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تجلیل از جنگل بانان نمونه خراسان جنوبی

در پنجمین دوره گرامیداشت ملی جنگل بانان و جان نثاران منابع طبیعی کشور از جنگل بانان 
و جان نثاران منابع طبیعی در سطح کشور تجلیل شد.محمدعلی مصطفایی، عبدا... حیدری، 
حسین شاکری، نوراحمد احمد آبادی و روشندل از خراسان جنوبی در این مراسم تجلیل شدند.

سرمقاله

کنترل قیمت ها؛ آن چه بود، آن چه هست!! 

* بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (دیگری، از کیفیت نامطلوب میوه در استان گالیه کرد و گفت:” هلویی که در 
تهران ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان عرضه می شود، اصاًل در بیرجند پیدا نمی شود، تازه اگر بتوانی به آن کیفیت، 
میوه پیدا کنی، قطعاً قیمتی دو سه برابر دارد”. و آن دیگری هم معتقد بود؛” رسم اشتباه بازار میوه ما این 
است که از صبح علی الطلوع که تازه جعبه ها و سبدهای رسیده، رونمایی می شوند تا پاسی از شب گذشته، 
قیمت میوه هیچ تغییری نمی کند، یعنی مغازه دار میوه لِه ترشیده آب افتاده دم غروب را به همان قیمت 
میوه درشِت خوش رنگ و رو و سالم صبح می فروشد، حال آن که اگر قدری انصاف باشد، تفاوت بین این 
دو از زمین تا آسمان است”. یکی از آن میانه که چند صباحی تجربه کار در بازار را داشت، گفت:” ما که 
تولید کننده همه نوع میوه نیستیم، کاسب مجبور است نیاز خود را از دیگر استان ها تأمین کند، کرایه حمل 
بار که زیاد است، قیمت میوه را باال برده”. و دیگری که نظارت ها را ناکافی می دانست، گفت: تازه اگر این 
حرف را هم بپذیریم، تفاوت فراوان قیمت ها از یک مغازه به مغازه دیگر را چه می گویید، اگر نظارت ها 
درست باشد، باید قیمت یک نوع میوه با احتساب کل هزینه ها، در همه جا یکسان باشد و وقتی می خواهی 
موز ایرانی بخری، بدانی این نوع میوه در سطح شهر بیرجند همین است”. یک نفر هم معتقد بود؛”نظارت 
با ماشین بغل نویسی شده کنترل نامحسوس که نظارت نیست”. حرف از نظارت و نحوه کنترل بازار باال 
گرفت و هر کس نظرش را که گفت، دوست پابه سن گذاشته ای از تجربه های سال های دورش گفت و 
گفت:” برای کنترل بازار، ستاد نظارت مبارزه با گرانفروشی شکل گرفته بود و من هم نماینده فرمانداری در 
این ستاد بودم. در شهر ما مرغداری نبود، بنده خدایی هفته ای دو بار به مشهد می رفت، تخم مرغ می خرید 
و می آورد و در شهر توزیع می کرد. او تخم مرغ را کیلویی ۷ تومان و ۵ ریال می خرید، با احتساب یک 
ریال کرایه حمل، یک ریال شکست و ریخت و یک ریال هم سود، تخم مرغ به قیمت کیلویی ۷ تومان 
و ۸ ریال عرضه می شد. یک روز آمد و پیشنهاد داد دو ریال سود برایش لحاظ کنیم. از شهرهای اطراف 
استعالم گرفتیم، همه جا نرخ همان کیلویی ۷ تومان و ۸ ریال بود، برای همین با پیشنهادش مخالفت 
شد. چند روز بعد خبر دادند تخم مرغ را کیلویی ۸ تومان فروخته، بررسی کردیم، درست بود، برایش پرونده 
تشکیل شد و دادستان به پرداخت ۱۰ هزار تومان جزای نقدی محکومش کرد و جواز کسبش هم لغو شد”. 
وقتی پای استقبال همه پیش آمد، باز هم از این تجربه هایش گفت؛” نخود درشت کرمانشاهی و بجنوردی 
را نرخ داده بودیم کیلویی ۱۴ ریال، یک روز یکی از عمده فروشان شهر که مرا می شناخت گفت، چرا این 
طور قیمت گذاشته اید، من همین االن نخود کرمانشاهی درجه یک را به قیمت ۱۱ ریال می فروشم، چرا 
با این نوع قیمت گذاری، برای مردم دردسر درست می کنید، هم غش وارد مال بازاری می کنید، هم قیمت 
زیادی جنس به مردم تحمیل می شود”. یا این که” طبق قانون، نان باید قبل از تحویل به مشتری، وزن 
می شد، یک روز در حالی که یک نانوایی سنگکی را از دور کنترل می کردم، آقایی که از قضا از فرهنگیان 
شهر هم بودند را دیدم  که نان تا نخورده ای در دست داشت، پرسیدم چرا نان را وزن نکردی، گفتم خودم 
خواستم، با هم به نانوایی برگشتیم و جویای علت شدم، شاطر گفت خودشان گفتند نمی خواهد، جوابش 
این بود، حتی اگر شهروند نخواهد، تو طبق قانون مکلفی نان را وزن کنی، فقط شانسش زد و وزن نانش 
خیلی بیشتر بود، البته همان موقع هم آدم های متخلف داشتیم، یادم می آید، یک روز به پیشنهاد آقای 
فرماندار، قرار شد به بازدید نانوایی ها برویم. در یک نانوایی از شاطر خواستیم چانه ها را وزن کند، بدون هیچ 
اختالفی، همه چانه ها یکسان بود، آقای فرماندار از او خواست جای چانه و وزنه را عوض کند، وزن چانه 
ها خیلی کم بود، کاشف به عمل آمد که آقای شاطر یک تکه آهن ربا را زیر کفه سمت خمیر گذاشته تا 
وزن یکسان باشد. این نانوایی هم جریمه شد و اجازه فعالیت نداشت”. “ و آخرین مورد هم که برای خودم 
به عنوان یک شهروند پیش آمد نه بازرس فرمانداری، این بود که برای منزل یک پنکه خریده بودیم به 
۱۰۰ تومان، بعد از گذشت ۶ ماه، یک روز که با خانواده در حال خرید در بازار بودیم، صاحب مغازه ای که 
پنکه را از او خریده بودیم، ما را صدا زد و گفت، ببخشید فاکتورهای خرید پنکه چند روز بعد از این که شما 
تشریف آوردید، به دستم رسید، من آن پنکه را به شما گران فروختم، بعد هم بقیه پول را با کلی عذرخواهی 
پس داد”.بعد سری تکان داد و گفت:” وضع ما زمانی خوب می شود که هر کس در هر حرفه و شغل و 

جایگاهی، خودش ناظر عملکرد و کردار خود باشد”.
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

ارائه بیش از هزار و ۱۰۰ 
خدمات مسکن به مددجویان 

از ابتدای سال تاکنون کمیته امداد امام خمینی خراسان جنوبی 
ارائه کرده است.گل  به هزار و ۱۵۲ مددجو خدمات مسکن 
محمدی مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان 
تعمیرات،  گفت:  جنوبی  خراسان  خمینی  امام  امداد  کمیته 
بازسازی، خرید، احداث، بهسازی، انشعاب و تسهیالت از جمله 
خدمات مسکن به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد است. 
و ۱۵۲  هزار  تاکنون  ابتدای سال  از  امداد  کمیته  افزود:  وی 
خدمات مسکن به مددجویان ارائه کرده که قسمتی از آن آماده 
تحول است.گل محمدی ادامه داد: اگر خانواده ای از مددجویان 
براساس ضوابط بخشنامه، شرایط الزم ارائه خدمات مسکن 
را داشته باشد، کمیته امداد در این زمینه همکاری می کند.
مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته 
امداد امام خمینی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از سال ۹۸ 
ساخت ۵ هزار واحد مسکن در دستور کار کمیته امداد بوده است 
تصریح کرد: از ابتدای سال ساخت این تعداد واحد شروع شده 
که تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.او بیان کرد: 
همچنین ۱۰ واحد مسکن در شهرستان سربیشه با مشارکت 
صندوق توسعه ملی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی و ۸۱ واحد 
در شهرستان درمیان با مشارکت بنیاد مستضعفان و وام بنیاد 

مسکن در حال ساخت است.

افزایش ۳۷ درصدی پرداخت 

تسهیالت اشتغالزا در استان

صداوسیما- پرداخت تسهیالت اشتغالزایی در خراسان جنوبی از 
آغاز امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۷ درصد افزایش 
یافت.مدیر صندوق کارآفرینی امید استان گفت: از آغاز سال 
جاری تا ۲۲ شهریور ۳۶ میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه 
به هزار و ۱۵۵ فقره طرح اشتغالزا در استان پرداخت شد.زنگنه 
افزود : این تسهیالت در قالب تفاهم نامه های مختلف با ادارات 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی، صمت، بنیاد برکت و 
بنیاد علوی به کسب و کار های خرد و کوچک، طرح های اشتغال 
روستایی، حوزه کشاورزی، دامپروری کاشت گیاهان دارویی و 
زعفران پرداخت شد.وی با بیان اینکه این تسهیالت با نرخ سود 
۴ درصد و بازپرداخت ۴ تا ۶ ساله به متقاضیان پرداخت می شود، 
افزود: سقف این تسهیالت با توجه به طرح ارائه شده، از ۲۰ تا 
۵۰۰ میلیون تومان متفاوت است.مدیر صندوق کارآفرینی امید 
استان گفت: برای این تسهیالت ۳ تا ۶ ماه دوره تنفس نیز 

تعیین شده است.

افزایش ۶۸ درصدی فروش اینترنتی در خراسان جنوبی
خبرنگاران- مدیر کل پست خراسان 
جنوبی از افزایش ۶۸ درصدی فروش 
اینترنتی فروشگاه های سطح استان 
از ابتدای سال خبر داد. الهامی مدیر 
کل پست خراسان جنوبی گفت: از 
ابتدای سال تاکنون ۵ هزار و ۸۷۹ 
مورد فروش اینترنتی از فروشگاه های 
اینترنتی استان به ثبت رسیده است 

که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۶۸ درصد افزایش داشته است. وی با 
بیان اینکه میزان خرید اینترنتی مردم 
استان از سایر مبادی کشور از ابتدای 
سال تاکنون ۳۷ هزار و ۷۰۰ مورد 
خرید  میزان  این  افزود:  است،  بوده 
اینترنتی نیز نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته 

است.الهامی ادامه داد: در حال حاضر 
استان  در  اینترنتی  فروشگاه   ۱۲۲
فعال است که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۱۱۴ درصد افزایش داشته 
است. مدیر کل پست خراسان جنوبی 
تصریح کرد: ۱۲ فروشگاه اینترنتی نیز 
تنها در حوزه محصوالت کشاورزی 
او  هستند.  فعال  استان  استراتژیک 

فروشگاه های  به  اینکه  به  اشاره  با 
مرسوالت  حوزه  در  فعال  اینترنتی 
استراتژیک تخفیف در تعرفه اعمال 
پستی  خط  امسال  می شود،گفت: 
حمل و نقل مستقیم بین مشهد و 
بیرجند راه اندازی و جایگزین خطوط 
بیرجند- قاین، قاین-گناباد و گناباد- 

مشهد شده است.

با ضرب االجل رئیس جمهور  در بازدید از معادن ؛

ایرنا- معاون روابط کار وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در پی سفر رئیس 
جمهور به شهرستان طبس و دستور 
ویژه آیت ا... رئیسی برای رسیدگی به 
وضعیت رفاهی و معیشتی کارگران 
تا  رفت  شهرستان  این  به  معدن، 
روند تصمیمات و اقدامات در دست 
انجام را از نزدیک بررسی کند.  رئیس 
جمهور روز جمعه نوزدهم شهریور ماه 
در یک سفر سرزده و از پیش اعالم 
در  طبس  شهرستان  وارد  نشده 
استان خراسان جنوبی شد و پس از 
با  طبس،  مردم  جمع  در  سخنرانی 
بالگرد به معدن زغال سنگ پروده این 
شهرستان رفت. رئیسی در پاسخ به 
مطالبات کارگران معدن زغال سنگ 
گفت: از همین االن به مدت ۲۰ روز 
حداکثر به پیمانکاران وقت می دهم 
در  را  کارگران  زندگی  وضعیت  که 
اینجا متحول کنند و اگر این اقدام 
اقدام  ندهند،  انجام  این مدت  در  را 
الزم را انجام می دهم.وی تاکید کرد: 
نظام پیمانکاری باید کامال متحول و 
به هیچ عنوان نباید حقوق کارگران 
ضایع شود. در پی این ضرب االجل 

رئیس جمهور، سه شنبه معاون روابط 
کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به همراه برخی دیگر از مدیران این 
وزارتخانه به شهرستان طبس رفتند 
تا مطمئن شوند که دستور ویژه آیت 
ا... رئیسی عملی می شود. شاکرمی، 

از محل خوابگاه های کارگران برخی 
صورت  به  که  طبس  معادن  از 
پیمانکاری برای شرکت های بزرگ تر 
فعالیت می کنند بازدید کرد. از جمله 
شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد 
شرکت  پروده،  زغال سنگ  شرکت 

معدن جو طبس؛ همزمان مقادیری 
تشک  قبیل  از  رفاهی  تجهیزات 
تحویل خوابگاه های معدنچیان این 
شرکت ها کرد. معاون وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در این بازدید ضمن 
دل های  درد  و  مشکالت  شنیدن 

کارگران معادن، کانکس ها را مکان 
کارگران  اقامت  برای  مطلوبی 
ندانست و گفت: این کانکس ها باید 
با فضای بهتری جایگزین شود. وی 
بهبود  به  ملزم  را  معدن  پیمانکاران 
خوابگاه های  رفاهی  فوری وضعیت 

کارگران دانست. شاکرمی همچنین 
زغال سنگ  معدن  در  حضور  با 
شرکت معدن جو، ضایعه درگذشت 
این  از پرسنل  مرحوم علی مرادی 
اثر سانحه در کارگاه  بر  معدن که 
خود  جان  زغال سنگ  استخراج 
وی  همکاران  به  داد،  دست  از  را 
افزایش ضریب  بر  تسلیت گفت و 
ایمنی معادن زغال سنگ به منظور 
پیشگیری از حوادث احتمالی تاکید 
کرد. در این بازدید “علی مظفری” 
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، “کوروش یزدان” 
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
مدیرکل  محمدی”  “محمد 
انفرادی  حساب های  و  نام نویسی 
کشور،  اجتماعی  تأمین  سازمان 
“غالمرضا اشرفی” مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 
صمت  مدیرکل  جرجانی”  “عباس 
خراسان جنوبی، “علیرضا محمدی” 
خراسان  اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
جنوبی و جمعی از مسئوالن طبس 

نیز حضور داشتند.

مشکالت کارگری در طبس،مسئوالن را به استان کشاند

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.

ضمناً نماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود. 

موسسه خیریه  هیئت ابوالفضلی
09031618482  - 32227177        
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نظر به اینکه آقای علیرضا ملکیان مالک ششدانگ پالک ۸۱ فرعی از ۱۸۳۲- اصلی بخش ۲ بیرجند 
درخواست صدور سند مالکیت کاداستری پالک مذکور را از این اداره نموده اند و با بررسی صورت گرفته 

مشخص گردید پالک مذکور با پالک ۵۶۵ فرعی از ۴- اصلی بخش ۲ بیرجند در سیستم کاداستر تداخل داشته لذا جهت 
رسیدگی به تداخل احتمالی به تاریخ ۱۴00/07/۱۱ در ساعات اداری تعیین وقت گردیده لذا چنانچه مالکین مشاعی 

پالک مذکور مدعی تضییع حق می باشند می بایست در تاریخ فوق در محل وقوع ملک یا محل این اداره حضور یابند. 

حسین براتی - سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

ارزان ترین تاکسی بیرجند

تاکسی آنالین

ثبت نام رایگان راننده سواری آقایان / بانوان
جهت همکاری و پیوستن به ناوگان بنت به آدرس میدان شهدا، 

پشت بانک صادرات )ساختمان آوا( مراجعه فرمایید.
مزایای بنت: کمیسیون فقط ۶ درصد

سهمیه بنزین براساس پیمایش خدمات خودرویی، رفاهی و ...

شمـاره تمـاس: 32234۵32
سفر اول رایگان با نصب اپلیکیشن بنت و ثبت کد تخفیف: ۱۰۰

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

اولین قالیشویی صنعتی 

درجه یک مجهز  به گرمخانه 

تمام اتومات در شرق کشور

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید2۱ ، نبش نبوت 2۱ ، پالک ۱۰5عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir  ghalishooii.iran

3243۵686 -091۵7063220 - 0936۵237014 خسروی

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....

 بـرق صنعتـی

اجرا و نظارت کلیه پروژه های 
 صنعتی ، روشنایی و امنیتی

آماده همکاری با کلیه مراکز 
تولیدی،تجاری و صنعتی

شماره تماس 

091۵666440۵    ساالری

ایزوگام شــرق

091۵۵6220۵0
091۵۵629033 

بیرجند، میدان توحید 
32442331 )بخشی(

 ثبت  ۶73۶
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محکومیت ۴ میلیارد ریالی نانوا های متخلف در خراسان جنوبی

نانوا های متخلف از آغاز سال جاری تاکنون به پرداخت ۴ میلیارد و ۱۷۹ میلیون و ۷۵۶ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.  مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان گفت : از آغاز سال جاری  ۲۸۳ پرونده از نانوایی های متخلف تشکیل شده که از این تعداد ۱۳۹ پرونده تخلف بهداشتی و ۱۳۹ پرونده صنفی 

به دلیل تخلفات کاال و خدمات از جمله توزیع آرد خارج از شبکه، رعایت نکردن زمان تعطیل و بازبودن نانوایی و سایر تخلفات تشکیل شده است. 
از فرصت جالب

چشم و هم چشمی
استفاده کنید

سالم . در استان ما و مخصوصا بیرجند 
اگر  که  داریم  فرهنگی  چالش  تا   ۲
بتوانیم همین ها را تبدیل به فرصت 
کنیم بسیار موثر خواهد بود و به توسعه 
همه جانبه استان کمک خواهد کرد. 
اول اینکه   متاسفانه ما بیش از اندازه 
چشم و هم چشمی داریم. مثال شما 
از  کنید  دایر  بیرجند  تو  فالفلی  یک 
فردا ۱00 تا فالفلی دایر می شود، یک 
ماشین لکسوس بخرید و تو شهر راه 
برید از فردا  همون هایی که نون شب 
نداشتن بخورن با لکسوس تو خیابون ها 
دیده می شوند و همیشه فکر می کنیم 
کاری که بقیه انجام می دهند حتما 
درسته و حتما ما هم باید همان کار را 
انجام بدهیم اگر از این خصیصه در راه 
مثبتش پیروی کنیم خیلی خوبه. مثال 
مسئوالن یک موضوع که به اقتصاد 
توسعه  مثل  کند  می  کمک  استان 
صنایع دستی را تبلیغ کنند و سر زبان 
ها بیاندازند، با روحیه ما مردم سریع و به 
صورت قارچ گونه این کار رشد می کند. 
 موضوع دوم عدم ریسک پذیری ماست

که از این فرصت هم می توانیم با نگاه 
مثبت یعنی پایین آوردن ضریب ضرر و 
ریسک در اقتصادهای مورد نظرمان یک 
پروتکل خاص تجاری برای این کسب و 
کارهای کوچک اجرا کنیم. من فکر می 
کنم با چشم و هم چشمی مثبت )ترویج 
اقتصادهای خرد( و عدم ریسک پذیری 
)ترویج روش های مطمئن( می شود 
اتفاقات خوبی رقم زد و به جای گالیه 
کردن و زیر سوال بردن خودمان ، کمی 

هم خود را تقویت کنیم . 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

* برای وضعیت جاده ،  وقتی مسئوالن 
ارشد بخواهند به طور مثال از تهران بیایند 
بیرجند مسافت ۱۳00  کیلومتر را درمدت 
یک ساعت با هواپیما طی کنند اصال نه 
جاده ای ببینند نه چاله فضایی ببینند نه 
دست اندازی ببینند اوضاع همین است.

باید دید تا درک کرد یعنی باید با سواری 
از تهران تا بیرجند بیایند که بفهمند چه 

خبر است. 

 *  از شهرداری خواهشمندیم جدول گذاری
و آسفالت سایت اداری را تسریع نماید. 
رفت و آمد در مسیر بنیاد نخبگان تا بنیاد 
مسکن برای کارکنان و ارباب رجوع با 

مشقت فراوان همراه است.

* متاسفانه عده ای در خصوص تغییر 
استاندار نظر می دهند که نه در جریان 
فقط  و  استان  دلسوز  ونه  هستند  کار 
دوست دارند به قول معروف سری در 
سرها داشته باشند ولی باید قبول کرد 
از استان شدن، خراسان  بعد  متاسفانه 
 جنوبی بیشترین استاندار را داشته است ! 
)باید دلیلش را جویا شد( تا استانداری 
خواست طرح ها وپروژه ها و برنامه هایی 
که کلید زده به مرحله اجرا در بیاورد به هر 
 دلیلی بار سفر بست و این ضربه های 

پی در پی همچنان ادامه دارد.

 * در خصوص عدم خروج منابع مالی از
  استان ، خواسته ما در مورد بنیاد مستضعفان 
از  حاصل  وجوه  که  است  همین  هم 
مزایده امالک استان را در خود استان 

هزینه کند و به مرکز ارسال نکند.

 * در خصوص بازگشایی مدارس ، ما مردم
 تا وقتی دچار مشکل نشویم هیچ وقت 
درک نمی کنیم. حاال شما شاغلی، خانه 
داری، چند تا بچه داری درسته سخت 
پس  مهمتره.  سالمتی  ولی  است 
عجوالنه تصمیم نگیرید شماها برای 
راحتی خودتان می خواهید با سالمتی 
بچه های مردم بازی کنید آخر چطور 
فاصله گذاری شود. یک بچه کالس 
اولی چطور می تواند رعایت کند .آیا می 
یا  نخورد  چیزی  ساعت  چند  در  شود 
ماسکش را برندارد بعد هم استرس پدر 
و مادر را نابود می کند. مگر آدم های 
بی خیالی باشند که فقط می خواهند چند 
ساعت بچه شان نباشد.  من ۱۵سال در 
مدارس کارکردم حاضرم بچه ام یکسال 
عقب بماند ولی هر روز استرس سالمتی 
بچه وخانواده ام را نداشته باشم .همه ما 
می دانیم شیوه نامه یا دستورالعمل هایی 
که ستاد کرونا وضع کردند هیچ تاثیری 
نداشته تا االن این سری که مردم عادی 
انگاری کردند چه فاجعه ای رخ داد  یا 
باید کل مردم واکسینه شوند یا مجازی 
باشد . بچه هایمان را واکسینه کنید بعد 

مدارس را باز کنید.

 * در ارتباط با تصادفات جاده ای همه
 از هم طلبکاریم  و به هم تهمت می 
زنیم به وطن خودمان بد وبیراه می گوییم 
وگالیه مند ! اما کمی منصفانه نگاه کنیم 

واقعا رانندگی ما هم استاندارد است؟ 

 * آقای استاندار فرمودید که منابع خارج
نشود ای برادر شما چند بار گفتید استانداران 
قبل هم گفتند و تهدید کردند ولی پول و 
سرمایه مثل آب روان جایی می رود که 
برایش سود داشته باشد . وقتی کنترل پول 
دست بانکی هاست که خوش خدمتی 
برای پایتخت می کنند، وقتی دست خود 
مردم است هم از ترس پولشان را اینجا 
نگه نمی دارند که مبادا سر زبان ها بیفتد 
طرف حاضر است کارش پیچ بخورد ولی 
اینجا کسی نداند موجودی حسابش چقدر 
است . همین کارخانه ای که گفتید مردم 
می توانند سهام بخرند سریع راه بیندازیدکه 
مردم پولهایشان را اینطوری خرج کنند و 
برگردد توی استان و راه دیگری  ندارد 
چون با این مدیرانی که در استان هستند 
همین که ساختمان اداره را نفروشند و پول 
را به حساب تهرانی ها نریزند باید تشکر 

کرد از آنها.

گوش به  خواهشا  آوا   *سالم. 
 رئیس بهداشت برسانید االن با وجودکرونا

چه دلیلی دارد کارت بهداشت بشود شش 
 ماهه ... برای آزمایش تو صف عریض و

 طویل بایستیم....برای تایید آزمایش تا 
ساعت ها  فقط معطل دکتر باشیم.

 *مدیر کل محترم دانش آموزان و مردم
 چهار روستای سیسکان، نوغاب، زیرگ

  و خونیک بخش مرکزی بیرجند با  بیش 
از ۲00 خانوار جمعیت منتظر اقدام جهادی 
شما در مورد رفع آنتن دهی ضعیف و 

ارتقای سایت اینترنت همراه می باشند. 

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

نهاده،  کمبود  ماجرای  جوان-  خبرنگاران 
و  نهاده  برابری  چندین  قیمت  افزایش 
آذوقه های دامی، بازار سیاه دالالن موضوع 
سال های  از  بلکه  نیست  دیروز  و  امروز 
حالی  در  همچنان  موضوع  این  گذشته 
کنون  تا  گذشته  از سال  که  است  مطرح 
به دلیل افزایش چندین برابری نهاده ها و 
کمبود آن بیشتر صدای دامداران خراسان 
جنوبی و کشور را در آورده است. دامداری 
شکم  کردن  سیر  برای  است  مجبور  که 
که  سال هایی  این  در  خود  گرسنه  دام 
خشکسالی همچنان لنگر انداخته است به 
دنبال تامین آذوقه باشد و این سناریو در 
حالی رقم می خورد که وقتی دامدار برای 
تهیه دان و علوفه به بازار مراجعه می کند و 
با قیمت های سرسام آوری مواجه می شود 
که در برخی مواقع قیمت دان و علوفه از 
قیمت دام،  دامدار نیز گران تر تمام می شود 
و در نتیجه پایان این سناریوی تلخ و غم 
انگیز چیزی جز روانه شدن دام ها به سمت 
تلخ  روایت  این  هرچند  نیست.  کشتارگاه 
ویژه  به  دامداران  گریبانگیر  است  مدتی 
عشایر استان شده است که این قشر زحمت 
کش خواهان مقابله دولت و مسئوالن با 
مافیای دان و علوفه هستند. روز جمعه در 
حالی خراسان جنوبی میزبان سفر پر خیر 
این  در  که  بود  جمهور  رئیس  برکت  و 

سفر یک روزه نمایندگان مردم استان در 
از طرق مختلف  مجلس شورای اسالمی 
مشکالت خود را مطرح کردند. حال نماینده 

سربیشه  و  نهبندان  شهرستان های  مردم 
در مجلس شورای اسالمی نیز با تشکر و 
قدردانی از سفر حجت االسالم و المسلمین 
رئیسی به خراسان جنوبی گفت: از اینکه 
رئیس جمهور خراسان جنوبی را به عنوان 

استانی خود  استان های نخست سفر های 
انتخاب کردند قدردانی می کنیم. او افزود: 
با توجه به خشکسالی ها، کمبود نهاده های 

دامی، مشکالت خرید تضمینی دام عشایر و 
مواردی از این قبیل دامداران و عشایر استان 
را مستاصل کرده است و مافیای واردات و 
رانت خور ها گویی در این بازار پای خود را 
روی گلوی مردم به ویژه دامداران و عشایر 

نهاده اند، چرا که انحصار و رانت وحشتناکی 
بازار نهاده های دامی را گرفته است و مردم 
انتظار برخورد با این ها را دارند. نخعی با بیان 

اینکه در این سفر به نکات خوبی از جمله 
انتقال آب، تامین زیر ساخت، بازنگری طرح 
توسعه نهبندان و دیگر نکات اساسی مطرح 
شد، بیان کرد: این سفر برای مردم خراسان 
جنوبی روحیه بخش و امیدوار کننده بود. 

و  نهبندان  شهرستان های  مردم  نماینده 
از  اسالمی  شورای  مجلس  در  سربیشه 
شدن  اجرایی  برای  تا  خواست  مسئوالن 
کار ها  پیگیری  و  مصوبات  زودتر  هرچه 
اقدام کنند و ادامه داد: جا دارد از دولت و 
از وزارت بهداشت درمان و آموزش به دلیل 
چرا  کنیم  قدردانی  واکسن  خوب  واردات 
که با این رویه خوب دولت نشان داد که 
تامین واکسن در کشور و گره زدن واکسن 
است.  به جامعه  آدرس غلط  به تحریم ها 
نخعی ضمن گالیه از کمبود واکسن برکت 
در خراسان جنوبی گفت: مردم استان تمایل 
دارند  برکت  واکسن  تزریق  برای  زیادی 
که از مسئوالن تقاضا داریم هرچه زودتر 
نسبت به تامین این واکسن اقدام کنند تا 
واکسن مورد مطالبه مردم به موقع استفاده 
شود. او گریزی بر طرح توسعه نهبندان زد 
و اظهار کرد: بعد از ۲۲ سال سند توسعه 
نتوانسته چهره این شهرستان را  نهبندان 
دگرگون کند، این سند باید مجدد مصوبه 
رسانی  روز  به  و  گرفته  را  وزیران  هیئت 
شود. نخعی افزود: به عنوان عضو کمسیون 
انژری مجلس اعالم می کنم زیرساخت های 
انرژی استان بسیار ضعیف است، نیاز است 
منبع پایدار پارس جنوبی به استان متصل 
شود، اتصال خط لوله جدید از پارس جنوبی 

به استان از مطالبات ما است.

فارس- مراسم اجرای طرح »نذر آب ۴« در 
شهرستان نهبندان با حضور مشاور و نماینده 
هالل  جمعیت  داوطلبان  سازمان  رئیس 
و  آموزش  معاون  شد.  برگزار  کشور  احمر 
پژوهش جمعیت هالل احمر کشور از تأمین 
آب پایدار مناطق محروم و مرزی در قالب 
طرح ملی »نذر آب« خبر داد. رحمانی در 
معیشتی  کمک های  از  رونمایی  مراسم 
دومین کاروان »نذر آب ۴« در شهرستان 
مردم  همه  آموزش  کرد:  اظهار  نهبندان، 
در امور مختلف امدادی برای پیشگیری از 
مشکالت بسیار مهم و ضروری است. وی 
با بیان اینکه در واقع حدودی از تغییرات آب 
ساخته  امروز  خشکسالی های  و  هوایی  و 
دست بشر است، افزود: اگر در سالیان قبل 
توسط  گلخانه ای  گازهای  و  هوا  آلودگی 
کشورها جدی گرفته می شد امروز شاهد این 
تغییرات آب و هوایی نبودیم. معاون آموزش 
با  کشور  هالل احمر  جمعیت  پژوهش  و 
اشاره به اینکه خوشبختانه سازمان داوطلبان 
جمعیت هالل احمر نذر آب پایدار را مد نظر 
گرفته است، گفت: تمام خیرین کشور باید 
به سمت تأمین آب پایدار در مناطق مختلف 
و نیازمند حرکت کنند. رحمانی با بیان اینکه 

باعث  و  زیرساختی  اقدامی  پایدار  آب  نذر 
تثبیت جمعیت در مناطق خصوصا مناطق 
مرزی است، عنوان کرد: توسعه زیرساختی 
در مناطق محروم گامی ماندگار است که 
باید بیشتر مورد توجه خیرین قرار گیرد. وی 
با اشاره به اینکه انتقال آب خلیج فارس به 
کویر مرکزی اگر انجام شود بسیار تأثیرگذار 
پروژه های  کرد:  خاطرنشان  بود،  خواهد 
در  آب  نذر  طرح  و  مدت  دراز  در  بزرگ 
کوتاه مدت می تواند بر خشکسالی های اخیر 
اثرگذار باشد.  موسوی مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر زنجان نیز در این مراسم گفت: 
در طی اجرای طرح ملی »نذر آب ۴« در 
شهرستان نهبندان حدود ۲00 خانوار از آب 
آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.وی بیان 
داشت: امروز جمعیت هالل احمر به کمک 
نیروهای داوطلب و خیرین به کمک مردم 
و رفع مشکالت زیستی خانوارهای مناطق 
است. آمده  خشکسالی  درگیر  محروم 

با  زنجان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
دستگاه  دو  راه اندازی  و  نصب  به  اشاره 
تصفیه آب در روستاهای مهل آباد و رومه 
شهرستان نهبندان طی اجرای طرح »نذر 
به  لوله  خط  یک  اجرای  افزود:   ،»۴ آب 

طول یک هزار و ۲00 متر، توزیع ۱۷ هزار 
آب معدنی و هشت تانکر آبرسان از دیگر 
خدمات ارائه شده در این طرح است.موسوی 
 ۵00 معیشتی،  بسته   ۳00 اینکه  بیان  با 
دست لباس و ۱۵0 بسته لوازم التحریر نیز 
در مناطق محروم شهرستان نهبندان توزیع 
شده است، گفت: در مجموع نزدیک به ۶00 
میلیون تومان اعتبار برای ارائه این خدمات 

هزینه شده است.

مشکل اساسی خراسان جنوبی
 تنش آبی است

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان نیز 
بیان کرد: کاروان »نذر آب ۴« با مشارکت 
جمعیت هالل احمر استان های زنجان و 
چهار محال و بختیاری برای تامین آب وارد 
مناطق محروم نهبندان شدند. رضایی ادامه 
داد:  طرح نذر آب در راستای ارتقای سطح 
سالمت، رفع مشکالت زیستی خانوارها و 
تامین آب شرب پایدار در مناطق متاثر از 
می  اجرا  نهبندان  شهرستان  خشکسالی 
شود. فرماندار نهبندان نیز گفت: شهرستان 
نهبندان ۱۷ درصد مساحت استان، ۲۶ هزار 
کیلومتر مربع وسعت و ۵۲ هزار نفر جمعیت 

دارد، یکی از نکات مهم این است که ۶0 
درصد جمعیت نهنبدان در نقاط روستایی 
ساکن هستند که وجود ۲۸۷ نقطه روستایی 
سبب  پایین  جمعیت  و  باال  پراکندگی  و 
شده  رسانی  خدمت  های  هزینه  افزایش 
که  احمر  هالل  مجموعه  از  بیکی  است. 
کنند  می  کمک  شهرستان  توانمندی  در 
قدردانی کرد و افزود: اجرای طرح نذر آب 
در شهرستان، از سوی خیرین استان های 
زنجان و چهارمحال و بختیاری نشان دهنده 

بهترین  لذا  است  دوستانه  بشر  کار  یک 
دارایی مجموعه هالل احمر، نیروی انسانی 
و اعتماد مردم است که جای قدردانی دارد. 
گفتنی است نصب و راه اندازی دو دستگاه 
اقالم  توزیع  لیتری،  هزار  پنج  آب  تصفیه 
معیشتی، بهداشتی و لوازم التحریر و لوله 
از  درشکفت  روستای  در  پایدار  آب  کشی 
نهبندان  شهرستان  سرداران  بخش  توابع 
استان  احمر  هالل  جمعیت  همکاری  با 
 زنجان و چهار محال و بختیاری انجام شد.

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  ایسنا- 
خراسان جنوبی گفت: در زمینه تسهیالت 
با  و  هستیم  مواجه  مشکل  با  گلخانه ها 
بانک کشاورزی  بین  تفاهم نامه ای  اینکه 
و جهاد کشاورزی بابت ۵0 درصد اعتبار 
ملی صندوق های توسعه کشاورزی منعقد 
ابالغ  استان ها  به  اعتبارات  اما هنوز  شد، 
نشده است.  قوسی گفت: سال گذشته در 

زمینه نهضت گلخانه ای برای ۱۸ هکتار 
تسهیالت پرداخت شد و در سال جاری ۳.۳ 
هکتار اجرا شده و آماده بهره برداری است. 
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
جنوبی اظهار کرد: از محل اعتبارات سال 
از  اعتبار  ۹۹-۹۸ مبلغ ۱۵ میلیارد تومان 
محل تبصره ۱۹ در نظر گرفته شده است 
و متقاضیانی که در مجتمع های گلخانه ای 

واحدهای خود را به بهره برداری برسانند تا 
پنج درصد سود تسهیالت به آنها تخفیف 
داده خواهد شد؛ به این معنا که تسهیالت 
با سود ۱۲.۵ درصدی که برای گلخانه ها 
پرداخت می شود را حداکثر تا پنج درصد 
برای  افزود:  قوسی  کرده ایم.  تعیین 
شهرستان های نهبندان، زیرکوه و درمیان 
پنج درصد، گلخانه محمدیه خوسف و یک 

مجتمع گلخانه در قاین سه درصد و بقیه 
تا چهار درصد سود در نظر  شهرستان ها 
تفاوت  داد:  ادامه  وی  است.  شده  گرفته 
در نظر گرفته شده بین شهرستان ها برای 
به منظور سرمایه گذاری در  انگیزه  ایجاد 

بخش گلخانه ای است. 
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
اعتبارات  زمینه  در  کرد:  اظهار  جنوبی 

گذشته  سال  در  گلخانه ای  نهضت 
کشور  سراسر  در  تسهیالت  محدودیت 
این محدودیت  نیز  امسال  که  داشتیم  را 
وجود دارد. قوسی بیان کرد: سال گذشته 
کمتر  مناطق  برای  تومان  میلیارد   ۴00
توسعه یافته ۹ استان کشور در نظر گرفته 
شد که خراسان جنوبی بیش از ۳0 درصد 

اعتبار را جذب کرد.

بازار- مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی 
گفت: بیمه طیور برای واحدهای پرورش 
مرغ تخمگذار و گوشتی در خراسان جنوبی 
الزامی است. اصغرزاده اظهارکرد: در حال 
آنفلوآنزای  واکسن  تأمین  برای  حاضر 
در خراسان جنوبی هیچ مشکلی  پرندگان 
وجود ندارد و  ۹۵ درصد واحدهای طیور 
در استان نیز واکسیناسیون را انجام داده اند. 
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره 

از  که  طیور  واحدهای  از  برخی  اینکه  به 
واکسیناسیون امتناع می کردند را به دستگاه 
در  ما  بیان کرد:  کرده ایم،  معرفی  قضایی 
موضوع سالمت مردم تعارفی با هیچ کس 
نداریم و البته متولیان واحدهای طیور نیز 
همکاری بسیاری خوبی داشتند. اصغرزاده 
با بیان اینکه واکسیناسیون سایر واحدهای 
طیور در سال جاری نیز انجام خواهد شد، 
خراسان جنوبی  در  حاضر  حال  در  گفت: 

قبال  در  طیور  واکسیناسیون  موضوع 
اجباری  آنان  بیمه  همچنین  و  آنفلوآنزا 
سال  مسائل  واسطه  به  چون  است  شده 
گذشته ما در بین استان های دارای خطر 
زیاد هستیم. وی اظهارکرد: تمام ممیزهای 
طیور  واحدهای  همه  برای  که  بهداشتی 
خود  نفع  به  نهایت  در  گرفته ایم  نظر  در 
تأمین  بر  عالوه  و  واحدهاست  متولیان 
سالمت مردم موجب کاهش و یا جبران 

می شود.  آنان  به  احتمالی  خسارت های 
با  خراسان جنوبی  دامپزشکی  مدیرکل 
بیان اینکه موضوع بیمه طیور را به ویژه 
برای واحدهای مرغ تخم گذار به صورت 
مرغ  که  چرا  داریم  نظر  مد  جدی تری 
می  داشته  نگه  ماه  دو  نهایت  گوشتی 
زیادی  مدت  گذار  تخم  مرغ  ولی  شود 
اصغرزاده  می شود.  داشته  نگه  واحد  در 
در  دامپروری  حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با 

خراسان جنوبی اتفاقات بسیار خوبی چون 
رخ  خوسف  صنعتی  کشتارگاه  راه اندازی 
صادرات  مورد  در  شد:  یادآور  داد،  خواهد 
محصوالت دامی نیز تابع دستورالعمل های 
کشوری و وزارت جهاد کشاورزی هستیم. 
نیاز  به واسطه  وی گفت: در حال حاضر 
داخل صادرات مرغ، تخم مرغ و خوراک 
دام ممنوع است و مازاد نیاز خراسان جنوبی 

به سایر استان ها می رود.

پایان تلخ کشتار دام های مولد 

آغاز ثبت نام 
متولدین ۷۰ برای 
دریافت واکسن 

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  مهر- 
بیرجند گفت: سامانه ثبت نام واکسن 
کرونا برای متولدین ۱۳۷0 به قبل در 
خراسان جنوبی باز شد. دهقانی اظهار 
کرد: امکان ثبت نام در سایت ملی ثبت 
نام واکسن کرونا )سامانه سالمت به 
برای   )salamat.gov.ir آدرس 
افراد ۳0 سال به باال )متولدین ۱۳۷0و 
از این گروه سنی  قبل( باز شد. وی 
درخواست کرد که به منظور تسریع 
استان، هرچه  در  واکسیناسیون  روند 
سریع تر نسبت به ثبت نام در سامانه 
دانشگاه  رئیس  کنند.  اقدام  مربوطه 
علوم پزشکی بیرجند از تزریق ۹ هزار 
و ۵۶۳ دوز واکسن طی دو روز گذشته 
در استان خبر داد و بیان کرد: مجموع 
واکسن های تزریق شده در استان به 
۴0۱ هزار و ۸۷۶ دوز رسیده است. به 
گفته وی، تا کنون ۲۵۱ هزار و ۲۸۵ 
نفر دوز اول واکسن کرونا و ۱۵0 هزار و 
۵۹۱ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند. 
وی با بیان اینکه واکسن برکت هم 
اکنون در استان موجود نیست، عنوان 
برای  سهمیه  دریافت  پیگیر  کرد: 
تا هرچه سریع تر دوز  استان هستیم 
دوم افرادی که در انتظار این واکسن 
هستند را تزریق کنیم. دهقانی گفت: 
زمان تزریق دوز دوم بعد از یک ماه 
است اما اگر تأخیر به وجود آید مشکلی 
ایجاد نمی کند فقط ایمنی که دو هفته 
بعد از دوز دوم اتفاق می افتد با تأخیر 
بیشتری ایجاد خواهد شد. وی عنوان 
کرد: در تمام شهرهای زیر ۲0 هزار 
نفر و جمعیت روستایی واکسیناسیون 
در مراکز جامع سالمت انجام می شود 
و کسانی هم که نمی توانند حضور پیدا 
کنند تیم های سیار به روستاها مراجعه 
می کنند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
تزریق  مرکز   ۸۶ کرد:  بیان  بیرجند 
واکسن در استان داریم که از این تعداد 
۷ مرکز تجمعی و مابقی مراکز جامع 

سالمت است.

خبر ویژه

مافیای نهاده های دامی، صنعت دامپروری را فلج کرده است 

تأمین آب پایدار در مناطق محروم

تسهیالت، کفاف کار در گلخانه  را نمی دهد

اجباری شدن بیمه طیور در واحدهای پرورش مرغ تخم گذار و گوشتی استان

بهره مندی ۲۰۰ خانوار نهبندانی از آب سالم
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شناسایی ۲۲۲ بیمار جدید مبتال به کرونا در خراسان جنوبی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت : دیروز ۲۷۸ آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شد که در مجموع ۹۵ بیمار جدید شامل ۲۵ بستری 
و ۷۰ مورد سرپایی، شناسایی شد. مهدی زاده افزود: همچنین از ۷۲۹ تست سریع کرونا ۱۲۷ بیمار جدید مبتال به کرونا در استان شناسایی شد. وی ادامه داد: 

۲ مورد فوت جدید در شبانه روز گذشته در خراسان جنوبی ثبت شد و فوتی های ناشی از این بیماری به هزار و ۱۱۰ نفر رسید.

ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: ۱۲ 
در شهر  و جرم خیز  ناکارآمد شهری  بافت 
بیرجند، تعیین تکلیف و نسبت به تخریب آنها 
تصمیم گیری شد. وحدانی نیا روز گذشته در 
حاشیه بازدید مسئوالن استانی و شهری از 
بافت های ناکارآمد شهر بیرجند افزود: برخی 
از این بافت ها مربوط به بخش دولتی است 
که در همین بازدید هماهنگی های الزم برای 
گرفت.  آنها صورت  ساماندهی  یا  تخریب 
وی گفت: در ارتباط با بافت های با مالکیت 
دادستان  معاون  دستور  طبق  نیز  شخصی 
بیرجند آخرین اخطار ارسال می شود و پس 
از ۴۸ ساعت شهرداری نسبت به تخریب 
و  اجتماعی  معاون  کرد.  خواهد  اقدام  بنا 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان 
جنوبی بیان کرد: بافت های ناکارآمد که به 

پاتوق معتادان تبدیل شده، وضعیتی نا بهنجار 
را برای شهر بیرجند ایجاد کرده است و غیر از 
مصرف مواد مخدر انواع فساد در این بافت ها 

انجام می شود. وی با بیان اینکه این روند 
زیبنده استان و شهر فرهنگی ما نیست، افزود: 

اولویت بر محصور شدن این مکان ها است 
نه تخریب، اما بخش دولتی و خصوصی در 
این زمینه باید همکاری الزم را داشته باشند. 

وحدانی نیا گفت: در صورتی که این مکان ها 
از ۱۰  مقرر که  تا مهلت  نشود  ساماندهی 

روز تا یک ماه برای سازمان های دولتی و 
۴۸ ساعت پس از آخرین اخطار به مالکان 
خصوصی اعالم شد، شهرداری بیرجند نسبت 
به تخریب بنا اقدام می کند و هزینه های مورد 

نظر هم اخذ خواهد شد. 

حداکثر یک ماهه  ساماندهی  می شود

گفت:  هم  بیرجند  شهرداری  سرپرست 
تمامی موارد بازدید شده حداکثر تا یک ماه 
دیگر ساماندهی می شود و این روند با کمک 
دستگاه قضا تا پایان شناسایی و تعیین تکلیف 
این مکان ها ادامه خواهد داشت. علی عدل 
منظر  از  ناکارآمد  بافت های  وجود  افزود: 
شهری به صالح نیست و باید کمک کنیم 
که وجود این خانه ها به پاتوق معتادان مواد 
مخدر و بزهکاران تبدیل نشود. وی تصریح 
کرد: شهرداری نسبت به تخریب بافت های 

ناکارآمد با حکم دستگاه قضا آمادگی کامل 
که  پاتوق هایی  آینده  ماه  یک  در  و  دارد 
جمعی  می شود.  تخریب  شد،  بازدید  امروز 
در  شهری  و  اجرایی  قضایی،  مسئوالن  از 
راستای پیگیری بند اول از مصوبات اولین 
از  پیشگیری  و  پیش بینی  کارگروه  جلسه 
گسترش بافت های ناکارآمد شهری استان، از 
برخی اماکن و منازل که دچار فرسودگی یا 
تخریب شده و محلی برای تجمع افراد بزهکار 
و معتاد است، بازدید کردند. وضعیت نامناسب 
این مکان ها که گویا هنوز تعیین تکلیف نشده 
بود، نارضایتی اهالی و ساکنان محله ها را در 
پی داشته است. در این بازدید عالوه بر معاون 
دادگستری خراسان جنوبی، معاون دادستان 
عمومی و انقالب بیرجند، مدیران شهرداری، 
امور خیریه، فرمانداری  اوقاف و  بهزیستی، 

بیرجند و خبرنگاران نیز حضور داشتند.

۱۲ بافت ناکارآمد شهری در بیرجند تعیین تکلیف شد

سازندگی  بسیج  مسئول  *هنری 
استان ۶  این  گفت:  جنوبی  خراسان 
جهادگر آسمانی دارد که حین ماموریت 
و در راه خدمت به مردم، مسافر دیار 

باقی شده اند.
* به گفته مدیرکل کمیته امداد خمینی 
)ره( استان طرح شور عاطفه ها از روز 
گذشته در خراسان جنوبی همزمان با 

سراسر کشور برگزار  شد.
*مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان 
جنوبی از محکومیت ۴۲ میلیون تومانی 
۳ متهم قاچاق در شهرستان بیرجند 

خبر داد.
*معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
گفت:  خراسان  خمینی  امام  امداد 
پنل   ۲۰۰ پارسال  تا   ۹۷ سال  از 
خورشیدی از سمت کمیته امداد به 
شبکه برق متصل شد که این تعداد بر 
اساس آمار شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی یک میلیارد و ۵۶۸ 

کیلووات برق تولید کرده است.
*مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی 
در  و ۳۴۶ کودک  گفت: هفت هزار 
گروه سنی سه تا ۶ سال در خراسان 

جنوبی غربالگری بینایی شدند.
*کوهنوردان باشگاه کوهنوردی ستاره 
مناسبت سالروز ۱۷  به  قاین   کاویان 
شهریور مرتفع ترین قله ایران اسالمی 

قله دماوند را صعود کردند.

اخبار  کوتاه 

دولت ها باید خودشان را با ملت های 
عدالتخواه تطبیق دهند

عدالت  گفت:  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
در  جهان  مسئله  ترین  مهم  امروز  خواهی 
باید  ها  دولت  و  است  ها  ملت  همه  میان 
خودشان را با ملت هایی که موضع عدالت 
دارند تطبیق دهند. حجت االسالم عبادی 
افزود: در هر جایی باید به توجه به اقتضای 
به  نوع کمک  داده شود  تشخیص  آن چه 
انسان ها و ملت ها صورت گیرد، ما پشتیبان 
ملت ها هستیم، دولت ها باید خودشان را با 
ملت ها وفق بدهند و ملت ها خودشان را بر 

اساس عدالت وفق دهند.

568 کیلومتر راه های استان
 دوبانده نیست 

تسنیم- معاون مهندسی و ساخت اداره کل 
بیان  با  جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه 
باقی  کیلومتر  حاضر  ۵۶۸  حال  در  اینکه 
مانده راه های استان دوبانده نیست، گفت: از 
ابتدای سال تاکنون ۷۵۰ کیلومتر باند دوم از 
محورهای استان زیر بار ترافیک رفته است. 
مودی گفت: در سال های گذشته طبق هدف 
گذاری هایی که داشتیم  برخی نقاط گلوگاه ها 
در ورودی شهرها را شناسایی کردیم تا طی 
برنامه دو ساله ۲۵۰ کیلومتر دوبانده شوند. وی 
با بیان اینکه در سال گذشته  ۱۳۷ کیلومتر 
زیر بار ترافیک است افزود: از ۲۵۰ کیلومتر 
هدف گذاری شده پیش بینی می شود ۱۱۳ 
کیلومتر تا پایان سال زیر بار ترافیک برود که 
در حال حاضر  ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد. مودی با بیان اینکه ۵۵۰ کیلومتر باند 
دوم با دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان قرارداد 
در دست اجرا است افزود: تالش داریم عمده 
محورهای پر ترافیک را با اجرای این پروژه ها 

زیر بار ترافیک ببریم.

انهدام ۳8۰ میلیون تومان
 کاالی قاچاق در خراسان جنوبی

اموال  آوری و فروش  رئیس سازمان جمع 
انواع  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  تملیکی 
منهدم  خراسان جنوبی  در  قاچاق  کاالهای 
مرحله  سومین  در  گفت:  شیخ زاده  شد. 
انهدام کاالی قاچاق در خراسان  جنوبی انواع 
ماسک تقلبی، مواد خوراکی، نوشابه و قرص 
و داروهای تقلبی و دخانیات و سیگار که به 
 سالمت و امنیت مردم ضرر می رساند، منهدم 
فروش  و  مصرف  بازار  به  آنان  ورود  از  و 
کاالهای  ارزش  افزود:  وی  شد.  جلوگیری 
منهدم  شده ۳۸۰ میلیون تومان و پرونده های 
آنها مربوط به قبل  از سال ۱۴۰۰ است که 

امروز منهدم شد.

پیش بینی تولید ۲۲۰۳۰ تن
 زرشک در خراسان جنوبی

پیش بینی می شود ۲۲ هزار و ۳۰ تن زرشک 
بی دانه خشک از قطب تولید این محصول در 
جهان برداشت شود. مدیر امور باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی سطح زیرکاشت زرشک در 
استان را ۱۸ هزار و ۶۰۰ هکتار اعالم کرد 
و گفت: پیش بینی می شود ۲۲ هزار و ۳۰ 
تن  هزار   ۱۱۰ معادل  خشک  زرشک  تن 
بهره  تعداد  برداشت شود. رضایی  زرشک تر 
هزار  را ۳۸  استان  در  زرشک  تولید  برداران 
سطح  بیشترین  افزود:  و  کرد  اعالم  خانوار 
زیرکاشت زرشک استان به شهرستان قاین 
با ۶ هزارهکتار سطح زیر کاشت اختصاص 
اواخر  از  زرشک  برداشت   : گفت  وی  دارد. 
دارد. ادامه  آذر  نیمه  تا  و  می شود  آغاز  مهر 

ممنوعیت تردد شبانه کامیون و تریلی 
در محور های مواصالتی طبس

رئیس پلیس راه استان گفت: با توجه به افزایش 
تصادفات منجر به فوت ناوگان باربری در چند 
روز گذشته در محور های مواصالتی شهرستان 
طبس، که ۱۰ نفر از هموطنان جان خود را 
از دست دادند؛ از ۲۴ شهریور )روز گذشته( به 
مدت ۱۰ روز طرح ممنوعیت تردد خودرو های 
سنگین از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح اجرایی شد. 
رضایی با بیان این که این محدودیت تردد 
به استثنای کامیون های حامل مواد سوختی و 
فاسد شدنی است، افزود: در کنار تالش پلیس 
ضروریست رانندگان به قوانین و مقررات پایبند 
بوده و پلیس را در تأمین ایمنی سفر، افزایش 
آرامش تردد و تسهیل در عبور و مرور یاری 
دهند. آخرین تصادف مرگبار این محور،  مربوط 
به سحرگاه خونین ۲۳ شهریور است که برخورد 
 ۸۵ کیلومتر  در  تریلی  با   ۲۰۶ پژو  سواری 
محور طبس - یزد  ۵ کشته برجای گذاشت.

عشایر استان ۲۳۰ هزار رأس مازاد
 و قابل فروش دارند

مدیر کل امور عشایری استان با بیان اینکه 
قابل  و  مازاد  راس  هزار  استان ۲۳۰  عشایر 
عشایر  تولیدی  گوشت  گفت:  دارند،  فروش 
به دلیل تغذیه صحیح و استفاده از داروهای 
گیاهی و علوفه مناطق کوهستانی صدرصد 
ارگانیک است و از کیفیت بسیارخوبی برخوردار 
می باشد. عصمتی پور افزود: روزانه ۶۰۰ رأس 
دام مازاد عشایر از طریق کشارگاه مرکز استان 
و انتقال زنده به استان یزد خریداری  می شود. 
وی با تشکر از توجه استاندار محترم در سفر 
چند ماه گذشته به روستاهای عشایری قاین در 
خصوص موافقت با ایجاد کشتارگاه با مقیاس 
این  برای  خوبی  تسهیالت  افزود:  کوچک 
منظور در نظرگرفته شده و هر روستا و منطقه 
عشایری که آماده ایجاد اینگونه کشتارگاه ها 

باشند در اولویت قرار خواهند داشت.

تسطیح بیش از 85۰ کیلومتر 
از راه های روستایی بیرجند

حوزه  خاکی  راه های  کیلومتر  از ۸۵۰  بیش 
استحفاظی شهرستان بیرجند از ابتدای سال 
است.  شده  تراشی  موج  و  تسطیح  تاکنون 
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرستان بیرجند گفت: طول راه های خاکی 
و شوسه روستایی شهرستان بیرجند بیش از 
۶۵۰ کیلومتر را به خود اختصاص داده است. 
پیشاوری افزود: با توجه به اینکه اکثر راه های 
خاکی از داخل رودخانه ها و مسیر های صعب 
العبور کوهستانی عبور می کنند و هر ساله 
نیازمند چند مرحله تسطیح و مرمت است که 
از ابتدای سال تا کنون بیش از ۸۵۰ کیلومتر از 
این مسیر ها توسط راهداران شهرستان بیرجند 
برای آسایش و رفاه کاربران این راه ها تسطیح 

و موج تراشی شده است.

 دستگیری قاتل متواری
 در شهرستان »نهبندان«

فارس- رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی 
از شناسایی و دستگیری قاتل فراری که در 
مرتکب  خراسان رضوی  استان  مشهد  شهر 
قتل شده بود در شهرستان نهبندان خبر داد. 
آگاهی  پلیس  مأموران  کرد:  اظهار  حسینی 
که  کردند  دریافت  اخباری  خراسان جنوبی 
فردی پس از ارتکاب قتل در شهرستان مشهد 
و جنوبی کشور  به سمت شهرهای شرقی 
متواری شده که موضوع به صورت ویژه توسط 
مأموران پلیس پیگیری شد. وی افزود: مأموران 
پلیس خراسان جنوبی خودروی قاتل را که در 
محور نهبندان به شوسف در حال حرکت بود 
شناسایی و با اقدامات پلیسی آن را متوقف و 
قاتل فراری را دستگیر کردند. رئیس پلیس 
آگاهی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: متهم 
دستگیر شده به اتهام قتل عمدی در شهرستان 
مشهد تحت تعقیب قضایی بود که با تشکیل 

پرونده به مقام قضایی معرفی شد.

شهرستان های  مردم  نماینده  صداوسیما- 
بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای 
ساخت  در  بخشی  سرعت  بر  اسالمی 
خسروی  کرد.  تاکید  خوسف  بیمارستان 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  معاون  با 
پزشکی دیدار و در خصوص تسریع و سرعت 
بخشی در ساخت بیمارستان خوسف گفتگو 
کرد. در این دیدار مدیران وزارت بهداشت و 
بنیاد برکت و معاون دانشگاه علوم پزشکی 
حضور داشتند و آخرین وضعیت پیشرفت 

بیمارستان  نیاز  مورد  اعتبارات  و  فیزیکی 
نماینده  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  خوسف 
اشاره  با  خوسف  و  درمیان   ، بیرجند  مردم 
بیمارستان  ساخت  روند  شدن  طوالنی  به 
خوسف، افزود: حدود ۱۰ سال است از احداث 
این بیمارستان می گذرد، اما همچنان خاک 
می خورد، علوم پزشکی و فرمانداری پیگیری 
کنند تا هرچه زودتر پروژه به سرانجام برسد. 
علوم  و  پیمانکار  فرماندار،  گفت:  خسروی 
به  زودتر  تا  کند  کار  به  وادار  را  پزشکی 

اتمام برسد. وی با اشاره به اینکه اعتباری 
در بودجه امسال مجلس در اختیار نماینده 
گذاشته شد که ۱۵ میلیارد تومان است و 
فقط باید در پروژه هایی که ردیف ملی دارد 
هزینه شود، گفت: راه و شهرسازی و دانشگاه 
علوم پزشکی دو دستگاهی هستند که ردیف 
ملی دارد و از این طریق مبلغ دو میلیارد و 
۱۰۰ میلیون تومان برای بخش درمان و یک 
میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به بخش بنیاد 

مسکن خوسف اختصاص یافته است.

 

ایرنا-  مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی از به کارگیری حق التدریس دانشجو 
معلمان سال های سوم و چهارم در مدارس 
مرکز استان خبر داد. واقعی اظهار کرد: به 
استناد مصوبه شورای معاونان وزارت آموزش 
و پرورش و پیرو تفاهم نامه همکاری دانشگاه 
فرهنگیان خراسان جنوبی با اداره کل آموزش 
معلمان  دانشجو  بین  از  استان،  پرورش  و 
متقاضی در مدارس مرکز استان )شهرستان 
بیرجند( به شکل حق التدریس تا ۱۲ ساعت 

در هفته استفاده می شود. وی افزود: داوطلبان 
در تمامی رشته های دبیری و آموزگاری که 
جنوبی  خراسان  فرهنگیان  دانشگاه  در 
تحصیل می کنند، می توانند برای به کارگیری 
حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه )بیست و 
هشتم شهریور( با همراه داشتن فرم تاییدیه 
دانشگاه،  کالسی  برنامه  و  واحد  انتخاب 
تقاضای  و  مراجعه  فرهنگیان  دانشگاه  به 
و  آموزش  مدیرکل  کنند.  ارائه  را  خود 
پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: فهرست 

دانشگاه  طریق  از  متقاضی  دانشجویان 
شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیریت  به 
بیرجند برای به کارگیری ارسال می شود و 
حق الزحمه قانونی به میزان ۱۲ ساعت در 
هفته و مازاد بر حقوق قانونی دانشجویی به 
به کارگیری شده پرداخت خواهد  نیروهای 
شد. وی با اشاره به ارائه گواهی همکاری در 
پایان دوره گفت: برخورداری از امتیاز خاص 
زمان  در  شهرستان  درون  سازماندهی  در 
شروع به کار رسمی و دریافت تقدیرنامه از 

مدیرکل آموزش و پرورش بخش دیگری از 
امتیازات جذب شدگان به شمار می رود. واقعی 
اوایل شهریور امسال گفت: کمبود معلم در 
از  جاری  تحصیلی  سال  برای  استان  این 
راه های مختلف مانند جذب دانشجو معلمان 
و به کارگیری و ماندگاری بازنشستگان تامین 
می شود. وی اظهار کرد: در خراسان جنوبی 
شیب بازنشستگی بسیار تند بوده و همین 
مسئله موجب کمبود معلم در استان شده 

است.

نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل   - ایرنا 
برق استان خراسان جنوبی گفت: از شروع 
طرح برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارز 
در سال گذشته تاکنون ۴۶۹ دستگاه ماینر 
در ۶۷ نقطه این استان کشف و جمع آوری 
شده است.مهدی دادگر افزود: این دستگاه ها 
با بهره گیری از گزارش های مردمی کشف 
باالی  مصرف  از  باید  مردم  و  است  شده 
دستگاه های استخراج رمز ارز و اثرات منفی 

با قدردانی  بار شبکه آگاه شوند.وی  بر  آن 
انتظامی  دستگاه های  و  مردم  همکاری  از 
و امنیتی در کشف رمز ارزهای غیرمجاز و 
همکاری با این شرکت گفت: توان مجموع 
دستگاه های ماینر کشف شده در استان هزار 
و ۳۰ کیلووات معادل مصرف برق حدود هزار 
و ۷۰۰ خانوار است.مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان خراسان جنوبی از تشدید 
برخورد با فعالیت های این نوع دستگاه ها خبر 

داد و افزود: خاطیان با همکاری قوه قضائیه به 
مجازات خواهند رسید.وی به مصرف باالی 
دستگاه های استخراج ارز دیجیتال اشاره کرد 
ماینر  دستگاه  توان مصرفی یک  گفت:  و 
۲ تا سه کیلوواتی معادل توان مصرفی ۱۵ 
دستگاه یخچال یا پنج کولر آبی است. دادگر 
افزود: دستگاه های تولید رمز ارز موسوم به 
ماینر به دلیل مصرف باالی برق باعث ایجاد 
اختالل در سیستم برق شهری می شوند.وی 

گفت: برای استخراج یک عدد بیت کوین 
مگاوات  از ۳۰۰  بیش  به  متوسط  طور  به 
برق نیاز است که این میزان بیشتر از برق 
مصرفی حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی در 
توزیع  شرکت  است.مدیرعامل  شبانه روز 
اظهار  جنوبی  خراسان  استان  برق  نیروی 
داشت: با تقویت و توسعه راه های کشف و 
ابتکار عمل در شناسایی ماینرهای غیرمجاز 
است. افزایش  حال  در  کشفیات  میزان 

وی گفت: مردم می توانند موارد مشکوک 
به استفاده از رمز ارز غیرمجاز را به شماره 
۰۵۶-۳۲۴۰۰۵۸۵-۶ اطالع دهند و تا سقف 
۲۰ میلیون تومان از پاداش نقدی بهره مند 
شوند.دستگاه های غیرمجاز تولید ارز دیجیتال 
)بیت کوین( عالوه بر مصرف باالی برق 
و استفاده از تعرفه  ارزان، خسارت زیادی به 
شبکه  توزیع برق وارد می کند و بخشی از 

خاموشی  ناخواسته را سبب می شوند.

مهر- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
 ۱۰ برای  تاکنون  گفت:  جنوبی  خراسان 
از مساحت استان عملیات  میلیون هکتار 
است.  شده  انجام  )حدنگاری(  کاداستر 
نصرآبادی اظهار کرد: مساحت کل استان 
این  از  که  است  هکتار   ۷۹ و  هزار   ۱۵
مساحت ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هکتار مربوط 
از سال  افزود:  است. وی  ملی  اراضی  به 
و  ملی  اراضی  کاداستر  طرح  تاکنون   ۹۳
دولتی در سطح ۱۰ میلیون هکتار به اجرا 
میلیون  کرد: ۴  اضافه  وی  است.  درآمده 

حد  هنوز  استان  اراضی  از  هکتار  و ۵۰۰ 
نگاری نشده است. نصرآبادی با اشاره به 
و  ملی  اراضی  حدنگاری  انجام  ضرورت 
تاکید سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری 
باقیمانده  حدنگاری  کرد:  اضافه  کشور 
اراضی ملی استان تا پایان سال جاری به 
تعامل،  اجرای  نصرآبادی  می رسد.  اتمام 
همگرایی و اقدامات مشترک میان سازمان 
به  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
عنوان متولی اراضی ملی و دولتی، سازمان 
و  کشاورزی  اراضی  متولی  اراضی  امور 

عنوان  به  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان 
متولی مالکیت در کشور را از دالیل جهش 
و  ملی  اراضی  کاداستر  طرح  اجرای  در 
و  طبیعی  منابع  مدیرکل  دانست.  دولتی 
داد:  ادامه  جنوبی  خراسان  آبخیزداری 
تدوین  به  منجر  سازمان  سه  این  تعامل 
یک دستورالعمل سه جانبه کاداستر اراضی 
ملی، دولتی و کشاورزی شد که به امضای 
استان ها  به  و  رسید  سازمان  سه  رؤسای 
ابالغ شد و در نتیجه همه سه دستگاه در 
وی  کردند.  تعامل  هم  با  استان ها  سطح 

درباره هزینه اجرای طرح کاداستر اراضی 
ملی و دولتی اظهار داشت: به طور متوسط 
دولتی  و  ملی  اراضی  کاداستر  هکتار  هر 
دارد  هزینه  تومان  میلیون   ۹ تا   ۴ بین 
در شهرستان های  تاکنون  داد:  ادامه  وی 
نهبندان، بیرجند، زیرکوه و درمیان عملیات 
حدنگاری اراضی ملی انجام شده است. به 
گفته وی قرارداد انجام عملیات حدنگاری 
مشارکت  با  باقیمانده  ملی  اراضی  برای 
جاری  ماه  پایان  تا  مشاور  شرکت های 

منعقد می شود.

۱۰ میلیون هکتار از اراضی ملی خراسان جنوبی حد نگاری شد

تاکید نماینده استان بر سرعت بخشی در ساخت بیمارستان خوسف

دانشجو معلمان در مدارس شهرستان بیرجند به کارگیری می شوند

۴6۹ دستگاه ماینر در 6۷ نقطه خراسان جنوبی جمع آوری شد

فردا که دستمان  از جهان کوتاه است حسرت روزگاری را می خوریم که می توانستیم شادی هایمان را هدیه کنیم پس امروز را در یابیم.
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امام جواد علیه السالم فرمودند :

اِنَّ الْقائَِم مِنّا ُهَو الَْمْهِدیُّ الَّذی یَِجُب اَْن یُنْتََظَر فی َغیْبَتِِه َو یُطاَع فی ُظُهوِرهِ
همانا قائم ما مهدی )علیه  السالم( است که بر مسلمان واجب است در زمان غیبت او منتظرش باشد 

و هنگام ظهورش از او اطاعت کند.    )منتخب األثر: ص 223(

تجديدآگهي مزايده  اراضی مسکونی شهر نهبندان - نوبت اول
اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: تعدادی اراضی با کاربری مسکونی در شهر نهبندان به صورت نقدي را با مشخصات مندرج در جداول ذيل از طريق مزايده به فروش 
برساند. متقاضیان محترم مي توانند جهت بازديد اراضي و کسب اطالعات بیشتر به ادارات راه و شهرسازی تابعه مراجعه فرمايند.

در  عضويت  جهت  ضمناً  پذيرد.  مي  صورت   www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الکترونیکي  تدارکات  سامانه  طريق  از  اسناد  تحويل  و  دريافت  از  اعم  مزايده  مراحل  کلیه 
سامانه فوق با دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سايت مذکور تماس حاصل نمايند. تاريخ توزيع اسناد شرکت در مزايده از تاريخ 1400/06/25 لغايت 1400/07/07 مي باشد و تاريخ بارگذاري 

اسناد در سامانه تا تاريخ 1400/07/17 مي باشد.
 متقاضیان محترم عالوه بر ثبت نام از طريق سامانه ستاد مي بايست پیشنهادهاي خود را در پاکت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل حداکثر تا پايان وقت اداری 

1400/07/17 به دبیرخانه مرکزی يا با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند.  
ضمناً ؛ حتماً بروي پاكت نام شهر؛ شماره رديف آگهي و شماره جدول قيد گردد.

تذكرات :
شرکت کنندگان در مزايده مي بايست پیشنهادهاي خود را در پاکت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند.

پاكت الف ( اصل ضمانتنامه بانکي معادل 5 % کل قیمت پايه مزايده قابل دريافت در کلیه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد )با ارائه اصل فیش بانکي( به شماره شباي حساب 
ir 670100004001037106372777 با شناسه واريز 978286500130000000000000000030 بانك مرکزي به نام سازمان ملي زمین و مسکن 

پاكت ب ( 1 - فرم تکمیل شده تقاضاي شرکت در مزايده با درج مبلغ پیشنهادي با امضای متقاضي 2 - فرم تکمیل شده شرايط خاص شرکت در مزايده 3 - فرم تعهد نامه در مورد عدم 
مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتي مورخ 1377/10/22   4 - کپي ضمانتنامه بانکي يا فیش واريزي و تصوير شناسنامه، کارت پايان خدمت يا معافي دائم و کارت ملي 

براي اشخاص حقیقي و تصوير آگهي روزنامه رسمي و آخرين تغییرات اشخاص حقوقي و گواهي نمونه امضای مديران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي براي اشخاص حقوقي
به پیشنهادات فاقد سپرده ، کمتر از 5 درصد و يا غیر از سپرده هاي مشخص شده در پاکت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

واگذاري اراضی مسکونی ) جدول 1( به برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالکیت منوط به احداث بنا و ارائه پايانکار و تسويه حساب قطعي خواهد بود.
برندگان مزايده موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز کاري جهت پرداخت مبلغ نقدي به اداره درآمد و هزينه هاي عملیاتي اداره کل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فیش 
پرداختي را به امور مالي اداره کل تسلیم نمايند. تکمیل مراحل نیز مي بايست در سامانه ستاد نیز اقدام گردد. عدم پرداخت بهاء ملك در مهلت مقرر به منزله انصراف از خريد تلقي و مورد 

مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار میگردد، که در اينصورت سپرده توديعي به نفع اداره کل ضبط و متقاضي هیچگونه ادعايي نخواهد داشت.
کلیه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و مالیات متعلقه و غیره کاًل به عهده برنده مزايده مي باشد.

بازگشايي پاکات راس ساعت 10 صبح روز يکشنبه مورخ 1400/07/18 در محل اداره کل انجام خواهد شد. 
کساني که مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتي و کشوري مي باشند حق شرکت در مزايده را ندارند.

ضمناً بارگذاری کلیه مستندات و ضمائم مربوط به پاکت الف و ب در سامانه ستاد الزامی می باشد و در صورت عدم بارگزاری موارد ارسال شده قابل قبول نمی باشد.

جدول   - ( 1(مشخصات اراضي مسکونی شهر نهبندان به صورت نقدي

رديف
پالك ثبتيشهركاربري

مساحت 
مترمربع

كل قيمت  پايه مزايده 
 (ريال( 

مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده5  
درصد قيمت پايه مزايده (ريال(  

آدرس ملك

200800.000.00040.000.000  5952فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی1
200800.000.00040.000.000 5834فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی2

نهبندان - واقع 
در فاز 2 مسکن 

مهر 

 (به شرح كروكي 
موجود در اسناد 

مزايده( 

200760.000.00038.000.000 5922فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی3
200660.000.00033.000.000 5849فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی4
198.82795.280.00039.764.000 5896فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی5
200800.000.00040.000.000 6011فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی6
200660.000.00033.000.000 5911فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی7
200800.000.00040.000.000 5826فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی8
197.36671.024.00033.551.200 5852فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی9
200900.000.00045.000.000 6069فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی10
200800.000.00040.000.000 6044فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی11
200700.000.00035.000.000 6035فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی12
200800.000.00040.000.000 5866فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی13
200800.000.00040.000.000 5827فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی14
200800.000.00040.000.000 5836فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی15
200800.000.00040.000.000 5897فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی16
200700.000.00035.000.000 5998فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی17
200900.000.00045.000.000 6073فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی18
200800.000.00040.000.000 5831فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی19
200900.000.00045.000.000 6085فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی20
197.36690.760.00034.538.000 6034فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی21
200800.000.00040.000.000 6015فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی22
200760.000.00038.000.000 5948فرعی از 644 فرعی از 1 اصلینهبندانمسکونی23

آدرس ارسال مدارك: بيرجند -بلوار شهيد آويني -اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي -  ساختمان مركزي

اداره ارتباطات و اطالع رساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

»من لم يشکرالمخلوق لم يشکرالخالق«

  بدينوسیله مراتب تشکر و قدردانی فراوان خود را از تالش نیروهای امنیتی و عوامل گشت 
 نیروی 110 جهت شناسايی و دستگیری عوامل سرقت خودروی وانت مزدای اينجانب 
علیرضا برزگر که در خیابان شهید برگی سرقت شده بود بعد از حدود يك ساعت توسط

 ستوان دوم مالکی مقدم
 و سرباز وظیفه محمد رضا زنگويی

 با هوشیاری کامل کشف شد اعالم نموده، از خداوند متعال توفیقات روز افزون شما در عرصه 
تامین امنیت را مسئلت داريم.

تولیدی فرش دستباف برادران برزگر 

خانواده های محترم احمدی و ماليی
 با نهايت تاسف و تاثر درگذشت 

شادروان  كرباليی عباس ماليی
 را خدمت تان تسلیت عرض نموده ، رحمت الهی برای آن عزيز سفر کرده و اجر و صبر جزيل 

برای شما سروران معزز از درگاه ايزد متعال مسئلت داريم. 
ما را در غم تان شريك بدانید 

 موسسه فرهنگی و دارااليتام حضرت ابوالفضل)ع(- موسسه خیريه هیئت  ابوالفضلی بیرجند 

قیمت بلیت پروازهای اربعین

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: قیمت بلیت 
رفت و برگشت اربعین از مبداء تهران، ۵ میلیون 
رفت  تومان،  میلیون   ۳.۲ سره  یک  تومان، 
و برگشت از مبداء مشهد ۶ میلیون تومان و 
یک طرفه ۴ میلیون تومان تعیین شد. ذیبخش 
افزود: مصوب شد افرادی که در سامانه سماح 
ثبت کرده اند و از داشتن ویزا، اطمینان قطعی 
دارند، می توانند نسبت به خرید بلیت پروازهای 

اربعین اقدام کنند. 

حجم نقدینگی در آستانه ورود به کانال 
۴ هزار میلیارد تومانی

کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 
حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ به رقم 
۳۹۲۱۴.۳ هزار میلیارد ریال رسید، اظهار کرد: این 
نرخ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸درصد 
در  نقدینگی  نشان می دهد. همچنین،  را  رشد 
دوازده ماهه منتهی به پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ معادل 

۳۹.۱ درصد رشد یافت.

کارت واکسن برای کدام کارها
 اجباری می شود؟

در بسیاری از کشورها انجام برخی کارها با داشتن 
کارت واکسن امکان پذیر است. چندی پیش نیز 
عین اللهی، وزیر بهداشت اعالم کرد  به زودی 
برخی از خدمات مانند سفر و خدمات بانکی با 
فعالیت  بنابراین  می شود.  انجام  واکسن  کارت 
هایی نظیر اقامت در هتل ها، حضور در ورزشگاه 
ها، حضور در سینما، مدارس، سفر خارج از کشور، 
حضور در دانشگاه، دریافت بلیت هواپیما و قطار و 

اتوبوس نیاز به کارت واکسن دارد. 

قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی
 تا پایان امسال است 

لوازم خانگی  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  نایب 
اظهار کرد: قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
تا پایان سال ۱۴۰۰ بوده و اگر قرار باشد دوباره 
این کار ادامه پیدا کند نیاز به تصویب سال ۱۴۰۱ 
دارد به هر حال عدم واردات نمی تواند مادام العمر و 
دائمی باشد. اسالمیان افزود: اگر بخواهیم عقالنی 
نگاه کنیم در هیچ کجای دنیا ممنوعیت هایی از 
این دست به صورت دائم نبوده اند چراکه ممنوعیت 
اگر  می آورد  وجود  به  فساد  و  انحصار  دائمی، 
بخواهیم رقابتی ایجاد شود که بازار و صنعت پویا 
در حوزه لوازم خانگی داشته باشیم باید اجازه رقابت 
را بدهیم و جلوی هرگونه انحصار و فساد را بگیریم.

چرا ماهي گران شده است؟

مدیرعامل اتحادیه مرکزي تعاوني هاي کشاورزي 
ماهیان سردابي کشور؛ خشکسالي، کاهش تولید، 
افزایش قیمت خوراک، افزایش صادرات و باالرفتن 
تقاضاي خرید مردم در هفته هاي اخیر را دالیل 

افزایش قیمت ماهي قزل آال و سالمون دانست.

کسري بودجه در نیمه نخست
 امسال چقدر است؟

فارس نوشت: دیوان محاسبات کشور پیش بیني 
کرد با فرض استمرار روند چهار ماهه اول سال 
۱۴۰۰ در تحقق منابع و مصارف عمومي دولت، 
میزان کسري منابع عمومي دولت براي تأمین 
مصارف عمومي در ۶ ماهه اول سال جاري بالغ 

بر ۱۴۶.7 هزار میلیارد تومان است.

واردات خودروی خارجی آزاد می شود

شورای  نظر  تامین  جهت  مجلس  نمایندگان 
نگهبان با واردات خودروی خارجی موافقت کردند. 
بر این اساس ماده ۴ به شرح زیر اصالح می شود: 
هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای 
صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها 
و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا 
از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات 
خودروی تمام برقی یا دو نیرویی )هیبریدی( و یا 
واردات خودروی بنزینی یا گازسوز  معادل ارزش 

صادارتی خود اقدام کند.

احتمال آموزش حضوری مدارس
 از آبان ماه

ایسنا نوشت: مدیرکل ارزیابی عملکرد و شکایات 
افزایش  با  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارت 
واکسیناسیون در آبان ماه و ایجاد امنیت بیشتر، با 
نظر ستاد ملی مقابله با کرونا به صورت تدریجی، 
امکان آموزش در مدارس زیر ۱۵۰ نفر به صورت 

حضوری وجود خواهد داشت.

تورم سبد معیشت کارگران ۶۸درصد 

کانون  عالی شوراهای  رئیس کمیته دستمزد 
اسالمی کار با اشاره به اینکه تورم سبد معیشت 
کارگران  ۶۸ درصد است، گفت: کاهش قدرت 
خرید مستمر  و مزمن  روی دوش خانوارهای 
کارگری قطعاً  فروپاشی خانوارها را به ارمغان 

می آورد.

رئیس جمهور اصول دوازده گانه 
مقابله با فساد اداری را ابالغ کرد

رئیس جمهور اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی 
پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در 
دولت سیزدهم را به اعضای دولت و دستگاه های 
اداری و اجرایی ابالغ کرد. رئیسی شفاف سازی، 
مدیریت تعارض منافع، فرهنگ سازی و نظارت 
همگانی، متناسب سازی ساختار و تشکیالت 
دولت، شایسته گزینی، سهولت فرآیندها، دولت 
الکترونیک، توسعه رویکرد زنجیره  ارزش، حمایت 
از فعالیت سالم، تقویت اشراف، نظارت موثر و 
کارآمد و برخورد قاطع را اصول دوازده گانه عنوان 
کرد و گفت: تولید و ارائه اطالعات صحیح، دقیق، 
به موقع و مرتبط به مراجع ذیصالح و مردم به 
ویژه در حوزه فعالیت های اقتصادی و تامین اشراف 

دولت همان شفافیت  است.

دولت ضوابط قانونی در مذاکرات
 هسته ای را رعایت کند

نادران، نماینده مجلس گفت: در بحث مذاکرات 
قانون  اسالمی  شورای  مجلس  نیز  هسته ای 
ضوابط  که  است  الزم  دولت  و  کرده  مصوب 
قانونی را رعایت کند. تاکنون گزارش رسمی از 
سوی مقامات دولتی در صحن مجلس ارائه نشده 
است. وی افزود: الزم است کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اسالمی با توجه به تعطیلی مجلس 

این گزارش را دریافت کرده و منتشر کند. 

 اصالح طلب و اصولگرا 
در یک کشتي نشسته اند 

کنعانی مقدم، دبیرکل حزب سبز ایران با بیان اینکه 
تمامي احزاب و گروه هاي سیاسي و جناح ها در یک 
کشتي قرار دارند و اگر بنا باشد یکي از جریان ها به این 
کشتي آسیب بزند همه غرق مي شوند، اظهار کرد: 
اینگونه نیست که اصولگرایان یا اصالح طلبان یک 
کدام غرق و دیگري نجات پیدا کند. اولین گامي که 
باید برداریم این است که یک گفتمان را در سطح ملي 

در بین جریانات کشور  آغاز کنیم.
 دولت  جدید دست آژانس را بازتر   

گذاشت، اما هیچ اعتراضي نشد

عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي گفت: 
دولت جدید در توافق با آژانس کار خوبي کرد 
اما مجلس در این آزمون مردود شد و نشان داد 
که مجلس مردمي نیست. خباز افزود: دولت آقاي 
روحاني بازدیدهاي آژانس را محدود کرد اما دولت 
جدید جلوي بازدیدهاي آژانس را کامال باز کرد. 
نکته جالب آنکه صدایي از کسي بلند نشد و هیچ 
نماینده اي در مجلس علیه این تصمیم نطق نکرد. 

روحاني و الریجاني هیچ یک اصالح طلب 
نبوده و نیستند

نه  گفت:  اصالح طلب  سیاسي  فعال  کوالیی، 
یک  هیچ  الریجاني  آقاي  نه  و  روحاني  آقاي 
اصالح طلب نبوده و نیستند اما هر دو به دلیل 
رویکردهاي واقع گرایانه اي که در برابر تحوالت 
داخلي و خارجي نشان دادند در مقاطعي از حمایت 
اصالح طلبان برخوردار شدند بنابراین با ادامه چنین 
روشي و تالش براي یافتن راه حل هاي مناسب 
براي مسائل داخلي و خارجي مي توان این تحول 
به  مناسب  پاسخ  دادن  براي  تالش  و  رفتاري 
نیازهاي کشور در عرصه داخلي و بین المللي را در 

مورد هر دو شخص انتظار داشت. 

دلسوزان براي رفع تحریم ها 
به رئیسي کمک کنند

یوسفیان مال، نماینده سابق مجلس گفت: اگر 
دلسوزان نظام در داخل مي خواهند مشکالت 
مردم حل شود باید به آیت ا... رئیسي براي رفع 
تحریم ها کمک کنند، طبیعتا این که ما بگوییم 
همه مي آیند و هورا مي کشند اینگونه نیست. 
طبیعي است یک جمعي ممکن است ناراضي و 
ناراحت باشند اما آقاي رئیسي در جایگاه رئیس 
جمهور نشسته، جایگاهي که متولي امور مردم 

است و معیشت مردم در دست اوست.

دولت رئیسي دچار بي برنامگي است

زیباکالم، فعال اصالح طلب در یادداشتي با اشاره 
به عملکرد دولت رئیسي گفت: اصولگرایان تندرو 
یا دلواپسان به رغم آنکه ماه ها فرصت داشتند اما 
هر قدر که زمان مي گذرد، مشخص تر مي شود 
که هیچ برنامه و دستورالعملي براي برنامه هاي 
هسته اي کشور ندارند. في الواقع به جز مشتي شعار 
و کلي گویي چیز دیگري در خصوص برنامه هاي 
هسته اي کشور ندارند و  اي کاش بي برنامه گي 

آنها فقط محدود به هسته اي مي شد. 

الهوتی:  دهک های پایین منتظر بهبود 
وضعیت خود هستند

نماینده سابق مجلس گفت: دهک های پایین 
منتظر یک اتفاق هستند اما به این امید نبسته اند 
که دولت در طول ۶ ماه مشکل کل اشتغال کشور 
را حل کند، بلکه به رخدادی برای بهبود کوتاه مدت 

وضعیت شان، امید دارند.

ترامپ: آمریکا تا ۳ سال دیگر
 پایان می یابد

رئیس جمهور سابق آمریکا در مصاحبه ای جدید 
گفت: این کشور در هشت ماه گذشته در چنان 
سراشیبی  قرار گرفته که هرگز سابقه نداشته و 

آمریکا تا ۳ سال دیگر پایان می یابد.

جناب آقای حسن احمدی
بدينوسیله چهلمین  روز درگذشت مادر عزيزتان را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت 
عرض نموده ، از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای شما و ساير بستگان 

صبر و شکیبايی مسئلت داريم.

خانواده های رمضانی و حسینی


