جناب آقای دکتر مهدی جعفری

روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانی هایت سپری می کنیم
به مناسبت اولین سالگرد مهربانترین پدر

کربالییعلیشهریاری

با کمال مسرت و افتخار انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت

 #من ماسک می زنم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

رئيس جمهور :

که نشان از تجربه و تخصص شما ست تبریک عرض نموده

(بازنشسته وزارت نیرو اداره برق)

ترامپبايدمحاکمه
و قصاص شود

از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون را خواستاریم.

روز پنجشنبه  14۰۰/1۰/1۶از ساعت  14الی  15در محل هيئت ابوالفضلی
( مصلی) گرد هم می آییم و یاد و خاطره ایشان را گرامی می داریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه

خانواده شهریاری

صفحه 6

شرکتهایتعاونیروستاییبیرجند
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چالشاراضیپادگان؛

سردار فدوي :

اوضاعاقتصاديوفرهنگي
در شان ملت ايران نيست
صفحه 6

رویمیزمتولیعمراناستان

افزايش قيمت گاز؛ چالش صنايع ُخرد استان 3

بدین وسیله از همه شما عزیزان ،آشنایان و سروران که باز ماندگان را با حضور خود
و به اطالع می رسانیم به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره

حاجیه بی بی پری مصطفوی

که مصادف با شهادت حضرت زهرا (س) می باشد مجلس ترحیمی ،پنج شنبه 14۰۰/1۰/1۶
از ساعت  1۰:15الی  11:15در محل مصلی(هيات محترم ابوالفضلی) برگزار می گردد.
حضور سروران گرامی موجب امتنان است.

با کمال مسرت و افتخار  ،انتصاب شایسته جنابعالی را که بیانگر حسن
تعهد تخصص و سوابق ارزنده برادر خدوم والیی در عرصه سیاسی و
امنیتی می باشد  ،صمیمانه تبریک عرض نموده  ،موفقیت و سربلندی
شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

روزهای دلتنگیمان را به یاد خوبی ها و مهربانی هایش سپری
می کنیم و دومین سالگرد

مرحوم محمد امیرافشاری
را با نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم .

همسر و فرزندان
قی
البا
هو

کربالییمجیدقلندریمقدم

تجهيز  ۶۰درصدی تاکسیها به کارتخوان

روابط عمومی و امور بینالملل

خانواده های امیری  ،مصطفوی و سایر فامیل وابسته

( فرزند مرحوم محمد حسین)

همزمان با شهادت فاطمه زهرا (س) پنجشنبه  14۰۰/1۰/1۶از ساعت  1۰الی 11
جلسه ترحيمی بر سر مزار آن مرحوم واقع در ورودی مزارشهدای يک
برگزار می گردد حضور سروران گرامی موجب امتنان می باشد

خانواده قلندری مقدم و سایر بستگان
«هوالباقی»

دومین سالگرد درگذشت مادرمان

شادروان بی بی فرخنده زهرا یی
را گرامی داشته  ،ضمن التماس دعا از همه دوستان و آشنایان با قرائت فاتحه ای
روح نازنین آن مادر فداکار را شاد کنیم.

خانوادههای زهرایی و سایر بستگان

به اطالع دوستان و آشنایان محترم می رساند به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
رئیسمحترمسازمانجهادکشاورزیخراسانجنوبی
با اهدای نیکوترین تحیات انتصاب جنابعالی را که مبین درایت  ،مدیریت توانمند
و سوابق خدمتی ارزنده شماست صمیمانه تبریک عرض نموده ضمن سپاس و
قدردانی از تالش های ارزشمند جناب آقای مهندس قوسی امید است در
سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
موفق و سربلند باشید

هیئتمدیرهومدیرعاملشرکتسهامیزراعیایثارگرانسرچاهعماری
روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانیهایش سپری میکنیم
و اولین سالگرد درگذشت مرحوم

مهندس میالد قربانی

جلسه ترحیمی روز پنجشنبه  14۰۰/1۰/1۶از ساعت 14:3۰الی 15:3۰
بر سر مزار آن مرحوم جنب قطعه شهدا يک برگزار می گردد
ضمنا مراسم دعای کميل بعد از نماز مغرب و عشا در محل
هيئت محترم رضوی واقع در خيابان  1۷شهريور برگزار می گردد.
حضور سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده قربانی و چرخکاران
به مناسب چهلمین روز درگذشت مادری دلسوز و مهربان

مرحومه مغفوره بی بی یاسین سرهنگی

فاطمه صغری حسین آبادی

(همسر مرحوم مرتضی قلی خان نخعی)

جلسه یادبود روز پنجشنبه  14۰۰/1۰/1۶از ساعت  14تا  15در محل حسينيه صاحب الزمانی
واقع در خيابان حکيم نزاری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد

جلسه یادبودی روز پنجشنبه  14۰۰/1۰/1۶از ساعت  15الی  1۶در مسجد امام حسن عسکری
واقع در شهرستان خوسف برگزار خواهد شد حضور شما سروران گرانقدر موجب شادی روح
آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

همسر مرحوم حاج محمد ظهوری

خانواده های ظهوری و حسین آبادی

سرمقاله

* هرم پور

ضرورت شکستن برخی حلقه های شوم

معاون محترم سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی

(همسر مرحوم حاج رضا امیری)

به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان جوان ناکام

سرمقاله

جناب آقای سید محمد رضا طالبی

در مراسم تشییع و تدفین و سوم مورد تفقد قرار داده اید ،صمیمانه تشکر و قدر دانی می نماییم

نتيجهدولتاحمدينژاد
افزايش فساد و فقر بود
صفحه 6

سرپرستمعاونتعمرانی:
پیگیریانتقالکاملپادگان۰۴
در اولویت برنامه های حوزه عمران
استانداری خراسان جنوبی است 2/

با افزايش موارد تست سرپايی رنگ کرونايی طبس تغيير کرد 2

انصاری :

خانواده های نخعی و سرهنگی

5

فرآیندهای تکریم ،تودیع یا معارفه مدیران و مسئوالن استانی پس از استقرار استاندار
محترم  ،به صورت ویژه تری در دستور کار قرار گرفته و بر اساس یک روال طبیعی
همیشگی ،بعضی از ادارات کل ،وظایف شان را با مسئولیت افراد جدیدی ،ادامه
خواهد داد .ما همیشه بر تعهد ،مسئولیت پذیری ،مردمی بودن ،همچنین کارآمد
بودن مسئوالنی که انتخاب می شوند و تکریم و احترام مدیرانی که سال ها در
مسئولیت های مختلف ،منشأ اثر بوده اند ،تأکید داشته ایم .نکته مهمی این روزها
در فضای استان به چشم می خورد و الزم است از سوی بزرگوارانی که در حوزه
انتصابات استان فعالیت دارند حتم ًا و به صورت ویژه مد نظر قرار گیرد و آن هم،
ضرورت شکستن مرزها و حلقه های امن مدیریتی است که بعضی از مسئوالن و
باندهای اطراف آنها ،سال هاست در حوالی خود ایجاد کرده اند و نه تنها اجازه ورود
افراد توانمند ،کارآمد ،پرتالش و شایسته را به عرصه های مدیریتی در حوزه های
مسئولیتی خود نمی دهند ،بلکه به هر نحو در تالشند این  ...ادامه در صفحه 2

جناب آقای سید محمد رضا طالبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

معاون محترم سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی
که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی های برجسته تان در صحنه های خدمت صادقانه به نظام
و میهن اسالمی ایران است ،صمیمانه تبریک عرض نموده ،موفقیت و سربلندی شما را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان

شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند
شرکت ستاره کیان ایرانیان

برادرانخیریه-فرزین-صابرتنها

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
رئیسمحترمسازمانجهادکشاورزیخراسانجنوبی
با اهدای نیکوترین تحیات انتصاب جنابعالی را که مبین درایت  ،مدیریت
توانمند و سوابق خدمتی ارزنده شماست و صمیمانه تبریک عرض نموده
و امیدواریم در سایه ایزد منان همواره در تمامی مراحل زندگی
موفق و موید باشید.

مجمعفرزندانشاهدوایثارگر

سازمانجهادکشاورزیاستانخراسانجنوبی

2

سرمقاله

ضرورتشکستنبرخیحلقههایشوم
* هرم پور
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) به هر نحو در تالشند این افراد را دور ،ناامید ،بی انگیزه و از
صحنه خارج کنند .همین االن که این جمالت را می نویسم حداقل ده اداره کل در استان
پیش چشمم می آید که مدیران آنها ،قریب 15پانزده سال است از یک حلقه ی خاص ،در
دولت های مختلف ،در حال جابجایی هستند .به قول یکی از دوستان عزیزم ،ماجرا شبیه همان
بازی بچه ها شده که به تعداد یک صندلی کمتر از تعداد افراد دخیل در بازی ،صندلی وسط
اتاق می گذارند و به محض آغاز بازی ،باید دور صندلی ها بچرخند و با اشاره ی بازیگردان،
نفرات ،به سرعت روی صندلی ها قرار بگیرند ،با این تفاوت که در بازی انتصاب ها در استان،
صندلی ها به اندازه ی همان افرادی است که دور صندلی ها می چرخند و کسی از بیرون جز
خود حضرات ،اجازه ورود به این حریم امن و نشستن بر صندلی مسئولیت را ندارد .شایستگان
و بایستگان فراوانی را می شناسم که سالهاست در رده های کارشناسی در بعضی از ادارات کل
استان مشغول فعالیتند و چند سر و گردن از مدیران ،معاونین و مدیران کل خود باالترند ،اما
به دلیل عدم مجوز ورود به این حریم های امن و از آنجا که حلقه ی مدیریتی را ،به صندوق
قفل شده ی میراث مدیریتی خودشان تبدیل کرده اند ،کسی حق ورود ندارد و برای ورود ،آنهم
در صورت صالحدید عزیزان ،باید سرقفلی های آنچنانی بدهد! این باعث شده تعداد زیادی
از کارشناسان ،علیرغم توانایی های ذاتی ،در گوشه های فراموشی و گمنامی  ،بی انگیزه و
نا امید شوند و مدام در حال ارائه درخواست برای انتقال از استان باشند ،حتی نسبت به کلیت
ماجرای انتصاب ها و متأسفانه در بعضی موارد نسبت به شعارها و آرمانهای انقالبی که ارائه
می شود ،احساس بدبینی و تردید کنند .استاندار محترم و تیم های مدیریتی اطراف ایشان
به این موضوع بسیار مهم توجه ویژه داشته باشند که در برخی از ادارات کل استان ،چنین
مشکالتی در حال جریان است و اگر به دنبال ارتقاء استان ،توسعه استان و رهایی استان از
بن بست توسعه در بسیاری از حوزه ها هستند ،الزم است یخ سرد این حلقه ها را با جسارت و
جرأت بشکنند و افراد شایسته و کارشناسان فراموش شده و توانمند و متعهد را از گوشه گوشه
ادارات به فضای مدیریتی وارد کنند .قطع ًا چنین اقدامی ،با ممانعت ها ،تهدیدها و حتی مقاومت
هایی همراه خواهد بود .اما حتم دارم به انباشتگی حلقه های َس ّمی مدیریتی در برخی از حوزه
های استان پایان خواهد داد و آغازی برای یک روند مطلوب ،مردم پسند ،رضایت آفرین و
آینده نگر خواهد بود .تداوم وجود و فعالیت این حلقه های شوم در سایه بی خیالی ،کم جرأتی
یا عدم جسارت واقعی ما ،نتیجه ای جز کاهش بازدهی ادارات ما  ،بی انگیزگی های مداوم و
نا امیدی ها فرسایشی در طیفی از عناصر شایسته نخواهد داشت.
(لطف ًا نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره  ۰93۰۴9۴3۸31ارسال بفرمایید)

باافزایشمواردتستسرپایی
رنگکروناییشهرستانطبستغییرکرد
با افزایش موارد تست سرپایی در شهرستان طبس رنگ این شهرستان از آبی به زرد تغییر
پیدا کرد .شریف زاده ،دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و مدیریت کرونا ویروس در خراسان
جنوبی گفت :در  1۰روز گذشته به طور متوسط روزانه  13بیمار کرونا مثبت بستری در سطح
بیمارستان شهرستان طبس داشته ایم که  3۰درصد از موارد کرونا مثبت استان را شامل
میشود .وی افزود :به طور متوسط روزانه در شهرستان طبس حدود  1۶مورد کرونا مثبت
از طریق تستها شناسایی میشود که حدود  ۲۸درصد از کل موارد کرونا مثبت استان را
شامل میشود .شریف زاده عنوان کرد :در این دو هفته شاهد کاهش موارد کرونا مثبت در
این شهرستان بودیم ،اما با این وجود رنگ این شهرستان از آبی به زرد تغییر پیدا کرده است.

افزایش سهمیه راه آهن شرق در قطارهای مسافری

چهارشنبه *  15دی  * 1400شماره 5102

مدیرکل راه آهن شرق گفت :با پیگیری انجام شده سهمیه راه آهن شرق در
قطارهای مسافری بین  ۲۰تا  ۴۰درصد افزایش یافت .رضا شرقی گفت :سالن ( ۴۰
صندلی ) در قطار کرمان -مشهد به  ۴۸صندلی افزایش یافت.

سرپرستمعاونتعمرانی:پیگیریانتقالپادگان،۰۴دراولویتبرنامههایحوزهعمراناستانداریاست

چالشاراضیپادگان؛رویمیزمتولیعمراناستان
شبستان -سرپرست معاونت عمرانی
استانداری در جلسه دیدار شهردار و
معاونین شهرداری بیرجند اظهارکرد:
پیگیری انتقال پادگان  ،۰۴در اولویت
برنامه های حوزه عمران استانداری
است ،این موضوع با هدف زیباسازی
شهر به طور ویژه دنبال خواهد شد.
عباس زاده ،شهر را خانه واقعی
شهروندان خواند و تصریح کرد :ما
می بایست با مسئولیت پذیری ،شهر
را برای زندگی شهروندان آماده نماییم.
به گفته وی؛ در این راستا تمام تالش
خود را برای کمک به شهرداری به کار
میگیریم و در فراهم نمودن شرایط
به منظور جلب رضایت شهروندان در
کنار این مجموعه هستیم .سرپرست
معاونت عمرانی استانداری با اشاره به
اینکه شهرداری بیرجند ،مورد حمایت
استانداری قرار دارد ،اظهار کرد:

شناختن ظرفیت های شهر و برنامه
ریزی اصولی در راستای بهره برداری
از آنها ،می تواند در روند اجرای پروژه
های شهری مؤثر باشد .عباس زاده
تأکید کرد :با برگزاری جلسات هفتگی

شهردار بیرجند نیز با بیان اینکه شهر
بیرجند از نظر امکانات تفریحی نیاز
شهروندان را برطرف نمیکند ،اظهار
امیدواری کرد :با حمایت دستگاههای
ذیربط ،امکانات تفریحی شهر بیرجند

با شهرداری و شورای اسالمی شهر ،در
برطرف کردن مشکالت شهر بیرجند،
تمام تالش خود را خواهیم کرد.

را برای شهروندان مهیا نماییم .مهدی
بهترین اظهار کرد :تالش بر این است
که با برنامه ریزی اساسی ،مشکالت

و معضالت شهری را کاهش دهیم و
رضایت شهروندان را جلب کنیم .وی
با اشاره به فرسوده بودن ناوگان حمل
و نقل درون شهری خاطرنشان کرد:
با هدف بهینهسازی مصرف سوخت،
کاهش سطح آالینده ها ،افزایش ایمنی
ناوگان و بهره وری حمل و نقل درون
شهری باید نوسازی ناوگان در اولویت
اجرا قرار گیرد .شهردار بیرجند با تأکید
به این که انتقال پادگان  ۰۴خواسته
به حق شهروندان است ،تصریح کرد:
موضع شهرداری در خصوص آزادسازی
و تعیین تکلیف اراضی پادگان بیرجند
التزام به قانون است ،لذا باید قانون اجرا
و از حقوق مردم دفاع شود .بهترین ادامه
داد :نوسازی ناوگان آتش نشانی با توجه
به خدمت رسانی وسیع این سازمان به
شهر بیرجند و حومه نیز یک ضرورت و
نیاز جدی محسوب می شود.

آغاز عملیات ساخت بیش از هزار و  800واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
خراسان جنوبی گفت :سهم بنیاد
مسکن استان از مسکن ملی ساخت
چهار هزار و  5۰۰واحد بوده که تاکنون
عملیات اجرایی هزار و  ۸۷۷واحد آغاز
شده است.قاسم تنها روز گذشته در
گفتگو با ایرنا افزود :طبق برنامههای
دولت سیزدهم مقرر شد تعداد چهار
میلیون واحد مسکونی در بازه زمانی
چهار ساله (هر سال یک میلیون
واحد مسکونی) در کشور احداث شود
که طبق توافقات انجام شده از تعداد
یک میلیون واحد در سال ۴۰۰ ،هزار
واحد به بنیاد مسکن انقالب اسالمی

تکلیف شده است .وی گفت :بر این
اساس بنیاد مسکن باید از مجموع ۴۰۰
هزار واحد مسکونی تعداد  ۲۰۰هزار
واحد در قالب مسکن روستایی و ۲۰۰
هزار واحد در قالب مسکن شهری در
شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت
احداث کند.مدیرکل بنیاد مسکن
خراسان جنوبی افزود :با توجه به این
موارد سهمیه خراسان جنوبی از مسکن
روستایی سالی چهار هزار و  5۰۰واحد
مسکونی است که با توجه به ادغام ۲
طرح نهضت ملی مسکن و اقدام ملی
مسکن تاکنون  ۲هزار و  93۶نفر احراز
هویت و تایید نهایی شدهاند .وی اظهار

کرد :از این تعداد  ۲هزار و  ۸99واحد
واریز وجه داشته و عملیات اجرایی
برای هزار و  ۸۷۷واحد آغاز شده است.
تنها ،مبلغ تسهیالت مسکن روستایی
به ازای هر واحد را  1۰۰میلیون تومان
با بازپرداخت  ۲۰ساله و کارمزد پنج
درصد اعالم کرد و گفت :این مبلغ
پس از ابالغ تسهیالت به  ۲۰۰میلیون
تومان افزایش خواهد یافت.وی افزود:
اکنون هزار و  39واحد در مرحله اجرای
فونداسیون ۴۲5 ،واحد اجرای اسکلت،
 ۲19واحد اجرای سقف و  ۷۸واحد به
مرحله سفتکاری رسیده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب

آگهی تحديد حدود اختصاصی حوزه ثبتی فردوس
پيرو آگهی موضوع ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی منتشره و به موجب ماده  13آيين نامه قانون مذکور و ماده  14قانون ثبت تحديد حدود
اختصاصی شماره زير :شماره فرعی از یک  -اصلی اراضی بلده بخش یک فردوس پالک  21042فرعی
مفروز از  2223فرعی از  -1اصلی آقای محمد حسن دريا دل ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی در تاريخ
 1400/11/09انجام خواهد شد.لذا به موجب ماده  14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورين شماره
فوق الذکر به وسيله اين آگهی اخطار می گردد که در موعد مقرر باال حضور به هم رسانند ،چنانچه هر يک
از صاحبان امالک يا نماينده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده  15قانون مزبور ملک مورد
آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی و نيز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از
تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و برابر ماده  86آيين نامه اصالحی قانون ثبت  ،معترضين می بايست
از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند .در غير اين صورت متقاضی می تواند به دادگاه
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و اداره ثبت
هم بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد .تاریخ انتشار1400/10/15 :

اسالمی خراسان جنوبی گفت :البته
در تفاهمنامهای بین بنیاد مسکن
و بنیاد مستضعفان هم مقرر شد
چهار هزار و  5۰۰واحد مسکونی
برای اقشار کمدرآمد در روستاها و
شهرهای زیر  1۰۰هزار نفر جمعیت
ساخته شود.وی با بیان اینکه هنوز
ابالغ این طرح به استان ارسال نشده
است افزود :پیگیریها برای تسریع
در ابالغیه ادامه دارد و در قالب
این طرح عالوه بر تسهیالت بنیاد
مسکن ،متقاضیان از وام بالعوض
 5۰میلیون تومانی بنیاد مستضعفان
هم بهرهمند میشوند.

 ۳۶۵معتاد متجاهر در استان
ساماندهیشدند
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی
گفت :از ابتدای امسال تاکنون 3۶5
معتاد متجاهر در استان جمعآوری و
در مراکز مجری تبصره  ۲ماده 1۶
ساماندهی شدهاند .علی عربنژاد
اظهار کرد :در راستای طرح تحول
مدیریت و ساماندهی معتادان متجاهر در استان از طریق مراکز
مجری تبصره  ۲ماده  1۶از ابتدای امسال این تعداد معتاد به
سوءمصرف مواد مخدر ،پذیرش شدند .وی افزود ۲ :میلیارد و
 3۲۰میلیون ریال برای ساماندهی معتادین متجاهر استان به
مراکز هدف اختصاص یافته است .مدیرکل بهزیستی خراسان
جنوبی با اشاره به نحوه ساماندهی معتادین متجاهر گفت :در
این طرح ،معتادان متجاهر جمعآوری و از طریق طرحهای
ضربتی به مرکز قرنطینه اولیه یا قرنطینه کووید 19سپرده
میشوند .وی ادامه داد :در این مرکز معتادان پس از انجام
غربالگریهای اولیه از حیث تجاهر یا نبود تجاهر ،همزمان
مورد غربالگری عالمتی کرونا و تست  pcrیا تست سریع
قرار میگیرند .عربنژاد گفت :چنانچه دارای تست منفی باشند
در مرکز قرنطینه اولیه کووید 19به مدت  1۴روز قرنطینه و
پس از این مدت به مراکز نگهداری موضوع ماده  1۶سپرده
میشوند .وی با بیان اینکه معتادان در این مراکز به مدت 1۴
روز مورد غربالگری عالمتی از طریق تبسنج و دستگاه پالس
اکسیمتر قرار میگیرند ،اظهار کرد :چنانچه افراد دارای عالمتی
مشکوک بر وجود کرونا باشند برای درمان به مراکز بیمارستانی
دانشگاه علوم پزشکی استان ارجاع میشوند تا اقدامات درمانی
الزم برای این افراد صورت گیرد.

امداد رسانی به  ۳۴۹حادثه دیده
سیالب در خراسان جنوبی
مهر -مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی از
امدادرسانی به  3۴9نفر در  ۴شهرستان در پی وقوع سیالب
خبر داد .رضایی با اشاره به تداوم بارشها در سطح استان،
اظهار کرد :طی روزهای گذشته امدادرسانی به حوادث
سیالب در چهار شهرستان نهبندان ،سربیشه ،خوسف و
بیرجند انجام شده است .وی با بیان اینکه طی این مدت
به  3۴9نفر حادثه دیده امداد رسانی شده است ،افزود :بیشتر
حوادث آبگرفتگی منازل و گیر افتادگی خودروها در مسیر
سیالب بوده است .مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان
جنوبی با اشاره به اینکه امدادرسانیها همچنان ادامه دارد،
گفت :تا کنون  5۲نیروی عملیاتی در قالب  ۲۶تیم با انواع
تجهیزات امدادی به محل حوادث اعزام شدهاند.وی با اشاره
به اینکه خوشبختانه حوادث خسارت جانی در بر نداشته
است ،گفت ۴ :دستگاه چادر در نهبندان و خوسف بین حادثه
دیدگان توزیع شده است.

سرای فرش و جهیزیه ایرانیان
مجموعه ای کامل از فرش و موکت و لوازم خانگی

نمايندگی انحصاری موکت ظريف مصور
در خراسان جنوبی
نقد -اقساط
آدرس :سه راه اسدی -نبش مطهری یک
طبقه پایین هایپر گوشت الماس
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محمود جهانی مهر  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردوس
آگهی تحديد حدود اختصاصی حوزه ثبتی فردوس

پيرو آگهی موضوع ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده
شرکت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس (سهامي خاص)
ثبت شده به شماره 1178 :شناسه ملی 14003462061
به اطالع کليه صاحبان سهام شرکت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس (سهامی خاص)
ميرساند :جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور راس ساعت  9و 10
صبح روز دوشنبه مورخ  1400/10/27درمحل سالن جلسات مديريت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس واقع در بلوار
امام رضا (ع) برگزار ميگردد .بدينوسيله از کليه سهامداران و نمايندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آيد
تا با در دست داشتن معرفينامه از تشکل خود (برای اشخاص حقوقی) و يا در دست داشتن کارت شناسايی معتبر
(برای اشخاص حقيقی) در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

الف :دستورات جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت  9صبح
 )1استماع گزارش هيئت مديره شرکت در خصوص عملکرد صندوق  )2بررسی و تصويب اصالحيه بودجه
سال مالی منتهی به  )3 1400/09/30بررسی و تصويب بودجه پيشنهادی هيئت مديره شرکت برای سال
منتهی به  )4 1400/09/30تعيين روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.

سند رسمی منتشره و به موجب ماده  13آيين نامه قانون مذکور و ماده  14قانون ثبت تحديد حدود اختصاصی
شماره زير  :پالک  21205فرعی مفروز از  957فرعی واقع در اراضی بلده پالک  - 1اصلی بخش يک
فردوس آقای عباسعلی نهاری ششدانگ يک باب مغازه و محوطه تجاری در تاريخ  1400/11/10انجام خواهد
شد لذا به موجب ماده  14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورين شماره فوق الذکر به وسيله اين
آگهی اخطار می گردد که در موعد مقرر باال حضور به هم رسانند ،چنانچه هر يک از صاحبان امالک يا نماينده
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده  15قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از
طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نيز صاحبان امالک
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته
خواهد شد و برابر ماده  86آيين نامه اصالحی قانون ثبت  ،معترضين می بايست از تاريخ تسليم اعتراض به
اداره ثبت ظرف يک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم و گواهی الزم از مرجع
مذکور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند .در غير اين صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و
گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و اداره ثبت هم بدون توجه به
اعتراض عمليات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد .تاریخ انتشار1400/10/15 :
محمود جهانی مهر -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردوس
آگهی دعوت سهامداران شرکت کلوت مس کوير سبز نهبندان (سهامی خاص)
جهت تشکيل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
ثبت شده به شماره  377و شناسه ملی 14005362845

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
که ساعت  10:00مورخ  1400 / 10 / 29به آدرس استان خراسان جنوبی ،شهرستان نهبندان ،بخش

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی
شرکت همراه داده ي نوژان (سهامی خاص)

شماره ثبت 5439 :شناسه ملی14006236371:
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت فوق دعوت می شود در جلسات مجمع عمومی فوق العاده و
مجمع عمومی عادی به ترتيب در ساعات  9و  10مورخ  1400/10/27در محل بيرجند -جماران-کوچه
ناهيد[4شهيدآيت ا ...مدرس -]65بلوار شهيد آيت ا ...مدرس-پالک  -0ساختمان ارم  -بلوک  -3طبقه اول-
واحد شمالي کدپستی  9718714644تشکيل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده  :تصميم گيری در خصوص افزايش سرمايه شرکت

دستور جلسه مجمع عمومی عادی  -1 :استماع گزارش هيئت مديره و بازرسين شرکت در خصوص
عملکرد شرکت منتهی به  -2 1399/12/29انتخاب اعضای اصلی هيئت مديره  -3انتخاب بازرسان
 -4انتخاب روزنامه کثير االنتشار جهت درج آگهی های شرکت  -5تصويب صورت مالی سال 1399

هيئت مديره شرکت
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1400/07/29 - 140060308002000868هيئت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاين تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباس قربان
پور به شماره شناسنامه  7کد ملی  0889309337صادره از قاين فرزند حجی علی در ششدانگ يک منزل به مساحت
 431/80متر مربع در قسمتی از پالک  19فرعی از  -1960اصلی واقع در اراضی ارزنی و غيره بخش  11قاين از محل مالکيت
سيد محمد آيتی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود و در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند .بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکيت صادر خواهد شد.

ب :دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت  10صبح

مرکزی ،شهر نهبندان ،محله آزادگان ،کوچه شهيد رجايی  ،5کوچه استقالل  ، 15پالک  ، 70طبقه

 )1بررسی و تصويب نقل و انتقال سهام  )2اصالح ماده  3اساسنامه (تغيير آدرس شرکت)

همکف ،کدپستی  9751733581تشکيل می گردد حضور بهمراه رسانند.

ضمنا ً گزارش اصالحيه بودجه وبودجه پيشنهادي سال آينده و گزارش صورت های مالی شرکت و

دستورجلسه:

گزارش هيئت مديره و بازرسين جهت ارائه به سهامداران محترم دردفتر صندوق آماده مي باشد.

انتخاب اعضای هيئت مديره  -انتخاب بازرسين -انتخاب روزنامه کثير االنتشار

تاريخ انتشار نوبت اول 1400/09/30 :تاريخ انتشار نوبت دوم1400/10/15 :

هيئت مديره شرکت

هيئتمديره

علی صفايی فر  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قاينات

بارشها تا پنجشنبه در خراسان جنوبی ادامه دارد

دیدگاه خوانندگان

کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت :مطابق با الگوی نقشههای پیشیابی هواشناختی ،بارشها تا پنجشنبه هفته جاری در استان ادامه دارد.
وی گفت :با توجه به بارندگی روزهای گذشته و ماهیت رگباری بودن بارشها کماکان احتمال وقوع روانآب و سیالبی شدن مسیلها بهویژه در شرق
استان و شهرستانهای جنوبی از جمله نهبندان ،سربیشه و خوسف وجود دارد و الزم است اقدامات همهجانبه در دستور کار باشد.

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

روایت طنز
فرماندار از رکورد
سگ گیری بعد از
فاجعهامیرآباد

ضرورت اصالح تعرفهها در بودجه 14۰1

3

پیام شما

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

چهارشنبه *  15دی  * 1400شماره 5102

افزایشقیمتگاز؛ چالشیدرمسیرتولیدصنایع ُخرداستان

با سالم به مجله طنز آوا که وقتی
صفحه  2روزنامه دوشنبه را خواندم
در این حال و هوای سخت معیشتی
به همراه همکاران کلی خندیدیم.
آقای فرماندار فرموده بودند در  5روز
گذشته به اندازه  6ماه سگ گرفته ایم
که البته پیشنهاد می کنم این رکورد
ایشان را در گینس هم ثبت کنند اما
نکته ای که واقعا نگران شدم این
بود که در جلسه بررسی مشکالت
امیرآباد اقای استاندار مسئول پیگیری
و حل مشکالت امیرآباد را هم دوباره
آقای فرماندار گذاشتند که نمی
دانم کسی در آن جلسه نبود بگوید
جناب قناعت ،آقای فرماندار اگر
نیت به انجام کار داشت و یا احیانا
توانمندی آن را داشت که انجام
می داد ،خود شما می فرمایید باید
در گذشته به این مسائل توجه می
شد که این اتفاقات ناگوار نمی افتاد
اما باز خودتان متولیان وضع موجود
را مسئول این پیگیری می کنید؟ یاد
دستورات مدیرعامل شرکت خودمان
افتادم که وقتی طلبکارها می آمدند
با امور مالی هماهنگ شده بود که
اگر با خودکار سبز دستور پرداخت
دادم ،پرداخت کنید و اگر با خودکار
آبی هر دستوری دادم توجه نکنید .
می ترسم دستورات آقای استاندار
به فرماندار از جنس خودکار آبی
مدیرعامل شرکت ما باشد واال ایشان
یک نفر در سطح باالتر را مسئول
پیگیری کم کاری های قبلی می کرد .
جایی در فضای مجازی خواندم که
سگ ها وسیله ای بودند برای نشان
دادن ناکارآمدی برخی مسئوالن
و نکند استاندار محترم که اقدامات
شان تا کنون بر محور منطق و به
صورت جهادی بوده ذهن شان از
واقعیت ها که عمده آن بی توجهی
و ناکارآمدی مسئوالن بوده ،منحرف
و به چند مساله جزئی نظیر روشنایی
معابر و دیوار ساحلی جلب شود.

جهش تولید مسکن قرار داریم و قول و وعده
تأمین آجر واحدهای مسکونی این طرح را
دادهایم .رحمان محمودی ،معاون شرکت گاز
بیانکرد:صنایععمدهخراسانجنوبی بهتعداد
انگشتان دست است که شامل کارخانههای
الستیکسازی ،کاشی و سرامیک و همین
کورههای آجرپزی است ،از این جهت آنان را
جزو ذی نفعان شرکت گاز میدانیم.
صاحبان صنایع در خراسان جنوبی معتقدند
که افزایش قیمت بهای گاز ،گرهی در مسیر
تولید صنایع خُ رد ایجاد کرده که در بودجه
 ۱۴۰۱باید این تعرفهها اصالح شود.بی شک
مؤلفههای متعددی بر قیمت تمام شده تولید
تأثیر میگذارد که افزایش قیمت مواد اولیه،
افزایش هزینههای کارگری و  ...از جمله این
موارد است .مدتی است که افزایش بهای گاز
مشکالتی را برای صاحبان صنایع و از جمله
فعاالن بخش تولید آجر به وجود آورده است
و صاحبان صنایع معتقدند این افزایش بهای
گاز در دراز مدت منجر به افزایش تمام شده
قیمت محصول تولیدی و یا تعدیل نیرو خواهد
شد.محمد علی رمضانی ،رئیس کمیسون
صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه
کمیسیون صنعت ،اصل  ۴۴و محیط کسب و
کار اتاق بازرگانی اظهارکرد :یکی از موضوعات
مهم بحث افزایش بی رویه بهای گاز و تأثیر
آن بر قیمت تمام شده محصوالت است.
چالش افزایش بهای گاز
برای واحدهای تولیدی
وی با اشاره به مشکالتی که افزایش بهای گاز
برای واحدهای تولید آجر در خراسانجنوبی به
وجود آورده است ،بیان کرد :مسئله اینجاست
که برای این واحدها قیمت گاز به صورت علی
الحساب است که این موضوع آنان را با چالش
رو به رو کرده است .رئیس کمیسیون صنعت
اتاق بازرگانی بیرجند با طرح این سوأل که آیا
در شرایط فعلی و ضرورت نیاز به اشتغال و رونق
تولید افزایش نرخ گاز بهای این واحدها به نفع
تولید است یا خیر ،گفت :آیا پسندیده است کار

به جایی برسد که در آینده مجبور باشیم آجر را از
دیگرکشورهابیاوریمویانرخسوختواحدهای
آجرپزی با واحدهای فوالد یکی باشد؟رمضانی
یادآور شد :حتی تقسیط قبض گاز واحدهای
تولیدی نیز نمیتواند راه چاره باشد ،چرا که آن
موقع هم باید قبض جاری و هم قسط گذشته
را پرداخت کنند.سید حسن موسوی ،مسئول
انجمن آجر خراسانجنوبی در این جلسه با
بیان اینکه در خراسانجنوبی بین  2۰۰تا 25۰
واحدصنعتیوغیرصنعتیتولیدآجروجوددارد،
تصریح کرد :هر کدام از این واحدها حداقل ۱5
کارگر و حداکثر  ۷۰کارگر را به کارگیری کرده
اند.وی بیانکرد :حتی اگر حداقل تعداد کارگر را
در نظر بگیریم این واحدهای تولیدی آجر حدود
سه هزار کارگر را تحت پوشش خود قرار داده اند
کهافزایشقیمتبهایگازبرایآنانمشکالت
بسیارعدیدهایرابهوجودمیآوردوحتیممکن
استمجبوربهتعدیلنیروشوند.
 ۸۰میلیون بهای گاز برای یک ماه
مسئول انجمن آجر خراسانجنوبی ادامهداد:
در گذشته مجموع بهای گاز واحدهای
تولیدی در یک سال حدود  ۱2۰تا ۱۳۰
میلیون تومان میشده ،ولی در حال حاضر
برای یک ماه فعالیت باید  ۸۰میلیون
تومان بهای گاز بپردازیم .موسوی ،با اشاره
به مشکالتی در حوزه بازار فروش آجر،
گفت :حال با این مشکالت و بهای گازی
که چند برابر شده است چه باید بکنیم؟ آیا
میتوانیم بهای آجر را که از کاالهای تنظیم
بازار محسوب میشود را افزایش دهیم؟وی
اظهارکرد :از طرفی در سال آغاز اجرای طرح

شیوه وصول بهای گاز با تعامل
واحدها صورت میگیرد
وی ادامه داد ۴۰ :درصد مصرف گاز در
خراسانجنوبی مصرف خانگی و  6۰درصد
نیز مصرف صنایع است و از این جهت تعامل
با صنایع را دارای اهمیت میدانیم و اگر واحد
صنعتی در پرداخت بهای گاز تأخیر داشته باشد
درباره شیوه وصول ،شرایط آن واحد تولیدی را
در نظر میگیریم.معاون شرکت گاز خراسان
جنوبی افزود :تعرفه گاز بهای فعلی بر اساس
بند ط تبصره یک قانون بودجه  ۱۴۰۰تنظیم
شده است و دولت و شرکت گاز در این زمینه
تصمیمگیرندهنیست.محمودیبااشارهبهاینکه
اگر قرار است تغییری در تعرفه گازبها ایجاد
کنیم ،باید قانون اصالح شود ،اظهارکرد :در
این بند به صراحت آمده به منظور اجرای ماده
یک هدفمندی یارانهها نرخ سوخت واحدهای
پاالیشگاهی،پتروشیمی،فلزاتوسایرتولیدات
کانیهای فلزی برابر ۳۰درصد تعیین شود .وی
یادآور شد :شرکت گاز یک شرکت تجاری
نیست ،بلکه بیشتر درآمدهای خود را برای
خدماترسانیوازجملهگازرسانیبهواحدهای
صنعتیهزینهمیکند.سعیدحاجیپور،نماینده
گروهصنعتیناصرینیز اظهارکرد:تعرفهفعلی
بهای گاز براساس آنچه متولیان امر میگویند
تصمیمملیوبراساسمصوباتمجلستعیین
شده و قانون نیز فصل الخطاب است.وی با
اشاره به مشکالتی که افزایش قیمت بهای
گاز برای واحدهای صنعتی ایجاد کرده است،
بیانکرد :به نظر میرسد راهکار رفع مشکل،
برگزاری جلسهای با حضور مجمع نمایندگان
خراسانجنوبیبهویژهنمایندهنهبندانوسربیشه
(به واسطه عضویت در کمیسیون انرژی) و یا

طرح موضوع در شورای گفتگوی دولت و
بخشخصوصیاست.اینفعالاقتصادیادامه
داد :در هر حال واحدهای تولیدی و صنعتی با
افزایش قیمت گاز چارهای جز تعدیل نیرو و یا
افزایش قیمت تمام شده محصول ندارد که
هیچ کدام از این موارد مورد پسند و خواست
ما نیست و باید چاره دیگری پیدا کنیم.مهدی
جهانیکیا ،مدیر توسعه شرکت شهرکهای
صنعتی خراسان جنوبی نیز در این جلسه
اظهارکرد :صنایع کوچک و متوسط ما اصال با
واحدهای پتروشیمی و  ...قابل مقایسه نیست
که تعرفه گاز آنان یکسان محاسبه شود .وی
بیانکرد :واحدهای کوچک و متوسط ما برای
فروش در بازار داخل مشکالتی دارد چه برسد
به اینکه بخواهد صادر کرده و درآمد ارزی داشته
باشد.مدیرتوسعهشرکتشهرکهایصنعتی
خراسانجنوبی با بیان اینکه در وهله اول باید
مشخص کنیم آیا در بودجه  ۱۴۰۱این تعرفه
اصالح شده است یا خیر ،افزود :در گام دوم نیز
جلسهای با مجمع نمایندگان خراسانجنوبی
برای ارائه مشکل به مجلس داشته باشیم.
احمد نیک خواه ،رئیس اداره صنایع سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسانجنوبی نیز در
این جلسه با تأکید بر اینکه وزارت صمت با این
شیوه اجراییکردن تعرفه انرژی موافق نیست،
گفت :مزیت رقابتی محصوالت صادراتی
خراسانجنوبی انرژی است که نباید آن را
بگیریم.ویاظهارکرد:بهعنوانمثالافغانستان
همهمؤلفههاوامکاناتالزمبرایتولیدسیمان
راداردواگرازخراسانجنوبیسیمانواردمیکند
به واسطه ارزانتر بودن انرژی و در نتیجه پایین
تربودنقیمتتمامشدهمحصولاست.
مزیت انرژی ارزان را از صنایع
خراسان جنوبی نگیریم
رئیس اداره صنایع سازمان صنعت ،معدن
و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه نباید
مزیت انرژی ارزان را از محصوالت بگیریم،
یادآور شد :اگر سرمایه گذاری وارد خراسان
جنوبی می شود یکی از دالیل آن بحث انرژی
ارزان است .نیک خواه یادآور شد :در اعمال
تعرفههای گاز نباید قوانین حمایتی گذشته را

فراموش کرده و مد نظر قرار ندهیم.احسان
منوچهری ،مدیرعامل شرکت مینای سرخ
شرق نیز در این جلسه اظهارکرد :نمیتوانیم در
زمینه مشکالت واحدهای تولیدی به واسطه
افزایش هزینههای سوخت به این بهانه که
مصوبه مجلس است از خود رفع مسئولیت
کنیم.وی با اشاره به اینکه امنیت هر کشوری
با جوانان فعال در عرصه اقتصادی و سرمایه
گذاران آن تأمین می شود ،ادامه داد :در مسیر
اجراییشدنقوانینمیتوانیمبهگونهایعمل
کنیم که به تولید کننده فشار وارد نشود ،به ویژه
اینکه صاحبان واحدهای تولیدی با مسائلی
چون گران شدن مواد اولیه رو به رو هستند.
دولت و مجلس ،بخش خصوصی
را طرف مشورت قرار دهند
داریوش افتخاری ،عضو کمیسیون معدن اتاق
بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد:
متأسفانه دولت و مجلس در تصمیم گیری
های خود بخش خصوصی را مورد مشورت
قرار نمیدهند و در نتیجه برخی از تصمیمات،
شاهد مشکالتی هستیم .وی با اشاره به اینکه
معدن زیربنا و موتور محرکه بسیاری از صنایع
است ،بیان کرد :معادن نیز با مشکالتی چون
ممنوعیتماشینآالتوفرسودهبودنقطعات
و ...رو به رو است .عضو کمیسیون معدن با
گالیه از فشار بر تولید کنندگان در سال تولید،
پشتیبانیها و مانع زداییها ،گفت :سهم انرژی
در قیمت تمام شده محصول نیز از موضوعات
بسیار حائز اهمیت است در حالی که در شرایط
فعلیتعیینقیمتتمامشدهتولیدبااینمسائل
یک کالف سردرگم است .افتخاری یادآور
شد :نمی شود یک شبه قیمت انرژی را باال
برده و براساس فوب خلیج فارس تعیین کنیم
ولی امکاناتی که در اختیار تولیدکننده است به
روز نباشد .واحدهای تولیدی کوچک خراسان
جنوبی که در شرایط سخت اقتصادی تمام
تالش خود را برای فعال نگه داشتن چرخ تولید
بهکارگرفتهانداکنونبامانعیدیگرمواجهشده
اند و از دولت و مجلس می خواهند که در زمینه
اصالحقانونوحلمشکلقبوضمیلیونیگاز
مصرفیآنهاتدبیرکنند.

* در مورد ضرورت باروری ابرها نوشتید
از ظواهر امر آسمان امسال بر خالف
سال گذشته ابرناکی بیشتری دارد ولی
دل باریدن به زمین ندارد اما به همت
جمعی از پژوهشگران و جوانان این
شهر در چند سال گذشته و دریک مرکز
پژوهشی دانش بنیان و یک دانشگاه
استان طرح ساخت مواد باروری ابرها
با بهترین کیفیت و مورد تایید وزارت
نیرو و دفاع تولید شد و در چندین
نوبت در استان و کشور به کمک هوا
فضا سپاه مورد استفاده قرار گرفت که
بازدهی مطلوب و مناسبی نسبت به
نمونه خارجی داشته قابلیت این مواد هم
بصورت هوایی و هم بصورت زمینی
بوده چه خوبه با توجه به اینکه این
اقدام شایسته در شهرما صورت گرفته
از این توان و دانش و تجربه یکبار دیگر
هم جهت نشاندن لبخند بر دل کویر و
مردمان این سرزمین بهره گرفته شود
تا به اما و اگرها و ای کاش ها نرسد و
حسرت رفتن ابرها از آسمان.
* برای جمع آوری آب های سطحی
شهرداری حتی کنار درختان رو سفره دار
نمی کنه تا از آب باران استفاده کنند.
از سازمانی که فقط پول می شناسه و
تخلفات رو به چشم درآمد نگاه می کنه
چه انتظاری دارین؟
*باسالم خدمت استاندارمحترم و
جهادی مدتی شده حاشیه نشینی در
بیرجندسرعت زیادی به خودگرفته و
خدمات دهی نامطلوب بوده وچهره
ناهمگونی درمرکز استان دارد
بهترین راه درمان ایجاد شهرهای
جدید مانند دیگر استان ها با طراحی
نوین و انتقال سرریز جمعیتی مهاجر
است .اکثر ساکنین حاشیه شهر
بیرجند از چهار شهرستان مرزی
هستندآمارحاشیه نشینی بیرجند به
نسبت جمعیت از میانگین کشوری
باالتر است وقتی دریک شهرستان
مرزی و محروم یک روستا پنج هزار
نفر را یدک بکشد با مدیریت روستایی
پاسخگو نیست .دور از انصاف و هیچ
سازگاری با اجرای عدالت اجتماعی
ندارد این مدیریت ناکارآمد است که
در بعضی شهرستان ها مرزی وجود
دارد حضرتعالی که استاندار با تجربه
وجهادی هستیدتدبیری بیندیشید.

آگهی تعیین طول و متراژ پالک  ۱فرعی از  - 3952اصلی بخش یک بیرجند
نظر به اینکه آقای غالمرضا بهدانی احدی از وراث محمد حسن بهدانی مالک پالک  ۱فرعی از  -۳۹۵۲اصلی بخش  ۱بیرجند خواستار طول و متراژ
و تثبیت حدود شش دانگ پالک مذکور را نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی به مالکین مجاور وجود نداشته مراتب را به کلیه مالکین پالک فوق اعالم که در
مورخه  ۱400/۱۱/۱۱ساعت اداری در محل این واحد ثبتی یا محل وقوع ملک به آدرس خیابان جمهوری اسالمی  -جمهوری اسالمی  ۱۹حاضر گردند.
ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.

حسین براتی  -رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند شناسه۱255207 :

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

خیابانشهیدرجایی

جک پارکینگی  ،کرکره و سکوریت اتومات

نبـشرجایـی15
09155614880

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 2شهرستان بیرجند
به موجب ماده  ۱4قانون ثبت امالک تحدید حدود اختصاصی شماره های زیر :ششدانگ یکباب منزل مسکونی پالک
 4۱۳فرعی از  - ۱۳۹6اصلی بخش  ۲بیرجند واقع در مزرعه و قنات رحمت ا ...دهلکوه مورد تقاضای کاظم کوچی
در روز  ۱400/۱۱/۱0ساعت 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  ۱۵قانون 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  ۲0قانون 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 .تاریخ انتشار1400/10/15 :

حسین براتی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
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روانشناسی

ویژگی های کودک سالم از نظر روانی
بچه سالم بچه ای است که در تمام جنبه های
زیستی ،روانی و اجتماعی از رشد مناسبی بهره مند
باشد و بتواند هریک از مراحل رشدی خویش را با

۸

۶

۳

تقلید به مومنان توصیه می کنند که هر دو قول را به
برپاییعزاداریهمتگمارند.
حضرت محمد (ص) به دلیل وابستگی و مدیون بودن
به دخترش  ،حضرت فاطمه (س) را « ام ابیها» نیز می
خواندند .ایشان یکی از پنجتن آلعبا (اصحاب کساء)
است که شیعیان دوازده امامی آنها را معصوم میدانند.
امام دوم و سوم شیعیان ،زینب(س) و امکلثوم از فرزندان
ایشان هستند .سیده نساء العالمین از القاب حضرت
فاطمه زهرا (س) و اُ ّم اَبیها کنیه مشهور ایشان است.

حضرتفاطمه،تنهازنهمراهپیامبر(ص)درروزمباهله
با مسیحیان نجران بوده است.سورهکوثر،آیهتطهیر،آیه
مودت و آیه اطعام و احادیثی چون حدیث بَضعه در شأن
و فضیلت حضرت فاطمه نازل و نقل شدهاند .در روایات
آمده است که پیامبر(ص) ،فاطمه(س) را برترین زن در
دو عالم معرفی کرده و خشم و خشنودی او را خشم
و خشنودی خداوند دانسته است .تسبیحات حضرت
زهرا(س) و خطبه فدکیه بخشی از میراث معنوی
حضرت فاطمه زهرا (سالم ا ...علیها) است.

زیتونمفیدبرایسالمتگوارش

این ورزش چهره تان را زیبا می کند!

زیتون غنی از فیبر است و یکی از فواید سالمتی
فیبر ،شکم سالم است .نه تنها آن ،بلکه ویتامینE
موجود در زیتون نیز برای سالمت گوارش بسیار
عالیاست.خوردنزیتونهایسیاهمیتواندنقش

چاقی صورت در واقع بیشتر به معنی پرکردن
گونهها است .زیرا صورتی با گونههای پرتر و
برجستهتر ،جوانتر و زیباتر به نظر میرسد .یکی
از بهترین راهها برای چاقی صورت ،ماساژ پیش از

رزماری باالترین میزان آنتی اکسیدان را دارد .اثر
درمانی رزماری بر بسیاری از بیماریهای انسانی
نظیرروماتیسم،تصلبشرائین،بیماریهایعروق
کرونر ،مسمومیت کبدی ،سرطان ،زخم روده ،آب

آنتی بیوتیک ها ،فلزات سنگین و سموم بیشتردر
بافت نرم تجمع می یابد و از آنجایی که جگر هم
بافت نرمی است این گونه مواد در این بافت رسوب
می کند و با خوردن جگر ،آنتی بیوتیک ها ،به بدن

ایبوپروفن را در تسکین برخی دردها در مفاصل و یا
بافت های ارتباطی جایگزین کند .این به آن معنی
است که زیتون های سیاه هم می تواند به عنوان
کشنده درد عمل کند .زیتون سیاه از برخی بیماری
های قلبی و عروقی جلوگیری می کند.

خواب با روغن بادام ،زیتون یا نارگیل است .به جز
ورزش چاقی صورت و رژیمهای تغذیهای برای
این هدف؛ تزریق چربی نیز جزو روشهای چاقی
صورت است .یوگای صورت شامل ماساژی است
کهماهیچهها،پوستراتحریکمیکند.

مروارید ،آسم تنفسی ،زخم معده و عدم تحرک
اسپرم به اثبات رسیده است .روغن رزماری را
میتوان به عنوان تثبیتکننده چربیها ،روغنها و
غذاهای حاوی چربی و کره در برابر اکسیداسیون و
تندشدگیودرگوشتهایتخمیریبهکارگرفت.

انسان منتقل شده و باعث به خطر افتادن سالمتی
میشود.پساگرازنحوهپرورشمرغمطلعنیستید
آن را مصرف نکنید.پیش از مصرف گوشت مرغ آن
را حسابی بپزید زیرا فرآیند پخت و پز باعث از بین
رفتن برخی از این آنتی بیوتیک ها می شود.

های مدرن دارای یک تخت دبل و  ۲تخت تویین
بوده که در آن امکان اضافه کردن ۲تخت دیگر نیز
وجود دارد .در این بومگردی ۲آشپزخانه عمومی نیز
جهت رفاه گردشگران با امکاناتی از قبیل یخچال
و سینک ظرفشویی تعبیه شده که به صورت
مشترک بین هر دو اتاق قرار گرفته اما در آن امکان
آشپزی برای مهمانان وجود ندارد لذا مسافران می
توانند در صورت تمایل غذاهای سنتی و محلی را
سفارشدهند.

رادیو سالمت با دو ویژه برنامه
به استقبال دهه فجر میرود

مراقبت های پس از ابتال به کرونا

حکایت :مجازات شغاالن

کرونا عالوه بر عالئمی که حین ابتال ایجاد می کند ،ممکن است عوارض طوالنی مدت تری نیز ایجاد کند که انجام
بررسی های هدفمند می تواند روند درمان این عوارض را سرعت بخشد.عالوه بر تست ها و مراقبت هایی که در صورت
ابتالبهکرونانیازاست،بسیاریازپزشکانتاکیددارندبعدازبهبودینیزآزمایشاتیبهمنظوراطمینانازسالمتبدنانجام
شودتادرصورتنیازاقداماتالزمصورتگیرد.تاکیدمیگرددبعدازمشورتباپزشکوهمچنینبراساسشدتبیماری،
نوع درمان و بیماری های زمینه ای و سایر فاکتورها  ،تست های بعد از بهبودی به منظور کاهش و درمان عوارض کرونا
صورت می پذیرد .این تست ها شامل سنجش ویتامین ،Dبررسی قلب و ریه و سایر تست های آزمایشگاهی می باشد.

شبی آقا محمدخان قاجار نتوانست از زوزه شغاالن بخوابد .صبح که از خواب برخاست مشاورانش را فراخواند و از
آنها کیفری بایسته را برای شغاالن طلب کرد.هر یک کیفری سخت را برای شغاالن پیشنهاد کردند .اما او هیچ
یک را نپسندید و مجازاتی سختتر را برای شغاالن جستجو میکرد .دستور داد تمامی شغاالنی که در آن حوالی
یافت میشدند ،را بیابند و زنده به حضورش آورند .وقتی شغاالن را به حضورش آوردند ،بر گردن تمامی آنها
زنگولهای آویخت و آنها را دوباره در صحرا رها کرد .طعمهها از صدای زنگوله شغاالن میگریختند و هیچ یک
نتوانستند طعمهای شکار کنند .چند روزی بدین نحو سپری شد تا همگی از گرسنگی ُمردند.
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ایزوگامشـرق
0۹۱۵۵۶۲۲0۵0
0۹۱۵۵۶۲۹0۳۳

 -۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵ناصری نژاد

بیرجند،میدانتوحید

( ۳۲44۲۳۳۱بخشی)

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

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید .سودوکو مخفف یک عبارت
ژاپنی است و به معنی «ارقام باید تنها باشند» است.
تاریخچه :این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال

 ۱۹۷۹اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین
بار برمی گردد به ژاپن در سال  ۱۹۸۶و از سال  ۲00۵این سرگرمی به
محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال  ۲00۸در

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....

 0۹۳۶۵۲۳۷0۱4 - 0۹۱۵۷0۶۳۲۲0- ۳۲4۳۵۶۸۶خسروی

لولهبازکنیولولهکشیممتاز

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

دعوت به همکاری
راه اندازی مرکز غیردولتی توانبخشی و مشاوره روانشناسی
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افراد فعال دارای تجربه ومدرک معتبر در اولویت هستند .تلفن۰۹22۹۰۰478۹ :

مدیریت  :حسن آراسته

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

شارژگازیخچال،ساید

تاالر و رستوران کریم

(خاوران سابق)

طبخغذاهایاصیلایرانیبابرنج% 100
ایرانیوگوشتتازهگوسفندی

خیابان ارتش ۳۲۲۱۸4۹0- ۳۲۲۱۸۲۲۹ /
0۹۱۵۲۱۷4۹۹۸ -0۹۱۵۵۶04۹۹۸

برگ سبز خودروی سواری هاچ بک تیپ QUIK-MT
با شماره پالک  8۳۵ج  78ایران  ۵2به نام فاطمه
ابوترابی با کد ملی  ۰۶4۰۵4۳2۰۰مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرکتحصیلیاینجانبمریمالطافیپورفرزندعلیرضا
بهشمارهشناسنامه 7۶7صادرهازبیرجندمقطعکاردانی
پیوستهرشتهحسابداریوبازرگانیصادرهازواحد
دانشگاهیبیرجندبهشماره ۱۳۱۳۹284۱مفقودگردیده
وفاقداعتبارمیباشد.تقاضامیشوداصلمدرکرا
بهدانشگاهآزاداسالمیواحدبیرجندبهنشانی
انتهایخیابانآیتا...غفاریارسالنمایید.

آگهی مزایده
ویالیی قدیمی بازسازی شده واقع در مفتح  ۲۷با مساحت حدود  ۳۵۸مترمربع و
زیربنای حدود  ۲۵۸مترمربع که حدود  ۴۵مترمربع سوئیت شیک مستقل می باشد
با قیمت پایه کارشناسی ۳۴۳۶۰۰۰۰۰۰۰ریال از طریق مزایده در مورخ  ۲۵دی ماه
به فروش می رسد .جهت بازدید و کسب اطالعات بیشتر با شماره ۰۹۱۱۱۳۷۵۲۵۴
(بهنام) تماس حاصل نمایید.

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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۵

4

۹

۱

۲

۸

۳

۶

صد
درصدت
ضمینی
کیف
یتکار
امتحان خوبرا
کنید

اسحاقی 0۹۹۱۵۱۱۶۳۸۶ -0۹۱۵۸۳4۶۷۷۹

فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ایزوگام شرق و دلیجان

خدمات نصب ،اجاره داربست فلزی ،جک،
تخته ،قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک
 - ۰۹۱۵۳۶۳7۵۰7حسینی

۱

۸

فروشحبهعنابدرجه یک

ن

کلیه لوازم منزل شما را خریداریم
با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.
۰۹۱۵۰۵۶2۱۰۰

۶
۵

(برگرفته از کتاب ایران در دوره سلطنت قاجار  -علی اصغر شمیم)
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اق

۵

شماره 5102

رادیو سالمت به مناسبت دهه فجر از برنامههایی
با محوریت دستاوردهای نظام سالمت و کرونا
تجلیل خواهد کرد.به همین مناسبت ،صدیقه
اعتمادسعید مدیر رادیو سالمت ،درباره ویژه
برنامههای رادیو سالمت در ایام دهه فجر و روند
تجلیل از برنامههای سالمت محور رادیویی گفت:
رادیو سالمت ،با توجه به تالشی که برنامههای
صدا پایه برای اطالع رسانی و همین طور افزایش
سطح دانش مخاطبان دارد ،قصد دارد که از
برنامههای سالمت محور شبکههای رادیویی که
در دو موضوع کرونا و دستاوردهای نظام سالمت،
برنامههاییتولیدکردهاند،قدردانیکند.ویادامهداد:
این اتفاق که در ایام دهه فجر صورت میگیرد،
منجر به برجستهسازی توانمندیهای کشور در
حوزه سالمت میشود .مواردی چون تولید دارو،
واکسن و ساخت تجهیزاتی که در حوزه درمان
بیماران کرونا توسط دانشمندان ایرانی تولید شده
است ،مورد توجه این ویژه برنامه است.

س
اط

واحد کمیته تجویز و مصرف منطقی داروها  -معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

4

۲

کویرسهقلعهیکیازمنحصربهفردترینکویرهای
شرق کشور است که جاذبهها و زیبایی این منطقه
گردشگران فراوانی را از مناطق و کشورهای
مختلفبهخودجلبکردهاست.اقامتگاهبومگردی
راویج در کویر سه قلعه سرایان ،در روستایی به نام
راویج واقع شده و با دارا بودن  ۲اتاق سنتی و ۲
اتاق مدرن ،در مجموع گنجایش  ۲۴مسافر را دارد.
تمامی اتاق ها بیست متری و شامل توالت فرنگی
و حمام است .اتاق های سنتی کف خواب و اتاق

حضرت فاطمه زهرا (سالم ا ...علیها) واالترین اسوه و الگوی زنان

اثر درمانی رزماری بر بیماری ها

۲

۱

اقامتگاهبومگردیراویجسهقلعه

فرهنگ و هنر

۹

۵

شهیدمحمدمحمودی:پسازشهادتبهوحدانیتآفریدگارجهانوایمانواعتقادقلبی
به رسالت حضرت محمد (ص) در زمانی که عاقل و بالغ هستم این راه که همان راه حسین
بن علی (ع) است انتخاب نمودم باشد تا در آخرت هم از شفاعت حسین (ع) بهره مند شوم.

بعضی وقت ها به جای جر و بحث فقط به طرف نگاه می کنم و
تعجب می کنم که این حجم وسیع بی عقلی و نفهمی چطور توی
کله ای به این کوچکی جا شده ! ( آلپاچینو)

جگر مرغ بخوریم یا نه؟

جدول سودوکو

۱

یاد یاران

دیالوگ ماندگار

در مورد تاریخ شهادت جانگداز حضرت فاطمه زهرا
(س) به حسب روایات قول هایی بوده ولی آنچه
شهرت دارد ،روایت « »75روز بعد از رحلت پیامبر اکرم
(صلی ا ...علیه و آله و سلم) که دهه اول گفته می شود
و مصادف با  1۳تا  15جمادی االول است .روایت دوم
« »95روز که دهه دوم گفته می شود ،مصادف با  1تا ۳
جمادی اآلخر است که بیشتر مورد تاکید است .محققان
تاریخ اسالم روایت دوم یعنی  95روز را بیشتر مورد
توجه و دارای سندیت تاریخی می دانند .البته مراجع

موفقیت پشت سر بگذارد و از پس تمامی بحران
های موجود در دوره های مختلف عبور کند .هر
کاری که برای تربیت فرزندتان انجام می دهید و
هر رفتاری که با او دارید ،مستقیم بر شکل گیری
شخصیت وی اثر می گذارد .کودک سالم ،پر از
شوق و امید است :برای او «نمی شود ،نمی توانم
و محال است» ،معنی ندارد .او اکثرا شاد است و
نسبت به امور با دلگرمی نگاه می کند.
کودک سالم عزت نفس کافی دارد :این مسأله در
سال های مدرسه اهمیت بیشتری پیدا می کند.
بسیاري از اوقات افت تحصیلی و مشکالتی که
کودکان در مدرسه تجربه می کنند ناشی از اعتماد
به نفس پایین آن هاست .در نتیجه در صورتی
که فرزندتان دچار کم رویی است و بیش از حد
خجالت می کشد برای آنکه در مدرسه دچار
مشکل نشود و یا مشکل او به اختالل های روانی
مانند فوبیای اجتماعی نیانجامد حتم ًا دالیل این
حالت را مورد بررسی قرار دهید و ترجیح ًا مشکل را
با یک روانشناس کودک در میان بگذارید.
کودک سالم دیگران را دوست دارد:کودک شما
هنگامی سالم و سازگار خواهد بود که اشخاص
دیگر را دوست داشته باشد ،قابلیت همدلی داشته
باشد و دلش بخواهد با افراد دیگر معاشرت یا
کار جمعی انجام دهد.کودک منزوی یا کناره جو
اص ً
ال شخصیت سالم و سازگاری نخواهد داشت.
برای این که در آینده بتوانیم کودکان سالمی
تحویل جامعه بدهیم باید محیطی امن را برای
رشد آنها آماده کنیم ،بنابراین درصورتی که خود
والدین مبتال به اختالل های روانی هستند ،قابلیت
کنترل خشم خود را ندارند یا نسبت به مواد مخدر
و روانگردان ها اعتیاد دارند ،بهتر است پیش از
بارداری و فرزند دار شدن این مشکالت خویش
را رفع کنند تا کودک بتواند وارد محیطی امن شود.
والدین همچنین باید محیطی سازنده برای
فرزندان خویش ایجاد کنند ،یادگیری کودکان در
 ۲تا  ۳ماه اول به صورت غریزي است ،ولی بعد
از این سنین در محیط خانه ،کودکان به تدریج
مهارت های گوناگون را یاد می گیرند.

۷
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جاذبه گردشگری

خـط دائـم شمـا را خریـداریم 0۹۱۲ - 0۹۱۵

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

مساعدت صندوق توسعه ملی برای
پرداخت تسهیالت راه آهن
بیرجند -قاین-یونسی
صندوق توسعه ملی درخصوص پرداخت
تسهیالت پروژه راه آهن بیرجند  -قاین-
یونسی ،بدون الزام به تأمین آورده بانک های
عامل قول مساعد داد .در دیدار استاندار با رئیس
هیئتعاملصندوقتوسعهملیچنینمقررشد
که این صندوق ،مساعدت الزم را برای پرداخت
 ۲هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان تسهیالت ،بدون
الزام به تأمین آورده بانک های عامل انجام دهد
که این تصمیمی مهم و گامی بزرگ در پیشبرد
پروژه راه آهن استان است .از دیگر مصوبات این
جلسه نیز این بود که با نظر مساعد رئیس هیئت
عامل ،موضوع تأمین  ۲۰درصد سهام مالکانه
توسطسرمایهگذاربهصورتتدریجیدرهیئت
امنای صندوق توسعه ملی طرح و تصویب شود.
سرپرست کمیته امداد
خراسان جنوبی منصوب شد
رئیس کمیته امداد امام خمینی ( ره) کشور
در حکمی محمد عرب را به عنوان سرپرست
کمیته امداد خراسان جنوبی منصوب کرد .در
متن پیام رئیس کمیته امداد امام خمینی ( ره)
کشور آمده است :با استناد به بند ( )۶ماده ()۱۴
اساسنامه و نظر به تدین ،تخصص و تجربیات
ارزنده به موجب این ابالغ جناب عالی را به
عنوان سرپرست اداره کل استان خراسان
جنوبی در نهاد انقالبی کمیته امداد حضرت امام
خمینی(ره) منصوب میکنم .پیش از این سلم
آبادی مسئول کمیته امداد خراسان جنوبی بود.
خراسان جنوبی رتبه اول توسعه
کشت گیاهان دارویی در کشور
مدیرکل امور مراتع سازمان جنگلها و امور
مراتع کشور گفت :پارسال به طور میانگین
 ۱۱۶هزار و ۷۰۰هکتار در کشور توسعه گیاهان
دارویی داشتیم که ۲۶هزار و ۵۰۰هکتار مربوط
به خراسان جنوبی بوده و این استان بیشترین
سطح توسعه کشت گیاهان دارویی در کشور را
داشته است .بهزادی افزود :برای توسعه کشت
گیاهان دارویی در خراسان جنوبی برنامهریزی
و سیاستگذاری کردیم و در در این استان ۸
میلیون و  ۳۶۱هزار هکتار برنامهریزی شده
که تاکنون بیشتر از آن یعنی هشت میلیون و
 ۸۹۵هزار هکتار ممیزی شده است و با توجه
به عملکرد خوب خراسان جنوبی اعتبار خوبی
را هم برای طرحهای توسعه کشت گیاهان
دارویی استان اختصاص خواهیم داد.

شناسایی  ۵۶بیمار جدید کرونایی در خراسان جنوبی
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در استان گفت :در شبانه روز گذشته  ۱۷۲آزمایش ملکولی تشخیص کرونا در استان انجام شد که  ۲۱بیمار جدید
و از  ۲۳۹تست سریع ۳۵ ،مورد مثبت جدید کرونا و مجموعا از  ۴۱۱تست ملکولی و سریع  ۵۶مورد جدید کرونا شناسایی شد .شریف زاده افزود :از این تعداد  ۲۱مورد از
بیرجند ۳ ،مورد از بشرویه ،یک مورد از درمیان ،یک مورد از سربیشه ۱۶ ،مورد از طبس ۹ ،مورد از فردوس ۳ ،مورد از نهبندان و  ۲مورد از قاینات شناسایی شد.

۵

ثبت نام اولیه  ۳۴هزار نفر در طرح
نهضتملیمسکنخراسانجنوبی
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با
اشاره به ثبت نام اولیه  ۳۴هزار و  ۹۷۱نفر در
طرح نهضت ملی مسکن در  ۲۵شهر استان تا
روز گذشته ،اظهار کرد :براساس دستورالعمل
وزارت راه و شهرسازی سهمیه خراسان
جنوبی در طرح نهضت ملی مسکن طی
چهار سال  ۴۰هزار و  ۴۴۹واحد است که
از این تعداد  ۱۸هزار واحد مسکن روستایی
و  ۲۲هزار واحد مسکن شهری است .داعی
خاطرنشان کرد :براساس برنامه کاری این
اداره کل برای تحقق این هدف در ۲۵
شهر از  ۳۱شهر استان تامین زمین صورت
پذیرفته و پیگیری های الزم برای تامین
زمین مورد نیاز در  ۶شهر باقیمانده استان
شامل مود ،ماژان ،باغستان ،آیسک ،آبیز و
قاین در حال انجام است .وی تصریح کرد:
از تعداد  ۳۴هزار و  ۹۷۱نفر که برای طرح
نهضت ملی مسکن در استان ثبت نام اولیه
راه انجام داده اند  ۱۵هزار و  ۴۵۹نفر مربوط
به شهر بیرجند (مرکز استان) است.
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استاندار خراسان جنوبی خواستار سرمایهگذاری در صنایع فرآوری شد
ایرنا -استاندار خراسان جنوبی با اشاره به
ظرفیتهای استان در زمینه کشاورزی و
معدن گفت :یکی از مهمترین حوزههایی که
انتظار میرود ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) به آن ورود کند ،صنایع فرآوری
است .قناعت روز دوشنبه در دیدار مدیرکل
و معاونین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) در خراسان جنوبی افزود :استان باید از
ظرفیتهای بسیار خوب ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره) حداکثر استفاده را ببرد و
این ستاد میتواند فرصت طالیی و ظرفیت
مطلوبی برای استان خراسان جنوبی باشد.
وی ضمن تشکر از اقدامات ستاد اجرایی

فرمان حضرت امام (ره) در استان متذکر
شد :با توجه به توانایی و بنیه این مجموعه،
آنچه در استان انجام شده ،اندک است و
باید توسعه یابد .استاندار خراسان جنوبی
گفت :سرمایهگذاری ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره) بر معادن ضمن جلوگیری
از خامفروشی ،اشتغالزایی و کمک به تولید،
به توسعه استان نیز کمک میکند .وی
اظهار کرد :در حالی که دامداران ما با معضل
کمبود نهادههای دامی مواجهند ،در آن سوی
مرزهای استان در کشور افغانستان ،انباشت
نهادهها را شاهدیم لذا یکی از حوزههایی
که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

میتواند ورود کند ،همین سرمایهگذاری در
ایجاد زیرساختهای الزم برای استفاده از
این نهادههاست .وی افزود :انتظار ما این
است که ستاد اجرایی ،اقدامات خود در
استان را با جدیت ادامه دهد و به اجرای
پروژههای کالن نیز ورود کند .مدیرکل و
معاونین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) خراسان جنوبی نیز در ابتدای جلسه
به تشریح اقدامات این مجموعه در استان
پرداخت و از سفر قریبالوقوع معاون ستاد
اجرایی کشور به خراسان جنوبی به منظور
حضور در مراسم افتتاح طرح هاب (مرکز
منطقهای) شتر خبر داد.

اخبار کوتاه

توسط پژوهشگران خراسان جنوبی:

اختراع «قرص جوشان عناب» ثبت شد
امتحانی -رئیس جهاددانشگاهی خراسان
جنوبیگفت«:قرصجوشانآرامبخشوضد
افسردگی عناب» توسط پژوهشگران مجتمع
تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
استان در سامانه ماکیت فکری ثبت اسناد
و امالک کشور با شماره  ۱۰۴۶۶۱ثبت
شد .صادقی با اشاره به اینکه خام فروشی
محصوالت کشاورزی یکی از چالش ها و

معضالت استان است و می تواند یکی از علل
ناکامی صادرات تلقی گردد ،گفت :ایجاد و
توسعه صنایع تبدیلي و تولید فرآورده های
غذایی و دارویی از محصوالت استراتژیک
استان می تواند از خام فروشی محصوالت
استراتژیک و ارزشمند استان مانند زرشک،
زعفران و عناب جلوگیری نماید.رئیس
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی افزود :میوه

عناب با توجه به خواص تغذیه ای و دارویی
باال ،پتانسیل بسیار خوبی جهت فرآوری
دارد و می توان از این محصول فرآورده
های متعدد غذایی و دارویی تولید نمود .وی
گفت :جدیدترین محصول ثبت اختراع شده
در این نهاد ،فرآورده «قرص جوشان آرام
بخش و ضد افسردگی عناب» است .رئیس
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد:

قرص های جوشان معموال یک فرم ایده آل
در بین بیماران ،کودکان و سالمندانی است
که به دالیل مختلف فیزیولوژیکی توانایی
بلع قرص را ندارند .این فرآورده توسط
پژوهشگران گروه پژوهشی تولید و فرآوری
گیاهان استراتژیک خراسان جنوبی در
سامانه ماکیت فکری ثبت اسناد و امالک
کشور با شماره  ۱۰۴۶۶۱ثبت شد .صادقی

*سرپرست شرکت خدمات حمایتی
کشاورزی خراسان جنوبی گفت :میزان
مصرف کودهای یارانهای ازته ،فسفاته و
پتاسه طی سالهای اخیر در استان دچار
پرمصرفی نبوده و مقادیر مصرف شده
هموارهکمترازمیزانتوصیهشدهتوسط
مؤسسهتحقیقاتخاکوآببودهاست.
*مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان
جنوبی از محکومیت  ۱.۶میلیارد ریالی
برای گرانفروشی تخم مرغ خبر داد
*به گفته مدیر امور سرمایه گذاری
سازمان جهاد کشاورزی  ۱۹میلیارد و
 ۳۰۰میلیون تومان اعتبار برای طرح
دامدار کارت برای نخستین بار به
خراسانجنوبیتخصیصیافت.
*معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و
حمل و نقل جادهای استان از فرسودگی
 ۱۳۰دستگاه مینی بوس خبر داد.
*مدیر امور زراعت سازمان جهاد
کشاورزی خراسان جنوبی از تولید
 ۶۰۰تن بذر اصالح شده پنبه رقم
خرداد در استان خبر داد.

با اشاره به اینکه فرموالسیون قرص جوشان
آرام بخش عناب قابلیت تولید صنعتی را
داشته و فاقد ساکارز و گلوتن می باشد و به
همین دلیل استفاده از آن برای افراد مبتال
به سلیاک و دیابت بالمانع است ،یادآور شد:
این محصول فاقد نگهدارنده های شیمیایی
و سنتزی بود و یک محصول فراسودمند به
شمار می آید.

تجهیز  ۶۰درصدی تاکسیهای بیرجند به کارتخوان
 ۶۰درصد تاکسیهای درون شهری
شهرستان بیرجند به دستگاه کارتخوان
متصل است .بذرافشان مدیر امور تاکسیرانی
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری
بیرجند گفت :مدتی است امور تاکسیرانی
مصمم شده است چرخه پول خرد را

فراخوان مشارکت در ساخت رستوران
واقع در مجتمع خدمات رفاهی

شهرداری نیمبلوک در نظر دارد :برابر مصوبه مورخ
 1400/06/11هیئت سرمایهگذاری و جهت ایجاد درآمد
پایدار ،کمک به توسعه اشتغال ،نسبت به مشارکت در
ساخت رستوران بر روی زمین واقع در مجتمع خدمات
رفاهی از طریق مشارکت بخش خصوصی بر اساس شیوه
نامه امور سرمایه گذاری اقدام نماید.

از سفرهای درون شهری تاکسیها و
مسافران حذف کند.به گفته او در شهرستان
 ۷۰۹دستگاه تاکسی داریم که تاکنون ۶۰
درصد آنان به دستگاه کارتخوان متصل
شده اند .بذرافشان میگوید :تعدادی از
تاکسیها که مربوط به فرودگاه است نیز

به سیستم بارکد خوان متصل شده اند و
مسافران میتوانند از طریق کد  QRکرایه
شان را پرداخت کنند.مدیر امور تاکسیرانی
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری
بیرجند گفت :برای اتصال  ۴۰درصد
باقی مانده تاکسیهای شهرستان به

عنوان پروژه

آدرس

مساحتعرصه

مساحت زیربنا

رستوران

مجتمع خدمات رفاهی

500مترمربع

 400متر مربع

اقامتی

مجتمع خدمات رفاهی

500مترمربع

 350مترمربع

کارواش و خدمات تعمیرگاهی

مجتمع خدمات رفاهی

100مترمربع

100مترمربع

کارتخوان در حال پیگیری هستیم تا کم کم
پول خرد از چرخه دریافت کرایهها حذف
شود .او میگوید :خود رانندگان تاکسی
هم میتوانند از طریق حساب هایشان در
بانکها اقدام به دریافت کارتخوان کنند و
پیگیر این موضوع باشند.

سهم پایه

سهم

شهرداری

متقاضی

زمین+پروانه

ساخت

ساختمان و

و اجرا

تاسیسات
زیربناییتهیه
نقشه

از کلیه متقاضیان دعوت می گردد در صورت تمایل درخواست کتبی خود را به همراه سوابق و توانمندی ها ،روش و نحوه مشارکت خود با شهرداری تا تاریخ  1400/10/20به
شهرداری نیمبلوک ارسال نمایند.

حسن پور -شهردار نیمبلوک

برگ سبز خودرو سواری پراید
مدل  ۱۳۹۱به شماره پالک
همیشه یک چیز خاص برای شما داریم!
 ۴۵۳ب  ۴۷ایران  ۵2به نام
عبدالجبار جباری با شماره ملی
 ۰۶۵۱۸۵2۵۹۵مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد .پفیال،پاستیل،لواشکوکلیدراژهخاص
و خوراکی و جایزه
آدرس :بین مفتح  ۴۵و۴۷
اجرایکلیفونداسیون
 - ۰۹۱۵۸۶۳۹۴۴۷حبیبی فر
(صفر تا ،)100آرماتور بندی  ،قالب بندی

شهـرخوراکی ها

نیرویمتخصص(قالببند وآرماتوربند)
و نیروی ساده نیاز مندیم.

shahre.pofila

09157710263 - 09155616872

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.

شهادت جانگداز سرور زنان دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)تسلیت باد

قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

اولینقالیشوییصنعتی
صـافصـاف
۳۲ ۴۴ ۶۶ ۶۶
درجه یک مجهز به
لـول لـول
گرمخانه ۳۲ ۴۲ ۴۳ ۲۰ -۲
تمام اتومات در شرق کشور

تخـت تخـت

ghalishooii.iran

باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت:
بعد از شهادت سردار سلیمانی هم میبینیم
آمریکاییها این طور ذلتبار از افغانستان فرار
کردند که حتی نتوانستند یاران و جاسوسانشان
را با خود ببرند و آنها در عراق دست و پا میزنند تا
فریبکارانه آنجا را نگه دارند که موفق نمیشوند،
در سوریه هم مجبور به ترک منطقه هستند .وی
افزود :هر جا ردی از شهید سلیمانی است اتفاقاتی
روی میدهد و تزلزل صهیونیستها و آمریکا به
برکت خون شهید سلیمانی را شاهد خواهیم بود.

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 :

داماد زاکانی دوباره پست گرفت
یوسف نوری ،وزیر آموزش و پرورش طی حکمی
فیاضی ،داماد زاکانی را به عنوان رئیس مرکز امور
بین الملل و مدارس خارج از کشور ،منصوب کرد.
چندی قبل انتصاب فیاضی به عنوان مشاور
شهردار تهران حاشیه های زیادی به همراه داشت.
نتیجه دولت احمدی نژاد افزایش
فساد و فقر بود

رئیس جمهور گفت :باید رئیس جمهور
وقتآمریکاکهدستورترورشهیدسلیمانی
را صادر کرد محاکمه و قصاص شود و
حکم خدا درباره او اجرا شود .اگر سازوکار
محاکمه ترامپ ،پمپئو و دیگران در دادگاه
فراهم شد و آن ها مجازات شدند فبها،
واال دست انتقام از آستین ملت بیرون می
آید .رئیسی با بیان اینکه شهید سلیمانی

نه به عنوان یک فرد که به عنوان یک
فرهنگ ،راه و مکتب از سوی رهبری
انقالب اسالمی معرفی شد ،اظهار کرد:
اگر شخصیت یک فرد بسیار توسعه یافت
دیگر فقط یک فرد حقیقی نیست ،بلکه
توسعه وجودی ،او را شخصیتی میکند که
به عنوان یک ملت و یک مکتب از او یاد
میشود .وی افزود :این مکتب نه با ترور از

بین میرود نه با موشک ،مکتب میماند
و بقا دارد .وی افزود :سردار سلیمانی
یک دیپلمات مقتدر و یک میدان دار بود
که خوش درخشید .او فردی انقالبی و
فراجناحی بود و مسئله اش نجات اسالم
و دفع شر ،فساد و ظلم بود .سردار سلیمانی
از سنی ،شیعه ،فلسطینی ،لبنانی ،یمنی،
ایزدی و مسیحی دفاع می کرد.

تا جایی که قدرت انتخاب داشته باشیم ،در انتخابات شرکت میکنیم
دبیرکلحزبکارگزارانسازندگیگفت:تا
جایی که فضای رقابت در انتخابات وجود
داشته باشد ،در انتخابات حاضر میشویم
و برای انتخابات مجلس دوازدهم
منتظر آن هستیم که سیاستهای
کلی مشخص شود .مرعشی در دفاع از
همتی به عنوان گزینه کارگزاران برای
انتخابات ریاستجمهوری  ۱۴۰۰گفت:
آقای همتی گزینه مناسبی بود ،سابقه

مدیریت اقتصاد کشور را داشت ،عالم
اقتصاد بود و به همین دلیل او را انتخاب
کردیم .دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی
گفت :ما در حزب کارگزاران ،به دلیل رد
صالحیت کسی که هر قدر هم دارای
اهمیت و ارزشمند باشد ،صحنه انتخابات
را ترک نمیکنیم .ما زمانی صحنه
انتخابات را ترک میکنیم که قدرت
انتخاب نداشته باشیم .در سال  ۹۲هم

هاشمی رفسنجانی که عزیز کشور و مورد
وفاق همه میانهروها و اصالحطلبان بود
وقتی رد صالحیت شد ،صحنه انتخابات
را ترک نکردیم .چون امکان انتخاب
جلیلی از یک طرف و عارف و روحانی
در طرف دیگر وجود داشت و چون قدرت
انتخاب داشتیم ،روحانی را انتخاب کردیم.
وی درباره برنامه اصالحطلبان برای
حضور در انتخابات مجلس آینده گفت:

اکنون همه احزاب اصالحطلب مشغول
مطالعه برای برنامهها هستند و فضای
سیاسی کشور را رصد میکنند.

سردار فدوی :اوضاع اقتصادی و فرهنگی در شان ملت ایران نیست

جهان نیوز نوشت :انصاری ،عضو پیشین شورای
شهر تهران مدعی شده است که نتیجه دولت های
احمدی نژاد فقر و فساد بود و این تجربه در دولت
رئیسی هم در حال تکرار است .جالب آنجاست که
انصاری معتقد است حتی مقصر خرابی های چند
سالگذشتههماصولگرایانهستند.

جانشین فرمانده کل سپاه به اعتراف
استکباربرایساقطکردنحکومتسوریه
اشاره و خاطرنشان کرد :استکبار میگفت
که تالش کردیم حکومت سوریه نباشد،
اما موفق نشدیم ،چون ایران نخواست و
اجازه را نداد .فدوی ،با بیان اینکه اوضاع

راه کاهش کسری بودجه ،ایجاد کسری
در جیب مردم نیست
ایزدخواه ،نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره
به حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی در الیحه بودجه ،گفت:
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی که به تازگی در مجلس
با دوفوریت آن مخالفت شد و اکنون زیرکانه در
الیحه بودجه از اساس حذف شده است ،نگران
کننده است .حذف ارز ترجیحی از کاالهای اساسی
در شرایط کنونی موجب افزایش تورم انتظاری
موجود میشود که معنای فارسی اش میشود
گران کردن غذای مردم.

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

رئیس جمهور :ترامپ باید محاکمه و قصاص شود

انتقاد نماینده مجلس از وزرا :نمایندگان
مردم به شما فرصت زیاد نخواهند داد
حسین پور ،نماینده مردم اسفراین در مجلس با
بیان اینکه برخی وزرای دولت ،همان مسیر گفتار
درمانی دولت گذشته را در پیش گرفته اند و آثاری
از عملکرد و برنامه هایشان پیدا نیست ،گفت :در
صورت عدم اثربخشی برنامههای وزرای دولت
در وضعیت اقتصادی ،نمایندگان مجلس به وزرا
فرصتزیادینمیدهند.

پیامبر اکرم صلی ا ...علیه و آله فرمودند :
الینال شفاعتی من آخر الصلوة بعد وقتها.
کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد( ،فردای قیامت) به شفاعت من نخواهد رسید.
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اقتصادی و فرهنگی در شان ملت شریف
ایران نیست ،گفت :باحرکت در راه خدا تا
حل مشکالت کشور باید تالش کنیم.
وی با ابراز تاسف از اینکه برخی ها در
برهههایی از انقالب به وعدههای دشمن
اعتماد کردند ،افزود :این عده عوامل داخلی

توانمندیهای ملت را نادیده گرفتند برای
همین امروز شاهد این اوضاع اقتصادی
هستیم .سردار فدوی به کارآمدی دولت
سیزدهم اشاره و گفت :برای دولت مردمی
با پشتیبانی مردم یک فرصت استثنایی
ایجاد شد تا مشکالت موجود حل شود.

مهاجری :دولت رئیسی دست جبهه پایداری است
تحلیلگر مسائل سیاسی گفت :روشی که
قالیباف برای اداره مجلس پیش گرفته،
نشان می دهد که او دارد خودش را کنار
می کشد چون نمیخواهد همخرج دولت
محسوب شود .مهاجری افزود :دولت
آقای رئیسی واقعا دولت همه اصولگراها

نیست .بخشی از این دولت دست جبهه
پایداری است و این جبهه دارد از اعتبار
دولت رئیسی ارتزاق می کند ،بدون
آنکه هزینه اش را بپردازد .شاید پایگاه
اجتماعی اصولگرایان خیلی در این قضایا
دستخوش تغییر نشود اما پایگاه اجتماعی

رئیسی قطعا تخریب خواهد شد.
وی افزود :دولت رئیسی کم کم دارد
متوجه می شود اقتصاد علم است و برای
اینکه بتواند اقتصاد را سر و سامان دهد،
چاره ای جز اینکه بتواند به علم اقتصاد
روی بیاورد ،ندارد.

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
با عرض درود و احترام،
بدین وسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
تبریک عرض می نماییم .امید است در پرتو الطاف حق تعالی،
بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

خانواده قلندری اسفدن

اوقات شرعی مرکز استان

هر جا ردی از شهید سلیمانی باشد،
مجبور به فرار هستید

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

حدیث روز

اذان ظهر
اذان مغرب
نیمه شب شرعی
اذان صبح
طلوع آفتاب

11 : 37
16 : 59
22 : 55
5 : 10
6 : 36
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پیشنهاد افزایش وام ازدواج جوانان
به  ۱۵۰میلیون تومان

درپروندهترورسردارسلیمانی
بهعاملداخلینرسیدیم
ر
سخنگوی قوه قضائیه درباره شناسایی

توانگر ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه
پیشنهادی برای افزایش وام ازدواج جوانان و
پرداخت وام فرزندآوری خبر داد و گفت :پیشنهاد
افزایش وام ازدواج جوانان به  ۱۵۰میلیون تومان و
پرداخت وام فرزندآوری به مبلغ  ۵۰میلیون تومان
در الیحه بودجه  ۱۴۰۱را مطرح کرده است.

عوامل داخلی پرونده ترور شهید سلیمانی
بیان کرد :در خصوص این موضوع با
تحقیقاتی که صورت گرفته است به
موردی برخورد نکردیم که عامل داخلی
باشد و پاسخ من منفی است .خدائیان
درباره پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی
در مراجع و محاکم بینالمللی گفت :در
این خصوص معاون بینالملل قوه قضائیه
گزارشهای خوبی دادند ،انصافا در این
مدت اقدامات خوبی از سوی دولت و قوه
قضائیه صورت گرفته است .سخنگوی قوه
قضائیهتاکیدکرد:شهیدسلیمانیهمانطور
که صلح را برای شیعیان میخواستند
برای مسیحیان ،ایزدیها و سایر مذاهب
میخواستند .سخنگوی قوه قضائیه ادامه
داد :ایشان با وجود این که در مقابل خانواده
شهدا ،محرومین و مستضعفان زانو میزدند
در برابر استکبار چون کوه ایستادند.

حقوق معلمان چه قدر است؟
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و
پرورش گفت:میانگین حقوق معلمان لیسانس
 6میلیون  ،فوق لیسانس حدود  7میلیون و
دکتري هم حدود  7میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
است .احمدی الشکی ،با اشاره به اینکه با مصوبه
مجلس 7۱ ،هزار و  ۴۹۵معلم با مدرک کمتر از
کارشناسی در حال استخدام هستند که بیشتر آنها
نیروهاینهضتیهستند،گفت:براساسمصوبات
قبلی نیز تا کنون  ۵۵هزار نفر استخدام شده اند.
رشد  ۷۵۴درصدی قیمت ارزان ترین
خودرو در  ۴سال
خبرآنالین نوشت :بررسی قیمت خودروهای پراید
در بازار حاکی از آن است که پراید  ۱۱۱در بهمن
سال  ۱۳۹6در بازه قیمت  ۲۲تا  ۲۳میلیون تومان
در بازار خرید و فروش می شده که در  ۴سال
گذشته قیمت این خودرو  7۵۴درصد رشد داشته
است و به  ۱۸۸میلیون تومان رسیده است.

پروتکلها از یاد رفتهاند؛ خیز
اُمیکرون برای آغاز پیک ششم
بر اساس اعالم رسمی وزارت بهداشت
انتظار میرود تعداد مبتالیان به اُمیکرون
بیش از تعداد اعالم شده باشد ،زیرا سرعت
انتقال و سرایت اُمیکرون چند برابر نوع دلتا
است .از همین رو ،انتظار میرود به زودی
و در روزهای آینده و هفتههای پیش رو،
اُمیکرون به سویه غالب در کشور تبدیل
شود .بیگلری ،عضو کمیته علمی کرونا
گفت :از هفتههای آتی شاهد شیوع
اُمیکرون در کشور خواهیم بود و با توجه
به اینکه سرعت انتقال سویه اُمیکرون
نسبت به دلتا بیشتر است ،قطع ًا موارد
بستری نیز افزایش خواهد یافت که باید
پروتکل های بهداشتی بیشتر رعایت شود.

سازمانجهانیبهداشت:ا ُمیکرون
آخرین سویه کرونا نیست
سازمان جهانی بهداشت هشدار داد ،اُمیکرون
آخرین سویه ویروس کرونا در جهان نخواهد بود.
کرکوف،رئیس تیم فنی مبارزه با همهگیری کرونا
در سازمان جهانی بهداشت در مصاحبه با شبکه
خبری بی بی سی تاکید کرد :اُمیکرون آخرین
سویه کرونا نیست؛ این یک مشکل جهانی است
و نیاز به راه حل جهانی دارد .ون کرکوف ،هشدار
داد :برای غلبه بر این بیماری همه گیر نه تنها به
واکسیناسیون در مقیاس جهانی نیاز است ،بلکه
باید پروتکل های بهداشتی رعایت شود.

داربستبنیاسدی
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استودیوفیلموعکسحدیث
خاطرات خود را درسایه امنیت؛ از خطر نابودی نجات دهید!!!

تنهامرکزتخصصیتبدیلوترمیمکلیهفیلموکاستهایویدئوییقدیمیو

جدید با استفاده از به روز ترین و مجهزترین دستگاه ها و انتقال آن بر روی دی
وی دی ،فلش ،رم و هارد توسط اپراتور بانو در محیط قرنطینه و امن

* با بیش از ربع قرن تجربه
* تحویل فوری در کمترین زمان
* با مناسب ترین هزینه و بهترین کیفیت
* آمادگی همکاری با کلیه آتلیه داران و عکاسان

«به مکان جدید انتقال یافت»

فرامرز بهدانی ۰۹۱۵۵۶۲۰۹۶۱

آدرس :خیابان مدرس  ، 3جنب پالک ۲۶

فروش انواع دستگاه های کارتخوان سیار و بی سیم
زیرفی بازار

باتخفیف ویژه  /با گارانتی تعویض

امکان معرفی به بانک با وام دو درصد
فعالسازیدستگاهکمتراز۴8ساعت

بدون نیاز به پروانه کسب

بدون نیاز به سپرده

بدون محدودیت تراکنش ,مالکیت دایمی
آنتن دهی عالی مناسب برای شهروروستا
شماره تماس

۰۵6323۵۷۴86- ۰9۱9۴۴۴۱986

تعمیرات تخصصی لوازم خانگی تهران
خدمات (عابدی) از خیابان منتظری
به خیابان شهدا  4انتقال یافت

تعمیر یخچال-جاروبرقی-لباسشویی
و کلیه لوازم خانگی با بیش از 20سال
سابقه کار در تهران

همراه09159659512 :

