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افزایش 56 درصدی 
بارش  پاییزی

جورچین کشت گلخانه ای در استان

رجب زاده - یکی از برنامه های موثری که به 
تازگی برای رونق اقتصادی در منطقه آغاز شده و 
به صورت جدی برای اجرایی شدن آن پی گیری 

می شود، ... مشروح در صفحه 3

ممنوعیت افزایش خودسرانه کرایه  
وسایل نقلیه عمومی 

ایسنا-رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری بیرجند گفت: رانندگان اجازه افزایش 
قیمت خودسرانه نرخ کرایه .. مشروح در صفحه 5

جذب۷۹۱ تن برنج برای استان

خراسان  صمت  سازمان  بازرگانی  امور  معاون 
برای  اساسی  از ذخیره سازی کاالهای  جنوبی 
یک سال در استان خبر داد و گفت: ۷۹۱ تن 
برنج برای استان در حال ... مشروح در صفحه 5

بازار زیرزمینی بنزین
صفحه 2

صفحه 5

شلوغی پمپ بنزین ها و بی خبری مردم از اطالعیه حفظ سهمیه سوخت خودروهای عمومی 

نمایشگاه خدمت ، جهاد ، شهادت
در بیرجند شروع به کار کرد

تاالر رستـوران پـارس
اولین واحد نمونه بهداشتی شهرستان

 در صنف مربوطه طی تاییدیه شماره ۲۶/۸۵۴۶۲۶ 
تاریخ ۹۸/۵/۲۲ مرکز محترم بهداشت

* دارای غذایی با کیفیت عالی
* دارای محیطی مجلل با پارکینگ اختصاصی

* امکان خرید اینترنتی غذای بیرون بر 
از طریق اسنپ فود- نیمرو و سامینو

بیرجند، سه راه معلم، روبروی بیمارستان بوعلی ۳۲۲۱۸۴۲۰

دفتر مسافرتی همای خاوران
تنها نماینده رسمی تورهای سازمان

 بازنشستگی کشوری - مجری تخصصی تورهای زمینی

 قشـم  ۴۲5 هزار تومان
همراه: 09302۷22532 - 05۶32204330   

آدرس: نبش معلم 1۶          

بسم ا... القاسم الجبارین
حافظه تاریخی انقالب اسالمی و جهانیان گواهی می دهد طی ۴۰ سال گذشته در هر مقطعی که 
دشمنان قسم خورده و خبیث نظام با بهانه سازی برخی وقایع برای انتقام از ایران و ایرانی، درصدد 
فتنه آفرینی و تهدید امنیت ملی و آرامش عمومی جامعه برآمده اند، با سیلی سخت مردم عزیز، 

آگاه و بصیر ایران اسالمی مواجه شده اند. 
حوادث و رخدادهای به وجود آمده پس از اجرای "طرح مدیریت سوخت"  که منجر به سوء 
استفاده و موج سواری هزینه آفرین اشرار و عناصر شیاد و معاند بر اعتراضات مردمی و برخی 
دغدغه های ناشی از افزایش قیمت بنزین گردید، متعاقبا حمایت و ذوق زدگی مقامات پلید آمریکا 
و رژیم کودک کش صهیونیسم و ترغیب گروهک شیطانی و جنایتکار منافقین را در پی داشت، 
این اقدام پلید بار دیگر به صحنه نمایش هوشمندی ملت شریف و فهیم ایران در جداسازی خود 
از صف مزدوران اجیر شده توسط بیگانگان تبدیل و آنان را در تحمیل مصیبت و ناامنی در کشور 
ناامید ساخت. اعضای شوراهای اسالمی استان خراسان جنوبی با اعالم انزجار از اقدامات خرابکارانه 
معاندین و با حمایت همه جانبه از تصمیمات سران قوا، با نصب العین قرار دادن منویات حکیمانه و 
نافذ مقام معظم رهبری، حمایت خود را از بصیرت و تیزهوشی مردم شریف در تشخیص و افشای 
نقشه شوم دشمن و جداسازی مطالبات و صف اعتراض خود از اغتشاشگران و آشوب طلبان، اعالم 
داشته و بر اهمیت وحدت و یکپارچگی و عزم همه قوا برای برخورد قاطع با ایجاد هرگونه ناامنی 
در سطح جامعه و رسیدگی هر چه بیشتر به مشکالت مردم، حفظ امنیت کشور و حراست از گوهر 

آرامش و ثبات جامعه تاکید می نماییم.

شورای اسالمی استان- بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت

با نهایت تاسف و تأثر درگذشت مرحوم

حاج محمدعلی اناری شوکت آباد
خادم اهل بیت )علیهم السالم(  

و عضو موسس اتحادیه صنف موزائیک سازان بیرجند
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز شنبه ۹۸/۹/۲ 
ساعت 1۴ الی 1۵ از محل  سالن بهشت متقین

برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب 
شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود
  خانواده های: اناری شوکت آباد ، بارانی و سایر بستگان

به مناسبت سومین روز درگذشت مادری مهربان و دلسوز

 مرحومه بانو فخار 
جلسه ترحیمی امروز شنبه ۹۸/۹/۲ از ساعت 1۴/۳۰ الی 1۵/۳۰ در محل هیئت 

حسینی برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحومه
 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: رضایی نسب، فخار و سایر اقوام وابسته

ماندگار است خداوند بزرگ
یاران بیایید تا من بگویم؛

از مـادری که مانند گل بود، از گل فـراتر!
گل خار دارد؛ پاییز دارد اما گـل ما،

بی خـار بود و شـاد و شـاداب و بهـاری!
در مشایعت مادر و مادربزرگ مهربان و خواهر عزیزمان

 شادروان حاجیه فاطمه سارایی
)مادر شهید بزرگوار سید علیرضا حسنی(

حضور اقوام ، دوستان و همشهریان ارجمند
 منت افزای بازماندگان خواهد بود.

زمان : امروز شنبه 1۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت 1۵ الی 1۶ 
مکان: سالن بهشت متقین )غسالخانه(

خانواده های : حسنی، حسینی، سارایی و سایر بستگان

به اطالع همشهریان عزیز می رساند
آغاز فعالیت نو در 

رستوران مـدائن 
با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 

و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با 18 سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند

 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن 450 نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

* پیک رایگان/ آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان ها،  ادارات و شرکت ها

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
۳۲۰۴۴۳۱۴ - ۳۲۰۴۴۱۱۳ -۰۹۱5۱۶۰۰۱5۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی

 را تجربه کنید

 مصرف برنج صد در صد ایرانی

تقدیر و تشکر
بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خودمان را

از تمامی اقوام، دوستان، آشنایان، ادارات، ارگان ها
و تمامی بزرگوارانی که با تشریف فرمایی از راه دور

 و نزدیک و اهدای تاج گل، چاپ بنر و اعالمیه
 و تماس تلفنی در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 همسر و پدر عزیزمان شادروان

 کربالیی حاج محمد رضا غریبی
 شرکت نموده و باعث تسلی خاطرمان و آرامش روح

 آن مرحوم شدند، اعالم می نماییم
 از خداوند متعال برای تمامی همراهان عزیز 

سالمتی و طول عمر آرزومندیم.
خانواده های: غریبی ، زینلی

همراه با سیزدهمین نمایشگاه کتاب   شرح در صفحه آخر

* رجب زاده

ما در کجای زمین 
ایستاده ایم؟

قطع اینترنت به دالیل امنیتی به 
دنبال اتفاقات پس از اجرای طرح 
قیمت  افزایش  و  بندی  سهمیه 
بنزین، کاربران بسیاری را به سمت 
استفاده از شبکه ملی اطالعات - 
اینترانت- کشاند. شبکه ای پر از 
نقص با مشکالت بسیاری که به 
هیج وجه جوابگوی نیاز مخاطبی 
ارتباطات  پیچیده  دنیای  که 
های  جنبه  و  کرده  تجربه  را 
از اجتماعی،  زندگی اش  مختلف 
اقتصادی و ...  ادامه در صفحه 2

 

 

 

دولت مردم را با خود همراه 
می کرد ، چنین نمی شد

رئیسی : 

صفحه  6

این دولت، دولت 
حرف است 

سلیمانی : 

دخالت  نماینده در همه
 کارها ،صالح نیست

باهنر: 

صفحه  6

صفحه  6

صفحه 5
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ما درکجای زمین 
ایستاده ایم ؟
*رجب زاده

مختلف  ابزارهای  با  یک(...  از صفحه  )ادامه 
ابر  و  اجتماعی  های  شبکه  از  اعم  ارتباطی 
موتور سرچ ها گره خورده است. وارد کردن 
چنین مخاطبی که اینترنت الزمه ای اساسی 
داخلی  شبکه  به  اوست  زندگی  چرخه  در 
کشورمان  در  ما  روزها  این  آنچه  اطالعات؛ 
مواجه  بسیاری  با چراهای   تجربه می کنیم 
می شود، چراهایی که مطالبه ای جدی در خود 
دارد که باید به آن توجه شود چرا که الزمه 
حرکت ایران عزیزمان به سوی پیشرفت علمی 
و برخورداری از توان باالی ارتباطی و اطالعاتی 
در زمینه استفاده از دانش و دانسته های مختلف 
در حوزه های مختلف است.  اینترنت ما در حد 
ما نیست، پیش از ایران کشورهایی چون چین 
و روسیه برای ایجاد شبکه ملی اطالعات در 
کشورهای خود قدم هایی برداشته اند. اینترنت 
این کشورها امروز در وضع مناسب تری است 
و چنانچه روزی در معرض محدودیت های 
اینترنتی جهانی قرار بگیرند یا به بنا به دالیلی 
در کشورشان محدودیت ایجاد کنند در شرایط 
چندان دشواری قرار نمی گیرند. فعالیت های 
دولتی و اداری هوشمند، رسانه های اجتماعی 
و همه آنچه برای تداوم  فعالیت نیاز به ارتباط 
شبکه ای دارد دچار اختالل جدی نمی شود. اما 
در مقایسه با این کشورها ما در چه جایگاهی قرار 
داریم؟ آیا بررسی کرده ایم؟ نظر سنجی های 
کارشناسی در این زمینه چه نتایجی به ما داده 
است؟ اختالل اینترنتی این روزها درکشورمان، 
میدان آزمایش خوبی برای شناسایی بهتر آسیب 
های اینترانت ایجاد کرده است، این فرصت 
بسیار مغتنم است تا در بستر بازه زمانی اش 
کمبودها و کاستی ها در حوزه های مختلف 
شناسایی شود. هرچند بر اساس پرس و جو و 
اطالعات میدانی فعالیت های اداری و بانکی  
هوشمند در پوشش شبکه ملی اطالعات در 
روندی مناسب ادامه یافته و در این زمینه به طور 
قطع بسترسازی مناسب تری نسبت به تقویت 
موتورسرچ ها و شبکه های اجتماعی چون 
سروش و ... انجام شده است اما باید به کل نیاز 
مخاطبان در این زمینه توجه شود و از آنجا که 
توان و دانش این اقدام هم در کشور مان وجود 
دارد، انتظا ر در این زمینه از متولیان و کارشناسان 
این حوزه بیشتر است. به راستی ناامید کننده 
مقابل( ستون  در  )ادامه   ... وارد  وقتی  است 
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نرخ آموزش رانندگی افزایش نداشته است
ایرنا - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: نرخ خدمات آموزش رانندگی در هیچ آموزشگاهی افزایش نداشته و هرگونه افزایش قیمت تخلف است. سرهنگ عباسی افزود: قبل 
از مصوبه اصالح قیمت بنزین، افزایش قیمتی برای آموزشگاه های رانندگی لحاظ شده بود که ابالغ نشده و هیچ آموزشگاهی حق افزایش قیمت را ندارد. وی با اشاره به سهمیه بنزین 
خودروهای آموزش رانندگی اظهار کرد: سهمیه ای در نظر گرفته شده که ابالغ نشده و به صورت سوخت نخواهد بود و احتماال در قالب یارانه به هر کارت سوخت خودرو تعلق گیرد.

افزایش 56 درصدی بارش پاییزی 
رجب زاده - بارش نزوالت آسمانی در دو ماه 
ابتدای پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 56 درصد بیشتر شد. بیشترین مقدار این 
بارندگی ها در ظرف آبان جمع شد و مهر سهم 
کمی ازبارش های پاییزی را به خود اختصاص 
داد. با این حال در مجموع بارندگی این چند 
روز میانگین بارش ها در استان را نسبت به 

مدت مشابه سال قبل افزایش داد.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از تداوم 
بارش برف و باران در استان تا امروز در برخی 
نواحی استان خبر داد البته به گفته او سامانه 
بارشی امروز از استان خارج می شود و دمای 
هوا کاهش می یابد. خندان رو افزود: ناپایداری 
ها در مناطق کوهستان به صورت بارش برف  
تا برخی ساعات ادامه خواهد داشت.وی با بیان 
اینکه این پدیده شب گذشته بیشتر نواحی 
را درگیر کرد،  استان  شرق و شمال شرق 
ادامه داد:پدیده افزایش سرعت باد در منطقه 
را خواهیم داشت و در نواحی مرتفع پدیده مه 

دور از انتظار نیست.
به گفته مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با 

خروج سامانه بارشی صبح امروز از استان سرما 
و یخبندان آغاز می شود.

کاهش ۱۵ درجه ای دمای هوا
به گزارش مهر، خندان رو با بیان اینکه صبح 
امروز به جز طبس دمای هوا در تمامی مناطق 
استان به صفر یا زیر صفر می رسد، اضافه 
تا ۱5 درجه  استان ۱۰  در  کرد: دمای هوا 
کاهش می یابد. مدیرکل هواشناسی استان  
ادامه داد: در این مدت در ایستگاه های بیرجند 
۲۰ میلی متر، سربیشه ۲۸ میلی متر، زیرکوه 
۲۳ میلی متر، خوسف ۲۱ میلی متر، درمیان 
6 میلی متر، زهان ۱۸ میلی متر، سرایان ۱۲ 
میلی متر، فردوس و نهبندان 4 میلی متر 
بارندگی به ثبت رسیده است. وی، بیشترین 
بارندگی ها را مربوط به آرین شهر با ۳۰ میلی 
متر بارندگی اعالم کرد و گفت: کمترین میزان 
بارندگی ها نیز مربوط به طبس با یک میلی 

متر بوده است.
خندان رو یادآور شد: همچنین در این دوره 
بارندگی شاهد بارش برف در ارتفاعات بیرجند، 

زهان، زیرکوه، سرایان و فردوس بودیم.

 ۱3.۵میلی متر باران
به گزارش صدا و سیما، کارشناس هواشناسی 
استان گفت: براساس اعالم مرکز خشکسالی 
و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور 
میانگین بارش های استان از ابتدای سال 
میلیمتر  نیم  و  دیروز ۱۳  تا  جاری  زراعی 
بوده که این مقدار بارش نسبت به مدت 
مشابه پارسال 56 درصد و نسبت به میانگین 
بلند مدت ۳۳ درصد افزایش دارد. به گفته 
لطفی دیروز زهان با صفر درجه سانتیگراد 
سردترین و دهسلم نهبندان با حداکثر دمای 
۱۳ درجه سانتیگراد باالی صفر گرمترین 
شهر استان بود وتغییرات دمای مرکز استان 
این مدت بین 4 و 9 درجه سانتیگراد  در 

باالی صفر گزارش شد.

راه ها لغزنده است
جانشین رئیس پلیس راه استان هم گفت: 
در حال حاضر محور مسدود بر اثر بارندگی 

است.  لغزنده  استان  راه های  اما  نداریم 
سرهنگ محمدباقر توفیقی نیا افزود: در دور 
روز گذشته در محورهای قاین - بیرجند 
و اسدیه - بیرجند شاهد بارش برف و در 
برخی گردنه ها نیز با مه گرفتگی رو به رو 
بودیم. سایر محورهای استان هم با بارش 
لغزنده  محورها  همه  و  بوده  مواجه  باران 
است بنابراین رانندگان احتیاط کامل داشته 
باشند و سرعت و فاصله طولی با خودروی 
جلویی را رعایت و از سفرهای غیر ضرور 

در محورهای کوهستانی پرهیز کنند.

بارندگی بدون خسارت
مدیر کل مدیریت بحران استان هم با اشاره 
 به بارش باران در چند روز گذشته گفت :
مناطق  به  آسیب  از  گزارشی  خوشبختانه 
روستایی و شهری خراسان جنوبی ارائه نشده 
و باران با عافیت باریده است. میرجلیلی با بیان 
اینکه از برخی نقاط استان گزارش بارش ۳۰ 
میلی متر باران را داشتیم، افزود: با توجه به 
هشدارهای هواشناسی از قبل پیش بینی بارش 
باران و برف را داشتیم و بسیاری از محورهای 

استان  شن پاشی و نمک پاشی شد.
پیشخوان

خیران سالمت ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کردند

معاون هماهنگی امور استان های مجمع خیرین سالمت کشور گفت: بیش از ۱۳۰ هزار نفر عضو مجمع خیرین سالمت شده و تاکنون هفت هزار و 
۱۰۰ میلیارد تومان در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند. به گزارش ایرنا، غنیان در حاشیه افتتاح پایگاه اورژانس ۱۱5 شادروان دانشور در بیرجند گفت: 
این مجمع بیش از یک دهه است که در کشور فعالیت دارد و در این مدت خیران در ۳۰۰ نقطه کشور در کنار ما قرار گرفته اند. وی بیان کرد: خیران 

سالمت در این مدت نسبت به تشکیل شورای خیران سالمت اقدام و نیازهای حوزه سالمت را نیازسنجی کرده اند.

ابالغ اعتبارمجوز اجرای پروژه

ایرنا - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: مالک کار نباید تخصیص اعتبار باشدْ  دستگاه ههای اجرایی با ابالغ اعتبار کار را شروع کنند. 
میرجعفریان در نشست بررسی تفاهم نامه استانداری و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( افزود: بنابراین مالک کار دستگاه ها باید ابالغ اعتبار باشد 
نه تخصیص، قانون هم نمی گوید که برای آغاز پروژه ابتدا باید تخصیص انجام شود.وی با تاکید بر ضرورت تسریع در عملیاتی شدن پروژه ها افزود: در 
اجرای کار نباید زمان را از دست بدهیم و باید هرچه سریع تر پیمان سپاری، تجهیز کارگاهی و وارد شدن به فاز اجرایی آغاز شود.معاون استاندار گفت: 

محوریت کار با خود دستگاه است و باید پیگیر اعتبار از ستاد اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا وزارتخانه باشد.

نجات ۱۰ نفر گرفتار در سیل در خراسان جنوبی

ایسنا- مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گفت: با تالش نیروهای امدادی ۱۰ نفر گرفتار در سیل نجات یافته اند.  شهریاری، با اشاره به هشدار 
هواشناسی مبنی بر ادامه بارندگی ها در استان بیان کرد: در این راستا ۱7۸ نفر در قالب ۳۳ تیم در سطح استان برای امدارسانی به حوادث احتمالی آماده 
باش هستند. مدیرعامل جمعیت هالل احمر یادآور شد: همچنین از شهروندان خواستاریم در صورت بروز هرگونه حادثه ای ضمن حفظ خونسردی با 

شماره ۱۱۲ تماس گرفته و یا به نزدیک ترین پست امدادی هالل احمر مراجعه کنند.

آغاز فعالیت ۱3۰ گروه جهادی محله محور در استان

تسنیم-رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه گروه های جهادی شناسنامه دار استان ۳۲5 گروه جهادی است گفت: با شروع هفته 
بسیج ۱۳۰ گروه جهادی شناسنامه دار و محله محور در تمام شهرستان های استان در زمینه های مختلف عمرانی، فرهنگی، سالمت، اشتغال زایی، توزیع 
بسته های حمایتی و برداشت محصول کشاورزی خدمت رسانی خواهد کرد.هنری افزود: اولویت فعالیت عمرانی در زمینه طرح مسکن محرومین و 
کمک به مرمت و بهسازی منازل محرومین و مددجویان بهزیستی است و گروه های جهادی شناسنامه دار در مناطق جغرافیای هدف خود و گروه های 

محله محور نیز در محالت حاشیه پایگاه بسیج مشغول به خدمت خواهند شد.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
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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 
مترمربع. لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت  هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می 
باشد  و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری  اقامه دعوی شده  و در جریان است می بایست اعتراض و یا 
گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ  انتشار نوبت اول این آگهی  ظرف مدت نود روز و مستند به 
تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و 
امالک نهبندان تسلیم  و رسید دریافت نموده  و در اجرای تبصره دو ماده واحده  قانون تعیین تکلیف پرونده 
های  معترض ثبتی  و ماده 86 قانون ثبت  معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض  به اداره ثبت ظرف 
یک ماه دادخواست اعتراض خود را  به مراجع ذیصالح 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 به نام 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

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم 

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید
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آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی 9000012
اموال منقول خانم مهین نظام دوست فرزند غالمرضا با کد ملی 651782937 شامل 1- یک دستگاه خودروی وانت لندرور اسقاطی 2- یک 
عدد مخزن 8000 لیتری با ورق سیا 2 میلیمتر 3- یک عدد مخزن پلی اتیلن اسقاطی 5000 لیتری 4- یک عدد فرم تابلوی برق فاقد 
تجهیزات 5- یک عدد بانک خازنی Kvar40 6- یک عدد تونل پخت کیک و کلوچه 7- یک دستگاه فر سه طبقه ساخت شرکت صنایع 
پخت مشهد که به موجب اسناد رهنی شماره 61521- 85/7/22 و 65104 - 86/7/30 و 71313-88/8/3 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
6 قاین به انضمام اعیان احداثی پالک سی و هفت و سی و هشت فرعی از یکهزار و نهصد و بیست و نه اصلی بخش یازده قاین متعلق به 

شرکت شهرکهای صنعتی در قبال مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهل و دو میلیون ریال به مدت دوازده سال در رهن بانک تجارت قاین 
قرار گرفته است و بانک مزبور مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت در مورخ شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود از دفترخانه تنظیم 
کننده سند تقاضای صدور اجرائیه در قبال مبلغ دو میلیارد و سی میلیون و هفتصد و شصت هزار و هشتصد و سی و دو ریال به انضمام 
خسارت دیرکرد را نموده و پرونده تحت کالسه 9000012 در اجرای ثبت قاین تشکیل و اجرائیه صادره به مدیونین وفق آیین نامه اجرای 
اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان مربوطه گواهی شده است و به دلیل اینکه متعهدین در مهلت قانونی بدهی خود را 
تودیع ننموده، اموال منقول مذکور برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری جمعا به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی و قطعیت 
یافته است و در روز سه شنبه نوزدهم آذرماه سال هزار و سیصد و نود و هشت از ساعت نه صبح الی دوازده ظهر در محل اداره ثبت اسناد 

و امالک قاین واقع در خیابان شهید رجایی، جنب فرمانداری در قبال قسمتی از طلب بستانکار از طریق مزایده به فروش 
خواهد رسید و مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار می شود و کلیه 
هزینه های احتمالی از قبیل جابجایی و بارگیری و ... بر عهده برنده مزایده است. حقوق دولتی و هزینه های قانونی به شرح 

ماده 40 - آیین نامه اجرا وصول خواهد شد و محاسبه خسارت تاخیر از تاریخ صدور اجرائیه به بعد توسط اداره ثبت انجام خواهد شد و 
چنانچه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به تعیین تکلیف و یا پرداخت دین خود نماید از مزایده خودداری می گردد و اگر 

روز مزایده مصادف با روز تعطیل باشد مزایده روز بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.  
تاریخ انتشار: 98/9/2          علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

 ... ادامه سرمقاله( موتورسرچ ملی yoz.ir می شوی و 
نمی توانی اطالعات مناسبی در مورد کلید واژه ای 
که جستجویش می کنی به دست آوری و این 
توانمندها در حوزه مربوطه را زیر سوال می برد.پیام 
رسان های اجتماعی هم هنوز نیازمند کیفی سازی 
بیشتر و جدی تر است. اگر کیفیت آنچه در اختیار 
مخاطب مان قرار می دهیم غنی و باال باشد دالیل 
افراد برای استفاده از شبکه های اجتماعی دیگر 
کشور کم اثر می شود چون به طور قطع یکی از 
عوامل تاثیر گذار در این انتخاب بین پیام رسان ها و 
شبکه های داخلی و خارجی، برد ارتباطی و کیفیت 
در حوزه پیام رسانی، متنی، صوتی و تصویری 
ایران، توانسته در حوزه  از آنجا که  البته  است. 
دانش فیلترینگ به یکی از برترین کشورهای دنیا 
تبدیل شود، به طور قطع توانمندی تقویت شبکه 
ملی اطالعات یا پیام رسان های داخلی و ... را 
هم دارد و اینکه تا کنون به این سمت آن طور 
که باید نرفته است حتما دالیل مشخصی دارد 
اما این امیدواری وجود دارد که فرصت اخیر برای 
آسیب شناسی شبکه های ارتباطی ملی مورد 
توجه قرار گیرد و بازخوردی کاربردی به مسئوالن 
امر بدهد چون تقویت کیفی و کمی اینترنت در 
کشورمان اقدامی موثر در حوزه پدافند غیرعامل 
است. ارتقای این توانمندی ما را از تهدیدهای 
بسیاری مصون می دارد و در هر شرایطی می تواند 
بازویی توانمند در حوزه امنیت سایبری هم باشد.

امروز سامانه بارشی از استان خارج و یخبندان می شود
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سیزدهمیننمایشگاهکتابخراسانجنوبیفرداگشایشمییابد

ایرنا - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان جنوبی سوم تا هشتم آذر با حضور ۴۶۴ ناشر در محل نمایشگاه های بین المللی 
استان برگزار می شود. نبی زاده افزود: از ناشران حاضر در این نمایشگاه ۲۶۴ ناشر به صورت مستقل و ۲۰۰ نمایندگی نشر شرکت خواهند کرد. وی از تخفیف و بن خرید 
۳۰ درصدی نمایشگاه و ناشران برای بازدیدکنندگان خبر داد و افزود: متقاضیان خرید کتاب از ۲۰ درصد بن تخفیف نمایشگاه و ۱۰ درصد تخفیف ناشر بهره مند خواهند شد.

 

برنامهدانشگاهعلومپزشکی
برایتهیهداروهایکمیاب

رجب زاده - تامین داروهای کمیاب مورد 
نیاز بیماران در استان از طریق دانشگاه 
علوم پزشکی و به دو روش عملی شده 
است. مدیر اداره نظارت بر دارو و مواد 
دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت  مخدر 
علوم پزشکی بیرجند در خصوص کمبود 
برخی اقالم دارویی مثل واکسن هپاتیت 
به خبرنگار ما گفت: تا کنون نبود دارو، 
که  صورتی  در  و  است  نیفتاده  اتفاق 
کمبودی وجود داشته باشد، هم استانی 
های عزیز می توانند به معاونت غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند واقع 
جنب  مادر،  میدان  معلم،  خیابان  در 
کتابخانه آستان قدس مراجعه کنند و 
داروی  تلفن ۱9۰،  از طریق شماره  یا 
مورد نیازشان را پیگیری کرده و پس 
از بررسی، چگونگی تهیه دارو به فرد 
اطالع داده می شود. اما در مورد واکسن 
هپاتیت ب، چون این واکسن کمیاب 
است و مورد نیاز همه افراد و گروه ها 
نیست و تنها افرادی که نیاز دارند و یا 
گروه های پر خطر، می توانند به مراکز 
بهداشت مراجعه کرده و در این مراکز 
به صورت رایگان به آن ها تزریق می 
شود.  دکتر علی راستی با اعالم اینکه 
7۰ داروخانه در بخش خصوصی و ۱۶ 
استان  در  دولتی  بخش  در  داروخانه 
فعالیت می کنند، افزود: در کل استان 
فقط  و  داریم  روزی  داروخانه شبانه   9
بشرویه  و  شهرهای سربیشه، خوسف 
اندیشیده  تدبیری  اما  ندارند.  داروخانه 
شده است که در هر شهرستان یکی از 
داروخانه های روزانه موجود به صورت 
شیفت درگردش به شکل شبانه روزی به 
ارائه خدمات بپردازند. البته اطالع رسانی 
به مردم آن شهرها هم انجام شده است. 
وی درباره نظارت بر عملکرد داروخانه ها 
گفت: نظارت و بازرسی به صورت دوره 
ای و پیوسته، هم توسط کارشناسان مواد 
غذایی و دارو و هم توسط گشت های 
مشترک با مشارکت اداره اماکن نیروی 
انتظامی و سازمان صمت انجام می شود.

در این بازرسی ها بحث اصالت داروها، 
تاریخ انقضای آن ها، شرایط نگهداری 
شان، خدمات داروخانه ها، حضور مسئول 
فنی و پرسنل آموزش دیده و باتجربه و 

سایر آیتم ها مورد بررسی قرار می گیرد.

 خبر ویژه

چرا  شهرداری  عوامل  خدمت  سالم 
هیچگونه نظارتی بر آسفالت ندارند برای 
نمونه از فلکه کوزه مهرشهر نمونه برداری 
کنید هنوز یکسال از آسفالت نگذشته 
است،  چاله شده  و  کنده  آسفالت  کال 

ضخامت آسفالت ۱سانت هم نیست.
9۰5...5۱9

سالم آوا، بچه هامون با بخار چراغ نفتی 
دو  انصافه  واقعا  کردن،  پیدا  حساسیت 
قدمی شبکه گاز باشی و شبها از بخار نفت 
و سردرد تا صبح نخوابی؟ مسئولین یک 
شب بیان مهمان ما بشن حال روز ما رو 
ببینن آخه چرا؟ چند خانواریم که وضعیت 
نبود جدول کشی  گاز  اینه، شرکت  ما 
کوچه رو بهانه میکنه آوا لطفا پیگیری کن. 
شده موقتی یک لوله گاز بیارن، هوا سرده 
اردیبهشت ۱۰ بافت قدیمی شهره خانواده 
هست چهل ساله اینجا زندگی میکنه، گناه 

داریم به دادمان برسید. باتشکر
9۱5...۲59

اینترنت رو قطع کردن پول بسته هایی که 
داره می سوزه به جیب کی میره؟ خواهشا 

انتقاد هم چاپ کن نه فقط پیام. 
9۰۳...۰۶۶

لطفا جناب شهردار، در این روزهای بارانی 
سری به مهرشهر بلوار همت  ۱۱و۱۳ بزند.
9۱5...۴5۱
با سالم ساعت ۱8:۳۰ مورخ 98/8/۲9 
زرشک  های  خرمن  به  تگرگ  بارش 
بخش  نوغاب  روستای  کشاورزان 
مرکزی شهرستان درمیان خسارت زد 
و دسترنج یک ساله کشاورزان به هدر 
دلیل  به  ها  خسارت  این  تمام  رفت 
نداشتن بارگاه زرشک می باشد. ازسازمان 
جهاد  ومدیریت  استان  جهادکشاورزی 
کشاورزی شهرستان درمیان درخواست 
به  خسارت  برآورد  جهت  کارشناس 

روستای نوغاب را داریم.
9۱5...8۱۱

کوچه مقابل نظام مهندسی کشاورزی 
واقع در خیابان طالقانی؛ با کمترین ریزش 
باران مملو از آب میشود! به طوریکه اگر 
ماشینی پارک باشد دانش آموزان و اهالی 
خیس می شوند. فاصله محل جمع شدن 

آب تا جوی اصلی دو متر است.
9۳9...87۴
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پیام شما

به  لطفا  آوا  روزنامه  محترم  سردبیر 
عنوان یک رسانه مدعی مردمی بودن 
هم  استان  در  اتفاقات  شفافیت  به 
دارند  حق  مردم  بدهید  اهمیت  کمی 
بسیاری از زوایای پنهان اتفاقات داخل 
شهر را بدانند و این وظیفه مستقیم و 
مسئولیت شماست که به این موضوعات 
 بپردازید چرا هیچ کس واضح صحبت 
نمی کند قرارداد بین شهرداری و ارتش 
و مسکن و شهرسازی چه بوده و االن 
چه اتفاقی افتاده است ؟کاش مردم بدانند 
این برنامه هایی که هر چند سال کلی 
پول خرجش می شود و افق چند ساله 
شهر تدوین می شود کجاست و چقدر 
مطابق آن عمل می شود؟ آیا صحت 
دارد که شهردار از پروژه های عمرانی 
شهر ذینفع و صاحب سهم است ؟ کاش 
آقای فرماندار و شهردار و مسکن بیایند 
این  زیرساختی طی  طرح  چه  بگویند 
سال ها برای بیرجند انجام شده است؟ 
از روزنامه آوا بعید است به جای اینکه 
بپردازد به موضوعاتی اینگونه و کالن 
شهری، خودش را گیر آسفالت کوچه 
سوخته  المپ  یا  خیابان  فالن  چندم 
پارک فالن جا می کند. اگر واقعا همتی 
در این خصوص دارید به این موضوعات 
بپردازید تامردم بفهمند شهردار و فرماندار 
و فالن رئیس فقط ماشین امضا نیستند 
برای شهر  هم  ای  پروژه  و  و طرحی 
و  منتظری  ترافیکی  گره  اند؟  داشته 
طالقانی چند سال است که مطرح است 
و هزاران مشکل دیگر که فقط در حوزه 
بزک کاری مسئولین نیست تا آوا به آن 
بپردازد امیدوارم حاال که کمی جرأتتان 
به  را  چشمتان  هم  کمی  شده  بیشتر 
روابطتتان ببندید و بپرسید واقعا آقایان 
کجای  شهر  شورای  اند؟  کرده  چه 
این قصه است؟ فقط حامی شهردار و 
مصوبه امضاء کن او یا نه مدافع حقوق 
شهروندان و طراح طرح های کالن و 

زیر ساختی شهر هم خواهد بود؟
م . ف از بیرجند
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 دیدگاه خوانندگان

جورچین کشت گلخانه ای در استان

رجب زاده -  یکی از برنامه های موثری 
که به تازگی برای رونق اقتصادی در منطقه 
آغاز شده و به صورت جدی برای اجرایی 
شدن آن پی گیری می شود، تقویت کشت 
گلخانه ای و ایجاد واحد های جدید در تعداد 
باالست و به نظر می رسد برای عملیاتی 
جهاد  زودی  به  مهم  برنامه  این  شدن 
کشاورزی  استان بر ایجاد بستر های الزم به 
این منظور متمرکز شود. اما آنچه در این بین 
نباید فراموش شود، شناسایی بازار فروش و 
پشتیبانی از افرادی است که به برنامه کشت 
گلخانه ای وارد می شوند. این پشتیبانی باید 
برای بعد از دوران برداشت محصول تقویت 
شود چراکه می تواند تسهیالت و حمایت 
دوره  اولین  پایان  در  را  امروز  های جدی 
بازار  اگر  بگذارد  عقیم  محصول  برداشت 
مناسب برای فروش محصول تامین نشود. 

دامیبرایکشتگلخانهای

یکی از کشاورزان استان که مدت ها قبل 
دلیل  به   : گوید  می  داشته  هم  گلخانه 
نتوانستم  فروش  بازار  تامین  در  ناتوانی 
عوامل  هرچند  کنم.  حفظ  را  ام  گلخانه 
بیشتر  عامل  این  اما  بود  هم  دیگری 
باعث از بین رفتن انگیزه ام در حفظ واحد 
تولیدی ام شد. محمد زاده تاکید می کند 
که ورود دولت به فعالیت کشت گلخانه 
ای باید همراه با حمایت های دست کم 
مشاوره ای پس از دوران تولید هم باشد 
در غیر این صورت ممکن است زحمات 
بسیار برای شروع این کار به هیچ نتیجه 
ای نرسد. یک گلخانه دار دیگر هم که در 
فروش محصوالت خود با مشکل مواجه 
است بر همین نکته تاکید می کند و ادامه 
می دهد: برنامه کشت گلخانه ای اگر در 

برنامه  و  شده  سازماندهی  مراحل  همه 
ریزی شده پیش برود می تواند موفقیت 

های مهمی را در استان ایجاد کند. 

500هکتارزمینبارور

جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی خراسان جنوبی هم می گوید: 
این طرح می تواند به خوبی در استان اجرا 
و ما را در این زمینه مانند الگویی در کشور 
پور 5۴۳  گفته عصمتی  به  سازد.  مطرح 
هکتار زمین مستعد کشت گلخانه ای در 
شهرستان های استان را شناسایی کرده ایم 
که تمام زیر ساخت ها هم در این زمین ها 
وجود دارد، زیر ساخت هایی مثل گاز، نفت، 
ازاین  این زمین ها وجود دارد و  برق در 

بابت وضعیت مناسبی داریم.  

هشت  حاضر  حال  در   : گوید  می  او 
که  داریم  استان   در  گلخانه ای  مجتمع 
هکتار   ۶7.5 زیرکشت  سطح  داررای  
است و ساالنه ۱۱ هزار و 5۰۰ تن  تولید 
دارد و  از این واحد ها محصوالتی چون 

خیار، گوجه فرنگی، گیاهان دارویی، فلفل، 
آلوئه ورا، گل های شاخه بریده و سبزی و 

صیفی برداشت می شود.

تفاهمنامهایبرایرونقتولید

شرکت  با  استانداری  تفاهم نامه  از   وی 
احداث  برای  کشور  صنعتی  شهرک های 
یکهزار هکتار طرح توسعه گلخانه در استان 
به عنوان طرحی تاثیر گذار یاد می کند و ادامه 
می دهد : سال هاست به دلیل خشکسالی 

بخشی از توان بخش کشاورزی را از دست 
 داده ایم و این تفاهم نامه و توسعه گلخانه 
می تواند به عنوان یکی  از مزیت های مهم 
توسعه  سمت  به  مناسب  مسیری  استان 
کشاورزی باشد چون اگر به سمت توسعه 

محصوالت گلخانه ای پیش برویم حداکثر 
بهره وری را از آب خواهیم داشت. به گفته 
او  با اجرای این تفاهم زمینه اشتغال هشت 
هزار نفر، تولید ۲8۰ هزار تن محصوالت 
کشاورزی صادرات محور و ارزآوری 5۰۰ 
پیش بینی شده  استان  در  میلیون دالری 
سال  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  وی  است. 
هشت هکتار گلخانه در استان احداث شده 
اضافه می کند: طرح احداث ۳7.5 هکتار 
گلخانه برای دریافت تسهیالت به بانک 
عامل معرفی شده در واقع سهمیه استان 

در برنامه اقتصاد مقاومتی و توسعه کشت 
اتمام  به  بود که  گلخانه ای هشت هکتار 
رسیده اما  وزارت جهاد کشاورزی تیرماه 
گذشته ابالغیه ای در خصوص ایجاد ۶۰ 
که  کرد  ارسال  استان  به  گلخانه  هکتار 
از این میزان تاکنون ۳7 هکتار به بانک 
معرفی شده و هشت هکتار نیز اجرا شده 
است.او تاکید می کند که برای موفقیت 
کشت گلخانه ای در استان باید مهارت و 
آموزش های الزم به فعاالن و متقاضیان 
این حوزه داده شود تا بتوانند به خوبی وارد 
عمل شوند و از آنجا که  زیرساخت های 
آموزشی بسیار خوبی در استان فراهم است 
می توان امیدوار بود که شرایط خوبی فراهم 
شود اما نیاز به کارگر ماهر، موضوعی است 

که باید مورد توجه قرار گیرد.

1200برنامهآموزشی

معاون مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی 
هم می گوید: در فرآیند آموزش به فعاالن 
کشت گلخانه ای باید مهارت های بازاریابی 
با توجه به  اما  هم مورد توجه قرار گیرد 
شناسایی ۲۰ آسیب در حوزه گلخانه های 
استان باید به این نکته بیشتر تمرکز کرد 
که  یکی از عمده مشکالت گلخانه ها نبود 
مهارت در کار است و برای تامین این نیاز  
از ابتدای سال تاکنون یکهزار و ۲8۲ برنامه 
آموزشی ترویجی در قالب پنج هزار و ۱۲5 
نفر روز طرح توسعه کشت گلخانه ای در 
استان برگزار شده است. دره کی تاکید می 
کند: با توجه به صدور پروانه تاسیس ۱5۲ 
واحد در سطح ۳7 هزار و 5۰۰ مترمربع 
در  مهارتی  آموزش های  فراگیری  و  ارائه 
بحث گلخانه ها امری بسیار ضروری است 

و بیش از این باید مورد توجه واقع شود.

موفقیت نهضت کشت گلخانه ای در استان مستلزم شناسایی بازار فروش دائمی و مهارت آموزی  است

برای موفقیت کشت گلخانه ای در استان باید مهارت و آموزش های الزم به فعاالن و متقاضیان این حوزه داده شود تا بتوانند به 
خوبی وارد عمل شوند و از آنجا که  زیرساخت های آموزشی بسیار خوبی در استان فراهم است می توان امیدوار بود که شرایط 

خوبی فراهم شود اما نیاز به کارگر ماهر، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد

برچسب

یرنا
س : ا

عک

آگهی اخطاریه افراز پالک ۱ فرعی از ۱۴۷۷- اصلی بخش ۲ بیرجند
نظر به اینکه آقایان هادی ملک آبادی زاده ، غالمرضا نباتی و خانم 
فاطمه بیدار به وکالت از تعدادی از مالکین مشاعی یک قطعه زمین 
مزروعی پالک ۱ فرعی از ۱۴۷۷- اصلی واقع در بخش ۲ بیرجند 
)انتهای بلوار شعبانیه( درخواست افراز سهام مشاعی موکلین خود از 
پالک مذکور را نموده اند و حسب اعالم آنها دسترسی به مالکین 
مشاعی پالک فوق مقدور نمی باشد. لذا مراتب به کلیه مالکین 
مشاعی اعالم می گردد که در روز شنبه مورخ ۹۸/۹/۳۰ ساعت ۱۰ 
صبح که جهت انجام افراز تعیین وقت گردیده، در محل این اداره یا 
محل وقوع ملک مذکور به آدرس فوق حضور یابند. ضمنا عدم حضور 

مانع اقدامات قانونی و عملیات افرازی نخواهد بود.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

پرده پارچه ای 
کرکره فلزی 

زبرا در طرح های متنوع 

نبشمدرس۶0)مدیریتشاملی(0۹155۶1۴3۹۸-32۴۴13۶5

و لوگوی اختصاصی موکت ظریف مصور
دیوارپوش،کفپوش، قرنیز، پارکت، آسمان مجازی

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال ۱398 
حوزه ثبتی شهرستان بیرجند

به دستور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده 5۹ آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به 
امالک مجهول المالک  و از قلم  افتاده واقع در بخشهای تابعه حوزه ثبتی  بیرجند تا 
آخرشهریور  ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هشت تقاضای ثبت نموده اند و همچنین 
مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده ۲5 اصالحی قانون ثبت باید تجدید 
گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می شود:  بخش 2 
بیرجند: ۱-ششدانگ قسمتی از یکباب منزل به مساحت ۲۷/6۱ متر مربع پالک 55 
فرعی از ۱5۰-اصلی بخش ۲ بیرجند که با پالک ۳6 فرعی از ۱5۰-اصلی به صورت 
یکباب منزل درآمده واقع در اراضی چهار پایین مورد تقاضای فاطمه کماچ چهاری ۲- 
ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت ۹۳/5۳ متر مربع پالک ۳5۳۱ فرعی از ۳۴5-اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی دشت علی آباد مورد تقاضای قاسم علی رخشانی ۳- 
ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 65/5۰ متر مربع پالک ۳6۷۹ فرعی از ۳۴5-اصلی 
بخش ۲ بیرجند که با پالک ۲66۹ فرعی تشکیل یک قطعه زمین را می دهد واقع در 
اراضی دشت علی آباد مورد تقاضای غالمحسین معینی مقدم ۴- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۰۰۳۳متر مربع پالک ۱۳۰ 
فرعی از ۴۳۴-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی میر علی مورد تقاضای رضا قربانی 
راد 5- ششدانگ یکقطعه باغ مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۲۳۲/۹۴متر 
مربع پالک ۴۴ فرعی از 5۲۸-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی ترشاب مورد 
تقاضای زهرا شبخوان 6- ششدانگ یکقطعه زمین که با پالک 66۹ فرعی از 6۷۴-اصلی 
بخش ۲ بیرجند تشکیل یکباب منزل را می دهد به مساحت ۱۹۲/۳۰متر مربع پالک 
۷۲۱ فرعی از 6۷۴-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی بهلگردمورد تقاضای فاطمه 
آزادمنش ۷- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر تاسیسات گلخانه ای به مساحت 
۷۱۸۱/5۴ متر مربع پالک ۲5۰6 فرعی از ۸۲۴-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی 
نوفرست مورد تقاضای علی رضا یوسفی فر ۸- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بند سار  
به مساحت 66۱۴/۷۰ متر مربع پالک 6۱۲ فرعی از ۱۳۳۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع 
در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای زهرا سامعی نیا ۹- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی بند سار به مساحت 6۹۳۴/5۰ متر مربع پالک 6۱۳ فرعی از ۱۳۳۷-اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای محمد اقبالی نیا ۱۰- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بند سار به مساحت 666۱/5۰متر مربع پالک 6۱۴ 
فرعی از ۱۳۳۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای نرگس 
سامعی نیا۱۱- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۱۲۳6/۸۳متر 
مربع پالک 6۱5 فرعی از ۱۳۳۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی 
مورد تقاضای علی کاظمی ۱۲- ششدانگ یکقطعه زمین محصور به مساحت 56۳۷/۳۳ 
متر مربع پالک ۲۲۲ فرعی از ۱۳۴۳-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی مزرعه و 
قنات عبداهلل مورد تقاضای علی آهنی ۱۳- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر 
محصور  به مساحت ۱۲۴۳/۷۷متر مربع پالک ۲۳۰ فرعی از ۱۳5۹-اصلی بخش ۲ 
بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای محمد غریبی ۱۴- ششدانگ یکقطعه زمین 
به مساحت ۱5۴6۷۰/۳۳ متر مربع پالک ۲۱۷ فرعی از ۱۳۹۷-اصلی بخش ۲ بیرجند 
واقع در اراضی سیستانک مورد تقاضای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ۱5- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۱۳۸5/55متر مربع پالک ۸6 فرعی 
از ۱5۹۲-اصلی بخش  ۱6- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
5۲66 متر مربع پالک ۴۳۸ فرعی از ۱۸۳۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی سر 
سینه حاجی آباد مورد تقاضای علی حاجی آبادی ۱۷- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
مشجر به مساحت ۱۱۴۹/۲۰متر مربع پالک 6۷ فرعی از ۲۱۲۰-اصلی بخش ۲ بیرجند 
واقع در اراضی کلوت شوکت آباد مورد تقاضای رسول جمالی پور ۱۸- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۳۴۹۲/۱۳ متر مربع پالک ۲5۹۳-اصلی بخش ۲ 
بیرجند واقع در اراضی مجاورت مزرعه میاباد مورد تقاضای مریم میابادی ۱۹- ششدانگ 

یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۴۷۰۴/۳5 متر مربع پالک ۲5۹۴-اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی مجاورت میاباد مورد تقاضای حسن رادین ۲۰- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۱۸۷5۳/5۷متر مربع پالک ۲5۹۷-اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی میاکوه مورد تقاضای علیرضا قربانی ۲۱- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 5۰55/۳۰ متر مربع پالک ۲5۹۸-اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی میاکوه مورد تقاضای علیرضا قربانی بخش 3 بیرجند:  
۱- ششدانگ یکقطعه باغ مشجر به مساحت ۱۷۱۸/۰۷ متر مربع پالک ۴۲۳ فرعی از 
6-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی کنقند خوسف مورد تقاضای رحمن مالکی 
۲- ششدانگ یکباب گاوداری به مساحت ۲65۱ متر مربع پالک ۲۷۸۸ فرعی از ۲۲۳۸ 
فرعی از ۱۷۲-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای محمد رضا 
سبزه کار ۳- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۷۴5۸ متر مربع پالک 
۲۷۸۹ فرعی از ۲۲۳۸ فرعی از ۱۷۲-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی سیوجان 
مورد تقاضای فاطمه سبزه کار ۴- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
۴۲۲۰ متر مربع پالک ۲۷۹۰ فرعی از ۲۲۳۸ فرعی از ۱۷۲-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع 
در اراضی سیوجان مورد تقاضای علی اصغر سبزه کار 5- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی بندسار به مساحت ۲۲۸۰ متر مربع پالک ۲۷۹۱ فرعی از ۲۱۹۴ فرعی از 
۱۷۲-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای محمد رضا سبزه کار 
6- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۱۴5۰۹متر مربع پالک ۲۷۹۲ 
فرعی از ۲۱۹۴ فرعی از ۱۷۲-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد 
تقاضای محمد رضا سبزه کار ۷- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
۱۷۲۹5متر مربع پالک ۲۸۰۰ فرعی از۱۷۲-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی 
سیوجان خوسف مورد تقاضای اسماعیل قربانی ۸- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
مشجر به مساحت ۱۲6۸۱متر مربع پالک ۲۸۰۱ فرعی از ۱۷۲-اصلی بخش ۳ بیرجند 
واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای اسماعیل قربانی ۹- ششدانگ یکقطعه زمین 
مشجر به مساحت ۳۸6۴/۸۷ متر مربع پالک ۲۸۰۲ فرعی از ۱۷۲-اصلی بخش ۳ 
بیرجند واقع در اراضی بند سار سیوجان مورد تقاضای محمد رضا ضابطی ۱۰- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 5۰۳۹ متر مربع پالک ۲۸۰5 فرعی از ۱۷۲-

اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی محمدیه سیوجان  مورد تقاضای صدیقه شمس 
آبادی ۱۱- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  مشجر به مساحت 5۸۲۰ متر مربع پالک 
۲۸۰6 فرعی از ۲۳۴۷ فرعی از ۱۷۲-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی محمدیه 
سیوجان مورد تقاضای مهدی شمس آبادی ۱۲- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
مشجر به مساحت ۴۷۸۴ متر مربع پالک ۲۸۰۷ فرعی از ۱۷۲-اصلی بخش ۳ بیرجند 
واقع در اراضی محمدیه سیوجان  مورد تقاضای حسین شمس آبادی ۱۳- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی مشجر محصور به مساحت ۳۲۰۰/۲6 متر مربع پالک ۴۹۷ فرعی 
از ۲۲5-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای احسان مداح 
۱۴- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۳۴5۲/۴6 متر مربع پالک 
۱6۳۰ فرعی از ۲۳۲-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی شاهزیله مورد تقاضای 
نرجس جعفری ۱5- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۳6۷۴/۴۲ متر 
مربع پالک ۱6۳۱ فرعی از ۲۳۲-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی شاهزیله مورد 
به مساحت  یکقطعه زمین مزروعی  مشجر  تقاضای زهرا جعفری ۱6- ششدانگ 
۴6۸۱/5۰ متر مربع پالک ۱6۳۲ فرعی از ۲۳۲-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی 
شاهزیله مورد تقاضای ام البنین جعفری ۱۷- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر 
به مساحت ۳۲۰۷/6 متر مربع پالک ۱6۳۳ فرعی از ۲۳۲-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع 
در اراضی شاهزیله مورد تقاضای فاطمه جعفری ۱۸- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
مشجر به مساحت ۱۲5۲۰/۲ متر مربع پالک ۱۲۴ فرعی از ۴5۰-اصلی بخش ۳ بیرجند 
یکباب  خواه ۱۹- ششدانگ  ده  محمد  تقاضای  مورد  اراضی حصارسنگی  در  واقع 
ساختمان آموزشی به مساحت ۱۴۷/۰5متر مربع پالک ۴۳ فرعی از 6۱6-اصلی بخش 
۳ 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( ۲۰- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر ساختمان متروکه 
مدرسه  به مساحت ۴۲۹/5۳ متر مربع پالک ۳۲ فرعی از 6۳۴-اصلی بخش ۳ بیرجند 
واقع در اراضی سیدان خوسف مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
پرورش  و  )آموزش  جنوبی  خراسان  پرورش  و  آموزش   - پرورش  و  آموزش  وزارت 
شهرستان خوسف( ۲۱- ششدانگ یکباب ساختمان آموزشی به مساحت ۱۳۱/6۰ متر 
مربع پالک ۳ فرعی از 655-اصلی بخش ۳ 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( ۲۲- ششدانگ یکباب ساختمان 
مدرسه ) با قید مخالفت جهاد کشاورزی با ثبت اعیان( به مساحت ۱۰۱۴/۸۰ متر مربع 
پالک ۳۷ فرعی از 6۹۱-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی سیب چاه مورد تقاضای 
دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش - آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی )آموزش و پرورش شهرستان خوسف( ۲۳- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت ۱۲۱۰۲/۸۸ متر مربع پالک یک فرعی از ۸۲۴-اصلی 
بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی حاشیه رود گارجگان مورد تقاضای محمد حسین لطیفی 
۲۴- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۱6۴۹۸/6۲ متر مربع پالک 
۲ فرعی از ۸۲۴-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی حاشیه رود گارجگان مورد 
تقاضای محمد حسین لطیفی ۲5- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
۱۱۱/۲6 متر مربع پالک ۲۰۷ فرعی از ۹۳۸-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی چاه 
زینی  مورد تقاضای کنیز ادهمی ۲6- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل 
بر ساختمان به مساحت ۹6۸/۱۰ متر مربع پالک ۲۰۸ فرعی از ۹۳۸-اصلی بخش ۳ 
بیرجند واقع در اراضی چاه زینی مورد تقاضای حسن حاجی آبادی ۲۷- ششدانگ 
یکباب محوطه مزروعی مشجر به مساحت ۱۸۲۳/۳۲متر مربع پالک ۲۱۱ فرعی از 
۹۳۸-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی سرچاه زینی مورد تقاضای مهدی طوسی 
زاده ۲۸- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۹۲5/۳۷ متر مربع پالک ۲۱۲ 
فرعی از ۹۳۸-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی دشت زینی  مورد تقاضای ابوالفضل 
محمدی زاده ۲۹- ششدانگ یکقطعه بند به مساحت 5۷۹۲/5۰ متر مربع پالک ۷۲ 
فرعی از ۱۰۱۹-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی مجاور چاه حسن پور مورد تقاضای 
محمد حسن خورشیدی ۳۰- ششدانگ یکقطعه بند به مساحت ۱۳۸6۳/۷۰ متر مربع 
پالک ۷۳ فرعی از ۱۰۱۹-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی مجاورت چاه حسن پور 
مورد تقاضای محمد حسن خورشیدی ۳۱- ششدانگ یکباب محوطه مشتمل بر 
تاسیسات مرغداری به مساحت 65۲۳ متر مربع پالک ۷۴ فرعی از ۱۰۱۹-اصلی بخش 
۳ بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای داود رستمی گیو بخش 4 بیرجند: 
۱- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱566/۸۰ متر مربع پالک 
۱66۹ فرعی از ۱۰6-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در اراضی ماژان مورد تقاضای علیرضا 
قلی زاده ۲- ششدانگ یکقطعه باغ مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۸۸۳/۱ متر مربع 
پالک ۳۷ فرعی از ۱۰۷-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در اراضی کاریجک مورد تقاضای 
علیرضا قلی زاده ۳- ششدانگ یکقطعه زمین محصور و مشجر  به مساحت ۷۸۹/۹۷ متر 
مربع پالک ۸5۰-اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در اراضی زرگر مورد تقاضای سید ابوالفضل 
زرگری  بخش 7 بیرجند: ۱- ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت ۱۹۲۹ متر مربع 
پالک ۲5۴ فرعی از ۴۷5-اصلی بخش ۷ بیرجند واقع در اراضی دشت سرو مورد تقاضای 
محمد اسماعیل صادقی راد ۲- ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت ۱۱۸۴۴ متر مربع 
پالک ۲55 فرعی از ۴۷5-اصلی بخش ۷  بیرجند واقع در اراضی دشت سرو مورد 
تقاضای محمد اسماعیل صادقی راد ۳- ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت ۱۰۷۷۴ 
متر مربع پالک ۲56 فرعی از ۴۷5-اصلی بخش ۷ بیرجند واقع در اراضی دشت سرو 
مورد تقاضای محمد اسماعیل صادقی راد ۴- ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 
۱۱۹۰۲متر مربع پالک ۲5۷ فرعی از ۴۷5-اصلی بخش ۷  بیرجند واقع در اراضی دشت 
سرو مورد تقاضای محمد اسماعیل صادقی راد 5- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
دیمه زار به مساحت ۱5۳۴/۸۱ متر مربع پالک ۷۴6-اصلی بخش ۷  بیرجند واقع در 
اراضی مجاور خونیک باز مورد تقاضای کلثوم خزاعی  6- ششدانگ یکقطعه زمین بند 

سار  به مساحت ۱۳۷۲5/5۲ متر مربع پالک ۷۷۴-اصلی بخش ۷  
بیرجند واقع در اراضی مجاور خرمک  مورد تقاضای محمد سلیمانی 
احمد آباد ۷- ششدانگ یکقطعه زمین بند سار به مساحت ۱۳۰۷۸/۹۳ 

متر مربع پالک ۷۷5-اصلی بخش ۷ بیرجند واقع در اراضی مجاور خرمک  مورد تقاضای 
محمد سلیمانی احمد آباد ۸- ششدانگ یکقطعه زمین بندسار به مساحت ۲۹۹۴۴/66 
متر مربع پالک ۷۷6-اصلی بخش۷  بیرجند واقع در اراضی مجاور خرمک مورد تقاضای 
محمد سلیمانی احمد آباد بخش 8 بیرجند: ۱- ششدانگ یکقطعه زمین در حال 
ساخت به مساحت 5۹6 متر مربع پالک ۷۹۰ فرعی از یک-اصلی بخش ۸ بیرجند واقع 
در اراضی قهستان مورد تقاضای اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی - اداره 
کتابخانه های شهرستان درمیان بخش 13 بیرجند: ۱- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت ۸۷۴/۹۲ متر مربع پالک ۲۸۹ فرعی از ۳۱5-اصلی بخش 
۱۳ بیرجند واقع در اراضی بواج مورد تقاضای علی نقی زنگویی مطلق ۲- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 5۹۱6/۷6 متر مربع پالک ۲۹۰ فرعی از 
۳۱5-اصلی بخش ۱۳ بیرجند واقع در اراضی بواج مورد تقاضای رویا بواجی ۳- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار مثلثی شکل به مساحت ۳۰۳/6۱ متر مربع پالک ۲۹۱ 
فرعی از ۳۱5-اصلی بخش ۱۳ بیرجند واقع در اراضی بواج مورد تقاضای رویا بواجی 
۴- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۱۴۸۸/۰۳ متر مربع پالک 
۲۹۲ فرعی از ۳۱5-اصلی بخش ۱۳ بیرجند واقع در اراضی بواج مورد تقاضای رویا 
بواجی 5- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۱۱۴۳/۷۰متر مربع 
پالک ۲۹۳ فرعی از ۳۱5-اصلی بخش ۱۳ بیرجند واقع در اراضی بواج مورد تقاضای رویا 
بواجی 6- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۱55/۸6 متر مربع پالک 
۲۹۴ فرعی از ۳۱5-اصلی بخش ۱۳ بیرجند واقع در اراضی بواج مورد تقاضای رویا 
بواجی ۷- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۲۴۳۲/۳۳ متر مربع 
پالک ۲۹5 فرعی از ۳۱5-اصلی بخش ۱۳ بیرجند واقع در اراضی بواج مورد تقاضای رویا 
بواجی آگهی اصالحی: ۱- ششدانگ یکباب محوطه مزروعی به مساحت ۳۱5۳/۰۳ 
متر مربع پالک ۴۸6 فرعی از ۲۲5-اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی کالته ملک 
برابر رای هیات نظارت ثبت استان به شماره  اقبالی که  مورد تقاضای محمد رضا 
۱۳۹۸۱۸۷۰۸۲۹5۰۰۰۱۰۷-۱۳۹۸/۷/۳ مساحت و حدود آن اصالح گردیده است. 
۲-ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت ۹۸۷5 متر مربع پالک ۸۳ فرعی از 
۳۱۱-اصلی بخش ۷ بیرجند با حق آبه باغ به میزان دو شبانه روز واقع در اراضی دستگرد 
مورد تقاضای حبیب اله سارانی که برابر سند ۸۸۹۴۰-۹۲/۸/۲۰ دفترخانه 6 بیرجند 
ششدانگ آن به محمد مهدی سارانی انتقال قطعی گردیده و در آگهی نوبتی مورخه 
۱۳5۸/۸/۱ عبارت حق آبه دو شبانه روز از قلم افتاده و برابر رای هیات نظارت ثبت استان 
به شماره ۱۳۹۸۱۸۷۰۸۲۹5۰۰۰۱۲۰-۹۸/۷/۲۴ اظهارنامه اصالح گردیده است. لذا به 
دستور مواد ۱6 و ۱۷ قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می 
باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقاله دعوی شده و در جریان است میبایستی 
اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهی 
نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت سی روز به اداره 
ثبت اسناد و امالک بیرجند   تسلیم و رسید دریافت نموده و برابر مواد ۷۴ و ۸6 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.
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خواص ضد التهاب 
و ضد میکروبی رزماری

رزماری حاوی ترکیبات پلی فنولیک مانند اسید 
برای حفظ  رزمارینیک  اسید  رزمارینیک است. 
غذاهایی که کیفیت آنها به راحتی از بین می رود 

و فاسد می شوند، استفاده می شود. همچنین، این 
دو ترکیب توانایی خود در کند کردن رشد سلول 
های سرطانی در پستان، پروستات و سلول های 
سرطانی در لوسمی را نشان داده اند. خواص ضد 
میکروبی رزماری نیز به مبارزه با عفونت ها و بهبود 

سریع تر زخم ها کمک می کند.

ریشه شیرین بیان 
در درمان سرفه مفید است

شیرین بیان از گیاهان دارویی خلط آور است؛ شما 
می توانید از این گیاه برای تهیه شربت سرفه استفاده 
کنید. شیرین بیان خاصیت تسکین دهندگی دارد و 

می تواند گلودرد و سرفه را درمان کند؛ می توانید 
برای تهیه این دمنوش یک قاشق چای خوری از 
ریشه شیرین بیان را در یک پیمانه آب بریزید و 
به مدت ۱۰ دقیقه با دمای کم بجوشانید؛ از این 
معجون به مدت ۷ روز و به مقدار ۲ الی ۳ پیمانه 

در روز بنوشید.

ریحان ؛ سبزی 
ضد سرماخوردگی

از ریحان می توانید در روزهای سرد زمستان و 
برای درمان سرماخوردگی استفاده کنید. فرقی 
نمی کند که از سبزی تازه ریحان یا دمنوش و 

حتی شربت مخصوص آن استفاده کنید؛ چیزی 
که مهم است اینکه این گیاه تب بر طبیعی است 
و عالئم سرماخوردگی، آنفلوآنزا ، سرفه و گلودرد 
های چرکی را کاهش می دهد. روزی یک فنجان 

ریحان میل کنید. 

درمان سرفه
 و گلو درد با انار پخته

یک انار پخته می تواند حتی فضای اتاق را مثل 
و  اگر سرما خورده اید  کند!  اسپند ضد عفونی 
مدام سرفه می کنید؛ از انار پخته استفاده کنید یا 

دمنوش انار بخورید. انار پخته با آنتی اکسیدان 
های فراوانش می تواند با عفونت های ویروسی از 
جمله گلودرد مقابله کند. دمنوش انار ضد سرطان 
است و ۳ برابر چای سبز آنتی اکسیدان طبیعی 
دارد که وظیفه آن مقابله با سرطان و استرس 

است. 

فواید چای 
کیسه ای چیست؟

از فواید استفاده از چای کیسه ای به عنوان یک 
کمپرس سرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاهش حلقه های تیره زیر چشم. رگ های خونی 

گشاده شده زیر چشم ها ممکن است در شکل 
گیری حلقه های تیره نقش داشته باشند. قرار دادن 
یک چای کیسه ای سرد روی این ناحیه ممکن 
انقباض رگ های خونی کمک کند. است به 
کاهش پف زیر چشم. یک کمپرس سرد چای 
کیسه ای به کاهش پف زیر چشم ها کمک کند.

بسیاری از بچه ها اهل خوردن سبزیجات نیستند و یک غذای ناسالم و فست فودی را ترجیح می دهند، اما 
به شما اطمینان می دهیم که حتما این سبزیجات برشته را دوست خواهند داشت و بعد از درست کردن 
این دستورالعمل خواهید دید که بار ها و بار ها آن را درست خواهید کرد.یکی از خوبی های این دستورالعمل 
غذایی این است که اگر سبزیجاتی اضافه در یخچال مانده است و نمی دانید آن ها را چه کار کنید، با این 
شیوه به بهترین شکل ممکن از آن ها استفاده خواهید کرد. برای درست کردن این خوراکی عالی شما 
نیازمند سبزیجاتی مثل گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، هویج، کدو سبز، بروکلی، پیاز قرمز و سیر خواهید بود. 
البته اغلب سبزیجات را می توان برشته کرد مثل کدو حلوایی، زردک، لبو، سیب زمینی، همچنین برای 

برشته کردن و مزه دار کردن می توانید از روغن زیتون، نمک و فلفل و لیمو استفاده کنید.

زمانی که تورم پاها به واسطه یک بیماری شکل گرفته باشد، معموال به استفاده از داروهای ضد التهاب و 
مسکن برای تسکین این شرایط نیاز است. با این وجود، بدون در نظر گرفتن دلیل، نکته های زیر همراه با 

درمان دارویی مناسب می تواند روند بهبودی را تسریع کند.
باال قرار دادن پاها: قرار دادن پاها روی سطحی بلند برای چند دقیقه می تواند به بهبود شرایط گردش خون 

کمک کند. از این طریق، خون می تواند راحت تر به سمت قلب باز گردد.
پوشیدن کفش راحت: استفاده از یک کفش راحت با قابلیت گردش مناسب هوا می تواند احتمال عود تورم 
را کاهش دهد. از این رو، به جای استفاده از کفش های پاشنه بلند و تنگ می توانید کفش های صاف با لژ 

مناسب را برای استفاده روزانه انتخاب کنید.

روش های طبیعی برای کمک به کاهش تورم پاهاسبزیجات را برای کودکان در فر برشته کنیم

کودکان را با یکدیگر مقایسه نکنید و جمالت مقایسه 
گونه در این رابطه به دیگران نگویید. در صورت امکان 
در قلب یا ذهن تان هم آنها را مقایسه نکنید.بسیاري از 
ما خاطره هایی در ذهن داریم که خیال می کنیم قبال 
عدالت در مورد ما رعایت نشده و کم یا زیاد به ما ظلم 

شده است.
یکی از خواسته ها و دغدغه های ما این است که عدالت 
به عنوان یک ارزش اخالقی در جامعه وجود داشته باشد، 
ولی این که هرکدام از ما در خانواده خود چه قدر براي 
ایجاد عدالت تالش می کنیم، نکته مهمی هست که 

پاسخ به آن می تواند بسیاري از مشکالت را حل کند.
کودک دارای روحی حساس و لطیف هست و هرنوع 
رفتار و گفتار پدر و مادر در وی تأثیر می گذارد و به ویژه 
تبعیض و بي  عدالتي آثار زیانباری در روحیه و شخصیت 

او دارد.
چنانچه یکی از فرزندان شما حس حسادت یا نفرت نسبت 
به دیگری دارد، صادقانه به خودتان رجوع کنید و ببینید آیا 

در حال رفتار تبعیض آمیز هستید یا خیر.
پادزهر تبعیض بین فرزندان این هست که همه را به یک 
اندازه محبوب بشمارید. این کار را با اعالم ارزشمندي آنها 

به طور مساوی نشان دهید و به آنها بگویید هر یک به 
طور منحصربه فردی ارزشمند هستند. به خاطر این فردیت 
هیچ کدام از آنها نمی توانند جایگزین دیگری شوند یا 
با وی رقابت کنند.رعایت عدالت بین بچه ها منحصر به 
مورد خاّصی نیست، بلکه والدین می بایست در تمام امور 
کودک عدالت را رعایت کنند و در محّبت و ترغیب یا 
تنبیه عادالنه رفتار نموده، هرگز بچه را به جرم کاری که 
نکرده، تنبیه نکنید و سرزنش ننمایید و هرگاه بین فرزندان 
نزاعی رخ داد، تنها مقّصر را تنبیه کنید و جانب فرزند دیگر 

را هم نگیرید.

چطور بین فرزندان عادالنه رفتار کنیم؟

آیه روز

بگو آن را کسی نازل ساخته است که راز نهان ها را در آسمان ها و زمین می  داند و هموست که 
همواره آمرزنده مهربان است. )سوره فرقان/ آیه ۶(

سخن روز

غیر اخالقی ترین عادت بشر این است که مدام و بی وقفه، در باره هرکس و پیش از آنکه بفهمد و درک 
کند قضاوت می کند. این آمادگی پرشور برای قضاوت کردن، نفرت انگیزترین  شرارت هاست.
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شماره  ۴۴۹۹

موفقیت و انرژی

 داستان کوتاه

 خوب لباس بپوشید و به خودتان برسید

شلواری خوش قواره و پیراهنی اتوکشیده تن کنید 
و موهایتان را هم تا حد ممکن به زیباترین حالت 
درست کنید. شاید این کار به نظرتان وقت هدر 
کردن باشد ولی آنهایی که متقاعد شده اند زشت 
هستند معموالً تالش مي کنند که خویش را در 
منزل پنهان کنند و هیچ کس را نبینند. ولی باز 
هم خودتان، خودتان را خواهید دید و این است 
که واقعاً مهم می باشد. هنگامی که عادت کنید 
تمام روز خوب به نظر برسید، اتوماتیک وار تصور 
خواهید کرد که شخص خوش ظاهری هستید و 
به دیگران هم با همین تفکر واکنش نشان خواهید 
داد. و این چرخه آن قدر ادامه پیدا می کند که واقعًا 
زیبا می شوید و متعجبانه خواهید دید که یک روز 

هر کس با دیدن تان، تحسین تان خواهد کرد.

نگاه و فریاد

استادی از شاگردانش پرسید: چرا ما وقتی عصبانی 
که  هنگامی  مردم  چرا  می زنیم؟  داد  هستیم 
خشمگین هستند صدایشان را بلند می کنند و سر 
هم داد می کشند؟شاگردان فکری کردند و یکی از 
آن ها گفت: چون در آن لحظه آرامش و خونسردی 

مان را از دست می دهیم.
دست  از  را  مان  آرامش  که  این  پرسید:  استاد 
می دهیم درست است؛ اما چرا با وجودی که طرف 
مقابل کنارمان قرار دارد داد می زنیم؟ آیا نمی توان 
با صدای مالیم صحبت کرد؟ چرا هنگامی که 

خشمگین هستیم داد می زنیم؟
شاگردان هر کدام جواب هایی دادند اما پاسخ های 
هیچکدام استاد را راضی نکرد. سرانجام او چنین 
توضیح داد: هنگامی که دو نفر از دست یکدیگر 
عصبانی هستند، قلب هایشان از یکدیگر فاصله 
می گیرد. آن ها برای این که فاصله را جبران کنند 
مجبورند که داد بزنند؛ هر چه میزان عصبانیت و 
خشم بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است و آن ها 
باید صدایشان را بلندتر کنند. سپس استاد پرسید: 
هنگامی که دو نفر عاشق همدیگر باشند چه 
اتفاقی می افتد؟ آن ها سر هم داد نمی زنند بلکه 
با هم صحبت می کنند چون  آرامی  به  خیلی 
قلب هایشان خیلی به هم نزدیک است.استاد ادامه 
داد: هنگامی که عشق شان به یکدیگر بیشتر شد، 
چه اتفاقی می افتد؟ آن ها حتی حرف معمولی هم 
با هم نمی زنند و فقط در گوش هم نجوا می کنند 
و عشق شان باز هم به یکدیگر بیشتر می شود. 
سرانجام، حتی از نجوا کردن هم بی نیاز می شوند 
و فقط به یکدیگر نگاه می کنند. این هنگامی است 
که دیگر هیچ فاصله ای بین قلب های آن ها باقی 

نمانده باشد.
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پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  ۰۹۱۵۱۶۳۵۸۶۰ - کرباسچی

تخریب ساختمان وچاه کنی   
۰۸۹۱ 72۳ ۰۹۱۵ - علیزاده

افتتـاح شـد 
فروشگاه شهر پفیال و شعبه دوم  
آبنبات ریزی حبیبی فر و پسران 

عرضه کننده انواع پفیال در طعم های 
مختلف و نبات و آبنبات 

آدرس:
خیابان  مفتح - بین مفتح ۴۵ و ۴7 

۰۹۱۵۸۶۳۹۴۴7

به یک شاگرد ساده با سابقه 
کاری و یک منشی با قدرت بیان 

باال جهت کار در سالن زیبایی 
نیازمندیم.

 ۳2۴۵۵۳۰۳
۰۹۳۹۹۴۴۱۸۸۸

ایزوگـام محمـدزاده
آدرس: توحید- نبش چهارراه 

دوم توحید
۰۵۶ - ۳2۴۴7۱۱۰

۰۹۱۵۱۶۵2۶۰۰

به یک همکار خانم جهت کار در تایپ و تکثیر 
نیازمندیم. )شیفت صبح(  

۰۹۳۵۳۸۸۰۶۸7   
خیابان معلم- نبش حافظ ۹

کارت ماشین و برگ سبز خودروی پژو ۴۰۵ جی ال ایکس 
آی ۸/۱ به شماره پالک ۸۹۸ د ۵۳ ایران ۱2 به نام 
محمد حسن درویشی به شماره ملی ۰۶۵2۰۹۶۱۸2 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

کارت سوخت و برگ سبز موتور سیکلت به شماره
پالک ۱2۸۸۶-۶۳۹ تیپ پیام  ۱2۵و سیستم پیشرو 
به نام اسماعیل رحیمی به شماره ملی  ۰۸۳۰۰۳۶۸7۳ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی سواری پراید به شماره پالک 
ایران ۵۹  ۹۳۳ ب ۶۳ به نام گلثوم سربیشه ای 
به شماره ملی 22۶۹72۹7۴۹ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  S7-  -S7   برگ سبز خودروی هاچ بک تیپ
به شماره پالک ۴۸۳ ج ۴7 ایران ۵2 به نام 
آسیه سعیدی با کد ملی  ۰۶۵۱۸72۹۹۵ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح2۶ 

۰۹۱۵۸۶2۴۴۳۹- جانی

کار خوب اتفاقی نیست

ایزوگام  هریوندی
آدرس: بیست متری دوم شرقی 
مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

۰۹۱۵۱۶۳2۱۵۰

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

0111  561  0915  - رحیمی

کافه قنادی مصطفی
عرضه انواع شیرینی، آبمیوه و بستنی

شعبه ۱:
خیابان منتظری - روبروی سینما بهمن 

شعبه 2: 
تقاطع بلوار شعبانیه و بقیه ا... )عج(

 ۰۹۱۵۳۶۳7۰۰۸ - ۳222۴2۰۰
فیروزی

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
۱- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه ۳- نظافت پایان کار
تماس با ما: 09156633230 

 علـی برگـی

تاالر سـی کـاج
با مدیریت و پرسنل جدید 

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.
 09151634873 - 3۲358۲۲3

 غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام 

تاالر سی کاج

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

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

و بالعکس * ۱۰۰ درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های

 ۵/۵ و ۶/۵ متر  - سعدی
 ۰۹۱۵7۵۶۳۸7۵
۰۹۳۶۸۹۹۰722 

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

09156655054 - مهدی برگی

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

۰۹۱۵۵۶۰۸۹۰7 - ۰۹۱۵۶7۰۶۵۳۸
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فعالیت 80 تیم برف روبی و راهداری در محورهای استان
غالمی- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: ۸۰ تیم برف روبی در قالب ۲۳ راهدارخانه و ۵۷ اکیپ راهداری 
از سه روز گذشته در سطح جاده های استان فعال شدند و تا صبح شنبه آماده باش هستند. شهامت با اشاره به فعال سازی 
قرارگاه استانی راهداری زمستانی افزود: هر سال زمان آغاز طرح زمستانی از ۲۵ آذرماه بود اما به دلیل بارش های 
زودهنگام اجرای طرح را از اواخر آبان شروع کردیم. وی اظهار کرد: با توجه به بارش برف در گردنه های برف گیر هفت 
شهرستان و بارش باران، ۸۰ درصد راه های استان از بارندگی تاثیر پذیرفتند که با تالش مشترک تیم های راهداری و 
پلیس راه استان تردد در تمامی محورهای شریانی و اصلی استان به صورت روان برقرار است. مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای با بیان اینکه ارتفاع برف در برخی گردنه های استان به پنج سانتیمتر رسیده است، گفت: ۷۶ دستگاه انواع 
ماشین آالت راهداری و ۱۴۵ نفر نیروی راهداری با استفاده از حدود ۷۰۰ تن شن و نمک به برف روبی ۴۰۰ کیلومتر 
راه های استان پرداختند.وی ادامه داد: اکنون در گردنه خونیک، ثمن شاهی و گردنه پدران محور سربیشه و بقیه جاده 

های استان مشکلی برای تردد وجود ندارد. 

تزریق اعتبار احداث باند دوم محور نهبندان - سربیشه
فرماندار نهبندان گفت: احداث ۲۲ کیلومتر از باند دوم محور نهبندان - سربیشه هفته گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی 
تامین اعتبار شده است. به گزارش ایسنا، بیکی، در شورای اداری نهبندان افزود: برای احداث این محور ۶۰ میلیارد تومان 
اعتبار اختصاص یافته که زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد. وی بیان کرد: اکنون احداث ۱۷ کیلومتر از باند دوم محور نهبندان 
- شوسف از مصوبات سفر استاندار به نهبندان در دست اجرا است.وی بیان کرد: طی هفته آینده همزمان با سفر معاون 
وزیر ورزش و جوانان به عملیات اجرایی سالن سقف کوتاه نهبندان با اعتبار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آغاز می شود.  
بیکی اظهار کرد: از یک هزار و ۵۸۴ واحد سهمیه مسکن محرومان شهرستان، تعداد ۵۵۰ واحد سهمیه بنیاد مسکن است 
که تاکنون عملیات اجرایی ۳۵ واحد به اتمام رسیده و عملیات اجرایی بقیه واحدها با پیشرفت فیزیکی مناسب در دست اجرا 
است. در این جلسه،”حسن ارشادی” به سمت معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری نهبندان و “سعیده شاه بیکی” به سمت 
بخشدار مرکزی این شهرستان منصوب شدند.“محمد محمدی” پیش از این معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری نهبندان بود 

که چندی پیش به سمت فرمانداری سربیشه منصوب شد.

شلوغی پمپ بنزین ها و بی خبری مردم از اطالعیه حفظ سهمیه سوخت خودروهای عمومی 

شنبه *2 آذر 1398 * شماره 4499

راهپیمایی مردمی در خراسان جنوبی امروز برگزار می شود

ایرنا - راهپیمایی مردمی لبیک به رهبر معظم انقالب اسالمی و حمایت از اقتدار و امنیت کشور امروز برگزار می شود. ستاد 
مردمی برگزاری راهپیمایی لبیک به بیانات مقام معظم رهبری و حمایت از اقتدار و امنیت کشور روز پنجشنبه در اطالعیه ای از 

عموم مردم والیتمدار خواست در این راهپیمایی مردمی شرکت کنند.

هیچ کمبودی از کاالهای اساسی 
دراستان  وجود ندارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری از 
برخورد شدید با گران فروشان و کم فروشان 
و متخلفین اقتصادی خبر داد و گفت: کمبودی 
نیاز  مورد  اساسی  کاالهای  از  کدام  هیچ  در 
مردم در استان وجود ندارد.به گزارش تسنیم، 
عابدی در کمیسیون تنظیم بازار استان اظهار 
کرد: اتاق اصناف در راستای ساماندهی بازار 
در راستای همراهی با بازرسان سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان  اقدام به رصد ۱۰۰ قلم  
کاالی مورد نیاز مردم به ویژه  کاالهای اساسی 
کرده است. وی از معاونت بازرسی اداره کل 
صنعت، معدن و تجارت و بازرسی اتاق اصناف 
کم  و  فروشان  گران  با  برخورد  در  خواست 
فروشان و متخلفین اقتصادی قاطعانه برخورد 
کنند و از مردم نیز خواست از خرید کاالهای 
فاقد برچسب خودداری کنند و مراتب را به 

سامانه های بازرسی از جمله ۱۲۴  اعالم کنند.

بندگی در خلقت انسان وجود دارد

ایرنا - حجت االسالم عبادی، نماینده ولی 
فقیه در استان در دیدار دانش آموختگان طرح 
والیت گفت: انسان به شکلی خلق شده است 
که بندگی و عبودیت در نظام خلقت و ذات او 
وجود دارد.و نمی تواند از بندگی شانه خالی کند. 
صالحی، مسئول بسیج دانشجویی استان هم  
گفت: یکی از دغدغه های اعضای طرح والیت 
تداوم این دوره هاست چون در سال های قبل 
۲۴ دوره طرح والیت برگزار شد که سهم ما از 
۲۰ نفر بیشتر نمی شد اما امسال سهمیه قابل 
توجهی به استان تعلق گرفت و در تابستان سال 

جاری ۱۸۰ نفر شرکت کردند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری منصوب شد

ایسنا- عباسعلی بهاری به سمت مدیرکل امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری با ابالغ استاندار 
خراسان جنوبی، منصوب شد. استاندار از خدمات 
امور  اصغر موسوی کیا، مدیرکل سابق  علی 

اجتماعی و فرهنگی استانداری تقدیر کرد.

افتتاح نمایشگاه چهل سال 
جهاد خدمت و شهادت 

ناحیه مقاومت بسیج سپاه  فرمانده  تسنیم- 
بیرجند با بیان اینکه افتتاح نمایشگاه چهل سال 
جهاد خدمت وشهادت یکی از مهم ترین برنامه 
ها در هفته بسیج است، گفت: نمایشگاه چهل 
سال جهاد خدمت و شهادت از ۲۹ آبان لغایت 
۶ آذر هر شب بر روی عالقه مندان در حسینیه 
صادق  مهدی  سرهنگ  است.  دایر  جماران 
احمدی افزود: این نمایشگاه در قالب ۴۴غرفه 
است که در بخش های گام دوم انقالب، نقش 
زن در عرصه های مختلف،بسیج در عرصه های 
علمی، پژوهشی، رسانه ای،فضای مجازی است.

توجه به برخی از کارخانه جات وصنایع برتر 
استان،پرداختن به  اقتصاد مقاومتی و فروش 
محصوالت ، غرفه های ورزشی بخشی از دیگر 

بخش های  این نمایشگاه  است.

دشمن به دنبال نفوذ 
در مراکز تصمیم سازی است

فارس- امام جمعه بیرجند گفت: دشمن 
ایجاد  اینکه در جامعه تخریب  برای 
کند مقدماتی را فراهم و راه نفوذ را 
پیدا می کند و در مراکز تصمیم گیری 
و جایگاه های تصمیم سازی، به نحوی 
خواسته های خود را القا می کند.آیت ا... 
عبادی ظهر دیروز در خطبه های نماز 
جمعه شهر بیرجند، ضمن تبریک هفته 
بسیج مستضعفین، اظهار کرد: شجره 
طیبه بسیج مستضعفین رشد و کمال 
بسیجیان را محقق  کرده است. وی با 
اشاره به طراحی های انجام شده توسط 
دشمنان مطرح کرد: دشمن بیکار نبوده 
و همواره طراحی می کند و در دشمنی 
خودش  که  طوری  به  نمی آورد  کم 

می گوید همه گزینه ها روی میز است.

نهادهای قانونی پاسخگوی 
مطالبات مردم باشند

انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده  فارس- 
شورای شهر، شهرداری، اتاق اصناف، 
اتحادیه های صنفی و وزارت صمت را 
از جمله نهادهای قانونی برای پیگیری 
انتقادات و مطالبات مردم ذکر کرد و 
گفت: این نهادها عالوه بر کنترل بازار 
مردمی  مراجعات  پاسخ  دارند  وظیفه 
را هم بدهند. سردار علی قاسمی در 
نماز  خطبه های  از  پیش  سخنرانی 
جمعه شهر بیرجند، ادامه داد: هدف از 
انقالب اسالمی مطالبه گری است ولی 
از راه های درست و قانونی.او با اشاره به 
ناآرامی های اخیر در خصوص افزایش 
قیمت بنزین و سوءاستفاده فتنه گران از 
این فضا، عنوان کرد: زمانی که اشرار 
سالح به دست وارد جمعیت می شوند 
مردم باید راهشان را از دشمن جدا کنند 

که همین اتفاق نیز افتاد.

خطبه های آدینه

دستگیری ۲۹ لیدر تجمعات اخیر

بنزین  قیمت  اصالح  از  بعد  تجمعات  لیدر  دستگیری ۲۹  به  اشاره  با  استان  دادگستری  کل  مهر-رئیس 
درخراسان جنوبی گفت: دستگیرشدگان با قرارهای قانونی آزاد شدند و هیچ زندانی در این رابطه نداشتیم، این لیدرها 
قصد استفاده از احساسات مردم و به ویژه جوانان را داشتند.حجت االسالم حمیدی افزود: بعد از اصالح قیمت بنزین 
در خراسان جنوبی تجمعات بسیار محدودی برگزار شد که البته آسیبی به بیت المال وارد نکرد که این موضوع نشان 

از فرهنگ باالی مردم استان دارد.

پرداخت 3.۵میلیارد از مطالبات زرشک کاران 

تسنیم-رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی از رشد ۶ درصدی خرید توافقی زرشک در استان خبر داد و 
گفت: تاکنون در قبال خرید زرشک توافقی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب بهره برداران واریز شده است.
ضیائیان احمدی افزود: نرخ خرید توافقی زرشک امسال ۱۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم زرشک تازه با شاخه تعیین 
شده است و اگر دولت اعتبار بیشتری به استان اختصاص دهد مقدار زرشک بیشتری از کشاورزان خریداری خواهد شد.

جذب۷۹۱ تن برنج برای استان

معاون امور بازرگانی سازمان صمت خراسان جنوبی از ذخیره سازی کاالهای اساسی برای یک سال در استان خبر داد 
و گفت:۷۹۱ تن برنج برای استان در حال جذب است. به گزارش مهر،  الیاس جویبان قیمت هر کیسه برنج هندی 
طرح تنظیم بازار را ۶۵ هزار تومان اعالم کردوافزود: در حال حاضر هیچ مشکلی از نظر موجودی کاالهای اساسی در 
استان وجود ندارد و ذخیره سازی کاالها تا یک سال برای استان انجام شده است.به گفته او در زمینه مرغ و گوشت 

قرمز نیز در حال حاضر مشکلی در سطح استان وجود ندارد.

ممنوعیت افزایش خودسرانه کرایه  وسایل نقلیه عمومی 

ایسنا-رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند گفت: رانندگان اجازه افزایش قیمت خودسرانه 
نرخ کرایه را به بهانه سهمیه بندی بنزین ندارند.غالم پور، از راه اندازی گشت ویژه نظارت بر حمل و نقل درون شهری 
ضمن تشدید نظارت ها با مشارکت بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر دادو افزود: در صورت مشاهده هرگونه 
افزایش خودسرانه و دریافت کرایه اضافی، مطابق قوانین و مقررات حمل و نقل و یا تعزیرات اعمال قانون خواهد شد.

روزآمد
*به مناسبت هفته بسیج گلزار شهدای 
بیرجند با حضور بسیجیان، مسئوالن 
و مردم غبارروبی و عطرافشانی شد.
از  *مدیرکل ورزش و جوانان گفت: 
۸ هزار و ۶۰۴ نفر متقاضی تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج استان تعداد ۶ هزار 

و ۴۰۷ نفر وام خود را دریافت کرده اند.
*اردوی مشترک تیم ملی بدمینتون 
ایران و افغانستان از ۲ تا ۸ آذر در سالن 

ورزشی غدیر بیرجند برگزار می شود.
* دو سازه آبخیزداری در حال احداث در 
روستای سیوجان شهرستان خوسف بر 
اثر بارش های اخیر آبگیری و سرریز شد. 
* دو  کودک ۵ و۲ ساله در حمام دچار 

گازگرفتگی و فوت شدند. 

خبر کوتاه

درروزهای  بنزین  های  پمپ  زاده-  رجب 
پایانی آبان، با شلوغی نامتعارفی مواجه بود. در 
بیرجند و دیگر نقاط  استان بر خالف انتظار 
وضعیت پمپ های بنزین به نحوی بود که با 
مشاهده صف های تقریبا طوالنی این سوال 
ایجاد می شد که چه طور با افزایش قیمت 
بنزین و سهمیه بندی، تقاضا برای سوخت 
بیشتر شده است؟ این سوال البته به دلیل 
کم کاری شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی در اطالع رسانی به موقع در مورد حفظ 

سهمیه سوخت خودروهای عمومی بود.
اما ماجرا به گفته یکی از رانندگان که در صف 
انتظار می کشید از این قرار بود که چون 
رانندگان خودروهای عمومی بابت سوخته 
مشغول  دارند،  نگرانی  خود  سهمیه  شدن 

فروش بخشی از آن به مردم هستند. 
سمیعی می گوید : آن ها کارت سوخت شان 
را در اختیار افراد قرار می دهند تا مقداری از 
آن را مصرف کنند و هزینه اش را به آن 
شخص بدهند به همین دلیل است که مردم 

به سمت پمپ بنزین ها آمده اند تا بتوانند این 
سوخت را با مبلغ کمتر ازآنها بخرند.

شهروندی دیگری هم که در پمپ بنزینی در 
بیرجند منتظر بود ، کارت سوخت خودروی 
عمومی یکی از آشنایانش را آورده تا باکش 
 را پر کند چون قیمت سوختی که می گیرد ، 
یارانه ای است و کمتر از نرخ فعلی بنزین 
و به گفته خودش یک باک بنزین سود هم 
در این شرایط اقتصادی خودش کمکی به 

خانواده است.  
پس از انتشار خبر سهمیه بندی و افزایش 

نرخ بنزین که با هدف بهینه سازی مصرف و 
حمایت از اقشار نیازمند صورت گرفت، مدیر 
منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت 
اجرای  ابتدای  روزهای  در  جنوبی  خراسان 
طرح سهمیه بندی گفت که قبل از اجرای 
طرح، پیش بینی تشکیل صف در جایگاه ها را 
داشتیم اما با توجه به تمهیدات اندیشیده شده، 

مشکلی برای سوخت گیری مردم ایجاد نشد، 
به عالوه ذخایر سوختی به میزان کافی در 
همه جایگاه های استان وجود دارد و مشکل 
خاصی از لحاظ شلوغی جایگاه ها گزارش یا 
مشاهده نشده است اما در روزهای پایانی ماه 
با وجود اینکه برخی مسئوالن اعالم کرده 
بودند که  در زمینه  فروش بنزین خودروهای 
عمومی در پمپ های بنزین مشکل ایجاد 
نخواهد شد، فروش بنزین به شکل اصطالحا 
زیر زمینی باعث شلوغی جایگاه های عرضه 

سوخت شد.  
فرآورده  ملی پخش  مدیر شرکت  مردانی، 
های نفتی استان پنجشنبه هفته قبل اعالم 
کرد : مصرف بنزین نسبت به پنجشنبه هفته 
قبل از اجرای طرح ، حدود ۱۷ درصد و نسبت 
به سایر روزها ۱۱ درصد افزایش داشته که 
غیرمتعارف نیست، اما مصرف بنزین در این 
به روزهایی که رکورد مصرف  روز نسبت 
کاهش  درصد   ۴۰ بوده  استان  در  بنزین 
داشته است در ابتدای هفته قبل هم مصرف 

بنزین کمتر از نرم معمول بوده است و در 
شهرستان ها به خصوص نهبندان که همیشه 
۲ نفتکش روزانه اعزام می شده درخواست 
این وضعیت در روزهای  سوخت نداشتیم. 
شلوغی  که  دهد  می  نشان  طرح  ابتدای 
جایگاه ها در روزهای پایانی ماه گذشته به 
دلیل فروش زیر زمینی سوخت خودروهای 
عمومی بوده است در حالی که اگر شرکت 
نفت به موقع و بهتر اطالع رسانی می کرد 
این مشکل هم رخ نمی داد. چون در جدید 
ترین اطالعیه این شرکت اعالم شده که 
صاحبان این خودروها نباید نگران سهمیه 
سوخت خود باشند و حفظ این سهمیه در 
حال بررسی است اما این اطالعیه دیر صادر 
شد، زمانی که صاحبان این خودروها در حالی 
که می توانستند سوخت را برای خودشان 
ذخیره کنند به فروش رسانند و وقت بسیاری 
مسئوالن  برخی  برای  گویی  که  مردم  از 
طوالنی  های  در صف  هم  ندارد  اهمیتی 

تلف شد.

بازار زیرزمینی بنزین

نت
نتر

 : ای
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با خون شهیدان بیعتی تازه کنیم         وزحق طلبی، جهان پرآوازه کنیم
آشفته مباد این کتاب وحدت             برخیز که این کتاب شیرازه کنیم

از مردم شریف بیرجند باالخص بسیجیان عزیز دعوت می شود در مراسم ارزشمند
 اولین یادواره ۴۵ شهید گرانقدر متعلق به نمازگزاران مسجد سید الساجدین)ع( سجاد شهر بیرجند
 که با حضور نماینده معزز ولی فقیه و استاندار محترم و سخنران  محترم کشوری سردار احمدی برگزار می شود شرکت فرمایند.

زمان: روز شنبه دوم آذرماه همزمان با هفته بسیج بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: سجادشهر، خیابان مالک اشتر، مسجد و مجتمع فرهنگی - مذهبی سید الساجدین )علیه السالم(

ستاد برگزاری یادواره شهدای مسجد سید الساجدین )علیه السالم( بیرجند

با ما هنر معامله گری را بیاموزید
آموزش خصوصی انواع بازارهای مالی ) بورس ایران ، بورس جهانی(

شامـل: 
مبانی و نحوه ورود به بازارهای داخلی و بین المللی

پلتفرم معامالتی متاتریدر 4و 5
استراتژی معامالتی پرایس اکشن منطبق بر اصول مالی رفتاری و مالی کالسیک 

Advanced  Get  استراتژی معامالتی امواج الیوت با پلتفرم تخصصی
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پیش بینی قیمت دالر 
بعد از اعتراضاِت بنزینی 

فرارو- همزمان با افزایش قیمت بنزین، دالر 
نیز از روز شنبه آهنگ رشد به خود گرفت و 
وارد کانال ۱۲ هزار تومانی شد، این روند در 
روز های یکشنبه و دوشنبه نیز ادامه پیدا کرد، 
اما از روز سه شنبه و همگام با فروکش کردن 
بنزین،  قیمت  افزایش  از  ناشی  اعتراضات 
و  گرفت  خود  به  کاهشی  سیر  دالر  بهای 

دوباره وارد کانال ۱۱ هزار تومانی شد.

سومین مرحله یارانه حمایتی 
امشب واریز می شود 

نخستین مرحله از کمک معیشتی ۲۸ آبان به 
حساب ۲۰ میلیون نفر واریز شد ، دومین مرحله 
نیز ۳۰ آبان به حساب ۲۰ میلیون نفر دیگر واریز 
شد و بر اساس اعالم مسئوالن دولتی مرحله 
سوم از کمک معیشتی دوم آذر به حساب ۲۰ 

میلیون نفر دیگر واریز خواهد شد.

شرایط اعتراض جاماندگان 
بسته حمایتی چیست؟ 

افرادی که فکر می کنند مشمول طرح معیشتی 
هستند اما وجهی برای آنها واریز نشده، می توانند 
پس از ثبت کد ملی از طریق # ۶۳۶۹* در 
سامانه اینترنتی که آدرس آن اعالم خواهد شد 
درخواست خود را در قالب ۲۰۰ کلمه ثبت کنند.
برای افرادی که درخواست می دهند آزمون وسع 

انجام شده و شرایط آنان بررسی خواهد شد.

فروش اقساطی پژو پارس

امروز ۲  پژوپارس  اعتباری  فروش  تسنیم- 
آذرماه به تعداد بسیار محدودی از ساعت ۱۱ 
صبح آغاز می شود. در این طرح  ظرفیت ثبت 
نام برای هر کد ملی، از کل بخشنامه یک 
دستگاه خودرو است و در صورتی که ثبت نام 
از سوی مشتریان مغایر با این بند باشد، قرارداد 
به صورت یک طرفه از سوی شرکت ایران 

خودرو لغو خواهد شد.

معاون وزیر صمت: قیمت ها 
تا شب عید تغییر نمی کند 

وزارت  داخلی  بازرگانی  معاون  تسنیم- 
صنعت گفت: برنامه ای برای افزایش قیمت 
کاالها نداریم و بر هیمن اساس اقالمی که 
مدیریت آنها در اختیار دولت است، تا شب 

عید نیز ثابت خواهد ماند.

قیمت نیمی از کاالهای
 اساسی کاهشی شد 

وزارت  از سوی  منتشر شده  آمار  جدیدترین 
که  می دهد  نشان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
قیمت نیمی از کاالهای اساسی در شهریور ماه 

امسال نسبت به مرداد ماه کاهشی شده است.

اگر دولت مردم را با خود همراه
 می کرد ، این چنین نمی شد

 رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصمیم دولت 
مبنی بر افزایش قیمت بنزین، گفت: در نحوه 
صورت  می بایست  آنچه  طرح  این  اجرای 
می گرفت و اغنای عمومی و اجماع نخبگانی 
انجام می شد صورت نگرفت در حالی که سال 
های گذشته در مسائل مختلف هرگاه مردم را 
همراه خود کرده ایم موفق بوده ایم و اگر کار 
صورت می گرفت حتماً وضعیت متفاوت می بود.

آشنا: خیال کردند عملیات
 فروغ جاویدان 2 را کلید زده اند 

خود  توئیتری  حساب  در  آشنا  الدین  حسام 
نوشت: ضد انقالب در خارج از کشور خیال 
کردند عملیات فروغ جاویدان ۲ را کلید زده اند 
ولی حاال به خوبی فهمیدند که در واقع عملیات 

مرصاد ۲ کلید خورده  است.

این دولت، دولت حرف است 

سلیمانی وزیر ارتباطات دولت نهم با بیان اینکه 
دولت باید حرکتی انجام دهد و شکاف بین 
خود و ملت را کاهش دهد، اظهار کرد: مردم 
می گویند این دولت، دولت حرف است؛ یک 
عده ای تریبون در دست گرفته اند و فقط حرف 

می زنند و از عمل، هیچ خبری نیست.

نمی دانم وزارت اطالعات  کجاست؟  

چمران با بیان اینکه نمی دانم وزارت اطالعات 
ما کجاست و چرا جلوی این گروه ها را نگرفته 
است ، گفت: این همه داد و فریاد و رجزخوانی 
این موقع ها به درد می خورد و االن باید به 
میدان بیایند و ۲ ماه قبل باید این گروه ها 
شناسایی می شد. چطور این کارها نشده، جای 

تعجب  دارد.

دخالت  نماینده در همه کارها ،
در راستای منافع ملی نیست 

نمایندگان  برخی  به صحبت  اشاره  با  باهنر 
درخصوص عدم اطالع از افزایش قیمت ها 
و اعتراض آنان ، گفت: من معتقدم نمایندگان 
مجلس این دقت را داشته باشند اینکه در همه 
کارها همیشه و همواره دخالت داشته باشیم 

معلوم نیست در راستای منافع ملی باشد.

اعتراف  آمریکا در مورد اغتشاشات 
چند روز گذشته در ایران 

برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت  امور 
خارجه آمریکا در اعترافی آشکار اعالم کرد که 
با در اختیار گذاشتن ابزار ارتباطی حتی با قطع 
اینترنت در ایران، اغتشاش گران بتوانند راه های 

ارتباطی خود را داشته باشند.

زرآبادی خبر داد: شکایت
 برخی نمایندگان از ذوالنور 

زرآبادی  عضو فراکسیون امید مجلس گفت: 
رئیس  ذوالنور،  آقای  از  نمایندگان  برخی 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
مجلس، به دلیل طرح برخی مباحث و اظهار 
نظرات که باعث بر هم زدن امنیت ملی شده 

است ، شکایت کرده اند.

از  ساعت   ۲۴ از  کمتر   - خبرآنالین 
شروع آشوب های خیابانی اشرار، پس از 
انقالب  رهبر  بنزین،  سهمیه بندی  طرح 
این  قوا حمایت کردند.  از مصوبه  سران 
موضوع با واکنش هایی در فضای عمومی 
مناسبت  همین  به  شد.  رو  به  رو  کشور 
خط حزب ا... در “سخن هفته”  دویست 
و  بازخوانی  به  خود  شماره  یازدهمین  و 

تحلیل این بیانات پرداخته است.
 

اول، ماجرا از کجا آغاز شد؟
طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت 
آن، از مدت ها قبل در دستور کار دولت 
قرار داشت، اما هر بار به دالیل مختلف با 
آن مخالفت می شـد و به مرحله اجرا در 

نمی آمد. به گونه ای که اگر همین روند 
در سال ۱۴۰۰، مجددا  یافت،  می  ادامه 
می بایست کشور واردکننده بنزین شود. 
به گفته احمد توکلی به هنگام مالقات 
مسئوالن نظام با رهبر انقالب به مناسبت 
صادق  امام  و  اکرم)ص(  پیامبر  والدت 
رئیس جمهور  به  خطاب  ایشان  )ع(، 
کنید،  چنین  می خواستید  اگر  می گویند، 
مردم  به  که  را  یارانه ای  زودتر  روز  چند 
واریز  شان  حساب  به  بودید،  داده  وعده 
تأکید  ادامه  در  انقالب  رهبر  می کردید. 
کردند حاال هم ظرف یکی دو روز وجه 
مورد نظر را به حساب مردم واریز کنید. 

این اتفاق اما متأسفانه نیفتاد.

دوم، موضع رهبر انقالب
 در قبال این موضوع چه بود؟

کمتر از ۲۴ ساعت از شروع آشوب ها در 
کشــور، رهبر انقالب، صبح روز یکشنبه 

فقه  خارج  درس  ابتدای  در  آبان(،   ۲۶(
خود، نسبت به این موضوع واکنش نشان 
محور  چهار  انقالب  رهبر  بیانات  دادند. 
سران  اینکه»اگر  اول  داشت:  اساسی 
سه قوه تصمیم بگیرند، من حمایت می 
فالن  به  زدن  »آتش  اینکه  دوم  کنم.« 
اشرار  کار  این  نیست،  مردم  کار  بانک، 
البته  اینکه »مسئوالن هم  است.« سوم 
دقت کنند، مواظبت کنند، هرچه ممکن 
کنند.«و  کار کم  این  از مشکالت  است 
که  بدانند  ما  عزیز  »مردم  اینکه  نهایتا 
این حوادث تلخ از ناحیه کیست و چگونه 

است.«

سوم، چرا رهبر انقالب 
چنین موضعی گرفتند؟

موجب  انقالب  رهبر  موضع  این 
را  آن  برخی  شد.  مختلفی  واکنش های 
معنا  مروت آمیز  و  شجاعانه  و  ستودند 

کردند و برخی دیگر نیز این موضع رهبر 
انقالب را عجیب دانستند و انتظار چنین 
موضعی را نداشتند. شاید یکی از دالیل 
اصلی عدم انتظار این موضع رهبر انقالب 
کم توجهی به »منطق حکمرانی« ایشان 
باشد. در منطق حکمرانی رهبر انقالب، 
یکی از پایه های اساسی تداوم حاکمیت، 
البته  است.  رسمی«  ساختارهای  »حفظ 
پایبندی  و  قانونی  ساختارهای  بر  تأکید 
»مردم  به  پایبندی  خود  دل  در  آنها،  به 

ساالری« را هم دارد. 
رهبر  مقتدرانه  ورود  منطق  همان  این 
در  است.   ۸۸ فتنه  ماجرای  در  انقالب 
افراد به بهانه دروغین  فتنه ۸۸، برخی 
رسمی  ساختارهای  انتخابات،  در  تقلب 
و  برده  سؤال  زیر  را  کشور  قانونی  و 
انتخابات  مجدد  برگزاری  خواهان 
به  مقابل،  در  اما  انقالب  رهبر  شدند. 
که  قانونی«  »مکانیسم های  حفظ 

بود،  آن  گرو  در  مردم  رای  از  صیانت 
تجربه  دیگر،  طرف  از  کردند.  تأکید 
چون  کشورهایی  در  اخیر  آشوب های 
موازات  به  که  است  داده  نشان  عراق 
میان  چندگانگی  و  اختالف  پیام  آنکه 
زمینه  شود،  منتقل  جامعه  به  مسئوالن 
برای تشدید آشوب ها و ناامنی ها بیشتر 

خواهد شد.

چهارم، چرا رهبر انقالب 
به این سرعت ورود کردند؟

»عمل  به  بارها  انقالب  حکیم  رهبر 
اگر  که  چرا  کرده اند،  تأکید  هنگام«  به 
عملی در زمان خودش انجام نشود چه 
ورود  باشد.  بی تأثیر  و  بی خاصیت  بسا 
به  »ورود  بگوییم،  بهتر  یا  فوریت  با 
و  ماجرا  این  در  انقالب  رهبر  هنگام« 
حمایت ایشان از طرح سران قوا، حاکی 

از همین مسأله است. 

راز حمایت رهبر انقالب از تصمیم سران قوا

استاد دانشگاه  اقتصاددان و  بغزیان،  آلبرت 
تهران، در گفتگو با »انتخاب« در ارتباط از 
سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین، بر این 
اعتقاد است که نمی توان موضوع را بدون 
توجه به ابعاد ریز مساله مورد انتقاد قرار داد، 
بر همین اساس ضروری است که به نوعی 
اهداف این طرح مورد واکاوی و تحلیل قرار 
بگیرد. او در ادامه اظهار کرد: در زمینه قاچاق 
سوخت بر این باور هستم که هیچ تغییر 
محسوسی پس از افزایش قیمت بنزین اتفاق 
نخواهد افتاد. به دلیل تفاوت نرخ ارز، قیمت ها 
آنقدر زیاد است که با افزایش ۳۰۰ درصدی 

نیز نمی تواند موثر واقع شود. در این زمینه، 
ضروری است مقابله با قاچاق تقویت شود 
و نه افزایش نرخ به عنوان ابزار مورد توجه 
قرار گیرد.« این اقتصاددان در ارتباط با این 
هدف که طرح دولت با هدف کاهش مصرف 
سوخت اجرایی شده باشد، بر این باور است که 
اگر ما نرخ بنزین را به ۱5۰۰ تومان افزایش 
دهیم و مقداری اندک به مقدار ۶۰ لیتر را به 
این نرخ به صورت سهمیه بندی ارائه نماییم و 
در سوی مقابل نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومانی تعیین 
شود؛ عمال تغییری در مصرف سوخت ایجاد 
نخواهد شد. تحقق این هدف تنها از طریق 

انرژی  مصرف  الگوی  اصالح  و  مدیریت 
ممکن است و نه با افزایش قیمت.

افزایش قیمت بر دوش
 قشر میانی جامعه

حاصل  مابه التفاوت  »زمانی  افزود:  وی 
بنزین  فروش  از  ناشی  درآمد  افزایش  از 
می تواند در زندگی مردم اثرگذار باشد و تاثیر 
معنی دار داشته باشد که ما تبعات ناشی از 
افزایش قیمت بنزین را کنترل نماییم. اگر 
قرار باشد در آینده نزدیک اجاره بهای خانه 
و قیمت محصوالت مختلف افزایش پیدا 
کند، عمال مجددا پول یارانه واریز شده و 

حتی بیشتر از آن از مردم گرفته می شود. 
شاید در یک هفته اخیر شاهد اتفاق خاصی 
در تغییر قیمت ها نباشیم اما تا چه اندازه این 
اطمینان وجود دارد که پایش ها کم نشوند و 
قیمت ها دوباره موج تورمی را تجربه نکنند.« 
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: 
» اگر قیمت ها در نتیجه طرح فعلی افزایش 
هیچ گونه  باال  طبقات  مجددا  کنند،  پیدا 
درآمد  زیرا  نمی کنند؛  احساس  را  ضعفی 
باال دارند یا از خودروی کم مصرف استفاده 
می کنند یا حتی بیشتر از چند خودرو دارند و 
می توانند از کارت های سوخت آن ها، استفاده 

کنند. مسیر درست این است که مالیات ها 
بر روی خودروهای گران قیمت افزایش پیدا 
کند. این گفته که یارانه بنزین به افراد فاقد 
خودروی شخصی نمی رسید کامال نادرست 
است، استفاده این افراد از سیستم حمل و 
نقل ارزان تر خود نماد بهره گیری آن ها از 

خدمات بود.«

نقد تند یک اقتصاد دان از طرح دولت؛ نه قاچاق مدیریت می شود، نه مصرف!

عملیات  فرمانده  آبنوش  ساالر  سردار 
به  اشاره  با  کشور  بسیج  سازمان 
 ،»۹۸ »فتنه  و  کشور  اخیر  رویدادهای 
عیاری  تمام  جهانی  جنگ  کرد:  اظهار 
و  کرد  انقالب وضع حمل  و  نظام  علیه 

خوشبختانه نوزاد آن در لحظه تولد فوت 
کرد. وی افزود: ائتالف شیاطین به معنای 
واقعی شکل گرفته بود و از صهیونیست 
آمریکا و عربستان معجونی شکل  تا  ها 
ها  بازجویی  و  ها  هماهنگی  با  و  گرفته 
اطالعات زیادی به دست آوردیم. وی با 
بیان اینکه دفع فتنه چیزی غیر از توجهات 
خدا و عنایات امام زمان)عج( نبود، اضافه 
کرد: هماهنگی های عجیب و غریبی در 
فتنه جاری شکل گرفته بود و فقط منتظر 

یک جرقه بودند تا کشور را نابود کنند.

فتنه گران کشتار نصف ایران
 را در نظر گرفته بودند

وی با بیان اینکه معجزه هایی را در فتنه و 
انقالب دیده بودم اما این فتنه، فتنه دیگری 
بود، گفت: فتنه گران کشتار نصف ایران 
را در نظر گرفته بودند و برای اولین بار با 
مواجهه  خاصی  سازماندهی  و  هماهنگی 
شده بودیم به طوری که کیف هایی داشتند 
که وسایل آنها را تا به حال ندیده بودیم 
و قیچی هایی که سخت  و هوابرش ها 
که  هرجا  و  بریدند  می  را  ها  قفل  ترین 

 وارد می شدند بالفاصله آتش زده و غارت 
می کردند از این رو پدیده عجیب و جدیدی 

بود که یک دفعه کل کشور را فراگرفت.

فتنه گران در محاسبات خود گمان 
می کردند رهبری اعتراض کنند

هستند  معترض  برخی  کرد:  اظهار  وی 
رخداد  از  رهبری  معظم  مقام  چرا  که 
پاسخ می  در  دفاع کردند،  بنزین  گرانی 
گوییم که همه ما در سختی هستیم اما 
ناراحتی  معرض  در  بیشتر  ما  از  ایشان 

رهبری  معظم  مقام  تدابیر  اگر  و  بودند 
نبود خواسته های فتنه گران محقق می 
شد چرا که در محاسبات خود گمان می 
کردند که رهبری به خاطر فشار به اقشار 
ضعیف اعتراض خواهند کرد که ایشان با 
با  وی  کردند.  برمال  را  آنها  نقشه  تدبیر 
تاکید بر اینکه وجود چنین رهبر مدبری 
است،  کرده  فتنه  دفع  به  بزرگی  کمک 
خاطرنشان کرد: تمام هدف شهدا اطاعت 
و دفاع از والیت بوده و رمز مردم ایران 

در ایستادگی و دفاع از والیت است.

این فتنه، فتنه دیگری بود؛ فقط خدا ما را نجات داد 

فروش مغازه ساندویچی 
با موقعیت عالی   
بانوانآقایان ایام هفته09155612892 

۱۸-۲۳۱۵-۲۰شنبه
۱۸-۲۲۱۵-۱۹یکشنبه 
۱۸-۲۳۱۵-۲۰دوشنبه

----۲۱-۱۹/۳۰  و ۲۳-۲۱/۳۰سه شنبه
----۲۲-۱۹چهارشنبه 
۱۸-۲۲۱۵-۱۹ و ۲۲/۳۰-۲4پنجشنبه

۱۸-۲۰/۳۰۱۵-۱۹ و ۲۲/۳۰-۲۱جمعه )نیمه بها(
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمی

0919   672   3052
niloofarpool
niloofarpool98

استخر دانشگاه آزاد اسالمی

با آوردن این آگهی پرداختی شما درب استخر 6/999 تومان

دنیـای فرش اولین و بزرگترین مرکز 
فروش انواع فرش های ماشینی دست دوم

 )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 
آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه 

نبش شعبانیه 4
0915  361 3797

  0935 750 9464 
31 17 31 32 - علی زارع

جشنواره )فروش ویژه( زمستانه »ماموت« اجرای نمای ساختمان گرانولیت، رومی، شسته ۰۹۱۵۹۱۱۷۶۴۵  - زاهدی
انواع بوت، نیم بوت و چکمه مردانه و زنانه به قیمت مستقیم تولیدی

 آدرس: بین معلم  9 و 11

همراه با سیزدهمین نمایشگاه کتاب
 - سیزدهمین نمایشگاه کتاب از ۳ لغایت ۸ آذرماه در محل نمایشگاه بین المللی برگزار می گردد.
 - نمایشگاه کتاب هر روز ساعت ۱۵/۳۰ الی ۲۱/۳۰ و روز پنجشنبه و جمعه عالوه بر بعدازظهر 

صبح ها ساعت 9 الی ۱۱ دایر می باشد.
 - نمایشگاه بزرگ کتاب دارای ۲۶۲ غرفه با حضور ۳۴۶ ناشر کشوری و استانی برپا می گردد.
- برای ادارات، سازمان ها و دستگاه های اجرایی جهت بهره مندی از تخفیف نمایشگاه پس از ارائه 

درخواست، حواله دریافت بن کارت صادر می گردد. 
- در نمایشگاه کتاب می توانید کتب مورد نیازتان را با ۳۰ درصد تخفیف خریداری نمایید 

)۲۰ درصد از طریق خرید بن کارت و ۱۰ درصد تخفیف انتشاراتی ها(
- ارائه کارت ملی برای دریافت بن کارت الزامی می باشد.

سواالت  پاسخگوی  رسانی،  اطالع  غرفه  گذشته  سال  مطابق  نیز  امسال  کتاب  نمایشگاه  در   -
بازدیدکنندگان در خصوص انتشاراتی های حاضر در نمایشگاه و کتب موجود خواهد بود.

- جهت جلوگیری از اتالف وقت شما امکان جستجوی انتشاراتی های کشوری حاضر در نمایشگاه و 
 کتب موجود از طریق نصب اپلیکیشن درج شده در سایت www.icf i.ir )در خانه، محل کار و ...( 

از زمان شروع نمایشگاه فراهم گردیده است.
- در طول برگزاری نمایشگاه کتاب، غرفه کودک و نوجوان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان بیش از ۳۲ برنامه برای فرزندان عزیزتان اجرا خواهد نمود.
- در اولین روز برگزاری نمایشگاه در غرفه کودک و نوجوان برنامه های نقاشی روخوانی کتاب، اوریگامی 

و نمایش عروسکی به اجرا درخواهد آمد. 
- در طول برگزاری نمایشگاه کتاب، غرفه برنامه های جنبی این نمایشگاه برنامه های متنوعی از جمله 

شب های فرهنگی شهرستان ها را برای مخاطبین به اجرا درخواهد آورد.
 - در اولین روز برگزاری نمایشگاه کتاب، شب فرهنگی با حضور جناب آقای دکتر شاطری، جناب آقای دکتر
  بهنام فر و سرکار خانم دکتر علیزاده بیرجندی از اساتید محترم دانشگاه و از مولفین استان برگزار خواهد گردید.

- در طول برگزاری نمایشگاه کتاب، غرفه پژوهش و کتب استانی این نمایشگاه با هدف معرفی مفاخر و 
مشاهیر استان و کتب منتشره استانی در طول نمایشگاه ارائه خدمت خواهد نمود.

- در نمایشگاه امسال کتاب هایی با موضوعات علمی، پزشکی، دانشگاهی، حقوق، زبان، عمومی، کمک 
درسی، کشاورزی، کودک و نوجوان، هنر و... ارائه خواهد گردید.

کمیته اطالع رسانی سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب-  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

اقسـاط 12 تـا 20 مـاهـه
ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان

 بیرجند- حدفاصل توحید ۲۸ و  ۳۰    تلفکس: ۳۲۴۴۰۱۹۹-۰۵۶ /  ۰۹۱۵۱۶۰۲۶۵۹ )نصرآبادی( 
 nujan_door@  کانال تلگرام       nujan.door پیچ اینستاگرام

نوژن بزرگترین شو روم تخصصی درب نـوژن
درب های ساختمانی

در خراسان جنوبی

انواع درب داخلی و ورودی منزل: ضد سرقت، ضد حریق، درب های شیشه دار
 ضد آب ،  مالمینه  CNC ،  PVC، HDF ، ABS اتاق سرور و انواع قرنیز

بسیج لشکر مخلص خداست  

فرا رسیدن هفته بسیج
 بر دالورمردان عرصه خطیر جهاد و خدمت خجسته باد

از درگاه الیزال الهی سالمتی و موفقیت یکایک شما عزیزان را آرزومندیم.

پایگاه مقاومت بسیج روزنامه آوای خراسان جنوبی


