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5ضرورت تالش برای ایجاد گردشگری اسالمی و سالم 5پیگیری مصوبات  ورزشی سفر»نوبخت« به  استان5طرح جامع دفع سیالب بیرجند در پیچ و خم اعتبار

شناسایی 21شرکت صوری  در خراسان جنوبی

حیله وری با کارت پیله وری
دغدغه های بخش خصوصی
 روی میز گفتگو با دولت

مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: ۲۱ شرکت صوری 
سوء  وری  پیله  کارت  طریق  از  جنوبی  خراسان  در 
نباتی  مهدی  داشته اند.  مالیاتی  فرار  و  کرده  استفاده 
ظهر دیروز در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی 
شهرستان   ۱۱ از  قانون  طبق  کرد:  اظهار  دولت  و 
خراسان جنوبی 9 شهرستان جزو مناطق کم برخوردار 
هستند و معاف از مالیات اند. وی گفت: طبق قانون و 
ماده ۱46 قانون مالیات مستقیم شهرستان هایی که 
معاف از مالیات هستند اما اگر اظهارنامه خود را ارائه 
این کاردر  و  نمی شوند  مالیات  ندهند مشمول معاف 
برخی از شهرستان ها انجام شد که مالیات علی الراس 
آخرین  به  اشاره  با  نباتی  است.  دریافت شده  آنها  از 
مهلت بخشودگی ۱00 درصدی جرائم مالیاتی افزود: 
 ۱00 بخشودگی  مهلت  آخرین  کشور  در  مهر   30
درصدی مالیات است و تا ساعت ۲0 امشب )30 مهر( 
آماده دریافت اظهارنامه های مالیاتی هستیم. استاندار 
نوبخت  پیگیری  مصوبات سفر  از  این جلسه  هم در 
با حضور تیم اقتصادی استان در پایتخت خبر داد و 
گفت: از اولویت های ما در استان جلوگیری از اجرای 

طرح های آب بر است.... ادامه در صفحه5

 

صفحه   6

صفحه   6

 

 

اگر به دنبال مشارکت منافقان 
هستند قانون را اصالح کنند!

کدخدایی :

صفحه   6

لوایح FATF  مورد تایید
 مقام معظم رهبری قرار گرفته

جهانگیری  :

اصولگرایان می توانند آرای 
خاکستری را جذب کنند

مصباحی مقدم :

* امین جم

آزمون انتخاب ، 
از دبستان تا ... !

انگار این روزها بازار انتخابات داغ 
است! البته نه آن انتخابات اسفند؛ 
آموزی  دانش  شورای  انتخابات 
فرآیندی   گویم.  می  را  مدارس 
نوجوانان  و  کودکان  آن  طی  که 
و  رای  معنای  با  بار  اولین  برای 
صندوق و انتخاب، آشنا می شوند.
یکی از آشنایان کوچک ما نیز از 
امسال  را  خود  کاندیداتوری  قضا 
اعالم   )!( بزرگ  رقابت  این  برای 
است. کرده  تبلیغات  به  شروع  و 
قسمت جالب ماجرا اما نوع تبلیغات 
این بچه هاست!... ادامه در صفحه ۲

جنـاب آقـای مهنـدس امـامی 
مدیرعامل محترم آب منطقه ای خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت
 شادروان سید حسین سروریان

 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده
 از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما 

و سایر بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.
ابوالفضل دادرس مقدم

یکی از مبانی اصلی و مهم تحقق عدالت در 
جامعه اسالمی،  ارائه نظرات کارشناسی توسط 

کارشناسان رسمی دادگستری می باشد.

اول آبان ماه روز کارشناس گرامی باد
کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

آگهی مزایده محدود شماره ۹۴ شرکت کویر تایر
شرکت کویر تایر در نظر دارد: تعدادی از امالک و مستغالت خود واقع در شهرستان بیرجند را بر اساس مشخصات مندرج در جدول زیر از طریق مزایده به صورت یکجا / موردی به فروش برساند. از متقاضیان 
دعوت می شود پس از بازدید و دریافت اسناد مزایده از واحد تدارکات، پیشنهاد کتبی خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/8/۱8 در پاکات دربسته 
)پاکت الف : تکمیل فرم پیشنهادی ، پاکت ب : سپرده شرکت در مزایده ( به واحد تدارکات کارخانه تحویل نمایند. همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید از مورخ 98/8/۱  لغایت 
98/8/۱۷ در ایام رسمی و ساعات اداری )8 الی ۱6( به محل آدرس امالک مورد مزایده ، مندرج در جدول زیر مراجعه نمایند. ضمنا شماره همراه ۰9۱۵۵6۲۰6۵6 و ثابت ۳۲۲۵۵۳66 آقای علی آبادی 

آماده پاسخگویی به متقاضیان می باشد. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
روابط عمومی شرکت کویرتایر لیست مشخصات امالک مزایده ای شرکت کویرتایر

مشخصات ثبتیآدرسمشخصات ملکردیف
عرصه
)متر 
مربع(

 اعیان
)متر 
مربع(

سال کاربریتعداد طبقات
متعلقاتساخت

قیمت  
کارشناسی پایه 

به ریال

1
مهمانسرای سجادشهر:  اسکلت 
ساختمان فلزی، نما سیمان تگرگی
 و آجر سفال، سرمایش کولر آبی، 

گرمایش شوفاژ

بیرجند - سجاد شهر - میدان 
امام سجاد )ع( - نبش میدان - 

مالک اشتر 13  

،5070،5071،5072 
 ،5073،5074،5075،5076
از 245،4870 اصلی بخش 

2  بیرجند 
520839/94

7 واحد مجزا 
شامل زیر زمین ، 
همکف ، طبقات 
اول ، دوم و سوم

1375مسکونی
آب ، 

برق ،گاز 
مستقل 
هر واحد

21،900،000،000

2
مهمانسرای مدرس : اسکلت 

ساختمان فلزی ، نما سنگ ، گرمایش 
شوفاژ ، سرمایش کولر ، دو کله

بیرجند - خیابان مدرس بیست 
 متری اول شرقی- پالک 29 

یا مدرس 8 - پالک 28
23 فرعی از 249 اصلی 

576/80703بخش 2 بیرجند
شامل زیرزمین 
همکف و طبقه 

اول
1373مسکونی

آب ، برق 
و گاز 

مستقل
51،000،000،000

3

سرایداری مدرس : اسکلت ساختمان 
آجری با دیوار باربر ، ) دارای پروانه 

ساختمان قابل تمدید به متراژ 636/9 
متر مربع  می باشد (

بیرجند-  خیابان مدرس 
بیست متری اول شرقی جنب 
مهمانسرای کویرتایر پالک 25

23 فرعی از 9 فرعی از 
آب ، برق 1358مسکونیهمکف249210130 اصلی بخش 2 بیرجند 

19،290،000،000و گاز

4
زمین معصومیه : در بافت مسکونی 

قرار دارد، زمین با دیوار آجری 
محصور شده است

بیرجند -  میدان شهدای 
عبادی - تاکستان 3 

جنب پارک
2670 فرعی از 247 اصلی 

4،612،650،000--------تجاری---------200/55بخش 2 بیرجند

زمین جماران : زمین دوکله5
بیرجند - نبش بلوار جماران 
20،113،500،000---------مسکونی----------6314/9576402/207 اصلی 249سپهر 2  )قطعه 2 شمالی( 

سرتیپ دوم پاسدار غالمعلی تناکی
فرمانده محترم تیپ مردم پایه سپاه انصار الرضا 

)علیه السالم( و قرارگاه عملیاتی شهید ناصری

اعطای درجه سرداری
 از سوی فرمانده معظم کل قوا )مدظله العالی(

 را که نشان از حسن تدبیر و توانمندی جناب عالی 
می باشد، تبریک عرض نموده و از خداوند متعال

  توفیق روز افزون تان را خواستاریم. 

روابط عمومی و تبلیغات تیپ مردم پایه سپاه انصار الرضا )علیه السالم( 
و قرارگاه عملیاتی شهید ناصری

بقا مختص ذات اوست
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدر بزرگوارمان

 شـادروان علی حسینـائی 
از ساعت  امروز چهارشنبه 1398/8/1  یادبودی  جلسه 

15/30 الی 16/30 در محل حسینیه  آیت ا...آیتی 
برگزار  می شود، حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب 

شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: حسینائی، نخعی و سایر بستگان

مرگ در باور قرآن آغاز مهمانی خداوند است
و صبر و شکیبایی سنت مومنانه بازماندگان

خانـواده محتـرم جوانمـرد
با دنیایی از غم و اندوه درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت و تعزیت عرض نموده

 برای آن زنده یاد روحی شاد و آرام و برای بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

خانواده های: عسکری، سلجوقی،  فرسوده

جنـاب آقـای دکتـر کاظـم جوانمـرد
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر عزیزتان را حضور شما و خانواده محترم

 تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی
 از خداوند متعال مسئلت می نماییم. 

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت دامپروری و کشاورزی 
ستاره کیان بیرجند-  برادران خیریه،فرزین، صابر تنها

همکار گرامی جناب آقای دکتر کاظم جوانمرد
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده 

برای آن عزیز سفرکرده غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر 
و شکیبایی از خداوند مسئلت داریم.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی به دو نفر خانم با روابط عمومی باال و مسلط به کامپیوتر جهت انجام 
امور دفتری نیازمندیم.                  05۶322300۶2 - 09127999۶38

ات  زده،  غم  ای  جمعه  رد  پیش  سال  یک  مارد، 
نجوای  روز  آن  شدیم،  همراهت  ابدی  رسای 

 یک یِک مان، این بود:  رچا رفتی من بی رقارم؛

  ات هب ارموز همچنان سودای آغوشت را داریم و همه 

و  رفتی  است.تو  ماندگار  پندارمان  رد   خارطاتت 

 ما ردیافتیم هک چیه مخاطبی رد دنیا هب اپیت نمی رسد. دل مان

  تنگ است ربای صدایت، ربای خنده اهیت، 

بوی  اهیت، ربای  همدلی  و  اه  صحبتی  هم  ربای   

بودی. آن  بانوی  سال   ۶۰ تو  هک  ای   خاهن 

 مارد     ۳۶۵ روز است هک دل مان ربای تو تنگ است. 

هب مناسبت اولین سالگرد ردگذشت مارد زعزیمان

بانو  اختررسوری رخاشاد 
)همسر شاردوان رضا کیان رف(

گاه ابدی اش رگدهم می آییم. ل آرام
مح

 رد 

 زمان:   پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۲ ساعت ۳ بعدازظهر
حضور شما موجب تسلی خارط غمدیده مان خواهد بود.

ضمنا مخارج رماسم سالگرد رد راستای آزادی یک زندانی نیازمند  و یک بیمار پیوند کلیه زهینه رگدید.

خانواده کیان رف
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خراسان جنوبی پایلوت طرح ساماندهی هوشمند کارگران ساختمانی

صداوسیما- ساماندهی هوشمند کارگران ساختمانی اولین بار در کشور در قاین اجرایی شد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در سامانه کارگر هوشمند درخواست انواع نیروی 
کارگری از جمله جوشکاری، سنگ کاری، کارگر ساده و کشاورزی توسط مردم بصورت آنالین در سامانه ثبت شده و کار به اولین کارگر بیکار ارجاع می شود و کارگران می توانند با حضور درخانه 
خود بدون آنکه نگران باشند، کار مد نظر خود را بیابند.رکنی افزود: هم اکنون سامانه از طریق آدرس اینترنتی www.smartworker.ir قابل دسترسی برای شهروندان شهرستان قاین است.

آزمون انتخاب ،
 از دبستان تا ... !
*امین جم

...ادامه سرمقاله( بعضی ها به هم قول می دهند فقط به یکدیگر 
رای دهند و  از هم حمایت کنند. برخی روی کاغذ های کوچک 
، شعارهای تبلیغاتی شان را نوشته و ادعا می کنند بهترین هستند 
و الیق رای. برخی هم که کمی پیشرفته تر عمل می کنند، 
روی تابلوی اعالنات یا ... برگه های تبلیغات رنگارنگ چاپی 
و پر هزینه و قول هایی چون  دادن خوراکی خوشمزه و اردوی 
فالن و ... سعی در خرید رای دارند.گاهی حتی برای کسب 
رای ، شعارهایی چون امال و انشای شما را می نویسم ، یک 
وعده رستوران دعوت من یا حتی  استفاده از کلمات تاکیدی 
و تهدیدی)به ضرب وجرح وحتی باالتر! (نیز دیده شده است! 
یکسری دانش آموز هم این وسط عالوه بر تالش برای رای 
آوردن، سعی می کنند  کاری کنند آن دیگری رای نیاورد و برگه 
های تبلیغ رقبای خود را بی سروصدا پاره کرده و دور می ریزند.

یعنی که بد اخالقی انتخاباتی این جا هم وجود دارد. در این میان 
معلم یکی از مدارس دخترانه نیز با کلماتی که نشان از تجربه 
چندین ساله است، به بچه ها توصیه کرده بود : »نباید فقط به 
خوشگل تر ها رای بدهید! به کسانی رای بدهید که درس خوان 
باشند و بتوانند کاری کنند.« این همه به قول یکی از دوستان 
نشان می دهد که جامعه کوچولوی ما هم دارد از جامعه بزرگ 
لوی! ما تاثیر می گیرد. این نکته ای است که ورای طنز پنهان 
آن  از واقعیت های تلخی  خبر می دهد که در جامعه رواج 
پیدا کرده اند. واقعیت این است رفتارهای انتخاباتی ما بزرگترها 
نیز خیلی بهتر از این کودکان ونوجوانان نیست و بسا الگوی 
کودکان در این کردارها رفتارهایی است که در جامعه ازبزرگترها 
می بینند. رای از روی گرایشات سیاسی و باندی، خرید رای از 
طرق گوناگون، وعده های بی پشتوانه و بی اساس، جوگیری و 
جوزدگی  شعارزدگی به جای عمل گرایی و توجه به ظواهر اسم 
ها وعناوین یا حتی زیبایی ظاهری از مجموعه آفاتی است که 
جامعه بزرگ ما در فصل انتخابات گرفتار آن  می شود. برخی 
هم بدون درنظر گرفتن اندک مولفه های انتخاب اصلح ،  از 
روی بی تفاوتی رای خود را به صندوق می اندازند. غافل از آن 
که سرنوشت آینده خود و فرزندان شان را همین یک رای اشتباه 
می تواند به سمت و سوی دیگری ببرد.تا انتخابات اسفند هم چند 
ماهی بیشتر نمانده و فضای استان و رفتار چراغ خاموش برخی 
افراد،  به خوبی گویای این است که نبض انتخابات در استان نیز 
روز به روز تندتر می شود و حرکات سیاسی و  بالتبع انتخاباتی نیز 
بیشتر و بیشتر می شود.هرچند هنوز زمان تا انتخابات و قطعی 
شدن کاندیداها زیاد است ، اما خوب است از همین حاال انتخاب 
های قبلی خود را بررسی و نسبت به رای خود در انتخابات پیش 
رو ، حساس تر از همیشه باشیم. براساس معیارهای واقعی رای 
دهیم،  شاید با ایجاد چنین فضایی روزی بیاید که انتخابات 

کودکان ما نیز تصویری از جامعه ای سالم  و صادق باشد !

 نسخه های طالیی برای خراسان جنوبی
دیار  سرخ،  طالی  سرزمین  جنوبی،  خراسان 
در شرق  متنوع  هوای  و  آب  با  رویایی  کویرهای 
استان  این  کشور واقع شده است. در حال حاضر 
 ۶۱ بخش،   ۲۵ شهر،   ۲۸ شهرستان،   ۱۱ دارای 
دهستان و ۳۵۵۵ آبادی با جمعیت بالغ بر ۷۶۸/۸۹۸ 
نفر است. به گزارش ایسنا، خراسان جنوبی سرزمینی 
چشمه  و  نهبندان  مریخی  کوه های  و  تاالب  که 
آبگرم فردوس، کویر طبس با مزارع برنج و قاینات 
سرزمین طالی سرخ با قدمت ۳۰ هزار ساله را با 
هم دارد، خاک گوهرخیز خوسف و خور که عقیق 
امن ترین  مدال  جنوبی  خراسان  دارد.  شهرت  آن 
استان کشور را بر گردن دارد و افتخار دیگری برای 
ایران  شهر  تمیزترین  عنوان  به  بیرجند  شهر  آن، 
ایران  آموزشی  نوین  مدرسه  سومین  اینجا  است. 
یعنی شوکتیه را در خود دیده و پدران علومی مانند 
علم جغرافیا پروفسور محمد حسن گنجی و علم 
ارتباطات دکتر کاظم معتمدنژاد و استاد فروزانفر پدر 
ادبیات، پدر علم سم شناسی ایران پروفسور باللی 
مود و دکتر شکوهی پدر علم تعلیم و تربیت ایران 
جنوبی  خراسان  است.مردمان  پرورانده  خود  در  را 
در زمینه کشاورزی مهارت باالیی داشته و موفق 
به کسب رتبه اول تولید محصوالت باغی زرشک 
و عناب و رتبه دوم تولید زعفران و پنبه در سطح 
ایران شده است، هم چنین ششمین تولیدکننده انار 
در  و  کشور  در  چغندرقند  تولیدکننده  هشتمین  و 
شمار ۵ استان برتر ایران در زمینه گیاهان دارویی و 

دمنوش های طبیعی قرار دارد.

۷۶درصد زغال سنگ کشور
 در طبس است

استاندار بیان کرد: خراسان جنوبی، استان پهناوری 
است که کمتر از یک درصد جمعیت کشور را داشته و 
طوالنی ترین مرز را با کشور افغانستان دارد. معتمدیان 
با بیان اینکه این استان برخوردار از نعمات الهی و 
خدادادی است، تصریح کرد: این استان با دارابودن ۴۹ 
ماده معدنی، بهشت معادن کشور بوده و ۷۶ درصد 
زغال سنگ کشور در شهرستان طبس است. وی با 
بیان اینکه این استان خشک و کویری است، اظهار 

کرد: ۲۰ سال خشکسالی این منطقه باعث شده مردم 
در بخش های مختلف متضرر شوند.استاندار بیان کرد: 
کاهش  با  خشک  اقلیم  بر  عالوه  جنوبی  خراسان 
نزوالت آسمانی نیز مواجه بوده و یکی از مناطقی است 

که بیشترین تبخیر آب را در کشور دارد.

تامین آب شرب به ویژه روستا 
از اولویت هاست

معتمدیان ازکمبود آب به عنوان معضل اصلی استان 
نام برد و افزود: منابع آبی بیشتر روستاها خشک شده 
و از نظر ساختار جمعیتی کم تراکم ترین استان کشور 
است که با وجود ۱۶۰ هزار نفر جمعیت، در برخی 
مناطق استان در هرکیلومتر مربع یک نفر زندگی 
پهناورترین  طبس  این که  بیان  با  می کنند.استاندار 
شهرستان خاورمیانه است، افزود: این شهرستان ۵۶ 
هزار کیلومتر مربع وسعت دارد. معتمدیان با بیان این که 
مجموع میانگین تراکمی استان ۵ نفر در هر کیلومتر 
است که در کشور۴۶ نفر است، تصریح کرد: بحث 
تامین آب شرب به ویژه روستا از اولویت هاست. وی 

نبود نقشه راهی برای مدیریت منابع آبی در استان را 
یک آسیب برشمرد و تصریح کرد: در سال های اخیر به 
سمت تولید محصوالت کشاورزی پرآب از جمله پنبه 
حرکت کردیم و این امر یکی از چالش ها بوده است.
استاندار ادامه داد: کار شایسته ای که در دولت یازدهم 
و دوازدهم از سوی منابع طبیعی و وزارت نیرو انجام 
شد، بحث ساماندهی شرایط کم آبی بود که در قالب 

کارگروهی با دبیری وزارت علوم شکل گرفت.

۱۴2۵ برنامه روشن برای نیاز آبی
 خراسان جنوبی پیش بینی شده است

اولین  جنوبی  خراسان  در  داد:  ادامه  معتمدیان 
مبارزه  سند  تدوین  کردیم،  دنبال  که  پروژه ای 
سرزمینی  آمایش  سند  هم چنین  بود،  کم آبی  با 
شروع  و  رسید  تصویب  به  ملی  کارگروه  در  نیز 
و  آبی  موجود  منابع  مدیریت  حوزه  در  ما  فعالیت 
تامین کسری مخازن آبی است. وی بیان کرد: به 
دلیل خشکسالی برداشت های بی رویه از منابع آبی 
بیش از اندازه بوده است و بعضی مناطق در شرایط 
بحرانی قرار گرفته است. معتمدیان گفت: برای افق 

برای  راستا  آن  در  و  کردیم  برنامه  تدوین   ۱۴۲۵
استاندار  شد.  مشخص  آبی  نیاز  میزان  بلندمدت 
ادامه داد: چندین برنامه و تکلیف در این سند برای 
استان تکلیف شده که طی آن حدود ۱۰۰ میلیون 

متر مکعب صرفه جویی داشته باشیم.
تغییر  برنامه ها  این  جمله  از  کرد:  بیان  معتمدیان 
به  و  کردیم  اجرایی  را  آن  که  بود  کشت  الگوی 
محصوالتی که با اقلیم استان همخوانی نداشته و 

اقتصادی ندارد، اجازه تولید نمی دهیم.  وی  توجیه 
افزود: بحث کشت گلخانه یکی از برنامه های جدی 
ماست که در این راستا تفاهم نامه ای با حضور معاون 
اول رئیس جمهور به امضا رسید که مقرر شد تا پایان 

دولت هزار گلخانه در استان احداث شود.
استاندار بیان کرد: در این راستا در نظر داریم بخش های 
مختلف پرورش دام و طیور و شیالت و آبزیان در 
شرایط گلخانه ای تولید شود. معتمدیان با بیان این که 
خراسان جنوبی ۶۷ هکتار گلخانه  دارد، افزود: کشت 
گلخانه ای عالوه بر مزیت صرفه جویی در مصرف آب 

فاز جدیدی برای صادرات خواهد بود.

ایجاد ۸۰۰۰ هزار شغل از طریق
 نهضت گلخانه ای

استان و شهرستان  در  داد: ستاد گلخانه  ادامه  وی 
در  که  است  بزرگی  طرح  امر  این  و  شده  تشکیل 
در  بیان کرد:  استاندار  است.  تاثیرگذار  بسیار  استان 
بحث اشتغال به طور مستقیم ۸۰۰۰ شغل از طریق 
معتمدیان  شد.  خواهد  ایجاد  گلخانه ای  نهضت 
سیستم های  به  توجه  بحث  این که  به  اشاره  با 
سازگاری  سند  اصلی  اجزای  از  که  آبیاری  نوین 
داد: ادامه  است،  تاکید  مورد  نیز  است  آبی  کم   با 

با وجود محدودیت منابع آبی، جزو استان هایی هستیم 
که نیازمند کار ویژه در این بخش هستیم. وی با بیان 
این که منابع خوبی در این خصوص داریم تا عقب 
افتادگی را برطرف کنیم، یادآور شد: آورده دولت در 
این خصوص عدد قابل توجهی است، به طوری که 

۸۵ درصد سهم دولت و ۱۵ درصد سهم مردم است.
وی با بیان اینکه منابع خوبی در این خصوص داریم تا 
عقب افتادگی را برطرف کنیم، یادآور شد: آورده دولت 
در این خصوص عدد قابل توجهی است، به طوری 
که در بحث سیستم آبیاری نوین ۸۵ درصد سهم 
دولت و ۱۵ درصد سهم مردم است. استاندار  ادامه 
داد: با ارزیابی که با وزارت جهادکشاورزی انجام شد، 
آورده دولت در سیستم آبیاری نوین مبلغ ۱۲۰ میلیارد 
تومان کمک بالعوض است. وی اظهار کرد: به طور 
میانگین ۵۰۰ میلیون متر مکعب روان آب هایی داریم 
که مخرب است و نتوانستیم مهار کنیم و سیالب هایی 
وجود دارد که آسیب می زند.معتمدیان گفت: در بحث 
مهار سیالب ها و توجه به آبخوان داری و آبخیزداری 
۴ برابر افزایش اعتبارات در استان داشتیم که برنامه 
برنامه اجرایی و جامعی  آبی  با کم  سند سازگاری 
اولین  ما  و  دارد  هم  نیاز  مورد  اعتبارات  که  است 
استانی هستیم که به صورت پایلوت این طرح را اجرا 
می کند. وی یادآورشد: بحث شبکه های انتقال آب 
میانگین کشوری ۲۵ درصد پرت آب دارد اما خراسان 
جنوبی بیش از ۳۰ درصد است که باید با اصالح 

شبکه های انتقال آب، مدیریت الزم انجام شود.
 *بخش دوم این مصاحبه فردا 

منتشر می شود*
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  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

آگهی نوبتی  سه ماهه دوم سال 1398 حوزه ثبتی نهبندان    شناسه: 625032
به دستور ماده 12 قانون ثبت  و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور  اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک 
در بخش 5 حوزه ثبتی نهبندان  در سه  ماهه   )تیر ، مرداد و شهریور ماه ( سال یکهزار و سیصد و نود و هشت  
 هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند  با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم  به شرح ذیل آگهی می گردد :

 69-اصلی مزرعه جنت آباد شوسف پالک 1761 فرعی آقای غالمرضا جعفری ششدانگ یک قطعه باغ 
به مساحت 1649/7 مترمربع 368-اصلی مزرعه خیر آباد میغان پالک 3 فرعی موقوفه محمد حسن 
ابراهیمی  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 247/50 متر مربع 3- پالک 4 فرعی  موقوفه محمد ابراهیمی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 

نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 226 مترمربع 
4- پالک 5 فرعی موقوفه محمد ابراهیمی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  
یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 330 متر مربع 5- پالک 6 فرعی موقوفه محمد ابراهیمی به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 364 متر مربع 
6-پالک 7 فرعی موقوفه محمد حسن غالمی  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و 
اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  192/50 متر مربع  7-پالک 8 فرعی موقوفه محمد حسن غالمی 
به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 
121/50 متر مربع 8- پالک 9 فرعی موقوفه محمد حسن غالمی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 157/50 متر مربع 9- پالک 10 فرعی موقوفه 
محمد حسن غالمی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین 
مزروعی  به مساحت 179 متر مربع 10- پالک 11 فرعی موقوفه محمد حسن غالمی به تصدی اداره اوقاف و 
امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 140 متر مربع 11- پالک 
12 فرعی موقوفه معصومه به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه 
زمین مزروعی  به مساحت 205 متر مربع 12-پالک 13 فرعی موقوفه کربالیی علی دهنویی به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 267/50 متر مربع  
13-پالک 14 فرعی  موقوفه عزاداری  حضرت ابا عبدا... الحسین)ع( به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 179 متر مربع  14-پالک 15 فرعی  موقوفه 
عبد ا... به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به 
مساحت 384 متر مربع 15-پالک 16 فرعی  موقوفه عبد ا... به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان 
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 295 متر مربع16- پالک 17 فرعی موقوفه عبد 
ا...  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
387 متر مربع 17-پالک 19 فرعی  موقوفه نور محمد به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ 
عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 347/50 متر مربع 18 -پالک 20 فرعی موقوفه علی اکبر 
کد خدا به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به 
مساحت 343 متر مربع 19-پالک 21 فرعی موقوفه علی اکبر کد خدا به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 

نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 462/50 متر مربع 20-پالک 22 فرعی 
موقوفه رقیه به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به 
مساحت 203 متر مربع 21-پالک 23 فرعی موقوفه کلثوم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت174/50 متر مربع 22-پالک 24 فرعی موقوفه کلثوم به تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 368/50 متر مربع 
23-پالک 25 فرعی موقوفه  محمد دالوری نیا  حسب الوصیه عباس گرگی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 211/50 متر مربع 24-پالک 26 فرعی 
موقوفه  محمد دالوری نیا  حسب الوصیه عباس گرگی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ 
عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 237 متر مربع 25-پالک 27 فرعی موقوفه  محمد دالوری 
نیا  حسب الوصیه عباس گرگی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه 
زمین مزروعی  به مساحت 171/50 متر مربع 26-پالک 28 فرعی موقوفه  محمد دالوری نیا  حسب الوصیه 
عباس گرگی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت159/50 مترمربع 27-پالک 29 فرعی موقوفه  محمد دالوری نیا  حسب الوصیه عباس گرگی به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 152/50 متر مربع 
28-پالک 30 فرعی موقوفه حسن عباس به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  
یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 131 متر مربع 29-پالک 31 فرعی موقوفه حسن عباس به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 168/50 متر مربع 
30-پالک 32 فرعی موقوفه حسن عباس به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 224 متر مربع 31-پالک 33 فرعی موقوفه حسن عباس به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت191 متر مربع32- 
پالک 34 فرعی  موقوفه علی اکبر علیرضا به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  
یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 209/50 متر مربع 33-پالک 35 فرعی موقوفه علی اکبر علیرضا  به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 148/50 
متر مربع 34-پالک  36 فرعی موقوفه علی اکبر علیرضا  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 181/50 متر مربع 35-پالک 37 فرعی موقوفه علی اکبر علیرضا  به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 224/50 
متر مربع 36-پالک 38 فرعی موقوفه علی اکبر علیرضا  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ 
عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 283 مترمربع 37-پالک 39 فرعی موقوفه حسن عباس 
به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 
246 متر مربع 38- پالک 40 فرعی موقوفه حسن عباس به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ 
عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 157 متر مربع 39-پالک 41 فرعی موقوفه حسن عباس 
به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 93 
متر مربع 40-پالک 42 فرعی موقوفه حسن عباس به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه 
و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 155 متر مربع 41-پالک 73 فرعی موقوفه خدیجه بیگم  به تصدی 
اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 305 متر مربع 

پالک 370-اصلی  مزرعه خونیک میغان 42-پالک 23 فرعی موقوفه مال  صادق به تصدی اداره اوقاف و 
امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان   یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 290 متر مربع 43-پالک 
24 فرعی موقوفه مال  صادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه 
زمین مزروعی  به مساحت 259 متر مربع 44- پالک 25 فرعی موقوفه محمد بیک به تصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 307 متر مربع 45-پالک 26 
فرعی موقوفه حاجی رجب به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 248 متر مربع 46-پالک 27 فرعی  موقوفه مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 244 متر مربع 47-پالک 28 فرعی 
فرعی  موقوفه مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 249 متر مربع 48-پالک 29 فرعی  موقوفه مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 383 متر مربع 49-پالک 30 فرعی 
فرعی  موقوفه مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین 
مزروعی  به مساحت 333 متر مربع 50-پالک 31 فرعی فرعی  موقوفه مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 273 متر مربع 51-پالک 32 
فرعی  موقوفه مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین 
مزروعی  به مساحت241 متر مربع 52-پالک 33 فرعی موقوفه مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت178/60 متر مربع 53-پالک 34 فرعی 
موقوفه مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  
به مساحت249 متر مربع 54-پالک 35 فرعی  موقوفه مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  
ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت668 متر مربع 55-پالک 36 فرعی  موقوفه 
مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  به 
مساحت195 متر مربع 56-پالک 37 فرعی موقوفه مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان 
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت332 متر مربع 379-اصلی مزرعه حسین آباد 
میغان57-پالک 1 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه 
و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 304/64 متر مربع 58-پالک 2 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک 
به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
229/09 متر مربع 59-پالک 3 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان 
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 274/89 مترمربع 60-پالک 4 فرعی موقوفه 
مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 155/04 مترمربع 61-پالک 5 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 187/02 متر مربع 62-پالک 6 فرعی 
موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 251/88 متر مربع 63-پالک 7 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 253/05 متر مربع 64-پالک 8 
فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 180/29 متر مربع 65-پالک 9 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 150/94 مترمربع 66-پالک 10 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف 

و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 124/20 متر مربع 67-
پالک 11 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 109/78 متر مربع 68-پالک 12 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی 
اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 129/42 متر 
مربع 69-پالک 13 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه 
و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 243/15متر مربع 70-پالک 14 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک 
به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
204/26 متر مربع 71-پالک 15 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان 
ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 339/88 متر مربع 72-پالک16 فرعی موقوفه 
مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
160/03 متر مربع 73-پالک 17 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان 
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 220/01 متر مربع 74-پالک 18 فرعی موقوفه 
مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 264/70 مترمربع مستثنیات  مرتع گودنه  پالک 410-اصلی  75-پالک 1251 فرعی  آقای 
حسین موسائی ششدانگ یک قطعه زمین مشجر  به مساحت 47800 متر مربع 76-پالک 1335 فرعی  آقای 
عید محمد نیک پرست  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5529 متر مربع مزرعه کندر پالک 
666-اصلی 77-پالک 65 فرعی آقای ابوالفضل هاشمی  با والیت از مهدی هاشمی ششدانگ یکباب منزل 
مسکونی به مساحت 390 متر مربع مستثنیات مرتع خوانشرف و کالته مال حسن  پالک 783-اصلی  
78-پالک 1238-اصلی  آقای حسین آسکتی ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 223757/23 
متر مربع مستثنیات مرتع دهک پالک 9 فرعی از 880-اصلی 79-پالک 1249-اصلی  آقای رجبعلی 
براتی ششدانگ یکباب محوطه  و زمین متصل  به مساحت 745/92 متر مربع. لذا به موجب ماده 16 و 17 
قانون ثبت  هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد  و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و 
دیگری  اقامه دعوی شده  و در جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از 
تاریخ  انتشار نوبت اول این آگهی  ظرف مدت نود روز و مستند به تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت در 
مورد آگهی اصالحی ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم  و رسید دریافت نموده  و 
در اجرای تبصره دو ماده واحده  قانون تعیین تکلیف پرونده های  معترض ثبتی  و ماده 86 قانون ثبت  معترض 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض  به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را  به مراجع ذیصالح 
قضائی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ  و به این اداره تسلیم نمایند  در غیر این صورت پس از تشریفات 
قانونی اسناد مالکیت بنام متقاضیان صادر خواهد شد ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود  و در صورت 
مجلس تحدیدی  منظور می گردد و از تاریخ  تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.          

تاریخ انتشار نوبت اول:1398/08/01       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/02
  سید مهدی پروین محبی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

آگهی فراخوان واگذاری مدیریت بهره وری پارک های جنگلی و میان راهی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی در نظر دارد در چارچوب سیاست های دولت محترم جمهوری اسالمی ایران 
و در راستای جلب مشارکت مردم )حقیقی و حقوقی( در زمینه حفظ ، احیاء ، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده بهینه 
از ظرفیت های موجود، مدیریت و بهره برداری از پارک های جنگلی زیر را براساس ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 
و مراتع کشور از طریق مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا از عالقه مندان دعوت می شود برای بازدید و آگاهی از تأسیسات و امکانات رفاهی پارک 

های جنگلی و یا کسب اطالعات بیشتر به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی )اداره بهره برداری و استعدادیابی( مراجعه نمایند. 
مساحت )هکتار( موقعیت پارکنام شهرستان نام پارکردیف 

20کیلومتر 85 جاده طبس - عشق آباد )حاشیه روستای هودر( طبسپارک میان راهی هودر1

5کیلومتر 35 جاده طبس - اصفهان طبسپارک میان راهی شهید فهمیده2

10کیلومتر 50 جاده خوسف - طبس )حاشیه روستای خور(خوسفپارک میان راهی خور3

117کیلومتر 3 جاده قاین - بیرجند )حاشیه قلعه کوه(قایناتپارک جنگلی قهستان4

15کیلومتر 12 جاده فردوس - بجستان )بعد از پلیس راه( فردوسپارک جنگلی باغستان5

10کیلومتر12 جاده  بشرویه - فردوس )جنب پلیس راه(بشرویهپارک جنگلی طریق الرضا6

25کیلومتر 60 جاده  نهبندان - زابل ) 5 کیلومتری روستای طبسین(نهبندانپارک میان راهی طبسین7

24کیلومتر10 جاده اسدیه - بیرجند درمیانفضای سبز  نهالستان درمیان8

30کیلومتر 3 جاده سرایان - بیرجندسرایانفضای سبز خلیج فارس سرایان9

5کیلومتر 85 جاده نهبندان - بیرجند )حاشیه روستای سید علی(نهبندانفضای سبز مزار سیدعلی10
 شرایط واگذاری احاله مدیریت پارک های جنگلی استان خراسان جنوبی:  ارائه طرح بر اساس شرح خدمات و طرح تیپ الزامی است )طرح تیپ از طریق این 
اداره کل در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت(. بهره مالکانه معادل 20 درصد درآمد خالص طرح پیشنهادی متقاضی وصول و به حساب مرتبط خزانه واریز 
خواهد شد. تاریخ دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 98/8/30 می باشد.فرصت ارائه طرح از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به 
مدت سه ماه خواهد بود.طرح توجیهی باید مورد تأیید و تصویب کمیته فنی این اداره کل قرار گیرد. یک نفر کارشناس به منظور نظارت بر حسن انجام مفاد 
قرارداد و طرح توسط این اداره کل معرفی خواهد شد. در صورت اجرای تعهدات و با تأیید کارشناس ناظر، قرارداد قابل تمدید خواهد بود.متقاضیان 
برای دریافت شرح خدمات، فرمت قرارداد و شرایط مجریان طرح به پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبیبه آدرس www.nrskh.ir مراجعه نمایند.
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احیای 6 کاروانسرای خراسان جنوبی

صداوسیما- 6 کاروانسرا در سه شهرستان استان احیا شد. مدیرکل میراث فرهنگی گفت: این کاروانسراها در دو سال گذشته با هزینه حدود 3 میلیارد تومانی بخش 
خصوصی و 500  میلیون تومانی از محل منابع میراث فرهنگی مرمت و احیا شد. رمضانی افزود: در این مدت کاروانسرای سرایان، کاروانسراهای جوخواه، کلمرد، 
ده محمد و چاه گنبد طبس و رباط خوشاب فردوس در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته و با کاربری های اقامتی و پذیرایی به گردشگران خدمات ارائه می کنند.

سالم خدمت روزنامه مردمی آوای بیرجند 
روزنامه چاپ کرده  در  آگهی که  برای 
بودید و در آن برای استخدام لکوموتیوران 
درخواست داده بودند نظری داشتم شاید 
 آنقدر مسئوالن در گذشته بدقولی کرده اند

 که دیگر این روزها کسی بعضی اتفاقات 
را باور نمی کند توی یک سال گذشته 
افتاده  استان  توی  خوبی  اتفاقات  واقعا 
از افزایش پروازها که دیروز خبرش رو 
شنیدم تا موضوع راه آهن و همین کار 
شترداری که آمدند برای روستاها برنامه 
ریزی کردند اینها کارهای بزرگی هستند 
که خیلی وقت ها حتی من هم باورم 
نمی شد اما آگهی استخدام لکوموتیوران 
و آموزش آنها را که دیدم تلنگر خوردم که 
حاال که اینها همه واقعیت داره چرا ما بی 
خبریم و چرا شما روزنامه ها به جای چاپ 
ریز این آگهی چنین اتفاق بزرگی را تیتر 
اصلی نمی کنین ما همه به انتقاد کردن 
و گالیه کردن عادت کردیم ولی واقعا 
وقتی این آگهی رو تو روزنامه دیدم تمام 
روزم رو شاداب بودم و با امید و شادابی 
کارامو انجام دادم یکی از راه هایی که 
می تونه واقعا تو این بلبشوی تحریم ها و 
مشکالت اقتصادی حال آدمای این شهر 
و استان رو خوب کنه همین خبرهای 
خوبه که متاسفانه از مردم دریغ می شه 
در گذشته تو همین بیرجند یک نعلبکی رو 
آب می کردن کلی خبر منتشر می شد که 
بزرگترین دریاچه ... در بیرجند افتتاح شد 
حاال آرزوهای چندین و چند ساله مردم 
محقق می شه یا کسی خبر دار نمی شه 
یا اینقدر مسئوالن قبلی دروغ و کلک زدن 
که کسی باورش نمی شه باید همه کمک 
کنیم تا امید بین مردم جریان پیدا کنه. 
روزنامه ها تو این کار تا االن موفق نبودن 
ولی لطفا تالش کنین چون هیچ چیزی 

اندازه امید به درد مردم نمی خوره.
ارسالی به تلگرام آوا 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

افزایش تعداد معلمان
 غیر مرتبط در مدارس ابتدایی 

کاری- بیستم مهر مدیرکل آموزش و 
پرورش در نشست خبری گفت: کالس 
بدون معلم نداریم و با برنامه ریزی های 
انجام شده از این هفته تمامی مدارس 
با حضور معلم تشکیل و کمبود معلم 
در مدارس برطرف شده است. واقعی با 
اشاره به ساماندهی نیروی انسانی مدارس، 
برای سال تحصیلی جدید گفت: امسال 
بیش از 2 هزار نفر از کارکنان آموزشی 
بازنشسته  پرورش  و  آموزش  اداری  و 
شدند که برای جبران این کمبود از فارغ 
التحصیالن دانشگاه فرهنگیان، نیروهای 
پیمانی ماده 28، حق التدریس، نیرو های 
خرید خدمات و دریافت مجوز ساعات 
حق التدریس از وزارتخانه استفاده کردیم.

این در حالی است که خبرهای متناقضی 
 از گوشه و کنار شهر بیرجند به گوش 
می رسد. چند روز پیش در یکی از مدارس 
شمال شهر اعالم شد بعد از گذشت 25 
روز از مهر یکی از کالس ها هنوز بدون 
معلم است و در مدرسه دیگری هم معاون 
مدرسه به دلیل نبود معلم به سر کالس 
می رود!و... موضوعی که منجر به اعتراض 
اولیا دانش اموزان هم شد نکته جالب 
تر اینکه  به تازگی برای تامین نیروی 
مدرسه ابتدایی )که به گفته کارشناسان 
مهمترین دوره تحصیلی است چرا که 
کودک با مدرسه انس می گیرد( از رشته 
های غیر مرتبط با آموزش استفاده شده 
است  حاال  فارغ التحصیالن دروس پایه 
ودبیرستان  ازجمله شیمی، سیاسی و حتی 
فقه! به کار اموزگاری در دبستانها مشغولند 
نکته طنز ماجرا ان که برخی از این افراد 
با مدرک کارشناسی ارشد ساعاتی تدریس 
در دانشگاه هم دارند !با این حال برخی 
با  ابتدایي  از والدین دانش آموزان دوره 
بیان این که آگاهي الزم از نحوه تدریس 
در نظام نوین  آموزشي فرزندان شان را 
ندارند،عنوان می کنند: آموزش ها باید 
فقط توسط معلمان دوره دیده و مجرب 
از  قبل  معلمان  جابجایي  پذیرد.  انجام 
شروع سال تحصیلي انجام مي شود و 
تعدادي از معلمان در هر دوره تحصیلي 
براي نقل و انتقال اقدام مي کنند که با 
محدودیت هایي روبرو مي شوند.اگر بتوان 
با محوریت دانشگاه فرهنگیان و استفاده 
از دانش آموختگان دیگر دانشگاه ها البته 
پس از برگزاری دوره های کارآموزی برای 
این افراد، آنها را در دستگاه تعلیم و تربیت 
به کار بگیریم تا حدودی می توان امیدوار 
به جبران کمبود نیروی انسانی باشیم.

 خبر ویژه

بهونه  دنبال  که  رانندگی  و  راهنمایی 
است تا جریمه بنویسه چرا اتوبوس های 
شهری و برخی خودروهای شهر که از 
بس دود دارند، نفس آدم بند میاد و هوای 
از  آلوده می کنند، بی تفاوت  شهر رو 
کنارشون میگذره و فکری برای برخورد 
با آنها ندارد؟ آنها رو توقیف کنند وتا تعمیر 
نشده مجوز تردد ندهند. تا کی بی خیالی 

و چشم پوشی از وظیفه؟!
915...019
روی  به  رو  از  مرور  و  عبور  علت  به 
نیازمند  چهکند  روستای  اصلی  جاده 
احداث پل هوایی یا زیر گذر می باشیم 
پل هوایی امیرآباد فاصله زیادی دارد و  

مسیر حادثه خیزی هست.
915...161
همه  مشهد  علوم  دانشگاه  چیه  دلیل 
حقوق و مزایای نیروها را پرداخت می 
کند و پروژه هاشون هم فعال هست. 
اکثر  نکنه.  آبرو  حفظ  اگه  بیرجند  اما 
پروژه هاش خوابیده...تموم شدنسل اون 
مدیران و کارشناسانی که پتو و متکاشون 
رو با خودشون تهران می بردند تا بودجه 

نمی گرفتند هم برنمی گشتند.
905...164                                      

به  استاندار لطفا خودتون نسبت  آقای 
خیابان  آالینده  انتقال صنوف  موضوع 

عدل ورود پیدا بفرمایید.تشکر
915...212

جاده فرعی پشت پلیس راه به سمت 
پمپ بنزین مهرشهر چندین سال است 
منتظر آسفالته. دوسال پیش آسفالت شو 
از بین بردن که دوباره آسفالت کنن ولی 
بخاطر ریختن آب فاضالب خونه های 
اطراف جاده،  شده چاله های آب کثیف. 
کاش یکی از مسئوالن یکبار با ماشین 
شخصی از این مکان عبور کنه ببینه چه 

بالیی سر ماشینش میاد. باتشکر
یک شهروند
با عرض سالم من شب گذشته از سمت 
آرین شهر به سوی بیرجند در حرکت 
بودم. جاده بیرجند از سه راهی ساقی 
تا نزدیکی گردنه ثمن  شاهی فاقد خط 
کشی بوده ودید در این محدوده بسیارکم 
است. ای کاش مسئوالن توجه نموده و 
نسبت به رفع آن اقدام نمایند تا شاهد 

حوادث ناگوار نباشیم.
یک شهروند
راه  اداره  مسئوالن  خدمت  سالم   با 
استان و همچنین شهرستان سرایان.
جاده آیسک به سه قلعه که امروزه جاده 
خیلی از مسافران شمال و شمال شرق 
کشور برای مسافرت به بیرجند و استان 
سیستانوبلوچستان قرار گرفته همچنین 
به دلیل اینکه در این مسیر معادن بسیار 
تعداد  عبور  شاهد  گرفته  قرار  زیادی 
جاده  این  در  تریلی  و   کامیون  زیادی 
عرض  کم  خیلی  متاسفانه  هستیم، 
تصادفات  شاهد  سالیانه  ما  و  هست 
منجر به مرگ در این جاده هستیم این 
مشکل چندین ساله هست که از طرف 
مردم پیگیری می شود اما هیچ یک از 
مسئوالن مشتاق این نیستند که این 
این جاده  جاده درست شود همچنین 
خواهشمندیم  دارد.  فراوان  های  چاله 
فکری به حال این جاده برداشته شود 
و  تصادف  خاطر  به  بیشتری  افراد  تا 

واژگونی در این جاده از دست ندادیم.
یک شهروند

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

جوابیه اداره کل آموزش 
و پرورش استان

ستون  در  مطلبی  چاپ  به  عنایت  با 
پیام شما روزنامه آوای خراسان جنوبی 
مورخ 98/7/28 مبنی بر برخی مدارس 
استان)مقطع ابتدایی( معلم ورزش ندارند....  

موارد ذیل به استحضار می رسد: 
در  بدنی  تربیت  معلم  تأمین  برای 
شهرستان  در  استان،  ابتدایی  مدارس 
ها و مناطقی که امکان استفاده از معلم 
تخصصی وجود دارد از معلم متخصص 
امکان  استفاده شده و در مدارسی که 
استفاده از معلم تخصصی وجود ندارد 
این مهم با آموزگار همان کالس که 
دوره آموزشی ویژه )تحت عنوان آموزش 
مهارت های عمومی درس تربیت بدنی( 
را گذرانده است؛ مدیریت می شود به 
نحوی که ساعت درس تربیت بدنی با 
شرایط کیفی تر برگزار شود و این که 
گفته می شود کالس و یا مدرسه ای 
است صحیح  بدنی  تربیت  معلم  فاقد 

نیست و تکذیب می شود.

پاسخ مسئولین

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1398 
حوزه ثبتی شهرستان بیرجند     شناسه: 640739

مذکور  نامه  آیین   59 ماده  و  ثبت  قانون   12 ماده  دستور  به 
از  و  المالک  مجهول  امالک  به  نسبت  که  اشخاصی  اسامی 
قلم  افتاده واقع در بخش های تابعه حوزه ثبتی بیرجند تا آخر 
شهریور  ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هشت تقاضای ثبت 
تبصره  برابر  آن  نوبتی  آگهی  که  مواردی  همچنین  و  اند  نموده 
یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک 
شود:  می  آگهی  ذیل  بشرح  عموم  اطالع  برای  تقاضا   مورد 
بخش 2 بیرجند: 1- ششدانگ قسمتی از یکباب منزل به مساحت 
27/61 متر مربع پالک 55 فرعی از 150-اصلی بخش 2 بیرجند 
که با پالک 36 فرعی از 150-اصلی به صورت یکباب منزل درآمده 
واقع در اراضی چهار پایین مورد تقاضای فاطمه کماچ چهاری 2- 
ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 93/53 مترمربع پالک 3531 
فرعی از 345-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت علی آباد 
مورد تقاضای قاسم علی رخشانی 3- ششدانگ یکقطعه زمین به 
مساحت 65/50 متر مربع پالک 3679 فرعی از 345-اصلی بخش 2 
بیرجند که با پالک 2669 فرعی تشکیل یک قطعه زمین را می دهد 
واقع در اراضی دشت علی آباد مورد تقاضای غالمحسین معینی مقدم 
4- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 10033متر مربع پالک 130 فرعی از 434-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی میر علی مورد تقاضای رضا قربانی راد 
5- ششدانگ یکقطعه باغ مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت 
2232/94متر مربع پالک 44 فرعی از 528-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی ترشاب مورد تقاضای زهرا شبخوان 6- ششدانگ 
یکقطعه زمین که با پالک 669 فرعی از 674-اصلی بخش 2 بیرجند 
تشکیل یکباب منزل را می دهد به مساحت 192/30متر مربع 
پالک 721 فرعی از 674-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
بهلگردمورد تقاضای فاطمه آزادمنش 7- ششدانگ یکقطعه زمین 
مشتمل بر تاسیسات گلخانه ای به مساحت 7181/54 متر مربع 
پالک 2506 فرعی از 824-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
نوفرست مورد تقاضای علی رضا یوسفی فر 8- ششدانگ یکقطعه 
پالک  مربع  متر  مساحت 6614/70  به  سار  بند  مزروعی  زمین 
612 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته 
بجدی مورد تقاضای زهرا سامعی نیا 9- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی بند سار به مساحت 6934/50 متر مربع پالک 613 فرعی 
از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد 
تقاضای محمد اقبالی نیا 10- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بند 
سار به مساحت 6661/50 مترمربع پالک 614 فرعی از 1337-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای 
نرگس سامعی نیا 11- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار 
به مساحت 1236/83متر مربع پالک 615 فرعی از 1337-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای علی 
کاظمی 12- ششدانگ یکقطعه زمین محصور به مساحت 5637/33 
متر مربع پالک 222 فرعی از 1343-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی مزرعه و قنات عبداهلل مورد تقاضای علی آهنی 13- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی مشجر محصور  به مساحت 1243/77متر 
مربع پالک 230 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی پیرنج مورد تقاضای محمد غریبی 14- ششدانگ یکقطعه 
از  فرعی  پالک 217  مربع  متر  مساحت 154670/33  به  زمین 
مورد  سیستانک  اراضی  در  واقع  بیرجند  بخش 2  1397-اصلی 
تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 15- ششدانگ 
مربع  مساحت 1385/55متر  به  مشجر  مزروعی  زمین  یکقطعه 
پالک 86 فرعی از 1592-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
چاه مصلحی مورد تقاضای یدا... نظری 16- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت 5266 متر مربع پالک 438 فرعی 
از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سر سینه حاجی 
آباد مورد تقاضای علی حاجی آبادی 17- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 1149/20متر مربع پالک 67 فرعی از 
2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کلوت شوکت آباد مورد 
تقاضای رسول جمالی پور 18- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
دیمه زار به مساحت 3492/13 متر مربع پالک 2593-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی مجاورت مزرعه میاباد مورد تقاضای مریم 

میابادی 19- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
4704/35 متر مربع پالک 2594-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی مجاورت میاباد مورد تقاضای حسن رادین 20- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 18753/57متر مربع 
پالک 2597-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی میاکوه مورد 
تقاضای علیرضا قربانی 21- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه 
زار به مساحت 5055/30 متر مربع پالک 2598-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در اراضی میاکوه مورد تقاضای علیرضا قربانی
بخش 3 بیرجند : 1- ششدانگ یکقطعه باغ مشجر به مساحت 
1718/07 متر مربع پالک 423 فرعی از 6-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی کنقند خوسف مورد تقاضای رحمن مالکی 2- ششدانگ 
یکباب گاوداری به مساحت 2651 متر مربع پالک 2788 فرعی از 
2238 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان 
مورد تقاضای محمد رضا سبزه کار 3- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 7458 متر مربع پالک 2789 فرعی از 
2238 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان 
مورد تقاضای فاطمه سبزه کار 4- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
مشجر به مساحت 4220 متر مربع پالک 2790 فرعی از 2238 فرعی 
از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای 
علی اصغر سبزه کار  5- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بندسار به 
مساحت 2280 متر مربع پالک 2791 فرعی از 2194 فرعی از 172-

اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای محمد 
رضا سبزه کار 6- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت 14509متر مربع پالک 2792 فرعی از 2194 فرعی از 172-

اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای محمد 
رضا سبزه کار 7- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
17295مترمربع پالک 2800 فرعی از172-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی سیوجان خوسف مورد تقاضای اسماعیل قربانی 8- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 12681متر مربع 
پالک 2801 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
سیوجان مورد تقاضای اسماعیل قربانی 9- ششدانگ یکقطعه زمین 
مشجر به مساحت 3864/87 متر مربع پالک 2802 فرعی از 172-

اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی بند سار سیوجان مورد تقاضای 
محمد رضا ضابطی 10- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به 
مساحت 5039 متر مربع پالک 2805 فرعی از 172-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی محمدیه سیوجان  مورد تقاضای صدیقه شمس 
آبادی 11- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  مشجر به مساحت 
5820 متر مربع پالک 2806 فرعی از 2347 فرعی از 172-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی محمدیه سیوجان مورد تقاضای مهدی 
به  مشجر  مزروعی  زمین  یکقطعه  ششدانگ  آبادی 12-  شمس 
مساحت 4784 متر مربع پالک 2807 فرعی از 172-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی محمدیه سیوجان  مورد تقاضای حسین شمس 
به  مزروعی مشجر محصور  زمین  یکقطعه  آبادی 13- ششدانگ 
مساحت 3200/26 متر مربع پالک 497 فرعی از 225-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای احسان مداح 14- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 3452/46 متر 
مربع پالک 1630 فرعی از 232-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
شاهزیله مورد تقاضای نرجس جعفری 15- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 3674/42 متر مربع پالک 1631 فرعی از 
232-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی شاهزیله مورد تقاضای 
زهرا جعفری 16- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  مشجر به مساحت 
از 232-اصلی بخش 3  فرعی  مربع پالک 1632  متر   4681/50
بیرجند واقع در اراضی شاهزیله مورد تقاضای ام البنین جعفری 17- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 3207/6 متر مربع 
پالک 1633 فرعی از 232-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
شاهزیله مورد تقاضای فاطمه جعفری 18- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 12520/2 متر مربع پالک 124 فرعی از 
450-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی حصارسنگی مورد تقاضای 
محمد ده خواه 19- ششدانگ یکباب ساختمان آموزشی به مساحت 
147/05متر مربع پالک 43 فرعی از 616-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی برمنج خوسف مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران 
به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش - آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی )آموزش و پرورش شهرستان خوسف( 20- ششدانگ یکقطعه 

زمین مشتمل بر ساختمان متروکه مدرسه  به مساحت 429/53 متر 
مربع پالک 32 فرعی از 634-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  تقاضای  مورد  خوسف  سیدان 
نمایندگی وزارت آموزش و پرورش- آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
یکباب  ششدانگ   -21 خوسف(  شهرستان  پرورش  و  )آموزش 
ساختمان آموزشی به مساحت 131/60 متر مربع پالک 3 فرعی از 
655-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی قائم آباد مورد تقاضای 
دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش 
- آموزش و پرورش خراسان جنوبی )آموزش و پرورش شهرستان 
خوسف( 22- ششدانگ یکباب ساختمان مدرسه ) با قید مخالفت 
جهاد کشاورزی با ثبت اعیان( به مساحت 1014/80 متر مربع پالک 
37 فرعی از 691-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیب چاه 
وزارت  نمایندگی  به  ایران  تقاضای دولت جمهوری اسالمی  مورد 
آموزش و پرورش - آموزش و پرورش خراسان جنوبی )آموزش و 
پرورش شهرستان خوسف( 23- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
دیمه زار به مساحت 12102/88 متر مربع پالک یک فرعی از 824-
اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی حاشیه رود گارجگان مورد 
تقاضای محمد حسین لطیفی 24- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
دیمه زار به مساحت 16498/62 متر مربع پالک 2 فرعی از 824-
اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی حاشیه رود گارجگان مورد 
تقاضای محمد حسین لطیفی 25- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
مشجر به مساحت 111/26 متر مربع پالک 207 فرعی از 938-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه زینی  مورد تقاضای کنیز ادهمی 
26- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 968/10 متر مربع پالک 208 فرعی از 938-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی چاه زینی مورد تقاضای حسن حاجی آبادی 
مساحت  به  مشجر  مزروعی  محوطه  یکباب  ششدانگ   -27
1823/32متر مربع پالک 211 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی سرچاه زینی مورد تقاضای مهدی طوسی زاده 28- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1925/37 متر مربع 
پالک 212 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی دشت 
زینی  مورد تقاضای ابوالفضل محمدی زاده 29- ششدانگ یکقطعه بند 
به مساحت 5792/50 متر مربع پالک 72 فرعی از 1019-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی مجاور چاه حسن پور مورد تقاضای 
محمد حسن خورشیدی 30- ششدانگ یکقطعه بند به مساحت 
از 1019-اصلی بخش 3  فرعی  مربع پالک 73  متر   13863/70
بیرجند واقع در اراضی مجاورت چاه حسن پور مورد تقاضای محمد 
حسن خورشیدی 31- ششدانگ یکباب محوطه مشتمل بر تاسیسات 
مرغداری به مساحت 6523 متر مربع پالک 74 فرعی از 1019-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای داود رستمی 
گیو بخش 4 بیرجند : 1- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 1566/80 متر مربع پالک 1669 فرعی از 106-
اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی ماژان مورد تقاضای علیرضا قلی 
زاده 2- ششدانگ یکقطعه باغ مشتمل بر ساختمان به مساحت 
3883/1 متر مربع پالک 37 فرعی از 107-اصلی بخش 4 بیرجند 
واقع در اراضی کاریجک مورد تقاضای علیرضا قلی زاده 3- ششدانگ 
یکقطعه زمین محصور و مشجر  به مساحت 789/97 متر مربع پالک 
850-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی زرگر مورد تقاضای سید 
ابوالفضل زرگری بخش 7 بیرجند: 1- ششدانگ یکقطعه زمین به 
مساحت 1929 متر مربع پالک 254 فرعی از 475-اصلی بخش 7 
بیرجند واقع در اراضی دشت سرو مورد تقاضای محمد اسماعیل 
صادقی راد 2- ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 11844 متر مربع 
پالک 255 فرعی از 475-اصلی بخش 7  بیرجند واقع در اراضی دشت 
سرو مورد تقاضای محمد اسماعیل صادقی راد 3- ششدانگ یکقطعه 
زمین به مساحت 10774 متر مربع پالک 256 فرعی از 475-اصلی 
بخش 7 بیرجند واقع در اراضی دشت سرو مورد تقاضای محمد 
مساحت  به  زمین  یکقطعه  ششدانگ   -4 راد  صادقی  اسماعیل 
11902متر مربع پالک 257 فرعی از 475-اصلی بخش 7 بیرجند 
واقع در اراضی دشت سرو مورد تقاضای محمد اسماعیل صادقی راد 
5- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1534/81 
متر مربع پالک 746-اصلی بخش 7  بیرجند واقع در اراضی مجاور 
خونیک باز مورد تقاضای کلثوم خزاعی 6- ششدانگ یکقطعه زمین بند 
سار  به مساحت 13725/52 متر مربع پالک 774-اصلی بخش 7 

بیرجند واقع در اراضی مجاور خرمک  مورد تقاضای 
محمد سلیمانی احمد آباد 7- ششدانگ یکقطعه 
زمین بند سار به مساحت 13078/93 متر مربع 

پالک 775-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در اراضی مجاور خرمک  مورد 
تقاضای محمد سلیمانی احمد آباد 8-ششدانگ یکقطعه زمین بندسار 
به مساحت 29944/66 متر مربع پالک 776-اصلی بخش7  بیرجند 
واقع در اراضی مجاور خرمک مورد تقاضای محمد سلیمانی احمد آباد 
بخش 8 بیرجند: 1- ششدانگ یکقطعه زمین در حال ساخت به 
مساحت 596 متر مربع پالک 790 فرعی از یک-اصلی بخش 8 
بیرجند واقع در اراضی قهستان مورد تقاضای اداره کل کتابخانه های 
عمومی خراسان جنوبی-  اداره کتابخانه های شهرستان درمیان بخش 
13 بیرجند : 1- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت 874/92 متر مربع پالک 289 فرعی از 315-اصلی بخش 13 
بیرجند واقع در اراضی بواج مورد تقاضای علی نقی زنگویی مطلق 2- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 5916/76 متر 
مربع پالک 290 فرعی از 315-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی 
بواج مورد تقاضای رویا بواجی 3- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
دیمه زار مثلثی شکل به مساحت 303/61 متر مربع پالک 291 فرعی 
از 315-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی بواج مورد تقاضای رویا 
بواجی 4- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
از 315-اصلی بخش 13  1488/03 متر مربع پالک 292 فرعی 
بیرجند واقع در اراضی بواج مورد تقاضای رویا بواجی 5- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1143/70متر مربع پالک 
293 فرعی از 315-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی بواج مورد 
تقاضای رویا بواجی 6- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به 
مساحت 155/86 متر مربع پالک 294 فرعی از 315-اصلی بخش 13 
بیرجند واقع در اراضی بواج مورد تقاضای رویا بواجی 7- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 2432/33 متر مربع پالک 
295 فرعی از 315-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی بواج مورد 

تقاضای رویا بواجی
آگهی اصالحی:1- ششدانگ یکباب محوطه مزروعی به مساحت 
3153/03 متر مربع پالک 486 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای محمد رضا اقبالی که برابر رای 
هیئت نظارت ثبت استان به شماره 139818708295000107-
1398/7/3 مساحت و حدود آن اصالح گردیده است. 2-ششدانگ 
یک قطعه باغ مشجر به مساحت 9875 متر مربع پالک 83 فرعی 
از 311-اصلی بخش 7 بیرجند با حق آبه باغ به میزان دو شبانه 
روز واقع در اراضی دستگرد مورد تقاضای حبیب اله سارانی که 
برابر سند 88940-92/8/20 دفترخانه 6 بیرجند ششدانگ آن به 
محمد مهدی سارانی انتقال قطعی گردیده و در آگهی نوبتی مورخه 
1358/8/1 عبارت حق آبه دو شبانه روز از قلم افتاده و برابر رای 
هیئت نظارت ثبت استان به شماره 139818708295000120-
98/7/24 اظهارنامه اصالح گردیده است. لذا به دستور مواد 16 و 
17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض 
می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده 
و در جریان است می بایستی 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: 1398/08/01   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/02  
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

قیمت مرغ روی خط تعادل
قیمت گوشت مرغ در ماه های اخیر روند 
 افزایشی داشت و از قیمت منطقی اعالمی

وزارت جهاد کشاورزی هم عبور کرد اما 
این محصول  تدابیر مسئوالن  با  اکنون 
قرار  تعادل  خط  در  جنوبی  خراسان  در 
دارد. به گزارش ایرنا،بازار گوشت مرغ که 
پارسال روند تقریبا با ثباتی را پشت سر 
نوسانات  با  گذشته  ماه های  در  گذاشت 
بسیاری مواجه شد، به طوری که قیمت 
هر کیلوگرم مرغ تازه در بازار مصرف به 
این  در  و  رسید  تومان  هزار   16 حدود 
دالیل  مسئوالن  و  تولیدکنندگان  میان 
جوجه ریزی  کاهش  جمله  از  مختلفی 
ناشی از زیان مرغداران در ماه های قبل 
و افزایش تقاضای بازار مصرف برای این 

نوسانات مطرح کردند.
گسترش  و  توسعه  با  اخیر  دهه  چند  در 
مرغ، خراسان جنوبی  پرورش  واحدهای 
به یکی از قطب های تولید گوشت سفید 
خراسان  است.  شده  تبدیل  کشور  در 
به  مرغ  گوشت  تولید  چرخه  در  جنوبی 
تبدیل  کشور  برتر  استان های  از  یکی 
شده و عالوه بر خودکفایی در تأمین نیاز 
گوشتی استان، نیاز دیگر استان ها را نیز 
تولیدکنندگان  از  یکی  می کند.  برطرف 
مرغ گوشتی شهرستان درمیان گفت: هر 
کیلوگرم مرغ گوشتی از واحدهای تولیدی 
ما 9 هزار و 200 تومان خریداری می شود 
که با توجه به تلفات و قیمت باالی دان 
اگر هر کیلوگرم مرغ را 20 هزار تومان 
هم بفروشیم، باز هم ضرر می کنیم. سید 
محمد عسکری افزود: قیمت جوجه سال 
سه  به  اکنون  که  بود  تومان  هزار  قبل 
جز  لذا  است  یافته  افزایش  تومان  هزار 

ضرر چیزی عاید مرغداری ها نمی شود.
قیمت  که  نماند  ناگفته  کرد:  بیان  وی 
دان تا حدودی ثابت شده است اما هنوز 
ذرت  دان  زمینه  در  محدودیت هایی  با 
را  نیاز  مورد  دان  در گذشته  مواجه ایم، 

می گرفتیم  تحویل  تعاونی  شرکت  از 
مراجعه  اتحادیه  به  باید  اکنون  اما 
و  سردردگمی  موضوع  این  که  کنیم 
دارد.  پی  در  را  مرغداران  سرگردانی 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
نوسان  گفت:  هم  جنوبی  خراسان 
طور  به  کاالها  از  بسیاری  در  قیمت 

با  و  زمانی  شرایط  به  بسته  و  طبیعی 
همانطور  می رود  باال  تقاضا،  افزایش 
افزایش  محرم  ایام  در  مرغ  قیمت  که 
یافت و اکنون که با تقاضای کم مردم 
قیمت  آمدن  پایین  شاهد  شده  مواجه 
هستیم. داود شهرکی افزود: از ابتدای سال 
تاکنون شوک قیمتی در گوشت مرغ استان 
مشاهده نشد مگر نوسانات کمی که در ایام 
مصرف  نگرانی  موجب  و  داد  رخ  محرم 

کنندگان شد. وی بیان کرد: گوشت مرغ 
در مراکز عرضه مستقیم 12 هزار و 900 
مراکز  در  و  کیلوگرم  هر  ازای  به  تومان 
خرده فروشی با 6 درصد سود 13 هزار و 

700 تومان به فروش می رسد.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی این 
مطلب که عدم جوجه ریزی و کمبود مرغ 

یکی از دالیل گرانی آن در ماه های اخیر 
بوده است را تکذیب کرد و گفت: در حال 
حاضر سه میلیون و 500 هزار قطعه مرغ 
حال  در  استان  مرغداری  واحد   70 در 
پرورش است که مازاد بر نیاز استان است.

وی اظهار کرد: با ورود به فصل سرما و 
مستعد شدن طیور به بیماری های تنفسی 
مرغداران  به  آنفلوآنزا،  و  برونشیت  مانند 
گوشتی استان توصیه داریم تمهیدات الزم 

برای پیشگیری و مواجهه احتمالی با این 
بیماری های ویروسی را فراهم کنند.

اصغرزاده ادامه داد: برونشیت عفونی یکی 
از بیماری هایی است که در طیور هیچگاه 
نباید از آن غافل بود چراکه این بیماری 
با  در گله های طیور مکرر دیده می شود، 
وجود این تمامی پرورش دهندگان طیور 

از حضور آن در گله خود آگاه نمی شوند.
وی عنوان کرد: هیچ موردی از آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان در مرغداری های استان 
کشور،  به  نسبت  و  است  نشده  مشاهده 
وضعیت ما خیلی خوب است چون تعامل 

خوبی با اتحادیه دام و طیور داریم.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی یادآور 
شد: حتی در بدترین شرایط هیچ مشکلی 
برای تامین گوشت مرغ در استان نداشته 

و نداریم و روازنه 60 تن مرغ منجمد از 
میلیون  اکنون 2  و  استان خارج می شود 
قطعه آماده کشتار هستند. به گفته معاون 
بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان 
از ابتدای سال تاکنون 18 میلیون و 300 
هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری های 
استان انجام شده که منجر به تولید 29 

هزار و 100 تن گوشت شده است.
مرغداری های  تعداد  گل  اشرفی  محمد 
اعالم  را 624 واحد  استان  فعال  گوشتی 
کرد و افزود: از مجموع مرغ تولیدی 12 
هزار و 800 تن در داخل استان مصرف 
شده  ارسال  استان ها  سایر  به  مابقی  و 
است. برای بررسی صحت تثبیت قیمت 
و  خرده فروشی  واحد  چند  به  سری  مرغ 
عمده فروشی مرغ در مرکز استان زدیم که 
یکی از شهروندان گفت: از هفته گذشته 
تاکنون قیمت ثابت است و امید است هر 

روز شاهد افزایش قیمت ها نباشیم.
محمد تفضلی افزود: این طور نیست که 
دولت قیمت یک کاال را مشخص کند و 
آن کاال در بازار به همان قیمت به فروش 
برسد، واقعا علت این موضوع را نمی دانیم و 
هیچ اعتمادی به قیمت ها نیست. وی بیان 
کرد: به گفته مسئوالن میزان تولید در بازار 
کاهش نیافته است و در استان ما مازاد بر 
نیاز است پس چرا باید قیمت گوشت مرغ 
گوشت  که  استان هایی  با  استان  این  در 
عاملین  از  باشد.یکی  یکی  دارند  وارداتی 
فروش مرغ در سطح شهر گفت: نوسانات 
قیمت مرغ ما را هم دچار نوسان می کند 
چون نمی دانیم خریدار خواهد داشت یا خیر 
قیمت ها  گذشته  هفته  از  اما خوشبختانه 
است.  نیافته  افزایش  و  کرده  پیدا  تعادل 
وحید حسنی یکی از مشکالت را توزیع 
دو نرخی مرغ در شهر دانست و بیان کرد: 
از زمانی که شاهد نوسانات قیمت هستیم 
قدرت خرید مردم کاهش یافته و نسبت به 
گذشته با کمترین حجم فروش مواجه ایم.
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موفقیت و انرژی

عصبانیت در رانندگی

نشانه های افرادی که انرژی 
ما را به تاراج می برند

۱. این جور آدم ها سعی می کنند شما را تا حد 
خودشان پایین بکشند

۲. آن ها به  گرمی با شما احوال پرسی می کنند و 
بعد رویه  متفاوتی در پیش می گیرند

تان  دل  کنند  کاری  می کنند  سعی  آن ها   .۳
برایشان بسوزد

که  چیزی  از  بزرگتر  را  مشکالت  آن ها   .۴
هستند، نشان  می دهند

۵. آن ها سعی می کنند توجه شما را به سوی 
مسائل منفی سوق دهند

خواب کافی و غذای سالم و تازه از راه هایی است 
که می توانیم با آن کمبود انرژی را جبران کنیم. 
هرچند بسیاری بر این باورند که استراحت، تفریح، 
تمرکز و رفتن به دل طبیعت و استفاده از نور 
خورشید نیز می تواند در بازیابی انرژی مؤثر باشد.

عامل عصبانیت موقع رانندگی

هر قدر هم که در زندگی روزانه شخص آرام 
تواند  می  کردن  رانندگی  باشید،  ساکتی  و 
هیوالی وحشتناکی را در وجودتان بیدار کند که 
با عصبانیت معمولی تفاوت دارد. یکی از علل 
شدیدتر بودن عصبانیت موقع رانندگی نسبت به 
 دیگر مواقع این است هنگامی که در ماشین مان 
نشسته ایم حس غریبه بودن می کنیم و این 
احساس می تواند باعث بروز رفتارهای خشن 
بین  کنیم  می  رانندگی  که  هنگامی  شود. 
بسیاري از خودروهای دیگر محاصره شده ایم 
و در جعبه فوالدی مان حس امنیت بیشتری 

می کنیم.
توصیه می شود  همیشه کمربند ایمنی را ببندید 

و قوانین رانندگی را رعایت کنید.
به هیچ وجه ، از موبایل در طول سفر استفاده 
نکنید. موبایل سبب کندی عملکرد مغز حین 
مهارت رانندگی مي شود.  همواره یک راننده 
مؤدب و محتاط باشید. از ایجاد شرایطی که به 
تحریک دیگر رانندگان می انجامد، جلوگیری 

کنید.
فاصله مناسب و ایمن خویش را با خودروهای 
دیگر حفظ کنید و با فاصله مجاز پشت آن ها 
حرکت کنید. در صورتی که در الین سرعت 
هستید و راننده ای می خواهد از شما سبقت 
بگیرد به وی اجازه دهید عبور کند. مقابل درب 
پارکینگ دیگران توقف نکنید. پیش از سبقت 

گرفتن و تغییر مسیر از راهنما  استفاده کنید.

خوردن عناب برای دستگاه
 گوارش مفید است

عناب در زمان ابتال به اسهال می تواند حرکات 
دهد.  کاهش  را  گوارش  دستگاه  به  مربوط 
میوه خشک رسیده آن به عنوان ملین به کار 

می رود. حتی تأثیر آن برای کمک به درمان 
یبوست به اثبات رسیده است و به تمام افرادی 
که از یبوست رنج می برند توصیه می شود هر 
دانه  و چند  تازه  زنجبیل  تکه  روز صبح یک 

عناب را در یک لیوان میل کنند.

حبس نفس
 برای آرامش

الزم  البته  کنید.  رها  و  بگیرید  را  خود  نفس 
نیست این کار را تا حدی که کبود شوید ادامه 
دهید. فقط کافیست همچون تمرینات یوگا با 

تنفس های عمیق روح خود را آرام کنید. برای 
این منظور به طور کامل از طریق دهان هوا را 
بیرون بدهید، سپس از طریق بینی هوا را به 
داخل بکشید و تا ۴ بشمارید. نفس خود را تا 7 
بشمارید و نگه دارید و سپس اجازه دهید هوا 

از دهان شما با شمارش تا عدد 8 خارج شود.

بابونه مفید در رفع 
دلشوره و اضطراب

اگر دچار دلشوره و اضطراب هستید، دمنوش 
بابونه می تواند باعث رفع دلشوره و اضطراب 
شود. برخی از مواد تشکیل دهنده بابونه دقیقا 

همان کاری را با مغز می کنند که داروهای آرام 
بخش همچون والیوم انجام می دهند. در یک 
تحقیق افراد مضطربی که 8 هفته پشت سر 
هم چای بابونه مصرف می کردند، بسیار بیشتر 
از بیمارانی که دارو می خوردند، اضطراب شان 

کاهش پیدا کرد.

چای گل بامیه فشار خون 
را کاهش می دهد

از مهمترین و شناخته شده ترین خواص چای گل 
بامیه، قابلیت آن در کاهش فشار خون است. فشار 
خون باال موجب افزایش ریسک بیماری های قلبی 

نیز می شود. گل بامیه می تواند هم فشار خون 
سیستولیک و هم فشار خون دیاستولیک را پایین 
آورد. مصرف آن به افرادی که  هیدروکلروتیازید، 
)دارویی که برای درمان فشار خون باال تجویز 
می شود( مصرف می کنند توصیه نمی شود زیرا 

ممکن است با این دارو تداخل ایجاد کند.

یونجه موجب افزایش
 شیر مادران می شود

آنتی اکسیدان های فراوانی دارد و میزان  یونجه 
چربی های اشباع آن پایین است. در ضمن پروتئین 
و فیبر زیادی هم دارد. مصرف آن برای مادران 

شیرده نیز می تواند موثر باشد.گیاهان زیادی وجود 
افزایش ترشح شیر می شوند،  دارند که باعث 
ازجمله تخم شاه تره، زنیان، ترخون، زیره، بابونه و 
گلپر.  یکی از مهم ترین و موثرترین گیاهان برای 
افزایش تولید شیر مادر، شنبلیله می باشد. این گیاه 
 را می توان به صورت دمنوش شنبلیله مصرف کرد.

اگر مبتال به مشکل شنوایی هستید، بهتر است قبل از هر اقدامی به پزشک متخصص گوش و حلق  و بینی 
مراجعه کرده و وضعیت شنوایی تان را بررسی کنید. همچنین به پزشک معالج خود داروهایی را که مصرف 
می کنید بگویید. برخی داروها اتوتوکسیک هستند، یعنی برای سلول های شنوایی کشنده اند و می توانند 
باعث کاهش شنوایی شوند. همچنین برخی مواد مغذی خاص جریان خون را افزایش می دهند و با افزایش 
التهاب در بدن و گوش ها مقابله می کنند. برای دریافت کافی این مواد مغذی مصرف مکمل ها می تواند 
کمک کننده باشد. از جمله این مواد مغذی می توان به آلفا لیپوئیک اسید، استیل ال کارنیتین، ال گلوتاتیون و 
کوآنزیم کیو ۱0 اشاره کرد. مطالعات جدید نشان داده اند جویدن آدامس می تواند خطر افت شنوایی را کاهش 

دهد. شاید با انحراف مغز از استرس که ممکن است باعث مداخله در پردازش صدا نیز شود.

 همیشه از گیاهان و ادویه ها برای طعم و مزه بخشیدن به غذاها استفاده می کنیم اما این مواد محبوب 
و مورد استفاده هر روز ما برای الغر شدن هم مفید هستند. دارچین: عالوه برافزایش متابولیسم که 
گام مهمی در کمک به الغری و نیز حفظ وزنی سالم است، قند خون را نیز تنظیم می کند. همچنین 
تری گلیسیریدها، چربی بد و میزان کلسترول کل بدن را در افراد مبتالبه دیابت نوع دوم کاهش 
می دهد. عالوه بر این مصرف دارچین سوخت  و ساز گلوکز را تا ۲0 درصد افزایش می دهد. زردچوبه: 
این ادویه خوش رنگ حاوی کورکومین است که رگ های خونی را از تشکیل بافت چربی اضافی باز 
می دارد که این امر هم  وزن را کاهش می دهد هم چربی بدن را.  زیره: هم برای تولید انرژی و هم 
گوارش مفید ست به افزایش کنترل گالیسمیک در افراد مبتالبه دیابت نوع دوم هم کمک می کند.

ادویه هایی برای الغریبرای تقویت گوش چکار کنیم؟

دادن، دلداری  جای  به  است  بهتر  ها  وقت   خیلي 
خاطره ای از فرد از دست رفته بازگو کنید. با این کار هم 
یادش را گرامی داشته اید هم ممکن است باعث شوید فرد 
داغدار با یاد و خاطره عزیزش تسکین پیدا کند؛ ولی تالش 

نکنید که خاطره ای خنده دار تعریف کنید.
در حالی که قصد کمک به فرد داغدار برای نگاه به آینده را 
دارید، بسیار مهم است که به وی زمان الزم برای عبور از 
مرحله عزاداری داده شود. به هیچ وجه او را تحت فشار برای 

غلبه بر احساسات جریحه دار شده اش قرار ندهید.
همیشه آماده کمک باشید، نه  فقط در چند روز اول که 

دوستان و اقوام بسیاري حضور دارند بلکه حتی ماه های بعد 
که ایشان به روال عادی زندگی خویش برمی گردند آمادۀ 
کمک باشید.  به این طریق می توانید ثابت کنید که»دوست 
خالص« هستید،  دوستی که در زمان » تنگی« کنار دوستش 

باقی می ماند. 
نگویید» او االن در جای بهتری است«: به جز مواردی که 
شما مطمئنید که فرد مرحوم و فرد داغدار هر دو به زندگی پس 
از مرگ اعتقاد دارند.گفتن این جمله می تواند اهانت آمیز و 
ناراحت کننده باشد. به جای آن بهتر است به رنج و ناراحتی که 

فرد عزادار تحمل می کند اقرار کنید.

اصرار نورزید که نباید غصه بخورند: شاید بخواهیم به فرد 
داغدار بگوییم،   آرام باش،   آرام باش،   گریه نکن ولی اغلب 

بهتر است بگذاریم اشک ها جاری شوند. 
نگویید غم آخرتان باشد: اظهار همدردی و آرزوی خوب 
برای فرد داغدار نباید در بطن خویش خواسته بدی را 
برای او به دنبال داشته باشد. عبارت هایی مثل خداوند به 
شما صبر دهد، خداوند به خاطر صبرتان به شما اجر دهد، 
یا خداوند به شما سالمت دهد یا آرزومند سالمت شما 

هستیم، می توانند مناسب تر باشند.

چگونگی برخورد با افراد داغدیده

آیه روز

کسانی که کافر بوده  اند مورد ندا قرار می  گیرند که قطعا دشمنی خدا از دشمنی شما نسبت به همدیگر 
سخت  تر است آنگاه که به سوی ایمان فرا خوانده می  شدید و انکار می  ورزیدید. )سوره غافر ۱0(

سخن روز

»اگر به طرز احمقانه ای دستِ باال هدف گذاری کنید و در آن شکست بخورید، این شکست به  همان 
انداره بزرگ خواهد بود و فراتر از هر موفقیتی قرار خواهد گرفت« جیمز کامرون
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۳۹۶۷
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۳۵۸۲۶
۸4

۲۱
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

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

شماره ۴۴۷۷                        

۹4۶۲۳۸۷۵۱

۸۲۷۶۵۱۹4۳

۳۱۵۷۹۵۸۶۲

۲۷4۱۸۵۳۹۶

۵۸۱۹۶۳۲۷4

۶۹۳4۲۷۱۸۵

۷۶۹۵۱۲4۳۸

4۳۲۸۷۶۵۱۹

۱۵۸۳4۹۶۲۷

شرکت صنایع کاشی آیدا سرام جدول سودوکو
جهت تکمیل کادر اداری خود

IT به یک نفر کارشناس 
 )خانم یا آقا( و همچنین یک نفر 
لیسانس حسابداری)خانم یا آقا(

 نیازمند است.
از متقاضیان واجد شرایط  تقاضا 

می شود جهت کسب اطالعات 
بیشتر در ساعات اداری با 

شماره های ۰۵۶۳۲۲۵۵۵9۰-4
تماس حاصل نمایند.

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
۰91۵۵۶۵8۲۶8 - ۰91۵۶۶9۳۵1۵ 

نقد و اقساط

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

تخریب ساختمان وچاه کنی   
۰891 7۲۳ ۰91۵ - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
۰91۵۳۶۳۵۰1۵ - ناصری نژاد

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح۲۶ 

۰91۵8۶۲44۳9- جانی

یک منزل واقع در خیابان توحید جهت 
ادارات و شرکت ها اجاره داده می شود. 

۰91۵1۶14۵1۵

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  091516423۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

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

  شهـرام  مداحـی    ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

۳۲4۳۵۶8۶ - ۰9۳۶۵۲۳7۰14-۰91۵7۰۶۳۲۲۰ - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

گواهی موقت تحصیلی اینجانب زینب عباسدهی فرزند 
رمضان علی با شماره ملی ۵۲498711۶1 مقطع 

کارشناسی رشته حقوق قضایی صادره از دانشگاه آزاد 
بیرجند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

آدرس: بین مدرس 49 و 49/1 
روبروی پمپ CNG مدرس 

۰9۳۶۵۰4۵9۶۲ - ۳۲4۳۶979

طبخ زغالی

پیک رایگان

به یک نفر جهت همکـاری 
در ساندویچی نیازمندیم.  

۰91۵9۶۲۶۵14 - ۰91۵۵۶1۲89۲

 از تمامی همشهریان بیرجندی مقیم استان های تهران و البرز دعوت می شود جهت عضویت 
 در انجمن بیرجندیهای مقیم تهران در سایت انجمن به آدرس ذیل مراجعه و ثبت نام نمایند

بدیهی است جهت تکمیل اطالعات از اعضای انجمن هم استدعا می شود
 به منظور تکمیل و به روز رسانی اطالعات اعضا ، مجددا ثبت نام نمایند.

منظور از بیرجند )بیرجند قدیم شامل شهرهای مود ، خوسف ، درمیان ، شوسف 
و...( می باشد.  

لطفا به کلیه همشهریان اطالع رسانی فرمایید 
http://birjand-ngo.ir/registerهیئت مدیره انجمن بیرجندیهای مقیم تهران

قابـل توجـه همشهـریان عزیـز
مراسم عزاداری هیئت جان نثاران حضرت ابا عبدا... الحسین )ع(

 درایام سوگواری رحلت جانگداز پیامبر مکرم اسالم )ص( 
شهادت حضرت امام حسن مجتبی )ع( و حضرت امام رضا )ع( 
از شنبه 4 آبان 98 الی سه شنبه ۷ آبان 98 )به مدت سه شب(

آغاز مراسم ساعت 18/45 
آدرس : خیابان منتظری، منتظری 3 ، جنب مسجد خضر علی )ع(



۵

جابجایی 7000 زائر اربعین حسینی با ناوگان حمل ونقل عمومی

غالمی- مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: امسال هفت هزار و 413 نفر زائر اربعین حسینی استان با 229 
سفر اتوبوسی جهت حضور در پیاده روی باشکوه اربعین حسینی به مرزهای خروجی کشور جابجا شدند. شهامت از 
بازگشت بیش از 90 درصد از زائران اربعین حسینی به استان خبر داد و افزود:  برنامه ریزی ها و تمهیدات الزم جهت 
بازگشت زائران اربعین توسط سازمان راهداری انجام شده است. وی، با اشاره به خدمات دهی سازمان حمل ونقل عمومی 
استان برای خدمت به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: 100 درصد ناوگان فعال اتوبوسی استان به جابجایی زائرین 
اربعین حسینی اختصاص یافته است. وی بیان کرد: در ابتدای شروع طرح اربعین حسینی تعداد 105 دستگاه اتوبوس 
برای اعزام زائران تدارک دیده شده بود که با توجه تخصیص 100 ناوگان استان به این موضوع، حدود 120 دستگاه کار 
جابجایی زائرین را به صورت رفت و برگشت انجام داده اند که بیشترین حجم جابجایی مربوط به مرکز استان با بیش از 
چهار هزار و 820 زائر بوده است. وی از استقرار همکاران اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان در پایانه مرزی 
مهران و پایانه مرزی چذابه خبر داد و عنوان کرد: طی روزهای انجام طرح دو تیم سه نفره از همکاران حوزه معاونت 
حمل ونقل استان جهت هماهنگی بازگشت زائران اربعین در پایانه مرزی مهران و چذابه حضور و خدمات الزم را به 
زائران ارائه نمودند. شهامت در پایان اعالم کرد: زائران اربعین حسینی می توانند هرگونه شکایات خود را جهت رسیدگی 

به سامانه گویای 141 و سامانه پیامکی 300056141 اطالع دهند.

پیگیری مصوبات ورزشی سفر»نوبخت« به  استان

مدیرکل ورزش و جوانان با اشاره به سهم 16 میلیارد و 500 میلیون تومانی حوزه ورزش و جوانان در سفر »نوبخت« به 
بیرجند، گفت: در راستای توسعه و تکمیل پروژه های ورزشی نیمه تمام مناطق روستایی و مناطق کم برخوردار مبلغ پنج 
میلیارد تومان در سال 98 اختصاص می یابد. به گزارش فارس، حسن عزیزی از دیدارش با خسرو ارتقایی مشاور وزیر 
و مدیرکل دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان خبر داد و گفت: ضمن ارائه گزارشی از وضعیت 
زیرساخت ها و پروژه های نیمه تمام ورزشی در مرکز و شهرستان های استان موضوع مطالبات پیمانکاران مطرح شد. وی 
با تأکید بر 50 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی اغلب پروژه های ناتمام ورزشی خراسان جنوبی، افزود: چنانچه اعتبارات به 
موقع تخصیص پیدا نکند پروژه ها دچار فرسایش ابنیه ای خواهد شد. عزیزی تصریح کرد: مشاور وزیر و مدیرکل دفتر 
فنی و نظارت بر اماکن ورزشی کشور به منظور بازدید و بررسی وضعیت موجود اماکن ورزشی ناتمام استان هفته آینده 
به استان سفر می کند تا در خصوص تخصیص اعتبار از منابع ملی و استانی با مجموعه استانداری و سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان رایزنی الزم را انجام دهد. عزیزی یادآور شد: در دیدار با کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری 
اماکن ورزشی کشور گزارشی از پروژه های نیمه تمام  ورزشی خراسان جنوبی به نواقص پروژه شاخص استادیوم 15 هزار 
نفری غدیر بیرجند ارائه و برای پیگیر رفع نواقص این پروژه رایزنی الزم انجام و در راستای توسعه فوتبال خراسان جنوبی 

زمینه تحویل قطعی این پروژه به مجموعه ورزش استان فراهم گردید.

در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت مطرح شد: شناسایی 21 شرکت صوری در استان
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دمای هوا کاهش می یابد

 ایرنا - نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر کاهش دمای هوا تا پایان هفته در استان است به طوری که دما در نقاط کوهستانی قاین و سربیشه به صفر می رسد. کارشناس اداره کل هواشناسی    
گفت: مطابق با الگوی نقشه ها برای امروز در نواحی شمالی استان افزایش ابر و در برخی نقاط از جمله سرایان، فردوس و قاینات احتمال بارش خفیف دور از انتظار نیست. نخعی با اشاره به شروع بارش 

پاییزی اظهار کرد: سهم بیرجند و آرین شهر از بارندگی ها یک میلیمتر بوده است و شهرهای خوسف، حاجی آباد، زهان، سرایان و درمیان کمتر از یک میلیمتر بارندگی داشته اند.

امام جمعه بیرجند: ارتش جمهوری 
اسالمی ایران خار چشم

 دشمنان است

تسنیم-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
با بیان اینکه نیروهای مسلح در طول چهل 
سال در تمامی آزمایشات رو سفید شدند گفت: 
ارتش جمهوری اسالمی ایران تحت فرماندهی 
فردی با ایمان و عقیده سالم قرار دارد که خار 
چشم ستمگران است.  آیت ا... عبادی صبح 
دیروز در دیدار با فرماندهان نظامی و روسای 
عقیدتی سیاسی یگان های تابعه ارتش مستقر 
در بیرجند اظهار کرد: اگر بودجه تخریب و 
ویرانی کشورها، کشتار و در محاصره قرار دادن 
استکبار جهانی صورت  توسط  که  انسان ها 
می گیرد صرف آبادانی شود، همه  مردم سالم 
می مانند و تجاوز و هتک حرمتی نیز صورت 
نمی گیرد. نماینده ولی فقیه بیان کرد: نهادها 
اول  از  و سازمان های متعددی هستند که 
انقالب تا به امروز رشد بسیار قابل توجهی 
کرده اند و هماهنگ با انقالب و آرمانها بوده 
و پیشرفت های قابل توجهی نیز داشته که 
دوست و دشمن به آن اقرار می کنند که یکی از 

آنها ارتش جمهوری اسالمی ایران است.
ضرورت تالش برای ایجاد 
گردشگری اسالمی و سالم 

مهر-فرمانده سپاه انصار الرضا ) ع( گفت: باید 
با بهره برداری از فرصت های موجود شرایطی 
فراهم شود که ضمن تقویت گردشگری، شاهد 
گردشگری سالم، اسالمی و مورد قبول جامعه 
باشیم. سردار علی قاسمی ظهر سه شنبه در 
نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر 
طبس با اشاره به موضوع جلسه گذشته مبنی 
بر  گردشگری و اماکن تفریحی بیان کرد: 
خراسان جنوبی با داشتن پتانسیل هایی متعدد 
ظرفیت باالیی در گردشگری دارد. وی ادامه 
داد: طبس با داشتن حجم بیشتری از مسافران و 
گردشگران و قرار گرفتن در مسیر زائران مشهد 

مقدس، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نماینده ولی فقیه هم گفت: گردشگری یکی از 
بهترین فرصت ها برای تبیین و صدور فرهنگ 
انقالب و اسالم بوده  اما با ولنگاری مسئوالن بعد 
از چهل سال هنوز تعریف گردشگری مشخص 
نیست. آیت ا... عبادی راه صحیح و درست این 
است که از محققان بومی و انسان های آگاه 
در هر منطقه و شهرستان بنا به تخصص شان 
کتاب های خاصی در خصوص منابع طبیعی 
منطقه، فرهنگ و علمی و غیره تدوین کنند. 
حضور  از  قبل  ها  کتاب  این  داد:  ادامه  وی 
گردشگر در منطقه تقسیم بندی شود و برای هر 
بخش هم گوینده الزم همراه باشد. امام جمعه 
طبس نیز با بیان اینکه این شهرستان قطب 
فرهنگی خراسان جنوبی است، گفت: امروز 
سیاست نادرست میراث فرهنگی و گردشگری، 
موضوع گردشگری دینی و مذهبی را به حاشیه 
برده است. حجت االسالم محمد رضا محمدی 
بیان کرد: اگر این مصوبات به درستی اجرایی 
شود بخش قابل توجهی از مشکالت استان به 

ویژه طبس رفع می شود.

معرفی 43 واحد تولیدی
 به بانک ها

فارس-رئیس سازمان صمت گفت: از محل 
تسهیالت تبصره 18 از ابتدای سال تاکنون 
43 واحد تولیدی برای دریافت تسهیالت به 
بانک های عامل معرفی شدند. شهرکی، اظهار 
تولیدی  واحدهای  دوباره  فعالیت  برای  کرد: 
غیرفعال و راکد و واحدهای نیمه فعالی که 
نیاز به سرمایه در گردش، تقسیط تسهیالت، 
چک برگشتی دارند در قالب طرح رونق تولید، 
تسهیالت پرداخت می شود. وی اعالم کرد: 
صاحبان واحدهای تولیدی متقاضی دریافت 
تسهیالت رونق تولید باید تکلیف وام های را که 
دریافت کرده روشن کنند و اینطور نیست که 
واحدهای تولیدی هر سال تسهیالت دریافت 

کنند اما آثار آن را شاهد نباشیم.

آغاز پرداخت تسهیالت 
به بافندگان فرش روستایی

صداوسیما- پرداخت تسهیالت به بافندگان 
فرش خراسان جنوبی با اختصاص 3 میلیارد 
تومان تسهیالت آغاز شد. معاون اموربازرگانی 
و توسعه تجارت سازمان صمت استان گفت: 
فرش  بافندگان  ویژه  درصدی   4 وام  این 
دستباف روستایی است که 10 میلیون تومان  
صورت  به  تومان  میلیون   100 و  انفرادی 
پشتیبان در اختیار آنان قرار می گیرد.جویبان 
برای  توانند  می  روستایی  بافندگان  افزود: 
صنعت،  ادارات  به  تسهیالت  این  دریافت 
تابعه  نمایندگی های  یا  و  معدن و تجارت 
مراجعه کنند. وی با بیان اینکه این تسهیالت 
صندوق  با  استانداری  تفاهمنامه  طبق 
کارآفرینی امید برای مشاغل روستایی است 
تومان  میلیارد  تفاهمنامه 10  این  در  افزود: 
برای رونق مشاغل روستایی در نظر گرفته 
شده که از این مبلغ، 3 میلیارد تومان ویژه 

بافندگان فرش روستایی است.

مانور پدافند غیرعامل وزارت 
ارتباطات دراستان برگزار می شود

تسنیم -سرپرست مخابرات منطقه از برگزاری 
مانور پدافند غیر عامل در مخابرات استان خبر 
داد و گفت: این مانور با هدف افزایش پایداری 
استان  در  خاص  وضعیت های  در  ارتباطات 
سناریو  نشست  دیروز  می شود. صبح  برگزار 
مشترک مانور پدافند غیر عامل در مخابرات 
منطقه خراسان جنوبی با هدف افزایش پایداری 
حضور  با  خاص  وضعیت های  در  ارتباطات 
سرپرست مخابرات منطقه، سرپرست اداره کل 
فناوری اطالعات، مدیر عامل شرکت زیرساخت 
استان، سرپرست پست بانک و نماینده اداره کل  
پست  در مخابرات منطقه خراسان جنوبی 
برگزار شد.سرپرست مخابرات منطقه در این 
نشست اظهار کرد: با توجه به اهمیت پدافند غیر 
عامل در برابر انواع تهدیدات داخلی و خارجی و 
لزوم افزایش توان علمی و فنی سازمان ها در 
مقابله با این تهدیدات، مخابرات منطقه اقدام 
بین حوزه های  برگزاری سناریو مشترک  به 
ارتباطات کرده است.آذری نصرآباد گفت: در 
مخابرات حوزه های ثابت، سیار و انتقال با هم 
عجین شده و آمادگی کامل داریم تا با همکاری 
با  مجموعه تابع وزارت ارتباطات در صورت 
بروز هرگونه خطر احتمالی وضعیت با ثباتی را 
برای رفاه مردم شریف استان ایجاد کنیم. پویان 
صدر دبیر کمیته پدافند غیرعامل نیز در زمینه 
آمادگی مخابرات منطقه در مقابله با مشکالت و 
خطرات احتمالی گفت: خود را موظف می دانیم 
در تمام زمینه های ارتباطی،  طراحی مراکز و 
انتقال در حوزه های ثابت و دیتا در مواقع حساس 
تدابیری داشته باشیم و همواره به دنبال ایجاد  
مسیرهای جایگزین برای حفظ ارتباطات در 
مواقع اضطراری هستیم و با لطف خداوند و 
از  بسیاری  در  سختکوش  همکاران  تالش 
مسیرهای ارتباطی موفق به برقراری مسیرهای 
جایگزین شده ایم.در این نشست مقرر شد یک 
مانور مشترک در طی هفته پدافند غیر عامل 
در جهت پیشبرد اهداف راهبردی و عملیاتی 

شبکه های داخلی انجام شود.

این  استاندار هم در  از صفحه یک(  ادامه 
نوبخت  سفر  مصوبات  پیگیری   از  جلسه 
با حضور تیم اقتصادی استان در پایتخت 
خبر داد و گفت: از اولویت های ما در استان 
جلوگیری از اجرای طرح های آب بر است. 
محمدصادق معتمدیان اظهار کرد: با توجه 
به نامگذاری امسال که رونق تولید است 
و تولید محوری اساسی ترین نیاز کشور و 
انتظار این است دستگاه های  استان است 
رویکردهای  و  سیاست ها  تولید  با  مرتبط 
در  و  تولید  به  کمک  راستای  در  را  خود 
راستای رفع  موانع تولید به کار گیرند. وی 
برای  باید  دولت  نماینده  عنوان  به  گفت: 
بخش خصوصی شرایطی ایجاد کنیم که 
یکی از آن شرایط تامین نقدینگی است و 
در سفر نوبخت به خراسان جنوبی قرار بود 
200 میلیون دالر اعتبار به استان تحقق یابد 
که طبق پیگیری های انجام شده قرار است 
فردا با حضور تیم اقتصادی خراسان جنوبی 
در مرکز جلسه ای برگزار شود و در باره این 

موضوع پیگیری ها انجام شود استاندار بیان 
کرد: در سفر وزیر صمت نیز مقرر شد 300 
میلیارد تومان از محل تبصره 18 به خراسان 
مسئوالن  باید  که  یابد  اختصاص  جنوبی 

استانی برای تحقق این امر پیگیری الزم 
را انجام دهند و مبلغی هم مطالبات ما از 
که  است  روستایی کشور  مناطق  معاونت 
اشتغال  راستای  در  تومان  میلیارد   100
روستایی باید محقق شود. معتمدیان گفت: 

باید تالش شود نقدینگی را به سمت صنایع 
فرآوری و صنایع بسته بندی ببریم و بتوانیم 
پایدار  اشتغال  ایجاد  در  ارزی  درآمدهای 
داشته باشیم. وی با بیان اینکه باید بتوانیم 

خام فروشی را مدیریت کنیم افزود: باید با 
همکاری کمیته های تخصصی مشکالت 
ارزی مشخص شود تا در فرصت مناسب 
حضور  برای  مرکزی  بانک  کل  مدیر  از 

دراستان دعوت شود.

بودجه بدون نفت شکل گرفت؛ آقایان  
اجازه دهند تولید جانی تازه بگیرد

 90 اصل  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
مجلس گفت: بودجه بدون نفت شکل گرفته 

و برخی از آقایان باید اجازه دهند تولید  جانی 
تازه گیرد. محمدرضا امیرحسنخانی هم اظهار 
کرد: دولت منابع زیادی برای آبیاری تحت 
فشار و تسهیالت بالعوض تخصیص داده 
 و می توان برای رونق کشت و کار گلخانه ای 

این روش را اجرا کرد.وی گفت: اگر مبلغی 
را برای افرادی که به سمت کشت و کار 
گلخانه ای بروند در نظر گرفته شود تا فرد 
بتواند گلخانه ایجاد کند رونق خوبی در این 
زمان  در  افزود:  وی  می شود.  ایجاد  راستا 
حاضر عالوه بر اینکه زمان برداشت زرشک 
جنوبی  خراسان  در  انار  بهره برداران  است 
مشکالت زیادی دارند. امیرحسنخانی گفت: 
باید جهاد کشاورزی و تعاون روستایی برای 
خریدتوافقی محصوالت دیگر از جمله انار و 
زعفران نیز اقدام کند تا کشاورز دچار ضرر و 
زیان نشود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
نیز در این جلسه از خرید زرشک به صورت 
توافقی در استان خبر داد و گفت: تا امروز 
در بیرجند، زیرکوه، قاین و درمیان 411 تن 
زرشک توافقی خریداری شده است. قوسی 
تعاون  کشاورزی  جهاد  بر  عالوه  افزود: 
روستایی نیز در حال خرید زرشک توافقی 
است و در این راستا در درمیان تاکنون 20 

تن زرشک خریداری شده است.

گروه خبر- تدوین طرح جامع دفع سیالب 
در  بارها  است که  بیرجند موضوعی  شهر 
جلسات ستاد مدیریت بحران مطرح اما بعد 
از گذشت چندین سال همچنان مسکوت 
ستاد  جلسه  شنبه  سه  ظهر  است.  مانده 
مدیریت بحران شهرداری بیرجند برگزار و 
در این جلسه وضع ایمنی شهر بیرجند در 

برابر سیل  نقد و بررسی شد.
دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری بیرجند 
در ابتدای این جلسه اظهار کرد: وضع بارندگی 
سال گذشته تجربه ای برای کشور بود تا به 
مسائل مرتبط با حوزه مدیریت بحران توجه 
بیشتری داشته باشیم. هاشم طوقی با بیان 
اینکه با توجه به وضع شهر بیرجند و مسیر 
کانال ها اقداماتی در ستاد انجام شده است، 
بیان کرد: با این وجود برای جلوگیری از حوادث 
احتمالی اقدامات دیگری باید انجام شود که 
کمک سایر دستگاه ها را می طلبد. وی با 
اشاره به وجود دو رودخانه اصلی در جنوب و 
شمال شهر بیرجند، بیان کرد: خروجی هر دو 
این رودخانه ها در معصومیه به هم می رسد که 
این وضع برای مدیریت بحران مشکل ایجاد 

کرده که سال گذشته هم مشکل داشتیم.

سال گذشته آبگرفتگی ناشی
 از شکستن سیل بند نداشتیم

دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری بیرجند با 
اشاره به اینکه در سال گذشته در خیلی جاه ها 
سیل بندها تقویت شد اما با حجم بارندگی زیاد 
سیل بندها برده می شد، عنوان کرد: با اقدامات 

به موقع شهرداری سال گذشته آبگرفتگی 
ناشی از شکستن سیل بند را نداشتیم. طوقی 
با بیان اینکه در شمال شهر مشکل آنچنانی 
در زمان وقوع بارندگی ها نداریم، افزود: اما 
در مورد رودخانه “پله باغ” در بهترین وضع 
ظرفیت خروجی آن 15 متر مکعب بر ثانیه 
است که در سیل عدد خیلی پایینی است و 
زود پر می شود.وی با بیان اینکه حجم این 
رودخانه باید بزرگتر شود، افزود: در این راستا 

نیاز است که کانال دیگری زده شود اما به 
دلیل توپوگرافی و شیب کانال امکان کندن 
ندارد. وی  افزایش ظرفیت وجود  برای  آن 
اضافه کرد: دومین راه این است که  آب را از 
سر شاخه ها کنترل کنیم تا آب ورودی کنترل 
شود که برای انجام این کار نیز هزینه تملک 

اراضی مسکونی باال است.

دبیر ستاد مدیریت بحران همچنین به وضع 
رودخانه چهارده اشاره کرد و گفت: به دلیل 
نخاله های زیادی که در مسیر این رودخانه 
قابل  آن  حریم  و  بستر  بود  شده  ریخته 
تا  نبود که تالش زیادی کردیم  شناسایی 

میزان زیادی از نخاله ها را برداریم.

ساخت و ساز در حریم رودخانه ها
 و هزینه باالی رفع تصرف

طوقی با بیان اینکه بیشترین مشکل شهر در 
محدوده خیابان آینی و ورودی رودخانه پله باغ 
است، بیان کرد: امالک مسکونی این محدوده 
بیشتر در بستر رودخانه هستند نه در مسیر  و 
بستر رودخانه اندازه یک ماشین سواری است.
وی ادامه داد: در همین راستا نیاز است ضمن 
رفع تصرف حریم و بستر رودخانه دیوار ساحلی 

ایجاد شود. دبیر ستاد مدیریت بحران با بیان 
 اینکه در داخل شهر که رودخانه ها به هم 
می رسد بیشتر مشکل داریم، افزود: باز هم  
باید در این مناطق رفع تصرف حریم و بستر را 
انجام دهیم چراکه اگر بارندگی از حدی باالتر 

شود تلفات خواهیم داشت.

سرگردانی آب های سطحی
 شهرک های جدید

نماینده فرمانداری بیرجند نیز در این جلسه 
خوبی  اقدامات  گذشته  سال  کرد:  اظهار 
برای مقابله با سیالب انجام و خیلی از گره 
در حوزه سیل شهرستان  که  کوری  های 
طرف  بر  مسکن  صورت  به  داشت  وجود 
شد. احمدی اضافه کرد: با توجه به اینکه 
طی چند سال اخیر محدوده هایی از جمله 

و  ناصری  شهید  بلوار  در  پادگان  اراضی 
همچنین مهرشهر به محدوده شهر اضافه 
شده  افزود باید اطالعات این طرح به روز 
شود و مشخص کنیم که آب های سطحی 
این مناطق کجا باید برود.احمدی یادآور شد: 
وقتی طرح جامع سیالب نداریم نمی توانیم 

محل های ریسک و خطر را تعیین کنیم.
شهرداری  بحران  مدیریت  ستاد  جانشین 
مدیریت  گفت:  جسه  این  در  نیز  بیرجند 
همه  که  است  ای  مسئله  یک  بحران 
باشند.  کار  پای  باید  متولی  های  دستگاه 
محمدزاده  با بیان اینکه در زمان بحران 
سرعت خیلی مهم است اما نباید کیفیت را 
فدای سرعت کرد، بیان کرد: در این راستا 
سال گذشته لیست تجهیزات از دستگاه ها 
گرفته شده و باید تجهیزاتی شهری برای 

مدیریت مواقع بحران به روز شود.
عضو شورای اسالمی شهر بیرجند هم گفت: 
باید وضع موجود و ظرفیت کانال های سطح 
شهر دقیق ارزیابی شود که آیا این مسیل ها 
هنگام بارندگی جوابگو هستند.مهدی میری 
افزود: اگر کانال ها و مسیل ها پاسخگوی نیازها 
نباشد، بررسی شود که کانال  و مسیرهای 
جایگزین کجا ایجاد شود و باید مطالعاتی در 

این خصوص  انجام گیرد.
در این جلسه مقرر شد موضوع طرح جامع دفع 
سیالب بیرجند از سوی شهرداری پیگیری و با 
کمک شرکت آب منطقه ای به سرانجام برسد.

تکمیل تجهیزات ماهواره ای شهرستان بیرجند 
از دیگر مصوبات این نشست بود.

حیله وری  با کارت پیله وری

طرح جامع دفع سیالب بیرجند در پیچ و خم اعتبار

اخبار کوتاه

* مدیر کل اوقاف و امور خیریه  گفت : مراسم 
عزاداری سالروز شهادت امام رضا)ع( در 30 بقعه 

متبرکه خراسان جنوبی برگزار می شود.
* 5 موکب در شهرستانهای نهبندان، بیرجند، قاین 
و خضری دشت بیاض میزبان زائران رضوی اند.

*خانه علی بیک جهانی در شهر سه قلعه 
شهرستان سرایان در فهرست آثار ملی ثبت شد.

* فرمانده انتظامی استان از کشف 51 کیلو و ۷00 
گرم شیشه در عملیات پلیس  خوسف خبر داد.

* جانشین فرمانده انتظامی طبس از دستگیری 
2 سارق سابقه دار به اتهام 23 فقره سرقت در 

این شهرستان خبر داد.
* 248 هکتار از اراضی ملی در خراسان جنوبی 

از آغاز امسال رفع تصرف و خلع ید شد.
* 200 هکتار گلخانه در طرح نهضت گلخانه 
داری خراسان جنوبی، در فردوس احداث می شود.

* بنیاد برکت در ساخت 10 مسجد و خانه عالم 
در خراسان جنوبی مشارکت می کند.

نیمه  اشتغالزا،  تسهیالت  ریال  میلیارد   2 *
نخست امسال برای حمایت از زندانیان آزاد شده 

خراسان جنوبی پرداخت شد.
* مأموران انتظامی نهبندان در بازرسی از یک 
دستگاه خودروی سواری 4 کیلو و 130 گرم 

هروئین فشرده کشف و ضبط کردند.
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زمان توقف کامل تولید
 پراید اعالم شد

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: زمان توقف تولید یک مدل خودروی 
امسال و دو مدل دیگر آن  از دی ماه  پراید 

اردیبهشت و تیرماه سال آینده خواهد بود.

۳۷.۶ درصد ، تورم بهار امسال 

ایسنا- طبق اعالم مرکز آمار، در فصل بهار 
امسال نرخ تورم ۳۷.۶ درصد و تورم خوراکی ها 
۵۶.۴ درصد بوده است که در میان خوراکی ها 
سیب زمینی با ۹۰.۶ درصد بیشترین افزایش 
درصد   ۱۸.۲ منفی  با  تخم مرغ  و  قیمت 

بیشترین کاهش قیمت را داشته  است.

سود سهام عدالت افزایش یافت

سود سهام عدالت در سال مالی ۱۳۹۷ نسبت به 
سال مالی قبل حدود ۵۰ تومان افزایش داشته 
است؛ به این ترتیب مشموالن سهام عدالت که 
یک میلیون تومان سهام دارند حدود ۲۲۰ تا 

۲۳۰ هزار تومان سود خواهند گرفت.

دالر بازهم پایین رفت
 سکه مقاومت کرد

دیروز ، بازار طال و ارز با ریزش قیمت دالر به 
پایین ترین سطح از اواخر شهریور ماه رسید، اما 
سکه علیرغم عقب نشینی بهای اونس جهانی 
و مثقال طالی بازار داخلی، در مقابل کاهش 
مقاومت کرد. دالر آزاد بین ۱۱۳۲۰ تا ۱۱۳۴۰ 
تومان خریدوفروش شد.سکه طرح جدید روی 
رقم ۳ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان تثبیت شد و 
مثقال طالی آب شده به نیمه پایین کانال ۱.۷ 

میلیون تومانی منتقل شد.

امکان حذف کامل یارانه سه دهک 
پردرآمد تاکنون وجود نداشته است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: 
امکان حذف کامل یارانه سه دهک پردرآمد 
جامعه تا کنون وجود نداشته است و نیاز به زمان 
بیشتری دارد تا با اطالعات دقیق تری این کار 
صورت گیرد. نوبخت افزود: ما به کسانی که 
مستحق دریافت یارانه هستند، اما به خاطر ابهام 

یارانه آن ها قطع می شود، حساسیم.

لوایح FATF و CFT مورد تایید 
مقام معظم رهبری قرار گرفته است

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت:  
 CFT و  FATF لوایح به تصویب  توجه  با 
در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم 
رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر 

چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.

انگشت اتهام به سمت
 یکدیگر روانه نکنیم 

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد: 
تا امروز غیر از خود روح ا... زم فرد دیگری از 
بخش های مختلف چه در دولت، چه در قوا و 
چه در نیروهای مسلح بازداشت نشده است و 
بی جهت گمانه زنی نشود. توصیه ام این است 
که انگشت اتهام به سمت یکدیگر روانه نکنید.

اصولگرایان می توانند
 آرای خاکستری را جذب کنند

جامعه  سخنگوی  مصباحی مقدم  غالمرضا 
رأی  سبد  افزایش  بر  تاکید  با  روحانیت 
گفت:  رو  پیش   انتخابات  در  اصولگرایان 
اصولگرایان می توانند آرای خاکستری را در 

این دوره به طرف خود جذب کنند.

دولت روحانی، دولت نماد 
اصالح طلبی نیست

سیاسی  فعال  موسو ی  الری  عبدالواحد 
اصالح طلب اظهار کرد: اگر بنا باشد جریان 
از  هم  باز  بیاید،  کار  سر  اصولگرا  رادیکال 
حمایت  روحانی  آقای  دولت  مثل  دولتی 
می کنیم برای اینکه فضا باز بماند و مردم 
بتوانند حرف هایشان را بزنند،اما این دولت 

نماد اصالح طلبی نیست.

دکتر روحانی می گفت 
نمی تواند راحت بخوابد

با  جمهور  رئیس  داماد  مهدی زاده  کامبیز 
بر  روحانی  دکتر  تالش  تمام  اینکه  بیان 
این است که کشور در آرامش باشد، گفت: 
ایشان چند وقت پیش به من می گفت که 
مردم  که  زمانی  بخوابد  راحت  نمی تواند 

تحت فشار اقتصادی قرار دارند.

اصالح طلبان اساسا امید چندانی
 به نتایج انتخابات آینده ندارند

میرسلیم  گفت: اصالح طلبان اساسا امید 
چندانی به نتایج انتخابات آینده ندارند، لذا 
بعضا سعی می کنند همه را بدنام کنند تا 

ضعف های خود را بتوانند بپوشانند.

عضو  کدخدایی  همشهری-عباسعلی 
حقوقدان شورای نگهبان به سخنان اخیر 
رئیس جمهور درباره نظارت شورای نگهبان 
بر انتخابات و حواشی آن پاسخ داده است که 

در ادامه می خوانید.
تشکیل  امکان  مجلس،  بدون 

شورای نگهبان وجود نداشت
عضو  و  نگهبان  شورای  سخنگوی  از 
اظهارات  درباره  شورا  این  حقوقدان 
او را درباره  رئیس جمهور پرسیدیم و نظر 
این ادعا که »مجلس اول، بهترین مجلس 
بود« جویا شدیم؛ عباسعلی کدخدایی اما از 

پاسخ مستقیم به این سؤال امتناع کرده و 
گفت: »این یک نظر کارشناسی است و 
به نظر افراد بستگی دارد؛ ممکن است یکی 
بگوید عملکرد مجلس اول خوب بوده است 
و دیگران بگویند عملکرد آن دوره از مجلس 
بد یا میانه بوده است.« کدخدایی این نکته را 
مورد تأکید قرار داد که »مجلس اول بدون 
شورای  سخنگوی  است.«  نبوده  نظارت 
نگهبان توضیح داد: »در آن دوره هم یک 
انجمن نظارت بود که طبق قانون شکل 
گرفته بود. به دلیل اینکه امکان شکل گیری 
شورای نگهبان وجود نداشت. چون شورای 

نگهبان ۶ نفر فقیه بودند و ۶ نفر حقوقدان 
مجلس  آن  توسط  باید  حقوقدان ها  که 
وجود  مجلسی  وقتی  می شدند.  انتخاب 
شورای  شکل گیری  امکان  پس  نداشت، 
نگهبان هم وجود نداشت، انجمن نظارت که 
برای نظارت بر انتخابات مجلس تشکیل شد 

در واقع همان شورای نگهبان بود.
منافقین  مشارکت  دنبال  به  اگر 

هستند قانون را اصالح کنند!
کدخدایی با بیان اینکه قوانین انتخابات امروز، 
تشکیل  از  بعد  که  قوانینی هستند  همان 
مجلس تصویب شدند، افزود: »شاید آقای 
رئیس جمهور در خاطرشان نبوده و فراموش 
کرده اند که ما اکنون قوانین مصوب همان 
مجلس را اجرا می کنیم. یعنی وظایف شورای 
نگهبان چه در زمینه انتخابات و چه در زمینه 
مختلف  ادوار  توسط  انتخابات  بر  نظارت 
مجلس ایجاد شده اند؛ بنابراین، این مسئله 
آقای  نظر  اگر  ندارد.  اعتراض  جای  دیگر 
رئیس جمهور بر مشارکت منافقین در انتخابات 
است، می توانند برای این منظور قانون وضع 
کنند تا تکلیف شورای نگهبان روشن شود.

برای یک لحظه
 هم گارانتی نمی کنیم

وی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود 
چارچوب  در  شورا  این  سختگیری های 
نظارت استصوابی، نمایندگانی وارد مجلس 
نظام  در  اخالل  اتهام  به  که  می شوند 
یا  و  می شوند  بازداشت  کشور  اقتصادی 
 مرتکب منکرات اخالقی گوناگون می شوند،

گفت: »من می گویم شورای نگهبان تنها 
را  خود  محصول  که  است  تولیدکننده ای 
حتی برای یک لحظه گارانتی نمی کند! تا 
زمان صدور اعتبارنامه ها ما می گوییم که این 
شخص صالح بوده است که وارد انتخابات 
شود و اگر مردم به او رأی بدهند می تواند 
اعتبارنامه  از روزی که  وارد مجلس شود. 
نمایندگان تصویب می شود شورای نگهبان 
نه قانونا و نه عمال هیچ دخالتی بر صالحیت 
شورای  سخنگوی  ندارد.«  نمایندگان 
نگهبان با تأکید بر اینکه این شورا در طول 
۴ سال دوره نمایندگی، نظارتی بر نمایندگان 
ندارد، افزود: » شورای نگهبان تا ۴ سال بعد 
که نمایندگان بخواهند به عنوان نامزد برای 

مجلس بعدی وارد انتخابات شوند، هیچ گونه 
اختیاری در صالحیت نمایندگان ندارد.«

نهادهای تخصصی نیاز
 به انتشار مذاکرات ندارند

پیرامون  سؤالی  به  پاسخ  در  کدخدایی 
و  نگهبان  شورای  عملکرد  از  انتقادات 
ضرورت اقدام این شورا برای شفاف سازی  
مانند  اعتمادآفرینی  جهت  در  اعضا  آرای 
انتشار فیلم ها و تصاویر جلسات شورا گفت: 
برای  »اوال شورای نگهبان هیچ تکلیفی 
انتشار مذاکرات جلسات نداشته است. بخشی 
از این مسئله، عالوه بر فقدان قانون این 
است که نهادهای تخصصی نیاز به انتشار 
شفافیت  درباره  ندارند.کدخدایی  مذاکرات 
آرای شورای نگهبان در حوزه انتخابات و 
بررسی صالحیت های نامزدها گفت: »در 
این زمینه ما نیازمند قانون هستیم چرا که 
موضوع حیثیت، حرمت و اعتبار افراد مطرح 
است؛ وی با تأکید بر ضرورت علنی بودن 
خاطرنشان  نگهبان  شورای  اعضای  رأی 
کرد: »معتقدم تصمیمات هر اندازه شفاف تر 

باشد، بهتر است.«

اگر به دنبال مشارکت منافقین هستند قانون را اصالح کنند!

خراسان- چند روز قبل بود که رئیس کل 
بانک مرکزی در جلسه ای به خودروسازان 
تاخت. وی با بیان این که ۴۰ سال است ما را 
مجبور می کنند از خودروسازان فشل حمایت 
کنیم، اما درست نمی شود، اظهار کرد: سال 
نقدینگی  تومان  میلیارد  هزار  چهار  قبل 
ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو نقدینگی ارزی 
در اختیار خودروسازان قرار داده و بخشی 
از آن پرداخت شد اما آن ها )درخصوص 
تسهیالت ارزی( حتی حاضر نبودند ریسک 
آتی نرخ ارز را بپذیرند چرا که شاید طی 

خودروسازان  شود.  گران تر  ارز  مدت  این 
قالب یک نشست  نیز در  و قطعه سازان 
خبری به این اظهارات واکنش نشان دادند. 
به گزارش فارس، در این نشست »احمد 
نعمت بخش« دبیر انجمن خودروسازان با 
بیان این که سال گذشته هر کدام از شرکت 
های بزرگ خودروساز هفت تا هشت هزار 
میلیارد زیان داشته اند، افزود: طی شش ماه 
امسال نیز هر کدام از این شرکت ها چهار تا 
پنج هزار میلیارد تومان زیان دیده اند. آقای 
همتی باید پاسخ دهد که اگر تولید خودرو 

در کشور متوقف شود قادر به تامین ۱۲ تا 
خودرو  واردات  برای  ارز  دالر  میلیارد   ۱۵
خواهد بود یا خیر. نعمت بخش در ادامه از 
سرکوب قیمت خودروسازان و قیمت گذاری 
دستوری ضمن افزایش هزینه ها انتقاد کرد. 
به گفته وی، از سال گذشته تاکنون قیمت 
مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته است. به 
تومان  از ۱۸۰۰  فوالدی  ورق  مثال  طور 
به ۶۷۰۰ تومان، فوالد از کیلویی ۱۹ هزار 
تومان به ۶۵ هزار تومان و فوالد آلومینیومی 
رسیده  تومان   ۹۵۰۰ به  تومان   ۲۸۰۰ از 

است. ضمن این که هزینه حمل کاال سه 
برابر شده، قیمت کاتالیزورهای ۳۰۰ هزار 
تومانی به دو میلیون تومان رسیده است. نرخ 
ارز ۳۸۰۰ تومانی نیز هم اکنون بیش از ۹ 
هزار تومان است که آن نیز به خودروسازان 
تعلق نگرفته و این واحدها باید با نرخ آزاد ارز 

تهیه کنند. نعمت بخش پیشنهادی نیز ارائه 
افزایش  تقاضای  باید  کرد و گفت: دولت 
قیمت خودرو را بپذیرد. حتی نمی خواهیم 
همان  تعرفه  دهد؛  کاهش  نیز  را  تعرفه 
۲۵ درصد بماند اما ما را از قیمت گذاری ها 
شود. حل  ما  مشکالت  تا  کنند  معاف 

بحران خودرو  به »سرکوب قیمت« حواله شد

جناب آقای مهندس امامی
با نهایت تأسف درگذشت نابهنگام پدر خانم گرامی تان 

شادروان سید حسین سروریان
 را صمیمانه تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن فقید سعید و صبر و اجر 

برای جناب عالی و سایر اعزه بازمانده از خداوند بزرگ خواستاریم.
هیئت مدیره و سرپرست توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در راستای اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان 
سرپرست خانوار با همکاری اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی استان خراسان جنوبی از آن دسته از زنان سرپرست خانواری که دارای شرایط ذیل می باشند 
دعوت به حضور در طرح جهت بهره مندی از آموزش های رایگان اشتغال، کسب و کار و فروش 

محصوالت خانگی می نماید:
*  زنان مطلقه

* زنان دارای همسر: )زندانی، ازکار افتاده، فراری، سرباز و...( 
*  دخترانی که به سن تجرد قطعی رسیده اند بین 45تا 55 سال 

* زنان دارای همسر فوت شده
الزم به ذکر است افراد دارای شرایط فوق الذکر نبایستی تحت پوشش هیچ نهاد 

حمایتی قرار داشته باشند.
کسب اطالعات از طریق مراجعه به آدرس: خیابان پاسداران- خیابان قدس شرقی- 

جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی- واحد تجاری سازی فناوری و اشتغال
شماره تماس:  32219357- 056 داخلی 119

اطالعیــه

اجرای نمای ساختمان گرانولیت، رومی، شسته ۰۹۱۵۹۱۱۷۶۴۵  - زاهدی

۳2221101 - 0915090۷009 عرضه مستقیم گوشت بوقلمون تازه    با قیمت مصوب دولتـی    از تولید به مصرف

 )کاغذ دیواری، پارکت، بازسازی از صفرتا صد و ...(
اقساط 6 ماهه بدون کارمزد/ نقدی با تخفیف ویژه

دکوراسیـون کالسیـک

آدرس:خیابان 15 خرداد- حدفاصل مدرس و توحید
شماره تماس: 09157555۸60 -09153619۸77

)سیمان، گچ، پودر سنگ، آهک،
 آجر تیغه، بلوک سقفی،

 آجر 5 سانتی، انواع آجرنما(
بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی

0915۷2۳۸001

عرضه کلی و جزئیمصالح ساختمانی پارسیان 

خاندان محترم رضائی
با نهایت تاسف درگذشت  شادروان حاج ناصرالدین رضائی

را حضورتان تسلیت عرض نموده، آرزوی صبر و سالمتی برای شما و بازماندگان آن 
عزیز از دست رفته را داریم. ما را در غم خود شریک بدانید

دفتر زیارتی عماد بیرجند

خانـدان محتـرم جوانمـرد
با نهایت تاسف درگذشت مرحومه نرگس محمدی

 را خدمت شما تسلیت عرض نموده ، برای آن عزیز سفر کرده طلب آمرزش و 
غفران الهی و برای شما عزیزان داغدار صبر و اجر جزیل مسئلت  می نماییم.

دفاتر زیارتی بیرجند تنعیم ، فدک و عماد بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد خرید 
پرسی غذای مورد نیاز پرسنل و بیماران  بیمارستان های شهید سید مصطفی 

خمینی طبس ، امام علی )ع( سرایان و خاتم االنبیاء درمیان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس www.setadiran.ir  به دارندگان پروانه غذای آماده از اتحادیه مربوطه ، 
رستوران ها و یا شرکت های خدماتی پشتیبانی ذیصالح واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می 
توانند حداکثر تا  ساعت 09:00 صبح روز شنبه 1398/08/04 با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق 

نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.
محل و مدت انجام کار : بیمارستان های مذکور - 12 ماه کامل شمسی( 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر بانکي یا واریز نقدي وجه به حساب 
شماره 2643856 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه( 

مطابق با جدول ذیل : 
شماره ردیف

مناقصه
مبلغ تضمین عنوان مناقصهشماره فراخوان

)ریال( 

خرید غذای بیمارستان 19۸-40209۸030259000027
شهید سیدمصطفی خمینی 

شهرستان طبس

1/500/000/000

تجدید خرید غذای 29۸-25-3209۸030259000025
بیمارستان خاتم االنبیاء 

شهرستان درمیان

210/000/000

خرید غذای بیمارستان امام 39۸-39209۸030259000026
علی)ع( شهرستان سرایان

324/000/000

مهلت ارائه اسناد: تا ساعت 9:00 صبح روز سه شنبه  1398/08/14 
 محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکات :  

خراسان جنوبی - بیرجند - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  - سازمان مرکزی  
اتاق کار معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه - روز سه شنبه 1398/08/14 از  ساعت 10:00 

الی 12:00 
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي( 

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

در مشهد مقدس     ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  جعفر خسروی


