده محترم ولی فقیه در سپاه خراسان جنوبی( 

زمان: شنبه 3 آذر 97 ساعت 9صبح    مکان:طالقانی 1- مکتب نرجس)س(
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یادمان شهدای استان

»در هر حال پيرو واليت فقيه باشيد و با كفار و منافقان و آمريكا و ديگر قدرت هاى 
شيطانى، با تمام قوا بجنگيد و انتقام خون شهدا را بگيريد.«                                                                                  
    “روحاني شهيد سيف ا... شيردل”

*بسيجيان و سپاهيان استان به مناسبت هفته بسيج  با 
نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى ديدار كردند.

*كتابخانه مركزى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند، عنوان 
برترين كتابخانه مركزى دانشگاه هاى علوم پزشكى 

تيپ دو كشور را كسب كرد.
گفت:  فردوس  فناور  واحدهاى  رشد  مركز   *مدير 
استارت آپ ويكند فردوس از 30 آبان تا 2 آذر به مدت 3 
روز در مجتمع فرهنگى هنرى فردوس برگزار مى شود. 
*ماهميران خوسف در 48 ساعت گذشته با بارش 13 
ميليمترى باران، بيشترين بارشهاى  استان را ثبت كرد.

*رئيس اداره تبليغات اسالمى بيرجند از برگزارى 3۶ 
گفتمان وحدت طى هفته وحدت در بيرجند خبر داد. 

*مراسم نمادين اجراى طرح غربالگرى شنوايى كودكان 
3 تا ۵ سال با حضور مسئوالن در بيرجند برگزار شد.

*رئيس صنعت، معدن و تجارت بشرويه از صدور 102 
فقره پروانه كسب صنفى در اين شهرستان طى هفت 

ماهه اول سال جارى خبر داد.
*كارشناس هواشناسى گفت: از امروز شاهد افزايش 

تدريجى دما در استان خواهيم بود.

اخبار کوتاه

غالمى-خيران خراسان جنوبى طى 7 ماهه سال جارى بيش 
از دو ميليارد و 71۵ ميليون تومان صدقه در جهت احيا و 
ترويج سنت هاى حسنه انفاق به منظور كمک به محرومان و 
نيازمندان اهدا كردند. مديركل كميته امداد  در سفر دو روزه به 
طبس و دستگردان ضمن ديدار با ائمه جمعه و فرماندار طبس 
گفت: مردم نيكوكار استان به  طور ميانگين از ابتداى سال 
جارى ماهانه بيش از 38۵ ميليون تومان صدقه به صناديق 
صدقات اين نهاد در استان واريز كرده اند. سلم آبادى با اشاره 
به اينكه بيش ترين صدقات جمع آورى شده مربوط به بيرجند، 
طبس و فردوس است، افزود: هم اكنون تعداد كل مشتركان 

صناديق صدقات را 121 هزار و 189 مشترک است كه از 
اين تعداد 11۶ هزار و 211 مشترک صندوق كوچک، يكهزار 
و 949 صندوق متوسط و سه هزار و 32 صندوق بزرگ در 
استان فعال است. وى افزود: كاهش هزينه هاى جمع آورى، 
سرعت در انتقال وجوه و پيشگيرى از سرقت صندوق توسط 
سارقان از مزيت هاى پرداخت صدقه با روش الكترونيكى است 
و مشتركين مى توانند از طريق شماره گيرى #0۵۶*8877*، 
ارسال يک پيام بدون متن به سر شماره 8877، شماره گيرى 
تلفن گوياى 09۶8877 كمک هاى نقدى و غير نقدى خود را 

به نيازمندان پرداخت نمايند.

صداوسيما-يک ميليارد و ۵۵0 ميليون تومان اعتبار امسال 
براى اجراي طرح هاى كنترل آسيب هاى اجتماعى اختصاص 
يافت. مديركل دفتر اجتماعى و فرهنگى استاندارى در كارگروه 
اجتماعى و فرهنگى گفت: طرح ارتقاى مشاركت اجتماعى 
براى نهادينه شدن نشاط اجتماعى، توانمندسازى و ارتقاى 
مديريتى و مشاركتى سازمان هاى مردم نهاد، توانمندسازى 
خانواده هاى محالت، حاشيه و روستاهاى حاشيه شهر قاين 
با موضوع كارآفرينى، طرح غربالگرى سالمت روانى كودكان 
با موضوع بهداشت روانى، طرح پيشگيرى از آسيب هاى 
اجتماعى با محوريت شهر بانشاط  و برگزارى جشنواره به 

مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب از جمله اين طرح 
هاست. موسوى كيا افزود: كاهش طالق ،كاهش مفاسد 
اخالقى ، پيگيرى مشكالت و ارتقاى مسائل  فرهنگى و 
اجتماعى مناطق حاد و بحرانى ، ساماندهى متكديان و كودكان 
كار مهمترين دغدغه اعضاى اين كارگروه است و اعتبارات 
تخصيص يافته بايد با اولويت اين مباحث هزينه شوند.سرپرست 
معاونت سياسى،امنيتى و اجتماعى استاندارى هم گفت: باتوجه 
به اهميت پيشگيرى بايد با تمام توان در خصوص پيشگيرى 
از آسيب هاى اجتماعى اقدام كرد، زيرا اگر به اين مشكالت 
به موقع پرداخته نشود تبديل به يک معضل خواهد شد.

فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( از اجراى 10 طرح 
اعتالى درونى و بيرونى بسيج در سال جارى 
مردم  تحقق  ها  طرح  اين  گفت:  و  داد  خبر 
به  را  يافتگى  توسعه  و  رشد  دينى،  ساالرى 
دنبال دارد و عموما خدماتى، فرهنگى و اقتصاد 
مقاومتى است.به گزارش مهر، سردار قاسمى روز 
گذشته در جمع فرماند هان سپاه انصارالرضا)ع( و 
بسيجيان ضمن گرامى داشت هفته بسيج اظهار 
كرد:  اگر امروز نفس مى كشيم در سايه خدمات 
شايسته شهدا و بسيجيانى است كه در راه دفاع از 

كشور جان خود را فدا كردند.
وى با اشاره به پنج ماموريت اصلى سپاه پاسداران 
اساسى  ماموريت  كرد:  بيان  اسالمى،  انقالب 
جذب، سامان دهى، تشكيل و بكارگيرى بسيج 
مستضعفان است. قاسمى با تأكيد بر اينكه بسيج 
بلكه يک  نيست،  نظامى صرف  يک سازمان 
نظام اقتضايى و چند منظوره است، افزود: نظامى، 
دفاعى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصاد مقاومتى نيز از 
جمله تركيب ساختار ماموريت هاى بسيج است. 
فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( به برنامه هاى بسيج 

در سال جارى اشاره و گفت: امسال بسيج 3۵0 
برنامه مصوب و همين تعداد برنامه هاى محلى 
و مناسبتى در دستور كار دارد و در كنار آن طرح 
هاى اعتالى بسيج از اولويت برنامه ها بوده است. 
وى كاهش آسيب هاى اجتماعى را نخستين طرح 
بسيج در سال جارى برشمرد و افزود: اين طرح 
تحت عنوان طرح جواداالئمه)ع( در محله هاى 
محروم و آسيب ديده شهرها و روستا اجرا مى شود.

وى ، گروه جهاد سالمت، طرح شهيد حججى به 
منظور كيف سازى، سامان دهى و به روز كردن 

بسيج در همه بخش ها، طرح اتصال خانه، مدرسه 
و مسجد با عنوان طرح بهنام محمدى، طرح تعالى 
صالحين، طرح مسجد محورى و گشت هاى 
رضويون را از جمله طرح هاى ديگر بسيج در سال 
جارى عنوان كرد. قاسمى همچنين به اجراى طرح 
صندوق هاى قرض الحسنه اشاره كرد و گفت: در 
اين راستا تاكنون 100 صندوق در استان تشكيل 
و 80 صندوق ديگر نيز در برنامه است كه تا پايان 
سال تشكيل مى شود. وى اضافه كرد: همچنين 
در سال جارى شش گردان امنيتى امام على)ع( را 

به بسيج اضافه كرديم و با وجود كمبود منابع مالى 
با كمک هاى مردم و خيران هيچ برنامه بر زمين 

مانده اى در بسيج استان نداريم.

اختصاص اعتبار براي طرح های کنترل آسیب های اجتماعیبیش از 2 میلیارد و 700 میلیون تومان صدقه جمع آوری شد

۱0 طرح اعتالی بسیج در استان اجرا می شود

حوادث 

مراسم بزرگداشت مدیرعامل فقید
 سازمان تامین اجتماعی  برگزار می شود

تسنيم-مدير درمان تامين اجتماعى استان از  برگزارى 
نوربخش  سيدتقى  شادروان  بزرگداشت  مراسم 
مديرعامل سازمان تامين اجتماعى و شادروان تاج 
تامين  سازمان  پارلمانى  و  حقوقى  معاون  الدين 
اجتماعى كشور 4 آذر ساعت 10 تا 11 ظهر در محل 
هيئت حسينى بيرجند واقع در خيابان انقالب با حضور 

خانواده مرحوم نوربخش در بيرجند خبر داد. 

 قدردانی مدیران روابط عمومی از
مدیرکل  سابق روابط عمومی استانداری

كاوش- جمعى از مديران روابط عمومى هاى دستگاه 
هاى اجرايى در محل كار بهارى مديركل سابق روابط 
عمومى استاندارى حضور يافته و از زحمات و خدمات 
وى در طول دوره خدمتش در استاندارى قدردانى كردند. 

هاشمی رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند شد

صداوسيما-وزير علوم، تحقيقات و فناورى با صدور 
دانشگاه  رياست  به  را  حكمى سيد حجت هاشمى 
صنعتى بيرجند منصوب كرد. در بخشى از حكم منصور 
غالمى وزير علوم، تحقيقات و فناورى خطاب به دكتر 
هاشمى آمده است: با عنايت به مراتب تعهد، تخصص و 
تجارب ارزشمند جناب عالى و تاييد شوراى عالى انقالب 
فرهنگى به موجب اين حكم به مدت چهار سال به 
سمت رياست دانشگاه منصوب مى شويد. سيد حجت 
هاشمى از 21 شهريور تاكنون به عنوان سرپرست 
دانشگاه صنعتى بيرجند در اين دانشگاه فعاليت داشت.

آرد آزادپز با سامانه جامع عرضه می شود

ايرنا-واحدهاى نانوايى آزادپز )نيمه يارانه اى( و صنوف 
آردبر بايد از اول آذر براى تامين آرد خود از طريق سامانه 
جامع تامين و فروش آرد آزاد اقدام كنند. مدير شركت 
غله و خدمات بازرگانى گفت: اين طرح براى خدمت 
رسانى بيشتر و به روز تر توسط شركت مادر تخصصى 
بازرگانى دولتى ايران و شركت هاى غله استان هاى 
سراسر كشور راه اندازى شده است.اسداللهى بيان كرد: 
اين سامانه با هدف دسترسى آسان مصرف كنندگان 
آرد نيمه يارانه اى، كمک به افزايش عرضه نان و ساير 
محصوالت بر پايه آرد راه اندازى شده كه شفافيت 
نظارت بر توزيع و قيمت و ارتقاى كيفيت محصول 
در فضاى رقابتى را فراهم مى كند. وى بيان كرد: 
متقاضيان واجدشرايط ثبت نام در اين طرح مى توانند 
 از طريق سامانه فروش آرد ساير مصارف يا سامانه 
https//eflour.ir ثبت نام كرده و پس تاييد از سوى رده 
هاى صنفى خود و اتحاديه مركزى فعاليت خود را آغاز كنند.

حادثه جان کشاورز فردوسی را گرفت

كشاورز فردوسى بر اثر حادثه اى هنگام كار كردن با 
دستگاه كشاورزى تيلر جان خود را از دست داد و 2 
تن ديگر نيز مجروح شدند.سرهنگ فوالدى درباره 
اين حادثه اظهار كرد : عصر روز گذشته با اعالم مركز 
فوريت هاى اورژانسى 11۵ مبنى بر وقوع حادثه حوالى 
يک  قنات ، مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده 
كردند فردى 41 ساله در حال كار كردن با دستگاه تيلر 
كشاورزى بنا به داليل نامعلومى به زير دستگاه تيلر 
كشيده شده و جان خود را از دست داده است. وى  
افزود:متأسفانه پاى مادر اين فرد كه قصد كمک به وى 
را داشته است بر اثر شدت جراحات قطع شده و فردى 
ديگر نيز كه قصد امدادرسانى داشته مجروح شده است .

بدرقه و اعزام پذیرفته شدگان نهایی 
دوره درجه داری پلیس استان

غالمى- با حضور معاون هماهنگ كننده فرماندهى 
انتظامى تعداد 40 نفر از پذيرفته شدگان نهايى دوره 
درجه دارى فرماندهى انتظامى خراسان جنوبى بدرقه 
و به مركز آموزش شهيد چمران كرج اعزام شدند. 
پذيرفته شدگان   بدرقه  مراسم  در  پارسافر  سرهنگ 
درجه دارى خطاب به آنان اظهار كرد: شما جوانان مؤمن 
و انقالبى هستيد كه از بين 800 جوان داوطلب براى 
خدمت در نيروى انتظامى انتخاب شده ايد؛ پس بايد نيت 
خود را الهى قرار دهيد و 30 سال امين مردم باشيد. 
پارسا فر، تعهد و تخصص را 2نياز اساسى پليس شايسته 
و  روحى  افزود: سالمت  و  دانست  اسالمى  انقالب 
جسمى، اقتدار، دين دارى، عدالت و سعه صدر از ديگر 

شاخصه هاى  پليس موفق خواهد بود.

افتتاحیه پنجمین دوره المپیاد ورزشی 
در دبستان رودکی بیرجند برگزارشد

دادرس مقدم- مدير دبستان رودكى ضمن اعالم اين 
خبر گفت: اين المپياد در رشته هاى دو وميدانى، فوتسال، 
... برگزار و   شطرنج، پينگ پنگ،كشتى، اسكيت و 
استانى  شهرستانى،  هاى  رقابت  در  آموزان  دانش 
وكشورى حضور خواهند يافت. اشرف زاده گفت: در 
مراسم فوق جمعى از اوليا، اعضاى انجمن اوليا ومربيان، 
معلمان، دانش آموزان، مسئوالن ورزشى شهرستان و 

اداره كل آموزش وپرورش حضور داشتند.

آخرین خبرها  از
 هفتمین  استاندار

)ادامه از صفحه 1( ...لحاظ نگرديده كه شايد همين موضوع 

باعث عمر كوتاه مديريتى و چالش هايى در استان 
شده است. در همين زمينه افكار عمومى و رسانه ها 
نيز واكنش هايى به گزينه هاى مطرح شده، نشان 
داده اند. يک كانال اصالح طلب با درخواست تجديد 
نظر در خصوص كانديداتورى نجيب حسينى براى 
اين مسئوليت از وزارت كشور و مسئولين خواسته 
و  كافى  اجرايى  سابقه  فاقد  افراد  انتصاب  از  است 
كانال  كند. يک  استان خوددارى  از  بدون شناخت 
اصولگرا نيز با طرح موالوردى، معاون سابق رئيس 
انتصاب   ، استاندارى خراسان رضوى  براى  جمهور 
حميد آيتى براى استاندارى خراسان جنوبى را با توجه 
به احتمال  انتصاب همسر وى در خراسان رضوى 
دور از ذهن ندانسته است. در اين ميان برخى رسانه 
ها نيز با ابراز خوشحالى از  انتصاب عابدى به عنوان 
سرپرست استاندارى ، شكستن طلسم انتصاب بومى را 
در اين مسئوليت گام رو به جلو دانسته و با انتشار رزومه 
وى ، مطالبه يک گزينه بومى را نيز طرح نموده اند. بنا 
بر اطالعات منتشر شده در رسانه ها ، 4 استاندار تازه 
منصوب شده در جلسه قبلى هيئت دولت، اصالح طلب 
و در بين آنها يک استاندار نيز بومى بوده است كه نقض 
ديدگاه وزارت كشور در انتصاب استانداران غير بومى را 
خبر مى دهد. شنيده ها حاكى از آن است كه هفتمين 
استاندار خراسان جنوبى در جلسه هفته آينده هيئت 
دولت منصوب خواهد شد. )خوانندگان ارجمند مى توانند 
 نظرات خويش را درباره اين ستون به حساب كاربرى

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمايند.(

خبرهای ویژه

مرزهای استان از امنیت قابل قبولی برخوردار است

خدمات  و  پزشكى  علوم  دانشگاه  سرپرست 
بهداشتى درمانى بيرجند گفت: ۶0  سهميه پزشک 
متخصص در رشته هاى گوناگون براى خراسان 
جنوبى جذب و فراخوان شده كه بر اساس سهميه 
بندى در بيمارستان هاى استان مستقر شدند. به 
گزارش ايرنا، دهقانى فيروزآبادى روز گذشته در 
حاشيه آيين به كار گيرى ۶0 پزشک متخصص 
در استان در جمع خبرنگاران افزود: امسال براى 
جذب بيش از 100 پزشک متخصص به وزارت 
نياز  بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعالم 

كرديم كه با ۶7 نفر موافقت شد.
وى ادامه داد: از اين تعداد تاكنون ۶0 نفر به استان 
فراخوان شده و حضور يافته اند و مابقى هنوز اعالم 
آمادگى نكرده اند.وى اظهار كرد: تيرماه هر سال 

نياز استان هاى كشور براى پزشک متخصص 
توسط وزارت بهداشت جمع آورى و بر اساس 
تعداد دانش آموختگان رشته هاى مختلف، سهميه 

در اختيار استان ها قرار مى گيرد.
متخصصان  شمار  بيشترين  كرد:  بيان  وى 
هاى  رشته  به  مربوط  استان  در  شده  توزيع 
داخلى، اطفال، زنان و زايمان است اما همچنان 
كمبودهايى در اين رشته ها در برخى شهرستان 
فيروزآبادى  دهقانى  دارد.  وجود  استان  هاى 
يادآورشد: با توزيع اين پزشكان متخصص در 
استان نياز ما رفع نمى شود بلكه در برخى رشته 
ها از جمله راديولوژى، جراحى، بيهوشى و زنان 
با  ها  شهرستان  برخى  در  كماكان  زايمان  و 

كمبود مواجه هستيم.

وى گفت: در برخى بيمارستان هاى شهرستان ها 
از هر رشته شايد تنها يک پزشک فعاليت داشته 
باشد كه در صورت مرخصى رفتن جايگزينى براى 
وى وجود ندارد و اين موضوع مشكالتى را براى 

شهروندان ايجاد مى كند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشكى بيرجند افزود: 
در برخى شهرستان ها به ويژه مناطق مرزى 
نيز با كمبود پزشک مواجه هستيم كه اين خالء 
تا حدودى با توزيع پزشكان متخصص طرح پر 
خواهد شد. وى بيان كرد: از ماندگارى پزشكان 
استان  در  براى گذراندن طرح  متخصصى كه 
حضور يافته اند استقبال مى كنيم همان طور كه 
سال هاى قبل 20 پزشک تفاهم نامه همكارى 
امضا كرده و در حال فعاليت هستند. دهقانى 

فيروزآبادى در ادامه اظهار كرد: وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكى براى تامين فلوشيپ 
فوق تخصص نازايى در استان دستور صريح داده 
اند اما چون اين رشته تعهد ندارد و فرد آزاد است در 

جذب فوق تخصص به مشكل برخورد كرده ايم. 
وى ادامه داد: كماكان پيگير جذب فلوشيپ فوق 
تخصص زنان در مركز نابارورى استان هستيم اما 

هنوز به نتيجه نرسيده ايم.

مدير دفتر نمايندگى آستان قدس از افتتاح دو پروژه  
آبرسانى با مشاركت آستان قدس رضوى در بخش 
ارسک و روستاى كرند شهرستان بشرويه خبر داد.
به گزارش تسنيم، حجت االسالم نصيرايى در 
حاشيه مراسم افتتاح دو پروژه آبرسانى به بشرويه 
اظهار كرد: به مناسبت هفته بسيج دو كانال بتنى 
انتقال آب با اعتبارى بالغ بر7۵9 ميليون ريال به 

طول 800 متر در بخش ارسک و 700 متر در 
روستاى كرند بشرويه افتتاح شد. وى افزود: اين 
پروژه ها با مشاركت آستان قدس رضوى و جهاد 
كشاورزى و بسيج سازندگى و خوديارى اهالى 

بهره بردارى شده است.
مدير دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى گفت: 
۵0 درصد هزينه هاى اجرايى اين دو پروژه كه 

عمليات اجرايى آن چهار ماه به طول انجاميد، 
توسط آستان قدس پرداخت شده است.

نصيرايى تصريح كرد: 3۵ درصد هزينه اين دو 
پروژه توسط جهاد كشاورزى و 1۵ درصد هزينه 
توسط خوديارى مالكان پرداخت شده است. وى 
با همت بسيج  اين پروژه ها  اجراى  يادآور شد: 

سازندگى انجام گرفته  است.

فرمانده قرارگاه عملياتى شهيد ناصرى از هدررفت 
ميليون ها ليتر روان آب در استان خبر داد و گفت: 
كنيم  مديريت  را  آبخيزدارى  حوزه  بتوانيم  اگر 
قطعا در حوزه معيشت مردم كه كشاورزى است 
فارس، سردار  به گزارش  بود.  تأثيرگذار خواهد 
رجب زاده در نشست خبرى روز گذشته، تأمين 
از اهم برنامه هاى  امنيت و محروميت زدايى را 

قرارگاه شهيد ناصرى عنوان و بيان كرد: امروز 
امنيت موجود در شمال غرب و جنوب شرق كشور 
كه با حضور بسيجيان و مردم منطقه حاصل شده 

زبانزد و مثال زدنى است.

نقش آفرینی تفکر بسیجی در دنیا
دنيا  در  بسيجى  تفكر  كرد:  مطرح  رجب زاده 
نقش آفرينى مى كند و تمام نقشه ها و راهبردهاى 
دشمن را نقش  بر آب كرده است. وى از جذب و 
به كارگيرى بيش از 270 نفر از بسيجيان تحت 
عنوان دسته هاى رزمى و گروهان هاى ويژه در 
استان خبر داد و گفت: با توجه به تهديدات نوظهور، 
گردان هاى امام حسين)ع( در تمام شهرستان ها  
براى مقابله با توطئه هاى دشمن و پيش برندگى 

نظام تالش مى كنند.

نقش آفرینی یگان مردم پایه 
سپاه در محرومیت زدایی

رجب زاده از نقش آفرينى يگان مردم پايه سپاه در 
منطقه خبر داد و افزود: با همكارى بسيجيان به ويژه 
عشاير در راستاى مردم يارى و محروميت زدايى در 

حوزه معيشتى كارهاى خوبى انجام شده است.

اشاره ای به اقدامات فرهنگی، 
عمرانی و بهداشتی قرارگاه

رجب زاده با اشاره به اقدامات قرارگاه شهيد ناصرى 
در حوزه بهداشت و درمان، گفت: در اين حوزه 
نسبت به شناسايى بيماران صعب العالج اقدام و 

اين افراد به مراكز درمانى معرفى شده اند.
وى برگزارى همايش وحدت بين علماى اهل 
تشيع و تسنن و اجالسيه شهداى اهل سنت را 

از اهم برنامه هاى اجرا شده در حوزه فرهنگى 
ذكر كرد و گفت: همچنين در حوزه عمرانى و 
زيرساخت نيز پروژه هايى شامل تعمير و مرمت 
مدارس، راه، ساخت خانه عالم، ساخت خانه براى 

مددجويان كميته امداد و غيره انجام شده است.
رجب زاده همچنين از ساخت 40 تا 4۵ سرويس 
بهداشتى و حمام در روستاهاى مرزى خبر داد و 
يادآور شد: اگر بتوانيم حوزه آبخيزدارى را مديريت 
كنيم قطعا در حوزه معيشت مردم كه كشاورزى 

است تأثيرگذار خواهد بود.
وى از توزيع 2۵ هزار بسته معيشتى، 23 هزار 
توسط  گوسفند  رأس  و 170  تحصيلى  بسته 
كرد:  اعالم  و  داد  خبر  ناصرى  شهيد  قرارگاه 
بخشى از امنيت پايدار در گرو توسعه است و 
اگر حوزه معيشتى مردم را درست كرديم بخش 

امنيتى خود به خود درست مى شود.

راهبرد نظامی دشمن با شکست مواجه شد
 وى با بيان اينكه  پيش برندگى و پيش روندگى 
انقالب اسالمى بر هيچ كسى پوشيده نيست، 
مطرح كرد: دشمن در عرصه نظامى تمام توان 
خود را گذاشته و به اذعان دشمن خوشبختانه تمام 
نقشه ها و راهبرد نظامى اش با شكست مواجه شده 
است. رجب زاده به ورود دشمن در عرصه فرهنگى 
و فكرى اشاره كرد و بيان داشت: تفكر داعش 
اين  از تفكر وهابى است و دشمن در  بخشى 
عرصه كار مى كند. وى اهل سنت خراسان جنوبى 
را انسان هاى فهيم، آگاه و همراه با نظام دانست و 
اضافه كرد: در مرزهاى استان از امنيت قابل قبولى 

برخوردار هستيم.

60 پزشک متخصص در استان مستقر شدند

2 پروژه  آبرسانی با مشارکت آستان قدس افتتاح شد

هدررفتمیلیونهالیترروانآب!

۴۶۱ هزار درخواست کارت
 هوشمند ملی ثبت شد

تسنيم-مديركل ثبت احوال از اخذ 4۶1 هزار درخواست 
كارت هوشمند ملى در استان خبر داد و در اين راستا 
از هم استانى ها خواست در اسرع وقت براى ثبت نام 
و اخذ كارت هوشمند ملى خود اقدام كنند. فاطمى به 
درخواست هاى اخذ شده كارت هوشمند ملى از ابتداى 
سال تاكنون اشاره و افزود: در اين مدت نزديک به 
اخذ شده  83 هزار درخواست كارت هوشمند ملى 
است. وى همچنين از پوشش نزديک به 82 درصدى 
جمعيت مشمول دريافت كارت هوشمند  ملى خبر 
داد و بيان كرد: در حوزه كارت هوشمند ملى استقبال 
جمعيت روستايى بيشتر از جمعيت شهرى بوده است. 
فاطمى با بيان اينكه افراد باقيمانده از دانشجويان، 
اين  در  كرد:  تصريح  هستند،  كارمندان  و  معلمان 
براى صدور  درخواست مى شود  اقشار  اين  از  راستا 
كارت هوشمند ملى خود هرچه سريعتر اقدام كنند. 
وى اظهار كرد: در بيشتر شهرستان ها نيز اين امر در 
ادارات پست و دفاتر پيشخوان منتخب انجام  مى گيرد. 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی شماره نهصد و نود فرعی از یک اصلی )۹۹۰ فرعی از ۱- اصلی( واقع در بخش یک شهر به نشانی بیرجند، طالقانی ۶، تقاطع خیابان شیرین پالک ۲۹ ملکی خانم رعنا قاسمی طبس فرزند محمد به شماره ملی ۵۲۳۹۶۰۵۶۱۰ که 
سند مالکیت آن ذیل ثبت ۱۶۲۶۸ صفحه یک دفتر جلد ۱۱۹ امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم شده است، محدود به حدود اربعه زیر به شرح پرونده ثبتی شماال به طول ۹/۹۵ متر پی دیواریست اشتراکی با قطعه جدا شده ۹۹۱ فرعی ، شرقا به طول ۱۸ متر پی دیواریست اشتراکی با قسمت باقیمانده ۴۶ فرعی، جنوبا به طول ۹/۹۰ متر 
پی دیواریست به جاده شوسه پل باغ که فعال خیابان ۱۶ متری احداث شده غربا به طول ۱۷/۷۰ متر به پی دیواریست به کوچه هفت متری احداثی از ۴۶ فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( که به موجب سند رهنی شماره ۱۵۶۳۳- ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۱ بیرجند در قبال مبلغ ۵/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال به انضمام سود و  

خسارت تاخیر بدهی آقای محمد عنانی فرزند ابراهیم به شماره ملی ۰۶۵۱۲۰۷۱۸۵برای مدت سه ماه در رهن بانک صادرات مدیریت شعب خراسان جنوبی قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده  اند بانک مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول 
مبلغ ۵/۸۹۱/۰۲۷/۴۰۱ ریال طلب خویش بدین شرح: )مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب، مبلغ ۶۱۶/۴۳۸/۳۵۸ ریال سود و مبلغ ۲۷۴/۵۸۹/۰۴۵ ریال خسارت تاخیر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸( به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن با مشخصات فوق را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰۰۳۷۶ در این 
خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ مفاد اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراض واصله بر طبق صورتجلسه مورخ ۹۷/۷/۰۲ مامور اجرا و 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۷۰۰۷۳۸۹  - ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ملک فوق با عرصه ای به مساحت ۱۷۷ مترمربع بر طبق سند مالکیت که پس از تعریض ۱۴۷/۸۷مترمربع خواهد بود و مساحت فعلی ۱۴۹/۵۶ مترمربع می باشد دارای اعیان به مساحت ۴۶۳/۱۲ مترمربع  اجرا شده به صورت سه واحد مسکونی و یک واحد تجاری به شرح 
 ۱- زیرزمین ۲۸/۲ مترمربع موتور خانه ۲- همکف: ۷۷/۴۶ مترمربع مسکونی و ۲۴/۷۵ مترمربع تجاری )کف سرامیک و دیوار گچ، سیستم سرمایشی کولر و  گرمایشی بخاری( و۳۸/۱  مترمربع پارکینگ ۳- طبقه اول و دوم هر طبقه یک واحد مسکونی مجزا به مساحت  ۱۴۱/۵۳ مترمربع با مشخصات ۳۵ مترمربع پذیرایی ، ۴۰ مترمربع هال با یک خواب ،
 آشپزخانه به مساحت ۱۶ مترمربع با کابینت MDF و تمام کف ها سرامیک با سیستم سرمایشی کولر و گرمایشی بخاری، پنجره قوطی فلز و شیشه تک جداره ۴- خرپشته و باران گیر با مساحت ۱۱/۵۵ مترمربع که نوع سازه اسکلت فلز با سقف کرومیت کامپوزیت و نمای سنگ کریستال با قدمتی حدود ۱۸ سال دارای سه امتیاز برق تک فاز ، چهار خط 
تلفن ، دو انشعاب آب و یک اشتراک گاز سه واحدی به مبلغ هشت میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال )۸/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و قطعیت یافته و به در خواست مرتهن در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بر طبق گواهی 
بانک بستانکار طی نامه وارده به شماره ۹۷/۷۵۱۲۴۶-۱۳۹۷/۷/۲۱ مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی می باشد و مستند به تبصره ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 
۴۰- آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک مرتهن جایز می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هر گاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده 

خودداری می گردد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱        غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

خدمات تاسیساتی دهشیبی
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
أَحبُّ األعماِل إلَی ا... ُسروٌر )الذي( تُدِخلُُه َعلَی الُمؤمِِن، تَطُرُد َعنُه َجوَعتَُه أو تَكِشُف َعنُه ُکربَتَُه

محبوبترین کارها در پیشگاه خدا، شادیی است که به مؤمن رسانی، گرسنگیش را بر طرف سازی یا 
اندوهش را بزدایی.

)کافي : 2 / 1۹1 / 11(

جواد رضایی - اولین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید مدیریت 
آب  به همت گروه عمران و گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند و همچنین 
همکاری گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با 
حضور مدیران استانی برگزار شد. دبیر همایش ملی مدلسازی و فناوری های 
جدید در مدیریت آب بیان کرد: با توجه به اهمیت آب در استان این همایش 
به همت گروه عمران و مهندسی آب دانشگاه بیرجند و گروه مهندسی بهداشت 
محیط علوم پزشکی بیرجند به مدت دو روز برگزار می شود. اکبرپور ادامه داد: 
180مقاله به دبیرخانه ارسال شده که 147مقاله مورد پذیرش و 47 مقاله به 
صورت سخنرانی و 100 مقاله نیز به صورت پوستر ارائه خواهد شد. وی با اشاره 
به اینکه خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است و بیش ترین آمار 
اشتغال آن در بخش کشاورزی می باشد، اظهار کرد: در سال های اخیر میزان 
بارندگی در استان 170 میلیمتر بوده که در حال حاضر به 85 میلیمتر کاهش 
پیدا کرده که این موضوع باعث افت شدید سطح آب زیرزمینی در بسیاری 
از دشت های استان شده است. اکبرپور با بیان اینکه بیش ترین افت شدید 
سطح آب های زیرزمینی در دشت بیرجند وجود دارد،گفت: با توجه به شرایط 
کمبود آب هنوز هم میانگین  مصرف خانگی در استان به باالی 200 لیتر در 
هر روز به ازای هر نفر می رسد و این مهم نیازمند توجه ویژه می باشد. دبیر 
همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آب  حرکت به سمت 
فناوری های جدید در زمینه مدیریت منابع آب را حائز اهمیت دانست و گفت: 
یکی از مواردی که در مدیریت آب نیازمند بررسی است لزوم توجه به میزان 
مصرف آب های مجازی )آب هایی که در تولید استفاده می شود( می باشد 
چرا که این آب ها به صورت غیرمستقیم مصرف می شود. وی هدف از برگزاری 
این همایش را  افزایش آگاهی جامعه، آشنایی با فناوری های جدید، افزایش 
سطح دانش و فناوری و همچنین استفاده از ابزارهای کاهش دهنده مصرف 
آب عنوان کرد. اکبرپور عنوان کرد: برای ارتقای سطح علمی همایش 4 کارگاه 
آموزشی شامل کارگاه شبیه سازی سیالب شهری با مدل SWMM، کارگاه 
آموزشي نشت یابی شبکه های آب همراه با آموزش عملی نحوه کار با تجهیزات 
 نشت یابی و مانیتورینگ شبکه، کارگاه مدلسازی آب زیرزمینی با کمک 
نرم افزار GMS و بررسی موضوعی کیفیت و کارگاه ارزیابی سیستم جامع آب 
آشامیدنی بیرجند با تکیه بر ارزیابی ریسک، شواهد و مستندات، با جامعه هدف 
دانشجویان، کارشناسان، محققان و پرسنل برگزار شده است. وی همچنین از 

برپایی نمایشگاه های تخصصی با حضور شرکت های آب ابزار باقران، میرآب، 
ایران مدار، آب وفاضالب روستایی، ایران کاوش و شرکت دانش بنیان بهسازان، 
ادراه کل حفاظت محیط زیست و انجمن هیدرولیک ایران در حاشیه این 
همایش خبر داد و افزود: دو کارگاه دیگر با همکاری شرکت ایران مدار و میراب 

با هدف آشنایی با شیرآالت صنعتی و کنتورهای هوشمند برگزار شد.
منابع آبی موجود باید مدیریت شود

معاون پژوهشی دانشگاه بیرجند بیان کرد: با توجه به هم مرزی استان با 
افغاستان، یکی از مشکالت خالی شدن روستاهای مرزی می باشد که دلیل 
عمده مهاجرت کمبود آب می باشد. حمید نجفی انتقال آب از دریای عمان را 
زمان بر و پرهزینه  دانست و بر لزوم مدیریت منابع موجود تاکید کرد. وی ادامه 
داد: در بسیاری از حوزه ها شاهد مصرف بی رویه انرژی و آب هستیم از جمله 
در حوزه تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه های برق 30 درصد هدررفت وجود 
دارد که چنانچه 5 درصد صرفه جویی شود، می توان کسری منابع را جبران 
کرد. معاون پژوهشی دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه اگر منابع موجود را قدر 
ندانیم در آینده دچار مشکل خواهیم شد، تصریح کرد: امیدواریم این همایش 

فرصتی را برای بهره وری بهتر از منابع موجود فراهم کند.
مسئله آب را یک نهاد به تنهایی نمی تواند حل کند

کامران داوری، استاد گروه آموزشی علوم مهندسی آب دانشکده کشاورزی 
دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: بحران آب باید به صورت متوازن، ترتیبی و 
با برنامه راهبردی حل شود و مبتنی بر جامع نگری، یکپارچگی و مشارکت در 
یک اقدام عاجل صورت گیرد. داوری ادامه داد: مسئله آب را یک نهاد به تنهایی 
نمی تواند حل کند و باید به صورت مشارکتی و در قالب یک شبکه منسجم 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موضوعات مرتبط با آن مورد بررسی قرار گیرد. 
وی با اشاره به اینکه حل بحران آب نیازمند مشارکت مردم است، عنوان کرد: 
تصمیم هایی که در این زمینه گرفته می شود باید بر اساس داده های موثق و 
شفاف باشد و جلب اعتماد مردم،مشارکت در آبخیزداری و برنامه ریزی درست 
را در پی داشته باشد. داوری گفت: در حوزه آب دارای داده های تجمیع شده 

نیستیم که طبق آن حرکت و برنامه ریزی شود.
بحران آب نیازمند خردورزی جمعی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: بحران آب نیازمند خردورزی 
جمعی است و همه راه حل این موضوع را می دانند، ولی متاسفانه به آن عمل 

نمی شود. دهقانی افزود: برای تامین آب سالم یکی از نیازها فراهم آوردن 
تجهیزات و زیرساخت ها  می باشد. وی با بیان اینکه 1.1میلیارد نفردر دنیا از 
آب سالم برخوردار نیستند، همچنین 1.8میلیارد کودک از بیماری های ناشی 
از آب سالم رنج می برند، افزود: سازمان جهانی فائو سالمت آب را در اولویت 
های کاری خود قرار داده و برای این منظور موضوع تامین آب سالم از حوزه 
آبریز تا مصرف مدنظر قرار گرفته است. دهقانی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 
بیش از کیفیت آب،کمبود آب مطرح است که امیدواریم در این همایش قدمی  

برای رفع مشکالت آبی استان برداشته شود. 
به جای هزینه در پروژه های جدید باید شرایط بهره وری بیش تر از 

طرح های موجود مد نظر قرار گیرد
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران بیان کرد: 
در حوزه آب همواره عالم بی عمل بوده ایم و چنانچه به دانسته ها عمل می 
شد وضعیت بهتری داشتیم. سیاری با بیان اینکه مدل ابزاری است که به 
وسیله آن می توان به تمام حوزه ها کمک کرد، خاطر نشان کرد: مدل سازی 
در حوزه آب بسیار حائز اهمیت است که شامل مدل های فیزیکی، ریاضی و 
تعیینی می باشد. وی همچنین بر انتخاب مدل متناسب با شرایط اقلیمی 
تاکید کرد و افزود: در حوزه آب باید تغییر بنیادی در نگرش ها ایجاد شود 
چرا که تمام افراد جامعه در آن دخالت داشته و آثار اقدامات موجود به نسل 
و زمان خاصی  محدود نمی شود. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت 
مدیریت منابع آب ایران گفت: به جای هزینه در پروژه های جدید باید شرایط 
بهره وری بیش تر از طرح های موجود مد نظر قرار گیرد. همچنین به تغییر 
نگرش در بهره برداری ها و محیط زیست توجه شود. سیاری خاطرنشان کرد: 
به جای کنترل طبیعت باید خود را با آن تطبیق دهیم در غیر این صورت در 
آینده  دچار مشکل خواهیم شد. وی با بیان اینکه باید مدیریت یکپارچه منابع 
 آب با برنامه ریزی صورت بگیرد، اظهار کرد: در حوزه منابع آب با عدم قطعیت 
روبه رو هستیم که باید مدیریت شده تا جواب نیازها داده شود؛ عدم قطعیت 
را نمی توان در کوتاه مدت برطرف کرد و نیاز به اعمال سیاست هایی برای 
حصول دانش بیش تر و با کیفیت بهتر داریم. سیاری با بیان اینکه حوزه های 
کالن آبریز باید مدنظر قرار گیرد، نه استانی تصریح کرد: تولید محصول و 
همچنین هدایت آب به زیرساخت های گردشگری و همچنین آموزش مدیران 

و مردم می تواند در این حوزه موثر باشد.

برگزاری اولین همایش ملی مدلسازی و فناوری های
 جدید مدیریت آب  در دانشگاه بیرجند

عکس: رضایی

» اطالعیـه«
قابل توجه كلیه وكال و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در استان خراسان جنوبی

نظر به اینکه دومین دوره عضویت هیئت مدیره وکالی این مرکز در استان در تاریخ ۹7/12/2 به پایان می رسد، لذا به استناد ماده 3 دستورالعمل نحوه 
تشکیل و وظایف دفاتر استانی از کلیه وکالی محترمی که دارای شرایط ذیل بوده و داوطلب عضویت در هیئت مدیره و بازرسین مذکور می باشند، تقاضا 
می گردد ظرف مدت 20 روز از تاریخ پنجشنبه ۹7/۹/1 ، جهت تکمیل فرم ثبت نام نامزدی در انتخابات ، به مدیریت امور آموزشی دادگستری استان 
مراجعه و رسما نامزدی خود را اعالم نمایند. شرایط ثبت نام : الف-تکمیل فرم ثبت نام ب- داشتن پروانه وکالت از مرکز امور مشاوران حقوقی وکال و 
کارشناسان قوه قضائیه و تمدید ساالنه آن ج- دارا بودن حداقل 4 سال سابقه وکالت د- نداشتن محکومیت انتظامی از درجه 3 و باالتر به تائید دادسرای 
انتظامی مرکز هـ - استقرار عملی در حوزه قضایی و همکاری با دادگستری در امر معاضدت قضایی به تائید رئیس دادگستری حوزه قضائی مربوطه تعیین 

شده * ضمنا افرادی که دو دوره متوالی عضو هیئت مدیره هستند، نمی توانند کاندیدای عضویت هیئت مدیره شوند. 
معاونت منابع انسانی دادگستری خراسان جنوبیمهلت ثبت نام: پنجشنبه ۹۷/۹/۱  لغایت سه شنبه ۹۷/۹/۲۰
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گردشگران پشت
 درهای بسته 

از  ای  خانواده  این  از  پیش  هفته  دو 
آشنایان تحت تاثیر تبلیغات چهره به 
چهره ما در سال های ماضی گذرشان 
بی خبر به بیرجند افتاد. روز جمعه ای 
برای اثبات واقعی بودن ادعاهای مان 
درباره ارزش های شگفت معماری و 
تاریخی بیرجند با  کاروانی  از خودروها 
به سوی باغ اکبریه  اثر ثبت جهانی 
شده رفتیم که با در بسته مواجه شدیم  
و از شما  چه پنهان حسابی  خجالت 
کشیدیم البته به جای مسئوالن  ذیربط !.

میراث  مدیران  از  یکی  با  تماس  در 
فرهنگی دریافتیم ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4216

6برگزاري دوره آموزشي ضمن خدمت مدیریت مصرف آب 2اختصاص وقفیات متناسب با نیازهای روز جامعه 5تاالر  بیرجند به کما رفت

 

شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان به جایی نمی رسد

صفحه 6

صفحه 6

ارتباط با جامعه و پاسخگویی
 دغدغه روحانی نیست

صفحه 6

ظریف  بی اخالق
 و خالف گوست

بدخواهان   نتوانستند
عراق جدید را ناکام بگذارند 

صفحه 6

مروج الشریعه رفت ، عابدی سرپرست شد ؛ 

فهرست ممنوعه مدیران 
بازنشسته  در خراسان جنوبی

روز گذشته 27 آبان، آخرین مهلت برای خداحافظی مسئوالن بازنشسته استان طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب مجلس 
بود. در همین راستا مروج الشریعه طی مراسمی با همکارانش خداحافظی کرد و از استان رفت و مشیرالحق عابدی معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و منابع انسانی استاندار با حکم  وزیر کشور با حفظ سمت، به عنوان سرپرست استانداری منصوب شد.  ...  ) مشروح در صفحه 5 (

 قوانین دست و پا گیر، فعاالن ساختمان را متواری کرد

كوچ نیمی 
از انبوه سازان 
مسکن استان
صفحه 3
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جناب آقای دكتر سید مرتضی نوربخش 
و سركار خانم كاردان 

درگذشت ناگهانی طبیب وظیفه شناس

مرحوم دكتر سید تقی نوربخش 
را حضورتان تسلیت عرض نموده، صبر و شکیبایی برای شما 

و رحمت الهی را برای آن مرحوم از خداوند آرزومندیم.
غالمرضا دلیری - حسین ایران منش

همکار گرامی 
جناب آقای مهندس محمد مهدی انصاری
مدیرعامل محترم مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل 

درگذشت ناگهانی برادر خانم گرامی تان 

مرحوم دكتر سید تقی نوربخش
 مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی كشور

 را صمیمانه تسلیت عرض نموده،  برای آن شادروان غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر 
مسئلت می نماییم.

محمد حسن بهدانی - یاسر بهدانی- رسول بهدانی 

جناب آقای مهندس محمد مهدی انصاری
مدیرعامل محترم مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل

 با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت ناگهانی برادر خانم گرامی تان

 مرحوم دكتر سید تقی نوربخش 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی كشور

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم. 

هیئت مدیره و كاركنان دفتر مركزی مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل
 كاركنان دفتر نظارت مقیم شهرستان طبس

جناب آقای دكتر سید مرتضی نوربخش 
و سركار خانم كاردان 

ضایعه درگذشت فرزند دلبندتان مرحوم دكتر سید تقی نوربخش 
را حضورتان تسلیت عرض نموده 

غفران الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برایتان از خداوند مسئلت داریم.  
كاظم غنی و زهرا فارابی

جناب آقای دكتر سید مرتضی نوربخش 
با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشت فرزند گرامی تان

 مرحوم دكتر سید تقی نوربخش 
را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن شادروان غفران الهی

 و علو درجات و برای جناب عالی و خانواده آن عزیز صبر و شکیبایی آرزومندیم.
سید غالمرضا زهرایی و خانواده

جناب آقای حسین چاجی
اخذ اولین پروانه ارزیابی خسـارت بیمـه ای 

در زمینه تخصصی بدنه اتومبیل، شخص ثالث مالی،  
شخص ثالث بدنی و حوادث راننده از بیمه مركزی 

جمهوری اسالمی ایران در شرق كشور
 را که نشان از لیاقت، تجربه ، تخصص و تعهد جناب عالی

  می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون تان
را از خداوند منان آرزومندیم.

از طرف همسر - دخترت و خانواده حاتمیان

مناقصه های عمومی یک مرحله ای 97-1195 ، 97-1196 ، 97-1197 ، 97-1198
 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:.

رشته و حداقل رتبه پیمانکارمدتنوع تضمین و مبلغ)ریال(مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

برق - پایه ۹۰5 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ 3,۱۰3,۰۰4,8۲۲۱55,۲۰۰,۰۰۰برق رسانی به مجتمع شاهکوه شهرستان نهبندان ۱۱۹5- ۱۹۷

۲5۰ روزضمانت نامه معتبر به مبلغ ۱3,454,65۲,6۱۹6۷3,۰۰۰,۰۰۰مجتمع آبرسانی پسوچ شهرستان بیرجند۱۱۹6 - ۲۹۷

ب 
آ

ه 5
پای

 

3۰5 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ ۱۰,۱۰8,۱۷6,48۹5۰5,5۰۰,۰۰۰مجتمع آبرسانی کوثر شهرستان طبس۱۱۹۷ - 3۹۷

۱85 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ 6,۰6۷,4۱۹,8۰83۰3,4۰۰,۰۰۰آبرسانی به روستای چنشت شهرستان سربیشه 4۹۷-۱۱۹8

زمان دریافت اسناد مناقصه: 13۹7/08/28 الی 0۹/03/ 13۹7 ۲ ( تاریخ ارسال پیشنهادات: ساعت 14:30 مورخ 15 /0۹/ 13۹7  3 (تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ ( ۱
صبح مورخ 13۹7/0۹/17- سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 4 ( دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی ۹7175-813
( ۱ ستاد دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکت ها  بازگشایی  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه   : ضمناً 
 انجام خواهد شد. این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در  www.setadiran. ir  به آدرس      
 مراجعه (iets.mporg.ir)  و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات (www.abfar-kj.ir)مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي

   و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

شماره : 3/4/2095
تاريخ: 1397/08/27 وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب روستايی خراسان جنوبی

 روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

خّرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

دكتـر سیـد تقـی نوربخـش
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ایران
دعوت حق را لبیک گفت.

به یاد نیکی هایش مجالس ترحیمی 
امروز پنجشنبه ۹۷/۹/۱ ساعت 8:3۰ 
الی ۱۰:3۰ و ۱4 الی ۱6 در مشهد مقدس

 ) مسجد قبا واقع در بلوار خیام( برگزار می گردد 
حضور عزیزان باعث شادی روح پرفتوح آن پزشک 

خادم و آرامش خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: نوربخش، كاردان، 
شاهی، خرمشاهی، ایرانمنش، 

گرجیان، باقرزاده، انصاری،هروی 


