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مدیریت نزوالت جوی در استان؛
مطالبه ای جدی و ضروری

سیالب در استان خسارت جانی نداشت 2

روند ُکند انتقال صنوف آالینده ،با مشکل کمبود اعتبار 5

جناب آقای سید محمد رضا طالبی
با دلی سراسر امید و اندیشه ای سرشار از احترام انتصاب جناب عالی را به عنوان

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری خراسان جنوبی

که بیانگر حسن تعهد ،تخصص و سوابق ارزنده شما می باشد صمیمانه تبریک
عرض نموده و امیدواریم در سایه ایزد منان همواره در تمامی مراحل زندگی
موفق و موید باشید.

اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

جناب آقای سید محمد رضا طالبی
با نهایت مسرت و مباهات انتصاب جناب عالی را به عنوان

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی

ایمیدرو تعهدات جدیدی برای توسعه استان پذیرفت 5
«منلمیشکرالمخلوقلمیشکرالخالق»

جناب آقای دکتر اسحاقی

نماینده محبوب و مردمی شهرستان های زیرکوه و قاینات
از اینکه چنین مجدانه و خالصانه پیگیر امور واحدهای تولیدی شهرستان

زیرکوه جهت اشتغال زایی جوانان این خطه محروم می باشید ،کمال تشکر
را از شما داریم .قطعا مردم شریف شهرستان زیرکوه با حمایت و پشتیبانی های
پیش رو قدردان زحمات بی منت شما خواهند بود
بی دریغ خود در بزنگاه های ِ
توفیقات روز افزون شما را از ایزد منان خواستاریم.

حسین رازقی  -مدیر شرکت تولیدی اعتماد آوران خاوران

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

که نشان از حسن تعهد و تجربه باالی شما بزرگوار می باشد ،صمیمانه تبریک و تهنیت

رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانخراسانجنوبی

جناب عالی موجبات ارتقای آن مجموعه را فراهم خواهد نمود.

تبریک عرض نموده  ،توفیقات روز افزون تان را در خدمت به جامعه تولید استان از خداوند

عرض نموده ،مطمئنا مدیریت تاثیرگذار و توانمند توأم با تجارب برجسته و ارزشمند

هیئت مدیره ،مدیرعامل و کارکنان اتحادیه شرکت های تعاونی
مرغداران ماکیان شرق

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

که بیانگر تعهد،کارآمدی و حاصل سال ها تجربه و سوابق کاری ارزشمندتان می باشد

متعال خواستاریم .همچنین از خدمات و تالش های ارزنده جناب آقای
مهندس قوسی در دوران تصدی شان کمال تشکر را می نماییم.

کشت و صنعت بیدمشک  -فرآوردههای لبنی سایی

سپاس واژه کوچکیست در برابر منتهای محبت و دریای همت

که نشان از درایت ،لیاقت و توانمندی شما می باشد صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده
رجاء واثق داریم تعهد و کارآمدی های برجسته شما نویدبخش ارتقای سازمان و دستیابی

تشییع و تدفین و مجالس ختم ،بار سنگین مصیبت درگذشت

از خداوند منان برایتان آرزوی توفیق روز افزون داریم.

شادروان حاج غالمرضا پیروزی

به قلههای پیشرفت و توسعه در جهت رفاه کشاورزی استان خواهد بود

هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی تولیدی روستایی مالک اشتر

برادر ارجمند جناب آقای سید محمدرضا طالبی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر مهدی جعفری
انتصاب شایسته آن برادران خدوم و والیی را که
بیانگر تعهد و شایستگی شما عزیزان می باشد
صمیمانه تبریک عرض نموده  ،توفیق و سربلندی
شما عزیزان را از درگاه قادر متعال آرزومندیم.
ضمنا از زحمات جناب آقای دکتر

ایل بهلولی ایران  -حمزه اسعدزاده

شرکتکویرتایردر نظر دارد :خرید ،حمل و نصب قطعات اسکلت فوالدی سوله ساختمان تحقیقات و تکنولوژی
کارخانه کویرتایر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .از
کلیه واجدان شرایط دعوت می نماید ضمن بازدید از محل اجرای مناقصه ( بیرجند – کیلومتر  11جاده کرمان
– کارخانه کویرتایر) نسبت به ارائه مدارک مربوطه طی  3پاکت جداگانه ( پاکت الف  :سپرده شرکت در مناقصه
پاکت ب  :اسناد هویتی  ،رزومه و سوابق کاری  ،پاکت ج  :فرم تکمیلی پیشنهاد قیمت ) و تحویل آن به واحد
تدارکات کارخانه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1400/10/۲5اقدام نمایند .بازدید از محل اجرای موضوع
مناقصه واقع در کارخانه کویرتایر از مورخ  1400/10/15لغایت  1400/10/۲5در ایام و ساعات اداری (  8الی ) 16
الزامی است .شرکت کویرتایردر رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
روابط عمومی شرکت کویرتایر

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
با کمال مسرت و افتخار انتصاب بجا و شایسته جناب عالی که مدیری
توانمند ،متعهد  ،متخصص ،مردمی و انقالبی می باشید را به عنوان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
صمیمانه تبریک عرض نموده ،ضمن آرزوی توفیق برای شما بزرگوار،
از تالش های ارزنده جناب آقای مهندس قوسی در دوران تصدی شان
کمال و تشکر و تقدیر را داریم.

هیئت مدیره و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی
و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

رئیسمحترمسازمانجهادکشاورزيخراسانجنوبي
با کمال مسرت و افتخار انتصاب جناب عالي را که مبین درایت ،مدیریت توانمند و سوابق
خدمتيارزندهشماستصمیمانهتبریکعرضنموده ،ضمنآرزويتوفیقبرايجنابعالي
از تالش هاي ارزنده جناب آقاي مهندس غالمرضا قوسي در راستاي توسعه
و ارتقاي بخش هاي تولیدي و کشاورزي استان سپاسگزاریم.

را بر خانواده و تمامی بازماندگان به ماتم نشسته آسان نمودند .برخود
واجب دانستیم با زبانی قاصر از تمامی دوستان ،آشنایان و فامیل وابسته

هیئت مدیره و مدیر عامل مجتمع مرغ مادر

که از راه های دور و نزدیک در مراسم تشییع و خاکسپاری و ترحیم آن مرحوم حضور یافته و یا از طریق

و کارخانه جوجه کشي شرکت جوجه تن طالي خراسان جنوبي

قدردانی نموده و خود را مرهون منت و وامدار محبت آنان می دانیم .از باریتعالی مسئلت می نماییم

جناب آقای مهندس علیرضا عباس زاده

ارسال پیام ،درج در مطبوعات ،نصب بنر و اهدای تاج گل اظهار همدردی و ابراز لطف فرموده اند
که توفیق جبران محبت را در مجالس شادی و زیارت تان نصیب مان گرداند.

با احترام خانواده های  :پیروزی و شمشیرگران

خوش خبر و جناب آقای مهندس قوسی
تقدیر و تشکر به عمل می آید.

آگهیمناقصهعمومیشماره271

جناب آقای دکتر مهدی جعفری

«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»

همشهریان عزیز که با حضور همدالنه و بزرگوارانه خویش در مراسم

هفته قبل ،هفته بسیار پربرکتی برای استان ما بود .پس از ماه ها چشم انتظاری و
سال سخت و طاقت فرسای خشک ،درهای برکت آسمان باز شد
پس از حدود دو ِ
چشم به
و با کمترین خسارت ،باران و برف های بسیار خوبی آمد و کا ِم تشنه و ِ
آسمان دوخته شده ی مردم دیار خراسان جنوبی را  ،سیراب و روشن کرد .ساعت ها
و روزهای متوالی ریختن باران و برف ،به جاری شدن میلیون ها لیتر آب در نهرها،
رواناب ها ،مسیل ها و سیالب های مناطق مختلف استان منجر شد و با بخشش
رطوبتی تازه به زمین و آسمان ،زمینه را برای کم فروشی و بُخل ابرها بست و بستر
مناسبی برای ریزش های جوی مطلوب احتمالی در هفته های آینده فراهم آورد.
هنوز پیش بینی یا پیشگویی کردن و خبر از سالی مناسب برای کشاورزی استان
دادن ،خیلی زود و شاید غیرممکن باشد .در میانه همه این شادی های بی پایان از
التفات خدا به مردم عزیز شهرها و به ویژه روستاها  ...ادامه در صفحه 2

شرح در صفحه 3

نوید مسرت بخش انتصاب جناب عالی را به عنوان

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی
تبریک عرض نموده ،مطمئنا مدیریت اثربخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر شما بزرگوار
موجبات ارتقای آن مجموعه را فراهم خواهد نمود .از درگاه خداوند سبحان تداوم تعالی و توفیق،
سعادت و سیادت جناب عالی را مسئلت داریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی تولیدی روستایی مالک اشتر

2

سرمقاله

مدیریتنزوالتجویدراستان؛
مطالبهایجدیوضروری
* هرم پور
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) در میانه ی همه ی این شادی های بی پایان از التفات خدا به
مردم عزیز شهرها و به ویژه روستاهای ما در خراسان جنوبی ،مثل همیشه غم و رنج و افسوسی
مضاعف به سراغ بسیاری از ما آمد و همین شد که باز برای هزارمین بار از خودمان و از مسئولین
پرسیدیم« :برای مدیریت این میلیون ها لیتر هدیه خدا به زمین های تشنه ی این دیار ،چه
کردیم و چه کردید؟» با بعضی از کارشناسان دلسوز و متخصصین دغدغه مند در استان که
صحبت می کنید و پای درد دل هایشان که می نشینید ،می بینید حرفهایشان نغز و کاربردی
و پر از محتواست .همه ی دلسوزی هایشان را در این جمله ها خالصه می کنند که راه برای
استان واجب ،راه آهن برای استان واجب ،انتقال آب از عمان و نقشه برداری های معدنی و طرح
های عمرانی ویژه در استان و دهها تصمیم مهم دیگر برای خراسان جنوبی واجب .اما واجب
مدیریت
تر از همه ی اینها که به حیات این استان و تداوم و بقای زندگی در آن مربوط است،
ِ
داشته های فعلی استان و نگهداشت این داشته ها با تدبیر و مدیریت درست است .یکی از این
داشته های بسیار مهم ،آبهای استان است و یکی از مهم ترین تصمیم ها و مطالبات ،مدیریت
روان آب ها ،سیالب ها و نزوالت آسمانی در ماههای پربارش در استان است .اینجاست که از
دو واژه مهم یعنی آبخیزداری و آبخوان داری یاد می کنند و معتقدند با سرمایه گذاری روی
این دو مقوله در خراسان جنوبی ،می توان بسیاری از مشکالت را حل و در بعضی از مناطق،
تحول واقعی در زمینه مدیریت خشکسالی ایجاد کرد .کارشناسان می گویند که آبخیزداری و
آبخوانداری با ارائه راهکارهای پیشگیرانه کنترل و بهرهبرداری از روانابها و سیالبها میتواند
با جلوگیری و کاهش خسارات سیل ،تهدید این نعمت الهی را به فرصت تبدیل کرده و کشور
را در دورههای خشکسالی با کمترین تنش ناشی از کمی نزوالت جوی روبرو کند .آنها با بیان
این مطلب که  ۳۰درصد از بارشهای کشور برای  ۷۰درصد از مساحت آن بوده و  ۷۵درصد
در زمانهای غیرکشاورزی و عدم نیازآبی رخ میدهد تأکید می کنند که سدسازی که ما در
این سالها این همه روی آن مانور می دهیم و به بعضی از فعالیت های ویژه مان در استان در
این خصوص افتخار می کنیم ،تنها بخش کوچکی از مجموعه فعالیتهای آبخیزداری است.
آنها می گویند که آبخیزداری در واقع ارمغان تولید امن آب ،کاهش فرسایش خاک حاصلخیر،
کاهش سیالب و حافظ منابع آب و خاک برای نسلهای آینده است و کاهش خسارات سیل از
طریق ذخیرهی آب حاصل در آبخوانها ،افزایش میزان آبهای زیر زمینی ،جلوگیری از پایین
رفتن سطح آبهای زیرزمینی و کاهش هزینههای پمپاژ و پیشگیری از نفوذ آبهای شور به
سفرههای آب زیرزمینی بخشی از اهداف آبخوان داری است .آقای «ابوذر تاجری» خبرنگار خوب
نهبندانی چند روز قبل در گزارش خود از بارندگی های نهبندان درکنار روان آبی ایستاده بود و
اعالم می کرد 6۰ « :درصد این بارندگی ها به مدد طرح های آبخیزداری و آبخوان داری در
نهبندان ،مدیریت می شوند ».ای کاش در همه ی نقاط استان شاهد خبرهای اینچنینی باشیم.
آقای استاندار محترم! فرمانداران عزیز! نمایندگان دلسوز استان! با کمال احترام خدمت شما عارضم
که ؛ دستگاههای متولی با استفاده از نگاه کارشناسی متخصصانی که فرزندان دغدغه مند خاک
همین استانند ،طرح های بسیار خوبی برای مدیریت این روان آب ها و سیالب ها دارند .اما نیازمند
کمی توجه بیشتر ،مقداری فاصله گرفتن از سایر طرح های شعاری و اولویت دادن به طرح های
مهم تر در حوزه ی مدیریت نزوالت جوی استان ،و تزریق اعتبار و افزایش دلگرمی های مدیریتی
هستند .حیف است بعد از این با هر بارش دل انگیز ،رنجی به رنج هایمان اضافه شود و باز با خود
بگویم« :خدا می گوید ،بفرمایید .این هم هدیه من به شما .اما ما چه تدبیری برای مدیریت این
همه آب داریم؟» .ما رسانه ای ها ،مردم عزیز ما ،و متخصصین امر  ،این مطالبه را از شما دارند.
این مطالبه ،مهم هست اما به هیچ وجه رؤیایی نیست .به یقین ،می توانید و می توانیم و می شود.
(لطف ًا نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره  ۰9۳۰494۳8۳۱ارسال بفرمایید)
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت :با توجه به ثبت  ۱۱۵میلیمتر بارندگی و وقوع سیالب
اخیر در بسیاری از شهرستانهای استان و با اطالعرسانی بهموقع و همکاری مردم در این سامانه
که حدود یک هفته به طول انجامید هیچگونه خسارت جانی گزارش نشد.

از میزبانی مردم خراسان جنوبی ،در
شهرستانهای مختلف استان تشییع
شدند .روز پنجشنبه نیز پیکر  ۲شهید
با حضور نماینده ولی فقیه در استان،
استاندار خراسان جنوبی ،خانواده معظم
شهدا ،ایثارگران و قشرهای مختلف
مردم در بیرجند تشییع و در  ۲نقطه
خاکسپاری شدند .حجت االسالم و

المسلمین عبادی نماینده ولی فقیه بر
پیکر مطهر  ۲شهید گمنام در بیرجند
نماز خواند و پیکر شهدا بر دستان مردم
در مسیر خیابان شهدا تا میدان ابوذر
تشییع شد .این شهدا پس از مراسم
تحویل مسئوالن پایگاه شکاری
سرلشکر شهید حسینی ارتش و هوا
فضای سپاه انصارالرضا (ع) خراسان

جنوبی شدند که در آیینی درون
سازمانی در این مکانها خاکسپاری
شوند .این چهار شهید ۱9 ،۱۷ ،۱6
و  ۲4ساله هستند که پیکر آنها در
مناطق شلمچه ،شرق دجله و فکه
شناسایی شده و در عملیاتهای
کربالی پنج ،بدر و والفجر مقدماتی
نیز به شهادت رسیدهاند.

ساماندهیمتکدیانومعتادانمتجاهر؛نیازمندبرنامهجامعاستانی
استاندار خراسان جنوبی گفت:
ساماندهی متکدیان ،در راهماندگان
و معتادان متجاهر استان نیاز به یک
برنامه جامع و زیرساخت دارد که در این
زمینه سازمانها و نهادهای مسئول
باید برنامهریزی کنند.
قناعت ،در حاشیه بازدید از مجتمع
فوریتهای خدمات اجتماعی
شهرداری بیرجند افزود :زیرساختهای
الزم در این زمینه باید فراهم و چند
مرکز یا مجتمع بزرگ راهاندازی شود.
به گزارش ایسنا ،مهدی بهترین،
شهردار بیرجند نیز گفت :با راهاندازی
مجتمع شبانه روزی فوریتهای
اجتماعی شهرداری بیرجند از یکماه
گذشته تاکنون  8۰مددجو در این مرکز
پذیرش شدند که  ۳۰نفر بهطور ثابت
خدمات دریافت میکنند.
وی افزود :برای جمعآوری و ساماندهی
متکدیان و افراد آسیبپذیر جامعه که
یکی از وظایف شهرداری است این
مجتمع سال گذشته بازسازی و
بهسازی شد .وی بیان کرد :مجتمع
فوریتهای اجتماعی شهرداری با
هدف پاسخ به نیازهای پاسخ داده
نشده افراد آسیبپذیر و بیخانمان شهر
بیرجند راهاندازی شده است.

وانت تویوتا هایلوکس 2700مدل  2007به شماره انتظامی  314ط  -51ایران 52متعلق به آقای
گل محمد جامی زاده فرزند دین محمد به شماره ملی  0732271738که به موجب پرونده
اجرایی با شماره  140004006227000365نزد اداره ثبت اسناد تربت جام تشکیل و به شعبه اجرای اداره ثبت
فردوس نیابت داده شده است .مستند به چک شماره  9403141637مورخ  1400/6/23عهده بانک ملی تربت
جام شعبه  8751در اقبال  5.933.029.620ریال (پنج میلیارد و نهصد و سی و سه میلیون و بیست و نه هزار
و ششصد و بیست) به تقاضای بستانکار توقیف و به محل پارکینگ حافظ گستر توس فردوس منتقل گردیده
است .لذا نظر به اینکه مدیون ضمن اطالع از مفاد اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدامی ننموده ،
به درخواست آقای جواد تیموری مجد بستانکار پرونده اجرایی وارده به شماره 140005008280001748
مورخ  1400/10/05و برابر صورتجلسه بازداشت اموال منقول وارده به شماره 140005008280001556مورخ
 1400/9/9خودروی فوق الذکر در محل پارکینگ مذکور توقیف گردیده و برابر نظریه کارشناس رسمی
دادگستری طی گزارش وارده به شماره  140005008280001584مورخ  1400/9/14خودروی مورد مزایده
بشرح ذیل ارزیابی و بازداشت گردیده است از طریق مزایده به فروش می رسد.توصیف اجمالی خودرو :رنگ
قرمز متالیک  ،تعداد سیلندر  ،4نوع سوخت بنزین،تعداد محور  ،2شماره موتور  6354134 RT 1و شماره
شاسی  ، 962004597G12اتاق و بدنه دارای ضرب خوردگی می باشد (کاپوت جلو و قسمتی از گلگیر های
جلو و درب اتاق بار) رنگ آفتاب سوختگی دارد .موتور کار کرده  ،گریبکس کار کرده  ،شیشه جلو شکسته ،سپر
عقب ضربه خوردگی دارد،صندلی جلو و داشبورد سالم  ،جلو پنجره شکستگی جزئی دارد ،الستیک جلو 70
درصد و عقب  70درصد ،چراغ خطر عقب سمت راست ندارد  ،آینه و برف پاک کن دارد ،بیمه شخص ثالث
رویت نشد و به مبلغ 4.900.000.000ریال (چهار میلیارد و نهصد میلیون) ارزیابی که به دلیل عدم وصول
اعتراض قطعیت یافته است .مزایده در روز سه شنبه مورخ  1400/10/28از ساعت  9الی  12ظهر (بیست و
هشتم دیماه هزار و چهارصد) در محل اداره ثبت اسناد فردوس از طریق مزایده به فروش خواهد رسید .ضمنا با
توجه به اینکه خودرو در محل پارکینگ حافظ گستر توس به نشانی شهرستان فردوس  -حاشیه میدان سرداران
شهید صبوری بازداشت می باشد،شرکت کننده در مزایده می تواند تا قبل از شروع و برگزاری مزایده جهت
بازدید و رویت خودرو به محل پارکینگ مذکور مراجعه نماید .مزایده حضوری و از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع
و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد  ،ضمنا مطابق ماده  136آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
الزم االجرا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و خریدار مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده اجرایی پرداخت نماید در غیر اینصورت مبلغ ده درصد مذکور قابل
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .همچنین کلیه بدهی های احتمالی خودرو از جمله (خالفي ،
عوارض ،مالیات و  )...که مبلغ آن فعال مشخص نیست برعهده برنده مزایده می باشد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم
صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت بدهی یا جلب رضایت بستانکار نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.

شهردار بیرجند اظهار کرد :بسیاری
از همشهریان ما ،کسانی که به هر
دلیلی از گردونه مهر خانواده جدا
شده و در مکانهای نامناسبی گذر
عمر میکردند ،میتوانند به صورت
شبانهروزی از خدمات این مجتمع

که جزو گروههای آسیبپذیر جامعه
باشد اینجا پذیرش و در حد امکان از
این افراد پذیرایی میشود.
وی تصریح کرد :در ابتدا از این بابت
که در زمینه تهیه ملزومات و امکانات
مشکل داشته باشیم نگران بودیم اما

استفادهکنند.
وی ادامه داد :هر فردی اعم از زن یا
مرد و افراد آسیبدیده احساس کند
شب نیاز به سرپناه و محیط امن دارد
در این مجتمع پذیرش میشود.
بهترین ،با تاکید بر اینکه افراد پذیرش
شده در این مکان میهمانان ویژه
شهردار هستند ،تصریح کرد :هر فردی

در همین مدت کمتر از یک ماه خیرین
به ویژه بنیاد برکت ،ستاد اجرایی فرمان
امام (ره) و مرکز نیکوکاری رسانه یاران
پای کار آمدند.
شهردار بیرجند با اشاره به نیازهای
مجتمع فوریتهای اجتماعی
شهرداری بیرجند یادآور شد :در درجه
اول توجه عاطفی به این گروه بسیار

رئیس جمهور در مراسم تشییع  ۱۵۰شهید گمنام دفاع مقدس،
گفت :بنده به کسانی که به هر دلیلی ناامید هستند بیان میکنم
قطعا با کمک خون شهدا آینده کشور درخشان و امیدوار کننده
خواهدبود.
زمینه انتقام از آمریکاییها را از درون
خانههایشان فراهم میکنیم

آسمانهم برشهدایفاطمیگریست

همزمان با سالروز شهادت حضرت
فاطمه زهرا (س) و در روزهای بارانی
استان  ،پیکر دو شهید گمنام روز
پنجشنبه  ۱6دی در بیرجند تشییع
شد .به گزارش ایسنا ،پیکر چهار شهید
گمنام یکشنبه  ۱۲دی وارد فرودگاه
بیرجند شد و مورد استقبال مردم و
مسئوالن قرار گرفت .این شهدا پس

آگهی مزایده اموال منقول (خودرو  -سند ذمه )
مستند به مواد  121و  -122آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا یک دستگاه خودرو

تاریخ انتشار1400/10/18 :

سیالب در خراسان جنوبی خسارت جانی نداشت

رئیس جمهور :قطعا آینده کشور درخشان است

سردار قاآنی ،فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
گفت :همه جا الزم نیست ما به صورت مباشر حضور داشته باشیم
هر جا که الزم باشد زمینه انتقام از آمریکایی ها را از درون خانه
های شان و با افرادی از کنار دست خودشان فراهم میکنیم ،بدون
این که ما حضور داشته باشیم.
شوراینگهباندالیلردصالحیتمرامنتشرکند
اسحاقجهانگیری،معاوناولدولتسابقوکاندیدایردصالحیت
شده انتخابات اخیر گفت :شورای نگهبان مرا در سال 96تایید کرد،
چهار سال بعد مرا رد صالحیت کرد .وی ادامه داد :این کارها به
ضرر شورای نگهبان است .وی افزود :در مصاحبه ای گفتم که هر
دلیلی هست را منتشر کنید ،االن هم می گویم.
تحریمهای ۸سالگذشتهواقعافلجکنندهبود

مهم است ،باید درد دل این افراد را
شنید ،مصایب و مشکالتی آنها را رصد
و تا حد امکان رفع کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید نگاه مان
را به این افراد عوض کنیم ،گفت:
تامین کمکهای مومنانه در خوراک و
پوشاک و ایجاد اشتغال برای شکستن
چرخه منحوس بیکاری و آسیبهای
اجتماعی از دیگر اقداماتی است که
باید مورد توجه واقع شود؛ با اینکه
شهرداری متولی ایجاد شغل نیست اما
تمام تالش خود را انجام میدهیم تا در
ایجاد درآمد پایدار برای این افراد سهیم
باشیم تا این افراد مجدد وارد چرخه
بیمارینشوند.
علی ناصری ،فرماندار بیرجند نیز گفت:
مجتمع فوریتهای خدمات اجتماعی
شهرداری بیرجند در  ۲طبقه با ظرفیت
 ۵۲تخت امسال راهاندازی شده است.
برگزاری مراسم وداع با شهید گمنام،
روضهخوانی و طبخ و توزیع حلیم
ویژه مددجویان این مرکز توسط مرکز
نیکوکاری تخصصی رسانه یاران با
همکاری «مجتمع فوریتهای خدمات
اجتماعیشهرداریبیرجند»بهمناسبت
شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
نیز از دیگر برنامهها بود.

رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی گفت :تحریم ها
و سوء استفاده برخی از داخل ،نه تنها بر انقالب اسالمی خطری
وارد نکرد ،بلکه به اهمیت انقالب اسالمی افزود و ملت هم با
انتخاب راه درست خود نشان میدهد که همواره در پشت سر
نظام و انقالب اسالمی هستند .حداد عادل افزود :تحریم های
 8سال گذشته واقعا فلج کننده بود.
مردم دو سال بسازند و تحمل کنند تا تورم کاهش یابد
رضوانی ،نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
در بودجه سال آینده دولت گفته  ۱۰درصد افزایش حقوق در نظر
گرفته شده ،اما این افزایش پاسخگوی تورم نیست ،باید برای
منافع کشور یکی دو سال مشکالت موجود کشور را تحمل کنیم
تا مشکل تورم حل شود.
نمایندهمجلس:روحانیمقصراتوبوسخوابیاست
نماینده نیشابور در مجلس گفت :پدیده اتوبوسخوابی مربوط به
امروز و دیروز نیست و ثمره تورم  4۰درصدی دولت روحانی است.
ارکانی افزود :روحانی نسبت به تأمین مسکن برای اقشار متوسط
بیتوجه بود و پروژه دولت قبلی خود تحت عنوان پروژه مسکن
مهر را هم ادامه نداد و در عمل اعتقادی به آن نشان نمیداد.
عجیب است که بانیان وضع موجود
از دولت طلبکار شدهاند
حسینی،معاونپارلمانیرئیسجمهورگفت:نکتهعجیبایناست
یک عده که خودشان زمانی روی کار بودند و ناکارآمدی ها را توجیه
می کردند ،االن طلبکار دولت جدید هستند که چرا در مدت زمان
کم همه مشکالت را حل نکرده است.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی اکبر شادی افین فرزند رمضان با ارائه دو برگ استشهادیه منضم به
درخواست کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و
مدعی گردیده که سند مالکیت شش دانگ پالک ثبتی  2763فرعی از  -262اصلی بخش  14زیرکوه مزرعه
افین را به علت نامعلوم مفقود نموده که با بررسی پرونده ثبتی معلوم گردیده که به پالک مذکور ذیل ثبت
 169صفحه  4321دفتر امالک جلد  33به نام آقای علی اکبر شادی افین فرزند رمضان به شماره شناسنامه
 14صادره از حوزه  4قاینات به شماره ملی  0889765561ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 0113148
صادر و تسلیم گردیده و سابقه ای بیش از این ندارد .لذا مراتب به استناد ماده  120آیین نامه اصالحی قانون
ثبت ،یک نوبت آگهی و متذکر میگردد که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده که در
این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا  10روز پس از انتشار آگهی به این
اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت
مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود سند مالکیت المثنی
نوبت اول صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

تاریخ انتشار1400/10/18 :
غالمرضا صادقیان  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه
فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)

شناسه1254864:

شهرداری آیسک در نظر دارد :یک دستگاه اتومیکسر مرلو ایتالیا با مشخصات مندرج در اسناد مزایده را با
بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مزایده  3000005333000001و از طریق مزایده
حضوری به فروش برساند:
تاریخ انتشار در سایت 1400/10/8:

مهلت زماني دریافت اسناد مزایده1400/10/28 :

زمان برگزاری مزایده حضوری 1400/10/29 :ساعت  10صبح در محل شهرداری آیسک
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر
درخصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های مزایده :

خراسان جنوبي ،شهرستان سرایان ،شهر آیسک ،شهرداري آیسک و تلفن  05632874115-6مي باشد.

محمود جهانی مهر  -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی فردوس

قالیشویي و مبل شویي ایـران

عضو معتبر اتحادیه مسئول :دستگردی  www. iranwash. irدفتر :توحيد ، 21نبش نبوت  ، 21پالک 105

مصطفی غالمی -شهردار آیسک

خیابانشهیدرجایی

جک پارکینگی  ،کرکره و سکوریت اتومات

نبـشرجایـی15
09155614880

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زیرکوه
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده 1۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 -1برابر رای شماره  1400/08/19 -140060308003000022هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیرکوه تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای عباس
ناصری فرزند فقیرمحمد به شماره شناسنامه  229و کد ملی  6529968271صادره از مشهد نسبت به شش دانگ یک قطعه
زمین مزروعی مشجر قسمتی از پالک  1506فرعی از  - 20اصلی بخش  14زیرکوه مزرعه بمرود به مساحت 36616.03
مترمربع از محل مالکیت رسمی ورثه مرحوم آقای میرزا ابوالقاسم فقیه تصرف و مالکیت نامبرده محرز گردیده است  -2برابر
رای شماره  1400/08/19-140060308003000023هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیرکوه تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای عباس ناصری
فرزند فقیرمحمد به شماره شناسنامه  229و کد ملی  6529968271صادره از زیرکوه نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین
مزروعی مشجر قسمتی از پالک  1506فرعی از  - 20اصلی بخش  14زیرکوه مزرعه بمرود به مساحت  15591.66متر مربع
واقع در مزرعه بمرود از محل مالکیت رسمی ورثه مرحوم آقای میرزا ابوالقاسم فقیه تصرف و مالکیت نامبرده محرز گردیده است.
 -3برابر رای شماره  1400/08/19-140060308003000024هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیرکوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس
ناصری فرزند فقیرمحمد به شماره شناسنامه  229و کد ملی  6529968271صادره از زیرکوه نسبت به شش دانگ یک قطعه
زمین مزروعی مشجر قسمتی از پالک 1506فرعی از -20اصلی بخش  14زیرکوه به مساحت  47482.52مترمربع واقع در
مزرعه بمرود از محل مالکیت رسمی ورثه مرحوم آقای میرزا ابوالقاسم فقیه تصرف و مالکیت نامبرده محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 رسید
اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد .در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،
اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید.

تاریخ انتشار نوبت اول  1400/10/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/18 :

غالمرضا صادقیان  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه

اولینقالیشوییصنعتی
صـافصـاف
32 44 66 66
درجه یک مجهز به
لـول لـول
گرمخانه 32 42 43 20 -2
تمام اتومات در شرق کشور
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 ۵فوتی و  ۴زخمی در محور قهستان  -بیرجند

دیدگاه خوانندگان

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

لطفا مسئوالن
استان به عواقب
تصمیمات شان
همفکرکنند
سالم .اخیرا در استان مد شده هر
مسئولی تصمیمی که می خواهد می
گیرد و فکر نمی کند که تبعات این
تصمیم در آینده چه خواهد شد .مثال
می آیند برای خرید تضمینی یک
محصول قیمتی اعالم می کنند که
تولیدکنندگان در سال های آینده دیگر
به سراغ تولیدش نمی روند و یک
دفعه چند سال بعد می بینند دست
شان خالی شده ،نمونه بارز آن همین
وضعیت نبود متخصص در کشور است
که به خاطر تصمیم چند سال پیش
دولت مبنی بر تغییر تعرفه درآمدهای
متخصصانپزشکی،االنصندلیهای
دانشگاهی خالی و هیچ کس حاضر
نیست تخصص بگیرد و از این موارد
بسیارند که در کشور و استان تصمیمات
شان را می گیرند اماوقتی نتیجه اش را
می بینند کاسه چه کنم به دست گرفته
وبهدنبالحلآنهستند.درآخرینمورد
هم که بحث مسکن مردم است شرایط
مسکن ملی را تا جایی که توانسته اند
سختکردهاندحاالدرکنارآنشهرداری
بیرجند هم ساخت و ساز را بسیار
سختگیرانهمدیریتمیکندوبرخالف
سایرشهرهایتوسعهیافته،کوچکترین
تغییر در نقشه را نقره داغ می کند .قطعا
با این روال باید منتظر آینده عجیب و
غریب ساخت و ساز در مرکز استان
باشیموچندسالدیگرمشاهدهخواهیم
کرد که دیگر نه تنها سازنده مسکن
در استان باقی نمانده و همه مهاجرت
کرده اند ،بلکه قیمت مسکن به دلیل
کمبود عرضه آنقدر رشد خواهد کرد که
کسی توان پرداخت اجاره یا خانه دار
شدن را نخواهد داشت .مسئوالن عزیز
کار سختی نیست ،فقط قبل از گرفتن
تصمیم به نتیجه اش فکر کنید.

برخورد یک دستگاه پراید بایک دستگاه تویوتا  ۵کشته و  ۴زخمی برجای گذاشت .رئیس پلیس راه استان گفت :روز پنجشنبه گذشته
ساعت  ۱۶:۲۷در برخورد پراید با وانت تویوتا دوکابین در کیلومتر  ۷جاده فرعی قهستان  -بیرجند متاسفانه  ۵نفر فوت و  ۴نفر مجروح
شدند .سرهنگ رضایی ،علت حادثه را تجاوز به چپ راننده پراید اعالم کرد.

کسبه خُ رد ،اسیر زنجیر فروشگاه های کشوری

تلفن  - 32224582 :نمابر 32234583 :
پیام رسان های اجتماعی 09017245463 :
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

شنبه *  18دی  * 1400شماره 5103

*برایمجالباستمحصوالتکشاورزی
که به علت استفاده از سموم غیر استاندارد
برای جان مردم خطر دارد و از کشورهای
دیگر برگشت خورده رو بین مردم توزیع
می کنند آنوقت خودروها و لوازم خارجی
که از کیفیت و امنیت باالیی برخوردار
است رو معدوم می کنند به اسم قاچاق.

خاموشیچراغاصنافاستاندر رشدفروشگاههایزنجیرهای

بسیاری از صاحب نظران معتقدند راه اندازی
فروشگاه های زنجیره ای در خراسان جنوبی
بدون مکان یابی مناسب و توجه به جمعیت
منطقه صورت گرفته و کار بسیاری از اصناف
را به تعطیلی کشانده است.هر چند مدت یک
بار خبر بازگشایی یک فروشگاه زنجیرهای در
خراسانجنوبی به گوش میرسد که بسیاری
از صاحب نظران معتقدند بدون مکان یابی
مناسب و توجه به جمعیت صورت میگیرد.
رضاعلیزاده،رئیساتاقاصنافخراسانجنوبی
در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی پیرامون ضرورت
بازنگری در نحوه ایجاد و تأسیس شعبات
متعدد فروشگاههای زنجیرهای و همچنین
نحوه نرخگذاری و تخفیفات این فروشگاهها
اظهارکرد :متأسفانه رشد قارچ گونه
فروشگاههای زنجیرهای بر قیمت اجاره بهای
مغازهها تأثیر گذاشته که برای صاحبان اصناف
مشکالتی را به وجود آورده است.وی بیانکرد:
هر کس که بخواهد کسب و کاری ایجاد کند
و یا اگر یک واحد صنفی راهاندازی شود باید
از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرد در حالی که
فروشگاههای زنجیرهای مجوز را از تهران و
مرکز میگیرند و در استان به صورت مجزا
جوازیدریافتنمیکنند.
راه اندازی فروشگاههای زنجیرهای
با هماهنگی اتحادیه
رئیس اتاق اصناف خراسانجنوبی ادامه داد:
پیشنهاد میکنیم اگر قرار است یک فروشگاه
زنجیرهای راه اندازی شود با هماهنگی اتاق
اصناف و سازمان صمت باشد و در این زمینه
مکان یابی دقیق صورت گیرد.محمد شریف،
رئیس اتحادیه خوار بار بیرجند نیز در این جلسه
با اشاره به اینکه در همان ابتدای رشد بی رویه
افتتاحفروشگاههایزنجیرهایدراستاننسبت
به این موضوع هشدار و تذکر دادیم ،اظهارکرد:

وقتی یک فروشگاه زنجیرهای مکانی را با
ماهی  -۲0 ۱۵میلیون تومان اجاره میکند
بی شک بر افزایش قیمت اجاره بهای سایر
مغازهها نیز تأثیر میگذارد.وی با بیان اینکه
بسیاری از این فروشگاههای زنجیرهای در
حوزه گرانفروشی نیز تخلف دارد ،بیانکرد:
باور من بر این است ،هر فروشگاه زنجیرهای
که دایر میشود حدود  ۲0واحد صنفی خوار

میکند در حالی که در بسیاری از فروشگاههای
زنجیرهای شاهد عرضه ادویه فله نیز هستیم.
محمد وحدتی از دیگر اعضای اتحادیه خواربار
فروشی بیرجند در این جلسه اظهارکرد :ما از
مدتها پیش نسبت به مطلوب نبودن طرح
ایجاد و راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای در
استانکمجمعیتیچونخراسانجنوبیهشدار
دادهبودیم.ویبیانکرد:حالکهاینفروشگاهها

بار فروشی در خراسان جنوبی بسته میشود.
رئیس اتحادیه خوار بار بیرجند گفت :ما در
قوانین داریم که اصناف خواربار فروشی برای
تبلیغات خود باید از اتحادیه مجوز بگیرند ولی
فروشگاههای زنجیرهای در خراسانجنوبی
بدون هیچ گونه مجوزی اقدام به این امر
میکنند که گاه این تبلیغات حقیقت نیز ندارد.

راهاندازی شده است ،حداقل به نسبت جمعیت
و با مکان یابی مناسب ایجاد شود وگرنه وجود
 ۲۹-۳0فروشگاه زنجیرهای در شهری با
حدود  ۲00هزار نفر جمعیت مثل بیرجند چه
توجیهی دارد.این عضو اتحادیه خواربار فروشی
بیرجند با اشاره به اینکه بار اصلی مالیات در
حوزه خوار بار فروشی نیز بر عهده صنف ما
است ،گفت :براساس گفته مدیران امور مالیاتی
خراسانجنوبیازفروشگاههایزنجیرهایدرآمد
خاصمالیاتیوجودندارد.

مطرح است.وی اظهارکرد :ما با تعداد زیاد این
فروشگاهها بدون توجه به تناسب جمعیتی ،بی
توجهی به نظر مسئوالن استانی در اعطای
مجوز به آنها و  ...مشکل داریم.رئیس گروه
اموربازرگانیاستانداریخراسانجنوبیبیانکرد:
همانطورکهدرسطحملیحمایتازتولیدداخلی
مد نظر و تأکید است ،ما در خراسانجنوبی نیز
بر حمایت از اصناف بومی و تولیدکنندگان
داخلی استان اصرار داریم.لکزایی گفت :در
مورد ساماندهی فروشگاه های زنجیره ای
باید با دالیل قانونی و از مجرای قانونی چون
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و با
پیشنهاداتیجامعوکاملورودپیداکنیم.
فروشگاههای زنجیرهای با در نظر
گرفتن تناسب جمعیتی ایجاد شود

وقتی کاالی تنظیم بازار
به دست اصناف نمیرسد
شریف ،با بیان اینکه در خراسانجنوبی دو هزار
صنف خواربار فروشی فعالیت دارد ،اظهارکرد:
بسیاریازواحدهایصنفیمابا ۴0سالفعالیت
کاالی تنظیم بازار به دست شان نمیرسد ولی
چگونه است که فروشگاههای زنجیرهای این
اقالم را دارد.وی گفت :یا از جنبه دیگری اگر ما
محصوالتی مثل ادویه را به صورت فله عرضه
کنیمبیشکبهداشتبهماتذکردادهوبرخورد

وی یادآور شد :پیشنهاد ما این است که
فروشگاههای زنجیرهای با در نظر گرفتن
تناسب جمعیتی ایجاد شود و همچنین این
فروشگاهها در تبلیغات برای تخفیقات خود
نیز تأییدیه اتاق اصناف و اتحادیه را أخذ
کنند .رئیس گروه امور بازرگانی استانداری
خراسانجنوبی گفت :در توزیع کاالهای
اساسی بین اصناف برای فروش قبال که بر
عهدهسازمانصمتبودشرایطبهخوبیپیش
می رفت ،اما بعد از مرداد ماه به جهاد کشاورزی
واگذار شد ،درگیر مسائل متعددی شدیم و در
این راستا اگر کمبودی وجود داشته از اصناف
عذرخواهی می کنم.مظفر آریانفر ،رئیس اداره
اصناف سازمان صمت خراسان جنوبی نیز در
این جلسه اظهار کرد :ما در موضوع ساماندهی
فروشگاه های زنجیره ای با مسائل قانونی رو
به رو هستیم که یکی از آنها موضوع رقابت
پذیری بر اساس اصل  ۴۴است.

مشکل ما با شیوه
راه اندازی فروشگاهها است
محمدرضا لکزایی ،رئیس گروه امور بازرگانی
استانداری خراسانجنوبی نیز در این جلسه
اظهارکرد :ما با اصل ایجاد فروشگاههای
زنجیرهای مشکل نداریم چون جایگاه قانونی
دارد ولی در شیوه راهاندازی آنها مسائلی

شناسهآگهی « 1254593:آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای » شماره1400-46

اصل رقابت پذیری در بازار
وی بیان کرد :براساس اصل رقابت پذیری

ردیف

روستای خانکوک مجتمع
آبرسانی طاهرآباد
شهرستان فردوس

 500مترمکعبی طبق اسناد پیمان.احداث یک مورد حصارکشی
به طول  108متر طبق اسناد پیمان.احداث  4باب حوضچه
شیرآالت طبق اسناد پیمان.اجرای 3مورد عالئم مسیر طبق اسناد
پیمان .تهیه نقشه چونساخت با تمام جزئیات طبق اسناد پیمان.

اعتبارات
عمرانی

12،981،190،378

 160و 250میلیمتر طبق اسناد پیمان.احداث یک باب مخزن

650.000.000

لوله گذاری خط انتقال آب به طول  1250متر با لوله پلی اتیلن

مبلغتضمینفرآیند
ارجاع کار (ریال)

 3ماه

مشخصاتپروژه

محلاجرا

محلتامین
اعتبار

مبلغاولیهبرآورد
(ریال)

اگر مجموعه های اقتصادی واحدی ایجاد
و شروع به فعالیت کند ،کسی نمیتواند از
صدور مجوز خودداری کند.رئیس اداره اصناف
سازمان صمت با اشاره به اینکه فروشگاههای
زنجیرهای فعالیت شان کشوری است و از این
جهت مجوز خود را از مرکز دریافت میکنند،
ادامه داد :برای ساماندهی فروشگاههای
زنجیرهای میتوانیم اصالح آیین نامه مربوط
را با هماهنگی اتحادیه و اتاق اصناف پیشنهاد
دهیم.آریانفر گفت :سخن ما این است که
وقتی یک واحد صنفی میخواهد راه اندازی
شود از همه جهت چون مسائل ترافیکی،
موضوعات امنیتی و نصب دوربینهای مدار
بسته چک میشود ولی چگونه است یک
فروشگاه زنجیرهای در شهری راه اندازی
میشود بدون اینکه از اتحادیه نظری و
استعالمی گرفته شود .وی اظهارکرد :به
نظر من قبل از راهاندازی این فروشگاهها
حتما استعالم اماکن و بهداشت از مجموعه
شهرستان و استان شود تا آنها با توجه به
موقعیت و اقلیم منطقه نظر دهند.رئیس اداره
اصنافخراسانجنوبیبااشارهبهاینکهمشکل
ایجادشدهتوسطفروشگاههایزنجیرهایتنها
مخصوصاستانمانیست،بیانکرد:ازآنجایی
که به واسطه نبودن صنعت و کشاورزی بیشتر
اشتغال در استان به صمت ایجاد واحد صنفی
رفته ،مشکل در استان ما نمود بیشتری دارد.
ولی ا ...احمدی ،نماینده دفتر سرمایه گذاری
و اشتغال استانداری خراسان جنوبی نیز در
این جلسه با تأکید بر اینکه در راهاندازی
فروشگاه های زنجیرهای توازن جمعیتی و
منطقهای را رعایت نکردهایم ،گفت :مکان
یابی فروشگاههای زنجیرهای باید مد نظر قرار
گیرد .وی با تأکید بر حمایت از سرمایه گذار و
واحد صنفی بومی یادآور شد :برخی از فروشگاه
های زنجیره ای تبلیغاتی را بر روی گوشی
های همراه و  ...می فرستند که واقعیت ندارد.

تاریخ1400/10/18:

مدت
اجرا

* خیابان ها و بلوارهای سطح بیرجند
میدانها خشک و مرده است هیچ گلکاری
در سطح بلوار ها دیده نمیشود مشهد با
این عظمت بیاین ببینید چقدر سرسبز و
زیبا آنا بیرجند مرده و افسرده گی می آورد
اگر این آبهای سطحی جمع آوری شود
میتواند فضای سبز شهر بیرجند را درست
کرد که مردم لذت ببرند
* خانههایتعاونیمسکنبازنشستگان
فرهنگی صیاد شیرازی با توجه به اینکه
سالهاستهزینهازفرهنگیانگرفتهشده
ولیحدود ۱۲سالاستحتیهنوزبعضی
از واحد ها ساخته نشده و که کسی پیگیر
بخشهای زیر ساختی آن نمیباشد به
عنوان مثال این خانه ها دارای امتیازات
آب ،برق ،گاز و تلفن نیست با اینکه قبل از
سال  ۱۴00از استانداری قول گرفته شده
است که تا قبل از سال جدید مشکالت
زیرساختی برطرف شود اما خبری از
تحقق وعدهها نیست خواهشمندم و
مجددخواهشمندمپیگیریکنید
*معلومنیستکهوظیفهنمایندهمجلس
چی هست هر وقت مراجعه میکنی و
مشکلی داری دفتر دارهاشون میگن
این مورد و مشکل جزو وظایف ایشون
نیست نکنه یادشون رفته بعنوان وکیل
مردم ازمردم رای گرفتن و وظیفه نظارتی
برتمامدستگاههابهعهدهمجلسهست
*ازشهرداریبیرجندخواهشمندیمنسبت
به روشنایی پارک ثامن در حاشیه بلوار
امام رضا(ع) رسیدگی فرماید .شب ها این
محدوده بسیار تاریک و وحشتناک است
* اداره  ...بلوار شهدای عبادی به چه
حقی پیاده رو ،رو بسته.اگه مغازه دارها
یه صندلی جلو مغاره بذارن که برخورد
میکنن ولی چون زورشون زیاده میتونه
پیاده رو رو مسدود کنه و ببنده

بیمه سامان

شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظردارد :اجرای پروژه  -1احداث مخزن  500مترمکعبی روستای خانکوک از مجتمع آبرسانی طاهرآباد شهرستان فردوس را با مشخصات ذیل براساس
قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

1

پیام شما

رتبه و گواهی
موردنیاز

حداقل پایه  5آب

باالترین پوشش و تعهد ,بیمه تکمیلی ,انفرادی و گروهی
سرمایه گذاری با سود  56درصد
* بیمه بازنشستگی 10ساله
* بیمه :مسولیت,اتش سوزی ,بدنه ماشین ,شخص ثالث و ...
09199152271

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  1400/10/ 14لغایت  1400/10/19به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند .شایان ذکر است
اعالم پاسخ به فراخوان هیچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی نماید.پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شرکت آب و فاضالب استان و یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات مراجعه و یا با
شماره های  056 -32213490-32024167-32430990تماس حاصل فرمایند .توضیحات ضروری :مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ساعت  14:30روز چهارشنبه  1400/10/29می باشد و زمان گشایش
پیشنهادات روز شنبه  1400/11/02ساعت  9صبح در محل اتاق جلسات شرکت برگزار خواهد شد.ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه ها الزامی می باشد .صرفاً تضمینهایی که براساس بخشنامه شماره /123402ت
 50659هـ مورخ  94/9/22تنظیم شده باشد ،قابل قبول خواهد بود .لطفاً اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت دریافت نماییدwww.abfa-khj.ir http://setadiran.ir http://iets.mporg.ir .

دفتر حقوقی و قراردادها شرکت آب فاضالب استان خراسان جنوبی

لولهبازکنیولولهکشیممتاز

به صورت شبانه روزی  /با فنر برقی و روش نانو
تشخیص و ترکیدگی  ،رفع نم و بوهای نامطبوع

صد
درصدت
ضمینی
کیف
یتکار
امتحان خوبرا
کنید

اسحاقی 09915116386 -09158346779

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری
کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند

تاریخانتشار:
1400/10/18

مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور روز شنبه  1400/10/25ساعت  8/30در محل حسینیه امام جعفر صادق ( ع)
به آدرس بیرجند ،فلکه اول سجاد شهر برگزار می گردد .از کلیه اعضای انجمن دعوت می شود در جلسه مذکور حضور
به هم رسانند .چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند در جلسه مجمع عمومی شرکت نماید می تواند با مراجعه به دفتر
انجمن یکی دیگر از اعضا وکالت داده تا در جلسه مجمع عمومی فوق الذکر شرکت نماید .همچنین از کلیه اشخاصی
که تمایل به عضویت در سمت بازرسان انجمن دارند دعوت می گردد تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه ،
کارت ملی و یک قطعه عکس  3*4حداکثر تا تاریخ  1400/10/20به آدرس فوق تحویل نمایند.
دستور جلسه -1 :گزارش کتبی عملکرد هیئت مدیره و بازرسان انجمن  -2انتخاب بازرس اصلی و
علی البدل هیئت مدیره انجمن به مدت یک سال  -3طرح و تصویب صورت های مالی انجمن
 -4طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1400

هیئتمدیره

شنبه  ۱8دی  * ۱۴۰۰شماره ۵۱۰۳

چگونهبهآرامشبرسیم؟
دراز کشیدن و نشستن برای استراحت و دور کردن
تنشهای روزمره ایده مناسبی است اما برای اینکه
بتوانید از آنچه انجام میدهید لذت ببرید ،بهتر است
کارهای بیشتری انجام دهید .یک دوش ترتیبی ابتدا
با آب گرم سپس با آب ولرم و بعد با آب خنک برای
کاهش استرس بسیار اثر گذار است .اگر امکانش را دارید
در وان حمام دراز بکشید و از روغنها و صابونهای
مخصوص وان برای خوشبو کردن فضا و ایجاد
احساس خوشایند استفاده کنید .برای رفع استرسهای

و هنگامی که  ۱۳ساله بود نخستین رمان
کارآگاهی خود را در روزنامه مدرسه به چاپ
رساند.این کتاب جزو صد کتاب برتر جهان قرار
دارد .رضا رضایی این اثر فاخر از ادبیات کالسیک
آمریکا را به فارسی بازگردانده است.
خالصهکتابگتسبیبزرگ:اسکاتفیتزجرالددر
کتاب گتسبی بزرگ خاطرهای جاویدان از هوس،
هرزگی و تباهی و بیقیدی که همه و همه در
ثروت نهفته است را روایت میکند .این داستان در
نیویورک و در النگ آیلند و زمانی اتفاق میافتد که
فیتزجرالد آن را عصر موسیقی جاز مینامد .در سال
 ۱۹۲۲که ایاالت متحده دورانی از رشد اقتصادی
را پس از جنگ جهانی اول میگذرانید .در این دوره
بر تعداد میلیونرهای ایاالت متحده افزوده شد و
گتسبی یک از این میلیونرها بود.
نیک کراوی از اهالی غرب میانه که به سواحل
شرقی امریکا کوچ کردهاست همسایه گتسبی
میشود .گتسبی بزرگ و ثروتمند است و به خاطر
مهمانیهایباشکوهشمعروفشدهاست.درمیان
مردم شایعاتی درباره شیوه پولدار شدن او وجود دارد
ولی کسی نمیداند ثروت او از کجا آمدهاست .نیک
ابتدا از این همه مهمانی پر زرق و برق همسایهاش
دل خوشی ندارد اما کم کم خودش به یکی از
مهمانان تبدیل میشود و میتواند به گتسبی
نزدیک شود و پی به راز میهمانیهای هر شنبه او
ببرد .گتسبی بزرگ عاشق است و این میهمانیها
را به شوق این برگزار میکند که معشوق شبی پا
به خانهاش بگذارد .نیک زن مورد عالقه گتسبی
را میشناسد پس شروع به تحقیق و پرس و جو
درباره گذشته این مرد میکند.در سال  ۲۰۱۳از
روی این اثر فیلمی به کارگردانی باز لورمن و با
بازی لئوناردو دیکاپریو ساخته شد که توانست
جازه اسکار بهترین طراحی صحنه و لباس را به
دست آورد .در کتاب گتسبی بزرگ داستان زندگی
مرسوم و جاری انسانی ،روایت میشود؛ اما این
کتاب درسهای انسانی عمیقی به همراه دارد که
ربطی به زمان و مکان ندارد و هر کسی در هر
شرایطی میتواند از آن عبرت بگیرد

عالئم سویه ُامیکرون

مهمترینعوارضکمشنوایی

قرص چای سبز مفید برای پوست

افراد مبتال به گونه امیکرون ویروس کرونا معمو ًال
عالئم کالسیک بیماری مانند سرفه ،تب و از
دست دادن حس بویایی و چشایی را تجربه
نمیکنند ،بلکه دچار عالئم دیگر مانند مه مغزی
میشوند .متخصصان معتقدند که کووید -۱۹

عوارض کم شنوایی که تاثیر زیادی در رابطه مان
دارد عبارت است از :وزوز گوش ،سرگیجه ،مشکل
در شنیدن حروف بیصدا ،دشواری در تشخیص
کلمات ،کاهش اعتماد به نفس ،کاهش استقالل
فردی ،انزوای اجتماعی و کاهش ارتباطات

پوست صورت برای جوان ماندن و شاداب بودن
به مراقبت نیاز دارد .اولین تأثیر قرص چای سبز
برای پوست ،مهار آثار مخرب رادیکالهای آزاد
است .آنتی اکسیدان های موجود در عصاره این
گیاه ،فعالیت رادیکالهای آزاد را از بین برده و اجازه

یکی از عوامل تشدید کننده احتمال ابتال به زخم
معده ،قرارگیری در معرض دود و استعمال دخانیات
می باشد .مؤثرترین روش در خصوص تعدیل
اسید معده ،هیدراته سازی بدن است .این امر در
پیشگیری از ابتال به زخم معده کمک شایانی می

بر بخشهای مختلف بدن از جمله مغز و دیگر
سیستمها تأثیر میگذارد .آسیب ناشی از کرونا به
ریه ،قلب ،کلیه و دیگر اندامها ممکن است تفکر را
مختل و منجر به مه مغزی شود.

دوستانه ،افسردگی ،استرس ،احساس تنهایی،
سوء ظن به دیگران ،عصبانیت و پرخاشگری،
عدم مشارکت در فعالیت های اجتماعي ،زوال
عقلي پیشرفت آلزایمر ،خستگي مغز،پیرگوشی.

تخریببافتپوسترانمیدهد،بنابراینبامصرف
قرص چای سبز پوست شما دیرتر از قبل دچار
افتادگی و چروک خواهد شد .قرص چای سبز
میتواند این مواد را برای بدن تأمین کند.

کند .توصیه می شود برای هیدراته سازی بدن به
صورت روزانه  8لیوان آب مصرف کنید .فشار
روانی با میزان ترشح اسید معده رابطه مستقیمی
دارد ،استرس هم خطر زخم معده را در پی دارد.

طرزتهیهقهوهترک

حکایت:نقاشیبچهمدرسهای

برای تهیه قهوه ترک تنها به پودر قهوه ،آب و یک قهوه جوش نیاز دارید .توجه داشته باشید درجه آسیاب قهوه
ترک ریزترین درجه است .برای تهیه قهوه ترک کافی است مقداری پودر قهوه (برای هر نفر یک و نیم تا دو
قاشق چایخوری) داخل قهوه جوش بریزید و آب به مقدار الزم (برای هر نفر یک فنجان سرپر) به قهوه جوش
اضافه کنید و خوب مخلوط کنید تا محلولی یکدست ایجاد شود .سپس قهوه جوش را روی حرارت خیلی مالیم
گاز قرار دهید و اجازه دهید قهوه ،جوش آید .حین دم کشیدن قهوه و قبل از جوش آمدن هرگز قهوه جوش را
هم نزنید و اجازه دهید قهوه با حرارت خیلی مالیم دم بکشد .پس از اینکه احساس کردید قهوه در آستانه نقطه
جوش است و قبل از جوش آمدن ،شعله را خاموش کنید و از قهوه خود لذت ببرید.

خانم معلم به شاگردهای کالس اول گفت :بچهها ،حاال هر کس باید آخرین صحنهای را که دیروز یا دیشب
تو منزل دیده نقاشی کند .زود باشید بچههای خوب ،نیم ساعت بعد معلم مشغول نمره دادن به نقاشیها شد،
بعضی از بچهها خانوادهشان را مشغول تماشای تلویزیون کشیدند ،چند نفری میز شام را کشیدند و تا اینکه
خانم با تعجب به نقاشی یکی از بچهها خیره شد و پرسید :ببینم کوچولو ،تو مطمئنی این صحنه را توی خونه
تون دیدی؟ کودک شش ساله قسم خورد که دیده ،معلم سری تکان داد و چند دقیقه کالس را ترک کرد .دو
ساعت بعد ماموران پلیس جنازه یکی از همدستان پدر دانش آموز را که هفته قبل با هم یک جواهر فروشی
را سرقت کرده بودند از داخل باغچه خانه بیرون کشیدند و پدر کودک را هم بازداشت کردند!

پیامایمنی:ایمنیوعبورومرورنیازمندعزمهمگانیاستشناسهآگهی۱2۵4774:

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی– نوبت اول

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

موضوع

1400/61

تجدید مناقصه تهیه
آسفالت سرد جهت
محورهای اصلی ،
فرعی و روستایی حوزه
استحفاظی شهرستان
های قاین ،زیرکوه
و سرایان در استان
خراسان جنوبی

مدت

12
ماه

شدید باید یاد بگیرید فکر کردن به مساله نگران کننده
را برای مدتی متوقف کنید .آب این قابلیت را دارد که
با ایجاد احساس آرامش در ماهیچهها و پوست بدن
فکر کردن را برای مدتی متوقف کند .استفاده از دوش
ترتیبی در ایجاد احساس خوب بسیار موثر است .آب
گرم باعث میشود جریان خون و اکسیژن رسانی
افزایش پیدا کند و پس از آن آب سرد باعث احساس
طراوت و شادابی بیشتر میشود و خستگیها را از بین
میبرد .بعد از یک دوش یا حمام خوب تمایل بیشتری

برای تجربه آرامش خواهید داشت .برخی از افراد ترجیح
میدهند برای حفظ این وضعیت اندکی بخوابند .اما به
جز خوابیدن میتوانید با کمی ماساژ بدن یک گام مثبت
دیگر برای خود بردارید .خیلی خوب خواهد بود اگر
بتوانید برنامهای برای ماساژ تدارک ببینید به ویژه اگر
آدم پر استرسی هستید و سبک زندگیتان نگرانی و
فشار زیادی به شما تحمیل میکند .در این صورت
بهتر است هزینههای دورهای ماساژ را بپردازید و به
خودتان برای کاهش نگرانیها کمک کنید.

پیشگیریازابتالبهزخممعده

مبلغ برآورد

39.852.000.000
ریال

مسجد جامع زهان در طول دوره های تاریخی
تحت تاثیر دو عامل زلزله و سیل چندین مرتبه
تخریبوبازسازیشدهاست.بنایاولیهاینمسجد
در دوره صفویه احداث گردیده است .موقعیت آن در
بخش میانی زهان و در جوار رودخانه واقع شده،
شکل و فرم پالن آن با مسجد جامع قاین و افین

فهرست
بهاء مورد
استفاده
فهرست
بهاء
راهداری
سال
1400

فروشحبهعنابدرجه یک

کلیهلوازممنزلشماراخریداریم
بایکتماساختالفقیمتراتجربهکنید.
۰۹۱۵۰۵۶2۱۰۰

09026711735

ایزوگامشـرق

خدماتنصب،اجارهداربستفلزی،جک،
تخته،قالبفلزیونصبپیچرولپالک
-۰۹۱۵۳۶۳7۵۰7حسینی

مبلغ ضمانت نامه
شرکت در فرآیند
ارجاع کار

09155622050
09155629033

1.992.600.000
ریال

شارژگازیخچال،ساید
-۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵ناصرینژاد

تفاوت دارد .دارای یک ایوان رفیع و دو غرفه در
اطراف آن است و شبستانی ندارد .درب ورودی از
ضلع شمال غربی بوده و ایوان رفیع آن گچکاری
شده و بر باالی ایوان تاریخی از گچکاری سال
۱۳۲۲ه.ق مشهود است .در انتهای ایوان محرابی
ساده دارد .مصالح ساختمانی در پاکار از سنگ و
مالت و ساروج و آجر وگچ می باشد.
فرهنگ و هنر

اولین تصویر از «ضد» رونمایی شد
با انجام مراحل پایانی فنی فیلم سینمایی «ضد»
به کارگردانی امیرعباس ربیعی ،نخستین عکس
از ایفای نقش متفاوت لیندا کیانی در این فیلم
رونمایی شد .این فیلم جزو  ۲۲فیلم منتخب
چهلمین جشنواره فیلم فجر است .قبل از این
امیرعباس ربیعی ،فیلم «لباس شخصی» را به
تهیهکنندگی حبیب ولی نژاد در سیوهشتمین
جشنواره فیلم فجر شرکت داد با وجود اینکه مورد
استقبال مخاطبین جشنواره قرار گرفت ،نتوانست
از جشنواره جایزهای را کسب کند و تنها نامزد
بهترین فیلم در بخش فیلم اولیها شد«.ضد»
به نویسندگی حسین ترابنژاد ،یک تریلر سیاسی
است که در بستر التهابات کشور در تابستان سال
 ۱۳6۰میگذرد .قصۀ این فیلم درباره یک عشق
دل حوادث سیاسی است که پس از سالها
در ِ
دوباره شعلهور میشود .در خالصه داستان فیلم
«ضد» هدفی
آمده است :بعضی آدمها میتوانند بر ِّ
باشند که همه میپندارند در خدمت آن هستند .این
«ضد» میتواند حذف یک نفر یا یک ملت باشد...
مهدینصرتی،لیالزارع،نادرسلیمانی،لیندا کیانی،
مهشید جوادی ،مجید پتکی ،روزبه رئوفی ،عماد
درویشی ،شیرین آقاکاشی ،جواد خانی و ...بازیگران
«ضد» هستند .این فیلم از تازهترین محصوالت
سازمان سینمایی حوزه هنری است که در بخش
مسابقهچهلمینجشنوارهفیلمفجرحضوردارد.

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت  :حسن آراسته

ن

گتسبی بزرگ اثر جاویدان اسکات فیتز جرالد و
به نقل از تایمز ،یکی از شاخصترین آثار ادبی
آمریکا است .فرانسیس اسکات کی فیتز جرالد

شهید غالمرضا مزدستان :وظیفه انسانی و ایمانی ما در مقابل خون های پاک بهترین
و شایسته ترین فرزندان این ملت که پرپر می شوند چیست ؟ سعی کنیم وظیفه فردی
خود را به میزان تعهدی که نسبت به اسالم و انقالب اسالمی داریم به خوبی انجام دهیم.

مرد موفق کسی است که بتواند با آجرهایی که دیگران
برایش پرتاب می کنند ساختمانی با پی محکم بسازد.
“دیویدبرینکلی”

مسجدجامعزهان

ق
دو
اق

کتاب «گتسبی بزرگ»

یاد یاران

دیالوگماندگار

س
اط

4

کتابکده

جاذبه گردشگری

امیرآباد -نبش ولی عصر(عج) 4
09155658268 - 09156693515
جوازسالحگلولهزنیپنجتیرروسیبهشماره
سالحRB7193بهنامرضاسنجریباکدملی
۰۶۵2۱2۶7۵8مفقودگردیدهوازدرجهاعتبار
ساقطمیباشد.

بیرجند،میدانتوحید

( 32442331بخشی)

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 گزار گردد :الف-ضمانتنامه 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.irانجام 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 .شرایطمناقصهگران:جهت مناقصه فوق پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه  5رشته راه و ترابری
و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در
فراخوان مناقصه می باشند .مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایتسامانهستاد :ساعت  13/00یکشنبه  1400/10/19لغایت
ساعت 14/00چهارشنبه  1400/10/22مهلتزمانیارائهپیشنهادمناقصهفوقازطریقسایتسامانهستاد :ساعت  13/30روز
سه شنبه 1400/11/05زمانبازگشاییپاکتمناقصهفوقازطریقسایتسامانهستاد:ساعت  08/30صبح روز چهارشنبه
 1400/11/06آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :
خراسان جنوبی  -بیرجند  -خیابان غفاری  -نبش غفاری  - 25اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی شماره تماس :
 056-32342137-9کد پستی  9717833115 :متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی
اطالع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.irو سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی
به آدرسhttp://khorasan-south.rmto.irرجوع نمایند .اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز راهبری و
پشتیبانی سامانه  021 - 41934 :دفتر ثبت نام مرکزی 021- 88969737 :

فروش ویژه جهت ارگان های دولتی و خصوصی

با تخفیف و اقساط در تولیدی کت و شلوار رادکو
برای اطالع از شرایط ویژه تماس بگیرید.

آدرس :بیرجند  -خیابان مفتح  -نبش مفتح 10

شماره تماس - 09151643707 :امیرآبادی زاده

ثبت نام دوره جدید آرایشگری مردانه (ویژه جوانان و نوجوانان )
 20درصد تخفیف

*بااعطایگواهینامهمعتبرفنیوحرفهای*زیرنظرمربیباتجربهونمونهکشوریو
استانی*فرصتیخوببرایهنرجویانآرایشگریدرایامکرونا

اصالحصلواتیسرتوسطهنرجویانزیرنظرمربیهمهروزبرایاقشارجامعه
آدرس:بیرجند-شمالشهر-بلوارشعبانیه-جنبمسجدامامهادی(ع)

(صفرتا،)۱۰۰آرماتوربندی،قالببندی 

طبخغذاهایاصیلایرانیبابرنج% 100
ایرانیوگوشتتازهگوسفندی

نیرویمتخصص(قالببندوآرماتوربند)
ونیرویسادهنیازمندیم.

 ۰۹۱۵77۱۰2۶۳-۰۹۱۵۵۶۱۶872

خیابان ارتش 32218490- 32218229 /
09152174998 -09155604998

قابل توجه هم استانی های عزیز

طعم واقعی عسل طبیعی را با قیمت مناسب
در فروشگاه های عسل باقران بیرجند تجربه کنید

نشانی شعبه مرکزی :بیرجند ،مفتح ، 29پالک 68تلفن09153620784:

نشانیشعبهیک:بیرجند،بیستمتریچهارممدرس

خلیل طهماسبی ،پالک  72تلفن09151602877 :

شعبه دو :شهرک چهکند  -بلوار خلیج فارس -نرسیده به تقاطع اول
پالک 11/1تلفن09159625545 :

@bagheran.shop1

کارگاهضایعاتقالسی
بزرگترین مرکز خرید فلزات رنگی و آهن آالت

باباالترینقیمتدراستانخراسانجنوبی
خرید نقدی به
صورت انبوه در محل

ساختمانخانهمحلهشهرداری۰۹۱۵8۶۳2۹۵۳-۰۹۱۵۳۶۱4۳77

اجرایکلیفونداسیون

تاالر و رستوران کریم

(خاوران سابق)

در
مرکز شهر( میدان ابوذر)
خـط دائـم شمـا را خریـداریم 0912 - 0915

مس  ،آهن  ،برنج  ،فوالد  ،نیکل  ،چدن  ،سرب  ،استیل  ،آلومنیوم
بین رجایی 21و 23

مـرکز خط رند

09021800885

مرکز خرید و فروش خط رند

حسیـن راه رو 0915 561 6161

توسعه سرمایهگذاری های هلدینگ
صنعتی و معدنی زرین در استان
طیدیداراستاندارومدیرعاملهلدینگصنعتی
و معدنی زرین درخصوص سرمایه گذاری
های این مجموعه اقتصادی در استان بحث
و تبادل نظر شد .با توجه به این که شرکت
هلدینگ صنعتی و معدنی زرین در دیهوک،
قاین ،سربیشه و نهبندان در حال اکتشاف و
پی جویی معدن می باشد ،بر اساس مذاکرات
این جلسه متعهد شد در هر محدوده ای که به
ذخیره مناسب برسد ،واحد فرآوری ایجاد نماید.
حمایت از افراد یا شرکت هایی که در حوزه
دانشبنیانفعالیتمیکنندنیزازدیگرتعهدات
این هلدینگ در پی این نشست بود .با عنایت به
تعهدقبلیهلدینگصنعتیومعدنیزرینمبنی
بر راه اندازی پژوهشکده زغال در طبس ،مقرر
شد با توجه به تأمین زمین مورد نیاز ،مراحل
واگذاری زمین به قید فوریت توسط حوزههای
متولی طی شود .با توجه به حجم کار تعهد شده
توسط این هلدینگ اقتصادی در استان ،تأمین
زیرساخت های مورد نیاز این مجموعه ،بعد از
کارشناسی الزم نیز از وعده های استاندار به
مدیر عامل هلدینگ صنعتی و معدنی زرین بود.
 ۵۵راه روستایی استان بهسازی شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای
گفت :بر اثر بارندگیهای یک هفته گذشته
 ۵۵راه روستایی استان خسارت دید که
پاکسازی اولیه این محورها از گل و الی
و بهسازی و ترمیم آسیب دیدگیها انجام
شد.اسدا ...جاللزاده افزود :با اقدامات انجام
شده در حال حاضر تردد به صورت روان در
تمام محورهای استان جریان دارد.وی بیان
کرد :همچنین به علت بارندگیهای اخیر به
 ۲۵۹دستگاه پل و ابنیه فنی در راهها استان
خسارت وارد شده است.جاللزاده عنوان کرد:
در این بارندگیها به بیش از  ۹۵خودرو در
طول راههای بین شهری و روستایی استان
توسط عوامل راهداری استان امدادرسانی شد
و  ۵۵نفر از مسافران در راهدارخانهها اسکان
یافتند.وی گفت :با شروع بارندگیها در استان
تمام عوامل راهداری و حمل و نقل جاده ای
به صورت آمادهباش کامل بودند و اقدامات
الزم را برای رفع مسدود بودن راهها انجام
دادند.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای
خراسان جنوبی افزود :با توجه به اینکه بارش
برف در گردنههای برفگیر در پنج شهرستان
و بارش باران در چهار شهرستان دیگر را
داشتیم ،در مجموع  ۳۰درصد راههای استان
از بارشها تاثیر گرفت.

با ثبت یک مورد فوت جدید ناشی از کرونا در خراسان جنوبی ،آمار جان باختگان این بیماری به هزار و  ۲۷۴مورد افزایش یافت .دبیر ستاد
دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در استان گفت :در شبانه روز گذشته  ۱۹۱آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شده که ۳۷
بیمار جدید و از  ۱۴۳تست سریع ۲۲ ،مورد مثبت جدید کرونا و مجموعا از  ۳۳۳تست ملکولی و سریع  ۵۹مورد جدید کرونا شناسایی شد.

ایرنا -پیگیری های استاندار خراسانجنوبی
با همراهی مدیرانی استانی سبب شد تا
ایمیدرو به عنوان سرمایه گذار پا در میدان
راهسازی خراسان جنوبی برای تکمیل
باندهای دوم بگذارد .استاندار خراسان جنوبی
با مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) دیدار کرد که

این مجموعه ،تعهدات جدیدی را در راستای
توسعه استان پذیرفت .در این جلسه مقرر
شد ،ایمیدرو در کوتاهترین فرصت ،نسبت
به تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام خود
در استان اقدام کند .این مصوبه به منظور
سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژههای
معطل مانده در فهرست تعهدات ایمیدرو قرار

ایسنا -مدیرعامل شرکت تعاونی ساماندهی
صنوف آالینده بیرجند گفت :در زمینه انتقال
صنوف آالینده به خارج از شهر در حوزه
تامین زیرساختها و اعتبارسنجی برای
آن مشکل داریم و همین امر روند را کند
کرده است .محمدحسین دلیر ،در پاسخ به
این سوال که تا پایان سال  ۱۴۰۰صنوف

آالینده به خارج از شهر منتقل خواهد شد،
اظهار کرد :این امر بعید است ،چرا که اخیرا
نزدیک به  ۲۷یا  ۲۸هکتار آزاد شده که ۱۵
هکتار برای شهرداری بوده و جدیدا برای
انعقاد قرارداد به شهرداری معرفی میشود
و پروانه ساختمانی  ۱۰هکتار نیز مربوط به
مسکن و شهرسازی بوده که آن نیز هنوز

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند اظهار کرد :واکسیناسیون کرونا
برای افراد باالی  ۱۲سال در هر سه دوز
در خراسان جنوبی باالتر از میانگین کشوری

ثبت شد .مهدی زاده گفت :تاکنون ۹۰
درصد جمعیت باالی  ۱۲سال خراسان
جنوبی دوز اول واکسن کرونا را دریافت
کردند که متوسط نُرم کشوری در دوز

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
از ذخیره  ۱۶میلیون متر مکعب رواناب در
سازههای آبخیزداری خبر داد .نصرآبادی افزود:
در بارندگیهای اخیر  ۱۶میلیون و  ۳۷۰هزار

مترمکعب رواناب در سازههای آبخیزداری
استان مدیریت شد .به گفته وی ،شهرستان
نهبندان با ثبت  ۸۳میلیمتر بارندگی بیشترین
حجم مدیریت رواناب را نیز با  ۱۲میلیون

آگهی نتیجه تجدید انتخابات کانون انجمن های صنفی
کارگری کارگران ساختمانی استان خراسان جنوبی

به استناد ماده  ۱۳۱قانون کار و آییننامه مربوط و به موجب صورت جلسه مورخ  ۱۴۰۰/۹/۱۷مجمع عمومی
عادی و فوق العاده جلسه مورخ  ۱۴۰۰/۹/۲۵هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی ،اسامی و سمت هر یک از
اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره کانون که از تاریخ  ۱۴۰۰/۹/۱۷به مدت سه سال و بازرسان به مدت
یک سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد:

 -۵آقای علیرضا ابارزاده
 -6آقای حسن اسماعیلی
 -۷آقای محمد رضا محسنی

اول  ۸۹درصد است .به گزارش ایسنا ،وی
افزود :واکسیناسیون دوز دوم واجدان شرایط
در استان به  ۸۰درصد رسیده که این رقم
در کشور  ۷۸درصد است .وی متوسط

واکسیناسیون جمعیت باالی  ۱۲سال
استان در دوز سوم را  ۱۴درصد اعالم کرد
که این رقم در کشور  ۱۳درصد ثبت شده
است .معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

بیرجند گفت :تاکنون  ۵۵۶هزار و  ۹۰۰نفر
در استان دوز اول واکسن کرونا ۴۹۴ ،هزار
و  ۸۲۸نفر دوز دوم و  ۸۲هزار و  ۷۸نفردوز
سوم واکسن کرونا را دریافت کردند.

ذخیره سازی ۱۶میلیون مترمکعب رواناب در سازههای آبخیزداری استان

 ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴ - ۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰- ۳۲۴۳۵۶۸۶خسروی

 -۴محمد رضا مبارکی

 ۳۰هزار متر مانده که فرآیند زمانی اینها
طوالنی است .وی با بیان اینکه مشکل
وقفی بودن زمینها و زیرساختها حل شده
است ،بیان کرد :مشکل وقفی بودن این
زمینها حل شده ،اما بحث زیرساختهایش
هنوز برای برق فشار ضعیف مشکل داریم
و با اعتبارات شهرستانی هم این امر قابل

تامین نیست .مدیرعامل شرکت تعاونی
ساماندهی صنوف آالینده بیرجند با اشاره به
پیگیریهای فرمانداری ،ادامه داد :برق فشار
متوسط این فضا کامل شده ،اما مشکل برق
فشار ضعیف باقی مانده؛ بنابراین صنوفی
که بیشترین سر و صدا را دارد و از نظر
بهداشتی مشکل دارد باید در این مکان

مستقر شود.وی اظهار کرد :مشکل ،مسئله
تامین اعتبار است؛ زمانی که  ۳۴میلیارد
تومان هزینه برای تامین برق میخواهیم
و از اعتبارات شهرستانی قابل تامین نیست؛
این امر باید از طریق استانداری و سازمان
مدیریت و برنامه ریزی پیگیری شود که به
نتیجه برسد.

میزان واکسیناسیون کرونا در خراسان جنوبی؛ باالتر از میانگین کشوری

با رعایت پروتکل های بهداشتی آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی  ،شرکت ها و....

 -۳آقای محمد زحمتی

گرفت .اعزام گروهی از کارشناسان ایمیدرو
به استان با هدف بررسی راهکارهای عملیاتی
اجرای پروژه انتقال آب تصفیهخانه بیرجند به
حوزه معدنی قلعه زری از دیگر مصوبات این
جلسه بود که این اقدام در راستای تامین
منابع آبی مورد نیاز معادن این حوزه صورت
خواهد گرفت .تعیین بازه زمانی  ۲هفتهای

به منظور تشکیل کارگروهی ویژه در این
مجموعه و بررسی زیرساختهای مورد نیاز
از جمله آب ،برق و غیره برای فعالیتهای
معدنی ایمیدرو در استان نیز مصوبه دیگری
بود که در راستای توسعه سرمایه گذاریهای
این هلدینگ در بهرهبرداری از معادن استان
تعیین شد .در این جلسه با تعیین فرصت

 ۲هفتهای ،ایمیدرو مکلف شد در راستای
اجرای مسئولیتهای اجتماعی خود در
استان ،طرحها و پروژههایی را اعالم کند.
این دیدار با هدف برنامهریزی برای توسعه
سرمایهگذاریهای ایمیدرو و مشارکت این
مجموعه در پروژههای اقتصادی استان
صورت گرفت.

روند ُکند انتقال صنوف آالینده؛ مشکل کمبود اعتبار است

تشخیص ورفع بوی نامطبوع و نم زدگی با روش ایزو نانو  -کلیه وسایل ضدعفونی و همراه

-۲آقای محمود کرمی
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ایمیدروتعهداتجدیدیبرایتوسعهاستانپذیرفت

لوله بازکنی فوق تخصصی (مدرن برتر)
صددرصد تضمینی و شبانه روزی

 -۱آقای حسن علیزاده

۵

افزایش جان باختگان کرونا در استان به  ۱274نفر

اخبار کوتاه

رئیس هیئت مدیره

متر مکعب به خود اختصاص داده است .وی
ادامه داد :در شهرستان طبس و سربیشه حجم
مدیریت رواناب ۵۰۰هزار متر مکعب ،فردوس
 ۱۰۰هزار متر مکعب ،درمیان  ۲۵۰هزار متر

مکعب ،قاین یک میلیون و  ۲۰۰هزار متر
مکعب ،خوسف ۸۰۰هزار متر مکعب و بیرجند
یک میلیون متر مکعب بوده است .نصرآبادی
از ساخت دو هزار و  ۱۵۳سازه آبخیزداری

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی کارگری
کارگرانساختمانیشهرستانبیرجند

تاریخ انتشار:
1400/10/18

مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی مذکور روز شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ساعت  ۱۰/۳۰در محل حسینیه
امام جعفر صادق (ع) به آدرس فلکه اول سجادشهر برگزار می گردد .از کلیه اعضای انجمن دعوت می شود در
جلسه شرکت نمایند .ضمنا کسانی که نمی توانند در جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن شرکت نمایند
می توانند با مراجعه به دفتر انجمن به یکی از اعضای انجمن وکالت داده تا در جلسه مجمع عمومی شرکت نمایند
دستور جلسه  :اصالح ماده ۷اساسنامه انجمن صنفی

هیئتمدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

تاریخ انتشار1400/ 10 / 18 :
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی اعتبار کارکنان آموزش و پرورش
خراسان جنوبی ساعت  ۱۵روز دو شنبه  ۱۴۰۰ /۱۱ / ۱۱در محل خانه معلم به آدرس بلوار معلم ،تقاطع
چهار راه قدس و معلم با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزارمی شود .ازکلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ

نایب رئیس هیئت مدیره
عضو علی البدل و دبیر هیئت مدیره

شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیارخویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت
نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند .ضمنا متقاضیان عضویت در بازرسی تقاضای ثبت
نام خود را ظرف مدت  ۵روز از تاریخ انتشار به همراه مدارک شامل (یک قطعه عکس،تکمیل فرم ثبت نام،

عضو علی البدل هیئت مدیره
بازرس اصلی کانون
بازرس علی البدل کانون

کانون مذکور به شماره  ۱۲-۱/۷-۵۵۲در اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی به ثبت
رسیده و مطابق اساس نامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر
به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد بود.

غالمرضا اشرفی  -مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی

تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی ،گواهی عدم سوء پیشینه،کپی آخرین مدرک تحصیلی ) تحویل دفتر
تعاونیفرمایند.
دستورجلسه-۱:استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس -۲طرح و تصویب صورت های مالی 99
-۳طرح و تصویب بودجه پیشنهادی ۱۴00و -۴ ۱۴0۱انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای
مدت یک سال مالی -۵تعیین خط و مشی آتی شرکت.

هیئتمدیره

گروه مهندسی پارسیان سقف

طراحـی و مجـری

مرکزخانـههای
پیـشساختـه

سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و UPVC

ویالسازی و محوطه سازی و دکوراسیون داخـلی
کانکس ،سایبـان ،پارکینگ اداری و مسکونـی

پیمانکـــاری و احـداث و بازســـازی ساختمـــان ،فروش و اجرای

ورق های ساندویچ پنل و KNAUF-UPVC

تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند .ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند

خزانهدار هیئت مدیره

در استان خبر داد و گفت :امسال نیز ساخت
 ۲۰۰سازه دیگر با اعتبار  ۱۶۰میلیارد تومان
در دستور کار است که تعدادی از این سازهها تا
پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.

* مدیرعامل جمعیت هالل احمر
از اعزام  ۱۰نجاتگر در قالب دو تیم
عملیاتی به منطقه سیل زده کنارک در
سیستان و بلوچستان خبر داد.
* معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری گفت :هزار و ۴۵۱
حکم جایگزین حبس در  ۹ماهه سال
جاری توسط قضات استان صادر شد.
*مدیرتعاونروستاییگفت:تاکنون۳۰
هزارشاخهگلنرگسبهصورتتوافقی
به منظور کاهش دغدغه کشاورزان
در خصوص فروش محصول ،از آنها
خریداری شده است.
* دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و
کنترل کرونا گفت :با توجه به اهمیت
واکسیناسیون در کاهش همهگیری
ویروس کرونا تاکنون  ۸۵درصد جامعه
هدف باالی  ۱۲سال استان نوبت اول
واکسن را دریافت کردهاند.
* معاون عمران روستایی بنیاد مسکن
گفت :یک میلیون و ۶۲۰هزار متر مربع
معابر روستایی آماده آسفالت است که
با اعتبارات کنونی تنها امکان آسفالت
یک سوم از این میزان را داریم.
* مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت:
 ۲۷واحد گلخانه در سه سال گذشته به
افراد مختلف از جمله دانشآموختگان
در شهرستان واگذار شده است.
* مدیرکل دامپزشکی گفت :با توجه
به اهمیت پیشگیری از بیماری هاری
و گازگرفتگی هفت هزار و  ۲۰۰سگ
بدون صاحب و صاحبدار در استان
علیهبیماریهاریواکسینهشدند.
* مدیر عامل شرکت شهرکهای
صنعتی گفت ۲۵ :درصد واحدهای
مستقر در شهرک صنعتی استان زیر۴۰
درصدظرفیتفعالیتدارد.
*رئیس اداره حفاظت محیط زیست
نهبندان گفت  :بارندگیهای روزهای
اخیر باعث آبگیری  ۴۰درصدی تاالب
نمکزارنهبندانشد.
* رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
خراسان جنوبی گفت  :در پی بارندگی
های اخیر بیش از  ۲۶حادثه رانندگی
در معابر شهری خراسان جنوبی به
وقوع پیوسته است.

بیرجند – باالتر از مدرس  -۶۰حاشیه میدان جماران (مدیریت برزگانی)
۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۱ -۰۵۶۳۲۰۴۴۴۴۹
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  ۱۴۰۰6۰۳۰8۰۰۱۰۰۴۷۵۵مورخ  ۱۴۰۰/۹/۲۲هیئت اول  /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای سید ابوالفضل باقری فرزند سید محمد به شماره شناسنامه  6۹صادره از بیرجند درششدانگ یک باب
منزل مسکونی به مساحت ۱۵۲/68متر مربع قسمتی از پالک  ۲6۴۱فرعی از  -۱۵۵۴اصلی واقع در خراسان جنوبی
بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مشاعی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  ۱۵روز 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 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 :شنبه 1400/10/18تاریخ انتشار نوبت دوم :دوشنبه 1400/11/4شناسه :
1255793
حسین براتی  -رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

امام علی (علیه السالم) :برکت عمر در نیکوکاری است .با کمک به معلوالن و سالمندان این خانه عمر خود را با برکت کنید.

مرکزنیکوکاریوداراالیتاممؤسسهخیریههیئتابوالفضلیبیرجند(مصلی)
 -پذیرای نذورات و هدایای شما مردم خیر و نیک اندیش جهت نیازمندان و ایتام می باشد .همچنین آمادگی

کامل جهت دریافت البسه ،جهیزیه ،سبدهای غذایی ،مواد پروتئینی و گوشتی ،خریداری گوسفند ،عقیقه کامل ،
دریافت فطریه و کفاره و ...را جهت نیازمندان اعالم می دارد.

شماره کارت جهت طبخ اطعام ایتام ۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۹۲۱-۵۳۱۷ :

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۴-۸۵۳۹ :

آدرس  :خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند

تلفن۰۹۱۵۵۶۵۸۵۹۵ - ۰۵۶۳۲۲۳۳۳۳۱ – ۰۵۶۳۲۲۳۷۶۶۶ :

بیرجند ،شهدا  ، 8ساختمان آوا صندوق پستی  136تلفن  32224582 :نمابر 32234583 :
شماره تماس آگهی09155665782 :
عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ  :چاپ و نشر گلرو  -بها 1000 :تومان

کانال تلگرامی @ avanews724 :

پیامبر خدا صلی ا ...علیه و آلهفرمودند:
ف َ
فلیس فَوقَ ُه ب ِ ٌّر
َوق ُک ِّل ِذی ب ٍِّر ب ِ ٌّر حت ّی یُقت ََل ُ
الرج ُل فی سبیلِ ا ، ...فإذا قُت ِ َل فی سبیلِ اَ ...

فراتر از هر نیکوکاری ،نیکوکار [دیگری] است تا آن گاه که مرد در راه خدا کشته شود؛ پس چون در راه خدا کشته شد،
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مجتمع سنگ پاسارگاد  ،پیشگام در تولید اسلب مرمر در شرق کشور
موافقت استاندار با طرح توسعه کارخانه سنگ پاسارگاد
مهدی آبادی -استاندار خراسان جنوبی با هدف
آشنایی با روند فعالیت و اطالع از موانع و مشکالت
موجود در راستای مانع زدایی و کمک به رونق
تولید از تنها کارخانه تولید اسلب مرمر در شرق
کشور بازدید و با اجرای طرح توسعه آن موافقت
کرد .مدیر عامل شرکت صنایع سنگ پاسارگاد
بیرجند در بازدید استاندار از این واحد تولیدی
گفت :مجتمع صنایع سنگ پاسارگاد سال ۹۳
با زیربنای  ۶هزار مترمربع در زمینی به مساحت
 ۲۵هزار مترمربع راه اندازی شده است .کریم
پور افزود :مجتمع صنایع سنگ پاسارگاد ،واحد
تولید سنگ های اسلب صادراتی می باشد بازار
فروش محصوالت این واحد تولیدی ،عالوه بر بازار
داخلی ،کشورهای انگلستان ،چین ،کره ،قطر،
مالزی و  ...تعیین شده است .وی با بیان اینکه
مواد اولیه این کارخانه از دو معدن واقع در منطقه
آرک شهرستان خوسف و روستای علی آباد
طبس مسینا تأمین می شود ،عنوان کرد :با
فعال شدن معدن روستای اسماعیل آباد ظهری
نهبندان ،مواد اولیه این مجموعه متنوع تر خواهد

شد .کریم پور ،به میزان اشتغال این واحد صنعتی
اشاره و اضافه کرد :در حال حاضر  ۲۵۰نفر در
مجموعه کارخانجات و معادن وابسته به این گروه
مشغول به کار هستند که با اجرای طرح توسعه
این مجموعه و راه اندازی خط تولید اسلب گرانیت،
 ۴۰نفر دیگر در این واحد تولیدی مشغول به کار
می شوند .کریم پور ،با اشاره به ایجاد اشتغال برای
 ۷۰نفر در این واحد تولیدی ،میزان سرمایه گذاری
انجام شده تا کنون را حدود هشت میلیارد تومان
بیان و اضافه کرد :برای انجام طرح توسعه شرکت
و راه اندازی بخش تولید گرانیت صادراتی به حدود
 ۵۰میلیارد تومان نیاز است که  ۳۵میلیارد تومان
آن از راه تسهیالت باید تامین شود.
بازار فروش موفق در سایر استان ها
وی ادامه داد :سنگ های تولیدی در حال حاضر
در بازارهای داخل کشور و استان های مختلف از
جمله تهران ،اصفهان ،یزد ،خراسان رضوی و....
ارسال می شود و در خیلی از استان ها نمایندگی
فروش ایجاد شده است .وی با اشاره به تولید نمونه

اسلب مرمر در این شرکت و به عنوان تنها واحد
در شرق کشور ،ظرفیت ساالنه آن را حدود ۲۰
هزار متر بیان کرد و ادامه داد :طرح توسعه شرکت
تهیه و به بانک ارائه شده و در حال طی روند اداری
است .وی برنامه ریزی برای تولید اسلب گرانیت در
طرح توسعه را مطرح و تاکید کرد :در صورت راه
اندازی این بخش ،برای  ۴۰نفر اشتغال ایجاد می
شود .در حال حاضر همه نیروها و عوامل انسانی
شرکت در همه بخش ها از داخل استان تامین
شده و به صورت تخصصی آموزش دیده اند .وی
تاکید کرد :در صورت انجام طرح توسعه و تولید
سنگ گرانیت صادراتی ،اشتغال زیاد در منطقه
ایجاد می شود .با توجه به کمبود آب و خشکسالی
و وجود معادن در استان ،فعالیت و فرآوری در
حوزه معادن نسبت به برخی بخش های اقتصادی
توجیه بیشتری دارد .به گفته وی ،زیرساخت و
زمین مورد نیاز برای طرح توسعه وجود دارد و
تجهیزات مورد نیاز برای تولید یکپارچه سنگ
گرانیت صادراتی در کشور وجود ندارد ،اما در
صورت انجام طرح توسعه ،این امکانات هم برای

شرکت صنایع سنگ پاسارگاد تامین می شود.
وی اضافه کرد :در حال حاضر سنگ های اسلب
مرمیت کرم آرک ،سنگ مرمریت دایموند طوسی،
پرشین وایت ،انواع مرمریت های دهبید و فیوژن
و انواع اسلب های چینی ازنا در این مجتمع تولید
می شود.

هزار میلیاردی برای تسهیالت درخواست می شود
و وام های مورد درخواست در خراسان جنوبی،
چندان بزرگ نیست و باید برای کمک به این واحد

تولیدی هم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
پای کار باشد تا هر چه زودتر سوله طرح توسعه
احداث و تجهیزات مورد نیاز خریداری شود.

موافقت با طرح توسعه مجتمع سنگ پاسارگاد
استاندار خراسان جنوبی ضمن بازدید از محصوالت
شرکت صنایع سنگ پاسارگاد در مورد زمان مورد
نیاز سرمایه گذار برای اجرای طرح توسعه پرسید
و دستورات الزم برای اعطای تسهیالت به این
مجموعه را صادر کرد تا هر چه زودتر و پس از
احداث سوله ،وام مورد نیاز به هر میزان برای اجرای
طرح توسعه پرداخت شود .دکتر قناعت ،همچنین
از انجام طرح توسعه این واحد تولیدی و تامین
تجهیزات منحصر به فرد و تولید انحصاری سنگ
گرانیت صادراتی در استان استقبال کرد و گفت:
آن چه خراسان جنوبی را متمایز می کند ،ارزشمند
است .وی گفت :در استان های بزرگ رقم های

استفاده از ظرفیت کتابخانه ها
برای جرایم جایگزین حبس
صباغی -روز چهارشنبه گذشته دیداری دو جانبه میان مدیران کل کتابخانه های عمومی و دادگستری
استان برای استفاده از ظرفیت کتابخانه ها در جرایم جایگزین حبس برگزار شد .مدیرکل کتابخانه های
عمومی استان در این نشست بنا بر تفاهم نامه میان نهاد کتابخانه های عمومی و معاونت نیروی انسانی
قوه قضائیه عنوان کرد :هدایت افرادی که جرایم ناخواسته مانند عسر در پرداخت مهریه ،ضمانت وام یا
جرایمی غیرخشن و غیر سازمانی دارند به سمت کتابخانه و کتابخوانی موجب آگاهی و هشدار آنان می
شود و در تصحیح دیدگاه و باورهای آنان نیز بسیار موثر است .حاجی افزود :این ظرفیتی است در کتابخانه
های عمومی که می توان از آن برای اصالح محکومان و بازتربیت آنان برای برگشت به جامعه استفاده کرد.
رئیس کل دادگستري خراسان جنوبي نیز ضمن استقبال از این طرح ،خواهان تشکیل جلسات کارشناسی
و جمع بندی نظرات برای ابالغ به شهرستان ها شد .حجت االسالم حمیدي افزود :جدای از این گاهی
اوقات قاضی خواندن یک کتاب را به مجرم تحمیل می کند که خود همین قضیه اثرات فرهنگی دارد.
وی با اشاره به چند مورد محکومیت زیست محیطی یادآور شد :بر مبنای آن مجرمان موظف به ساخت
آبشخورها و پناهگاه ها برای حیوانات شدند و این موضوع به ویژه برای شکارچیان غیر مجاز اثرات تربیتی
مناسبی داشت .حاجی ،با طرح درخواست خود برای استفاده از خودروهای مصادره ای افزود :به وسیله آن
می توان برای جمعیت عشایری استان خدمات کتابخانه ای انجام داد و کتاب را به دور دست ترین مناطق
استان محروم برد .در پایان این نشست حاجی ،مدیرکل کتابخانه های عمومی با اهدای تابلویی مزین به
عکس سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی و عالمه طباطبایی از همکاری و قول مساعدت های داده شده
مدیرکل دادگستری تشکر کرد.

