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۴۶ میلیارد تسهیالت
 اشتغال پرداخت شد

پرواز بیش از ۵ هزار مسافر
 به خراسان جنوبی در نوروز

خطری که هست
از اوایل شروع سال، خبر سیل در گلستان 
و سپس گسترش آن به نقاط  گوناگون 
کشور ، بخش عمده ای از توان دولت و 
سایر ارگان ها را به خود معطوف کرد 
و مردم نیز در این میان با واکنش های 
دارند. رسانی  در کمک  ، سعی   متعدد 
بی تردید حادثه اخیر که شاید در چند 
دهه گذشته نیز بی سابقه و مانند قلمداد 
می شود ، حاوی درس های بزرگی برای 
مردم و مسئوالن  است. درس هایی که 
اگر به درستی از آنها استفاده نشود و در 
عمل مشکالت موجود برطرف نشود ، 
مطمئنا عواقب ناگواری خواهد داشت.
بارندگی های امسال در خراسان جنوبی 
با شدت کمتری همراه بود و جز در چند 

شهرستان  ... )مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
* امین جم

زیرکوه  در قله توجه
در ادامه سفرهای شهرستانی استاندار و مدیران برای بررسی مشکالت انجام شد

  امروزه مفهوم شهر بدون وجود فضاي سبز قابل 
تصور نیست وکمبود آن مي تواند اختالالت جدي 
آورد.  وجود  به  آن  ساکنان  و  شهرها  حیات  در 
توسعه و گسترش فضاي سبز با توجه به گسترش 
شهري  سازهاي  و  ساخت  و  جمعیت  روزافزون 
و نیاز انسان ها به فضاي سبز براي ایجاد تعادل 
اجتماعي، جسماني و روحي، امری مهم و حیاتی به 
شمار می آید.  در کشور ایران که بیشتر مناطق آن 
در کمربند خشک واقع شده، شهرها براي مقابله 
کاهش  همچنین  هوا،  و  صوتي  آلودگي هاي  با 
استرس هاي محیطي بیشتر از هر نقطه دیگري 
به فضاي سبز نیاز دارند. فضای سبز شهری به 
بخشی از کاربری زمین  اطالق می شود که با 
گونه های های متنوع گیاهی پوشش داده شده 
است به طوری که منجر به اثرگذاری درکاهش 
آلودگی های صوتی،گرد و غبار، افزایش اکسیژن 
و تلطیف هوا، افزایش رطوبت و در نهایت افزایش 
سطح سالمت روانی و کیفیت زندگی شهروندان  
می شود. در این میان تعیین سرانه فضای سبز 

تا حد زیادی بستگی به .. مشروح در صفحه 3

فضای سبز بیرجند در 
ترازوی نقد شهروندان

کمک ۵۰۰ میلیونی
به سیل زدگان غرب 

اتحادیه های صنفی بیرجند پای کارآمدند

جشنواره فروش ویژه شیرآالت باران صنعت
به مناسبت

سال جدید )عیدانه(

ست کامل شیرآالت با قیمت ویژه ۴۰۰ هزارتومان 
نمایندگی تاسیسات پاسارگاد 
خیابان انقالب،  نبش انقالب ۱

۰۵۶۳۲۲۳۷۰۷۷ - ۰۹۱۵۵۶۱۸۳۹۸
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

خادمان موسسه خیریه هیئت محترم ابوالفضلی
برگزاری جشن های باشکوه  شعبانیه و برنامه های متنوع وآذین بندی 

زیبایتان در مصلی 
حالوت این اعیاد را درکام مان صد چندان کرد

دست مریزاد. اجرتان با حضرت ابوالفضل العباس)علیه السالم(

جمعی از ارادتمندان اهل بیت )ع(

جنـاب آقـای  پهلوان
مدیر محترم امور شعب بانک انصار خراسان جنوبی 

جنـاب آقـای رضا خوئی
مسئول محترم حقوقی و همکاران پرتالش 

بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را از حسن همکاری و مساعدت خالصانه و زحمات بی شائبه 
آن حضرات در جهت تسویه بدهی تسهیالت دریافتی از آن بانک محترم را اعالم می داریم.

محمدرضا کیانی قومنجان - غالمحسین خسروی قومنجان 

قابـل توجـه همشهریـان بیرجنـدی
مشاوره،خرید و فروش ،بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها 
در مشهد مقدس            09151۶1391۷- جعفر خسروی

بازگشت همه به سوی اوست
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پیر غالم  

 حضرت سید الشهدا )ع( و خادم ثامن الحجج )ع(

مرحوم حاج علی محمد سراجی 
در مشهد مقدس را به اطالع می رساند 

به همین مناسبت جلسه ترحیمی 
 امروز پنجشنبه 98/1/22 از ساعت 1۶/15 الی 1۷/15 

در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(
 برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی

خانواده سراجی مزید امتنان خواهد بود. 

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال ۱۳۹۷ از طریق سامانه 

www.evat.ir  حداکثر تا ۳۱ فروردین ماه سال جاری می باشد.

 روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی 
  مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی ۱۵۲۶

۲۳ فروردین ماه روز دندانپزشکی
 بر تمامی تالشگران

 عرصه سالمت دهان و دندان استان
 مبارک باد

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

بنی آدم اعضای یک پیکرند          که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار              دگر عضوها را نماند قرار

بر خود الزم می دانم از همراهی و همکاری یکایک مردم گرانقدر و 
فهیم که ما را در امر کمک رسانی به سیل زدگان یاری نموده اند، 

کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.
 جمعیت هالل احمر شهرستان بیرجند همچنان آماده دریافت کمک های 

نقدی و غیر نقدی شما مردم نوع دوست می باشد.
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خطری که هست
* امین جم

از اوایل شروع سال ، خبر سیل در گلستان و سپس 
 گسترش آن به نقاط  گوناگون کشور ، بخش عمده ای

از توان دولت و سایر ارگان ها را به خود معطوف کرد 
و مردم نیز در این میان با واکنش های متعدد ، سعی 
در کمک رسانی دارند. بی تردید حادثه اخیر که شاید 
در چند دهه گذشته نیز بی سابقه و مانند قلمداد می 
شود ، حاوی درس های بزرگی برای مردم و مسئوالن  
است. درس هایی که اگر به درستی از آنها استفاده نشود 
و در عمل مشکالت موجود برطرف نشود، مطمئنا 
عواقب ناگواری خواهد داشت. بارندگی های امسال در 
خراسان جنوبی با شدت کمتری همراه بود و جز در چند 
شهرستان ، اتفاق ویژه ای رخ نداد. این موضوع از یک 
طرف باعث خرسندی است و از سوی دیگر پیش بینی 
های آتی هواشناسی کشور برای استان ، نگران کننده 
است.مطابق پیش بینی ها ، هفته آینده پربارش خواهد 
بود و کارشناسان جاری شدن روان آب و سیالب را نیز  
محتمل دانسته اند. بارندگی ها برای نیمه شرقی استان با 
شدت بیشتری همراه خواهد بود که مطمئنا نیاز به چاره 
اندیشی ویژه دارد. از روزهای ابتدایی سال و هشدار هایی 
که به مسئوالن استان داده شده بود، آمادگی نسبتا خوبی 
را شاهد بودیم و توصیه های هواشناسی گویا جدی 
گرفته شد و استاندار با جدیت و قاطعانه پیگیر ماجرا بود.

با توجه به اینکه خراسان جنوبی در چند دهه خشکسالی 
به سر برده است ، حاال برخی زیرساخت ها نیز در برخی 
مناطق مستعد خطر تلقی می شوند. دلیل این  اتفاق نیز 
نبود طوالنی مدت باران های سیل آساست که بعضا 
باعث شده طی سال ها تصمیماتی درخصوص برخی 
مناطق گرفته شود که انگار بدون درنظر گرفتن خطر 
سیل بوده است. در کنار این موضوع ، آمادگی مسئوالن 
امر در شرایطی که از مدت ها قبل هشدارهای الزم به 
آنان داده شده است، باید کامل باشد و به هیچ عنوان 
قصوری پذیرفته نیست. زیرا مطمئنا درس ها و تجربیات 
زیادی در مقایسه رخداد سیل در سایر استان ها با وضع 
فعلی استان توسط مسئوالن حاصل شده و در وقت 
بحران ، نیازمند به کارگیری هرچه بهتر توان و تجربیات 
برای به حداقل رساندن خسارات هستیم. در زمان خطر  
مطمئنا نه جای افسوس و نه جای کاش ها و باید و 
نبایدهاست و همه پیش بینی ها و برنامه ریزی ها باید 
قبل آغاز اتفاقات انجام پذیرد. امیدواریم در کنار تدابیر 
مناسب مدیریت بحران استان و مسئوالن مربوطه در 
این امر ، مردم نیز به طور کامل به توصیه ها و تجربیات 
حوادث اخیر عمل کنند. به قول یکی از عزیزان هم 
استانی که در مناطق سیل زده کشور مشغول به خدمت 
رسانی است ، تصورات ما از سیل نسبت به آنچه در واقع 
رخ می دهد ، یک شوخی است! روزنامه آوای خراسان 
جنوبی بنا بر رسالت خود ، وظیفه می داند تا هشدار و 
مطالبه گری الزم را در قبال  عملکرد مسئوالن داشته 
باشد. امید که باران رحمت الهی در استان،  مایه امید و 

نه تلخ کامی برای مردم باشد.

زمان واریز یارانه فروردین ماه مشخص شد

فرارو - نود و هشتمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی، ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۶ فروردین ماه به حساب سرپرستان 
خانوار واریز می شود.حدود هشت سال هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تاکنون 

رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه دریافت کرده است.

سرلشکر جعفری: آمریکا 
جرات اقدام نظامی ندارد

فرمانده کل سپاه گفت: خدا را شاکریم که دشمنان 
این  و  هستند  افراد  احمق ترین  از  اسالمی  انقالب 
صحبتی که آن ها کردند بسیار مضحک است، خود 
آن ها هم می دانند که تمام حرکات آن ها در منطقه و به 
ویژه گوشت نیرو های نظامی آن ها زیر دندان نیرو های 
ماست، بنابراین آگاه هستند که نمی توانند هیچ گونه اقدام 
نظامی علیه ایران انجام دهند و جرات این را هم ندارند.

پنتاگون: قواعد جنگ برای ما 
در خاورمیانه تغییر نکرده است

ربکا ریباریچ، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با اشاره به 
اقدام غیر قانونی ترامپ رئیس جمهور این کشور در قرار 
دادن نام سپاه در لیست تروریستی اظهار کرد: قواعد 
جنگ تغییر نکرده و نیروهای آمریکایی در منطقه همانند 

گذشته رفتار خواهند کرد.

احمدی نژاد از زنان به عنوان 
ویترین استفاده می کرد

معصومه ابتکار در پاسخ به سوالی در خصوص تفاوت 
توجه دو دولت نسبت به زنان ، گفت : در دوران احمدی 
نژاد فقط یک وزیر زن داشتیم و به نظرم ایشان عالقه 
داشت به ویترین توجه کند تا به ساختار. کسی که عالقه 
دارد به وضعیت زنان رسیدگی کند از پایه و اساس این 

مسئله را حل می کند نه اینکه برای نمایش و ویترین.

روایت چاووش اوغلو 
از پشت پرده اقدام ترامپ علیه سپاه

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه با بیان اینکه 
اقدام آمریکا در گنجاندن سپاه در فهرست سازمان های 
 تروریستی به عدم ثبات منطقه منتهی خواهد شد ، گفت : 
یکی از کشورهای ]عربی[ خلیج فارس پیشتر پیشنهاد 
داده بود که نیروهای سپاه ایران در لیست گروه های 

تروریستی گنجانده شود.

ترامپ مثل احمدی نژاد خودمان 
بی سیاست و عجول است

عبدا... ناصری ضمن تاکید بر اتخاذ موضع گیری 
ها و تصمیم گیری های هوشمندانه در مقابل رفتار 
آمریکا گفت: یک آدم بي سیاست و عجول، مثل 
آقاي احمدي نژاد خودمان در آمریکا رئیس جمهور 
شده و طبیعي است که هر چند وقت یکبار با تصمیم 

هایش، دنیا را متعجب کند. 

افزایش ۱۳ درصدی 
حقوق مستمری  بگیران

محمدحسن زدا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی 
 ۱۳ افزایش  پیشنهاد  ای  جلسه  در  کرد:  اظهار 
هزار   ۲۶۱ عالوه  به  مستمری  حقوق  درصدی 
تومان تصویب شد. وی بیان کرد: امیدواریم این 
مصوبه تا اردیبهشت ماه اجرا شود، چرا که مردم 

مستمری بگیر زیر فشار اقتصادی هستند.

اکثر خودرو های فروش فوری
 سایپا تحویل مشتریان شد

گروه  فروش  و  بازاریابی  معاونت  سرپرست 
خودروسازی سایپا گفت: اکثر خودرو های ثبت نام 
واگذار  متقاضیان  به  فوری  فروش  طرح  در  شده 
در  که  افرادی  مابقی  خودروی  تحویل  و  شده 
انتهای سال ثبت نام کردند نیز در حال انجام است.

استخدام معلمان
 حق التدریس به کجا رسید؟

آموزش  وزارت  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
وپرورش درباره تعیین تکلیف وضعیت استخدام معلمان 
حق التدریس اظهار  کرد: تغییر قانون، دو موضوع را 
تعیین کرده است؛ نخست اخذ آزمون ورودی برای 
جذب این افراد و دوم، برگزاری دوره آموزشی توسط 
آموزش  و پرورش برای پذیرفته  شدگان در آزمون. 
علی الهیار ترکمن افزود: آیین نامه استخدام معلمان 
حق التدریس در حال نهایی شدن است و احتمااًل این 

آزمون تیر یا مرداد امسال برگزار شود.

هشدار وزیر اقتصاد به مردم

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با حمایت از 
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار غیررسمی 
ارز به مردم هشدار داد که این بازار به شدت ریسک پذیر 

است و مردم نباید به قیمت های آن تن بدهند.

کاالهای اساسی سهمیه بندی می شود

جمله  از  اساسی  کاالهای  سهمیه بندی  سامانه 
گوشت و مرغ با توجه به سیاست دولت برای تامین 
الکترونیک  کاالبرگ  طریق  از  اساسی  کاالهای 
توسط بانک مرکزی با بهره گیری از کارت بانکی و 
کد ملی آماده شد. در حال حاضر این سامانه توسط 
بانک مرکزی آماده شده اما بر اساس شنیده ها از 
معینی  تاریخ  وزارت صمت  مسئوالن  آگاه،  منابع 

برای عملیاتی شدن طرح ندارند.

در حال حاضر امتیاز تسهیالت مسکن خرداد ماه سال ۱۳۹۶ 
حدود ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان معامله می شود. همچنین قیمت 
تیر سال ۱۳۹۶ معادل ۵۲ هزار و ۴۰۰ تومان است. عالوه بر این 
قیمت هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن اسفند ماه سال ۱۳۹۷ 
معادل ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت آذر ماه سال ۱۳۹۶ حدوداً 
۵۰ هزار تومان است. همچنین بهمن ماه ۱۳۹۷ معادل ۵۰ هزار و 
۶۰۰ تومان معامله شد. با در نظر گرفتن قیمت  ها در سررسیدهای 
مختلف در این گزارش قیمت را حدوداً ۵۰ هزار تومان در نظر 
 گرفته و با توجه به آن هزینه وام مسکن را محاسبه می کنیم.
با توجه به اینکه قیمت هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن عمدتًا 
در محدوده ۵۴ هزار تومان می چرخد، هزینه وام اقشار مختلف 
جامعه را در این گزارش با این نرخ محاسبه می کنیم. همچنین 
زوج های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ 
هزار نفر زندگی می کنند، می توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام 
بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری 

کنند که با این حساب باید هشت میلیون تومان بابت خرید این 
اوراق بپردازند که با احتساب دو میلیون تومان برای خرید اوراق 
وام جعاله در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید ۱۰ 
میلیون تومان پرداخت کنند.عالوه بر این، زوج های ساکن در سایر 
شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می توانند برای گرفتن ۶۰ 
میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید 
۶ میلیون تومان بابت خرید اوراق بپردازند. همچنین برای دریافت 
۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید دو میلیون تومان 
پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی هشت 

میلیون تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.

پرداخت وام 20 میلیونی تعمیر مسکن تمدید شد
بانک مسکن از تمدید پرداخت تسهیالت ۲۰ میلیون تومانی 
تعمیر مسکن بدون سپرده به عنوان تسهیالت مکمل خرید 
مسکن  خرید  تسهیالت  مکمل  تسهیالت  داد.  خبر  مسکن 

بدون  تسهیالت  شامل  تقدم  حق  گواهی  اوراق  محل  از 
سپرده انفرادی و زوجین که سال گذشته به متقاضیان خرید 
برای  شد  می  پرداخت  تسهیالت  این  از  استفاده  با  مسکن 
متقاضیان  و  شده  تمدید  امسال  خرداد  پایان  تا  جاری  سال 
از آن  از این تسهیالت می توانند کماکان  دریافت و استفاده 
بهره مند شوند.تسهیالت بدون سپرده برای متقاضیان دریافت 
تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به 
صورت انفرادی ۱۰ میلیون تومان و برای زوجین ۲۰ میلیون 
تومان است.بانک مسکن دلیل تمدید زمان پرداخت وام ۲۰ 
میلیون تومانی جعاله را استقبال متقاضیان اعالم کرده است.

تازه هایی برای مسکن

احمد بخشایش اردستانی، دکترای علوم سیاسی در پاسخ به رفتار 
آمریکا در قبال سپاه ، گفت : دالیل این رفتار کاماًل روشن است 
و می توان آن را در چند بخش عمده دید؛ دلیل اول این اقدام به 
نگاه حمایتی دونالد ترامپ از رژیم صهیونیستی و به خصوص 
پارلمانی  انتخابات  نتانیاهو در شرایط حساس کنونی  بنیامین 
سرزمین های اشغالی باز می گردد. این یک هدیه بسیار بزرگ 
از جانب ترامپ به صهیونیست ها بوده، چرا که بی شک سپاه 
مهم ترین نیرو در برابر اشغالگری صهیونیست ها و تمام برنامه 
ها و طرح های شوم ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه است. 

تضعیف روحیه
نکته بعدی به تضعیف روحیه مسئوالن و مردم ایران باز می گردد. 
از  نمایشی  است  کرده  سعی  خود  اقدام  این  با  ترامپ  دونالد 
فشارهای مجدد را به منظور در هم شکستن روحی در ایران 

به وجود آورد، در حالی که واقعیت ها نشان می داد دیگر وزارت 
خزانه داری ایاالت متحده آمریکا هیچ تحریمی نیست که در مورد 
ایران اعمال نکرده باشد. لذا تحریم سپاه بیشتر یک موضع پوچ و 

توخالی است که اساسا محلی از اعراب ندارد. 

هیچ تاثیری بر فعالیت های سپاه نخواهد داشت
این مسئله هیچ تأثیر خاصی بر فعالیت های درونی و برون مرزی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی نخواهد داشت، چون اساسا هیچ 
تحریمی وجود ندارد که وزارت خزانه داری ایاالت متحده آمریکا 
در تقریباً یک سال گذشته علیه ایران اعمال نکرده باشد و تمام 
اتفاقاتی که روی داده یک شانتاژ سیاسی و عملیات روانی به منظور 
متزلزل کردن شرایط داخلی ایران است. مضافا این که فعالیت های 
سپاه اکنون در حوزه برون مرزی توسط نیروهای همسو با آن 
در محور مقاومت انجام می شود. به عبارت دیگر سپاه پاسداران 
چه رسما حضور در منطقه را داشته باشد یا نداشته باشد، شرایط 
و برنامه های آن به صورت مداوم و جدی پیگیری خواهد شد. 

واکنش سایر کشور ها
به نظر من کشورهای اروپایی با این تصمیم ترامپ مخالفت جدی 
را نخواهند داشت، یا حداقل در برابر آن سکوت خواهند کرد. اما به 
باور من کانون اصلی تصمیم دونالد ترامپ برای تروریستی قلمداد 

کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمی، منطقه خاورمیانه و کاهش 
نفوذ آن در غرب آسیاست. در این راستا باید کشورهای این منطقه 
را به چند دسته تقسیم کرد؛ ابتدا کشورهایی مانند لبنان، یمن، 
فلسطین، سوریه و عراق کشورهایی نیستند که بخواهند با این 
تصمیم همراهی خود را داشته باشند. دسته دوم به کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی، امارات متحده، 
بحرین، کویت و عمان باز می گردد که با این سیاست کاخ سفید 
همراهی خواهند کرد و دسته سوم نیز کشورهایی هستند که 

سیاست بی طرفی را پیشه خواهند کرد. 

تنش نظامی چیزی نیست که در واقعیت روی دهد
در خصوص تنش نظامی آمریکا باید گفت که علیرغم تمام 
مواضع و فشارهایی که سران آمریکایی علیه جمهوری اسالمی 
ایران اعمال کرده اند، به دنبال تنش نظامی با ایران نبوده و 
نخواهند بود. این مسئله و سیاست عدم تنش نظامی با ایران در 
دوره دونالد ترامپ به شکل پررنگ تری مطرح است. علیرغم این 
که کسانی مانند جان بولتون و مایک پمپئو هر از گاهی تهدیداتی 
را مطرح می کنند، اما یقیناً آن چه در سایه تحریم سپاه پاسداران 
مدنظر ایاالت متحده آمریکا و به خصوص دونالد ترامپ بوده، 
ایجاد شرایطی است که بتوان از درون آن فشارها را به منظور 
مذاکره با ایران افزایش داد و گرنه اساسا مسئله تنش نظامی 

چیزی نیست که در واقعیت روی دهد. 

اقدامی برای جلب توجه!
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  آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی بیرجند
شماره شناسه: 423317

در اجرای مقررات ماده 14 قانون ثبت و ماده 61 آیین نامه  قانون مذکور تحدید حدود یک قسمت از 
امالک واقع در بخشهای 1-2-3-4- 13 این حوزه ثبتی به شرح زیر منتشر می گردد:

بخش1 بیرجند:
 1- ششدانگ یکباب منزل 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 پالک 897 فرعی از 46-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در حسین 
آباد سادات مورد تقاضای محمد رضا دهقانی 2-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 716 فرعی 
از 124-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت چهکند مورد تقاضای محمد علی غمدیدگان 
3- ششدانگ یکقطعه زمین پالک 2435 فرعی از 124-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی چهکند 
مورد تقاضای محمود جالیری 4- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 2436 فرعی از 124-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی چهکند مورد تقاضای علیرضا فرهادیان 5- ششدانگ یکباب منزل 
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  پالک 2738 فرعی از 433-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای احمد رضا قاسمی 7- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
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  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 پالک 2744 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد 

تقاضای زهرا باغبان شوکت آباد در تاریخ 98/2/14
 10- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر پالک 315 فرعی از 581-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 

در اراضی بهدان مورد تقاضای فاطمه حمزه ای
11- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر پالک 1817 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی دستگرد مورد تقاضای محمد غریبی 12- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 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 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 
پالک 596 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای شهربانو 
وحدتی نیا 15- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 597 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای حوا شکمبرآبادی 16- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
پالک 598 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای شهربانو 
وحدتی نیا 17- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 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 پالک 206 فرعی از 1348-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پسوچ مورد تقاضای سید 

حسن فاطمی در تاریخ 98/2/15 
19- ششدانگ یکباب محوطه پالک 225 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج 
مورد تقاضای یزدان زینلی 20- ششدانگ یکباب منزل پالک 226 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای علی غریبی 21- ششدانگ یکباب باغ منزل پالک 227 
فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای فرزانه کوشه 22- ششدانگ 
یکقطعه زمین در حال ساخت  پالک 228 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج 
مورد تقاضای علیرضا زینلی 23- ششدانگ یکقطعه زمین پالک 229 فرعی از 1359-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای محمد رضا زینلی 24- ششدانگ یکباب محوطه مشجر 
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 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 
پالک 126 فرعی از 1667-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت فوداج مورد تقاضای زهرا 

اشتری در تاریخ 98/2/16
 27- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار 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 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 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 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 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 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 
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 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 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 
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 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 پالک 66 فرعی از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت 

شوکت آباد مورد تقاضای امیر زرگر در تاریخ 98/2/18
39- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک  2356-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مرک مورد 
تقاضای محمد مرکی 40- ششدانگ یکباب محوطه مشتمل بر ساختمان پالک 2558-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی چشمه فریز مجاور چهکندوک  مورد تقاضای هاجر سرباز  41- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی پالک 2559-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مرک مورد تقاضای محمد 
مرکی 42- ششدانگ یکقطعه زمین مشجر پالک 2561-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی فوق 

مزرعه چهکند مورد تقاضای قنبر علی حامدی نیا در تاریخ 98/2/19 
43- ششدانگ یکقطعه زمین 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 
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 پالک 2581-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی جنب 

دانشگاه شوکت آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(  در تاریخ 98/2/21
بخش 3 بیرجند :

 1- ششدانگ یکباب منزل 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 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 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 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 
پالک 878 فرعی از 222-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی تقاب  مورد تقاضای صدیقه قاسمی 

در تاریخ 98/2/23 
6- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 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  پالک 1298 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد  مورد تقاضای 
لیلی قاسمی 8- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 1299 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی معصوم آباد  مورد تقاضای محمد یعقوبی 9- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 
1301 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد  مورد تقاضای فاطمه کبری 
یعقوبی 10- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 1302 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی معصوم آباد  مورد تقاضای فاطمه داروغه 11- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 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 پالک 1304 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی معصوم آباد  مورد تقاضای عالیه چوبی 13- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 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 پالک 1306 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
معصوم آباد  مورد تقاضای الهام چوبی 15- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 1307 فرعی از 
224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد  مورد تقاضای جعفر چوبی 16- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی پالک 1308 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد  

مورد تقاضای محمد عابدی پور در تاریخ 98/2/25
17- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر پالک 490 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی کالته ملک مورد تقاضای فاطمه بهارشاهی 18- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر 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 پالک 492 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی کالته ملک مورد تقاضای زهرا قاسمی 20- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر 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 پالک 494 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی کالته ملک مورد تقاضای زهرا قاسمی 22- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 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 پالک 185 فرعی از 938-اصلی بخش 3 

بیرجند واقع در اراضی سر چاه زینی مورد تقاضای زهرا عباسی در تاریخ 98/2/28
24- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 186 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی چاه رستمی  مورد تقاضای علی برات قاسمی 25- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 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 پالک 188 فرعی از 938-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای حسن محمدی 
27- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر پالک 63 فرعی از 1019-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای حسین اکبری 28- 

ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر پالک 64 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی گودال شن مورد تقاضای محمد یعقوبی 29- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر پالک 
65 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گوادل شن مورد تقاضای محمد یعقوبی  
30- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر پالک 66 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی گودال شن مورد تقاضای فاطمه یعقوبی 31- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر پالک 
67 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای فاطمه یعقوبی 
32- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر پالک 68 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی گودال شن مورد تقاضای سید عبداهلل حسینی در تاریخ 98/2/30 33- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی بند سار  پالک 1132-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی تنگل عرب مورد تقاضای 
علیرضا مسعود نیا 34- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بند سار  پالک 1134-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی تنگل عرب مورد تقاضای علیرضا مسعود نیا 35- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بند 

سار  پالک 1136-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی تنگل عرب مورد تقاضای علیرضا مسعود نیا
بخش 4 بیرجند : 1- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 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 پالک 849-اصلی 
بخش 4 بیرجند واقع در اراضی دشت قشم شم مورد تقاضای محمد حسین ذاکری در تاریخ 98/3/1

بخش 13 بیرجند : 1- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشتمل بر تاسیسات مرغداری  پالک 58 
فرعی از 19-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی اشتاخون مورد تقاضای علی طالبی

2- ششدانگ یکباب منزل 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 پالک 102 فرعی 
از 143-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی شیخان مورد تقاضای علی ضیاء 4- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی پالک 103 فرعی از 143-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی شیخان مورد تقاضای 
علی ضیاء 5- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار  پالک 104 فرعی از 143-اصلی بخش 13 
بیرجند واقع در اراضی شیخان مورد تقاضای علی ضیاء 6- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 105 
فرعی از 143-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی شیخان مورد تقاضای علی ضیاء 7- ششدانگ 
یکقطعه زمین م مشجر پالک 106 فرعی از 143-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی شیخان مورد 

تقاضای علی ضیاء در تاریخ 98/3/4
8- ششدانگ یکقطعه زمین مشجر به انضمام ساختمان پالک 385 فرعی از 307-اصلی بخش 13 
بیرجند واقع در اراضی عنید باال  مورد تقاضای غالمرضا رضایی 9- ششدانگ یکقطعه زمین پالک 
575-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در مجاورت اراضی افضل آباد مورد تقاضای عبداهلل زنگویی 10- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان پالک 576-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در 
اراضی جنب بایمر مورد تقاضای محمد میری در تاریخ 98/3/6  در روزهای فوق مندرج در این آگهی 
انجام می گردد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های 
فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده 15 
قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 
آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این 
اداره تسلیم  نمایند  در غیر اینصورت متقاضی می تواند به مراجع ذیصالح فوق الذکر  مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این  اداره  تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار : 98/1/22
 علی فضلی-  رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بیرجند
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تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۹۷

صداوسیما- مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه زمستان 13۹۷ تا 31 فروردین امسال تمدید شد. ثبت نهایی اظهارنامه مذکور منوط به پرداخت نقدی و یا ترتیب پرداخت مانده بدهی اظهارنامه 
های مالیاتی است .تمام مشموالن این قانون برای جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت و تعلق نگرفتن جرائم غیرقابل بخشش، در موعد قانونی مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه خود اقدام کنند.مودیان مالیات بر ارزش 
بهداشت و مراکز مرتبط با نانوایی ها، به سبزی های روی افزوده می توانند از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR اطالعات تکمیلی در این ارتباط را دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.

نان ها توجه دارند که ضد عفونی می شوند یا خیر لطفا در 
این رابطه نظارت و پیگیری الزم را مبذول فرمایند.

۹15...53۷
اداره برق بیرجند واقع در خیابان بهشتی چندان فرقی 
با محیط نظامی از لحاظ تردد ندارد.چرا اینقدر برای 

مردم زحمت درست می کنید.
۹15...525

سالم آوا. لطفا به فکر سرعتگیر در مهرشهر چهار راه 
نداشتن چراغ  به علت  باشید چون  ولی عصر )عج( 

راهنمایی امکان تصادف وجود دارد.
  یک شهروند

استان  مرکز  که  این  به  توجه  با  خداقوت.  و  باسالم 
به  رو  وگردشگری  تفریحی  مکان  شدید  مشکل  با 
رواست، از شهردار غیور و شورای شهر خواهشمندیم 
تمام تالش خود را به کار برند تا 450 هکتاری ارتش 
خدمتی برای همشهریان در جهت جذب گردشگر و 
رونق اقتصادی و یک منطقه بکر تفریحی شهر باشد.  
 یک شهروند

سالم و عرض تبریک سال نو. سخنم با شهردار محترم 
بیرجند است از آنجا که شهرداری و شهردار محترم به 
زیبا سازی و بهداشت معابر مرکز استان اهمیت فراوان 
می دهند پس چرا نسبت به کف سازی و آسفالت پیاده 
روی مجاور دبستان ... اقدامی نمی کنند چرا که با توجه 
به خاکی بودن مورد مذکور گاه شاهد وجود نخاله های 
ساختمانی و اشغال در این معبر هستیم که ضمن به خطر 
انداختن سالمت و بهداشت اهالی، منظره ای ناشایست 
دارد ضمنا در این خصوص به شهرداری مراجعه نمودیم 
که گفتند از وظایف مدرسه می باشد به مدرسه مراجعه 
کردیم می گویند از وظایف شهرداری هست. حاال نمی 

دانیم که چکار کنیم. 
۹15...550

چه خوب است برای پیشبرد بهتر یک جامعه به سه 
نکته اساسی یعنی گذشته - حال و آینده دقت شود تا 
هماهنگی الزم به وجود آید. مثال یک راننده هنگام 
رانندگی هم به عقب و هم به داخل ماشین و هم به 

جلو تمرکز دارد .
۹15...53۷

از همکاری و خلق پسندیده کارکنان شرکت سایپا به 
خصوص آقایان فوالدی و بهدانی و سایر همکاران 

این شرکت صمیمانه تشکر می نماییم.
 یک شهروند

شورای روستای ... در 1۸ کیلومتری بیرجند زمین زراعی 
اینجانب را که حداقل ۷0 سال است کشت و کار می شده 

برای خانه سازی گرفته لطفا مسئوالن به دادم برسند.
یک شهروند

علیکم  سالم  جنوبی  خراسان  آوای  محترم  ریاست 
تعدادی از اعضا در تاریخ ۷4/4/۹ در تعاونی واحدهای 
تعداد 300  است که  بوده   ... در شرکت  واقع  صنعتی 
اعضا دارد. در جلسه ای به اعضا گفته اند مقداری زمین 
در امیرآباد شیبانی و معصومیه خریداری نموده ایم که 
اعضای تعاونی باور نموده و تا این تاریخ که در سال 
۹۷ جلساتی برگزار شده هنوز خبری از زمین ها نمی 
باشد لذا از شما دست اندرکاران و اعضای محترم دولت 
خواهشمندیم که جهت پیگیری و به نتیجه رسیدن اعضا 

همکاری الزم را مبذول  فرمایید
یک شهروند

 مسئوالن قبل از سال نو از کارخانه هایی در بیرجند 
بازدید کرد. برخی از کارخانه ها بعد از گذشت حدود یک 
ماه برای حقوق های معوقه کارکنان چه کاری انجام 
داده اند چون هنوز حقوقی دریافت نکرده ایم و همچنان 

هشت ماه حقوق معوق داریم!
یک شهروند

روستای کالته بجدی در 10کیلومتری بیرجند امکاناتی 
ندارد. نه نانوایی دارد و نه بهداشت و نه اتوبوس واحد. 
اتوبوسرانی بیرجند می گوید باید دهیاری ماهیانه یک 
میلیون تومان بپردازد تا اتوبوس دستگرد برای انتقال 
مسافران در این روستا نیز تردد کند. این درخواست در 
حالی است که دهیاری چنین بودجه ای ندارد. در این 
شرایط اهالی کنار جاده می ایستند تا خود را به شهر 

برسانند که این کار هم با مشکالتی همراه است.
یک شهروند

چرا پروژه بهسازی میدان توحید بیرجند از دو ماه قبل عید 
شروع شده اما هنوز تمام نشده است؟

یک شهروند
به یک  بیرجند  مفتح 1۹  خیابان  نبش  فضای خاکی 
پارکینگ و محل توقف خودروهای سنگین تبدیل و مخل 
آسایش مردم ساکن در این محدوده شده است. صبح زود 
خودروها روشن می شود و دود گازوییل و آلودگی صوتی 

برای مردم آزار دهنده می شود.
یک شهروند

اقدام مردم نوعدوست استان برای کمک به هموطنان 
سیل زده شایسته تقدیر است.

یک شهروند 
از شهرداری و شورا خواهشمندیم باغ ملی و پارک جنگلی 
و دیگر طرح های بزرگ تفریحی و گردشگری که قول 
آنرا داده اند را هر چه زودتر شروع کنند تا حداقل یکی 
دو مورد از آن به درد تابستان و اوقات فراغت شهروندان 
در این فقر زیاد ناحیه تفریحی شهر بخورد امیدواریم این 

حق شهروندان را جامه عمل بپوشند. 
یک شهروند

ضمن تشکر از شهرداری در خصوص گلکاری معابر لطفا  
به آبیاری آن هم بپردازند تا همین اول خشک و زرد 
نشوند همچنین بعضی جاها با وجود ساختن باغچه اما 

گلی کاشت نشده که چهره زشتی دارد. 
یک  شهروند

فضای سبز بیرجند در ترازوی نقد شهروندان
وجود فضاي سبز  بدون  مفهوم شهر  امروزه  آبادی-  مهدی 
قابل تصور نیست وکمبود آن مي تواند اختالالت جدي در حیات 
شهرها و ساکنان آن به وجود آورد. توسعه و گسترش فضاي سبز 
با توجه به گسترش روزافزون جمعیت و ساخت و سازهاي شهري 
و نیاز انسان ها به فضاي سبز براي ایجاد تعادل اجتماعي، جسماني 
و روحي، امری مهم وحیاتی به شمار می آید.  در کشور ایران که 
بیشتر مناطق آن در کمربند خشک واقع شده، شهرها براي مقابله 
با آلودگي هاي صوتي و هوا، همچنین کاهش استرس هاي محیطي 
بیشتر از هر نقطه دیگري به فضاي سبز نیاز دارند. فضای سبز 
شهری به بخشی از کاربری زمین  اطالق می شود که با گونه های 
های متنوع گیاهی پوشش داده شده است به طوری که منجر به 
اثرگذاری درکاهش آلودگی های صوتی،گرد و غبار، افزایش اکسیژن 
و تلطیف هوا، افزایش رطوبت و در نهایت افزایش سطح سالمت 
روانی و کیفیت زندگی شهروندان  می شود.  در این میان تعیین 
سرانه فضای سبز تا حد زیادی بستگی به خصوصیات هر منطقه 
و شهر دارد، بر این مبنا سرانه فضای سبز در یک شهر کویری و 
یا شهر بزرگی مانند تهران نمی تواند شرایطی همانند با یک شهر 
ساحلی در استان مازندران داشته باشد. بر اساس مطالعات و بررسی 
های وزارت راه و شهرسازی، سرانه متعارف و قابل قبول فضای سبز 
شهری در شهرهای ایران بین ۷ تا 12 متر مربع برای هر نفر است 
که در مقایسه با شاخص تعیین شده از سوی محیط زیست سازمان 
ملل متحد ) 20  تا 25 متر مربع برای هر نفر( ، رقم کمتری است. 
یکی از اساسی ترین ملزومات زندگی در بیرجند که در منطقه گرم و 
خشک  واقع شده وجود فضای سبز مناسب در شهر است. به گفته 
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند، 
بر اساس جمعیت پایان سال ۹۶ و وسعت فضای سبز شهر، سرانه 
فضای سبز برای هر شهروند 12/5 متر مربع است. با این وجود اثر 
بخشی این فضای سبز و استفاده از پوشش گیاهی در بیرجند با دیده 

تردید نگاه داشته می شود.

 کاج بس است
عباسی از ساکنان محله رحیم آباد درباره فضای سبز بیرجند می گوید: 
بیرجند را با درختان زیاد کاج می شناسند و این ضعف فضای سبز 
شهری است. به گفته وی صدها هزار درخت کاج در قسمت هاي 
گوناگون شهر وجود دارد که یکنواختي و همیشه سبز بودن آن محیط 
را کسل و غم بار کرده است. وی با بیان اینکه درخت کاج در طول 
سال برگ ریزی دارد و با کمترین حرارت آتش می گیرد، می افزاید:  
تعداد درختان کاج در شهر کافی است و نباید  زیاد از این درخت 
استفاده شود، بلکه در ال به الی آن از درختان دیگری برای زیبایی 
هم می توان استفاده کرد. وی با طرح این پرسش که  ایامسئوالن 
شهری درخت دیگری جز کاج را می شناسند یا خیر، ادامه می دهد: 
در بسیاری از پارک های بیرجند این درخت خودنمایی می کند و از 
درختان دیگر بسیار کم استفاده شده است، گویی درخت دیگری 
مناسب فضای این شهر نمی باشد که اینگونه نیست. عباسی می 
گوید: با تغییر فصل ها تغییری در کاج به وجود نمی آید برخالف 
درختان دیگر که با فرا رسیدن بهار و پاییز حس نشاط و سرزندگی 

را به وجود می آورند.

عدالت در توزیع فضای سبز شهری
 مشاهده نمی شود

آقای خرمی نیز درباره فضای سبز بیرجند می گوید: برای تفریح و 
سرگرمی خانواده خود باید به پارک ها و فضای سبز جنوب شهر 
مراجعه کنیم و مناطق شمال شهر واقعا از کمبود فضای سبز رنج 
می برند. وی می افزاید: در محله های کارگران، جوادیه، مهرشهر 
و موسی بن جعفر)ع( هیچ گونه نشاط و شادابی احساس نمی شود. 
وی ادامه می دهد:  خیابان های جنوب و شمال شهر را با یکدیگر از 
نظر فضای سبز مقایسه کنید، آن وقت متوجه بی عدالتی فضای سبز 
شهر در مناطق بیرجند می شوید. خرمی در پاسخ به این سوال که 
کارایی فضای سبز را چه می دانید، می گوید: درختان نقش زیادی 
در تولید اکسیژن دارند که همین موضوع باعث شادابی فرد می شود. 
وی با بیان اینکه زیباسازی شهر و توسعه فضای سبز  افسردگی را از 
بین می برد، می گوید: در کنار این موضوع باعث افزایش حس لذت 

و روحیه می شود و در کاهش اضطراب و استرس و حس خشونت 
و پرخاشگری نقش باالیی دارد. احمدی نیز در این باره می گوید: در 
بیرجند باید حداکثر میزان اکسیژن از درختان حاصل شود که این 
موضوع باعث افزایش نشاط مردم می شود. وی می افزاید: توجه به 
اثر بخشی گونه های گیاهی بر سالمتی آحاد جامعه به طور مشخص 

باید  کاشت این گونه ها در عمل لحاظ شود. 

طراحی زیبایی در فضای سبز
 بیرجند وجود ندارد

اکبرپور فرهنگی بازنشسته نیز با بیان اینکه طراحی زیبایی در فضای 
سبز شهر وجود ندارد می گوید: خیابان های شهر باید به کاشت گونه 
گیاهي مناسب اختصاص یابد، مثال در یک یا چند خیابان، سرو، در 
یک خیابان اقاقیا، نارون، بید و دیگر گونه ها کاشته شود تا فضاي 
شهر یکنواخت نباشد. وی با بیان اینکه شهرداری باید برای طراحی 
سیمای شهری از گل های طبیعی استفاده کند، می افزاید: طراحی 
شهر با یک گونه گیاهی، اصال مناسب نیست و باید از درختان پهن 
برگ که اکسیژن بیشتری  نسبت به درخت کاج دارند استفاده شود تا 

سیمای شهر از یکنواختی فصلی خارج شود. اکبرپور برخی از بوستان 
های بیرجند را دارای امکانات تفریحی کم دانسته و ادامه می دهد: 
پارک گنجی روشنایی مناسبی ندارد و محیط مناسبی برای خانواده 
نمی باشد همچنین درختان سرو پژمرده  ابتدای خیابان پاسداران و 
کاشت درختان گز در بوستان صیاد شیرازی پذیرفتنی نیست و منظره 
نازیبایی به این مناطق داده است. وی توزیع نامناسب درختان و تراکم 
بی قاعده آن ها در برخی مناطق و در مقابل خالی بودن قسمت 
های دیگری از فضای سبز را، 2 مشکل عمده فضای سبز بیرجند 
دانسته و ادامه می دهد: الگوي فضاي سبز بیرجند باید تغییر کند و 
درختان پربرگ و بار و پهن برگ که سایه بهتري دارد، در همه جاي 
شهر کاشته تا به تلطیف و خشکي هوا و از همه مهمتر به زیباسازی 

شهر کمک شود.

اقدامات دوسال اخیر شهرداری
 شایسته تقدیر است

سیروسی شهروند دیگری نیز در این باره می گوید: فضای سبز 
شهر بیرجند کافی است اما امکانات تفریحی و رفاهی مناسب در 
بوستان های شهر به ویژه مناطق شمال شهر پایین می باشد. به 
گفته وی شهرداری در این دوسال، اقدامات عملی زیادی برای 
پایین آوردن فاصله فضای سبز شهری در مناطق شمال شهر 
بیرجند انجام داده است که شایسته تشکر و قدردانی است اما با 

این وجود تفاوت بسیاری که از سال های قبل شکل گرفته، این 
اقدامات را آنچنان که باید نشان نمی دهد. وی سرانه فضای سبز 
بیرجند را مناسب دانسته و ادامه می دهد: در تمام محله های مهم 
بیرجند فضای سبز وجود دارد که با طراحی و زیباسازی در آنها و 
فراهم کردن امکانات تفریحی و رفاهی، می توان فضای نشاط 
آوری در این بوستان ها به وجود آورد. سیروسی می افزاید: وجود 
زیاد درختان کاج باعث شده است تغییراتی که در بوستان ها و 
فضای سبز شهری به وجود آمده، آنچنان که باید دیده نشود و 

این موضوع نیازمند صبر مردم و تالش بیشتر شهرداری است.

 به موقعییت خیابانها توجه شود
حسینی شهروند دیگری نیز با انتقاد از طراحی فضای سبز بیرجند، 
می گوید: در برخی از خیابان های بیرجند درختان هم  سن وجود 
دارد که اندازه آنها با یکدیگر تفاوت داشته و برخی بلندتر و برخی 
کوتاه تر است که بی توجهی مسئوالن در طراحی  فضای سبز 
شهر را نشان می دهد. وی می افزاید: در بیرجند به موقعیت مکانی 
توجه نمی شود مثال در خیابان صیاد شیرازی که  از خیابان های 

اصلی بیرجند و مهمانان کشوری از آنجا وارد می شوند، دو طرف 
آن تپه های خاکی است که منظره نازیبایی به شهر داده است. وی 
ادامه می دهد: کاشت درخت و چمن کاری و ایجاد منظره های 
مصنوعی از قبیل آبشار می تواند خیابان صیاد شیرازی را از این 
حالت مرده و بی روح در آورد. حسینی با اشاره به قطع درختان 
خشک شده در سال های اخیر تصریح می کند: بی توجهی در 
رسیدگی به درختان، قطع و خشک کردن درختان در بوستان ها 
و سازمان های گوناگون شهری و... ظرفیت های طبیعی منطقه 

را از بین برده است.
 

کاربردهای فضای سبز در شهر
 آقای حق جو کارشناس محیط زیست نیز درباره اهمیت و کاربردهای 
فضای سبز شهری می گوید: مؤلفه های آثار توسعه شهری می توانند 
نظام زیستی شهرها را به شیوه های گوناگون مختل کنند.وی می 
افزاید: فضای سبز مناسب در شهرها از عوامل مؤثر در کاهش این 
اثرها هستند و به ویژه در ارتباط با گرد و غبار و آلودگی های هوا، 
فضای سبز شبه جنگلی، ریه های تنفس شهرها به شمار می روند. به 
گفته وی مهم ترین تاثیر فضای سبز در شهرها تعدیل دما، افزایش 
رطوبت نسبی، لطافت هوا و جذب گرد و غبار است و به طورکلی 
وجود فضاهای سبز و تأثیر آن ها در شهرها اجتناب ناپذیر است؛ به 

طوری که بدون آن ممکن نیست شهرها پایدار باقی بمانند.

برنامه شهرداری گسترش سرانه فضای سبز
 به 16 متر مربع است 

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند 
با بیان اینکه سرانه فضای سبز بیرجند 12/53 متر مربع است به 
خبرنگار اوا می گوید: 2۶5 هکتار فضای سبز در بیرجند وجود 
دارد که در مقایسه با سایر شهرهای همطراز، با وضع اقلیمی و 
کمبود منابع آبی رقم قابل قبولی برای این شهر است. به گفته 
مهندس ابراهیم زاده  در سال ۸۷ سرانه فضای سبز بیرجند 10/۷5 
متر مربع بوده که این رقم در سال ۹۷ به 12/5 رسیده است که 
بیانگر عملکرد مناسب شهرداری در توسعه فضای سبز شهری  
می باشد. وی ادامه می دهد: برنامه این سازمان در سال های آتی 
گسترش سرانه فضای سبز به 1۶ متر مربع است.ابراهیم زاده، 
ادامه پارک خطی بلوار پیامبر اعظم )ص(، پارک جنگلی، پارک 
خطی در مهرشهر و باغ ملی را 4 پروژه مهم شهرداری در سال 
۹۸  عنوان و می افزاید: کار احداث پارک ملی در قلب بیرجند در 
هفته درختکاری آغاز شده و بنا داریم با مطالعه و کار کارشناسی، 
گیاهان مثمر، بومی و گیاهان زینتی متناسب با فضای باغ ایرانی در 

این محدوده کشت کنیم.

دیدگاه شهرداری توسعه فضای سبز 
در مناطق کم برخوردار است

وی با بیان اینکه تمرکز شهرداری بر شمال شهر و منطقه مهر شهر 
می باشد، عنوان می کند: در این محدوده با توجه به کیفیت پایین 
چاه های شهرداری، فضای سبز مطلوبی وجود نداشت که در سال 
۹۷ با حفر چاه در میدان قدس؛ آب با کیفیت به شمال شهر انتقال 
داده شد و امسال فضای سبز این مناطق بهبود خواهد یافت.  ابراهیم 
زادهتصریح می کند: دیدگاه این سازمان باالبردن کیفیت فضای 
سبز شهری به جای افزایش کمی آن است و سازمان فضای سبز 
شهرداری بر روی نگهداری و افزایش گونه های سازگار تمرکز خواهد 
کرد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه ۷0 درصد مساحت فضای سبز 
از شبکه آبیاری مستقل شهرداری انجام می شود، تاکید می کند: 
شهروندان نباید توقع این را داشته باشند که شهرداری هر زمینی با 
کاربری فضای سبز، را تبدیل به پارک کند زیرا اداره آب و فاضالب 
بیرجند  مجوزانشعاب برای ایجاد فضای سبز صادر نمی کند..

درخت کاج مورد بی مهری قرار نگیرد
 رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز اظهار می کند: هیچ منبع 
علمی که ثابت کند بین درخت کاج و افسردگی رابطه ای وجود دارد، 

پیدا نشده اما با این حال یکنواختی درخت کاج در شهر را قبول داریم.  
به گفته وی  در ۸-۷ سال گذشته کاشت این درخت منتفی شده و 
درختان پهن برگ، خزان پذیر و گونه ای از درختان گل دار که در 
چهار فصل منظره متفاوتی دارند، جایگزین آن شده اند. ابراهیم زاده 
توضیح  می دهد: بلندی درختان کاج، علت دیده نشدن سایر درختان 
از قبیل توت، اقاقیا، زیتون تلخ و انواع گونه های سرو زینتی شده است 
و همچنین در خیابان های ارتش و پاسداران که امکان خشک شدن 
برخی درختان کاج نیز هست، گونه های جدید پهن برگ و خزان 
پذیر در حال کاشت می باشد. وی خاطرنشان کرد: تنوع گونه گیاهی 
در بیرجند زیاد است و باالی 50 درختچه و گونه درخت غیر از کاج  
کاشته شده است. ابراهیم زاده با اشاره به قرار گرفتن شهر در منطقه 
خشک با بارندگی سالیانه زیر 100 میلیمتر یادآورمی شود: فضای 
غالب بیرجند مناسب گونه های کم نیاز آب است اما با این وجود با 
استفاده از آبرسانی قطره ای و تحت فشار، گونه های لوکس و زینتی 

را به تعداد کم در فضای سبز بیرجند به کار بردیم. 

درختان میوه در برخی از 
پارک های بیرجند وجود دارد

ابراهیم زاده در پاسخ به انتقاد برخی از شهروندان مبنی بر کمبود 
درختان میوه در بیرجند اضافه می کند: در پارک خانواده انگور، 
انجیر، سنجد، در پارک سالمت زیتون، در پارک توحید انار و در 

برخی دیگر عناب و بادام کاشته شده است. 
وی ادامه می دهد: نخل زینتی در بلوار شهیده فایده، بلوار غفاری 
مقابل دانشگاه آزاد و شهید طهماسبی کاشته شده است و در باغ 
ملی حتما از درختان مثمر منطقه ای  نظیر عناب و زرشک استفاده 
خواهد شد. این مقام مسئول درباره وضع پارک آزادی نیز می 
گوید: بهسازی این پارک مراحل آخر خود را پشت سر می گذارد 
و سازمان فضای سبز شهرداری اکنون در حال تکمیل روشنایی 
و امکانات تفریحی آن می باشد و  این پارک، مطمئنا با استقبال 

شهروندان مواجه خواهد شد.

وضع پارک صیاد شیرازی بهتر خواهد شد
ابراهیم زاده از قول مساعد شهردار برای نوسازی و بهسازی پارک 
صیادشیرازی خبر داد و افزود: با توجه به انتقال آب با کیفیت، 
تغییراتی در این پارک انجام و منظره آن زیباتر خواهد شد. وی در 
پاسخ به انتقاد شهروندان از وضع نامناسب تپه های بلوار ناصری 
و ورودی شهر بیرجند نیز گفت: بین بلوار ناصری و صیاد شیرازی 
محدوده وسیعی از زمین های کاربری فضای سبز وجود دارد که 
از طرف اداره راه و شهرسازی باید در آینده در اختیار شهرداری 
قرار گیرد که با تامین آب، درختکاری وسیعی در آن انجام خواهد 
گرفت که منظره نازیبای کنونی آن را تغییر می دهد و نیز تاثیری 
در اقلیم آن منطقه می تواند داشته باشد اما این موضوع نیازمند 
حمایت آب منطقه ای شهرستان در دادن مجوز برای ایجاد چاه 
در این منطقه نیز می باشد.  وی درباره درختان گز پارک صیاد 
شیرازی نیزعنوان می کند: درختان گز در پارک صیاد شیرازی 
با توجه به مسکونی نبودن زمین های اطراف آن، خود رو بوده 
و تصمیم سازمان بر آن بود تا زمانی که وضع بهتری برای پارک 
صیادشیرازی ایجاد نشده، آن را حذف نکنیم. ابراهیم زاده همچنین 
درباره گیاهان سمی خرزهره نیز افزود: این گیاه مناسب کاشت در 
محیط شهری نیست اما در سنوات گذشته این کار انجام شده که 
برای جمع آوری آن در خیابان های بهشتی و مدرس اقدام کرده و 

گیاهان جدیدی کاشت شده است. 

مجوز تغییر کاربری به باغ های 
شهر داده نخواهد شد

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با بیان اینکه به 
باغ های شهر مجوز تغییر کاربری داده نخواهد شد، تصریح کرد: 
از برنامه های شهرداری در سال ۹۸ شناسایی باغ های خصوصی 
شهری است که اجازه تغییر کاربری این باغ ها به مجوزهای تجاری 
و مسکونی داده نخواهد شد. وی ادامه داد: درختان زیادی در این باغ 
ها خشک شده که شهرداری و شورای شهر در حال پیگیری این 
موضوع می باشند و جریمه های سنگینی نیز پیش بینی شده است.
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کمک ۵00 میلیونی اصناف بیرجند به سیل زدگان

اتاق اصناف وبازاریان بیرجنداز کمک 500 میلیون   رییس 
ریالی  اصناف بیرجند به مناطق سیل زده خبر داد  علیزاده 
گفت: با اتحاد و همدلی آحاد مردم باید در  این آزمایش الهی 

همه سربلند باشیم.

اصناف  اتاق  رئیس  احمر  هالل  عمومی  روابط  گزارش  به 
روز گذشته در حاشیه ا جالس فوق العاده اصناف شهرستان 
بیرجندکه بامحوریت کمک به سیل زدگان برگزارشد، با حضور 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی به خبرنگاران 

اظهار کرد: سیل باعث شده تا هموطنان ما در برخی از استان 
نیازمند  و  شوند  مواجه  مشکالت  سری  یک  با  کشور  های 
کمک های دیگر مردم هستند. رئیس اتاق اصناف در ادامه 
بیان کرد: اتاق اصناف و بازاریان بیرجند همواره درتمام صحنه 
ها در کمک رسانی پیشگام و در کنار مسئوالن حضور خوبی 
ها    استان  از  برخی  در  سیل  وقوع  راستای  در  و  اند  داشته 
تاکنون کمک  هایی از طرف اصناف و بازاریان بیرجند داشته 

ایم که این روند انسان دوستانه ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه در این اجالس 500 میلیون ریال از طریق 
اتحادیه ها برای کمک به مردم آسیب دیده مناطق سیل زده 
کشور اهدا شده است، ادامه داد: به جز این مبلغ اتاق اصناف و 
بازاریان بیرجند کمک های غیر نقدی داشته و نیز خواهند داشت 
که از طریق پایگاه های جمع آوری کمک به مناطق سیل زده 
ارسال خواهد شد.رضاعلیزاده بیرجندی گفت : با توجه به اینکه 
4۷ اتحادیه در  بیرجند وجود دارد، افزود: حدود 13هزار عضو زیر 

نظر اتاق اصناف بیرجند قرار دارد و کمک های نقدی و غیرنقدی 
و همچنین خدمات مورد نیاز از سوی اصناف این اتحادیه ها 
برای کمک به مناطق سیل زده ارسال می شود. رئیس اتاق 
اصناف بیان کرد: از اصناف و بازاریان بیرجند درخواست می 
کنیم که همراه با دیگر امدادرسانان این حادثه بزرگ، کمک کنند 
تا از این بحران و اتفاق به خوبی عبور کنیم و از این آزمایش 

الهی همه ما سربلند بیرون بیاییم.شایان ذکر است شهریاری 
خادمی  و  جنوبی  خراسان  احمر   هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
رئیس  جمعیت هالل احمر شهرستان ضمن بیان نیازمندی ها و 
آخرین اقدامات و کمک های خیرخواهانه ای که از سوی مردم 
به مناطق سیل زده شده است از اصناف بخاطر کمک های 

ارزشمندشان به سیل زدگان تشکر و قدردانی کردند.

رئیس اتاق اصناف وبازاریان بیرجنداعالم کرد:
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موفقیت و انرژی

شاعران خراسان جنوبی

محتواهای نشاط بخش 
و مفید را مطالعه کنید

هستند  سرگرمی  دنبال  به  همواره  عادی   مردم 
در حالی که افراد خاص به دنبال آموزش و یادگیری 
بیشتر می گردند. برای افراد موفق دنیا، خواندن حداقل 
یک کتاب در هفته امری عادی محسوب می شود و 

دائماً در حال یادگیری اند.
شما نیز می توانید هفته ای یک کتاب صوتی را تمام 
کنید. کافی است در طول مسیر دانشگاه یا محل کار 
به آن گوش دهید. به یاد داشته باشید مطالعه 15 تا 
30 دقیقه مطالب مفید و نشاط بخش در هر روز می 
تواند سطح اطالعات تان را به کلی تغییر داده و به 
شما کمک کند تا متفاوت از سایرین بیندیشید و 

جهان را از دریچه ای دیگر ببینید.

نهمین گردهمایی ساالنه  شاعران خراسان جنوبی

شعر خوانی در کانون هنرمندان 
امروز: “محمدحسین بهدانی”

شعرلهجه ای »کور نَِشی«
...................................

پسُرو شرِم ُخو نَی از پسری دور نَِشی
مرد بَی مرد، ولی نرمه ِی مغرور نَِشی

بِکَشی هرچه ِمتونَی بکَشی! ازعشق و
جاِن مأدرُخو فقط عأشِق َوأفور نَِشی

تا ِمتونَی همگی مسِت خدأیی بأَشی
مشغوُذّمه ی تِلِِف مونده ِی انگور نَِشی

بَِروی َور َرِد یه کاِر درست درمونِه
َور هوا مدرِک وأمونده به کنکور نَِشی

دخترون ما ِدتلگرام مدیرند و شما...
پوِز ُخور هم نِمشوَری اگه مجبور نَِشی

َور عروسی که ِمَری ُخور اگه َمی طو هم َدی
َزه جدا، مرد جدا، تنِد  ِدهم شور نَِشی!

به دو فیک خود َزنکان خیره اگر جور ِمَشی
بعد سخلوکِش اي وصلِت نأجور نَِشی

َمی پشیمو نَِشی او دم که ِدروز ایربیَنی
َزه عروسِک نِیِه، عأشقی از دور نَِشی!

اوقذر ابروی خور أر َدأَری و خور رژ مألَی
که به بأزار که ِمَری، خود َزنکا هور نَِشی!!

ما به مردی ِی خو پِش هرچه َزنَه ُپز دأِدم
آبرو مار خو بُِبرَدی بِخدا کور نَِشی

راهکارهایی  برای پیشگیری
 از سکته های قلبی و مغزی 

 خوردن صبحانه و  حذف نکردن  آن به مقدار قابل 
توجهی موجب کاهش لخته شدن خون و چسبندگی 
پالکت ها می شود. محدود کردن مصرف گوشت به 

خصوص گوشت  قرمز هم عامل مهمی برای کاهش 
این آسیب است. در طی رژیم الغری، ضمن رعایت 
اضافه  تدریجی  برای کاهش  رژیم غذایی صحیح 
وزن، تحت هیچ شرایطی برای رسیدن سریع به  وزن 
مطلوب، هیچ  یک از گروه های غذایی را به طور کامل 

حذف نکنید.

ماسک روغن زیتون و تخم مرغ 
از بهترین ماسک ها برای پوست خشک

بهترین  از  زیتون و تخم مرغ یکی  ماسک روغن 
افرادی است  برای  ماسک ها و کرم های گیاهی 
که پوست بسیار خشک دارند. برای تهیه این ماسک 

گیاهی کافی است یک قاشق چای خوری روغن 
زیتون را با یک زرده تخم مرغ مخلوط کنید و آن 
را به مدت 30 دقیقه روی صورت و دست های خود 
بگذارید. پس از این مدت دست ها را با کمک آب 
ولرم بشویید و سپس برای شست وشوی صورت از 

شیر کمک بگیرید.

از خوردن غذاهای با چربی 
و کلسترول و قند باال اجتناب کنید

دارند،  باالیی  قند  غذاهایی که چربی، کلسترول و 
به طور کلی برای بدن و به طور خاص برای کبد، 
مضر هستند. کبد عضوی از بدن است که سخت 

کار می کند و انواع وظایف حیاتی از جمله تبدیل مواد 
غذایی به سوخت، پردازش چربی در خون، پاک کردن 
سموم مضر و ساخت پروتئین های الزم برای انعقاد 
خون را بر عهده دارد. اگر شما دچار کبد چرب باشید 
و قصد داشته باشید از ابتال به آن پیشگیری کنید 

باید از مواد غذایی با چربی زیاد اجتناب کنید.

تلخی دهان از چه 
بیماری خبر می دهد؟

گاهی به دلیل سوء هاضمه در زمانی که معده عملکرد 
خوبی نداشته باشد صفرا به داخل معده برگشت می کند 
و کمی التهاب و تحریک ایجاد می شود که در این 

حالت فرد احساس تلخی دهان می کند. تلخی دهان 
مربوط به سن خاصی نیست و در هر سنی ممکن است 
اتفاق افتد. تلخی دهان به ندرت مربوط به بیماری های 
دهان و دندان می شود، اما طعم بد و بوی بد دهان 
مربوط به  بیماری های دندان، سیسنوس، لوزه ها و حتی 

عفونت های ریوی است.

آنتی بیوتیک های مضر
 و افزایش هورمون در مرغ

نگرانی متخصصان تغذیه بیشتر بر آنتی بیوتیک هایی 
است که به جوجه های در حال رشد تزریق یا خورانده 
می شود و در پوست آنها ذخیره می شود؛ چراکه این 

داروها به صورت منظم برای سالم نگه داشتن آنها، به 
جوجه ها داده می شود.اکثر مردم فکر می کنند که 
پوست مرغ حاوی هورمون باالیی است و به همین 
دلیل نباید مصرف شود.   هورمون در خانم ها باعث 
پرمویی، رویش موهای زائد، جوش و کیست تخمدان 

و در آقایان باعث آکنه های شدید پوستی     می شود.

این تصور که ماده غذایی بدون چربی ترانس، سالم است، کامال غلط است. تولیدکنندگان مواد غذایی سعی دارند 
چربی ترانس را با سایر افزودنی ها جایگزین کنند. مانند روغن نارگیل و روغن پالم که حاوی مقادیر زیادی چربی 
اشباع شده هستند که همین چربی ها کلسترول بد خون را باال می برد. در یک رژیم غذایی سالم، 25 تا 35 درصد 
کالری مصرفی روزانه از چربی ها می آید، اما مصرف چربی های اشباع شده باید کمتر از 10 درصد باشد. چربی های 
غیر اشباع )گونه ای از اسیدهای چرب که دارای یک پیوند دوگانه در زنجیره اسید چرب هستند( که در روغن زیتون، 
بادام زمینی و روغن کانوال وجود دارد، انتخاب مناسب تری است. انواع آجیل، ماهی و سایر مواد غذایی با اسید چرب 

غیر اشباع و حاوی امگا 3 برای مصرف روزانه بسیار مفید هستند.
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 اولین نشانه برای سالمت هر غذایی تاریخ تولید و انقضای آن است. تازه ترین محصوالت را بخرید و اگر قرار است 
کنسرو خریداری شده مدت ها در انبار بماند، توجه کنید که تاریخ انقضای آن رو به پایان نباشد. یک راه بسیار ساده و 
قطعی برای حصول اطمینان از سالم بودن کنسرو ماهی یا هر غذای کنسروی دیگر )جز کمپوت میوه( این است که 
حتما آن را به مدت 20 دقیقه در آب بجوشانید. باکتری خطرناک داخل کنسرو در این مدت به طور کامل از بین رفته 
و غذای شما سالم خواهد بود. اگر تعداد زیادی کنسرو ماهی یا غذای کنسروی خریده اید، آن ها را در جای خشک و 
تاریکی مثل کابینت انبار کنید. این مواد در بیرون از یخچال فاسد نمی شوند، اما رطوبت داخل یخچال می تواند باعث 
زنگ زدگی بسته غذا و در نتیجه فاسد بودن آن شود. اگر از غذای کنسروی چیزی باقی بماند، آن را در یک ظرف 

شیشه ای دردار داخل یخچال نگه دارید.

نشانه های تن ماهی فاسدمواد غذایی بدون اسید چرب ترانس

امام زین العابدین علیه السالم پنجم شعبان سال 38 هجری قمری 
در شهر مدینه چشم به جهان گشود. پدر بزرگوار امام زین العابدین، 
حضرت امام حسین علیه السالم امام سوم شیعیان جهان و مادر 
گرامی آن حضرت شهربانو دختر یزدگرد آخرین پادشاه سلسله 

ساسانیان و از نوادگان انوشیروان است.
امام علیه السالم دارای القاب بسیاری هستند که معروفترین آنها 
 سجاد و زین العابدین است. مردم گوهرشناس و عارفان حق جو 
مهتر  زاهدان،  پیشوای  عابدان،  سید  چون  القابی  با  را  ایشان 
پرهیزکاران، امام مؤمنان، زیور صالحان و چراغ شب زنده داران می 
خواندند و این همه، نه از سر تملق طمع و غلو، بلکه از سر صدق 

بود. در واقع هر یک از القاب حضرت علیه السالم نشان دهنده 
کمال نفس، ایمان، تقوی و اخالص ایشان و بیان کننده اعتقاد و 

اعتماد مردم به آن امام همام است.
ویژگی های امام سجاد علیه السالم: علی بن الحسین 
علیه السالم در کلیه صفات بارز انسانی و اخالق و فضیلت در 
حد کمال بوده است. آن حضرت در زمان خویش عالی ترین، 
پارساترین، بردبارترین و محترم ترین افراد به شمار می رفته و 
دارای زبانی گویا و فصیح و برخوردار از اخالق کریمه بوده اند. 
ایشان با مردم بسیار مهربان و نسبت به فقرا و نیازمندان بسیار 
بخشنده بودند. شخصیت آن حضرت چنان بود که دوست و 

دشمن را تحت تأثیر قرار می داد تا آنجا که یزید بن معاویه پس 
از »واقعه حرِّه« که دستور داد کلیه اهالی مدینه با وی بیعت کنند 

تنها امام زین العابدین علیه السالم را از این فرمان استثنا کرد.
کتب و آثار امام سجاد علیه السالم: از امام زین العابدین علیه 
السالم احادیث بسیاری در بیان احکام الهی و شیوه های زندگی به 
یادگار مانده است. ایشان دو اثر ارزنده نیز به نام های »صحیفه 
سجادیه« و »رساله حقوق« دارند که دریایی است از حقایق الهی، 
مکارم اخالقی و معارف انسانی و عمدتا در قالب دعا بیان شده است. 
رساله حقوق مشتمل بر حقوق متقابل افراد با یکدیگر و نیز حق 

خداوند بر آنان و حقوق اعضای مختلف بدن است.

والدت امام سجاد )علیه السالم(  پیشوای عابدان مبارک باد

آیه روز

اگر بسیج نشوید ]خدا[ شما را به عذابی دردناک عذاب می  کند و گروهی دیگر به جای شما می  آورد 
و به او زیانی نخواهید رسانید و خدا بر هر چیزی تواناست. )سوره توبه، آیه 39(

سخن روز

قانون کاشت و برداشت اصل اساسی زندگی بشر است، شما امروز محصولی را برداشت می کنید که 
در گذشته بذر آن را کاشته اید. ) برایان تریسی (
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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.

۱۶۸۵۹۷4۳۲

۲۵۹4۱۳۶۸۷

4۳۷۲۸۶۵۱۹

۸۹۵۳۶4۲۷۱

۳۱۲۸۷۵۹4۶

۶۷4۹۲۱۳۵۸

۷۲۳۱۵۹۸۶4

۵۸۱۶4۲۷۹۳

۹4۶۷۳۸۱۲۵

جدول سودکو

جابجایی ساید بای ساید و گاو صندوق
 به شیوه فنی و تخصصی 

)در ضمن باز و بسته کردن درب یخچال ساید
 به شیوه تخصصی انجام می گیرد(

داشتن کارگر ماهر و ماشین در شهرهای تهران، 
بالعکس در هر روز  بیرجند،  مشهد، زاهدان، 
هفته و تخفیف ویژه. حمل بار و اثاثیه و هرگونه 

کاالی صنعتی از جمله کاشی، سرامیک
 MDF ، ضایعات، برنج و غیره 

با ایسوزو،  تک، ده چرخ ، تریلی 
به تمام نقاط کشور

اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

به یک کمک نقشه بردار آقا 
ترجیحا در منطقه نهبندان 

نیازمندیم.
  ۰۵۱۳8۶۹8۶۹۵
۰۹۱۹۹۳۱۶۹۰۵

یک شرکت معتبر 
حسابداری به چند نفر 
نیروی حسابداری مالی 

نیازمند است.
۳۲۴۳۰۴۱۶

برگ سبز خودروی پژو ۴۰۵ جی ال 
ایکس به شماره پالک ایران ۶۵- 

۷8۲ ق ۱۱ به نام ابراهیم شیروانی 
زابلی فرزند باقر به شماره ملی 

۳۰۳۰۴8۲8۱۲ مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

پیشونی سفید ۳
۱۶:۱۵شروع سانس

متری شیش و نیم
۱۷:۴۵۲۰۲۲:۱۵شروع سانس
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     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

کود ارگانیک هیومیک اسید )آس ایاس(
از بین برنده شوری خاک - تسریع در جوانه زنی

 ماندگاری آب در اطراف ریشه - رشد بهتر گیاه - افزایش مقاومت گیاه
دفتر مرکزی: آیسک، فروشگاه سبز پویان   ۰۹۱۵۷۲۰۳8۶۳          

         فروشگاه به کشت : ۰۹۱۰۱۹۶۲۵۶۷
بیرجند: ۰۹۱۵۳۶۱۳۳۴۹- صادقی            قاین: ۰۹۱۵۳۶۱۰۵۰۲ - رستمی

سرایان: تعاونی مطهر ۰۹۱۵۳۶۶۱۶۹۴    فروشگاه پانیا: ۰۹۱۵۳۶۶۰۶8۷

فقط با ۲0 هزار تومان

 فروش موتور هوندا مدل ۹۱ بیمه تا برج ۶ 
مدارک کامل - ظاهری سالم و تمیز

 شماره تماس و تلگرام:  ۰۹۳۶8۴۱۷8۰۲

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵8۲۶8 - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

                                   
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتــاح شــد 
انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط ۵000 تومان 

آدرس: روبروی انقالب ۱۰

به افراد ذیل جهت کار 
در رستوران نیازمندیم.

ساعت کاری:
 ۵/۳۰ عصر الی یک بامداد

پیک موتوری ۲ نفر
صندوق دار خانم یک نفر
کارگر ساده خانم ۲ نفر

 ۳۲۴۴۶۲۶۲
۰۹۱۵۳۱۶8۵۷۳ 

ساعت مراجعه 8/۳۰ شب 
)نبش مدرس ۵۰(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۰۶۴ - ۱۳۹۸/۱/۱۹ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمد رحیم رمضانی  فرزند 
نور محمد به شماره شناسنامه ۲۶ صادره از بیرجند و شماره ملی ۵۲۳۹۶۲۹۴۰۴ نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۳۲/۵۷ 
متر مربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند  از محل مالکیت سهراب پسندیده و محمد علی زنگوئی  محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/1/22   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/8
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2 شهرستان بیرجند  
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یک باب منزل مسکونی پالک ۱۵۰ فرعی از ۱۳۹۶- اصلی بخش 
۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای محمد حسینی مقدم در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ ساعت ۱۰ 

صبح  در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک با نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط 
تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به 

مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار:1398/01/22
علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تغییرات شرکت نوژان سازه گستر پارس )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۵۰۹۵ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای رضا حبیب نیا به شماره ملی ۰۶۵۱۸۴۳۹۱۱ و آقای علیرضا 
زمانیان به شماره ملی ۰۶۵۳۱۹۸۰۶۱ و خانم مه لقا زمانیان به شماره ملی ۰۶۵۱۸۴۸۶۵۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - خانم فاطمه کبری روشن روان به شماره ملی ۰۶۵۲۷۹۴۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و خانم ریحانه حبیب 
نیا به شماره ملی ۰۶۵۳۱۲۱۸۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیراالنتشار آوای 
خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۴ - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )429442(

آگهی تغییرات شرکت نوژان سازه گستر پارس )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۵۰۹۵ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای رضا حبیب نیا به شماره ملی ۰۶۵۱۸۴۳۹۱۱ به سمت مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره و خانم مه لقا زمانیان به شماره ملی ۰۶۵۱۸۴۸۶۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا زمانیان به شماره 
ملی ۰۶۵۳۱۹۸۰۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 

قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )429439(
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به صفر رسیدن تصادفات جرحی و فوتی در بشرویه

صداوسیما- فرمانده انتظامی بشرویه گفت: نوروز امسال تصادفات جرحی و فوتی در محورهای برون شهری این شهرستان به صفر رسید. سرهنگ دوم فاضل مریمی در نشست خبری 
افزود: در این مدت همچنین در معابر درون شهری با وجود افزایش ترددها، تصادفات جرحی 33 درصد و تعداد مجروحان هم۵۰ درصد در مقایسه با سال 96 کاهش داشت. وی بیشترین 

تردد خودروها را در نوروز امسال، در محور فردوس به بشرویه اعالم کرد و افزود: کاهش تلفات و تصادفات  از دالیل افزایش حضور مسافران و رونق گردشگری است.

خبر ویژه

 شهید صیاد شیرازی منادی وحدت بود

تسنیم- مشاور عالی فرمانده قرارگاه پدافند خاتم االنبیا 
)ص( با اشاره به اینکه ارتش و سپاه دو روح در یک 
بدن هستند و همواره با همدیگر در مقابل دشمنان 
مبارزه می کنند، گفت: امیر سرلشکر سپهبد شهید صیاد 
شیرازی منادی وحدت بود. سرتیپ دوم قاسم فراوان 
روز گذشته در مراسم بیستمین سالگرد شهادت شهید 
سرلشکر سپهبد صیادشیرازی اظهار کرد: شهید صیاد 
شیرازی چیزی جز عشق به دین مبین اسالم نداشت 
و برای اینکه بتواند خدمتی به مردم ارائه کند به ارتش 
جمهوری اسالمی ایران پیوست و همیشه در تحصیل 
نمونه و بارز بود. فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبی 
نیز در این مراسم گفت: شهید صیاد شیرازی نمونه 
بارزی از شرف و غیرت ایرانی بود که جان شیرین خود 

را برای سرافرازی ایران اسالمی نثار کرد.

ابالغ سالم ویژه رهبر معظم انقالب
 به جانبازان خراسان جنوبی

مهر- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در اجرای 
طرح علمداران به نمایندگی از رهبر معظم انقالب 
با ۲ نفر از جانبازان دیدار کرد. آیت ا... عبادی روز 
گذشته در دیدار با حسن یعقوب پور  و حسن سعیدی 
جانبازان ۷۰ درصد بیان کرد: جانبازان اسناد انقالب، 
حقانیت و مظلومیت هستند. ساالری، رئیس اداره 
بنیاد شهید شهرستان بیرجند هم بیان کرد: جانباز 
سعیدی متولد یک فروردین  ۱3۵۱ بوده که در جاده 
اهواز - خرمشهر در حین عزیمت به منطقه پدافندی 
از ناحیه چشم راست، گلو، فک، جمجمه، پای چپ، 
سر و اعصاب در پنجم مرداد ۱3۷۱ مجروح شدند و 

افتخار جانبازی نصیب شان شده است.

سرما و یخبندان بیشترین عامل خسارت 
بر کشاورزان  است

بیمه محصوالت کشاورزی  تسنیم- مدیر صندوق 
گفت: در سال زراعی 9۷-96 سرما، یخبندان، تگرگ، 
طوفان و سیالب بیشترین خسارت را به کشاورزان 
استان وارده کرده است که در مجموع ۱۸9 میلیارد 
ریال غرامت برای کشاورزان برآورد شده است. غنچه در 
گفت وگو با  تسنیم، اظهار کرد: در سال زراعی 96-9۷ 
میزان ۱۸9 میلیارد ریال غرامت برای کشاورزان برآورد 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش زیادی 
داشته است، بخشی از این مبلغ پرداخت و 3۸ میلیارد 
ریال هنوز پرداخت نشده است. وی از بستن ۵3 هزار 
فقره قرارداد بیمه در این مدت خبر داد و افزود: بیش از 
3۱ هزار پرونده، منجر به تشکیل پرونده خسارت شد که 
بیشترین پرداختی ها در بخش باغی با ۱33 میلیارد ریال، 
بخش زراعی ۲۷ میلیارد ریال و محصوالت دامی ۲6 

میلیارد ریال پرداخت شد.

جمعه، اعالم حمایت و همدلی مردم
 با سپاه پاسداران انقالب اسالمی

کاوش- شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان 
جنوبی با صدور اطالعیۀ فراخوانی، ضمن محکومیت 
منفور  جمهور  رئیس  غیرقانونی  و  نابخردانه  اقدام 
سپاه  خواندن  تروریستی  در  آمریکا،  مستکبر  رژیم 
پاسداران انقالب اسالمی، از مردم انقالبی و همیشه 
در صحنه استان دعوت کرد پس از اقامۀ نماز جمعه 
تظاهراتی  در  کشور،  سراسر  با  همزمان  هفته  این 
ننگین شیطان  اقدام  این  از  را  نفرت خود  و  خشم 
بزرگ آمریکا و صهیونیسم بین الملل فریاد کرده و  
وحدت و همدلی خود را با سپاه به نمایش بگذارند. 
در متن این بیانیه آمده، مردم انقالبی خراسان جنوبی 
همگام با ملت بزرگ و رشید ایران اسالمی پس از 
اقامۀ نماز باصالبت جمعه،  شکوه وحدت خود را با 
سپاه مقتدر و سرافراز به نمایش گذاشته و با حضور 
باشکوه و وحدت بخش خود در تظاهرات علیه اقدام 
ننگین رئیس جمهور منفور رژیم زیاده خواه آمریکا و 
رژیم کودک کش صهیونیستی، فریاد “ایران اسالمی 
یکپارچه سپاهی هستند” را سرخواهند داد تا خاری در 

چشم دشمنان کوردل این انقالب باشد.

بیرجند گفت: در خراسان  اهل سنت  *امام جمعه 
جنوبی با توجه به کمبود فضای آموزشی به صورت 
که  می شود  احساس  مدرسه  ساخت  به  نیاز  ویژه 

امیدواریم خیران این نیاز را مرتفع کنند.
*مدیر کمیته امداد نهبندان گفت: پارسال مردم و 
خیران ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به کمیته امداد 
شهرستان کمک کردند که نسبت به سال قبل آن، 3۲ 

درصد افزایش یافت.
راه خراسان جنوبی گفت:  پلیس  *جانشین رئیس 
لغزنده است که  و  بارانی  استان  تمامی جاده های 

رانندگان باید احتیاط کنند.
*دبیر همایش بین المللی بیابان لوت گفت: تاکنون 
۷۰ مقاله از محققان کشورهای انگلستان، ایتالیا، ترکیه 
و ایران به دبیرخانه این همایش در دانشگاه بیرجند 

ارسال شده است.
*یک بانوی فرهنگی از شهرستان فردوس گردنبند 
طالی خود به ارزش ۱۲۵ میلیون ریال را برای کمک 

به هموطنان سیل زده اهدا کرد.
*بانوان شهر آیسک در اقدامی خودجوش برای کمک 

به سیل زدگان کشور پخت نان را آغاز کردند.
*فتح آباد فردوس با بارش ۲3 میلیمتری باران در 
4۸ ساعت گذشته بیشترین مقدار بارندگی را به خود 

اختصاص داده است.
* هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی خراسان 

جنوبی زیرکشت دیم گندم و جو رفت.
*رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی از اجرای دو تئاتر 
ارزشی با عناوین روزهای بی قوام و پوتین های عمو بابا 

در هفته هنر انقالب در استان خبر داد.

تصادف در جاده قاین - بیرجند 
یک کشته داشت

یک  برخورد  اثر  بر  گفت:  استان  راه  پلیس  رئیس 
دستگاه کامیون کشنده با خودروی وانت پیکان در 
محور قاین - بیرجند یک نفر کشته و یک نفر مصدوم 
شد. سرهنگ رضایی افزود: این تصادف ساعت 6 
صبح روز گذشته در کیلومتر ۲4 جاده قاین - بیرجند 
رخ داد. وی بیان کرد: انحراف به چپ خودروی وانت 
پیکان و برخورد آن با کامیون سبب مصدومیت راننده 

آن شد و سرنشین 3۱ ساله در جا فوت کرد.

رقابت »نجمه خدمتی« در مسابقات 
آزاد تیراندازی کشور

در نخستین مرحله مسابقات آزاد تیراندازی قهرمانی 
 ۱3۱ همراه  به  خدمتی«  »نجمه  کشور   9۸ سال 
بانوی برتر ایران سیبل رقابت ها را نشانه می رود. وی 
به همراه ۱3۱ بانوی برتر تیرانداز ایرانی از ۲۲ تا ۲3 
فروردین در سالن ۸۰ خط مجموعه ورزشی آزادی 

تهران رقابت می کند.

سامانه بارشی جدید وارد 
خراسان جنوبی می شود

ایرنا-کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: با توجه 
یابی  آینده نگری نقشه های پیش  به همدیدی و 
هواشناسی سامانه بارشی جدید از شنبه هفته آینده وارد 
استان می شود و تا چهارشنبه فعال است. نخعی افزود: 
اوج بارش ها را در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده 
شاهد خواهیم بود و احتمال جاری شدن روان آب و 
سیالبی شدن مسیل ها در این مدت وجود دارد.وی 
بیان کرد:  امروز شهرستان های سربیشه، درمیان و 
نهبندان بارش باران و رعد و برق را خواهند داشت و 
روز جمعه شاهد بارش ها در نیمه شرقی استان هستیم.

بیرجند به شهر دوستدار
 کودک تبدیل شود

تسنیم-عضو شورای شهر بیرجند با تأکید بر توجه به 
ارتقای سالمت جسمی و روحی کودکان در شهرها 
گفت: باید تالش شود تدوین اصول و فرآیندهای 
مکان گزینی، طراحی بازیکده ها و فضاهای مختص 
کودکان در ساختار شهر دوستدار کودک حفظ شود 
و بیرجند باید به این سمت سوق داده شود. موهبتی 
در نخستین جلسه شهر دوستدار کودک که در دفتر 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند برگزار 
روحی  و  جسمی  ارتقای سالمت  به  توجه  بر  شد 
کودکان در شهرها تأکید کرد. وی اظهار کرد: امکاناتی 
نظیر پارک ها و اماکنی برای بازی کودکان با امنیت 
کافی، وسایل بازی متناسب با مراحل رشد کودکان، 
محل های عبور و مرور امن در خیابان، مبلمان شهری 
مناسب، دسترسی به امکانات ورزشی مناسب و غیره 
از جمله مسائلی است که باید توجه جدی به آن شود. 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری نیز در این 
جلسه با اشاره به گسترش موج شهرنشینی در دنیا 
بیان کرد: با افزایش شهرنشینی در دنیا از سویی و 
افزایش جمعیت از سوی دیگر کودکان در تحوالت 
مدرن شهری نادیده گرفته می شوند و لزوم توجه به 

آنها در شهرها بیش از پیش احساس می شود.

حوادث

ورزشی

اخبار کوتاه

روان سازی روابط تجاری استان و افغانستان

زیرکوه در قله توجه دولتی ها

در کارگروه توسعه صادرات استان مطرح شد:

حسینی- شامگاه سه شنبه کارگروه توسعه صادرات 
استان با حضور استاندار و سفیر ایران در افغانستان 
با محوریت بیان پیشنهاداتی که منجر به افزایش 
همکاری تجاری بین دو کشور ایران و افغانستان 
می شود، برگزار شد. شهرکی دبیر کارگروه و رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در ابتدای 
جنوبی  خراسان  های  ظرفیت  به  اشاره  با  جلسه 
در این حوزه ، از بهرامی سفیر ایران در افغانستان 
تقاضای پیگیری مواردی همچون به حداقل رساندن 
ممنوعیت و محدودیت های صادراتی بین دو کشور، 
راه اندازی نمایشگاه تخصصی، استفاده از بازرگانان 
خوشنام و موفق به عنوان رایزن تجاری و تکمیل 
جاده  همچون  داخلی  تجارت  های  زیرساخت 
ماهیرود - فراه را داشت و عنوان کرد: ایجاد تعرفه 
های ترجیحی مهم ترین خواسته ما برای تثبیت 

صادرات و رفتارهای تجاری بین دو کشور است.

راه اندازی صرافی در مرز ماهیرود
احتشام رئیس اتاق بازرگانی هم بی ثباتی در قوانین 
برای صادرات و واردات کاال و بسته بودن پایانه ها و 
بازارچه های مرزی را از مهم ترین مشکالت پیش 
خواستار  گفت:  و  دانست  اقتصادی  فعاالن  روی 
برگزاری نمایشگاه تخصصی در مزار شریف یا هر 
کجا که به نظر شما امنیت دارد، هستیم. به گفته 
وی تسهیل در صدور ویزای تجار بزرگ افغانستان 

با هدف ایجاد انگیزه برای مبادله کاال و راه اندازی 
صرافی در مرز ماهیرود برای ایجاد امکان مبادله 
پولی و بانکی ، از جمله مواردی است که به توسعه 
صادرات کمک می کند. وی با بیان این که صندوق 
تجار  برای  کافی  نامه صادرات، ضمانت  ضمانت 
افغانستانی را فراهم نمی کند، اضافه کرد: زمینه ای 

برای اعتبار سنجی این تاجران فراهم شود.

برگزاری گردهمایی صدمین سال استقالل 
افغانستان در دانشگاه بیرجند

به  اشاره  با  نیز  بیرجند  دانشگاه  رئیس  خامسان 
تحصیل دانشجویان افغانستانی در این دانشگاه ، 
ادامه داد: در آخرین آمار 6۰ نفر در سامانه آنالین 
نخبگان  بنیاد  رئیس  کردند،  نام  ثبت  دانشگاه 
افغانستان نیز از فرستادن حدود ۱۰۰ دانشجو به این 

استان خبر داد. وی به برگزاری گردهمایی روسای 
دانشگاه های افغانستان در بیرجند در اسفند 9۸ اشاره 
کرد و افزود: خواستار برگزاری گردهمایی صدمین 
سال استقالل افغانستان در این دانشگاه هستیم.

دهقانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم 
از تحصیل دانشجویان در دوره های کوتاه مدت و 

بلند مدت در این دانشگاه خبر داد و خاطرنشان کرد: 
خراسان جنوبی با داشتن ۱4 بیمارستان دانشگاهی، 
3 بیمارستان غیر دانشگاهی و هزار و 4۰۰ تخت 
بستری، ظرفیت باالیی در جذب توریسم درمانی 
دارد. به گفته وی این موضوع نیازمند کار مشترکی 
بین وزارت خارجه، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان 
 میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است ، 
همچنین بخش خصوصی به عنوان حلقه واسط 

برای جذب توریسم باید فعال باشد.

تکمیل پروژه جاده ماهیرود- فراه ، نیازمند 
60 میلیارد اعتبار

مودی نماینده اداره کل راه و شهرسازی هم گزارشی 
از ۱۲۰ کیلومتر راه ماهیرود - فراه را ارائه داد و گفت: 
6۵ کیلومتر به بهره برداری رسیده و ۵۵ کیلومتر باقی 
مانده که اکنون 34 کیلومتر آن در دست پیمانکار 
است. وی مسائل امنیتی خاک افغانستان را موثر در 
روند تکمیل پروژه دانست و ادامه داد: برای تکمیل 
پروژه 6۰ میلیارد تومان نیاز است و اگر این اعتبار را 
داشته باشیم، کار اجرایی ۱۸ ماه طول خواهد کشید. 
مودی در ادامه خواستار پیگیری بهرامی برای اجرای 
تعهدات افغانستان از جمله معافیت پیمانکاران از 
عوارض و مالیات و اعطای ویزای رایگان به عوامل 

اجرایی شد.

روزهای خوب پیش روی
 کارخانه قند قهستان

به  هم  استان  های  فرودگاه  مدیرکل  سالمی، 
رایزنی ها با دو شرکت هواپیمایی آریانا و کام ایر 
در افغانستان برای راه اندازی خط هوایی افغانستان 
- بیرجند ، اشاره کرد و گفت: ظرفیت تجاری و تردد 

مردمی نیز برای این خط وجود دارد.
قوسی رئیس سازمان جهادکشاورزی هم خواستار 
فراهم شدن کشت فراسرزمینی در افغانستان شد و 
ادامه داد: تسهیل شرایط ورود دام زنده نیز از دیگر 

برنامه های پیشنهادی است.
بشیری زاده فرماندار درمیان نیز با اشاره به تعطیلی 
کارخانه قند قهستان گفت: اگر کشت فرامنطقه ای 
چغندرقند انجام شود، روزهای خوبی پیش روی این 
کارخانه است، می توانیم چغندرقند را در افغانستان 
را صادر کنیم.  قند  یا  تولید و وارد کرده و شکر 
بهرامی سفیر ایران در افغانستان پس از شنیدن این 
اظهارات، در ابتدای سخن به شرایط سخت تحریم 
و اهمیت توجه به روابط با همسایگان اشاره کرد و 
گفت: به دنبال تسهیل شرایط و روندهای موجود 
با کشور افغانستان هستیم اما باید توجه کرد که 
نگاه مقامات ارشد دو کشور روان سازی بر اساس 

قانون است.
وی با استقبال از پیشنهادهایی همچون راه اندازی 
های  نمایشگاه  برگزاری  ماهیرود،  در  صرافی 
تخصصی، تسهیل صدور روادید، فراهم شدن زمینه 
توریسم درمانی و پذیرش دانشجویان افغانستانی در 
استان، عنوان کرد: افغانستان موافق بازگشایی بازارچه 
ها به دلیل مواردی چون حقوق و عواید مرزی نیست 
اما با توضیحات استاندار و احتمال جدیدی که شرح 
دادند امیدواریم به نتیجه مثبت در این زمینه برسیم. 
وی راه اندازی خط پروازی را نیز بدون توجیه دانست 
مگر این که شرکت افغانستانی خود مایل به این کار 
باشد. به گفته وی برای کشت فراسرزمینی نیز استان 

باید پای کار باشد و نیمه راه رها نکند.

پرواز بیش از ۵ هزار مسافر
 به خراسان جنوبی در نوروز

 
کاری- مدیرکل فرودگاه هاي  خراسان جنوبي، پیگیري 
براي دریافت گواهینامه فرودگاهي و ایجاد بیس یکي از 
ایرالین ها در فرودگاه بیرجند را از جمله پروژه هاي مهم 

این اداره کل در سال 9۸ دانست.
هادی سالمی  همچنین درباره مسافران نوروزی استان 
که پرواز را  انتخاب کرده اند، عنوان کرد: از ۲۵ اسفند 
سال گذشته تا پایان هفدهم فروردین سال جاری 6۲ 
پرواز در ایام نوروز در فرودگاه های استان انجام شده 
است. وی افزود در 3۱ پرواز ورودی ۲ هزار و ۷۱9  
مسافر و در 3۱ پرواز خروجی ۲ هزار و ۵۷۸ مسافر و 
در مجموع تعداد ۵ هزار و ۲۵۷  نفر مسافر از فرودگاه 
های استان در مدت یاد شده تردد کرده اند. وی ادامه 
داد: پروازهای فرودگاه های استان توسط شرکت های 
هواپیمایی ایران ایر،آتا و ماهان انجام شده است. سالمی 
خاطر نشان کرد: طبق هماهنگی انجام شده  تعداد دو 
پرواز توسط شرکت هواپیمایی آتا در مسیر تهران-
بیرجند-تهران و یک پرواز توسط شرکت هواپیمایی 
ماهان در مسیر تهران- طبس- تهران به صورت فوق 
العاده در ایام نوروز برقرار گردید. وی یادآور شد: در برنامه 
تابستانی )شش ماه اول( سال ۱39۸ فرودگاه های 
استان تعداد ۱۲ پرواز )۲4 پرواز رفت و برگشت( در مسیر 
تهران- بیرجند- تهران و مشهد- بیرجند- مشهد برقرار 
می باشد. وی در باره پروازهای فرودگاه طبس  هم  
عنوان کرد:  دراین فرودگاه نیز همانند برنامه زمستانی 
پرواز در روزهای یکشنبه و سه شنبه در مسیر  دو 
تهران- طبس-تهران برقرار می باشد. سالمی خاطر 
نشان کرد:همانند سال های گذشته با تمامی شرکت 
های هواپیمایی فعال در کشور در حال مذاکره  برای 
افزایش پروازها در مسیرهای پرتردد و مورد درخواست 
هم استانی های عزیز هستیم . شایان ذکر است به دلیل 
افزایش قیمت بلیت هواپیما و کنسلی پروازها نسبت به 
سال گذشته با کاهش مسافر هوایی در استان روبرو 
بودیم سال گذشته حدود ۷ هزار مسافر از این طریق 
وارد استان شده اند. خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

 گروه خبر- استاندار خراسان جنوبی دیروز برای 
بررسی مشکالت مردم زیرکوه به این شهرستان 
سفر کرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری و برخی مدیران استانی، معتمدیان را 

در این سفر همراهی کردند.
با  زیرکوه  شهرستان  به  ورود  بدو  در  معتمدیان 
حضور در گلزار شهدای شهر زهان به مقام شامخ 
این شهدای گرانقدر ادای احترام کرد. دیدار با مردم، 
بررسی  و  بازدید  و  زهان  شهر  مشکالت  بررسی 
مشکالت آب شرب روستای زردان از جمله برنامه 

های استاندار در شهر زهان  بود.

دسترسی 60 درصد روستاهای
 استان به نعمت گاز

استاندار گفت: همه 3۰ شهر خراسان جنوبی و 6۰ 
درصد روستاها به نعمت گاز دسترسی پیدا کرده اند و 
تالش  می کنیم تا پایان دولت صد درصد روستاهای 
استان  گاز رسانی شوند. معتمدیان در جمع مردم 
شهر زهان اظهار کرد: اگر قرار است تحولی اتفاق 
بیفتد باید موجب پیشرفت و آبادانی شود. وی افزود: 
بررسی   تیم کارشناسی، مشکالت موجود  با یک 

می شود و برای رفع آن برنامه ریزی خواهد شد.
استاندار با بیان اینکه شرایط کشور حساس است و 
دولت و همه سطوح مدیریتی به مشکالت واقف 

هستند، اضافه کرد: نظام ما مبتنی بر حضور مردم 
بوده و هر جا به مشکل برخوردیم مردم در صحنه 
حضور یافتند و این مشکالت نیز با حضور مردم حل 
خواهد شد. معتمدیان عنوان کرد: همه ما خدمتگزار 
مردم بوده و هیچ شأنی باالتر از خدمتگزاری به مردم 
نداریم چراکه بهترین لحظات ما لحظاتی است که 
مشکلی از مشکالت مردم حل شود. وی با بیان 
اینکه 9۷ درصد تولید زرشک در کشور مربوط به 
خراسان جنوبی است، اضافه کرد: اما درصد ناچیزی از 
عواید این محصول به جیب مردم می رود و چند برابر 
درآمد به جیب واسطه ها و دالل ها می رود که این 
جای سؤال دارد. استاندار بیان کرد: کاشت زرشک 
باید توسعه پیدا کند و ما تالش خواهیم کرد فرآوری 
محصوالت  راهبردی در استان انجام شود. معتمدیان 
با بیان اینکه به مردم توصیه می کنم دنبال انجام کار 
مشارکتی باشند، تصریح کرد: تسهیالت کم بهره  
اما الزمه  دارد  قرار  کار  دستور  در  تعاونی ها  برای 
کار ارائه طرح و برنامه است. وی با اشاره به وضع 
محصوالت  راهبردی استان عنوان کرد: صادرات 
محصوالت استراتژیک در دستور کار قرار داشته و 
تالش  می کنیم که گمرکات تخصصی محصوالت 
معتمدیان  شود.  انجام  استان  خود  در  استراتژیک 
مناطق گوناگون  در  نوع مشکالت  اینکه  بیان  با 
نشان دهنده این است که نظام مقدس جمهوری 

اسالمی توجه ویژه ای به مناطق کم برخوردار دارد، 
اضافه کرد: علیرغم همه محدودیت های اعتباری،  
همه مدیران  شبانه روزی در حال تالش هستند 
افزود:  شود.وی  حل وفصل  مردم  مشکالت  تا 

شکاف بین مناطق برخوردار و کم برخوردار باید کم 
شود، بنابراین تالش  می کنیم عدالت اجتماعی در 
خصوص توزیع امکانات و حل مشکالت رعایت 
شود. ایجاد بانک کشاورزی، کمبود آب در روستاهای 
بخش زهان، نبود جایگاه فرآوری زرشک، آسفالت 
راه های روستایی، آنتن دهی نامطلوب تلفن همراه 
و نبود امکانات ورزشی در روستاهای بخش زهان از 

جمله درخواست ها و مشکالتی است که مردم زهان 
در مسجد جامع این شهر بیان کردند. 

بازدید از از رباط » زردان « زیرکوه

روستای  تاریخی  رباط  از  استاندار  سفر  این  در    
» زردان « شهرستان زیرکوه که اکنون در حال 

بازسازی است  نیز بازدید کرد. 
 ، روستا  به  رسانی  گاز  آب شرب،  بندی  سهمیه 
فرسودگی شبکه آب، نوسازی مدرسه دو کالسه 
مشکالت  دیگر  از  غیره  و  قنوات  احیای  روستا، 
مطرح شده بود که استاندار به مسئوالن مربوطه 

برای بررسی و کارشناسی بیشتر دستور داد. 

احیای بازارچه های مرزی
 کمک به حل مشکالت مردم است

روستای  مردم  جمع  در  سفر  ادامه  در  معتمدیان 
است  استان فرصت  مرز  نیز گفت:  »فندوخت«  
عمده  حل  به  مرزی  های  بازارچه  احیای  و 
کند.  می  کمک  مرزی  مناطق  مردم  مشکالت 
وی افزود:سفرهای شهرستانی فرصت خوبی است 
تا ضمن مشاهده مشکالت از نزدیک مطالبات نیز 
مشکالت  رفع  شود. وی  بررسی  شده  کارشناسی 
مردم روستاهای مرزی را وظیفه سنگینی بر دوش 
مسئوالن عنوان کرد و گفت: تمام تالش بر این 
است که نیازها و مشکالت را احصا و برای رفع آن 

گام های بلندی برداریم. 
دیدار مردمی در مسجد جامع آبیز، بازدید از ناحیه 
صنعتی حاجی آباد، مرکز بهداشتی درمانی شاهرخت 
تجنود،  گردشگری  منطقه  آب  پمپاژ  ایستگاه  و 
میز  زیرکوه،  تأمین شهرستان  در شورای  شرکت 
خدمت مسئوالن در مسجد جامع حاجی آباد ، دیدار 
با خانواده جانباز مهدی میری ، دیدار با منتخبان ،  
معتمدان و شوراهای شهرستان و نشست جمع بندی 
سفر در فرمانداری زیرکوه، برنامه های سفر استاندار 

به این شهرستان بود. 

برپایی نمایشگاه کاالهای خراسان جنوبی در افغانستان پیگیری می شود
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نمایشگاه  برپایی  گفت:  افغانستان  در  ایران  سفیر 
کاالهای تولیدی خراسان جنوبی در افغانستان با جدیت 
پیگیری می شود چرا که برگزاری این نوع نمایشگاه ها 
 نقش مهمی در توسعه صادرات دارد. به گزارش ایرنا ،
محمدرضا بهرامی سه شنبه شب در نشست فعاالن 
اقتصادی خراسان جنوبی در بیرجند افزود: برگزاری 
برای  افغانستان  در  استان  این  نمایشگاه کاالهای 
توسعه صادرات مفید و موثر است. وی بیان کرد: حجم 
قابل توجه کاال در بازارچه ماهیرود وجود دارد که این 
موضوع نشان دهنده این است این مرز ظرفیت خوبی 
در زمینه صادرات کاال به افغانستان دارد. بهرامی از 
مسئوالن خراسان جنوبی خواست تالش کنند که 
زیرساخت های هر ۲ طرف مرز را توسعه دهند تا 
برخی حوادث طبیعی از جمله سیل وقفه ای در زمینه 

صادرات و واردات کاال ایجاد نکند.
به  کاال  برابر صادرات  در  ما  متاسفانه  گفت:  وی 
افغانستان ریال دریافت می کنیم در صورتی که در 
قبال واردات مواد اولیه از سایر کشورها ارز پرداخت 
ارز در خصوص صادرات کاال  می کنیم، دریافت 
به کشور افغانستان پیشنهاد خوبی است و در دیدار 

مدیران بانک مرکزی از آنان خواسته شد در این 
در  ایران  سفیر  کنند.  ارائه  راهکارهایی  خصوص 
افغانستان عنوان کرد: جای تقدیر دارد که دانشگاه 
آزاد اسالمی خراسان جنوبی توانسته ۱۵۰ دانشجو 
از کشور افغانستان را جذب کند و با توجه به اینکه 
دانشگاه آزاد اسالمی  از دانشگاه های موفق در کابل 
است، نیاز است از ظرفیت این دانشگاه برای جذب 
دانشجو و سایر موارد بیشتر استفاده شود. وی درباره 
دولت  گفت:  نیز  زیرکوه  در  یزدان  مرز  بازگشایی 
افغانستان براساس یادداشت های رسمی و مکتوبی 
که به ما ارائه کرده، قول داده است تا پایان امسال 

این مرز را به عنوان گمرک رسمی بازگشایی کند. 
افغانستان  کشور  در  هم  ما  کرد:  اضافه  بهرامی 
بازگشایی مجدد مرز یزدان را پیگیری خواهیم کرد 
چرا که هرچه تعداد مرزهای تجاری ما با کشور 
افغانستان افزایش یابد، برای تجار و بازرگانان کشور 
مفید خواهد بود. وی بیان کرد: برخی تجار خراسان 
جنوبی در مرز ماهیرود و در این نشست پیشنهاد 
دادند که ما حاضریم تاسیسات مختلف صادراتی 
را در افغانستان برای افزایش صادرات احداث کنیم 

که باید این پیشنهادات  جامع در اختیار استانداری 
قرار گیرد تا موضوع را با ارائه یک طرح کارشناسی 

پیگیری کنیم.

توسعه صادرات در سال رونق تولید یکی 
از راهکارهای حمایت از تولید ملی است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
بیرجند نیز  گفت: توسعه صادرات در سال رونق 
تولید  از راهکارهای حمایت از تولید ملی است. 
محسن احتشام ابراز امیدواری کرد در سال رونق 
تولید و در راستای حمایت از تولیدکنندگان برخی 
نواقص و ضعف ها در زمینه صادرات رفع شود 

تا صادرات کاال به افغانستان توسعه یابد. رئیس 
هم  بیرجند  بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون 
گفت: خراسان جنوبی در زمینه پرورش طیور از 

ظرفیت باالیی برخوردار است و ۷۵ درصد گوشت 
سفید تولیدی این استان به سایر استان ها و کشور 
افغانستان صادر می شود. سید حسین خیریه افزود: 
صادرات دان به افغانستان از چند ماه گذشته ممنوع 
شده که باید برای رونق واحدهای تولیدی استان 
بیان کرد: کارخانه  این ممنوعیت رفع شود. وی 
بر  بیشتر  جنوبی  خراسان  در  علوفه  و  دان  های 
مبنای صادرات به کشور افغانستان راه اندازی شده 

و این واحدها ماهانه ظرفیت تولید 3۰ هزار تن دان 
را دارند. خیریه با بیان اینکه پنج سال است که وارد 
بازار دان و علوفه افغانستان شده و برای دستیابی 
به این بازار هزینه های زیادی را متحمل شده ایم، 
افزود: از آنجا که تجار افغان راغب به واردات دان 
و علوفه خراسان جنوبی هستند باید تعرفه ای در 
نظر گرفته شود تا راحت تر بتوانیم با دان و علوفه 

پاکستان در افغانستان رقابت کنیم.

صنایع دام و طیور با هدف صادرات
 ایجاد شدند

مدیرکل گمرکات هم گفت: کارخانه های خوراک 
دام و طیور استان با هدف صادرات به افغانستان 
راه اندازی شده که به دلیل اجرای طرح ممنوعیت 

صادرات در سال جاری تعدیل نیرو داشته اند.
خاشی گفت: اینکه اگر صادرات خوراک دام و طیور 
ادامه داشته باشد، ممکن است در داخل کشور با 
مشکل مواجه شویم، فکر درستی است اما از طرف 
دیگر تولیدکنندگان ما در استان با اجرای این طرح با 

مشکل مواجه شدند.

فرماندار بیرجند بر ضرورت افزایش نظارت بر طرح های 
اشتغال تأکید و خواستار مشارکت مردم  برای تأسیس 
شد.  بیرجند  شهر  وعمران  توسعه  تعاونی  شرکت 
اشتغال و سرمایه گذاری  به گزارش فارس، کمیته 
شهرستان بیرجند دیروز با حضور دستگاه های دخیل 
در حوزه اشتغال و به ریاست فرماندار بیرجند برگزار شد.
ناصری با بیان اینکه کارآفرینی با تسهیل در پرداخت 
تسهیالت اشتغال محقق می شود، گفت: تعهد اشتغال 
دستگاه های اجرایی شهرستان بیرجند در سال گذشته 

99 درصد محقق شده است.
وی بر ضرورت افزایش نظارت بر طرح های اشتغال 
تأکید و با اشاره به تسهیالت اشتغال روستایی، بیان 
کرد: در بخش تسهیالت اشتغال روستایی علیرغم 
فرصت اندکی که داشتیم اما رتبه اول انعقاد قرارداد 
برای پرداخت تسهیالت را کسب کردیم که امیدواریم 

این طرح ها در سال جاری به بهره برداری برسد.
رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  سرپرست  شریفی مقدم 
اجتماعی بیرجند هم از پرداخت 46 میلیارد تومان 

تسهیالت اشتغال در سال گذشته خبر داد و گفت: 
از این میزان ۱۰ میلیارد تومان از محل تسهیالت 
خوداشتغالی و مشاغل خانگی و 36 میلیارد تومان 
از محل تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
پرداخت شده است. وی تعهد اشتغال دستگاه های 
اجرایی در سال 9۷ را 3 هزار و ۲4 نفر اعالم و تبیین 
کرد: از این تعداد دو هزار و 9۷۸ فرصت شغلی ایجاد 
شده که نشان دهنده تحقق 99 درصدی تعهدات 

اشتغال در شهرستان بیرجند است.

اجرای 549 طرح اشتغال توسط کمیته امداد
خزاعی  رئیس کمیته امداد امام خمینی منطقه دو 
بیرجند هم گفت: اعتبارات اشتغال کمیته امداد بیرجند 
بودجه 9۷،  قانون  تبصره ۱6  »ب«  بند  محل   از 
6 میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و ابالغیه 6 میلیارد 
و ۱۵۰ میلیون تومان بوده است. وی بیان کرد: از 
اعتبارات ابالغی 3۲۰ طرح با اعتبار ۵ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون تومان اجرا شده که در مجموع معادل 94 درصد 
اعتبارات ابالغی جذب شده است. گل محمدی رئیس 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی بیرجند با اشاره به تعهد 
اشتغال بنیاد مسکن انقالب اسالمی بیرجند، گفت: 
تعهد اشتغال این نهاد در سال گذشته ۲۵۰ فرصت 
شغلی بوده که تاکنون ۲94 فرصت شغلی در بخش 
مسکن ایجاد شده است. وی از تهیه طرح هادی برای 
۱6۰ روستای باالی ۲۰ خانوار در شهرستان بیرجند 
خبر داد و افزود: همچنین برای 43 روستای زیر ۲۰ 
خانوار جمعیت، طرح تعیین محدوده تهیه شده که 3 

میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
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حجت االسالم پرویز بخشی پور مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی بقاع 
 متبرکه را محل آرامی برای ایجاد آرامش و روحیه مناسب معنوی دانست و اظهار 
کرد: دلبستگی شیعیان به اهل بیت )ع( ظرفیت بسیار باالیی را ایجاد می کند که باید 
 با مدیریت مناسب این ظرفیت را در راستای ارتقای معرفت همگان هدایت کنیم.

 حضور مردم در بقاع متبرکه؛ مایه افتخار اوقاف 
 مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تصریح کرد: در طول اجرای طرح آرامش 
 بهاری) از 28 اسفند لغایت 14 فروردین ماه(  شاهد حضور پرشور زائران در امامزادگان 
ما محسوب  برای  بزرگی  افتخار  بودیم که  بقاع متبرکه خراسان جنوبی  و 
می شود. بخشی پور در ادامه به تشریح برنامه ها و فعالیت های انجام شده در 
قالب طرح آرامش بهاری پرداخت و بیان کرد: ویژه برنامه های طرح نوروزی 
آرامش بهاری از 28 اسفند ماه در جوار امامزادگان آغاز و تا 14 فروردین 

ادامه داشت. 
 اجرای طرح آرامش بهاری در 55 بقعه متبرکه استان 

وی از اجرای طرح آرامش بهاری در 55 بقعه متبرکه استان خبر داد و 
بیان کرد: این طرح با هدف تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، تقویت 
باورهای دینی، مذهبی و ارتقای سطح فکری و فرهنگی زائران، تبلیغ و 
ترویج سنت های اصیل اسالمی و ارائه خدمات رفاهی و تفریحی و همچنین 

ایجاد رضایت و عالقه مندی در زائران و گردشگران نوروزی اجرا می شود. 

 
فعالیت همدالنه و صمیمانه 60 مبلغ در طرح آرامش بهاری

بخشی پور به فعالیت 60 مبلغ بومی و اعزامی از قم در طرح آرامش بهاری اشاره 
کرد و گفت: یکی از مهمترین بخش های طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه، 
خیمه های معرفت و پاسخگویی به شبهات دینی و فرهنگی است. وی اقامه 
نماز جماعت، مشاوره وقف، پاسخگویی به مسائل شرعی، سخنرانی روزانه، غبار 
روبی، قرائت ادعیه، مسابقات فرهنگی، مراسم ویژه سال تحویل، ویژه برنامه روز 
جمهوری اسالمی، ویژه برنامه روز طبیعت، برپایی جشن والدت امام علی)ع( و 
مراسم وفات حضرت زینب )س(، جشن عید بزرگ مبعث را از دیگر برنامه های 

اجرایی در قالب طرح آرامش بهاری عنوان کرد. 
برگزاری مراسم ویژه سال تحویل در جوار امامزادگان 

بخشی پور با اشاره به اینکه در لحظه تحویل سال بیش از 12 هزار نفر سال 
نو را در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه خراسان جنوبی آغاز کردند، تبیین کرد: 
امسال مراسم ویژه تحویل سال در 11 بقعه متبرکه و امامزاده استان برگزار شد.

حضور 140 هزار زائر در روز طبیعت در جوار امامزادگان
بخشی پور با بیان اینکه همزمان با 1۳ فروردین  روز طبیعت 55 بقعه متبرکه 
نوروزی  زائران  و  مسافران  و  مردم  مختلف  اقشار  میزبان  خراسان جنوبی 
بود، گفت: در روز سیزدهم فروردین 140هزار زائر و مسافر در بقاع متبرکه 
 استان حضور یافتند که از این تعداد 26 هزار نفر در زائرسراها - سوئیت ها 

و کانکس ها اسکان یافتند.   
توزیع بیش از 70 هزار هدیه و جوایز ویژه کودکان

بخشی پور همچنین از توزیع بسته های فرهنگی به منظور آشنایی بیشتر مردم 

با بقاع متبرکه خبر داد و خاطرنشان کرد: در طول اجرای طرح نوروزی آرامش 
بهاری بیش از 70 هزار هدیه فرهنگی بین زائران و مسافران نوروزی توزیع شد.

بازدید 7 هزار گردشگر از موقوفه مدرسه شوکتیه و موزه وقف 
مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی موقوفه حسینیه امام رضا )ع( 
بیرجند را از موقوفات شاخص شهر بیرجند دانست و تصریح کرد: موزه وقف 
بیرجند از سوی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند در بنای تاریخی حسینیه امام 
رضا )ع( در سال 1۳82 افتتاح شد. وی استقبال مسافران و گردشگران نوروزی 
از موزه وقف و مدرسه شوکتیه بیرجند را مطلوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: در 
طول اجرای طرح آرامش بهاری 7 هزار گردشگر و مسافر به صورت رایگان از 

موقوفه مدرسه شوکتیه و موزه وقف بیرجند بازدید کردند.
 بهره مندی 1000 نفر از خدمات پایگاه های سالمت

مدیر کل اوقاف و امور خیریه از برپایی ایستگاه سالمت و بهداشت در جوار 8 بقعه 
متبرکه خراسان جنوبی خبر داد و اعالم کرد: این ایستگاه ها در جوار امامزاده سید 
محمد و سید ابراهیم فردوس، امامزاده سلطان مصیب مصعبی و امامزاده سلطان 
کریم شاه کریمو، آرامگاه بوذرجمهر قاین، مسجد حضرت ابوالفضل)ع( و امامزاده 
سیدنالحسین)ع( نهبندان، امامزادگان باقریه بیرجند و امامزاده شاه سلیمان علی)ع( 
خوسف برپا شد. وی با یادآوری اینکه در این پایگاه ها ارائه رایگان خدمات و 
مشاوره های پزشکی به زائران و مسافران نوروزی در مدت زمان تعیین شده، انجام 
شد، خاطرنشان کرد: در طول مدت زمان استقرار پایگاه های سالمت و بهداشت 

بیش از یکهزار زائر و مسافر از خدمات این پایگاه ها بهره مند شدند.
حضور بیش از 620 هزار نفر مسافر و زائر در بقاع متبرکه استان 

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اعالم این مطلب که سازمان 

اوقاف و امورخیریه در تالش است تا روز به روز سطح خدمت رسانی فرهنگی، 
 اجتماعی و معنوی و رفاهی را در بقاع متبرکه ارتقا دهد، بیان کرد: از ابتدای طرح 
آرامش بهاری تا پایان طرح ) از 28 اسفند لغایت 14 فروردین ماه( بیش از 620 
 هزار زائر و گردشگر در امامزادگان و بقاع متبرکه خراسان جنوبی حضور یافتند.

 اسکان زائران در 724 سوئیت و زائرسرا 
بخشی پور به ارائه خدمات اسکان دائم و موقت زائران در امامزادگان و بقاع 
متبرکه اشاره کرد و یادآور شد: 724 سوئیت و زائرسرا جهت اسکان زائران و 
مسافران در جوار بقاع متبرکه خراسان جنوبی آماده خدمت رسانی به زائران و 
گردشگران نوروزی بودند. وی خاطرنشان کرد: در طول اجرای طرح آرامش 
بهاری بیش از 110 هزار زائر و مسافر نوروزی در زائرسراها و سوئیت های بقاع 

متبرکه اسکان یافتند. 

آرامش بهاری هدیه اوقاف به مسافران نوروزی

عکس : کاظمی تبار

گفت:  جنوبی  خراسان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
 عصبانیت شیطان بزرگ از سپاه نشانه عملکرد صحیح ، 
درست و موفق این نهاد انقالبی در دفاع از ملت، میهن 

و حریم والیت است.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و 
پرورش خراسان جنوبی، محمد علی واقعی روز گذشته 
در دیدار با فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( که به مناسبت 
میالد امام حسین )ع( و روز پاسدار برگزار شد، اظهار 
کرد: سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم در عرصه جنگ 
سخت و دفاع از حرم حضرت زینب )س( پیش قدم 
است و هم در عرصه جنگ نرم بارها پوزه دشمنان را به 

خاک مالیده است.
وی، مردمی بودن و حضور مؤثر سپاه در عرصه های 
مختلف را علت اصلی عصبانیت ترامپ؛ این عروسک 
بازی رژیم غاصب صهیونیستی دانست و  خیمه شب 
تصریح کرد: آمریکا و مزدورانش در این چهل سال از 
هیچ اقدام خصمانه ای فروگذار نکردند و هرچه در توان 
داشتند در مبارزه و دشمنی با این ملت قهرمان و خداجو 

به کار گرفتند اما  نتوانستند هیچ غلطی بکنند.
بیان  با  جنوبی  خراسان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
جمهوری  مقدس  نظام  و  ایران  دست  امروز  که  این 

اسالمی در عرصه های مختلف باز است، ادامه داد: اکنون 
نظام مقدس جمهوری اسالمی به پشتوانه خون شهدا و 
برخورداری از نسلی مومن، والیی، توانمند و مبتکر قادر 
است به هرچه نیاز دارد دست یابد و هر مانعی را از سر 

راه بردارد.
واقعی، کینه دشمنان از سپاه را نتیجه موفقیت های این 
نهاد انقالبی در عرصه های نظامی، اقتصادی، اعتقادی 
و سازندگی دانست و خاطر نشان کرد: امروز بر همه 
از  فارغ  پیکره جمهوری اسالمی؛  اعضای  به عنوان  ما 
نقش، جایگاه و شغلی که داریم، فرض است تا با شناخت 
وظیفه به تکلیف خود در برابر اسالم و انقالب عمل کرده 
و با تمسک به حبل المتین والیت در راه آبادنی و اقتدار 
روز افزون ایران عزیز گام  برداشته و نقشه های دشمنان 

را خنثی سازیم.

در آیین تجلیل از پاسداران مطرح شد: 
پاسداران مظهر عزت و اقتدار ایرانند

گفت:  جنوبی  خراسان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
پاسداران سرو قامتان سبز پوش وادی عشق ، آیه های 
پرشکوه رزم و ایثار، غرور آفرینان فهمیده مکتب سرخ 

عاشورا و مظهر عزت و اقتدار ایران اسالمی هستند.

 محمد علی واقعی در آیین تجلیل از پاسداران بسیج 
سپاه  کرد:  اظهار  استان  فرهنگیان  و  آموزی  دانش 
پاسداران حافظ امنیت و آرامش ایران اسالمی در برابر 
هجمه های سنگین تهدیدات نرم و سخت دشمنان بوده 

و هست.
وی با اشاره به گربه رقصانی رئیس جمهور ابله آمریکا در 
خدمت به رژیم غاصب صهیونیستی و تروریسم خواندن 
سپاه پاسداران، تصریح کرد: به راه اندازی جنگ اقتصادی، 
بی ثبات سازی مرزها، استقرار تروریست های تکفیری در 
اطراف کشور، ایجاد جنگ روانی و حاال هدف قراردادن 
های  بخش  منطقه  در  اسالمی  ایران  قدرتمند  بازوی 

 مختلفی از سناریوی واحد و البته شکست خورده هستند.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، حماقت 
اخیر ترامپ علیه سپاه پاسداران را پاس گلی به نتانیاهو 
در جریان انتخابات سرزمین های اشغالی دانست و افزود: 
همزمانی شب اعالم این خبر با شب میالد سرورو ساالر 
با فرهنگ و  شهیدان )ع( نشانه عمق کینه یانکی ها 

نهضت سرخ عاشورای حسینی است.
دبیر شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان 
این که این اقدام آمریکایی ها اعالن جنگ علیه آرمان 
پاسداران  سپاه  واقع  در  کرد:  ابراز  است،  عاشورا  های 
انقالب اسالمی ایران پادزهر تمامی زهرهایی است که 

در طول تاریخ 40 ساله انقالب آمریکا و اذنابش علیه 
انقالب اسالمی به کار گرفته اند.

واقعی با اشاره به بیانات رهبر فرزانه انقالب در پاسخ 
خباثت ها  »این  شد:  آور  یاد  سفید،  کاخ  حماقت  به 
به جایی نخواهد رسید و با برگشتن کید و فریب آن ها 
به خودشان، دشمنان جمهوری اسالمی مانند ترامپ و 
احمق های دور و بر نظام حاکمه آمریکا در حال حرکت 

به سمت حضیض هستند.«
گفتنی است در این آیین از مسئوالن و پرسنل بسیج 

فرهنگیان و دانش آموزی استان تجلیل شد.

عصبانیت شیطان بزرگ نشانه موفقیت سپاه در دفاع از ملت است
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مدیر کل آموزش  و پرورش خراسان جنوبی مطرح کرد:


