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مّلت کار بلد
جمعه، دوم اسفند ماه روز حماسه 
است. همه با هم می آییم. لشکری 
از دلبستگی، با دستانی پر از گل 
های رأی و با قدم هایی سرشار از 
قدرت برای تعیین یک سرنوشت. 
نخبگان جامعه می دانند و می فهمند 
که قدرت هر رأی در شرایطی مثل 
امروز چقدر است. شرایطی که در 
آن مردم سرشار از مطالباتی هستند 
که قرار است در مجلس پیگیری 
شود. مطالباتی که هر چند استانی 
و شهرستانی هستند، ولی رسالت 

های مهمی ...  ادامه در صفحه 2 3انصراف ۱۳ نامزد از انتخابات مجلس در خراسان جنوبی5برگ برنده طرح ملی مسکن 3موج سواری برخی نامزدها  روی نظرسنجی های کاذب

دعوت بزرگان خراسان جنوبی از مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات ۲ اسفند ماه

فردا ؛برای توسعه استان رای می دهیم

عرصه  در  محترمی  نامزدهای  بیرجند  شهرمان  در  عزیز،  همشهریان  بر  سالم 
 انتخابات حضور یافته اند. اما با شناختی که از برادر ارجمند و انقالبی و با تجربه مان

جناب آقای دکتر مجیدی دارم، آرزومندم حماسه ای به یاد ماندنی اتفاق افتد 
و این بار مرد سیاست و مدیریت در راستای تقویت جبهه مقاومت با پیروی از مکتب حاج 
قاسم سلیمانی از دیارمان بیرجند به مجلس برود که مایه مباهات همه ما باشد و سربازی 
والیتمدار برای رهبر عزیزمان در سنگر قانون گذاری و دفاع از حقوق مردم والیتمدار 
خراسان جنوبی باشد. آنچه مهم است حضور انقالبی و پرشور و نشاط مردم است . 

دعاگویتان در جوار مضجع شریف ولی نعمت مان امام مهربانی ها علیه السالم هستم.

عباس فرازی نیا -  مدیر ارتباطات حوزوی
 و  امور فرهنگی آستان قدس رضوی

جناب آقای دکتر محمد رضا مجیدی
حضور مسرت بخش شما در بین نامزدهای انتخابات مجلس مایه دلگرمی 
 تعداد زیادی از فعاالن اقتصادی است که گره کور مشکالت شان
گردیده  باز  عالی  جناب  فراملی  و  ملی  های  رایزنی  و  راهنمایی  با 
در  عالی  انتخاب حضرت  با  و خوسف  درمیان  بیرجند،  فهیم  مردم  امیدواریم   است. 

سخت ترین شرایط تاریخ انقالب گامی برای توسعه خراسان جنوبی برداشته و ان شاء ا...
 نماینده ای در شان این خطه فرهنگی را راهی مجلس شورای اسالمی نمایند.     

جمعی از فعاالن اقتصادی خراسان جنوبی

 استاندار به سابقه غنی و افتخار آفرین مشارکت مردم استان در انتخابات مختلف اشاره می کند، سابقه ای که نشان می دهد، مردم این منطقه در عمر 41 ساله انقالب، مشارکتی ستودنی در عرصه های اجتماعی و سرنوشت ساز چون انتخابات داشته اند.  محمد صادق معتمدیان از حساسیت های شرایط کنونی هم 
با »آوا« می گوید،» اینکه ائتالف دشمنان از کشورهای عربی مرتجع، عبری -عربی و آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران شکل گرفته و به تصمیم مردم ایران در این انتخابات چشم دوخته اند.«  باور و تاکیدش این است مشارکت و حماسه فردای مردم می تواند دشمنان را در رسیدن به اهداف شان شکست دهد. او می گوید: 
شرکت در انتخابات، حقی است که قانون برای مردم تعیین کرده و مشارکت و حماسه فردای مردم می تواند اهداف دشمن را شکست دهد.  معتمدیان ادامه می دهد: مردم استان همواره جزو استان های با باالترین نرخ مشارکت بوده و در انتخابات فردا نیز مردم به طور قطع با حضور حداکثری پای صندوق های رای این نتیجه 
را تجدید می کنند. او با اشاره به تایید صالحیت برخی افراد و ورودشان به میدان رقابت انتخابات مجلس می گوید: صالحیت های عمومی همه نامزدها در مراجع مربوط بررسی شده و برای انتخاب اصلح باید به فرمایشات رهبر انقالب رجوع کنیم و با توجه به شاخص های تعیین شده، با مطالعه و آگاهی افرادی را در حوزه های 
مختلف انتخابیه استان انتخاب کنیم که دغدغه اعتال و توسعه کشور و نگاهی ملی و بزرگ دارند. از نظر استاندار حضور در انتخابات وظیفه ای است که هر فرد از هر قشر و گروهی بر عهده دارد و  وظیفه ای که بر عهده ما به عنوان مجریان است ، فراهم کردن شرایط برای حضور حداکثری مردم در انتخابات است. معتمدیان 
فضای رقابتی را برای ایجاد شور انتخاباتی موثر می داند و با این حال تاکید می کند: همه اقدامات باید بر مبنای قانون انجام شود. وی تاکید می کند: با تالش های انجام شده و با همکاری نیروهای مقتدر انتظامی و امنیتی ، فضای انتخاباتی استان،امنیت و آرامش کامل دارد و تا آخرین لحظه نیز حفظ خواهدشد. استاندار می 

گوید که نامزدها باید در ساعت های باقی مانده قوانین انتخاباتی را به طور کامل رعایت و کنترل کنند تا اقدامی خالف قانون انجام نشود. او در معرفی متخلفان به دستگاه قضا صراحت دارد، منظور  متخلفانی است که اقدامات شان در فضای مجازی  و... منجر به ایجاد تشنج در فضای انتخابی استان شود.... ادامه در صفحه 2

به مناسبت چهلمین روز 
درگذشت همسری دلسوز و پدری فداکار مرحوم مغفور 

مهندس ابوالقاسم شایگان
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۸/۱۲/۱ از ساعت 
۲/۳0 الی ۳/۳0 بعدازظهر در محل هیئت محترم 
حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد. 
حضور شما سروران محترم در این جلسه موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: شایگان، راج پوت و سایر فامیل وابسته

جنـاب آقـای مهنـدس  ناصـری 
فرماندارمحترم و خدوم شهرستان بیرجند 

احتراما استعمال کلمه خدوم برای جناب عالی بدین سبب بود که 
الحق واالنصاف آتش به اختیار به میدان آمده وگامی رفیع در راستای 
حمایت از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و 
سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی بهمن ماه تهران برای این 
 استان برداشتید. خدمت ، عملی است که مخدوم را از آنچه می خواهد
و نیازی که احساس می کنند، مدد کند و شما باز تعریفی از این واژه را 
به صحنه ظهور رساندید و نشان دادید که حیطه صالحیت و وظایف 

برای مدیر انقالبی حد و مرزی ندارد و در هر زمان و مکان و به نحو که مقتضی بداند پا در میدان عمل 
می گذارد و جامه تحقق بر اهداف می پوشاند. داشتن این چنین مدیرانی شایسته مایه مباهات و 
فرخندگی استان است. اینجانب مراتب تشکر خالصانه خود را نسبت به زحمات و خدمات بیدریغ و بی 
شائبه جناب عالی در این میدان مهم به عمل می آورم. همچنین مراتب تقدیر و تشکر بی پایان خود 
 را خدمت سرکار خانم رمضانی رئیس محترم اداره برنامه ریزی و امور اقتصادی فرمانداری 
که کمال همکاری و تعامل را در راستای به انجام رساندن هرچه بهتر امور به کار گرفتند اعالم می 
دارم، برای جناب عالی و ایشان توفیق روزافزون  را از درگاه احدیت مسئلت دارم. یقین می دانم 

در پس این خدمات خالصانه اعتقادی راسخ نهفته است.
پس هر کس به مقدار ذّره ای کار نیك کرده باشد همان را ببیند. 

       خورشید زاده
 مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های صنایع دستی خراسان جنوبی

جناب آقای حاج علیرضا اربابی 
رئیس محترم اتحادیه صنف مشاورین امالک بیرجند

جناب آقای محمد اربابی
نایب رئیس محترم اتحادیه صنف مشاورین امالک بیرجند

انتصاب شایسته شما عزیزان را در مسئولیت جدید که موید درایت، تجربه و مدیریت 
ارزنده می باشد ، صمیمانه تبریک عرض نموده

 از درگاه حق تعالی توفیقات روزافزون و سربلندی شما را آرزومندیم.

مدیریت مشاور امالک معراج – سید علی موسوی خواه

ضمن تشکر از ابراز همدردی همه شما همشهریان محترم به عرض می رساند: 
مراسم چهلم مادر عزیزمان

 مرحومـه مـاه بی بی گرگیـج  
)همسر مرحوم عباس عباسی فرهنگی بارنشسته( 

 امروز پنجشنبه اول اسفند ماه از ساعت ۲/۳0 الی ۳/۳0 بعدازظهر در محل مسجد رضوی 
) واقع در خیابان هفده شهریور(برگزار می گردد.  

خانواده عباسی وسایر بستگان 

جهت رفاه حال هم استانی های محترم درمانگاه بیمارستان 
با حضور پزشکان ذیل  ایران مهر در دو نوبت صبح و عصر 

آماده خدمت رسانی به بیماران می باشد.

متخصص رادیوتراپی 
و آنکولوژی

دکتر احمدرضا سبزاری
دکتر محمدرضا خادمی

دکتر رکسانا بخشعلی

شنبه تا چهارشنبه
 در دو شیفت صبح و عصر

دکتر غالمعلی سرپرستفوق تخصص خون
دکتر محمد امیر محمدی فر

شنبه تا پنجشنبه- صبح

ضمنـا ارائـه آزمایشـات تخصصی و 
آزمایشات روتین و ارائه خدمات رادیولـوژی 
همه روزه در شیفت صبـح ایام غیر تعطیـل 

با تعرفـه دولتی انجام می شود.
شمـاره نوبت دهی: ۳۱۶۲۶۸۱0

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

همکاران گرامی آقایان:

 محمود تقی زاده ،حسین آرگینی ،رفیع رشیدی
ابراهیم هدایتی ،رضا خسروی بیژائم ، سید مهدی احمدی

اعضای محترم چهارمین دوره شورای اسالمی کار شرکت کویر تایر
      با تشکر و قدردانی از مشارکت ارزشمند همکاران ارجمند در

برگزاری چهارمین دوره انتخابات شورای اسالمی کار
 و تقدیر از عملکرد و همکاري شایسته اعضای محترم سومین دوره شورای اسالمی کار
بدینوسیله انتخاب شایسته شما عزیزان را تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان

 را در راستای رسالت محوله از درگاه قادر متعال آرزو داریم.

روابط عمومی

 

 

 

 اینکه کدام جناح بیاید 
برای قبل از انتخابات است

روحانی :

صفحه  6

شرکت در انتخابات یعنی 
شکست سیاست فشار آمریکا 

ظریف :

از این وحدت صورت 
گرفته  خوشحالم

توکلی:

صفحه  6

صفحه  6
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مّلت کار بلد

* هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه یک(  مطالباتی که هرچند 

استانی و شهرستانی هستند، ولی رسالت های 
مهمی کشوری بر دوش منتخبین می گذارند. 
در هر انتخاباتی دو چیز مهم است؛ حضور و 
نماینده  انتخاب.  نوع  و  حداکثری  مشارکت 
منتخب به عنوان یکی از قدرتمندترین مردان 
و زنان هر شهرستان و استان در مجلس فریاد 
دردهای مردم خواهد شد. انتخابی قدرتمند،   
و  مردمی  و  قوی  و  قدرتمند  ای  نماینده 
خراسان  فرستاد.  خواهد  مجلس  به  متعهد 
و  استان  یک  وسعت  به  کلیتی  در  جنوبی 
حوزه های انتخابیه اش در قلمروی به وسعت 
هر شهرستان، نیازمند نمایندگانی قدرتمند و 
قوی برای طرح مسائل و مشکالت استان و 
شهرستان ها هستند. صبح شنبه  پس از اعالم 
نتایج، تقریباً مشخص خواهد شد استان در چهار 
سال آینده در حوزه توسعه و پیشرفت، روند 
اوجی و صعودی خواهد داشت یا روندی نزولی 
و فرسایشی. در کنار همه این ها و شاید باالتر 
از اینها، حماسه ای است که مردم با حضورشان 
در انتخابات ثبت خواهند کرد. حضور مردم، نگاه 
امیدوارانه و مطالبه گرانه آنان را نسبت به فردا 
مشخص خواهد کرد. خراسان جنوبی نیازمند 
این حضور است، همچنان که نیازمند چشم 
های بینا و بصیریست که بهترین ها را انتخاب 
کنند و با انتخاب بهترین هایی که اصلح باشند،  
سرنوشت و آینده را تضمین نماید. جمعه، دوم 
اسفند، حماسه پیروزمندانه ای را در حافظه 
تاریخ ثبت خواهد کرد که قطعاً سرنوشت استان 
را وارد فاز جدیدی خواهد نمود. هر کدام از ما 
 در رابطه با دو مطلب مهم احساس وظیفه 
اصل  و  حداکثری  حضور  اول  کنیم؛  می 
مشارکت در انتخابات برای صیانت از نظام و 
دوم یک انتخاب شایسته و بر اساس مؤلفه 
های امام و رهبری. شاید همه سرمقاله امروزم 
را بتوان در این یک جمله رهبر معظم انقالب 
خالصه کرد که روز سه شنبه در جمع مردم 
تبریز فرمودند: »البته من همواره به دوستان 
نگران  ایران  ملت  از  گفته ام،  اسالمی  نظام 
نباشید، زیرا این ملت کاربلد است و می داند که 
چه بکند« ان شاءا...که این بار نیز همه از این 

آزمون سربلند بیرون خواهیم آمد.
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید( 

پنجشنبه* 1 اسفند 1398*  شماره 4574 

فعالیت ۳ هزار مأمور انتظامی در روز انتخابات

ایرنا - فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: سه هزار مأمور انتظامی روز جمعه دوم اسفند نظم و امنیت برگزاری انتخابات را دراستان برعهده دارند. سردار شجاع افزود: ۶۷۷ شعبه أخذ رأی در خراسان جنوبی 
فعال خواهد بود که از این تعداد 341 شعبه به صورت سیار و 33۶ شعبه ثابت است و امنیت آنها را مأموران انتظامی برعهده خواهند داشت. وی گفت: در تمامی حوزه های انتخابیه مأموران محافظ و مراقب 

تعیین شده و آموزش های الزم صورت گرفته است همچنین در نقاط مرزی و شهرستان هایی که نیروی کمکی نیاز باشد، مرزبانی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ناجا را یاری خواهند کرد.

ادامه از صفحه اول( 
رجب زاده - مسئوالن و بزرگان استان مردم را 
پای صندوق های أی فرامی خوانند تا تصمیم 
درست و قاطع شان، آینده ای به سمت و سوی 

توسعه برای استان رقم بزند. 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه 
بیرجند هم با صدور پیامی مردم را به حضور 
پررنگ تر از همیشه در انتخابات یازدهمین دوره 

مجلس شورای اسالمی دعوت می کند.

زهی خیال باطل

آیت ا... عبادی می گوید: دشمنان و بدخواهان 
مردم عزیز ایران که همواره همه ی گزینه ها 
برای ضربه زدن به مردم عزیزمان را روی میز 
دارند و از هیچ مکر و حیله ای فروگذار نیستند، 
در تصورات باطل خویش می خواهند انتخاباِت 
امسال که بسیار مهم است از ارزش آن بکاهند.

وی ادامه می دهد: با نیرنگ و توطئه به دنبال 
این هستند که ملت سربلند ما که از اعتبار 
برخوردار  خود  سرنوشت  در  باالیی  سیاسی 
در  انتخابات  در  حضورشان  همواره  و  است 
سطح جهان بی بدیل بوده از این حضور در 
میدان عزم و اراده باز دارند، زهی خیال باطل 
و ان شاءا... شاهد خواهیم بود که مردم انقالبی 
ایران عزیز و خصوصا مردم بصیر و بلندپایه 
خراسان جنوبی بینی دشمنان و بدخواهان را 
به خاک خواهند مالید و با حضور پررنگ تر از 
همیشه در روز دوم اسفندماه بر سر صندوق 
های رأی؛ بیگانه و بیگانه پرست را مأیوس و 

سرافکنده خواهند کرد.

انقالب اسالمی ایران متعلق به مردم 

نکته مشترک در تاکیدهای بزرگان و معتمدان 
استان، این یادآوری به مردم است که برخی 
کاستی های امروز از دقیق نبودن دیروزمان 
در انتخاب نشأت می گیرد. نکته ای که امام 

جمعه سابق بیرجند برای جلوگیری از تکرار 
رضایی  ا...  آیت  دهد.  می  راهکار  نقص   این 
می گوید:  انقالب ما با شعار ا... اکبر شروع شده 
و بر محور خدا پرستی، فتوت، علم و آگاهی 
شکل گرفته است، این انقالب را یکی از بندگان 
خوب خدا شروع کرده از این رو ماندگار خواهد 
ماند. مردم مسلمان، متدین و محروم صاحبان 
در  و  هستند  ایران  اسالمی  انقالب  اصلی 
شرایطی که مقام معظم رهبری می فرمایند: 
دشمن قصد دارد بین نظام و مردم فاصله ایجاد 
عقلی،  معنوی،  شرعی،  لحاظ  از  مردم  کند، 
قانونی  اجتماعی، سیاسی و ...موظفند در تمام 

عرصه ها برای حفظ این انقالب حضور یابند.
مشکالت و کاستی هایی در شرایط کنونی 
همین  از  برخی  وی  نظر  از  اما  دارد  وجود 
مشکالت به انتخاب نادرستی بر می گردد که 
پیش ازاین درحوزه های مختلف داشته ایم و 
انتخاب ما افرادی را از همین کشور و نه اروپا 
و آمریکا بر رأس اموری نشانده که نارضایتی 
هایی ایجاد کرده است. بنابراین باید در انتخاب 

هوشیارانه و آگاهانه عمل کنیم .

دومعضل اساسی امروز 

این عالم ذی نفوذ از دو مسئله اساسی امروز؛ 
تکاثر در قدرت و تکاثر در ثروت می گوید، این 
مشکالت را دو گروه در کشور به وجود آورده 
اند و سبب نارضایتی های مردم شده اند. اول 
گروهی که با باند بازی و قبیله گرایی، طوری 
عمل می کنند که این نظام و انقالب را برای 
خودشان می خواهند و تنگ نظری هایشان 
مردم را با مشکالت متعدد مواجه کرده است 
و گروه دوم افرادی هستند که با تصدی گری 
ها و روش های نادرست، ثروتی بدست آورده 
اند که مردم را حیرت زده می کند. در حالی که 
از آن سو جوانی سر در زباله، لقمه نانی جستجو 
می کند. تاکید آیت ا... رضایی این است که حل 
این مشکالت و تغییر شرایط ناشی از وجود این 

گروه ها به انتخاب صحیح مردم در عرصه های 
مختلف بستگی دارد. او از مردم فهیم و آگاه 
بیرجند و دیگر نقاط استان می خواهد فردا با 
حضور موثر پای صندوق های رأی نماینده ای 

را برگزینند که مثل مردم باشد.
علمی  سطح  نامزدها،  رزومه  به  توجه  وی 
عملی  و  اجرایی  های  توانمندی  ها،  آن 
او  نظر  از  توصیه می کند.  به مردم  را  شان 
این  بتواند  که  کنیم  انتخاب  را  فردی  باید 
و  مهم  جایگاه  برای  و  بردارد  را  بار سنگین 
 حساس نمایندگی مجلس توانمند و کارا باشد. 

عالمانه  انتخاب  بر  تاکید  با  رضایی  ا...   آیت 
می گوید : حرکت صحیح و هوشیارانه در مسیر 
گام دوم انقالب که مقام معظم رهبری تبیین 
کرده اند، هوشمندی، علم، آگاهی و بصیرت 
می خواهد پس الزم است نماینده ای را به 
مجلس بفرستیم که توانمندی پذیرش چنین 

مسئولیتی را در این جایگاه مهم داشته باشد. 

توصیه عالم ذی نفوذ به مردم 

آیت ا... صدرالدین عارفی هم به زن و مرد 
و کوچک و بزرگ و هر فرد واجد شرایطی 
تاکید می کند: در انتخابات شرکت کنید که 
واجب و الزم و بسته به سرنوشت کشور مان 
است چراکه اگر مجلسی خوب و قوی داشته 
کار  شود،  می  اصالح  امور  بسیاری  باشیم 
تعریف می شود و  قوانین مجلس  با  دولت 

اگر قانون درست و اصولی باشد مشکالت 
مملکت اصالح می شود. این عالم ذی نفوذ 
ادامه می دهد: اگر مجلس ما ضعف داشته 
و  امروز  وکالی  برخی  ضعف  مثل  باشد، 
دیروز، دود انتخابشان به چشم خودمان می 
رود بنابراین باید فردی را انتخاب کنیم که 
توانایی الزم را داشته باشد. چنین نماینده ای 
توان پی گیری و تأثیر گذاری بر وضع قوانین 
را کارساز دارد و می تواند عالوه بر خدمت 
رسانی درسطح ملی ، مشکالت شهر و حوزه 
انتخابیه ای که از آن به مجلس رفته است را 

نیز به صورت ویژه دنبال کند و برای توسعه 
منطقه خود موثر باشد. اما انتخاب فردی که 
بی تفاوت باشد و   نداند که باید در مجلس 
که  آورد  می  بوجود  را  بکند مشکالتی  چه 

امروز هم د رجامعه شاهدیم. 
مسئول حوزه علمیه سفیران هدایت بیرجند، 
و  سیاسی  مسائل  به  علم  تجربه،  آگاهی، 
کارکشتگی را از ویژگی های فرد اصلح برای 
داند.  می  مجلس  نماینده  عنوان  به   انتخاب 
آیت ا...  عارفی توصیه می کند : نماینده ای را 
انتخاب نکنید که الیعرف الهر من البر باشد چون 
 انتخابی که فردا پای صندوق های رأی قطعی
 می کنید، اهمیت بسیاری در سرنوشت استان دارد. 

نقش ما در آغاز گام دوم انقالب

نماینده ادوار گذشته بیرجند در مجلس شورای 

اسالمی هم در پاسخ به سوالی درباره ضرورت 
شرکت در انتخابات فردا، این سوال را از برخی 
می پرسد که چرا نباید در انتخابات، این فرآیند 
مهم و تأثیر گذار شرکت کنند؟ مگر می شود 
ما به عنوان عضوی از جامعه ایران اسالمی 
تفاوت  بی  مان  سرنوشت  و  آینده  درمورد 
باشیم؟ مگر می شود نسبت به خون هزاران 
شهیدی که پای درخت تنامند انقالب ریخته 

شده ، بی تفاوت بود؟ 
هر ایرانی با هر تفکر و گرایشی نمی تواند، 
نسبت به این موراد احساس دین و مسئولیت 

نکند. زینلی می گوید: اگر می خواهیم کشوری 
قدر داشته باشیم باید مجلسی قوی بسازیم، اگر 
مجلس قوی باشد، می  تواند حتی یک دولت 
ضعیف را هدایت و نظارت کند چرا که ابزار 
قانونی امور در دست مجلس است. با توجه به 
این اهمیت ، نقش مردم در ساختن مجلسی 
قوی مشخص است و باید همه قربت الی ا... 
برای رأی دادن پای صندوق های رأی برویم 

و فرد اصلح را برگزینیم. 
او تأکید می کند که بی تفاوت بودن به این 
است  نابخشودنی  مجلس  جایگاه  و  نقش 
عرصه  کشوردر  شرایط  ها   براین  عالوه   و 
باشد،  مردم  توجه  مورد  باید  المللی   بین 
می بینیم که هرچه ایران اسالمی با رهنمود 
های رهبر انقالب مقتدر تر می شود، دشمنی 
دشمنان شدت می گیرد، تجربه تاریخی به 
ما نشان داده که هرجا در حضور و مشارکت 

قدرتمند تر بوده ایم استکبار بیشتر جازده و 
عقب نشینی کرده است. از سویی دیگر به 
گفته او ، مشارکت باالی مردم می تواند به 
کارگزاران نظام روحیه بدهدو حضور مردم در 

هر جامعه ای تایر گذار و نجات بخش است.
او ادامه می دهد: در آغاز گام دوم انقالب و در 
یک پیچ تاریخی قرار گرفته ایم ، باید در انتخاب 
نماینده مجلس با توجه به جایگاه مهم این رکن 
نظام، هوشیارانه و آگاهانه عمل کنیم.توجه به 
اقدامات  نامزدهایی که در طول عمر انقالب 
اسالمی در حوزه های مختلف فعالیت کرده اند 

می تواند در انتخاب کمک کننده باشد. 

تاکید زینلی به همشهریان 

به همشهریان عزیزم در حوزه بیرجند،خوسف 
و درمیان و البته دیگر نقاط استان در این مورد 
تاکید می کنم که با حساسیت و توجه ویژه، 
بررسی شخصی یا پرس و جو از بزرگان نمایند 
گانی اصلح انتخاب کنند، افرادی که با موزاین 
مستحکم انقالب فاصله نداشته باشند و به 
فرموده رهبر انقالب، شجاع و پاک دست و 
انقالبی باشند. چراکه بسیاری از لنگش ها و 
کاستی های امروز ناشی از ورود برخی افراد 
به جایگاه های مهمی است که عملکردشان 
منجر به مشکالت و حیف و میل بیت المال 
شده است. پس باید در زمینه این انتخاب آگاه 
و هوشیار باشیم. تأکید زینلی بر انتخاب درست 
که  ای  نماینده  است.  توجه  قابل  آگاهانه  و 
بتواند برای منطقه و در سطح ملی تأثیر گذار 
و عزم راسخ در پی گیری امور داشته باشد، از 
نظر او که خود روزهای درخشانی درمجلس 
داشته ، می تواند هم روند اجرایی امور مملکتی 
را ریل گذاری کند وهم با جسارت از وزرا و 
رئیس جمهور در مورد مطالبات مردم توضیح 
بخواهد و در مواقع الزم استیضاح کند یعنی 
با اقدام و عمل به موقع زمینه رشد و تعالی 

منطقه خود و کشور را بسازد. 

فردا ؛برای توسعه استان رأی می دهیم دعوت بزرگان خراسان جنوبی از مردم برای
 مشارکت حداکثری در انتخابات ۲ اسفند ماه

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند  
شناسه آگهی: 741720

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 
مساحت  به  مزروعی   زمین  یکقطعه  آبادی 18- ششدانگ  حاجی  علی  تقاضای 
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- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی و دیمه زار به مساحت 12402/15 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 
مساحت  به  مزروعی  بند  یکقطعه  زاده 7- ششدانگ  تقاضای سید حسن حسن 
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 حسین سبزه کار 9- ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی مشجر به مساحت 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 حسین نصرآبادی 23- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به 
مساحت 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 

مساحت  به  مزروعی  زمین  یکقطعه  ششدانگ  قاسمی 29-  محمد  گل  تقاضای 
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 بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای نساء یداللهی 32- 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 محمد امیر محمدی نوده 42- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
به مساحت 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 در 
اراضی مجاورت شاهزیله مورد تقاضای محمد امیر محمدی نوده بخش 7 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 2- ششدانگ یکقطعه 
محوطه و زمین مشتمل بر یکباب گاراژ به مساحت 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  برابر رای هیئت نظارت ثبت استان خراسان جنوبی به شماره 
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

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( : به استناد مواد 121 و 122 - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
تمامی ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک ثبتی یکهزار و چهارصد و نود و هشت فرعی از یکهزار و نهصد و سی و 
پنج اصلی بخش یازده قاین واقع در قاین ، شهرک بهداری، پرستار 7 به مساحت یکصد و هشتاد و نه مترمربع که سند 
مالکیت آن ذیل ثبت چهارده هزار و دویست و هفتاد و پنج در صفحه چهل و نه دفتر هشتاد و دو به نام آقای سید احمد 

آیتی فرزند سید محمد با کد ملی 0033371806 صادر گردیده است، با حدود اربعه ذیل بدین شرح: شماال به طول نه متر پی دیوار به 
میالن ، شرقا به طول بیست و یک متر پی دیواری به پالک یکهزار و چهارصد و نود و نه، جنوبا به طول نه متر پی دیوار به پالک یکهزار 
و چهارصد و هشتاد و سه فرعی، غربا به طول بیست و یک متر پی دیوار به پالک یکهزار و چهارصد و نود و هفت فرعی و حدود ارتفاقی 
ندارد که به موجب پرونده اجرایی کالسه 9800090 مستند به سند ازدواج شماره سه هزار و چهارصد و هفتاد و شش مورخ بیست و 
نه آذر یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج دفترخانه ازدواج شماره یازده قاین، پس از ابالغ مفاد اجرائیه و طی تشریفات قانونی به درخواست 
 زوجه و طبق صورتجلسه بازداشت اموال غیرمنقول مامور اجرا وارده به شماره 139805008283001698 مورخ سی و یکم مرداد نود 
و هشت در قبال مبلغ دو میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و پانصد هزار ریال بهای تسعیر شده پنجاه سکه کامل طالی بهار 
آزادی موضوع صداقیه خانم زهرالسادات صدر قاینی فرزند سید اسمعیل با کد ملی 0888243881 بازداشت گردیده است و موقعیت 
ملک جنوبی و در تصرف مالک می باشد و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 
به مبلغ دو میلیارد ریال ارزیابی و قطعیت یافته است و به درخواست بستانکار در روز چهارشنبه بیست و یکم اسفند یکهزار و سیصد 
و نود و هشت از ساعت نه الی دوازده ظهر در محل اداره ثبت قاین واقع در خیابان شهید رجایی از طریق مزایده به فروش خواهد 
رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد. فروش به نسیه فقط 
راجع به طلب بستانکار با موافقت زوجه جایز است. هزینه های دولتی به شرح ماده 40 - آئین نامه اجرا نقدا وصول و سایر هزینه 
های احتمالی مربوط به بدهی شهرداری و دارایی و غیره که مبلغ آن فعال مشخص نمی باشد بر عهده برنده مزایده است و در صورت 
تقاضای بستانکار مبنی بر تسعیر مجدد نرخ سکه به استناد ماده 29 آئین نامه اجرا و رای دیوان عدالت اداری و با توجه به نرخ تورم و 
نوسانات قیمت سکه و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق بستانکار و بدهکار همزمان با روز مزایده قیمت سکه مجددا تسعیر خواهد 
شد، چنانچه مدیون تا قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت و یا تودیع بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك قاینات.                                                                                                                                                                                                                                            

آگهي مناقصه عمومي )دو مرحله اي( همزمان با ارزیابی کیفی )98-73( 
1- دستگاه برگزار كننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند

2- موضوع مناقصه: اجرای عملیات تکمیلی ابنیه ، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی جهت تکمیل بیمارستان بشرویه
3- شرایط شركت در مناقصه : کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي داراي مجوز و داراي گواهینامه صالحیت پیمانکاري )حداقل پایه 5( و صالحیت ایمنی کار از وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی وظرفیت آزاد 
   www.setadiran.ir  و دارای تجربه کاری 4- مدت و محل انجام كار : 12 ماه -  شهرستان بشرویه 5- محل دریافت اسناد مناقصه : الف( دریافت اسناد از سامانه تداركات الکترونیکی دولت 

 ب(جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  4- 05632395251 تماس حاصل فرمایید. 6- نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه : 

شماره فراخوان در سامانه ستاد 
مدت اجرای
نوع ضمانت نامهتضمین)ریال(برآورد پروژه )ریال(پروژه )ماه(

ضمانت نامه معتبر بانکي یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانك 20980302590000571291/006/871/7443/788/137/434
رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شركت در مناقصه(

7- مهلت خرید اسناد : از  ساعت 08:00 مورخ  1398/12/01  لغایت ساعت 15:30 مورخ  1398/12/04
8- مهلت تحویل اسناد :تا ساعت 15:30 روز چهارشنبه مورخ 98/12/14   9- محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي – دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد.

10- محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاكتها : سالن معاونت توسعه دانشگاه روز شنبه مورخ 98/12/17 ساعت 09:00 صبح
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برندگان مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند     
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پنجشنبه* 1 اسفند 1398* شماره 4574  از امنیت انتخابات

حفاظت کنید

در  بود  فروریختن  حال  در  دیواری 
یک سمت این دیوار بلند مردم و در 
سمتی دیگری چند منفعت طلب برای 
برداشتن چند دانه آجر در حال تخریب 
بودند. مردم فریاد می زدند که دیوار در 
حال فرو ریختن است و منفعت طلبان 
بی توجه به آنها در حال تخریب و آن 
طرف کدخدای ده منتظر تخریب دیوار 
 بود تا برود و عامالنش را مجازات کند . 
زیرش  مردم  و  دیوار  این  حکایت 
حکایت این روزهای  امنیت روانی و 
سالمت انتخابات است که اگر ناظران 
نشان  واکنشی  موقع  به  مجریان  و 
ندهند دیوار امنیت عمومی جامعه فرو 
اخالق  به  دریدگی  و  ریخت  خواهد 
استان مبدل خواهد  انتخاباتی  غالب 
شد. از باب یک شهروند از مسئولین 
می خواهم تا با اقدام به موقع از زیر 
سوال رفتن مشارکت و همراهی مردم 
جلوگیری کنند و انگیزه مضاعفی برای 
حضور به جامعه تزریق نمایند. ما مردم 
بعد از ۴۰ سال از انقالب به خوبی به 
وظایف مان عمل کردیم شما هم قدم 
دل  به  قلبی  قوت  و  بگذارید  پیش 
مردم باشید. ان شاءا...  مردم بهترین 
مجلس  به  را  اصلح  نامزد  و  گزینه 
خواهند فرستاد تا بلکه بتواند کمی از 
این فضای بسته در استان جلوگیری 
کند شاید ۴ سال دیگر، معیارهایمان 
برای توسعه بجای برون رفت از وضع 
موجود، رسیدن به قله های بلند تر 
باشد و این دور از دسترس نیست با 
کمک همه مردم .  از هم استانی های 
عزیز هم تقاضا می کنم به کسانی 
رای بدهند که اول از همه معیار انسان 
مسلمان یعنی اخالق مداری را داشته 
و  پیشرفت  برای  آن  از  بعد  و  باشد 
توسعه استان برنامه تنظیم کرده باشد 
و بتوانند گامی برای رفع محرومیت ها 
بردارند تا انشا ا...  غبار سال ها سختی 

از چهره استان پاک شود.
ر . ب از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان
انصراف ۱۳ نامزد از انتخابات مجلس در خراسان جنوبی

ایسنا- رئیس ستاد انتخابات استان  گفت: تاکنون 13 نفر از نامزدهای انتخاباتی انصراف خود را از ادامه رقابت در انتخابات اعالم کرده اند که براین  اساس تعداد نامزدهای انتخاباتی 
استان به 57 نفر رسید. وی تصریح کرد:  5 نفر در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان، خوسف، ۴ نفر در حوزه انتخابیه نهبندان، سربیشه، 2 نفر در حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان، 
بشرویه و 2 نفر نیز در حوزه انتخابیه قاینات، زیرکوه از ادامه رقابت منصرف شده اند. وی همچنین از تأمین دستگاه های احراز هویت موردنیاز در شعب اخذ رأی استان خبر داد.

موج سواری  روی نظرسنجی های کاذب
یک روز مانده به آغاز رأی گیری

فضای انتخاباتی 2۴ ساعت مانده به زمان 
جدیدی  موج  از  نشان  گیری  رأی  آغاز 
و  دارد  انتخابات  در  مشارکت  افزایش  از 
نظرسنجی های معتبر استانی نیز موید آن  
به  بیشتری  عالقه  استان  مردم  که  است 
حضور در انتخابات پیدا کرده اند و مشارکت 

در این دور از انتخابات خوب خواهد بود. 

موج تخریب نامزدها 
توسط  بی هویت ها

اما در این میان موج تخریب ها نیز در حال 
گسترش است و این موضوع آنقدر پررنگ 
به  را  استان  انتخابات  شد که رئیس ستاد 
اقدامات  به  وا داشت. خوش خبر،  واکنش 
خالف قانون برخی کانال ها و سایت های 
 خبری  اشاره کرد و گفت: این کانال های 
برای  تنها  هویت،  بدون  و  شناسنامه  بی 
تخریب  به  دست  خود  منافع  به  رسیدن 
برخی نامزدها می زنند که این موضوع اصاًل 
پسندیده نیست. به گفته وی، هر چند همه ما 
در جامعه از آزادی بیان برخورداریم اما اجازه 
نداریم با سوء استفاده از این آزادی، دست به 
تخریب دیگران بزنیم و حتی اجازه ندهیم از 

خود دفاع کنند.

هم نوا با ضد انقالب برای 
کاهش مشارکت مردم

این زمینه  نیز در  یک کارشناس سیاسی 
به آوا گفت: عدم برخورد قاطع با اینگونه 

پدیده ها علت اصلی شیوع آن در فضای 
که  است  جنوبی  خراسان   انتخاباتی 
پیش بینی ما موج بیشتری از این تخریب 
ها خواهد بود و  در همین مقطع چندین 
پیام تخریبی در حد فاصل کمتر از هر یک 
شود.  می  رها  مجازی  فضای  در  ساعت 
دقیق  نگاهی  با  وقتی  اینکه  بیان  با  وی 
تر به موضوع نگاه می کنیم کامال مشهود 
فکری  ادامه خط  در  ها  رسانه  این  است 
جریانات ضد انقالب حرکت می کنند و هر 
چند که پیش می رویم با تضعیف امنیت 
مشارکت  کاهش  در  سعی  جامعه  روانی 
دارند.  وی می گوید اگر عنوان یک رسانه 
را از  آنچه در برخی از این کانال ها منتشر 
تشخیص  سختی  به  برداریم  شود  می 
 آنها از صدای آمریکا و شبکه های معاند

خارج نشین اتفاق می افتد. 

مشارکت کم مردم
به نفع چه کسانی است ؟

این کارشناس با بیان اینکه اندازه و حجم 
دروغ و تخریب ها به حدی است که واکنش 
از  باورپذیری جامعه  مردمی به آن، مشابه 
است  انقالب  ضد  و  سعودی  های  شبکه 
که در جای خود همصدایی با آنها نیز جای 
بحث دارد. وی با بیان اینکه قطعا مشارکت 
کم باعث ریزش سبد رأی برخی از کاندیداها 
و باال آمدن برخی دیگر با میزان رأی کم 
افزود: سناریوهای  بود،  و مشخص خواهد 
نخ نمای برخی رسانه ها دیگر برای جامعه 

روشن شده و نتیجه معکوس دارد .

انتحاری های انتخابات

نگاه  این  اینکه  علیرغم  کرد:  اظهار  وی 
کمتر  نامزدها  خود  گفتمان  در  تخریبی 
افراطی  حامیان  برخی  اما  شود  می  دیده 
نظر  مورد  نامزد  آوری  رأی  صرف  به 
 خود اجازه هر گونه بی اخالقی را به خود 
دلیل  سیاسی  کارشناس  این  دهند.  می 
عمده این قضیه را نگاهی دانست که بر 
اساس آن افراد می گویند ثانیه های آخر 
حیاتی است و می توان با انتشار یک دروغ 
ذهن ها را از کاندیداهای مطرح برگرداند 
و چه بسا هر عقوبت و مجازاتی هم برای 
حضور  به  نسبت  باشد  دروغ  این  طرح 
اهمیت  درجه  از  مجلس  در  کاندیدایشان 
کمتری برخوردار است و به این جهت به 

این اقدامات انتحاری دست می زنند. 

احساس خطر، عامل وحدت 
برای تخریب یک کاندیدا

البته وی معتقد است وقتی همه هجمه و 
یک  سمت  به  سیاسی  کاندیداهای  توان 
کاندیدا نشانه گرفته شود کامال محرز است 
که احساس خطر جدی در بین افراطیون 
افتاده و مردم نیز متوجه می شوند  اتفاق 
که منبع این پیام های مشترک چه هدفی 
را دنبال کرده و تقریبا می توان با تعقیب 
سمت و سوی هجمه ها به اقبال نامزدها 

پی برد چه بسا که معموال امواج تخریب 
به سمت کاندیدایی مطرح می شود که به 
نظر مردم نزدیک تر و در نظرسنجی ها، از 

سایرین رأی بیشتری دارد. 

سناریوهای نخ نما

به  دقیقا  انتخابات  مهندسی  گوید  می  او 
همین شکل اتفاق می افتد و جریانات حامی 
کاندیداهایی که احساس خطر جدی برای 
پوششی  اقداماتی  در  کند  می  آوری  رأی 
موج  ثالث  کاندیدای  از  حمایت  بهانه  به 
تخریبی را بر علیه کاندیدای مقبول و مطرح 
راه اندازی می کنند و با شکستن آرای او 
و تقسیم سبد رأیش با کاندیدای پوششی 
موقعیت خود را تقویت می کنند.  وی با بیان 
اینکه البته هنوز مرحله پایانی این سناریو 
اتفاق نیفتاده است و کاندیدای پوششی که تا 
حدی برای تخریب کاندیدای مطرح تقویت 
شده بود، در راستای پیروزی کاندیدای مورد 
نظرشان در ساعات پایانی قبل از رأی گیری 

مورد هجمه شدید قرار می گیرد. 

موج سواری حامیان با
نظرسنجی های کاذب

وی با بیان اینکه اتفاقات هیجانی در فرآیند 
انتخابات نشان از آن دارد که برخی نامزدها 
به این سناریوها توجه کافی نکرده و با بازی 
در زمینی که برای آنها چیده شده، دست به 
اقداماتی می زنند که جایگاه عمومی و سطح 

افکار   نزد  را  آنها  سیاسی  بینش  و  نگرش 
کارشناس  این  دهد.  می  کاهش  عمومی 
سیاسی، نظرسنجی های دروغین و هدایت 
شده را از دیگر شگردهای انتخاباتی در ساعات 
پایانی عنوان می کند و می گوید: برخی با نظر 
سازی و طرح خود به عنوان کاندیدای برتر در 
بین سایرین، سعی بر القای حس پیروی بین 
جامعه دارند که به زعم آنها این در اقبال مردم 

به ایشان و ایجاد موج کمک خواهد کرد. 

انصراف حسینی ، رفیعی و عرب پور

در همین حال شواهد حاکی از آن است که 
سید علی حسینی ، محمد رضا رفیعی و محمد 
رضا عرب پور ، کاندیداهای این دور از انتخابات 
حوزه انتخابیه بیرجند ، درمیان و خوسف نیز از 

ادامه رقابت ها انصراف دادند.  

رقابت اصلی در استان بین 
اصولگرایان و مستقلین

شواهد حاکی از آن است که رقابت اصلی 
و  درمیان  بیرجند،  انتخابیه  حوزه  دو  در 
بین  و سربیشه،  نهبندان  حوزه  و  خوسف 
کاندیدای مستقل و  و  اصولگرا  کاندیدای 
درحوزه قاینات و زیرکوه و حوزه فردوس، 
سرایان، طبس و بشرویه بین اصولگرایان و 
اصالح طلبان خواهد بود و نمایه کلی رقابت 
ها در خراسان جنوبی  بیشتر بین نامزدهای 
وابسته به جریانات سیاسی و کاندیداهای 

مستقل و مردمی است. 

 رقابت انتخاباتی بین کاندیداهای وابسته به جریانات سیاسی با نامزدهای مردمی

سالم نزدیک نوروزشده وکوچه وخیابان 
های شهرک چهکند را2 ماه پیش برای 
کابل مخابرات کندند هنوز خبری ازآسفالت 
هزینه  این  با  نیست.  ها  چاله  کردن 
های سرسام آورکسی نمیتونه جلوبندی 
ماشین رو درست کنه درضمن وضعیت 
تمیزی کوچه ها هم اصأل جالب نیست.
915...957

سالم لطفا بلوارها روبروی میدان بار را 
جهت کاشت نهال آماده نمایید.

915...7۴۴
سالم. متولی نرخ گذاری زمین و مسکن 
در خراسان جنوبی کدام اداره یا نهاد می 
باشد.،آیا نباید یک نظارتی بر این امور 
وجود داشته باشد؟ به عنوان مثال فاز 2 
شرکت تعاونی مسکن ارتش را مراجعه 
فرمایید، از اول مهر امسال تا حاال بهر 
واحد مسکونی حدود صد میلیون تومان، 
اضافه شده، بدون اینکه چیزی به آن 
اضافه شده باشد. دلیل آن هم این است 
که چندین دست، بین دالالن چرخیده و 
هرکدام هم مبلغی را به عنوان سود برای 
خود به آن اضافه نموده ک در نهایت 
باعث تورم کاذب مسکن شده است. شما 
را به خدا جلوی این امر را بگیرید. کمر 
قشر کارگر و کارمند را شکسته اند. از کجا 

میلیون فراهم کنیم؟
915...537

سالم خدمت مسئولین محترم، خیابان 
خاکی  سایت اداری به مدرسه برکت 

کی آسفالت می شه؟
915...756
مسئولین شرکت گاز، حداقل سیستم 
کامپیوتر اداره خود رو زیر سوال ببرن،چرا 
پیامک  مشترکین  برای  شده  ماه  دو 
پرداخت  رو  خود  گاز  هزینه  تا  نیامده 

نمایند،اشکال از خود شرکت می باشد.
915...915

آقای استاندار بعد از ۴1 سال وضع مدرس 
۴8 جنب استانداری را مشخص کنید 
چقدر بی مهری خیلی ها فوت کردند.  
915...۴95

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

جوابیه های شهرداری بیرجند

* بنا بر اعالم رئیس اداره پیشگیری 
در  تخلفات شهری شهرداری  رفع  و 
خصوص برخورد جدی با دستفروشان 
سه راه اسدی به استحضار می رساند: 
ملک  در  اسدی  راه  سه  دستفروشان 
تاکنون  مالک  و  باشد  می  شخصی 
اجازه اقدام به شهرداری نداده است که 
در این زمینه اخطارهای متعددی برای 
مالک ارسال گردیده است و موضوع از 
طریق اتاق اصناف نیز در حال پیگیری 
است ضمنا این موضوع  همکاری کلیه 
دستگاههای ذیربط از جمله بهداشت 
نیروی انتظامی، فرمانداری و ... را می طلبد.

*بنا بر اعالم سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری در خصوص 
آسفالت خیابان اصلی سراب به استحضار 
می رساند موضوع در بودجه امسال دیده 

نشده و تعیین تکلیف نمی باشد. 
*بنا براعالم سازمان عمران و بازآفرینی 
شهری شهرداری در خصوص آسفالت 
خیابان پرستار در حدفاصل بیست متری 
جابربن حیان تا بلوار شهید آوینی به 
استحضار می رساند در اولویت بعدی 

معابر سال 98 نمی باشد. 
*بنا براعالم سازمان عمران و بازآفرین 
فضاهای شهری شهرداری در خصوص 
رسیدگی به وضعیت محله اکبریه و 
به  آن  فرش  سنگ  اجرای  تعطیلی 
استحضار می رساند: با توجه به اینکه 
اجرای پروژه فوق مشارکتی با شهرداری 
و میراث فرهنگی می باشد و تأمین 
سنگ الشه کف بر عهده اداره میراث 
فرهنگی می باشد متأسفانه سنگ مورد 
نیاز توسط آن اداره تأمین نشده است 
که در صورت تأمین مصالح سنگی، 
پیمانکار شهرداری آماده اجرا خواهد بود 
ضمنا در این خصوص طی دو مرحله با 

آن اداره مکاتبه شده است. 
*بنا براعالم سازمان عمران و بازآفرینی 
شهری شهرداری در خصوص کوچه 
جلوی باغ معصومیه پایین به استحضار 
می رساند: آسفالت کنار جداول در مورخ 
98/11/17 انجام گردیده و راه برگشت 
وسایل نقلیه از خیابان 26 متری منتهی 
الیه محدوده خدماتی شهر، در شمال 
معصومیه حاشیه رودخانه پل باغ در 
طرح تفصیلی پیش بینی شده که در 
اجرای  برای  الزم  اعتبار  حاضر  حال 

طرح وجود ندارد.

پاسخ مسئوالن 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیم بلوک - هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

شماره ۱۳9۸۶۰۳۰۸۰۰۵۰۰۰۰۵۰و۵۱  رای  برابر  رسمی.  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  قانون  ماده ۳  موضوع  آگهی 
۱۳9۸۶۰۳۰۸۰۰۵۰۰۰۰ مورخ ۱۳9۸/۱۰/۲9 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بخش نیم بلوک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد جواد کارگر شورکی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه ۵9 صادره از میبد در یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت ۱۰۲۶4۷/۳۸ متر مربع در پالک ۱۰۲۸ فرعی از ۱۷ اصلی 
واقع در مزرعه دهشک خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین ساالری فرزند اله یار محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۱2/۰۱  حمیدرضا توسلی – رئیس ثبت اسناد و امالک نیم بلوک

آگهی نوبتی سه ماهه سوم ۱۳۹۸ حوزه ثبتی شهرستان سربیشه      شناسه آگهی: ۷۳۸۶۱۶
به دستور ماده ۱۱ قانون ثبت و ماده ۵9 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 ۱۲۰9- اصلی مزرعه حسین آباد گواهی ۱- ششدانگ یک باب گاوداری به مساحت ۳۰۲/۳  

مترمربع پالک 9۳ فرعی از ۱۲۰9 - اصلی بخش ۲ سربیشه واقع در اراضی حسین آباد گواهی مود مورد تقاضای آقای محمد گواهی. 
پالک های اصلی بخش ۶ سربیشه ۱- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار به مساحت ۵9۶۷/49 مترمربع پالک ۵۰۳- اصلی 
بخش ۶ سربیشه واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی- مرتع پخت و متداخله ها پالک 4۰۶- اصلی بخش ۶ سربیشه مورد تقاضای محمد 
علی عیسایی راد ۲-ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار پالک ۵۰4- اصلی بخش ۶ قطعه یک به مساحت۳۲9۷۲/9۰ 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/ ۸۱۵4 
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 ۷4 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

 تحدید منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۱۱/۱    تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۸/۱2/۱         
 محمد حسین مصلحی – رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

آگهی افراز پالک 250/۱۶۹0 - اصلی بخش 2 بیرجند
نظر به اینکه آقای محمدحسین مهموئی فرزند علی احدی از مالکین مشاعی پالک ۱۶/۱۶9۰ فرعی از ۲۵۰ - اصلی بخش 
۲ بیرجند تقاضای افراز سهم مشاعی خود از پالک فوق را از این اداره نموده است و اعالم داشته که به سایر مالکین مشاعی 

دسترسی ندارد. لذا بدین وسیله مراتب به کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور اعالم می گردد که در تاریخ ۱۳9۸/۱۲/۱4 که جهت عملیات 
افراز تعیین وقت گردیده ساعت ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور داشته تا نماینده و نقشه بردار این اداره که در وقت مقرر به محل عزیمت 

می نمایند با حضور متقاضی و مالکین نسبت به افراز اقدام نمایند. الزم به ذکر است که عدم حضور سایر مالکین مانع از افراز نخواهد بود.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
 نوبت اول

یک قطعه زمین دیمه زار مزروعی
نظر به اینکه در پرونده کالسه 9۶۳۷۲۲ اجرایی آقای حسین 
کاربین فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 4۶۶/۷۶9/44۷ 
ریال در حق آقای علی آذرگون و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق 
 االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه یک قطعه زمین 
دیمه زار مزروعی، ۶۰94 سهم مشاع از ۱۶۰94 سهم مشاع 
از ششدانگ قطعه زمین پالک ثبتی ۸9 فرعی از ۱۸۳۲ اصلی 
بخش دو بیرجند )که حسب نظر کارشناس این اراضی به صورت 
یک بند و دیمه زار فاقد اشجار و مستحدثات می باشد. این 
اراضی با فاصله بیش از ۵ کیلومتر از روستای حاجی آباد جزء 
بندسارهای اولیه در نزدیکی دامنه های تپه های شمال روستای 
حاجی آباد قرار دارد. این اراضی در گذشته و حال به عنوان اراضی 
کشاورزی زراعی دیم مورد استفاده بوده و می باشد( معرفی و 
 توقیف و به مبلغ هر مترمربع ۲۰/۰۰۰ ریال و جمعا یکصد 
و بیست و یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال کارشناسی 
از طریق مزایده در مورخ ۱۳9۸/۱۲/۱۷  قرار است  و  گردیده 
از ساعت 9/۳۰ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند ۵ 
روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی – بین 
طالقانی ۱۶ و ۱4 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه 
و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده 
خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وبسایت دادگستری به 

آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
مهدی چاپاری-  مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند

»هنگام خستگی مغز زودتر از چشم می خوابد«دادگستری جمهوری اسالمی ایران
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی –  نوبت اول

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( برگزار نماید :

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کارفهرست بهاء مورد استفادهمبلغ برآوردمدت موضوع شماره 

۹۸/۱2۰
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۷.2۷۹.۳۶۳.۱4۷ ۱ ماه) محل مسجد صاحب الزمان »عج« مود ( و کیلومتر ۷۰ ) محل روستای سلم آباد ( 
ریال

فهرست بهاء ابنیه سال 
۳۶4.۰۰۰.۰۰۰ ریال۱۳۹۸ 

 ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد:
الف- ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی 

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ، مدت 
اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
 خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . شرایط مناقصه گران : 
جهت مناقصه فوق پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته ابنیه و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در 
 مناقصه می باشند. تاریخ انتشارمناقصه فوق در سامانه تاریخ  9۸/۱۲/۰۳  می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سایت ستاد : ساعت ۱۳/۰۰ شنبه 9۸/۱۲/۰۳  لغایت ساعت ۱4/۳۰ 
سه شنبه 9۸/۱۲/۰۶  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق : ساعت ۱4/۳۰ روز دوشنبه 9۸/۱۲/۱9 زمان بازگشایی پاکت مناقصه فوق  از طریق سامانه ستاد : ساعت ۰۸/۳۰ صبح روز سه شنبه 

تاریخ 9۸/۱۲/۲۰ آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :
آدرس : خراسان جنوبی- بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری ۲۵ - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 

شماره تماس : 9-۳۲۳4۲۱۳۷-۰۵۶                           کد پستی : 9۷۱۷۸۳۳۱۱۵  
متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان خراسان جنوبی به آدرس http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمایید.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 4۱9۳4-۰۲۱          دفتر ثبت نام مرکزی : ۰۲۱-۸۸9۶9۷۳۷ 
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمی

0919   672   3052
niloofarpool
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استخر دانشگاه آزاد اسالمی

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ذیل تماس بگیرید
0919  672  3052

فروش ویژه بلیت استخر نیلوفر
تعداد محدود فقط 2/000 تومان 



موفقیت و انرژی

واکنش

رهایی از وابستگی 

همواره جهت وابستگی، خود را در مسیر عشق 
الهی و توکل به قدرت برتر جهان هستی معطوف 
کنیم. رابطه ای را ایجاد کنیم که در آن شکوفایی 

استعدادها و توانمندی های ما امکان پذیر شود.
 نباید انتظار داشته باشید که یکباره وابستگی شما 
به او کاسته شود؛ بلکه این امر به صورت تدریجی 
اتفاق می افتد. سعی کنید فعالیت های مطالعاتی، 
هنری، فکری و عملی را در پیش بگیرید تا بتوانید 

فکرتان را از دوست تان منصرف نمایید.
ریخته  دوستی  طرح  دیگری  افراد   با 
و برنامه های تفریحی- ورزشی داشته باشید تا 
به تدریج با جایگزین کردن آنها با این فرد از 

وابستگی شما به وی کاسته شود.

اجازه دهید کودک خودش تصمیم بگیرد

نبود انگیزه در کودک، تقصیر شما نیست، پس 
مسئله را شخصی نکنید. با این کار، ممکن است 
که با ایجاد مقاومت بیشتر، به عدم موفقیت بیشتر 
کودک کمک کنید. این طور به مسئله نگاه کنید 
که مثال اگر از فاصله  بسیار نزدیک به آینه نگاه 
کنید، نمی توانید خودتان را ببینید و فقط تصویر 
تاری می بینید. ولی وقتی از آینه فاصله می گیرید، 
مورد  در  ببینید.  واضح تر  را  خودتان  می توانید 
کودک نیز همین طور رفتار کنید. گاهی آنقدر 
به آنها نزدیک هستیم و گرفتار آنها شده ایم که 
نمی توانیم آنها را جدا از خود ببینیم. ولی زمانی 
که به اندازه  کافی از او فاصله می گیرید، می توانید 
شخصیت واقعی او را ببینید و بفهمید که چه چیزی 
در او انگیزه ایجاد می کند، سپس می توانید به او 
کمک کنید تا او نیز، خودش را بهتر درک کند. 
وقتی عقب می ایستید و تماشا می کنید، می فهمید 
که چه چیزی در مورد او موثر است، چرا او برای 
چیزهای خاصی تالش می کند و چه چیزی او را 
به حرکت وامی دارد.کارهایی وجود دارد که کودک 
هرگز انگیزه ای برای انجام آنها نخواهد داشت، ولی 
انجام آن کارها برای او الزم است. ممکن است 
کودک از انجام کارهای خانه بیزار باشد و سعی کند 
که از انجام آنها شانه خالی کند، اینجاست که شما 
باید عواقب و نتایجی را برای انجام ندادِن وظایف 
او ایجاد کنید. هدف این است که وقتی کودک 
مجبور است کاری را با بی میلی انجام بدهد، بر 
او تاثیر بگذاریم و به اندازه  کافی او را بشناسیم تا 
بفهمیم که چه آرزوهایی دارد. شما به عنوان پدر یا 
مادر، باید مهارت های او را در تعریف چیزهایی که 

برایش مهم است تقویت کنید.

حمالت قلبی خاموش را تشخیص دهیم

در بیشتر موارد حمالت قلبی خاموش، عالئم 
جزئی و خفیف هستند یا عالئم خاصی وجود 
ندارند و از این رو، فرد نیازی به مراجعه به پزشک 
احساس نمی کند.اغلب، تشخیص حمالت قلبی 

خاموش به طور تصادفی طی یک معاینه روتین 
یا در زمان مراجعه به پزشک برای بررسی دلیل 
عالئمی بلند مدت مانند خستگی، تنگی نفس و 
سوء هاضمه تشخیص داده می شوند. همچنین  

می توان به سابقه خانوادگی و دیابت اشاره کرد.

 درمان یا جلوگیری از خارش انگشتان 

شستن دست ها به طور کامل و مرتب با صابون 
مالیم، خشک کردن دست ها پس از شست و شو،  
قرار دادن انگشتان در آب سرد برای از بین بردن 
خارش، اجتناب از محصوالت مراقبتی پوستی 

خشن که باعث تحریک پوست می شوند. استفاده 
از دستکش به هنگام تماس با مواد شیمیایی خشن 
از جمله شوینده ها، پوشیدن دستکش در هوای 
سرد و خشک، مرطوب کردن دست ها با کرم  ها و 

لوسیون های ضد آلرژی. 

پوست چرب دارید شب دوش بگیرید

تولید چربی پوست حدود ساعت یک بعد از ظهر 
به اوج خود می رسد. در نتیجه، اگر دارای پوستی 
چرب یا مستعد ابتال به جوش هستید، دوش گرفتن 
شبانه روش خوبی برای پاکسازی آن چربی ها و 

همچنین هر گونه آلودگی، آرایش، آالینده یا گرده 
است که ممکن است در طول روز روی پوست شما 
جمع شده باشند. تعیین زمان دوش گرفتن بیشتر به 
ترجیحات شخصی افراد باز می گردد تا علم.  آیا به 

واقع نیازی به دوش گرفتن دارید یا خیر؟

بومادران مفید در بهبود صرع

عرق گیاه بومادران به دلیل طبیعت گرمی که دارد در 
بهبود بیماریی هایی مانند صرع، جنون های خفیف 
و افسردگی بسیار مناسب است. عرق بومادران 
برای درمان عارضه هایی مانند اسهال، کم خونی، 

اختالالت بینایی، قولنج های کبدی، سنگ کلیه، 
ورم مقعد و روده و بواسیر مناسب است. دم کرده 
گیاه بومادران باعث خواب آلودگی، بی اشتهایی، 
تهوع واستفراغ و همچنین استفاده طوالنی از این 

گیاه باعث حساسیت افراد به نور می شود.

ماساژ پوست سر با روغن های طبیعی

ماساژ پوست سر کمک می کند تا فولیکول های مو 
تحریک شوند. این تحریک باعث می شود تا مو ها 
بهتر رشد کنند. شما می توانید هر نوع روغن طبیعی 
مانند روغن زیتون، نارگیل، بادام را به همراه چند 

قطره اسانس اسطوخودوس یا رزماری اضافه کنید 
و به آرامی پوست سرتان را ماساژ دهید و پس از 
یک ساعت آن را به خوبی بشویید. اگر می خواهید 
از فواید این نوع ماساژ بهره ببرید سعی کنید در 

طول یک هفته یک بار این کار را انجام دهید.

به این دسته از بیماران توصیه می شود برای پیشگیری از تشدید عالئم میگرن هنگام سفر به برنامه خواب 
خود توجه بسیاری داشته باشند، زیرا کم خوابی یا پرخوابی موجب بروز سر دردهای میگرنی می شود.

تعطیالت و سفر نباید بهانه ای برای استراحت یا فعالیت بیش از حد شود، بنابراین به افراد مبتال به میگرن 
توصیه می شود به برنامه خواب خود توجه داشته باشند.  هم چنین بیماران مبتال به میگرن باید به شدت از 
پرخوری و یا کم خوری خودداری کنند، زیرا تغییر رژیم غذایی نیز موجب تشدید و بروز سردردهای میگرنی 
می شود.خستگی بیش از حد نیز موجب بروز سردرد می شود به همین دلیل این بیماران بهتر است از فعالیت 

بیش از حد خودداری و به گونه ای سفر کنند که بتوانند در فواصل زمانی مشخص استراحت داشته باشند.

اگر شما  هم در وسط شب از خواب بیدار شده و با نگرانی به ساعت خیره می شوید تا دوباره خواب تان ببرد  
باید بدانید که تنها نیستید. بی خوابی یک مشکل رایج است که انرژی فرد ، خلق و خو، بهداشت و توانایی 
در طول روز به آن وابسته است. بی خوابی مزمن حتی می تواند به مشکالت سالمتی جدی تبدیل شود. 
تغییرات ساده در سبک زندگی شما و عادات روزانه می تواند به توقف بی خوابی شبانه منجر شود. رژیم غذایی 
نامناسب، خیره شدن طوالنی مدت به صفحه مانیتور یا گوشی هوشمند و استرس از جمله دالیل بی خوابی 
هستند. برداشتن تمرکز از روی مغز پیش از خواب هم اصال کار آسانی است. اما این مشکل شاید راه حلی 

داشته باشد که بتوانید به کمک آن در کوتاه ترین زمان ممکن به خواب روید.

در کوتاه ترین مدت بی خوابی تان را درمان کنیدتوصیه ای برای مبتالیان به میگرن در سفر

 والدین احساسات و انرژی زیادی را برای  فرزندان خود 
می گذارند  وقتی انرژی آنها تمام می شود  والدین ناتوان 
می شوند. به دنبال راه هایی برای بازگرداندن انرژی خود 
باشید: بدون فرزند خود به جایی بروید ، کاری را که دوست 
دارید انجام دهید، منتظر نمانید که اطرافیان خودشان 
متوجه شوند که به کمک آنها نیاز دارید ، بلکه از آنها 
کمک بخواهید، الزم نیست پول و وقت خود را صرف 
کودک کنید . برای یک کودک ، یک مادر شاد و پر انرژی 

صد برابر بهتر از اسباب بازی جدید است.

روانشناس لورا مززا وبالگ نویس ، مادر یک فرزند  3 
ساله، که از افسردگی پس از زایمان جان سالم به در برد، 
می نویسد: “ مادر شدن برای اولین بار مانند یک گردباد 
است که شما را می چرخاند و شما را بیرون می کشد. آن 
روزها به سختی می گذرد. نگهداری از کودک ,خواباندن او 

و مسائل و مشکالت دیگر. 
داشتن کودک خوب است ولی شما خودتان هم وجود 
دارید، الزم نیست خودتان را خسته کنید تا اینکه یک 
مادر عالی باشید خودتان راهم دریابید چون قرار نیست 

که شما همیشه در کنار هم باشید.”
اگر احساس می کنید دیگر به انتها رسیدید و قدرت انجام 
در  به یک درمانگر مراجعه کنید.  شاید  ندارید،  کاری 
کودکی ، وقتی عصبانی ، غمگین یا گریه کرده اید، والدین 
شما را دعوا می کردند، انرژی کافی نداشتند که فقط شما 
را در آغوش بگیرند و شما را آرام کنند. اما می توانید به 
فرزندان خود یک مدل رفتاری متفاوت آموزش دهید.وقتی 
با کودکتان مشکل دارید ، به این فکر کنید که می توانید 

در مورد رابطه خود با فرزندتان چه تغییری انجام دهید.

والدین، منبع انرژی را  پیدا کنید
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شماره ۴۵۷۴                        

۹۶
۱4۵

۸۲۶
۹۲۵۶

۸4
۷۱۲۳

۵۳۹
4۷۵

۶۷
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

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

۶۵۲4۸۹۳۷۱

۳۸۹۲۱۷۶۵4

۷۱4۶۳۵۹۲۸

۸4۱۳۷۲۵۹۶

۵۲۷۱۹۶4۸۳

۹۶۳۵4۸۲۱۷

4۳۸۹۵۱۷۶۲

۱۹۶۷۲۳۸4۵

۲۷۵۸۶4۱۳۹

جدول سودکو

یاد یاران

)شهید احمد شرفی ابوالخازن،  فردوس(: به فرزندانم توصیه می کنم که با مهربانی با یکدیگر زندگی کنند و همچنین از آنها می خواهم که بعد از من بین جامعه با مردم به نیکی رفتار 
کنند که باعث ناراحتی بنده در آخرت نباشد آنچه که قرآن کریم و ائمه دین فرموده اند آنگونه رفتار کنید تا در دنیا و آخرت سرافراز باشید و از یاد خداوند فراموش نکنید.

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم. 

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

ازم
نی جرثقیل و کفی کیارش 

بارگیری - جابجایی - تخلیه
۰۹۹۱  ۱۷۲  ۰۵۱۰

یک شرکت راهسازی به یک آشپز جهت 
کار در نایبند طبس  نیازمند مي باشد. 

۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱ یم
ند

ازم
نی

یک شرکت راهسازی به یک آقا )مجرد و 
جوان( همراه با ماشین ۴۰۵ یا سمند جهت امور 

 کارپردازی و امور خارج شهر نیازمند است.
یم ۰۹۱۵۲۲۱۰۸۵۹

ند
ازم

نی

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 

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵ داخل و خارج شهر   

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

  شبانه روزی

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

             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(

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
 ۲- جا به جایی اثاثیه   ۳- نظافت پایان کار

تماس با ما: 0۹۱۵۶۶۳۳۲۳0  - علی برگی

به تعدادی راننده با ماشین جهت کار در 
آژانس )غفاری، معصومیه( با زنگ خور باال ، 

تضمین کارکرد و کمیسیون پایین نیازمندیم.  
۰۹۱۵۹۳۶۹۰۷۲ یم

ند
ازم

نی

آگهـی  استخـدام 
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

شرایط احراز و توانایی هاعنوان شغلی
حداقل ۵ سال سابقه کارمدیر مالی

حداقل ۲ سال سابقه کارتاسیسات کار
حداقل ۲ سال سابقه کاربرق کار صنعتی

---کارگر ساده
شماره تماس: ۰۹۱۵۴۷۸۴۳۱۳

یم
ند

ازم
نی

 پروانه اشتغال نظام مهندسی به شماره
 ۰۰۲۷۳- ۲۲۰-۱۹ اینجانب محمدرضا نسیمی
 با شماره ملی ۰۶۵۱۷۲۶۶۳۸ مفقود گردیده

دی و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
قـو

مف

برگ سبز خودروی پراید ۱۴۱ به شماره پالک 
ایران ۳۲  ۵۵۲ د ۴۶ به نام محمد علی رحیمی 
به شماره ملی ۰۶۵۰۳۶۲۷۳۱ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قـو

مف

پروانه کسب به شماره ۵۳/۶۷۲ به تاریخ صدور 
۸۸/۳/۱۰ و تاریخ انقضاء ۹۸/۳/۱۰ به نام حمیدرضا 

حیدری درمیان به شماره ملی ۵۲۳۹۱۴۵۳۴۲ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قـو
مف

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

09156655054 - مهدی برگی
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پیشنهاد خوب بنیاد مستضعفان به مسئوالن راه و شهرسازی استان 

*حسین شریفی محترم پدر شهید علی 
اکبر شریفی محترم در سن ۹۰سالگی 
و بر اثر کهولت سن در منزل خود دار 

فانی را وداع گفت.
*مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از اعزام 
این  دانشجویان  نور  راهیان  کاروان 

دانشگاه از ۱۶ اسفند خبر داد.
*4۰ پایگاه اعتکاف علمی دانش آموزی 

در ایام نوروز در استان برپا می شود
*رئیس جمعیت هالل احمر بیرجند از 
برگزاری دوره توان افزایی برای ۵۰ نفر 
از امدادگران و نجاتگردر بیرجند خبر داد.
دانشگاه  دختران  تکواندوی  تیم   *
تکواندوی  مسابقات  در  بیرجند 
 ۹ منطقه  دانشگاه های  دانشجویان 

کشور،۶ مقام برتر دریافت کرد.
* رئیس اداره تشخیص و درمان اداره 
کل دامپزشکی استان گفت: بیش از 
۶۰ قلم انواع دارو، واکسن و مکمل 
تاریخ مصرف گذشته و غیر مجاز از 

زنجیره مصرف خارج شد.
جام  دوره  چهارمین  اختتامیه   *
باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان 
استان، امروز یکم اسفند برگزار می شود.
* فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
استان  از کشف دو هزار انواع تله زنده 
از  گیری حیات وحش از شکارچیان 

ابتدای امسال خبر داد. 

اخبار کوتاه

تأکید امام جمعه فردوس 
برمشارکت حداکثری

به  توجه  با  فروس گفت:  جمعه  امام   مهر- 
کردن  رنگ  کم  برای  دشمن  های  فعالیت 
حضور مردم پای صندوق های اخذ رأی، باید 
بیش از دوره های قبل در انتخابات مشارکت 
داشته باشیم.حجت االسالم محمد رضا بابایی با 
اشاره به انتخابات پیش رو بیان کرد: همانگونه 
که مردم فهیم استان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه 
حضور باشکوهی داشتند، پای صندوق های رأی 

هم حضور بی نظیری خواهند داشت.

لزوم دقت در انتخاب نماینده اصلح 

امام جمعه اهل سنت بیرجند شرکت در انتخابات 
پیش رو را وظیفه ای ملی دانست و گفت: 
دشمن برای عدم حضور مردم در پای صندوق 
های أخذ رأی نقشه می کشد بنابراین مشارکت 
مردم بسیار حائز اهمیت است. به گزارش مهر، 
مولوی  فاروقی  با بیان اینکه شناخت و انتخاب 
نماینده اصلح بر هر شهروند الزم و ضروری 
است، گفت: نماینده ای شایسته مجلس نظام 

جمهوری اسالمی بوده که از دروغ پرهیز کند.

اعزام کاروان های راهیان نور
 از ۱۶ اسفند

در  فقیه  ولی  نمایندگی  نهاد  ایسنا-مسئول 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از اعزام کاروان 
راهیان نور دانشجویان این دانشگاه از ۱۶ اسفند 
خبر داد. حجت االسالم سیدحسن سیدی با 
بیان اینکه اعزام خواهران  از تاریخ ۱۶ اسفندماه 
و برادران از ۲۰ اسفندماه انجام می گیرد، تصریح 
دو  و  برادران  ویژه  اتوبوس  یک   اعزام  کرد: 

اتوبوس ویژه خواهران پیش بینی شده است.

 هوای بارانی می شود

مهر- مدیر کل هواشناسی استان گفت: از عصر 
امروز تا ظهر جمعه با تقویت ناپایداری ها، بارش 
باران گاهی همراه با رعد و برق در نیمه شمالی 
و شمال غرب استان خواهیم داشت. خندان رو 
افزود: با توجه به الگوی نقشه های پیشیابی برای 
دو روز آینده افزایش ابر و شرایط جوی نسبتًا 
پایدار در استان پیش بینی می شود.وی ادامه داد: 
طی امروز و فردا تشدید سرعت وزش باد پیش 
بینی می شود که باعث گرد و خاک و کاهش 

دید افقی در برخی مناطق استان خواهد شد.

افتتاح کافه “کامه”  با هدف 
توانمند سازی معلوالن 

باحضور  افتتاح کافه کامه  کاری -  مراسم 
برگزارشد.  خانواده  پارک  درمحل  مسئوالن 
امور  معاونت  باهمت  که  افتتاحیه  دراین 
انجام  استان  اداره کل بهزیستی  توانبخشی 
شد مدیرکل بهزیستی استان در این مراسم با 
 اشاره به قانون حمایت از حقوق معلوالن گفت:  
دارای  افراد  دولت ها موظف هستند حقوق 
کردن  زندگی  کردن  کار  برای  را  معلولیت 
رسمیت  به  شهروندی  حقوق  از  استفاده  و 
بشناسند. عرب نژاد در خصوص کافه کامه 
توضیح داد: در این طرح خواسته ایم با تلفیق 
هنر و بحث اقتصاد فرصت ایجاد توانمندسازی 
و  کنیم  فراهم  معلوالن  از  تعدادی  برای  را 
امیدواریم این طرح  عنوان طرحی نمونه برای 

دیگراستانهاهم قابل استفاده باشد 

گشایش ۴۶ بازارچه صنایع دستی 
در نوروز  

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
گفت:  استان،  دستی  صنایع  و  گردشگری 
خراسان جنوبی در نوروز ۹۹، صنایع دستی خود 
را در 4۶ بازارچه، به مسافران و مهمانان نوروزی 
ارائه می دهد. حسین عباس زاده افزود: امسال 
برای هر شهرستان برپایی حدود پنج بازارچه 
وی  است.  شده  ریزی  برنامه  دستی  صنایع 
گفت: در این 4۶ بازارچه، ۲۲۲ غرفه برپا خواهد 
شد و هنرمندان در گروه ها و رشته های نساجی 
چرمی،  محصوالت  داری،  بافته های  سنتی، 
صنایع دستی چوبی، رودوزی های الحاقی، تراش 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و چندین رشته 

دیگر، تولیدات خود را عرضه خواهند کرد.

۶  نمایشگاه در نگارخانه ابن حسام  

غالمی- معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی از 
برپایی بیش از برپایی بیش از ۶  نمایشگاه در 
نگارخانه ابن حسام این واحد خبرداد. مرادی 
با اشاره به برگزاری نمایشگاه های »به رنگ 
زندگی، پدی فوبیا، زن همیشه و هرگز، مهرگان، 
نمایشگاه کتاب یار مهربان، نمایشگاه عکس 
عاشورایی« یادآور شد: افراد می توانند برای ارایه آثار 
خود در این نگارخانه و یا ثبت نام در کالس های 
فرهنگی، هنری به  این مرکز مراجعه کنند.

امحای ۶۰ هزار قلم کاالی قاچاق 
سالمت محور 

اموال  و  جمع آوری  سازمان  رئیس  فارس- 
تملیکی خراسان جنوبی از امحاء بیش از ۶۰ 
هزار قلم کاالی قاچاق سالمت محور از ابتدای 
امسال تاکنون به ارزش پنج میلیارد ریال در 
استان خبر داد شیخ زاده دیروز در مراسم امحاء 
کاالهای قاچاق سالمت محور در بیرجند، افزود: 
۱3 تن کاالی قاچاق امحاء شد که شامل لوازم 
آرایشی بهداشتی، مواد خوراکی غیرقابل مصرف، 
داروهای گیاهی و شیمیایی، بذور غیرمجاز و 
بیش از هشت تن مواد لبنی غیر مجاز، مواد 
دخانی و داروهای انرژی زا است. وی با اشاره 
به تشکیل ۹۶۰ پرونده قاچاق کاال از آغاز امسال 
تاکنون در استان، اضافه کرد: فروش کاالهای 
قاچاق با موضوعیت صادرات و فروش مواد اولیه 
واحدهای تولیدی داخل کشور در استان بیش 
از 3.۵ میلیارد تومان است که نسبت به سال 

گذشته 3۰ درصد افزایش داشته است.

دعوت نامه ای برای مشارکت 
گسترده در انتخابات 

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان با 
صدور اطالعیه ای مردم متدین، بصیر و دشمن 
شناس خراسان جنوبی را به حضور حداکثری 
این  از  بخشی  در  کرد.  دعوت  انتخابات  در 
اطالعیه  آمده است » از آحاد مردم متدین، 
بصیر، دشمن شناس وعامل به هنگام به وظیفه 
دعوت می نماید با الهام ازمنویات گهربارمقتدای 
عظیم الشان عزیزتراز جانمان، حضرت آیت ا...
العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( و سایر 
مراجع عظام تقلید »دامت برکاتهم« در استمرار 
حضور حماسی در صحنه و خلق حماسه های 
ماندگار و شگفتی آفرین چهل و یک سال مایه 
مانور  کارآمدترین  به عنوان  گذشته  مباهات 
انسانی در خنثی کردن توطئه رذیالنه دشمن به 
ویژه راهپیمایی پر شور یوم ا... ۲۲ بهمن و تشیع 
پیکر پاک و مطهر سردار دل ها شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی که از زیباترین جلوه های 
قدرت الیزال الهی بود، شرکت در انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی را به 
حق وظیفه شرعی، انقالبی و جهاد سیاسی 
قلمداد و با رأی حداکثری و ان شاءا... تعالی 
به  دینی  نظام  شایسته  نمایندگان  انتخاب 
تکلیف عقلی، ملی و دینی خود عمل نموده و 
در افزودن برگ زرین دیگری بر اوراق سراسر 
عزت و افتخار کشور بقیه ا... االعظم )عجل ا... 

تعالی فرجه الشریف( سهیم گردند «

بدون کارت ملی می توانید رأی دهید

مهر- رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان گفت: همراه نداشتن کارت ملی، مانعی برای حضور در انتخابات و رأی دادن نیست. وفاداربا بیان این مطلب اظهار کرد: برای شرکت در انتخابات به همراه داشتن اصل 
کارت ملی الزامی نیست ولی الزم است فرد شماره ملی خود را بداند.به گفته وی؛ افرادی که در زمان مراجعه به شعبه اخذ رأی، کارت ملی خود را به همراه ندارند و به ارائه شماره ملی خود بسنده می کنند، در بازه زمانی 

ثبت شماره ۱۰ رقمی کارت ملی توسط کاربر رایانه، قدری منتظر خواهند ماند. بر اساس اطالعات اداره کل ثبت احوال استان، حدود ۹3 درصد واجدین شرایط رأی دادن در استان، کارت هوشمند ملی را در اختیار دارند. 

مناظره تبلیغاتی فقط  در اماکن غیردولتی

ایرنا - دبیر هیئت بازرسی انتخابات استان خراسان جنوبی گفت: مناظره تبلیغاتی در اماکن غیردولتی منع قانونی ندارد اما 
در محیط های دولتی با منع قانونی مواجه است. به گزارش کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان، عباسعلی ملکی 
در پاسخ به اصرار برخی تشکل ها در خصوص برپایی مناظره های انتخاباتی گفت: مناظره تبلیغاتی فی نفسه منع قانونی 
ندارد و چنانچه در سالن ها، مساجد و... که در ردیف امکانات دولتی و نهادهای عمومی و سایر موارد قرار نداشته باشد، 
منطبق با نص صریح قانون است. وی با اشاره به مکاتبه صورت گرفته با رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور 
در زمینه استعالم درخواست برپایی مناظره در برخی دانشگاه های استان تصریح کرد: در پاسخ رسیده از هیئت مرکزی 
بازرسی انتخابات کشور به این نکته تأکید شده که چنانچه دانشگاه های محل برگزاری اینگونه نشست ها دولتی باشد و 
یا غیردولتی لکن براساس اساسنامه به هر طریقی از بودجه عمومی استفاده کنند نه تنها ممنوع می باشد فراتر اینکه اگر 

در ساعات اداری برگزار شود، حضور کارکنان آنها در این مناظرات نیز با ممنوعیت مواجه است.

ایجاد شعب کشیک قضایی در حوزه های انتخاباتی 

مهر- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: برای پیگیری جرائم احتمالی در روز انتخابات 
در حوزه هایی قضایی خراسان جنوبی شعب کشیک در دادسرا و محاکم ایجاد می شود. حجت االسالم وحدانی نیا 
اظهارکرد: مقامات قضائی در استان روند تبلیغات کاندیداهای مجلس را پیگیری می کنند.معاون اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری با اشاره به اینکه قبل از شروع فعالیت های تبلیغاتی هشدارهای الزم به کاندیداهای مجلس 
داده شده بود، بیان کرد: بعد از شروع تبلیغات برخورد با تخلفات احتمالی در دستور کار قرار گرفت.وحدانی نیا بیان کرد: 
همانطور که تأکید کردم تاکنون تخلف خاصی در زمینه انتخابات در چهار حوزه انتخاباتی استان صورت نگرفته است 
و تنها بحث همان مراعات نکردن اندازه قانونی بنرها و پوسترهای تبلیغاتی مد نظر بود.وی با بیان اینکه این مسائل 
در بسیاری دیگر از استان های کشور نیز رخ داده و تنها مختص خراسان جنوبی نیست، ادامه داد: با توجه به رایزنی ها 

و امکان ایجاد التهاب آفرینی و برخی شبهه های قانونی تصمیم گرفتیم درباره این بنرها برخورد خاصی صورت نگیرد.

روزآمد

گروه خبر- رئیس سازمان اموال و امالک بنیاد 
مستضعفان کشور گفت: بنیاد مستضعفان در 
هر مکانی که طرح اقدام ملی مسکن در آن 
اجرا می شود آمادگی دارد امالک خود را به 
ادارات مسکن و شهرسازی واگذار کند. سید 
ویژه گفت:  در گفتگوی  صولت مرتضوی، 
بخشی از امالک بنیاد مستضعفان در خراسان 
جنوبی خارج از محدوده خدمات شهری است 
که در صورت همکاری شهرداری و وارد کردن 
این امالک به محدوده خدمات شهری، آماده 
داریم. برای ساخت مسکن  را  آن  واگذاری 
وی افزود: بنیاد مستضعفان در هر مکانی که 
طرح اقدام ملی مسکن در آن اجرا می شود 
آمادگی دارد امالک خود را به ادارات مسکن 
و شهرسازی واگذار کند. وی بیان کرد: در 
سفر دو روزه به استان، با استاندار، فرمانداران، 
اجرایی  و مسئوالن دستگاه های  شهرداران 
نشست هایی برگزار کردیم تا مشکالت پیش 
امالک  در بحث  روی بخش های مختلف 
حل شود.مرتضوی از أخذ تصمیم واگذاری 
رایگان ۲۰۰ مترمربع از زمین های در تصرف 
روستائیان که متعلق به بنیاد مستضعفان است 
به روستائیان خبر داد و گفت: برای واگذاری 
رایگان ۵۰ درصد زمین های مربوط به بنیاد 
و  بهره بردار  دستگاه های  به  مستضعفان 
واگذاری ۲۰ درصد زمین های بنیاد مستضعفان 
به شهرداری ها برای تأمین نیازهای شهری 
تصمیماتی اتخاذ شد. وی یادآور شد: همچنین 
در مورد واگذاری رایگان زمین های متعلق به 
بنیاد مستضعفان به اماکن آموزشی و واگذاری 

قنوات مربوط به بنیاد مستضعفان به روستائیان، 
تصمیماتی گرفته شد.

سرمایه گذاری۳۳۰ میلیاردی 

بنیاد  امالک  و  اموال  سازمان  رئیس 
مستضعفان همچنین در نشستی خبری  با 
تأکید بر اینکه منابع درآمدی بنیاد در مناطق 
هزینه  جنوبی  خراسان  جمله  از  محروم 
می شود، گفت: 33۰ میلیارد تومان از محل 

جنوبی  خراسان  استان  در  امالک  فروش 
در همین استان سرمایه گذاری شده است. 
مستضعفان  بنیاد  اینکه  بیان  با  مرتضوی 
در دوره جدید تصمیم بزرگی برای استان 

خراسان جنوبی اتخاذ کرده است خاطرنشان 
فتاح  مهندس  ماه  بهمن  سفر  در  کرد: 
رئیس بنیاد مستضعفان به  خراسان جنوبی 
شهرستان درمیان به عنوان شهرستان هدف 
به منظور الگوسازی  برای رفع محرومیت بر 

عهده این بنیاد قرار گرفت.
ارزشمند،  تصمیم  این  اتخاذ  با  گفت:  وی 
بنیاد مستضعفان خدمات مختلف عمرانی، 
فرهنگی، زیربنایی و عام المنفعه درشهرستان 

درمیان، شهر قسهتان و بخش مرکزی این 
شهرستان انجام خواهد داد.وی ادامه داد: در 
سفر اخیر رئیس بنیاد مستضعفان به استان و 
دیدار با نماینده ولی فقیه، مسئوالن و اصحاب 
رسانه مطالباتی مطرح شد که بر این اساس 

و تأکید مهندس فتاح  مبنی بر اینکه “به 
استان خراسان جنوبی بروید و تصمیم انقالبی 
به نفع مردم بگیرد” این سفر صورت گرفت 
و خوشبختانه نتایج خوب و ارزشمندی برای 

مردم  و توسعه استان درپی داشته است.

بررسی تقاضای ۳۱ دستگاه اجرایی 
وی گفت: در این سفر با استاندار خراسان 
جنوبی دیدار و گفتوگوهای کاری و ارزنده ای 
با  ساعته   8 جلسه  در  و  گرفت  صورت 
با  مرتبط  آنچه  استان  اجرایی  مسئوالن 
بنیاد و مشکالت پیش رو مطرح  موضوع 
شد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و 
راهکارهای اجرایی و عملیاتی اتخاذ شد. به 
گفته او در این جلسه  تقاضا و مشکالت 
3۱ دستگاه اجرایی استان از جمله  آموزش 
و  مسکن  استان،  دانشگاه های  پرورش،  و 
شهرسازی، جهاد کشاورزی، کمیته امداد و 
بهزیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
و اتخاد تصمیم شد. وی مالکیت قنوات و 
بهره برداری آن را که در روستاها در اختیار 
خدماتی  محدوده  افزایش  دارد،  قرار  بنیاد 
روستاها برای اجرای طرح های هادی و در 
اختیار قراردادن زمین به بنیاد مسکن با ۵۰ 
درصد قیمت برای توسعه طرح های هادی 
از  برخی  به  مربوط  مشکالت  و  روستایی 
تعاونی ها که ملک آنها متعلق به بنیاد بوده و 
در آن ساخت و ساز شده را از جمله مواردی 
مطرح کرد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت 

و راهکارهای قانونی و اجرایی مصوب شد.

گروه خبر - رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت  استان از تخصیص کاالهای مورد 
نیاز تعطیالت نوروز خبر داد و گفت: بیش از 
هزار تن میوه تأمین شده که در حال بسته 
بندی بوده و در زمان مناسب توزیع می شود.  
شهرکی با اشاره به طرح توزیع اقالم شب عید 
بیان کرد: در قالب این طرح ۲۵۰ تن برنج 
تنظیم بازار هندی به قیمت هر کیسه ۱۰ کیلو 

گرمی ۶۵ هزار تومان توزیع خواهد شد.
وی از اختصاص ۲۵۰ تن روغن و 8۰ تن 
گوشت قرمز خبر داد و افزود: سه هزار تن 
شکر به نرخ هر کیلو گرم چهار هزار و ۷۰۰ 
تخصیص  استان  به  مرحله  دو  در  تومان 
با  داده شده است. رئیس سازمان صمت 

بیان اینکه مردم نگران تأمین کاالی شب 
عید نباشند، ادامه داد: هزار و ۵۰۰ تن در 
توزیع  شبکه های  به  حمل  و  جذب  حال 
ابتدای  از  اینکه  بیان  با  شهرکی  است. 
امسال هفت هزار و 4۰۰ تن شکر توزیع 
شده است، گفت: سهمیه شکر بسته بندی 
شهرستان بیرجند به نرخ هر کیلوگرم پنج 
هزار و ۲۵۰ تومان بوده که زودی در شبکه 

توزیع صنفی قرار می گیرد.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم  با 
اشاره به اینکه در روزهای پایانی سال با افزایش 
تقاضای عمومی برای برخی گروه های کاالیی 
و خدماتی مواجه می شویم گفت: به لحاظ 

طرح  خدمات  و  کاال  بازار  کنترل  ضرورت 
نظارتی ویژه نوروز از ابتدای اسفند ۹8 تا ۱۵ 
فروردین ۹۹ در سراسر استان اجرا می شود. 
بازرسان  این طرح  تهوری تصریح کرد: در 
اتحادیه های  اصناف،  اتاق  صمت،  سازمان 
صنفی، بسیج اصناف و تعزیرات حکومتی در 
دو شیفت صبح و عصر بر روند بازار کاال و 

خدمات نظارت خواهند داشت.
 ۱۲4 خبری  ستاد  همچنین  افزود:  وی  
آماده  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
دریافت هر گونه گزارش، انتقاد یا شکایت 
روزهای  در  وی  گفته  به  است.  مردمی 
پایانی سال که با سفرهای نوروزی مواجه 
خواهیم بود، خدمات عمومی از جمله حمل 

پایش و نظارت  بار و مسافر مورد  نقل  و 
بیشتر قرار خواهد گرفت و ضمن بازرسی و 
نظارت بر مراکز اقامتی، هتل ها، رستوران ها، 
با  گردشگری،  و  توریستی  مکان های 
تخلفات احتمالی برخورد خواهد شد. تهوری 
گفت: در حوزه تنظیم بازار کاالهای اساسی 
دو شیوه را انجام خواهیم داد که برگزاری 
نمایشگاه فروش بهاره در مرکز استان از ۱3 
تا ۱۹ اسفند در محل دائمی نمایشگاه های 
می شود.که   برگزار  استان  بین المللی 
کاالهای هدف این نمایشگاه  شامل آجیل، 
پوشاک، مواد غذایی و کاالهای پرمصرف 
نوروز خواهد بود  و بازرسان انجمن حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان و اتاق اصناف 

نظارت  کاال  فروش  و  نرخ گذاری  روند  بر 
خواهند داشت. وی ادامه داد : طرح ویژه 
تشدید نظارت بر بازار کاال و خدمات از آغاز 
اجرای طرح جامع سوخت و افزایش قیمت 
بنزین )۲۵ آبان امسال( در استان آغاز شد 
و  از زمان افزایش قیمت سوخت تاکنون 
۱4 هزار و ۹۶8 مورد بازرسی از واحدهای 
صنفی کاال و خدمات در استان انجام شد 
که منجر به تشکیل 44۹ پرونده تخلف و 

ارسال آن به تعزیرات حکومتی شده است.
را 3۰  تخلف  پرونده های  ریالی  ارزش  وی 
محل  از  افزود:  و  کرد  اعالم  ریال  میلیارد 
رسیدگی به شکایت های مردمی بیش از ۶ 

میلیارد ریال به مردم برگشت داده شد.

برگ برنده طرح ملی مسکن 

هزار تن میوه برای نوروز استان

بازگشایی مسیر بند دره 
رئیس سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان گفت: به منظور توسعه جاده منتهی به  تفرجگاه بند دره نیز مقرر شد از زمین های بنیاد که در 
این مسیر قرار دارد از هر طرف ۲۰ متر توسعه و تعریض و مسیر منتهی به بنددره بازگشایی شود. مرتضوی افزود :بنیاد مستضعفان آمادگی دارد 
بخشی از اشیاء تاریخی استان را برای ایجاد موزه  در استان منتقل کند. عالوه بر این تمام درآمدهای حاصل از فروش امالک و محصوالت 
بنیاد در استان صرف شده و در آینده نیز بخشی از منابع کالن آن در شهرستان درمیان سرمایه گذاری می شود. وی ادامه داد: در رابطه با 
امالک با کاربری عمومی در سطح شهر بیرجند مقرر شد ۵۰ درصد رایگان به دستگاه های بهره بردار برای تقویت زیرساخت اختصاص یابد 
و ۲۰ درصد امالک با کاربری عمومی به شهرداری و 3۰ درصد مابقی تغییرکاربری صورت گیرد و منابع حاصل شده در استان هزینه شود.
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بیرجند - نبش غفاری 4۲ )کافی نت آسمان( - 091۵6664۵03

  آگهی نوبتی  سه ماهه سوم سال ۱۳98 حوزه ثبتی نهبندان  شناسه آگهی: 7۳۱5۳۰
  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 627 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 11173/65 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 1327 مترمربع  مستثنیات مرتع  شوسف پالک 738-اصلی پالک 1253- اصلی  آقای غالمحسین بخشی ششدانگ یک قطعه زمین  بند سار  به مساحت 10097/2 متر مربع  پالک 1255-اصلی  آقای غالمحسین بخشی  ششدانگ یک قطعه زمین 
بند سار  به مساحت 2440/7 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 27884/9 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 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 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        سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان
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امام علی علیه السالم فرمودند :
ِجهاُد الَْمْرأَةِ ُحْسُن التَّبَُعِّل

جهاد زن، خوب شوهرداری کردن است.
)بحار األنوار : ج 103، ص 252(

محمودآبادی - اردوی تیم ملی والیبال 
جنوبی  خراسان  استان  در  افغانستان 

برگزار می شود.
ابراز  با  استان،  والیبال  هیئت  رئیس   
در  اردویی  چنین  برپایی  از  خرسندی 
المللی  بین  بیرجند گفت: حضور مربی 
بسیار  موقعیت  بیرجند،  در  والیبال 
ارزشمندی برای والیبال استان نیز فراهم 

کرده است.
عبدالحسین ملکی معتقد است: میزبانی 
ورزشکاران  برای  ایران  آمیز  محبت 

افغانستانی که قرار است در بازی های 
آسیایی شرکت کنند بازخوردهای سیاسی 
 بسیار خوبی را به همراه خواهد داشت. 
وی ادامه داد: این موقعیت نه تنها باعث 
اعتماد سازی در بحث های امنیتی است 
بلکه می تواند، بیرجند را در معرفی به 

مربیان بین المللی مطرح کند.
والیبال  تیم  تمرینات  کرد:  اضافه  وی 
بازی  برگزاری  پیگیر  نیز  ما  آغاز شده، 
اعالم  زودی  به  که  هستیم  تدارکاتی 

خواهد شد. 

وی برگزاری تورنمنت چهارجانبه والیبال 
جام مرزداران را پایان بخش اردوی 21 
روزه تیم ملی والیبال افغانستان عنوان 
کرد و خاطرنشان کرد: این تورنمنت با 
حضور تیم های دو کشور بنگالدش و 
یکی  و  استان  منتخب  افغانستان،تیم 
از استان های شرقی کشور در بیرجند 

برگزار خواهد شد.
به  که  بابایی  رامین  حضور  ملکی 
عنوان سرمربی تیم افغانستان از طرف 
نیز  را  شده  انتخاب  والیبال  فدراسیون 

بسیار مغتنم دانست و گفت: مربیان و 
بازیکنان ما می توانند در این 20 روز با 
 هدف دانش افزایی شاهد تمرینات باشند.
ملی  تیم  اردوی  است،  ذکر  به  الزم 
هفته   3 مدت  به  افغانستان  والیبال 
و  تکنیکی  تمرینات  انجام  منظور  به 
تاکتیکی با هدف آمادگی برای حضور 
در  که  مرکزی  آسیای  مسابقات  در 
بنگالدش  میزبانی  به  ماه 99  شهریور 
ورزشی  سالن  در  شد،  خواهد  برگزار 

علوی برپا شده است.

 میزبانی خاص ورزشی در بیرجند 
عکس: محمودآبادی

خبر خوش همتی برای
 تولیدکنندگان بدهکار بانکی

خود  اینستاگرامی  پست  در  همتی  عبدالناصر 
نوشت: در جلسه شورای پول و اعتبار مشکل 
تولیدکنندگانی که تمام یا بخشی از بدهی آنها 
معوق شده است مطرح و مصوب شد: بانک ها 
موظف هستند در صورت درخواست تولیدکنندگان، 
با دریافت ۷.۵ درصد مانده بدهی، برای یک بار و با 
تنفس شش ماهه و با حداکثر اقساط ۵ ساله بدهی 
آنها را امهال کنند.مهلت استفاده از این تسهیالت 

تا پایان شهریور ماه 1399 است.

جهرمی: حمالت سایبری هفته
 گذشته، با قدرت دفاعی دفع شد

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات  حمالتی 
که طی دو هفته گذشته رخ داده، با قدرت دفاعی 
دفع شد و اثر زیادی روی کارکرد ما نداشته است.

وعده وزیر برای قیمت تمام شده 
واحدهای طرح ملی مسکن

تمام شده  قیمت  و شهرسازی گفت:  راه  وزیر 
 واحدهای طرح اقدام ملی مسکن 2۵ درصد ارزان تر 
می شود. به گفته وزیر کار، ساخت واحدهای این 

طرح تا سال 1400 پایان می یابد.

حذف صفرهای پول ملی
 تا ۲ سال دیگر

ایرنا-  الیحه اصالح ماده یک قانون پولی و 
بانکی کشور برای حذف چهار صفر از واحد پول 
ملی درکمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده 
که با تصویب نهایی در صحن مجلس، بانک 
مرکزی موظف است در مدت دو سال مقدمات 

اجرای این قانون را فراهم سازد.

دوگانه سوز کردن خودروهای
 عمومی معاف از مالیات شد

مهر- رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد: 
مسافربرهای  و  وانت  تاکسی،  تبدیل  روند 
شخصی از تک سوز به دوگانه سوز از مالیات بر 

ارزش افزوده معاف است.

گرانی خودروها از نگاه رئیس 
کمیسیون صنایع و معادن

فریدون احمدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن درباره گرانی خودرو در بازار طی روزهای 
اخیر، گفت: از آنجایی که در حال حاضر تقاضا 
و عرضه خودرو با یکدیگر برابر نیست، قیمت ها 
غیرمنطقی شده و روند صعودی به خود گرفته 
است. وی افزود: عرضه خودرو به بازار به دلیل 
ممنوعیت واردات و کاهش تولید خودروسازان کم 
شده است از سوی دیگر مردم برای حفظ ارزش 
پول خود به دنبال خرید خودرو هستند در نتیجه 
تقاضا افزایش یافته، این دو عامل موجب گرانی 

خودرو طی هفته های اخیر شده است.

سازمان غذا و دارو: 
دارو در ایران ارزان است

ایرنا- سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: ایران 
به علت قیمت گذاری دولتی یکی از ارزانترین 
کشورها از نظر قیمت داروست. به عنوان مثال 
نصف جمعیت  از  کمتر  با  عراق  دارویی  بازار 

ایران گرانتر است.

مشموالن جدید یارانه معیشتی
 چه زمانی اعالم می شوند؟

شناسایی  ستاد  سخنگوی  میرزایی،  حسن 
زمان  درباره  معیشتی  حمایت  مشموالن طرح 
بررسی اعتراضات ثبت شده توسط ستاد شناسایی 
مشموالن طرح حمایت معیشتی گفت: اطالعاتی 
  hemayat.mcls.gov.ir  که در سایت
بارگذاری شده است از ۵ اسفند بر اساس ضوابط 
بررسی می شود و لیست جدید تهیه و در اختیار 
سازمان برنامه و بودجه قرار خواهد گرفت و از 
طریق پیامک نیز به خانواده ها اطالع رسانی 
خواهد شد.عالوه بر این پیامک اشاره شده یک 
نهم  روز  در  یارانه ها  واریز  زمان  از  زودتر  روز 

اسفند ارسال می شود.

۴ محصول جدید وارد بازار
 خودروی ایران می شوند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چهار دستگاه 
خودرو توسط رئیس جمهور بازدید شد که از این 
تعداد، یک دستگاه به صورت شاسی است.وی با 
بیان اینکه یکی از این خودروها دنا با دنده اتومات 
است که در دهه فجر به بهره برداری رسید، گفت: 
از این تعداد 3 مدل خودرو برای نخستین بار عرضه 
می شود که طراحی و سفارش قطعات آن انجام 

شده و امکان پیش فروش خواهند داشت.

پیش بینی قیمت دالر در سال آینده

تجارت نیوز- رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید: 
بنده شخصا بعید می دانم سال آینده قیمت دالر 
تا مرز رقمی نزدیک 20 هزار تومان برسد. قیمت 
به  بلکه  کشور  داخل  مسائل  به  تنها  نه  دالر 

تحوالت منطقه هم بستگی دارد.

روحانی: اینکه کدام جناح سر کار 
بیاید برای قبل از انتخابات است

رئیس جمهور اظهار کرد:  اینکه کدام جناح سر کار 
بیاید برای این روزهاست و هرکسی به مجلس 
برود دیگر نماینده ماست. روحانی افزود: فردی هم 
که وارد مجلس می شود در برابر کل ملت ایران 

مسئول است نه در برابر حوزه انتخابیه خود.

دعوت مراجع تقلید از مردم برای 
حضور پرشور در انتخابات

نوری  شیرازی،  مکارم  آیات  حضرات 
همدانی، سبحانی و علوی گرگانی آحاد ملت 
شریف ایران را به حضور پرشور در انتخابات 

دوم اسفند دعوت کردند.

اصالح طلبان آگاه بودند نیامدن شان 
موجب کاهش مشارکت می شود 

اصولگر  سیاسی  فعال  کنعانی مقدم،  حسین 
اظهار کرد: همه گروه های سیاسی قبل از اینکه 
به فکر جناح خود باشند، باید منافع نظام را در 
اولویت بدانند. اصالح طلبان کاماًل آگاه بودند که 
نیامدن شان موجب کاهش مشارکت می شود و 

این تصمیم را گرفتند. 

جواد امام: مردم محدود به انتخاب 
بین انتخاب های شورای نگهبان هستند

طلب  اصالح  سیاسی  فعال  امام،  محمدجواد 
گفت: مردم محدود به انتخاب بین انتخاب های 
شورای نگهبان هستند تا مشخص شود آقایان 
تالش شان این است آنهایی که با رأی اکثریت 

روی کار می آیند توفیقی پیدا نکنند.

دولت با مجلس درگیر خواهد شد

تاجرنیا گفت : اگر مجلسی اصولگرا آن هم با تعدادی 
تندرو تشکیل شود، دولت با مجلس درگیر خواهد 
شد و در نتیجه کشور در این روزهای سخت به 
استقبال بحران و چالش های سخت خواهد رفت.

سرلشکر باقری: انتخاب آگاهانه 
مجلس را در رأس امور قرار می دهد

رئیس ستادکل  باقری  پاسدار محمد  سرلشکر 
آگاهانه  انتخاب  اینکه  بیان  با  مسلح  نیروهای 
مجلس را کارآمد و در رأس امور قرار می دهد، 
اظهار کرد: انتخابات دوم اسفند با حضور پرشور و 
حداکثری ملت ایران، رژیم تروریستی آمریکا را به 

محاق و بن بست راهبردی خواهد برد.

پمپئو: آماده مذاکره 
با ایران در هر زمان هستیم

مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا که به زودی به 
ریاض سفر می کند، گفت: آمریکا آماده است در هر 
زمانی با ایران مذاکره کند اما ایران باید رفتارش را 

به طور اساسی تغییر دهد.

الجبیر: کانال ارتباطی
 مخفیانه ای با ایران نداریم

الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه سعودی ضمن 
تکرار ادعای لزوم تغییر رفتار تهران، گفت: کانال 

های ارتباطی مخفیانه ای با ایران نداریم.

واعظی: موافق اعالم آمار 
کشته شدگان آبان هستیم

واعظی  رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: ما هم 
موافق هستیم که دستگاه ذیربط آمار را اعالم کند. 
در آن صورت معلوم می شود در میان کشته شدگان 
چند نفر نیروی بسیج و مرم عابر بودند. یا آنجایی 
که آتش زدند مردمی زیر آوار ماندند و ربطی به 
اعتراضات نداشته اند. همه این ها که چند تا زن و 

چند تا بچه بوده مشخص می شود.

شرکت در انتخابات یعنی سیاست 
فشار آمریکا شکست خورده است

ظریف اظهار کرد: امروز وقت آن است با مشارکت 
خود در انتخابات به آمریکا بگوییم سیاست فشار 

حداکثری کاخ سفید شکست خورده است.

کدخدایی خطاب به روحانی: غیر 
رقابتی بودن ۴۴ حوزه، دقیق نیست

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهارات 
رئیس جمهور در نشست خبری اخیر گفت: آمار 
غیر رقابتی بودن 44 حوزه خیلی دقیق نیست 
چرا که عزیزان این آمار را براساس گروه ها اعالم 
کرده اند حال اینکه در همان حوزه ها مستقلین هم 
حضور دارند که می توانند موجب رقابت باشند آن 

گزارش غیر رقابتی بودن 44 حوزه، دقیق نیست.

افشاگری یامین پور درباره 
حذفش از لیست شورای ائتالف

وحید یامین پور، در واکنش به وحدت شورای 
به  توئیتی خطاب  در  پایداری  جبهه  و  ائتالف 
محصولی نوشت: آنچه از مواضع پایداری شنیدم، 
باورنکردنی بود. آقای محصولی! به خاطر یک 
جمله که در حمایت از وحدت و آقای قالیباف 
گفتم، اسم بنده را از لیست وحدت خط زدید! 

از این وحدتی که صورت 
گرفته است بسیار خوشحال هستم

انتخابات شرکت  بناست در  اگر  توکلی گفت: 
کنیم تا قدرت را برای خدمت کردن به دست 
بگیریم، باید مقدمات آن را نیز فراهم کنیم؛ یکی 
از مقدمات آن همین اتحاد میان احزاب است که 
من از این وحدت صورت گرفته بسیار خوشحالم.

انتخابات مهمترین آزمون 
دموکراسی است

سیاسی  فعال  مصطفی هاشمی طبا، 
انتخابات  کرد:  اظهار  اصالح طلب، 
مردم  و  دموکراسی  آزمون  مهمترین 
ساالری و نشان دهنده ضریب اثرگذاری 
ملت در تعیین سرنوشت شان است. وی 
جهات  به  اسفند  دوم  انتخابات  افزود: 
مختلف اهمیت دارد بر همین اساس باید 
شرایط را به نحوی مدیریت کرد تا فضا 
فراهم  کارنامه دار  و  کاردان  افراد  برای 
مشکالت  درایت شان  با  بتوانند  تا  شود 
کشور و مردم را یکی پس از دیگری حل 
کنند.کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری در ادامه سخنانش گفت: 
دقیقا به همین دلیل مردم باید در انتخابات 
با  بتوانند  خیرالموجودین  تا  کنند  شرکت 
تاثیرگذاری  فعالیت های  به مجلس  رفتن 
باشند.  داشته  کشور  اداره  راستای  در 
به جای سیاست حذفی،  باید گفت:  پس 
صالحان  دست  به  امور  شود  تالش  باید 
اشاره  با  همچنین  او  بیفتد.  کاردانان  و 
کرد:  تصریح  مجلس  جایگاه  اهمیت  به 
مجلس اگر با حضور نیرو های متخصص 
و متعهد تشکیل شود و نمایندگانش قدرت 
تشخیص باالیی داشته باشند، می تواند در 
شرایط سخت و پر مشکِل کنونی فضا را 
انتظارات  فعلی  مانع های  با  و  کند  ترمیم 
مردم را برآورده کنند. وی گفت : امیدوارم 
انتخابات دوم اسفند در فضایی آرام برگزار 
برای  که  شود  تشکیل  مجلسی  و  شود 

نظام کارایی الزم را داشته باشد.

را منتشر کردند، چند  »لیست وحدت« 
ساعت مانده به انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس. یک لیست لحظه آخری که این 
بار هم نه بر مبنای ساز وکاری وحدت 
گرایانه که در نهایت با سهم دهی به جبهه 

پایداری بسته شد.

شورای ائتالف درجا زد
یا  ائتالف  هفته گذشته بود که شورای 
همان سازوکار انتخاباتی اصولگرایان که 
دو سال پیش سنگ بنای آن گذاشته شده 
بود لیستی 30 نفره را منتشر کرد. لیستی 
نیامده دچار مرگ زودرس شد، چه  که 
آنکه انتقادات فقط بیرون لیست نبود بلکه 
برخی چون قالیباف هم رسما از آن لیست 
اولیه اعالم برائت کردند. شورای ائتالف 
وعده  و  کرد  نشینی  عقب  سرعت  به 
انتشار لیستی دیگر را داد. پایداری ها اما 
منتظر لیست ثانویه شورای ائتالف نشدند 
و خودشان پیشقدم ارائه لیست در جریان 
اصولگرا شدند، لیستی که حتی مهر تایید 
آیت ا... مصباح را هم به خود دید. شورای 

ائتالفی ها که هم شوک زده بودند گالیه 
مند، در نهایت لیستی دیگر را منتشر کردند 
و از آن به عنوان لیست نهایی با سرلیستی 

قالیباف نام بردند. 

وقتی قالیباف مقاومت کرد
روایت ها درباره به وحدت نرسیدن شورای 
ائتالف و پایداری اما حکایت از آن داشت 
ذیل  اند  نبوده  حاضر  ها  پایداری  که 
لیستی نام شان منتشر شود که قالیباف 
سرلیست آن باشد. آقاتهرانی و محصولی 
حتی درخواست حذف قالیباف از لیست 
را داده بودند اما نه حدادعادل و نه دیگر 
اعضای شورای ائتالف تن به این خواسته 
پایداری ها نمی دهند. بنا به روایت ها حتی 
محمدباقر قالیباف پیشنهاد دیگری می دهد 
و اعالم می کند حاضر است از لیست کناره 
گیری کند و به صورت مستقل و منفرد در 
انتخابات شرکت کند. لیست جبهه انقالب 
نیز 29 نفره منتشر شود که این نیز مورد 
موافقت ائتالف قرار نمی گیرد . اما ماجرای 
اختالف شورای ائتالف بر سر لیست 30 

نفره آنجا علنی شد که حدادعادل در نامه 
ای که رسانه ای نیز شد به شدت از رویه 
جبهه پایداری در برخورد با شورای ائتالف 
و سازوکار وحدت اصولگرایان انتقاد کرد و 
رویکرد آنها را وحدت شکن و سهم خواهانه 
دانست، گالیه هایی که به سرعت با پاسخ 
آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری روبرو شد 
تا اختالفات پشت درهای بسته در فاصله 
 چند روزه باقیمانده تا انتخابات مجلس 

این گونه علنی شود. 

زنگ خطر به صدا در آمد
در نهایت اما چند روز پیش لیست نهایی 
شورای ائتالف و جبهه پایداری منتشر شد 
و به موازات این دو لیست چندین لیست 
سر  اصولگرایان  اردوگاه  درون  از  دیگر 
برآورد. بازار لیست های اصولگرایانه از یک 
سو و بیرون آمدن نتیجه برخی نظرسنجی 
ها که حکایت از پایین بودن مشارکت و 
را  انتخابات  ای شدن  دومرحله  احتمال 
می داد در نهایت زنگ خطر را در جریان 
اصولگرا به صدا در آورد. آنها که تا پیش 

از این غره شده و خود را پیروز انتخابات 
می دانستند گویی در نهایت به این نتیجه 
رسیده بودند که جنگ درون اردوگاهی 
حتی امکان شکست را نیز برایشان ممکن 
خواهد ساخت. شاید از همین رو بود که 
جلسات پشت درهای بسته را برای سومین 
بار آغاز کردند تا شاید این بار با فرزندان 
 آیت ا... مصباح به یک لیست واحد برسند. 

جلسه ای که باالخره به وحدت رسید.

پایداری ها چند سهم 
گرفتند و وحدت کردند؟

مروری گذرا بر اسامی حذف شده از لیست 
ثانویه و اسامی اضافه شده به لیست واحد 
یا همان لیست نهایی حکایت از یک چیز 
بیشتر ندارد؛ سهم خواهی پایداری ها و 

سهم دهی شورای ائتالف.

حداد و قالیباف عقب نشستند،آقاتهرانی سهم گرفت

اینترنتی  پایگاه  قبل  روز   دو 
منابعی  از  نقل  به  فدرالیست”  “د 
دیدار  از  نکرده،  ذکر  را  آنها  نام  که 
آمریکا  دموکرات  سناتورهای  پنهانی 
با محمدجواد  مورفی  از جمله کریس 

ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در 
کنفرانس امنیتی مونیخ در هفته گذشته 

خبر داد.

انتقاد پمپئو از دیدار 
سناتورهای آمریکایی با ظریف

سناتور  پمپئو،  خبر،  این  انتشار  از  بعد 
گرفت  انتقاد  باد  به  را  مورفی  کریس 
همدستی  به  متهم  را  ها  دموکرات  و 
با  وی  کرد.  ایران  به  رسانی  کمک  و 
لحنی طعنه آمیز گفت: نمی دانم محور 
اما  است  بوده  چه  آن ها  صحبت های 
امیدوارم در حال تقویت سیاست خارجه 
تقویت سیاست های  نه  و  بوده  آمریکا 

خودشان.
سناتورهای  با  دیدار  ظریف: 

آمریکایی چیز جدیدی نیست
این  مورد  در  بار  اولین  برای  ظریف 
این  در  و  گشود  سخن  به  لب  دیدار 
 20 از  آمریکا  سناتورهای  گفت:  باره 
سال پیش با من دیدار می کنند و چیز 

جدیدی نیست.

واکنش ترامپ به دیدار جنجالی
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز 
دیدار گفت: خبری  این  به  واکنش  در 
مورفی  سناتور  بود  نوشته  که  خواندم 
با ایرانی ها دیدار کرد. آیا چنین چیزی 

حقیقت دارد؟ من این خبر را تازه دیدم. 
آیا چیزی هست که من باید بدانم؟ 

موسوی: دیدار ظریف بخشی
 از دیپلماسی عمومی است

خارجه  وزارت  سخنگوی  موسوی 
»دکتر  نوشت:  توئیترش  صفحه  در 
با برخی  اند که  ظریف همواره گفته 
او  از  که  آمریکا  کنگره  اعضای 
دیدار  کنند،  می  مالقات  درخواست 
اسالمی  جمهوری  های  دیدگاه  و 
تشریح  را  منطقه  واقعیات  و  ایران 
از  بخشی  اقدامات  این  کند.  می 

دیپلماسی عمومی است.

جنجال دیدار مخفیانه باالگرفت؛ انتقادات از ظریف و مورفی


