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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت :صنعت
گردشگری نیازمند طرحی نو است که جدای از
معرفی فرهنگ و تمدن ،اقتصاد و موقعیتهای
فرهنگ سیاسی را در نظر داشته باشد تا جلوی
کارشکنیها در این زمینه گرفته شود .حجت
االسالم والمسلمین عبادی افزود :تاکنون
گردشگری نداشتیم و گردشگری با فعالیت جریان
سیاسی برای تغییر نگرش مردم فعالیت کرده
است .وی ادامه داد :وزارتهای میراث فرهنگی،
فرهنگ و ارشاد اسالمی و محیط زیست به
خاطر انواع تغییرهای سیاسی در کشور جایگاه
اصلی خود را پیدا نکرده ،در حالی که مقام معظم
رهبری همواره تاکید دارند با عوض شدن دولتها
سیاستهای قانونی  ....مشروح در صفحه ۲

گفتیممجلسانقالبی،
یک عده خوش شان نیامد
صفحه ۶
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گردشگریاستان
نیازمند طرحینو

رهبر معظم انقالب :

تامین برق  ،یکی از مؤلفههای اصلی توسعه معدنی خراسان جنوبی؛

توسعهاستاندرگرو
تامینزیرساختهااست
سرمقاله

ثبت نام  ۴هزار نفر در سامانه «حمایت» 5

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

رئیسجهادکشاورزیشهرستانبیرجند

جنـاب آقـای
مهندس جهانی

اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

انتخاب جناب عالی را به عنوان

خیرگرانقدرجنابآقایمهندسفالحی
ّ

انجمنانبوهسازانکشور

مدیرعامل محترم کاشی و سرامیک فرزاد بیرجند

نگاه بلند شما در مقوله خدمات عام المنفعه و بصیرت انقالبی جناب عالی
در کمک و اهدای کاشی و سرامیک به مسجد و حسینیه
روستای چهکندوک

که مصداق تعظیم شعائر دینی است ،قدر دانسته و مراتب سپاس و
قدردانی اهالی را خدمت شما اعالم می نماییم ،سربلند و پیروز باشید.
دهیاری و شورای اسالمی روستای چهکندوک

درد نبود تجهیزات پزشکی برای بیماران در استان ۲
شناسه آگهی۱۳۲۳۹۸۰ :

جنابآقایمهندسغالمرضا وارسته

هیئت مدیره و مدیرعامل

صفحه ۶

گلرو ،نماینده مجلس :

خطوط قرمز ایران در
مذاکرات ،محرمانه است
صفحه ۶

سرمقاله

* بهروزی فر

بازخورد کارهایی که انجام می دهیم

افزایش قیمت شکر ،آرد و لبنیات فهرست
قنادیها و شیرینی فروشیها را تغییر داده و
این رنگارنگهای خوشمره را تبدیل به کاالی
لوکس کرده است .بعد از اصالح قیمت چهار قلم
کاالی اساسی و تغییر شیوه توزیع یارانهها یکی از
اصنافی که تحت تأثیر افزایش قیمت این کاالها
قرار گرفت شیرینی فروشیها ،قنادیها و بستنی
فروشیها بود .... .مشروح در صفحه ۲

که نشان از تعهد ،تخصص و سوابق خدمتی شما می باشد صمیمانه
تبریک عرض می نماییم .ضمن سپاس از تالش های ارزشمند و
صادقانه جناب آقای مهندس محمد علی محمدی امید است
در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران موفق و سربلند باشید.

اصالحطلباننمیتواننداز
گرانیهاماهیگیریکنند

صفحه 2

تلخیافزایش
قیمت شیرینی در
کامشهروندان

آغاز صدور دامدار کارت در شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی 5

سبحانی نیا ،فعال سیاسی :

عضو هیئت مدیره کانون سراسری
که نشان از تعهد ،تخصص و تجارب
ارزشمند شمادارد ،صمیمانه تبریک عرض
می نماییم .امید است در سایه ایزد منان و
با استفاده از تجارب و توانمندی های شما
بزرگوار شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش
آن مجموعه باشیم.

هیئت مدیره و اعضای انجمن
انبوه سازان خراسان جنوبی

چند وقت پیش در معیت جمعی از دوستان ،چند تایی از این فیلم ها که دوربینهای
راهداری ضبط می کند را مرور کردیم ،در میانه آن همه حادثه ریز و درشت بسیار تلخ!
یکی را جوانی رقم زد که بنا به آن چه در فیلم دیده می شد ،در حالی که در حاشیه
یک مسیر اصلی قدم می زد ،با تلفن همراهش صحبت می کرد ،از تکان دادن های
مکرر دست هایش می شد حدس زد ،بحثش خیلی داغ ُو جدی َو حتی تهدید آمیز
است .کمی بعد و در عین ناباوری ،صحنه دلخراشی در قاب تصویر به نمایش گذاشته
شد ،آن جوان ،در همان حال صحبت با تلفن ،به وسط خیابان آمد و خود را جلوی یک
کامیون انداخت .شاگرد راننده که انگار در اثر ضربه و تکان ماشین ،سرش به شیشه
جلو خورده بود ،تلوتلو زنان پیاده شد و بعد از او راننده ،که ناباوارنه و در عین بیقراری،
جنازه به جامانده از این حادثه را نظاره می کرد .دوستی که به واسطه حرفه اش ،شرح
این ماوقع را می دانست از چند و چون ماجرا اینطور گفت که؛ این جوان که از قضا اهل
دیار ما هم نیست ،به جهت شکست عشقی ،خسته شدن از  ...ادامه در صفحه ۲

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده
نوبت دوم
شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه ای به شرح جدول ذیل اقدام نماید:

شماره فراخوان

موضوع

نوع تضمین و مبلغ

مدت قرارداد

۲۰۰1۰۰۵۳۶1۰۰۰۰۰۶

ارائه خدمات پشتیبانی در
شهرداری بیرجند طبق شرایط و
شرح خدمات مندرج در اسناد
مناقصه و به صورت حجمی

ضمانت نامه بانکی معتبر
و یا فیش نقدی واریزی
به شرح مندرج در
اسناد مناقصه به مبلغ
 ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

 1۲ماه

شرایط عمومی متقاضیان
شرکت های دارای گواهی صالحیت
معتبر و با ظرفیت آزاد مجاز از
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
توأما ً در رشته های حمل و نقل و
خدمات عمومی می تواند در این
مناقصه شرکت نماید

محل تأمین اعتبار :اعتبارات داخلی شهرداری بیرجند  -کلیه فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی

 www.setadiran.irبرگزار می گردد .مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ

 1401/03/05تا ساعت  19:00مورخ  1401/03/09از طریق سامانه ستاد به نشانی  www.setadiran.irدریافت نمایند .مهلت بارگذاری

اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :تا ساعت  14:00مورخ  1401/03/21زمان گشایش و قرائت پیشنهادها :ساعت  14:00مورخ
 1401/03/22می باشد .نشانی مناقصه گزار :خراسان جنوبی  -بیرجند – میدان ابوذر -شهرداری مرکزی –تلفن  05۶31830102مناقصه گران
در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می بایست مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند .ضمناً جهت
راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس :بیرجند ،بلوار شهدای عبادی ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت مراجعه فرمایند.

مهدی بهترین  -شهردار بیرجند

سرمقاله

بازخوردکارهاییکهانجاممیدهیم
* بهروزی فر
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) این جوان که از قضا اهل
دیار ما هم نیست ،به جهت شکست عشقی ،خسته شدن از
شرایط کاری ،اعتراض به عملکرد والدین ،یا هر چیز دیگری،
چند وقت پیش خانه را ترک گفته و راهی استان ما می شود.
اینجا هم ذهن ناآرام ناشی از پیگیری ها و سؤال و جواب ها،
او را به کاری ناشایست وا می دارد ،اما اقدامش برای خودکشی
به فرجام نمی رسد و در بیمارستان بستری می شود .پدر و مادر
از طریق بیمارستان مطلع می شوند و می آیند و بعد از حصول
بهبودی ،او را به مهمانسرایی که مستقر شده اند ،می برند ،شب
هر اتفاقی که می افتد به فرار دوباره او از آغوش خانواده می
انجامد .صبح روز حادثه تصادف ،همان تصویر مکالمه او با
تلفن ،مربوط به صحبت های طوالنی دوستی است که او را
به بازگشت به خانه می خواند ،او اصرار می کند و این یکی از
تصمیمش برای هرگز برنگشتن می گوید که بناگاه حرف ها
به این سمت سوق پیدا می کند که؛ “من خودم را می کشم
تا از دست همه شما راحت شوم”  .دوست آن سوی خط ،برای
تلطیف شرایط و منصرف کردن او ،از تصمیم بی فرجام قبلی
می گوید و این که این کار نشدنی است .تأثیر همین صحبت
ها ،راه او را به میانه خیابان می کشد و می شود آن چه که نباید!!
سلسله عواملی سبب می شوند این جوان دست به خودکشی
بزند و دل از این دنیا برای همیشه بکند؛ رفقایی که مدام او را به
واسطه خانواده کم بضاعتش تحقیر کرده اند ،والدین که او را از
بودن در کنار دیگر همساالنش محروم کرده اند ،پدر کارگری
که با کم لطفی کارفرما و درآمد اندکش در تأمین نیازهای رو ِز
خانه مانده و به واسطه گرانی ها در تهیه جزئی ترین خواسته
های فرزندانش ناتوان است ،جای خالی خواهر یا برادری در خانه
که بتواند همدم روزهای سخت تنهایی باشد ،همسایه هایی که
سر و وضع و ریخت و قیافه او را به تمسخر گرفته بودند و ....و
خط سیری که استیصال راننده بینوایی را به همراه دارد که بی
هیچ تقصیر و کوتاهی ،در منجالب یک اتفاق تلخ دست و پا
می زند و قطع ًا به سختی خواهد توانست ثابت کند که در بروز
این حادثه ،فقط مصداق همان ضرب المثل محلی معروف است
که؛ “نخورده و نبرده ،گرفته درد گرده”! این اتفاق ،تنها نمونه
کوچکی از بیشمار حوادثی است که روزانه در حوالی ما رخ می
دهد و به عبارت خیلی روشن ،هر تصمیم و اراده ما در انجام
کوچکترین کارها ،می تواند تأثیرات شگرف در سطوح مختلف
جامعه از اطرافیان مان گرفته تا آنها که مثل این راننده کامیون،
حتی یک بار هم با او برخوردی نداشته ایم و بدون تردید این
ابرام ما در تحقق برخی برنامه ها ،به همان انداز ِه وزن آن کار و
جامعه هدف مشمولش ،نتایجی به مراتب دهشتناک تر و تبعاتی
جبران ناپذیرتر خواهد داشت.
(لطف ًا نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق
 ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷اعالم یا ارسال بفرمایید)

مت

2

بیش از  ۲۴هزار بازرسی در خراسان جنوبی؛  ۳۸۷پرونده تخلف تشکیل شد
ایرنا  -معاون اقتصادی استانداری گفت :از آغاز اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها تاکنون  ۲۴هزار و ۱۸۶
مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده که تشکیل  ۳۸۷پرونده تخلف را در پی داشته است .اشرفی اظهار کرد :از
 ۲۲اردیبهشت امسال تاکنون  ۷۲تیم گشت مشترک در زمینه نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی استان فعال بوده است.

پنجشنبه *  5خرداد  * 1401شماره 5204

ایرنا  -استاندار گفت :توسعه خراسان جنوبی در گرو تامین
زیرساختهاست و همراهی توانیر از عوامل موفقیت استان در
این زمینه است .جواد قناعت در دیدار با معاون وزیر نیرو و
مدیرعامل شرکت توانیر افزود :اگر بخواهیم سرمایهگذار جذب

امامجمعهبیرجند:صنعتگردشگرینیازمندطرحینواست

ایرنا  -نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی
و امام جمعه بیرجند گفت :صنعت گردشگری
نیازمند طرحی نو است که جدای از معرفی
فرهنگ و تمدن ،اقتصاد و موقعیتهای

فعالیت جریان سیاسی برای تغییر نگرش مردم
فعالیت کرده است.
وی ادامه داد :وزارتهای میراث فرهنگی،
فرهنگ و ارشاد اسالمی و محیط زیست

فرهنگ سیاسی را در نظر داشته باشد تا جلوی
کارشکنیها در این زمینه گرفته شود.
حجت االسالم والمسلمین عبادی افزود:
تاکنون گردشگری نداشتیم و گردشگری با

و به خاطر انواع تغییرهای سیاسی در کشور
جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده در حالی که
مقام معظم رهبری همواره تاکید دارند با عوض
شدن دولتها سیاستهای قانونی عوض

نشود زیرا سیاست باید بر اساس قانون اساسی
تعریف شود.امام جمعه بیرجند تصریح کرد:
به عنوان محیط زیستی ،جاسوسهای آنچنانی
شناخته میشوند و به عنوان گردشگر ،عوض
اینکه میراث فرهنگی چندین ساله اسالمی
که راهگشای جامعه بشری بوده ،معرفی شود
عدهای با سوء استفاده اقدام میکنند و مسئولی
میگوید که آمدهایم تا فرهنگ را تغییر دهیم.
وی گفت :برخی گردشگران در سالهای
گذشته از مهمترین مصیبتها بودند زیرا
گردشگر نبودند عناصر سیاسی بودند که النه
میکردند و هیچ قانونی را رعایت نمیکردند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد:
وزیر خارجه سابق انگلیس به عنوان گردشگر
میآید و به اهداف خود میرسد بعد برخیها
اسمش را گردشگری میگذارند.
وی تاکید کرد :مسئوالن از فرصت همسویی
قوای سه گانه باید بهترین استفاده را بکنند
گردشگر با ورودش باید حرمتش حفظ شود و
از آنجا که آمده تا چیز جدیدی را بشناسد باید

برای وقت او برنامهریزی شود تا با دست پر از
استان یا کشور خارج شود .امام جمعه بیرجند بر
توجه به حوزه صنایع دستی تاکید کرد و افزود:
برخی صنایع دستی باید احیا شود و اداره کل
میراث فرهنگی باید نسبت به آموزش ،تامین
مواد اولیه و بازار فروش به خوبی اقدام کند.
وی یادآور شد :توجه به صنایع دستی از نظر
اقتصادی ،سیاسی و بین المللی مهم است اما
باید مطابق با قانون اساسی تعریف و برابر آن
اجرا شود وگرنه یک عده بیگانه قانون شکنی
و بیحیایی را ترویج میکنند که بین مردم و
مسئوالن درگیری ایجاد کنند و فایدهای هم
نخواهد داشت .نماینده ولی فقیه در خراسان
جنوبی تصریح کرد :نوآوری داشته باشید تا
فرهنگ را صادر کنید واال فرهنگ غربی که
حیوانی است .وی افزود :قانون در هر کشوری
ارزش ویژهای دارد ،اما گردشگر وقتی وارد
ایران میشود هیچ قانونی وجود ندارد که جای
سوال است باید برای اینگونه مشکالت در
حوزه گردشگری بازنگری شود.

کنیم ،از ظرفیتهای معدنی استان به درستی استفاده و در این
حوزه ارزش افزوده کنیم ،الزم است واحدهای فرآوری معدنی
ایجاد شود .وی افزایش صادرات را مهمترین نتیجه توسعه
صنایع معدنی عنوان کرد و گفت :یکی از مؤلفههای اصلی در
این راه ،تامین برق پایدار برای واحدهای معدنی بهویژه در منطقه
معدنی شهرستان نهبندان است.استاندار تصریح کرد :در این راه
نیازمند همراهی و مساعدت توانیر هستیم تا بتوانیم توسعه
سرمایهگذاری استان را شتاب بخشیم.مدیرعامل شرکت تولید،
انتقال و توزیع نیروی برق ایران نیز ضمن تایید صحبتهای
استاندار ،برای همراهی در زمینه تامین زیرساختهای برق
استان قول مساعد داد .آرش کردی دستور داد :کارشناسان
شرکت توانیر ،بسته فنی اقتصادی مربوط به حوزههای سرمایه
گذاری در خراسان جنوبی را تهیه و تدوین کنند.استاندار خراسان
جنوبی با رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز دیدار کرد .قناعت در دیدار با
وجیها ...جعفری بر مشارکت ایمیدرو در توسعه زیرساختهای
سرمایهگذاری استان تاکید کرد و گفت :انتظار است که ایمیدرو
در خراسان جنوبی به عنوان استانی معدنی ،حضور و فعالیت
بیشتری داشته باشد.وی ادامه داد :اغلب شهرستانهای خراسان
جنوبی ظرفیتهای معدنی باالیی دارد که باید بالفعل شود.
استاندار با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به نهبندان در
سال  ،۷۸از دستور ایشان مبنی بر انجام اقدامات دستگاههای
متولی در جهت تسریع در محرومیتزدایی از این منطقه گفت.
وی بر تعهد حوزههای سرمایهگذاری به انجام مسئولیتهای
اجتماعی تاکید کرد و افزود :این سازمان توسعهای میتواند در
راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود در استان ،اقدامات
وسیعی انجام دهد .قناعت اظهار کرد :تکمیل طرحهای ورزشی،
ساخت و تجهیز مدارس از جمله کارهایی است که میتواند
در قالب مسئولیتهای اجتماعی ایمیدرو انجام شود.وی اجرای
پروژههای زیرساختی و سرمایهگذاری را هم از زمینههای الزم
برای ورود ایمیدرو نام برد و گفت :مشارکت و تسریع در پروژه
تامین برق معادن نهبندان به منظور ترغیب سرمایهگذاران برای
ورود به این منطقه محروم کشور نیز از جمله مواردی است که
برای حضور و مشارکت ایمیدرو پیشنهاد میشود.

نبود تجهیزات پزشکی ،دردی بر دردهای بیماران استان
کمبود امکانات پزشکی و نبود دستگاه سی تی
اسکن در بیمارستان شفاء بشرویه مردم این
شهر را راهی شهرستان های مجاور میکند
و ناراضایتی را به دنبال داشته است.کمبود
امکانات و تجهیزات از مهمترین مشکالت
حوزه بهداشت و درمان شهرستان بشرویه
است ،موضوعی که موجب افزایش درد و رنج
بیماران این شهر شده است .علیزاده شهروند
بشرویهای گفت :پزشک برایم سی تی اسکن
نسخه کرده اما برای انجام باید به فردوس یا
طبس مراجعه کنم .وی گفت :این خودش
هزینه مالی اضافه بر درمان ،روی دوشم می
گذارد و برایم سخت است .دیگری گفت:
چون سی تی اسکن نداریم مادرم همچنان در

بیمارستان بستری است .درد بیماری از طرفی
و پیمودن مسافت بشرویه تا مرکز استان و
همچنین هزینه اسکان در مرکز استان از طرف
دیگر بر رنج بیماران نیازمند سی تی اسکن در
بشرویه افزوده است .آبان ماه سال  ۹۹بود که
وزیر سابق بهداشت برای تامین سی تی اسکن
قول مساعد داد .وزیر سابق بهداشت در آن
سفر قول داد تا یک ماه بعد یعنی پایان آذرماه
یک دستگاه سی تی اسکن برای شهرستان
میفرستد اما حاال از آن قول حدود  ۱۸ماه
می گذرد و باز هم خبری نیست.حسینی راد،
سرپرست شبکه بهداشت بشرویه گفت :کار
بزرگی توسط خیران و دانشگاه علوم پزشکی
شروع شده و در مدت زمان کوتاهی ساختمان

نظارت بر کارهای سنگ کاری نما  ،سرامیک ،کاشی کاری داخل
ساختمان و سیمان کاری ،آجر چینی ،آجر نسوز ،موزاییک،
ایزوگام ،سنگ فرش ،پله ،چاه کن ،گچ کار
با اکیپ کامل ،قیمت مناسب و در اسرع وقت

فقط و فقط تماس بگیرید

 -0۹۹0400455۹ -0۹03۹058۹5۹محمودی

طب در شهرستان بشرویه ساخته شد .وی
گفت :این ساختمان حدود  ۱۱۰متر زیربنا دارد
و با هزینه  ۵۰۰میلیون تومان تکمیل شد ،اما
برای تامین دستگاهها از جمله اسی تی اسکن
به مشکل برخوردیم ،زیرا قولهایی داده شده،
ولی اجرایی نشده است .وی گفت :همانطور
که مشاهده می کنید ساختمان با وجود اینکه
آماده شده ،اما تبدیل به انبار شده است.
شهروند بشرویهای گفت :بیمارستان شفاء
بشرویه تبدیل به یک مرکز اعزام بیمار است و
کارکرد دیگری ندارد .آرامی ،پرستار بیمارستان
شفاء گفت :بسیاری از بیماریهای تنفسی
کرونا که در بهمن و اسفند درگیر پیک پنجم
کرونا بودیم را به دلیل انجام سی تی اسکن

ریه به شهرستانهای طبس یا فردوس اعزام
می کردیم .ماهانه به طور میانگین حدود ۵۰
نفر از بشرویه برای انجام سی تی اسکن راهی
شهرهای مجاور میشوند.
موسوی میرزایی ،سرپرست دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند گفت :وزیر سابق بهداشت قول
هایی در خصوص تامین تجهیزات پزشکی داد
اما این تامین بر عهده هیئت امنای ارزی در
کشور است و  ۹ماه میشود هیچ تجهیزاتی
وارد استان نشده است .وی گفت :ما پیگیر این
موضوع هستیم و وزارت بهداشت هم قول
مساعد داده است و امیدواریم بتوانیم تا پایان
تابستان تجهیزات بیمارستانی برای شهرستان
های خراسان جنوبی تامین کنیم.

تــاالرسینــا

سب
منا

قی
کارگربا پیمانکاری
ساختمان
از صفر تاصد

استاندار :توسعه استان در گرو
تامینزیرساختها است

قصر موبایل راه رو

با تخفیفات ویژه بدون ورودی و پذیرایی

مرکز خرید و فروش خط رند

آماده خدمت رسانی به شما همشهریان گرامی می باشد .

جهت رزرو با شماره های 09155612669-32202226-32202225

کد 555

تماس حاصل فرمایید.

با توجه به افزایش قیمت ها تــاالر فیــروزه
برای رفاه شما همشهریان عزیز بـا تخفیفـات ویـژه

آماده خدمت رسانی می باشد .چنانچه قصد رزرو مراسم عروسی خود را دارید
با شماره های 05658322590 -09155629021 -09151611408
تماس گرفته و از شرایط تخفیف استفاده نمایید.

بهدرخواستمشتریانعزیز
چلوکبابکوبیده،چلوجوجهکباب
هم به منوی غذا اضافه شد

مرغکاملاکبرجوجه

از 11و نیم تا  23به صورت یکسره

آدرس  :نبش توحید  1۹تلفن 3243۹4۹2 -0۹151611408 -0۹15562۹021 :
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0915 560 8145 0915 555 1271

0915 563 3354 0915 564 0023

0915 561 4044

0915 560 1586 0915 555 1286

0915 563 3359 0915 564 0027

0915 561 0661

0915 555 1276

0915 560 1042

0915 564 0061

0915 563 3361

0915 561 1366

0915 555 1287

0915 560 1042

0915 564 0062

0915 563 3362

0915 561 2366

0915 555 1279

0915 560 1043

0915 564 0063

0915 563 3364

0915 561 5820

0915 555 1278

0915 560 1046

0915 563 3368 0915 564 0068

0915 561 0274

0915 555 1274

0915 560 1048

0915 564 0069

0915 563 3369

0915 561 2962

0915 555 1298

0915 560 1049

0915 564 0056
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0915 560 1057
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0915 563 3376 0915 564 0058
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0915 555 1283

0915 560 1062

0915 563 3379 0915 564 0059

0915 562 6978

0915 555 1263

0915 560 1063

0915 555 1291

0915 560 1067

0915 563 3385 0915 564 0075

0915 555 1324

0915 560 1068

0915 563 3389 0915 564 0078

0915 555 1326

0915 560 1073

0915 564 0079

0915 563 3849

0915 555 1327

0915 560 1076

0915 563 3854 0915 564 0081

0915 560 1086 0915 555 1328

0915 563 3857 0915 564 0082

0915 562 3750

0915 562 7758 0915 563 3384 0915 564 0072
0915 562 8863
0915 562 3658
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آدرس :میدان ابوذر (حسیـن راه رو )0915 561 6161

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

شرکت گسترش توسعه گری پردیس
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بنا دارد:
از شترداران فعال استان برای فعال سازی ایستگاه
پایش دام حیدرآباد خرید شتر داشته باشد.
متقاضیان فروش شتر برای آگاهی از شرایط
استاندارد خرید شتر به پاسداران -46پالک 16
آقای علی اصغر پورعباس مراجعه نمایند.
شماره تماس09157419960 :

کد 564

کد 563

کد 561

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قاین

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی .برابر رای شماره 140160308002000014هیئت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قاین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه ساالری فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه
 105صادره از قاین در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  524مترمربع در قسمتی از ردیف 12سهام آب قنات کهناب پالک  -1266اصلی واقع در اراضی مزرعه کهناب بخش 11شهرستان
قاینات خریداری از محل مالکیت سهام مجهول محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .شناسه آگهی1323935:

صاف صاف

لول لول
تخت تخت

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/05 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/21:
غالمرضاصادقیان -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

اولینقالیشوییصنعتیممتاز
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 :

حادثهتلخآبادان
وبیتدبیریهایی
که هنوز با جان مردم
استانبازیمیکند

بعد از حادثه ریزش ساختمان در آبادان
همهبهتکاپوافتادهاندکهدرشهرومحل
زندگی ما هم آیا ساختمان هایی است
که این چنین خطرناک و باعث مرگ
انسان ها شود .همه به استانداردهای
ساختمانی توجه می کنند در صورتی که
ما در استان کم نداریم حوادثی که با بی
تدبیری و عدم پیشگیری مسئوالن هر
از گاهی خانواده هایی را عزادار می کند.
بروید آمار غرق شده ها در بند دره و سد
چهکند و اخیرا هم در خوسف را بررسی
کنید .چند نوبت این اتفاقات تکرار شده
است و باید چند نوبت دیگر اتفاق بیفتد
که باالخره مسئوالن ما نسبت به ایمن
سازی ها اقدام کنند .باور کنید کسی
اصال به فکر مردم و امنیت جانی نیست
چرا که تمام امنیت در این خالصه شده
است که دشمن بیرونی و یا اراذل و
اوباش و قاچاقچی به ما حمله نکنند در
حالی که برخی بی تدبیری ها بیش از
این دشمنان به ما خسارت وارد کرده اند.
دوست دارم بروید پای صحبت خانواده
ای که همین چند سال پیش دو فرزند
نوجوان خود را در یکی از بندهای اطراف
شهر از دست داد بنشینید و ببینید که
آیا زندگی دوباره لبخندی به آنها زده که
قطعا پاسخ ،نه است ولی آیا تغییری در
نگاه متولیان ایجاد شده پاسخ این هم
خیر است ،چون تفکری که وزیر راه
آقای روحانی داشت که می فرمودند
دیه کشته شدگان حوادث را بیمه می
دهد نگران نباشند  ،مشابه آن هم در
استان ما وجود دارد .امیدوارم پدافندهای
عامل و غیرعامل و بحران و حراست
های فیزیکی و غیر فیزیکی و مدیران
بازرسی و غیر بازرسی و نظارت به فکر
حوادث اینگونه حوادث باشند و یک بار
برای همیشه ایمن سازی اتفاق بیفتد.

خبر خوب امروز

اختصاص ۶۰میلیارد
توماناعتباراتسفر
رئیس جمهور برای
بازآفرینیشهری
ایرنا  -معاون هماهنگی امور عمرانی
استاندار خراسان جنوبی گفت۳۰ :
میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر
رئیس جمهور به عالوه  ۳۰میلیارد
تومان متمم اعتبارات این سفر برای
اجرای پروژههای بازآفرینی شهری
استان اختصاص یافت .عباسزاده در
نشست ستاد بازآفرینی شهری استان
افزود :از محل این اعتبار  ۱۳پروژه
اولویتدار در سطح هزار و هفت هکتار
بافت فرسوده استان اجرا میشود .وی
گفت :طرحهای بازآفرینی شهری در
محالت هدف شهرهای بیرجند ،قاین،
نهبندان ،فردوس ،بشرویه ،سرایان و
خوسف باید اجرا شود که  ۶۵درصد
سطح پروژهها مربوط به مرکز استان
است .معاون استاندار خراسان جنوبی
اظهار کرد :در حال پیگیری برای
استفاده از محل منابع دیگر از جمله
پروژههای عمران شهری و روستایی،
محرومیتزدایی و مدیریت بحران برای
بازآفرینی شهری هستیم .وی بیان کرد:
پروژههای بازآفرینی در محالت دارای
بافت تاریخی ،روستاهای جدید الحاق
شده ،بافت فرسوده و سکونتگاههای
غیررسمیاجرامیشود.عباسزادهگفت:
در این زمینه فرمانداران به عنوان رئیس
ستاد بازآفرینی شهری باید اولویتهای
نخست پروژههای بازآفرینی شهر
مربوطه را به دبیرخانه ستاد استان اعالم
کنند .وی افزود :بعد از بررسی دبیرخانه
ستاد ،پروژههای اولویتدار مشخص
میشود و برای اجرا با تخصیص ۳۰
میلیارد تومان اعتبار در دستور کار قرار
میگیرد که از این طریق شاهد تجمع
برنامهها و ایجاد انتظار نخواهیم بود.
معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی ،
میزاناعتبارپروژههایبازآفرینیشهری
استان را مطلوب عنوان کرد و گفت :اگر
اعتبارات پارسال  ۲۲میلیارد بوده امسال
 ۱۲۲میلیارد تومان است و حدود چهار
برابر اعتبار در نظر گرفته خواهد شد.

آغاز برداشت عسل بهاره در بیش از  ۴۸هزار کلنی زنبور عسل
برداشت عسل بهاره در بیش از  ۴۸هزار کلنی زنبور عسل آغاز شد .معاون سازمان جهاد کشاورزی گفت :از  ۴۸هزار کلنی زنبور عسل پیش بینی میشود بیش از ۸۰
تن عسل بهاره از کندوهای عسل برداشت شود .ابراهیمی،تعداد زنبورداران استان را بیش از  ۹۰۰زنبوردار عنوان کرد و گفت :تولید عسل تا اواسط پاییز ادامه دارد.
عسل خراسان جنوبی به دلیل شرایط آب و هوایی ،وجود گیاهان دارویی و محصوالتی از جمله عناب و زرشک از مرغوبیت زیادی برخوردار است.
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پای اکوتوریسم در خراسان جنوبی لنگ می زند

بازار  -مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان
دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی
گفت :مشکالت در صنعت حمل و نقل و
نبود عزم جمعی و برخی از قوانین دست
و پاگیر موجب شده که نتوانیم اکوتوریسم
را در استان رونق دهیم .هدف از سفر و
گردشگری متفاوت و مختلف است ،گاهی
انسانها راهی جاده میشوند تا در صفای
یک زیارتگاه مذهبی دلی صفا دهند ،زمانی
نیز کوله پشتی خود را میبندند تا بتوانند
جاذبههای تاریخی و باستان شناسی یک
شهر دیگر را ببینند و یا به قصد درمان و
دیدار آشنایان به سفر میروند.
اما این روزها نوع دیگری از سفر نیز در
بین مردم مرسوم شده است که به آن
اکوتوریسم گفته میشود .به این معنا که
گردشگران برای دیدن جاذبههای طبیعی و
کشاورزی یک منطقه به آن دیار می روند.
خراسان جنوبی به واسطه داشتن مزارع
گل محمدی ،باغات زرشک و زعفران و
نرگس زارهای زیبا می تواند برای بسیاری
از گردشگران جذاب باشد.
ماههای پایانی بهار یکی دیگر از این
جاذبهها را رقم زده است و مزارع گل
محمدی در خراسان جنوبی چشم انداز
زیبایی را به وجود آورده است ،اما به
راستی چه میزان از این ظرفیت ها برای
جذب گردشگر در خراسان جنوبی استفاده
کردهایم.گفتنی است طبق گفته مسئوالن
جهاد کشاورزی پیش بینی می شود که در
بهار سال جاری  ۵۷۸تن گل محمدی از
باغات خراسان جنوبی برداشت شود.
محسن پویان در گفتگو با بازار اظهارکرد:
خراسان جنوبی به واسطه نوع اقلیم
خود موقعیت مناسبی برای کشت گل
محمدی دارد ولی اگر گل محمدی به
درستی فرآوری نشود ارزش افزودهای

برای تولیدکنندگان و کشاورزان استان ما
نخواهد داشت .مدیر مجتمع تحقیقات
گیاهان دارویی جهاددانشگاهی با اشاره به
اینکه بدون فرآوری سود کمتری نیز نصیب
کشاورز و بهره بردار میشود ،گفت :در حالی

برای سرمایهگذاری را میگیرد ،اظهارکرد:
این در حالی است که همان سرمایه
گذار در یزد و چناران و ...به راحتی اقدام
به سرمایه گذاری میکند.مدیر مجتمع
تحقیقات گیاهان جهاددانشگاهی خراسان

شهر کاشان از مزیت نزدیکی به مرکز و
ارتباطات ریلی بهره مند است ولی ما در
مرکز استان از صنعت ریلی بی بهره بوده و
صنعت هوایی ما نیز مشکالتی دارد.
وی گفت :باور قلبی من این است که

ما از گل محمدی برای تهیه گالب استفاده
میکنیم که از این گل ارزشمند میتوان در
صنایع عطر سازی و دارویی نیز استفاده
کرد.پویان ادامهداد :تحقیقات نشان داده
است که گل محمدی برای تقویت حافظه
و پیشگیری از فراموشی نیز تأثیر گذار است
و از این نظر در صنایع دارویی نیز میتوان
از آن استفاده کرد.

دارویی جنوبی گفت :متأسفانه قوانین در
خراسانجنوبی به سخت گیرانهترین شکل
ممکن تفسیر میشود و موانعی را بر سر
راه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در
بخشهای مختلف قرار میدهد که موجب
فرار سرمایه میشود.
پژوهشگر خراسان جنوبی افزودم اگر بتوانیم
صنعت فراوری را در خراسان جنوبی رونق
دهیم هم در اشتغال زایی موفق خواهیم شد
و هم با صادرات زمینه ارزآوری را فراهم
میکنیم.پویان در پاسخ به این سؤال که
چرا شهرهایی چون کاشان توانستهاند از
ظرفیت گل محمدی برای جذب گردشگر
استفاده کند ولی ما در خراسانجنوبی در
این خصوص موفق نبودهایم ،ادامهداد:

اگر صنعت توریسم و به ویژه اکوتوریسم
در خراسانجنوبی راه بیفتد در فصل
گل زرشک در افین و زهان گردشگران
میتوانند مناظر منحصر به فردی را
مشاهده کنند که در کل دنیا بی نظیر است.
جاذبههای بی بدیل طبیعی خراسان جنوبی
مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان
جهاددانشگاهی خراسان داروییجنوبی با
بیان اینکه در فصل گل زرشک گردشگران
میتوانند دهها کیلومتر گل زرد رنگ زرشک
را مشاهده کنند ،یادآور شد :این در حالی
است که ما در خراسانجنوبی گل نرگس،
گل زعفران و  ...را هم داریم که بازویی
قوی برای گسترش صنعت اکوتوریسیم
(طبیعت گردی) یا توریسم کشاورزی است.

پویان گفت :در کشوری چون ایتالیا بابت
یک درخت  ۲۰۰ساله انجیر توریست جذب
کرده و میلیونها دالر درآمد زایی میکنند
در حالی که ما در خراسانجنوبی درخت
چنار  ۷۰۰ساله نیز داریم.وی با تأکید بر
اینکه علیرغم همه این پتانسیلها ما در
خراسانجنوبی در صنعت توریسم و به ویژه
اکوتوریسم ضعیف هستیم ،اظهارکرد :باید
در این خصوص یک کانون با همکاری
همه ادارات ذی ربط تشکیل و نخواهیم
تنها پرچم اداره و سازمان خودمان را باال
ببریم.
توان ارزآوری آنغوزه
برای خراسان جنوبی

قوانین دست و پاگیر
سرمایه گذار را فراری میدهد
وی با بیان اینکه متأسفانه ما در
خراسانجنوبی با قوانین دست و پا گیر و
خشکی رو به رو هستیم که تمایل افراد

مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی
جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی درباره
ارزآوری گیاه دارویی چون آنغوزه یادآور شد:
آنغوزه یک معدن طالست که در فرانسه
هر گرمش به صورت فله حدود  ۱۵تا ۲۰
میلیون تومان ارزش دارد و در صورت کار بر
روی آن با زعفران رقابت خواهد کرد .پویان
تأکید کرد :باید عزم جمعی داشته داشته
باشیم ،به نظر کارشناسان بها دهیم و از
خودمحوریها بپرهیزیم تا از این فرصتها
و نعمتهای خدادادی استفاده کنیم و گرنه
همچنان از کنار این ثروت ها خواهیم
گذشت و تغییری نیز حاصل نخواهد شد.
وی یادآور شد :به عنوان شخصی که سال
ها است در عرصه گیاهان دارویی کار
تحقیقاتی ،تألیفی و پژوهشی داشته ام به
جرأت می توانم بگویم زمانی در خراسان
جنوبی در رونق اکوتوریسم موفق خواهیم
بود که نظرات شخصی را کنار گذاشته و به
نظرات کارشناسان و صاحب نظران در این
حوزه توجه داشته باشیم.

تلخیافزایشقیمتشیرینیدرکامشهروندان
مهر  -افزایش قیمت شکر ،آرد و لبنیات
فهرست قنادیها و شیرینی فروشیها را
تغییر داده و این رنگارنگهای خوشمره را
تبدیل به کاالی لوکس کرده است.
بعد از اصالح قیمت چهار قلم کاالی
اساسی (شیر ،روغن ،مرغ و تخم مرغ) و
تغییر شیوه توزیع یارانهها یکی از اصنافی
که تحت تأثیر افزایش قیمت این کاالها
قرار گرفت شیرینی فروشیها ،قنادیها و
بستنی فروشیها بود .فعاالن در این صنف
معتقدند ،گران شدن اقالم اولیه مورد نیاز
آنها تنها مرتبط با روغن و لبنیات که در
این طرح قیمت شان اصالح شد ،نیست.
بلکه از مدتها پیش به واسطه گران شدن
شکر و همچنین آرد دخل و خرج شان با
هم یکسان نیست .هر چند بعد از اجرای
طرح مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها
نرخ نامه جدیدی برای قنادیها و شیرینی
فروشیهای خراسانجنوبی تنظیم شده،
ولی فعاالن این صنف معتقدند که حتی
این افزایش نرخها نمیتواند گرانی مواد
اولیه را پوشش دهد.سری به بازار شیرینی
و بستنی در خراسانجنوبی میزنیم تا
ببینیم در فصل رونق بستنیهای متنوع
و شیرینیهای جذاب وضع قیمتها به
چه صورت است.زهرا حمیدی نسب از
شهروندان در گفتگو با مهر اظهار کرد:
وقتی قیمت یک پاکت شیر به حدود ۱۵
هزار تومان رسیده است به طور طبیعی
باید منتظر گران شدن بستنی ،خامه و
 ...باشیم اما حداقل میتوان این انتظار
را داشت که افزایش قیمتها منصفانه و
مطابق با یک نرخ نامه باشد.
کاهش چشمگیر مشتریها با
افزایش قیمت بستنی و شیرینی
وی بیانکرد :در فصل تابستان معمو ًال
تمایل مردم برای خرید بستنی افزایش
مییابد ولی اگر افزایش قیمتها بیش از
اندازه باشد به طور طبیعی مشتری بستنی
فروشیها حتی در این فصل گرم کاهش
چشمگیری خواهد داشت.
این شهروند خراسان جنوبی اظهار کرد:
قیمت شکر نیز از مدتی پیش افزایش داشته

که این موضوع بر گران شدن انواع شیرینی
تأثیر گذاشته است ،حال که بعد از فروکش
کردن کرونا نوبت عروسیها و دورهمیها
شده است که قیمت آن خودنمایی میکند.
حمیدی نسب ،با بیان اینکه قیمت هر کیلو
شیرینی خامه حدود  ۱۰۰هزار تومان رسیده
است ،گفت :وقتی هر کارگر در روزی
حدود  ۱۵۰تا  ۲۰۰هزار تومان درآمد دارد
باید بیش از نصف درآمد روزش را بدهد تا
یک کیلو شیرینی خامه بخرد .وی ادامهداد:
یارانهای هم که به مردم داده شده است
بیشتر برای خرید کاالهای اساسی چون
مرغ و روغن هزینه میشود و نوبت به
شیرینی نمیرسد.

واسطه آنکه به میزان گران شدن مواد اولیه
نیست ،اعضا ناراضی هستند .وی بیانکرد :از
طرف دیگر اعضای صنف قنادیها ،شیرینی
فروشی و بستنی فروشیها با کمبود اقالمی
چون شکر (چه تعاونی و چه آزاد) و همچنین
روغن رو به رو هستند .پرورش ،با اشاره به
افزایش  ۵۵درصدی قیمت شیرینی مخلوط
خانگی در نرخ نامه جدید ،گفت :بستنی نیز
به طور متوسط حدود  ۴۵درصد افزایش
قیمت داشته و هر کیلو شیرینی خامه نیز

بیانکرد :نسبت به آبان ماه  ۱۴۰۰شیرینی
مخلوط خانگی  ۶۰درصد ،آب نبات ۴۵
درصد و بستنی  ۵۰درصد افزایش قیمت
داشته است در حالی که بسیاری از اقالم
و مواد اولیه تا  ۶۰درصد گران شده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان
و قنادان خراسانجنوبی گفت :تخم
مرغ  ۱۰۰درصد و روغن  ۱۳۰درصد
افزایش داشته است ،شکری که کیلویی
 ۱۲هزار تومان خریداری میکردیم در

جنوبی اظهار کرد :با توجه به افزایش نرخ
شکر ،روغن و مرغ کاالها و خدماتی که
از این محصوالت به طور مستقیم تأثیر
میگیرد ،افزایش قیمت خواهد داشت.
پرهیز از افزایش
خود سرانه قیمتها
وی گفت :اما این افزایش قیمت نباید در
اصناف به صورت خودسرانه صورت گیرد
و بعد از آنالیز هزینهها و بررسی و تصویب

قنادان با کمبود شکر و روغن
رو به رو هستند
محسن پرورش که بیش از  ۱۸سال است در
حوزه تولید و فروش شیرینی و بستنی فعالیت
میکند ،در گفتگو با مهر اظهار کرد :هر چند
نرخنامه جدید اتحادیه قنادان و شیرینی
فروشیها تنظیم و ابالغ شده است ولی به

* در خصوص موضوع هتل کویر  ،پروژه
مربوط به شرکت شستا تامین اجتماعی
هست! چیزی که بنده شنیدم دستور عدم
توقف و یا عدم انجام کار هم از خود
متولیان استان و بزرگان شهر صادر شده
که باید توسط آوای محترم پیگیری و
جستجو شود! از طرفی اگر حتی از سوی
نماینده و استاندار و سایر مدیران محترم
برایجذباعتبارویاتشویقسرمایهگذار
می بود و یا امتیازی بهشون میدادن حتما
کار ادامه پیدا می کرد و تا حاال تکمیل
می شد .به عنوان یک ظرفیت در مرکز
استان قابل استفاده برای شهروندان و هم
استانی ها می بود!!! برای تقویت سازه
و اسکلت اون زمانی که میلیارد ارزش
داشت چندین میلیارد هزینه شده ولی
از آنجایی که در استان ما سرمایه گذار
رو چنان میزنند که نتونه از جاش بلند
بشه متاسفانه این هم مثل بقیه پروژه ها
مانند مجتمع هالل احمر و  ...محکوم به
عدم اتمام هست .
*ضمن تشکر از مدیر کل محترم میراث
فرهنگی برای بازگشایی باغ رحیم آباد
ان شا ...روزی برسد که باغ شوکت آباد نیز
بازگشاییومرمتوقابلگردشگریگردد.
* حاال که نمی خواهند بسازند حداقل
اسکلت هتل تاریخی کویر بیرجند را
جمع کنین و بدین ضایعاتی ها ،هم چند
نفر به نون و نوایی میرسن و هم نمای
شهربهترمیشه.
*ضمن گرامیداشت روز یادمان های
دفاع مقدس الزم به ذکر است با وجود
اعالم چندین باره تزریق بودجه به پارک
موزه دفاع مقدس بلوار صیاد هیچ اثری از
پیشرفت عمرانی در این محل مشاهده
نمی شود .از مسئوالن مربوطه و شما
رسانهمحترمتقاضایپیگیریداریم.
*از وضعیت ترافیک ،شلوغی ظهر و
شب و تردد و پارک کردن خودروها
در خیابان دولت که بعلت نبود مدیریت
شهری حادث شده گزارشی تهیه شود.
* بحث تاریخی هتل کویر واقعا حقیقته
ما خودمون همونجا زندگی می کنیم
خسته شدیم ازاین اوضاع از دست سگها.
چندین نامه نوشتم ،چندین بار رفتم
شهرداری ولی اصال کسی نیست به
حرف آدم گوش بده .هر وقت رفتم کسی
جواب نداد  ....از ما مالیات میگیرن یه تیر
برق نمی ذارن ،یه سطل زباله نمیذارن.
راه شو آسفالت نمی کنن که ما زمستانها
با چه بدبختی از اونجا رد می شویم ازبس
که گل میشه .ازشما مسئولین تقاضا
می کنم فکری به حال ما بکنید.
*چراازمسکنملیدراستانهیچخبری
نیست ما که ثبت نام کردیم مدارک دفتر
پیشخوان رفته ولی هیچ خبری نیست
نکنهامیدینیست؟

برندهای نام آشنا،
گرانتر از بقیه بستنیها
محمد غالمی از دیگر شهروندان
خراسانجنوبی در گفتگو با مهر اظهار کرد:
بستنیهای سنتی و  ...که در خود بستنی
فروشیها آماده میشود به طور طبیعی بر
اساس نرخ مصوب به فروش میرسد ولی
در مورد بستنیهای کارخانهای معمو ًال
برخی از برندهای نام آشنا گرانتر است.این
شهروند گفت :قیمت شیرینی نیز به واسطه
گران شدن شکر و آرد تغییر داشته است
و البته امیدواریم و دلگرم به اینکه دیگر
آرد یارانهای ما در کشورهای همسایه به
فروش نمیرسد و دیگر خبری از قاچاق
و  ...نخواهد بود .غالمی ،با بیان اینکه به
طور طبیعی محصوالتی که با لبنیات و آرد
و شکر در ارتباط است ،تغییر قیمت خواهد
داشت ،بیانکرد :امیدواریم با نظارتهای
مسئوالن و متولیان کسی از شرایط پیش
آمده بعد از اصالح شیوه توزیع یارانهها سوء
استفاده نکند.

* حاال که کرونا رفته و خیلی ها واقعا
تحتتاثیرمحدودیتهایکروناییدچار
افسردگیشدهاندکاشمتولیانفرهنگی
استان چند برنامه شاد را ترتیب می دادند
که کمی دل مردم شاد شود .باور کنید
قرار نیست فقط مردم به محدودیت ها
توجه کنند و بعد از آن رها شوند .پاسخ
همکاری عمومی جامعه در پیشگیری
از کرونا باید یک نشاط اجتماعی فراگیر
باشد که دل همه شاد شود.

در نرخ نامه جدید  ۹۸هزار تومان در نظر
گرفته شده است.

حال حاضر به  ۲۰تا  ۲۲هزار تومان
رسیده است.

کاهش مشتری قنادیها

کیسه آرد آزاد
 ۷۰۰هزار تومان شده است

وی گفت :وقتی قیمت یک کیلو شیرینی به
 ۹۸هزار تومان میرسد بی شک مشتری
نیز کاهش مییابد و در مورد خرید بستنی
نیز همین گونه است .علیرضا الوانی ،عضو
هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان و قنادان
خراسانجنوبی در گفتگو با مهر ،اظهار کرد:
بعد از افزایش قیمت روغن و تخم مرغ
با توافق اتحادیه و اتاق اصناف نرخ نامه
جدیدی برای صنف ما مشخص شده است.
افزایش  ۶۰درصدی قیمت شیرینی
وی با اشاره به اینکه تغییر قیمتها در
نرخ نامه جدید به افزایش قیمت مواد
اولیه شیرینی فروشان و قنادان نمیرسد،

الوانی ادامهداد :هر کیسه آرد را صنف
ما از سامانه اداره غله به قیمت ۱۹۲
هزار تومان خریداری میکرد ولی اکنون
قیمت آن آزاد شده و به حدود  ۷۰۰هزار
تومان رسیده است .وی با اشاره به
اینکه بستنی ساده کیلویی به  ۴۲هزار
تومان رسیده است ،یادآور شد :طبق نرخ
نامه جدید شیرینی درجه یک زبان در
خراسانجنوبی کیلویی  ۸۰هزار تومان،
شیرینی مخلوط خانگی کیلویی  ۷۰هزار
تومانی و شیرینی خامهای نیز به  ۹۸هزار
تومان است.
رضا علیزاده ،رئیس اتاق اصناف خراسان

در کمیسیون نرخگذاری و شنیدن نظرات
نمایندگان این اصناف در این زمینه
تصمیمگیری شده و بعد از نرخ گذاری نیز
بر مبنای همان قیمتها عمل شود.
هر طرح اقتصادی که به اجرا گذاشته
میشود به طور طبیعی در یک بازه زمانی
فراز و نشیبهایی را به همراه دارد ،اما
آنچه مسلم است مسئوالن و متولیان باید
با نظارت و برنامهریزی دقیق نگذارند در
این بین نه مردم آسیب ببینند ،نه کسب
و کارها از رونق بیفتد .امید آنکه شرایط
به گونهای رقم بخورد که با نظارتهای
مستمر هم کام مردم از ثمرات اجرای
طرح توزیع عادالنه و مردمی یارانهها
شیرین شود و هم بتوانند در دورهمیهای
خانوادگی و دوستانه کام دیگران را با خرید
شیرینی و بستنی با قیمتهای عادالنه و
منصفانه شیرین کنند.

* متولیان عزیز حوزه مسکن در استان
خواستم بپرسم آیا واقعا شما از مدیریت
بحث اجاره ها عاجز هستید یا اینکه دلتان
نمی خواهد اجاره ها کم شود کار سختی
نیست که بخواهید اجاره ها مدیریت
شود فقط الزم است یک قیمت عرفی
برای هر منطقه اعالم کنید و به امالک
ها بفرمایید کسی که بیشتر از این نرخ
قرارداد بست باید به اداره مالیات معرفی
و مالیات پرداخت کند .ببینید قیمت ها
چگونه مدیریت می شود و یا به امالکی
ها اعالم بفرمایید بنگاهی که بیش از
تعرفهعرفیقراردادببنددمشمولمالیات
مضاعف خواهد شد .همه چیز درست
می شود فقط اگر همتی باشد و صدای
له شدن مردم زیر بار اجاره های سنگین
به گوش مسئولین عزیز برسد.
*لطفا در خصوص ترافیک خیابان
های مرکزی شهر گزارشی تهیه شود
تا کی قرار است این وضع ادامه پیدا
کند و هر شهرداری که عوض شود
برنامه جدید خود را تعیین کند؟ باالخره
قرار است طالقانی تعریض شود یا
منتظری یک طرفه شود یا تصمیم
دیگری وجود دارد ؟
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مناسبت ها

شهادت امام صادق (ع)
امام جعفرصادق ،ششمین معصوم ،صبح
ربیع اال ّول سال
روز جمعه یا دوشنبه ُ 17
 80هجری قمری در مدینه من ّوره و در زمان
عبدالملک مروان دیده به جهان گشودند.
 اما به فرموده شیخ مفید والدت ایشان در سال 83هجری اتفاق افتاده است و ابن خشاب نیز
در این باره می گوید :چنانچه ذراع برای ما نقل
کرده ،روایت نخست ،سال  80هجری قمری
صحیح است - .شهادت حضرت روز دوشنبه،
روزی از ماه شوال و بنا به نوشته مؤلف کتاب
جنات الخلود در  25شوال و به روایتی نیمه ماه
رجب سال  148هجری قمری روی داده است.
 با این حساب میتوان عمر آن حضرت را  65یا 68سال دانست که از این مقدار  12سال و چند
روزی و یا  15سال با جدشان امام زین العابدین(ع)
معاصر بوده و  34سال پس از پدرشان زنده بودند
که امامت جامعه اسالمی را بر عهده داشتند،
پدربزرگوارشان،اماممحمدباقر(ع)ومادرگرامیشانبن ابوبکر که
فاطمه یا غریبه ِ
بن مح ّم ِد ِ
قاسم ِ
بنت ِ
ُمکنی به ام فروه و به روایتی اُم القاسم می باشند.
 کنیه مشهور حضرت ابوعبدا ...ناظر بهفرزندشان جناب عبدا ...افطار است و کنیه
های دیگرشان ،ابواسماعیل ناظر به فرزند
ارشدشان ،جناب اسماعیل و ابوموسی ناظر به
دیگر فرزندشان ،امام موسی کاظم می باشد.
 صادق مشهورترین لقب حضرت است که بنا بهنقل بعضی روایات این لقب را رسول خدا(ص) به
ایشان داده اند ،تا جعفر صادق از جعفر کذاب متمایز
گردد ،اما برخی گفته اند که امام صادق به جهت
پرهیزازشرکتدرقیامهایعصرخودشصادقنام
گرفته است ،چرا که در آن زمان به کسی که مردم را
بر گرد خود جمع کرده و آنها را به قیام علیه حکومت
تحریک می کرد کذاب”دروغگو” می گفتند.
ایشاندارایدهفرزندازدوهمسروچهارکنیزبودند.* فاطمه ،مادر سه فرزندشان به نام های اسماعیل،
عبدا ...و ام فروه .حمیده خاتون ،از مهاجرین مغرب،
مادر امام موسی کاظم (ع) ،اسحق و محمد
* چهار کنیز که چهار فرزند دیگرشان ،عباس،
علی ،اسماء و فاطمه هر کدام از یک کنیز بودند.
* امام جعفر صادق(ع) در روز هفتم ذیحجه سال
 114هجری قمری پس از شهادت پدر بزرگوارشان
امام محمد باقر(ع) در سن  31یا  34سالگی به
امامت رسیده و پس از 34سال امامت در سال148
هجری قمری و در سن 65یا 68سالگی در مدینه و
به دست عوامل منصور دوانیقی به شهادت رسیدند.
حجتاالسالمشیخابراهیمحسینی
”خلیلاسفادی”
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همیشه سعی کردم عروسک خیمه شب بازی نباشم ،بلکه سر نخ
عروسک ها رو در دست داشته باشم.
(پدرخوانده)

و برتری علمی و شخصیتی ایشان را ستوده و از آن
حکایتهانقلکردهاند.منصورنتوانستپیشرفتامامرا
ببیند و عظمت او را تحمل نماید .طرح قتل ایشان را از
طریقمسمومکردنتهیهنمود.منصورتوسطواليخود
در مدینه امام(ع) را با انگور زهرآلود به شهادت رساند و بعد
حیله گرانه به گریه و زاري و عزاداري برای امام پرداخت.
اینکهدرامرشهادتامام،منصوردستداشتهجايشک
نیست ،زیرا که خود بارها گفته بود امام چون استخواني
درگلویم گیر کرده است .با اشاره به سابقه برخورد و

احضار و تهدید منصور و با توجه به اعمال زمامداران
پس از او معلوم مي شود بني عباس چون بني امیه
درخط امام کشي بودند و آنها 6تن از امامان ما را مسموم
کرده اند .در دوران امامت امام صادق(ع) ،به علت ضعف
حکومت اموی ،آزادی بیشتری برای ابراز عقیده به وجود
آمد و بحثهای علمی بسیاری در موضوعات مختلف
درگرفت .این آزادی علمی و دینی که برای کمتر امامی
از ائمه دوازدهگانه وجود داشت ،سبب شد تا شاگردان امام
آزادانه در مباحث علمی شرکت کنند.

خواص درمانی ِبه

خالصیازمویسفیدباراهکارطبیعی

خواص مصرف لیموی یخ زده

کرهبادامزمینیجایگزینتخممرغ

میوه به دانه به درمان گلو درد کمک میکند .میوه
به حاوی مقادیر باالی ویتامین است و بر روی
تهوع و استفراغ بارداری موثر و کمک کننده است
از همین رو در بارداری به خصوص بین هفته

یکی از راه های کم هزینه و بی دردسر استفاده از
لوسیون چای سیاه می باشد .برای تهیه آن یک
قاشق چای سیاه را با یک قاشق گیاه مریم گلی
خشک و دو لیوان آب روی حرارت گذاشته تا آرام

لیموی منجمد میتواند با بسیاری از بیماریهای
روزانه که دائم ًا در معرض آنها قرار داریم ،مبارزه
کند مانند سرماخوردگی ،عفونتها و آنفلوآنزا .افراد
زیادی هستند که از پوست لیمو عرقیات خوشمزه

استفاده از کره های آجیلی از جمله کره بادام زمینی،
کاشو یا کره بادام شیرین می تواند به عنوان یک
جایگزین مناسب برای تخم مرغ در اکثر دستورات
پخت استفاده شود.برای معادل سازی تخم مرغ با

ششم تا چهاردهم بارداری ،مصرف میوه به
خانمهای باردار توصیه میشود .یکی از خواص
به تاثیر این میوه در افزایش انرژی است و به
همین دلیل برای آقایانی که کارهای سخت
انجام میدهند مفید است.

آرام بجوشد و به اندازه یک لیوان از این محلول
باقی بماند ،اجازه دهید تا خنک شود و آن را صاف
کنید.سپس موها را با شامپوی مالیم شستشو
داده و با این لوسیون ماساژ دهید .برای نتیجه
مطلوب تر این کار را  5بار در هفته تکرار کنید.

درست می کنند .البته باید توجه داشت که با پختن
لیمو تا  40درصد خواص خود را از دست می دهد.
لیمو میوه ای بسیار مفید برای کاهش وزن به
روشی سالم است و همیشه از داشتن یک رژیم
غذایی سالم اطمینان می دهد.

کره آجیلی می توان از  3قاشق غذاخوری یا 60
گرم از کره به عنوان یک عدد تخم مرغ استفاده
کرد .از آنجایی که کره می تواند بر طعم نهایی
محصولتاثیربگذاردبهتراستبرایتهیهپنکیک
و کلوچه از آن استفاده کرد.

صربستان؛ حریف تیم ملی والیبال ایران
تیم ملی والیبال ایران در مسیر آمادهسازی برای
حضور در لیگ ملتهای سال  2022از روز
یکشنبه هشتم خرداد ماه اردوی برون مرزی خود
را در شهر بلگراد پایتخت صربستان آغاز میکند.
براساس برنامه تدوین شده برای این اردو،
شاگردان بهروز عطایی عالوه بر پیگیری تمرینات
در دو نوبت صبح و عصر ،روزهای چهارشنبه و
پنجشنبه  11و  12خرداد در دو دیدار تدارکاتی و

دوستانه به مصاف تیم ملی صربستان میروند.
مردان والیبال ایران جمعه  13خرداد ،بلگراد را به
مقصد برازیلیا ترک خواهند کرد و پس از سفری
طوالنی مدت بامداد یکشنبه  15خرداد وارد این
شهر خواهند شد.هفته نخست لیگ ملتها از 17
تا  22خرداد در این شهر پیگیری میشود و تیم
ملی والیبال ایران به ترتیب به مصاف تیمهای
چین،هلند،استرالیاوژاپنخواهدرفت.محمدطاهر
وادی ،علی رمضانی ،رضا عابدینی ،امیرحسین
توخته،محرابملکیسرخی،مرتضیشریفی،میالد
عبادیپور ،اسماعیل مسافر ،امیرحسین اسفندیار،
مهدی جلوه ،صابر کاظمی ،امین اسماعیلنژاد از
جمله بازیکنان تیم ملی والیبال ایران هستند.
فرهنگی و هنری

بانگ عزا ویژه شهادت امام صادق (ع)

آب دوغ خیار

نکات قابل توصیه در مورد گیاه پنج انگشتی

با نزدیک شدن به روزهای گرم سال بهتر است به سراغ گزینههای خنکتر برویم .آب دوغ خیار در واقع یکی
از غذاهای سنتی و قدیمی ایرانیان است .مواد تشکیل دهنده این غذای خنک و عالی در کاهش دمای بدن
در فصل گرم تابستان نقش بسیار زیادی دارد .اصوال آب دوغ خیار به صورت سرد و در کاسه سرو شده و هر
فردی در هر سنی از خوردن آن در وعده ناهار و در مدت زمان گرم روز لذت خواهد برد .از مواد تشکیل دهنده
این غذا میتوان به نعناع ،دوغ و خیار اشاره کرد که در این غذای لذیذ برای جلوگیری از گرمازدگی بسیار موثر
است .از دیگر مواد این غذا به ماست ،دوغ ،گردو ،کشمش ،خامه ،پیاز و سبزی مخصوص میتوان اشاره کرد.
برای تهیه این غذا باید همه مواد را با هم در یک ظرف ترکیب کرده و نوش جان کنید.

بهتر است این گیاه یک بار در روز و با معده خالی و ترجیح ًا یک ساعت قبل از صبحانه مصرف شود .برای
اثربخشی بیشتر گیاه پنج انگشتی ،مصرف آن باید به صورت مداوم و حداقل  6ماه صورت گیرد .عوارض جانبی
خطرناکی از مصرف گیاهپنج انگشتی گزارش نشده ،ممکن استدر تعداد کمی از مصرف کنندگان عوارضی نظیر
تهوع ،ناراحتی های گوارشی ،حساسیت های پوستی و سردرد رخ دهد .البته در زنان مبتال به افسردگی مصرف گیاه
پنج انگشتی می تواند عالئم بیماریشان را تشدید نماید .به دلیل نقشی که گیاه پنج انگشتی در افزایش ترشح
هورمونپروژسترون دارد مانع از سقط جنین می شود به همین دلیل گیاه شناسان عقیده دارند مصرف این گیاه در
سه ماه اول بارداری بی خطر است ولی از ماه چهارم به بعد بهتر است مصرف آن قطع شود
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دیالوگ ماندگار

امام جعفرصادق(علیه السالم) مرد مبارزه ،دانش و تشکیالت دینی

شماره ۵۲۰۴

۷

شهید محمد حسین آینه دار :از درگاه احدیت خواستارم که در این مبارزه  ،پیروزی
کامل بر قوای دشمن را به ما عنایت فرماید و یا افتخار بزرگ شهادت در راه اسالم و قرآن
و انقالب را نصیبم گرداند.

جعفر بن محمد امام جعفر صادق (ع) ششمین امام
شیعیان است که بعد از پدرشان امام باقر (ع) ،ولی
مسلمین شدند .ایشان به مدت 34سال ( 114تا148ق)
امامت شیعیان را بر عهده داشتند .امام جعفر صادق 25
شوال به دستور شقیترین فرد زمان ،منصور دوانقی
به شهادت رسید و خاک بقیع پیکر مطهر ایشان را
در آغوش کشید.شخصیت امام صادق (ع) به اندازهای
جامع و برجسته است که افزون بر شیعیان ،عالمان و
عارفان اهل تسنن نیز توجهی ویژه به آن حضرت داشته

جدول سودوکو

۵
۲

یاد یاران

ورزشی

4
۱

۵

4
۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1400/10/28و مجوز شماره  13530/1400/31مورخ  1400/12/19اداره کل

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :خانم مریم براتی نژاد به شماره ملی  0640195202و

۱

۸
۹

آگهی تغییرات موسسه خانه هنر آبرنگ سربیشه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  6و شناسه ملی 14008528286

آقای امیر حسین براتی نژاد به شماره ملی  0640787673به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 - 2خانم فاطمه خسروی مقدم به شماره ملی  0652929893به عنوان بازرس اصلی موسسه برای مدت یک سال انتخاب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی  -مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه ()1322548

۱

۶

۸

آگهی تغییرات موسسه خانه هنر آبرنگ سربیشه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  6و شناسه ملی 14008528286

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/10/28و مجوز شماره  13530/1400/31مورخ  1400/12/19اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :اقای امیر حسین براتی نژاد به شماره ملی  0640787673به
عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم مریم براتی نژاد به شماره ملی  0640195202به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل برای
مدت دو سال انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی  -مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه ()1322549
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۳

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید .سودوکو مخفف یک عبارت

ژاپنی است و به معنی «ارقام باید تنها باشند» است.
تاریخچه :این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال
 ۱۹۷۹اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین
بار برمی گردد به ژاپن در سال  ۱۹۸۶و از سال  ۲00۵این سرگرمی به
محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن
در سال  ۲00۸در فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

آگهی تغییرات شرکت آراد سیر امید طبس (سهامی خاص) به شماره ثبت  1262و شناسه ملی 14007117957
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/03/27و به موجب نامه شماره  15403/3/33مورخه  1400/04/03اداره راهداری
و حمل و نقل جاده ای شهرستان طبس تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :آقای محمود باالر به شماره ملی  0839461399به سمت
رئیس هیئت مدیره و آقای محمد باالر به شماره ملی  0839907648به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی باالر
به شماره ملی  0830048685به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت  2سال انتخاب گردیدند- 2 .کلیه اسناد و
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و سایر نامه های اداری و عادی با امضای رئیس
هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی  -مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس ()1322547

آگهی تغییرات شرکت آراد سیر امید طبس (سهامی خاص) به شماره ثبت  1262و شناسه ملی 14007117957
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1400/03/27و به موجب نامه شماره  15403/3/33مورخ 1400/04/03
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان طبس تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :آقای محمود باالر به شماره ملی
 0839461399و آقای محمد باالر به شماره ملی  0839907648و آقای مرتضی باالر به شماره ملی  0830048685به عنوان
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - 2 .آقای رضا علیزاده ثانی به شماره ملی  0839413742به سمت
بازرس اصلی و آقای موسی تقی پور به شماره ملی  0839941218به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
- 3پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال  99مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی  -مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس ()1322550
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بخش یک بیرجند خواستار طول و متراژ و تثبیت حدود ششدانگ پالک مذکور را نموده و حسب
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مورخ  1401/03/29در محل این واحد ثبتی یا محل وقوع ملک حاضرگردند .ضمنا عدم حضور مانع از
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شناسه آگهی۱۳24۶8۵ :

آگهی افراز پالک  224فرعی از -6اصلی بخش  4بیرجند
نظر به اینکه آقای مهدی سبزکار احدی از مالکین مشاعی پالک  224فرعی از  6اصلی بخش  4بیرجند
تقاضای افراز حصه مشاعی خویش از پالک فوق را نموده و چنین اعالم داشته که به سایر مالکین مشاعی دسترسی
ندارد لذا به کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور اخطارمی گردد که عملیات افرازی در مورخه  1401/04/05ساعت
اداری توسط نماینده و نقشه بردار در محل وقوع ملک شروع ،لذا از مالکین مشاعی و افراد ذینفع دعوت می گردد
در وقت مقرر در محل حاضر و هرگونه اظهاری دارند نفیایا اثباتا بیان نموده ،ضمنا عدم حضور مانع از رسیدگی و
ادامه عملیات افرازی نخواهد بود.
حسین براتی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

شناسه آگهی۱۳24۵۵4 :

آگهی تعیین طول متراژ پالک  -1197اصلی بخش یک بیرجند

نظر به اینکه وارث مرحومه معصومه چرخکاران مالک ششدانگ پالک  -1197اصلی

اعالم ایشان دسترسی به مالکین مجاور وجود نداشته مراتب را به کلیه مالکین پالک فوق اعالم که در
اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.
حسین براتی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

ششم شقایق باغ خدا را چیدند
مالئک دوباره رخت عزا ،بریدن
باز مصیبت حلقه بر درمی زند
به کوچه پس کوچه های شهر سر می زند
دوباره امامی را نشانه گرفت شیطان
دوباره برگ برگ میان کوچه شود قرآن
حدیث آتش و در،حدیث دست بسته مرد
و جان گرفتن هوای ما در آن کوچه های سرد
دوباره زهر ستم بال و پرمی سوزد
عطش زبانه کشد نفس نفس می سوزد
امام پیر و خمیده و ضرب تازیانه دون
کبودی یاس و طناب و پای دلمه بسته ز خون
میان ارض وسما دوباره بانگ هی علی العزا
که صادق (ع) اهل والرود به سوی خدا
فاطمه حسینی

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

ایزوگامشـرق
0۹۱۵۵۶۲۲0۵0
0۹۱۵۵۶۲۹0۳۳

بورس خرید وفروش امالک

صنعتی و کشاورزی در استان

بیرجند،میدانتوحید

( ۳۲04۳۳۳۱بخشی)
شناسه آگهی۱۳24۶4۳ :

آگهی مزایده اموال غیر منقول  -نوبت اول
نظر به اینکه درپرونده کالسه  9900356اجرایی این اجرا در قبال محکومیت آقای مجتبی هاشمی فرزند علیرضا

بابت مهریه به تعداد 14سکه طالی بهارآزادی در حق خانم سمیه قربانی فرزند غالمرضا ،پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل
مسکونی موروثی به شماره پالک ثبتی  1881فرعی از 1427اصلی بخش دو بیرجند متعلق به مرحوم آقای علیرضا هاشمی واقع در

بیرجند خیابان آیت ا ...سعیدی  -14پالک 171توقیف شده که بر اساس کاربری مسکونی ،موقعیت ،قدمت،معابر،امکانات،دسترسی و
اطالعات اخذ شده از شهرداری ،ارزش پنج دانگ عرصه و اعیان ملک در حال حاضر به میزان 18/950/000/000ریال و سهم االرث
محکوم علیه از ملک مذکور  3/014/772/728ریال می باشد و قرار است ملک مذکور از طریق مزایده درتاریخ  1401/04/15از

ساعت 10الی  11صبح در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی (خانواده) دادگستری بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد10 .درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از

برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثرتا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید درغیر این صورت 10
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این
اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود .هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

علی زارعی -مدیرشعبه دوم اجرای احکام مدنی (خانواده) دادگستری بیرجند
تاسیس شرکت مبتکران سازه آب نوین (سهامی خاص)
درتاریخ  1401/03/01به شماره ثبت  6806به شناسه ملی  14011162945ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد .موضوع فعالیت  :انجام طراحی و محاسبه ،نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی
اعم از فلزی و بتنی  ،ابنیه سبک و سنگین  ،ساخت راه و باند  ،سد سازی وتاسیسات مربوطه  ،ساخت راه آهن  ،مترو  ،باند فرودگاه برج
مراقبت  ،احداث کانال  ،احداث تونل ،نقشه برداری وتسطیح اراضی ،گود برداری  ،تزریق سیمان وشمع کوبی وشمع ریزی  ،ساخت
سدهای خاکی وبتنی  ،بندهای آبی  ،تاسیسات برقی ومکانیکی ساختمانها وکارخانجات صنعتی ونیروگاه ها  ،سند بالست وجوشکاری
وساخت انواع سازه های فلزی  ،مرمت وبازسازی ابنیه  ،تزئینات داخلی وخارجی ساختمانها  ،خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه
کاال های مجاز بازرگانی  ،اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی  ،اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و
ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور  ،شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اعم از داخلی
وبین المللی ((در ضمن کلیه موضوعات فوق در صورتی که نیاز به مجوز داشته باشد پس از اخذ مجوز مورد تائید می باشد)) درصورت
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :
استان خراسان جنوبی  ،شهرستان بیرجند  ،بخش مرکزی  ،شهر بیرجند ،محله سراب  ،بلوک  2ناجا  ،کوچه باقران  ، 2کوچه سپیده
[ 16باقران  ، ]1پالک  ، 0مجتمع یاس-پارت  ، 2طبقه  ، 10واحد  7کدپستی  9719913964سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  0221/54106مورخ  1401/02/21نزد بانک ملت شعبه طالقانی بیرجند با کد 6/125410
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شناسایی  ۶مورد مبتال به کرونا در خراسان جنوبی

بیش از هر چیز باید
به توسعه فرهنگ توجه کنیم

در شبانه روز گذشته از مجموع  ۱۰۸تست تشخیص مولکولی و سریع کرونا در استان  ۶مورد جدید مبتال به کرونا در استان شناسایی شد .دبیر ستاد
دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت :در شبانه روز گذشته از  ۶مورد مبتال به کرونا  ۴مورد از شهرستان بیرجند ،یک مورد از شهرستان
زیرکوه و یک مورد شهرستان قائنات شناسایی شد.

آیت ا ...عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان
جنوبی در دیدار مسئوالن برگزاری سومین
کنگره  ۱۵۴شهید شهرستان بشرویه گفت:
دشمنانی که در جنگ نظامی علیه انقالب
اسالمی شکست خورده اند اکنون در جبهه
فرهنگی دست به توطئه های فراوان می زنند
که تنها راه خنثی کردن این توطئه ها توجه به
مقوله های فرهنگ اسالمی در کشور است.
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صدور دامدار کارت در شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی آغاز شد

 ۵۰هزار کودک در خراسان جنوبی
غربالگری بینایی می شوند
سرپرست بهزیستی خراسان جنوبی گفت:
بیش از  ۵۰هزار کودک در سنین سه تا ۶
سال باید برای انجام غربالگری بینایی تا پایان
سال جاری به ۷۲۴پایگاه دائمی و غیردائمی
در سطح استان خراسان جنوبی مراجعه کنند.
حسن شرفی ،با بیان اینکه  ۴۴پایگاه دائمی
در استان بحث غربالگری بینایی را انجام می
دهند ،افزود :غربالگری توسط مربیان آموزش
دیده و با استفاده از چارت و دستگاه پالز
اپتیکس صورت می گیرد.

در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع
عادالنه یارانه ها و برای حمایت از تولید
کنندگان و رونق واحدهای تولیدی دام و
طیور ،صدور دامدار کارت در شعب بانک
کشاورزی استان از روز چهارشنبه مورخ
چهارم خرداد ماه سال جاری آغاز شد.

بیرجند و طبس ،رکورددار اهدای عضو
رئیس مرکز جامع درمان بیماریهای خاص
استان در مراسم تجلیل از  ۹خانواده اهدا
کننده عضو در خراسان جنوبی با بیان این
مطلب گفت :بیشترین اهدا کنندگان عضو در
استان از سال  ۱۳۹۰تاکنون مربوط به افرادی
است که در حوادث رانندگی دچار مرگ مغزی
شدند و اغلب بین  ۱۶تا  ۵۴سال سن داشتند.
رئیسی همچنین از راه اندازی عمل پیوند کلیه
در آینده نزدیک در بیمارستان رازی بیرجند
خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی،
این بانک همسو با سیاست های دولت و با
هدف رونق واحدهای تولیدی دام و طیور
و تامین امنیت غذایی کشور ،پرداخت
تسهیالت با نرخ  ۱۰درصد را در دستور
کار قرار داده است و به همین منظور دامدار
کارت در قالب تسهیالت ویژه و سرمایه در
گردش برای تامین نهاده های مورد نیاز،
مواد اولیه و ابزار آالت و تجهیزات تولید،
با سهولت و سرعت بیشتری در اختیار
متقاضیان قرار خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش ،بانک کشاورزی پس
از معرفی متقاضیان از سوی وزارت جهاد
کشاورزی به شعب این بانک  ،تسهیالت
یارانه دار خرید نهاده های دامی را به
واحدهای کوچک در قالب دامدار کارت
با نرخ سود  ۱۰درصد پرداخت می کند.

این گزارش می افزاید ،نخستین دامدار
کارت بانک کشاورزی با اعتبار ۲۰۰میلیون
تومان صبح روز چهارشنبه چهارم خرداد

سال جاری در شعبه بشرویه این بانک
در استان خراسان جنوبی صادر و به آقای
حسینی نژاد از دامداران شهرستان بشرویه

تحویل شد.
در ادامه این گزارش ،مدیر ستادی شعب
بانک کشاورزی خراسان جنوبی گفت :این

معرفی شدگان این طرح در استان ۱۱۶۷
فقره به مبلغ  ۲۴۳۴میلیون ریال می باشد.
حسین مودی گفت :معرفی متقاضیان از
سوی سازمان جهاد کشاورزی و تشکیل
پرونده در شعب اعتباری و روستایی بانک
کشاورزی به سرعت در حال انجام می
باشد و همکاران ما در شعب مذکور به
صورت کشیک مشغول خدمت رسانی و
هماهنگی جهت پرداخت تسهیالت مذکور
هستند و به جد پیگیری صدور کارت دامدار
برای متقاضیان واجد الشرایط می باشند.
حسین مودی گفت :بانک کشاورزی
حمایت از کشاورزان و تسهیل در امور
بانکی آنان را در اولویت های خود قرار
داده و با تکریم کلیه مشنریان تمام سعی
خود را در ایجاد امنیت غذایی به کار بسته
است.

تسهیالت در کل کشور به صورت شناور
و به مبلغ  ۱۵۰هزار میلیارد ریال بوده و
تا صبح روز گذشته تعداد پرونده برای

بهره برداری از  ۲۱یادمان شهدای گمنام خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۲
ایسنا -استاندار با اشاره به دیدار خود با سردار
کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفاع مقدس کشور ،گفت :در این دیدار مقرر
شد با تأمین اعتبارات الزم ۲۱ ،یادمان
شهدای گمنام استان که  ۱۲مورد آن در
دست ساخت می باشد ،تا حدود یک سال و

تکمیل خانه جوان بیرجند
نیازمند  ۱۲میلیارد تومان اعتبار
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان
جنوبی گفت :برای تکمیل این طرح به ۱۲
میلیارد تومان نیاز بوده که از طریق وزارت
ورزش و جوانان پیگیریهای الزم در حال
انجام است .محمد حسین خسروی گفت:
باید بررسی شود که امکانات و تجهیزات خانه
جوان سابق بیرجند بعد از فروش ساختمان
آن چه شده و جوانان فعال چگونه میتوانند تا
زمان تکمیل خانه جوان از آنها استفاده کنند.

نیم آینده به بهره برداری برسد .جواد قناعت
در دیدار اعضای سومین کنگره سرداران
و  ۱۵۴شهید شهرستان بشرویه اظهارکرد:
یادواره های شهدا هر چه خودجوش تر
برگزار شود ،سریع تر انجام می شود و
بهتر هم نتیجه می دهد و برعکس شکل

دستوری و دولتی ،کار را به سختی پیش
می برد .وی ضمن ارائه وعده مساعدت
در برگزاری کنگره شهدای بشرویه،
تصریح کرد :گرامیداشت یاد شهدا جای
تقدیر دارد و همه ما باید تالش کنیم تا
حق مطلب را با برگزاری کنگره ای کامل

و جامع ادا نماییم تا شرمنده خون شهدا
نباشیم .قناعت با اشاره به برگزاری کنگره
شهدای بشرویه در شهریور ماه سال جاری،
خاطرنشان کرد :باید تالش شود یادمان
های شهدای گمنام شهرستان بشرویه تا
زمان برگزاری کنگره به اتمام برسد و آماده

بهره برداری شود .به گفته وی؛ وجود ۱۵۴
شهید ۵ ،شهید گمنام و  ۱۰مفقود االثر در
شهرستان بشرویه نشان از همراهی مردم
بشرویه با نظام و انقالب اسالمی دارد و در
راستای حفظ این ارزشهای دفاع مقدس
باید در اختیار نسل جوان قرار گیرد.

هزار و  60نفر زائر در قالب  9کاروان به سرزمین وحی اعزام می شوند
کاری -مدیرکل حج و زیارت خراسان
جنوبی با بیان اینکه پس از وقفه دو ساله
به علت بیماری کرونا امسال هزار و  ۶۰زائر
در قالب  ۹کاروان به سرزمین وحی اعزام
می شوند ،گفت :از این تعداد  ۲کاروان را
اهل سنت و  ۷کاروان را شیعیان به خود
اختصاص داده اند .ابوالفضل نوفرستی روز
گذشته در نشست خبری هفته حج گفت:
امسال زائران حج تمتع خراسان جنوبی از ۵
و  ۶تیرماه به سرزمین وحی اعزام می شوند.
وی با بیان اینکه از شرایط اعزام زائران حج
تمتع ،تزریق حداقل  ۲دوز واکسن مورد
تأیید کشور میزبان است ،ادامه داد :امسال
یک سهمیه از خراسان رضوی گرفته شده
به همین علت  ۸کاروان از فرودگاه بین
المللی شهید کاوه بیرجند و یک کاروان از
مشهد به سرزمن وحی اعزام می شود .وی
با اشاره به لزوم تست ( PCRپیسی آر)
خاطر نشان کرد :امسال واکسن فلج اطفال

ثبتنام ۴هزارنفردرسامانه«حمایت»
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت:
تاکنون چهار هزار و  ۱۷۰نفر از خراسان
جنوبی برای بازبینی دهک بندی خود در
سامانه “حمایت” ثبت نام و اعتراض کرده اند.
غالمرضا اشرفی اظهار کرد :افرادی که به
دهک بندی خود اعتراض دارند می توانند
از سه طریق مراجعه به سامانه «حمایت»،
شماره گیری  ۰۲۱۶۳۶۹و یا شماره گویای
۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹اعتراض خود را ثبت کنند.

نخستین بخشدار زن دولت سیزدهم
در خراسان جنوبی معارفه شد
محمدی ،مدیرکل دفتر امور سیاسی،
انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری
خراسانجنوبی در آیین معارفه بخشدار
مرکزی شهرستان سربیشه ،اظهار کرد:
بخشداری ،مرکز مدیریت سیاسی فضا و
مرکز حکمرانی و قلمروداری در حوزه بخش
است و هدف نهایی مسئوالن توسعه و ایجاد
امنیت پایدار در قلمرو است که با انجام درست
مأموریتهای سازمانی و رعایت اصول
مربوطه ،رضایتمندی جامعه حاصل میشود.
در این مراسم ،ضمن قدردانی از زحمات و
تالشهای جابری بخشدار سابق ،مقیمی به
عنوان بخشدار مرکزی شهرستان سربیشه
معرفی شد.

هم به زائران تزریق می شود و به همین
منظور هماهنگی های الزم برای تزریق
واکسن مننژیت و فلج اطفال زائران در
دستور کار قرار دارد.

اولویت تشرف با ثبت نام کنندگان
سال های قبل
نوفرستی یادآور شد :افرادی که دهه ۸۰
یا قبل از آن ثبتنام اولیه را انجام داده و
در سال  ۹۹نیز پس از پرداخت هزینه سفر،
موفق به ثبت نام در کاروانهای زیارتی
شده اند در اولویت تشرف قرار دارند.
مدیرکل حج و زیارت استان یادآور شد:
با توجه به بیماری کرونا ،عربستان امسال
یک میلیون زائر پذیرش دارد که سهمیه
ایران حدود  ۴۰هزار زائر است .نوفرستی
با بیان اینکه حضور بر مزار شهدا و تجدید
میثاق با آرمانهای شهدا و امام راحل،
دیدار با خانواده شهدای منا و مسجدالحرام،

از برنامه های هفته حج است ،افزود :دیدار
با نماینده ولی فقیه ،استاندار و در روز جمعه
نیز همایش متمرکز زائران در محل مصلی
المهدی (عج) برگزار خواهد شد .وی یادآور
شد :مسابقات عمومی با موضوع حج،
برپایی نمایشگاه عکس و کتاب در روز
همایش ،دیدار با پیشکسوتان حج و زیارت،
سخنرانی در نماز جمعه ،برپایی جلسات
در حوزه حج و شب شعر نیز در هفته حج
برگزار می شود.

احداث سه مدرسه
از محل هزینه ولیمه حجاج
مدیرکل حج و زیارت استان با بیان اینکه
زائران قبل از تشرف در دوره های آموزشی
شرکت می کنند ،گفت :زائران در سنوات
گذشته بخشی از هزینه و ولیمه را صرف امور
عام المنفعه و خیریه مانند ساخت مدرسه،
احداث بیمارستان کردند و در این راستا سه

مدرسه تاکنون احداث شده است .نوفرستی
یادآور شد :امسال مقرر شده از محل صرفه
جویی هزینه ها شامل ولیمه ،نمازخانه ای در
مدرسه شاهد بیرجند احداث شود .وی در
خصوص اعزام زائران به عتبات عالیات هم
گفت :از ابتدای امسال هزار زائر به صورت
پروازی به عتبات عالیات اعزام شدند چرا که
به علت بیماری کرونا ،مرزهای زمینی بسته
است.وی عنوان کرد :متقاضیان برای اعزام
هوایی به عتبات عالیات می توانند در دفاتر
زیارتی استان ثبت نام کنند.

پروازهای عتبات عالیات
از خراسان رضوی انجام می شود
مدیرکل حج و زیارت استان با بیان اینکه
در حال حاضر پروازها به عتبات عالیات
از خراسان رضوی انجام می شود ،ابراز
امیدواری کرد :با بازگشایی مسیرهای زمینی
و کاهش هزینهها تعداد زائران بیشتری به

تا پایان هفته در برخی ساعات وزش باد شدید
و گرد وخاک و کاهش کیفیت هوا قابل پیش
بینی است .کارشناس هواشناسی افزود :از
امروز تا اوایل هفته آینده عالوه بر افزایش
سرعت وزش باد برای مرز شرقی استان
احتمال وقوع طوفان و گردوخاک وجود دارد.
لطفی گفت :از امروز تا اوایل هفته آینده دما
روند کاهشی دارد و هوا سردتر می شود.

آرامش در بازار مرغ خراسانجنوبی
سرپرست معاونت امور اقتصادی استاندار در ستاد
تنظیم بازار استان با اشاره به اینکه در استان با
مازادتولیدمرغروبروهستیم،گفت:تولیدکنندگان
نگران مرغهای تولید شده مازاد نباشند .اشرفی
افزود :قرار است مقداری از این تولیدات به سایر
استانها و باقی مرغها را شرکت پشتیبانی امور
دام ازتولیدکنندگانخریداریکند.ویهمچنین
با تاکید بر اینکه مطالبات گندمکاران پیگیری و
پرداخت شود ،گفت :قرار است خرید حمایتی
تضمینی از کشاورزان انجام شود و گندمها
از انبار ذخیره سازی به کارخانجات و سیلوهای
استان حمل شود.

کاهش  ۵۰درصدی بارندگی ها
مدیرکل هواشناسی گفت :میزان بارندگی
استان به صورت میانگین از ابتدای فروردین
 ۱۱میلیمتر بوده که حدود  ۵۰درصد نسبت
به سال گذشته کاهش داشته است .علیرضا
خندان رو اظهار کرد :کاهش بارندگیها و
افزایش میانگین دما در استان باعث افزایش
تبخیر ،کاهش رطوبت هوا و خشک شدن
بسترهای طبیعی شده و در تابستان تعداد
روزهای گرد و غباری افزایش خواهد داشت.

بهسازی  ۱۱۹کیلومتر جاده
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای
خراسان جنوبی گفت ۱۱۹ :کیلومتر از راههای
استان از ابتدای سال جاری برای ایمن سازی
کاربران جادهای بهسازی شده است .اسدا...
جالل زاده ،ایمن سازی کاربران جادهای را
از جمله اهداف بهسازی راهها عنوان کرد
و افزود :همچنین در راستای ایجاد سطح
سرویس مناسب برای کاربران جادهای،
آسفالت محورهای ارتباطی ترمیم و لکهگیری
شده است.

آغاز برداشت عسل بهاره

عتبات عالیات اعزام شوند.
وی با بیان اینکه ثبت نام برای شرکت
در اربعین امسال هم از طریق سامانه
سماح انجام می شود ،گفت :زائران اربعین
سنوات قبل شناسایی شده و برای بیان
خاطرات به کمیته تبلیغات و مستند سازی
اربعین معرفی شدند .نوفرستی تاکید کرد:
عالقه مندان برای اعزام به عتبات عالیات
در اربعین حسینی باید از هم اکنون برای
دریافت گذرنامه ،تمدید اعتبار حداقل  ۷ماه
اقدام کنند تا در زمان ثبت نام و اعزام با
مشکلی مواجه نشوند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد
کشاورزی گفت :امسال پیش بینی میشود
 ۹۵تن عسل بهاره از کندوهای عسل استان
برداشت شود .ابراهیمی افزود :بیش از ۹۰۰
زنبوردار استان تا اواسط پاییز کار برداشت
عسل را انجام می دهند.

بهره برداری از پروژه فاضالب
شهرک صنعتی بیرجند تا 7ماه دیگر
شبکه فاضالب شهرک صنعتی بیرجند،
تا پاییز امسال به بهره برداری می رسد تا
بخشی از آب مورد نیاز صنایع تأمین شود.
پارسا ،مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
استان گفت :پروژه اجرای فاضالب شهرک
صنعتی بیرجند ،با اعتبار  ۶میلیارد تومان برای
اجرا به پیمانکار واگذار شده است.

دستگیری  ۳۹شکارچی و متخلف

تسهیالت ۲۰۰میلیون تومانی برای خرید نهاده دامی پرداخت شد
عشایر خراسان جنوبی میتوانند بامراجعه به
سامانه سیتا نسبت به ثبت نام در پنل کاربری
درخواست تسهیالت خرید نهادههای دامی
اقدام نمایند .مدیرکل امور عشایر گفت:
عشایر استان با مراجعه به سامانه یکپارچه
تسهیالت وزارت جهاد کشاورزی میتوانند

در نظر دارد از بین مشتریان عزیز و گرامی که

از عید فطر تا غدیر خم
برای بازسازی ظروف خود
اقدام نمایند

زمانقرعهکشی
عید سعید غدیر خم خواهد بود

با مشاهده راهنمای ثبت نام در سایت مراحل
ثبت نام تسهیالت را طی کنند.
عصمتی پور گفت :حداکثر سقف تسهیالت
 ۲۰۰میلیون تومان است که به ازای هر
رأس دام سبک  ۳۹۰هزار تومان و هر
رأس دام سنگین  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار

تومان است .وی گفت :نرخ واقعی سود ۱۸
درصد است ،اما سود این تسهیالت برای
دامداران  ۱۰درصد است و مابه التفاوت
 ۸درصدی آن به وسیله دولت به بانکها
پرداخت میشود.
مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی گفت:

کلینیک دندانپزشکی موسسه خیریه
درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا (س)

به قید قرعه به تعداد 12نفر
جوایز ارزنده ای
اهدا نماید.

جوایز :نفر اول یک عدد سرویس تفلون  -نفر دوم یک عدد اتو بخار

نفر سوم یک عدد کیک پز  -نفرات بعدی کارت هدیه به ارزش یک میلیون ریال
شعبه:1بیرجند  ،خیابان توحید  ،نبش توحید28
شعبه :2مهرشهر ،بلوار ولی عصر (عج) ،ابتدای بلوار امام حسین (ع) ،نبش امام حسین (ع)3

سقف تسهیالت قبال  ۵۰میلیون تومان بود
که با اصالحیه جدید  ۲۰۰میلیون تومان
شده است .وی گفت :قابل توجه است که
برای تایید ،تعداد دام پالک هویت دام مورد
نظر خواهد بود.
عصمتی پور گفت :عشایری که دامدار کارت

آنها قبال تا  ۵۰میلیون شارژ شده است،
میتوانند مابه التفاوت آن را بر اساس تعداد
دام پالک شده خود دریافت نمایند .مدیرکل
امور عشایر خراسان جنوبی گفت :این کارت
فقط برای خرید نهادههای دامی و در مراکز
تویع علوفه قابل استفاده است.

مهر -فرمانده یگان حفاظت محیط زیست
خراسانجنوبی گفت :از ابتدای سال تاکنون
 ۳۹شکارچی و متخلف زیست محیطی
در خراسان جنوبی دستگیر شدند .مسعود
مستقیم اظهار کرد :همچنین در این مدت
کشف و ضبط الشه متعلق به تعداد  ۷رأس
قوچ وحشی و الشه تعداد  ۲رأس کل وحشی،
 ۱بزمچه بیابانی و تعداد  ۶۹قطعه کبک و
تیهو ،کشف و ضبط گردیده است.

شناسه آگهی 1323896 :

telonmandegar
05632047250
05632300575

مژده مژده

۵

وزش باد شدید در خراسان جنوبی

32220574
05632227878

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قاین
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی.

برابر رای شماره 1401603008002000015هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد

سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک قاین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ملیحه ساالری فرزند غالمعلی به

کشیدن  -جرم گیری  -درمان ریشه

شماره شناسنامه  2847صادره از قاین در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  111/06مترمربع در قسمتی از ردیف 12

اطفال  -ترمیم  -گرافی دندان

مجهول محرزگردیده است .لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت

بیرجند  -خیابان مطهری  -مطهری 6
ساعت کاری :همه روزه صبح و عصر
به جز ایام تعطیل

سهام آب قنات کهناب پالک -1266اصلی واقع در اراضی مزرعه کهناب بخش 11شهرستان قاینات خریداری از محل مالکیت سهام

به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی باشند می توانندازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/05:تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/21:

غالمرضا صادقیان -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

شهادت جانسوز ششمین امام معصوم حضرت امام جعفر صادق(ع)بر عموم مسلمان جهان تسلیت باد

رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان مجلس
گفتند :ما گفتیم مجلس انقالبی ،یک عدهای
خوش شان نیامد .ولی ما حقیقت را گفتیم حاال
بعضیها خوش شان میآید ،بعضیها خوش شان
نمیآید ،عیبی ندارد؛ حقیقت همین بود که این
مجلس با شعارهای انقالب تشکیل شد .مردم
نگاهکردندگزینههاییراانتخابکردندکهحرکت
شان ،جهتگیریشان ،شعارشان ،حرف شان
حرف انقالب بود .ایشان با بیان اینکه گروکشی
و معارضه بیمعنا بین مسئوالن نباید وجود داشته
باشد ،فرمودند :سراغ مسائل فرعی رفتن در حالی
که مسائل اصلی جلوی چشم ماست جایز نیست،
به دنبال حل مشکالت اساسی مردم باشید.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با بیان اینکه بلندگوی
مجلس با پایگاه اینترنتی و فضای مجازی فرق
دارد؛ مراقب آبروی افراد باشید ،ادامه دادند:
نمایندگان مجلس نباید در انتصابات دخالت کنند،
البته توصیهام به دولتیها همیشه این بوده که از
نظراتنمایندگاناستفادهکنند.

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 :

شبکه خبر را برای «متروپل» به خط
کردیم ،گفتند بس است
رئیس سازمان صدا و سیما با حضور در جمع
دانشجویان دانشگاه صنعتی با اشاره به حادثه
متروپل گفت :ما برای متروپل شبکه خبر را به
خط کردیم ،از همه جا خواهش و تقاضا و جاهایی
دستور بود که حتی یک ساعت و دو ساعت به
این موضوع بپردازید و بس است دیگر .جبلی در
مورد وضع عادل فردوسی پور نیز در پاسخ به سوال
دانشجویان گفت :موضوع عادل در زمان من اتقاق
نیفتاد .اگر من بودم همه تالشم را می کردم که
نرود و از ظرفیتش استفاده شود.
با رای  7۰درصدی نمایندگان،
قالیبافرئیسمجلسماند
قالیباف با  19۴رای ،برای سومین سال متوالی
به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد و برای مدت
یک سال دیگر بر صندلی سبز ریاست مجلس
تکیه زد .مرتضی آقاتهرانی  53رأی ،الیاس نادران
 21رأی و فریدون عباسی  3رأی کسب کردند و
آرای باطله نیز  10رأی بوده است.
اصالحطلبان نمیتوانند از گرانیها
ماهیگیریکنند
سبحانی نیا ،فعال اصولگرا درباره ماهیگیری
اصالحطلبان از گرانیها گفت :در کوتاه مدت این
اتفاقنمیافتد،آنهانهایتامیتوانندیکسریکارها
و مانورهای رسانه ای انجام دهند ولی معادالت
آینده بستگی به آثار اقدامات دولت بر جامعه دارد.
خطوط قرمز ایران در مذاکرات
محرمانه است
گلرو،عضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجی
مجلس با بیان اینکه روند مذاکرات رو به جلو است،
عقب گرد ندارد و ایست کامل ندارد امیدواریم رو به
جلو بودن نتیجه بدهد .وی افزود :در مورد اینکه آیا
در این توافق خطوط قرمز ایران رعایت می شود،
گفت :جزییات محرمانه است؛ ولی قطعا خطوط
قرمز ایران در این مذاکرات حفظ می شود.
شاهد نفوذ گسترده در شئونات امنیتی
و اطالعاتی کشور هستیم
نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به عملیات
ترور در کشور توسط اسرائیل ،گفت :موضوع نفوذ
خیلی جدی است ،اگر به صحبت های مسئوالن
امنیتی و اطالعاتی رژیم اشغالگر قدس دقت کنیم
آنها با یک اعتماد به نفسی صحبت می کنند که
نشان دهنده نفوذ و رسوخ گسترده در شئونات
امنیتی و اطالعاتی کشور است.
در حال مذاکره با روسیه برای توسعه
فاز  2و  ۳نیروگاه اتمی بوشهر هستیم
بهروز کمالوندی ،سخنگوی سازمان انرژی اتمی
گفت :ایران و روسیه روابط اقتصادی خوبی دارد
و برای توسعه فاز  2و  3نیروگاه اتمی بوشهر در
حال مذاکره با روسیه هستیم .وی ادامه داد :چون
این موارد پروژههای بزرگی است به سرمایهگذاری
زیادی نیاز دارد.
فروریزی متروپل نمادی از سقوط
دانش مدیریت کشور است
گرامی مقدم ،قائم مقام حزب اعتماد در یادداشتی
برای روزنامه اعتماد نوشت :فروریزی برج متروپل
آبادان نمادی است از سقوط و فرو ریزی دانش
مدیریت کشور که در حوزههای گوناگون ظهور
و بروز پیدا کرده است .وی در ادامه نوشت :فساد
زمانی رخ می دهد که پستهای مدیریتی ،مبتنی
بر دانش و شایستهساالری توزیع نمیشود.

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

email:ava.khjnews@yahoo.com

اولویت انجمن ،توانمندسازی و اشتغال خانواده های زندانیان است
تحصیل ،ازدواج فرزندان زندانیان ،اجاره منزل و سایر
خدمات می شود .وی با بیان اینکه بیشترین خدمات
انجمن ،حمایت از خانواده زندانیان است ،اظهار کرد:
سال گذشته توسط انجمن های حمایت از خانواده های
زندانیان مرکز استان بیش از  15میلیارد تومان خدمات
به خانواده های تحت حمایت در قالب مستمری ،کمک
معیشت ،بهداشتی ،آموزشی و  ...پرداخت شده است.
توزیع  ۳هزار و  1۰۰سبد غذایی
بین خانواده های تحت حمایت

سردار قاآنی :پیروان تفکر دوم خرداد
اهلمقاومتنبودند
سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس گفت :ما با
برخی اشخاص جنگ و دعوا نداریم ،بصیرت جزو
برجستگی باالی نیروهای سپاه و فرزندان میدان
مقاومت است .سخنان بسیاری درباره دوم خرداد
وجود دارد ،اما اگر آنها را جمع کنیم ،عصاره این
است که پیروان این تفکر یا اهل مقاومت نبودند و
یا بریدههای صحنه انقالب و مقاومت بودند؛ هیچ
کدام از آنها مرد میدان مقاومت نبودند.

امام علی علیه		السالم فرمودند:
ِخ َ
الدِّین و ت ُض ِع ُ
قین
لط ُة أبنا ِء الدُّنیا ت ُ
ف الیَ َ
َشین َ
معاشرت با دنیاپرستان دین را عیبناک و یقین را سست می		کند.
(غررالحکم :ح )۵۰۷۲

پنجم خرداد ماه از طرف شورای عالی انقالب فرهنگی
به نام روز نسیم مهر (روز حمایت از خانواده زندانیان)
نامگذاری و در تقویم ملی نیز ثبت شده است.
این روز به دلیل اهمیت رسیدگی به خانواده زندانیان و
با توجه به اینکه نگاه اجتماعی به خانواده زندانی نگاه
خوبی نیست و نیاز به یک تغییر نگرش و تفکر در
مورد خانواده های زندانیان دارد ،نامگذاری شده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن حمایت از خانواده
زندانیان ،سید هاشم اسماعیل زاده رئیس انجمن به
همین مناسبت اظهار کرد :در خراسان جنوبی پنج
انجمن حمایت از خانواده های زندانیان داریم که در
شهرهای بیرجند ،قاین ،فردوس ،نهبندان و طبس
فعالیت دارد .وی افزود :معموال انجمن حمایت از
خانواده های زندانیان در شهرهایی که زندان داریم،
است و سایر شهرها زیر نظر شهرهای مجاور است،
شهرهای بیرجند ،درمیان ،خوسف و سربیشه زیر نظر
انجمن بیرجندو شهرهای فردوس ،بشرویه و سرایان
زیر نظر انجمن فردوس و شهرهای قاین و زیرکوه زیر
نظر انجمن قاین و شهرهای نهبندان و طبس نیز هر
کدام دارای انجمن حمایت از خانواده های زندانیان به
صورت مستقل است.
تعداد 7۰۰خانوار تحت حمایت در مرکز استان
رئیس انجمن حمایت از خانواده زندانیان خراسان
جنوبی بیان کرد :در خراسان جنوبی  1500خانواده
زندانی تحت حمایت انجمن هستند که  ۷00خانواده
از این تعداد مربوط به مرکز استان است .اسماعیل
زاده عنوان کرد :وظایف انجمن متعدد است که شامل
کمک به آزادی زندانیان و مهارت آموزی ،توانمندسازی
خانواده های زندانیان ،بهداشت و سالمت ،مشاوره،

رئیس انجمن حمایت از خانواده زندانیان خراسان
جنوبی گفت :از این مبلغ  11میلیارد و  ۷00میلیون
تومان توسط انجمن مرکز استان هزینه شده است.
اسماعیل زاده بیان کرد :سال گذشته بین خانواده های
تحت حمایت در مرکز استان  3هزار و  100سبد غذایی
و  3هزار و  ۷30بسته حمایتی شامل تبلت ،البسه و
مواد غذایی توزیع شده است .وی افزود :همچنین سال
گذشته  12۸1مورد کمک بهداشتی و درمانی به خانواده
های زندانیان تحت حمایت ارائه شده است .رئیس
انجمن حمایت از خانواده زندانیان خراسان جنوبی از
ایجاد اشتغال خانگی برای  225خانواده زندانیان در سال
گذشته خبر داد و گفت :حمایت ما برای ایجاد اشتغال
به صورت کمک بالعوض یا دادن کاال و وسایل برای
ایجاد اشتغال است .اسماعیل زاده عنوان کرد :اعتبار
هزینه شده در خصوص اشتغال یک میلیارد و ۴00
میلیون تومان بوده است .وی با بیان اینکه  1۸90مورد
کمک هزینه تحصیل ،لوازم التحریر و خدمات آموزشی
به دانش آموزان تحت حمایت ارائه شده ،خاطرنشان
کرد :سال گذشته با کمک خیران  1۴۴زندانی با اعتبار
 3میلیارد و  500میلیون تومان که از محل انجمن
پرداخت شد ،آزاد شده اند .رئیس انجمن حمایت از
خانواده زندانیان خراسان جنوبی عنوان کرد :این تعداد
زندانی آزاد شده جدای از آزاد سازی زندانیان توسط
ستاد دیه است .اسماعیل زاده در مورد ماهیت انجمن
حمایت از خانواده های زندانیان ،گفت :انجمن شامل
هیئت مدیره و اعضایی است که رئیس هیئت مدیره،
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان بوده و اعضا
شامل مدیرکل زندان ها ،رئیس زندان ،فرماندار بیرجند،
شهردار بیرجند ،سه نفر از معاونان رئیس کل دادگستری
و پنج نفر از معتمدان محلی می شود؛ اعضای هیئت
مدیره بین  12تا  15نفر متغییر است.
انجمن صرفا با کمک خیران اداره می شود
وی تصریح کرد :انجمن های حمایت از خانواده های

زندانیان هیچ گونه اعتبار دولتی نداشته و با کمک
خیران و مشارکت های مردمی اداره می شود .رئیس
انجمن حمایت از خانواده زندانیان خراسان جنوبی به
برنامه های سال  1۴01انجمن ها اشاره و بیان کرد :با
توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث اهمیت
به تولید و اشتغال ،برای سال جاری عالوه بر برنامه
های هر ساله انجمن ها ،برنامه ریزی شده برای 30
درصد از خانواده های تحت حمایت خود اشتغال ایجاد
کنیم و هدف ما در سال جاری توانمند سازی خانواده
های زندانیان است .اسماعیل زاده به برنامه های در نظر
گرفته شده برای پنج خرداد روز نسیم مهر اشاره کرد
و گفت :همزمان با این روز دیدار با تعدادی از خانواده
های زندانیان برنامه ریزی شده است همچنین آغاز
توزیع  ۷00سبد غذایی در استان هر کدام به ارزش
یک میلیون و  500هزار تومان ،برگزاری جلسه مجمع
عمومی با  250نفر از خیران ،برگزاری برنامه فرهنگی
با حضور هنرمندان استانی برای خانواده های زندانیان از
دیگر برنامه های پیش بینی شده است که در روزهای
آینده انجام خواهد شد .وی افزود :یکی از اقدامات ویژه
ای که امسال برای دانش آموزان خانواده های تحت
حمایت انجام می شود برگزاری کالس های اوقات
فراغت برای  210دانش آموز شناسایی شده است.
رئیس انجمن حمایت از خانواده زندانیان خراسان
جنوبی بیان کرد :در خراسان جنوبی  1100دانش آموز
و  65دانشجو تحت حمایت انجمن های حمایت از
خانواده های زندانیان هستند که در بحث هزینه های
تحصیلی به آنها کمک می شود.
همکاری خوب نهادهای دولتی با انجمن
اسماعیل زاده با بیان اینکه تمام تالش ما مهارت
آموزی زندانی و توانمندسازی خانواده های آنهاست،
تصریح کرد :سال گذشته با همکاری شهرداری
بیرجند از ظرفیت نیروی کار  120زندانی برای
کارهای عمومی شهر استفاده شده است .وی عنوان
کرد :شهرک های صنعتی استان و بخش صنایع نیز
تعامل خوبی با انجمن حمایت از خانواده های زندانیان
داشته و در بحث بکارگیری زندانیان همکاری داشته و
دارد .رئیس انجمن حمایت از خانواده زندانیان خراسان
جنوبی خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه اولویت انجمن
در سال جاری بحث توانمندسازی و اشتغال خانواده
های زندانیان است ،خیران می توانند در حوزه اشتغال
حمایت های ویژه ای داشته باشند .اسماعیل زاده گفت:
در بحث ایجاد اشتغال برای خانواده های تحت حمایت
بازار فروش تامین شده است و تولید کننده نگران بازار

فروش نیست؛ خود انجمن تولیدات را از خانواده ها به
صورت نقد خریداری کرده و در اختیار خانواده های دیگر
قرار می دهد چراکه اغلب تولیدات در بحث مواد غذایی،
نان ،دوخت پوشاک و  ...بوده و قطعا مورد استفاده همه
است در کنار بسته های حمایتی که به خانواده ها داده
می شود برای نمونه یک بسته نان ،لباس و  ...نیز به آنها
می دهیم و به این صورت از تولید انجام شده حمایت
می شود .وی به حمایت نهادهای حمایتی اشاره و
بیان کرد :حدود  ۸5درصد خانواده های زندانیان
تحت حمایت انجمن تحت حمایت امداد هستند،
ستاد اجرایی فرامین امام (ره) ،بسیج حقوقدانان ،خیران
شخصی و آحاد مردم حمایت های خوبی از انجمن
و خانواده های زندانیان داشته و دارند .رئیس انجمن
حمایت از خانواده زندانیان خراسان جنوبی افزود :سال
گذشته کمک خیران به خانواده زندانیان به  ۸میلیارد و
 200میلیون تومان رسیده است .اساعیل زاده به طرح
اجرای پابند الکترونیکی برای زندانیان اشاره کرد و گفت:
یکی دیگر از حمایت های انجمن تهیه پابند الکترونیکی
برای زندانیانی است که توانایی پرداخت هزینه را ندارند
با توجه به اینکه استفاده از پابند و حریم قضایی که برای
آن پیش بینی شده خود به نوعی آزادی برای زندانی
است قطعا فرد زندانی جهت بودن در کنار خانواده،
کارکردن و کسب درآمد خواستار استفاده از آن است؛
تهیه پابند الکترونیکی توسط انجمن به صورت امانت
برای زندانی است و چون یک بار انجام شده مجدد
به فرد دیگری امانت داده شده و هزینه آن یک بار
پرداخت اما برای چند نفر استفاده می شود .وی با تاکید
بر اینکه انجمن های حمایت از خانواده های زندانیان
از تمامی خانواده های زندانیان حمایت کرده و حمایت
ها هیچ ربطی به جرم زندانی ندارد ،تصریح کرد :خانواده
زندانی هیچ گناهی ندارد و باید از آنها حمایت شود تا
شاهد مسائل ،مشکالت و تبعات بعدی نباشیم .رئیس
انجمن حمایت از خانواده زندانیان خراسان جنوبی اظهار
کرد :زندان ،بیمارستان اجتماعی جامعه است و وقتی
نهادهای فرهنگی و اجتماعی که وظایفی دارد به وظیفه
خود خوب عمل نکند نتیجه زندان می شود و فرد
زندانی نتیجه عملکرد بد جامعه است .اسماعیل زاده با
بیان اینکه حدود  ۷0درصد خانواده های زندانیان کمتر
از  ۴0سال سن دارند ،عنوان کرد :حدود  ۸5درصد از
محکومان تحصیالت زیر دیپلم دارند و این یعنی سواد،
در کاهش جرم و مرتکب خطا شدن خیلی تاثیر دارد.
آدرس :بیرجند  -خیابان مطهری  -مطهری  1۷پالک ۴
شماره حساب بانک ملی603۷991۸9951۷۷۴6 :
010590۷۸02001
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تعداد فوتی های حادثه متروپل
به  16نفر رسید
فارس نوشت :بر اثر فروریختن بخشی از ساختمان
10طبقه تجاری -اداری متروپل در حال ساخت
در آبادان16هموطن فوت و 39نفر مصدوم شدند،
همچنین  50نفر کماکان زیر آوار هستند و گفته
می شود مالک و پیمانکار ساختمان متروپل در
این حادثه جان خود را از دست داده است .استاندار
خوزستان نیز در این زمینه گفت :سازه ساختمان
متروپل بسیار سنگین بوده و موارد فنی در آن
لحاظ نشده است؛ طبق گزارشهای اولیه ،این
ساختمان در  6طبقه طراحی شده بود اما بعد سه
طبقه و بعد از آن مجددا دو طبقه دیگر به آن اضافه
شده است.
وزیر بهداشت :کرونا در ایران مهار شد
عین اللهی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت :با حمایت های مردم و تالش های شبانه
روزی نیروهای بهداشتی و درمانی ،بیماری کرونا
در ایران کنترل و مهار شده و بیش از دو هفته
است که آمار مرگ و میر روزانه بیماران کرونایی در
کشور ما ،تک رقمی است.
تصمیم وزارت صمت برای
قیمت شوینده ها
رضا فاطمی امین ،وزیر صمت در مورد افزایش
قیمت مواد شوینده و بهداشتی اظهار کرد :برخی
از تولیدکنندگان بدون هماهنگی به افزایش
قیمت اقدام کرده بودند که جلسهای با آنها برگزار
میشود و باید قیمتها به روال سابق برگردد،
اگر قیمتها بیش از اندازه باشد برای آنها پرونده
تشکیلمیشود.
آبله میمونی هنوز به ایران نرسیده است
بهزاد امیری ،رئیس گروه مدیریت بیماریهای
قابل انتقال بین انسان و حیوان مرکز مدیریت
بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر
اینکه تا کنون هیچ مورد مثبتی از ابتال به آبله
میمونی در کشور شناسایی نشده است ،گفت:
تمام موارد مشکوک مورد بررسی قرار گرفته و
مشخص شده است که این موارد مبتال به آبله
مرغان بودهاند.
افزایش  6۰درصدی
کمکمعیشت ایثارگران
قاضی زاده هاشمی ،رئیس بنیاد شهید خبر داد:
افزایش  60درصدی کمکمعیشت جانبازان
معسر انجام شد و این افزایش برای حدود
 ۷0درصد از کسانی که از قبل کمکمعیشت
دریافت میکردند تأمین منابع شده است.
 12میلیون نفر در وضع فقر مطلق داریم
حسینی ،معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت:
بنای دولت این است که فقر مطلق را از بین ببرد و
کسی نباشد که برای نان شب محتاج است .شاید
بخشی از اصالح و توزیع عادالنه یارانه ها به خاطر
همین است که ما دیگر فقیر مطلق نداشته باشیم.
وی افزود :حدود  12میلیون نفر در کشور چنین
وضعی دارند و باید از این مرحله عبور کنیم و نگاه و
توصیههاییکهامامداشتندراامروزعملیاتیکنیم.
کنترل شاخص بورس کار درستی نیست

قابل توجه همشهریان عزیز

انتقال

اوقات شرعی مرکز استان

رهبری:گفتیممجلسانقالبی،
یک عده خوش شان نیامد

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

حدیث روز

اذان ظهر
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یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه روی
شرکتهای شاخص ساز در بورس کنترل انجام
میشود،گفت :دلیل این موضوع جلوگیری از
وقایعی است که سالیان گذشته اتفاق افتاده،
اما این عملیات خوب نیست ،زیرا شکل واقعی
بازار از دست میرود .آقا بزرگی افزود :در حال
حاضر به دلیل آثار تورمی و افزایش سود
عملیات شرکتها ناشی از افزایش نرخ فروش
محصوالت ،شاخص کل باید حداقل  ۴0تا 50
درصد بازدهی برای سال  1۴01داشته باشد.
اقساط وام ودیعه مسکن چقدر میشود؟
مهر نوشت :بر اساس موافقت شورای پول و اعتبار
سقف پرداخت وام کمک ودیعه مسکن برای
مستأجرانواجدشرایطدرتهران،100کالنشهرها
و مراکز استانها  ۷0و سایر شهرها  ۴0میلیون
تومان است .نرخ سود این تسهیالت  1۸درصد و
دوره بازپرداخت  5ساله است .بر این اساس مبلغ
اقساط ماهانه وام ودیعه مسکن ۷0میلیون تومانی
برای مراکز استان ها  ،ماهانه یک میلیون و ۷۷۷
هزار و  539تومان است.
دو برابر مصرف پارسال سفارش واردات
گوشی آیفون ثبت شد
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت :به اندازه دو
برابر میزان مصرف سال گذشته ثبت سفارش
برای واردات آیفون در دو ماه امسال انجام شده
است.پیمان پاک افزود :به اندازه از نوع محصول
وارد خواهد شد و فریب فضاسازی برخی از دالالن
مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی آیفون را نخورید.

