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جناب آقای حاج محمد هادی وحیدنیا

خـادم خـدوم ضیـوف الرحمـان

 #من ماسک می زنم

پیشکسوت زحمتکش حج و زیارت خراسان جنوبی

مصیبت وارده را حضور شما بزرگوار تسلیت عرض نموده

برای عزیزان سفرکرده رحمت و آمرزش و برای جناب عالی
و سایر بازماندگان صبر و اجر از پیشگاه الهی مسئلت داریم.

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده از درگاه الهی علودرجات آن مرحومان
و صبر و شکیبایی بازماندگان داغدار را خواستاریم.

شرکت های زیارتی بیرجند تنعیم و فدک

دشمن به ضعف ها امید
بسته ،اما ناامید شده است

شرکت مرکزی خدمات زیارتی خراسان جنوبی

صفحه ۶

چهارشنبه  8تیر  ۲9 * ۱۴۰۱ذی القعده  ۲9 * ۱۴۴۳ژوئن ۲۰۲۲

روزنامه صبح استان * سال بیست و پنجم * شماره 5۲۳۱

معاوناقتصادیاستاندار:

 ۵۵۰میلیاردتومانبراینوسازیشبکهآبخراسانجنوبینیاز است

فصلنوینیازارتباط
بینمردمومسئوالن
رقم خورده است

مصائبفرسودگی
شبکهآباستان

صفحه 2

سرمقاله

مهلت یک ماهه برای دریافت تسهیالت اشتغال زایی 5

وضعیتنابساماناجارهنشینیدر بیرجند ۳

خانواده های محترم

جناب آقای ابراهیم محمدی مطلق
نوید مسرت بخش انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

رئیس بانک ملی شعبه سیمان قاین

تبریک عرض نموده ،از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط
و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی شهرستان مسئلت دارم.

مهندس سیدحسین میرزا زاده -سیمان قاین
شرکتمعتبرراهسازی
جهت تکمیل پرسنل کارگاهی واقع در محور زاهدان  -بیرجند از افراد ذیل
دعوت به همکاری می نماید.
- ۱سیم کشی خودروهای سنگین  ۲نفر  - ۲مکانیک خودروهای سنگین  ۲نفر
 - ۳راننده گریدر  ۲نفر  - ۴راننده پایه یک  ۴نفر

افراد واجدشرایط می توانند با شماره 09۱۵۱7۱0232تماس حاصل نمایند.

آگهیمزایده
شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویر تایر در نظر دارد:

تعداد یک واحد آپارتمان با کاربری مسکونی با مشخصات ذیل واقع در مجتمع مسکونی رسالت  2را از طریق مزایده به
فروش برساند  .لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد مزایده به دفتر شرکت واقع در
بیرجند ،خیابان الهیه شرقی  ،انتهای خیابان امامیه مراجعه نمایند  (.تلفن تماس )3230909۶ :

بلوک

واحد

طبقه

متراژتقریبی

رسالت 2

10۶

1

105

هزینه خرید اسناد مزایده  :یک میلیون ریال بصورت نقدی ( کارتخوان ) همزمان با تحویل مدارک
زمان بازدید از واحد  :ساعت  7.30الی  15مورخ  1401/04/08لغایت 1401/04/013
مهلت عودت اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت  :تا ساعت  15مورخ 1401/04/13
تاریخ بازگشایی اسناد  :ساعت  15مورخ 1401/04/14
شرکت کنندگان می بایست  ،یک فقره چک صیادی معتبر معادل مبلغ پیشنهادی
را داخل پاکت مربوطه گذاشته و تحویل تعاونی نمایند .

تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویر تایر

دبیرکلحزبکارگزاران:

سرمقاله

* هرم پور

دریکجامعهیتوسعهنیافتهیاکمترتوسعهیافته،براییافتنمقصرانرویدادغمانگیز
توسعه نیافتگی ،عموم ًا باید به دنبال چند گروه خاص بود؛ گروهی که مدیران پرمدعا
اما بی تدبیر و فاقد سواد و جسارت هستند ،گروهی که نخبگان زمان نشناس هستند
و گروهی که مردم غیر مطالبه گر یا راضی به همین شرایط موجودند .نقطه ی تالقی
همه ی این ها به یک خط الرأس در منتهای تالش ها می رسد که می باید طعم
شیرین توسعه را می چشید و افکار عمومی نام دارد .نماینده افکار عمومی هم ،صدا و
فریادی است که از زبان و دهان عموم جامعه بیرون می آید و ابزار انتقال این صدا هم
رسانه است .همواره گفته ام و نوشته ام که متأسفانه بر خالف بسیاری از نقاط کشور ،در
خراسانجنوبی،نسبتهاومعیارهادرتناسبباهمدیگرتعریفنشدهاند.گاهیمابسیار
تندتر از دیگرانیم و گاهی بسیار کندتر .گاهی بسیار بی خبرتر از همه جای کشوریم و
گاهی باخبرتر از همه جا .در روند مسائل مهم اجتماعی و فرهنگی نیز با چین عدم تعادل
هایی به شدت روبرو هستیم .یکی از نمادهای این عدم تعادل ،کم  ...ادامه در صفحه 2

جناب آقای دکتر مهدی ابراهیمی

بهروزی  ،وحیدنیا  ،راستگو مقدم
خانواده های :مقدم ،نایب زاده ،عرفی ،ساعدی ،ماجدی

صفحه ۶

در احوال مدیرانی که تاب و تحمل ندارند

معاون استاندار با اشاره به اینکه متأسفانه برخی باغ های تاریخی بیرجند در حال از بین رفتن است ،گفت :خشک شدن برخی درختان چندین ساله این
باغ ها ،کام ً
ال محرز و آشکار است و آب مورد نیاز برای آبیاری درختان ،باید از محل های مختلف تأمین شود« .علیرضا عباس زاده» در جلسه بررسی
مباحث زیرساختی بافت و عمارت تاریخی رحیمآباد بیرجند ،باغ رحیم آباد را از ذخائر تاریخی کشور خواند و اظهار کرد :باغ زیبا و تاریخی رحیم آباد،
یکی از شاهکارهای گذشتگان در بیرجند است که باید حفظ و نگهداری شود .وی متذکر شد :همه دستگاه های اجرایی باید نسبت به نگهداری باغ
های تاریخی استان فعال شود تا با هم افزایی بتوانیم این باغ های تاریخی را نگهداری کنیم .مشروح در صفحه ۵

مصیبت وارده را حضور شما عزیزان تسلیت عرض نموده
و خود را در غم شما شریک می دانیم.

برخي انقالبي ها هیچ غلطي
نکردند،وليطلبکارند

صفحه ۶

خشک شدن درختان باغ های تاریخی بیرجند محرز است

اختصاص ۱۵۱میلیاردتومانبرایجبرانخسارتسیل ۲

رئیس مجلس:

توافق ایران و آمریکا  ،بدون
خروجسپاهازلیستسیاه

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی گفت :اصالح و نوسازی شبکهها و خطوط انتقال آب فرسوده استان نیازمند  ۵۵۰میلیارد تومان
اعتبار است .حسین امامی اظهار کرد :در بخش شبکههای فاضالب خراسانجنوبی اقدامات مناسبی در دو سال گذشته اعم از افتتاح تصفیه خانه
بیرجند با اعتبار  ۷۰۰میلیارد تومان اجرا شد .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب بیانکرد :در شهر فردوس تمامی دیون پیمانکاران قبلی پروژهها را
پرداخت کرده و در حال حاضر در  ۱۰جبهه کاری فعالیت داریم و به طور متوسط از ابتدای سال جاری حدود دو کیلومتر شبکه اجرا کردیم .امامی از
پیشرفت  ۸۳درصدی شبکه در سربیشه خبر داد و گفت :پروژه تصفیه خانه این شهر هم هفته گذشته کلنگ زنی شده و امید است تا  ۱۸ماه آینده به
بهره برداری برسد .وی با اشاره به آبرسانی سیار در خراسانجنوبی ،اظهار کرد :از ابتدای سال جاری تاکنون هفت تانکر جدید خریداری کردهایم که
به زودی به شبکه آبرسانی سیار ملحق میشود و به طور کلی شبکه آبرسانی ما به الحاق این تانکرها به  2۸تانکر خواهد رسید .مشروح در صفحه ۵

شرایط فروش :

رهبر معظم انقالب :

رئیس محترم جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از درایت ،لیاقت و توانمندی شما دارد ،صمیمانه

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم حاج علی بهروزی

و همسرشان مرحومه حاجیه رقیه سلطان راستگومقدم
و چهلمین روز درگذشت

مرحوم حاج رجبعلی راستگومقدم

(کاسب بازار)

جلسه یادبودی امروز چهارشنبه ۱40۱/04/08از ساعت 20:30الی 2۱:30در محل هیئت محترم ابوالفضلی
(مصلی)برگزارمی گردد .حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن عزیزان و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های  :بهروزی  -راستگو مقدم  -دوستی

تبریک عرض نموده ،تعهد و کارآمدی هاي برجسته شما نوید بخش دستیابی به پیشرفت و توسعه است.
ضمن آرزوی سالمتی برای جناب آقای مهندس جالل الدین صادقی به جهت نایل شدن بازنشستگی
از تالش های صادقانه ایشان در مدت تصدی شان کمال تشکر و قدردانی را داریم.

جهادگران جهاددانشگاهی خراسان جنوبی
جناب آقای رضا چهاردهی

مدیرمحترمدبستانقرآنیپسرانهامامزینالعابدین(ع)

جناب آقای احمد موحدی خواه معاون محترم آموزشی
جناب آقای رحمان خسروی معاون محترم پرورشی

جناب آقای علیرضا کهرمی آموزگار محترم و پرتالش پایه ششم
و همه عزیزان سخت کوش دبستان قرآنی پسرانه امام زین العابدین (علیه السالم)

درتمام این سال ها ،آنچه فرزند ما از مهر و ادب و علم ،به نیکی آموخت ،مرهون تالش ها و محبت های
شماست .همه ی دلسوزی های فداکارانه شما را ارج می نهیم و سپاسگزاریم.

والدین دانش آموز :سید مهدی هرم پور
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سرمقاله

در احوال مدیرانی که تاب و تحمل ندارند
* هرم پور
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) یکی از نمادهای این عدم تعادل ،کم تحملی و فقدان صبوری در جامعه
ی استانی ما به ویژه در بین مدیران نسبت به رسانه هاست .رسانه نقش آگاهی بخشی و اثرگذاری فکری
و اندیشه ای بر اجزاء جامعه دارد ،و هر حرکتی در کاهش یا توقف حرکت مطالبه گرانه رسانه ،حتی اگر
متوقف بر برخی نقدهای گزنده ی رسانه ای باشد ،به شدت نکوهیده و غیرقابل باور است .خراسان جنوبی،
به دالیلی که بارها ذکر آن رفته و یکی از مهم تری این دالیل ،کم صدایی یا بی صدایی یا بسامدهای
پایین صدای مردم و مطالباتش در سطح کشور است ،به ظور مضاعفی نیازمند رسانه های قوی تر است
و الجرم باید پذیرفت مسئولی که این کم صدایی یا بی صدایی مردم را می داند ،از قضا خود را از جنس
مردم معرفی می کند و به دلیل دسترسی های باالتر و بیشتر ،از عمق مشکالت در جامعه استانی ما آگاه
تر است ،اگر خواسته یا ناخواسته به سمتی برود که به خود جرأت بدهد حلقوم رسانه را در دست بگیرد و
به تاوان انتشار یک نقد یا یک تیتر یا ارائه یک آمار ،آن را بفشارد ،باید بداند که او ًال از نگاه مردم ،مدیری
ناالیق و غیرقابل تحمل است ،ثانی ًا فشردن گلوی رسانه ،فشردن حلقوم فریاد دادخواهی و مطالبه گری
مردم است که بارها در سخنان رهبر معظم انقالب به شدت مذمت شده و از آن پرهیز داده شده است،
و ثالث ًا باید بداند و بفهمد که نمی تواند و نباید برای یک رسانه  ،برای یک روزنامه ،برای یک نماینده ی
افکار عمومی ،تعیین تکلیف کند ،یا خط و نشان بکشد یا تهدید را به واسط یا بالواسطه برساند و یا حتی به
اقدامات سطحی و مضحک انتقام جویانه روی بیاورد .رسانه ای در استان به عنوان نماینده افکار عمومی،
به درستی و بر اساس قواعد حرفه ای خود تشخیص داده که باید یک خبر مهم را به عنوان یک تلنگر
عمومی به شرایط اجتماعی جامعه ،تیتر بزند .وقتی خبر درست است ،وقتی جامعه عطش شنیدن این خبرها
را دارد ،وقتی گوش ها و هوش ها با چنین تیترهایی تیز می شوند و کارهای مهم انجام می شود ،به چه
حقی و به چه حکمی مسئولی این را بر نمی تابد و اقدامات تالفی جویانه انجام می دهد؟ چنین شرایطی
در استان اگر تداوم پیدا کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ جز این است که سرمایه های اجتماعی را یکی یکی
از دست خواهیم داد؟ جز این است که جو بی اعتمادی را در جامعه رسوخ می دهیم؟ جز این است که با
بازی کردن نقش سانسورچی ،به یک روزنامه یا رسانه با سابقه ی چندین و چندساله ،اینطور القا کند که باید
خبرهای خاصی را که مطابق میل ایشان است بزنند و از درج خبرهای دیگری که احیان ًا پا روی دم ایشان
گذاشتن است خودداری کنند؟ آیا می شود حد و حدود این دم را مشخص کنند که حداقل ما رسانه ای ها
جای پای بهتری بتوانیم پیدا بکنیم و مدام روی دمشان نباشیم؟ از دستگاههای مسئول و محترم در استان
به ویژه برخی از متولیان حوزه روابط عمومی و فرهنگ و رسانه در دستگاههای اجرایی عالی استان این
انتظار می رود که  - 1 :در کنار همه ی کالس های بدو خدمت و ضمن خدمت و پایان خدمت برای
برخی مدیران عزیز استان ،دو واحد آشنایی با تعامل رسانه ای هم برای آنها بگذارند تا عالوه بر یاد گرفتن
ادب تعامل با رسانه ،تاب آوری رسانه ای و روحیه ی پذیرش خودشان را هم باال ببرند - 2 .حد و حدود و
مرزهای بی پایان رسانه ها در انجام تکالیف و رسالت هایش را به عزیزان مدیر در استان یادآوری کنند و به
این عزیزان بفرمایند که رسانه ها ،به هیچ عنوان در درج یا حذف و تعدیل خبرها یا تیترهایشان ،مجبور به
اطاعت از دستورها و تهدیدهای حضرات نیستند .یک رسانه ،قانون را می داند ،می شناسد و برایش حرمت
قائل است - 3 .به برخی مدیران عزیز در استان این نکته ی مهم را یادآور بشوند که رسانه های استان،
از آنها به شدت غمخوارتر و دلسوزتر و در عین حال آگاه تر به شرایط استان هستند .لذا پا را از گلیم درازتر
کردن ،حرف و حدیث پراکندن ،تهدید به میدان آوردن و ...به جای انجام درست و مناسب رسالت های
مدیریتی ،نه تنها هیچ سودی ندارد ،بلکه حرکت توسعه محور استان را ُکند و مسیر را سخت و طوالنی
تر می کند - ۴ .رسانه ها هم آنچنان زبان بسته نیست که هر اقدامی را بربتابد .گاهی یک رسانه ،آنهم در
یک استان ،حرف هایی از بعضی مدیران و مجموعه های مدیریتی تحت امرشان دارد که شاید برای مردم
عزیز ،علیرغم تلخ بودن و عجیب بودن ،هم شنیدنی و هم جالب باشد .رسانه ها ،به ویژه رسانه ی مکتوب،
جایگاه خاصی دارند .بنابراین توصیه ما به بعضی از مدیران عزیز استان این است که بیاییم حرمت هایمان
را بفهمیم ،پاس بداریم و برای با ارزش ماندنشان ،تالش کنیم.قطع ًا مدیری که تاب یک تیتر یا خبر را ندارد،
تاب نقدها و مطالبات مهم تر را هم نخواهد داشت ،و این ،غم نامه ای بزرگ است.

جادهمنطقهگردشگریتجنودزیرکوهسالآیندهراهاندازیمیشود

چهارشنبه  8تیر  * 1۴۰1شماره 5231

فرماندار زیرکوه گفت :بخشی از جاده تجنود سال جاری و بخشی از آن سال آینده به بهرهبرداری
میرسد.محمدرضاغیرتی،بابیاناینکهمنطقهتجنودیکمنطقهییالقیوکوهستانیاست،یادآور
شد :دارای آبشارهای دیدنی است و آب بسیار شیرینی از دل کوه بیرون میآید که تقریب ًا معدنی است.

هیئت وزیران با اختصاص اعتباراتی برای جبران
سیل سال گذشته در خراسان جنوبی موافقت کرد.
در جلسه هیئت وزیران که به ریاست مخبر معاون
اول رئیس جمهور برگزار گردید ،مقرر شد 151
میلیارد و  8۶۰میلیون تومان به صورت هزینهای
و تملک داراییهای سرمایهای برای جبران خسارت
سیل دی ماه پارسال به استان اختصاص یابد.
ایناعتبار به صورت بالعوض برای ساخت  15واحد
مسکونی شهری و  21مسکن روستایی ،کمک

بالعوض برای تعمیر  21واحد مسکونی شهری و
تجاری ،کمک بالعوض برای لوازم معیشتی واحد
تجاری آسیب دیده و نیز تاسیسات زیربنایی است.
همچنین مبلغ  ۶میلیارد و  ۴8۰میلیون تومان با
بازپرداخت  15ساله برای تسهیالت بازسازی،
بازپرداخت  5ساله برای تسهیالت تعمیری و
بازپرداخت  ۷ساله برای تسهیالت معیشتی توسط
بانک مرکزی جمهوری اسالمی به منظور جبران
خسارت ناشی از سیل و آبگرفتگی مناطق مسکونی

شهرستانهای استان با ضمانت زنجیرهای پرداخت
میشود .بنیاد مسکن انقالب اسالمی و سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان نیز موظف اند ضمن
نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی،
گزارش انجام اعتبار فوق را در بازه زمانی  3ماهه به
سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران
کشور ارسال کند.

نظر به درخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه طی نامه شماره 1401/293584مورخه  1401/04/06مالک پالک های

ایرنا  -سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان جنوبی گفت :فصل نوینی از
ارتباط بین مردم و مسئوالن رقم خورده است
لذا فاصلهای که بین مردم ،اصناف و مسئوالن
در گذشته وجود داشت ،اکنون وجود ندارد .جواد
اشرفی در همایش تجلیل از برگزیدگان صنفی و
تولیدی استان با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و
دهه تولید و تجارت (یکم تا دهم تیر ماه) افزود:
آموزشهای الزم قبل و حین کار از اهمیت
زیادی برخوردار است و شفافسازی درخصوص
موضوعات مختلف از طریق مطالبهگری امکانپذیر
است.

وی ادامه داد :مطالبهگری حق رسانهها و پاسخگویی
نیز وظیفه مسئوالن است ،لذا حتما خط خبری خوبی
توسط رسانهها بهویژه برای اصناف ایجاد شود.
اشرفی با بیان اینکه نقش اصناف در اقتصاد بیبدیل
بوده است ،افزود :هر صنف یا گروهی میخواست
از این قشر به نفع خود استفاده کند که برای همه
شفاف است ،اما اصناف همیشه پای نظام و انقالب
ایستادهاند .وی بیان کرد :آنچه در شرایط فعلی رقم
میخورد اینکه عدهای درصدد هستند بین اصناف و
مردم ،اصناف و مسئوالن و سایر اقشار شکاف ایجاد
شود که نباید اجازه داد این شکاف عمیق شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری با اشاره به موضوع مالیات به عنوان یکی
از دغدغههای اصناف استان ،اظهار کرد :آنچه در
این حوزه دغدغه دارید بخشی به دلیل نبود شناخت
مساله است و خیلی از اصناف این مطالبه را از
مدیران نداشتهاند تا شفافسازی انجام شود .وی
تصریح کرد :گفتمان بین اتاق اصناف و مالیات باید
خیلی قبلتر رقم میخورد زیرا بار روانی و اثراتی که
برای افکار عمومی ایجاد میشود ،زیاد است.
اشرفی بیان کرد :درخصوص مالیات متناسب با
تقاضای اتحادیه یا اصناف باید جلسات شفافسازی
برگزار شود چراکه گاهی احساس نبود امنیت ،از
ناامنی بیشتر است .وی با اشاره به گالیه برخی

صدور۹۱۹پروانهکسبازابتدایامسال
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبی
هم در این همایش گفت :از ابتدای سال جاری
تاکنون  919پروانه کسب در بخشهای تولیدی،
توزیعی ،خدماتی و فنی استان صادر شد .عباس
جرجانی افزود :از مجموع پروانههای صادره ۴۶9
مورد توزیعی 153 ،مورد تولیدی 125 ،مورد خدمات
فنی و  1۷2مورد در حوزه خدماتی بوده است .وی
بیان کرد :در حال حاضر  29هزار و  29۴واحد
صنفی در استان فعال است که بیشتر واحدها با
 13هزار و  ۷۴2مورد در حوزه توزیعی فعالیت دارد.
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت اظهار کرد :میزان
اشتغال ایجاد شده از ابتدای امسال تاکنون  2.5برابر
آمار صدور پروانه کسب صادره و معادل  2هزار و
 29۴مورد بوده است .وی با اشاره به منقضی شدن
هشت هزار و  125پروانه کسب در استان تصریح
کرد :امسال همچنین  1۷3پروانه کسب در استان
به دالیل متعدد ابطال شده و پروانههای منقضی
شده نیز در حال پیگیری برای تمدید است.

سرای فرش و جهیزیه ایرانیان

مزرعه قنات شورستان تقاضای تعیین طول و متراژ پالک های فوق را نموده و با توجه به صدور اخطاریه جهت مجاورین پالک های فوق و

بزرگترین مجموعه کامل فرش  ،موکت و لوازم خانگی
نمایندگی انحصاری موکت ظریف مصور
در خراسان جنوبی

با اذعان اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه مبنی بر اینکه به هیچ یک از مجاورین دسترسی نداشته و قابل شناسایی نمی باشند لذا تقاضای
انتشار این آگهی را نموده اند که بدین وسیله به کلیه مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی پالک های مذکور اخطار می گردد چنانچه برای
خودشان حقی قائل می باشند در تاریخ (1401/04/09نهم تیرماه سال هزار و چهارصد و یک) ساعت  8صبح که نماینده و نقشه بردار


نقد-اقساط

فوق اعتراض خود را مکتوب تحویل اداره ثبت داده تا برابر مقررات رسیدگی گردد .ضمنا عدم حضور مانع از انجام اقدامات قانونی نخواهد بود.

طبقه پایین هایپر گوشت الماس

این اداره جهت تعیین طول و متراژ مراجعه خواهند نمود چنانچه کسی برای خود حقی قائل می باشد ظرف مهلت یک هفته از تاریخ

آدرس :سه راه اسدی -بین مطهری  1و 3
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farshiranian11

آگهی تعیین طول و متراژ پالک های وقفی از  -1133اصلی بخش  2سربیشه مزرعه خاواز
نظر به درخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه طی نامه شماره  1401/293320مورخه
 1401/04/06مالک پالک های  91-88-61-49-40-38-36-31-26-19-17-9-4فرعی از  -1133اصلی بخش
دو سربیشه واقع در مزرعه خاواز تقاضای تعیین طول و متراژ پالک های فوق را نموده و با توجه به صدور اخطاریه
جهت مجاورین پالک های فوق و با اذعان اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه مبنی بر اینکه به هیچ یک از مجاورین
دسترسی نداشته و قابل شناسایی نمی باشند لذا تقاضای انتشار این آگهی را نموده اند که بدین وسیله به کلیه مجاورین
و صاحبان حقوق ارتفاقی پالک های مذکور اخطار می گردد چنانچه برای خودشان حقی قائل می باشند در تاریخ
(1401/04/09نهم تیرماه سال هزار و چهارصد و یک)ساعت  8صبح که نماینده و نقشه بردار این اداره جهت تعیین طول
و متراژ مراجعه خواهند نمود از تاریخ فوق ظرف مهلت یک هفته چنانچه برای خود حقی قائل می باشد اعتراض خود را

مکتوب به این اداره تحویل نمایند .ضمنا عدم حضور مانع از انجام اقدامات قانونی نخواهد بود .شناسه آگهی1344134 :

آگهی تحدید حدود اختصاصی قسمتی از امالک واقع در بخش  2سربیشه
پیرو آگهی های منتشره و به موجب ماده 13قانون ثبت تحدید حدود پالک زیر :مزرعه مود پالک  -1156اصلی بخش
 2سربیشه :الف :ششدانگ یک باب باغ میمی پالک  747فرعی از  -1156اصلی بخش  2سربیشه به تقاضای آقای حبیب شکیب
زاده احدی از ورثه مرحوم محمد مودی (شکیب زاده) فرزند میرحسن ب :ششدانگ یک باب منزل پالک  749فرعی از  -1156اصلی
بخش  2سربیشه به تقاضای آقای حبیب شکیب زاده احدی از ورثه مرحوم محمد مودی (شکیب زاده) فرزند میرحسن در تاریخ
 1401/05/30انجام می گردد .لذا به موجب ماده 14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله
این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر باال در محل حضور بهم رسانند .چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها
در موقع مقررحاضر نباشند مطابق ماده 15قانون مزبورملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون
ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده  86آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خودرا به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند .در غیر این صورت متقاضی می تواند به اقدامی مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار 1401/04/08:شناسه آگهی1342547 :

صعب العالج می شود .ضمنا ً نماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

0903161848۲ - 3۲۲۲7177

قالیشوییصنعتـــی
تمام اتوماتیک

صدا و سیما 12 -کانون یاریگران زندگی با هدف پیشگیری
از اعتیاد در واحدهای کارگری خراسان جنوبی فعال است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان در نشست
تخصصی خیران ،کارآفرینان ،سمنها و فعاالن اجتماعی
گفت :در کانونهای یاریگران زندگی برنامههای ورزشی و

صناف از گسترش فروشگاههای زنجیرهای در
استان افزود :در زمینه فروشگاههای زنجیرهای
به تفصیل در اتاق بازرگانی بیرجند بحث شد و
پیشنهاداتی نیز داده شده که در حال بررسی است.

 257-248-246-239-189-150-218-203-135-220-214-197-175-172-119فرعی از -15اصلی بخش 6سربیشه واقع در

به یاد اموات وبه نیت شفای بیماران توسط قاریان قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران سرطانی

فعالیت 1۲کانون یاریگران زندگی
در واحدهای کارگری خراسان جنوبی

فصل نوینی از ارتباط بین مردم و مسئوالن رقم خورده است

آگهی تعیین طول و متراژ پالک های وقفی
از  -15اصلی بخش  6سربیشه

به اطالع همشهریان عزیز می رساند :ختم کالم ا ...مجید

مشترکان تجاری در صورت تمایل میتوانند با ثبت شماره
تلفن شغلی خود اعم از تلفن (ثابت و همراه) در سامانه
اطالعات تلفنی  118مخابرات منطقه خراسان جنوبی به شغل
خود رونق دهند و در سریعترین زمان ممکن با مشتریان خود،
در ارتباط باشند .به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه
خراسان جنوبی ،مشترکان تجاری با در دست داشتن مدارک
هویتی ،نظیر (جواز کسب معتبر و کارت ملی) با مراجعه به
مراکز امور مشترکین مخابرات یا دفاتر خدمات ارتباطی
پیشخوان دولت در سطح استان می توانند نسبت به ثبت
شماره تلفن همراه و ثابت خود به عنوان شماره مشاغل در
سامانه  ،118اقدام نمایند .گفتنی است ،هزینه ثبت اطالعات
صاحبان مشاغل ،صنوف و شرکت ها در سامانه  118بر روي
صورتحساب تلفن ثابت محاسبه مي شود.

 ۱۵۱میلیارد تومان برای جبران خسارت
سیل در استان اختصاص یافت

(لطف ًانظراتخوددربارهاینسرمقالهراازطریق ۰93۰۴9۴3831یااینستاگرام@ s.hossein.harampoor.mارسالبفرمایید)
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با ثبت شماره تلفن همراه
درسامانه  118شرکت مخابرات
درآمد خود را افزایش دهید

محمد حسین مصلحی  -رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

پیشرو در صنعت قالیشویی استان
شستشوی مبل در محل

فرهنگی برای کارگران اجرا میشود .اشرفی افزود :تا کنون 3۰
دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد ،کارگاههای آموزشی سبک
زندگی سالم و مهارتهای فرزند پروری در واحدهای تولیدی
استان برگزار شده است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز با بیان
اینکه  95درصد معتادان استان دارای شغل بوده اند ،خواستار
به کارگیری معتادان بهبودیافته و خانوادههای آنان در واحدهای
تولیدی و اقتصادی استان شد .حسنی مقدم با اشاره به راه اندازی
مرکز پیشگیری ماده 1۶بیرجند در آینده نزدیک گفت 528:معتاد
متجاهر در خراسان جنوبی وجود دارد که نیاز است مرکز نگهداری
آنها سریعتر راه اندازی شود .در این نشست از صاحبان چند واحد
اقتصادی ،سمنها و کارآفرینان برتر قدردانی شد.

قصر موبایل راه رو

مرکز خرید و فروش خط رند

کد 555

کد 564

کد 560

کد 561

کد 563

0915 560 8145 0915 555 1271

0915 563 3354 0915 564 0023

0915 561 4044

0915 560 1586 0915 555 1286

0915 563 3359 0915 564 0027

0915 561 0661

0915 555 1276

0915 560 1042

0915 564 0061

0915 563 3361

0915 561 1366

0915 555 1287

0915 560 1043

0915 564 0062

0915 563 3362

0915 561 2366

0915 555 1279

0915 560 1046

0915 564 0063

0915 563 3364

0915 561 5820

0915 555 1278

0915 560 1048

0915 563 3368 0915 564 0068

0915 561 0274

0915 555 1274

0915 560 1049

0915 564 0069

0915 563 3369

0915 561 2962

0915 555 1298

0915 560 1057

0915 564 0056

0915 563 3371

0915 561 6953

0915 555 1297

0915 560 1059

0915 563 3372 0915 564 0057

0915 555 1264

0915 560 1062

0915 563 3376 0915 564 0058

0915 555 1283

0915 560 1063

0915 563 3379 0915 564 0059

0915 555 1263

0915 560 1067

0915 555 1291

0915 560 1068

0915 563 3385 0915 564 0075

0915 555 1324

0915 560 1073

0915 563 3389 0915 564 0078

0915 555 1326

0915 560 1076

0915 563 3849

کد 56۲

0915 562 3750
0915 562 6978

0915 562 7758 0915 563 3384 0915 564 0072

0915 564 0079

0915 560 1086 0915 555 1327

0915 563 3854 0915 564 0081

0915 560 1289 0915 555 1328

0915 563 3857 0915 564 0082

0915 562 8863
0915 562 3658

0912

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

3۲ 440001-3

ممتاز

دارای رتبه

از اتحادیه مربوطه

امام رضا (ع)  :هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی بر طرف نماید خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش برطرف سازد.

قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

صاف صاف

لول لول
تخت تخت

اولینقالیشوییصنعتی ممتاز
مجهز به دستگاه شستشوی تمام اتومات
و گرمخانه اتومات در شرق کشور

3۲ 44 66 66
3۲ 4۲ 43 ۲0 -۲
ghalishooii.iran

دیدگاه خوانندگان

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

توپگرانیاجاره
خانه های بیرجند
در زمین کیست؟

چندوقتاستکهبحثاجارههاودعوت
به انصاف داشتن صاحبخانه ها موضوع
داغ در بین بیرجندی های عزیز است
اما بنده به عنوان یک کارمند مستاجر
چند نکته را عرض می کنم امیدوارم
همشهریان عزیز متوجه شوند که دقیقا
گرانی اجاره آن هم در شهری مثل
بیرجند به چه علت است ؟  - 1همه
می گویند اجاره ها چند برابر شده ولی
کسینمیگویدهزینههاچندبرابرشده
است و مثال پیرمرد و پیرزن روستایی
که خانه شان را در شهر به اجاره داده
و از آن امرار معاش می کنند اصال می
توانند با اجاره پارسال نفس بکشند ؟ آیا
همه امالک اجاره ای بیرجند مربوط به
مالکینی هست که چند خانه دارند و از
سر بی نیازی اجاره می دهند ؟ خود من
یک واحد مسکونی  75متری دارم و
آن را به اجاره داده ام و با اجاره اش
و مبلغی که روی آن گذاشته ام یک
واحد  12۰متری اجاره کرده ام آیا من
بی انصاف هستم به همان اندازه که در
ملک جدید اجاره بیشتر می دهم اجاره
ملک قدیمم را هم بیشتر کنم؟ - 2من
به عنوان یک مالک که خودش هم
مستاجر است باید کجا فریاد بزنم که
یک مورد ملک اجاره ای مناسب (فارغ
از مبلغ اجاره ) در بیرجند پیدا نمی شود
و در این سال ها آنقدر ساخت و ساز را
قفل کرده اند که تولید مسکن و سرمایه
سازندگان ما در خدمت مردم مشهد و
تهران بوده و برای آنها ساختمان ساخته
اند در حالی که شهر خودمان بیش از هر
جایی نیاز داشته و به دلیل سیاست های
شهرداری و شورا و  ...به اندازه نیاز واحد
مسکونی ساخته نشده و از این به بعد
بدتر هم خواهد شد .به که بگوییم که
خیلی از مستاجران و زوج های جوان
که می خواهند وارد زندگی مشترک
شوند خانه ای برای اجاره کردن پیدا
نمی کنند  - 3دولت طرحی را اعالم
کرد که مالیات بر خانه های خالی می
گیرد و خانه های خالی از ترس مالیات
پر شدحاال که پر شد دولت اعالم
کرده بروند مالیات بر اجاره بدهند من
حساب کردم تقریبا نزدیک به  5یا ۶
میلیون تومان مالیات بر اجاره هر سال
برای یک واحد  12۰متری صاحبخانه
باید پرداخت کند .شما فکر می کنید
صاحبخانه محترم از جیب خودش می
دهد؟ نه نمی دهد و مبلغ آن را روی
اجاره می کشد .با این  3موضوعی که
گفتم احتماال مردم متوجه شده اند که
توپ گرانی اجاره ها در زمین چه بخشی
است و چرا آنها خودشان را پشت نقاب
تهمت به صاحبخانه ها قایم کرده اند
و به جای پاسخگویی به مردم هر روز
صاحبخانه ها را دعوت به انصاف و
همراهیبامستاجرانمیکنند.

خبر خوب امروز

مشکل آب ناحیه
صنعتی زیرکوه
مرتفع میشود
فرماندار زیرکوه گفت :در خطی حدود
هفت تا هشت کیلومتر با اجرای انتقال،
مشکل آب ناحیه صنعتی حل میشود
و برای هفته دولت به بهرهبرداری
میرسد .غیرتی با بیان اینکه حفر چند
چاه در دستور کار است ،افزود :با حفر این
چاهها بخشی از تنش آبی را امسال حل
میکنیم و مشکالت مرتفع میشود.
فرماندار زیرکوه با بیان اینکه چاههایی
که حفر میشود ضربهای به چاههای
کشاورزی وارد نمیکند ،اضافه کرد:
بیشترصاحبانقنواتمخالفتمیکنند
و کمتر اتفاق میافتد چاههای عمیق
ضرری برای قنوات داشته باشد .غیرتی
با بیان اینکه ما چاه داریم که آماده و
تجهیز است ،گفت :تنها خط انتقال آن
باقی مانده است که آن را در دستور کار
داریم در چند روز آینده عملیات اجرایی
آن آغاز میشود .وی با بیان اینکه ناحیه
صنعتی زیرکوه در منطقهای ایجاد شده
که آب زیرزمینی ندارد ،افزود :ناحیه
صنعتی را نمیتوان جابجا کرد و ناچار
باید برای آن آب تامین کنیم.

اهدای فرش های دستباف بانوان خراسان جنوبی به عتبات عالیات
 3تخته فرش دستباف از روستاهای بهدان ،شوکت آباد و بیرجند به عتبات عالیات اهدا شد .محسنی ،مدیر دفتر ستاد عتبات عالیات خراسان جنوبی گفت 3 :تخته
فرش دستباف از روستاهای بهدان ،شوکت آباد و بیرجند به عتبات عالیات اهدا شد که ارزش این تخته فرشها  18۰میلیون تومان است .وی گفت :این فرشها
بین  ۴تا  ۶ماه به همت بانوان بافته شده است .محسنی گفت :تعداد کل کارگاههای تولید فرش دستباف در خراسان جنوبی  25۰کارگاه است.

بازار مسکن خراسان جنوبی متالطم است
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چهارشنبه  8تیر  * 1۴۰1شماره 5231

وضعیتنابساماناجارهنشینیدربیرجند
مهر  -امروزه نبود ثبات قیمت در بازار
مسکن و به دنبال آن تورم و افزایش
افسارگسیخته میزان رهن و اجاره ،باعث
شده تا مستاجران وضعیت نابسامانی را
تجربه کرده و بیش از گذشته خانه به دوش
شوند .مستأجران و افرادی که از نعمت یک
سرپناه محروم هستند این روزها شرایط
سختتری نسبت به دیگر اقشار جامعه
دارند چرا که در این بحران اقتصادی و رکود
بازار مسکن و به ویژه آشفتگی بازار اجاره
بها ،مبالغی نجومی را بابت اجاره و یا رهن
یک خانه پرداخت میکنند که در سالهای
گذشته با چنین مبلغی میتوانستند خانهدار
شوند.فشارهای اقتصادی یک طرف و
بحران کرونا از طرفی دیگر کمر مستأجران
را در زندگی شهرنشینی امروزی خم کرده
است .شاید کسی فکرش را هم نمیکرد،
روزگاری از راه برسد که اجاره نشینها ،خانه
به دوش شوند و با نزدیک شدن به فصل
جابجاییها ،لرزه بر تن آنها بیافتد.
امروزه نبود ثبات قیمت در بازار مسکن و
به دنبال آن تورم و افزایش افسارگسیخته
میزان رهن و اجاره ،باعث شده تا مستأجران
وضعیت نابسامانی را تجربه کرده و بیش از
گذشته خانه به دوش شوند.
در حال حاضر بسیاری از مستأجران و
خریداران مسکن نگران از رشد جهشی
قیمتها به ویژه در بخش اجاره هستند ،اما
از طرف دیگر بسیاری از مالکان و دالالن
دندان طمع برای باال بردن قیمتهای اجاره
تیز کردهاند تا شاید بخشی از مشکالت
اقتصادی و معیشتی خود را برطرف کنند.
تالطم بازار مسکن ،با حجم سنگینی از
فشار روحی همراه است که خود را به تمامی
در خانهها سرازیر میکند و همان آرامش
نسبی که وجود دارد ،از خانهها کوچ میکند.
شرایط پیش رو در حالی است که بسیاری از
قوانین پیرامون حمایت از مستأجران اعمال
نشده و توسط بنگاهها و یا مالکان نادیده
گرفته میشود.
اگرچه قانون میگوید که مستأجران شهر
تهران نسبت به سال  ۹8حداکثر  25درصد
افزایش اجاره بها دارند ،این رقم در کالن
شهرهای دیگر حداکثر  2۰درصد و در
شهرهای کوچک حداکثر  15درصد است.
اما آمارها نشان میدهد در بیرجند میزان
رهن و اجاره نسبت به سال گذشته بیش از
 7۰درصد افزایش یافته است.
اجارههای میلیونی در بیرجند
یکی از شهروندان که در منطقه الهیه
بیرجند مستأجر است ،در گفت و گو با
مهر بیان کرد :سال گذشته در همین نقطه
شهری هشت میلیون ودیعه و ماهیانه
 ۶۰۰تومان اجاره دادهام که در اواخر سال
به  2۰میلیون ودیعه و یک میلیون اجاره
افزایش یافت.فهیمه چاحوضی با بیان
اینکه در شرایط موجود باید ماهها به دنبال
خانهای مناسب باشیم ،گفت :متأسفانه برای

خانههایی با حداقل امکانات و در بدترین
نقطه شهری ،اجاره و ودیعههایی چند
میلیونی تعیین میکنند.
وی خواستار توجه ویژه به قشر اجاره نشین
شد و گفت :در شرایط اقتصادی پیش رو،
دغدغه اجاره بها دردی مضاعف برای این
قشر است.چاحوضی با بیان اینکه امیدواریم
شرایط بهگونهای رقم بخورد که برنامههای
حمایتی به نفع اجارهنشینها باشد ،اظهار
کرد :مستأجران قشر ضعیف جامعه هستند و
دولت باید با برنامههای حمایتی واقع ًا کمک

یافته بلکه بازار خرید و فروش مسکن هم
متالطم شده است ،گفت :در حال حاضر
هر متر زمین در حاشیه شهر بیرجند مانند
حاجی آباد دو میلیون و در شمال شهر هم
هفت میلیون تومان قیمت گذاری میشود.

در حاجی آباد را دارد در گفت و گو با مهر
بیان کرد :برای منزل یک خواب را به 1۰
میلیون ودیعه و ماهیانه دو میلیون تومان
تعیین کردهام.حاجی آبادی بیان کرد :در
شرایطی که قیمت تمامی کاالها ،مصالح
و خدمات افزایش یافته ،چرا قیمت اجاره
افزایش پیدا نکند؟وی با بیان اینکه مالکان
هم به امیدی منزل خود را اجاره میدهند،
گفت :دولت برای کاهش مصالح ساختمانی
و کاهش قیمت اراضی چاره اندیشی کند تا
کاهش اجارهها رقم بخورد.

خبرنگار مهر گفت :مالک از یک ماه پیش
اعالم کرده که باید  5۰درصد به رهن و
 1۰۰درصد به اجاره ماهانه واحدی که
پارسال آن را اجاره کردهام ،اضافه شود.
محمد یوسفی که سال دوم زندگی
مشترکش را پیش رو دارد ،افزود :افزایش
ناگهانی اجارهها انگیزه ازدواج و تشکیل
زندگی مشترک را از بسیاری از جوانان
سلب کرده است.وی اظهار کرد :قصد
داشتم یک خانه برای رهن پیدا کنم اما با
این وضعیتی که در بازار است باید با مالک
قبلی خود به توافق برسم.یوسفی با بیان
اینکه سال گذشته میزان اجاره  8۰۰هزار
تومان بوده که به یک میلیون و  ۹۰۰هزار
تومان افزایش یافته است ،بیان کرد :من
شاغل و همسرم خانه دارد است و اگر قرار
باشد با این رقم اجاره پرداخت کنیم دیگر
نمیتوانیم به پسانداز برای خانه دار شدن و
دیگر هزینههای زندگی حتی فکر کنیم.وی
با بیان اینکه تسهیالت اجاره نشینی اص ً
ال
پاسخگوی جهش قیمتهای اجاره نشینی
نیست ،گفت :در صورت دریافت تسهیالت
تنها میتوانیم نیمی از میزان ودیعه را
پرداخت کنیم در حالی که قسط تسهیالت
هم بر میزان اجاره افزوده میشود.

حاجی آبادی با بیان اینکه بیشتر مالکان
در دیوار ملک خود را با قیمتهایی باال به
اجاره میدهند ،افزود :در حاشیههای شهر
مانند حاجی آباد ،چهکند و امیرآباد قیمتها
نسبت به داخل شهر بسیار منصفانه است.

افزایش  ۱۰۰درصدی اجاره
یکی دیگر از شهروندان که در یکی از
بنگاههای معامالت ملکی منطقه رجایی
بیرجند به دنبال یک واحد میگردد ،به

رشد  ۴۰درصدی اجارهها
در دو ماه نخست سال
علیرضا اربابی رئیس اتحادیه مشاور امالک
بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد:
اجاره بها در خراسان جنوبی طی ماههای
فروردین و اردیبهشت نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  ۴۰درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه درحال حاضر التهابی در
زمینه اجاره وجود ندارد ،گفت :تنها پنج
درصد از صاحب خانهها بی ضابطه اجاره بها
را باال میبرند.اربابی با بیان اینکه افزایش
هزینهها آب و برق باعث افزایش اجارهها
میشود ،اظهار کرد :متأسفانه در سطح
کشور سقف مجاز  25درصدی افزایش
اجارهها ،رعایت نمیشود.
وی چندی پیش هم به رسانههای استان
گفت :با توجه به شروع فصل جابهجایی
مستأجران ،همه بنگاههای امالک تنظیم
قراردادها را در محدوده سقف تعیین شده
پیشنهاد میدهند ،اما با این حال حدود ۹۰
درصد مالکان این مصوبه را اجرا نمیکنند.
راهکارهایی برای رفع
التهاب بازار مسکن

حال آنها باشد.وی بیان کرد :متأسفانه قانون
 25درصد اجاره رعایت نمیشود که نیازمند
نظارت جدی از سوی متولیان است.
اجارهها کمرشکن است
یکی دیگر از مستأجران بیرجندی در گفتگو
با مهر هزینههای افسار گسیخته در اجاره
نشینی را یکی از مشکالت پیش رو دانست
و گفت :از مسئوالن خواستاریم برای برون
رفت از این مشکالت با تنظیم قوانین و
ارائه راهکارهای منطقی و تخصصی و
برخورد با متخلفان ،مشکالت اجاره نشینی
را حل کنند.
محمد آبدار با بیان اینکه در حال حاضر با
 7۰میلیون رهن 5۰۰ ،تومان اجاره پرداخت
میکنم ،گفت :با توجه به افزایش نرخها و
میزان اجاره تعیین شده برای واحد باالتر ،تا
چند ماه آینده باید ماهیانه دو میلیون و 5۰۰
هزار تومان اجاره بدهم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دغدغه
نخست مستأجران پیدا کردن خانه است،
گفت :متأسفانه مالکان به خانوادههای دارای
دو فرزند و بیشتر ،خانه اجاره نمیدهند.
آبدار با بیان اینکه میزان ودیعهها زیر 5۰
میلیون تومان نیست ،گفت :با ودیعه 5۰
میلیونی هم باید ماهیانه باالی یک میلیون
تومان اجاره پرداخت کنیم.
وی با بیان اینکه نه تنها قیمت اجارهها رشد

ادعای مالکان
یکی از مالکان که قصد اجاره ملک خود

مالکان همکاری نمیکنند
یک مشاور امالک هم در گفتگو با خبرنگار
مهر با بیان اینکه در این شرایط اقتصادی
مالکان میخواهند با استفاده از درآمد اجاره
ملک خود ،از عهده هزینههای زندگی
برآیند ،گفت :به همین دلیل فایل برای
رهن بسیار کم است مگر اینکه فردی
به دلیل کمبود بودجه ناشی از خرید خانه
مجبور شود ملک خود را به رهن بسپارد.
کاهنی اظهار کرد :هرچند مستأجران توان
پرداخت اجارههای نقدی را ندارند اما در
نهایت مالکان برنده این بازی هستند چراکه
مستأجران ناچار بوده سرپناهی برای خود
داشته باشند.
وی با بیان اینکه قیمتهای کارشناسی
نبوده و موجرها تعیین میکنند ،گفت:
بسیاری از مالکان ،ملک خود را از طریق
سایتهایی مانند دیوار به اجاره داده که این
خود زمینهای برای رشد اجاره بها است.
کاهنی با بیان اینکه بسیاری از مالکین
برای اعمال قانون افزایش  25درصد
اجاره بها همکاری نمیکنند ،گفت :برخی

اتصال ۱۳نیروگاه برق خورشیدی خانگی استان به شبکه سراسری

مدیرعامل شرکت توزیع برق گفت :از آغاز
امسال  13نیروگاه برق خورشیدی خانگی
به شبکه سراسری متصل شده است .دادگر
گفت 532 :نیروگاه برق خورشیدی خانگی
با مجموع ظرفیت  5.5مگاوات در استان
در حال بهره برداری است که از این تعداد
 13نیروگاه از آغاز امسال به شبکه سراسری

از قیمتهای تعیین شده از سوی مالکان
منصفانه نبوده که متأسفانه مستأجران به
ناچار شرایط مالکان را میپذیرند.

متصل شده است .وی گفت :نیروگاههای
خانگی یا کوچک مقیاس استان از آغاز
امسال هزار و  8۰2مگاوات برق خورشیدی
تولید کرده اند که  ۴میلیارد تومان در ازای آن
به مالکان این نیروگاهها پرداخت شده است.
دادگر گفت :انرژی تولید شده از نیروگاههای
خورشیدی میتواند در ایام تابستان که کمبود

تولید در بخش نیروگاه برقابی محسوس
است ،به تولید برق استان و کشور کمک کند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی
گفت :شرکت توزیع نیروی برق استان به
نیابت از سازمان انرژیهای تجدیدپذیر
(ساتبا) آمادگی انعقاد قرارداد  2۰ساله خرید
تضمینی برق برای مشترکانی که عالقهمند

به نصب این نیروگاهها هستند را دارد.نکته
حائز اهمیت در تولید برق خورشیدی کاهش
مصرف آب و گاز و افزایش تأثیرات مثبت
زیست محیطی آن است که به گفته مجری
طرح کاهش تلفات و انرژیهای نو شرکت
توزیع برق استان از آغاز تولید برق خورشیدی
در استان از  5سال گذشته تا کنون ،در

بناهایتاریخیبشرویهچشمگردشگرانراخیرهمیکند

 3۰۰اثر تاریخی در بشرویه وجود دارد که این بناها برای
هر بینندهای جذاب است.
بشرویه یکی از مناطقی است که در کوچه پس کوچه
هایش میتوان آثار فاخر و ارزشمند قدیمی را به وفور
مشاهده کرد.
آثاری که دیدنشان چشم هر بینندهای را خیره کرده و از
گردشگران دلربایی میکند.
به دست هنرمندان قدیمی بناهایی ساخته است که گرد
تاریخ بر آنها ننشسته و همچنان چشم نوازی میکند

و گردشگران نیز از این بناها استقبال می کنند .یکی از
شهروندان بشرویهای گفت :یکی از ویژگیهای بناهای
تاریخی بشرویه این است که این بناها به طور طبیعی در
زمستان گرم و در تابستان سرد است .وی گفت :دیگر
ویژگی این است که از گل ُرس معمولی ،بناهایی ساخته
شده است که بیش از هزار نفر میتوانند در باالی بام آنها
بایستد.یکی دیگر از شهروندان بشرویه نیز گفت :بشرویه به
عنوان دهمین شهر خشت و گلی کشور معرفی شده است
که آثار زیبای آن ،گویای اصالت این شهر است.وی گفت:

یکی از بارزترین آثار تاریخی این شهر ،مسجد میان ده است
که با وجود گذشت  ۴5۰سال از ساخت ،هنوز مورد استفاده
قرارمیگیرد.سلیمانی،مسئولمیراثفرهنگی،گردشگری
و صنایع دستی بشرویه گفت :بناهای تاریخی شهرستان
مربوط به قرون نخستین اسالم است .وی گفت :مسجد
جامع رقه یکی از این آثار است که ساخت آن به قرن ۴
هجری باز میگردد.سلیمانی گفت :در بشرویه  3۰۰اثر
تاریخی وجود دارد که یک سوم این آثار در فهرست میراث
ملی به ثبت رسیده است.

اربابی با بیان اینکه بازار مسکن تابع سایر
بازارها و کنترل آن در گرو توانمند کردن
مستأجران با پرداخت تسهیالت ارزان
قیمت و افزایش ساخت و ساز است ،افزود:
قوانین موجود در مقابل افزایش قیمت اجاره
بهای ملک از سوی مالک ضمانت اجرایی
مؤثری ندارند و نقش واسطههای ملکی
برای کاهش قیمت بسیار ناچیز است.
وی بیان کرد :باید تعیین اجارهبها امالک
از سایت دیوار حذف و در اختیار اتحادیه
قرار گیرد تا از افزایش خودسرانه قیمتها
جلوگیری شود.اربابی اظهار کرد :وقتی
مالکان برای پرداخت مالیات به اداره کل
امور مالیاتی مراجعه میکنند ،قیمت ضریب
اجارهبها خیلی باال است و باید براساس
این ضرایب مالیات باالیی پرداخت کنند
بنابراین به همین تناسب قیمت اجارهبها
را باال میبرند.وی بیان کرد :پیشنهاد
میشود دفترچه ضریب امالک ،اداره کل
امور مالیاتی در اختیار اتحادیهها قرار گیرد
تا مالکان براساس مالیاتی که پرداخت
میکنند ،اجارهبها را از مستأجران دریافت
کنند و تناقض بین دریافت مالیات و
اجارهبها برای همیشه از بین برود.
به نظر میرسد باید اقدامی اورژانسی در
راستای بهبود وضعیت پیش روی اجاره
نشینی در بیرجند انجام شود چراکه در
حال حاضر اوضاع مستأجران روز به روز
آشفتهتر شده و افزایش سرسام آور اجارهها
به دغدغهای بزرگ تبدیل شده است.

مصرف آب  5میلیون لیتر و در مصرف گاز
 7.۰5میلیون متر مکعب صرفه جویی شده،
همچنین از انتشار  15.۹۴هزار تُن گاز دی
اکسید کربن جلوگیری شده است .عالوه
بر نیروگاههای کوچک مقیاس خانگی۴ ،
نیروگاه بزرگ خورشیدی نیز با ظرفیت 18.5
مگاوات در استان فعال است.

* خبر زده اید که برای راه آهن بیرجند
مهلت تعیین شده آنقدر از مسئولین وعده
های تو خالی شنیدیم و دیوار قطور بی
اعتمادی بوجود آمده که اگر صدای بوق
قطار را هم بشنویم باورمون نخواهد شد.
استاندار محترم اول لطف کنند مابقی
دوبانده شدن جاده بیرجند  -قاین را به
اتمام برسانند راه آهن پیشکش بماند
برای نوه هامون( پیشاپیش به نوه عزیزم
تبریکمیگم)
* در خصوص وضعیت انتصابات و انتقاد
شهروندانمتنجالبوواقعبینانهایچاپ
کردید.کاشانتصاباتبراساستوانمندی
افراد نه میزان تملق گویی افراد صورت
میگرفت .کاش قبل از دادن پست و
منصببههرشخصابتدامیزانتوانمندی
و برنامه اجرایی افراد بر اساس یک بازه
زمانی مشخص گرفته و ارزیابی میشد تا
امکانفرافکنیازآنهاگرفتهشود.بهنظرم
مهمترین شاخصه مدیران برای انتصاب
در این استان باید میزان ارتباطات مدیران
با ستادهای کشوری و توانمندی افراد در
مطالبه حقوق استان از ستادها باشد.
* عزیزانی که شعار تشویق به فرزند
آوری را می دهند آیا تحقیق وپژوهش
کرده اند چرا نسل جوان یک فرزند بیشتر
ندارد؟؟مگر زمان قدیم است که هر
روستاییکمترازچهارفرزندنداشتچون
هم انتظار فرزندان از اولیا کمتر بود وهم
خود فرزندان کمکی برای والدین بودند
امروز اکثر والدین به خاطر هزینه باالی
زندگیباالجبارمشغولکارهستندوبرای
نگهداری فرزند مجبورند اگر پرستار
مطمئن پیدا شود ماهانه حداقل  3تا ۴
میلیونحقوقپرداختکنندمخارجدیگر
بماند !! آیا با این اوضاع نابسامان اقتصادی
زوج جوانی که خودشان مستاجر اند و با
کمک والدین زندگی می کنند انتظار
فرزندآوریجایگاهیندارد.
* اوضاع استان روز به روز بدتر داره میشه
صفهایکیلومتریسوختچرامسئولی
پیگیرماجرانیستوبهفکرچارهاینمیشه
بهنظرمیرسهافرادبیتدبیریبهکارگیری
شدن چون اوضاع نسبت به قبل بدتر
شده و کسانی در رأس قرار می گیرند
که افکاری بسته ومی خواهند امورکشور
رو با زور و یا فشار پیش ببرند در خراسان
جنوبی که تا بوده همین بوده و هست
* در شهرستان  ...مدیر آموزش و پرورش
در دهه 8۰چهارشنبه به مشهد می رفت
و یکشنبه دوشنبه بر می گشت.صدای
ما که در می آمد باقی کارمندان می
ترسیدند بعدا همان کسی که آدم رئیس
بود و به عنوان راننده به مشهد می بردش
به پاس خوش خدمتی هاش در یکی
دوسال پیش جاشو در همون جا گرفت.
* مردم واقعا از وضعیت انتصابات
ناراضی هستن .درست میگین بهترین
استاندار برای این استان نابود شده آقای
معتمدیان بودن که خیلی کارای مثبت
انجام دادن اما متاسفانه از دستشان دادیم.
تمام مسئولین که االن سرکارن از فیلتر
انقالبی بودن باید گذر کرده باشن که
متاسفانه کار بلد هم نیستن و اوضاع را
بدتر میکنن و نارضایتی مردم رو بیشتر.
* وقتی یک فرماندار برای شهر  ...تعیین
میکنن که هیچ سابقه کاری نداشته و
حتی پست سازمانی نداره و بنا به اینکه
دفتردار نماینده شهرستان بوده و این
نماینده فردی را می خواسته که بله قربان
گوی او باشه و در کل کبریت بی خطر
میشه گفت نماینده دست نشانده های
خودش را در کارها و امورها گماشته تا
مشکالت خودش را جار نزنن
* آقای رئیسی عزیز فکر کنم در خراسان
جنوبی کمیته ای تشکیل شده که هدف
نهاییآنتخریبچهرهدولتمردمیشما
است واال کمی در خصوص اقدامات دقت
می شد .جلوی چشم مردم  ...فالن
آقا را بدون پیشینه مدیرکل می کنند .
همه مدیران یک حوزه از یک شهرستان
خاص و وابسته به افرادی خاص انتخاب
می شوند  .فقط یک حلقه خاص امکان
ورود به جریان اجرایی را دارد و خالصه
انسان های توانمند ،گوشه گیر و انسان
های ناالیق بر مسند گذاشته می شوند
که گاهی آدم احساس می کند اینها به
دنبال گذاشتن آدم های کوچک در پست
های بزرگ هستند که اصال نارضایتی
ایجاد شود و بعد به دنبال این نارضایتی
خدای نکرده به نظام و انقالب آسیب وارد
کنند  ( .این حجم از بی تدبیری نمی تواند
طبیعیباشدلطفاتحقیقنمایید)
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فوایدآبسیبزمینی

جلوگیری از پوسیدگی دندان

درمانخشکیدهانبامزاجخشک

آب سیب زمینی یک تقویت کننده انرژی عالی
است ،زیرا قندهای طبیعی موجود در این آب،
اشکال آسان انرژی است .آب سیب زمینی دارای
سطح باالیی از تیامین است که می تواند توانایی

برای جلوگیری از بروز پوسیدگی دندان و از دست
دادن آن نکات زیر را رعایت کنید :به طور منظم
آب بنوشید؛ بهداشت دهان را رعایت کنید .بعد از
هر وعده غذایی مسواک بزنید و نخ دندان بکشید.

صاحبان طبع خشک مخاط دهان و بینیشان
خشک است .گاهی در چشمها احساس خارش
و سوزش میکنند و ممکن است یبوست مزاج
داشته باشند .این افراد یک ساعت قبل از حمام

عصاره بامیه خواص محافظت کننده
ای از کبد دارد به وسیله کاهش آسیب
هایی که توسط مواد شیمیایی به وجود
می آید.بامیه اثر خوبی بر روی مویرگ

بدن برای تجزیه کربوهیدرات ها را به انرژی قابل
استفاده افزایش دهد.محتوای نشاسته آب سیب
زمینیباتعدادیازمشکالتگوارشیمرتبطاستو
می تواند باعث التهاب در روده و تسکین هضم شود
و یبوست ،التهاب و سوء هاضمه را از بین می برد.

حداقل هر  6ماه یک بار به دندانپزشکی مراجعه
کنید .فلوراید و دهان شویه های ضد میکروبی را
روزانهاستفادهکنید.ازمصرف شیرینی پرهیزکنید.
کمکردنمصرفنوشیدنیهایشیرینواسیدی،
از راه های جلوگیری از پوسیدگی دندان است.

میتوانند کل بدن شان را با روغن بادام شیرین
روغنمالی کنند و بعد از یک ساعت که روغن
بهخوبی جذب پوست و بدن شان شد استحمام
کنند .هنگام استحمام به جای صابون از
شامپوهای بدن مرطوبکننده استفاده کنند.

های خونی می گذارد .فیبر کلسترول را
از بدن بیرون می راند و مانع چسبیدگی
دیواره های مویرگ ها می شود .پتاسیم موجود
در بامیه در تثبیت عملکرد قلب ضروری است
و ماهیچه های داخل آن را نرم می کند.

عوارض مصرف ریمل های تقلبی و قاچاق

هشدار؛ مراقب این پیامک جعلی باشید!

سلول های پوست دور چشم بسیار نازک و حساس است و مواد شیمیایی به راحتی جذب آن می شود .عوارض
عمده که از مصرف ریمل و خط چشم تقلبی در مصرف کننده ایجاد می شود شامل آبریزش ،خارش ،پف،
سوزش چشمی ،ایجاد لکه در قرنیه و اشکال بینایی می باشد به دلیل اینکه بر روی مراحل تولید و بسته بندی
ریمل های قاچاق و تقلبی هیچگونه نظارت و کنترل بهداشتی اعمال نمی شود و نیز برای باال بردن سود از مواد
اولیه و افزودنی های غیر مجاز و درصد باالیی از انواع نگهدارنده ها استفاده می شود.از سوی دیگر به دلیل شرایط
نامناسب حمل ،انبار و توزیع این نوع محصوالت در طول مسیرهای غیر قانونی ،دچارآلودگی میکروبی و تغییرات
شیمیایی می گردد .کمیته مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور  -معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد :با توجه به شیوع برخی جرایم در
فضای مجازی که منجر به سوء استفاده از برخی مؤدیان و یا سرقت از حسابهای شخصی ایشان شده ،الزم
است مؤدیان محترم در خصوص اینگونه اقدامات کالهبردارانه و سرقت اینترنتی هوشیار باشند .وی افزود :اخیرا
مشاهده شده از سوی برخی افراد فرصت طلب ،پیامکهایی با مضمون مالیات برای مؤدیان ارسال شده که
پس از آنکه مؤدی بر روی آن کلیک کرده ،به صفحه سایت جعلی برای پرداخت مالیات منتقل شده و از طریق
این سایت ،از حساب بانکی آنها مبالغی سرقت شده است.تمامی امور مالیاتی صرفا از طریق درگاه ملی خدمات
الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس  my.tax.gov.irو یا مراجعه حضوری انجام میپذیرد .

شماره ۵231
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شدهایم»بهمفهومپذیرفتنایننکتهاستکه«:صحبت
او منطقی است و ما هم با وی موافقیم».
در الیه ای عمیق تر ،ما در گفت و گو با خودمان هم با
چنین چالشی رو به رو هستیم .حتم ًا تجربه صحبت
کردن با یک آدم سرد و بی روح را داشته اید .آدمی که
هیچ هیجان و افت و خیزی در گفتار و اندامش حین ایراد
سخنرانی وجود ندارد .همان لحظه اگر به محیط اطراف
همنگاهیانداختهباشید،متوجهخواهیدشدکهحضارهم
تمایلیبهشنیدنادامهماجراندارند.

گوینده یا سخنران باید در کالم خویش هیجان داشته
باشد و حین ایراد سخنرانی مشتاق به نظر برسد.عالوه
بر این که باید به زبان بدن خویش توجه داشته باشید به
زبان بدن طرف مقابل هم به خوبی توجه داشته باشید و
به خوبی آن را تحلیل نمایید.تا به حال شده با افرادی
صحبت کنید در عین این که موضوع صحبت تان
ساده و شفاف است ،آن شخص با حرف زدنش شما
را گیج کند و ببینید که هیچ چیزی از حرف هایش
رانمیفهمید؟

فوایدوخواصبامیهبرایسالمتی

جدول سودکو

3
8

چند راه حل ساده در خصوص مهارت گفتگو
«اگر حرف نقره باشد سکوت طالست» .بارها دیده ام
اشخاص بدون این که ذره ای فکر کنند هرچه را به
ذهن شان می رسد  ،می گویند و با صحبت های
نامعقول شان احترام افراد دیگر را از دست می دهند.
این که پیش از نقد کردن یا مخالفت کردن یا مطرح
کردندیدگاهیمتفاوت،صحبتطرفمقابلرابشنویم
وبهروشهایگوناگوناینپیغامرابهاوبدهیمکهحرف
او و منظور او شنیده شده و درک شده است .اکثر ما فکر
می کنیم«اعالم این که صحبت طرف مقابل را متوجه

پیدا کرد .طبق بیانیه مطبوعاتی دولت محلی ،این
بچه ماموت ماده که توسط بزرگان قبایل محلی
(به معنای بچه حیوان بزرگ) نامگذاری شده است،
قدمتی  ۳۰۰۰۰ساله دارد .نون چو گا کاملترین
ماموت کشف شده در آمریکای شمالی محسوب
میشود .در بیانیه مطبوعاتی آمده که این ماموت
کوچک بیش از  ۳۰۰۰۰سال پیش و در جریان
یخبندان دائمی این منطقه ،منجمد شده است.
به گفته کارشناسان در آن زمان در یوکان عالوه
بر ماموت ها ،اسبهای وحشی ،شیرهای غار و
گاومیش کوهان دار غولپیکر استپی نیز زندگی
میکردند.این ماموت یخ زده توسط زمین شناسان
پس از اینکه یک معدنچی جوان در میدانهای
طالی کلوندایک بقایای آن را در حین حفاری گل
پیدا کرد ،از میان گل و الی خارج شد .دکتر گرانت
زازوال ،دیرینه شناس دولت محلی یوکان ،گفت
کهاینمعدنچی«مهمترینکشفدیرینهشناسی
در آمریکای شمالی» را انجام داده است .وی افزود؛
ما نمیدانیم که این بچه ماموت به چه شکل جان
خود را از دست داده است ،اما شاید در جریان یک
طوفان از مادر خود جدا افتاده و در گل و الی گیر
کرده باشد .پروفسور دان شوگار از دانشگاه کلگری
که از اعضای تیم کاوش این ماموت پشمالو بود،
گفت که این کشف «یکی از هیجان انگیزترین
برنامههای کاوشی بود که تاکنون در آن شرکت
داشته است» .وی افزود که این ماموت به طرز
شگفت انگیزی سالم باقی مانده است و برای مثال
هنوز ناخنهای پا ،پوست ،مو ،تنه و حتی رودههای
دستنخوردهداردکه آخرینوعدهغذاییاینجانور
بدشانسرادرخودحفظکردهاست.اینویژگیهای
استثنایی میتواند دانش ما در خصوص جانوران
عصر یخبندان را به شکل قابل توجهی افزایش
دهد.منطقه یوکان در کانادا یکی از مهمترین مراکز
کشف فسیلهای جانوران عصر یخبندان است با
این همه تاکنون چنین بقایای سالمی از یک جاندار
در این منطقه کشف نشده است .دانشمندان بر
همین اساس امیدوار هستند تا در آینده نیز شاهد
کشفنمونههایمشابهدیگریباشند.
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شهید جان میرزا آهنی نام پدر :اسدا ...شهرستان :بیرجند
به شما توصیه می کنم که وحدت خود را هر چه بیشتر حفظ نمایید ،زیرا هر جا وحدت
در راه اسالم هست به دنباله آن پیروزی می باشد.
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خدمات نصب ،اجاره داربست فلزی ،جک ،تخته ،قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک
 - 09153637507حسینی

جکپارکینگی،کرکره وسکوریت اتومات

خیابانشهیدرجایی
نبـشرجایـی15

7

8

4
2

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
 1979اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین
بار برمی گردد به ژاپن در سال  1986و از سال  2005این سرگرمی به

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال  2008در
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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09151657001

(خاوران سابق)

طبخغذاهایاصیلایرانیبابرنج% 100
ایرانیوگوشتتازهگوسفندی
خیابان ارتش 32218490- 32218229 /
09152174998 -09155604998

09155614880

5

تاالر و رستوران کریم

نما آلومینیوم
تابلوسازی

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

پیرو آگهی نوبتی قبلی و ماده  3قانون تعیین تکلیف و به موجب مقررات ماده  13قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اینک برحسب درخواست واصله،تحدید حدود اختصاصی
امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای
آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد .بخش  11قاینات قطعه مفروزه واقع در اراضی مزرعه
جعفر آباد پالک  -1268اصلی  2301 -فرعی مجزا شده از  105فرعی سید وحید حسینی ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی در تاریخ  1401/05/01انجام خواهد شد .لذا به موجب ماده  14قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین
شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت  8صبح در محل
حضور به هم رسانند ،چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده
 15قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت
به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا
 30روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد .برابر ماده  86آیین نامه اصالحی قانون ثبت  ،معترضین می بایست
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح
قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند .در غیر این صورت متقاضی می تواند به
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به
اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد .تاریخ انتشار 1401/04/08 :شناسه آگهی 1343054 :

بــلـوچــی

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت  :حسن آراسته

ن

یک معدنچی طال به طور اتفاقی یک بچه ماموت
پشمالو یخ زده را در منطقه سنتی در یوکان کانادا

چهارشنبه  8تیر  * 1۴۰1شماره 52۳1

هر روز اهدافی معین برای موفق شدن تعیین کن و بعد هر تالش را
به گونهای انجام بده که از انتظارات خود فراتر عمل کنی.
(لس براون)

ق
دو
اق

جسد سالم یک بچه ماموت  ۳۰هزار
ساله همه را متعجب کرد

دیالوگ ماندگار

س
اط

علم و فناوری

یاد یاران

ورزشی

عربستانوقطررقیبایرانباقیماند
کشورهای آسیایی می تواند تا 2۴تیر برای میزبانی
از مسابقات جام ملت ها در سال  2۰2۳آمادگی
خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کند.
پیش تر عنوان شده بود کشورهای عربستان و
قطر هم برای میزبانی جام ملت ها در سال
 2۰2۳درخواست خواهند داد اما فعال اتفاقی در این
زمینه رخ نداده است و این دو کشور در کنار هند

هم چنان رقبای ایران برای برگزاری میزبانی جام
ملت ها در سال  2۰27است .شاید هم عربستان
در این برهه از زمان برای برگزاری جام ملت ها
شرایط ایده آل را نداشته باشد .ایران در سال 2۰27
برای برگزاری جام ملت ها دو رقیب جدی خواهد
داشت .قطر و عربستان و البته در این بین هندی
ها هم مصرانه برای تصاحب امتیاز میزبانی در سال
 2۰27تالش می کند.
فرهنگ و هنر

شهابحسینیباالخرهمجوزگرفت
شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی در جلسه
اخیرباصدورپروانهنمایشبرایفیلمهای«شین»
به تهیه کنندگی شهاب حسینی و کارگردانی میثم
کزازی و «روز سیب» به تهیهکنندگی الهه نوبخت
و کارگردانی محمود غفاری موافقت کرده است.
«شین» محصول سال  1۳۹7است که در
جشنواره فیلم فجر رونمایی شده و یک نشست
خبری پرحاشیه هم برای آن برگزار شد.
اینفیلمبابازیجمشیدهاشمپور،شهابحسینی،
محمود پاکنیت ،غزاله نظر ،آتشتقیپور ،محمود
بصیری ،هوشنگ توکلی ،سیامک اطلسی و
فخرالدین صدیقشریف در ژانر ترسناک ساخته
شده که البته کارگردانش تاکید کرده بود ،قصد
نداشتهکهیکفیلمترسناکبسازدوبهدلیلمشابه
بودناتمسفرهایبیشترفیلمها،واژه«ترسناک»را
ظلم در حق این فیلم میدانست .کزازی «شین»
را یک درام خانوادگی معرفی کرده که از چاشنی
دلهره برای آن استفاده شده است.همچنین فیلم
سینمایی «روز سیب» که سال قبل در بخش
«نسلها» جشنواره فیلم برلین نمایش داده شد.
«روز سیب» داستان یک خانواده ایرانی است که با
وجود نامالیمات ،عاشقانه در کنار هم میایستند .

ثبت اظهارنامه مالیاتی
به صورت غیرحضوری و فوری
آدرس :بیست متری دوم مدرس
نبش نواب  -1نوآوران نت
09383556564

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

خرید و فروش ملک برای بیرجندی ها در مشهد مقدس
 - 09151613917جعفر خسروی
آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای -1پیمانکاری
شرکت جهان بتون -2شرکت مقدم سازه -3احداث مسکن مهر (شرکت جهان بتون)

در اجرای تبصره  5ماده  8تصویب نامه شماره /15356ت  36005هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای

محترم -1پیمانکاری شرکت جهان بتون -2شرکت مقدم سازه -3احداث مسکن مهر (شرکت جهان بتون) ابالغ می گردد
آقای محمد حسین رضائی اسفهرود با کد شناسایی بیمه  68903413ادعای اشتغال در آن کارگاه ها با عنوان شغلی

استادکار و استادکار یک داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی خراسان جنوبی ،مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آورتایید نموده است .لذا موضوع در روزنامه
درج می گردد تا خوانده درصورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15روز کاری ،اعتراض خودرا به اداره کل تعاون،کار و
رفاه اجتماعی خراسان جنوبی (بیرجند -انتهای بلوارصنعت و معدن  -سایت اداری) تحویل نمایند.

در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد .شناسه آگهی1343749 :
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی

غالمرضا صادقیان  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاین

مستقردر اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهي مزایده عمومي

شناسه آگهی 1339291 :

شهرداری حاجی آباد در نظر دارد :به استناد مصوبه شماره/384ش 1400/مورخه  1400/10/29شوراي اسالمي محترم شهر حاجي آباد نسبت به فروش  4باب واحد تجاری با مشخصات ذیل به شماره
فراخوان  2001005544000001از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس  www.setadiran.irبه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به فروش برساند .لذا متقاضیان واجد شرایط
مي توانند حداکثر تا ساعت ( )11:00روز شنبه  1401/04/11با مراجعه به آدرس فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.
مشخصات

مساحت-مترمربع

قیمت کارشناسی  -ریال

ضمانت شرکت در مزایده  -ریال

پالکثبتی

آدرس

توضیحات

واحد1

45

7.290.000.000

364.500.000

 2155فرعی از  49اصلی

خیابانجانباز

دارای امتیاز آب و برق اختصاصی

واحد2

21.07

3.285.000.000

164.250.000

 2155فرعی از  49اصلی

خیابانجانباز

دارای امتیاز برق اختصاصی

واحد3

19.23

2.722.200.000

136.110.000

 2155فرعی از  49اصلی

خیابانجانباز

دارای امتیاز برق اختصاصی

واحد4

17.6

2.318.000.000

115.900.000

 2155فرعی از  49اصلی

خیابانجانباز

دارای امتیاز برق اختصاصی

نوع تضمین شرکت در مزایده  :ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز نقدی وجه به حساب  864142589بانک کشاورزی شعبه حاجی آباد به نام سپرده پیمانکاران شهرداری حاجي آباد
مهلت زماني دریافت اسناد مزایده از سایت  :تا ساعت  11روز شنبه  1401/04/11مهلت زماني ارائه پیشنهاد  :ساعت  11روز سه شنبه 1401/04/21
زمان بازگشایي پاکت ها  :ساعت  12روز سه شنبه  1401/04/21تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر 05632501500 -3داخلي 5

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد .سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

علی یاری -شهردار حاجی آباد

جهاد تبیین باید بهموقع انجام شود

ملی کرسیهای
م اول را کسب
ی دیدار کردند.

ایرنا -پیشکسوت دفاع مقدس در مراسم
بزرگداشت شهید بهشتی و شهدای هفتم
تیر در بیرجند گفت :کسانی که رسالت جهاد
تبیین بر دوش آنان است اگر بهموقع عمل
نکنند جای حق و باطل عوض میشود .سردار
غالمرضا احمدی با اشاره به اظهار تاثر امام
خمینی (ره) از مظلومیت شهید بهشتی افزود:
تبیین و تعمیق بصیرت در آن زمان با وجود
افرادی همچون بنی صدر که حقوقبگیر
بیگانگان بود کار بسیار دشواری به نظر
میرسید و افرادی مانند شهید بهشتی که
متعهد و موثرتر در انقالب بودند ،بیشتر مورد
هدف قرار گرفتند.

استقرار  6۳مبلّغ در روستاهای
شهرستانقاینات
حقانی -رئیس اداره تبلیغات اسالمی قاین در
همایش طالب و روحانیون شهرستان با بیان
اینکه سال گذشته  38۰مبلغ دینی از طریق
این اداره به روستاها اعزام شدهاند ،گفت:
هم اکنون  ۶3مبلغ در روستاهای شهرستان
مستقر هستند .حجت االسالم علیپور افزود:
در شهرستان  12خانه قرآنی و  5مؤسسه قرآنی
فعالیت دارد .وی اظهار کرد :این مؤسسات در
شهرهای قاین ،خضری دشت بیاض ،اسفدن،
آرین شهر و نیمبلوک فعالیت دارد .وی افزود:
در یک سال گذشته  85کالس تجوید و 35
کالس حفظ قرآن کریم تشکیل و حدود
 12۰۰نفر در این کالس ها شرکت داشتهاند.
حجت االسالم علیپور ،تعداد خانههای عالم
شهرستان را  3۰واحد اعالم کرد و افزود :در
سال جاری  3میلیارد ریال اعتبار برای مرمت
این واحدها اختصاص یافته است.

آغاز ثبت شکایات الکترونیک
در سازمان قضایی نیروهای مسلح

محمدپور ،رئیس سازمان قضایی نیروهای
مسلح استان با اشاره به اینکه این سیستم در
پنج استان خراسان جنوبی ،اصفهان ،فارس،
همدان و قم به صورت آزمایشی راه اندازی
شد ،گفت :ارباب رجوع از نقاط مختلف استان
میتواند با حضور در دفاتر خدمات قضایی
منتخب شکوایه خود را در محدوده سازمان
قضایی نیروهای مسلح ثبت کند تا به شکایت
رسیدگی شود.

تولید کارخانه ُکک با کمترین ظرفیت
تنها کارخانه کک خراسان جنوبی با یک سوم
ظرفیت فعال است که برای استفاده از تمام
ظرفیت نیاز به همت مسئوالن دارد .شکاری
مدیر کارخانه کک گفت :در حال حاضر 22۰
نیرو در کارخانه مشغول به کار هستند که با
راه اندازی فازهای بعدی و نیروگاه  5۰۰نیرو
می تواند مشغول به کار شود .وی گفت :علت
اینکه این کارخانه به ظرفیت انبوه نرسیده،
کمبود مواد اولیه ناشی از استخراج کم و به
ظرفیت نرسیدن معادن منطقه است.

افزایش والدتها در خراسان جنوبی
در سه ماه نخست سال  3۶۹۰نوزاد متولد شد که در مقایسه با سال گذشته نیم درصد افزایش دارد .مدیرکل ثبت احوال استان با اشاره به اینکه از این تعداد 2۴3۹
والدت شهری و  1251والدت روستایی بوده است ،گفت :از این تعداد  1831نوزاد پسر و  185۹نوزاد دختر هستند .مهر آور ،با بیان اینکه  38مورد دوقلو بود ،گفت:
از این والدت ها  31.3فرزند اول 3۴.2،درصد فرزند دوم 25.3 ،درصد فرزند سوم ۷.۴ ،درصد فرزند چهارم و 1.8درصد فرزند پنجم و بیشتر بوده اند.

سهم  ۵۰درصدی “ماهیرود”
از صادرات ایران به افغانستان

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت:
در سه ماه امسال  ۷52دستگاه کامیون از
کشورهای مختلف از طریق گمرک ماهیرود
به کشور افغانستان ترانزیت شده است .حسن
رحیمیزاده گفت :حدود  5۰درصد از صادرات
ایران به کشور افغانستان از مرز ماهیرود انجام
میشود.

 ۸۶درصد چاههای آب مجهز به کنتور هوشمند شد

مهر -مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
خراسان جنوبی گفت :اصالح و نوسازی
شبکهها و خطوط انتقال آب فرسوده استان
نیازمند  55۰میلیارد تومان اعتبار است.
حسین امامی در نشست خبری اظهار کرد:
در بخش شبکههای فاضالب خراسانجنوبی
اقدامات مناسبی در دو سال گذشته اعم از
افتتاح تصفیه خانه بیرجند با اعتبار ۷۰۰
میلیارد تومان اجرا شد .وی بیان کرد :در شهر
فردوس کلیه دیون پیمانکاران قبلی پروژهها
را پرداخت کرده و در حال حاضر در  1۰جبهه
کاری فعالیت داریم و به طور متوسط از
ابتدای سال جاری حدود دو کیلومتر شبکه
اجرا کردیم .امامی از پیشرفت  83درصدی
شبکه در سربیشه خبر داد و گفت :پروژه
تصفیه خانه این شهر هم هفته گذشته کلنگ
زنی شده و امید است تا  18ماه آینده به بهره
برداری برسد .وی با اشاره به آبرسانی سیار
در خراسانجنوبی ،اظهار کرد :از ابتدای سال
جاری تاکنون هفت تانکر جدید خریداری
کردهایم که به زودی به شبکه آبرسانی سیار
ملحق میشود و به طور کلی شبکه آبرسانی
ما به الحاق این تانکرها به  28تانکر خواهد
رسید.

افزایش سرانه آب رسانی
به روستاهای خراسان جنوبی
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب با تأکید
بر اینکه شبکه آبرسانی در روستاها را به دو
برابر افزایش دادهایم ،گفت :سرانه آبرسانی
روستایی که طبق استاندارد کشوری 5۰
لیتر است ،به بیش از  1۰۰لیتر در شبانه
روز برای هر خانوار رسیده است .امامی ادامه
داد :علی رغم خشکسالیهای چند سال در
استان ،تنش آبی و قطعی آب در شهرهای
خراسان جنوبی نداشتهایم و برای شهر طبس
هم به زودی طرح اضطراری تأمین آب آن
وارد مدار بهره برداری میشود .وی با اشاره
به اینکه طبق برنامهای که داریم سرانه آب

در خراسانجنوبی باید به یک متر مکعب
برسد ،اظهار کرد :ارتقای تصفیه خانه بیرجند
در دست اجرا است که  11۰لیتر آب در ثانیه
به ظرفیت آن افزوده میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان
جنوبی بیان کرد 2۶ :مجتمع آبرسانی و پنج
تک روستا داشتیم که از محل اعتبارات ملی
تأمین اعتبار میشد و ساالنه حدود  5۰میلیارد
تومان اعتبار از ردیف ملی داریم .امامی با
اشاره به اینکه سال گذشته از محل اعتبارات
محرومیت زدایی اعتبارات خوبی با محوریت
قرارگاه امام حسن (ع) گرفتیم ،افزود2۰2 :

میلیارد تومان به صورت نقدی از این محل
در اختیار پروژههای محرومیتزدایی در حوزه
آب قرار گرفت.

 ۸۰روستای خراسان جنوبی
آب رسانی پایدار می شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان
جنوبی اظهار کرد :در قرار داد با قرارگاه امام
حسن (ع)  ۴۹روستای خراسانجنوبی برای
آبرسانی مد نظر قرار گرفته ولی چون در
مسیر روستاهای دیگری قرار دارند ،باالی 8۰
روستا آب رسانی خواهند شد .وی گفت :مقرر
شده که با هماهنگی با قرارگاه امام حسن (ع)

کلیه روستاهای باالی  2۰خانوار در قرارداد
دوم آبرسانی پایدار شوند و اقداماتی در این
خصوص انجام شده است .وی اظهار کرد:
سال گذشته بالغ بر  2۰میلیارد تومان از محل
معینهای استانی اعم از بنیاد علوی ،کمیته
امداد و بنیاد برکت جذب پروژههای آبرسانی
استان شد که این روند ادامه خواهد شد.

اصالح ۱۲۰کیلومتر از شبکههای آب
امامی با اشاره به فرسودگی شبکههای آب
خراسانجنوبی بیانکرد :سال گذشته بالغ بر
 5۰میلیارد تومان در این زمینه تأمین اعتبار

کردیم و  12۰کیلومتر از شبکههای استان
اصالح و بازسازی شد و در سال جاری هم
 1۰۰میلیارد تومان برای این برنامه تدوین
کردهایم .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
خراسان جنوبی گفت :اصالح و نوسازی
شبکهها و خطوط انتقال آب فرسوده استان
نیازمند  55۰میلیارد تومان اعتبار است.
وی همچنین با تبیین مشکالتی که باغ
ویالها در روستاها برای شبکههای آب به
وجود میآورند ،یادآور شد :به واسطه این
باغ ویالها گاه در روزهای پایانی هفته تا سه
برابر دیگر روزهای هفته آب مصرف میشود
که قابل توجه است .مدیرعامل شرکت آب و

فاضالب با تأکید بر اینکه مصرف باغ ویالها
باید با فرهنگ سازی اصالح شود ،گفت:
مصرف سرانه آب در خراسان جنوبی تقریب ًا
دو برابر مصرف استاندارد است و در شهری
 12میلیون متر مکعب و در روستایی 1۰.5
متر مکعب است .امامی یادآور شد52۰ :
میلیارد تومان در سال جاری تخصیص اعتبار
داشتیم که سه برابر سال قبل بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای گفت8۶ :
درصد چاه های آب برقی خراسان جنوبی
در بخش کشاورزی ،صنعت و شرب مجهز
به کنتور هوشمند است .سعید سروری هم
در نشست خبری اظهار کرد :پروانههای
بهرهبرداری از چاههای کشاورزی که صادر
شده یک ساعت کارکرد و دبی و حجم تخلیه
ساالنه مشخصی دارد که بر اساس آن باید
آب چاهها مورد استفاده قرار گیرد .مدیرعامل
شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی با
اشاره به اینکه از سال  ۹۹شروع به نصب
کنتورهای هوشمند بر چاههای کشاورزی
کردهایم ،بیانکرد :نصب کنتورهای هوشمند
میزان برداشت و تخلیه را کنترل و به حد
مجاز میرساند و در واقع برداشت آب از
چاههای کشاورزی را کاهش ندادهایم بلکه
اضافه برداشتها کنترل شده است.

خشک شدن درختان باغ های تاریخی بیرجند محرز است

شبستان  -معاون هماهنگی امور عمرانی
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه
متأسفانه برخی باغ های تاریخی بیرجند در
حال از بین رفتن است ،گفت :خشک شدن
برخی درختان چندین ساله این باغ ها ،کام ً
ال
محرز و آشکار است و آب مورد نیاز برای

آبیاری درختان ،باید از محل های مختلف
تأمین شود .علیرضا عباس زاده در جلسه
بررسی مباحث زیرساختی بافت و عمارت
تاریخی رحیمآباد بیرجند ،باغ رحیم آباد را از
ذخائر تاریخی کشور خواند و اظهار کرد :باغ
زیبا و تاریخی رحیم آباد ،یکی از شاهکارهای
گذشتگان در بیرجند است که باید حفظ و
نگهداری شود.
عباس زاده متذکر شد :همه دستگاه های
اجرایی باید نسبت به نگهداری باغ های
تاریخی استان فعال شود تا با هم افزایی
بتوانیم این باغ های تاریخی را نگهداری

کنیم .وی ادامه داد :مردم همواره نسبت به
بسته بودن درب باغ رحیم آباد گالیه مندند،
لذا باید زمینه برای استفاده عموم از این باغ
فراهم شود.
معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به
اینکه باغ رحیم آباد یک ظرفیت بزرگ در
حوزه گردشگری و میراث فرهنگی برای
استاناست،خاطرنشانکرد:بنیادمستضعفان
انقالب اسالمی ،شهرداری و اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی باید
برنامه درستی برای باغ رحیم آباد داشته باشد.
عباس زاده تصریح کرد :باید پیگیری های

یک ماه مهلت برای دریافت تسهیالت اشتغال زایی اختصاص یافت
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری
شهرستان بیرجند از مردم شهرستان خواست
در مهلت باقی مانده برای دریافت تسهیالت
اشتغال زایی اقدام کنند .شکری در جلسه
کمیته اشتغال شهرستان بیرجند گفت:

دستگاههای اجرایی یک ماه برای دریافت
تسهیالت اشتغال زایی بانکهای عامل
مهلت دارد تا اعتبارات بند الف تبصره 18
قانون بودجه سال  1۴۰۰را جذب کند.
وی از مردم خواست در این مهلت یک

ماهه نسبت به دریافت تسهیالت برای
ایجاد اشتغال اقدام کنند .شکری همچنین
از دستگاهها و ادارات متولی خواست تا
راهنماییهای درست و اصولی به مراجعان
ارائه دهد و از پاسکاریهای بیهوده به ادارات

مختلفجلوگیریکند.
مدیران دستگاههای اجرایی متولی در این
جلسه مشکالت پیش رو برای دریافت و
جذب تسهیالت را مطرح کردند و جذاب
نبودن تسهیالت بافت فرسوده در بخش راه

 1693فرعی مجزا شده از  940فرعی محمد مهدی مددی

مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار

پیرو آگهی نوبتی قبلی و ماده  3قانون تعیین تکلیف و به

 1694فرعی مجزا شده از  940فرعی نسرین آقائی

بهم رسانند .چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اینک برحسب

 1695فرعی مجزا شده از  940فرعی محمدجواد مددی

قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف

هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد

1696فرعی مجزا شده از  940فرعی دانیال مددی

حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع

در اراضی مزرعه فرخ آباد پالک -1589اصلی  3877فرعی

روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده

 -1270اصلی

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

موجب مقررات ماده  13قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

درخواست واصله ،تحدید حدود اختصاصی امالکی که در

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

و امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  -قطعه مفروزه واقع

بخش 11

مجزا شده از  139فرعی زهرا بیکی ششدانگ یک باب

لذا به موجب ماده  14قانون ثبت به صاحبان امالک و

ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک

قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده 15

صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی

 86آیین نامه اصالحی قانون ثبت ،معترضین می بایست

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

نماینده مردم شهرستان های بیرجند ،درمیان
و خوسف در مجلس شورای اسالمی در
صحن علنی مجلس خطاب به وزیر آموزش
و پرورش گفت ۴۰ :روزه که وزیر آموزش و
پرورش گفتند رتبه بندی معلمان در آینده بسیار
نزدیک اجرا میشود ،این بسیار نزدیک چه
زمانی هست؟ حسین خسروی اسفزار ،با اشاره
به اینکه رئیس جمهور  ۴شب پیش گفتند که
گرانی حاصله از نظاممند کردن یارانهها کوتاه
مدت است ،گفت :تا چه زمانی شاهد گرانیها
باشیم .خسروی اسفزار ،همچنین به جاده
بیرجند  -قاین ،بیمارستان خوسف و قهستان
اشاره کرد و افزود :بیمارستان خوسف بعد از
 1۰سال چه زمانی به بهره برداری میرسد.
وی افزود :از مجوز بیمارستان قهستان  ۹ماه
میگذرد ،اما هیچ کاری نشده است.

اتمام مجتمع آبرسانی کوثر طبس
تا نیمه مرداد ماه
معاون عمرانی استاندار گفت :مجتمع آبرسانی
کوثر طبس تا نیمه مرداد ماه به اتمام می
رسد .عباس زاده در قرارگاه استانی آب با توجه
به شرایط خاص و خشکسالی چندین ساله در
خراسان جنوبی افزود :برای اجرای طرحهای
آبرسانی روستاها ،فرمانداران ،همکاری و
پشتیبانی الزم را با قرارگاه شهید ناصری و
بسیج سازندگی انجام دهند تا طرحها هر چه
سریعتر تمام شود .زارع مقدم ،جانشین قرارگاه
امام حسن مجتبی (ع) گفت :عملیات آبرسانی
به  15روستا در درمیان شروع شده ،تا هفته
دولت  ۴روستا و تا دهه فجر  3روستا به بهره
برداری میرسد .مدیر فنی و محرومیت زدایی
بسیج سازندگی خراسان جنوبی نیز با اشاره به
اینکه  38روستا در  1۷مجتمع در دست اجرا
داریم گفت :عملیات  12روستا شروع شده که
 232درصد پیشرفت فیزیکی دارد .حسینی
افزود :پیش بینی میشود این طرحهای
آبرسانی تا پایان سال به بهره برداری برسد.

و شهرسازی به دلیل پرداخت  15۰میلیون
تومان در دوران مشارکت ،مشکالت پیش رو
در زمینه پذیرش وثیقهها در بانکها و پایین
بودن مبلغ سرانه اشتغال به ازای هر نفر را از
جملهاینمشکالتدانستند.

نماینده مردم شهرستانهای فردوس ،طبس،
سرایان و بشرویه ،در صحن مجلس شورای
اسالمی ضمن تسلیت به خانواده های حادثه
قطار مشهد -یزد گفت :منطقه طبس هم
به جهت حوادث طبیعی و هم وجود معادن
بزرگ ،مستعد حوادث گوناگونی از جمله
حادثه قطار مشهد  -یزد است و ممکن
است حادثهی بزرگ دیگری در این منطقه
پیش بیاید که زیرساختهای این شهرستان
جوابگوی پوشش این چنین حوادثی نیست.

معامله بیش از  ۳۴میلیون سهم
در تاالر بورس خراسان جنوبی

در خرداد ماه  3۴میلیون و  53۶هزار و 188
سهم به ارزش  2۰میلیارد تومان در تاالر
بورس استان مورد داد و ستد قرار گرفت.
مدیر بورس منطقهای خراسان جنوبی گفت:
مجموع معامالت سیستمی تاالر بورس از
ابتدای سال تا پایان خرداد به  ۷8میلیارد و
 ۴۰۰میلیون تومان رسیده است .هریوندی
افزود :از مجموع معامالت  ۴5درصد مربوط
به خرید سهام و  55درصد مربوط به فروش
سهام بوده است.

شرکت یکتا پخش شرق جهت تکمیل کادر پرسنل خود با شرایط ویژه استخدام می نماید

می گردد که در روز مقرر ساعت  8صبح در محل حضور

مقرر حاضرنبوده اند مطابق ماده 20قانون ثبت فقط تا 30

وعدههایی که عملی نشد

دعوت به همکاری

ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم را

مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به

نماینده مردم شهرستانهای فردوس ،طبس،
بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسالمی
به وضعیت دامداران که به شدت دچار مشکل
هستند اشاره کرد و گفت :چرا دامداران
نمیتوانند دام مازادشان را صادر کنند .حجت
االسالم نصیرایی گفت :منع قانونی برای
صدور دام مازاد نباید وجود داشته باشد چرا
در مقابل این موضوع مقاومت میکنید .وی
همچنین خطاب به وزیر نیرو گفت :عشایر و
روستائیان حوزه انتخابیه دیهوک  -سه قلعه
با بحران بی آبی مواجه هستند و باید هر چه
سریعتر مشکل شان حل شود.

زیرساختهای طبس آمادگی
پوشش حوادث بزرگ را ندارد

فضای این مجموعه طرحی را آماده و کار را
شروع کند ،استانداری نیز در این راستا کمک
خواهد کرد.
در این جلسه که پیرو بازدید استاندار از باغ
رحیم آباد در جریان بازگشایی این اثر فاخر
تاریخی استان ،برگزار شد ،مصوب شد:
شرکت آب منطقه ای استان نیم لیتر برثانیه
آب از محل آبهای تخصیص یافته به حوزه
گردشگری برای باغ اکبریه بیرجند در نظر
بگیرد و همچنین جهاد کشاورزی احیا و
مرمت قنات باغ اکبریه را در دستور کار خود
قرار دهد.

الزم برای واگذاری کامل آن قسمت باغ
رحیم آباد که در مالکیت بنیاد مستضعفان
انقالب اسالمی است ،به میراث فرهنگی
صورت گیرد تا بتوان از ظرفیت کامل باغ
برای بهره برداری میراث فرهنگی و انجام
برخی اقدامات مانند راه اندازی بازارچههای
صنایع دستی و  ...استفاده کرد .وی با بیان
اینکه عرصه های بیرونی باغ برای استفاده
بهتر عموم مردم باید به پارک شهدای گمنام
و پیاده روهای اطراف متصل شده و بهسازی
شود ،گفت :شهرداری بیرجند در زمینه
سنگ فرش کردن پیاده رو و زیباسازی

ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع

گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.

وی با بیان اینکه در سند سازگاری با کم آبی
جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز
و همچنین جلوگیری از فعالیت چاههای
غیر مجاز مطرح شده بوده که در این موارد
اقدامات بسیار خوبی برداشتهایم ،گفت :تنها
با نصب کنتورهای هوشمند و جلوگیری از
اضافه برداشتها در حدود  2۰۰میلیون متر
مکعب آب در سال میزان برداشت آب و
 25درصد مصرف برق در بخش کشاورزی
کاهش یافته است .مدیرعامل آب منطقهای
اظهار کرد :در مورد انتقال آب به خراسان
جنوبی از خلیج فارس از دو سال قبل به
طور کلی موضوع به بخش خصوصی و
وزارت صمت واگذار شده و در مورد انتقال
آب از دریای عمان نیز پیگیر هستیم .سروری
بیانکرد :در مورد تأمین آب صنایع طبق
قانون در دشتهای ممنوعه هر صنعتی با
هر نیاز آبی که وجود داشته باشد بیش 25
میلیون مترمکعب آب معادل نیم لیتر در ثانیه،
مجاز به واگذاری یا تخصیص جدید نیستیم
و مابقی نیاز باید از طریق چاه کشاورزی و
تغییر کاربری تأمین کنند تا بهرهوری آب را
داشتهباشیم.

سروری ،با اشاره به اینکه مالک تعیین
ساعت کارکرد هر دشت بر اساس سند ملی
آب تدوین شده است ،ادامهداد :دغدغه اصلی
کاهش میزان آب بوده چرا که در حال حاضر
ساالنه  125میلیون مترمکعب آب کسری
مخزن داریم .وی با تأکید بر اینکه هدف
نهایی ما ایجاد تعادل بین میزان برداشت
از آبهای زیرزمینی با ورودی آن در حد

قطعه مفروزه واقع در اراضی مزرعه ابوالخیری پالک

فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قاین

صرفهجویی ۲۰۰میلیون مترمکعبی
در سال

ساالنه  ۱۲۵میلیون مترمکعب آب
کسری مخزن داریم

منزل مسکونی در تاریخ  1401/05/06انجام خواهد شد.

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های

تناسب باشد ،بیانکرد :البته ما به گونهای
عمل خواهیم کرد که کشاورزان هم از نظر
تولید و درآمد مشکل خاصی نداشته باشند.
مدیرعامل آب منطقهای گفت ۹۶ :درصد از
چاههای برقی کشاورزی 55 ،درصد چاههای
بخش صنعت و در بخش شرب  ۷۰درصد
مجهز به کنتور هوشمند هستند و در مجموع
در هر سه بخش  8۶درصد چاههای برقی
نصب کنتور هوشمند را دارند .سروری با
بیان اینکه بیشترین مصرف آب در بخش
کشاورزی است ،بیانکرد :هر آنچه که در
کنترل مصرف آب چاههای کشاورزی انجام
میدهیم به واسطه حفظ منابع آبی است.

 ۸6درصد چاههای آب
مجهز به کنتور هوشمند شد

از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره

آگهیتحدیدحدوداختصاصیقانونتعیین

چهارشنبه  8تیر  * 1۴۰1شماره 5231

 ۵۵۰میلیارد تومان برای نوسازی شبکه آب خراسان جنوبی نیاز است

اجرای طرح هادی در  6۰۸روستا
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان
جنوبی گفت :تاکنون طرح هادی در ۶۰8
روستای استان اجرا شده است .تنها گفت :هنوز
در  31۰روستای باالی  2۰خانوار استان طرح
هادی اجرا نشده و با تخصیص اعتبارات تمام
روستاهای استان از مزایای این طرح بهره مند
میشود .وی افزود :با توجه به قانون اجرای
طرح هادی تنها روستاهای باالی  2۰خانوار،
در برنامه اجرایی قرار دارد.

۵

تذکر نماینده مجلس به وزرای
جهاد کشاورزی و نیرو

از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این

عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و

اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق
مقررات ادامه می دهد.

تاریخ انتشار 1401/04/08:شناسه آگهی1343817 :

غالمرضا صادقیان

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاین

عنوان شغل

شرایط استخدام

حسابدار

لیسانس حسابداری  -سابقه فعالیت مرتبط  -آشنایی به نرم افزارهای آفیس

راننده (آقا)

دارای گواهینامه پایه یک یا دو کامیونت  6تن به باال  -کارت هوشمند و سالمت

متقاضیان محترم می بایست برای انجام مصاحبه به آدرس شرکت واقع در سجادشهر
نبش گلستان غربی  -پالک  170مراجعه نمایند .ساعت مراجعه 9 :الی 12
تلفن در ساعت اداری32327144-6 :

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

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۴-۸۵۳۹ :
آدرس  :خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند تلفن۰۹۱۵۵۶۵۸۵۹۵ - ۰۵۶۳۲۲۳۳۳۳۱ – ۰۵۶۳۲۲۳۷۶۶۶ :
کامل جهت دریافت البسه ،جهیزیه ،سبدهای غذایی ،مواد پروتئینی و گوشتی ،خریداری گوسفند ،عقیقه کامل ،
دریافت فطریه و کفاره و ...را جهت نیازمندان اعالم می دارد.

بیرجند ،شهدا  ، 8ساختمان آوا صندوق پستی  136تلفن  32224582 :نمابر 32234583 :
شماره تماس آگهی09155665782 :
عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ  :چاپ و نشر گلرو  -بها  2000 :تومان

فرمانده کل سپاه در دیدار با ژنرال ندیم رضا،
رئیس کمیته مشترک روسای ستاد ارتش
پاکستان گفت :رژیم صهیونیستی قادر به دفاع
از خود هم نیست و کام ً
ال یک رژیمی بدون
سیاست است ،اما سوال مهم این است که چگونه
برخی کشورهای اسالمی بر آن تکیه میکنند؟

کانال تلگرامی @ avanews724 :

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس
قوه قضاییه و جمعی از مسئوالن و کارکنان
دستگاهقضاییبااشارهبهذوقزدگیدشمن
در برخی مقاطع به دلیل برخی ضعف ها
و کمبودهای داخلی گفتند :هم در سال
 ۱۳۶۰و هم بعد از آن در چهار دهه گذشته،
دشمن در مواردی ذوقزده و امیدوار شد و
تصور کرده بساط انقالب و نظام در حال

عضومجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:تاخیر
در رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در شهرداری
زمان قالیباف ،میتواند علتهای مختلفی داشته
باشد که عمده این علتها جنبه ساختاری دارد.
میرسلیم افزود :بنده مستندات مربوط به تخلفات
صورت گرفته در شهرداری را در اختیار دستگاه
قضایی گذاشتم تا خودشان رسیدگی کنند و روشن
شود ،اما هنوز خبری در این مورد ندارم.

قاسم محبعلی ،سفیر سابق ایران در انگلیس در
گفتگو با سایت «خبرسراسری» گفت :اگر در سه
ماه پیش رو مسئله برجام و همکاری ایران و آژانس
مورد رضایت آژانس قرار نگیرد در گام بعدی و در
جلسات دورهای آژانس امکان دارد پرونده ایران به
شورای امنیت فرستاده شود.
دشمنان امروز به طور مستمر
در حال تفرقهافکنی هستند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در واکنش به
انتشار برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر فیلتر
اینستاگرام و واتساپ گفت :این موضوع تنها یک
شایعه است و هیچ تصمیمی در هیچ بخشی از
کشور در این مورد اتخاذ نشده است.
نصب سانتریفیوژهای جدید در فردو
اسالمی ،رئیس سازمان انرژی اتمی درباره انتشار
برخی اخبار مبنی بر نصب زنجیرههای جدید
سانتریفیوژها در فردو گفت :این موضوع در زمینه
برنامه اقدام راهبردی و تکمیل زنجیرهها مطابق
اهداف قانون دنبال شده و در راستای این قانون،
اقداماتی را با توجه به برنامهریزیهای صورت
گرفته،دنبالخواهیمکرد.
حق الناس را ضایع نکنید
ابطحی ،رئیس دفتر رئیس دولت اصالحات با بیان
اینکه بعضی فرصت ها مثل مذاکرات برجامی
در دوحه ،به سرنوشت زندگی ملت مربوط است،
گفت :حق الناس را ضایع نکنید.
رئیسی آدمهای متوهم را زیاد
به کار گرفته است
درایتی ،فعال اصالح طلب درباره دولت سیزدهم
گفت :آقای رئیسی رئیسجمهوری است که
در همان سال اول استقرار به دالیل مختلف،
خالف آنچه مردم انتظار داشتند را محقق کرده
است .این هم به دلیل آن است که تیم یکدستی
ندارد .تیم کمتجربهای دارد و آدمهای متوهم را
زیاد به کار گرفته است .او از افرادی که تجربه کار
عملی ندارند و تا حاال بر اساس حرف و وعده پیش
رفتهاند ،استفاده کرده است .تا وقتی هم که این تیم
را ترمیم نکند نباید انتظار داشته باشد که جامعه
نسبت به حرفهای او اقبال نشان دهد.

رئیس مجلس در سخنان تندی گفت:
حضرت امام فرمودند بهشتی یک ملت
بود .واقع ًا این شخصیت بینظیر بود.
فهمیدند چه کسی را از امام بگیرند.
شهید بهشتی میگوید :هیچ تبلیغی
برای اسالم به اندازۀ ساختن یک جامعۀ
کوچک نمونۀ اسالمی نمیتواند نافذ و
مؤثر باشد .سخنگفتن بس است ،عمل
کنید .تنها سخنی بگویید که راهگشای

عمل باشد .شعار و شعورمان باید با شعار
راستین اسالم یعنی عمل صالح سازندۀ
اسالمی مزین و آراسته باشد تا بتواند ما
را به جلو ببرد .قالیباف افزود :بنا نیست
ما تنبلی کنیم ،دهان مان را باز کنیم،
هر حرف نپختهای را به زبان بیاوریم
و اسم خودمان را بگذاریم انقالبی .به
قول حضرت آقا ،سوپرانقالبی .بعضیها
را نگاه میکنیم ،هر چه نگاه میاندازیم

دبیر کل حزب کارگزاران پیشبینی
میکند:ایرانوآمریکاتوافقمیکنندحتی
بدون توافق بر سر خروج سپاه از لیست
تروریستی .مرعشی گفت :ما خیلی دیر
به سمت برجام رفتیم و باید زودتر این
اتفاق میافتاد ،در آخر توافق می کنند اما

برخی تصور میکنند در دوران پهلوی
همه چیز گل و بلبل بود
عباسی ،معاون وزیر کشور در مراسم شهدای
هفتم تیر با اشاره به اینکه امروز برخی افراد تصور
میکنند در دوران پهلوی همه چیز گل و بلبل بود،
گفت :در دوران پهلوی جز فساد ،ابتذال ،مزدوری و
کثافتکاریخبردیگرینبود.

صحبتهایی کردم ،دولت به این نتیجه
رسیده که این وزارتخانه به دو وزارتخانه
تبدیل و دو وزیر به مجلس معرفی کند.

سپاه در لیست تروریستی حضور خواهد
داشت .وی درباره انتخابات نیز گفت :ما
هیچ راهی جز صندوق رای نمی شناسیم.
تنها راه اصالحات ،صندوق رای و انتخابات
است .شرکت نکردن در انتخابات همانند
رد صالحیت ها دو لبه قیچی است که

هر کدام از آنها نباشد می تواند خطرناک
باشد.مرعشیاضافهکرد:بزرگتریناشتباه
مجلس دهم ،رقابت بین آقای الریجانی و
آقای عارف بود .درحالی که می توانست
آقای عارف نایب رئیس شود و چند
دستگی ایجاد نشود.

برخی میخواهند تز رضاخانی جدایی دین از سیاست را احیا کنند
امامجمعه موقت تهران با بیان اینکه
برخی دوباره میخواهند تز رضاخانی
جدایی دین از سیاست را احیا کنند،
گفت :برخی میگویند برای نجات
روحانیت باید همه روحانیون مسئول
از مسئولیتهای خود کنار بروند ،برخی

نمیفهمند چه میگویند .خاتمی با
تأکید بر اینکه برخی افراد کوتهنظر به
صراحت میگویند من بین حکومت
جمهوری اسالمی و شاه ،حکومت
شاه را انتخاب میکنم ،اینها قطع ًا روز
قیامت با شاه محشور میشوند.وی با

بیان اینکه بعضی حیفشان است که
از فضای معطر جمهوری اسالمی نفس
بکشند ،افزود :دین توان اداره اجتماع را
ندارد ،چرا تحریف میکنید؟ اتفاق ًا دین
توان اداره اجتماع را دارد ،هر جا به دین
عمل کردیم ،پیروز شدیم.

email:ava.khjnews@yahoo.com

درخواست رسمی ایران
برایپیوستنبهگروه“بریکس”
سخنگوی وزارت خارجه میگوید تهران
برای پیوستن به گروهراقتصادهای نوظهور
موسوم به “بریکس” درخواست داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز از
درخواست عضویت ایران و آرژانتین در این
گروه خبر داد .خطیبزاده گفت :عضویت
ایران در گروه بریکس که شامل کشورهای
برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای جنوبی
است ،ارزشهای افزودهای برای هر دو
طرف خواهد داشت” .بریکس” نام گروهی
به رهبری قدرتهای اقتصادی نوظهور
است که از به هم پیوستن حروف اول
نام کشورهای عضو برزیل ،روسیه ،هند،
چین و آفریقای جنوبی تشکیل شدهاست.
در ابتدا نام این گروه “بریک” بود اما پس
از پیوستن آفریقای جنوبی ،به “بریکس”
تغییر نام یافت .چهاردهمین اجالس سران
پنج قدرت نوظهور اقتصادی ،دوم تیرماه
برگزار شد.

سرعت اینترنت حداقل در یک
سال گذشته کمتر نشده است
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ
به این گفته که مردم یک زمان اعالمی
برای بهبود کیفیت اینترنت می خواهند،
گفت :داشبوردهای جهانی و آمار داخلی
نشان می دهد که امروز سرعت اینترنت
نسبت به قبل بهتر شده است؛ همچنان که
اخیراً آخرین سرعت اینترنت را در اپراتورها
منتشر کردیم و نشان داد که وضع بهتر از
گذشته شده اما نیاز مردم بیشتر شده است.
زارع پور تاکید کرد :حداقل در یک سال
گذشته سرعت اینترنت پایین تر نیامده
است .دولت سیزدهم فناوری اطالعات
را یک فرصت می داند و معتقد است که
شاهراه جدید فیبرهای نوری می باشد.

اذان مغرب
نیمه شب شرعی
اذان صبح
طلوع آفتاب

www.ava724.ir
تورم ماهانه نزولی میشود
معاون اقتصادی بانک مرکزی بخش عمده
افزایش نرخ تورم در خرداد ماه را ناشی از حذف ارز
ترجیحی و عادالنه سازی یارانهها دانست و گفت:
نرخ تورم ماهانه در ماه های آتی کاهش می یابد.
قربانی اظهار کرد :آنچه در قالب افزایش قیمتها
حادث شده در واقع تورم پنهانی بود که به دلیل
پرداخت ارز  ۴۲۰۰تومانی در کاالها پنهان بود و با
حذف ارز ترجیحی این تورم نمایان شد.
نرخ سکه همچنان در مدار
کاهشقیمت
آخرین خبر نوشت :به دنبال کاهش نرخ سکه
در هفته ،روز گذشته نیز قیمت سکه همچنان در
مسیر کاهشی حرکت کرد و هر گرم طالی ۱8
عیار با ۱۰هزار و دویست تومان افزایش به یک
میلیون و  ۳۶۴هزار تومان در بازار طال معامله شد،
اما سکه بهار آزادی با  5۴هزار تومان کاهش به ۱۳
میلیون و  ۴99هزار تومان رسید.
قرعهکشی خودرو تا اطالع ثانوی لغو شد
تسنیم نوشت :در نامهنگاری بین دو معاون وزیر
صمت مشخص شد ،سامانه یکپارچه تخصیص
خودرو که  9خرداد اولین قرعه کشی بر اساس آن
انجام شد ،اصال تایید فنی و امنیتی نداشت و دفتر
فناوری داده وزارت صمت هم مسئولیت تایید و
نظارت بر حسن اجرای این سامانه را نپذیرفته بود ،
بر همین اساس فعال از طریق این سامانه قرعه
کشی انجام نمی شود.
آوردهمتقاضیاننهضتملیمسکن
به  ۱۸هزار میلیارد تومان رسید
مدیرعامل بانکمسکن گفت :در طرح نهضت
ملی مسکن در مجموع  ۱9هزار و  5۰۰میلیارد
تومان به حساب سازندگان واریز شده که از این
میزان  9هزار و  5۰۰میلیارد تومان از محل آورده
متقاضیان و  ۱۰هزار میلیارد تومان از محل
تسهیالت است .شایان افزود :تاکنون  5۲۳هزار
و  ۲5۱نفر در طرح نهضت ملی مسکن در بانک
افتتاح حساب کردند که میزان آورده متقاضیان
 ۱8هزار میلیارد تومان است.
مالیاتستانی از کارتخوانها،
قانون مجلس است

سرکار خانم زهرا اصغری مقدم

آگهی مناقصه تامین غذای پرسنل

درگذشت پدر بزرگ گرامی تان

تامین غذای پرسنل کارخانه شرکت کک طبس را از طریق برگزاری مناقصه عمومی

موجب تاسف و تاثرگردید .مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده
محترم تان تسلیت عرض نموده  ،ما را در غم خود شریک بدانید.

جهت دریافت اسناد و توضیحات مناقصه با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید.
056 - 32835012 021 - 26291069

پیش بینی نفت  ۱35دالری
تا چند ماه دیگر

همکاران شما در روزنامه آوا

آخرین مهلت دریافت پاکات تا روز سه شنبه ۱4۰۱/۰4/۱4

به گزارش فارس ،موسسه  IHSمارکت که
بخشی از موسسه رتبهبندی  S&Pگلوبال به
شمار میرود اعالم کرده که به خاطر کمبود
عرضه نفت در بازار جهانی در نیمه دوم امسال
احتماال قیمت به  ۱۳5دالر در هر بشکه باال
خواهد رفت .در شرایط کنونی هر بشکه
نفت برنت با قیمت  ۱۱۰دالر خرید و فروش
میشود .با این حال کارشناسان  IHSمعتقدند
در سه ماهه سوم امسال قیمت تا  ۱۳۶.۳دالر
افزایش خواهد یافت.

به خیابان شهدا  4انتقال یافت

تعمیر یخچال-جاروبرقی -لباسشوییوکلیهلوازمخانگی

با بیش از 20سال سابقه کار در تهران

همراه09159659512 :

گالری مبل جمیل
mobl_ jamil

فروش انواع

مبلمان کالسیک ،

راحتی و میز و صندلی ویالیی

فروش
به قیمت تولید

محمود آبادی
بین توحید  20و 09157255۴89 - 09118625۴05 / 22

استودیوفیلموعکس
حدیث
خاطراتخودرادرسایهامنیت؛ازخطرنابودینجاتدهید!!!
تنها مرکز تخصصی تبدیل و ترمیم کلیه فیلم وکاست های ویدئویی
قدیمی و 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

موضوع مناقصه  :شرکت کک طبس (سهامی خاص) در نظر دارد:
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

دفتر تهران :بلوار آفریقا (جردن) ،خیابان ایرج ،پالک  ،4واحد ۱۰-۹

تعمیرات تخصصی لوازم خانگی تهران خدمات (عابدی) از خیابان منتظری

نماینده مردم زابل با اشاره به متن گزارش
کمیسیون عمران در خصوص سانحه ریلی قطار
مسافری مشهد  -یزد اظهار کرد :اگر جای وزیر
راه بودم یا خودم استعفا می دادم و یا مسئوالن
مربوطه را برکنار می کردم.

یکنمایندهپیشینمجلسگفت:جریانهایبدنه
اصولگرا این امکان را ایجاد نمیکنند که مدیران
حرفهایتر الاقل در فضای کشور قرار گیرند.
شیرزاد بیان کرد :مشکلی که آقای رئیسی دارد
استفاده از چهرههای ضعیف است که این مشکل
هم بنیادی است .جناح اصولگرا حداکثر ۱۰الی۲۰
درصد توان مدیریتی دارد.

که چه کرده؟ اما هیچ نکرده .ولی از همه
هم طلبکار است .هر کسی هم که یک
دیکتهای نوشته ،ممکن است غلط هم
نوشته ،ایراد میگیرد که آقا چرا یک غلط
داری؟ تو که هیچ غلطی نکردهای و عمر
خودت را تباه کردهای! حداقل حق نداری
به اسم انقالب حرف بزنی .رئیس مجلس
درباره استیضاح وزیر صمت گفت :در
رابطه بحث استیضاح با رئیس جمهور

ایران و آمریکا توافق میکنند حتی بدون خروج سپاه از لیست سیاه

اگر جای وزیر راه بودم استعفا میدادم

جناح اصولگرا حداکثر  ۱۰الی ۲۰
درصد توان مدیریتی دارد

جمع شدن است اما این امیدواری تبدیل به
نا امیدی شده و مشکل آنها این است که
رازاینناامیدیرامتوجهنمیشوند.حضرت
آیت ا ...خامنهای افزودند :یکی از حقوق
عمومی مردم این است که امنیت روانی
داشته باشند .یعنی هر روز یک شایعه و یا
دروغی در ذهنها پخش نشود .قبال تنها
روزنامههابود،امروزفضایمجازینیزبهآن

اضافهشدهاست.یکیازوظایفقوهقضاییه
برخورد با بر هم زنندگان امنیت روانی مردم
است .رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره
به باز شدن پروندههای مهم و گوناگون در
افکارعمومی همچونمسائلکارخانجات
یاتصرفاتغیرقانونیتاکیدکردند :سرزخم
پروندههاییکهدرافکارعمومیبازمیشود
نبایدبازبماندو نهاییکنید.

رئیس مجلس :برخی انقالبیها هیچ غلطی نکردند ،ولی طلبکارند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
دشمنان امروز به طور مستمر در حال شبههافکنی
و تفرقهافکنی هستند و الزمه مقابله با آن ،فعالیت
در جهاد تبیین است .جلیلی افزود :آن چیزی که
برای مخالفان انقالب اسالمی کم هزینهتر است
حرکت نرم در ایجاد شبهه ،تفرقه ،تردیدافکنی و
حرکات ارتجاعی است و باید برای مقابله با آن
جهادتبیینداشت.
فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ
شایعه است

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

دشمن به ضعفها و کمبودها امید بسته ،اما مکرر ناامید شده است

مستندات تخلفات قالیباف را در اختیار
دستگاهقضاییگذاشتم

مسئله برجام حل نشود ،پرونده ایران
به شورای امنیت میرود

امام علی علیه السالم فرمودند:
واس بَینَ ُهم فِی اإلشا َرةِ و فِی الن ََّظ ِر و فِی ال َمجل ِ ِ
َمنِ ابتَلی ب ِال َقضا ِء فَلی ُ ِ
س
آن که بر مسند قضاوت می نشیند ،باید برابری را میان مردم در اشاره ،نگاه و نشستن مراعات کند				.
(الکافی ،ج  ،۷ص )۴۱۳

اوقات شرعی مرکز استان

فرمانده کل سپاه :رژیم صهیونیستی
قادر به دفاع از خود نیست

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

حدیث روز

اذان ظهر

12 : 36
20 : 05
23 : 46
3 : 48
5 : 28

جرثقیل علی اورنگی

باتوجه به گسترش شهری و افزایش تقاضا و نیاز روز افزون  ،هم اکنون آمادگی خود را در

ارائه خدمات جرثقیلی با تناژ باال (۱۰۰تن)
به همشهریان عزیز اعالم می دارد.
0915161۴259
0915562099۴

ارائه خدمات ثبت احوال در

دفتر پیشخوان آوا

تعویض شناسنامه و کارت ملی
ثبت نام کارت هوشمند ملی
ثبت درخواست وقایع ازدواج و طالق

فرامرزبهدانی
۰۹۱۵۵۶۲۰۹۶۱

آدرس :خیابان مدرس  ، 3جنب پالک ۲۶

آدرس  :میدان شهدا  ،پشت بانک صادرات

ساختمان آوا 32234532 -

مهر نوشت :سازمان امور مالیاتی در رابطه با
مالیاتستانی از دستگاههای کارتخوان و در
پاسخ به برخی مطالب منتشر شده در رسانهها
توضیحاتی ارائه داد و آن را مطابق نص صریح
قانون مجلس دانست.

کاهش ۲5درصدی قیمت سیمان
در دو هفته گذشته
شیخان ،دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت
سیمان کشور گفت :با تامین برق کارخانجات
سیمان و تداوم عرضه در بورس کاال و در مقابل
کاهش خریداران ،قیمت سیمان همچون هفته
گذشته حدود  ۱۲درصد کاهش یافت تا در
مجموع دو هفته اخیر افت  ۲5درصدی در قیمت
این کاال شاهد باشیم.
مشموالن غایب در صورت قبولی آزمون
سراسری حق ثبتنام ندارند
رئیسسازمانوظیفهعمومیگفت:مشموالنیکه
در کنکور سراسری شرکت کردهاند ،توجه داشته
باشند ،غیبت سربازی مانع پذیرش قبولشدگان
آزمون سراسری در دانشگاهها و موسسات
آموزشی است .تقی مهر افزود :شرکت مشموالن
در آزمونهای سراسری دانشگاهها و موسسات
آموزشی دلیل بر مجوز ادامه تحصیل نیست و
مشموالن غایب حتی در صورت قبولی ،مجاز به
ثبت نام نبوده و مورد پذیرش قرار نمیگیرند.
تعداد زندانیان در ایران باالتر
از میانگین جهانی
محمدی ،رئیس سازمان زندانها با اعالم اینکه
جمعیت کیفری ما نسبت به کل جمعیت کشور
عدد باالیی است ،گفت :در جمهوری اسالمی
ایران باالتر از حد میانگین جهانی ،زندانی در
زندانهای کشور داریم.

