افتتاح شعبه دوم

 #من ماسک می زنم

هایپر مارکت برجیس

روح ا ...ایزدخواه :

بودجه ۱۴۰۱با رویکرد عدالت
اجتماعی نوشته نشده است

بلوار شهید آوینی ،خیابان نارنج ،نبش نارون

صفحه ۲
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روزنامه صبح استان * سال بیست و پنجم * شماره 5104

عکس  :حسینی

امیرآبادی ،نماینده قم :

ارگبیرجند
آزاد شد
تحقق آرزوی دیرینه مردم با دستور استاندار ؛

پنج میلیارد دالر از منابع
بلوکه شده کشور آزاد شد
صفحه ۲

عموئی  ،نماینده مجلس :

هیچ ضرب االجلی را در
مذاکراتنمیپذیریم
صفحه ۲

سرمقاله

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت :با تأمین استانداردهای الزم ،ارگ کاله فرنگی تا عید نوروز ۱۴۰۱
آماده استفاده عموم میشود .علیرضا عباس زاده ،در جلسه بررسی نحوه مدیریت و بهره برداری از ارگ کاله فرنگی بیرجند،
خاطرنشان کرد :پیرو دستور استاندار ،تحویل ،بهره برداری و مدیریت ارگ کاله فرنگی به اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی استان واگذار میشود .مشروح این خبر را در صفحه  ۵بخوانید

تسکین درد مردم ،به همت جمعی از جهادگران

ضرورتسرمایهگذاریهلدینگهایدولتیدراستان

خدماتدرمانی
با چاشنی جهادی

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت :تنها راه پیشرفت و توسعه استان ،فرآوری مواد معدنی و محصوالت کشاورزی
است که منجر به افزایش ارزش افزوده و توسعه و اشتغال پایدار فراگیر گردد و یکی از مهم ترین اقدامات در این مسیر ،حضور
هلدینگ های بزرگ و توانمند دولتی در استان است .حمید جهانشاهی که در خصوص اهمیت حضور هلدینگ های بزرگ و
توانمند دولتی در استان سخن می گفت ،با بیان این مطلب که هر وقت سخن از توسعه استان خراسان جنوبی بر زبان می آید اولین
موضوعی که در ذهن متبادر می گردد توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های منحصر به فرد استان در قیاس با سایر استان هاست ،
اظهار کرد :بارها گفته شده که استان خراسان جنوبی دارای محصوالت کشاورزی مزیت دار  ...مشروح در صفحه ۲

استعدادهایی ملی با تجهیزات مستهلک استانی 3

صفحه 3

افزایش  ۵۳درصدی میانگین بارش های خراسان جنوبی 5

جناب آقای سید محمد رضا طالبی

السالم علیک یا فاطمه الزهرا (س)
ارزش زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست
(مقام معظم رهبری)

با نهایت مسرت و مباهات ،انتصاب جناب عالی را به عنوان

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی

در آستانه سی و پنجمین سالگرد عروج ملکوتی

شهید محمد علی میرزائی

که نشان از تعهد و تجربه باالی شما بزرگوار می باشد ،صمیمانه تبریک و تهنیت
عرض نموده ،مطمئناً مدیریت تأثیرگذار و توانمند توام با تجارب برجسته و
ارزشمند جناب عالی موجبات ارتقای آن مجموعه را فراهم خواهد نمود.

در عملیات غرور آفرین کربالی  ۵با ذکر فاتحه و
صلوات یاد و خاطره آن شهید را گرامی می داریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه شرکت های

تعاونی کشاورزی دامداران آریا ن خراسان جنوبی

خانوادهشهیدمیرزائی

جناب آقای مهندس مودی

جناب آقای حسن عظیمی

مدیر محترم امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

و مشاور محترم امور حقوقی مجمع خیرین سالمت استان

بدینوسیله ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان شادروان جان محمد عظیمی

را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده
رحمت و غفران الهی و صبر و شکیبایی برای بازماندگان را آرزومندیم.

مدیر محترم شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

مرحومه حاجیه نرجس مودی
(همسر مرحوم حسین حقیقی پور)
جلسه ترحیمی امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱9از ساعت ۱۴الی ۱۵در محل مسجد باقرالعلوم«ع»
(واقع در خیابان عدالت) با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد .تشریف فرمایی شما سروران گرامی
موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان می باشد .قدردان حضور و همراهی تان هستیم

خانواده های :حقیقی پور و مودی

شماره ثبت  69300با شناسه ملی 10101142407

پیرو آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت کویرتایر (سهامی عام) مندرج در روزنامه آوای
خراسان جنوبی مورخ  1400/08/29و مهلت تعیین شده تا تاریخ  1400/10/25بدینوسیله
به اطالع می رساند :به منظور تأمین حقوق کامل سهامداران ارجمند به موجب موافقت نامه شماره
 008/772043-031مورخ  1400/10/15سازمان محترم بورس و اوراق بهادار ،مهلت استفاده
از حق تقدم خرید سهام این شرکت به مدت  30روز تا تاریخ  1400/11/25تمدید گردید.
لذا از سهامدارانی که تاکنون نسبت به تعیین تکلیف و یا واریز وجوه مربوط به حق تقدم های
متعلقه اقدام ننموده اند درخواست می گردد جهت ارسال مدارک اقدام نمایند ،همچنین برای کسب
اطالعات بیشتر به آدرس سایت  www.kavirtire.irقسمت امور سهامداران مراجعه و یا با شماره
 021 - 41353000داخلی  5و یا  021 - 41353030تماس حاصل فرمایند.

هیئت مدیره شرکت کویر تایر (سهامی عام)

روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی
ه

قی
والبا

بدینوسیله از همه اقوام ،آشنایان ،عزیزان و سروران خصوصا
مدیرکل محترم آموزش و پرورش و همکاران و پیشکسوتان

محترم فرهنگی ،رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

خدمت شما و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده ،برای آن مرحومه غفران الهی

«بقا مختص ذات پاک اوست»

شرکت کویر تایر

(سهامی عام)

علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

که با حضور خود در مراسم تشییع و تدفین و سوم

به مناسبت سومین روز درگذشت

آگهی تمدید مهلت پذیره نویسی افزایش سرمایه

خدمت جناب عالی و خانواده های محترم داغدیده ،از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده

خبر درگذشت خواهر گرامی تان موجب تاسف و تاثر فراوان گردید .صمیمانه این ضایعه را

هیئت مدیره و کارکنان شرکت های دان و علوفه شرق و قاین طیور

گاهی در انبوه خاطرات مان ،نمونه هایی داریم که هیچ وقت کهنه نمی شود و حتی
به عنوان یک تجربه موفق می تواند به روز شود و دوباره به کار آید و به عبارتی
همیشگی شود .یکی از این خاطرات مربوط به همان روزهایی است که شرکت
ایتالیایی در حال ساخت این قطعه راه حدفاصل قاین -بیرجند بود .دوست بزرگواری
که این خاطره را نقل می کند ،می گوید“ :در والیت ما که در همین بخش مرکزی
بیرجند است ،روزی متوجه شدیم کامیون های شرکت ایتالیایی از رودخانه کنار
عاقل گرم و سرد چشیده ای هم بود،
روستا شن می برند ،یکی از بزرگان ده که فرد ِ
رفت و از آنها خواست به ازای شنی که از رودخانه می برند ،یک بند در مسیر مسیل
روستا ،ایجاد کنند ،آنها اول نپذیرفتند که پاسخ این ر ِّد پیشنهاد ،جواب منفی اهالی
به ادامه کار شد و گفتند ما اجازه نمی دهیم از اینجا شن ببرید ،پیمانکار پروژه که
مطمئنبودشنبااینکیفیتواینگونهدردسترسرابهسختیمیتواند...ادامهدرصفحه۲

غبار غم درگذشت خواهر گرامی تان بر دل ما نیز نشست .ضمن عرض تسلیت این ضایعه

و همکاران و پیشکسوتان محترم دانشگاه آزاد

و علو درجات و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

چراغ روشن آبخیزداری را
روی زمین نگذارید

مدیر محترم شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

جناب آقای حسین مودی

توزیع هوشمند میوه شب عید در استان 5

سرمقاله

شادروان محمدرضا حقگویحاجیآباد
بازماندگان را مورد تفقد قرار دادند ،صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم
ان شاء ا ...خداوند تمامی درگذشتگان را مورد مغفرت و رحمت قرار دهد.

خانواده های :حقگوی حاجی آباد و علی آبادی
«بقا مختص ذات پاک اوست» به اطالع دوستان و آشنایان محترم می رساند:
به مناسبت سومین روز درگذشت مادری عزیز و مهربان مرحومه مغفوره

کربالئیه سکینه زیوری

(همسر مرحوم حاج غالمرضا توتونی)

جلسه ترحیمی امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱9از ساعت ۳الی ۴بعدازظهر در محل هیئت محترم حسینی
با رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی برگزار می گردد .تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی
روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانوادههای زیوری و سایر بستگان

* بهروزی فر

تحمل سوگ فقدان خواهر بزرگوارتان

صبریالهیمیخواهدوزمانیبرایتسکینورسیدن بهآرامش.
درگذشت خواهر عزیزتان را تسلیت می گوییم
و از خداوند یکتا رفعت درجات آن مرحومه در بهشت اعال و مزید
فضل و رحمت پروردگار بی همتا برایشان و طول عمر بازماندگان
آن زنده یاد همراه سالمتی و حسن عاقبت شان خواهانیم.
کشتارگاه صنعتی دام و شتر مرغ قهستان شرکت آریا آرک شرق

2

سرمقاله

چراغروشنآبخیزداریرارویزمیننگذارید
* بهروزی فر
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کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تا اواسط هفته جوی پایدار و آرام در استان پیش بینی
کرد .لطفی گفت :مطابق با دادهها و الگوی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواسط هفته
شرایط جوی در استان پایدار و یکنواخت پیش بینی میشود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی عنوان کرد :

ضرورتسرمایهگذاریهلدینگهایدولتیدراستان
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان گفت :تنها راه پیشرفت
و توسعه استان ،فرآوری مواد معدنی و
محصوالت کشاورزی است که منجر
به افزایش ارزش افزوده و توسعه و
اشتغال پایدار فراگیر گردد و یکی از
مهم ترین اقدامات در این مسیر ،حضور
هلدینگ های بزرگ و توانمند دولتی در
استان است.
حمید جهانشاهی که در خصوص
اهمیت حضور هلدینگ های بزرگ
و توانمند دولتی در استان سخن می
گفت ،با بیان این مطلب که هر وقت
سخن از توسعه استان خراسان جنوبی
بر زبان می آید اولین موضوعی که در
ذهن متبادر می گردد توجه به ظرفیت
ها و پتانسیل های منحصر به فرد
استان در قیاس با سایر استان هاست ،
اظهار کرد :بارها گفته شده که استان
خراسان جنوبی دارای محصوالت
کشاورزی مزیت دار و ذخایر معدنی
مهم و متنوعی است ،اما این خود به
تنهایی گرهی از مشکالت باز نکرده و
خام فروشی محصوالت ،توسعه را به
دنبال نخواهد داشت.
وی با بیان این نکته که تنها راه
پیشرفت و توسعه استان ،فرآوری مواد
معدنی و محصوالت کشاورزی است
که منجر به افزایش ارزش افزوده و
توسعه و اشتغال پایدار و فراگیر گردد،
تصریح کرد :لیکن در این مسیر موانعی
بر سر راه است .از جمله اینکه علیرغم
اقدامات ارزشمندی که در سالیان
اخیر انجام شده ،باید پذیرفت که به
دلیل محرومیت های زیرساختی و
تا حدودی انزوای جغرافیایی ،سرمایه
گذاران بخش خصوصی در برخی
موارد رغبتی به سرمایه گذاری ندارند.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان با طرح این سؤال که
«در چنین شرایطی چاره کار کجاست»
تأکید کرد :به نظر می رسد قدم اول
را باید دولت بردارد و شرکت ها و

حضرت امام (ره) ،کمیته امداد و شستا و
تشکل های بخش کشاورزی می توان
امیدوار بود تا خام فروشی محصوالت
مزیت دار استان از جمله زرشک ،
زعفران ،عناب و گیاهان دارویی به

هلدینگ های بزرگ دولتی وابسته به
حاکمیت را مجاب نماید تا در استان
سرمایه گذاری کالن داشته باشند .وی
گفت :تجربه سالیان اخیر نشان داده که
این شرکت ها بدون الزام و تکلیف از
جانب دولت ،رغبتی به سرمایه گذاری
ندارند که باید در دولت سیزدهم توجه
بیشتری به این موضوع شود .سرپرست
سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره
به این مطلب که به نظر می رسد با
تأکید دولت ،نهادهای معین و صندوق
حمایت از توسعه بخش کشاورزی
باید در زمینه سرمایه گذاری کالن و
ایجاد صنایع مادر تبدیلی ،پیشرو باشند،
اظهار کرد :در زمینه هلدینگ فرآوری
محصوالت کشاورزی با سرمایه گذاری
و مشارکت نهادهای حمایتی شامل
بنیاد مستضعفان ،ستاد اجرایی فرمان

حداقل برسد .جهانشاهی اضافه کرد:
گرچه نهادهای حمایتی صدراالشاره
طی سالیان اخیر اقدامات ارزشمندی در
مناطق روستایی در راستای محرومیت
زدایی و اشتغال خُ رد انجام داده اند ،اما
گاه و بیگاه شاهد هستیم که فروش
محصوالت مزیت دار استان دغدغه
جدی کشاورزان ماست.
وی در بخش دیگری از این گفتگوی
خبری با تأکید بر این نکته ی مهم که
در زمینه مواد معدنی بارها از خراسان
جنوبی به دلیل تنوع مواد معدنی به
عنوان بهشت معادن یاد شده ،اظهار
کرد :در استان ما با دارا بودن  ۸/۶میلیارد
تن ذخایر اکتشافی معدن به عنوان
چهارمین استان معدنی کشور فقط ۲۴
میلیون تن مواد معدنی ساالنه استخراج
می شود و از این میزان هم مقدار کمی

ماشین های اداری بهداني

د
ود
با هه
کاد تج
ری مج ربـه
رب

( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) پیمانکار پروژه که مطمئن بود شن با این کیفیت و اینگونه در دسترس
را به سختی می تواند جایگزین کند ،بناچار پذیرفت و بندی در باال دست مسیل احداث کرد .سال ها
از این موضوع می گذرد و آن بند ،در هر بارش ذخیره گاه حجم زیادی آب است که تا مدت ها قنات
ده را تغذیه می کند و بدون ذره ای پرتی مورد استفاده مردم قرار می گیرد” .او می گوید”:چندین سال
بعد در نزدیکی یکی از روستاهای پایین دستی هم به همت ...سدی احداث شد که متأسفانه تأثیر آن
چنانه ای بر قنات روستا نداشت و هنوز که هنوز است مردم نتوانسته اند بهزعم خود ،آن طور که باید
و شاید از آن بهره مند شوند”.مصداق گفته هایش را این روزها در گفته های مدیرکل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان می توانیم بجوییم .مونه اش خبری که  ۱۵دی ماه منتشر شد و به این نکته
تأکید داشت که؛” در پی بارندگیهای اخیر  ۱۶میلیون و  ۳۷۰هزار متر مکعب روان آب در سازههای
آبخیزداری استان جمعآوری و ذخیرهسازی شد” .بر اساس تجربه ریش سفیدان و خبره های محلی
و نیز نظر کارشناسی متخصصان اهل فن ،آبخیزداری یکی از بهترین شیوه های حفاظت آب و خاک
و نیز مهار روان آب هاست که عالوه بر کنترل سیالبهای مخرب و کمک به نفوذ آب به داخل
سفرههای زیرزمینی ،در تأمین آب شرب جوامع روستایی مؤثر است و با توجه به این که آبدهی بیشتر
قناتها ،چشمهها و چاهها را در پی دارد ،در افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی نیز بسیار
مؤثر است .به گفته مدیر کل مدیریت بحران استانداری؛ حجم بارندگی های یک هفته اخیر ۱۱۵
میلیمتر به ثبت رسیده ،آمارهای مقایسه ای اداره کل هواشناسی از این بارندگی ها هم نشان می دهد
حجم بارش ها در اغلب شهرهای استان به نسبت مدت مشابه سال گذشته ،افزایشی بوده ،به گونه
ای که در برخی شهرها از جمله بیرجند ،قاین ،نهبندان ،سربیشه ،زیرکوه و درمیان ،میزان بارش ها
از ابتدای سال زراعی جاری تا  ۱۵دی ماه به ترتیب  ۳۳ ،۶۴.۷ ،۹۱.۱ ،۳۴.۴ ،۴۵.۶و  ۲۶.۹میلیمتر
ثبت شده در حالی که این ارقام در مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹.۵ ،۳۴.۳ ،۵۸.۸ ،۲۶.۶ ،۲۱.۳
و  ۲۱.۴و بسیار کمتر بوده است .به این آمار خرسند کننده ،این گفته های مدیرکل منابع طبیعی و
آبخیزداری را اضافه کنید که؛” شهرستان نهبندان با  ۱۲میلیون مترمکعب بیشترین حجم مدیریت
روان آب را داشته ،حجم آبگیری در شهرستان های طبس و سربیشه  ۵۰۰هزار مترمکعب ،فردوس
 ۱۰۰هزار مترمکعب ،درمیان  ۲۵۰هزار متر مکعب ،قاینات یک میلیون و  ۲۰۰هزار متر مکعب،
خوسف  ۸۰۰هزار متر مکعب و بیرجند یک میلیون متر مکعب بوده است” .به گواه آمار ،در حال
حاضر  ۲هزار و  ۱۵۳سازه آبخیزداری در سطح استان وجود دارد که باستناد گفته های آقای مدیرکل!
در همین بارندگی های اخیر ،نقش خود را به خوبی ثابت کردند و نشان داده اند که اگر برای اجرای
شان هزینه شده ،عبث نبوده است .پیگیری اخبار وعده ها و پیگیری های مدیران ارشد استان ،به
خوبی گواهی می دهد که موضوع آبخیزداری و آبخوان داری طی سه سال اخیر ،به یک اولویت
ترجیحی در خراسان جنوبی تبدیل شده و برای تحقق آن ،منابع بی نظیری جذب و حتی از ظرفیت
و توان نهادهای زیادی استفاده شده است .بی شک چنانچه این تجربه بسیار ارزنده به همین روال
ادامه پیدا کند ،توفیقات را دو چندان خواهد کرد و خواهد توانست بخشی از بار جبران کاستی منابع
آبی و سفره های زیرزمینی را بکاهد .در این میان آن چه از نمایندگان استان در مجلس شورای
اسالمی ،مدیران ارشد ،برنامه ریزان ،حوزه های متولی و ...انتظار می رود ،این است که به گونه ای
تخصیص و جذب منابع ملی برای احداث بندها را دنبال نمایند که عالوه بر تسریع در روند اجرای
دست ساخت ،موضوع احداث تعداد دیگری با لحاظ گستره وسیع ،حجم خشکسالی و
 ۲۰۰سازه در ِ
فرونشست منابع آبی استان در فهرست اولویت های پروژه های عمرانی و حتی پدافندی و مدیریت
بحران قرار گیرد و به همان شدت دو سال اخیر و حتی بیش از آن با شتاب پیش رود .تالش ها باید
بر این متمرکز شود که آن ردیف های اعتباری باز شده در سال های قبل ،نه تنها ادامه یابند که به
خاطر تورم موجود و گزاف تر شدن هزینه های اجرای پروژه ها ،غنی تر و حجیم تر گردند .شرایط
جوی و اقلیمی نشان می دهد ما برای ادامه حیات استان ،چاره ای جز حفظ منابع آبی موجود نداریم و
برای نیل به این مقصود ،از اجرای پروژههای آبخیزداری و آبخوان داری البته بر مبنای کار کارشناسی
دقیق! چه راهکاری سهل الوصول تر و پربازده تر می توان یافت؟!
(لطف ًا نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق  ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷اعالم یا ارسال بفرمایید)

جوی پایدار و آرام تا اواسط هفته در خراسان جنوبی

با دانلود اپلیکیشن ماشین های اداری بهدانی از کافه بازار به راحتی از خدمات ما بهره مند شوید

فرآوری می گردد .وی با اشاره به این
مطلب که به طور خاص در زمینه مس
که در سالیان اخیر بازدهی خوبی داشته
ذخایر اکتشافی مس در استان ۲۶
میلیون تن می باشد که ساالنه فقط
 ۹۰۰هزار تن آن استخراج می گردد
و حدود  ۱۵۰هزار تن آن تبدیل به
کنسانتره می گردد ،تأکید کرد :معدن
مس قلعه زری در حاشیه کویر لوت به
عنوان بزرگترین معدن مس استان با
حدود  ۴۰۰کارگر با گذشت حدود ۵۰
سال از فعالیت معدنی جدی در آن ،به
لحاظ ایمنی و فرسودگی ماشین آالت
با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم
می کند و نیاز به حمایت دارد .او در
همین خصوص تصریح کرد :جا دارد
شرکت های بزرگی همچون شستا
و ایمیدرو و شرکت ملی مس حضور
پررنگ تری در استان داشته باشند و
با تزریق آورده های نقدی ،شرایطی را
فراهم آورند تا بحران ها و تکانه های
اقتصادی تا این حد وضعیت اقتصادی
و معیشتی جامعه معدنی استان را
تحت الشعاع قرار ندهد.
جهانشاهی همچنین قرارگاه سازندگی
سپاه را ظرفیت بسیار خوب دیگری
برشمرد که با توجه به سوابق درخشان
کاری در سایر نقاط کشور و استان می
تواند به حوزه های مختلف اقتصادی از
جمله معدن ورود کند و تحت عنوان
هلدینگ معدنی ،پهنه معدنی را در
اختیار داشته باشد .او در پایان اظهار
کرد :می طلبد مسئوالن استانی نهایت
همکاری را با این قرارگاه داشته باشند
و از توانمندی قرارگاه خاتم سپاه در امر
محرومیت زدایی در مناطق محروم
بهره الزم را ببرند تا شاهد برکات آن
برای استان باشیم.

امتحاناتمدارسودانشگاههابهشکل
حضوری برگزار می شود
رئیس جمهور با اشاره به اینکه تعطیلی مدارس و دانشگاهها به
اقتضای وضعیت زمان شدت یافتن شیوع کرونا بود ،اما باعث اُفت
تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان شد ،اظهار کرد :در وضعیت
فعلی با توجه به کاهش چشمگیر موارد ابتال و فوتی ،ستاد ملی
مقابلهباکروناتصمیمگرفتکالسهایدرسوامتحاناتمدارس
و دانشگاهها به شکل حضوری برگزار شود که باید دستگاههای
مسئول اجرای آن را پیگیری کنند.
اگرقانونتغییرکند،دالیلردصالحیت
را اعالم می کنیم
طحان نظیف ،سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی
درباره درخواست برخی نامزدهای ریاست جمهوری درباره دالیل
رد صالحیت و امکان اصالح قانون گفت :ما همیشه از اصالح
قانون انتخابات استقبال کردیم و در یک ماه گذشته چند عضو
شورای نگهبان این موضوع را گفتند ،طبیعت ًا اگر قانون تغییر کند
ما پایبند هستیم .وی همچنین درباره شایعه استعفای آیتا ...جنتی
و جایگزینی آیت ا ...اعرافی به جای وی گفت :تغییری در شورای
نگهبان مطرح نیست و این شایعات غلط است.
ایزدخواه:بودجه ۱۴۰۱بارویکردعدالتاجتماعی
نوشتهنشدهاست
ایزدخواه ،نماینده مجلس با بیان اینکه بودجه سال جدید با رویکرد
عدالت محوری نوشته نشده ،گفت :معتقدم بودجه باید با رویکرد
عدالتمحور نوشته شود ،مطلق ًا فشار به اقشار ضعیف نیاید و خط
فقر را گسترش ندهد .وی اضافه کرد :اکنون درکشور  ۱۰میلیون
خانوار زیر خط فقر داریم و مطمئنیم که با اجرای حذف ارز ترجیحی
به این تعداد افزوده خواهد شد.
هیچ ضرب االجلی را در مذاکرات نمیپذیریم
عضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسبابیاناینکه
سیاست های فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است،
گفت:هیچ ضرب االجلی را در مذاکرات نمی پذیریم .عموئی افزود:
این موضوعات ساختگی از سوی طرف های غربی نمی تواند بر
روی تیم مذاکره کننده ایرانی تاثیر گذار باشد.
بعضیها تحریم را نعمت فرض میکنند،
وضع کشور را هم میبینید
هاشمی ،رئیس سابق شورای تهران گفت :راهی جز اعتدال نداریم.
افراط در اقتصاد باعث خصولتی شدن بخش زیادی از اقتصاد
کشور ما شده است .وی افزود :افراط در فرهنگ باعث افزایش
مخاطبین ماهوارهها شده یا حتی افراط در سیاست خارجی باعث
شده بعضیها تحریم را هم نعمت بدانند ،وضع کشور را میبینید.
پنچ میلیارد دالر از منابع بلوکه شده کشور آزاد شد
امیرآبادی ،نماینده قم در مجلس گفت :فروش منابع نفتی افزایش
یافته و درآمدهای نفتی ما بیشتر شده است و حدود پنج میلیارد دالر
از منابع بلوکه شده کشور تاکنون آزاد شده است

امام صادق (ع)  :هر کس مسجدی بسازد خداوند برای او در بهشت خانه ای می سازد

دعوت از خیران و مومنان بیرجند جهت کمک به ساخت
مسجد صاحب الزمان ( عج ) واقع در روستای حصار
شماره کارت بانک توسعه تعاون به نام مسجد صاحب الزمان ( عج ) روستای حصار
5029081059626867
شماره تماس - 09159612370 :حصاری

آگهیتحدیدحدوداختصاصیثبتامالکیکقسمتازبخش 2شهرستانبیرجند
به موجب ماده  14قانون ثبت امالک تحدید حدود اختصاصی شماره زیر :ششدانگ یک باب
منزل پالک  17211فرعی از  - 1554اصلی واقع در اراضی شمال شهر بیرجند ،خیابان صمدی ،صمدی 17
پالک  4مورد تقاضای فاطمه زارع در روز  1400/11/12ساعت اداری در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده  14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر
بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند .چنانچه هر یک از

نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش در استان:

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 و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا سی
روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست
اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

* دستگاه های فتوکپی دیجیتالی توشیبا  /دستگاه های چاپ ریسو
* پرینتر جی اندبی اولین پرینتر ساخت ایران (تک کاره و سه کاره)
*سیستمهایکنفرانسصوتوتصویرسالنجلساتواتاقکنفرانس،

تاریخ انتشار1400/10/19:
حسین براتی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

 .....صامع ساخت ایران
* بردهای هوشمند ،پنل های لمسی هوشمند  ،دستگاه های حضور غیاب

آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان

* ویدئو پروژکتورهای اپسون ،سونی ،بنکیو

(سهامی خاص) به شماره ثبت  227و شناسه ملی 10360010589

* ارائه انواع مواد مصرفی  -شارژ کارتریج

* فروش سیستم های کامپیوتری ،لپ تاپ و خدمات آواژنگ
چهار راه انقالب  -ابتدای بلوار شهید فایده  -ساختمان توشیبا 32024050 - 8

خط ویژه www.behdani.com 31103 :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1400/07/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :صورت های
مالی و حساب عملکرد و سود و زیان منتهی به  1399/12/30مورد تصویب قرار گرفت - 2 .مؤسسه حسابرسی
آگاهان بهروش پارس با شناسه ملی  10100647159به نمایندگی آقای هاشم خواجه کرم الدین به شماره
ملی 0931327563به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای مسعود عارفی با کد ملی 0681679336
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند - 3 .روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج
آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند ()1254801

قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

شناسه:
1255787

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 :

آقایان مسئول
در مرکز استان
چه خبر است ؟
سالم .همشهری شما هستم و
ساکن شهر زیبای تبریز ،در ایام
عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س)
توفیق شد پس از مدت ها سری
به زادگاه خود بزنم و تجدید دیداری
داشته باشم .از آنجا که آوای عزیز
را همیشه می خوانم موضوعی به
ذهنم رسید که بهتر دیدم با رسانه
شهر هم در میان بگذارم .اوایل دهه
نود به شهردار وقت بیرجند نامه ای
نوشتم که کاش بیرجند هم مثل
تبریز شهر بدون گدا شود و چند
راهکار که از دوستان تبریزی شنیده
بودم ارائه کردم .همیشه فکر می
کردم حتما مورد توجه قرار می گیرد
و شهر هر روز که به جلو می رود
طعم شهر سالم و پویا و توسعه یافته
را خواهد چشید ،اما این دفعه که
به بیرجند آمدم دیدم نه تنها حجم
تکدی گری در شهر بیشتر شده ،بلکه
آسیب های دیگری هم به آن اضافه
شده و با خودم فکر می کردم واقعا در
بیرجند چه خبر است و مسئوالن چه
می کنند که شهر اینقدر ول است.
من از تکدی گری در شهر می نالیدم
اما هیچ جا زباله گردی را در این
حجم باال که در بیرجند اتفاق می افتد
ندیدم  ،اینقدر متکدی در خیابان ها
هیچ جا ندیدم .به قول یکی از
همشهریان اینهمه سگ ولگرد را هم
نمی شود در هیچ شهری یک جا پیدا
کرد .واقعا در بیرجند چه خبر است
که هر روز آسیب های اجتماعی آن
افزایش پیدا می کند من که دوری
در اطراف بیرجند زدم دیگر امیرآباد
و حاجی آباد و چهکند  ،روستاهای
قدیمی شهرمان نیست بلکه کانون
های حاشیه نشینی شده اند که به
نظر بعدها بیرجند را هم در خود
غرق خواهد کرد .افزایش سرقت ها
و اینکه همین دیروز ماشین یکی از
آشنایان را زده بودند در روز روشن
دیگر شایسته شهر ما نیست .کاش
کمی مسئوالن تکانی به خود بدهند
تا شهر کانون آسیب ها و رویدادهای
بد نشود .مردم بیرجند نیاز دارند که
کمی رفاه و خوبی هم تجربه کنند و
این حق مردم است.

خبر خوب امروز

تسکین درد مردم
به همت جمعی از
جهادگران

ایرنا  -مدیرکل ورزش و جوانان گفت ۷۲ :درصد زوجهای متقاضی وام ازدواج در استان از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه این تسهیالت را دریافت کردند .عزیزی افزود :در
این مدت ۱۴هزار و  ۴۷۳نفر در استان خراسان جنوبی متقاضی دریافت وام ازدواج بودهاند که از این تعداد  ۱۰هزار و  ۳۷۳نفر موفق به دریافت تسهیالت شدهاند .وی بیان
کرد :مجموع مبلغ وام اعطایی به متقاضیان ۹۴۴ ،میلیارد و  ۷۲۴میلیون تومان بوده که جوانان استان  ۱.۳۹درصد تسهیالت وام ازدواج کشور را جذب کردند.
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رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند:

احداث بارگاه های زرشک و عناب به رونق صادرات این محصوالت میانجامد
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی
بیرجند گفت :چنانچه به بارگاه های
زرشک و عناب ما مجوز داده شود ،بار
میکروبی محصوالت کاهش یافته و در
نتیجه به رونق صادرات این محصوالت
کمک می کند .حسین خیریه در گفت و
گو با بازار اظهارکرد :وقتی که میخواهیم
یک محصول کشاورزی را به کشور
دیگری صادر کنیم یک پروسه خاص را
باید طی کنیم تا بار میکروبی نداشته و
استانداردهای بازار مقصد را داشته باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی
بیرجند بیانکرد :اگر محصول کشاورزی
صادراتی ما استانداردهای بازار هدف

صادراتی را نداشته باشد ،بی شک برگشت
می خورد .خیریه در زمینه راهکارهای رفع
این مشکل به ویژه در مورد محصوالت
کشاورزی شناخته شده خراسان
جنوبی(زرشک ،زعفران و عناب) ادامهداد:
اگر به بارگاه های زرشک و عناب ما مجوز
داده شده و در این زمینه تشویقهایی در
نظر گرفته شود ،بار میکروبی محصوالت
کاهش یافته و در نتیجه به رونق صادرات
این محصوالت کمک زیادی میکند.
وی درباره بخشنامهای مبنی بر اینکه
محصوالت کشاورزی صادراتی باید
تأییدیه سازمان غذا و دارو را نیز دریافت
کند ،گفت :به نظرم این نکته کمک

میکند که محصوالت ما با سالمت بیشتر
و استاندارد مطلوب تری به بازارهای
جهانی عرضه شود .رئیس کمیسیون
کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در زمینه
تولید محصول ارگانیک چون زرشک
ارگانیک در خراسانجنوبی بیانکرد :تا
آنجایی که من در جریان هستم و اطالع
دارم ،مزرعهای در استان اقداماتی در این
زمینه انجام داده و مراحل پایانی کار را
طی میکند.
خیریه ،پیرامون چالشهای برندسازی
محصوالت کشاورزی خراسان جنوبی به
ویژه سه محصول استراتژیک زرشک،
زعفران و عناب گفت :برند سازی برای

محصوالت کشاورزی خراسان جنوبی
چون زرشک ،زعفران و عناب امکان
پذیر است ولی نیاز به همدلی ،پیگیری
مستمر و کار تیمی دارد و البته یک پروسه
طوالنی است.
وی ادامهداد :به عنوان مثال در مورد
زعفران ،شورای ملی زعفران در سطح
ملی یک برند را طراحی کرده است و
در مورد سایر محصوالت نیز می توانیم
این کار را انجام دهیم.رئیس کمیسیون
کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند یادآور شد:
البته کار از عهده اتاق بازرگانی به تنهایی
خارج است و یک کار تیمی با همکاری
شرکتهای خصوصی را میطلبد.

رئیس هیات کوهنوردی خراسان جنوبی از ظرفیت ها و مشکالت می گوید:

استعدادهایی ملی با تجهیزات مستهلک استانی

رئیس هیات کوهنوردی و صعودهای
ورزشی خراسان جنوبی گفت :در رابطه
با رشته کوهنوردی ،تجهیزات و امکانات
کمی در استان داریم؛ به طور مثال تجهیزات
سالنهای ما مستهلک شده و گاهی حتی
گیرههای سالنی ما متفاوت با آن تجهیزاتی
است که ورزشکاران در مسابقات ملی
میبینند .مسعود خسروی که  ۲۰سال است
کوهنوردی میکند در گفتوگو با ایسنا
اظهار کرد :مجمع هیات کوهنوردی خراسان
جنوبی سال گذشته برگزار شد و با توجه به
سیاستهای فدراسیون و اداره کل ورزش و
جوانان برای توسعه کمی ورزشکاران فعالیت
میکند .وی افزود :با شیوع ویروس کرونا،
همه ورزشها و باشگاههای ورزشی در سطح
شهرستانها تعطیل شده و مردم به فضاهای
باز روی آوردند؛ تعداد زیادی هم کوهنوردی
میکردند ،اما با توجه به وجود کرونا ما
نمیتوانستیم برنامه ای برای این افراد عالقه
مند داشته باشیم.
این ورزشکار و مدرس فدراسیون بیان کرد:
از ابتدای سال برنامه ریزی را برای توسعه
کمی ورزشکاران آغاز کردیم و دورههای
همگانی و دورههای همایش کوهپیمایی
عمومی برای خانوادهها برای جامعه هدف
بانوان ادارات برای مناسبتها برنامه ریزی
و برگزار شد.
خسروی ،با اشاره به فعال کردن هیاتهای
ورزشی چهار شهرستان ،افزود :اکنون تمامی
هیاتهای کوهنوردی شهرستانها در
خراسان جنوبی فعال است و دارای چارت
سازمانیمنظمیمیباشدکهبهمناسبتهای
مختلفی برنامهها را انجام میدهد.
وی ادامه داد :تعداد ورزشکاران در  6ماهه

اول امسال سه برابر سال گذشته شده که
این نشان میدهد ما به آن دستاوردی که
مدنظرمان بوده تقریبا دست پیدا کردیم ،اما
هنوز هم این تعداد کم است و امیدواریم
بتوانیم تا پایان سال این مقدار را دو برابر
کنیم .رئیس هیات کوهنوردی و صعودهای
ورزشی خراسان جنوبی بیان کرد :بُعد دیگری
که در نظر گرفته بودیم برگزاری دورههای
آموزشی فدراسیون کوهنوردی است؛ اینکه
در خراسان جنوبی ما تعداد مربی و مربی
راهنمای کمی داشتیم برای برگزاری
دورههای کوهنوردی فردی که بخواهد یک
مدرک مربیگری بگیرد باید  ۱۷دوره آموزشی
را طی کند که هر دورهای شامل دورههای
یک روزه ،دو روزه و سه روزه است و بیشتر
در استان برگزار نمیشود.
خسروی اظهار کرد :ما برنامه ریزی کردیم
و با توجه به هماهنگی که در فدراسیون
انجام شد ،ثبت نام انجام دادیم و مربی از
فدراسیون دعوت کردیم ،از اول سال تاکنون
 ۷۰دوره آموزشی برگزار کردیم و حدود ۳۷۰
نفر از این دورههای آموزشی بهره مند شدند
که توانستند مدارک را اخذ کنند تا ما بتوانیم
در درازمدت مربیان خبرهای در استان داشته
باشیم که سپس به پرورش استعدادها برسیم.
وی بیان کرد :در همین چند ماه گذشته
توانستیم مقام اول سنگ نوردی بانوان را
در کشور کسب کنیم؛ کسب مقام پنجم
و ششم سنگنوردی آقایان؛ مقام هفتم و
هشتم دوی کوهستان نوجوانان نیز از دیگر
مقامهای استانی است.
خسروی بیان کرد :در حال حاضر یک تیم
 ۱۲نفره در حال تمرین بوده و برای آنان
دو اردوی استانی برگزار شده و سپس تیم
منتخبین آن به کمپ تیم ملی جوانان اعزام
میشوند؛ هرچند که ما وسایل و تجهیزات
کافی نداشتیم که در اختیارشان بگذاریم ،اما
مساعدت و رایزنی کرده و توانستیم این افراد
را به اردوها برسانیم تا حداقل در آن کمپ یا
اردوی تیم ملی کسب تجربه کنند و برای
سالهای آینده خراسان جنوبی مفید باشند.
پرورش استعدادها ،در نبود حمایتها
خسروی بیان کرد :یکی از سیاستهای
دیگری که هیات خراسان جنوبی دنبال

میکند پرورش ورزشکاران در رشته دوی
کوهستان است که در این رشته توانستیم
دو مسابقه استانی طی امسال برگزار کنیم و
قهرمانان خود را به مسابقات کشوری اعزام
کنیم و دو مقام خوب را کسب کردیم.
وی افزود :برای اولین بار بود که تیم بانوان
استان در این مسابقات شرکت میکرد و
دلیل این امر که در صعودهای ورزشی

دغدغهای به نام هزینه رفت و آمد

*ضمن عرض سالم و خدا قوت خدمت
همهمسئوالنبهعنوانیکشهروندبارها
و بارها می خواستم به این نکته که چرا
کسی یا ارگانی به بارانی که از آسمان می
بارد و لحظاتی بعد سیل جاری می شود
توجه نمی کند؟ در صورتی که می توان
از سیل جاری شده با احداث سیل بند
( همان بند خاکی) در مسیر رودخانه
های سطح شهر ذخیره سازی آبها را
انجام داد و ...که چندین مزیت دارد که در
مصرف آب می توان تا حد زیادی صرفه
جویی کرد به عنوان مثال :در امر فضای
سبز شهری و روستا ،کارهای عمرانی که
با تانکرها می شود آب رسانی کرد و...
این کار اگر انجام شود تا حد زیادی به
نفع شهرداری ها  ،دهیاری ها و دیگر
ارگان ها هست انشا اله این کار ذخیره
سازی آب های باران و سطحی که با
بی توجهی وارد دشت ها و به هدر می
رود درکل کشور نهادینه کرد و از آب
سفره های زیر زمینی برداشت بی رویه
صورت نگیرد انشا اله در برابر بحران آب
وخشکسالی بتوانیم قدم برداریم .

*دیشب ماشینم در مسیر دهنو -طبس
خرابشدومتاسفانهسایتموبایلهمراه
اول خراب بود.با چند ساعت پیاده روی و
معطلی باالخره خودمون رو از اون بیابون
نجات دادیم  .لطفا مخابرات استان پیگیر
باشد .خدای نکرده شاید برای کسی
اتفاقی بیفته
سرمایه گذاری زیادی نکردیم ،این است که
تجهیزات و امکانات کمی داریم؛ در خراسان
جنوبی تنها در بیرجند و قائن دو دیوار سنگ
نوردی سالنی داریم که اینها هم مستهلک
شده و برای بازسازی آن مبالغ باالیی نیاز
داریم.
این ورزشکار و مدرس فدراسیون بیان کرد:
به ندرت توانستیم رایزنی کنیم و یک سری
امکانات محدود بگیریم؛ این که حداقل
سالنها را بیمه کنیم تا ورزشکاران بتوانند
استفاده کنند؛ از طرفی نوع گیرههای سنگ
نوردی که ما در سالنهای استان استفاده
میکنیم در کشور منسوخ شده و ورزشکار
در مسابقات کشوری این گیرهها را میبیند
و متفاوت با آن چیزی است که در بیرجند و
در قائن داریم ،همین امر باعث میشود ۱۰۰
درصد نتوانیم مقام کشوری داشته باشیم.
وی تصریح کرد :برگزاری دورههای آموزشی
برای ما مشکالتی داشته و ما حتی برای
اسکان مدرس که از فدراسیون دعوت

کارگاهضایعاتقالسی
بزرگترین مرکز خرید فلزات رنگی و آهن آالت

باباالترینقیمتدراستانخراسانجنوبی

آمادگی دارد با تمام ادارات تعامل داشته
باشد و برنامههای کوهنوردی و تیمهای
کوهنوردی آنان را مدیریت کند و حتی
اردوهای خارج استان را ساماندهی کند.
ورزشی برای نشان دادن
پتانسیلهایگردشگری
وی با اشاره به طرح خوب هیات شهرستان
طبس ،افزود :این طرح در کشور زبانزد شد
و آن ،برگزاری صعود به  ۳۱قله  ۳۱استان
کشور در یک روز بود؛ یعنی  ۳۱تیم همزمان
در یک روز توانستند  ۳۱قله را فتح کنند؛
شهرستان طبس در حالی این طرح را برگزار
کرد که حتی مربی کوهنوردی ندارد.
خسروی بیان کرد :قله نایبند به عنوان بام
خراسان جنوبی شناخته میشود؛ قلهای
که در سال  ۹۹حدود  6۰۰ورزشکار را از
سراسر کشور به خود جذب کرد و این افراد
با فرهنگ خراسان جنوبی آشنا شدند و از

وی با اشاره به تاثیرگذاری حضور سفیران
ورزشی در سایر استانها ،افزود :مشکل عمده
ما نبودن یک دستگاه وسیله نقلیه برای ایاب
و ذهاب است چراکه بیشترین و عمده ترین
هزینهای که ورزشکاران برای این رفت و آمد
و صعودهایشان داشتند همین هزینه ایاب و
ذهاب شان بوده؛ اگر هیات کوهنوردی بتواند
وسیلهای داشته باشد هزینه این اعزامها به
صفر میرسد و تعداد اعزامها حداقل دو برابر
میشود .این ورزشکار بیان کرد :الزم است
این بار مالی را از روی ورزشکار برداریم و
به آنان کمک کنیم تا برنامههایشان را با
تعداد باالتری و با کیفیت بهتری انجام دهند
و اینکه حداقل دغدغه هزینه رفت و آمد
نداشتهباشند.
خسروی یادآور شد :اگر بتوانیم حامیان مالی
در این خصوص پیدا کنیم و برای هیات
بتوانیم وسیله نقلیهای تهیه کنیم برای استان
بسیار خوب بوده و میتوانیم برنامههایمان را
به بهترین شکل انجام دهیم.

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

نمایندگی انحصاری موکت ظریف مصور
در خراسان جنوبی
نقد -اقساط
آدرس :سه راه اسدی -نبش مطهری یک
طبقه پایین هایپر گوشت الماس

farshiranian11

مس  ،آهن  ،برنج  ،فوالد  ،نیکل  ،چدن  ،سرب  ،استیل  ،آلومنیوم
بین رجایی ۲1و ۲3

میکنیم در تمام شهرهای خراسان جنوبی
به مشکل برخوردیم و اینکه گاهی اداره
ورزش خوابگاه و مهمانسرایی ندارد که در
اختیار هیات بگذارد و روسای هیاتها مجبور
می شوند به ادارات دیگر سر بزنند و با جواب
منفی مواجه شوند.
خسروی ،با تاکید بر همکاری ادارات دیگر
با این هیات ،ادامه داد :هیات کوهنوردی

پتانسیل گردشگری منطقه استفاده کردند؛
برگزاری چنین برنامههایی برای شناساندن
پتانسیلهای گردشگری استان بسیار حائز
اهمیت است؛ به این شرط که ورزشکاران
دغدغه مالی نداشته باشند.

* با سالم و عرض تشکر از مقاله های
به جا ومفید شما عزیزان آوا در خصوص
استفاده از آب های روان .من در روستایی
دیدم که تمام آب روان شده از باران را
در استخرهای سیمانی و حتی بند های
خاکی کوچک جمع آوری کرده بودن
در مرداد همه آنها روانه کرت های
پر از جالیز شد .حیف نیست این همه
رحمت خدادادی در بیرجند هدر بره .این
همه وعده چی شد ...گناباد همه آبهای
سطحی را جمع آوری وآبخیزداری اون
قابل تقدیره بیرجند از همه جاها عقب
مانده .به عنوان یک همشهری از تمام
مسئولین شهرداری و نهادهای ذیر بط
استدعا می کنم بیایید قدر رحمت باران را
بیشتربدانیم.هرکاریکهضروریهست
انجام بدین .خدا قهرش میاد مردم از
ناودان های خونه ها آب جمع آوری می
کنن آنوقت آن همه سیالب و رودهای
پر کجا غیب شان زده .هیچ فکر کرده اید
خدا از نعمت زوالی بیزار هست.

* امسال واقعا شهر حال و هوای عزای
فاطمی داشت .از همه هیئت ها تشکر
می کنیم که اینگونه خالصانه خدمت
کردند و شعائر دینی را گرامی داشتند.

خرید نقدی به
صورت انبوه در محل

 ۲۰پزشک متخصص و فوق
تخصص در اردویی دو روزه به
صورت رایگان بیماران روستای
جوخواه طبس را ویزیت کردند.
همزمان با سالروز شهادت حضرت
زهرا (س) ۲۵ ،متخصص و فوق
متخصص با برپایی بیمارستان
صحرایی در روستای جوخواه طبس
بیماران را به صورت رایگان ویزیت
کردند.این اردو دو روزه بود و پزشکان
حاضر در این بیمارستان ،از ۱۵
رشته تخصصی مختلف بودند .یکی
از پزشکان میگوید :وظیفه تمام ما
پزشکان این است که دردی از مردم
را التیام داده و کم کنیم .او معتقد
است :ما نمیتوانیم در شهرهای
بزرگ باشیم و بگوییم از روستاها آگاه
هستیم و باید حتما به مناطق دور
افتاده برویم به همین دلیل به اینجا
آمدیم تا به مردم محروم خدمت
رسانی کنیم .یکی از بیماران حاضر
در این بیمارستان میگوید :قبال
برای درمان و ویزیت مجبور بودم
به یزد یا شهرستان بیرجند مراجعه
کنم و یا از درمان منصرف شوم ولی
خدا را شاکرم که اکنون در منطقه
خودم درمان می شوم.از ابتدای سال
تاکنون این چهارمین اردوی جهادی
پزشکی در شهرستان طبس است.
هزار و  ۴۴۰مورد درخواست ویزیت
و مراجعه به این بیمارستان صحرایی
ثبت شده است.

 ۷۲درصد متقاضیان در خراسان جنوبی وام ازدواج دریافت کردند

پیام شما

090۲1800885

*باسالمبهآقایشهردارواعضایشورای
شهر بیرجند ضمن خسته نباشیدا اعالم
کنید از خواب زمستانی بیدار بشوند هیچ
گونه حرکت عمرانی در جریان نیست
حتی از اون وعدههایی که خودشان هم
دادند خبری نیست چه از روکش آسفالت
و چه از پروژه های جدید ...بیرجند عقب
مانده خواهشا یک حرکتی انجام دهند
*سالمآقایاستاندار،خواهشمندیمنیروی
غیر بومی به استان نیاورید با این همه
نیروی انسانی توانمند این کار حقیقتا کار
درستی نیست و حتی توهین به این مردم
محسوب می شود.
*از اداره راهداری خواهش میکنم حاشیه
جاده مزار کوه (حدفاصل هتل کوهستان
تا مزار) رو گاردریل نصب کند روز جمعه
جاده خیلی شلوغ و خطرناک بود حتما
باید چند نفر توی این مسیر کشته بشه
تا مسئولین به فکر نصب گاردریل بیفتن
*به خدا اگر مدیریت کردن آب را به مردم
واگذارکنندواینمسئولینگیرندنبهخدا
شدنیهستمتاسفانهبدبختیهایکشور
ما از بی مدیریتی دستگاه های دولتی
هست .ای کاش در یک جلسه
استانداری که همه مدیر کل ها بودن
من هم میآمدم با بی سوادی خود
بهترین راههای جلوگیری از خشکسالی
را می دادم.
* در خصوص مطلب عواقب
تصمیمات مسئولین استان وقتی چند
نفر کارشناس در راس امور نیستند
کارها بعد از پایان مشخص میشه چه
ایراداتی داشته .مثال ساخت مجتمع در
شمال شهر مشرف به قبرستان اگر
اینها در قسمت شوکت اباد و بجد
ساخته می شید چقدر تفاوت داشت.
هم ورودی شهر زیبا میشد و هم
ساخت ساز به این طرف شهر می آمد.

شرکت خودرو سازی فورد ایتالیا و جی تی بی
رما به همراه یک شرکت محلی که در ساخت
ابزارهای نابینایان مشغول است ،توانسته اولین

چرابایدآب قلماستخوانبنوشید؟

درمانخانگیتبخاللب

آب قلم یا آبگوشت استخوان غذای بسیار مغذی
محسوب می شود .با این حال محتوای مواد مغذی
آب قلم به استخوان های مورد استفاده بستگی
دارد ،زیرا هر یک از این ترکیبات میزان متفاوتی از
مواد مغذی را برای بدن فراهم می کند .استخوان

یکی از روش های درمان خانگی تبخال استفاده
از یخ است .یخ به تسکین درد و ناراحتی ناشی از
شیوع تبخال کمک می کند .یک تکه یخ را در
یک پارچه یا حوله بپوشانید .آن را به مدت 10
دقیقه روی منطقه آسیب دیده قرار دهید .این کار

گاهی پیش از پخت مرغ آن را میشوییم ،اما بهتر
است مرغ پیش از پختن شسته نشود؛ چرا که این
مسئلهمیتواندباعثمسمومیتشود.
بسیاری از افراد عادت دارند مرغ را پیش از
پختن بشویند؛ چون بر این باورند که باید خون

در شب ،ممکن است شام بخورید ،چت کنید و
سپس تلویزیون تماشا کنید .در تمام این مدت،
مغز شما به خصوص مناطق درگیر در برنامهریزی،
تصمیم گیری و سایر جنبههای نگرانی ،با
موضوعات مختلفی درگیر میشود .یکی از

های حیوانات سرشار از کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم و
سایر مواد معدنی کمیاب می باشد ،استخوان های
ماهی هم حاوی ید است که برای عملکرد سالم
تیروئید و متابولیسم بدن ضروری است.

را چند بار در روز انجام دهید تا شاهد بهبود باشید.
همچنین می توانید یک یا دو قاشق چای خوری
سرکه سیب را به یک فنجان آب اضافه کنید و دو
بار در روز بنوشید.

را از مرغ شست تا گوشت دلپذیرتر شود .کسانی
که گوشت مرغ را میشویند ،باکتریهای
زیادی را در آشپزخانه باقی میگذارند که
خطرساز می شود.

کم اثرترین راهها برای مقابله با افکار مزاحم و
مبارزه با آن ،فکر کردن به خود موضوع و نیافتن
راه حلی اصلی است .این عمل باعث میشود افکار
منفی برای مدت طوالنیتری در ذهن شما بماند.

چای ماساال یک نوشیدنی چربی سوز زمستانی است .برای تهیه این نوشیدنی باید ابتدا آب ،چوب دارچین،
زنجبیل ،انیسون ستاره ای و هل را در ظرفی کوچک با هم ترکیب کنید و مخلوط حاصل را بجوشانید.
سپس شعله را کم کرده و بعد از چند دقیقه شیر و چای را به آن بیفزایید و ترکیب حاصل را به مدت یک دقیقه
بجوشانید .در پایان باید شعله را خاموش کنید و پس از دو دقیقه ترکیب را از صافی رد کرده و داخل فنجان
بریزید .می توانید شیرین کننده نیز به این چای اضافه کنید .وقتی در هوای سرد زمستان خسته و کم انرژی
می شوید و سرمای هوا بدن تان را سست و کرخت می کند ،دوست دارید فارغ از دنیای امروز در این هوای
سرد یک لیوان نوشیدنی خوشمزه بخورید تا دوباره انرژی بگیرید و شروع به فعالیت کنید.

بازرگانیبود.صدمنآهنداشتکهدرخانهدوستیبهرسمامانتگذاشتورفت.امادوستاینامانترافروخت.بازرگان،
روزی به طلب آهن نزد وی رفت .مرد گفت :آهن تو را در انبار خانه نهادم و مراقبت تمام کرده بودم ،اما آنجا موشی زندگی
میکرد که تا من آگاه شوم همه را بخورد .بازرگان گفت :راست میگویی! موش خیلی آهن دوست دارد و دندان او برخوردن
آن قادراست دوستش خوشحال شد و پنداشت که بازرگان قانع گشته ،پس گفت :امروزبه خانه من مهمان باش .بازرگان
گفت :فردا باز آیم .رفت و چون به سر کوی رسید پسر مرد را با خود برد و پنهان کرد .چون بجستند از پسر اثری نشد .پس
ندادرشهردادند.بازرگانگفت:منعقابیدیدمکهکودکیمیبرد.مردفریادبرداشتکهچگونهمیگوییعقابکودکیرا
ببرد؟بازرگانخندیدوگفت:درشهریکهموشصدمنآهنبتواندبخورد،عقابیکودکیبیستکیلوییرانتواندگرفت؟

افقي 1- :از آثار معروف سهراب
سپهري  -شهري در استان
گلستان  -2دربند بودن  -مسابقه
اتومبیلراني  -باد خنک -3ثروتمند
 مرغ خانگي -شیمي کربني -4ناپیدا  -مادر میهن  -تصدیق
انگلیسي -سپهر و فلک  -5از
سبزیجات خوردني -پدال زیر پاي
راننده -بیماري واگیردار  -6جد و
پدربزرگ -چند وزیر  -زین و برگ
اسب  -7کاغذ فروش -کاهگل
که بر بام و دیوار کشند  -حرف
نهفته بر دل  -8صحیح و سالم
 ماه هشتم سال قمري  -جانورریز  -9نام کوچک زرتشت -از
سازهاي موسیقي  -چهره و
صورت  -10نفوذ آب از درز
لوله  -پدر شعر نو -کلمه
خراب کن  -11از رودهاي اروپا
خرید و فروش  -مطابق قاعده -12امتداد فیزیکي -بدن و
جسم  -سرحد کشورها  -رفوزه
 -13نویسنده تخیلي فرانسه -
ضربه فني بوکس -رماني نوشته
رضا امیرخاني  -14دل آزردگي -
تیرانداز  -قوي جثه  -15مراسم
تذکره لقب کشور آمریکا
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عمودي -1 :از شهرهاي
خوزستان  -پرورش دادن حیوانات
اهلي  -2نقشه کش -حمله و
هجوم  -بندر توریستي بلغارستان
 -3برف آذري  -پیشخدمت
رستوران  -از هفت سین نوروزي
 -4فراغ و سکون -گوشت ترکي
 انگشت بزرگ دست -زمانخوابیدن  -5الفباي موسیقي -
عقاب -درجه پایین تر از سروان
 -6جدا کننده  -کشته شده در
راه خدا -گندم از آسیاب برگشته
 -7عقب و پشت سر -کشاورزي
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تکیه کردن  -8ورزشي رويچمن  -کیسه همراه پول -مشهور
و زبانزد  -9فهرست  -دنیا و
آخرت  -پایتخت اتریش  -10امر
به آمدن  -ابریشم مصنوعي -
تعمیر کردن  -11پست و بي
غیرت  -افسانه گو -پایین و زیر
 -12رود آرام  -پاداش نیکي یا
بدي -زنده  -طمعکار  -13طراح
 کولي  -برکت سفره  -14میوهشبیه آلبالو  -آهسته -روایت کننده
 -15زلزله  -پایتخت آندورا

15 14 13 12 11 10 9

فروشگاه فنی مهندسی نورپردازان

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

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

ایزوگامشـرق
09155622050
09155629033
بیرجند،میدانتوحید

( 32442331بخشی)

سند خودروی سواری پژو 405جی ال ایکس آی 8/1با شماره موتور12490089146
و شماره شاسی 045532به نام سجاد افتخاری زاده با کد ملی3674139601
مفقودگردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
آگهی آرای هیئت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
در اجرای ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا
رسمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طبس ( استان خراسان جنوبی) مورد رسیدگی و
تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز به شرح زیر آگهی می گردد :قطعات واقع در بخش یک
طبس -۱ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان (دایر مزروعی) آقای مجتبی توفیقی از پالک  ۷۳۸فرعی از
 - ۳0اصلی خریداری مع الواسطه از خدابخش روغنی و کوکب داوری مقدم به مساحت  2۱0۱.۸۱متر مربع -2شش دانگ
قسمتی از یک باب منزل خانم سیمین مدنی زاده شریعتی از پالک  - ۱۸۹۷اصلی خریداری مع الواسطه از صفر قربانی
به مساحت  ۳۵.۹۵متر مربع  -۳ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان آقای رمضانعلی عباس زاده از پالک
 - ۱۹۸۸اصلی خریداری مع الواسطه از ملک تاج حجازی اسالمی به مساحت  2۸۱.۱۵مترمربع -4شش دانگ یک با ب
منزل خانم معصومه جمشیدی از پالک  - 2۹۸۱اصلی خریداری مستقیم از عباس رضائی به مساحت  ۱24.۷۱متر مربع
 -۵ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان خانم راضیه حسن زاده از پالک  -۳04۸اصلی خریداری مع
الواسطه از عباس و محمد باقر تقیان به مساحت  ۱0۳6.۹۸مترمربع -6ششدانگ یک باب منزل خانم فاطمه اسدی تمامی
پالک  - ۳۵۳2اصلی خریداری مع الواسطه از علی طالب زاده به مساحت  ۳۷0.۸0مترمربع -۷ششدانگ یک باب منزل
آقای محمد دلشاد از پالک  - ۳۷6۳اصلی خریداری مستقیم از فاطمه بخشایی به مساحت  ۱2۵.۳2مترمربع  -۸ششدانگ
یک باب منزل (دایر مزروعی) خانم معصومه سادات باقری از پالک  ۱۳0فرعی از  2فرعی از  - 46۸0اصلی خریداری مع
الواسطه از علی رحمانی به مساحت 26۸.2۷متر مربع -۹شش دانگ یک باب منزل خانم فاطمه اکبری از پالک -4۷20
اصلی خریداری مستقیم از علی و همایون و کامران شهرت همگی غیاثی به مساحت  ۱۷۷.۱۹مترمربع -۱0ششدانگ یک
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان ( دایر مزروعی) خانم مریم امیری از پالک  - 4۷6۳اصلی خریداری مع الواسطه از
علی رحمانی به مساحت  ۱۷۹.۵2مترمربع قطعات واقع در بخش  2طبس -۱۱ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
مشتمل بر دامداری آقای کریم خسروآبادی تمامی پالک  ۵۵6فرعی از  - 4اصلی خسروآباد خریداری مع الواسطه از
غالمرضا رحمانی به مساحت  ۳۸۳۸.۷مترمربع .لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای
اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل نمایند و
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره
ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمن اینکه صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود و در
خصوص آگهی اصالحی از تاریخ انتشار نوبت اول مهلت اعتراض  ۳0روز خواهد بود

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/18 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/03 :

غالمرضا کدخدایی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طبس

فروشحبهعنابدرجه یک
09026711735

خدمات نصب ،اجاره داربست فلزی ،جک،
تخته ،قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک
 - 09153637507حسینی

فرهنگ و هنر
معجزهای که الله اسکندری را نجات داد

الله اسکندری در برنامهای تلویزیونی در پاسخ به
این سوال که آیا تا به حال در زندگیاش معجزهای
رخ داده است از خاطره تصادفش در چهار سالگی و
هفت مرتبه تصادف مرگبار دیگر گفت.
او با بیان این که «معجزه در زندگیام بسیار رخ
داده است ،چون از سنین کودکی حادثهخیز بودم»
گفت« :سال  ،1359چهار سال و نیمم بود و
خانهمان در اتوبان مدرس ،بیهقی قرار داشت .با
ماشینی که  135تا سرعت داشت تصادف کردم.
مرا به بیمارستان 502ارتش در خیابان بهار بردند و
 24ساعت طول کشید تا پدر و مادرم پیدایم کنند.
وقتی تصادف اتفاق میافتد ،شهریور  ،59ساعت
چهار و نیم بعدازظهر ،سیامک برادر بزرگم به خانه
میرود و به مادرم میگوید الله تصادف کرد ولی
نمرد! پدر و مادرم راه میافتند و بعد از تقریبا 20
ساعت پیدایم میکنند ».اسکندری ادامه داد:
«جملهای که دکتر به پدرم میگوید این است که
معجزه نجاتش داده چون نه شکستگی داشتم و نه
ضربه مغزی شده بودم ».او با اشاره به این که «از
این اتفاقات در زندگیام زیاد رخ داده است و  7بار
تصادف کردهام» گفت« :تصادف آخر سر صحنه
فیلمبرداری در اتوبان بابایی بود که رانندهمان هم
فوت شد .پزشکی که مرا جراحی کرد میگفت
این تصادف حداقل کوری میداد ،چون چشمم
 33بخیه خورد و حدقهام خُ رد شد.

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ایزوگام شرق و دلیجان
س
اط

چای ماساال ،نوشیدنی سرد برای زمستان

حکایت :موش آهن خوار

کلیه لوازم منزل شما را خریداریم
با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.
09150562100

و ارتفاعات پیر حاجات طبس ،از جنوب به محور
ارتباطی شهرستان خور به طبس ،از شرق به کوهها
و ارتفاعات عاشقان و از غرب به دریاچه نمک خور
محدود میشود .از زیباییهای کویر حلوان میتوان
بهتالقیتپههایماسهایوارتفاعاتعاشقاناشاره
کرد که در نواحی جنوب شرقی شکل گرفته است.

محمدعلىمیرزائى-چندساعتقبلازعملیاتخرمشهر

مرغراقبلاز پختن نشویید!

جدول کلمات
2
ا
ل
و
ا

کردم و گفته ام خداوندا چه شده و اعمالم چگونه از کار
درآمدهومراموردچهامتحانیقراردادیکهتاکنونتوفیق
شهادترانصیبمننگرداندهای.معبوداخودتشاهدی
در کارهایم ،اعمالم و رفتارم چه گناهانی نبود که انجام
ندادم .نمي دانم این بخشندگی و بزرگي ات را با چه زبانی
بیان دارم گر چه تاکنون از برمال کردن اعمالم در جمع
بندگانت خودداری ورزیده ای و گناهانم را پوشانده بودی
اما نمي دانم در آن دنیا با من چگونه رفتار خواهی نمود آیا
مرا به کرم خود و به بزرگواري ات خواهي بخشید یا نه ؟

چند جمله ای هم در وصیتنامه می نویسم و چنانچه
شما را دچار زحمت نمی ساخت بدان عمل نمایید:
 .1در صورت امکان جسدم را در حرم امام رضا (ع)
طواف داده و بعد به خاك بسپارید  .2مقداری از
تربت مقدس امام حسین(ع) را بر بدنم بپاشید گر
چه گرد و غبار کربالی ایران هنوز بر بندم مي باشد.
 .3به روی سنگ قبرم هیچ جمله ای ننویسید مي
خواهم گمنام و بی نام و نشان باشم .التماس دعا

دالیلاضطرابشبانهچیست؟

جدول 5103

یکیازکویرهایزیباودیدنیاستانخراسانجنوبی
کویر حلوان نام دارد که با وسعت 750کیلومتر مربع،
در  80کیلومتری شهرستان طبس و در نزدیکی
روستایی تاریخی به همین نام قرار دارد .این کویر
در سال 1397در فهرست آثار طبیعی  -ملی کشور
به ثبت رسید .این کویر در محور طبس  -تهران
واقع شده است و از شمال به کویر مرکزی ایران

سی و پنجمین سالگرد عروج ملکوتی شهید محمد علی میرزائی
شهید محمدعلی میرزائی شیخآباد  17مرداد ماه سال
 1346در بیرجند چشم به جهان گشود .وی یکی
از شهدای هشت سال جنگ تحمیلی است که در
تاریخ  19دی ماه  65به درجه رفیع شهادت نائل
آمد .در ادامه به مناسبت سالگرد شهادت این شهید،
بخشی از وصیت نامه این بزرگ مرد را می خوانیم:
سالم علیکم .با سالم و درود بیکران خدمت آقا امام
زمان(عج) و نایب برحقش پیر جماران و صبر جلیل به
خانواده های مفقودین ،شهدا و اسرا .تاکنون با خودم فکر

نمونه های ساخت این خودروها را کلید بزند .حتم ًا
برایتان پیش آمده که در یک شرایط و موقعیت
بسیار شلوغی هستید و نیاز به یادداشت نوشته ای
دارید .یک شرکت ایتالیایی برای حل این مشکل
با استفاده از فناوری روز دنیا ،یک خودکار به همراه
کاغذ و اپلیکیشن مخصوص به خودش را ساخته
که در حالت آفالین هم به خوبی کار می کند.
به این ترتیب با داشتن این خودکار هوشمند دیگر
نگران نوشتن در مسیرهای شلوغ و یا کم نور
نخواهید بود .کنترل کردن وسایل منزل به کمک
یک تلفن همراه چیزیست که شاید تا  20سال
گذشته کسی تصورش را هم نمی کرد .با ورود
اینترنتبهزندگیبشرکمکمهمهچیزدستخوش
تغییر شد و البته به کمک افراد هم آمد .مث ً
ال شما
می توانید به کمک اتصال ترموستات منزل خود به
شبکه اینترنت و اتصال آن به گوشی هوشمند از راه
دور دما را تنظیم کنید.با ساخت و توسعه تکنولوژی
های جدید روز دنیا این ماشین ها هستند که در
اختیار افرادند و از آن ها فرمان می گیرند .جالب
است بدانید که ماشین های بدون راننده و کام ً
ال
هوشمند درصد تصادف کمتری دارد! هر جا که
ردپای انسان وجود داشته باشد ،حتم ًا خطری هم
او را تهدید می کند .اگرچه لذت رانندگی در جاده
برای هر کسی می تواند دلچسب باشد ،اما با وجود
این خودروها این لذت از افراد گرفته می شود.با
توجه به تحقیقات به عمل آمده اگر خودروهایی که
در جاده ها تردد می کند بدون سرنشین و متصل
بهشبکهباشد،هیچگونهتصادفینخواهیمداشت.
ایالتکالیفرنیااولینجاییبودکهخودروهایبدون
راننده را مطابق با قانون اعالم کرد.به کمک یکی
از جدیدترین تکنولوژی های جهان می توان به
جای تولیدات انبوه و زمانبر در ساخت قطعات
فلزی ،در کمترین زمان ممکن اشیای فلزی
سخت و پیچیده ای بسازید .با این کار دیگر
نیازی به انبارهای بزرگ برای نگهداری از قطعات
مختلف صنعتی نیست و تولید کننده می تواند در
هرزمانیکهاحساسنیازکردبهکمکپرینترهای
 3بعدی قطعاتش را حتی ارزان تر تولید کند.
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شهیدعباسمسافر:ایدلیرمردانایرانیکهدلتانبرایاسالمومیهنتانمیتپدبرمنوشماست
که برخیزیم و با سالح ایمان در مرزهای کشورمان با جنایتکاران شرق و غرب بجنگیم و با خون سرخ
خود دشت خوزستان و تمامی سرزمین اسالمي را که در دست متجاوز بوده و هست را رنگین نماییم.

خوشبختکسیاستکهازدیگرانعبرتگیردوبدبختکسی
است که مایه عبرت دیگران گردد.
(محمود نامنى)

کویرحلوان

مدیریت  :حسن آراسته

ن

جالب ترین تکنولوژی روز دنیا

یادیاران

دیالوگماندگار

ق
دو
اق

4

فناوری اطالعات

جاذبه گردشگری

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

شرکت پیمانکاری معتبر به یک نفر خانم برای امور خدماتی (آبدارچی)
نیازمند است .واجدین شرایط خواهشمند است از ساعت 7:30صبح
الی 14:30به آدرس بیرجند ،خیابان پاسداران ،نبش پاسداران27
مجتمع میهن ،طبقه ،4واحد 7مراجعه فرمایند.

نیازمندیم

به یک نفر نیروی خانم جهت کار
در دفتر پیشخوان ( شیفت عصر ) ترجیحا رشته
حسابدارییاکامپیوترنیازمندیم.
32234532

مـرکز خط رند
در
مرکز شهر( میدان ابوذر)
خـط دائـم شمـا را خریـداریم 0912 - 0915
مرکز خرید و فروش خط رند

حسیـن راه رو 0915 561 6161

خروج نهبندان از وضعیت
زرد کرونایی
شهرستان نهبندان از وضعیت زرد کرونایی
خارج شد .بر اساس آخرین رنگ بندی نقشه
کرونایی کشور ،بیرجند و طبس در وضعیت زرد
(خطر متوسط) قرار دارد و شهرستان نهبندان
که پیش از این زرد بود به آبی تغییر رنگ داد.
سایر شهرستانها در وضعیت آبی (خطر کم)
قرار گرفته اند.

فوت یک مبتال به کرونا در خراسان جنوبی
با ثبت یک مورد فوت جدید ناشی از کرونا در خراسان جنوبی ،آمار جان باختگان این بیماری به هزار و  ۲۷۵مورد افزایش یافت .دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل
کرونا ویروس در استان گفت :در شبانه روز گذشته  ۷۷آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شده که  ۹بیمار و از  ۳۵تست سریع ۶ ،مورد مثبت جدید کرونا و مجموعا
از  ۱۱۲تست ملکولی و سریع ۱۵ ،مورد جدید کرونا شناسایی شد .شریف زاده افزود :از این تعداد  ۸مورد از بیرجند ۶ ،مورد از فردوس و یک مورد از خوسف شناسایی شد.

تولید آزمایشی شمش طالی هیرد
تا  ۲هفته آینده
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به تولید
آزمایشی شمش طالی هیرد تا  ۲هفته آینده
گفت :خراسان جنوبی یکی از استانهای
مهم معدنی کشور است که ظرفیتهای
چشمگیری در این حوزه دارد و تالش
کردیم در حوزه اکتشاف  ،تامین زیرساخت
معادن و راه انداری کارخانههای فرآوری
به توسعه معدنی آن کمک کنیم .وجیه ا...
جعفری افزود :توسعه خراسان جنوبی جزو
برنامههای ایمیدرو است و در زمینه اکتشاف
به عنوان اقدام پایهای و اولیه برای توسعه
زنجیره معدن و صنایع معدنی  ،ورود کرده
ایم .وی با اشاره به اینکه ایمیدرو بر اجرای
طرحهای توسعهای نظارت دارد ،گفت:
این سازمان بخش خصوصی را به سمت
سرمایه گذاری هدایت کرده و در کنار احداث
واحدهای توسعه ای ،مسئولیت اجتماعی را با
کمک این بخش انجام میدهد.
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت:
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به یک جریان
بینالمللی تبدیل شده است و در کشورهای

تحقق آرزوی دیرینه مردم با دستور استاندار ؛

ارگ بیرجند آزاد شد

توزیع هوشمند میوه شب عید
در خراسان جنوبی
مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت:
میوه تنظیم بازار شب عید ،امسال عالوه
بر روشهای معمول هر ساله ،به صورت
هوشمند نیز توزیع خواهد شد .ضیائیان
احمدی گفت :امسال تأمین و توزیع میوه
شب عید از طریق وزارت جهاد کشاورزی
و با عاملیت تعاون روستایی استان انجام
خواهد شد .وی اضافه کرد :توزیع اینترنتی و
هوشمند میوه برای جلوگیری از ایجاد صف
و بی نظمی در مراکز توزیع ،یکی از اهداف ما
است تا میوه با کیفیت مناسب و قیمت قابل
قبول به دست مردم برسد .ضیائیان احمدی
افزود :از اواسط بهمن ماه سهمیه میوه استان
مشخص شده و در اسفند ماه میوه به استان
منتقل میشود؛ امسال در مرکز استان توزیع
اینترنتی میوه درب منازل نیز خواهیم داشت.

۵

سردار سلیمانی به جریان بینالمللی
تبدیل شده است

ایسنا -معاون هماهنگی امور عمرانی
استاندار خراسان جنوبی گفت :با تأمین
استانداردهای الزم ،ارگ کاله فرنگی تا عید
نوروز  ۱۴۰۱آماده استفاده عموم میشود.
عباس زاده ،در جلسه بررسی نحوه مدیریت
و بهره برداری از ارگ کاله فرنگی بیرجند،
خاطر نشان کرد :پیرو دستور استاندار،
تحویل ،بهره برداری و مدیریت ارگ
کاله فرنگی به اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی واگذار میشود.
وی ادامه داد :اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی میبایست با
تسهیل شرایط بهره برداری مردم از ارگ

کاله فرنگی و تأمین استانداردهای الزم،
زمینه استفاده عموم مردم از این بنای
تاریخی را تا عید نوروز  ۱۴۰۱فراهم کند.
به گفته وی؛ از زمان واگذاری مجموعه،
عالوه بر مسئولیت تأمین حفاظت فضا و
امنیت مردم ،تضمین حفاظت از ساختمان
فرمانداری نیز به عهده اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
است .سرپرست معاونت هماهنگی امور
عمرانی استاندار خراسان جنوبی تصریح
کرد :اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی باید در اولین قدم نسبت به
احداث دیوار دور تا دور ارگ کاله فرنگی

اقدام نماید تا این اثر تاریخی از ساختمان
فرمانداری کام ً
ال جدا شود .عباس زاده با
تأکید بر آغاز کارهای فنی مرمت بنا ،ادامه
داد :اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی باید با لحاظ تمام مسائل و
جوانب امر ،برای درب ورودی مجموعه نیز
طرحی شکیل و چشم نواز ارائه کند و باید
از ظرفیت شهرداری بیرجند در زیباسازی
محوطه ارگ استفاده شود .عباس زاده
خاطرنشان کرد :ارگ کاله فرنگی نه برای
بیرجند بلکه برای استان ،نماد هویتی و
جزو ظرفیتهای فرهنگی است ،لذا باید به
خوبی مراقبت و نگهداری شود.

تاکید مسئوالن خراسان جنوبی بر استقرار گمرک افغانستان در مرز
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری بر سرعت بخشیدن به روند استقرار
گمرک افغانستان در بازارچههای مرزی
استان تاکید کرد و گفت :استقرار گمرکات،
روند عملیات صادرات بهصورت تجاری را
شتاب میبخشد و در تسهیل کار تجار و
بنکداران بسیار مؤثر است .حسین موهبتی

در دیدار “مولوی سلیمان آغا” سرپرست
پنج والیت شیندند افغانستان که به همراه
هیئتمتشکلازکمیساریایجدیدافغانستان
و پنج وال ِسوالی (فرمانداری) شیندند در محل
بازارچه مرزی یزدان شهرستان زیرکوه برگزار
شد ،آمادگی کامل این استان را برای کمک
به استقرار گمرک و کمیساریای افغانستان

در محل بازارچههای مرزی خراسان جنوبی
اعالم کرد .سرپرست پنج والیت شیندند
افغانستان نیز با اعالم آمادگی برای مهیا
کردن شرایط به منظور صادرات بهصورت
تجاری گفت :ما در تالشیم برای تسهیل در
روند کار و راحتتر شدن صادرات ،ابتدا شهر
شیندند را مستقل کنیم .مولوی سلیمان آغا

با اشاره به استقالل شیندند از نظر مرزبانی
اظهار کرد :از آنجایی که شیندند رقیبی
برای اسالمقلعه است ،به لحاظ سیاسی
نیز مستقل خواهد شد .وی افزود :در آینده
نزدیک نمایندگانی از وزارتخانههای تجارت،
مالیه ،اقتصاد و سرحدات (گمرک) در این مرز
مستقر میشوند و کار بهصورت تجاری انجام

خواهد شد .کمیساریای تازه معرفی شده
کالته نظر افغانستان نیز درخصوص خروج
بارهای ذخیره شده در بازارچه یزدان خراسان
جنوبی در اولین فرصت ممکن ،قول مساعد
داد .مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی هم
برای کمک به راهاندازی سیستم گمرک در
افغانستان اعالم آمادگی کرد.

افزایش  ۵۳درصدی میانگین بارش های خراسان جنوبی
یعقوبی -ابرهای حیات بخش که ماه های
زیادی بود در آسمان استان کمتر دیده می شد،
زمستان با دلی پر بر آسمان خراسان جنوبی
ظاهر شد و بعد از ماه ها دشت های تشنه
استان را سیراب کرد و دل خوشی را برای
ادامه زمستان برای کشاورزان زحمتکش
استان به همراه داشت .به گفته رئیس

گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های
جوی استان ،میانگین بارش در خراسان
جنوبی نسبت به شرایط نرمال  ۵۳درصد
افزایش یافت .نخعی ،در ارتباط با بارش
های اخیر گفت :میانگین بارش های استان
در بارشهای اخیر  ۲۱.۲میلیمتر ارتقا پیدا
کرد و به  ۳۹میلیمتر در سال زراعی (آبی)

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

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

 09365237014 - 09157063220- 32435686خسروی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
حوزهثبتیشهرستانفردوس
نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی و ماده  13آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره
ثبت اسناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی
می گردد .آقای اسماعیل دوزنده فردوس فرزند غالمحسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  1925/50مترمربع شماره پالک  598فرعی از یک -اصلی بخش یک فردوس
از محل مالکیت مشاعی خودشان  -مکان وقوع ملک  :شهرستان فردوس  -باغستان علیا
به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی نسبت
به امالک فوق الذکر به فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی و در صورتی که اشخاص
ذینفع به آرای صادره اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تحویل دهند و رسید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را
به اداره ثبت محل تحویل دهند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است .در صورتی
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه
نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر
به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/04 :
محمود جهانی مهر -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فردوس

جاری رسید .نخعی افزود :میانگین بارش ها
نسبت به شرایط نرمال  ۵۳درصد و نسبت
به مدت مشابه سال قبل  ۲۱درصد افزایش
یافته است .وی گفت :این بارش ها ۳۴
درصد تامین بارش یک سال کامل آبی را
محقق کرد .وی گفت :بیشترین افزایش را
شهرستان سربیشه با میانگین بارش ۵۲.۵

میلیمتر داشته که نسبت به میانگین بلند
مدت  ۱۰۸درصد و نسبت به مدت مشابه
سال قبل  ۸۰درصد افزایش دارد .رئیس گروه
پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی
افزود :کمترین افزایش میانگین باران مربوط
به شهرستان بشرویه با میانگین بارش ۲۸.۹
میلیمتر است که نسبت به آمار میانگین بلند

خیابانشهیدرجایی

جک پارکینگی  ،کرکره و سکوریت اتومات

نبـشرجایـی15
09155614880

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی فردوس
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 شماره های زیر  :شماره های فرعی از یک اصلی  -بخش یک فردوس پالک 21218
فرعی مفروز از  4551فرعی آقای جواد بخشنده جوان و غیره ششدانگ یکباب ساختمان  -پالک
 21219فرعی مفروز از  4551فرعی آقای جواد بخشنده جوان و غیره ششدانگ یکباب ساختمان
 پالک  21220فرعی مفروز از  4111فرعی خانم صابره آشناوه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعیشماره فرعی از  5اصلی  -بخش یک فردوس پالک  49فرعی از  -5اصلی آقای علی اکبر تقوایی
ششدانگ یک قطعه زمین مشجر با تاسیسات استخر در تاریخ  1400/11/16انجام خواهد شد .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 انتشار1400/10/19:

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

مدت تنها  ۰.۷درصد افزایش پیدا کرده و
نسبت به سال قبل  ۳۵درصد کاهش دارد.
نخعی گفت :میانگین بارش در مرکز استان
هم به  ۴۸.۴میلیمتر رسید که نسبت به
شرایط نرمال  ۳۲درصد افزایش و در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل  ۱۲۵درصد افزایش
را نشان میدهد.

مختلف طرفدار دارد .حجت االسالم عبادی
در گردهمایی نیروهای مسلح استان خراسان
جنوبی به مناسبت یوم ا ...حمله موشکی به
پایگاه عیناالسد افزود :این موضوع مهم
برگرفته از آثار تحمل و سختیهایی است که در
این مدت انقالبیون کشیدند و آن زحمات امروز
به بار نشسته است .امام جمعه بیرجند گفت:
در این سلطه آنها اگر سردار سپهبد حاج قاسم
سلیمانی و همراهانش را به شهادت رساندند اما
اندیشه سلیمانی برای آنهاخطر استو از اندیشه
سلیمانیمیترسند.
اخبار کوتاه

*دادستانعمومیوانقالبمرکزاستان
برای تعیین تکلیف موتورسیکلتهای
توقیفیمهلتیکماههتعیینکرد.
* دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و
کنترل کرونا گفت :تاکنون  ۱۵درصد
افراد باالی ۱۲سال در استان که جامعه
هدف واکسیناسیون هستند ،دوز سوم
واکسن کرونا را دریافت کردهاند.
*مدیرکلدامپزشکیگفت:ممنوعیتی
برای خروج دام از خراسان جنوبی وجود
ندارد و ستاد تنظیم بازار نیز در این زمینه
مصوبه ای نداشته است.
* سرپرست دامپزشکی نهبندان گفت:
بازرسان بهداشتی شبکه دامپزشکی
 ۴۰۰کیلوگرم کنسانتره دامی تاریخ
منقضی را کشف و توقیف کردند.
* فرمانده یگان حفاظت محیط زیست
گفت :از ابتدای امسال تاکنون ۲۴۱
شکارچی و متخلف زیست محیطی در
استان دستگیر شده اند.
*۹۸درصدخانوارهایروستاییخراسان
جنوبی تا پایان امسال زیرپوشش گاز
طبیعیقرارمیگیرند.

ثبت نام و تمدید غیر حضوری اینترنت مخابرات

در پیشخوان آوا

آدرس :میدان شهدا  -پشت بانک صادرات ( ساختمان آوا)
09134568792- 32234532
آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی فردوس
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 شماره زیر :شماره های فرعی از یک اصلی بلده -بخش یک فردوس پالک  21233فرعی
مفروز از  4111فرعی آقای سعید فیروز بخت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  -پالک  21234فرعی مفروز از
 4111فرعی و  16132فرعی آقای وحید فیروز بخت و غیره ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی
شماره فرعی از  - 3اصلی خداوندی -بخش یک فردوس پالک  1242فرعی از  751فرعی آقای شعبان
شرعی ششدانگ یک قطعه باغ پسته ای در تاریخ  1400/11/16انجام خواهد شد .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 انتشار 1400/10/19 :محمود جهانی مهر  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردوس

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 :

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

اوقات شرعی مرکز استان

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

حدیث روز

امام علی علیه السالم فرمودند:
ِصیان َ ُة ال َمرأةِ أن َع ُم لِحال ِها َو أد َو ُم ل ِ َجمال ها
صیانت زن او را شادابتر و زیبایی اش را پایدارتر میکند.
(غررالحکم)۵۸۲۰ :

اذان ظهر
اذان مغرب
نیمه شب شرعی
اذان صبح
طلوع آفتاب

email:ava.khjnews@yahoo.com
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17 : 03
22 : 58
5 : 10
6 : 37
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سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی:

وضعیت مطلوب برق در خراسان جنوبی

حاصل مجاهدت های پرسنل این صنعت است

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی
استانداری خراسان جنوبی وضعیت صنعت برق
در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت :این
وضعیت حاصل مجاهدت ها و تالش پرسنل
این صنعت است .به گزارش روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛
مهندس عباس زاده در دیدار مدیر عامل و
معاونان شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان
جنوبی صنایع آب ،برق و گاز را جزو خدمات
زیربنایی و نیاز روز جامعه و مردم دانست و

اظهار کرد :صنعت برق یکی از شاخص های
مهم توسعه زیربنایی استان است که این صنعت
نسبت به سایر بخش ها در استان وضعیت
مطلوبی دارد .وی برخورداری همه نقاط کشور
حتی روستاهای دور افتاده از برق مطمئن را از
برکات انقالب اسالمی برشمرد و بر عزم و جدیت
دولت در رفع محرومیت از استان و پیگیری
مواردی که می تواند به توسعه این صنعت کمک
کند ،تاکید کرد .معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری خراسان جنوبی با قدردانی از همت
بلند پرسنل شرکت برق در استان ،گفت :این
عزیزان با جان خود در حال کار هستند که با
کوچکترین اشتباه ممکن است جان خود را از
دست بدهند ،به همین دلیل امنیت روحی و
روانی و افزایش دقت و انگیزه برای تالشگران
این حوزه بسیار حائز اهمیت است.

دادگر تصریح کرد :نگهداری و سرویس این
حجم از شبکه ،کار بسیار دشواری است که با
تالش و پیگیری همکاران شرکت توزیع تاکنون

و برنامه ریزی و پیگیری های انجام گرفته تمامی
روستاهای باالی پنج خانوار استان از نعمت برق
برخوردار هستند .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی

و  7۲۲میلیون تومان از محل ظرفیت های قانون
بودجه  99بین خانوارهای عشایری در سراسر
استان توزیع شده است که از این مبلغ  9۰درصد

پایداری شبکه توزیع برق استان
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان
خراسان جنوبی نیز در این دیدار به وسعت و
گستردگی استان اشاره کرد و گفت :در استان
خراسان جنوبی  19هزار کیلومتر شبکه در
حال بهره برداری می باشد که از طریق 144
فیدر خروجی تغذیه می شود .مهندس مهدی

پایداری شبکه های برق به خوبی انجام شده
است .وی تعداد روستاهای برق دار استان را
هزار و  634روستا عنوان کرد و افزود :به مدد الهی

برق استان خراسان جنوبی به طرح برق رسانی
به عشایر استان نیز اشاره کرد و گفت1۲۰۰ :
پنل خورشیدی قابل حمل با اعتبار  11میلیارد

داربستبنیاسدی

در خدمت همشهریان عزیز 09155643076—09151613389
رانندگی با سرعت مطمئنه ،احتمال وقوع تصادف و بروز حوادث ناگوار را کاهش می دهد.

شناسه آگهی 1254774:

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

مبلغ برآورد

فهرست بهاء مورد استفاده

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

1400/61

تجدید مناقصه تهیه آسفالت سرد جهت محورهای اصلی  ،فرعی و روستایی حوزه
استحفاظی شهرستان های قاین  ،زیرکوه و سرایان در استان خراسان جنوبی

 12ماه

 39.852.000.000ریال

فهرست بهاء راهداری سال 1400

 1.992.600.000ریال

ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:
الف -ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی ب -فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه
سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران  ،مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.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 فوق پیمانکاران حقوقی
دارای حداقل رتبه  ۵رشته 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 فراخوان مناقصه می باشند .مهلت زمانی دریافت
اسناد مناقصه از سایت سامانه ستاد  :ساعت  13/۰۰روز یکشنبه  14۰۰/1۰/19لغایت ساعت  14/3۰روز چهارشنبه  14۰۰/1۰/۲۲مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق از طریق سایت سامانه ستاد :
ساعت  13/3۰روز سه شنبه  14۰۰/11/۰۵زمان بازگشایی پاکت مناقصه فوق از طریق سایت سامانه ستاد  :ساعت  ۰8/3۰صبح روز چهارشنبه  14۰۰/11/۰6آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها  :آدرس  :خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان غفاری – نبش غفاری  – ۲۵اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی
شماره تماس  -۰۵6 -3۲34۲137 - 9 :کدپستی  971783311۵ :متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir
و 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  ۰۲1 – 41934 :دفتر ثبت نام مرکزی ۰۲1 - 88969737 :

بالعوض سهم شرکت توانیر و  1۰درصد آورده
خود عشایر بوده و سال جاری نیز از محل قانون
بودجه سال  14۰۰تعداد  4۵۰دستگاه تهیه و

توزیع خواهد شد .دادگر ،از جمله دغدغه های مهم
شرکت را فرسودگی و خوردگی پایه های بتنی
در شبکه های برق دانست و اضافه کرد :خوردگی
پایه های بتنی برق در سطح استان معضل جدی
است که نیازمند تامین اعتبار از سوی دولت است
و در حال حاضر بخش عمده ای از برنامه و فعالیت
های شرکت توزیع نیروی برق به توسعه و نوسازی
شبکه های برق و حفظ پایداری آنها اختصاص
دارد .وی ،استان خراسان جنوبی را استانی مستعد
در زمینه احداث نیروگاه های خورشیدی دانست
و ادامه داد :در حال حاضر سه نیروگاه بزرگ
خورشیدی با ظرفیت  18مگاوات و  484نیروگاه
کوچک مقیاس با مجموع ظرفیت  ۵.1مگاوات
در استان در حال بهره برداری است که تاکنون
مبلغی معادل  3۰میلیارد تومان به مالکان نیروگاه
های خورشیدی کوچک از طریق قرارداد  ۲۰ساله
خرید تضمینی پرداخت شده است .مدیر عامل
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی
تجهیز  8شهرستان به گروه خط گرم فرمان از
راه نزدیک ،تهیه مولد اضطراری تامین برق برای
تمامی شهرستان ها ،هوشمندسازی مرکز اتفاقات
(طرح هما)  ،راه اندازی سامانه آنالین اعالم زلزله را
از اقدامات موثر در شرکت توزیع نیروی برق استان
به منظور تامین پاپدار برق مردم برشمرد.

جناب آقای محمد عرب

با کمال مسرت و افتخار ،انتصاب بجا و شایسته جناب عالی
که مدیری توانمند ،متعهد ،متخصص و انقالبی می باشید را به عنوان
سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان جنوبی
صمیمانه تبریک عرض نموده
و توفیقات روزافزون شما را از ایزد منان خواستاریم.

موسسهخیریههیئتحسینیبیرجند

