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حرف های کوچه بازاری 
درباره راه آهن

قرار ما این نبود. انتظار ما هم...پس از 
سال ها وعده ، به اجرایی چشم دوخته 
روبانی که  و  کلنگ  و  نشد  که  بودیم 
نبود. وزیر محترم با تیم70 نفره و ویژه 
خود به استان سفر کرد. یکی از برنامه 
هایش هم کلنگ زنی راه آهن از بیرجند 
بود اما روز موعود کار پا نگرفت. چرا!؟ 
ظاهر موضوع به همین سادگی است 
اما گویا در باطن پشت پرده ها دارد. از 
مصاحبه ها و وعده هایی که برای کلنگ 
زنی داده شد تا امیدی که پوچ شد. حتی 
خبرنگاران حاضر در جلسه هم پاسخی 
برای سواالت خود ... ادامه در صفحه 2
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صفحه 2
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- صبح دیروز نشست خبری ریاست دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند پیرامون طرح بسیج ملی کنترل 
علوم  دانشگاه  رئیس  برگزار شد.  باال  فشار خون 
پزشکی با بیان اینکه این بسیج همگانی با شعار 
»بدانیم و اقدام کنیم« آغاز به کار می کند، ادامه 
داد: با توجه به آمارهای موجود ، فشار خون باال از 
بزرگترین خطراتی است که  ... مشروح در صفحه 3

مصرف نمک از مهمترین عوامل 
فشارخون باال در استان

مثل زمان جنگ ،  به 
اختیارات  ویژه نیاز داریم

حجت االسالم حسن روحانی :

هر دولتی به جز دولت روحانی
 بود شرایط بدتری داشتیم

صالحی امیری:

عجله ای برای بررسی
 لوایح  cft  و پالرمو نداریم

احمد توکلی : 

صفحه 6

صفحه 6
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آرزوی 20 ساله مردم فردوس
 رنگ واقعیت گرفت

افتتاح و کلنگ زنی 20 پروژه به مبلغ 7064 میلیارد ریال
همزمان با سفر وزیر به استان:

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین

 مرحومین حاج احمد شاکری و حاجیه خانم کاظمی
 شرکت نموده اند به اطالع می رساند: مراسم ترحیم آن عزیزان سفر کرده امروز چهارشنبه 
۹8/۳/۱ از ساعت ۱4/۳۰ الی ۱۵/۳۰ در محل هیئت محترم حسینی )خیابان انقالب( 

 برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: شاکری ، کاظمی و فامیل وابسته

به مناسبت هفتمین روز درگذشت

 مرحومه 

حاجیه خانم زهرا فرح نژاد

 )همسر حاج سبحان کاظمی(
جلسه بزرگداشتی 

پنجشنبه ۹8/۳/۲ از ساعت ۲۱/۳۰ الی 
۲۲/۳۰ در محل مجتمع فرهنگی مذهبی 

محبان الزهرا )س( واقع در میدان شهدا برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود. 

خاندان کاظمی ، فرح نژاد و سایر بستگان

نمی ماند به جز ایزد در این دهر
 مهربانی که در نگاه خود گل داشت   بلبالنه به سوی گلشن رفت

مادر مهربان مرکز مهر 

سرکـار خانـم آمـالی
  غم مرگ پدر سخت است و سنگین! رحلت پدر ارجمندتان معلم گرانقدر

شادروان حاج حسین آمالی 
را تسلیت می گوییم. غم بزرگ تان را امروز چهارشنبه ۹8/۳/۱ 

از ساعت ۱۶ الی ۱۷ در محل هیئت محترم حسینی
 به دلجویی می ایستیم.

فرزندان و همکاران شما در موسسه خیریه ولیعصر )عج(

جناب آقای مهندس بهرام ساتلیخ محمدی 
مدیرعامل محترم شرکت دان و علوفه شرق

مصیبت درگذشت برادر گرامی تان شادروان محمد ساتلیخ محمدی 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 

از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان 
صبر و شکیبایی آرزومندیم.

حاج عباسعلی فدویان و پسران

چهل روز پیش قلب پرمهر مادر عزیزمان
 از تپش ایستاد و عشق و محبت بی دریغش

 در خاطرمان افسانه شد. 
یادت گرامی مادر نازنین

 هزینه مراسم به انجمن حمایت از بیماران سرطانی اهدا شد.

فرزنـدانت :
دکتر قدرت ناصح ، دکتر حسین  ناصح، یاسمین ناصح

فراخوان مزایده ) اجاره ( عمومی یک مرحله ای -  نوبت دوم
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مزایده های عمومی به شرح ذیل را فیمابین متقاضیان واجدشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( برگزار نماید :

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(مبلغ اجاره ماهیانه پایه سال اول ) ریال (مدت اولیه اجارهموضوع مزایده  شماره مزایده

۲.۵۵۰.۰۰۰۵.4۰۰.۰۰۰ ۱۲ ماهمزایده واگذاری ) اجاره ( غرفه جهت راه اندازی سوپر مارکت در راهدارخانه شهید برازنده مقدم بیرجند ) گردنه ثمن شاهی (۹8/۰۹

۱8.۲۰۰.۰۰۰۳۶.۹۰۰.۰۰۰ ریال + نیم درصد بارنامه ها۱۲ ماهمزایده واگذاری )اجاره( غرفه حمل و نقلی در پایانه بار بیرجند۹8/۱۱
 ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی نیز تحویل دستگاه مزایده گذار گردد:

الف- ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی  ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مزایده به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک 
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جهت مزایده ) ۹8/۱۱ ( : شرکت های واجد الشرایط دارای پروانه فعالیت مستقر در پایانه بار و شرکت های حمل و نقل در شرف تاسیس که به ثبت رسیده و متقاضی فعالیت در شهرستان بیرجند می باشند.  تاریخ انتشارمزایده در سامانه ستاد تاریخ 98/02/31 می باشد.

 مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : ساعت 11/00 روز سه شنبه تاریخ 98/02/31  لغایت ساعت 14/30 روز دوشنبه تاریخ 98/03/06  مهلت زمانی بازدید ) بجز ایام تعطیل در ساعات اداری روز (:  دوشنبه تاریخ 98/03/06  لغایت شنبه تاریخ 98/03/18 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در 
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مراسم ویژه لیالی قدر
در آستان مقدس امامزادگان باقریه )ع(

شب نوزدهم:

سخنران:
  حجت االسالم و المسلمین سید محمد باقر عبادی

نماینده مجلس شورای اسالمی

مداح: حاج ابوالفضل نوفرستی

شب بیست و یکم: 
سخنران: حجت االسالم و المسلمین حاج آقای شیری 

مدیرکل بازرسی سازمان اوقاف و امور خیریه
مداح: حجت االسالم و المسلمین شیخ اسماعیل مختاری

شب بیست و سوم :
سخنران: حجت االسالم و المسلمین حاج آقای ربانی منش )از خطبای قم(

مداح: حاج ابوالفضل نوفرستی  

  شروع مراسم: ساعت ۲۲
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حرف های کوچه بازاری 
درباره راه آهن
* امین جم

)... ادامه از صفحه 1( گویا در باطن پشت پرده ها دارد.

از مصاحبه ها و وعده هایی که برای کلنگ زنی 
خبرنگاران  پوچ شد. حتی  که  امیدی  تا  داده شد 
خود  سواالت  برای  پاسخی  هم  جلسه  در  حاضر 
ای  هاله  در  چیز  و همه  نگرفتند  آهن  راه  درباره 
و  راه  وزیر  از  سخنی  فقط  رفت.  فرو  ابهام  از 
آینده  ماه  سه  دو  »تا  شد؛  مخابره  شهرسازی 
مناقصه را برگزار می کنیم.« این سخن را  فرماندار 
نیز در صفحه شخصی اش در اینستاگرام تاییدکرد 
و گویا قراری و قولی جدید برای مردمی است که 
چشم انتظار اتفاقی بودند تا کمی هم که شده به 
آینده امیدوارشان کند. به خاطر دارم زمانی رسانه 
ها تیتر می زدند »قطار ، قطار وعده ها!« و حاال باز 

دوباره تکرار اتفاقی تکراری! 
بدتر از همه آنکه گمانه زنی هایی که امیدوار بودیم 
گرفت  واقعیت  تلخ  رنگ  نباشد،  بیش  ای  شایعه 
ماجرا  پرده  پشت  و  در پس صحنه  واقعا  انگار  و 
اتفاقاتی رخ داده که از چشم ها دور مانده است.

و  مسئوالن  برخی  اختالفات  بیشتر  که  اتفاقاتی 
نمایندگان  و ... داخلی و سهم خواهی های منطقه 
راه. وزیر  توسط  تعویق  فقط تصمیم  تا  است   ای 

هر چند که هنوز امیدهایی هست اما نسیه ای است 
که شاید به این راحتی ها نقد نشود!

با  در مصاحبه  درمیان  و  بیرجند، خوسف  نماینده 
خبرنگار ما در این باره ، بیشتر به اینکه این پروژه 
پیشرفت های  و همین حاال هم  است  پروژه  ابر 
چشمگیر داشته  تاکید  کرد و گفت: باالخره باید 
راه آهن از استان رد شود و وزیر تاکید داشتند اول 
مناقصه برگزار و پیمانکار مشخص شود و بعد کار 
انجام گیرد. حجت االسالم سید محمدباقر عبادی 
همچنین اظهار کرد مردم نگران نباشند و اتفاقی 
که باید ، خواهد افتاد. وی در واکنش به حاشیه ها 
و شایعات موجود درباره تالش برای تغییر محل 
نیز  دیگر  جایی  به  بیرجند  از  زنی  کلنگ  شروع 
عنوان کرد “ این حرف ها کوچه بازاری است و 
نباید چندان به آنها توجه کرد و به هر روی راه آهن 
پیشرفت های چشمگیری داشته است و طبق قول 
از برخی نقاط در استان شروع  ها چند ماه دیگر 
به کار می شود”. خوب یا بد ، متاسفانه سخنان 
کوچه بازاری دو سو دارد. مردم کوچه بازار و عوام 
فریبان صاحب اسم و رسم که با هوچی گری و 
رفتارهای کولی وار حرف بی منطق خود را در تمام 
سال های گذشته برکرسی نشانده یا همواره مانع 
توسعه منطقه در برهه های حساس بوده اند. از این 
رو ما چنین می پنداریم که نباید از برخی توطئه 
های پشت پرده که هدفمند پی ریزی شده است 
غافل باشیم. جدای از این موضوع ، اینکه شروع 
کلنگ زنی راه آهن از کجا کلید بخورد هم جای 
تامل دارد. براساس قواعد و اقتضائات و منطق ، 
آنچه مسلم است شروع راه آهن باید از مرکز استان 
رخ دهد. هدف اول اتصال مرکز استان باشد. البته 
دیدگاه  بر  نه  برخی  تصور  برخالف  موضوع  این 
اساس شرایط خاص  بر  بلکه  ناسیونالیستی  های 
 ، بیرجند  قاین -  اینکه مسیر  استان است.  مرکز 
همانطور که برای راه آسفالت و دوبانده سازی آن 
مشکالت فراوان بود و هست ، مطمئنا در راه آهن 
نیز مشکالتی را به دلیل کوهستانی بودن برخی 
مناطق و مسائل چنینی خواهد داشت. مشکالتی 
که اگر همین ابتدای راه که بودجه و انگیزه کافی 
ادامه  در  باز  است  ، ممکن  نشود  دارد حل  وجود 
از  شود.  مدت  طوالنی  های  تعویق  مشمول  کار 
منظر دیگر اینکه مرکز استان بیشترین مهاجرت 
از سایر شهرستان ها را پذیرا بوده است و حاشیه 
نشینی های  گوناگون ، گواه این موضوع است که 
بیکاری در آن به طور جدی مطرح می شود. یکی 
از برکات شروع کار راه آهن مطمئنا ایجاد اشتغال 
های متعدد برای ساکنان  این مناطق است که می 
تواند منافع زیادی برای مردم و نیروی کار حاشیه 
مرکز  از  کار  به  شروع  باشد.  داشته  استان  مرکز 
استان امیدهای بسیاری را زنده می کند و می تواند 
منشا اتفاقات متعددی باشد که در نهایت به نفع 
همه تمام شود. در مجموع ، راه آهن استان حاال 
که کمی سرعت گرفته نباید به خاطر برخی سهم 
خواهی ها  چنین نتایجی به بار آورد که مطمئنا به 
نفع هیچ یک از مردم استان نیست. هرچه برای راه 
آهن زودتر در استان شروع به کار احداث زیرساخت 

ها شود ، سرعت کار نیز بیشتر خواهد شد.

افزایش ۹.۵ درصدی قیمت CNG از امروز

تسنیم- از آنجایی که فروش گاز CNG  در جایگا ه های سوخت بر اساس واحد کیلوگرم انجام می شود، با تبدیل 
واحدها و بر مبنای مصوبه هیئت وزیران، قیمت فروش هر کیلوگرم سوخت CNG که هم اکنون ۶۰۰۰ ریال 

است، از امروز چهارشنبه به ۶۵۶۸ ریال افزایش می یابد.

روحانی: مثل زمان جنگ امروز 
هم به اختیارات ویژه نیاز داریم

حجت االسالم حسن روحانی در دیدار با جمعی از 
علما و شخصیت های حوزوی اظهار کرد: همانگونه 
امام  از  را  ویژه ای  اختیارات  ساله   ۸ جنگ  در  که 
راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی 
موفقیت های بسیاری را به دست آوریم امروز هم به 

چنین اختیاراتی نیاز داریم.

چین خطاب به آمریکا:
 در روابط ما با ایران دخالت نکنید

سخنگوی وزارت خارجه چین، روابط تجاری تهران 
و پکن را مشروع خواند و از ایاالت متحده درخواست 

کرد تا در این روابط دخالت نکند.

سازمان ملل: لفاظی های
 خود را کاهش دهید!

دوجاریک  استفان  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
سخنگوی سازمان ملل در اظهاراتی با اشاره به باال 
رفتن تنش ها میان تهران و واشنگتن گفت: ما نسبت 
به افزایش لفاظی ها نگران هستیم. ما از تمام طرف ها 

می خواهیم تا لفاظی های خود را کاهش دهند.

باید آمریکا را به شرایطی 
برد که نتواند تحریم کند

آشنا، مشاور رئیس جمهور گفت: جوابی که ما دادیم 
و اقداماتی که سیاست خارجه و سیاست دفاعی ما 
انجام می دهند این است که آمریکا را به شرایطی 
ببریم که نتواند ما را از جنگ بترساند و نتواند به 

تحریم ادامه بدهد.

هر دولتی به جز دولت روحانی
 سر کار بود شرایط بدتری داشتیم

اینکه  بیان  با  دولت  اسبق  وزیر  صالحی امیری، 
مسبب  به تنهایی  را  روحانی  آقای  دولت  نمی توان 
وضعیت موجود به شمار آورد و این شرایط انتخابی 
نبوده و بلکه به دولت تحمیل شده است، اظهار کرد: 
باور دارم هر دولتی به جز دولت آقای روحانی سر کار 

بود به مراتب شرایط بدتری می داشت.

تحلیل زیباکالم از توانایی 
آمریکا درباره اشغال ایران

صادق زیباکالم گفت: آنچه مسلم است این است که 
آمریکایی ها به هیچ  وجه قصد اشغال خاک ایران را 

ندارند، یعنی توانایی اش را ندارند.

پاسخ سازمان سنجش درباره احتمال 
به تعویق افتادن کنکور کارشناسی ۹۸

در  سنجش  سازمان  عالی  مشاور  توکلی  حسین 
گفتگو با میزان درباره احتمال به تعویق افتادن کنکور 
کارشناسی ۹۸ گفت: کنکور کارشناسی با توجه به 
پیش بینی های انجام شده در روز های پنجشنبه و 
جمعه ۱۳ و ۱۴ تیر ماه برگزار خواهد شد و به هیچ 

وجه به تعویق نخواهد افتاد.

فرهنگیان در صورت تمایل می توانند 
تا ۳۵ سال ادامه خدمت دهند

الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت 
آموزش و پرورش گفت: روال بازنشستگی فرهنگیان 
مطابق سنوات قبل است و در صورت تمایل اشخاص 
سنی،  شرایط  رعایت  با  همچنین  و  منطقه  نیاز  و 

همکاران می توانند تا ۳۵ سال ادامه خدمت دهند.

تکذیب یک خبر درباره خودپرداز ها

تسنیم- افزایش سقف برداشت نقدی از دستگاه های 
خودپرداز از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان، 
خبری تأیید نشده است که از روز گذشته در شبکه 
بانک  همچنین  می شود.  دست  به  دست  مجازی 
مرکزی هیچ بخشنامه جدیدی در خصوص افزایش 

سقف برداشت از خودپرداز ها نداشته است.

طال و سکه همچنان در مسیر کاهش

تسنیم- قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران روز 
گذشته به ۴ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان و قیمت طالی 

۱۸عیار هم ۴۱۲ هزار تومان ارزش گذاری شد.

اطالعات بانکی مؤدیان
 کف دست مالیاتی ها

به  مالیاتی  مؤدیان  بانکی  اطالعات  ارائه  ایسنا- 
اخیراً  که  است  تصمیمی  مالیاتی  امور  سازمان 
بانک مرکزی دستور آن را به بانک ها ارسال کرده 
است. اقدام خوبی که مشابه آن را می توان در سایر 
حوزه های مربوط به افزایش عدالت اجتماعی مانند 

حذف یارانه پردرآمدها نیز اجرا کرد.

کاهش دو هزار تومانی
 دالر تنها در چند روز

رئیس بانک مرکزی گفت: ظرف این دو هفته قیمت 
ارز حدود دو هزار تومان کاهش یافته است، بنابراین 
توصیه می شود مردم با توجه به متغیرهای سیاسی 

تأثیرگذار در بازار ارز وارد آن نشوند.

واگذاری  مورد  در  مجلس  اخیر  مصوبه 
باعث  رقابت  شورای  به  خودرو  قیمت گذاری 
با روند کاهشی  بازار  تا قیمت خودرو در  شد 
صورت  به  قیمت ها  رو  این  از  شود،  روبه رو 
خریداران  و  است  ریزش  حال  در  لحظه ای 
برای خرید خودرو دست نگه داشته اند. بررسی 
وضعیت قیمت خودروهای داخلی در بازار نشان 
می دهد که قیمت هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از 
۱۳۰ میلیون تومان در روزهای گذشته به ۱۲۲ 
میلیون تومان رسیده است. همچنین هر دستگاه 
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۹۸ میلیون تومان در 
بازار عرضه می شود. قیمت پراید که در روزهای 
گذشته به ۵۸ میلیون تومان رسیده بود در بازار 
به ۴۹ میلیون تومان رسیده است. در مورد تیبا 

صندوق دار نیز باید به کاهش ۶ میلیون تومانی 
قیمت این خودرو در بازار و عرضه آن با قیمت 
۵۴ میلیون تومان اشاره کرد. قیمت تیبا ۲ نیز 
با افت ۶ میلیون تومانی به ۶۲ میلیون تومان 
رسیده است. در مورد پژو ۴۰۵ نیز که قیمت آن 
در بازار تا ۹۰ میلیون تومان هم باال رفته بود، 
باید بگوییم که این خودرو در بازار با قیمت ۸۳.۵ 

میلیون تومان عرضه می شود. 
افت قیمت خودروهای مونتاژی

کاهش قیمت عالوه بر خودروهای داخلی در 
اتفاق افتاده به  مورد خودروهای مونتاژی نیز 
میلیون  از ۴۸۰  پژو ۲۰۰۸  طوری که قیمت 
است.  رسیده  تومان  میلیون   ۳۶۰ به  تومان 
 ۴۰۰ تا  بازار  در  که  نیز  سایپا  سراتو  قیمت 

میلیون تومان باال رفته بود حاال به حدود ۳۰۰ 
 S7 میلیون تومان رسیده است. قیمت هایما
نیز از ۴۰۰ میلیون تومان در روزهای گذشته 
به ۳۱۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. 

 قیمت ها لحظه ای ریزش می کند
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو 
در مورد افت قیمت خودرو در بازار با بیان اینکه 
قیمت ها به صورت لحظه ای در حال ریزش 
این  مقابل  در  عده ای  چند  هر  گفت:  است، 
کاهش قیمت ها مقاومت می کنند و قصد دارند 
خودروهایشان را با نرخ باال به فروش برسانند، 
اما خریداری برای این خودروها وجود ندارد. وی 
تصریح کرد:  در حال حاضر خریداران دست نگه 
داشته اند و منتظرند تا کاهش بیشتری در قیمت 

خودروها اتفاق بیفتد.
 ادامه کاهش یک تا

 ۳ میلیونی قیمت ها در هر روز
قیمت  کاهشی  روند  کرد:  پیش بینی  وی 
خودروها در بازار همچنان ادامه داشته باشد به 
طوری که هر روز شاهد کاهش یک تا ۳ میلیون 
تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار باشیم.

قیمت خودرو لحظه ای شد؛ کاهش ۹ میلیون تومانی پراید!

محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: الیحه CFT و پالرمو هر دو از 
دستور کار مجمع خارج شده اند. دلیل این امر 
را از دبیرخانه و رئیس مجمع باید بپرسید. این 
در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
و   CFT الیحه  گفت:  همشهری  با  گفتگو 
 پالرمو هر دو از دستور کار مجمع خارج شده اند. 
اخیر  ماه های  در  پالرمو  و   CFT دو الیحه 
و  بررسی  مکررا،  و  شده  جنجالی  شدت  به 
تصمیم گیری در مورد آن، از سوی مجمع به 

تعویق افتاده است. 
مصباحی مقدم: بی اطالعم

مقدم،  مصباحی  غالمرضا   ، حال  این  با 
گفتگو  در  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
ابراز دبیرخانه  تصمیم  این  از  خبرآنالین   با 

بی اطالعی کرد.
لوایح خارج نشده است

آیت ا... محسن مجتهد شبستری عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با تسنیم، 
درباره برخی اخبار منتشر شده مبنی بر خارج 
دستور  از   CFT و  پالرمو  الیحه  دو  شدن 
کار مجمع تشخیص گفت: بررسی این لوایح 
از دستور کار مجمع خارج نشده و هم اکنون 
کمیسیون های تخصصی مجمع در حال بررسی 

است. وی افزود: به محض اتمام بررسی این دو 
الیحه در کمیسیون های تخصصی مجمع، این 
لوایح در دستور کار جلسات صحن مجمع نیز 

قرار خواهد گرفت. 
توکلی: عجله ای برای 

بررسی این لوایح نداریم
احمد توکلی هم که با خبرآنالین گفتگو کرده 
است، با رد خارج شدن این دو الیحه مهم از 
دستور کار مجمع، گفت: این لوایح از دستور کار 
مجمع خارج نشده است بلکه زمینه بررسی آن 
 وجود ندارد. وی افزود: وقتی آمریکا به گونه ای 
دیگر رفتار می کند که نمی شود به او اعتماد 
برجام  باید  گویند  می  اروپایی  وقتی  کرد، 
اجرا شود ولی خودشان تعهدات شان را اجرا 
نمی کنند یا در مورد اینستکس به گونه ای 
ما  گویند  وقتی می  یا  کنند  رفتار می  دیگر 
برجام را قبول داریم ولی به آن عمل نمی کنند 
در این شرایط خود به خود اگر ما کوتاه بیاییم 
فشار آنها بیشتر می شود. اگر ما مقاومت کنیم 
فشار آنها کمتر می شود. ما اگر بخواهیم سریع 
این لوایح را بررسی کنیم و فقط معیشت مردم 
را مالک قرار دهیم به اعتقاد من بیشتر به 

ضرر مردم می شود. توکلی گفت: لوایح پالرمو 
اما  است  نشده  کار خارج  از دستور   CFT و

فعال تعجیلی برای بررسی آنها نداریم. 
اختیار  مگر  مجمع  دبیر  کواکبیان: 
خارج  کار  دستور  از  را  لوایح  دارد 

کند؟
صحن  در  تریبونش  که  کواکبیان  مصطفی 
باز شده بود، به اظهارات محمد صدر  علنی 
دبیر  شنیده ایم که  اخیراً  زد و گفت:  گریزی 
مجمع تشخیص دستور داده که لوایح پالرمو 
شود. خارج  مجمع  کار  دستور  از   CFT و 
که  سوال  این  ای  کنایه  طرح  به  کواکبیان 
»آیا دبیر مجمع چنین اختیاری را داشته اند یا 
خیر«، ادامه داد: بیش از چهار ماه از زمانی که 
لوایح CFT و پالرمو برای بررسی به مجمع 
مجلس  می گذرد.  شده،  فرستاده  تشخیص 
لوایح  و  طرح ها  تصویب  برای  زیادی  وقت 
می گذارد و وقت زیادی ندارد که موضوعی را 
تصویب و به شورای نگهبان بفرستد و بعد که 
به مجمع ارسال می شود بگوید که تشخیص 
داده شده این لوایح از دستور کار خارج شود. 

امیدوارم این حرف درست نباشد.

وضعیت CFT و پالرمو در هاله ای از ابهام!

     ۳2 44 66 66/۳2 42 4۳ 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف
    کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند      تاریخ انتشار: 98/3/1

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی بیرجند ساعت ۴/۳۰ بعدازظهر روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ در محل دفتر شرکت تعاونی واقع درخیابان 

معلم برگزار می شود.
از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به 
هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. 

حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین - طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹۷ - طرح 
و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی - اتخاذ 
تصمیم در مورد سود و زیان شرکت در سال ۹۷- تعیین مبلغ بابت بازپرداخت اعضای مستعفی - تعیین خط 

مشی آتی شرکت.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم 
 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری تلفن ۹2-۳2۴۰۰۳۹۰( در نظر دارد: اجرای پروژه های عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات
 به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۳/۶  

به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.  ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است. 

مدت نوع پیمانموضوعمحل اجراپروژه
پیمان

برآورد براساس فهارس 
بها ۱۳۹۸ )ریال(

تضمین ارجاع 
کار )ریال(

تاریخ تحویل و بارگذاری 
اسناد در سامانه تدارکات

تاریخ 
بازگشایی

شماره فراخوانحداقل پایه و رشته

بهسازی لرزه ای )اجرای مقاوم 
سازی( مدرسه آمنه )بالل حبشی(

طبس 
گلشن

اجرای 
مقاوم سازی 

سرجمع به شماره
 ۹6/۱2۹۹۱۸۸ 

مورخ
 ۱۳۹6/05/04 

حداکثر پایان وقت اداری ۷/۷46/۷66/۷۳0۳۸۸/000/000 ۳ ماه
مورخ

۱۳۹۸/۳/۱۸ 

ساعت 
۱0 صبح 

۱۳۹۸/0۳/۱۹

پایه 5 رشته ابنیه
 و ساختمان 

20۹۸00۳۷4۸00000۹

بهسازی لرزه ای )اجرای مقاوم 
سازی( مدرسه عمار یاسر

طبس 
مسینا 
درمیان

اجرای 
مقاوم سازی 

پایه 5 رشته ابنیه 5/550/6۹5/45۹2۷۸/000/000 ۳ ماه
و ساختمان  + یک 

شخص حقیقی

20۹۸00۳۷4۸0000۱0

۱- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره ۱2۳۴۰2/ ت 5۰۶5۹ هـ مورخ  ۹۴/۹/22 و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید 
برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2۱۷۳۰۶2۰۰۹۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی. 2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل 

گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل  واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری. ۳-  اعتبار پروژه ها )برابر شرکت مناقصه( به صورت نقدی و اوراق خزانه اسالمی می باشد.
روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد :  از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صالحیت در مناقصه ای 
با مشخصات ذیل اقدام نماید. نام و نشانی مناقصه گذار:  شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند - خیابان پاسداران- پاسداران 
۳۰- تلفن  ۴-۳2۴۴55۹۰ مشخصات پروژه:  ۱-موضوع مناقصه: عملیات حفاری و لوله گذاری 2۰۰ متر چاه اکتشافی در سازند سخت شاهرخت 
شهرستان زیرکوه 2-خالصه فعالیت: عملیات حفاری و لوله گذاری 2۰۰ متر چاه اکتشافی در سازند سخت شاهرخت شهرستان زیرکوه مطابق با 
نقشه هاي اجرایي مشخصات فني و دستور کارهاي دستگاه نظارت. ب: منابع تامین مالی: اعتبارات عمرانی طرح متمرکز - مطالعه طرح های تامین و 
انتقال آب در حوضه های آبریز کشور- به شماره ۱۳۰۷۰۰۳۱22 و سایر ردیف های اعتباری مرتبط پ: کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 

شرایط متقاضی: صالحیت های الزم: کاوش های زمینی با پایه و ظرفیت مجاز.  مدت پیش بینی انجام خدمات:  5  ماه شمسی
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۳۴۱.۰۰۰.۰۰۰ )سیصد و چهل و یک میلیون( ریال دارای 
حداقل ۳ ماه اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: پیمانکاران متقاضی از ساعت 
 setadiran.ir ۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تا ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی

مراجعه نمایند. مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت ۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/2۰ خواهد بود.
 تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/2۰ در محل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
خواهد بود. مدارک الزم برای دریافت اسناد:  الف: فیش واریزی به مبلغ 2.۱۸۰.۰۰۰ )دو میلیون و یکصد و هشتاد هزار( ریال )شامل 2.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال بابت هزینه اسناد و ۱۸۰.۰۰۰ ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده( که باید به حساب شماره ۴۰۰۱۱۰۷۴۰۴۰۱۹۶۱۸ نزد بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران به نام شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از طریق سامانه ستاد به صورت الکترونیکی پرداخت گردد.  ب: عضویت در سامانه تدارکات 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیالکترونیک دولت )ستاد(

آگهی ابالغ اجراییه کالسه 98۰۰۰۰۶
بدینوسیله به آقای محمد صادقی فرزند محمد حسن به شماره شناسنامه ۸ و شماره ملی ۰۶52۷۴۴۱۱۷ بدهکار پرونده اجرایی ابالغ می شود که آقای علی قاسمی نیا فرزند محمد به شماره 
شناسنامه ۳۹۱۸ و شماره ملی 5۶۳۹2۶۰۷۴2  صادره از نهبندان به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک به شماره ۰۹2۶۰۰۰۸22 مورخ ۱۳۹۶/۹/2۸ صادره از بانک سپه شعبه نهبندان 

جهت وصول چک شماره ۱۳۹5/۱2/۰۱-۰2۹۷۰۱ به مبلغ سیصد میلیون ریال )۳۰۰۰۰۰۰۰۰( طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه ۹۸۰۰۰۰۶ در این اداره تشکیل 
گردیده و طبق گزارش مامور ابالغ کالنتری نهبندان محل اقامت شما به شرح متن سند شناسایی شده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد. لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
۱۸ آیین نامه اجرایی مراتب یک نوبت  در روزنامه کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننماید عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۱    سید مهدی پروین محبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان 

ود  
حد

 وم
ژه 

ش وی
فرو درب اتوماتیک سید

 جک پارکینگی ، کرکره و 
سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی - نبش 
رجایی  15   09155614880



3
پیام شما

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

چهارشنبه * 1  خرداد 1398 * شماره 4355

365 روستای استان، امسال از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند

دادرس مقدم- 365 روستای خراسان جنوبی، امسال از نعمت گاز برخوردار می شوند. مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: با گازرسانی به این روستاها، بهره مندی 
خانوارهای روستایی استان از گاز طبیعی به بیش از 85  درصد افزایش می یابد. هاشمی افزود: بر اساس طرح جامع شرکت گاز استان، با برنامه ریزی های صورت گرفته  
و با تالش و جدیت همکاران شرکت گاز استان در سال گذشته ، 100 درصد جمعیت شهری و 61 درصد خانوارهای روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

با سالم خدمت روزنامه وزین آوای خراسان جنوبی چند 
روز پیش جلوی چشمانم خودروی پرایدی که ازسمت 
شهرک بعثت )علی آباد( به سمت شهر در حرکت بود به 
محض رسیدن به سرعت گیر جلوی نمایشگاه بین المللی 
خواست از سمت جاده خاکی ماشین را رد کند ناگهان لیز 
خورد و واژگون شد حاالخسارت برعهده شهرداری است 
که با زدن چندین سرعت گیر باعث این کار شدند اگر 
مثل قبال سرعت گیر نبود سالیان سال اتفاقی نمی افتاد 

نفرین این مردم دامن گیرشما خواهد شد. ممنون
991...241
زیبا  بیرجند جهت  شهرداری  از  تشکر  سالم. ضمن 
سازی بلوارها و پیاده روها خواهشمند است با توجه به 
اینکه انتهای خیابان مدرس حد فاصل میدان جماران و 
 بلوار پیامبر اعظم)ص( محل تردد بسیاری از شهروندان 
می باشد نسبت به تکمیل پیاده روها و زیبا سازی این 

قسمت از شهر نیز اقدام نمایند اجرکم عندا...
915...357
نیروی  کش  زحمت  برادران  به  لطفا  علیکم.  سالم 
انتظامی اطالع بدین در پارک جنگلی شهرک شهید 
مفتح هم گشت داشته باشند اوضاع بی بند و باری 

متاسفانه خیلی زیاده . با تشکر
915...936
با توجه به تماس های فراوانی که با شماره 137شهرداری 
از سوی اهالی خیابان نارنج گرفته شده درخصوص جمع 
آوری سگ های ولگردی که باعث وحشت فرزندان شده 
وگاهی وقت ها به بچه ها حمله می کنند هیچ گونه 
اقدامی صورت نگرفته که هیچ، می فرمایند اژدها که 
ندیدین... فرزند شما مسئول محترم هم سگ را شبیه 

اژدها می بیند موقعی که بهش حمله کند؟  
939...168
از اعضای محترم شورای شهر بیرجند و شهردار خدوم 
و زحمتکش تقاضا دارم فکری به حال درختان کاج 
بکنند و  بنزین خیابان مدرس  باالی پمپ  رها شده 
این قسمت را از حالت متروکه به پارک مناسبی تبدیل 
فرمایند. وجود چنین فضای تاریک و بی سر و سامان 

در مرکز شهر زیبنده مرکز استان نیست.
901...298
من از شهردار محترم خواهش دارم برای فرزندان مان 
در فضای سبز خیابان شیرین 10 که قدمت 20 ساله 
دارد چند تا تاب و سرسره نصب کنند و درصورت امکان 

دستگاه های ورزشی برای جوانان.
915...936
درسته که ماه رمضان است و اغلب مردم شبها بیدارند 
ولی انصاف نیست کسی که ساعت 6 صبح سر کار 
می رود و شب باید استراحت کند نتواند از صدای بلند 
کردیم  گناهی  چه  ما  بخوابد.  توحید  پارک  موسیقی 

منزلمان کنار پارک است.لطفاً رسیدگی شود.
915...037
سالم چه شد سبد کاال معلولین بهزیستی هرشب تلویزیون 
اعالم می کند ولی نکند سبد بافته نشده از مسئوالن 
باشند بضاعت  بی  مردم  فکر  به  کنیم  می  خواهش 
915...246

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1397 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت 
به امالک مجهول المالک  و از قلم  افتاده واقع در بخشهای تابعه حوزه ثبتی  بیرجند 
تا آخر اسفند  ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هفت  تقاضای ثبت نموده اند و 
همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت 
 باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می شود:

بخش1 بیرجند :   1- ششدانگ یکدربند دکان به مساحت 20/55 متر مربع پالک 
2249-اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان منتظری بیرجند مورد تقاضای 
خانم اقدس چهکندی نژاد خریداری مع الواسطه از حسن بهرمان 2-ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 44/7 متر مربع پالک 2895-اصلی بخش یک بیرجند واقع 
در خیابان انقالب بیرجند مورد تقاضای میثم بنده بخش 2 بیرجند: 1-ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 141/87 متر مربع پالک 2873 فرعی از یک اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه قصبه مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
خمینی )ره( 2-ششدانگ یک قطعه زمین راهروی منزل به مساحت 1/88 متر مربع 
پالک 54 فرعی از 150-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی چهار پایین مورد 
تقاضای فاطمه گل نیچه 3-ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 28/27 متر مربع 
پالک 3448 فرعی از 345-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت علی آباد مورد 
تقاضای ملیحه بهنامیان 4- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 87/84 متر مربع 
پالک 3477 فرعی از 345-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت علی آباد مورد 
تقاضای تقی رخشانی 5- ششدانگ یک باغ مشجر به مساحت 1204/54 متر مربع 
پالک 1192 فرعی از 949 فرعی از 668-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
سورگ مورد تقاضای غالمحسین سورگی 6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 3467/62 متر مربع پالک 1136 فرعی از 781-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در حاشیه جاده آسفالته چاج مورد تقاضای حامد چاجی 7- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 41783 متر مربع پالک 1819 فرعی از 
1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد  مورد تقاضای حسین برات 
زاده 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 4879 متر مربع 
پالک 1820 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد  مورد 
تقاضای زهرا سادات دستگردی9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت 9579 متر مربع پالک 1821 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه دستگرد  مورد تقاضای زهرا سادات دستگردی 10- ششدانگ 
یکباب محوطه مزروعی مشجر به مساحت 729/30 متر مربع پالک 1822 فرعی 
از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد  مورد تقاضای سیده 
شیما دستی گردی 11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
7739/08 متر مربع پالک 582 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مزرعه کالته بجدی  مورد تقاضای محمد حسن مباشری 12- ششدانگ یک 

قطعه محوطه مزروعی مشجر به مساحت 1754/25 متر مربع پالک 601 فرعی 
از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی  مورد تقاضای صادق 
کودو 13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3213/70 متر 
مربع پالک 602 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی  
مورد تقاضای حسین کامران نژاد14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 
به مساحت 4977/30 متر مربع پالک 603 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه کالته بجدی  مورد تقاضای حسین کامران نژاد 15- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 6757/68 متر مربع پالک 604 فرعی از 
1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی  مورد تقاضای حسین 
کامران نژاد 16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 5776/49 
متر مربع پالک 605 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته 
بجدی  مورد تقاضای حسین کامران نژاد 17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 2475/50 متر مربع پالک 609 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه کالته بجدی  مورد تقاضای آمنه دستگردی 18- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 1215 متر مربع پالک 610 فرعی از 1337-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی  مورد تقاضای حجی دستگردی 
19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 11184/99 متر مربع 
پالک 215 فرعی از 1397-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه سیستانک مورد 
تقاضای محمد علی دستیگردی نسبت به چهار دانگ مشاع و زهرا دستی گردی 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار به مساحت 9326 متر مربع پالک 216 فرعی از 1397-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه سیستانک مورد تقاضای طیبه دستی گردی 21- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 292 متر مربع پالک 9 فرعی از 1755-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در جنب شرکت نفت مورد تقاضای محمد رضا پرویزی 
فر 22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 27037/42 متر 
مربع پالک 413 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت حاجی آباد 
از اراضی امیر آباد مورد تقاضای شاه بی بی افرا 23- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت 1774/68 متر مربع پالک 418 فرعی از 1832-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای ام البنین امیرآبادی 
زاده 24- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3442/82 متر 
مربع پالک 419 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سر سینه حاجی 
آباد مورد تقاضای حسن امیرآبادی زاده 25- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار به مساحت 1765/53 متر مربع پالک 420 فرعی از 1832-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای زهرا امیرآبادی زاده 26- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3255/48 متر مربع پالک 
421 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد  مورد 

تقاضای محمد امیرآبادی زاده 27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت 1627/17 متر مربع پالک 422 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای مریم امیرآبادی زاده 28- ششدانگ 
یک قطعه بند مزروعی به مساحت 24771 متر مربع پالک 2562-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در مجاورت گرمیدر مورد تقاضای عباس آسوده 29- ششدانگ 
یک قطعه بند مزروعی به مساحت2656 متر مربع پالک 2563-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در مجاورت گرمیدر مورد تقاضای عباس آسوده 30- ششدانگ 
یک قطعه بند مزروعی به مساحت 34825/79 متر مربع پالک 2564-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در مجاورت گرمیدر مورد تقاضای فاطمه زهرا محمد پور
31- ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 14911/45 متر مربع پالک 
2582-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مجاورت گرمیدر  مورد تقاضای عباس آسوده
32- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار و مزروعی به مساحت 5753/50 متر مربع 
پالک 2583-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در پشت کلوت شوکت آباد  مورد تقاضای 
علیرضا سبزبان 33- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار و مزروعی به مساحت 
48354/50 متر مربع پالک 2584-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در پشت کلوت 
شوکت آباد  مورد تقاضای علیرضا سبزبان 34- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار 
و مزروعی به مساحت 19559/80 متر مربع پالک 2585-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در پشت کلوت شوکت آباد  مورد تقاضای علیرضا سبزبان 35- ششدانگ یک 
قطعه زمین دیمه زار و مزروعی به مساحت 3876/50 متر مربع پالک 2586-اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در پشت کلوت شوکت آباد  مورد تقاضای علیرضا سبزبان
بخش 3 بیرجند : 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
2084/30 متر مربع پالک 2798 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
مزرعه سیوجان مورد تقاضای گلعذار رمضانی 2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر به مساحت 15441 متر مربع پالک 2799 فرعی از 172-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای سید مجید شکسته 3- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی مشجر محصور )به صورت فنس( به مساحت 2267 متر 
مربع پالک 1609 فرعی از 222-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه تقاب مورد 
تقاضای حسین صفری 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
1577/07 متر مربع پالک 495 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
مزرعه کالته ملک  مورد تقاضای قدیر آبدار 5- ششدانگ یکباب محوطه مشجر به 
مساحت 1014متر مربع پالک 189 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
سرچاه حسن پور مورد تقاضای علی حسن پور 6- ششدانگ یک محوطه مشجر به 
مساحت 4963/14 متر مربع پالک 190 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در حاشیه جاده کرمان روبروی زندان مورد تقاضای الهام حسن پور 7- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 762/67 متر مربع پالک 191 فرعی از 
938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه زینی مورد تقاضای سید عبدا... وسیله 

8- ششدانگ یک قطعه محوطه مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت 2665/02 
متر مربع پالک 192 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه زینی 
مورد تقاضای قاسم نخعی 9- ششدانگ یکقطعه باغ مشجر به مساحت 454 متر 
مربع پالک 193 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه حسن پور 
مورد تقاضای غالمرضا پردلی 10- ششدانگ یکقطعه باغ مشجر محصور مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 958/40 متر مربع پالک 194 فرعی از 938-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در سرچاه حسن پور مورد تقاضای غالمرضا پردلی 11- ششدانگ یک 
قطعه زمین مشجر به مساحت 1308/40 متر مربع پالک 195 فرعی از 938-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه آغال میر مورد تقاضای زهرا زراعتگر 12- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت 754/7 متر مربع 
پالک 196 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه حسن پور مورد 
تقاضای حسن پردلی 13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
168 متر مربع پالک 197 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه 
حسن پور مورد تقاضای حسن پردلی 14- ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به 
مساحت 1436/70متر مربع پالک 198 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در سرچاه آغال میر مورد تقاضای کبری زراعتگر 15- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 2868/30 متر مربع پالک 69 فرعی از 1019-اصلی 

بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه حسن پور مورد تقاضای عذرا بهارشاهی
بخش 4 بیرجند : 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
2308/2 متر مربع پالک 757 فرعی از 114-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در مزرعه 
فریز مورد تقاضای غالمرضا اکبرزاده بخش 7 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 3020/78 متر مربع پالک 322 فرعی از 390-اصلی 
بخش 7 بیرجند واقع در اراضی مزرعه آواز مورد تقاضای محمد اعظم اکبری 
2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 16644/83 متر مربع پالک 
773-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در اراضی موسوم به احمد آباد طبس مسینا 
مورد تقاضای عبدالرحیم بخشی بخش 8 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی و دیمه زار به مساحت 2521 متر مربع پالک 593-اصلی بخش 8 بیرجند 
واقع در مجاورت زیردره مورد تقاضای سید حسین عسگری 2- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی و دیمه زار به مساحت 3892/40 متر مربع پالک 594-اصلی بخش 
8 بیرجند واقع در مجاورت مزرعه زیردره مورد تقاضای سید حسین عسگری 3- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 11821/14 متر مربع پالک 
595-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مجاورت آسیابان مورد تقاضای رضا معتمدی 
بخش 9 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1987 متر 
مربع پالک 742 فرعی از 51-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه مهموئی مورد 
تقاضای شهین غفاری 2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
 5307 متر مربع پالک 802-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مجاورت مسجد 

فاطمه زهرا )س( جاده مشهد مورد تقاضای محمد رضا قلی پور 3- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 10951/30 
متر مربع پالک 803-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در حاشیه جاده 

مشهد جنب مسجد حضرت فاطمه زهرا )س( مورد تقاضای محمد رضا قلی پور 
4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 6925 متر مربع پالک 
804-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مجاورت مسجد فاطمه زهرا )س( حاشیه جاده 
مشهد مورد تقاضای محمد رضا قلی پور بخش 13 بیرجند :1- ششدانگ یکباب 
منزل به مساحت 243/60 متر مربع پالک 41 فرعی از 67-اصلی بخش 13 بیرجند 
واقع در مزرعه بزقوچ علیا مورد تقاضای محمد نخعی پور 2- ششدانگ یکباب 
محوطه مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت 3360/15 متر مربع پالک 1 فرعی 
از 89-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در مزرعه بائره حاجی آباد مورد تقاضای بیتا 
کاری 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 12435/93 متر 
مربع پالک 97 فرعی از 425-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در مزرعه کالته حاجی 
یوسف مورد تقاضای حمید رضا نخعی پور 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار به مساحت 10848 متر مربع پالک 574-اصلی بخش 13 بیرجند واقع 
در مجاورت افضل آباد مورد تقاضای عبداهلل زنگویی 5- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت 15460 متر مربع پالک 577-اصلی بخش 13 
بیرجند واقع در مجاورت افضل آباد مورد تقاضای عبداهلل زنگویی آگهی اصالحی:  
1- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 4042 متر مربع پالک 575-اصلی بخش 
13 بیرجند واقع در مجاورت افضل آباد مورد تقاضای عبداهلل زنگویی که در آگهی 
قبلی مساحت آن اشتباها 2042 متر مربع آگهی شده بود. لذا به دستور مواد 16 و 
17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا 
اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقاله دعوی شده و در جریان است میبایستی 
اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهی 
نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت سی روز به 
اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند تسلیم و رسید دریافت نموده و برابر مواد 74 و 86 
آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه می دهد. ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در 
صورتمجلس تحدید منظور می گردد و ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی 

روز قابل اعتراض خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/1
    علی فضلی-  رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بیرجند

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

اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان
 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1397 حوزه ثبتی نهبندان 

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 حوزه ثبتی 
نهبندان در سه ماهه )دی - بهمن - اسفند( سال یکهزار و سیصد و نود و هفت هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند با نوع ملک مورد 
تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: مستثنیات مرتع دهنو و رومه 1231- اصلی آقای محمد حسین کدخدازاده 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 41452 مترمربع مستثنیات مرتع چاهشند دغال پالك 797- اصلی 1236- اصلی 

آقای غالمحسین خواجه دشتی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر چاه موتور کشاورزی به مساحت 283200 مترمربع
لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و 
دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی ظرف مدت نود روز و مستند به تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی ظرف مدت 30 روز به اداره 
ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض 
ثبتی و ماده 86 قانون ثبت معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت پس از تشریفات قانونی اسناد 
مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد شد. ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی منظور می گردد 

و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.  

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/2  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/1
سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهبندان

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم 1397 حوزه ثبتی شهرستان سربیشه 
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک و از قلم افتاده واقع در بخش های تابعه حوزه ثبتی شهرستان سربیشه که تا آخر اسفند ماه سال یکهزار و سیصدو نود و هفت تقاضای ثبت نموده اند و همچنین  
مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای عموم به شرح ذیل آگهی می شود: بخش 2 پالك 92۰- اصلی مزرعه استانست 1- ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 1901 مترمربع 

 پالک 747 فرعی از 920 - اصلی بخش 2 سربیشه مورد تقاضای فاطمه زهرا استانستی 2- ششدانگ یکباب باغ منزل مشجر به مساحت 3039 مترمربع پالک 748 فرعی از 920 - اصلی بخش دو سربیشه مورد تقاضای سیده رقیه معاشر 3- ششدانگ یکباب باغ منزل مسکونی 
به مساحت 591/7  مترمربع پالک 749 فرعی از 920 - اصلی بخش دو سربیشه مورد تقاضای  صغری استانستی بخش 2 سربیشه پالك 11۵9 - اصلی مزرعه دهن آب مود 1- ششدانگ یک باب محوطه به مساحت 718 مترمربع پالک 1665فرعی از 1159- اصلی مزرعه 
دهن آب مود بخش دو سربیشه مورد تقاضای محمد حسین زاده 2- ششدانگ یک باب محوطه به مساحت 698 مترمربع پالک 1666 فرعي از 1159 - اصلی مزرعه دهن آب مود بخش دو سربیشه مورد تقاضای مهدی مهرجو بخش 2 سربیشه پالك 12۰۵ - اصلی مزرعه گل 
کمران پایین 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 1823 مترمربع پالک 13 فرعی از 1205 - اصلی بخش دو سربیشه مورد تقاضای عبدالرحمن زارویی صیاد 2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1436 مترمربع پالک 14 فرعی از 1205- اصلي بخش 
2 سربیشه مورد تقاضای عبدالرحمن زارویی صیاد 3. ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 12281 مترمربع پالک 15 فرعی از 1205 - اصلی بخش دو سربیشه مورد تقاضای عبدالرحمن زارویی صیاد 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10607 مترمربع 
پالک 16 فرعی از 1205- اصلی بخش دو سربیشه مورد تقاضای عبدالرحمن زارویی صیاد.  بخش 2 سربیشه پالك 2۵۶2 - اصلی چاه فالحی 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 29052/51  مترمربع پالک 2562 - اصلی بخش دو سربیشه مورد تقاضای 
محمد غفاریان.  پالك های اصلی بخش 4 سربیشه 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10212/5 مترمربع پالک 850 - اصلی بخش 4 سربیشه واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به جیک وزیدر قطعه 1 مورد تقاضای امین عبدالهی 2- ششدانگ 
 یک قطعه زمین مزروعي مشتمل بر انباری و خانه کارگری به مساحت 36379 مترمربع پالک 851 - اصلی بخش 4 سربیشه واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به جیک وزیدر و متداخله ها قطعه 2 مورد تقاضای امین عبدالهی 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت  2111/64  مترمربع پالک 852 - اصلی بخش 4 سربیشه قطعه شماره 3 در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به جیک وزیدر و متداخله ها مورد تقاضای امین عبدالهی. بخش ۶ سربیشه پالک 28 - اصلی 1- ششدانگ قسمتی از یک باب منزل )قسمت جنوبی و 
غربی( به مساحت 33/20 مترمربع قسمتی از پالک 319 فرعی از 28 - اصلی شهر سربیشه بخش 6 سربیشه که با قسمت دیگر منزل )قسمت شرقی( به شرط تجمیع تشکیل ششدانگ منزل را می دهد مورد تقاضای مهدی نادی.  بخش ۶ سربیشه پالک های اصلی 1- ششدانگ 
یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 155861 مترمربع پالک 488 - اصلی بخش 6 سربیشه اراضی مجاور روستای پخت مورد تقاضای خانم نساء چهکندی 2- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار ودیمه زار به مساحت 1224 مترمربع واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی - مرتع 
چاه مار و متداخله ها پالک 489 - اصلی بخش 6 سربیشه مورد تقاضاي محمد بلوچی 2- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار به مساحت 717/6 مترمربع واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی - مرتع چاه مار و متداخله ها پالک 490- اصلی بخش 6 سربیشه مورد 
 تقاضای محمد بلوچی 4-ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار به مساحت 7644/2 مترمربع واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی - مرتع چاه مار و متداخله ها پالک 491- اصلی بخش 6 سربیشه مورد تقاضای محمد بلوچی 5- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار 
به مساحت 5123 مترمربع پالک 492 - اصلی بخش 6 سربیشه قطعه 1 واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی - مرتع دشت سربیشه بخش 6 مورد تقاضای غالمحسین قاسمی پور 6- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار به مساحت 65369 مترمربع پالک 493 - اصلی 
بخش 6 سربیشه قطعه 2 واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعي - مرتع دشت سربیشه بخش 6 سربیشه مورد تقاضای غالمحسین قاسمی پور. لذا به دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری 
اقامه دعوی شده و در جریان است می بایستی اعتراض و یا گواهي مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه تسلیم و رسید دریافت نموده و 
برابر مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه نسبت دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اداره تسلیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نمایند قانونی 
 وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدید منظور می گردد 
و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.                                                             تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/2          تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/1              محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالك سربیشه

مصرف نمک از مهمترین عوامل فشارخون باال در استان
عکس : امین جم

طرح بسیج ملی کنترل فشار خون باال در استان آغاز شد

امین جم - صبح دیروز نشست خبری 
ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
پیرامون طرح بسیج ملی کنترل فشار 
خون باال برگزار شد. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی با بیان اینکه این بسیج 
همگانی با شعار »بدانیم و اقدام کنیم« 
آغاز به کار می کند، ادامه داد: با توجه 
به آمارهای موجود ، فشار خون باال از 
بزرگترین خطراتی است که به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم در بروز مرگ و 
میر افراد نقش دارد. دهقانی با اشاره 
اینکه در سال 2017 بالع بر ده میلیون 
این  اثر  بر  را  دنیا جان خود  در  نفر 
بیماری از دست داده اند ، گفت:  طبق 
برآوردهایی که در سال 2017 انجام 
شده است ، بیش از نیمی از جمعیت 
باالی 30 سال ایران دچار پرفشاری 

خون هستند.
دارای  افراد  از  درصد   ۶۰ تنها 
خود  بیماری  از  باال  فشارخون 

مطلع هستند
میلیون   16 میان  از  داد:  ادامه  وی 
فرد دارای فشار خون باال در کشور ، 
تنها 60 درصد از بیماری خود مطلع 
هستند زیرا این بیماری عمدتا عالئم 
دهد.  نمی  بروز  را  ای  ویژه  ظاهری 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با 
بیان اینکه از میان این تعداد تنها نیمی 

نسبت به کنترل بیماری خود اقدام 
می کنند، تصریح کرد: آمار افرادی که 
کنترل موثری بر فشار خون خود دارند 
تنها 19 درصد است. دهقان با اشاره به 
سه برابر شدن شیوع پرفشاری خون از 
سال 1990 تا 2016 ، بر اهمیت اطالع 
رسانی و آگاه سازی این مهم تاکید و 
 ادامه داد: بر اساس آمارها و بررسی ها ، 
وضعیت استان از لحاظ میزان شیوع 
این بیماری در حد متوسط است اما از 
 لحاظ دریافت درمان توسط بیماران ، 
دارد.  وجود  هایی  ماندگی  عقب 
دهقانی گفت:کاهش وقوع مرگ و میر 
و حوادث قلبی - عروقی زودرس ناشی 
از فشار خون باال و کاهش هزینه های 
منتسب به فشار خون باال در بخش 
طرح  این  اهداف  جمله  از  سالمت 

همگانی است.
در  نمک  مصرف  میزان  باالترین 

استان ماست
را  خون  فشار  اگر  کرد:   اظهار  وی 
جیوه کاهش  متر  10میلی  فقط  
بدهیم،  خطر سکته قلبی 15 درصد ، 
نارسایی قلبی 50 درصد، سکته مغزی 
38 درصد  و خطر مرگ 10 درصد 
کاهش می یابد. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه طبق 
آمارهای سال 93 ، فشار خون باال در 

صدر علل مرگ و میر با بیش از 39 
درصد بوده است، گفت: مصرف روزانه 
رژیم  کلی  طور  به  و  میوه  لبنیات، 
غذایی مناسب تاثیر بسزایی در کاهش 
ادامه داد: در  این مهم دارد. دهقانی 
استان مصرف فست فود از میانه به 
 باالست ولی از لحاظ مصرف سیگار ، 
از آخر رتبه دوم را داریم. وی ادامه داد: 

متاسفانه باالترین میزان مصرف نمک 
در سطح کشور مربوط به استان ماست 
که باید برای کاهش آن برنامه ریزی 

کرد.
غربالگری رایگان فشار خون

وی عنوان کرد: گروه هدف این برنامه 

کلیه افراد 30 سال به باالی کشور و 
بیماران نارسایی کلیوی و زنان باردار 
هستند. وی افزود: زمان اجرای این پروژه 
از 27 اردیبهشت لغایت 15 تیرماه 98 
خواهد بود، در مرحله اول آموزش نکات 
الزم و مرحله دوم غربالگری در دستور 
کار است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند با بیان اینکه افرادی که شامل 

این طرح می شوند می توانند به سه 
روش از خدمات رایگان طرح بررسی 
 میزان فشار خون بهره مند شوند، گفت: 
 مراجعه حضوری به مکان های درمانی ، 
مراجعه به واحدهای خدمات بهداشتی 
 ... و  غربالگری  موقت  های  پایگاه  و 

با  غیرحضوری  غربالگری  همچنین 
روش خود اظهاری که می توانند در 
 www.salamat.gov.ir  سایت 
اطالعات خود را تکمیل نمایند. دهقانی 
باالی 30  اینکه جمعیت  به  اشاره  با 
و  هزار   381 حدود  استان  در  سال 
815 نفر است، ادامه داد : در استان 
باید فشار خون نیمی از جمعیت یعنی 

گیری  اندازه  نفر  هزار   190 حدود  
و بیش از 95 هزار نفر که دارای این 
بیماری هستند شناسایی شوند. وی 
رسانی  اطالع  بحث  در  کرد:  تاکید 
این برنامه از تمامی دستگاه ها انتظار 
همکاری و همراهی داریم و امیدواریم 

دستگاه های مرتبط در امر غربالگری 
باشند. داشته  همراهی  ما  با   هم 

فشار خون باال تمامی عروق را در 
بدن درگیر می کند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
بیان  با  جلسه  این  در  نیز  بیرجند 
اینکه علت بیماری بیش از 90 درصد 
مبتالیان به فشار خون مشخص نیست 
و باید اقدامات کنترلی صورت گیرد ، 
و  مصرف  الگوی  اصالح  داد:  ادامه 
افزایش فعالیت های فیزیکی و کاهش 
استرس و هیجانات منفی می تواند 
با  وی  باشد.  داشته  بسزایی  تاثیرات 
بیان اینکه فشار خون باال تمامی عروق 
تواند  می  و  کند  می  درگیر  را  بدن 
نمک  گفت:  باشد،  خطرناک  بسیار 
یکی از مواردی است که فشار خون را 
افزایش می دهد و باید به میزان کنترل 
شده ای مصرف کرد.کامبیز مهدی زاده 
با بیان اینکه برخالف برخی شایعات ، 
نمی گوییم به طور کلی مصرف نمک 
ممنوع شود بلکه باید متناسب با نیاز 
باشد، افزود: نان یکی از راه های ورود 
نمک به بدن است که در گذشته به 
میزان سه درصد در آن نمک موجود 
بود که در 18 ماهه اخیر با بررسی ها و 
پیگیری های انجام شده ، این میزان به 
یک درصد رسیده که قابل قبول است.



موفقیت و انرژی

صبوری

 اهداف تان را روی کاغذ بنویسید

می شود  باعث  و  می کند  خوشحال تان  کاری  اگر 
مهارت ها و نیروی تان برای آن را به کار گیرید، احتماال 
باید هر روز زندگی تان را صرف آن کنید.  پس از اینکه 
معنی موفقیت در زندگی برای تان روشن شد، تنها راه 
ممکن برای رسیدن به آن تالش و حرکت گام به گاِم 
رو به جلو برای رسیدن به اهداف تان است. باید دست 
دیگران  خشنودی  جلب  برای  همیشگی  تالش  از 
بردارید، تنها در این صورت است که امکان لذت بردن 
را از کارهایی که می کنید پیدا می کنید.پس همین االن 
بنشینید و موفقیت را از نگاه خودتان تعریف کنید )اگر 
الزم است روی کاغذ بنویسید(. برای خودتان هم اهداف 
کوتاه مدت و هم اهداف بلندمدت در نظر بگیرید. اهداف 
کوتاه مدت شامل نوشتن روزانه، انجام وظایف روزمره و 

خدمت کردن به دیگران است.

صبور  باشید

احساسات بی ثمر و بی فایده ای مانند خشم، حسادت و 
رنجش جایی در تالش های مستمر و قابلیت های تان 

برای رسیدن به موفقیت ندارند.
هرچه برای بهتر شدن نسبت به دیروز مشتاق تر باشید، 
به خاطر پیشرفت های تان، بیشتر احساس موفقیت 
می کنید. هنگامی که برای پیشرفت و به پایان رساندن 
کاری سرسختانه تالش می کنید، در بند بند وجودتان 
احساس می کنید؛ هر  را  موفقیت  لذت بخش  حس 
زمان که به گذشته و نقطه  شروع تان نگاه می کنید و 
متوجه  خیزهایی که برای رسیدن به جایگاه کنونی تان 

برداشته اید می شوید، موفقیت را حس می کنید.
فقط هنگامی که معنای موفقیت برای تان آشکار شود 
می توانید برای دستیابی به آن به طور پیوسته و بر پایه  

خواسته ها و انتظارات تان قدم بردارید.
برای شروع زندگی بر چنین مبنایی وقت را تلف نکنید! 
همین امروز شروع کنید. زیرا روزی که به خاطر دیگران 
و مطابق با انتظاراتی که خواسته های شما نیستند سپری 
شود، در حقیقت متعلق به شما نیست. رهایی از سنگینی 
تعریف غالب و دیکته شده  موفقیت، فرصت گرانبهایی 
برای تعریف زندگی مطابق با خواسته های تان است. شما 
یاد می گیرید پیگیر مسائل بی اهمیت )که زمانی گمان 
می کردید مهم اند( نباشید و در مقابل بر کارهایی تمرکز 
کنید که به جای تعلل و طفره  رفتن، شما را به سمت 
حرکت و پیشرفت هدایت می کنند. با خود بگوید من با 
چیزهای کوچک شروع می کنم اما در عین حال خودم 
را ارزان نمی فروشم! به عنوان یک نویسنده، هر روزی 
که بتوانم چیزی بنویسم با حسی از موفقیت همراه است. 
ممکن است یک متن  هزار  کلمه ای مزخرف بنویسم 
اما به هر حال خوشحالم آنچه را که از یک نویسنده 

انتظار می رود، انجام داده ام.

اشتباهاتی که در ماه رمضان 
مرتکب می شویم

دو تصور غلط در زمینه تغذیه در این ماه وجود دارد. 
یک تصور شامل کسانی است که پرخوری می کنند 
و تصور دوم کسانی هستند که اقدام به حذف برخی 

وعده های غذایی به ویژه سحری می کنند. پرخوری در 
وعده افطار و حذف وعده سحری دو علت عمده در 
بروز مشکالت گوارشی شناخته می شوند. از آنجایی که 
سحری اصلی ترین وعده غذایی در ماه مبارک رمضان 
است، حذف این وعده سبب کاهش قند خون و در 
نتیجه سردرد، سرگیجه و بی حالی در طول روز می شود.

مصرف سیگار خطر سکته مغزی 
را افزایش می دهد

افراد سیگاری که یک بار دچار سکته مغزی شده اند در 
صورتی که مصرف آن را کنار نگذارند یا حداقل کاهش 
ندهند بیشتر احتمال دارد مجدد دچار سکته مغزی شوند. 

افراد سیگاری بیش از افرادی که سابقه استعمال سیگار 
نداشته اند احتمال دارد دچار دومین سکته مغزی شوند. 
همچنین این خطر با وجود کنار گذاشتن مصرف سیگار 
پس از اولین سکته وجود دارد. هرچند، افرادی که پس 
از سکته مغزی اول مصرف سیگار را ترک کرده اند در 

معرض خطر دومین سکته مغزی هستند.

با خواص جادویی 
تخم خرفه آشنا شوید

تخم خرفه  ضد کرم است، عصاره ساقه و برگ آن 
برای بیماری های کبد و بیماری های کمی ویتامین 

C بسیار مفید است.
 

در خرفه تا حد ۲۵ گرم در ۱۰۰ گرم برگ ویتامین 
وجود دارد و به عنوان رژیم غذایی اشخاص مبتال به 
اسکوروی تجویز می شود. از خواص تخم خرفه می 
توان به تصفیه شدن خون، رفع التهابات گوارشی، 

رفع سرفه و تسکین دهنده تشنگی اشاره کرد.

برای تقویت ذهن از دست
 مخالف خود استفاده کنید

یکی از جالب ترین تمرینات ذهنی این است که همه 
کار های معمول خود را با دست غیر غالب انجام دهید. 
برای مثال اگر راست دست هستید، سعی کنید با دست 

چپ خود بنویسید یا دندان ها را با دست چپ مسواک 
بزنید. بدون شک در شروع انجام این تمرین متوجه 
می شوید که تمرین به شدت دشوار است، ولی نگران 
نباشید، این برداشت کامال طبیعی به نظر می رسد. برای 
آنکه بتوانید از دست غیر معمول خود استفاده کنید، بدانید 

که نتیجه این تمرین مثبت و بی نظیر است. 

مرغ و ماهی
 را قبل از پخت نشویید!

شستن مرغ قبل از پختن نه فقط هیچ میکروب یا 
عامل بیماری زایی را از بین نمی برد، بلکه می تواند 
ریسک آلودگی را هم بیشتر کند. با شستن مرغ تازه 

در سینک ظرفشویی و پاشیدن قطرات آب به اطراف، 
در سراسر  را  ها  باکتری  و  ها  میکروب  تمام  شما 
آشپزخانه خود پخش می کنید تنها راه موثر برای 
خالص شدن از شر میکروب ها، پختن مرغ است 
و این قانون در مورد ماهی خام و گوشت های دیگر 

هم صدق می کند.

یک فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد گفت: هیچ مکمل یا قرص چربی سوزی که بتواند کبد چرب را مداوا 
کند، نداریم. ویتامین E ممکن است در برخی افراد که دیابت و کبد فیبروزی ندارند، مقداری موثر باشد، اما مردم براساس 
باورهای غلط به ادعای برخی افراد سودجو، اعتماد کرده و اقدام به تهیه اینگونه قرص ها می کنند که هیچ تاثیری در 
درمان کبد چرب ندارد. وی  به مزایای فراوان تخم مرغ اشاره کرد و گفت: قبال این تفکر وجود داشته که تخم مرغ برای 
کبد ضرر دارد، اما بررسی های جدید نشان داد که تخم مرغ به صوت آبپز برای کبد ضرری ندارد. وی با اشاره به اینکه 
تخم مرغ حاوی مواد مغذی الزم برای بدن بوده و بهتر است در طول هفته استفاده شود، به مردم توصیه می شود که هفته 
ای ۲ تا 3 بار تخم مرغ آب پز مصرف کنند. موادی مانندزردچوبه برای کبد مفید است اما باید از زیاده روی در مصرف آن 

خودداری شود و استفاده از آن در مواد غذایی به مقدار مناسب، می تواند اثر پیشگیرانه از عوارض کبد داشته باشد.

مهم ترین عارضه روزه داری برای مبتالیان به دیابت، کاهش بیش از حد قند خون است که با عالئمی همچون ضعف 
و بی حالی شدید، عرق سرد، تپش قلب، سرگیجه، تاری دید، لرزش بدن و در نهایت بیهوش شدن مشخص می گردد. 
در بیمارانی که انسولین مصرف می کنند،کنترل مرتب قند خون بسیار مهم است و از آنجا که در پی تزریق انسولین به 
دفعات نیز باید غذا میل نمایند، روزه داری توصیه نمی شود. افراد دیابتی که برای کنترل قند خون از داروهای غیر تزریقی 
استفاده می کنند باید آموزش های الزم در مورد عالئم افزیش و کاهش قند خون،  تنطیم وعده های غذایی و مصرف 
داروها را دریافت نمایند. این افراد باید مدتی قبل از شروع ماه مبارک رمضان به طور آزمایشی، روزه داری را آغاز کرده، 
طی روز به ترتیب در زمان های، دو ساعت بعد از سحر ، بین ساعت ۱ تا 3 بعدازظهر، قبل افطار و دو ساعت بعد از افطار 
قندشان را اندازه بگیرند. مرکز اطالع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

دیابت و روزه داریقرص چربی سوز نداریم

کشورمان  محل تولد بزرگان زیادی بوده و انسان های ارزشمندی 
را در خاک خود پرورانده است. علما، دانشمندان، شعرا و ادیبان 
و هنرمندان بسیاری از این سرزمین سربرآورده اند و امروز آوازه و 
شهرت شان در سراسر جهان به گوش می رسد. شهرت برخی از این 
افراد به حدی است که نمی شود از کنار نام شان به راحتی گذشت و 
آنها را به فراموشی سپرد. برای همین است که بر روی برخی برگ 
های تقویم نام هایی آشنا نقش بسته اند که تاریخ علم و فرهنگ 

ایران را فریاد می زنند.
امروز اول خرداد، روز بزرگداشت مالصدرا است؛ انسانی وارسته و 

فیلسوف که یکی از بزرگترین دانشمندان جهان به شمار می رود. 

دانشمندی ایرانی از دنیای اسالم که مکتب حکمت متعالیه را بنیان 
نهاد و به افتخاری برای ایران تبدیل شد. حکمت متعالیه، مکتب 
مالصدرا است که وجود و ماهیت را متمایز از یکدیگر می داند. بنا بر 
دیدگاه او، وجود یا هستی بدیهی ترین مسئله جهان ماست که با علم 
حضوری و دریافت درونی درک می شود و نیازی به اثبات آن نیست 
اما ماهیت یا سرشت مسبب گوناگونی و تکثیر پدیده هاست و قابلیت 

ویژه موجودات را تعیین می کند.
این عالم دانشمند طرفداران زیادی در سراسر جهان دارد و یکی 
از مفاخر بزرگ ایران به شمار می رود. مالصدرا در جوانی با شیخ 
بهایی آشنا شد و همین موجب شکل گیری سنگ بنای شخصیت 

علمی و اخالقی وی گردید. سپس تحت تعلیمات سید امیرمحمد 
باقر بن شمس الدین ، مشهور به میرداماد از اساتید بزرگ علوم 
دینی و الهیات قرار گرفت و در اثر آموزش های اساتید، در فلسفه 
اشراق، مکتب مشا، کالم، عرفان و تفسیر قرآن مهارت پیدا کرد.

مالصدرا هفت بار به مکه مشرف شد. وی در هفتمین باری که به 
سوی مکه در حرکت بود در شهر بصره )خاک عراق( بیمار شد و 

دار فانی را وداع گفت.
مالصدرا آثار فراوانی را در موضوعات مختلف دارد که مهم ترین آنها 
عبارتند از:  شرح اصول کافی، الشواهد الربوبیه و  تفسیر قرآن که در آن 

به صورت پراکنده به برخی آیات و سور قرآن پرداخته است. 

یکم خرداد، بزرگداشت مالصدرا بنیانگذار حکمت متعالیه

آیه روز

 و آنان که کافر شده  اند می  گویند چرا نشانه  ای آشکار از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است
 ]ای پیامبر[ تو فقط هشداردهنده  ای و برای هر قومی رهبری است. )سوره رعد/ آیه ۷(

سخن روز

این است که دیگران هم  پیدا می کنند،اثبات کننده  بزرگی دست  به موفقیت های   اینکه بعضی ها 
می توانند به آنها دست پیدا کنند. )آبراهام لینکلن(
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۹۲۱۳۵
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.
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جدول سودکو

ساخت ، سرویس ، تعمیر ، بازسازی 
انواع تابلوهای حروف برجسته ، چلنیوم ، 

L.E.D و فلکس

با بیش از نیم قرن تجربه کـاری 
با مجوز از اتحادیه تابلوسازان و خطاطان

آدرس: خیابان شهدا - شهدا ۳
۳۲۲۳0۲۵۱ - 0۹۱۵۱۶۱4۲۸۷- 0۹۹04۸۶۹۹۷۱ 

اتبلوسازی عابدپور

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

به یک نیروی خانم مسلط به کامپیوتر 
جهت کار در انتشارات نیازمندیم. 

09155613149

به یک شاگرد ماهر خانم جهت 
شیفت عصر سالن زیبایی

 در محدوده معلم نیازمندیم.
  32455303

09399441888
شرکت صنایع کاشی آیدا سرام
 واقع در بیرجند جهت تکمیل 

کادر اداری خود به یک نفر 
لیسانس حسابداری و یک نفر 

لیسانس بازرگانی
 نیازمند است.

05632255590-4
یک شرکت معتبر راه سازی جهت 
تکمیل پرسنل خود به افراد ذیل 

نیازمند می باشد.
1. راننده لودر، کامیون، تراکتور،  

غلطک
2. کارآموز حسابداری - خانم 

)لیسانس، فوق لیسانس(
3 - آشپز

05632442886-09151611۷09

تعمیر یخچال فریزر در منزل  09153635015 - ناصری نژاد

استخدام نیروی ساده خانم
 در رستوران

32342315 -093968433۷1

رستوران شاندیز به دو نفر کارگر ساده 
ترجیحا خانم نیازمند است.

091515826۷5 -0935928092۷

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

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 

5/5 و 6/5 متر

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

مرکز تخصصی تعمیر و فروش مانیتور
 و مینی کیس های قدرتمند اروپایی

 در حد آک
160G HDD -DDR3 2 RAM

قابل ارتقا
قیمت ماه رمضان 620 هزار تومان

حاشیه پاسداران15
ساعت کاری ماه رمضان 18 الی 20
@ asbirjsnd  :کانال تلگرام ما 

Www.asbirjand.ir

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

فروشگاه بزرگ ارزان سرا
انواع لوازم کادویی و بلورجات

فقط 5 هزار تومان
آدرس: روبروی انقالب 10

امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی 2

32300228
09155629683 -09151613۷۷6

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

093۷093۷338

 تاالر و رستـوران
 بـرادران کـریم

آماده پذیرایی از مجالس افطاری شما 
در ماه مبارک رمضان می باشد.

ضمنا نان،  پنیر،  سبزی و چای رایگان می باشد
چهارراه آخر توحید به سمت سجاد شهر

 ابتدای سپیده - 09151606836 )قاسمی(
09153401186 )طاهری(

خط ویـژه  
۳۱۵۵0



۵
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خواهرخواندگی 48 مدرسه خراسان جنوبی

صداوسیما- با اجرای طرح ملی حامی، 48 مدرسه استان  آزمایشی خواهر خوانده شدند. مدیر کل آموزش و پرورش در مراسم انعقاد پیمان نامه این طرح گفت: این پیمان نامه بین مدارس مبدأ یا همان برخوردار با مدارس 
مقصد یا همان غیر برخوردار امضا شده و 48 آموزشگاه  دو به دو در این طرح مشارکت می کنند. واقعی، این طرح را موجب گسترش عدالت آموزشی و کاهش محرومیت دانست و افزود: ایجاد همدلی، تقویت حس نوع 
دوستی، ترویج فرهنگ شکرگزاری، مثبت اندیشی و تقویت احساس تعلق به مدرسه و جامعه، ارتقای فرهنگ عمومی مشارکت، تالش برای بسط فرهنگ نیکوکاری و تعاون از مهمترین اهداف کیفی این طرح ملی است.

خبر ویژه

رواناب،  وقوع  سبب  امروز  بارشی  جدید  *سامانه 
آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیل ها در مناطق 

مختلف استان می شود.
*در ماه مبارک رمضان 260 نفر از طالب و روحانیون 
حوزه های علمیه خراسان جنوبي در مناطق سیل  زده 

استان لرستان خدمت رساني می کنند.
*یک رأس بره آهوی وحشی در شبکه دامپزشکی 

شهرستان نهبندان درمان شد.
*مرد ۳۵ ساله روستای نوخانیک که در چاه گرفتار 

شده بود با تالش نیروهای امدادی نجات یافت.

اخبار کوتاه

چرا صادرات سوخت ایران
 به افغانستان ممنوع شد؟

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی 
گفت: از نیمه های آذرماه سال گذشته دولت افغانستان 
اعالم کرد با توجه به اینکه بسیاری از سوخت هایی 
که وارد افغانستان می شود غیر استاندارد ند و از این 
عنوان  به  سوخت هایی  غیر استاندارد  سوخت های 
بنزین و گازوئیل به وسایل نقلیه فروخته می شود و 
موتور وسایل نقلیه آسیب می بیند از این پس واردات 
این سوخت ها ممنوع می شود. به گزارش تسنیم، محمد 
طرف  از  بخشنامه ای  اعالم  بر  اساس  افزود:  عجم 
دولت افغانستان و به منظور جلوگیری از سوء استفاده 
سودجویانی که در افغانستان وجود داشتند صادرات 
سوخت های غیر استاندارد مطلقا ممنوع شد.  عجم گفت: 
متاسفانه بعضی از پاالیشگاه های بخش خصوصی 
ما فرآورده های نفتی مانند نفت کوره و نفت هایی که 
کاربردهای صنعتی دارند، تولید می کنند که به هیچ 
عنوان این فرآورده ها نباید برای ماشین استفاده شود 
و چون از نظر دولت ایران صادرات هرگونه فرآورده 
نفتی آزاد است، این تانکرها به آن طرف مرز رفته و 
در آن طرف مرز گرفتار شدند. وی گفت: بر اساس 
اعالم بخشنامه ای از طرف دولت افغانستان و به منظور 
جلوگیری از سوء استفاده سودجویانی که در افغانستان 
وجود داشتند صادرات سوخت های غیر استاندارد مطلقا 
ممنوع شد. عجم تصریح کرد: در این راستا سودجویانی 
در افغانستان وجود داشتند که از این مواد نفتی که از 
ایران می خریدند سوء استفاده می  کردند و نفت کوره 
ایران را در افغانستان به عنوان گازوئیل می فروختند 
وارد  افغانستان  خودروهای  به  زیادی  آسیب  این  و 
می کرد و این امر باعث شد صادرات اینگونه سوخت ها 
مطلقا ممنوع شود. وی با اشاره به اینکه تا زمانی که 
سوء استفاده از این سوخت در افغانستان به صفر برسد، 
گفت:  شد،  نخواهد  برداشته  مطلقا  ممنوعیت  این 
دولت افغانستان فعال قادر نیست که پاالیشگاه های 
خصوصی و پمپ بنزین های آن طرف را شناسایی و 
 تعطیل کند بنابراین مجبور است واردات را ممنوع کند.

وی بیان کرد: در زماحاضر صادرات سوخت استاندارد 
انجام می شود و دولت افغانستان با انجام نمونه ای که 
مطابق استاندارد آنان باشد اجازه واردات می دهد اما اگر 
نمونه برداری منفی باشد کامیون ها را متوقف می کند.

               آرزوی 20 ساله مردم فردوس رنگ واقعیت گرفت
سربازی- باالخره پس از 20 سال انتظار و پیگیری 
و کش و قوس های زیاد در این دو دهه که حتی 
در برهه ای از تاریخ حق مسلم مردم فردوس در 
عبور ریل سراسری نادیده گرفته شد، روز گذشته با 
حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، مسئوالن استانی 
و شهرستانی اتصال آنتنی فردوس به شبکه ریلی 
کشور کلید خورد. به گزارش خبرنگار آوا، معاون وزیر 
راه و شهرسازی در مراسم ویژه آغاز عملیات اجرایی 
این پروژه گفت: خط آنتنی اتصال فردوس به شبکه 
ریلی کشور به طول 71 کیلومتر و با اعتبار اولیه 101 
میلیارد تومان توسط شرکت پوشش راه مشهد به 

عنوان برنده مناقصه شروع می شود. 
 71 تمام  احداث،  در  تسریع  برای  گفت:  خادمی 
مناقصه  به  جزین  ایستگاه  از  یکجا  را  کیلومتر 
گذاشتیم. وی توسعه همه جانبه شرق کشور را از 
اولویت های دولت برشمرد و اضافه کرد: در این راستا 
توسعه زیرساخت ها به عنوان زمینه سایر پیشرفت ها 

در دستور کار ما قرار دارد.

طوالنی ترین خط ریلی کشور
 از خراسان جنوبی عبور خواهد کرد

مدیر عامل شرکت ساخت، توسعه و زیربناهای حمل 

و نقل کشور تصریح کرد: طوالنی ترین خط ریلی 
کشور به طول 620 کیلومتر از استان خراسان جنوبی 
عبور می کند و در زمان حاضر پیمانکاران مشغول 
با اتصال بندر چابهار به مشهد  کارند. وی گفت: 
مقدس و بندرعباس از طریق استان کرمان به آسیای 
میانه بسیاری از مشکالت ترددهای عمومی در این 
محورها کم خواهد شد و آسیای میانه و افغانستان نیز 

از ترانزیت کاال و مسافر بهره مند خواهند شد.

بهره برداری از 124 کیلومتر
 بزرگراه در استان آغاز شد

خادمی از بهره برداری رسمی124کیلومتر بزرگراه 
و  راه  وزیر  تومان در سفر  میلیارد  اعتبار 2۵0  با 
شهر سازی به خراسان جنوبی خبر داد و عملیات 
وی  شد.  آغاز  نیز  دیگر  کیلومتر   60 اجرایی 
خاطرنشان کرد: تمام تالش ما تکمیل دو بانده 
کردن محور فردوس - دیهوک به عنوان یکی از 
محورهای خطرناک و پر تردد تا پایان سال است.

استقبال مردم در استفاده از شبکه
 ریلی در کشور کمرنگ است

وی از مسئوالن خواست شرایط و فرهنگ استفاده 

از شبکه ریلی توسط مردم را فراهم کنند و افزود: 
متاسفانه هر جا راه آهن احداث کرده ایم مردم تمایلی 

به استفاده از آن ندارند.

مشکالت راه های فردوس از زبان فرماندار
فرماندار فردوس نیز این روز را به عنوان روزی به یاد 
ماندنی در تاریخ فردوس برشمرد و به مشکالت راه 
های فردوس اشاره و افزود: تکمیل دو بانده کردن 
محور فردوس - دیهوک و فردوس - بجستان که 
به عنوان پر حادثه ترین محورها در ایام عید امسال 
و احداث زیرگذر برای دو روستای افغو و مهرانکوشک 

که تا کنون تلفات جانی روستائیان را در پی داشته از 
مهمترین خواسته ها بیان کرد. میرزایی قرار گرفتن 
فردوس در مسیر عبور10 میلیون مسافر و زائر امام 

هشتم )علیه السالم(  از 7 استان جنوبی کشور و حجم 
باالی ترددها را موجب مستهلک شدن 100 کیلومتر 
از راه های حوزه استحفاظی این شهرستان برشمرد 
که ضروری است برای کمبود ماشین آالت راهسازی 
فردوس چاره ای اندیشیده شود. وی تصریح کرد: 
برای نگهداری راه ها نیاز به ۳ هزار تن قیر نیاز داریم 
و احداث راه دسترسی به بیمارستان حضرت رسول 

)صلی ا... و آله( و اجرایی کردن احداث راه بیرجند - 
فردوس - معلمان به تهران که مسیر تهران را کوتاه تر 
می کند از دیگر خواسته های مردم و مسئوالن است.

شرکت ها از روش های مختلف
 برای تامین بودجه بهره گیرند

نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان 
در مجلس شورای اسالمی نیز با بیان اینکه باید 
برای  اعتبار  تامین  برای  مختلف  های  روش  از 
تکمیل پروژه ها استفاده نمود، تاکید کرد: با توجه 
به وضع دولت ضروری است شرکت برنده مناقصه 
از بانک ها تسهیالت بگیرد و ما در پایان سال این 

تسهیالت را تهاتر خواهیم کرد.
که  مجوزهایی  با  نباید  گفت:  امیرحسنخانی   
شرکتی  گذاشته  بودجه  تامین  برای  مجلس 
منتظرپول باشد. همچنین با حضور معاون وزیر راه 
و شهرسازی عملیات اجرایی 1۳0 واحد مسکونی 
کم  اقشار  و  اجتماعی  مسکن  فرهنگیان،  برای 
ادامه معاون وزیر  آغاز شد. در  درآمد در فردوس 
راه و شهرسازی و هیئت همراه با حضور در مسیر 
جاده روستای خانکوک دستور آغاز عملیات اجرایی 

اتصال فردوس به شبکه ریلی را صادر کرد.
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راه اندازی هنرستان گیاهان دارویی
  ضرورتی برای استان

بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس  مهر- 
خراسان جنوبی دوشنبه شب در نشست هم اندیشی 
اندازی  راه  طرح  به  اشاره  با  عناب  ملی  همایش 
هنرستان گیاهان دارویی با محوریت جهاد دانشگاهی 
اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از واحدهای آموزشی 
کشور ما به مسائل تئوری اکتفا کرده اند. وی با اشاره 
به استقبال از گیاهان دارویی درتمام دنیا در سال های 
اخیر بیان کرد: هنرستان گیاهان دارویی اگر فراتر از 
تئوری محوری کار و فعالیت کرده و به دانش آموزان 
بود.  تأثیرگذار خواهد  آموزش دهد بی شک بسیار 
خیریه ادامه داد: در زمینه فرآوری محصوالتی چون 
زرشک و عناب بی توجهی شده در حالی که می تواند 

سودآوری برای خراسان جنوبی داشته باشد.

تجمع بزرگ نیروهای مسلح  بیرجند در 
سالروز آزادی خرمشهر برگزار می شود

تسنیم- مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس با اشاره به اینکه این استان 7۳ شهید در عملیات 
بیت المقدس تقدیم انقالب کرد، گفت: به مناسبت 
سالروز آزادسازی خرمشهر تجمع بزرگ نیروهای مسلح 
فردا در بیرجند برگزار می شود. فخر در نشست خبری 
اظهارکرد: آزادسازی خرمشهر نشان دهنده حضور همه 
نیروهای مسلح است که با توکل بر خدا توانستند حادثه 
بزرگی را رقم بزنند. وی  افزود: روز پنجشنبه به عنوان  
“شهدا و پیروان والیت” است که  ویژه برنامه ما در 
دوم خرداد همایش نیروهای نظامی انتظامی در حسینیه 
جماران است که برای پشتیبانی از والیت فقیه تجمع 
بزرگ نیروهای مسلح را داریم و در کنار این مباحث 
غبارروبی مزار شهدا عصر پنجشنبه برگزار می شود. فخر 
بیان کرد: روز سوم خرداد نیز به عنوان “مقاومت، ایثار 
و والیت مداری” است که تجدید میثاق با والیت و 
حضور نیروهای مسلح در نماز جمعه از جمله برنامه های 
این روز است. وی افزود: دیدار جمعی از رزمندگان با 
نماینده ولی فقیه، خاطره گویی رزمندگان عملیات بیت 
المقدس، موشن گرافی از سردار شهید رجبعلی آهنی 
که در عملیات بیت المقدس مجروح شد، اعزام تیم های 
جامعه پزشکی به مناطق محروم و تجدید میثاق با 

شهدای گمنام از جمله برنامه های این ایام است.

پانزدهمین همایش جشن گلریزان در بیرجند برگزار شد

امام  والدت  با  همزمان  دوشنبه  شامگاه  کاری- 
حسن مجتبی )ع( و روز اکرام با حضور خیران و 
مسئوالن پانزدهمین همایش جشن گلریزان ویژه 
آزادسازی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد خراسان 
جنوبی  در تاالر ماهان بیرجند برگزار شد. مدیرکل 
زندان  ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان جنوبی 

نفر  اینکه  17۵  یادآوری  این  مراسم ضمن  در 
زندانی جرائم غیرعمد در زندان های استان منتظر 
نگاه مهربان و دست های یاری بخش شما هستند، 
افزود: از این تعداد زندانی 127 نفر بدهکار مالی 
غیرکالهبرداری هستند و 47 نفر به دلیل نفقه و 
مهریه و یک نفر مربوط به دیه است که در مجموع 

۳0 میلیارد تومان بدهکار هستند.

اولین چراغ گلریزان توسط استاندار 
با کمک ۵۰ میلیونی روشن شد

علی هاشمی یادآور شد: اولین چراغ گلریزان توسط 
استاندار روشن شد، وی با اختصاص مبلغ ۵0 میلیون 
تومان به این ستاد کمک کرد. هاشمی با بیان اینکه  
»پویش مهربانی« با همکاری صداوسیمای خراسان 
جنوبی راه اندازی شده که تا پایان ماه مبارک رمضان 
ادامه دارد، خاطر نشان کرد: مبالغ خوبی واریز می 
شود و این مبالغ به ستاد مردمی رسیدگی به امور 
دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان واریز می شود. 
مدیرکل زندان های خراسان جنوبی بیان کرد: امسال 
هم تاکنون 9 نفر را با یک میلیارد و 9۵0 میلیون تومان 

بدهکاری آزاد کردیم که 700 میلیون تومان توسط 
شاکیان گذشت شد. وی یادآور شد: جشن گلریزان 
۳1 اردیبهشت در طبس، اول خرداد در قاین، 7 خرداد 
در نهبندان و 8 خرداد در فردوس نیز  برگزار می شود.

1۳۰ هزار زندانی جرائم غیر عمد
 در ۳۰ سال گذشته آزاد شدند

مشاور و رئیس دفتر مدیرعامل ستاد دیه کشور هم 
در این مراسم عنوان کرد: ستاد دیه کشور در گام 
نخست و بر اساس وظیفه سازمانی خود،  در راستای 

آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد فعالیت می کند.
صادق رمضان فر با اشاره به  آزادسازی 1۳0 هزار 
زندانی جرائم غیرعمد  در  ۳0 سال گذشته در کشور  
خاطر نشان کرد: در ماه مبارک امسال ۳00 جشن 

گلریزان برای آزادی این افراد در شهرهای گوناگون 
کشور برگزار می شود. وی یادآور شد: رهبر معظم 
انقالب به جشن گلریزان تهران 400 میلیون اهدا 
کردند و برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استان 

خراسان جنوبی، ۵0 میلیون تومان کمک نمودند. 
رمضان فر به تصویب قانونی با همکاری نماینده 
و  فردوس، سرایان، طبس  مردم شهرستان های 
بشرویه در مجلس  درباره  چک های برگشتی اشاره 
و  ادامه داد: با تصویب این قانون، تعداد چک های 
برگشتی بسیار کاهش یافته است. وی با بیان اینکه  
ستاد دیه کشور به دنبال تصویب قانونی است که 
نشود،  وارد  زندان ها  به  مهریه  برای  فردی  هیچ 
ابراز امیدواری کرد: هرچه سریع تر مجلس شورای 

اسالمی این قانون را تصویب کند.

یما
وس

صدا
س: 

عک

نت
نتر

س: ای
عک

آمادگی دارد ات خیرین ارجمند را رشیک سفره بی ریای نیازمندان تحت پوشش نمایند.

)با مجوز سازمان بهزیستی(

شماره حساب جاری: 
4۰۰۰/۱۱۱/۱۶۳۹۰۳۵/۱

کارت بانک ملت: 
۶۱۰4۳۳۷۹۲۹۷۵۱۳۹۲
کارت بانک توسعه تعاون: 
۵۰۲۹۰8۱۰۱8۱۲۵44۹

جهت دریافت کمک های نقدی 
*************

به منظور تحویل کمک های غیر نقدی 
)برنج، روغن، مرغ و گوشت و...( دفتر موسسه به آدرس: بیرجند خیابان جمهوری 

 بین جمهوری ۳ و خیابان قائم- طبقه فوقانی  پخش رنگ محمدزاده  - تلفن: ۳۲۲۱۰۹۳۲ 

موسسه خیرهی مهر ماندگار

 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 ۱۳۹۸60۳0۸00۱000۴۱۲ - ۱۳۹۸/۱/۳۱ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نوابه کارگر 
فرزند عزیز ا... به شماره شناسنامه ۱۷۱ صادره از بیرجند و شماره ملی 06۵۱0۲۱006 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
۷۹/۵۱ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹6 - اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت زینل دستگردی 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 : ۱۳۹۸/۳/۱     تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۳/۱۸ 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 

پرداخت مبلغ  به  بیجاری محکوم است  آقای محمد  به شماره ۹۸0۱۷6 محکوم علیه  اجرایی  پرونده  اینکه در  به  نظر 
66۲/۳6۷/0۸۵  ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له تعاونی اعتبار میزان و پرداخت مبلغ۲۲/۱۵0/000 ریال بابت حق االجرا 
در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف ۱- شیلنگ هیدرولیک یک اینچ با فشار BAR ۳۸۵ و با مارک manuli  به متراژ ۱00 متر، 
هر متر دو میلیون و هفتصد هزار ریال ۲- شیلنگ هیدرولیک یک و یک چهارم اینچ با فشار BAR ۱۲۵  و با مارک SDJT به متراژ ۱00 
متر، هر متر یک میلیون و دویست هزار ریال ۳- شیلنگ هیدرولیک یک و یک دوم اینچ با فشار BAR ۹0  و با مارک SKYFLEX به 
  SKYFLEX و با مارک BAR۱۸0 متراژ ۸0 متر، هر متر یک میلیون و دویست هزار ریال ۴ - شیلنگ هیدرولیک سه هشتم اینچ با فشار
به متراژ ۲00 متر، هر متر دویست و پنجاه هزار ریال ۵- شیلنگ سه اینچ برای تخلیه بنزین ارت دار با مارک BDM به تعداد ۲0 شاخه 
6 متر، هر متر یک میلیون و یکصد و بیست هزار ریال، تمامی شیلنگ ها نو و قابل استفاده می باشد. پنج نمونه شیلنگ با مشخصات فوق 
جمعا به مبلغ ششصد و هفتاد میلیون و چهارصد هزار ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ 
از ساعت ۹ الی ۱0 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱0 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱0 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازید آنان داده شود. هزینه نقل و 

انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
آدینه -  مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

شغلی نوین، کم هزینه با درآمد عالی
تکثیر و پرورش زالوی طبی، 

فروش زالوی طبی، 
همراه با موسسه زالوپروران شرق 

تلفن تمـاس : ۳22۱۳272- 0۹02۱6۳227۳
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد واحد 125 - مهندس اکبری

 شماره ثبت: 44۳

  غذا آماده برادران خزیمه
کشیک ماه مبارک رمضان
افطار: حلیم و سوپ جو + 
سفارشات جهت مجالس

بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32231717

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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۰۰ ) مدرن برتر(

ایزوگام  شفیعی
 ۳22254۹4 - 0۹۱5۱6۳02۸۳  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹۸

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن خانگی

 ویژه ماه مبارک رمضان   )نقد و اقساط( 
18ماه گارانتی / نصب و فیلتر رایگان

آدرس: خیابان فردوسی  نبش حافظ  09155438760- 32457033

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149

فقـط با روزی ۳۰ هـزار تومـان



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
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امام حسن مجتبی علیه السالم فرمودند : 
اَنَا الّضامُِن لَِمْن لَمْ  یَْهُجْس فی قَلْبِِه ااِلَّ الِرّضا اَْن یَْدُعَو ا... فَیُْستَجاَب لَُه 

کسی که در دلش هوایی جز خشنودی خدا خطور نكند، من ضمانت می کنم که خداوند 
دعایش را مستجاب کند. 

)کافی : ج 2، ص 62، ح 11(

12:30
19 :49
23 :42
3 :55
5 :30

محمودآبادی-  روز دوشنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی در حوزه 
های مختلف 20 پروژه با اعتبار 7064 میلیارد ریال در خراسان جنوبی افتتاح و 

کلنگ زنی شد  که مهمترین آن ها افتتاح 798 واحد مسکن مهر ارتش بود. 
در ابتدای ورود وزیر و معاونان وی سالن ترمینال فرودگاه بیرجند کلنگ زنی شد. 
این پروژه شامل بهسازی ترمینال قدیم ، بخش توسعه ساختمان ترمینال جدید 
به  مساحت حدود 4150 مترمربع و ساختمان موتورخانه به مساحت حدود 
270 مترمربع است و از محل اعتبارات سرمایه ای شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران به مبلغ 19 میلیارد تومان تامین اعتبار خواهد شد. محمد اسالمی 
در حاشیه آغاز عملیات اجرایی پروژه توسعه و بهسازی سالن ترمینال فرودگاه 
بیرجند در جمع خبرنگاران افزود: یکی از ظرفیت های بالقوه استان خراسان 
جنوبی مرز است که فرصت محسوب می شود. وی گفت: مردم نیز با توجه به 
ظرفیت ارزشمندی که دارند بالقوه می توانند برای شکوفایی اقتصادی استان 
فراتر از سهم خود اقدام کنند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سه پروژه راه 
و شهرسازی به صورت همزمان در خراسان جنوبی دنبال می شود، افزود: یکی 
از پروژه های مهم اتصال خط راه آهن چابهار - زاهدان - زابل - بیرجند و اتصال 
به راه آهن سراسری است که جزو اولویت ها محسوب می شود. وی بیان کرد: 
محور ترانزیت شمال - جنوب که مورد عالقه همه کشورهای منطقه است به 
 صورت ویژه دنبال می شود و البته در احداث این کریدور عقب ماندگی داریم.

اسالمی اصالح، بهسازی و گسترش ظرفیت حمل و نقل جاده ای را از دیگر 
محورهای اصلی وزارت راه و شهرسازی در خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: 
از محورها  باندهای دوم دنبال می شود که امروز تعدادی  با احداث  این مهم 
افتتاح و برخی نیز عملیات اجرایی آن شروع می شود. وی با اشاره به زیرساخت 
فرودگاهی به عنوان یکی از دیگر از اولویت ها بیان کرد: در این خصوص برای 
خراسان جنوبی هنوز نیاز به افزایش پرواز داریم. وزیر راه و شهرسازی تاکید 
در  اقتصادی  های  نقل، ظرفیت  و  های حمل  زیرساخت  توسعه  با  باید  کرد: 
حوزه های گوناگون نیز شکوفا و همپای هم حرکت کنند تا به صورت الزم و 
شود.  فراهم  ها  زیرساخت  گسترش  برای  تری  فراوان  های  جاذبه   ملزوم 
وی یکی از موضوعات قابل اهمیت را بازآفرینی شهری عنوان کرد و گفت: در موضوع 
بازآفرینی شهری زیرساخت هایی برای سرانه های محالت ایجاد شده که امروز 
بخشی از آن با حضور استاندار و نمایندگان مورد بازدید قرار خواهد گرفت و بخشی 
از پروژه ها نیز به بهره برداری می رسد.  اسالمی با تاکید بر اینکه خراسان جنوبی 
در تولید مسکن رشد خوبی داشته و جزو استان های پیشرو بوده است، اضافه کرد: 
برای این قضیه باید به مردم و مدیریت استان که از گذشته تا امروز با اهتمام دنبال 
این موضوع بوده اند، تبریک گفت. وی با اشاره به برگزاری جشن اختتامیه مسکن 
مهر خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد: با پروژه های جدیدی که آغاز می شود 
مردم خراسان جنوبی جزو کم دغدغه مندترین مردم ایران از لحاظ تامین مسکن 
باشند. وزیر راه و شهرسازی با تاکید مجدد بر اولویت محور شرق و اتصال ریلی 
به چابهار گفت: اتصال فردوس به شبکه ریلی نیز پروژه تکمیلی دیگری است که 
امروز کلنگ زنی می شود.  وی یادآور شد: همه باید با تامین منابع نقش ایفا کنند 
تا بتوانیم پروژه راه آهن را سرعت دهیم تا زودتر و سریعتر از برنامه زمان بندی راه 
آهن به این استان برسد.  اسالمی در خصوص احداث فرودگاه جدید نیز گفت: بهره 
وری از فرودگاه باید اقتصادی شود از همین رو حمل و نقل ترکیبی در سیاست های 
وزارت راه و شهرسازی دنبال می شود. وی اضافه کرد: این سیاست هم در بنادر و 
هم در راه آهن و فرودگاه ها دنبال می شود تا با ایجاد جاذبه هایی فرصت جابه جایی 
بار و سفر گسترش یابد. وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر این اتفاق بیافتد می توان 
امیدوار بود که پروژه های زیرساختی در حوزه های حمل و نقل با سرعت بیشتری 
حرکت کند.  وی با تاکید بر اینکه باید تولید بار و سفر در فرودگاه، بندر و راه آهن 
 اقتصادی شود، گفت: این مسئله جزو سیاست های وزارت راه و شهرسازی است.

اسالمی با بیان اینکه ایجاد فرودگاه به طور مستقل به شکوفایی اقتصادی کمکی 
نمی کند، اظهار کرد: باید طرح های مکمل در قالب سرمایه گذاری دنبال شود که از 
 این لحاظ خراسان جنوبی ظرفیت هایی همچون صنایع، معادن و گردشگری دارد.

وزیر راه و شهرسازی کمبود منابع آبی در کنار ظرفیت های خراسان جنوبی را یادآور 
شد و افزود: با توجه به دانشگاهی بودن شهر بیرجند و آمار دانشجویان و فرهنگیان 
در حوزه آی تی نیز این استان می تواند موفق عمل کند. وی ادامه داد: یکی از 
افتخارات خراسان جنوبی فرهنگی بودن این استان است که صادرات آن نه تنها 
زرشک و زعفران بلکه افراد فرهنگی نیز بوده است.  اسالمی گفت: معلمان بیرجند 
همیشه شهره هستند و این ظرفیت فرهنگی می تواند تحول در روند شکوفایی 

اقتصادی ایجاد کند. 
تامین اعتبار از سرفصل های مختلف

بازدید از محور بیرجند - قاین یکی دیگر از برنامه های مهم وزیر راه بود، چرا که این 

محور بخشی از کریدور 1570 کیلومتر شرق است. عملیات آن از سال 89 آغاز شده 
و تاکنون 49 کیلومتر آن تکمیل و سه پیمانکار با مجموع 120 میلیارد تومان قرارداد 

در 51 کیلومتر باقی مانده با پیشرفت 40 درصد مشغول به کار هستند.
در این دیدار مدیرعامل یکی از شرکت های پیمانکار به نمایندگی برخی از مشکالت 
اجرا و روند کار را به اطالع وزیر رساندکه مهمترین آن ها مطالبات 50 میلیاردی 
پیمانکاران و همچنین ضعیف بودن ردیف اعتباری این طرح است. در حاشیه این 
بازدید محمد اسالمی پیشنهاداتی برای افزایش سرعت کار ارائه داد و همچنین 
پیگیری هایی برای پرداخت معوقات کارگرانی که گفته می شد ماه هاست از شرکت 
های پیمانکار حقوق دریافت نکرده اند، انجام داد. وزیر راه و شهرسازی خواست از 

تمامی منابع مالی برای روند تندتر احداث این مسیر کمک گرفته شود.
کلنگ زنی مسکن خیرین مسکن ساز 

در ادامه این سفر در راستای اجرای طرح های بازآفرینی شهری در استان و تامین 
زمین مناسب برای احداث 1762 واحد مسکونی سهمیه استان توسط انبوه سازان، 
خیرین مسکن ساز و... در طرح 4.5 هکتاری شمال شهر تعداد 100 قطعه مسکونی 
به خیرین مسکن ساز برای افراد کم درآمد در حال واگذاری است  که توسط وزیر 
کلنگ زنی شد. در حاشیه این مراسم عده ای از ساکنان بخشی از شمال شهر 
بیرجند که خانه هایشان را بدون دریافت مجوزهای قانونی ساخته بودند اما امروز 
جزو شهروندان بیرجند به شمار می آیند مشکالت خود را با وزیر راه و شهرسازی 
مطرح کردند. اسالمی نیز در همان مکان با توجه به حضور شهردار و برخی از مدیران 
شرکت های زیرساختی مانند آب و فاضالب دستوراتی را برای رفع مشکالت این 
ساکنان صادر و مقرر شد هر چه زودتر نسبت به تغییر کاربری و ارائه خدمات شهری 

به این ساکنان اقدام شود.
افتتاح سالن ورزشی و سرایداری محله موسی بن جعفر )ع( بیرجند 

همچنین با حضور وزیر راه و شهرسازی سالن ورزشی مدرسه موسی بن جعفر )ع( 
بیرجند افتتاح شد. این پروژه شامل ساخت سالن ورزشی به مساحت 622 مترمربع 

و ساختمان سرایداری به مساحت 81.37 مترمربع و دیوار کشی محدوده است.
قرارداد احداث سالن ورزشی و سرایداری مدرسه 10 کالسه موسی بن جعفر )ع(

بیرجند با شرکت معیارسازه شرق و به مبلغ پیمان اولیه 12 میلیارد ریال منعقد شده 
بود. مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در آیین افتتاح این پروژه گفت: با 

کمبود فضای آموزشی مواجه ایم و 450 کالس درس در استان نیاز است.
محمد علی واقعی با بیان اینکه از این تعداد 300 کالس درس در مرکز استان نیاز 
است، اظهار کرد: خوشبین هستیم با رویکرد و تالش های شبانه روزی استاندار 

خراسان جنوبی این موضوع رفع شود.
36 میلیارد تومان برای طرح بازآفرینی شهری خراسان جنوبی ابالغ شد 

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی هم در این آیین گفت: امسال از محل 
تبصره 18 حدود 36 میلیارد تومان اعتبار برای طرح بازآفرینی شهری ابالغ شده 

است که با اختصاص آن پروژه های بازآفرینی استان انجام می شود.
مهدی جعفری با بیان اینکه مجموع بافت فرسوده استان 490 هکتار است، یادآور 
شد: در طرح بازآفرینی شهری، در شهر بیرجند 230 هکتار بافت فرسوده و 225 
هکتار سکونتگاه غیر رسمی وجود دارد.  وی عنوان کرد: حدود 25 درصد جمعیت 
پنج شهر دارای بافت فرسوده استان در سکونتگاه ها و بافت های فرسوده مستقر 
هستند.  وی اظهار کرد: پروژه های زیادی به ویژه در مرکز استان از محل اعتبارات 
شرکت بازآفرینی شهری اجرا شده است که از آنها می توان به تاسیس پنج خانه 
محله در استان اشاره کرد.  جعفری احداث کتابخانه، سالن ورزشی، مدرسه و خانه 
بهداشت را از دیگر پروژه های اجرایی در بافت فرسوده استان دانست و یادآور شد: 
همچنین با همکاری شهرداری آسفالت معابر این مناطق نیز در حال انجام است.  
وی ادامه داد: پارسال حدود یکهزار و 400 تن قیر در اختیار شهرداری بیرجند قرار 
گرفت همچنین در خصوص شبکه های آب و فاضالب نیز اقدامات خوبی در بافت 
فرسوده استان به ویژه بیرجند انجام شده است. مدیرکل راه و شهرسازی خراسان 
جنوبی افزود: در راستای اقدام ملی طرح مسکن در بافت های فرسوده نیز 700 
قطعه زمین در محالت شناسایی شده که درخواست داریم در محالت همجوار نیز 

که تقاضا زیاد است مجوز الزم ارائه شود. 
اتصال ریلی چابهار به مشهد از برنامه های وزارت راه و شهرسازی است

معاونان وزیر راه و شهرسازی که در این سفر او را همراهی می کردند به شهرستان 
های نهبندان ، طبس و فردوس سفر کرده و پروژه هایی را در آنجا کلنگ زنی و 

افتتاح کردند که یکی از آن ها اتصال شهرستان فردوس به شبکه ریلی بود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: اتصال چابهار 
به مشهد مقدس به صورت ریلی و بزرگراهی یکی از مهمترین برنامه های وزارت راه 
و شهرسازی است و با این اقدام ضمن رفع مشکالت تردد در این مسیر، مردم شرق 

کشور از مزیت آن منتفع می شوند.

شروع عملیات اجرایی آنتنی راه آهن فردوس
خیرا... خادمی عصر دوشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی اتصال فردوس به شبکه 
ریلی کشور که همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی به خراسان جنوبی انجام شد، 
افزود: 640 کیلومتر از کریدور شمال به جنوب کشور در دست احداث است و با 
تکمیل این مسیر ترانزیتی ارتباط ما با آسیای میانه و افغانستان تسهیل خواهد شد و 
فواید اقتصادی زیادی برای کشور به دنبال خواهد داشت. وی یکی از برنامه های مهم 
دولت را توسعه همه جانبه شرق کشور ذکر کرد و گفت: هدف از این برنامه اساسی 
افزایش سطح رفاه عمومی در شرق است و باید شرایطی ایجاد کنیم که تثبیت 
جمعیت را به دنبال داشته باشد و مردم منطقه در زمینه ترانزیت استفاده کافی را 
داشته باشند. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: گام نخست در توسعه شرق 
کشور برنامه ریزی برای ارتقای زیرساخت هاست تا زمینه توسعه همه جانبه شرق 
کشور فراهم شود. وی با بیان اینکه روند پیشرفت فیزیکی جاده های خراسان جنوبی 
در چند سال گذشته قابل توجه بوده است، افزود: امیدواریم تا پایان سال جاری تمام 
مسیر فردوس - دیهوک را دوبانده سازی کنیم و بعد از آن بزرگراه های دیهوک - 
کرمان و دیهوک - یزد را به نتیجه برسانیم. خادمی با تاکید بر اینکه باید محورهای 
مواصالتی شهرستان فردوس به مرکز استان تقویت شود، گفت: برای اجرای برخی 
طرح ها ردیف ملی پیش بینی خواهد شد تا اجرای طرح ها سرعت گیرد. وی ادامه 
داد: اجرای برخی محورهای مواصالتی این شهرستان با اعتبارات استانی اجرا می 
شود که تالش خواهیم از مرکز این پروژه ها را تقویت کنیم. مدیرعامل شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: وزیر راه و شهرسازی با اکثر معاونین 
خود به خراسان جنوبی سفر کرده تا مشکالت حمل و نقل این استان با دقت 
بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. وی بیان کرد: در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی 
به خراسان جنوبی 124 کیلومتر بزرگراه افتتاح و عملیات اجرایی 133 کیلومتر راه و 
راه آهن آغاز شد که امید است برکات آن نصیب مردم شود. خادمی اتصال فردوس 
به شبکه ریلی را گام بزرگی در راستای توسعه این شهرستان دانست و افزود: امید 
است مردم فردوس، شهرستان های اطراف و صنایع از مزایای این طرح بهره مند 
شوند. خادمی عنوان کرد: باید شرایط برای آمادگی استفاده مردم از ریل مهیا شود 
و یکی از مشکالت فرهنگ مردم کشور ما استفاده از جاده است و کمتر از شبکه 
های ریلی استفاده می کنند. وی گفت: در برخی استان ها سرمایه های زیادی برای 
ریل هزینه شده ولی استقبال مردم از ریل کم است و این هزینه فقط سر باری برای 
منطقه است و باید هزینه های ریلی که در این منطقه انجام می شود برای مردم 
اقتصادی باشد چون اگر اقتصادی نباشد به ضرر مردم تمام می شود. معاون وزیر راه 
و شهرسازی گفت: 71 کیلومتر برای اتصال فردوس به شبکه ریلی به صورت یکجا 
به مناقصه گذاشته شده است و ایستگاه این راه آهن در جایی قرار خواهد گرفت که 
مردم بیشترین استقبال را از آن داشته باشند. همچنین در روز )دوشنبه( تعداد 20 
قطعه زمین برای احداث 40 واحد مسکونی برای فرهنگیان فاقد مسکن فردوس، 
21 قطعه زمین برای ساخت 42 واحد مسکونی به انجمن خیرین مسکن ساز برای 
اقشار کم درآمد فردوس و 24 قطعه زمین برای ساخت 48 واحد مسکونی به بنیاد 

مسکن برای احداث مسکن اجتماعی واگذار و به صورت رسمی کلنگ زنی شد.
 نهضت مسکن سازی در کشور ادامه دارد

بلوار  در  ارتش  مهر  واحدهای مسکن  افتتاح  در حاشیه  و شهرسازی  راه  وزیر 
صیاد شیرازی گفت: نهضت مسکن سازی همچنان در کشور ادامه دارد و باید 
این  کرد:  امیدواری  ابراز  وی  برداریم.  مستحکمی  های  گام  سازی  خانه  برای 
با  متناسب  بتوانیم  مختلف  شهرهای  و  استان  سطح  در  کند  کمک  حرکت 
نیازی که وجود دارد پروژه های مسکن در قالب اقدام ملی برای تولید مسکن 
از پروژه های محوری در  راه و شهرسازی گفت: یکی  یابد. وزیر  ادامه  شهری 
 خراسان جنوبی تکمیل توسعه زیرساخت جاده ای، ریلی و فرودگاهی است. 
وی با اشاره به شروع طرح توسعه فرودگاه بیرجند افزود: در حوزه راه آهن نیز قطعه 
ای که مربوط به اتصال فردوس به راه آهن سراسری بود عملیات اجرایی آن شروع 
شد.  اسالمی ادامه داد: خط راه آهن چابهار به بیرجند و خراسان رضوی هم یک یا 
دو قطعه از آن به سمت زاهدان و زابل شروع شده و یک قطعه هم از سمت یونسی 

به گناباد در حال کار است.
راه آهن بیرجند 3 ماه آینده 

وی با بیان اینکه تا دو سه ماه آینده عملیات اجرایی راه آهن از بیرجند هم در دستور 
کار قرار می گیرد، گفت: در تالش هستیم از چند منطقه و به صورت چند جانبه 
عملیات ساخت راه آهن دنبال شود تا خط راه آهن شمال به جنوب شکل بگیرد 
و سهمی را در این کریدور اصلی به دست آوریم. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
ذخیره بزرگ معادن در خراسان جنوبی و سایر استان های شرقی بیان کرد: ساخت 
راه آهن در شکوفا شدن و توسعه این ذخایر نقش بسزایی خواهد داشت. وی به 
سکونتگاه غیر رسمی و بافت ناکارآمد در شهر بیرجند اشاره کرد و گفت: نباید اجازه 

دهیم که شهرها در هسته پوسیده شوند و مردم در مضیقه باشند. اسالمی ادامه داد: 
باز آفرینی شهری طرح های کیفیت بخشی زندگی مردم و نوسازی محالت است تا 
خانه های فاقد ارزش ایستایی که زندگی شهری را سخت کرده در مدار بازسازی 
و نوسازی قرار گیرد.  وی با تاکید بر اینکه سرانه های بازآفرینی شهری نیز باید در 
محالت هدف ایجاد شود، اظهار کرد: نمونه این سرانه ها بهره برداری از مدرسه، 
سالن ورزشی، مرکز محله و غیره بود که در شهر بیرجند هم با کمک دستگاه های 
 استانی و شهرداری شاهد احداث آن بودیم. وزیر راه و شهرسازی افزود: این پروژه ها

باعث می شود که مردم بتوانند حوائج زندگی خود را با پشتیبانی های فکری و 
فرهنگی و امکانات ایجاد شده رفع کنند. 

وی با اشاره به موضوع مهم در بازآفرینی شهری گفت: بافت های فاقد ارزش و 
تاریخی باید حفظ و احیا شده و کاربری هایی در آن وجود داشته باشد که زندگی 
با کیفیت به این محالت بازگردد و خالی از سکنه نشوند. اسالمی با اشاره به خطر 
تشدید آسیب های اجتماعی در بافت های ناکارآمد و سکونتگاه های غیر رسمی 
بیان کرد: امید است زنده سازی این محالت از طریق مشارکت میراث فرهنگی و 
شهرداری انجام شود. وی یادآور شد: در بازدید انجام گرفته از محالت هدف شهر 
 بیرجند اقدامات خوبی صورت گرفته که امید است با تقویت و ادامه این پروژه ها 
شاهد زنده سازی محالت تاریخی بیرجند و سایر شهرهای دیگر باشیم. وزیر 
راه و شهرسازی اقدامات جایگزینی در محالت و بافت های ناکارآمد را نیازمند 
همت و مشارکت مردمی دانست و گفت: با مشارکت مردم و امکانات قانونی برای 
 بافت فرسوده بتوان پروژه هایی پیش بینی کرد. وی بیان کرد: هدف برنامه های 
بازآفرینی شهری هم شامل احداث واحدهای خدمات عمومی و هم احداث مسکن 
با تسهیالت ارزان قیمت است که اگر مردم ساکن استقبال کنند، می توانیم 
بازسازی محالت را با ساخت مسکن همزمان پیش ببریم تا یک تمدن جدید 
به لحاظ زندگی شهری شکل بگیرد. اسالمی ضمن قدردانی از روند کیفی پروژه 
مسکن مهر ارتش در بیرجند گفت: کار باید با کیفیت انجام شود و به خاطر رعایت 
ضوابط و معیارها، مردم از کیفیت ساخت لذت ببرند و دعا گو باشند. وی با بیان 
اینکه کیفیت پروژه ها موجب برکت و توفیق در انجام کارها می شود، افزود: این 
کیفیت باعث می شود که بتوانیم خدمت به مردم را گسترده تر کنیم.  وزیر راه 
و شهرسازی با اشاره به اختتامیه پروژه مسکن مهر خراسان جنوبی اظهار کرد: 
 خراسان جنوبی پنجمین استان کشور است که مسکن مهر در آن به اتمام رسید. 
وی با اشاره به نیاز ارتش برای ادامه ساخت مسکن نیز گفت: این مهم در قالب 
مسکن ملی حمایت می شود و کارکنان ارتش هم مانند عموم مردم فاقد مسکن در 
این طرح می توانند ثبت نام کنند. اسالمی در خصوص نیاز ساکنان مجتمع مسکن 
مهر ارتش بیرجند به بازارچه یادآور شد: ابالغ الزم به اداره کل راه و شهرسازی استان 
انجام می شود تا با احداث بازارچه در این محل مردم برای خرید مایحتاج زندگی 
خود در مضیقه نباشند. معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران هم در این آیین با بیان اینکه خانه دار شدن نیروهای نظامی همواره از 
دغدغه های مقام معظم رهبری بوده است، گفت: نیروهای زمینی ارتش که در مرز 
افغانستان خدمت رسانی می کنند، نیازمند مسکن هستند.  امیر سرتیپ امیرعلی 
 جهانشاهی افزود: اکنون چهار تیپ از نیروهای ارتش در مرز افغانستان مستقر شده اند 
و حدود 700 نفر از آنها متقاضی مسکن هستند که باید پروژه ساخت واحد 
مسکونی ادامه داشته باشد. وی بیان کرد: یکی از دلخوشی های نیروهای ارتش 
مستقر در مرز این است که مسئوالن برای ساخت مسکن آنان در پشت مرز تالش 
کنند.  معاون هماهنگ کننده نزاجا با بیان اینکه یکهزار و 10 هکتار اراضی برای 
ساخت واحد مسکونی در پروژه 04 واگذار شد گفت: تعاونی مسکن 04 بیرجند 
تجربه موفقی در ساخت واحدهای مسکونی داشته و مسکن مهر ارتش در بیرجند 
جزو پروژه های موفق کشور بوده است. وی با اشاره به ساخت هزار و 500 واحد 
مسکونی توسط تعاونی مسکن 04 بیرجند افزود: این واحدها با رعایت استانداردها 
در قیمت تمام شده و استفاده از مصالح باکیفیت خوب ساخته شده است. امیر 
جهانشاهی با بیان اینکه مرکز آموزش 04 بیرجند جزو قدیمی ترین مراکز آموزشی 
کشور محسوب می شود، گفت: این مرکز در زمان جنگ تحمیلی 350 هزار نفر را 
آموزش داده است.  وزیر راه و شهرسازی )دوشنبه( با هیئت همراه برای افتتاح و 
کلنگ زنی 20 طرح با اعتبار 670 میلیارد تومان وارد خراسان جنوبی شد. محمد 
اسالمی در سفر یک روزه در بیرجند مرکز استان حضور داشت و معاونان وی 
به شهرستان های نهبندان، طبس، فردوس و درمیان سفر کردند.124 کیلومتر 
بزرگراه با اعتبار 2 هزار و 500 میلیارد ریال همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی 
در خراسان جنوبی افتتاح و 133 کیلومتر راه و راه آهن با اعتبار مورد نیاز 2 هزار 
و 900 میلیارد ریال کلنگ زنی شد. همچنین با افتتاح 798 واحد تعاونی مسکن 
مهر پادگان 04 بیرجند، مراسم اختتامیه طرح مسکن مهر استان خراسان جنوبی 

با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. 

افتتاح و کلنگ زنی 20 پروژه به مبلغ 7064 میلیارد ریال
با حضور وزیر راه و  شهرسازی در خراسان جنوبی اجرا شد

جشن پایان پروژه مسکن مهر در استان بر گزار شد
عکس : محمودآبادی


