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#  من ماسک می زنم

چالش های رشته ی نوپای اسکواش در خراسان جنوبی 3پروازهای فرودگاه بیرجند روی باند ثبات می نشیند؟ 2

سرمقاله

رسانه ها ؛پای کار توسعه استان

جامعه شناسان، عصر حاضر را “عصر ارتباطات” می نامند، چرا که امروزه رسانه ها 
با گسترش مرز های جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی، برای انسان معاصر، هویتی 
رسانه ای شکل داده اند و همگان را به خود وابسته نموده اند. رسانه های جمعی با 
کارکردهای متنوع آگاهی بخشی، اطالع رسانی، ایجاد انسجام و تعلقات اجتماعی، 
نظارت بر عملکرد ساختارهای قدرت، فراهم آوردن زمینه های مشارکت عمومی و 
نیز نظارت همگانی در نظام اجتماعی، می تواند جایگاه در خور توجهی در تکوین، 
تکامل و نهادینه سازی شاخص ها و عناصر بنیادین ساختار سیاسی جامعه داشته 
باشد. رسانه های خبری نظیر روزنامه، مجله، کتاب، رادیو، تلویزیون، اینترنت و... 
به عنوان نهاد های مهم جامعه با تأثیری که بر کلیه ابعاد زندگی بشر، حتی عقاید 
و آرای او دارد، واقعیت های سیاسی و اجتماعی خاصی را برای مردم خلق کرده و 
ُمَعیِِن چشم انداز ما از جامعه می باشد.  مرور عملکرد و پیشینه رسانه های مختلف 
داخلی و خارجی طی همین چند سال اخیر، به خوبی بر این  ...   ادامه در صفحه 2

*  بهروزی فر

استاندار جدید خراسان جنوبی  در مراسم تکریم و معارفه  : 
“هر آمدنی را رفتنی است، خوشا به حال آنان که 
در طاعِت خالقند و در خدمِت مخلوق”. حضرت 
علی)ع(. خداوند منان را بسیار شاکرم که بر من 
منت نهاد و توفیق خدمت به بهترین، نجیب ترین، 
صبورترین و قانع ترین مردمان ایران اسالمي را در 
خطه دین، دانش و اندیشه به بنده عنایت فرمود. بی 
شک به تن کردن ردای خادمِی مردم در دیاری که 
خاستگاه عالمان نامدار، پدران عدیده علوم مختلف 
و قهرمانان مقابله با قهر طبیعت در عرصه تولیِد 
منحصر بفردترین محصوالت کشاورزی و معدنی 
می باشد، افتخار بزرگی است که آن را جز موهبت 
پروردگار متعال نمی دانم! مفتخرم که با استعانت از 
درگاه احدیت و در سایه حسن اعتماد هیئت دولت 
همزمان با سالروز میالد بهترین مخلوقات خدا در 
عالم هستی، حضرت محمد مصطفی)ص( و امام 
جعفر صادق )ع(، مأمور به خدمت در دیار پاکان 
شدم و اینک با گذشت حدود سیصد و نود روز از 
آن اتفاق میمون، خداوند بلند مرتبه را به شهادت 
می گیرم که برای بهره برداری درست از تک تک 
ساعت های این ایام، لحظه ای تعلل نداشته و با 
همکاری، همدلی، تالش و کوشش کلیه همتایانم 
در دستگاه های اجرایی استان با وجود مشکالت 
عدیده و به ویژه شیوع بیماری منحوس کرونا ، 
متوازن  و  جانبه  همه  پایدار،  توسعه  راستای  در 
 خراسان جنوبی، گام های ارزنده ای برداشته ایم. 
در  استاني  ساختن  مسیر  در  حرکت  و  تالش 
برخوردار  و  جنوبی  خراسان  بایسته  جایگاه  تراز 
از امکانات و مواهب مطلوب توسعه و پیشرفت، 
ایجاد و راه اندازی ستاد توسعه خاوران به منظور 
از ظرفیت های  برداری شایسته  بهره  معرفی و 
بکر این دیار زرخیز که منجر به انعقاد 2۵ تفاهم 
نامه ، جذب حدود ۶ هزار میلیارد تومان )۵۹۴۵2 
میلیارد ریال( سرمایه و ایجاد اشتغال مستقیم و 
غیرمستقیم برای بیش از 2۶ هزار نفر از جوانان 
جویای کار این دیار شد، استفاده از توان و تجربه 
هلدینگ های اقتصادی در فعال سازی معادن و نیز 
دعوت از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
و ایمیدرو  برای اجرای طرح تحول زمین شناسی و 
اکتشاف ذخایر معدنی که از آن به عنوان انقالب 
معدنی در استان یاد می شود، پی ریزی مقدمات 
تأسیس و راه اندازی شرکت تعاونی تولید کنندگان 
به مرحله  استراتژیک کشاورزی که  محصوالت 
جذب سهامداران رسیده، توسعه مبادالت مرزی 
با فعال نگه داشتن مرز ماهیرود و شروع تجارت 
از مرز یزدان و فراهم کردن شرایط برای بازگشت 
دو گذرگاه دوکوهانه و گلورده به چرخه فعالیت با 
وجود بی ثباتی کشور همسایه، پیگیری مستمر 
 افزایش اعتبارات پروژه های عمرانی که نتیجه ای

نداشت،  امور  اجرای  روند  به  بخشی  شتاب  جز 
تعدد  و  پروازها  توسعه  برای  مثمر  های  رایزنی 
شرکت های هواپیمایی، مدیریت فضای سیاسی 
استان در محیط همدلی و عاری از هر گونه تنش 
و بحران، ریل گذاری مناسب برای بهبود شاخص 
های توسعه، برگزاری  انتخابات در عین امنیت و 
سالمت با مشارکت ۷۴/۶ درصدی مردم که کسب 
رتبه اول در کشور را برای استان به همراه داشت 
و... بخشی اندک از اقداماتی است که با حمایت 
های دولت، همراهی اقشار مختلف، بهره گیری 
از خرد جمعی و استفاده از تمامی فرصت های 
در اختیار همچون فرهیختگان و نخبگان حوزه 
و دانشگاه در قالب ادای وظیفه صورت گرفته و 
شریف  مردم  و  خداوند  رضای  مرضی  امیدوارم 
استان قرار گرفته باشد. اینک که دوره مسئولیت 
به  اتمام رسیده،  به  اینجانب در خراسان جنوبی 
رسم ادب از محضر عموم مردم فهیم و قدرشناس 
استان، نماینده معزز ولی فقیه و امام جمعه محترم 
بیرجند، علما و روحانیت جلیل القدر، ائمه جمعه 
ایثارگران،  و  شهدا  معظم  خانواده  جماعت،  و 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان 
معاونین استانداری، مدیران کل ، رؤسای سازمان 
و  اجرایی  نهادهای  و  ها  دستگاه  مسئوالن  ها، 
قضایی، فرمانداران، بخشداران ، شهرداران، اعضای 
شورای تأمین، اعضای شوراهاي اسالمی شهرها 
و روستاها، کارمندان ادارات، اساتید، دانشجویان، 
و  نخبگان  رسانه،  دلسوز  اصحاب  فرهنگیان، 
فعاالن سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، کارگران و 
کارآفرینان زحمتکش، نیروهای سرافراز اطالعاتی، 
خیرین،  معتمدین،  انتظامی،  و  نظامی  امنیتی، 
جان  از  مدافعان  ورزشی،  جامعه  بانوان،  اصناف، 
گذشته سالمت و همه خادمان و تالشگران عرصه 
خدمت در استان خراسان جنوبی تشکر و قدردانی 
نموده، ضمن طلب حاللیت از همگان، سالمتی، 
سعادت و بهروزی همه بزرگواران را از درگاه ایزد 
منان مسئلت دارم.”َوُقل َربِّ اَءْدِخلْنِی ُمْدَخَل ِصْدٍق 
لَُّدنَک  ِمن  لِّی  َواْجَعْل  ِصْدٍق  ُمْخَرَج  َواَءْخِرْجنی 

ُسلَْطناً نَِّصیراً “.
دعاگوی شما- حمید مالنوری شمسی

پیام خداحافظی مالنوری، 
استاندار سابق خراسان جنوبی 

با مردم فهیم استان 

به دنبال تحولی
 انقالبی هستم
قناعت : طی دو سه هفته آینده زرشک موجود در سردخانه ها و 
مانده روی دست کشاورزان را به قیمت مطلوب به فروش می رسانیم

برادر  ارجمند

 جناب آقای دکتر جواد قناعت
استاندار محترم و معزز خراسان جنوبی 
ضمن سپاس از حسن اعتماد و  انتخاب  هیئت محترم دولت، 
مراتب تبریک و مسرت خود از حضور جناب عالی به عنوان 
نهمین استاندار خراسان جنوبی را تقدیم حضور می نمایم. 
آرزومندم ذیل عنایات خداوند متعال و رهنمودهای مقام 
عظمای والیت )مد ظله العالی(، حضور شما بزرگوار به عنوان 

استاندار دولت معزز و مردمی در خراسان جنوبی، برای مردم قدرشناس استان، سرشار از برکت 
و همراه با دستاوردهای بزرگ در حوزه توسعه همه جانبه این استان سرشار از ظرفیت باشد.

حمید جهانشاهی- سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی

جناب آقای جواد قناعت
 استاندار محترم و معزز خراسان جنوبی

  احتراماً بدین وسیله انتخاب و انتصاب شایسته 
جناب عالی را که فردی ارزشی،  کاردان و باتجربه 

می باشید به سمت  استاندار خراسان جنوبی 
تبریک عرض می نماییم. امید است حضور شما 

در این مسئولیت موجب توسعه و رونق استان گردد 
دوام توفیقات و مزید عزت و سالمت جناب عالی را 

از ایزد منان مسئلت داریم.
 هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان

 جناب آقای
 جـواد قنـاعت

انتصاب شایسته جناب عالی  را به عنوان

 استانـدار خراسـان جنوبـی
که نشان از تعهد، شایستگی و توانمندی شماست 
صمیمانه تبریک عرض می نماییم. بی تردید سوابق انقالبی، تجارب ارزنده و درخشان مدیریتی 
شما گامی ارزشمند برای رسیدن به اهداف توسعه و آبادانی همه جانبه این منطقه خواهد 

 بود.ضمنا از تالش های ارزشمند جناب آقای حمید مالنوری 
در دوران تصدی مسئولیت تشکر نموده و امیدواریم در پرتو عنایات 

حق تعالی همواره موفق و موید باشند.
                               مدیریت شعب بانک تجارت خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس ابوالفضل دزگی 

سرپرست محترم معاونت مسکن شهری
 اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی
 انتصاب ارزشمند جناب عالی را که حاصل سال ها تجربه،  
توانمندی اجرایی و مدیریتی شما می باشد، تبریک عرض 

نموده، از درگاه قادر سبحان توفیق و سربلندی روزافزون تان 
را خواستاریم. 

شرکت گیتی گستر خاوران- اسداللهی

جناب آقای
 دکتر جواد قناعت

 استاندار محترم
 خراسان جنوبی

 انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از 
 تعهد،تجارب و درایت ارزشمندتان 

می باشد، صمیمانه خدمت جناب عالی
  و مردم شریف استان تبریک عرض 

می نماییم.  موفقیت، سربلندی و توفیق 
روزافزون تان را از درگاه خداوند متعال 

خواستاریم.

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبران شان نمی کند 
و آدم هایی هستند که هرگز تکرار نمی شوند

 و تو آن گونه بودی مادر 

در پنجمین سالگرد درگذشت مادر عزیزم مرحومه مغفوره

 بی بی سکینه قریشی
 یاد و خاطره ایشان را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم. 

ملیحه صالحی

 مدیرعامل و هیئت مدیره
 موسسه خیریه توانبخشی
 حضرت علی اکبر )ع( 

بیرجند

جناب آقای دکترجواد قناعت
 استاندار محترم خراسان جنوبی 

 کسب رای اعتماد هیئت دولت و انتخاب جناب عالی برای این مسئولیت 
خطیر را تبریک عرض می نماییم. استان خراسان جنوبی بوم بکری برای 
نقش آفرینان توسعه است که مزیت های نسبی و مطلق آن بستر مناسبی 

را برای خدمت فراهم می کند. 
افق روشن توسعه اقتصادی استان  هم در گرو لبیک امر رهبر معظم انقالب 

 در رونق تولید و توجه ویژه به صادرات با عنایت به موقعیت استراتژیک استان و مرزهای آن است که امید است با تدابیر ویژه جناب عالی محقق گردد. 
منطقه ویژه اقتصادی استان به عنوان اولین و موفق ترین بخش خصوصی در این حوزه در کشور بر خود الزم می داند به عنوان بازوان 

اقتصادی خراسان جنوبی در کنار شما و برای پیشرفت استان تالش نماید. بدون شک در این مسیر ، ریل گذاری مناسب و توجه ویژه

 جناب آقای حمید مالنوری استاندار سابق
 نیز قابل تقدیر است و ازتالش های ایشان که نقش بسزایی در تحقق این امر داشته است نیز تقدیر وتشکر می نماییم.

مرتضی صفدری زاده- رئیس منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

سرور ارجمند    جناب آقای  دکتر قناعت    
استاندار معزز خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان استاندار خراسان 
جنوبی که نشان از تعهد، شایستگی، ویژگی های انقالبی 

و جهادی شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون 
برای شما در پیشرفت و توسعه خراسان جنوبی را از درگاه خداوند متعال 

مسئلت می نماییم.                   
 اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی،

 اعضای انجمن های کتابخانه های عمومی استان  و شهرستان ها
و جامعه بزرگ کتاب داران خراسان جنوبی
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افزایش ۲۲ درصدی صادرات کاال از خراسان جنوبی

ارزش کاال های صادراتی از خراسان جنوبی در هشت ماه گذشته ۲۲ درصد افزایش یافت. مدیرکل گمرکات استان 
گفت: در این مدت 51۲ میلیون و 641 هزار و 489 دالر کاال از استان صادر شد که 80 میلیون و ۲70 هزار و 90۲ 
دالر کاال های تولیدی استان و 43 میلیون و ۲37 هزار و 587 دالر کاال های اظهار شده از سایر گمرکات کشور بود.

سرمقاله

رسانه ها ؛پای کار توسعه استان

*  بهروزی فر 

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( مرور عملکرد و پیشینه رسانه های مختلف داخلی 
و خارجی طی همین چند سال اخیر، به خوبی بر این نقش تعیین کننده، صحه می 
گذارند و گواهی بر این مطلب می باشند. در این میان نقش بسیار تعیین کننده و 
تأثیر گذار رسانه های محلی در فرآیند نوسازی و توسعه یک جامعه بر هیچ کس 
پوشیده نیست، کارشناسان مسائل اجتماعی هم بر این باورند که؛  امروزه جامعه ای 
توسعه  یافته محسوب می شود که با قدرت جادویی هنر و رسانه، آگاهی های متنوع 
و ضروری مردم را باال ببرد و بتواند از ظرفیت رسانه ای در اختیار به نحو شایسته ای 
در راستای استفاده از پتانسیل های موجود، بهره برداری کند. خراسان جنوبی، این دیار 
زرخیز که از جمیع پیشران های توسعه)نیروی انسانی، گردشگری، معدن، کشاورزی 
و مرز ( همه را با ظرفیت های انبوه و قابل تأمل در اختیار دارد، به داشتن ظرفیت 
های رسانه ای بی نظیر هم مفتخر می باشد و وجود 3 روزنامه و ۲3 خبرگزاری و 
پایگاه خبری فعال، تنها بخشی از این ظرفیت های رسانه ای است که در استان به 
نشر اخبار و اطالعات مشغولند و حتی آمارهای مقایسه ای هم گواه بر این مطلب 
است که بسیاری از استان های پرجمعیت کشور، ظرفیت های رسانه ای بسیار کمتری 
از خراسان جنوبی دارند. نکته قابل توجه هم در این میان، تعلق خاطر مردمان فرهنگ 
دوست و اهل مطالعه استان به رسانه ها به ویژه روزنامه هایی است که سال ها با 
آنها اُخت شده و به مطالب شان دل داده اند. مرور پیشینه اتفاقات سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و هنری استان، ردپای تأثیر رسانه ها را به خوبی نشان می دهد، 
نمونه موثق و غیرقابل انکار آن، کسب رتبه اول خراسان جنوبی با مشارکت 74 
درصدی مردم در انتخابات ۲8 خرداد 1400 است که تحت تأثیر تبلیغات درست، 
روشنگری های بموقع، اطالع رسانی های صحیح و فراخوان های عمومی رسانه 
است.  داشته  همراه  به  استان  برای  هم  ارزشمندی  بسیار  تبعات  و  خورد  رقم   ها 
آقای استاندار! این ظرفیت گرانقدر، از همین امروز در اختیار شماست، رسانه هایی که 
تاکنون دغدغه ای جز توسعه خراسان جنوبی و رفاه مردم قدردان و قانعش را نداشته 
اند، پای کارند و برای هر تصمیمی که شما برای پیشرفت این دیار و خروجش از 
محرومیت بگیرید، ارزش قائل می باشند. آقای قناعت! رسانه ها را در اولویت امورات 
خود قرار دهید و بدانید تکیه بر این پشتوانه می تواند راه های رسیدن به توفیق را 

هموارتر سازد، کما این که تاکنون نیز چنین بوده است!!
)لطفاً نظرات خود درباره این سرمقاله را از طریق 099۲۲134۲87  اعالم یا ارسال بفرمایید(

کاهش ۳۹ درصدی ذخایر سدهای استان
مهر- مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 19 درصد از حجم 
سدهای خراسان  جنوبی آب دارد، گفت:حجم آب پشت سدهای استان در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل 39 درصد کاهش یافته است. سروری اظهار کرد: حجم 
کل سدهای مخزنی خراسان جنوبی 58.5 میلیون متر مکعب است که در حال 
حاضر تنها 11.۲ میلیون مترمکعب آب در پشت سدهای استان داریم. مدیرعامل 
آب منطقه ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در واقع تنها حدود 19 درصد از حجم 
سدهای خراسان جنوبی آب دارد، بیان کرد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل حدود 39 درصد کاهش داشته است. سروری گفت: از ابتدای پاییز در 
خراسان جنوبی سیالب خاصی نداشته ایم و از این جهت بارندگی ها تأثیر چندانی بر 

وضعیت سدها نگذاشته است.

امواج دکل های مخابراتی بسیار کمتر از حد استاندارد است

شهروندان نگران نباشند

صداوسیما- مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان با بیان اینکه تاکنون از 918 
روستای باالی ۲0 خانوار استان، 585 روستا 
اجرای طرح هادی روستایی آغاز ، تکمیل 
شده یا نیمه تمام و یا در حال اجرا است، 
استان  روستا های  درصد  در 63.7  گفت: 
طرح هادی اجرا شده که این شاخص در 
کشور 54 درصد است. حامد تنها، اعتبار 
هزینه شده در این زمینه را 189 میلیارد 
تومان اعالم کرد. وی با بیان اینکه تاکنون 
در 918 روستای باالی ۲0 خانوار استان 
است،  شده  تهیه  روستایی  هادی  طرح 
افزود: در 167 روستای استان )از تهیه طرح 
هادی آن روستا، بیش از 10 سال گذشته( 

بازنگری طرح هادی انجام شده است. 
به گفته وی از 193 روستای زیر ۲0 خانوار 
استان نیز )که جزو تعهدات بنیاد مسکن 

محدوده  تعیین  نیست(  اسالمی  انقالب 
مسکن  بنیاد  مدیرکل  است.  شده  انجام 

انقالب اسالمی استان اعتبار هزینه شده 
برای تهیه طرح در این روستا ها تاکنون را 
16 میلیارد و 500 میلیون تومان اعالم کرد. 
وی با اشاره به اینکه در سال جاری در تهیه 
طرح هادی روستایی چهار میلیارد و 167 
میلیون تومان اعتبار ملی مصوب داریم، 
استانی هم 35  اعتبارات  از محل  گفت: 
میلیارد و 618 میلیون تومان اعتبار مصوب 
داریم. تنها، همچنین در زمینه تخصیص 
قیر رایگان هم، گفت: برای اجرای طرح 44 
میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبارملی داریم 
که تخصیص اعتبار ملی 5۲ درصد معادل 
18 میلیارد تومان و در اعتبارات استانی از 
11 میلیارد تومان مصوب 4 میلیارد تومان 

اختصاص یافته است.

امتحانی- طی روزهای گذشته در فضای 
رسانه ای استان نقل قول و اظهاراتی از 
سوی متولیان شهری مبنی بر تشعشعات 
دکل های ارتباطی برسالمت مردم منتشر 
شده است که مدیرکل ارتباطات وفناوری 
اطالعات استان خراسان جنوبی در این 
و  شهرها  توسعه  با  کرد:  اظهار  ارتباط 
فناوری  بر  مبتنی  های  کاربری  توسعه 
اطالعات و پاسخ به نیازهای کاربران و 
شهروندان خصوصا در ایام شیوع ویروس 
توسعه کسب  با هدف  کرونا، همچنین 
اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  کارهای  و 
ضرورت توسعه زیرساخت های ارتباطی 
با تکنولوژی روز اهمیتی دوچندان پیدا می 
کند و اپراتورهای همراه همواره درتالشند 
تلفن همراه  ایجاد سایت های جدید  با 
نیازهای ارتباطی شهروندان را مرتفع کند.  
بهی گفت: براساس قانون ناظر بر عملکرد 

سازمان  ارتباطات،  کیفیت  در  اپراتورها 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است 
که در همکاری با دفتر حفاظت در برابر 

اشعه سازمان انرژی اتمی شدت و توان 
تشعشعات دکل های ارتباطی اپراتور های 
همراه را نیز به طور مستمر و دوره ای 

که  در صورتی  و  داده  قرار  پایش  مورد 
ارتباطی  دکل  یک  تشعشعات  شدت 
بیشتر از حد مجاز طبق استانداردها باشد 

از ادامه فعالیت آن دکل ارتباطی جلوگیری 
به عمل خواهد آمد. مدیرکل ارتباطات و 
فناوری اطالعات استان خراسان جنوبی با 

تاکید بر پایش های دوره ای   مستمر انجام 
شده توسط سازمان تنظیم مقررات تصریح 
کرد: تاکنون هیچ موردی از تخطی از حد 
استاندارد در دکل های اپراتورهای تلفن 
میزان  استان گزارش نشده و  همراه در 
کمتر  بسیار  ها  دکل  این  امواج  شدت 
به  اشاره  با  از حد استاندارد است. بهی، 
و   علمی  استانداردهای  براساس  اینکه 
فنی موجود و پیرو پایش های مستمر 
جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان 
گرامی در خصوص تشعشعات دکل های 
 ارتباطی اپراتورهای همراه وجود ندارد ،
تاکید کرد: الزم است در یک همکاری 
در  اپراتورها  با  جانبه  همه  همراهی  و 
الزم  ارتباطی  زیرساخت های  توسعه 
زمینه ایجاد شهرهای هوشمند که یکی 
از ارکان مهم  توسعه و مدیریت شهری 

است را محقق کنیم.

بهره مندی ۶۳ درصد روستاهای خراسان جنوبی از طرح هادی

پروازهای فرودگاه بیرجند روی 
باند ثبات می نشیند؟

خبرنگاران جوان- یک ماهی می شود که لغو پرواز های فرودگاه 
بین المللی شهید کاوه بیرجند موجب نارضایتی مسافرین شده 
است. از آغاز امسال بیش از 60 پرواز در استان لغو شده است 
که فاصله طوالنی خراسان جنوبی از مرکز کشور و نبود برخی از 
امکانات در حوزه های مختلف از جمله دالیلی است که مردم را به 
استفاده از خطوط هواپیمایی نیازمند کرده است؛ موضوعی که باید 
متولیان بیشتر به آن توجه کنند. طهماسبی، مدیرکل فرودگاه های 
خراسان جنوبی گفت: بر اساس برنامه زمستانی که رسیده بود شنبه 
و دوشنبه پرواز تهران و یکشنبه و چهارشنبه پرواز مشهد نداشتیم. 
وی افزود: با توجه به قولی که داده بودیم و با پیگیری های استاندار، 
مدیر شرکت هواپیمایی ایران ایر برای چهارشنبه پرواز مشهد را 
برقرار کرد و برای یکشنبه منتظر هماهنگی و تأمین ناوگان 
هستیم. طهماسبی ادامه داد: در خصوص پرواز های تهران پیرو 
جلسه ای که با استاندار در تهران با شرکت هواپیمایی پارت ایر 
داشتیم دو پرواز دیگر برای شنبه و دوشنبه اضافه کردیم که بر این 
اساس پرواز های شنبه تا چهارشنبه صبح و بعدازظهر انجام می شود 
و جمعه نیز یک پرواز داریم. مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی 
در خصوص پرواز های پنجشنبه اظهار کرد: ایران ایرتور این 
پرواز ها را انجام می داد، اما اخیرا طی نامه ای اعالم کرده است که 
به منظور چک هواپیما که در تهران انجام می شود پرواز ها به مدت 
یک ماه لغو است که به دنبال جایگزینی آن هستیم. وی تصریح 
کرد: با یکی از شرکت های هواپیمایی در تهران هماهنگی هایی 
درباره فرودگاه طبس و بیرجند برای مسیر های زاهدان، مشهد و 
تهران انجام شد. طهماسبی بیان کرد: تالش ما بر این است که 
تعداد شرکت های هواپیمایی که در استان فعالیت دارند را افزایش 

دهیم تا ارائه خدمات به دالیل فنی قطع نشود.

دستگیری ۲۰ سارق در بیرجند

خبرنگاران جوان- سرپرست پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: 
با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، ۲0 سارق در بیرجند 
آگاهی  پلیس  سرپرست  بازدیدی،  سرهنگ  شدند.  دستگیر 
اقدامات اطالعاتی و  انجام  با  خراسان جنوبی گفت: مأموران 
تحقیقات گسترده میدانی، ۲0 سارق را در بیرجند شناسایی و با 
هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه آن ها را دستگیر 
کردند. وی افزود: متهمان در بازجویی پلیسی به 85 فقره سرقت 
خود اعتراف کردند، همچنین یک خودرو و یک موتورسیکلت 
سرقتی از سارقان دستگیر شده کشف شد که پس از سیر مراحل 
قانونی به مالکان آن ها بازگردانده شد. سرهنگ بازدیدی با بیان 
اینکه مأموران در این طرح ۲0 متهم دستگیر کردند که به همراه 
پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: پلیس با اجرای 
طرح های مختلف در سطح استان به دنبال امنیت پایدار بیشتر 
برای شهروندان است و مشارکت اجتماعی، توجه و کاربردی 
کردن هشدار های انتظامی و آموزش های همگانی ضامن پایداری 

و ثبات امنیت و پیشگیری از سرقت است.

32435686 -09157063220 - 09365237014 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....
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اولین قالیشویی صنعتی 

درجه یک مجهز  به گرمخانه 

تمام اتومات در شرق کشور

صـاف صـاف
لـول   لـول  قاليشويي و مبل شويي ايـران

دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir  ghalishooii.iran تخـت تخـت

همشهریان عزیز  بیرجندی  شما که دنبال یک خانه مناسب  در مشهد هستید. یک واحد آپارتمان نقلی تمیز با رهن کامل 150  میلیون  در  عدل خمینی  مشهد 

09151613917- جعفر خسروی

آگهــی مزایــده
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قاینات در نظر دارد: یک باب مغازه واقع در خیابان امام خمینی جنب مدرسه علمیه را از طریق مزایده برای مدت سه سال به اجاره واگذار نماید. 

آدرسقیمت پایه سالیانه مقدار مساحت کد تفصیلی رقبهردیف

خیابان امام - جنب تعاونی ثامن پوشاک رشادتی27.000.000 ریال35 متر مربع20059128100118

شرایط مزایده 
1-مدت اجاره 3 سال و هر سال مبلغ اجاره بها طبق نظر کارشناس تجدید خواهد شد 2- مستاجر حق تغییر و تبدیل و واگذاری مورد اجاره را ندارد - پرداخت کلیه هزینه ها اعم از آبونمان آب و برق و 
گاز و تلفن، مالیات و عوارض به عهده مستاجر می باشد  4- متقاضی می بایست اجاره پیشنهادی خود را در پاکت سربسته تا تاریخ 1400/09/25 به همراه فیش به مبلغ 5.000.000 ریال با ذکر مربوط 
به مزایده به دبیرخانه اداره اوقاف تحویل نماید 5-به پیشنهادات فاقد فیش ترتیب اثر داده نخواهد شد - برنده مزایده موظف است ظرف سه روز نسبت به تنظیم سند اجاره اقدام در غیر این صورت مبلغ 
پرداختی به نفع موقوفه ضبط و به نفرات بعدی به باالترین مبلغ پیشنهاد شده واگذار خواهد شد. کمیسیون مزایده در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است - هزینه کارشناسی و هزینه چاپ آگهی به عهده 

برنده مزایده می باشد -کمیسیون در مورخ 1400/9/27 در محل اداره اوقاف برگزار خواهد شد. شرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون آزاد است 
علی رمضان پور - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قاینات

                 آگهی مزایده اموال منقول- نوبت اول

 نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 9900108 محکوم علیه نقش آوران قهستان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 447.904.825 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای محمدرضا حسینی فرزند سید حسن پرداخت مبلغ 
17/896/750 ریال حق االجرا و با توجه به توقیف لوله های فوالدی 6 متر از نوع استاندارد شرکت سینا با مشخصات 6000*5*5 
به وزن تقریبی هر شاخه 100 کیلوگرم و هر کیلو 230.000 ریال جمعاً 20 شاخه به مبلغ460.000.000 ریال کارشناسی شده 
است از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1400/09/21 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. 
 قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در 
غیر این صورت 10% اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا  برنده مزایده جهت 

پرداخت مبلغ 10 درصد مزایده کارت بانک ملی همراه داشته باشد

 مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند- محمد علی کشته گر

اطالعیه ثبت  نام
در راستاي اجراي آیین  نامه نحوه فعالیت هیئت  هاي ورزشي استان  ها و دستورالعمل نحوه انتخاب رئیس 
هیئت های ورزشی، اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبي و هیئت ورزش های جانبازان و 
معلولین  استان در نظر دارد: مجمع عمومي انتخاب رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان 
را برگزار کند. لذا به استناد ماده 4 و 5 دستورالعمل نحوه انتخاب رئیس و ماده 10 و 13 آیین نامه نحوه 
فعالیت هیئت  هاي ورزشي، از تمامي عالقه  مندان )دارای سابقه مدیریت( دعوت مي شود حداکثر تا یک 
هفته پس از انتشار آگهي به نشاني: بیرجند- اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی حوزه ورزش 

شخصاً مراجعه و ثبت نام کنند.

1400/09/09

مدارک مورد نياز :   

1- اصل شناسنامه و رو گرفت کلیه صفحات آن   
2- آخرین مدرک تحصیلي و رو گرفت آن

3- ارائه مدارک 5 سال سابقه مدیریت
 4- اصل کارت پایان خدمت و روگرفت آن 

 5- دو قطعه عکس 4×3  
6- ارائه گواهی های عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد 

)حداکثر 10 روز پس از مهلت ثبت  نام (.
رئیسه  هیئت  اعضای  اسامی  کتبی  اعالم   -7
به هنگام ثبت نام ) اعضای هیئت رئیسه نباید 
استان،  به صورت همزمان در سایر هیئت های 

مسئولیتی داشته باشند(  
8- تکمیل فرم های ثبت نام. 

شرایط احراز : 
1 . التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمي ایران. 
2 . فاقد تابعیت مضاعف و سکونت در مرکز استان.

3 . دارا بودن حداقل 30 و حداکثر 65 سال سن
)به  لیسانس  تحصیالت  حداقل  بودن  دارا   .  4 
 استثنای موارد قید شده در بند 3 ماده 13 آیین نامه(. 
5 . روسا و سرپرستان سایر هیئت های ورزشی 
استعفا  این سمت خود  از  که  زمانی  تا  استانی، 
انتخابات سایر هیئت ها  توانند در  ندهند، نمی 

شرکت کنند. 
 6. هر فرد حداکثر 3 دوره می تواند رئیس هیئت 

باشد.
7. متقاضیان نباید بازنشسته باشند. ) به استثنای 
جانبازان باالی پنجاه درصد، آزادگان باالی سه سال 

اسارت و فرزندان شهدا (
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روکش ماسه آسفالت ۵/۵ کیلومتر از محور های روستایی بشرویه

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بشرویه گفت: در راستای افزایش ارتقای ایمنی و نگهداری محورهای مواصالتی شهرستان بشرویه و به منظور رفاه حال 
کاربران جاده ای ، روکش آسفالت محور غنی آباد - نیگنان و همچنین محور روستایی کرند جمعا به طول 5/5 کیلومتر در حال اجرا است. خیری افزود: این پروژه 

به صورت امانی و در مدت زمان 10 روز از ابتدای آذر ماه 1400 اجرایی شد که برای اجرای این عملیات پنج میلیارد ریال از اعتبارات ملی و داخلی هزینه شده است.
کارشناسان  منفی 

ادارات، موانع جدی 
اشتغال در استان 

باالخره اولین استاندار دولت سیزدهم هم 
به خراسان جنوبی آمد و الزم است به 
ایشان خوش آمد گویی عرض کنم. به 
عنوان  فردی که با جامعه سرمایه گذاران 
و فعاالن حوزه تولید و اقتصاد در ارتباط 
هستم درخواست جدی از استاندار محترم  
دارم . خراسان جنوبی حتما اولویت اولش 
تامین آب استان است اما اگر بخواهیم به 
اولویت های بعدی که رونق اقتصادی و 
بهبود معیشت و اقتصاد است نگاه کنیم 
 می بینیم همه این ها به مولفه مهمی به 
اسم منابع انسانی مربوط است و متاسفانه 
در خراسان جنوبی فرهنگ غالب این 
است  که نیروی انسانی بهتر کسی 
است که بتواند ایراد بیشتری در فرآیند 
امور بگیرد و سختگیری بیشتری نماید. 
انگار که منافع سازمانش در تضاد با منافع 
جامعه است و نباید اجازه دهد به هیچ وجه 
کسی به سهولت بتواند کاری را انجام 
بدهد . حاال حضور استاندار جدید  بهانه 
 ای شد که از ایشان بخواهیم قبل از  اینکه 
حتی به تغییر در مدیریت کالن سازمان 
ها و ادارات فکر کنند از بخش خصوصی 
بخواهند تا موانع انسانی حوزه اقتصاد 
استان را معرفی و ابتدای امر با این عزیزان 
اتمام حجتی نمایند قطعا ایشان رونقی را 
در حوزه اقتصاد خواهد دید. بسیار افرادی 
را می شناسم که با نیت سرمایه گذاری در 
 منطقه محروم سرمایه خود را از شهرهایی 
مثل تهران و مشهد به بیرجند و قاین 
آورده اند آن وقت بیش از یک سال است 
که معطل تنگ نظری یک کارشناس در 
اداره ای هستند و دقیقا همین کارشناسان 
منفی هستند که موانع اصلی تولید و 
اشتغال را در استان شکل می دهند. 
همین چند وقت پیش یک معدن را 
با کلی سرمایه گذاری به خاطر یک 
مسئله کوچک که شان مردم و روزنامه 
شما حتی اجازه عنوان کردن آن را هم 
نمی دهد معطل و سرگردان کرده بودند.
در پایان استدعا دارم طرح ستاد توسعه 
این  انصافا ورود خوبی به  خاوران که 
مسائل داشت و مشکالت را به سرعت 
حل می کرد حتما حفظ شود تا از این گذر 

حداقل مشکالت بررسی و حل گردد.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

* سالم از آوا به عنوان یک رسانه مردمی 
انتظار می رود همانطور که حرف مردم را 
چاپ می کند و در خصوص البی برخی 
برای پست های مدیریتی  نمایندگان 
استان هشدار می دهد دو نکته را مد 
نظر داشته باشد. اول اینکه اگر قرار بر 
والیتمداری افراد جامعه بود االن وضع 
کشور این نبود و نکته دوم هم اینکه فقط 
چاپ هشدار مردم جواب نمی دهد اگر 
وارد مصادیق شدید و توانستید فشارهای 
افراد خاص برای مسئولیت های خاص را 
منتشر کنید آنوقت نشان آزادگی خود را 

برای مردم رو کرده اید. 

* ضمن تبریک به آقای قناعت امیدوارم 
استاندار محترم به این مرز و بوم عمیقا 
دل ببندد و در این پیچ تاریخی مهم 
فرصت خوبی را برای استان رقم بزنند. 
قطعه ای که دیگر به این سادگی تکرار 
نخواهد شد. مردم استان مدیرانی که 
صرفا خراسان جنوبی را به مثابه سکوی 
پرش قرار دهند در حافظه تاریخی خود 

هرگز نمی بخشند .

* عرض سالم و خوش آمدگویی به 
استاندار جدید امیدوارم استاندار جدید به 
حق مدیریت داشته باشد و قول و وعده 
بی عمل ندهد.نامه درخواست مشکالت 
مردمش را نخوانده در دست همراهان 
مردمانی  جنوبی  خراسان  مردم  ندهد. 
تحمل  و  اهل طاعت  و  دیده  سختی 
شرایط سخت هستند ولی آنچه سینه 
این مردم را چاک داده و قلبشان را دریده 
قول و وعده های بی عمل است مرد 
مردانه بگوید نه چه اشکالی دارد با فریب 
و دروغ درد چشم انتظاری را بر مشکالت 
قبل شان افزون نکنید، استاندار سرمایه 
داران برای درآمد دولت نباشید مردم در 
تنگناهای مخارج زندگی در اثر گرانی 
مانده اند و شرمنده اهل و عیالشان می 
شوند. از باال به پایین نگاه نشود که نیاز 
به سوی دید زیاد می باشد در بین مردم 
و اولویت اول را مردم قرار دهید. سرمایه 
اصلی هر مکانی آدم ها هستند وقتی 
مردم مهاجرت کنند استانی آباد به چه 

درد می خورد با آرزوی موفقیت. 

* در خصوص مطلب جنگ آب شروع 
شده ، تک تک ما افراد جامعه مسئولیم 
....هر کس به اندازه مسئولیت و توان 
خودش ..... درست است که مدیر تصمیم 
گیر و تصمیم ساز مسئولیتش از من 
شهروند عادی خیلی بیشتر است ؛ اما با 
فرافکنی مشکالت و علتشان به سمت 
این و آن و به خصوص مدیران اگر قرار 
بود چیزی از مشکالت حل شود تا حاال 
شده بود .... همه مسئولیم .... وقتی آمار 
مصرف آب و بنزین و گازوئیل و نفت و 
..... در ایران میانگینش از همه دنیا خیلی 
بیشتر است .... یعنی اینکه من و شما و 
همه شهروندان به مسئولیت خودمان در 
مصرف درست و بهینه توجه نمی کنیم 
..... این مصرف باال را که مریخی ها 
انجام نمی دهند .... من هستم ...شما و 

شما و شما شهروندان ایران ....

 * در خصوص تعمیر گاه های خودرو های
سنگین و سبک مهرشهر پیام می دهم 
مهرشهر کم کم می شود تعمیر گاه و 
پارکینگ خودرو های سنگین،متاسفانه 
دور تا دور و برخی کوچه و خیابان ها 
شده،  سنگین  های  خودرو  جوالنگاه 
هر جا را نگاه می کنی تریلی ها پارک 
هستند، ورودی مهرشهر از سمت خیابان 
ولیعصر)عج( بقدری پر از تعمیرگاه ماشین 
سنگین شده که نمی شود تردد کرد، 
چرامجوز تعمیرگاه می دهند؟چه کسی 
مجوز می دهد؟مگر مهرشهر مسکونی 
نیست چرا نیروی انتظامی و راهنمایی 
کند؟ملت  نمی  دخالت  رانندگی  و 
آسایش ندارند . آیا اگر در جنوب شهر 
هم اتفاق می افتاد مسئوالن همینقدر 
بی خیال بودند؟؟درست است مهرشهر 
محروم است ولی ما هم انسان هستیم 
و آسایش می خواهیم، همه جای شهر 
تردد کامیون ممنوع است چرا مهرشهر 
آزاد است!؟ ورودی شهر هم هست بسیار 
وضعیت زشت و نازیبایی برای بیرجند 
ایجاد شده،غیر از تعمیر گاه های ماشین 
سنگین تعمیرگاه های خودرو های سبک 
هم بسیار زیاد شده.مهرشهر یکی از پر 
تراکم ترین محله های شهر  و کوچه و 
خیابان هایش هم کم عرض است. نباید 
این همه تعمیر گاه باشد ... تعداد کارگاه 
های خرید و فروش ضایعات و خرید و 
فروش آهن آالت دست دوم هم بسیار 
زیاد شده که مسئوالن باید این کارگاه ها 

را به حاشیه شهر انتقال بدهند.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

صباغی - فعالیت جدی رشته اسکواش در 
خراسان جنوبی از سال 87 شروع و برای 
توسعه این رشته یک کورت استاندارد )زمین 
بازی اسکواش( در شهر بیرجند احداث شد.  
رشته  این  فعاالن  و  کارشناسان  اعتقاد  به 
ورزشی، کمبود مربی کارآزموده و نبود کورت 
مجهز، مهمترین چالش توسعه این رشته در 
استان محسوب می شود که بر این اساس 
باید متولیان ورزش استان به منظور رفع این 
کمبودها، میزبانی دوره مربیگری سطح یک 
ملی اسکواش بانوان و مردان را در استان 
پذیرا باشند. جمعی از ورزشکاران و مربیان 
و اعضای هیئت اسکواش استان در نشست 
بررسی  به  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 
چالش های ورزش نوپای اسکواش پرداختند. 

افتتاح سومین کورت پدل
 اسکواش ایران در بیرجند

این  با  جنوبی  خراسان  پدل  ورزش  مربی 
مقدمه که پدل ترکیبی از چند ورزش راکتی 
از جمله تنیس، بدمینتون و اسکواش است، 
گفت: ورزش پدل به دو شکل دو نفره و 
 چهارنفره )دو تیم دو نفره( انجام می شود .
مجتبی سیروسی با بیان اینکه پدل در سال 
1۳84 به کشور وارد شده است، افزود: دو 
سال پس از ورود ورزش پدل به ایران کمیته 
آن با ریاست فرهاد جامع شروع به کار کرد.  
وی یادآور شد: سومین کورت پدل اسکواش 
کشور سال 97 با حضور رئیس فدراسیون در 
پارک پدران آسمانی )خیابان ظفر بیرجند( 
افتتاح  شد. وی که در همان سال در کالس 
های مربیگری این رشته ورزشی در باشگاه 
ظهوری  و  غنی  آقایان  با  تهران  انقالب 
شرکت کرده است، ادامه داد: حضور در این 
کالس ها خروجی خوبی داشت و نتیجه آن 

اعزام 4  ورزشکار به مسابقات سال 98 بود.

 نبود کورت و سالن مناسب تمرین

وی با اشاره به اینکه عمده ترین مشکل 
استان  در  اسکواش  ورزش  حاضر  حال 
نبود کورت و سالن ورزشی مناسب برای 
تمرین است، یادآور شد: در این ورزش باید 
دور تا دور زمین شیشه ای باشد اما اکنون 
ورزشکاران در زمین های سیمانی با دیوار 
تمرین می کنند که با خطر آسیب دیدگی 
همراه است. سیروسی با تاکید بر این که 
باید به تقویت  برای پیشرفت این ورزش 
زیرساخت ها پرداخته شود، ابراز امیدواری 

کرد: وعده احداث زمین  پدل در دانشگاه 
بیرجند پیگیری شود. وی با بیان این که در 
پارک هایی مانند  آزادی و  کاجستان می 
توان کورت هایی برای ورزش پدل ایجاد 
کرد، یادآور شد: باید برای شناسایی افراد 

مستعد، دوره های مربیگری برگزار شود. 

چند درخواست از متولیان

این  در  نیز  استان  اسکواش  پیشکسوت 
نشست درخواست برگزاری مسابقات برای 

پیشکسوتان استان ،جشنواره والدین و کودکان 
و نوجوانان را مطرح کرد. مسعود مطیع، با 
معادل  باعث تحرک  اسکواش  اینکه  بیان 
یک ساعت می شود، ادامه داد: مزیت دیگر 
اسکواش این است که والدین با این ورزش 
می توانند روح ورزش  را در فرزندان خود زنده 
کنند. وی تاکید کرد: اسکواش به دلیل ویژگی 
های  منحصر به فردش به ورزش خانوادگي 
نیز شهرت یافته است؛ چرا که مي توان در 
کنار فرزندان به این ورزش پرداخت. مطیع 
بیان کرد: مسابقات اسکواش در گروه های 
مختلف برگزار شود، چرا که باعث گرایش 

همه سنین به ورزش خواهد شد.

تعامل با رسانه ها 

استان  اسکواش  عمومی  روابط  مسئول 
نیز بر ارتباط و تعامل بیشتر با روزنامه ها و 
خبرگزاری ها تاکید و پیشنهاد ارائه برنامه 
های مهیج برای انگیزه بخشی به بازیکنان 

را  در این نشست ورزشی مطرح کرد. 
کورت  زمین  اینکه  بیان  با  گل  کاخکی 
اسکواش گنجایش راکت بال را ندارد، ادامه 
توپ  و  راکت  دلیل  به  دو ورزش  این  داد: 
متفاوت، باید زمین متفاوتی هم داشته باشد. 
وی در ادامه با تاکید بر برگزاری مسابقات 
این  بین کودکان، عنوان کرد:  به ویژه در 
مسابقات با برگزاري کمیته کودکان هیئت  
هم موجب  شور و انگیزه در کودکان  و هم 

باعث کسب مهارت در اسکواش می شود. 

 قهرمانی مسابقات مجازی همگانی

دانشجوی کارشناسی علوم ورزشی دانشگاه 
بیرجند نیز در این نشست ورزشی با اشاره 
به مسابقات مجازی اسکواش یادآور شد:  
اول  مقام  کسب  به  موفق   1400 بهار 
اسکواش  همگانی  مجازی  مسابقات  در 
دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی کشور شدم. سیادت، با بیان اینکه در 
سومین دوره از مسابقات دانشجویان تربیت 
بدنی به همراه سه نفر اعزام شدیم که مقام 
اولی را کسب کردم، یادآور شد: در 20 ثانیه 
توانستم در بین شرکت کنندگان مجازی 
بیشترین امتیاز را کسب کنم که به تمرکز 
مسابقات  برگزاری  داشت. وی  نیاز  جدی 
و تبلیغات را شرط اصلی پیشرفت ورزش 
اسکواش دانست و تاکید کرد: رسانه ها و 
مسئوالن با تبلیغ و حمایت جوانان را به 

سمت این ورزش مهیج سوق دهند. 

 ناشناخته بودن اسکواش
مربی و داور سطح یک اسکواش خراسان 
جنوبی هم در این نشست گفت: از سال 89 
در رشته اسکواش فعالیت دارم و تاکنون نیز 
موفق شده ام که درجه داوری سطح یک 
آسیا را به دست آورم. محمد رضا خراشادی 
زاده، با اشاره به کمبودهای این رشته،گفت: 
ناشناخته  همچنین  استاندارد،  کورت   نبود 
بودن این ورزش از مهمترین مشکالت این 
ورزش است. وی به ضرورت ساخته شدن 

یک کورت تمام شیشه و استاندارد در استان 
اشاره کرد و ادامه داد: با احداث این کورت 
روی  پیش  را  روشنی  افق های  می توان 

اسکواش مشاهده کرد. 
رشته  اینکه   به  اشاره  با  زاده  خراشادی 
پیشرفت  برای  باالیی  ظرفیت  اسکواش 
دارد، یادآور شد: با وجود همه مشکالت در 
سال های گذشته 9 مدال کشوری داشتیم  
شدند.  دعوت  ملی  تیم  به  نیز  نفر  دو  و 
درباره  جنوبی  خراسان  اسکواش  مربی 
تیم  اردوی  به  اعزامی  نونهال  ورزشکار 
باز  اسکواش  خواه  فرزاد حق  گفت:  ملی 
9 ساله استان از سوی مربی استعداد یاب 
عضویت   به  بار  دومین  برای  فدراسیون، 

تیم ملی اسکواش درآمد. 
شدن  بیمه  لزوم  به  تاکید  ضمن  وی 
باید  رشته  این  در  داد:  ادامه  ورزشکاران 
استعدادیابی جدی انجام شود  و برای این 

کار باید همکاری با آموزش و پرورش و 
با  زاده  شود.خراشادی  بیشتر  دانشگاه ها 
بیان اینکه با تدابیر و برنامه های اندیشیده 
را  هیئت  موتور  دوباره  توانستیم  شده، 
روشن کنیم، اظهار کرد: باید کالس های 
با افرادی که سررشته ای این  مربیگری 
رشته دارند، ادامه پیدا کند. وی تاکید کرد: 
برگزاری کالس مربیگری و داوری با افراد 
دارد،  بازدهی  پایین کمترین  اطالعات  با 

چون بازیکنان هیچ اطالعاتی ندارند.

 تشکیل گروه اندیشه با شایستگان

سرپرست هیئت اسکواش استان نیز گفت: 
ورزش در همه دنیا با همه فراز و نشیب 
مردانگی،  با  اگر  و مشکالت  و هزینه  ها 
اخالق مداری و گذشت و پهلوانی همراه 
ورزش  متاسفانه  اما  است  ارزشمند  باشد 
در کشور ما همیشه با حاشیه هایی همراه 
از زمانی که  است. حسین اصغری گفت: 
سرپرستی هیئت اسکواش را عهده دار شدم 
با تشکیل گروه اندیشه با شایستگان برای 
برقراری ارتباط های دوستانه بین اعضای 
جامعه ورزش اسکواش ارتباط تنگاتنگی با 

مطبوعات و رسانه ها داشته ایم. 
وی افزود: استعدادیابی، تعامل و عقد قرارداد 
آموزشگاه  دبیران  و  پرورش  و  آموزش  با 
و  پیشرفت  در  مهمی  نقش  تواند  می  ها 

گسترش این رشته داشته باشد. 

شایسته ساالری در هیئت اسکواش

المللی  بین  کورت  به  اشاره  با  اصغری 
سایت  در  فارس  خلیج  نام  به  اسکواش 
هیئت  در  ساالری  شایسته  افزود:  اداری، 
ورزشی  تقویم  شدن  عملیاتی  اسکواش، 
فدراسیون با توجه به شرایط و منابع مالی 
از اقدامات این هیئت بوده است. وی ضمن 
اشاره به برگزاری اولین دوره مسابقات ویژه 
بانوان به طور رایگان ، افزود: ساخت کورت 
های اسکواش و پدل در دانشگاه بیرجند 
اسکواش  خانواده  اردوهای  برگزاری  و 

پیگیری می شود.  
سرپرست هیئت اسکواش استان با اشاره 
به پیگیری ورزش بانوان اظهار کرد: این 
جلسات جهت تعامل با مربیان و  خانواده 
ها و برای رشد اسکواش به طور مستمر 
برگزار خواهد شد که  امیدواریم  در عمل 
خروجی خوبی برای اسکواش استان داشته 

باشد.

چالش های رشته ی نوپای اسکواش در خراسان جنوبی

خراسان جنوبی؛ 
رتبه نخست امنیت 

سرمایه گذاری 

اقتصادی  امور  مدیرکل  ایرنا-   
گفت:  جنوبی  خراسان  دارایی  و 
صورت  ارزیابی  آخرین  براساس 
نظر  از  جنوبی  خراسان  گرفته 
شاخص استانی امنیت سرمایه گذاری 
و  دارد  کشور  در  را  نخست  رتبه 
سرمایه گذاری  طرح   102 تاکنون 
قالب  در  سرمایه گذار  جذب  برای 
شده  گردآوری  الکترونیکی  کتاب 
اظهار  گیو  جعفری  عیسی  است. 
گزارش  آخرین  براساس  کرد: 
پژوهش های مجلس شورای  مرکز 
شاخص   ،1400 آبان  در  اسالمی 
استانی امنیت سرمایه گذاری خراسان 
جنوبی 5.87 محاسبه شده و استان 
کشور  اول  جایگاه  در  نظر  این  از 
امنیت  شاخص  افزود:  وی  است. 
سرمایه گذاری براساس هفت نماگر 
پذیری  پیش بینی  و  ثبات  جمله  از 
مقررات و رویه های اجرایی، شفافیت 
و  اداری، مصونیت جان  و سالمت 
به  وفای  فرهنگ  شهروندان،  مال 
تضمین  درستی،  و  صداقت  عهد، 
و  دولت  عملکرد  مالکیت،  حقوق 
ثبات اقتصاد کالن شامل 21 مولفه 
پیمایشی و 17 مولفه آماری، تعیین 
و  اقتصادی  امور  مدیرکل  می شود. 
درخصوص  جنوبی  خراسان  دارایی 
استان  سرمایه گذاری  اطلس  تهیه 
از اخذ تمامی الیه های  گفت: پس 
و  زیرساخت ها   GIS اطالعاتی 
واگذاری  محدودیت های  و  حرایم 
اطالعات  یکسان سازی  اراضی، 
جلسه   ۳0 از  بیش  برگزاری  و 
کارشناسی با دستگاه های اجرایی به 
الیه های  تخصصی  بررسی  منظور 

اطالعاتی GIS انجام شده است.

خبر خوب روز

اجتماعی  تأمین  درمان  مدیر  فارس- 
خراسان جنوبی گفت: براساس پیگیری های 
پزشکان  فعالیت  امکان  و  گرفته  صورت 
دانشگاه علوم پزشکی  زیرنظر  متخصص 
بحث  اجتماعی  تأمین  درمانی  مراکز  در 
ارائه خدمات تخصصی به مراجعان مراکز 
فیروزی  می یابد.   بهبود  اجتماعی  تأمین 
مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی 
در رابطه با مشکل مردم در امر نوبت گیری 
از پزشکان در مراکز درمان تأمین اجتماعی 
زمینه  این  در  اصلی  مشکل  کرد:  اظهار 
بحث عرضه و تقاضا بوده با توجه به اینکه 
تعرفه های درمانی گران شده و هزینه مردم 
باال رفته تقاضا برای مراجعه به پزشکان 
وی  است.  یافته  افزایش  اجتماعی  تأمین 
تصریح کرد: متأسفانه خالء قانونی در بحث 
اجتماعی  تأمین  مراکز  در  پزشک  کمبود 
نمایندگان  به  این موضوع  و  وجود داشته 
مدیر  است.  شده  اعالم  نیز  استان  مردم 
خراسان جنوبی   اجتماعی  تأمین  درمان 
افزود: در برنامه پنج ساله توسعه قرار بود 
متأسفانه  که  گردد  برطرف  مشکل  این 
تبصره ذیل ماده 74 قانون که برای این 
موضوع تعبیه شده بود تبصره ضعیفی بوده 

که به صورت سلیقه ای اجرا شده است. 
پزشک  کمبود  موضوع  داد:  ادامه  فیروزی 
از  را  اجتماعی  تأمین  مراکز  متخصص در 
طریق دانشگاه علوم پزشکی پیگیر هستیم 
این مشکل  مدیریتی  با طرح  امیدواریم  و 
حل و فصل شود. وی یادآور شد: براساس 
پیگیری های صورت گرفته و امکان فعالیت 

پزشکان متخصص زیرنظر دانشگاه علوم 
اجتماعی  تأمین  پزشکی در مراکز درمانی 
به مراجعان  ارائه خدمات تخصصی  بحث 
مراکز تأمین اجتماعی بهبود می یابد. مدیر 
خراسان جنوبی  اجتماعی  تأمین  درمان 
و  متخصص  پزشک  کمبود  راستای  در 
دندانپزشکان  مراجعان  به  کم  نوبت دهی 

اضافه کرد: در تمامی مراکز تأمین اجتماعی 
استان به سبب محرومیت استان سه پزشک 
متخصص فعالیت دارند و مابقی پزشکان در 
مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان، پزشکان 

عمومی و داندانپزشک  هستند.

کمبود دندانپزشک نداریم

فیروزی با بیان اینکه خوشبختانه با کمبود 
داندانپزشک در مراکز درمانی تأمین اجتماعی 
استان مواجه نیستیم، گفت: اما متخصص 

در شهرستان های استان وجود ندارد که با 
دانشگاه علوم پزشکی در این راستا مکاتبه 
شده و منتظر هستیم اقدامات مؤثری انجام 
گیرد که در این رابطه از معاونت اجتماعی 

استانداری نیز کمک گرفته شده است. 
وی ادامه داد: در این زمینه توافق در سطح 
وزارتخانه ای فی ما بین معاون وزیر بهداشت 

اجتماعی  تأمین  سازمان  درمان  معاون  و 
صورت پذیرفته و در استان نیز در راستای 
همین توافق نامه با دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند توافقی به امضا رسیده است. مدیر 
به  خراسان جنوبی  اجتماعی  تأمین  درمان 
مشکالتی که این سازمان با بیمه سالمت 
دارد اشاره داشت و یادآور شد: بیمه شدگان 
بیمه  برابری  دو  تعرفه  از  اجتماعی  تأمین 
سالمت خارج خواهند شد که در این رابطه در 
حال مذاکره با میانجیگری مقامات استانداری 

هستیم تا موضوع حل و فصل شود. فیروزی، 
با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی طبق 
در  بندی  سطح  نظام  براساس  و  قانون 
شهرستان هایی که دارای جمعیت 20 هزار 
نفر باشد مرکز سطح یک خود را راه اندازی 
و به تدریج با افزایش بیمه شدگان سطح را 
باال می برد، اضافه کرد: در سطح استان تمام 

شهرستان هایی که از این شرایط برخوردار 
هستند دارای مرکز تأمین اجتماعی هستند.

راه اندازی درمانگاه تأمین اجتماعی
 در شمال شهر

وی ادامه داد: برای راه اندازی مراکز درمان 
تأمین اجتماعی در شهرهایی مانند بشرویه 
طرحی تهیه شده که با تجمیع بیمه شدگان 
منطقه به صورت دیدگاه منطقه ای ایجاد 
و  داده  پیشنهاد  سازمان  به  مرکز  این 

مسئوالن مربوطه را در این رابطه متقاعد 
اجتماعی  تأمین  درمان  مدیر  سازیم. 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه راه اندازی 
شهر  شمال  در  اجتماعی  تأمین  درمانگاه 
سازمان  مدیریت  سفر  برکات  از  بیرجند 
به استان بوده است، تصریح کرد: در این 
سفر از سوی مدیر سازمان تأمین اجتماعی 
پیشنهاد گردید چنانچه استان زمین مورد 
نیاز را به صورت رایگان در اختیار سازمان 
تأمین اجتماعی قرار دهد این سازمان در این 
منطقه درمانگاهی ایجاد نماید. فیروزی در 
راستای دغدغه مردم که برخی از پزشکان 
برخی  و  بیرجند سنوگرافی  در  متخصص 
از آزمایشاتی که در مراکز تأمین اجتماعی 
گرفته می شود را قبول نمی کنند، گفت: این 
اطمینان را به شهروندان بیرجندی می دهیم 
که در حال حاضر خدمات پاراکلینیک اعم 
با  تصویربرداری  خدمات  و  آزمایشگاه  از 
و  بوده  پکیج  به شکل  که  هایی  دستگاه 
عامل خطای انسانی در آنها بسیار کاهش 
یافته و حتی در منطقه مورد مشابه ای ندارد 

انجام می گیرد. 
از اینکه  وی ادامه داد: این موضوع بیش 
جنبه فنی داشته باشد، جنبه تبلیغاتی داشته 
تأمین  سازمان  با  شرکت ها  از  برخی  که 
درمان  مدیر  هستند.  رقابت  در  اجتماعی 
خاطر  جنوبی  خراسان   اجتماعی  تأمین 
نشان کرد: مردم می توانند در صورت هر 
گونه اشکال کیفی در ارائه خدمات تأمین 
مورد  تا  اعالم  را  مشکل  این  اجتماعی 

پیگیری قرار گیرد.

چالش جدی کمبود پزشک متخصص
مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی : پیگیر مشکل کمبود پزشک متخصص در مراکز درمانی تأمین اجتماعی هستیم

کمبود کورت مجهز و مربی کارآزموده از مهم ترین مشکالت این ورزش در استان است



مشاوره

چرا همسرتان بی محلی می کند

همه ما انسان ها وقتی که حس صمیمیت با فرد 
روبروی خود داریم، سعی می کنیم تا ارتباط خود را با 
او بهتر کنیم و همین طور ساعات بسیاری را امکان 

دارد صرف بودن در کنار او کنیم. خیلی از مردها 
دوست ندارند در مورد احساسات شان حرف بزنند. 
آن ها امکان دارد در خانواده ای بزرگ شده باشند که 
توقع دارند مردها قدرتمند باشند و به شریک شدن 
عواطف و احساسات خود با همسر را عالمتی از 
ضعف بدانند. چنانچه هیچ یک از نکات باال درست 
نباشد، باز هم امکان دارد برای همسرتان حرف 
زدن در مورد مسائلی که او را آزار می دهد، سخت 
باشد. مهم نیست که این مسائل در ارتباط با کار 
باشد یا رابطه  او با شما؛ هنگامی همسرتان به شما 
محل نمی گذارد، بهتر است از او بپرسید چه اتفاقی 
افتاده است. چنانچه با همسرتان در این مورد حرف 
نزنید، هیچ  وقت دلیل ماجرا را متوجه نمی شوید. 
وقتی اولویت های یک مرد عوض می شود، حس 
تعلق و وابستگی به همسر خود نخواهد داشت و 
به همین علت نمی تواند احتیاجات و خواسته های 
او را ببیند و یا زمان بیشتری را با شما بگذرانند. 
این تفاوت ها امکان دارد از همان شروع ازدواج 
وجود داشته باشد و یا این که بعدها به علت تغییر 
احساسات، به وجود آمده باشد که در هر دو صورت 

باید بررسی شود.
با  که  دارند  دوست  مردان  از  گروه  این  بیشتر 
دوستان خود به تفریح و سرگرمی بروند و همین 
طور گذراندن وقت بیشتر در کنار دوستان خود را 
بهتر می دانند. متأسفانه، بعضی وقت ها همسرتان 
به شما محل نمی گذارد چون دیگر نمی خواهد به 
زندگی زناشویی با شما ادامه دهد. درحالی که این 
یک موضوع تأسف  بار است ولی برای شما بهتر 
است که زودتر متوجه موضوع شوید تا این که به 
زندگی زناشویی بدون کالم ادامه دهید. این مسئله 
کم کم باعث افسردگی شما خواهد شد و آنچه 
برای شما اتفاق می افتد را پیچیده می کند. بهترین 
شیوه برای این که متوجه این مسئله و علت این که 
چرا همسرتان به شما محل نمی گذارد، پرسیدن 
سؤاالتی مانند »به نظر می رسد که اخیراً از من 
فاصله می گیری آیا می خواهی مرا ترک کنی؟« 
می باشد. بسته به نوع جواب، شما می توانید عکس 
العمل بعدی خود را در نظر بگیرید و مشورت کنید.

کاکائو  موثر در جلوگیری از سکته  قلبی

از مهم ترین خواص درمانی کاکائو می توان به 
پیشگیری از بروز بیماری های قلبی و سکته، افزایش 
ظرفیت فعالیت فیزیکی و ذهنی و مقابله با سرطان 
اشاره کرد. این گیاه به دلیل وجود منابع غنی مس و 
پتاسیم نقش موثری در سالمتی قلب و عروق دارد. 

مصرف کاکائو می تواند منجر به بهبود خلق وخو، 
کاهش افسردگی، افزایش شادی و افزایش تعادل 
نوسانات خلقی هورمونی نیز شود. افراد تعادل را در 

مصرف فرآورده های کاکائویی رعایت کنند.

بهترین نحوه خوابیدن برای سالمت  بدن

خوابیدن به پشت سر، گردن و ستون فقرات را 
برای تراز کردن و نگه داشتن آنها در حالت خنثی 
آسان تر می کند. هیچ فشار یا منحنی اضافی به 
کمر داده نمی شود. بهترین موقعیت را دارید، چون 
ستون فقرات در تمام شب در ردیف طبیعی قرار 

می گیرد. این موقعیت برای شما هم خوب است. 
این شکل خوابیدن از بروز چروک و زخم پوستی 
جلوگیری می کند.خوابیدن به پشت با رفالکس 

اسیدی مبارزه کرده و هضم غذا آسانتر است.

 مدیریت دیابت نوع ۲ با دارچین

شاید شگفت انگیزترین و هیجان انگیزترین مزیت 
مصرف روزانه  دارچین، تأثیر آن بر دیابت نوع ۲ 
باشد. دارچین می تواند با کاهش فشارخون و بهبود 
حساسیت به انسولین به مدیریت این بیماری کمک 
کند. ترکیبات خاصی که در دارچین وجود دارد 

می تواند اثرات شبه انسولینی از خود به جای بگذارد 
و به تنظیم قند خون کمک کند، عملکردی که 
برای مبتالیان به دیابت بسیار اهمیت دارد.  دارچین 

خواص فوق العاده ای برای سالمتی دارد.

بهترین میوه برای ناشتای صبح

فواید خوردن سیب ناشتا بسیار است و قند خون 
را در طول روز تنظیم نگاه می دارد.آن هایی که 
سیب ناشتا می خورند، کمتر در معرض ابتال به 
دیابت نوع دوم قرار می گیرند. هر سیب حاوی 
۱۱۵ میلی گرم پتاسیم است که برای حفظ ریتم 

قلب از ابتدای روز کافیست. بهتر است زمانی 
که بیدار می شوید سیب بخورید تا ساز و کار 
متابولیسم شروع به کار کند. با این روش فیبر 
 محلول در سیب فعالیت روده ها را تقویت می کند.

راه اصلی انتقال کرونا از طریق استنشاق ذرات و  قطرات تنفسی است و تهویه کالس ها عنصر مهمی برای 
جلوگیری از انتقال کرونا است. از دانش آموزان خواسته شود به تنهایی و در جاهای خلوت غذای خود را صرف 
کنند تا عدم استفاده از ماسک هنگام غذا خوردن باعث ابتال نشود. در صورت مشاهده کوچکترین عالئم مشکوک 
به کرونا در دانش آموزان ،معلمان یا همچنین اعضای خانواده این افراد از مراجعه حضوری به مدرسه خودداری 
کنند و اصول قرنطینه رعایت شود. به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به دانش آموزان آموزش داده شود تا 
ماسک ها را در داخل سطل زباله دفع نمایند. در صورت زیاد بودن تعداد دانش آموزان فاصله اجتماعی رعایت شود.

معاونت غذا و دارو-کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو        

حکایت: اشک رایگان

برای یاد گرفتن یک مطلب، ذهن نیاز به تجزیه و تحلیل 
و در ذهن سپردن راه و روش های گوناگون دارد. وقتی 
موسیقی در حال پخش است، مغز به پردازش داده های 
شنیداری به جای یادگیری دستورالعمل ها و حقیقت 
ها می پردازد. به علت انجام این فعالیت چندگانه، مغز 
نمی تواند دستورات را به درستی تفسیر کند و رابطه بین 
آن ها را به صورت درست مشخص کند.همینطور امکان 
دارد در ذخیره سازی مسئله ای مهم دچار اشتباه شود. 
پس، چنانچه اگر می خواهید مطلبی را در محل کار یاد 

بگیرید، بهترین کار متوقف کردن پخش موسیقی است، 
به خصوص اگر این یادگیری به صورت شفاهی یا با 
روش خواندن انجام می شود. چنانچه فضای کاری شما 
پر سر و صدا است، در این هنگام مغز تالش می کند 
تا همه اجزای واحد این سر و صدا را مدیریت کند. با 
پردازش همه این حجم از داده، انرژی شما به جای 
متمرکز شدن روی فعالیت کاری صرف کارهای دیگر 
خواهد شد. همینطور این مسئله سبب افزایش سطح 
مقدار  و  گردد  می   کورتیزول  استرس زای  هورمون 

دوپامین را کم می کند.
با توجه به این تغییرات هورمونی اثر منفی روی قشر 
جلوی مغز به وجود می آورد و مانع عملکرد درست 
دادن  گوش  هنگام،  این  در  گردید.  خواهد  اجرایی 
به موسیقی می تواند به ما کمک کند، چرا که سبب 
می شود تا از وارد شدن بیش از اندازه داده های شنوایی 
پیشگیری شود و به حفظ آرامش کمک کند. بنابراین 
تالش کنید لیست خود را از آهنگ هایی درست کنید 

که در گذشته شنیده اید.

تاثیر گوش دادن موسیقی بر روی کار

یاد یاران
 شهید حسین مسروری: از کلیه برادران و دوستان عفو و بخشش داشته و از آنان 
می خواهم برایم از درگاه خداوند متعال طلب غفران و رحمت الهی نموده و در فقدانم با 

رعایت حدود حریم الهی حمایت و پشتیبانی از انقالب اسالمی همراهی داشته باشید. سه شنبه ۹ آذر  ۱۴00 * شماره  ۵0۷۱
خانه یاوری سربیشه4

خانه یاوری داخل شهر سربیشه در میان اراضی 
کشاورزی بر فراز تپه ای بلند و در جوار بقایای قلعه 
کهنه سربیشه قرار گرفته. مهمترین عناصر معماری 
آن عبارتند از سردرورودی، هشتی، داالن ارتباطی، 
حیاط مرکزی یا میانسرا، ایوان ها، اتاق های متعدد، 
مطبخ و انبار. ایوان ها در اضالع شمالی و جنوبی بنا 

قرار دارد. در داخل مطبخ هنوز عناصری نظیر اجاق، 
تنور و هیزم خانه وجود دارد و پوشش سقف از نوع 
گنبدی است. در کنار مطبخ پستویی وجود دارد که 
هنوز کندوک های مخصوص ذخیره آذوقه و غالت 
در آن به چشم می خورد. این فضا با تکنیک طاق 
و تویزه پوشش شده است. این اثر مربوط به دوره 

قاجاریه و اوایل پهلوی است.

 فرهنگ و هنر

تصویربرداری »خوشنام« از نیمه گذشت

احمد زالی تهیه کننده سریال »خوشنام« درباره 
روند تولید این سریال که برای پخش از شبکه 
یک آماده می شود بیان کرد: مریم سرمدی از 
بازیگران سریال به تازگی جلوی دوربین رفته و 

تصویربرداری سریال از نیمه گذشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر روزهای پایانی نگارش 
فیلمنامه را داریم اما ضبط و تصویربرداری همچنان 
ادامه دارد و احتماالً چند بازیگر دیگر نیز به زودی 
به پروژه اضافه می شوند. این تهیه کننده تصریح 
کرد: چند لوکیشن خارجی هم در روزهای آینده 
داریم اما در حال حاضر همچنان در خانه اصلی 
شخصیت ها در میدان قیام تصویربرداری ادامه دارد 
که خانه شخصیت اصلی یعنی حمید لوالیی است 

اما با حضور همه بازیگران ضبط می شود.
وی همچنین درباره کرونا و اینکه همچنان می تواند 
ریسک باشد یا خیر، اظهار کرد: ما با رعایت کامل 
پروتکل ها کار می کنیم با اینکه همه بازیگران دو 
دوز واکسن را زده اند و حضور پزشک را هم در 
صحنه داریم. با این حال همانطور که گفتم گروه 

واکسیناسیون شده است و جای نگرانی نیست.
زالی در پاسخ به فضای طنز سریال و اینکه چقدر 
می تواند خال طنز را پر کند، گفت: این سریال اصاًل 
طنز صرف نیست بلکه درامی آموزنده و اجتماعی 
است که از لحظات مفرحی هم برخوردار است. 

فیلمنامه این سریال با قلم فهیمه سلیمانی است.

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دین شان می 

فروشند نه دین شان را برای دنیاشان.
 )دکتر علی شریعتی(

نکات مهم برای بازگشایی مدارس 

مرد عرب سگی داشت که در حال مردن بود و برای سگ خود گریه می کرد. گدایی از آنجا می گذشت، از مرد 
عرب پرسید: چرا گریه می کنی؟ عرب گفت: این سگ وفادار من، پیش چشمم جان می دهد. این سگ روزها 
برایم شکار می کرد و شب ها نگهبان من بود. گدا پرسید: بیماری سگ چیست؟ عرب گفت: نه، از گرسنگی 
می میرد. گدا گفت: صبر کن، خداوند به صابران پاداش می دهد.گدا یک کیسه پر در دست مرد عرب دید. پرسید 
در این کیسه چه داری؟ عرب گفت: نان و غذا برای خوردن. گدا گفت: چرا به سگ نمی دهی تا از مرگ نجات 
پیدا کند؟عرب گفت: نان ها را از سگم بیشتر دوست دارم. برای نان و غذا باید پول بدهم، ولی اشک مفت و مجانی 

است. گدا گفت: خاک بر سر تو! اشک خون دل است و به قیمت غم به آب زالل تبدیل شده است.
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خـط دائـم
 شمـا را 

خریـداریم
 ۰91۲ - ۰915

 مرکز خرید و فروش خط رند 
حسیـن راه رو   6161  561  0915

لوازم یدکی خودرو سبک با موقعیت عالی به فروش می رسد. 09021636667  

یک قبضه سالح شکاری  /  ورزشی مدل کوسه با شماره سالح 
17459 به نام حسین حیدری با کد ملی 0653243847 

مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری پیکان وانت تیپ ohv1600با شماره پالک  
342 ی 39 ایران 65 به نام محمد میرزایی ابراهیم آبادی با کد 
ملی 3050950080 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

خدمات نصب، اجاره داربست فلزی، جک، 
تخته، قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک 
امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 091536375074 - 09156217507  حسینی

09155658268  - 09156693515 

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته
نقد و اقساط

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
۰915561488۰

ایزوگام شــرق
۰91556۲۲۰5۰

۰91556۲9۰33 
بیرجند، میدان توحید 

3۲44۲331 )بخشی(

 ثبت  6736

نیسان یخچالی آماده همکاری 
09932657369

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 

فروشگاه فنی مهندسی نورپردازان 

بیست متری دوم مدرس غربی - پالک 146
 09153633545 - 32405054

 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 
کلی - جزئی * بست کمربندی

ایـزوگـــام
 برادران خدادادی

09156674739
09157913966

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

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

                    09157710263 - 09155616872  

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

 پیمانکـــاری و احـداث و بازســـازی ساختمـــان، فروش و اجرای 
KNAUF-UPVC 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 -۰563۲۰44449
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کرونا جان دو نفر دیگر را گرفت

دو نفر دیگر در خراسان جنوبی قربانی کرونا شدند و تعداد فوتی های ناشی از ابتال به کرونا در استان به هزار و ۲۳۱ نفر رسید. شریف زاده، دبیر ستاد 
پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در خراسان جنوبی گفت: در شبانه روز گذشته ۹۱۴ آزمایش کرونا در استان انجام شد و ۱۸۹ بیمار جدید مبتال به 
 کرونا شناسایی شد. وی افزود: در حال حاضر ۱۸۷ بیمار کرونا مثبت در بیمارستان های خراسان جنوبی بستری هستند که حال ۳ نفر وخیم است. 

اعتمادیان-مراسم تکریم و معارفه استانداران 
خراسان جنوبی در فرهنگسرای بیرجند روز 
گذشته با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی، نمایندگان استان در مجلس شورای 
اسالمی، مسئوالن ارشد نظامی، مدیران کل 
و  استان  استان، مسئوالن شهرستان های 
جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران  برگزار 
شد.  وزیر کشور  در این مراسم به بصیرت 
مردم خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: این 
استان با همه محدودیت های جغرافیای می 
تواند در حوزه کسب و کار الگو باشد، در این 
راستا در تعامالت مرزی با ملت افغانستان باید 
بتوانیم مرزها را از نظر اقتصادی توسعه دهیم. 
وحیدی گفت: جذب سرمایه گذاری در مناطق 
مرزی امکان پذیر است و می تواند این جذب 
سرمایه گذاری صادرات محور باشد. وزیر کشور 
با اشاره به اینکه کار بخش خصوصی کاری 
مجاهدانه است و باید گرامی داشته شوند، 
افزود: دست سرمایه گذاران بخش خصوصی 
در خراسان جنوبی را می بوسیم و عزم دولت 
بر رفع سریع موانع در این زمینه است. وزیر 
کشور خدمت به مردم را توفیقی دانست که 
به سادگی فراهم نمی شود و گفت: امیدواریم 
آقای قناعت به عنوان استاندار جدید خراسان 
جنوبی فعالیت های انجام شده را با قدرت جلو 
ببرد. وحیدی گفت: انسان می تواند در محضر 
مردم شهیدپرور ایران بزرگ خدمتی داشته 

باشد و استانداران نیز از چنین نعمتی برخوردار 
می شوند و از خدمات ۱۳ ماهه آقای مالنوری 

استاندار قدیم خراسان جنوبی تقدیر می کنم.

باید شاخصه های توسعه را ارتقا دهیم

استاندار  جدید خراسان جنوبی هم در این مراسم 
گفت: طی دو سه هفته آینده زرشک موجود در 
سردخانه ها و مانده روی دست کشاورزان را 
به قیمت مطلوب به فروش می رسانیم. جواد 
قناعت اظهار کرد: دل بستن به نظام سلطه و 
بی توجهی به فرمایشات رهبری در گذشته، 
مردم را در شرایط سختی قرار داده است. وی 
با بیان اینکه امروز باید شاخصه های توسعه را 
ارتقا دهیم، بیان کرد: بیانیه گام دوم انقالب 
چراغ راه ما است و باید فاصله بین واقعیت ها 
و بایدها را کاهش دهیم. استاندار با بیان اینکه 
انقالبی در بخش های  برنامه دولت تحول 
مختلف است، گفت: تحول باید مستند بر 
بیانیه گام دوم انقالب باشد. قناعت با بیان 
اینکه تحول به معنای افزایش اعتماد عمومی 
و مردمی بودن و توزیع عادالنه امکانات است، 
افزود: مردم تضاد در حرف و عمل مسئوالن 
را نمی پذیرند. عالی ترین مقام دولت در استان 
با بیان اینکه طهارت و انضباط مالی از شروط 
مسئولیت در نظام اسالمی است، اظهار کرد: 
جوانان  بین  در  کارسازی  و  ستیزی  فساد 
متعهد و با سواد استان از دیگر مؤلفه های 

تحول است. وی با اشاره به پیش قدم بودن 
خراسان جنوبی در انتخابات اخیر گفت: علی 
رغم ظرفیت های مطلوب خراسان جنوبی از 
نظر شاخصه های رشد اقتصادی در وضعیت 
خوبی نیست. استاندار خراسان جنوبی با بیان 
اینکه اکنون زمان حرکت و تحول است، یادآور 
شد: ما در زرشک رتبه اول را داریم ولی مردم 
در زمینه قیمت این محصول و زرشک مانده 
 در انبارها دغدغه دارند که باید به آن توجه کرد.

قناعت گفت: طی دو سه هفته آینده زرشک 
موجود در سردخانه ها و مانده روی دست مردم 

را به قیمت مطلوب به فروش می رسانیم. وی 
با انتقاد از خام فروشی سنگ های قیمتی و 
فرآوری نشدن زعفران گفت: باید بازگشایی و 
استفاده از ظرفیت مرز را مد نظر قرار دهیم. 
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ابر 
چالش استان خشکسالی است، اظهار کرد: در 

این زمینه همه استان باید دیده شود.

 محرومیت، زیبنده 
خراسان جنوبی نیست

 استاندار سابق خراسان جنوبی نیز در این 
در  استان  به ظرفیت های  اشاره  با  مراسم 
زمینه های مختلف، گفت: این استان بسیار 
بیش از این جای پیشرفت دارد و زیبنده نیست 
که از این استان به عنوان محروم یاد شود.  
مالنوری با اشاره به همکاری نمایندگان مردم 

در مجلس شورای اسالمی، گفت: از ابتدای 
حضور در این استان برنامه داشتیم و برنامه ها 
و پروژه های قبلی را هم دنبال کردیم. وی با 
اشاره به تشکیل ستاد توسعه خاوران و صدور 
مجوزهای بی نام سرمایه گذاری در استان، 
گفت: تاکنون ۲۵ تفاهم نامه سرمایه گذاری 
با مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان در ستاد توسعه 
خاوران منعقد شده است. وی با تأکید بر اهمیت 
برنامه محوری برای توسعه استان، افزود: پروژه 
ها و برنامه های قبل از مسئولیتم در خراسان 

جنوبی، تعطیل نشد و پیگیری کردیم.

از تمام افکار و ظرفیت های استان 
برای حل مشکالت استفاده شود

جنوبی   خراسان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
نیز در این مراسم  گفت: باید از همه افکار 
و ظرفیت های استان برای حل مشکالت 
استفاده شود و در این راستا نمایندگان مجلس 
خراسان جنوبی نیز در کنار استاندار خواهند 
بود. نصیرایی اظهار کرد: با شناختی که از 
استاندار جدید خراسان جوبی دارم، او انسانی 
خوش فکر و بی حاشیه و نسبت به ارزش 
های نظام مستحکم و بدون تعارف است که 
با همه ظرفیت ها می تواند کار کند. رئیس 
مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با خرسندی 
از شکل گیری اتحاد در بین قوای سه گانه 
خراسان  در  امیدواریم  کرد:  بیان  کشور، 

جنوبی نیز این اتحاد همگانی شکل بگیرد 
نیز در منصب  آقای مالنوری  امیدواریم  و 

مناسب و شایسته ای به کار گرفته شوند.

ستاد توسعه خاوران به فعالیت های 
اقتصادی خراسان جنوبی نظم داد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
خراسان جنوبی هم بیان کرد: ستاد توسعه 
فعالیت های  به  خاصی  نظم  خاوران 
اقتصادی خراسان جنوبی داد و تالش شد تا 
پیگیری های ویژه مختلف در قالب این ستاد 
صورت گیرد. خوش خبر اظهار کرد: برطرف 
کردن موانع تولیدی از دیگر موضوعاتی بود که 
باید پیگیری می شد و تمام جلسات تنظیم بازار، 
رفع موانع تولید و حضور و بازدید از واحدهای 
تولیدی از معادن و سایر ظرفیت های استان در 

قالب ستاد توسعه خاوران شکل گرفت.

آمادگی کامل بخش خصوصی برای 
تجهیز خطوط هوایی ویژه استان

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان 
جنوبی هم در این مراسم با اشاره به اینکه برای 
توسعه این استان باید به موضوع مهم توسعه و 
تجهیز خطوط هوایی توجه شود،  گفت: بخش 
خصوصی برای تجهیز خطوط هوایی ویژه 
خراسان جنوبی آمادگی دارد. صفدری زاده با 
بیان اینکه باید از ظرفیت ها و پتانسیل های 
استان با وجود اراده مردم و بخش خصوصی 
کشور  وزیر  از  کرد:  تصریح  گرفت،  بهره 
درخواست داریم تا استانداری خراسان جنوبی 
را به استانداری ویژه ارتقا دهند در این صورت 
است که می توانیم شاهد پیشرفت همه جانبه و 

بهتر استان  باشیم. 
وی بیان کرد: الزم است زمینه حضور همه 
سرمایه گذاران بومی و غیربومی در استان 
فراهم شود تا شاهد رونق اقتصادی هر چه 

بیشتر خراسان جنوبی باشیم.

 تفویض اختیارات بیشتر به استانداران، 
رویکرد دولت سیزدهم

سیزدهم،  دولت  رویکرد  گفت:  کشور  وزیر 
در  استانداران  به  بیشتر  اختیارات  تفویض 
راستای حکمرانی بهتر در سطح ملی و استانی 
استان گفت:  به  بدو ورود  است. وحیدی در 
در برنامه ۱۴۰۱ هم پیش بینی هایی شده که 
استانداران با اختیارات بیشتر و با منابع مالی 
بهتر و داشتن یک صندوق توسعه و پیشرفت 
استانی بهتر بتوانند مسائل استان ها را سر و 
استانی  اقتضائات  بر  مبتنی  و  دهند  سامان 
تصمیم گیری ها سریعتر و قوی تر انجام شود.

وی ادامه داد: بازارچه های مرزی برای توسعه 
اقتصاد استان های مرزی حائز اهمیت است لذا 
نگاه دولت بر فعال سازی هرچه بیشتر آنهاست.

تامین زمین برای ۷هزار نفر 
در طرح اقدام ملی مسکن

زمین مورد نیاز برای هفت هزار نفر در طرح 
اقدام ملی مسکن خراسان جنوبی تامین شد. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه 
اتمام و  خراسان جنوبی چهارمین استان در 
گفت:  بود،  کشور  در  مهر  مسکن  اختتامیه 
درطرح اقدام ملی مسکن نیز خراسان جنوبی 
رتبه ۵ در سطح کشور را دارد. داعی افزود: در 
برنامه نهضت ملی مسکن که مورد تاکید دولت 
و وزارت راه و شهرسازی است، سهمیه خراسان 
جنوبی حدود ۴۰هزار واحد است که از این تعداد 
حدود ۲۲هزار واحد سهمیه مسکن شهری و 
۱۸هزار واحد روستایی است و تا کنون ۲۷ هزار 
و ۵۰۰ نفر در این طرح تقاضا محور ثبت نام 
کرده اند. به گفته وی، این درحالی است که 
در کشور حدود ۳۰ درصد شهر ها سامانه ثبت 
نام باز است که در خراسان جنوبی از ۳۰شهر 
برای ۲۵شهر یعنی بیش از ۷۰درصد شهر های 
استان امکان ثبت نام وجود دارد که نشان از 

عزم مجموعه راه و شهرسازی استان دارد.

تشویق و اقناع سازی؛ مهم ترین
 رویکرد رسانه ای در زمان کرونا

مدیر کمیته اطالع رسانی ستاد مدیریت کرونا 
مهم  موارد  از  یکی  گفت:  جنوبی  خراسان 
رسانه ای در حوزه کرونا، تشویق مردم به واکسن 
فضای  در  شبهات  برخی  به  پاسخگویی  و 
مجازی در مورد اهمیت و کارایی آن است.   
است  این  ما  درخواست  کرد:  اظهار  نبی زاده 
که رسانه ها به صورت جدی به مسئله رعایت 
پروتکل ها و ضرورت تزریق واکسن بپردازند و از 

رسوخ شایعات در جامعه جلوگیری کنند.

طلب ۵۴ میلیارد تومانی شهرداری 
فردوس از دستگاه های دولتی

سال  از  شهرداری  گفت:  فردوس  شهردار 
های متمادی ۵۴ میلیارد تومان بابت عوارض 
دولتی  های  دستگاه  از  سازها  و  ساخت  و 
نیستیم.  آن  وصول  به  قادر  که  دارد  طلب 
حسین اکبری اظهارکرد: شهرداری فردوس 
همچنین سه میلیارد تومان بدهی به مردم و 
دستگاه های دولتی و شرکت ها دارد و به همین 
مقدار نیز بابت عوارض از مردم طلبکار است. 
شهردار فردوس، به محدوده ۱۳۰۰ هکتاری 
شهر فردوس اشاره و گفت: یک چهارم این 
محدوده متأسفانه زمین های خالی و رها شده 
می باشد که با توجه به مالکیت شخصی اغلب 
این زمین ها، دست شهرداری را برای هر گونه 
ساخت و ساز و یا واگذاری بسته است و از 
طرف دیگر مجوز افزایش محدوده شهری به 

ما داده نمی شود.

*رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی 
گفت: دستگاه قضایی با همکاری سایر 
و  حقوقی  حمایت  استان  در  ادارات 
قضایی از سرمایه گذاران را در دستور 

کار دائمی دارد.
*مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
برای  مدرسه ای  هر  در  گفت:  جنوبی 
بررسی بیشتر نسبت به اجرایی شدن 
رعایت فاصله گذاری و پروتکل ها کمیته 

سالمت تشکیل شده است.
امور جوانان جمعیت هالل  *معاون 
احمر خراسان جنوبی از ارائه آموزش به 
۹ هزار و ۲۲۰ دانش آموز با هدف مقابله 
مدارس  در  آن  مخاطرات  و  زلزله  با 

سطح استان خبر داد.
*رئیس دانشگاه بیرجند گفت: حضور 
برای  درس  در کالس های  فیزیکی 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
بیرجند به شرط تزریق دو دوز واکسن 

امکان پذیر است.
و  مردمی  مشارکت های  **معاون 
اشتغال بهزیستی استان گفت: تاکنون 
۳۰۷۳ مسکن برای مددجویان استان 

ساخته شده است.
*مأموران پلیس نهبندان در بازرسی از 
یک کامیون ۱۵ تن زیره بدون مجوز 

حمل در این شهرستان کشف کردند.

اخبار  کوتاه 

استاندار جدید خراسان جنوبی  در مراسم تکریم و معارفه : 

به دنبال تحولی انقالبی هستم

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات

 پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک 
برحسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی 

از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل: 
قطعات مفروزه مزرعه شاهیک پالک 1269 اصلی:

143 فرعی سکینه تقی نیا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی در روز 1400/10/05 انجام خواهد شد. لذا به موجب 
ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد 
مشخص شده فوق ساعت 8 الی 10 صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان 
امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته 
خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره 
ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف  یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم 
از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: 1400/09/09
علی صفایی فر -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات

 پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک 
برحسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی 

از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل: بخش 11 قاینات 
قطعات مفروزه مزرعه قدی پالک 1587 اصلی

1201 فرعی از 48 فرعی محمد الله ششدانگ یک باب منزل در روز 1400/10/08 انجام خواهد شد. لذا به موجب 
ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد 
مشخص شده فوق ساعت 8 الی 10 صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که 
در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد 
و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد 
و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 
مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق 

مقررات ادامه می دهد.

تاریخ انتشار: 1400/09/09             علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

ماشین های اداری بهداني

تجربـه  دهه  دو 

ب 
با کادری مجر

نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش در استان:

* دستگاه های فتوکپی دیجیتالی توشیبا / دستگاه های چاپ ریسو

*  پرینتر جی اندبی اولین پرینتر  ساخت ایران )تک کاره و سه کاره(

* سیستم های  کنفرانس صوت و تصویر سالن جلسات و اتاق کنفرانس،   

..... صامع ساخت ایران

*  بردهای هوشمند، پنل های  لمسی هوشمند  ، دستگاه های حضور  غیاب

* ویدئو پروژکتورهای اپسون، سونی، بنکیو 

* ارائه انواع مواد مصرفی - شارژ کارتریج

* فروش سیستم های کامپیوتری،  لپ تاپ و  خدمات آواژنگ
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با دانلود اپلیکیشن ماشین های اداری بهدانی از کافه بازار به راحتی از خدمات ما بهره مند شوید

آیا می دانید که برنامه غذایی توانخواهان و سالمندان در3 وعده و میان وعده توسط کارشناسان تغذیه تنظیم می شود.




