
دوشنبه 1 بهمن 1397  * 14 جمادی االول  1440 * 21  ژانویه  2019    روزنامه صبح استان  *  سال بیست و یکم   *  شماره: 4269

6تولید اولین تابلو فرش های چاپی استان در چاپخانه شمس5فرمانده تیپ مردم پایه سپاه خراسان جنوبی معرفی شد 205 تن طالی قابل استحصال شناسایی شد

پوشش چشم سوم 
 به میدان آدینه رسید

 با نصب دوربین سوم سامانه هوشمند ثبت تخلف در 
بیرجند نظارت نامحسوس پلیس بیشتر می شود.اگر 
فکر می کنید راننده ی ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

 کشف۳2 تن موادمخدر
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی از 
کشف ۳۲ تن انواع موادمخدر از ابتدای امسال  خبر 
داد و گفت: در این راستا ۴ هزار و ۵۰۰ نفر قاچاقچی و 
خرده فروش موادمخدر ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

تصویر زیبایی از استان 
نمایش دهیم 

 الهه ، دانشجوی دانشگاه بیرجند که 
اهل کرمان است پس از اعالم نتایج 
کنکور یک ماهی بین انتخاب دانشگاه 
آزاد شهر خودش یا دانشگاه سراسری 
استانی  اهل  او  بود.  مردد  بیرجند  در 
است  که از نظر جغرافیایی از نزدیکترین 
مناطق  به خراسان جنوبی است. الهه 
به خاطر شایعاتی که قبل از آمدن به 
بیرجند شنیده بود،  در دو ماه اول حضور 
در این شهر هرگز سوار تاکسی نشد و 
از ارتباط گیری با خیلی ها خودداری  
کرد. او البته االن به تصور اولیه ای که 
از این شهر داشته است  می خندد  چون 

واقعیت خالف ... )ادامه در صفحه ۲(

سرمقاله
* کاری

 

نظام بیشتر از هر زمانی به 
فداکاری احتیاج دارد

صفحه 2

صفحه 2

 ترامپ دستور دستگیری 
»مرضیه هاشمی« را داد

صفحه 2

الیحه بودجه دولت روحانی؛
 در راستای شفافیت

ملت های دنیا همه دلشان
 با فلسطین است

صفحه 2

استان ؛ داغدار معلولیت نوع 3

لوح زرین جشنواره ملی 
نوآوری محصول برتر 

ایرانی از آن کویرتایر
 صفحه ۵

صفحه 3

تجلیل از دست اندرکاران کنگره 2000 شهید    صفحه 5

به سه  نفر نیرو ی آقا 
 مسلط به سیستم دوربین مدار بسته 

و آشنایی با کامپیوتر نیازمندیم .

32455100

به مناسبت هفتمیـن روز درگذشت همسری دلسوز 
پدری مهربان و برادری عزیز بزرگ خاندان شادروان

مهنـدس حاج قاسم عودی
مجلس یادبودی  امروز دوشنبه ۹۷/۱۱/۱ ساعت ۱۵ 
 الی ۱6 در محل  هیئت حسینی واقع در خیابان انقالب برگزار می گردد،

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: عودی، بنی اسدی و سایر بستگان

سوپر مارکت واقع در بلوار شعبانیه با موقعیت عالی 
به دلیل مهاجرت به فروش میرسد  09900265635

صنایع چوب توسکـا  
خدمات تخصصی CNC و وکیوم

 با دستگاه پیشرفته ایتالیایی در کمترین زمان
طراحی و مجری انواع سیستم های آشپزخانه،

 دکوراسیون داخلی و اداری 

آدرس: بیرجنـد- خیابـان جمهــوری ۳2 -  پـالک ۳0/6 
بهلگردی: 0۹۱۵۷۴۱۹۵۵6

Tooska فراخوان مناقصه عمومی همزمان
با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای

شناسه آگهی: 353207
با  همزمان  عمومی  مناقصه  دارد:  نظر  در  جنوبی  خراسان  زندانهای  کل  اداره   
 ۱۵۰ بازداشتگاه  اصلی  ساختمان  احداث  اول  فاز  اجرای  )فشرده(،  کیفی  ارزیابی 
تدارکات  سامانه  طریق  از  را   2۰۰  ۹۷3۶۷۱۰۰۰۰۰۹ شماره  به  سربیشه  نفره 
اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  دولت  الکترونیکی 
درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه 
www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات   سامانه 
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
 سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ۱3۹۷/۱۰/2۹
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 

ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۱3۹۷/۱۱/۰3 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۱3۹۷/۱۱/۱۷ 

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱3۹۷/۱۱/۱۸  آدرس: بیرجند، 
خیابان معلم، معلم ۷ ، اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان خراسان جنوبی. 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با اداره فنی و عمرانی از طریق شماره 

3223۱۹۸۹-۰۵۶ تماس حاصل نمایند.

  روابط عمومی اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان جنوبی

به اطالع کلیه مودیان محترم مالیاتی می رساند:
به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروی انقالب شکوهمند اسالمی ایران و دهه مبارک فجر  و همچنین به منظور 

حمایت از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی استان،  در صورت پرداخت اصل مالیات و جرائم غیرقابل بخشش،  می توانید 
روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی - مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 152۶از بخشودگی 100 درصد جرایم قابل بخشش استفاده نمایید. 

متقاضیان می توانند از ابتدای بهمن ماه لغایت پایان بهمن ماه سال 
جاری جهت برخورداری از این طرح به ادارات امور مالیاتی محل 

سکونت خود مراجعه فرمایند. 

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت

مرحوم مغفور

 حسـن دهقانی
 پدر سردار شهید گرانقدر

 محمد دهقانی
را به اطالع می رسانند

 مراسم تشییع و تدفین آن عزیز امروز دوشنبه ۹۷/۱۱/۱ از ساعت ۱۵ الی ۱6
 در محل سالن اجتماعات بهشت متقین )غسالخانه بیرجند( برگزار می گردد. 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده شهید و سایر بستگان

برادر پاسدارجناب

سرهنگ غالمعلی تناکـی
فرمانده محترم تیپ مردم پایه سپاه

    انصار الرضا )ع( و قرارگاه عملیاتی شهید ناصری
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را که مبین درایت و شایستگی شما 
می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده،  طول عمر با عزت،  سالمتی 
 و سربلندی روز افزون جناب عالی را از درگاه ایزد منان آرزومندیم. 
روابط عمومی و تبلیغات تیپ مردم پایه سپاه انصار الرضا )ع( و قرارگاه عملیاتی شهید ناصری خراسان جنوبی

))آگهـي استخـدام((
 شرکت همكاران سيستم بزرگترين شرکت نرم افزاري ايران  به منظور 
تكميل کادر تخصصي خود در حوزه پشتيباني سيستمهاي نرم افزاري، 

در بيرجنـد از واجـدين شرايـط و عالقه منـدان سخـت کوش دعـوت به همكـاري مي نمايد:  
 شرايط مورد نياز:

• داشتن مدرك کارشناسي يا کارشناسي ارشد از دانشگاه هاي معتبر
• رشته تحصيلي: حسابداري، مديريت مالی، حسابرسی، مديريت بازرگانی

Microsoft office و نرم افزارهاي WindoWs آشنايي با •
• داشتن کارت پايان خدمت يا معافيت)ويژه برادران(

متقاضيان محترم مي توانند جهت تكميل فرم استخدام به آدرس زير مراجعه نمايند:
بيرجند-خيابان معلم-خيابان فردوسی-مجتمع پارس-طبقه اول

     ساعات مراجعه
 17-13 هرروز

گی
 گر

س :
عک
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کدام خریداران مشمول افزایش ۳۰درصدی قیمت خودروهای سایپا هستند؟

 براساس اعالم شرکت سایپا مشتریان محصوالت خانواده پراید و تیبا که تاریخ تحویل آنها از ۱ /۹۷/۶ تا ۳۰ /۹۷/۱۰ است شامل ۳۰ درصد افزایش قیمت 
اعالمی هستند. طبق اعالم شرکت سایپا، براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، تمامی تعهدات گروه خودرو 
سازی سایپا که تاریخ تحویل آنها تا ۹۷/۰5/۳۱ بوده و یا تکمیل وجه کرده اند، با قیمت قبل محاسبه و مشمول افزایش قیمت نمی باشند.

سرمقاله

تصویر زیبایی از
 استان نمایش دهیم

*نسرین کاری

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... او البته االن به تصور اولیه 

خندد   می  است   داشته  شهر  این  از  که  ای 
است.  بوده  او  ذهنیتهای  خالف  واقعیت  چون 
این روایت بسیاری از کسانی است که تصویری 
مبهم از استان و بیرجند دارند با آن که  بیرجند 
به  عنوان شهر دانشجویی مشهور است و  در 
صحبت ها  بسیار شنیده ایم که   تقریبا در هر خانه 
ای از این شهر  حداقل یک دانشجو وجود دارد.
 با آن که ساکنان  این مرز و بوم  از دیر باز به 
علم و تحصیالت اهمیت زیادی می داده اند.   با 
آن که خراسان جنوبی موطن حداقل  ۶ پدر علم 
آموزش  ساله  صد  فرهنگ  و  است  زمین  ایران 
با  و پرورش نوین بیرجند حتی در سطح جهان 
 ... که  آن  وبا  درخشد  می  بسیار  مفاخر  وجود 
فقط  نه  اخیر  در سالهای  متاسفانه  این  با وجود 
بسیاری از دانشجویان به واسطه دوری راه این 
استان را انتخاب نمی کنند بلکه خیلی  از نخبگان 
و سرمایه گذاران استان هم  از منطقه می  روند. 
فقط   نه  جنوبی  خراسان  که  است  این  واقعیت 
آن  با  کیلومتر   ۱۳۰۰ که  تهرانی هایی  برای 
مردم  بلکه  است،  شده  معرفی  بد  دارند  فاصله 
شهرهایی که به لحاظ جغرافیایی به آن نزدیک  
. ندارند  ان    از  درستی  باور  هستند    هم 
اما آن سوی دیگر این روایت ها این واقعیت  خود 
نمایی می کند که  علیرغم مرزی بودن خراسان 
جنوبی      ورود مواد مخدر به آن، به صورت 
مسیرهای  از  ورود  این  و  بوده  صفر  تقریبی 
شود.  می  انجام  ها  استان  سایر  مبادی  و  دیگر 
مخدری  مواد  گونه  هیچ  ها،  گزارش  طبق 
استان  وارد  جنوبی  خراسان  مرزهای  از 
زندانیان  درصد   ۷8 متاسفانه  اما  شود  نمی 
که  هستند  مخدر  مواد  مجرم  استان 
نیستند. هم  منطقه  بومی  آنها  از  بسیاری 
باید مسئوالن کنترل های بیشتری در مرزهای 
مواد  این  ورود  از  جلوگیری  برای  استانی  بین 
خانواده های  و  افراد  تا  باشند  داشته  استان  به 
نشوند. مواد  این  حمل  و  اعتیاد  گیر  دامن 
سفر  اندک  نرخ   دیگر  توجه  قابل  نکته  
مناسب  زیرساخت  نبود   است  استان  به 
و  کویر  دشت  پشت  گرفتن  قرار  حمل ونقلی، 
برای جذب  مناسب  زیرساخت  نبود  لوت،  کویر 
گردشگر، توسعه نیافتگی بخش صنعت و معدن 
در استان کهتعامالت را با استان هایتوسعه نیافتگی 
مقابل( ستون  در  مقاله  سر  )ادامه   .  .  . بخش 

کل  بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی  ایسنا- 
کشور سال ۹8، گفت  که خرید خدمت سربازی در بودجه 
۹8 پیش بینی نشده است.محمد مهدی مفتح اظهار کرد: 
در  که  افرادی  شد  مقرر  مصوبات  این  از  یکی  طبق 
سال ۹۷ و قبل از آن جریمه غیبت های بیش از هشت 
می کردند  پرداخت  اقساط  صورت  به  را  سربازی  سال 
باز پرداخت کنند. را  می توانند در سال ۹8 اقساط خود 
وی ادامه  داد: بر اساس مصوبات چهار سال قبل جریمه 
مشموالن  از  سربازی  سال  هشت  از  بیش  غیبت های 
دریافت می شد، اما در سال ۹8 چنین حکمی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر 
شد دو هزار میلیارد تومان برای بهبود معیشت کارکنان 
بانکی  منابع  از  ارتش  کل  فرمانده  هماهنگی  با  ارتش 
از منابع  تومان آن  تامین شود که هزار و ۲۰۰ میلیارد 
برای  بانکی  سیستم  الحسنه  قرض  و  جاری  انداز  پس 
تسهیالت جهیزیه، ازدواج و ودیعه مسکن و 8۰۰ میلیارد 
تامین مسکن، ساخت  وام  عنوان  به  مانده  باقی   تومان 
فردی  هر  به  تومان  میلیون   ۱۰۰ حداکثر  که  خرید  و 
است،پرداخت می شود.وی ادامه  داد: براساس مصوبات 

سال  هشت  از  بیش  غیبت های  جریمه  قبل  چهارسال 
 ۹8 سال  در  اما  می شد،  دریافت  مشموالن  از  سربازی 
کمیسیون  دیگر  مصوبه  در  ندارد.  وجود  حکمی  چنین 
بهبود  برای  تومان  میلیارد  هزار  دو  شد  مقرر  تلفیق 
معیشت کارکنان ارتش با هماهنگی فرمانده کل ارتش 
از منابع بانکی تامین شود که هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
سیستم  الحسنه  قرض  و  جاری  انداز  پس  منابع  از  آن 
بانکی برای تسهیالت جهیزیه، ازدواج و ودیعه مسکن 
تامین  وام  عنوان  به  مانده  باقی   تومان  میلیارد   8۰۰ و 
مسکن، ساخت و خرید که حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان 

به هر فردی است، پرداخت می شود.

خرید خدمت سربازی در بودجه ۹۸ پیش بینی نشد

الزمه  اینکه  بیان  با  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
رونق بازار مسکن، افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن 
است، گفت: وام مسکن زوجین باید به ۳۰۰ میلیون تومان 
افزایش یابد.محمدرضا رضایی کوچی با ابراز نگرانی نسبت 
به وضعیت آتی پرداخت تسهیالت مسکن در کشور گفت: 
امروز خریداران نیازمند افزایش قدرت خرید هستند، زیرا 
با افزایش ۹۰ درصدی قیمت مسکن، مردم توان خرید 
مسکن را ندارند و این مسئله بر مشکالت خانواده ها افزوده 
است.وی در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: امروز اگر 
به دنبال کاهش قیمت مسکن و ایجاد اشتغال هستیم باید 
بازار مسکن رونق پیدا کند و این مسئله در گروی این 

است که توان مالی خریداران باال برود تا چرخه خرید و 
فروش شکل بگیرد.وی بر ضرورت افزایش سرمایه مالی 
بانک های ارائه کننده تسهیالت مسکن تأکید کرد و 
گفت: امروز این بانک ها با کمبود بودجه و سرمایه روبه رو 
هستند و این مسئله قطعا در روند ارائه وام مسکن مشکل 
ساز خواهد بود.رضایی کوچی با بیان اینکه عدم افزایش 
تسهیالت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان موجب 
افزایش قیمت مسکن در سال ۹8 می شود، گفت: مجلس 
به ویژه کمیسیون عمران مجلس بارها اعالم کرده که بازار 
مسکن برای رونق گرفتن نیازمند افزایش سقف تسهیالت 
مسکن است، اما مسئوالن بانکی کمبود سرمایه را مانع 
اصلی این مسئله می دانند.وی ادامه داد: متأسفانه قیمت 
مسکن در کالن شهرها  افزایش چشمگیری داشته و 
این مسئله خانواده ها را از خرید مسکن منصرف کرده، 
به قیمت  با توجه  به نظر من تسهیالت مسکن  حال 
یابد. افزایش  درصد   5۰ باید  حداقل  امالک،  کنونی 
وی افزود: در شرایط کنونی یک زوج برای خرید مسکن 
دریافت کنند،  وام  تومان  میلیون  توانند حدود ۱۶۰  می 
یابد. افزایش  تومان  میلیون   ۳۰۰ حدود  به  زوج  یک 

امکان افزایش وام مسکن زوجین تا ۳۰۰ میلیون تومان

 )ادامه سر مقاله( صنعت و معدن در استان که تعامالت را 
با استان های مجاور به حداقل رسانده عواملی است 
که در دیده نشدن ان، به ویژه برای مرکزنشین ها، 
طی سال های گذشته تأثیرگذار بوده است. اما در ا 
ین میان  نباید از بسیاری از داشته های ارزشمند 
استان غفلت کرد . بیرجند مرکز خراسان جنوبی 
دانشجویی ترین شهر کشور است .دانشگاه بیرجند 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  پزشکی،   علوم  دانشگاه 
،دانشگاه پیام نور دانشگاه صنعت ومعدن ودانشگاه 
رشته  در  وکاربردی  علمی  ودانشگاه  فرهنگیان 
استان  علمی  مهم  ظرفیتهای  از  گوناگون   های 
وشرق کشور است . مرزها  فرصت مهمی  دیگر 
برای ایجاد اشتغال و توسعه منطقه و کشور و به 
کیلومتر   4۶۰ جنوبی  خراسان   . می رود  حساب 
بین  این  در  و  دارد  افغانستان  با  مشترک  مرز 
بازارچه های مرزی   می تواند عالوه  فعال کردن 
به  استان  صادرات   رشد  و  اقتصادی  توسعه  بر 
توسعه اقتصادی وامنیت تمام کشور کمک کند و  
از پدیده های شومی همچون قاچاق کاال، سوخت 
و واردات بی رویه کاالهای بی کیفیت خارجی به 
داخل کشور جلوگیری نماید. نکته مهم آن است که  
حدود 4۰ درصد تمام صادرات کشور به افغانستان  
ظرفیتهای  شود.   می  انجام  ماهیرود  مرز  از 
و  اکبریه  باغ  لوت،   کویر  گردشگری   نظیر  بی 
قنات قبت جهانی شده بلده و وجود دو روستا از 
انگیز ایران در استان  ثروت ذی  ۷ روستای شگفت 
قیمت  دیگر   آن است. طبس، نهبندان، درمیان، خوسف، 
قاین، فردوس، سرایان و بیرجند هر کدام به مثابه کتابی 
بزرگ از فرهنگ و آداب و رسوم ارزشمند وبکر می 
تواندمورد مطالعه گردشگران داخلی وخارجی  باشد. 
شاهد این موضوع  اظهار شگفتی بسیاری از بازدید 
کنندگان استان است که از این همه زیبایی واصالت 
به وجد  می آیند . همچنین  خراسان جنوبی بهشت 
معدنی کشور لقب گرفته است  بیش از    ۷5 درصد 
که  دارد  قرار  استان  این  در  کشور   سنگ  زغال 
برد.  نام  بزرگ  ظرفیتی  عنوان  به  توان  می  آن  از 
تا  گرفته  طال   از  معدنی  ماده  دهها  آن  بر  عالوه 
اورانیوم ،مس وآهن وسنگهای قیمتی در ان وجود 
دارد با این همه هنوز خراسان جنوبی شناخته شده 
به هر   . است  بیشتر  ان   منفی  وآوازه های  نیست 
دارد.  شدن  دیده  به  نیاز  جنوبی   خراسان  روی  
دیده شدن تمام واقعیاتش، از تنوع فرهنگی و تنوع 
تا معماری شهرها وروستاها  سبک زندگی   گرفته 
وطبیعت زیبایش .طبیعتاً حضور بیشتر مردم و گروه ها 
طی  که  غریبگی ای  که  می شود  موجب  استان  در 
رفع  شده  ایجاد  ایرانیان  باقی  و  آن ها  بین  سالیان 
شود و توجه بیشتری به زیبایی ها و داشته های آن 
شود. مطمئناً برای دیده شدِن بیشتِر وبهتر آن، هم 
نخبگان بومی و دانشجویان ما  و هم هنرمندان و 
اهالی رسانه می توانند نقشی موثر  در نمایش زیبایی 
های  آن داشته باشند، حتی نقشی پررنگ تر از دولت.

خروج از برجام چیزی است که آمریکا می خواهد
قاسم محبعلی، کارشناس مسائل سیاست خارجی درباره 
اظهارات علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی 
که گفته بود اگر از برجام بیرون بیاییم، می توانیم 4 روزه 
غنی سازی ۲۰ درصد را از سر بگیریم، و اینکه آیا ممکن 
است این اظهارات برای ترغیب اروپا به راه اندازی هرچه سریع تر SPV بیان شده 
باشد، گفت: امیدواریم که این گونه باشد و کمک کند به این که اروپایی ها هم یک 
قدم مثبتی بردارند. او ادامه داد: راه اندازی غنی سازی ۲۰ درصد و نقض برجام و 
خروج عملی از آن، شاید همان چیزی باشد که آمریکایی ها به آن عالقه مند هستند.

الیحه بودجه دولت روحانی؛ در راستای شفافیت
آذر منصوری قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسالمی 
بیان کرد:انتشار بودجه از جانب دولت روحانی فارغ از 
رویکرد مسلط بر آن به نظرم گام مهمی در راستای 
شفافیت و به تبع آن آگاهی شهروندان از تخصیص منابع 
عمومی کشور به نهادها و ارگان ها بود و علی القاعده این شفافیت باید پاسخگویی 
نهادها و ارگان هایی که تا کنون هیچ گزارشی از هزینه کرد مبالغ دریافتی از بودجه 
عمومی کشور نداشته اند را به دنبال داشته باشد. فرار از این پاسخگویی بدون تردید 

بی اعتمادی به این نهادها که جزئی از حاکمیت است ،را در پی خواهند داشت.

خوئینی ها کارش مانند گنجی و عباس عبدی بود
آیت ا... نقد  شیوه  سیاسی،  فعال  زیباکالم،  صادق 
همچون  را  هاشمی  آیت اهلل  به  موسوی خوئینی 
اصالحات،  دوران  در  عبدی  عباس  و  گنجی  اکبر 
ناجوانمردانه و با نادیده گرفتن نقش دیگر مسئوالن 
نظام در تاریخ انقالب می داند.وی ادامه داد: قطعاً ضروری است که مسئوالن 
و سیاست ها و عملکرد ها و رویکردهایشان مورد نقد قرار بگیرد. این حکم کلی 
شامل همه مسئوالن نظام می شود و مادامی که نقد صورت نگیرد، ما نمی توانیم 

بگوییم دموکراسی در جامعه ما وجود دارد.

نظام بیشتر از هر زمانی به فداکاری احتیاج دارد
 رئیس کمیته امداد امام خمینی با بیان اینکه امروز بیشتر 
از هر زمانی نظام به فداکاری احتیاج دارد، تاکید کرد: 
ما شرایط سخت جنگ را دیدیم اما جان سالم به در 
بردیم. هم ما و هم نظام سربلند بیرون آمدیم. امروز 
نظام تنومند شده و عقالنیتش باال رفته و نیاز به مراقبت بیشتر دارد چراکه ارزش 
آن بیشتر شده و بهایش باال رفته است. وی گفت: انقالب جان جان ماست و از 
جان ما شیرین  تر است. همه شهدا، همه ما حاضریم جانمان را فدای انقالب کنیم.

 ترامپ دستور دستگیری »مرضیه هاشمی« را داد
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: دستگیری 
مرضیه هاشمی بر اساس حکم خالِف قانونی است که 
شخص ترامپ داده است و ما قطعا این موضوع را در محافل 
بین المللی و در قالب دیپلماسی عمومی پیگیری می کنیم.

وی در باره بازداشت مرضیه هاشمی خبرنگار پرس تی وی، گفت: تحت هر 
عنوانی که خبرنگار پرس تی وی دستگیر شده باشد، این اقدام برخالف قوانین 

داخلی آمریکا و مقررات بین المللی است.

ملت های دنیا همه دلشان با فلسطین است
 رئیس سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران تصریح 
کرد که تصمیم گیرنده درباره خروج ایران از برجام یا باقی 
ماندن در آن، بر عهده هیات نظارت بر برجام است. 
صالحی تصریح کرد: تصمیم در خصوص ماندن یا 
نماندن در برجام توسط هیات نظارت بر برجام گرفته می شود. وی در پاسخ به سوال 
دیگری گفت: تمام مسلمانان باید دست در دست هم بگذارند و کشور فلسطین را 
از دست اشغالگران نجات دهند. ملت های دنیا همه دلشان با ملت فلسطین است.

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
 کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند )تاریخ انتشار: ۹۷/۱۱/۰۱( 

 بدینوسیله به اطالع می رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول کانون بازنشستگان 
آموزش و پرورش بیرجند روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۰۷  راس ساعت ۹ صبح در محل هیئت محترم حسینی 

واقع در خیابان انقالب برگزار می گردد.
لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود جهت اتخاد تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این مجمع حضور به 
هم رسانند. ضمنا بدینوسیله از اعضای محترمی که تمایل دارند به عنوان بازرس در انتخابات شرکت نمایند 
دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی جهت ثبت نام به کانون بازنشستگان مراجعه 

و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
دستور جلسه :  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان - طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹۷ - طرح و 
تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسی برای یک سال مالی - افزایش 

هیئت مدیرهحق عضویت کانون - تعیین خط مشی آتی کانون

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.
0915۷2۳۷922

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 0915669۳515 

10سال ضمانت

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری نسب

ایزوگام  شفیعی
 ۳22254۹4 - ۰۹1516۳۰2۸۳  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹۸

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
0915۳6۳5015 - ناصری نژاد

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 091586244۳9- جانی

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

09155614521- زارع

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-۳244۷110

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

به یک آقا یا خانم با روابط عمومی باال 
ترجیحا با اطالعات در حوزه پزشکی، اسناد 

پزشکی، دارویی و غیره نیازمندیم.
0915866۳194 - ۳24۳5568

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان 
در خراسان جنوبی 

 جهت تکمیل کادر فنی خود به تعدادی  
نیروی فعال  جهت پشتیبانی دستگاه 

های کارت خوان  درشهرستان بیرجند  
نیازمند است  لذا از متقاضیانی که 

دارای شرایط ذیل می باشند دعوت به 
همکاری مینماید.

- دارا بودن وسیله نقلیه )ترجیحا 
موتور سیکلت(

- دارا بودن گوشی تلفن همراه با 
نسخه اندروید 6 به باال

تلفن همراه : 09۳09825968
تلفن همراه: 09014۷06۳65 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 ۳0 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

۳2211684

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،
 میز اداری و کنفرانس 

 09۳6۳0500۷1 مدیریت: توانا
جمهوری ۳0 ، سمت مزار شهدا، قلعه

ود  
حد

وم
ژه  

ش وی
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

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09۳80160۷۷9 - 09151641464

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

0915   056   2100   

حمل تخصصی اثاثیه منزل 
با کادری مجرب و ماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اطاق بزرگ 

پتو دار
عبدالهی:

 0915۳618546 
09156008546

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  0915

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

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

۳24۳5686 - 09۳652۳۷014-0915۷06۳220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00 ) مدرن برتر(
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آغاز طرح توزیع تغذیه رایگان در مدارس مناطق محروم

صداوسیما-مدیر کل آموزش و پرورش گفت:  با همکاری آستان قدس  تغذیه رایگان در مدارس مناطق محروم رضوی، کمیته امداد  )ره(، 
قرار گاه بسیج سازندگی و اداره کل آموزش و پرورش و با اعتبار 650 میلیون تومان تأمین می شود. واقعی افزود : در این طرح ۲۷ نوبت 

آوای عزیز سالم الزم می دانم از موضع قاطع وصریح شیر و کیک رایگان تا پایان سال تحصیلی جاری، بین ۹ هزار و 500 دانش آموز در ۲۸۱ مدرسه مناطق محروم استان توزیع می شود.
شهردار عزیز جناب آقای جاوید در جلسه مسئوالن 

دررابطه با اماکن میراث فرهنگی تقدیر و تشکر کنم.
۹۱5...۹۱۸

سالم آوا. آقای استاندار که بازدید های سرزده به همه 
جای استان می روند چرا به مدرس ۴۸ خانه های 
 مجاورکاریشان سرنمی زنند؟ بلکه منفعت ندارد ؟!

و  گازی  بی  با  فرسا  طاقت  این سرمای  با  مردم 
شهر  مسئوالن  تدبیری  بی  با  مشکالت  هزاران 

گذران زندگی می کنند چرا به فکر مردم نیستند.
۹۱5...3۲6

با سالم می خواستم از خبری که خانم کاری گذاشتند 
تشکر کنم ایشان چون از قشر معلولین اند بسیار به 

امور آنها واقف هستند. ممنون
ارسالی به تلگرام آوا

تخصص  با  فرد  شما  تخصصی  زمینه  در  اگر 
 غیرمرتبط نظریه داده و پافشاری می کند چه به او

می گویید؟ امروز کشور و شهر ما بیشتر از هر چیزی 
احتیاج دارد اقتصادش تقویت شود. مشورت با اهالی 
اقتصاد، مخصوصا اقتصاد شهری به شما کمک می 

کند که انتخاب های بهتری داشته باشید.
۹۱0...6۷3

دایره های سیمانی وسط بلوار پیامبر اعظم فراوانند،بعضا 
فقط داخلش خاک می باشد و بعضا خاک هم ندارد! 
نام و نشان هم ندارد! رنگ آمیزی هم ندارد!؟ اسم این 

دایره ها میدان است! قابل توجه شهردار عزیز.
۹35...۱05

یک  مدت  در  که  بیرجند  شهر  شورای  سالم.از 
دره  بند  گردشگری  منطقه  پیگیر  گذشته  سال 
تا  را داریم.  بوده نهایت تشکر  بهارستان  و ارگ 
رسیدن به نتیجه نهایی پیگیر موضوعات باشید، 
ارگ کاله فرنگی،کوره های آجرپزی، دیوار یخی 
و  آباد،سراب،معصومیه  باغهای رحیم  و  محالتی 

امیرآباد منتظر پیگیری شما هستند.
۹۱5...50۱

ام  خنده  فقط  بیرجند  در...  غذا  تخفیف  طرح  از 
روابط  و  طلبکارانه  برخوردهای  از  اون  گرفت! 
عمومی ضعیف مسئول آنجا و حاال غذایی که از 

بیرون برای ما، گرانتر درمی آید. 
۹۱5...33۸

با تشکر از پیگیری های شورای شهربیرجند،میراث 
بعنوان صدای مردم برای  آوا  فرهنگی و روزنامه 
اما  ارزشمند  تاریخی  بناهای  مشکالت  طرح 
فراموش شده شهر.از عزیزان تقاضای استمرار این 

جلسات تاحصول نتیجه نهایی را داریم.
۹3۷...۸۹۷

خداوندا؛ این چه حکمتی است که در اکثر نقاط ایران 
بارندگی داریم که الحمدوا... .ولی در شهر بیرجند 
نزول رحمت الهی اندک. مردم شریف لطفا بعد از 

هر عبادت،دعا برای نزوالت ،فراموش نشود.انشاا...
۹۱0...۸۸6

واقعا نمیدانم بیمارستان ... به اون عظمت قرص مسکن 
معمولی ندارند پس برا چی از مردم پول می گیرند 

هرموقع رفتیم همین جور بود .فکری بردارین.
۹۱0...۲50

به  ها  خانه  از  یکی  نقنج  روستای  در  آوا.  سالم 
علت نشت گاز آتش گرفت، با آتش نشانی خنگ 
گفتند  ندادند  گرفتیم جواب  تماس  آرین شهر  و 
از  بعد  بیرجند هم  نشانی  آتش  بوده،  قطع  تلفن 
۱ ساعت و ۴5 دقیقه رسید! تمام خانه و وسایل 
سوخته است و هیچی باقی نمانده ، این چه وضع 
از سوی نهادی است که  خدمت رسانی آن هم 

باید تمام مدت آماده باشد؟
ارسالی به تلگرام آوا

سالم بر آوا ، وای به حال ما مردم بیرجند و قهستان 
و خراسان جنوبی که تاریخ و فرهنگمان را به همین 
راحتی از بین می برند و ساکت نشسته ایم! یک دست 
صدا ندارد آقایان ، این گونه نهادهایی مثل بنیاد زیر بار 

حفاظت از میراث نمی روند.
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

محمودآبادی- صدای معلولیت بلند نیست  اما هزینه ی گزافی 
دارد. معلولیتی که به علت یک ازدواج و یا یک بارداری پر ریسک 
اتفاق می افتد را می توان در جایی متوقف کرد، اما معلولیتی که 
زاییده ی جاده های این استان است را چطور باید متوقف کرد؟تا 
۱5 سالگی شاگرد اول مدرسه بود ، یک سعید می گفتند و صد 
سعید جواب می داد؛ از قیافه و جثه چیزی کم نداشت ، او تک 
پسر خانواده بود و جایش روی چشمان مادر. اما حاال سعید فقط 
جسمی بی حرکت است که معلوم نیست تا کی بتواند با چشم 
خواسته هایش را به دیگران بفهماند،چون تصادف ۱۸ تیر ماه او را 

یک معلول ضایعه نخاعی کرد.
این روایت تلخ زندگی افراد زیادی در خراسان جنوبی است، 
افرادی با صحنه های گوناگون که یا فرزند خانواده بوده اند یا 
نان آور و یا مادری با آرزوهای خوب و شیرین، حاال ویلچرنشین 
شبهای مهتابی این کویر شدند.  آمار معلولیت در خراسان 
جنوبی زنگ خطری است که سال ها گوش مسئوالن را به 
وزوز انداخته است، اما وقتی پای فرهنگ و اعتبار در میان باشد 
انگار به جز حرکت حلزونی نمی توان انتظار دیگری از متولیان 
داشت. به هر حال از آنجایی که جامعه بار بی تدبیری اش را 
هیچ گاه به دوش نکشیده است قرعه فال به نام بهزیستی زده 
اند و هر چه از هر جا می ماند را به نام این سازمان بدون ردیف 
های کالن بودجه ای می زنند.  مدیر کل بهزیستی خراسان 
جنوبی مهمان این هفته روزنامه آوای خراسان جنوبی است تا 

توضیح دهد با این اضافه بار همیشگی چه می کند؟

آمار معلوالن خراسان جنوبی 
از آمار کشوری بیشتر است

عرب نژاد با اشاره به اینکه آمار معلولیت در کشور ۴ و نیم درصد 
تمام جمعیت است، گفت: در خراسان جنوبی این آمار یک و 
نیم درصد بیشتر است و حدود 6 درصد ثبت شده که البته 
دالیل خاص خودش را دارد.وی افزود: یکی از دالیل باالبودن 
آمار معلولیت در استان تولد فرزندان معلول است که حاصل 
ازدواج های فامیلی هستند به خصوص در مناطقی از شهرهای 
نهبندان، سربیشه ،درمیان و حاجی آباد که به علل ژنتیکی 
معروف است. وی با اشاره به تولد فرزندانی که ریسک معلولیت 
در اثر این ازدواج ها را دارند، این را هم افزود: برخی بارداری 
ها در سنین باال نیز می تواند موجب تولد فرزندان معلول شود.
وی یاد اور شد: برخی مسائل فرهنگی در بین شهروندان استان 
از جمله اینکه فرزند را خدا می دهد و نمی توان کاری کرد و 
یا فقری که باعث می شود مادر دوران بارداری بسیار پرخطری 
را سپری کند و دچار کمبودهایی شود از مهمترین علل تولد 

فرزندان معلول است.

 22 هزار نفر معلول تحت پوشش 
به گفته وی هم اکنون ۲۲ هزار معلول از بهزیستی خدمات 
می گیرند، و ردیف اول معلولیت های خراسان جنوبی را نوع 
جسمی حرکتی با ۷ هزار و ۴5۹ نفر به خود اختصاص داده 
است. مدیرکل بهزیستی گفت: رتبه دوم معلولیت در استان با  
شش هزار و 55 نفر مربوط به   معلوالن ذهنی است. رتبه سوم 
با 3 هزار و ۸3۲ نفر معلولیت شنوایی، رتبه چهارم با  دوهزار 
و ۷۱۱ نفر  معلوالن بینایی و رتبه پنجم معلولیت  مربوط به 

معلولیت های گفتاری با ۲۱۴ نفر است.
 عرب نژاد بیشترین آمار معلولیت را نسبت به جمعیت مربوط 
به شهرستان زیرکوه دانست اما بیشترین تعداد معلوالنی که از 
بهزیستی خدمات می گیرند، مربوط به  شهرستان بیرجند است 
البته تعدادی از معلوالن نیز از شهر های دیگر به مرکز استان 
فرستاده شده اند. وی افزود: با سه معلولیت در خراسان جنوبی 
مواجه هستیم که اولین مورد آن همانطور که اعالم شد مربوط 
به عوامل ژنتیکی ازدواج های فامیلی بود، دومین علت آسیب 
های دوران بارداری و حین زایمان است که زمینه ی فعال تر را 
شبکه  بهداشت و درمان  دارد البته بهزیستی نیز اقدامات زیادی 

در  این باره    انجام می دهد.

 عامل واویال
عرب نژاد مهمترین عامل معلولیت در استان را که نه قابل 
غربالگری است نه درمان و سهم زیادی از آمار معلولیت های 
استان را نیز به خود اختصاص داده است را مربوط به معلولیت 
هایی عنوان کرد که بر اثر حوادث جاده ای رقم می خورد. 
وی از لفظ »واویال« برای توصیف اوضاع این نوع معلولیت در 
استان استفاده کرد و افزود: هر روز اعالم می کنیم که چند نفر 

در جاده های استان کشته شدند اما هیچگاه آمار نقص عضو ها 
و یا ضایعه نخاعی های حوادث جاده ای مطرح نمی شود.وی با 
ابراز تاسف و نگرانی از شرایطی که در حال وقوع است ادامه داد: 
متاسفانه بیشترین صدمات نیز شامل کودکانی می شود که عقب 
نشسته اند، چرا که کمربند ایمنی را نمی بندند  به همین دلیل آمار 

قطع نخاعی ها در این حوادث بین کودکان بیشتر است.

پیشگیری بهتر از درمان
اما تمام مشکالت و آمار باالی معلولیت ها، سازمان بهزیستی 
کشور را به این واداشت که اقدامات پیشگیرانه را در برنامه 
کاری خود  قرار دهد. اقداماتی که هرچند اندکی از بار سنگین 
معلولیت در جامعه را کاهش داده اما در استان هایی از جمله 
نیاز به فرهنگ سازی بیشتر دارد.مدیرکل  خراسان جنوبی 
بهزیستی با این توضیح گفت: برای معلولیت هایی که به 
واسطه ازدواج های فامیلی است بهزیستی به تنهایی نمی 
تواند راه به جایی ببرد بلکه این وظیفه فرهنگ سازی بر عهده 
بخش های مختلف جامعه است. وی ادامه داد: طرح توسعه 
فرهنگی اجتماعی آسیب ها باید با کمک صدا و سیما ،رسانه 
ها و . . . به صورت گسترده تری پیگیری شود تا شاید بتوانیم 

سطح آگاهی را در بین خانواده ها باالتر ببریم.
وی با اشاره مادر خانواده ای که سه فرزند نابینای مادرزاد دارد و 
بدون هیچ توجهی فرزند چهارم را باردار است ، گفت: با انجام 
آزمایش های ژنیتیکی برای زوج مشخص شد آنها هر فرزندی 
که به دنیا آوردند نابینا خواهد بود اما وقتی پاسخ علمی را به آنها 
می دهیم به دلیل یک سری از باور های اعتقادی حاضر به قبول 
این موضوع نیستند، این فرهنگ باعث می شود بار مشکالت 
فرزندآوری این خانواده بر دوش جامعه بیافتد، باید از بهزیستی 
خدمات بگیرند و از همه مهمتر فرزندان نیز در جامعه مشکالت 
خاص خود را دارند. وی با تاکید بر نقش موثر آزمایش های 
ژنتیکی این مهم را یادآور شد : وقتی خانواده ها از طریق مراکز 
مشاوره ی بهزیستی آزمایش های الزم ژنتیکی را انجام دهند 
بخش عمده ای از هزینه ها توسط سازمان پرداخت می شود 
بنابر این جای این نگرانی که آزمایشات ژنتیکی هزینه ی باالیی 
دارد،وجود نخواهد داشت . اما باید اعالم کنم ما نمی توانیم هزینه 
هایی که از طرف بهزیستی نبوده است را پرداخت کنیم.وی در 
این باره توضیح داد: گاهی برخی از پزشکان آزمایشاتی را برای 
زوج ها در نظر می گیرند، که زوج ها با مراجعه به آزمایشگاه ها 

مجبور به پرداخت مبالغی حدود یک میلیون تومان هستند، بعد 
فاکتور این هزینه را به بهزیستی آورده تقاضای مساعدت دارند.
وی تاکید کرد: چرخه پرداخت هزینه های آزمایش ژنتیک تنها  
وقتی از بهزیستی قابل پرداخت است که توسط مراکز بهزیستی 
درخواست و انجام شده باشد.بر این اساس حتی اگر پزشک 
آزمایشی را برای آنها نوشت اگر می خواهند از کمک سازمان 
بهزیستی بهره مند شوند باید با مراکز مشاوره ما در ارتباط باشند.

وی درباره ی آسیب های دوران بارداری و یا حین زایمان نیز 
افزود: در این  باره شبکه بهداشت و درمان فعالیت هایی را انجام 
می دهد تا سطح آگاهی ماماها و پزشکان زنان را در این خصوص 
افزایش دهد.در این راستا نیز برنامه های پیشگیرانه ی بسیاری را 
دنبال می کند از مراقبت های ماهیانه حین بارداری و قرص ها و 
ویتامین ها و مشاوره های مربوط به آن تا آموزش های الزم برای 
بهره مندی از امکانات بهداشتی برای زایمان ها که مخصوص 

شبکه ی درمان است.

پیشگیری نمی شود
وی دردناک ترین بخش معلولیت ها را  ضایع نخاعی هایی  
دانست که بهزیستی نمی تواند هیچ اقدام پیشگیرانه ای برای آنها 
داشته باشد اما گفت:  پلیس راهنمایی و رانندگی ، اداره ی راه ، 
خودروسازان و تمامی گروه هایی که در یک حادثه می توان نامی 

از آنها را آورد در این موضوع دخیل هستند.
عرب نژاد به درخواستی که از طرف سازمان بهزیستی کشور 
به مجلس فرستاده شده اشاره کرد: درخواستی که در آن 
بهزیستی خواهان قانونی برای سهم تقصیر عامالن یک 
تصادف از راه گرفته تا خودروسازان است تا به واسطه ی 
آن برای معلول به جا مانده از حادثه بتواند سهم اعتباری 
دریافت کند. در زمان حاضر انگار خودرو ساز فقط خودروی 
بی کیفیتش را تولید می کند و جاده ی نا امن نیز ساخته می 
شود و راننده ی بی احتیاط هم کار خود را انجام می دهد 
آنگاه در حادثه ای که معلولیت به جای گذاشته فقط سازمان 
بهزیستی باید پول بدهد.عرب نژاد موضوع مهمی را نیز در 
این رابطه یادآور شد و آن اینکه هم اینک بهداشت و درمان 
و برخی از ارگان های دیگر سهمی از هزینه های درمان را 
دریافت می کند. به عنوان مثال از بیمه سهمی دارد و از 
قبوض جریمه ی جاده ها نیز در بخش دیگری اما بهزیستی 
با واسطه ی همان قانونی که به دیگر بخش ها سهمی داده 
از دریافت هر گونه اعتباری به این شیوه مستثنی شده است 

که البته ی چرایی آن را من هم نمی دانم.

غربالگری های بعد از تولد
مدیرکل بهزیستی از اقدامات خوب این نهاد از غربالگری 
های بینایی و شنوایی بعد از تولد خبر داد که توانسته تا ۹5 
درصد در استان موفق باشد.چرا که راه های درمان و اقدامات 

قبیل  از  درمان  شود  می  باعث  مناسب  زمان  در  موردنیاز 
کاشت حلزون در گوش ، آشنایی با زبان ناشنوایان و یا فردی 
که کم بینایی یا نابینایی دارد استفاده از عینک، خدمات کمک 
آموزشی ، استفاده از عصای سفید  و . . . در زمان طالیی 
خود انجام شود.وی معتقد است این غربالگری ها توانسته تا 
حد زیادی بار مضاعف به جامعه را کاهش دهد، عالوه بر 
این برنامه ریزی های آموزشی و حرفه آموی برای این افراد 

بهزیستی را در انجام امور مربوط به برگرداندن معلوالن به 
زندگی عادی بسیار جلو می برد.

نقدی و غیر نقدی 
عرب نژاد با اشاره به برنامه های سازمان برای کمک به 
معلوالن گفت: هم اکنون در استان۱3 مرکز حرفه آموزی 
برای معلوالن داریم که در آن کار یاد می گیرند و آثارشان را 
می فروشند، حتی اگر معلول بخواهد به صورت خود اشتغالی 
حدود ۲0 میلیون وام بدون بهره به او تعلق می گیرد تا کسب 
و کاری برای خود راه اندازی کند ، عده ای نیز که امکان 
کار مستقل را ندارند در ارتباط بهزیستی با کارفرما وام هایی 
با بهره های اندک به کارفرما داده می شود تا فرد معلول را 
به کار گیری کند.البته درد و دل های مدیر کل بهزیستی از 
آزمون های استخدامی که بر گزار می شود که معلوالن در 
آن موفق می شوند اما وقتی به مرحله ی مصاحبه می رسد 
ناکام می مانند زیاد بود که به گفته ی خودش بار ها و هزار 

ها بار بیان شده اما راه به جایی نمی برد.

مناسب سازی مناسب نیست 
 یکی از مشکالت تکراری معلوالن  موضوع مناسب سازی معابر 
شهر است که اصال مناسب نیست.عرب نژاد در درصد بندی 
مناسب سازی ها اعالم کرد: در معابر حدود ۴0 درصد و در ادارات 
کل 60 درصد. هر چند این درصد ها را وقتی با درصد های 
کشوری مقایسه می کنیم اوضاع خیلی بد نیست اما باید بگویم 
اوضاع مناسب سازی برای معلوالن در تمام کشور خراب است.
عرب نژاد به نکته ی مهمی در این باره اشاره می کند و آن اینکه 
همیشه به جز معلوالن افرادی دیگر هم هستند که در هنگام 
عبور از خیابان و یا ورود به یک اداره برای استفاده از خدمات 
یک سازمان دچار مشکل هستند. فرض کنید یک زن باردار باید 
چه تعداد پله را باال برود تا پاسخ یک نامه را از فالن اداره بگیرد، 
یا وقتی پیاده رو مشکل دارد و ممکن است فردی سالم زمین 
بیافتد. بنابراین سالم بودن معابرشهری باید برای تمام اقشار جامعه 

مناسب باشد و در دل آن باید به معلوالن نیز توجه شود.

هزینه های سرسام آور
وی به هزینه های سرسام آور نگهداری از معلوالن اشاره دارد، 
هزینه هایی که گاهی از بودجه ی اندک بهزیستی این قدر 

بیشتر است که دغدغه ی کم بودن حقوق نیروهای بهزیستی 
را از یاد می برد، عرب نژاد در این باره گفت: حتی بیمه برخی 
از کارمندان ما در بخش های مراقبت و نگهداری از معلوالن 
جزو مشاغل سخت نیست. نیروهایی که در حال مراقبت از یک 
بیمار روانی که مرتکب قتل شده، یا بیماری که فرزند خودش را 
نیز کشته است و هیچ معلوم نیست با یک مددیار چه بر خوردی 
داشته باشد.تمام این سختی ها را که در نظر بگیرید وقتی فیش 
های حقوقی کارمندان بهزیستی را با سایر سازمان ها مقایسه 
می کنید خواهید دانست که کمترین رقم حقوقی مربوط به 
کارکنان بهزیستی است.وی صداقت و صمیمیت همکارانش 
را مهمترین شاخصه برای این قشر از کارکنان دولت می داند 
که با وجود سختی های زیاد بازهم بهترین مراقبت و پرستاری 
ها را از معلوالن انجام می دهند. این درحالی است که دولت 
برای کارمندان دارایی و بهزیستی در بودجه چند درصد افزایش 
حقوق را در نظر گرفته بود که کارمندان دارایی از آن بهره مند 
شدند اما برای بهزیستی هیچ تغییری ایجاد نشد.تمام مشکالت 
در این جمله ها خالصه نمی شود، وقتی عرب نژاد هزینه 
های میلیاردی قبوض آب ، برق و گاز  برای یک سال مرکز 

نگهداری از معلوالن را اعالم می کند. 

13 میلیون و 700 قبض برق
وقتی بحث هزینه های نگهداری شد مجید صالحی مسئول فنی 
مرکز جامعه حرفه آموزی موسسه حضرت علی اکبر )ع( قبض 
های میلیونی که به دست مسئوالن این مرکز می رسد را نشان 
می دهد. فقط جمع قبض برق برای این مرکز مبلغ ۱3 میلیون 
و ۷00 هزار تومان بود.صالحی با اشاره به اینکه هزینه نگهداری 
هر معلول در این مرکز  اکنون بیش از ۲ میلیون تومان است ادامه 
داد: حال به این هزینه قبض آب و برق و گاز را هم اضافه کنید 
و البته حقوق پرسنلی که گاهی ممکن است به دلیل کمبود ها با 
تاخیر پرداخت شود. در این مرکز هم اکنون ۴00 معلول بستری 
هستند، معلوالنی که ۷5 نفر  از آنها وابسته به تخت هستند و به 
مراقبت های ویژه نیاز دارند. وی می پرسد نمی دانم آیا هیچ راهی 
وجود ندارد تا حداقل وزارت نیرو بخشی از هزینه ها را برای این 
مراکز سهل تر کند.نمی گوییم نگیرند اما حداقل کمتر حساب 
کنند.وی رقمی بیش از ۴ میلیارد تومان را جز هزینه های یک 
سال مرکز اعالم می کند رقمی که اگر کمک خیران را به همراه 
نداشته باشد ممکن نیست بتوان در مرکز را باز نگه داشت.وی 
امیدوار است بخش هایی که در این مرکز به عنوان بخش های 
خدمات دهنده و درآمد زا در نظر گرفته شده بتواند با توجه مردم 
ومسئوالن زودتر به بهره برداری برسد که از جمله ی آن بخش 
آبدرمانی است که تاکنون 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 
با افتتاح آن بار بزرگی را از دوش توانبخشی برخواهد داشت.

باز هم بهزیستی
 در پایان مدیرکل بهزیستی با اشاره به این موضوع که هر جا در 
جامعه دولت کم می آورد بهزیستی را عهده دار رفع و رجوع آن 
مشکل می کند ادامه داد: در حالی که بودجه بهزیستی افزایشی 
متناسب با خدماتی که می دهد نداشته، امسال بر اساس تبصره 
۱6 ساماندهی معتادان متجاهر را بر گردن بهزیستی انداختند در 
حالی که اعتبارش را به بهزیستی ندادند.عرب نژاد از اعتبارات 
دیگری هم که به دست بهزیستی نرسیده گفت: درمان کودکان 
دچار اعتیاد، کودکان بد سرپرست و یا بی سرپرست و البته مشاوره 
و درمان برای افرادی که دچار اختالالت هویتی هستند .وقتی 
لیستی از خدمات بهزیستی را مرور می کنم از زنان طالق گرفته 
تا کودکان خیابانی با خود می گویم انگار رسانه ها هم نتوانسته 
اند حق مطلب را درباره این نهاد پر شاخ و برگ که به اندازه ی 
پرباری اش اعتبار نمی گیرد به درستی ادا کنند. چرا که هنوز 
برخی افراد بهزیستی را فقط در  موضوع حمایت از معلوالن 
می شناسند در حالی که برای این نهاد حدود ۱۸0 برنامه تعریف 
شده است. شاید زمان تعیین اعتبار دولت و مجلس هم لیست 

سفارشاتش به بهزیستی را از یاد برده است!!!  
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آیه روز

و پروردگارتان فرمود مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم در حقيقت كسانى كه از پرستش من كبر مى  ورزند 
به زودى خوار در دوزخ درمى  آیند. سوره غافر/ آیه ۶۰

سخن روز

دست از خودآزارى بردارید. رسيدن به هدف یک پروسه است نه یک اتفاق! یعنى چيز هایى كه باید در طول 
زمان به دست آیند نه به یک باره.

دوشنبه   * 1 بهمن    13۹7 * شماره ۴۲۶۹ 
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   آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1397 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند شماره شناسه 353192
بدستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور، اسامی اشخاصی که نسبت به امالک 
مجهول المالک  و از قلم  افتاده واقع در بخشهای تابعه حوزه ثبتی  بیرجند تا آخرآذر ماه هزار و سیصد 
و نود و هفت تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 
اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می شود:

بخش1 بیرجند: 1- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 178/65 متر مربع پالک 4901-اصلی بخش 
یک بیرجند واقع در خیابان حکیم نزاری مورد تقاضای محمد حسن الهامی زاده 

بخش 2 بیرجند: 1-ششدانگ یکقطعه باغ مشجر به مساحت 3680/70 متر مربع پالک 897 فرعی 
از 46-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در حسین آباد سادات مورد تقاضای محمد رضا دهقانی 2-ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1546/08 متر مربع پالک 716 فرعی از 124-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی دشت چهکند مورد تقاضای محمد علی غمدیدگان 3- ششدانگ یکقطعه زمین به 
مساحت 2249/51 متر مربع پالک 2435 فرعی از 124-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی چهکند 
مورد تقاضای محمود جالیری 4- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 852/37 متر مربع پالک 

2436 فرعی از 124-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی چهکند مورد تقاضای علیرضا فرهادیان
5- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 406/82 متر مربع پالک 42 فرعی از 142-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی کالته دالکان مورد تقاضای حسین چهکندی نژاد 6- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
مشجر  به مساحت 1178/32متر مربع پالک 2738 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
دشت بجد مورد تقاضای احمد رضا قاسمی 7- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 9681/48 
متر مربع پالک 2739 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای 
محمد جمهوری شوکت آباد 8- ششدانگ یکقطعه زمین دیمه زار  به مساحت 12855/88متر مربع 
پالک 2741 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای نورالدین 
خواجوی بجد 9- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1459/87متر مربع پالک 2744 

فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای زهرا باغبان شوکت آباد
10- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 5176/47 متر مربع پالک 315 فرعی از 
581-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی بهدان مورد تقاضای فاطمه حمزه ای 11- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی مشجر به مساحت 276 متر مربع پالک 1817 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی دستگرد مورد تقاضای محمد غریبی 12- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 
383 متر مربع پالک 1818 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت دستگرد 
مورد تقاضای محمد غریبی 13- ششدانگ یکباب محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت 4909 
متر مربع پالک 583 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای 
علی اکبر نصرت زاده 14- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1521/21متر مربع پالک 596 
فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای شهربانو وحدتی نیا 
15- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 5250/30 متر مربع پالک 597 فرعی از 1337-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای حوا شکمبرآبادی 16- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی به مساحت 6183/33 متر مربع پالک 598 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی کالته بجدی مورد تقاضای شهربانو وحدتی نیا 17- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 
2285/32 متر مربع پالک 599 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد 
تقاضای حوا شکمبرآبادی 18- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1202/57 متر مربع 
پالک 206 فرعی از 1348-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پسوچ مورد تقاضای سید حسن فاطمی 
19- ششدانگ یکباب محوطه به مساحت 166/03 متر مربع پالک 225 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای یزدان زینلی 20- ششدانگ یک باب منزل به مساحت 713 
متر مربع پالک 226 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای علی 
غریبی 21- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 823/26 متر مربع پالک 227 فرعی از 1359-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای فرزانه کوشه 22- ششدانگ یکقطعه زمین در حال 
ساخت  به مساحت 83/40 متر مربع پالک 228 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
پیرنج مورد تقاضای علیرضا زینلی 23- ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 275/75 متر مربع پالک 
229 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای محمد رضا زینلی 
24- ششدانگ یکباب محوطه مشجر به مساحت 1580/48 متر مربع پالک 98 فرعی از 1667-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت فوداج مورد تقاضای میترا فرزاد نیا 25- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی و مشجر به مساحت 1724/13 متر مربع پالک 125 فرعی از 1667-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی دشت فوداج مورد تقاضای علی ساالری 26- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی و مشجر 
به مساحت 1148/23متر مربع پالک 126 فرعی از 1667-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت 
فوداج مورد تقاضای زهرا اشتری 27- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 2301 متر 
مربع پالک یک فرعی از 1755-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حاشیه جاده قدیم بیرجند مشهد 
مورد تقاضای فاطمه کالته بجدی 28- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت3826 متر 
مربع پالک 2 فرعی از 1755-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حاشیه جاده قدیم بیرجند مشهد 

مورد تقاضای فاطمه کالته بجدی 29- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3840 متر 
مربع پالک 3 فرعی از 1755-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حاشیه جاده قدیم بیرجند مشهد 
مورد تقاضای رقیه میابادی 30- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 987 متر مربع 
پالک 4 فرعی از 1755-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حاشیه جاده قدیم بیرجند مشهد مورد 
تقاضای رقیه میابادی 31- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 994 متر مربع پالک 
5 فرعی از 1755-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حاشیه جاده قدیم بیرجند مشهد مورد تقاضای 
کبری بنی اسدی 32- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 971 متر مربع پالک 6 
فرعی از 1755-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حاشیه جاده قدیم بیرجند مشهد مورد تقاضای 
خداداد اسداللهی داود 33- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1000 متر مربع پالک 
7 فرعی از 1755-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حاشیه جاده قدیم بیرجند مشهد مورد تقاضای 
مرجانه میابادی 34- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1994 متر مربع پالک 8 
فرعی از 1755-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حاشیه جاده قدیم بیرجند مشهد مورد تقاضای 
محسن مددی  35- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر گاوداری به مساحت 1466 متر مربع پالک 411 
فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سینه حاجی آباد مورد تقاضای محمد رضا دهخواه

36- ششدانگ یکباب محوطه دامداری به مساحت 308/5 متر مربع پالک 412 فرعی از 1832-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال امیرآباد مورد تقاضای سید حسن اسالمی  37- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1015 متر مربع پالک 49 فرعی از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای علی رضا آهنی 38- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت 3140 متر مربع پالک 66 فرعی از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای امیر زرگر 39- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 
9163/10 متر مربع پالک  2356-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مرک مورد تقاضای محمد مرکی 
40- ششدانگ یکباب محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت 386/47 متر مربع پالک 2558-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی چشمه فریز مجاور چهکندوک  مورد تقاضای هاجر سرباز  41- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 9805/40 متر مربع پالک 2559-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی مرک مورد تقاضای محمد مرکی 42- ششدانگ یکقطعه زمین مشجر به مساحت 1344/90 متر 
مربع پالک 2561-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی فوق مزرعه چهکند مورد تقاضای قنبر علی 
حامدی نیا 43- ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 3113 متر مربع پالک 2566-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی جنب دانشگاه شوکت آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 
44- ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 3196 متر مربع پالک 2567-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی جنب دانشگاه شوکت آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 45- 
ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 3394/80 متر مربع پالک 2568-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی جنب دانشگاه شوکت آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 46- 
ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 2291/30 متر مربع پالک 2569-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی جنب دانشگاه شوکت آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 47- 
ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 2564/70 متر مربع پالک 2570-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی جنب دانشگاه شوکت آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 48- 
ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 1692/30 متر مربع پالک 2571-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی جنب دانشگاه شوکت آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 49- 
ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 2202 متر مربع پالک 2572-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
جنب دانشگاه شوکت آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 50- ششدانگ 
یکقطعه زمین به مساحت 2110 متر مربع پالک 2573-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی جنب 
دانشگاه شوکت آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 51- ششدانگ یکقطعه 
زمین به مساحت 2408 متر مربع پالک 2574-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی جنب دانشگاه 
شوکت آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 52- ششدانگ یکقطعه زمین به 
مساحت 2085 متر مربع پالک 2575-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی جنب دانشگاه شوکت آباد 
مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 53- ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 
2245 متر مربع پالک 2576-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی جنب دانشگاه شوکت آباد مورد 
تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 54- ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 2146 
متر مربع پالک 2577-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی جنب دانشگاه شوکت آباد مورد تقاضای 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 55- ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 3663 متر مربع 
پالک 2578-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی جنب دانشگاه شوکت آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام خمینی )ره( 56- ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 2435 متر مربع پالک 2579-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی جنب دانشگاه شوکت آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام خمینی )ره( 57- ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 2835 متر مربع پالک 2580-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی جنب دانشگاه شوکت آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی 
)ره( 58- ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 1494 متر مربع پالک 2581-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 

در اراضی جنب دانشگاه شوکت آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( بخش 3 
بیرجند:  1- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 72/20 متر مربع پالک 147 فرعی از 130-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در مزرعه رچ مورد تقاضای محمد رضا یوسف زاده 2- ششدانگ یکقطعه زمین قسمتی از 
اراضی مزروعی و مشجر  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بیرجند به مساحت 715507/06 متر مربع 
پالک 2795 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزی بیرجند 3-ششدانگ یکقطعه زمین قسمتی از اراضی مزروعی و مشجر  مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی بیرجند به مساحت 263376/63 متر مربع پالک 2796 فرعی از 172-

اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بیرجند 
4-ششدانگ یکقطعه زمین قسمتی از اراضی مزروعی و مشجر  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
بیرجند به مساحت 291776/94 متر مربع پالک 2797 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی سیوجان مورد تقاضای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بیرجند 5-ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 715/30 متر مربع پالک 878 فرعی از 222-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی تقاب  مورد تقاضای صدیقه قاسمی 6- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 14075 متر 
مربع پالک 1013 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد  مورد تقاضای مهدی 
یعقوبی 7- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشتمل بر تاسیسات کوره  به مساحت 3750 متر مربع 
پالک 1298 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد  مورد تقاضای لیلی قاسمی 
8- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 2881متر مربع پالک 1299 فرعی از 224-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد  مورد تقاضای محمد یعقوبی 9- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
به مساحت 2091 متر مربع پالک 1301 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم 
آباد  مورد تقاضای فاطمه کبری یعقوبی 10- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 2690 متر 
مربع پالک 1302 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد  مورد تقاضای فاطمه 
داروغه 11- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 3240 متر مربع پالک 1303 فرعی از 224-

اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد  مورد تقاضای محمد یعقوبی 12- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1088/80متر مربع پالک 1304 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی معصوم آباد  مورد تقاضای عالیه چوبی 13- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 
2246/60 متر مربع پالک 1305 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد  مورد 
تقاضای اعظم چوبی 14- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1240/37 متر مربع 
پالک 1306 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد  مورد تقاضای الهام چوبی 
15- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 2551/80 متر مربع پالک 1307 فرعی از 224-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد  مورد تقاضای جعفر چوبی 16- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی به مساحت 2363/20 متر مربع پالک 1308 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی معصوم آباد  مورد تقاضای محمد عابدی پور 17- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به 
مساحت 4059 متر مربع پالک 490 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک 
مورد تقاضای فاطمه بهارشاهی 18- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1683متر مربع 
پالک 491 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای سید علی 
حسینی 19- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 3569 متر مربع پالک 492 فرعی از 
225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای زهرا قاسمی 20- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی مشجر به مساحت 2847 متر مربع پالک 493 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی کالته ملک مورد تقاضای زینب حسین زاده 21- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به 
مساحت 3008 متر مربع پالک 494 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک 
مورد تقاضای زهرا قاسمی 22- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 36961 متر مربع پالک 
123 فرعی از 450-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی حصار سنگی مورد تقاضای عیسی خسروی 
23- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت 3413/13 متر مربع پالک 
185 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سر چاه زینی مورد تقاضای زهرا عباسی 24- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 5709/76 متر مربع پالک 186 فرعی از 938-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در اراضی چاه رستمی  مورد تقاضای علی برات قاسمی 25- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی به مساحت 2464/46 متر مربع پالک 187 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
گودال شن  مورد تقاضای علی برات قاسمی 26- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
1795/32 متر مربع پالک 188 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد 
تقاضای حسن محمدی 27- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 7650/5 متر مربع 
پالک 63 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای حسین اکبری 
28- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 3248/78 متر مربع پالک 64 فرعی از 1019-

اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای محمد یعقوبی 29- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی مشجر به مساحت 2337/63 متر مربع پالک 65 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی گوادل شن مورد تقاضای محمد یعقوبی  30- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به 
مساحت 3618/07 متر مربع پالک 66 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن 

مورد تقاضای فاطمه یعقوبی 31- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
2399/70 متر مربع پالک 67 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال 
شن مورد تقاضای فاطمه یعقوبی 32- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 

6707/50 متر مربع پالک 68 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد 
تقاضای سید عبداهلل حسینی 33- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بند سار  به مساحت 5692/33 متر 
مربع پالک 1132-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی تنگل عرب مورد تقاضای علیرضا مسعود نیا 
34- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بند سار  به مساحت 3151/18 متر مربع پالک 1134-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی تنگل عرب مورد تقاضای علیرضا مسعود نیا 35- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی بند سار  به مساحت 492/56 متر مربع پالک 1136-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی تنگل 
عرب مورد تقاضای علیرضا مسعود نیا بخش 4 بیرجند: 1- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 
116680/36 متر مربع پالک 1736 فرعی از 221-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی مشهور به چاه 
نعمت آباد دشت شهرستانک جلکه ماژان مورد تقاضای سید صادق پور شمسیان 2- ششدانگ یکقطعه 
زمین مشتمل بر تاسیسات مرغداری به مساحت 33959/59 متر مربع پالک 849-اصلی بخش 4 بیرجند 
واقع در اراضی دشت قشم شم مورد تقاضای محمد حسین ذاکری بخش 13 بیرجند : 1- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی مشتمل بر تاسیسات مرغداری  به مساحت 34391 متر مربع پالک 58 فرعی از 
19-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی اشتاخون مورد تقاضای علی طالبی 2- ششدانگ یکباب منزل 
به مساحت 277/5  متر مربع پالک 80 فرعی از 93-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی نوغاب زیرگ 
مورد تقاضای محسن مهربانی فر 3- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 134/4 متر مربع 
پالک 102 فرعی از 143-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی شیخان مورد تقاضای علی ضیاء 4- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 4347/7  متر مربع پالک 103 فرعی از 143-اصلی بخش 
13 بیرجند واقع در اراضی شیخان مورد تقاضای علی ضیاء 5- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار  
به مساحت 2255 متر مربع پالک 104 فرعی از 143-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی شیخان 
مورد تقاضای علی ضیاء 6- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 534 متر مربع پالک 105 فرعی 
از 143-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی شیخان مورد تقاضای علی ضیاء 7- ششدانگ یکقطعه 
زمین مشجر به مساحت 214/16 متر مربع پالک 106 فرعی از 143-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در 
اراضی شیخان مورد تقاضای علی ضیاء 8- ششدانگ یکقطعه زمین مشجر به انضمام ساختمان به 
مساحت 671/31 متر مربع پالک 385 فرعی از 307-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی عنید باال  
مورد تقاضای غالمرضا رضایی 9- ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 2042 متر مربع پالک 575-اصلی 
بخش 13 بیرجند واقع در مجاورت اراضی افضل آباد مورد تقاضای عبدا... زنگویی 10- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان به مساحت 3215/69 متر مربع پالک 576-اصلی بخش 13 بیرجند 

واقع در اراضی جنب بایمر مورد تقاضای محمد میری
آگهی اصالحی : 1- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 4462 متر مربع پالک 2733 فرعی 
از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای محمد اعظم صادق نژاد که در 
آگهی قبلی نام مالک اشتباها محمد عظیم صادق نژاد آگهی شده بود. 2- ششدانگ یکقطعه زمین محل 
کوره قدیمی به مساحت 590 متر مربع پالک 2551 -اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی تپه های 
سید و راه چاحوض مجاور راه شوشود بیرجند  مورد تقاضای ایمان شریفی که در آگهی قبلی اشتباها 
نوع ملک زمین مزروعی محل کوره قدیمی آگهی شده بود 3- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی و مشجر 
به مساحت 18539/26 متر مربع پالک 2781 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
سیوجان  مورد تقاضای محمد حسین رافتی نیا که در آگهی قبلی مساحت 16828/29 متر مربع آگهی 

شده و برابر صورتجلسه اصالحی 9919-97/9/25 مساحت اصالح گردیده است.
4-ششدانگ مزرعه و قنات محمود آباد پالک 772-اصلی بخش 7 بیرجند مورد تقاضای غالم رضا زمانی 
که با توجه به اینکه قبال جهت مزرعه و قنات مذکور پالک 456-اصلی منظور شده و تکراری تشخیص 
گردیده برابر رای هیات نظارت ثبت استان به شماره 139718708295000082-97/5/4 پالک آن 
به 772-اصلی بخش 7 اصالح گردیده است. لذا به دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به 
امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و 
در جریان است میبایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول 
این اگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت سی روز به اداره ثبت 
اسناد و امالک بیرجند تسلیم و رسید دریافت نموده و برابر مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 
قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت 
یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. 
ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدید منظور می گردد و ازتاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/1- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/1
  علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
باستناد مواد 121 و 122 - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پالک ثبتی شماره یک 
هزار و دویست و یازده فرعی از دویست و هفتاد و دو اصلی )1211 فرعی از 272 - اصلی( واقع در بخش دو شهاباد به نشانی 

بیرجند خیابان امیرکبیر، امیر کبیر 9 پالک 21 ملکی آقای علی اعتباریان فرزند غالم به شماره ملی 0652668690 به انضمام قدر الحصه 
از عرصه مشاعی کل به مساحت 180 متر مربع که متعلق به تمامی واحدهای احداثی است و با حق استفاده از راه پله مشاعی واقع در ضلع 
غرب واحدهای احداثی به مساحت 44/10 مترمربع در طبقه همکف و به مساحت 46/13 مترمربع در طبقه اول و با حق استفاده از صحن 
حیاط مشاعی به مساحت 15/33 مترمربع واقع در ضلع جنوب واحدهای احداثی و پارکینگ اختصاصی به مساحت 15 مترمربع واقع در ضلع 
شرق حیاط مشاعی، حیاط خلوت مشاعی واقع در ضلع شمالی واحد مورد تفکیک به مساحت 27/4 مترمربع و استفاده از سایر مشاعات دیگر 
طبق قانون و آیین نامه تملک آپارتمان ها می باشد که سند مالکیت آن ذیل ثبت 57542 صفحه 50 دفتر جلد 389 امالک بیرجند به نام 
وی صادر و تسلیم شده است با حدود اربعه ذیل: شماال یک به طول3/3 متر دیوار به دیوار 1199 فرعی دو به وضعیت شرقی به طول 85/1 
متر دیواریست به حیاط خلوت مشاعی 2- به طول30/2 متر درب و دیواریست به حیاط خلوت مشاعی 3- به وضعیت غربی به طول 85/1  
متر دیواریست به حیاط خلوت مشاعی 4- به طول 40/4 متر دیواریست به دیوار پالک 1199 فرعی، شرقا ؛ به طول 5/13 متر دیواریست به 
دیوار پالک 1213 فرعی، جنوبا 1- به طول 5/3 متر دیواریست به صحن حیاط مشاعی 2- به صورت پخی و متمایل به شرق به طول 35/1  
متر دیواریست به صحن حیاط مشاعی 3- به طول 90 سانتی متر دیواریست به صحن حیاط مشاعی 4- به وضعیت غربی به طول یک 
متر دیواریست به صحن حیاط مشاعی 5- به طول 10/1 متر دیواریست به صحن حیاط مشاعی ، غربا 1- به طول90/3  متر دیواریست به 
پارکینگ اختصاصی واحد طبقه اول 2- به طول 90/3  متر دیواریست به راه پله مشاعی 3- به وضعیت جنوبی به طول 60/3 متر دیواریست 
به راه پل مشاعی 4- به طول 25/6 متر دیوار به دیوار پالک 1198 فرعی دارای حقوق ارتفاقی بدین شرح: سقف مورد تفکیک با کف واحد 
احداثی طبقه اول اشتراکی است که به موجب سند رهنی شماره 46851 – 1392/10/28  نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره 8 بیرجند در 
قبال مبلغ 1/590/000/000  ریال برای مدت 60 ماه موضوع بدهی آقای رضا اعتباریان فرزند علی در رهن بانک شهر شعبه بیرجند قرار 
گرفته است، چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک مرتهن مستند به ماده 34 - اصالحی 
قانون ثبت از دفتر خانه تنظیم کننده سند راجع بوصول مبلغ 2/055/343/708ریال بدین شرح : )مبلغ 1/732/834/004 ریال اصل طلب 
و مبلغ 265/701/845 ریال سود و مبلغ 56/807/875 ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست 1395/9/24( به انضمام خسارت تاخیر تا روز 
وصول تقاضای صدور اجرائیه بر علیه وام گیرنده و راهن را نموده و پرونده ای تحت کالسه 9500424 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، بدرخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
وارده بشماره 97005404 -1397/5/24  آپارتمان مزبور واقع در طبقه همکف از ساختمان دو طبقه مشتمل بر همکف و اول که بصورت دو 
واحد مسکونی می باشد و دارای عرصه )که مربوط به هر دو واحد می باشد( با زیر بنای مفید برابر سند تفکیکی به میزان 103/12 متر مربع با 
انضمام فضای پارک اختصاصی به مساحت 15 مترمربع واقع در ضلع شرقی حیاط، حیاط خلوت به مساحت 4/25 مترمربع و مشاعات قانونی 
به شرح مندرج در متن سند مالکیت دارای سقف کمپوزیت، اسکلت فلزی، نمای سنگ و با قدمت حدود 8 سال و دارای یک انشعاب آب، 
برق و گاز که با توجه به جمیع جهات پس از رسیدگی به اعتراضات واصله به مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال )2/400/000/000 
ریال( ارزیابی و قطعیت یافته و بدرخواست مرتهن در روز دوشنبه مورخه 1397/11/29  از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد 
رسمی بیرجند واقع در میدان شهداء از طریق مزایده به فروش خواهد رسید . بانک بستانکار طی نامه شماره970010850 - 1397/10/6  
ضمن گواهی اینکه مورد رهن دارای بیمه توسط شرکت بیمه آسیا تا تاریخ 1398/4/26 می باشد مائده طب خویش را تا تاریخ 1397/7/3  
مبلغ 2/584/165/478 ریال به انضمام جریمه دیر کرد تا روز وصول به عالوه هزینه های اجرائی اعالم نموده که باستناد تبصره ذیل ماده 
4- آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد . مزایده حضوری و نقدی از مبلغ 
ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 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 شهر جایز می باشد . ضمنا برابر جوابیه 
شماره 301/97/7285- 1387/7/16 دفتر امالک بازداشتی ثبت بیرجند مازاد اول تا هفتم پالک فوق برابر نامه اجرای احکام شورای حل 
اختالف و اداه اجرای اسناد رسمی بیرجند به نفع اشخاص حقوقی و حقیقی بازداشت می باشد که در صورت وجود مازاد به ترتیب اولویت 
پرداخت خواهد شد . هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت با تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام 

مزایده خودداری میگردد.
 تاریخ انتشار : 1397/11/1    غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای استاد رسمی بیرجند

اگهی نوبتی  سه ماهه سوم ۱3۹۷ حوزه  ثبتی شهرستان سربیشه شماره شناسه 340085
 به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک و از قلم افتاده 
واقع در بخشهای تابعه حوزه ثبتی شهرستان سربیشه که تا آخر آذر ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هفت تقاضای ثبت نموده 

اند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای عموم 
بشرح ذیل آگهی می شود  بخش 2 پالك ۸۸۸ - اصلی مزرعه دستجرد مود: 1- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت606/50  متر 
مربع پالک 301 فرعی از 888 اصلی بخش 2 سربیشه مورد تقاضای راضیه دستجردی  بخش 2 پالك 11۶3 - اصلی سربیشه مزرعه 
مرتوند مود 1- ششدانگ یک قطعه زمین بند سار ودیمه زار به مساحت 4495/86  متر مربع واقع در پالک 711 فرعی از 1163 - اصلی 
مزرعه مر توند مود بخش دو سربیشه مورد تقاضای عباسعلی مهرجو 2- ششدانگ یک قطعه زمین بند سار ودیمه زار به مساحت 6795/89  
متر مربع واقع در پالک 712 فرعی از 1163- اصلی مزرعه مرتوند مود بخش دو سربیشه مورد تقاضای عباسعلی مهرجو 3- ششدانگ یک 
قطعه زمین بند سار ودیمه زار به مساحت 4948/1 متر مربع واقع در پالک 713 فرعی از 1163- اصلی - مزرعه مرتوند مود بخش دو 
سربیشه مورد تقاضای عباسعلی مهرجو 4- ششدانگ یک قطعه زمین بند سار ودیمه زار به مساحت 5020/4  متر مربع واقع در پالک 714 
فرعی از 1163 - اصلی مزرعه مرتوند مود بخش دو سربیشه مورد تقاضای عباسعلی مهرجو  بخش 2 سربیشه: 1- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی بند سار و دیمه زار به مساحت 45402 متر مربع پالک 2560- اصلی بخش دو سربیشه ، مورد تقاضای محمد ولی رمضانی 
2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 9783 متر مربع پالک 2561 - اصلی بخش 2 سربیشه مورد تقاضای خانم 
طیبه دهباشی  بخش 4 سربیشه 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی قطعه 1 مساحت 2021/56 متر مربع پالک 843 اصلی بخش 
4  سربیشه مورد تقاضا خانم نساء چهکندی واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به رزق و سیاه دره و متداخله ها 2-ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3022/46 متر مربع قطعه 2 پالک 844 - اصلی بخش 4 سربیشه مورد تقاضا خانم نساء چهکندی 
واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به رزق و سیاه دره و متداخله ها 3-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی قطعه 3 به مساحت 
2111/64 متر مربع پالک 845 - اصلی بخش 4 سربیشه مورد تقاضا خانم نساء جهکندی واقع در مستثنیات  اراضی ملی و مرتعی موسوم 
به رزق و سیاه درهر متداخله ها 4-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی قطعه 4 به مساحت 2244/55 متر مربع بالک 846- اصلی بخش 
4 سربیشه مورد تقاضا خانم نساء چهکندی واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به رزق و سیاه دره و متداخله ها 5-ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی قطعه 5 به مساحت 1287/20 متر مربع پالک 847 - اصلی بخش 4 سربیشه مورد تقاضا خانم نساء چهکندی 
واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به رزق و سیاه بره و متداخله ها 6-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی قطعه6 به مساحت 
3403/24 متر مربع پالک 848- اصلی بخش 4 سربیشه مورد تقاضا خانم نساء چهکندی واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم 
به رزق و سیاه بره و متداخله ها  بخش ۶ سربیشه: 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار مشتمل بر یکباب ساختمان و استخر 
و انبار به مساحت 32548 متر مربع پالک487 - اصلی بخش 6 سربیشه مورد تقاضا محمد حسین رستکار  لذا به دستور مواد 16 و 17 
قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقاله دعوی شده و در جریان 
است می بایستی اعتراض ویا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز 
و در مورد آگهی اصالحی در مدت سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه تسلیم و رسید دریافت نموده و برابر مواد 74و86 آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اداره  تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت با نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی  را با رعایت 
مقررات ادامه می دهد ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدید منظور می گردد و از  تاریخ تنظیم مجلس  

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/۰1  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/1تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود 
محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالك سربیشه

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور - اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان
آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۱3۹۷ حوزه ثبتی نهبندان شناسه آگهی 3506۹6 

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 
حوزه ثبتی نهبندان در سه ماهه )مهر - آبان - آذر ( سال یکهزار و سیصد و نود و هفت هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند با نوع ملک 
مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:  بخش ۵ نهبندان : چهار اصلی مزرعه سوقات . پالک 1120 فرعی آقای عباس 
سپهری پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6844 متر مربع  پالک 1121 فرعی آقای عباس سپهری پور ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 6028 متر مربع. پالک 210-اصلی مزرعه بندان پالک 510 فرعی آقای باقر نوری ششدانگ یک قطعه 
محوطه مشتمل بر تاسیسات گاوداری به مساحت 1654 متر مربع.  مستثنیات مرتع میل گز داورات پالک 350-اصلی پالک 1230-اصلی 
آقای علیرضا آذر جو ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 71275/7 متر مربع. مستثنیات مرتع شاهکوه پالک 353-اصلی پالک 
1232-اصلی آقای محمد قاسمی ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1263/50 متر مربع.  پالک 370 - اصلی مزرعه خونیک میغان . پالک 
یک فرعی موقوفه حاجی رجب بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 241/15  متر مربع. 
پالک 2 فرعی موقوفه مال محمد حسین بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 777/5  
متر مربع.  پالک 3 فرعی موقوفه مال محمد حسین بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
174/35  متر مربع. پالک 4 فرعی موقوفه مال محمد حسین بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 239 متر مربع . پالک 5 فرعی موقوفه شهر بانو بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 132 متر مربع.  پالک 6  فرعی موقوفه شهر بانو بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 371 متر مربع. پالک  7 فرعی موقوفه حسین جعفر بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت  462/2 متر مربع . پالک 8 فرعی موقوفه محمد حسین جعفری بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 299 متر مربع . پالک 9 فرعی موقوفه مال صادق بتصدي اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 286 متر مربع . پالک 10 فرعی موقوفه مال صادق بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 355/5 متر مربع. پالک 11 فرعی موقوفه مال صادق بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 385/4 متر مربع. پالک 12 فرعی موقوفه مال صادق بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 406 متر مربع . پالک 13 فرعی موقوفه محمد بیک بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 204 متر مربع. پالک 14 فرعی موقوفه مال صادق بتصدي اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قلعه 
زمین مزروعی به مساحت 200 متر مربع. پالک 15 فرعی موقوفه مال حسین و گلثوم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 370 متر مربع . پالک 16 فرعی موقوفه محمد حسین جعفری بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 172/35  متر مربع. پالک 17 فرعی موقوفه مال صادق بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 342 متر مربع.  پالک 18 فرعی موقوفه مال صادق بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 183/5 متر مربع.  پالک 19 فرعی موقوفه مال صادق بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 376/5 متر مربع.  پالک 20 فرعی موقوفه خاتون بیگم بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 264 متر مربع. پالک 21 فرعی موقوفه مال صادق بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 475/5 متر مربع. پالک 22 فرعی موقوفه محمد حسین جعفری بتصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 292/5 متر مربع.  پالک 467 - اصلی مزرعه لیسکی. پالک 24 
فرعی آقای حبیب اله باقری ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت341/5  متر مربع. پالک 214 فرعی آقای حبیب اله باقری ششدانگ 
یکباب باغ منزل به مساحت 837 متر مربع. پالک 215 فرعی آقای حبیب اله باقری ششدانگ یک قطعه محوطه به مساحت 300/49 متر 
مربع پالک 216 فرعی آقای حبیب اله باقری ششدانگ یک قطعه محوطه مشجر به مساحت 526/5 متر مربع. مستثنیات مرتع سینه شاه دژ 
پالک یک فرعی از 737-اصلی پالک 1233 -اصلی آقای علی ناصح یک دانگ مشاع و آقای سلمان ناصح دو دانگ مشاع و آقای ابراهیم آهنی 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 36085 متر مربع. پالک 1234-اصلي آقای علی ناصح یک دانگ مشاع 
و آقای سلمان ناصح دو دانگ مشاع و آقای ابراهیم آهنی سه دانگ متاع از ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 999 متر مربع.  
مستثنیات مرتع کهنو پالک 777-اصلی. پالک 1225 اصلی آقای ابوالفضل نوری ششدانگ یک قطعه زمین بند سار به مساحت 197400 
متر مربع. بخش شش نهبندان. مستثنیات مرتع سهل آباد پالک 288 - اصلی . پالک 472 ماصلی آقای حسین حیدری ششدانگ یک 
قطعه زمین بند سار به مساحت 6634 متر مربع. پالک 477 اصلی آقای علی ریحائی مقدم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
32700 متر مربع. پالک 478 اصلی آقای جواد رستمی ششدانگ یک قطعه زمین بند سار به مساحت 3834 متر مربع. پالک 479 اصلی 
آقای جواد رستمی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 9406 متر مربع. لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هر کس نسبت 
به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایست اعتراض 
و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف مدت نود روز و مستند به تبصره یک ماده 25 اصالحی 
قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره 
دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و ماده 86 قانون ثبت معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در 
غیر این صورت پس از تشریفات قانونی اسناد مالکیت بنام متقاضیان صادر خواهد شد. ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت 

مجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قبل اعتراض خواهد بود. 
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/۰1  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/۰1
سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهبندان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 139760308004000024- 1397/08/24هیئت 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 3926 صادره حوزه چهار بیرجند به شماره ملی 5639260823 در پرونده کالسه 1397114408004000012 نسبت 
به ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر یک باب اطاق به مساحت 3183 مترمربع پالک 16 فرعی از 2- اصلی مزرعه نقشرمی بخش 5 
 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 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/1۰/1۵  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/1  سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالك نهبندان

آگهی ابالغ افراز
ظر به اینکه خانم زهرا صالحی بوکالت از طرف ورثه مرحوم عبدالصمد غفرانی و ورثه مرحوم طاهره غفرانی تقاضای افراز 
سهام مشاعی موکلین خود از پالک 6 فرعی از 4898- اصلی بخش یک بیرجند را از این اداره نموده است و آقای حمید 

غفرانی احدی از ورثه را مجهول المکان اعالم نموده است لذا بدین وسیله مراتب به کلیه مالکین مشاعی ابالغ تا در تاریخ 1397/11/17 
ساعت 10 صبح که جهت انجام افراز تعیین گردیده و در محل حضور داشته تا عملیات افراز با حضور مالکین و نماینده و نقشه بردار ثبت 

انجام گردد. الزم بذکر است که عدم حضور مالکین مانع از افراز نخواهد بود. 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اینکه در پرونده کالسه 955149  اجرایی آقای علی رضا سبزبان فرزند غالم محکوم است به پرداخت مبلغ  نظر به 
119/207/269  ریال در حق اقای احسان محمدی و مبلغ 3/750/000  ریال حق األجراء در حق دولت و در قبال بدهی 

محکوم علیه یک قسمتی از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  1190/5  متر مربع تحت پالک 10 فرعی از 2120 اصلی واقع در پیش 
کلوت روستای شوکت آباد )که طبق نظر کارشناس: زمین مذکور با خاک رسی شنی با سطح االرض مناسب زراعی دیم و فاقد مستحدثات 
با فاصله حدود 200 متر از جاده اصلی کمربندی ( معرفی و توقیف و به مبلغ سیصد و سی و سه میلیون و سیصد و چهل هزار ریال 
کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ 97/11/13  از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یکماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد لذا متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16و14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه 
و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وبسایت دادگستری به آدرس 

WWW.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.
مهدی چاپاری  -مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران



5
دوشنبه * 1 بهمن 1397* شماره 4269

تجلیل از دست اندرکاران کنگره 2000 شهید استان

کشف۳2 تن انواع موادمخدر

فرمانده تیپ مردم پایه سپاه خراسان جنوبی معرفی شد

آبرسانی به روستاهای مرزی
در در اولویت وزارت نیرو قرار گیرد

لوح زرین جشنواره ملی نوآوری 
محصول برتر ایرانی از آن کویر تایر

شهید حسن عباسیان، آبروی محله، افتخار کوچه

یادواره آبروی محله، افتخار کوچه به یاد شهید حسن عباسیان و خاطره شهدای پایگاه شهید محالتی شهید صدوقی در طبس برگزار شد. به گزارش صدا و سیما، حجت السالم قرائتی 
در این مراسم به نقش زنان در تربیت اسالمی فرزندان اشاره کرد و گفت: بانوان نقش مهمی در ساختن جامعه دارند و آن چیزی که از اسالم به ما رسیده به خاطر نقش بسزای حضرت 
خدیجه )س( و حضرت فاطمه )س( دو بانوی بزرگ در اسالم است. وی همچنین از مردم و مسئوالن خواست خانواده های شهدا که سرمایه کشور هستند را بیش از پیش تکریم کنند.

با حضور مسئوالن لشکری و کشوری 

 اقدامات زیرساختی در دستورکار برنامه های قرارگاه منطقه ای ثامن االئمه قرار گرفت

مراسم تجلیل و تقدیر از عوامل و دست اندرکاران 
کنگره ملی 2000 شهید استان شنبه شب با 
حضور مسئوالن استانی و دست اندرکاران این 
کنگره در مجتمع غدیر بیرجند برگزار شد.معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار  در این مراسم 
با  که  داد  نشان  استان  کنگره شهدای  گفت: 
وحدت، همدلی و انسجام می توان سخت ترین 

کارها را مدیریت کرد و به انجام رساند.
 علوی مقدم که شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه 
کنگره سرداران شهید و 2000 شهید خراسان 
جنوبی سخن می گفت، افزود: اگر در امور جاری 
نیز این وفاق و همدلی وجود داشته باشد موفقیت 
ها بیشتر متصور خواهد بود.وی با اشاره به اینکه 
از اقدامات ارزشمند در این برهه از زمان، برگزاری 

کنگره شهداست گفت: برگزاری این کنگره ها 
در برابر عظمت شهدا در واقع قطره ای در برابر 
اقیانوس عظیم شهداست. معاون استاندار با بیان 
اینکه شهدا به این فعالیت ها نیاز ندارند گفت: در 
حقیقت این ما هستیم که باید بدانیم امانت شهدا 
را حفظ کرده و آن را به سرمنزل مقصود برسانیم. 
علوی مقدم با اشاره به اینکه نسل جوان امروز 
به مراتب آمادگی بیشتری برای دفاع از نظام و 
انقالب دارد افزود: این امر به برکت جانفشانی 
های شهدایی است که برای استمرار انقالب 

اسالمی از همه هستی خود گذشتند.
وی پیوند نسل جدید و شهدای دوران 8 سال 
گفت:  و  دانست  مهم  بسیار  را  مقدس  دفاع 
با  مطابق  اسالم  از  بعد  دوره  ترین  درخشان 

دفاع  دوران  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
مقدس است که باید آن را به عنوان یک سند 
کرد.معاون  آیندگان حفظ  برای  زرین  برگ  و 

هماهنگی امور عمرانی استاندار اظهارکرد:  از 
راهکارهای تالش در حفظ انقالب و نظام توجه 
به آثار دوران جنگ و دفاع مقدس است که توجه 

به وصایای شهدا، حفظ آثار نوشته شده از دوران 
جنگ، امدادهای غیبی آن دوران و صداقت در 
گفتار و عدالت در کردار رزمندگان و شهدا است.

خراسان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
جنوبی از کشف ۳2 تن انواع موادمخدر از ابتدای 
امسال  خبر داد و گفت: در این راستا ۴ هزار 
و ۵00 نفر قاچاقچی و خرده فروش موادمخدر 
سرهنگ  تسنیم،  گزارش  شدند.به  دستگیر 
حسین محمدی صبح دیروز در نشست خبری 
اظهار کرد: وظیفه همه ما کاهش آسیب های 
موادمخدر است که تاکید مقام معظم رهبری نیز 
بر این امر است.رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر  
با بیان اینکه وظیفه همه ما کاهش آسیب های 
مواد مخدر است گفت: بخشی از جمعیت جامعه 
ما و به ویژه کسانی که گرفتار مواد مخدر هستند 

آشنایی کافی در این زمینه ندارند.
وی با بیان اینکه در این راستا به منظور آگاه سازی 
جامعه اقدامات زیادی انجام شده است تصریح 
پیشگیری  کارگاه  امسال ۳۵2  ابتدای  از  کرد: 
از اعتیاد در جامعه هدف در مساجد، مدارس و 
کارگاه های آموزشی برگزار شد که ۵2 هزار نفر 

از جامعه هدف در این کارگاه ها شرکت کردند.
از برگزاری ۳8 نمایشگاه تخصصی  محمدی 
پیشگیری از اعتیاد خبر داد و خاطرنشان کرد: 
در این راستا 62 هزار نفر از جامعه هدف از این 

نمایشگاه ها بازدید کردند.رئیس پلیس مبارزه با 
دفتر  راه اندازی  از  جنوبی  خراسان  مخدر  مواد 
آشنایی  برای  اعتیاد  از  پیشگیری  تخصصی 
خانواده ها با پدیده اعتیاد خبر داد و یادآور شد: از 
ابتدای امسال 1۵0 نفر از خانواده ها و افراد درگیر 

با پدیده موادمخدر به این دفتر مراجعه کردند. 
وی با اشاره به اینکه در این دفتر خدمات مشاوره 
نفر  با12  تاکنون   کرد:  اظهار  می شود  انجام 
مشاوره انجام گرفته که مورد رضایت خانواده نیز 

بوده است.محمدی از انجام خدمات انتظامی و 
مددکاری اجتماعی در دفتر تخصصی پیشگیری 
از اعتیاد خبر داد و افزود: عالوه بر موضوع ترک 
موادمخدر در نوع برخورد خانواده با شخصی که 
ترک کرده است نیز مشکل وجود دارد و این 

افراد پس از ترک نیاز به بازتوانی دارند که باید 
این نگاه ها را تغییر دهیم تا در این صورت کمتر 
افراد گرفتار موادمخدر شوند.رئیس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر از کشف ۳2 تن انواع موادمخدر از 
ابتدای امسال در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: 
در این راستا ۴ هزار و ۵00 نفر قاچاقچی و خرده 
فروش موادمخدر دستگیر شدند.محمدی با بیان 
اینکه 700 نفر خرده فروش مربوط به شهرستان 
بیرجند بودند بیان کرد: از ابتدای امسال 900 
دستگاه انواع خودرو و موتورسیکلت نیز توقیف و 
۳ هزار و 600 پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه کشفیات موادمخدر نسبت به 
خاطرنشان  است  داشته  کاهش  گذشته  سال 
کرد: یکی از دغدغه های ما بحث افزایش گرایش 
جوانان به موادمخدر صنعتی است چون موادمخدر 
صنعتی از خطرناک ترین نوع اعتیاد است که هم 
درمان آن هزینه باالیی دارد و هم زمان بیشتری 

برای ترک آن نیاز است.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر خراسان جنوبی 
تصریح کرد: یکی از علل گرایش جوانان به اعتیاد  
دوستان ناباب است که در این راستا خانواده ها 
باید کنترل بیشتری بر روی فرزندان خود داشته 
باشند.محمدی با اشاره به اینکه وجود عضو معتاد 
در خانواده یکی دیگر از علل گرایش جوانان به 
موادمخدر است یادآور شد: بحث برخورد با سردم 
خانه ها همچنان ادامه دارد.وی از انهدام 62 باند 
موادمخدر در خراسان جنوبی خبر داد و خاطرنشان 
از  نفر  با موادمخدر 160  کرد: در بحث مبارزه 
نیروهای انتظامی استان شهید شدند و در سال 

جاری نیز دو شهید در استان داشتیم.
رئیس پلیس مبارزه با موا مخدر خراسان جنوبی 
شماره تلفن های ۳2۳126۳۵ و ۳2۳71221 را 
مربوط به دفتر تخصصی مشاوره پیشگیری از 
اعتیاد عنوان کرد و گفت: افراد می توانند در بحث 
مشاوره تخصصی، مشاوره انتظامی و مددکاری 

اجتماعی با این شماره ها ارتباط برقرار کنند.

گروه خبر-طی مراسمی سرهنگ »غالمعلی 
تناکی« به عنوان فرمانده جدید تیپ مردم پایه 
قرارگاه شهید  و  انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی 
ناصری معرفی شد. صبح دیروز مراسم تکریم و 
معارفه فرمانده تیپ مردم پایه سپاه انصارالرضا)ع( 
خراسان جنوبی و قرارگاه عملیاتی شهید ناصری 
در سالن غدیر با حضور میهمانان کشوری و 
لشکری برگزار شد.فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( 
استان  تعداد شهدای  اظهارکرد:  این مراسم  در 
که در مناطق  گوناگون توسط تیپ مردم نهاد 
جان فشانی داشته اند کم نبوده  است. سردار قاسمی 
با بیان اینکه دو جانشین تیپ مردم نهاد و چند 

فرمانده گردان سپاه انصارالرضا)ع( در استان شهید 
شده و جان خود را فدای این سرزمین کرده اند، 
در  انصارالرضا)ع(  سپاه  مردم نهاد  تیپ  افزود: 
عرصه امنیتی و مبارزه با تمام متجاوزان که قصد 
تجاوز  به سرزمینمان در سیستان و بلوچستان، 
خراسان رضوی و خراسان جنوبی داشتند فعالیت 
داشته و دارد.وی به فعالیت های تیپ مردم  نهاد 
سپاه انصار الرضا)ع( اشاره کرد و گفت: خدمات 
این تیپ به طور عمومی امنیتی و رسیدگی به 
و  بلوچستان  و  محروم سیستان  مناطق  مردم 
خراسان جنوبی بوده است.وی به شناخت تیپ 
مردم نهاد سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی به 

سرزمین هایی که در آن مستقر هستند اشاره  کرد 
و افزود: تیپ انصارالرضا)ع(  از تیپ های موفق در 

دوران دفاع مقدس نیز بوده است.

خدماتمحرومیتزدایی
دارایپیوستفرهنگیباشد

سرپرست قرارگاه منطقه ای ثامن االئمه)ع( هم 
با بیان اینکه دشمن از جنگ نظامی نا امید شده 
اقتصادی است،گفت:  امروز به دنبال جنگ  و 
پیوست  دارای  باید  محرومیت زدایی  خدمات 
فرهنگی باشد. سردار مجیدرضا حسن زاده با 
بیان اینکه در کنار حفاظت، حراست و پاسداری 

از انقالب و مرزها از مردم یاری نیز غافل نیستیم 
گفت: برای سال 98 برنامه های زیرساختی و 
اشتغال در اولویت برنامه های قرارگاه است. وی با 
بیان اینکه بعد از انقالب  نیز خدمات ارزشمندی 
را در نقاط مختلف کشور انجام دادند، گفت: هر 
چه داریم به برکت خون شهدا است و مردم ایران 
اسالمی نیز در برگزاری کنگره های ملی شهدا از 

جان مایه گذاشتند.

دشمنروزبهروزدرحال
شکستهشدناست

جانشین بازرسی ستاد کل سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی در این مراسم اظهار کرد: هرچه از عمر 
انقالب می گذرد باید گام های اثر بخش بیشتری 
برداشته شود و رهبری به عنوان رهبر انقالب 
تالشش را داشته تا راه امام را با همان روش و 
مناسبت ادامه دهد.سردار مهدی مهدوی نژاد افزود: 
بعد از هزار و ۴00 سال مشاهده می کنیم خدا امام 
را برای ما فرستاد و بعد از ایشان رهبری کار را ادامه 
می دهند.وی گفت: هر کس در هر جایی که قرار 
می گیرد همه تالشش را باید داشته باشد تا اهداف 
و ارمان های اسالم و انقالب حفظ شود و ما در 
حال رشد اما دشمن در حال شکسته شدن است و 

نمی تواند گام درست بردارد.

نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس 
به  توجه  گفت:  نیرو  وزیر  به  تذکر  در  اسالمی  شورای 
آبرسانی به روستاها و تسریع در ایجاد مجتمع های آبرسانی 

در شهرستان های مرزی سربیشه و نهبندان مدنظر باشد.
به گزارش تسنیم، نظر افضلی  دیروز در صحن علنی 
مجلس به وزیر نیرو تذکر داد و اظهار  کرد: نطق ها و 
تذکرات شفاهی و کتبی و مراجعات حضوری مشکالت 

آبرسانی به روستاهای شهرستان های سربیشه و نهبندان 
را خدمت جنابعالی انعکاس داده ام که احداث مجتمع های 
آبرسانی روستایی از ضروریات این  شهرستان ها است.
نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه  افزود: با 
این اعتبارات فعلی سال ها طول خواهد کشید که بتوانیم 
آب شرب و بهداشتی روستاهای شهرستان های سربیشه و 

نهبندان را تأمین کنیم.
 نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس 
شورای اسالمی گفت: تقاضا می شود که کارشناسان وزارت 
نیرو را برای بررسی مشکالت موجود و بررسی طرح های 
مورد نیاز به این شهرستان ها اعزام کنید.افضلی تأکید کرد: 
نیاز است برای تامین اعتبار طرح های در دست اقدام و 
و  گرفته  انجام  کارشناسی   کار  نیاز،  مورد  مجتمع های 
از مهاجرت ساکنان روستاها به علت نبودن آب شرب و 
بهداشتی در این دو شهرستان جلوگیری شود.وی افزود: 
مردم در روستاهای سربیشه و نهبندان تشنه اند و توجه به 
آبرسانی به روستاها و تسریع در ایجاد مجتمع های آبرسانی 

در این شهرستان های مرزی از ضروریات است.

غالمی-لوح زرین و گواهینامه محصول برتر ایرانی به شرکت 
کویرتایر خراسان جنوبی برای طراحی و تولید تایر سبز اهدا شد. 
شرکت کویرتایر با طراحی و تولید تایرهای سبز برای اولین بار در 
ایران با استفاده از دانش فنی موجود سازمان و مهندسی معکوس 
و بدون استفاده از هیچگونه فن آوری غیر ایرانی، با رعایت مسائل 

زیست محیطی به سمت سبز شدن گامی اساسی برداشته است.
افزایش عمر مفید تایر در شرایط سرویس به میزان 2۵ تا ۳0 
درصد ، کاهش وزن تایر از 7 تا  10 درصد، مقاومت غلتشی 
پایین تر ، کاهش مصرف انرژی در تولید تایر و کاهش 
حجم تایرهای کارکرده  از مزایای تولید تایرهای سبز است.

جذب 287 دانشجو برای تکمیل ظرفیت 
دانشگاه فرهنگیان

صداوسیما-دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی، برای 
تکمیل ظرفیت در نیمسال دوم، 287 دانشجو جذب 
کرد. سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه 
فرهنگیان استان، در مراسم معرفي سرپرست جدید 
پردیس امام سجاد بیرجند گفت : این دانشجویان جدید 
الورود از استانهای  گوناگون هستند  در رشته هایی  از 
جمله مشاوره، علوم اجتماعی و آموزش ابتدایی مشغول 
به تحصیل شدند که پس از ۴ سال، جذب آموزش و 
پرورش می شوند. مهدی زاده افزود: دانشگاه فرهنگیان 
به نسبت تعداد دانشجو و ظرفیتش، رتبه سوم جذب 
نخبگان پس از دانشگاه بیرجند و دانشگاه صنعتی را 
دارد. در  این مراسم از زحمات ۳ ساله خانم سلیمانی 
قدردانی و خانم باقر زاده به عنوان سرپرست جدید 

پردیس امام سجاد بیرجند انتخاب شد.

چهل سالگی انقالب؛ 
4 دهه افتخار و پیشرفت علمی

عقب  ماندگی علمی و فناوری کشور ایران در دوران 
قبل از انقالب، برای ایرانیان با سابقه فرهنگی و تمدنی 
بسیار آزاردهنده بود. غلبه بر این عقب  ماندگی، عبور از 
مرزهای دانش و دستیابی به پیشرفته  ترین فناوری  ها با 
هدف ایجاد تمدن نوین اسالمی، از آرمان  های انقالب 
اسالمی است. در سال  های گذشته رهبر فرزانه انقالب 
، با تمرکز بر روی تولید علم در ایران و مطرح کردن 
موضوعاتی چون جنبش نرم  افزاری و جهاد علمی، 
زمینه  های خوبی را برای پیشرفت در عرصه علوم و 
فنون نوین در کشور فراهم ساختند. در حالی که قبل از 
انقالب، نزدیک به 70 درصد بزرگساالن کشور بی  سواد 
بودند و کمتر از ۴0 درصد کودکان می  توانستند به 
مدرسه بروند، اکنون رقم باسوادی در کشور به عدد 100 
درصدی در حال نزدیک شدن است. پیش از انقالب، 
تعداد ۴7 هزار مدرسه در سراسر ایران دایر بود، اما امروز 
بیش از 100 هزار واحد مدرسه در کشور به ارائه خدمات 

آموزشی مشغول هستند. 

51 محدوده مستعد معدنی در انتظار 
فراخوان براي اکتشاف

صداوسیما-حدود ۵1 محدوده مستعد معدنی شناسایی 
شده با انجام مطالعات ژئوفیزیک هوایی، برای آغاز 
اکتشاف در انتظار فراخوان است. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان گفت: مطالعات ژئو فیزیک هوایی 
در یک سوم مساحت استان معادل ۵0 هزار کیلومتر در 
مدت یک سال و نیم انجام شده است.شهرکی افزود: از 
حدود ۵1 محدوده شناسایی شده در استان ۳1 محدوده 
از سوی سازمان زمین شناسی و 1۴ محدوده هم با 
مطالعات ایمیدرو شناسایی شد.وی گفت: عمده این 
محدوده ها ذخایر فلزی و غیر فلزی پیش بینی می شود.

20 تن طالی قابل استحصال شناسایی شد

غالمی-استاندار گفت: خوشبختانه 20 تن طالی 
قابل استحصال در پنج محدوده استان در شهرستان 
های خوسف و نهبندان شناسایی شده است.به گزارش 
آوا معتمدیان که در گفت و گوی زنده تلویزیونی با 
شبکه استانی خاوران سخن می گفت، به سایر ذخائر 
معدنی در استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 10 
میلیون تن مس، هفت میلیون تن منیزیت، ۵00 هزار 
تن خاک های صنعتی و 6 میلیون تن پتاس قابل 
استحصال در استان شناسایی شده است. وی تصریح 
کرد: بالغ بر 70 درصد زغال سنگ کشور در خراسان 
جنوبی وجود دارد؛ این در حالیست که 2 میلیارد و 
۵00 میلون تن ذخائر قطعی شناسایی شده و هفت 
میلیارد تن ذخائر احتمالی زغال سنگ در استان است 
که ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه سرمایه گذاری 
است.وی گفت: بهمن امسال بیش از 90 محدوده 
انجام مطالعات اکتشافی  معدنی در استان را برای 

سرمایه گذاران عزیز به مزایده خواهیم گذاشت.

122 پروژه شهری و روستایی
 درمیان به بهره برداری می رسد

و  شهری  پروژه   122 گفت:  درمیان  مهر-فرماندار 
روستایی طی دهه فجر در این شهرستان به بهره 
برداری می رسد. بشیری زاده با اشاره به برنامه های 
پیش بینی شده برای دهه فجر بیان کرد: طی این ایام 
122 پروژه شهری و روستایی به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه از این میزان 108 پروژه روستایی و 
1۴ پروژه شهری هستند، اظهار کرد: این پروژه ها با 
اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد و ۴۵6 میلیون و 800 هزار 
تومان به بهره برداری می رسد. بشیری زاده با بیان اینکه 
با افتتاح این پروژه ها برای ۳1 نفر اشتغال پایدار ایجاد 
می شود، افزود: همچنین 77 روستا و چهار شهر از افتتاح 

این پروژه ها بهره مند می شوند.

دوره آموزشی “تربیت پرستار کودک 
در منزل” برگزار می شود

ایسنا-معاون آموزشی جهاددانشگاهی گفت: معاونت 
آموزشی جهاد دانشگاهی با همکاری دفتر امور بانوان 
و خانواده استانداری خراسان جنوبی اقدام به تدوین 
دوره آموزشی “تربیت پرستار کودک در منزل” و اخذ 
مجورهای الزم به مدت 80 ساعت کرده است. ابراهیمی 
با بیان اینکه این دوره ها با هدف ارتقا سطح آگاهی افراد 
شکل می  گیرد، افزود: با انجام بررسی های میدانی و با 
بهره گیری از نظرات صاحب نظران حوزه روانشناسی، 
خانواده، نظامی و انتظامی به این موضوع رسیدیم که 

مقوله نگهداری از فرزند بسیار حائز اهمیت است.

 پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد

دادرس مقدم-پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در 
مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته نیمسال 
دوم 97-98 دانشگاه آزاد اسالمی از دیروز آغاز شد.  
براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو و مصوبات 
سنجش  شورای  جلسه  شانزدهمین  و  پانزدهمین 
و پذیرش دانشجو ، باید پذیرش حداقل 8۵ درصد 
از ظرفیت پذیرش دانشجو در تمام کشور در تمامی 
زیر نظام های آموزش عالی صرفاً براساس سوابق 
داوطلبان  دیپلم  کتبی  معدل  مالک  با  تحصیلی 
لذا  شود.  انجام  کنکور  در  شرکت  به  نیاز  بدون  و 
چهارشنبه  روز  تا  دی  از  ۳0  می توانند  متقاضیان 
 10 بهمن با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی
داشتن  و  تمایل  در صورت    www.azmoon.org

شرایط بعد از تهیه کارت اعتباری، نسبت به ثبت نام در 
20 رشته/ محل از یک مجموعه و یک نظام آموزشی 
از میان رشته/شهرهای ارائه شده در سامانه اقدام کنند.

*مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی گفت: از دو 
هزار میلیارد تومان اعتبار کشوری تنها ۳6 میلیارد تومان 
سهم استان در طرح استمهال و بخشودگی جریمه دیرکرد 

تسهیالت بانکی کشاورزی استان ابالغ شده است.
* مسئول ستاد و عتبات عالیات در بخش دستگردان 
گفت:بانوان بافنده عشق آباد، بیست و سومین فرش 
برای کمک به بازسازی عتبات عالیات را اهدا کردند.

*رئیس سازمان حج و زیارت خراسان جنوبی گفت: از 
ابتدای سال تاکنون قریب به 1۵ هزار نفر از خراسان جنوبی 

به سفر عتبات عالیات مشرف شده اند.
*۵ فیلم کودک و نوجوان رایگان همزمان با سی و 
هفتمین جشنواره فیلم فجر در بیرجند اکران می شود.

اخبار کوتاه استان

خبرهای ویژه

پوشش چشم سوم بیرجند 
به میدان آدینه رسید

محمودآبادی- با نصب دوربین سوم سامانه هوشمند 
ثبت تخلف در بیرجند نظارت نا محسوس پلیس بیشتر 
می شود.اگر فکر می کنید راننده ی خوبی هستید و تا 
به حال به جز پارک دوبل در کارنامه ی رانندگی تان 
تخلف دیگری ثبت نشده است. توصیه می کنیم بعد از 
خواندن این خبر یک استعالم خالفی خودرو بگیرید.

شهر بیرجند با داشتن خیابان هایی به هم وابسته و 
چهار راه هایی نزدیک به هم بر اساس گفته های 
پلیس راهنمایی و رانندگی رکورد های ناخوشایندی 
در تخلف هایی از جنس تجاوز از سرعت مطمئنه 
دارد. حاال به کمک شهرداری بیرجند از سال گذشته 
تا کنون سامانه ثبت تخلف با نصب دوربین های 
مخصوص مچ رانندگان متخلف زیادی را گرفته است.

این طور که معاون عمران و ترافیک شهر بیرجند به 
آوای خراسان جنوبی می گوید قرار است همین هفته 

یک دوربین جدید به این سامانه افزوده شود.
این  افزود: فونداسیون سازه ی  مهندس علی عدل 
دوربین اجرا شده و منتظر نصاب دوربین هستیم، این 
دوربین نیز با تشخیص پلیس راهنمایی و رانندگی 
بیرجند و با توجه به  تعداد حوادثی که در بلوار پیامبر اعظم 
)ص( رخ داده است در مسیر همین بلوار نصب خواهد 
شد. به گفته وی هزینه ی هر کدام از دوربین های 
سامانه هوشمند ثبت تخلف حدود ۴00 میلیون تومان 
است که توسط شهرداری نصب و اجرا می شود.وی 
معتقد است این دوربین ها می تواند در برخی از خیابان 
های شهر مانند بلوار پیامبر اعظم )ص( که آمار باالیی 
در ثبت حوادث دارد، با علم رانندگان به این موضوع که 
اگر پلیس در مسیر نیست اما چشم سومی آنها را زیر نظر 
دارد، اندکی هوشیارانه تر عمل کرده و از سرعت غیر 
مجاز و ارتکاب به قانون شکنی امتنا ع کنند.گفتنی است 
با نصب این دوربین تعداد دوربین های هوشمند سامانه 
ثبت تخلف بیرجند به سه عدد می رسد. یک دوربین در 
بلوار امام رضا)ع(، یک دوربین در بلوار پیامبر اعظم )ع( 
و دوربین جدید نزدیک میدان آدینه نصب خواهد شد. 
یادتان نرود خالفی بگیرید. )خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری 
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تولید اولین تابلو فرش های چاپی استان در چاپخانه شمس

فرهنگی  کنندگان  تولید  از  یکی  تالش  محمودآبادی-با 
استان که تا پیش از این نیز در ارائه ی جدیدترین متد 
مضاعف  تالش  با  اینک  بود،  اول  استان  در  چاپی  های 
تا  گرفته  مینیاتور  های  نقاشی  از  مختلف  های  ،طرح 
ابریشمی  های  پارچه  روی  بر  را    .  . و  تبلیغاتی  تصاویر 
چاپ می کند.ایده ای که میتواند خراسان جنوبی را در 
دهنده  سفارش  و  تر  روز  به  چاپی  های  دارایی  داشتن 
آسوده  مدل  این  از  هایی  سفارش  داشتن  برای  را  ها 

کند. خاطر 
داران  چاپخانه  از  یکی  آبادی  شمس  مرتضی  مهندس 
هست،  نیز  چاپ  ی  رشته  التحصیل  فارق  که  بیرجند 
در  دیجیتال  چاپخانه ی  اولین  به  بیرجند  در  اش  سابقه 
سال  86 بر می گردد؛ روزهایی که شهر به این خدمات 
احتیاج مبرم داشت. او کارش را با ایده های خوب و توانی 
مضاعف که پشتوانه ی آن 10 سال سابقه کار در چاپخانه 
در  را  اش  تجربه  .او  کرد  آغاز  بود،  تهران  ملی  بانک  ی 
دانشگاه  در  تدریس  با  و  داد  قرار  نیز  دانشگاهیان  اختیار 
علمی کاربردی تهران و سپیده کاشانی، چاپخانه را همانند 
به  کندو  می  تشریح  دانشجویان  برای  درس  کالس  یک 
همان  که  دانشگاهی  آموزش  خالء  بزرگترین  نحو  این 
علم و تجربه ی عملی در کنار یکدیگر است را به عرصه 
عاطفی  و طالق  بی سرمایه  بازار   است.اما  رسانده  ظهور 
ی چابخانه  خوب  روزهای  تولیدکنندگان  از   مسئوالن 
شمس را زود به اخر قصه نزدیک کرد. تا جایی که مالیات 
زیادشدن  چاپخانه،  برای  مستقل  ملک  زیاد،نداشتن 

چاپخانه های دیجیتال در بیرجند که به اعتقاد او بیشتر 
کاغذ روی  تنها  گاهی  که  حمایتی  و  است  شهر  نیاز   از 
 می ماند، باعث شد شمس آبادی به عنوان اولین چاپخانه ی
تراز کردن درآمد و هزینه ها تعدیل  برای  دیجیتال شهر 
نیرو کند. نه اینکه از آمدن به این شهر پشیمان باشد اما 
باال دستی  مسئوالن  از  که حمایت  زمانی  تا  است  معتقد 
نباشد هر تولید کننده ای در این استان و در این شهر که 
 برای اشتغال زایی اراده کند بعد از مدت کمی زمین گیر
به واسطه ی رشته ای  آبادی  خواهد شد.مهندس شمس 
دارد  ذهن  در  چاپ  از  آنچه  هر  خواهد  می  خوانده  که 
به  دهد.  ارائه  شهروندان  به  بیرجند  خودش  شهر  در  را 
این  از  ترس  و  ها  نامالیمتی  تمام  از  دور  به  دلیل  همین 
های  حمایت  نبودن  ی  سایه  در  است  ممکن  دوباره  که 
دلیل  به  کنندگان  تولید  از  زیادی  تعداد  همانند  معنوی 
فشار عصبی مشکالت مالی در بیمارستان ها بستری اند یا 
پشت سلول زندان معوقات بانکی شان را مرور می کنند، 

دوباره یا علی )ع( گفت.

تابلوفرش چاپ 
مهندس شمس آبادی این بار بدون دریافت وام های نفس 
بازار دست  یکنواختی  و  رکود  از  برای خروج  بانکی  گیر 
بر  تصویر  چاپ  است.  زده  جدیدی  خدماتی  ی  ارائه  به 
 روی نخ های ابریشمی؛ چاپی که به گفته ی او می توان
با گرانی کاغذ و معضالت محیط زیستی پالستیک  حتی 
صنایع  به  ذهنش  در  شود.او  بازار  وارد  تبلیغات  برای 
دستی و ایجاد ارزش افزوده در آنها نیز فکر کرده است . 
در حاشیه حوله های جهانی خراشاد  بتوان  روزی  اینکه 
تاریخی  بناهای  یا  و  زعفران  و  زرشک   ، عناب  عکس 
خراسان جنوبی را  نیز چاپ کرد تا گردشگرانی که این 
حوله ها را برای سوغات می برند، در حقیقت بقچه ای از 
میراث این استان را به همراه داشته باشند و به دیگران 
از  هایی  نمونه  آباد  مرتضی شمس  کنند.مهندس  معرفی 
کارش را به دفتر روزنامه ی آوای خراسان جنوبی آورده 
است. دستت را که بر تصویر چاپی می کشی نرمی فرش 

این  راستی  به  آورد که  به وجود می  برایت  را  ایهام  این 
تارهای  طبیعی  فرش  لطافت  همان  است؟به  فرش  یک 
دیگر  ی  شوند.قالیچه  می  جا  به  جا  دستت  زیر  فرش 
را  نگاهت  آن  مرتب  های  ریشه  که  بود  مینیاتوری  طرح 
در نقاشی متمرکز می کرد. این فرش چاپی هنر نقاشش 
را بارز تر کرده بود و انگار رنگ ها با لطافت ابریشم فرش 
از فاصله ی نزدیک تری خود را به رخ بیننده می کشند.
زمینه  روی  بر  توان  می  را  تصویری  هر  او  ی  گفته  به 
های ابریشمی چاپ کرد.بنابر این در همایش ها ، هدایای 
تبلیغاتی ادارات و . . . قابلیت خدمات به هر شکلی وجود 
و  ها  دستگاه  با  نیز  وی  همسر  چون  این  بر  عالوه  دارد. 
آسوده  با خیال  توانند  می  ها  زوج  است  ارتباط  در  چاپ 
چند عکس از مراسم خود را روی تابلو فرش ها در ابعاد 

مختلف و با قیمت مناسب دریافت کنند.

فقط حمایت می خواهیم  
وی با اشاره به مشکالتی که در مسیر کارآفرینان و تولید 
کنندگان این استان است، امید دارد با حمایت مسئوالن 
باشد.  کرده  شهر  این  در  خدمتی  بتواند  دست  باال  در 
در  جلسات  جای  به  استان  نمایندگان  اینکه  جمله  از 
فرهنگی  های  کمیسیون  در  مالیاتی  مدیرکل  با  استان 
کار  تسهیل  برای  را  هایی  تبصره  و  بند   ، دست  باال  و 
قرار  جنوبی  خراسان  کارآفرینان  و  کنندگان  تولید 
تا تولید کننده ای که دل به دریا زده است و در   دهند 
شده،  خدمات  مشغول  کشور  ی  نقطه  ترین  دورافتاده 
طاقت ایستادن در بازار پر تالطم و پرداخت حقوق کارگر 

را داشته باشد.
جایی  به  جا  هر  در  است  مجبور  آبادی  شمس  مهندس 
این  کند.  هزینه  تومان  میلیون   20 حدود  اش  چاپخانه 
داشتن  با  شهر  همین  در  ای  عده  که  است  حالی  در 
تازه  مغازه های  از  باز هم سهم خوبی  مغازه  دربند  چند 
شاید  شد.  نصیبشان  شیرازی  صیاد  شهید  بلوار  تاسیس 
کار  که  افرادی  برای  فرهنگی  مسئوالن  معنوی  حمایت 
به  اجاره  با  هایی  مکان  واسپاری  در  کند  می  فرهنگی 

این  فرهنگی  کنندگان  تولید  به  بتواند  تملیک  شرط 
نو  های  ایده  با  نیرو  تعدیل  جای  به  تا  کند  کمک  شهر 
آبادی  شمس  باشند.مهندس  داشته  مناسبی  اشتغالزایی 
در حالی که فرش چاپی اش را در دست گرفته ادامه می 
ساختی  زیر  مشکالت  اما  داریم  زیاد  نیروی خالق  دهد: 
اولیه،  مواد  خواهد،  می  دستگاه  نو  های  داریم،ایده 
با  اما  این همه مشکل،  با   .  .  . و  تعمیرات قطعات یدکی 
عملی  به  توان  می  مسئوالن  سمت  از  چشمی  ی  گوشه 
شدن ایده ها اندیشید.این جوان خالق با ایده هایی برای 
در  حتی  تر  وشکیل  تر  مناسب  بندی  بسته  به  کمک 
زمینه صادرات محصوالت ارگانیک و استراتژیک همچون 
گرانی  به  توجه  با  وخرما  پسته  ،عناب،  زعفران  زرشک، 
امیدواراست  چاپی  های  فیلم  و  پالستیک   ، مقوا  کاغذ، 
بتواند حتی از پارچه ها ودست بافته های  سنتی استان 
سنت  وتلفیق  دیجیتال  چاپ  مدرن  تکنولوژی  کنار  در 

هر  در  وجذاب  جدید  های  بندی  بسته  برای  مدرنیته  و 
که  ای  کننده  تولید  آن  حتی  قشر  هر  برای  و  تعداد 
میسر  واین  کند  اقدام  کند  می  تولید  خانگی  محصوالت 
اندیشی و تبدیل  با همفکری همدلی هم  نمی شود مگر 
شعارهای زیبا به عمل که شاعر چه زیبا گفت »به عمل 

برآید به سخنرانی نیست«. کار 

عکس :خیرآبادی

 امام علی علیه السالم :
ال یعاُب الَمرُء بِتَاخیِر َحقِه اِنَما یعاُب َمن اََخَذ ما لَیَس لَُه؛

برای انسان عیب نیست که حقش تاخیر افتد، عیب
 آن است که چیزی را که حقش نیست بگیرد.

) نهج البالغه)صبحی صالح( ص 500(

 

 

  

          »آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی«       تاریخ:97/11/01 شماره11362
شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری بهره برداری،نگهداری و راهبری،تاسیسات شبکه جمع آوری و خط انتقال وتصفیه خانه فاضالب شهربیرجند)به مدت 2 سال( 
را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهایی که دارای گواهی تعیین صالحیت از شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور و گواهی صالحیت از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در رشته آب 
یا تاسیسات وتجهیزات و الزاماً دارای گواهی صالحیت ایمنی بوده ،دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطالع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت4 روز به سایت ملی 
مناقصات و سایت شرکت آب وفاضالب استان خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادها شرکت واقع در بیرجند:بلوارشهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن:32234013-32238166-056 تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری:

1- زمان ومحل دریافت اسناد:سایت ملی مناقصات،سایت شرکت آب وفاضالب استان و تا 4روز پس از درج آگهی مناقصه
2- زمان ومحل تحویل اسناد:یکشنبه تاریخ97/11/14 به دبیرخانه شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی -  به نشانی:بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق بصورت الک و مهر شده تا 

ساعت 14 عصر تحویل نمائید. 3- محل و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت: اتاق جلسات شرکت به آدرس فوق روز دوشنبه در تاریخ97/11/15ساعت10 صبح
4- میزان تضمین شرکت درمناقصه:مبلغ988.750.000 ریال که میبایست صرفاً بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز به شماره حساب10/2717511/1بانک 

رسالت در وجه شرکت آب وفاضالب استان خراسان جنوبی براساس فرمت جدید ضمانت فرایند ارجاع کار صادر و در پاکت الف تحویل شود.
5- برآورداولیه مناقصه:19.775.034.875ریال که ازمحل اعتبارات منابع داخلی شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی تامین شده است.

     WWW.abfa-khj.ir     http://iets.mporg.ir .6- اسناد مناقصه ازطریق سایت آب وفاضالب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود 

   دفتر قراردادها-  شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی

قیمت قطعی  فـروش اعتبـاری چـری تیگـو 7
 تحویـل فوری 
 بـدون بهــره

تنها نمایندگی رسمی در مرکز استان مدیران خودرو ناصری کد9448 
ضمانت 5 سال یا 150هزار کیلومتر کارکرد/ خدمات گارانتی دوسال رایگان

آدرس: معلـم، حدفاصـل معلـم 9- 11         تلفــن: 090۲5۶10888/ ۳۲۲۳5051/ 05۶-۳۲۲۲00۳5

تکنولوژی جهانی مثل هیچکدام

قابل توجه مدیران ، کارمندان ،  دستگاه های اجرایی و همشهریان عزیز 

گروه تولیدی پوشاک ارس جامـه 
در سال حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی جهت رفاه مشتریان انواع محصوالت 
خود را از قبیل کت و شلوار اداری،  مجلسی، کت تک و ... را به قیمت کارخانه عرضه 
 می کند. ضمنا سفارش کت و شلوار جهت ادارات در اسرع وقت پذیرفته می شود.

 آرزوی ما اعتماد شماست
آدرس: بلوار معلم، نبش معلم ۲۷  /  09۳۳8519۷۲1 - قلی زاده 

ژده
   مــژده   مــ

به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحومـه زینـب جهاندیـده 
مجلس ترحیمی روز دوشنبه 97/11/1 از ساعت 14:30 الی 15:30 در محل مسجد 

توحید واقع در خیابان توحید -خیابان نواب صفوی برگزار می گردد. 
خانواده های:سورگی،جهاندیده و سایر بستگان                 


