نمایندگی فروش محصوالت ایران رادیاتور

فروش با اقساط 36ماهه ( از اکنون به فکر زمستان باشید)
سردار جوانی :

اکنون بهترینزمان برای
اسالمیکردندانشگاههااست

آدرس:خراسانجنوبیبیرجند،خیابانانقالبنبشانقالب1
05632237077 -09155618398

صفحه 6
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روزنامه صبح استان * سال بیست و پنجم * شماره 5030

خبرمدیرکلکمیتهامدادازاجرایطرحصندوقصدقاتالکترونیکی

زیدآبادی :

افزایشمهربانی
مردماستان
سلم آبادی  :میزان کمکهای مردم استان در طرح اکرام
ایتام و محسنین حدود  ۷۵درصد ،صدقات  ۴۱درصد،
پرداخت زکات  ۵۶درصد و کمکهای مبتنی بر نیاز نیز
 ۲۸درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش
داشته است  ...مشروح در صفحه ۲

تخم مرغ در شانه گرانی 3

استاندار :با تخلفات کوچک هم باید برخورد شود 5

برداشته شدن محدودیت تزریق واکسن برکت در خراسان جنوبی 5

برادر ارجمند سردار محترم ناصر فرشید

رئیس محترم اداره نظارت بر اماکن استان خراسان جنوبی

برادر ارجمند جناب سرهنگ حسینی

سرمقاله

سرمقاله

چشم ها را باید شست!!
اوایل شهریور ماه بود که در برنامه زنده اینستاگرامی روزنامه ،مهمانی را میزبانی
کردیم که خود میزبان مهمانان زیادی در استان است .مهمان ما آقای صفدری
زاده رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی بود ،اَبَر سرمایه گذاری که از سال  ۹۳به
طور رسمی شهروند خراسان جنوبی شد تا برای آنها که دل به تولید دارند ،فرصت
حضور را فراهم کند .قرار بود از منطقه ویژه بپرسیم و نقشی که در توسعه دارد ،اما
صفدری زاده در این گفتگوی یک ساعته به زیبایی ظرفیت های خراسان جنوبی را
به تصویر کشید ،از آسمان آبی استان گفت و روزهای آفتابی فراوانش ،از کویر گفت
و تپه های ماسه ای زیبایش که بهترین پتانسیل برای گردشگری و ورزش است،
از معادن متنوع و متعددی گفت که هر کدام به تنهایی دروازه ای رو به توسعه اند،
از محصوالت کشاورزی منحصر به فردمان گفت که توجه به آنها بیکاری استان
را پایان می دهد و به مرز هم گریز مناسبی زد که بهترین راه دسترسی کشور به
بازارهای فرا سرزمینی است ،او بیرجند را تمیزترین شهر و  ...ادامه در صفحه 2

فرصت و بهانه ایست تا از زحمات خوشنویسان این سرزمین قدردانی شود ،هنرمندانی که در
حفظ این هنر مقدس همواره پرافتخار بوده اند ،لذا این روز را حضور تمامی اساتید پیشکسوت
و هنرمندان خوشنویس که همواره خوش درخشیده اند؛ تبریک عرض نموده و امیدوارم روح
لطیف و سرزنده هنری تان همواره مانا و پاینده باشد.

برادر ارجمند جناب سرهنگ محمد پور

رئیس پلیس محترم فتای استان خراسان جنوبی
تقارن ماه شریف و پر خیر و برکت ربیع االول با

سید محمد حسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویر تایر

هفته نیروی انتظامی

را حضور شما و همه بزرگمردانی که رمز بقا و ثبات آنان طلب حیات طیبه در گمنامی و بی نشانی
است ،تبریک و تهنیت عرض نموده و از تالش های بی شائبه شما عزیزان و پرسنل خدوم و غیور
و همیشه در صحنه نیروی انتظامی استان که در راستای برقراری امنیت ،بی اعتنا به رنگ و لعاب
زیور دنیا توشه ای معنوی نثار بازار فداکاری کرده اید بی نهایت تقدیر و تشکر می نماییم.

جناب آقای سید حمید موسوی نژاد
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

آقای دکتر حسن آذری نصر آباد سرپرست محترم مخابرات منطقه خراسان جنوبی
آقایدکتراسماعیلمیری مدیرمحترمشبکهمنطقهخراسانجنوبی

سرهنگ علیرضا رضایی رئیس پلیس محترم راه استان

سرهنگ علیرضا عباسی رئیس محترم راهنمایی ورانندگی استان
سرهنگ حسن رضایی معاون محترم مهندسی انتظامی استان

سرهنگ مهدی حمیدی معاون محترم مهندسی مرزبانی استان

سرهنگاحمدآخوندیمعاونمحترممهندسیمرکزآموزشمحمدرسولا( ...ص)

هفته بزرگداشت نیروی انتظامی

را خدمت شما عزیزان تبریک عرض نموده ،همراهی و همکاری مجموعه انتظامی استان
را با آبادگران و پیمانکاران و مهندسان استان ارج می نهیم و قدردان زحمات تمامی پرسنل
تابعه نیروی انتظامی استان هستیم.
انجمن شرکتهای ساختمانی ،تاسیساتی و راهسازی استان خراسان جنوبی

* بهروزی فر

 21مهرماه  ،روز جهانی خوشنویسی

رئیس پلیس محترم آگاهی استان خراسان جنوبی

سرهنگ سید مرتضی موسوی معاون محترم امنیت عمومی استان

صفحه 6

هنر خوشنویسی یکی از برترین هنرهای اسالمی
است که پس از گذشت سال های متمادی هنوز از
تازگی و سرزندگی خاصی برخوردار است

برادر ارجمند جناب سرهنگ بشارتی

سردارمحمدعلی محمدی فرماندهمحترممرکزآموزشمحمدرسولا(...ص)

برای بازگشت به مذاکره
تاخیرنمیکنیم

جناب آقای مهدی اسماعیلی مود

رئیس پلیس محترم امنیت استان خراسان جنوبی

سردار سرتیپ دوم علی اصغرمسروری فرمانده محترم مرزبانی استان

وزیر امور خارجه:

استاد ارجمند

برادر ارجمند جناب سرهنگ موسوی

سردار سرتیپ دوم ناصر فرشید فرمانده محترم نیروی انتظامی استان

صفحه 6

“ن و القلم و مایسطرون”

فرمانده محترم نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی

سید محمد آذرکار
رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان جنوبی

برجام دو آلترناتیو
که بیشتر ندارد

آقای مهندس حسن پویان صدر مدیرمحترم مخابرات مرکز استان

معاون حوزه دو بانک صادرات خراسان جنوبی

که نشان از تدبیر  ،تعهد ،لیاقت و شایستگی تان می باشد
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ،از درگاه خداوند سبحان
سربلندی و توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید آرزومندم.
هادی کفاش زاده

آقای مهندس محمد رضا قنبریان مسئول محترم اداره نظارت و پشتیبانی فنی مرکز
آقایمهندسمهدییزدانپناه کارشناسمسئولمحترمشبکهکابل
سرکار خانم هایده پزشک نیا مسئول محترم مخابرات مرکز خراشاد

بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند شما عزیزان در زمینه راه اندازی
فیبر نوری و برخورداری مشترکان از اینترنت پرسرعت خانگی روستای کوچ خراشاد
اعالم می داریم ،از درگاه خداوند تبارک و تعالی توفیق روز افزون تان را در آن مجموعه خواستاریم.
دهیاری و شورای اسالمی روستای کوچ خراشاد

شرکت پخش متحد جنوب بارثاوا نمایندگی پخش برندهای متنوع

غذایی و بهداشتی و آرایشی  ،یک نیروي حسابدار خانم با حداقل

مدرک فوق دیپلم حسابداری استخدام می نماید(.مراجعه حضوری)
آدرس :بیرجند -شهرک صنعتی  -تالش شرقی-3آخرین بلوک  -درب سبز رنگ
(شرکت پخش متحد جنوب بارثاوا) تلفن 05632255723-6 :

“هوالباقی”

به مناسبت سومین روز درگذشت

شادروان حاج علی اکبر ریاسی
(کاسب بازار)

جلسه یادبودی امروز سه شنبه 1400/07/20
از ساعت 18الی 19در محل هیئت ابوالفضلی
با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد
حضور شما سروران ارجمند و گرامی موجب
تسلی خاطر بازماندگان و شادی روح آن مرحوم
خواهد بود.
خانواده ریاسی و فامیل وابسته

به سه نفر حسابدار برای کار در شرکت راهسازی در شهر بیرجند نیازمندیم.
rah.birjand@gmail.com
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سرمقاله

چشمهارابایدشست!!
* بهروزی فر
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) او بیرجند را تمیز ترین شهر و خراسان جنوبی را جزو سه استان امن
کشور نامید و متذکر شد:سرمایه گذار برای حضور در یک منطقه ،دقیق ًا همین موارد را مالک قرار می
دهد .او بعد از تصاویر زیبایی که از داشته های استان ترسیم کرد ،از اقدامات قابل تحسینی گفت که طی
دو سه سال اخیر انجام شده تا این ظرفیت ها بارور شوند .رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی بیرجند
معتقد بود؛ “در سال های اخیر توجه مدیران ارشد و نخبگان استان به موضوع توسعه جدی شده و
پیشرفت نواحی صنعتی نیز دلیلی بر این نوع نگاه است ،توسعه در این منطقه مانند بهمن در حال بزرگ
تر شدن است و همین طور پیش می رود”  .حضور میهمانان غیر بومی فراوانی که قصد سرمایه گذاری
در این منطقه دارند هم ،گواه و مصداق حرف هایش بود ،مهمانانی که استان را محل بسیار مناسبی
برای سرمایه گذاری ارزیابی کرده اند .حرف هایش خیلی عجیب بوی امید می داد ،درست مثل همان
ها که معتمدیان در زمان حضورش در استان می گفت و همین ها که در اغلب خبرها از مالنوری می
شنویم و می خوانیم .این که غیربومی ها ،بهتر از خودمان به ظرفیت های استان پی برده اند ،مصداق
همان عبارت نعمت های مجهولی است که چون در اختیارشان داریم ،قدرشان را نمی دانیم و به گفته
آقای استاندار؛ چه بسا آنها را نمی شناسیم .صفدری زاده می گفت؛ “در کنار سرمایه گذاری دولتی باید
تفکر اقتصادی در افراد منطقه حاکم شود ،در خراسان جنوبی باید توسعه درون زا شکل بگیرد و افراد
همین منطقه در سرمایه گذاری ورود کنند ،سرمایه های کوچک خیلی سریع به سودهی می رسند و
متولیان آن دغدغه بیشتری برای فعالیت شان دارند”  .و اینها همه حرف هایی است که این روزها از
جلسات ستاد توسعه خاوران در خبرها نقل می شود ،این که تفکر توسعه ای باید در مردم شکل بگیرد،
مردم باید پای کار بیایند ،سرمایههای خرد مردمی بهترین بن مایه طرح های اقتصادی است ،ثروت
استان باید در دست مردمان همین منطقه باشد تا از آن به درآمد واقعی برسند و سطح رفاه استان
ارتقاء یابد و ...صفدری زاده در آن گفتگوی پرحاصل به این نکته هم اشاره کرد که؛” وجود راه های
مواصالتی نقش زیادی در توسعه دارند اما به تنهایی توسعه را به ارمغان نخواهند آورد ،چه بسا استان
های بنامی که چندین خط راه آهن هم دارند اما تاکنون پیشرفت زیادی نداشته اند” و از ستاد توسعه
هم این را می شنویم که خراسان جنوبی باری به هر جهت ،مشکل زیرساختی دارد ،راه های دوطرفه
و کمبود محورهای دوبانده ،پروازهای اندک ،نبود راه آهن و ...که سرمایه گذاری را تحت الشعاع قرار
داده ،اما اگر برای بهره برداری از ظرفیت های استان درست برنامه ریزی شود ،از ق َِبل همین سرمایه
گذاری ها می توان زیرساخت ها را تأمین کرد ،بی آن که چشم به دست دولت و جیب دیگران باشیم.
حرف های شبیه به هم یک فعال اقتصادی بخش خصوصی که سرد و گرم کار تولید را چشیده و روی
فرش قرمز وعده های مدیران هم راه رفته اما دست به کمر گرفته و روی پای خود ایستاده تا یکی از
موفق ترین مناطق ویژه اقتصادی کشور را به خوبی مدیریت کند و شرایط را به بهترین شکل ممکن
برای دیگر دغدغه مندان تولید فراهم نماید با یک مسئول از بدنه دولت که حسب وظیفه چند روزی
را مهمان استان است و شاید هرگز گذرش برای دیگر بار به این منطقه نیفتد ،و به زعم برخی ها همه
کارهایش برای پر کردن رزومه است و موفق نشان دادن دوره مدیریتی و برنامه هایش!! هر چه که
باشد ،یک عالمت سؤال خیلی بزرگ را در ذهن متبادر می سازد ،چرا ما این نگاه را نداشته ایم؟ چرا
ما که روی این همه ثروت خوابیده ایم ،آنها را به این چشم خریدارانه ندیده ایم؟ چرا تاکنون اراده ای
بر بهره برداری مطلوب از این همه داشته ،نداشته ایم؟ چرا تا به حال بیشتر به این فکر کرده ایم که
دیگرانی از بیرون باید بیایند و پول هایی از بیرون باید به استان تزریق شود تا حال خراسان جنوبی تازه
تأسیس خوب شود؟ و چرا ...دنبال مقصر نگردید ،بیایید از این به بعد جور دیگر ببینیم ،خراسان جنوبی
می تواند و این ظرفیت را دارد که روی پای خودش بایستد ،حاال چه معتمدیانی باشد که استان را
سرزمین ناشناخته ها بنامد ،و چه مالنوری که خراسان جنوبی را با عنوان استان ظرفیت های منحصر
به فرد و استثنایی به همگان معرفی کند و به هر دری بزند تا همه در داخل و خارج منطقه ،داشته های
بنامش را بیشتر بشناسند ،و چه صفدری زاده که نگران ماست که قدر این همه نعمت را نمی دانیم!!
(لطف ًا نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷
اعالم یا ارسال بفرمایید)

شناسایی و ثبت  ۵۵گونه پرنده جدید در خراسان جنوبی

سه شنبه *  20مهر  * 1400شماره 5030

مدیرکلحفاظتمحیطزیستخراسانجنوبیگفت ۵۵:گونهپرندهجدیددریکسالاخیردرخراسان
جنوبی ثبت شد و تعداد گونههای پرنده در این استان به  ۲۲۸گونه رسید .اکبری اضافه کرد :براساس
طرح مذکور تعداد  ۱۷۳گونه پرنده (آبزی ،کنارآبزی و خشکزی) در استان شناسایی و مستند شد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی عنوان کرد:

اجرایی شدن طرح پرداخت صدقه
از طریق کد  QRدر خراسانجنوبی

صباغی -مدیر کل کمیته امداد
خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح
پرداخت صدقه از طریق کد QR
در خراسان جنوبی اجرا می شود،
گفت :در راستای توسعه روش های
نوین دریافت کمک های مردمی در
بستر الکترونیکی کد  QRبه زودی
بر روی صندوق های صدقات سطح
استان نصب و اجرا می شود.
رضا سلم آبادی روز گذشته در
نشست خبری یادآور شد :در  ۶ماهه
سال جاری بالغ بر  ۸۴میلیارد و ۴۵۲
میلیون تومان کمک های مردمی در
استان جمع آوری شده است .وی با
بیان اینکه تا پایان سال جاری در
استان باید  ۸۱هزار و  ۵۱۲مشترک
الکترونیکی صدقات جذب شود،
افزود :این موضوع با هدف افزایش
جذب کمک های مردمی در بستر
روش های نوین الکترونیکی و
همچنین حفظ و افزایش ضریب نفوذ
مشترکان خواهد بود .به گفته وی،
در این طرح تخلیه الکترونیکی
صندوق های صدقات مشترکان و
خیرین به صورت غیرحضوری انجام
خواهد شد.
صدقه یا کد اختصاصی
بر روی گوشی
وی خاطر نشان کرد :تمامی
مشترکان صندوق صدقات و
نیکوکاران میتوانند با داشتن کد
 QRاختصاصی خود و با استفاده از

گوشی تلفن همراه به آسانی اقدام به
پرداخت صدقه کنند .مدیرکل کمیته
امداد خراسان جنوبی با اشاره به
عملکرد  ۶ماهه کمیته امداد استان
در حوزه توسعه و جذب مشارکت
های مردمی ،ادامه داد :در این مدت
 ۸۴میلیارد و  ۴۵۲میلیون تومان
کمک از خیرین ،مردم ،موسسات
خیریه و مراکز نیکوکاری جمع آوری

اینکه از مجموع کمک خیرین
سه میلیارد و  ۲۴۰میلیون تومان
مربوط به صدقات مردمی بوده
است ،خاطر نشان کرد :همچنین
چهار میلیارد و  ۹۵۰میلیون تومان
زکات بوده است .وی با بیان اینکه
 ۱۷میلیارد و  ۱۸۹میلیون تومان
نیز کمکهای مبتنی بر نیاز به
محرومان و نیازمندان خراسان

مجموع کمکها  ۲۱میلیارد و ۵۶۳
میلیون تومان است ،گفت :نسبت
به مدت مشابه سال قبل میزان
کمکهای مردمی در طرح اکرام
ایتام و محسنین حدود  ۷۵درصد،
صدقات  ۴۱درصد ،پرداخت زکات
 ۵۶درصد و کمکهای مبتنی بر
نیاز نیز  ۲۸درصد افزایش داشته
است .مدیرکل کمیته امداد در ادامه

شد که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  ۵۶درصد افزایش داشته
است .سلم آبادی بیان کرد :از این
میزان  ۳۷میلیارد و  ۵۴میلیون
تومان معادل  ۴۴درصد کمکها
به صورت نقدی و  ۴۷میلیارد
و  ۳۹۸میلیون تومان معادل ۵۶
درصد کمکها نیز به صورت غیر
نقدی بوده است .مدیرکل کمیته
امداد خراسان جنوبی با اشاره به

جنوبی بوده است ،افزود :همچنین
از محل مراکز نیکوکاری  ۳۷میلیارد
و  ۵۴میلیون تومان به محرومان
کمک شده است.

تعداد فرزندان ایتام و محسنین استان
را  ۹هزار و  ۱۹نفر و تعداد حامیان
را  ۳۲هزار و  ۶۶۱نفر اعالم کرد و
افزود :سرانه کمک به هر فرزند یتیم
و محسنین  ۳۹۶هزار تومان است.
وی با اشاره به طرح مدرسه همدل
نیز گفت :در این طرح  ۶۹مدرسه
خراسان جنوبی از  ۱۷۰دانشآموز
نیازمند نه تنها شهریهای دریافت
نکرده ،بلکه مورد حمایت قرار گرفتند.

افزایش  ۷۵درصدی کمک
به ایتام و محسنین
سلم آبادی با اشاره به اینکه سهم
کمکهای مردمی به نیازمندان
در طرح اکرام ایتام و محسنین از

با حفظ همه شئون مانع انجام خالف شوید و آن سازمان یا
نهاد پاک بماند خیرات زیادی به بار می آید ،روی دیگر سکه
هم این است که اگر شما در انجام وظیفه خود بنا به دالیلی
تسامح و تساهل کردید و به مسائل مربوطه توجه نکردید
این گناه خطرناکی است و در همه عوارض و گناه هایی که
بار بیاید انسان شریک است ،وقتی یک مدیر فاسد شد و من
فساد او را توجیه کردم در همه آن چیزی که او انجام می
دهد و من حتی از آن خبر ندارم ،شریک هستم.
بازرس کل خراسان جنوبی هم در این دیدار گفت :نظارت بر
اجرای صحیح ضوابط قانونی از سمت دستگاههای اجرایی و
دولتی یکی از وظایف قانونی بازرسی کل است .رحیمی افزود:
در طول سال بازرسیهای موردی و یا خاصی که از سمت
مقامهای کشوری ابالغ میشود ،در برنامههای بازرسی قرار
میگیرد .وی بیان کرد :وضعیت اقتصادی در کشور و استان،
نظارتهای مستمر بر بازارها برای کاهش التهابات را میطلبد
تا از سوء استفادهها جلوگیری شده و تحلفها کاهش پیدا کند.
بازرس کل خراسان جنوبی رسیدگی به تخلفات را اصلیترین
وظیفه این اداره دانست .رحیمی عنوان کرد :حمایت از بحث
تولید و سرمایه گذاری سالم یکی دیگر از سیاستهای کلی نظام
است که در جهت آن باید بتوانیم با مانع زدایی ها ،رونق تولید در
استان و کشور را شاهد باشیم.

آگهی فراخوان عمومي اجاره امالك شهرداري

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی -نوبت دوم

شهرداری سرایان در نظر دارد :به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر ،نسبت به اجاره

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

موضوع

مدت

مبلغ برآورد

فهرست بهاء مورد استفاده

مبلغ ضمانت نامه
شرکت در فرآیند ارجاع کار

1400/42

مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای پایانه مرزی
ماهیرود در استان خراسان جنوبی

 12ماه

26.304.945.205
ریال

خدمات فاقد فهرست بهاء

 1.316.000.000ریال

ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:
الف -ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی
ب -فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ،
مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
شرایط مناقصه گران :
شرکت های خدماتی واجدشرایط دارای گواهی صالحیت معتبر از اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند و شرکت های مناقصه گر واجد شرایط
می بایست دارای گواهی صالحیت معتبر ایمنی انجام کار از وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی بوده و بدیهی است بازگشایی پاکات شرکت های فاقد صالحیت معتبر ایمنی انجام کار  ،صورت نخواهد گرفت.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت سامانه ستاد :ساعت  13/00روز سه شنبه  1400/07/20لغایت ساعت  14/30روز دوشنبه 1400/07/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق از طریق سایت سامانه ستاد :ساعت  13/30روز شنبه 1400/08/08
زمان بازگشایی پاکت مناقصه فوق از طریق سایت سامانه ستاد  :ساعت  08/30صبح روز یکشنبه 1400/08/09
آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :
خراسان جنوبی  -بیرجند  -خیابان غفاری  -نبش غفاری  - 25اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی
کدپستی9717833115 :
شماره تماس056-32342137-9 :
متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.irو سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.irرجوع نمایند.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه  021 - 41934 :دفتر ثبت نام مرکزی 021- 88969737 :

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

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه هوشیاری
نهادهای نظارتی حافظ حقوق و عقیده مردم است ،گفت:
اگر نهادهای نظارتی و قضایی در انجام وظایف خود درست
و دقیق عمل کنند کار آن ها نقش پیشگیری دارد .حجت
االسالم عبادی در دیدار با بازرس کل و معاونین سازمان
بازرسی استان اظهار کرد :مسئولیت شما بسیار پراهمیت و
سنگین است و مالحظه می فرمایید وقتی تخلفاتی در اجرای
قانون انجام می شود به الزمه آن عوارضی به وجود می
آید و حقوقی ضایع می شود ،یکی از این حقوق حق مردم
است ،حق مردم غیر از حقوق مالی است که از مردم ضایع
می شود ،بلکه باالتر از آن است .وی با تاکید به اینکه کار
و مسئولیت مهم شما مانند سکه دو رو دارد ،گفت :اگر شما

رسیدگی به تخلفات ،اصلی ترین وظیفه بازرسی

رعایت قوانین و مقررات رانندگی ،از مهم ترین شاخصه های توسعه یافتگی ونشانه فرهنگ باالی ملی است

قاليشوييومبلشوييايـران

هوشیارینهادهاینظارتی
حافظ حقوق عامه مردم است

رستوران نیایش و نیز  6واحد مغازه تجاری بازار زعفران  ،از طریق مزایده عمومی اقدام نماید
لذا متقاضیان می توانند در مهلت تعیین شده جهت دریافت اطالعات الزم و اخذ مدارک

شرکت در مزایده به دبیرخانه یا به سایت شهرداری به آدرس www.sarayan.ir

مراجعه نمایند-1 .آخرین مهلت جهت ارسال پاکات مورخ 1400/08/10

 -2بازگشایی پاکات مزایده راس ساعت  10صبح  ،مورخ 1400/08/11

روابط عمومی شهرداری سرایان

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی .برابر رای شماره  140060308001002296مورخ  1400/04/26هیئت 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 هادی علی اکبری فرزند حسین به شماره شناسنامه  1صادره از در ششدانگ یکباب محوطه
مشتمل بر دو باب مغازه به مساحت  171.17متر مربع قسمتی از پالک  -1396اصلی بخش دو بیرجند محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :یکشنبه 1400/07/04
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه  1400/07/20حسین براتی  -سرپرست ثبت اسناد و امالک بیرجند

لولهبازکنیفوقتخصصی

(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

صـافصـاف اولینقالیشوییصنعتی 32 44 66 66
لـول لـول درجه یک مجهز به گرمخانه
32ghalishooii.iran
تخـتتخـت تماماتوماتدرشرقکشور 42 43 20 -2

دیدگاه خوانندگان

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

گزینه های جدی
استانداریتندتند
َپرَپر می شوند

سالم.چندوقتیاستدرفضایمجازی
هر روز صبح یک گزینه جدی برای
استانداری معرفی می شود و دقیقا
قبل از جلسه هیئت دولت پرپر می
شود و سایت ها و پیج های خبری
اول مطرح می کنند که گمانه زنی
است بعد می گویند گزینه جدی است
سپس می گویند تایید شده و در هیئت
دولت مصوب و انتخاب شده است
بعد وقتی اخبار دولت که می آید و
می بینند کسی انتخاب نشده باز یک
گزینه جدی دیگر را مطرح می کنند
و این بازی همچنان ادامه دارد .اوال
خواهش می کنم گزینه های جدی را
اینقدر در فضای مجازی نزنید بندگان
خدا همه را پرپر می کنید و آخر استان
ما بدون استاندار خواهد ماند .دوم دم
نماینده طبس گرم که هر چه گزینه
جدی هست را ایشان معرفی می کند
و با نظر ایشان انجام می شود و دم
نمایندگان بقیه حوزه ها گرم که
اینقدر بی خیال تشریف دارند .سوم
از نمایندگان و اطرافیان آنها انتظار
می رود که هر روز معیارهای خود
برای انتخاب استاندار را عوض نکنند.
تا دیروز یک فرد بازنشسته مورد نظر
فالن نماینده بود می گفت بومی و غیر
بومی مهم نیست باید فرد باتجربه و
باجسارت باشد حاال گزینه اش نیروی
جوان و بومی است ،اصرار می کند
گزینه باید جوان انقالبی و بومی باشد
فکر کنم اگر دو روز دیگر بگذرد خواهد
گفت گزینه باید مورد تایید شخص من
باشد واال مولفه های یک استاندار را
ندارد .در پایان هم لطفا رسانه های
استان اینقدر بازیچه افراد نباشند تا
یکی می گوید قرار است فالنی یا
من استاندار شویم سریع بزنند گزینه
جدی استانداری چون پشت تمام این
اخبار اهدافی است که مردم با اعتماد به
رسانه ها به آن خیلی توجه نمی کنند.

خبر ویژه

رشد 11برابری
سرمایهگذاری
صنعتیدراستان
رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان جنوبی گفت :نیمه
نخست امسال در زمینه جذب
سرمایهگذاری در حوزه صنعت ۱۸۹
فقره جواز تاسیس با سرمایهگذاری
 ۱۳۸هزار میلیارد ریال در استان
صادر شد که از لحاظ پیشبینی
سرمایهگذاری  ۱۱برابر نسبت به
مدت مشابه سال گذشته رشد دارد.
جرجانی افزود :پیشبینی میشود در
صورت ایجاد و بهرهبرداری از این
واحدهای تولیدی هفت هزار نفر در
استان خراسان جنوبی مشغول به کار
شوند که این تعداد جواز صنعتی از
نظر پیشبینی اشتغال  ۱۷برابر و به
لحاظ تعداد جواز صادره  ۱۷درصد
نسبت به مدت مشابه سال گذشته
افزایش داشته است .وی اظهار
کرد :تاکنون در حوزه صنعت استان
واحدهای شاخصی در زمینههای
مختلف تولیدی ایجاد شده که
زمینه اشتغال حدود  ۱۲هزار نفر را
فراهم کرده است .رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان
جنوبی گفت :در راستای شناسایی
ظرفیتهای تولید در کشور ،خراسان
جنوبی با تولید ساالنه بیش از ۲.۵
میلیون تن کنسانتره زغالسنگ۲۱ ،
میلیون مترمربع کاشی و سرامیک
همچنین تولید بالغ بر  ۳۱هزار تن
انواع الستیک خودرو ،رتبههای
شاخص را در کشور به خود اختصاص
داده است .وی عنوان کرد :همچنین
در  ۶ماه سال جاری  ۲۱فقره پروانه
بهرهبرداری با سرمایهگذاری چهار
هزار و  ۱۹۲میلیارد ریال در خراسان
جنوبی صادر شده است .جرجانی
افزود :این واحدها زمینه اشتغال
بیش از  ۳۹۰نفر را فراهم آورده و
سرمایهگذاری صورت گرفته در این
بخش نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  ۹درصد رشد داشته است.

آغاز عملیات بیمه محصوالت کشاورزی خراسان جنوبی
مدیر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی استان با اشاره به آغاز سال زراعی جدید و همچنین آغاز فصل سرما گفت :عملیات بیمه کردن محصوالت
کشاورزی در استان آغاز شده و از کشاورزان درخواست میکنیم برای بیمه محصوالت خود هر چه زودتر اقدام کنند .بخشی افزود :کشاورزان تا پایان آذر
ماه برای بیمه کردن محصوالت خود مهلت دارند ،هر چه زودتر اقدام کنند تا خسارتهای احتمالی سرمازدگی تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

هیئت موسس تعاونی محصوالت راهبردی خراسان جنوبی شکل گرفت
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استاندار:پایکارساماندهیمحصوالتاستراتژیکهستم
ایرنا -تشکیل تعاونی ویژه محصوالت
راهبردی خراسان جنوبی از برنامههای
مدیریت استان است که با تشکیل هیئت
موسس این تعاونی یک گام به راهاندازی
نزدیکتر شد .استاندار در نشست هیئت
موسس تعاونی کشاورزی محصوالت
استراتژیک استان که در دفتر استاندار برگزار
شد ،گفت :کشاورزان ،سهامداران اصلی
شرکت تعاونی تولیدکنندگان محصوالت
استراتژیک استان هستند و همه کسانی که
به نحوی در تولید محصوالت استراتژیک
استان نقش دارند ،در این تعاونی سهیم
خواهند بود .مالنوری تصریح کرد :اگر
ساماندهی محصوالت استراتژیک استان
اهمیت نداشت و بنده مطمئن نبودم که
ایجاد این تعاونی میتواند گره از همه
مشکالت موجود باز کند ،هرگز به عنوان
نماینده عالی دولت به این موضوع ورود
نمیکردم و پای کار نمیایستادم .عالی ترین
مقام دولت در استان افزود :هدف ما این
است که تمامی تولیدکنندگان محصوالت
خاص استان در قالب این تعاونی دور هم

جمع شوند و با برنامهریزی درست بتوانند در
سطح بینالمللی فعالیت کنند .وی تاکید کرد:
این تعاونی باید بتواند همه مراحل کاشت،

مراحل برداشت ،کمک به ارتقای سطح
کیفی محصول ،ایجاد بازارهای فروش
پایدار در داخل و خارج کشور و برندسازی

از این اقدامات رسیدن محصول به ارزش
واقعی خود است و اینکه سود حاصل از آن
به جیب کشاورز برگردد .مالنوری گفت :در

داشت ،برداشت ،تولید و فرآوری محصوالت
را به گونهای مدیریت کند .استاندار خراسان
جنوبی گفت :نظارت بر روند کاشت ،کنترل

از مهمترین اقداماتی است که انتظار میرود
در این تعاونی به خوبی دنبال شود و به
نتیجه برسد .وی اظهار کرد :مهمترین هدف

قالب این تعاونی ،یک کار پایهای و اساسی
برای کشاورزان و محصوالت استراتژیک
استان انجام میشود .وی با اشاره به اینکه

تخم مرغ در شانه گرانی
بازار -گویی پروازشان در آسمان قیمتها
تمامی ندارد ،اقالمی که هر از گاهی در باند
افزایش قیمتها فرود میآید .آن طور که
یک روز در بازار میوه ،روز دیگر در بازار
گوشت و چند روز اخیر هم بازار تخم مرغ
در نوسان است .بی تدبیریها در این زمینه
کمر مردم را زیر بار گرانی خم کرده است
و قشر متوسط جامعه هر روز به زیر خط
فقر نزدیک تر میشود .کمبود نظارتها
باعث شده است پس از قیمت نجومی
مسکن و اجاره بها این بار نوک پیکان
تورم و گرانی به سمت کاالهای اساسی
همچون گوشت ،تخم مرغ و حبوبات برود
و به عقیده شهروندان صبح تا عصر قیمت
کاالها در حال نوسان است .در این میان
آنچه این روزها مردم را در شوک فرو برده
است افزایش مجدد قیمت تخم مرغ است
هم اکنون هر شانه از این ماده پروتئینی در
خراسان جنوبی به  ۴۴تا  ۴۶هزار تومان
رسیده است .روز چهارشنبه هفته گذشته
تخم مرغ در بازار بیرجند با قیمت  ۱۷هزار
تومان عرضه میشد و از روز پنج شنبه تا
کنون چند مرحله افزایش قیمت تخم مرغ را
شاهد هستیم تا جایی که اکنون به کیلویی
 ۲۲هزار تومان رسیده است.این وضعیت در
حالی رقم خورده است که خراسان جنوبی
یکی از قطبهای تولید پرورش و تولید مرغ
و تخم مرغ است و تا چندی پیش مازاد
تولید استان به دیگر نقاط کشور نیز ارسال
میشد.حال آنچه حکایت دارد این است که
تخم مرغی که در ابتدای سال گذشته با
قیمت  ۹هزار تومان به دست مصرف کننده
میرسید اکنون با قیمت  ۲۲هزار تومان
عرضه شود و گویی قیمت کاالهای اساسی
با یکدیگر در حال رقابتاند و مردم هم از
این وضعیت آشفته بازار گالیه دارند.

گالیه مردم از عدم نظارت ها
در اولین مرکز عرضه تخم مرغ در حالی که

چند نفر از همشهریان بیرجندی برای خرید
مراجعه کردهاند با دیدن تابلوی قیمت تخم
مرغ از خرید منصرف شده و راه خانه را در
پیش گرفتند .یکی از خریداران تخم مرغ
گفت :روز پنجشنبه برای خرید تخم مرغ
به چند مرکز مراجعه کردم متأسفانه تخم
مرغ پیدا نکردم حال هم که برای خرید
آمدهام قیمت تخم مرغ  ۲۲هزار تومان
درج شده است .چهارشنبه هفته گذشته
هر کیلو تخم مرغ  ۱۷هزار تومان بود مگر

افزایش قیمتها در مدت چند روز چقدر باید
باشد که هر کیلو  ۵هزار تومان گران شود.
زهرا محمودی دیگر شهروند بیرجندی هم
که از این وضعیت گرانیها گالیه دارد ،گفت:
کنار آمدن با کرونا و گرانی دیگر برایمان
تحملش سخت شده است چرا که گرانیها
کار یک روز و دو روز نیست همین چند وقت
اخیر بود که شاهد گرانی گوشت قرمز و
میوه بودیم حال باز شاهد پرواز قیمت تخم
مرغ هستیم پس نظارتهایی که میگویند

کجاست؟ ما که نظارتی در بازار نمیبینیم.
یکی دیگر از شهروندان بیرجندی هم ضمن
گالیه از عدم نظارت بر بازار کاالهای اساسی
گفت :از یک سو کرونا زندگی مردم را فلج
کرده است و بانکها با وصول چکها
مردم را عاصی کردهاند و از سوی دیگر
این گرانیها با درآمد مردم همخوانی ندارد.
مالیی با بیان اینکه خراسان جنوبی یکی از
قطبهای تولید مرغ و تخم مرغ است اما چرا
قیمت تخم مرغ در چند روز گذشته افزایش

دارد ،بیان کرد :گرانی تنها مربوط به تخم
مرغ هم نیست چرا که در چند وقت اخیر
شاهد افزایش قیمت در گوشت قرمز هم
بودیم و این افزایش قیمتهای پلکانی سفره
مردم را کوچک کرده است و همه اینها در
حالی است که رسانه ملی به نقل از معاون
وزیر جهاد کشاورزی قیمت هر شانه تخم
مرغ را  ۴۵هزار تومان اعالم میکند که در
خراسان جنوبی روز شنبه ۱۷مهرماه قیمتها
بیشتر از این رقم بود و در برخی واحدهای

عرضه  ۴۶و در برخی دیگر  ۴۸هزار تومان
عرضه می شد.
 ۲۲هزار تومان ،قیمت
هر کیلو تخم مرغ در استان
رئیس اتحادیه مواد پروتئینی و قصابان
بیرجند گفت :قیمت تخم مرغ از چهارشنبه
هفته گذشته روند افزایشی به خود گرفته و
روز شنبه  ۱۷مهر با قیمت  ۱۹هزار و ۵۰۰
تومان در مراکز عرضه مستقیم و  ۲۲هزار

تومان در مراکز خرده فروشی عرضه شده
است .غالمرضا زجاجی افزود :روز شنبه هفته
جاری جلسهای پیرامون قیمت تخم مرغ
برگزار شد که عنوان شد شانه تخم مرغ باید
 ۴۳هزار تومان باشد اما برای جزئیات بیشتر
باید صبر کرد تا ببینیم قیمت مصوب از سوی
وزارت جهاد کشاورزی برای کل کشور چه
رقمی اعالم میشود .در حال حاضر کمبود
تخم مرغ در استان نداریم و افزایش قیمت
ها کشوری است و تنها مختص به خراسان

حکایت تکراری کمبود ناوگان اتوبوس درونشهری در بیرجند
تسنیم -از زمان شیوع کرونا استقبال مردم در
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی کاهش
یافته و دستگاههای مربوطه نیز برای اینکه
از کم شدن مسافر خسارت زیادی متحمل
نشوند تعداد ناوگان را کاهش دادهاند .یکی از
همشهریانکهاهلشعبانیهاستازفرسودگی
ناوگان اتوبوسرانی گالیه میکند و اینکه
بیشتر اتوبوسهای شهری سیستم گرمایشی
و سرمایشی مناسبی ندارد یا اگر هم دارد از
آنها استفاده نمیشود .احمدی با گالیه از
معابر و خیابان های پرتردد اما کم عرض مرکز
استانازجملهخیابانهایطالقانیوجمهوری
گفت :این مشکل زمان رسیدن به مقصد را
برای مسافران طوالنی میکند و از مسئوالن
میخواهیمتمهیداتیبرایترددسریعترناوگان

حملونقلعمومیبیندیشند.شهرونددیگری
هم از نامنظمبودن ساعت حرکت اتوبوسها
انتقاد کرده و افزود :میانگین فاصله زمانی که
شرکت اتوبوسرانی برای رانندگان مشخص
کرده از طرف آنها به دالیل مختلف رعایت
نمیشود که معطلی مردم را به دنبال دارد و
خواستار نظارت جدی در این زمینه به ویژه در
بحثاتوبوسهایشمالشهرهستیم.
اتوبوسهایی که جوابگوی
حجم مسافر نیست
یکی از ساکنان شهرک چهکند بیرجند
گفت :سرویسهای این خط و بعضی خط
های دیگر حوزه شهر کم است .به دلیل
نبود ایستگاه در بعضی از خیابانها مردم

مجبورند مسافت زیادی را پیاده روی کنند
تا به ایستگاه اتوبوس برسند .این شهروند
بیرجندی ضمن گالیه از تاخیر اتوبوس ها
در برخی از مسیرها افزود :بارها در اتوبوس
سوار شده و به سبب تاخیر در کارت زدن
یا هزینه شاهد بگو مگو بودهام .برخی از
اتوبوسها نیز بسیار فرسوده بوده و برخی
اوقات هرچه اتوبوس جا دارد مسافر سوار
میشود و پروتکلهای بهداشتی اص ً
ال
رعایت نمیشود .برخی مسافران حاضر
در ایستگاه الهیه نیز درباره وضعیت
خدماتدهی گالیه دارند و معتقدند
اتوبوسها به موقع در ایستگاه حاضر
نمیشوند و گاهی باید بیش از  ۴۵دقیقه
در ایستگاه منتظر بمانیم.

کاهش ۶8درصدی مسافر در بیرجند
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر
شهرداری بیرجند نیز گفت :با رانندگان خاطی
و رانندگانی که تکریم مسافر نمیدانند در
کمیته انضباطی برخورد میشود و شهروندان
در صورت مشاهده هر نوع رفتار نادرست از
سوی راننده با شماره  ۳۲۲۲۲۶۵۴۵تماس
بگیرند .غالمپور بیان کرد :رانندگان حق
بیاحترامی به مسافر را ندارند و کالسهایی
برای برخورد مناسب راننده با مسافر برگزار
میشود ،اما در برخی موارد مسافران هم
رفتار درستی با راننده ندارند .وی اظهار کرد:
عمر مفید اتوبوسها در گذشته  ۱۰سال بود
که با توجه به شرایط کشور و تحویل نشدن
اتوبوس نو به شهرداریها هم اکنون عمر

این تعاونی میتواند برای دیگر محصوالت
استان نیز برنامهریزی کند ،افزود :با توجه
به برند بودن زرشک ،زعفران و عناب
برای خراسان جنوبی و نیز مشکالتی که
در عرضه این محصوالت داریم ،این سه
محصول در اولویت برنامهها قرار دارد .وی
گفت :وقتی این تعاونی با قدرت و با استفاده
از ظرفیتهای مردمی شکل بگیرد بهراحتی
خواهد توانست برای همه محصوالت
کشاورزی استان برنامهریزی کرده و اقدامات
درخور انجام دهد .در این نشست که با حضور
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار،
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری
و اشتغال استانداری و رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت همچنین تمامی
اعضای هیئت مؤسس تعاونی متشکل از
رئیس اتاق تعاون و نمایندگان و کارشناسان
دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی
همراه بود ،نحوه شکلگیری تعاونی ،جذب
سهامدار ،سهام اولیه و میزان سرمایه اولیه
این تعاونی مورد بررسی قرار گرفت و
تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ شد.

جنوبی نیست .
تولید روزانه  ۶۵تن
تخم مرغ در استان
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی
خراسان جنوبی هم از تولید روزانه  ۶۵تن
تخم مرغ در استان خبر داد و گفت :نیاز
استان نهایت بین  ۲۵تا  ۳۰تن است و مابقی
تخم مرغ تولیدی استان به نقاط دیگر ارسال
میشود .احمد بیکس با بیان اینکه در حال
حاضر کمبود تخم مرغ نداریم ،افزود :افزایش
قیمت جدید تخم مرغ کشوری است و تنها
مختص به خراسان جنوبی نیست .وی با بیان
اینکه قیمت تخم مرغ در خراسان جنوبی به
نسبت برخی نقاط کشور مناسبتر است،
افزود :در حال حاضر کمبود تخم مرغ نداشته
و حتی مازاد هم داریم.
بیکس در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی
بر اینکه قیمت تخم مرغ به یک باره در
خراسان جنوبی افزایش یافت تا جایی که
یک شانه تخم مرغ را به  ۴۶هزار تومان
رسانده است ،تصریح کرد :شانه تخم مرغ
 ۴۶هزار تومان در استان ما نیست بلکه
قیمت  ۴۳هزار تومان است .اما سوالهایی
پیرامون بازار و نظارت ها نیز وجود داشت
که مسئوالن مربوطه اعالم کردند در حال
حاضر نمی توانند پاسخ بدهند.
به گفته مدیران مربوطه مردم اگر گالیهای
از قیمتها دارند به سامانه  ۱۲۴سازمان
صمت منعکس کنند .سیاستگذاریهای
اشتباه و عدم نظارت ها باعث شده تا این
روزها شاهد افزایش قیمت اقالم مختلف
در بازار باشیم و با گرانی گوشت افزایش
تقاضا به سمت تخم مرغ برود و مردم از
دولت جدید انتظار دارند هرچه سریعتر با
سر و سامان دادن به مدیریت سازمان
های دخیل در امر نظارت و قیمت گذاری
در زمینه کنترل بازار اقدام اساسی انجام
دهد.

مفید ناوگان به  ۱۵سال افزایش یافته و علت
تاخیر در حضور اتوبوسها در ایستگاه ،کاهش
شدید مسافر است.رئیس سازمان حمل و نقل
بار و مسافر شهرداری بیرجند گفت :در شش
ماهه اول سال گذشته میزان جابه جایی مسافر
با ناوگان درون شهری بیرجند  ۵میلیون نفر
و در شش ماهه اول امسال یک میلیون و
 ۶۰۰هزار نفر جابه جا شدند که آمارها در این
مدت بیانگر کاهش  ۶۸درصدی مسافر است.
وی با بیان اینکه در زمان قبل از شیوع کرونا
تعداد اتوبوسهای فعال در بیرجند ۸۳دستگاه
بود که در زمان کرونا به دلیل کاهش مسافر
به  ۴۲دستگاه رسیده است ،افزود :با وجود
کاهش  ۷۰درصدی مسافر ،اما  ۵۰درصد
ناوگان را کاهش دادیم.

*روزنامه آوا و هم استانی عزیزی
که فرموده اید چه کسی پاسخ تصمیمات
خالف نظر دولت در اداره ورزش و جوانان
استان را خواهد داد؟ بزرگواران هیچ
کس جوابی نخواهد داد و ورزش و
جوانان استان ما همچنان در جاده افول
به سرعت حرکت خواهد کرد  .شما گویا
خبر ندارید فضای این اداره چقدر امنیتی
استکهحتیبههیئتهاگفتهبودندحق
ندارید مطالبات تان را در رسانه ها مطرح
کنید .آقایان به حساب خودشان رفته اند
یک هیئت حل اختالف باز کرده اند که
هر کسی اعتراضی داشت همان جا . ...
اگر قرار بود کسی به وضعیت ورزش و
جوانان استان توجه کند بعد از این همه
مدت ضعف و مشکالت عدیده یکی
حالی از ورزشکاران می پرسید اما در
سطح کالن گویا ارتباطاتی وجود دارد که
خود رئیس جمهور هم نمی تواند برای
این مجموعه کاری کند.
* در خبر آمده بود بازار مسکن بیرجند از
رکود خارج می شود خدا کند هیچ وقت از
رکود خارج نشود شاید خانه ها ارزان شود.
*باسالم خدمت اعضای محترم
شورای تامین درمیان ،استقرارکالنتری
درنوغاب درمیان یکی از ضروریات این
شهرستان است که باید به جد پیگیری
شود و در دستورکار قرار گیرد .تراکنش
جمعیتی نوغاب مانند یک شهر است
و از نظر امنیتی هم مشکالت زیادی
دارد کالنتری مرکز اسدیه به دلیل بعد
مسافت و فاصله ۱۸کیلومتری پاسخگو
نیست .صیانت از حقوق شهروندان،
آرامش و آسایش ،نظم و امنیت زمانی
در نوغاب درمیان مرتفع خواهد شد که
استقرار کالنتری داشته باشد .تراکنش
جمعیتی نوغاب روز به روز افزوده می
شود و معضالت اجتماعی هم افزوده
می شود درخواست ما از اعضای شورای
تامین شهرستان درمیان این است
تدبیریبیندیشند.
* در خصوص حضور دانش آموزان در
مدارس  ،مدرسه دختر من دولتی است
ولی با  ۱۴نفر در کالس هر روز حضوریه
نه تست می گیرند و نه واکسنی در کار
است دو روز دیگر سرد شود در و پنجره
بسته باشد...اگر بچه ها نروند تدریسی در
کار نیست و با همین حال درس برای
یک گروه تدریس می شود و تکرار نمی
شود .خدا بخیر کند.
* در خصوص خبر بازگشایی کالس
های دانشگاه و حضوری شدن آن  ،به
فکر که نیستید جلسه می گیرید میوه و
چایتان را میخورید نمی گویید کسانی
که واکسن زدند دوباره گرفتند .حتی
کسانی که زدند چند نفری مردند .چرا
واکسن بیماری هایی که قبال زدیم را
دوباره نگرفتیم این را چرا باز می گیریم.
بعد کالس شود دوباره ناقل شویم و
خانواده هایمان را درگیر کنیم .اخبارش
دارد می آید هنوز .چرا آموزش مجازی
را ارتقا نمی دهید .نت قطع می شود این
را راست می گویید درست کنید از ما که
گذشت وای به حال دیگران.
* بهای بلیت هواپیما را به بهانه کرونا
افزایش دادند و اعالم کردند تا ۸۰
درصد از ظرفیت هواپیما را مسافر می
زنند .ولی اخیرا چیدمان مسافر را بدون
رعایت پروتکل ها انجام می دهند و همه
ظرفیت هواپیما را تکمیل کرده و هیچ
نظارتی بر کنترل قیمت و ظرفیت مسافر
نیست .پرواز ماهان شنبه شب ساعت
 ۱۰/۳۰از ردیف  ۱۰به بعد تمام صندلی
ها تکمیل و پرواز کرد با بهای بیشتر از
حد متعارف  .لطفا پیگیری شود.
* همشهری عزیزمان در خصوص
مدارسغیرانتفاعیحرفدرستیزدهبودند
کههیچنظارتینمیشوداگرکسیماست
را گران بفروشد پدرش را در می آوردند
ولی مدارس غیرانتفاعی هر کاری دلشان
می خواهند می کنند و تعداد زیادی
دانش آموز را در کالس جا می دهند و
...لطفا یکبار بهعنوانبازرسبروندببینند
پروتکل ها انجام می شود؟ هر چند نیاز به
بازرسی نیست و خود مسئولین می دانند
که چه خبر است و درست نمی شود.
* چند وقتی هست مردم گالیه های
زیادی را به روزنامه می فرستند اما گویا
مدیران اینقدر بالتکلیف هستند که یک
جوابیه هم از آنها دیده نمی شود جز پاسخ
شهرداری بیرجند  .کاش سریعتر تکلیف
مسئولین روشن شود تا هم کار مردم به
نتیجهبرسدوهممسئولینپاسخگوشوند.
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مشاوره

داشتن یک روز کاری خوب
اگر مجبور هستید روز جمعه هم سرکار بروید
میتوانید شنبهها را تعطیل کنید .شاید بتوانید
فرصتی فراهم کنید که چند روز در هفته یا در
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 20مهرماه؛ روز بزرگداشت حافظ

عالئمتومورمغزی

مدیریتودرمانحساسیتدارویی

تومور مغزی به صورت بیماری های روزمره مانند
سردرد و خستگی خود را نشان می دهد .هنگام
بیدار شدن از خواب هنگامی که فشار داخل
جمجمهای ناشی از خوابیدن طوالنیمدت در
رختخواب زیاد است ،وجود دارد .این درد بدون

پزشک خود را در جریان حساسیت خود به دارویی
خاص و عالئمی که تجربه میکنید قرار دهید.
در مورد داروهای مرتبطی که نباید مصرف کنید
با پزشک صحبت کنید .در مورد داروهایی که
میتوانید به جای داروهای ایجاد کننده آلرژی

بر خالف باورهای رایج بادام و کال تمام میوه های
صدفی باعث چاقی نمی شود .مغزهای روغنی
مانند بادام و پسته و غیره با وجود اینکه حاوی چربی
اند اما در عین حال احساس سیری طوالنی مدتی
ایجاد و جذب چربی های زیاد را مهار می کند.

یکی از بهترین راهها برای عطسه نکردن ،دوری
کردن از عوامل محرک است .فرد میتواند با اعمال
تغییرات کوچکی در خانه مواد تحریک کننده را از
خود دور کند .فیلترهای سیستم گرمایشی و
سرمایشی را هر چند وقت یکبار تعویض کنید تا

توجه به اندازه یا میزان رشد تومور میتواند بسیار
متفاوت باشد.بیمارانی که کاهش بینایی را تجربه
میکنند ممکن است اص ً
ال از آن آگاه نباشند ،چه
برسد به اینکه آن را با تومور مغزی مرتبط کنند.

جایگزین کنید از پزشک مشورت بگیرید .برای
اینکه در مواقع اضطراری ،حساسیت دارویی شما
برای کادر درمان مشخص باشد ،دستبندهای
مخصوص هشدار به همراه داشته باشید.

بادام سرشار از کلسیم ،منیزیم و فیبر است و یکی
از منابع پروتئین محسوب می شود .به همین دلیل
می تواند برای افرادی که از محصوالت حیوانی
تغذیهنمیکنند،مناسبباشد.

سیستم تصفیه هوای خانگی به خوبی عمل کند.
گروهی از حشرات از خانواده کنههاهستند که روی
ملحفهها دیده میشود .با شستن این پارچهها با آب
داغ میتوان این حشرات را از بین برد.

معمای انتخاب آرایشگر

طبقتعریفسازمانخوارباروکشاورزیمللمتحدوسازمانبهداشتجهانیپروبیوتیکهامیکروارگانیسمهای
زندهای هستند که مصرف آنها سبب نمایان شدن اثرات سالمت بخش در بدن میزبان میشود .دستهای از
باکتری ها که به باکتری های پروبیوتیک معروف هستند ،عالوه بر کمک به گوارش ،مولکول های پیچیده و
ترکیباتی مانند ویتامین ها و آنتی بیوتیک ها و اسیدها ي آلي مختلف را تولید میکند که برای بدن الزم میباشد.
از طرفی سیستم گوارش سالم به طور مستقیم روی سیستم ایمنی بدن نیز تاثیر گذاشته در نتیجه با تولید هر چه
بیشترلمفوسیتهاباعثتقویتسیستمایمنیبدنمیشود.منبعباکتریهایپروبیوتیکلبنیاتومیوههاهستند.
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عمودی -۱ :نگهبان برجک-
نابود -بدی  -2فالنی -پدر
و والد -جهانگرد ونیزی -3
از گلها -بدل از وضو -مقر
فرماندهی  -۴حرف ندا -پارچه
صافکن -مفلس -بن و ریشه
= ۵خرده سفال -مجسمه
و پیکره -حرف فاصله -6
بیماری -ساده -منقار کوتاه-
معیار و شاخص  -7حالتی برای
ماه -مسافر -دنباله  -8حرف
دهنکجی -نوعی زیرانداز-
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معدن -عالمت جمع فارسی
 -9هگمتانه امروزی -حافظه
و خاطره -محل شهادت -۱0
مونس -تپهبلند -لحظه کوتاه-
آب صفردرجه  -۱۱از حروف
انگلیسی -نامی دخترانه -زمان
مرگ  -۱2ذکاوت -اتوبوس
فرنگی -کاستگی -صدمه -۱3
مشهور -رحلت کرده -جمع
«قلم»  -۱۴راپرت -پزشک
قدیمی -نابودشدنی و میرنده -۱۵
آسم -وسایل -ترقی کرده و جلو
افتاده.
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کارت دانشجویی خانم فاطمه یعقوبی فرد
فرزند علی با کد ملی  3611170631و شماره
دانشجویی 94111050181090مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کلیهلوازممنزلشماراخریداریم
با یک تماس اختالف قیمت را
تجربه کنید09150562100 .
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت  :حسن آراسته
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خدمات نصب ،اجاره داربست فلزی ،جک،
تخته ،قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک
 09156217507- 09153637507حسینی (صفر تا ،)100آرماتور بندی  ،قالب بندی
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فردی قصد داشت به سلمانی برود .در آن
شهر بیشتر از دو سلمانی وجود نداشت .به
سراغ سلمانی اول که رفت او را بسیار ژولیده
و نامرتب دید و پس از آن به سراغ سلمانی
دوم رفت او را با ظاهری بسیار آراسته یافت.
سپس او تصمیم گرفت که به نزد سلمانی
اول برود .به نظر شما چه دلیلی داشت ؟

اجرای کلی فونداسیون

س
اط

2 1
 1ی ا
 2ک ر
ا
3
 4س
 5ر ج
 6ی ر
 7ر ج
ب
8
 9ه و
 10ن ش
 11د
م
12
 13ب ی
 14ی ل
 15ع ا

5

وی نزد مادرش ماند و در سنین نوجوانی به شغل
نانوایی پرداخت .در همین دوران به کسب علم و دانش
عالقه مند شد و به درس و مدرسه پرداخت .بعد از
تحصیل علوم ،زندگی او تغییر کرد و در جرگه طالبان
علم درآمد و مجالس درس علمای بزرگ شیراز را درس
کرد .او به تحقیق و مطالعه کتابهای بزرگان آن روزگار
پرداخت .همچنین در مجالس درس قوام الدین ابوالبقاء
اصفهانی شیرازی نیز حضور داشت .دیوان حافظ که
مشتمل بر حدود  ۵00غزل ،چند قصیده ،دو مثنوی،

چندین قطعه و تعدادی رباعی است ،تاکنون بیش از
چهارصد بار به اشکال و شیوه های گوناگون ،به زبان
فارسی و دیگر زبان های جهان به چاپ رسیده است.
شاید تعداد نسخه های ّ
خطی ساده یا تذهیب شده آن
درکتابخانههایایران،افغانستان،هند،پاکستان،ترکیه
و حتی کشورهای غربی از هر دیوان فارسی دیگری
بیشتر باشد.نکته خاصی که در دیوان حافظ وجود دارد،
کثرت نسخه هایی با مفردات و واژه های گوناگون است
کهاینخصیصهباعثبروزتصحیحاتمتعددمیشود.

مزیتسالمتیبرایمصرفمنظمبادام

جدول کلمات

6

شهید مراد علی اعالیی:
خدای من شاهد است که نه برای گرفتن انتقام و نه برای اینکه شهید بشوم و به بهشت
بروم ،تنها هدفم از این کار احیای دینم و تداوم انقالبم می باشد.

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

درمان خانگی زیاد عطسه کردن

جدول ۵۰3۰

4

سه شنبه  20مهر  * ۱۴00شماره ۵030

دیالوگماندگار

 20مهرماه در تقویم به نام بزرگمرد شعر و ادب پارسی،
خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی رقم خورده
است .خواجه شمس الدین محمد شیرازی شاعر و
حافظ معروف به لسان الغیب از بزرگترین شاعران
غزل سرای ایران و جهان به شمار می رود .حافظ
شیرازی ،از بزرگترین شاعران نغزگوی ادبیات فارسی
است .حافظ در اوایل قرن هشتم ه.ق -حدود سال
 727در شیراز دیده به جهان گشود .پدرش بهاءالدین،
بازرگان و مادرش اهل کازرون بود .پس از مرگ پدر،

ماه در خانه کار کنید .یا ممکن است این امکان
را پیدا کنید که بعضی روزها زودتر سرکارتان
بروید و برگردید .از کارفرما بخواهید صندلی کاری
مناسبتری فراهم کند .به تغذیه تان توجه کنید.
اگر احساس میکنید غذای محل کارتان مناسب
نیست از خانه برای خودتان غذا ببرید .خیلی از
اوقات شما مجبور هستید گرسنگی را تحمل کنید
فقط به این دلیل که غذای سلف محل کارتان
خوب نیست .گرسنگی آرامش و تمرکزتان را از
شما میگیرد و کاراییتان را کاهش میدهد.
بعد از هر ۴۵دقیقه ،از کار با کامپیوتر دست بکشید
تا دچار خستگی چشم نشوید و هر یک ساعت
برای چند دقیقه از سرجایتان بلند شوید تا فشاری
که به کمرتان وارد میشود را کاهش دهید و از
آسیبهاینشستنطوالنیمدتپیشگیریکنید.
با همکارهایتان قرار ناهار بیرون از محل کار
بگذارید یا به خرید بروید .از مرخصیهای ساعتی
برای همین کارها استفاده کنید .حتی میتوانید
با همکارتان برای آزمایش و چکاپ ساالنه قرار
بگذارید .اگر رئیس با لحن بدی با شما حرف زده
و یا فشار کاری شما را دچار اضطراب کرده است
منتطر نمانید که ترس و اضطراب خود به خود رفع
شود چون این اتفاق هرگز نمیافتد.
از روشهای آرام بخش و مدیتیشن استفاده
کنید .چشمهایتان را ببندید و نفس عمیق بکشید.
خودتان را تصور کنید که روی زمین دراز کشیدهاید
و به نفس کشیدن ادامه بدهید .البته وقتی خیلی
عصبانی و پریشان هستید این روشها کارساز
نیست .اما اگر در طول روز گاهی دچار اضطراب
میشوید از این شیوههای ساده برای آرام شدن
استفاده کنید .وقتی خیلی نگران هستید از خودتان
بپرسید «چه اتفاقی میتونه بیفته؟» ممکن است
فکر کنید «صاحب کارم حتما غرولند میکنه»
اما باز هم از خودتان بپرسید«چه اتفاق مهمی
میتونه بیفته؟ »« ،می تونی تو هم غرولند کنی؟ یا
میتونی عذرخواهی کنی؟ » مسلم است که هیچ
اتفاق مرگ آوری رخ نخواهد داد.

افقی -۱ :قابلمه بزرگ -قرن-
هارمونی  -2زودباش! -دردمند-
دلجویی  -3عاقبتاندیشی -نظر
و عقیده -از ضمایر جمع -۴
جواب های است -جناح لشکر-
امتها -چین و چروک پوست
 -۵خواب کودکانه -آب راکد
و بدبو -آبکی  -6مایه حیات-
آخر -پروردگار -افسار و لگام
 -7پیمان آتالنتیک شمالی-
میانجیگری
نهیکننده-
 -8حرف فقدان -بخش و
قسمت -ماده بیهوشی -دوستی
 -9دریاچه سیستان -صمیمی-
موسیقی تصویر تلویزیونی -۱0
ناس -سودای ناله -فلز تمدن-
عالمت نفی و سلب  -۱۱پیشوند
سال و روز -ترازنامه -فرماندهان
 -۱2پیاله -خوک وحشی-
محلی در مکه -ماه -۱3
درجات -کمکردن -جمعآوری
مطالب  -۱۴گله -آبزی متنوع-
مقوای نازک ثبت مشخصات
 -۱۵نهر -دوشیزه -چراغ
روشنی بخش آسمان.

یاد یاران

جاذبه گردشگری

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

نیرویمتخصص(قالببند وآرماتوربند)
و نیروی ساده نیاز مندیم.

جک پارکینگی  ،کرکره و سکوریت اتومات

ملی ایران محسوب می شود و خاندان خزیمه
به عنوان تفرجگاه ییالقی خود از آن استفاده می
کردند .مجموعه باغ و عمارت بهلگرد که یکی از
جاهای دیدنی بیرجند می باشد ،شامل بخش های
متعددی همچون ورودی ،هشتی ،حیاط اندرونی،
محل سکونت خدمه می باشد .در محوطه
استخری به شکل چهار ضلعی ساخته شده است.
فرهنگ و هنر

بهسیستانوبلوچستانبدهکاریم
حسین ریگی که با لباس بلوچی در سینما فرهنگ
حاضر شده بود ،گفت :ما پنجاه سال سینما را به
سیستان و بلوچستان بدهکار هستیم و فیلمهایی
که در این استان ساخته شده ،خیلی شباهتی به
جریان واقعی استان ندارد .در نشست خبری
فیلم «لیپار» کارگردان فیلم گفت :ما پنجاه سال
سینما را به سیستان و بلوچستان بدهکار هستیم
و فیلمهایی که در این استان ساخته شده ،خیلی
شباهت به جریان واقعی استان ندارد .برای
همین هنگام ساخت فیلم به گذشته خویش
رجوع کردم و سال  96به ایده این فیلم با آقای
گلستانه رسیدم و بعد طرح را برای «بنیاد سینمایی
فارابی» فرستادم که خوشبختانه از آن استقبال شد
و آقای امیرحسین علمالهدی به کار اضافه شدند
بعد ایشان سعید خانی را به عنوان تهیهکننده برای
این اثر به ما معرفی کرد .وی ادامه داد :خیلی از
تهیهکنندگان به دلیل فاصله زیاد با تهران و شاید
امکانات کم ریسک نمیکردند که برای این اثر
به عنوان تهیهکننده ظاهر شوند .سعید خانی،
تهیهکننده این اثر گفت :در ابتدا قرار بود شخص
دیگری تهیهکنندگی این فیلم را عهدهدار باشد اما
با انصراف ایشان من جایگزین شدم .فیلم در ابتدا
درباره کودک بود و برای کودک نبود و درنتیجه
دوباره با نظر من فیلمنامه را بازنویسی کردیم تا به
فیلمی برای کودک تبدیل شود.

نبـشرجایـی15
09155614880

فروشگاه فنی مهندسی نورپردازان

ایزوگامشــرق

* نمایندگی انواع فن های دمنده
خانگیوصنعتی
* عرضه انواع سیم و کابل ،سیم و
صفحه مسی ،ارت
* زغال و نمک  ،المپ و آیفون ،انواع
کلید و پریز دلند
کلی  * -اجرای پروژه های برق
ج
*بستکمربندی
زئی

ثبت 6736

09155622050
09155629033
بیرجند،میدانتوحید

( 32442331بخشی)

خرید و فروش خط رند
حسیــن راه رو
0915 561 6161

باغ بهلگرد یکی از جاهای تاریخی بیرجند است
که در ۱6کیلومتری این شهر ،در روستای بهلگرد
واقع شده و به دلیل قرار گیری آن در این روستا
آن را بهلگرد نامیدند .این باغ متعلق به عصر قاجار
بوده و در زمان حکومت شوکت الملک ساخته
شده است ،باغ بهلگرد جزو آثار به ثبت رسیده

خیابانشهیدرجایی

09157710263 - 09155616872

خـطدائـم
شمـا را
خریـداریم

باغ بهلگرد بیرجند

بیست متری دوم مدرس غربی  -پالک 146
09153633545 - 32405054
حسن رضا چهکندی نژاد

تاکسیآنالین
ارزان ترین تاکسی بیرجند

ثبت نام رایگان راننده سواری آقایان  /بانوان

جهتهمکاریوپیوستنبهناوگانبنتبهآدرسمیدانشهدا،
پشت بانک صادرات (ساختمان آوا) مراجعه فرمایید.
مزایای بنت :کمیسیون فقط  6درصد
سهمیه بنزین براساس پیمایش خدمات خودرویی ،رفاهی و ...

شمـاره تمـاس32234532 :

سفر اول رایگان با نصب اپلیکیشن بنت و ثبت کد تخفیف100:

تزریق دوز اول واکسن کرونا
به  47درصد از دانش آموزان

حال  ۶بیمار کرونایی در خراسان جنوبی؛ نامساعد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
گفت :هم اکنون مجموع دانش آموزان  ۱۲تا
 ۱۸سال استان  ۸۳هزار و  ۴۵۰نفر هستند که از
این میزان  ۳۹هزار و  ۵۰۸نفر دوز اول واکسن
را دریافت کرده اند که  ۴۷/۳درصد مجموع
دانش آموزان استان را شامل میشود .مهدی
زاده افزود :مجموع دانش آموزان  ۱۲-۱۵سال
استان  ۴۳هزار و  ۸۱۷نفر هستند که  ۱۸هزار
و  ۳۶۳نفر دوز اول واکسن را دریافت کرده اند
که  ۴۱/۹درصد این رده سنی را شامل میشود.
وی گفت :مجموع دانش آموزان  ۱۵تا  ۱۸سال
نیز  ۳۹هزار و  ۶۳۳نفر هستند که  ۲۱هزار و
 ۱۴۵نفر دوز اول واکسن را دریافت کرده اند
که  ۵۳/۳درصد این رده سنی را شامل میشود.
ایجاد ۶۳۶۶فرصت شغلی
تا پایان سال ۱4۰۰
معاون حمایت و سالمت کمیته امداد
خراسانجنوبی از ایجاد  ۶هزار و  ۳۶۶فرصت
شغلی در استان طبق برنامه پیشبینی شده تا
پایان سال خبر داد و گفت :سرانه وام پرداختی به
مددجویان  ۱۰۰میلیون تومان با سود  ۴درصد و
بازپرداخت ۷سالهاست.حسینیافزود:تسهیالت
اشتغال این نهاد را  ۲۷۸میلیارد تومان اعالم و
مطرحکرد:ازاینمبلغ ۲۵۸میلیاردو ۸۰۰میلیون
تومان از محل منابع بانکی و ۲۰میلیارد تومان از
محلصندوققرضالحسنهامدادوالیتاست.
مرمت  ۳۰بنای تاریخی در استان
معاونمیراثفرهنگیادارهکلمیراثفرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از
مرمت  ۳۰بنای تاریخی در  ۶ماهه نخست
امسال خبر داد .شریعتی منش گفت :در  ۶ماهه
نخستامسال ۳۰بنایتاریخیبااعتباریبالغبر
 ۴میلیاردتومانکهشاملباغاکبریه،باغرحیمآباد،
بافتهایتاریخیبیرجند،خوسف،بشرویه،شهر
تون ،قنات بلده فردوس ،خانههای مشارکتی و
کاروانسرایچهلپایههستند،مرمتشدهاند.
بازار گرم تجارت با افغانستان
مدیر پایانه مرزی ماهیرود گفت :تجارت با
افغانستان از طریق مرز ماهیرود به طور عادی
انجام می شود و مشکلی در حوزه ارائه خدمات
رفاهی به رانندگان وجود ندارد .مزیدی گفت :به
دلیلشرایطامنیتیکشورافغانستان،هیچیکاز
رانندگانایرانینمیتوانندازایرانخارجشوندوبه
افغانستانبروندکهاینامرجهتتضمینامنیت
رانندگانانجاممیشود.

هم اکنون  ۱۵بیمار کرونایی در بخش مراقبتهای ویژه استان بستری هستند که حال  ۶نفر نامساعد است .معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت :روز گذشته ۲۳۶
آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شد که مجموعا ۷۲بیمار جدید شامل ۹مورد بستری و ۶۳مورد سرپایی ،شناسایی شد .مهدی زاده افزود :همزمان ۴۰۸تست سریع انجام شد
که  ۶۷مورد جدید کرونا شناسایی شد .وی ادامه داد :یک مورد فوت جدید در شبانه روز گذشته در خراسان جنوبی ثبت شد و فوتیهای ناشی از این بیماری به هزار و  ۱۶۴نفر رسید.

جدیتر شدن نظارت بر بازار همزمان با شیوع کرونا

۵

اخبار کوتاه

*سردار علی اصغر مسروری فرمانده
مرزبانی خراسان جنوبی گفت :امروز
نیروهای مرزبانی از آمادگی مطلوب
برای تامین امنیت مرزها برخوردار
هستند و امنیت کامل در مرزهای
خراسان جنوبی برقرار است.
*مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت گفت:
محققان و پژوهشگران در بیابان لوت
که از آثار ثبت شده ایران در فهرست
جهانی یونسکو است ،موفق به کشف
و ثبت بلندترین گلدان بیابانی (نبکا)
جهان به ارتفاع  ۲۱متر شدند.
*مدیرعامل جمعیت هالل احمر
خراسان جنوبی از امدادرسانی
نیروهای هالل احمر استان به سه
هزار و  ۸۰۰حادثه دیده از ابتدای سال
جاری تا کنون خبر داد.
* معاون کمیته امداد خراسان جنوبی
گفت ۴۲۵ :سری جهیزیه به مبلغ ۶
میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان به زوج
های نیازمند استان اعطا شده که
 ۱۵۰سری از محل اعتبارات دولتی
بوده است.
*به گفته مسئول نمایندگی حفاظت
محیط زیست شهرستان خوسف
حضور گونه شاه روباه برای نخستین بار
در منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ
خوسف ثبت شد.
*مدیرکل دفتر امور روستایی و
شوراهای استانداری خراسان جنوبی
گفت ۲۷۹ :میلیارد ریال اعتبار از محل
منابع مختلف در سال جاری به حساب
دهیاریهای استان واریز شده است.
*رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه
کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی
خراسان جنوبی از پالک گذاری ۹۵
درصد تراکتورهای استان تا اول مهر
ماه خبر داد.
*مدیرکل بهزیستی استان گفت۳۲۵:
معلول از آموزشهای مراکز حرفه
آموزی بهزیستی خراسان جنوبی طی
شش ماهه نخست امسال بهرهمند
شده اند.
*مدیرکل کتابخانه های عمومی
خراسان جنوبی گفت :کتابخانه های
نهبندان در تامین هزینه های جاری
مانده اند.
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استاندار :با تخلفات کوچک هم باید برخورد شود

خبرنگاران جوان -استاندار در کمیسیون
هماهنگی امور تعزیرات استان ،گفت :برای
رعایت حقوق عامه باید با تخلفات کوچک
هم در بازار برخورد شود .مالنوری افزود :به
جهت اهمیت موضوع و در جهت رعایت
حقوق مردم ،نظارت ها باید مستمر و جدی
باشد .وی با تأکید بر این که بازار استان
نسبت به سایر مناطق کشور از وضعیت
بهتر و مطلوب تری برخوردار است ،عنوان
کرد :بخش عمده این اتفاق ،نشأت گرفته
از فرهنگ باالی دینی مردم و کسبه است،
چرا که جامعه ای که بر مدار قانون و رعایت
انصاف و عدالت حرکت می کند ،در موضوع
بازار از وضع مناسب تری برخوردار است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به این که
آمار تخلفات در بازار استان ناچیز است ،ادامه
داد :افزایش آمار در برخی شاخص ها به دلیل
تعدد تخلفات و جرائم نیست ،بلکه نشانگر

جدیت ،تالش و مراقبت بیشتر همکاران
دستگاه های مرتبط است .عالی ترین مقام
دولت در استان بیان کرد :اداره کل صنعت،

معدن و تجارت باید دقت کند تا در توسعه
بازار واحدهای کوچک لطمه نبیند؛ به عنوان
مثال در کنار راه اندازی فروشگاه های زنجیره
ای که بسیار هم مفید است نباید واحدهای

خطرآنفلوآنزایپرندگان
بیخ گوش خراسان جنوبی

مهر -مدیرکل دامپزشکی خراسانجنوبی با اشاره به
خطر ورود پرندگان مهاجر و شیوع آنفلوآنزای فوق
حاد پرندگان در استان گفت :هرگونه تلفات غیر عادی
پرندگان و واحدهای مرغداری گزارش شود .اصغرزاده با
اشاره به اینکه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشورهای
شمالی همسایه ایران چون قزاقستان دیده شده است،
اظهار کرد :از آنجایی که خراسانجنوبی در مسیر کریدور
حرکت پرندگان مهاجر از این مناطق است احتمال خطر
برای ما وجود دارد .مدیرکل دامپزشکی خراسانجنوبی
با بیان اینکه خوشبختانه هنوز گزارشی مبنی بر ورود
این پرندگان گزارش نشده است ،بیانکرد :البته ما باید
اقدامات پیشگیرانه را انجام داده و در حقیقت جلوتر از

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  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند

رسمی .برابر رای شماره  ۱40060۳0800۱002294مورخ  ۱400/04/26هیئت 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 اشرفیان فرزند محمد علی به شماره شناسنامه  ۵۵7در سه دانگ مشاع از ششدانگ

یکباب کارگاه مشتمل بر کارگاه و دفترکار به مساحت  726.74مترمربع قسمتی از پالک  -۱۳96اصلی واقع در خراسان

جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمدعلی اشرفیان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :یکشنبه  1400/07/04تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 1400/07/20
حسین براتی  -سرپرست ثبت اسناد و امالک بیرجند

برای اولین بار در خراسان جنوبی

بازسـازی انواع ظروف تفلون و چدن
از قبیل :قابلمه ،تابه ،پلوپز ،کیک پز ،اسنک ساز و کف اتو

به صورت گرانیتی با  ۱سال ضمانت

شعبه : ۱بیرجند،خیابانتوحید،نبشتوحید ۲8تلفنتماس۰۵۶۳۲۴۳۲۹۵۰ :

شعبه: ۲مهرشهر،بلوار ولی عصر(عج) ،ابتدای بلوار امام حسین(ع)  ،نبش امام حسین (ع) ۳تلفن ۳۲۳۰۰۵۷۵ :

تولیدی کت و شلوار رادکـو
تولید و فروش انواع کت و شلوار
کت تک و شلوار تک به صورت کلی و جزئی

آدرس :بیرجند  -خیابان مفتح  -نبش مفتح 10
شماره تماس - 09151643707 :امیرآبادی زاده

کوچک ضربه بخورد .مالنوری عنوان کرد:
تعزیرات به عنوان آخرین حلقه زنجیره
نظارت و تنظیم بازار ،باید به گونه ای عمل

کند که رعایت انصاف و اجرای عدالت را در
بازار و فضای کسب و کار توسعه دهد ،به
گونه ای که منافع تولید کننده و مصرف
کننده را تأمین کند.

ویروس حرکت کنیم تا آسیب سال قبل را شاهد نباشیم.
اصغرزاده گفت :به دستگاههایی چون آب منطقهای
هشدار دادهایم از هر گونه اقدامی که موجب تجمع
آب ،ایجاد آب بند و شبیه آن میشود به ویژه در اطراف
مرغداریهای صنعتی خودداری شود چرا که زمینه
حضور پرندگان مهاجر آبی را فراهم میآورد .وی اظهار
کرد :از سال گذشته تمامی واحدهای مرغ تخمگذار ما
موظف به واکسیناسیون طیور و همچنین بیمه شدهاند
که تنها چهار واحد از این اقدام خودداری کردند که به
دستگاه قضایی معرفی شدند و اکنون آن واحدها نیز این
امر را پذیرفتهاند .اصغرزاده بیان کرد :به هیچ وجه اجازه
فعالیت به واحدهای پرخطر را نخواهیم داد.

سوخت و دام ،بیشترین
پروندههای تعزیرات
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی
هم در این کمیسیون بیان کرد :قاچاق سوخت
بیشترینپروندههایتخلفرابهخوداختصاص
داده و دام زنده رتبه دوم تشکیل پروندههای
قاچاق در این استان را داراست .حسین پور
با بیان اینکه در شش ماهه امسال  ۳هزار و
 ۶۵۱فقره پرونده ورودی به این اداره بوده
است ،گفت :از این تعداد  ۳هزار و  ۴۰۷پرونده
مختومه اعالم شده است که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته ۸۱درصد افزایش مختومه
داشته ایم .وی با بیان اینکه امسال بیش از ۳۹
میلیارد تومان درحق دولت پرونده محکوم شده
وجود دارد ،افزود :این محکومیت نسبت به
مدت مشابه  ۲۱۹درصد افزایش داشته است.
رئیس صنعت ،معدن و تجارت استان هم در

این جلسه با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۹
انبار فعال در سطح استان داریم ،گفت۱۱ :
هزار و  ۲۳۸مورد هم در حال بررسی در سامانه
انبارهای کشوری است .جرجانی با بیان اینکه
در زمینه سیمان در حال حاضر در بازار هیچ
مشکلی وجود ندارد و سیمان به میزان الزم
در حال عرضه است ،افزود :قیمت هر پاکت
سیمان  ۳۵هزار تومان است و کمبودی وجود
ندارد .رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با
بیان اینکه در حال حاضر به صورت ماهانه
هزار و ۸۰۰تن تخم مرغ در سطح استان تولید
میشود ،گفت :مصرف روزانه استان بین  ۲۵تا
 ۳۰تن است که مابقی تولید به سایر استانهای
همجوار حمل میشود .قوسی با بیان اینکه
قیمت تخم مرغ بنابر تصمیمات کشوری ۲۶
درصد افزایش داشته است ،افزود :شانهای ۴۲
هزار تومان که همان کیلویی  ۲۳هزار تومان
است در حال عرضه است.

برداشته شدن محدودیت تزریق واکسن برکت در خراسان جنوبی

واکسن ایرانی آزاد شد

ایرنا -رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اعالم
کرد :با توجه به استقبال مردم از واکسن ایرانی “کوو
برکت” محدودیت تزریق دوز اول این واکسن برای
افراد باالی  ۱۸سال در استان برداشته میشود.
دهقانی ،گفت :کسانی که تاکنون دوز اول واکسن
را تزریق نکردند ،میتوانند به مراکز تجمیعی
برای تزریق مراجعه کنند .وی افزود :واکسن کوو
پارس هم به سبد واکسیناسیون ما اضافه خواهد
شد و افراد متقاضی میتوانند از این نوع واکسن به
عنوان واکسن ایرانی استفاده کنند تا بتوانیم پوشش
واکسیناسیون را هرچه سریعتر در استان خراسان
جنوبی کامل کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد:
همچنین به زودی تزریق دوز سوم یا بوستر برای
کادر حوزه سالمت که مستقیم درگیر کرونا هستند،
شروع خواهد شد تا از نیروهای تخصصیمان در این
حوزه بتوانیم محافظت و مراقبت بیشتری انجام دهیم.
بنابر اعالم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تاکنون
 ۴۳۲هزار و  ۴۰۲نفر در خراسان جنوبی دوز اول
واکسن کرونا و  ۲۰۶هزار و  ۸۷۵نفر نیز دوز دوم
را تزریق کردند و مجموع واکسنهای تزریق شده
در استان به  ۶۳۹هزار و ۲۷۷هزار دوز رسید .افراد
واجد شرایط برای تزریق واکسن باید در سامانه
 salamat.gov.irثبتنام کنند.

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱400/06/02-۱40060۳080020006۱4هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مسعود
صمدی فرزند علی به شماره شناسنامه  7۱6کد ملی  0889068۱94صادره از قاین در ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  ۱422،60مترمربع در قسمتی از پالک  -۱۵92اصلی مزرعه مهمویی بخش  ۱۱قاینات (از محل
مالکیت ردیف  28سهام آب مهمویی که مجهول می باشد) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متفاضی 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.

گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص

تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/05 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/20 :
علی صفایی فر  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود

مصالح ساختمانی اطلس
فروش و حمل انواع مصالح ساختمانی
به تمام نقاط استان
سیمان  -گچ  -آهک کیسه ای و فله  -پودر سنگ  -مالت آماده
دیوار گچی  -انواع آجر تیغه  10و  15و گری  -لوله سیمانی و موزائیک و...
انجام پیمانکاری ساختمان از صفر تا صد
با مصالح مرغوب و استاندارد با نازل ترین قیمت

آدرس دفتر  :بیرجند -نبش ظفر 22
تلفن  09153618949 - 05632061045 :با مدیریت عباسی

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  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد

سند رسمی .برابر رای شماره  ۱40060۳0800۱00229۳مورخ  ۱400/04/26هیئت 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 محمدباقر اشرفیان فرزند محمد علی به شماره شناسنامه  ۱870در سه

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه مشتمل بر انبار و دفتر کار به مساحت  726.74مترمربع قسمتی از پالک

 -۱۳96اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمدعلی اشرفیان محرز
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات

سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :یکشنبه 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه  1400/07/20حسین براتی  -سرپرست ثبت اسناد و امالک بیرجند

گروه مهندسی پارسیان سقف

مرکزخانـههای
پیـشساختـه

طراحـی و مجـری

سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و UPVC

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

پیمانکـاری و احـداث و بازسـازی ساختمـان
فروش و اجرای ورق های ساندویچ پنل وKNAUF-UPVC

بیرجند – باالتر از مدرس  -۶۰حاشیه میدان جماران (مدیریت برزگانی)
۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۱ -۰۵۶۳۲۰۴۴۴۴۹

سالمندان و معلوالن حق دارند از زندگی سالم در رفاه و با نشاطی برخوردار باشند ؛روز اسکان معلوالن و سالمندان گرامی باد

