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مجلس به دنبال بستن 
اینستاگرام  نیست

محمدباقرقالیباف  : 

صفحه  6

دلیل ردصالحیت الریجانی، 
تحصیالت دخترش است

منصورحقیقت پور :

انتظار از مجلس برآورده 
نشده است

اسدا... بادامچیان :

صفحه  6

صفحه  6

#  من ماسک می زنم

صدای پای پیک ششم به گوش می رسد  5کارشناسی مجدد بنیاد مستضعفان برای قیمت گذاری اراضی روستای»موسویه« 3
عکس : اکبری

مدیرکل راه و شهرسازی در گفتگوی زنده اینستاگرامی 
روزنامه، با بیان اینکه خراسان جنوبی سومین استان 
 پهناور کشور است، گفت: این موضوع عالوه بر 
مزایای بی شمار ، معایبی مانند هزینه های زیرساختی 
باال دارد. داعی با بیان اینکه پراکندگی اندک جمعیت 
در اعتبارات تاثیر دارد، افزود: در استان های کوچک 
با دوبانده کردن 50 کیلومتر شاید 6 شهر از این 
موضوع نفع ببرند اما در خراسان جنوبی به دلیل 
فاصله زیاد بین شهرها  ...  مشروح در صفحه ۳

روایت مدیرکل 
از  رکورد تاریخی 
در  راه سازی

سرمقاله

اعتماد از دست رفته!!

پنجشنبه هفته گذشته ، استان میزبان یک رویداد مهم بود، حضور تجار و فعاالن 
اقتصادی افغانستان در یک نشست هم اندیشی با حضور استاندار، معاونان استانداری 
و جمعی از مدیران کل حوزه های مرتبط در راستای توسعه مبادالت مرزی و با این 
محوریت که چگونه از ظرفیت ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک دو کشور، برای توسعه 
مراودات، بهترین استفاده صورت گیرد. تعداد زیادی از تاجران کهنه کار کشور دوست 
و برادر به این جلسه مشرف شده بودند تا در حضور نماینده عالی دولت در استان، 
درد دل کنند، راهکار ارائه دهند و بگویند چرا مرزها رونق گذشته های دور را ندارد 
و چه باید بکنیم که بیشترین بهره را از این همسایگی ببریم؟! مرور خبرهای حوزه 
 استانداری به خوبی گواه این مطلب است که مالنوری از همان بدو ورود به استان
-آبان ۹۹ - مرز را در کنار دیگر ظرفیت های موجود، فرصتی بزرگ برای رونق و 
توسعه و پیشرفت منطقه عنوان کرد، او در این جلسه هم چنان از داشته های خراسان 
جنوبی گفت که تو گویی زاده این دیار است و ضمن اشراف به   ...  ادامه در صفحه 2

* بهروزی فر

مالنوری : قیمت گذاری و برنامه ریزی برای فروش زرشک باید در داخل استان انجام شود و هیچ 
کسی نباید در خارج از این منطقه برای زرشک تصمیم گیری کند * آمادگی واگذاری زمین برای 
ایجاد بارگاه های زرشک در حریم و محدوده روستاها را داریم * توصیه ما به کشاورزان این است 
که با دقت نظر نسبت به تولید محصول کیفی و عاری از بار میکروبی اقدام شود که قابلیت رقابت 
در بازار جهانی را داشته باشد ...  مشروح در صفحه 5

بازنگری در قیمت زرشک
استاندار : تعاون روستایی با کارشناسی مجدد، قیمت خرید زرشک را  افزایش دهد پیام  استاندار 

 به مناسبت 
 هفته وحدت

به نظر ما هفته  وحدت خیلی مهم است و اتحاد 
مسلمانان، درمان بسیاری از دردهای امت اسالمی 

است. رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( 
 ربیع االول، این ذخیره گاه برکت های خداوندی، 
به جهت وجود نازنین آخرین فرستاده پروردگار، به 
درستی بهار ماه ها نام گرفته است. حضرت رسول 
)صلی ا... علیه و آله و سلم( در این ماه عزیز پا به 
عرصه خاکی دنیا گذاشت تا پیام آور صلح و دوستی 
بوده، این باور را در همه قرون و اعصار نهادینه سازد 
که وحدت امت اسالمی، از مهمترین راهبردهای 
و  زمان ها  تمام  در  اسالمی  امت  اقتدار  بنیادین 
مکان هاست. تعیین روزهایی نیکو در این ماه عزیز 
با عنوان “هفته وحدت” که نشأت گرفته از اندیشه 
وحدت آفرین بنیانگذار انقالب اسالمی، حضرت امام 
خمینی )ره( است ، بیانگر نتیجه دادن این راهبرد و 
نشان دهنده جاری و ساری بودن روحیه وحدت و 
همدلی در ایران اسالمی می باشد. اینجانب ضمن 
تبریک میالد با سعادت پیامبر اکرم)ص( رسول صلح 
و بیداری و امام جعفر صادق )ع( سرچشمه علم و 
حکمت و مؤسس مذهب جعفری به تمامی مسلمانان 
جهان و به ویژه مردم متدین استان که با وحدت دیرپا 
و ماندگار خود، خراسان جنوبی را به عنوان سرزمین 
مودت بین شیعه و سنی در ایران اسالمی بلند آوازه 
کرده اند، این یکپارچگی ستودنی در سایه اسالم را 
ارج نهاده، امید آن دارم که در ظل عنایات حضرت 
ولی عصر)عج( و با تأسی از رهنمودهای مقام معظم 
رهبری )حفظه ا...( با تقویت و گسترش این روحیه 
همبستگی و وفاق، شاهد بالندگی و سربلندی بیش از 

پیش این دیار پایدار باشیم.
حمید مالنوری شمسی - استاندار خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس تنها
 انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

که مؤید درایت، توانمندی و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
موفقیت روزافزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

جناب آقای مهندس قاسم تنها
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 خراسان جنوبی
انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از درایت، لیاقت 

و توانمندی تان می باشد، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده
همچنین از زحمات جناب آقای مهندس آسمانی مقدم 
در زمان تصدی تقدیر و تشکر نموده، از درگاه خداوند متعال 

سالمتی و توفیق روز افزون تان را خواستاریم.
شرکت گیتی گستر خاوران - اسدالهی

برادر ارجمند جناب آقای مهندس قاسم تنها 
نوید مسرت بخش انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی
تبریک و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه ایزد منان مزید 

توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی 
در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی مسئلت داریم. 

همچنین از تالش ها و فعالیت های قبلی و موثر شما در زمینه 
 توسعه و عمران روستایی ، تهیه و اجرای طرح های هادی
و تملک و واگذاری اراضی روستایی تقدیر و تشکر داریم.

شورای بخش مرکزی نهبندان

جناب آقای مهندس تنها
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 خراسان جنوبی
با دلی سراسر امید و اندیشه ای سرشار از احترام 

انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از تعهد، لیاقت 
تبریک  صمیمانه  باشد،  می  بزرگوار  شما  توانمندی  و 
عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال 

خواستاریم. همچنین از زحمات چندین ساله 
جناب آقای مهندس آسمانی مقدم 

در مدت تصدی تشکر نموده و از درگاه باری تعالی 
موفقیت شان را مسئلت می نماییم.

شورای اسالمی و دهیاری نوفرست

بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را که از اعماق وجودمان بر می خیزد 
نسبت به پاسخگویی مناسب به متقاضیان در این شرایط حساس کرونایی خدمت

سرکار خانم ایزدی
رئیس محترم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند  

و کلیه همکاران ایشان
 در این مجموعه اعالم می نماییم

از خداوند منان برای شما عزیزان موفقیت، سعادت و شادکامی را مسئلت داریم.

کارپردازان نوژان کویر - نجات

 قابل توجه ادارات، شرکت ها، موسسات و فروشگاه های زنجیره ای

 یک دربند مغازه تجاری به متراژ240 متر، دارای بالکن 80 متری 

جمعا 320متر، نوساز و فول امکانات واگذار می گردد. 

آدرس: کارگر جنوبی - نبش کارگر 22- ساختمان سام 
تلفن : 09158660118- 32310118

درخواست نیـرو 
 به تعدادی نیروی کار ماهر و ساده جهت کار در کارگاه قنادی خوشه نیازمندیم.

»مراجعه به صورت حضوری می باشد« 
آدرس: حدفاصل مدرس 18 و 20 - قنادی خوشه 

مـادر عزیزم   
خورشید  زندگانی ام  بی مهر رویت گرمایی ندارد  ...

بیست و هفتم مهرماه، سومین سالگرد 
غروب خورشید زندگانی مان

شادروان طاهره بلوریان فرد )خرازی( 
  را  با ذکر فاتحه ای گرامی می داریم. 

خانواده های:  فرهادی، بلوریان فرد

دوست عزیز جناب آقای جالل  نصرآبادی
درگذشت پدر ، ضایعه غم انگیزی است که جز صبر آن  را چاره ای 
نیست . ضمن تسلیت به شما و خانواده داغدارتان ، مرا در غم خود 

شریک بدانید . خداوند روح ایشان را قرین رحمت خود نماید. 

 علی یـزدانی

گروه ماشین های اداری بهدانی
 نمایندگی انحصاری فروش و خدمات

 دستگاه های فتوکپی توشیبا، 
ویدئو پروژکتور سیستم های صوت و 

تصویر و محصوالت جی اند بی در استان

پرینترهای لیزری تک کاره و سه کاره 
جی اند بی، کارتریج های جی اند بی

 با قابلیـت چـاپ سه و نیـم برابـر بیشتـر
ت ایران

ساخ

بلوار شهدای عبادی – ابتدای بلوار شهید فایده  خط ویژه: 3۱۱03 
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اجرای طرح منابع آب ژرف خراسان جنوبی در انتظار اختصاص اعتبار است

مدیر عامل آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت:به موجب توافق نامه سه جانبه بین معاونت علمی رئیس جمهور، 
وزارت نیرو و استانداری مقرر شد ۲۵ درصد پروژه توسعه و بومی سازی فناوری های پیشرفته توسط استانداری، 
۲۵ درصد پروژه توسط معاونت علمی و ۵۰ درصد پروژه توسط وزارت نیرو تامین و پرداخت شود.

سرمقاله

اعتماد از دست رفته!!

*  بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( او در این جلسه هم چنان از داشته های خراسان جنوبی گفت 
که تو گویی زاده این دیار است و ضمن اشراف به مزیت های کشاورزی، گردشگری، معدن، 
تجارت، صنعت و البته مرز، اشتراکات فرهنگی ساکنان دو سوی این مرز  طویل را به خوبی 
می داند. نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی در این جلسه به تشریح اقدامات و برنامه 
هایی پرداخت که در استان صورت گرفته تا ماهیرود در شرایط سخت شیوع کرونای هندی 
و حتی اوضاع برآشوب و به هم ریخته افغانستان، ساعتی از فعالیت بازنماند.گواه این ادعای 
او هم صحبت های دوستانی است که در جلسه تعیین تکلیف مرزها بعد از شروع بلواهای 
افغانستان و ناامنی های ناشی از حضور طالبان حضور داشته اند، مالنوری در آن جلسه به 
مسئولیت خودش، بر باز بودن مرز ماهیرود و ادامه مبادالت تجاری تأکید کرده و بستن مرز 
حتی برای ساعتی را هم به نفع دو منطقه ندانسته است.پیامد این ابرام و پافشاری بر تداوم 
فعالیت ها هم به خوبی نتیجه داد، چرا که به استناد آمار اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
استان، مجموع کاالهای خروجی از خراسان جنوبی به افغانستان در سال گذشته نسبت به 
سال ۹۸ معادل ۱۲ درصد و در نیمه نخست امسال نیز به نسبت مدت مشابه سال قبل ۱۴ 
درصد افزایش داشته و نکته جالب توجه این که از کل ۲۰۳ میلیون دالر کاالی صادره به 
کشور افغانستان، سهم مرزهای استان ۲۵ درصد بوده است، یعنی ماهیرود توانسته با همه 
فراز و فرودها، دینش را به کشور ادا کند. استاندار و دیگر مدیران حاضر در جلسه به خوبی 
از کارهایی گفتند که در سطح ملی انجام شده تا همه گذرهای مرزی مهیای تجارت و 
مراودات بین المللی شود.تجار افغانستانی هم که خوب به خاطر داشتند اگر ورود زود هنگام 
و واکنش سریع مدیران خراسان جنوبی نبود، آتش سوزی ماهیرود هم مثل دوغارون فاجعه 
به بار می آورد، از همه خدماتی که در ماهیرود ارائه می شود تا شرایط برای تجارت مهیا 
باشد، تشکر کردند.آنها از موانع و مشکالتی گفتند که مطمئن بودند بی پاسخ نمی ماند و 
سپس با تأکید بر این که آن چه سبب شده مرزهای خراسان جنوبی، آن طور که باید و شاید 
رونق نداشته باشد، بدقولی مدیران کارخانه ها و واحدهای تولیدی در دیگر استان های ایران 
است. همان هایی که پای بند قراردادهایی که با تجار امضا می کنند، نمی مانند و نمی شود 
روی حرف شان حساب باز کرد . به گفته آنها، قاعده بر این است که هر تاجری برای تأمین 
نیازی در کشورش و البته بنا به حوزه کاری خود، برای خرید اقالمی خاص اقدام می کند، 
آن گاه بر اساس قراردادی که با واحد تولیدی منعقد شده، کاال را در زمان معین تحویل می 
گیرد، اما گویا بدعهدی تنی چند از تولید کننده های کشور، همان ها که وضعیت بد بازار 
و نبود بازار فروش را مانعی بر تولید می دانند، سبب شده اقالم مورد تعهد به موقع تحویل 
نشود و تجار معطل بمانند، اتفاق تلخی که به همه حوزه ها تعمیم داده شده و این باور را 
ایجاد کرده است که همه تولید کننده ها در ایران، عمداً یا سهواً در کارشان تعلل می کنند 
و اهتمامی بر انجام به موقع امور ندارند. آنها نمونه هایی از این بدعهدی را برشمردند و  
ناباورانه بر نتیجه گیری هایشان پافشاری کردند، اگر چه به گفته خیلی از فعاالن اقتصادی 
و آنها که به جهت حرفه کاری شان، مراوداتی با تجار افغان دارند، حرف و عمل خیلی از 
آنها یکی نیست و در حقیقت پای معامله رفتن با برخی از این بزرگواران، ریسکی بزرگ 
است، اما این اصاًل دلیلی بر کوتاهی ما نیست. ایرانی، نجیب زاده ای است که تا بوده 
صداقت در کار و عملش زبانزد خاص و عام بوده و این دون شأن ماست که با یک 
خطای خواسته یا ناخواسته، این تصور اشتباه را سبب شویم.بدون تردید جبران  این اعتماد 
از دست رفته، به راحتی مقدور نیست و بی شک تبعات فراوانی دارد که می تواند به دیگر 
حوزه ها هم تسری یابد و نقل آن در دیگر محافل، توسط گروه هایی که با دیگر کشورها 
هم مراوداتی دارند، برای ما گران تمام خواهد شد.این اتفاق، ماجرای همان کشتی است 
 که همگان بر آن سواریم و هیچ کس حق ندارد، نقطه ای که خود نشسته را سوراخ کند. 

)لطفاً نظرات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

منتظر ابالغیه های جدید
  آموزش حضوری هستیم

ایسنا- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با تاکید بر ارائه 
شیوه های مخصوص هر مدرسه برای شروع آموزش حضوری، 
گفت: تا پیش از این گفته شده بود که مدارس زیر ۳۰۰ نفر جمعیت 
از ابتدای آبان و مدارس بیش از ۳۰۰ دانش آموز از ۱۵ آبان به 
صورت تدریجی آموزش حضوری را آغاز خواهد کرد، اما اکنون 
منتظر ابالغیه های جدید هستیم تا براساس آن و با اولویت سالمت 
دانش آموزان و معلمان عمل کنیم. واقعی، در پاسخ به تردیدها در 
مورد بازگشایی یا عدم بازگشایی مدارس استان، افزود: همه موارد با 
رعایت ضوابط ستاد کرونای کشور لحاظ خواهد شد و ما تابع قانون 
خواهیم بود. وی افزود: تا پیش از این گفته شده بود که مدارس زیر 
۳۰۰ نفر جمعیت از ابتدای آبان و مدارس بیش از ۳۰۰ دانش آموز از 
۱۵ آبان به صورت تدریجی آموزش حضوری را آغاز خواهد کرد، اما 
اکنون منتظر ابالغیه های جدید هستیم تا براساس آن و با اولویت 
سالمت دانش آموزان و معلمان عمل کنیم. مدیرکل آموزش و 
پرورش خراسان جنوبی تصریح کرد: به هر صورت بازگشایی ها با 
جمعیت باالی دانش آموزان نخواهد بود و برای آموزش حضوری 
تدابیری اتخاذ خواهد شد تا پروتکل ها به هر ترتیب رعایت شود. 
واقعی، با اشاره به توجه آموزش های تلفیقی از ابتدای امسال، گفت: 
هر مدرسه شیوه آموزشی به خصوصی را با توجه به اقتضائات و 
شرایط دانش آموزان و محیط و معلمان به تصویب خواهد رساند. 
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی خواستار همکاری بیشتر 
و مشارکت مضاعف اولیا در تکمیل فرآیند واکسیناسیون دانش 

آموزان و ریشه کنی بیماری کرونا شد.

مشکلی برای معرفی
 شهرداران نداریم

صداوسیما- معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار خراسان جنوبی 
گفت: مشکل خاصی برای معرفی شهرداران نداریم و این موضوع 
طبق روال در حال انجام است. فرهادی، با بیان اینکه مشکلی 
برای معرفی شهرداران نداریم، گفت: از ۳۱ شهرداری که در 
استان باید انتخاب شوند ۱۷ شهردار احکام شان امضا شده و 
در مرحله معرفی شهرداران توسط شورای اسالمی شهر هستند. 
وی افزود: دو شهردار هم پرونده کاری شان تکمیل شده و برای 
امضا به دست استاندار رسیده وبه زودی احکام شان امضا خواهد 
شد. معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: 
۹ شهردار مراحل کار اداری شان طی می شود تا استعالمات الزم 
گرفته شود و برای سه شهر هم شهردارانی که معرفی شدند فاقد 
سوابق الزم بودند که مجدداً باید توسط شورای اسالمی شهر 
شان فرد جدیدی معرفی شود. فرهادی در مورد تاخیر به وجود 
آمده برای معرفی رسمی شهرداران و بالتکلیف ماندن شهر گفت: 
این موضوع مسئله خاصی نیست و طبق روال عادی اداری کار 
انتخاب شهرداران در حال انجام است. گفتنی است، اولین جلسه 
شوراهای اسالمی ۱۴ مرداد ماه برگزار شده و شوراها می بایست 
ظرف مدت یک ماه پس از اولین جلسه شهرداران را معرفی می 

کردند، اما هنوز شهرداران ۱۴ شهر استان معرفی نشده است.

خراسان  استاندار  حضور  با  اعتمادیان- 
سازمان  همکاری  تفاهم نامه  جنوبی، 
زمین  شناسی و اکتشافات معدنی کشور 
امضای  به  بیرجند  صنعتی  دانشگاه  با 

آقایان دکتر علیرضا شهیدی، معاون وزیر 
صمت و رئیس این سازمان و دکتر سید 
حجت هاشمی، رئیس دانشگاه صنعتی 
تفاهم نامه  این  متن  در  رسید.  بیرجند 
منظور  به  است:  شده  تاکید  همکاری 
مشارکت، تبادل و بهره مندی از خدمات، 

فنی  و  پژوهشی  علمی،  تخصص های 
و  زمین شناسی  توسعه  امر  در  متقابل 
اکتشافات معدنی در کشور، این تفاهم نامه 
میان سازمان زمین شناسی و اکتشافات 

معدنی کشور و دانشگاه صنعتی بیرجند 
مبادله می شود. شایان ذکر است، بخشی 
از موضوعات این تفاهم نامه به این قرار 
مشترک  نشست های  “برگزاری  است: 
علمی و سمینارهای تخصصی کارشناسان 
پژوهشی  و  تبادالت علمی  و گسترش 

میان طرفین در راستای تعمیق و توسعه 
همکاری های فعال و مؤثر بین سازمان و 
دانشگاه، تبادل داده ها، اطالعات، اسناد و 
مدارک علمی - پژوهشی منتشر شده در 

پروژه های مشترک در چارچوب ضوابط 
و مقررات، بهره گیری از امکانات سخت 
 افزاری، نرم افزاری، کتابخانه ای، کارگاهی 
و آزمایشگاهی طرفین در مورد پروژه  های 
مشترک در چارچوب ضوابط و مقررات، 
اساس  بر  کارآموزی  تسهیالت  ایجاد 

 دوره های کارآموزی مصوب وزارت علوم ،
تحقیقات و فناوری و بازدید دانشجویان 
دانشگاه از بخش های تخصصی سازمان 

در چارچوب ضوابط و مقررات.”

آغاز  مراسم  در  می گردد،  نشان  خاطر 
عملیات اجرایی طرح تحول زمین شناسی 
روز  استان  معدنی  ذخایر  اکتشاف  و 
این  جاری،  سال  مهرماه   ۲۵ یکشنبه 
تفاهم نامه برای مدت سه سال به امضا 

طرفین رسید و مبادله گشت.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور و دانشگاه صنعتی بیرجند

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. 
        32227177 -  09031618482موسسه خیریه  هیئت ابوالفضلی

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

فروش و حمل انواع مصالح ساختمانی
 به تمام نقاط استان  

سیمان - گچ - آهک کیسه ای و فله - پودر سنگ - مالت آماده
دیوار گچی - انواع آجر تیغه 10 و 15 و گری -  لوله سیمانی و موزائیک و... 

 انجام پیمانکاری ساختمان از صفر تا صد 
با مصالح مرغوب و استاندارد با نازل ترین قیمت 

مصالح ساختمانی اطلس 

آدرس دفتر : بیرجند- نبش ظفر 22 
تلفن : 05632061045 - 09153618949  با مدیریت عباسی

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....

از قبیل: قابلمه، تابه، پلوپز، کیک پز، اسنک ساز و کف اتو
به صورت گرانیتی با 1 سال ضمانت 

بازسـازی انواع ظروف تفلون و چدن
برای اولین بار در خراسان جنوبی

شعبه  1 : بیرجند، خیابان توحید،  نبش توحید 28   تلفن تماس:  0۵6324329۵0

شعبه 2 :مهرشهر،بلوار ولی عصر)عج(، ابتدای بلوار امام حسین)ع( ، نبش امام حسین )ع( 3     تلفن :   32300۵7۵

کلیه لوازم منزل شمارا خریداریم
  با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.     ۰9۱5۰5۶2۱۰۰
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جوابیه شرکت برق 

 در پاسخ به پیامک شهروند محترم در 
روزنامه آوای خراسان جنوبی به شماره 
5019 مورخ 1400/07/04 در خصوص 
یکی در میان کردن چراغ های روشنایی 
معابر بلوار  روبروی بیمارستان ولی عصر 
)عج( به اطالع می رساند چراغ های 
معابر فوق از حالت یکی در میان خارج 

شده و روشن شده است. 

پاسخ مسئوالن 

بهره مندی ۱۵۰۰ مادر باردار نیازمند از حمایت کمیته امداد

 معاون حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان جنوبی گفت: این طرح با هدف بهبود تغذیه مادران باردار نیازمند و پیشگیری از تولد نوزادان با وزن کم 
و همچنین تقویت مادران برای دوران شیردهی آغاز شده است.حسینی با بیان اینکه این طرح با حمایت وزارت بهداشت و همکاری معاونت بهداشتی درمانی استان 
اجرایی شده، افزود: در حال حاضر 1500 نفر از زنان باردار و شیرده دچار سوء تغذیه، شناسایی شده اند که به این افراد سبد های غذایی به صورت ماهیانه پرداخت می شود.

لزوم مطالبه گری 
از مطالبه گران ؟

سالم. تقریبا از دیروز صبح در فضای 
مجازی یک کلیپ تقطیع شده از استاندار 
قبلی به عنوان کار مطالبه گری در حال 
پخش است. شب که آقای معتمدیان 
استاندار جهادی و انقالبی و پرتالش 
استاندار  عنوان  به  را  استان  پیشین 
آذربایجان غربی منصوب کردند دلیل این 
تحرکات را فهمیدم. بنده در چند موضوع 
از جمله بحث انتخاب شهردار و همچنین 
مسئله بنیاد مستضعفان با  برخی از 
عزیزان همکاری کرده بودم و مطالبات 
مسئوالن گوش  به  را  مان  حق   به 
رساندیم اما این دفعه با خودم فکر کردم 
نکند به واسطه واژه مطالبه گری اجازه  
زیر پا گذاشتن اخالق ، ظلم به دیگران و 
همچنین تحریف واقعیت ها را هم داریم 
که هر چه در متون دینی گشتم چیزی  
ندیدم و به مصداق وظیفه شرعی امر به  
معروف و نهی از منکر چند کلمه را با 
دوستانم ) البته عزیزانی که می دانم 
 بسیار معتقد و مقید به شرع هستند(
همه  اینکه  اول  گذارم.  می  میان  در 
ماهایی که مسائل استان را رصد می 
کنیم می دانیم در جلسه ای که اصالح 
طلبان به قلع و قمع نکردن مدیران 
اصولگرا و معتدل توسط استاندار وقت 
اعتراض داشتند بنده خدا اعالم کرده 
مسائل سیاسی برایش مهم نیست و 
فقط مدیرانی که مخالف دولت باشند 
و در کار دولت سنگ اندازی کنند را 
اجازه کار نمی دهد و از مدیران اصولگرا 
که بسیاری از آنها در زمان استانداری 
او پست داشته اند به واسطه عملکرد 
دفاع کرده و گفته اینها نگرش سیاسی 
شان فرق می کند اما با دولت مخالف 
نیستند و دلیلی برای برکناری آنها نمی 
بیند. حاال خودمان فایل تقطیع شده 
آن را می شنویم و با این که می دانیم 
موضوع را برعکس و خالف واقع و به 
عنوان قلع و قمع کردن مدیران اصولگرا 
اسم  خودمان  روی  کنیم  می  منتشر 
مطالبه گر می گذاریم البته تا اینجای کار 
شاید بشود توجیه کرد که ندانسته این 
کار را کرده ایم و اطالع دقیق نداشته 
ایم اما آیا بسیاری از ما که واقعیت را 
می دانیم و در مقابل این ظلم فاحش 
نام  توانیم  ایم هم می  سکوت کرده 
یک مطالبه گر مسلمان را با خود یدک 
بکشیم و بگذاریم آبروی یک انسان که 
از کعبه جایگاهش باالتر است اینگونه 
معتمدیان  دوما  بگیرد؟  قرار  بازیچه 
طوری کار کرد که نه تنها ماهایی که 
بلکه  داریم  مجازی  فضای  در  سری 
روستایی عزیز و چوپانی که در بیابان 
 گوسفندانش را به چرا می برد و از دنیا 
بی خبر بود و دسترسی به فضای مجازی 
را  آدم  این  نداشت هم طعم خدمات 
چشیده و معترف است آنوقت وقتی ما 
برای تخریب او هر چیزی مطرح می 
کنیم. فکر نمی کنید مصداق واقعی 
چوپان دروغگو می شویم ؟ ان شاءا... 
خدا به همه ما رسم مسلمانی ، انصاف 

و  اخالق اسالمی عنایت نماید. 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

* خداقوت عرض می کنم خدمت شما 
 مسئولین و مدیران را کی انتخاب می کند ؟!

زمانی ما شهری آباد و از هر جهت توسعه 
یافته داریم که انتخاب آگاهانه داشته باشیم 
بنابراین مسئولین و مدیران ما منفعل  

نیستند انتخاب ها  آگاهانه نیست!

* با عرض سالم. مدتی است در روزنامه 
آوا پیام بعضی همشهریان را  می بینم که 
مخالف باز شدن مدارس هستند خواستم 
من هم نظرم را بنویسم همشهری عزیز 
که این پیام ها را می نویسید آیا تا به 
حال به پدر و مادری که سواد درست 
حسابی ندارند فکرکرده اید اگر 10درصد 
همشهری ها توان خرید کتاب کمک 
آموزشی و گرفتن معلم خصوصی برای 
فرزندانشان را دارند 90 درصد همشهری 
خواهش  پس  ندارند  را  آن  توان  ها 
می کنم به فکر 90 درصد هم باشید. 
مدارس باز شود نهایت شما بچه هایتان 
را نفرستید کرونا هم بهانه ای شده واال 

هزاران جای دیگر می روید.

*باسالم خدمت زحمت کشان ومسئولین 
محترم شهرداری،باتوجه به نزدیک شدن 
باران  نزول  احتمال  و  زمستان  فصل 
رحمت الهی درخصوص آسفالت میالن 

های خیابان حر اقدام بفرمایید.

* شهرداری محترم بیرجند ما اهالی ظفر 
1۸و ۲0 تاکی باید منتظر آسفالت این دو 
کوچه باشیم در مرکز شهر قرار داریم و 
از کوچکترین آسفالتت بی بهره ایم از 
سال 9۶ هی شش ماه شش ماه می 
کنید 10 تا شش ماه گذشت ولی خبری 
از آسفالت نشد دیگر از این حجم گرد و 
خاک امانمان بریده . آیا کسی هست به 
داد ما برسد. در ضمن دادستان بیرجند که 
به تمام نقاط سرکشی می کنید لطفا یک 
سری به این منطقه هم بزنید . ما هم جزو 

همین مملکت  هستیم.

 * متاسفانه حاشیه ورودی شهر از سمت 
مشهد تعمیرگاه ها خودروهای سنگین 
بسیار زشت  نمایی  و  زیاد شده  بسیار 
که  اینجاست  جالب   ، آورده  وجود  به 
این محله مسکونی می باشد، چرا به 
تعمیرگاه ها مجوز فعالیت دادند؟ تعمیرگاه 
محدوده  از  خارج  سنگین  خودروهای 
باره  این  در  لطفا  باشد،  باید  مسکونی 

مطالبه گری کنید.

*در حالی که یک ماه از سال تحصیلی 
پایه  آموزان  دانش  هنوز  ولی  گذشته 
ششم دبستان شرافت واقع در شهرک 
شهید مفتح معلم ندارند.چرا این دانش 
آموزان معصوم باید درمرکز استان با این 
اوضاع کرونایی و این وضعیت آموزشی 
بارنج بی معلمی هم روبرو باشندوچوب 
بی تدبیری مسئولین رامتحمل شوند 
رابطه  این  در  اصال  که  مسئولینی 
پاسخگو نیستندوهیچ فکری به حال 

این دانش آموزان ندارند.

*خسته نباشید عرض می کنم خدمت 
مسئوالن شهرداری که زمین هایی که 
خودشان در سال 9۸ در غفاری ۲ واگذار 
کردند و االن یک سال است که خانه 
مردم آماده شده ولی به دلیل آماده نکردن 
کوچه توسط شهرداری هنوز آب و برق 
ندارند. جالبتر اینکه وظیفه هماهنگی بین 
نهادهای زیرمجموعه شهرداری هم گویا 

وظیفه شهروندان هست!!!

* ورودی شهر از سمت تهران میدان 
عبادی  چه وضعی است ... به بدترین 
وضع ممکن فقط از خاک درآمده ... 
این چه معماری و چه طراحی شهری 
باشد؟ شما چهار راه استقالل و نبوت 
را ببینید، سرعت گیر زدند چهل پنجاه 
سانت.... چهار طرف چهار راه سرعت 
گیر و چشم گربه ای.... خجالت نمی 

کشید اینقدر هنرنمایی می کنید ؟

* طرح های هادی روستاها واقعا باصفا 
است از بنیاد مسکن که این طرح ها را 

اجرا می کند واقعا ممنونیم.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

از  ها  جاده  سازی  دوبانده  آبادی-  مهدی 
مهمترین اقدامات در جاده های کشور  به 
ویژه در خراسان جنوبی است چرا که  نقش 
زیادی در توسعه استان دارد. برای خراسان 
جنوبی که دو کریدور اصلی کشور از این 
استان عبور می کند، وجود راه های دوبانده، 
ایمن و آزاد راه از مهم ترین اولویت ها به 
شمار می رود. به این منظورگفتگویی با داعی 
پیرامون  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
های  راه  توسعه  در  سازمان  این  عملکرد 

خراسان جنوبی داشتیم.

رکورد تاریخی برای استان

مدیرکل راه و شهرسازی در این گفتگو که به 
طور زنده از صفحه اینستاگرامی روزنامه نیز 
پخش می شد، با بیان اینکه خراسان جنوبی 
سومین استان پهناور کشور است، گفت: این 
موضوع عالوه بر مزایای بی شمار، معایبی 
مانند هزینه های زیرساختی بیشماری دارد. 
داعی، با بیان اینکه پراکندگی اندک جمعیت 
در اعتبارات تاثیر دارد، افزود: در استان های 
کوچک با دوبانده کردن 50 کیلومتر شاید ۶ 
شهر از این موضوع نفع ببرند اما در  خراسان  
جنوبی به دلیل فاصله زیاد بین شهرها این 
مورد امکان پذیر نیست. وی اضافه کرد: در 
ابتدای سال گذشته با اینکه 1۶ سال از عمر 
استان گذشته بود، فقط ۶14 کیلومتر جاده 
دوبانده در خراسان جنوبی وجود داشت که در 
ابتدای سال جاری 137 کیلومتر جاده دوبانده 
زیر بار ترافیک رفته است. داعی ادامه داد: 
به بیانی دیگر ۲۲ درصد باندهای موجود در 
استان فقط در سال گذشته احداث شد که 
بود.  جنوبی  خراسان  برای  تاریخی   رکورد 
وی با بیان اینکه 500 میلیارد تومان بودجه 
صرف این راه ها شده است، تصریح کرد: 
در  کیلومتر  فقط 90  کیلومتر  این 137  از 
دهه فجر سال گذشته با حضور وزیر وقت 
راه و شهرسازی افتتاح شد. مدیرکل راه و 
در دهه فجر  بیان کرد:  استان  شهرسازی 
سال گذشته حدود 450 کیلومتر بزرگراه )باند 
دوم( در کشور به بهره برداری رسید که 90 
کیلومتر در خراسان جنوبی افتتاح شد. به گفته 
داعی، وزیر راه و شهرسازی در آن جلسه از 
رکورد خراسان جنوبی در افتتاح جاده های 

دوبانده صحبت به عمل آورد. 

عقب افتادگی را قبول داریم

افتادگی  عقب  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
استان در زمینه جاده های دوبانده را پذیرفت 
و عنوان کرد: به خاطر پهناوری استان و شرایط 
اقتصادی کشور عقب افتادگی هایی در این 
موضوع وجود دارد که همه تالش همکاران 
در اداره راه و شهرسازی برای رفع این موضوع 

می باشد. داعی افزود: در این شرایط اقتصادی 
مطالبات پیمانکاران نیز وجود دارد که سعی 
تشکر  ضمن  وی  داریم.   آن  پرداخت  در 
از پیمانکاران راه های استان، تصریح کرد: 
اعتمادسازی بین پیمانکاران ایجاد شد  که اداره 
کل راه و شهرسازی پیگیر حق و حقوق آنها 
می باشد. مدیرکل راه و شهرسازی به پیگیری 
اعتبارات  افزایش  برای  گرفته  انجام  هایی 
وزارتخانه،  در  کرد:  اضافه  و  اشاره   استان 
شورای  مجلس  و  بودجه  و  برنامه  سازمان 
این  افزایش  برای  زیادی  جلسات  اسالمی 
اعتبارات داشتیم.  وی عنوان کرد: در سال 
99 مجموع قراردادهای باند دوم استان  1300 

میلیارد تومان بوده که  امروز این عدد به  ۲۲50 
میلیارد تومان رسیده است. داعی با بیان اینکه 
حجم قراردادها دو برابر افزایش پیدا کرده، 
افزود: بسیاری از اشتغال هایی که در حوزه 
راه سازی است به خاطر افزایش قراردادهای 

موجود می باشد.  

بهره گیری از ظرفیت های
 قانونی برای پیشبرد پروژه ها 

مدیرکل راه و شهرسازی در این گفتگو به بودجه 
این سازمان نیز اشاره و بیان کرد: ردیف یا اعتبار 
این سازمان در قانون بودجه سال 99  فقط 
۲۲0 میلیارد تومان بوده است که با پیگیری 
 های انجام شده این عدد در بودجه سال 1400 
است.  یافته  افزایش  تومان  میلیارد  به 340 
داعی، به استفاده از ظرفیت های قانونی دیگر 
برای پروژه های راه های استان نیز اشاره کرد 
و گفت: برای اولین بار در استان با استفاده از 
ظرفیت ماده 5۶، 50 میلیارد تومان از بانک 
مسکن به جاده بیرجند- قاین تزریق کردیم. 
به گفته وی، 40 میلیارد تومان دیگر نیز برای 

این طرح پیش بینی شده که در مرحله انعقاد 
قرارداد با بانک مسکن است. داعی اضافه کرد: 
بجستان، 50  فردوس-  دیهوک-  در محور 
میلیارد تومان تسهیالت در قالب ماده 5۶ در نظر 
گرفته شده که در مرحله پرداخت هستیم. وی 
به محور  سربیشه - ماهیرود هم اشاره و بیان 
کرد: پیگیری های الزم جهت تسریع در مبادله 
قرارداد مشارکت تسهیالت ماده 5۶ برای باند 
دوم محور سربیشه - درح - ماهیرود به مبلغ 
100 میلیارد تومان انجام شده و در مرحله قرارداد 
هستیم. مدیرکل راه و شهرسازی استان ادامه 
داد: در محور طبس- بشرویه نیز مجوزهای 
الزم از سازمان برنامه و بودجه کشور گرفته شده 

و اکنون به دنبال سپردن این کار به یکی از بانک 
های کشور هستیم. 

۳۰ میلیارد تومان تهاتر 
بانکی و مالیاتی در استان

ظرفیت  از  کل  اداره  این  داعی،  گفته  به   
تهاتر بانکی و مالیاتی نیز برای پیشبرد پروژه 
های راه استان استفاده کرده و سال گذشته 
30 میلیارد تومان تهاتر بانکی و مالیاتی در 
خراسان جنوبی انجام گرفته است.  مدیرکل 
راه و شهرسازی استان گفت: محور خوسف-

عرب آباد- دیهوک-طبس در پیوست یک 
ردیف  دارای  کشور  بودجه1400  قانون 
اعتباری شد و عملیات اجرایی احداث باند 
دوم آن، در سال جاری آغاز می شود. وی 
افزود: این محور، راه ارتباطی بیرجند و جنوب 
استان خراسان جنوبی با تهران را کوتاه تر 
و از اهمیت بسزایی در ترافیک و حمل و 
نقل استان برخوردار است. وی تصریح کرد: 
این محور بعد از گذشت 15 سال و علیرغم 
ردیف  دارای  تاکنون  قبلی،  پیگیری های 

اعتباری اصلی در پیوست شماره یک قانون 
بودجه نبود که با پیگیری های انجام  شده در 
سال 1399، مطالعات توجیه فنی و اقتصادی 
آن به همراه کاربرگ های مربوطه در وزارت 
راه و شهرسازی تصویب و نهایتاً در قانون 
اعتباری  ردیف  دارای   1400 سال  بودجه 
اصلی در پیوست شماره یک شد. به گفته 
داعی، خراسان جنوبی تنها استانی است که 
 توانست مجوز کمیسیون ۲3 را برای پروژه ای 

در کشور کسب کند. 

انقالب در محور سربیشه- ماهیرود

مدیرکل راه و شهرسازی به جاده بیرجند و 

قاین نیز اشاره و بیان کرد: عملیات اجرایی 
دوبانده سازی این محور در سال ۸9 آغاز 
شده و تا سال 9۸ یعنی در مدت 10 سال 
45 کیلومتر دوبانده شده است. داعی افزود: 
عملکرد دوبانده سازی در 10 سال گذشته 
سالی 4.5 کیلومتر بوده است ولی فقط در 
شده  دوبانده  کیلومتر   ۲5 حدود   99 سال 
است یعنی 5 برابر متوسط عملکرد در 10 
سال گذشته در مدت یک سال اتفاق افتاده 
است. وی اضافه کرد: هم اکنون حدود 7۶ 
کیلومتر دوبانده شده و تا یک ماه و نیم دیگر  
۸ کیلومتر دیگر نیز زیر بار ترافیک خواهد 
رفت. به گفته وی، 1۶ کیلومتر باقی مانده 
برداری  بهره  به  ممکن  زمان  کمترین  در 
می رسد. مدیرکل راه و شهرسازی خراسان 
جنوبی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین 
وضعیت محور بیرجند به زاهدان گفت: در 
سال 9۸ در محدوده سربیشه به نهبندان دو 
پیمانکار مشغول به کار بودند که با توجه به  
اهمیت بسیار زیاد این محور در حال حاضر 
4 پیمانکار در محدوده سربیشه به نهبندان 

مشغول اجرای عملیات بوده و کل این محور 
محور  به  داعی  است.  شده  تکلیف  تعیین 
سربیشه – ماهیرود هم اشاره و افزود: طول 
محور سربیشه - ماهیرود 135 کیلومتر است 
که درهمه قطعات این جاده پیمانکار در حال 
این محور  به گفته وی، در  فعالیت است. 
انقالبی انجام شده و امسال 30 کیلومتر  زیر 

بار ترافیک خواهد رفت. 

 ۱8 میلیارد برای کمربندی چهکند

داعی در پاسخ به سوال یکی از بینندگان درباره 
کمربندی چهکند، گفت: این پروژه از محل 
اعتبارات استانی هزینه می شود و تخصیص 

اعتبارات نیز در کمیته برنامه ریزی شهری به 
ریاست فرماندار است. داعی با بیان اینکه  بیش 
از 3 میلیارد تومان پیمانکاران از این پروژه مطالبه 
دارند، افزود: در جلسات و مکاتباتی که با استاندار 
و فرماندار بیرجند داشتیم مقرر شد دو میلیارد 
تومان از مدیریت بحران و دو میلیارد تومان از 
محل  اعتبارات شهرستان تخصیص یابد ولی 
تاکنون این مبلغ اختصاص پیدا نکرده است. به 
گفته وی، برای تکمیل این پروژه 1۸ میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است. مدیرکل راه و شهرسازی، 
گریزی به تصادف خونین در جاده کمربندی 
بیرجند زد و گفت: 3.5 کیلومتر از این جاده در 
حال احداث جاده دوبانده است و پیمانکاران 
مشغول به کار هستند. داعی افزود: زیرسازی 
های الزم در این جاده کامل شده و برای احداث 
دو پل 70 میلیارد تومان هزینه خواهد شد. وی 
در این گفتگو به مطالبات پیمانکاران نیز اشاره و 
بیان کرد: این موضوع در دستور کار سازمان قرار 
دارد و در سفر رئیس جمهور به استان با دکتر 
میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در این 

ارتباط صحبت هایی انجام شد.

روایت مدیرکل از رکورد تاریخی در راه سازی

بازنگری در
 76 طرح

 هادی روستایی
  

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
هفت  امسال  گفت:  جنوبی  خراسان 
میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است 
که در صورت تخصیص کامل، 7۶ طرح 
هادی روستایی در استان بازنگری خواهد 
شد.قاسم تنها افزود: 91۸ روستای باالی 
جنوبی  خراسان  استان  در  خانوار   ۲0
وجود دارد که تاکنون 100 درصد طرح 
هادی این روستاها تهیه شده و برای 
1۶7 روستا نیز بازنگری طرح انجام شده 
برای 193 روستای  است. وی گفت: 
زیر ۲0 خانوار جمعیت نیز طرح تعیین 
محدوده انجام شده و مجموع اعتبارات 
هزینه شده در این خصوص 1۶ میلیارد 
و 500 میلیون تومان است. مدیرکل بنیاد 
مسکن خراسان جنوبی به مشارکت این 
نهاد در اجرای طرح های ساخت مسکن 
اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 331 
ملی  اقدام  طرح  بنیادساز  پروژه  واحد 
مسکن در استان با پیش بینی اعتبار 190 

میلیارد تومان در دست اجرا است.

خبر ویژه

در  زیرکوه  و  قاین  مردم  نماینده  مهر-   
برای  مستضعفان  بنیاد  قول  از  مجلس 
روستای  اراضی  قیمت  مجدد  کارشناسی 
نحوه  در  نظر  تجدید  و  »موسویه« 
داد.  خبر  روستائیان  به  ها  زمین  واگذاری 
مردم  که  مشکالتی  کرد:  اظهار  اسحاقی 
در روستاهای چاهک و موسویه و محمد 
بنیاد  به  متعلق  زمین های  حوزه  در  آباد 
مستضعفان دارند در بسیاری دیگر از نقاط 
با  این زمینه  نیز وجود دارد که در  استان 
مسئوالن و مدیران بنیاد مذاکراتی داشته 
ایم.نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس 

فتاح  آقای  با  زمینه   این  در  من  بیان کرد: 
گفت و گو داشتم و ایشان تصریح کردند 
که ما می خواهیم در نهایت مردم محروم 
و مستضعف به حق شان برسند و کسی 
خاصی  مشکل  اگر  و  نکند  استفاده  سوء 
برای مردم رخ داده است باید کار کارشناسی 
مجدد صورت گیرد. اسحاقی گفت: اگر بعد 
در  مستضعفان  بنیاد  اسالمی  انقالب  از 
موضوع زمین هایی که تحت تملک نخست 
وزیر رژیم پهلوی )اسدا... علم( بوده، ورود 
پیدا نمی کرد، این احتمال وجود داشت که 
در همان منطقه موسویه برخی سوء استفاده 

کرده و شرایط ارباب - رعیتی را بر مردم 
بنیاد تالش کرده که  اما  حاکم می کردند 
شرایط را برای واگذاری زمین ها به مردم 
فراهم کند. وی اظهار کرد: با رایزنی های 
گرفته  تصمیم  نهایت  در  گرفته،  صورت 
کار  زمین ها  قیمت گذاری  مورد  در  شد 
کارشناسی مجدد صورت گیرد و همچنین 
تجدید  نیز  واگذاری  چگونگی  مورد  در 
زیرکوه  و  قاین  مردم  نماینده  شود.  نظر 
در مجلس گفت: باور ما بر این است که 
محروم  مردم  خرج  بنیاد  درآمدهای  همه 
در نقاط مختلف کشور از جمله در زمینه 

ساخت درمانگاه و مدرسه و سالن ورزشی 
نیست. شکی  موضوع  این  در  و  می شود 

با توجه به درآمدهایی  اما  اسحاقی گفت: 
که در منطقه موسویه و چاهک از منابعی 
چون فروش پسته وجود دارد، درخواست ما 
این است که بخشی از درآمد بنیاد از این 
روستاها در خود منطقه هزینه شود تا مردم 
نیز برای کار بیشتر انگیزه داشته باشند. وی 
اظهار کرد: به نظر من روستاهای چاهک 
و موسویه شبیه یک کارگاه بزرگ توسعه 
است که هر چه بیشتر به آن توجه شود 
 فواید بیشتری نصیب محرومان خواهد شد.

محمودآبادی-هزینه دام خریداری شده از عشایر توسط 
شرکت پشتیبانی امور دام به طور کامل پرداخت شد. مدیر 
پشتیبانی امور دام استان با اعالم این خبر گفت: مبلغ 1۸۸ 
میلیارد و 3۲9 میلیون و 5۸ هزار ریال بابت تسویه کامل با 
افرادی که از آنها دام خریداری شده بود به شرکت تعاونی 
عشایری پرداخت شد.  مهدی روشن، با اشاره به اینکه 
خرید دام از عشایر و دامداران استان ادامه دارد، افزود: در 
حال حاضر شرکت پشتیبانی به جز افرادی که طی ۲0 روز 
گذشته از آنها دام خریداری شده به دامداران بدهی ندارد.  
وی ادامه داد: حواله سهمیه جو نیز برای دامدارانی که از آنها 

دام خریداری شده صادر گردیده و می توانند این سهمیه جو 
را نیز دریافت کنند. مدیر پشتیبانی امور دام درباره  مشکلی 
که در وزن کردن دام های خریداری شده بر اساس بازکول 
یزد و شهرستان ها بود، توضیح داد: این مشکل نیز رفع 
شده و از این پس بر اساس بازکول یزد وزن دام انجام 
خواهد شد. روشن تصریح کرد: بر این اساس با توجه به 
دقت بازکول یزد دام های آبستن تشخیص داده می شوند 
و از خرید و کشتار آنها خودداری می شود.  به گفته وی، بر 
اساس دستورالعمل جدید قیمت خرید دام ها هر کیلو 3۲ 
هزار تومان تعیین شده که شامل دام های با سن باال است.

صداوسیما- اقالم مختلف ورزشی و بهداشتی جمعا 
“کاروان  قالب  در  تومان  میلیون   ۸50 ارزش  به 
مهر با نشاط” به آموزش و پرورش سراسر استان 
خراسان جنوبی ارسال شد. به منظور کیفیت بخشی 
برقراری عدالت و  و  بدنی  تربیت  اجرای درس  به 
توازن آموزشی و همچنین اجرای طرح های حوزه 
تربیت بدنی، از سوی اداره کل آموزش و پرورش 
های  شهرستان  به  بانشاط”  مهر  “کاروان  استان 
استان ارسال شد. مدیر کل آموزش و پرورش استان 
در مراسم ارسال کاالهای ورزشی و بهداشتی گفت: 

کاروان مهر نشاط امسال در قالب ۶4 هزار بسته 
ورزشی و بهداشتی جمعا به ارزش ۸/5 میلیارد ریال 
به سراسر استان ارسال شد.واقعی افزود: کاال های 
ارسالی شامل تجهیزات ورزشی همچون میز تنیس، 
 7 ارزش  به  توپ  انواع  و  تاتامی  دستی،  فوتبال 
میلیارد ریال است.وی گفت: عالوه بر اقالم ورزشی 
، اقالم بهداشتی شامل ۲0 هزار عدد ماسک، 50 
عدد ترازوی دیجیتال، ۲ هزار و 500 بسته بهداشتی 
فردی و 50 جلد کتاب راهنمایی جامع آموزشی در 
قالب این کاروان به نقاط مختلف استان ارسال شد.

کارشناسی مجدد بنیاد مستضعفان برای قیمت گذاری اراضی روستای»موسویه«

هزینه دام خریداری شده به طور 
کامل به عشایر پرداخت شد

ارسال تجهیزات ورزشی و بهداشتی 
به نقاط مختلف خراسان جنوبی



مشاوره

 گام های موثر برای بی تفاوت بودن 

از خوِد درون تان دور شوید. این گام اول است. 
در حقیقت چندین “خود” متفاوت طور همزمان 
وجود دارد. یک “خود” برای شروع رفتار است. 
سپس ، یک “خود دیگر” وجود دارد که بر آن 
رفتار نظارت می کند و در واقع قسمتی از شما 

وجود دارد که می تواند بیرون بیاید و از منظر 
دیگری به مسائل به طور کامل نگاه کند، این 
آخرین موردی است که برای بی تفاوت شدن 
باید به آن برسید. یک “خود” وجود دارد که فقط 
هرکاری دوست دارد انجام می دهد. این خود 
به نوعی شبیه نوزاد درون شماست، این اولین 
“خود” است. شما با این “خود” غذا می خورید 
، نفس می کشید ، کارهای انسانی انجام می 
دهید. شما واقعاً آن را زیر سوال نمی برید این 
همان چیزی است که در حال حاضر با آن این 
متن را می خوانید. سپس “خود” دیگر شما که 
 تمام این رفتارها را زیر نظر دارد ، فکر می کند ، 
مطمئن می شود که از نظر اجتماعی قابل قبول 
است ، مطمئن می شود که زنده می ماند و غیره. 
و در نهایت به “فرا خود” می رسیم.  “فراخود” 
کمی گریزان تر است. می تواند به رفتار و افکار 
شما نگاه کند و به نتایج تکامل یافته و خودآگاه 
قرار  ما هدف  است که  “فرا خود”  این  برسد. 
خواهیم داد. با فراخود شما چیزی را احساس نمی 
کنید یا به چیزی احتیاج ندارید ، فقط مشاهده می 
کنید. فراخود است که بی تفاوت است. به زندگی 
مثل یک فیلم فکر کنید. برای هدف قرار دادن 
خوِد سوم ، باید به زندگی مانند یک فیلم فکر 
کنید. یعنی شما باید کمی روی اتفاقاتی که می 
افتد سرمایه گذاری کنید. احساسات واقعاً جایی 
ندارد یا اگر داشته باشد ، فقط سطحی است و 
هیچ پیامد واقعی ندارد. در حال حاضر در چه نوع 
فیلمی هستید؟ چه کسی کنترل را در دست دارد؟ 
اگر این تفکر را از بین ببرید ، الگوها را خواهید 
دید و خارج از چارچوب فکر می کنید. این کمتر 
خودخواهانه است و تصویر بزرگتری ارائه می 
دهد. بدانید که چیز مهمی نیست. هر چه هست؛ 
به طور جدی یا شوخی. هیچ چیز خارق العاده یا 
عجیبی نیست.   چرا این چیزهای کوچک باید 
واکنش یا احساسی از شما به دنبال داشته باشد؟

مضرات راه رفتن با شکم خالی

پیاده روی قبل از غذا ممکن است برای همه مناسب 
نباشد، زیرا پروتئین ها، برای تبدیل شدن به قند، 
توسط ماهیچه ها جذب می شود؛ بنابراین، ممکن 
است فعالیت های روزانه را مختل کند و باعث کسلی 

در طول روز شود، این امر باعث ایجاد استرس در 
بدن می شود. همچنین ماهیچه ها  با گذشت زمان، 
قدرت و ِجرم خود را از دست می دهد.۱۰ دقیقه پس 
از بیدار شدن یک فنجان قهوه بخورید که فشار خون 

را به سطح طبیعی بازگرداند.

چه کنیم که عرق مان بو ندهد؟

زیر بغل تان را خشک نگه دارید. باکتری ها در 
نواحی خشک بدن نمی تواند فعالیت کند. اگر 
بوی بد بدن فقط وقت ورزش کردن بلند می 
را زود بشویید.  لباس های ورزشی خود  شود، 

و  رشد  برای  بستر خوبی  ورزشی  لباس های 
بیماری های  گاهی  است.  ها  باکتری  تکثیر 
بیماری های  درون ریز،  غدد  عصبی،  سیستم 
عفونی و سایر بیماری های سیستمیک، باعث 

تعریق بیش از حد می شود.

شیره انگور مفید  برای فصل سرد

از بهترین زمان های استفاده از شیره انگور فصل 
سرد  است، زیرا خواص زیادی در درمان و تسکین 
بیماری های فصل سرما دارد. از خواص شیره انگور 
اثر ضدالتهابی و نرم کنندگی گلو  است. برای 

افرادی که سرفه می کنند و دچار التهاب حلق 
می شوند توصیه می شود این شیره را با  آب ترکیب 
و غرغره کنند. میزان مواد مغذی موجود در شیره 
انگور، تا حدودی با انگور تازه برابر است از این رو 

این ماده غذایی پرکالری ترین محسوب می شود.

سیر با آکنه مبارزه می کند

با  مقابله  برای  راه ها  بهترین  از  یکی   ، سیر 
از بین رفتن  آکنه های سختی است که برای 
مقاومت می کند. فقط یک حبه را به نصف بریده 
و روی ناحیه آسیب دیده بمالید. سیر دارای خواص 

ضد التهابی است که درد آکنه را کاهش می دهد 
و وجود ماده آلیسین در سیر باعث از بین رفتن 
باکتری هایی می شود که منافذ پوست را مسدود 
کرده و باعث ایجاد جوش می شود. اگر از خارش 

گلو رنج می برید، سیر از بهترین  راه ها است.

فیبر، بخشی از مواد گیاهی است که انسان قادر به جذب یا هضم آن نیست. دو نوع فیبر غذایی محلول و نامحلول 
وجود دارد و هر دو مهم است.سالمت قلبی - عروقی: فیبر محلول، از جذب کلسترول جلوگیری می کند و به 
کاهش سطح سرم کلسترول LDL کمک می کند.کنترل دیابت و قند خون: فیبر، به تنظیم یا جذب آرام گلوکز 
کمک می کند. رفع یبوست و اسهال: فیبر محلول، به رشد باکتری های مفید روده کمک می کند. این ماده، مدت 
زمان عبور غذا را از معده به روده به تاخیر می اندازد. فیبر نامحلول، حجم مدفوع را افزایش می دهد و سبب می شود 
مدفوع حالتی نرم داشته باشد و عمل دفع منظم انجام شود.کاهش وزن: هر دو نوع فیبر، بدون افزودن کالری یا 
چربی به شما احساس سیری می دهد.         مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تنها راه فرار سه مرد

دوازدهم ماه ربیع االول هجری قمری، به روایتی سالروز 
والدت حضرت محمد مصطفی )ص(، پیامبر گرامی 
اسالم و آغاز هفته وحدت است. اهل سنت، دوازدهم 
ماه ربیع االول و شیعیان هفدهم این ماه را سالروز 
والدت پیامبر گرامی اسالم )ص( می دانند. حضرت امام 
خمینی )ره(، بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، از این 
مساله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسالمی 
استفاده کردند و فاصلۀ بین این دو تاریخ )۱2 تا ۱7 
ربیع االول( را »هفتۀ وحدت« نام گذاری کردند. این 

هفته، فرصت مناسبی است تا ضرورت همبستگی و 
یکدلی جهان اسالم به ویژه در این زمان ُپر از فتنه و 
آشوب، با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه 
مسلمانان از مذاهب مختلف در برخی احکام اختالف 
نظر دارند، اما دارای اشتراک های متعدد چون باور به 
خدای واحد، کتاب آسمانی، پیامبر و قبلۀ یکسان نیز 
هستند. همچنین مسلمانان بر انجام عبادات مهمی 
چون نماز، روزه، حج، زکات و غیره اتفاق نظر دارند. 
هفته وحدت، یادآور والدت رسول خوبی ها حضرت 

محمد)ص( آخرین فرستاده پروردگار است،  پیام آوری 
که وحدت امت اسالمی را از راهبردهای بنیادین اقتدار 
امت اسالمی در تمام زمان ها و مکان ها دانسته و اقتدار 
و عزت جامعه نو پای اسالمی در عصر رسالت به خاطر 
وحدت و راهکارهای ارائه شده از طرف پیامبرخاتم)ص( 
بود. نامگذاری این ایام به عنوان هفته وحدت متضمن 
حکمت ها و نکاتی ظریف است که توجه و التفات به 
آنها برکات مضاعفی را در بهره مندی از میالد دردانه 

هستی، نصیب مسلمانان و جهان اسالم خواهد کرد.

هفته وحدت؛ یادآور والدت بشارت دهنده وحی  

یاد یاران
شهید محمدحسین صفری: خدایا، به میدان مبارزه آمدم تا با دولت های متحجر 
که دولت های بزرگ پشتیبان آنهاست دست و پنجه نرم کنم در حالی که از ضعف مادی 

خود آگاهم و به اسلحه شهادت مجهزم و با ایمان و عشق به میدان آمدم.    سه شنبه  27 مهر  ۱۴۰۰ * شماره  ۵۰۳۶
عمارت کاله فرنگی4

 ردپای معماری اروپایی

در مورد کاله فرنگی در لغت نامه دهخدا آمده 
است: ” عمارتی که در میان عرصه سازند. بنا 
در میان عرصه با گنبدی شبه مخروط. اطاقکی 
مسقف که در وسط کاخ ها و باغ ها برای استراحت.” 
عمارت کاله فرنگی به سبک خاصی از معماری 
گفته می  شود و عمارت  های مختلف کاله فرنگی 
در شهر های مختلف ایران به چشم می   خورد. 

برجسته  بناهای  از  بیرجند  فرنگی  کاله  ارگ 
متعلق به دوران قاجار است که به شکل شش 
ضلعی و مخروطی و به رنگ سفید ساخته شده 
است. فضای داخلی این ارگ با طاق  ها، قوس  ها 
و گچ  بری  های زیبایی تزیین شده و اتاق های آن 
با داالن های متعدد به هم مرتبط می  شود. ارگ 
کاله فرنگی بیرجند با فرم زیگوراتی خاص خود از 
اصلی  ترین جاهای دیدنی خراسان جنوبی به شمار 
می  رود. این بنا در گذشته به عنوان مقر حکومتی 

مورد استفاده قرار می  گرفته است.

فرهنگ و هنر

»دینامیت« تا نوروز۱۴۰۱ 
روی پرده می ماند

تهیه کننده فیلم سینمایی »دینامیت« با اشاره 
به استقبال مخاطبان از فیلم اظهار کرد: اکران 
این فیلم سینمایی تا نوروز ۱۴۰۱ ادامه خواهد 
داشت. سید ابراهیم عامریان تهیه کننده فیلم 
از  هدف  داد:  توضیح  »دینامیت«  سینمایی 
اکران »دینامیت« احیای سینماها بود و واقعًا 
میدان  به  علت  شد.  محقق  هدف  این  هم 
که  بود  انگیزه ای  هم  دیگر  فیلم های  آمدن 
فروش خوب »دینامیت« برای سایر صاحبان 
به  راه  ادامه  در  امیدوارم  آورد.  وجود  به   آثار 
فیلم »دینامیت« بی مهری نشود و به راحتی 
آن را از چرخه اکران کنار نگذارند. وی ادامه 
این  »دینامیت«  مخاطبان  همه  هنوز  داد: 
تنها 7۰۰ هزار  آمار  و طبق  ندیده اند  را  فیلم 
نفر موفق به تماشای فیلم شده اند. این فیلم 
دارد  اکران  ظرفیت  مخاطب  میلیون   2  تا 
و به راحتی می تواند این میزان مخاطب را در 

سالن سینما داشته باشد.

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
تنها انقالب خطرناک، انقالب گرسنگان است. من از شورش 
هایی که دلیل آن بی نانی باشد، بیش از نبرد با یک ارتش دویست 

 هزار نفری بیم دارم!  )ناپلئون بناپارت(

فیبر  و تندرستی

یکی از بهترین روش ها برای تقویت مهارت 
 تفکر، بدون شک حل کردن معما می باشد.
۳ مرد را ربوده اند و در اتاقی زندانی کردند 
پنجره ای که در اتاق قرار دارد، تنها راه فرار 
های  شانه  روی  آنها  است.  مرد  سه  این 
یکدیگر ایستاده اند اما باز هم به پنجره نمی 
رسند. این سه مرد چه کاری باید انجام دهند؟

جدول ۵۰۳۶                        

فرانسوی  اقتصاددان   -۱ افقی: 
برای  اقتصاد  درباره  مقاالتی  که  
جامه  نوعی   - نوشت  انسیکوپدی 
بلند 2- آهسته - به رو خفته - با 
اجازه ۳- گل سرخ - مادر تازی - 
شایسته - مخفف شاد - تکبر و غرور 
۴- خراب شده - از ایاالت دیدنی و 
توریستی هند ۵-  زاییدن - خدای 
ناپخته   - مطلق  دانای  و  یگانه 
- چاشنی ساالد ۶- گاز تنفسی - 
خاندان - صلح - وسیله 7- هنگام 
عصر - از فلزات - درخت انگور ۸- 
نماینده - نابسامان - نیک اندیش ۹- 
بینی - قوم آتیال - آن که بی دعوت 
به میهمانی ها می رود  ۱۰- جنگ 
- سنگین - حرف راندن حیوانات 
ورزش   -۱۱ مدرسه  آموختنی   -
مادر - ماده گندزدا - از استان های 
شمال غربی ایران - واحد سطح ۱2- 
افزایش - ردیاب ۱۳-  سایه گاه - نام 
آذری - میخ - بلندا - دوش و کتف 
۱۴- شتر تیزگام - رنج - دستوری 

۱۵- حیا و آزرم - دفتر رسانه
عمودی: ۱- سنگ گرانمایه -  از 
 -2 پول  عملکردهای  و  وظایف 

روشنی زمین - سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت دنیای سوم با هدف 
ایجاد هماهنگی در سیاست  نفتی 
- امر به رفتن - ملعون ابدی تاریخ 
۳- عدد فوتبالی - دستگاه آرد سازی 
و سال ۴- عالمت  روز  پیشوند   -
- دالبر - از بیماری ها ۵- بخشی 
از استان ایالم- از فلزات اساسی در 
بازار جهانی ۶- رها - ورم چرکین - 
زربافت - حرف تنفر 7- راز - مسافر 
- از رئوس اصلی تصمیم گیری در 
مورد بودجه در هر کشور ۸- جالیزی 
تنبل - از شاخص های بورس معروف 

دنیا - خرمای هندی ۹-  از القاب 
صدای  با  گریه   - ترک  پادشاهان 
بلند - بازی تخته ۱۰-  جنس مذکر 
- عریان - امیدواری - جدید وتازه 
۱۱- گله - معرب سراپرده ۱2- عزا 
و سوگ - حیوان تیزپا - جاهل ۱۳- 
ردیف - از پرفروش ترین محصوالت 
شرکت خودروسازی هوندا موتور ژاپن 
- من و تو ۱۳- غذای مرغ - نت 
بیمار - مردنی - شاد ۱۵- کشوری 
در آسیای میانه - پول و ابزار کار و 
زمین و مالی که به کار باشد و باعث 

تولید و بهره دهی شود
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خـط دائـم
 شمـا را 

خریـداریم 
  خرید و فروش خط رند 

حسیــن راه رو
0915  561  6161  

 یک باب کارخانه بسته بندی آب ،
 نوساز ، درحال کار و بهره برداری 
 با برند معتبر همچنین فروش و 

درآمد ثابت به همراه تمامی ماشین 
آالت و خطوط نو و در حد صفر با 
موقعیت بسیار عالی برای سرمایه 
گذاری با قیمت حدود 27 میلیارد 

تومان به فروش می رسد. 
09155615774

سند و برگ سبز موتور سیکلت سیستم مهتا 
به تیپ 125CDI و شماره پالک

  ۳5۳57 ایران 791 به نام ذوالفقار نادی 
 به شماره موتور X09004316X و شماره تنه

N2T *** 125A8901679 و کد ملی 
0652۸911۳6 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اجرای کلی فونداسیون 
)صفر تا 100(،آرماتور بندی ، قالب بندی  

نیروی متخصص )قالب بند  و آرماتور بند( 
و نیروی ساده نیاز مندیم. 

                    0915771026۳ - 09155616۸72  

فروشگاه فنی مهندسی نورپردازان 

بیست متری دوم مدرس غربی - پالک 146
 0915۳6۳۳545 - ۳2405054

 حسن رضا چهکندی نژاد

* نمایندگی انواع فن های دمنده 
خانگی و صنعتی

* عرضه انواع سیم و کابل، سیم و 
صفحه مسی، ارت 
* زغال و نمک ، المپ و آیفون، انواع 
کلید و پریز دلند

* اجرای پروژه های برق 
* بست کمربندی کلی - جزئی 

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

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته
نقد و اقساط

ایزوگام شــرق
۰9155622۰5۰

۰9155629۰33 
بیرجند، میدان توحید 

32442331 )بخشی(

 ثبت  67۳6

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

0915۳6۳7507 - 09156217507  حسینی

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
۰915561488۰

طراحـی و مجـری
UPVC سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و
ویالسازی و محوطه سازی و دکوراسیون داخـلی 

کانکس، سایبـان، پارکینگ اداری و مسکونـی
پیمانکـاری و احـداث و بازسـازی ساختمـان

KNAUF-UPVC فروش و اجرای ورق های ساندویچ پنل و

مرکز خانـه های  گروه مهندسی پارسیان سقف
پیـش ساختـه

بیرجند – باالتر از مدرس 6۰- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
۰9153617611 -۰5632۰44449

تولیدی کت و شلوار رادکـو
تولید و فروش انواع کت و شلوار

 کت تک و شلوار تک به صورت کلی و جزئی 
آدرس: بیرجند - خیابان مفتح -  نبش مفتح 10 

  شماره تماس: 09151643707  - امیرآبادی زاده 
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کرونا شیشه عمر ۳ بیمار دیگر را در خراسان جنوبی شکست

با فوت ۳ بیمار دیگر در خراسان جنوبی تعدا فوتی های ناشی از این بیماری در استان به هزار و ۱۷۹ نفر رسید. دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل 
کرونا در خراسان جنوبی گفت: روز گذشته ۱۹۹ آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شد که مجموعا ۵۳ بیمار جدید شامل ۱۴ بستری و ۳۹ مورد 

سرپایی، شناسایی شد. شریف زاده افزود: همچنین از ۴۷۷ تست سریع کرونا ۸۸ بیمار جدید مبتال به کرونا در استان شناسایی شد.

گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار  ایرنا- 
تعاون روستایی با کارشناسی مجدد، قیمت 
کشاورزان  از  حمایت  منظور  به  را  زرشک 
نشست  در  مالنوری  دهد.  افزایش  استان 
برنامه ریزی خرید حمایتی زرشک و زعفران 
افزود: تعاون روستایی که  خراسان جنوبی 
در  را  مراکزی  است،  زرشک  خرید  متولی 
مناطق مختلف دایر کرده و در حال تحویل 
گرفتن زرشک کشاورزان است. وی گفت: 
و  زرشک  محصوالت  اهمیت  به  توجه  با 
کشاورزان  دغدغه های  همچنین  زعفران 
در زمینه تولید و بازار فروش محصوالت، 
جلسات متعددی برگزار شده و پیگیری هایی 
نیز در سطح استانی و ملی صورت گرفته 
است. استاندار خراسان جنوبی به کشاورزان 
مراکز خرید  به  مراجعه  با  توصیه کرد که 
تعاونی روستایی نسبت به فروش محصول 

زرشک خود اقدام کنند. وی افزود: بخش 
خصوصی که برای صادرات تمایل به خرید 

از تسهیالت ویژه  دارد،  زرشک کشاورزان 
کرد:  تصریح  مالنوری  می شود.  برخوردار 
فروش  برای  برنامه ریزی  و  قیمت گذاری 
شود  انجام  استان  داخل  در  باید  زرشک 

و هیچ کسی نباید در خارج از این منطقه 
برای زرشک تصمیم گیری کند. وی گفت: 

حمایت  صندوق  نیز  زعفران  درخصوص 
سه  معین  عنوان  به  کشاورزی  بخش  از 
و  استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی 
خراسان شمالی اقدام به خرید خواهد کرد 

و هزار میلیارد تومان اعتبار در این زمینه در 
نظر گرفته شده است. وی افزود: صندوق 
در  را  مراکزی  کشاورزی  بخش  حمایت 
در  زعفران  خرید  برای  استان  نقطه  پنج 
نظر گرفته است و قیمت گذاری خوبی برای 
زعفران انجام شده که براساس کیفیت و نوع 
محصول از ۱۱ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم زعفران 
تعیین شده است. مالنوری تصریح کرد: وجه 
تمام شده پنج روز بعد از تحویل زعفران به 
کشاورزان پرداخت می شود. استاندار خراسان 
افزود: توصیه ما به کشاورزان این  جنوبی 
است که با دقت نظر نسبت به تولید محصول 
کیفی و عاری از بار میکروبی اقدام شود که 
قابلیت رقابت در بازار جهانی را داشته باشد.
مالنوری ادامه داد: ساالنه طبق آمار بیش 
از ۲۱ هزار تن محصول زرشک در استان 

خراسان جنوبی برداشت می شود و هر سال 
در زمینه فروش با مشکل مواجه هستیم. 
وی با بیان اینکه ۴۵ هزار خانوار در خراسان 
جنوبی وابسته به این محصول هستند گفت: 
آمادگی واگذاری زمین برای ایجاد بارگاه های 
زرشک در حریم و محدوده روستاها را داریم. 
استاندار افزود: تجار و صادرکنندگان می توانند 
از اعتبارات بانک توسعه تعاون استفاده کنند 
و صندوق حمایت از محصوالت کشاورزی 
با ارائه تسهیالت به خریداران زمینه را برای 
برنامه  به  وی  کند.  مهیا  زرشک  فروش 
استراتژیک  محصوالت  تعاونی  راه اندازی 
این  افزود:  و  کرد  اشاره  جنوبی  خراسان 
تعاونی قرار است مدیریت تولید، برداشت، 
فرآوری و قیمت گذاری محصول را برعهده 
بگیرد تا محصوالت با ارزش افزوده و قیمت 

واقعی به فروش برسند.

استاندار: تعاون روستایی با کارشناسی مجدد قیمت خرید زرشک را افزایش دهد 

بازنگری در قیمت زرشک

تزریق بیش از 100 هزار واکسن در قائن
  

حقانی- رئیس شبکه بهداشت و درمان قائن 
با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ هزار واکسن در 
شهرستان قائنات تزریق شده است، گفت: از 
این تعداد 6۸۰۰۰ واکسن دوز اول و مابقی 
دوز دوم بوده است. دکتر حمیدی راد افزود: 
6۸ درصد جمعیت باالی ۱۲ سال نوبت اول 
و ۳۲ درصد جمعیت باالی ۱۲ سال نوبت دوم 
را تزریق کرده اند. وی، با بیان اینکه تاکنون 
۵۵۰۰ تن از شهروندان به بیماری کرونا مبتال 
شده اند، افزود: متأسفانه ۱۵۰ هموطن فوت 
به دلیل عدم  کرده اند. وی گفت: متأسفانه 
مراسم  افزایش  و  اجتماعی  فاصله  رعایت 
عمومی و عروسی ها، شهرستان تغییر رنگ 

داده و به نارنجی تبدیل شده است.

تزریق دوز سوم واکسن کرونا 
به 1۶۶ نفر در خراسان جنوبی

دوز  جنوبی  خراسان  در  نفر   ۱66 تاکنون 
سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند. دبیر 
ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در 
خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر دوز سوم 
بیماران  و  به کادر درمان  استان  واکسن در 
شریف  می شود.  تزریق  سرطانی  و  خاص 
زاده افزود: دریافت کنندگان دو دوز واکسن 
 سینوفارم دوز سوم را سینوفارم یا آسترازنکا -

آسترازنکا-  اسپوتنیک،  کنندگان  دریافت   
دریافت کنندگان برکت، سینوفارم یا آسترازنکا 
و دریافت کنندگان آسترازنکا نیز آسترازنکا را در 
نوبت سوم تزریق می کنند. وی با بیان اینکه 
از جمعیت هدف در خراسان  ۳۷.۱۸ درصد 
انجام  را  کرونا  کامل  واکسیناسیون  جنوبی 
بیش  با  فردوس  گفت: شهرستان  اند،  داده 
۴۰ درصد دریافت واکسن دوز دوم، پیشتاز در 

واکسیناسیون کامل کرونا است.

زنگ خطر افزایش سالمندی در استان

بهزیستی خراسان جنوبی  مهر- مدیر کل 
با اشاره به ۷ مرکز نگهداری سالمندان در 
سطح استان از نگه داری ۱6۰ سالمند شامل 
6۵ مرد و ۹۵ زن خبر داد و بیان کرد: بر 
اساس سرشماری سال ۹۵ جمعیت سالمند 
استان ۷۵ هزار و ۲۵ نفر است که ۹.۷ درصد 
جمعیت استان را تشکیل می دهد. عرب نژاد 
افزود: اگر همین روند ادامه پیدا کند در سال 
۲۰۵۰ درصد سالمندی استان در کشور به 
۳۰ درصد می رسد و این زیاد است و باید 

برنامه ریزی اساسی داشت.

خرید زرشک تازه، نیازمند اعتبار

معاون تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: 
کشاورزان  زرشک  محصول  خرید  برای 
نیازمند سرمایه در گردش هستیم. جعفری 
با اشاره به انعقاد قرارداد در زمینه بازاریابی 
استان  استراتژیک  محصوالت  فروش  و 
قراردادهایی  کرد:  عنوان  زرشک  جمله  از 
ای  زنجیره  بزرگ  برخی فروشگاه های  از 
این  در  خشک  زرشک  توزیع  و  داشته ایم 
فروشگاه ها انجام می شود. وی تصریح کرد: 
مجموع خریدی که این فروشگاه ها در زمینه 
به صورت ساالنه  استان  محصول زرشک 
از  گره ای  این  و  است  تن  دارند حدود ۵۲ 
مشکالت زرشک استان را با توجه به حجم 

تولیدی که داریم، باز نمی کند.

*نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
و امام جمعه بیرجند گفت: مذهب مایه 
اختالف نیست و راه وصول به وحدت 
در هر امری که تجربه شده، التزام به 

قانون است.
بیرجند  سنت  اهل  جمعه  *امام 
خشونت ها  اسالم  دشمنان  گفت: 
برای  بهانه ای  را  افراطی گری ها  و 
و  اسالم ستیزی  اسالم،  علیه  تبلیغ 

اسالم هراسی قرار دادند.
طی  گفت:  قائن  انتظامی  *فرمانده 
یک سال گذشته  توسط جان برکفان 
فرماندهی انتظامی قائن، ۷ تن و ۴۵۲ 
کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط 

شده است.
عمرانی  امور  هماهنگی  *معاون 
استاندار خراسان جنوبی ارزیابی برق 
اضطراری ادارات را نمونه ای از اقدامات 
خوب در حوزه پدافند غیرعامل نام برد 
و گفت: با تایید تیم های ارزیاب، برق 
اضطراری ادارات استان به خوبی تامین 

شده است.
*مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
گفت: کتابخانه تخصصی نابینایان و 
ناشنوایان مطابق استانداردهای الزم 
در محل کتابخانه محمدتقی کریم پور 

بیرجند راه اندازی می شود.
*مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی در خراسان جنوبی گفت: جهاد 
مشاغل  آموزش  برای  دانشگاهی 
مزیت دار خانگی در استان آمادگی دارد.

اخبار  کوتاه 

فروکش  از  پس  روز   ۴۵ حدود   - ایرنا 
کردن موج پنجم کرونا در خراسان جنوبی 
از  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بستری  و  موارد سرپایی  تدریجی  افزایش 
در بیمارستان های استان خبر داد و گفت: 
اگر این روند تداوم داشته باشد قطعا ما در 
مسیر شروع موج بعدی کرونا قرار خواهیم 
گرفت. دهقانی گفت: هفته گذشته شاهد 
افزایش تدریجی و مختصر مراجعه کنندگان 
هم سرپایی و هم بستری به بیمارستان های 
استان  شد  باعث  که  بودیم  استان  سطح 
خراسان جنوبی در زمره هفت استانی قرار 
بستری ها  میزان  در  را  افزایش  که  بگیرد 

نشان می دهد. وی افزود: امیدواریم این روند 
تداوم پیدا نکند ولی اگر تداوم داشته باشد 
قطعا ما در مسیر شروع موج بعدی بیماری 
قرار خواهیم گرفت که پیامدهای سختی را 
برای همه ما به دنبال خواهد داشت. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پاسخ به این 
سوال که آیا بیماران بدحال در بیمارستان ها 
که  کسانی  عمده  گفت:  زده اند،  واکسن 
متاسفانه به خاطر کرونا فوت می کنند حدود 
۵۴ درصد آنها کسانی بودند که هیچ نوع 
واکسنی را دریافت نکردند. وی بیان کرد: 
سایرین هم افرادی بودند که یک دوز یا ۲ 
دوز را دریافت کردند اما عمدتا بیماری های 

بودند  باال  با سن  افراد  یا  زمینه ای داشتند 
 که منجر به بروز فوت در آنها شده است.
دهقانی افزود: اغلب کسانی هم که خیلی 
ایمنی  افرادی هستند که  بدحال می شوند 
یا ۲ دوز  ندارند یعنی واکسن نزدند  کامل 
واکسن را دریافت نکردند که ایمنی کامل 
در بدن آنها ایجاد شده باشد. وی در پاسخ به 
این سوال که آیا فرد سالمی با تزریق ۲ دوز 
واکسن تاکنون فوت نکرده یا بدحال نشده 
است، گفت: بندرت چنین اتفاقی می افتد نه 
اینکه نباشد ولی بندرت داشتیم که افرادی 
واکسیناسیون  با  و  زمینه ای  بیماری  بدون 
کامل فوت کنند. دبیر ستاد استانی مدیریت 

کرونا بیان کرد: اغلب فوت شدگان کسانی 
هستند که اگر واکسن زدند یک دوز بوده 
یا اینکه بیماری زمینه ای داشتند که باعث 
تشدید بیماری و فوت آنها شده است. وی 
درمانی  مراکز  به  کودکان  مراجعه  درباره 
عالئم  با  استان  شهرستان های  برخی 
گوارشی نیز گفت: از دو هفته قبل به تدریج 
مطب های  به  مراجعه  که  بودیم  شاهد 
برخی شهرستان ها  در  اطفال  متخصصان 
با عالئم تنفسی به خصوص عالئم گوارشی 
افزایش یافت که حدود ۱۰ تست کرونا از 
کسانی که با این عالئم مراجعه کرده بودند 

به طور رسمی و مشخص مثبت شد.

کرونا در خراسان جنوبی افزایشی شد

صدای پای پیک ششم به گوش می رسد 

میوه آرامش و پیشرفت و امنیت بر درخت اتحاد می روید.هفته وحدت مبـارک باد

 آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3قانون و ماده13آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد 
عادی یا رسمی آنان در هیئت مستقر در  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طبس)استان 
خراسان جنوبی( مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در 2 نوبت به فاصله 

15 روز به شرح زیر آگهی می گردد.
)قطعات واقع دربخش یک طبس(

1- ششدانگ اعیان یک دربند مغازه خانم  سعیده مجید زاده از پالک  2- اصلی  حسین 
آباد  برابر اجاره نامه عادی از آستانه حسین بن موسی الکاظم به مساحت 56 مترمربع. 

2- ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان ) دایر باغ ( خانم فاطمه سادات 
هاشمی از پالک  725 فرعی از 29- اصلی دیهشک پایین خریداری مع الواسطه از سید 

محمد هاشمی به مساحت 356.20 مترمربع
3- دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  )کاربری  باغ( آقای حسین طالبی 
مقدم از پالک  86- اصلی  رحمت آباد  خریداری مع الواسطه از علی رجب زاده به مساحت 
 44824.95 مترمربع  4- دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  ) کاربری  باغ ( 
آقای حسین طالبی مقدم از پالک  86- اصلی  رحمت آباد  خریداری مع الواسطه از حسین 

جعفری به مساحت 22513.10 مترمربع
5- دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  اقای حسین طالبی مقدم از پالک  
86- اصلی  رحمت اباد  از محل مالکیت مشاعی متقاضی به مساحت 26655.7 مترمربع

6- دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان اقای حسین 
طالبی مقدم از پالک  86- اصلی  رحمت آباد  خریداری مع الواسطه از حسین جعفری به 

مساحت 3159.55 مترمربع
7- دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ) کاربری باغ( آقای حسن طالبی 
مقدم از پالک  86- اصلی  رحمت اباد  خریداری مع الواسطه از حسین جعفری و حسین 

طالبی مقدم  به مساحت 22513.10 مترمربع
8- ششدانگ یک باب منزل  آقای حسین طالبی مقدم از پالک  86- اصلی  رحمت اباد  

از محل مالکیت مشاعی متقاضی به مساحت 193.70 مترمربع
9- ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان اقای حسین طالبی مقدم از 
پالک  86- اصلی  رحمت اباد  خریداری مع الواسطه از آقای حسین جعفری به مساحت 

385.68  مترمربع
10- ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان اقای حسین طالبی مقدم از پالک  

86- اصلی  رحمت آباد  از محل مالکیت مشاعی متقاضی  به مساحت 628.60 مترمربع
11- ششدانگ یک باب منزل اقای حسن طالبی مقدم از پالک  86- اصلی  رحمت آباد  

خریداری مع الواسطه ازاقایان حسین جعفری و حسین طالبی مقدم  به مساحت 179.15 
مترمربع 12- ششدانگ یک قطعه زمین محصورمشتمل بر اعیان  اقای مهدی طالبی 
مقدم از پالک  86- اصلی  رحمت اباد  خریداری مع الواسطه از اقای محمد مکاریان به 

مساحت 475.35 مترمربع
13- دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  )کاربری  باغ( آقای حسن 
طالبی مقدم از پالک  86- اصلی  رحمت اباد  خریداری مع الواسطه از علی رجب زاده و 
حسین طالبی مقدم به مساحت 44824.95 مترمربع  14- دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان آقای مهدی طالبی مقدم از  پالک  86- اصلی  
رحمت آباد خریداری مع الواسطه از حسین جعفری و حسین طالبی مقدم  به مساحت 

3159.55  مترمربع
15- دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان اقای حسن 
طالبی مقدم از پالک  86- اصلی  رحمت آباد  خریداری مع الواسطه از حسین جعفری و 

حسین طالبی مقدم  به مساحت 3159.55 مترمربع
16- ششدانگ یک باب منزل آقای مهدی طالبی مقدم از پالک  86- اصلی  رحمت اباد  

خریداری مستقیم از حسین طالبی مقدم  به مساحت 188.10 مترمربع
17- دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ) کاربری باغ( آقای مهدی طالبی 
مقدم از پالک 86- اصلی  رحمت آباد خریداری مع الواسطه از حسین جعفری و حسین 

طالبی مقدم به مساحت 22513.10 مترمربع
18- دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  ) کاربری  باغ ( آقای مهدی 
طالبی مقدم از پالک  86- اصلی  رحمت آباد  خریداری مع الواسطه از علی رجب زاده و 

حسین طالبی مقدم به مساحت 44824.95 مترمربع
19- ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان اقای محمد علی معدنی از پالک 
1 فرعی از 142 اصلی متصرفی از محل مالکیت مشاعی متقاضی به مساحت 284.60 

مترمربع. 
20- ششدانگ یک  قطعه زمین محصور مشتمل براعیان )دایر مزروعی( آقای غالمحسین 
واحدیان از پالک 498 اصلی خریداری مع الواسطه از آقایان احمد نجفی و حسین قربانی 

به مساحت 261.10 متر مربع
21- ششدانگ یک  قطعه زمین محصور مشتمل براعیان )دایر مزروعی( آقای غالمرضا 
بدرام قسمتی از پالک 2588 اصلی برابر تقسیم نامه عادی بین وراث مرحوم ابراهیم 
بدرام به مساحت 561.10 متر مربع 22-  سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک  قطعه زمین 
 محصور مشتمل براعیان )دایرمزروعی( آقای جواد جباری از پالک 2590 اصلی خریداری 

مع الواسطه از آقای علی جباری به مساحت 2487.70مترمربع
23-  سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک  قطعه زمین محصور مشتمل براعیان )دایرمزروعی( 
اقای علیرضا جباری  از پالک 2590 اصلی خریداری مع الواسطه از آقای علی جباری به 

مساحت 2487.70مترمربع
24- یک سهم مشاع از چهارده سهم از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به استثنا بهای 
ثمن عرصه و اعیان خانم فاطمه روفیان  تمامی پالک 2672 اصلی برابر تقسیم نامه عادی  

بین وراث مرحومان نجفعلی و ابوالقاسم روفیان به مساحت 1812.82مترمربع
25- یک سهم مشاع از چهارده سهم از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به استثنا بهای 
ثمن عرصه و اعیان خانم معصومه روفیان تمامی پالک 2672 اصلی برا بر تقسیم نامه عادی  

بین وراث مرحومان نجفعلی و ابوالقاسم روفیان به مساحت 1812.82مترمربع
26 - یک سهم مشاع از چهارده سهم از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به استثنا بهای 
ثمن عرصه و اعیان خانم زهرا روفیان تمامی پالک 2672 اصلی با تقسیم نامه عادی  بین 

وراث مرحومان نجفعلی و ابوالقاسم روفیان به مساحت 1812.82مترمربع
27- دو سهم مشاع از چهارده سهم از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به استثنا بهای 
ثمن عرصه و اعیان آقای محمد روفیان تمامی پالک 2672 اصلی با تقسیم نامه عادی  بین 

وراث مرحومان نجفعلی و ابوالقاسم روفیان به مساحت 1812.82مترمربع
28- دو سهم مشاع از چهارده سهم از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به استثنا بهای 
ثمن عرصه و اعیان آقای علیرضا روفیان تمامی پالک 2672 اصلی با تقسیم نامه عادی  

بین وراث مرحومان نجفعلی و ابوالقاسم روفیان به مساحت 1812.82مترمربع
29- دو سهم مشاع از چهارده سهم از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به استثنا بهای 
ثمن عرصه و اعیان آقای محمود روفیان تمامی پالک 2672 اصلی با تقسیم نامه عادی  

بین وراث مرحومان نجفعلی و ابوالقاسم روفیان به مساحت 1812.82مترمربع
30- دو سهم مشاع از چهارده سهم از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به استثنا بهای 
ثمن عرصه و اعیان آقای حسین روفیان تمامی پالک 2672 اصلی با تقسیم نامه عادی  

بین وراث مرحومان نجفعلی و ابوالقاسم روفیان به مساحت 1812.82مترمربع
31- دو سهم مشاع از چهارده سهم از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به استثنا بهای 
ثمن عرصه و اعیان آقای حسن روفیان تمامی پالک 2672 اصلی با تقسیم نامه عادی  بین 

وراث مرحومان نجفعلی و ابوالقاسم روفیان به مساحت 1812.82مترمربع
32- ششدانگ یک باب منزل خانم شهربانو حسن زاده تمامی پالک 23 فرعی از 3205 

اصلی خریداری مع الواسطه از خانم پریدخت نویم به مساحت 254 متر مربع 
33-یک سهم مشاع از ده سهم از ششدانگ یکباب منزل و باغچه خانم نجمه فرقانی تمامی 
پالک های تجمیعی  3594 اصلی و 2فرعی از 3596 خریداری مع الواسطه از آقای محمد 

علی فرقانی و خانم زبیده فرقانی به مساحت 472.27مترمربع
34-دو سهم مشاع از ده سهم از ششدانگ یکباب منزل و باغچه آقای عباس فرقانی  تمامی 
پالک های تجمیعی  3594 اصلی و 2 فرعی از 3596 خریداری مع الواسطه از آقای محمد 

علی فرقانی و خانم زبیده فرقانی به مساحت 472.27 مترمربع
35- دو سهم مشاع از ده سهم از ششدانگ یکباب منزل و باغچه آقای غالمحسین فرقانی 

تمامی پالکهای تجمیعی 3594 اصلی و 2 فرعی از 3596 خریداری 
مع الواسطه از آقای محمد علی فرقانی و خانم زبیده فرقانی به مساحت 

472.27مترمربع
36- دو سهم مشاع از ده سهم از ششدانگ یکباب منزل و باغچه آقای محمود فرقانی 
تمامی پالک های تجمیعی  3594 اصلی و 2 فرعی از 3596 یک خریداری مع الواسطه از 

آقای محمد علی فرقانی و خانم زبیده فرقانی به مساحت 472.27 مترمربع
37- دو سهم مشاع از ده سهم از ششدانگ یکباب منزل و باغچه آقای احمد فرقانی تمامی 
پالک های تجمیعی 3594 اصلی و 2 فرعی از 3596 یک خریداری مع الواسطه از آقای 

محمد علی فرقانی و خانم زبیده فرقانی به مساحت 472.27مترمربع
38-یک سهم مشاع از ده سهم از ششدانگ یکباب منزل و باغچه خانم فاطمه فرقانی 
تمامی پالک های تجمیعی  3594 اصلی و 2فرعی از 3596 یک خریداری مع الواسطه از 

آقای محمد علی فرقانی و خانم زبیده فرقانی به مساحت 472.27 مترمربع
39- چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک دربند مغازه خانم زهرا چوبداری تمامی 
پالک 1فرعی از 3884 اصلی خریداری مع الواسطه از غالمحسین سرمدی به مساحت 

18.05 مترمربع
40-ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل براعیان موسسه خیریه الزهرا تمامی پالک 
913/842 فرعی از 4689 اصلی خریداری مع الواسطه از آقای رجبعلی مرادی به مساحت 

332.60  مترمربع
41- ششدانگ اعیان یک قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان  آقای مرتضی شجاع 
از پالک  4691 اصلی با اجاره نامه عادی از آستانه حضرت حسین ابن موسی الکاظم )ع(

به مساحت 1000 متر مربع
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع درآراء اعالم شده ابالغ می 
گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار و در روستاها ازتاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمایند وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل نمایند و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل 
را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود. ضمن اینکه صدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود؛ و درخصوص آگهی اصالحی از تاریخ انتشار 

نوبت اول مهلت اعتراض سی روز خواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/27
تاریخ اتنشار نوبت دوم: 1400/08/12
غالمرضا کداخدائی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طبس




