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قرارداد پنهانی به ضرر ملت 
 و فاقد اعتبار است

احمدی نژاد :

صفحه  2

احتمال دارد رئیسی در کاخ 
 سفید هم نماز بخواند

امام جمعه کرج :

برخی از وزرا کارشان را به 
شوخی گرفته اند

بادامچی :

صفحه  2

صفحه 2

#  من ماسک می زنم

"سه قلعه" همچنان در محاصره مشکالت تأمین واکسن آسترازنکا برای زائران حج تمتع استان 3افزایش ۱۵ درصدی اجاره بهای منزل در خراسان جنوبی 5 5

سرمقاله

گره های کور مشکالت بانوان 
زیر سایه تصمیمات مردانه

زنان که نیمی از کل جمعیت جهان را تشکیل می دهند، توانسته اند با درایتی وصف 
ناشدنی دو سوم ساعت های کاری را به نام خود ثبت کنند و با تکیه بر ویژگی های 
ساختاری، بین وظایف خطیر همسری، مادری، خانه داری، کار بیرون خانه، فرزندداری 
و... تعادل برقرار کنند و هر کدام را در همان جای خودش، درست و به موقع انجام 
دهند. با این وجود، آمارها نشان می دهد، تنها یک دهم درآمد و فقط یک صدم مالکیت 
اموال و دارایی های دنیا به زنان اختصاص یافته که از وجود نابرابری حقوق زنان و 
مردان در تمامی جوامع حکایت دارد. گذشته از همه این ها،کم لطفی های بزرگ! 
اندک انتظار بانوان در دو دسته شاغل و غیر شاغل، تضمین آینده نامعلومی است که 
انتظارشان را می کشند. این توقع زنان خانه دار، در آذر ماه سال ۱۳۸۷ در سازمان 
تأمین اجتماعی به پاسخ رسید، در این تاریخ هیئت  مدیره سازمان تأمین اجتماعی 
 بیمه زنان خانه دار را در ذیل بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد  ... ادامه در صفحه 2

* بهروزی فر

عکس: اکبری

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور در بیرجند 

هزار و ۱۱۴ مسافر گرفتار برف در 
خراسان جنوبی اسکان داده شدند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: در دو روز گذشته ۱۱۱۴ مسافر در راه مانده در 
جاده های استان اسکان داده شدند. میرجلیلی اظهار کرد: بر اثر بارش بی سابقه باران و برف 
در نقاط مختلف استان و یخبندان، 6 محور مواصالتی اصلی و روستایی استان برای ساعاتی 
بسته بود. وی افزود: به دلیل اینکه امکان... مشروح در صفحه 2

مدیرکل هواشناسی گفت: میزان بارندگی ها در خراسان  جنوبی از ابتدای پاییز 
۵۴ میلی متر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 66 درصد و نسبت به 
بلند مدت 6۱ درصد افزایش داشته است.... مشروح در صفحه 2 جنگ نابرابر 

رسانه ای علیه نظام 
شکل گرفته است

افزایش ۶۶ درصد ی بارندگی ها در استان

میالد نورانی حضرت فاطمه زهرا )سالم ا... علیها( و روز مادر مبارک باد

صفحه 5

“هوالباقی”

اساتید محترم  سرکار خانم دکتر حسینی - سرکار خانم دکتر آرین
سرکار خانم دکتر کاظمی -  سرکار خانم دکتر توکلی
سرکار خانم دکتر طاهرپور - جناب آقای دکتر عابدی

جناب آقای دکتر محمودی راد - جناب آقای دکتر رئیسی
جناب آقای دکتر احسان بخش-   جناب آقای دکتر نجم الدین

جناب آقای دکتر دیانت  و سرکار خانمها عبدالهی و رضایی 
و پرسنل خدوم بخش ICU داخلی 

 و اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر ) عج( بیرجند:
اکنون که مشیت الهی بر این قرار گرفته که مادر عزیزمان 

حاجیه خانم فاطمه صغری خزاعی بازدید 
به دیار باقی هجرت کند ، به مصداق  “ من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق” بر خود الزم می دانیم

 از یکایک شما اساتید حاذق و پزشکان بزرگوار و پرستاران محترم - فرشتگان ایثار و مهرورزی- صمیمانه 
تقدیر و تشکر نموده ؛ از درگاه خداوند متعال برایتان توفیق و بهروزی مسئلت می نماییم.

خانواده های ایزدی مود و خزاعی بازدید

به تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر
 جهت دوخت لباس زنانه نیازمندیم 

 09031602065

شرکت تعاونی مسکن خاوران کارکنان دولت خراسان جنوبی 
شماره ثبت: 72۵97 

 قابل توجه کلیه کارکنان ادارات و دستگاه های اجرایی، فرهنگیان، مراکز دانشگاهی، قضایی،  نظامی، 
انتظامی ، بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی و کانون های بازنشستگی خراسان جنوبی

 موضوع: دعوت به عضویت و مشارکت در پروژه مسکونی در مشهد مقدس )شهرک غرب، اندیشه 7۱ (
 احتراماً نظر به استقبال از سه پروژه تکمیل ظرفیت شده شرکت تعاونی مسکن خاوران کارکنان دولت 

خراسان جنوبی در شهر مقدس مشهد و درخواست تعدادی از شاغالن ادارات و دستگاه های اجرایی استان
 این شرکت در نظر دارد نسبت به آغاز پروژه چهارم واقع در شهرک غرب، بلوار اندیشه، اندیشه ۷۱ 

ثبت نام از متقاضیان به صورت محدود اقدام نماید 
لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط )شاغالن و بازنشستگان(  درخواست می گردد به نشانی شرکت به آدرس  

www.khavaran-tmk.ir
مراجعه و اطالعات الزم در خصوص شرکت تعاونی و پروژه را  کسب نموده و در صورت تمایل درخواست عضویت 
را در سایت مذکور تکمیل نمایند تا پس از بررسی و ظرفیت سنجی پروژه اقدام شایسته در خصوص عقد قرارداد 

صورت پذیرد. ضمناً در صورت هرگونه سوال شماره های 05۱38۷9۱5۱4 و 09395۱۱40۷0 
واحد بازرگانی شرکت در ساعات اداری پاسخگوی متقاضیان خواهد بود

 ایمان افتخاری - مدیرعامل

نمایندگی فروش محصوالت ایران رادیاتور 
  نقد و اقساط 

  آدرس: خراسان جنوبی بیرجند ،خیابان انقالب  نبش انقالب  ۱ 
۰9۱۵۵۶۱۸۳9۸- ۰۵۶۳22۳7۰77- فروتن

به ما دلگرم باشید

همسرت،محمد،حدیث،
  میثم ، فاطمه ، فائزه

میثم - فاطمه

میالد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضایل 
صدیقه کبریحضرت فاطمه زهرا »سالم ا... علیها«

 و هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر را بـه تمامی بانوان محترم و اساتید به ویژه 

سرکار خانم مهندس ملیکا قوی پنجه  ، سرکار خانم مهندس مریم قوی پنجه ،  

سرکار خانم مهندس الهام رمضانی ،  

سرکار خانم دکتر هروی ، سرکار خانم دکتر فاطمه ضابط ، 

سرکار خانم سلیمی )فرهنگی محترم (، سرکار خانم مهندس الهام کریم زاده ،

 سرکار خانم حامی ،  سرکار خانم محمدی ،

و سرکار خانم بی بی صدیقه محقق

امیر فروزندهتبریک و تهنیت می گویم.  

 پیام استاندار خراسان جنوبی به مناسبت “میالد حضرت زهرا )س( و روز زن”
 بسم اهلل النور

“اگر زنان در حرکت اجتماعی یک ملتی حضور نداشته باشند، 
آن حرکت به جایی نخواهد رسید، موفق نخواهد شد”.

 حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( 

سراسر تاریخ اسالم و نظام جمهوری اسالمی، مشحون و مملو از صبر و شکیبایی، ایثار 
و ازخود گذشتگی، اعتقاد و ایمان و باالخره تالش های مثمر و چشمگیر زنان عدیده 
ای است که با تأسی از سرور بانوان دو عالم حضرت صدیقه طاهره )سالم اهلل علیها( 
 بر تارک هستی، خوش درخشیده اند و قهرمانان فراوانی را در دامان پر مهر مادرانه خویش پرورش داده اند.
زنان ایرانی که مسئولیت خطیر پرورش نسل ها را به عهده دارند، همواره با الگو گرفتن از سیره آسمانی و الهی 
حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( در قوام، دوام و تحکیم بنیان خانواده نقشی بی بدیل داشته و برای ساختن 
ایرانی آبادتر، متعالی تر و توسعه یافته تر از هیچ تالشی فروگذار نکرده اند. در تأثیر و کارآمدی بانوان در طول تاریخ 
معاصر کشورمان، همین بس که دوشادوش مردان، در لحظه لحظه وقایع انقالب، در خاکریزهای دفاع مقدس، در 
عرصه های بالندگی و پیشرفت کشور، در هنگامه جنگ اقتصادی، در منصب  های مدیریتی و ... توانمندی های 

تخصصی و فنی خود را به اثبات رسانده اند.
اینجانب ضمن تبریک میالد فرخنده و سراسر نور حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علهیا(، 
کوثر جاری حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی)صلی اهلل و علیه و آله والسلَّم(، 
همتای بی مثل و مانند حضرت امیر المؤمنین)علیه السالم(، همچنین سالروز تولد 
بنیانگذار انقالب شکوهمند ایران اسالمی، امام خمینی)رضوان اهلل علیه(، روز فرخنده 
زن و مادر را به همه زنان و مادران ایرانی به ویژه در استان خراسان جنوبی تهنیت عرض 
نموده، توفیق روز افزون شیرزنان میهن را تحت توجهات حضرت ولی عصر )عجل اهلل 
تعالی فرجه الشریف( از درگاه حضرت احدیت مسئلت دارم.  امید که بسان همیشه در 
ادای تکالیف سنگین خود در محیط خانواده و عرصه اجتماع، موفق و منصور باشند و  
 با مشارکت فعاالنه تر، در ارتقاء و توسعه استان  بیش از گذشته، نقش آفرینی کنند.

جواد قناعت-      استاندار خراسان جنوبی
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رکورد ۱۰ سانتی متری برف در خراسان جنوبی ثبت شد

کارشناس هواشناسی گفت: ایستگاه های ماهمیران خوسف و کریمو سرایان با ۱۰ سانتی متر برف 
رکورددار بارش ها در خراسان جنوبی ثبت شد.  زارعی گفت: مطابق با الگوی نقشه های پیش یابی 
هواشناختی از اواسط هفته شرایط جوی در استان پایدار و آرام خواهد بود. 

سرمقاله

گره های کور مشکالت بانوان 
زیر سایه تصمیمات مردانه

* بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( هیئت  مدیره سازمان تأمین اجتماعی بیمه زنان خانه دار را در ذیل بیمه 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد تصویب کرد و مصوبه مربوطه به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان 
نیز ابالغ گشت. بیمه زنان خانه دار- مصوبه سال ها معطل مانده مجلس - از همان تاریخ الزم االجرا 
شد اما تا امروز، همواره با فراز و فرود های فراوانی مواجه بوده و اغلب به دلیل عدم تأمین اعتبار الزم، 
بارها از اولویت دولت و مجلس خارج شده است. البته این که زنان خانه دار از درآمدی ثابت بی بهره 
اند و در اغلب موارد از درآمد همسران خود نیز سهمی در حد صفر دارند، از عوامل بسیار مؤثر در عدم 
تحقق این خواسته بوده و هست. در حوزه زنان شاغل هم علیرغم تصور جامعه از این که این افراد به 
دلیل داشتن حقوق و ممر درآمد، شرایط ایده آلی دارند، اما این دسته از بانوان نیز با مشکالت عدیده 
ای مواجهند. از سختی های توانایی برقراری تعادل بین امورات خانه و محل کار که بگذریم، یکی از 
مهمترین انتظارات زنان شاغل، درک آنها در محیط کار و داشتن سهمی بسزاست در تصمیماتی که 
اغلب توسط جنس مخالف اتخاذ می گردد. در تفاوت فاحش زنان و مردان در محیط کار، از نابرابری 
حقوق و مزایا نمی توان گذشت. حتماً شما هم با این مورد برخورد کرده اید که اغلب واحدهای تولیدی 
یا بخش خصوصی، مردان را بیش از بانوان دیده اند و در اغلب حوزه ها، هر دو یا سه نفر خانم، به 
اندازه یک آقا، حقوق دریافت می کنند و علت رغبت اغلب کارآفرینان به جذب بانوان، همین است 
که با کاری دو یا چند برابر، حقوقی که می پردازند در حد یک سوم یک نیروی مرد می باشد، حاال به 
این موضوع بی کفایتی اخالقی برخی آقایان به ویژه مدیران مجموعه ها را هم اضافه کنید که تبعات 
جبران ناپذیر این آسیب، دامن خانواده، امنیت روانی، اعتبار اجتماعی و آبروی برخی افراد را گرفته 
است. یکی از مزایای تعیین شده برای بانوان، برخورداری آنها از ۹ ماه مرخصی زایمان است که بعد 
از کش و قوس های فراواِن ناشی از عدم پذیرش دستگاه ها، باالخره عملیاتی شد، هر چند هنوز هم 
هستند سازمان هایی که فقط با ۶ ماِه این زمان موافقت دارند، و آن گروه خانم ها که تحت پوشش 
خدمات بیمه تأمین اجتماعی می باشند، در بحث بهره مندی از حقوق و مزایای این ایام، مشکلی 
جدی دارند، آن هم این که طبق ضوابط تأمین اجتماعی، تنها دو سوم حقوقشان در زمان مرخصی 
زایمان پرداخت می شود، حال آنکه همتایان مشابه شان در دیگر حوزه ها، از حقوق کامل برخوردار 
می باشند. بدون تردید این قانون که در کاهش درآمد خانواده ها تأثیری بسزا دارد، تصمیم زوجین در 
تعدد فرزندان را با مشکل مواجه می سازد. بی شک بر موضوع جوان سازی جمعیت، اثراتی منفی و چه 
بسا جبران ناپذیر دارد. یا مثاًل در جریان شیوع کرونا که موضوع دورکاری کارکنان دولت جدی شد، با 
پیگیری های معاون رئیس جمهور در امور زنان، سازمان امور اداری و استخدامی، مصوبه ای را گذراند 
و مجوز استفاده از دورکاری مادران شاغل باردار یا دارای فرزند زیر ۶ سال و یا معلول را صادر نمود. 
این مصوبه به دستگاه های استان رسید اما در اغلب ادارات، نادیده گرفته شد و علیرغم پیگیری های 
مکرر بانوان مشمول، هرگز به مرحله اجرا درنیامد. در وصف شرایط بانوان شاغل و نادیده شدن شان 
در محیط های کاری کاماًل مردانه، همین بس که مشاور بانوان دستگاه ها، یک سمت و عنوان کاماًل 
تشریفاتی است و با وجود این که گفته می شود؛” مشاوران امور زنان، مسئول توجه دادن برنامه ریزان 
به تفاوت های بین زنان و مردان در بهره مندی از توسعه هستند”، اما چون این مشاوران در جلسات 
برنامه ریزی دستگاه و به طور خاص، در جمع معاونین و در شوراهای اداری و در زمان تصمیم گیری 
ها حضور ندارند، در تحقق برنامه هاشان توفیقی حاصل نمی شود، که اگر خالف این بود، پیشنهاد 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، مبنی بر برخورداری کارمندان زن از مرخصی تشویقی 
براساس پویش »حس خوب« در ایام هفته گرامیداشت مقام زن، راه به جایی می برد و بانوان شاغل در 
دستگاه های اجرایی استان، از مزایای این تصمیم مؤثر، بی بهره نمی ماندند. موضوع بانوان و مشکالت 
عدیده شان، مثنوی هفتاد من کاغذ است که در اغلب موارد، صرفاً به جهت تعدد آمار مردان در شمار  

تصمیم گیران و برنامه ریزان، راه به جایی نمی برد و به فهرست مسایل الینحل جامعه می پیوندد. 
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

مدیرعامل شرکت گاز گفت: با وجود 
وقوع  و  سابقه  بی  های  بارندگی 
سیالب در استان، وقفه ای در استمرار 
است. نیامده  وجود  به  گازرسانی 
گفت:  خبر  این  تشریح  در   هاشمی 
بنا بر اطالعات دریافت شده در برخی 
بارندگی  استان  های  شهرستان  از 
های باالی ۷۰ میلیمتر گزارش شده 
که موجب وقوع سیالب نیز گردیده، 

تاسیسات  به  آسیبی  اما خوشبختانه 
شرکت گاز وارد نشده است. 

هشدارهای  اساس  بر  افزود:  وی 
هواشناسی اکیپ های امداد شرکت 
دارند  قرار  باش  آماده  حالت  در  گاز 
و با بازرسی از روستاهای سیل زده، 
در  خللی  گونه  هیچ  خوشبختانه 
استمرار گازرسانی در استان مشاهده 
به  اشاره  با  هاشمی  است.  نشده 

اطالعیه هواشناسی مبنی بر کاهش 
محسوس دما در کشور گفت: مطابق 
شاهد  هفته  پایان  تا  اطالعیه  این 
درجه   ۱۲ تا  دما  محسوس  کاهش 
در برخی نقاط کشور خواهیم بود و 
گاز  مصرف  افزایش  باعث  امر  این 
وی  شد.  خواهد  استان  و  کشور  در 
و مصرف  بر صرفه جویی  تاکید  با 
از  کرد:  تصریح  طبیعی  گاز  بهینه 

مشترکان گرامی خواهشمندیم تا با 
صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی ، 
شرکت گاز را در استمرار گازرسانی و 
عبور از فصل سرد سال یاری نمایند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی 
تاکید کرد: مشترکان گرامی در استان 
در صورت بروز هرگونه حادثه مرتبط 
 با گاز طبیعی به صورت ۲۴ ساعته 
می توانند با شماره ۱۹۴ تماس بگیرند.

استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
گفت: در دو روز گذشته ۱۱۱۴ مسافر 
در راه مانده در جاده های خراسان جنوبی 
اسکان داده شدند. میرجلیلی اظهار کرد: 
بر اثر بارش بی سابقه باران و برف در 
نقاط مختلف استان و یخبندان، ۶ محور 

استان  روستایی  و  اصلی  مواصالتی 
برای ساعاتی بسته بود. وی افزود: به 
دلیل اینکه امکان تردد وجود نداشت، 
مردم را در مکان هایی چون مساجد، 
مجتمع های بین راهی، حسینیه ها و بقاع 
متبرکه اسکان دادیم.  میرجلیلی بیان 

کرد: پیش از این به دلیل هشدارهای 
هواشناسی تدابیر الزم اندیشیده شد و 
مکان های بین راهی از نظر گرمایی 
تجهیز شده بود. وی با اشاره به اینکه 
موردی از خسارت در روستاها و منازل 
روستاییان گزارش نشد و تردد جریان 

دارد، خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۱۱۴ 
نفر اسکان داده شدند که از این تعداد 
۲۳۰ نفر اتباع خارجی بودند و از طرفی 
به ۶۰۰ نفر گرفتار در برف و یخبندان 
امدادرسانی شد و ۸۳ خودرو نیز با کمک 

نیروهای امدادی رهاسازی شد. 

استمرار گازرسانی با وجود بارندگی های بی سابقه در استان خراسان جنوبی

۱۱۱۴ مسافر در راه مانده در جاده های خراسان جنوبی اسکان داده شدند 

هواشناسی  گفت:  مدیرکل   -  مهر 
خراسان  در  بارندگی ها  میانگین 
میلی   ۵۴ پاییز  ابتدای  از   جنوبی 
متر است که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۶۶ درصد و نسبت به بلند 
مدت ۶۱ درصد افزایش داشته است. 
علیرضا خندان رو اظهار کرد: در ۴۸ 
بارش ها  بیشترین  گذشته  ساعت 
مربوط به انارستانک فردوس با ۶.۵ 
نیز  بیرجند  بارندگی و در  میلی متر 
است.مدیرکل  بوده  متر  میلی  یک 
هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به 
اینکه میزان بارندگی در شهر فردوس 
یک میلی متر بارندگی و یک و نیم 
سانت برف بوده است، بیان کرد: در 
آرین شهر نیز پنج سانتی متر برف 

بارندگی  متر  میلی  نیم  و  چهار  و 
گزارش شده است که بسیار ارزشمند 
آباد  فتح  در  گفت:  رو  است.خندان 
فردوس ۳ سانتی متر برف، در کریمو 
سرایان ۱۰ سانتی متر برف، روستای 
در  و  برف  متر  سانتی  پنج  خنگ 

نیز هشت سانتی متر برف  مغیالن 
گزارش شده است. وی درباره پیش 
بینی وضعیت آب و هوایی در هفته 
جاری نیز گفت: تا روز چهارشنبه به 
جز تداوم سرما پدیده خاصی وجود 
نخواهد داشت. مدیرکل هواشناسی 

خراسان  جنوبی گفت: در حال حاضر 
بارندگی ها در خراسان جنوبی  میزان 
است  متر  میلی  پاییز ۵۴  ابتدای  از 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۶۶ درصد و نسبت به بلند مدت ۶۱ 

درصد افزایش داشته است.

بارندگی ها در استان ۶۶ درصد افزایش داشته است

حسینی: حذف ارز  ترجیحی 

دست رانت خواران  را قطع می کند

معاون پارلمانی رئیس جمهور درخصوص حذف ارز ترجیجی 
گفت: این اقدام یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور است و 
به رانت خواری عده ای که با سوء استفاده های کالن ثروت های 
هنگفتی را جمع کرده بودند، پایان می دهد. حسینی افزود: در 
مدت پنج ماه فعالیت این دولت سیر صعودی تورم که مشکالت 
زیادی برای اقشار و بخش های مختلف ایجاد کرده بود، کنترل شد،   
اگرچه در جامعه تورم وجود دارد ولی سرعت رشد آن کم شده است.

امام جمعه کرج: احتمال دارد 

رئیسی در کاخ سفید هم نماز  بخواند

امام جمعه کرج با اشاره به اقامه نماز رئیس جمهور در کاخ 
کرملین گفت: احتمال این وجود دارد که رئیس جمهور در کاخ 
سفید هم نماز بخواند زیرا این نمازی که در کاخ کرملین خوانده 
شد پیام های مهمی در پی داشت. حسینی همدانی افزود: به 
تازگی وزیر خارجه آمریکا رسما اعالم کرد که کشورش غیر قابل 
اعتماد است؛ کشوری که حاکمان آن غیر قابل اعتماد هستند ما 

چه جوری به قول های آن ها اعتماد کنیم.

قرارداد پنهانی به ضرر  ملت و فاقد اعتبار است

احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق در جدیدترین گفتگویش با یک 
رسانه خارجی ضمن اشاره به انعقاد قرارداد جمهوری اسالمی با 
چین و روسیه، اعتبار هر قرارداد خارجی را منوط به عادالنه بودن، 
تایید ملت و تامین منافع ملی دانست و گفت: اگر قراردادی پنهان 
از نظر ملت بسته شود، معنایش این است که مطالبی به ضرر 

ملت در آن وجود دارد که در این صورت نیز فاقد اعتبار است.

بادامچی: برخی از وزرا کارشان

 را به شوخی گرفته اند  

نماینده پیشین مجلس گفت: نمایندگان باید به مردم پاسخگو 
باشند. آرام آرام به خواسته های مردم روی می آورند و مشاهده 
می کنند چه کسانی در وزارتخانه ها کم کار هستند و اهداف را 
پیش نمی برند. بادامچی افزود: برخی از وزرا، کار وزارتخانه ها را 
به شوخی گرفته اند برای همین هم نمایندگان احساس می کنند 
باید نسبت به این مسئله ورود پیدا کنند. وی اضافه کرد: برخی 
از نهادها در اوایل انقالب برای این به وجود آمد که گرفتاری و 
مشکالت مردم را رفع و رجوع کند و قرار بود که موقتی باشد و 
به مسئله ای مانند اشتغال روی بیاورد اما این کار را انجام نداده اند.

جعفرزاده ایمن آبادی: مردم دارند تلف می شوند

فعال سیاسی اعتدالگرا گفت: وضع اقتصادی کشور فاجعه است 
و مردم دارند تلف می شوند. ایمن آبادی افزود: روی کره جنوبی 
متمرکز نباشیم، عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، روسیه و چین 
هیچ کدام پول ما را نمی دهند. امیدواریم با توافق وین، پول های 
ایران آزاد شود و وضعیت بازار ارز، رسیدگی به پروژه های عمرانی، 

اشتغال و معیشت مردم سامان بگیرد.

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

اولین قالیشویی صنعتی درجه یک 
مجهز به دستگاه شستشوی تمام اتومات 

و گرمخانه اتومات در شرق کشور

صاف صاف
لول   لول  قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

)آگهی تحدید حدود عمومی(
آگهی تحدیدحدودثبت امالک یک قسمت از بخش ها ی سه گانه شهرستا ن طبس

پیرو آگهی شماره  140085621012001005- 1400/07/24 به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های  
  )قطعات واقع دربخش یک طبس( 154 فرعی 492- اصلی ششدانگ یک باب منزل زهرا شرمی واقع در طبس تاریخ تحدید حدود  :
 1400/11/24   42 فرعی از 1958- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین عباس ذوالفقاری واقع در طبس بلوار گلستان 8 تاریخ تحدید حدود  :

1400/11/24  3 فرعی از 2597- اصلی ششدانگ یک قطعه باغ محمد حسن بدرام واقع در طبس بلوار شهید عباسپور  تاریخ تحدید 
حدود: 1400/11/24  4932-اصلی ششدانگ یک قطعه زمین شهرداری طبس واقع در طبس تاریخ تحدید حدود: 1400/11/25  
4983- اصلی ششدانگ یک واحد دامداری و زمین متصل محمد یزدانی واقع درروستای شیخ آباد تاریخ تحدید حدود: 1400/11/25  

4984-اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محمد زمانی واقع درروستای شیخ آباد تاریخ تحدید حدود : 1400/11/25   
)قطعات واقع دربخش دو طبس( 1193 فرعی از 4 - اصلی ششدانگ یک واحد دامداری فاطمه رضائیان واقع در روستای خسروآباد  
تاریخ تحدید حدود : 1400/11/28  1194 فرعی از 4 - اصلی ششدانگ یک واحد دامداری علی محمدی واقع در روستای خسروآباد  
تاریخ تحدید حدود: 1400/11/28   1196 فرعی از 4 - اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور سمیه محمدی واقع در روستای 
خسروآباد  تاریخ تحدید حدود : 1400/11/28   1066 - فرعی از 26 - اصلی ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل برساختمان ربابه صفریان 
واقع در روستای کریت تاریخ تحدید حدود : 1400/11/30   1041- فرعی از 55- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مهدی 
حسینی واقع در روستای اصفهک تاریخ تحدید حدود: 1400/11/30  )قطعات واقع دربخش سه طبس( 24 فرعی از 4-اصلی دو هزار 
و ششصد سهم از کل یکصد و هشتاد و سه هزار و دویست و پنجاه و دو سهم ششدانگ یک باغ مشجرعباس طالب زاده واقع در روستای 
خروسفلی مشهور به باغ نایب تاریخ تحدید حدود : 1400/11/27  1074-اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر خانه های 
مخروبه رضا نجد شیبانی نسبت به چهار دانگ و هفتاد و پنج صدم دانگ و فاطمه کریمی نسبت به یک دانگ و بیست و پنج صدم دانگ 
مشاع از ششدانگ واقع در روستای جوخواه تاریخ تحدید حدود: 1400/12/02  قبل از ظهر در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب ماده 14 قانون ثبت امالک صاحبان و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می شود که در روز و ساعت نامبرده 
باال در محل حضور بهم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضرنباشند مطابق ماده 
15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت امالک فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین می بایست ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض 

خود را به مرجع قضایی تقدیم وگواهی الزم را ازمرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.  تاریخ انتشار: 1400/11/03

   غالمرضا کدخدایی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان طبس

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

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

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

ثبت نام کربال - هوایی       تاریخ اعزام: 1400/11/12 
از ایستگاه پروازی مشهد

دفترخدمات مسافرتی ، 
 جهانگردی  و زیارتی عماد

آدرس : میدان شهدا - پشت بانک صادرات  
  تلفن: 32224113
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تصادف زنجیره ای با ۱۴ حادثه دیده در گردنه ثمن شاهی

رئیس جمعیت هالل احمر بیرجند از وقوع تصادف زنجیره ای بین ۵ دستگاه خودرو در گردنه ثمن شاهی خبر داد. ذاکریان گفت: در کیلومتر ۲۸ 
محور بیرجند - قاین و در گردنه ثمن شاهی عصر روز جمعه تصادف زنجیره ای بین خودرو های سمند، سه پراید و ال نود رخ داد. وی افزود: یک 

تیم نجات هالل احمر به محل اعزام شد و تعداد افراد حادثه دیده ۱۴ نفر و تعداد افراد انتقالی ۴ نفر بودند.
مشکل  کمبود  پرواز

با گفتار درمانی  مدیران 
 استان حل نمی شود

در خبرها خواندم که استاندار بازدیدی از 
فرودگاه بیرجند داشتند و حجم و تعداد 
 پروازها را هم در شان استان ندیدند. 
خیلی هم عالی، اما امیدواریم که واقعا 
عملی هم در این زمینه داشته باشند. 
بارها خود من مصاحبه های استانداران 
پروازهای  از وضع  دیدم که  را  سابق 
 استان ابراز نارضایی می کردند، اما چه 
 اتفاقی افتاد، با احترام باید بگوییم تقریبا
 هیچ .  زور مرکز نشینان به استان محرومی
 مانند خراسان جنوبی می رسد و مثل آب

خوردن پروازها را لغو می کنند. خدمت 
 جناب استاندار عرض کنم قبل از آمدن
 شما همین چند ماه پیش پرواز بیرجند-
 مشهد را لغو کردند و بعد از دوندگی زیاد

و مطالبه مردمی فقط توانستیم یک 
با  پروازها  برگردانیم. موضوع  را  پرواز 
گفتار درمانی حل نمی شود هر از گاهی 
وعده ای داده می شود و فراموش می 
شود، واقعیت این است که مدیران و 
نمایندگان استان های دیگر نه تنها 
پروازهای خود را حفظ می کنند، بلکه 
با پیگیری های مداوم و حضور دوره ای 
در شرکت های هواپیمایی آنها را برای 
افزایش پرواز ترغیب هم می کنند اما در 
استان ما نهایت رایزنی ها یک تلفن و 
یا یک مکاتبه یا همین ابراز تاسف ها از 
کمبود ناوگان هوایی است. می خواهید 
کار درست شود اجازه سوار شدن پرواز به 
نمایندگان مجلس و مدیران عالی استان  
را ندهید تا بفهمند بقیه چه می کشند، 
آن وقت ببینید پروازها چه تغییری می 
کند. خراسان جنوبی راه آهن و جاده 
مناسبی هم ندارد و همین پروازهای 
اندک استان هم یک خط درمیان لغو 
می شود، با این وضعیت همه تالش ها 
برای توسعه استان به باد می رود. خود 
شما جای یک سرمایه گذار غیر بومی آیا 
در استانی که وضعیت پروازی مناسبی 

ندارد قدم می گذارید ؟
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 دیدگاه خوانندگان

هشت پست برق 
در سایت صنوف 
آالینده بیرجند 

نصب می شود

 ایرنا - مدیرعامل شرکت برق گفت: 
تا پایان بهمن ماه هشت پست برق 
جدید در سایت صنوف آالینده بیرجند 
نصب و نیاز فعلی متقاضیان رفع خواهد 
شد. دادگر افزود: تاکنون ۶ هزار و ۳۰۰ 
سایت  در  متوسط  فشار  شبکه  متر 
صنوف آالینده اجرا شده و امسال هم 
متناسب با برنامه و اعتبار موجود کار را 
ادامه می دهیم.وی با بیان اینکه فشار 
متوسط و ضعیف یک مفهوم فنی بوده 
و واگذاری امتیاز بسته به میزان برق 
مورد نیاز صنوف است، گفت: برخی 
از صنوف که نیاز به برق کمتر دارد 
را از فشار ضعیف تامین می کنیم اما 
عمده متقاضیان این سایت الزاما باید 
 زیر پست توزیع برق باشد چون جریان

 کشی زیادی از شبکه دارد. وی اظهار 
صنوف  سایت  به  برق رسانی  کرد: 
گستردگی،  و  حجم  این  با  آالینده 
اعتبارات زیادی را می طلبد و با این 
وجود تالش کرده ایم هر تقاضای برق 
را به نحو مطلوب پاسخگو باشیم. وی 
افزود: به رغم نوسان قیمت و اعتبارات 
اسنادی اما با پشتیبانی فرمانداری از 
سال های قبل اعتبارات مورد نیاز هر 
سال به پروژه برق رسانی این سایت 
به  اشاره  با  دادگر  است.  تزریق شده 
در  برق  پست  دستگاه  هفت  اجرای 
امسال  گفت:  آالینده  سایت صنوف 
هم برق رسانی به سایت سه میلیارد 
دارد  مصوب  اعتبار  میلیون   ۸۵۰ و 
که تاکنون ۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون 
از  هم  باز  و  یافته  تخصیص  تومان 
جنس اسناد سه ساله است. وی اظهار 
کرد: با وجود این مبلغ تخصیص یافته 
عملیات برق رسانی متناسب با پیشرفت 
ساخت و سازهای سایت برنامه ریزی 
شده و حداقل ۶۰ دستگاه پست برای 

برق رسانی به این سایت نیاز است.

خبر خوب امروز

* هر وقت باران رحمت می آید مرتب دم 
از خسارت و هر جا که برف می آید مرتب 
از بند آمدن جاده و ... همش ناشکری 
یکی نیست به یاد بیاره پارسال چطور بود.

* در خصوص خبر تجلیل از بنیانگذار 
کویرتایر ، آقای مهندس زینلی مدیری 
جهادی و انقالبی با عزم و اراده ای استوار 
باعث افتخار ایران اسالمی است. کسی 
که با سرمایه های اندک اعجاز بزرگی در 
این منطقه محروم انجام داد بطوری که 
سی درصد اشتغال بیرجند متعلق به کویر 
تایر است. کویرتایری که برند شهر ماست 
و سهم بزرگ و موثری در ایجاد استان 
خراسان جنوبی داشت و هم اکنون نیز هر 
مدیر ، وزیر و مسئولی که پا به بیرجند می 
نهد تنها مکانی که قابل ارائه و موجب 
افتخار است بازدید از کویرتایر است. به 
راستی کدام مدیر یا وزیر یا نماینده در 
استان ما تا به حال چنین خدمت بزرگی 

انجام داده است؟؟

* خدایا شکرت بخاطر رحمتت ولی ما 
موندیم بابت برف و بارون خوشحال باشیم 
 یا ناراحت ؟ سیب زمینی و میوه سوال
می کنیم چرا گرونه میگن برف اومده ؟

 * کمربندی شهرک چهکند به بلوار پیامبر
  اعظم نه ساله نیمه کاره مانده و ده ها هزار

نفر ساکن چهکند نه سال است منتظر 
یک اقدام ویژه هستند.

* روزنامه آوا چقدر تیتر زیبایی زده بود 
 )استان بدون بیکار!( به دیدنش می ارزید

 شعار عالی و امید بخشی بود که سالهاست 
خوابش را می بنیم این جمله حداقل برای 
چند مدتی بیکارها را خوشحال خواهد 
کرد و بعد هم مثل شعارهای از این دست 
در استان بفراموشی سپرده خواهد شد اگر 
 لطف کردین ۴۰ درصد از بیکاران استان
 را سرکاربردین دست بوستان که چه عرض 

کنم پابوستان هم خواهیم بود.

در شهری  است  اشتباهی  چه  این   *
مثل بیرجند که برای به ثمر نشستن 
و  شده  خورده  دل  خون  درخت  هر 
امکان جایگزینی این درختان پنجاه تا 
شصت ساله در کوتاه مدت وجود ندارد 
، خیابان ها را تعریض و درختان را قلع 
و قمع می کنند ، مگر راه دیگری مثل 
یک طرفه کردن آنها با حفظ فضای 
سبز و درختان کاج زیبای سر به فلک 
کشیده وجود ندارد؟ بنده ساکن تهران 
 هستم و در محدوده خیابان ولی عصر

)عج( تردد می کنم. اگر فکر غلط تعریض 
این خیابان که جزو شریان های اصلی 
تهران است و واقعا نیاز به تعریض دارد 
، در فکر مسئولین شهر تهران بود حاال 
اثری از درختان چنار زیبای این خیابان 
نبود. همین دو سه سال قبل که برخی 
از چنارها به دلیل آفت خشک شد ، از 
جای دیگر چنارهای ده ساله را آوردند و 
در جای درخت های خشکیده کاشتند ، 
در حالی که خشکیدن درخت ها زمینه 
خوبی برای تعریض این خیابان بود چرا 
متصدیان شهری بیرجند نمی فهمند در 
منطقه خشکی مثل شهر ما ، هر درخت 
یک سرمایه زیست محیطی است و نباید 
برای چند ایستگاه تاکسی و اتوبوس ، 
درختان پنجاه و شصت ساله را قتل و عام 
کرد ، حاال نمای زیبای خیابان طالقانی 
که کاج های آن از دو طرف ، سایه بر سر 
آن خیابان انداخته بود ، از ریخت افتاده 

مگر باید همه خیابانها دو طرفه باشد .

وضعیت  در  مقصر  اول  نظرم  *به 
هستند  مردم  استان  بحران  مدیریت 
. وقتی مردم مشکالت  رو می بینند 
حتی  و  گذرند  می  ازش  راحت  خیلی 
به تمسخر می گیرند و باعث خندشون 
اینقدر بی فکر ما  اگر مدیران  هست. 
وقتی باعث یه همچنین اتفاقاتی میشن 
رو  حقشون  و  بشن  عمل  وارد  مردم 
همه  افته.  نمی  اتفاقات  این  بخوان 
 مسئولین مردم رو می ترسونن و مردم 
 هم که خوش خیال می گذرن ازش. به نظرم

 مردم بیرجند خیلی بیشتر از اون چیزی 
که فکرش رو می کنیم ترسو هستند!!!

* خدا قوت به سازمان نظام پزشکی ولی 
کاش این سازمان که اینقدر فکرشون باز 
هست و به فکر پزشکان هستن به اینم 
فکر و رسیدگی می کردن که دکتر باید 
درست به درد بیمار گوش کنه نه اینکه 
هنوز بیمار وارد اتاق نشده میاد بیرون چون 
داروهای دیکته شده در سیستم زده می 
شوند. یه نگاهی به پزشکان متخصص 
زنان هم بیندازند سه چهار بیمار رو یکدفعه 
وارد اتاق می کنند شاید بیماران نخواسته 

باشند کسی از دردشان با خبر شود.
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پیام شما

تسنیم- در حالی هفته ای که گذشت شاهد 
سخاوت آسمان  بر پهنه کویر خراسان جنوبی 
بودیم که بارش باران و برف این رحمت الهی 
سبب خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان شد.  
باران خواسته چندین ساله  بارش  هر چند 
با دیدنش اشک  بود و  مردمان کویرنشین 
شوق ریختند و سجده شکر به جای آوردند 
چرا که بعد از دو دهه خشکسالی و کم آبی 
و کم بارشی بار دیگر زمین های کشاورزی 
سیراب می شد اما آن روی سکه باران و شادی 
مردم، سیالب و دلهره از ماجرای آب افتادن 
دار و ندارشان بود که اوج این ماجرا در روزهای 
گذشته در شهر سه قلعه سرایان رخ داد که 
در عرض چند ساعت بارش باران با شکسته 
در  شهر  خاکی،  سازه های  و  بندها  شدن 
محاصره سیالب قرار گرفت. هر چند در همان 
ساعات اولیه با کمک نیروهای امدادی، مردم 
و جهادگران همه دست در دست هم دادند 
تا از ورود سیالب به داخل شهر جلوگیری 
شود اما باز هم خسارات میلیاردی به بخش 
کشاورزی، عشایری و کوره داران این شهر وارد 
شد. حال مردم معتقدند سه قلعه پس از چند 
روز از سیالب همچنان درگیر مشکالت است.

مشکالتی که هنوز حل نشده 

یکی از کشاورزان سه قلعه به خبرنگار ما گفت: 
هنوز مشکالت ما در پی سیالب چند روز اخیر 
برطرف نشد که سامانه ای جدید وارد استان 
شد. اکبری با بیان اینکه زمین های کشاورزی، 

ما در اثر جریان سیالب از بین رفت، گفت: 
تعداد زیادی از گوسفندان ما در سیالب تلف 
به  زیادی  خسارت  جریان  این  با  و  شدند 
دامداران وارد شد که برخی از آنها فاقد بیمه 
بودند. وی با بیان اینکه پس از چند روز از سیل 
همچنان جریان آب در برخی نقاط ۶ متر و 
برخی نقاط ۳ متر است، گفت: در این گرانی 
خوراک دام با هزار زحمت آذوقه برای حیوانات 
همه  سیالب  از  بعد  که  کردیم  خریداری 
خوراک دام نابود شد. دیگر دامدار سه قلعه ای 
هم به خبرنگار ما گفت: با بارش باران بندهای 
خاکی شکسته شد و شهر در گل و الی فرو 
رفت در حالی که قبل از جریان سیالب بارها 
از سوی هواشناسی اخطارها از جمله اخطار 
قرمز داده شده بود که کم کاری برخی مدیران 
شهرستان سرایان و شهر سه قلعه را می رساند، 
چرا که می توانستند از قبل بازدیدی از سازه ها 
داشته باشند و زیرساخت ها را مدیریت کنند، نه 
اینکه در لحظه بحران، مدیریت ها خود دچار 
بحران شود. احمدی افزود: سیالب برخی از 
جاده ها را تخریب کرده و ما می خواهیم برای 
گوسفندان خود آذوقه ببریم اما راهی وجود 
ندارد چرا که جاده و راه تخریب شده و از سوی 
دیگر گوسفندان ما در گرسنگی به سر می برند 
و نمی دانیم باید چه کار کنیم. در  جریان سیل 
سه قلعه یکی از بخش هایی که آسیب زیادی 
دید کوره داران بودند که در این راستا یکی از 
کوره داران شهر سه قلعه به خبرنگار ما گفت: 
سیالب خسارت ۱۰۰ درصدی به ۵ کوره وارد 

کرد. رمضانی افزود: در کوره ما ۳۰ نفر مشغول 
به کار بودند و نان آور برای خانه خود بودند که 
در جریان سیل ۱۰۰ درصد کوره ما تخریب 
شد و باالی ۳ میلیارد تومان خسارت وارد شد.

جزئیات خسارت سیل سه قلعه

شهردار سرایان با بیان اینکه محدوده خدمات 
هکتار   ۹۰۰ شهر،  حریم  و   ۱۴۰ شهری، 

است که اختالف زیادی با هم دارد، گفت: 
در باال دست شهر با بحران بیشتری روبه رو 
آب های  جمع آوری  طرح  گذشته  در  بودیم 
سطحی و سیالب شهری و استفاده مجدد 
از آن در قسمتی انجام شده، در پایین دست 
شهر طرح ذخیره آب های سطحی را داریم 
و برای کشاورزی مصرف می شود. شهردار 
سرایان با بیان اینکه در این سیالب متحمل 
خسارت های زیادی شدیم، گفت: شهرداری 

این شهرستان جزو شهرداری ها با بدهی های 
باال و درآمد پایدار و محلی کم است. شهردار 
سرایان با اشاره به اینکه از ۱۴۰ هکتار بافت 
شهری ۴۰ هکتار آن بافت فرسوده و مابقی 
مهندسی سازی و اصولی است،گفت: خانه های 
مردم بافت خشت و گلی دارد. وی با بیان اینکه 
در این سیالب میدان ورودی شهر به سمت 
بیرجند ۵۰ درصد خسارت دید، گفت: آسفالت 

خیابان ها، جدول ها و کانال های دفع آب های 
سطحی دچار خسارت شدید شد و برگرداندن 
همین شرایط برای شهرداری سخت است. 
بودجه  لحاظ  از  اینکه  اذعان  با  مطلبی پور، 
در شرایط نرمالی نیستیم، ادامه داد: در حوزه 
پارک ها خسارت به تأسیسات مکانیکی وارد 
ایمنی  خدمات  آتش نشانی  حوزه  در  و  شد 

کمبود زیادی دارد. 
وی با بیان اینکه تجهیزات در اختیار جوابگوی 

حداقل ها هم نیست، بیان کرد: برای پمپ 
کف کش و لجن کش از بقیه ارگان ها کمک 
گرفته شد. به گفته وی، شهرداری سرایان به 
لحاظ اعتبارات ویژه دیده شود چرا که شرایط 

سختی دارد.

بارش های بی سابقه ای داشتیم

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان 
جنوبی هم در گفت وگو با تسنیم گفت: در 
نقاط  در  بارشی  سامانه  دو  شاهد  دی ماه 
جنوب  و  شمال  جمله  از  استان  مختلف 
خراسان جنوبی بودیم. میرجلیلی با بیان اینکه 
بارش های دی ماه در استان بی سابقه بود و 
۹۴ تیم امدادی و عملیاتی در استان آماده 
باش بودند، گفت: در این مدت هزار نفر امداد 
رسانی شدند و ۲۵ نفر از مرگ حتمی نجات 
بقاع  و  راهدارخانه ها  در  نفر  و ۱۴۳  یافتند 
متبرکه اسکان یافتند اما آنچه حائز اهمیت 
است، اینکه با این حجم از سیالب و بارش 
استان  در  جانی  تلفات  خوشبختانه  اما  ها 
سه  در  خسارت ها  بیشترین  وی  نداشتیم. 
قلعه را کوره های آجرپزی، کوره داران، مزارع، 
عشایری  راه های  ایل  کشاورزی،  باغات 
سیالب،  حجم   به  توجه  با  اما  دانست 
خسارت ها توسط تیم های ارزیاب در حال 
ارزیابی است ولی آنچه بیشتر از همه باید 
مدیریت شود، این است در روزهایی که از 
سوی هواشناسی هشدار صادر می شود قبل 
از وقوع مشکل باید مدیریت الزم لحاظ شود.

"سه قلعه" همچنان در محاصره مشکالت

خراسان  جهادکشاورزی  کارشناسان  ایسنا- 
جنوبی در پی اخطاریه هواشناسی مبنی بر کاهش 
محسوس دما به کشاورزان و بهره برداران این 
بخش هشدار داد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی گفت: مطابق پیش بینی های 
هواشناسی مبنی بر کاهش دمای هوا در سطح 

استان و وقوع یخبندان شبانه در هفته جاری، 
الزم است کشاورزان، دامدارن، عشایر و گلخانه 
داران استان با توجه به هشدارها تدابیر و اقدامات 
الزم را برای جلوگیری از خسارت احتمالی به دام 
و محصوالت شان انجام دهند. جعفری افزود: 
جمع آوری محصوالت برداشت شده و انتقال آن 

به مکان های سرپوشیده، تهیه سوخت مورد نیاز 
و کنترل سیستم های گرمایشی برای سالن های 
پرورشی نظیر مرغداری ها، دامداری ها، گلخانه ها 
و اتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم برای مقابله و 
جلوگیری از خسارت سرمازدگی در مزارع و باغ ها 
از توصیه های هواشناسی در این مدت است. به 

گفته وی، آبیاری سنگین باغ ها و مزارع، آتش 
زدن الستیک و روشن کردن بخاری های باغی 
در حاشیه باغ ها و مزارع، برنامه ریزی تسریع در 
عملیات برداشت محصوالت زراعی و باغی تا 
حدامکان و تخلیه آب سامانه های آبیاری تحت 
 فشار و سم پاش ها برای جلوگیری از یخ زدگی ،

 ایجاد پوشش روی نهال های جوان و درختان 
آسیب پذیر از دیگر توصیه ها است. وی ایجاد 
پوشش مناسب برای نهال های جوان و درختان 
کودهای  مصرف  از  خودداری  پذیر،  آسیب 
ازُته، استفاده از کودهای پتاسیمی     را از دیگر 

توصیه های کارشناسان   برشمرد.

توصیه های کشاورزی برای زمستان کویر

افتتاح شد
آدرس : نبش توحید 19  تلفن : 09155629021- 09151611408- 32439492

مرغ کامل 50 هزار تومان
سوپ ویژه کیلویی 12 هزار تومان 

از 11ونیم تا 22 به صورت یکسره

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول (  
شرکت تعاونی پیشگامان بهار بی همتای شهرستان بیرجند    با شناسه ملی  14007240055 

تاریخ انتشار : 1400/11/03 
جلسهمجمععمومیفوقالعادهشرکتتعاونیپیشگامانبهاربیهمتا راس ساعت 1۶ روز پنجشنبه 1400/11/14 
در محل سالن قلم چی واقع در انتهای خیابان توحیدبرگزارمیگردد.ازکلیهاعضادعوتمیشودجهتاتخاذ
تصمیمنسبتبهموضوعاتذیلدراینجلسهحضوربهمرسانند.ضمناًچنانچهعضویبنابهدالیلینتواندحضوریابد

میتواندبامراجعهبهدفترشرکتبرگوکالتنامهراتنظیموبرگهورودبهجلسهمجمعرادریافتنماید.
حداکثرآرایوکالتیهرعضو3رایوهرفردغیرعضویکرایمیباشد.

دستور جلسه : 1-اصالح ماده 3 اساسنامه  2- سایر مواردی که در چارچوب قانون در اختیارات مجمع می باشد 

هیئت مدیره 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( 

کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان بیرجند 
مجمععمومیعادیکانونمذکورروزدوشنبه۱400/۱۱/25ساعت۱۱صبحدرمحلمسجدامامحسین)ع(بهآدرس
خیابانپاسدارانبرگزارمیگردد.ازکلیهبازنشستگانمشمولقانونتامیناجتماعیدعوتمیشوددرجلسهشرکت
نمایند.چنانچهعضوینتوانددرجلسهمجمععمومیفوقالعادهشرکتنمایدمیتواندبامراجعهبهدفترکانونبهیکی

دیگرازاعضاوکالتدادهتادرجلسهمجمععمومیفوقالذکرشرکتنماید.
 دستور جلسه :  

-گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان کانون 

-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت 4 سال و بازرسان کانون به مدت 4 سال

 هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
 کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان بیرجند

مجمععمومیفوقالعادهکانونمذکورروزدوشنبه۱400/۱۱/25ساعت۱0صبحدرمحلمسجدامامحسین)ع(
بهآدرسخیابانپاسدارانبرگزارمیگردد.ازکلیهبازنشستگانمشمولقانونتامیناجتماعیدعوتمیشوددرجلسه
شرکتنمایند.چنانچهعضوینتوانددرجلسهمجمععمومیفوقالذکرشرکتنمایدمیتواندبامراجعهبهدفترکانون

بهیکیدیگرازاعضاوکالتدادهتادرجلسهمجمعفوقالعادهفوقالذکرشرکتنماید.
دستور جلسه :طرح و تصویب اساسنامه جدید کانون منطبق با دستورالعمل

 هیئت مدیره

   آگهي دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی )سهامي خاص(

ثبت شده به شماره: 2480          شناسه ملی: 103۶0041832
بهاطالعکلیهصاحبانسهامشرکتصندوقحمایتازتوسعهبخشکشاورزیاستانخراسانجنوبی)سهامی
خاص(مي رساند:جلساتمجامععموميعاديوفوقالعادهشرکتمذکورراسساعت۱0و۱۱صبحروزشنبه
۱400/۱۱/۱6درمحل:استانخراسانجنوبی،شهرستانبیرجند،بلوارپیامبراعظم)ص(،هتلبزرگکوهستان
بهشمارهکدپستی97۱8۱93۱42برگزارميگردد.شمارهتلفن:58323368-056بدینوسیلهازکلیهسهامدارانو
نمایندگانقانونیصاحبانسهامدعوتبهعملمیآیدبادردستداشتنمعرفینامهازتشکلخودوافرادحقیقیبا

دردستداشتنکارتشناساییمعتبردرروزوساعتمقرردرمحلمذکورحضوربهمرسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادي  ) راس ساعت  10 صبح (:۱(ارائهگزارشهیئتمدیره،بازرسینقانونیوحسابرس
شرکتدرخصوصعملکردشرکتبرایسالمالیمنتهیبه2.۱400/9/30(بررسیوتصویبصورتهایمالی)صورتوضعیتمالیو
صورتسودوزیان(شرکتبرایسالمالیمنتهی3.۱400/9/30(بررسیوتصمیمگیریدرخصوصنحوهتقسیمسودسالیانهشرکت.
4(بررسیوتصمیمگیریدرخصوصپرداختپاداشاعضایهیئتمدیره،مدیرعاملوکارکنانشرکت.5(بررسیوتصمیمگیری
درخصوصحقالزحمهبازرس.6(تعیینحقحضورجلسهاعضایهیئتمدیره.7(انتخابحسابرس.8(تعیینروزنامهکثیر
االنتشارجهتدرجآگهیهایشرکت.9(انتخاببازرسینقانونیشرکت.۱0(تصمیمگیریدرخصوصتسویهحسابصاحبان
سهامبدهکار،ازمحلسودسالیانه.۱۱(بررسی،تصویبواجرایتامیننهادههایخوراکداموطیورازطریقصندوقدرراستای

طرحاصالحوکارآمدسازینظامیارانهایدروزارتجهادکشاورزی.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ) راس ساعت  11 صبح ( ۱(نقلوانتقالسهام

ضمناًگزارشصورتهایمالیشرکتوگزارشهیئتمدیرهوبازرسینجهتارائهبهسهامدارانمحترمدردفترصندوقآماده
ميباشد.بهاستنادماده۱0اساسنامه،هرشخصحقیقیکهبهعنواننمایندهشخصیتحقوقیدرمجامععمومیشرکتمی
نمایدصرفاًمیتواندجهتتصمیمگیریدرمجامععمومینمایندگیحداکثرسهشخصیتحقوقیراداشتهباشد.

هیئت مدیره شرکت

دعوت نامه مجمع عمومی عادی شرکت پروشاد گستر خاوران )نوبت اول(  
  به شماره ثبت 4603 و شناسه ملی 10360060655 

جلسهمجمععمومیعادیشرکتپروشادگسترخاوران)نوبتاول(ساعت7صبحروزجمعه۱400/۱۱/۱5درمحل
بیرجند،حدفاصلمدرس59ومیدانآیتا...رفسنجانی،پالک2۱برگزارمیشود.لذاازکلیهاعضادعوتمیشود

برایاتخاذتصمیمنسبتبهموضوعاتذیلدرجلسهحضوربههمرسانندویاوکیلخودراازبیناعضامعرفینمایند.
دستور جلسه :  1-انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره 2-انتخاب بازرسین

 هیئت مدیره

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....

مادرم به پاس آنچه به من داده ای، 
به ستایش محبت های بی اندازه ات 

و به وسعت همه خوبی هایت 

دوستت دارم
 و با صدای بلند می گویم: روزت مبارک

فرزندانت: بیتا، نسرین، محمد، مهدی و ایمان



فناوری اطالعات

“مرد آهنی” کوچک در فجایع طبیعی 
به کمک انسان می آید

رباتی شبیه به “مرد آهنی” به گونه ای طراحی 
شده که می تواند در طول فجایع طبیعی از میان 

آوار گذر کند و با پیشران هایی که دارد بر فراز 
پرواز  است  دشوار  آن ها  از  عبور  که  مناطقی 
این ربات که  بیاید.  انسان ها  کند و به کمک 
دارد توسط متخصصان مؤسسه  “آی کاب”نام 
است. شده  ساخته  ایتالیا  جنوآ،  در  “ایتالیانو 
سیستم های رباتیک کف دست آی کاب به آن 
امکان کنترل قدرت و مسیر در هوا را با استفاده از 

موشک های پیشران می دهد.
اندازه متوسط آی کاب که تنها یک متر است 
رسیدن  به  قادر  خود  پیشران  توانایی های  با 
به مناطقی است که انسان ها یا پهپادها برای 
آن  جستجوی  به  قادر  بازمانده ها  جستجوی 
نیست. این ربات یادآور زره مرد آهنی است که 
تونی استارک، شخصیت کمیک های مارول آن 
را به تن کرده بود.به گفته  متخصصان مؤسسه 
“ایتالیانو د تکنولوژیا”، حوزه رباتیک از نظر ارائه 
بروز  هنگام  در  صرفه  به  مقرون  راه حل های 
این موسسه  فجایع هنوز عقب  است.وبسایت 
نوشته است که ساالنه حدود ۳۰۰ فاجعه طبیعی 
رخ می دهد که باعث مرگ حدود ۹۰ هزار نفر 
در سراسر جهان شده و بر زندگی ۱۶۰ میلیون 
نفر اثر می گذارد. متاسفانه صنعت رباتیک هنوز 
قادر به ارائه راه حل مقرون به صرفه در این حوزه 
نیست.“آی کاب” برای بیش از ۱۵ سال در حال 
توسعه است و نام آن تا حدودی برگرفته از نام 

انیمیشن “کتاب جنگل” است.
این ربات با قد ۱۰۴ سانتی متری به اندازه یک 
کودک پنج ساله است و چهره ای کمی ترسناک 
و عروسکی دارد.آی کاب می تواند چهار دست  و 
پا حرکت کند، راه برود و برای دستکاری اجسام 
مانند قطعات ساختمان یا آوار بنشیند و دست های 
پیچیده طراحی شده  کارهای  انجام  برای  آن 
است.این یکی از معدود پلتفرم ها در دنیا است 
که تماما از پوست حساس ساخته شده تا تعاملی 
ایمن با محیط داشته باشد.متخصصان مؤسسه 
روی  بر  را  اخیر  تکنولوژیا” ۱۵ سال  “ایتالیانو 
رباتیک کار کرده اند و هدف آن ها پیشبرد ایتالیا 

در این بخش بوده است.

به پشت دراز بکشید

اگر از درد کمر و گردن رنج می برید و می خواهید 
آن ها را مدیریت کنید، باید به پشت دراز بکشید. 
این وزن ستون فقرات را به طور مساوی توزیع 
می کند، بنابراین بهترین وضعیت برای سالمت 
ستون فقرات شما در نظر گرفته می شود؛ این کار 

باعث کاهش فشار روی دیسک می شود و در 
نتیجه از درد گردن و کمر جلوگیری می شود. این 
حالت رفالکس اسید را کاهش می دهد و چین و 

چروک صورت را به حداقل می رساند.

چه چیزی باعث سنکوب می شود؟

سنکوب می تواند توسط بسیاری از مسائل ایجاد 
شود، بسیاری از بیماران، مشکالت پزشکی دارند 
که ممکن است یا شاید هم ندانند که بر سیستم 
عصبی یا قلب تاثیر می گذارد. همچنین چنانچه در 
بخش سالمت  عنوان شده، ممکن است شرایطی 

داشته باشید که بر جریان خون تاثیر می گذارد و 
باعث می شود فشار خون زمانی که موقعیت را 
تغییر می دهید کاهش یابد ) مثل رفتن از حالت دراز 

کشیدن به  ایستادن(.

آویشن مضر برای بیماران دیابتی

آویشن با شاخص گلیسمی پایین، سرعت ترشح 
قند در جریان خون را کاهش می دهد و از افزایش 
ناگهانی سطح قند خون جلوگیری می کند. آویشن 
به مدیریت دیابت کمک می کند؛ اما اگر داروی 
دیابت مصرف می کنید، قبل از مصرف آویشن 

با پزشک مشورت کنید. امکان تداخل آویشن با 
داروهای دیابت وجود دارد. مصرف بیش از حد 
آویشن، قند خون را به زیر محدوده سالم کاهش 

می دهد و باعث خواب آلودگی می شود.

خواص بی نظیر زعفران

زعفران خواص بی شماری دارد. حاوی مواد معدنی 
و ترکیباتی مثل آهن، منیزیم، پتاسیم، کلسیم، 
زینک و غیره است که بدن را گرم نگه می دارد 
و از خشکِی بدن محافظت و جلوگیری می کند. 
گرمای موجود در زعفران باعث می  شود که بدن 

در برابر آنفلوآنزا، سرفه و سرماخوردگی مقاوم باشد.  
می توانید آن را داخل شیر گرم استفاده کنید یا حتی 
برنج زعفرانی بخورید. زعفران برای بهبود گردش 

خون در بدن بسیار ضروری است.

آش لوبیا و فلفل، یکی از بهترین غذاهای مناسب فصل سرد است. فلفلی که در این آش می ریزید، حاوی 
کپسایسین است. این مواد طعم تند فلفل را به آن می دهد. این مواد همچنین باعث افزایش سوخت و ساز بدن 
می شود و اجازه نمی دهد چربی در بدن جمع شود. دانشمندان تحقیقی در این مورد روی حیوانات انجام دادند. 
نتیجه این شد که اگر چربی زیادی در رژیم شما وجود دارد، کپسایسین می تواند وزن را تا ۸ درصد کاهش دهد.

می توانید هر نوع لوبیایی را در این آش بریزید. کال لوبیا یکی از خوراکی های سرشار از پروتئین است و می تواند در 
عضله سازی به شما کمک کند. رب گوجه فرنگی هم سرشار از لیکوپن است، پیاز آنتی اکسیدان های خاصی را به 

بدن شما می دهد. ولی می توانید گاهی اوقات برای سالمت بیشتر از گوشت داخل این آش کم کنید.

مسابقات قهرمانی جهان

بیستم ماه جمادی الثانی مصادف با سالروز تولد حضرت 
فاطمه زهرا)س( است که به ُیمن زادروز بانوی نمونه 
اسالم، این روز مبارک را روز مادر نامیده اند. حضرت 
فاطمه )س( اسوه و الگویی کامل در فضیلت و کمال 
است. ایشان تنها مسلمانی هستند که پدر بزرگوارشان 
پیامبر خدا، همسرشان یکی از امامان معصوم و خود نیز از 
معصومین بودند. بانویی که در دامان حضرت خدیجه)س( 
)ص(  اکرم  پیامبر  همسر  و  مسلمان  بانوی   اولین 
و در کانون نخستین خانواده اسالمی با نغمه های 

آسمانی و تسبیح قدسیان متولد شدند.
خداوند به حضرت زهرا)سالم ا... علیها( لقب کوثر را 
عطا کرد، زیرا ایشان سرچشمه تمام خوبی های جهان 
است. درباره سال تولد حضرت زهرا)س( اختالف نظر 
وجود دارد و آن را بین ۵ سال پیش از آغاز بعثت یا 2 
سال و برخی ۵ سال پس از بعثت پیامبر اکرم )صلی ا... 
علیه و آله( می دانند. حضرت فاطمه )س( نمونه ای 
بارز از بهترین مادر و از باب زن و همسری، بهترین 
بانو بودند. زندگی و سیره حضرت زهرا ) س( به قدری 

آموزنده و جذاب است که هر زن آزاده ای در جهان او 
 را همچون قدیسه ای تحسین کرده و الگوی خود قرار 
می دهد. حضرت زهرا )س( را نزد پیامبر احترامی عظیم 
بود بسی فراتر از احترام پدر به دخترش و این به گونه  ای 
بود که حیرت دیگران را بر می  انگیخت. پیامبر )ص( با 
آن همه شأن و عظمت دست دخترشان را می  بوسیدند. 
پیامبر اکرم )ص( گاهی نیز حضرت فاطمه )س( را پاره 
تن خودشان، یک شاخه گل و عزیزترین مردم در نزد خود 

مورد خطاب قرار می دادند.

تولد حضرت فاطمه )سالم ا... علیها( و روز زن مبارک

یاد یاران
شهید محمد هاشم زهی: من ایمان را با دانش به دست آوردم، گرچه مومن خالص 
نشدم ولي لطف خداوند زیاد است که مرا الیق شهادت قرار داده است. کساني که تحمل اراده 

ما را ندارند آنها نمي فهمند و هدف از خلقت و دنیا و آخرت را نمی دانند. یکشنبه ۳ بهمن  ۱۴۰۰ * شماره  ۵۱۱۶
 قلعه کوه قاین4

قلعه کوه قاین بر روی کوهی که به جانب شهر 
قاین است، بنا شده  است. این قلعه یکی از بزرگترین 
قالعی است که در خراسان جنوبی وجود دارد و 
برای مدت طوالنی این دژ مستحکم مقر حکومت 
فرمانروایان ایالت قهستان بود. از آنجایی که این 
دژ بر ناحیه قهستان هم اشراف دارد فرمانروایان 
آن، موقع تهاجم یا احساس خطر از جانب نواحی 

شرقی با عالئمی خاص بر روی قلعه کوه زردان 
که در ۶۰ کیلومتری آن است به نیروهای خود 
اعالم خطر می کردند. قلعه کوه قاین با تاثیر 
پذیری از فراز و فرودهای کوه شامل دو قسمت 
 متفاوت است که قسمتی به سربازان و قسمت 

دیگر به بخش امیرنشین تعلق می گرفت.

فرهنگ  و هنر

فیلم زندگی علیرضا بیرانوند
 در جشنواره فجر

لوگوی فیلم سینمایی بیرو به کارگردانی مرتضی 
علی عباس میرزایی و تهیه کنندگی مجید برزگر 
رونمایی و منتشر شد.در آستانه نمایش فیلم بیرو در 
چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر لوگوی این فیلم 
که توسط محمد روح االمین طراحی شده رونمایی 
و منتشر شد. بر اساس قرعه کشی صورت گرفته 
چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر از ۱۱ بهمن 
آغاز می شود و فیلم سینمایی بیرو به عنوان فیلم 
افتتاحیه در اولین سانس روز دوشنبه ۱۱ بهمن در 

برج میالد تهران به نمایش در می آید.
سینمایی  فیلم  “بیرو”، سومین  سینمایی  فیلم 
مرتضی علی عباس میرزایی و به تهیه کنندگی 
بیرانوند  از زندگی علیرضا  برزگر روایتی  مجید 
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران از دوران کودکی 
تا ورود به فوتبال حرفه ای و عضویت در تیم ملی 
فوتبال ایران است. حسین بیرانوند، رضا داوود نژاد، 
سیاوش چراغی پور، سعید داخ،صحرا اسدالهی، 
سهیل قنادان، مهدی زمین پرداز، ستایش تارانی، 
سارا والیانی، ابوذر فرهادی، مبین بهاروند، محمد 
محمد  نائل،  مهران  پتکی،  مجید  نیکبخت،  
عسگری، امین میری، مرتضی تقی زاده، وحید 
نفر، حامد نساج، علیرضا جلیلی از جمله بازیگران 
این فیلم هستند.نویسنده و کارگردان: مرتضی علی 

عباس میرزایی. مدیر فیلمبرداری: مجید یزدانی.

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
منشأ هر کار بزرگی زن است، زن کتابی است که جز به مهر 

و محبت خوانده نمی شود.
)جمله ای زیبا برای خانم ها از المارتین(

آش لوبیا و فلفل برای روزهای سرد

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان سال ۱۹۵۹ میالدی در خیابان حافظ تهران برگزار می شد. دو نفر تا پای فینال 
پیش رفته بودند؛ غالمرضا تختی از ایران و پتکو سیراکوف از بلغارستان. تختی در طول مسابقه یک بار زیر گرفت و 
سیراکوف را خاک کرد، پایش را سگک قرار داد ولی سیراکوف روی سگک تختی بدل کرد و سرپا ایستاد. کشتی بار 
دیگر شروع شد و تختی بار دیگر زیر گرفت و حریف صاحب نام بلغاری را خاک کرد، باز هم رفت توی سگک پای 
سیراکوف. دقیقه دوم یا سوم کشتی بود که فشار سگک تختی موجب ناراحتی شدید سیراکوف شد!!! سیراکوف با 
دست به پایش اشاره کرد و تختی بالفاصله او را رها کرد و از جا بلند شد! فریاد تماشاچیان بلند شد که چرا تختی این 
کار را کرده است!پتکو سیراکوف ولی منتظر رای داور نشد و خودش دست تختی را به عنوان کشتی گیر برنده باال برد.

جدول 5۱۱۶                        

افقي: ۱-نوعي از کبابهاي ایراني 
پارسا،   -2 چلسي  سرمربي   -
پاکیزه - شاه صفوي - سرامیک 
مدرج  شیشهاي  لوله   -۳ زینتي 
غرب  اشرافي  لقب   - آزمایشگاه 
اروپا - پوشیده شده ۴- کشاورزي 
روفتن ۵-  وسیله   - یادداشت   -
دوال چرمي - آدینه - شهري در 
استان کردستان - حرف تمسخر 
۶- ماه هشتم از سال شمسي - حنا 
-  بنوسیاه 7- ورودي خانه - مرغ 
سحر - مرجمک ۸- شهر و بندري 
در جمهوري اوکراین - گلوله - 
پیگیري ۹- چربي حیوان - پاسخ 
محکم و دندان شکن - مارکي بر 
خودروي ون ۱۰- رود مرزي - نام 
دخترانه - قسمي نان سنتي ۱۱- 
عید ویتنام - دشت بلند و هموار 
- نام گلي - واحد عملي سنجش 
رسانایي برق ۱2- چاهي متبرک در 
جنوب مدینه - فلز رسانا - فرزند 
بازیگر   - آدم ۱۳- سبد  حضرت 
مشهور فرانسوي با نام آلن - باني 
عقیم   -۱۴ رومانتیسم  مکتب 
شرکت   -۱۵ مته   - مبتدي   -

خودروسازي ژاپن - گهواره بچه
عمودي: ۱ - داستاني محبوب و 
کودکانه - چخماق 2- شکستني 
کشتي   - گزارش   - ورزش  در 
جنگي ۳- جالب و جذاب - شیطان 
- وان ۴- حیرت کردن - پایین 
و قعر - غریو ۵- دست نوشته - 
دیدن - علت، برهان ۶- بخشش 
- انگور - مهتابي - مایه 7- عصر 
نمونه   - میالدي  ماه   - دوره  و 
منچسترسیتي  گلر   -۸ نمایشي 
- یکي از دوازده حواري مسیح - 

مخلوط بنایي ۹- سالخورده - تخم 
چشم - کشوري در جنوب آفریقا 
صداي   - اینترنتي  صفحه   -۱۰
زنگ - سوره زنان - شهر روشنایي 
۱۱- جایگاه - زمان مستقبل - 
شمار  به   - سراسر   -۱2 رازیانه 
سازمان   -۱۳ معصیت   - آوردن 
پیمان آتالنتیک شمالي - سندها - 
حضور داشتن ۱۴- قسمتي از اوستا 
- گلي خوشبو - سردرد عروقي 

۱۵- ادیت - مرکز ایالت هاوایي
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حسیـن راه رو   6161  561  0915

خـط دائـم شمـا را  خریـداریم  ۰915 - ۰912 

 مرکز خرید و فروش خط رند 

   مـرکز خط رند

در 

مرکز شهر) میدان ابوذر( 

فروشگاه فنی مهندسی نورپردازان 

بیست متری دوم مدرس غربی - پالک ۱۴۶
 ۰۹۱۵۳۶۳۳۵۴۵ - ۳۲۴۰۵۰۵۴

 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

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

۰۹۱۵۰۵۶۲۱۰۰

 قابل توجه متقاضیان طرح های حمایتی مسکن
 آن دسته از متقاضیانی که پیامک تحویل مدارک 

را دریافت کرده اند، جهت ادامه فرآیند ثبت نام با همراه داشتن 
مدارک هویتی به آدرس ذیل مراجعه فرمایند 

میدان شهدا - پشت بانک صادرات )ساختمان آوا (
32234532

کارگاه ضایعات قالسی 
بزرگترین مرکز خرید فلزات رنگی و آهن آالت  

با باالترین قیمت در استان خراسان جنوبی

مس ، آهن ، برنج ، فوالد ، نیکل ، چدن ، سرب ، استیل ، آلومنیوم 
  09021800885بین رجایی 21و 23
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ایزوگام شـرق
۰9155622۰5۰

۰9155629۰33 
بیرجند، میدان توحید 

32442331 )بخشی(

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

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

 ۰۹۱۵۳۶۳۷۵۰۷ - حسینی

فروش حبه عناب درجه  یک
۰9۰26711735

به یک نفر همکار خانم جهت امور اداری 
و دفتری به صورت ثابت در شرکت 

بازرگانی نیازمندیم.   ۰۵۶۳۲۴۶۵۰۷۰

مهر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد آرامش به نام جواد علی پور با تاریخ تاسیس 
 سال ۱۴۰۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی  اینجانب سمیه سارانی به شماره دانشجویی ۹۱۱۳۷۱۳۵۱۲۰۰۶۶ و شماره ملی ۰۶۴۰۰۲8۵۶۱ 
متعلق به دانشگاه علمی - کاربردی استان خراسان جنوبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 ۱۶۰۰  i  برگ سبز خودروی وانت پیکان تیپ
به شماره پالک ۶۹۱ ب ۳۲ ایران ۵۲ به نام

 نور احمد فاروقی با کد ملی ۵۲۳۹۵۳۵۵۳۱ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

 نمایندگی انحصاری موکت ظریف مصور 
 در خراسان جنوبی

  نقد- اقساط
 آدرس: سه راه اسدی- نبش مطهری یک

 طبقه پایین هایپر گوشت الماس

farshiranian11



۵
یکشنبه *  ۳  بهمن 1400 * شماره 511۶ 

شناسایی ۱۴۷ بیمار مبتال به کرونا در خراسان جنوبی

دبیر ستاد پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: روز گذشته ۴۴۷ آزمایش تشخیص مولکولی و سریع کرونا در استان انجام شد که در مجموع ۱۴۷ بیمار جدید 
شناسایی شد. شریف زاده افزود: از این تعداد ۵۰ مورد از بیرجند، ۲ مورد از بشرویه، ۲ مورد زیرکوه، ۳ مورد سرایان، ۲۱ مورد از طبس، ۶۲ مورد از فردوس، ۳ مورد 

از قاینات، ۳ مورد درمیان و یک مورد از نهبندان شناسایی شد.

* استاندار خراسان جنوبی روز گذشته 
از ظرفیت ها و توانمندی های واحد 
های مختلف صدا و سیمای استان 

بازدید کرد.
جنوبی  خراسان  انتظامی  *فرمانده 
در  حشیش  کیلوگرم   ۳۱۳ گفت: 
انتظامی  ماموران  پلیسی  عملیات 

شهرستان نهبندان کشف شد.
*معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 
امداد امام خمینی )ره( استان گفت: ۹۸۱ 
سری جهیزیه بین نوعروسان نیازمندان 

خراسان جنوبی توزیع شد.
*مأموران انتظامی شهرستان طبس 
در بازرسی از ۲ اتوبوس مسافربری ۱۱ 
دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق از 
وسایل همراه ۲ مسافر، کشف کردند.

خراسان  دانشگاهی  جهاد  *رئیس 
دبیرخانه  به  اثر  گفت: ۱۴۲  جنوبی 
جشنواره منطقه ای مد و لباس اسالمی 

ایرانی “چارقد” رسید.
حوزه های  خدمات  مرکز  *مدیرکل 
به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  علمیه 
چهار هزار و ۲۰۰ طلبه غیر شاغل در 
موسسات دولتی و اداری تحت  پوشش 
این مرکز گفت: همایش ازدواج آسان 
 و ارزان ویژه ۱۳۰ طلبه برگزار می شود.

*متهمان قاچاق پوشاک در بیرجند 
به پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای 

نقدی در حق دولت محکوم شدند.
خراسان  هندبال  هیئت  رئیس   *
جنوبی گفت: برای اولین بار تیم بانوان 
خراسان جنوبی در لیگ دسته ۲ کشور 

حضور خواهد داشت.

اخبار  کوتاه 

افزایش ۱۵ درصدی اجاره بهای 
منزل در خراسان جنوبی

امالک شهرستان  اتحادیه مشاورین  رئیس 
بیرجند گفت: بازار خرید و فروش ملک به 
دلیل گرانی ها در حال حاضر راکد است و اجاره 
بها نیز نسبت به ماه قبل ۱۵ درصد گران تر 
مصالح  گرانی  اربابی،  گفته  به  است.  شده 
ساختمانی نیز در افزایش قیمت خرید و فروش 
امالک و اجاره بها بی تأثیر نبوده است. وی 
اضافه کرد: مهر ماه امسال نیز اجاره بها نسبت 
به مدت مشابه پارسال ۵۰ درصد گران تر شده 
بود. به گفته رئیس اتحادیه مشاورین امالک 
قدرت  امالک،  گرانی  با  بیرجند  شهرستان 

خرید مردم پایین می آید. 

دالر گران نشود، 
موبایل گران نمی شود

رایانه  خدمات  و  الکترونیک  اتحادیه  رئیس 
شهرستان بیرجند گفت: قیمت موبایل با ثبات 
قیمت دالر، نسبت به دو هفته قبل تغییر چندانی 
نداشته است. موسوی افزود: در حال حاضر بازار 
موبایل ثابت است و در چند روز اخیر افزایش 
قیمت قابل توجهی در قیمت موبایل، کامپیوتر و 
لوازم جانبی نداشته ایم؛ به جز موبایل که ۱۰۰ تا 
۲۰۰ هزار تومان گران تر شده است. وی اضافه 
کرد: در آخرین افزایش قیمت، دو هفته پیش 
قیمت موبایل ۵ درصد گران تر شد که مجددا با 
ثبات قیمت دالر، قیمت ها به روال قبل برگشت.

برف روبی ۲ هزار کیلومتر 
از راه های خراسان جنوبی

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
گفت: در دو روز گذشته بیش از ۱۵۰ نفر نیروی 
راهدار استان به برف روبی ۲ هزار کیلومتر از 
راه های خراسان جنوبی پرداختند. جالل زاده 
گردنه های  در  برف  بارش  به  توجه  با  افزود: 
برفگیر استان در شهرستان های بیرجند ، قاین 
، سربیشه ، درمیان ، زیرکوه ، فردوس ، سرایان 
و دیهوک بیش از ۱۵۰ نفر از راهداران استان با 
برف روبی و شن و نمک پاشی مداوم محور ها 
مانع از انسداد راه های استان شدند.وی گفت: 
اما با توجه به کوالک شدید و برودت دما و 
یخ زدگی سطح محور های بیرجند- سربیشه 
محدوده مود تا سربیشه و محور بیرجند- قاین، 
حدفاصل بیرجند تا آرین شهر و محور قهستان - 
زهان محدوده شیرگ تا ذهان تردد برای ایمنی 
کامل و برای جلوگیری از مشکالت احتمالی 
ممنوع اعالم شده بود که با تالش مداوم عوامل 

راهداری بازگشایی شد.

عارضه یابی ۱۲۰ واحد صنعتی 
در خراسان جنوبی

شرکت  کارآفرینی  و  صنعتی  توسعه  مدیر 
شهرک های صنعتی خراسان جنوبی گفت: 
مهندسین  بسیج  سازمان  اعالم  براساس 
صنعت و معدن خراسان جنوبی، سهمیه استان 
۳۰۰ واحد صنعتی و معدنی است که تاکنون 
برای ۱۲۰ واحد صنعتی و ۱۳۹ واحد معدنی 
استان عارضه یابی انجام شده است. جهانی کیا 
افزود: در قالب این طرح باید در یک برنامه سه 
ساله، عارضه یابی و حل مشکالت واحدهای 

تولیدی انجام شود.
جنگ نابرابر   رسانه ای علیه نظام شکل گرفته است

ایرنا- شهردار بیرجند گفت: سالن اجتماعات آرامستان 
با مجوز دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و با رعایت 
بازگشایی  بهمن  اول  از  بهداشتی  دستورالعمل های 
اظهار  رسانه ها  به  گذشته  روز  بهترین  مهدی  شد. 
کرد: از آغاز شیوع کرونا با توجه به مصوبات ستاد 
و  پروتکل ها  رعایت  راستای  در  و  کرونا  استانی 
بیرجند  آرامستان  سالن  بهداشتی،  دستورالعمل های 
بسته شد. وی ضمن قدردانی از همراهی و همکاری 
و  اجتماعات  بودن سالن  بسته  در مدت  شهروندان 
ورودی های آرامستان بیرجند افزود: حضور در سالن 

قبور  اهل  زیارت  همچنین  آرامستان  اجتماعات 
باید با کمترین نفرات و در کوتاه ترین زمان ممکن 
انجام شود. شهردار بیرجند تاکید کرد: شهروندان در 
جهت پیشگیری از شیوع بیماری با توجه به اصول 
و دستورالعمل های بهداشتی باید از هرگونه تجمع و 
ازدحام خودداری کنند. وی گفت: رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و اصول بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک 
همچنان مورد تاکید است. گفتنی است، اولین مورد 
قطعی ابتال به ویروس کرونا در شهر بیرجند چهارم 

اسفند ۱۳۹۸ گزارش شد.

بازگشایی سالن اجتماعات 
آرامستان بیرجند 

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور  در  بیرجند گفت:

یعقوبی- رئیس سازمان بسیج رسانه کشور 
علیه  رسانه ای  نابرابر  جنگ  امروز  گفت: 
اسالمی شکل  انقالب  آرمان های  و  نظام 
گرفته و در این جنگ نابرابر، دشمن با ابزار 
محمدیان،  است.  کرده  صف آرایی  رسانه 
فقیه  ولی  نماینده  با  دیدار  در  گذشته  روز 
در خراسان جنوبی، افزود: کشور در شرایط 
در  دشمن  و  گرفته  قرار  عیار  تمام  جنگ 
رسانه  آن  ابزار  که  رسانه ای  نابرابر  جنگ 
است، همه امکاناتش را به کار گرفته است. 
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری 
الزم و ضروری تر می دانیم که جبهه رسانه 
رسانه  بسیج  لذا سازمان  دهیم  تشکیل  را 
به عنوان یک سازمان متخصص، درصدد 
است بزرگترین جبهه رسانه تراز انقالب را 
دهد.  عرصه شکل  این  فعاالن  کمک  به 
باید  را  شرایطی  و  ابزار  گفت:  محمدیان 
فراهم کنیم تا بتوانیم این جبهه رسانه را 
قدرتمند شکل دهیم و یکی از این ابزارها 
وجود با برکت نمایندگان ولی فقیه در مراکز 

استان ها است که به عنوان علمدار جبهه 
ایفای  می توانند  شرایط  این  در  بصیرت 
نقش کنند. نماینده ولی فقیه در خراسان 
تبیین  خواستار  دیدار  این  در  هم  جنوبی 
از  مردم  برای  فاسد  جنایات حکومت های 
سوی رسانه ها شد. حجت االسالم عبادی 
مردم  کشتار  در  آمریکا  جنایت های   افزود: 
بی گناه از جمله افغانستان باید در رسانه برای 
مردم به تصویر کشیده شود تا ماهیت پلید 

استکبار بیش از پیش آشکار شود.

خراسان جنوبی، فقیرترین
 استان رسانه ای

 همچنین رئیس سازمان بسیج رسانه کشور 
در دیدار با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار خراسان جنوبی و خبرنگاران اظهار 
کرد: در خراسان جنوبی رسانه جایگاه واقعی 
فقیرترین  و  است  نکرده  پیدا  را  خودش 
استان از نظر رشد رسانه ها از بُعد کّمی و 
اینکه  به  اشاره  با  محمدیان  است.  کیفی 

خراسان جنوبی رتبه ۲۸ در بین استان ها از 
نظر رشد رسانه ها را داراست، بیان کرد: این 
محرومیت از منظر رسانه ای باید نقطه بیدار 
شدن مدیران و دغدغه مندان فرهنگی استان 
باشد. وی ادامه داد: این در حالی است که 

خراسان جنوبی دارای سابقه فرهنگی باال و 
َمنش انقالبی و والیی است و در شرایط 
از این در حوزه  باید بیش  جنگ روایت ها 
رسانه بکوشیم. وی با بیان اینکه بر اساس 
سواد  نظر  از  خراسان جنوبی  پژوهش ها، 

رسانه ای نیز وضعیت مطلوبی ندارد، افزود: 
تربیت خبرنگار در  و  آموزش  باید نهضت 
طراز انقالب اسالمی را داشته باشیم و در 
این بین بسیج رسانه نیز چون نخ یک تسبیح 
در  سیاسی  سالیق  گرفتن  نظر  در  بدون 

راستای همبستگی رسانه ها خواهد کوشید. 
رئیس بسیج رسانه کشور اظهار کرد: یکی 
اقداماتی که می تواند به حل مشکالت  از 
خبرنگاران کمک کند، تفکیک صندوق هنر 
از صندوق رسانه است که خود خبرنگاران 

نیز باید این موضوع را از نمایندگان خود در 
مجلس مطالبه کنند.

ضرورت تشکیل جبهه رسانه ای 
طراز انقالب اسالمی

همچنین رئیس سازمان بسیج رسانه کشور 
آوای خراسان  روزنامه  دفتر  از  روز گذشته 
این  در  محمدیان  کرد.  بازدید  نیز  جنوبی 
 دیدار با بیان اینکه در شرایط جنگ رسانه ای

هستیم، گفت: روزنامه آوا با بصیرت بخشی 
و خلق ایده های جدید در این شرایط فعالیت 
دارد.  قدردانی  و  تشکر  جای  که  کند  می 
تشکیل  حوزه  در  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
و  اسالمی  انقالب  طراز  ای  رسانه  جبهه 
که  هستیم  عقب  مکتبی  خبرنگار  تربیت 
این آمادگی در بسیج رسانه برای آموزش و 
کادرسازی روزنامه ها،  وجود دارد. وی اضافه 
کرد: روزنامه آوا از افتخارات خراسان جنوبی 
و یکی از تاثیرگذارترین رسانه های مکتوب 

شرق کشور است.

مدیر حج و زیارت استان با اشاره به تأمین واکسن 
آسترازنکا برای زائران حج تمتع ۱۴۰۱ استان گفت: با 
عنایت به هماهنگی های به عمل آمده بین دانشگاه 
علوم پزشکی استان و حج و زیارت خراسان جنوبی 
مقرر گردید تمام زائران حج تمتع استان برای تزریق 
دوز سوم واکسن آسترازنکا به مراکز واکسیناسیون 
افزود: تعیین و توصیه به  مراجعه نمایند. نوفرستی 
تزریق واکسن آسترازنکا براساس آخرین دستورالعمل 
های صادره وزارت بهداشت عربستان جهت عزیمت 
افراد به این کشور تا این تاریخ می باشد. وی اضافه 

کرد: لیست زائران ثبت نامی در کاروان ها در اختیار 
دانشگاه علوم پزشکی استان قرار گرفته است و زائران 
هماهنگی  با  خود  به شهر محل سکونت  توجه  با 
واکسیناسیون  مراکز  به  توانند  می  مدیرکاروان 
شهرستان جهت تزریق  واکسن آسترازنکا مراجعه 
نمایند. وی عنوان کرد: انجام واکسیناسیون به منظور 
و  باشد  می  تمتع  مقدماتی حج  ریزی های  برنامه 
تشرف به حج منوط به اعالم برگزاری حج از سوی 
وزارت حج و عمره عربستان و همچنین میزان سهمیه 

برای ایران می باشد.

تأمین واکسن آسترازنکا
 برای زائران حج تمتع استان 

میالد بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا )س( و حضرت امام خمینی )ره( و روز زن گرامی باد 

آگهی آرای هیئت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیئت 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طبس ) استان خراسان جنوبی(  مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت 

اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به شرح زیر آگهی می گردد: قطعات واقع در بخش یک طبس ۱- ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور مشتمل  بر اعیان )دایر مزروعی(  آقای مجتبی توفیقی از پالک ۷۳۸ فرعی از ۳0 - اصلی خریداری 

مع الواسطه از خدابخش روغنی و کوکب داوری مقدم به مساحت 2۱0۱.۸۱ متر مربع2- ششدانگ  قسمتی از یک باب 
منزل خانم سیمین مدنی زاده شریعتی از پالک ۱۸9۷ - اصلی خریداری مع الواسطه از صفر قربانی به مساحت ۳۵.9۵ متر 
مربع ۳- ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل  بر اعیان آقای رمضانعلی عباس زاده از پالک ۱9۸۸ - اصلی خریداری 

مع الواسطه از ملک تاج حجازی اسالمی به مساحت 2۸۱.۱۵  مترمربع 4-شش دانگ یک با ب منزل خانم معصومه 
 جمشیدی از  پالک 29۸۱ - اصلی خریداری مستقیم از عباس رضائی به مساحت  ۱24.۷۱ متر مربع

۵- ششدانگ یک قطعه زمین محصور  مشتمل  بر اعیان خانم راضیه حسن زاده از پالک ۳04۸- اصلی خریداری مع 
الواسطه از عباس و محمد باقر تقیان به مساحت  ۱0۳6.9۸ مترمربع 6-ششدانگ یک باب منزل خانم فاطمه اسدی تمامی 
پالک ۳۵۳2 - اصلی خریداری مع الواسطه از علی طالب زاده به مساحت ۳۷0.۸0 مترمربع ۷-ششدانگ یک باب منزل 

آقای محمد دلشاد از پالک ۳۷6۳ - اصلی خریداری مستقیم از فاطمه بخشایی به مساحت ۱2۵.۳2 مترمربع ۸- ششدانگ 
یک  باب  منزل )دایر مزروعی( خانم معصومه سادات باقری از پالک ۱۳0 فرعی از 2 فرعی از 46۸0 - اصلی خریداری مع 
الواسطه از علی رحمانی به مساحت26۸.2۷  متر مربع 9-شش دانگ یک باب منزل خانم فاطمه اکبری از پالک 4۷20- 
اصلی خریداری مستقیم از علی و همایون و کامران شهرت همگی غیاثی به مساحت ۱۷۷.۱9 مترمربع ۱0-ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان ) دایر مزروعی(  خانم مریم امیری از پالک 4۷6۳ - اصلی خریداری مع الواسطه از 
علی رحمانی به مساحت ۱۷9.۵2 مترمربع قطعات واقع در بخش 2 طبس ۱۱-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشتمل بر دامداری آقای کریم خسروآبادی تمامی پالک ۵۵6 فرعی از 4 - اصلی خسروآباد خریداری مع  الواسطه از 

غالمرضا رحمانی به مساحت ۳۸۳۸.۷ مترمربع. لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای 
اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل نمایند و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود. ضمن اینکه صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود و در 

خصوص آگهی اصالحی از تاریخ انتشار نوبت اول مهلت اعتراض ۳0 روز خواهد بود 

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

غالمرضا کدخدایی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طبس )شناسه آگهی :1254677(

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده اموال منقول )ذمه - خودرو( 

 به استناد مواد ۱2۱ و ۱22 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا تمامی یک دستگاه خودروی سواری پراید ۱۳2 
به شماره انتظامی ۵2 ایران - ۱۷۱ ب 62 متعلق به آقای محمدرضا خاکی فرزند عباس به شماره ملی 06۵۱9۸060۷ 

مستند به سند نکاحیه شماره ۵۳9۸ -۱۳۸۷/02/22 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ۷ بیرجند پس از صدور و ابالغ مفاد 
اجرائیه و طی تشریفات قانونی در قبال بهای تسعیر شده ۵0 عدد سکه کامل طالی بهار آزادی بابت مهریه خانم طاهره 
مالئی به انضمام حقوق دولتی متعلقه شناسایی و بازداشت گردیده است، چون زوج پس از اطالع مفاد اجرائیه نسبت به 

پرداخت بدهی خویش اقدامی ننموده ، لذا ضمن استعالم مالکیت به درخواست بستانکار خودروی مذکور با شماره انتظامی 
فوق برابر مفاد صورتجلسه بازداشت اموال منقول وارده به شماره ۱4000۵00۸0260۱2۸۵۸- ۱400/۱0/0۵ توسط مامور 

اجرای این اداره در محل پارکینگ ثامن بازداشت و حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 
۱4000۵00۸0260۱29۱۸-۱400/۱0/06 با مشخصات ذیل: مدل ۱۳۸9 ، رنگ سفید،شماره شاسی ۱۸۷662، شماره 

موتور ۳64۷۸۸0 ، نوع سوخت بنزین، کارکرد کیلومتر ۱۷۸۸۸۵، وضعیت اتاق و بدنه بشرح: 4 خودروی فوق در حال حاضر 
 آماده به کار و اصالت آن مورد تایید می باشد . الستیک های خودرو مستعمل و دارای حدود ۷0 درصد آج می باشد. 

 سپرهای جلو و عقب آسیب دیده و لکه گیری انجام شده ، در حال حاضر بدنه خودرو سالم )خراشیدگی جزئی( ، مبلمان 
داخلی شامل صندلی ها ، داشبورد و تزئینات داخلی و کف وسیله نقلیه سالم و در زمان بازدید خودرو دارای سیستم صوتی 

می باشد، به دلیل عدم رویت مدارک مدت اعتبار بیمه نامشخص )بنا به اظهارات شاکی فاقد بیمه( ، به صورت دستی 
دوگانه سوز شده است که با در نظر گرفتن جمیع جهات به مبلغ هفتصد و هفتاد میلیون ریال )۷۷0.000.000 ریال ( 
ارزیابی و بدلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است و بنا بدرخواست زوجه در روز یکشنبه مورخه ۱400/۱۱/۱۷ از 
ساعت 9 الی ۱2 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال قسمتی از مهریه زوجه و 

حقوق دولتی متعلقه از طریق مزایده به فروش خواهد رسید . مزایده حضوری و از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و اشخاص 
با تودیع ده درصد مبلغ پایه به حساب سپرده اجرایی شماره   IR۷00۱000040۸00۱۳20۷9۵۵۷49 با شناسه واریز 
962۱0۸۵00۱0000000000۳09۱400924 حق شرکت در مزایده را خواهند داشت و مورد مزایده به باالترین قیمت 
پیشنهادی واگذار و پس از تودیع کامل وجه مزایده تحویل خواهد شد. همچنین کلیه بدهی های احتمالی خودرو از جمله 
)خالفي ، عوارض و مالیات(  که مبلغ آن فعال مشخص نیست، بر عهده برنده مزایده می باشد . با توجه به تقاضای بستانکار 

مبنی بر تسعیر مجدد نرخ سکه مستند به ماده 29 آئین نامه اجرا و رای دیوان عدالت اداری و با توجه به نرخ تورم و نوسانات 
قیمت سکه و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق بستانکار و بدهکار همزمان با روز مزایده قیمت سکه مجددا تسعیر خواهد 
شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت دین یا جلب رضایت بستانکار نماید از انجام مزایده 

خودداری می گردد. ضمنا این آگهی پس از تایید نهایی در سایت سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار در 
روزنامه کثیراالنتشار محلی است. 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند           شناسه آگهی: 1264674
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فخرفروشی را کنار بگذار و تکبر را فرو نِه و به یاد قبرت باش.
)نهج البالغه، حکمت398(


