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باکمترینمیزانآبمصرفی
درخراسانجنوبی

درصورتهمراهیمردم،تابستانامسال؛

خاموشیبرق
نخواهیمداشت

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی:

محبوبيت رئيس دولت قبلي
بين  5تا  7درصد بود
صفحه 2

صفحه 5

نمايندهسابقمجلس:

مذاکرات به نتيجه نرسد،
ايران بازنده اصلي است
صفحه 2

مشترکانکممصرفبرقدراستان مشمولپاداشمیشوند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به راه اندازی پویش “ ”1=5گفت:
مشترکان برق به ازای هر کیلو وات ساعت کاهش مصرف پنج برابر نرخ ،مشمول پاداش میشوند.
مهدی دادگر در نشست خبری با تاکید بر لزوم آموزش روشهای صرفهجویی به مشترکان اظهار کرد:
پویش « »1 = 5در راستای کاهش مصرف انرژی برق راهاندازی شده با این منظور که مشترکان به
ازای هر کیلو وات ساعت کاهش مصرف نسبت به سال گذشته ،پنج برابر نرخ مصرف مشمول پاداش
میشوند .....مشروح در صفحه 6

سرمقاله

لطف ًافرصتشناسباشید!!
چند هفته پیش بود که به مناسبتی ،یک مهمان کشوری را میزبانی کردیم .مشاور وزیر
برای حضور در یک همایش به خراسان جنوبی دعوت شده بود و خوشبختانه در ایامی
که به اصطالح ترافیک کارش بود ،آمد .مثل همه شرایط مشابه ،برای سفر یک روزه
آقای مشاور هم برنامه ریزی شد ،بازدید از بافت تاریخی شهر ،بازدید از یک چاپخانه ،یک
واحد دانش بنیان و کویر تایر به عنوان نمونه های شاخص صنعت استان در حوزههای
مختلف! مدیریت یک کارگاه آموزشی ویژه جامعه هدف و باالخره حضور در همایش!!
برگزاریاینمراسمدرمحلفرهنگسرایشهر،اینفرصترابرایآقایشهردار،فراهم
کرد که با توجه به حوزه کاری مهمان ،از یک نیاز ویژه شهر بگوید؛ ضرورت نوسازی
ناوگان حمل و نقل عمومی در شهری که پاکیزه ترین شهر ایران نام گرفته است .مطالبه
دکتر بهترین که در جای درستی هم مطرح شد ،با تماس تلفنی مشاور وزیر با معاون
عمرانی وزارت کشور ،خیلی سریع به اجابت رسید .نتیجه این تیر به موقع رها شده ،شد
همان بنر عریض و طویلی که در سطح شهر می بینید؛ “ هدیه  ...ادامه در صفحه 2

نرخنامهشهریور ۱۴۰۰مبنایقیمتناندرخراسانجنوبی

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان جنوبی اعالم کرد :نرخنامه شهریور  ،1۴۰۰مبنای تعیین
قیمت نان است و استان ،اختیار تعیین قیمت نان را ندارد .جواد اشرفی در نشست کارگروه پایش و تحلیل
سهمیه آرد و فعالیت خبازیهای استان افزود :هر گونه تغییر در این زمینه در سطح ملی رقم میخورد .وی
تصریح کرد :دغدغههای نانوایان در این زمینه در جلسات ملی و ویدئوکنفرانسها به مرکز منعکس شده،
در نهایت در سطح ملی درخصوص آن تصمیمگیری خواهد شد .... .مشروح در صفحه 5

حل مشکالت بيماران خاص ،نيازمند مشارکت خيران ۲

اختالف قيمت ،علت قاچاق سوخت در استان 5

پروندهرسوبیدرحوزهاموالتمليکیاستاننداريم 5

جناب آقای محمد محمدی
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پاسخگویی

شرکت کویرتایردر نظردارد :مقدار تقریبی  5،000کیلوگرم پالت پالستیکی ضایعاتی ،موجود در انبار ضایعات

دکتـرجعفـری

شناسه آگهی 1339295:

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی

در سامانه سامد

سهشنبه 1401/03/31ساعت 10:00الی 11:30صبح

ازطریقشمارهتلفن111:

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی

سرمقاله

* بهروزی فر

کارخانه را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند .از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید ،پیشنهاد کتبي

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده ،حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ  1401/04/05در پاکات

مدیر کل دفتر استاندار خراسان جنوبی

دربسته به شرح :پاکت الف – سپرده شرکت در مزایده ،پاکت ب– تکمیل فرم مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به
واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند  ،کیلومتر  11جاده کرمان تحویل نمایند .همچنین شرکت کنندگان در این

که مؤید تخصص و تجربه شما در این مسئولیت می باشد صمیمانه تبریک عرض
نموده ،امید است در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
موفق و سربلند باشید .همچنین از زحمات ارزشمند جناب آقای احمد محبی
در مدت تصدی شان کمال تشکر و قدردانی را داریم.

مزایده می توانند از مورخ  1401/03/30لغایت  1401/04/04برای بازدید اقالم ضایعاتی در ایام و ساعات اداری

( 8الی  )15به محل کارخانه مراجعه نمایند .شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
روابط عمومی شرکت کویرتایر
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روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

شرکت کویرتایر در نظر دارد :مقداری روغن موجود در محل کارخانه را از طریق مزایده به صورت یک جا به

جناب آاقی مهندس اسحاقی

فروش رساند .از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید ،پیشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده،

حداکثرتا پایان وقت اداري روز یکشنبه  1401/40/05در پاکت دربسته به شرح  :پاکت الف – سپرده شرکت در

ریاست محترم بانک آینده شعبه بیرجند

مزایده پاکت ب – تکمیل فرم مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند ،کیلومتر
 11جاده کرمان تحویل نمایند .همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند برای بازدید اقالم ضایعاتی از

مورخ  1401/03/29لغایت  1401/04/04در ایام و ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند .شرکت

کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

روابط عمومی شرکت کویرتایر

جناب آقای مصطفی اسحاقی

“بازگشت همه به سوی اوست”

ریاست محترم بانک آینده

رفتی ای جان پدر اما مقامت ماندنیست لب فرو بستی ،ولی شور و کالمت ماندنیست

با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض نموده،
از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز علو درجات و برای شما و سایر
بازماندگانصبرمسئلتمینماییم.

زآدمی باقی نماند در جهان جز نام نیک در میان ما همیشه زنده نامت ماندنیست

به مناسبت سومین روز درگذشت همسر،پدر و برادری عزیز و مهربان
مرحوم مغفور

شادروان کربالیی محمدعلی اسحاقی

همکاران شعبه بیرجند

(کارمند باز نشسته بانک ملت)

خبر درگذشت پدر گرامی تان چنان سنگین و جانسوز است

حاجسیدعلیزجاجی

که به دشواری به باور می نشیند ،ولی در برابر تقدیر

در محل هيئت محترم ابوالفضلی (مصلی) برگزار می گردد .تشریف فرمایی شما سروران گرامی

خانواده های :اسحاقی  ،هاشمی و سایر بستگان

جلسه ترحیمی امروز سه شنبه  1401/03/31از ساعت  17الی  18در محل
هيئت محترم حسينی (واقع در خيابان انقالب) برگزار می گردد .حضور شما سروران گرامی
موجب شادی روح آن مرحوم خواهد بود.

شناسه آگهی1338856:

جناب آقای مهندس مصطفی اسحاقی
رئیس محترم بانک آینده شعبه بیرجند

(اولین کتاب فروشی بیرجند)

ضمنا جلسه ترحیم بانوان محترمه همزمان در همان مکان برگزار می گردد

سررپستی بیمه رازی استان خراسان جنوبی

به مناسبت سومین روز درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور

جلسه ترحيمی امروز سه شنبه  1401/03/31از ساعت  5:15الی  6:15عصر
در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

رد گذشت پدر زبرگواراتن را خدمت شما و خانواده محترم اتن
تسلیت رعض نموده ،ربای آن مرحوم غفران و رحمت الهی وربای بازماندگان محترم
جم
صبر یل واجرجزیل خواستاریم .ما را رد غم خود شریک بدا نید.

پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست
خداوند قرین رحمتش فرماید.

مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل -بهدانی

خانواده زجاجی و فامیل وابسته

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی

دانشگاه بزرگمهر قائنات (مناقصه گزار به نشانی خراسان جنوبی -شهرستان قائن -انتهای خیابان بزرگمهر -دانشگاه بزرگمهر قائنات  -تلفن  )056 - 31006000در نظر دارد :اجرای پروژه عمرانی به شرح ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور (حداقل پایه  5رشته ابنیه و ساختمان) واگذار نماید .لذا پیمانکاران
واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته ،پایه و ظرفیت آزاد می توانند برای دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا ساعت  8:00صبح روز شنبه مورخ  1401/04/04به سامانه تدارکات به آدرس  www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند .ضمنا این آگهی در پورتال دانشگاه بزرگمهر قائنات به آدرس  www.buqaen.ac.irو پایگاه
ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی  http://iets.mporg.irنیز منتشر شده است .تضمين شرکت در مناقصه (ارجاع کار) :به

صورت ضمانت نامه بانکی است که باید برای مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادات معتبر بوده و تا مدت سه ماه دیگر نیز قابل تمدید
باشد .این تضمین در هنگام عقد قرارداد و پس از ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات و چنانچه ضبط آن از طرف دستگاه اجرایی تقاضا نشده
باشد و یا در مدت پایان  6ماه مذکور با درخواست کتبی پیمانکار آزاد خواهد شد .محل تحويل اسناد :سامانه تدارکات الکترونیک
دولت (ستاد) و محل گشایش پیشنهادها دفتر مدیریت امور مالی دانشگاه واقع در شهرستان قائنات  -انتهای خیابان بزرگمهر -دانشگاه
بزرگمهر قائنات .اعتبار پروژه (برابر شرایط مناقصه) از محل اعتبارات عمرانی می باشد.

پروژه

محلاجرا

نوعپیمان

مدتپیمان

اجرای سقف بتنی ،دیوار برشی و بخشی
از سفت کاری دانشکده مهندسی دانشگاه
بزرگمهرقائنات

شهرستانقائنات

مترمربعزیربنا (سرجمع)موضوعبخشنامه
شماره 96/1299188مورخ 1396/05/04
به همراه آخرین اصالحیه مربوطه

( 4چهار) ماه شمسی

برآوردبراساسفهارس
بها( 1399ریال)
30،318،492،338

تضمینارجاعکار(ریال)

1،520،000،000

تاریختحویلوبارگذاری
اسناددرسامانهتدارکات
ساعت  19روز سهشنبه
1401/04/14

تاریخبازگشایی
ساعت  8:00صبح روز
چهارشنبه 1401/04/15

سرمقاله

لطف ًافرصتشناسباشید!!
* بهروزی فر
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) “ هدیه دولت مردمی سیزدهم به مردم
والیتمدار بیرجند /اختصاص  ۱5دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل
عمومی درون شهری” .ارزش ریالی این  ۱5دستگاه اتوبوس که عم ً
ال روح
تازه ای به کالبد اتوبوسرانی شهر خواهد دمید و بخش عمده ای از اتوبوس
های واحد فرسوده را از مدار فعالیت دور خواهد کرد ۶۰ ،میلیارد تومان عنوان
شده است .اتفاق بعدی در این سفر ،بازدیدی بود که از چاپخانه رقم خورد و
نتیجه اش شد طرح چند مطالبه اساسی به نمایندگی از فعاالن این عرصه!
اقای مشاور  ،متولیان امر در استان را مکلف کرد آن چه خواسته چاپخانه داران
و ناشران استان است را به طور ویژه پیگیری کنند .نخستین برون داد این
پیگیری ها ،نشست چاپخانه داران استان با سرپرست معاونت هماهنگی امور
اقتصادی استانداری بود که نتایج بسیار خوبی به همراه داشت .دکتر اشرفی
در این نشست ،مدیران مرتبط با درخواست ها را هم در کنار خود داشت تا در
لحظه پاسخ بگیرد و آن چه را باید! برای پیگیری به آنها بسپارد .نمایندگان
صنعت چاپ و نشر استان ،نفر به نفر از مشکالت و مسایل شان گفتند و از
مدیران مرتبط پاسخ گرفتند.بخشی از درخواست ها هم که می بایست در
حوزه های باال دستی پیگیری شود ،تکلیف شان روشن شد و با جدیتی که
در مجموعه اقتصادی استانداری و شخص آقای معاون سراغ داریم ،قطع ًا
مطالبات و درخواست ها بی نتیجه نخواهد ماند .بازدید از شرکت دانش بنیان،
آن هم در راستای شعار سال“ ،تولید؛ دانش بنیان ،اشتغال آفرین” هم برای
مدیر مجموعه و همه نیروهای جوانش بی عایدات نبود .دیگر برنامههای آن
سفر  24ساعته هم یکان یکان نتایجی به همراه داشت که هر کدام در جای
خود ،ارزشمند و نیکوست .کوتاه سخن این که ،سفر مشاور وزیر ،مشتی نمونه
خروار بود ،مدیران ما سفرهای زیادی را برای حضور مهمانانی از داخل و خارج
کشور برنامه ریزی می کنند و به فراخور شرایط مهمانان ویژه ای را در حوزه
کاری خود ،میزبان می شوند ،ای کاش از وقت و اعتباری که برای این حضور
و میزبانی هزینه می کنیم ،بهترین استفاده را هم ببریم .این که مهمانی به
مناسبتی تقویمی یا به واسطه حضور در یک مراسم خاص تودیع و معارفه یا
افتتاح پروژه یا آغاز عملیات اجرایی یک طرح ویژه یا ...به استان بیاید و فقط
حول همان محور ،برایش برنامه ریزی کنیم ،بدون تردید اجحاف کرده ایم،
هم در حق خودمان که خود را در حد یک میزبانی ساده ،بسیار کم دیده ایم
و هم در حق مردم ،که از سهم شان در بیت المال ،برای این مهمان و هیئت
همراه احتمالی اش ،هزینه کرده ایم ،بی آن که عایداتی برای استان مان داشته
باشد .پس الزم است ،قدر این فرصت ها را بیشتر بدانیم و همواره یادمان باشد،
آقای نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسالمی در سفری که  ۱۰خرداد به
خراسان جنوبی داشت -و بنا به قولی که داد 2۰ ،روزش رو به اتمام است و
باید همین روزها تکرار شود -در محضر نماینده ولی فقیه در استان گفت؛
“ ۸5درصد اعتبارات ملی در اختیار وزارتخانهها و سازمان هاست”  ،یعنی
برنده کسی است که بتواند با سماجت و پیگیری و حتی با البی های ویژه ،از
وزرا و رؤسای سازمان ها به هر قیمتی شده برای رونق استان ،پول بگیرد ،و
سفرهای استانی و طرح بموقع موضوعات و استفاده از بزنگاه ها ،بهترین تدبیر
یک مدیر ،می تواند باشد!!
(لطف ًا نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق
 ۰۹۹22۱342۸۷اعالم یا ارسال بفرمایید)
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وزشبادشدیدهمراهباگردوخاکدرخراسانجنوبی

سه شنبه  3۱خرداد  * ۱4۰۱شماره 5224

مشکلاصلیدرقضیهاوکراین،برنامهغربیها
برایتوسعهناتواست

کارشناس هواشناسی خراسانجنوبی گفت :وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در استان به ویژه
نواحی جنوب و شمال شرقی قابل پیشبینی است .سمیه لطفی با بیان اینکه از روز سهشنبه تا روز پنجشنبه شرایط
جوی در استان نسبت ًا پایدار خواهد بود ،افزود :امروز دمای هوای استان به صورت موقت کاهش مییابد.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیسجمهور قزاقستان گفتند :در
قضیه اوکراین مشکل اصلی این است که غربیها درصدد توسعه
ناتو هستند و آنها هر جا که بتوانند ،برای گسترش نفوذ خود تأمل
نخواهند کرد .ایشان خاطرنشان کردند :باید مسائل را با دقت رصد و
بررسی کرد و مراقب بود زیرا آمریکاییها و غربیها همواره درصدد
گسترش دایره نفوذ خود در مناطق مختلف از جمله در شرق و غرب
آسیا و ضربه زدن به استقالل و اقتدار کشورها هستند.

حل مشکالت بیماران خاص ،نیازمند مشارکت خیران است

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
خراسان جنوبی گفت :بیماران خاص استان
با برخی مشکالت از جمله اشتغال ،اسکان
و برخی تجهیزات پزشکی مواجهند که حل
این مشکالت نیازمند مشارکت خیران است.
محمدرضا طالبی با بیان این مطلب در
کارگروه بررسی مشکالت بیماران خاص
استان اظهار کرد :اقدامات مجمع خیرین
سالمت کمک شایانی در حوزه درمان،
بهداشت و سالمت دارد و اقدامات این
مجموعه ،قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه تمامی دستگاهها متولی
بایستی همراهیهای الزم را با مجمع خیرین
سالمت داشته باشد تا از این ظرفیت نهایت
استفاده را در توسعه زیرساختهای بهداشتی
استان و حل مشکالت بیماران خاص داشته
باشیم ،تصریح کرد :مرکز جامع بیماران
خاص به عنوان ظرفیت درمانی ارزشمندی
و برای استان ضروری است که باید مورد
حمایت خاص دانشگاه علوم پزشکی و وزارت
بهداشت قرار گیرد.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
خراسان جنوبی با اشاره به مصوبات این جلسه
هم گفت :با امضای آقای استاندار مکاتبهای

با وزیر بهداشت و درمان صورت گیرد تا
چارت سازمانی مرکز جامع بیماران خاص
استان ابالغ شود و نیروی انسانی مورد نیاز
پیشبینیشود.
طالبی عنوان کرد :در زمینه خرید دستگاه
دیالیز برای این مرکز هم با توجه به ظرفیت

برای توسعه و گسترش در اختیار مرکز قرار
گیرد .طالبی عنوان کرد :در زمینه انتقال مرکز
ناباروری به بیمارستان ولی عصر(عج) هم
جلسهای تخصصی برگزار خواهد شد تا تدابیر
و مصوبات الزم برای این انتقال با دریافت
نظر متخصصان و کارشناسان مورد بررسی

باالی مجمع خیرین سالمت ،این دستگاه با
ورود و مشارکت خیرین تأمین شود.
وی با بیان اینکه مناسب سازی ورودی این
مرکز را هم خود مجموعه در دستورکار خود
قرار دهد ،اضافه کرد :تالش ما این خواهد بود
که با ارائه راهکارهای مناسب ساختمانهای
اطراف را برای مرکز آماده کنیم تا در آینده

قرار گیرد .وی اظهار کرد :بخشی از اعتبار
مرکز بیماران خاص که در دانشگاه علوم
پزشکی بلوکه شده هم پیگیریهای الزم
انجام شود تا در اسرع وقت با نظارت سازمان
برنامه و بودجه استان تخصیص پیدا کند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
خراسان جنوبی خاطرنشان کرد :امنیت

شغلی و اشتغال بیماران خاص در دستور
کار ادارهکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرار
گیرد و رایزنی و نظارت شود تا این افراد در
جاهایی به کارگیری شوند که فشار کاری
زیادی را متحمل نشوند .طالبی عنوان کرد:
در خصوص مسکن بیماران تاالسمی هم
مکاتبهای با حوزه مسکن استانداری صورت
گیرد تا پیگیریها الزم را انجام دهیم .وی
با بیان اینکه بیماران خاص از حق و حقوق
خود مطلع نیستند که نیاز است آموزشهای
الزم به آنان ارایه شود تا پیگیر حق و حقوق
خود باشند ،اضافه کرد :مشکالت بیمهای و
نسخههای بیماران خاص هم با همکاری
بیمه سالمت رفع شود.
طالبی متذکر شد :در خصوص اسکان بیماران
خاص شهرستانی هم تالشها و پیگیریها
انجام شود تا این افراد در مرکز استان برای
اسکان خود دغدغهای نداشته باشند .وی با
تأکید بر اینکه در یک ماه آینده کمیسیون
رسیدگی به مشکالت بیماران خاص را برگزار
خواهیم کرد ،اضافه کرد :مصوبات این جلسه
پیگیری شود تا به نتیجه برسد و مشکالت
سد راه این مصوبات هم به استانداری برای
بررسی و حل موضوع منتقل شود.

رئیسیشکستهایدولتروحانیرا
بهپیروزیتبدیلکرد
کوثری ،نماینده تهران درباره عملکرد دولت رئیسی گفت :اداره
یک کشور در وضعیت تحریم و در اوج شیوع کرونا کار راحتی
نبود ،اما علیرغم اینکه برای رئیس جمهور جدید شرایط مطلوبی
وجود نداشت و خیلی چیزها برای وی فراهم نبود ایشان با تالش
خستگی ناپذیر به دنبال تحقق وعدههاشان بودند  ،در واقع این
دولت شکستهای دولت گذشته را تبدیل به پیروزی کرد.
میزانمحبوبیترئیسدولتقبلی
بین۵تا۷درصدبود
اسماعیلی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :از سال  ۹۷با ورود
کشور به بحرانهای اقتصادی و پیدایش شکاف در حوزه دولت و
ملت ،امید به آینده دچار تضعیف شده بود و میزان محبوبیت رئیس
دولت قبلی که مردم آن را به عنوان دولت کم تحرک میشناختند،
بین  5تا  ۷درصد شده بود.
مذاکراتبهنتیجهنرسد،حتماایران
بازندهاصلیخواهدبود
فالحت پیشه ،نماینده سابق مجلس درباره مذاکرات هسته
ای گفت :اگر مذاکرات احیای برجام به نتیجه نرسد ،حتما ایران
بازنده اصلی خواهد بود ،زیرا واقعیت این است حتی توافقنامههای
دوجانبهای که با برخی کشورها میبندیم یا توافقهای2۰سالهای
که امضا میکنیم زیر سایه تحریمها بسته میشود و ایران در حالت
تحریم این توافقها را میپذیرد ،نه در شرایطی عادی و حتما منافع
ایران در این توافقنامهها و قراردادها لحاظ نمیشود.

احداث شهرک چاپ و نشر در مرکز استان ،پیگیری می شود
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان جنوبی گفت :احداث
شهرک چاپ و نشر در مرکز استان،
پیگیری می شود .اشرفی در جلسه بررسی
مشکالت صنعت چاپ استان ،با اشاره به
محل تعیین شده برای راه اندازی شهرک
روبروی دانشگاه پیام نور ،متذکر شد :این
مجموعه باید در فضایی جانمایی شود
که برای مردم و دستگاه های اجرایی در
دسترس باشد .وی با اشاره به تأکید استاندار
مبنی بر حمایت از واحدهای تولیدی استان،

اظهار داشت :حسب دستور استاندار ،دستگاه
های اجرایی مکلفند از کاالها و خدمات
داخل استان استفاده نمایند.
اشرفی افزود :در همین راستا ،استفاده از
ظرفیت چاپخانه های استان باید در اولویت
برنامه های دستگاه ها قرار داشته باشد ،و
اص ً
ال منطقی نیست که چاپ اقالم مختلف
با کیفیت مطلوب در استان انجام شود و ما
این توان را نادیده بگیریم و نیازمان را در
جای دیگر برطرف نماییم.
وی با اعالم حمایت همه جانبه خود از

صنعت به ویژه در حوزه چاپ و نشر استان،
تصریح نمود :اگر از همین ابزارها و ظرفیت
های قانونی موجود ،به درستی استفاده
کنیم ،مشکالت حل می شود و نیازی به
ظرفیت های فراقانونی نداریم.
اشرفی با اشاره به برخی مسایل مطرح شده
در این جلسه ،گفت :موضوع مالیات نرخ
صفر و مالیات بر ارزش افزوده از دغدغه
های چاپخانه داران استان است که بنا شد
اداره کل امور مالیاتی ،اطالعات الزم در
این زمینه را در اختیار فعاالن این عرصه

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار (نوبت دوم)
اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی در نظر دارد :در راستای دستور العمل ماده  23قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2پروژه های ذیل را از طریق فراخوان عمومی به

بخش غیردولتی واگذار نماید  .لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی که دارای سوابق فعالیت در زمینه های ورزشی و غیره که از توان مالی و اقتصادی الزم برای سرمایه گذاری برخوردار می باشند دعوت می شود درخواست
کتبی خود را به آدرس بیرجند  -مفتح  - 27استادیوم ورزشی آزادی معاونت توسعه منابع و پشتیبانی حداکثر تا تاریخ  1401/04/03ارسال دارند .ضمنا متقاضیان می بایست مدارک احراز هویت افراد حقیقی و

خالص سالیانه در اظهار نامه مالیاتی در پنج سال گذشته را به همراه درخواست خود ارائه نماید  .توضیحا اینکه میزان ریالی مدنظر در احراز توان مالی سرمایه گذار بایستی بیشتر از میزان سرمایه گذاری مورد نیاز

خطاطیان ،رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
با بیان اینکه شعار دولت سیزدهم مردمی بودن است ،اظهار کرد:
مردمی بودن ،دال مرکزی انقالب اسالمی است و رای مردم به
آیت ا ...رئیسی یعنی بازگشت به شعار انقالب اسالمی.

قرار دهد و موارد معافیت های مالیاتی را
اطالع رسانی نماید .اشرفی با ارائه پاسخ به
دیگر موارد مطرح شده ،متذکر شد :اجرای
مصوبات این جلسه باید پیگیری و منجر به
نتیجه شود و در حد کاغذ باقی نماند.
شایان ذکر است؛ نمایندگان چاپخانه داران
استان که در این جلسه حضور داشتند،
مالیات نرخ صفر ،مالیات بر ارزش افزوده،
بیمه پرسنل ،مشکالت تأمین کاغذ و  ..را
به عنوان مهمترین دغدغه های خود مطرح
نمودند.

دولتقبلواکسنواردنکردتاکشور
شرایطکدخدارابپذیرد

نماینده مشهد در مجلس گفت :دولت قبل علیرغم اینکه
میتوانست واکسن وارد کند ،میگفت باید کاری کنیم که در کنار
خیابانها و کوچهها شاهد کشتههای کرونا باشیم تا کشور مجبور
شود با التماس همه شرایط کدخدا را بپذیرد.

قصر موبایل راه رو

مرکز خرید و فروش خط رند

اساسنامه اولین آگهی تاسیس و آخرین آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی مربوط به اشخاص حقوقی – وضعیت خدمت نظام وظیفه – احراز توان مالی سرمایه گذار از طریق یکی از روش ها
 ،پرینت میانگین حساب یکساله سرمایه گذار با مهر بانک و یا ارزش دارایی های ثابت ( منقول و غیر منقول ) و یا اسناد مالکیت که با نظر کارشناسی رسمی دادگستری ارزش گذاری شده باشد و یا باالترین درآمد

رایبهرئیسیبازگشتبهشعارانقالببود

کد 555

کد 560

کد 563

کد 564

کد 561

0915 560 8145 0915 555 1271

0915 563 3354 0915 564 0023

0915 561 4044

0915 560 1586 0915 555 1286

0915 563 3359 0915 564 0027

0915 561 0661

0915 555 1276

0915 560 1042

0915 564 0061

0915 563 3361

0915 561 1366

0915 555 1287

0915 560 1043

0915 564 0062

0915 563 3362

0915 561 2366

ردیف

عنوان پروژه پیشنهادی جدید

شهرستان

شهر-روستا

سال شروع

پیش بینی سال خاتمه

کل اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه

0915 555 1279

0915 560 1046

0915 563 3364 0915 564 0063

0915 561 5820

0915 555 1278

0915 560 1048

0915 563 3368 0915 564 0068

0915 561 0274

1

تکمیل سالن ورزشی مصعبی

سرایان

مصعبی

1400

1401

240000

0915 555 1274

0915 560 1049

0915 564 0069

0915 563 3369

0915 561 2962

2

تکمیل سالن ورزشی

سرایان

کریمو

1400

1401

150000

0915 555 1298

0915 560 1057

0915 564 0056

0915 563 3371

0915 561 6953

0915 555 1297

0915 560 1059

0915 563 3372 0915 564 0057

0915 555 1264

0915 560 1062

0915 563 3376 0915 564 0058

کد 562

0915 555 1283

0915 560 1063

0915 563 3379 0915 564 0059

0915 562 6978

0915 555 1263

0915 560 1067

0915 555 1291

0915 560 1068

0915 563 3385 0915 564 0075

0915 555 1324

0915 560 1073

0915 563 3389 0915 564 0078

0915 555 1326

0915 560 1076

0915 563 3849

در پروژه ها باشد .گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی با شماره  05632405515آماده پاسگویی به سواالت متقاضیان خواهد بود .

فهرست پروژه های جدید سال  1401برای اخذ کمیسیون ماده 23
محل اجرا

مبالغ به میلیون ریال

مرکز نیکوکاری جواداالئمه (ع) بیرجند

آمادگی خود را جهت انجام خدمات حمایتی به نیازمندان واقعی با رویکرد توانمندسازی آنان اعالم می دارد* .
دریافت کمک های نقدی از قبیل کفاره  -فطریه  -نذورات نقدی  -زکات  -صدقه و  * ...دریافت کمک های غیرنقدی از
قبیل پوشاک ،مواد غذایی ،لوازم اساسی منزل ،صدقه و  * ...انجام کامل مناسک عقیقه به روش های شرعی *تهیه کمک
جهیزیه برای نوعروسان نیازمند * تامین هزینه های درمان بیماران نیازمند * تامین هزینه های تحصیلی دانش آموزان
نیازمند * کمک به ایجاد اشتغال و خودکفایی نیازمندان * ارائه هرگونه خدمات و تخفیفات خیرین محترم به نیازمندان واقعی
 50خانواده نیازمند شهری 1390 ،خانواده نیازمند روستایی و  163یتیم نیازمند در انتظار دستان پرمهرتان هستند
شماره حساب :بانک ملی 0109831823009

شمارهکارت6037991899549160:

ارسال کمک از طریق شماره گیری تلفن همراه *8877*4518#

آدرس :موسی بن جعفر (ع) ( 5صمدی  - )8داخل صحن مسجد
حضرت جواداالئمه (ع)

تلفن32367372-09151631855-09154960278 :

0915 562 3750

0915 562 7758 0915 563 3384 0915 564 0072

0915 564 0079

0915 560 1086 0915 555 1327

0915 563 3854 0915 564 0081

0915 560 1289 0915 555 1328

0915 563 3857 0915 564 0082

0915 562 8863
0915 562 3658

0912

آدرس :میدان ابوذر (حسیـن راه رو )0915 561 6161

خرید و فروش ملک برای بیرجندی ها در مشهد مقدس
 - 09151613917جعفر خسروی

آیا می دانید واحد مشارکت های مردمی در تمامی مدت شبانه روز با  5موزع و دو نیرو داخل موسسه آماده دریافت نذورات شما می باشد.
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صاف صاف

لول لول
تخت تخت

اولینقالیشوییصنعتیممتاز
مجهز به دستگاه شستشوی تمام اتومات
و گرمخانه اتومات در شرق کشور

32 44 66 66
32 42 43 20 -2
ghalishooii.iran

دیدگاه خوانندگان

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

صف های گازوئیل
روش های حل مساله
مدیران استان را به
نمایشگذشت
تیتر اول روزنامه آوا چند روز دیگر
خواهند زد :به دلیل تصادف دو خودرو ،
جاده بیرجند  -مشهد برای همیشه
مسدود و بیمارستان بیرجند نیز به دلیل
فوت بیمار در یکی از بخش های آن
ممنوع االستفاده شد .این نهایت تدبیر
برخی مدیران ما در برخورد با چالش
های موجود در استان است .برای حل
یک مساله  ،کل صورت مساله را پاک
می کنند .واقعیت این است پس از شکل
گیری صف های طوالنی گازوئیل
در پمپ های استان و معطلی چند
کیلومتری خودروهای خدمات رسان به
مردم دائما با خودم فکر می کردم که
دلیل این اتفاق چیست ؟ به هر حال
ما مردم عادت کرده ایم که همیشه در
صف بایستیم اماوقتی روی منابع انرژی
خوابیده ایم دلیل این اتفاقات چه است
که خبر از غیب آمد تدبیر مسئوالن
برای جلوگیری از قاچاق سوخت این
بوده است .من نمی دانم تدبیر این
مساله در استانداری بوده یا شرکت نفت
یا فرمانداری یا هر جای دیگر اما چند
یادآوری به عزیزان خالی از لطف نیست:
 - ۱شما مدیر هستید و ماشین امضای
ابالغات باال دستی نیستید اگر گفته اند
در استان ما باید جلوی قاچاق سوخت
را بگیرند نباید پمپ ها را به این حال و
روز برسانید بلکه باید مدیریت کنید که
با وجود سهولت دسترسی مردم  ،قاچاق
اتفاق نیفتد واال گرفتن ساده ترین و پر
تنش ترین تصمیمات دیگر نیازی به
مدیر ندارد و بهتر است هزینه حقوق
های چند میلیونی خودتان را به مردم
و بیت المال تحمیل نکنید - 2 .استان
ما هزینه قاچاق مواد مخدر و سوخت و
نگهداری از مرز را می دهد آنوقت جایزه
این خوش خدمتی هم زحمتی است
که شما برای آنها ایجاد کرده اید ؟ اگر
مسئوالن کمی همت داشتند و از محل
این همه کشفیات قاچاق و خودروهای
مصادره ای و جرایم  ...حداقل امکانات را
برای مرزها تامین می کردند که قاچاق
غیر ممکن شود و یا از محل عواید آن
چند کارخانه می زدند که افراد بیکار
در قامت قاچاقچی ظاهر نشوند ،راه
بهتری نبود ؟ واقعا تنها راهی که برای
جلوگیری از قاچاق سوخت به ذهن تان
رسیده همین روش سخت کردن کار
مردم است ؟ صف های گازوئیل استان
میزان همت مسئوالن و روش حل
مساله آنها را در استان کامال نمایان کرد
واقعا آفرین و صد آفرین بر این مدیریت
بحرانمسئوالنما.

خبر خوب امروز

توزیع نفت گاز
در استان  ۹درصد
افزایشیافت
ایرنا  -مدیر شرکت پخش فرآوردههای
نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت:
میزان توزیع و پخش نفت گاز در
خراسان جنوبی از ابتدای امسال
تاکنون نسبت به مدت مشابه سال
قبل 9درصد رشد داشته است .قربانعلی
مردانی اظهار کرد :میانگین رشد توزیع
نفت گاز در کشور پنج و در استان 9
درصد است.وی با تاکید بر اینکه کمبود
سوخت در جایگاهها مورد تایید نیست،
افزود :ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی
امسال در وضعیت بسیار مناسبتتری
نسبت به سالهای قبل قرار دارد.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی
منطقه خراسان جنوبی با اشاره به
مشکل صفهای ایجاد شده در برخی
از جایگاههای استان برای دریافت نفت
گاز گفت :تعدادی از جایگاههای استان،
به منظور مدیریت شرایط خاص ،دارای
کارت سوخت اضطراری نفت گاز است
این کارتها دارای محدودیتهایی
همچونسهمیهروزانهوسهمیهعرضه
شده برای هر وسیله حمل و نقل است.
مردانی گفت :این کارت باید توسط
خودروهایی استفاده شود که امکان
سوختگیری از کارت سوخت شخصی
خود را ندارد.

یکم تیرماه ،اجتماع بزرگ خانوادگی “سالم فرمانده”
اجتماع بزرگ خانوادگی سالم فرمانده ،یکم تیر ماه در بیرجند برگزار میشود .ستاد مردمی مراسم سالم
فرمانده اعالم کرد :روز چهارشنبه یکم تیرماه  ۱4۰۱اجتماع بزرگ خانوادگی سالم فرمانده در ورزشگاه
آزادی بیرجند ساعت  ۱۷:3۰با حضور حاج ابوذر روحی برگزار میشود.

پارکدلهرهزادرقلببیرجند
شبستان  -بازی اهمیت زیادی در شکل
گیری شخصیت کودک دارد با فرا سیدن
فصل تابستان و کاهش بیماری کرونا سیل
عظیمی از شهروندان به پارک ها می روند
در حالی که تجهیزات اکثر پارک و بوستان
های محلی استاندارد الزم را ندارند.
اهمیت بازی در سنین کودکی و نقش
آن در شکل گیری شخصیت کودکان
بر کسی پوشیده نیست .کودکان به طور
غریزی جست و خیز و بازی را دوست
دارند .پیشرفت علم ،افزایش جمعیت
و رونق فرهنگ آپارتمان نشینی باعث
محبوس شدن بچه ها در منازل شده
است .اقبال کودکان به بازی در هوای
آزاد و محیط باز باعث شده که والدین
در برخی از ساعات روز و هفته کودکان
خود را برای بازی به پارک های اطراف
منازل ببرند .متأسفانه ایمن نبودن فضای
بازی و پارک ها گاها باعث بروز حوادث
ناگوار برای کودکان می شود به همین
علت رعایت استانداردها و ایمنی وسایل
و تجهیزات موجود در پارک ها برای
سالمت کودکان امری واجب است.
وجود ایرادات فیزیکی وسایل بازی ،نبود
کف پوش مناسب ،نبود نیمکت مناسب
برای استراحت ،نا ایمن و غیر استاندارد
بودن وسایل بازی در پارک ها و اماکن
تفریحی ،باز بودن درب تابلوهای برق و
پایههای روشنایی ،موانع مسیر ،خرابی
معابر ،لبههای تیز و برنده ،نامناسب بودن
وسایل و کفپوش زمین بازی کودکان،
نامناسب بودن وسایل ورزشی عمدهترین
خطرها و مشکل هایی است که در
سالهای اخیر حوادث ناگواری را متوجه
کودکان و حتی بزرگساالن در پارکهای
شهری کرده است.
فصل بهار و تابستان ،فصل فراغت و
تفریح است که متأسفانه برخی مواقع به
علت استاندارد نبودن فضا و وسایل بازی،
شیرینی ساعت های خوش را به تلخی و
نگرانی تبدیل میکند .به اذعان کارشناسان
کاستی های فضای شهری ،امکان تجربه
آموزی را از کودکان گرفته و آنان را به
سمت وسایل دیجیتالی و بازی های
انفرادی کشانده است که نتیجه آن ،چیزی
جز انزوا و پرخاشگری کودکان نیست
که این مهم خود تهدیدی برای سالمت
جامعه است.یکی از شهروندان در گفتگو
با شبستان ضمن گالیه از نامناسب بودن
فضای بازی کودکان در پارک ها می گوید:
افزایش فرهنگ آپارتمان نشینی از یک سو
و شیوع بیماری کرونا از سوی دیگر باعث
محبوس شدن کودکان در فضای بسته
منازل شده است.

بروز مشکالتی برای کودکان می شود،
ادامه داد :ماه گذشته یکی از کودکان هنگام
استفاده از تاب به زمین پرتاب شد و با توجه
به وجود شن ،ماسه و سنگ ریزه در زمین
بازی کودک دچار سانحه شد.
یکی از شهروندان به فعالیت خانه های

بازی در گوشه و کنار شهر اشاره می کند و
می گوید :گرچه این اماکن نسبت به پارک
ها فضای ایمن تری دارند اما با توجه به
دریافت ورودی در هر ساعت ،استفاده از این
اماکن برای همه افراد توجیه ندارد.
«علی باقری» با بیان اینکه تنها شهر بازی
به علت ایمن نبودن تعطیل است گریزی به
شیوع بیماری کرونا می زند و می افزاید:
با توجه به مساعد بودن شرایط فعلی این
بیماری ،والدین با آرامش بیشتر کودکان
خود را به پارک ها می برند اما استاندارد
نبودن زمین و وسایل بازی باعث نارضایتی
پدر و مادرها می شود.
به گفته وی در برخی پارک ها قسمتی
از زمین و وسایل بازی استاندارد است که
متأسفانه این اماکن هزینه دریافت می کند
و با توجه به شرایط اقتصادی برخی خانواده
ها امکان استفاده از این وسایل را ندارند.

استاندارد اجباری
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی در
گفتگو با شبستان گفت :هر گونه تجهیزات
تفریحی برای عموم مشمول داشتن
استاندارد اجباری است.

«محمدرضا مروی مقدم» با اشاره به این
مهم که مسئولیت تجهیزات ساده پارک ها
در شهر با شهرداری و در روستا با دهیاری
است ،می گوید :بر اساس مصوبات تاب با
نشیمن گاه فلزی غیر استاندارد بوده و باید
از پارک ها جمع آوری شود.
تماس با 1517
وی به سامانه  ۱5۱۷اشاره می کند و می
افزاید :مردم و شهروندان هنگام استفاده
از وسایل پارک ها چنانچه با مشکلی در
زمینه استاندارد مواجه شدند با این سامانه
تماس گرفته و در اسرع وقت کارشناسان و
بازرسان به محل اعزام می شوند.
مروی مقدم درخصوص نصب برخی
تجهیزات غیر استاندارد شامل تاب ،سرسره
و ...می گوید :سال گذشته  48۰مورد
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ورودی پارک ها شد و می گوید :تجهیزات و
وسایل بازی شامل سرسره ،تاب ،کف پوش
و ...موجود در پارک ها باید استاندارد باشند.
وی با بیا اینکه مصوبات و دستورالعمل ها
باید توسط شهرداری رعایت و اجرا شود،
تأکید می کند :با توجه به نزدیکی فصل

تابستان چنانچه موارد اعالمی در زمینه
استاندارد رعایت نشود از طریق واحد
حقوقی اقدام می کنیم.
پلمپ پارک
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی استفاده
درست و بهینه از تجهیزات و وسایل بازی را
منوط به فرهنگ سازی دانسته و می افزاید:
متأسفانه در برخی موارد استفاده نادرست از
تجهیزات باعث ایجاد نواقص می شود.
مروی مقدم از شهروندان و مردم به عنوان
بازوی حمایتی یاد کرده و می گوید :اعالم
گزارشات مردمی با سامانه  ۱5۱۷کمک
بزرگی برای اداره کل استاندارد است.
وی تأکید می کند :در صورت مشاهده
موارد غیر استاندارد و مکاتبه با متولی امر
و عدم رفع نواقص تجهیزات ،برای حفظ

وسایل بازی غیر استاندارد
«جواد براتی» ضمن انتقاد از کم بودن
تجهیزات مناسب برای بازی کودکان در
فضای پارک ها می افزاید :در نقاط شمالی
شهر پارکها و اماکن تفریحی کم است
و با وجود نوساز بودن برخی از پارک ها
استانداردسازی نشده اند.
به گفته وی فرسودگی برخی وسایل بازی
مانند سرسره و االکلنگ و غیر استاندارد
بودن این تجهیزات در پارکها باعث بروز
مشکالتی برای کودکان می شود.
وی با بیان اینکه زنگ زدگی تاب و سرسره
ها و خرابی و قدمت برخی وسایل باعث

وی گریزی به زمین های بازی که دارای
سنگ ریزه و شن و ماسه است می زند و
می گوید :شن ،روی زمین بازی کودکان
را پوشانده و فضای زیر تاب و جلوی
سرسرهها به مرور زمان گود و به چالههایی
تبدیل شده که این مهم خطرات بیشتری را
رقم می زند.

بازرسی از تجهیزات شهربازی ،پارک ها،
بوستان ها ،تجهیزات بدنسازی حاشیه
پارک ها و ...انجام شد و برخی موارد از
قبیل عدم انطباق ،نیاز به تعمیر و اصالح
و ...به شهرداری ها ابالغ شد.
وی خواستار نصب تابلو «استفاده از وسایل
بازی با نظارت والدین انجام شود» در

ایمنی شهروندان پارک پلمپ خواهد شد.
وی داشتن تعامل با دستگاه های اجرایی
را در روند به جلو بردن کارها مؤثر دانسته
و یادآور می شود :تاکنون به تنهایی و با
کارشناسان شهرداری بازدیدهایی از سطح
پارک ها انجام و موارد و نواقص اعالم و
رفع شده است.

پیام شما

تلفن  - 32224582 :نمابر 32234583 :
پیام رسان های اجتماعی 09017245463 :
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :
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در زمینه استاندارد وسایل
با کسی تعارف نداریم
مدیرعامل سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهری شهرداری بیرجند هم در گفتگو
با شبستان با اشاره به این مهم که در بحث
ایمن سازی تجهیزات و وسایل بازی به
بهره برداران اخظار داده شده است و ملزم
به رعایت و تأیید ایمنی استانداد هستند،
تأکید می کند :در زمینه استاندارد بودن
تجهیزات و وسایل بازی با کسی تعارف
نداریم چراکه با جان فرزندان ما سرکار
داشته و با جدیت این مهم را پیگیری می
کنیم«.محمد محمدزاده» با بیان اینکه در
حوزه سازمان پارک ها بسیاری از اماکن
مغفول مانده است ،می گوید :در فاز اول
حذف وسایل بازی فلزی و غیر استاندارد در
دستور کار سازمان قرار دارد و جمع آوری
نشیمن گاه و پشتی فلزی تاب ها در پارک
ها و بوستان ها در حال اجرا است .وی
استفاده از مجموعه پلی اتیلن برای وسایل
بازی کودکان را پرکاربردترین وسایل بازی
در مبلمان شهری دانسته و می گوید :برای
اجرای برنامه های پیش رو به منابع مالی و
انسانی نیاز است که متأسفانه با وجود 2۷۰
هکتار فضای سبز ،تعداد نیروهای انسانی و
عملیاتی در این زمینه یک دهم نیروهای
الزم است .مدیرعامل سازمان سیما ،منظر
و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند با
بیان اینکه در حوزه استاندارد با کسی تعارف
نداریم ،می گوید :در این زمینه به علت عدم
استاندارد قسمتی از مجموعه بازی یکی از
پارک های شاخص پلمپ شد.
محمد زاده رفع مشکالت پارک ها را از
مهمترین دغدغه های پیش رو اعالم کرده
و می گوید :امسال بالغ بر  3۰میلیارد تومان
اعتبار برای کف سازی ،مبلمان شهری،
روشنایی ،نورپردازی و ...پارک ها اختصاص
یافته که از این مقدار بالغ بر هفت میلیارد
تومان برای روشنایی و کف سازی پارک
آزادی و ...اختصاص و هزینه می شود.
مغفول ماندن برخی پارک ها
وی با بیان اینکه برخی بوستان ها و پارک
های محلی مغفول مانده اند ،می گوید:
در این زمینه و برای احصای مشکالت
کمیته فنی تشکیل شده و هفته ای یک
بار جلساتی برای حل مشکل پارک ها
برگزار می شود .وی از واگذاری  9۰هکتار
از فضای سبز به بخش خصوصی در سال
گذشته خبر می دهد و می گوید :واگذای
 4۰هکتار دیگر به بخش خصوصی نیز در
دستو کار است که در آینده نزدیک محقق
می شود.مدیرعامل سازمان سیما ،منظر
و فضای سبز شهری شهرداری استفاده
از مجموعه بازی پلی اتیلن ،کف پوش
مناسب و شن شسته برای پارک ها را در
دستور کار دانسته و می افزاید :روال تغییر
کرده و رو به جلو حرکت می کنیم .محمد
زاده سرانه فضای سبز بیرجند را  ۱3متر
اعالم کرده و می گوید :استاندارد کشوری
سرانه فضای سبز  ۱2تا  ۱5متر است .وی
تأکید کرد :آیین نامه استاندارد به همه بهره
برداران ابالغ می شود و در صورت مشاهده
موارد غیر استاندارد ،برخورد خواهد شد .وی
ابراز امیدوای می کند :با مدیریت صحیح
و هم افزایی سازمان و شهروندان رضایت
نسبی مردم را شاهد باشیم.

کشتارگاه دام بیرجند به خارج از محدوده مسکونی منتقل شود
ایرنا  -معاون هماهنگی امور عمرانی
استاندار خراسان جنوبی گفت :به دلیل
آالیندگی هوا و رعایت اصول بهداشتی،
کشتارگاه دام بیرجند به خارج از محدوده
مسکونی انتقال یابد .علیرضا عباسزاده
در نشست کمیته ساماندهی امور
کشتارگاههای دام خراسان جنوبی اظهار
کرد :براساس ماده  ۱4قانون هوای پاک
باید صنایعی که در داخل محدوده مسکونی
آلودگی ایجاد میکند ،به خارج از محدوده
منتقل شود.
وی با بیان اینکه به دلیل آلودگی هوا طرح
انتقال کشتارگاه بیرجند به خارج از محدوده
مسکونی در این کمیته مورد بررسی قرار

گرفت ،اضافه کرد :باید کشتارگاه دام بیرجند
تا زمان انتقال قطعی ،اصول بهداشتی و
بحث عدم آالیندگی هوا را رعایت کند.
عباسزاده ادامه داد :مشوقهای الزم به
کشتارگاه دام بیرجند ارایه خواهد شد تا
در راستای عدم آلودگی هوا به خارج از
محدوده مسکونی منتقل شود ،همچنین
در مکان جدید در تامین زیرساختها هم
کمک خواهیم کرد.
وی با اشاره به استفاده از لیبل با فرمت
جدید در کشتارگاههای خراسان جنوبی،
اظهار کرد :از این پس الشههای دام نر با
مهر و لیبل آبی و الشههای دام ماده با مهر
و لیبل زرد توسط کشتارگاهها تولید و عرضه

خواهد شد تا از برخی تخلفات جلوگیری
شود .معاون استاندار خراسان جنوبی افزود:
در حال حاضر برخی کشتارگاهها از این لیبل
جدید استفاده نمیکند و این موضوع توسط
مسئوالن متولی مورد بررسی قرار گیرد تا
تمام کشتارگاهها مجاب به زدن لیبل جدید
در الشه دام شود.
تصمیمگیری درخصوص انتقال کشتارگاه
دام بیرجند به خارج از محدوده مسکونی
و تصمیمگیری درباره استفاده از لیبل با
فرمت جدید در الشههای دام از جمله
موضوعاتی بود که در کمیته ساماندهی
امور کشتارگاههای دام خراسان جنوبی مورد
بررسی قرار گرفت.

* در خصوص سرمقاله ماجرای قاچاق
سوخت شما که دارید تحلیل می کنید
به نظرم اول به تحلیل این مسئله
بپردازید که مگه سوخت گران نشد که
جلوی قاچاق اون گرفته بشه؟ آیا گران
شدن مابقی مایحتاج به بهانه قاچاق به
کشورهای همسایه کار درستی هست؟
آیا االن دیگه آرد و سوخت قاچاق نمیشه؟
آیا توجهی به صف های طوالنی که اخیرا
جلوینانواییهاتشکیلمیشهتوجهکردید؟
دوم چرا این همه زمین خدا باید در دست
نهادهاوسازمانهایدولتیباشهومردمدر
خانه های آپارتمانی با هزارتا مشکل
مربوط به زندگی آپارتمان نشینی دست
و پنجه نرم کنند اما نتونن یه خانه ویالیی
داشته باشن که حداقل میوه و سبزی
فصلخودشونرودرحیاطخانهخودشون
به ثمر برسونن؟ و هزاران چرای دیگه
که ذهن مردم ما رو شدیدا درگیر کرده
و جواب اون رو ما و شما خیلی خوب می
دونیم اما جرات پرداختن به اون رو ندارید.
* شما کمتر از 3هفته پیش اعالم کردید
کهموادشویندهگروننمیشهوباقاطعیت
گفتید این فقط شایعه هست ولی االن تو
مرحله اول  25درصد گرون شد.
* مدت سه سال پیش مبلغ حدود 45
هزار تومان برای صدور کارت ملی
گرفتند برآورد بفرمایید با این مبلغ میشد
یک پنج کیلویی روغن گرفت که امروز
 45۰هزار تومان شده این مبلغ به چه
حسابی رفته که سه سال بلوکه است
سود این مبلغ که حداقل  4۰میلیون
پرداخت کردند رقمی باال است.
* شما رو خدا پیگیر صف عظیم گازوئیل
بشین .من راننده بدبخت باید به فکر
گازوئیل باشم یا توزیع محصوالت.
* تا زمانی که مشکالت معیشتی و
نابسامانی اقتصادی مرتفع نشود باید
شاهد قاچاق سوخت و این گونه موارد
باشیم اینکه که تازه روی خوش سکه
است آماری از سرقتها و ....بگیرید تا به
عمق فاجعه بیشتر پی ببرید وقتی اعالم
میشه سرقت زیر  2۰میلیون زندان
نداره راه را برای خیلی ها باز گذاشتند
تا با خیال آسوده دست به دزدی بزنن
یکی از آشنایان میگفت فردی چندین
بار دزدی کرده و از زندان آزاد شده و باز
هم توبه نمیکنه ازش پرسیدم چرا ترک
این معضل نمیکنی میگه در زندان راحت
هستم هم غذا آماده و هم محل خواب
بیام بیرون با شکم گرسنه چکار کنم؟؟؟
*با تشکر از اداره برق بیرجند جهت
تعویض المپ های آفتابی به مهتابی
درخیابان منتظری امید است که درسایر
خیابان ها هم اجرا شود.

پاسخ مسئوالن

جوابیهادارهکلامورمالیاتی
در پاسخ به پیام شهروند محترم در
روزنامه آوا با عنایت به اینکه به موجب
اصل  5۱قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران «هیچ نوع مالیاتی وضع
نمی شود مگر به موجب قانون ،موارد
معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی
به موجب قانون مشخص می شود».
لذا کلیه مالیات های وضع شده مطابق
قوانین موضوعه کشوری از جمله
قانون مالیات های مستقیم می باشد.
شایان ذکر است مطابق قانون مالیات
های مستقیم ،مالیات مطالبه شده بر
اساس میزان فروش ابرازی مؤدی در
اظهارنامه مالیاتی ،گردش حساب ها
و اطالعات دستگاه های کارتخوان
بانکی ،اطالعات مکتسبه از پایگاه های
اطالعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و
پس از کسر معافیت ها و بخشودگی
های مالیاتی تعیین می گردد و در این
خصوص اصل بر ابراز و اظهار مؤدیان
محترم مالیاتی می باشد ،از این رو در
صورتی که مؤدی محترم به هر دلیلی
نسبت به مالیات عملکرد سال  ۱399و
تبصره ماده  ۱۰۰عملکرد سال ۱4۰۰
که مبنای آن دستگاه پوز و گردش
حساب بوده ،معترض می باشد می تواند
ضمن مراجعه به رؤسای ادارات مالیاتی
در فرصت قانونی از اختیارات داده شده
به ایشان در جهت رفع مشکل بهره
مند گردند در غیر این صورت موضوع
در مراجع دادرسی مالیاتی قابل طرح و
پیگیری بوده و مجدد مورد رسیدگی
قرار می گیرد.
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شماره  ۸تاریخی و فراموش نشدنی تیم ملی با
انتشار یک استوری همه طرفدارانش را نگران
کرد اما این استوری زود پاک شد!جادوگر محبوب
فوتبال کشورمان در این استوری به شکلی عجیب
و نگران کننده از هوادرانش خداحافظی کرده بود!
طرفداران علی کریمی اما اصال نگران نباشند

بهترینزمان کشیدندندانعقل

به کار بردن کالمی ضد خودتان یا سخن چینی درباره
دیگران اجتناب کنید .نگرش تان را خودتان انتخاب
کنید .مجبور نیستید اجازه دهید گفته های دیگران
بر شما تاثیر منفی بگذارد .وقتی زندگی بیش از توان
تان شما را به مبارزه و چالش می کشد ،خود را به خدا
بسپارید ،چرا که او نه فقط پاسخ را در اختیار دارد بلکه
پاسخ خود اوست .خود را با افراد و شرایط مثبت محصور
کنید و از منفی نگری ها دوری کنید .شما کالم تان
هستید .هرگز گفته هایتان را با دروغ و حیله یا تحریف،

همراه نکنید .با حرمت داشتن کالم تان اعتبار و صداقت
ایجاد کنید .درد دیگران را احساس کنید و کشمکش ها،
ناراحتی ها ،گرفتاری ها و ضعف هایشان را درک کنید.
هر رابطه ای که تاکنون داشته اید را قدر بدانید .خوب
یا بد ،رابطه ها بهترین آموزگاران هستند .باورهای
درست تان را حفظ کنید حتی اگر دنیای پیرامون
تان انتخاب می کند که باوری دیگر داشته باشید.
درخواست کردن آغاز ستاندن است .با دعایی ساده
و اعتقادی ،شما می توانید آینده تان را تغییر دهید.

سوپ ،سموم بدن را دفع می کند

نکات مهم هنگام خرید ماهی

خواص جالب و درمانی شوید

پیشنهاد میشود دندان عقل در حدود 20سالگی
کشیده شود ،اگر دندان عقل قصد رویش و
بیرونآمدن از لثه را داشته باشد ،این اتفاق معمو ًال
پیش از 20سالگی رخ میدهد .بنابراین اگر تا این
سن دندان عقل شما در نیامده است ،بهتر است

خوب می دانید که مصرف سبزیجات یکی از
بهترین راه ها برای دفع سموم از بدن است پس
غذای خوشمزه ای به نام سوپ چقدر ساده می
تواند شما را در دفع سموم از بدن یاری کند .سوپ
برای محیط زیست مفید است زیرا آزاد کردن کربن

پس از خرید ماهی تازه ،محتویات شکمی و آبشش
های آن را تخلیه نمایید .روی سطح بدن ماهی
نباید خراش و بریدگی وجود داشته باشد .مشاهده
لک روی شکم ماهی بهترین دلیل برای فاسد
بودن آن است .چشم های ماهی باید درخشنده

به دلیل دارا بودن کلسیم یکی از خواص ساقه
شوید ،تقویت دندانها است .خواص ضدمیکروبی
و آنتی باکتریال موجود در شوید سبب میشود
برای از بین بردن عفونت دهانی موثر باشد و بوی
بددهان را رفعنماید .آنتی اکسیدان موجوددرشوید

برای معاینه به دندانپزشک مراجعه کنید.از سوی
دیگر ،چنانچه مسیر رشد دندان عقل به دالیلی
تغییر کرده برای جلوگیری از این پیشامد نیاز به
عکس رادیوگرافی از دندان عقل است.

در محیط را کاهش می دهد .سوپ به کاهش وزن
کمک می کند و خواص آن برای سالمتی قابل
انکار نیست .سوپ باعث می شود که در سخت
ترین روز های سال حس بهتری داشته باشید.

و برجسته باشد و در صورت چشم غیرشفاف و
سفید می توان گفت ماهی کهنه است .ماهی
باید طعم و بوی مناسبی داشته و اگر ماهی بوی
نامطبوع یا تندی داشت از خرید آن اجتناب کنید.

نیز برای تقویت لثهها و در نتیجه دندانها اهمیت
دارد .مصرف دمنوش شوید میتواند سبب کاهش
بیماریهایی همچون اضطراب و افسردگی شود
و به ترشح هورمون شادی کمک نماید.

چرا که ماجرا به مهاجرت این بازیکن تکنیکی و
محبوب مربوط میشود .او به تازگی ویزای دائمی
اقامت در کشور امارات را دریافت کرده و برهمین
اساس به همراه خانواده برای همیشه به ُدبی
کوچ کرده است .بر اساس آخرین اخبار شماره
 ۸سابق تیم ملی ،بایرن مونیخ و پرسپولیس هم
اکنون در ُدبی به سر میبرد .او جدیدا برشی از شعر
معروف مرحوم بروسان را در صفحه اینستاگرامش
به اشتراک گذاشته ،که باعث نگرانی هوادارانش
شده است .او نوشته است :اگر نبودم مرا در
چیزهایی پیدا کنید که دوست شان داشتم.
فرهنگ و هنر

تدارکمتفاوتشبکه
سه سیما برای ایام محرم و صفر

راه های کاهش مصرف نمک برای کودکان

دلیل این که نباید قبل از خرید کردن قهوه بنوشید

در دوره تغذیه کمکی یعنی  6تا  12ماهگی نباید به غذای کودک نمک اضافه شود .در صورت تمایل به افزودن
چاشنی به غذای کودک در دوره تغذیه تکمیلی می توان از آب لیموترش یا آب نارنج به مقدار خیلی کم در آخرین
لحظات پخت به غذای کمکی اضافه نمود .برای کودکان باالی یک سال اگر چه افزودن نمک مجاز است ولی
باید دقت شود که از مقدار کم نمک یددار در تهیه و پخت غذا استفاده شود .از گذاشتن نمکدان در سفره خودداری
شود.از سبزی های معطر تازه یا خشک ،سیر ،پیاز ،لیموترش تازه و آب نارنج برای بهبود طعم غذای کودک می
توان استفاده کرد .مربیان مهدهای کودک نیز باید رفتارهای غذایی خود را اصالح کنند و از نمکدان هنگام غذا
خوردن استفاده نکنند .مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا  -معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

بر اساس نتایج یک تحقیق افرادی که قهوه کافئیندار نوشیدند ،اقالم بیشتری خریداری و پول بیشتری خرج
کردند.جالب اینجاست که نوشیدن کافئین به نظر میرسد بر انواع اقالمی که مردم خریداری میکنند نیز تاثیر
میگذارد.خریدارانیکهکافئینمینوشیدند،اقالمغیرضروری(شمعهاوعطرها)رابیشترازبقیهخریداریکردند.
با این حال هنگام خرید سودمندتر(ظروف آشپزخانه و ظروف ذخیرهسازی) بین خریداران کافئیندار و بدون
کافئینتفاوتهایکمیوجودداشت.محققانهمچنینآزمایشچهارمرادرآزمایشگاهانجامدادندوتاثیرکافئین
را بر خرید آنالین آزمایش کردند .در حالی که مصرف متوسط کافئین میتواند مزایای سالمتی مثبتی داشته باشد
اما از طرف دیگر هم میتواند عواقب ناخواستهای هنگام خرید ایجاد کند.
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جانور نسوز  -همراه پلو  -نام گلي
عمودي -1:تنهامنظومهحماسي
فارسي که قهرمان آن زن است -
صداي خالي شدن باد تیوپ
 -2نابودي  -واحد لیتر  -عنصر
شیمیایي نافلز -3شهري در حومه
تهران  -درجه درجه  -کنایه از
پشیمان شدن  -4بیداد  -انگور
خشکیده  -کوزه آب  -5نرمي،
لطافت  -همه کاره روستا بود  -آباد
و برقرار  -6آدامس سنتي  -از
حروف انگلیسي  -فن ،شیوه -7
قاتل امام هادي(ع)  -اساسي -
کاشف میکروب سل  -۸گریز از

6

7

8

9

روی ترس  -راه سخت و پرپیچ
و خم در کوه  -تاب و توان -9
سنگریزه  -فک  -پوستین دوز
 -10آش پختني قبل از نوروز
 مرگ از غصه  -امتحان -11گیاه چتري  -نرمي کردن با
کسي  -ترس  -12از جمله لقب
هایي که براي مهدي موعود (عج)
ذکرشده  -ظرفي در آزمایشگاه -
ساکن جایي  -13شهر مقرسازمان
ملل متحد  -باجه -ضمیر
چندنفره  -14بخشش  -جمع
نفس  -دزدیدن  -15تازه  -تعلل
و سهل انگاري

15 14 13 12 11 10

رباتیک اهورا
آموزش ساخت ربات

تخته ،قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک
 - ۰۹۱۵۳۶۳۷۵۰۷حسینی

ویژه کودکان و نوجوانان

 -09153618197یوسفی
آدرس  :بیرجند _ میدان ابوذر

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ایزوگام شرق و دلیجان

بهدرخواستمشتریانعزیز
چلوکبابکوبیده،چلوجوجهکباب
هم به منوی غذا اضافه شد

مدیریت  :حسن آراسته

مرغکاملاکبرجوجه

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

از ۱۱و نیم تا  23به صورت یکسره

خیابانشهیدرجایی

آدرس  :نبش توحید  19تلفن 32439492 -09151611408 -09155629021 :

ر با

ارگ
ک

مت
قی

جک پارکینگی  ،کرکره و سکوریت اتومات

سب
منا

پیمانکاری
ساختمان
از صفر تاصد

نظارت بر کارهای سنگ کاری نما  ،سرامیک ،کاشی کاری داخل
ساختمان و سیمان کاری ،آجر چینی ،آجر نسوز ،موزاییک،
ایزوگام ،سنگ فرش ،پله ،چاه کن ،گچ کار
با اکیپ کامل ،قیمت مناسب و در اسرع وقت

کشیدن  -جرم گیری  -درمان ریشه
اطفال  -ترمیم  -گرافی دندان

بازسـازی انواع ظروف تفلون و چدن

بیرجند  -خیابان مطهری  -مطهری 6

از قبیل :قابلمه ،تابه ،پلوپز ،کیک پز ،اسنک ساز و کف اتو
شعبه : 1بیرجند،خیابانتوحید،نبشتوحید 28تلفنتماس05632047250 :

شعبه: 2مهرشهر،بلوار ولی عصر(عج) ،ابتدای بلوار امام حسین(ع)  ،نبش امام حسین (ع) 3تلفن 32300575 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قاین
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهیموضوعماده 3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 140160308002000124هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قاین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسم قائم پناه فرزند یوسف
به شماره شناسنامه  349صادره از در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  6374.86مترمربع در قسمتی از پالک

 -2065اصلی واقع در اراضی دیمه زارات سینه حوض تون بخش  11شهرستان قاینات خریداری از مالک رسمی آقای یوسف

قائم پناه 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 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 انتشارنوبت اول ۱4۰۱/۰۳/۳۱ :تاریخ انتشار نوبت دوم۱4۰۱/۰4/۱۶ :
شناسه آگهی ۱۳۳8۵84:

غالمرضا صادقیان -رئیس ثبت اسناد و امالک قاین

09155614880

درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا (س)

 -09904004559 -09039058959محمودی

به صورت گرانیتی با  1سال ضمانت

نبـشرجایـی15

کلینیک دندانپزشکی موسسه خیریه

فقط و فقط تماس بگیرید

برای اولین بار در خراسان جنوبی
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برگ سبز خودرو سواری پژو  4۰۵به شماره پالک
ایران  ۱8۱ ۵2ج  24به نام قاسم حیدری
با کد ملی  ۰۶4۰۱۳۶44۳مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری پژو تیپ PARS XU۷
 CNGبا شماره پالک ایران ۱۹۱ ۵2ب ۳۶به نام
محمد محمدی با کد ملی  ۰۶۵۱8۶۵8۶۷مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سعید ستودگان تهیه کننده ویژه برنامه محرم و
صفر شبکه سه سیما گفت :برنامه با نام “معلی”
روی آنتن خواهد رفت و به یاری خدا و با عنایت
اهلبیت (ع) ،قرار است که ویژه برنامه متفاوتی در
ایام محرم و صفر امسال روی آنتن شبکه سه برود و
با عنایت سید و ساالر شهیدان ،ویژه برنامه “معلی”
با قابهایی گرم و صمیمی از آئینهای عاشورایی
و عزاداری نواحی و اقوام استانهای مختلف کشور
خواهد بود.وی افزود :در این ویژه برنامه ،لحظات
درخشانی از عزاداریهای نواحی و استانها ،اقوام
و گویشهای مختلف ایرانی و همچنین جهان
اسالم ثبت و به تصویر کشیده خواهد شد .این
برنامه از حضور مداحان شاخص و پیشکسوتان
هیئات مذهبی کشور بهرهمند خواهد شد و خادمان
حضرت سیدالشهدا علیه السالم ،برنامه “معلی” را
همراهیخواهندکرد.هیچگونهرقابتیدراینبرنامه
بینشرکتکنندگانوجودندارد.
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جدول 5224

5

شهید اکبر چاجی :من از خداوند متعال خواستارم که مرا در حال عبادت یا خدمتگزاری
بمیراند تا شاید مقداری از بار گناهم کاسته شود و از خداوند متعال خواهان هستم که مرگ
مرا شهادت در راهش بگرداند.

انسان از آن چیزی که بسیار دوست می دارد ،خود را جدا می
سازد .در اوج خواستن ،نمی خواهد ...در اوج تمنا ،نمی خواهد !...
(فیلم هامون)

علی کریمی برای همیشه
از ایران رفت؟!

باافکارآیندهساززندگیکنید

جدول کلمات

افقي -1 :مشت زني  -رخت
و پارچه  -حکم به مجازات و
اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه
صالح و به موجب  ...باشد -2
بزرگترین سامان هاي که تاکنون
به دست انسان طراحي ،مهندسي
و اجرا شده است  -سوره چهارم
 ناگهاني  -3مذکر  -در خورتوانایي  -پسندیده و  -4بدهي به
صورت اقساطي  -قرارداد معروف
تاریخ  -5از غالت  -سرخود و رها
 سطح  -پیامبري در کام ماهي -6شهري در استان خراسان
شمالي  -یک زبان برنامه نویسي
رایانه اي  -موادي که در مجراي
آب ته نشین شود  -7چرم پرزدار
 داداش  -صدمه  -۸کافي  -گیاهتا جالملوک  -ثلث عدد نه  -9رود
مصر  -مرآت  -قلعه مستحکم
 -10وسیله ها  -نفس سوزناک -
پدر هندسه  -11روبیان  -عملي
شد  -موي مجعد  -جلسه -12
بیوگرافي  -بي حرمتي  -13خواب
نیست  -چهارمین شهر بزرگ
کانادا  -خشکي  -14ضد زوج -
زاپاس  -از آثار بزرگ علوي -15

یاد یاران

دیالوگماندگار

اغلب ما آدم ها قبول نداریم که افکار و باورهای نادرست
و غلط مان به تنهایی می تواند دلیلی برای همه ناراحتی
ها و بدبختی هایمان باشد و عادت داریم ژن ،پدر و مادر،
دوستان ،جامعه و همه و همه را مقصر بدانیم و اصال
حتی برای لحظه ای هم که شده به خودمان رجوع نمی
کنیم اما برای ساختن زندگی آینده الزم است فکر کنیم.
افکاری که برای اندیشیدن انتخاب می کنید و هم
اکنون به آن اعتقاد دارید ،آینده شما را می سازد.
فقط چیزهایی را که مناسب اند بر زبان جاری کنید .از

کالمی و فضایی معرفی می کنند .حیطه
عاطفی و شخصیتی و اجتماعی :انتظارات نابه
جای جامعه که موجب تخریب شخصیتی افراد
تیزهوش می گردد تعامل اجتماعی فرد تیزهوش
تحت تأثیر انتظارات اجتماعی وی و ویژگی های
خانواده شکل می گیرد .زندگی اجتماعی مطلوب
برای فرد تیزهوش در گرو ارضای انتظارات
متقابل (تیزهوش و جامعه) است که عمده ترین
این انتظارات اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،تعدیل
انتظاراتجامعه،حمایتاجتماعیوامنیتمحیطی
است.عالوه بر آن مشکالت آموزشی از قبیل
خستگی ناشی از عدم رقابت در دوره تحصیلی و
یا اقناع نشدن از نظر علمی و محرومیت از داشتن
هم شاگردانی هم سطح خود ،برنامه ریزی
آموزشی بدون انگیزه و هدف ،توقع بیش از حد و
غیرمنطقی والدین و آموزگاراندرتوانایییادگیری
وی نیز می تواند به بروز مشکالتی مشابه در میان
این افراد منجر گردد.به جای اسباب بازی های
پیچیده ،اسباب بازی های ساده ای تهیه کنید که
باقوهتخیلکودکتانتکمیلشوند.همهوالدیندر
مرحله ای از رشد کودک خود تصور می کنند که
کودکشان پرهوش است .بیشتر کودکان در زمان
خاصی از لحاظ یک یا دو جنبه رشد جلوتر از سن
خود می افتند ولی برتری در یکی دو زمینه به این
معنی نیست که کودک استعداد درخشانی دارد.
مشخصه یک کودک با هوش این است که تقریب ًا
از نظر تمام جنبه های پیشرفت و کسب مهارت ها
از سن خود جلوتر است و از هر لحاظ پیشرفته تر
از کودکان دیگر است.
کودک با هوش در رویارویی با موقعیت ها و
اطالعاتی که غیرمعمول است و در ظاهر تناسبی
با یکدیگر ندارند احساس راحتی می کند و به
آسانی سازگاری می یابد .او از هر گونه تمرین
مغزی و چیستانی لذت می برد ،به سرعت یاد
می گیرد و آموخته ها را به طور وسیعی به کار
می گیرد برخی والدین ،کودک خود را درک نمی
کنند و برخی از کودکان والدین را ،به این ترتیب
کودک پرهوش درونگرا می شود.
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ورزشی

32220574
05632227878

ساعت کاری :همه روزه صبح و عصر
به جز ایام تعطیل

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قاین

پیرو آگهی نوبتی قبلی و ماده  3قانون تعیین تکلیف و به موجب مقررات ماده  13قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اینک برحسب درخواست واصله،تحدید حدود اختصاصی امالکی
که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر
گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد .بخش  ۱۱قاینات قطعه مفروزه واقع در اراضی مزرعه ابوالخیری
پالک  -1270اصلی  1692فرعی سعید سوداگر ششدانگ یک قطعه زمین در تاریخ  1401/04/22که در موعد مشخص
شده ،انجام خواهدشد .لذا به موجب ماده  14قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این
آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت  8صبح در محل حضور به هم رسانند ،چنانچه هر یک از
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده  15قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان
امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد
شد .برابر ماده  86آیین نامه اصالحی قانون ثبت  ،معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و
امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ
و به این اداره تسلیم نمایند .در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار ۱4۰۱/۰۳/۳۱ :شناسه آگهی ۱۳۳۹۳28 :

غالمرضا صادقیان  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاین

استاندار :یادواره شهدای ترور،
بسیار باشکوه برگزار شود
استاندار گفت :در آستانه هفته قوه قضائیه
و به مناسبت هفته بازخوانی حقوق بشر
آمریکایی ،یادواره شهدای ترور باید با همکاری
و مشارکت دستگاه های اجرایی مربوطه،
بسیار باشکوه برگزار شود .قناعت از مسئوالن
دستگاه های اجرایی خواست؛ به جهت اهمیت
موضوع ،با ایجاد شور انقالبی در مرکز استان،
برای برگزاری مراسم “سالم فرمانده” ،همه
پای کار باشند و همراهی نمایند.

پرداخت بیش از یک سوم مطالبات گندمکاران خراسان جنوبی
 2۱میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران خراسان جنوبی به حساب آنها واریز شده است .سرپرست تعاون روستایی استان گفت ۸۸۰ :کشاورز گندم کار
خراسان جنوبی ،تاکنون  ۶هزار و  ۱۶۰تن از تولید گندم خود را به مراکز خرید تعاون روستایی استان تحویل داده اند که باید  ۶۰میلیارد تومان به حساب
آنها واریز شود .رضوی افزود :خرید گندم امسال تاکنون بیش از  2برابر در مقایسه با پارسال افزایش داشته است.

آتشسوزی منزل مسکونی
در بیرجند مهار شد
ایرنا -سرپرست سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت:
آتشسوزی منزل مسکونی در بیرجند مهار
شد و یک مصدوم داشت .علی حیاتی
افزود :همزمان  2تیم اطفای حریق از
ایستگاههای یک و  ۶به محل حادثه واقع
در خیابان انقالب اعزام شدند .وی بیان
کرد :بررسیهای اولیه نشان داده که عوامل
انسانی علت حادثه است و جوان مصدوم
نیز با رعایت مسایل بهداشتی و ایمنی به
اورژانس تحویل داده شد.

شبستان -نماینده مردم بیرجند ،درمیان و
خوسف در مجلس با بیان اینکه اجرایی

ایرنا -سرپرست معاونت هماهنگی امور
اقتصادی استانداری اعالم کرد :نرخنامه
شهریور  ،۱4۰۰مبنای تعیین قیمت نان
است و استان ،اختیار تعیین قیمت نان را
ندارد .جواد اشرفی در نشست کارگروه پایش
و تحلیل سهمیه آرد و فعالیت خبازیهای
استان افزود :هرگونه تغییر در این زمینه
در سطح ملی رقم میخورد .وی تصریح
کرد :دغدغههای نانوایان در این زمینه در
جلسات ملی و ویدئوکنفرانسها به مرکز

مهر -قائم مقام سازمان جمع آوری و
فروش اموال تملیکی گفت :در خراسان
جنوبی در حوزه اموال تملیکی هیچ پرونده
رسوبی نداریم و گذاشته نشده کاالها در
انبارهای اموال تملیکی فاسد شود که ثمره
همکاری همه دستگاههای ذیربط است.
صاحب حجتی در مراسم تودیع و معارفه
مدیر سازمان جمعآوری و فروش اموال

کاهش  ۲۸درصدی بارندگیها
درخراسانجنوبی

رئیس اتحادیه صنف نانوایان بیرجند گفت :در
حال حاضر  ۸4درصد نانواییهای سطح استان
به سیستم کارتخوان هوشمند مجهز شدهاند.
جواد مختاری ،افزود :این طرح در فاز آزمایشی
در استان در حال اجرا است که با مجهز شدن
نانواییها به این سیستم محدودیتی در خرید
نان وجود نخواهد داشت و افزایشی در قیمت
نان ایجاد نمیشود.

تولید بیش از  ۶۰۰متر پارچه ملّه
مسئول میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی شهرستان خوسف گفت :از ابتدای سال
تاکنون بیش از  ۶۰۰متر پارچه مله در شهر مله
ایران (خوسف) تولید شد .علی صالحی افزود:
ارزش هر متر پارچه مله بین  3۰۰تا  35۰هزار
تومان بسته به کیفیت پارچه تولیدی است که
ارزش اقتصادی آن بیش از یک میلیارد و ۸۰۰
میلیون ریال میشود.

تاکید بر استفاده از شیوه های نوین
در جلوگیری از قاچاق کاال
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری خراسان جنوبی گفت :برای
جلوگیری از قاچاق کاال باید از شیوههای نوین
استفاده شود .حجت االسالم وحدانی نیا گفت:
با وجود سامانه های هوشمند می توانیم از
زمان دریافت کاال در مبدا تا تحویل در مقصد
کنترل و پایش را انجام دهیم .وی همچنین
خواستار راه اندازی هرچه زودتر دستگاه ایکس
ری برای کنترل کاالها در بازارچه مرزی
ماهیرود سربیشه شد.

منعکس شده و در نهایت در سطح ملی
درخصوص آن تصمیمگیری خواهد شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان جنوبی گفت :در راستای
اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادالنه
یارانهها در فاز اول ۶52 ،دستگاه کارتخوان
هوشمند به استان تخصیص یافته که از این
تعداد تاکنون  55۷دستگاه در نانواییهای
سطح استان نصب شده است .وی رویکرد
جهادی بازرسان در این طرح را ستودنی

خواند و افزود :برای تامین وسیله نقلیه مورد
نیاز بازرسان ،معاونت توسعه مدیریت و منابع
استانداری با دستگاههای اجرایی استان
مکاتبه کرده تا تعدادی از وسایل نقلیه در
اختیار بازرسان طرح مردمیسازی و توزیع
عادالنه یارانهها قرار گیرد .اشرفی بیان کرد:
این موضوع در جلسه اخیر شورای اداری
استان نیز مورد تاکید قرار گرفت تا دغدغه
بازرسان در این زمینه برطرف شود.
وی گفت :برای پرداخت حقالزحمه

بازرسان طرح هم نامهای با امضای استاندار
برای وزیر جهاد کشاورزی ارسال شده
تا اقدامات الزم انجام شود .وی افزود :با
توجه به مشخص بودن چارچوب و پروتکل
کاری ،بازرسان برای بازرسی و نظارت با
سازمانهای تعزیرات حکومتی و حمایت
از حقوق مصرفکنندگان هماهنگ باشند.
اشرفی گفت :مردمیسازی و توزیع عادالنه
یارانهها ،طرح مهمی است که باید مرحله به
مرحله اجرا شود لذا باید به نحوی باشد که

تملیکی خراسانجنوبی با تأکید بر اینکه
تا آنجا که میتوانیم باید انهدام کاالها
به حداقل برسد ،گفت :خوشبختانه در
خراسان جنوبی با همکاری دستگاه قضایی
پروندههای قاچاق کاال و کاالهای قاچاق
به سرعت تعیین تکلیف شده و فساد کاال
اتفاق نیفتاده است .قائم مقام سازمان اموال
تملیکی گفت :با تالشهای شبانهروزی

کارکنان این سازمان و همکاری
سازمانهای مرتبط 5۰ ،درصد انبارهای
اموال تملیکی در ماههای اخیر تخلیه شده
است .به گفته قائم مقام سازمان جمع آوری
و فروش اموال تملیکی در حال حاضر آمار
کاالهای سنواتی به شدت کاهش یافته و
اغلب کاالهای موجود مربوط به سالجاری
است.

محصوالت ُپر آب بَر با کمترین میزان آب مصرفی تولید می شود
باشگاه خبرنگاران جوان -کشاورزان
جالیزکار شهرستان زیرکوه ،امسال  ۱۰هزار
تُن محصوالت جالیزی را که با استفاده از
روشهای نوین آبیاری حاصل شده است
را برداشت میکنند .خراسان جنوبی از جمله
استانهای کویری کشور است که کشاورزی
در آن نیازمند استفاده از روشهای نوین

آبیاری است .محصوالت جالیزی از جمله
محصوالت پر آب بر است که در شهرستان
زیرکوه و با استفاده از شیوههای نوین آبیاری
به عمل میآید .پیش بینی شده امسال
کشاورزان زیرکوهی  ۱۰هزار تُن محصول
جالیزی برداشت کنند .یکی از کشاورزان
شهرستان زیرکوه گفت 35 :هکتار زمین

زیرکشت محصوالت جالیزی دارم و در آنها
خربزه و هندوانه به عمل آمده است .وی
گفت :استفاده از روشهای نوین آبیاری به
خصوص شیوه قطرهای سبب شده تا در کویر
سوزان بتوانیم محصولی را با کمترین آب
مصرفی تولید کنیم .یکی دیگر از کشاورزان
نیز گفت :روزانه  2۰کارگر در مزارع جالیز

مشغول به کار میشوند و برداشت تا اواخر
مرداد ادامه دارد .وی افزود :یکی از مهمترین
مزایای استفاده از روشهای نوین آبیاری،
کاهش علفهای هرز است.
درویشی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
زیرکوه هم گفت 5۰ :هکتار از اراضی جالیزی
شهرستان به سیستمهای نوین آبیاری مجهز

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت:
سالمت مردم خط قرمز ماست ،لذا دستگاه
های نظارتی باید نسبت به منشأ آلودگیهای
هوا حساسیت بیشتری داشته باشد .عباس
زاده در نشست کارگروه انتقال صنایع آالینده
ماده  ۱4قانون هوای پاک ،خاطرنشان کرد :با

اعالم آالینده بودن یک واحد صنعتی توسط
متولیان ،واحد شناسایی شده ،باید در درجه
اول نسبت به حل مسئله اقدام کند ،در غیر
این صورت دستگاههای نظارتی نسبت به
اخطار و پلمپ واحد متخلف اقدام خواهد
کرد .به گفته وی؛ مدیران صنایع آالینده

در حریم شهری طرح استفاده از روشهای
جایگزین برای کاهش آلودگی را ارائه دهد در
غیر این صورت نسبت به انتقال این واحدها
تصمیمگیری میشود.عباسزاده گفت:
صنایعی که آلودگی آنها فقط از طریق انتقال
امکانپذیر باشد باید در طرح انتقال قرار گیرند

اختالف قیمت ،علت اصلی قاچاق سوخت در خراسان جنوبی است
ایرنا -مدیر شرکت پخش فرآوردههای
نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت :علت
اصلی قاچاق سوخت در خراسان جنوبی
اختالف قیمت فاحش فرآوردههای نفتی در
داخل نسبت به خارج استان است .قربانعلی
مردانی در نشست کارگروه “انجام اقدامات
و تدابیر پیشگیرانه در حوزه قاچاق کاال و ارز
با محوریت کارگروههای مرکزی و استانی”
با بیان اینکه پنج نرخ بودن قیمت گازوئیل
در استان برای سودجویان وسوسهانگیز

است ،افزود :با ایجاد صف در جایگاههای
سوخت ،سهمیه هم افزایش پیدا کرد پس
دلیلی بر کمبود سوخت نیست که عدهای به
این مسائل دامن میزنند .وی اظهار کرد:
این جایگاهها که تعداد آنها به  ۱4مورد
میرسد معموال در ورودی و خروجی استان
وجود دارد.
وی ادامه داد :در گزارشگیری  ۱5روزه از
این جایگاهها 3۸ ،خودرو از  2جایگاه هر
روز سوختگیری کرده که دلیلی جز قاچاق

نداشته و به تعزیرات معرفی شده است.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی
منطقه خراسان جنوبی یادآور شد :در فضای
مجازی خبری از جمعآوری کارتهای
اضطراری و گران شدن سوخت منتشر
شده که این مهم خود باعث افزایش صف
شده که خبری کذب است .وی در ادامه
اجرای طرح منطقهای پایش و استفاده
از سامانههای هوشمند را از مهمترین
راهکارهای جلوگیری از قاچاق سوخت

عنوان کرد.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف
کنندگان اداره کل صنعت ،معدن و تجارت
خراسان جنوبی هم گفت :خراسان جنوبی
یکی از استانهای پیشگام در مبارزه
قاچاق کاال و ارز است که اولویت کاری
ما در بحث کاالهای سالمت محور پایش
دقیق و برنامهریزی شده است .علی
تهوری افزود :بر اساس ابالغ وزارت صمت
تکالیف قانونی تعریف شده در راستای کد

ادارات برای پذیرایی جلسات،
از محصوالت بومی استفاده کنند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت :در
شورای اداری استان اعالم کرده ام که
ادارات میتواند برای پذیرایی جلسات خود،
از تولیدات بومی استفاده کند و غرفهای
مخصوص تولیدکنندگان در جهاد کشاورزی
استان وجود دارد.

پیشرفت  ۹۰درصدی آزمایشگاه
تخصصی دامپزشکی شرق کشور
محمد اصغرزاده ،مدیرکل دامپزشکی با بیان
اینکه در سال  ۹۰کلنگ آزمایشگاه دامپزشکی
بر زمین زده شد ،گفت :اکنون با پیگیری و
کمکها  ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سرپرست معاونت سواد آموزی آموزش
و پرورش استان گفت ۱۷۰ :نفر از بی
سوادان و کم سوادان ،در طرح اتباع و
کمیساریای عالی پناهندگان در دورههای
سواد آموزی و انتقال جذب میشوند .طیبی
افزود :از ابتدای تیرماه ثبت نام پناهندگان
کمیساریای عالی در کالسهای سواد
آموزی ،آغاز می شود.
جامعه هدف اصلی ما یعنی شهروندان دچار
آسیب نشوند.

حجتی ،با بیان اینکه ساماندهی انبارها از
نمادهای شاخص عملکرد دولت اعالم
شده است ،بیان کرد :این موفقیت نتیجه
همراهی و تالش همه دستگاه های دخیل
در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز است.
در این مراسم مهدی اسماعیل پور به عنوان
مدیر جدید سازمان جمعآوری و فروش
اموال تملیکی خراسان جنوبی معارفه شد.

است .وی گفت :دولت به ازای اجرای
سیستمهای نوین آبیاری در هر هکتار4۰ ،
میلیون تومان وام بالعوض به کشاورزان
پرداخت میکند .درویشی گفت :یکی از
مزایای استفاده از روشهای نوین آبیاری،
کاهش گرد و خاک و جلوگیری از حرکت
شنهای روان است.

دستگاههاینظارتینسبتبهمنشأآلودگیهوا،حساسیتبیشتریداشتهباشد
تا سالمت مردم به مخاطره نیفتد.
موضوع انتقال  ۱۰واحد آالینده در این
کارگروه مطرح شد که برای هشت واحد
استفاده از روشهای جایگزین و برای 2
واحد انتقال از محل تصمیم گیری شد که
از این واحدها ،پنج واحد مربوط به بیرجند و

فرماندار شهرستان بیرجند گفت :خراسان
جنوبی مقصد اول رئیس جمهور در دور دوم
سفرهای استانی است .فاضلی فرد در شورای
اداری بیرجند ،از دستگاه های متولی خواست
نسبت به این موضوع آمادگی داشته باشد.

جذب  ۱۷۰بیسوادوکم سواداتباع
بیگانه ،درکالسهای سوادآموزی

پرونده رسوبی در حوزه اموال تملیکی خراسان جنوبی نداریم

مهر -رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
از پیشرفت فیزیکی حدود  35درصدی ساخت
بزرگترین پایگاه امداد و نجات شرق کشور در
حوزه معادن طبس توسط ایمیدرو خبر داد.
عباس جرجانی گفت :پایگاه امداد و نجات
در مدت زمان  ۱۸ماه قرار است ،ساخته شود.

مجهز شدن  ۸4درصد نانواییهای
خراسانجنوبی به کارتخوان هوشمند

نشدن دستور رهبری برای انتقال کامل
پادگان  ۰4بیرجند پس از گذشت 23
سال زیبنده نیست ،گفت :پیگیری هایی
برای نهایی شدن این موضوع در حال
انجام است .حسین خسروی اسفزار درباره
پیگیری موضوع اراضی پادگان قدیم ۰4
اظهار کرد :باید اعتراف کرد که طوالنی
شدن اجرای فرمان مقام معظم رهبری
زیبنده نظام اسالمی نیست.
وی با بیان اینکه تغییر و تحوالت دولت ها
نیز زمان را برای اجرای این موضوع گرفته
است ،افزود :به عنوان مثال در  25ماهی

که از خدمتگزاری بنده در مجلس شورای
اسالمی می گذرد ،سه نفر استاندار داشته
ایم که هر مسئولی تا بر اوضاع استان مسلط
شود بخشی از زمان می گذرد.
وی ادامه داد :بنده به عنوان نماینده مردم
در مجلس شورای اسالمی حتی المقدور
انتقال کامل پادگان ۰4بیرجند به خارج از
شهر را به مسئوالن یادآوری کردم که باید
هر چه سریعتر نهایی شود .خسروی اسفزار
با بیان اینکه فروردین امسال در دیدار با
فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبی تبادل
نظراتی در این خصوص انجام شد ،تصریح

کرد :خوشبختانه در دولت سیزدهم با
همکاری استانداری با جدیت مسئله نهایی
شدن پادگان  ۰4پیگیری می شود و بنده
نیز به عنوان خدمتگزار مردم تالش کردم
هم افزایی و وحدت رویه در پیگیری ها با
مسئوالن استان داشته باشم.
نماینده مردم بیرجند ،درمیان و خوسف در
مجلس شورای اسالمی بیان کرد :در اواخر
سال  ۱4۰۰نیز مسئله طوالنی شدن خروج
پادگان  ۰4از داخل شهر بیرجند را از تریبون
عمومی مجلس کردم .وی به برگزاری
آخرین جلسه ای که مسئوالن استانداری،

شورای شهر ،مدیرکل راه و شهرسازی و
فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبی با سفر
به تهران پیرامون این موضوع با نماینده
ارتش جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد و
گفت :با پیگیری هایی که  2۷خرداد ماه از
معاونت عمرانی استانداری خراسان جنوبی
داشتم ،مقرر بود که  2۸خرداد جلسه ای
برای نهایی شدن این موضوع در استانداری
برگزار شود و اگر این مسئله هر چه سریعتر
در دولت سیزدهم نهایی شود و به نتیجه
برسد ،نقطه نورانی در کارنامه دولت ثبت
خواهد شد.

نرخنامه شهریور ۱۴۰۰مبنای قیمت نان در خراسان جنوبی است

احداث بزرگترین پایگاه امداد
و نجات شرق در معادن طبس

مهر -خندان رو ،مدیرکل هواشناسی گفت:
میانگین بارندگیها از ابتدای سال زراعی
جاری یعنی از مهر  ۱4۰۰تاکنون حدود ۸۱.2
میلی متر بوده است که این آمار نسبت به بلند
مدت  2۸درصد کاهش داشته است.

سه شنبه  3۱خرداد  * ۱4۰۱شماره 5224

اجرایی نشدن دستور رهبری برای انتقال پادگان ۰۴بیرجند زیبنده نیست

مشکالت زیرساختی استان،
پیش روی مسئوالن قرارگاه
محرومیت زدایی امام حسن (ع)
رئیس مجمع نمایندگان استان گفت :در دیدار
استاندار ،مجمع نمایندگان استان ،فرمانده سپاه
استان و فرمانده بسیج سازندگی کشور با
فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن (ع)
کشور در تهران ،مقرر شد هفته آینده
مشکالت زیرساختی استان ،اولویت بندی و
به بسیج سازندگی و قرارگاه محرومیت زدایی
امام حسن (ع) کشور ارائه شود تا برای رفع آن
برنامه ریزی و تفاهم نامه بسته شود.

۵

خراسان جنوبی ،مقصد اول
رئیس جمهور در دور دوم سفرها

پنج مورد مربوط به شهرستان های طبس،
نهبندان و قاین است .چهار کشتارگاه ،سه
کارخانه آسفالت و سه شنشویی به عنوان
صنایع آالینده مطرح در کارگروه انتقال
صنایع آالینده ماده  ۱4قانون هوای پاک
خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.

شناسه و رهگیری برای گروههای کاالیی
در دست اقدام است که در برخی حوزهها
همچون باتری و  53قطعه از لوازم یدکی
اجرایی شده که قاچاقی در این زمینه
مشاهده نمیشود.
وی ادامه داد :به تمام تولید کنندگان
و وارد کنندگان اعالم شده که موارد
در سامانه جامع تجارت ثبت شود تا
بتوانیم در کنار مبارزه با قاچاق قیمتها
را مدیریت کنیم.

جریمه در انتظار شترداران غیرمجاز
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان
جنوبی گفت :با توجه به اینکه روستای
خوانشرف در مسیر توفان و وزش باد قرار دارد،
فرسایش خاک وجود داشته و از سوی دیگر
چرای بیش از حد شتر نیز بر فرسایش خاک
این منطقه میافزاید .نصرآبادی گفت :چرای
شتر در منطقه خوانشرف محدوده و زمان
خاصی دارد و در صورتی که در آن محدوده
مدنظر و زمان خاص چرای شتر صورت نگیرد
تخلف است و با شترداران برخورد خواهد شد
و جریمه میشوند.

چشمه های آب پناهگاه نایبندان
سرشماری و پایش شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
طبس گفت :برای اولین بار در استان طرح
بهاره سرشماری و پایش چشمههای آب
پناهگاه حیات وحش نایبندان اجرا شد.
تقی زاده گفت :این طرح با هدف پایش
چشمههای آب و آبشخورهای حیات وحش
از نظر میزان آبدهی و کنترل بیماریها،
سرشماری و پایش زاد و ولد در حیات وحش
انجام شد.

موسم برداشت آلبالو در قاینات
کشاورزان شهرستان قاین چند روزی است
که برداشت آلبالو را آغاز کرده اند و امسال
حدود  ۶5تُن محصول از باغات آلبالوی این
شهرستان برداشت میشود .موسوی ،مدیر
جهاد کشاورزی شهرستان قاینات گفت:
عمده محصول تولیدی در  ۱۰روستای
بخش مرکزی و تعدادی از روستاهای بخش
نیمبلوک به عمل میآید.

نشاکاری برنج در  ۱۲هکتار
از اراضی روستای ازمیغان
مرادیان ،رئیس شورای اسالمی روستای
ازمیغان گفت :امسال  ۱2هکتار از اراضی
کشاورزی روستای ازمیغان زیرکشت برنج
میرود و پیش بینی میشود  ۶۰تُن شلتوک و
یا  4۰تُن برنج برداشت شود .وی گفت :تعداد
بهره برداران برنج در ازمیغان  45نفر و عملکرد
تولید برنج در هر هکتار  5تُن شلتوک است.

آبرسانی سیار در  ۱4روستای طبس
بخشدار مرکزی طبس گفت ۱4 :روستا در
بخش مرکزی شهرستان طبس به صورت
مداوم با تانکر آبرسانی سیار میشود .علی
اکبرزاده گفت :بخش مرکزی شهرستان
طبس  ۷هزار و  ۶۰۰مشترک دارد که ۸5
کیلومتر شبکه توزیع در این بخش فرسوده و
 ۱۰۰کیلومتر دیگر انشعابات فرسوده در این
بخش میباشد.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی:

کمپین « »۱ = ۵در راستای کاهش مصرف راهاندازی شده است

کاری  -مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
خراسان جنوبی با اشاره به راه اندازی پویش “”1=5
گفت :مشترکان برق به ازای هر کیلو وات ساعت
کاهش مصرف پنج برابر نرخ ،مشمول پاداش
میشوند .مهدی دادگر روز گذشته در نشست
خبری با موضوع “مدیریت مصرف ،اقدامات و
راهکارهای گذر از پیک  ”1۴۰1با تاکید بر لزوم
آموزش روشهای صرفهجویی به مشترکان اظهار
کرد :برای این منظور پویش « »1 = 5در راستای
کاهش مصرف انرژی برق راهاندازی شده ،در این
راستا مشترکان به ازای هر کیلو وات ساعت کاهش
مصرف نسبت به سال گذشته ،پنج برابر نرخ مصرف
مشمول پاداش میشوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

خانگی 1۰ ،درصد مشترکان تجاری ،چهار درصد
عمومی و روشنایی معابر ،کشاورزی و صنعتی
هر کدام یک درصد مشترکان را شامل میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان
جنوبی با اشاره به اینکه مشترکان بخش خانگی
 ۳۰درصد برق استان را مصرف میکنند ،افزود:
بخش کشاورزی  ۳۰درصد ،صنعتی  ۲1درصد،
تجاری  ۶درصد ،عمومی  ۹درصد و روشنایی معابر
چهار درصد مصرف برق استان را به خود اختصاص
داده است .دادگر عنوان کرد :در صورت همکاری
مشترکان ،شرکت برق برنامه مدیریت اضطراری
بار و اعمال خاموشی نخواهد داشت .وی با بیان
اینکه برای مدیریت مصرف برق بیش از پیش به
همکاری بخش کشاورزی و صنعت نیاز است،

اینکه خشکسالی و کاهش شدید نزوالت آسمانی،
عدم توسعه و احداث طرحهای نیروگاهی متناسب با
رشد مصرف و تغییر رفتار مصرف ،از دالیل ناترازی
شدید بین تولید و مصرف است ،ادامه داد :افزایش
بار مشترکان کشاورزی به دلیل کاهش بارندگی
ها ،افزایش مراکز استخراج رمز ارز غیرمجاز ،نیز
به دلیل افزایش مصرف باعث تشدید ناترازی تولید
و مصرف می شود .وی با بیان اینکه  ۷۰درصد
انرژی برق استان توسط  1۷درصد مشترکان غیر
خانگی استفاده میشود ،افزود :گذر از پیک مصرف
نیازمند فرهنگ سازی و همراهی بیشتر مشترکان
است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان
جنوبی خاطر نشان کرد :در همین راستا وزارت
نیرو برنامه هوشمند برای مدیریت مصرف طراحی

مشکالت پیک بار ،تولید نیروگاهی را نیز افزایش
دهد .دادگر با اشاره به اصالح ساعت کار ادارات و
نهادهای عمومی در روزهای اوج بار و تنظیم وسایل
سرمایشی خاطر نشان کرد :همکاری در جمعآوری
مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز و تعدیل روشنایی
بزرگراهها ،تولید برق حداکثری نیروگاههای در اختیار
تمامی دستگاههای اجرایی و مراکز نظامی و صنایع
و همکاری رسانهها برای مشارکت مردم در کاهش
مصرف برق در برنامه است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
یادآور شد :براساس مصوبه هیئت وزیران دستگاههای
اجرایی باید  ۳۰درصد در ساعت اداری نسبت
به مدت مشابه و  ۶۰درصد خارج از ساعت اداری
کاهش مصرف برق داشته باشد .وی با اشاره به پایش

اصالح مصرف ،خود با قطع برق مواجه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
گفت :در صورت مشاهده مصرف بیرویه برق از سوی
سازمان ها و ادارات ابتدا تذکر و اگر رعایت نشود برق
آن مشترک قطع خواهد شد .دادگر ،با اشاره به اینکه
نصب کنتور هوشمند ،مدیریت چاههای کشاورزی
و استفاده از مولدین صنایع نیز جزو برنامههای
مدیریت پیک بار است ،تاکید کرد :پیشبینی شده با
ظرفیتهای ایجاد شده  5۳.5مگاوات صرفهجویی در
مصرف برق انجام شود تا شرایط عبور از پیک تابستان
را به شکل مطلوب داشته باشیم.وی به ظرفیت استان
در تولید برق خورشیدی اشاره و بیان کرد ۷.۶ :درصد
بار استان از طریق  51۶نیروگاه خورشیدی با ظرفیت
نزدیک به  ۲۳.۸مگاوات تامین می شود که در قالب

بیان کرد :اگر هر مشترک  1۰۰وات در مصرف
برق صرفهجویی کند برای کل استان  ۴۰مگاوات
صرفهجویی اعمال میشود .وی با بیان اینکه آمار
مشترکان برق در استان  ۴۰۰هزار و  ۷۴1مشترک
است ،افزود ۸۳ :درصد مشترکان برق در استان

ادامه داد :در بخش های کشاورزی و صنایع مطابق
مصوبات هیئت وزیران و توافقات وزارت نیرو با
وزارتخانه های صمت و کشاورزی اقدام می شود
و این مشترکان مشمول پاداش مربوطه می شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان

کرده است .وی برنامهریزی و اقدامات تامین برق،
مدیریت مصرف و تقاضا ،آمادگی شبکه سراسری
برق و برنامهریزی و مدیریت را از جمله چهار محور
اصلی برنامه هوشمند وزارت نیرو برشمرد و ادامه داد:
عالوه بر این وزارت نیرو تالش دارد برای کاهش

ادارات در قالب تیم های ارزیابی به صورت حضوری
و سیستمی در استان افزود :بر اساس ارزیابی های
صورت گرفته بیش از  11۷دستگاه اجرایی در استان
مطابق دستورالعمل ابالغی مصرف بیش از حد
داشته اند که تذکر دریافت کردهاند و در صورت عدم

 ۴نیروگاه خورشیدی بزرگ و  51۲نیروگاه خورشیدی
کوچک (خانگی) به بهره برداری رسیده اند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
اظهار کرد :با توجه به اقلیم و ظرفیت موجود در
استان بهراحتی میتوان از این نعمت خدادادی در

قالب نیروگاههای تجدیدپذیر بیشترین بهره را برد.
دادگر ،با بیان اینکه نیروگاه بادی درح نیز توسط
سرمایهگذار بخش خصوصی در حال احداث است
ابراز امیدواری کرد بهرهبرداری فاز اول آن به میزان
 1۰مگاوات در تابستان سال جاری به مدار وارد شود.

