جناب آقای مهندس اسماعیل اسماعیلی

جناب آقای مهندس سید حسن رضوی

بخشدار محترم بخش مرکزی شهرستان بیرجند

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

انتصاب شایسته جناب عالی را که موید تجربه و تخصص

 #من ماسک می زنم

سرپرست مدیریت تعاون روستایی خراسان جنوبی

شما در این مسئولیت می باشد صمیمانه تبریک عرض
نموده ،ضمنا از زحمات و تالش های جناب آقای امین مصطفوی نیا

که سمبل بارزی از توانایی های ارزشمند و تالشهای خستگیناپذیرتان می باشد
تبریک عرض نموده ،همچنین از زحمات و تالش های ارزنده

در دوران تصدی شان کمال تشکر و قدردانی را داریم.

جناب آقای مهندس ضیائیان احمدی در دوران تصدی شان سپاسگزاریم.

دهیاریوشورایاسالمیروستاهای

رهبر معظم انقالب :

راهحلمسائلمنطقه،گفتگو
بدون دخالت خارجی است
صفحه ۶

شارقنج  -شریف آباد  -کالته بجدی

اتحادیهشرکتهایسهامیزراعیوتعاونیتولیدخراسانجنوبی

شنبه  ۲4اردیبهشت  1۲ * 14۰1شوال  14 * 144۳مه ۲۰۲۲

روزنامه صبح استان * سال بیست و پنجم * شماره 519۳

عکس :انصاریان

رئیس جمهور :

اجازه نمیدهم مردم از
این طرح آسیب ببینند
صفحه ۶

در رزمایش بسیج
سازندگی رقم خورد؛

نقشسازندگی
جهادگرانبرمحیط
توانبخشیحضرت
علیاکبر(ع)

نایب رئیس مجلس :

قالیباف رای باالیی برای
ریاست مجلس می آورد
صفحه ۶

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج سازندگی،
برای نخستین بار در قدمت  ۲۵ساله موسسه
خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر(ع) ،پنجشنبه
 ۲۲اردیبهشت ماه  ،رزمایش گروه های تخصصی
بسیج سازندگی انجام شد .در این رزمایش که با
حضور سردار زهرایی ،مسئول بسیج سازندگی
کشور  ....مشروح در صفحه ۲

سرمقاله

سرمقاله

*هرم پور

چند جمله ای در باره ماجرای باغ شوکت آباد
میراث طبیعی یک منطقه ،همانقدر برای مردمش مهم است که میراث های فرهنگی
و میراث های معنوی مهم است و این مردم ،به دالیل مختلف ،شاید به همان اندازه
یا حتی گاهی بیشتر که برای میراث های فرهنگی و یا معنویشان در یک منطقه
ارزش قائلند ،برای میراث های طبیعی آنجا ارزش و اهمیت قائلند .میراث طبیعی یک
منطقه ،حرمت دارد ،مخصوص ًا و به ویژه وقتی در یک شرایط خاص مثل آنچه در
بیرجند می بینیم ،امتزاج های خیره کننده ای از میراث طبیعی ،میراث فرهنگی و
میراث تاریخی در بناها و اماکن مختلف را شاهد باشیم که شاید برخی از آنها در کشور
و حتی در جهان ،بی نظیرند .حتی اگر بنا به دالیلی ،در بازه های زمانی مختلف ،به
عمد یا به سهو ،مغفول واقع شود و در هنگام تعرض و تعدی و دست درازی و حرمت
شکنی از این میراث بزرگ ،خیلی ها سکوت کنند ،یا خیلی ها توجیه بتراشند و یا
خیلی های دیگر ،تالش کنند ماجرا را به سمت و سوی دیگری پیش ببرند ،اما هیچ
کدام از اینها ،از اهمیت اتفاق های این روزها و از غمی که به  ...ادامه در صفحه ۲

استاندار  :در شرایط اشباع از نظر ذخیرهسازی مرغ هستیم

درتامینکاالهاهیچمشکلینداریم
صفحه 5

چهار قلم کاالی اساسی به اندازه کافی وجود دارد ۳

خبرهای خوب برای طرح نهضت ملی مسکن استان ۲

جناب آقای مهندس سورگی

مدیر محترم امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس رضوی سرپرست محترم مدیریت تعاون روستایی خراسان جنوبی

جنابآقایمهندسمودی

مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی

جناب آقای مهندس رزقی

مدیر محترم امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی

جنابآقایدکترحسینی

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

جنابآقایمهندسخبیری سرپرستمحترممدیریتجهادکشاورزیشهرستانبیرجند

جنابآقایمهندسامیرزاده سرپرستمحترم مدیریت جهادکشاورزیشهرستانفردوس
با نهایت مسرت و شادمانی انتصاب شما بزرگواران را صمیمانه تبریک عرض نموده ،امید است در سایه
الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و سربلند باشید.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی

آقای هادی شاهوردی

مدیرکلمحترممیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
خراسانجنوبی

با دلی سراسر امید و اندیشهای سرشار از احترام انتصاب شایسته جناب عالی را
که نشان دهنده عزم راسخ ،کارآمدی و تالشهای خالصانه تان می باشد ،صمیمانه
تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند بی همتا موفقیت روز افزون تان را خواستاریم.

ضمنا از زحمات برادر بزرگوار جناب آقای حسن رمضانی در زمان تصدی شان تقدیر و تشکر می نماییم.

هیئت مدیره ،مدیرعامل و پرسنل آبگرم معدنی هالل فردوس

سخت است دلتنگ باشی و راه دلتنگی ات به سنگی سرد برسد “پـدر”

سایه سنگین رفتار هیجانی مردم بر بازار استان ۳

جنابآقایدکترسیدمحمدموسویمیرزائی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

تقدیر و تشکر فراوان از طرف خود و کارکنان مجموعه کاشی و
سرامیک فرزاد از جناب عالی  ،روسا  ،پزشکان و پرستاران محترم
بیمارستان ها که در این دوران سخت کرونا نهایت کمک و خدمت
خالصانه را به هم استانی های عزیز و همچنین این مجموعه داشته اید
و خدمات شایسته شما عزیزان بر هیچ کس پوشیده نیست .در واقع جای تشکر ندارد بلکه
باالتر از تقدیر و تشکر از زحمات خالصانه شما بزرگواران و عزیزان است و آرزومندیم که
خداوند متعال به شما و جامعه پزشکی نهایت لطف و مرحمت را ایفا فرماید.
ضمناً درخصوص ساخت آزمایشگاه مرکزی بیمارستان رازی که جناب عالی پیشنهاد
فرمودید ان شاءا ...با درایت و پیگیری های مجدانه شما و همکاری صددرصدی خیران

محترم در این زمینه که در لیست پیشنهادی قرار گرفته ،امیدواریم تمامی خیران و صاحب
نظران عزیز و محترم برای هرگونه همکاری به این لیست بپیوندند که در جهت سالمت و
کمک به تمامی بیماران استان مفید خواهد بود ،نهایت تقدیر و تشکر خود را اعالم می دارم.

علی اکبر فالحی

مدیرعالیمجتمعکارخانجاتکاشیوسرامیکفرزاد

شادروان سیف اله فاضلی سرند
جلسه ترحیمی امروز شنبه 1401/02/24

از ساعت  17/30الی  18/30در محل هیئت حسینی

(واقع در خیابان انقالب) برگزار می گردد .حضور شما سروران گرامی
موجب شادی روح آن عزیز و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های :فاضلی ،رئیس زاده،قوامی ،نیازی ،مقدم فرد

مدیر کل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
انتصاب مجدد و ابقای ارزشمند جناب عالی را که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی در صحنه
های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی ایران می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده ،امید است در
سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و سربلند باشید.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان

شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

شرکت ستاره کیان ایرانیان -برادران خیریه -فرزین -صابر تنها

فراخوان جذب نیروی امریه بنیاد مسکن
انقالب اسالمی خراسان جنوبی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی در نظر دارد به منظور توسعه منابع انسانی و جذب متخصصان کارآمد،
در راستای استفاده از توان تخصصی فارغ التحصیالن دانشگاهی ترجیحا از دانشگاه های معتبر
دولتی در مقطع تحصیلی کارشناسی در رشته های مهندسی عمران  ،معماری و حسابداری برای
انجام فعالیتهای خود در سطح استان 12 ،نفر نیروی امریه بومی شهرستان محل تقاضا از طریق
آزمون کتبی  ،مصاحبه تخصصی و گزینش دعوت به همکاری نماید.
ردیف

نامشهرستان

تعداد (نفر)

رشتهتحصیلی

توضیحات

1

زیرکوه

1

عمران  -معماری

اولویت با رشته عمران میباشد.

2

نهبندان

2

عمران

3

بشرویه

1

حسابداری

4

درمیان

1

عمران  -معماری

5

فردوس

1

عمران

نهایت سپاس و قدردانی خویش را ابراز نماییم.

۶

طبس

1

عمران

مدیرعامل و کارکنان شرکت پارس بتن خوسف

7

طبس

1

حسابداری

8

بیرجند

1

عمران

9

بیرجند

3

حسابداری

جناب آقای دکتر رحیمی زاده
مدیر کل محترم گمرکات خراسان جنوبی

بسی شایسته است به پاس تالش ها و زحمات مستمر شما در راستای

رفع مشکل تمدید و ترخیص ماشین آالت شرکت پارس بتن خوسف

انا هلل و انا الیه راجعون

با تسلیم به مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر به مناسبت
هفتمین روز درگذشت همسر و پدری مهربان

جناب آقای مهندس غالمرضا اشرفی

کانون آگهی و تبلیغات قلم

روزشمار تقویم را به ما بسپارید
با ایده های تبلیغاتی در مناسبات فرهنگی
ویژه نهادها ،وزارتخانه ها ،سازمان ها ،مراکز دولتی و...

سال نو

ایده های نو

میدان اول مدرس -بین سعیدی ۴و - ۶کانون قلم

 - ۰۹۱۵۵۶۱۸۲۱۱ - ۰۵۶۳۲۲۲۶۷۶۶بلیدئی

اولویت با رشته عمران میباشد.

متقاضیان می توانند درخواست و مدارک خود را حداکثر تا تاریخ  1401/03/01به آدرس پستی

بیرجند  -خیابان پاسداران  -نبش پاسداران  - 30کدپستی  9717۶1547۶اموراداری بنیاد مسکن
انقالب اسالمی خراسان جنوبی ارسال نمایند .تاریخ و منابع آزمون متعاقبا اعالم خواهد شد.

مدارک مورد نیاز - 1 :درخواست کتبی با ذکر آدرس دقیق محل سکونت و شماره تلفن ثابت

و همراه  - 2کپی از تمام صفحات شناسنامه  - 3کپی کارت ملی  - 4کپی گواهی فراغت از تحصیل
 - 5یک قطعه عکس 3*4

توجه :با عنایت به زمان اجرای فرآیند بررسی درخواست متقاضیان  ،برگزاری آزمون  ،مصاحبه
تخصصی و گزینش می بایست زمان اعزام حداقل به تاریخ شهریورماه  1401به بعد باشد.

سرمقاله

چند جمله ای در باره ماجرای باغ شوکت آباد
* هرم پور
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) هیچ کدام از اینها ،از اهمیت اتفاق های این روزها و
از غمی که به دل مردم بیرجند آمده چیزی نمی کاهد .ماجرا از این قرار است که در
هفته گذشته ،خبرها و متعاقب آن فیلم و عکس هایی از باغ بزرگ شوکت آباد منتشر
شدند که نشان می داد بخش زیادی از فضای سبز و درختان سربه فلک کشیده و
دهها ساله ی این باغ بی نظیر در شرق کشور ،یکی یکی خشک یا قطع و به بیرون
منتقل شده اند و بعدتر ،تصاویر هوایی و تصاویر مقایسه ای با سالها قبل از این ،به
صورت مستند نشان می داد که باغ ،در حال تبدیل شدن به یک برهوت ،به یک
واحه ی خشک ،و به یک چهاردیواری فقط با نام و خاطره ای از یک باغ کهنسال
است .نگاهها اینک به سمت اداره کل محترم اوقاف است .نه به صورت رسمی اما
به صورت غیر رسمی ،موضع گیری هایی در این خصوص انجام گرفته و تأکید شده
است که عمق ماجرا به آن اندازه ای که گفته می شود نیست ،کما اینکه بخشی از
این درختها دچار آفت شده اند و باید از محیط خارج می شدند و یا اینکه اعتبار کافی
موجود نبوده و یا کارهایی در این باغ از جمله کاشت درختان جدید و ایجاد فضای
سبز مناسب انجام شده که رؤیت آن و به نتیجه رسیدنش زمان می برد و قضاوت
ها ،زود و عجوالنه است .به شخصه به این تالش ها و به این نوع نگاه(یعنی عدم
عجله در اظهار نظر و اقدام) کام ً
ال احترام می گذارم .اما دوستان ما در اداره کل
اوقاف استان ،به ما ،به رسانه ها و به همه ی مردم و به عموم دلسوزان این شهر
آتش اظهار نظرهای منفعالنه
حق بدهند که نگران باشند ،و چون اسپند در میان ِ
و غیررسمی و دیرهنگام و مبهم و خالی از مستندان برخی از دستگاهها بسوزند و
حاضر نباشند غم بی تفاوتی برخی از مهم ترین دستگاههای استانی و شهرستانی را
که می باید در این زمینه ورود جدی تری داشته باشند به دل بخرند .اکنون ابهامی
در یک عملکرد ،شکی در نگهداری یک امانت مهم ،و سؤالهای متعددی درباره
چرایی و چگونگی یک اتفاق کنا ِر گوش شهر بیرجند ایجاد شده است .این حق
مردم ،نخبگان ،دلسوزان ،نمایندگان ،فعاالن اجتماعی و محیط زیستی و مطالبه
گران واقعی نیست که از چند و چون این رویداد غم انگیز چیزی بدانند؟ اص ً
ال شاید
ماجرا روی دیگری هم داشت که در میان هیاهوی ایجاد شده ،باعث تضییع حق
عزیزان اوقاف شده .شاید هم روزنه های جدیدی از فضای پاسخ گویی در استان
با ورو ِد به موقع دوستان در اداره کل اوقاف باز شود ،و شاید هم بر عکس ،عمق
ماجرا بیشتر از این باشد و دل نگرانی های مردمی ،به موقع ،واقعی و الزم هستند .ما
همه یک مطالبه داریم؛ مطالبه ی شفاف شدن ماجرا .عزیزان پرتالش ما در اوقاف
استان و سایر دستگاههایی که مستقیم یا غیرمستقیم در این زمینه می توانند و می
باید مسئولیتی به گردن بگیرند(مثل میراث فرهنگی ،مثل محیط زیست ،مثل منابع
طبیعی ،مثل دستگاههای نظارتی و  )...می باید با احترام به دغدغه های مردم ،ورود
جدی و رسمی به ماجرا داشته باشند که شاید کمترین مطالبه در این ورود جدی،
درخواست احیاء و بازآفرینی سریع و بدون قید و شرط فضاهای تخریب شده و جبران
خسارتهای وارده به صورت مادی ،معنوی و حتی پیگیری های قضایی است .اینک
و در چنین شرایطی من چند سؤال مهم از اوقاف به ذهنم می آید که شاید پاسخ به
آنها و روشن شدن جوانب آن ،بخشی از همه ی مطالبه ای باشد که مطالبه گران و
رسانه ها به دنبال آنند :اول اینکه اداره کل محترم اوقاف ،به صورت شفاف و صادقانه
در خصوص این ماجرا اعالم موضع کند و اگر قصور یا تقصیری رخ داده ،بدون
اغماض اعالم نماید .دوم اینکه وقف نامه های این وقف و سایر موقوفات استان را
به لحاظ اینکه به هیچ عنوان تحت قانون اسناد و مدارک محرمانه قرار نمی گیرند
در راستای یک شفاف سازی عمومی ،روی سایت اداره کل برای مردم اطالع رسانی

کند .سوم اینکه در های باغ را در راستای بازدید عموم مردم و رفع نگرانی ها برای
مدت چند روز باز کند تا اگر واقع ًا مشکلی نیست ،نگرانی ها بر طرف شود و اگر واقع ًا
مشکلی ایجاد شده و قصور و سهل انگاری روی داده ،صادقانه عذرخواهی و برای
جبران آن از سوی هر فرد یا دستگاهی اقدام شود .چهارم اینکه به برخی از عزیزانی
که نام اوقاف را در این چند روز بدون اجازه قرض گرفتند و با این نام شریف و
با عاریت گرفتن از قداست این مجموعه ،گاه با بی ادبی و گاه با عصبانیت و بی
اطالعی از روال کار و باریک اندیشی های رسانه ای ،مث ً
ال به زعم خود مبادرت به
دفاع از مجموعه اوقاف و توهین به برخی از مطالبه گران عزیز استان کردند تذکر
جدی داده شود که گام اول برای پاسخ گویی به محضر مردم ،رعایت انصاف و ادب
است نه چیز دیگر .این روزها ،ذیل بسیاری از نظرهای شهروندان در فضای مجازی،
این سؤال مهم مطرح شده بود که آیا اگر این باغ در زادگاه مسئولین محترم عالی
مقام اوقاف استان واقع بود هم اینچنین با آن رفتار می شد؟ حتم ًا مرام و ساحت
مدیران عزیز اوقاف از چنین شائبه هایی به دور است ،اما پاسخگویی به شبهات
ایجاد شده در ذهن مردم عزیز ،یک مسئولیت و تکلیف مورد تأکید رهبری معظم نیز
هست .پنجم اینکه اداره کل محترم اوقاف و سایر دستگاههای استانی و شهرستانی
این را بدانند که اگر در مقابل مسئولین محترم اجرایی استان الزام به پاسخگویی و
احیان ًا ترس از مقام و جایگاه دارند ،در مقامی اولی تر و عالی تر از همه ی آنها ،مردم
عزیزی قرار دارند که با چشم و گوشی دقیق ،همه ی فعالیت ها را زیر ذره بین گرفته
اند و از آنها در گام اول پاسخ ،در گام دوم شفاف سازی ،و در گام سوم اگر قصور
واقعی صورت گرفته ،عذرخواهی ،جبران مافات و حتی گاه استعفای افراد مقصر را
مطالبه می کنند .ششم اینکه شرایط عمل به وقف نامه ها بر اساس مفاد صریح
درخواست شده از سوی واقفین در استان و شهرستانها اجرا شود و حتی مجموعه ای
از منتخبین و معتمدین مردم بر این اجرای بند به بند و دقیق ،نظارت مردمی داشته
باشند .باغ شوکت آباد نمادی از هویت بیرجند و نتیجه هزاران روز خون دل خوردن
و تالش مردم و باغبانان عزیز این خطه طی سالیان متمادیست که دانه ای به نیت
خیر کاشته اند و با ادب و متانت از این دانه و جوانه ها و نهالها و درختان به قیمت
جان حفاظت نموده اند .چرا به دست خودمان این شائبه و سؤال را در ذهن مردم
ایجاد کنیم که آیا ترک فعلی اینچنین مشهود برای از بین بردن این هویت در بیرجند،
عامدانه نیست؟ هفتم اینکه پروژه ها ،فعالیت ها و واگذاری های اوقاف ،با شفافیت
در اطالع رسانی قراردادها ،به هر نحو و به هر کس ،در معرض دیدکامل عموم
مردم باشد نه در پستوخانه های تاریک بی اطالعی مردمی که حتی علیرغم تالش
های این اداره کل محترم ،باز هم شبهاتی را همیشه به دنبال داشته باشد .هشتم
اینکه همه ی ما به ویژه دستگاههای مهم ،اطالع رسانی مقدماتی سریع و آنی را یاد
بگیریم تا از دامنه دار شدن ماجراها و ایجاد نارضایتی ها در همان ساعات و روزهای
اولیه جلوگیری کنیم .نهم اینکه به حق مردم ،به حق و مطالبه ی شهروندان و یا
روستانشینانی که به هر نحو ،حقی از کنار وقفیات داشته اند احترام بگذاریم و حریم
معنوی و حیثیتی آنان را حفظ کنیم  .و دهم اینکه ،خود را نه تنها مسئول ،پاسخگو،
و خادم مردم «بنامیم» ،بلکه در ذیل نظام پاسخگوی اسالمی و در دولتی مردمی و
انقالبی ،به واقع و صادقانه و شفاف ،مسئول ،پاسخگو ،و خادم مردم «باشیم».واقعیت
این است که آیا کسی جرأت می کرد و اجازه می داد چنین رویداد تلخی برای باغ ارم
یا عفیف آباد شیراز یا باغهای بزرگ در کرمان و یزد بیفتد؟ و آیا مردم عزیز کرمان و
یزد و شیراز و اصفهان و تبریز و تهران و مشهد هم همانطور که بخشی از مردم عزیز
ما در بیرجند سکوت را پیشه کرده اند و بی تفاوت از کنار چنین اتفاق تلخ و مهمی
می گذرند ،اینچنین بی خیال می بودند و بی تفاوت عبور می کردند؟ ماجرای مهم
باغ شوکت آباد می تواند رزمایشی برای تمرین پاسخگویی شفاف و مسئولیت پذیری
صادقانه در مقابل مردم و رسانه ها باشد.بخشی از جهاد تبیین همین است .ما به
صورت صریح و شفاف از دستگاههای نظارتی استان و شهرستان نیز انتظاراتی بیش
از این داریم .فع ً
ال منتظر می مانیم تا روزهای آینده.
(لطف ًا نظرات خود درباره این سرمقاله را از طریق  09304943831یا صفحه اینستاگرامی
@ s.hossein.harampoor.mاعالم یا ارسال بفرمایید)
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خبرهای خوب برای طرح نهضت
ملی مسکن در خراسان جنوبی
ایسنا  -مدیرکل راه و شهرسازی خراسان
جنوبی اظهار کرد :برای تامین مصالح
ساختمانی در اراضی نهضت ملی مسکن،
توافقنامهای با سازمان صنعت ،معدن و
تجارت منعقد شده تا مصالح در محل و با
 10تا  1۵درصد قیمت کمتر از نمایندگی در
اختیار متقاضیان قرار گیرد .وحید داعی اظهار
کرد :با پیگیریها و تالشهای انجام شده

تامین زمین نداشته باشیم ویالیی و در سایر
شهرها به صورت طبقاتی خواهد بود.
وی افزود :زمین مورد نیاز این طرح در تمامی
شهرهای استان تأمین شده و هم اکنون
شهری که مشکل تأمین زمین داشته باشد
در استان نداریم و در تمامی شهرها با توجه به
تعداد متقاضی زمین تأمین شده است.
داعی ادامه داد :برخی متقاضیان درخصوص

در همه شهرهای استان مشکل تامین زمین
برای طرح نهضت ملی مسکن حل شد و در
جلسات مقرر شد دستگاههای خدمات رسان
نسبت به تامین انشعاب آب موقت و انشعاب
برق در سایت  ۲۷هکتاری بیرجند اقدام کنند؛
همچنین مقرر شد تامین آب و برق در طرح
 ۵0هکتاری طبس تا پایان اردیبهشت وتامین
انشعاب آب موقت در طرح  ۷9هکتاری طبس
تا  ۲0اردیبهشت انجام شود .وی بیان کرد :در
ارتباط با احداث واحدهای مسکونی در قالب
طبقات یا ویالییسازی ،در برخی شهرهای
استان مشکل تامین زمین نداریم و میتوان
با تامین زمین ویالییسازی کرد؛ به عنوان
مثال در شهرهایی مانند سرایان ،آیسک ،سه
قلعه ،بشرویه ،طبس و  ...مشکل تامین زمین
وجود ندارد و با توجه به اقلیم و فرهنگ منطقه
میتوانیم به سمت ویالییسازی حرکت
کنیم ،بنابراین در شهرهایی که محدودیت

نحوه واریز  40میلیون تومان آورده اولیه گالیه
دارند که پیشنهاد میدهیم در صورت امکان
نصف این مبلغ هنگام ثبتنام و مابقی هنگام
اجرای فونداسیون دریافت شود ،این موضوع
به این شرط که وزارت راه و شهرسازی با
پیشنهاد مربوطه موافقت کند در جلسه شورای
مسکن استان مصوب شد.
مدیرکل راه و شهرسازی گفت :مقرر شد در
مدت یک ماه آینده نسبت به تعیین تکلیف
افرادی که زمین دریافت کرده ،اما اقدامی
در جهت اخذ پروانه ساخت و شروع عملیات
اجرایی نکرده اند ،اقدام شود .وی بیان کرد:
از مجموع  400هزار واحد مسکونی ابالغی
طرح اقدام ملی در سراسر کشور سهمیه استان
 ۲هزار و  4۵0واحد بوده که هزار و  383واحد
سهمیه شهرهای باالی  100هزار نفر و هزار
و  ۶۷واحد سهمیه شهرهای زیر  100هزار
نفر بوده است.

هشدارنارنجی؛وزشبادشدید
در استان تا روز یکشنبه

ایرنا  -اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی با صدور هشدار سطح
نارنجی اعالم کرد :با تقویت ناپایداریهای جوی از امروز در استان
وزشبادشدیدتاخیلیشدیدهمراهباخیزشگردوخاکپیشبینی
میشود و ایجاد خسارت نیز محتمل است .این ناپایداریها تا اواخر
وقت یکشنبه ادامه دارد .بر این اساس تا یکشنبه وزش باد شدید
تا خیلی شدید ،خیزش گرد و خاک ،کاهش کیفیت هوا و کاهش
میزان دید افقی در منطقه پیشبینی میشود که این وضع در امروز
ساعات عصر و شب منجر به وقوع توفان گرد و خاک خواهد شد
و احتمال خسارت نیز وجود دارد .منطقه اثر وزش باد شدید سراسر
استان اعالم شده و اختالل در رفت و آمدهای جادهای و محورهای
مواصالتی استانهای مجاور و احتمال لغو پرواز در اثر کاهش دید
افقی قابل پیشبینی است .خسارت به سازه و پوشش گلخانهها و
جدا شدن سقفهای موقت ،شکسته شدن درختهای آسیبپذیر
و نهالهای جوان ،خسارت به تابلوهای تبلیغاتی و سقوط دکلها
و داربستهای فلزی ،خطر سقوط اجسام از ارتفاع و ساختمانها
بهویژه کارگاههای ساختمانی از دیگر مواردی است که هواشناسی
نسبت به آنها هشدار داده است .همچنین خودداری از سفرهای
غیرضروری ،احتیاط در رانندگی ،خودداری از قرار گرفتن افراد
گروههای حساس ،کودکان و سالمندان در فضای باز ،صعود به
ارتفاعات و اطمینان از استحکام سازه و پوشش گلخانهها ،سقف
های موقت و تابلوها از توصیههای هواشناسی است.

قصر موبایل راه رو

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)
به استناد مواد  ۱۲۱و  - ۱۲۲آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تمامی پنج هزار ( ) ۵۰۰۰سهم مشاع از ۳۵۲۷۲.۵
سهم مشاع ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از ششدانگ پالک ثبتی دو هزار و صد و سیزده اصلی (  - ۲۱۱۳اصلی)
بخش  ۲بیرجند واقع در بیرجند ،اراضی شوکت آباد ،به مساحت  ۳۷۲۷۲/۵متر مربع که به نام آقای محمد حسین عباسی ثبت و سند
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است .با حدود اربعه شماال در پنج قسمت اول مرزیست بطول ( )۵۸ / ۳۱پنجاه و هشت متر و سی و یک
سانتیمتر به اراضی موات دوم مرزیست بطول ( )۵۲ / ۷۷پنجاه و دو متر و هفتاد و هفت سانتیمتر به اراضی موات سوم مرزیست بطول
( )۵۷ / ۸۷پنجاه و هفت متر و هشتاد و هفت سانتیمتر به اراضی موات چهارم مرزیست بطول ( )۶ / ۳۵شش متر و سی و پنج سانتیمتر
به اراضی موات پنجم مرزیست بطول ( )۱۷۲ / ۰۰۰یکصد و هفتاد و دو متر به اراضی یک هزار و هفتصد و نود و دو اصلی شرقا در پنج
قسمت اول مرزیست بطول ( )۲۰ / ۶۲بیست متر و شصت و دو سانتیمتر به اراضی غالمرضا علی آبادی دو هزار و یکصد و سی و دو
اصلی دوم مرزیست بطول ( )۵۵ / ۹۵پنجاه و پنج متر و نود و پنج سانتیمتر به اراضی غالمرضا علی آبادیدو هزار و یکصد و سی و دو
اصلی سوم مرزیست بطول ( )۴۳ / ۸۶چهل و سه متر و هشتاد و شش سانتیمتر به اراضی غالمرضا علی آبادی دو هزار و یکصد و سی ودو
اصلی چهارم مرزیست بطول ( )۲۴/۰۴بیست و چهار متر و چهار سانتیمتر به اراضی غالمرضا علی ابادیدو هزار و یکصد و سی و دو اصلی
پنجم مرزیست بطول( )۲۹/۹۷بیست ونه متر و نود وهفت سانتیمتر به اراضی غالمرضا علی آبادی دو هزار و یکصد و سی و دو اصلی
جنوبا در شش قسمت اول مرزیست بطول ( )۵۶ / ۵۹پنجاه و شش متر و پنجاه ونه سانتیمتر به راه عام دوم مرزیست بطول ()۵۲ /۴۰
پنجاه و دو متر و چهل سانتیمتر به راه عام سوم مرزیست بطول ( )۱۵/۶۵پانزده متر و شصت و پنج سانتیمتر به راه عام چهارم مرزیست
بطول ( )۶۳/۲۵شصت و سه متر و بیست و پنج سانتیمتر به راه عام پنجم مرزیست بطول ( )۵۷ /۵۷پنجاه وهفت متر و پنجاه وهفت
سانتیمتر به راه عام ششم مرزیست بطول ( )۵۱/۲۰پنجاه و یک متر و بیست سانتیمتر به راه عام غربا در سه قسمت اول مرزیست بطول
( )۲۸ /۱۶بیست و هشت متر و شانزده سانتیمتر به اراضی موات دوم مرزیست بطول ( )۲۹/۶۱بیست و نه متر و شصت ویک سانتیمتر
به اراضی موات سوم مرزیست بطول ( )۳۱ /۷۸سی و یک متر و هفتاد و هشت سانتیمتر به اراضی موات حقوق ارتفاقی ندارد .کاربری
مورد ثبت زراعی است که به موجب پرونده اجرایی کالسه  ۹۹۰۰۸۵۰مستند به چک بالمحل شماره ،۱۳۹۹/۱۰/۰۶ -۹۴۱/۰۶۹۴۱۰۸۷
پس از ابالغ اجرائیه و طی تشریفات قانونی به درخواست وکیل بستانکار طبق مفاد صورتجلسه بازداشت اموال غیر منقول وارده به شماره
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ - ۱۴۰۰۰۵۰۰۸۰۲۶۰۱۳۴۹۹توسط مامور اجرا در قبال مبلغ  ۱.۹۲۹.۸۹۵.۰۰۰ریال بابت بدهی به آقای مهدی زنگوئی
مطلق به انضمام یک تا دو عشر اضافی بازداشت گردیده است و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری طی گزارش وارده به شماره
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ -۱۴۰۰۰۵۰۰۸۰۲۶۰۱۳۵۰۰تمامی  ۵۰۰۰سهم از  ۳۵۲.۷۲۵سهم از ششدانگ پالک ثبتی  - ۲۱۱۳اصلی بخش ۲
بیرجند شامل یک قطعه دیمه زار در دامنه شمالی ارتفاعات موسوم به شوکت آباد بوده که در بخشی از شمال اراضی موضوع کارشناسی،
در محدوده ای به مساحت تقریبی  ۱۵۰۰مترمربع که اطراف آن دیواری احداث گردیده اقدام به غرس نهال در آن شده است .مساحت
اراضی  ۵۰۰مترمربع ،فاقد افراز ثبتی و محلی (بصورت مشاع) به فاصله  ۴۰۰متری شرق محور آسفالته کمربندی و با حدود اربعه مندرج
در سند مادر می باشد .کاربری اراضی بصورت زراعی دیم بوده و بجز بخش محصور مشجر که بدان اشاره گردید ،الباقی اراضی فاقد هر
گونه اعیانی ،مستحدثات ،تاسیسات و امتیازات می باشد که با در نظر گرفتن جمیع جهات  ۵۰۰متر مربع مالکیت شما به مبلغ دویست
و بیست و پنج میلیون ریال ( )۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰کارشناسی گردیده و بدلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است  ،چون طبق جوابیه
ثبتی واصله مالکیت مدیون نسبت به ملک فوق محرز بوده و در رهن یا بازداشت شخص غیر نمی باشد  ،لذا بدرخواست بستانکار در
روز یکشنبه مورخه  ۱۴۰۱/۳/۸از ساعت  ۹الی  ۱۲ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده
به فروش خواهد رسید  ،مزایده حضوری و از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد.اشخاص با
تودیع ده درصد مبلغ پایه به حساب سپرده اجرایی این اداره با شماره شبا  IR۷۰۰۱۰۰۰۰۴۰۸۰۰۱۳۲۰۷۹۵۵۷۴۹و شناسه واریز
 ۹۳۵۱۰۸۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۹۹۸۰۰۷۵۰حق شرکت در مزایده را خواهند داشت و خریدار مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده اجرایی پرداخت نماید ،در غیر اینصورت مبلغ ده درصد تودیع شده به حساب
خزانه واریز خواهد شد ،الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم
شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد ،حقوق دولتی به شرح ماده  - ۴۰آئین نامه اجرا
نقدا وصول خواهد گردید .هرگاه بدهکار تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت بدهی یا جلب رضایت بستانکار نماید از انجام
مزایده خودداری می گردد .شناسه آگهی 1315825:
فضه رمضانی اسفدن  -رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج سازندگی ،برای نخستین
بار در قدمت  ۲۵ساله موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی
اکبر(ع) ،پنجشنبه مورخ  ۲۲اردیبهشت ماه  ،رزمایش گروه
های تخصصی بسیج سازندگی انجام شد .در این رزمایش
که با حضور سردار زهرایی (مسئول بسیج سازندگی کشور)
به همراه فرماندار بیرجند ،مدیرکل ادارات تعاون،کار و رفاه
اجتماعی ،سازمان فنی و حرفه ای ،مسئول بسیج سازندگی
استان ،معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی ،رئیس بهزیستی
بیرجند ،هیئت امنا و مدیره مجموعه و دیگر مسئوالن استانی
و شهرستانی برگزار شد ،اقداماتی از قبیل گچ کاری ،نقاشی
ساختمان ،جوشکاری ،سفت کاری ،سنگ کاری ،لوله کشی،
تعمیرات لوازم خانگی ،ویزیت مددجویان و ...کلیه بخش های
شبانه روزی و واحدهای این مجموعه عظیم صورت گرفت.
در حاشیه این رزمایش سردار زهرایی و هیئت همراه از بخش
های شبانه روزی پسران و دختران ،کارگاه های حرفه آموزی
و تولیدی حمایتی بازدید و در جشنی که همزمان به یمن
این اتفاق خجسته در خانه امید سالمندان این موسسه در
حال برگزاری بود ،شرکت کرد .ره آورد این رزمایش و بازدید
استمرار و ادامه این حرکت جهادی برای  400معلول و سالمند
مقیم موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر(ع) بود.

مرکز خرید و فروش خط رند

کد 160

کد 361

کد 561

کد 161

خطتهران

09151608880

09153616066

09155614044

09151614030

09123787090

09151601264

09153616183

09155611366

09151610020

09151601275

09153616529

09155612366

09151618585

09125878100

09151601589

09153616918

09155615820

09151619009

09125907352

09125353628

09151604798

09153617854

09155610274

09151619040

09151607716

09153611973

09151605531

09153611798

کد562

09151612044

09125522817

09151609200

09153611647

کد164

09153611642

09155626978

09153614751
09153614579

09151617178 09155628863
09151617617 09155623658

09153614489

09151617618

09151640300
09151641200

09151640195
09151640211

09151640663

09151642459

09151644463

آگهی تعیین طول و متراژ پالک های  108و 1328فرعی از  -433اصلی  2بیرجند
نظر به اینکه خانم هاجر کریم پور فرد احدی از مالکین پالک های ۱۰۸و ۱۳۲۸فرعی از  -۴۳۳اصلی

بخش ۲بیرجند خواستار طول و متراژ و تثبیت حدود ششدانگ پالک مذکور را نموده و حسب اعالم ایشان
دسترسی به مالکین مجاور وجود نداشته مراتب را به کلیه مالکین پالک فوق اعالم که در مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ساعت
اداری در محل این واحد ثبتی یا محل وقوع ملک به آدرس روستای بجد حاضر گردند.
ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.

تاریخ انتشار1401/2/24 :

شناسه آگهی1315526 :

حسین براتی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

09151645496

09153614275

09155623750

09151610420
09151611175

09151617771 09155627758

کد555

09151610341

09153619478

09155551271
09151612988 09155551286
09151613227 09155551276

09153617168

09151613666

09153616774
09153619073

09151613336 09155551287
0915551279

09125622846
09125186472
09126493702

09126753956
09127153723

09127632674
09128401191
09128595937
09128113781
09129292566
09129723700
09129671017

حسیـن راه رو 0915 561 6161
خرید و فروش ملک برای بیرجندی ها در مشهد مقدس

 - 09151613917جعفر خسروی

حضور گرم سردار زهرایی ،فرمانده بسیج سازندگی کشور و مهندس هنری و جهادگران بسیج سازندگی را در توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) ارج می نهیم.
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صاف صاف

لول لول
تخت تخت

اولینقالیشوییصنعتی ممتاز
مجهز به دستگاه شستشوی تمام اتومات
و گرمخانه اتومات در شرق کشور

32 44 66 66
32 42 43 20 -2
ghalishooii.iran

دیدگاه خوانندگان

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

نظارت و اطالع رسانی
استانیدرطرحجدید
فراموشنشود
با تشکر از همه مسئوالنی که دغدغه
معیشتمردمرادارند،همچنینمتولیان
طرح مردمی سازی یارانه ها  .به عنوان
یک شهروند ۲نکته در خصوص اجرای
این طرح به ذهنم رسید که خواستم از
طریق روزنامه آوا به گوش مسئوالن
برسانم .اول اینکه با تحقیقی که من
کردم برنامه بسیار خوب و درستی
است اما چرا همه مردم دقیق از آن خبر
ندارند و اطالع رسانی خوبی مخصوصا
در استان ما نشده را نمی دانم که در
این حوزه با توجه به دستورات حضرت
آقا برای بحث تبیین و اینکه خود شما
هر روز در روزنامه می زنید که آقای
استاندار گفتند مسئوالن تبیبن کنند
فکرکنماینقدرمسئوالندرگیرجلسات
هستند که اصال وقتی برای این موضوع
گذاشته نمی شود و شاید هم برخی
احساس می کنند با طرح بحث های
قلمبه و کلی و عدم ورود به جزئیات
می توان جامعه را قانع کرد که در اشتباه
هستند .مورد دوم هم این است که
مردم نگرانند نکند غیر از  ۴قلمی که
دولت اعالم کرده بقیه اقالم هم گران
شود .ما خودمان عروسی داشتیم و غذا
مرغ بود از تاالر به ما اعالم کنند پول
پذیرایی شما که می شده  6۰تومان
حاال شده  1۲۰تومان برای هر نفر به
بهانه این که مرغ و روغن گران شده ،
ولی کسی نپرسیده مرغ و روغن که
 1۰۰درصد مواد این غدا نیست ،برنج
که تغییری نکرده ،پیاز که فرقی نکرده ،
پول آب و برق که تغییری نداشته ،ولی
وقتی نظارت ها ضعیف باشد نمی توان
انتظار اجرای طرح به درستی را داشت
البته وقتی پای صحبت رستوراندار هم
می نشینید راست می گوید و از بهانه
های الکی بقیه برای گران کردن سایر
اجناس می گوید که غیر از روغن و مرغ ،
قیمت تمام شده او را هم زیاد کرده است .
با این تفاسیر دو تقاضای جدی مردم
این است که اوال اطالع رسانی خوب و
دقیق و دوما نظارت مناسب برای تاثیر
نپذیرفتن سایر کاالها از این گرانی ۴
قلم اعالم شده است.

روغن با نرخ جدید در خراسان جنوبی در حال توزیع است
ایرنا  -رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت :محموله  ۲۰۰تنی روغن خوراکی وارد استان شده و براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار این روغنها با نرخ جدید در حال
توزیع است .جعفری افزود :روغن خوراکی با قیمت جدید در اکثر فروشگاههای استان وجود دارد .وی بیان کرد :اعالم نرخهای جدید چهار قلم کاالی اساسی باعث شد
که برخی فروشگاهها با قیمت جدید و برخی با قیمت قدیم روغن را به فروش برساند که تشکیل صف در برخی فروشگاهها را به همراه داشت.

استان خراسان جنوبی فردای اصالح ارز ترجیحی؛

ایرنا  -معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان جنوبی گفت :برای
تامین چهار قلم اساسی مشمول نرخ
جدید در استان هیچ مشکلی نداریم
و کاال به اندازه نیاز مردم تامین شده
است .جواد اشرفی روز پنجشنبه
در جلسه روزانه کارگروه تنظیم
بازار استان افزود :براساس اعالم
سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان مبتنی بر مصوبات ستاد
تنظیم بازار کشور چهار قلم کاالی
اساسی با نرخ جدید مصوب شده
است .وی گفت :بر این اساس قیمت
هر کیلوگرم مرغ گرم  5۹هزار و ۸۰۰
تومان ،هر کیلوگرم تخممرغ  3۹هزار
و  ۸۰۰تومان ،روغن مایع  ۸1۰گرمی
سرخکردنی  6۲هزار تومان ،روغن
مایع آفتابگردان  ۸1۰گرمی پخت
و پز  63هزار تومان ،پنیر چرب
 ۴۰۰گرمی  3۷هزار تومان ،ماست
دبهای  ۲.5کیلویی کمچرب  ۴۹هزار
و  ۸۰۰تومان ،هر کیلوگرم شیر خام
 3.۲درصد چربی درب دامداری 1۲
هزار تومان ،شیر پاستوریزه بطری
یک لیتری کمچرب  1۸هزار تومان
و قیمت شیر نایلونی  ۹۰۰گرمی
کمچرب  15هزار تومان خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان جنوبی بیان کرد:
این قیمتها حداکثر افزایش است و
ارائه کاالها با قیمت باالتر ،خالف
است .وی افزود :گشتهای بازرسی
سازمان جهاد کشاورزی ،سازمان
صنعت ،معدن و تجارت و تعزیرات
حکومتی آمادگی کامل برای رصد
بازار استان را دارد.

تلفن  - 32224582 :نمابر 32234583 :
پیام رسان های اجتماعی 09017245463 :
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

شنبه *  24اردیبهشت  * 1401شماره 5193

سایه سنگین رفتار هیجانی مردم بر بازار استان

تسنیم در حالی که از اجرای طرح اصالح
اقتصادی ارز ترجیحی در کشور زیاد نمی
گذرد وضع در استان خراسان جنوبی آرام
است اما تقاضای مردم برای خرید در
فروشگاه ها و مراکز به باالترین حد رسیده
است ،در حالی که اجرای سیاستهای
اصالح ساختار اقتصادی کشور از سوی
دولت سیزدهم رسم ًا با حذف ارز ترجیحی
برخی اقالم کاالی اساسی آغاز شده رفتار
هیجانی خریدهای مازاد بر نیاز مردم در
بازار کام ً
ال مشهود است و در ساعات اولیه
این روز برخی ناهماهنگیها در سیستم
توزیع خرده فروشیها را ایجاد کرد.
این در حالی بود که از چند روز قبل
مقامهای مسئول استان برای ایجاد شرایط
مورد نیاز اجرای دقیق طرح و همچنین
عدم ایجاد مشکالت تامین کاالیی برای
هموطنان جلسات مختلفی را برگزار کرده
بودند و بررسیهای میدانی از شرایط بازار
داشتند ،اما باز هم با در نظر گرفتن جهش
ناگهانی تقاضای کاال در بازار مشاهده شد
که ناهماهنگیهایی هر چند اندک در
سطح منطقه وجود داشته و استاندار رسم ًا
به تمام مدیران مربوطه دستور داد تا شبانه
روزی پاسخگوی مشکالت مردم باشند.

اما واقعیت امر اینجاست که در زمینه
تامین کاالهای اساسی در استان هیچ
مشکلی نداریم .جواد قناعت همچنین
ادامه داد :استان از تولید کنندههای مرغ
و تخم مرغ کشور است و در حال حاضر
در این زمینه با حدود هزار و  5۰۰تن مرغ
ذخیره سازی شده در انبارها ،در شرایط
اشباع هستیم.

رفته مردم در شهرهای مختلف مراجعه
بیشتری به مراکز فروش و عرضه کاال
داشتهاند همین موضوع عاملی برای
تشکیل صفوف مختلف بوده است .از
سوی دیگر حضور اکیپها و تیمهای
بازرسی اصناف ،صنعت و معدن و نیز
جهادکشاورزی استان در روزهای اخیر
بیشتر و با تشدید بازرسی در سراسر

در این زمینه گزارشهای تایید شده و
همچنین مشاهدات میدانی خبرنگاران از
سطح استان نشان میدهد که در برخی
مناطق بهخصوص شهرهای اصلی و البته
بیرجند پس از اعالم اجرای طرح دولت
ایجاد صف برای خرید مرغ و تخم مرغ

هیچ کمبودی در استان نداریم

وی همچنین در گزارش مبسوطی از روند
اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادالنه
یارانهها تصریح کرد :در این طرح هیچ
یارانهای حذف نمیشود ،بلکه یارانهها به
شهروندان پرداخت میشود.
این درحالی است که گزارشات میدانی
خبرنگاران از شهرهای مختلف استان
حکایت از آن دارد در چند روز گذشته
که موضوع هدفمندی ارائهها و اصالح
قیمتها در دستور کار قرار گرفته ،رفته

شهرهای استان از فروشگاهها و مراکز
عرضه کاال همراه بوده است.
هرچند در این مدت حضور مسئوالن
مانند معاون استاندار ،رئیس سازمان
جهادکشاورزی و ...در بین مردم و در
مراکز فروش کاال و گفتگوهای چهره
به چهره و شنیدن دغدغه مردم و تشریح
اقدامات قدری از دغدغه مردم و نگرانیها
کاسته ،اما مردم همچنان منتظر دریافت
اطالعات بیشتری از روند طرح هستند.

آغاز شد و علیرغم تالش مسئوالن نسبت
به تامین کامل بازار حجم باالی تقاضا
زمینه ساز تشکیل صفها بود .اما در موارد
دیگر تخلفهای عرضه کاال با قیمتهای
باالتر نیز گزارش شد که حضور به موقع
اکیپهای بازرسی و کنترل بازار شرایطی
را فراهم کرد که این تخلف به حداقل
خود رسیده و در این زمینه برای برخی از
واحدهای صنفی پروندههای قضایی تشکیل
شد .البته موضوع افزایش تراکم جمعیت

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به
برنامهریزیهای انجام شده از گذشته
اظهار کرد :با توجه به بررسیهای انجام
شده و ایجاد مدلهای دقیق احتمالی از
شرایط بازار از چندی پیش نسبت به ذخیره
سازی تمام مایحتاج استان اقدام شده بود،
به همین دلیل اگرچه ممکن است برخی
نا هماهنگیها در توزیع تجربه شده باشد

تقاضای هیجانی مردم در بازار

دربازار صرف ًا منوط به خرده فروشیها
نبود ،بلکه بنکداران و توزیعکنندگان عمده
کاال نیز با تقاضای زیادی روبرو شدهاند ،به
طوری که بخش عمدهای از این فروشگاهها
محصوالت قابل عرضه خود را به طور کامل
به فروش رساندهاند.

فروشگاههای زنجیرهای
شلوغتر از همیشه
به گفته برخی شاهدان عینی و خبرنگاران
تسنیم در سطح استان خراسان جنوبی با در
نظر گرفتن اینکه فروشگاههای زنجیرهای
یکی از اماکن توزیع کننده کاالهای مورد
نظر بود ،حضور مردم در هایپرمارکتها و
فروشگاههای زنجیرهای استان نیز بسیار
زیاد است هرچند در برخی فروشگاهها با
در نظر گرفتن یک سهمیه بندی تالش
میشود کاالی مورد نیاز همه مراجعه
کنندگان تامین شود اما همانطور که قبال
نیز اشاره شد افزایش یک باره تقاضا در
سراسر استان شبکه توزیع و تامین کاالی
فروشگاهی را هم با چالشی مختصر
روربرو کرده است .از سوی دیگر افزایش
تقاضا تنها در فروشگاههای خرده فروشی
کاالهای اساسی و خواربار استان خراسان
جنوبی تجربه نشد چون ج ّو حاکم بر بازار،
صفوف خبازیها را هم یک باره شلوغتر
کرد و مسئوالن برای تامین نیاز مردم اقدام
به شیفتبندی برخی خبازیها کردهاند.
با این حال با فروکش کردن هیجانات
تقاضای مردم و کم شدن خریدها که به
طور حتم اتفاق خواهد افتاد ،روند کمبود
مقطعی در برخی کاالها متوقف شده و
دیگر خبری از کمبود این اقالم روی قفسه
فروشگاهها نخواهد بود.

ممنوعیتافزایشقیمتکاالهابهجزموارداعالمشده

خبر خوب امروز

چهار قلم کاالی
اساسی به اندازه
کافی در استان
وجود دارد
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پیام شما

معاون اقتصادی استانداری با بیان اینکه
هیچ کاالیی بدون طی تشریفات قانونی
حق افزایش قیمت را ندارد ،گفت :صنوف

استان مراقب باشد که جرایم سازمان
تعزیرات بازنگری و اصالح شده و
جریمههای جدید نسبت به قبل متفاوت
و سنگین تر است .جواد اشرفی ،با اشاره
به اینکه افرادی که به هر نحوی به
دهکبندی خود اعتراض دارند میتوانند از
طریق سامانه جامع رفاه ایرانیان در وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعتراض خود
را ثبت کنند و اگر اطالعات اعالمی تایید
شود ،یارانه آنها جبران خواهد شد ،گفت:
افرادی هم که از گذشته به هیچ عنوان
یارانه دریافت نمی کردند باید منتظر بمانند

سازمان هدفمندی یارانه ها به زودی سامانه
ای را معرفی خواهد کرد و چنانچه مشمول
یارانه شدند حق آنها ضایع نخواهد شد و
تمام دوره به آنها پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه افزایش سایر کاالها
در استان به بهانه افزایش اقالم اعالم
شده به هیچ وجه مورد تایید نیست و هر
گونه افزایش قیمتی باید از طریق مراحل
قانونی و طی تشریفات خود انجام شود،
اظهار کرد :شهروندان در صورت مواجه با
تخلف میتوانند با شماره تلفنهای 135
تعزیزات و  1۲۴سازمان صمت اعالم کنند

تا با تیم های بازرسی سازمان صمت و
جهادکشاورزی بررسی شود.
معاون اقتصادی استانداری با اشاره به اینکه
هیچ کاالیی بدون طی تشریفات قانونی
حق افزایش قیمت ندارد ،افزود :افزایش
قیمت تنها در صورت تایید در ستاد تنظیم
بازار کشور امکان پذیر است ،لذا شهروندان
غیر از این اقالمی که از طریق سازمان
حمایت اعالم شده هر گونه افزایش قیمتی
را اطالع دهند ،قطعا برخوردهای شدیدی
خواهد شد.
اشرفی افزود :صنوف خراسان جنوبی

صنوف منصف و شریفی است ،اما چنانچه
موردی مشاهده شد بدانند که جرایم
تعزیرات بازنگری و اصالح شده و ارقام
نسبت به قبل متفاوت است و مراقب باشند
که شرمنده همشهریان نشویم.
وی با بیان اینکه کاالیی که براساس قیمت
گذشته است و قیمت روی آن درج شده
است باید با همان قیمت قبل ،فروخته شود
وگرنه تخلف است ،افزود :نرخ مبنا برای
محاسبه و نظارت جدید بر روی کاالهای
جدید درج شده و ذخایری که از قبل در
انبارهاست باید به قیمت قبل فروخته شود.

پرسش و پاسخ هایی حول اعتراضات یارانه ای

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت:
افرادی که از سال  ۹3یارانه نقدی
دریافت نکرده اند ،منتظر بمانند
سازمان هدفمندی یارانهها چند روز
آینده سامانهای را برای ثبت نام معرفی
میکند.
جواد اشرفی در گفتگو با مهر در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه افرادی که نسبت
به دهک بندی اعتراض دارند چه اقدامی
باید انجام دهند ،بیان کرد :آن دسته از
افرادی که تاکنون یارانه نقدی هدفمندی
یارانهها را دریافت میکردند برای اعتراض

به شیوه درجه بندی یا اصالح اطالعات
میتوانند از چند روش استفاده کنند.
وی ادامه داد :این افراد میتوانند از طریق
شماره تلفن گویای  ۰۹۲۰۰۰۰636۹و
ارائه کد ملی و قید شماره همراه سرپرست
خانوار از وضع دهک خود مطلع شده و
یا اعتراض کنند .اشرفی اظهار کرد:
همچنین سامانه «حمایت سامانه» به
آدرس اینترنتی hemayat.mcls.
 gov.irجوابگوی اعتراض این افراد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
خراسان جنوبی بیان کرد :به واسطه

افزایش مراجعات در چند روز اخیر به این
سایت ،ممکن است مردم به مشکالتی
برخورد کنند .وی افزود :همچنین مردم
با مراجعه حضوری به ادارات تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی شهرستان و فرمانداریها
برای اصالح اطالعات و اعتراض به
شیوه درج بندی راهنمایی بگیرند.
اشرفی گفت :افرادی که از سال  ۹3یارانه
نقدی دریافت نمیکردند و یا در سامانه
یارانه نقدی ثبت نام نداشتهاند سازمان
هدفمندی یارانهها روزهای آینده سامانهای
را برای ثبت نام معرفی میکند.

“ آگهی تأمین نیروی انسانی “
موسسه خدمات حفاظتی ،مراقبتی ناظمان میثاق خراسان در نظر دارد:

موسسه خدمات حفاظتی ،مراقبتی ناظمان میثاق خراسان در نظر دارد:

از بین متقاضیان واجد شرایط تعداد  45نفر (مرد) جهت نگهبانی و حفاظت فیزیکی

از تأسیسات انتقال نیروی فوق توزیع ،در شهرستان های تابعه استان های
خراسان رضوی  ،شمالی و جنوبی از طریق برگزاری آزمون کتبی  ،مصاحبه
حضوری و سنجش آمادگی جسمانی به شرح جدول ذیل ،دعوت به همکاری

نماید .عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت
 www.mapsab.irمراجعه فرمایند.

* ما مردم مخالف تحول و جراحی
اقتصاد کشور نیستیم و اما دولتمردان آیا
هیچ فکر کرده اند که این یارانه ۴۰۰هزار
تومانی با شاخص خط فقر در ایران چه
فاصله فاحشی دارد.این کمک معیشت
شما در اوضاع تورمی بازار امروز یک
کیسه برنج هم نمی شود! برای یک از
کار افتاده دائم و فرد معلول حداقل شما
بایستی یارانه چهار میلیون تومانی در ماه
اختصاص دهید تا یک کمی به عدالت
نزدیک شوید ،نه یارانه ۴۰۰هزار تومانی.
این شیوه کار فرار به جلوست و یک نوع
عدم صداقت با مردم.
*باسالموتشکرازخدماتشهرداربیرجند
تقاضا داریم وضع آسفالت خیابان های
شمال شهر و نرجس را بررسی فرمایید.
*تقاضا دارد استانداری نظارت فرماید
روابط عمومی دستگاه های اجرایی علی
الخصوص ...مطابق با قانون مطبوعات
و برای تنویر افکار عمومی و همچنین
حسب وظایفی که دارند حداقل جوابیه و
پاسخ مطالبات مردم را اعالم فرمایند .به
نظر نمی رسد تقاضای زیادی باشد.
* واقعا جالب هست دربیرجند هزینه
تاکسیهاواتوبوسهابهیکباره 5۰درصد
افزایش می یابد درحالی که مشهد ۲5
درصد افزایش دارد حاال پیداکنید پرتقال
فروش رو .کسی هم نیست جواب بدهد
از آوا خواهشمندیم بررسی کند.
* در ارتباط روشنایی بلوار زینبیه شهر
مودمسئولینمحترمخواهشایهپیگیری
بکنید این مسیر مخصوصا پنجشنبه و
جمعه ها مردم از جاهای دیگه میرن
مزارکاهی و محل چرای دام هم هست
خیلی خطرناکه غروب دید اصال نداره.
*در بحث تنظیم بازار وکمبودها برخی از
ما مردم ناآگاه و فرصت طلب در خرید
اقالم اساسی زندگی انگار می خواهند
روزی شان را بخورند هرچی در توان
دارند خرید و احتکار می کنند و این از
شئونات مسلمانی،ادب  ،شعور  ،وجدان و
تربیت انسانی دور است و خداوند از این
افراد حریص و بانیان این شرایط نگذرد.
*برای گرفتن گواهی پزشکی به مطب
پزشک معالجم رفتم .منشی محترم با
کمال پررویی کل مبلغ ویزیت به نرخ
جدید رو گرفت .واقعا مثل اینکه حساب
وکتابینیست.سرممیزهایامورمالیاتی
نزدخدابایدپاسخگوباشیداگردرمحاسبه
مالیات این قشر قصور کنید .بعضی از این
پزشکها فکر کنم اصال اعتقادی به روز
حساب ندارند وگرنه با این جور پول
گرفتن ها اونور نقره داغشون می کنند.
* کسی رو می شناسم که کارخونه
داره خونه ها و مغازه هایی در بهترین
نقاط شهر داره سرمایه ی آنچنانی داره
ماشینهای لوکس سوار میشن ،یارانه هم
می گیرند بعد یه کارمند و یا کارگر بیچاره
رو که از شکم خود و بچه هایش میزنه و
با صد تا وام که میگیره یه خونه یا ماشین
بخره رو حذف کردند.

“ آگهی تأمین نیروی انسانی “

نگهبان

*قابل توجه استاندار محترم ،مدیرکل
محترم راه ،رئس پلیس محترم ،نماینده
محترم شهرمان در مجلس و رئیس
محترم دانشگاه علوم پزشکی امیدوارم
برجام نافرجام به پایان برسد و تحریم
های ناجوانمردانه غرب و شرق بر طرف
شود بلکه مسئولین خدمتگزار فکری به
حال جاده درمیان بردارند .دوبانده کردن
جاده پیشکش حداقل با نصب چند
دوربین کنترل سرعت و احداث پایگاه
امداد جاده ای اقدام نمایید و این جاده
پرتردد و حادثه خیز را دریابید.

(اپراتور)

از بین متقاضیان واجد شرایط (مرد) جهت به کارگیری تعداد  28نفر
نیروی بهره بردار (برای شرکت پگاه انرژی پارسیان به صورت حجمی )
برای انجام خدمات بهره برداری  ،در تعدادی از پست های انتقال و فوق توزیع
استان های خراسان رضوی و جنوبی از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه ،
به شرح جدول ذیل دعوت به همکاری نماید .عالقه مندان می توانند جهت کسب
اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت  www.mapsab.irمراجعه فرمایند.

* یک مشکل جدید اینه که خیلیا رو
دولت از یارانه و معیشتی حذف کرده
به بهانه های مختلف دقیقا هر خونه ای
که زن و شوهر همزمان کارمند هستن
حذف شدن یا پدر و دختر کارمند باشن
حذف شدن یا سود بانکی کسی بگیره
مجموع درآمد باالتر از  1۰بشه حذف
شدن کسی چند ماشین به نامشه بازم
حذف شده بعد هم تو قسمت اعتراض
نوشته اگه درآمد شما مشخص بشه
باالی  1۰تومنه بصورت مالیات از شما
پس می گیریم قرار بود عدالت باشه
که همه به یک اندازه از امکانات کشور
استفاده کنند نه اینکه هر کی دلشون
بخواد حذف کنن بعد مرغ رو بخریم 65
تومن .باز خانواده بعدی که  3تا خونه داره
ولی تو بانک پولی نداره راحت یارانه و
کمک دولتی برای گرون شدن کاالی
اساسی رو دریافت کنه نگین جراحی درد
داره بگین بی عدالتی درد داره .
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کتابکده

رمانمحاکمه
ماکس برود ،دوست نزدیک کافکا که نوشتههای
اورامنتشرکرد،میگویدازنظرکافکارمانمحاکمه
ناتمام است .اما اگر خوانندهای از این موضوع آگاه
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ترببرایدرمانسرفهومشکالتتنفسی

خوراکیهایمفید برایدرمانسنگکلیه

ازمهمترینخواصتربسیاهاستفادهازشربتتهیه
شده از آن برای درمان سرفه و مشکالت تنفسی
است .به این منظور ترب سیاه را به شکل حلقههای
نازکی ببرید و الیه الیه روی هم بچینید .در بین هر
طبقه ،کمی عسل بریزید و آب اضافه کنید .اجازه

افراددچارسنگکلیهاگزاالتیبایدمصرفشکالت،
ریواس ،انواع چای ،توت فرنگی و چغندر را به دلیل
میزان باالی اگزاالت در این مواد غذایی محدود
کنند .مصرف خربزه ،آب گوجه فرنگی و آب پرتقال
میتواند از عود سنگ در افرادی که کلیه آنها سنگ

گالب میتواند باعث خنکی ،نرمی و صافی
پوستهای حساس و تحریک شده شود ،پوست
های چرب را پاکسازی کرده و به تعادل برساند.
گالب میتواند پوست های معمولی را احیا کرده و
به آنها جوانی و زیبایی بخشد.گالب دارای خواص

اگربرایخوابیدنمشکلدارید،جوزهندیمیتواندبه
شماکمککندتاازخوابیباکیفیتوعمیقلذتببرید.
خواص آرامبخش جوز هندی به عنوان خوابآوری
طبیعیعملمیکند.ضمنااینادویهسرشارازمنیزیم
بوده که میتواند از تنشهای عصبی کم کند.

دهید روی حرارت مالیم اجاق بجوشد .سپس
از این شربت میل کنید.ترب سیاه خاصیت ملین
داشته و برای درمان یبوست مفید است .استفاده از
این ماده غذایی برای رفع خستگی هم مفید است.

ساز است جلوگیری کند .در کل برای پیشگیری
و عود سنگ کلیه به تمامی افراد توصیه میشود از
مصرف زیاد پروتئینهای حیوانی مثل گوشت به
خصوصگوشتقرمز،تخممرغونمکپرهیزکنند.

فراوانی است که مهم ترین آن آرامبخش بودن آن
است .افراد مصیبت دیده که معمو ًال دچار استرس،
بیخوابی و پرفعالیتی شدهاند را رو به خنکی و تعدیل
میبرد،بویآنبرایقلبومغزمفیداست.

همچنینمنیزیم،ترشحسروتونینراافزایشمیدهد
و از این جهت احساس ریلکسیشن ایجاد میکند.
هر شب قبل از خواب ،یک فنجان شیر گرم ترکیب
شدهباکمیپودرجوزهندیبنوشید.

نکاتی درباره استفاده از شیرهای مدت دار

حبوبات مانند نخود و لوبیا غذایی مفید برای کودکان

برخی از افراد تصور می کنند شیرهای مدتدار به دلیل مدت زمان طوالنی انقضا و امکان نگهداری در بیرون
از یخچال ،دارای نگهدارنده است ،اما این تصور غلطی است؛ چرا که هیچ ماده نگهدارندهای در شیر مدتدار
نیست و نوع فرآیندی که در فرآوری و بستهبندی شیر فرادما طی میشود ،دلیل باال بودن ماندگاری شیر است.
باید توجه کرد که شیر فرادما از طریق حرارت باالی  ۱۳۵درجه سانتیگراد در کمتر از چند دقیقه استرلیزه
میشود .به همین دلیل میکروبهای موجود در شیر به سرعت از بین میرود .بنا بر اعالم دفتر بهبود تغذیه
جامعه وزارت بهداشت ،این گونه شیرها در بستههای چهارالیه بسته بندی میشود .این بسته بندیها باعث
میشود تا هیچگونه میکروبی نتواند به راحتی وارد شیر شود.

لوبیا جزو مواد مغذی بسیار مفید است که پروتئین و فیبر زیادی دارد .برای اینکه یک غذای مقوی برای فرزند
خود داشته باشید می توانید نخود ،لوبیا قرمز و لوبیا چیتی را با هم پخته و در غذای فرزندان خود استفاده کنید.
حتی می توانید به جای گوشت چرخ کرده از لوبیا استفاده کنید و آنها را داخل پاستا هم بریزید .زیرا پروتئین بسیار
زیادی دارد که در عین حال کم کالری است و با توجه به اینکه کودکان  ۴تا  8ساله نیاز دارند که حداقل  ۲۵گرم
فیبر در روز دریافت کنند می توانید از حبوبات برای تامین این نیاز استفاده کنید .همچنین فیبر هم باعث بهبود
گوارش فرزندان میشود و باید آن را در برنامه غذایی آنها قرار دهید که برای مدت بیشتری سیر بمانند و دیگر
نیازی به مصرف تنقالت مضر پیدا نکنند.
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های کوچکی سرچشمه می گیرد که روزانه به دست می
آوریموپلیمیشودبرایاینکهدانشمارابهمرحلهعمل
برساند.شایدآنهاهدفنهاییمانباشد؛اماهریکدرجای
خودبسیارمهماند.حتییکدلگرمیسادهازطرفهمکار
به خاطر کار مثبتی که انجام داده اید ،می تواند اعتماد به
نفس تان را بسیار افزایش دهد .خودتان را از شر نق زدن
وصداهایمنفیدرونیخالصکنید.اگردائم ًاصداهایی
که در سرتان وجود دارد در حال انتقاد کردن باشد ،فلج
می شوید و هیچ کاری نمی توانید انجام دهید .از سوی

دیگر اگر صداهای افراد مضحکی را بشنوید که در حال
انتقاد از شما هستند ،به آنها ریشخند زده و به راهتان ادامه
می دهید .زمانی که قرار است کاری را برای اولین بار انجام
دهید ،از همین حاال در ذهن خود مجسم کنید که آن کار
را با موفقیت به پایان رسانده اید .چشم هایتان را روی هم
بگذارید و در ذهن خود به وضوح تجسم کنید که در کلیه
برنامهریزیهاموفقبودهایدونتیجهکارچیزیجزافتخار
وکامیابینبودهاست.ذهنشماتفاوتمیانتجسمهای
واضحواموریکهدرحقیقتاتفاقمیافتدرانمیداند.

جوانی و زیبایی با گالب

استان فارس  -متبسم  -خونبها
 -۱۵هم انسان داردو هم اتومبیل
 با تملق از کسی چیزی گرفتن.عمودی -۱ :ظاهر و آشکار-
نویسنده انگلیسی آثار «روح
ماهیگیر» و «سالومه»  -۲تله -
اکسید مس  -آفتابگیر  -۳نقش
هنرپیشه  -بسیار نیکوی کننده و
بخشنده  -خداشناس  -جای پا
 هجر دم بریده  -ستایش  -نامسفیر امام حسین (ع)  -۵جویدنی
تمام نشدنی!  -گردآوری کردن
 بازیگر مشهور ایرانی  -6شهرو بندری در ژاپن  -آن مقدار
غذا که یک بار در دهان گذاشته
شود  -خسیس و ممسک -7
درخت زبان گنجشک  -گردن

نیازمند پروانه پایه دو عمران  -اجرا
برای مجری شرکت ساختمانی
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 گریختن  -گردو غبار  -8ازحروف استثنا  -مستحب دانستن
 شهری در استان سیستان وبلوچستان  -۹وام دهنده  -جواب
ادیبانه  -نام اسب رستم -شهری
در نزدیک تهران  -۱۰شجاع و
دلیر  -ستوده شده و پسندیده -
گل خنجری  -۱۱پل روی مرداب
 رنج و الم  -واحد پول پاکستان -۱۲دوست شدن و الفت یافتن
 درخت تسبیح  -پاروی قایقران -۱۳غوزه پنبه  -درخت جوان
 جدید  -مروارید درشت -۱۴مددکار  -باوقار  -درخت لرزان
 -۱۵از صحابه پیامبر گرامی -
وطن و زاد و بوم

11

ارگ بهارستان که در بیرجند به باغ زرشکی
نیز شهرت دارد از آثار دوره افشاریه است .این
ارگ در خیابان منتظری شهرستان بیرجند
قرار دارد .از جمله رویدادهای تاریخی این بنا
پناهنده شدن لطفعلیخان زند و دیگر همراهان
وی در آن بوده است .بنای تاریخی ارگ

نشاندادناعتمادبهنفسبااینترفندها

جدول کلمات
1
ا
خ
ت
ف
ا

ارگبهارستان

عده ای بزرگ زاده می شوند ،عده ای بزرگی را به دست می آورند
و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند.
(شکسپیر)

غلبه بر بی خوابی با جوز هندی

جدول ۵۱۹۳

4

شنبه  ۲۴اردیبهشت  * ۱۴۰۱شماره ۵۱۹۳

دیالوگماندگار

شهید حسن رحمانی :این را میدانید که فرزند یک امانتی است که خدا به شما و تمام
انسانهادادهاستاینامانتهمدائمینیستبلکهموقتیاستوسرانجامروزیازشماگرفته
میشودپسامانترانمیشودازآنخوددانستبلکهازآنصاحبآنیعنیآفرینندهاشاست.

فراگیری مهارت های جدید در زمینه های کاری و
شخصی ،اولین گام برای رسیدن به اعتماد نفس است.
زمینه های مهمی را که برای موفقیت در آنها به اعتماد به
نفسبیشترینیازدارید،بشناسید؛سپسدراینحوزههابا
گذراندن دوره های آموزشی گوناگون ،مطالعه کتاب ها و
حضور در فضاهای آموزشی دانش خود را افزایش دهید.
شرکت در کالس های مجازی و تبادل اطالعات با گروه
های همسن و سال می تواند برای تان لذتبخش و آسان
باشد.عالوهبرآنچهگفتهشد،اعتمادبهنفسماازموفقیت

نباشد و کتاب را بخواند نه تنها با مشکلی در داستان
روبهرو نمیشود بلکه احتماال متوجه ناتمام بودن
کتاب هم نمیشود .از این نظر بین سه رمان
فرانتس کافکا این رمان انسجام بیشتری دارد.
داستان کتاب محاکمه از این قرار است« :یوزف
کا ».مشاور ارشد بانک است و در آستانه تولد سی
سالگیاش است یک روز صبح در اتاقش به شکل
عجیبی بازداشت میشود .او نمیتواند حدس بزند
که آیا این شوخی همکارانش برای غافلگیر کردن
اوست و یا واقعا قانونی را زیر پا گذشته است .هرچه
نباشد او در کشوری قانونمدار ،که در آن صلح و
آرامش برقرار است ،زندگی میکند و همینطور
نمیشود کسی را بازداشت کرد .یوزف کا همچنان
چیزی را باور نمیکند اما هرچه بیشتر با مردان
سیاهپوش صحبت میکند پی میبرد که انگار
مسئله شوخیبردار نیست و او واقعا تحت بازداشت
است .در ابتدا به یوزف کا حتی اجازه نمیدهند از
اتاقش خارج شود و یا کسی به دیدن او بیاید .در
آخر نیز به او میگویند در انتظار محاکمه باشد.
سقوط یوزف کا آغاز میشود .ذهنش درگیر
هزاران سوال مختلف میشود و به نظر رهایی
از این موضوع امکانپذیر نیست .اصال چه اتفاقی
افتاده است؟ چرا بازداشت شده؟ به چه جرمی؟
چرا افرادی که او را گرفتهاند از خود مدرکی نشان
نمیدهند و به مدارک خود او هم بیتوجه هستند؟
افرادی که او را در اتاقش گرفتهاند به نظر آدمهای
بی سروپایی هستند و هیچ به مامور شباهت ندارند.
مدتی بعد که بیشتر با وضع آشنا میشویم،
درمییابیم که بازداشت یوزف کا هم غیرعادی
است .به او میگویند که فراموش نکند همچنان
بازداشت است اما این موضوع باعث نمیشود که
سر کارش حاضر نشود و یا از زندگی عادیاش
فاصله بگیرد .وضع به همین شکل پیش میرود
و کمی بعد عموی کا ،وارد داستان میشود تا به
او کمک کند .همراه یکدیگر پیش وکیلی میروند
که از دوستان عمویش است .میتوان گفت این
وکیل ضربه نهایی را وارد میکند .این اثر ماندگار
را حتما تهیه کرده و مطالعه کنید.

افقی :اثری از دیدرو فیلسوف
فرانسوی  -جستجو کننده
 -۲موی گردن اسب و شیر -
کشوری در اروپا به مرکزیت
«کپنهاک»  -جوان  -۳وقت و
لحظه  -واحد تک یاخته گیاهی
 سرخرگ اصلی  -چهره و سیما -۴گرد آمده و در یکجا جمع
شده  -شکر سرخ  -۵صحنه
نمایش  -شبه جزیره ای در شمال
شرقی آفریقا  -مکار و حقه باز -6
بزرگترین اقیانوس جهان  -جسم
قسم  -آسوده خاطر  -7مرکز
استان کردستان  -نان خرده شده
در آبگوشت  -8خمیده و اریب
 منظومه ای از راجی کرمانیشاعر قرن  ۱۳در احوال و مناقب
حضرت علی (ع)  -ضمیر جمع
 -۹کژدم  -امر و فرمان -۱۰
تصویر گر  -خجسته و فرخنده
 تحصیل کرده و باال رونده -۱۱رها شده و آسوده  -ماده
ای از ماده دیگر در حالت تبخیر
جدا شده و به هوا می رود -طال
 -۱۲اتحادیه بین المللی کتابداری
جهان -گل درخت میوه دار -۱۳
تیر پیکاندار  -جای گرفته  -پشته
بلند -حرف فقدان  -۱۴شهری در

یادیاران

جاذبه گردشگری
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لوازم یدکی خودرو سبک با موقعیت عالی

به فروش می رسد۰۹۱۵82۵4۱۷2 .

برگ سبز خودروی سواری پژو تیپ 405 GLX - XU7- CNGبا شماره پالک ایران  8۵۹ ۵2د 2۶به نام
غالمحسین قلندری با کد ملی  ۰۶۵۰۶۰8۵۶۹مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

یک شرکت راهسازی به افراد ذیل
نیازمند می باشد
 1راننده گریدر 705
 2راننده لودر کوماتسو 120
3راننده تراکتور و غلطک

شماره تماس۰9155623441 :

خدمات نصب ،اجاره داربست فلزی ،جک،
تخته ،قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک
 - ۰۹۱۵۳۶۳۷۵۰۷حسینی

تاالر و رستوران کریم

بهارستان یکی از بزرگترین و باشکوهترین
باغهای ایرانی بوده که متاسفانه سالها قبل از
شناسایی و ثبت آن در فهرست آثار ملی بخش
گستردهای از آن توسط نهادهای مختلف دولتی
و نیمهدولتی مجزا شد و آنچه از این باغ باشکوه
باقی مانده کوشکی نیمه ویران و فضاهای
مخروبه است.
فرهنگ و هنر

غذاهای“سبزایرانی”
در “سفرهخانه” شبکه مستند
شبکه مستند سیما این روزها مستند جدیدی را
روی آنتن میبرد که درباره غذا و خوراک اقوام
ایرانی است .مجموعه مستند «سفرهخانه» به
کارگردانی مهدی الیاسی از شنبه تا چهارشنبه
ساعت  ۲۰:۳۰از شبکه مستند سیما پخش
میشود .الیاسی کارگردان مجموعه مستند
«سفرهخانه» درباره سوژه این اثر گفت :مستند
«سفرهخانه» ،مجموعهای با محوریت غذاهای
سبز ایرانی است؛ غذاهایی که از گذشته تا به
امروز در قومیتهای مختلف ایرانی طبخ میشده
است .وجه اشتراک همه آنان این است که تقریب ًا
تمام مواد اولیه داخل آن سبزیجات بوده و گوشت
نداشت .به عبارت دیگر ،غذاهایی است که منابع
مغذی به ویژه پروتئین را از سبزیجات ،لبنیات و
تخم ماکیان دریافت میکند .وی درباره نقاط قابل
توجه در این مستند گفت :توجه به غذاهای سنتی
در گذر زمان آرام آرام به دست فراموشی سپرده شده
و اقبال کمی نسبت به آنها در اقوام ایرانی وجود دارد.
عالوه براین ،از دیرباز ،مادران ایرانی هنگام پخت
غذا نسبت به مواد اولیه و طبع آن دقت ویژهای
داشتند .برای مثال دقت میکردند که هر غذایی در
چه فصلی از سال باید طبخ شود .ما هم در ساخت
این مستند به این نکات توجه کرده و آن را پررنگ
کردیم.

ایزوگامشـرق آب شیرین کن
۰9155622۰5۰
۰9155629۰33

فروش انواع دستگاه تصفیه آب
فروش قطعات و فیلتر

بین جوادیه 2و4
۰۹۰۱۹۵۶8۱2۵
هیهات

بیرجند،میدانتوحید

( 32۰43331بخشی)

(خاوران سابق)

طبخغذاهایاصیلایرانیبابرنج% 100
ایرانیوگوشتتازهگوسفندی
خیابان ارتش 3221849۰- 32218229 /
۰9152174998 -۰91556۰4998

خیابانشهیدرجایی

جک پارکینگی  ،کرکره و سکوریت اتومات

نبـشرجایـی15
۰915561488۰

برای اولین بار در خراسان جنوبی

بازسـازی انواع ظروف تفلون و چدن
از قبیل :قابلمه ،تابه ،پلوپز ،کیک پز ،اسنک ساز و کف اتو

به صورت گرانیتی با  1سال ضمانت

شعبه : 1بیرجند،خیابانتوحید،نبشتوحید 28تلفنتماس۰5632۰4725۰ :

شعبه: 2مهرشهر،بلوار ولی عصر(عج) ،ابتدای بلوار امام حسین(ع)  ،نبش امام حسین (ع) 3تلفن 323۰۰575 :

تخفیف ویژه ثبت نام
دوره های جدید

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک
یک قسمت از بخش  ۲شهرستان بیرجند

به موجب ماده  1۴قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر -1 :ششدانگ یک قطعه زمین

پالک  1۴۷۲فرعی از  - ۴۳۳اصلی بخش  ۲بیرجند واقع در مزرعه بجد مورد تقاضای هاجر کریمپور فرد و غیره -۲
ششدانگ یک قطعه زمین پالک  1۴۷۵فرعی از  - ۴۳۳اصلی بخش  ۲بیرجند واقع در مزرعه بجد مورد تقاضای
هاجر کریمپور فرد و غیره .در روز  1۴۰1/۰۳/۲۴ساعت  1۰صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد .لذا به

موجب ماده  1۴قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این

آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند .چنانچه هر یک از صاحبان امالک

سرای فرش و جهیزیه ایرانیان
بزرگترین مجموعه کامل فرش  ،موکت و لوازم خانگی
نمایندگی انحصاری موکت ظریف مصور
در خراسان جنوبی

یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده  1۵قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده

نقد -اقساط

حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  ۲۰قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود

طبقه پایین هایپر گوشت الماس

از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و
پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
شناسه آگهی ۱۳۱۵۵2۹:تاریخ انتشار۱4۰۱/۰2/24 :
حسین براتی  -رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آدرس :سه راه اسدی -بین مطهری  1و 3
farshiranian11

همه باید به دولت
در اصالح اقتصادی کمک کنیم
ایرنا  -امام جمعه موقت بیرجند گفت :دولت
مردمی و انقالبی با مشارکت وزارتخانههای
صمت و جهاد کشاورزی مشغول یک جراحی
اقتصادی است و همه باید به دولت در این
کار بزرگ کمک کنیم .حجتاالسالم
محسن مشرفی افزود :ارز ترجیحی فسادزا
بود و عایدات آن به افراد خاص و حتی به
کشورهای دیگر میرسید ،اما تاثیر چندانی در
سفره مردم نداشت.

تب کرونا در خراسان جنوبی فرو نشست ؛ برگشت بیمارستان ها به حالت عادی
مهر -سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت :ویروس کرونا در یک آرامش نسبی قرار دارد .سید محمد موسوی میرزائی در دیدار با
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به وضع کرونا در خراسان جنوبی عنوان کرد :ویروس کرونا با همت دولت ،نیروهای درمانی و اجرای
واکسیناسیون در استان در یک آرامش نسبی قرار دارد و بیمارستانها به حالت عادی برگشته است.

ایسنا -استاندار خراسان جنوبی گفت :در
زمینه تامین کاالهای اساسی در استان هیچ
مشکلی نداریم و اکنون در شرایط اشباع از
نظر ذخیرهسازی مرغ هستیم .جواد قناعت،
در دیدار با حجتاالسالم و المسلمین سید
علیرضا عبادی ،نماینده ولی فقیه در خراسان
جنوبی و امام جمعه بیرجند افزود :خراسان
جنوبی از تولیدکنندگان مرغ و تخممرغ کشور
است و در حال حاضر حدود هزار و  ۵۰۰تن
مرغ در انبارها ذخیرهسازی شده است .وی با
اشاره به اجرای طرح مردمیسازی و توزیع
عادالنه یارانهها در کشور و استان گفت :این
طرح که اول به اشتباه حذف ارز ترجیحی
نام گرفت در واقع مردمیسازی یارانهها و
توزیع عادالنه آن با هدف بهبود وضع اقتصاد
و معیشت مردم است.
استاندار افزود :قبال یارانه به واردکننده داده
میشد اما االن به مردم یا نانوا پرداخت
میشود و در تمام دنیا نیز به همین شکل
است که یارانه به تولیدکننده ،مصرفکننده یا
به این زنجیره تعلق میگیرد در صورتی که
در ایران از اول به اشتباه یارانه به واردکننده
داده شد و مشکالتی را به وجود آورد.
وی اظهار کرد :بعد از پرداخت یارانه به
واردکننده باید پیگیری کرد که آیا به سفره
مردم میرسد و چون این ریلگذاری اشتباه
بود لذا یارانه در مسیر درست توزیع نشد و به

تسنیم -استاندار گفت :باید سهم شرکتهای
دانشبنیان در تولید داخل افزایش یابد و
نخبگان با انگیزه باالتر در میدان حضور پیدا
کنند و مسئوالن نیز در این زمینه تسهیل
کننده باشند .جواد قناعت در دیدار با نخبگان
دانشگاهی و دانشآموزی استان با اشاره به
اینکه بر اساس آمارها کشور ما از لحاظ استعداد
ذهنی از متوسط جهانی باالتر است ،تصریح
کرد :به نوعی کشور ما بالقوه نخبه است اما
به دلیل عدم توجه و با وجود موانع روانی در
جامعه هنوز نتوانستهایم از این ظرفیت و
توانمندیهای کشور درست استفاده کنیم.

انبار دپو و احتکار ارزاق عمومی
در بیرجند کشف شد
ایرنا  -رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان
جنوبی گفت :انواع مواد غذایی و ارزاق
عمومی احتکار شده در شهرستان بیرجند
به ارزش یک میلیارد و  ۳۵۰میلیون ریال
کشف شد .سرهنگ جواد بخشی اظهار کرد:
ماموران با انجام تحقیقات تخصصی پلیسی،
محل کاالهای احتکار شده را شناسایی و پس
از هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی از این
محلها انواع ارزاق عمومی احتکار شده از
جمله روغن ،برنج و آرد را کشف کردند.

توزیع روزانه  ۲نوبت کاال
در خراسان جنوبی برنامهریزی شد

 ۱۸درصد دشتهای استان
ممنوعه بحرانی است

شنبه *  24اردیبهشت  * 1401شماره 5193

درتامینکاالهایاساسیدراستانهیچمشکلینداریم

سهم شرکتهای دانشبنیان
در تولید داخل افزایش یابد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
بر جذب کامل سهمیه کاالهای اساسی
تاکید و اعالم کرد :با همکاری سازمان جهاد
کشاورزی و اداره کل صنعت ،معدن و تجارت
در  ۲نوبت صبح و بعدازظهر هر روز ،در سطح
استان و شهرستانها کاالهای مورد نیاز توزیع
شود.

۵

توزیع روزانه  ۱۲۰تا  ۱۸۰تن
مرغ گرم در خراسان جنوبی

جامعه هدف نرسید.
قناعت گفت :قیمت هر کیلوگرم آرد برای
دولت  ۱۳هزار تومان است در حالی که
همین آرد را به نانوا کمتر از هزار تومان و
به صنعتگر  ۲هزار و  ۷۰۰تومان میدهند،
با وجود اختصاص یارانه به آرد باز هم شاهد
آشفتگی در بخش نان هستیم ،تحوالت
جهانی نیز منجر به تهدید امنیت غذایی
شده و مضاف بر آن جنگ روسیه و اوکراین
در گران شدن گندم و آرد اثرگذار بوده ،لذا
نانواییها بخشی از آرد را به دالالن میدادند
و در مرزهای کشور  ۶۰۰هزار تومان به
فروش میرسید.
استاندار با اشاره به نظر موافق اکثر
کارشناسان اقتصادی کشور درباره لزوم
جراحی اقتصادی اظهار کرد :حتی یکی از
کارشناسان منتقد دولت نیز اخیرا عنوان کرده
که درباره مساله ارز ترجیحی و پرداخت یارانه
در دولتهای قبل اقدامی صورت نگرفت و
به معضلی سنگین تبدیل شد ،در دولت
سیزدهم جراحی شده و اگر درمان نشود در
آینده منجر به قطع عضو میشود.
وی گفت :به نظر این کارشناسان اگرچه
چنین تصمیمهای اقتصادی در عرصه
میدانی تبعاتی دارد ،اما قابل کنترل است
و اگر این اصالحات اقتصادی انجام نشود
در  ۱۰سال آینده تمامی منابع کشور باید

میکنند که در حال حاضر در جنگ هستند
لذا گرانی آرد و گندم و اقالم اساسی مردم
در جهان دستخوش تحوالت شده و معلوم
نیست ماههای آینده در عرصه جهانی چه
تحوالتی رخ دهد.
استاندار خراسان جنوبی گفت :نه اینکه فقط
تصمیم رئیس جمهور باشد ،بلکه تصمیم
نظام بر این است که جراحی اقتصادی انجام

درست اقدامات و اینکه در راستای منافع
نظام و انقالب است معیارهایی را معرفی
کردند و یکی از آنها این است که برای
انجام هر کاری ببینید آمریکا و اسرائیل چه
میگویند لذا این چند روز رسانهها و فضای
مجازی آنها شدیدا اشک تمساح میریزند،
دل شان برای مردم میسوزد و این طرح
را زیر آتش گرفته و بمباران تبلیغاتی کردند

 ۷هزار و  ۱۳۸روستا با مشارکت دولت و بسیج سازندگی آبرسانی میشود

ایرنا  -رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت:
آبرسانی به  ۷هزار و  ۱۳۸روستای کشور با
مشارکت دولت و بسیج سازندگی و اعتبار
 ۳۰هزار میلیارد تومان در دست اقدام است.
سردار محمد زهرایی در حاشیه بازدید و
افتتاح پروژههای عمرانی و محرومیتزدایی
خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران افزود :از
این تعداد تاکنون عملیات اجرایی آبرسانی به

صدا و سیما -از مجموع  ۴۴دشت خراسان
جنوبی ۸ ،دشت سرایان ،سده ،طبس،
دستگردان ،فردوس ،بشرویه ،درمیان و
قاینات در وضع ممنوعه بحرانی قرار دارد.
سروری ،مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
خراسان جنوبی گفت :مهمترین موضوعی
که خراسان جنوبی را با بحران مواجه کرده ،
برداشت مازاد از سفرههای آب زیرزمینی و در
پی آن کسری مخازن آب زیرزمینی است.

هزار و  ۲۰۰روستا در سطح کشور آغاز شده
است .وی عنوان کرد :البته این تعداد همه
روستاهای کشور نیست و باید تا  ۱۶هزار
روستا در بازه زمانی مشخص آبرسانی شود.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور
گفت :مجموعه بسیج سازندگی در خراسان
جنوبی نیز با همکاری شرکت آب و
فاضالب توانسته این کار را جلو ببرد و در

شهرستانهای مختلف این طرح در حال
اجراست .وی افزود :دولت سیزدهم که شعار
مردمی و مردمنوازی دارد باید همه مردانه در
کنار هم باشیم و همافزایی کنیم.
سردار زهرایی گفت :یکی از تعامالتی که بین
مجلس شورای اسالمی با بسیج سازندگی
در سال گذشته و امسال اتفاق افتاد مصوباتی
خوبی بود که در راستای اعطای قیر رایگان

برای آسفالت معابر روستایی و دسترسیها
و جادههای بین مزارع انجام میشد .وی
ادامه داد :سال گذشته با همت و همکاری
دولت ،بخشی از این قیر رایگان در اختیار
شرکتهای مربوطه مورد تایید قرار گرفت
و بسیج سازندگی با همکاری دستگاههای
مربوطه در شهرستانها و مناطق مختلف به
این کار همت گماشت.

رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت :آسفالت
محور مواصالتی سهقلعه به روستاهای
همجوار از محل همین قیرهای رایگان
می باشد و سال جاری نیز پنج درصد از
اعتبارات قیر در اختیار بسیج سازندگی قرار
گرفت که  ۲درصد برای ارتش و سایر
نهادها با نظارت بسیج سازندگی انجام
خواهد شد.

آخرین خبرها از نحوه اعزام زائران به حج تمتع
ایسنا -مدیرکل حج و زیارت خراسان
جنوبی گفت :امسال گواهی آزمایش منفی
ابتال به کرونا برای ورود به عربستان،
پذیرش حجاج زیر  ۶۵سال و واکسیناسیون
با واکسنهای مجاز اعالم شده از سوی

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت گدارسفید بیرجند (نوبت دوم )
بدین وسیله از کلیه اعضا و سهامداران شرکت گدارسفید بیرجند به شماره ثبت  ۹۴۸و شناسه ملی
 10360026۸57دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخ  1۴01/03/0۴راس
ساعت  10صبح در محل قانونی شرکت به آدرس مدرس  - 1۸پالک  2برگزار می گردد ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه  -1:استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس  -2انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل  -3تعیین
تکلیف بدهی به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حقوق دولتی اداره صنایع و معادن  -۴انتخاب بازرس اصلی
و علی البدل شرکت  -5انتخاب روزنامه جهت درج آگهی  -6اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین تکلیف
راه اندازی معدن مرمریت فدشک  -7تصویب مالی سال  13۹۹الی 1۴01
مدیرعامل شرکت شرکت گدار سفید بیرجند

به اطالع همشهریان عزیز می رساند :ختم کالم ا ...مجید
به یاد اموات وبه نیت شفای بیماران توسط قاریان قرآن انجام می گردد
و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

صرف شارژ ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی شود در
صورتی که فقط یک سوم آن به سفره مردم
میرسد و بقیه به دست دالالن و کشورهای
همسایه خواهد رسید.
وی تصریح کرد ۴۵ :تا  ۶۵درصد غالت
جهان را  ۲کشور روسیه و اوکراین تامین

شود و سران سه قوه ،نهادهای انقالبی،
نیروهای مسلح و بزرگان کشور نیز اعالم
پشتیبانی کردند در عین حال که جراحی
بزرگ ،سخت و سنگین است ولی باید روزی
انجام شود تا کشور در آینده دچار مشکل
نشود.وی گفت :امام راحل نیز برای سنجش

که نشان میدهد کار ما درست است و حتی
دیر شده و باید زودتر انجام میشد.
قناعت افزود :البته هر نوع تغییری یکسری
مقاومتهایی دارد و مردم معموال نگران
هستند که گرانتر و سختتر شود و وظیفه
همه بهویژه مسئوالن است که اطالعرسانی
مناسب داشته و اقناعسازی کنند تا مردم
متوجه شوند جای نگران نیست ،بلکه با
فساد مبارزه میشود.
وی با اشاره به برنامه اصالحی دولت در
حوزه گندم و آرد که قرار است بهتدریج اجرا
شود ،گفت :یک کیسه آرد را  ۳۸هزار تومان
میدهیم ،مشکل کمبود آرد کشورهای
همسایه با آرد یارانهای مردم ایران تامین
میشود که باید این روند اصالح شود
استاندار افزود :امنیت غذایی امروز در
آمریکا پایین آمده است ،ماکارونی ایران و
آرد یارانهای ما در کشورهای دیگر استفاده
میشود که باید به سمت هدفمند کردن
منابع برویم تا فشار روی مردم کم شود.
وی یادآور شد :برای این منظور یکی
از بهترین کارها این است که یارانه به
واردکننده کاال داده نشود و به تولیدکننده یا
مصرف کننده داده شود در همه دنیا نیز این
روش را دنبال میکنند و اهل فن در حوزه
اقتصاد بهترین کار را این میدانند که یارانه
به مردم داده شود.

۰۹۰۳۱۶۱۸۴۸۲ - ۳۲۲۲۷۱۷۷

عربستان الزامی است .ابوالفضل نوفرستی
اظهار کرد :ثبتنام حج تمتع  ۱۴۰۱آغاز
شده و متقاضیان حج تمتع که در سال ۹۹
ثبتنام و هزینه سفر خود را واریز کردهاند
میتوانند برای ثبتنام اقدام کنند.

وی افزود :متقاضیان زیر  ۶۵سال میتوانند
اقدام کنند؛ البته این افراد باید حتما دو
دوز واکسن کرونا را تزریق کرده و دارای
شرایط جسمی مناسب باشند .نوفرستی
با بیان اینکه امسال  ۱۰۱۶زائر خراسان

جنوبی در قالب هشت کاروان به حج تمتع
مشرف میشوند ،بیان کرد :این تعداد در
قالب هشت کاروان اعزام خواهند شد .وی
گفت :امسال پروازها از فرودگاه بین المللی
بیرجند انجام می شود.

صدا و سیما -مدیر کل جهادکشاورزی
گفت :میانگین تولید روزانه مرغ گرم در
استان بین  ۱۲۰تا  ۱۸۰تن در روز است.
مهدی جعفری گفت :مردم در خراسان جنوبی
بدون هیچ نگرانی میتوانند خرید خود را از
فروشگاههای استان انجام دهند .وی افزود:
مابقی مازاد نیاز استان به استانهای سیستان
و بلوچستان و کرمان ارسال میشود .مدیر
کل جهادکشاورزی خراسان جنوبی ،با اشاره
به اینکه قیمت مرغ گرم هم اکنون در بازار
استان  ۵۹هزار و  ۸۰۰تومان است ،گفت :به
غیر از روز جمعه مرغ در روزهای دیگر هفته
در کشتارگاههای استان کشتار میشود .وی
همچنین به تولید تخم مرغ در استان اشاره
کرد و افزود :در روز  ۹۰تن تولید تخم مرغ
داریم که  ۳۰تن آن در استان مصرف میشود
و  ۶۰تن دیگر به استانهای کرمان ،سیستان
و بلوچستان و یزد ارسال میشود.

اتاق وضعیت آرد و نان
در استان تشکیل شد
تسنیم -معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری از تشکیل اتاق وضعیت آرد و نان
استان با محوریت این معاونت خبر داد .جواد
اشرفی در جلسه افتتاح اتاق وضعیت آرد و
نان استان با بیان این موضوع که نباید هیچ
مشکلی در تأمین آرد و نان مورد نیاز مردم
ایجاد شود ،تأکید کرد :الزم است هرچه زودتر
زیرساختهای مورد نیاز هدفمندی نان در
استان فراهم گردد تا شاهد مشکل خارج از
عرضه آرد و نان نباشیم.
خبرهای کوتاه

* در آزمون ورودی حوزه خراسان
 ۳۷۰نفر از شهرهای قاین ،حاجی
آباد ،طبس و بشرویه شرکت کردند.
معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه
خراسان جنوبی افزود :نتایج این آزمون
 ۱۲خرداد از طریق سایت حوزه علمیه
خراسان اطالع رسانی میشود.
* آزمون تخصصی اعطای مدرک
حفظ قرآن کریم در  ۵حوزه در
بیرجند ،طبس ،فردوس ،قائنات و
درمیان برگزار شد .مدیر کل تبلیغات
اسالمی خراسان جنوبی گفت۳۱۱ :
نفر در این آزمون در حفظ  ۱۰جزء،
 ۲۰جزء و  ۳۰جزء شرکت کردند.
* نمایشگاه “ معلم خالق؛ آموزش
پویا” با هدف ارتقای آموزش خالقانه
در ذهن دانشآموزان در دبستان
دخترانه سما بیرجند برگزار شد.
* محبوبه صیامی به عنوان رئیس
هیأت دو و میدانی استان برای چهار
سال انتخاب شد.
* رئیس اداره اوقاف و امور خیریه
فردوس از وقف یک ساعت آب از چاه
موتور اتحاد روستای خانکوک توسط
خانم کوکب کاظمی خبر داد.

آگهی آرای هیئت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
دراجرای ماده 3قانون وماده13آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان درهیات مستقردر اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان طبس(استان خراسان جنوبی) مورد رسیدگی وتائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در 2نوبت به فاصله 15
روز به شرح زیر آگهی می گردد( .قطعات واقع دربخش یک طبس)  -1ششدانگ یک باب منزل خانم معصومه نوروزی تمامی پالک  1176فرعی از  2۹7فرعی از  -2۹اصلی دیهشک پایین خریداری مع الواسطه از حجی عباس معطلی به مساحت 16۸.55
مترمربع -2 .ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی اقای سهیل قاسم زاده تمامی پالک  5۸۴فرعی از  -30اصلی دیهشک باال خریداری مع الواسطه از محمد تقی حیدری و هاشم حیدری به مساحت - 113۹.۴۴مترمربع -3 .ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان اقایحمید ایزدخواه قسمتی از پالک  75۸فرعی از  -30اصلی دیهشک باال خریداری مع الواسطه از مهدی اسماعیلی به مساحت  1001.25متر مربع  -۴ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان ( دایر مزروعی ) آقای حسین نوروزی قسمتی از پالک  -۴۹7اصلی خریداری مع
الواسطه از حسین اخوان قربانی به مساحت  ۴50.۸۸متر مربع  -5ششدانگ یک دربند مغازه( دایر مزروعی ) اقای اکبر حسینی قسمتی از پالک  -50۸اصلی انتقالی از مالکین مشاعی به مساحت  ۴0.۸0متر مربع  -6ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان آقای محمد
رضا فخاری قسمتی از پالک 1و 2فرعی از  -650اصلی خریداری مع الواسطه از حسن خیاط زاده به مساحت  117.33متر مربع  -7ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان اقای داود بخشی قسمتی از پالک 1و 2فرعی از  -650اصلی خریداری مع الواسطه از حسن
خیاط زاده به مساحت  1۴15.۸5متر مربع  -۸ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان ( دایر مزروعی ) آقای مهدی موذن قسمتی از پالک  -1۹57اصلی خریداری مع الواسطه از محمد علی و علینقی نجد شیبانی به مساحت  ۴۸2.۴0متر مربع  -۹ششدانگ یک قطعه
زمین محصور مشتمل بر اعیان ( کاربری دامداری ) آقای اکبر ایزدخواه قسمتی از پالک  -25۸۹اصلی خریداری مع الواسطه از ورثه محمد باقر بدرام به مساحت  1701.1۸متر مربع  -10موازی  500سهم مشاع از  372۹سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آقای حمید رضا
مخلصی تمامی پالک  -27۴5اصلی خریداری مع الواسطه از عباسعلی اخوان مهدوی به مساحت  372۹متر مربع  -11موازی  337.53سهم مشاع از  157۹.۸6سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی اقای ابراهیم مخلصی تمامی پالک  3فرعی  -27۸3اصلی خریداری مع الواسطه
از رجبعلی مخلصی به مساحت  157۹.۸6متر مربع  -12موازی  1۴۸.56سهم مشاع از  1۴55.50سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی اقای ابراهیم مخلصی تمامی پالک  -27۸۸اصلی خریداری مستقیم از رجبعلی مخلصی به مساحت  1۴55.50متر مربع  -13ششدانگ یک
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان اقای حمید رضا مظفریان قسمتی از پالک  -317۸اصلی خریداری مع الواسطه از غالمرضا نصیرایی حقیقی به مساحت  ۹۸7.۸5متر مربع  -1۴ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان ( دایر مزروعی ) آقای محمد علی وفابخش
قسمتی از پالک  -3۸07اصلی خریداری مع الواسطه از حسن هادیان به مساحت  151.60متر مربع  -15ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان اقای محمد حسین رضائیان قسمتی از پالک  1فرعی از  -۴6۸0اصلی خریداری مع الواسطه از محمد رضا و آذرمیدخت
شهرت یحیی شیبانی به مساحت  300.73متر مربع (قطعات واقع دربخش سه طبس)  -16ششدانگ یک باب ساختمان مدرسه بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بنمایندگی وزارت اموزش و پرورش قسمتی از پالک  -5۹اصلی روستای منصوریه خریداری مستقیم از مالک
مشاعی به مساحت 7۸3.7۴مترمربع  -17ششدانگ یک باب مدرسه بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بنمایندگی وزارت اموزش و پرورش قسمتی از پالک  -72اصلی مزرعه بم خریداری مستقیم از مالکین مشاعی استشهادیه محلی به مساحت10۸1.2۴مترمربع  -1۸ششدانگ
یک باب ساختمان محل مدرسه به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش قسمتی از پالک  -1۴3اصلی چاه ترخون خریداری مستقیم از مالکین مشاعی به مساحت ۹۴1مترمربع  -1۹ششدانگ یک باب مدرسه بنام دولت جمهوری اسالمی ایران
بنمایندگی وزارت آموزش و پرورش قسمتی از پالک  -155اصلی روستای کامرانیه خریداری مستقیم از مالک مشاعی و استشهادیه محلی به مساحت 15۴6.25مترمربع  -20ششدانگ یک باب مدرسه بنام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش
قسمتی از پالک  -156اصلی روستای بژدغر خریداری مستقیم از مالکین مشاعی به مساحت  -1۹77.20مترمربع  -21ششدانگ یک باب مدرسه بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بنمایندگی وزارت اموزش و پرورش قسمتی از پالک  -166اصلی روستای غنی آباد خریداری
مستقیم از مالکین مشاعی به مساحت  1307.1۴مترمربع لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی واشخاص ذینفع درآراء اعالم شده ابالغ می گرددچنانچه اعتراضی دارندباید از تاریخ انتشارودرروستاها ازتاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم ورسید اخذ نمایندمعترضین بایدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل نمایند ودرصورتیکه اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود .ضمن اینکه صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود و درخصوص آگهی اصالحی از تاریخ انتشار نوبت اول مهلت اعتراض سی روز خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/24 :تاریخ اتنشار نوبت دوم 1401/03/08 :شناسه1315370 :
غالمرضا کد خدایی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طبس

مرکزنیکوکاریوداراالیتاممؤسسهخیریههیئتابوالفضلیبیرجند(مصلی)
 -پذیرای نذورات و هدایای شما مردم خیر و نیک اندیش جهت نیازمندان و ایتام می باشد .همچنین آمادگی

شماره کارت جهت طبخ اطعام ایتام ۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۹۲۱-۵۳۱۷ :

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۴-۸۵۳۹ :
آدرس  :خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند تلفن۰۹۱۵۵۶۵۸۵۹۵ - ۰۵۶۳۲۲۳۳۳۳۱ – ۰۵۶۳۲۲۳۷۶۶۶ :
کامل جهت دریافت البسه ،جهیزیه ،سبدهای غذایی ،مواد پروتئینی و گوشتی ،خریداری گوسفند ،عقیقه کامل ،
دریافت فطریه و کفاره و ...را جهت نیازمندان اعالم می دارد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با امیر قطر
و هیئت همراه با تأکید بر افزایش همکاریهای
سیاسی و اقتصادی دو کشور ،راهحل مسائل
منطقه را گفتگو بدون دخالت عوامل خارجی
دانستند و با اشاره به استمرار جنایات رژیم
صهیونیستی علیه مردم فلسطین ،گفتند :توقع از
جهان عرب ورود صریح به میدان عمل سیاسی
در مقابل این جنایتهای آشکار است.
تا من زنده هستم اجازه نمیدهم مردم
از این طرح آسیب ببینند
رئیس جمهور روز گذشته در حالی که برای
گفتگوی بی واسطه با مردم در میدان بهمن حاضر
شده بود ،گفت :تا من زنده هستم اجازه نمیدهم
مردم از این طرح ( حذف ارز ترجیحی) آسیب
ببینند.
قالیبافرایباالییدرانتخابات
ریاست مجلس می آورد
نایب رئیس اول مجلس با بیان اینکه نامزد نایب
رئیسی مجلس خواهد شد ،گفت :قالیباف رای
باالیی می آورد .نیکزاد در حاشیه نشست حزب
نسل نو در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی
درباره انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی اظهار کرد :برای ریاست مجلس کاندیدا
نمیشوم.

بیرجند ،شهدا  ، 8ساختمان آوا صندوق پستی  136تلفن  32224582 :نمابر 32234583 :
شماره تماس آگهی09155665782 :
عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ  :چاپ و نشر گلرو  -بها  2000 :تومان

کانال تلگرامی @ avanews724 :

امام سجاد علیه السالم فرمودند:
ت ل ِ َم ْن یَ ْحتَمی مِ َن ال َّطعا ِم ل ِ َمضَ َّرت ِ ِه َوالیَ ْحتَمی مِ َن َّ
الذن ِْب ل َ ِم َع َّرتَ ِه
َع ِجب ْ ُ
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معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور مطرح کرد:

جمعآوریبیشاز ۱۰هزارمیلیاردتومانکمکمردمیدربخشنقدیوکاال
افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف کار آفرین در خراسان جنوبی
کاری  -معاون توسعه مشارکت های
مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره)
کشور در همایش تجلیل از خیران و
نیکوکاران خراسان جنوبی گفت :سال
گذشته در مجموع بیش از  ۱۰هزار
میلیارد تومان کمک مردمی در بخش
های نقدی ،کاال و خدمات جمع آوری
شده است .وی افزود :از این میزان

کشور خبر داد و گفت :امسال هزار و
 ۶۰۰میلیارد تومان در شورای زکات
جمع آوری گردید و در مکان های
جمع آوری شده اجرایی و هزینه خواهد
شد .حبیب ا ...آسوده بیان کرد :ماه رمضان
امسال نیز  ۲۲میلیون اطعام و هشت
میلیون افطاری ساده و یک میلیون و ۷۰۰
هزار بسته معیشتی به ارزش هزار و ۹۰۰

نماینده ولی فقیه از عملکرد خوب
کمیته امداد تجلیل کرد
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی هم
در این دیدار گفت :بخشی از نهادها در
این مدت خیلی خوب عمل کردند از
جمله به سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و بسیج مستضعفان می توان اشاره کرد.

کمکهای جمعآوری شده بیش از ۵
هزار میلیارد تومان از طرف مراکز خیریه
بوده که به افراد نیازمند اهدا شد.
جمع آوری  ۵۰۰میلیارد
صدقات در کشور
معاون توسعه مشارکت های مردمی
کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور
در دیدار با آیت ا ...عبادی ،نماینده
ولی فقیه در خراسان جنوبی از جمع
آوری  ۵۰۰میلیارد تومان صدقات در

 ۱۰درصد  offبه
مناسبت افتتاحیه

میلیارد تومان در بین نیازمندان توزیع شده
است .وی با بیان اینکه در حال حاضر یک
میلیون و  ۱۵۰هزار حامی ،حدود ۴۰۰
هزار فرزند یتیم و محسنین را کمک می
کنند ،افزود :مردم سال قبل  ۲هزار و ۶۰۰
میلیارد تومان مستقیم به حساب ایتام
واریز کردند .آسوده یادآور شد :براساس
آخرین آمار ،تاکنون  ۳۰۰میلیارد تومان
زکات فطریه جمع آوری و ثبت شده که
پیش بینی می شود به باالی  ۵۰۰تا ۶۰۰
میلیارد تومان برسد.

دولت رئیسی صادق الوعد است
محبی،نمایندهمردمسبزواردرمجلسرفتاررئیس
جمهور را مبتنی بر صداقت عنوان کرد و یادآور
شد :دولت سیزدهم به صادق الوعد بودن شهره
است پس از سخنان رئیس جمهور ،یارانه  ۴۰۰و
 ۳۰۰هزار تومانی واریز شد که قطعا دولت باید این
خصوصیت را برای خود حفظ کند و مجلس هم از
هیچکوششیفروگذارنیست.

mobl_ jamil

فروش انواع مبلمان
کالسیک  ،راحتی
و میز و صندلی ویالیی
فروش
به قیمت تولید

محمود آبادی

آدرس :بین توحید  ۲۰و ۲۲

۰۹۱۵7۲۵۵۴8۹ - ۰۹۱۱8۶۲۵۴۰۵

جرثقیل علی اورنگی

باتوجه به گسترش شهری و افزایش تقاضا و نیاز روز افزون ،آمادگی خود را در
ارائه خدمات جرثقیلی با تناژ باال (۱۰۰تن)
به همشهریان عزیز اعالم می دارد.
۰۹۱۵۱۶۱۴۲۵۹
۰۹۱۵۵۶۲۰۹۹۴

حسینی ،همدانی امام جمعه کرج گفت :مردم به
خوبی متوجه هستند تالش ها برای بهترشدن
اوضاع است وقتی ناچار به جراحی شدیم ،جراحی
یک مقدار درد و دوران نقاهت دارد باید تحمل
کنیم تا از این مرحله عبور کنیم.

علیرضا عباسی ،نایب رئیس کمیسیون کشاورزی
مجلس گفت :برخی دهکهای جامعه از ارز۴۲۰۰
تومانیبهرهچندبرابرینسبتبهدیگرانبردند،اما
متأسفانه برخی دهکهای جامعه حداقلهای نفع
را هم نبردهاند.

وزیر کار گفت :مردم عزیز هر فردی به هر دلیلی
مشمول دریافت نشده ۳ ،ماه فرصت اعالم
دارد؛ برای شما یارانه و مبلغ آن محفوظ است.
عبدالملکی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت:
معیشتوآرامشمردمدغدغهاصلیرئیسجمهور
است .وی افزود :دشمن میخواهد حاال که قرار
است یارانهها ،مردمی و عادالنه توزیع شود ،با
انتشار شایعه ،آرامش شما را بر هم بزند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش دهندگان
مرغ گوشتی ایران گفت :افزایش تقاضا ،عرضه
را با مشکل روبهرو کرده است و از امروز گوشت
مرغ با قیمت های جدید عرضه میشود .اسدا...
نژاد گفت :هنوز قیمت مرغ زنده مصوب نشده،
که در حال بررسی قیمت های متعدد هستیم.

خیران بزرگوار جناب آقایان

حاج غالمرضا شاهبیکی
حاج محمودشاهبیکی

مصیبت درگذشت اندوه بار پدر مهربان و عموی عزیزتان بزرگ خاندان

شادروان حاج محمد حسن شاهبیکی

را خدمت شما تسلیت عرض می نمایبم .خداوند روح پاک آن عزیز سفر کرده را با اولیا
درگاهش در بهشت برین محشور فرماید و به بازماندگان داغدار صبر و بردباری عنایت فرماید.

آگهی مناقصه عمومی
اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی در نظر دارد:
انجام خدمات خودرویی به شماره فراخوان () ۲۰۰۱۰۹۰۶۲8۰۰۰۰۰۱
به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه را از 1401/02/24
از طریق سامانه تدارکات دولت (ستاد) به نشانیwww.setadiran.ir
دریافت نمایند .شناسه آگهی۱3۱۶4۰۰ :
اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی

تیماقتصادیرئیسی
فرقی با احمدی نژاد ندارد

ارز  ۴2۰۰تومانی برای برخی دهک ها
نفع حداقلی هم نداشت

قول وزیر کار و رفاه اجتماعی
به کسانی که یارانه نگرفتند

عرضه مرغ با قیمت جدید از امروز

موسسه خیریه دانش آموزی امام علی(ع)

جراحی یک مقدار درد و دوران نقاهت
دارد؛ باید تحمل کنیم

میبدی ،عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم
گفت :عقیده دارم بسیاری از اعضای دولت با
سیاستهای دولت احمدی نژاد همراه هستند
و فرق زیادی نکرده و برخی دولتمردان همان
احمدی نژادی ها هستند .از این رو بر این باورم
که تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی تا این
لحظه فرق چندانی با دولت احمدی نژاد ندارد.

www.ava724.ir

معنوی،معاوندبیرخانهشورایعالیبیمهسالمت
درباره نرخ حق بیمه درمان در سال  ۱۴۰۱گفت:
حق بیمه در دهکهای یک تا سه درآمدی رایگان
شد و حق بیمه دهکهای چهار تا هشت درآمدی
نیز کاهش یافت .دهکهای اول تا سوم درآمدی
به صورت رایگان توسط سازمان بیمه سالمت
ایران تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
حق بیمه دهک چهارم تا هشتم نیز به طور قابل
مالحظه کاهش یافته است تا از این طریق تمام
مردم کشور تحت پوشش بیمه پایه قرار گیرند.

آیت ا ...عبادی با بیان اینکه اینها نیروی
نظامی هستند اما در قانون به صورت ویژه
تعریف شدند ،ادامه داد :کمیته امداد هم
خوب عمل کرده و ضمن تأمین مسائل
معیشتی باید حافظ فرهنگ خانواده های
نیازمند هم باشد .افتتاح مرکز نیکوکاری
اصناف کار آفرین و دیدار با خانواده های
ایتام تحت حمایت و پیگیری مشکالت
پیش روی این عزیزان از دیگر برنامه
های معاون توسعه مشارکت های مردمی
کمیته امداد کشور به خراسان جنوبی بود.

گالری مبل جمیل

مردم تظاهر به نداری میکنند،
این هم نشانه هایش
گنجی ،مدیرمسئول روزنامه همشهری در توئیتی
نوشت :بخش قابل توجهی از مردم حقیقتا دچار
مشکلهستند،اماتظاهربهنداریتراز ۸۵میلیونی
را نشان می دهد که با شاخص های ذیل نمی
خواند :تقریبا به تعداد خانوارهای ایرانی خودرو
داریم ،با دو روز تعطیلی راه های تفریحی کشور
قفل می شود و در مصرف لوازم آرایشی و عمل
دست بردن در طبیعت بدن در جهان اولیم.

طلوع آفتاب

حق بیمه دهک های یک تا سه
رایگان شد

نمایندهاصولگرا:بعضیوزرانفوذیاند،
باید مجازات شوند

خاتمی ،خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه
اقتصاد کشور بیمار است ،گفت :مشکالت
اقتصادی از دهه پنجاه شروع شد و دولتهای
بعد از انقالب تالش کردند این مسائل را برطرف
کنند که چندان موفق نبودند ،اما دولت سیزدهم
همت کرده و تالش دارد که آرام آرام این بیمار را
از بیماری در بیاورد.

اذان صبح

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان این که
کمبودی در موجودی کاالها در کشور نداریم،
گفت :چند روزی کمبود روغن و اختالل خواهیم
داشت ،اما به سرعت برطرف خواهد شد .فاطمی
امینگفت:هیچافزایشقیمتیبدونتاییدسازمان
حمایت و مصوبه ستاد تنظیم بازار قابل اجرا نیست
و در صورت تخطی حتما برخورد خواهد شد.

سعید حجاریان ،فعال اصالح طلب با اشاره به
توقف مذاکرات گفت :به نظر میرسد برجام که
به قول آقای روحانی «بیش از یک سال پیش
قابل احیا بود» ،فدای پروژه بزرگتری شده ،اما
چوب روسی هم بیاثر نبوده است.

خاتمی:مشکالتاقتصادیکشور
از دهه پنجاه شروع شد

اذان مغرب
نیمه شب شرعی

کمبودی در موجودی کاالها
در کشور نداریم

برجام فدای پروژه بزرگتری شده است

خادمی ،نماینده اصولگرای مجلس دهم گفت:
زمان جوانی ما ،با قیمت یک کیلو مرغ امروز می
شد  ۳دستگاه خودرو پیکان نو خرید .وزرا خجالت
نمی کشند ،استعفا دهند ،چند تای شان دستگیر
و مجازات شوند .وی اضافه کرد :بعضی هایشان
نفوذی و توسط دشمنان خارجی برای نابودی مردم
و کشور و لطمه به نظام کاشته شده اند.

اوقات شرعی مرکز استان

راه حل مسائل منطقه ،گفتگو بدون
دخالت عوامل خارجی است

روزنامه اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی و اقتصادی
صاحب امتیاز  :غالمرضا جعفرپور مقدم مدیرمسئول  :علی جعفرپور مقدم

حدیث روز

اذان ظهر

12 : 29
19 : 43
23 : 45
4 : 01
5 : 34

قابل توجه همشهریان عزیز

امکان پرداخت در محل
برای مشتریان محترم
دیجی کاال در بیرجند فراهم شد

استودیوفیلموعکسحدیث
خاطراتخودرادرسایهامنیت؛ازخطرنابودینجاتدهید!!!

هر آنچه نیاز دارید با بهترین قیمت از دیجی کاال خرید کنید

تنهامرکزتخصصیتبدیلوترمیمکلیهفیلموکاستهایویدئوییقدیمی
وجدیدبااستفادهازبهروزترینومجهزتریندستگاههاوانتقالآنبرروی
دی وی دی ،فلش ،رم و هارد توسط اپراتور بانو در محیط قرنطینه و امن

* با بیش از ربع قرن تجربه
* تحویل فوری در کمترین زمان
* با مناسب ترین هزینه و بهترین کیفیت

* آمادگی همکاری با کلیه آتلیه داران و عکاسان

دیجی کاال بزرگترین فروشگاه آنالین ایران
فرامرزبهدانی
۰۹۱۵۵۶۲۰۹۶۱

«به مکان جدید انتقال یافت» آدرس :خیابان مدرس  ، 3جنب پالک ۲۶

آدرس نمایندگی بیرجند:

بلوار شعبانیه ،خیابان نرجس ،نبش نرجس ۲۳

پلیس  ۱۱هزار خودروی داخلی
را پالک نمیکند
محمدی ،رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس درباره
علت عدم پالک شدن حدود  ۱۱هزار دستگاه
خودرو که در پارکینگ یکی از خودروسازها قرار
دارد ،گفت :یکی از خودروسازها  ۱۰هزار و ۷۰۰
خودرو مدل  ۱۴۰۰دارد و پیگیر بودند که ما
این خودروها را به مدل  ۱۴۰۱شمارهگذاری
کنیم که بر اساس ماده چهار آئیننامه راهور،
اسناد خودرو با مشخصات فنی خودرو و شماره
شاسی باید یکسان باشد ،لذا به دلیل مغایرت
مدل با اسناد ارائه شده خودروهای مذکور،
شمارهگذاری را انجام ندادیم.
آمار فاجعه بار؛ بیش از  ۷۰۰قربانی الکل
در  ۵۰روز
خبرآنالین نوشت :بر اساس آمار سازمان
پزشکی قانونی ،در بازه زمانی اول اسفند ۱۳۹۸
تا  ۱۹فروردین  ۱۳۹۹بیش از سه هزار نفر بر اثر
مصرف الکل مسموم شدند و از این میان ۷۲۸
نفر جان خود را از دست دادند.
واردات خودرو بدون سقف شد
اکبری ،رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی با اشاره به اصالح مصوبه واردات
خودرو و تصویب واردات بدون سقف گفت:
اکنون خأل  ۵۰۰هزار خودرو در بازار احساس
میشود که با واردات ،فضا رقابتی میشود.
تصادفات جادهای ،هر سال  ۴۴هزار
معلول دایمی به جای میگذارد
خانکه ،رئیس گروه آموزشی و مرکز تحقیقات
سالمت درحوادث و بالیا دانشگاه علوم توانبخشی
و سالمت اجتماعی اعالم کرد :حوادث ترافیکی،
ساالنه بیش از  ۱۷هزار کشته و بیش از  ۴۴هزار
معلول دائمی برجای میگذارد و متاسفانه در کنار
آن ۵۳ ،مخاطره در ایران شناسایی شده که ۱۳
مخاطره اولویت دارد و همه این حوادث سبب
بیش از  ۷۵۰هزار مراجعه در سال می شود.
قرعه کشی خودرو تا اواخر
سال آینده ادامه دارد
معاون وزیر صمت با بیان اینکه قرعهکشی خودرو
تا اواخر سال آینده ادامه دارد ،گفت :اگر عرضه و
تقاضای خودرو متعادل شود ،قطعا روی قیمت
اثر خواهد داشت و پیشبینی میشود با شروع
واردات ،قیمتها آرامآرام به حد عقالنی نزدیک
شود .منطقی افزود :اگر عرضه و تقاضا متعادل
شود ،قطعا روی قیمت اثر خواهد داشت و با شروع
واردات قیمتها کاهش پیدا خواهد کرد.

