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اگر اعتراض حق مردم است، 
مسیر اعتراض را باز کنید!

 بارها  پیام ها و تماس های مردمی به 
روزنامه رسیده که گالیه از پاسخگویی 
بد برخی ادارات و مسئوالن استان دارند.
این روزها تلفن گویای نهادهای دولتی 
و خصوصی هم درد سری برای مردم 
شده است که نمی دانند بعد  از نگرفتن 
پاسخ به چه کسی باید شکایت کنند.
وقتی با یک اداره تماس می گیری، بعد از 
به صدا در آمدن چند بوق کسی آن سوی 
خط می گوید شما با اداره فالن تماس 
گرفته اید لطفا پس از شنیدن صدای 
بوق شماره مورد نظر خود را بگیرید، 
در صفحه 2( )ادامه  کدام...  هر  آنگاه 

سرمقاله
*کاری

 

صفحه 6

صفحه 6

صفحه 6

 

عربستان پدرخوانده
 تروریسم تکفیری  است

صفحه 6

 

متاسفانه نگاه دولت ما 
همواره به بیرون است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای:
استاندار:

سندآمایش استان،مبنای 
تصمیم گیري ها  شود

استاندار در جلسه نشست تخصصی بررسی مطالعات 
آمایش استان ضمن تاکید بر ضرورت اجراي مطالعات 
آمایش گفت: این مطالعات مي بایست مبناي تصمیم 
گیري ها و برنامه ریزي ها در استان قرار گیرد. به 
گزارش آوا، محمد صادق معتمدیان، ادامه داد: با توجه 
به گستردگي و نگاه همه جانبه... ) مشروح در صفحه 5(

40 مادر و همسر شهید
تجلیل  شدند

صفحه 5

استقبال ۶۲ درصدی زنان
 استان از مرکز مشاوره

نباید فراموش کرد به همان اندازه که به جسم خود 
می پردازیم باید به روان خود نیز توجه کافی داشته 
باشیم و بدانیم که تالمات روحی می تواند آثار جسمانی 
نیز به همراه  داشته باشد. طبق آمار ارائه شده در ۹ 
ماهه سال ۹۷ تعداد مراجعه کنندگان به مرکز صدای 

مشاور ۶2 درصد خانم ها و... ) مشروح در صفحه 5(

تمام قوا برای رفع مشکالت 
همکاری  کنند

 دولت در رابطه با لوایح
 FATF فرافکنی نکند

هیچ آبی از خراسان جنوبی
 به افغانستان نمی رود
صفحه 3

یی
طفا

مص
س: 

عک

تاالر  فیـروزه
جهت رفاه حال همشهریان گرامی

در نظر دارد: به تمامی عزیزانی که تا تاریخ 97/12/1
 جهت رزرو مراسم اقدام نمایند،تخفیفات ویژه ای اعطا کند

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

09151۶11408 /09155۶۲90۲1 /05۶ - 583۲۲590

جناب آقای سید حسین خیریه
مدیر عامل محترم شرکت مرغ مادر جنوب

  انتخاب شایسته جناب عالی را به عنوان مدیر نمونه واحد تولید پرورش مرغ مادر گوشتی
 که نشان از درایت و توان باالی مدیریتی شما می باشد ، صمیمانه تبریک عرض نموده 

و برایتان توفیق بیش از پیش آرزومندیم.

شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران طیور پرور بیرجند 
مرکز توزیع تخم مرغ بیرجند

جناب آقای سید حسین خیریه
مدیر عامل محترم شرکت مرغ مادر جنوب
مراتب تبریک و تهنیت خود را بابت انتخاب شایسته جناب عالی به عنوان 

مدیر نمونه واحد تولید پرورش مرغ مادر گوشتی 
اعالم نموده و برای شما آرزوی توفیق روز افزون داریم.

هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت
 بزرگ خاندان شادروان 

حاج سید محمد احمدی
 را به اطالع می رساند. مراسم تشییع و تدفین 
آن عزیز سفرکرده امروز  چهارشنبه 97/12/1 
اجتماعات  از محل سالن  الی 15  ساعت 14 

آرامستان )غسالخانه( برگزار می گردد. 
ضمنا مراسم سوم آن مرحوم 

روز جمعه 97/12/3 از ساعت 9 الی 10 صبح 
 در محل حسینیه سیدانی های مقیم بیرجند )واقع در مطهری ۶( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده احمدی و سایر بستگان
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5نیروی هوایی ارتش در اوج اقتدار5وضع توزیع کاالهای اساسی مناسب نیست 6دستاوردهای اداره کل تامین اجتماعی  در دولت تدبیر و امید

انقالب عملکرد
 جهادی می خواهد 

بزرگترین نقطه ضعف انقالب در چهل 
سالگی نه مشکالت با دشمنان بلکه 
سوءمدیریت هاست. سوءمدیریت هایی 
که در کنار شعارهای توخالی و تکراری، 
بسیاری را دلسرد کرده است و همین 
عملکرد توخالی عده ای اندک، حاال به 
پای همه مسئوالن و حتی اصل نظام 
نوشته می شود. دشمنان نیز با پوشش 
رسانه ای سنگین وبزرگ نمایی  ضعف 
ها و مشکالت در راستای اهداف خود 
گام بر می دارند اینک این مشکالت  
حاشیه را از متن پررنگ تر کرده است.  

... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* امین جم

 

مدافعان حرم نبودند 
در یزد هم گرفتار داعش بودیم

صفحه 2

 ارتباط FATF با ساز وکار
 ملی اروپا را نمی پذیریم

صفحه 2

برخی می خواهند سهم
 از سفره انقالب بردارند!

 رئیس قوه قضاییه :
زندانی سیاسی نداریم

صفحه 2

صفحه 2

ری
 اکب

س  : 
عک

با حضور معتمدیان در جمع مردم دیهوک عنوان شد :

وعده استاندار
برای حل مشکالت طبس

معاون بهداشت و درمان هالل احمر خبر داد :

برگزاری مانور 
بهداشت و درمان 

در مرکز استان

فـروش اقسـاطی 3۶ ماهـه
پکیج شوفاژ دیواری و رادیاتور

جنب مسجد امام حسین )ع(
 فروشگاه علقمه
09151۶14419

پیش فروش محصوالت سایپا ویژه دهه فجر
                   در نماینـدگی سایپـا - قربـانی راد

از ساعت 10 صبح
www.saipa.iranecar.com :از طریق سایت
 آدرس:بیرجند، بلوار فرودگاه، روبروی پایانه مسافربری

تلفن : 3233۸000-2

جناب آقای محمود چهکندی نژاد
انتخاب جناب عالی را به عنوان 

رئیس موفق شعب بانک های استان
 از سوی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 که نشان از لیاقت، تجربه و درایت شما می باشد، تبریک عرض نموده
 موفقیت روز افزون تان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.

مدیریت و پرسنل بانک تجارت خراسان جنوبی

برادر  بزرگوار 

جناب آقای حاج عباس کریم پورفرد
ضایعه ناباورانه درگذشت عموی گرامی تان

 مرحوم حاج غالمعلی کریم پور فرد
 را خدمت جناب عالی و خاندان محترم تسلیت عرض نموده، امیدوارم خداوند متعال 

رحمت واسعه را به روح بلند آن مرحوم و صبر و اجر بر قلب های داغدار شما نازل فرماید.

شرکت ساختمانی همایون سازه شرق - مدیر عامل: علی همایون مهر

ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در 
مراسم تشییع و تدفین و ترحیم مرحوم مغفور

 حاج محمد ابراهیم خالدی 
)کاسب بازار(  

 شرکت نمودند به اطالع می رساند:
 مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده امروز 
سه شنبه 97/11/1۶ از ساعت 14 الی 15 در محل هیئت 

محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: خالدی، راستگو مقدم وسایر بستگان

همسر و پدر عزیزمان حضور آرامت در کنار ما نیست
 ولی سایه سار مهربانی ات 

مهمان همیشگی قلب های ماست

چهارمین سالگرد درگذشت عزیزمان 

شادروان حاج محمد حسین کنی
 را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم.

با  ذکر فاتحه و صلواتی یادش را گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

اطالعیـه
به اطالع شهروندان محترم مي رساند: در راستاي اجراي تبصره ١ ماده ٥٠ قانون مالیات 
بر ارزش افـزوده، تعـرفه عوارض محـلي سال ٩٨ شهـرداري بیـرجند که به تصویـب 
شوراي اسالمي شهـر و هیئـت تطبیق مصوبات شوراهاي اسالمـي شهـر رسیده است
 بر روي وب سایت شهرداري به آدرس www.birjand.ir قابل رویت مي باشد.
شهرداري بیرجند

برنامه دیدارهای  مردمی مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی
 با مردم والیی و انقالبی استان 

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران

محل دیدارزمان شهرستان

بیرجند
سه شنبه 97/11/1۶ 

بعد از نماز مغرب 
و عشاء 

مهر شهر- خیابان حافظ غربی- 
خیابان جنت- بین جنت 12 و 14

مسجد حضرت فاطمه معصومه )س(

چهارشنبه 97/11/17 فردوس
بعد از نماز ظهر و عصر

مصلی امام خمینی)ره( 
 مسجد حضرت ابوالفضل )ع(

خوسف
پنجشنبه 97/11/1۸ 
بعد از نماز ظهر و عصر

بلوار امام خمینی)ره( 
  مسجد علی ابن ابیطالب )ع(

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پورفرد 
جناب آقای عباس کریم پورفرد و جناب آقای حامد کریم پورفرد 

با نهایت تأسف و تألم ضایعه درگذشت شادروان حاج غالمعلی کریم پورفرد
را تسلیت عرض نموده، ضمن ابراز همدردی از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده

 غفران واسعه الهی و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

مدیریت شعب بانک مسکن خراسان جنوبی

ضمن تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین

 مرحومه مغفوره کربالیی کبری علی آبادی
 )همسر غالمرضا فوداجی بازنشسته آموزش و پرورش(

 شرکت نمودند، به اطالع می رساند: 
مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده

 امروز سه شنبه 97/11/1۶ از ساعت 15/15   الی 1۶/15 در محل هیئت محترم 
 ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان  می باشد.

خانواده های: فوداجی، علی آبادی، محتشمی نسب، قربانی راد و سایر بستگان

صفحه 3

صفحه 5

ثبت شهاب سنگی جدید 
در بولتن جهانی از استان

شهاب سنگ که به وزن ۱۰2۴ گرم است در اردیبهشت سال جاری در جنوب غربی 
خراسان جنوبی )در معدن چادر ملو شهرستان طبس( کشف شد.حجت کمالی ملقب به 
مرد شهاب سنگی ایران در گفتگو با خبرنگار آوا در این باره گفت:  مقدار 2۱ گرم از این 
شهاب سنگ برای آنالیز و طبقه بندی  به دانشگاه فرانسه  ارسال شد.وی با اشاره به اینکه 
بعد از آزمایشات و آنالیزهای مربوط این شهاب سنگ بعد از  ۹ ماه در بولتن جهانی به نام 
ایران به عنوان شهاب سنگ چادرملو خراسان جنوبی ثبت شد، افزود: این شهاب سنگ 
از نوع سنگی کندرایت گروه L 5 می باشد. وی با بیان اینکه بولتن جهانی شهاب سنگ 
تنها مرجع رسمی و بین المللی برای ثبت و نام گذاری شهاب سنگ هاست که زیر نظر 
انجمن بین المللی شهاب سنگ است، ادامه داد: این کمیته متشکل از ۱۰ شهاب سنگ 

شناس و متخصص است که اطالعات مربوط به طبقه بندی ...  مشروح در صفحه 5

آگهی مزایده عمومی
سازمان عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد: امالک 
مشروحه ذیل با کاربری مسکونی به نشانی بیرجند، بلوار بقیه ا...)عج( مقابل آتش 

نشانی و اراضی کارگاهی و تجاری به نشانی بیرجند، اراضی 55 هکتاری شمال شهر را از طریق 
مزایده عمومی واگذار نماید.

مساحتکاربریردیف
)مترمربع(

قیمت پایه مزایده 
هرمترمربع )ریال(

شرایط
 فروش

پالک ثبتی

1172۶نقدی532/۸۶7/200/000مسکونی1

11727نقدی573/47/000/000مسکونی2

11732نقدی44۸۶/500/000مسکونی3

11734نقدی44۸۶/400/000مسکونی4

11735نقدی44۸۶/400/000مسکونی5

1173۶نقدی44۸۶/400/000مسکونی۶

11737نقدی44۸۶/400/000مسکونی7

1173۸نقدی44۸۶/400/000مسکونی۸

11739نقدی44۸۶/500/000مسکونی9

4472/۸940نقدی5104/000/000کارگاهی10

۸۸15نقدی۸73/۶54/550/000کارگاهی11

۸۸14نقدی1۶۸54/050/000کارگاهی12

۸۸13نقدی10055/000/000تجاری13

مرکز پروژه نقدی73/214/000/000تجاری نمایشگاهی14
شمال شهر

مرکز پروژه نقدی101/711/000/000تجاری نمایشگاهی15
شمال شهر

مرکز پروژه نقدی۶0/۶12/000/000تجاری نمایشگاهی1۶
شمال شهر

مرکز پروژه نقدی7210/000/000تجاری نمایشگاهی17
شمال شهر

مرکز پروژه نقدی92/211/000/000تجاری نمایشگاهی1۸
شمال شهر

مرکز پروژه نقدی۸۶/929/000/000تجاری نمایشگاهی19
شمال شهر

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم های مربوطه و تحویل پیشنهاد 
قیمت از تاریخ درج آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز به دفتر این سازمان به نشانی بیرجند-
 بلوار مسافر باالتر از پالک گذاری حاشیه میدان قائم و یا دفتر مرکزی سازمان واقع در مشهد
به نشانی بلوار خیام - تقاطع بلوار دستغیب سازمان عمران و توسعه رضوی - حوزه معاونت 

بازرگانی و سرمایه گذاری مراجعه نمایند.
تلفن تماس دفتر بیرجند :05632338321  تلفن تماس دفتر مشهد: 05137639280

روابط عمومی سازمان عمران و توسعه رضوی

سازمان عمران و توسعه رضوی

باسکول شبانه روزی حقیقت و مجتمع باسکول واقع در شهرک صنعتی 
بیرجند به فروش می رسد. شماره تماس: 32255146 - 09155620485
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افزایش ۳ برابری بودجه اشتغال مددجویان بهزیستی

مهر-رئیس سازمان بهزیستی گفت: بودجه اشتغال مددجویان سازمان بهزیستی به ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و 
سه برابر شده است. وحید قبادی دانا اظهار کرد: در زمینه بودجه برای کاهش و رفع آسیب های اجتماعی در الیحه بودجه 
سال آینده، گشایش های خوبی رخ داده که امیدواریم پس از تصویب بتوانیم در این خصوص اقدام کنیم.

سرمقاله

اگر اعتراض حق مردم است، 
مسیر اعتراض را باز کنید!
 *نسرین کاری

)ادامه سرمقاله...( وقتی با یک اداره تماس می گیری، 
بعد از به صدا در آمدن چند بوق کسی آن سوی خط 
می گوید شما با اداره فالن تماس گرفته اید لطفا پس از 
شنیدن صدای بوق شماره مورد نظر خود را بگیرید، آنگاه 
هر کدام از واحدها یک شماره دارد که به ترتیب آن را 
اعالم می کند؛ روابط عمومی شماره ۱، واحد مالی شماره 
2، واحد اداری شماره 3 ، دسترسی به اپراتور شماره ۰ 
و به همین ترتیب  و کم مانده اگر با خدماتی هم که 
کار داشته باشی یک شماره به شما بدهند؛ در پایان هم 
می گوید: در غیر این صورت منتظر بمانید و باز هم 
صدای بوق.... که متأسفانه کسی پاسخگوی این تلفن 
نیست. اگر چه پیشرفت فناوری در رشد فکری خوب و 
نشان از توانایی جامعه است اما امروز مسئله چیز مهم 
تری است که با وجود این پیشرفت ها هنوز فرهنگ 
پاسخگویی در  کارکنان دولتی به وجود نیامده است. 
پاسخگو نبودن کارکنان در ادارات به تلفن های ارباب 
رجوع از معضالت اساسی در ادارات و نهادهای دولتی 
است که  باعث ابراز نارضایتی مردم شده است اگر چه 
بسیاری مواقع وقتی ارباب رجوع به اداره ای حضوری 
هم مراجعه می کند پاسخی از کارکنان نمی شنود و 
مشکلش حل نمی شود اما اگر همان یک تلفن را پاسخ 
دهند قطعا پشت در اتاق کارکنان و یا ریاست اداره 
منتظر نمی ماند. یکی از کارهای خوبی که در بیشتر  
اداره های استان انجام شده است گزینه »میزخدمت«  
است ولی مساله مهمی که در این باره هم پیش می 
آید دسترسی کم مردم با مسئول مربوطه است و به 
قول برخی از همشهریان در همان ابتدای کار جوابی 
 می گیری و مجبور هستی که راهت را بگیری  و بروی .

 راستی چقدر از افرادی که پشت میز خدمت نشسته 
اند به مشکل و حل مشکل مردم تسلط و آگاهی دارند. 
فردی که پشت این میز می نشیند باید دارای اطالعات 
کامل و کافی از اداره مربوطه باشد که هنگام مراجعه 
مردم راهنمایی الزم را به آنها ارائه کند. در نظام حقوقی 
کشور ما تکریم ارباب رجوع به صورت پراکنده در قوانین 
مختلف وجود دارد اما در سال ۸۱ شورای عالی اداری 
با تصویب »طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب 
رجوع در نظام اداری« و »دستورالعمل نحوه تشویق و 
تنبیه کارکنان موضوع مصوبه طرح تکریم مردم و جلب 
رضایت ارباب رجوع« در سال ۸2، مدون این مسئله را در 
سازمان های اداری کشور مطرح ساخت.بر اساس این 
مصوبه، ادارات مشمول تصویب نامه، موظفند نسبت به 
تهیه »منشور اخالقی« اقدام و موارد مندرج در آن را اجرا 
کنند. به منظور نظارت بر ُحسن اجرای این تصویب نامه، 
واحدهای بازرسی در ادارات و سازمان های مشمول، 

ایجاد یا تجهیز شده)ادامه سرمقاله در ستون مقابل...(

مهر- یک مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن 
جرائم  و  سود  بخشودگی  ویژه  طرح  اجرای  تمدید  از 

تسهیالت زیر ۱۰۰ میلیون تومان در صورت پرداخت 
یکجا تا آخر سال خبر داد.

مالک آزادیان، با اشاره به اجرای طرح وصول مطالبات 
غیر جاری در راستای اجرای ماده 2 تبصره 3۵ قانون 
بودجه سال جاری، اظهار کرد: با موافقت هیئت مدیره 
جاری  سال  ماه  اسفند  پایان  تا  مذکور  طرح  بانک، 
امتیاز  این  از  بتوانند  بیشتری  مشتریان  تا  شد  تمدید 
اصل  که  مشتریانی  افزود:  آزادیان  شوند.  بهره مند 

و  باشد  ریال  میلیارد  یک  زیر  آنها  دریافتی  تسهیالت 
طبقات  به   ۹۵ سال  پایان  تا  حداکثر  آنها  تسهیالت 
بگذرد(،  آن  )سررسید  باشد  یافته  انتقال  غیرجاری 
پایان  تا  دریافتی،  تسهیالت  اصل  تسویه  با  می توانند 
متعلقه  و جرائم  بخشودگی سود  از  اسفند سال جاری 

برخوردار شوند.
مسکن   بخش  عامل  بانک  در  مسئول  مقام  این 
گانه  سه  گروه های  به  مذکور  امتیاز  کرد:  خاطرنشان 

یارانه ای  اعطایی  تسهیالت  شامل  اولویت  دارای 
بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن  مورد حمایت دولت 
بانک  سوی  از  که  پرونده هایی  مطالبات  روستایی، 
مشروط  است،  گرفته  حقوقی صورت  اقدام  آنها  روی 
میلیون   ۵۰۰ از  بیش  تسهیالت  اصل  مانده  اینکه  به 
ریال نباشد و مطالبات تسهیالت گیرندگانی که حکم 
محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی 

شده و زندانی شده اند، اختصاص پیدا می کند.

تمدید بخشودگی سود و دیرکرد وام های مسکن با پرداخت یکجا تا آخر سال

خبر خـوش معاون وزیر برای تعاونی ها
ایسنا- معاون وزیر کار از تصویب افزایش سرمایه بانک توسعه 
تعاون در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد و گفت: کار توزیع 
کاالهای اساسی و اقالم موردنیاز مردم در ماه مبارک رمضان 
به تعاونی ها واگذار خواهد شد.محمدجعفر کبیری، اظهار کرد: 
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس طرحی را به تصویب رساندند 
که به موجب آن به دولت اجازه داده شد تا سقف ۱,۰۰۰ میلیارد 
تومان از محل بند 2۹ اصل ۴۴ برای توسعه بخش تعاون 
تهاتر کند که این بند اشاره دارد 3۰ درصد درآمدهای حاصل 

از واگذاری های شرکت های دولتی به بخش خصوصی باید در 
اختیار بخش تعاون قرار گیرد.وی افزود: برابر قانون، 3۰ درصد 
واگذاری های دولت، سهم بخش تعاون است که مجموع آن از 
سال ۱3۸۸ تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان می شود و متأسفانه از 
سال ۱3۸۸ تاکنون پرداخت نشده است. در دولت های گذشته 
هم اهتمامی برای آن نبوده و این رقم در واقع طلب ما از دولت 
است که بخشی از آن در بودجه می آمد ولی تخصیص داده 
نمی شد. خوشبختانه کمیسیون تلفیق با نگاه مثبتی که در این 

زمینه داشت به دولت اجازه داد تا سقف هزار میلیارد تومان از 
این رقم را به انواع مختلف برای توسعه بخش تعاون تهاتر و 
از طریق فروش سهام تأمین کند که اتفاقی بزرگ و خبری 
تاریخی برای تعاونی ها بود. معاون امور تعاونی های وزارت 
تعاون اجرای این مصوبه را مهم خواند و ابراز امیدواری کرد: با 
مساعدت نمایندگان مجلس و فراکسیون تعاون، این مصوبه در 
جداول بودجه گنجانده و در صحن علنی مجلس نیز تصویب 
شود. به گفته کبیری، با توجه به اینکه ۷۰ درصد منابع بانک 

توسعه تعاون باید در اختیار تعاونی ها قرار داده شود، تصویب 
این مصوبه گام بزرگی در جهت افزایش سرمایه بانک توسعه 
تعاون خواهد بود و به توزیع بهتر و مناسب تر تسهیالت بانک 
به تعاونی ها منجر خواهد شد. وی در ادامه داد: تفاهم نامه ای را 
با شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی و اتاق تعاون ایران 
به امضا رساندیم که به موجب آن برای تنظیم بازار و توزیع 
و  ظرفیت  از  دولتی،  بازرگانی  شرکت  نظر  مورد  کاالهای 

توانمندی بخش تعاون استفاده کنیم.

این  می کنند.  وظیفه  انجام  و    )... سرمقاله  )ادامه 
بازرسان، افزون بر نظارت محسوس و نامحسوس، 
مسئولیت پیگیری شکایات مردمی را هم برعهده دارند.
اما متأسفانه ادارات و شرکت هایی هم هستند که در 
جلب رضایت ارباب رجوع چندان تالشی نمی کنند 
و حتی پاسخگویی آنان نیز از وضع  مناسبی برخوردار 
نیست. به طور مثال هرگاه به آنان مراجعه می شود 
سعی می کنند به نوعی از پاسخگویی طفره رفته و به 
اصطالح ارباب رجوع را دست به سر کنند.این مسئله 
در برخی از حوزه ها پررنگ تر و جدی تر است به ویژه 
در پاسخگویی به خبرنگاران که بیشتر  تقاضای مصاحبه 
آنان با مسئوالن با پاسخ منفی روبه رو می شود و فقط 
به این نکته تکیه می کنند که »نمی خواهیم صحبت 
کنیم!« و هیچ دلیلی منطقی هم برای  قبول نکردن 
گفتگو و مصاحبه نمی آورند و بارها شنیده ایم که گفته 
اند باید نامه بدهید یا با روابط عمومی هماهنگ شوید! 
فرماندار بیرجند در این زمینه گفته است: لزوم طرح 
تکریم در جامعه، یکی از هدف  های تحول اداری، 
ارتقا و حفظ کرامت مردم در نظام اداری است. اهمیت 
تکریم ارباب و رجوع، فراهم ساختن زیرساخت های 
الزم برای  رضایتمندی مردم توسط مسئوالن و نظارت 
بیشترمسئوالن عالی شهرستان بر عملکرد دستگاه های 
اجرایی از جمله مواردی است که باید مورد توجه ویژه 
قرار گیرد چرا که بدون رضایت مردم، هیچ جامعه ای 
توسعه نمی یابد. متاسفانه برخی از شکایت هایی که 
ارباب رجوع از دستگاه ها و ادارات گوناگون دارند، مربوط 
به اطالع رسانی کم مسئوالن نسبت به آنها است.
در این میان  به نظر می رسد طالع رسانی سریع و به 
موقع و گذاشتن کالس  های آموزشی با  مسئوالن اداره 
ها در بدنه اداری و همچنین کارکنان دستگاه ها، سبب 
می شود که تکریم ارباب رجوع شایسته تری انجام شود.
)شهروندان گرامی نظرات و پیشنهادات خود را به آیدی 

تلگرام Avaeiran1  @ ارسال کنید(

آب گران می شود

ایسنا- نمایندگان مجلس بندی از الیحه بودجه را 
تصویب کردند که به موجب آن عالوه بر دریافت نرخ 
آب بهای  شهری 2۰ تومان )معادل ۱6 درصد( به ازای 
هر مترمکعب فروش آب شرب از مشترکان آب مبلغی 
دریافت می شود. بر این اساس وزارت نیرو از طریق 
شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است 
عالوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری،این مبلغ را نیز 
از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور 
واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

راهور  پلیس  اجرائیات  مرکز  رئیس  میزان-  خبرگزاری 
آخر  روز  خودرو،  انتقال  و  نقل  متقاضیان  گفت:  ناجا 
برای پرداخت جرائم معوق اقدام نکنند. سرهنگ احمد 
کرمی،اظهار کرد: بعضاً متقاضیان نقل و انتقال خودرو 
به  نسبت  تعویض پالک  مراکز  به  مراجعه  با  همزمان 
با  وی  می کنند.  اقدام  معوق  رانندگی  جرائم  پرداخت 
رانندگی  جرائم  پرداخت  روش های  اینکه  به  اشاره 
متفاوت است، افزود: در برخی روش ها پرداخت جرائم 
به صورت لحظه ای در سیستم اعمال شده و در برخی 
اعمال  سیستم  در  تاخیر  ساعت   2۴ با  نیز  روش ها 
ادامه  ناجا  راهور  پلیس  اجرائیات  رئیس مرکز  می شود. 
نقل و  متقاضیان  بعضا موجب می شود  امر  داد: همین 
انتقال خودرو زمانی که به مراکز تعویض پالک مراجعه 
می کنند متوجه شوند که هنوز جرائم پرداخت شده آن ها 
اعمال نشده و به ناچار مجبورند مجددا نسبت به پرداخت 

جریمه اقدام کنند. وی تصریح کرد: هر چند این دسته از 
متقاضیان می توانند مجددا با مراجعه به پلیس راهور ناجا 
درخواست استرداد وجه کنند؛ اما این روند بسیار طوالنی 
و زمان گیر است. رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا 
گفت: اکیدا توصیه می کنیم مالکان خودرو ها قبل از نقل 
و انتقال از طریق ارسال VIN خودرو به شماره پیامک 
رقم خالفی خودرو  بودن  از صفر  ابتدا   ۱۱۰۱2۰2۰2۰
خود مطلع شوند و پس از آن به مراکز تعویض پالک 

مراجعه کنند تا مشکلی برای آن ها ایجاد نشود.

ایسنا - مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام از افزایش حدود 
2۵ درصدی واردات نهادهای تولید شامل ذرت، کنسانتره سویا 
و جو در سال جاری خبر داد و گفت: توزیع گوشت مرغ و 
گوشت قرمز تنظیم بازاری گرم و منجمد تا پایان تعطیالت 
نوروزی با نرخ مصوب ادامه خواهد داشت که در این میان، 
تنها گوشت منجمد گوساله در قالب محصول تنظیم بازاری 
در گروه های هدف توزیع می شود. حمید ورناصری درباره 
وضعیت تامین نهاده های تولید یا همان خوارک دام و طیور 
اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون، میزان واردات و تامین 

نهاده های تولید افزایش چشمگیر و قابل توجهی نسبت به 
همین بازه زمانی در سال گذشته داشته است که در برخی 
موارد به بیش از 2۵ درصد هم می رسد. این حجم واردات 
انجام شده به واسطه پیش بینی هایی بود که در پی تحریم ها 
صورت دادیم و توانسیتم اثر آن را به حداقل ممکن برسانیم.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون شرایط خاصی را پشت سر 
گذاشتیم که می توان به مشکالت ناشی از حمل و نقل کاال 
از بندر امام خمینی اشاره کرد که البته با تدابیر اندیشه شده از 
روی شرکت پشتیبانی امور دام عمال مرغداران و دامداران این 
مشکالت را احساس نکردند. ورناصری اظهار کرد: به طور 
معمول روزانه بیش از 2۵۰۰ دستگاه تریلی خروجی بندر است 
که عمدتا شامل انواع غالت و خوراک دام و طیور است، اما 
این تعداد خروجی تریلی در مقطعی از مهرماه به حداقل ممکن 
رسیده بود و در آن مقطع برای حل این مشکل از محل ذخایر 

استانی استفاده کردیم که نیاز تولیدکنندگان را تامین کنیم.

روز آخر را  برای پرداخت جرائم رانندگی انتخاب نکنید عرضه مرغ و گوشت تنظیم بازاری تا پایان تعطیالت عید
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم ۱3۹۷ حوزه  ثبتی شهرستان سربیشه  شناسه آگهی 340085
 به دستور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۹ آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک

 مجهول المالک و از قلم افتاده واقع در 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 برایر تبصره ماده ۲۵ اصالحی قانون ثبت باید 

تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای عموم به شرح ذیل آگهی می شود 
بخش ۲ پالک ۸۸۸ - اصلی مزرعه دستجرد مود 

۱- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت۶۰۶/۵۰  متر مربع پالک ۳۰۱ فرعی از ۸۸۸ - اصلی بخش ۲ سربیشه مورد 
تقاضای راضیه دستجردی 

بخش ۲ پالک ۱۱۶۳ - اصلی سربیشه مزرعه مرتوند مود 
۱- ششدانگ یک قطعه زمین بند سار و دیمه زار به مساحت ۴۴۹۵/۸۶  متر مربع واقع در پالک ۷۱۱ فرعی از ۱۱۶۳ - 
 اصلی مزرعه مرتوند مود بخش دو سربیشه مورد تقاضای عباسعلی مهرجو ۲- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار ودیمه زار

 به مساحت ۶۷۹۵/۸۹  مترمربع واقع در پالک ۷۱۲ فرعی از ۱۱۶۳- اصلی مزرعه مرتوند مود بخش دو سربیشه مورد 
تقاضای عباسعلی مهرجو ۳- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار به مساحت ۴۹۴۸/۱ مترمربع واقع در پالک ۷۱۳ 
فرعی از ۱۱۶۳- اصلی - مزرعه مرتوند مود بخش دو سربیشه مورد تقاضای عباسعلی مهرجو ۴- ششدانگ یک قطعه زمین 
بندسار و دیمه زار به مساحت ۵۰۲۰/۴  مترمربع واقع در پالک ۷۱۴ فرعی از ۱۱۶۳ - اصلی مزرعه مرتوند مود بخش دو 

سربیشه مورد تقاضای عباسعلی مهرجو 
بخش ۲ سربیشه

 ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار و دیمه زار به مساحت ۴۵۴۰۲ مترمربع پالک ۲۵۶۰- اصلی بخش دو سربیشه ، 
مورد تقاضای محمد ولی رمضانی ۲-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت ۹۷۸۳ متر مربع پالک ۲۵۶۱ 

- اصلی بخش ۲ سربیشه مورد تقاضای خانم طیبه دهباشی
 بخش ۴ سربیشه ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی قطعه ۱ مساحت ۲۰۲۱/۵۶ متر مربع پالک ۸۴۳ - اصلی بخش ۴  
سربیشه مورد تقاضای خانم نساء چهکندی واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به رزق و سیاه دره و متداخله ها 
۲-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۰۲۲/۴۶ متر مربع قطعه ۲ پالک ۸۴۴ - اصلی بخش ۴ سربیشه مورد 
تقاضای خانم نساء چهکندی واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به رزق و سیاه دره و متداخله ها ۳-ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی قطعه ۳ به مساحت ۲۱۱۱/۶۴ متر مربع پالک ۸۴۵ - اصلی بخش ۴ سربیشه مورد تقاضای خانم 
نساء جهکندی واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به رزق و سیاه دره و متداخله ها ۴- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی قطعه ۴ به مساحت ۲۲۴۴/۵۵ متر مربع پالک ۸۴۶- املی بخش ۴ سربیشه مورد تقاضای خانم نساء چهکندی واقع 
در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به رزق و سیاه دره و مداخله ها ۵-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی قطعه ۵ به 
مساحت ۱۲۸۷/۲۰ متر مربع پالک ۸۴۷ - اصلی بخش ۴ سربیشه مورد تقاضای خانم نساء چهکندی واقع در مستثنیات 
اراضی ملی و مرتعی موسوم به رزق و سیاه دره و متداخله ها ۶- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی قطعه ۶ به مساحت 
۳۴۰۳/۲۴ متر مربع پالک ۸۴۸- اصلی بخش ۴ سربیشه مورد تقاضای خانم نساء چهکندی واقع در مستثنیات اراضی ملی 

و مرتعی موسوم به رزق و سیاه دره و متداخله ها 
بخش ۶ سربیشه: 

۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار مشتمل بر یکباب ساختمان و استخر و انبار به مساحت ۳۲۵۴۸ متر مربع 
پالک۴۸۷ - اصلی بخش ۶ سربیشه مورد تقاضای محمد حسین رستگار

 لذا به دستور مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان 
ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایستی اعتراض 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 ۷۴ و۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 
اخذ و به اداره  تسلیم نمایند در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی  را با 
رعایت مقررات ادامه می دهد. ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدید منظور می گردد و از  

تاریخ تنظیم صورت مجلس   تا ۳۰ روز  قابل اعتراض خواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۱۲/۱
محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک

 نهبندان - آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۱3۹۷ حوزه ثبتی نهبندان  شناسه آگهی: 3506۹6 

به دستور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۹ آئین نامه قانون مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش ۵ حوزه ثبتی 
نهبندان در سه ماهه )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 ۱۱۲۰ فرعی آقای عباس سپهری 
پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۶۸۴۴ متر مربع  پالک ۱۱۲۱ فرعی آقای عباس سپهری پور ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۶۰۲۸ متر مربع. پالک ۲۱۰- اصلی مزرعه بندان پالک ۵۱۰ فرعی آقای باقر نوری ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل 
بر تاسیسات گاوداری به مساحت ۱۶۵۴ متر مربع.  مستثنیات مرتع میل گز داورات پالک ۳۵۰-اصلی پالک ۱۲۳۰- اصلی آقای علیرضا 
آذرجو ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۷۱۲۷۵/۷ متر مربع. مستثنیات مرتع شاهکوه پالک ۳۵۳-اصلی پالک ۱۲۳۲-اصلی 
آقای محمد قاسمی ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۱۲۶۳/۵۰ متر مربع.  پالک ۳۷۰ - اصلی مزرعه خونیک میغان. پالک یک فرعی 
موقوفه حاجی رجب بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۴۱/۱۵  متر مربع. پالک ۲ 

فرعی موقوفه مال محمد حسین بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
۷۷۷/۵  متر مربع.  پالک ۳ فرعی موقوفه مال محمد حسین بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۱۷۴/۳۵  متر مربع. پالک ۴ فرعی موقوفه مال محمد حسین بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت ۲۳۹ متر مربع . پالک ۵ فرعی موقوفه شهر بانو بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت ۱۳۲ متر مربع.  پالک ۶  فرعی موقوفه شهر بانو بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت ۳۷۱ متر پالک. پالک  ۷ فرعی موقوفه حسین جعفر بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت  ۴۶۲/۲ متر مربع  پالک ۸ فرعی موقوفه محمد حسین جعفری متصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۹۹ متر مربع مربع . پالک ۹ فرعی موقوفه مال صادق بتصدي اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۸۶ متر مربع . پالک ۱۰ فرعی موقوفه مال صادق بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۵۵/۵ متر مربع. پالک ۱۱ فرعی موقوفه مال صادق بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۸۵/۴ متر مربع. پالک ۱۲ فرعی موقوفه مال صادق بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴۰۶ متر مربع . پالک ۱۳ فرعی موقوفه محمد بیک بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۰۴ متر مربع. پالک ۱۴ فرعی موقوفه مال صادق بتصدي اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان ششدانگ یک قلعه زمین مزروعی به مساحت ۲۰۰ متر مربع. پالک ۱۵ فرعی موقوفه مال حسین و گلثوم به تصدی اداره اوقاف و 
امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۷۰ متر مربع . پالک ۱۶ فرعی موقوفه محمد حسین جعفری متصدی 
اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۷۴/۳۵  متر مربع. پالک ۱۷ فرعی موقوفه مال صادق 
بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۴۲ متر مربع.  پالک ۱۸ فرعی موقوفه مال صادق 
بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قله زمین مزروعی به مساحت ۱۸۳/۵ متر مربع.  پالک ۱۹ فرعی موقوفه مال صادق 
بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۷۶/۵ متر مربع.  پالک ۲۰ فرعی موقوفه خاتون 
بیگم بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۶۴ متر مربع. پالک ۲۱ فرعی موقوفه مال 
صادق بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴۷۵/۵ متر مربع. پالک ۲۲ فرعی موقوفه 
محمد حسین جعفری بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۹۲/۵ متر مربع.  پالک 
۴۶۷ - اصلی مزرعه لیسکی. پالک ۲۴ فرعی آقای حبیب اله باقری ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت۳۴۱/۵  متر مربع. پالک 
۲۱۴ فرعی آقای حبیب اله باقری ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت ۸۳۷ متر مربع. پالک ۲۱۵ فرعی آقای حبیب اله باقری ششدانگ 
یک قطعه محوطه به مساحت ۳۰۰/۴۹ متر مربع پالک ۲۱۶ فرعی آقای حبیب اله باقری ششدانگ یک قطعه محوطه مشجر به مساحت 
۵۲۶/۵ متر مربع. مستثنیات مرتع سینه شاه دژ پالک یک فرعی از ۷۳۷-اصلی پالک ۱۲۳۳ -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 ۳۶۰۸۵ متر مربع. 
پالک ۱۲۳۴-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 ۹۹۹ متر مربع.  مستثنیات مرتع کهنو پالک ۷۷۷-اصلی. پالک ۱۲۲۵ اصلی آقای ابوالفضل نوری 
ششدانگ یک قطعه زمین بند سار به مساحت ۱۹۷۴۰۰ متر مربع. بخش شش نهیندان. مستثنیات مرتع سهل آباد پالک ۲۸۸ - اصلی . 
پالک ۴۷۲ ماصلی آقای حسین حیدری ششدانگ یک قطعه زمین بند سار به مساحت ۶۶۳۴ متر مربع. پالک ۴۷۷ اصلی آقای علی ریحائی 
مقدم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۲۷۰۰ متر مربع. پالک ۴۷۸ اصلی آقای جواد رستمی ششدانگ یک قطعه زمین بند 
سار به مساحت ۳۸۳۴ متر مربع. پالک ۴۷۹ اصلی آقای جواد رستمی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۹۴۰۶ متر مربع. لذا 
به موجب ماده ۱۶ و ۱۷ 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 ۲۵ اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی ظرف مدت ۳۰ روز به اداره ثبت اسناد و امالک 
نهبندان تسلیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و ماده ۸۶ قانون ثبت 
معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح 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: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف کارگران راه و ترابری بیرجند  شماره ثبتی: 236   شناسه ملی : ۱03600۱0۹۱6

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف کارگران راه و ترابری بیرجند 
ساعت ۱۲ روز ۹۷/۱۲/۱۶ در محل نمازخانه اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی تشکیل می شود. از کلیه 
اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به 
دفتر شرکت تعاونی مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر 
آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. کاندیداهای سمت هیئت مدیره و بازرس 
می توانند حداکثر ظرف مدت ۷ روز از انتشار آگهی به دفتر تعاونی مراجعه و ضمن ارائه مدارک نسبت به تکمیل 

فرم مربوطه اقدام نمایند.
دستور جلسه: استماع گزارش بازرس و هیئت مدیره - انتخاب هیئت مدیره به مدت سه سال - انتخاب بازرس 

برای یک سال مالی - طرح و تصویب بودجه ۹۷ و ۹۸ - تصویب صورت های مالی ۹۴و ۹۵ و۹۶
هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر )نوبت اول(
تاریخ انتشار: ۹۷/۱۲/۱  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویر تایر ساعت 
۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۱/۸ در محل مسجد حضرت رقیه )س( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا 
حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به 
جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان 
عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی 
عادی سالیانه ضمن تکمیل فرم مربوطه با ارائه مدارک مربوط به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. الزم به ذکر است با توجه 
به ثبت مجامع تعاونی در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی 
عضو الزامی می باشد. دستور جلسه: ۱- گزارش هیئت مدیره و بازرس تعاونی مسکن ۲- تصمیم گیری در خصوص تعییرات 
اعضا و سرمایه ۳- عضو گیری اعضای جدید ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف زمین زون H حاشیه بلوار امامیه 

۵- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی ۶- تعیین خط مشی آتی شرکت    
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر

ود  
محد

ه  و
 ویژ

وش
فر درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر 
)نوبت اول( تاریخ انتشار: ۹۷/۱2/۱

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر ساعت ۱۶ روز یکشنبه 
مورخ ۹۷/۱۲/۱۹ در محل مسجد حضرت رقیه )س( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند 
شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 
یک رای می باشد. الزم به ذکر است با توجه به ثبت مجامع تعاونی در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و 

امالک کشور ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی عضو الزامی می باشد.
دستور جلسه:

 ۱- اصالح ماده ۶ اساس نامه شرکت )مدت فعالیت شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر(
هیئت  مدیره شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر
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فعالیت 10 آزمایشگاه دامپزشکی در شهرستان های خراسان جنوبی

صداوسیما- مسئول آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی گفت:  10 آزمایشگاه دولتی در شبکه های دامپزشکی فعال است. قاسمی افزود: در هر شهرستان به جز بیرجند یک آزمایشگاه و یک کارشناس آزمایشگاه 
در شبکه دامپزشکی فعالیت دارند. وی با بیان اینکه تشخیص قطعی و به موقع بیماری ها نقش مهمی در پیشگیری از انتشار عوامل بیماری زا دارد، گفت: در یک دوره آموزشی کارشناسان با آخرین روش ها در حوزه 

مسئوالن شرکت برق این چه وضعی هست در چند شب آزمایشات غربالگری بروسلوز، زردی، تهیه محیط های کشت، کشت میکروبی طیور و دام، انگل شناسی، تهیه سرم خون و نحوه ارسال نمونه های مرضی و فرآورده های خام دامی آشنا شدند.
اخیر برق کوچه های آخر خیابان توحید بیرجند چندین 
نوبت قطع و وصل شده چه کسی پاسخگوی وسایل 
برقی مردم هست که بواسطه سوء تدبیر شما سوخته!
915...893

خدمت استاندار محبوب و زحمت کش استان عرض 
سالم و خسته نباشید دارم خدمت جنابعالی عرض 
کنم روستای استانست واقع در بخش مرکزی حوزه 
شهرستان سربیشه در سال 1389 به عنوان روستایی 
با بافت با ارزش و روستای گردشگری مصوب شده و 
از همان زمان هیچ گونه اقدامی برای مرمت و بازسازی 
آن صورت نگرفته و فقط در حد یک مصوبه باقی مانده 
است. در این سالها هر موقع موضوع را پیگیری کردیم 
اعالم نمودند منتظر بودجه ملی برای این روستا هستیم.  
تمامی روستاهای همجوار که این مصوبه را نداشتند 
همه توسط ادارات مربوطه مرمت ، بازسازی و سنگ 
فرش شده است این روستا به دلیل اینکه بافت با ارزشی 
دارد رها شده و برای این بافت با ارزش هیچ ارزشی 
صورت نگرفته و در حال تخریب و از بین رفتن می 
باشد. کاش این روستا هم این مصوبه را نداشت تا شاید 
مدیران دستگاه ها مانند دیگر روستاها بهتر رسیدگی می 

کردند از جنابعالی تقاضای رسیدگی داریم.  
و من ا...  التوفیق

ارسالی به تلگرام آوا

 در طلیعه پنجمین دهه انقالب اسالمی متأسفانه 
روستای  اهالی  به  و ظلم  رفتن حق  بین  از  شاهد 
فریز و کاریز نو بودیم. با تاسف موارد ذیل اتفاق افتاده 
درحالی که حکم قانونی به روال هر سال اول آذر و با 
زحمت بسیار در حضور ضابط محترم قضایی جهاد 
بدون طی مراحل  ناگاه  به  انجام شد  و بخشداری 
قانونی و عدم اطالع به شورا ، دهیاری و احدی از 
اهالی روستای کاریزنو فتح آباد در تاریخ 9۷/11/۲5 
رأی بستن سد کامال بر خالف رویه قضایي صادر 
گردید که کامال اتفاقی اهالی روستای پایین دست 
متوجه شدند و با تجمع در محل سد مانع بستن و 
جلوگیري از این اقدام غیرقانونی شدند که البته جهت 
جلوگیری از تنش یا هرگونه مشکل امنیتی و اجتماعی 
خویشتن داری  نمودند   اگر  جهاد شهرستان خوسف 
طبق دستور فرماندار محترم نسبت به ساخت لوله 
و دریچه مناسب اقدام می نمود دوباره تنش تشدید 
نمی شد و زندگی مسالمت آمیز اهالی به برخوردهای 
قهری منجر نمی شد. متأسفانه کم کاري و اهمال 
باعث  قضایی  رویه  برخالف  و حکم صادره  جهاد 
مشکالت شدید شد. بستن دریچه امید افزایش آب 
قنوات فریز کاریز نو، کالته حسینعلی خان و فتح آباد را 
نقش بر آب کرده است و باعث از بین رفتن درختان 
باقی مانده خواهد شد در آغاز گام دوم اقوام اهالی فریز 

کاریزنو فتح آباد را سرخورده خواهد نمود.
مظلوم  خبري  شانتاژ  و  زنوك  اهالي  اقدام  این  با 
به  قانون  اجراي  و  ناحق  حق  اي  رسانه  نمایي 
سخره گرفته شده است. هرگونه تنش بعد از این و 
خشک شدن قنوات مستقیم ناشی از اعمال نهادهای 
 مربوط خصوصاً جهاد و  آب منطقه اي خواهد بود.

 راه حل ایجاد دریچه قابل تنظیم هم که سیالب 
را کنترل نماید- طبق نامه جهاد- در مسیر زیر سد 
جلوگیری کند و حقآبه روستای فریز و کاریز نو تأمین 
نماید. برآورد هزینه آن ۲50 میلیون ریال است که 
مبلغ ناچیز و قابل تأمین از محل ستاد بحران استان یا 

مقابله با خشک سالی خواهد بود.
جهت پیگیري و احقاق تجمعي با حضور گسترده 
اهالي روستاهاي فریزو کاریز نو و فتح آباد مورخ شنبه 
9۷.11.۲۷ در محل  فرمانداري خوسف، دادگستري 
خوسف، جهاد کشاورزي و آب منطقه اي استان برگزار 
شد. صدای ما را به گوش مسئوالن برسانید و جلوي 

بستن  آب و حق خوري را بگیرید.
اهالي روستاهاي فريز كاريزنو
 و شوراهاي اسالمي دو روستا

پیام شما

از میان نامه های رسیده

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

هیچ آبی از استان به افغانستان نمی رود
معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای:

نیاز به همتی سازمان يافته برای كمک
 به  بهبوديافتگان مواد مخدر

دبیرخانه دائمی بزرگداشت
 پنجم ارديبهشت تشکیل شود

  مهدی آبادی- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای
خراسان جنوبی گفت: سدهایی چون سد رزه و سیاهو جلو هدر 
رفت آب به سمت افغانستان را گرفته و موضوع خروج ۷00 

میلیون متر مکعب از خراسان جنوبی به افغانستان صحت ندارد.
پورجعفر، در نشست خبری روز گذشته با بیان اینکه 11 هزار 
و 800 منبع آبی در استان وجود دارد، اظهار کرد: از این تعداد 
6۲5۲ قنات ، ۲189 چشمه و 3410 چاه است. وی با اشاره به 
وجود 30۷ حلقه چاه  غیر مجاز در استان گفت: در سال 9۷ تعداد 
۲۷ حلقه چاه غیر مجاز، در سال 96 پنج حلقه چاه غیر مجاز و 
 در سال 95 و ماقبل آن 101 چاه غیر مجاز پلمپ شده است. 
پور جعفر افزود: این چاه ها ۲.68 میلیون مترمکعب برداشت موثر 
از سفره های زیرزمینی دارند و هر ساله با دستور مقام قضایی 
پر می شوند. وی با اشاره به خالی بودن ۷0 درصد سدهای 
مخزنی استان، تصریح کرد: در استان 1۲ سد تغذیه مصنوعی 
با حجم 14 میلیون مترمکعب و 13 سد مخزنی با حجم 6۷ 
میلیون مترمکعب وجود دارد که با اجرای طرح متعادل سازی 
در یک بازه زمانی 5 ساله می توان به میزان ۲50 میلیون متر 
مکعب از کسری مخازن را جبران کرد. وی به ضرورت بهینه 

سازی مصرف آب تاکید کرد و گفت: علیرغم افزایش یک و 
نیم درصدی بارش ها در مقایسه با سال قبل، جزو استان های 
خشک و کم بارش در کشور محسوب می شویم. پورجعفر ادامه 
داد: از مجموع 40 دشت استان، 18 محدوده ممنوعه و هشت 
محدوده بحرانی وجود دارد. این مقام مسئول با اشاره به 301 چاه 
فاقد کنتور هوشمند در استان، اظهار کرد:  ۲ هزار چاه برقی در 
استان وجود دارد که هزار و ۷14 چاه به کنتور هوشمند برقی 
مجهز شده است. پورجعفر، با اشاره به طرح های تعادل سازی، 
خاطرنشان کرد: خرید چاه های کم بازده از برنامه های شرکت 
آب منطقه ای است که تاکنون 50 حلقه چاه کم بازده خریداری 
شده است. وی ادامه داد: طرح داراب یکی از طرح های متعادل 
سازی است که در مدارس اجرا می شود و در آن دانش آموزان با 

وضع استان آشنا می شوند. 
وی با بیان اینکه 90 درصد آب های استان تبخیر می شود، 
گفت: در استان دیگر پتانسیل ساخت سد جدید وجود ندارد و 

100 درصد سیالب های استان مهار شده است.
77 درصد سدهای مخزنی استان خالی است

مدیر دفتر بهره برداری و تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای 
خراسان جنوبی نیز در این نشست خبری گفت: از ابتدای مهر 
ماه  3.5 میلیون مترمکعب آب  وارد سدهای تغذیه مصنوعی 
شده است. ناصر نیک نیا ، با بیان اینکه ۷۷ درصد حجم سدهای 
مخزنی استان خالی است، اظهار کرد: حجم  سدهای مخزنی در 
استان 58.35 میلیون مترمکعب است که در بارش های اخیر 
۲.5 میلیون مترمکعب آب به حجم سدهای استان اضافه شده 
است. وی با اشاره به اجرای دو طرح ملی و استانی در حال 
احداث، افزود: طرح ملی مرمت و بازسازی تاسیسات آبی سدها 
و شبکه های آبی استان در حال اجرا است که در سال جاری 
یک میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یافت که از این مبلغ 
50 درصد تخصیص یافته است. نیک نیا ادامه داد: اکنون ۷ سد 

مخزنی در استان آماده بهره برداری است.

تعامل سازمان های مردم نهاد و دستگاه های اجرایی 
باید برای کمک به بهبودیافتگان قوت بیشتری بگیرد. 
به گزارش صداوسیما،سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری در کمیته توسعه مشارکت های 
هماهنگی  شورای  نهاد  مردم  های  سازمان  و  مردمی 
مبارزه با مواد مخدر استان گفت: باید با تمام توان برای 
ایجاد اشتغال بهبودیافتگان مواد مخدر چاره اندیشی شود 
و کمیته اشتغال استان در این خصوص برنامه ریزی کند.

حسنی مقدم با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد در 
یاری دولت گفت: هر کجا بخش خصوصی در مسائل 
مختلف ورود کرده، موفق عمل شده است.وی همچنین 
از کشف و ضبط 36 تن انواع مواد مخدر در یازده ماهه 
گذشته خبر داد. زندی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان هم با بیان اینکه بسیاری از معتادان پس 
از بهبودی کامل هنوز مورد مقبولیت خانواده و اجتماع قرار 

نگرفته اند، گفت: این موضوع در ایجاد اشتغال برای این 
افراد مشکل ساز شده است. زندی همچنین نبود بانک 
دریافت  فرآیند  نبودن  آسان  و  بهبودیافتگان  اطالعاتی 
تسهیالت را از دیگر دغدغه های بهبود یافتگان عنوان 
کرد. سلم آبادی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان هم از پرداخت تسهیالت ۲0 تا 50 میلیون تومانی 
اشتغالزایی به بهبودیافتگان مواد مخدر خبر داد و گفت: از 
ابتدای امسال 1۲0 نفر از بهبود یافتگان استان به سفر 

زیارتی مشهد مقدس اعزام شدند.
نماینده سازمان های مردم نهاد نیز با اشاره به همکاری 
۷6 سازمان مردم نهاد با ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
در حال حاضر به ازای هر دو هزار نفر یک سازمان مردم 
خانه  ایجاد  همچنین  حسینی،  کند.  می  فعالیت  نهاد 
سازمان های مردم نهاد استان را از ضروریات سال آینده 

در استان برای هماهنگی بیشتر سمن ها دانست.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
خراسان جنوبی گفت: با توجه به اهمیت واقعه پنجم اردیبهشت 
)شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در صحرای طبس( 
دبیرخانه دائمی این روز در استان تشکیل شود. به گزارش 
ایرنا، حسنی مقدم روز گذشته در نشست هماهنگی برگزاری 
باشکوه تر سالروز واقعه صحرای طبس افزود: حادثه طبس 
یکی از حوادث تاریخی است که حتی دشمنان هم اذعان 
داشتند دست خدا در کار بود. وی گفت: این حادثه در هر 
جای دیگر اتفاق می افتاد وضعیت بهتری داشت زیرا همه 
تصمیم گیری ها برای برگزاری سالگرد آن به دقیقه 90 می 
افتد. حسنی مقدم اظهار کرد: کشورهای نامسلمان و متجاوز، 
شکست های طرف مقابل را به عنوان یک نماد بزرگ می 
کنند اما متاسفانه صحرای طبس به عنوان نقطه عطفی که 
امام خمینی )ره( فرمودند ›شن ها مامور خدا بودند‹ هنوز مغفول 
مانده است. وی با تاکید بر اینکه زیرساخت های مورد نیاز 

بازدید کنندگان و میهمانان این واقعه عظیم باید مورد توجه 
 قرار گیرد، تصریح کرد: در بخش گردشگری و بومگردی

 در این 38 سال باید اقدامات زیادی صورت می گرفت که 
کمتر به آن پرداخته شده است. حسنی مقدم یادآور شد: با 
تجهیز منطقه به امکانات بومگردی و گردشگری امکان بهره 
برداری در سال فراهم خواهد شد و برای تحقق این امر در 
کنار میراث فرهنگی باید بخش خصوصی را وارد و حمایت 
کرد. فرماندار ویژه طبس هم در این نشست با بیان اینکه 
مردم بیشتر استان ها در مناسبت های خاص با مقام معظم 
رهبری دیدار می کنند، گفت: برنامه ریزی برای دیدار مردم 
خراسان جنوبی با توجه به واقعه پنجم اردیبهشت ضرورت 
دارد.سید مهدی طالیی مقدم افزود: بدون شک دیدار مردم 
خراسان جنوبی با مقام معظم رهبری نقش تعیین کننده ای 
در اهمیت بخشی به حادثه طبس و تقویت روحیه والیتمداری 

خواهد داشت.

جوابیه شركت آب منطقه ای 

  در پاسخ به درج مطلب مورخ 139۷/11/۲5  مبنی بر
 “ با بستن سدها در مناطق کوهستانی اعم از روستاهای 
باالتر از بند امیرشاه و بند دره می شود از هدر رفتن 
آب جلوگیری کرد اما انگار کسی به فکر نیست”، به 
استحضار می رساند: شرکت آب منطقه ای استان به 
منظور کنترل سیالب های فصلی و ذخیره سازی 
های  بخش  در  استفاده  جهت  ها  آب  روان  این 
، تغذیه  به احداث سد های مخزنی  اقدام  مختلف، 
ظرفیت 100  با  مجموع  در  مصنوعی  تغذیه  و  ای 
نموده  استان  مختلف  نقاط  در  مکعب  متر  میلیون 
و  سربیشه  شهرستان  سیاهو  مخزنی  سد  و  است 
 همچنین سدهای تغذیه مصنوعی گزیک شهرستان 
درمیان ، بندان شهرستان نهبندان و آهنگران شهرستان 
زیرکوه را در دست احداث دارد و با توجه به بررسی ها 
و مطالعات انجام شده در این خصوص در حال حاضر 
پتانسیل و ظرفیت دیگری جهت احداث سد مخزنی در 
استان وجود ندارد. الزم به ذکر است بخشی از روان آبها 
حقآبه زیست محیطی محسوب شده  و جهت جلوگیری 
از نابودی اکوسیستم و تاالب های پایین دست، بایستی 
در جریان باشد و بخش دیگری نیز با احداث بندسارهایی 
توسط کشاورزان مهار شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

دی
 آبا

دی
 مه

س :
عک

پاسخ مسئوالن به پیام شما

  آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1397 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند
به دستور 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 یکقباب 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 م 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 
عبداهلل 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 
به شماره  استان  ثبت  نظارت  رای هیات  برابر  تکراری تشخیص گردیده  و  456-اصلی منظور شده 

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

    



موفقیت و انرژی

انگیزش درونی و بیرونی

یک آفرین ساده

انگیزش ناشی از موفقیت و دستاوردهای گوناگون 
به عنوان محرکی برای افزایش شایستگی استفاده 
پشت  را  جدید  چالش های  مشتاقیم  ما  می شود. 
دوست  برسیم،  اهداف مان  به  و  بگذاریم  سر 
و  اعتبار  تا  کنیم  تقویت  را  مهارت هایمان  داریم 
شایستگی مان را هم در برابر دیگران و هم برای  

خودمان افزایش دهیم. 
در  کامیابی  و  موفقیت  برای  نیازی  معموال چنین 

طبیعت انسان ها وجود دارد.
اما در برخی شرایط بهره گیری از این نوع انگیزه 
نیازمند یک محرک بیرونی است. بیشتر ما از دریافت 
بازخورد مثبت همکاران لذت می بریم. این بازخورد 
ممکن است یک »آفرین« ساده باشد ولی برای ما 

ارزشمند است.

معجزه انگیزش

گاهی نیاز به خودشکوفایی یک عامل انگیزش درونی 
است. اشتیاق فراوان برای افزایش دانش مان درباره  
خود و دنیای بیرون یکی از قدرتمندترین انواع انگیزه 

است. ما تشنه  یادگیری و رشد فردی هستیم.
انگیزه  رشد و شکوفایی ممکن است در میل ما به 
تغییر نمود پیدا کند. بسیاری از ما به دلیل ویژگی های 
شخصیتی و نوع تربیت مان پیوسته به دنبال ایجاد تغییر 
در دنیای درونی و بیرونی و همچنین دامنه  دانش مان 

هستیم. رکود و ایستایی برای ما ناخوشایند است.
انگیزه  قدرت ممکن است به شکل میل به انحصار 
یا میل به کنترل کردن دیگران خود را نشان دهد. 
ما به  دنبال اختیار و انتخاب در زندگی مان هستیم، 
ما می خواهیم روش زندگی اکنون و مسیر زندگی 
آینده مان را خودمان تعیین کنیم.میل به کنترل دیگران 

هم در بسیاری از ما وجود دارد. 
میل به کنترل در برخی افراد قوی تر است به اندازه ای 
که گاهی ممکن است به رفتارهای آسیب زا، غیراخالقی 
دیگر  موقعیت  در  اما  شود.  منجر  قانون  خالف  یا 
اشتیاق به قدرت تنها در حد میل به تأثیرگذاری بر 
مطابق  دیگران  می خواهیم  ما  است.  دیگران  رفتار 
 خواست، زمانبندی و روش مورد پسند ما رفتار کنند.
عوامل اجتماعی مایه  انگیزش افراد بسیاری هستند. این 
امر ممکن است در میل به تعلق به گروه و پذیرفته شدن 
توسط دسته ای از افراد یا میل به ارتباط با اطرافیان یا 
افرادی در دنیایی بزرگتر نمود پیدا کند. حس نیاز به 
ارتباط به دیگران در طبیعت ما انسان هاست، همچنین 

نیاز به پذیرفته شدن و همبستگی.
میل و اشتیاق برای کمک به دیگران و تغییر دادن 
زندگی آنها یکی دیگر از ابعاد انگیزه  اجتماعی است. 
وقتی برای کمک به اطرافیان مان تالش می کنیم 
تحریک می کنند. را  ما  اجتماعی  انگیزه های   یعنی 

گیاه  بومادران لخته های خون
را از بین می برد

گیاه بومادران دارای مزاج گرم و خشک است. مصرف 
آن لخته های خون در رگ ها را از بین می برد و از 
ایجاد لخته در رگ ها جلوگیری می کند، لذا برای 

جلوگیری از سکته، داروی مناسبی است، عرق بومادران 
رافع خونریزی های زنانگی است، دم کرده بومادران 
التهابات معده را درمان می کند، پاشیدن پودر بومادران 
داخل کفش بوی بد پا را از بین می برد. در بیماری های 
سخت مصرف دمنوش این گیاه باعث بهبود حال بیمار 

و جلوگیری از گسترش بیماری می شود.

ماش موجب  کاهش
 کلسترول خون می شود

اگر میزان کلسترول خون تان باال است استفاده از ماش را 
به شما توصیه می کنیم. 

دانه های ماش دارای کلسترول پایین و مقدار زیادی 

فیبر رژیمی محلول هستند. فیبر رژیمی به آن دسته از 
مواد غذایی اطالق می شود که قابل هضم نیستند. فیبر 
غیرمحلول به تعادل و تنظیم حرکات روده می پردازد. فیبر 
محلول وقتی با آب موجود در سیستم هاضمه مخلوط 
شود ماده ژل مانندی را تشکیل می دهد که به نوبه خود به 

بهبود عملکرد اعضای بدن می پردازد.

سیب زمینی خرد شده 
را در آب قرار ندهید

داخل   ، ندادن  رنگ  تغییر  برای  را  سیب زمینی 
پتاسیم سیب  این کار باعث می شود  نندازید   آب 
زمینی از آن خارج شود. همچنین انجام این کار، بر 

ویتامین های آن تاثیر گذاشته و سبب کاهش میزان 
آنها می شود. البته این کار برای افرادی که مبتال 
به نارسایی کلیه هستند خوب است و حتی به آنها 
توصیه می شود که سیب زمینی را یک شب قبل 
پوست کنده و آن را خرد کنند و شب تا صبح در آب 

بگذارند تا پتاسیم آن کامال خارج شود.

تره سبزی مفید برای دفع
 سنگ کلیه و تسکین قولنج

مصرف سوپ یا شربت سبزی تره برای معالجه تمام 
بیماری های حاد و مزمن دستگاه تنفس اثر شفا بخش 

دارد.
 

مثاًل در گلو درد، گرفتگی صدا و سیاه سرفه مفید بوده 
و اثر خلط آور دارد. 

تره از سبزی های ادرار آور است لذا خوردن سوپ 
یا شربت تره و یا جوشانده 4 گرم تخم تره در یک 
لیتر آب برای آب آوردن بافت ها، دفع سنگ کلیه و 

تسکین قولنج مفید است.

دفع ترشحات پشت حلق 
هنگام سرماخوردگی

برای رقیق شدن و دفع ترشحات غلیظ پشت حلق یا 
ریه، مصرف برگ آویشن شیرازی +  قدری پودر ریشه 
شیرین بیان سودمند است.   اولین راه حل برای درمان 

ترشحات پشت حلق و بینی استفاده از آب نمک است. 
استفاده از فلفل سیاه به عنوان یکی از بهترین درمان 
های خانگی برای درمان ترشحات پشت حلق و بینی 
شناخته می شود.فلفل سیاه حاوی مقدار زیادی مواد 
معدنی، ویتامین و آنتی اکسیدان است که برای تقویت 

دستگاه ایمنی بدن بسیار ضروری هستند.

هنگام استفاده از توالت فرنگی ابتدا در توالت فرنگی را بگذارید و سپس سیفون را بکشید تا بخار و سموم 
داخل آن به بیرون راه نیابد. برای حفظ سالمت ستون مهره ها و پیشگیری از کمر درد خانم های باردار نباید 
از توالت فرنگی استفاده نمایند.توالت فرنگی و محل نشستن را با شوینده مناسب تمیز کنید تا به التهاب های 

پوستی اطراف باسن و ران کمتر دچار شوید.
هنگام استفاده از توالت فرنگی مکان های عمومی ، بر روی آن دستمال کاغذی مخصوص نشیمنگاه بگذارید 
و سپس بر روی آن بنشینید. قرار دادن حوله و مسواک در دستشویی به علت قرار گرفتن آنها در معرض بخار 
سمی اشتباه است. افراد مبتال به زانو درد و تکرر ادرار و افراد مسن بهتر است اگر هر دو توالت را در خانه 

دارند از توالت فرنگی استفاده کنند.

داروها را طبق دستور پزشک مصرف کنید.  -
داروهایی که برای دیگران تجویز شده است مصرف نکنید.  -

از داروهای مصرفی خود شامل داروهای با نسخه یا بدون نسخه، مکمل ها، داروهای گیاهی و ... لیست تهیه کنید.   -
این لیست را به افراد دخیل در درمان خود شامل پزشک، دندان پزشک، داروساز و ... نشان دهید. یک کپی از این لیست 
را در خانه و یک کپی از آن را به همراه داشته باشید. این لیست می تواند شامل نام دارو، مقدار و زمان مصرف دارو باشد.

در صورت بروز هرگونه عارضه دارویی با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.   -
از یک راهکار )جدول، تقویم یا جعبه های مخصوص دارو( برای یادآوری زمان مصرف دارو استفاده کنید.  -

کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو - معاونت غذا و دارو

نکاتی در خصوص مصرف صحیح دارو در منزلنکاتی مهم درباره توالت فرنگی

وقتی والدین طالق می گیرند کودک یک شرایط بحرانی را سپری 
می کند و هیچ تضمینی وجود ندارد که از این شرایط آسیب نبیند. 
ولی با رفتارهای درست والدین این آسیب و استرس می تواند به 
حداقل برسد و کودک با فرآیند طالق سازگار شود. برای کاهش 

مشکالت فرزندان طالق راهکارهای زیر را به کار گیرید:
بعد از طالق، کودکان باید مطمئن باشند که هم به پدر و هم به 
مادرشان دسترسی دارند و به شکل منظم و ثابتی آن ها را می بینند. 
کودک هم به پدر نیاز دارد هم به مادر و حضور یکی از آن ها کافی 
نیست. چهره  همسر سابق خود را برای کودک تان خراب نکنید و 
از او بدگویی نکنید. اجازه دهید کودک همچنان او را دوست داشته 

باشد و با او رابطه  خوبی داشته باشد. به سؤال های کودک در مورد 
جدایی تان پاسخ دهید. بعد از جدایی سؤاالت زیادی ذهن کودک 
را درگیر می کند. با جمالتی مانند “وقتی بزرگ شدی در این 
مورد حرف می زنیم” یا “به تو مربوط نمی شود”، ذهن او را درگیر 
سؤال های بی جواب نکنید. اگر کودک دلیل جدایی تان را نداند 
ممکن است فکر کند خودش باعث جدایی شما شده و احساس 
گناه کند. با او درمورد جدایی تان گفتگو کنید و به سؤاالتش جواب 
دهید. تأکید کنید که این جدایی تقصیر کودک نیست. البته الزم 
نیست تمام حقیقت را به او بگویید. ولی حتما متناسب با ذهن 
کودک توضیح درستی در مورد دلیل جدایی تان بدهید. مثال به او 

بگویید با هم تفاهم نداشتیم، یا با هم خوشحال نبودیم و تصمیم 
گرفتیم جدا از هم زندگی کنیم، یا مثال بگویید با پدریا مادرت 
صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که جدا زندگی کردن بیشتر 
به نفع مان است. از کودک تان نخواهید که بعد از دیدن همسرتان 

برای شما خبر بیاورد و خبرچینی کند.
سازگاری با شرایط جدید به اندازه کافی استرس زا هست. سعی 
نکنید او را از مدرسه، دوستان، خواهر و برادر و محیط قبلی اش جدا 
کنید.درصورتی که قصد ازدواج مجدد دارید به کودک تان توضیح 
دهید که فرد جدید قرار نیست جای پدر و مادرش را بگیرد و اگر 

خودش دوست داشت می تواند او را پدر یا مادر صدا کند.

راهکارهایی برای کاهش آسیب و مشکالت فرزندان طالق

آیه روز
و همه پیرو فرمان خدا و رسول باشید و هرگز راه اختالف و تنازع نپویید که در اثر تفرقه ترسناک و ضعیف 
شده و قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد، بلکه همه باید یکدل، پایدار و صبور باشید که خدا همیشه 

با صابران است.. )سوره االنفال/ آیه 4۶(

سخن روز

دفعه بعدی که خواستید مسئله دشواری را حل کنید، دراز بکشید، دستان تان را به سینه بزنید و یک آدامس 
بجوید. تنها شاید این ترکیب برنده ای باشد که برای رسیدن به موفقیت بعدی تان نیاز دارید.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

۲۹4۳۷۵۸۱۶

۷۱۸۹۶۲۵4۳

۵۳۶۸۱4۹۷۲

۳۵۲4۹۶۷۸۱

۸۷۹۵۲۱۳۶4

4۶۱۷۸۳۲۵۹

۹4۷۱۳۸۶۲۵

۱۲۳۶۵۷4۹۸

۶۸۵۲4۹۱۳۷

جدول سودوکو

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

 میز اداری و کنفرانس 

 09363050071 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کار خوب اتفاقی نیست

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

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

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

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

0۹۱۵   0۵۶   ۲۱00 

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر
 مجهز به پتو  و ضربه گیر

 )داخل و خارج از شهر( 
)کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل( 

صد در صد تضمینی 
جابجایی ساید بای ساید 

جهیزیه و مبلمان
اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

به کارگیری نیرو در کارواش
09157605001

به یک آشپز ماهر آقا جهت کار 
در آشپزخانه نیازمندیم.

09152373613

شرکت تـاژ آزمـا 
به یک مدیر تولید و چند نفر کارگر 

ساده مجرب و آگاه به طراحی
 و بسته بندی محصوالت غذایی
 و دارویی جهت کار در کارخانه 

 واقع در شهرک صنعتی نیازمند است.
09151613568

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

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

09155614521- زارع

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

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

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  0۹۱۵۵4۳۸۷۶0 و ۳۲4۵۷0۳۳

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

                     ۱۸ ماه گارانتی
ط   

سا
  اق

د و
نق

مغازه غذا آماده با شرایط و موقعیت 
عالی به دلیل مهاجرت به فروش

 می رسد. 09385612933

به یک دستیار خانم مسلط به امور 
آرایشگری جهت کار در سالن زیبایی
 سی تل در شیفت صبح نیازمندیم. 

32354549-09055120561

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

حمل بار و اثاثیه منزل 
باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، 
با کارگران مجرب و ماهر 

درامر جابجایی اثاثیه، 
همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

برق خورشیدی )۲۲0-۱۲( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی  

باغ و ویال     09151631498

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

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی ۲۳
0۹0۳۶۲40۶44

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب
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خبر ویژه

استقبال ۶۲ درصدی زنان
 استان از مرکز مشاوره

نسرین کاری - نباید فراموش کرد به همان اندازه که به 
جسم خود می پردازیم باید به روان خود نیز توجه کافی 
داشته باشیم و بدانیم که تالمات روحی می تواند آثار 
جسمانی نیز به همراه  داشته باشد.طبق آمار ارائه شده در 
۹ ماهه سال ۹۷ تعداد مراجعه کنندگان به مرکز صدای 
مشاور، ۶۲ درصد خانم ها و ۴۱ درصد آقایان بوده اند. از 
این میان بیشترین آنها افراد متاهل با  ۵۳ درصد و کمترین 
آنها افراد بیوه با 0/۵۳ درصد را شامل می شود. براساس 
این آمار افراد در محدوده سنی ۲۹ سال )۳۱/۳0( بیشتر 
مراجعه و افراد باالی ۶0 سال )۵۱/0(  کمترین مراجعه را 
 به این مرکز داشته اند. همچنین وضع تحصیلی مراجعه
کنندگان نشان از این دارد که افراد دارای تحصیالت 
دانشگاهی با بیش از ۲۸ درصد بیشترین و افراد دارای  
تحصیالت حوزوی با ۳۷/0 درصد کمترین مراجعه را 
داشته اند.  به گفته مدیر کل بهزیستی استان  هدف 
از مشاوره تلفنی برطرف نمودن نیازهای فوری تماس 
گیرنده و تثبیت یا بهبود احساس سالمت روانی و 
جسمی آنها می باشد. برخالف دید بدی که در زمینه 
مشاوره وجود دارد در صورت نیاز یک واجب به حساب 
می آید. وی با بیان اینکه همسرآزاری در رتبه دوم 
آسیب های اجتماعی استان است، اظهارکرد: هر کودکی 
که در خیابان کار می کند را نمی توانیم از خانواده اش جدا 
کنیم چرا که اثرات سوء و عواقب جبران ناپذیری برای 
کودکان دارد. مشاوره مسائل و مشکالت خانوادگی، 
زناشویی،کودک، تحصیلی، اعتیاد و اجرای آزمون های 
روانی و راهنمایی در امر ازدواج، مسائل تربیتی نوجوانان 
و جوانان ،جنبه های شغلی و مهارت های اجتماعی را 
در بر می گیرد. عرب نژاد افزود:  همه همشهریان می 
توانند با مراجعه به متخصصان مشاور در مراکز مشاوره 
و خدمات روانشناختی حضوری و یا از طریق تماس 
با صدای مشاور )۱۴۸0( یا از طریق مشاوره اینترنتی 
ارجمند می  کنند.)خوانندگان  مرتفع  را  مشکل خود 
توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 
کاربری avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

نهمین همایش سراسری کارگزاران 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 

روستاییان و عشایر برگزارشد

دادرس مقدم- نهمین همایش سراسری کارگزاران 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
برگزار شد. این همایش در سالن جلسات اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با حضور مدیر صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان و 
کارشناسان و کارگزاران استان برگزار شد. فرج زاده در 
این همایش ضمن ارائه گزارشاتی از وضع کارگزاران 
بر جذب  سال  پایان  رسیدن  فرا  به  توجه  با  استان 
حداکثری تاکید داشت و افزود: کارگزاران باید احکام 
بازنشستگی را درب منازل مستمری بگیران اهدا کنند 

و دیدار چهره به چهره با روستاییان داشته باشند.

آتش گرفتن وانت پیکان در مرز ماهیرود

یک دستگاه وانت پیکان در بازارچه مرزی ماهیرود 
سربیشه دچار آتش سوزی شد. به گفته یکی از کارکنان 
آتش نشانی پایانه مرزی، این حادثه صبح دیروز رخ داد.

ماهیرودی علت حادثه را نقص فنی خودرو اعالم کرد 
که در زمان  استارت زدن دچار حریق شده است.

جان باختن عابر پیاده براثر برخورد
 با اتوبوس درجاده دیهوک-کرمان

یک عابر پیاده براثر برخورد اتوبوس در جاده دیهوک-
کرمان جان باخت. رئیس پلیس راه استان  گفت: بر 
اثر برخورد اتوبوس با عابر پیاده در کیلومتر ۵0 مسیر 
دیهوک - کرمان ، متاسفانه عابر پیاده که به علت نقص 
فنی کامیونش از خودرو خارج شده بود، جان باخت.

رضایی افزود: علت حادثه بی احتیاطی راننده اتوبوس 
ناشی از عدم توجه به جلو می باشد.

راه اندازی پایگاه قهرمانی ورزش استان 

غالمی- پایگاه قهرمانی ورزش استان در مجموعه 
ورزشی شهید سرحدی بیرجند راه اندازی شد. در این 
پایگاه استعدادیابی، آموزش مربیان و ورزشکاران پیرامون 
علم تغذیه، علم تمرین، علم روانشناسی و علم ریکاوری 
در تمام رشته های مختلف ورزشی برای بانوان و آقایان 
انجام می شود.انجام کارهای پژوهشی در ورزش و بهره 
گیری از قهرمانان کشوری از دیگر اهداف راه اندازی این 
مرکز است. سرپرست، مدیر کل ورزش و جوانان در این 
مراسم گفت: هم اکنون ۶۴ طرح ورزشی نیمه تمام به 
صورت سالن های ورزشی رو باز در خراسان جنوبی در 
حال احداث است که امسال ۳۲ میلیارد تومان از اعتبارات 

ملی و استانی برای ساخت آنها اختصاص یافته است.

صداقت، سرمایه اصلی همه انسان ها

صداوسیما- آیت ا... عبادی، در کالس درس اخالق با گرامیداشت وفات حضرت ام البنین )س( گفت: صداقت دارای ارزش های فراوان از دیدگاه اسالم و جامعه است و  هر فردی 
که از ایمان حرف می زند باید از آن بهره مند باشد.نماینده ولی فقیه در استان همچنین خیانت را یک ضد ارزش دانست و گفت: هم اکنون بدترین خیانت این است که اعتماد جامعه 
را از بین ببریم.آیت ا...عبادی افزود: بزرگترین خیانت، خیانت به جامعه اسالمی و نظام اسالمی است که عالوه بر مشکالت برای افراد جامعه،  نسل آینده را هم دچار مشکل می کند.

سندآمایش استان مبنای تصميم گيري ها  شود
کاوش-استاندار در جلسه نشست تخصصی بررسی مطالعات 
آمایش استان ضمن تاکید بر ضرورت اجراي مطالعات آمایش  
گفت: این مطالعات مي بایست مبناي تصمیم گیري ها و برنامه 
ریزي ها در استان قرار گیرد. به گزارش آوا، محمد صادق 
معتمدیان، ادامه داد: با توجه به گستردگي و نگاه همه جانبه 
این مطالعات، امید است برنامه هاي کوتاه ، میان و بلندمدت 
با رویکرد آمایشي تدوین و اجرایي گردد. مقام عالی دولت در 
استان، ضمن تاکید بر ضرورت همسویي علم و عمل در نیل 
به توسعه، تصریح کرد: نظر نخبگان و دانشگاهیان استان مي 
بایست در حل مسائل عمده استان مورد توجه قرار گیرد و حلقه 

ارتباطي بین دانشگاه و حوزه اجرا ایجاد گردد. معتمدیان، با 
 بیان اینکه مطالعات آمایش استان مي تواند زمینه را براي این 
به  با توجه  یادآورشد:  نماید،  همسویي و هماهنگي فراهم 
موقعیت استراتژیک خراسان جنوبی در منطقه و کشور و نیز 
همجواري با افغانستان، ضرورت توسعه روابط با این کشور بر 
پایه توسعه اقتصادي دو جانبه باید بیش از پیش مورد توجه 
قرار گیرد.استاندار،ضمن اشاره به توسعه راه ها و نقش آن 
در برنامه ریزي هاي آینده گفت: زیرساخت هاي مورد نیاز 
از ظرفیت مرز در توسعه  براي توسعه تجارت و استفاده 
استان باید فراهم شده و این مهم به عنوان یک اولویت، 

مطالعات  کرد:  تأکید  گیرد.معتمدیان  قرار  توجه  مورد 
و  اجرا  زمینه  کردن  فراهم  منظور  به  باید  استان  آمایش 
برنامه  اجرایي در شوراي  به دستگاه هاي  اطالع رساني 
ریزي و توسعه استان مطرح و به عنوان سند باالدستي در 
تمامي تصمیم گیري ها به ویژه در امور کالن و سیاست 
گذاري هاي مهم استان مورد توجه قرار گیرد. این گزارش 
و  مدیریت  سازمان  رئیس  جلسه  این  ابتدای  حاکیست، 
برنامه ریزي ، گزارشي از نحوه تدوین و نظارت مطالعات 
آمایش استان ارائه و دکتر خطیب، مجري مطالعات آمایش 

نیز شرح کاملي از مطالعات آمایش استان تبیین نمود. 

*۱۱ هزار و ۲00 قلم کاالی قاچاق و غیرقابل مصرف 
در استان امحا شد.

* ۲۳ سری جهیزیه به نوعروسان خوسف اهدا شد.
دانشگاه  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  جهادی  *گروه 
علوم پزشکی بیرجند در آیین اختتامیه دومین جشنواره 

ملی جهادگران کشور جزو برترین ها قرار گرفت.
*دبیرکمیته امور دینی و فرهنگی وزارت نیرو در خراسان 
برگزاری همایش کویرنوردی ورزشکاران  از  جنوبی 
وزارت نیرو دوم و سوم اسفند در خراسان جنوبی خبر داد.
ارجاع  نظام  طرح  جنوبی،  خراسان  در  بار  *اولین 
الکترونیک با موفقیت در مرکز خدمات جامع سالمت 

شهر سه قلعه شهرستان سرایان اجرا شد.
*هواشناسی درباره بارش برف و باران در امروز و کاهش 

محسوس دمای هوا در استان هشدار داد.

اخبار کوتاه استان

۴۰ مادر و همسر شهید تجلیل شدندخسارت بیش از 13 میلیاردی سیالب
صداوسیما- سیالب های اخیر بیش از ۱۳ میلیارد و ۴00 
میلیون تومان به بخش های گوناگون استان خسارت زد. 
مدیر کل مدیریت بحران استانداری، با اشاره به کاهش ۴۱ 
درصدی میزان خسارت ها در استان نسبت به مدت مشابه 
پارسال گفت: بیشترین خسارت ها مربوط به تخریب ایل راه 
های عشایری، راه های روستایی، ۶ رشته قنات و مزارع و 
باغ های استان بوده است. میرجلیلی با اشاره به آماده باش 
۱۲۴ تیم شامل گروه های نجاتگران و امدادگران، راهداران، 

اورژانس، آتش نشانان و پلیس راه در بهمن در خراسان جنوبی 
گفت: در این مدت به هزار و ۱۱۷ نفر گرفتار در سیالب، هزار 
و ۴00 مسافر، ۲۱۴ خودروی گرفتار و به ۳۷ منزل مسکونی 
گرفتار در آب کمک شده است. وی با بیان اینکه مرجع اعالم 
میزان خسارت های سیالب فقط مدیریت بحران است، 
گفت: خسارت های بهمن از سوی ۲۸ گروه  برآورد خسارت 
استان انجام شده و بیشترین خسارت ها مربوط به زیرکوه، 

درمیان، فردوس، بیرجند و قاین بوده است.

 گروه خبر- در همایش تجلیل از مادران شهدا  از کتاب
“ام البنین های استان خراسان جنوبی” رونمایی شد و ۴0 
نفر از مادران و همسران شهدا به مناسبت چهل سالگی 
انقالب تجلیل شدند. این کتاب با موضوع شهدای بیرجند 
نوشته خانم تکتم ساالری است که همزمان با سالروز 
وفات حضرت ام البنین )س( در گردهمایی آموزش خانواده 
با حضور مادران، همسران و دختران شهدا رونمایی شد و 
قرار است در جلدهای بعد برای شهدای سایر شهرستان 

های استان هم نوشته شود.در این مراسم از نویسندگان 
بیش از ۱۵ عنوان کتاب در حوزه شهید و شهادت هم 
تجلیل شد. عزیزی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان در این گردهمایی گفت: در قرآن کریم آیات زیادی 
در وصف شهدا و مجاهدان راه حق آمده و ما نیز باید 
ادامه دهنده راه شهدا باشیم تا شفاعت شهدا شامل حال 
مان شود. وی  اظهار کرد: امروز فرهنگ مقاومت انقالب 

اسالمی در سراسر جهان تبلور پیدا کرده است.

جشن گلریزان ۸ اسفند برگزار می شود
کاری- رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و 
پهلوانی خراسان جنوبی بیان کرد: امسال هم 
جشن گلریزان با حضور خیران و همشهریان روز  

هشتم  اسفند برگزار می شود.
مهدی قمری روز گذشته در دیدار با مدیر مسئول 
روزنامه آوا افزود: با احتساب کمک های مردمی 
سال گذشته مبلغی حدود ۱۱۵ میلیون تومان برای 
جشن گلریزان جمع آوری شد. وی با بیان اینکه 
مردم شریف استان همه ساله در  جشن گلریزان 
حضور فعال داشته اند، یادآور شد: کمک های جمع 
 آوری شده برای خرید لباس عید دانش آموزان

بد  و  بی سرپرست  بضاعت،  بضاعت، کم  بی 
سرپرست هزینه می شود. وی با اشاره به اینکه  
از ۳۲00  بیش  شدیم  موفق  گذشته  سال  در 
دانش آموز را تحت پوشش قرار دهیم، اظهار 

کرد: امیدواریم بتوانیم با مشارکت همگانی مردم 
تعداد بیشتری را در  آغاز سال نو خوشحال کنیم. 
با  از مدتی قبل  قمری یادآور شد: خرید هدایا 
مشارکت دوستان و تسهیالت شروع شده است 
تا بتوانیم با هزینه مناسب تر تعداد بیشتری اقالم 
برای دانش آموزان نیازمند تهیه کنیم. وی ضمن 
دعوت مردم برای مشارکت در این همت باالی 
انسانی خاطر نشان کرد: گلریزان جشنی است که 
در آن عطرعشق، ایثار، عاطفه و مهربانی از قلب 

سخاوتمند ایرانی ها به مشام می رسد. 

با اهدای ۵۰ هزار تومان به یک 
دانش آموز لباس نو هدیه بدهید

 رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و پهلوانی با 
اشاره به اینکه همشهریان خیراندیش می توانند با 

اهدای ۵0 هزار تومان برای یک دانش آموز یک 
دست لباس هدیه دهند، ادامه داد: در واقع با اهدای 
۵0 تومان به ستاد گلریزان در کار خیری ماندگار 

مشارکت کرده اید.  وی تاکید کرد: با عنایت به 
اینکه خرید ستاد گلریزان از تولید کننده های معتبر، 
خیر و ارزان فروش می باشد همشهریان محترم 

در واقع با اهدای ۵0 هزار تومان در حد ۱00 هزار 
تومان در این کار خیر مشارکت خواهند داشت.

قمری بیشترین میزان کمک های جمع آوری شده 

در جشن گلریزان را مردمی دانست و افزود: جشن 
گلریزان امسال  با همکاری ستاد جشن گلریزان، 
آموزش و پرورش و کمیته امداد برگزار خواهد شد.

گلریزان بیرجند 
ثبت معنوی می شود

همکاری  با  زودی  به  کرد:  نشان  خاطر  وی 
میراث فرهنگی و گردشگری استان گلریزان 
بیرجند ثبت معنوی می شود. وی با اشاره به 
اینکه  گلریزان  گامی موثر برای رفع محرومیت 
ها است، خاطر نشان کرد: هر کس هرچه در 
زیادش  و  کم  بیاورد،  سخاوتمندانه  دارد  توان 
چندان مهم نبود، مهم نیت پاک و خالص است.

جشن گلریزان در آستانه سال نو جشنی به وسعت 
تمام ایران است، بهانه برگزاری این جشن نیز فرا 
رسیدن سال نو و دستگیری هموطنان نیازمندی 
است که در آستانه سال جدید بضاعت تهیه 
مایحتاج عید از مواد خوراکی گرفته تا کفش و 

لباس نو برای فرزندان شان را ندارند.
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تلفن: ۳۲۴۳۱۱۶۹-  ۰۹۱۵۱۶۱۳۱۶۱
۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹  - کلنگـی خـواه

کلی - جزئی

 عرضه کننده برنج هندی و پاکستانی 

نقد- مدت دار

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.   نقد *  اقساط

نبش مطهری ۲۱/۱ - فرش هامون   ۳۲۲۲۸۲۵۳ - ۰۹۱۵۵۶۲۰7۳7

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

استامبولی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی ۳۲۳۱۱7۱7

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

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

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

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

 شهرام  مداحی
0915  3۶3  3۶47 

حمل تخصصی اثاثیه منزل 
با کادری مجرب و ماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 
و پتودار * 100 درصد تضمینی
عبدالهی:

 0۹1۵۳۶18۵۴۶ 
0۹1۵۶008۵۴۶

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
0۹1۵۳۶۳۵01۵ - ناصری نژاد

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
 نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۱۸۳۷ اجرایی آقای رضا حاجی پور فرزند مهدی محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۵۲/۱۱۵/۰۰۰ 
ریال در حق آقای محمد نخعی پور و مبلغ ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و شخص ثالثی در قبال بدهی محکوم 

علیه اموالی شامل قطعات و لوازم یدکی خودروی سواری MWM  و X33  )به شرح لیست موجود در پرونده( معرفی و توقیف و جمعا به 
مبلغ دویست و هشتاد و چهار میلیون و پنجاه و هفت هزار ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ از ساعت 
۹ الی ۹/۳۰  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. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین 
طالقانی ۱6 و ۱4 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 
خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. ضمنا لیست اموال و قیمت 
کارشناسی در محل تابلوی اعالنات اجرای احکام شورا نصب و در معرض دید عموم قرا دارد. فروش به صورت تکی و مجموع انجام خواهد شد. 
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غير منقول - نوبت اول
 نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹6۰۱۷۸ در اجرای دستور فروش صادره موضوع دعوی حمید آقا بابائی به طرفیت سید 
ابوتراب سادسی و سید غالمرضا سادسی در خصوص یک باب مغازه تجاری به پالک ثبتی ۱۷ فرعی از ۲۵6۸ اصلی بخش یک 

بیرجند واقع در خیابان جمهوری اسالمی ضلع شرقی پاساژ سادسی روبروی بانک ملی )مغازه طالسازی خردمند( به مساحت عرصه ۲۱/6۰ 
مترمربع و اعیان در سه طبقه زیرزمین، همکف و اول احداث گردیده و دارای سه سند دو دانگ از ششدانگ بوده و راه ارتباطی طبقات از داخل 
طبقه  همکف می باشد به مبلغ  ۳/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ 
از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال 

آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجندبه عهده خریدار خواهد بود

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان
استان خراسان جنوبی  )نوبت دوم(   تاریخ انتشار: ۹۷/۱۲/۱

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان استان خراسان جنوبی روز 
 چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷ به آدرس: انتهای خیابان مدرس 6- سالن اجتماعات موسسه امام علی )ع(
 برگزار می گردد از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عضو انجمن دعوت می گردد در جلسه شرکت نمایند. از 
کلیه متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی انجمن درخواست می گردد تقاضای کتبی خود را به انضمام 
کپی شناسنامه و تصویر برابر اصل پروانه سازنده تا ۹۷/۱۲/۱۰ به آدرس دفتر انجمن ارائه نمایند. الزم به یادآوری 
است هر عضو صرفا واجد یک حق رای بوده و می تواند به استناد نامه کتبی،  وکالت فقط یکی دیگر از اعضا را 

برعهده گیرد.
دستور جلسه: ۱- گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان انجمن ۲- تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره 

۳- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل 4- بررسی و تصویب تراز مالی و حساب سود و زیان ساالنه انجمن.
هیئت مدیره

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

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

)کاغذ، سنگ و ...(  0۹1۵۶۶۵۵0۵۴ 

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  0۹1۵2۶۴18۴8- جعفری نسب



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
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تقدیر از مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان مسابقات تیراندازی اسلحه بادی با حضور جمعی از اصحاب رسانه و فعاالن حوزه فضای مجازی تاالب کجی نهبندان

 یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متاسفانه 
نگاه دولت ما همواره به بیرون است. مثل بهبود رابطه ایران با 
اروپا یا بهبود روابط ایران و آمریکا. دولت به دنبال این است که 
از طریق سرمایه گذاری شرکت های خارجی مشکل اشتغال 
کشور را حل کند. دولت می خواهد از این طریق مشکالت 
اشتغال و تورم را برطرف کند و متاسفانه چنین دیدگاهی باعث 
شده تا دولت از توجه به داخل غافل بماند. حجت االسالم 
والمسلمین غالمرضا مصباحی مقدم اظهار کرد: عیوب و 
اشکاالتی در اقتصاد ما رخ داده که نتیجه دهه های گذشته 
بوده و امروز مشاهده می شود؛ جهت اصالح آن ایرادات رهبر 
معظم انقالب اسالمی سیاست گذاری هایی کرده است، از 
جمله آن سیاست ها برنامه های سوم، چهارم و سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست های اجرایی اصل 
۴۴ قانون اساسی بوده است. این سیاست ها برای این بوده 
که ما با اصالح ساختارها و اصالح بودجه روبه رو شویم و از 
مشکالتی که ظهور و بروز پیدا می کند خصوصاً برای شرایط 
تحریم پیشگیری کنیم؛ اما متاسفانه اقداماتی که تاکنون 
صورت گرفته، باعث شده تا این پیشگیری ها به نتیجه نرسد. 
وی ادامه داد: از جمله نکاتی که باید به اجرایی شدن آن توجه 

می شد و خیلی زودتر از این ها صورت می گرفت؛ اما تاکنون 
انجام نشده است، نگاه به اقتصاد داخلی در اقتصاد مقاومتی 
است. درون گرایی و برون نگری مساله ای است که دولت 
محترم باید به آن توجه کند. نگاه دولت باید بر این باشد تا 
ببیند ما در درون چه توان هایی داریم. مصباحی مقدم با بیان 
اینکه »وابستگی بودجه به نفت یک عیب بزرگ است« 
این است که در  این موضوع  از اشکاالت  گفت: یکی 
شرایط تحریم تعیین قیمت نفت و مقدار صادرات نفت در 
اختیار ما نیست؛ بلکه بیگانگان هستند که برای ما حد و 

حدود مقدار صادرات را تعیین می کنند.

و  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  حریری 
جرائم  با  مبارزه  کنوانسیون  مورد  در  اقتصادی  فعال 
تاکید  با  »پالرمو«  به  موسوم  فراملی  سازمان یافته 
مردم  میان  در  نه   FATF درباره  صحبت  اینکه  بر 
موضوعیت  اقتصاددانان  میان  در  حتی  نه  و  عادی 
سر  موضوع  این  از  بانکداران  شاید  گفت:  ندارد، 
سیاسی  کامال  بحث  حاضر  حال  در  اما  بیاورند  در 
است  این  دارد  اهمیت  آنچه  حال  این  با  است.  شده 
نظام  در  خودمان  رفتارهای  درباره  توانیم  می   که 
این  توضیح  در  وی  کنیم.  صحبت  الملل  بین 
این  در  بخواهیم  ما  اگر  واقع  در  افزود:  مطلب 
جهانی  را  خود  فعالیت  اشل  و  کنیم  زندگی  جهان 
ناگزیر  باشیم  داشته  دیگران  با  مراوداتی  و  کنیم 
چاره  و  بپذیریم  را  معاهدات  این  که  بود  خواهیم 
فکر  نکته  این  به  اگر  اما  نیست  این  جز   ای 
نداریم  المللی  بین  مراودات  به  نیازی  که  کنیم  می 
کار  دستور  در  اقتصاد  سازی  جهانی  برای  قصدی  و 
نیست می توانیم جوری دیگر رفتار کنیم. وی با تکیه 
بر این موضوع گفت: پیوستن به FATF نیز در همین 

قالب  این  تاکید کرد: در  یابد. حریری  راستا معنا می 
پیش بینی شده نظامات داخلی به گونه ای باشد که 
همه گروه ها آن را رعایت کنند. حریری عضو هیئت 
ما  گفت:  اقتصادی  فعال  و  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
همیشه در شرایط خاصی هستیم، بهتر است مخالفان 
پالرمو توضیح دهند به عنوان مثال وضعیت امروز ما با 
هشت سال قبل چه تفاوتی دارد؟ حریری تاکید کرد: 
به  توجه  قواعد،با  این  پذیرش  از  پس  می توانیم  ما 
نظامات داخلی و حق تحفظ هایی که برای دولت ها 

پیش بینی شده است، به موضوع مذاکره ورود کنیم.

 امام علی علیه  السالم فرمودند :
فَتََزوَُّدوا فِی اَیّاِم الَْفناءِ الَِیّاِم الْبَقاِء

مردم ! در روزهای فناپذیر، برای روزگار جاودان، توشه برگیرید.
)نهج البالغه : خ 15۷، ص 462(

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
 متاسفانه نگاه دولت ما همواره به بیرون است

حریری:بحث در مورد FATF  و پالرمو 
کامال سیاسی شده است

 دولت در رابطه با لوایح FATF فرافکنی نکند

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
معیشت مردم ارتباطی به پالرمو و FATF ندارد، گفت: 
دولت در رابطه با لوایح مربوط به FATF فرافکنی نکند.
حدادعادل با اشاره به برخی اظهارت دولتمردان در مورد 
عدم تصویب پالرمو گفت: اینکه سخت شدن معیشت 

مردم را به پالرمو و FATF منوط کنند، نوعی فرافکنی است.

عربستان پدرخوانده تروریسم تکفیری  است

قاسمی،سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه     
عربستان پدرخوانده واقعی تروریسم تکفیری در جهان 
و منطقه است، اظهار کرد: دولت سعودی به عنوان 
خاستگاه تفکری بنیادگرا که محل صدور تروریسم 
هرگونه  فاقد  است،  جهان  در سطح  یافته  سازمان 

صالحیت و اعتبار برای متهم کردن دیگر کشورهااست

تمام قوا برای رفع مشکالت همکاری  کنند

 نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
در جنگ تمام عیار اقتصادی با آمریکا هستیم، گفت: 
تمام قوا برای رفع مشکالت دست به دست هم داده 
و همکاری کنند. مسعود پزشکیان در مورد مشکالت 
حل  مشکل  دولت  فعالیت  با  تنها  گفت:        اقتصادی 

نمی شود، در جنگ فقط دولت نمی جنگد و بقیه نهادها نیز در جنگ هستند.

عقالنیت اقتضا می کند بیشتر با هم گفتگو کنیم

کاظم جاللی فعال سیاسی گفت: این وضعیتی که 
امروز ایجاد کردیم یک نوع بالتکلیفی و قطب بندی در 
کشور است. گویی که عده ای مخالف ارزش های دینی 
و انقالبی هستند و عده ای هم موافق، این نوع تفکیک 
یک تفکیک مصنوعی و مبتنی بر احساس است که 

عقالنیت اقتضا می کند با یکدیگر بیشتر گفتگو کنیم و همدیگر را تحمل کنیم .

موسوی جزایری از »امامت جمعه اهواز« استعفا داد

وضعیت  از  گزارشی  طی  جزایری،  موسوی  ا...  آیت 
جسمانی خود از سمت »امامت جمعه اهواز« استعفا 
داد.وی در خطبه های نماز جمعه 26 بهمن ماه اهواز از 
احتمال کناره گیری از سمت امامت جمعه به دلیل ضعف 
قوای جسمی خبر داد. استمرار این بیماری، وی را بر آن 

داشت که بنا به تکلیف شرعی و عدم توانایی از سمت امامت جمعه استعفا دهد.

اگر  از روحانی حمایت نمی کردیم، چه می کردیم؟

گفت:  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  سرخ،  عرب  
مستقلی  نامزد  و 96  انتخابات 92  در  اصالح طلبان 
نداشتند و به  همین دلیل در بین گزینه های موجود آقای 
روحانی را گزینه بهتری دیدند و قرار بر حمایت از ایشان 
گذاشتند. بنابراین الزم به  تاکید است که آقای روحانی 
کاندیدای اصالح طلبان نبود، بلکه نامزد مورد حمایت جریان اصالحات بود.

نقش عربستان و امارات
 در حوادث تروریستی ایران

فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس، در پاسخ به این سوال که آیا ردپای 
برخی کشور های منطقه مانند عربستان و امارات در 
جنایت تروریستی سیستان و بلوچستان وجود دارد، 
اظهار کرد: واقعیت غیرقابل انکار این است که پشتیبانی 
مالی این اقدامات تروریستی بر عهده عربستان است 
و دستگاه های اطالعاتی آن ها هم در این خصوص 
فعال هستند.وی با بیان اینکه امارات نیز مانند عربستان 
حمایت و پشتیبانی خود را از تروریست ها انجام می دهد، 
افزود: اگر مشخص شود که کشور های عربی در ناامن 
سازی ایران نقش دارند مجلس از هیچ تالشی برای 
ضربه زدن به مولفه های امنیتی کشور های مخل امنیت 

منطقه فروگذار نخواهد کرد.

پلوسی: رویکرد دولت ترامپ
 در مورد ایران، کامال اشتباه است

آمریکا  نمایندگان  رئیس مجلس  پلوسی«  »نانسی 
رویکرد دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
در قبال ایران را کامال اشتباه خواند و تاکید کرد: کاخ 
ای 5+1  هسته  توافق  از  خروج  از  قبل  باید  سفید 
کرد. می  مشورت  اروپایی  کشورهای  با  ایران،  با 

نیروهای خارجی به دنبال تخریب 
روابط ایران و پاکستان هستند

ابراز  رفعت مسعود سفیر پاکستان در تهران ضمن 
همدردی با قربانیان حادثه تروریستی جاده خاش- 
زاهدان گفت: نیروهای خارجی به دنبال تخریب روابط 
خوب بین دو کشور ایران و پاکستان هستند.ما نباید اجازه 
دهیم آنها موفق شوند.وی گفت: پاکستان همکاری خود 
با ایران را برای پایان بخشیدن به تروریسمی که منطقه 

را تحت تاثیر قرارداده است، ادامه می دهد.

فرانسه: متعهد به برجام هستیم

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در واکنش به انتقادات 
مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکابه ساز و کار 
مالی اروپا، گفت: پاریس با احترام به توافق های بین 
المللی و امنیت جهانی، متعهد به اجرای برجام است.  تا 
زمانی که ایران به تمامی تعهدات هسته ای خود عمل 
توافقنامه هسته ای از   کند، فرانسه به حمایت خود 

شورای  تأیید  به   2231 قطعنامه  طی  اجماعا  که 
داد. خواهد  ادامه  است،  رسیده  ملل  سازمان  امنیت 

جدیدترین توهمات 
نتانیاهو درباره ایران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه ترین اظهارات 
خود علیه ایران مدعی شد رهبران عرب تنها راه ایجاد 
صلح در خاورمیانه را مقابله با ایران می دانند.وی گفت: 
دیدگاه جهان عرب در مورد خاورمیانه تغییر داشته و 
رهبران عرب متوجه شده اند تنها راه ایجاد صلح در 

منطقه مقابله با ایران است.

سردار سالمی: آل سعود
  بداند ماندنی نیست

  سردار سالمی با بیان اینکه ما دشمنان مان را می شکنیم
 و تصمیم گرفته ایم کار را بکنیم و برای آن برنامه داریم، 
گفت: آل سعود بداند ماندنی نیست و دشمن بداند ما او 
را رها نمی کنیم. امروز آمریکا هم قافیه را باخته است و 
دشمنان ما مایوس هستند و در حال پیشرفت بی اعتنا 

به دشمن در حال حرکت رو به جلو هستیم.

دو روز تالش کردیم، تنها ۱۸ نفر 
استیضاح روحانی را امضا کردند

حجت االسالم مجتبی ذوالنور،نماینده مردم قم با اشاره 
به بهانه های برخی از نمایندگان برای عدم امضای طرح 
استیضاح رئیس جمهور اظهار کرد: دو روز تالش کردیم 
تنها 1۸ نفر امضا کردند ولی بیش از ۸۰ نفر به من وعده 
کردند که امضا می کنند. این نمایندگان به من می گویند 
اما امضا نمی کنیم  با شماست،  آقای ذوالنور دل ما 
چون مشکل پیدا می کنیم؛ ولی اگر رئیس جمهور را 
به مجلس کشاندید به استیضاح رأی مثبت می دهیم.

تعجب می کنم ازکسانی که
 از مذاکره دم می زنند   

آیت ا... مکارم شیرازی، مرجع تقلید با بیان این که 
باید بدانیم بهانه جویی های دشمنان تمامی ندارد، 
اظهار کرد: تعجب می کنیم از کسانی که در گوشه 
واقعیات  این  به  اما  زنند،  می  دم  مذاکره  از  کنار  و 
را  جدیدی  موضوع  روز  هر  آنها  که  ندارند  توجه 
بهانه می کنند و خواسته هایشان نیز تمامی ندارد.

نمره ما در آزادی
  کمتر از استقالل است

ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه 
رهبری در بیانیه گام دوم بر تفکیک ساحت های نظام 
و اهداف انقالب تأکید کرده اند، می گوید: پیشرفت های 
ما در همه اهداف انقالب به یک اندازه نبوده است. وی 
گفت: نظام و دولت ها توانستند هدف استقالل را تا حد 
زیادی محقق سازند، اما در هدفی مانند عدالت، دستاورد 
ضعیف تری داشتیم همچنین در عرصه آزادی نسبت به 

استقالل نمره کمتری به خودمان می دهیم.

الریجانی: آماده گسترش 
روابط با چین هستیم

الریجانی، رئیس مجلس در دیدار با رئیس پارلمان خلق 
چین ضمن تأکید بر روابط دوستانه بین دو کشور گفت: 
ما در زمینه های مختلف آماده تقویت و گسترش روابط 
با کشور چین هستیم. وی با تأکید بر روابط دیرینه دو 
کشور گفت: در طول دو هزار سال رابطه بین دو کشور 

هرگز نزاع و اختالفی وجود نداشته است.

اعتماد مردم بزرگترین 
سرمایه اجتماعی سپاه است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین از اعتماد مردم به 
سپاه و بسیج به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین 
سرمایه های این نهاد نام برد و گفت: باید این سرمایه 
عظیم را حفظ کنیم. سردار غالمحسین غیب پرور اظهار 
کرد: استمرار و بقای انقالب با حضور مردم در صحنه 
رقم می خورد. وی افزود: اگر خودباوری مان را بیشتر 

کنیم هیچ دغدغه و مشکلی نخواهیم داشت.

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  /  ۰۹۳۳۸۵۱۹۷۲۱ - قلی زاده 

ژده
   مــژده   مــ

قابل توجه کلیه همشهریان عزیز 
خشکشویی برجیس در نظر دارد 

جهت رفاه حال شما عزیزان
 به مناسبت فرا رسیدن سال نو خدمات 

شستشوی پرده و پتو را در بازه زمانی ۱ الی 
 ۲۰ اسفند با ۱5 درصد تخفیف انجام دهد.
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من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

جنـاب آقـای فالحـی 
مدیرعامل محترم صنایع کاشی و سرامیک فرزاد

افتخار می کنیم که جناب عالی همواره همکاران را سرمایه های اصلی شرکت 
می دانید و با ایجاد موجبات رفاه برای کارکنان از مطالبات آنها دفاع می کنید.

بر همین اساس ما پرسنل صنایع کاشی و سرامیک فرزاد از تالش و زحمات 
ارزشمندتان به دلیل توجه مستمر و پرداخت به موقع حقوق کارکنان مراتب 
 سپاس و قدردانی خود را اعالم نموده و برایتان آرزوی موفقیت و بهروزی داریم.

پرسنل صنایع کاشی و سرامیک فرزاد

خاندان محترم محمددوست
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت

شادروان حاج محمدرضا محمددوست
 را تسلیت عرض نموده،  علو درجات آن روانشاد و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داریم.

بجنورد ، محمدحسن وفایی - عماد

خاندان محترم محمددوست
با نهایت تأسف درگذشت همسفر عزیزمان 

شادروان حاج محمدرضا محمددوست
 را  حضور شما تسلیت عرض نموده،  خود را در غم شما شریک می دانیم.

جمعی از همسفران، مدیر، معاون و عوامل اجرایی کاروان 3900۲ حج تمتع

پرستاری جامعه نگر شامل ارائه مجموعه ای از خدمات 
مراقبتی از پیشگیری تا توان بخشی و از مراقبت های اولیه 
تا خدمات پرستاری تخصصی و ویژه که قابل ارائه در منزل و 
 جامعه هستند ، می باشد. این خدمات به صورت های موردی ، 
شیفتی ، ساعتی و یا... در محل اقامت مددجویان/ بیماران 
 طبق شرح وظایف رده های مختلف پرستاری ارائه می شود.

هدف کلی از تأسیس این مراکز تأمین ، حفظ و ارتقای سالمت مددجویان/ بیماران به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم از طریق ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر نیاز جامعه در زمینه های مراقبتی- 
مشاوره ای ، آموزشی ، درمانی ، توان بخشی و تأمین نیروی انسانی کارآمد با تأکید بر افزایش سالمتی 
و کاهش تأتیر ناتوانی به ویژه در بیماری های مزمن )صعب العالج، سرطانی ، بیماری های خاص و...( 

و سالمندان می باشد
آموزش و توسعه خدمات خودمراقبتی و فراهم نمودن زمینه مشارکت و توانمندسازی خانواده و افراد 
در ارائه خدمات بهداشتی ، مراقبتی ، درمانی و آموزشی، پاسخگویی مناسب به تقاضای مردم در 
خصوص مراقبت های پرستاری در منزل ، تداوم و پیگیری مراقبت های پرستاری مددجویان بعد از 
ترخیص از بیمارستان با هماهنگی پزشک معالج/ بیمارستان محل بستری ، ارتقای کیفیت و امنیت 
ارائه مراقبت ها و خدمات پرستاری به مردم،افزایش بهره وری بیمارستان ها و کاهش بار بستری 
بیمارستان ها و به ویژه جلوگیری از بستری شدن های مجدد،ایجاد آرامش روانی در خانواده ها ، 
مددجویان و بیماران و کاهش هزینه خانوارها به ویژه در صورت داشتن بیماری مزمن ، خاص ، صعب 
العالج ، سرطانی یا سالمند و نظارت ، کنترل و پیشگیری از حضور افراد فاقد صالحیت در منازل مردم 

به بهانه ارائه مراقبت های پرستاری از مهمترین اهداف تاسیس این مراکز است 
بیمارانی که در بیمارستان بستری هستند و نیازمند خدمات خاصی در منازل نیز می باشند، به این 
مراکز  معرفی می شوند و با آنان قرارداد می بندند و هرکدام از این مراکز حتما باید حداقل با یک 
پزشک عمومی و در موارد مورد نیاز با پزشک متخصص قرارداد داشته باشند. ارتقای سالمت بیمار و 
مددجو، کاهش هزینه ها، کاهش بیماران بستری در بیمارستان، پیشگیری از عفونت های بیمارستانی، 
جلوگیری از بستری مجدد بیمار در بیمارستان، ارائه خدمات آموزشی و آرامش روانی خانواده ها  از 
مزایای مهم تاسیس این مرکز است. خوشبختانه در سال جاری دو مرکز جدید شروع به فعالیت کرده 
و در حال حاضر 7 مرکز در استان مشغول به خدمت به مردم عزیز استان هستند. برای هر 50 هزار نفر 
جمعیت یک شرکت می تواند مجوز دریافت کند. اگر کسی از خدمات آنان شکایت داشت می تواند به 
معاونت درمان مراجعه کند. چگونگی ارجاع به مراکز به سه شیوه امکان پذیر می باشد که شامل ارجاع 
از بیمارستان، ارجاع از مطب پزشک و مراجعه حضوری خود بیمار و خانواده آنان است. راه اندازی اولین 
مرکز آمبوالنس خصوصی در بیرجند با 2 آمبوالنس با تجهیزات کامل می باشد که وظیفه جابه جایی 
بیمار در داخل شهر و نیز از بیرجند به استان های دیگر و یا به شهرستان های اطراف را دارد.رئیس این 
مراکز  حتما باید پرستاری باشد که حداقل مدرک کارشناسی با 5 سال سابقه کار بالینی و یا در سطوح 
باالتر تحصیلی ارشد و دکترا هم 2 سال سابقه کار بالینی داشته باشد. 6 مرکز تأسیس شده در بیرجند 
شامل مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل سینا، صدرا، امداد کیمیا ، همیاران سالمت قهستان، 
سیب سالمت و رفاه و مرکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل ره پویان سالمت در طبس می باشد.                                                         

مراکز مشاوره و ارائه مراقبت پرستاری در منزل ) پرستاری جامعه نگر(

زهرا فرج زاده - مدیر پرستاری دانشگاه  علوم پزشکی بیرجند


