جناب آقای دکتر مهدی جعفری

جناب آقای دکتر جعفری

ضمن آرزوی توفیق الهی ،انتصاب جناب عالی را به عنوان

رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

 #من ماسک می زنم

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که سمبل بارزی از توانمندی های
ارزشمند و تالش خستگی ناپذیرتان می باشد ،تبریک عرض نموده
از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون تان را خواستاریم.

مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی زنان هنرمند،

پیکر مطهر ۴شهید گمنام وارد استان شد

مسایل جزئی به دادگاه کشیده نشود 5

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
با اهدای نیکوترین تحیات ،انتصاب جناب عالی را که مبین درایت ،مدیریت توانمند و سوابق خدمتی ارزنده شماست
صمیمانه تبریک عرض نموده و امیدواریم در سایه ایزد منان همواره در تمامی مراحل زندگی موفق و موید باشید.

دبیرخانه صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه
بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر مهدی جعفری

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی های برجسته
شما بزرگوار در صحنههای خدمت صادقانه به نظام و وطن اسالمی
است تبریک عرض نموده ،موفقیت و سربلندی شما را از درگاه
خداوند منان مسئلت داریم.

سویه اُمیکرون تاکنون در استان گزارش نشده است 5

برادرارجمندجنابآقایسیدمحمدرضاطالبی
معاون محترم سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی

انتصاب شایسته که بیانگر حسن تعهد ،تخصص و سوابق ارزنده آن
برادر خدوم و والیی درعرصه سیاسی وامنیتی می باشد را صمیمانه
تبریک عرض نموده  ،توفیق وسربلندی روز افزون شما در مسئولیت
جدید را از درگاه بلند خالق متعال آرزو دارم.
سیدمحمدحسینزینلی

مدیرعامل شرکت کویر تایر

خانواده های محترم دری  ،صادقی  ،جعفری و پویان
صمیمانه درگذشت مادر گرامی تان را خدمت شما عزیزان و سایر فامیل وابسته
تسلیت عرض نموده ،برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات و برای تمامی
بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستارم.

دکترمحمدجوانشیرگیو

برگزاري میز خدمت
به مناسبت سالگرد شهادت سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیماني

تمامی کشاورزان ،بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزي
(پس از برگزاري مراسم محوري سالگرد شهادت سردار دل ها)

روز دوشنبه  ١٣دي ماه  ١٤٠٠به منظور طرح مشکالت
در شهرستان ها به مدیریت جهاد کشاورزي و در مرکز استان به ستاد سازمان
مراجعه نمایند.

روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبي

حضرت بقیه ا ...ارواحنا فداه

او نمونه برجسته ای
از تربیت شدگان اسالم
و مکتب امام خمینی (ره) بود.
هیئت مدیره  ،مدیرعامل و کارکنان

صندوق حمایت از توسعه بخش
کشاورزیخراسانجنوبی

سرمقاله

* هرم پور

مردیازجنسنور

مجتمع تولیدی تخم مرغ و گل رز هارکو
مجتمع مرغ مادر تخمگذار سامیار جوجه
(پورشمسیان)

و به ملت ایران تسلیت عرض می کنم

صفحه 5

سید محمد غرضی :

سرمقاله

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

و به روح مطهر خود او تبریک

صفحه ۲

صفحه ۲

که نشان از تجربه و تخصص شماست ،صمیمانه تبریک عرض نموده ،ضمن آرزوی
توفیق برای شما بزرگوار ،از تالش های ارزنده جناب آقای مهندس قوسی
در دوران تصدی شان کمال تشکر و تقدیر را داریم.

این شهادت بزرگ را به پیشگاه

برایمنافععراقباآمریکا
مذاکرهکردیم،برایخودماننه

چوندشمنخارجیداریم
نظارتاستصوابیالزماست

با کمال مسرت و افتخار انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

(امام خامنه ای مدظله العالی) فرمودند:

میرزایینمایندهسابقمجلس:

شهیدگمنامسالم

جناب آقای دکتر مهدی جعفری

حاج قاسم سلیمانی سردار دلها

صفحه ۲

دوشنبه  13دی  29 * 1400جمادی االول  3 * 1443ژانویه 2022

پیام استاندار به مناسبت
سالروز شهادت سردار سلیمانی

دهیاری های خراسان جنوبی

دردولتقبل،واکسنوسیله
فشار به مردم بوده است

شرکت تعاونی مرغداران عدالت بیرجند

روزنامه صبح استان * سال بیست و پنجم * شماره 5100

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه تعاونی های روستایی

تبریک و تهنیت عرض می نماییم .ضمنا از تالش های ارزنده
آقای مهندس غالمرضا قوسی در دوران تصدی شان
کمال تشکر و قدردانی را داریم.

وزیر بهداشت :

هیئت مدیره  ،مدیرعامل و کارکنان

کارآفرینسرچاه تازیان

“سردار شهید قاسم سلیمانی ،نمونه برجسته ای از تربیت
شدگان اسالم و مکتب امام خمینی (ره) بود” .حضرت آیت ا...
العظمی امام خامنه ای (مد ظله العالی) .دو سال از واقعه حزن انگیز
شهادت و عروج ملکوتی سردار سرافراز سپاه اسالم گذشت .آن قهرمان واقعی که درس ایثار
و فداکاری را در مدرسه دفاع مقدس و در کنار باکری ها و خرازی ها و همتها گذراند تا
بعد از سال ها مقاومت و از خود گذشتگی ،نماد رشادت و پایمردی شده و محبوب دل های
الصال َِحاتِ
کوچک و بزرگ و مصداق عینی این آیه شریفه گردد؛” إِ َّن الَّذ َ
ِین آ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
الر ْح َم ُن ُو ًّدا  /همانا آنان که به خدا ایمان آوردند و نیکوکار شدند خدای رحمان
َس َی ْج َع ُل لَ ُه ُم َّ
آنها را (در نظر خلق و حق) محبوب میگرداند” .از آن بامدادان جمعه  13دی ماه 1398
که در جریان حمله سفاکان آمریکایی به فرودگاه بغداد ،روح مطهر شهید سلیمانی -فرمانده
پرآوازه نیروی قدس سپاه و ابومهدی المهندس -فرمانده حزب ا ...عراق و قائم مقام بسیج
مردمی (حشد الشعبی)  -و شماری از رزمندگان در آغوش آسمانی مالئک آرام گرفت ،چهره
واقعی استکبار جهانی و دشمنان خبیث و خونخوار ملتهای آزاده دنیا عیان تر گشت و به
همگان ثابت شد که امروزه مرزهای مقاومت و مجاهدت از حریم سرزمینی ایران فراتر
رفته و به امت بزرگ دنیا تسری یافته است .بدون تردید مجاهدان واقعی باایمان به این
که؛ شجره طیبه عاشورای  61هجری با خون شهیدان راه حق ،هر روز بارورتر و تناورتر
میشود ،این فرمان حضرت روحا( ...قدس سره) را که؛” تا شرک و کفر هست ،مبارزه هست
و تا مبارزه هست ،ما هستیم” ،چراغ راه خود کرده و تا به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس«ال
اله ّاال ا »...بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری ،به جهاد ادامه می دهند .اینجانب سالروز شهادت
سردار فاتح دل ها حاج قاسم سلیمانی ،یادگار دوران دفاع مقدس ،فرمانده مقتدر ،ذوالفقار
والیت ،مرد خستگی ناپذیر میدان جهاد و مبارزه ،مالک اشتر زمان ،نماد بارز غیرت ،مجاهد
فداکار ،فاتح جبهههای نبرد با تروریست ،حامی مستضعفان ،مدافع ملتها ،حافظ آرامش و
امنیت در منطقه ،مرد عمل و اخالص که تمام وجودش سرشار از عشق به خدا ،والیت و
مردم بود را به محضر رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت ا ...العظمی امام خامنه ای
و امت انقالبی ایران ،به ویژه مردم والیتمدار و متدین خراسان جنوبی تبریک و تسلیت
عرض می کنم .قطع به یقین پرچمی که سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و دیگر همرزمان
شهیدش در حمایت از مظلومان دنیا برافراشته ،به حول و قوه الهی در اهتزاز باقی خواهد
ماند و به برکت خون پاک این شهیدان واالمقام ،مبارزه و مقابله با آمریکا در همه زمینه های
نظامی ،سیاسی ،علمی و فناوری بسیار افزونتر از قبل شده و انقالب اسالمی را یک گام به
جلوتر خواهد برد ،چرا که به فرموده امام خمینی( قدس ا ...نفسه الزکیه)؛” از هر قطره خون
شهید ما که بر زمین می ریزد ،انسان های مصمم تر و مبارزی به وجود می آیند”.
جواد قناعت  -استاندار خراسان جنوبی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

آگهی استخدام
مجتمع صنعتی معدنی طالی گودکان جهت تکمیل کادر خود نیازمند
* راننده پایه یک کامیون ( 5نفر) * راننده بیل مکانیکی ( ۴نفر)

* راننده لودر ( 2نفر) * مهندس برق صنعتی (یک نفر) * فوق دیپلم برق (یک نفر)
جهت کار در محل کارخانه می باشد.

ارسال رزومه و دریافت حداقل شرایط احراز info@zaman-co.com
محل کار :مجتمع معدنی گودکان -واقع در استان خراسان جنوبی ۵ -کیلومتری روستای قلعه زری

نوشتن ،جان می خواهد .آن هم برای کسی که خودش جان جانان بود .نوشتن،
رخصتی می خواهد که فرصتش را باید از صبوری بر دردها و استقامت بر رنج ها
گرفت .نوشتن ،آن هم برای حاج قاسم ،نایی می خواهد و نوایی که آنجا ،روی صفحه
قلبت ،با جوهری از جنس شرم ،فقط بنویسی که به اندازه تمام روزهای بی تو بودن،
از تقصیرات ما بگذر .حاج قاسم ،تو تمام شدنی نیستی .نه خودت و نه مکتبت .و چه
خوب گفتند که تو با شهادتت ،دوباره زنده شدی .سالم ما از شرقی ترین سرزمین
آفتاب ،به نام و یاد و حماسه هایت ،سالم ما از دیار ادب و فرهنگ و فرهیختگی،
به ایثار و پهلوانی ات ،سالم ما از خراسان جنوبی ،از دیار عاشقان حق ،به روح بلند و
همیشه جاودانت .گرامی باد یادت ای مرد بزرگ ،مردی که از تبار سرداران عشق
بودی و هر روز در سرزمین دل و جان عاشقان ،خاطرت جوانه ها می زند ،ریشه می
دواند و می رود تا به درختی تناور از فرهنگ جهاد و شهادت و مکتبی بزرگ به نام
حاج قاسم تبدیل شود .ای سال ِم روزگار! ای سرخْ فا ِم  ...ادامه در صفحه 2

سومین سالگرد سفر جاودانه مادری بزرگوار  ،صبور و مهربان
که روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی هایش سپری می کنیم

مرحومهفاطمهصغریمودی
(همسر زنده یاد محمد خزاعی بازدید)
را با نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم.

فرزندانمرحومه

برادر ارجمند جناب آقای سید محمد رضا طالبی

معاون محترم سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی
انتصاب شایسته را که حاصل سال ها تجربه و سوابق ارزشمند جناب عالی در عرصه های سیاسی و اجتماعی می باشد
صمیمانه تبریک عرض نموده ،سالمتی و سربلندی شما را از درگاه قادر سبحان آرزو دارم.

حسن بخشی شیرخند

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
تبریک و تهنیت عرض نموده ،از خداوند متعال توفیق روز افزون تان را در جهت
تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مسئلت می نماییم.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی
با سالم و عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
و دومین سالگرد شهادت سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی خداوند منان را شاکرم
که توفیق خدمت به جامعه بزرگ کشاورزی استان را به اینجانب عنایت فرمود.
امیدوارم در سایه سار الطاف الهی و عنایت ویژه حضرت ولی عصر(عج) خدمتگزاری شایسته
در راه پیگیری و حل مشکالت کشاورزی استان باشم.
لذا ضمن تشکر از همه عزیزانی که به شیوه های مختلف اینجانب را مشمول لطف خویش نموده اند،
از همه سروران ،بزرگواران ،دوستان ،تولیدکنندگان و کشاورزان عزیز تقاضامندم از انتشار
هرگونه آگهی تبریک خودداری نمایند

در پایان از همه بزرگواران خواهشمندم ما را از دعای خیر بی بهره نگذارند.
و من ا ...التوفیق

مهدی جعفری  -رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

استخدام نیروی تاسیساتی

به یک نفر آقا  ،مسلط به امور تاسیساتی با سابقه کار نیازمندیم.
( حقوق قانون کار ،بیمه تامین اجتماعی ،بازنشستگی  ۲۰ساله ،ساعت کاری )۲۴-۴۸
ثبت نام در ساعت اداری :بیرجند،بلوار صنعت و معدن ،خیابان شهید شهاب ،موسسه خیریه توانبخشی
حضرت علی اکبر(ع) تلفن ۰۵۶ - ۳۲۲۵۲۰۵۰ :

روابط عمومی موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر(ع)

2

سرمقاله

مردیازجنسنور
* هرم پور
نوش ُپر
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) ای سال ِم روزگار! ای سرخْ فا ِم شهد ِ
حقیقت خفته در قلب بزرگت تا ابد ،السالم! سر ْد سالیست دیگر از
بها ،ای
ْ
عم ِر به غم باریده ی دنیا ؛ هیچ نایی نمی آید؛ نوایی  ،ناله ای ،غمنامه ای،
قلب ،ترکیده ،و در بز ِم جوان
هیچ آوایی نمی آید.سر ْد سالیست مردمان را ْ
خواب کودکی ها ،به چشم اشکبار مادرهاُ ،ر ِخ تابنده ی
ها  ،پهلوانی ها ،و ِ
مهتاب ،نمی آید .غری ِو ما ؛ غریو درد بود و ...ناله هامان ،ناله های رنج .سختی
ْ
زخمی خونین .این چنین شد سرنوشت
خراش
تحمل بر
ها ،سختی صبر و
ِ
ِ
ما ،سرنوشت لحظه هایی بی خورشید ،سرنوشت لحظه هایی ناتمام از درد،
سرنوشت لحظه هایی از وداعی تلخ ،سرنوشت لحظه هایی تا ابد غمبار.
شهادت،
شهادت ،کار ماست.
آری! حاج قاسم! سرنوشت تو ،سرنوشت ماس.
ْ
ْ
حقیقت خفته در
نوش ُپربها ،ای
شربت
ْ
نوشین ماست .ای سرخْ فا ِم شهد ِ
ِ
نگین
قلب بزرگت تا ابد ،ای علمدار سپاه عشق! نام و یادت تا ابد ،چون ِ
الماسگونی جاودان ،بر رکاب خاطرات ما ،نقش خواهد بست .تا ابد ،تا ابدتر
از ابد ،نام تو ،یاد آن سیمای سرشار از مهر تو ،بغض دیروز والیت در فراق
تو  ،چشم خواهد شد ،دست خواهد شد ،خنجری از جنس بینای صبوری،
ذوالفقاری در دست خواهد شد؛ برای یک «انتقام سخت».
(لطف ًا نظرات خود را درباره این سرمقاله به شماره 0۹۳0۴۹۴۳۸۳۱ارسال بفرمایید)

سرمایه گذاری  ۸۱میلیارد تومانی در حوزه معدن
رئیس سازمان صمت گفت :در  ۹ماهه امسال  ۲۱فقره پروانه بهره برداری معدنی در استان صادر شده که سرمایه گذاری
 ۸۱میلیارد و  ۳۳۱میلیون تومانی را داشته است .جرجانی ،با اشاره به اینکه وسعت محدودههای معدنی این پروانههای
صادر شده حدود  ۲۶۳کیلومترمربع است ،افزود :ذخیره قطعی برای مجوزهای صادر شده  ۸میلیون و  ۲۳۴هزار تُن است.

دوشنبه *  13دی  * 1400شماره 5100

خانههایروستایینامقاومخراسانجنوبی؛کمتراز میانگینکشوری
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
خراسان جنوبی اظهار کرد ۴۶ :درصد
مسکن روستایی خراسان جنوبی نامقاوم
است که این مقدار از میانگین کشوری پایین
تر است .قاسم تنها گفت :در سرشماری
نفوس و مسکن سال  ۹۵تعداد  ۸۸هزار
و  ۸۳۵واحد مسکونی روستایی در هزار و
 ۷۵۲روستای دارای سکنه در استان ثبت
شد .به گزارش ایسنا ،به نقل از بنیاد مسکن
انقالب اسالمی خراسان جنوبی ،وی با بیان
اینکه هم اکنون با اجرای طرحهای مختلف
در بازسازی و احداث مسکن روستایی،
 ۵۳.۴درصد واحدهای مسکن روستایی
استان مقاوم است ،افزود :میانگین کشوری

با ابالغ حکم وزیر کشور رقم خورد؛

مقاوم سازی واحدهای روستایی حدود ۵۲
درصد است.وی گفت :هم اکنون  ۴۷هزار و
 ۴۶۹واحد مسکونی در بیش از  ۷۸0روستا
مقاوم سازی و از استحکام کامل برخوردار
است که  ۱۵هزار و  ۹۸۲واحد قبل از سال
 ۸۴نوسازی و بازسازی شدهاند .تنها ،یادآور
شد :در استان به ازای هر واحد مسکونی
 ۱00میلیون تومان تسهیالت با پرداخت ۲0
ساله و نرخ سود پنج درصد پرداخت میشود
و تاکنون  ۴۷هزار و  ۲۲۲واحد در استان
ایمن و بازسازی شده است .در سال ۱۴00
مبلغ  ۳۶میلیارد و  ۹۹۲میلیون تومان جهت
اجرای طرح هادی از محل اعتبارات ملی و
استانی مصوب شده است.

ایرنا  -هفتمین مرحله کمکهای مومنانه
همزمان با ایام فاطمیه و دومین سالگرد
شهادت سردار دل ها در استان خراسان
جنوبی اجرا شد .معاون هماهنگکننده
سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی روز
گذشته در رزمایش نهضت خدمت مومنانه
که با حضور جمعی از مسئوالن در مسجد
صاحب الزمان (عج) مهرشهر بیرجند برگزار
شد ،گفت :در مرحله هفتم خدمت مومنانه
 ۳۷میلیارد و  ۵00میلیون تومان کمک در
استان جمعآوری شد که تا  ۱۷دی ماه بین
نیازمندان توزیع میشود .سرهنگ پاسدار
رضا هزاری افزود :در مرحله هفتم خدمت
مومنانه متقارن با ایام شهادت حضرت زهرا
(س) و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم
سلیمانی توسط کمیته امداد  ۱۲۴میلیارد
و  ۹۳۵میلیون و  ۱00هزار ریال برای
جهیزیه ،پوشاک و کفش ،بسته معیشتی،
غذای گرم ،لوازم زندگی و از این قبیل
جمعآوری شده است .وی گفت :همچنین

با ابالغ حکم و امضای دکتر وحیدی وزیر کشور،
سید محمدرضا طالبی به سمت معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار منصوب شد .در متن
حکم ابالغی وزیر کشور آمده؛ به موجب این حکم
و بنا به پیشنهاد استاندار محترم ،به سمت معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی
منصوب میشوید .انتظار دارد ضمن تالش در جهت ایجاد هماهنگی و
تعامل با کلیه نهادها ،سازمان ها و دستگاه های کشوری و لشکری استان
و بهره گیری از استعداد و توانمندی نیروهای متعهد ،دلسوز و کارآمد در
تحقق برنامهها و سیاستهای دولت مردمی و وزارت متبوع و نیز خدمت
رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.امید است با اتکال
به خداوند سبحان و توجه به موازین شرع مقدس اسالم و پیروی از
رهنمودهای ولی امر مسلمین حضرت آیت ا ...العظمی خامنهای (مدظله
العالی) و با بهره گیری از آموزه های گرانسنگ انقالب اسالمی و مدیریت
جهادی ،وظایف محوله را به نحو شایسته انجام و در همه امور رعایت
امانت و تقوا را بنمایید .شایان ذکر است؛ سید محمدرضا طالبی متولد ۲0
اردیبهشت  ۵۵از شهرستان بیرجند و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی
ارشد حقوق جزاست که  ۲۲سال سابقه خدمت در ردههای مختلف سپاه
پاسداران را در سوابق اجرایی خود دارد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
اداره ثبت اسناد و امالک

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی .برابر
رای اصالحی شماره  ۱۳9960۳08۳08000204مورخه  ۱۳99/۱۱/26هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وحید جعفری نژاد فرزند محمد به شماره
ملی  0640۱۱29۱9در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  2۷02/۷6مترمربع پالک  ۷۱5فرعی از  -۱۱56اصلی بخش دو سربیشه
واقع در شهر مود خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسن جعفری نژاد محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  ۱5روز 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.

 ۱۸میلیارد و  ۲۴۲میلیون ریال توسط
بهزیستی ،عتبات عالیات  ۷۵0میلیون
ریال ،جمعیت هالل احمر  ۵۶میلیارد و

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) توزیع
گوشت  ۲۴میلیارد ریال ،سازمان بسیج
سازندگی  ۶0میلیارد ریال ،کارخانجات

 ۲۷۲میلیون ریال و بنیاد علوی سه میلیارد
و  ۴۶۵میلیون ریال جمعآوری شده است.
معاون هماهنگکننده سپاه انصارالرضا (ع)
خراسان جنوبی اضافه کرد :نیروهای مسلح
به استثنای سپاه و بسیج  ۱۳۵میلیون ریال،

استان سه میلیارد و  ۸00میلیون ریال،
خیرین و کمکهای مردمی  ۷۱میلیارد و
 ۴۶۱میلیون و  ۲00هزار ریال جمعآوری
شده که در این مرحله توزیع میشود .وی
از آزادسازی  ۶۳زندانی جرایم غیرعمد در

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  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی.
برابر رای شماره  ۱40060۳0800۱00295۷مورخ  ۱400/6/9و رای اصالحی شماره  ۱40060۳0800۱004۳84مورخ ۱400/9/2
هیئت 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 جواد گرگانی فرزند محمد به شماره شناسنامه  22در ششدانگ یک باب منزل در
حال ساخت و مغازه متصل به مساحت  99/۷4مترمربع قسمتی از پالک  -۱۳96اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک
بیرجند از محل مالکیت محمد علی اشرفیان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱5روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/28 :

تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/13 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/13 :
محمد حسین مصلحی  -رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

شناسه1250448 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/29 :

حسین براتی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی فردوس
پیرو آگهی نوبتی منتشره و به موجب ماده ۱4قانون ثبت تحدید حدود اختصاصی شماره زیر :شماره فرعی از یک  -اصلی اراضی بلده  -بخش یک فردوس پالک ۱۱4۱فرعی از یک  -اصلی آقای
محمد علی گلستانی و غیره وراث مرحوم بانو نساء روان جمجاه ششدانگ یک قطعه زمین در تاریخ ۱400/۱۱/05انجام خواهد شد .لذا به موجب ماده ۱4قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله
این آگهی اخطار می گردد که در موعد مقرر باال در محل حضور به هم رسانند ،چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱5قانون 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 ۳0روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و

وزیر بهداشت گفت :در دولت قبل واکسن وسیلهای برای کارهای
سیاسی شده بود که مردم تحت فشار قرار گیرند که بعضی از
مسائل مانند  FATFو برجام را قبول کنند ،اما با روی کار آمدن
دولت جدید به سرعت واکسن وارد کشور شد .عین اللهی افزود:
قدرت مقابله با کرونا در واکسیناسیون را مردم در  ۴ماه به نمایش
گذاشتند .در این مدت  ۱۲0میلیون دوز واکسن تزریق کردیم.
دامادروحانی:روحانیجعبهسیاهنظاماست
داماد رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم در یک مصاحبه گفت:
اینگونه نیست که روحانی خانهنشین شده باشد و مثال آشپزی
کند ،ایشان یک فرد سیاسی هستند و دوست دارند این جلسات
هم ادامه داشته باشد .به این نکته نیز توجه داشته باشید که اندیشه
اعتدال حذفشدنی نیست .مهدی زاده افزود :روحانی جعبه سیاه
نظام است ،ایشان مدتها نفر دوم کشور بودند و همیشه منافع ملی
برای او مطرح بوده است.
چون دشمن خارجی داریم نظارت استصوابی الزم است
غرضی ،وزیر پست و تلگراف دهه  ۶0درباره تغییر در نظارت
استصوابی شورای نگهبان گفت :صحبت شما درباره بازنگری در
اصل نظارت استصوابی در صورتی درست بود که دشمن خارجی
نداشتیم ،اما حاال دشمن خارجی داریم و همه میخواهند از ملت
ایران سوءاستفاده کنند ،وجوب نظارت بر قدرت سیاسی بیش از
پیشتاییدمیشود.
برایمنافععراقباآمریکامذاکرهکردیم،
اما برای خود نمیکنیم

هفتمینمرحلهکمکهایمومنانهدرخراسانجنوبیاجراشد

انتصابمعاونسیاسی،امنیتی
واجتماعیاستاندارخراسانجنوبی

در دولت قبل ،واکسن وسیلهای شده بود تا مردم
تحت فشار قرار گیرند

استان خبر داد و گفت :این زندانیان از محل
کمکهای مردمی و خیرین از ابتدای سال
جاری تاکنون آزاد شدند.
سرهنگ هزاری عنوان کرد :کمکهای
مومنانه با شیوع ویروس منحوس کرونا
در خراسان جنوبی مشابه تمام کشور با
آبرو و عزت برگزار شده و در این مدت
مردم ،خیرین و ادارات خدماترسان پای
کار بودند .وی گفت :جلسات هماهنگی
فرماندهان پایگاهها و حوزهها ،سپاههای
شهرستانی و سایر نهادها با محوریت
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی تشکیل
شده و به مناسبتهای مختلف کمکها به
صورت هدفمند و با شناسایی افراد نیازمند
در اختیار آنها قرار گرفته است.
معاون هماهنگکننده سپاه انصارالرضا (ع)
خراسان جنوبی اظهار کرد :این آمار همه
آنچه مردم و خیرین اهدا میکنند ،نیست
و برخی خیرین بهصورت پنهانی در سطح
مساجد کمکهایی انجام میدهند.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه افکار عمومی میخواهد بداند
چرا نباید با آمریکا مذاکره کنیم ،گفت :این رفتار چه معنایی دارد
که ما از مذاکره مستقیم با آمریکا پرهیز میکنیم و با اعتماد
غیرمنطقی به طرفین روسی یا چینی ،از آنها می خواهیم پیغام
و نظرمان را انتقال دهند؟ میرزایی افزود :چرا برای منافع مردم
عراق با آمریکا مذاکره کردیم ،اما برای خودمان نمیتوانیم.
روحانی و ناطق نوری مناسبترین گزینه
برای ریاست مجمع تشخیص هستند
اشرفی اصفهانی ،نماینده پیشین مجلس گفت :آقای روحانی و
آقای ناطق نوری که چهرهای با سابقه و دارای سوابق درخشان
و خدمات باالیی هستند بهترین گزینهها برای ریاست مجمع
تشخیصمصلحتنظام هستند.
من یك دوست را از دست دادم
و جهان یك قهرمان مبارزه با تروریسم
ظریف وزیر سابق امور خارجه در تویبتی نوشت :دو سال پیش
من یک دوست را از دست دادم ،ایران یک قهرمان و جهان
قهرمان مبارزه با تروریسم را از دست داد .یک سال بعد ،برای
آنها که انکار می کردند ،چهره واقعی ترامپ در کنگره آمریکا به
نمایش گذاشته شد.

لوله بازکنی فوق تخصصی (مدرن برتر)
صددرصد تضمینی و شبانه روزی
تشخیص ورفع بوی نامطبوع و نم زدگی با روش ایزو نانو  -کلیه وسایل ضدعفونی و همراه

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

 09365237014 - 09157063220- 32435686خسروی

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک
یک قسمت از بخش  2شهرستان بیرجند
به موجب ماده  ۱4قانون ثبت امالک تحدید حدود اختصاصی شماره زیر :ششدانگ یک باب منزل مسکونی پالک ۳28
فرعی از  -۱554اصلی بخش  2بیرجند واقع در اراضی شمال شهر به آدرس خیابان وحدت  -وحدت  - 6پالک  20مورد
تقاضای علی سلیمانی در روز یکشنبه  ۱400/۱۱/5ساعت اداری در محل شروع و به عمل خواهد آمد .لذا به موجب ماده
 ۱4قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند .چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده  ۱5قانون 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 و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر
حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع
مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

برابر ماده 86آیین نامه اصالحی قانون ثبت  ،معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم

تاریخ انتشار1400/10/13 :

نمایند .در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

حسین براتی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

تاریخ انتشار1400/10/13 :

محمود جهانی مهر  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردوس

قالیشویي و مبل شویي ایـران
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آقایاستاندار
جلویسرگردانی
مردمروستایی
رابگیرید
سالم .تصاویر بازدید آقای استاندار
از بخشداری مرکزی را می دیدم و
اینکه ایشان چقدر خاکی و صمیمانه با
مراجعان صحبت می کردند البته ایشان
رو دو بار در نماز جمعه هم دیده و سعه
صدرشان را هم می دانم و واقعا وجود
همچین شخصیت هایی برای نظام
و انقالب الزم و برای مردم فرصت
است ،اما چون موفق به صحبت با
ایشان نشدم ،خواستم یک موضوع را از
استاندار درخواست کنم چرا که متاسفانه
در بازدیدها  ،متولیان امر حقایق را به
گوش ایشان نمی رسانند .ساختمانی
که شما از آن بازدید کردید نصف اتاق
های آن خالی است  ،ساختمان دیگری
در کنار آن وجود دارد که مربوط به
فرمانداری است و تمام اتاق های آن
خالی است  ،ساختمان دیگری در داخل
خود فرمانداری بیرجند هم که قبال
کاربری اداری داشت کامال بال استفاده
است اما متاسفانه با نگاه منفی متولیان
این حوزه ،شورای اسالمی بخش
مرکزی  ،شرکت تعاونی دهیاران و چند
حوزه خدماتی که متولی خدمات رسانی
به قشر روستایی هستند از محل بودجه
مصوبروستاهاکهبرایعمرانمناطق
محروم است در نقاط مختلف شهر
برای خود ملکی اجاره کرده اند که نه
تنها باعث زیان از باب هدر رفتن منابع
و بودجه های روستایی می شود چه بسا
همین عدم تمرکز در خدمات رسانی ،
روستائیان را کالفه هم می کند .مثال
شما فرض کنید پیرمرد روستایی که
 ۹۰یا  ۱۰۰کیلومتر راه را طی می
کند تا بیاید یک نامه از شورای بخش
برای مجوزش بگیرد مجدد باید دوباره
به بخشداری برود و باز به یک محل
دیگر در همین شهر مراجعه کند و با
شرایط کهولت سنش ( اکثر کسانی که
در روستاها مانده اند افراد مسن هستند )
باز جای دگر و باز جای دگر .آقای
استاندار عزیز تا آنجا که من شنیده ام
شکر خدا بخشدار مرکزی بیرجند هم
مثل خود شما انسانی شریف و انقالبی
و پای کار است ،علیرغم بی محبتی
های مسئوالن فرمانداری بارها همراه
با ما شورایی ها این موضوع را پیگیری
کرده اما همیشه با سنگ اندازی
مسئوالن باالدستی مواجه شده ایم.
چون از رفتار شما می توان فهمید که
خدمت به محرومان را در اولویت قرار
داده اید لطفا دستور فرمایید با توجه
به وجود ساختمان های بال استفاده و
نزدیک به هم در محیط فرمانداری و
بخشداری  ،به خاطر رفاه مردم روستایی
استقرار سیستم های خدمات رسان در
یک محل انجام شود تا از سرگردانی
روستاییانبیرجند جلوگیریگردد.

خبر خوب امروز

افزایشمیانگین
بارشهادراستان
بارش های اخیر میانگین بارندگی در
خراسان جنوبی را  ۷.۸میلیمتر ارتقا داد.
رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش
آگاهی های جوی گفت :میانگین بارش
استان به  ۱۷.۸میلیمتر رسیده اما هنوز
نسبت به میانگین بلند مدت  ۱۹درصد
کاهش و نسبت به مدت مشابه سال
گذشته حدود  ۴۵درصد کمبود بارش
دارد .نخعی گفت :تا پیش از وقوع
بارشهای سامانه اخیر میانگین بارش
استان نسبت به شرایط نرمال حدود ۵۳
درصد کاهش و نسبت به سال گذشته
 ۶۹درصد کاهش داشت .وی با بیان
اینکه بارش سال کامل آبی استان
 ۱۱۳.۴میلیمتر است ،افزود :تاکنون
حدود  ۱۶درصد این میزان محقق شده
است .رئیس گروه پیش بینی و صدور
پیش آگاهی های جوی از فعالیت
سامانه بارشی جدید تا امروز دوشنبه در
منطقه خبر داد و گفت :این سامانه در
نیمه شرقی ،مرکز و به ویژه نیمه جنوبی
استان بارشهای رگباری توام با رعد و
برق و از شدت بیشتری برخوردار خواهد
بود

افزایش  ۳۰درصدی قیمت فرش دستباف خراسان جنوبی
رئیس اتحادیه فرش دستباف خراسان جنوبی گفت :قیمت فرش دستباف استان نسبت به پارسال  ۳۰درصد افزایش داشته که به دلیل تورم حاکم بر جامعه بوده است.
کامیابیمسک گفت ۱۴۵ :هزار مترمربع فرش دستباف در  ۹ماه گذشته در استان تولید شده که  ۲۰۰میلیارد تومان ارزش دارد و این مقدار تولید فرش نسبت به مدت مشابه
پارسال تفاوت چشمگیری نداشته است ،پارسال  ۱۴۰هزار متر مربع فرش دستباف به ارزش  ۱۵۰میلیارد تومان در خراسان جنوبی تولید شده است.
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چشم نرگس های خوسف به فرآوری است
گل نرگس خوسف با عطر بی نظیرش در
ایران جایگاه خاصی دارد اما برای رسیدن
به سودآوری از این گل هنوز راه بسیار در
پیش است .خراسان جنوبی رتبه پنجم تولید
گل نرگس در کشور را دارد و خوسف هم
در استان رتبه نخست را به خود اختصاص
داده است و همه روزه شاخههای گل زیادی
توسط نرگسکاران این شهرستان روانه
استانهایی مانند تهران ،خراسان رضوی،
سیستان و بلوچستان و دیگر استانها
میشود.سازگاری با شرایط آب و هوایی
منطقه ،اجرای روشهای سنتی تولید و
استفاده نکردن از کودهای شیمیایی سبب
شده که گل نرگس این منطقه عالوه
بر عطر و بوی منحصر بفرد و با کیفیت،
ماندگاری باالیی نیز داشته باشد .کارشناسان
معتقدند گل نرگس مانند دیگر گونه گیاهان
دارویی با خواص و فوایدی که دارد ،میتواند
در اقتصاد استان و کشور با توجه به صنایع
تبدیلی آن نقش بهسزایی داشته باشد که
مانند تمام گیاهان دارویی به این موضوع
توجه نشده است.

بازار خرید و قیمت خوب بود .وی با بیان
اینکه تحت پوشش بیمه قرار گرفتن گل
نرگس اتفاق خوبی بود ،گفت :مشکل در
بخش آب است چرا که در زمستان کارت
چاهها شارژ نمیشود و مشکل ساز شده
است ،به همین دلیل شاهد کاهش برداشت
در سال جاری بودیم.
به گفتۀ وی فرآوری گل نرگس باعث
ارزش افزوده آن میشود و الزم است در
قالب یک تعاونی باشد تا تمام بهرهبرداران
سود کنند.زینلی ،با بیان اینکه در کشور هیچ
کجا عطر و بوی گل نرگس را ندارد و مانند
زعفران این منطقه نرگس هم متفاوت است،
عنوان کرد :خود ما به دنبال ایجاد و ثبت
یک رایحه درمانی از گل نرگس هستیم

منطقه چندان شاهد رویش آن نیستیم.
به گفتۀ وی ،گل نرگس هم مانند دیگر
گیاهان دارویی جزو گیاهان مزیتدار
استان محسوب میشود ولی با وجود اینکه
اطالعات آن را مانند دیگر گونهها داریم
حلقه مفقوده آن فرآوری است .پویان اظهار
کرد :اکنون از خود گل نرگس و هم از
پیاز آن در کشورهایی مانند هنگ کونگ،
مراکش و مصر فرآوردهها و مکملهایی
تولید میشود.
تهیه  ۷مکمل غذایی
و دارویی از گل نرگس
مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی
جهاد دانشگاهی با بیان اینکه از گل نرگس

نه تنها در استان ،بلکه در کشور رویکردی
برای استفاده از پتانسیل گیاهان دارویی و
فرآوری آن وجود ندارد.پویان بیان کرد:
اگر در بخش فرآوری و تولید مکملهای
دارویی و غذایی وارد شویم کشورهای عربی
میتواند بازار خوبی برای ما باشد.
وی تأکید کرد :موضوع تولید مکملهای
دارویی و غذایی است ،منظور دارو و
کارخانجات داروسازی نیست و این نوع نگاه
در ایران هم باید نهادیه شود تا به راحتی
بتوان این نوع مکملها را تولید کرد.
به گفتۀ وی ،سهم ایران از فرآورده های
گیاهان دارویی مزیت دار نیم درصد است
و این در حالی است که کشوری مانند
چین  ۷۰درصد اقتصاد آن بر پایه گیاهان

عطری که دیگر استانها ندارد
محمدرضا علیزاده ،از نرگس کاران روستای
آریش خوسف با بیان اینکه یک هکتار
سطح زیرکشت دارد ،گفت :گل نرگس از
سال سوم به سوددهی میرسد و دو سال
ابتدایی یک هکتار شاید فقط  ۴هزار گل
بدهد .وی در زمینه قیمت این گل هم
عنوان کرد :امسال به دلیل شرایط آب و
هوایی کاهش برداشت داشتیم ولی قیمت
آن در بازار بهتر از سال گذشته بود .به گفتۀ
وی ،در ابتدای برداشت هر شاخه گل نرگس
را بین  ۲تا  ۲هزار و  ۵۰۰تومان خریداری
میکردند و اکنون از هزار و  ۸۰۰تا  ۲هزار
تومان خریداری میشود.علیزاده ،دلیل عدم
استقبال مردم از کشت گل نرگس را هزینه
حدود  ۲۰۰میلیون تومانی برای آماده سازی
و کشت ،همچنین گل ندادن در دو سال
ابتدایی دانست و عنوان کرد :برای روی
آوردن مردم به این سمت نیاز به حمایت
و همکاری از جانب مسئوالن است.این
نرگس کار در زمینه فرآوری این محصول
هم اظهار کرد :طی تحقیقات و تعاملی که
با دیگر استانها داشتهایم هیچ شهری در
ایران مانند شیراز ،اصفهان ،طبس و بهبهان،
بو و رایحه گل نرگس خوسف را ندارد و
آن به دلیل تفاوت دمای بین شب و روز
است.وی تصریح کرد :با وجود اینکه دیگر
استانها به فرآوری روی آوردهاند ولی به
دلیل نداشتن بوی خاص و ماندگار نبودن،
موفق نبودهاند اما در خراسان جنوبی مشکل
اینجاست که خرید هر دستگاه بسیار گران
است و نیاز به سرمایهگذار کالن دارد.
چشم به راه سرمایه گذاری
غالمرضا زینلی ،از دیگر نرگس کاران
استان خراسان جنوبی هم بیان کرد :یک
هکتار سطح زیر کشت داریم و برداشت
نسبت به سال قبل کاهش داشته است ولی

که امیدواریم به مشکلی برنخورد .مهدی
عبقری ،از دیگر نرگس کاران خوسف هم
اظهار کرد :مشکل خرده مالکانی هستند که
به هر قیمتی گلهای خود را میفروشند.
وی با بیان اینکه اصفهان در بخش فرآوری
وارد شده ولی عطر آنچنانی ندارد ،گفت :به
سرمایهگذاری باالیی نیاز داریم تا این کار
انجام شود ولی در صورت انجام به دلیل
بوی عالی این گل در منطقه مسلم ًا سودآور
خواهد بود.به گفتۀ وی حتی در فروش گل
نرگس در استانهای دیگر همیشه فقط یک
شاخه گل نرگس خوسف را میان گلهای
نرگس از استانهای دیگر قرار میدهند و به
فروش میرسانند.
گیاه مزیتدار و فاقد چرخه فرآوری
محسن پویان ،مدیر مجتمع تحقیقات
گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی هم
در زمینه گل نرگس در گفتگو با مهر
گفت :از محصوالت خود رویی است که
در روستای آریش شهرستان خوسف
میروید و آنجا به نرگس کوه معروف
است .وی ادامه داد :اما به دلیل برداشت
پیاز این گل و خشکسالیها ،دیگر در آن

میتوان حدود  ۷مکمل دارویی و غذایی
تهیه کرد ،گفت :از دیگر گیاهان دارویی
نیز حدود  ۵۰مکمل غذایی و دارویی تولید
میشود.پویان تصریح کرد :وارد شدن
به عرصه عطر در حوزه گل نرگس شاید
چندان توجیهی نداشته باشد چرا که رقبای
قوی مانند فرانسه وجود دارد ،اما در بخش
مکملها میتوان کارهایی انجام داد.وی در
زمینه محصوالت ایجاد شده از گل نرگس
عنوان کرد :میتوان یک ضماد برای از بین
بردن جوش و کهیر تهیه کرد ،همچنین
مکمل دارویی و گیاهی برای پراکنده کردن
سموم و پیشگیری افسردگی تولید کرد و به
طور کلی در طب پیشگیری از گل نرگس یا
گل محمدی میتوان بهره برد.به گفتۀ وی
همچنین میتوان از پیاز آن هم مکملها
و ضمادهایی برای مصارف مختلف مانند
از بین بردن برخی قارچها ،درمان دمل و
ورم ،زخم و ورم مفاصل ،همچنین برای
مشکالت عصبی تولید کرد.
سهم نیم درصدی ایران
مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد
دانشگاهی خراسانجنوبی اظهار کرد :هنوز

دارویی است و هیچ گیاه سبزی در آن کاشته
نمیشود مگر اینکه بتوان از آن فرآورده و
مکملی تهیه کرد.
پویان ،با بیان اینکه اکنون ارزآوری،
سودآوری و اشتغالزایی در زمینه صادرات
فرآوردههای گیاهی است ،گفت :کشورهای
مانند کانادا ،استرالیا ،آلمان ،هونگ کونگ،
مراکش ،مصر ،هند و پاکستان وارد این
حوزه شدهاند و با مکملهای گیاهی در
عرصههای دارویی و غذایی وارد بازار جهان
شده و اقتصاد پایداری را ایجاد کردهاند.
کاهش  ۴۰درصدی
برداشت گل نرگس
عبدالرضا رضایی ،مدیر امور باغبانی جهاد
کشاورزی خراسانجنوبی هم با بیان اینکه
سطح زیرکشت گل نرگس در استان حدود
 ۳۹هکتار است ،گفت :به دلیل شرایط آب
و هوایی ،کاهش بارندگی ،افزایش دما در
مقاطع حساس شاهد کاهش برداشت
بودهایم .وی ادامه داد :اکنون با کاهش ۴۰
درصدی ۹ ،میلیون و  ۴۸۰هزار شاخه گل
نرگس برداشت شده و این در حالی است
که سال گذشته  ۱۵میلیون و  ۸۰۰هزار

شاخه با مبلغ  ۱۶میلیارد تومان بود .به گفتۀ
وی ۷۵۰ ،خانوار بهرهبردار گل نرگس در
استان هستند و بیشترین سطح زیرکشت در
خراسانجنوبی مربوط به شهرستان خوسف
با  ۲۴هکتار و بعد از آن شهرستان طبس با
 ۱۴.۵هکتار است.
رضایی با بیان اینکه این استان رتبه
پنجم تولید گل نرگس در کشور را
دارد ،اظهار کرد :برداشت گل نرگس در
خراسانجنوبی از اواخر آبان آغاز و در
صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی
تا نیمههای اسفند ادامه دارد.
گیاهان مزیتدار ،ویژهتر دیده شود
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی در زمینه
مشکل کارتهای شارژ از چاه بیان کرد:
پیگیریهایی برای محصوالت نرگس و
زعفران داشتهایم که اگر در فصل زمستان
و بهار که نیاز اصلی این محصوالت به
آب است با کمبود بارندگی مواجه بودیم
اقداماتی انجام شود که البته هنوز پاسخی
داده نشده است.رضایی در بخش فرآوری
این محصول هم گفت :در صورتی که
سرمایهگذار بخش خصوصی وارد شود
دولت هم با ارائه تسهیالت و موارد دیگر
حمایت میکند و حتی میتواند برای چند
محصول گیاهی و گل استان باشد.وی
درباره مکملهای این گلها و گیاهان هم
اظهار کرد :در حوزه اختیارات ما نیست و
الزم است بخش بهداشت وارد این جریان
شود و توجیهات الزم برای آنها انجام شود.
رضایی در زمینه عدم استقبال از کشت گل
نرگس عنوان کرد :ما با بیمه این محصول
یک مشوق قرار دادهایم ،همچنین برای
ترویج و فرهنگسازی فقط میتوانیم
توصیه کنیم و الزامی نیست.به گفتۀ وی،
به دلیل خشکسالیها مردم محتاطتر عمل
میکنند که کار درستی است و باید کاری
که برای آنها توجیه اقتصادی دارد ،اجرایی
کنند .مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی
خراسانجنوبی با اشاره به اینکه اعتبارات
بخش بهبود تولیدات گیاهی کاهش
چشمگیری داشته است ،گفت :اعتبارات
فقط استانی است و دیگر ملی نداریم و
همان هم تخصیص پیدا نمیکند .وی
از مسئوالن درخواست کرد :گیاهان و
محصوالت مزیتدار مانند گل نرگس یا
زعفران را به طور ویژه در اعتبارات ببینند
که اگر در کل اعتباری داده شود ،ولی برای
محصوالت خاص اعتباری کنار گذاشته
شود.توجه به این نکته ضروری است که
نفت دیگر جایگاهی مانند گذشته ندارد و
باید به سمت محصوالت غیرنفتی برای
اقتصاد کشور باشیم .همانگونه که دیگر
کشورها بدون نفت اقتصاد خود را توسعه
دادهاند .خراسان جنوبی و ایران مملو
از گیاهان دارویی است که اگر به آنها با
نگاهی بازتر توجه شود و صنایع تبدیلی و
فرآوری و مکملهای غذایی و دارویی از آن
تولید شود ،میتوان بازار خوبی ایجاد کرد و
یک چرخه پایدار اقتصادی را داشته باشیم.

*سالمآوامیدونستممیزهایمدیریتی
آنقدر جذاب است که مسئولین جرات
استعفاندارندامادیدیممتاسفانهوجودیک
عذرخواهی ساده از مردم را هم نداشته و
همچنان بر طبل قدرت خود می کوبند
هر چند ما مردم امیدمان به آقای رئیسی
و ان شاءا ...جابه جا کردن مدیران این
شکلی است که با جرات دولت اقدامات
خوب صورت بگیرد و مردم از دست
بی تدبیری برخی افراد راحت شوند.
* درود بر آوا که مشکالت شهر را به
گوشمسئولینمیرساند.گرچهمشکل
اصلیناشنواییبعضیازمسئولینهست
جنابشهرداروشورایمحترمهمکهلطف
کردندطرحمسدودکردنسطلهایزبالهرا
کلید زدند تا تعدادی که از روی ناچاری
سر در سطل زباله داشتند را در بیاورند
تا چهره شهر مخدوش نشود چون
واقعا هم دیدن این افراد عرق شرم بر
چهره جاری می شد که چرا باید  ......آیا
جناب شهردار و شورا فکر کردند با این
کار باعث بیکاری چندین نفر که همین
درآمد جلوی گدایی شان را گرفته بود
خواهند شد؟! این افراد بی شک سر از
جاهای دیگر درخواهند آورد و دودش در
چشم همه شهروندان خواهد رفت چون
شکم گرسنه ایمان ندارد لطفا ابتدا آنها را
ساماندهیکنیدبعد...
*سرمقالهخودبدبودنمردماستانمطلبی
عالیوتاملبرانگیزبوداستانیکهبیشترین
نخبگان ومدیرانی دارد که در کشور حرف
اول را می زند باید وارد کننده مدیر از
شهرهاییکهازنظرفرهنگیقابلقیاس
با این استان نیستند را داشته باشد چرا ؟
چون متاسفانه چشم دیدن همدیگر
را نداریم!!! چون رزومه چندین نسل
گذشته مدیر بومی را باز می کنیم که
این پدر بزرگ و جدش و ....فالن ,فالن
بوده اند !!! چون استان آنقدر نخبه داره
که هرکدام خود را ارجح تر از دیگری
دانسته و مستحق گرفتن پست می دانند
چون خیلی از مردم شهرهای استان
حاضر نیستند مدیر بومی که از یکی از
شهرهای استان باشد را به سکانداری
استانداری بپذیرند که مبادا به نفع آن
شهر کفه ترازو بچرخد .نمایندگان استان
همنظر و هم رای نیستند چون هنوز
هم بر این باور غلط هستیم که آب
دربخانهگندیدهاستواینشدهاستکه
شاهدانهستیماستانیبااینهمهمعادن
وذخایرکمیابباقدمتفرهنگیچندین
ساله با گذشت چندین سال از استان
شدن فکری به حال روستائیان و اشتغال
پایدار برای جوانان بیکار روستایی نشد
که حال باید شاهد آن باشیم که جوانان
بارسفربهشهرهارابستهاند .اینمهاجرت
بی رویه از روی اجبار (بخصوص از
روستاهای مرزی) در اینده ای نچندان
دور فاجعه ای بزرگ را رقم خواهد زد
بیایید دیگر به انتصابات و انتخابات در
استانمان بی تفاوت نباشیم.
* دورد بر جناب هرم پوربخاطر سرمقاله
استعفا یا عذرخواهی که بدون رودبایستی
حق مطلب را کامل ادا کردند ای کاش
بدون محافظه کاری مشکالت جامعه
بخصوص بی کفایتی و بی مسئولیتی
بعضی از مسئولین توسط مردم هم
بیان می شد بخدا اگر در همین فضای
مجازی مطالبه گر باشیم مسئولین بی
کفایت شخصیت وتوان مدیرت شان
واقعا زیر سوال خواهد رفت و باید مدیون
میز و اتاقهای تجهیز شده شون باشند
که ظاهر مدیتی به آنها داده است .این
وضعیت برمیگرده به نجابت و محافظه
کاری خودمان یاد این شعر افتادم که :
چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید
گفتا زکه نالیم که برماست که برماست
* بحث شهرداری و نگاه تجاری به
قبرستان بیرجند مربوط به دوره شهردار
جدید نیست و به نظرم نباید آقای بهترین
را مقصر دانست اما حاال که از طریق
روزنامه خوب شما مشکل به گوش
مسئولین رسیده اگر طمع این سازمان در
فروش قبور کم نشود و خدمات مناسب
به مردم ارائه نکند همگان خواهند فهمید
که شهردار جدید هم پا در همان مسیر
گذشتگان گذاشته است.
* ما چقدر جالب هستیم یک روز به سگ
غذا می دهیم و فردایش جو ما را می گیرد
و با تفنگ آنها را می کشیم  .وقتی شهر
بدون متولی است این اتفاقات دور از
ذهن نیست و رفتارهای هیجانی مردم
را هم باید بیش از این هم انتظار داشت
 .مسئوالن عزیز بیدار شوید صبح شده.

قاتل شوره سر این نوع نمک است

مضراتخاللدندان

الغری بانخودفرنگی

اگر احساس نگرانی درباره داشتن شوره سر دارید،
نمک دریا به شما کمک می کند .در نتیجه ،از آنجا
که نمک دریا گردش را تحریک می کند ،پس
برای جذب بیش از حد چربی بر روی پوست سر
و کمک به مهار ریشه شوره سر مفید خواهد بود.

وقتی خالل را بین دندان ها نگه می دارید که
غذاها را خارج کنید ،باعث پوسیدگی و خونریزی
می شود .اگر این کار را برای طوالنی مدت انجام
دهید باعث خرابی کل دندان ها می شود .استفاده
مکرر نه تنها روی دندان ها ،بلکه روی لثه نیز تاثیر

نخود فرنگی یک ماده غذایی همه کاره است.
مصرف این ماده غذایی ،برای کاهش وزن سریع
می باشد .مصرف زیاد نخود فرنگی موجب باال
رفتن سریعتر قند خون نسبت به مواد غذایی
دیگر می شود .به طور کلی بهتر است از بیشتر

برخی از خوراکیها یک ترکیب مفید با پنیر
میسازد .گردو ،زیره ،سیاه دانه ،ترخون ،کشمش،
انگور و آویشن جزو مواردی است که ترکیب
عالی با پنیر میسازد .عالوه بر این خوردن این
مواد غذایی با پنیر به عنوان غذا برای شام توصیه

به عنوان یک نتیجه ،می توانید نمو دریا را در
پوست سر خود به کار ببرید .با ماساژ دادن محلول
آب نمک بر روی پوست سر ،موهای شما از شوره
سر خالص خواهد شد.

می گذارد .وقتی از خالل دندان استفاده می کنید،
در این مرحله تمایل دارید خالل دندان را بجوید که
آن از چوب یا پالستیک درست شده و این باعث
آسیب به مینای دندان می شود.

مواد غذایی در رژیم خود استفاده کنیم که شاخص
گلیسیمی پائینی دارد ،این بدان معناست که یک
وعده از این مواد غذایی تاثیر زیادی بر روی قند
خون ندارد .نخود فرنگی را خشک استفاده کنید.

میشود.عسل هم یکی دیگر از مواد غذایی است
که به خاطر طعم گرم ،میتواند باعث متعادل شدن
طبع سرد و تر پنیر شود .ترکیب پنیر و انواع مربا
هم ،از میزان سردی طبع پنیر میکاهد.

روشن شدن پوست صورت با ماسک نخود

حکایت :ارتباطقلبی

برای الیه برداری صورت و تغییر رنگ پوست ترکیب آرد نخود با زردچوبه بسیار موثر است ،زیرا بافت پوست را
بهبود بخشیده و سلول های مرده را برمی دارد ،همچنین باعث مرطوب شدن پوست می شود .برای استفاده از
آرد نخود به عنوان پاک کننده طبیعی اینگونه عمل کنید :ابتدا آرد نخود و پودر زردچوبه ،شیر یا ماست را با هم
مخلوط کنید بعد از درست شدن این خمیر آن را روی پوست صورت خود بگذارید .پس از گذشت  ۱0تا ۱5
دقیقه صورت خود را با آب گرم بشویید .برای کاهش لکه هایی که بر اثر پیری روی صورت و بدن تان ظاهر
می شود این ماسک را به کار ببرید :نخود را به خوبی بپزید و سپس له کنید .مقداری آب به آن اضافه کنید تا
خمیر نرمی تشکیل شود .سپس این خمیر را روی صورت و دست های خود بمالید.

در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند.میگویند خارپشت ها وخامت اوضاع را دریافتند و
تصمیم گرفتند دور هم جمع شوند و بدین ترتیب همدیگر را حفظ کنند.وقتی نزدیکتر به هم بودند گرمتر
میشدند؛ ولی خارهایشان یکدیگر را زخمی میکرد .به خاطر همین تصمیم گرفتند از هم دور شوند ولی از
سرما می مردند .از این رو مجبور بودند یا خارهای دوستان را تحمل کنند ،یا نسل شان منقرض شود .پس
دریافتند که بهتر است باز گردند و گرد هم آیند و آموختند با زخم کوچکی که همزیستی با کسان بسیار نزدیک
به وجود میآورد زندگی کنند ،چون گرمای وجود دیگری مهمتر است .این چنین توانستند زنده بمانند.
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دهنده  -از بلندترین آبشارهاي
جهان  -۳ضمیر متکلم وحده
 الکل سفید  -هر چیز گرد -۴ذکاوت  -ویتامین انعقاد خون
 آموختني لقمان  -رمق آخر -5الفباي موسیقي -بنیانگذار
 برنج مرغوب  -شمال کشور -۶از شهرهاي سوماترا  -برادر
مادر  -موي گردن شیر  -۷به رخ
عمودي -۱ :روز نهم محرم  -کشیدن نیکویي  -سیاره زهره -
کشمش  -۲چرک آلود  -نور امید  -۸یورش  -زیبارویي  -رنگ
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کلیه لوازم منزل شما را خریداریم
با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.
۰۹۱۵۰۵۶2۱۰۰
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ایزوگامشـرق
09155622050
09155629033
بیرجند،میدانتوحید

( 32442331بخشی)

فرهنگ و هنر

سریال90قسمتیدرشبکهیک
کارگردان سریال  ۹0شبی “میانبر” قرار است
موقت “کشمکش” را برای
مجموعهای با نام
ِ
شبکه یک سیما بسازد؛ احتما ًال این سریال ۹0
شبی خواهد شد .یزدان فتوحی به عنوان نویسنده،
کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون بیشتر در
حوزه کمدی شناخته میشود .او چندی پیش چند
فصل سریال “میانبر” را در مقا ِم کارگردان روی
آنتن شبکه پنج داشت و در “خندهبازار” شبکه سه
هم نقشآفرینی میکرد .فتوحی تأکید کرد :این
سریال با نام موقت «کشمکش» که فضایی طنز
و کمدی دارد به تازگی به عنوان طرح شاخص
تصویب شده است .باید منتظر بمانیم شرایط
ساخت آن به زودی فراهم شود و وارد تولید شویم.
این نویسنده و کارگردان درباره زمان ساخت
این سریال و اینکه قرار است «کشمکش» هم
 ۹0شبی باشد یا خیر ،خاطرنشان کرد :احتما ًال
با فراهم شدن شرایط ساخت ،سال  ۱۴0۱این
پروژه کلید بخورد؛ فع ً
ال صحبت از  5۶قسمت
سریال است اما مدیر شبکه تمایل دارد این
مجموعه  ۹0قسمتی ساخته شود .وی همچنین
افزود :من اعتقاد دارم مجموعههای  ۹0شبی
اتفاقات خوبی را برای آنتن سیما رقم میزند .در
واقع سختترین کار لذتبخش دنیا ۹0 ،شبی
ساختن است.

خدمات نصب ،اجاره داربست فلزی ،جک،
تخته ،قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک
 - ۰۹۱۵۳۶۳۷۵۰۷حسینی

فروش حبه عناب درجه یک
09026711735

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت  :حسن آراسته

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

برگ سبز خودرو سواری پژو  4۰۵تیپ GLX
 ۷۱۳ج  ۹۹ایران  ۵2به نام قائم بابایی نیا با کد ملی
 ۰۶4۰۳۹2۵۰4مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

به شماره پالک  ۵84ج  ۷۶ایران  ۵2به نام مرتضی
اکرمی با کد ملی  ۰۶۵۳2۹۵۹۷۹مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه اشتغال به کار حرفه ای مهندسی معدن شخص
حقیقی اینجانب احسان حاج مال علی به شماره۱۳۰۷۵۳
و تاریخ صدور  ۱۳۹8/2/2۱با کد ملی ۰۰۷۰۹8۷۷۱8
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 -۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵ناصری نژاد

برگ سبز خودرو سواری پژو تیپ pars tu5

شارژگازیخچال،ساید

دعوت به همکاری
راه اندازی مرکز غیردولتی توانبخشی و مشاوره روانشناسی

افراد فعال دارای تجربه و مدرک معتبر در اولویت هستند .تلفن۰۹22۹۰۰4۷8۹ :

سیلي  -۹گشادگي میان دو کوه
 مرد خداشناس  -غربال -۱0دستور  -ابزار -آسیاب آشپزخانه
 -۱۱قلب قرآن  -درون -مادر
عرب  -۱۲سوره بیستم قرآن
کریم -بریدن شاخه هاي زائد -
پهلوان  -قادر  -۱۳خاکستر -از
ورزش هاي رزمي  -شریعت -۱۴
سپهر و فلک  -متعفن و گندیده
 نشانه ها  -۱5انقراض -ماه یازدهم میالدي
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ارتباطی ،اتاقهای متعدد و مطبخ و هیزمدان اشاره
نمود .قلعة درخش دارای دو حیاط مرتبط با یکدیگر
است .فضای هشتی توسط یک راهرو به حیاط اول
منتهی میشود که فضاهای اصلی قلعه در اطراف
این حیاط شکل گرفتهاند .از جمله دو اتاق سه دری
که در اضالع شرقی و غربی حیاط قرار گرفتهاند.

بیاموزیدبامعایبدیگرانکنارآیید

مـرکز خط رند

کارگاهضایعاتقالسی

در

باباالترینقیمتدراستانخراسانجنوبی

مرکز شهر( میدان ابوذر)

بزرگترین مرکز خرید فلزات رنگی و آهن آالت

خرید نقدی به
صورت انبوه در محل
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در ایران است .پس از ظهور داعش در عراق و سوریه،
سلیمانی با حضور در این مناطق و سازماندهی نیروهای
مردمی ،به مبارزه با داعش پرداخت.حاج قاسم سلیمانی
 ۲0اسفند ۱۳۳5در روستای کوهستانی و دورافتاده قنات
ملک در استان کرمان چشم به جهان گشود .وی در
 ۱۲سالگی ،پس از پایان تحصیالت دوره ابتدایی ،زادگاه
خود را ترک کرد و مشغول به کار ساختمان در کرمان
شد.با شروع جنگ تحمیلی ،راهی جبهه شد و کمی بعد،
فرماندهبسیجیهایهموالیتیاششدوسپسلشکری

ازبسیجیهاتشکیلدادکهبهلشکر ۴۱ثارا(...ع)شهرت
یافت .وی در طول دوران دفاع مقدس ،با لشکر تحت امر
خود در عملیاتهای زیادی از جمله والفجر  ،۸کربالی
 ،۴کربالی  5و تک شلمچه حضور موثر داشت .رهبر
معظم انقالب که بهمن ماه  ۱۳۸۹درجه سرلشکری را
بهسلیمانیاعطاکرد،درتقدیرازعملکردقاسمسلیمانی
از او به عنوان «شهید زنده» نام بردند.سردار حاج قاسم
سلیمانی اسفند ماه ۱۳۹۷از سوی رهبر معظم انقالب به
دریافتنشانذوالفقارمفتخرشد.

پنیر را با چه مواد غذایی بخوریم؟

جدول5100

2

مرد بزرگ میدان
حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در ایران به همراه ابومهدی المهندس،
معاونحشدالشعبیعراق۱۳دی۱۳۹۸بهدستنیروهای
آمریکایی در بغداد به شهادت رسیدند.وی در جنگ ایران
و عراق فرمانده لشکر ۴۱ثارا( ...ع) کرمان و از فرماندهان
عملیاتهایوالفجرهشت،کربالیچهاروکربالیپنج
بود .سلیمانی سال  ۱۳۷۶از سوی آیتا ...خامنهای رهبر
معظم انقالب به فرماندهی نیروی قدس سپاه منصوب
شدکهبخشبرونمرزیسپاهپاسدارانانقالباسالمی

این قبیل محلها در بخش اماکن مسکونی دسته
بندی میشود .اگر موجر و مستأجر با یکدیگر به
تفاهم برسند و قراردادی مابین آنها به امضا رسد،
مستأجر طبق قانون موظف به پرداخت مبلغی به
عنوان اجاره بها خواهد شد ،پرداخت این اجاره بها
موجب میشود تا مستأجر به عنوان مالک منافع
عین مورد اجاره شناخته شود.
نکات مهم در یک قرارداد اجاره
 - ۱موجر باید مالک خانه یا آپارتمان یا مغازه باشد:
کسی غیر از مالک یا وکیل او نمیتواند ملکی را به
اجاره دهد مستأجر هم میتواند محلی را که اجاره
کرده به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در قرارداد
اجاره این حق از او سلب شده باشد
 - ۲مدت اجاره باید معین باشد :اگر در قرارداد اجاره
مدتی معین نشود (مث ً
ال یک سال یا دو سال یا چند
ماه ) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد مدت اجاره
معمو ًال یک سال تعیین میشود.
 - ۳موجر و مستأجر باید بالغ و عاقل باشند:
کودکان غیر بالغ و افراد دیوانه نمیتوانند ملک را
به اجاره بدهند یا ملکی را اجاره کنند قیم این افراد
میتواند از جانب آنها اجاره کند یا اجاره بدهد
 - ۴اجاره کتبی :طبق قانون روابط موجر و
مستأجر  ،۱۳۷۶باید قرارداد اجاره به صورت
کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد زیر آن را امضا
کنند و مضاف ًا در دو نسخه تنظیم شود تا بتوانند
از امتیازات قانون روابط موجر و مستأجر سال
 ۷۶بهره مند شوند ،اگر طرفین (موجر و مستأجر)
قرارداد کتبی تنظیم نکنند با مشکالت فراوانی
مواجه میشوند که باعث میشود ماهها و شاید
سالها در راهروهای دادگستری سرگردان شوند.
در جوامع شهری و همزمان با افزایش هزینه خرید
خانه ،روند اجاره نشینی نیز رو به افزایش است اما
به دلیل آگاهی نداشتن افراد از حقوق مترتب بر
این عقد ،مشکالت مختلفی برای طرفین پیش
میآید .اجاره ،قراردادی است که طبق آن یک
نفر (موجر) مال منقول یا غیر منقول خود را به
فرد دیگری (مستأجر) برای مدت معین و در ازای
دریافت اجاره بها (کرایه) واگذار میکند.
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دوشنبه  ۱۳دی  * ۱۴00شماره 5۱00

قلعه درخش با نقشة چهار ضلعی ساخته شده و
ورودی اصلی در ضلع جنوبی آن واقع شده است.
این بنا دارای شش برج مدور است که در اضالع
جنوبی ،غربی و شمالی قرار دارد .ورودی در ضلع
جنوبی است و پس از آن فضای هشتی قرار گرفته
که دارای پوشش گنبدی از نوع عرقچین است .از
دیگر فضاهای موجود در این ضلع باید به راهرو

ن

به طور کلی قانون سه نوع اجاره نامه را تأیید
میکند ،یا از نوع مسکونی است یا تجاری و یا
محلهایی از قبیل درمانگاه ،مؤسسه خیریه که

شهیدمحمدرضاموحددانش :ای خواهران حجاب و عصمت و پاکدامنی را سرلوحه
زندگی خودتان قرار دهید و همیشه فاطمه وار و زینب گونه زندگی و مبارزه کنید.

هدف اصلی ما در زندگی کمک به دیگران است .اگر
نمی توانید دیگران را یاری کنید ،حداقل آزارشان ندهید.
(داالیی)

قلعهدرخش
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وکیل خود باشید

جاذبه گردشگری

خـط دائـم شمـا را خریـداریم 0912 - 0915

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

09021800885

مرکز خرید و فروش خط رند

حسیـن راه رو 0915 561 6161

هشدار سطح قرمز مدیریت بحران
در سه شهرستان
مدیریت بحران خراسان جنوبی برای نخستین
بار در سال زراعی جاری در سه شهرستان
هشدار سطح قرمز صادر کرد .مدیرکل
مدیریت بحران استان اعالم کرد :با توجه به
الگوی نقشه های هواشناسی برای شهرستان
های نهبندان ،خوسف و سربیشه هشدار سطح
قرمز صادر شد .میرجلیلی افزود :براساس
اخطاریه و هشدار سطح قرمز (باالترین سطح
هشدار) هواشناسی استان طی بازه زمانی عصر
یکشنبه  ۱۲آذر تا پایان وقت روز دوشنبه ۱۳
آذر وقوع بارشهای سنگین تا خیلی سنگین
در این شهرستان ها به شدت محتمل است
و احتمال خسارت به زیر ساختها و سایر
مستحدثات شهری و روستایی وجود دارد.

روز بدون فوتی کرونا در خراسان جنوبی
در شبانه روز گذشته ۱۶بیمار جدید مبتال به کرونا در استان شناسایی شد .دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در استان گفت :در شبانه روز گذشته ۱۰۴
آزمایش ملکولی تشخیص کرونا در استان انجام شد که ۱۱بیمار جدید و از  ۲۲تست سریع  ۵مورد مثبت جدید کرونا و مجموعا از  ۱۲۶تست ملکولی و سریع۱۶ ،مورد جدید
کرونا شناسایی شد .شریف زاده افزود :از این تعداد  ۶مورد از بیرجند ،یک مورد از خوسف ۵ ،مورد از طبس ۲ ،مورد از فردوس و  ۲مورد از قاینات شناسایی شد.

خراسانجنوبی در آستانه شهادت حضرت
فاطمه (سالم ا ...علیها) و دومین سالگرد
شهادت سردار رشید اسالم شهید حاج قاسم
سلیمانی میزبان پیکر چهار شهید گمنام شد.
به گزارش مهر ،در آستانه شهادت حضرت
فاطمه (س) و دومین سالگرد شهادت سردار
رشید اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی،
خراسان جنوبی میزبان پیکر چهار شهید
گمنام شد .پیکر این شهدای گرانقدر که روز
گذشته وارد بیرجند شد بعد از ادای احترام
استاندار خراسانجنوبی ،فرماندار بیرجند
و تعدادی از مسئوالن نظامی و انتظامی
استان و همچنین تعدادی از خانوادههای
شهدا به محل معراج شهدا منتقل شد.

سایت تلفن همراه روستای نایبند طبس به
تکنولوژی نسل سوم همراه ارتقا پیدا کرد .آذری
نصرآباد مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی
گفت :ارتقای سایتهای تلفن همراه در شرایط
کرونایی یک ضرورت و گامی موثر برای ارائه
خدمات بهتر و با کیفیت است و ارتقای سایت
تلفنهمراهاولروستاینایبندبههمتکارکنان
مخابرات منطقه خراسان جنوبی با سرمایه
گذاری از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ( )usoتأمین و مورد بهره
برداری قرار گرفت .وی افزود :ارتقای کیفیت
خدمات تلفن همراه از جمله افزایش سرعت
اینترنت ،به منظور رعایت اصل مشتری مداری
از جمله اهداف اجرای این پروژه است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای از
آمادهباش کامل  ۵۷اکیپ راهداری و ارزیابی
مستمر محورهای مواصالتی استان به منظور
پیشگیری از مشکالت احتمالی بارندگیهای
پیش رو و ارائه خدمات مناسب به کاربران
جادهای خبر داد .جالل زاده به هشدارهای
سازمان هواشناسی خصوصا در شهرستانهای
جنوبی استان در خصوص بارشهای شدید
باران اشاره کرد و گفت :اقدامات الزم به منظور
کنترل بحران احتمالی ناشی از سیالبها انجام
شده است و تجهیزات و ماشین آالت راهداری
در نقاط پر حادثه که احتمال انسداد مسیر در
آنها وجود دارد ،مستقر است.

گفتنی است پیکر این شهدا برای وداع تا
روز شهادت حضرت فاطمه (س) به نقاط
مختلف که در آنجا مراسم ایام فاطمیه و
بزرگداشت سردار سلیمانی برگزار میشود،
انتقال مییابد و در نهایت در روز شهادت
حضرت فاطمه (س) ،پیکر دو تن از این
شهدا از میدان شهدا تا میدان ابوذر تشییع
میشود.
از این دو شهید بزرگوار یک شهید در پایگاه
شکاری سرلشکر شهید حسینی ارتش و
یک شهید نیز در سپاه انصارالرضا (ع) به
خاک سپرده خواهد شد .دو شهید دیگر نیز
به نهبندان منتقل و در روستای چاهداشی
تشییع و به خاک سپرده میشود.

لزوم کاهش پرونده های قضایی با ارتقای فرهنگ صلح و سازش

رئیسکلدادگستری:مسایلجزئیبهدادگاهکشیدهنشود
ایرنا -رئیس کل دادگستری
خراسان جنوبی گفت :باید از
ظرفیت افراد ذینفوذ استفاده و
سعی شود با ترویج فرهنگ صلح
و سازش ،برخی مسایل جزئی به
دادگاه کشیده نشود .حجت االسالم
ابراهیم حمیدی روز گذشته در
آیین افتتاح دادگاه عمومی بخش
قهستان شهرستان درمیان افزود:
امروز خواسته بهحق مردم منطقه
تحقق پیدا کرد و دادگاه عمومی
بخش قهستان به عنوان هفدهمین
حوزه قضایی استان خراسان
جنوبی راهاندازی شد .وی بیان

کرد :ساختمان بخشداری سابق از
سوی دستگاههای متولی در اختیار
دستگاه قضا قرار گرفت که جای
تقدیر دارد .رئیس کل دادگستری
خراسان جنوبی گفت :البته استقرار
دادگاه در یک منطقه به این معنا
نیست که هر اختالفی به وجود
بیاید ،در دادگاه پرونده تشکیل
شود بلکه باید فرهنگ صلح و
سازش ،براساس دستورات اسالم
و سفارشات ائمه اطهار (ع) اجرا
و در جامعه ترویج داده شود .وی
ادامه داد :استقرار دادگاه ،کمک به
فرهنگ صلح و سازش بین مردم

لولهبازکنیولولهکشیممتاز

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

دوشنبه *  13دی  * 1400شماره 5100

خراسانجنوبیمیزبانپیکر
چهارشهیدگمنامشد

ارتقای تکنولوژی سایت تلفن همراه
در نایبند طبس

آماده باش کامل اکیپهای راهداری
در محورهای مواصالتی

۵

سویه ا ُمیکرون هنوز در خراسان
جنوبی گزارش نشده است

صد
درصدت
ضمینی
کیف
ی
تکار
امتحان خوبرا
ک
نید

است و باید با بهرهگیری از ظرفیت
همه مردم و مسئوالن ،زمینههای
بروز اختالف بین مردم شناسایی و
ریشهکن شود و اقدامات اداری و
فرهنگی الزم صورت گیرد.
حجت االسالم حمیدی گفت:
درخواست ما از مسئوالن
شهرستان این است که کمک
کنند دادگاه بخش قهستان کم
پرونده باشد و اختالفات کاهش
یابد ،وجود مرجع قضایی در یک
منطقه الزم است اگر اقدامات دیگر
راهگشا نبود به عنوان آخرین اقدام،
ورود قضایی باشد.
خیابانشهیدرجایی

جک پارکینگی  ،کرکره و سکوریت اتومات

نبـشرجایـی۱۵
۰۹۱۵۵۶۱۴۸۸۰

تاالر و رستوران کریم

طبخغذاهایاصیلایرانیبابرنج% 100
خیابان ارتش ۳۲۲۱۸۴۹۰- ۳۲۲۱۸۲۲۹ /

قابل توجه مالکان محترم خودرو

اخبار کوتاه

* مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
بشرویه گفت :بذر رقم خرداد پنبه کشور
تنها در این شهرستان تولید و به سایر
استانهاصادرمیشود.
* قائم مقام نماینده ولی فقیه در
خراسان جنوبی گفت :بخشی از
خاطرات سردار حاج قاسم سلیمانی
مربوط به استانهای شرق و جنوب
شرقکشوراستوفراهمساختنزمینه
امنیت و اشتغال پایدار در این مناطق از
اولویتهایشهیدسلیمانیبود.
* مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان
جنوبی گفت :آیین بزرگداشت دومین
سالگرد شهادت سردار سلیمانی در
 ۱۴بقعه متبرکه شاخص استان برگزار
میشود.
* مدیر امور تاکسیرانی سازمان حمل
و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند
گفت :تسهیالت  ۳۰میلیون تومانی در
قالب وام به رانندگان تاکسی در استان
پرداختمیشود.
* رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات
از افزایش  ۳۷درصدی مشارکت مردم
استان در بازسازی عتبات خبر داد.
جوینده با اشاره به پیشرو بودن مردم در
بحثکمکبهبازسازیعتباتعالیات،
اظهار کرد :با وجود شیوع بیماری کرونا
و مشکالت اقتصادی سال گذشته
مردم استان بالغ بر پنج میلیارد و ۲۰۰
میلیون تومان برای بازسازی عتبات
عالیاتکمککردند.

(خاوران سابق)

ایرانیوگوشتتازهگوسفندی

اسحاقی ۰۹۹۱۵۱۱۶۳۸۶ -۰۹۱۵۸۳۴۶۷۷۹

دبیر ستاد دانشگاهی کنترل کرونا در استان
گفت :تاکنون سویه اُمیکرون در خراسان
جنوبی گزارش نشده است ،اما تزریق دوز سوم
واکسن کرونا و استفاده از ماسک بهمنظور
پیشگیری از شیوع این سویه ضروری است.
شریف زاده افزود :با اشاره به اینکه تاکنون
 ۷۰هزار و  ۳۵۶نفر دوز سوم واکسن کرونا
را در استان دریافت کردند ،افزود :رعایت
دستورالعمل های بهداشتی ،استفاده از ماسک،
رعایت فاصله اجتماعی و پوشش حداکثری
واکسیناسیون جدی ترین راه مقابله با امیکرون
است.

باغ دشت بجد -باغ رزگ
کارخانهشهرکصنعتی
باغ بهدان

۰۹۱۵۲۱۷۴۹۹۸ -۰۹۱۵۵۶۰۴۹۹۸

جهت جلوگیری از جرائم  2درصدی ماهانه نسبت به پرداخت
عوارض سالیانه خودرو خود اقدام نمایید .

جهت سهولت قبل از مراجعه نسبت به اطالع از مبلغ مذکور با

شماره های 32234532و  09134568792تماس حاصل فرمایید.
آدرس  :میدان شهدا  -پشت بانک صادرات ( ساختمان آوا)
ضمنا استعالم و پرداخت جرائم راهنمایی و رانندگی در این دفتر انجام می شود.

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

سالروز شهادت محبوب دلها ،بزرگ مجاهد جبهه مقاومت سردار رشید اسالم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گرامی باد.

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

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 :
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.

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 :

حضرت فاطمه زهرا سالم ا ...علیها فرمودند:
خاصت ُ ُه َو َم َح ُّل ق ُ ْد ِس ِهَ ،و ن َْح ُن ُح َّجت ُ ُه فى غَیْب ِ ِهَ ،و ن َْح ُن َو َرث َ ُة اءن ْبیائ ِ ِه.
ن َْح ُن َوسیلَت ُ ُه فى خَ ل ْ ِق ِهَ ،و ن َْح ُن َّ

حجت و
ما اهل بیت پیامبر وسیله ارتباط خداوند با خلق او هستیم ،ما برگزیدگان پاک و مقدّس پروردگار مى باشیم ،ما ّ
راهنما خواهیم بود؛ و ما وارثان پیامبران الهى هستیم( .شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید :ج ،۱۶ .ص).۲۱۱ .

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

اوقات شرعی مرکز استان

روزنامه اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی و اقتصادی
مدیرمسئول و صاحب امتیاز  :غالمرضا جعفرپور مقدم سردبیر  :علی جعفرپور مقدم

حدیث روز

11 : 37
16 : 58
22 : 53
5 : 09
6 : 36

اذان ظهر
اذان مغرب
نیمه شب شرعی
اذان صبح
طلوع آفتاب

email:ava.khjnews@yahoo.com

www.ava724.ir

آدرس  :بین مدرس 18و20
تلفن 31000:

خانواده های محترم عمیدیان ،نیکوکار ،علیزاده

سومین روز درگذشت بزرگ خاندان

مرحوم حاج ساالر علی کشتگر

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پیر غالم اهل بیت (علیهم السالم)

شادروانحاجعباسعلیعمیدیان(پامرغی)

را به اطالع تمامی اقوام  ،آشنایان و دوستان عزیز می رساند :به همین مناسبت

جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 1400/10/13از ساعت 14:30الی15:30

را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ،برای آن روانشاد غفران الهی و برای بازماندگان
صبر و طول عمر با عزت مسئلت داریم.

بر سر مزار آن مرحوم ( بلوک - 2قطعه )۹برگزار می گردد

حضور شما سروران گرامی موجب امتنان است.
با ذکر فاتحه و صلواتی یادش را گرامی می داریم.

مرکز نیکوکاری هیئت ابوالفضلی  -موسسه فرهنگی و داراالیتام

خانواده مرحوم

حضرت ابوالفضل (ع) -موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

آگهی استخدام

ردیف

عنوام شغل

مدرک و رشته تحصیلی

شرایط احراز و مهارت های الزم

حقوق و مزایا

تعداد

1

کارشناس
تحلیل و
ارزیابی

کارشناسی و کارشناسی ارشد
رشته های فنی مهندسی
و تمامی گرایشات مدیریت

* مسلط به نرم افزارهای راهکاران
سیستم و آفیس * توانایی تحلیل
و بررسی بازار هدف

* حقوق قانون کار +مزایا (بن کارگری ،حق
مسکن  ،حق اوالد و *)...بیمه تامین اجتماعی
* بیمه تکمیلی *سرویس ایاب و ذهاب

 1نفر آقا  /خانم

2

راننده پایه
یکم

حداقل دیپلم

* دارای گواهینامه پایه یکم * کارت
هوشمند باری و کارت سالمت

* حقوق قانون کار  +مزایا ( بن کارگری ،
حق مسکن  ،حق اوالد  ،حق سختی مسیر ،
حق تخلیه وحق سرویس و * )...بیمه تامین
اجتماعی * بیمه تکمیلی * سهمیه مرغ ماهیانه

3

کارگر خط
تولید

*دارای سالمت جسمی * عدم سوء
سابقه کیفری* عدم اعتیاد به مواد
مخدر* محل کار :کشتارگاه قاین

* حقوق قانون کار  +مزایا ( بن کارگری  ،حق
مسکن  ،حق اوالد  ،حق سختی کار و* )...بیمه
تامین اجتماعی * بیمه تکمیلی * سهمیه مرغ
ماهیانه * سرویس ایاب و ذهاب * شیفت شب

شرکت قاین طیور جهت تکمیل کادر اداری
و اجرایی خود تعدادی نیرو با مشخصات ذیل
استخدام می نماید .متقاضیان محترم می
توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره
 32255678داخلی  410تماس گرفته و یا
جهت تکمیل فرم استخدامی به آدرس ذیل
مراجعه نمایند :بیرجند ،شهرک صنعتی
شماره  ،1فاز ،2بلوار نوآوران ،شرکت دان
و علوفه شرق ،واحد منابع انسانی

حداقل دیپلم

 3نفر آقا

 10نفر آقا

«فراخوان مناقصهعمومییکمرحلهای»
اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی(مناقصه گزاربه نشانی بیرجند  -بلوار صنعت ومعدن -سایت اداری -تلفن  )32400390 - 92درنظر دارد ،اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات ،به
پیمان کاران دارای صالحیت ازسازمان برنامه وبودجه کشور واگذار نماید  .لذا پیمانکاران واجدشرایط متقاضی با درنظرگرفتن رشته ،پایه وظرفیت آزادمی توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثرتاپایان وقت اداری مورخ 1400/10/15به سامانه تدارکات
به آدرس www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی ( )http://iets.mporg.irنیز منتشر شده است.

ردیف

1

پروژه

تکمیل مدرسه شش
کالسه نظر زاده بشرویه

محل
اجرا

بشرویه

موضوع

نوعپیمان

ساختمان

سرجمعبهشماره

آموزشی

 ۹6 /12۹۹188مورخ

+سرویس

 13۹6/05/04و اصالحیه

+موتورخانه

هایبعدیابالغی

 +دیوار و

سازمانبرنامه وبودجه

محوطه

کشور

مدتپیمان

برآوردبراساسفهارس

تضمینارجاع

بها( 1400ریال)

کار(ریال)

تاریختحویل
وبارگذاریاسناددر
سامانهتدارکات

حداکثرپایان
 10ماه

37،031،720،77۹

1،860،000،000

وقت اداری مورخ
1400/10/30

تاریخ
بازگشایی

ساعت8صبح
1400/11/2

شمارهفراخوان

2000003748000020

رتبهصالحیت
پیمانکاری

حداقلپایه
5رشتهابنیه

تضمین شرکت درمناقصه(ارجاع کار)  :ضمانت نامه های معتبر در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی شماره /123402ت  50659هـ مورخ  94/9/22و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر
یا واریز نقدی به حساب شماره  4080030607955665نزد بانک مرکزی شعبه بیرجند در وجه اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی .محل وتحویل اسناد :سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و دبیرخانه این اداره کل به نشانی
بیرجند– بلوار صنعت ومعدن– سایت اداری محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند– بلوار صنعت ومعدن– سایت اداری می باشد ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .اعتبار پروژه (برابر
شرایط مناقصه) :منابع تامین اعتبارات از محل طرح های عمرانی ملی به شماره طرح  1801027013و مبلغ ( 24،000،000،000بیست و چهار میلیارد) به صورت نقدی و مابقی از محل اعتبارات جاری و آتی ( نقد یا اوراق ) پیش بینی می شود .

روابطعمومیادارهکلنوسازی،توسعهوتجهیزمدارسخراسانجنوبی

