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*  هرم پور

پیشران های توسعه 

فرهنگی را فراموش 

کرده ایم؟!

 بخش مهمی از زندگی شهرنشینی
 ما را زیرساخت ها، اماکن و جایگاه 
های اجتماعی و معنوی تشکیل 
 می دهند که در بستر زمان، روی
و  ما  فردای  و  امروز  سرنوشت، 
هستند.  تأثیرگذار  مان  فرزندان 
یکی از این زیرساخت های مهم، 
اماکن  و  مساجد  و  ها  حسینیه 
 مذهبی  هستند که در نقاط مختلف
شهر، بنا به ... مشروح در صفحه 2 5حمل و نقل دام بدون کد هویتی ممنوع  است3نادره ای در کویر استان 2گام بلند بسیج برای بازاریابی کارگاه های خرد

معاون عمرانی استانداری پس از جمع بندی پیشرفت مصوبات سفر خبر داد : 

۴ طرح بزرگ 
صنعتی برای

 نهبندان
برف روبی ۳۶۰ کیلومتر از راه های استان

360کیلومتر از راههای استان برف روبی شد. سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از فعالیت تیم های 
برف روبی و راهداری در محورهای مواصالتی استان خبر داد. جالل زاده اظهار کرد: با توجه به بارش برف و باران 
در برخی از نقاط استان از روز گذشته فعالیت راهدارخانه ها و اکیپ های راهداری در جاده های استان آغاز شده 
است. جالل زاده با اشاره به بارش برف در گردنه های کوهستانی پنج شهرستان استان، بیان کرد: در این راستا 

2۷ دستگاه انواع ماشین آالت راهداری و ۵۴ نفر نیروی راهدار برف روبی ... مشروح در صفحه ۵

۸۵ درصد مصوبات سفر استاندار
 به شهرستان خوسف اجرا شد

 همزمان با دهه فجر کلنگ زنی می شود

جناب آقای مهندس اسد ا... جالل زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
 استان خراسان جنوبی

 که نشان از لیاقت، پشتکار و درایت شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده 
سربلندی و موفقیت روز افزون شما را در مسئولیت جدید از درگاه ایزد منان خواستارم.

جناب آقای مهندس اسد ا... جالل زاده
سرپرست محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان خراسان جنوبی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از تخصص ، لیاقت و تعهد 

خالصانه  شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده  
توفیق روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

 انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کاالی 
خراسان جنوبی

ای آنکه دوست دارمت اما ندارمت                     بر سینه می فشارمت، اما ندارمت
ای آسمان من که سراسر ستاره ای                    تا صبح می شمارمت، اما ندارمت
در عالم خیال خودم چون چراغ اشک                  بر دیده می گذارمت، اما ندارمت
می خواهم ای درخت بهشتی، درخت جان             در باغ دل بکارمت، اما ندارمت
می خواهم ای شکوفه ترین مثل چتر گل                 بر سر نگاه دارمت، اما ندارمت

خانـدان گرامـی و معـزز  شریفـی
با اندوهی فراوان و قلبی شکسته درگذشت

 شادروان مسعود شریفی
 را خدمت شما بزرگواران تسلیت می گوییم، صبر و شکیبایی برای شما و آمرزش و رحمت الهی برای آن 

عزیز از پروردگار طلب می نماییم. بدون شک در غم شما شریک و بسان شما سوگواریم.

حامد بهراد و بانو

پاسخگویی مدیرکل دامپزشکی استان خراسان جنوبی
 از طریق سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت )سامد( 

ساعت ۱۰ الی ۱۱/۳۰ صبح امروز سه شنبه ۹۸/۱۱/۱ 

تلفـن :
۱۱۱ 

ضمنا دیدار حضوری دکتر اصغرزاده
  هر هفته دوشنبه ها ساعت ۹  الی ۱۱/۳۰ صبح  در محل
 اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی خواهد بود.

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی

آگهــی استخــدام

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور 
جهت تکمیل کادر خود نیاز به یک نفر کارشناس

 با مشخصات ذیل را دارد. لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۵ 
روز مدارک و رزومه کاری خود را تحویل دفتر مالی شرکت واقع در سجادشهر، گلستان 

شرقی، نبش الله یا به صندوق پستی ۴۴۱- بیرجند ارسال نمایند.
عنوان شغلی: سرپرست اداری و منابع انسانی

اهداف و مسئولیت ها: 
۱- تسلط بر مباحث جذب، استخدام و نگهداشت منابع انسانی

۲- تسلط بر مباحث ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش و انگیزش پرسنل
۳- تسلط بر شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد و فرآیندهای سازمان

۴- تسلط بر فرآیند آموزش ۵- شایستگی و دانش تخصصی
۶- ارتباط موثر و روحیه مشارکت ۷- انضباط و برنامه ریزی و سازمان دهی

۸- تفکر تحلیلی و حل مسئله ۹- فعال بودن و نتیجه گرایی
۱۰- توسعه دیگران و مربیگری ۱۱- اشتیاق به یادگیری و رشد

شرایط احراز:
حداقل ۳۰ سال سن - دارای حداقل ۵ سال سوابق کاری مرتبط در شرکت های تولیدی 

خصوصی- لیسانس ترجیحا مدیریت، صنایع.

اسماعیل خداپرست – رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی خراسان جنوبی

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر مجیدرضا لطیفی 
با نهایت تأثر و تاسف ضایعه درگذشت پدر خانم گرامی تان 

مرحوم حاج محمد باقر طالئیان
 را حضور جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده و ضمن ابراز همدردی، از خداوند 

متعال برای آن شادروان علو درجات و برای بازماندگان عزیز و گرامی صبر و شکیبایی آرزومندیم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

آگهی مزایده عمومی فروش ۱۵ دستگاه خودروی سواری 
به شماره ۱۰۹۸۰۰۴۲۹۰۰۰۰۰۰۱

دادگستری کل استان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد ۱۵ دستگاه خودروی سواری 
مازاد بر نیاز خود را به مشخصات مندرج در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به شماره فراخوان 

۱۰۹۸۰۰۴۲۹۰۰۰۰۰۰۱ را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
زمان انتشار در سامانه : مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ساعت ۷/۳۰

بلوار شهدای عبادی  ابتدای   محل بازدید: استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - 
پارکینگ دادگستری کل استان تلفن : ۰۵۶۳۲۳۹۳۳۴۱

مهلت بازدید: از ۱۳۹۸/۱۱/۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ از ساعت ۸ صبح الی ساعت ۱۲
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۱۳/۳۰

زمان و مکان بازگشایی: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ساعت ۸  صبح - سالن اجتماعات دادگستری
زمان اعالم برنده: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰ صبح

متقاضیان باید نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی )تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار( در وجه 
دادگستری کل استان خراسان جنوبی یا واریز وجه به حساب سپرده دادگستری به شماره 
۲۱۷۱۲۹۲۱۹۴۰۰۲ و شماره شبای IR ۸۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۲۹۲۱۹۴۰۰۲ اقدام و در 

سامانه مذکور بارگذاری نمایند.
ضمنا برگزاری تمام مراحل مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ، ارسال اسناد ، پیشنهاد قیمت 
 و بازگشایی پاکات و اعالم برنده صرفا در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس

 www.setadiran.ir می باشد و کلیه هزینه های متعارف نقل و انتقال از قبیل تنظیم سند، 
تعویض پالک ، عوارض شهرداری و دارایی به عهده برنده مزایده )خریدار( می باشد.

معاونت مالی ، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس اسدا... جالل زاده
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان خراسان جنوبی

 که بیانگر لیاقت و شایستگی های برجسته تان می باشد، 
تبریک و تهنیت عرض می نماییم. از درگاه ایزد منان مزید 

توفیقات برای شما مسئلت داریم.
شرکت حمل و نقل حقیقت ترابر باقران- فروزانفر

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شـروع جشنـواره  زمستـانه

 آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1                                                                    
۰۹۱۵۵6۱۸۳۹۸  -۰۵6۳۲۲۳7۰77
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سرمقاله

پیشران های توسعه فرهنگی 
را فراموش کرده ایم؟!

 * هرم پور

را  ما  شهرنشینی  زندگی  از  مهمی  بخش 
زیرساخت ها، اماکن و جایگاه های اجتماعی 
و معنوی تشکیل می دهند که در بستر زمان، 
روی سرنوشت، امروز و فردای ما و فرزندان 
مان تأثیرگذار هستند. یکی از این زیرساخت 
اماکن  و  مساجد  و  ها  حسینیه  مهم،  های 
مذهبی هستند که در نقاط مختلف شهر، بنا 
نزدیک،  و  دور  های  قدمت  با  به ضرورت، 
ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرند. 
به چنین اماکن و جایگاه هایی، شهروندان نیاز 
دارند و مسئوالن و مدیران نیز برای برآوردن 
تالش  حق،  به  و  مهم  مطالبه  و  نیاز  این 
این  نوبه خودم معتقدم  به  هایی می کنند. 
اماکن، مقّوم و بسترساز بسیاری از تحوالت 
فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی 
شهر و استان ما بوده و هستند. اما در تعجبم 
نمی  آنها شناخته  از  منزلتی  و  قدر  که چرا 
شود و شرایط و وضعیت آنان در قالب یک 
 هماهنگی مناسب و متناسب قرار نمی گیرد 
تر  استفاده  قابل  و  مفیدتر  تر،  اثربخش  تا 
باشند!؟ بارها تأسف خورده ام که مثاًل چرا 
مصالی بزرگ نماز جمعه ما در بیرجند، به 
عنوان یک مجموعه فرهنگی- اجتماعی و 
دینی، منحصر به یک نیم روزِ جمعه شده 
تواند   می  که  آن  بزرگ  ظرفیت  از  و  است 
سایت  و  معصومیه  منطقه  فرهنگی  قطب 
اداری باشد غفلت گردیده است؟ تأسف می 
خورم چرا مساجد مهم و پرجمعیت ما عمدتًا 
کارکردی جز وعده های نماز و مراسم مذهبی 
ای  منطقه  تحول  های  قرارگاه  و   ندارند 
و محلی در سطح شهر نیستند؟ تأسف می 
ایام  جز  به  شهر،  حسینیه  دهها  چرا  خورم 
تاسوعا و عاشورا که رونقی می گیرند، در بقیه 
ایام سال نیمه تعطیلند و از میلیاردها سرمایه 
عمرانی آن، به اندازه صدها هزار تومان بهره 
فرهنگی، عاید نمی شود!؟ تأسف می خورم 
چرا آنها نقش و جایگاه واقعی خود را در پازل 
مهم توسعه شهری، توسعه استانی و تحوالت 
آورند  نمی  دست  به  اجتماعی   فرهنگی- 
و نسبت به آن التفات و توجهی نمی شود!؟ 
در یک جمله خالصه  ها  این سؤال  پاسخ 
می شود؛ »عدم درک اهمیت این نقاط ویژه 
رویکرد  و  تفکر  فقدان  و  دینی  و  فرهنگی 
توسعه ای داشتن نسبت به آنها.« نخبگان 
فرهنگی،  ریزان  برنامه  اجتماعی،  و  دینی 
مدیران شهری و شهرداری، اعضای شورای 
و  ها  سازمان  مرتبط،  های  سمن  شهر، 
نهادهای فرهنگی و دینی و رسانه ها، اضالع 
مهمی هستند که می توانند برای ساختن این 
چند ضلعی نجات بخش، بیش از این همراهی 
و هم افزایی داشته باشند. تفکر خالق، یعنی 
تفکر و عمل بیش از حیطه وظایف معمولی. 
این تفکر خالق است که رمز توسعه و کلید  

نجات ما از شرایط امروز خواهد شد.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با 
یادداشت های روزنامه را به شماره 
09304943831 ارسال فرمایید( 

سه شنبه*1 بهمن 1398* شماره 4550 

اختصاص ۱2 میلیارد ریال برای توسعه ورزش از محل مالیات

صداوسیما- ۱۲ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده خراسان جنوبی برای توسعه ورزش اختصاص یافت. نباتی، مدیرکل امور مالیاتی 
استان افزود: این رقم برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیر ساخت های ورزش به ویژه 

در حوزه معلوالن و جانبازان در نظر گرفته شد که در اختیار وزارتخانه های مربوط قرار گرفته است.

شب شعر و خاطره با حضور 
شاعران استان

خراسان  هنرمندان  کانون  عامل  مدیر  کاری- 
جنوبی عنوان کرد:  در راستای برگزاری جلسات 
هفتگی شب شعر در کانون هنرمندان خراسان 
این دورهمی یکشنبه شب گذشته در  جنوبی 
پارک توحید برپا شد. حسین رفیعی با بیان اینکه 
این شب شعر با حضور پرشور عالقه مندان و جمع 
کثیری از هنرمندان استان بود، افزود: مهمان ویژه 
این گردهمایی رمضانی، مدیرکل میراث فرهنگی 
خراسان جنوبی بود. وی یادآور شد: برپایی این شب 
شعرها عالوه بر ایجاد همدلی بین اعضا موجب 
کشف و شکوفا شدن استعدادهای خفته و ناآشنا 
می شود. مدیر عامل کانون هنرمندان خراسان 
جنوبی خاطر نشان کرد: به روال جلسات قبلی 
تعدادی از شاعران به قرائت شعر و سروده خود 
پرداختند. وی با بیان اینکه در این گردهمایی 
دیگر  شهری  در  استانی  هم  شاعران  میزبان 
نیز بودیم،  افزود: اشعار مهدی خداپرست شاعر 
بیرجندی ساکن مشهد و آرمیتا سیاح هنرمند 

خردسال مورد توجه حضار قرار گرفت.
رفیعی با اشاره به  اینکه  این شب شعر با اجرای 
موسیقی هنرمندان بیرجندی همراه بود، اظهار کرد: 
همچنین کلیپ مستندی از شاعر پیشکسوت استاد 
ربانی که توسط کانون هنرمندان تهیه و تدوین 
شده بود پخش شد. وی افزود: در پایان غزلی از 
دکتر محمدرضا اسالمی تحت عنوان »سیل« 

تقدیم حاضران جلسه شد: 
شمع و چراغي، شب از میانه گذشت

هجوم سرکش سیالب ها زخانه گذشت 
نفس درون گلو، بغض شد میانه ی راه

چرا که مرثیه ها از سر ترانه گذشت 
بگو که بیش نرقصند دختران بلوچ

هزار کرکس رقصان از این زمانه گذشت
بدون معنی و حس ، واژه بر زمین افتاد

ز سوگ مرگ غزل، گریه از کرانه  گذشت 
امید رویش گندم ندارد این جوزار

شمیم سرد زمستان زهر جوانه گذشت
زمان روشنی  ماه  و ناز نخلستان

دریغ و درد، چه آرام و بی بهانه گذشت
کنار حوض دلم ، ماتم کبوترهاست 

خدای ، گریه کنان ، خسته و شبانه گذشت!

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

 با تخفیف استثنائی 
 از ۲۸ دی ماه تا ۱۰ بهمن  

" فروش محدود"
فروشگاه مرکزی :  بیرجند

مفتح 2۹ )سجاد 6(، پالک 6۸
تلفن:  0۹۱۵۷23۹6۱۱

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

0۹۱۵ ۱6۱ 0 ۱6۱
0۹۱۵ ۱6۱ ۸۵۸۵
0۹۱۵ ۱6۱ 4030

 0۹۱۵ ۱6۱ ۸00۸
 0۹۱۵ ۱6۱ 0034

 0۹۱۵ ۱6۱ 004۱
 0۹۱۵ ۱6۱ 0420
 0۹۱۵ ۱6۱ ۹040
 0۹۱۵ ۱6۱ ۵ ۱6۱
 0۹۱۵ ۱6۱ ۷ ۱6۱

 0۹۱۵ ۱6۱ ۸ ۱6۱
 0۹۱۵ ۱6 ۱۷ ۱۸0
 0۹۱۵ ۱6 ۱۷ ۱۷۸
 0۹۱۵  ۱6۱  ۷۷۷۱
 0۹۱۵ ۱6۱6 ۱04

 0۹۱۵ ۱6۱6 ۷۱2
 0۹۱۵ ۱6۱ ۷462
 0۹۱۵ ۱ 6۱۸ - 6۱۸
 0۹۱۵ ۱ 6۱۷  6۱۷
 0۹۱۵ ۱ 6۱۵  6۱۵

 0۹۱۵ ۱6۱ ۹034
 0۹۱۵ ۱6۱ ۹03۱
 0۹۱۵ ۱6۱ ۹02۵
 0۹۱۵ ۱6۱ ۹026
 0۹۱۵ ۱6۱ ۹02۷

 0۹۱۵ ۱6۱ ۹02۸
0۹۱۵ ۱6۱ ۵6۸0

 0۹۱۵ ۱6۱ 3۹40
 0۹۱۵ ۱6۱ 3336
 0۹۱۵ ۱6۱ 33۱۹

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری - تلفن : ۹۲-۳۲۴۰۰۳۹۰( در نظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای 
صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه ۵ رشته ابنیه و ساختمان( واگذار نماید. لذا پیمان کاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته ، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 

۱۳۹۸/۱۱/۸ به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند، ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  نیز منتشر شده است.

مدت نوع پیمانموضوعمحل اجراپروژه
پیمان

برآورد براساس فهارس 
بها 1۳۹۸ )ریال(

تضمین ارجاع کار 
)ریال(

تاریخ تحویل و بارگذاری 
اسناد در سامانه تدارکات

شماره فراخوانتاریخ بازگشایی

احداث ۹ باب مدرسه یک 
کالسه در سطح شهرستان 

نهبندان - بندان

برابر شرایط 
مناقصه

سرجمع به شماره ۹6/12۹۹1۸۸ساختمان آموزشی 
 مورخ 1۳۹6/05/04  و اصالحیه های بعدی

حداکثر پایان وقت اداری 61۹/2۸۳/06۷/۳۳4۹۷0/000/000  ماه
مورخ 1۳۹۸/11/1۹

ساعت ۹ صبح 
1۳۹۸/11/20

20۹۸00۳۷4۸0000۳1

احداث ۷  باب مدرسه یک 
کالسه در سطح شهرستان 

نهبندان - میغان

برابر شرایط 
مناقصه

سرجمع به شماره ۹6/12۹۹1۸۸ ساختمان آموزشی 
مورخ 1۳۹6/05/04  و اصالحیه های بعدی

حداکثر پایان وقت اداری 615/056/۹01/102۷60/000/000  ماه
مورخ 1۳۹۸/11/1۹

ساعت ۹ صبح 
1۳۹۸/11/20

20۹۸00۳۷4۸0000۳2

احداث 4 باب مدرسه یک 
کالسه در سطح شهرستان 

درمیان

برابر شرایط 
مناقصه

سرجمع به شماره ۹6/12۹۹1۸۸ ساختمان آموزشی 
مورخ 1۳۹6/05/04  و اصالحیه های بعدی

حداکثر پایان وقت اداری ۳۸/116/۳62/214410/000/000  ماه
مورخ 1۳۹۸/11/1۹

ساعت ۹ صبح 
1۳۹۸/11/20

20۹۸00۳۷4۸0000۳۳

احداث ۷ باب مدرسه یک 
کالسه در سطح شهرستان 

سربیشه

برابر شرایط 
مناقصه

سرجمع به شماره ۹6/12۹۹1۸۸ ساختمان آموزشی 
مورخ 1۳۹6/05/04  و اصالحیه های بعدی

حداکثر پایان وقت اداری 612/61۷/۹۹1/6۸16۸0/۹00/000  ماه
مورخ 1۳۹۸/11/1۹

ساعت ۹ صبح 
1۳۹۸/11/20

20۹۸00۳۷4۸0000۳4

1-تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(:ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹۴/۹/۲۲ و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر 
یا واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۳۰۶۲۰۰۹۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(  ۳- محل گشایش پیشنهادها: اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند- بلوار صنعت و معدن - سایت اداری ۴- اعتبار پروژه ها )برابر شرایط مناقصه( اوراق خزانه اسالمی می باشد.

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

آگهی نوبتی سه ماهه سوم ۱۳۹۸ حوزه ثبتی شهرستان سربیشه      شناسه آگهی: ۷۳۸۶۱۶
به دستور ماده ۱۱ قانون ثبت و ماده ۵۹ آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک و از قلم افتاده واقع در بخش های تابعه حوزه ثبتی شهرستان سربیشه که تا آخر آذر ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هشت تقاضای ثبت نموده اند و 
 همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره ماده ۲۵ اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای عموم به شرح ذیل آگهی می شود. بخش 2 پالک ۱۲۰۹- اصلی مزرعه حسین آباد گواهی ۱- ششدانگ یک باب گاوداری به مساحت ۳۰۲/۳  

مترمربع پالک ۹۳ فرعی از ۱۲۰۹ - اصلی بخش ۲ سربیشه واقع در اراضی حسین آباد گواهی مود مورد تقاضای آقای محمد گواهی.  پالک های اصلی بخش 6 سربیشه ۱- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار به مساحت ۵۹۶۷/۴۹ مترمربع پالک ۵۰۳- اصلی بخش 
۶ سربیشه واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی- مرتع پخت و متداخله ها پالک ۴۰۶- اصلی بخش ۶ سربیشه مورد تقاضای محمد علی عیسایی راد ۲-ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار پالک ۵۰۴- اصلی بخش ۶ قطعه یک به مساحت۳۲۹۷۲/۹۰ متر مورد تقاضای 
محمد علی عیسایی راد ۳- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار پالک ۵۰۵- اصلی بخش ۶ سربیشه به مساحت ۳۸/ ۸۱۵۴ مترمربع مورد تقاضای محمد علی عیسایی راد. لذا به دستور مواد ۱۶ 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 می بایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه 
 تسلیم و رسید دریافت نموده و برابر مواد ۷۴ و ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت 
 متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۸/11/1    تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۳۹۸/12/1          محمد حسین مصلحی – رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه تحدید منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.

کاری - رئیس اداره کتابخانه های عمومی 
ظرفیت  با  الهیه  کتابخانه  گفت:  بیرجند 
در  کتاب  جلد  و ۵۰۰  هزار  هفت  مخزن 
دهه فجر مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
مهدی نیازی روز گذشته در  نشست انجمن 
کتابخانه های شهرستان بیرجند با اشاره به 
اینکه این کتابخانه در آغاز با  سه هزار جلد  
تامین اعتبار می شود، افزود: این طرح در 
مشارکت  با  بازآفرینی شهری  قالب طرح 
اداره کل راه و شهرسازی ساخته شده است 

و تکمیل آن از مصوبات سفر شهرستانی 
استاندار است.وی با اشاره به اینکه  کتابخانه 
فجر  مترمربع دهه  زیربنای ۲۶۰  با  الهیه 
آماده بهره برداری است، افزود: با بازگشایی 
عمومی  کتابخانه های  آمار  کتابخانه  این 
شهرستان بیرجند به ۱۳ باب می رسد.وی 
یادآور شد:  پیش بینی می شود حدود ۷۰ نفر 
به صورت همزمان از خدمات این کتابخانه 

بهره مند می شوند. 
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 

این  تجهیزات  کرد:  نشان  خاطر  بیرجند 
کتابخانه شامل اتاق اسباب بازی و پیشخوان 
قصه گویی است که برای این مجموعه ۴۵۰ 
میلیون تومان تاکنون هزینه شده است.نیازی 
ادامه داد: کتابخانه الهیه از نام شهید مرتضی 
که  چرا  شد  خواهد  انتخاب  آبادی  حاجی 
کتابخانه حاجی آباد تغییر پیدا خواهد کرد. 
وی با بیان اینکه عملیات ساخت کتابخانه 
عمومی در روستای حاجی آباد بیرجند شروع 
شده است، ادامه داد: : پیش بینی می شود 

این پروژه با همکاری خیر تا ۲ سال آینده 
به بهره برداری برسد.معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی فرماندار بیرجند هم در این نشست با 
اشاره به آسیب های فضای مجازی  بر خانواده 

و جوانان تأکید کرد: الزم است با حساسیت 
بیشتر به این حوزه ورود پیدا کنیم.سعید برقی 
افزود: قطعا تقویت فرهنگ کتابخوانی می تواند 

آسیب های فضای مجازی را کاهش  دهد. 

کتابخانه الهیه در دهه فجر به بهره برداری می رسد

نخستین رویداد رقابتی تولید محتوای فضای مجازی در  استان  برگزار می شود

تسنیم - مدیر مرکز تولید نشر دیجیتال انقالب اسالمی استان گفت: نخستین رویداد رقابتی تولید محتوای فضای 
مجازی از فردا صبح با حضور گسترده فعاالن این عرصه در بیرجند آغاز می شود. براتی از برگزاری نخستین رویداد 
تخصصی تولید محتوای دیجیتال بسیج در استان خبر داد و اظهار کرد: این رویداد در سه محور پویانمایی )انیمیشن 
کوتاه، موشن گرافیک، انیمیشن کات اوت، کمیک موشن و استاپ موشن(، بازی و نرم افزار ویژه تلفن همراه )بازی و 

اپلیکیشن موبایل( برگزار می شود و مهلت ثبت نام تا پایان امروز  است.

طرح یارانه دستمزد در ۱۱ شهرستان  خراسان جنوبی اجرا شد

ایرنا - سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح یارانه دستمزد در تمامی شهرستان های این 
استان خبر داد و گفت: امیدواریم با افزایش اطالع رسانی، مشموالن بیشتری از مزایای این طرح برخوردار شوند. 
اشرفی گفت: در آغاز اجرای طرح فقط چهار شهرستان نهبندان، سرایان، درمیان و قاینات از طرح یارانه دستمزد 
برخوردار بودند که با پیگیری و مکاتبه استاندار و موافقت مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه 
شهرستان های استان از مزایای ویژه این طرح برخوردار شدند. وی  بیان کرد: متقاضیان بهره  مندی از طرح یارانه 

دستمزد می توانند به سامانه یارانه دستمزد به آدرس: www.pyd.mcls.gov.ir  مراجعه کنند.

برنامه های سوگواری ایام فاطمیه در ۵۵ بقعه برگزار می شود

مهر- معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه گفت: برنامه های سوگواری ایام فاطمیه در ۵۵ بقعه برگزار می شود.  
حجت االسالم مختاری در کارگروه قرآن، هیئت های مذهبی و تشکل های دینی دهه فجر انقالب اسالمی  اظهار 
کرد: این برنامه ها توسط ۵۵ مبلغ شامل ۳۰ مبلغ بومی استان  و ۲۰ مبلغ اعزامی از سایر استان ها برگزار می شود. وی  
با اشاره به اینکه برنامه های دهه فجر نیز به صورت شاخص در ۱۲ بقعه استان  برگزار می شود، ادامه داد: شب ۲۲ 

بهمن نیز به صورت شاخص در بقعه متبرکه امامزادگان باقریه بیرجند برنامه باشکوهی برگزار خواهد شد.

کلنگ زنی 4 طرح بزرگ صنعتی در نهبندان همزمان با دهه فجر

ایسنا- فرماندار نهبندان از اجرا و کلنگ زنی چهار طرح مهم صنعتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی با حجم 
سرمایه گذاری ۱۳۰  میلیارد تومان در دهه فجر خبر داد. بیکی  در هفتمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان نهبندان  
اظهار کرد: با آغاز اجرای طرح های صنعتی، تولیدی و ایجاد زیر ساخت های الزم در حوزه معادن، کشاورزی، 
راهسازی و سایر زمینه ها، سال آینده شاهد رونق اقتصادی مناسبی در شهرستان نهبندان خواهیم بود.  وی  از جذب 
۱۰۰درصدی اعتبارات تخصیص یافته مشاغل خانگی به شهرستان به مبلغ ۵۱۰۰ میلیون ریال و همچنین جذب 

بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیالت توسط بنیاد برکت از زمان شروع اجرای طرح سحاب از مهر امسال  خبر داد.

روزآمد

گام بلند بسیج برای بازاریابی کارگاه های خرد
متین- با توجه به اینکه یکی از مشکالت 
اساسی  کارگاه های خرد خانگی فقدان بازار 
بسیج سازندگی  باشد، سازمان  مناسب می 
در راستای تفاهم نامه کشوری منعقد شده 
با آماد کل سپاه به منظور حمایت از کارگاه 

بازاریابی تضمینی  های اشتغال روستایی و 
تولیدات، اقدام به اخذ سفارش دوخت البسه 
رزم گردانهای بیت المقدس استان و اجرای 
کار توسط کارگاه های روستایی تحت پوشش 
اظهار  سازندگی  بسیج  رئیس  است.  کرده  

کرد: یکی از برنامه های این سازمان در حوزه 
اشتغال، کمک به ایجاد کارگاه های کمک 
اشتغال روستایی است. هنری افزود این طرح 
در گذشته به صورت  متمرکز کشوری اجرا می 
شده که با رایزنی به عمل آمده، اعتبار دوخت 

البسه به کارگاه های استانی اختصاص یافته و با 
فراگیر شدن طرح، زمینه اشتغال افراد بیشتری 
فراهم خواهد شد. وی بیان کرد: این طرح به 
مناسبت هفته بسیج، با شناسایی یک کارگاه 
خیاطی در هر شهرستان، عقد قرارداد با آن و 

تحویل پارچه مورد نیاز، آغاز شده است. تا پایان 
سال نیز برنامه دوخت ۶۰۰۰ دست لباس در 
استان با اعتباری بالغ بر ۲۷۰۰ میلیون ریال 
اجرا خواهد شد. همچنین تاکنون ۱۲۰۰ دست 

لباس آماده تحویل می باشد.
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دهیاران بارندگی  بعداز  نیست   معلوم 
بخشداران،فرمانداران،شهرداران از کدوم 
جاده وخیابان عبور می کنندکه این همه 

چاله های به وجودآمده رو نمی بینند.
910...492

باسالم خدمت ریاست محترم دانشگاه 
علوم پزشکی استان خراسان جنوبی 
جناب دکتردهقانی مرکزجامع سالمت 
مرکزی  بخش  نوغاب  روستایی 
شهرستان درمیان شش هزار و پانصد 
و نود نفر زیرپوشش دارد با این حال  
از خدمات دندانپزشکی محروم است، 
از تجهیزات آزمایشگاهی نیز محروم 
است هر چند  به صورت سیار آزمایش 
مشکل  بسیار  اما  شود،  می  گرفته 
بیش  ندارد،  پرستار  مرکز  این  داریم. 
از دوهزارنفر درشهرک نوغاب ساکن 
محرومیم.  بهداشت  ازخانه  هستیم 
هنوز راه اندازی خانه بهداشت شماره 
2نوغاب آن محقق نشده است. تمام 
ما  شهروندان از بی عدالتی خدمات 
شهرستان  بهداشت  شبکه  بهداشتی 
درخواست  مندیم  گالیه  درمیان 
حق  به  مطالبه  ورسیدگی  پیگیری 

خودرا ازحضرتعالی داریم.
915...468

جاده کمربندی تاحاجی آباد و ازحاجی 
آباد تا امیرآباد با اون همه جمعیت و 
و  دهیار  آقایان  افتضاحه  واقعا  تردد 

بخشدار و فرماندار کجایید؟
910...492
سالم چرا قیمت مسکن، کمر شکن 
به  واقعی  نیاز  که  افرادی  است،  شده 
مسکن دارند، نسبت به سایر افراد جامه، 
 زیاد نیستند. چرا قوانین ما درمسکن باید 
 ناقص باشد؟ شرکت تعاونی های مسکن

هنوز،در حال ساختن هستند که عده 
خود  امتیاز  فروختن  به  شروع   ای 
می نمایند. این یعنی چه؟ و چه پیامی را 
به مسئولین ما می دهد؟ ما نیاز به ساخت 
و ساز زیاد مسکن نداریم بلکه به یک 
سری قوانین مدون مسکن با پشتوانه ی 
نظارتی وحکومت داریم تا به امر مسکن 

جامعی ما سروسامانی بدهد.
910...862
از سد خاکی برای آبخیزداری بهتر،چاله 
های عمیق و کم عرض و چاهک های 

متعدد در مسیر رود هست...
910...673
ساکنین اکبریه در غفاری جور چهل 
را  فرهنگی  میراث  حضور   سال 
ساخت  از  قبل  و  کشند   می 
درآنجا  معلم  و  غفاری  های  خیابان 
الطاف  دلیل  به  ولی  داشته  سکونت 
همپای  فرهنگی،  میراث  سازمان 
خیابان های غفاری ومعلم رسیدگی 
نداشته وشاهد پسرفت آن بودیم، به 
استانداری، شورای شهر، شهرداری و... 
برای رفع مشکالت مراجعه یا گزارش 
شد که تاکنون هیچ ثمری نداشته لطفا 
نکرده  سواستفاده  مردم  مظلومیت  از 

وجوابگوی مسئولیت تان باشید.
915...198
این دولت چه کارش روحساب کتاب 
کارگر  باشه  معیشتی  یارانه  که  بوده 
ساختمانی روتو اعتراض ردکرده نه پول 
توحسابش هست نه ماشین داره نه خونه 
هرجور دوست دارن مردم و فیلم میکنن.
903...066

آسفالت  و  گازرسانی  برای  مسئوالن 
جاده اسفیان اقدام کنند. نبود امکانات 
کاهش  و  مهاجرت  سبب  روستا  در 
جمعیت آن می شود و آن هایی هم 

که مانده اند باید کمبودها را بسازند.
یک شهروند

طالقانی  اهالی  ما  محترم  شهردار 
14,5 هنگامی که باران میاد بدلیل 
اینکه کوچه شیب مناسب ندارد تمام 
کوچه پر از آب می شود و چند روز 
بعد از باران هم کوچه لبریز ازآب . 
و  بکنین  بازدیدی  یه  خواهشمندیم 
راه آبی درست بشه تا راحتتر زن و 

بچه بتوانند تردد کنند.  
915...484

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

سبک مدیریتی استاندار
برای همه نهادینه شود

تغییر شاخص ها خبر خوبی بود که 
در روزنامه تان زده اید ما یک روحیه 
بد داریم که متاسفانه نسبت اطرافمان 
بی تفاوت تر هستیم قدردان هستیم اما 
مطالبه گر نیستم اگر کسی خدمت کند 
 در دلمان تحسین و تشکر می کنیم

اما بروز نمی دهیم همیشه با سکوت 
از کنار همه مسائل می گذریم و در 
این فضا متاسفانه برخی افراد  اندک به 
اسم جامعه و مطالبات عمومی اهداف 
سیاسی خود را مطرح می کنند اما چند 
وقتی است که احساس  می شود جامعه 
نسبت به تحوالت اطرافش حساس 
شده     و مثال در جمع های فامیلی که 
موضوعات همیشه شخصی بوده   تازه 
گی ها می بینیم پیرامون مسائل استان 
این  شود  می  صحبت  شهرستان  و 
خوب است و معنی آن را می دهد که 
تغییراتی که در حوزه فعالیت مسئولین 
انجام شده جامعه و مردم را هم پای 
کار کشیده است اما منظورم از این پیام 
جنوبی  خراسان  مردم  که  است  این 
بعد از سال ها مزه خدمت صادقانه را 
فهمیده اند و کم کم متوجه شده اند 
می توانسته اند کجا بایستند و االن 
کجا هستند و تفاوت ها را درک کرده 
اند اما همانطور که این حس ، حس 
خوبی است   می تواند عوارضی هم 
داشته باشد و یکی از این عوارض  عدم 
پیوستگی آن است از آقای معتمدیان 
که توانسته در مدت حضورش به این 
انتظار  کند  مدیریت  را  استان  خوبی 
می رود برای ماندگار شدن خدماتش، 
ترویج  اینجا  را  خدمتگزاری  سبک 
نیروهای  که  نداریم  انتظار  ما  دهد. 
توانمندی چون ایشان برای همیشه 
دور از شهر خودش در خراسان جنوبی 
بماند ولی بسیار متوقعیم که ایشان 
همانطور که به خدمتگزاری به مردم 
توجه دارد به تداوم این راه و چینش 
و جانمایی مدیرانی که توان ادامه این 
کار را داشته باشند هم توجه نماید. باید 
سبک مدیریتی با روش محمد صادق 
معتمدیان در این استان ترویج پیدا کند 
که انشا ا... تا سالیان سال این رویه 
ادامه پیدا کند ما با عملکرد این استاندار 
بیش از پیش قدردان نظام هستیم و 
تداوم آن را نیز به شدت خواهانیم. آقای 
استاندار لطفا  کادرسازی و نیروسازی و 
آینده نگری گام بعدی شما در مسیر 

توسعه باشد.
ز . ا  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

 پیش بینی میلیاردی برای فروش رز 
درآمد سرخ  خراسان جنوبی

حدود  می شود  پیش بینی  خبر-  گروه 
رز  گل  برداشت  از  ریال  میلیارد   47
درآمد حاصل شود.  بهره برداران  برای 
جهاد  سازمان  باغبانی  امور  مدیر 
میلیون و 250  کشاورزی گفت: یک 
امسال  ابتدای  از  رز  گل  شاخه  هزار 
است.  شده  تولید  خراسان جنوبی  در 
رضایی  افزود: همه گل های تولیدی 
داخل کشور مصرف و به تهران، مشهد 
رضایی  می شود.  ارسال  اصفهان  و 
همچنین  با اشاره به پیش بینی تولید 20 
میلیون شاخه گل نرگس در استان تا 
پایان امسال بیان کرد: سال گذشته 19 
میلیون و 286 هزار شاخه گل نرگس 
وی  شد.  تولید  طبس  و  خوسف  در 
سطح زیر کشت نرگس را 37 و نیم 
هکتار و بهره برداران را 750 نفر اعالم 
و اضافه کرد: در هر مترمربع از سطح 
زیر کشت 55 شاخه گل نرگس تولید 
می شود. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان جنوبی حداقل درآمد 
عاید نرگس کاران را برای امسال 100 
میلیارد ریال پیش بینی و تصریح کرد: در 
این زمینه استان رتبه پنجم تولید کشور 
را دارد.رضایی دلیل کیفیت مناسب عطر 
گل های نرگس استان را، شرایط اقلیمی 

خراسان جنوبی اعالم کرد.

 خبر ویژه

سامانه بارشی جدید وارد خراسان جنوبی می شود

ایرنا - کارشناس اداره کل هواشناسی استان  گفت: با توجه به بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی از عصر چهارشنبه سامانه بارشی جدید همراه با وزش باد شدید وارد استان می شود و تا جمعه فعال است. زارعی 
افزود: در این مدت بارش باران گاهی رعد وبرق و در گردنه ها و مناطق کوهستانی شمال استان بارش برف دور از انتظار نیست. وی گفت: این سامانه همه استان را در بر خواهد گرفت و در نواحی مرکزی و جنوبی از 

شدت بیشتری برخوردار خواهد بود. کارشناس اداره کل هواشناسی اظهار کرد: در این مدت روان آب و آبگرفتگی معابر در مناطق مرکزی و جنوبی، لغزندگی سطح جاده های مواصالتی و اختالل در تردد محتمل است.

نادره ای در کویر استان 
گون 110 ساله این بار با ارتفاع 2 متر رخ نمایاند

نسرین کاری - یگ گونه گون نادر که آخرین 
بار در 110 سال قبل در کویر روییده بود این 
بار با ارتفاع دو متر دوباره در کویر لوت خراسان 
جنوبی کشف شد. گون گیاهی است چندساله 
که ارتفاع آن تا 75 سانتیمتر می رسد. از خانواده 
باقالییان که تولید مثل آن از طریق بذر انجام 
شود. برگ های آن مرکب از برگچه هایی است 
که به صورت متقابل به تعداد 11 تا 30 جفت 
در محور هر برگ قرار گرفته اند. گل های آن 
معموالً به رنگ ارغوانی، گاهی آبی یا سفید بوده، 
نزدیک به انتهای شاخه های گل دهنده قرار 
دارند. اما گونه نادر از این گیاه  ماه  قبل توسط 
تیمی در یک شیله در کویر لوت کشف شد. 

نمونه 110 سال قبل 
شعله قالسی مود،  عضو هیئت علمی دانشکده 
منابع طبیعی و محیط زیست و دکترای گیاه 
شناسی در گفتگو با خبرنگار آوا گفت:  کشف 
گونه ی نادر گون به ارتفاع بیش از 2 متر در 
لوت  با همکاری یکی از راه بلد ها  و محلی ها 
در آذر ماه  اتفاق افتاد.  وی خاطر نشان کرد: 
جالب است که بدانید  از این گونه 110 سال 
قبل گزارش شده بود و دیگر گزارشی  دیده 
نشده است. وی تأکید کرد: به “ ترین” لوت 
یک  ظرفیت دیگر هم اضافه شد، بلندترین 

گون دنیا با تعدادی محدود که امیدواریم بتوانیم 
از انقراض نجاتش دهیم. وی یادآور شد: البته  
دو گونه ی بسیار نادر و عجیب دیگر هم پیدا 

شد که  کمتر از انگشتان دست بود.

مقاوم در برابر 20 سال خشکسالی 
عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و 
محیط زیست یادآور شد: یک راهنمای محلی و 
راه بلد اطالع داد که بوته هایی در کویر مشاهده 
کرده  که تمام خشکسالی های سخت را پشت 
سر گذاشته و کماکان رویش دارد و بسیار مقاوم 
است و از ما خواست که این گیاه را شناسایی 
کنیم. دکترای گیاه شناسی با اشاره به اینکه  در 
تاریخ های4، 6 ،  13 دی ماه سال جاری با 
هماهنگی و پشتیبان آقایان حامد صادقی و 
احسان اعتمادی نیا  )اعضای هیئت علمی 
دانشگاه( عازم منطقه شدیم. ادامه داد: در این 
پژوهش مشاهده شد گونه ی  خاص گون  در 
یک شیله رشد کرده است. قالسی مود یادآور 
اینگونه در سال 1978 میالدی در  از  شد:  
طبس هم گزارش شده بود  که  به احتمال 
زیاد کامال از بین رفته است. وی با بیان اینکه 
در کتب گیاه شناسی مکان رویش این گیاه 
جنوب شرق افغانستان و جنوب غرب پاکستان 
و بیابان لوت و طبس ذکر شده است و بسیار 

نادر است، افزود: اما بطور قاطع در ایران گونی با 
این ارتفاع و بلندی  در هیچ جای کشور گزارش 
نشده است. عضو هیئت علمی دانشکده منابع 
طبیعی و محیط زیست  خاطر نشان کرد: 

بلندترین  بوته ای که یافت شد 245 سانتی 
متر  قد داشت  که بی نظیر بود. دکترای گیاه 
شناسی با بیان اینکه  می توان گفت به جاذبه 
های لوت این استان جاذبه ای دیگر اضافه شد 
چون در سایر استانهای مشترک بیابان لوت 
)کرمان سیستان و بلوچستان( این گونه گیاه 

وجود ندارد،  ادامه داد:  جا دارد از همراهی جناب 
بلوری که در این سفر کاوشی  با دقت نظر و 
دل نگرانی که برای این گیاه داشت و راهنمای 
ما در این سفر بود و محمودی رئیس اداره 

جنگل اداره کل منابع طبیعی استان که قول 
دارد منطقه را به عنوان ذخیره گاه اعالم کند  تا 
از هر گونه تخریب گونه های گیاهی جلوگیری 
شد:   یادآور  وی  کنم.  تشکر  آید  عمل   به 
کدخدا زاده رئیس اداره منابع طبیعی نهبندان و 
خانم زهرا ملکوتی رضایی میراث جهانی لوت 

هم برای حمایت از این گونه منحصر به فرد 
استان اعالم آمادگی کردند. 

محافظت از گیاه                       
قالسی مود با اشاره به اینکه در حال انقراض 
بودن  یوز  افزود:  اگر از این بوته ها محافظت 
نشود  این گونه هم برای همیشه منقرض 
خواهد شد. وی خاطر نشان کرد:  این گیاه 
یک بار توسط گیاهشناسی بنام Bunge در 
سال 1858 میالدی )162 سال قبل( و یک 
بار توسط Leanard در سال 1982 میالدی 
گزارش شده است. عضو هیئت علمی دانشکده 
منابع طبیعی و محیط زیست  با اشاره به اینکه 
با دیدن  تهران هم  دانشگاه  اساتید  از  یکی 
افزود: حسین  عکس گیاه شگفت زده شد،  
آخانی استاد دانشگاه تهران گفت  این گیاه نادر 
و بسیار با ارزش است . او سفارش کرد:  هر طور 
شده بذرش را جمع آوری کنید قبل از اینکه  
منقرض شود. دکترای گیاه شناسی تأکید کرد: 
بذر  این گونه توسط تیم  جمع آوری شده و در 
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه 
بیرجند نگهداری می شود. وی  خاطر نشان 
کرد: امیدواریم  اقدامات انجام شده مثمر ثمر 
باشد. به هر حال  آزمایش ها  برای تکثیر بذر و 

بوته این گون ادامه دارد.

سی
قال

س : 
عک

 سرمایه گذاری ۸ میلیارد تومانی در موقوفات استان
متبرکه  بقاع  و  موقوفات  بهره وری  معاون 
اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 
گفت: امسال با اجرای چند طرح عمرانی  بیش 
استان  موقوفات  در  تومان  میلیارد  از هشت 
ایرنا،   گزارش  به  است.  شده  سرمایه گذاری 
امسال  راستا  اظهار کرد: در همین  درخشی 
نیروگاه های  اقامتی،  مجموعه های  ساخت 
برق خورشیدی، مرمت و بازسازی باغ، عمارت 
و کاروانسراها در سطح موقوفات استان انجام 
شده است. وی با اشاره به اقدامات حوزه احیا 
گفت:  موقوفات  اراضی  در  سرمایه گذاری  و 
سرمایه گذاری در حوزه موقوفات از محل منابع 

داخلی هر موقوفه یا در قالب مشارکت با بخش 
بهره وری  معاون  می شود.  انجام  خصوصی 
و  اوقاف  کل  اداره  متبرکه  بقاع  و  موقوفات 
امور خیریه افزود: تاکنون پروژه هایی همچون 
آباد، مرمت  احداث و مرمت استخر شوکت 
باغ و عمارت شوکت آباد و تاسیس یک واحد 
اقامتگاه بوم گردی و بهره برداری از ساختمان 
تجاری کارگاهی موقوفه آبلوله بیرجند به انجام 
رسیده است. وی با بیان اینکه ساختمان تجاری 
مسکونی موقوله شوکت الملک خضری نیز از 
محل تسهیالت ساخته می شود گفت: یک باب 
مجمع مسکونی تجاری در مقوله کاروان سرای 

علیا شهرستان سرایان و مجتمع تجاری در 
منتظری 8 شهر بیرجند در دست ساخت است. 
درخشی از ساخت یک واحد اقامتگاه بوم گردی 
داد  خبر  طبس  گنبد  چاه  سرای  کاروان  در 
خصوصی  بخش  پروژه  این  در  افزود:  و 
با  امید است  سرمایه گذاری خوبی کرده که 
بهره برداری از آن شاهد رونق در موقوفه مذکور 
باشیم.  وی عنوان کرد: سرمایه گذارانی که 
تمایل به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف 
داشته باشند می توانند برای ارائه طرح خود و 
اطالع از وضعیت زمین های شناسایی شده 

وقفی به اداره کل اوقاف مراجعه کنند.

معاون بهره وری موقوفات و بقاع متبرکه اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان احداث عملیات 
عمرانی در بقاع متبرکه بر اساس طرح جامع، 
تکمیل فعالیت های عمرانی نیمه تمام دربقاع 
متبرکه سطح استان و تهیه بررسی و تصویب 
طرح های جامع را از جمله اقدامات حوزه عمرانی 
در بقاع متبرکه عنوان کرد و گفت: خراسان 
جنوبی 96 بقعه متبرکه و اماکن مذهبی دارد 
که 43 بقعه متبرکه دارای طرح جامع مصوب 
است. وی با اشاره به اینکه طرح جامع 6 بقعه 
در دست اقدام است اضافه کرد: برای سایر بقاع 
متبرکه نیز طرح تیپ در نظر گرفته شده که بر 

اساس آن فعالیت های عمرانی دنبال می شود. 
درخشی گفت: حجم عملیات عمرانی در بقاع 
از 12  ابتدای امسال بیش  از  متبرکه استان 
هزار و 250 متر مربع بوده که از این میزان 
حدود پنج هزار و 200 مترمربع شامل تکمیل 
ساختمان زائر سرا، حدود چهار هزارو 200 متر 
مربع، تکمیل ساختمان شبستان و حدود هزار و 
200 مترمربع سرویس بهداشتی برای رفاه حال 
زائران احداث شده است.    وی یادآور شد: هم 
اکنون 724 زائرسرا در سطح بقاع متبرکه استان 
آماده پذیرایی از زائران و مسافران است و بالغ بر 
90 زائرسرا نیز در  دست تکمیل یا ساخت است.

آگهی دعوت مجمع عمومی به طور فوق العاده )نوبت اول(
 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان 
جنوبی می رساند:

ساعت16:00  راس  شنبه 98/12/03  روز  سازمان  العاده  فوق  عمومی  مجمع   جلسه 
 در محل سالن  کیان برگزار می شود. لذا از تمامی اعضای محترم سازمان دعوت به عمل 

می آید راس موعد مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره 2- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال1399
3- تعیین و تصویب مبلغ حق ورودی اعضای جدید و حق عضویت ساالنه اعضای سازمان

4- انتخاب بازرسان قانونی 5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف لودر، کمپرسی و کوره داران شهرستان بیرجند
در اجرای آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
)موضوع تبصره 3 ماده 22 و ماده 23 قانون نظام صنفی( بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه 
کسب معتبر آن اتحادیه دعوت می شود با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت 
عضویت عکس دار اتحادیه روز چهارشنبه 98/11/16 ساعت 9/30 الی 10/30 جهت شرکت در 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس، شخصا به نشانی اتاق اصناف واقع در طالقانی 3 فرعی 8 مراجعه و 
نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر علی البدل هیئت 

مدیره و یک نفر اصلی و یک نفر علی البدل بازرس انتخاب نمایند.
اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره:

1- احمد اسماعیلی 2- یوسف انوری فرد 3- محمد علی بارانی 4- ابوالفضل بیدار 5- ابوالفضل 
تیموری 6- محمد جاویدی فر ۷- علیرضا دستگردی 8- حسین سبزه کار 9- علیرضا علی آبادی 

10- علیرضا کدخدائی 11- حسن رضا نجات 12- سهراب نوری مقدم
اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:

1- مهدی زارعی 2- ایمان گلی 3- سجاد نوری 
آریانفر- رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بیرجند

  آگهی نوبتی  سه ماهه سوم سال 1398 حوزه ثبتی نهبندان  شناسه آگهی: 731530
  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  )مهر و آبان و آذر 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: بخش 5 نهبندان 3- اصلی مزرعه 
نقشرمی پالک 62۷ فرعی  آقایان مسعود و عبد الحسین خان و بهزاد و اسعد و عبید رضا و فرهاد  همگی به شهرت شهابی هرکدام دو 
سهم مشاع از 13 سهم و خانم  فاطمه نساء شهابی یک سهم مشاع از 13 سهم مشاع به استثنای یک هشتم ارزش اعیانی ششدانگ یک 
قطعه محوطه  با کاربری کشاورزی زراعی به مساحت 111۷3/65 مترمربع 227- اصلی مزرعه و قنات چاه خواری پالک 4 فرعی آقای 
مهدی اردونی  ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 3553 متر مربع - پالک 5 فرعی  آقای مهدی اردونی ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی  به مساحت 16480 مترمربع  370-اصلی مزرعه خونیک میغان پالک 5 فرعی موقوفه شهربانو به تصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 235/5 مترمربع  مستثنیات مرتع دشت شوسف پالک 
798-اصلی پالک 1251- اصلی آقای ابوذر مالک پور ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1252 مترمربع - پالک 1252- اصلی آقای 
ابراهیم آهنی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 132۷ مترمربع  مستثنیات مرتع  شوسف پالک 738-اصلی پالک 1253- اصلی  
آقای غالمحسین بخشی ششدانگ یک قطعه زمین  بند سار  به مساحت 1009۷/2 متر مربع  پالک 1255-اصلی  آقای غالمحسین بخشی  
ششدانگ یک قطعه زمین بند سار  به مساحت 2440/۷ متر مربع  پالک 1256- اصلی  آقای غالمحسین بخشی  ششدانگ یک قطعه 
زمین بند سار  به مساحت 6242/1 متر مربع  مستثنیات مرتع خوانشرف و کالته مالحسن  پالک 783- اصلی پالک 1259-اصلی  
آقای عزت اله قاسمی ششدانگ یک قطعه زمین بند سار  به مساحت 2۷884/9 مترمربع - پالک 1260- اصلی  آقای عزت اله قاسمی 
ششدانگ یک قطعه زمین بندسار به مساحت 31600/8 مترمربع - پالک 1261- اصلی آقای عزت اله قاسمی ششدانگ یک قطعه زمین 
بند سار به مساحت 51593/2 مترمربع . لذا به موجب ماده 16 و 1۷ قانون ثبت  هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می 
باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری  اقامه دعوی شده  و در جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی 
خود را از تاریخ  انتشار نوبت اول این آگهی  ظرف مدت نود روز و مستند به تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی 
ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم  و رسید دریافت نموده  و در اجرای تبصره دو ماده واحده  قانون تعیین 
تکلیف پرونده های  معترض ثبتی  و ماده 86 قانون ثبت  معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض  به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست 
اعتراض خود را  به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت پس از 
تشریفات قانونی اسناد مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد شد. 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: 1398/11/01    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/01   رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
فقط روزی 5000 تومان

خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 10 درصد تخفیف

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

   آدرس :  بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  09155602737

حسابداری: 
* مهارت های دیپلم: حسابداری عمومی مقدماتی، حسابداری عمومی تکمیلی، رایانه کار  
حسابداری مالی، حسابدار حقوق و دستمزد، حسابداری صنعتی، مسئول و سفارشات، 

سرپرست ترخیص کاال، کاربر امور بانکی .
* حسابداری شرکت ها و ثبت اسناد، دفتر روزنامه و کل، گزارشات مالی، ارزش افزوده، 

معامالت فصلی، اظهارنامه، لیست دستمزد و نرم افزار هلو و محک، رافع و ...
 کامپیوتر: 

کاربر رایانه، کاربر ICDL و کاربر فتوشاپ و...

مجتمع  آموزشی پارسیان برگزار می نماید: 

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  32237۸۸6 همراه: 09155605۴۴1
آدرس: بیرجند، نبش طالقانی 15، ساختمان عسل، طبقه سوم
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روغن پرتقال مسکن درد است

روغن پرتقال با کاهش پاسخ های التهابی بدن 
می تواند تورم و درد عضالت و مفاصل و حتی 
استخوان را کاهش دهد. رایحه این روغن گیاهی 
با تغییرات خلق و خو می تواند باعث باال رفتن 

آستانه تحمل درد در افراد شود که به فرد کمک 
می کند در زمانی که درد دارد بتواند خواب راحت 
تری دارشته باشد. برای این منظور می توانید روغن 
پرتقال را با یکی از روغن های حامل ترکیب کرده 
و بر روی عضله و یا مفصل مورد نظر ماساژ دهید.

ضرر مصرف افراطی قهوه سبز

برای کسب خواص مفید قهوه سبز باید آن را 
در حد منطقی مصرف کنید وگرنه به جای فایده، 
نوشیدنی،  این  افراطی  ضرر می بینید. مصرف 
خون  در  اسید  کلروژنیک  ماده  افزایش  باعث 

می شود که یکی از عوامل سفت شدن دیواره 
قلب و عروق است. کسی که مشکل گوارشی 
با  دارد،  تحریک پذیر  روده  یا  ریفالکس  مثل 
خود  اوضاع  شدن  وخیم تر  به  قهوه   مصرف 

دامن زده است.

زنیان و بهبود اختالالت تنفسی

سیستم تنفسی به سردی حساس است و سرما 
موجب اسپاسم و انقباض مجاری تنفسی شده و 
سردی مزاج باعث ترشح و ماندن ترشحات در 
سیستم ریوی می شود، زنیان و عرق آن می تواند 

با نرم و رقیق کردن و لذا دفع ترشحات تنفسی، 
برای برخی انواع سرفه و برونشیت یا ذات الریه 
و تنگی نفس مفید باشد. زنیان دارای خواص 
ضد التهابی و ضد باکتری است که می تواند به 

پیشگیری و درمان آکنه  نیز کمک کند. 

دارچین مقابله با  عفونت  قارچی

مشابه  اثری  دارچین  چای  گفت  می توان 
پنی سیلین و آنتی بیوتیک را داراست و تب را پایین 
می آورد. سینامالدئید )یک ماده شیمیایی موجود 
 در دارچین( می تواند در مقابله با عفونت های 

باکتریایی و قارچی کمک کند. افزودن دارچین 
به چای، گرفتگی سینه و مجرای تنفسی را التیام 
می بخشد و در برخی بیماران مبتال به آسم و 
دارای خلط غلیظ در سینه مفید می باشد. چای 

دارچین دوست معده است.

شاتره مبارزه با عفونت های ویروسی

عرق شاتره تب بر می باشد و تبی که ناشی 
کاهش  را  است  ها  بیماری  اقسام  به  ابتال   از 
براي  شاتره  عرق  دارویی  خواص  دهد.  مي 
تقویت کبد و همچنین نارسایی های آن بسیار 

بدن  خارش  درمان  براي  است.  مفید  و  موثر 
عرق شاتره را  استفاده کنید. عرق شاتره خواص 
عرق  دارد.  خون  سازی  پاک  براي  مفیدی 
بهبود  باعث  دارد  که  درمانی  خواص  با   شاتره 

زخم های دهان مي شود.

دانه شنبلیله از مقادیر فراوانی موسیالژ تشکیل شده است؛ موسیالژ التهاب روده و معده را به کمک پوشاندن 
جدار معده و روده کاهش می دهد، افراد برای رفع سوزش سِر دل باید یک قاشق چای خوری دانه شنبلیله 
را به غذاهایشان بیفزایند، همچنین می توانند یک قاشق چای خوری از پودر دانه شنبلیله را در مقداری آب 
یا آب میوه حل و آن را قبل از هر وعده غذایی میل کنند. این گیاه ملین است و به هضم بهتر غذا ها نیز 
کمک می کند. شنبلیله نقش موثری در کاهش قند خون دارد؛ طبق مطالعات متعدد صورت گرفته مصرف 
روزانه ۵۰۰ میلی گرم شنبلیله، تری گلیسرید را کاهش افزایش می دهد؛ در دانه شنبلیله اسید آمینه ای به نام 

»هیدروکسی ایزولوسین« وجود دارد که این اسید آمینه ترشح انسولین را تسریع می کند.

 ترب کوهی از سطوح باالی سولفور برخوردار است که به درمان عالئم عفونت سینوس کمک می کند. 
نگه داشتن ترب کوهی در دهان تا زمانی که عطر و طعم آن منتشر شود به از بین بردن مخاط در 
 مسیرهای بینی کمک می کند. ریشه ترب کوهی رنده شده بهترین گزینه برای این شرایط است. 
با اندکی ترب کوهی رنده شده آغاز کنید و اگر تاثیری به همراه نداشت، مقدار آن را به یک قاشق 
چایخوری برای قوی ترین تاثیر افزایش دهید. پس از پخش شدن عطر و طعم ترب کوهی آن را قورت 
 دهید تا به پاکسازی مخاط در پشت گلو نیز کمک کند. ریشه گیاه ترب کوهی موثرترین گزینه برای درمان 

عفونت های سینوس است.

ترب کوهی برای درمان عفونت سینوس کمک می کنددرمان سوزش سِر دل با دانه شنبلیله

همه  ما تجربه بداخالقی های گاه و بیگاه خودمان را داریم 
که علت آن ها را نمی دانیم. وقتی آستانه تحمل ما کم 
می شود نسبت به هر مسأله کوچکی حساس می شویم و 
ناگهان از کوره در می رویم. اما این بداخالقی ها بی علت 
نیست و اغلب دلیل پزشکی برای آنها وجود دارد. در ادامه 
به مواردی می پردازیم که علت بداخالقی ها و زودرنج 

شدن ما را توضیح می دهد.
اگر می خواهید همیشه روحیه خوبی داشته باشید خواب 
کافی را در اولویت قرار دهید و سعی کنید روزانه ۷ تا ۹ 

روانی  در سالمت  اساسی  نقش  بخوابید. خواب  ساعت 
دارد، بنابراین کمبود آن باعث بداخالق شدن می شود. 
را  او  وقتی  و  کند  می  گریه  که  نوزادی  مثل   درست 
می خوابانید حال بهتری دارد. وقتی شروع به فراموش 
کردن چیزهای کوچکی مثل صحبت های دیگران یا جای 
کلیدهایتان می کنید، طبیعی است که ناامید و بداخالق 
 شوید. وقتی نیازهای ما برطرف نمی شود دچار ناامیدی 
می شویم و این ناامیدی می تواند به شکل بداخالق شدن و 

خشم نسبت به دیگران خود را نشان دهد.

دردهایی مثل کمر درد که در ظاهر ارتباطی به روحیه شما 
ندارد، می تواند شما را بداخالق تر از معمول کند. ما اغلب 
مایل نیستیم به دردهای خود اقرار کنیم بنابراین این مسأله 
به شکل بداخالق شدن بروز پیدا می کند.نگرانی برای زمان 
تحویل یک پروژه یا برنامه پیش رو دلیل کافی برای عصبی 
بودن یک شخص است. اما کسانی که مبتال به اختالالت 
اضطرابی هستند همواره چنین احساسی را تجربه می کنند. 
 وقتی مضطرب هستید، میزان تحریک پذیری شما باال 

می رود و هر اتفاق کوچکی کافی است تا عصبانی شوید.

چرا بداخالق و حساس می شویم؟
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موفقیت و انرژی

دلتنگی

برای خودتان وقت بگذارید 

کمی عمیق تر به خودتان نگاه کنید، فاصله گرفتن 
از آدم های منفی و وقت صرف کردن برای خودتان 
گاهی راهی بسیار عالی و موثر است که احساسات 
خودتان را در شرایط گوناگون محک بزنید و با هم 
مقایسه کنید. زمان هایی در زندگی وجود دارد که 
به هر دلیلی مجبوریم آدم های منفی را اطراف مان 
داشته باشیم، اما اگر یاد بگیریم با فاصله گرفتن از 
این افراد و وقت گذاشتن برای خودمان، خود را 
شارژ کنیم می توانیم به یک صلح و آرامش درونی 
برسیم و درگیر قضاوت های بی وقفه ای نشویم که 
 ذهن مان را آشفته کند. با وجود آدم های سمی
و منفی، آرامش درونی خود را حفظ کنیم و دوست 

خودمان باقی بمانیم.

راه حل های رفع دلتنگی

مواجهه با هیجانات و حالت هایی که باعث ایجاد 
فشارهای ناشی از آسیب های ذهنی، جسمی و 
روحی بر شخص می شود، با وجود اینکه تجارب 
دلتنگی امری شخصی محسوب می شود اما در 
همه این تجارب مراحل دلتنگی به ترتیب شامل 
ضربه اولیه، اندوه، نا امیدی و سرانجام پذیرش آن 

است که هر شخصی آن را تجربه می کند. 
واقعیت را بپذیرید، قبول کنید که رابطه شما تمام 
شده است و در فرصت دیگری می توانید شروع 
تازه ای داشته باشید؛ اجازه دهید کدورت ها از بین 
رود، ممکن است همه افراد در زندگی خود کارهای 
اشتباهی انجام دهند، نفرتی به طرف مقابل در دل 
نگه ندارید، اجازه بدهید تا این احساسات منفی از 
بین بروند. به عالقه مندی هایتان بپردازید، فرصتی 
را برای خود مهیا کنید تا بتوانید عالقه مندی هایتان 
را بشناسید؛ ارزش های شخصی خود را بشناسید، 
شاید رابطه شما به پایان رسیده باشد اما به این 
دلیل بازنده محسوب نمی شوید، تمام این مراحل را 
پشت سر می گذارید، یک لیست از توانمندی های 

خود تهیه کنید و بر روی آنها تمرکز کنید.
شما  به  که  دهید  انجام  کارهایی  کنید  سعی 
بخوانید، خوب  کتاب  یک  می دهد،   آرامش 
پیاده روی کنید و یا به سایر سرگرمی های مورد 
عالقه تان بپردازید، می توانید به یک موسیقی 
آرام بخش گوش دهید؛ یاد بگیرید چطور بهترین 
دوست خود باشید، با عشق و عالقه به خودتان 
نگاه کنید، شاید تا امروز با خودتان به تندی و 
سنگدالنه رفتار می کردید اما سعی کنید از این 

به بعد با همدردی و دلسوزی کنید.
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)شهید عباسعلی آورجه ، فردوس(:  شما ای امت اسالم اگر می خواهید رستگار شوید و در آخرت روسفید باشید و در پیش شهدا خجل و سرافکنده نباشید و بتوانید اسالم را به پیش 
ببرید، باید در خط امام امت که تبلور و زنده کننده و ادامه دهنده اسالم حضرت محمد )ص( است حرکت کنید تا به دریای بی کران رحمت الهی بپیوندید که زندگی را هدفی جز این نمی باشد.

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

۰91۵   866   8۰۰2 

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

چشم و گوش بستهمطرب
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برگ سبز خودروی سواری پراید هاچ بک به شماره 
پالک ایران ۵۲  ۷۱۲ ج ۶۵ به نام محمد نجاری

 به شماره ملی ۰۶۴۰۴۱۱۴۲۸ مفقود گردیده
دی و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قو
مف

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
          جک سقفی،لوله بولت و... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی، مخازن 

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

09151632150

کارگـاه صنعتی دقیق
سازنده انواع کرکره برقی

 سایبان هوشمند و پله پیچ
نرده راه پله ، حفاظ فرفورژه در طرح های مختلف )ترابی( 
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود. 
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 و کارگر ماهر
  شهـرام  مداحی    36۴7  363  ۰91۵ داخل و خارج شهر   

خیابان مدرس 
 جنب استانداری
  ۰91۵163۵86۰ - کرباسچی

خریـد انـواع فلـزات
مستعمل اداری، ساختمانی، کشاورزی 
صنایع و معادن، خانگی به صورت نقدی

آهن، مس، برنج با قیمت عالی
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امروز آب در برخی نقاط بیرجند قطع است

غالمی- برای انجام تعمیرات شبکه، امروز سه شنبه 1 بهمن  ماه ،شهروندان مناطق: خیابان تاکستان و کوچه های زوج و فرد از ابتدا تا انتها،کوچه های 
نیستان 2،4،6،8 و کوچه های بهارستان فرد، از ساعت 9 الی 11 با قطع آب مواجه خواهند بود. در همین زمینه  شرکت آب و فاضالب شهری استان  از 

شهروندان خواسته  عالوه بر پیش بینی تمهیدات الزم، از برداشت و ذخیره بی رویه آب خودداری کنند.

*رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات 
از طبخ روزانه 9 هزار پرس غذای گرم 
برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان 

توسط موکب استان خبر داد.
* برخی از محور های مواصالتی استان  

به علت بارش برف لغزنده است.
* دامپزشکی استان در خصوص شیوع 

بیماری تب برفکی هشدار داد.
استان   در  بومگردی  اقامتگاه   14*

تکمیل و آماده بهره برداری شد.
اداره کل  میراث فرهنگی  معاون   *
میراث فرهنگی، گفت: در حال حاضر 
حدود 8۰ پروژه مرمتی در این استان 
به  مربوط  همگی  که  شده  تعریف 

بناهای تاریخی است.
*مدیر امور منابع آب قاینات و زیرکوه 
گفت: 1۵ حلقه چاه غیرمجاز در راستای 
اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب 
از منابع آب در  زیرزمینی و حفاظت 

قاینات و زیرکوه مسدود شد. 
* واژگونی خودروی دنا در محور قاین-

گناباد ۵ مصدوم برجای گذاشت.

اخبار کوتاه

اعزام کاروان »پیک امید«به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان 

کاوش- کارکنان کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان استان همراه با سایر مربیان کانون کشور به منظور 
امداد رسانی فرهنگی در قالب کاروان »پیک امید« به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان اعزام شدند. این طرح 

با هدف خدمات رسانی به کودکان و نوجوانان مناطق کم برخوردار، برگزار می شود. 

ارسال پنجمین محموله امدادی به مناطق سیل زده

ایسنا- رئیس جمعیت هالل احمر فردوس با بیان اینکه تاکنون چهار محموله کمک های امدادی از استان به منطقه 
سیل زده سیستان و بلوچستان ارسال شده است، گفت: امروز پنجمین محموله امدادی استان از فردوس به مقصد 

سیستان و بلوچستان ارسال شد.

روزآمد

اعتراض ۵۲ نامزد انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس دراستان

تسنیم - مسئول هیئت نظارت استان گفت: 
شکایت ۵2 نفر نامزد انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی در خراسان جنوبی به 
علی  است. حجت االسالم  رسیده  ما  دست 
محمدی اظهار کرد: ۵2 نفر از داوطلبان رد 
صالحیت شده یا احراز صالحیت نشده برای 
حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی اعتراض خود را تحویل دادند. 

حمل و نقل دام بدون کد هویتی 
ممنوع  است

محمودآبادی- اگر دامی بدون داشتن شناسه 
هویتی خرید و فروش شود در زمان جا به 
او داده  به  از دامپزشکی  جایی مجوز حمل 
نمی شود. هویت دار کردن یا اعطای شناسه 
ملی برای دام ها برای ساماندهی بازار گوشت 
کشوری  پنجمین  ایران  است.  شده  شروع 
است که برنامه هویت دار شدن دام را اجرا 
می کند. با این برنامه برآورد نیاز گوشت و 
تعداد دقیق دام مشخص می شود. به این 
ترتیب برنامه ریزی برای ایام پرتقاضا امکان 
پذیر می شود، میزان تلفات دام هم مشخص 
خواهد بود چون این برنامه به پنجره واحد 
سامانه وزارت جهاد کشاورزی متصل است. 
اجرای برنامه هویت دار شدن دام ها ۳ هزار 
میلیارد تومان منابع نیاز دارد. تقریبا 8۰ میلیون 
دام در کشور داریم که برای هویت دار کردن 
هر دام به گفته سلطانی سروستانی، مدیرعامل 
اتحادیه دامداران کشور 6۳۰۰ تومان از دامدار 
هزینه دریافت می شود. البته براساس قانون 
ردیف  در  دام  کردن  دار  هویت  هزینه  باید 
اتفاق  این   88 سال  از  اما  آمد  می  بودجه 
 نیفتاد و هزینه را از دامدار گرفته می شود. 
این برنامه اجباری است و تمام دامداری ها 
ملزم به اجرای آن هستند.معاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهاد کشاورزی استان  با اشاره 
به اینکه خراسان جنوبی  یکی از استان های 
پیشرو در انجام این طرح است، گفت: هویت 
گذاری دام ها توسط اتحادیه انجام و در سامانه 
ثبت می شود. اشرفی گل افزود: تاکنون 41 
هزار و 867 راس گاو و گوساله ،12 هزار و 
714  نفر شتر ،61 هزار و 28۵ راس گوسفند 
و ۳9 هزار و 117 راس بز در سامانه ثبت شده 
اند. وی توضیح داد: کد هویتی تعیین شده به 
گوش دام ها وصل و یا پالک کوبی می شود. 
این کد مانند یک کد ملی به شمار می آید و 
بعد از کشتار دام باطل می شود.عالوه بر این 
حمل و نقل دام در صورتی که دام ها این کد 
را نداشته باشند غیرقانونی به شمار می آید. 
وی گفت: بر این اساس می توان هر آنچه 
مربوط به دام است را رصد کرد، این روش از 
قاچاق دام نیز تا حد زیادی جلوگیری می کند.

راه اندازی کارگاه آرایشگری 
در توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 

دادرس مقدم- در ادامه کارگاه های تیپ 1 حرفه 
آموزی و تولیدی حمایتی توانبخشی حضرت 
علی اکبر)ع(، این موسسه کارگاه آرایشگری 
را در زمره دیگر کارگاه های خود قرار داد. این 
کارگاه با حضور نخعی، ریاست اداره آموزش 
های آزاد اداره کل فنی و حرفه ای و هیئت 
همراه و نیز کارشناسان بهزیستی بیرجند افتتاح 
شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. گفتنی است 
در آیین افتتاح این کارگاه قول های مساعدی از 
جانب اداره کل فنی و حرفه ای استان جهت 

تجهیز و ارتقای آن داده شد.

معاون عمرانی استانداری پس از جمع بندی پیشرفت مصوبات سفر خبر داد : 

اجرای 8۵ درصدی مصوبات استاندار در خوسف
متین - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
خوسف  شهرستان  به  استاندار  سفر  گفت: 
۵۵ مصوبه داشت که تاکنون 8۵ درصد آن 
توسط دستگاه های اجرایی محقق شده است. 
میرجعفریان روز یکشنبه در حاشیه نشست 
جمع بندی پیشرفت مصوبات سفر استاندار به 
شهرستان خوسف در جمع خبرنگاران افزود: 
بیشترین مصوبات این سفر مربوط به ورزش 
و جوانان، نوسازی مدارس، راه و شهرسازی 
و شرکت توزیع نیروی برق بوده است. وی 
اظهار کرد: از مجموع ۵۵ مصوبه ۳۰ مصوبه 
نشان  که  است  روستایی  بخش  به  مربوط 
دهنده توجه ویژه مدیریت استان به توسعه 
روستایی است. معاون استاندار گفت: از کل 

مصوبات تاکنون 14 مصوبه صد درصد اجرا 
شده است و تا دهه فجر بیش از 9۰ درصد 

مصوبات اجرایی خواهد شد.
از  جمعی  همراهی  با  امروز  همچنین  وی 
خوسف  بیمارستان  ساخت  روند  از  مدیران 

بازدید کرد.میرجعفریان اظهار کرد: با توجه به 
حجم اعتبارات و وضعیت پیشرفت فیزیکی، 

سال  خوسف،  بیمارستان  عمرانی  عملیات 
آینده تمام می شود.  وی گفت: این پروژه در 
حال حاضر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 

و تا پایان سال 99 عملیات عمرانی آن به 
اتمام می رسد.معاون هماهنگی امور عمرانی 

از نظر  این پروژه  اینکه  بر  تاکید  استانداربا 
تامین اعتبار، مشکل خاصی ندارد افزود: کار 
متناسب با اعتبار تخصیصی پیشرفت نداشته 

است. وی بیان کرد: با توجه به میزان اعتبارات 
اختصاص یافته، انتظار این بود که پیشرفت 
فیزیکی پروژه بیشتر از این باشد. میرجعفریان 
اجرای  در  مربوط  استانداردهای  رعایت  بر 
پروژه تأکید کرد و گفت: اولویت استفاده از 

مصالح با تولیدات بومی استان است.
معاون عمرانی استاندار از زمین چمن و استخر 
استخر  کرد.  بازدید  هم  خوسف  سرپوشیده 
سرپوشیده شهر خوسف که سال 98 به میزان 
1۰ میلیارد ریال اعتبار استانی داشته است اکنون 
حدود 7۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. برای 
زمین چمن مصنوعی خوسف نیز یک میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است و تا دهه 

فجر به بهره برداری می رسد.
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  برف روبی 360 کیلومتر از راههای استان 
غالمی- ۳6۰کیلومتر از راههای استان برف 
روبی شد. سرپرست راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان از فعالیت تیم های برف روبی و 
راهداری در محورهای مواصالتی استان خبر 
داد. جالل زاده اظهار کرد: با توجه به بارش برف 
و باران در برخی از نقاط استان از روز گذشته 
فعالیت راهدارخانه ها و اکیپ های راهداری در 
جاده های استان آغاز شده است. وی با اشاره 
به بارش برف در گردنه های کوهستانی پنج 
شهرستان استان، بیان کرد: در این راستا 27 

دستگاه انواع ماشین آالت راهداری و ۵4 نفر 
نیروی راهدار برف روبی در این محورها را انجام 
می دهند. جالل زاده از برف روبی ۳6۰ کیلومتر 
از راه های استان خبر داد و گفت: برف روبی این 
محورها با استفاده از حدود 17۰ تن شن و نمک 
انجام شده است. جالل زاده با بیان اینکه ۳۰ 
درصد راه های استان از بارندگی تأثیر پذیرفته اند، 
بیان کرد: با تالش مشترک تیم های راهداری و 
پلیس راه استان تردد در تمام محورهای شریانی 
و اصلی استان بصورت روان برقرار است.وی 

یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده به 
محض حصول اطمینان از وضعیت محورهای 
شریانی، برف روبی در سایر راه های فرعی و 
روستایی استان توسط تیم های راهداری طی 
روز جاری و با کمک دهیاران انجام خواهد شد. 
وی  ادامه داد: شهروندان می توانند با شماره 
مدیریت  مرکز  سایت  و  گویای 141  تلفن 
از   www.141.ir آدرس  به  کشور  راه های 
وضعیت جاده های استان مطلع شوند. جالل 
پیامکی  کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فعال است.۳۰۰۰۵6141 نیز جهت ارتباط مستقیم با مدیر زاده تصریح کرد: همچنین سامانه 
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ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند  شناسه آگهی: 7۴17۲0

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت 
به امالک مجهول المالک  و از قلم  افتاده واقع در بخشهای تابعه حوزه ثبتی  بیرجند 
تا آخرآذر  ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هشت  تقاضای ثبت نموده اند و همچنین 
مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید 
شود: می  آگهی  ذیل  بشرح  عموم  اطالع  برای  تقاضا  مورد  ملک  نوع  با   گردد 
بخش 2 بیرجند: 1-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1373/23 
متر مربع پالک 440 فرعی از 45-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمس آباد 
مورد تقاضای محمد رضا افضلی 2- ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت 4048/12 متر 
مربع پالک 441 فرعی از 45-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمس آباد مورد 
تقاضای غالمرضا افضلی 3- ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 103/19متر مربع 
پالک 15 فرعی از 154-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی تگ آرگینی مورد 
تقاضای حمید کوهستانی 4- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 73/10 متر مربع 
پالک 191 فرعی از 313-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی رزگ مورد تقاضای 
سامان مهران فر 5-ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 246/22 متر مربع پالک 
3691 فرعی از 345-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت علی آباد – خیابان 
نارنج مورد تقاضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش 5- ششدانگ 
یکقطعه زمین مشجر به مساحت 67948 متر مربع پالک 195 فرعی از 687-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی بهن آباد مورد تقاضای شرکت فروزان بیرجند 6- 
ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 55/74 متر مربع پالک 1063 فرعی از 691-
اصلی بخش 2 بیرجند که با پالک 922 فرعی از 691-اصلی تشکیل یکباب منزل را 
می دهند  واقع در اراضی خراشاد مورد تقاضای مصطفی مالک نیا 7- ششدانگ 
یکقطعه زمین به مساحت 49/81 متر مربع پالک 1064 فرعی از 691-اصلی بخش 
2 بیرجند که با پالک 909 فرعی از 691-اصلی تشکیل یکباب منزل را می دهند 
واقع در اراضی خراشاد مورد تقاضای احمد علی صادقی 8- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی به مساحت 2303/24 متر مربع پالک 617 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای فداحسین زواری 9- ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 644/9 متر مربع پالک 232 فرعی از 1359- اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای محمد عباسی 10- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی به مساحت 732/02 مترمربع پالک 233 فرعی از 1359-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای نرگس غریبی 11- ششدانگ 
یکقطعه باغ منزل به مساحت 570/85 متر مربع پالک 234 فرعی از 1359-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای محمد توکلی زاده 12- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 486/33 متر مربع پالک 235 فرعی از 1359-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای فاطمه عباسی 13- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 787/26 متر مربع پالک 239 فرعی از 
1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای علی غریبی 14- 
ششدانگ یکقطعه باغ منزل به مساحت 293/35 متر مربع پالک 240 فرعی از 
1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای مریم سحر خیز 
15- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1077/48 متر مربع پالک 
241 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای مریم 
حسن زاده 16- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  به مساحت 1526/80 متر مربع 
پالک 128 فرعی از 1667-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت فوداج مورد 

تقاضای ابراهیم یوسفی 17- ششدانگ یکقطعه زمین دیمه زار به مساحت 3759/54 
متر مربع پالک 435 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال 
حاجی آباد مورد تقاضای علی حاجی آبادی 18- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  
به مساحت 4132/57 متر مربع پالک 436 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی سرسینه حاجی آباد مورد تقاضای محمد علی حاجی آبادی 19- 
12402/15 مساحت  به  زار  دیمه  و  مزروعی  زمین  یکقطعه   ششدانگ 

متر مربع پالک 437 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سر سینه 
حاجی آباد مورد تقاضای فاطمه حاجی آبادی نسبت به 2081/53 سهم و حسین 
حاجی آبادی نسبت به 6504/85 سهم و زهرا حاجی آبادی نسبت به 2081/53 
سهم و سید عارف علمدار نسبت به 1734/24 سهم مشاع از 12402/15 سهم 
ششدانگ 20- ششدانگ یکقطعه زمین  به مساحت 48377/8 متر مربع پالک 439 
فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سر سینه حاجی آباد مورد 
تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 21- ششدانگ یکقطعه باغ 
مشجر مشتمل بر ساختمان   به مساحت 3913 متر مربع پالک 2596-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی مجاورت مزرعه پسوچ مورد تقاضای ریحانه صباغ پور 
22- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر  به مساحت 909/91 متر مربع پالک 
2599-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی غرب بوشاد مورد تقاضای محمد 
ترشابی 23- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  مشجر به مساحت 477/01 متر مربع 
پالک 2600-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی جنب مزرعه بوشاد مورد تقاضای 
محمد ترشابی بخش 3 بیرجند : 1- ششدانگ قسمتی از یکباب منزل به مساحت 
44/13 متر مربع پالک 1208 فرعی از 4-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
موسیان خوسف مورد تقاضای طاهره جانی 2- ششدانگ یکباب قلعه تاریخی به 
مساحت 4176/62 متر مربع پالک 832 فرعی از 7-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی خوسف مورد تقاضای اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
استان خراسان جنوبی 3- ششدانگ یکقطعه زمین محصور به مساحت 206/62 متر 
مربع پالک 14 فرعی از 69-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی خوسف مورد 
تقاضای جواد رضایی 4- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 141/73 متر مربع پالک 154 فرعی از 130-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی رچ مورد تقاضای محمد حسین دولتی و کبری دولتی هرکدام 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 5- ششدانگ یکقطعه بند مزروعی به مساحت 
14193/10متر مربع پالک 2050 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی سیوجان مورد تقاضای سید حسن حسن زاده 6- ششدانگ یکقطعه بند 
مزروعی به مساحت 56964/65 متر مربع پالک 2803 فرعی از 172-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای سید حسن حسن زاده 7- ششدانگ 
یکقطعه بند مزروعی به مساحت 17305/67 متر مربع پالک 2804 فرعی از 172-

اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای سید حسن حسن زاده 
8- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 243/50 متر مربع پالک 
2810 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای 
مساحت  به  مشجر  مزروعی  زمین  یکقطعه  ششدانگ   -9 کار  سبزه  حسین 
1562/50متر مربع پالک 2811 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی سیوجان مورد تقاضای حسین سبزه کار 10- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 421/40 متر مربع پالک 2812 فرعی از 172-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای حسین سبزه کار 11- 

ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 5489 متر مربع پالک 2815 
فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای سید 
محمد حسن محمد پور 12- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
4822 متر مربع پالک 2816 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
سیوجان مورد تقاضای سید محمد حسن محمد پور 13- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 3481/08 متر مربع پالک 2817 فرعی از 172-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان مورد تقاضای سیده صدیقه میرزایی 14- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر نیمه محصور مشتمل بر چند خانه که قبال 
کوره آجرپزی بوده به مساحت 4685/3 متر مربع پالک 1315 فرعی از 224-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد  مورد تقاضای یاسر قاسمی 15- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر نیمه محصور به مساحت 4660/6 متر مربع 
پالک 1316 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد  مورد 
تقاضای یاسر قاسمی 16- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 5421 متر 
مربع پالک 1318 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد 
مورد تقاضای گل محمد قاسمی 16- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به 
مساحت 6983/55 متر مربع پالک 1319 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی معصوم آباد مورد تقاضای گل محمد قاسمی 17- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی بند سار  به مساحت 14840/8 متر مربع پالک 1323 فرعی از 224-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد مورد تقاضای یاسر قاسمی 18- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی بندسار  به مساحت 2470/70 متر مربع پالک 1325 فرعی 
از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد مورد تقاضای رامین 
قاسمی 19- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بندسار به مساحت 5061 متر مربع 
پالک 1326 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد مورد 
تقاضای رامین قاسمی 20- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بندسار  به مساحت 
12731/3 متر مربع پالک 1327 فرعی از 224-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی معصوم آباد مورد تقاضای گل محمد قاسمی 21- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی بندسار به مساحت 20939/7 متر مربع پالک 1328 فرعی از 224-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معصوم آباد مورد تقاضای گل محمد قاسمی 22- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1880/18متر مربع پالک 498 
فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای محمد 
مساحت  به  مشجر  مزروعی  زمین  یکقطعه  ششدانگ  نصرآبادی 23-  حسین 
1022/18 متر مربع پالک 499 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
کالته ملک مورد تقاضای مریم ملکی 24- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر 
به مساحت 1503/68 متر مربع پالک 500 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای رقیه ملکی 25- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 13088/8 متر مربع پالک 501 فرعی از 225-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای گل محمد قاسمی 26- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 9429/44 متر مربع پالک 504 
فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای نساء 
اصغری 27- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 7248 متر مربع پالک 
505 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای 
گل محمد قاسمی 28- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 3712/37 متر 
مربع پالک 507 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک 

مورد تقاضای گل محمد قاسمی 29- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 
7001/10 متر مربع پالک 508 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
کالته ملک مورد تقاضای گل محمد قاسمی 30- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
مشتمل بر اشجار  به مساحت 3263 مترمربع پالک 510 فرعی از 225-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای نساء یداللهی 31- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 5980 متر مربع پالک 511 فرعی از 225-اصلی 
اراضی کالته ملک مورد تقاضای نساء یداللهی 32-  بیرجند واقع در  بخش 3 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 4476 متر مربع پالک 512 
فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک آباد مورد تقاضای 
رامین قاسمی 33- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 12872مترمربع 
پالک 513 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد 
تقاضای گل محمد قاسمی 34- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 3780 
متر مربع پالک 516 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته ملک 
مورد تقاضای امیر حسین قاسمی 35- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 
5533 متر مربع پالک 518 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
کالته ملک مورد تقاضای امیر حسین قاسمی 36- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل 
بر تاسیسات کوره آجرپزی به مساحت 16076/10 متر مربع پالک 1642 فرعی از 
232-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی شاهزیله مورد تقاضای محمد حسین 
زاده 37- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر تاسیسات کوره آجرپزی به مساحت 
4095 متر مربع پالک 1645 فرعی از 232-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
شاهزیله  مورد تقاضای حسن حسین زاده 38- ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 
5275/80 متر مربع پالک 1647 فرعی از 232-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در 
اراضی شاهزیله مورد تقاضای حسن حسین زاده 39- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت 29940 متر مربع پالک 204 فرعی از 506-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی دشت خور مورد تقاضای محمد زنگوئی 40- 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 2832/77 متر مربع پالک 75 فرعی از 
1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن  مورد تقاضای محمود 
بخشی 41- ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر لون به مساحت 481/61  متر مربع 
پالک 1159-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی مجاورت شاهزیله مورد تقاضای 
به مساحت  مزروعی  زمین  یکقطعه  نوده 42- ششدانگ  امیر محمدی  محمد 
17257/56 متر مربع پالک 1160-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی مجاورت 
شاهزیله مورد تقاضای محمد امیر محمدی نوده 43- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی به مساحت 19973/22 متر مربع پالک 1161-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
اراضی مجاورت شاهزیله مورد تقاضای محمد امیر محمدی نوده بخش 7  در 
بیرجند: 1- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 9075 متر مربع 
پالک 777-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در اراضی مجاورت روستای نصرالدین مورد 
تقاضای محمد ظاهر ساالری ابراهیم آباد بخش 8 بیرجند: 1- ششدانگ یکباب 
منزل و بنجای متصل به مساحت 1453متر مربع پالک 247 فرعی از یک اصلی 
بخش 8  بیرجند واقع در اراضی درخش مورد تقاضای سید غالمرضا واعظی مقدم 
مساحت  به  گاراژ  یکباب  بر  مشتمل  زمین  و  محوطه  یکقطعه  ششدانگ   -2
1437/05متر مربع پالک 792 فرعی از یک اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی 
درخش مورد تقاضای علیرضا باغستانی 3- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
148/15 متر مربع پالک 1087 فرعی از 4-اصلی بخش 8  بیرجند واقع در اراضی 

آسیابان مورد تقاضای طاهره بارانی 4- ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی دیمه زار  به مساحت 17357 متر مربع پالک 596-اصلی 
بخش 8 بیرجند واقع در اراضی بخش 8 بیرجند مورد تقاضای اصغر 

محبیان 5- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 399 متر مربع 
پالک 597-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی بخش 8 بیرجند مورد تقاضای 
اصغر محبیان 6- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمه زار  به مساحت 1600 متر 
مربع پالک 598-اصلی بخش 8  بیرجند واقع در اراضی بخش 8 بیرجند مورد 
تقاضای اصغر محبیان بخش 9 بیرجند: 1- ششدانگ یکباب منزل مسکونی به 
مساحت 272/01 متر مربع پالک 36 فرعی از 173-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در 
اراضی ماهوک مورد تقاضای علی جعفری ماهوک  بخش 13 بیرجند : 1- ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان  به مساحت 5651/97 متر مربع پالک 
40 فرعی از 166-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی مبارک آباد مورد تقاضای 
عبداله روانجو 2- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 93/8 متر مربع پالک یک فرعی 
از 176-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی نیستان مورد تقاضای محمد رضا 
نیستانی  3- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 2801 متر مربع 
پالک 580-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی رقی آباد مورد تقاضای مصطفی 
خسروی 4- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 365/80 متر مربع 
پالک 583-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی رقی آباد مورد تقاضای مصطفی 
خسروی 5- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 2362 متر مربع 
پالک 587-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی مجاور رقی آباد مورد تقاضای 
مصطفی خسروی 6- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 2916/80 
متر مربع پالک 590-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی مجاور رقی آباد مورد 
تقاضای صادق خسروی آگهی اصالحی:  1- ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
44/70 متر مربع پالک 2895-اصلی مکرر بخش یک بیرجند واقع در خیابان انقالب 
بیرجند  مورد تقاضای حسین شبانی که برابر سند 114365-1372/1/26 دفترخانه 
یک بیرجند ششدانگ آن از ناحیه وی به محمد رشیدی انتقال قطعی گردیده  و  
شماره  به  جنوبی  خراسان  استان  ثبت  نظارت  هیئت  رای  برابر 
139818708295000151-1398/10/22 حدود و مساحت آن اصالح گردیده 
است. لذا به دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در 
باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در 
جریان است می بایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ 
انتشار نوبت اول این اگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی 
اصالحی در مدت سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند تسلیم و رسید دریافت 
نموده و برابر مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 
قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اداره تسلیم نمایند در غیر 
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 صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/1     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/1
   رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بیرجند
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 امام کاظم علیه  السالم فرمودند :

اَلُْمْؤمُِن قَلیُل الَْكالِم َکثیُر الَْعَمِل، َو الُْمنافُِق َکثیُر الَْكالِم قَلیُل الَْعَمِل
مؤمن کم حرف و پر کار است و منافق پر حرف و کم کار.

)تحف العقول، ص3۹۷(

احتمال تمدید مهلت اعتراض
 برای دریافت بسته معیشتی 

سخنگوی ستاد شناسایی طرح معیشتی گفت: 
برای  اعتراض  مهلت  مجدد  تمدید  امکان 
ستاد  بررسی های  به  معیشتی  بسته  دریافت 

شناسایی مشموالن بستگی دارد.

آغاز بخشودگی جرائم
 بیمه شخص ثالث از امروز 

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: برای تشویق افرادی 
که فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند، قرار است 
که از اول بهمن امسال یک ماه فرصت داده شود، 
تا همه فاقدان بیمه شخص ثالث بدون پرداخت 

جریمه بتوانند خودروهای خود را بیمه کنند.

لوازم خانگی از ۱۶ بهمن 
با شناسه کاال خریداری شود 

ایرنا- رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم  
خانگی ایران گفت: براساس اجرای طرح شناسه 
کاال، خریداران لوازم  خانگی از ۱۶ بهمن ماه با 
دریافت این شناسه از فروشندگان و اطمینان از 

اصالت کاال نسبت به خرید اقدام کنند.

بازگشت دالر به کانال ۱۲ هزار تومانی 

مهر- قیمت هر دالر آمریکا )اسکناس( دیروز، 
دوشنبه ۳۰ دی ماه ۹۸ در صرافی های بانکی 
این  بر  بازگشت.  تومانی  هزار   ۱۲ کانال  به 
در  )اسکناس(  آمریکا  دالر  هر  قیمت  اساس 
صرافی های بانکی برای خرید ۱۲,۸۵۰ تومان 

و برای فروش ۱۲,۹۵۰ تومان است.

تکذیب دوباره تک نرخی شدن بنزین 

بنزین  شدن  تک نرخی  خبر  حالی  در  ایرنا- 
در شبکه مجازی دست به دست می شود که 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران این 

موضوع را تکذیب می کند.

نمکی: سال های آینده از واردات
 دارو بی نیاز می  شویم 

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  نمکی  ایرنا- 
جوانان  و  داروسازان  همت  با  گفت:  پزشکی 
اندیشمند در شرکت های دانش بنیان، تا چند سال 

آینده از واردات دارو بی نیاز می شویم.

ایستادگی ملت ایران، آمریکا را 
عصبانی کرده و برای دنیا جذاب است 

رهبر انقالب با اشاره به پافشاری مردم ایران بر 
حقوق خود فرمودند: ایستادگی ملت ایران، آمریکا 

را عصبانی کرده و برای دنیا جذاب است.

قالیباف: شهید سلیمانی 
مردم را دسته بندی نکرد 

قالیباف با بیان اینکه نباید مردم را دسته بندی کنیم، 
گفت: این منش شهید سلیمانی بود؛ ایشان هرکجا 
پا می گذاشت اولین کاری که می کرد مستقیم با 
مردم آنجا تماس می گرفت و مردم را آگاه می کرد.

برخی داوطلبان قصد طرح دعوا
 علیه کدخدایی را دارند  

قانون  کجای  اینکه  بیان  با  صادقی  محمود 
انتخابات این اجازه را به شورای نگهبان داده که 
وقتی نمی تواند جزئیات را بگوید همه را متهم 
کند، اظهار کرد: »اظهارات آقای کدخدایی از نظر 
حقوقی قابل تعقیب است و تعدادی از نامزد ها 

قصد دارند علیه ایشان طرح دعوا کنند.«

عضو پایداری: مگر به شورای ائتالف 
دعوت شدیم که خارج شده باشیم 

پایداری، گفت: جبهه  آلیا، عضو جبهه  فاطمه 
پایداری از ابتدا هم توسط شورای ائتالف دعوت 
نشده بود که حال بخواهد از آن خارج شود؛ بنابراین 

نه ورود و نه خروج آن صحت ندارد.

مطهری: مخالفان نظام هم باید
 در مجلس نماینده داشته باشند 

مطهری گفت: رد صالحیت افراد به دلیل انتقاد و 
تفاوت نگاه کار درستی نیست و حریت و آزادگی 
مجلس را از بین می برد و آزادی بیان را محدود می کند.

غیبت الریجانی در مجلس
 توفیقی بزرگ است 

قاسم روانبخش، عضو جبهه پایداری اظهار کرد: 
جریان  برای کل  در مجلس  غیبت الریجانی 

انقالب توفیقی بزرگ است.

اصولگرایان در ۱58 حوزه 
انتخابیه بی رقیب هستند!

فیض ا... عرب سرخی فعال سیاسی اصالح طلب 
در توییتر نوشت: بررسی های وزارت کشور نشان 
می دهد که بعد از رد صالحیت گسترده هیئت های 
نظارت شورای نگهبان ، نمایندگان ۱۵۸ حوزه 
انتخابیه در کشور بدون رقابت به مجلس آینده 
راه پیدا خواهند کرد که همه آنها از جناح اصولگرا 
هستند. بنابراین تکلیف بخش مهمی از مجلس از 

هم اکنون روشن شده است.

ظریف به ذوالنور: کار 
خودمان را به من یاد ندهید

محمد جواد ظریف که برای پاسخ به سوال  
مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس حضور 
یافت ، گفت: بنده افتخار می کنم در خارج از 
کشور محکم ترین دفاع ها را از همه سیاست 
های جمهوری اسالمی داشتم چه خودم در 
این سیاست ها نقش داشته باشم چه نداشته 
باشم، من بارها اعالم کردم که همه ما در 
تحلیل باید مجتهد باشیم اما در عمل باید 
مقلد باشیم و من با دفاع از تمام سیاست های 
جمهوری اسالمی به نقش خود عمل کردم، 
هیچ کس به اندازه من توان موشکی دفاع 
نکرده است. وی با انتقاد از یک خبرگزاری 
که سخنان او را تقطیع کرده بود، تاکید کرد: 
من همواره از توان دفاعی و موشکی کشور 
دفاع کرده ام و مصداق این موارد را می توان 
در سخنانم در اجالس های کشورهای هند، 
آستانه و دوحه بیان کرد.ظریف درباره بخش 
دوم سوال ذوالنور در خصوص ادعای وجود 
پولشویی در کشور پاسخ داد: در دنیا به خاطر 
این که کنوانسیون های مربوط به پولشویی 
را امضا نمی کنیم دولت جمهوری اسالمی 
متهم به پولشویی است اما من تاکید کرده ام 
دولت و نظام جمهوری اسالمی از این اتهام 
مبرا هستند اما در کشور منافعی هم وجود دارد 
که مانع امضای معاهدات می شود. ظریف در 
بخشی دیگر از صبحت هایش به کنایه به 
ذوالنور که به برجام ایراد وارد کرده بود، گفت: 
کار ما را به من یاد ندهید، من کاری نمی کنم 
که دست خودم را در حنا بگذارم. ذوالنور هم 
پاسخ داد مغالطه یک بحث است، جواب یک 

بحث دیگر است. 

در ذیل ، گفتگوی فرارو با دو فعال سیاسی 
پیرامون انتخابات مجلس را می خوانیم.

در غیاب اصالح طلبان، تندرو های 
پایداری بر مجلس حاکم هستند

علی تاجرنیا فعال سیاسی اصالح طلب در 
گفتگو با فرارو در این باره گفت: »مجلسی 
که محصول نظارت استصوابی است بدون 
فعال  این  نیست.«  قوی  شک مجلس 
سیاسی عنوان کرد: »در این مجلس دیگر 
خیلی فرقی ندارد که اصولگرایان سنتی یا 
جبهه پایداری ها غلبه پیدا کنند. قطعا اگر 

اصالح طلبان در انتخابات حضور نداشته 
جبهه  تندرو های  بین  رقابت  در  باشند 
احتمال  سنتی،  اصولگرایان  و  پایداری 
حضور چهره های تندرو در مجلس آینده 
بیشتر خواهد بود.« او افزود: »پیامد چنین 
نمایندگان  از  مجموعه ای  باز  ترکیبی 
مجیزگو است که استقالل مجلس را هر 
چه بیشتر مخدوش می کنند و از آنجایی که 
پذیرفتند حرفی خارج از حرف های رسمی 
کارکردی  خأل های  جبران  برای  نزنند 
خود در امور جزیی دخالت خواهند کرد.«

در مجلس ناگزیر از حضور برخی 
نیرو های افراطی خواهیم بود

نیز  اصولگرا  فعال سیاسی  دورانی  علی 
در این باره در گفتگو با فرارو اظهار کرد: 
»مجالس ما هر دوره دچار تغییر و تحوالتی 
از  نمایندگان فعلی  می شوند و دو سوم 
می مانند.  باز  بعدی  مجلس  در  حضور 
ولی متأسفانه این تغییر و تحول در دو 
سه مجلس قبلی مثبت نبوده و مجلس 
فعلی نسبت به مجالس قبلی ضعیف تر 
هم شده است.« وی افزود: »ما امیدواریم 

که همراه با گام دوم انقالب که رهبری 
تعیین کردند مجلس بعدی همراه با تغییر 
از  و تحول، مجلسی پیشرو و برخوردار 
نشانه های مثبتی چون کارآمدی باشد.«  
این فعال سیاسی عنوان کرد: »هر چند 
تالش می شود ترکیب مجلس متشکل از 
نیرو هایی جوان و کارآمد باشد، اما برخی 
مجلس  این  در  نیز  تکراری  چهره های 
خواهند بود. همچنین ناگزیر تعدادی از 
مجلس  در  نیز  افراطی  و  تند  نیرو های 

حضور خواهند داشت.«

ترکیب مجلس آینده از نگاه دو فعال  سیاسی

کمیسیون  رئیس  ذوالنور«  »مجتبی 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
امنیت  کمیسیون  نشست  توضیح  در 
کرد:   اظهار  خارجی  سیاست  و  ملی 
جنگ  احتمال  خصوص  در  ابهام 
این  در  سایبری  و هجوم  الکترونیک 
حادثه به عنوان یکی از مباحث مطرح 
موضوع  این  االن  تا  تقریبًا  که  شد 

منتفی است.
نمی شد در کشور حالت 

فوق العاده و جنگی اعالم کرد

ذوالنور تاکید کرد: بر این اساس هیچ 
دلیل و اعتبارسنجی، این گزارش ها را 
اثبات نکرده بود و مساله حائز اهمیت 
کشور  در  نمی شد  که  بود  آن  دیگر 
توجه  با  را  جنگی  و  فوق العاده  حالت 
دارد،  مردم  زندگی  در  که  تبعاتی  به 
اعالم کرد و این نکته در این جلسه 

روشن شد.
خطا و اشکال در سیستم پدافند 
و شبکه کنترل اثبات نشده است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس یادآور شد: یکی دیگر 
از مسائلی که بررسی شد، آن بود که آیا 
سامانه خطا داشته یعنی سیستم پدافند 
داشته  مشکل  آتش  کنترل  شبکه  و 
تاکنون  موضوع  این  که  خیر  یا  است 
اثبات نشده است. همچنین قطع بودن 
ارتباط اپراتور و سامانه با شبکه کنترل 

آتش نیز تاکنون اثبات نشده است.
خطای انسانی، عامل سانحه 

ذوالنور ادامه داد: از سوی دیگر ما در 
حالت آتش محدود قرار داشتیم. به این 

معنا که به سامانه پدافندی هنوز دستور 
شلیک و هدف اعالم نشده بود و حتی 
سامانه  ارتباط  که  کنیم  فرض  اگر 
پدافندی و اپراتور با مرکز کنترل قطع 
صورت  به  نباید  هم  باز  باشد،  شده 

خودسر و آتش به اختیار عمل شود.  

خطای انسانی در سقوط هواپیمای اوکراینی تایید شد

موسوی سخنگوی وزارت امورخارجه به 
دیدار محمد جواد ظریف با جوزپ بورل، 
مذاکره کننده ارشد سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا اشاره کرد و گفت: در این دیدار درباره 
برجام و وضعیت آن و چگونگی حفظ آن 
صحبت کردیم. علی رغم خباثت هایی که 
از برخی طرف های اروپایی شاهدیم اما باب 
مذاکره بسته نیست. ما نظرات خود را در این 
رابطه به طرف اروپایی گفته ایم و سیاست 

ها و ابتکارات عمل های تازه از درون برجام 
پیشنهاد داده ایم، اما مساله این است که آنها 
چشم به دهان آمریکا دوخته اند و بابت هر 
چیز باید از آنها اجازه بگیرند. برای همین 
اراده اعمال این شرایط به طرف اروپایی 
باز می گردد که باید نشان دهد چقدر برای 
اعمال به تعهدات خود آمادگی دارد و می 
خواهد برجام را حفظ کند.  به هرحال گام 
پنجم ، آخرین گام ما در کاهش تعهدات 

برجامی ماست. وی درباره مکانیسم ماشه 
که از سوی اروپا اعمال شده در حالی که 
ایران همچنان به تعهدات خود پایبند است، 
گفت: با توجه به شرایط فعلی دیگر نمی 
توان گفت ایران کامال به تعهدات خود در 
برجام پایبند است. به ویژه که ما اخیرا گام 
پنجم را نیز برداشته ایم. این گام آخرین 
گام ما در کاهش تعهدات برجامی ماست. 
اما ما همچنان به برجام پایبند هستیم. 

آنها اقدام خود را مکانیسم ماشه نامیده اند 
در حالی که اقدام آنها فعال کردن سازوکار 
حل اختالفات است، این که به مکانیسم 
ماشه منتهی شود مساله دیگری است، این 
مکانیسم قبال توسط ایران آغاز شده بود و 
این طور نیست که آنها می گویند. اینکه آنها 
می خواهند به آن نام مکانیسم ماشه بدهند، 
بحث دیگری است در حالی که اقدام آنها 

مکانیسم ماشه  نیست. 

گام پنجم آخرین گام بود/ ابتکارعمل هایی برای حفظ برجام پیشنهاد داده ایم

 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

دنیـای فرش

جنـاب آقـای محمـد طوقـی
درگذشت ناگوار برادر عزیزتان مرحوم کربالیی علی طوقی 

چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند، ولی در برابر تقدیر پروردگار 
چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. این ماتم جانگداز را خدمت تمامی بازماندگان صمیمانه 

تسلیت عرض نموده  و غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته مسئلت می نماییم.
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

کلـیـه خدمـات
با مشاوره رایگـان

تماس: ۰۹۱۵۰۵۴۱۵۰۰ - ۰۹۱۵۷۴۰۶۸۰۰ دفتر: ۰۵۶۳۲۲۳۶۸۵۴ نجات
آدرس: نبش شهدا ۵ ، ساختمان آذر ، طبقه اول واحد ۱

ثبـت شرکت/ ثبـت برند/ اخذ گرید/ پلمپ دفاتر تجاری/ ثبت اختراع، طرح صنعتی
ثبت  تغییرات/ کارت بازرگانی/ اخذ جواز تاسیس و بهره برداری/ اخذ سندملکی -

 شهری و روستایی/ انجام امور حسابداری، حسابرسی، مالیاتی، بیمه ای

پردازان نوژان کویر شرکت تعاونی کار

                                                                                                               
 

»آگهي مناقصه عمومي خرید یک مرحله ای با ارزیابی کیفی«                      
 شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 83/11/17 
در نظر دارد: خرید لوله پلی اتیلن تک الیه با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومي خریداري نماید،کلیه 
تولیدکنندگانی که مایلند در این مناقصه شرکت نمایند با عنایت به توضیحات و مشخصات ذیل الذکر مي توانند از 
 www.setadiran.ir :تاریخ انتشار آگهي حداکثر تا تاریخ98/11/10 جهت دریافت اوراق مناقصه به نشاني 
مراجعه نمایند. ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید در ایام هفته و ساعات اداري با شماره تلفن هاي 
 75mm 32433406-32024086-056 تماس حاصل نمائید. 1- لوله پلی اتیلن تک الیه به قطر اسمی
به متراژ9600 متر و مطابق با مشخصات فنی و استاندارد ذکرشده در اسناد 2- لوله پلی اتیلن تک الیه به قطر 
اسمی 90mm  به متراژ6000 متر و مطابق با مشخصات فنی و استاندارد ذکرشده در اسناد  3- لوله پلی 
اتیلن تک الیه به قطر اسمی 110mm به متراژ6750 متر و مطابق با مشخصات فنی و استاندارد ذکرشده 
در اسناد 4- لوله پلی اتیلن تک الیه به قطر اسمی mm 160 به متراژ2316 متر و مطابق با مشخصات فنی 
و استاندارد ذکرشده در اسناد 5- لوله پلی اتیلن تک الیه به قطر اسمی 40mm به متراژ100 متر و مطابق با 
مشخصات فنی و استاندارد ذکرشده در اسناد 6- لوله پلی اتیلن تک الیه به قطر اسمی 63mm به متراژ350 

متر و مطابق با مشخصات فنی و استاندارد ذکرشده در اسناد
 توضیحات ضروري: 1- مدت تحویل: کاال از زمان انعقاد و مبادله قـرارداد 40 روز  تعیین مي گردد.

2- نحوه کنترل کیفی:پس از تایید بازرسی سطح1 توسط شرکت بازرسی کننده مورد تایید کارفرما، 
تحویل کاال به )انبار امورهای آبفای بیرجند،نیمبلوک،حاجی آباد،قاین ،اسدیه،قهستان،بشرویه،اسفدن،آرین 
شهر،دیهوک،نهبندان،فردوس(   3- منبع تامین اعتبار:از محل اعتبـارات طرحهاي عمراني سال 1398)نقدی 
واسناد خزانه اسالمی(تاریخ سررسید 1400و1401 که با 15%حفظ قدرت خرید به تولیدکننده پرداخت 
خواهدشد.4- زمان ومكان بازگشـایي پـاکات:روزشنبه مورخ98/11/26 ساعت 12:15ظهر درمحل اتاق 
جلسات شرکت آب وفـاضالب خراسـان جنوبي خواهد بود. 5- زمان تحویل اسناد مناقصه:تاروزشنبه 
مورخ98/11/26ساعت 12:00ظهر در سامانه ستاد www.setadiran.ir بارگذاری نمایید.  6- تضمین 
شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به شماره حساب وجوه سپرده4001133307146134 
بانک مرکزی  به مبلغ 427.829.000ریال  7- هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.  8- حضور 
یکنفر نماینده از تولیدکنندگان و یا اشخاص با معرفي نامه کتبي در کمیسیون آزاد است. 9- ضمناً اسناد 
مناقصه ازطریق سامانه ستاد قابل دریافت میباشد.الزم بذکر است اسناد مناقصه فقط از طریق سامانه ستاد 
      www.setadiran.ir  .به کمیسیون ارسال شود و کلیه مدارک در این سایت می بایست بارگذاری شود
دفتر قراردادها  شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی

تاریخ: 98/۱۱/0۱    
شماره: ۱۱380

جناب آقاي مهندس اسدا... جالل زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالي را به سمت 

سرپرست اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان خراسان جنوبي 

که نشان از لیاقت ، پشتکار و درایت شما مي باشد صمیمانه تبریک عرض 
نموده، سربلندي و موفقیت روزافزون شما را در مسئولیت جدید

 از درگاه ایزد منان خواستاریم.
موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند

زمــان :
 از 4 بهمن ماه به مدت پنج شب  

از 30 : ۱8 الی 30 : ۱9
 ساعــت

مکان : هیئت حسینی 
خیابان انقالب

ضمنا مراسم عزاداری روز شهادت از ساعت 30 : 9 
روز چهارشنبه مورخ 9 / ۱۱ برگزار خواهد گردید
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