« هوالباقی»

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور

شادروان محمدعلی راستکار

مادرم ،با شنیدن صدای فرزندانت
همیشه در آرامش و شادی زندگی کن

 #من ماسک می زنم

به اطالع کلیه دوستان و آشنایان میرساند.
مراسم تشییع و خاکسپاری دبیر بازنشسته و هنرمند پیشکسوت
تئاتر و موسیقی امروز شنبه  ۱۴۰۰/۱۰/2۵ساعت ۱۳:۳۰
از محل غسالخانه برگزار می گردد.

رئیس جمهور :

با سمعک قائم خوب شنیدن را هدیه دهید

دیگر نگرانی از بابت
فروش نفت نداریم
صفحه ۲

خانواده سراجی

شنبه  25دی  12 * 1400جمادی الثانی  15 * 1443ژانویه 2022

روزنامه صبح استان * سال بیست و پنجم * شماره 5109

دبیر کل حزب کارگزاران :

اشتباه تاریخی ما فاصله
گرفتن از رهبری بود
صفحه ۲

هیچ استفادهای از
ظرفیتهایعظیم
معادنشهرستان
طبسنمیشود
عضو شورای عالی معادن استان خراسان جنوبی
گفت :طبس دنیایی از ظرفیت هاست ،امروزه از
ظرفیت های عظیم شهرستان و به ویژه در معادن
هیچ استفاده ای نمی شود ،ما نتوانستیم حتی
نیروی کاری این مجموعه ها را از لحاظ مالی
تقویت و حمایت کنیم ...مشروح در صفحه 5

علتشلوغیمرکز
تعویضپالکبیرجند
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت :علت
شلوغی مرکز تعویض پالک در بیرجندُ ،کندی
و قطع سامانههای مرکز بوده که باعث معطلی
شهروندان شده است .سرهنگ علیرضا عباسی
افزود :در مرکز تعویض پالک بیرجند سه باجه
وجود دارد که روزانه به  ...مشروح در صفحه 5

شریعتی ،نماینده تهران :

فرسایشیشدنمذاکرات
به نفع ما نیست
صفحه ۲

سرمقاله

در جریان سفر استاندار به طبس عنوان شد ؛

چند نکته ضروری در باب انتصاب ها

نتایجخوبپیگیریانتقالآب

مدیران عالی اجرایی استان ،چه ضرورتی برای تغییر مدیران می بینند؟ و آیا این
ضرورت ،آنقدر مهم هست که در این هفته ها ،بخش زیادی از وقت ،نیرو و اعتبار
انسانی استان را بگیرد و به خود اختصاص دهد؟ آیا ریل گذاری درستی انجام شده
و این انتصاب ها در ریل مناسبی در حال انجام شدن است؟ واقعیت این است که
نو شدگی راهبردها  ،دمیدن نفسی تازه از امید و انگیزه به جامعه مدیریتی استان ،تلنگر
زدن به شرایط و شیوه های مدیریتی قبلی و به میدان کشیدن فکرها ،اندیشه ها،
دغدغه ها و نظرهای جدید در عرصه مدیریت استان ،همگی می تواند دالیلی طبیعی
و قابل قبول و قابل استناد برای تغییرات مدیریتی در خراسان جنوبی باشد .اینکه آیا
ریل گذاری درستی برای شناسایی یا معرفی نیروهای توانمند و شایسته ،سنجش
ظرفیت ها و توانمندی های آنان و تناسب سنجی بین تخصص ها و تعهدهایشان
با ُپست های پیشنهادی ،انجام شده و اینکه آیا انتصاب ها در همین ریل و نه خارج
از آن و نه با فشارهای سیاسی یا منطقه ای و نه با به وجود  ...ادامه در صفحه 2

قناعت  :خبرهای خوبی در راه است برای حل مشکالت باید کمی صبر داشته باشیم ،دولت هنوز به طور کامل مستقر نشده و خیلی از مدیران هنوز تغییر نکردهاند * تمامی
حساب های معادن باید از خارج استان منتقل شود تا منافع آن در اختیار توسعه خراسان جنوبی هزینه شود * بالگرد اورژانس هوایی بهزودی در طبس مستقر میشود
* مبلغ  ۱۰میلیارد تومان به پروژه بیمارستان دوم طبس تخصیص مییابد تا روند تکمیل این پروژه درمانی در منطقه سرعت گیرد .مشروح در صفحه ۵

افزایش ۸۰درصدی جرایم مالی در فضای مجازی استان 2

حال ناخوش بیمارستان میالد 3

جناب سرهنگ محمد حسن اکبری
با نهایت مسرت و مباهات انتصاب جناب عالی را به عنوان

فرمانده انتظامی شهرستان خوسف

که نشان از حسن تعهد و تجربه باالی شما بزرگوار می باشد
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ،مطمئناً تجارب برجسته و ارزشمند
جناب عالی موجبات ارتقای سازمان را فراهم خواهد نمود.

پینگ های شان  -مدیرعامل شرکت چدن کویر خاوران

جناب سرهنگ ستاد کاظم صادقی
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

رئیس پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی
که نشان دهنده عزم راسخ ،کارآمدی و تالش های خالصانه شما
می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده ،سربلندی و توفیق روزافزون
شما را در مسئولیت جدید از درگاه قادر متعال آرزومندیم.

مجتمع تولیدی بتن آماده و شن و ماسه مشرق زمین و ابن حسام

جنابسرهنگمحمدحسناکبری
فرمانده محترم انتظامی شهرستان خوسف

با اهدای نیکوترین تحیات انتصاب جناب عالی را که مبین درایت،
مدیریت توانمند و شایستگی های برجسته تان در صحنه های خدمت
صادقانه به نظام و میهن اسالمی ایران است،تبریک عرض نموده
سربلندی و توفیق روزافزون شما را از خداوند منان خواستاریم.

مجتمع تولیدی بتن آماده و شن و ماسه مشرق زمین و ابن حسام
چه سبک ،آرام و مظلومانه رفتی و چه سنگین غم نبودنت را بر جای گذاشتی ...دلت به وسعت دریا بود

و مهرت بی پایان ...مادر با گرمی نگاهت آرام میگرفتیم ولی افسوس که دست تقدیر وجود پر مهرت را از ما گرفت

به مناسبت سومین روز درگذشت مادری مهربان و خواهری دلسوز مرحومه مغفوره

حاجیه خانم فاطمه صغری خزاعی بازدید
(همسر مرحوم حاج علی اکبر ایزدی مود)
جلسه ترحیمی امروز شنبه  ۱۴۰۰/۱۰/2۵از ساعت  ۱۴الی  ۱۵بر سر مزار آن مرحومه (واقع در
بهشت متقین ،جنب آرامگاه شهید ناصری) برگزار می گردد
حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان می باشد.

خانواده های :ایزدی مود ،خزاعی بازدید و فامیل وابسته

امهال بازپرداخت تسهیالت فعاالن گردشگری استان تا پایان سال 2

جناب آقای سید محمدرضا طالبی

جناب آقای محمود مقامی

انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

مشاور محترم استاندار و مدیر روابط عمومی

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی

استانداری خراسان جنوبی

که مبین شایستگی ،تعهد و تخصص شماست ،تبریک عرض نموده توفیقات شما
را در راه پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران از خداوند متعال آرزومندیم.

با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان دهنده عزم راسخ ،
کارآمدی و تالش های خالصانه شما می باشد ،صمیمانه تبریک عرض نموده
برایتان توفیق و سربلندی در همه امور زندگی و کاری آرزومندم.

هیئت امنای حسینیه صاحب الزمان «عج» (موقوفه بی بی فضه )

وهیئتحسینیروستایاصقول

مسعود صادقی

آقایان مهندس :سید علیرضا،سید محمدرضا
و سید محمدسعید حسینی

جنابسرهنگمحمدحسناکبری

درگذشت پدر بزرگوارتان شادروان دکتر سید محمد مهدی حسینی

فرمانده محترم انتظامی شهرستان خوسف

را خدمت شما  ،مادر بزرگوار و داغدارتان و خاندان محترم حسینی
تسلیت عرض می نمایم .برای آن فقید سعید ،رحمت واسعه الهی و برای شما
و سایر بازماندگان محترم ،صبر و شکیبایی خواهانم.

نوید مسرت بخش انتصاب جناب عالی را که نشان از درایت ،توانمندی و
تجارب ارزنده شما می باشد ،صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم
برایتان در جایگاه جدید عزت ،سربلندی و توفیق روز افزون در راستای
خدمت به مردم شریف شهرستان خوسف مسئلت داریم.

احسانمهرآرا
شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه کشور

شرکتکیانخاکایرانیان

جنابسرهنگمحمدحسناکبری
نوید مسرت بخش انتصاب جناب عالی را به عنوان

فرمانده انتظامی شهرستان خوسف

که مبین درایت ،مدیریت توانمند و سوابق خدمتی ارزنده شماست
صمیمانه تبریک عرض نموده ،از درگاه خداوند سبحان تداوم تعالی
و توفیق ،سعادت و سیادت جناب عالی را مسئلت داریم.

شرکتمعادنوصنایعمعدنیکارندصدر
جهان(معدنطالیشادان)

جنابسرهنگستادکاظمصادقی
با دلی سراسر امید و اندیشه ای سرشار از احترام انتصاب جناب عالی را به عنوان

رئیس پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی
تبریک عرض نموده ،رجاء واثق داریم تعهد و کارآمدی های برجسته شما
نویدبخش ارتقای سازمان خواهد بود ،موفقیت و سربلندی شما را
از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

شرکتمعادنوصنایعمعدنیکارندصدر
جهان(معدنطالیشادان)

سرمقاله

* هرم پور

آگهی استخدام
شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور جهت تکمیل کادر فنی کارخانه خود واقع در کیلومتر  ۵۵جاده بیرجند
_سربیشه نیاز به افراد ذیل دارد .متقاضیان میتوانند رزومه کاری خود را حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ درج
آگهی به صندوق پستی  ۴۴۱بیرجند و یا ایمیل  jobs@irrep.comارسال نمایند.
ردیف

عنوان پست

تعداد نیروی مورد نیاز

شرایط احراز

۱

مسئول محیط زیست

۱نفر

لیسانس محیط زیست  -حداکثر ۳۰
سال سن  -مرد

۲

متصدی ایمنی و

 ۳نفر

فوق دیپلم  ، hseایمنی و آتش نشانی
بهداشت حرفه ای حداکثر  ۲۸سال
سن مرد

۳

کارشناس کنترل و
انطباق داده های خرید

۱نفر

لیسانس مکانیک حداکثر  ۳۰سال
سن  -مرد

۴

کارشناس تحقیق
و توسعه

۱نفر

لیسانس مهندسی معدن  ،مهندسی
مواد حداکثر  ۳۰سال سن  -مرد

۵

کارشناس کنترل
موجودی انبار

۱نفر

لیسانس مهندسی صنایع ،مدیریت
بازرگانی حداکثر  ۳۰سال سن  -مرد

۶

اپراتور تولید

 ۲نفر

فوق دیپلم فنی و مهندسی
حداکثر  ۲۸سال سن  -مرد

 ۳نفر

فوق دیپلم برق(قدرت ،صنعتی ،کنترل
و ابزار دقیق ،تاسیسات الکتریکی)
حداکثر  ۲۸سال سن  -مرد

 ۲نفر

لیسانس حسابداری ،مدیریت بازرگانی
حداکثر  ۳۰سال سن  -مرد

 ۲نفر

دیپلم و فوق دیپلم حسابداری و مدیریت
بازرگانی  -حداکثر  ۲۸سال سن  -مرد

۷

آتش نشانی

تکنسین نگهداری و
تعمیرات برق و ابزار
دقیق

۸
۹

انباردار

کمک انباردار

سرمقاله

چند نکته ضروری در باب انتصاب ها
* هرم پور
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) آیا انتصاب ها در همین ریل و نه خارج از آن و نه با فشارهای سیاسی یا
منطقه ای و نه با به وجود آمدن مجاری البی در استان در حال انجام هستند ،موضوعی است که پس از
انجام بخشی از انتصاب ها در استان به آن خواهیم پرداخت و بدور از هرگونه تعارفی ،به نام استان و به نام
مردم استان و به نام تعهدی که به این مردم عزیز داریم ،به بیان نقدها و احیان ًا گالیه ها و طرح مطالبات
جدی برای افزایش بهره وری این انتصاب ها در آینده خواهیم پرداخت .در این میان و با توجه به اینکه قدم
های سریع و سنگینی برای انجام انتصاب های جدید استانی در حال انجام است ،ذکر چند نکته را ضروری
می دانم - ۱ :برخی از شنیده ها از اسامی افراد نامزد شده برای تعدادی از ُپست های مسئولیتی در بعضی
از ادارات کل ،بیانگر فقدان تناسب بین تخصص ها و جایگاههای پیشنهادی است .طبیعی است که بخش
مهمی از این ماجرا به عدم شناخت مدیران عالی جدید استان از شرایط استان ،نیروها و چهره های مطرح
بر می گردد .ضروری است هم عزیزان مدیرعالی استان تأمل بیشتری داشته باشند و مشورت های مناسب
تری بگیرند و هم جمع دلسوزان و دغدغه مندان از معرفی نیروهای کارآمد و توانمند و متعهد ،غفلت نکنند.
باید بپذیریم که استاندار محترم و تیم مشورتی ایشان ،هنوز برای شناخت دقیق از استان نیازمند فرصت
هستند و الزم است به شدت کمک شوند و البته این عزیزان نیز ،متواضعانه و صادقانه ،این کمک ها را
بپذیرند - ۲ .برخی مطالبه گران رسانه ای ،اجتماعی ،فضای مجازی ،و برخی از سازمانهای مردم نهاد
استانی و برخی از کارکنان و مدیران و کارشناسان باسابقه در دستگاههای اجرایی ،گالیه مندند که علیرغم
ارائه مشورت های فراوان ،طرح نظرات متنوع و معرفی نیرو ،متأسفانه شرایط در حال رقم خوردن برخی
از انتصاب های غیرشایسته است .هنوز برای چنین ادعایی و برای به محاکمه کشاندن مجموعه مدیریتی
استان برای نوع انتصاب هایش ،کمی زود است .اما به شدت ضروری و الزم است که مجموعه استانداری
محترم که تیم مشورتی انتصاب ها عمدت ًا از آن محل هدایت شده و هماهنگی های الزم را انجام می
دهد ،به مطالبات طیف های مختلف استان توجه ویژه داشته باشد - ۳ .عملکرد مدیران عالی اجرایی در
استان در بحث انتصابات نباید به گونه ای باشد که تلقی یکسونگری ،تک قطبی و غلتیدن به جانب خاصی
را به ذهن مردم و نخبگان و دلسوزان تداعی کند .این موضوع در کوتاه مدت باعث بی انگیزگی ،در میان
مدت باعث تنش و در دراز مدت باعث ریزش های به شدت خطرناک از بدنه حمایتی مدیریت استان
و حتی دولت محترم مردمی و انقالبی می شود - ۴ .در روزهای اخیر چندین پیام از سوی چهره های
سیاسی و اجتماعی استان برایم ارسال شده که در آن نسبت به برخی از انتصاب های در شرف انجام انتقاد
و برای آینده استان اظهار نگرانی شده است .در آخرهم اکثر قریب به اتفاقشان ضمن درخواست برای طرح
موضوع در روزنامه  ،نوشته اند که به مشورت های ما توجهی نمی شود و از این به بعد ما کاری به آینده ی
استان نداریم و کناری می نشینیم و ومنظر عقوبت های تلخ این انتصاب ها می مانیم.من تقریب ًا به همه ی
این عزیزان(به جز یکی دو نفر که ما رسانه ها را هم به عنوان مقصر این شرایط معرفی می کردند) تأکید
کردم که او ًال نباید صحنه را خالی کنید ،ثانی ًا ما رسانه ی همه ی طیف های استان هستیم و در بزنگاه مهم
استان ،اگر شرایط نامناسب پیش برود شک نکنید بدون تعارف  ،محکم و صادقانه و مطالبه گرانه ،حرفمان
را خواهیم زد .ثالث ًا کمی باید صبر کرد تا حداقل ده انتصاب مهم در استان انجام شود و از مجموع آنها به
یک برایند قطعی و اظهار نظر مستند رسید - ۵ .عرض آخرم خدمت آقای استاندار  ،همکاران ایشان و تیم
مشورتی این عزیزان است .خراسان جنوبی با همه ی استانهای کشور متفاوت است .من این نکته را تقریب ًا
چه به صورت مستقیم و چهره به چهره و چه به صورت غیر مستقیم به همه استانداران محترم عرض
کرده ام .برخی مغرورانه خندیده اند و برخی به فکر فرو رفته اند ،اما استانداری ندیدم یا نشنیدم که روز آخر
در راهروهای جلسه تودیع و معارفه اش ،نگوید که «واقع ًا خراسان جنوبی استان متفاوتی است و چقدر دیر
فهمیدم» .در این دیار ،از هر تصمیم شما ،هر بیان شما ،هر رفتار شما ،هر مالقات شما ،هر تقدیر یا تنبیه
شما ،هر سفر شما ،هر مصاحبه و مطالبه و اظهار نظر شما ،و البته هر انتصاب شما ،برداشت های ویژه ای
می شود ،نگاههای ویژه ای به آن معطوف می گردد و لذا تبعات و بازتاب های متنوعی دارد .این را لطف ًا
بپذیرید و با تأمل بیشتر ،تفکر بیشتر ،مشورت بیشتر و حرکت های شفاف در زمین مطالبات و خواسته ها
و نیازهای مردم و استان ،به امر انتصاب ها ادامه دهید.
(لطف ًا نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره  ۰9۳۰۴9۴۳8۳۱ارسال بفرمایید)
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مدیرکل راهداری گفت :بر اثر بارندگیهای اخیر و جاری شدن روانآب و سیالب در
استان ۶۳۱ ،ابنیه فنی شامل پل و آبنما دچار خسارت شده است .جاللزاده بیان کرد:
بیش از  ۲۰۳نیروی راهدار به برفروبی هزار کیلومتر از راههای استان پرداختند.

استاندار گفت :هنر جمهوری اسالمی
این است که یک مدل حکمرانی
نوین و جدید را خلق نمود .قناعت
با بیان این مطلب در دیدار رؤسای
ستادهای انتخاباتی خاطرنشان کرد:
در سایه انتخابات با هدایت های
امام راحل و به همت مردم دیندار و
والیتمدار ،شکل جدیدی از حکومت

پدید آمد .وی گفت :اگر مدیران
کارآمد و دلسوز در صدر امور قرار
گیرند ،قطع ًا توفیقات خوبی را هم
شاهد خواهیم بود .استاندار با اشاره
به این که استان ما هم از این قاعده
مستثنی نیست ،تصریح نمود :با
حضور مدیران جهادی و بچه های
حزب اللهی می توانیم برای پیشرفت

متذکر شد :باید به گونه ای کار کنیم
که چهار سال بعد اگر از ما بپرسند در
حوزه صنعت ،معدن ،آب ،محصوالت
کشاورزی ،راه ،اشتغال و معیشت
مردم چه کردید ،دست مان پر باشد.
به گفته وی؛ ما باید در استفاده از
ظرفیت نیروی انسانی والیی و متعهد
تمام تالش خود را بکنیم.

امهال بازپرداخت تسهیالت فعاالن گردشگری تا پایان سال

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه
گذاری و اشتغال استانداری خراسان
جنوبی از امهال تمامی تسهیالت
بانکی فعاالن گردشگری تا پایان

سال خبر داد .علی اکبر اکبری راد
گفت :تمامی بدهیهای تسهیالت
بانکی اخذ شده توسط تاسیسات و
فعاالن گردشگری دارای مجوز از
وزارت گردشگری امهال و به انتهای
دوره تقسیط منتقل میشود تا پس از
آخرین قسط وصول شود .وی افزود:
حدود  ۵۰طرح مشمول این ابالغیه
دولت در استان وجود دارد که بایستی
متقاضیان برای امهال تسهیالت

دریافتی به بانکهای عامل مراجعه
کنند .مدیرکل هماهنگی امور
سرمایه گذاری و اشتغال استانداری
با اشاره به اینکه بانکهای عامل
این تسهیالت آمادگی دارد در
اجرای مصوبه دولت سیزدهم مبنی
بر امهال بازپرداخت همه تسهیالت
بانکی فعاالن گردشگری استان
مساعدت کند ،گفت :تسهیالت
پرداختی از محل صندوق کارآفرینی

امید نیز مشمول برخورداری از این
مصوبه میشود .اکبری راد مجموع
مبلغ تسهیالت اشتغالزایی در حوزه
گردشگری استان که مشمول این
مصوبه میشود را  ۳۵میلیارد تومان
اعالم کرد و گفت :این اقدام و
ابالغیه اخیر دولت به منظور حمایت
و پشتیبانی از تاسیسات و فعاالن
گردشگری استان که در کرونا دچار
خسارت و زیان شده اند ،بوده است.

افزایش ۸۰درصدی جرایم مالی در فضای مجازی استان
ایرنا -رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
(فتا) خراسان جنوبی گفت :از ابتدای امسال تاکنون
جرایم مالی در فضای مجازی استان  8۰درصد
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته که
عمده آن سرقت از حساب افراد بوده است .سرهنگ
علی محمدپور افزود :مجموع جرایم مالی در این
مدت  ۲میلیارد تومان بوده که عموما از طریق
کالهبرداری در فضای مجازی از حساب افراد
سرقت شده که این مبلغ در مدت مشابه سال قبل
کمتر از یک میلیارد تومان بوده که بیش از  8۰درصد
افزایش را نشان میدهد .وی اظهار کرد :از ابتدای
امسال تاکنون جرایم سایبری  ۱۴درصد نسبت به
مدت مشابه سال قبل در استان افزایش داشته که
بخش قابل توجهی از آمار مربوط به جرایم مالی

است .رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی گفت :با
تالش ماموران پلیس در این مدت شاهد افزایش
 ۱9برابری کشف جرایم سایبری در استان بودیم که
در بخش مالی ۷۰ ،درصد موارد کالهبرداری شده،
برگشت داده شده است .وی افزود :کالهبرداری
رایانهای ،برداشتهای غیرمجاز ،حتک حیثیت و
نشر اکاذیب ،مزاحمت اینترنتی و تهدید بیشترین
فراوانی را در جرمهای اینترنتی داراست.
زنان ،بیشترین قربانیان مجازی
وی تصریح کرد ۵۰ :درصد فراوانی جرمهای
اولویتدار مربوط به کالهبرداریهای رایانهای
است و از نظر تهدید بیشترین قربانیان بانوان
هستند .سرهنگ محمدپور ،با بیان اینکه

رئیسجمهوردرتوئیتینوشت:هرچندپیگیریبرایرفعتحریمها
دستور کار جدی دولت است ،اما تالش برای خنثیسازی تحریمها
موکول به مذاکرات نشده است و در همین شرایط تحریم ،فروش
نفت ما به قدری افزایش داشته که دیگر نگرانی در این باره نداریم.
کوثری :مردمراتوجیهکنیمتجمعاعتراضینمیکنند

مدیران کارآمد در صدر قرار گیرند ،توفیقات خوبی خواهیم داشت
استان برنامه ریزی کرده و گام های
بلندی برداریم .قناعت ادامه داد:
همان طور که در جلسه معارفه عنوان
کردم ،جایگاه استان در صنعت سی
و یکم و در سهم از تولید ناخالص
بخش کشاورزی ،سی ام است که
این دو اص ً
ال برازنده خراسان جنوبی
با این همه ظرفیت نمی باشد.وی

دیگر نگرانی از بابت فروش نفت نداریم

کالهبرداری رایانهای و برداشتهای غیر مجاز ۶۳
درصد جرایم را به خود اختصاص دادهاند ،افزود:
علیرغم اطالعرسانی گسترده در این موضوع
عادیانگاری خریدهای اینترنتی بدون توجه به
درگاههای تقلبی افزایش پیدا کرده است .وی
گفت :افراد در وقت طالیی رسیدگی ،خودشان
به دنبال عودت مبلغ پرداخت شده هستند که
این وقت طالیی از محاکم قضایی و پلیس گرفته
میشود و بعد از نتیجه نگرفتن به پلیس مراجعه
میکنند که روند را زمانبر میکند .رئیس پلیس
فتا خراسان جنوبی با بیان اینکه مردم بالفاصله با
 ۱۱۰یا شماره  ۰9۶۳8۰تماس بگیرند ،بیان کرد:
پلیس به صورت شبانهروزی آماده صیانت از حق و
حقوق مردم است.

کوثری،نماینده مجلس با بیان اینکه گاهی وقت ها برای
مصلحت کشور جراحی های بزرگی انجام می شود ،گفت:
اعتراض ها به افزایش قیمت بنزین به دلیل عملکرد بد دولت
وقت بود و اگر بتوانیم مردم را توجیه کنیم ،شاهد تجمعات
اعتراضی مردم نخواهیم بود.
سخنان رهبری این اطمینان را میدهد که مخالف
مذاکره با آمریکا نیستند
فعال سیاسی اصالح طلب گفت :گفتههای رهبری درباره مذاکره
با دشمن این اطمینان را به دولت رئیسی میدهدکه با مذاکره با
آمریکا مخالف نیستند .محمد هاشمی افزود :رهبری با امتیاز بیجا
دادن و تسلیم شدن در برابر طرف مذاکره مخالفت هستند ،اما با
مذاکرهوتبادلنظرمخالفنیستند.
تحریم ها راه بازگشت پول
به کشور را بسته است
آصفری ،عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت :درآمد
کشور از فروش نفت است و با پول فروش نفت باید مشکالت
مردم را حل کنیم اما تحریم ها راه بازگشت پول به کشور را بسته
است لذا در حوزه روابط خارجی باید با دنیا تعامل داشته و مشکالت
مان را در قالب مذاکره حل کنیم.
صوفی :اصالح طلبان موجود آلوده
به قدرت شدند
صوفی ،فعال سیاسی اصالح طلب گفت :با توجه به اینکه
اصالح طلبان امروز آلوده به قدرت هستند و بعد از به قدرت
رسیدن اصالح طلبی را فراموش میکنند ،نمیتوانند نماینده
خوبی برای اصالح طلبی در کشور باشند.
مرعشی :اشتباه تاریخی ما فاصله گرفتن از رهبری بود
دبیرکل حزب کارگزاران گفت :یک اشتباه تاریخی داشتیم
که از رهبری فاصله گرفتیم یا عدهای کوشیدند این فاصله را
ایجاد کنند .مرعشی افزود :عقالی هر دو جناح باید دور رهبری
حلقه بزنند و راهحلهای کارشناسی برای برونرفت کشور از
بحرانها را به ایشان ارائه دهند.
فرسایشی شدن مذاکرات به نفع ما نیست
نماینده تهران در مجلس گفت :ایران باید ضرباالجل و زمان
مشخصی برای طرف مقابل تعیین کند تا تضمینهای خود برای
رفع تحریمها را ارائه دهد در غیر این صورت فرسایشی شدن
مذاکرات به نفع ما نیست .شریعتی ،با بیان اینکه شرایط کشور رو
به بهبود است ،ادامه داد :اگر دائم اقتصاد را به مذاکرات و برجام
گره بزنیم ،اشتباه قبل را تکرار کردهایم.

آگهی مزایده اجاره شماره /3/6898د
اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد :اجاره اماکن ورزشی قابل بهره برداری خود را از طریق
مزایده عمومی و با جزییات مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )www.setadiran.irو با شماره مزایده
 5000000165000003به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت 1400/10/23 :ساعت  8:30صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده 1400/10/23 :لغایت  1400/10/28ساعت19:00
تاریخ بازدید 1400/10/23 :لغایت 1400/10/25
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 1400/11/09 :ساعت14:30
زمان بازگشایی 1400/11/10:ساعت  10صبح
زمان اعالم به برنده 1400/11/11 :ساعت  10:00صبح
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است -1 :متقاضیان الزم است با هماهنگی ادارات ورزش و جوانان شهرستان محل
وقوع ملک از آن بازدید به عمل آورده و با توجه به وضعیت موجود اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت و شرکت در مزایده نمایند.
 -2برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و
دریافت اسناد مزایده  ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن
مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد-3 .کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ،شرایط و نحوه اجاره
در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ،قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد -4 .عالقه مندان به شرکت در مزایده
می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها ،در سایت سامانه ()www.setadiran.ir
بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است.
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اولینقالیشوییصنعتی
صـافصـاف
32 44 66 66
درجه یک مجهز به
لـول لـول
گرمخانه 32 42 43 20 -2
تمام اتومات در شرق کشور

تخـت تخـت

ghalishooii.iran

دیدگاه خوانندگان

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

فکری برای نشاط و
روحیه مردم و جوانان
استان بردارید
با سالم .امیدوارم خبرنگاران آوا گزارشی
ازنمایشگاهمبلمانولوسترتهیهونتایج
آماری آن را در اختیار مسئوالن (البته
تاکید می کنم مسئوالن فرهنگی و
اجتماعی استان) قرار دهند .وضعیت
کشور و اقتصاد و معیشت مردم را همه
می دانیم و سختی آن را به دوش می
کشیم و این یک رویه عمومی در کل
کشور است اما به قول یکی از دوستان
مشهدی وقتی دیگر فشار زندگی زیاد
می شود می توانیم با یک گردش و
تفریح و نشاط کمی خودمان را تخلیه
کنیم اما دلم به حال خودمان می سوزد
که در استان متاسفانه اسیر بی تدبیری و
بی تحرکی متولیان نشاط مردم هستیم
و زیر بار این فشار ،من که واقعا افسردگی
گرفتم .نه توان خرید مبل و نه توان
خرید لوستر را داشتم و مثل  ۹۵درصد
دیگر بازدیدکنندگان نمایشگاه در نبود
هیچ مکان تفریحی و سرگرم کننده ای
دراستانوقتمانرادرراهروهاینمایشگاه
بینالمللیگذراندموبهاذعانفروشندگان
مردم همه بازدید می کنند و خریدی در
کار نیست و پولی رد و بدل نمی شود.
واقعاوقتشنرسیدهکهمتولیانفرهنگی
و اجتماعی استان بیایند و پاسخ دهند
برای مردم خراسان جنوبی چه کرده اند
و قرار است چه اتفاقی بیفتد .بزرگترین
تاالر شهر را با شیک ترین امکانات
درست کرده اند اما به خاطر هزینه های
باال دل شان نمی یاد چند مراسم شاد
بگیرند که حداقل مردم که از جیب آنها
این ساختمان ها ساخته شده هم دل
شان شاد شود و این امکانات فقط شده
فخری برای جلسات اداری و تودیع و
معارفه ها که خودشان راحت بنشینند.
مسئوالن محترم ،جوانان و مردم استان
افسرده شدند وضعیت فرهنگی و
اجتماعی را دریابید قبل از اینکه جامعه
به سمت دیگری برود.

 ۵۰درصد تولیدات صنایعدستی خراسان جنوبی در مناطق روستایی تولید میشود .سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان در گفتگو با صداوسیما گفت :بیشترین بافتههای استان محصوالت جاجیم است که در روستاها تولید میشود.
زهره اسدپور افزود ۹۰ :درصد فعاالن صنایعدستی خراسان جنوبی را بانوان تشکیل میدهند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر
خراسان جنوبی از پرداخت تسهیالت
 ۵۰میلیون تومانی با نرخ سود  ۴درصد
به بیماران نیازمند خبر داد .محمدرضا
رضایی در نشست با نمایندگان سه
بانک استان ،اظهار کرد :جمعیت
هالل احمر در ادامه اقدامات و
برنامههای خود در راستای حمایت
از اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه،
اقدام به معرفی بیماران نیازمند جهت
اخذ تسهیالت قرضالحسنه کرده
است .وی با بیان اینکه در راستای
تکالیف محوله به بانکهای عامل
اعتباری بالغ بر  ۸۲۰میلیون تومان
تسهیالت به بیماران نیازمند سطح
استان اعطا میشود ،افزود :در این
اقدام حمایتی ،سقف تسهیالت به
ازای هر نفر حداکثر  ۵۰میلیون تومان
تعیین شده است .مدیرعامل جمعیت
هالل احمر خراسان جنوبی با اشاره
به اینکه پرداخت این تسهیالت از
محل منابع قرضالحسنه خواهد
بود ،گفت :همچنین بازپرداخت
اقساط تسهیالت حداکثر  ۶۰ماهه
( ۵ساله) و با پایینترین نرخ کارمزد
در شبکه بانکی تعیین شده است.
وی با بیان اینکه از هر خانواده تنها
یک نفر میتواند از تسهیالت مذکور
استفاده کند ،گفت :جوانان ،امدادگران
و داوطلبان نیازمند جمعیت هالل
احمر در این طرح برای دریافت
وام در اولویت قرار دارند .رضایی
ادامه داد :خیرین برای تأمین محل
اقامت همراهان بیماران در طول
دوره درمان میتوانند با این اقدام
خداپسندانه بیماران نیازمند را یاری
کنند و جمعیت هالل احمر استان
آمادگی دارد که حلقه واسط بین این
افراد و توانمندان باشد.

تلفن  - 32224582 :نمابر 32234583 :
پیام رسان های اجتماعی 09017245463 :
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :
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حالناخوشبیمارستانمیالد
ظرفیتبه2۰درصدرسیده

مهدی آبادی -افتتاح بیمارستانهای تامین
اجتماعی به صورت هیئت مدیرهای از سال
 ۹۵در سازمان تامین اجتماعی آغاز شد و در
ابتدا  ۵بیمارستان میالد در شهرهای تهران،
اهواز ،ایالم ،کرج و بیرجند زیر مجموعه
هلدینگ میالد سالمت سازمان تأمین
اجتماعی قرار گرفت .هدف این طرح به گفته
متولیان آن کاهش هزینه و افزایش بهره
وری بود که اکنون این اهداف محقق نشده و
چالش های زیادی مانند تبعیض در پرداختی
ها به پرسنل ،قراردادهای چند ماهه ،ظرفیت
پایین تخت های بیمارستانی ،بدهی باالی
بیمارستان و ...نیز در برداشته است .این موارد
باعث گالیه بسیاری از پرسنل بیمارستان
میالد بیرجند نیز شده و در سفر مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی مشکالت خود را
بیان کردند و منتظر تدبیر مسئوالن کشوری
برای رفع معضالت پیش آمده هستند.
یکسومپرستاراندیگر
دریافتیداریم
یکی از پرستاران که نخواست نامش
فاش شود به خبرنگار آوا گفت :از سال ۹۵
بیمارستان میالد به همراه چند بیمارستان
دیگر به طور هیئت مدیره ای اداره می شود
تا در هزینه های درمانی کاهش ایجاد شود.
وی به تبعیض در پرداختی حقوق ها اشاره
کرد و افزود :کارمندان عادی و پرستاران سایر
بیمارستان های استان بین  1۲تا  1۵میلیون
دریافتی دارند ،اما در مقابل پرستاران این

بیمارستان یک سوم این عدد دریافتی دارند.
این پرستار ادامه داد :در زمان کرونا که همه
از کادر درمان حمایت می کنند ،پرسنل این
بیمارستان دچار چنین تبعیض هایی هستند
که باعث نارضایتی کارکنان بیمارستان شده
است .وی عنوان :در سفر یکی از مقام های
ارشد سازمان تامین اجتماعی کشور به بیرجند
گالیه ها را مطرح کردیم که قول بررسی آن
را دادند .به گفته این پرستار مهلت  1۰روزه
برای تعیین تکلیف مشکالت معین شد که
گویا هنوز آن  1۰روز به اتمام نرسیده است.
12۰نفرازسالگذشته
همکاریشانراقطعکردند
وی تصریح کرد :بسیاری از مسئوالن هم
از این بیمارستان بازدید کردند و با دیدن
شرایط فقط افسوس خوردند و کاری نیز
تاکنون برای بهبود شرایط انجام ندادند .وی
گفت :بسیاری از پرستاران با قراردادهای یک
ماهه و دو ماهه در اینجا به کار گرفته شدند
که با این وضعیت مسئوالن انتظار دلسوزی
پرستار برای بیماران را دارند؟ این پرستار با
بیان اینکه بسیاری از نیروهای بیمارستان
میالد انگیزه ای برای کار کردن ندارند ،بیان
کرد 1۲۰ :نفر از سال گذشته تا االن با این
بیمارستان قطع همکاری کردند و با شرایط
بهتر در محل دیگری به فعالیت می پردازند.
به گفته وی ،جایگزین این افراد پرسنل بی
تجربه ای شدند که تا تجربه ای هم کسب
می کنند از این بیمارستان می روند.

این پرستار به ظرفیت پایین ا ِشغال تخت
های بیمارستان میالد پرداخت و اضافه کرد:
تا سال  ۹۶ظرفیت تخت های این بیمارستان
نزدیک به  ۹۰درصد رسید اما بعد از آن با
کاهش پذیرش بیمار مواجه شدیم .وی با
بیان اینکه اکنون ظرفیت بیمارستان به ۲۰
درصد رسیده است ،گفت :بسیاری از پزشکان
به دلیل مسائل مالی بیماران خود را به این
بیمارستان معرفی نمی کنند و شهروندان نیز
به دلیل تجربه اندک پرستاران برای درمان به
بیمارستان های دیگر می روند .به گفته وی
علت بی تجربه بودن پرستاران دریافتی کم
و قراردادهای چند ماهه می باشد که در این
بیمارستان ماندگار نمی شوند.
بسیاریازبخشهاتعطیلشد
وی با بیان اینکه بسیاری از بخش ها
تعطیل یا با حداقل ظرفیت کار می کند،
بیان کرد :این درحالی است که تجهیزات
زیادی برای این بیمارستان خریداری شده
که اکنون بالاستفاده مانده است .وی اضافه
کرد :در زمان مرحوم دکتر نوربخش رئیس
فقید تامین اجتماعی کشور ایجاد مرکز
ام آر آی به تصویب رسید و حتی کلنگ
برای ایجاد ساختمان زده شد ،اما تاکنون
هیچ اقدامی برای این ساختمان نشده است.
به گفته این پرستار ،قول هایی به طور مرتب
برای این موضوع از سوی مسئوالن داده می
شد که در عمل هیچ اتفاقی نمی افتاد .این
منبع آگاه به میزان بدهی های این بیمارستان
نیز اشاره کرد و گفت :تاکنون این بیمارستان
نزدیک به  3۰میلیارد تومان بدهی دارد که
توان پرداخت آن را ندارد .این پرستار به
موضوع دیگری نیز اشاره می کند .به گفته
وی ،بیش از یک سال اضافه کار و  3سال
نیز حق بهره وری نیروها پرداخت نشده
است .وی ،به بی ثباتی مدیریتی نیز پرداخت

و بیان کرد :متاسفانه در یک سال اخیر
برای بیمارستان میالد 3 ،مدیرعامل آمدند
و رفتند .یکی دیگر از پرستاران نیز گفت:
در ابتدا قرار بود اگر این طرح با موفقیت
روبه رو شود سایر بیمارستان های تامین
اجتماعی نیز به این شکل اداره شود اما این
پروژه با شکست روبه رو شده است و تاکنون
نیز هیچ اقدام مثبتی برای رفع مشکالت
انجام نشده است .وی با بیان اینکه ناتوانی
در پرداختی حقوق باعث رفتن بسیاری از
پزشکان از این بیمارستان شد ،ادامه داد:
دستگاه سی تی اسکن ،سونوگرافی و رادیو
گرافی در این بیمارستان وجود دارد که به
دلیل عدم همکاری بالاستفاده مانده است.
به گفته وی ،در برخی از موضوعات کوچک
به ناچار بیماران را به بیمارستان های دیگر
می فرستیم .این پرستار اضافه کرد :در زمان
کرونا با اینکه پرسنل این بیمارستان مشارکت
فعالی داشتند اما دستمزد و امتیاز خاصی به
آنها تعلق نگرفت که حس تبعیض در بین
کارکنان ایجاد شد .وی اضافه کرد :بسیاری
از کادر درمان در دوران کرونا زحمات زیادی
در این بیمارستان کشیدند و خطرات زیادی
هم متحمل شدند اما متاسفانه حاضر نیستند
از سود خودشان بگذرند و کمکی به معیشت
نیروهای بیمارستان بکنند.
چرانیروهایبیمارستان
بایدتقاصپسبدهند؟
وی به موضوع دردناکی اشاره کرد و گفت:
در برخی از موارد به دلیل کمبود تجهیزات
به طور ویژه ماسک برخی از نیروها دو بار از
ماسک استفاده می کردند که واقعا دردناک
می باشد .این پرستار هم با گالیه از تبعیض
در پرداختی ها  ،بیان کرد :حقوق کارکنان و
پرستاران و پرسنل بیمارستان میالد با سایر
مراکز درمانی استان قابل مقایسه نیست و
همین علت باعث کوچ بسیاری از نیروهای
مجرب بیمارستان شده است .این پرستار

به موضوع دیگری نیز اشاره کرد و گفت:
از برخی نیروها سفته  1۵میلیونی برای
همکاری گرفتند که این موضوع بسیار زننده
و توهین آمیز است .وی اضافه کرد :وقتی
نیرو از امنیت شغلی و حقوق کافی برخوردار
نیست چرا باید چنین قوانین تبعیض آمیزی را
شاهد باشیم .به گفته وی ،به دلیل نبود بیمار
برخی از نیروها تعدیل و اخراج شدند که گویا
تقاص این موضوع را باید پرستار بدهد.

منتظرنظرتهرانهستیم
مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی
نیز در پاسخ به گالیه های نیروهای بیمارستان
میالد گفت :در سفر مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی کشور به استان بازدیدی از این
بیمارستان انجام شد و ایشان پس از شنیدن
گالیه های پرسنل بیمارستان دستور بررسی
این موضوع را صادر کردند .فیروزی اضافه
کرد :با توجه به این موضوع دکتر فوالدی،
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در سفر
به خراسان جنوبی گزارش کاملی را از وضع
این بیمارستان تهیه و به ستاد ارائه کردند.
وی ،با بیان اینکه منتظر نظر سازمان تامین
اجتماعی در این موضوع هستیم ،بیان کرد:
بایدتازماننظرنهاییستادمنتظرباشیم.مدیر
درمانتامیناجتماعیاضافهکرد:هیئتمدیره
جدید در این بیمارستان مستقر شده و اقداماتی
نیز برای بهبود شرایط پرسنل انجام گردیده
است .فیروزی افزود :در اولین جلسه هیئت
مدیره جدید مصوباتی در این زمینه داشتند و در
قراردادنیروهایبیمارستانمیالدنیزاصالحاتی
انجام خواهد شد .به گفته وی ،درباره حقوق و
مزایای این نیروها و برخی از مشکالت دیگر
باید منتظر نظر ستاد باشیم .وی درخصوص
جذب نیروهای جدید نیز عنوان کرد :اکنون
این موضوع در اختیار مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی می باشد و به کارگیری نیروها با نظر
ایشان انجام می شود.

پیامایمنی:آرامشحینرانندگی،موقعیتهایخطرناکسانحهسازرابرطرفمیسازدشناسهآگهی12۵8797:

خبر خوب امروز

پرداختتسهیالت
۵۰میلیونتومانی
بهبیماراننیازمند
خراسانجنوبی

3

تولید۵۰درصدصنایعدستیخراسانجنوبیدرروستاها

پیام شما

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

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

موضوع

مدت

مبلغبرآورد

فهرست بهاء مورد استفاده

مبلغ ضمانت نامه شرکت
در فرآیند ارجاع کار

1400/63

مناقصه اجرای نوسازی و توسعه پاسگاه پلیس راه فردوس  -بجستان در استان خراسان جنوبی

 3ماه

 14.079.275.844ریال

فهارس بهاء رشته ابنیه و
تاسیسات برقی و تاسیسات
مکانیکی سال  1400و قرارداد
سرجمع می باشد

 703.964.000ریال

مناقصه عملیات تبدیل آبنما به پل جعبه ای ( کیلومتر  4+300محور درونه بردسکن – عشق آباد )
1400/64
در استان خراسان جنوبی

 8ماه

 13.200.000.000ریال

فهرست بهاء راه  ،باند فرودگاه و
زیر سازی راه آهن سال 1400

 660.000.000ریال

 12ماه

 72.450.000.000ریال

فهرست بهاء راه  ،باند فرودگاه و
زیر سازی راه آهن سال 1400

 3.622.500.000ریال

1400/65

مناقصه بهسازی و نوسازی راه روستایی غنی آباد – نیگنان شهرستان بشرویه در استان خراسان جنوبی

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 -ضمانتنامه 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.irانجام 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 :جهت مناقصه
(  )1400/63پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه  5رشته ابنیه و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند  .جهت مناقصه (  1400/64و ) 1400/65
پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه  5رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند  .مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه های
فوق از سایت ستاد  :ساعت  13/00روز شنبه  1400/10/25لغایت ساعت  14/30روز سه شنبه  1400/10/28مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق  :ساعت  13/30روز یکشنبه  1400/11/10زمان بازگشایی پاکت مناقصه فوق از طریق
سامانه ستاد  :ساعت  08/30صبح روز دوشنبه  1400/11/11آدرس 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 شماره تماس  056-32342137-9 :کدپستی  9717833115 :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 :

آگهیتحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیفردوس
پیرو آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی منتشره و به موجب ماده  13آیین نامه قانون مذکور و ماده  14قانون ثبت تحدید حدود اختصاصی
امالک ذیل بدین شرح انجام خواهد شد :شماره فرعی از یک -اصلی اراضی بلده بخش یک فردوس پالک  21217فرعی مفروز از  3346فرعی از  - 1اصلی خانم ملیحه اکرامی محبوب ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی  -پالک  21221فرعی مفروز از  4111فرعی از  - 1اصلی آقای علی اکبر استوار ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  -پالک 21222فرعی مفروز از  4111فرعی از  -1اصلی خانم زهرا استوار و غیره ششدانگ یک
قطعه باغ  -پالک  21223فرعی مفروز از  4111فرعی از  -1اصلی آقای علی اکبر خادمی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  -پالک  21224فرعی مفروز از  4111فرعی از  -1اصلی آقای علی خادمی ششدانگ یک قطعه
باغ  -پالک  21225فرعی مفروز از  4111فرعی از  -1اصلی آقای علی اکبر خادمی ششدانگ یک قطعه باغ  -پالک  21226فرعی مفروز از  4111فرعی از  -1اصلی آقای علی اکبر خادمی ششدانگ یک باب باغ منزل
پالک  21227فرعی مفروز از  4111فرعی از  -1اصلی آقای علی اکبر خادمی ششدانگ یک قطعه باغ  -پالک  21228فرعی مفروز از  4749فرعی از  -1اصلی آقای حمید رضا نصیری ششدانگ یک قطعه باغ
تاریخ تحدید  - 1400/11/19پالک  21229فرعی مفروز از  4749فرعی از  -1اصلی آقای جمشید مقدم فر ششدانگ یک قطعه باغ  -پالک  21230فرعی مفروز از  4749فرعی از  -1اصلی آقای بهمن مقدم فر ششدانگ
یک قطعه باغ  -پالک 21231فرعی مفروز از  4295فرعی از  -1اصلی آقای علی برات پور ششدانگ یک قطعه باغ منزل  -پالک  21232فرعی مفروز از  114فرعی از  -1اصلی آقای غالمرضا فغفوری ششدانگ یک قطعه
باغ اناری و زمین مزروعی  -پالک  21239فرعی مفروز از  113فرعی از  -1اصلی خانم فاطمه فرقانی ششدانگ یک قطعه باغ شماره فرعی از  -3اصلی اراضی خداوندی بخش یک فردوس پالک 1239فرعی مفروز
از  681فرعی از  - 3اصلی خانم فاطمه آناهید ششدانگ یک باب منزل مسکونی  -پالک  1243فرعی مفروز از  686فرعی از  -3اصلی آقای جواد لطفی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تاریخ تحدید 1400/11/20
لذا به موجب ماده  14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مقرر باال در محل حضور به هم رسانند ،چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا
نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده  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 و برابر ماده  86آیین نامه اصالحی قانون ثبت  ،معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض
به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند .در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار1400/10/25 :
محمود جهانی مهر  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردوس

* در درمیان گدار سرچاه تازیان تا منصور
آباد پیچ های خطرناک دارد و محور
منصورآباد به درخش به علت کم عرض
بودن جاده تصادفات زیاده ،همین هفته
باعث تصادف و کشته و زخمی شدن
 1۰نفر شده است لطفا پیگیری شود.
* هر لیتر آبی که از خلیج فارس بیاید
چهارده هزار تومان هزینه پمپاژ خواهد
داشت چرا میلیون ها لیتر آب مفت وارد
کویر شهداد می شود و شترهای خراسان
جنوبی از بی آبی به اطراف می روند و در
جاده ها تلف می شوند چرا یک سد یا بند
خاکی و یا پخش سیالبی و بذر پاشی
در دشت شرق جنگل نخاب انجام نمی
شودالاقلمسئوالنیکبارازدشتنعلینو
و حوزه رود شور بازدید کنند بس است
تویاتاقها بنشیند.
* با تشکر از روزنامه آوا چرا دامپزشکی
قوانین دست و پا گیر خروج دام از استان را
بر نمی دارد این سختگیری  ۵۰۰تا ۶۰۰
نفر که به کرمان و یزد و اصفهان دام می
بردن را بیکار کرده در شرایطی که دام
استان مازاد و آذوقه گران هست متولیان
داماستانچرابهفکرمردمنیستند؟
*ای کاش دولتمردان به همان اندازه که
جهت گرفتن مالیات از مردم جدیدترین
روشهایوصولراازسراسردنیاجهتباال
بردن درآمد خود جمع آوری و به سرعت
و با دقت عملیاتی می کنند مخصوص ًا
در بیرجند ما ؛ کمی هم از خدماتی که
دولتهای مختلف به ملت خود می دهند
را جمع آوری و به ملت ارایه می دادند.
*باسالم خدمت اعضای محترم شورای
تامینشهرستاندرمیانتاسیسکالنتری
در نوغاب درمیان یکی از خواسته ها و
دغدغهشهروندانومطالبهبهحقحقوق
شهروندی در اجرای عدالت اجتماعی و
نظموامنیتمیباشدبهدلیلبعدمسافت
کالنتریمرکزاسدیهپاسخگویتراکنش
جمعیتی نوغاب درمیان نیست از شما
خواستار پیگیری این موضوع هستیم
تدبیریبرایشمالشهرستانبیندیشید.
* چرا هر دولتی که روی کار می آید
جهت کنترل قیمت مسکن کوتاهی می
کند و دلیل مشخصه هر روز گرانتر از
قبل این همه ز مین دولت دارد می تواند
 1۵۰متر منزل بسازد و یا زمین چه در
روستا وچه شهر در اختیار نیازمندان و تازه
ازدواجها قرار دهد برای مردم دلیر ایران
که همه جا پای کارند ارزش قایل شوید.
*ضمن سالم خدمت قشر زحمتکش
پاکبانان ،از شهرداری منطقه ۲
تقاضا دارم نظارت بر عملکرد بعضی از
پاکبانانداشتهباشدمتاسفانهتعداداندکی
وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهند
به عنوان نمونه بهشتی  ...چند ماه شده
نظافت داخل کوچه انجام نشده است.
*سالم آوا جان اگه دولت می خواهد
کاری جهت رشد ازدواج جوانان داشته
باشه وام ازدواج را بردارد در عوض مبلغ
تعیین شده ،هدیه به آنان پرداخت کنه.
*ملت در خدمت نظام یا نظام در
خدمت ملت میباشد مردم نباید
وسیله درآمد دولت باشند ادارات
را کم کنید تا دولت سبک شود و
هزینه ها کم شود مالیاتها را فقط
از  ۲۰درصد باالی جامعه به طور
دقیق بگیرید و به ۲۰درصد پایین
جامعه مستقیم بدهید  ۶۰درصد بقیه
جامعه نه چیزی بدهید نه بگیرید
اصل قانون زکات هم همین است.
*چرا دولت زمین رایگان در اختیار
سرمایه دار نمی گذارد تا بسازد و تعهد
1۰ساله بدهد که نیم بها به زوجهای
جوان اجاره دارد جوانی که در تهیه تغذیه
و پوشاک مشکل دارد چگونه صاحبخانه
شود و قسط خانه بدهد به زور می خواهند
جوانانراصاحبخانهکنند.
* بنیاد مستضعفان اموال اسدا ...علم را
فروخت و برد تهران در حالی که علم
وصیت کرده و وصیت نامه هم به رویت
حضرت امام رسیده که تمام اموال برسد
به مردم بیرجند اما همه را بنیاد گرفته و
خودشون می خورن.
*ضمن احترام به سرمقاله روزنامه در
خصوص انتقاد نمایندگان از کندی
انتصابات آوای محترم در اشتباه هستی
آقای استاندار و مشاورشان بومی نیستند
که افراد را بشناسند اتفاقا دلیل کندی
انتصابات به نظر من کش مکش های
سیاسی خود نمایندگان و جریانات خاص
در استان است.

رمان «محاکمه» فرانتس کافکا همراه با نقد
و تفسیر آن و همچنین نقد دو رمان دیگر او ،
«قصر» و «گمشده» است.رمان محاکمه درباره

قند خون خود را پایین بیاورید

شیکهای پروتئینی بنوشید

درمانسیاتیکباخوابیدنرویزمین

سرکه سیب :ممکن است با به تعویق انداختن
تخلیه معده بعد از غذا ،سطح قند خون را کاهش
دهد .دارچین :این ادویه ممکن است با افزایش
حساسیت به انسولین و کاهش سرعت تجزیه
کربوهیدرات ها در دستگاه گوارش ،سطح قند

شیکهای پروتئینی یک راه آسان برای افزودن
پروتئین اضافی به رژیم غذایی است .نمونه ای از
یک شیک پروتئین :شیک وانیل و قهوه ،سرشار از
پروتئین .اگر صبح تمایل به خوردن یک نوشیدنی
شیرین دارید ،نسکافه یا چای خود را با این شیک

درد عصب سیاتیک ،در خواب نقش بزرگی دارد،
چون کسانی که از این مشکل رنج میبرند،
صبحها با درد بیشتری از خواب برمی خیزند .این
مسأله به این دلیل رخ میدهد حالتی که در آن
میخوابید ممکن است فشار روی این قسمت را

ابتدا با پزشک مشورت کنید اگر دکتر تایید کرد
قرص را به دو نیم تقسیم کنید .کپسول را نمی شود
نصف کرد چون داخل آن پودری است و مواد آن
بیرون می ریزد .بعضی قرص ها دیر روی سیستم
بدن تاثیر می گذارد و نباید به دو نیم تقسیم شود

خون را بهبود بخشد .بربرین :تحقیقات نشان
میدهد که این ترکیب با تحریک تجزیه گلوکز
توسط آنزیمها ،ترویج استفاده از قند در بافت و
افزایشتولیدانسولین،قندخونراکاهشمیدهد.

پروتئینی جایگزین کنید تا هم قند مضر مصرف
نکنید و هم پروتئین الزم را به بدن برسانید.دو
قاشقپودرپروتئینوانیل ۱/۵،لیوانشیرکمچرب،
نصف فنجان قهوه .مواد را مخلوط کرده و بنوشید.

بیشتر سازد یا باعث فشرده شدن عصب سیاتیک
شود .خوابیدن روی زمین میتواند کمک کند
ستون فقرات تنظیم درستی یابد ،امری که به
تسکین درد سیاتیک کمک میکند.

چون اثر خود را از دست می دهد .بعضی داروها اگر
بیشتر از چند دقیقه در مجاورت هوا باشد تاثیر خود
را از دست می دهد ،بنابراین قرصی هم که نصف
شود در این مورد اثری ندارد.

از پوست میوه ها هم استفاده کنید

حکایت :شیشه و آیینه

فراموش نکنید تا جایی که راه داشته باشد از پوست میوه ها هم استفاده کنید ! در این مطلب سوپرفودهای فراوان و
دردسترسپاییزیرابههمراهخواصوفوایدشانمیبینید .گالبی:طعمشیرینوآبدارگالبیموجبمحبوبیتآن
در بین همه است ،پختن گالبی می تواند عطر و طعم افسانه ای آن را بیرون بکشد  ،بنابراین سعی کنید پخته آن را
امتحان کنید .فواید سالمتی :منبع خوبی از ویتامین Cو مس ۴.گرم فیبر در هر وعده
خرمالو :میوهشیرینوخوشمزهخرمالوسرشارازموادمغذیمفیدی(مثلویتامینها،موادمعدنیوآنتیاکسیدانها)
استکهبرایسالمتمطلوببدنحیاتیمیباشد.

جوان ثروتمندی نزد عارفی رفت و از او اندرزی برای زندگی نیک خواست .عارف او را به کنار پنجره برد و پرسید :چه
میبینی؟گفت:آدمهاییکهمیآیندومیروندوگدایکوریکهدرخیابانصدقهمیگیرد.بعدآینهبزرگیبهاونشان
دادوبازپرسید:درآینهنگاهکنوبعدبگوچهمیبینی؟گفت:خودمرامیبینم.عارفگفت:دیگردیگرانرانمیبینی،در
حالی که آینه و پنجره هر دو از یک ماده اولیه ساخته شدهاند .اما در آینه الیه نازکی از نقره در پشت شیشه قرار گرفته و
درآنچیزیجزشخصخودترانمیبینی.ایندوشئشیشهایراباهممقایسهکن؛وقتیشیشهفقیرباشد،دیگران
رامیبیندوبهآنهااحساسمحبتمیکند.اماوقتیپوشیدهمیشود،تنهاخودشرامیبیند.تنهاوقتیارزشداریکه
شجاعباشیوآنپوششجیوهایراازجلوچشمهایتبرداریتاباردیگربتوانیدیگرانراببینیودوستشانبداری.
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ازا ستقالل این کشور -بدون
آن غذا خوردن خیلي سخت
است -یقین  -۹چرم فروش
 پیشخدمت رستوران  -چین -۱۰از کلمات شرط  -سمبل
 نشاني  -۱۱نوشته پژوهشي روستاي گردشگري کرمانشاه باجاذبه هاي طبیعي دیدني  -بدن
 -۱۲شخص -حق و ناحق  -پیچ
و تاب  -سخن بیهوده  -۱3شرط
بستن -وسیله نقلیه قطبي  -آتش
عرب  -۱۴دانشگاهي در مکزیک
با معماري مدرن  -سیخ کباب
-گلي زیبا  -۱۵بلندگو -ارگانیک
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بیرجند،میدانتوحید

( 32442331بخشی)

۰9۰26711735

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

فرهنگ و هنر

«مردنقرهای»فیلمی
درباره نخبگان ایرانی
فیلم سینمایی «مرد نقرهای» به کارگردانی
محمد حسین لطیفی و نویسندگی پیمان عباسی
در ژانر اکشن ساخته شده است .در این فیلم
مهدی سلطانی ،بهاره کیان افشار ،ایرج نوذری،
بهنوش بختیاری و نادر سلیمانی به ایفای نقش
پرداخته اند .خالصه فیلم :موضوع فیلم مرد نقره
ای در مورد افتخارآفرینی نوجوانان تکواندوکار
ایرانی در سطح بین المللی است .داستان این
فیلم اکشن ،درباره برگزاری یک مسابقه تکواندو
در کشور ترکیه است که تیم های مختلف از
جمله ایران در آن حضور یافته اند .اما پیش از
شروع مسابقات حادثه ای تروریستی در هتل
محل اقامت تیم رخ می دهد موضوع «سبز،
سفید ،قرمز» پرچم ایران و افتخارآفرینی فرزندان
ایرانی در سطح بین المللی است .داستان این فیلم
اکشن ،درباره نخبگانی است که از بین نوجوانان
ایرانی انتخاب شدهاند و با عزم و اراده خود و در
جریان داستانی جذاب ناجی کشورهای دیگر
بوده و پرچم کشورمان را به اهتزاز در میآورند.
همزمان با آغاز اکران عمومی «مرد نقرهای»،
از نماهنگ این فیلم سینمایی با صدای محمد
اصفهانی و آهنگسازی بابک زرین و هنرمندی
مهدی سلطانی و محمد حسین لطیف رونمایی
شد.

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت  :حسن آراسته

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

برگ سبز خودروی سواری تیپ ام .وی .ام x33
به شماره پالک  ۳۱۵ص ۱۳ایران  ۵2به نام حسن
کمیلی با کد ملی  ۰88۹7۶7۹۵۵مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

شارژگازیخچال،ساید

 -۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵ناصری نژاد

برگ سبز و سند موتورسیکلت به شماره پالک  4۵۶۹۵ ۱۳8و شماره موتور
 0196NBY001266و شماره شاسی  NBYADAKHEK1DOOO37به نام محمد
حسین آذری با کد ملی  ۵2۳۰۱224۹8مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خیابانشهیدرجایی

جک پارکینگی  ،کرکره و سکوریت اتومات

نبـشرجایـی15
۰915561488۰

مـرکز خط رند

کارگاهضایعاتقالسی

در

باباالترینقیمتدراستانخراسانجنوبی

مرکز شهر( میدان ابوذر)

بزرگترین مرکز خرید فلزات رنگی و آهن آالت
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کلیه لوازم منزل شما را خریداریم
با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.
۰۹۱۵۰۵۶2۱۰۰

فروشحبهعنابدرجه یک

و اتاق هایی که دارای صندوق های قدیمی و بسیار
زیبا ،اتو قدیمی ،صندلی چوبی قدیمی ،چراغ های
والُر و خوراک پزی قدیمی که چشم هر بیننده ای را
خیره می کند .امکانات و خدماتی که این اقامتگاه
برای گردشگران و مسافران عزیز فراهم کرده است
ازقبیل پارکینگ غیرمسقف به اندازه  3خودرو،
آشپزخانهمشترکجهتآشپزیمسافر است.
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مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
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است که کامال بی استرس زندگی کرد .چیزی که مهم
استچگونگیمدیریتآناست.بانیایش،تمرینیوگا،
مدیتیشن ،دوش گرفتن و هر چیزی که به آرامش تان
کمک می کند استرس خود را مدیریت کنید.
تحصیالت بیشتر طول عمر را باال می برد ،با توجه
به تحقیقاتی که انجام شد ،به چندین دلیل تحصیالت
بیشتر می تواند باعث شود زندگی سالم تری داشته
باشید .تحصیالت بهتر کاری بهتر و درآمدی خوب به
همراه امکانات و بیمه را بهمراه دارد که باعث می شود

فرد احساس آرامش بیشتری داشته باشد.
تحقیقات بسیار زیادی ارزش داشتن دوست را ثابت
کرده است ،البته نه فقط در شبکه های اجتماعی .بر
اساس تحقیقی که صورت گرفت مشخص شد ازدواج
کردن خطر مرگ به دلیل بیماری قلبی را پایین می
آورد .همچنین داشتن یک شریک در زندگی باعث می
شود فرد بیشتر به فکر سالمتی خود و او باشد .کسانی
که تعداد زیادی دوست دارند  ۲۲درصد بیشتر از کسانی
که دوستان کمی دارند ،عمر می کنند.

نکات مهم قبل از نصف کردن قرص

جدول ۵۱۰۹

اقامتگاه بومگردی سرای ناظر هریوند ظرفیت
پذیرش و اسکان حداکثر 6۰گردشگر و مسافر را
دارد .داخل اقامتگاه یخچال عمومی قرار گرفته
است و آب خنک هم در سبو نگهداری می شود.
اقامتگاهی سنتی با دیوارهای آجری ،محوطه ای
گلکاری شده و زیبا ،پنجره ها و سقف های چوبی

چگونه جوان تر شویم
اضافه وزن یکی از عوامل ابتال به دیابت ،سرطان و
بیماری های قلبی است و ممکن است  ۱۲سال از
عمرتان را بگیرد ،اما خیلی الغر بودن هم می تواند
باعث پوکی استخوان و ضعف سیستم ایمنی بدن
شود .پس تصمیم بگیرید به وزنی سالم برسید تا این
مشکالت را نداشته باشید و احساسی بهتر را تجربه
کنید .استرس مزمن باعث می شود احساس پیری
کنیم و سن مان باال برود .پرفسور توماس پرلس استاد
دانشگاه پزشکی بوستون می گوید :البته غیر ممکن

ژوزف کا ،کارمند علیرتبه یک بانک است که در
صبح سیامین سالروز تولدش بازداشت میشود.
او که مغشوش و آشفته شده است میکوشد به
علت بازداشت شدنش پی ببرد.در رمان قصر نیز
قهرمان اصلی همین آقای کا است که در یک
شب سرد زمستانی به دهکدهای که قصر لردی
پشت آن قرار دارد میرسد و به مهمانخانهای
نزدیک یک پل چوبی میرود که شب را آنجا
بماند؛ اما شخصی به نام شوارتسر میخواهد او را
از مهمان خانه بیرون کند .او ادعا میکند کسی
بیاجازه لرد حق ندارد آنجا بماند ،زیرا مهمانخانه
و به طور کلی تمام دهکده به قصر تعلق دارند و
جزو قلمرو قصر به شمار میروند.رمان گمشده
درباره سرگذشت نوجوان فقیری به نام کارل
رسمن است که والدینش او را به خاطر این که
دختری خدمتکار اغوایش کرده و از او حامله شده،
به آمریکا میفرستند .در کشتی مسافرتی ،کارل با
شخصی به اسم یاکوب که ادعا میکند داییاش
است ،روبهرو میشود ،او که مردی ثروتمند و مقتدر
است ،به کارل پیشنهاد میکند که در خانهی او
زندگی کند .کارل این پیشنهاد را میپذیرد و پا به
دنیای اشراف می گذارد.بخشی از مقدمه نویسنده
بر این اثر را میخوانید«:رمان “محاکمه” در کنار
رمانهای “قصر” و “ ُگمشده” یکی از سه رمان
ناتمام فرانتس کافکا است .کافکا یک ماه پس از
به هم زدن نامزدی خود با فلیسه بائر یعنی در اوت
 ۱۹۱۴دست به نگارش رمان “محاکمه” میزند .او
تا اوائل اکتبر همان سال ،یعنی در عرض کمتر از۲
ماه ،تقریبآ  ۲۰۰صفحه ،یعنی دو سوم از رمان را به
پایان میرساند .او پس از دو ماه وقفه ،در ژانویهی
 ۱۹۱۵به نوشتن این رمان ادامه داده و در حدود
صد صفحهی دیگر به رشتهی تحریر درمیآورد.
کافکا در آن زمان از رمان خود کامال راضی نیست
و دیگر روی آن کار نمیکند و در نتیجه برخی از
فصول این رمان ناتمام باقی میمانند .او داستان
کشیش
کوتاهی را که در فصل نهم رمان از زبان
ِ
زنداننقلمیگردد،تحتعنوان“درپیشگاهقانون”
به طور جداگانه در سال ۱۹۱۵منتشر میسازد».

افقي -۱ :مدد  -شمشیربازي
 -۲همانندي -درخت جوان-
غیر عمدي  -3شهري در
چرخ خیاطي -از مناصب باالي
سفارتخانه -دسرب  -۴نت پنجم
موسیقي  -کوره  -حرف تعجب
خانم ها  -رادار زیر دریایي -۵
عنکبوت  -بتي در عصر جاهلیت
 درخت انگور -6ماده کشنده-فراوان و بسیار -قشنگ و زیبا
 -7ماه پیروزی -دفتر معامالت
ملکي  -یک حرف و سه حرف
 -8بازگشت از گناه  -پایتخت
عراق  -توده محصول  -۹مرض
کشنده  -رودخانه ها  -مثل و مانند
 -۱۰ثابت و بي حرکت  -بافنده -
حکومت ارسطویي  -۱۱تکنیک
 گل سرخ صحرایي  -همنشینزن  -۱۲زیرپوش بي آستین -
ضمیر سوم شخص -حماسه
خواني  -کشیدن  -۱3رگ
حیاتي مصر -انیمیشني محصول
 ۲۰۱۲آمریکا به قلم دکتر سئوس
گایزل  -سرود و نغمه  -۱۴اعزام
 خشنود  -یکي از بیمار یهايچشم  -۱۵گل خوشبو و زیبا -از
مربیان فوتبال کشورمان

شنبه  ۲۵دی  * ۱۴۰۰شماره ۵۱۰۹

شهیدسیدمحمدعلیمهرداد:برادرانپاسداربدانیدهمچنانکهشرطحقیقیایمان
داخل شدن ایمان در قلب انسان است شما نیز سعی کنید آن معیارهای اصیل یک پاسدار
اسالم را در وجود خود متبلور کرده و بدانیدکه لباس فرم ،انسان را پاسدار نمی کند.

موفقیت ،کم و بیش در دسترس همه هست ،اما دامنه توفیق در
زندگانی شخص ،بدون توان رهبری محدود است.
(جانماکسول)

اقامتگاهبومگردیسرایناظرهریوند
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کتابکده

جاذبه گردشگری

خـط دائـم شمـا را خریـداریم ۰912 - ۰915

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

09021800885

مرکز خرید و فروش خط رند

حسیـن راه رو 0915 561 6161

مرگ یک نفر دیگر بر اثر کرونا در خراسان جنوبی

علت شلوغی مرکز تعویض پالک
در مرکز استان
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت :علت
شلوغی مرکز تعویض پالک در بیرجند ،کندی
و قطع سامانههای مرکز بوده که باعث معطلی
شهروندان شده است .سرهنگ علیرضا
عباسی افزود :در مرکز تعویض پالک بیرجند
سه باجه وجود دارد که روزانه به حدود ۲۰۰
نفر خدمات ارائه میشود و در چند روز اخیر
نقص فنی سامانهها و کندی سرعت اینترنت
را داشتیم اما خدمت به شهروندان تعطیل نشد
و تا آخرین نفر خدمات ارائه شد .وی گفت:
ساختار شبکه مرکز تعویض پالک بیرجند در
حال به روز رسانی است و به دلیل نقص فنی
مقداری زمانبر شد ،اما تالش ما این است
که به زودی بهروزرسانیها انجام شود و دیگر
هیچ مشکلی در ارائه خدمت به شهروندان
نداشتهباشیم.
آغاز نام نویسی کاروانهای
عتبات عالیات در خراسان جنوبی
متقاضیاتتشرفبهعتباتعالیاتمیتواننددر
کاروانها نام نویسی کنند .مدیر حج و زیارت
گفت :با توجه به آغاز طرح نوین اعزام زائر به
عتبات عالیات و شروع ثبتنام در کاروانها،
متقاضیان تشرف به عتبات میتوانند با مراجعه
به دفاتر و شرکت های خدمات زیارتی استان
نسبت به ثبتنام خود و همراهان در کاروان
های اعزامی  ۱۲و  ۱۵بهمن که به صورت
هوایی خواهد بود؛ اقدام کنند .نوفرستی مبلغ
ثبت نام را  ۹۰میلیون و  ۳۳۱هزار و  ۶۰۰ریال
اعالم کرد و گفت :لیست دفاتر و شرکتهای
زیارتی استان در پایگاه اطالعرسانی حج و
زیارت استان قابلدسترسی است.
قاتل خاموش جان دو نفر را در
باغستان فردوس گرفت
براثراستنشاقگازمونوکسیدکربندرباغستان
فردوس دو نفر جان باختند .بر اثر استفاده غیر
استاندارد و نادرست از سیلندر گاز ال پی جی و
استنشاق گاز مونوکسید کربن یک پدر و پسر
در شهر باغستان قربانی گازگرفتگی شدند.
وقوع  ۲۷حادثه در کارگاههای استان
از ابتدای امسال تاکنون  ۲۷مورد حادثه
ناشی از کار در کارگاههای خراسان جنوبی
رخ داده است .اشرفی مدیرکل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی گفت :از مجموع  ۲۷حادثه رخ
داده در کارگاههای استان که امسال به وقوع
پیوسته است ۴۸ ،درصد از حوادث یعنی ۱۳
مورد مربوط به بخش ساختمان بوده است .به
گفته وی ۱۹ ،درصد حوادث امسال در بخش
صنعت ۲۲ ،درصد حوادث در بخش معدن،
 ۵درصد در بخش کشاورزی و  ۶درصد در
پروژههای مرتبط با برق ،گاز و آب و فاضالب
رخ داده است .تعداد کل موارد فوت حین کار
در کارگاههای استان ۶ ،حادثه بوده است که
این رقم پارسال  ۴مورد گزارش شده بود.
اشرفی گفت ۴۸ :درصد علت بروز حوادث،
سقوط از ارتفاع بوده و  ۵۱درصد از حوادث به
دلیل فقدان آموزشهای کافی رخ داده است.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در خراسان جنوبی گفت :در شبانه روز گذشته  ۱۹۶آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام
شد که با انجام این آزمایشات  ۳۲بیمار جدید مبتال به کرونا شناسایی شد .شریف زاده ،با بیان اینکه همچنین از  ۱۱۰تست سریع کرونا ۱۹ ،بیمار
جدید شناسایی شد ،افزود :در این مدت یک مورد فوت جدید ناشی از کرونا در استان ثبت شد و تعداد فوتیها به هزار و  ۲۷۸نفر رسید.

طبس؛ مقصد چهارمین سفر مقام عالی دولت در خراسان جنوبی

۵

درخشش فرزند استان در جشنواره
بین المللی اختراعات انگلستان
امیر قربانی ،فعال و کارشناس گردشگری
خراسان جنوبی و از دانشجویان پسادکتری
گردشگری در حال تحصیل در خارج از کشور
به همراه  ۴نفر از ایرانیان مقیم خارج کشور در
جشنواره اختراعات انگلستان موفق به کسب
جایزه ویژه و مدال طالی این مسابقات در
حوزه اختراعات گردشگری شدند .اختراع
این گروه در خصوص سفر مجازی به ویژه
در زمان کروناست .ایده این گروه تختخوابی
برای سالمندان است که با استفاده از عینک
های سه بُعدی و هوشمند می توانند به هرجا
که مایلند به صورت مجازی سفر کنند .این
مسابقات در سپتامبر  ۲۰۲۱در لندن برگزار شد.
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استاندار  :خبرهای خوبی برای انتقال آب در راه است
استاندار خراسان جنوبی گفت :برای موضوع
انتقال آب جلسات متعددی در تهران انجام
شده که نتایج خوبی به همراه داشته است
و طی یکی دو سال آینده ،اتفاقات خوبی
را شاهد خواهیم بود .قناعت روز پنجشنبه
در نشست شورای اداری شهرستان طبس
که با حضور نماینده مردم فردوس ،طبس،
بشرویه و سرایان در مجلس شورای
اسالمی و جمعی از مسئوالن استان
و شهرستان در دفتر امام جمعه طبس
برگزار شد ،از تکلیف واحدهای تولیدی،
صنعتی و معدنی در تحقق مسئولیتهای
اجتماعی گفت و افزود :تمامی حساب های
معادن باید از خارج استان منتقل شود تا
منافع آن در اختیار توسعه خراسان جنوبی
هزینه شود .وی با بیان اینکه با وجود
فضای مثبت حاکم بر کشور و هماهنگی
بین سه قوه ،خبرهای خوبی در راه است،
ادامه داد :تغییرات مدیریتی باعث انگیزه و
نشاط خواهد شد؛ تغییرات باید با تدبیر و
با حفظ شأنیت افراد صورت گیرد .قناعت،
طبس را تنها شهرستان استان خواند که از
ظرفیت راهآهن و فرودگاه برخوردار است و
گفت :ما باید از این ظرفیتها برای ارتقای
شهرستان و استان منفعت ببریم .استاندار
خراسان جنوبی ،معادن زغالسنگ را از
مهمترین مزیتهای این منطقه عنوان
کرد و افزود :برای رفع برخی مشکالت
شهرستان طبس که در این سفر مورد
بررسی قرار گرفت ،تصمیمات خوبی اتخاذ
شده که بهزودی اطالعرسانی خواهد شد.
وی به برخی از این تصمیمات اشاره کرد
و گفت :بالگرد اورژانس هوایی بهزودی
در طبس مستقر میشود .قناعت با اشاره
به بازدیدهای صورت گرفته بیان کرد :با
توجه به وسعت شهرستان ،استقرار بالگرد
در طبس موضوع جدی است که با جدیت
دنبال میشود .وی افزود :برای تکمیل

آشیانه بالگرد در طبس یک میلیارد و ۳۰۰
میلیون تومان تا پایان سال جاری و حدود
سه میلیارد تومان نیز تا پایان تیر سال آینده
اعتبار اختصاص میدهیم .استاندار خراسان
جنوبی گفت :قرارداد جدیدی با شرکتهای

هلی کوپتری ایران تنظیم شده که کمک
میکند بالگرد اورژانس در اولین فرصت در
این منطقه حضور یابد .وی بیان کرد :مبلغ
 ۱۰میلیارد تومان نیز به پروژه بیمارستان
دوم طبس تخصیص مییابد تا روند تکمیل
این پروژه درمانی در منطقه سرعت گیرد.
در آینده نزدیک شاهد اتفاقات
خوبی خواهیم بود
قناعت در بخش دیگری از سخنانش
گفت :با وجود فضای مثبت حاکم بر
کشور و هماهنگی بین سه قوه ،خبرهای
خوبی در راه است و با شرایط بهوجود آمده،
قطعا در آینده نزدیک شاهد اتفاقات خوبی
در زمینه حل مشکالت کشور و مسایل

معیشتی مردم خواهیم بود .وی تصریح
کرد :با کار تیمی و برنامهریزی درست ،همه
مسائل و مشکالت حل خواهد شد .قناعت
تصریح کرد :قطار انقالب در حرکت است
و ما باید حواسمان باشد که از این قطار

پیاده نشویم.وی گفت :ارتباط بیدغدغه و
راحت مردم با مسئوالن ،نشانهای از همین
پشتوانههای مردمی است.
با حضور مدیران کارآمد و والیی
شاهد تحول خواهیم بود
استاندار به نقش مدیران در رفع مشکالت
کشور اشاره کرد و افزود :با حضور مدیران
کارآمد ،والیی ،پرکار و کمهزینه میتوان
شاهد تحول بود .وی تغییرات مدیریتی را
طبیعی دانست و اظهار کرد :تغییرات باعث
انگیزه و نشاط خواهد شد و باید با تدبیر
و حفظ شأنیت افراد صورت گیرد .پس از
تشکیل جلسه شورای اداری ،نشست جمعی
از فعاالن اقتصادی شهرستان طبس با

استاندار خراسان جنوبی در محل دفتر امام
جمعه برگزار شد .استاندار در این نشست
گفت :رفع مشکالت فعاالن اقتصادی در
اولویت برنامههای دستگاهها قرار گیرد .وی
افزود :خواستهها و مطالبات سرمایهگذاران و

فعاالن اقتصادی باید بهطور جدی پیگیری
و رفع شود .قناعت با اشاره به جایگاه
سرمایهگذاران در توسعه استان ،به مدیران
کل دستگاههای اجرایی توصیه کرد که رفع
مطالبات تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را
به تعویق نیندازند .وی پیگیری اقدامات
مسئوالن و رفع مطالبات فعاالن اقتصادی
شهرستان طبس را تا حصول نتیجه نهایی
به مدیرکل امور سرمایهگذاری و اشتغال
استانداری سپرد.
حلمشکالتباتکیهبر«مامیتوانیم»
همچنین استاندار در جمع نمازگزاران و
زائران آستان مقدس امامزاده حسین بن
موسی الکاظم (ع) طبس گفت :شاه بیت

و بیتالغزل بیانات رئیس جمهور این است
که از اصحاب “ما میتوانیم” هستیم لذا
مشکالت را با استفاده از مدیران پرتالش
و به پشتوانه مردم متدین حل خواهیم کرد.
قناعت افزود :برای حل مشکالت باید کمی

هیچ استفادهای از ظرفیتهای عظیم
معادن طبس نمیشود
عضو شورای عالی معادن استان خراسان
جنوبی گفت :طبس دنیایی از ظرفیت هاست،
امروزه از ظرفیت های عظیم شهرستان و
بهویژه در معادن هیچ استفاده ای نمی شود
ما نتوانستیم حتی نیروی کاری این مجموعه
ها را از لحاظ مالی تقویت و حمایت کنیم .به
گزارش تسنیم ،حجت االسالم مجید نصیرایی
در جلسه شورای اداری شهرستان طبس اظهار
کرد:اولین قدم برای تحول به سمت توسعه
و پیشرفت ،تغییر نوع نگاه مدیران استانی به
شهرستان طبس است .مردم طبس باعث
عقب افتادگی سایرین نشده اند که اکنون
جور توسعه دیگر شهرها را بکشند .رئیس
مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی گفت:
معتقدیم نگاه استاندار به طبس و شهرهای
استان عادالنه و براساس ظرفیت ها و مسائل
و مشکالت هر منطقه خواهد بود و این نگاه
ان شاا ...در بررسی جایگاه مدیران کل استانی
نیز تعمیم خواهد یافت.

صبر داشته باشیم ،دولت هنوز بهطور کامل
مستقر نشده و خیلی از مدیران هنوز تغییر
نکردهاند .وی گفت :انشاءا ...با تغییراتی
که در بدنه مدیریتی کشور رقم خواهد
خورد ،شاهد اتفاقات خوبی هم خواهیم
بود .غبارروبی مزار شهدا و ادای احترام به
مقام شامخ شهیدان ،زیارت آستان امامزاده
حسین بن موسی الکاظم (ع) ،حضور در
محل تصفیهخانه طبس ،بررسی روند اجرای
پروژههای در دست احداث طرح مسکن
ملی ،بیمارستان دوم طبس ،آشیانه بالگرد
اورژانس هوایی و باند دوم محور طبس -
بشرویه و حضور در فرودگاه شهدای طبس
و اداره کل راهآهن شرق از دیگر برنامه های
سفر استاندار به شهرستان طبس بود.

اصالحیه:پیروخبرمنتشرشدهدرشمارهگذشته
روزنامه با تیتر « نصب بیش از ۱۳هزار کیلومتر
گاردریل در محورهای ارتباطی » به استحضار
می رساند :عبارت «نصب بیش از ۱۳/۶۰۰
کیلومتر گادریل در محورهای ارتباطی استان»
صحیح بوده که بدینوسیله اصالح می گردد.
اخبار کوتاه

* فرمانده انتظامی استان گفت :با
تالش ماموران پلیس  ۳۰هزار لیتر
سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع
در طبس کشف شد.
*مدیریتفرهنگیوارتباطاتحوزوی
دفتر نماینده ولی فقیه گفت ۷۵ :نفر
از اساتید حوزه ،روحانیون و علمای
شاخص استان در اجالسیه سراسری
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و
علمای بالد شرکت کردند.
* مدیرکل اوقاف و امور خیریه گفت:
امسال  ۸۸وقف جدید به ارزش ۱۳۵
میلیارد ریال در استان با ّنیتهای
مختلف به ثبت رسیده است.

هشدارنارنجیهواشناسیبرایخراسانجنوبی
هواشناسی در خصوص نفوذ توده هوای
ناپایدار جوی و فعالیت سامانه بارشی در
استان هشدار نارنجی صادر کرد .رئیس
گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی
جوی هواشناسی خراسان جنوبی گفت:

با ورود سامانه بارشی وزش باد شدید
و خیزش گرد و خاک ،رگبار متوسط تا
شدید باران ،رعد و برق ،خطر برخورد
صاعقه ،احتمال بارش تگرگ در مناطق
مستعد و کوهپایه ای ،احتمال بارش برف

در ارتفاعات ،کاهش دید افقی و تشکیل
مه در گردنهها و جادههای کوهستانی
پیش بینی میشود .نخعی ،با بیان اینکه
پیش بینی میشود فعالیت این سامانه
از  ۲۵تا  ۲۷دی موجب وقوع رواناب

لوله بازکنی فوق تخصصی (مدرن برتر) تاالر و رستوران کریم
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....

 ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴ - ۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰- ۳۲۴۳۵۶۸۶خسروی

فروش ویژه جهت ارگان های دولتی و خصوصی

با تخفیف و اقساط در تولیدی کت و شلوار رادکو
برای اطالع از شرایط ویژه تماس بگیرید.

آدرس :بیرجند  -خیابان مفتح  -نبش مفتح 10

شماره تماس - 09151643707 :امیرآبادی زاده

(خاوران سابق)

طبخغذاهایاصیلایرانیبابرنج% 100
ایرانیوگوشتتازهگوسفندی
خیابان ارتش ۳۲۲۱۸۴۹۰- ۳۲۲۱۸۲۲۹ /
۰۹۱۵۲۱۷۴۹۹۸ -۰۹۱۵۵۶۰۴۹۹۸

و آبگرفتگی معابر عمومی شهری و
روستایی ،سیالبی شدن برخی مسیلها و
باال آمدن سطح آب رودخانههای فصلی
و احتمال خسارت به تاسیسات زیربنایی،
قنوات و ابنیه و راهها به ویژه در مناطق

اجرایکلیفونداسیون

(صفر تا ،)100آرماتور بندی  ،قالب بندی
نیرویمتخصص(قالببند وآرماتوربند)
و نیروی ساده نیاز مندیم.

09157710263 - 09155616872

ثبت نام دوره جدید آرایشگری مردانه (ویژه جوانان و نوجوانان )
 ۲۰درصد تخفیف

*با اعطای گواهی نامه معتبر فنی و حرفه ای * زیر نظر مربی با تجربه و نمونه کشوری و
استانی * فرصتی خوب برای هنر جویان آرایشگری در ایام کرونا

اصالح صلواتی سر توسط هنر جویان زیر نظر مربی همه روز برای اقشار جامعه
آدرس :بیرجند  -شمال شهر  -بلوار شعبانیه  -جنب مسجد امام هادی (ع)
ساختمان خانه محله شهرداری 09158632953-09153614377

روستایی شود ،از شهروندان خواست در
این مدت از سفرهای غیرضرور درون و
برون شهری خودداری کنند و کشاورزان
و دامداران تمهیدات الزم برای جلوگیری
از خسارتهای احتمالی را انجام دهند.

گروه مهندسی پارسیان سقف

طراحـی و مجـری

مرکزخانـههای
پیـشساختـه

سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و UPVC

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

پیمانکـــاری و احـداث و بازســـازی ساختمـــان ،فروش و اجرای

ورق های ساندویچ پنل و KNAUF-UPVC

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

قابل توجه هم استانی های عزیز

طعم واقعی عسل طبیعی را با قیمت مناسب
در فروشگاه های عسل باقران بیرجند تجربه کنید

نشانی شعبه مرکزی :بیرجند ،مفتح ، 29پالک 68تلفن09153620784:

نشانیشعبهیک:بیرجند،بیستمتریچهارممدرس

خلیل طهماسبی ،پالک  72تلفن09151602877 :

شعبه دو :شهرک چهکند  -بلوار خلیج فارس -نرسیده به تقاطع اول
پالک 11/1تلفن09159625545 :

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

@bagheran.shop1

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.

هیچ ورزشی برای قلب مفیدتر از خم شدن و گرفتن دست افتادگان نیست.

بیرجند ،شهدا  ، 8ساختمان آوا صندوق پستی  136تلفن  32224582 :نمابر 32234583 :
شماره تماس آگهی09155665782 :
عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ  :چاپ و نشر گلرو  -بها 1000 :تومان

کانال تلگرامی @ avanews724 :

اوقات شرعی مرکز استان

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

حدیث روز

امام صادق علیه السالم فرمودند:
میث الخَ طیئ َة کما ت ُ
سن یَ ُ
الجلیدَ
الح ُ
مس َ
الخُ لقُ َ
َمیث ال َّش ُ
خوش خویی گناه را ذوب میکند ،همچنان که آفتاب یخ را.
(الکافی :ج  ،۲ص  ،۱۰۰ح )۷

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

اذان ظهر
اذان مغرب
نیمه شب شرعی
اذان صبح
طلوع آفتاب

11 : 41
17 : 07
22 : 59
5 : 11
6 : 36

www.ava724.ir

email:ava.khjnews@yahoo.com

آگهي فروش امالك به صورت مزایده (سازمان اموال و امالك ستاد)

برگزاري صد و ششمين مزايده كتبي سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرايط و تسهيالت مناسب به شرح جداول ذيل اعالم ميگردد؛ لذا متقاضيان خريد امالك مي توانند از روز چهارشنبه مورخ
 1400/10/22تا پايان روز يکشنبه مورخ  1400/11/03همه روزه به جز ايام تعطيل از ساعت  8الي  17و روز دوشنبه مورخ  1400/11/04از ساعت  8الي  10/45صبح ( صرفاً در محل بازگشايي پاكت ها به شرح توضيحات
ذيل ) جهت اطالع از شرايط و دريافت اوراق شركت در مزايده به محل هاي ذيل مراجعه نمايند .همچنين به آگاهي مي رساند اطالعات مربوط به مزايده در وب سايت به نشاني  www.ssa-s.irقابل رويت مي باشد.
ردیف

نام نمایندگي

آدرس نمایندگي

1

خراسان جنوبی

بیرجند -پاسداران  - 46پالك16

شمارهتلفن

دورنویس
05632435348

05632435280 - 1

مالحظات  -1 :اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شركت در مزايده و اصل يک فقره چک رمزدار در وجه ستاد اجرايی فرمان امام (ره) به كد شناسه ملی  14003127610بدون پشت نويسی به ميزان  % 5قيمت
پايه ملک در روزهاي چهارشنبه الي يکشنبه  1400/10/22الی  1400/11/03و در ساعات تعيين شده صورت مي پذيرد؛ شايان ذكر است اخذ درخواست هاي پيشنهادي در روز دوشنبه مورخ  1400/11/04از ساعت  8الي
 11صرفاً در محل بازگشايي پاكت ها صورت مي پذيرد.

 -2نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول ذیل مي باشد:

شرايط پرداخت (گروه)

حصه نقدي (پیش پرداخت)

زمان تحويل ملك

حصه غیر نقدي (باقیمانده در اقساط )...

تخفیف پرداخت نقدي

الف

% 45

% ۱0

 % 45در اقساط  ۱5ماهه

% ۱2

د

% 20

% ۱0

 % 70دراقساط  30ماهه

% ۱7

تبصره  :1در خصوص امالك و اراضي كه در زمان تنظيم مبايعه نامه آماده تحويل مي باشند هنگام تنظيم مبايعه نامه مبلغ  % 10زمان تحويل ملک به حصه نقدي (پيش پرداخت) اضافه خواهد شد .تبصره :2پرداخت تتمه ثمن
معامله (حصه غير نقدي) به صورت نقد از تاريخ تنظيم مبايعه نامه حداکثر به مدت سه ماه ( سررسید اولین قسط) موجب برخورداري از تخفيف پرداخت نقدي به شرح جدول فوق مي گردد-3 .رعايت مفاد فرم شركت در
مزايده الزامي مي باشد-4.پيشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط مي باشد-5 .شايان ذكر است كليه امالك عرضه شده به استثناء مواردي كه سهم عرضه شده در ستون مالحظات قيد گرديده
ششدانگ مي باشد (متراژ مندرج در ستون عرصه و اعيان ،مساحت كل ششدانگ است) -6 .اخذ فرم الحاقيه پيرامون اطالعات تکميلی امالك و امضاء و تحويل آن به همراه فرم تقاضای شركت در مزايده الزامی است  ،بديهی است
هر گونه ادعايی مبنی بر عدم اطالع يا عدم قرائت يا عدم امضاء اين فرم الحاقيه و يا عدم ارايه آن از سوی حوزه های اجرايی قابليت استماع ندارد-7 .بازگشايي پاكت هاي ارايه شده در روز دوشنبه مورخ  1400/11/04رأس ساعت
 11در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر كشور انجام خواهد شد-8 .ضمن ثبت نام در سيستم ثنا قوه قضاييه  ،هنگام تنظيم مبايعه نامه ،ارايه برگه ثبت نام در سيستم ياد شده الزامی می باشد .ضمنا عالوه بر نشانی اقامتگاه
قراردادی مندرج درماده يک مبايعه نامه  ،ابالغ از طريق سيستم ثنا نيز معتبر و مالك عمل خواهد بود-9 .كليه امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مي رسند و بازديد از ملک مورد درخواست الزامي است-10 .شايان
ذكر است مهلت تهيه اوراق شركت در مزايده صرفاً تا ساعت  10/45صبح روز دوشنبه مورخ  1400/11/04در محل هاي تعيين شده مي باشد-11 .وديعه شركت در مزايده نفرات چهارم و بعد از آن در اولين روز اداري پس از اعالم
سازمان اموال و امالك ستاد

نتايج (سه شنبه مورخ  )1400/11/05در محل هاي تعيين شده با در دست داشتن اصل رسيد و به شخص متقاضي مسترد خواهد شد.

مهلت شرکت در مزایده از روز چهارشنبه مورخ  1400/10/22تا ساعت  11روز دوشنبه مورخ  1400/11/04مي باشد لیست امالك به شرح ذیل
رديف
۱
2
3

آدرس
بیرجند ،كمربندی بیرجند  -زاهدان ،پشت
باربری ،كنار پل هفت دهنه رودخانه شاهرود
بیرجند ،خیابان طالقانی
بین طالقانی 3و كوچه شهید كوشه ای
بیرجند،خیابانطالقانی
بین طالقانی  3و كوچه شهید كوشه ای

نوع

زمین

فرهنگی
-اجتماعی

۱06.2

شماره تماس:

05632357486- 09194441986

بیمه سامان

باالترين پوشش و تعهد بيمه تکميلی ،انفرادی و گروهی

@KIAN.TILE

347.23

-

30.000.000.000

الف

دارای سند تك برگ مجزا می باشد

۱06.۱

زمین

بدون نیاز به سپرده
بدون محدودیت تراکنش ،مالکیت دایمی
آنتن دهی عالی مناسب برای شهروروستا

تلفن 32465469-32465758 09۱59592794- :

50۱

-

37.000.000.000

الف

دارای سند تك برگ مجزا می باشد

فرهنگی
-اجتماعی

فعال سازی دستگاه کمتراز48ساعت
بدون نیاز به پروانه کسب

سرمايه گذاری با سود  56درصد
* بيمه بازنشستگی 10ساله
* بيمه  :مسوليت،آتش سوزی ،بدنه ماشين ،شخص ثالث و ...
09199152271

مربوطه به عهده خريدار می باشد

62

زمین

كشاورزی

باتخفیفویژه
با گارانتی تعویض

آدرس :بلوار پاسداران -بین پاسداران  2۱و 23

46675

-

23.337.500.000

د

شماره
پرونده

زیرفی بازار

نمایشگاه و دفتر نمایندگی انحصاری فروش چینی بهداشتی نوین سرام کویر
در خراسان جنوبی

اعیان

مزايده (ريال)

ملك

فروش انواع دستگاه های کارتخوان سیار و بی سیم

کلینیکساختمانیکیان

كاربری

متراژ عرصه

متراژ

مبلغپايه

شرايط

توضیحات
هرگونهتوافقباآبمنطقهایوسايرادارات

