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5با تالش پلیس، ۲ نفر در کویر خوسف از مرگ حتمی نجات یافتند5خسارت 50 میلیاردی توفان در استان5امضای تفاهم نامه مشترک بین استانداری های خراسان جنوبی و یزد

اولین همایش ملی عناب
 فردا برگزار می شود

 برگزاری همایش ملی عناب در 3 و 4 شهریور بهانه ای شد تا با سید 
جالل الدین صادقی رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفتگو داشته 
باشیم. وی ابتدا توضیحاتی درباره پیشینه رسیدن به همایش ملی عناب ارائه 
داد و عنوان کرد: خراسان جنوبی جزو 5 استان برتر کشور در حوزه گیاهان 
دارویی است و از بین این گیاهان، تعدادی ویژه این منطقه بوده و نه تنها 
راهبردی بلکه از دیدگاه ما، فوق راهبردی هستند. زیرا... مشروح در صفحه 3

عملکرد بد مسئوالن پای اسالم نوشته می شود

ری
 اکب

س :
عک

بیش از1000 پروژه برای هفته  دولت
معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار  عنوان کرد:

صفحه 5

“۵۰۰ مصوبه” رهاورد سفرهای استاندار به شهرستان ها  
صفحه ۵

صفحه ۵

سا لگرد اولین پیش شماره روزنامه

*هرم پور

“آوایی” برای عظمت 
خراسان جنوبی

ابتدایی  روزهای  این  هوای  و  حال 
شهریور، دوباره همه ما را که بیست 
و دو سال است پا به پای شما مردم 
و  مسائل  و  ها  ظرفیت  از  خونگرم 
مشکالت، شادی ها و غم ها، لبخندها 
و اشک ها، امیدها و اراده ها  نوشته ایم، 
به همان شهریور ناب سال 1376 می 
برد؛ به همان اتاق کوچک چند متری 
تحریریه، همان وسایل ابتدایی چاپ و 
انتشار، همان دلهای مشتاق و منتظر،  
و همان روزهایی که با قلبی سرشار از 
شوق و وجودی لبریز از ذوق، به امید 
خدا و پشتوانه شما شروع کردیم و حاال 
قریب به ربع قرن، ..  ادامه در صفحه 2

 

 

 

دولت راهبرد مقاومت
 را کامال فعاالنه دنبال می کند

جهانگیری :

صفحه  6

 سیاست دشمنان رو در رو 
قرار دادن مردم با نظام است

سردار سالمی: 

اصالح طلبان خود
 را قیم نمی دانند!

عارف :

صفحه  6

صفحه  6

آگهی مناقصه عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی
شرح در صفحه آخر

سـه سال گـذشت
روزها رفت و در اندیشه باز آمدنت ، لحظه ها طی شد و مرد، نگاهم هر روز با همه شوق ، 

کوچه ها را پایید، مثل آن روزها که می آمدی از مدرسه .... دریغ!
 دل من در غم هجران تو ای خوب ترین چه بگویم ، چه کشید، آه ... سه سال گذشت. 
هنوز باورمان نمی شود که سه سال از رفتن ناگهانی اش گذشته است، هنوز سخت است 
بپذیریم آن لبخندها و مهربانی ها ، همچون دانه ای در زیر خاک نهفته است اما یقین 
داریم یاد دخترمان جوانه خواهد زد و نام زیبایش درختی سبز و تنومند خواهد شد. 

ستـایش نازنیـن
 سومین سالگردت تسلیت 

)برای شادی روح عزیز از دست رفته مان فاتحه وصلوات نثار کنیم(
 از طرف مامان، بابا وخواهرت هانا )اللهیاری(

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  

شادروان حاج محمدحسن فوائدی
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن روانشاد امروز 
شنبه 98/6/۲ ساعت 4 بعدازظهر از محل هیئت ابوالفضلی 
)مصلی( برگزار می گردد،حضور سروران معظم موجب امتنان است.
خانواده های: فوائدی، سفری مقدم ، زنجیری و سایر فامیل وابسته

جناب آقای مهندس علیرضا آیینه دار
مدیرکل محترم صدا و سیمای خراسان جنوبی 

 موفقیت شایسته و افتخارآفرینی آن مرکز در بیست و دومین جشنواره تولیدات 
مراکز صدا و سیما به عنوان مرکز برتر کشور در حوزه پژوهش و کسب دیپلم 

افتخاردر بخش های خبر و فضای مجازی که حاصل مدیریت ، همت بلند و تالش های 
ارزشمند کارکنان واالهمت آن مجموعه  می باشد را خدمت جناب عالی ، برگزیدگان این 
جشنواره و دست اندرکاران وکارکنان پرتالش مرکز خراسان جنوبی تبریک عرض نموده، 

سربلندی وتوفیق روز افزون تان را از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو دارم.
سید محمد حسین زینلی 

مدیرعامل شرکت کویر تایر

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق  09151۶5553۷ - بلوچی

 تشکر فراوان از مدرسین سخت کوش موسسه: محمد حقگو، فریبرز مالکی، فرزاد برات زاده، مجید فرزین،
  عادل قاسمی، رضا عجم، جالل برکویی، احمد قویم، جواد رزوینی، احمد احمدی، سارا چهره آسا، 
 حسین شیوا، نعیمه محمودی، سروش سعادت فر و همچنین همکاران گرامی: حمید اکبرزاده،
  mahoorart.ir  : سعیده بهارشاهی و سعیده محقق                   نشانی: نبش معلم41-تلفن3۲455153    اینستاگرام  

اعضای ارکستر: فلوت: نگار مهران پور، آتنا خسروی، پارمیدا خراشادیزاده، پرنیان حیاتی 
پیانو: محیا حیدرپور* سنتور: امیر علی احمدی*تمبک: علی مرتضوی

 ویـولن:  تارا خزاعی، محیا خندان، بیتا فربدفر * مربی: سارا چهره آسا

نامدار  و  برجسته  طبیب  تولد  سالروز  با  شهریورماه  آغاز 
ایرانی شیخ الرئیس ابوعلی سینا مصادف شده است و این روز در تقویم جمهوری 

است. نامگذاری شده  روز پزشک  نام  به  بزرگ  دانشمند  این  پاسداشت  به منظور  ایران   اسالمی 
از پزشکان به عنوان شافی دردمندان یاد می شود که با فداکاری و از خودگذشتگی همواره رگه هایی از 

امید و زندگی را به همنوعان خود می بخشایند و بدون تردید روز پزشک فرصتی مغتنم 
و مناسب است تا تالش های ارزنده جامعه توانمند پزشکی مورد توجه و تقدیر قرار گیرد.

اینجانب برخود الزم می دانم ضمن ابراز ادب و احترام به جامعه پزشکی تالشگر خراسان جنوبی
 روز پزشک را به طبیبان فرزانه استان و پزشکان سختکوش دانشگاه تبریک عرض نموده

 و برای یکایک این عزیزان از درگاه ایزد منان سالمتی و توفیق
روز افزون خواستارم و امیدوارم همچون گذشته با خدمتگزاری صادقانه 

به مردم در مسیر کسب رضای الهی گام بردارند.

دکتر محمد دهقانی فیروز آبادی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پیام تبریک رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند

 به مناسبت روز پزشک

حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج  ابراهیم حمیدی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی 
صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما و همکاران را در جهت تحقق هر چه بیشتر 

عدالت از خداوند منان آرزومندیم.
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی
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آثار جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در قاین اکران شد

ایرنا - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی قاین گفت: ۱۰ فیلم از آثار سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان در سینما پارک قاین 
تا چهارم شهریور اکران می شود. میرزنگویی افزود: اولین بار طی فراخوان ۵۰ نفر از کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال برای داوری جشنواره ثبت نام کردند که 
۱۵ داور منتخب در دو کارگاه آموزشی، مطالب تکمیلی را فراگرفتند و پس از اکران هر فیلم آرای خود را به دبیرخانه جشنواره در اصفهان ارسال می کنند. 

“آوایی” برای عظمت 
خراسان جنوبی
*هرم پور

...ادامه سرمقاله از صفحه 1( هنوز هم کنار همدیگر هستیم. 

در صعود موفق روزنامه آوای خراسان جنوبی به دامنه 
های سرسبز قله ای که هم رضایت شما  بر فراز آن 
ایستاده  و هم پرچم حس اعتماد و اعتقاد شما را نسبت 
به دلسوزی و دغدغه مندی روزنامه بر ستیغ آن به اهتزار 
درآورده، عالوه بر اعتماد به نفس و امیدواری حاصل از 
حمایت های همیشگی مخاطبین عزیز، چند عامل مهم 
دیگر هم نقش داشته اند؛ “نقشه راه مدون و صحیحی 
که حاصل شناخت مناسب دست اندرکاران روزنامه از 
گذشته، حال و آینده استان بوده، تجهیزات مناسب و 
مطلوبی مثل تکنیک های فنی در حوزه روزنامه نگاری 
مدرن، بهره گیری از ابزارهای علمی و کسب توانمندی 
در ارتباط و تعامل سازنده با مخاطب و به روز بودن در 
حوزه بهره گیری از فضای رسانه های نوین برای طرح 
موضوعات استانی، و نیز تجربه ای ارزشمند که ماحصل 
بیست و دو سال کار مداوم و خستگی ناپذیر همه روزه و 
چه بسا همه ساعته برای مردم در حوزه فرهنگ و اطالع 
رسانی بوده است.” تمام دلیل این دستاورد پربها، در همه 
ی این سالها، در سه کلمه خالصه می شود؛ “عشق به 
مردم”. البته و در کنار آن، دو بال پرتوان یعنی “حمایت 
بی دریغ مردم و مسئولین” و “هم اندیشی و حمایت” 
سایر همکاران محترم و با تجربه و عزیز  رسانه ای ما 
در استان که با بستن دریچه ی رقابت ها، باب رفاقت 
ها را باز کرده اند و قدرت و توان و اوج پرواز بیشتر و 
ماندگارتری به پرنده ی صبور و متین و تیزپرواز استان، 
یعنی “روزنامه آوای خراسان جنوبی” داده اند. در همه 
این سالها، بی انصافیست که نقش ویژه و بی جایگزین 
روزنامه ی آوا در موضوع مهم تقسیم استان خراسان 
بزرگ و تأسیس خراسان جنوبی به پشتوانه حمایت مردم 
عزیز و مسئولین دغدغه مند نادیده گرفته شود و جفا در 
حق این روزنامه مردمی خواهد بود که نقش آن در ایجاد 
حساسیت مؤثر و  انتقال هزاران مشکل و مسأله و معضل 
به مسئولین کشوری و حل و فصل آنها به مدد همین 
اطالع رسانی های صادقانه و به موقع و نیز تالش برای 
پیش بینی و پیشگیری از صدها معضل و موضوع خطر 
آفرین و در شرف وقوع و همچنین صدها مورد معرفی 
چهره ها، تخبگان، فرهیختگان، شخصیت ها، بزرگان، 
فرزانگان، و تالشگران عرصه های مختلف سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هنری، مذهبی و دینی، 
علمی، و آموزشی، چه در داخل استان و کشور و چه حتی 
در آن سوی مرزهای خارج از کشور، نادیده گرفته شود 
و یا همت بلند دست اندرکاران این روزنامه مردمی برای 
قرار دادن همه ظرفیت های استان حول محور توسعه 
بیان نگردد. روزنامه آوای خراسان جنوبی، رسالت مهم 
خود را ایجاد پل مستحکم، مطمئن و هموار بین مردم و 
مسؤولین، در هر کجایی که ظرفیتی وجود دارد یا مشکلی 
رخ می نماید، می داند و در این عرصه چه با تالش برای 
معرفی و حضور مدیران دلسوز و دغدغه مند و چه با 

نسرین کاری- رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به نقش اشتغال 
در کاهش آسیب های اجتماعی، گفت: نرخ جرم با افزایش میزان 

اشتغال به حداقل می رسد.
محسن احتشام در نخستین جلسه ستاد خیرین آموزش و توسعه 
اشتغال مددجویان زندان های خراسان جنوبی اظهار کرد: براساس 
توافق نامه بین اتاق ایران و سازمان زندان ها، ستاد خیرین آموزش 
و اشتغال مددجویان در استان ها نیز باید شکل بگیرد. رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند  تاکید کرد: براساس 
یک فلسفه جدید در حوزه تولید به نام فلسفه بازاریابی اجتماعی آن 
دسته از سازمان ها، تجار و فعاالن اقتصادی در کسب و کار موفق 
هستند که در کنار آن به کارهای اجتماعی نیز بپردازند. احتشام 
با بیان اینکه  در خراسان جنوبی نیز شرکت ها و واحدهای تولیدی 
موفقی داریم که در کنار تجارت و کسب و کار به خدمات اجتماعی 
نیز پرداخته و در این زمینه قدم های بسیار مثبتی برداشته اند، افزود: 
به عنوان فعاالن اقتصادی باید همان طور که از امکانات محیط 
زیست و جامعه استفاده می کنیم در کنار آن در راستای رسالت خود 
در حوزه اجتماعی و به ویژه موضوع مهم اشتغال زایی نیز خدماتی 
ارائه دهیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با 
بیان اینکه به آن دسته از خدمات اجتماعی که منجر به اشتغال زایی 
شود نیازمند هستیم، گفت: این نکته از آن جهت حائز اهمیت 
است که اگر مشکل جوانان در زمینه اشتغال حل شود به سمت 
ناهنجارهای اجتماعی و در نهایت زندان نخواهند رفت. وی بیان کرد: 
بی شک معضالت اجتماعی به ویژه در حوزه اعتیاد از مسیر رونق 
تولید کاهش می یابد و نرخ جرم با افزایش اشتغال به حداقل می رسد.

بیش از یکهزار و 500 خانواده زندانی تحت پوشش هستند
مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان جنوبی نیز 
در این مراسم با اشاره به فعالیت پنج انجمن حمایت از زندانیان 
در خراسان جنوبی، ادامه داد: حدود یکهزار و ۵۲۲ خانواده زندانی 

در خراسان جنوبی تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان هستند.
وی با اشاره به اینکه زندانیان خراسان جنوبی حدود سه هزار فرزند دارند، 
افزود: اگر به مسائل و مشکالت این سه هزار فرزند زندانی توجه نشود، 
 این افراد نیز در آینده دچار آسیب های اجتماعی عدیده ای می شوند.
هاشمی  با اشاره به برگزاری ۱۶۶ دوره حرفه آموزی برای زندانیان 
استان افزود: سازمان زندان ها در کنار این وظیفه اصلی رسالت هایی 
در حوزه اشتغال زایی و حرفه آموزی مددجویان نیز برعهده دارد و آن 

را بسیار حائز اهمیت می داند.

و  مرد  خراسان جنوبی  زندانیان  درصد   ۹۲ اینکه  بیان  با  وی 
هشت درصد آنان زن هستند، اظهار کرد: میزان زندانیان زن در 
خراسان جنوبی از میانگین کشور باالتر است چرا که در حمل مواد 

مخدر گاه از بانوان سوء استفاده می شود. 
ایجاد اشتغال مولد برای ۸00 زندانی در خراسان جنوبی 

مدیرعامل نمایندگی بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی نیز با بیان 
اینکه اکنون  ۸۰۰ زندانی خراسان جنوبی اشتغال مولد دارند، افزود: 

در کشور ۵۰ هزار زندانی شاغل هستند که از این تعداد ۳۵ هزار نفر 
اشتغال مولد دارند.

ابراهیم زنگنه با بیان اینکه در بنیاد تعاون زندانیان کشور ۹۲۰ واحد 
تولیدی در حوزه های گوناگون وجود دارد، بیان کرد: این واحدها 

بیش از سه هزار و ۶۰۰ کاالی متنوع تولید می کنند.
زنگنه با اشاره به اینکه اشتغال مولد به اشتغالی گفته می شود که 
در آن زندانی بیش از ۲۰۰ هزار تومان درماه درآمد داشته باشد، 
ادامه داد: در خراسان جنوبی هزار و ۵۰۰ زندانی شاغل هستند که 
از این تعداد ۸۰۰ نفر اشتغال مولد دارند. وی گفت:  سال گذشته 
بنیاد تعاون بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به مددجویان 

زندان های خراسان جنوبی حقوق پرداخت کرده است.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سال 
گذشته سه هزار و ۶۲۰ نفر از زندانیان خراسان جنوبی دوره های 
آموزشی فنی و حرفه ای را گذراندند، یادآور شد: از این تعداد دو هزار 

و ۷۶۳ نفر موفق به کسب گواهینامه شدند.
اشتغال بیش از 49 هزار مددجوی زندانی در بنیاد تعاون

محسن معراجی، کارشناس معاونت بنیاد تعاون کشور نیز در این 
جلسه با اشاره به اینکه بنیاد تعاون کشور ۳۳ نمایندگی در استان ها 
دارد، گفت: تعداد واحدهای تولیدی بنیاد تعاون از ۵۰۰ واحد در 

سال ۹۲ به ۷۰۰ واحد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه میزان اشتغال ایجاد شده برای مددجویان نیز 
به حدود ۴۹ هزار و ۷۱۶ شغل در سال ۹۷ رسیده است، اظهار کرد: 
ظرفیت های متعددی در حوزه ایجاد اشتغال در زندان های کشور 

وجود دارد و باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کرد.
کارشناس معاونت بنیاد تعاون کشور با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال 
از منظر روحی نیز برای زندانی تأثیر مثبتی دارد، یادآور شد: ایجاد 

اشتغال به معنای کاهش مددجویان زندان ها در کشور است.

عکس:  کاری

نرخ جرم با افزایش میزان اشتغال به حداقل می رسد
در نخستین جلسه ستاد خیرین آموزش و توسعه اشتغال مددجویان زندان های استان مطرح شد:

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1398 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند  شناسه آگهی 540031
به دستور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۹ آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک  
و از قلم  افتاده واقع در بخشهای تابعه حوزه ثبتی 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 ۲۵ اصالحی قانون ثبت باید تجدید 
گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می شود: بخش1 بیرجند : ۱- ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت ۶۶۱/۲۰ مترمربع پالک ۱۶۱ فرعی از ۴۳۳۷-اصلی بخش یک بیرجند واقع در 
تپه های کل کالغان مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( ۲- ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت ۵۳۹/۲۵ متر مربع پالک ۱۶۲ فرعی از ۴۳۳۷-اصلی بخش یک بیرجند واقع در تپه های کل 
کالغان مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( ۳- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
۳۷۰/۷۰ متر مربع پالک ۱۶۳ فرعی از ۴۳۳۷-اصلی بخش یک بیرجند واقع در تپه های کل کالغان مورد 
تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( ۴- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۲/۵۰ متر 
مربع پالک ۱۶۴ فرعی از ۴۳۳۷-اصلی بخش یک بیرجند واقع در مجاورت تپه های کل کالغان مورد تقاضای 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(  بخش 2 بیرجند:  ۱- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
۲۰۹/۷۳ متر مربع پالک ۸۴۵۵ فرعی از ۲۵۰-اصلی بخش ۲ 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 ۲- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۴۱۶۷ متر مربع پالک ۸۵۱ فرعی از ۳۴۳-اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی علی آباد لوله  مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 
۳-ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۲۹/۸۰ متر مربع پالک ۳۵۳۵ فرعی از ۳۴۵-اصلی بخش ۲ 
بیرجند واقع در دشت علی آباد  مورد تقاضای سید ابراهیم سیادات ۴-ششدانگ یک قطعه زمین که با پالک 
۲۶۷۰ فرعی تشکیل یک قطعه زمین مسکونی می دهد  به مساحت ۲۹/۶۰ متر مربع پالک ۳۴۴۹ فرعی از 
۳۴۵-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت علی آباد  مورد تقاضای حسین امیرآبادی و بی بی طوبی سرفرازی 
بالمناصفه و االشاعه ۵-ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت ۲۳۱۵۵/۵۴ مترمربع پالک ۲۷۴۰ 
فرعی از ۴۳۳-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای نورالدین خواجوی بجد ۶- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۳۹۲/۵۹ متر مربع پالک ۲۷۴۷ فرعی از ۴۳۳-اصلی بخش ۲ بیرجند 
واقع در دشت بجد  مورد تقاضای فاروق انصاری مقدم ۷- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۱۳۹۲/۵۹ متر مربع پالک ۲۷۴۷ فرعی از ۴۳۳-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای 
فاروق انصاری مقدم ۸- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۱۴۲۲/۸۰ مترمربع پالک 
۲۷۴۸ فرعی از ۴۳۳-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای زهره باغبان شوکت آباد ۹- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۹۵۵۲/۷۱ مترمربع پالک ۲۷۴۹ فرعی از ۴۳۳-اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای غالمرضا محمدی نصرآباد ۱۰- ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر تاسیسات مرغداری و خانه کارگری و انبار  به مساحت ۱۲۰۱۷/۱۷ متر مربع پالک ۲۷۵۰ فرعی 
از ۴۳۳-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد  مورد تقاضای صفر علی عسکری ۱۱- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۳۸۶۱۴/۸۱ مترمربع پالک ۲۷۵۱ فرعی از ۴۳۳-اصلی بخش ۲ بیرجند 
واقع در دشت بجد مورد تقاضای صفر علی عسکری ۱۲- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
مرغداری  به مساحت ۴۶۲۲/۶۰ مترمربع پالک ۱۱۲ فرعی از ۴۴۵-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در ملک آباد 
مورد تقاضای حسین امینی ۱۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۲۱۸/۶۳ متر مربع پالک 
۹۴۸ فرعی از ۶۸۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در نصرآباد  مورد تقاضای غالمعلی نصرآبادی ۱۵- ششدانگ 
یک قطعه زمین که با پالک  ۹۲۷ فرعی تشکیل یکباب منزل را می دهد به مساحت ۵۳ متر مربع پالک 
۱۰۶۱ فرعی از ۶۹۱-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در خراشاد مورد تقاضای مهری زارعی ۱۶- ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت ۶۵۵۰ متر مربع پالک ۱۱۳۷ فرعی از ۷۸۱-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در چاج مورد 
تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( ۱۷- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۴۴۳۷ 
مترمربع پالک ۱۱۳۸ فرعی از ۷۸۱-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در چاج مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام خمینی )ره( ۱۸- ششدانگ یکباب منزل  به مساحت ۲۰۶/۶۸  متر مربع پالک ۶۵۴ فرعی از 
۸۱۵-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در کوچ مورد تقاضای غالمحسین مقامی ۱۹- ششدانگ یک باب محوطه 
مزروعی مشجر به مساحت ۵۵۵/۷۰  مترمربع پالک ۳۲ فرعی از ۱۶۶۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت 
فوداج مورد تقاضای ام البنین خیرخواه ۲۰- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۲۴۸/۶۰  
مترمربع پالک ۴۱۷ فرعی از ۱۸۳۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در امیرآباد مورد تقاضای علیرضا امیرآبادی 
زاده ۲۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۶۵۹۱ متر مربع پالک ۴۲۳ فرعی از 
۱۸۳۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت حاجی آباد  مورد تقاضای غالمحسین بهارشاهی ۲۲- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۶۹۲۱ مترمربع پالک ۴۲۴ فرعی از ۱۸۳۲-اصلی بخش ۲ 
بیرجند واقع در دشت حاجی آباد  مورد تقاضای غالمحسین بهارشاهی ۲۳- ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
محل دامداری به مساحت ۳۸۷/۵۶ مترمربع پالک ۴۲۵ فرعی از ۱۸۳۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت 
حاجی آباد مورد تقاضای غالمرضا امیرآبادی زاده ۲۴- ششدانگ یک قطعه زمین محصور )محوطه(  به 
مساحت ۴۱۸/۵۵ مترمربع پالک ۴۲۶ فرعی از ۱۸۳۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت حاجی آباد مورد 
تقاضای غالمرضا امیرآبادی زاده ۲۵- ششدانگ یک قطعه زمین مثلثی به مساحت ۲۱۵۷۸/۶۰ مترمربع پالک 
۴۳۱ فرعی از ۱۸۳۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در سرسینه حاجی آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام خمینی )ره( ۲۶- ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت ۱۷۳۶۲ مترمربع پالک ۴۳۲ 
فرعی از۱۸۳۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در شمال امیرآباد مورد تقاضای علی اکبر پارسا ۲۷- ششدانگ یک 
قطعه زمین بند مزروعی به مساحت ۱۰۴۴/۲ مترمربع پالک ۴۳۳ فرعی از۱۸۳۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع 
در شمال امیرآباد مورد تقاضای علی اکبر پارسا ۲۸- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۷۲۱/۴۴ 
مترمربع پالک ۴۳۴ فرعی از ۱۸۳۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در شمال امیرآباد مورد تقاضای زهرا اعتصامی 
فرد ۲۹- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت ۱۵۴ متر مربع پالک ۲۵۸۷-اصلی بخش 

۲ بیرجند واقع در صحرای شکراب مجاورت روستای تنگل مورد تقاضای حسین سعیدی پور ۳۰- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۵۰۳۷ مترمربع پالک ۲۵۸۸-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در 
صحرای شکراب مجاورت روستای تنگل مورد تقاضای حسین سعیدی پور ۳۱- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت ۴۶۵ مترمربع پالک ۲۵۸۹-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در صحرای شکراب 
مجاورت روستای تنگل مورد تقاضای حسین سعیدی پور ۳۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 
به مساحت ۵۲۱۱ مترمربع پالک ۲۵۹۰-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در صحرای شکراب مجاورت روستای 
تنگل مورد تقاضای حسین سعیدی پور ۳۳- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت ۱۸۹۰ 
مترمربع پالک ۲۵۹۱-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در صحرای شکراب مجاورت روستای تنگل مورد تقاضای 
حسین سعیدی پور ۳۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۳۷۶۳/۹۰ متر مربع پالک 
۲۵۹۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در صحرای شکراب مجاورت روستای تنگل مورد تقاضای حسین سعیدی 
پور بخش 3 بیرجند:  ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۹۱۶/۴۵ متر مربع پالک ۸۷ فرعی 
از ۱۷۱-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در فخرآباد تقاب مورد تقاضای علی تاجدار اکبرآباد ۲- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت ۲۳۰۰۶/۹۲ متر مربع پالک ۱۳۶۶ فرعی از ۲۲۲-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در 
تقاب مورد تقاضای سعید موسوی ۳- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۲۰۵۱/۳ متر مربع 
پالک ۱۳۱۰ فرعی از ۲۲۴-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در معصوم آباد  مورد تقاضای سید عبدا... موسوی نژاد 
۴- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر محصور  به مساحت ۱۰۴۷/۷ متر مربع پالک ۱۳۱۱ فرعی از ۲۲۴-اصلی 
بخش ۳ بیرجند واقع در معصوم آباد مورد تقاضای سید عبدا... موسوی نژاد ۵- ششدانگ یک قطعه زمین  به 
مساحت ۸۹۴۸/۹۶ متر مربع پالک ۴۹۶ فرعی از ۲۲۵-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در کالته ملک مورد 
تقاضای محمد روغنی ۶- ششدانگ یکباب ساختمان آموزشی به مساحت ۱۳۱/۶۰ مترمربع پالک ۲ فرعی از 
۶۵۵-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در قائم آباد خوسف مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
وزارت آموزش و پرورش )آموزش و پرورش خوسف( ۷- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر نیمه 
محصور مشتمل بر یکباب خانه  به مساحت ۳۰۶۸/۵۱ متر مربع پالک ۱۹۹ فرعی از ۹۳۸-اصلی بخش ۳ 
بیرجند واقع در چاه زینی مورد تقاضای سید رضا موسوی ۸- ششدانگ یکقطعه محوطه مشتمل بر اشجار  به 
مساحت ۱۰۵۱/۳۹ متر مربع پالک ۲۰۴ فرعی از ۹۳۸-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در چاه زینی  مورد 
تقاضای غالمحسین آراسته بخش ۸ بیرجند: ۱- ششدانگ یکباب محوطه مخروبه به مساحت ۱۱۷/۳۱ متر 
مربع پالک ۷۸۸ فرعی از یک- اصلی بخش ۸ بیرجند واقع در درخش مورد تقاضای رضا میکانیکی ۲- 
ششدانگ یک دربند دکان  به مساحت ۲۲/۲۵ متر مربع پالک ۷۸۹ فرعی از یک اصلی بخش ۸ بیرجند واقع 
در درخش مورد تقاضای رضا میکانیکی ۳- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار به مساحت 
۱۲۵۲/۰۶ مترمربع پالک ۱۰۸۵ فرعی از ۴-اصلی بخش ۸ بیرجند واقع در آسیابان مورد تقاضای غالمحسین 
نعمتی ۴- ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۳۶۸۰/۴ متر مربع پالک ۲۴۱ فرعی از ۱۰۱-اصلی 
بخش ۸  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: ۱- ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
۱۲۹۳/۲۶ متر مربع پالک ۱۴۶ فرعی از ۷۳-اصلی بخش ۱۳ بیرجند واقع در گزیک مورد تقاضای فاطمه 
مقدم ۲-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۶۳مترمربع پالک۱۱۴ فرعی از۳۹۹-اصلی بخش 
۱۳بیرجند واقع در مزرعه آغلدر مورد تقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
۳-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۲۸۷ مترمربع پالک۱۱۵ فرعی از۳۹۹-اصلی بخش 
۱۳بیرجند واقع در مزرعه آغلدر مورد تقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف 
۴-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۲۲۶ مترمربع پالک۱۱۶ فرعی از۳۹۹-اصلی بخش 
۱۳بیرجند واقع درمزرعه آغلدر مورد تقاضای اداره اوقاف و امورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف 
۵-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۷۷ مترمربع پالک۱۱۷ فرعی از۳۹۹-اصلی بخش 
۱۳بیرجند واقع در مزرعه آغلدر مورد تقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف 
۶-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۲۱۳ مترمربع پالک۱۱۸ فرعی از۳۹۹-اصلی بخش 

۱۳بیرجند واقع در مزرعه آغلدر مورد تقاضای اداره اوقاف و امورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف  
۷-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت ۲۵۵ مترمربع پالک۴۷۴ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
۱۳بیرجند واقع در مزرعه شارقنج مورد تقاضای اداره اوقاف و امورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف 
۸-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت ۱۲۵مترمربع پالک ۴۷۵ فرعی از۴۰۱- اصلی بخش 
۱۳بیرجند واقع درمزرعه شارقنج موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف۹-
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۱۸۷مترمربع پالک۴۷۶ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
۱۳بیرجند واقع در مزرعه شارقنج موردتقاضای اداره اوقاف و امورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف 
۱۰-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۱۲۲مترمربع پالک۴۷۷ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
۱۳بیرجند واقع درمزرعه شارقنج مورد تقاضای اداره اوقاف و امورخیریه بیرجند بدعوی و تولیت در وقف 
۱۱- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۶۰مترمربع پالک۴۷۸ فرعی از۴۰۱- اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۱۲-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۲۳۵مترمربع پالک۴۷۹ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۱۳-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۲۶۹مترمربع پالک۴۸۰ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۱۴-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۶۴۱مترمربع پالک۴۸۱ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۱۵-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۲۰۴مترمربع پالک۴۸۲ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۱۶-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۲۵۰مترمربع پالک۴۸۳ فرعی از۴۰۱- اصلی بخش 

وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۱۷-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۶۶۲مترمربع پالک۴۸۴ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۱۸-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۴۸۷مترمربع پالک۴۸۵ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۱۹-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۴۷۹مترمربع پالک۴۸۶ فرعی از۴۰۱- اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۲۰-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۴۷۷مترمربع پالک۴۸۷ فرعی از۴۰۱- اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۲۱-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۱۹۲مترمربع پالک۴۸۸ فرعی از۴۰۱- اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۲۲-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۲۸۸مترمربع پالک۴۸۹ فرعی از۴۰۱- اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۲۳-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۲۴۰مترمربع پالک۴۹۰ فرعی از۴۰۱- اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۲۴-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۸۰مترمربع پالک۴۹۱ فرعی از۴۰۱- اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۲۵-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۰۱مترمربع پالک۴۹۲ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
۱۳بیرجندواقع درمزرعه شارقنج موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف ۲۶- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۴۶۱مترمربع پالک۴۹۳ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۲۷-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۹۳مترمربع پالک۴۹۴ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۲۸-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۵۲۶مترمربع پالک۴۹۵ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۲۹-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۸۱مترمربع پالک۴۹۶ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۳۰-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۰۲مترمربع پالک۴۹۷ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۳۱-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۵۰۵مترمربع پالک۴۹۸ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۳۲-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۷۳مترمربع پالک۴۹۹ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۳۳-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۰۳مترمربع پالک۵۰۰ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۳۴-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۴۶۹مترمربع پالک۵۰۱ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۳۵-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۱۵۰مترمربع پالک۵۰۲ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۳۶-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۴۲۲مترمربع پالک۵۰۳ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۳۷-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۲۴۲مترمربع پالک۵۰۴ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۳۸-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۴۶۵مترمربع پالک۵۰۵ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۳۹-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۱۳مترمربع پالک۵۰۶فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۴۰-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۱۵۰مترمربع پالک۵۰۷ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۴۱-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۱۹۲مترمربع پالک۵۰۸ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۴۲-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۴۱۱مترمربع پالک۵۰۹ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۴۳-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۷۷مترمربع پالک۵۱۰ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۴۴-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۱۹۲مترمربع پالک۵۱۱ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۴۵-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۴۰۶مترمربع پالک۵۱۲ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۴۶-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۲۹۰مترمربع پالک۵۱۳ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 
وتولیت دروقف  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  درمزرعه شارقنج  ۱۳بیرجندواقع 
۴۷-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۲۷۵مترمربع پالک۵۱۴ فرعی از۴۰۱-اصلی بخش 

۱۳بیرجندواقع درمزرعه شارقنج موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت 
دروقف ۴۸-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۱۹۹۳مترمربع پالک۵۱۵فرعی 
از۴۰۱-اصلی بخش ۱۳بیرجندواقع درمزرعه شارقنج موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه 

بیرجند بدعوی وتولیت دروقف   ۴۹-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت ۲۹۶مترمربع پالک 
۳۵۸فرعی از۴۰۷-اصلی بخش ۱۳بیرجندواقع درمزرعه نوغاب مورد تقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند 
بدعوی وتولیت دروقف ۵۰-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۰۰مترمربع پالک ۳۵۹فرعی 
از۴۰۷-اصلی بخش ۱۳بیرجندواقع درمزرعه نوغاب موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی 
وتولیت دروقف ۵۱-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۰مترمربع پالک ۳۶۰فرعی از۴۰۷-
اصلی بخش ۱۳بیرجندواقع درمزرعه نوغاب موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت 
دروقف ۵۲-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۲۸۱مترمربع پالک ۳۶۱فرعی از۴۰۷- اصلی 
بخش ۱۳بیرجندواقع درمزرعه نوغاب موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
۵۳-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۱۳۸مترمربع پالک ۳۶۲فرعی از۴۰۷- اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  امورخیریه  و  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  ۱۳بیرجندواقع 
۵۴-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۲۳۲مترمربع پالک ۳۶۳فرعی از۴۰۷- اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  ۱۳بیرجندواقع 
۵۵-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۰۲مترمربع پالک۳۶۴ فرعی از۴۰۷-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  ۱۳بیرجندواقع 
۵۶-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۱۴مترمربع پالک ۳۶۵فرعی از۴۰۷-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  ۱۳بیرجندواقع 
۵۷-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۱۷۲مترمربع پالک۳۶۶ فرعی از۴۰۷-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  ۱۳بیرجندواقع 
۵۸-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۱۱۶مترمربع پالک ۳۶۷فرعی از۴۰۷-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  ۱۳بیرجندواقع 
۵۹-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت ۷۱مترمربع پالک۳۶۸ فرعی از۴۰۷-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  ۱۳بیرجندواقع 
۶۰-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت ۳۲۳مترمربع پالک ۳۶۹فرعی از۴۰۷-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  ۱۳بیرجندواقع 
۶۱-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۲۱۰مترمربع پالک۳۷۰ فرعی از۴۰۷-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  ۱۳بیرجندواقع 
۶۲-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۲۹۲مترمربع پالک۳۷۱ فرعی از۴۰۷-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  ۱۳بیرجندواقع 
۶۳-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۱۸۰مترمربع پالک۳۷۲ فرعی از۴۰۷-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  ۱۳بیرجندواقع 
۶۴-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۱۴۸مترمربع پالک۳۷۳ فرعی از۴۰۷-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  ۱۳بیرجندواقع 
۶۵-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت ۲۲۸مترمربع پالک۳۷۴ فرعی از۴۰۷-اصلی بخش 
دروقف  وتولیت  بدعوی  بیرجند  وامورخیریه  اوقاف  اداره  موردتقاضای  نوغاب  درمزرعه  ۱۳بیرجندواقع 
۶۶-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت ۵۴۰مترمربع پالک۳۱۹ فرعی از۴۰۸-اصلی بخش 
۱۳بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف 
۶۷-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت ۳۵۵مترمربع پالک۳۲۰ فرعی از۴۰۸-اصلی بخش 
۱۳بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
۶۸-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۱۷ مترمربع پالک ۳۲۱فرعی از۴۰۸-اصلی بخش 
۱۳بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
۶۹-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت ۲۹۵مترمربع پالک ۳۲۲فرعی از۴۰۸-اصلی بخش 
۱۳بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
۷۰-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۰۸ مترمربع پالک ۳۲۳فرعی از۴۰۸-اصلی بخش 
۱۳بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
۷۱-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۳۲۷مترمربع پالک۳۲۴ فرعی از۴۰۸-اصلی بخش 
۱۳بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
۷۲-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۲۸۹مترمربع پالک۳۲۵ فرعی از۴۰۸-اصلی بخش 
۱۳بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
۷۳-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۱۹۰مترمربع پالک ۳۲۶ فرعی از۴۰۸-اصلی بخش 
۱۳بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
۷۴-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت ۳۹۹مترمربع پالک ۳۲۷ فرعی از۴۰۸-اصلی بخش 
۱۳بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
۷۵-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت ۷۰۲مترمربع پالک ۳۲۸ فرعی از۴۰۸-اصلی بخش 
۱۳بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف و امورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت دروقف 
۷۶-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت۲۵۲مترمربع پالک ۳۲۹فرعی از۴۰۸-اصلی بخش 
۱۳بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف  ۷۷- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی وقفی به مساحت ۳۲۳مترمربع پالک ۳۳۰فرعی از۴۰۸-اصلی بخش 
۱۳بیرجندواقع درمزرعه سرخ نخ موردتقاضای اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند بدعوی وتولیت در وقف
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کوشش برای درج گزارش، مصاحبه، مقاله، سرمقاله، 
یادداشت، و چه با برگزاری نشست های تخصصی و 
چه با دیدارهای مکرر با مدیران و مسئوالن، و چه 
درج  قالب  در  مستند  و  متقن  های  هشداردهی  با 
اخبار و گزارش های ویژه، تالش کرده است به این 
رسالت و وظیفه و تکلیف، صالحانه و صادقانه عمل 
کند. قطعاً با آنچه مطلوب دست اندرکاران روزنامه در 
همه ی این سالها بوده و به آنچه خواسته و مطالبه 
ی شما مخاطبین گرامی هست، فاصله زیادی وجود 
دارد، اما خوشحالیم که به دیده ی انصاف، مجموعه 
همه بازخوردهای ارائه شده به روزنامه، عمدتاً مثبت، 
امیدوار کننده و به شدت کاربردی و راهبردی هستند 
درک  با  جنوبی،  خراسان  پسند  مخاطب سخت  و 
محدودیت ها، مشکالت، نارسایی های زیربنایی و 
برخی خلل غیر قابل کتمان از جمله مشکالت حاد 
اقتصادی در حوزه مسائلی همچون کاغذ و چاپ، باز 
هم عاشقانه و  به شوق دیار پرگهری به نام »خراسان 
جنوبی« در کنار »روزنامه آوا« باقی مانده و حضور 
دارد. در روزگاری که حوصله ها از مردم رخت بربسته 
و امید و اعتماد به نفس، کمرنگ شده، افزایش مطالعه 
صفحات روزنامه در فضای مجازی و افزایش غیرقابل 
باور تعداد مشترکین روزنامه کاغذی آوا، حرف های 
بی چون و چرایی برای ما و تحلیل های فراوانی برای 
تالشگران عرصه مطبوعاتی استان دارد! کوتاه سخن 
اینکه در آستانه ورود به بیست و سومین سالگشت 
تولد روزنامه آوای خراسان جنوبی و در موسم تجدید 
عهد با مخاطبین دلنشین خود، شهروندان، عالقه 
اصول خمسه  بر  روزنامه،  واقعی  حامیان  و  مندان، 
ی رسالت همیشگی مان یعنی »سالمت در کار، 
استقالل کامل در حوزه های مالی و سیاسی، دغدغه 
مندی و دلسوزی برای مردم، اعتماد فیمابین روزنامه و 
مخاطب، و تالش برای ارتقای فنی و سطح محتوایی 
و تراز زیباشناسی صفحات روزنامه« دوباره تأکید می 
کنیم. باور همیشگی و به دور از غلو و تعارفات معمول 
ما این است که روزنامه آوای خراسان جنوبی با حجم 
انبوهی  از مشکالت، تاکنون فقط و فقط با حضور 
شما مخاطبین مهربان،  نام و عنوان و بقاء یافته 
است و اکنون نیز به لطف خدا و  در کنف حمایت 
شمایی که همواره مرهون همه محبت بی پایانتان 
بوده، رسالت استانی و کشوری و چه بسا رسالت های 
جهانی خود در ارتباط با جامعه انسانی استان را مجد 
و احیاء خواهد نمود. در چنین فضایی و در آستانه آغاز 
هفته دولت، ضمن خداقوت به همه دولتمردان نظام 
مقدس جمهوری اسالمی به ویژه استاندار سخت 
کوش و مددکار رسانه  و مدیران پرتالش استانی، ما 
نیز پیمان خود را با شما شهروندان هم استانی برای 
همراهی در تالش ها و سخت کوشی های مدیران 
دولتی که انصافاً طی ماه های اخیر طعم بسیار شیرین 
تری از خدمت بی مّنت و اثرگذار را به کام مردم استان 
چشانده اند، تجدید می کنیم و میثاق و تعهدی چندباره 
برای سرافرازی و توسعه استان، با خدا، با شما و با 
وجدان رسانه ای خود می بندیم.)لطفا نظر و پیشنهاد 
خود در رابطه با یادداشت های روزنامه را به شماره 
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آغاز ثبت نام در 7 رشته مقطع کاردانی علمی - کاربردی بیرجند

ایسنا-رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی گفت: با اعالم سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت نام مقطع کاردانی مراکز علمی- کاربردی برای پذیرش مهر 98 از دوشنبه 28 مردادآغاز شده و تا 
دوشنبه 4 شهریور ادامه خواهد داشت. معصومی بیان کرد: مطابق اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور، گزینش دانشجو در هر یك از کدرشته محل های تحصیلی براساس معدل کل مندرج در گواهینامه 

سالم خواستم درجواب همشهری محترمی که پیام داده معتبر دیپلم، نوع دیپلم و سهمیه های آزاد، شاغل، رزمندگان، بومي بودن و با توجه به صالحیت های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی - کاربردی و مصوبات مربوط صورت می گیرد.
بودند و فرموده بودند اگرامکانات درجنوب شهر هست 
بدلیل جدید ساز بودن هست. اتفاقاً فقط مهرشهر اندازه 
تمام ساخت و ساز جدید جنوب شهر وسعت دارد. فقط 
بفرمایید چرا 8 بیمارستان درجنوب شهراحداث شده  به 
 غیر از درمانگاهها. این امکانات  رامسئوالن محترم 

می بییند و نیازبه نظرشما درباره شمال شهرنیست. 
915...352
سالم چرا بهداشت نظارت نمی کند مگر سالمتی مردم 
مهم نیست؟ در محل ... غذا و چای و... با آب آلوده قنات 
درست می شود افراد بهداشت را رعایت نمی کنند از 
طرفی تا ساعت 2 شب دود قلیانها بی داد می کند از 
اماکن هم خبری نیست با اون وضعیت بی حجابی.... 

اینجا مرکز استان و شهر فرهنگی است.
915...793
با سالم درجواب آن همشهری که گفته درتهران تبلیغات 
 کنسرتهای متعدد زیاد بود ولی دربیرجند مجوز داده 
نمی شود باید گفت همشهری عزیزبیرجند ما یك استان 
ازایران نمی باشد چون تمام قوانین آن با سایراستانها  از 

زمین تا آسمان متفاوت  است. 
915....893
از بدو تأسیس استان، ما شاهد بهترین و پر کارترین 
استاندار در استان بوده ایم، ضمن تقدیر و تشکر ویژه  از 
جناب آقای استاندار،امید است با همکاری دیگر دستگاه  

های اجرایی  شاهد شکوفایی استان باشیم.
915..201
انگار در فصل تابستان برخی مدیران خدمات شهری 
به مرخصی فصلی تشریف برده اند و خدمت رسانی 
و نظارت رو هم باخود به تعطیالت  بردن شاهدش 
خاموشی روشنایی و آبنماهای پارکهای شهر مانند بوستان 
جنب باغ جهانی اکبریه یا خاموشی همزمان زمان سنج 
چراغهای راهنما سطح شهر شایدم جهت صرفه جویی !
915...522
با عرض سالم وخسته نباشید، شهردار محترم لطفا در 
خصوص نصب کفپوشهای ایمن محل بازی کودکان 
واقع در پارک بهجت و باللی مهر شهر اقدامی نمایید. 
915...358

حسینی- برگزاری همایش ملی عناب در 3 و 4 شهریور بهانه 
ای شد تا با سید جالل الدین صادقی رئیس جهاد دانشگاهی 
توضیحاتی  ابتدا  وی  باشیم.  داشته  گفتگو  جنوبی  خراسان 
درباره پیشینه رسیدن به همایش ملی عناب ارائه داد و عنوان 
کرد: خراسان جنوبی جزو 5 استان برتر کشور در حوزه گیاهان 
دارویی است و از بین این گیاهان، تعدادی ویژه این منطقه بوده 
و نه تنها راهبردی بلکه از دیدگاه ما، فوق راهبردی هستند. زیرا 
مختص خراسان جنوبی می باشند. صادقی عناب را یکی از این 
نوع محصوالت دانست و خاطرنشان کرد: کاشت عناب در این 
منطقه سابقه طوالنی دارد و بیش از 97 درصد عناب ایران، در 
خراسان جنوبی تولید می شود. این استان ساالنه بالغ بر 6 هزار و 
500 تن عناب، از 3 هزار و 600 هکتار سطح زیر کشت برداشت 
می کند. بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی، 14.4 درصد میوه 

های سردسیری کشور را عناب به خود اختصاص داده است.

اقتصاد بسیاری از خانواده های روستایی 
وابسته به عناب است

 رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به این که عناب ویژه خراسان 
جنوبی بوده و هنوز آن را در اختیار داریم، ادامه داد: از سوی دیگر 
اقتصاد بسیاری از خانواده های کشاورز روستایی وابسته به عناب 
است. حتی در برخی موارد این میوه موجب شده روستاها خالی از 
سکنه نشوند. همچنین عناب خواص متعددی از جمله میوه ای 
با آنتی اکسیدانی قوی، موثر در بهبود وضع خواب، گردش خون، 
تقویت استخوان ها، کنترل وزن، تقویت دستگاه ایمنی ، درمان 
سرطان و محافطت از کبد دارد. تمامی این موارد نشان می دهد 

نیاز است بر روی عناب ویژه تر کار کنیم.
صادقی با انتقاد از خود و سایر مسئوالن دستاندرکار استان عنوان 
کرد: تاکنون عناب فقط به دو شکل عناب تازه و خشك به بازار 
منطقه ای و ملی وارد شده و بر روی فرآوری آن و رسیدن به ارزش 
حداکثری کاری انجام نگرفته است. این درحالیست که اگر عناب 
در چرخه تولید فرآورده ها قرار بگیرد و از طریق مراکز تحقیقات 
و یا سایر نهادهای مربوطه ویژه دیده شود، همچون گنجی است 
در خراسان جنوبی که می تواند اقتصاد منطقه را متحول کند.

ثبت اختراع چندین فرآورده عناب در استان

وی با بیان این که کارهای تحقیقاتی در دانشگاه ها، مراکز 
تحقیقات کشاورزی و جهاد کشاورزی بر روی عناب انجام شده 
اما در حوزه فرآورده ها کاری صورت نگرفته است، اضافه کرد: 

در همین راستا جهاد دانشگاهی از 4 سال پیش با تاسیس 
دهکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی به صورت ویژه روی 
عناب، زرشك و زعفران کار را شروع کرد. هدف گذاری اولیه 
این نهاد، کار ویژه بر روی عناب طی 5 سال اول بود و برای 
این منظور، متخصصان بومی کاربلدی را نیز استخدام کرد.  
رئیس جهاد دانشگاهی با تاکید بر این که اگر بخواهیم عناب 
به نقطه مطلوب خود برسد باید زنجیره ارزشی ایجاد شود، 
ادامه داد: در زنجیره ارزش تعریف شده برای عناب، ابتدا وارد 
کارهای تحقیقاتی و کاربردی شدیم و در راستای آن دانش فنی 
مرتبط با تولید فرآورده ها را به دست آوردیم. طی این مدت به 
فرموالسیون تعدادی از فرآورده ها دسترسی پیدا کردیم و چند 

فرآورده نیز ثبت اختراع شد. 
صادقی با اشاره به این که برای برندسازی، بازایابی و تجاری 
اشتغال  و  فناوری  سازی  تجاری  سازمان  محصول،  سازی 
دارویی  گیاهان  و مرکز خدمات تخصصی  جهاددانشگاهی 
استراتژیك را راه اندازی و فعال کردیم، اضافه کرد: در گام 
بعدی باید محققان عالقه مند به کار در این حوزه را شناسایی 
کنیم، همچنین با باال بردن سطح آگاهی افراد در عرصه های 
ملی و بین المللی عناب را معرفی و به بازارها عرضه کنیم. به 
گفته وی یکی از اهداف همایش شناسایی عناب کاران نمونه و 
تهیه بانك اطالعاتی آنان و برقراری ارتباط مستمر و مداوم در 

جهت بهینه سازی تولید می باشد.

رونمایی از برند عناب

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی با اشاره به این که در همایش تمام 
زنجیره ارزش عناب به نمایش گذاشته می شود، خاطرنشان کرد: 
در این مدت، دانش تولید شده در قالب کتاب عناب و مقاالت 
معرفی خواهد شد. همچنین ایده های نو در حوزه فرآوری عناب 
که به مرحله تولید رسیدند را به نمایش می گذاریم. در بخش 
دیگر از برند عناب  و سایت تهیه شده برای عرضه محصول به 

بازار و ارتباط با متقاضیان رونمایی خواهد شد.
صادقی به مهمانان و سخنرانان ویژه همایش ملی عناب اشاره 
کرد و گفت: رئیس جهاد دانشگاهی کشور و عضو شورای عالی 
انقالب فرهنگی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی 
کشور، استاندار خراسان جنوبی، مسئوالن استانی و روئسای 
دانشگاه ها در همایش حضور دارند. همچنین دکتر مظفریان از 
شخصیت های برجسته ملی در حوزه گیاهان دارویی و دکتر 
عصاره به عنوان دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی 
معانت علمی ریاست جمهوری سخنرانان این همایش می باشند.

به گفته وی یکی از ویژگی های این همایش وجود همکاری 
بین سازمانی با نهادهای مختلفی همچون صدا و سیما، رسانه ها، 
جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی، پارک علم و فناوری، 
دانشگاه ها، اتاق بازرگانی، شهرداری و استانداری و حتی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد می باشد که نشان دهنده وجود دغدغه پرداختن 

به عناب در سایر نهادهای استان است.

عالقه چشمگیر استان های دیگر به کار 
بر روی عناب 

رئیس جهاد دانشگاهی در بخش دیگری از سخنانش به 93 
مقاله رسیده به دبیرخانه همایش اشاره کرد و افزود: از این تعداد 
61 مقاله داوری شده و 8 مقاله برای ارائه در همایش انتخاب 
شدند. در کنار این موضوع مسابقه عکس عناب را نیز برگزار 
کردیم و از 3 نفر برگزیده این مسابقه در همایش ملی عناب 

قدردانی بعمل خواهد آمد.
صادقی یکی از نکات قابل توجه را ارسال مقاله از استان های 
متعددی همچون  آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، 
سیستان و بلوچستان، فارس، بوشهر، اصفهان، البرز، خوزستان، 
مرکزی، اردبیل و لرستان دانست و گفت: استان هایی که 
حتی تصور نمی کردیم روی عناب کار کرده باشند و یا کشت 
عناب ندارند ، اما مقاله ارسال کردند، این نشان می دهد اگر 
در خراسان جنوبی بر روی عناب کار نشود شاهد خروج آن از 
استان خواهیم بود. به گفته وی برای متمرکز ساختن عناب 
در خراسان جنوبی، می توان محققان و متخصصان این حوزه 
در سایر استان ها را با حمایت هایی ویژه جذب این استان 
کرد.وی همچنین با بیان این که مرکز نوآوری و شکوفایی 
ایده های فناورانه جهاد دانشگاهی از ایده هایی که قابل 
کار هستند پس از همایش نیز حمایت می کند، اضافه کرد: 
در تولید فرآورده های عناب آن چه که مدنظر است، حفظ 
خواص عناب و حتی ارتقاء آن ها می باشد به همین دلیل نیز 

این فرآورده ها را “فراسودمند” نام گذاشتیم. 

عدم استقبال از کاشت گیاهان دارویی در فضای 
سبز شهری و مدارس 

وی در ادامه با تاکید بر این که گیاهان دارویی خصوصا در خراسان 
جنوبی جایگزین خوبی برای نفت هستند، ادامه داد: این گیاهان به 
اقتصاد و ایجاد امنیت در منطقه کمك می کنند و حتی خراسان 
جنوبی را از استانی مهاجر فرست به مهاجر پذیر تبدیل می کنند. 

با این حال بر روی افزایش سطح آگاهی عمومی کمتر کار شده 
است. جهاددانشگاهی بارها با آموزش و پرورش و شهرداری 
صحبت و اعالم آمادگی کرده تا در صورتی که بخشی از فضای 
سبز شهری، پارک ها یا مدارس را به گیاهان دارویی اختصاص 

دهند، کاشت آن را انجام دهد. اما تاکنون استقبالی نشده است. 

صادرات عناب با نام استان های دیگر 
از مرز خراسان جنوبی!

رئیس جهاد دانشگاهی استان در ادامه سخنانش، به دهکده 
گیاهان دارویی اشاره کرد و افزود: این مرکز با هدف ادامه 
جامع  معرفی  دارویی،  گیاهان  حوزه  در  کاربردی  تحقیقات 
نمونه  مرکز  ایجاد  استان،  دارویی  گیاهان  های  ظرفیت 
بهینه  برای  ها  آموزش  ارائه  دارویی،  گیاهان  گردشگری 
سازی تولید و فرآوری گیاهان دارویی، محلی برای پشتیبانی 
از پایان نامه های ارشد و دکتری در این حوزه، مکانی امن 
برای بازاریابی، برندسازی و تجاری سازی گیاهان دارویی و 
محلی برای فروش گیاه دارویی کشاورزان و نرخ گذاری راه 
اندازی شده است. همچنین این مجموعه محلی برای برقراری 
ارتباط با تولید کننده با حذف واسطه های غیر بومی خواهد 
بود. واسطه هایی که ناشناخته محصوالت استان را به استان 
های دیگر برده و درآنجا بسته بندی می کنند و پس از آن 

با نام خود یا استان مربوطه بفروش می رسانند. جالب است 
بدانید بخش عمده همان محصول از مرز خراسان جنوبی به 

افغانستان، پاکستان و هند صادر می شود!

الگو برداری 3 استان از دهکده گیاهان دارویی 
خراسان جنوبی

صادقی با تاکید بر این که اگر بخواهیم تمام این اتفاقات برای 
گیاهان دارویی استان رقم بخورند باید حمایت ویژه ای نیز از 
جهاد دانشگاهی انجام گیرد، یادآور شد: از روزی که کار دهکده 
تعریف  بزرگواران فقط  اغلب  دارویی شروع کردیم  گیاهان 
کردند، در صورتیکه سه استان دیگر از این ایده الگوبرداری 
کرده و حتی اعتبار هم گرفتند! وی گام بعدی دهکده گیاهان 
دارویی را کار تخصصی و ویژه بر روی زرشك و زعفران با اولویت 
زرشك دانست و گفت: زرشك خصوصا زرشك بی دانه هنوز 
متعلق به خراسان جنوبی است . با راه اندازی شعبه قائن، تحقیقات 
مرتبط با زرشك به صورت متمرکز در آنجا انجام می شود. 
خوشبختانه دکتر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس هم قول مساعد برای تخصیص بودجه در سال 99، 
ویژه مرکز تحقیقات زرشك را دادند. گفتنی است مکان برگزاری 
همایش ملی عناب روز یکشنبه و دوشنبه در سالن مدیریت و 

برنامه ریزی بودجه استان خواهد بود.

گنج سرخ خراسان جنوبی، ملی شد
نی

سی
: ح

س
عک

پاسخ مسئوالن به پیام شما
جوابیه شرکت توزیع نیروی برق 

خراسان جنوبی

در  محترم  شهروند  پیامك  به  پاسخ  در  احتراما 
روزنامه آوای خراسان جنوبی به شماره 4376 مورخ 
برق در روستای   98/3/30 در خصوص درخواست 
امیرآباد- امامت3 به اطالع می رساند. متقاضیان فوق 
در نوبت توسعه شبکه روستایی قرار دارند و پس از 
و  این مدیریت  اداره خدمات مشترکین  به  مراجعه 
تکمیل پرونده بر اساس اولویت سایرین نسبت به 

احداث شبکه و تامین برق اقدام خواهد شد.
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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

آگهی نوبتی سه ماهه اول ۱۳۹۸ حوزه ثبتی شهرستان سربیشه: به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک و از قلم افتاده واقع در 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 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای عموم به شرح ذیل آگهی می شود. بخش 6 پالك ۴9۴ - اصلی 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10361/30 مترمربع پالک 1 فرعی از 494 - اصلی واقع در چاه عمیق علی ابراهیمی در دشت نوغاب 
گلندر بخش6  سربیشه مورد تقاضای آقای محمد چاجی 2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 18408/58 مترمربع پالک 2 فرعی از 494 - اصلی واقع در چاه عمیق علی ابراهیمی در دشت نوغاب گلندر بخش 6 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد چاجی 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 18301/98 

مترمربع پالک 3 فرعی از 494 - اصلی واقع در چاه عمیق علی ابراهیمی در دشت نوغاب گلندر بخش 6 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد چاجی 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 9845/47 مترمربع پالک 4 فرعی از 494 - اصلی واقع در چاه عمیق علی ابراهیمی در دشت نوغاب گلندر بخش 6 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد چاجی. 
بخش ۷ پالك 3۰8- اصلی 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 19720 مترمربع پالک 30 فرعی از 308 - اصلی واقع در اراضی خاکک تگ درح بخش 7 سربیشه مورد تقاضای خانم مه لقا نظامدوست 2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 90381/5 متر مربع پالک 31 فرعی از 308 - اصلی واقع در اراضی خاکک تگ درح 
بخش 7 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد نظامدوست 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 31452 متر مربع پالک 32 فرعی از 308- اصلی واقع در اراضی خاکک تگ درح بخش 7 سربیشه مورد تقاضای آقای حسینعلی نظامدوست 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 113470 متر مربع پالک 33 فرعی از 308- اصلی واقع در 
اراضی خاکک تگ درح بخش 7 سربیشه مورد تقاضای آقای غالمحسین نظامدوست. لذا به دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و 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 90 روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه تسلیم و رسید دریافت نموده و برابر مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه 
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: 1398/6/2     
 محمد حسين مصلحی -  رئيس ثبت اسناد و امالك سربيشه
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موفقیت و انرژی

کتاب بخوانیم!

ظاهری متناسب داشته باشید

از قدیم می گویند که از کوزه همان تراود که در اوست. 
شاید این مثل قدیمی بتواند به خوبی این نکته را گوشزد 
کند که ظاهر متناسب بسیار مهم و تاثیرگذار است. در 
اولین چیزی که مخاطب تان در شما می بیند، هزار نکته 
نهفته است.پس به این نکته توجه داشته باشید که آیا 
ظاهرتان اطالعات درستی در مورد شما منتقل می کند؟ 
دقت کنید که کجا قرار است بروید و لباس مناسب 
برای آن مالقات یا موقعیت به خصوص چیست؟ تیپ 
رسمی و غیررسمی را در هر موقعیتی که قرار است 
بروید، بسنجید. لباس مخصوص محیط کسب و کار 
و مالقات های اجتماعی، در کشورها و فرهنگ های 
مختلف فرق دارد. پس اگر در محیط یا کشوری ناآشنا 
هستید، حواس تان باشد که از سنت ها و هنجارهای آنجا 
مطلع شوید. لباس های تمیز و مرتب، مدل موی خوب، 
اصالح کامل، آرایش باوقار، برای بیشتر موقعیت های 

کاری و اجتماعی مناسب است .

کتاب،دوست فراموش شده
همه ما تو زندگی خودمان  دوست و رفیق های 
زیادی داشتیم. خیلی از آنها را به مرور زمان و دالیل 
مختلف از یاد بردیم و حاال فقط اگر یک روزی تو 
کوچه یا خیابان آنها را ببینیم یاد این می افتیم که چه 
دوران شیرینی را کنار هم گذراندیم. اما امروز من می 
خواهم در مورد دوستی صحبت کنم که همیشه می 
بینیمش و همیشه نزدیک ماست. تو خانه، مسجد، 
مدرسه، اداره و ...حضورش را حس می کنیم. ولی 

اصال باهاش درد و دل نمی کنیم.
 احتماال تا االن متوجه شدید که در مورد کی و چی 
دارم حرف می زنم. درسته! کتاب، همون یار مهربان 
که همیشه کنارمون هست.  کمتر خونه ای پیدا 
میشه که توش کتاب نباشه! ولی امان از بی مهری 
اینستاگرام،  مجازی  فضای  که  االن  روزگار  و  ما 
تلگرام، واتساپ و غیره چنان ما را درگیر خودش 
کرده است که از زندگی آرام و عالی کنار یک دوست 

صادق، صاف و ساده دوست داشتنی دور کرده.
کردیم  می  زندگی  ای  زمانه  همون  تو  کاش  ای 
که هرشب نوه ها دور بابابزرگ حلقه می زدند و 
بابابزرگ مهربون هم برایشان داستان های شاهنامه 
را می خواند.کلی از تجارب خودش را که به هیچ 
 قیمتی به دست نمی آید را در اختیارشان قرار می داد.
حاال هم هنوز دیر نشده یادی بکنیم از این دوست 
خوب و قدیمی و غباری از چهره اش برداریم و حال 
و هوای خودمون را عوض کنیم. بیایید همه برای 
هم کتاب بخوانیم. وقتی خوشحالیم ، وقتی ناراحتیم 

باز هم کتاب بخوانیم. 
مهدی براتی 

جیوه موجود در کنسرو ماهی باعث 
تاخیر در رشد و یادگیری شود

کنسرو تن ماهی معمولی ترین منبع جیوه در رژیم 
غذایی است. جیوه برای انسان بی بو و نامرئی است  و 
در مغز و سیستم عصبی اختالل ایجاد کند. قرار گرفتن 

در معرض جیوه می تواند به ویژه برای کودکان کوچک 
و زنانی که باردار هستند مضر باشد. در حالت جنینی که 
مغز کودک ایجاد می شود، جیوه می تواند باعث ناتوانی 
در یادگیری و تأخیر در رشد او شود. در نوزادان و جنین 
ها، دوزهای زیاد می تواند منجر به مشکالت شناختی، 

فلج مغزی، ناشنوایی و کوری شود.

فلفل سیاه به بهبود
 گوارش کمک می کند

فلفل سیاه، آنزیم ها و مایعات گوارشی را افزایش می دهد 
و از این رو به بهبود گوارش  کمک می کند. مصرف 
فلفل سیاه همراه غذا می تواند توانایی بدن برای تجزیه  

فلفل سیاه  افزایش دهد.  را  و گوارش غذا  چربی ها 
می تواند آنزیم های لوزالمعده را افزایش دهد و سیاه 
خاصیت بادشکن دارد و گاستریت را تسکین می دهد. 
فلفل سیاه می تواند دردهای کولیت را نیز بهبود بخشد. 
جایگزین کردن فلفل چیلی در وعده های غذایی با فلفل 

سیاه می تواند نفخ شکم را از بین ببرد.

روغن زیتون با باال رفتن درجه حرارت 
مواد مغذی خود را از دست می دهد

از آن جا که روغن زیتون روغن ضدسرطانی است، 
وقتی درجه حرارت زیاد باشد مواد مفید و مغذی آن از 
بین می رود. در واقع روغن زیتون کیفیت باالیی دارد 

و دمای باال را برای مدت طوالنی  تحمل می کند اما 
این شرایط باعث از بین رفتن مواد مغذی آن می شود.
امروزه با روش های جدید روغن گیاهان مختلف را با 
هم ترکیب و روغنی تهیه کرده اند که درجه دود آن از 
درجه دود هر یک از گیاهان به تنهایی باالتر است و 

حتی از درجه دود روغن زیتون نیز بیشتر است.

سردرد رعد و برقی 
چگونه است؟

سردرد ناشی از خونریزی زیر عنکبوتیه از زمان شروع 
تا حداکثر شدت کمتر از یک دقیقه زمان می برد و به 
اصطالح سر درد رعد  و برقی خوانده می شود. درمان 

سردرد ناشی از خونریزی زیر عنکبوتیه به چیزی که 
آن را تهدید می کند، برمی گردد این تهدیدها شامل 
خونریزی دوباره، گرفتگی رگ، تشنج، هیدروسفالی و 
مشکالت شناختی است. مهم ترین تهدیدی که باید به 
آن توجه کرد خونریزی دوباره است چرا که ممکن است 

از همان لحظه تا سال  ها بعد اتفاق بیفتد

شایع ترین علل 
خواب رفتگی دست و پا

اگر مشکلی در حس المسه به وجود آید می تواند خود 
را به صورت خواب رفتن، گزگز کردن، سوزن سوزن 
شدن با احساس ناخوشایند در هنگام تماس با اشیا نشان 

 دهد. شایع ترین این حالت همان خواب رفتن است.
گیر افتادن و تحت فشار قرار گرفتن موضعی اعصاب 
محیطی از شایع ترین علل احساس خواب رفتگی 
دست و پا است، زیرا این اعصاب در طول مسیر 
خود در محل های به خصوص مستعد گیر افتادن یا 

آسیب های فشاری هستند.

پس از یک روز پر فعالیت ، بدن خسته خواهد شد و گاهی ممکن است استرس زده شود. با حمام کردن بدن تثبیت 
خواهد شد چون سموم موجود در بدن را می توان دفع کرد.

از بی خوابی جلوگیری می کند: اگر بدن پس از انجام فعالیت روزانه عرق کرده باشد، برای تان سخت خواهد بود که در 
طول شب استراحت کنید. با حمام کردن احساس بهتری خواهید داشت و می توانید بدون احساس ناراحتی و احساس 

خارش، خوب بخوابید. حمام کردن در شب می تواند بدن را آرام کند و فشار خون را کاهش دهد.
بنابراین، صرف نظر از مضرات حمام کردن که بین مردم وجود دارد، توصیه می شود از حمام کردن در غروب و عصر 
خودداری کنید تا از عوارض شدید آن جلوگیری کنید اما حمام در ساعات بعد از غروب یعنی شب اگر دچار مشکل 

خاصی نیستید می تواند مفید باشد.

وقتی آدامس را می جویم زبان مولکول های بزرگ آدامس را توسط آنزیم های خود می شکند و آن ها را تجزیه می 
کند اما وقتی به علت عدم تمرکز آدامس را قورت می دهید معده نمی تواند الستیک موجود در آدامس را هضم کند و 
پس از گذشت یک یا دو روز آدامس مانند هر ماده خوراکی دیگری همان مسیر همیشگی را طی می کند و از طریق 
مدفوع از بدن دفع می شود. قورت دادن آدامس در بخش های داخلی بدن انسدادی را به وجود نمی آورد و باعث به 
هم چسبیدن اندام های داخلی شما نمی شود اما اگر یک آدامس خیلی بزرگ یا چند آدامس کوچک را با هم قورت 
دهید ممکن است دستگاه گوارش شما را مسدود کند. این اتفاق بیشتر در مورد کودکان که اندازه اندام های آنان کوچک 
تر است،صدق می کند. در موارد نادری، تکه های بزرگ آدامس بلعیده شده با یبوست در کودکان همراه شده و باعث 

انسداد گوارش در کودکان می گردد.

با قورت دادن آدامس چه می شود؟فواید حمام کردن در شب

هر انسانی کم و بیش اشتباهاتی دارد ولی در این میان آنهایی برنده 
هستند که می دانند چگونه آن را جبران کنند و بار دیگر سعی کنند 
آن اشتباه تکرار نشود. چون رفتارهای انسان ها در تعامل با یکدیگر 
است، پس خطای یکی به آزرده شدن دیگری می انجامد. حاال که 
همه انسان ها احتمال دارد خطا کنند و در روابط شان باعث دلخوری 
کسی شوند، پس باید عذرخواهی کردن را بیاموزند. عذرخواهی  هم 
یک هنر رفتاری است که باید دقت کنید نه بیش از حد باشد که به 
عزت نفس تان و وجهه ای که نزد دیگران دارید لطمه بزند و نه آنقدر 
درعذرخواهی کردن بخیل باشید که اشتباهات تان را بدون جبران 

کردن و همچنین بدون ترمیم دلگیری دیگران باقی بگذارید.

کسی را تصور کنید که در محل کار برای آنکه همکارانش با او 
ارتباط خوبی داشته باشند، مدام عذرخواهی کند. بعد از یک مدت 
دیگران چه قضاوتی از او خواهند داشت؟ یا کسی که حتی در 
یک اختالف جدی که خطایش محرز هم شده است، حاضر نباشد 
عذرخواهی کند. هر دوی این مواقع فرد با بی هنری کامل، در 
ارتباطات خود اشکال ایجاد کرده است. سعی کنید مانند هر هنر 
دیگری، باتمرین و ممارست، این هنر را هم یاد بگیرید چراکه 

زندگی فردی و خانوادگی تان دگرگون خواهد شد.
واضح و صریح بگویید: واضح و صریح بگویید که برای کدام رفتار 

و اشتباه تان می خواهید دلجویی کنید. 

همان اشتباهی که قلبا پذیرفته اید و باعث دلخوری طرف مقابل 
 شما شده است را نام ببرید. این جمله در بیشتر مواقع استفاده 
می شود: اگر باعث ناراحتی ات شده ام، مرا ببخش. در حالی 
که این جمله و جمالتی شبیه به آن به قدری کلی است که 
مشخص نمی کند شما متوجه شده اید چرا او ناراحت است یا 
خیر. باید خیلی ساده، صریح و مصداقی عذرخواهی کنید. مثال 
بگویید: برای اینکه به فالنی گفتم تو آدم خسیسی هستی، مرا 
ببخش. بهتر است در چنین مواقعی اگر کارتان علتی داشته آن را 
هم بیان کنید. علتش الزم نیست محکمه پسند باشد اما بگویید 

که چرا چنین خطایی را مرتکب شده اید.

شیوه عذرخواهی مؤثر و صحیح را یاد بگیرید

آیه روز

فرشتگان را با روح به فرمان خود بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می  کند که بیم دهید که معبودی 
جز من نیست پس از من پروا کنید. )سوره نحل/آیه 2(

سخن روز

نصف اشتباهات مان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم و وقتی که باید احساس کنیم، 
فکر می کنیم . . . )هاروکی موراکامی(
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ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

تخریب و بازسازی ساختمان    
09157203117  -09155614365

برگ سبز خودروی پراید به شماره پالک
 645 د 34 ایران 32 به نام سید ابوالفضل 

احمدی به شماره ملی  0650528204
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

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

 کاغذ دیواری و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

تولید کننده انواع کیف مدارس  
کوله پشتی - مسافرتی و ...
آدرس : بازار - پشت بانک 

تجارت - سه راه اسدی
4258 662  0936  - مظفـری

استخدام همکار خانم ساده
 برای فست فود     32342315
ساعت تماس 12 ظهر تا 4 عصر

استخدام حسابدار پاره وقت 
خـانم یـا آقـا

حداقل 10 سال سابقه کار اجرایی
ارسال رزومه و مشخصات به 

شماره تلگرام  09353962974

قابل توجه مصرف کنندگان روغن زیتون ارگانیک
درختان زیتون جلگه ماژان به بار نشسته و می توان
 هر نوع روغنی با توجه به فیلترهای مختلف کارخانه
 بنا به سلیقه شما، روغن گیری کرد و تحویل نمود.

از مشتریانی که هر ساله نیاز به مصرف روغن زیتون 
تماس  شماره 09151640876  با  شود  می  تقاضا  دارند 
گرفته تا با هماهنگی روغن خالص زیتون تحویل داده شود.

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
09159618581 

فاروقـی

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

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

0915   866   8002 

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره ذیل: ششدانگ یکباب ساختمان پالک 177 فرعی از 1396 - اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای آقای سید محمد سیادت در روز دوشنبه 1398/6/25 ساعت 10 صبح 

 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره فوق الذکر 
به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 
قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض 

خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1398/06/02 علی فضلی  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  بیرجند
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استان در هفته گذشته

حوادث

اخبار کوتاه

برگزاری سومین دورهمی ماهانه پیشکسوتان ورزش به یاد مرحوم “ شبانی”

غالمی - سومین دورهمی ماهانه پیشکسوتان ورزش،  به میزبانی هتل سپهر ازسوی کانون پیشکسوتان ورزش استان به یاد شادروان 
محمدشبانی استاد و مربی ورزش و اسوه اخالق برگزار گردید. گفتنی است  این جلسه با حضور  مدیرکل ورزش وجوانان، دبیر بیرجندیهای 
مقیم تهران، مدیرکانون هنرمندان استان و جمعی از همکاران ورزش،هنرمندان ، پیشکسوتان ورؤسای هیأتهای ورزشی استان  برگزار گردید .

*مادر شهید تنگدست به فرزند شهیدش پیوست. 
*فرماندار بیرجند از افتتاح و کلنگ زنی ۹۵ پروژه در 

این شهرستان همزمان با هفته دولت خبر داد.
*رئیس بسیج اصناف سپاه انصارالرضا با بیان اینکه ۲۵ 
برنامه در استان در هفته بسیج اصناف برگزار می شود 
گفت: ۸۰ درصد اصناف استان جذب بسیج شدند. 
*دانش آموزان دختر و پسر هنرمند استان موفق به 
کسب 7 رتبه نخست کشور، در رشته های انفرادی 
سی و هفتمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری شدند. 
* در چارچوب اجرای طرح ملی سینما خاطره،  پنج 

فیلم در سینما سیار خراسان جنوبی اکران می شود.

از پایان سوت انتظار تا واردات شتر
 با ارز جهانگیری

جنوبی  خراسان  گذشته،  هفته  آبادی-  مهدی 
رویدادهای گوناگونی را پشت سر گذاشت که از 
مهم ترین آنها به رفع عطش استان با پیگیری های 
وزیر، اشتراک های محور شرق، بوی پیراهن یوسف 
و فردوس در صدر مدارس تخریبی در روز شنبه 
اشاره کرد. یکشنبه رسانه های استان به تسهیالت 
3۰۰میلیاردی برای خرید دام مولد، ۲روی نرخ نان، 
واردات شتر با ارز جهانگیری و از تون تا روم هر سال 
3 درصد پرداختند. استاندار در معدن طال، خوسف 
طالیی، نان آجرشده کوره داران و حریمی که مداوم 
شکسته می شود از مهم ترین تیترهای روزنامه های 
استان در روز دوشنبه بود. چهارشنبه رسانه های 
مکتوب استان به موضوعاتی همچون، سوت پایان 
انتظار، عبور از قانون، انگشت اشاره دستگاه قضا روی 
تصادفات استان و گندم کاران در ۲ راهی پرداخت. 
ارتقای سطح خدمت رسانی به مسافران تابستان، 
تدبیر و امید تازه برای راه آهن، باال رفتن کرکره 
گالیه ها در بازار بیرجند و خرید ۲۰ توربین بادی 
برای درح از مهم ترین خبرهای استان در اخرین 
روز هفته بود. پایان سوت انتظار مهم ترین خبر هفته 
گذشته استان بود.  استاندار خراسان جنوبی در نشست 
خبری از مصوبه هئیت دولت درباره احداث راه آهن در 
استان اشاره کرد. محمد صادق معتمدیان گفت: اعتبار 
مورد نیاز اجرای تمام پروژه را چهار هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده و امیدواریم بعد از چهار سال با کمک 
منابع مالی دولت و تالش شرکت های کنسرسیومی 
سوت قطار در استان شنیده شود.  انگشت اشاره 
دستگاه قضا روی تصادفات استان از خبرهای قابل 
توجه هفته گذشته بود. معاون اول قوه قضاییه در 
سفر به استان به موضوع تصادفات باالی جاده ای 
خراسان جنوبی اشاره و تاکید کرد: باید جلساتی با 
مدیر کل راه و شهرسازی و دیگر دستگاه ها برگزار 
و این مشکل با همکاری دستگاه های موثر، برطرف 
شود. وی افزود: دالیل و چرایی آمار باالی تصادفات 
و قربانیان باید به دقت بررسی شود زیرا آمار تصادفات 
و جان باختگان با توجه به جمعیت استان زیاد است.

گفت:  استاندار  عمرانی  امور  خبر-معاون هماهنگی  گروه 
تاکنون  استان  این  شهرستان های  به  استاندار  سفرهای 
حدود ۵۰۰ مصوبه داشته که عمده آنها مربوط به روستاهای 
محروم است. میرجعفریان روز پنجشنبه در نشست کاری 
پزشکان متخصص داوطلب استان اردبیل و کاروان نذر آب 
مختص شهرستان سربیشه و درح با قدردانی از مسئولیت 
پذیری جامعه پزشکی افزود: از چند ماه گذشته تاکنون در 
خراسان جنوبی دورترین نقاط روستایی را رفته و از نزدیک 
مشکالت را دیده ایم حتی شخص استاندار نیز به اکثر نقاط 

استان سرکشی کرده اند.
معبودی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر اردبیل نیز در این 
نشست با اشاره به اینکه در دو روز گذشته هزار و ۲۵۰ نفر 
توسط پزشکان تیم مورد ویزیت رایگان قرار گرفتند، اظهار 

امیدواری کرد: تمام این اقدامات منجر به کاهش آالم مردم 
محروم در روستاهای خراسان جنوبی شود. 

خراسان  احمر  جمعیت هالل  مدیرعامل  جانشین  لطیفی 
جنوبی هم  یادآور شد: حضور این کاروان زمینه آشنایی بیشتر 
با مشکالت زندگی مردمی که تنها در برخی از روزهای هفته از 

آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند را فراهم کرد.

۵۰۰ مصوبه برای توسعه شهرستان های استان
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خسارت ۵۰ میلیاردی توفان در استان
گروه خبر- مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: توفان و 
گرد و خاک شدید هفته های اخیر ۵۰ میلیارد تومان به محصوالت 
کشاورزی و شبکه های برق رسانی استان خسارت وارد کرده 
است. میرجلیلی، ظهر پنجشنبه  در نشست شورای عشایری 
اظهار کرد:که بیشترین حجم خسارت مربوط به محصوالت 
سردرختی از جمله عناب، انار، انگور و مرکبات بوده است. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارهم دراین نشست 
بر لزوم برندسازی محصوالت تولیدی عشایر تاکید کرد 
و گفت: دسترنج عشایر باید به دست خودشان برسد نه 
اینکه به یغما برده شود و این مهم با برندسازی محصوالت 
باید  کرد:  اظهار  همچنین  است.میرجعفریان  امکان پذیر 
مشکل برق مناطق عشایری که قرار بر رفع آن با همکاری 
شرکت توزیع نیروی برق و از طریق پنل های خورشیدی 

بود، ظرف یک ماه آینده اجرا شود.
مدیرکل امور عشایر نیز با بیان اینکه ۶۵7 محله عشایری استان 
نیازمند آب شرب است گفت: روزانه به طور متوسط ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
مترمکعب آب با تانکر سیار به مناطق عشایری استان منتقل 
می شود. حسین پور با اشاره به اینکه مطالعات انجام شده پروژه 
آبرسانی به محالت خواجه منجیکوه شهرستان نهبندان نیز در 
اولویت اجرا قرار گرفته است گفت: اعتباری بالغ بر 77 میلیارد 
ریال از منابع ملی سازمان به این پروژه اختصاص یافته است. 
وی به اجرای شبکه آب شرب کانون اسکان مهردشت درح 
اشاره کرد و افزود: این کانون با جمعیت ۲۵۰ نفر دارای 1۰۰ 
واحد خانه مسکونی، یک حلقه چاه آب شرب و یک دستگاه آب 
شیرین کن است که یکی از نیازهای آن اجرای شبکه داخلی 

منبع ذخیره آب با اعتبار ۴.۵ میلیارد ریال است. 

استاندارگفت:  امورعمرانی  هماهنگی  معاون 
در هفته دولت یک هزار و 1۹ پروژه در استان 
افتتاح و کلنگ زنی می شود که از این تعداد 3۹ 
پروژه کلنگ زنی و مابقی پروژه ها افتتاح می شود. 
به گزارش تسنیم، میرجعفریان ظهر پنجشنبه در 
نشست خبری اظهار کرد: استان خراسان جنوبی 
ظرفیت های زیاد بالقوه دارد و نیاز است با تالش 
همه مردم و مسئوالن این ظرفیت ها بالفعل تبدیل 
شود. میرجعفریان گفت: از دوم شهریور تا هشتم 
شهریور هر ساله به عنوان هفته دولت نام گذاری 

شده و در این هفته یک هزار و 1۹ پروژه در استان 
افتتاح و کلنگ زنی می شود که از این تعداد 3۹ 
پروژه کلنگ زنی و مابقی پروژه ها افتتاح می شود. 
وی عنوان کرد: برای این تعداد پروژه در استان ۸ 
هزار و ۵۶۵ میلیارد ریال هزینه شده که ۴ هزار و 
۹۸۵ میلیارد ریال در قالب پروژه های بهره برداری 
و 3 هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در قالب پروژه های 

کلنگ زنی خواهد بود.
میرجعفریان گفت: ۲۸۴ پروژه معادل ۲۸ درصد 
در مناطق شهری و 73۵ پروژه معادل 7۲ درصد 

در مناطق روستایی افتتاح و کلنگ زنی می شود.
وی تصریح کرد: در هفته دولت امسال تعدادی 
از روستاها و برخی نواحی صنعتی از نعمت گاز 
برخوردار می شوند و تا پایان سال جاری ۸۲ درصد 
روستاهای استان از نعمت گاز برخوردار خواهند 
شد. وی بیان کرد: 73 روستا با اعتبار ۴۰ میلیارد 
تومان و ۸۲ واحد صنعتی با اعتبار 11 میلیارد 
تومان در استان گازدار و 1۰ هزار نفر از این نعمت 

برخوردار می شوند.
میرجعفریان با بیان اینکه سه پروژه در ۲۲ روستای 

استان با جمعیت ۹ هزار نفر کلنگ زنی می شود 
گفت: حدود 3۶۰ روستا و 3۶۰ واحد صنعتی تا پایان 
سال از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.میرجعفریان 
به قیمت بلیط هواپیماها اشاره کرد و گفت: در بحث 
قیمت بلیط ها دولت نقش ندارد و این بر اساس 
عرضه و تقاضاها انجام می شود و تالش بر این 
است که پروازهای بیشتری از طریق شرکت های 
هواپیمایی برای استان ایجاد شود و باید تقاضا برای 
سفر به استان بیشتر شود که این نقش موثری در 

افزایش پروازها و قیمت های کم دارد.

۱۰۱۹ پروژه هفته دولت در استان افتتاح و کلنگ زنی می شود
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امضای تفاهم نامه مشترک بین استانداری های خراسان جنوبی و یزد
تفاهم نامه مشترک بین استانداری های خراسان 
اقتصادی،  زمینه های عمرانی،  در  یزد  و  جنوبی 
دانشگاهی و کشاورزی امضا شد.به گزارش ایرنا، 
“محمدصادق معتمدیان” استاندارخراسان جنوبی  
و“محمدعلی طالبی” استاندار یزد روز پنجشنبه با 
هم دیدار و این تفاهم نامه مشترک را امضا کردند.
تفاهم نامه  این  امضای  با  اظهارکرد:  معتمدیان 
از تجربه دو استان در بخش های مختلف برای 
استان های  بیشتر  هرچه  توسعه  و  پیشرفت 

شد.  خواهد  گرفته  بهره  یزد  و  جنوبی  خراسان 
استاندارگسترش امنیت و استاندارد راه ها، توسعه 

کشت گلخانه ای با توجه به اقلیم مشترک، اجرای 
هرچه بیشتر سیستم های آبیاری نوین، همکاری 

مراکز تحقیقات شوری، ایجاد خط هوایی بیرجند - 
یزد، توسعه صادرات یزد به افغانستان از مرز خراسان 
جنوبی، برپایی نمایشگاه های محصوالت فصلی دو 
استان و بهره گیری از تجربیات گردشگری و میراث 
فرهنگی را از جمله بندها و اهداف امضای این 
تفاهم نامه اعالم کرد. وی افزود: یکی از مهمترین 
مصوباتی که در تفاهم نامه قید شده ، توجه به تردد و 
ارتباطات از جمله سرعت بخشی به دوبانده سازی 
محور طبس - یزد و ایجاد خط پروازی بین بیرجند 

- یزد است. استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 
عمده صادرات استان یزد به افغانستان از طریق مرز 
ماهیرود انجام می شود گفت: در این زمینه قرار شد 
همکاری ها و برنامه های مشترکی برای روان سازی 
و افزایش صادرات استان یزد را در دستور کار قرار 
دهیم. وی بیان کرد: مشاهبت های زیادی در اقلیم 
استان یزد و خراسان جنوبی وجود دارد که در این 
زمینه کشت گلخانه ای را براساس سند سازگاری با 

کم آبی خراسان جنوبی ما نیز در دستور کار داریم.
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“خطبه های آدینه”

مسئوالن باید زمینه های نفوذ 
دشمن را با جدیت رصد کنند

امام جمعه موقت بیرجند گفت: مسئوالن باید زمینه 
های نفوذ دشمن را با جدیت رصد کنند. حجت 
االسالم نوفرستی در خطبه های این هفته نماز جمعه 
 بیرجند افزود: دشمنان به صراحت اعالم می کنند
با جنگ نمی توانند نظام ما را مهار کنند و تنها 
راه مقابله با انقالب را نفوذ می دانند که در همین 
خصوص مسئوالن باید در تمامی زمینه های نفوذ 
به ویژه در زمینه ی حجاب رصد جدی داشته باشند .

عملکرد بدمسئوالن
 پای اسالم نوشته می شود

مهر- نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: اگر 
درست عمل کنیم همه چیز درست می شود اما اگر 
ما بد عمل کنیم همه چیز را پای اسالم می نویسند.
حجت االسالم عبادی صبح پنج شنبه در جلسه 
درس اخالق مدیران دستگاه های اجرایی استان، 
اظهار کرد: امروز نیز آن هایی که اختالس می کنند، 
حقوق نجومی گرفتند و می گیرند از قبل می دانند که  
 این کار آنها اشتباه و جرم است اما این کار را انجام 
می دهند. وی با اشاره به اینکه این مردمی که آن ها 
به نان شب محتاج کردیم در آن دنیا باید پاسخشان 
را بدهیم، گفت: اگر مردم، دین و انقالب آسیب می 

بیند  کار ما مسئوالن است.

با تالش پلیس، ۲ نفر در کویر خوسف 
از مرگ حتمی نجات یافتند

ایسنا-جانشین انتظامی خوسف از نجات دو شهروند 
گمشده در کویر خوسف که بر اثر تشنگی و تاریکی 
شب جان آن ها به خطر افتاده بود، خبر داد. سرهنگ 
اکبری اظهار کرد: چهارشنبه شب مرکز فوریت های 
پلیسی 11۰ اعالم کرد که دو نفر از افراد بومی 
منطقه در کویر خوسف گرفتار شده و راه را گم 
کرده اند و هیچ خبری از آنان در دست نیست که 
بالفاصله مأموران فرماندهی انتظامی خوسف برای 
امدادرسانی به افراد گم شده اعزام شدند. وی  بیان 
کرد: مأموران با توجه به تاریکی هوا و کویری بودن 
مناطق  امدادرسانی،  تیم  با تشکیل چند  منطقه 
کویری را پایش و رد موتورسیکلت مفقود شدگان را 
پیدا کردند و پس از چند کیلومتر ردزنی، دو شهروند 

گرفتار شده در کویر را نجات دادند.

شعبه 1: نبش معلم 50         
 شعبه 2: ورودی بلوار معلم     
شماره تماس مرکزی: 05631101

چلو مرغ سرخ شده با برنج پاکستانی 

و ماست و نوشابه فقط و فقط ۱۵۰۰۰تومان

 تخفیف ویژه جهت مجالس

تاالر و رستوران کریم
با انواع غذاهای ایرانی در خدمت عموم همشهریان عزیز

چلو ماهیچه - چلو گوشت گوسفند - چلو مرغ سرخ شده - اکبر جوجه و...
برگزار کننده : مراسم عروسی - عقد -  جشن تولد -  ولیمه -  فارغ التحصیلی 

با کیفیت عالی، تضمین و تست قبل از جلسه

 و قابل تغییر با سلیقه و توان مالی مشتری

هدف ما بهترین کیفیت ، کمترین هزینه و جلب رضایت شماست
تلفن: ۰۵6322۱849۰ - ۰9۱۵2۱74998
ظرفیت ۵۰۰ نفر   ***  تفاوت را با ما تجربه کنید
آدرس: بیرجند، خیابان ارتش، حدفاصل سه راه معلم و غفاری

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

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

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی ۵۰۰۰ تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

۱۰ درصد 

تخفیف

چلو کوبیده  ۱۳۰۰۰ تومان
چلو مرغ     ۱۲۰۰۰ تومان
چلو جوجه  ۱۲۰۰۰ تومان
چلو قیمه       ۹۰۰۰ تومان
چلو قورمه    ۹۰۰۰ تومان
چلو ماهی    ۱۵۰۰۰ تومان
چلو گوشت ۲۵۰۰۰ تومان
چلو وزیری ۱۸۰۰۰ تومان
استامبولی      ۹۰۰۰ تومان
ماکارونی        ۹۰۰۰ تومان
ته چین مرغ   ۱۰۰۰۰ تومان

در این مجموعه غذای ارزان ارائه می شود
 با قیمت مناسب که فقط از وزن غذاها کم می شود، به همان کیفیت پخت می شود.

آدرس: بلوار توحید- نبش توحید 11      تلفن تماس: 32450066- 056

آماده جوهج طالیی غذا
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میزان سوختگیری با کارت سوخت 
جایگاه داران نصف شد

های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط 
کرد:  اعالم  ای  اطالعیه  صدور  با  ایران  نفتی 
 ۹۸/۶/۱ تاریخ  از  قبلی  های  رسانی  اطالع  پیرو 
میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاه در هر بار 
 سوختگیری از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر کاهش یافته است .
بدینوسیله به هموطنان عزیز تاکید می گردد جهت 
سهولت در سوختگیری از کارت سوخت شخصی 

خود استفاده نمایند.

استفاده از کارت هوشمند ملی در 
دستگاه های اجرایی اجباری شد

با تصمیم هیئت وزیران دستگاه های اجرایی موظف 
که  خود  اختصاصی  خدمات  هرگونه  برای  شدند 
نیازمند تولید و صدور کارت هوشمند است از کارت 
هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات 

اختصاصی خود استفاده کنند.

پرداخت پاداش بازنشستگان ۹۷
 آغاز شد

محمدباقر نوبخت با انتشار پیامی در توئیتر خود نوشت: 
خرسندم که ان شاءا... پرداخت پاداش بازنشستگان 
عزیز سال ۹۷ از جمله فرهنگیان بزرگوار آغاز شده 
است.وی افزود: اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پاداش 

ها حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

دلیل مخالفت پزشکان 
با نصب کارتخوان

مطب  در  فروشگاهی  پایانه  نصب  زمان  فارس- 
پزشکان درحالی برای بار دیگر از سوی سازمان 
امور مالیاتی تمدید شد که پزشکان دلیل اعتراض 
اجرای  در  تبعیض  وجود  را  موضوع  این  به  خود 

قانون عنوان می کنند.

ثبت نام زائران اربعین ۹۸ آغاز شد

در  شرکت  برای  سماح  سامانه  در  نام  ثبت 
آدرس به  اینترنتی  پایگاه  در   ۹۸ اربعین   مراسم 
برای   samah.haj.ir آغاز شد. لغو ویزا صرفاً 
این  از  اجرایی می باشد و خارج  بازه زمانی مذکور 
محدوده زمانی زائرین موظف به اخذ روادید از طریق 
اجازه  که  افرادی  اسامی  می باشند.  زیارتی  دفاتر 
انتظامی  نیروی  سامانه  در  ندارند  کشور  از  خروج 
چک می شود. ثبت نام قطعی زائر منوط به پرداخت 

هزینه های مصوب در سامانه می باشد.

جهانگیری: دولت راهبرد مقاومت
 را کامال فعاالنه دنبال می کند

جهانگیری گفت: دولت با اجرای راهبرد مدنظر مقام 
 معظم رهبری یعنی راهبرد مقاومت به دنبال بی اثر 
کردن راهبرد فشار همه جانبه آمریکایی هاست و 
اجرای راهبرد مقاومت را کاماًل فعاالنه دنبال می کند. 
وی افزود: خوشحالم اعالم کنم که در نتیجه اجرای 
این راهبرد در یک سال گذشته با وجود فشارهای 
همه جانبه آمریکایی ها اما اهداف اصلی دشمنان ملت 
ایران محقق نشده و امروز به هر بخشی که نگاه می 
کنیم می بینیم که درست برعکس خواسته آمریکایی 

ها فعالیت ها و سازندگی ها در حال اجراست. 

سردار سالمی: سیاست دشمنان
 رو در رو قرار دادن مردم با نظام است

سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی گفت: درگیر کردن مردم 
با مشکالت معیشتی و قرار دادن آنان در برابر نظام 
سیاست بسیار جدی و مرموزانه امروز دشمنان است.

در برجام، رفراندوم 
می توانست محل رجوع باشد

درباره  مجلس  قوانین  معاون  میرمحمدصادقی 
مصادیق برگزاری رفراندوم در ایران که می توانسته 
کارگشا باشد، گفت: در مواردی از قبیل برجام که 
امروز بحث های زیادی درباره آن مطرح است به 
دانند و  الفتوح می  را فتح  طوری که موافقان آن 
مخالفان بعد از روی کار آمدن ترامپ آن را کامال 
رفراندوم  کنند  می  عنوان  ملی  منافع  ضرر   به 

می توانست محل رجوع باشد.

گفتگو با ماکرون سازنده بود

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران 
در پاریس گفتگوهایش با امانوئل ماکرون را سازنده 
خواند و گفت: بحثی که با ماکرون داشتیم در ادامه 
تماس های تلفنی روسای جمهور دو کشور در چند 
هفته گذشته است. فرانسه پیشنهادهایی را ارائه کرده 
بود و پیشنهادهایی را ما ارائه کردیم درباره نحوه اجرای 

برجام و گام هایی که نیاز است طرفین بردارند.

اصالح طلبان خود را قیم نمی دانند!

عارف با بیان اینکه بخش هایی از اصولگرایان اعتقاد 
انتخابات  در  مردم  حداکثری  مشارکت  به  جدی 
ندارند،اظهار کرد: گفتمان اصالح طلبی به جد اعتقاد 
دارد که نباید خود را قیم مردم بدانیم و برای آنها 
تصمیم بگیریم اما جریان رقیب چنین اعتقادی ندارد.

 مردم نمایندگانی همانند
 “مدرس “ را روانه مجلس کنند

خاتمی امام جمعه موقت تهران گفت: مردم عالوه 
بر حضور پرشور در انتخابات باید نمایندگانی انقالبی، 
والیتمدار همانند مرحوم مدرس  را انتخاب و برای 

قانونگذاری روانه مجلس کنند.

تسنیم- یک کارشناس اقتصادی با اشاره به عزم 
جدی قوه قضائیه در مبارزه با مافیای خودروی 
کاهش چشمگیر  شاهد  زودی  به  گفت:  داخلی 

قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  عبدالملکی  حجت 
خود  نظریه ۸۰/2۰  بر  تأکید  با  صادق)ع(،  امام 
مبنی بر اینکه تحریم های خارجی تنها 2۰ درصد 
مشکل را ایجاد کرده و ۸۰ درصد مشکالت در 
تحریم های  اگر  و  است  داخلی  تحریم های  اثر 
داخلی حل شود خود به خود تحریم های خارجی 
این  مثال  برطرف خواهد شد، گفت: شاهد  هم 

موضوع را در بازار خودرو خواهیم دید.
اینکه قوه قضائیه به صورت جدی  بیان  با  وی 
وارد پرونده بازار خودرو شده و افراد مؤثری را از 
مراکز تولیدی ، تجاری و اداری بازداشت کرده 
است که به زودی تأثیرات خود را در بازار خودرو 

به وجود خواهد آورد، اظهار کرد: با توجه به عزم 
خودروی  بامافیای  مبارزه  در  قضائیه  قوه  جدی 
داخلی که نقش اصلی را در تالطم قیمت خودرو 
قیمت  چشمگیر  کاهش  شاهد  زودی  به  دارد 

خودرو در بازار خواهیم بود.

بازار خودرو بی صاحب است
محمدرضا نجفی عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی در تحلیلی متفاوت در 
گفتگو با مهر گفت: در شرایط فعلی بازار خودرو 
به  و  است  بی صاحب  بازارها  از  بسیاری  مانند 
اینکه  به  اشاره  با  خوبی مدیریت نمی شود. وی 
و  دارد  زیادی  و  متنوع  ذی نفعان  خودرو  بازار 
نظام های قانونی بر این بازار حاکم نیست، افزود: 
در واقع مشکل اصلی در بازار خودرو این است 
کسی که تولیدکننده و یا بنگاه دار است، همزمان 

این  قیمت گذاری  و  سیاست گذاری  مسئولیت 
کاالی انحصاری را در اختیار گرفته و منجر به 

نابسامانی هایی در بازار خودرو شده است.

واگذاری سهام دولت در ایران خودرو 
و سایپا یک اشتباه بزرگ است

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
قیمت گذاری،  که  زمانی  گفت:  اسالمی  شورای 
صرفا  خودرو  بازار  مالکیت  و  سیاست گذاری 
نشان  می شود،  گذاشته  خاصی  افراد  عهده  بر 
وجود  بازار  این  در  درستی  راهبرد  که  می دهد 
به  خودرو  بازار  متولیان  که  وقتی  تا  و  ندارد 
و حقوق ذی نفعان  کارشناسی  اصولی،  مدیریت 
ولنگاری  شاهد  همچنان  باشند،  نداشته  توجه 
تحقیق  هیئت  رئیس  بود.  خواهیم  بازار  این  در 
درباره  کشور  خودروسازی  صنعت  از  تفحص  و 

واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروسازی 
سایپا و ایران خودرو گفت: واگذاری سهام دولت 
در ایران خودرو و سایپا یک اشتباه بزرگ است و 
واگذاری سهام زیر 2۰ درصدی دولت در این دو 
شرکت خودروسازی، کالهبرداری بزرگی است. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 

تصریح  مسئله  این  علت  تشریح  در  اسالمی 
خودروسازی،  شرکت  دو  این  مالکیت  در  کرد: 
اگر  که  دارد  وجود  زیادی  بسیار  پیچیدگی های 
سهام دولت در این شرکت ها هم واگذار شود، نه 
تنها شاهد بهبود وضعیت بازار خودرو نخواهیم بود، 
بلکه حقوق مردم و بیت المال هم تضییع می شود.

پیش بینی کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار

در  که  انعطافی  در خصوص  تهران  در  تفسیرها 
ابوظبی دیده می شود، متفاوت  سیاست خارجی 
است. برخی تحلیلگران، اهمیت این تحول را در 
برخی  و  دانند  تغییر موضع سعودی ها می  گرو 
دیگر، موضع جدید امارات را یک مانور تاکتیکی 
می دانند که نشان دهنده جدیت این کشور برای 
از  ای  عده  میان،  این  در  است.  بزرگتر  اقدامات 
ایرانی ها نیز با بدبینی به این تغییر نگاه می کنند 
و آن را یک نقشه فریب می دانند نه چیزی بیشتر. 

در  تفسیرها  نوشت:  االخبار  در  خواجوئی  محمد 
تهران در خصوص انعطافی که در سیاست خارجی 
ابوظبی دیده می شود، متفاوت است. در این میان، 
عده ای از ایرانی ها با بدبینی به این تغییر نگاه 
می کنند و آن را یک نقشه فریب می دانند نه 

چیزی بیشتر.
دادن  قرار  با  است:  آمده  مطلب  این  ادامه  در 
شاخص های تغییر سیاست امارات و دالیل آن در 
کنار یکدیگر، می توان به دو تفسیر رسید که یکی 

از آنها، خوش بینانه بوده و مبتنی بر تغییر موضع 
ابوظبی و نزدیکی آن به تهران است؛ کارشناسان در 
ضمن این تفسیر معتقدند که امارات در دوره کنونی 
به سمت ایران چرخیده است. اما طبق تفسیر دوم، 
تحلیلگران اقدامات امارات را نه شاخصی برای تغییر 
موضع آن، بلکه در چارچوب کاهش تنش ها در 
منطقه، با هدف حفظ استقرار و امنیت امارات می 

دانند.
تهران منتظر اقدامات بزرگتری

 از سوی امارات است
به نظر می رسد تهران منتظر اقدامات بزرگتری 
از سوی امارات، در راستای کاهش تنش هاست. 
دستیار  خاجی،  اصغر  علی  چارچوب،  همین  در 
سیاسی  ویژه  امور  در  ایران  خارجه  وزیر  ارشد 
گوید:  می  دولتی»ایران«  روزنامه  با  گفتگو  در 
معتقدیم  و  بمانیم  گذشته  در  خواهیم  نمی  ما 
گرایش  اصالح  و  یمن  بحران  سیاسی  که حل 
امارات در قبال ایران، تاثیر مثبتی بر حل دیگر 
در طی  امارات  اگر  دارد.  ای  منطقه  موضوعات 
این مسیر جدی باشد، درگیری های نظامی در 
یمن را کاهش دهد و به سمت کمک به ایجاد 

راه حل سیاسی برای بحران یمن حرکت کند، ما 
از این مساله استقبال می کنیم.«

سفر هیئت اماراتی ، شاخصی برای
 ذوب شدن یخ روابط دو کشور

از سوی دیگر، نصرت ا... تاجیک، سفیر سابق ایران 
در اردن، بر این عقیده است که سفر هیئت اماراتی 
به ایران، شاخصی برای ذوب شدن یخ در روابط این 
دو کشور است. وی در روزنامه »دنیای اقتصاد« می 
نویسد: ناامیدی امارات از گذاشتن تمام تخم مرغ 
هایش در سبد ترامپ، یا حتی یأس آن از ریاض، در 
رابطه با مساله ایران و منطقه، در این چرخش امارات 
یا نرمش آن، سهیم بوده است. ساقط شدن پهپاد 
آمریکایی و مسائل مربوط به نفت کش ها و تحوالت 
خلیج فارس، به طور کلی، دالیل موثری برای تغییر 

موضع امارات محسوب می شود.
تغییر تاکتیکی، نه استراتژیک

اند که  این عقیده  بر  از کارشناسان  برخی دیگر 
تغییر سیاست های امارات، استراتژیک و ریشه ای 

نیست، بلکه تنها نشان تاکتیکی دارد. 
رحمان قهرمان پور، تحلیلگر سیاسی ایرانی در 
مقاله ای می نویسد: »تحوالت اخیر در گرایش 

امارات، به معنای ائتالف استراتژیک آن با تهران 
عربستان  علیه  ایران،  با  جبهه  یک  تشکیل  یا 
نیست، بلکه این تغییر در موضع، در مرحله فعلی، 
برای از بین بردن تهدیدات علیه امارات، در خلیج 
فارس است؛ چرا که امارات در ورود به ائتالف 
از  است،  مواجه  موانعی  با  ایران،  با  استراتژیک 
جمله: نزدیکی امارات به عربستان و ائتالف های 
افزاید:  می  وی  ریاض.«  و  ابوظبی  ای  منطقه 
»امارات در طول دو دهه گذشته، همواره سیاست 
است  کرده  هماهنگ  عربستان  با  را  خود  های 
و امروز اگر بخواهد به صورت ناگهانی سیاست 
های مستقلی را در دستور کار خود با ایران قرار 
دهد، با چالش هایی در رابطه با عربستان سعودی، 
ایاالت متحده و اسرائیل مواجه می شود. در سایه 
این شرایط، تنها گزینه باقی مانده در برابر امارات، 
به  بعید  و  است  ایران  و  قطر  به جبهه  پیوستن 
نظر می رسد که ابوظبی چنین تصمیمی بگیرد.« 
اخیر  بر همین اساس، می توان گفت تحوالت 
بین ایران و امارات، به احتمال زیاد نتیجه تغییر 
موضع تاکتیکی دو کشور، برای حمایت از منافع 

شان است.

االخبار: ایران، انعطاف امارات را چگونه تفسیر می کند؟

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

دفتر زیارتی مبین بیرجند  تلفن :  32445661 همراه  :  0۹155612014

کاروان هوایی کربال  ۹۸/6/11 
کاروان زمینی  تاسوعاوعاشورا کربال : ۹۸/6/12

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما
تلفن: 44 45  42  32 - 056

آدرس: بیرجند، بلوار معلم، نبش معلم 25
جنب فروشگاه لوازم ورزشی یوسفیان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم     شناسه: 5۷4535    
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری تلفن 92-32400390( در نظر دارد: اجرای پروژه های عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه 
کشور )حداقل پایه 5( واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته ، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1398/6/04 به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت 

اسناد و مدارک اقدام نمایند.  ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است. 

برآورد براساس فهارس مدت پیماننوع پیمانرشتهموضوعمحل اجراپروژه
بها 1397 )ریال(

تضمین ارجاع کار 
)ریال(

تاریخ تحویل و بارگذاری اسناد
 در سامانه تدارکات

شماره فراخوانتاریخ بازگشایی

روستای تکمیل مدرسه امیرآباد
امیرآباد 
بیرجند 

تاسیسات مکانیکی و 
برقی ساختمان آموزشی 

نیمه تمام موجود

تاسیسات و 
تجهیزات

سرجمع به شماره 
96/1299188 مورخ 

 1396/05/04

حداکثر پایان وقت اداری مورخ 5/987/093/590300/000/000 1 ماه
1398/06/14

ساعت 9 صبح 
1398/06/16

2098003748000023

تامین تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مدارس 
)استاندارد سازی سامانه گرمایشی( تعدادی از 

مدارس سطح شهرستان طبس

سطح 
شهرستان 

طبس

استاندارد سازی سامانه 
گرمایشی

تاسیسات و 
تجهیزات

حداکثر پایان وقت اداری  مورخ 24/660/669/577234/000/000 ماه
1398/6/14

 ساعت 9 صبح
1398/6/16

2098003748000024

1- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 
2173062009008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی.  2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری.

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

آگهـی مناقصـه عمومـی
مناقصه گذار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

موضوع مناقصه: احداث پروژه 8 واحد مسکونی در روستای فوداج شهرستان بیرجند به شرح جدول ذیل:
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بیرجند
سفت 156404/480/000/000 ماه8801)روستای فوداج(

کاری
قیمت 
مقطوع

پایه 5 ابنیه و باالتر
14/660/000 و پیمانکاری حقیقی

تاریخ خرید اسناد مناقصه: 98/05/30 لغایت 98/06/12  محل خرید اسناد: امور مالی اداره کل بنیاد مسکن خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان 
پاسداران 30 آخرین مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/06/12  محل تحویل پاکت ها: دبیرخانه حراست اداره کل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی - بیرجند- خیابان پاسداران 30  تاریخ بازگشایی پاکت ها: روز پنجشنبه مورخ 98/06/14 ساعت10 صبح ** 

                                                                       روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبیهزینه آگهی مناقصه به عهده برنده فراخوان می باشد.

اجرای نمای ساختمان: گرانولیت، رومی، شسته ۰۹۱۵۹۱۱۷۶۴۵ - زاهدی
آغاز بیست و سومین سالگرد

انتشـار
 روزنامه آوای خراسان جنوبی

 که به عنوان اولین نشریه 
مکتوب استان

 نقشی پررنگ در توسعه و پیشرفت خراسان 
جنوبی داشته است را به مدیرمسئول و تمامی 
دست اندرکاران این روزنامه تبریک می گویم. 

امید که همچون گذشته در مسیر خدمت
 به مردم سرافراز و سربلند باشید.

زریـن پنـاه


