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جشنواره ای مظلوم، 
اما سربلند!

یکی از جشنواره های مهم و پربرکتی 
که در این سالها زیاد از آن می شنویم 
و در برخی از حوزه ها همپای جشنواره 
فلیم فجر پیش می رود، جشنواره »فیلم 
عمار« است؛  جشنواره ای که بر خالف 
بسیاری از جشنواره های فیلم کشور، 
سلبریتی زده نیست، متأثر از ناز وعشوه 
های بازیگران، رشد نکرده و در عین 
حال نشو و نما دهنده و تبلیغ کننده 
تفکرات تکنوکراتی مطرح این روزهای 
جامعه ایرانی هم نشده است، جشنواره 
همین  ی  اندازه  به  که  مظلوم  ای 

مظلومیتش ... )ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4255
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در اختتامیه پنجمین جشنواره مطبوعات خراسان جنوبی عنوان شد :

توسعه ؛ هدف مشترک رسانه های استان
 فقط آقای استاندار بخواند...  ! 

روایتی
 متفاوت
 از بند دره   

 صفحه ۳ 

 درخوسف برگزار شد

جشن شکرگزاری 
برای گل نرگس
طی مراسمی جشن شکرگزاری گل نرگس با حضور 
جمعی از مسئوالن استان و شهرستان خوسف پنجشنبه 
گذشته، در سالن راشد محصل این شهر برگزار شد. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت:  از سرمایه گذارانی 
که در زمینه فرآوری گل نرگس به ویژه تولید عطر، 
اسانس و عصاره محصول ... ) مشروح در صفحه 5 (

قوانین نانوشته و فرار 
مغزها  از خراسان جنوبی

خراسان جنوبی یکی از باالترین سرانه های نخبه ای را 
دارد، ولی به دالیل گوناگون... ) مشروح در صفحه 5 (

همسر عزیزم محمد علی ربیعی
دستیابی به باالترین مدارج علمی افتخاری است که در پرتو 

توجهات ایزد منان و سال ها تالش حاصل خواهد شد
 اجرای موفقیت آمیز دفاع از رساله دکتری
 و اخذ مدرک دکتری فیزیولوژی ورزشی

 را به تو و خانواده مهربانت تبریک عرض نموده، توفیق روز افزونت
 را از خداوند متعال مسئلت داریم. 

از طرف همسرت کوثر و فرزندت رضا

زمستانی رویائی را با تورهای گروهی 

همای خاوران تجربه کنید

اقامت در هتل های ۳ و ۴ ستاره
 تنها مجری تورهای بازنشستگی کشوری در خراسان جنوبی

بیرجند - نبش معلم ۱۶
تلفن: ۰۵۶۳۲۲۰۴۳۳۰ - ۰۹۳۰۲۷۲۲۵۳۲

کیش   **    قشم

به مناسبت سومین روز درگذشت مادر عزیز،  خواهری مهربان و مادربزرگی دلسوز

 کربالئیه فضه نواسه  )همسر مرحوم حسن حسین پور( 
جلسه ترحیمی امروز شنبه ۹۷/۱۰/۱۵ از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ در محل هیئت 

محترم ابوالفضلی )مصلی(  برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران معظم موجب امتنان می باشد.

خانواده های حسین پور و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحومه شهتاج خسروی 
 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز شنبه ۹۷/۱۰/۱۵
 ساعت  ۱۵ الی ۱۶ از محل سالن اجتماعات بهشت متقین برگزار می گردد.

ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده روز دوشنبه ۹۷/۱۰/۱۷ 
از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰ در محل مجتمع خیریه فرهنگی - مذهبی ابن حسام

 )واقع در طالقانی ۱۳( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: حسینی، خسروی و سایر بستگان

جناب آقای حاج رضا حسین پور
خبر درگذشت والده محترمه موجب تاثر گردید، مراتب تسلیت ما را پذیرا باشید

برای آن مرحومه علو درجات و برای جناب عالی و سایر بازماندگان اجر جزیل و صبر جمیل 
از درگاه احدیت مسئلت داریم.

شرکت میناکان )سهامی خاص(

جناب آقاي مهندس شهاب قالسي مود و خواهر عزیزم افسانه جان  
خاندان محترم قالسي مود  و حبیبي مود 

درگذشت بزرگ خاندان حاج شیرمحمد قالسي مود 
را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال براي آن شادروان رحمت الهي

 و براي شما و سایر بازماندگان صبر و شكیبایي مسئلت دارم. 
دکترمحبوبه حبیبي مود

جناب آقای مهندس شهاب قالسی مود
خاندان محترم قالسی مود و حبیبی مود

درگذشت بزرگ خاندان 

 حاج شیر محمد قالسی مود
 را تسلیت عرض نموده، ما را در غم خود شریک بدانید.

احمد تاج محمدزاده و بانو

خانه مان تاریک شد بی نور رویت ای پدر 

پنجمین سالگرد   درگذشت

 شادروان کربالیی محمد احمدی 
را با ذکر صلوات و فاتحه ای گرامی می داریم.

روحش شاد
همسر و فرزندان

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
امروز آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز سال ۱۳۹۷ از طریق سامانه www.cvat.ir  بوده

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی - مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی ۱۵۲۶ و ثبت نهایی اظهارنامه مذکور منوط به پرداخت نقدی و یا ترتیب پرداخت مانده بدهی اظهارنامه های مالیاتی می باشد.

شرط برخورداری از هرگونه معافیت و یا مشوق مالیاتی، 
ارائه اظهارنامه  و انجام تکالیف قانونی در موعد مقرر قانونی است

به یک نیروی حسابدار خانم 
جهت کار در یک شرکت 

ساختمانی نیازمندیم. 
جهت پرکردن برگ درخواست 

به آدرس بین توحید ۹ و ۱۱، 
مجتمع افرا طبقه اول مراجعه شود. 

شماره تماس: ۳۲۴۳۲۷۷۴

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب
کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، برنج، 

آلومینیوم و ... شما را با حذف واسطـه با 
باالترین قیمت در سطح استان خریداریم.
آدرس: نبش رجایی ۲۳ / 0۹0۳۶۲۴0۶۴۴

به یک نیروی با سابقه در زمینه فست فود 
یا ساندویچی نیازمندیم. 0۹۱۲۹۱۵0۳۶۶

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

کربالیی حاجی اقبالیان فریز
 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن عزیز 

امروز شنبه ۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۱۳ الی ۱۴ از محل سالن 
بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
از طرف خانواده های: اقبالیان، اقبالی و میری

جهت پخش و توزیع سبد محصوالت خود در استان خراسان جنوبی از نماینده فروش با امکانات پخش دعوت به همکاری می نماید.  
متقاضیان رزومه و امکانات پخش خود را  به  شماره 0513۶580485 فکس و یا با شماره 0513۶5784۶0 داخلی 12 تماس حاصل نمایند.   

آدرس: مشهد، جاده قوچان ، روبروی ساختمان سایه
شرکت قاسم ایران )مینو(

* )خواندن، نوشتن، امال ، ریاضی( 
*کار درمانی ذهنی - شناختی، گفتار درمانی، بازی درمانی
* ارزیابی و تقویت هوش، توجه و تمرکز
 * مشاوره کودک با مشكالت رفتاری، بیش فعالی و اوتیسم
 * مشاوره نوجوان ، خانواده و تحصیلی

مدرس 13، فرعی اول سمت چپ،  پالک 4
سـاعت کـار: 1۶ الـی 21    09901۶10070 - 05۶32354113

دکتر احمدی مقـدم
با مجـوز رسمی آمـوزش و پـرورش

 ارزیابی ، تشخیص و  درمان مشکالت ویژه یادگیریکلینیک یادگیـری
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آیاحقوقهایزیر۳میلیونتومانازمالیاتمعافمیشوند؟

محمودی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ با اشاره به بسته حمایتی دولت برای افرادی که حقوق دریافتی آنها کمتر از ۳ میلیون تومان است، 
گفت: در بودجه ۹۸ آمده که افراد با زیر ۲.۵ میلیون معاف از مالیات هستند، در حالی که باید در بودجه هم افرادی که زیر ۳ میلیون تومان حقوق 
دریافت می کنند از مالیات معاف شوند و این مسئله حاکی از آن است که در تدوین بودجه هیچ گونه فکری نشده است. 

 )ادامه سر مقاله( در سالهای آینده در دو قطبی فرهنگی 
ایجاد شده در کشور، جریان فرهنگی که به آرمانهای 
خود بیشتر پایبند است، معتقدتر است، انقالبی تر 
انقالبی تر عمل می کند، غیر وابسته تر  است و 
تر و بی  تر است، صریح  تر و شفاف  است، پاک 
تعارف تر است، پاسدار حرمت هاست و دغدغه و 
نگرانی واقعی مردم را دارد، دلش برای مستضعفان 
می تپد نه برای مشتی سلبریتی گیسو مشوِش بی 
دانِش پر مدعا که هر چه دارند همان چیزیست که 
می نمایانند نه آنچه از هنر و خالقیت و اصالت که 
در وجودشان نیست، پیروز میدان خواهد بود. در این 
تحریم محترمانه ی امکانات و رسانه ها از چنین 
به  که  است  معرفت  و  مرام  از  دور  ای،  جشنواره 
حرمت خون شهدا هم که شده ما نیز بی تفاوت 

بمانیم و چیزی نگوییم و ننویسیم.  
 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹۳04۹4۳۸۳1 ارسال فرمایید(         

سقوططال،آهنراپایینکشید

از کاهش  آهن فروشان  اتحادیه  رئیس  آزاد،  محمد 
بازار خبر داد و گفت:  ۲۵ درصدی قیمت آهن در 
کاهش نرخ جهانی طال و سکه در بازار دو عاملی 
در  آالت  آهن  قیمت  کاهش  موجب  که  هستند 
را  زمستان  در  تقاضا  کاهش  وی  است.  شده  بازار 
از دیگر عوامل کاهش قیمت آهن دانست. آزاد، با 
اشاره به اینکه هم اکنون عرضه بیش از تقاضاست 
و تولیدکننده باید به تولیدات خود ادامه دهد، افزود: 
در حال حاضر قیمت در گردش بازار بسیار مناسب 
است. قیمت آهن در بازار بین ۳ هزار تا ۳ هزار و 100 
تومان است. وی با اشاره به اینکه خریداران آهن از 
بورس، باید بالفاصله پس از دریافت آهن آن را در 
بازار و به سازندگان ساختمان دارای مجوز عرضه کنند، 
اظهار کرد: آهن فروشان باید گزارش عملکرد خود 
را به بازرسان اتحادیه ها و سازمان صمت، ارائه کنند.

مرغتا۱۵هزارتومانرسید؛
انگشتاتهامبهسمتکیست؟

عظیم حجت، عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران 
گوشتی از افزایش مجدد قیمت مرغ در بازار خبر داد 
و گفت: متوسط قیمت مرغ زنده درب مرغداری ۹ 
هزار و ۵00 تا ۹ هزار و ۷00 و مرغ آماده به طبخ در 
خرده فروشی ها 1۳ هزار و ۵00 تا 1۵ هزار تومان 
تامین  در  برخی مشکالت  وجود  افزود:  است  . وی 
نهاده های دامی و ازدیاد تقاضا دلیل اصلی افزایش 
قیمت مرغ در بازار به شمار می رود. اگرچه در آبان 
به سبب مشکالت حمل و نقل، قیمت نهاده های 
دامی با نوساناتی در بازار روبرو بود، اما با رفع اختالالت 
حمل و نقل و توزیع نهاده های دامی طی دو الی 
سه مرحله از سوی پشتیبانی امور دام، جوجه ریزی 
بهمن  اوایل  از  که  گرفت  صورت  آذر  در  مناسبی 
مرغ تولیدی به بازار و چرخه مصرف وارد می شود.

سرمقاله

جشنواره ای مظلوم، 
اما سربلند!   

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... و در عین حال نشو و نما 

دهنده وتبلیغ کننده تفکرات تکنوکراتی مطرح این 
روزهای جامعه ایرانی هم نشده است، جشنواره ای 
مظلوم که به اندازه ی همین مظلومیتش، »مردمی« 
سینمایی  ای  جشنواره  عمار«  »فیلم  هست.  نیز 
ایرانی – اسالمیست از سال 1۳۸۹ هر سال  دی 
ماه برگزار می شود. دفتر مطالعات جبهه فرهنگی 
انقالب اسالمی مبدع و حامی آن بوده و  فانوس که 
نماد روشنی و روشنگریست، تندیس آن  برای اهداء 
به بهترین آثار است. دراستانی مثل خراسان جنوبی 
که شهروندانش انقالبی تر، اسالمی تر و مردمی 
تر زندگی می کنند، حتم دارم بیش از نود درصد 
مردم نمی دانند جشنواره ی فیلم عمار چیست؟ و یا 
درباره ی آن توضیح مشخص و روشنی نخوانده اند! 
خوشا به حال مسؤوالن استان و آفرین و احسنت به 
متولیان هنری ما!  دلیل این کوتاهی ها در معرفی 
از سر  جشنواره های مهمی همچون عمار را اگر 
عمد ندانم، حداقل از سر کوته بینی مدیران و سهل 
انگاری های فرهنگی- انقالبی می دانم که قطعًا 
به نفع انقالب و کشور نیست. اگر پروژه ای به نام 
نفوذ را توهم نمی دانید من هم مثل شما معتقدم و 
به صورت جدی برای این اعتقادم مستنداتی دارم 
که اگر جشنواره ی فیلم عمار از سال ۸۹ به بعد 
وارد عرصه ی فرهنگی – هنری کشور نمی شد، 
برای  آفتی  روزها  این  که  مرموزی  خزنده  جریان 
از فرهنگ و هنر این کشور شده آنچنان  بخشی 
اختاپوس وار شاخه های سمی اش را بر پیکره ی 
انقالب می پوشاند که نه از هنر انقالبی، نه از هنرمند 
انقالبی و نه از جریان هنر انقالبی، جز  اسکلتی 
بی خاصیت چیز دیگری باقی نمی ماند! با کمال 
جشنواره  چنین  برپایی  علیرغم  تعجب،  و  تأسف 
مهمی، امسال نیز مثل هر سال جز چند خبر کوتاه 
در پرتال های ادارات و چند مصاحبه خبری کوتاه 
آثار  تعداد  از  آماری  ارائه  و  مسؤوالن  از سوی  تر 
شرکت کننده و اتفاقات تصویری در افتتاحیه، بیشتر 
مردم درباره آن نه چیزی دیدند و نه چیزی شنیدند!  
هرچند علیرغم احترام و اهتمام  ویژه نماینده محترم 
ولی فقیه در استان برای حضور در افتتاحیه نهمین 
اما   از اهمیت ماجرا دارد،  سال جشنواره که نشان 
متأسفانه به نظر می رسد متولیان، این جشنواره را 
هووی پرهیمنه ای برای جشنواره های مهم دیگر 
می دانند و احتمااًل بنا به دالیلی که هم خودشان 
آنان گفته  باید و به  خوب می دانند وهم ما، می 
شده که چنین بی اعتنا اقدام کنند؛ اما آنچه مسلم 
است، هنر انقالبی، فیلم ایرانی – اسالمی و دغدغه 
ی جامعه امروزی، زیر پای چنین بی تفاوتی های 
فاحشی لگدمال نخواهد شد! متأسفانه رسانه ها نیز 
متأثر از رویکردهای کدخدامحور در حوزه فرهنگ، 
سکوت معنا دار به همراه حرکت الک پشتی رنج آور 
را تکمیل می کنند و این مرام ناموزون و نامیمون 
را در پیش گرفته اند که این نیز خود مایه نگرانی 
و تأسف بسیار است. نتیجه این بی اعتنایی سخیف، 
مقابل(  ستون  در  مقاله  سر  )ادامه   ... است؛  روشن  کاماًل 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از پیشنهاد نمایندگان 
برای افزایش وام ازدواج هر یک از زوجین به ۲0 میلیون 
خبر داد. حجت االسالم پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دولت در بودجه 
سال ۹۸ وام ازدواج هر یک از زوجین را مانند سال جاری 
1۵ میلیون در نظر گرفته است، گفت: برخی از نمایندگان 

پیشنهاد افزایش وام ازدواج را مطرح کرده اند.
وی افزود: با توجه به افزایش تورم و باال رفتن قیمت ها، 
برخی از نمایندگان پیشنهاد افزایش وام ازدواج هر یک 

برای  که  کرده اند  مطرح  را  میلیون  به ۲0  زوجین  از 
بررسی به کمیسیون تلفیق ارائه می شود تا درباره این 
پیشنهاد تصمیم گیری شود. عضو کمیسیون فرهنگی 
باال رفتن قیمت ها قطعا  با  اینکه  بر  تاکید  با  مجلس 
وام 1۵ میلیونی برای ازدواج کافی نیست، اظهار کرد: 
چندین هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج هستند، و 
با توجه به اینکه هزینه ها برای آغاز زندگی باالست، 
افزایش وام ازدواج می تواند عاملی برای تشویق جوانان 

به ازدواج و تشکیل خانواده باشد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از اعالم آمادگی 
این سازمان برای واگذاری زمین جهت ساخت واحدهای 
مسکونی در نقاط مختلف کشور، به بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی در قالب طرح اقدام ملی خبر داد.
به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، علی نبیان با 
اشاره به برنامه های دولت دوازدهم و تاکیدات وزیر راه و 
شهرسازی در خصوص ساخت 400 هزار واحد مسکونی 
توسط وزارت راه، گفت: از مجموع این 400 هزار واحد، 
100 هزار واحد آن برعهده بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
مسکن،  بنیاد  با  دوجانبه  مذاکرات  اساس  بر  که  است 
سازمان ملی زمین و مسکن آمادگی خود را برای واگذاری 
زمین های مورد نیاز در مناطقی که زمینه واگذاری آنها 
در راستای قانون عرضه و تولید مسکن اقشار کم درآمد 
و محرومین مهیا است، اعالم کرده است. معاون وزیر 
راه و شهرسازی افزود: واگذاری این زمین ها در قالب 
مسکن محرومان و با قیمت تمام شده، به بنیاد مسکن 
صورت خواهد پذیرفت. بر اساس طرح اقدام ملی مقرر 

شده تا پایان سال ۹۹ مجموعا 400 هزار واحد مسکونی 
توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شرکت بازآفرینی 
شهری و شرکت عمران شهرهای جدید ساخته شود.

مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری 
کوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار، در میزان سود پرداختی به صاحبان حساب 
تغییراتی صورت می گیرد. در جلسه شورای پول و اعتبار مقرر شد »معیار پرداخت 
سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر 
یابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های 
مزبور باشد.« بر این اساس همچنین مقرر شده است که یک ماه پس از تاریخ 
ابالغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت های الزم در شبکه بانکی کشور 
طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به اجرا 
درآید. بر این اساس از ابتدای بهمن ماه سال جاری محاسبه سود علی الحساب 

سپرده های کوتاه مدت عادی از حالت روزشمار به ماه شمار تغییر می کند.
برای اینکه بدانیم سود ماه شمار سپرده ها چگونه محاسبه خواهد شد، باید ابتدا 
نحوه محاسبه سود روزشمار را مرور کنیم. سود سپرده های بانکی به صورت 
روزشمار و با نرخ سود علی الحساب طبق فرمول )مدت به روز( × )نرخ( × )مبلغ 
سپرده گذاری( تقسیم بر ۳۶۵ = سود سپرده های کوتاه مدت روز شمار محاسبه 

می شود. به عبارت دیگر وقتی کارمند بانک به شما می گوید سود روزشمار 1۵ 
درصد یعنی کمترین مانده روزانه شما جمع شده و در پایان سی روز محاسبه 
می شود. سپس عدد به دست آمده در 1۵ درصد ضرب و مجموع آن تقسیم بر 
۳۶۵ می شود. )عبارت ۳۶۵ معرف ۳۶۵ روز سال است.( به عنوان مثال اگر 10 
میلیون تومان را به شکل ثابت در بانک با نرخ 1۵ درصد نگه داریم سود آن این 
گونه به دست می آید عدد 10 میلیون در ۳0 برای ماه های ۳0 روزه و ۳1 برای 
ماه های ۳1 روزه ضرب شده و عدد ۳00 میلیون تومان به دست آمده در 1۵ 
درصد ضرب می شود. حال عدد 4۵ میلیون تومان به دست آمده بر ۳۶۵ تقسیم 
می شود و مبلغ 1۲۳ هزار تومان به دست می آید و این سود یک ماه مبلغ 10 
میلیون تومان ثابت با نرخ 1۵ درصد است. پیش از این پرداخت سود به مشتریان 
براساس حداقل مانده حساب آنها در طول یک روز بوده، اما با این تغییر، سود 
پرداختی به مشتریان براساس میانگین حداقل مانده حساب آن ها در روز های 
یک ماه محاسبه و در پایان ماه به حساب آنها واریز می شود. یعنی فرمول فوق 
تبدیل به فرمول »نرخ سود ضربدر تعداد روز های ماه ضربدر کمترین مانده طی 

ماه« خواهد شد. همچنین در بند دوم این بخشنامه نیز تاکید شده که کماکان 
مطابق رویه معمول در صورت فسخ سپرده ها با ماهیت کوتاه مدت، برای مدت 
زمان سپری شده طی ماه فسخ و بر اساس حداقل مانده مقطع زمانی سپری شده 
آن ماه، سود محاسبه و پرداخت می شود؛ بنابراین چنانچه ابتدا و انتهای مقطع 
محاسبه سود سپرده بنا به دالیل مختلف، در دو ماه متوالی قرار گیرد، مبنای 
محاسبه سود در ماه ابتدایی بر اساس حداقل مانده مقطع سپری شده در آن ماه 
و مبنای محاسبه سود در ماه بعدی نیز بر اساس حداقل مانده سپری شده ماه 
بعدی خواهد بود که در آخر، مجموع سود های محاسبه شده به عنوان سود قابل 
پرداخت به حساب مشتری پرداخت می شود؛ بنابراین چنانچه برای مثال حسابی 
در تاریخ 1۵ فروردین سال آینده افتتاح شود با رعایت سایر شرایط و ضوابط، سود 
بر اساس کمترین مانده حساب از تاریخ 1۵ فروردین تا ۳1 فروردین سال آینده 
برای ماه فروردین و کمترین مانده از تاریخ اول اردیبهشت تا ۳1 اردیبهشت سال 
آینده برای ماه اردیبهشت به صورت جداگانه محاسبه و مجموع ارقام فوق در 

پایان اردیبهشت به حساب منظور می شود.

پیشنهادوامازدواج40میلیونیبهزوجین

وعدهمسکنیبهاقشارکمدرآمد

سودماهشمارچگونهمحاسبهمیشود؟

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: قیمت پرتقال 
تامسون شمال برای شب عید ۳100 تومان تعیین شد؛ 
اما هنوز قیمت سیب درختی مشخص نیست. شیرزاد 
پیرامون تأمین سیب و پرتقال مورد نیاز طرح تنظیم بازار 
میوه ایام پایانی سال 1۳۹۷ و نوروز 1۳۹۸ و فرآیندهای 
عملیاتی آن گفت: با دریافت ابالغیه بیست آذر سال 
جاری وزیر جهادکشاورزی مبنی بر واگذاری مأموریت 
تنظیم بازار سیب و پرتقال مورد نیاز طرح تنظیم بازار 
میوه شب عید به این سازمان، مداخله سازمان مرکزی 
تعاون روستایی ایران به عنوان متولی تنظیم بازار میوه 
شب عید جهت خرید، ذخیره سازی و توزیع برای طرح در 
کارگروه تنظیم بازار دولت در دستور کارگروه قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر این اساس، تهیه و تدوین دستورالعمل 
اجرایی طرح تنظیم بازار میوه شب عید به استناد بند 1۲ 
ابالغیه مذکور آغاز و متعاقب آن، با برگزاری اولین جلسه 
کمیته راهبردی کشوری طرح مذکور در تاریخ بیست و 
چهارم آذرماه، همراه با عملیات رصد بازار میوه از منظر 
دستگاه های عضو کمیته راهبردی و در نهایت تأیید 
دستورالعمل اجرایی طرح، پیش بینی اولیه تأمین حدود 
۳0 هزار تن سیب درختی و ۳0 هزار تن پرتقال تامسون 
شمال و 10 هزار تن پرتقال والنسیای جنوب به تصویب 
رسید. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اضافه 
کرد: البته با در نظر گرفتن ذخیره ملی معادل ۲0 درصد 
سیب و پرتقال مورد نیاز استان ها و حدود 1000 تن 
ذخایر داخلی اتحادیه های استانی )خارج از طرح(، به 
منظور تعادل بخشی و جبران کاستی های احتمالی، این 

ذخیره سازی افزایش خواهد یافت. 
وی تصریح کرد: نوع و مشخصات کیفی محصول قابل 
خرید، عبارت از سیب زرد و قرمز درجه یک با محدوده 
وزنی حداقل 1۵0 و حداکثر ۲10 گرم، پرتقال جنوب از 
نوع والنسیا با محدوده وزنی حداقل 140 و حداکثر ۲۲0 
گرم و پرتقال شمال از نوع تامسون، با محدوده وزنی 

حداقل 1۹0 و حداکثر ۳00 گرم تعیین شد.  شیرزاد درباره 
تعیین قیمت های برآوردی سیب و پرتقال اظهار کرد: 
برآورد میزان اعتبار مورد نیاز جهت اجرای طرح به مبلغ 
۳,۸00 میلیارد ریال و درخواست تأمین و تخصیص آن 
از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به استناد بند 1۵ 
ابالغیه فوق الذکر انجام گرفته است. وی ادامه داد: در این 
رابطه، انتشار اسناد مناقصه در جراید جهت واگذاری امور 
بازرسی و نظارت بر کمیت و کیفیت سیب و پرتقال طرح 
به بخش خصوصی و شرکت های واجد صالحیت اقدام 
شده و به موازات آن، اعزام همکاران سازمان و شبکه 
تعاون روستایی کشور به استان های تولید کننده سیب 
درختی و بازدید کامل از کمیت و کیفیت سیب درختی 
موجود در سردخانه ها نیز در کنار بررسی میدانی قیمت 
عمده فروشی انجام شده است. شیرزاد گفت: بازدید از 
باغات در شهرستان های مختلف ۶ استان تامین کننده 
سیب و پرتقال و هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی 
استان ها و استانداری ها و تهیه برش شهرستانی با هدف 
تأمین نظر نمایندگان و مسئوالن ملی و جلوگیری از 
تنش قیمتی در دستور کار است، به گونه ای که تمام 
شهرستان ها و تشکل ها، بسته به سطح زیر کشت و 
توان تولید، در تأمین میوه شب عید مشارکت داشته و 

واجد سهم باشند.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۴۰۰۰۰۲۴- ۱۳۹۷/۰۸/۲۴هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای فرج اله هاشم زائی فرزند 
غالم به شماره شناسنامه ۳۹۲۶ صادره حوزه چهار بیرجند به شماره ملی ۵۶۳۹۲۶۰۸۲۳ در پرونده کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۴۰۰۰۰۱۲ 
نسبت به ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر یک باب اتاق به مساحت ۳۱۸۳ مترمربع پالک ۱۶ فرعی از ۲- اصلی مزرعه نقشرمی بخش ۵ 
 نهبندان به صورت انتقالي مع الواسطه از مالک رسمی )محمد تقی ثقفی و فرخ لقا ثقفی( به آدرس مزرعه همری نهبندان محرز گردیده است.

 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخانتشارنوبتاول:۱۳۹۷/۱0/۱۵تاریخانتشارنوبتدوم:۱۳۹۷/۱۱/۱سیدمهدیپروینمحبی-رئیسثبتاسنادوامالکنهبندان

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 
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ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
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مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
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کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.   2100   056   0915

ایزوگام  شفیعی
۳222۵4۹4-0۹۱۵۱6۳028۳صیادشیرازی،مجتمعمیرداماد،واحد۹8

آسفالت)محوطهوپشتبام(
وقیـرگونـی

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 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

  یک شرکت راهسازی به یک 
راننده کمپرسی و تریلی جهت کار 
در سطح استان با حقوق و مزایای 

بیمه نیازمند می باشد. 
0915۷213545

به تعدادی نیروی خانم و آقا 
و پیک موتوری جهت کار در 

رستوران نیازمندیم.
ساعت تماس: 11 ظهر الی 5 عصر

09363654۷46
32342244

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

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 
0915۷4110۷1 - باقری

شرکت دارویی قاسم ایران
از ویزیتور دارویی مقیم بیرجند 

با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس 
و 4 سال سابقه کار مرتبط 

دعوت به همکاری می نماید. 
تلفن 051365۷8460 داخلی12 

آدرس: مشهد جاده قوچان 
روبروی ساختمان سایه

نیروی آقا جهت کار در خشکشویی 
و مبل شویی نیازمندیم.

09155632009

به یک شاگرد برای کارواش 
نیازمندیم.

0990246991۷ فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

سوپر مارکت با کلیه اجناس، با بهترین 
موقعیت و درآمد عالی به دلیل مهاجرت 

زیر قیمت بازار به فروش می رسد.
0915۷23۷922

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160۷۷9 - 09151641464

ود  
محد

  و
یژه

ش و
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

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

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

  حمل اثاثیه منزل مـداحی
  با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر        

شهرام  مداحی
0915  363  3647 

رنگ آمیـزی کنـاف 
و ساختمـان

 09155610111- رحیمی

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
09152641848  

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

0۵6۳2۳2۳۱۷۹-0۹۱۵۳6۳4۷6۷

به یک نفرنیروی ثابت دفتری آقا 
باسابقه کاری درزمینه کارت خوان 
بانکی  درشهربیرجند نیازمندیم 
طالقانی2ساختمان آلما ،طبقه دوم 

واحد09155625۷62-203

سمساری و لوازم خانگی خرید و فروش با ما به نفع شماست.09155614521- زارع



محمد رضا سرمد- آقای استاندار ، حضورتان را در خطه خشک 
و بیابانی سومین استان پهناور ایران اسالمی ارج می نهیم.هدف 
 از نگارش این متن آشنایی حضرتعالی با یکی از مشکالت

  زیرساختی شهر بیرجند است، یکی از زیر ساخت هایی که 
می تواند این استان را در ایجاد مشاغل و جذب توریست یاری 
دهد و سرمایه ای پایدار را برای استان بیاورد منطقه گردشگری 
 بند دره بیرجند است اگر جنابعالی لطف کنید و تا پایان این رنج نامه

را مطالعه فرمایید و دستورات کلیدی برای زیر مجموعه صادر 
فرمایید مسلما اسم شما در این سرزمین یادگار خواهد ماند و 
اطالعات ارزشمند دیگری نیز برای شما از این طریق ارسال 
خواهد شد. حتما نام بند دره یا به تعبیری یکی از مهمترین 

جاذبه های گردشگری استان به گوش تان خورده است.
انقالب  پیروزی  از  قبل  آن  اطراف  های  زمین  و  بند  این 
از  ا...  علم بوده است، پس  اسالمی در مالکیت امیر اسد 
پیروزی انقالب برابر قوانین جاری کشور به مالکیت بنیاد 
مستضعفان درآمده است و نهایتا این ملک در قالب پالک 
217 اصلی بخش دو شهرستان بیرجند به شرکت پویش 
بیرجند به شماره ثبت 399 برابر قوانین رسمی کشور فروخته 
می شود. شرکت پویش بیرجند در زمان تاسیس حدود سیصد 
نفر سهامدار داشته که با اندکی تغییرات در اعضا هنوز هم به 
فعالیت خود ادامه می دهند. در سند مذکور به صراحت قید 
شده است که ششدانگ از مزرعه دره بند مشتمل بر چشمه 
سار و اراضی و اشجار و یک قطعه بند مشهور به بند دره ویک 
حجره طاهونه به شماره دویست و هفده اصلی واقع در بخش 
2 بیرجند در دهستان شهاباد از مالک قبلی به تملک شرکت 
درآمده است. این انتقال زمانی انجام شده که استعالم های 
الزم را تمامی دستگاه های مرتبط پاسخ داده اند و شرکت 
مذکور شروع به طراحی منطقه برای یک قطب گردشگری 
با  عملیات  آغاز  از  که پس  نموده  آغاز  را  استان  مرکز  در 
پیگیری های شرکت و مساعدت مسئوالن استانی در جهت 
همکاری و سرعت در اجرا پروژه و تکمیل یک پروژه کالن 
و زیبا و در حد شان مردم نجیب وخوب بیرجند 15 هکتار 
از امالک مجاور ملک را که اراضی ملی محسوب می شود 
به شرکت اجاره داده می شود. نکته قابل تامل این است که 
تقریبا 70 درصد زمین های واگذار شده کوه و بستر رودخانه 
است که قابل بهره برداری مستقیم نبوده و فقط برای پروژه 
یک پس زمینه زیبا را ایجاد می کرده است. در سال 1383 
عملیات طراحی و زیر سازی منطقه بند  دره توسط شرکت 
شروع و جاده مسیر احداث و ترانشه زنی برای احداث تاالر 
و سفره خانه و هتل و سایر اقدامات اجرایی بعدی از جمله 

تامین خدمات زیربنایی شروع می شود. در ادامه روند پروژه 
در تاریخ 84/8/23 در سفر هیئت دولت به استان خراسان 
جنوبی منطقه بوذرجمهر قاینی در قاین و منطقه گردشگری 
بند دره بیرجند به تصویب رسیده و ضوابط اجرا را طی آیین 
نامه به استان ابالغ می کند. بنا بر آیین نامه فوق فقط سرمایه 
گذار غیر دولتی می تواند در این مناطق پروژه را اجرایی نماید 

آنچه برای شرکت تا زمان ابالغ مصوبه نهایی هیئت وزیران 
الزم االجرا بوده، تعهد تهیه طرح اولیه پروژه و ارائه در جلسه 
نهایی می باشد.در این فاصله زمانی علیرغم داشتن مالکیت 
ششدانگ مجموعه شرکت هرگز از ورود مردم ممانعت نکرده 
بلکه مردم به طور مستمر از چشمه و میوه های دره استفاده کرده 
اند و هیچ ممانعتی انجام نشده است. هر چند تخلفاتی در پروژه 
توسط سایر دستگاه ها انجام شده که از مهمترین آنها احداث دو 
ساختمان بدون هماهنگی در منطقه مورد بحث بوده است.آنچه از 
نظر هیئت محترم دولت مهم وحائز اهمیت بوده نظر کلیه دستگاه 
ها از بعد عملیات احداث این مجموعه بوده که در زمان انتقال 
 سند همه آنها پاسخ الزم را داده و شروع کار منوط به تاییدیه 
محیط زیست بوده که آن هم اخذ شده است. از تاریخ 89/4/22 
تا 91/9/9 شورای برنامه ریزی توسعه استان که تصمیم گیر 
عملیات اجرایی پروژه است به بهانه نداشتن معاون عمرانی 
استانداری معطل می ماند که پس از پیگیری های سازمان 
میراث فرهنگی کشور از استان این جلسه در تاریخ 91/9/9 
تشکیل می گردد. در مصوبات جلسه استاندار با کمال تعجب 
اعالم می شود سرمایه گذار در این مدت تعلل کرده است، حال 
آنکه اصال جلسه ای تشکیل نشده که سرمایه گذار قصوری 

به سازمان میراث  نتایج جلسه که  الوصف  باشد، مع  کرده 
فرهنگی ارسال می شود سازمان مذکور در پاسخ به استان 
در تاریخ 94/2/6 به استانداری اعالم می کند خواستار تسریع 
در عملیات اجرایی می باشد و هماهنگی کامل تمامی دستگاه 
ها را خواستار می شود. در جلسه ای که در تاریخ 93/3/8 با 
حضور آقای همایون نخعی نژاد معاون محترم عمرانی وقت 

برگزار می شود صورتجلسه ای تنظیم و به تمامی دستگاه 
ها اعالم می شود تا مساعدت الزم با سرمایه گذار صورت 
پذیرد.گزارش جلسه که به نظر استاندار محترم وقت جناب 
آقای وجه ا... خدمتگزار می رسد ایشان دستور مساعدت و 
 همکاری دقیق را به آقای همایون نخعی نژاد )معاون عمرانی (

و آقای رمضانی )مدیر کل میراث( صادر می نماید و از این دو 
مسئول خواسته می شود تا روند اجرای پروژه به نظر ایشان به 
طور مستمر برسد.اما افسوس که معاون عمرانی وقت هرگز در 
این پروژه همکاری ننموده وکار به جایی می رسد که استاندار 
شخصا به موضوع ورود می کند اما نکته قابل تامل این است 
که علیرغم استعالم های اولیه واگذاری زمین و ابالغ مصوبه 
دولت محترم بعضی از دستگاه ها به بهانه های واهی کار پروژه 
را متوقف و بعضا کا ر را به مراجع قضایی کشانده اند که پس از 
سیر مراحل قانونی در تمامی پرونده ها سرمایه گذار پیروز بوده 
است و فقط کار شرکت با تاخیر مواجه شده است و این حاکی 
از کارشکنی های بسیاری از مدیران ناالیق وکوته بین در زمان 
صدارت شان بوده که بعضا پس از عزل متوجه قصورشان به 

مردم بیرجند شده اند که خود جای تامل دارد. و...بگذریم. 
در سال 1378 از شهرداری طی شماره استعالمی  برای عملیات 

ساخت و ساز صورت می گیرد در پاسخ طی شماره 15564به 
تایخ 78/5/14 اعالم می شود خارج از محدوده شهری می باشد.
به ساخت آالچیق هایی در پروژه  ادامه شرکت شروع   در 
می نماید متاسفانه یکی از دستگاه ها خودسرانه اقدام به 
تخریب می نماید، این در حالی است که قبال تمامی سازمان 
های مذکور پاسخ مثبت به عملیات اجرایی داده اند و نهایتا 

نامه  شود.تصویب  می  محکوم  مذکور  دستگاه  دادگاه  در 
کمیسیون موضوع اصل 128 قانون اساسی که آیین نامه 
اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه  گردشگری را 
به تمامی دستگاه ها ابالغ کرده شامل نکات بسیار دقیق 
و مهمی است که صرفا چند موضوع مهم آن ذیل جهت 

استحضار اعالم می گردد:
1- سرمایه گذار شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی است.

2- مناطق گردشگری در چهار سطح بین المللی، ملی، استانی، 
محلی اجرا می شود.

فرهنگی،  رفاهی،  مراکز خدماتی،  دارای  ای  3- هر منطقه 
گردشگری از جمله واحدهای اقامتی، پذیرایی، خرید، تولید، 
عرضه صنایع دستی و فرهنگی و هنری و تفریحی و ورزشی، 

پارک و سایر خدمات گردشگری خواهد بود.
4-منطقه با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران و به 
موجب موافقت نامه رسمی که توسط سازمان صادر خواهد 

شد، تشکیل خواهد شد. 
5-سرمایه گذار می تواند اجازه سرمایه گذاری برای هر یک 

از طرح ها را واگذار نماید و...
6-سرمایه گذار می تواند اراضی منطقه را پس از اخذ موافقتنامه 

تاسیس ،تفکیک،آماده سازی وبرای سرمایه گذاری واجرای طرح 
های مصوب به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید و....

و  ضوابط  رعایت  با  منطقه  مصوب  های  طرح  7-اجرای 
مقررات طرح برعهده سرمایه گذار خواهد بود. در مناطقی 
که در خارج از حریم شهرها و محدوده قانونی روستاهای 
کشور ایجاد می شوند، صدور مجوز احداث بنا ،گواهی پایان 
کار و عدم خالف به عهده سرمایه گذار خواهد بود. جناب 
آقای استاندار سرمایه گذاری که تمامی مراحل قانونی را برای 
احداث یک طرح مفید بسیار تاثیر گذار در منطقه شروع کرده 
هر روز به شکلی مورد بی مهری مسئولین قرار می گیرد 
به نظر می رسد ،تنها مرجعی که تاکنون صفر تا صد پای 

تعهداتش عمل کرده میراث فرهنگی استان بوده است.

حال از شما انتظار داریم
1- شخصا مدیریت جلسات این پروژه مهم را در دست بگیرید 
تا مثل جلسات قبل که به آنها اشاره شد بی حاصل  نباشد و 
یادگاری ارزشمند از شما در این استان برای همیشه بجا بماند و 
جمعی از جوانان جویای  کار سر کار رفته و مردم نیز تفرجگاه 

آبرومندی در این شهر داشته باشند.
بعضا  پاسخ مکاتبات دستگاه ها که  تاخیر   2-حل معضل 

ماه ها طول می کشد.
3-سیزده سال است شرکت سرمایه گذار  برای شروع پروژه نگاه 

به سمت عالی ترین مقام دولت در استان دارد.
همان طور که به طور مصداقی نیز اشاره شده بعضا دستورات مقام 

عالی دولت توسط فرد یا دستگاهی بر زمین مانده است.
4-گاه هم مسئولینی دایه مهربانتر از مادر شده اند و ادعای مالکیت 
منطقه و ساخت پروژه دارند در حالی که در وظایف روزمره شان 

مشکل دارند. )جای متهم و مدعی عوض شده است؟(
5-تا کی مردم نجیب بیرجند باید تاوان این عدم آگاهی این طیف 

از  مسئوالن را پرداخت کنند؟
آقای استاندار این کل ما وقع این ماجراست که از نگاه یک 
شهروند مطلع از پروژه برای شما و شهروندان صبور بیرجند 
نگاشته می شود و هدف از نگارش آگاه سازی مردم و شما از 
روند پروژه بود تا به شایعات نادرست نیز پاسخی داده شده باشد.
ضمنا اینجانب در پروژه سهام دار نبوده و نه مسئولیتی دارم و 
 تمامی مستندات قید شده را در دفتر شرکت شخصا دیده ام.
غرض از نگارش این بود که به مدد جنابعالی ضمن 
اجرایی شدن پروژه و انتظار سیزده ساله سرمایه 
گذار،مردم خوب بیرجند نیز از آن منتفع گردند و 
از بیکاران شهر نیز در این پروژه عظیم  جمعی 
دارای کار دائم شوند و منطقه مذکور به یک قطب 

گردشگری تبدیل شود. پایدار باشید
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تولید  بیش از 3 تن فرآورده عسل

صداوسیما- 3 هزار تن فرآورده عسل در خراسان جنوبی در یک سال گذشته  تولید 
شد. مدرسی معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان گفت:  از این مقدار 

که 111 کیلوگرم ژل رویال ، 125 کیلوگرم گرده گل و 3 تن موم است. لطفی  از  ممنون  خیلی  سالم.  استاندار  آقای 
هدیه  روستائیان  به  استان  به  ورودتان  ابتدای  در 
گازرسانی  نامه  دریافت  برای  قبل  روز  دادید. چند 
به بخشداری بیرجند رفتم گفتند کارشناسان فنی 
دهستان تان به محل جدید تو خیابان شیرین رفتند 
به اونجا مراجعه کردم در جوابم پاسخ داده اند تازه 
 جابجا شده ایم و هنوز سیستم ها راه اندازی نشده ، 
به اداره گاز مراجعه کردم می گویند باید نامه حتما 
تو  بچه کوچک  دوتا  با  وقتی مجدد  باشید  داشته 
رفتم  اداره  آن  به  اداره  این  از  شلوغ  خیابانهای 
می گویند آقای استاندار در بازدید از فرمانداری و 
بخشداری دستور داده اند نیروها جابجا شوند.فقط 
برای  هم  شما  بار  یک  برای  دارم  خواهش  یک 
دریافت یک نامه این مسیر را بروید و آنوقت دستور 
را صادر کنید. اجر همه مسئوالن که برای مردم 

خدمت می کنند با سید الشهدا )ع( .
ارسالی به تلگرام آوا
سالم. چند روز پیش رفتم بیمارستان...  دکتر دارو را  
نوشت بردم داروخانه گفت داروی استامینوفن نداریم چرا 
نظارت نمی کنند بیمه برجی چقدر پول می گیرد  از ما 
کارگران ولی بیمارستان که می رویم هیچ جوابی نمی 
دهند خواهش می کنیم نظارت کنند مسئوالن. ممنون
915...246
با سالم. معموال تابلوهای راهنما و عالئم هشدار 
دهنده رو قبل از رسیدن به محل مورد نظر نصب 
می کنند مثال تابلوی نشان دهنده سرعت گیر و یا 
تقاطع رو قبل از اونا نصب می کنند ولی در مسیر 
بیرجند به سمت زاهدان وقتی به محل مورد نظر 
می رسید نصب شدن مثال تابلوی روستاها رو بعد از 
تمام شدن عرض جاده ورودی روستا نصب کردن 
که باعث بروز مشکالتی میشه و بعد از اینکه جاده  
ورودی روستا رو رد کردید تازه تابلو دیده میشه!!! و 
باید دنده عقب برگردید و یا تا دور برگردون بعدی 
برید و باز هم اگه اون تابلو رو رد نکنید!!! منتظر دلیل 

قانع کننده مسئوالن  هستم
915...193
خواهشا  شما حرف ما رو به مسئوالن برسانید. ما کارگران 
شرکت پیمانکاری ... مستقر در ... هستیم. حقوق رو هر 
موقع خواستند می دهند. حقوق ما نصف نیروهای 
خودشان هست. بدون سختی کار. بدون جمعه کاری. 
 سنوات رو یکسال دیرتر ولی به نرخ سال قبل حساب 
می کنند. خواهشا شما حرف ما کارگران را به گوش 

مسئوالن اداره کار، استانداری برسانید. ممنون
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 فقط آقای استاندار بخواند...!!! 

روایتی متفاوت از بند دره   
 از میان نامه های رسیده

اصالحیه

در پی درج گزارش »نمایندگان قانع نشدند« مورخ 
13 دی 97 در صفحه 3 این روزنامه اصالح می 
خانم  از  نقل  به  شده  درج  مطالب  تمامی  گردد: 
خراسان  استانداری  ایثارگران  امور  مشاور  زارعی 
جنوبی به نقل از خانم رحیمی معاون درمان اداره 
ایثارگران بوده و بالعکس  کل بنیاد شهید و امور 
مطالب درج شده به نقل از این بزرگوار، مربوط به 

سخنان خانم زارعی می باشد.
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     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

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

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  0۹155۴3۸۷۶0 و 3۲۴5۷033

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                     ۱۸ ماه گارانتی
ط   

سا
  اق

د و
نق

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قیمه و سیب زمینی شنبه هر هفته 
۰۹۱۵۰۰7۹۶۴۱ - ۰۹۱۵۵۶۱۰۵۹۸ - ۰۵۶322۰7۰77بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 323۱۱7۱7

 آدرس: بازارروز غفاری،  غرفه 3۱

عرضه و پخش انواع گوشت گوساله 
برزیلی،  قلوه گاه،  دنبه، 

گوشت گوسفند، شینسل، مرغ و 
تخم مرغ،  بوقلمون،  انواع ماهی، میگو 
 آماده عقد قرارداد با کلیه رستوران ها،

 هتل ها و سایر ارگان ها   

سفارشـات مجـالس
 پذیرفته می شود 

ی و کلی
 جزئ

تکثیر و پرورش زالوی طبی
شغلی نوین ، کم هزینه با درآمد عالی/ آموزش ، مشاوره ، اجرا

 آدرس: بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی- مجتمع تجاری میر داماد- واحد 1۲5 

ساعت مراجعه و تماس: 1۷ الی ۲1

تلفن: 3۲۲13۲۷۲            0۹0۲1۶3۲۲۷3 - مهندس اکبری

همراه با موسسه زالو پروران شرق -  ثبت ۴۴3



آیه روز

و آنگاه كه آن ]لحظه موعود[ را نزديك ببينند چهره  هاى كسانى كه كافر شده  اند در هم رود و گفته شود 
اين است همان چيزى كه آن را فرا مى  خوانديد. )سوره ملك/ آيه ۲۷( 

سخن روز

آسانسورى كه بتواند شما را به باالترين طبقه موفقيت برساند،  از كار افتاده است و شما ناگزيريد كه راهروى 
موفقيت را پله پله باال رويد.

شنبه   * 1۵ دی   1397 * شماره ۴۲۵۵ 
4

  آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی بیرجند  شناسه: 334367
در اجرای مقررات ماده 14 قانون ثبت و ماده 61 آیین نامه  قانون مذکور تحدید حدود یک قسمت از 
امالک واقع در بخشهای 1-2-3-4-8 -9- 13 این حوزه ثبتی به شرح زیر منتشر می گردد: بخش1 
بیرجند: 1-ششدانگ یک قطعه زمین محصور فاقد معبر 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 پالک 137 فرعی از 234-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
رقوئی پایین مورد تقاضای رمضان امیرآبادی 2-ششدانگ یک قطعه زمین 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 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 پالک 2732 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای 
کنیز رمضانی فریز 5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2733 فرعی از 433-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای محمد اعظم صادق نژاد 6- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشجر 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 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 
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 پالک 2737 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی دشت بجد مورد تقاضای امیر عثمانی بجد در تاریخ 97/11/6  10- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار 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 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 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 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 پالک 137 فرعی از 442-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی مزرعه جانبات مورد تقاضای حمید پوریا نژاد 15- ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر ساختمان 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 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 در تاریخ 97/11/8  17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار 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 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 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 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 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 پالک 410 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مستثنیات مرتع دشت حاجی 
آباد مورد تقاضای علی محمد خاموشان  در تاریخ 97/11/10 23- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار 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 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 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 
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 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 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 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 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 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 
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 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 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 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 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 پالک 64 فرعی از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت آباد 
مورد تقاضای سید علی نارمنجی در تاریخ 97/11/11 38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 
پالک 2549-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مجاور حاجی آباد پسوچ مورد تقاضای حوا میابادی 
39- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 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 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 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 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 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 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 پالک 2557-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
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 بخش 3 بیرجند : 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 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 پالک 2787 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای 
سید حسن حسن زاده 3- ششدانگ یکباب گاوداری 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 پالک 
2793 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای سید حسن حسنی 
5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2794 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
سیوجان مورد تقاضای سید حسن حسنی 6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 827 فرعی از 
223-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی تقاب مورد تقاضای مهدی خدادادی 7- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 828 فرعی از 223-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی تقاب مورد تقاضای 
غالمحسین خدادادی 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 829 فرعی از 223-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی تقاب مورد تقاضای علیرضا خدادادی 9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 
830 فرعی از 223-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی تقاب مورد تقاضای ابوالفضل خدادادی 10- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 831 فرعی از 223-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی تقاب 
مورد تقاضای محمد خدادادی 11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 832 فرعی از 223-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی تقاب مورد تقاضای سکینه باقی در تاریخ 97/11/15 12- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی مشجر 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 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 پالک 488 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد 
تقاضای غالمرضا چابک 15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 489 فرعی از 225-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای جواد شرافتی نیا در تاریخ 97/11/17 16-ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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 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 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 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 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 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 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 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 
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 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 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 پالک 232فرعی از 
234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف در 
تاریخ 97/11/14 28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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 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 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 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 
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 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 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 پالک 387 فرعی از 
234-اصلی بخش 3  36-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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 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 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 پالک 492 فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف در تاریخ 97/11/15 40-ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی وقفی 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 پالک 760فرعی از 
234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف در 
تاریخ 97/11/16 52-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 پالک 1097فرعی از 234-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف در تاریخ 
97/11/17 63- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 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 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 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 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 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 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 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 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 
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 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 پالک 1272فرعی از 234-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خرمک مورد 
تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه خوسف در تاریخ 97/11/18 74- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر 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 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 
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 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 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 
در تاریخ 97/11/21  از ششدانگ  دانگ مشاع  نیم  به  ترابی هرکدام نسبت  و زهرا همگی   فاطمه 
بخش 8 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 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 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 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 پالک 1475 فرعی از 319-اصلی بخش 9 بیرجند  واقع در اراضی 
میریک مورد تقاضای محمد رضا عارفی مقدم در تاریخ 97/11/24 3- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی و مشجر مشتمل بر اراضی دیمی و آبی پالک 192 فرعی از 343-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در 
اراضی ورقنه مورد تقاضای علی عباسی 4-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 489 فرعی از 508-
اصلی بخش 9 بیرجند واقع در اراضی نقنج مورد تقاضای سعید قاسمی 5- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک 490 فرعی از 508-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در اراضی نقنج مورد تقاضای سعید قاسمی 
6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 491 فرعی از 508-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در اراضی 
نقنج مورد تقاضای سعید قاسمی بخش 13 بیرجند:  1- ششدانگ یکباب انبار 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  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 پالک 19 فرعی از 
194-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی علی آباد پی قلعه مورد تقاضای عبدا... مرشد زاده در تاریخ 
97/11/27 4- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان خانه بهداشت 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 5- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار پالک 2 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 باسکول پالک 3 فرعی از 573-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی چشمه شور حاجی 
آباد القور مورد تقاضای حسین عجمی 7- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان پالک 4 فرعی 
از 573-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی چشمه شور حاجی آباد القور مورد تقاضای حسین عجمی 
8- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر مشتمل بر ساختمان پالک 5 فرعی از 573-اصلی بخش13 بیرجند 
واقع در اراضی چشمه شور حاجی آباد القور  مورد تقاضای حسین عجمی در تاریخ 97/11/29 در 
روزهای فوق مندرج در این آگهی انجام می گردد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان 
امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال 
در محل حضور بهمرسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر 
نباشند، مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 
86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این 
اداره تسلیم  نمایند  در غیر اینصورت متقاضی می تواند به مراجع ذیصالح فوق الذکر  مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این  اداره  تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 1397/10/15
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
پیرو آگهی مزایده منتشر شده در روزنامه شماره 4245 مورخ 97/10/3 آوای خراسان جنوبی مستند به ماده 125 - آئین 

نامه اجرا ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی به مساحت 270/05  مترمربع دارای پالک ثبتی یکهزار و چهارصد و سه فرعی 
از یکهزار و پانصد و پنجاه و چهار اصلی )پالک 1403 فرعی از 1554 - اصلی( بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند، خیابان کارگران، کارگران 
21 فرعی دوم پالک 10 ملکی خانم صدیقه یوسفی فرزند اسمعیل به شماره ملی 0651513839 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 89349 
صفحه 119 دفتر جلد 563 امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است با حدود اربعه به شرح ذیل: شماال در چهار قسمت سوم 
 شرقی اول دیواریست به طول 1/45 متر به کوچه دوم دیوار به دیوار به طول 18/50متر به پالک 161 فرعی سوم دیوار به دیوار به طول 
55 سانتی متریه پالک 3927 فرعی چهارم دیوار به دیوار به طول 4/30 متر به پالک 3927 فرعی شرقا در دو قسمت اول دیوار به دیوار 
 به طول 95 سانتی متر به پالک 3927 فرعی دوم دیوار به دیوار به طول 10/55 متر به پالک 1404فرعي جنوبا، در چهار قسمت اول دیوار 
به دیوار به طول 10 متر به پالک 1 فرعی  دوم درب و دیواریست به طول 3 متر به کوچه بن بست سوم دیوار به دیوار به طول 8/9 متر به 
پالک 3923 فرعی چهارم دیواریست به طول 1/45 متر به کوچه غربا، درب و دیواریست به طول 11/5 متر به کوچه فاقد حقوق ارتفاقی 
می باشد که برابر سند رهنی شماره 38926- 1391/3/13 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 8 بیرجند در قبال مبلغ هشتصد میلیون ریال 
به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی آقای علی اکبر عباس پور در رهن بانک سپه شعبه محالتی بیرجند قرار گرفته است. چون 
متعهدین ظرف مدت مندرج در سند مذکور به تعهدات خویش عمل ننموده اند بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت 
از دفترخانه تنظیم کننده سند نسبت به وصول مبلغ 934/089/037 ریال بدین شرح: )مبلغ 600/000/000 ریال اصل طلب و مبلغ 
74/958/903 ریال سود متعلقه و مبلغ 259/130/134 ریال خسارت تأخیر تادیه تا روز درخواست 1395/2/6 به انضمام جریمه دیرکرد تا 
روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9500147 در این خصوص نزد اداره اجرای 
اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت 
یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به در خواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری طی گزارش وارده به شماره 2550-95- 95/5/31 پالک فوق با عرصه ای به مساحت 270/05 مترمربع و مساحت اعیان حدود 
220 مترمربع شامل زیرزمین و یک طبقه همکف با کاربری مسکونی و نوع بنا دارای سقف ضربی با قدمت حدود 30 سال و با مصالح مصرفی 
و امتیازات منصوبه با در نظر گرفتن کلیه موارد مؤثر در قیمت به مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهل میلیون ریال )1/340/000/000( ارزیابی 
و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است. بانک بستانکار به موجب نامه های وارده به شماره 6/31/38/3631 - 97/8/29 ضمن 
گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی است ، باقیمانده طلب خویش را تا تاریخ 1397/4/31 مبلغ 300/043/342 ریال به انضمام 
جریمه دیرکرد تا روز وصول به عالوه هزینه های اجرایی اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 4 آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز 
درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد، بنا به درخواست بستانکار ششدانگ ملک فوق در روز چهارشنبه مورخ

1397/11/17 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد 
رسید،  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 بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد 
مسترد خواهد شد،  حقوق دولتی به شرح ماده 40- آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک بستانکار 
جایز می باشد. چنانچه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده 

خودداری می گردد.
تاریخ انتشار: 1397/10/15      غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139760308308000026 مورخ 97/5/09 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین کهنسال فرزند علی به 
شماره شناسنامه 19 صادره از سربیشه در یک دربند مغازه مخروبه به مساحت 71/82  متر مربع تحت پالک 763 فرعي از 675 اصلی 
بخش 6 سربیشه خریداری از مالک رسمی محمد نجاری 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 :97/10/15   تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/10/30     
 محمدحسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

آگهی تغییرات شرکت تولید لوله و پروفیلهای پی وی سی مهراس کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 2464 و شناسه ملی 10360041661 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مهدی یوسفی به شماره ملی0650332989 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی یوسفی به شماره ملی 0651866227 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود رضا 
یوسفی به شماره ملی 0651988934به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 1398/04/28 انتخاب گردیدند. 2-کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک وسفته با امضای آقای محمودرضا یوسفی )مدیرعامل( و آقای مهدی یوسفی )رئیس هیئت مدیره( به 

همراه مهرشرکت معتبراست و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل ومهرشرکت معتبرخواهدبود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )334345(

آگهی تغییرات شرکت سامان فوالد بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1963 و شناسه ملی 10360036792 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/09/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم معصومه صالحی نیا به کد ملی 650727134 و خانم شقایق 
ابوذری به شماره ملی 3611352901 و خانم منصوره نصرالهی به شمار ملی 0492132348 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )338113(

آگهی تغییرات شرکت سامان فوالد بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1963 و شناسه ملی 10360036792 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/09/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم معصومه صالحی نیا به کد ملی 0650727134 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و خانم شقایق ابوذری به شماره ملی 3611352901 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم منصوره نصرالهی به شمار 
ملی 0492132348 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای علیرضا ابراهیمی به شماره ملی 
0651683327 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته 
با امضای ثابت خانم معصومه صالحی نیا )رئیس هیئت مدیره( و خانم شقایق ابوذری )نایب رئیس هیئت مدیره( و درغیاب خانم شقایق 
ابوذری با امضای خانم منصوره نصرالهی )عضو اصلی هیئت مدیره( و اوراق عادی و اداری با امضای آقای علیرضا ابراهیمی )مدیر عامل( و 

مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )338114(

آگهی تغییرات شرکت جهان بار بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 4863 و شناسه ملی 10360063774 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1396/10/24 و به موجب نامه شماره 15/11/1396-50231/33 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سعید فرزامیان به شماره ملی 0640014471 و خانم زهرا قاسمی به شماره ملی 
3719586006 وآقای امیر دادرس به شماره ملی 0651901138 وآقای علیرضا قربانی به شماره ملی 0651722721 وخانم طاهره 
آجر کاران به شماره ملی 0650147561 و آقای علیرضا کدخدائی به شماره ملی 0652358721 و آقای مهدی مهربان به شماره 
ملی 0651641772 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم سپیده مهربان به شماره ملی 
0653202474 به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا بهداد به شماره ملی 0652427677 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )338115(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی در نمای شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 1419 و شناسه ملی 10360031370 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/08/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -آقای علیرضا الهیاری به شماره ملی 0651849969 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و خانم راحله لطفی به شماره ملی 3621391037 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نوح الهیاری به شماره 
ملی 5239645574 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای علیرضا الهیاری به شماره ملی 
0651849969 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردید وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و 

همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای علیرضا الهیاری ) مدیرعامل ( به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )338116(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی در نمای شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 1419 و شناسه ملی 10360031370 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 97/08/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای علیرضا الهیاری به شماره ملی 0651849969 وخانم راحله 
لطفی به شماره ملی 3621391037 وآقای نوح الهیاری به شماره ملی 5239645574 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. 2- خانم لیلی اسدالهی به شماره ملی 0651818478 به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا احراری خلف به شماره ملی 0453399843 
به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3-روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )338117(

آگهی تغییرات شرکت جهان بار بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 4863 و شناسه ملی 10360063774 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 96/10/24 وبه موجب نامه شماره 15/11/1396-50231/33 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - آقای سعید فرزامیان به شماره ملی 0640014471 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیر دادرس به شماره ملی 0651901138 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره آجر کاران به شماره ملی 0650147561 و خانم زهرا قاسمی به شماره ملی 3719586006 
و آقای علیرضا قربانی به شماره ملی 0651722721 وآقای علیرضا کدخدائی بشماره ملی 0652358721و آقای مهدی مهربان به شماره ملی 
0651641772 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 -آقای هادی فرزامیان به شماره ملی 0651688086 به 
عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 3 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک وسفته و برات با امضای )مدیر عامل( 
همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق عادی ونامه های اداری با امضای ) رئیس هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )338785(

تاسیس شرکت شگرف پویش اطلس )سهامی خاص( در تاریخ 1397/10/6 به شماره ثبت 5901 به شناسه ملی 14008036536 ثبت 
و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : دربرگیرنده امور طراحی، 
مشاوره،اجرا ،توسعه ،نگهداری، پیمانکاری، مشارکت و مدیریت طرح مربوط به ساخت و مقاوم سازی و بهسازی و نوسازی ساختمان ها و 
سازه هاو ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی ،امور پیمانکاری مربوط به بندها ، سدها ، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، 
مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه 
های،احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی)سیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب و امور پیمانکاری 
مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تأسیسات برقی ، امور مربوط به خرید فروش اقالم برق صنعتی و 
خانگی توسعه و نگهداری و نورپردازی انواع بناها، امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال)آب،نفت و گاز،برق( ،مسائل مربوط به جمع آوری 
، حمل و نقل درون شهری، تفکیک و بازیافت زباله و توسعه ابنیه شهرداری ها، انواع خدمات شهری اعم ازحمل و نقل و جابجایی مسافر 
درون شهری ، انجام خدمات عمومی شامل امور مربوط به خدمات و تامین نیروی انسانی ادارات و موسسات ، تنظیفات ، نامه رسانی و 
تایپ و تکثیر ، پاسخ گویی تلفن ، آشپزخانه و رستوران و طبخ غذا ، تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات اداری و موسسات ، انجام کلیه 
کارهای سخت افزار ، نرم افزار)به جز نرم افزارهای رسانه ای ، رسانه پرداز ،قرآنی ، مذهبی و فرهنگی ( طراحی وب ، برنامه نویسی کامپیوتر 
و الکترونیک،انواع تعمیرات و فروش بردهای الکترونیکی کامپیوتر، لپ تاپ، ، نصب و راه اندازی و خرید و فروش انواع شبکه های کامپیوتری 
، انجام پروژه های توسعه فضای سبز و باغبانی ، خدمات شهری و کشاورزی و اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی و همچنین 
شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع شرکت )پس از اخذ مجوزهای الزم ( در صورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، طالقانی ، کوچه طالقانی 3 ، کوچه شهیدهاشم کوشه 
ای8]طالقانی6/3[ ، پالک 21 ، طبقه همکف کدپستی 9714873846 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 
نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
354 مورخ 1397/09/25 نزد بانک ملی شعبه حکیم نزاری با کد 9023 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای عبدالحبیب عطائی 
به شماره ملی 0651920302و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم حمیرا عطائی 
به شماره ملی 0651976618و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد عطائی به شماره ملی 0653148801و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضای عبدالحبیب عطائی مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای فرشاد فرخفال به شماره ملی 0640191827 به سمت بازرس علی البدل به 
مدت یک سال مالی آقای طاهر عطایی به شماره ملی 0640583474 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار 
آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )334346(

آگهی تغییرات شرکت مسافربری ارمغان سفر سربیشه )سهامی خاص( به شماره ثبت 26 و شناسه ملی 14005800468 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/14 و مجوز شماره 46265/33 مورخ 1397/09/25 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای 
حسین صباغ ) مدیرعامل( و آقای سلطانعلی میر شاه جمال )رئیس هیئت مدیره ( و در غیاب آقای سلطانعلی میر شاه جمال )رئیس هیئت 

مدیره ( با امضای خانم زهرا میر شاه )نایب رئیس هیئت مدیره ( همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )334347(
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اهدای عضو جوان خوسفی به 6 بیمار نیازمند

صداوسیما- اعضای بدن جوان 24 ساله اهل شهرستان خوسف به 6 بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید. مسئول واحد شناسایی مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: جوان 24 
ساله خوسفی که به دلیل تصادف به بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند منتقل شده بود پس از تایید مرگ مغزی و موافقت خانواده اش 6 عضو بدن وی در بیمارستان منتصریه مشهد به بیماران 
اهدا شد. دهقانی افزود: کبد، قلب، پانکراس و پوست اعضای اهدا شده بیمار بودند که پوست او به سه بیمار نیازمند اهدا شد. این ششمین مورد اهدای عضو از ابتدای امسال در استان است.

 در اختتامیه جشنواره مطبوعات مطرح شد:

 *شرکت های تعاونی روستایی  از آغاز سال 16 هزار 
تن  آرد بین روستائیان، توزیع کردند.

*26 طرح آبخیزداري با 85 درصد پیشرفت برای مهار 
روان آب ها در همه شهرستان ها در حال اجراست.

*به گزارش اداره کل امور اجتماعی، وزارت تعاون کار 
و  رفاه اجتماعی، مجتبی یزدانی مسئول خانه بهداشت 
کارخانه اکسید منیزیم سربیشه، به عنوان منتخب 

کشوری برگزیده شد.
*100 نفر از دامداران ارسک در دوره آموزشی آشنایی با 
بیماری های مشترک انسان و دام و کاهش مخاطرات 

بهداشتی کشتار دام شرکت کردند.

اخبار کوتاه استان

خبرهای ویژه

کاری - مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی 
رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
حاشیه افتتاحیه نمایشگاه آسیب های اجتماعی 
در آیینه مطبوعات بیان اینکه  انتشار مطبوعات 
بدون  اما  باالتر  کشوری  نُرم  از  استان  این 
شک نیازمند فعالیت بیشتر در فضای مجازی 
بیان  با  پرور  و دیجیتالی است. حمید ضیایی 
اینکه  نیاز مخاطب امروز تولید محتوای مطلوب 
مجازی است،  بیان کرد: رسانه های مکتوب که 
قالب و شکل خود را تغییر ندهند با مشکل مواجه 
خواهند شد.وی تاکید کرد: رویکرد امروز دنیا به 
سمت نسخه های دیجیتالی می رود و فضای 
مجازی پررنگ شده است. وی با اشاره به اینکه  
در عصر دیجیتال دیده می شود که در جوامع 

پیشرفته  تولید محتوای رسانه ای مطبوعات 
قبل از انتشار به شرکت های خاص فروخته می 
شود، خاطر نشان می کند: این موضوع هم برای 
رسانه درآمد دارد و هم شرکت های مخاطب به 
بهترین نحو از آن محتوا بهره می گیرند.مدیرکل 
دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار کرد: در این طرح 
موسسات رسانه ای به مراکز تولید هدفمند محتوا 
در فضای مجازی تبدیل می شوند و براساس 
نیاز مخاطب فرمت ها به روز رسانی می شود.

رسانه ها فقط به نسخه کاغذی تکیه 
نکنند و فضای مجازی فعال باشد

وی عنوان کرد: بدون شک اگر رسانه ها  فقط 

دیگر  باشند  داشته  تکیه  کاغذی  نسخه  به 
نخواهند توانست در دنیای رسانه ای حضور 

داشته باشند و به فراموشی سپرده می شوند. 
ضیایی پرور با بیان اینکه  امروزه رسانه های 
بیشتر  جهانی  های  رسانه  به  نسبت  محلی 

تقویت می شوند، ادامه داد:  ایجاد شبکه های 
مجازی به معنای حذف رسانه های کاغذی 

محلی نیست بلکه به عنوان مکمل در جذب 
مخاطب نقش موثری خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه  امروز تکثر رسانه های کشور 

نسبت به جهان از فراوانی بیشتری برخوردار است، 
خاطر نشان کرد:  ایران به تنهایی به اندازه اتحادیه 
اروپا رسانه دارد اما تداوم آنها بسته به نیاز مخاطب 

و به روز بودن آنها است.

ثبت ۵۰۰ هزار رسانه 
دیجیتالی در سامانه شامد

رسانه  هزار   500 تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
دیجیتالی در سامانه شامد )شناسه الکترونیکی 
این  یادآور شد:  ثبت شد،  محتوای دیجیتال( 
رسانه ها شامل صفحات شبکه های اجتماعی، 
پیام  کاربرمحور،  های  شبکه  ها،  اپلیکیشن 
های  فرمت  سایر  و  ها  فروشگاه  ها،  رسان 

دیجیتالی است که تولید محتوا می کنند. 

نسرین کاری - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: در خراسان جنوبی فضای مطبوعات فضایی 
شاد و موثر است چرا که  بعد از پیروزی انقالب 
شاهد گسترش کیفی و کمی حوزه مطبوعات 
بوده ایم. ناصر نبی زاده پنجشنبه شب گذشته  
در پنجمین جشنواره مطبوعات خراسان جنوبی، 
از دستاوردی  اظهار کرد: نگاه منصفانه نشان 
گسترده و عظیم در حوزه مطبوعات در کشور و 
استان داشته است. وی ادامه داد:  گسترش کمی 
و کیفی، ایجاد بستری قانونی برای نقد مباحث، 
افزایش مراکز آموزشی، تربیت صدها متخصص 
و تاثیرگذاری رسانه ها در زندگی مردم نشان از 

رونق مطبوعات پس از انقالب دارد.

113 نشریه در استان فعال است
وی با اشاره به اینکه  نشریات استان از 11 نشریه 
قبل از پیروزی انقالب اسالمی به 11۳ نشریه 
پس از پیروزی انقالب افزایش یافته است، افزود: 
ظرفیت مطبوعات استان متکی بر تعهد گسترده و 

عظیم دست اندرکاران مطبوعات است.
نبی زاده با بیان اینکه  توسعه و رفع محرومیت همه 
جانبه استان هدف همه رسانه های استان است، 
ادامه داد: دغدغه تمامی مطبوعات استان این است 
که رفع محرومیت نگاه ملی به استان را باید با 

پوششی مضاعف و همتی همگانی همراه کرد.

مطبوعات صدای مردم و جامعه هستند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد  تاکید کرد: مطبوعات 
صدای مردم و جامعه هستند و مدیران موظف 
به پاسخگویی مداوم هستند.وی عنوان کرد: 
از وظایف رسانه ها  نقد و پرسشگری جزئی 
است، اما خط قرمز رسانه های استان تخریب 

است و  همیشه از آن پرهیز می کنند. وی بیان 
کرد: در وضع حساس امروز کشور بی شک 
منافع ملی و اسالمی، حفظ انسجام همگانی 
و انعکاس خدمات نظام به عنوان یک اصل در 

رسانه های استان است. 

 مطبوعات کشور وامدار اندیشه ها 
و تحقیقات پروفسور معتمدنژاد هستند

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های 
وزارت فرهنگ و ارشاد هم با اشاره به یادواره  

بزرگمرد  این  کرد:  اظهار  معتمدنژاد،  پروفسور 
فقط  متعلق به خراسان جنوبی نیست، بلکه تمام 
مطبوعات کشور وامدار اندیشه ها و تحقیقات 
ایشان هستند.حمید ضیایی پرور افزود: آموزش 
های خبرنگاری در سال جاری به ۷00 نفر در 
استان های  گوناگون ارائه شده است و برای 
باقی استان ها هم در دستور کار است. وی با 
بیان اینکه دفتر مطالعات و پژوهش در سه دهه 
گذشته بخش عمده ای از کتاب های پروفسور 
معتمدنژاد را  چاپ کرده است، افزود: در طرح 

جامع مطبوعات و رسانه ها از یافته ها و نتایج 
پروفسور معتمد نژاد استفاده می شود.وی یادآور 
شد: 160 نمایندگی رسانه های خارجی در ایران 
وجود دارد که ۳00 خبرنگار  بومی و غیر بومی در 

آن فعالیت می کنند.

دوره پیشرفته روزنامه نگاری در خراسان 
جنوبی برگزار می شود

یکهزار  ساالنه  کرد:  نشان  خاطر  پرور  ضیایی 
خبرنگار خارجی به کشور وارد می شوند و ما 

در حوزه فعالیت رسانه ای جایگاه باالیی داریم. 
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های 
وزارت فرهنگ و ارشاد  با اشاره به اینکه برنامه 
های آموزش پیشرفته روزنامه نگاری در خراسان 
برنامه ریزی است، عنوان  نیز در حال  جنوبی 
و  مسائل  نگاری  روزنامه  حرفه  در  کار  کرد:  
مشکالت زیادی دارد که اگر احساس مسئولیت 
 در حرفه وجود نداشته باشد، فرد دوام نخواهد آورد.

به  آذر  اواسط  تا  از مهر  اثر  گفتنی است، 40۷ 
اثر  ارسال شد که ۳60  این جشنواره  دبیرخانه 

داوری شده است. در پایان مراسم از خبرنگاران 
برگزیده استان تجلیل و تقدیر شد.

4 مقام برای خبرنگاران
 آوای خراسان جنوبی

حرفه  بخش  در  داوران  هیئت  رای  براساس 
نویسی سه  گزارش  و  مطبوعات  ای جشنواره 
خبرنگار تجلیل شدند که عصمت برزجی از ایرنا 
رتبه نخست، محمدباقر صحرایی از ماهنامه نگین 
شرق رتبه دوم و امین جعفرپور مقدم از روزنامه 

آوای خراسان جنوبی رتبه سوم را کسب کردند. 
همچنین در بخش خبر: زهرا سنایی فر از روزنامه 
امروز خراسان جنوبی، سید محسن سربازی از 
روزنامه آوای خراسان جنوبی و فائزه زیراچی از 

خبرگزاری مهر، اول تا سوم شدند. 
در بخش سرمقاله و یادداشت نیز از محمدحسین 
باکمال هفته نامه یاقوت کویر فردوس، محمود 
علیزاده روزنامه خراسان جنوبی و علی جعفرپور 
مقدم روزنامه آوای خراسان جنوبی تجلیل شد که 
به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند. 

ابوالفضل زاهدی پور از روزنامه زعفران رتبه نخست 
بخش تیتر، سیده الهام حسینی از روزنامه آوای 
خراسان جنوبی رتبه دوم و احمد حیدری از روزنامه 
امروز خراسان جنوبی رتبه سوم این بخش را به 
دست آوردند. در بخش عکس نیز مجتبی گرگی 
عکاس ایرنا، رتبه نخست را از آن خود کرد و رتبه 
دوم را محسن نوفرستی خبرگزاری مهر و رتبه سوم 
را سعید کاظمی خبرگزاری شبستان کسب کردند. 
عصمت برزجی خبرنگار ایرنا خراسان جنوبی رتبه 
نخست گزارش نویسی را با گزارش »50 سال 
پس از زلزله« به دست آورد که شهریور امسال به 
مناسبت سالگرد وقوع زلزله در منطقه »خضری 
دشت بیاض« تولید و منتشر شد. همچنین عصمت 
برزجی خبرنگار ایرنا رتبه برگزیده در موضوع حمایت 
از کاالی ایرانی و مبارزه با قاچاق کاال و ارز شد و 
محسن نوفرستی نیز رتبه برگزیده موضوع ایثار 
و  توسعه  موضوع  در  زیراچی  فائزه  شهادت،  و 
ظرفیت های استان و روزنامه زعفران نیز رتبه 
برگزیده نمایشگاه آسیب های اجتماعی در آیینه 
خانه مطبوعات را کسب کردند. وی همچنین 
رتبه برگزیده در بخش موضوعی پنجمین جشنواره 
مطبوعات خراسان جنوبی را با عنوان »حوله ای که 
جهانی شد« کسب کرد، این گزارش نیز آذر امسال 
پس از ثبت جهانی هنر دستی »توبافی« روستای 
خراشاد  انتشار یافت.  پنجمین جشنواره مطبوعات 
و خبرگزاری های داخلی خراسان جنوبی با هدف 
»تولید آثار مطابق با شعار سال، کمک به افزایش 
کیفی آثار منتشر شده در رسانه های محلی، ایجاد 
فضای رقابتی میان فعاالن رسانه ای و تقدیر از 
روزنامه نگاران برتر استان، تمهید زمینه پویایی و 
نشاط مطبوعاتی و افزایش رقابت موثر و سازنده در 
تعالی و توسعه محتوایی مطبوعات استان« برگزار شد. 

کاری - مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی 
رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد عنوان کرد: 
معتمدنژاد یک گنج و برند است و بنیاد این 
روزنامه  توسعه  برای  مناسبی  بستر  پروفسور 
پنجشنبه  پرور  ضیایی  حمید  است.  نگاری 
گذشته  در بازدید از روزنامه آوا با بیان اینکه 
نسخه  هزار   800 روزانه  متوسط  طور  به 
مطبوعاتی از پنج هزار رسانه فعال کشور انتشار 
می یابد، افزود:  البته تعداد رسانه های دارای 
از  مجوز 10 هزار است که هم اکنون نیمی 
آنها فعال هستند. وی با اشاره به اینکه به طور 

کلی تیراژ مطبوعاتی نسبت به 10 سال گذشته 
در کشور 50 درصد کاهش را نشان می دهد،  
خاطر نشان کرد: رشد فضای مجازی، مسایل 
به  مردم  رویکرد  و  کاغذ  بحران  اقتصادی، 

فضای دیجیتال از مهمترین دالیل آن است. 
ضیایی پرور،مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی  
خاطر نشان کرد: امروز رسانه نگاری به سمت 
قالب  اگر  لذا  است،  رفته  شدن  دیجیتال 
را  ویدئو  بستر  در  محتوا  تولید  به  مربوط   ها 
فرا نگیریم دوره فعالیت ما به پایان خواهد رسید.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های 

وزارت فرهنگ و ارشاد تاکید کرد: روند آینده دنیا 
 محتواهایی است که در فضای موبایل فراهم 
می شود لذا اگر نتوانیم فیلم ویرایش کنیم تا 

پنج سال آینده جایی برای فعالیت رسانه ها 
وجود نخواهد داشت.وی استفاده کردن رسانه 
های استان از تیترها و عناوین منطقه ای و 

استانی را  حسن  دانست و افزود: آموزش دوره 
های خبرنگاری برای 15 استان برگزار شده و 

برای بقیه استان ها در دستور کار است.

  

 توسعه همه جانبه هدف همه رسانه های استان

بنیاد پروفسور معتمدنژاد، بستری مناسب برای توسعه روزنامه نگاری

استان در رسانه های کشور   

قوانین نانوشته و فرار 
مغزها  از خراسان جنوبی

باالترین  از  یکی  جنوبی  خراسان  کاری-  نسرین 
سرانه های نخبه ای را دارد، ولی به دالیل گوناگون 
این نخبه ها در استان نمی مانند که بیشتر آنها قوانین 
نانوشته و سخت گیرانه را بیشترین دلیل مهاجرت عنوان 
می کنند.  متأسفانه به نقل از یک مسئول  118 نفر 
از نخبگان استان قصد خروج از کشور را دارند و 16 
نفر مهاجرت کردند. نرخ بیکاری در استان 15.5 درصد 
و نرخ مهاجرت نیز ۷.5 درصد است. جمعیت چهار 
شهرستان طبس، فردوس، سرایان و بشرویه از سال 90 
تاکنون رشد منفی داشته که باید در این زمینه فکری 
شود. بنا بر آمار نرخ رشد جمعیت استان 0.98 درصد 
است، براساس سرشماري سال 1۳95 بالغ بر 28 هزار 
و 900 نفر ورودي به استان داشتیم و ۳1 هزار و 260 
نفر از استان مهاجرت کرده اند که این اختالف باعث 
شده خراسان جنوبي در ردیف استان هاي مهاجر فرست 
کشور قرار گیرد. اکنون فردوس بیشترین نرخ مهاجرت 
و سرایان باالترین نرخ بیکاری در خراسان جنوبی را 
دارند. ناگفته پرواضح است که بیکاری، سطح پایین 
درآمد اساتید و نخبگان، نارسایی های مالی و اداری، 
 کمبود امکانات تخصصی- علمی و بی ثباتی اجتماعی 

می تواند بهترین دالیل برای فرار مغزها باشد.
بررسی ها نشان می دهد بیشتر نخبه ها در خراسان 
جنوبی اگر از لحاظ مالی تأمین بودند سال ها پیش از 
این ها رفته بودند و در حجمی وسیع مشاهده می شود 
که عده زیادی از آن ها حداقل از شهر بیرجند و استان 
خارج شدند و به شهرهای بزرگتر رفته اند دیگر آنچه 
درباره فرار مغزها مطرح می شود یک جنجال رسانه 
 ای به حساب نخواهد آمد. مدام بر تعداد افراد عالقه مند
به تحصیل و زندگی در کشورهای در حال توسعه افزوده شد. 
یک مسئول استانی می گوید:  روند مهاجرت در خراسان 
جنوبی نگران کننده است و این مهاجرت ها آسیب جدی 
به کشورها وارد می کند. با یک بررسی اجمالی مشخص 
می شود درصد زیادی از حاشیه نشینان شهرهای مشهد 
و تهران از جوانان فعال و کوشای  این استان هستند 
است.  آمار  از  باالتر  جنوبی  خراسان  بیکاری  نرخ   و 
به گفته وی به دلیل نامطلوب بودن وضع خراسان 
جنوبی حتی مدیران دستگاه های اجرایی قادر به ماندن 
در استان نیستند و کارآفرین های بسیار معدودی در 
استان مشغول به فعالیت هستند. علت مهاجرت افراد به 
ویژه جوانان این منطقه به استان های دیگر نبود شغل 
و آینده شغلی است بسیاری از مشکالت اجتماعی که 
امروز گریبانگیر استان و کشور شده به دلیل نبود شغل 
برای افراد جامعه به ویژه نسل جوان است. البته این 
مشکالت اجتماعی در کنار مشکالت اقتصادی و قوانین 
 سخت گیرانه که در استان بیشتر از هر جای دیگر دیده
می شود بر این مهاجرت دامن می زند. )خوانندگان ارجمند 
می توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 
فرمایند. ارسال  تلگرام  در   @avasardabir کاربری

ورزشی

فعالیت انجمن راویان دفاع مقدس
 در خراسان جنوبی

صداوسیما- انجمن راویان دفاع مقدس در  استان آغاز 
به کار کرد. مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان در مراسم افتتاحیه این انجمن با اشاره به 
فعالیت 600 راوی دفاع مقدس در کاروان های راهیان 
نور خراسان جنوبی گفت: حضور راویان پیشکسوت دفاع 
مقدس در کنار راویان جوان از مهمترین اهداف ایجاد  
این انجمن است. فخر با اشاره به اینکه امید است با 
فعالیت  این انجمن دستاوردهای دفاع مقدس را بتوانیم 
بیش از پیش برای نسل جوان بازگو کنیم، افزود: راویان 
دفاع مقدس باید مطالعات خود را باال ببرند و تمام زوایای 
دفاع مقدس را مورد بررسی قرار دهند. عالقه مندان به 
روایتگری می توانند به اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش 
های دفاع مقدس استان واقع در خیابان مدرس مراجعه 
کنند.  همچنین حاج حسین یکتا از راویان جانباز دفاع 

مقدس کشور نیز میهمان این مراسم بود.  

سنگ تمام شهرداری بیرجند 
  در کنگره 2000 شهید استان

غالمی-سردار قاسمی فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( 
خراسان جنوبی و هیئت همراه با حضور در شهرداری 
ضمن اعالم حمایت از فعالیت های شهرداری بیرجند 
پروژه  رساندن  به سرانجام  در  اقدامات شهرداری  از 
های زیرساختی و از زحمات شهردار بیرجند تقدیر کرد. 
قاسمی، خواستار تمرکز بر انجام فعالیت ها در شمال 
شهر بیرجند که در توسعه شهری محرومیت دارند، شد.

هوا گرم تر می شود

دادرس مقدم-کارشناس هواشناسی گفت: در ساعات 
آینده وزش تندباد به ویژه در مناطق شرقی تا عصر 
یکشنبه و افزایش ابر پدیده غالب در منطقه است. وی 
گفت: همچنین دمای هوا از ظهر امروز تا ظهر دوشنبه 
روند افزایشی دارد. وی  افزود: بیشترین مقدار بارندگی  
پنجشنبه شب گذشته در خراسان جنوبی در منطقه 

کریموی سرایان با بارش 1۳ میلیمتری ثبت شد.

طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
 در کمیسیون اقتصادی مجلس

ویژه  و  تجاری  آزاد  مناطق  ایجاد  صداوسیما-طرح 
اقتصادی کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس در 
حال بررسی است. عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس 
شورای اسالمی گفت: الیحه ایجاد مناطق آزاد تجاری 
و ویژه اقتصادی که از سوی شورای نگهبان رد شده 
بود، هم اکنون برای رفع نواقص در کمیسیون اقتصادی 
مجلس در حال بررسی است. افضلی، راه اندازی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی را در بهبود فضای کسب و کار، 
زدودن چهره فقر و حمایت از جوامع محلی موثر دانست 
و افزود: این مناطق جدید در خراسان جنوبی شامل 
2 منطقه ویژه عمومی در شهرستان های فردوس و 
نهبندان و منطقه ویژه انرژی های نو در سربیشه است 

که کلیات آن در صحن مجلس  تصویب شده است.

جشن شکرگزاری گل نرگس برگزار شد

گل  شکرگزاری  جشن  مراسمی  طی  خبر-  گروه 
نرگس با حضور جمعی از مسئوالن استان و شهرستان 
خوسف پنجشنبه گذشته در سالن راشد محصل این 
شهر برگزار شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: 
از سرمایه گذارانی که در زمینه فرآوری گل نرگس به 
ویژه تولید عطر، اسانس و عصاره محصول فعالیت کنند، 
حمایت می کنیم. قوسی از سرمایه گذاران خواست 
در زمینه تولید عطر و اسانس گیری گل نرگس ورود 
کنند.فرماندار خوسف هم در این آیین گفت: بیمه گل 
نرگس برای اولین بار در خراسان جنوبی رقم می خورد 
و سپس در دیگر استان های کشور اجرا خواهد شد. 
وی  اظهار کرد: پرداخت تسهیالت برای توسعه کشت 
این محصول از مهم ترین نتایج برگزاری جشن های 
شکرگزاری نرگس در دو سال گذشته بود. شفیعی 
از دیگر دستاوردهای  را  نرگس  قیمت گل  افزایش 
برگزاری  این جشن دانست و افزود: الیروبی 61 قنات 
برای رفع مشکل آبی نرگس کاران از جمله اقدامات 
در راستای کمک به نرگس کاران خوسفی بوده است.

طرح تفکیک زباله در بیرجند اجرا می شود

برزجی- معاون خدمات شهری شهردار بیرجند گفت: 
پیمانکار طرح تفکیک زباله از مبدا مشخص شده و 
بیرجند  این طرح در  پایان سال جاری  تا  امیدواریم 
اجرا شود. شاکری اظهار کرد: طرح تفکیک زباله به دو 
صورت تفکیک از مبدا و مقصد انجام خواهد شد. وی 
افزود: در تفکیک از مبدا شهروندان زباله را جدا کرده 
و پس از تماس با پیمانکار شهرداری زباله بازیافتی از 
در منازل جمع آوری می شود. وی با بیان اینکه زباله 
ها طبق لیست قیمت گذاری خریداری می شود،گفت: 
زمانی که میزان زباله به حد نصاب رسید بن کارت خرید 
به شهروندان در ازای آن داده می شود. وی همچنین 
از آماده شدن سایت دفن زباله خبر داد و افزود: خط 
تفکیک با 2 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار به زودی 

نصب و راه اندازی می شود.

 “  خطبه های آدینه”

انقالب اسالمی مسیر پراقتدار 
خود را ادامه می دهد

حجت االسالم نوفرستی، امام جمعه موقت بیرجند 
در خطبه های نماز جمعه در مصالی المهدی )عج( 
جهانی،  استکبار  عناد  و  ها  دشمنی  تمام  با  گفت: 
انقالب اسالمی و مردم ایران به عنوان نماد حق مسیر 

پراقتدارش را ادامه خواهد داد.
انتقاد از افتتاح صوری اورژانس فردوس

سربازی - امام جمعه شهرستان فردوس در خطبه 
های این هفته نماز جمعه با دعوت مردم به تقوای 
الهی با بیان اینکه چند ماه از افتتاح اورژانس بیمارستان 
شهید چمران این شهر به دست وزیر بهداشت میگذرد 
افزود: متاسفانه پس از چند ماه عمال از این اورژانس 
بدلیل نبود تجهیزات هیچگونه استفاده ای نمی شود 

که الزم است هر چه زودتر راه اندازی شود.

برگزاری کالس مربیگری درجه 3 
آمادگی جسمانی ویژه کارکنان

 نیروی انتظامی 

ویژه  جسمانی  آمادگی   ۳ درجه  مربیگری  کالس 
کارکنان فرماندهی انتظامی استان در محل سالن الغدیر 
بیرجند در راستای انعقاد تفاهم نامه فی مابین هیئت 
انتظامی  نیروی  فرماندهی  و  ورزش های همگانی 
استان، از روز پنجشنبه آغاز شد. این دوره آموزشی به 
مدت 5 روز با حضور 21 نفر از پرسنل مناطق انتظامی 
شهرستان ها زیر نظر دکتر افضل پور مدرس رسمی 

فدراسیون ورزش های همگانی ادامه خواهد شد.

باستانی کاران خراسان جنوبی
 بر سکوی سوم تیمی  ایستادند

رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای خراسان جنوبی گفت: 
در مسابقات قهرمانی تیمی زورخانه ای و هنرهای فردی 
»جام پایداری« پیشکسوتان کشور باستانی کاران استان 
در رشت مدال برنز تیمی رقابت ها را به دست آوردند. وی 
افزود: این ماراتن ملی با شرکت ۳60 ورزشکار رده های 
سنی )۳5 تا 54، 46 تا 55، 56 تا 65( به میزبانی استان 
گیالن در سالن ورزشی شهید عضدی رشت برگزار شد.
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مهدی آبادی-  از این پس خوانندگان روزنامه آوا  می توانند 
اخبار منعکس شده از استان در رسانه های کشوری را در هفته 

ای که گذشت در این صفحه مرور کنند. 
کمبود کالس درس در بیرجند؛ بیشتر از تمام استان 
 ایران- این روزنامه شنبه، هشت دی به نقل از نماینده مردم 
بیرجند نوشت: هیچ نقطه ای از استان مانند بیرجند دچار کمبود 
کالس درس نیست و شمال شهر از درمان، کالس درس و 
ورزش محروم است.  ایران  همچنین  در همین روز  از هادی 
با  نقل کرد:  فرودگاه های خراسان جنوبی  سالمی مدیرکل 
آمادگی یک شرکت هواپیمایی، 6 پرواز به پروازهای فرودگاه 
بین المللی بیرجند اضافه شد.   روزنامه ایران  در صفحه دو خط 
خبر روز یکشنبه، 9 دی به نقل از جواد غنچه مسئول بیمه 
کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: هزار و 966 هکتار از مراتع 

استان در سال 96-9۷ بیمه شده است.
خراسان جنوبی؛ سرزمین طالي سرخ

در گزارشی  یکشنبه 9 دی  روزنامه،  این  قانون -  روزنامه   

از صدها منطقه گردشگري بي نظیر  نمونه  به معرفي چند 
خراسان جنوبي از جمله باغ اکبریه، بند دره، مقبره بوذرجمهر، 
پرداخت.   ... و  امیرشاه  بند  بیرجند،  فرنگی  کاله  ارگ 
نویسنده  از خوانندگان خواسته اگر قصد سفر به سرزمیني 
بروند.    به خراسان جنوبي  دارند،   با ویژگي هاي خاص  بکر 

آواز غم انگیز سلم آبادی ها 
 روزنامه همشهری-  این روزنامه 9 دی  در گزارشی از وضع 
پیشکسوت موسیقی استان »ابراهیم سلم آبادی« پرداخت و از 
قول وی نوشت: موسیقی مقامی خراسان جنوبی در حال فراموش 
شدن می باشد. » سلم آبادی« از پیشکسوتان موسیقی مقامی که 
به گفته خودش سال هاست یار دف و دهل است و دلداده موسیقی 
مقامی، از دل نگرانی هایش می گوید. با وجود افرادی که در خانواده 
تحت نظر وی تربیت شده اند او هنوز نگران است از این که این 
جایگاه را باید به چه کسی پیش از رفتنش از دنیا بسپرد. او گالیه 
دارد از این که چرا انجمن موسیقی از حضور پیشکسوت ها در 
عرصه موسیقی مقامی استقبال نمی کند و تعداد جلسات اندک 

این عرصه  در  که  را  پاپ  موسیقی  پیشکسوت،  این  است. 
تازه وارد است باعث فراموشی این هنر اصیل و ماندگار می داند.
اعتبارات راه های خراسان جنوبی به نیمه راه نرسید

خراسان-  10 دی این روزنامه  به بررسی اعتبارات راه های 
استان پرداخت و در گزارش خود نوشت: در الیحه بودجه 98 
اعتبار پروژه راه آهن استان به 16 میلیارد تومان افزایش یافته 
است که نسبت به امسال 2.5 برابر شده است اما با توجه به این 
که برای اجرای هر کیلومتر راه آهن حدود هشت میلیارد تومان 
نیاز است و 426 کیلومتر از پروژه راه آهن چابهار- زاهدان- 
بیرجند- مشهد در حوزه خراسان جنوبی قرار دارد، عملیاتی شدن 
آن سه هزار و 400 تا 500 میلیارد تومان اعتبار می خواهد که این 
رقم بسیار ناچیز است. در زمینه راه آهن هر چند شاهد افزایش 
بودجه پروژه های راه سازی استان هستیم اما نسبت به اعتباری 

که عملیاتی شدن این پروژه ها نیاز دارد، خیلی کم است.
راه آهن ؛ پروژه ای در پله وعده ها

نشست  به  دی  تاریخ 11  در  روزنامه  این  مردم ساالری- 

اشاره و  استان  با مدیران رسانه های  استاندار  اندیشی  هم 
در  آهن  راه  پروژه  نوشت:  استاندار خراسان جنوبی  قول  از 
حد تیتر زنی مطبوعات و وعده ها باقی مانده است و عقب 
ماندگی در حوزه زیرساخت ها باید با گرفتن اعتبارات ملی 
رفع شود.  معتمدیان با بیان اینکه عقب ماندگی در مناطق 
نباید  کرد:  تصریح  است،  زیاد  روستاها  و  نشین  حاشیه 
محروم  منطقه  یک  که  باشد  گونه ای  به  امکانات  توزیع 
ببریم. را به مناطق برخوردار  امکانات  را محروم تر کرده و 

افزایش 1۵ درصدی زکات 
جمهوری اسالمی-  این روزنامه در تاریخ 11 دی به نقل از 
مدیرکل کمیته امداد نوشت: طی 9 ماهه سال جاری دو میلیارد 
و 600 میلیون تومان زکات جمع آوری شد که نسبت به مدت 
مشابه پارسال 15 درصد رشد داشته است. وی افزود: برنامه 
ابالغی جمع آوری زکات در 9 ماه سال جاری یک میلیارد و 800 
میلیون تومان بوده که با توجه به رقم محقق شده 141 درصد از 

برنامه پیش بینی جلوتر هستیم .



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
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  پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند:
غائِن؛ َّها تَذَهُب بِالضَّ ُّوا، تَهاُدوا فإن تَهاَدوا تَحاب

به یكدیگر هدیه دهید، تا نسبت به همدیگر با محبت شوید. به یكدیگر هدیه دهید؛ 
زیرا هدیه کینه  ها را می  برد. )کافی : ج5 ، ص144 ، ح14(

کارگزاران عمال بیشترین نفع را از 
دولت روحانی برده است

امیر محبیان، موسس حزب نواندیشان گفت: حزب 
کارگزاران عمال بیشترین نفع را از دولت روحانی برده 
و حضور جدی و فعالی در کابینه او داشته  است. بعد 
از آن حزب اعتدال و توسعه است. حزب کارگزاران 
این اواخر احساس می کند به  نوعی باید با دولت صف  
بندی انجام دهد، چون آنها حدس می زنند اصالح 
طلبان در آینده نخواهند توانست به صورت مستقیم 
را  این حزب می کوشد خود  لذا  وارد صحنه شوند. 
به عنوان جانشین روحانی در زمان مناسب مطرح کند. 

 حاال که ترامپ اسلحه روی شقیقه ما 
گذاشته وقت مذاکره نیست

بهزاد نبوی، فعال سیاسی گفت: ما بعد از تحریم دوم 
ترامپ دچار مشکل شدیم. باید حواس مان به معیشت 
مردم باشد. من معتقد نیستم االن که ترامپ اسلحه روی 
شقیقه ما گذاشته باید با او مذاکره کنیم. عده ای می 
گویند اکر این کار را نکنیم وضع بدتر می شود اما االن 
شرایط مذاکره نیست. االن باید با ژاپن، کره، چین و 
روسیه روابط خود را حفظ کنیم، اروپا را از دست ندهیم.

القای این توهم که »ما بدون آمریکا 
نمی توانیم«، کمتر ازخیانت نیست

رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
انتظار  و  ناکارآمد  دیوانساالری  سنگین،  مدیریت 
به  از آن سوی مرزها، مانع ورود مردم  آلود  سراب 
ویژه نیروهای جوان و جهادی، دانشگاهی و مستعد 
و استقرار الگوی انقالبی در چرخه اقتصاد شده است. 
در جنگ اقتصادی ناجوانمردانه آمریکا، بالتکلیفی 
»ما  که  توهم  این  القای  و  ناامیدی  تزریق  تولید، 
بدون آمریکا نمی توانیم«، کمتر از خیانت نیست.

تجربه تلخ برجام اجازه مذاکره 
مجدد با آمریکا را نخواهد داد

گفت:   سپاه  کل  فرمانده  فرهنگی  مشاور  مقدم فر، 
ُکند  را  او  دشمنِی  تیغ  دشمن،  مقابل  در  انعطاف 
نخواهد کرد، بلکه او را گستاخ تر خواهد کرد و فراموش 
نکنیم هر جایی که ما مقداری کوتاه آمدیم، آنها تندتر 
آمدند. ملت ایران تجربه تلخی در برجام دارند و قطعًا 
امروز به دنبال تکرار این تجربه تلخ نخواهند رفت.

اگر دولت کارآمد بود تهدید
 اقتصادی را به فرصت تبدیل می کرد

پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: اگر 
دولت کارآمد بود تهدید اقتصادی را به فرصت تبدیل 
می کرد. از مجلسی که در تراز انقالب اسالمی نیست 
هم نباید توقع تصمیمات و اقدامات انقالبی داشت.

آمریکا با ایران مقابله اقتصادی 
می کند، ما نظامی

گفت:  صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر  نتانیاهو، 
بزرگترین تهدید از سوی ایران، آن است که سالح 
های هسته ای در دستان کسانی باشد که می گویند 
ما باید از نقشه »نیست« گردیم. من بر اعمال مجدد 
تحریم ها تاکید کرده بودم و ترامپ تصمیم جسورانه 
برای اعمال آن ها را اتخاذ کرد. آمریکا از جبهه اقتصادی 
به مقابله با ایران پرداخته و اسرائیل از جبهه نظامی.

غرب آسیا به گورستان آرزوهای 
آمریکایی تبدیل شده است

حجت االسالم حاج علی اکبری، امام جمعه تهران گفت: 
غرب آسیا به خاطر مقاومت ملّت ایران به گورستان 
آرزوهای آمریکایی تبدیل شد و به لطف خدا، رژیم 
صهیونیستی در برابر ملت ما روزهای سختی را پشت 
سر می گذارد و نصاب شکست آنها به دو روز رسیده 
است؛ این اتفاق کمی نیست. همچنین جبهه مقاومت 
به زنجیره طالیی مقاومت در منطقه تبدیل شده است.

به موسوی گفتم اپوزیسیون دولت 
شود، اما بیانیه چهارمش را منتشر کرد

و  امام  خط  پیروان  جبهه  رئیس  باهنر،  محمدرضا 
رهبری گفت: بعد از انتخابات سال ۸۸ به موسوی 
گفتم »۱۳ میلیون رای آوردی، بیا وایستا و کار کن، 
اما اگر حزبی تشکیل  من در حزب شما نمی آیم 
روزنامه  و  مدافع حزب  بزنی، من  روزنامه  و  بدهی 
دولت  اپوزیسیون  آنکه  به  مشروط  بود  خواهم  ات 
باشی، نه اپوزیسیون نظام«. از آن جلسه که بیرون 
آمدیم، موسوی بیانیه شماره چهارش را صادر کرد.

مسئوالن کشور را دو چیز کم اعتبار 
کرده؛ فرزندان شان و حفاظتی ها

عباس صالحی، وزیر ارشاد با اشاره به کاهش نرده 
های حفاظتی در نماز جمعه تهران گفت: خطیب 
جدید جمعه از کاهش نرده های حفاظتی در نمازجمعه 
خبر داد. خبر خوبی بود. جامعه به همین خبرهای 
جمهوری  در  نبود  قرار  می شود.  امیدوار  هم  ساده 
اسالمی طبقه جدید شکل بگیرد. شوخی - جدی 
به همراهان حفاظتی ام می گفتم ما مسئوالن کشور 
را دو چیز کم اعتبار کرده: فرزندان مان و شماها!

مجلس فعلی پراشکال ترین مجلس پس از دور ششم است

حسینی، سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقالب 
اسالمی گفت: اولویت و تمرکز در سال ۹۸ معطوف 
به انتخابات مجلس شورای اسالمی و تحول در آن 
است، بسیاری از آسیب های فعلی به دلیل ضعف و 
فشل بودن مجلس فعلی است که بعد از مجلس ششم 
پر اشکال ترین مجالس بعد از انقالب محسوب می شود و در صورت تغییر 
اساسی، دومینوی کنار رفتن غرب گرایان از دولت و شوراها شروع می شود.

سیاست ما کماکان تنش زدایی است

حشمت ا... فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت 
اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
پایدار  افراطی گری  و  نمی ماند  افراط  اصل  گفت: 
نیست، عصر ترامپ هم نمی ماند و باید به گونه ای 
این دوران را بگذرانیم که پایداری ما حفظ شود. وی 
اضافه کرد: جمهوری اسالمی ایران بنایی بر افراطی گری ندارد و سیاست 
است. بحران  یا گسترش  از تصاعد  و جلوگیری  تنش زدایی  ما کماکان 

اصالح طلبان زیر پای محصورین پوست نینداختند

معصومه ابتکار، عضو کابینه دولت دوازدهم در پاسخ 
خربزه  پوست  طلبان  اصالح  آیا  که  این سوال  به 
زیرپای محصورین می اندازند تا با ادامه حصر، زمان 
برداری  بهره  این وضعیت  از  رقابت های سیاسی 
این  نیست،  این طور  انتخاباتی کنند؟، گفت: خیر 
خیلی اشتباه است، اگر کسی چنین کاری کند. اصالح طلبان به عنوان فعاالن 
سیاسی یکی از امتیازاتی که داشتند، موضوع برخورد صادقانه با مردم بود.

تشخیص  مجمع  عضو  قالیباف، 
مصلحت نظام گفت: امنیت فقط بُعد 
فیزیکی و جسمی ندارد، بعد روانی 
و  اجتماعی  بعد  دارد.  هم  ذهنی  و 

اقتصادی هم دارد. وقتی اتفاقاتی در 
به  کشور می افتد که سرمایه مردم 
مردم  می کند،  پیدا  تقلیل  یک سوم 
اقتصادی  منظر  از  و  ذهنی  نظر  از 

سرمایه  می کنند.  ناامنی  احساس 
چهار  جیب  به  می رود؟  کجا  مردم 
درصدی ها؛ این را باید گفت و تکرار 
کرد تا مسئوالن بدانند و بشنوند و 

درک کنند که مردم در شرایط سختی 
هستند. وی ادامه داد: برخی مسئوالن 
ما متاسفانه میان مردم نیستند و خالی 
درک  را  کارت بانکی  و  جیب  بودن 

بچه شان  و  زن  شرمنده  نکرده اند، 
جهیزیه  تهیه  از  ناتوان  نمانده اند، 
نشده اند تا شرایط سخت امروز مردم 
استخوان  و  گوشت  و  پوست  با  را 
در  مردم  بدانند  و  کنند  لمس  شان 
مردمی  همین  هستند؛  سختی  چه 
و  بوده  انقالب  پای  همیشه  که 
هستند و هر جا به وجودشان احتیاج 
است در صحنه حاضر می شوند. وی 
تصریح کرد: وقتی قانون درست اجرا 
می شود،  حاکم  رابطه  و  نمی شود 
وقتی فرقی بین تولیدکننده و دالل 
قاچاقچی  و  دالل  حتی  و  نیست 
هستند،  قوی تر  قانون شکن  و 
امروز  که  شرایطی  همین  می شود 
اما  می شود،  متضرر  ما  تولیدکننده 
آن چهار درصدی های رانت خوار هر 
می شود. افزوده  شان  ثروت  بر  روز 

حزب  دبیرکل  شکوری راد،  علی 
امروز  عارضه  گفت:  ملت  اتحاد 
اصالح طلبان خودزنی کردن است؛ به 
این معنی که دستاوردها را نمی بینند 
یا ایرادات کار را بزرگ تر از آنچه که 
هست، می بینند. وی با دفاع از موضع 
حمایتی خود از انتخاب چهار زن به 
عالی  شورای  رئیسه  هیئت  عنوان 
درباره  طلبان  اصالح  سیاستگذاری 
واکنش به رویکرد منتقدان مبنی بر 
این  و  نیافتاده  مهمی  اتفاق  این که 
سیاسی  شخصیت هایی  زن  چهار 
در  اخیر  سال  چند  در  که  هستند 
چندین پست حضور داشتند و فقط 
می شوند،  جا  جابه  پست ها  این  در 
هر  کسب  از  پس  همیشه  گفت: 
دستاوردی می توان گفت کار مهمی 
رخ نداده است و بیش از آن می شد 

انجام داد. اما باید نیمه پر لیوان را 
اصالح طلب ها  افزود:  وی  دید.  هم 
خیلی  شرایط  در   ۸۸ سال  از  بعد 
سختی قرار گرفتند و عمال داشتند 

می شدند؛  رانده  سیاسی  صحنه  از 
اما با تدابیری که اندیشیدند توانستند 
هم حضور خود را تثبیت کنند و هم 
بنابراین  دستاوردهایی کسب کنند؛ 

باید دستاوردها را قدر شناخت. البته 
به  از شخص  که  معنی  این  به  نه 
خصوصی قدر شناسی شود. منتقدان 
توجه  اگر  سخنان شان  مقدمه  در 

کرده باشند که اصالح طلبان در چه 
بعد  و  گیرند  می  تصمیم  شرایطی 
بگویند که بهتر از این هم می شد 
عمل کرد، انتقادشان منصفانه است.

برخي مسئوالن متاسفانه میان مردم نیستند تا شرایط سخت 
مردم را با پوست و گوشت و استخوان شان لمس کنند

عارضه امروز اصالح طلبان خودزنی کردن است؛ 
دستاوردها را نمی بینند یا ایرادات کار را بزرگ تر می بینند

خانواده محترم حسین پور 
ضایعه درگذشت مادرگرامی تان را خدمت شما و خاندان محترم حسین پور 

تسلیت عرض می نماییم، از خداوند برای آن عزیز سفرکرده غفران الهی و برای بازماندگان 
صبر آرزومندیم. ما را در غم خود شریک بدانید

خادمین موکب حضرت ابوالفضل)ع( )در شهر کاظمین(- موسسه فرهنگی
 و داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(- موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

خانواده های محترم حسین پور و هامونی 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادرگرامی تان را حضورتان تسلیت عرض نموده

 برای شما بزرگواران صبر و شکیبایی
 و برای آن مرحومه علو درجات از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت زیارتی بیرجند تنعیم

مناقصه های عمومی یک مرحله ای 97-1214 ، 97-1215 
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:      

مبلغ برآوردموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
)ریال(

نوع تضمین و 
مدتمبلغ)ریال(

ساعت 
بازگشایی

خرید لوله پلی اتیلن به میزان مجموعاً 101 تن معادل 31 کیلومتر در اقطار 1214- 197
15,164,554,000مختلف 40 تا 250میلیمتر و فشار اسمی 10 و 16 بار و 20 بار

ضمانت نامه معتبر
12 45 روز به مبلغ 759,000,000 

297 -1215
خرید لوله فوالدی درزدار به میزان مجموعاً 75 تن معادل 5958 متر 

6,735,571,200در اقطار مختلف 3، 4 ، 5 و 8 اینچ و ضخامت 4 تا 5,4 میلیمتر 
ضمانت نامه معتبر

4512:30 روز به مبلغ 337,000,000

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1397/10/15 الی 1397/10/19    تاریخ ارسال پیشنهادات :  ساعت 14:30 مورخ 1397/11/01 3(تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها: مورخ 1397/11/02- سالن 
جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    4(دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 813-97175   5( استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت 
قراردارد ضمناً : 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 . این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار میباشد برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي 
 خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir(و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir(مراجعه ویا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمائید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی  

شماره :67/60
تاریخ :1397/10/03

  وزارت نیرو       
 شرکت آب و فاضالب 

روستایی خراسان جنوبی 

نمایشگاه آسیب های اجتماعی در آیینه مطبوعات اختتامیه جشنواره شعر دفاع مقدس و جایزه ادبی یوسف * گرگی

مجتمع اره تیزکنی و 
ابزار برش مهدی نیا
 مجهز به دستگاه تیزکن
) CNC)  UPVC- MDF

همراه:۰۹۱۵۳۶۳۶۵۴۲  
 ۰۹۱۵۵۶۱۲۵۸۰
۰۵۶۳۲۳۱7۱۱۰     aftab09190226322  

تلفن:۰۵۶۳۲۴۲۵۴۰۲            
همراه:۰۹۱۹۰۲۲۶۳۲۲    

عدسی
 املت

 نیمرو 
برگر خونگی 

ش
ت سفار

ساع

 7 الـی ۱۲

@

حراج پوشاک به علت تغییر فصل

با 5۰ درصد تخفیف

خیابان مطهری،  نبش مطهری 2،  مجتمع پوشاک قاسمی
09151648286 - 05632236223

انـواع لبـاس هـای:
 مـردانه،  زنـانه و بچگـانه


