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جناب آقای مهندس سعید سروری
تبریک عرض نموده ،توفیقات روز افزون شما را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

کسب مقام اول سخنوری و نشان برتر

شرکتمهندسیخاورآببیرجند

که نشان از تعهد ،کارآمدی و شایستگی های شما می باشد صمیمانه تبریک عرض
نموده ،موفقیت روز افزون تان را خواستاریم.

جناب عالی و جامعه هنری استان تبریک عرض می نماییم ،امید داریم با درخشش

روز افزون خود همواره برای استان افتخار آفرین باشید.

مدیر عامل  ،هیئت مدیره و پرسنل موسسه فرهنگی و هنری عرفان

کیکوشیرینیالبرز
عسلک

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت

فرزندان

سید محمدحسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

که نشان همت و تالش واالی شماست خدمت

باور این همه صبوری مان نبود
هنوز سخت است بپذیریم آن لبخندها و مهربانی ها
همچون دانه ای در زیر خاک نهفته است.

با ذکر فاتحه ای یاد و خاطره آن عزیز را گرامی می داریم.
روحش شاد و قرین رحمت پروردگار باد.

“حاج محمد رضا کمیلی نژاد”

مجریان و سخنوران کشور

شرکترهسرایبیرجند

حاج علیرضا صفاریان

با نهایت تاثردرگذشت ابوی بزرگوارتان شادروان

را تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای
جناب عالی وخاندان محترم صبر و سالمتی مسئلت دارم.

سخنور کشور را در دهمین جشنواره

جناب آقای مهندس سعید سروری
سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

چه خوب که از میان جنگ مرگ و زندگی در سال کرونایی قرن ،جانی زنده و به
نیمه آسوده برآوردیم و سرانجام پا به ماه پاک خدا ،ماه لحظه های دعا ،ماه بهانه های
وصل ،و ماه دلربایی بی وقفه ی آسمان برای زمین هم گذاشتیم .بگذارید بگویم بهار
در بهار .و چه خوش و چه مبارک است چنین بهار در بهاری ،وقتی قرار است از هر
بار وزیدن نسیم عطرآگین بهشتی اش ،میوه ای به نام انسان بر شاخسار محبت خدا
بروید و ثمره ای به نام لطف ،بر درخت پربار عشق الهی بنشیند .رمضان ،ماه حرمت
هاست ،ماه رعایت ها ،ماه مراقبت ها و مواظبت ها ،ماه قدرشناسی ها .علیرغم اینکه
صحبت کردن از رمضان و برکت های این ماه عزیز هیچوقت تکراری نمی شود اما
باخودم فکر می کنم غیرتکراری ترین چیزی که به بهانه ی رمضان می توانم بگویم
و بنویسم چیست؟ همه ،امسال و همه سال ،از سحرها و افطارش گفته اند ،از ضرورت
روزه داری دل از گناه و چشم از نگاه نوشته اند ،از لزوم توجه به فقرا و مساکین و
یتیمان و زندانیان و جشن گلریزانش سخن به میان آورده اند ... .ادامه در صفحه 2

برادرارجمند جناب آقای مجتبی کمیلی نژاد
خاندان محترم کمیلی نژاد

جناب آقای محسن کاهنی

سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

هدفگذاریجذب هزارو 400حامیدررمضان 5

هنرمند گرانقدر

انتصاب جناب عالی را به سمت

سرمقاله

* هرم پور

فرارسیدنماهمبارکرمضانخدمتهمشهریانومشتریان
عزیزتبریکعرضمیکنیم.درماهپرخیروبرکترمضان
برایتانقبولیطاعاتوعباداتراآرزومندم...
با رعایت پروتکل های بهداشتی در ماه مبارک رمضان
در خدمت همشهریان عزیز می باشد
تلفن تماس۰۹۱۵۱۶۳۸2۷۵ :
همه روزه ازساعت8الی23درخدمت همشهریان

شعبه:۱شیرینیالبرز ،نبشمعلم ۱۰شعبه:2شیرینیعسلک،چهاراهجوادیه ،نبششهیدفهمیده2

اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی
برای تکمیل کادر تخصصی خود ،اقدام به استخدام پیمانی
دو نفر پزشک دارای شرایط عمومی شرکت در آزمون
استخدامی می نماید .متقاضیان می توانند تا دهم اردیبهشت ماه سال
جاری با مراجعه حضوری به پزشکی قانونی واقع در سایت اداری جنب
اداره گاز ،درخواست خود را ارائه نمایند .جهت کسب اطالعات بیشتر با
شماره  ۳240002۳داخلی 1۳5تماس حاصل فرمایید.

آگهـیاستخـدام

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان جهت تکمیل بخش فنی از تعدادی نیروی ماهر
سیم پیچ صنعتی دعوت به همکاری می نماید.
متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت تکمیل فرم ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری روز
پنجشنبه  1400/02/02با مراجعه به وب سایت  www.mmkj.irنسبت به تکمیل فرم ثبت
نام اقدام و به همراه رزومه کاری به ایمیل  Info@mmkj.irارسال نمایند .همچنین جهت
کسب اطالعات بیشتر با شماره  91009042داخلی  5256تماس حاصل نمایند.

" مزایده عمومی– نوبت اول"

شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده در قالب اجاره به شرح جدول ذیل اقدام نماید.
شماره فراخوان

آدرس امالک

متراژ(مترمربع)

نوع تضمین و مبلغ (ریال)

اجاره پایه کل سال
(ریال)

مدت
واگذاری

موضوع واگذاری

5000005361000001

بیرجند،خیابانمنتظری،منتظری24

حدود 19

5/100/000

102/000/000

 12ماه

کلیه صنوف جز صنوف مزاحم و آالینده

 -1کلیه فرآیند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی  www.setadiran.irبرگزار می گردد -2 .مهلت و محل دریافت اسناد مزایده :پیشنهاد دهندگان می توانند
اسناد مزایده را از تاریخ  1400/01/25تا ساعت  1۳:00مورخ  1400/02/07از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.irدریافت نمایند -3 .مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت :تا ساعت  14:00مورخ  -4 1400/02/07زمان گشایش و قرائت پیشنهادها :ساعت  14:00مورخ  1400/02/08می باشد -5 .نشانی مزایده گزار :خراسان جنوبی -
بیرجند – میدان ابوذر -شهرداری مرکزی تلفن -6 056۳18۳0102 :مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مزایده را محقق
سازند .ضمناً جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند ،خیابان شهید مطهری ،سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره  056۳2221220تماس حاصل نمایند.
محمدعلی جاوید  -شهردار بیرجند

سرمقاله

بهار در بهار
*هرم پور
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) اما من می خواهم این
بار از «توسعه فردی» در رمضان چند جمله ای بنویسم.
توسعه فردی را در علم امروز ،شامل پرورش مهارتهایی
می دانند که به افراد کمک میکند تا در جهت شکوفایی
و رسیدن به حداکثر توانمندیهای خود برنامهریزی کنند
و قدمهای عملی بردارند .روزه داری ،یکی از تکلیف
های الهی در دین مبین اسالم است که به پرورش و
حتی تولید برخی از این مهارت ها کمک می کند .در
توسعه فردی ،صبر و حوصله ،سالمت جسمی ،نظم
و دقت به زمان ،صرفه جویی در نیازها ،اولویت بندی،
تقسیم وظایف در طول روز ،خودنگری و خود درون
بینی ،استفاده از حداقل امکانات برای به دست آوردن
حداکثر دستاوردها ،عشق ورزیدن و کمک به دیگران و
از همه مهم تر ،تفکر و اندیشه ،وجود دارد .این ها ،همه
مؤلفه های مهمی است که چند برابر آن را در بسته ی
کامل و جامعی به نام ماه رمضان می بینیم .در کنار همه
ی این مؤلفه ها ،سنت ها ،آیین ها ،آداب و رسومی
هم در خراسان جنوبی وجود دارد که تکلیف های دینی
ما در ماه مبارک رمضان را دلنشین تر و مجرایی برای
ایجاد وحدت ،همدلی بین خانواده ها ،توجه به محرومان
و تالش برای ایجاد نشاط معنوی ،باز می کند.
رمضان امسال هر چند همانند رمضان سال گذشته ،در
ایام کرونا می گذرد و چه بسا به دلیل وخیم تر شدن
شرایط کشور و استان ،رمضانی متفاوت تر از سال های
گذشته را نیز تجربه خواهیم کرد ،اما به دلیل برخورداری
از برکت آسمانی و پیوند خوردن به خوشه های پرطراوت
عشق الهی و همنوایی هر ساله با همه ی پاکی هایی
که فطرت انسانی طالب و خواهان و خواستار آن است،
قطع ًا پربار و پرثمر خواهد بود .رمضانی که در آن نه یک
قدم که ده ها قدم به جلو حرکت کنیم ،رمضانی که در
آن به دستاوردهای واقعی در حوزه توسعه فردی دست
پیدا کنیم ،رمضانی که عید فطرش احساس کنیم ده ها
قدم نسبت به یک ماه قبل و یک سال قبلش ،از خو ِد
قبلی مان آگاه تر و بصیرتر و دارای بینش بیشتر شده ایم،
پربرکت ترین رمضان عمر ما خواهد بود ،هرچند در آن
بارانی از کرونای نامیمون بر سر و روی زندگی و دل و
جان مان ببارد و هرچند نگرانی ها ،همچنان باقی باشد.
کافیست کمی اراده کنیم .همت کنیم ،بخواهیم و برای
رسیدن به خدا ،به عشق و محبت ازلی و به حقیقت
هستی ،قدمی به جلو برداریم .حلول ماه رمضان ،مبارک
و حالوت و شیرینی اش ،گوارای وجودتان.
(لطف ًا نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به
شماره  ۰۹۳۰4۹4۳8۳۱ارسال بفرمایید)
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همهمطالباتپیمانکارانبازآفرینیشهریاستانپرداختشد
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت:
اولین بار در استان تمامی مطالبات پیمانکاران
پروژههای اجرایی در سنوات قبل حوزه بازآفرینی
شهری تا پایان سال  ۹۹پرداخت و تسویه شده
است .وحید داعی بیان کرد :برای تحقق این
موضوع پیگیریهای فراوانی از طریق شرکت
بازآفرینی شهری ایران و سازمان برنامه و بودجه
کشور صورت گرفت تا موفق شدیم همه مطالبات
را تا پایان سال  ۱۳۹۹تسویه و پرداخت کنیم .وی
مبلغ کل اعتبار پروژههای اجرایی حوزه بازآفرینی

معاون کمیته امداد خراسان جنوبی گفت :تالش
ما در رمضان سال جاری جذب هزار و  4۰۰حامی
برای فرزندان طرح اکرام ایتام و محسنین است.
احمد رفیعی با اشاره به ادامه طرح پویش ایران
همدل اظهار کرد :در اولین روز از ماه مبارک رمضان
راه اندازی و افتتاح  ۷۲آشپزخانه اطعام مهدوی را
خواهیم داشت .معاون توسعه مشارکتهای مردمی
کمیته امداد خراسانجنوبی بیانکرد :یکی از
هدفگذاریهای ما برای رمضان سال جاری تهیه
و توزیع  4۳هزار و  ۹۹۰سبد غذایی و تهیه و توزیع
 ۵۰۰هزار غذای گرم و افطاری ساده است .رفیعی

با اشاره به طرح پویش ایران مهربان (جذب حامی
برای طرح اکرام ایتام و محسنین) ادامهداد :در این
طرح هدفگذاری ما جذب حامی جدید جهت
حمایت از هزار و  4۰۰فرزند طرح ایتام و محسنین
در ادامه طرح جذب  ۲۳هزار حامی است .وی با
اشاره به اینکه ما به دنبال این هستیم که هیچ فرزند
یتیمی بدون حامی نباشد ،بیانکرد :در این راستا
پایگاههای جذب حامی در سطح ادارات تابعه کمیته
امداد و محلهای پیش بینی شده در مساجد و تکایا
در شبهای قدر با رعایت پروتکلهای بهداشتی
خواهیم داشت .معاون توسعه مشارکتهای مردمی

کمیته امداد خراسانجنوبی بیانکرد :همچنین در
ماه مبارک رمضان طرحهای دیگری چون اجرای
طرح نان مهربانی ،توسعه مراکز نیکوکاری و اجرای
طرح مفتاح الجنه را خواهیم داشت .رفیعی گفت:
نیکوکاران عزیز برای مشارکت در امور خیرخواهانه
در ماه رمضان میتوانند کمکهای خود را از طرق
مختلف چون سرشماره  *88۷۷*۰۵۶ #و سامانه
نیکوکاری با شمارهگیری  ۰۹۶88۷۷واریز کنند.
وی یادآور شد :همچنین میتوانند کمکهای خود
را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱8۹۹۹۵88۹۰
بانک ملی شعبه دادگستری بیرجند واریز کنند.

شهردار بیرجند با بیان اینکه آسفالت مناسب
خیابانها و معابر شهر یکی از خواستههای به حق
شهروندان است ،گفت :در سال جاری آسفالت و
خط کشی معابر در دستور کار ویژه قرار گرفته است
و در سال جدید هیچ پروژه جدیدی آغاز نخواهد شد
و تمام تالش مجموعه شهرداری بر اتمام پروژههای
موجودمتمرکزمیشود.جاویدافزود:کمترینحقوق

حسین راه رو
۰915 561 61 61
آدرس کانال
@ghasre_mobil
آدرسپیجاینستاگرام
ghasremobilerahro6161

شهروندی ،برخورداری از خدمات شهری مناسب از
قبیل خیابانهای استاندارد با ایمنی مناسب است.
شهردار بیرجند با بیان اینکه برنامهریزی الزم
برای حل مسائل و مشکالت پروژههای عمرانی
به ویژه در بخش آسفالت مورد تاکید و توجه
قرار گیرد ،اظهار کرد :در  ۶ماهه اول سال تمرکز
عمرانی شهرداری بیرجند بر موضوع آسفالت معابر

شهری است و سعی میکنیم تمام توان خود را در
این عرصه بهکار گیریم .جاوید تصریح کرد :طی
روزهای آینده برنامه قطعی ترتیب و توالی ورود
به مناطق مختلف شهری برای آسفالت معابر و
خیابانها اعالم میشود تا کار بر اساس اولویت و
برنامه ریزی زمان بندی شده پیش برود .وی با
اشاره به مشکالت حوزه ترافیکی شهر گفت :خط

کشی ،عالئم ترافیکی ،تابلوهای تعیین مسیر و ...در
شهر دچار مشکل است که با اختصاص اعتبار الزم
در این خصوص این مشکالت نیز مرتفع میشود.
شهردار با تأکید بر اولویت آسفالت معابر اصلی و
پرتردد شهر ،افزود :آسفالت معابر خاکی نیز در دستور
کار قرار دارد برای این منظور مدیران باید به بررسی
اولویتها بپردازند و وارد فاز اجرا شوند.

مناقصه خريد قير  60/70به ميزان  60تن به شماره فراخوان ()2000005544000002
را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري
مناقصه از دريافت تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق
درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت نام
در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق
سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  1400/01/25ميباشد.
 مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  14روز شنبه تاريخ 1400/02/04 مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  14روز چهار شنبه تاريخ 1400/02/15 زمان بازگشايي پاكت ها :ساعت  10روز پنجشنبه تاريخ 1400/02/16 هزينه آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. تلفن جهت كسب اطالعات بيشتر  05632501500 -3داخلي 5كريمدادي  -شهردار حاجي آباد

عضو معتبر اتحادیه مسئول :دستگردی  www. iranwash. irدفتر :توحید ، 2۱نبش نبوت  ، 2۱پالک ۱۰۵

تخـت تخـت

دبیرکل تعزیرات حکومتی خراسانجنوبی گفت :طرح نظارتی
ضیافت  ۱4۰۰تا پایان ماه رمضان ادامهدارد .اشرفی اظهار
کرد :در ماه رمضان با افزایش تقاضای کاالهای اساسی چون
روغن ،گوشت ،شکر ،مرغ ،خرما و سبزیجات و سایر ملزومات
هستیم که این موضوع ضرورت و نظارت بر بازار را مضاعف
کرده است .وی با اشاره به اینکه طرح ضیافت  ۱4۰۰با همکاری
سازمان صمت و اتاق اصناف انجام میشود ،افزود :در این برنامه
واحدهای صنفی عرضه کننده کاالهای مرتبط با طرح مورد نظر
مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.

توقیف سواری حامل مواد مخدر
در نهبندان
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف  ۱۰۲کیلو و  8۵۰گرم
انواع مواد مخدر در شهرستان نهبندان خبر داد و گفت :در این رابطه
یک خودرو توقیف و یک متهم دستگیر شده است.

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري حاجي آباد در نظر دارد:

قاليشوييومبلشوييايـران

طرح نظارتی ضیافت۱۴۰۰
در خراسان جنوبی اجرا می شود

مدیرعامل شرکت انرژیهای تجدیدپذیر خراسان گفت :فاز
نخست نیروگاه بادی ُدرح در شهرستان سربیشه  4۵درصد
پیشرفت فیزیکی دارد .محمدعلی ضامن افزود :فاز نخست
این طرح شامل چهار توربین  ۲.۵مگاواتی  4۵درصد پیشرفت
فیزیکی دارد و شهریور امسال تکمیل و بهرهبرداری میشود.
وی با بیان اینکه تجهیزات این نیروگاه توسط شرکت مپنا تامین
میشود گفت :این نیروگاه در  ۲۲هکتار در دست احداث است و
در مجموع کل پروژه  ۱۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

آگهي مناقصه عمومي

صـافصـاف
لـول لـول

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت :هنر تاثیر ویژه دارد
و به صورت سریع و فوری مخاطب را تحت تاثیر قرار میدهد.
حجت االسالم و المسلمین سید علیرضا عبادی افزود :هنر و
هنرمند از موضوعات پرجاذبه هستند .وی اظهار کرد :هنر همان
به فعلیت رساندن استعدادها است و میدان هنر آن قدر وسیع است
که از مسائل فیزیکی تولید آثار هنری از خاک و گل تا باالترین
آن که اندیشه است تمام این میدانها میدان هنر است .امام جمعه
بیرجند ادامه داد :هنر و تمام حوزههای آن از قبیل تولید صنایع
دستی ،فرش بافی ،نقاشی ،تصویرگری ،موسیقی ،شعر و تئاتر
یک میدان بسیار وسیع است.

نیروگاه بادی ُدرح  ۴۵درصد
پیشرفتفیزیکیدارد

آسفالت و خط کشی معابر بیرجند در دستور کار ویژه قرار گرفت

مرکزخطرندبیرجند
سیمکارتهایدائماسکنکن

شهری در استان خراسان جنوبی را بیش از ۲۷۶
میلیارد ریال اعالم کرد و افزود :تاکنون ۲۲۷
میلیارد ریال از این مبلغ ( ۳۲پروژه) به پیمانکاران
پرداخت و تسویه شده و باقیمانده اعتبار کل مربوط
به پروژههای در دست اجرا ( ۱۷پروژه) با مبلغ
 48میلیارد ریال است .مدیرکل راه و شهرسازی
خراسان جنوبی گفت :تعداد کل پروژههای حوزه
بازآفرینی شهری  4۹مورد است که از این تعداد
 ۳۲پروژه به اتمام رسیده و  ۱۷پروژه دیگر در
دست احداث است .وی اضافه کرد :فرآیند توسعه

همهجانبه در عرصههای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و کالبدی به منظور ارتقای کیفیت
زندگی در محدودهها و محالت هدف در پیوند با
شهر انجام میگیرد .داعی گفت :مجموع مساحت
محالت هدف بازآفرینی در استان خراسان جنوبی
 ۱۰۰۷.۲هکتار است که در شهرهای بیرجند،
قاین ،نهبندان ،بشرویه ،فردوس ،خوسف و
سرایان قرار دارد و کل جمعیت آنها  ۳۲8هزار و
 8۹۵نفر برآورده شده و  ۱۱۰هزار نفر معادل ۳۳.۶
درصد آن در محالت هدف ساکن هستند.

هدفگذاری جذب هزار و  ۴۰۰حامی در رمضان سال جاری

قصرموبایلراهرو
جهتمشاهده

معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت :در سال جاری برنامههای مختلف فرهنگی و هنری در حوزهها ،مناسبتها و نقاط مختلف استان
پیش بینی شده است که با توجه به شرایط بیماری کرونا ،به صورت حضوری (حداقل جمعیت) و یا با استفاده از توان فضای مجازی برگزار
خواهد شد .رمضانی افزود ۲۰ :نمایشگاه کتاب در شهرستانها ۱۲ ،رونمایی از کتاب ۹۳ ،کارگاه شب شعر ،و  ...در استان برگزار می شود.

امامجمعهبیرجند:هنربر
مخاطب تاثیر ویژه و سریع دارد

شهرداري حاجي آباد در نظر دارد :مناقصه خريد پايه چراغ خياباني و پرژكتور ( پايه چراغ
خياباني دو طرفه  10.5متري  40عدد  ،پايه چرغ خياباني دو شاخه 9متري 13عدد  ،پايه
چراغ خياباني  12طرفه  9متري 1عدد  ،پروژكتور  200وات  80عدد و پروژكتور 150وات
26عدد) به شماره ( )2000005544000001را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي
دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران
و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم
عضويت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت
شركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  1400/01/18ميباشد.
 مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  14روز شنبه تاريخ 1400/01/28 مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  13روز پنجشنبه تاريخ 1400/02/09 زمان بازگشايي پاكت ها  :ساعت  10روز شنبه تاريخ 1400/02/11 هزينه آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. -تلفن جهت كسب اطالعات بيشتر 05632501500 -3داخلي 5

اولینقالیشويیصنعتی
درجه يک مجهز

به گرمخانه تمام اتومات
در شرق كشور

صدور اقساطی بیمه نامه اتومبیل
ويژه اصناف و كاركنان دولت

كريمدادي  -شهردار حاجي آباد
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افزایش  ۸۹درصدی مصرف بنزین در نوروز

دیدگاه خوانندگان

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی از افزایش  ۸۹درصدی مصرف بنزین و  ۶۲درصدی مصرف نفت گاز(گازوئیل) در نوروز امسال نسبت
به مدت مشابه سال  ۹۹خبر داد .مردانی یکی از علل افزایش مصرف در مقایسه با مدت مشابه پارسال را عدم محدودیت ها تردد و در نتیجه افزایش مسافرتها دانست.
وی افزود :طرح تبدیل خودروهای مسافربر شخصی به دوگانه سوز سی ان جی با اولویت ماشینهای پرمصرف و اعطای یارانه دولتی در استان در حال انجام است.

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

خداقوتجانانه
به کادر دلسوز
درمانکرونا

ایرنا  -توزیع مرغ در خراسان جنوبی به
عنوان قطب تولید دام و طیور در ماههای
اخیر با مشکالتی همراه بوده و این در حالی
است مسئوالن از تولید مازاد بر نیاز استان
و تقاضای کاذب در بازار میگویند .در چند
ماه گذشته شاهد التهابات و نوساناتی در بازار
مرغ خراسان جنوبی بودهایم که این التهابات
تصویر منفی بر کارکرد واحدهای تولیدی
همچنین مردم به عنوان مصرفکنندگان
نهایی داشت بهگونهای که اثر تولید مازاد در
بازار کمتر دیده شد .تشکیل صفهای مرغ
در روزهای پایانی سال گذشته و اوایل سال
نو در برخی شهرهای خراسان جنوبی باعث
تعجب و نگرانی در وضعیت شیوع ویروس
کرونا شد و واکنش رسانهها و حتی نماینده
ولی فقیه در خراسان جنوبی را در پی داشت.
در شرایطی که هر از گاهی مرغ در استان
کمیاب یا در صف توزیع میشود مسئوالن
دستگاههای متولی میگویند مشکلی برای
تامین و توزیع مرغ در بازار نداریم.
اما مشکل از کجاست؟
علی بذرافشان یکی از شهروندان بیرجند
مساله اصلی در این زمینه را نظارت بر تولید
و توزیع مرغ عنوان کرد و گفت :باید بررسی
شود دلیل این صفهای خرید مرغ چیست.
وی خواستار افزایش نظارت بر نحوه تولید
و توزیع مرغ شد و افزود :خراسان جنوبی از
قدیم به عنوان قطب تولید مرغ و تخم مرغ
مطرح بوده و محصوالت آن به سایر استانها
ارسال میشود لذا تشکیل صف زیبنده استان
ما نیست .یکی دیگر از شهروندان گفت:
روزهای نخست عید نوروز برای خرید مرغ
تمام شهر بیرجند را گشتیم اما پیدا نشد.
زهرا میری اظهار داشت :همین شرایط مردم
را ناچار میکند تا وقتی محصولی فراوان وجود
دارد خرید هیجانی داشته باشند و چه بسا که
در روزهای بعد دوباره با نبود کاال مواجه شوند.

شهروندانی هم هستند که اذعان دارند در نوروز
 ۱۴۰۰به راحتی گوشت مرغ مورد نیاز خود را
از فروشگاهها تهیه کردهاند بدون اینکه در صف
قرار بگیرند یا به دنبال یافتن مرغ باشند.این
در حالی است که به گفته مسئوالن ظرفیت
تولیدمرغداریهایخراسانجنوبیبیشازنیاز
داخل استان است و حتی بخش قابل توجهی از
تولید این استان به استانهای همجوار به ویژه
سیستانوبلوچستانارسالمیشود.

و مصوبات تنظیم بازار استان را نادیده بگیرند
اظهار داشت :با اخاللگران و سودجویان در
شبکه توزیع کاالهای اساسی برخورد قانونی و
قاطع میشود .وی از مرغداران و تولیدکنندگان
موادپروتئینیکههمراهیمناسبیبرایتامین
نیاز مصرفکنندگان دارند ،نیز قدردانی کرد و از
مردم خواست در صورت فروش مرغ در حجم
عمده مراتب را به سامانه ارتباطی ۱۲۴سازمان
صنعت ،معدن و تجارت اعالم کنند.

عرضه خارج از شبکه

تولید مازاد بر نیاز و اختالف قیمت

تولید مازاد بر نیاز مرغ در خراسان جنوبی و
از طرفی تفاوت قیمت در استانهای مجاور
سببشدهبرخیتولیدکنندگانبهعرضهخارج
از شبکه مرغ روی بیاورند؛ اقدامی که باعث
برخورد قانونی و تشکیل پرونده هم شده است.
معاون بازرسی و حمایت از مصرفکنندگان
سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
جنوبی در این باره گفت :مشاهده شده برخی
سودجویان به دلیل تفاوت قیمت باالتر در
استانهای همجوار اقدام به جمعآوری مرغ
و خروج از استان میکنند .علی تهوری افزود:
براساس اعالم دستگاههای متولی تعدادی
از تولیدکنندگان علیرغم دریافت نهادههای
وارداتی با ارز رسمی که باید مرغ زنده تولیدی
خود را براساس دستورالعملهای وزارت جهاد
کشاورزیوسازمانحمایتازمصرفکنندگان
و تولیدکنندگان در چرخه توزیع استان عرضه
کنند ،مبادرت به خروج مرغ زنده بدون اخذ
مجوز از دامپزشکی کردهاند .وی تصریح
کرد :از ابتدای تعطیالت نوروزی تاکنون ۷۵
فقره پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه مرغ
به میزان هزار و  ۲۴۰تن و به ارزش ۲۲۱
میلیارد ریال در استان تشکیل و به تعزیرات
حکومتی ارسال شده است .معاون بازرسی و
حمایت از مصرفکنندگان سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان جنوبی با اخطار به
کسانی که بخواهند دستورالعملهای قانونی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
اختالف قیمت در استانهای دیگر را سبب
بروز مشکالتی در این زمینه دانست و گفت:
تعطیالت نوروزی روزانه  ۱۰۰تا  ۱۲۰تن
گوشت مرغ در سراسر استان توزیع شد در حالی
که نیاز استانهایی مانند سیستان و بلوچستان
و کرمان را هم تامین کردیم .غالمرضا قوسی
افزود :در حال حاضر  ۵۶۹واحد مرغ گوشتی
با ظرفیت تولید ساالنه  ۵۹میلیون و  ۸۳هزار
تن در استان خراسان جنوبی فعال است .وی
میزان مصرف روزانه استان را به طور متوسط
 ۴۰تا  ۵۰تن گوشت مرغ برآورد کرد و گفت:
خراسان جنوبی در زمینه تامین گوشت مرغ نه
تنها خودکفا است بلکه به استانهای مجاور
و کشور افغانستان نیز صادرات دارد .رئیس
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
اظهار داشت :همچنان  ۶۰تا  ۷۰درصد تولید
گوشت مرغ استان مازاد بر نیاز است اما اختالف
قیمت در استانهای دیگر کشور سبب ایجاد
مشکالتی شد .وی با بیان اینکه نظارت بر
گوشت مرغ چند بُعدی و توسط دستگاههای
نظارتی،نیرویانتظامی،سازمانصنعت،معدن
و تجارت و سایر دستگاهها انجام میشود افزود:
کارشناسان و بازرسان جهاد کشاورزی از لحظه
تحویلتاپایانکشتاربراینفرآیندنظارتدارد.
قوسی گفت :علیرغم اینکه چرخه کامل تولید
گوشتسفیددرخراسانجنوبیفراهماستاما

آگهی مناقصه مرحله دوم

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

چهار شنبه *  25فروردین  * 1400شماره 4890

واحدها سال گذشته درگیر آنفلوانزای فوق حاد
پرندگان شدند و این موضوع سبب شد رغبت
تولیدکنندگان به جوجهریزی مقداری کاهش
یابد .وی ادامه داد :از طرفی شرایط حاکم بر بازار
عمومی کل کشور نیز مقداری تاثیرگذار بوده
البتهتنهااستانکشورهستیمکهدرزمینهتولید
مرغوتخممرغخودکفاشدهایم.رئیسسازمان
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت :اگر قرار
است مشکل کمبود گوشت مرغ در استان رفع
شودبایددستگاههاینظارتی،بازرسی،امنیتی،
سازمانصمت،نیرویانتظامیدرزمینهنظارت
کمک کنند تا جلوی قاچاق و حمل غیرمجاز
مرغ گرفته شود در غیر این صورت هر قدر
تولید داشته باشیم شرایط همین خواهد بود.
وی با اشاره به ماه مبارک رمضان و نیاز مردم
به گوشت مرغ افزود :به هم استانیها قول
میدهیم در ماه رمضان هیچ گونه کمبودی
نخواهیم داشت و بیش از نیاز مردم مرغ تامین
و توزیع خواهد شد.
نهاده دامی کمبود ندارد
معاون بهبود تولیدات دامی این سازمان درباره
موضوع کمبود نهاده طیور در استان با تاکید بر
اینکههیچگونهکمبودیدراینزمینهوجودندارد
گفت :توزیع نهاده طیور از طریق سامانه بازارگاه
ساماندهی شده و براساس جوجهریزی واحدها
به صورت روزانه ،هفتگی یا ماهانه نهاده در
اختیارواحدقرارمیگیرد.محمدابراهیمابراهیمی
افزود :اولویت نخست ما تامین نیاز استان
است اما خراسان جنوبی به عنوان تولیدکننده
مرغ باید بازار هدف خود را نیز نگه دارد چراکه
تولید مازاد بر نیاز برای کمک به تولیدکننده باید
به استانهای دیگر حتی خارج از کشور صادر
شود .وی تصریح کرد :در حال حاضر هیچ گونه
کمبودی از نظر تامین گوشت مرغ در استان
نداریم و این استان بهترین وضعیت را نسبت به
استانهایدیگردارد.معاونبهبودتولیداتدامی
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت:

اینکه در روزهایی که بازار کشش دارد با کمبود
مواجه شویم ،عادی است از طرفی کمبود مرغ
در استانهای دیگر و تفاوت قیمت سبب شد
عدهای به صورت غیررسمی مبادرت به ارسال
مرغ کرده و بازار استان را دچار اختالل کنند.
تاثیرآنفلوآنزایپرندگانبرتولیدمرغ
مدیرکلدامپزشکیخراسانجنوبیکهمجموعه
تحت مدیریتش در ماههای پایانی سال گذشته
روزهای پرکاری را در مقابله با شیوع آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان داشت ،گفت :سال قبل ۹
واحد مرغ گوشتی استان درگیر آنفلوآنزای فوق
حاد پرندگان شد اما این موضوع تاثیر چندانی
بر تولید نگذاشت و واحدها بعد از  ۴۲روز به
چرخه تولید بازگشتند .محمد اصغرزاده افزود:
گاهی کمبود گوشت مرغ به شیوع آنفلوآنزای
پرندگان گره زده میشود در حالی که هیچگونه
کمبودیدراستاننداشتیموتشکیلصفهای
مرغ ناشی از تقاضای کاذب در جامعه بوده
است .وی گفت :جوجهریزی واحدهای مرغ
گوشتی مانند سالهای گذشته بوده و در این
خصوص جزو استانهای خوب کشور هستیم.
مدیرکلدامپزشکیخراسانجنوبیعنوانکرد:
 ۶۰درصد مرغ گوشتی تولیدی استان مازاد
بر نیاز است و باید به استانهایی که با کمبود
تولید مواجهاند ارسال شود در غیر این صورت
تولیدکننده با مشکل مواجه میشود .وی افزود:
ساالنه بیش از ۳۵میلیون قطعه جوجهریزی در
واحدهای مرغداری استان انجام میشود که از
این ظرفیت یک سوم نیاز استان و مابقی مازاد
است .با وجود اینکه در روزهای اخیر بازار مرغ
در خراسان جنوبی به ثبات بیشتری رسیده و
تشکیل صف به معنای گسترده در این استان
وجودنداردامابهنظرمیرسددرخراسانجنوبی
بهعنوانقطبتولیدطیوربایدمثلثتولید،توزیع
ونظارتتکمیلشودتاضمناطمینانبخشیو
اطالعرسانی مستمر به مردم ،نظارتها نیز در
اینحوزهتقویتشود.

*با سالم .درخواست پیگیری نصب
چراغ قرمز یا سرعت گیر یا بلوار کشی
در محدوده چهار راه ظفر به سمت
بیمارستان ولی عصر(عج) را داریم با
وجود بودن مسجد ،پارک ،بیمارستان
و داروخانه در مسیر چهارراه و رفت آمد
سریع خودروها عبور عابر پیاده سخت و
مشکل هست لطفا پیگیر مسئله باشید
قبل از اینکه جان کسی به خطر بیفتد
سپاسگزارم از سال ۹۸پیگیر بودیم و نامه
نگاری های الزم را انجام دادیم برای
شهرداری وفرمانداری ولی هیچ پیگیری
از سوی مسئولین صورت نگرفته است.
*جاده های استان پر شده از تریلی هایی
کهباسرعتغیرمجازآرامشرابرایدیگر
راننده ها سلب کرده اند لطفا کنترل ها
رابیشترکنید.
* ما هر چه پیام نوشتیم و درخواست
کردیم از مدیر مسئول آوا ولی دریغ از
پیگیری یک خواسته .موضوع زمین
های جنب فنی و حرفه ای که خواسته
حداقل  ۴۰۰خانواده است .این کار یک
پیگیری جهادی می خواهد تا حصول
نتیجه .آیا می شود یک بار هم شده
تمام مسئولین مرتبط این خواسته را
پیگیرینمایید.دعایخیرهمهپشتیبان
شما می باشد.
* برای تصویب پرداخت یارانه لطفا برین
خودتونو مسخره کنین بسه مردم بیچاره
رو مسخره کردین نه همه چی رو گرون
کنین نه از اونطرف بسته کمک معیشتی
بدین بسته هاتون مال خودتون...
*بلوار ابوالفضلی از چهارراه اسدی شروع
می شود متاسفانه از کانال موسی بن
جعفر(ع)تابلوگذاریشده،پیگیریفرمایید.
*سالم آوای عزیز پیشنهاد می شود با
عنایت به وضعیت خشکسالی و تقویت
منابع آبی استان تمامی پارک ها و فضای
سبز شهرها که با آب شرب آبیاری می
شود فقط اطراف درختان را با شیوه های
نوین آبیاری و بقیه فضاها را سنگ فرش
نمایند .خواهشمند است شهرداری ها
موضوع آب شرب را جدی بگیرد.

تاریخ انتشار – 1400/1/25 :چاپ دوم

سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی در نظر دارد :حمل حدود پانزده میلیون لیتر فرآورده نفتگاز خریداری از انبار شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی را براي مدت یک سال کامل به شرح ذیل به پیمانکار مورد تایید شرکت
پخش فرآورده های نفتی واگذار نماید .مهلت دریافت اسناد :از روز  1400/01/1۸لغایت پایان وقت اداری مورخ  1400/02/06و یا به سایت سازمان به نشانی  http://www.sk-hrm.irمراجعه نمایید .محل تحویل اسناد:دبیرخانه سازمان همیاری
شهرداریهای خراسان جنوبی به نشانی بیرجند – بلوار آیت ا ...غفاری – خیابان یاس – پالک  4۵تاریخ و محل بازگشایی :ساعت  ۹صبح روز سه شنبه مورخ  1400/2/۷در محل سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۷00/000/000 :ریال به صورت فیش واریزی به حساب شماره  010۵۸022۸600۷سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه طالقانی بیرجند و یا ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه با
اعتبار  6ماهه به نفع سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی

کارگاهتولیددربوپنجرهآلومینیوم
به  2نیروی آقا
ترجیحا مجرد به صورت 2شیفت
نیازمند است.
درصورت تمایل با شماره
 091۵۷2۸2۵06تماسحاصلنمایید.

ردیف

شرح خدمات
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حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی یزدان به ازاء هر لیتر

1
2
۳

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی میل  ۷۸به ازاء هر لیتر
حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی میل  ۷۳به ازاء هر لیتر
حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی دوکوهانه به ازاء هر لیتر

قیمت واحد به ریال

قیمت کل به ریال

معافیت خواب به روز

هزینه خواب روزانه به ریال

مالحظات -1 :کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد  -2سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است  -۳مبالغ اعالمی هر ستون برای هر یک از شرکت کنندگان به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

«كم آتي را جذي تگيريم ي در مصرف تُيىٍ ايه وعمت گران تُا تكًشيم»
نجات آب کشاورزی
در گرو آگاهی

تلفن  - 32224582 :نمابر 32234583 :
پیام رسان های اجتماعی 09017245463 :

تولید مازاد بر نیاز و دغدغه توزیع مرغ در استان

سالم .پیش از این هر وقت که به مطب
دکتر می رفتم اول از همه تعداد بیماران
در صف را می شمردم و با معادالت
ریاضی خودم و ضرب آن در تعداد
ساعت کار  ،آهی می کشیدم که ما
برای دو ِقران پول چه جانی می َکنیم و
پزشکان در اتاق های خود نشسته و چه
پولیبهجیبمیزنند.چندشبپیشاما
به واسطه کسالت دخترم به بیمارستان
و بعد از آن مطب پزشک اطفال رفتم
چند نکته توجه ام را جلب کرد .اول اینکه
در بیمارستان ولی عصر(عج) که مرکز
بیماران کرونایی بود نظم خاصی برقرار
بود و فضایی آرام و برخورد دلسوزانه
پزشک و پرستاران اورژانس قابل تقدیر
بود .برای من که تا حد زیادی از کرونا
می ترسیدم و انتظار داشتم با پرستاران
و پزشکان بی اعصاب و خسته از شرایط
روبرو شوم  ،آرامش دکتر و همکارانش
در برخورد با من و فرزندم جالب و
ستودنی بود .برایم جالب بود بر خالف
گذشته که حتما باید بروکراسی اداری را
برای دیدن پزشک می گذراندم پزشک
محترم بدون هیچ سختگیری دخترم
را معاینه کرد و پس از بررسی عالئم
ما را به بخش اطفال راهنمایی نمود.
در بخش اطفال هم انصافا همه چیز
مرتب و برخورد پزشک و پرستاران
واقعا خوب و انسان دوستانه بود .آنجا هم
بدونبروکراسیهایطوالنیاطالعات
الزم برای درمان فرزندم را گرفتم و برای
تکمیل درمان به پزشکان متخصص
معرفی شدم  .مطب خانم دکتر اطفال
هم که برایم واقعا جالب و قابل تقدیر بود
اوال این که اجازه تجمع و قرار گرفتن
بیماران در کنار هم را نمی دادند و منشی
محترم مطب هر چند دقیقه صندلی ها
و فضا را ضدعفونی می کرد و با تهویه
مناسب امنیت را به مراجعان هدیه می
داد.خانمدکترهمچقدرباصبروحوصله
علیرغماینکهعالئمفرزندممشکوکبه
کرونا بود او را معاینه کرد و بیش از من
دغدغهمندانهوضعیتدخترمراپیگیری
نمود .من که کاری از دستم بر نیامد جز
تشکر و درود و صلوات به روح والدین
این پزشک که عکس آنها را بر دیوار اتاق
نصبکردهبوداماامیدوارممسئوالنهم
قدرمجاهدتهایاینمدافعانسالمت
در خط مقدم بیمارستان ها را بدانند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

و حضور همگانی

3

پیام شما

شركت آب مىطقٍ اي خراسان جىًتي در وظر دارد :

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد:

از طريق مىاقصٍ عمًمي وسثت تٍ اوتخاب پيماوكار ياجذ صالحيت جُت مىاقصٍ « اوجام اموًر خوذما ي ي پیوتيثاوي شوركت ي ادارا
متقاضي«ميانجام
مناقصه
جهت
واجد
انتخاب
نسبت
عمومی
از
ًاوىوذ
پيماوكاران
صالحیتومايذ.
ويک ديلت اقذام
پیمانکارالكتري
ساماوٍ ذاركا
به از طريق
»0011
در سال
مناقصه حجمي
طریقاتعٍ تٍ صًر
مىاتع آب

گروهماشینهایاداریبهداني
نمایندگیانحصاری

مسايوذٌ
مىاقصوٍ ي
skhrw.ir
بهویواوي
تابعهتوٍ
آبشوركت
منابعسايت
مىاقصٍ تٍ
كاملوآگُي
میاَذٌ شرح
خدماتي و تيیتر ي
اموركسة اطالعا
تراي
»1400
قسومتسال
حجمی در
صورت
ادارات
شرکت
پشتیبانی
مراجعٍ ومايىذ.

از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نماید .پیمانکاران متقاضی می توانند برای
کسب اطالعات بیشتر و مشاهده شرح کامل آگهی مناقصه به سایت شرکت به نشانی
 skhrw.irقسمت مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش  ۵شهرستان پیرو آگهی شماره به موجب ماده  14قانون
ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر :بخش  ۵نهبندان مستثنیات مرتع گود نه (چاهداشی) پالک  - 410اصلی
پالک  ۷۵فرعی آقای محمودرضا علی نژاد احدی از مالکین مشاعی ششدانگ یک قطعه زمین محل چاه موتور  -پالک  ۷6فرعی آقای
محمودرضا علی نژاد احدی از مالکین مشاعی ششدانگ یک قطعه زمین محل چاه های موتوری در روزهای  1۸و  1۹اردیبهشت ماه سال
 1400ساعت 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 به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند .چنانچه هر
یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده  1۵قانون 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.
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان
تاریخ انتشار 1400/01/2۵ :سید مهدی پروین محبی  -رئیس

قابلتوجه مالکانمحترمخودرو
عوارضسالیانهخودرو
جرائم2
جهتپیشگیریاز
درصدیخراسان جنوبی
شرکت آب منطقه ای
روابط عمومی

فقطتاآخرفروردینماهفرصت باقیست
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

جهت پرداخت به آدرس میدان شهدا  ،پشت بانک صادرات،
ساختمان آوا مراجعه نمایید .

نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش:

ه
جربـ ب
ه ت جر
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* دستگاه های فتوکپی دیجیتالی توشیبا  /دستگاه های چاپ ریسو

* پرینتر جی اندبی اولین پرینتر ساخت ایران (تک کاره و سه کاره)
با نمایشگر تمام حسی و منوی فارسی با پورت شبکه  ۶ماه گارانتی تعویض

* مجری سیستم های صوت و تصویر سالن جلسات و اتاق کنفرانس،
خدمات آوا رنگ در استان

*بردهایهوشمند،پنلهایلمسیهوشمند،کاغذکن،دستگاههای

حضور غیاب * سیستم های کنفرانس و صوت بدون نویز صامع
ساخت ایران * ویدئو پروژکتورهای اپسون ،سونی ،بنکیو در استان

* ارائه انواع مواد مصرفی  -شارژ کارتریج

فروش اقساطی دستگاه های فتوکپی توشیبا  ،ویدئو پروژکتور ،برد هوشمند  ،تاچ پنل
با اقساط یک ساله  /بدون پیش پرداخت /بدون کارمزد (اقساط  3ساله با کارمزد )%18

چهار راه انقالب  -ابتدای بلوار شهید فایده  -ساختمان توشیبا  32024050- 8 /خط ویژه www.behdani.com 31103:
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ماه رمضان

مزایای روزه ماه مبارك رمضان
روزه پیکاری است درونی برای آماده شدن در
پیکارهای سخت بیرونی ،رمضان کالس درس
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4
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مغزقسمت مضرکله پاچه

استرسعاملاصلیمعدهدردعصبی

مغز چربی باالیی دارد .مقدار کلسترول مغز گاو و
گوسفند بسیار زیاد است و مغز گاو حدود  120گرم
وزن دارد که حدود  2هزار میلی گرم کلسترول
دارد و  130کیلوکالری انرژی دارد .جالب است

مهم ترین و اولین عامل در بروز مشکالت گوارشی
عصبی تنش و استرس است که اغلب با تهوع و
نفخ معده همراه میشود .شدت نشانههای این
عارضه میتواند سطحی یا شدید باشد .معده درد

به طور کلی عرق کردن به نفع تان است .اگر
شما عرق نکنید ،فوراً گرمازده میشوید و از حال
میروید یا دچار مشکالت دیگری در ارتباط با
حرارت بدن میشوید .ممکن است عضالت تان

یک کارشناس تغذیه گفت :روزه داری در شرایط
بحران ویروس کرونا برای بیمارانی که مبتال به
سایر بیماریها نیستند متفاوت از سالهای دیگر
نبوده و این بیماران در موارد خاص با نظر پزشک

بدانید مغز گاو یا گوسفند به اندازه  8زرده تخم مرغ
کلسترول دارد و جزو مواد غذایی بسیار پرچرب
محسوب می شود .البته توام بودن چربی هایی
مثل تری گلیسیرید با کلسترول ،جذب کلسترول
را باال برده و باعث افزایش چربی خون می شود.

نشان دهنده استرس بسیار زیاد است که به دالیل
مختلف مانند مشکالت مالی ،خانوادگی ،طالق،
سوگ یا بیماری مزمن بروز پیدا میکند .به واسطه
استرس ،هورمونی در بدن آزاد میشود که طی آن
بیشتر از حد معمول اسید معده تولید میکند.

به شدت بگیرد ،احساس ضعف شدید کنید و
پوست تان بسیار برافروخته شود.کارشناسان به
طور کلی عرق کردن را اتفاق خوبی میدانند زیرا
بیشتر افراد حین انجام فعالیتهایی عرق میکنند
که برای سالمتیشان مفید است.

متخصص اقدام به روزه داری کنند .رضایی با
اشاره به شرط روزه داری بیمارانی که مبتال به
ویروس کرونا شدهاند ،اظهار کرد :به بیماران
مبتالیی که بهبود یافتهاند ،توصیه میشود
حداقل تا شش هفته پس از بیماری ،روزه نگیرند.

۶
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حضور این آبشار روح تازه ای به این منطقه
بخشیده است و توانسته توجه گردشگران را به
خود جلب نماید .آبشار گنده گاو ،از جمله زیبایی
های نادر شهرستان نهبندان است .منطقه ای که
سال هاست از کم آبی رنج می برد ،وجود این
آبشار مردمان این منطقه را امیدوار ساخته است.
بنابراین ،اگر قصد سفر به یک منطقه کویری دارید
و همزمان به فکر دیدن مناظر زیبای کوهستانی
هستید و عالوه بر این دیدن یک منطقه سرسبز
و آبشار را در ذهن می پرورانید ،سفر به شهرستان
نهبندان می تواند همه این رؤیاها را برآورده کند.
فرهنگ و هنر

«چپ دست» آماده نمایش شد

گیاه ریواس با نام علمی
 ribesمتعلق به خانواده هفت بند ،گیاهی
مقاوم به خشکی .عکس مربوط به ارتفاعات
علی آباد لوله بعد از مزار رزگ است .ریواس
یک گیاه کوهی است که در فصل بهار و
تابستان در دامنههای کوهها یافت میشود
ریواس از دسته ترشکها به حساب میآید.

سحری باید به گونه ای باشد که از ایجاد گرسنگی در طول روز پیشگیری کند ،برای این منظور بهتر است
سحری وعده اصلی محسوب شود ،رعایت این این مسئله خصوصا در افرادی که فعالیت فکری زیاد (مانند
دانشجویان و دانش آموزان) و یا فعالیت جسمانی زیاد اهمیت بیشتری است .مصرف زیاد قندهای ساده و
موادغذایی شیرین در وعده سحری توصیه نمیشود زیرا مصرف مواد غذایی شیرین با تحریک ترشح زیاد
انسولین موجب ورود قند خون به داخل سلول ها و در نتیجه کاهش قند خون شده و فرد زودتر گرسنه می شود.
هنگام صرف سحری از خوردن غذاهای خشک مثل کوکو سیب زمینی ،کوکو سبزی ،کتلت ،انواع کباب های
گوشت قرمز و جوجه کباب خودداری کنید .در وعده سحری مقدار مناسبی سبزی های مختلف مصرف شود.

۳

۲

۸

۷

4

۷

۳
۲
۶

۱

۸

۹
۶

Rheum

گوسفند  -گوساله

عرضه کننده گوشت تازه (محلی)

سود کمتر رضایت بیشتر

سوپـرگوشـترهـام

مدیریت :صباغی 0۹۹۲۲۱۱۷۳0۸
آدرس :میدان شهدا -خیابان دانشگاه
 -4جنب دفتر پیشخوان

۳

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ساط
ایزوگام شرق و دلیجان
د و اق

مدیریت  :حسن آراسته

نق

امیرآباد -نبش ولی عصر(عج) 4
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵

ژاپنی است و به معنی «ارقام باید تنها باشند» است.
تاریخچه :این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال
 ۱۹۷۹اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین
بار برمی گردد به ژاپن در سال  ۱۹۸۶و از سال  ۲00۵این سرگرمی به

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال  ۲00۸در
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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تلفن۰۹۱۵۷۲۳۹۶۱۱ :

عرضه انواع
محصوالت بهداشتی
(شوینده  ،پوشک،

ا
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در ایام ماه مبارك رمضان و در فضای باز میزبان شما
جهت مراسم افطاری و دورهمی می باشد
سفره خانه – کافی شاپ -آتلیه سنتی
جمهوری  - ۲۶قلعه تاریخی بیرجند
ساعت بازدید ۸ :صبح تا  ۱۱شب
شماره های رزرو0۹۱۲۸4۵۱۲4۲ – 0۹۳۶۸۵4۵۲۵4 :
خیابانشهیدرجایی

دستمال به قیمت مناسب)

بیرجند -خیابان توحید نرسیده به توحید۱۳

همراه ۰۹۱۵۱۶۰۰۹۸۷ :زینلی

جک پارکینگی  ،کرکره و سکوریت اتومات

نبـش رجایـی ۱۵
0۹۱۵۵۶۱4۸۸0

لولهبازکنیولولهکشیممتاز

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

صد
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ضمینی
کیف
یتکار
امتحان خوبرا
کنید

اسحاقی 0۹۹۱۵۱۱۶۳۸۶ -0۹۱۵۸۳4۶۷۷۹
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آدرس فروشگاه :بیرجند سجاد  -۶پالک ۶۸
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با موقعیت عالی به فروش می رسد.

ژل رویال و رگده گل

ر)
رت

4

۱

۵

۷

۹

۸

۶

۳

۲

پروانه اشتغال به کار معماران تجربی به شماره
 ۶-۳۹-۰۰۲۱۷به تاریخ صدور  ۱۳۹۱/۶/۲۰به
نام محمد رحیمی با شماره ملی ۰۶۵۲۸۲۳۲۷۰
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فروشگاهلوازمیدکیخودرو

رفوش وژیه
ع طبی
انواع سل عی

تلگرام @asal_bagheran

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید .سودوکو مخفف یک عبارت

فیلمکوتاه«چپدست»بهنویسندگیوکارگردانی
نسرین محمدپور با پایان مراحل فنی ،آماده حضور
در جشنوارههای داخلی و بینالمللی میشود.
همچنین پوستر این فیلم کوتاه با طراحی متین
خیبلی منتشر شد.تصویربرداری «چپ دست» که
در پاییز 13۹۹در مشهد و در شهرستان طرقبه آغاز
شد ۷ ،روز به طول انجامید.
در خالصه داستان این فیلم کوتاه  1۵دقیقهای
آمده است« :مریم تصمیمی بزرگ در سر دارد
و قصد دارد کاری انجام دهد و خود را برای
این کار آماده میکند اما «». ...چپ دست» نیز
همچون دیگر فیلمهای نسرین محمدپور در
حوزه زنان و آسیبهای اجتماعی است .پیش از
این نیز ،فیلمنامه «چپ دست» توانست تندیس
و دیپلم افتخار رتبه اول بهترین فیلمنامه دومین
جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سالمت» و رتبه
دوم چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی
را کسب کند.یاسمن نصیری ،رهام اسدی ،سهیل
رضایی،لیالدلیر،ازبازیگران«چپدست»هستند.

گیاه ریواس در ارتفاعات علی آباد بیرجند

توجه ویژه به وعده سحر

۹
۷

از زندگی عطار ،دوران کودکی و آنچه به او گذشته چیزی
زیاد و منبع موثقی در دست نیست .آنچه هست حاکی از
آن است که او حرفه پدرش که عطاری بوده را در پیش
گرفته و روزگار او را به سمتی می کشاند که به یکی از ۶
قله شعر و ادب فارسی تبدیل می شود .عطار هم طبابت
می کرده و هم به شعر و عرفان مشغول بوده است؛ شعر
و عرفانی که از الهامات درونی اش جریان می گرفته و
مجموعه های فرهنگی بی نظیری را پدید می آورده است.
عطار بخشی از دوران زندگی اش را به سفر و مالقات

آیاعرقکردنبرایتانخوباست؟

با تخفیف ویژه

۵

آبشار گنده گاو در شهرستان نهبندان ،بخش
شوسف و در منطقه چاهدراز قرار گرفته است.
این آبشار که یکی از جاذبه های گردشگری
شهرستان نهبندان است توانسته طبیعت بسیار
زیبا و دیدنی را به ارمغان آورد .آبشار گنده گاو در
منطقه ای نسبتا کوهستانی و سرسبز واقع شده
است .با توجه به کویری بودن منطقه نهبندان،

عارفان و بزرگان زمان خود گذراند .از این شاعر و عارف
نامی بیش از  114اثر وجود دارد که مهمترین آن تذکره
االولیاء ،منطق الطیر ،الهی نامه ،مصیبت نامه ،پندنامه و
اسرار نامه است .سخن عطار در آثارش ،ساده و گیراست؛
او برای بیان مقاصد عرفانی خود ،کالمی ساده و خالی از
هرگونهآرایشانتخابکردهاست.همچنینکمکگرفتن
او از تمثیالت و بیان داستان ها و حکایات مختلف یکی
دیگر از جاذبه های آثار اوست که باعث شده سرمشق
عرفای نامی بعد از خود مانند مولوی و جامی قرار گیرد.

روزهداریبرایمبتالیانبهکرونا

جدول سودکو

۳

آبشار گنده گاو

سخن عطار در آثارش ،ساده و گیراست

شماره ۴۸۹۰

۸

(شهید علی اخوت گیوشاد)  :وصیت من این است که تمام خواهران و برادران ،اطاعت از
فرامین رهبر انقالب را ،واجب شرعی دانسته و دوستان او را ،دوست خود و دشمنان او را ،دشمن
خود بدانند که دشمنان او ،دشمنان اسالم و دوستان او ،دوستان اسالمند.

آدما بدون غذا بیست روز دوام میارن ،بدون آب دو روز ،بدون اکسیژن
چند دقیقه ،اما بدون امید لحظهای دوام نمیارن .کسی که امید به
زندگی رو به آدم میده بیشترین لطف رو در حقش کرده( .بارکد)

نیشابور ،یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران است و از
دیرباز اهمیت ویژه ای داشته است .بعد از ورود اسالم،
نیشابور جایگاه خودش را به مشهد داد و دومین شهر مهم
خراسان شد؛ جالب است بدانید که چه از لحاظ تاریخی و
چه از لحاظ فرهنگی ،نیشابور یکی از غنی ترین شهر های
کشور محسوب می شود و پرورش دهنده علما و شاعران
بنام این مرز و بوم است .بارها و بارها ،نام عطار نیشابوری
را شنیده ایم و اگر اهل شعر و عرفان بوده باشیم حتما با
اشعارش غریبه نیستیم و گهگاهی آثارش را خوانده ایم.

است ،معلمانش پیامبران خدا ،کتابش قرآن و
درسش آموختن تشنگی تا در محرم از پایمان
نیندازند ،رمضان یک اردوگاه است ،سربازانش
عموم مردم و افسرانش بهترین عبادت کنندگان.
ماه سخن گفتن با خدا و بیدار شدن و بیدار کردن
و مهیا شدن است در این ایام مبارک خوردن انکار
می شود تا به اصل وصل گردیم .اگر بخواهیم
محاسن و فواید روزه و روزه داری را بر شماریم و
به هر کدام اشارتی کنیم ،واقع ًا مالحظه می گردد
این برکت در ابعاد گوناگونی برای آدم روزه دار
ارمغان های ارزنده ای به همراه می آورد .وقتی
از تربیت روح و حاالت درونی انسان سخن
می گوییم به ابزاری نیاز داریم ،فضایی نیز برای
تحقق این امر الزم است .روزه این امکان را فراهم
می سازد که خودسازی را تمرین کنیم و ویژگی
بارز انسانیت را در خود احیاء و شکوفا سازیم .در این
ایام کشتی متالطم روح انسانی به ساحل آرامش
می رسد و فرصت ارزنده ای است که آدمی در
این کرانه معنوی قلب خویش را به ملکوت پیوند
زند .در ماه رمضان ما می توانیم این ماده خام
را که در وجودمان داریم به محصوالت مولّد و
مفیدتری تبدیل کنیم ،همچنین یک نوع مراقبت
افزون تری بر چنین ساخت و سازی داریم.
روزه همچون محلولی از امالح نقره است که
شیشه عکاسی دل را به آن آغشته می سازند
تا تصاویر زیبایی از محاسن ملکوتی روی آن
نقش بندد ،چون روزه تاریکی های روح و
ظلمت های دل را زایل می سازد ،قلب آدمی نور
حقیقت را جلب می کند ،در واقع روزه چون ذره
بینی است که موجب تمرکز و توجه نور راستی
و درستی می گردد البته نور معنویت محدودیتی
ندارد و همه جا هست ا ّما در جاهایی تابش
افزون تری دارد که یک زمینه مساعد و شرایط
کافی به وجود آید .روزه به این اکتفا نمی کند
که صرف ًا آن نور را به سوی قلب رهنمون سازد
بلکه دقت می نماید که او ًال مبادا این نور کم
رنگ گردد و ثانی ًا اجازه نمی دهد ظلمت هایی
که شیاطین انسی و جنی تولید می کند این
پرتو افشانی را تحت الشعاع قرار دهد.

۹
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افزایش آثار ثبت شده خراسان جنوبی
در فهرست میراث ملی
با ثبت  ۶اثر منقول (اشیا) تعداد آثار ثبت شده
در فهرست میراث ملی خراسان جنوبی به ۹۴۸
اثر رسید .مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی استان گفت :این آثار شامل
اشیایمفرغیشهرستانخوسف،کفشچرمی
نهبندان ،لباس عروس استان و لباسهای
ابریشمی،سنگهایآسبادوسجادهملهخوسف
است .حسن رمضانی افزود :اکنون  ۷۷۷بنا و
محوطهتاریخیوفرهنگی ۲،اثرمیراثمعماری
صنعتی ۷۵،اثر طبیعی ۸۱،اثر معنوی و ۱۳شیء
تاریخی در استان ثبت شده است.
صاعقه ۵۰ ،راس دام را در بیرجند
تلف کرد
فرمانده انتظامی بیرجند گفت :صاعقه و رعد و
برق باعث مصدوم شدن  ۲چوپان و تلف شدن
 ۵۰راس دام در یکی از روستاهای شهرستان
بیرجند شد .سرهنگ فوالدی افزود :ارزش
ریالی احشام تلف شده بنا بر نظریه کارشناسان
یک میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال برآورد شد.

افزایش قربانیان کرونا به  ۷۸۰نفر با ثبت سه فوت جدید
جان باختگان ناشی از کرونا در خراسان جنوبی با ثبت ۳مورد فوت جدید به ۷۸۰نفر افزایش یافت .معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه در شبانه روز گذشته
از  ۳۹۷آزمایش انجام شده در استان  ۱۳۸آزمایش مثبت قطعی اعالم شد ،گفت :از  ۱۳۸مبتالی جدید به کرونا ۲۶ ،نفر در بیمارستانها بستری اند و  ۱۱۲نفر نیز نمونه گیری
سرپایی شدند .مهدی زاده افزود :همچنین در این مدت  ۶۹۵مورد تست سریع در استان انجام شد که از این طریق نیز  ۱۵۵مورد جدید مبتال به کرونا شناسایی شد.

توزیع هزار و  ۵۰۰بسته غذایی
در خراسان جنوبی
مدیر استانی خیریه مهر آمن گفت :به مناسبت
ماه مبارک رمضان بستههای غذایی به ارزش
 ۴۵۰میلیون تومان تهیه و بین نیازمندان
سطح استان توزیع شد .برزگر افزود :این هزار
و  ۵۰۰بسته غذایی به همت خیریه مهر آمن
و مهر امام رضا (ع) تهیه شده است .وی با
بیان اینکه ارزش هر کدام از بستههای غذایی
 ۳۵۰هزار تومان است ،عنوان کرد :این بستهها
شامل برنج ،ماکارونی ،رب ،روغن و حبوبات
بوده که بین نیازمندان توزیع شده است.
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دستور معاون اول رئیس جمهور برای پاسخ به مطالبات خراسان جنوبی
استاندار خراسان جنوبی از دستور ویژه معاون
اول رئیس جمهور برای پاسخ به مطالبات
استان خبر داد و گفت :موضوع پروژه انتقال آب
از خلیج فارس و فعال شدن پایانههای مرزی
استان از مواردی بود که به طور ویژه در دیدار با
“اسحاق جهانگیری” مورد بررسی قرار گرفت.
حمید مالنوری با بیان اینکه این دیدار در
تهران با هدف پیگیری مطالبات استان انجام
شد ،افزود :در دیدار با معاون اول رئیس جمهور
درباره مسائل مهم و اساسی توسعه استان

خراسان جنوبی در زمینههای مختلف نیز

بحث و گفت و گو شد .استاندار خراسان جنوبی

گفت :موضوع پروژه انتقال آب از خلیج فارس
و فعال شدن بازارچهها و پایانههای مرزی
استان از مواردی بود که به طور ویژه مورد
بررسی قرار گرفت .وی افزود :با توجه به اینکه
میانگینبارندگیهادرسالزراعیجاریبسیار
ناچیز بوده ،درخواست کمک به کشاورزان و
اقشار آسیبدیده و متأثر از خشکسالی ،تامین
نهادههای دامی و مساعدت در تخصیص
اعتبار برای تامین و توزیع آب شرب روستایی
از دیگر مواردی بود که در این دیدار مطرح

شد .مالنوری اظهار کرد :عالوه بر این موارد،
درخصوص کمک به تسریع در اجرای پروژه
راهآهن ،تکمیل پروژههای عمرانی ،تجهیز
مراکز بهداشتی و درمانی ،تجهیز استان به
امکاناتمدیریتبحرانومباحثتوسعهاینیز
گفت و گو شد و در این دیدار دکتر جهانگیری،
دستورات الزم را برای پیگیری موضوعات
مطرح شده ارائه کرد .وی همچنین گفت :در
این جلسه از معاون اول رئیس جمهور برای
سفر به استان خراسان جنوبی دعوت شد.

تعداد ثبت نام کنندگان در انتخابات شوراهای
روستایی خراسان جنوبی ،در این دوره ۷
درصد در مقایسه با دوره قبل افزایش دارد.
رئیس ستاد انتخابات استان افزود :در این
دوره از شوراهای روستایی  ۵هزار و ۳۴۸

نفر ثبت نام کرده اند .خوش خبر با اشاره به
اینکه  ۷درصد ثبت نام کنندگان این دوره
از انتخابات شوراهای روستایی را بانوان
تشکیل میدهند ،افزود :تعداد بانوان نیز در
مقایسه با دوره قبل ۳ ،درصد افزایش یافته

است .وی از برگزاری انتخابات شوراهای
روستایی در این دوره در  ۹۱۰روستا و ۵
تیره عشایری خراسان جنوبی خبر داد و
گفت :در  ۸روستا به علت به حد نصاب
نرسیدن ثبت نام کنندگان ،شورا تشکیل

مدیرامورسرمایهگذاریسازمانجهادکشاورزی
خراسان جنوبی گفت :سال  ۹۹از محل منابع
مختلف  ۳۸۰میلیارد و  ۲۹۷میلیون تومان
تسهیالت در بخش کشاورزی استان پرداخت
شد که نسبت به سال قبل آن  ۲۳۷درصد
رشد داشته است .مهدی فرجامی فرد افزود:
این تسهیالت از محل  ۱۲ردیف تسهیالتی
به متقاضیان و کشاورزان استان پرداخت
شده در حالی که مجموع تسهیالتی پرداختی
سال  ۱۶۰ ،۹۸میلیارد تومان بوده است .وی
بیان کرد :سال گذشته  ۱۲هزار و ۳۵۷
پرونده برای دریافت تسهیالت به بانکهای
عامل معرفی و منجر به پرداخت تسهیالت
شد در حالی که مجموع پروندههای معرفی
شده بیش از این تعداد است.
انتخابات در زندگی فردی و اجتماعی
همه مردم تاثیر مستقیم دارد
نماینده مردم فردوس ،طبس ،سرایان و بشرویه
در مجلس شورای اسالمی گفت :از آنجایی
که انتخابات در زندگی فردی ،اجتماعی و
سیاسی همه مردم تاثیر مستقیم دارد ،منطقی
نیست برای کسی مهم نباشد .حجت االسالم
مجید نصیرایی افزود :با توجه به اینکه رای و
خواست مردم در همه این سالها و در تاریخ
نظام جمهوری اسالمی حاکم بوده است از این
رو نمیتوانیم نسبت به تعیین سرنوشت خود در
انتخابات ۱۴۰۰هم بیتفاوت باشیم.

افزایش  ۷درصدی ثبت نام کنندگان در انتخابات شوراهای روستا

توقف وسایل نقلیه بعد از افطار
در حاشیه برخی معابر ،ممنوع
رئیسپلیسراهنماییورانندگیخراسانجنوبی
گفت :براساس تصمیمات ستاد کرونا و تدابیر
اتخاذ شده ،با توجه به وضعیت قرمز در بیرجند
و به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا،
توقف وسایل نقلیه در حاشیه برخی معابر در ماه
مبارکرمضان،بعدافطارممنوعاست.سرهنگ
عباسی افزود :این ممنوعیت شامل بلوار پیامبر
اعظم (ص) حدفاصل میدان نماز تا سفیر امید
در هر دو سمت ،بلوار بند دره ،انتهای خیابان
کارگران ،بلوار همت و آیت ا ...بهجت مهرشهر
خواهدبودوتوقفهرگونهوسیلهنقلیه،مشمول
جریمه می شود.

۵

رشد  23۷درصدی تسهیالت
کشاورزی در استان

نمیشود .رئیس ستاد انتخابات استان افزود:
بیشتر ثبت نام کنندگان شوراهای روستایی
بین  ۳۰تا  ۵۰سال سن دارند و تعداد ثبت نام
کنندگان با مدارک تحصیلی لیسانس و فوق
لیسانس نیز در این دوره افزایش یافته است.

اخبار کوتاه

ورودی شهرهای استان
با دوربین کنترل میشود
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت:
ورود و خروج خودروها در شهرهای قرمز و نارنجی با
دوربین نظارت میشود .سرهنگ علیرضا عباسی ادامه
داد :ممنوعیت ورود و خروج خودروها در شهرهای
قرمز و نارنجی با جدیت اعمال میشود و دوربینهای
نظارتی پلیس در مبادی ورودی و خروجی شهرها و
جادهها وضعیت تردد را کنترل میکند .وی از اعمال
شدید ممنوعیتهای ترافیکی کرونا در استان خراسان
جنوبی خبر داد و افزود :برابر مصوبات ستاد کرونا و تدابیر
اتخاذ شده ،ورود خودروهای با پالک غیر بومی و خروج
خودروهای با پالک بومی از شهرهای با وضعیت قرمز و
نارنجی ممنوع است .وی بیان کرد :در صورت رعایت

تولیدفرآوردههاینوآورانهمحصوالت
استراتژیک استان

نشدن این دستورالعمل در شهرهای قرمز مبلغ یک
میلیون تومان و در شهرهای نارنجی  ۵۰۰هزار تومان
جریمه اعمال خواهد شد .رئیس پلیس راهور خراسان
جنوبی گفت :دوربینهای نظارتی پلیس وضعیت تردد را
کنترل خواهد کرد لذا شهروندان از ترددهای غیرضروری
خودداری کنند .وی از استمرار طرح ممنوعیت تردد شبانه
از ساعت  ۲۲تا  ۳صبح در همه شهرهای استان بدون در
نظر گرفتن رنگ آنها نیز خبر داد .روند صعودی شناسایی
بیماران مبتال به کرونا در خراسان جنوبی و بستری
بیماران کرونایی در بیمارستانها از اوایل هفته دوم
فروردین امسال آغاز شد و شهرستان بیرجند بیشترین
موارد را به خود اختصاص داده است.

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد :تولید
فرآوردههای نوآورانه از محصوالت استراتژیک استان
مانند شکالت عناب ،کیک و بیسکویت عناب ،باسلوق
و مسقطی عناب و زرشک ،نوشیدنی فراسودمند عناب،
مربای پرو بیوتیک عناب ،سس زرشک ،سس عناب ،پودر
بستنی عناب و زرشک ،سرکه عناب ،سرکه گل محمدی
از اقدامات انجام شده در مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی
جهاددانشگاهیاست.جاللالدینصادقیگفت:مجتمع
تحقیقات گیاهان دارویی خراسان جنوبی از بدو تاسیس
تاکنونفعالیتهایمتعددیدرزمینههایمختلفعلمی
و پژوهشی انجام داده است .وی ادامه داد :هدف از تاسیس
این مجتمع کمک به بهبود تولید و فرآوری سه محصول

عناب ،زرشک و زعفران در استان و انجام پژوهش های
کاربردی ،فناورانه و کمک به بهبود فرآیند تولید و فرآوری
گیاهان دارویی استان در جهت ایجاد ارزش افزوده و خلق
ثروت برای منطقه و کشور و سوق سرمایه گذاری های
داخلیوخارجیبهسمتاینمحصوالتبودهاست.ویبا
اشارهبهاجرایچندینطرحپژوهشیدرمجتمعتحقیقات؛
بهینهسازیفرموالسیونشکالتفراسودمندعناب،بهینه
سازی فرموالسیون آبنبات زرشک با خاصیت خونسازی،
بهینهسازیفرموالسیونکلوچهعناب،غنیسازیکیک
اسفنجیباسطوحمختلفپودرعناب،سرکهفراسودمندگل
محمدی ،خشک کردن اصولی محصوالت استراتژیک
خراسان جنوبی را از عناوین این طرحها عنوان کرد.

*جرجانیرئیسسازمانصنعت،معدن
و تجارت استان گفت :حدود  ۲۵۰۰تن
اقالماساسیکهشاملبرنج،شکر،روغن
و گوشت قرمز منجمد میشود برای ماه
مبارکرمضانتامینشدهاست.
* مسئول سوپر مارکت در بیرجند به
دلیل عرضه خارج از شبکه روغن نباتی
به پرداخت  ۸۷میلیون ریال جزای
نقدی در حق دولت محکوم شد.
* مأموران انتظامی شهرستان طبس۳
تن و  ۳۴۲کیلوگرم مرغ خارج از شبکه
توزیع از  ۲واحد صنفی کشف کردند.
* مأموران انتظامی خراسان جنوبی
در دو عملیات جداگانه در بازرسی از
خودروهایعبوریبیشاز ۲۰۰کیلوگرم
موادمخدرصنعتیوسنتیکشفکردند.

مرغ بریان با طعم و مزه ای متفاوت

حرفه ای میزبانی کنید
catering.yas.tohid

ramezanibirjand.ir
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اطالعیه در خصوص درج اطالعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی امالک و اسکان کشور
بر اساس تکلیف مقرر در اصالحیه ماده  54مکرر قانون مالیات
های مستقیم مصوب دی ماه  " ،1399کلیه سرپرستان خانوارها
اعم از شهری و روستایی ،مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای
مسکونی مکلفند اطالعات محل سکونت (اقامتگاه) و امالک
تحت مالکیت خود (با مالکیت های رسمی ،وکالتی ،تعاونی شهری
و روستایی) را ظرف مدت  2ماه از تاریخ  1400/01/19در سامانه
امالک و اسکان کشور درج نمایند" .بدین منظور سرپرستان خانوار
میتوانند بر اساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار)
مطابق با جدول زمانبندی  ،به این دفتر مراجعه نمایند .شایان ذکر
است از تاریخ  1400/02/10کلیه سرپرستان خانوار میتوانند بدون در
نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی خود برای درج اطالعات مذکور
به این سامانه مراجعه نمایند .تبصره :ثبت نام اشخاص حقوقی،
اشخاص حقیقی که کمتر از  18سال سن دارند ،اتباع خارجی و
ایرانیان مقیم خارج از کشور در آینده اطالع رسانی خواهد شد

عواقب ناشی از عدم ثبت نام :
قطع یارانه ،جریمه ثبت نکردن در سامانه جامع امالک و اسکان
طبق قانون  54مالیاتهای مستقیم در صورت ثبت نکردن
اطالعات ،مالکان مشمول جریمه میشوند و در صورت نبود
اطالعات ملکی در این سامانه ،مالیات بر خانههایی که بیش
از  120روز خالی است ،اعمال میشود .این قانون برای امالک
حقیقی در شهرهای باالی  100هزار نفر و بیش از  150متر در
نظر گرفته میشود .برای سال اول  6برابر ،سال دوم 12
برابر و سال سوم  18برابر اجاره سالیانه واحد مسکونی است.
حذف یارانه سرپرستان خانوار مستاجری که در سامانه امالک
ثبت اطالعات نکنند
اگر مالک ثبتنام نکند یا اطالعات خانهاش اشتباه و ناقص باشد،
مشمول جریمه مالیاتی میشود و اگر مستاجران هم ثبتنام نکنند،
یارانهشان قطع میشود و از خدمات بانکی محروم میشوند.

جدول زمان بندی مراجعه به سامانه ملی امالک و اسکان کشور جهت درج اطالعات سکونتی و ملکی
آخرین رقم کد ملی سرپرست
خانوار
( 9نه)
 ( 8هشت)
( 7هفت)
( 6شش)
( 5پنج)
 ( 4چهار)

تاریخمراجعهبهسامانه

( 3سه)

1400/01/19
1400/01/20
1400/01/21
1400/01/22
1400/01/23
1400/01/24
1400/01/25
1400/01/26
1400/01/27
1400/01/28
1400/01/29
1400/01/30

( 2دو)
( 1یک)
( 0صفر)
کلیه کد های ملی

جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک ملکی اعم از سند ،قولنامه ،قبوض آب ،برق و گاز به آدرس  :میدان شهدا  -پشت بانک صادرات  -ساختمان آوا مراجعه فرمایید.

حلول ماه رمضان کریم ،ماه بندگی خدا،ماه دوری از گناهان مبارک باد.سپاسگزار محبت تان در این ماه هستیم.

1400/01/31
1400/02/01
1400/02/02
1400/02/03
1400/02/04
1400/02/05
1400/02/06
1400/02/07
1400/02/08
1400/02/09

از تاریخ 1400/02/10
لغایت 1400/03/19

رئیسجمهور با بیان اینکه امنیت منطقه باید
توسط کشورهای خود منطقه تامین شود ،گفت:
باز کردن پای رژیم صهیونیستی به عنوان یک
عنصر بیثباتکننده و تنشزا در منطقه خلیج
فارس ،اقدامی خطرناک است .روحانی تاکید کرد:
ما در واقع می خواهیم فضا و روابط به تعهدات
و توافقات سال  ۲۰۱۵برگردد و همه طرف های
برجام ،همان قول ها و گفتارهای خود را عملیاتی
کنند و هرآنچه در آن زمان توافق شده پذیرفته
شود ،نه حاضریم کمتر از آن را بپذیریم و نه دنبال
آن هستیم که بیش از آن را به دست آوریم.

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

کانال تلگرامی @ avanews724 :

قسم ظریف را نباید جدی گرفت
بیادی ،فعال سیاسی اصولگرا درباره قسم
محمدجواد ظریف برای نامزد نشدن در انتخابات
ریاست جمهوری اظهار کرد :خیلی ها در دوره
های قبل مثل آقای ظریف گفتند «نمی آیند»
اما در نهایت برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت
نام کردند ،پس معتقدم نباید قسم ظریف را جدی
گرفت ،همان طور که قبال گفتم ظرفیت او کمتر از
افراد دیگر مطرح در انتخابات نیست.

ماه رمضان ،ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات را مىافزاید و گناهان را پاك مىكند

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

پرونده سید حسن خمینی بسته شد
سیدحسن خمینی بعد از مشورت با رهبر
انقالب تکلیف خود با انتخابات ۱۴۰۰
را روشن کرد و قرار نیست کاندیدای
ریاست جمهوری شود .سید یاسر خمینی
در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال
کاندیداتوری سید حسن خمینی در
انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد:
در هفته ها و بلکه ماه های اخیر ،اقبال

حسیندهقان:نقشیدرانفجار
مرکزآمریکایی نداشتم
حسین دهقان داوطلب انتخابات در واکنش
به نقش او در انفجار مرکز تروریستی نیروهای
آمریکایی در بیروت به روزنامه خراسان گفت :این
اتهامات را قبول ندارم .یک کشوری را اسرائیل
اشغال و انواع جنایت را هم کرده است و بعد آمریکا
وفرانسهبرایحمایتازاینوضعیتمستقرشدند.

پیامبر صلىا ...علیه و آله فرمودند:
السیِّ ِ
الح َس ِ
َهر یُضا ِع ُ
َهر البَ َر َك ِة
ف ا ...فی ِه َ
نات َو یَمحو فی ِه َّ
ئات َو ُه َو ش ُ
َهر َر َمضانَ ش ُ
ش ُ
َهر اَ ...ع َّز َو َج َّل َو ُه َو ش ٌ

زیادی به اخوی گرامی جناب حاج حسن
آقا شد و بزرگان زیادی از عاشقان امام،
مذهبیون ،خانواده های شهدا،
ایثارگران،
ّ
سیاسیون و دانشگاهیان کشور ایشان را
تنها کسی دانستند که می تواند کشور را
با شعار همه با هم امام خمینی متحد کند.
وی افزود :با توجه به این توصیه ،طبیعی
است که تصمیم ایشان روشن است و

اخوی یقینا تصمیمی برای کاندیداتوری
ندارند.الزم است ،به نیابت از اخوی از
همه شخصیت های حقیقی و حقوقی
که از ایشان دعوت کردند تشکر کنم.
ایشان خود را خدمتگزار مردم می داند
و برای صالحدید مردم و انقالب حاضر
به هرگونه ازخودگذشتگی است و در هر
جایی باشد خدمتگزار و دلسوز مردم است.

توصیه به الریجانی :اگر رئیسی در انتخابات شرکت کرد ،نیایید

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره
گمانهزنیهای مطرح شده مبنی بر این
که گفته میشود با حضور سید ابراهیم
رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری،
علی الریجانی که صحبت حضور او
هم در این دوره از انتخابات مطرح است،
نخواهد آمد ،گفت :توصیه من به آقای
الریجانی این است اگر آقای رئیسی در
انتخابات شرکت کرد در انتخابات شرکت

نکند .این نماینده سابق مجلس شورای
اسالمی خاطر نشان کرد :امروز شما به
شرایط کشور نگاه کنید؛ آقای رئیسی با
یک فرد صحبت میکند و صداوسیما
یک ساعت برنامه درباره آن پخش
میکند ،به یک شعبه میرود دربارهاش
اخبار منتشر میکنند ،معتقدم صدا و سیما
شده است؛ آقای رئیسی! وی تاکید کرد :با
چنین روندی که در پیش گرفته شده این

امر برای مردم جا افتاده است که اگر آقای
رئیسی در انتخابات  ۱۴۰۰ثبتنام هم
نکند رئیس جمهور است ،بنابراین با وجود
چنین شرایطی ،به هر شخصی که قصد
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را
دارد توصیه میکنم شرکت نکند .وی
عنوان کرد :امروز گرانی در کشور وجود
دارد ،مردم میگویند نمیتوانیم مایحتاج
خودمان را مانند مرغ و گوشت تهیه

کنیم چه رأیی بدهیم؟ بنابراین در شرایط
اقتصادی باید تغییر اساسی ایجاد شود در
غیر این صورت هیچ اتفاقی نمیافتد.

شرط سعید جلیلی برای کاندیدا نشدن در انتخابات۱۴۰۰

پزشکیان:بنزینبایدلیتری
 ۲۰هزار تومان شود

سید حسین نقوی حسینی رئیس ستاد
انتخابات سعید جلیلی در شهرستان های
استان تهران در انتخابات سال  ،۹۲درباره
حضور سعید جلیلی در انتخابات ۱۴۰۰
بیان کرد :با توجه به اینکه جلیلی در
انتخابات سال  ۹۲حضور داشت و رای

مسعودپزشکیانبابیاناینکهدرموردبرجامنظری
ندارم ،گفت :بنده معتقدم که بنزین را باید به قیمت
بازار آزاد یعنی ۲۰هزار تومان بدهند اما به هر ایرانی
چندینلیترسهمیهبدهند.
چمران :شورای ائتالف از هیچکس برای
کاندیداتوری دعوت نکرده است
نایب رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب
گفت :نوع کار ما با دوستان دیگر متفاوت است و
اینگونهنیستکهچندنفربنشینندوتصمیمبگیرند
به همین دلیل تا این لحظه وارد مرحله رایزنی
با کاندیداها یا بررسی مصادیق انتخابات ریاست
جمهوری نشدهایم .چمران افزود :شاید دوستان
به صورت انفرادی برای کاندیداتوری دعوت کرده
باشند اما در غالب شورای ائتالف از کسی برای
حضور و کاندیداتوری دعوت نکردهایم.

خوبی هم به دست آورد ،آمادگی نامزدی
برای حضور در ریاست جمهوری ۱۴۰۰
را هم دارد ،اما تمامی گزینهها در جریان
اصولگرا منتظر رئیسی هستند تا ببینند
موضع انتخاباتی وی چه چیزی است.
وی افزود :اگر سید ابراهیم رئیسی

نامزد شود و به انتخابات بیاید ،نامزدهای
اصولگرایان و سعید جلیلی از او حمایت
خواهند کرد ،در غیر این صورت فکر
میکنم جلیلی وارد میدان خواهد شد .
نقوی حسینی گفت :اگر رئیسی بیاید،
مورد اجماع اصولگرایان است.

دست اصالحطلبان برای انتخابات ریاست جمهوری خالی نیست
یک فعال سیاسی اصالح طلب درباره
کاندیدای انتخاباتی اصالح طلبان گفت:
هنوز درباره زمان معرفی گزینه اصالح
طلبان ،جمع بندی حاصل نشده است
اما بعد از اینکه گزینه ای معرفی شود،
خواهید دید که دست اصالح طلبان

خالی نیست .طاهرنژاد افزود :اینکه
تاکنون اصالح طلبان از گزینه های خود
رونمایی نکرده اند ،به این دلیل است که
در جبهه اصالحات اختالف نظری وجود
دارد .برخی معتقدند گزینه نهایی باید بعد
از تأیید صالحیت شورای نگهبان معرفی

شود و عده ای معتقدند که قبل از آن باید
معرفی شود و هنوز هیچ تصمیم گیری
در این زمینه نشده است .بعد از اینکه
این موضوع حیاتی و حساس به سامان
برسد حتما خواهید دید این طور نیست
که دست اصالح طلبان خالی باشد.

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد :تعداد  ۲قطعه زمین تجاري به صورت نقدي واقع در سربیشه را با مشخصات مندرج در جداول ذیل از طریق مزایده به فروش برساند .متقاضیان
محترم مي توانند جهت بازدید اراضي به اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي مراجعه فرمایند .کلیه مراحل مزایده اعم از دریافت و تحویل اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت
به آدرس  www.setadiran.irصورت مي پذیرد .ضمن ًا جهت عضویت در سامانه فوق با دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سایت مذکور تماس حاصل نمایند .تاریخ توزیع اسناد شرکت در مزایده از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
لغایت  ۱۴۰۰/۰۱/۳۰مي باشد و تاریخ بارگذاري اسناد در سامانه تا تاریخ  ۱۴۰۰/۰۲/۱۱مي باشد.
متقاضیان محترم عالوه بر ثبت نام از طریق سامانه ستاد مي بایست پیشنهادهاي خود را در پاکت هاي جداگانه اي الک و مهر شده قرار داده و به شرح ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ  ۱۴۰۰/۰۲/۱۱به دبیرخانه مرکزی
ارسال نمایند .ضمن ًا ؛ حتماً بروي پاكت شماره رديف آگهي و شماره جدول قيد گردد.
تذكرات :
شرکت کنندگان در مزایده مي بایست پیشنهادهاي خود را در پاکت هاي جداگانه اي الک و مهر شده قرار داده و به شرح ذیل عمل نمایند.
پاكت الف) اصل ضمانتنامه بانکي معادل  ۵درصد کل قیمت پایه مزایده قابل دریافت در کلیه شعب بانک هاي استان و یا واریز وجه نقد ( با ارائه اصل فیش بانکي ) به شماره شباي حساب ir 6۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۷۱۰6۳۷۲۷۷۷
با شناسه واریز  ۹۷۸۲۸6۵۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰بانک مرکزي به نام سازمان ملي زمین و مسکن پاكت ب)  -۱فرم تکمیل شده تقاضاي شرکت در مزایده با درج مبلغ پیشنهادي با امضاء متقاضي  -۲فرم تکمیل
شده شرایط خاص شرکت در مزایده  -۳فرم تعهد نامه در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتي مورخ  -۴ ۷۷/۱۰/۲۲کپي ضمانتنامه بانکي یا فیش واریزي و همه پاکتها را در لفاف مناسب قرارداده
و مدارک را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذیل ارسال نمایند .به پیشنهادات فاقد سپرده  ،کمتر از  ۵درصد و یا غیر از سپرده هاي مشخص شده در پاکت الف  ،مبهم  ،مخدوش و یا تحویل شده در خارج از
موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
واگذاري اراضي تجاري پس از واریز وجه توسط برنده مزایده و تسویه حساب قطعي نسبت به انتقال سند اقدام خواهد گردید.
برندگان مزایده موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز کاري جهت پرداخت مبلغ نقدي به اداره درآمد و هزینه هاي عملیاتي اداره کل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فیش پرداختي را به امور مالي اداره کل
تسلیم نمایند .تکمیل مراحل نیز مي بایست در سامانه ستاد نیز اقدام گردد .عدم پرداخت بهاء ملک در مهلت مقرر به منزله انصراف از خرید تلقي و مورد مزایده به برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار میگردد ،که در
این صورت سپرده تودیعي به نفع اداره کل ضبط و متقاضي هیچگونه ادعایي نخواهد داشت .کلیه هزینه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال  ،هزینه آماده سازي  ،عوارض و مالیات متعلقه و غیره ک ً
ال به عهده برنده مزایده مي باشد.
بازگشایي پاکات راس ساعت  ۱۰صبح روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۲/۱۵در محل اداره کل انجام خواهد شد.
کساني که مشمول الیحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتي و کشوري مي باشند حق شرکت در مزایده را ندارند.
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جزئیاتخرابکاریدرنطنزبه
روایت رئیس سابق انرژی اتمی
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی گفت:
یک پست برق در سایت نطنز داریم که
از آنجا برق به زیر زمین میرود حدود
 ۵۰ ،۴۰متر زیر زمین است .آن محل زیر
زمین و مستحکم ساخته شده تا حمالت
هوایی و موشکی نتواند این مکان را از
بین ببرد .دشمن وقتی که ببیند وضعیت
اینگونه است ،اقدام به خرابکاری سایبری
یا خرابکاری از طریق افراد و در تجهیزات
خواهد کرد .عباسی ادامه داد :این کار هم
زمان میبرد و ممکن است  ۵تا  ۱۰سال
طول بکشد و تجهیزات معیوب ارسال کند،
تا به تدریج از آن استفاده شود .در اینجا
قسمت توزیع برق و کابلی که از قسمت
دیگر میآید مربوط به باطریهایی است
که اگر برق قطع شود ،آنها را قطع کند.
به گونهای انفجار صورت گرفته است که
هم آن سیستم توزیع برق آسیب ببیند و هم
کابلی که از سوی باطریها میآید.

نمکی ۴۵ :روزه میتوانیم
واکسن هر جهشی را بسازیم
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت :ما قابلیت برخورد با جهشهای
ویروس کرونا را داریم و در عرض  ۴۵روز
میتوانیم واکسن هر جهشی را بسازیم.
دکتر سعید نمکی اظهار کرد :برای فاز سوم
واکسن ایرانی کرونا اجازه میدهیم جمعیت
انبوهی در کشور واکسینه شوند ،آماری که
از ترکیه به نامواکسیناسیون اعالم میشود،
تزریق فاز سوم واکسنهای خارجی است،
ما اجازه ندادیم کشوری فاز سوم واکسن
کرونای خود را روی مردم ما تست کند،
بعد از توفیق در فاز دوم ،جمعیت انبوهی از
مردم را در فاز سوم با واکسن ایرانی کرونا
واکسینهخواهیمکرد.

اذان مغرب
نیمه شب شرعی
اذان صبح
طلوع آفتاب

www.ava724.ir
یکمیلیون و  ۳۰۰هزار خانه خالی
در کشور شناسایی شد
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یک میلیون و
 ۳۰۰هزار واحد مسکونی خالی در کشور شناسایی
شده ،گفت :فهرست آن در اختیار سازمان مالیاتی
قرار گرفته و سامانه ثبت امالک و اسکان راهی
برای تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن است.
خرما در ماه رمضان گران نمیشود
رئیس انجمن ملی خرمای ایران با بیان اینکه خرما
در ماه رمضان گران نمی شود ،گفت :امسال نخل
کاران پر محصول بودند و بیش از یک میلیون و
 ۲۰۰هزار تن تولید کردند ،عالوه بر آن انبارها هم
پر است و مشکلی برای تامین در این ماه نداریم.
 ۴۰۰هزار دوز واکسن کرونای چینی
در آستانه ورود به کشور
رئیسی ،سخنگوی ستاد ملی کرونا درباره زمان
و میزان ورود محموله واکسن خارجی به کشور
اظهار کرد :به زودی حدود  ۴۰۰هزار دوز واکسن
سینوفارم چین به کشور وارد میشود.
یکمیلیونواحدصنفیتعطیلشد
مجتبایی ،دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه
در حال حاضر حدود یک میلیون واحد صنفی
مشمولتعطیلیکروناییشدهاند،گفت:حمایتاز
صنوف در دوره شیوع کرونا در قالب های مختلف
در دستور کار است.
بورس سبزپوش شد
ایسنانوشت،بازارسرمایهبرخالفروزهایگذشته
روندی صعودی داشت و شاخص کل بورس بیش
از  ۱۸هزار واحد افزایش یافت .در معامالت روز
گذشته بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۸هزار
و  ۴۵۷واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۲۴۴
هزار واحد صعود کرد.
اخبار آزادسازی منابع ایران صحت ندارد
عبدالناصر همتی گفت :این روزها اشخاص
مختلفی راجع به ارزهای ایران در بانکهای
خارجی اظهار نظر میکنند .اما باید گفت
اظهارات افراد غیر مسئول در این مورد
سندیت ندارد.

بازرگانـیخراشـادی

آگهي مزایده  2قطعه زمین تجاري به صورت نقدي واقع در سربیشه ( نوبت دوم )
اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده 5
درصد قيمت پایه مزایده( ریال )

و آن ماه بركت است( 		.بحاراألنوار ،ج  ،96ص  ،340ح )5

اوقات شرعی مرکز استان

باز کردن پای رژیم صهیونیستی به منطقه
خلیج فارس ،اقدامی خطرناک است

روزنامه اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی و اقتصادی
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آدرس ملك

سربيشه – خيابان مدرس
( به شرح كروكي موجوددر
اسناد مزایده )

آدرس ارسال مدارك  :بيرجند – بلوار شهيد آویني – روبروي صدا و سيما -اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي – ساختمان مركزي
اداره ارتباطات و اطالع رساني اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

ختم کالم ا ...مجید

به یاد اموات وبه نیت شفای بیماران توسط قاریان قرآن انجام می گردد
و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
ضمنا ً نماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود.

09031618482 - 32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

مرکز پخش قطعات اصلی موبایل
به قیمت عمده

تعمیر و تعویض انواع ال سی دی،
گلس تاچ ،باتری و دوربین
به صورت نقد و اقساط
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