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5دومین دیدار رسانه ای استاندار در پایتخت5  بیشترین خسارت طوفان در بخش کشاورزی  5خروج بیش از 400 تا 700میلیون متر مکعب آب از خراسان جنوبی
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عک

مدیرکل اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای استان با بیان اینکه از نظر زیرساخت 
و  فنی  زیرساخت  درصد  از سه  بیشتر 
حرفه ای کشور مربوط به استان ماست، 
گفت:  ما طرح آموزشی تلفیقی داشتیم 
که بخشی از این آموزش ها به صورت 
سیستمی و بخشی از آن در کارگاه برای 
کار عملی و رفع اشکال انجام می شود. 
حسین خوش آیند روز گذشته در نشست 
خبری که به مناسبت هفته مهارت برگزار 
شد با اشاره به اینکه از 31 تیر تا 6 مرداد 
به نام هفته ملی مهارت نامگذاری شده 
است، بیان کرد: سازمان فنی و حرفه ای 
تنها سازمانی است که برای تربیت و 
توانمند  و  ماهر  نیروی  توانمندسازی 
فعالیت می کند. وی ضمن اشاره به شعار 
سال »رونق تولید«...مشروح در صفحه6

راه اندازی بخش پیوند کلیه در بیرجند
با موافقت وزارت بهداشت انجام  می شود

سه درصِد زیرساخت آموزش 
فنی و حرفه ای کشـور
 مربوط  به استان است

صفحه  5

همسر عزیزم:  جناب آقای 
حمیدرضا محمدزاده
پرواز در آسمان آرزوها و فرود در 
فرودگاه موفقیت را برایت آرزومندم!

تولدت  مبـارک
 از طرف همسرت

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق 09151۶5553۷ بلوچی

نیروی سرایدار جهت رسیدگی و مراقبت از 
تعدادی حیوان اهلی با حقوق مکفی نیازمندیم.

09018374800

قابل توجه همشهریان بیرجندی
مشاوره، خرید و فروش ، بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها 

در مشهد مقدس   
  09151۶1391۷  جعفر خسروی

همکار محترم سرکار خانم زارع فرد
با نهایت تاسف و اندوه ضایعه درگذشت مادر گرامی تان

 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، شادی روح آن مرحومه 
و تسلی خاطر بازماندگان را از درگاه احدیت خواستاریم. ما را در غم خود شریک بدانید.

مدیریت و کارکنان نمایندگی سایپا - فوالدی

با نهایت احترام و در کمال تواضع و ادب و با تشکر از ابراز همدردی همه عزیزان

 به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت 

مرحومه حاجیه حدیقه نادی مقدم
 )همسر مرحوم حاج غالمرضا علیزاده بیرجندی(

 امروز سه شنبه ۹۸/۵/۱ از ساعت ۵/۳0 الی ۶/۳0  بعدازظهر 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

فروشگاه بزرگ پخش روغن موتور ابراهیمی خانواده های: علیزاده بیرجندی، نادی مقدم
 افتتـاح شـد

مژده به همشهریان عزیز
 تعویض روغنی ها و لوازم یدکی فروشان

عرضه مستقیم انواع روغن موتور اعم از سبک ،سنگین و صنعتی
ضد یخ- روغن ترمز- واسکازین- فیلترجات و ...

                                   بـا نازلتـرین قیمـت

آدرس: بلوار فرودگاه ، نبش امام رضا )ع( 18
                        32310579-056 همراه: 09151614827

بـا مدیریت یوسفـی

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت پخش متحد جنوب بارثاوا
 )با مسئولیت محدود ( 

ثبت شده به شماره 40۶۸ و شناسه ملی ۱0۳۶00۵۵0۵۱ 
مجمع  در جلسه  می شود  دعوت  کلیه سهامداران شرکت  از  بدینوسیله 
در محل  تاریخ 1398/05/12 ساعت 9 صبح  در  که  العاده  فوق  عمومی 
شرکت )بیرجند ، شهرک صنعتی ، تالش شرقی 3 ، آخرین بلوک( کدپستی 

9719137633  برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه : افزایش سرمایه

                                                                          هیئت مدیره و مدیر عامل

به یک منشی خانم با روابط 
عمومی باال ترجیحًا دارای 

مدرک کارشناسی کامپیوتر و 
مسلط به نرم افزارهای آفیس 
جهت دو شیفت کاری صبح و 

عصر در یک شرکت مهندسی 
نیازمندیم. 

تماس در وقت اداری 
09013990920   

مجری تخصصی کناف 

* باکس نور مخفی - تایل ۶0×۶0-
TV سقف ساده – بک 

* برای مشاوره و بازدید رایگان تماس بگیرید
دکوراسیون هدیش - بین مدرس 4۷ و 49

09155۶429۷4 - 09155۶5929۷

د و اقساط
نق

به تعدادی چرخ کار خانم یا آقا 
نیازمندیم.

32304088 - 09395۶18029 

آگهـی استخـدام
  solid works یا catia مهندس مکانیک مسلط به نرم افزار

نیازمندیم.
 ساعت تماس: فقط بین 14 تا 1۶      0915۶۷00۷9۷

دعـوت بـه همکـاری
استناد  به  جنوبی  خراسان  های  دهیاری  روستایی  های  تعاونی  اتحادیه 
مجوز صادره به شماره 98/11/753۴ مورخ 98/۴/30 شرکت آبفار استان 
افزایش سهمیه  راستای  در  معزز  و  محترم  استاندار  تاکیدات  براساس  و 
آب شرب اهالی محترم ساکن در روستاهای استان،  عالوه بر ناوگان قبلی 
به 25 دستگاه تانکر ویژه آبرسانی )آب شرب( به مدت 3 ماه به صورت 
تا  متقاضیان محترم دعوت می گردد حداکثر  از  داشته  نیاز  استیجاری 
 پایان وقت اداری 98/5/5 به آدرس مدرس 33 پالک 23 مراجعه نمایند. 
شهرستان های درمیان و طبس گلشن هر کدام 5 دستگاه،  شهرستان های 
بیرجند و زیرکوه هر کدام 3 دستگاه، شهرستان های نهبندان و سرایان 
دستگاه.  1 کدام  هر  استان  های  شهرستان  سایر  دستگاه،   2 کدام   هر 

شماره تلفن پاسخگو: ۳۲4۳۸0۱4 -  ۳۲4۳7۹۹7 می باشد.

رسول اکرم )ص(:  هر که به تشنه ای آب برساند خدایش از کوزه پرمهر آب بهشتی سیرآبش کند

بحاراالنوار.ج ۹۳

* امین جم

جایگاه  رسانه
 در معرفی استان

و  ها  ظرفیت  معرفی  در  رسانه  نقش 
همچنین محرومیت های استان بسیار 
تاثیرگذار است که استاندار، در روزهای 
اخیر نوع نگاه دقیق و حساس خود را 
داد.پس  نشان  موضوع  این  به  نسبت 
های  بازتاب  و  بسیار  های  واکنش  از 
گسترده سخنان  معتمدیان  درباره تامین 
آب شرب مردم، این بار  شبکه سراسری 
از او در برنامه زنده و پر بیننده فرمول 
یک دعوت کرد او از فرصت پیش آمده 
برای معرفی استان نهایت استفاده را برد. 
معتمدیان ظرفیت ها و ویژگی هایی چون 
و  معادن  استان،  راهبردی  محصوالت 
ظرفیت گردشگری... مشروح در صفحه 2

 

 

 

 امید سیدحسن نصرا... درباره 
مسجداالقصی عملی است

رهبرمعظم انقالب:

صفحه  2

 احمدی نژاد در انتخابات 
عددی نیست

موسوی الری  :

 برخی در جریان اصالحات 
کنار بکشند تا باد بیاید

تاجیک:

صفحه  2

صفحه  2
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امروزفروشاعتباری۳محصولایرانخودروآغازمیشود

میزان - فروش اعتباری محصوالت ایران خودرو از ساعت ۱۱ صبح امروز ۹۸.۵.۱ 
تا زمان تکمیل ظرفیت آغاز می شود. در این طرح ۴۰۵ اس ال ایکس، سمند سورن 

ef7 و ۲۰۶ تیپ ۵ عرضه می شود.

جایگاه رسانه در معرفی استان
*امین جم

نقش رسانه در معرفی ظرفیت ها و همچنین محرومیت 
های استان بسیار تاثیرگذار است که استاندار ،در روزهای 
اخیر نوع نگاه دقیق و حساس خود را نسبت به این 
موضوع نشان داد.پس از واکنش های بسیار و بازتاب 
های گسترده سخنان  معتمدیان  درباره تامین آب شرب 
مردم ، این بار رسانه ملی از او در برنامه زنده و پر بیننده 
فرمول یک دعوت کرد، او از فرصت پیش آمده برای 
معرفی استان نهایت استفاده را برد. معتمدیان ظرفیت 
 ها و ویژگی هایی چون محصوالت راهبردی استان ، 
فرهنگ  لوت،  کویر  گردشگری،  ظرفیت  و  معادن 
مردم و تمیزی مرکز استان و ... را در کنار مشکالت 
و محرومیت های استان بیان کرد. وی پس از آن  
دیروزعصر با مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسالمی  
ایران در پایتخت به گفتگو نشست تا بار دیگر نیازها 
و ظرفیت های استان را در سطح کشور معرفی کند.
اقدامی که نیاز واقعی خراسان جنوبی محسوب می شود 
تا بخشی از محرومیت که خاستگاه آن ، ناشناخته بودن 
منطقه است رفع شود. استفاده درست و نه درشت از 
رسانه ، در کنار اقدامات ملموس و واقعی که از شعار 
به دور است ، نکته اصلی رفتار و منش استانداری است 
که تاکنون به عنوان مدیرجهادی در حوزه عمرانی می 
شناختیم و حاال در کسوت فردی آشنا به رسانه که یکی 
از ارکان مهم دموکراسی و پیشرفت جوامع هست نیز 
دیده می شود. معتمدیان حتی با رسانه های استانی  
نیز با دقت رفتار می کند. به طوری که شاید ساعت 
ها پای درد دل آنها بنشیند و از طرف دیگر با آنها 
درخصوص دغدغه ها و نیازهای استان سخن بگوید.
معتمدیان به قدری در موضوع رسانه حساس است که 
هر روز رسانه های محلی را به دقت بررسی و تحلیل 
می کند و برای این مهم اهمیت ویژه ای قائل است.
بازخورد رسانه ای سخنان اخیر استاندار نیز مثالی است 
که حجم بزرگی از کمک ها و همت  ها برای رفع نیاز 
روستاهای استان  به آب را جلب کرد و درکنار آن منطقه 
را نیز معرفی کرد و یک چالش،به فرصت تبدیل شد. 
از نکات قابل توجه عملکرد معتمدیان ، این است که کار 
با رسانه را نه برای معرفی خود بلکه برای جذب کمک و 
حل مشکالت و معرفی ظرفیت های استان می خواهد.
این موضوعی بود که  در گفتگوی ویژه با روزنامه آوا 
مشخص شد؛جایی که فقط سواالت مربوط به استان  
را پاسخ می داد و از  سواالتی که جنبه فردی  داشت 
عبور می کرد. نگاه استاندار به رسانه به نوعی است که از 
رسانه برای توسعه استفاده کند و از طرفی ظرفیت های 
استان را معرفی کند و از طرف دیگر نیازها را به گوش 
مسئوالن برساند. جالب آنکه معاونان استاندار نیز همانند 
خود وی جدای از تعارفات معمول ، صریح اللهجه  و بی 
تعارف سخن می گویند و دنبال کار هستند نه شعار.  امید 
است این رویه به فرهنگی درمیان مدیران بدل شود، 
رویه ای که استاندار و همراهان وی در پیش گرفته 
درکنار جلب توجهات ملی به سمت استان ، نوید اتفاقات 
خوبی است که در بلند مدت استان را به پیش خواهد برد. 

ظریف،آمریکاییهارا
“تروریست“خطابکرد

انجام  آمریکایی ها  آنچه  گفت:  امورخارجه  وزیر  
اقتصادی  تروریسم  بلکه  نیست  تحریم  می دهند، 
با  کنیم  تکرار  دائم  که  داریم  نیاز  ما  و  است 

تروریست ها مذاکره نمی کنیم.

تاجیک:برخیدرجریاناصالحات
کناربکشندتابادبیاید

محمد رضا تاجیک گفت: من بارها به آقای خاتمی و 
عارف هم گفته ام که اگر اسم من اصالح طلب بوده، 
۹۵ درصد از این اصالح طلب ها را نمی شناسم؛ زیرا 
نه در یک جلسه حضور داشته اند و نه یک مفهوم 
و نه یک کلمه به گفتمان اصالح طلبی افزودند و 
نه آنجایی که هزینه بوده، هزینه ای پرداخت کردند. 
عده ای باید در جریان اصالح طلبی دامن خود را جمع 

کنند و کنار بکشند تا باد بیاید.

کنایهسنگینمشاورظریفبهانگلیس
بهزاد صابری مشاور وزیر امور خارجه در واکنش به 
نامه انگلیس به شورای امنیت عنوان کرد: انگلیسی ها 
به خاطر داشته باشند که مدت ها است در خلیج فارس، 

دیگر ساعت ها به وقت انگلیس تنظیم نمی شود.

برخیبازنشستگانازدربیرون
رفتندوازپنجرهواردشدند!

علیرضا سلیمی گفت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
به خوبی اجرا نشده و برخی افراد از در بیرون رفتند و از 

پنجره وارد شدند.

ائمهجمعهفریبصاحبان
زروزوررانخورند

در  تبریز  جمعه  امام  هاشم  آل  االسالم  حجت 
پاسخ به سوالی درباره تاکیدات رهبر انقالب مبنی 
باید  ائمه جمعه  اظهار کرد:  اشرافیت  از  بر دوری 
مراقب باشند فریب صاحبان زر و زور و قدرت را 

نخورند، خیلی باید مواظب باشیم.

وزیردولتاصالحات:احمدینژاد
درانتخاباتعددینیست

موسوی الری وزیر کشور دوران اصالحات معتقد است 
که روحانی با وجود اینکه رئیس شورای عالی امنیت ملی 
است کاری برای رفع حصر نکرده است. او می گوید: 
احمدی نژاد چراغ سبز برای حمله به حاکمیت گرفته 

است اما در انتخابات عددی نیست.

بیشاز۵۰درصدازبازار
لوازمالتحریرایرانیاست

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم التحریر و نوشت افزار در 
رابطه با سهم بازار از تولیدات داخلی بیان کرد: از حدود 
سه سال گذشته که موضوع حمایت از تولیدات داخلی 
مطرح شد، سهم بازار لوازم التحریر از تولیدات ایرانی از 
۲۰ درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

دالرکمیگرانشد
عصر اعتبار- دیروز ، قیمت دالر در صرافی های بانک ها 
۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان و قیمت یورو ۱۳ هزار و ۸۰۰ 

تومان تعیین شد که افزایش اندکی داشت.

پرداختپاداشبازنشستگان
بافروشاموالمازاددولت

محمدباقر نوبخت در بخشنامه ای به همه دستگاه های 
اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه، نیروهای مسلح، 
وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت ها و مؤسسات دولتی و 
نهادهای انقالب اسالمی اعالم کرد: به منظور پرداخت 
به موقع پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه های 
فروش  برای  تمهیدات الزم  است  مقتضی  اجرایی، 
اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه، 
پرداخت  و  انجام  مربوطه  مقررات  و  قوانین  مطابق 
گیرد. قرار  اقدام  مورد  محل  این  از  مذکور  پاداش 

۳۵قطعهخودرو
داخلیسازیمیشود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در نمایشگاه 
اخیر ۳۲ قرارداد برای ساخت ۳۵ قطعه خودرو با قطعه 
سازان داخلی بسته شد که باید بر اساس زمان بندی، 

این قطعه ها را تحویل دهند.

تصمیمجدیدمجلسدرباره
حقوقکارکناندولت

در  شاهین شهر  نماینده  حاجی دلیگانی  حسینعلی 
مجلس با اشاره به آخرین پیگیری ها درباره تخلف 
دولت در افزایش حقوق کارمندان، گفت: مجلس 
حقوق  که  بود  کرده  مصوب   ۹۸ سال  بودجه  در 
کارمندان دولت نباید بیش از 7 برابر افزایش پیدا 
کند که هیئت تطبیق مصوبات و رئیس مجلس این 
مصوبه را لغو کرده بودند.وی با بیان اینکه نمایندگان 
آقای  و  تطبیق  هیئت  غیرقانونی  اقدام  این  به 
الریجانی اعتراض کردند، ادامه داد: پس از اعتراض 
نمایندگان این موضوع اصالح شد و مصوبه مجلس 
درباره افزایش حقوق ها بار دیگر قرار است اجرا شود.

به گزارش پایگاه خبری»عصر اعتبار« به نقل 
از ایسنا، پدرام سلطانی نایب رئیس سابق اتاق 
بازرگانی ایران اظهار کرد: آنچه اقتصاد ایران 
در ماه های گذشته با آن روبه رو شده، تجربه 
که  است  ارز  نرخ  شدید  نوسان  دوره  یک 
نزولی،  حوزه  در  چه  و  صعودی  روند  در  چه 
باعث  شدید  نوسانات  این  است.  رصد  قابل 
می شود تولیدکننده، فروشنده و مصرف کننده 
و  شوند  روبه رو  جدی  اطمینان  عدم  یک  با 
ندانند. تصمیم گیری  برای  را  خود  تکلیف 
به گفته وی، تجربه شرایط نوسان در نرخ ارز 
بسیار نامطلوب است، زیرا وقتی نرخ ها صعودی 
می شود، مشخص نیست در چه نقطه ای خواهد 
ایستاد و وقتی بازار برای چند روز کاهش قیمت 
نرخ دالر را تجربه کند، فعاالن اقتصادی نمی دانند 
داشت. خواهد  ادامه  زمانی  چه  تا  روند  این 
ایران،  بازرگانی  اتاق  سابق  رئیس  نایب 
ارزی  تالطم های  از  بخشی  اینکه  بیان  با 

در  مرکزی  بانک  مداخله های  به  مربوط 
باید  مرکزی  بانک  کرد:  تصریح  است،  بازار 
انجام دهد  را طوری  بازار  مداخالت خود در 
که نتیجه این اتفاق، نوسان شدید نباشد. در 
اتقافاتی  مهمترین  از  یکی  نوسان  شرایط 
کاالها  قیمت  واکنش  عدم  می دهد،  رخ  که 
خواهد بود، زیرا تولیدکننده نمی داند اتفاقات 
ادامه  به چه شکلی  و  زمانی  تا چه  داده  رخ 
خواهند یافت. شوک های نزولی بازار ارز نیز 
در چنین فضایی طبقه بندی می شوند. سلطانی 
تولیدکنندگان  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
ارز  بازار  کاهشی  روند  به  نسبت  زمانی  چه 
کاال  تمام شده  قیمت  و  داده  نشان  واکنش 
را پایین می آورند، تصریح کرد: در بازار تولید 
به  می شود  گرفته  ارز  بازار  از  که  سینگالی 
آن  از  بیشتر  یا  ماهه  دوره حداقل یک  یک 
نیاز دارد و نمی توان انتظار داشت با کاهشی 
بهای  ناگهان  روز،  چند  در  قیمت ها  شدن 

کند.  پیدا  کاهش  بازار  در  کاالهای مصرفی 
تولید از نیما تاثیر می گیرد، نه بازار آزاد

این  در  که  دیگری  موضوع  داد:  ادامه  وی 
این  به  توجه  دارد،  زیادی  اهمیت  زمینه 
تولید  عرصه  در  قیمت ها  که  است  مسئله 
بیش از آن که به نرخ بازار آزاد وابسته باشد، 
نرخی  و  می پذیرد  تاثیر  نیما  سامانه  نرخ  از 
نهایت  در  شده،  تعیین  سامانه  این  در  که 
دارد. را  اصلی  اثربخشی  تولیدکنندگان  برای 
این فعال اقتصادی با اشاره به روند صعودی 
نرخ ارز در سامانه نیما در دو ماه گذشته، اظهار 
کرد: این سامانه در هفته هایی که گذشت هرگز 
روال نزولی نداشته و از این رو نمی توان انتظار 
داشت کاالیی که دو ماه پیش و با قیمت ارز باال 
تولید شده، ناگهان کاهش قیمت داشته باشد.

 ارز یکی از عوامل تورم کاالهاست
وی با بیان اینکه اساسا قیمت ها به سمت باال 
چسبندگی و مقاومت بیشتری دارند، گفت: برای 

کاهشی شدن قیمت ها، باید عوامل مختلفی 
تنها  ارز  نرخ  قرار گیرند که  در کنار یکدیگر 
یکی از آنها است. در حدود ۱۰ روز اخیر نرخ 
آغاز کرد که پس  را  دالر یک روند کاهشی 
از مدتی نسبتا طوالنی نرخ این ارز را در بازار 
آزاد ایران به کانال ۱۱ هزار تومان بازگرداند.
مردم  از  بخشی  برای  گذشته  روزهای 
نرخ  وقتی  چرا  که  آمد  وجود  به  سوال  این 
در  موضوع  این  می کند،  پیدا  افزایش  ارز 
محسوس  اثری  کاالها  شده  تمام  بهای 
می شود،  نزولی  دالر  قیمت  وقتی  اما  دارد 
نمی کنند. تغییر  قیمت ها  از  بسیاری  عمال 

چراباافتنرخدالرقیمتکاالهاکاهشنیافت؟

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در دیدار هیئتی عالی رتبه از جنبش 
قضیه  )حماس(،  فلسطین  اسالمی  مقاومت 
مسئله  مهمترین  و  اول  قضیه  را  فلسطین 
دنیای اسالم دانستند و با تمجید از ایستادگی و 
مقاومت شگفت آور مردم فلسطین و گروه های 
مقاومت از جمله حماس، تأکید کردند: پیروزی 
بدون مقاومت و مبارزه به دست نمی آید و ما 
براساس وعده تخلف ناپذیر الهی معتقدیم که 

موضوع فلسطین قطعاً به نفع مردم فلسطین و 
دنیای اسالم، تمام خواهد شد.حضرت آیت ا... 
خامنه ای با قدردانی از مواضع بسیار خوب و 
مهم آقای اسماعیل هنیه، گفتند: حماس در 
قلب حرکت فلسطین قرار دارد همانگونه که 
قرار  اسالم  دنیای  قلب حرکت  در  فلسطین 

گرفته است.
ایشان ایستادگی و مقاومت مردم غزه و ساکنان 
ساحل غربی رود اردن را بشارت دهنده فتح و 

پیروزی خواندند و افزودند: خداوند به کسانی 
که ثابت قدم در راه او ایستادگی کنند، وعده 
یاری و پیروزی داده است و البته تحقق این 
وعده الزاماتی دارد که از مهمترین آنها جهاد 
ابعاد  در  ناپذیر  خستگی  تالش  و  مبارزه  و 
مختلف سیاسی، فرهنگی، فکری، اقتصادی 
و نظامی است.رهبر انقالب اسالمی با تأکید 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  اینکه  بر 
قضیه فلسطین با هیچ کشوری در دنیا 
رودربایستی ندارد، خاطرنشان کردند: ما 
همواره دیدگاه خود را درباره فلسطین به طور 
در  حتی  و  ایم  کرده  اعالم  شفاف  و  صریح 
المللی کشورهای دوست ما که  بین  عرصه 
در این زمینه با آنها اختالف نظر داریم می 
دانند که جمهوری اسالمی در قضیه فلسطین 
 کاماًل جدی است.حضرت آیت ا... خامنه ای 
با  از علت های مهم دشمنی  افزودند: یکی 
فلسطین  موضوع  ایران،  اسالمی  جمهوری 
است اما این دشمنی ها و فشارها موجب 

نخواهد شد که ایران از مواضع خود 
در موضوع فلسطین کوتاه بیاید، زیرا 
و  اعتقادی  مسئله  یک  فلسطین  از  حمایت 
تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر  است.  دینی 
بر اینکه براساس سنت الهی، پیروزی مردم 
فلسطین و بازگشت این سرزمین مقدس به 
غیرقابل  و  عجیب  موضوعی  اسالم،  دنیای 
کسی  قبل  سال   ۴۰ گفتند:  نیست،  تحقق 
باور نمی کرد در ایران که مرکز نفوذ و امید 
آمریکایی ها بود، یک حکومت دینی بر سرکار 
بیاید و سفارت اسرائیل در تهران به سفارت 
فلسطین تبدیل شود اما این موضوع غیرقابل 
بنابراین تحقق موضوعاتی  باور محقق شد، 
که در ظاهر عجیب به نظر می رسد، امکان 
پذیر است.حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: 
اینکه آقای سیدحسن نصرا... می گوید 
نماز  مسجداالقصی  در  انشاءا...   من 
می خوانم، برای ما یک امید کاماًل عملی و 

قابل تحقق است.

امیدسیدحسننصرا...دربارهمسجداالقصیکاماًلعملیاست

آگهینوبتیسهماههاولسال1۳98حوزهثبتیشهرستانبیرجندشناسهآگهی۵4۰۰۳1
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 خرداد ماه هزار و سیصد و نود و هشت 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 
یک قطعه زمین به مساحت 661/20 مترمربع پالک 161 فرعی از 4337-اصلی بخش یک بیرجند واقع در 
تپه های کل کالغان مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 2- ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 539/25 متر مربع پالک 162 فرعی از 4337-اصلی بخش یک بیرجند واقع در تپه های کل 
کالغان مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 3- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
370/70 متر مربع پالک 163 فرعی از 4337-اصلی بخش یک بیرجند واقع در تپه های کل کالغان مورد 
تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 4- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 252/50 متر 
مربع پالک 164 فرعی از 4337-اصلی بخش یک بیرجند واقع در مجاورت تپه های کل کالغان مورد تقاضای 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(  بخش 2 بیرجند:  1- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
209/73 متر مربع پالک 8455 فرعی از 250-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه اکبریه مورد تقاضای 
دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بهره بردار دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند 2- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 4167 متر مربع پالک 851 فرعی از 343-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی علی آباد لوله  مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 
3-ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 329/80 متر مربع پالک 3535 فرعی از 345-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در دشت علی آباد  مورد تقاضای سید ابراهیم سیادات 4-ششدانگ یک قطعه زمین که با پالک 
2670 فرعی تشکیل یک قطعه زمین مسکونی می دهد  به مساحت 29/60 متر مربع پالک 3449 فرعی از 
345-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت علی آباد  مورد تقاضای حسین امیرآبادی و بی بی طوبی سرفرازی 
بالمناصفه و االشاعه 5-ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 23155/54 مترمربع پالک 2740 
فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای نورالدین خواجوی بجد 6- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1392/59 متر مربع پالک 2747 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در دشت بجد  مورد تقاضای فاروق انصاری مقدم 7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
1392/59 متر مربع پالک 2747 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای 
فاروق انصاری مقدم 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1422/80 مترمربع پالک 
2748 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای زهره باغبان شوکت آباد 9- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 9552/71 مترمربع پالک 2749 فرعی از 433-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای غالمرضا محمدی نصرآباد 10- ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر تاسیسات مرغداری و خانه کارگری و انبار  به مساحت 12017/17 متر مربع پالک 2750 فرعی 
از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد  مورد تقاضای صفر علی عسکری 11- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 38614/81 مترمربع پالک 2751 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در دشت بجد مورد تقاضای صفر علی عسکری 12- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
مرغداری  به مساحت 4622/60 مترمربع پالک 112 فرعی از 445-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در ملک آباد 
مورد تقاضای حسین امینی 14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1218/63 متر مربع پالک 
948 فرعی از 689-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در نصرآباد  مورد تقاضای غالمعلی نصرآبادی 15- ششدانگ 
یک قطعه زمین که با پالک  927 فرعی تشکیل یکباب منزل را می دهد به مساحت 53 متر مربع پالک 
1061 فرعی از 691-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در خراشاد مورد تقاضای مهری زارعی 16- ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 6550 متر مربع پالک 1137 فرعی از 781-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در چاج مورد 
تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 17- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 4437 
مترمربع پالک 1138 فرعی از 781-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در چاج مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام خمینی )ره( 18- ششدانگ یکباب منزل  به مساحت 206/68  متر مربع پالک 654 فرعی از 
815-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در کوچ مورد تقاضای غالمحسین مقامی 19- ششدانگ یک باب محوطه 
مزروعی مشجر به مساحت 555/70  مترمربع پالک 32 فرعی از 1667-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت 
فوداج مورد تقاضای ام البنین خیرخواه 20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3248/60  
مترمربع پالک 417 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در امیرآباد مورد تقاضای علیرضا امیرآبادی 
زاده 21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 6591 متر مربع پالک 423 فرعی از 
1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت حاجی آباد  مورد تقاضای غالمحسین بهارشاهی 22- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 6921 مترمربع پالک 424 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در دشت حاجی آباد  مورد تقاضای غالمحسین بهارشاهی 23- ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
محل دامداری به مساحت 387/56 مترمربع پالک 425 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت 
حاجی آباد مورد تقاضای غالمرضا امیرآبادی زاده 24- ششدانگ یک قطعه زمین محصور )محوطه(  به 
مساحت 418/55 مترمربع پالک 426 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت حاجی آباد مورد 
تقاضای غالمرضا امیرآبادی زاده 25- ششدانگ یک قطعه زمین مثلثی به مساحت 21578/60 مترمربع پالک 
431 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سرسینه حاجی آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام خمینی )ره( 26- ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 17362 مترمربع پالک 432 
فرعی از1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در شمال امیرآباد مورد تقاضای علی اکبر پارسا 27- ششدانگ یک 
قطعه زمین بند مزروعی به مساحت 1044/2 مترمربع پالک 433 فرعی از1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در شمال امیرآباد مورد تقاضای علی اکبر پارسا 28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 721/44 
مترمربع پالک 434 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در شمال امیرآباد مورد تقاضای زهرا اعتصامی 
فرد 29- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 154 متر مربع پالک 2587-اصلی بخش 

2 بیرجند واقع در صحرای شکراب مجاورت روستای تنگل مورد تقاضای حسین سعیدی پور 30- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 5037 مترمربع پالک 2588-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
صحرای شکراب مجاورت روستای تنگل مورد تقاضای حسین سعیدی پور 31- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت 465 مترمربع پالک 2589-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در صحرای شکراب 
مجاورت روستای تنگل مورد تقاضای حسین سعیدی پور 32- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 
به مساحت 5211 مترمربع پالک 2590-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در صحرای شکراب مجاورت روستای 
تنگل مورد تقاضای حسین سعیدی پور 33- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 1890 
مترمربع پالک 2591-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در صحرای شکراب مجاورت روستای تنگل مورد تقاضای 
حسین سعیدی پور 34- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3763/90 متر مربع پالک 
2592-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در صحرای شکراب مجاورت روستای تنگل مورد تقاضای حسین سعیدی 
پور بخش 3 بیرجند:  1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1916/45 متر مربع پالک 87 فرعی 
از 171-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در فخرآباد تقاب مورد تقاضای علی تاجدار اکبرآباد 2- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 23006/92 متر مربع پالک 1366 فرعی از 222-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
تقاب مورد تقاضای سعید موسوی 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 2051/3 متر مربع 
پالک 1310 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در معصوم آباد  مورد تقاضای سید عبدا... موسوی نژاد 
4- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر محصور  به مساحت 1047/7 متر مربع پالک 1311 فرعی از 224-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در معصوم آباد مورد تقاضای سید عبدا... موسوی نژاد 5- ششدانگ یک قطعه زمین  به 
مساحت 8948/96 متر مربع پالک 496 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در کالته ملک مورد 
تقاضای محمد روغنی 6- ششدانگ یکباب ساختمان آموزشی به مساحت 131/60 مترمربع پالک 2 فرعی از 
655-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در قائم آباد خوسف مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
وزارت آموزش و پرورش )آموزش و پرورش خوسف( 7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر نیمه 
محصور مشتمل بر یکباب خانه  به مساحت 3068/51 متر مربع پالک 199 فرعی از 938-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در چاه زینی مورد تقاضای سید رضا موسوی 8- ششدانگ یکقطعه محوطه مشتمل بر اشجار  به 
مساحت 1051/39 متر مربع پالک 204 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در چاه زینی  مورد 
تقاضای غالمحسین آراسته بخش 8 بیرجند: 1- ششدانگ یکباب محوطه مخروبه به مساحت 117/31 متر 
مربع پالک 788 فرعی از یک- اصلی بخش 8 بیرجند واقع در درخش مورد تقاضای رضا میکانیکی 2- 
ششدانگ یک دربند دکان  به مساحت 22/25 متر مربع پالک 789 فرعی از یک اصلی بخش 8 بیرجند واقع 
در درخش مورد تقاضای رضا میکانیکی 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار به مساحت 
1252/06 مترمربع پالک 1085 فرعی از 4-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در آسیابان مورد تقاضای غالمحسین 
نعمتی 4- ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 3680/4 متر مربع پالک 241 فرعی از 101-اصلی 
بخش 8  بیرجند واقع در کالته مال مورد تقاضای شکوه سادات حسینی نسبت به چهار دانگ مشاع و سیده 
آذر حسینی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ بخش 13 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
1293/26 متر مربع پالک 146 فرعی از 73-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در گزیک مورد تقاضای فاطمه 
مقدم 2-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت363مترمربع پالک114 فرعی از399-اصلی بخش 
13بیرجند واقع در مزرعه آغلدر مورد تقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
3-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت287 مترمربع پالک115 فرعی از399-اصلی بخش 
13بیرجند واقع در مزرعه آغلدر مورد تقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف 
4-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت226 مترمربع پالک116 فرعی از399-اصلی بخش 
13بیرجند واقع درمزرعه آغلدر مورد تقاضای اداره اوقاف و امورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف 
5-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت377 مترمربع پالک117 فرعی از399-اصلی بخش 
13بیرجند واقع در مزرعه آغلدر مورد تقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف 
6-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت213 مترمربع پالک118 فرعی از399-اصلی بخش 

13بیرجند واقع در مزرعه آغلدر مورد تقاضای اداره اوقاف و امورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف  
7-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 255 مترمربع پالک474 فرعی از401-اصلی بخش 
13بیرجند واقع در مزرعه شارقنج مورد تقاضای اداره اوقاف و امورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف 
8-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 125مترمربع پالک 475 فرعی از401- اصلی بخش 
13بیرجند واقع درمزرعه شارقنج موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف9-
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت187مترمربع پالک476 فرعی از401-اصلی بخش 
13بیرجند واقع در مزرعه شارقنج موردتقاضای اداره اوقاف و امورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف 
10-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت122مترمربع پالک477 فرعی از401-اصلی بخش 
13بیرجند واقع درمزرعه شارقنج مورد تقاضای اداره اوقاف و امورخیریه بیرجند بدعوی و تولیت در وقف 
11- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت360مترمربع پالک478 فرعی از401- اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
12-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت235مترمربع پالک479 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
13-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت269مترمربع پالک480 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
14-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت641مترمربع پالک481 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
15-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت204مترمربع پالک482 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
16-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت250مترمربع پالک483 فرعی از401- اصلی بخش 

وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
17-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت662مترمربع پالک484 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
18-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت487مترمربع پالک485 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
19-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت479مترمربع پالک486 فرعی از401- اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
20-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت477مترمربع پالک487 فرعی از401- اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
21-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت192مترمربع پالک488 فرعی از401- اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
22-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت288مترمربع پالک489 فرعی از401- اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
23-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت240مترمربع پالک490 فرعی از401- اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
24-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت380مترمربع پالک491 فرعی از401- اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
25-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت301مترمربع پالک492 فرعی از401-اصلی بخش 
13بیرجندواقع درمزرعه شارقنج موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 26- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت461مترمربع پالک493 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
27-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت393مترمربع پالک494 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
28-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت526مترمربع پالک495 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
29-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت381مترمربع پالک496 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
30-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت302مترمربع پالک497 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
31-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت505مترمربع پالک498 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
32-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت373مترمربع پالک499 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
33-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت303مترمربع پالک500 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
34-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت469مترمربع پالک501 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
35-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت150مترمربع پالک502 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
36-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت422مترمربع پالک503 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
37-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت242مترمربع پالک504 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
38-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت465مترمربع پالک505 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
39-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت313مترمربع پالک506فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
40-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت150مترمربع پالک507 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
41-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت192مترمربع پالک508 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
42-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت411مترمربع پالک509 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
43-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت377مترمربع پالک510 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
44-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت192مترمربع پالک511 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
45-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت406مترمربع پالک512 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
46-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت290مترمربع پالک513 فرعی از401-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  13بیرجندواقع 
47-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت275مترمربع پالک514 فرعی از401-اصلی بخش 

13بیرجندواقع درمزرعه شارقنج موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت 
دروقف 48-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت1993مترمربع پالک515فرعی 
از401-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه شارقنج موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه 

بیرجند بدعوی وتولیت دروقف   49-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 296مترمربع پالک 
358فرعی از407-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه نوغاب مورد تقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند 
بدعوی وتولیت دروقف 50-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت300مترمربع پالک 359فرعی 
از407-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه نوغاب موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی 
وتولیت دروقف 51-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت30مترمربع پالک 360فرعی از407-

اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه نوغاب موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت 
دروقف 52-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت281مترمربع پالک 361فرعی از407- اصلی 
بخش 13بیرجندواقع درمزرعه نوغاب موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
53-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت138مترمربع پالک 362فرعی از407- اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  13بیرجندواقع 
54-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت232مترمربع پالک 363فرعی از407- اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  13بیرجندواقع 
55-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت302مترمربع پالک364 فرعی از407-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  13بیرجندواقع 
56-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت314مترمربع پالک 365فرعی از407-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  13بیرجندواقع 
57-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت172مترمربع پالک366 فرعی از407-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  13بیرجندواقع 
58-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت116مترمربع پالک 367فرعی از407-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  13بیرجندواقع 
59-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 71مترمربع پالک368 فرعی از407-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  13بیرجندواقع 
60-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 323مترمربع پالک 369فرعی از407-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  13بیرجندواقع 
61-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت210مترمربع پالک370 فرعی از407-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  13بیرجندواقع 
62-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت292مترمربع پالک371 فرعی از407-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  13بیرجندواقع 
63-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت180مترمربع پالک372 فرعی از407-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  13بیرجندواقع 
64-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت148مترمربع پالک373 فرعی از407-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  13بیرجندواقع 
65-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 228مترمربع پالک374 فرعی از407-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  13بیرجندواقع 
66-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 540مترمربع پالک319 فرعی از408-اصلی بخش 
13بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف 
67-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 355مترمربع پالک320 فرعی از408-اصلی بخش 
13بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
68-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت317 مترمربع پالک 321فرعی از408-اصلی بخش 
13بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
69-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 295مترمربع پالک 322فرعی از408-اصلی بخش 
13بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
70-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت308 مترمربع پالک 323فرعی از408-اصلی بخش 
13بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
71-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت327مترمربع پالک324 فرعی از408-اصلی بخش 
13بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
72-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت289مترمربع پالک325 فرعی از408-اصلی بخش 
13بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
73-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت190مترمربع پالک326 فرعی از408-اصلی بخش 
13بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
74-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 399مترمربع پالک327 فرعی از408-اصلی بخش 
13بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
75-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 702مترمربع پالک328 فرعی از408-اصلی بخش 
13بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
76-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت252مترمربع پالک 329فرعی از408-اصلی بخش 
13بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف  77- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 323مترمربع پالک 330فرعی از408-اصلی بخش 
13بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف
                   ادامه در صفحه 3
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به ثمر نشستن کشت فراسرزمینی خراسان جنوبی

صدا وسیما-مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: پیگیری هابرای کشت فراسرزمینی توسط سازمان جهاد کشاورزی در سال ۹۶ در کشور اوکراین آغاز و پارسال با ورود مجریان بخش خصوصی 
طرح اولین کشت فراسرزمینی استان  در کشور اوکراین انجام شد. بیجاری افزود: خراسان جنوبی اولین استان کشور لقب گرفت که در اوکراین کشت فراسرزمینی انجام داد. وی گفت: با توجه به اینکه اجرای طرح 
آقای ضیاء مجری محترم برنامه فرمول یک ؛ مردمان شرکت زرکاران در اوکراین در اردیبهشت ۹۷ انجام شد و تجربه الزم هم وجود نداشت اما محصوالت گندم با مقدار برداشت ۷۲۰ تن، جو با مقدار برداشت ۲۰۱ تن و آفتابگردان با مقدار برداشت ۵۱۵ تن کشت شد.

خراسان جنوبی دیگر درگیر دعواهای بومی و غیر بومی نمی 
شوند تا از توسعه استان عقب بمانند. اکنون همه ما مردم 
خراسان جنوبی حامی و پشتیبان استاندار توسعه گرا خراسان 
جنوبی هستیم و ایشان را فردی بومی بومی می دانیم.
ارسالی به تلگرام آوا
آقای استاندار سخنان جامع و کامل شما را در خصوص 
در  گرفته  اقدامات صورت  و  جنوبی  معرفی خراسان 
برنامه پربیننده فرمول یک مشاهده کردم بدانید عشایر 
غیور خراسان جنوبی هم پای دیگر مردم قدرشناس 
خراسان جنوبی سپاسگزار زحمات شما هستند و از راه 

دور دستتان را می بوسیم.
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم از مدیرکل آموزش و پرورش سؤالی داشتم دانش 
آموزی که دو سال در یک مدرسه تحصیل کرده برای ثبت 
نام بازمجدد میگن اصل شناسنامه را بیارین. آیا واقعا این 

کارقانونیه یا  اذیت کردن مردم؟
۹۰3...۱۱۲

ای کاش شرکت محترم نفت توضیح بدهد که چرا 
در مهمترین فصل کشاورزی )بهار و تابستان( سهمیه 
سوخت تیلرها را نصف کرده اند؟ ماهی۵۰ لیتر، آیا به 
گرفتنش می ارزد که از روستاها راه بیفتیم، کپی کارت 

ملی و... ببریم ؟
۹۹۰..3۵3
از فضای سبز داخل میالن های  لطفا یک گزارشی 
بدون نام شهرک امام علی تهیه کنید و بببنید چه جوری 
 دارند خشک می شوند. به راننده آبکش مراجعه کردیم 
می گوید به من گفتن فقط حاشیه بلوار. آیا واقعا درختها 

هم بینشون تبعیض هست؟
۹۱۵...8۰۶
با سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم لطفا در 
خصوص احداث پارک خطی مهر شهر اقدامی نمایید. و 

زمان بهره برداری آن را اعالم نمایید. 
۹۱۵...3۵8

با وجود خدمات گسترده نظام و دولت در نقاط مختلف کشور 
هنوز کمبودها و محرومیت هایی است که نبود کالس درس 
و  آنها  جمله  از  کشور  سازان  آینده  برای  مناسب  و  استاندارد 
دارای نمود بیشتری است. خراسان جنوبی با دارا بودن مدرسه 
تاریخی شوکتیه به عنوان سومین مدرسه نوین کشور پس از 
دارالفنون تهران و رشدیه تبریز امروز در تنگنای فضای آموزشی 
به سر می برد که این وضع در مرکز استان شدت بیشتری دارد. 
با مصوب مجلس شورای اسالمی و تقسیمات کشوری در سال 
۱383 خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند از استان خراسان سابق 
جدا شد و وجود امکانات جدید و اداراتی با سطح اختیارات باالتر، 
در  فقط  نه  این مهاجرت  را تشدید کرد.  روستاییان  مهاجرت 
حواشی شهر موجب پدیدار شدن شهرک های جدیدی همچون 
مهرشهر شد بلکه شهرک های اقماری بیرجند همچون حاجی 
آباد، دستگرد، چهکند و امیرآباد هم از آن بی نصیب نماندند. 
بیرجندی که روزی فضای آموزشی مناسبی نسبت به متوسط 
میانگین کشور داشت امروز به دلیل مهاجرت بی رویه و ساخت و 
سازهای بدون در نظر گرفتن زیرساخت های آموزشی از کمبود 
کالس درس رنج می برد. بدون شک توجه بیش از پیش خیران 
مدرسه ساز در کنار نگاه دولت برای تخصیص اعتبارات ویژه 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، کارگشای برخی از تنگناهای 

آموزشی استان خواهد بود.

کمبود 3۷۰ فضای آموزشی در استان
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: با توجه به 
کمبود 3۷۰ فضای آموزشی در استان و افزایش چهار درصدی 
ورودی دانش آموزان به دوره ابتدایی در صورت افزایش نیافتن 
فضای آموزشی موجود در آینده با مشکل سرانه آموزشی مواجه 

خواهیم شد. محمدعلی واقعی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: با توجه به اینکه ۶۴ مدرسه خراسان جنوبی در سال 
تحصیلی گذشته به صورت دونوبته فعالیت می کردند اما با 
در  مشکلی  هیچگونه  انسانی  نیروی  و صحیح  دقیق  توزیع 
روند تعلیم و تربیت استان ایجاد نشد اما بدون شک ادامه این 
روند و عدم افزایش فضای آموزشی مشکالتی را ایجاد خواهد 
بیشترین کمبود کالس درس و فضای  داد:  ادامه  کرد. وی 
بیرجند به عنوان مرکز  آموزشی استان مربوط به شهرستان 
خراسان جنوبی است که دلیل اصلی آن مهاجرت روستاییان 

یادآور  واقعی  است.  بوده  افزایش جمعیت  و  بیرجند  به شهر 
آموزشی  از فضای  آموزشی ۴۰ درصد  کیفیت  لحاظ  از  شد: 
نیازمندی های  به  توجه  با  اما  اند  استان هوشمندسازی شده 
دانش آموزان ارتقای کیفیت آموزشی در دستور کار قرار گرفته 
است. وی اظهار کرد: با توجه به ورود آستان قدس و خیران 
مدرسه ساز به این حوزه چندین پروژه با همت نوسازی مدارس 
در حال ساخت است که قدری از کمبودها را جبران خواهد کرد 
اما ارتقای فضای آموزشی جز با کمک خیران میسر نخواهد 
افزایش چهار درصدی و  از  بود. مدیرکل آموزش و پرورش 

پیش بینی ثبت نام ۱۷ هزار و ۵۰۰ دانش آموز کالس اولی 
در استان خبر داد و افزود: امیدواریم با توزیع مناسب امکانات 
و نیروی انسانی عدالت آموزشی در سراسر استان رعایت شود.

اعتبارات دولتی / کمبود فضای آموزشی
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی هم 
قابل  دولتی  اعتبارات  با  استان  آموزشی  فضای  کمبود  گفت: 

جبران نیست و توجه بیش از پیش خیران را می طلبد. 
محمدرضا بیکی افزود: وضعیت سرانه فضای آموزشی خراسان 

جنوبی ۶/۹ متر مربع در ازای هر دانش آموز است که با توجه به 
فضای 8/3 متر مربعی استاندارد در تامین فضای آموزشی فاصله 
استان  در  و 3۹8 کالس درس  داد: ۹ هزار  ادامه  داریم. وی 
وجود دارد که هزار و ۲۱۵ کالس نیازمند تخریب و بازسازی، 
نیازمند مقاوم سازی و سه هزار و  چهار هزار و ۵۱8 کالس 
۶۶۵ کالس درس مستحکم است.بیکی با بیان اینکه بیشترین 
کمبود فضای آموزشی مربوط به مساکن مهر است، افزود: بدون 
احتساب مرکز استان از ابتدای ساخت مساکن مهر تاکنون ۱88 
کالس درس تحویل، ۴۵ کالس نیمه تمام و ۱۱۹ کالس درس 
نیاز است. وی بیان کرد: در مرکز استان هم 8۷  دیگر مورد 
نیمه تمام ۲38  از 83 کالس  به غیر  کالس تحویل شده و 
کالس درس دیگر باید ساخته شود که کمبود این کالس ها 
مشکالت زیادی را در مساکن مهر ایجاد کرده است.مدیرکل 
نوسازی مدارس خراسان جنوبی با بیان اینکه ۶3 کالس درس 
در شهرک های اقماری مورد نیاز است، اظهار داشت: در ارتباط با 
فضاهای آموزشی کانکسی باالی ۱۰ دانش آموز، هم اکنون ۴8 
کالس درس در حال اجرا است که تا اول مهرماه اکثر کالس 

های باالی ۱۰ دانش آموز تحویل خواهد شد.

مدارس دونوبته و کمبود فضای آموزشی
مدیرکل نوسازی مدارس استان گفت: در حال حاضر ۶۴ فضای 
آموزشی استان دونوبته فعالیت می کنند که 3۴ مدرسه با 3۴۴ کالس 
درس مربوط به مرکز استان است.وی ادامه داد: ۱۵۶ هزار و ۹۰۰ 
دانش آموز در خراسان جنوبی تحصیل می کنند که طبق پیش بینی 
ها تا سال ۱۴۰۰ این تعداد به ۱۷۲ هزار دانش آموز خواهد رسید که 
این روند عالوه بر نوسازی و مقاوم سازی مدارس موجود نیازمند 

تاسیس فضای آموزشی جدید است.

کاوش- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: ۱8اکیپ و3۱ گشت 
راهداری در محور های استان با هدف کنترل و نظارت بر ناوگان عمومی 
تابستان مستقر شدند.  استان در  راه  پلیس  با همکاری  ترافیک جاده ای  و 
و  شریانی  محور های  ایمن سازی  راستای  در  اقدامات  به  اشاره  با  شهامت 
اصلی، بیان کرد: اجرای بیش از ۱۰متر شیار لرزنده، ۱۶۰ کیلومتر تجدید 
خط کشی راهها، تهیه و نصب انواع حفاظ ایمنی شامل) گاردریل و نیوجرسی 
مفصلی به طول دو هزار و ۷3۰ متر، تهیه و نصب عالئم راهها چهار هزار 

و دویست عدد( از دیگر اقدامات انجام شده برای سفر های تابستانی است. 
شهامت عنوان کرد: به جهت کنترل عوامل حادثه خیز از جمله تخطی از 
سرعت غیر مجاز گشتهای کنترل جاده ای پلیس راه استان در تمام محورها 
فعال باشند مسافران محترم می بایست ضمن رعایت سرعت مطمئنه در طول 
سفر به عالئم نصب شده در محورها توجه کافی داشته باشند با توجه به 

طوالنی بودن برخی مسیرهای استان و احتمال خستگی و خواب آلودگی از 
استراحتگاههای بین راهی و مجتمع های خدماتی رفاهی در جهت استراحت 

و رفع خستگی استفاده نمایند.
و۲۱8  ۱۲۹مینی بوس  اتوبوس،  دستگاه  استان۲۵3  در  کرد:  تصریح  وی   
برعهده  را  مسافران  جابه جایی  کار  شهری،  برون  عمومی  کرایه  سواری 
خواهند داشت وآماده ارایه خدمات به مسافرین محترم در مقاصد درون و 
برون استانی می باشند و برنامه ریزی جهت اجرای جابجایی  ایمن مسافرین 
اربعین حسینی )ع( در قالب کمیته حمل و  نقل سوخت ستاد اربعین حسینی 
)ع( استان در حال انجام می باشد.وی خاطر نشان کرد: سامانه گویای ۱۴۱ 
انتقادات و  آماده در یافت پیشنهادات،  نیز  پیامکی 3۰۰۰۵۶۱۴۱  و سامانه 
نقطه نظر مسافران و هم استانی های محترم در خصوص نحوه ارایه خدمات 

سفرهای تابستانی می باشند

 تسنیم- معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری خراسان جنوبی گفت: اگر در مورد 
پسماندهای شهری فکری و اقدام عملی 
نشود در آینده این موضوع تبدیل به فاجعه 
زیست محیطی می شود. میرجعفریان روز 
گذشته در جلسه کارگروه مدیریت پسماند 
استان اظهار کرد: اگر در مورد پسماندهای 
شهری فکری و اقدام عملی نشود در آینده 
این موضوع تبدیل به یک فاجعه زیست 
محیطی می شود. وی گفت: زباله گاه های 
استان وضع نامناسبی دارند و باید شیرابه های زباله ها به درستی مدیریت شود زیر 
دفن نامناسب زباله ها نیز موجب خطرات جبران ناپذیری خواهد شد. وی افزود: باید 

با مدیریت صحیح زباله ها را از تهدید به  فرصت تبدیل کرد و امروز در بسیاری از 
کشورها نیز از این طالی کثیف بهترین استفاده ها را می کنند. میرجعفریان تصریح 
کرد: باید با اطالع رسانی درست در این زمینه کار مردمی و فرهنگی انجام شود چرا 
که با بازیافت در مبدا و جداسازی زباله ها می توان از آلودگی محیط زیست جلوگیری 
کرد. وی ادامه داد: اگر بازیافت از مبدا انجام شود نیز بسیاری از مشکالت برطرف 
می شود؛ تاکنون نیز در وزارت کشور قدم های خوبی برای بازیافت برداشته شده و باید 
با کمک شهرداران و شوراها شرایط برای سرمایه گذاری در حوزه بازیافت فراهم شود.
وی اظهار کرد: همچنین در موضوع فاضالب نیز متولیان تالش کنند و شاید استفاده 
از چاه های جذبی در کوتاه مدت ُمسکن باشند اما در میان مدت و بلند مدت به صالح 
و صرفه نیست.وی افزود: تسریع در شبکه فاضالب شهرهای استان نیز از ضروریات 
است و باید بازچرخانی فاضالب انجام شود؛ ۱8 میلیون مترمکعب از محل بازگردانی 

فاضالب آب وارد چرخه مصارف صنعتی و فضای سبز می شود.

نت
نتر

 : ای
س

عک

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه های شهرداری بیرجند

* احترما نسبت به جوابیه مطلب در ستون پیام شما 
مورخ ۱۱/۴/۹8 اعالم می گردد: بنا بر اعالم منطقه 
دو شهرداری در خصوص نظافت خیابان های سایت 
اداری به استحضار می رساند: نظافت خیابانهای اطراف 
سایت اداری طبق برنامه انجام، در خصوص کوچه های 
می  شده،  اعالم  مورد  هم  قبال  اداری  سایت  داخل 

بایست توسط شهروندان نظافت شود.

* احترما نسبت به جوابیه مطلب در ستون پیام شما مورخ 
3/۴/۹8 اعالم می گردد:بنا بر اعالم منطقه دو شهرداری 
آسفالت پیروزی ۱۰ به استحضار می رساند آسفالت محل 
در برنامه شهرداری قرار دارد و موضوع عدم شیب مناسب 

جوبه بررسی و رفع نقص می گردد.

کمبود از جنس کالس درس
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ادامه از صفحه 2  78- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 617 مترمربع 
پالک331 فرعی از408-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره 
اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 79-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
وقفی به مساحت1310مترمربع پالک 332فرعی از408-اصلی بخش 13بیرجندواقع 
درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
80-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 358مترمربع پالک 333فرعی 
از408-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه 
بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 81-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 
365مترمربع پالک334 فرعی از408-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ 
موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 82-ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 385مترمربع پالک 335فرعی از408-اصلی 
بخش 13بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند 
مساحت  به  وقفی  مزروعی  زمین  یکقطعه  دروقف 83-ششدانگ  وتولیت  بدعوی 
531مترمربع پالک 336فرعی از408-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ 
موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 84-ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 462مترمربع پالک 337فرعی از408-اصلی 
بخش 13بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند 
به  وقفی  مزروعی  زمین  یکقطعه  85-ششدانگ  دروقف  وتولیت  بدعوی 
مساحت271مترمربع پالک 338فرعی از408-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نخ  سرخ 
86-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت106مترمربع پالک207فرعی 
اوقاف  اداره  آبادموردتقاضای  حسین  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از409-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 87-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت 163مترمربع پالک 208فرعی از409-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  آبادموردتقاضای  حسین 
88-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت235 مترمربع پالک 209فرعی 
اوقاف  اداره  آبادموردتقاضای  حسین  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از409-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 89-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت 222مترمربع پالک210 فرعی از409-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  آبادموردتقاضای  حسین 
90-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت895 مترمربع پالک211 فرعی 
اوقاف  اداره  آبادموردتقاضای  حسین  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از409-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 91-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت 449مترمربع پالک212 فرعی از409-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  آبادموردتقاضای  حسین 
92-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت157 مترمربع پالک213 فرعی 
اوقاف  اداره  آبادموردتقاضای  حسین  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از409-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف  93-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت162 مترمربع پالک122 فرعی از417-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
کدنگ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 94-ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 408مترمربع پالک123 فرعی از417-اصلی 
بخش 13بیرجندواقع درمزرعه کدنگ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند 
به  وقفی  مزروعی  زمین  یکقطعه  95-ششدانگ  دروقف  تولیت  و  بدعوی 
مساحت268مترمربع پالک 124فرعی از417-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
کدنگ مورد تقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 96-ششدانگ 

یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت156مترمربع پالک125 فرعی از417-اصلی 
بخش 13بیرجندواقع درمزرعه کدنگ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند 
به  وقفی  مزروعی  زمین  یکقطعه  97-ششدانگ  دروقف   وتولیت  بدعوی 
مساحت292مترمربع پالک525فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
وقف  در  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  آبادموردتقاضای  افضل 
98-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 479مترمربع پالک 526فرعی 
اوقاف  اداره  آباد موردتقاضای  از418-اصلی بخش 13بیرجند واقع در مزرعه افضل 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 99- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت 254مترمربع پالک527 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
100-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت461مترمربع پالک 528فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 101-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت 558 مترمربع پالک529 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
وقف  در  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
102-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 422مترمربع پالک 530 فرعی 
اوقاف  اداره  آباد موردتقاضای  از418-اصلی بخش 13بیرجند واقع در مزرعه افضل 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف 103-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت 208مترمربع پالک531 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
104-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 608 مترمربع پالک532 فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 105-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت292مترمربع پالک533 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
وقف  در  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
106-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 272مترمربع پالک 534فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 107-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت 551مترمربع پالک535 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
108-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت393مترمربع پالک536 فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 109-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت 609مترمربع پالک537 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
110-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت238مترمربع پالک 538فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 111-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت384مترمربع پالک 539فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
112-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت353مترمربع پالک540 فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 113-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت 302مترمربع پالک541 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 

114-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 257مترمربع پالک542 فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 115-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت 291مترمربع پالک 543فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
116-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 775مترمربع پالک544 فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 117-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت 1008مترمربع پالک 545فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
118-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 729مترمربع پالک 546فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 119-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت127مترمربع پالک547 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
120-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 215مترمربع پالک548 فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 121-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت 315مترمربع پالک549 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
122-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت363مترمربع پالک 550فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 123-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت93مترمربع پالک551 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
124-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت597مترمربع پالک 552فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 125-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت418مترمربع پالک 553فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
126-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 298مترمربع پالک554 فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 127-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت311مترمربع پالک 555فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
128-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 558مترمربع پالک 556فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 129-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت183مترمربع پالک557 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
130-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت340مترمربع پالک558 فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 131-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت365مترمربع پالک 559فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 

132-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 437مترمربع پالک 560فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 133-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت 143مترمربع پالک561 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
134-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت168مترمربع پالک 562فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 135-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت149مترمربع پالک 563فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
136-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت122مترمربع پالک 564فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 137-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت194مترمربع پالک 565فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
138-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 137مترمربع پالک 566فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 139-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت508مترمربع پالک567 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
140-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 181مترمربع پالک568 فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 141-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت309مترمربع پالک569 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
142-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 291مترمربع پالک570 فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 143-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت 115مترمربع پالک571 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
144-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت384مترمربع پالک572 فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 145-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت478مترمربع پالک573 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
146-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت293مترمربع پالک 574فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 147-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت350مترمربع پالک575 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
148-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 244مترمربع پالک576 فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 149-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت423مترمربع پالک 577فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 

150-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت173مترمربع پالک 578فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 151-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت243مترمربع پالک579 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
152-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 178مترمربع پالک 580فرعی 
اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از418-اصلی 
وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 153-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی 
به مساحت6723مترمربع پالک581 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  آباد  افضل 
پالک  مساحت11966مترمربع  به  وقفی  مزروعی  زمین  یکقطعه  154-ششدانگ 
582فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه افضل آباد موردتقاضای اداره 
اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 155-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
وقفی به مساحت 5652مترمربع پالک583 فرعی از418-اصلی بخش 13بیرجندواقع 
درمزرعه افضل آباد موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
156-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت175مترمربع پالک37فرعی 
از419-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه آسیوک موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه 
بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 157-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت 
202مترمربع پالک 38فرعی از419-اصلی بخش 13بیرجندواقع درمزرعه آسیوک 
موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 158-ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت310 مترمربع پالک39 فرعی از419-اصلی 
بخش 13بیرجندواقع درمزرعه آسیوک موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند 
بدعوی وتولیت دروقف 159-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت244 
آسیوک  درمزرعه  13بیرجندواقع  بخش  از419-اصلی  فرعی  پالک40  مترمربع 
موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 160- ششدانگ 
قسمتی از یک قطعه بند مزروعی به مساحت 3331/80 متر مربع پالک578-اصلی 
بخش 13 بیرجند واقع در مجاور شوشود  مورد تقاضای محمد خداپرست 161- 
ششدانگ قسمتی از یک قطعه بند مزروعی به مساحت 295/50 متر مربع پالک579-
اصلی بخش 13 بیرجند واقع در مجاور شوشود  مورد تقاضای محمد خداپرست لذا به 
دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می 
باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است میبایستی 
اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهی 
نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت سی روز به اداره 
ثبت اسناد و امالک بیرجند   تسلیم و رسید دریافت نموده و برابر مواد 74 و 86 آیین 
نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 
اخذ و به اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. 
ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدید منظور می گردد و 

ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/1      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/2
  علی فضلی - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه - نوبت دوم شرکت تعاونی مرزنشینان مومن آباد سربیشه   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۵/۱ 
 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان مومن آباد سربیشه ساعت  9 روز سه شنبه  1398/5/15 در محل مهدیه سربیشه برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می 
شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم تا ساعت 12 تاریخ 1398/5/14 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هرعضو سه رای و هر 
فرد غیر عضو یک رای می باشد. دستورجلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس -  طرح و تصویب صورت های مالی سال های 95-96-97 طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 
98 - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی - تعیین حق الزحمه بازرس برای سال 98 - طرح 

  هيئت مدیرهو تصویب آئین نامه اداری استخدامی - تصمیم گیری در خصوص پاداش، حقوق و مزایای هیئت مدیره .          

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول  نظر به اینکه در پرونده کالسه 980006 موضوع نیابت ارسالی از اجرای احکام مدنی خانواده بیرجند آقای مصطفی چهکندی فرزند حسن محکوم است به 
پرداخت تعداد شش عدد سکه کامل بهار آزادی بابت پیش قسط مهریه و مبلغ 2/000/000  ریال بابت هزینه کارشناس در حق خانم وحیده امینی صفت، در راستای وصول محکوم به، محکوم علیه تعداد چهار 
قطعه شتر مرغ مولد متعلق به خود معرفی که از طریق کالنتری توقیف شده است و قرار ارجاع به کارشناس صادر، که پس از وصول نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ گردیده و با توجه به عدم اعتراض طرفین، 

نظریه کارشناس قطعیت یافته است، حسب نظریه کارشناس خبره دادگستری در امور دام از مجموع شش مرغ های توقیفی 1- یک قطعه شترمرغ نر )خروس( مولد و دو قطعه مرغ مولد هر قطعه 70/000/000 ریال 
2- یک قطعه مرغ دیگر مولد به مبلغ 40/000/000 ریال که شتر مرغ های تعرفه مجموعا 250/000/000 ریال ارزیابی و کارشناسی گردیده است. پس از طی مراحل قانونی و با توجه به عدم پرداخت محکوم به توسط 
محکوم علیه، مال مذکور از طریق مزایده در مورخ 1398/5/17 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف به فروش گذاشته شده است قیمت پایه از بهای ارزیابی شروع و به کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد و 10 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 که پس 
از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، انتقال مالکیت صورت خواهد گرفت در غیر این صورت مبلغ 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد و هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود. 
تاریخ انتشار: 98/5/1      مهدی اسماعيلی - مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف
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موفقیت و انرژی

عبور از گرما

ترسیم خطوط قرمز اهداف شغلی 

زندگی ممکن است فرصت های زیادی پیش روی 
هر انسانی قرار دهد. ممکن است در برهه ای از زمان، 
پیشنهادات کاری متنوعی به شما داده شود. آیا شما 
باید به همه آنها جواب مثبت بدهید؟ به عبارت دیگر، 
شما باید توانایی “نه” گفتن به برخی فرصت ها و 
پیشنهادات را داشته باشید. برای اینکه راحت بتوانید 
“نه” بگویید باید خطوط قرمز شغلی خود را بدانید. 
با خود بگویید حتی به دلیل ورود به چند کسب و 
کار که با اهداف شغلی من سازگار نبود، زیان های 
مالی و زمانی هم پرداخت کردم و نه گفتم!. با کسب 
این تجربیات، اکنون به راحتی می توانم به خیلی از 
پیشنهادات کاری جواب منفی بدهم. امیدوارم شما 
مثل خیلی از افراد  برای یاد گرفتن “نه” گفتن هزینه 

نکنید!

چگونه روز های گرم تابستان
 را بدون کولر سر کنیم؟

این ترفند های ساده و کم هزینه کمک تان می کنند 
وقتی هوا بسیار گرم است و دسترسی به کولر ندارید، 
خنک بمانید.این بار که احساس گرما کردید چند 
دقیقه تنفس یوگا را تمرین کنید. انجام تمرینات یوگا 
تنفس درست  نیست.  تنفس عمیق ممکن  بدون 
و عمیق، شیوه  طبیعی بدن ما برای خنک شدن 
است. رسیدن به ریتم منظم در تنفس می تواند به 
ما احساس خنکی بدهد. زبانتان را لوله کنید و آن 
را به سمت باال و وسط بکشید و سپس با دهان تان 
دم بگیرید، نفس تان را نگه دارید و به آرامی با بینی 

بیرون بدهید. این کار را پنج تا ده بار تکرار کنید.
مقداری چای نعنا فلفلی دم کنید و سپس آن را 
در یخچال بگذارید. هر وقت خوب خنک شد آن 
را در یک بطری اسپری بریزید و روی خودتان را 
اسپری کنید. منتول موجود در نعنا فلفلی خاصیت 
خنک کنندگی دارد و به پوست تان احساس خنکی 
در  می تواند  خانه  فضای  می دهد.داخل  مطبوعی 
روز های گرم تابستان بسیار گرم و دم کرده شود. 
یک راه دیگر برای غلبه بر این گرما این است که 

المپ های روشنایی تان را عوض کنید
 در واقع بهتر است از المپ های LED استفاده 
کنید. این المپ ها نسبت به المپ های معمولی 
گرمای خیلی کمتری تولید می کنند. همین تغییر 
ساده می تواند تفاوت زیادی ایجاد کند، مخصوصا 
می کنید. روشن  خانه  در  زیادی  المپ های  اگر 
چند بطری آب را در فریزر منجمد کنید و آن ها را 
مقابل پنکه زمینی یا پنکه رو میزی تان بگذارید 
و از باد خنک آن لذت ببرید. یک کاسه یخ هم 

همین کار را خواهد کرد.

تاثیر مصرف
 شیر بر مغز

مطالعات  نشان می دهد مصرف شیر مغز را جوان 
نگه می دارد. محققان میزان مصرف شیر را در 60 فرد 

بزرگسال به مدت یک هفته مورد بررسی قرار دادند.

سپس اسکن های مغزی افراد را مورد مطالعه و سطح 
آنتی اکسیدان را که به طور طبیعی در سر تولید می شود، 
بررسی کردند. در افرادی که بیشترین میزان مصرف 
شیر را دارند، فعالیت مغز بیشتر  و در نتیجه خطر ابتال به 
آلزایمر در این افراد کمتر بود.شیر در فعالیت  سلول های 

عصبی ما کمک می کند.

درمان فوری 
جوش صورت

خصوص  به  گوناگون  دالیل  به  افراد  از  بسیاری 
که  می زند  جوش  صورت شان  نوجوانی  دوران  در 
دغدغه ای برای آنها به شمار می رود؛ راه های زیادی 

برای از بین بردن جوش وجود دارد که با استفاده از 
آنها می توان جوش صورت را از بین برد.

 برای از بین بردن فـوری جوش کافی  است یک پیاز 
یا سیر خام را برش زده و کمی از عصاره آن را بر روی 
جوش بمالید،  این کار را شب قبل از خواب انجام دهید 

و تا صبح نشویید.

مصرف غذاهای تند 
 ضد احتقان است

شاید شما هم پس از مصرف غذاهای تند، متوجه جاری 
شدن آب از بینی  تان شده باشید. هر قدر فلفل تندتر 
باشد، اثر ضداحتقان آن بیشتر است.اگر مقداری فلفل 

قرمز را به یک فنجان چای داغ اضافه کنید، باال کشیدن 
بخار آن و نیز نوشیدن آن می  تواند به تحریک مخاط 
دیواره بینی و تمیز شدن آن بیانجامد. این امر در نهایت 
می  تواند به تسهیل تنفس شما منجر شود. افزون بر 
این، فلفل دارای مقادیری ویتامین A است که می تواند 

به تقویت مخاط  های بینی کمک کند. 

مواد غذایی 
برای تقویت سالمت جسمی

اسفناج کالری کمی دارد و در پیشگیری از ایجاد لکه 
ها و خال های مربوط به سن، آب مروارید و تعدادی از 
سرطان ها و بیماری های قلبی و عروقی سهم بسزایی 

دارد. مغز بادام، گردو منابع غنی از پروتئین فیبر و ویتامین 
بوده همچنین سرشار از امگا 3 و آنتی اکسیدان هستند.
مصرف خام مغز بادام و گردو بسیار مفید تر از بوداده آن 
است. عسل بر سطح آنتی اکسیدان های بدن اثر عالی 
دارد و بدن را از مضرات محیط مانند دود سیگار و مواد 

شیمیایی محافظت می کند.

روغن بهارنارنج  برای روشن نمودن 
پوست و درمان لک

روغن بهار نارنج یکی از بهترین روغن ها برای درمان 
لک، روشن کردن پوست و درمان جای جوش است.

ساختار روغن اسانسی بهارنارنج مانند هیدروکینون 

)ماده ای که در صنایع زیبایی و بهداشتی و درمان 
لک های صورت استفاده می شود( است.

تفاوت آن ها در این است که روغن بهارنارنج طبیعی 
و بدون ضرر است، ولی هیدروکینون شیمیایی و احتماال 

دارای عوارض می باشد.

برای برخورداری از اندامی متناسب و کمری باریک می توانید از یک رژیم غذایی مناسب بهره ببرید. رژیم غذایی در 
تناسب اندام شما نقش مهمی دارد. به عنوان مثال شما می توانید از میوه، سبزیجات و غالت استفاده کنید. این مواد 
غذایی، مواد مغذی و بدون افزودنی های نامناسب هستند که مانع از جمع شدن چربی در اطراف پهلو و کمر می شوند.

حرکات بدنسازی باید بیشتر بر پایین تنه و کمر متمرکز باشد به پهلو دراز کشیده و پاها را بکشید. سپس، پاهای خود را از 
روی سطح زمین باالتر برده و چند ثانیه نگه دارید و بعد از گذشت مدتی به روی زمین برگردانید. با باال بردن پاها، شکم 
خود را منقبض کنید. این حرکت باعث کاهش چربی پهلو و شکم می شود. این حرکت را در پهلوی مقابل هم انجام 
دهید. سعی کنید روزی سه بار این حرکت را انجام دهید. به پشت دراز کشیده و پاها را به سمت پشت ببرید. بهتر است 

زانوها را خم کرده و دست ها را به سمت بیرون ببرید.

بیشتر رژیم های غذایی توصیه شده برای افرادی که دیابت دارند، پیشنهاد می کند که میوه و سبزیجات فراوانی بخورند. 
دستورالعمل های غذایی توصیه می کنند افراد دیابتی روزانه 2 تا 4 وعده میوه مصرف کنند که به همان اندازه عموم 
مردم است. با این حال، مطالعات نشان می دهد زمانی که قند از طریق انواع میوه ها مصرف می شود، تاثیر بسیار کمی 
بر سطح قند خون می گذارد. البته هنوز بعضی از افراد مقدار میوه هایی که می خورند را محدود می کنند، چراکه در مورد 
محتویات قندی شان نگران هستند.میوه ها فیبر باالیی دارند که در واقع هضم و جذب قند را آهسته تر کرده و به طور 
کلی کنترل قند خون را بهتر می کند. فیبر داخل میوه ها همچنین مقاومت انسولین را کاهش می دهد که ممکن است 
به محافظت از شما در مقابل دیابت نوع 2 کمک کند.حاال که با علت نیاز بدن به میوه بیشتر آشنا شدید پس سعی کنید 

بیشتر این مواد را به بدنتان برسانید. البته  افراط  هم نکنید.

خوردن میوه برای دیابتحرکات ورزشی برای کمر باریک شدن!

همه ما عادت های بدی داریم، اما برخی از عادت ها هستند 
که موجب آزار اطرافیان مان می شوند. عاداتی، چون با صدا 
آدامس جویدن، تکان دادن پا ها یا قطع کردن صحبت های 
دیگران. این عادات رایج موجب می شود که دیگران پس از 
مدتی ارتباط شان را به شما کم کنند یا ترجیح دهند که در 
کنار شما ننشینند. اگر دوست دارید که این اتفاق برایتان نیفتد، 
این عادات آزاردهنده را از خود دور کنید.شاید شما از جویدن 
یا باد کردن آدامسی که در دهان تان است، به وجد آیید، اما 
اطرافیان تان چطور؟ بدون شک افرادی که در اطراف شما 
هستند، عالقه ای به شنیدن صدای آدامس جویدن شما ندارد. 

مبتال  بیماری صدابیزاری  به  که  افرادی  برای  موضوع  این 
هستند، عذاب آورتر است.

آیا شنیدن صدای دهان دیگری برای شما ناخوشایند نیست؟ 
مسلما هیچکس دوست ندارد که صدای غذا خوردن دیگران 
را بشنود. جدا از آن، یک نوع اختالل عصبی وجود دارد که فرد 
مبتال به آن با شنیدن بعضی صدا های خاص دچار احساسات 
منفی شدیدی مانند عصبانیت، گریختن، تنفر و انزجار می شود.

بار ها پیش آمده که ما در کوچه و خیابان افرادی را می بینیم 
که روی زمین آب دهان شان را می ریزند. در این شرایط 
چهره مان در هم می رود و از این که چگونه آن ها به خودشان 

اجازه این کار را می دهند، عصبانی می شویم. واقعا چه کسی 
از تماشای آب دهان دیگری که روی زمین افتاده، خوشش 

می آید؟
تا به حال چند بار وسایل دیگران را قرض کرده اید؟ بدون 
شک همه ما گاهی مجبور به این کار شده ایم، اما اگر این 
رفتار تبدیل به عادت شود، واقعا آزاردهنده ست؛ به خصوص 
به  را  وسیله  آن  که  برود  یادمان  و  باشیم  هم  بدقول  اگر 
موقع پس بدهیم. برای این که این حس بد را به دیگران 
منتقل نکنیم، بهتر است که تا جای ممکن از وسایل خودمان 

استفاده کنیم.

عادات بدی که دیگران را فراری می دهد

آیه روز

خدا را نسزد که فرزندی برگیرد منزه است او چون کاری را اراده کند همین قدر به آن می  گوید موجود شو پس 
بی  درنگ موجود می  شود. )سوره مریم / آیه  3۵(

سخن روز

اگر بنا بود تنها به هنگام رسیدن به هدف خود شادمان شویم و از فرآیند تالش برای رسیدن به هدف، شاد نباشیم، 
تنها بخش کوچکی از زندگی خود را شادمان بودیم. )آنتونی رابینز(
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ماهی کبابی و سرخ شده     ۳۰۰۰۰ 
چلو مرغ خورشتی )مجلسی(    ۱۷۰۰۰
چلومرغ سرخ شده مخصوص    ۱۹۰۰۰
چلوکباب کوبیده                ۲۲۰۰۰
چلو جوجه کباب                ۲۰۰۰۰
آبگوشت )گوشت گوسفند(       ۲۰۰۰۰
استامبولی )۱۰۰ درصد گوشت(        ۱۶۰۰۰

گوشت گوساله
 با برنـج پاکستـانی

چلوکباب تک سیخ ۱۰۰ گرمی  ۹۵۰۰ 
جوجه کباب ۱۵۰ گرمی       ۹۰۰۰
چلومرغ مخصوص)سرخ شده(             ۹۵۰۰
چلومرغ خورشتی )مجلسی(  ۸۵۰۰
چلو قیمه و قورمه سبزی    ۸۵۰۰
ماکارونی                              ۵۰۰۰ 
استامبولی گوشت مرغ با سویا    ۶۵۰۰ 
عدس پلو با ماست              ۴۰۰۰

خیابان مدرس، تقاطع پارک توحید به سمت پاسداران ، خیابان خلیل طهماسبی

قیمت ها به تومان می باشد

برای تهیه این منو با شماره های 
۰۹۱۵۵۶۱۶۱۸۱ -324۶3۱۹۰

تماس بگیرید
برای تهیه این منو

 با شماره 324۶33۵4  تماس بگیرید

هزینه پیک موتوری

 در محدوده رستوران

 ۱۰۰۰ تومان

پروانه بهره برداری بهداشتی مرغداری با کد 
شناسایی ۳۱۱۸/۳ به تاریخ ۸۸/۲/۳۰ 

به نام رمضانعلی علیجانی مطلق مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سرویس کولر در اسرع وقت   ۰915۰9۰2993 ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
۰9۱5565۸۲6۸ - ۰9۱5669۳5۱5 

نقد و اقساط

ماشین های اداری بهدانی )نمایندگی توشیبا( 
جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند می باشد
آقا یک نفر: دارای تجربه در تعمیر ماشین های اداری

 و یا دارای مدرک کامپیوتر )الکترونیک(
آقا یک نفر: جهت امور نظافت و خدمات

خانم یک نفر: 
جهت بخش فروش - دارای مدرک کامپیوتر )ترجیحا با تجربه کاری(

خانم یک نفر: منشی، دارای روابط عمومی باال
ساعت مراجعه فقط عصرها از ساعت 6 الی 8

مکان مراجعه : بلوار شهدای عبادی- ابتدای بلوارشهید فایده - ساختمان توشیبا

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  ۰9۱5۱6۳5۸6۰ - کرباسچی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
۰9۱567۰65۳۸

شرکت پخش سراسری آماده لذیذ 
به تعدادی بازاریاب با سابقه کاری، 

با شرایط قانون کار، مزایا و پورسانت 
عالی، بیمه و بیمه تکمیلی نیازمند است. 

۰9۱5۲644۳9۲

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
۱4:۳۰۱۸:۱5شروع سانس

تگزاس 2سرخ پوست
۲۱:45۱6:۱5۲۰شروع سانس

منزلی واقع در نبش خیابان 
مدرس ۹ و سعیدی ۶ 

به باالترین قیمت پیشنهادی 
به فروش می رسد.

۰9155614184

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

به یک نفرنیروی دفتری خانم و تعدادی بازاریاب
 و پشتیبان درزمینه کارت خوان نیازمندیم.

طالقانی ۲- ساختمان آلما - طبقه4- واحد4۰۱
۰9۱59۳55۱99

یک شرکت پخش برای تکمیل کادر خود در شهرستان قائن از جوانان مستعد و پر انرژی 
کارمند فروش)بازاریاب( استخدام می نماید.

شرایط مورد نیاز:
ترجیحا بومی شهرستان قائن - دیپلم متوسطه - فوق دیپلم - لیسانس - روابط 

عمومی قوی - عالقه مند به کار تیمی - سخت کوش و عالقه مند به یادگیری - دارا 
بودن کارت پایان خدمت - دارا بودن گواهینامه رانندگی - حداکثر سن ۳۰ سال

* داشتن خودرو - وانت پراید الزامی می باشد *
از افراد واجد شرایط تقاضا می شود شرح مشخصات شخصی /شغلی خود را حداکثر 

تا تاریخ ۱۳9۸/5/۱۰ به این شرکت ارسال فرمایید.
Shamed.hoseini55 @                     : پست الکترونیکیgmail.com
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

دومین دیدار رسانه ای
 استاندار در پایتخت

غالمی-استاندار خراسان جنوبی عصر روز گذشته در 
تهران به دیدار سید ضیا هاشمی مدیر عامل خبرگزاری 
کشوری جمهوری اسالمی ایران رفت وپس از گفتگو 
با وی از بخشهای گوناگون این خبرگزاری بازدید کرد.
این دومین حرکت رسانه ای استاندار در پایتخت پس 
از حضور در برنامه زنده فرمول یک شبکه اول سیما 
بود.به گزارش آوا، تا لحظه تنظیم این خبر اطالعاتی 
معتمدیان  صادق  محمد  گفتگوی  محتوای  درباره 
استاندار خراسان جنوبی منتشر نشده است اما به نظر 
می رسد با توجه به تاکید وی بر شناساندن استان 
وظرفیت های آن در سطح ملی  او   از فرصت پیش 
امده برای معرفی منطقه  به شایستگی سودجسته 
وتالش کرده است نگاه رسانه های کشوری را به 

خراسان جنوبی معطوف نماید.   

۶ طرح توسعه ای در کارخانه منیزیم سربیشه اجرا می شود

تسنیم-رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سربیشه از اجرای ۶ طرح توسعه در کارخانه منیزیم سربیشه خبر داد و گفت: ساالنه ۷۵ هزار تن انواع فرآورده های نسوز قلیایی در کارخانه اکسید منیزیم سربیشه 
تولید می شود که نیاز صنایع بزرگ کشور را برطرف کرده است. مالیی در بازدید از کارخانه منیزیم سربیشه، توسعه زنجیره ارزش تولیدات در حوزه تولید آجرهای نسوز، نسوزهای دولومیتی و فرآوری مواد اولیه 
مورد نیاز به ویژه منیزیت را از مهمترین برنامه های توسعه ای این واحد در آینده اعالم کرد و گفت: امیدواریم با تحقق آن زمینه افزایش تولید، اشتغال و بهره گیری بیشتر از ظرفیت های معدنی منطقه فراهم شود.

*معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و مسئوالن 
جهاد کشاورزی استان، روز گذشته، از مجتمع تحقیقات 
گیاهان دارویی جهاددانشگاهی بازدید و از نزدیک در 
جریان طرح ها و فعالیت های این مجتمع قرار گرفتند. 
*رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سربیشه از 
اجرای 10 پروژه آبخیزداری در این شهرستان طی 

سال گذشته خبر داد. 
*معاون بازرسی  سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان گفت: از ابتدای طرح نظارتی ویژه خدمات 
عمومی و دولتی ۲میلیارد و ۸۴۶میلیون و 1۳1هزار 
ارائه دهنده  واحدهای  برای  تخلف  پرونده  ریال 

خدمات عمومی و دولتی متخلف تشکیل شد .
*مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی 
استان اظهار کرد: به منظور شناسایی  ظرفیتهای آبزی 
قابل  جدید  گونه های  بررسی  و  شناخت  و  پروری 
میزبان شکوری، مدیرکل  پرورش، خراسان جنوبی 
آبزیان آب شیرین و همچنین بیکی، مجری طرح 

تیالپیای کشور خواهد بود.
*محمد صادقی و جعفر پیشدادی از مدیران و کارکنان 
هواشناسی استان در نشست شورای مدیران سازمان 
هواشناسی کشور به عنوان برترینها انتخاب و معرفی شدند.
*دو قاچاقچی سوخت در نهبندان و قاین به پرداخت ۸0 
میلیون و ۶00 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

* ۵ سری جهیزیه با هدف ترویج ازدواج آسان به 
طالب در آستانه ازدواج در شهرستان درمیان اهدا شد.

به گفته فرماندار نهبندان اعتبارات شهرستان نهبندان ۲9 
درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافت.

 بخش پیوند کلیه در بیرجند
 راه اندازی می شود

راه  با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
اندازی بخش پیوند کلیه در بیمارستان رازی بیرجند 
موافقت کرد. به گزارش صدا و سیما، رئیس اداره 
علوم  دانشگاه  درمان  معاونت  بیماریهای  درمان 
پزشکی بیرجند گفت: برای اولین بار در استان به 
ایجاد  برای  الزم  زیرساختهای  بودن  آماده  دلیل 
بخش پیوند کلیه این بخش در بیمارستان رازی  راه 
اندازی خواهد شد. دهقانی  افزود: به محض دریافت 
مجوز، عمل پیوند کلیه  انجام خواهد شد که احتمال 
می رود نیمه دوم سال باشد. وی از فعال بودن بخش 
کلیه در بیمارستان رازی بیرجند خبرداد وگفت: در 
این بیمارستان  دو اطاق عمل و یک ICU در اختیار 
دو تیم جراحی کلیه قرار می گیرد تا عمل پیوند کلیه 
همکاری  با  نشدند  مغزی  مرگ  دچار  افرادیکه  از 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شود.

  بیشترین خسارت طوفان 
در بخش کشاورزی  

بیمه جهاد کشاورزی استان   کاوش-مدیر صندوق 
گفت: براساس اولین برآوردها بیشترین محصوالت 
خسارت دیده بیمه شده عناب، پسته و زرشک هستند. 
غنچه افزود: شکستن ساقه، ریزش میوه ها و خوشه 
ها از خسارت های گزارش شده در محصوالت باغی 
بیمه شده هستند.وی تأکید کرد: بیمه گذاران خسارت 
به  باید هرچه سریعتر  دیده در طوفان روز گذشته 
مدیریت شعب بیمه ای در شهرستانها مراجعه و مقدار 
خسارات خود را اعالم کنند.غنچه گفت: کارشناسان 
صندوق بیمه کشاورزی پس از اعالم گزارش بیمه 
بازدید میدانی و  از  گذار، به منطقه مراجعه و پس 
بیمه  به  پرداختی  غرامت  ها  خسارت  مقدار  تأیید 
گذار را تعیین می کنند. همچنین پنج مورد حادثه از 
صبح یکشنبه تا عصر دیروز  بر اثر وزش باد شدید و 
طوفان در شهر بیرجند گزارش شد. رئیس سازمان 
آتش نشانی بیرجند هم اظهار کرد: افتادن نمای سنگ 
از منزلی در خیابان محبت مهرشهر، افتادن نمای 
آلومنیوم در بلوار شهدای عبادی و نمای سنگ در 
خیابان حافظ مهرشهر از  حوادثی بود که گزارش شد. 
وی ادامه داد: ۲ حادثه سقوط درخت روی خودرو در 
خیابان نیروی هوایی و میدان توحید نیز دیروز اعالم 
شد که امدادرسانی توسط نیروهای آتش نشانی انجام 
گرفت.وی با بیان اینکه هنوز میزان دقیق خسارت ها 
اعالم نشده گفت: نیروهای آتش نشانی همچنان در 

آمادگی کامل به سر می برند.

رتبهدومخراسانجنوبیدرطرحمهارتآموزی
رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  گذشته  روز  کاری- 
اجتماعی خراسان جنوبی در حاشیه بازدید از نمایشگاه 
مهارت های فنی و حرفه ای اظهار کرد: اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در طرح مهارت آموزی فعالیت دارد 
و سال گذشته نیز خراسان جنوبی رتبه دوم کشور در 
طرح مهارت آموزی را کسب کرده است. عباس رکنی 
تاکید کرد:  امسال هم طرح مهارت آموزی با کمک 

واحدهای پذیرنده در استان انجام خواهد شد.

هم افزایی برای رسیدن به پنج 
استان برتر در طرح مهارت آموزی

وی با بیان اینکه افرادی که مهارت ها را فرا می گیرند 
اشتغالزایی آن ها سریعتر انجام می شود ادامه داد: امسال 
در طرح  برتر  استان  پنج  جز  کرد  خواهیم  تالش 
مهارت آموزی باشیم و هر کمکی برای هم افزایی 
بیشتر با آموزش های فنی و حرفه ای انجام می دهیم. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
قالب  در  شده  تالش  همچنین  کرد:  خاطرنشان 
مهارت های  که  افرادی  به  نیز  خانگی  مشاغل 
الزم را فراگرفتند تسهیالتی اعطا شود و در طرح 
مهارت آموزی با کمک تامین اجتماعی و سازمان 
اقدامات خوبی خواهد شد.عباس  فنی و حرفه ای 
رکنی  افزود: اگر این افراد در مدت دو سال در همان 
واحد پذیرنده به کارگیری شوند کارفرمایان می توانند 
از مشوق های بیمه ای استفاده کنند و در سال گذشته 

۵۸0 نفر از این طرح بهره مند شدند.

آموزش های کاربردی برای باالبردن 
سطح اشتغال  انجام شود

انسانی  منابع  و  اموراقتصادی  هماهنگی  معاون 
استانداری خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه تولیدات 
اگر  و  باشد  فروش  بازار  مبنای  بر  باید  استان 
مهارت آموزی در راستای بازار فروش بوده به طور 

قطع در  زمینه فروش محصوالت و تولیدات موفق 
خواهیم شد،  ادامه داد: اگر به گونه ای برنامه ریزی شود 
که استان در راستای بومی سازی برای تولیدات اقدام 
کند به طور قطع این موفقیت برای آموزش گیرندگان 
و آموزش دهندگان خواهد بود. عابدی با بیان اینکه 
سازمان فنی و حرفه ای دوره هایی بر مبنای نیازسنجی 
بازار برگزار می کند یادآور شد: یک سری کارها  در 

راستای اشتغال خرد خانگی انجام شده و این اشتغال 
نیاز به آموزش بیشتر دارد و باید بعد از ایجاد بازار فروش 

برای محصوالت نیز آموزش ها گسترده تر شوند.

آموزش و توانمند سازی نیروهای جوان 
 و تحصیل کرده 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی  هم در این مراسم با بیان اینکه یکی از ضعف 
های ما درزمینه تولید همواره آموزش نیروی کار به 
ویژه توانمندسازی نیروهای جوان و تحصیل کرده 
بوده است، افزود:  نیروهای جوان و تحصیل کرده 
در عین تخصص و تجربه علمی که فرا می گیرند 
نیز نیاز دارند مهارت و کار اجرایی و عملیاتی را 

آموزش ببینند.شهرکی با بیان اینکه این موضوع 
فقط مربوط به حوزه صنایع کوچک نیست، ادامه 
داد:  بلکه در صنایع بزرگ و بسیاری از کارخانجات 
نیاز است نیروهای کار آموزش های مهارتی الزم، 
فرا  را  تولید  فرایندهای  و  کار  با سیستم  آشنایی 
گیرند و با آشنایی وارد عرصه تولید شوند. وی با 

این آموزش ها فقط مهارت آموزش  اینکه   بیان 
یک کار نیست بلکه باید مهارت بازاریابی فروش 
را به افراد بدهیم افزود: بسیاری از افراد آموزش 
کار  بازار  در  در  اما  دارند  تولید خوبی  و  می بینند 
می مانند چرا که این آموزش ها را فرانگرفتند.رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
خاطرنشان کرد: الزم است آموزش ها را هدفمند و 

از مرحله صفر آغاز کنیم و آموزش های تئوری، فن 
و حرفه و فروش را در دستور کار قرار دهیم؛چراکه 
هر جا تک بُعدی حرکت کردیم دچار آسیب شدیم.

۱۷۶ نفر آموزش پایداردر استان فرا گرفتند
بیان  با  نیز  امام خمینی)ره(  امداد  مدیرکل کمیته 
اینکه  1۷۶ نفر آموزش های پایدار و توسعه و ۸۶ نفر 
آموزش های  مهارتی را در استان فراگرفتند،  افزود: 
امسال ۴۵0 نفر از مددجویان آموزش های فنی و 
حرفه ای را فراگرفتند همچنین سال گذشته ۴ هزار 
و ۷۳۸ نفر از مددجویان آموزش های فنی و حرفه ای 
را در استان فراگرفتند که از این تعداد یک هزار و 
۷۴9 نفر در آموزش مقدماتی، یک هزار و ۵19 نفر 
در آموزش پایدار و توسعه و یک هزار و ۴۷0 نفر در 

آموزش مهارتی آموزش ها را دیدند.
سلم آبادی ادامه داد:  از دالیلی که طرح های کمیته 
امداد پایدار می ماند و فعالیت می کند آموزش های 
قبل، عین و بعد از طرح ها است که به ماندگاری 

و پایدارسازی طرح کمک می کند.
وی با بیان اینکه کارگاه های آموزش های مهارتی 
حوزه  در  افزود:   است  رایگان  مددجویان  برای 
آموزش های فنی و حرفه ای، مهارتی و مقدماتی 
مشارکتی  کارهای  حرفه ای  و  فنی  سازمان  با 
می کنیم و کمیته امداد کارگاه آموزشی مهارت های 
فنی و حرفه ای با استفاده از ظرفیت مربیان فنی و 

حرفه ای برگزار می کند.
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خروج بیش از 400تا 700میلیون متر مکعب آب از استان
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: اکنون 
۳۵0 تا ۴00 هزار حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز در 
میلیارد  از 10  بیش  ساالنه  که  دارد  وجود  کشور 
مترمکعب آب با این چاه ها مصرف می شود.به گزارش 
ایرنا، اکبری روزگذشته در نشست کارگروه سازگاری 
با کم آبی استان افزود: در یک گفتمان عمومی و 
غیرکارشناسی در کشور میزان مصرف آب بخش 
کشاورزی 90 تا 9۲ درصد اعالم می شود در حالی 
که این گونه نیست. وی با بیان اینکه مصرف آب 
کشاورزی در کشور از ۶۵ درصد هم کمتر است اظهار 
کرد: از دو سال گذشته تاکنون برای بررسی میزان 

آب مصرفی در بخش کشاورزی میدانی ورود کرده ایم.
وی ادامه داد: در این طرح ۳۵ محصول عمده در ۷0 
درصد عرصه های تولیدی کشور هدف گذاری شد و با 
استفاده از توان بزرگترین و قوی ترین نیروهای آمار 
کشور اکنون نتایج 1۵ محصول به اتمام رسیده و میزان 

مصرف آب کمتر از ۶۵ درصد گزارش شده است. 
کشور  در  درصد   ۳0 تا   ۲۵ اینکه  بیان  با  وی 
مثال  عنوان  به  کرد:  عنوان  می شود  کم آبیاری 
دور آبیاری در محصول پسته در کرمان تا 90 روز 
است که نشان می دهد به این بخش جفا می شود. 
وی اضافه کرد: نمی توان با بستن شیرآالت آب از 

منابع آبی صیانت کرد زیرا با شیر آب بازی کردن 
مدیریت کردن نیست لذا برای معیشت ۴.۵ تا پنج 
میلیون بهره بردار بخش کشاورزی بایدکارشناسی 
شده برنامه ریزی کرد. اکبری با بیان اینکه بیش از 
۴00 تا ۷00 میلیون مترمکعب از آب های سطحی 
می شود  خارج  جنوبی  خراسان  مرزی  استان  از 
در بخش فضاهای  آب  گفت: همچنین مصرف 
سبز شهری زیاد است که این هدررفت در بیالن 

استان دیده نشده است. 
اکبری بر استفاده از مالچ های پالستیکی در مزارع 
کشاورزی تاکید کرد و گفت: از این طریق می توان تا 

90 درصد جلوی تبخیر آب را کاهش داد. وی افزود: 
همچنین چاه های کم بازده کشاورزی با آب یا خاک 
شور فعال هستند که می توان آنها را به فعالیت های 

غیرزراعی مانند پرورش آبزیان اختصاص داد. 
رئیس سازمان امور اراضی کشور نیزگفت: هر گونه 
انتقال حق آبه کشاورزی به سایر کاربری ها به منظور 
حفظ کاربردی زمین هایی کشاورزی و بهره وری از آنها 
غیرمجاز است و با افراد متخلف طبق قانون برخورد 
و مقررات  قوانین  افزود: چارچوب  می شود.اورنگی 
کار  به  موجود  آب  با  فعالیت  نوع  نمی دهد  اجازه 

غیرکشاورزی هدایت شود.

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هم گفت: نیاز حق 
آبه زیست محیطی استان بر اساس مصارف موجود 
و توسعه آتی آب سطحی 1۳.۴ میلیون مترمکعب 
است.امامی ادامه داد: این در حالی است که در سال 
منتهی به 90 میزان تامین حق آبه زیست محیطی 
حوضه های آبریز استان 1۲۴ میلیون مترمکعب بوده 
است.وی اظهار کرد: امسال پنج چاه در مناطق مختلف 
استان حفر خواهد شد تا در سال های آتی برای تامین 
آب با مشکل مواجه نشویم. امامی عنوان کرد: کسری 
مخازن در سال های اخیر از 1۷0 میلیون مترمکعب به 

کمتر از 1۲0 میلیون مترمکعب رسید..
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طرف قرارداد نیروهای مسلح )حکمت کارت(/ اقساط۱۲ ماهه
آدرس: جمهوری ۸ )حکیم نزاری ۱۲(

۰۹۱۵۵۶۲۹۲۵۲ - ۰۹۹۲۱7۸۸۵۸3 -3۲۲۱۰۰۰۸

  کد ۲۲۱۷۵۳بیمـه رازی    

نمایندگـی عاشـور نـژاد  )کارگر(

آدرس: خیابان ۱۵ خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   ۳۲۴۱۵۰۸۱ - ۰۹۱۵۵۶۱۷۸۴۶

فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی  

نبش رجایی ۱۵ 
۰۹۱۵۵۶۱۴۸۸۰  

تولید کننده انواع شانه تخم مرغ در سایز و رنگ هاي مختلف

طــوس  شــانه 

آدرس: بیرجند- شهرک صنعتي - نبش بلوار تولید و نوآوران 
تلفن: 3۲۲۵۵۱۱۹- 3۲۲۵۵۱۱۸- ۰۵۶  همراه:۰۹۱۵۱۶۱۱47۶

قابل توجه ادارات ، بانک ها و ارگان های دولتی و خصوصی 
خرید و بازیافت کارتن و کاغذ با بهترین قیمت پیشنهادی
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آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 
آگهی  موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۷6۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۱۱۷ - ۱۳۹۸/۳/۲ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حامد خسروی نوغاب )از محل 
مالکیت برات براتی نوغاب( فرزند محمد به شماره شناسنامه ۰۸۸۰۰۸۲۴۴۵ صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸۰۰۸۲۴۴۵ در ششدانگ 
یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت ۱۳۴۵۷/۱۵ مترمربع قسمتی از پالک ۳۲۵ فرعی از ۷- اصلی بخش ۱۲ قاین اراضی دولت آباد واقع 

در روستای نوغاب حاجی آباد اراضی دولت آباد خریداری )مع الواسطه( از مالک رسمی ورثه آقای برات براتی نوغاب  محرزگردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/16  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/1
محمد براتی اسد آباد - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاین

آگهی نوبتی سه ماهه اول ۱۳۹۸ حوزه ثبتی شهرستان سربیشه
به دستور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۹ آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک و از قلم افتاده 
واقع در بخشهاي تابعه حوزه ثبتی شهرستان سربیشه که تا آخر خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هشت تقاضای ثبت 
نموده اند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره ماده ۲۵ اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد 
تقاضا برای عموم به شرح ذیل آگهی می شود. بخش 6 پالک 494 - اصلی ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

مساحت ۱۰۳6۱/۳۰ مترمربع پالک ۱ فرعی از ۴۹۴ - اصلی واقع در چاه عمیق علی ابراهیمی در دشت نوغاب گلندر بخش6  سربیشه مورد 
تقاضای آقای محمد چاجی ۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت ۱۸۴۰۸/۵۸ مترمربع پالک ۲ فرعی از ۴۹۴ - اصلی 
واقع در چاه عمیق علی ابراهیمی در دشت نوغاب گلندر بخش 6 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد چاجی ۳- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۱۸۳۰۱/۹۸ مترمربع پالک ۳ فرعی از ۴۹۴ - اصلی واقع در چاه عمیق علی ابراهیمی در دشت نوغاب گلندر بخش 6 
سربیشه مورد تقاضای آقای محمد چاجی ۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۹۸۴۵/۴۷ مترمربع پالک ۴ فرعی از ۴۹۴ - اصلی 
واقع در چاه عمیق علی ابراهیمی در دشت نوغاب گلندر بخش 6 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد چاجی. بخش ۷ پالک 308- اصلی 
۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۹۷۲۰ مترمربع پالک ۳۰ فرعی از ۳۰۸ - اصلی واقع در اراضی خاکک تگ درح بخش 
۷ سربیشه مورد تقاضای خانم مه لقا نظامدوست ۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۹۰۳۸۱/۵ متر مربع پالک ۳۱ فرعی از 
۳۰۸ - اصلی واقع در اراضی خاکک تگ درح بخش ۷ سربیشه مورد تقاضای آقای محمد نظامدوست ۳- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۳۱۴۵۲ متر مربع پالک ۳۲ فرعی از ۳۰۸- اصلی واقع در اراضی خاکک تگ درح بخش ۷ سربیشه مورد تقاضای آقای حسینعلی 
نظامدوست ۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۱۳۴۷۰ متر مربع پالک ۳۳ فرعی از ۳۰۸- اصلی واقع در اراضی خاکک تگ 
درح بخش ۷ سربیشه مورد تقاضای آقای غالمحسین نظامدوست. لذا به دستور مواد ۱6 و ۱۷ قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده 
در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگري 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 ۹۰ روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت ۳۰ روز به 
اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه تسلیم و رسید دریافت نموده و برابر مواد ۷۴ و ۸6 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اداره 
تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. ضمنا حقوق ارتفاقی در 
موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدید منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود. 

تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/5/1  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/1     
 محمد حسین مصلحی -  رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
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نسرین کاری - مدیرکل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با بیان اینکه از 
نظر زیرساخت بیشتر از سه درصد زیرساخت فنی و حرفه ای کشور مربوط به استان 
ماست، گفت:  ما طرح آموزشی تلفیقی داشتیم که بخشی از این آموزش ها به صورت 
 سیستمی و بخشی از آن در کارگاه برای کار عملی و رفع اشکال انجام می شود. 
حسین خوش آیند روز گذشته در نشست خبری که به مناسبت هفته مهارت برگزار شد 
با اشاره به اینکه از 31 تیر تا 6 مرداد به نام هفته ملی مهارت نامگذاری شده است، بیان 
کرد: سازمان فنی و حرفه ای تنها سازمانی است که برای تربیت و توانمندسازی نیروی 
ماهر و توانمند فعالیت می کند. وی ضمن اشاره به شعار سال »رونق تولید« افزود: این 
سازمان دوره های مهارتی گوناگونی را در سطوح مهارت درجه یک، دو و سه و کارگر 
ماهر به متقاضیان ارائه می کند. وی با بیان اینکه آموزش های فنی و حرفه ای مجموع 
آموزش های نظری و عملی است که با هدف ارتقای دانش افراد و ایجاد مهارت های 
الزم و به فعلیت رساندن استعدادهای نهفته در آنها اجرا می شود، یادآور شد:  مهارت آموزان 
تا سطوح مشخص  احراز شغل، حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون   برای 
آماده می شوند. به گفته وی، دوره های آموزشی متعددی در مراکز ثابت، سیار شهری، سیار 
روستایی، ندامتگاه ها، پادگان ها، صنایع و صنوف، جوار دانشگاه ها و آموزشگاه های فنی 
 و حرفه ای آزاد برای کارجویان، دانشجویان، فارغ التحصیالن و شاغالن برگزار می شود.

۱۰۲ کارگاه  ثابت حرفه آموزی فعال در استان
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی  ادامه داد: 19 مرکز آموزش ثابت 
و شعب شهری و 102 کارگاه ثابت، 510 حرفه آموزشی را در بخش  های خدمات، 

صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی به صورت رایگان ارائه می کنند.

 خوش آیند با بیان اینکه در بخش خصوصی نیز 178 آموزشگاه آزاد فعال فنی و حرفه ای ،
 184 حرفه آموزشی  را ارائه می دهند، اظهار کرد: از این تعداد 112 آموزشگاه ویژه زنان 
و تعداد 6 آموزشگاه ویژه مردان و 60 آموزشگاه دو منظوره نیز آموزش های مهارتی را 
طبق شهریه مصوب هیئت نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به 

متقاضیان استان ارائه می کنند.
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دستگاه های اجرایی برای آموزش

وی با اشاره به اینکه در این راستا ارائه آموزش های مهارتی در قالب انعقاد تفاهم نامه 
همکاری و قرارداد با سایر دستگاه های اجرایی و یا ذینفعان آموزش انجام شده، افزود:  
بر اساس میزان سهم آورده طرف متقاضی اجرای آموزش، ماهیت آموزش ها از نوع 
دولتی به مشارکتی تغییر می کند.  مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی به اجرای 
دوره های آموزشی در مراکز دولتی و آزاد این نهاد اشاره کرد و گفت: در چهار ماهه 
نخست امسال 980 هزار و 920 نفرساعت دوره آموزشی برای 8 هزار و 744 نفر دوره 
در بخش دولتی به صورت رایگان توسط این اداره کل اجرا شده است. خوش آیند با 
اشاره به اینکه امسال به طور همزمان 25 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در استان به 
مناسبت هفته ملی مهارت افتتاح می شود،  اظهار کرد: برنامه های متعددی چون تور 

رسانه ای و افتتاح کافه مهارت در پارک توحید از جمله این برنامه ها است. 
مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی بیان کرد:  برگزاری آموزش های کپسولی 
رایگان توسط آموزشگاه های آزاد استان، آغاز به کار اکیپ های امدادی و گروه های ارائه 
خدمات فنی در سراسر استان و برگزاری پنل تخصصی آسیب شناسی مهارت آموزی 

نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این هفته است.

طرح  مهارت آموزی در محیط کار واقعی
وی با اشاره به طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی  ادامه داد:  طی آن مهارت و 
شایستگی های مورد نیاز در چارچوب استانداردهای آموزشی از مربی به مهارت آموز 
همزمان با فرآیند تولید محصول و ارائه خدمت منتقل می شود. مدیرکل فنی و حرفه ای 
خراسان جنوبی با بیان اینکه تعهد ما در این طرح 580 نفر بود، افزود: این طرح برای 
632 نفر اجرا شد که 109 درصد بیشتر از تعهد محقق شد. وی ضمن اشاره به اجرای 
طرح به روز رسانی تجهیزات کارگاه های فنی و حرفه ای استان یادآور شد: در زمینه خرید 
تجهیزات کارگاه های آموزشی این اداره کل اعتباری بالغ بر 1.1 میلیارد تومان در 93 
کارگاه آموزشی استان اقدام به تجهیز و به روز رسانی کارگاه هایی از قبیل اتومکانیک، 
برق، چوب و تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی شده است.مدیرکل فنی و حرفه ای 
خراسان جنوبی با اشاره به طرح مهارت آموزی خاطر نشان کرد:  طرح کارآفرینی 
 مهارت بنیان و طرح ایجاد مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی-آموزشی 
 دانشجویان نیز امسال در دستور کار است.خوش آیند با اشاره به پروژه های عمرانی در دست 
احداث که در سال 98 به بهره برداری می رسد،یادآور شد: توسعه مرکز برادران بیرجند، تکمیل 
 سوله کارگاهی مرکز فردوس و احداث مرکز خواهران قاین از جمله این پروژه ها است.

نمایشگاه مهارت، اشتغال و تولید ملی در بیرجند افتتاح شد
همچنین صبح روز گذشته با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی 
استانداری خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( ، مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مدیرکل فنی و حرفه ای 
 و سایر مسئوالن استانی و شهرستانی نمایشگاه مهارت، اشتغال و تولید ملی افتتاح شد.

مدیر مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بیرجند در حاشیه این مراسم گفت: 
از دستاوردهای هنر آموزان مجموعه فنی  تولید ملی  نمایشگاه مهارت، اشتغال و 
و حرفه ای خواهران بیرجند در محل این مرکز برپا شده است. زهرا شاهرخی با 
اشاره به اینکه در این نمایشگاه بیش از 2 هزار اثر هنری از کارآموزان در معرض 
دید بازدیدکنندگان قرار گرفته و عموم مردم می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند، 
ادامه داد: هدف از برپایی این نمایشگاه نیز آشنایی هر چه بیشتر جامعه هدف مرکز 
بوده و اینکه تمام آموزش ها منجر به صدور گواهینامه صالحیت حرفه ای و کسب 
نیاز برای ایجاد اشتغال خانگی می شود. مدیر مرکز آموزش فنی و  مهارت مورد 
حرفه ای خواهران بیرجند خاطر نشان کرد: نمایشگاه مهارت، اشتغال و تولید ملی از 
 31 تیرماه تا 6 مردادماه هر روز از ساعت 8  تا 16:30 به روی عالقه مندان باز است.

 الزمه آموزش های کاربردی برای باالبردن سطح اشتغال 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری نیز در حاشیه بازدید از 
نمایشگاه مهارت های فنی و حرفه ای با بیان اینکه باید کارهای شایسته ای با برنامه 
ریزی برای بازار فروش محصوالت تولیدی استان انجام شود، افزود: تولیدات استان باید 
بر مبنای بازار فروش باشد.  عابدی خاطرنشان کرد: مهارت آموزی در ایجاد اشتغال تاثیر 
بسزایی دارد و استان در طرح مهارت آموزی رتبه دوم کشور را دارد.  وی  اظهار کرد: در 
طرح کارورزی و مهارت آموزی که توسط سازمان فنی و حرفه ای صورت گرفته  دولت 
نیز اعتباراتی مدنظر قرار داده و برای به روزرسانی تجهیزات فنی و حرفه ای اقداماتی 
شده که باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد. عابدی افزود: سازمان فنی و حرفه ای 
دوره هایی بر مبنای نیازسنجی بازار برگزار می کند که بسیار شایسته و ارزشمند است.

سه درصِد زیرساخت آموزش فنی و حرفه ای کشور مربوط به استان است
عکس : اسالمی

انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی استان برای ارائه آموزش های فنی و حرفه ای


