جناب آقای حاج مهدی گنجی

خاندان محترم کمیلی

خبر درگذشت مادر گرامی تان باعث تاثر و تالم شد

 #من ماسک می زنم

درگذشت مرحومهفنودی

که عمری کنیزی حضرت زهرا (سالم ا ...علیها) را نمود و مشوق ما در ستاد بود

این مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده
و در جوار بیت ا ...الحرام برای آن عزیز از دست رفته غفران الهی

تسلیت عرض نموده ،برای بازماندگان صبر و برای آن مرحومه

و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.

غفران از درگاه خداوند تمنا داریم.

عسکری ،مدیر ،عوامل و زائران کاروان  39031بیرجند

ستادمردمیغدیرخراسانجنوبی«خراسانعلو»

نمایندهنهبندانوسربیشه،نایبرئیس
مجلس را به سرکشی از مناطق محروم برد

آثار مخرب حاکمیت
يکدست عیان شده است
صفحه ۶

نقويحسیني،فعالاصولگرا:

مذاکرات ادامه مي يابد و
به نتیجه مي رسد
صفحه ۶

نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه در خانه ملت با گالیه از اینکه در
توزیع امکانات و اعتبارات در کشور اشکاالتی وجود دارد ،گفت :در خیلی از موارد
رعایت عدالت در راستای کاهش محرومیت زدایی و توسعه در نقاط کمتر برخوردار،
لحاظ نشده است .مصطفی نخعی ،با اشاره به سفر نایب رئیس اول مجلس شورای
اسالمی ،اظهار کرد :در این سفر یک روزه سعی میکنیم تا جایی که زمان اجازه
دهد بازدید داشته باشیم .نتایج این سفر که در آن نماینده نهبندان و سربیشه ،نیکزاد
را برای لمس محرومیت ها در شهرها و روستاهای مناطق مرزی شرق کشور
همراهی می کند به مصوباتی منتج خواهد شد که با کمک نایب رئیس اول مجلس
پیگیری خواهد شد .نخعی در پایان با گالیه از اینکه در توزیع امکانات و اعتبارات
در کشور اشکاالتی وجود دارد ،افزود :در خیلی از موارد رعایت عدالت در راستای
کاهش محرومیت زدایی و توسعه در نقاط کمتر برخوردار ،آن طور که باید لحاظ
نشده است که حضور مقامات کشوری در این نقاط کمک میکند تا وزارتخانهها و
سازمانها توجه بیشتری به نقاط محروم داشته باشد و به روند عادالنه تر اعتبارات
در کشور کمک میکند . .مشروح خبر در صفحه ۵

سرمقاله

کاهش بیش از  ۳درصدی واقعه طالق در استان 3

رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبی
فرصت مناسبی است که به مهمترین موتور محرکه اقتصاد یعنی
بخش صنعت و معدن نگاهی ارزشمندانه شود .این روز را حضور همه فعاالن
این عرصه تبریک می گوییم.

ورودی مهرشهر بیرجند نیاز به ساماندهی دارد 5

هنوز باورمان نمی شود که چهل روز از رفتن ناگهانی اش گذشته است

هنوز سخت است بپذیریم آن لبخندها و مهربانی ها ،همچون دانه ای در زیر خاک خفته است
اما یقین داریم یادش جوانه خواهد زد و نام و نشانش ،درختی سبز و تناور خواهد شد
به مناسبت چهلمین روز درگذشت

سیده سمیرا فاطمی
ّ

سید فائض فاطمی)
(فرزند ّ

جلسه یادبودی امروز يکشنبه  1401/4/12از ساعت  17الی  18در محل مهديه بیرجند
برگزار می گردد.

خانواده فاطمی

آقایان مهندس علیرضا و حسین گنجی

درگذشت مادر گرامی تان موجب تاسف و تاثر گردید،
مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،
از درگاه قادر متعال برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی
و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.

گروه تجاری مهدی باقری

آگهی مناقصه اجرای عملیات

شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش  04بیرجند در نظر دارد:

عملیات ساخت چهارچوب فلزی درب های چوبی فاز  3پروژه شهید صیاد شیرازی
( 720واحدی) را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا متقاضیان
محترم می توانند حداکثر تا ساعت  14مورخ  1401/4/22با مراجعه به نشانی :

بیرجند ،خیابان معلم ،خیابان شهید خلیل طهماسبی ،مجتمع کوهستانی ارتش ،شرکت
تعاونی مسکن مرکز آموزش  04بیرجند مراجعه و یا با ارسال پیام به واتساپ شماره
 09151۶00037اسناد مناقصه را دریافت نمایند و حداکثر تا ساعت  12مورخ
 1401/4/2۳اسناد مناقصه را به آدرس مذکور تحویل نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن 04بیرجند

شرکتکیانخاکایرانیان

معاونتغاذ ودارو

سرمقاله

* بهروزی فر

کنکور،همچناندغدغهاصلیخانوادهها

جناب آقای مهندس جرجانی

بهره بردار معدن منیزیت سپیدان -فدائی

صفحه ۶

تاجرنیا ،فعالاصالحطلب:

لمسمحرومیت
در روستاهای
مرزشرقی

 10تیرماه ،روز صنعت و معدن

درجا زدن در دولت
معنا ندارد

یکشنبه  ۱۲تیر  3 * ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ذی الحجه  3 * ۱۴۴3جوالی ۲۰۲۲

روزنامه صبح استان * سال بیست و پنجم * شماره 5۲3۴

زيرساختها ،شرطفعالترشدنشهرکصنوفآالينده 3

معاونپارلمانیرئیسجمهور :

برای تکمیل پرسنل خود از افراد واجد شرایط ذکر شده دعوت به همکاری می نماید:

شرايط :دارای کارت پایان خدمت

متقاضیانمحترمرزومهخودراحداکثر
تـا ۱5تیرماه به آدرس:
 Info @Kiankhak.coارسال نمایند.

مدرک تحصیلی

لیسانسوفوقلیسانس

رشته

شیمی/زمینشناسی

جنسیت

آقا

شناسه آگهی1۳44877 :

مکان های برگزاری کنکور ،این آوردگاه آزمون سرنوشت به تصور خیلی ها! در روزهای
هشتم تا یازدهم تیرماه  ،۱۴۰۱باز هم مثل همه  ۵۲سال گذشته ،صحنه های فراوانی
را ثبت و ضبط کرد که بدون تردید از حافظه خاطرات خیلی از خانواده ها پاک نخواهد
شد .نمایش صحنه های حضور والدین در حوزه های برگزاری کنکور ،همراهی آنها
با فرزندان شان تا لحظه ورود به جلسه ،فرش پهن کردن ها در فضاهای پیرامونی
سالن های آزمون و چشم به راه ماندن ها برای اتمام مسابقه زندگی دلبندان شان ،ذکر
گفتن های پدرها و مناجات خواندن های مادرها ،دل نگرانی های همه افراد خانواده
برای یک نفر کنکوری جمع شان و ...همه و همه در یازده شهرستان تابعه خراسان
جنوبی ،مشتی نمونه خروار از تمام شهرهای ایران بود که نشان داد ،علیرغم همه تغییر
و تحوالتی که مدام از آنها خبر می دهند و همه تالش هایی که در چند سال گذشته
صورت گرفت تا از راه نیل دوره تحصیل نیمی از دانش آموزان به سمت هنرستان ها و
مدارس فنی و حرفه ای ،کاهش حجم افراد نیمکت نشین در این  ...ادامه در صفحه۲

2

سرمقاله

کنکور،همچناندغدغهاصلیخانوادهها
* بهروزی فر
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) همه تالش هایی که طی چند سال
گذشته صورت گرفت تا از راه نیل دوره تحصیل نیمی از دانش آموزان
به سمت هنرستان ها و مدارس فنی و حرفه ای ،کاهش حجم افراد
نیمکت نشین در این ماراتن رقم بخورد! کنکور اما ،همچنان دغدغه
اصلی خیلی خانواده هاست و بسیاری از جوانان این سرزمین ،تنها راه
تحقق رؤیاها و دستیابی به آرمان های خود را در موفق بیرون آمدن
از این گود بزرگ جستجو میکنند .واقعیت این است که به استناد
پژوهش های صورت گرفته ،کنکور یکی از اصلی ترین معضالت
جامعه امروزی است که اگر چه همواره در حال جوالن دادن است
و آثار آن در برنامه های زندگی خانواده ها همواره دیده می شود،
اما همه ساله با نزدیک شدن به زمان برگزاری آن ،بیش از پیش
خودنمایی میکند و هر چه به لحظات برگزاری این آزمون سرنوشت،
نزدیک و نزدیکتر می شویم ،تب و تاب آزمون در میان داوطلبان و
به ویژه تک تک افراد خانواده های آنها بیشتر و بیشتر میشود .کنکور،
یک امتحان است ،درست مثل همه امتحان هایی که طی  ۱2سال
تحصیل بچه ها وجود داشته و اغلب از دید والدین دور مانده است و
چه بسا خانواده هایی که در تمام این  ۱2سال ،حتی برای یک بار هم
به مدرسه فرزندان شان سری نزده اند تا جویای احواالت فرزندشان
در محیط تحصیل باشند و از نحوه عملکردش در کالس درس بدانند،
اما همین خانواده ها هم در کنار همه آنها که لحظه به لحظه فرزندان
خود را در نحوه درس خواندن و حضور در مدرسه رصد کرده اند و
حتی برای تسهیل شرایط دسترسی آنها به افق آرزوهاشان ،هزینه
هایی گزاف را متحمل شده اند ،همه و همه در ایام کنکور ،یک حال
و هوا را تجربه می کنند و هر یک به نوعی دغدغه دارند ،غافل از این
که کنکور ،آوردگاهی است برای رو کردن دسترنج  ۱2سال تحصیل
در  5ساعت رقابت تنگاتنگ که البته تحت تأثیر عوامل بسیار فراوانی
هم می تواند سمت و سویی غیرمنتظره به خود بگیرد .شرایطی مثل
اتفاقات حاشیه ای ،استرس بیش از اندازه دانش آموز ،گرما و سرمای
طاقت فرسای محیط ،صدای کولرها و وسایل سرمایشی ،نور فضا،
نوع و کیفیت صندلی ،نحوه برخورد عوامل در هنگام ورود یا در طول
آزمون و ...همه و همه در تمرکز دانش آموز تأثیرگذارند و به راحتی می
توانند نتیجه آزمون و در حقیقت آینده فرد را تحت الشعاع قرار دهند.
حقیقت این است که کارشناسان و حتی آنها که نتایج خوبی هم از
حضور در این ماراتن کسب کرده اند ،بر این باورند که؛ کنکور ،همه
مسیر آینده نیست ،بلکه فقط یک پله از مسیر نیل به موفقیت است،
اما نظام آموزشی ما که به زعم اهل فن ،از بیماری های مزمنی در رنج
است ،همچنان در حال تقویت این شرایط است که کنکور ،یک غول
مجسم شود و شرایط به نفع گروهی خاص! به گونه ای پیش رود که
تب کنکور نه تنها پایین نیاید که در حال تشنج باشد و خانوادهها را وادار
کند برای قبولی فرزندان خود در رشته و دانشگاهی خاص ،هزینههای
گزاف را متحمل شوند.
(لطف ًا نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق
 ۰۹۹22۱342۸۷اعالم یا ارسال بفرمایید)

در سه ماه نخست امسال؛ کشف تخلفات حوزه منابع طبیعی در خراسان جنوبی افزایش یافت
کشف تخلفات حوزه منابع طبیعی در خراسان جنوبی در سه ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش یافت .مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت :در سه ماه نخست امسال  55فقره پرونده تخریب و تصرف به مساحت  ۸3هکتار
تشکیل شد که از نظر تعداد پرونده  45درصد و از نظر مساحت  ۱۶۸درصد افزایش یافته است.

یکشنبه  ۱2تیر  * ۱4۰۱شماره 5234

مهر -فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف محموله ۱۰۰
کیلو و  ۸۰۰گرمی حشیش از پژو و دستگیری یک قاچاقچی در
سربیشه خبر داد .سردار ناصر فرشید اظهار کرد :مأموران هنگام
گشت زنی در محورهای فرعی شهرستان سربیشه یک سواری
پژو  4۰5را مشاهده و به آن مشکوک شدند که پس از شناسایی
با عالئم هشدار دهنده به راننده آن دستور ایست دادند .وی اظهار
کرد :راننده سواری پژو  4۰5پس از مشاهده پلیس متواری شد که
مأموران خودرو را تعقیب کردند و در یک عملیات ضربتی با شلیک
چند گلوله خودرو متوقف و در بازرسی از آن  ۱۰۰کیلو و  ۸۰۰گرم
حشیش کشف شد.

شیوههای مکتبعلوی را احیا کنیم
مهر -نماینده ولی فقیه در
خراسانجنوبی با اشاره به ضرورت
احیای مکتب علوی ،گفت :بیش
از هر چیز شیوههای مکتب علوی
از حسن ّنیت و اخالق و حب و
دوستی انسانها باید در رفتار ما
نشان داده شود .آیتا ...سید علیرضا
عبادی در نشست شورای راهبردی
و سیاستگذاری بنیاد بینالمللی غدیر
اظهار کرد :واقعه غدیر مربوط به
یک مذهب خاص نیست که باید
به این مهم توجه داشته باشیم .وی
بیان کرد :از موضوعات مهم اسالمی
شناسی واقعه غدیر است و اسناد این
واقعه آیات قرآن و روایات رسیده از
رسول مکرم اسالم (ص) است که
پژوهشگران میتوانند به آن مراجعه
کنند .عبادی با تأکید بر اینکه تکیه
باید بر بُعد پژوهشی غدیر باشد ،ادامه
داد :اگر معرفت به غدیر حاصل شود
بی شک به لوازم مربوط به آن در
عرصه عمل از جنبههای مختلف
التزام خواهیم داشت .وی با اشاره به
ضرورت احیای اخالق و رفتار علوی
در شیوه های رفتاری ،گفت :بیش از
هر چیز شیوههای مکتب علوی از
حسن ّنیت و اخالق و حب و دوستی
انسانها باید در رفتار ما نشان داده
شود که در مخاطب ما نیز تأثیر خود
را خواهد گذاشت.
نماینده ولی فقیه در خراسانجنوبی
اظهار کرد :یکی از کسانی که در
حوزه غدیر زحمت بسیاری کشید
عالمه امینی بود .هر چند افرادی قبل
و بعد از ایشان در این عرصه فعالیت
داشتند .عبادی با اشاره به مشکالت
 42سالهای که دشمنان برای ما و
انقالب به وجود آوردهاند ،یادآور شد:
در حال حاضر موانع رسیدن به اهداف
در حال ضعیف شدن است و باید

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

نقد -اقساط

آدرس :سه راه اسدی -بین مطهری  ۱و 3
طبقه پایین هایپر گوشت الماس
farshiranian11

آموزههای انقالب را در میدان عمل
بیاوریم که مطالبه مردم نیز همین
موضوع است.

وی گفت :اگر مدیران در طراز غدیر و
والیت علوی برای حکمرانی انتخاب
شوند جایی برای طاغوت و فساد و
ظلم باقی نخواهد ماند .استاندار با بیان
اینکه غدیر خود یک شاخص و یک
معیار است ،اظهارکرد :در واقعه غدیر
مسئله والیت مطرح شده است که
اگر این اصل مبنای کار قرار گیرد
بسیاری از گرههای ناگشوده باز
میشود .قناعت بیان کرد :پیام مردم
در انتخاب  ۱4۰۰پیام تحول خواهی،

غدیر یادآور شد :دهه والیت سال
جاری به واسطه خاص بودن آن باید
برنامههای متنوع و باشکوه و دارای
عمق داشته باشیم .وی با تأکید به
رفع ابهامات در جامعه که استکبار با
ابزارهای خود در ذهن جوانان انداخته
است ،گفت :افراد آگاه و با فن بیان
میتوانند به اختصار نسبت به رفع این
ابهامات اقدام کنند.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد :رفع
شبهات و ابهامات را باید با زبان ویژه

ظلم باقی نخواهد ماند .جواد قناعت
اظهار کرد :امیدواریم در ایام عید غدیر
برنامههایجالبتر،متنوعتروبصیرت
افزایبیشتریداشتهباشیم.استانداربا
اشاره به اینکه طبق آموزههای دینی
غدیر عیدا ...اکبر است ،بیان کرد :اوج
همه رسالتهای انبیای الهی به غدیر
برمیگردد و در واقع این عید بزرگ
در امتداد حرکت پیامبران الهی است.
قناعت با تأکید بر اینکه غدیر اصول
حکمرانی را بر والیت خداوند و افراد
مورد تأیید پروردگار گذاشته است،
ادامه داد :اصل مخالفت استکبار
جهانی با مسئله غدیر نیز همین
موضوع است.

عدالت خواهی و مبارزه با فساد و
رفع مشکالت اقتصادی و فرهنگی
کشور است و ریاست جمهور نیز در
مراسم تنفیذ خود گفتند رسیدن به
چشم انداز بیانیه گام دوم انقالب،
غدیر از مجرای غدیر میگذرد.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد:
امام علی (ع) در نامه به مالک اشتر
بر ویژگیهای مدیران یک جامعه
والیی اشاراتی داشتند که اگر ما به
آن توجه داشته باشیم و در کارها و
برنامهها مدنظر قرار دهیم توفیقات ما
بیشتر خواهد شد.

جوانان و با تسلط به تاریخ و اتفاقات
فعلی جامعه توضیح داد .قناعت با
اشاره به اینکه غدیر واقعهای روشن و
وحدت بخش است ،یادآور شد :تأکید
ما بر این است که به هیچ وجه بُعد
وحدت بخشی غدیر خدشه دار نشود
و شاهد برنامههای پر محتوا باشیم.
وی افزود :از مطرح کردن فضائل
غدیر و این اتفاق مهم در فضای
مجازینیزغفلتنکنیم.

ابهامات ذهنی جوانان ،
هنرمندانه رفع شود
استاندار هم در این جلسه با اشاره به
ضرورت رفع ابهامات ذهنی جوانان
گفت :چنانچه مدیران در طراز غدیر و
والیت علوی برای حکمرانی انتخاب
شوند جایی برای طاغوت و فساد و

مدیران در تراز غدیر و والیت
علوی انتخاب شوند

برنامههای دهه والیت باید
باشکوه و دارای عمق باشد
قناعت با اشاره به ضرورت رابطه
قلبی کارگزاران با والیت و مسئله

بُعد بین المللی غدیر مورد
توجه قرار گیرد
نماینده مردم بیرجند ،درمیان و
خوسف در مجلس هم گفت :باید بر
بُعد بینالمللی غدیر به صورت ویژه
کار کنیم چرا که بخشهایی از این
واقعه مهم بین همه مذاهب مورد

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضا (ع)
تاریخ انتشار1401/04/12 :

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصارالرضا (ع) به شماره ثبت  ۶۹۷و شناسه ملی
حضور کلیه سهامداران ضروری است.
دستور جلسه :استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس  -طرح و تصویب صورت های مالی سال  -۱۴۰۰طرح و
تصویب بودجه پیشنهادی سال  - ۱۴۰۱انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
اتخاذ تصمیم در مورد سود و زیان شرکت در سال  - ۱۴۰۰تعیین خط مشی آتی شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصارالرضا (ع)

تاریخ انتشار1401/4/12 :

شناسه1345676 :

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره  00021۵3محکوم علیه آقای مجید جعفری فرزند محمد حسین محکوم است
به پرداخت مبلغ  383.4۵2.2۹2ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای رسول برزگر و پرداخت مبلغ
 1۵.000.000ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف قطعه اول :این قطعه شامل  3۵0سهم مشاع از ۷۷۹0

سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی به نمایندگی از سوی شهرداری های استان و کمیسیون

معامالت سازمان در نظر دارد :برای انعقاد قرارداد خدمات بیمه درمان کارکنان شهرداری های استان به تعداد حدود

 1.۷00نفر برای مدت یک سال کامل اقدام به برگزاری مناقصه نماید .لذا کلیه شرکت های بیمه ای و نمایندگی های
مجاز با در نظر گرفتن شرایط مندرج در سایت اقدام به شرکت در مناقصه نمایند.

سهم از پالک  14فرعی از  1۶0۹اصلی بخش دو بیرجند ،به مساحت  3۵0مترمربع می باشد .این پالک در شمال غرب روستای حاجی

مهلت دریافت اسناد :از مورخ  1401/4/۶لغایت پایان وقت اداری  1401/4/۹از طریق سامانه ستاد ایران به

آسفالته بیرجند  -خوسف حدود  ۵/2کیلومتر فاصله دارد  .این قطعه به صورت یک پل بند بوده و دیمزاری قدیمی دارای بافت خاک

 1401/4/20و پاکت الف را در لفاف مناسب قرار داده و به همراه رسید ثبت در سامانه ستاد تا ساعت  13:30مورخ

مراکز سکونت ،بافت خاک و حاصلخیزی آن و  ...هر متر مربع این قطعه  ۵۵0000ریال برآورد می گردد .جمعا به مبلغ 1۹2.۵00.000

محل بازگشایی :ساعت  10صبح مورخ  1401/4/21در محل سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی

آباد و در شمال اراضی کشاورزی دانشکده کشاورزی واقع شده است .این پالک از روستای حاجی آباد حدود  3/2کیلومتر و از جاده
رسی شنی ،با سطح االرض زراعی مناسب با استعداد مناسب کشاورزی می باشد .لذا در مجموع با عنایت به بررسی انجام شده فاصله از
ریال کارشناسی و قطعه دوم :این قطعه شامل  ۵00سهم مشاع از  1۵2۵1۹سهم از پالک  23فرعی از  1823اصلی بخش  2بیرجند ،
به مساحت  ۵00مترمربع می باشد .این پالک در شمال روستای حاجی آباد و به فاصله حدود  2کیلومتری این روستا واقع شده است.
این قطعه شامل چندین پل بند بوده و دیمزاری قدیمی دارای بافت خاک رسی شنی ،با سطح االرض زراعی مناسب و با استعداد مناسب

نشانی  setadiran.irمهلت ،محل و نحوه تحویل اسناد :بارگذاری در سامانه ستاد ایران تا ساعت  13/30روز
 1401/4/20تحویل دبیرخانه سازمان به نشانی بیرجند  -بلوار آیت ا ...غفاری  -خیابان یاس  -پالک  4۵گردد .تاریخ و
مبلغ شرکت در مناقصه  ۷14,000,000 :ریال به صورت فیش نقدی به حساب  010۵80228۶00۷سازمان نزد بانک
ملی و یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر در وجه سازمان همیاری شهرداری های استان
خراسان جنوبی.

کشاورزی می باشد لذا در مجموع با عنایت به بررسی انجام شده فاصله از مراکز سکونت ،بافت خاک و حاصلخیزی آن و  ...هر مترمربع

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

این قطعه  3۵0000ریال جمعا به مبلغ  1۷۵.000.000ریال کارشناسی شده است ،از طریق مزایده در روز یکشنبه 1401/4/2۶

ختم کالم ا ...مجید

از ساعت  ۹الی  10صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد .قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 10 .درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت  10درصد 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 .برنده مزایده جهت پرداخت ده درصد مزایده کارت بانکی همراه داشته باشد.

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

وفاق است .حسین خسروی اسفزار
اظهار کرد :اهمیت غدیر در جامعه
باید تبیین شود چرا که آیاتی از قرآن
کریم در این باره نازل شده است.
وی با اشاره به اینکه کار برای غدیر
در واقع کار برای بینهایت است ،بیان
کرد :باید بر بُعد بینالمللی غدیر کار
کنیم ،چرا که بخشهایی از غدیر بین
همه مذاهب مورد وفاق است.
خسروی اسفزار با تأکید بر اینکه غدیر
میتواند به هم افزایی بین جهان
اسالم منجر شود ،ادامه داد :در دهه
والیت باید متنی در راستای معرفی
نهجالبالغه و والیت علوی توسط
اندیشمندان حوزه و دانشگاه تهیه و در
اختیار مبلغان قرار گیرد .وی بیان کرد:
امروز جایگاهی که رسانه و فضای
مجازی دارد بسیار مهم است و از این
جهت از نشر محتواهای جذب کننده
برای مخاطب در حوزه غدیر در این
فضاها نباید غفلت کرد.
حاجیزاده ،دبیر بنیاد بینالمللی غدیر
خراسان جنوبی هم در این جلسه
اظهار کرد :هدف از برگزاری این
جلسه اعالم آغاز برنامههای دهه
والیت خراسان جنوبی است .وی
با اشاره به اینکه کار غدیر به هیچ
عنوان نباید بر زمین بماند ،بیانکرد:
اینکه استاندار خراسان جنوبی و
فرماندار مرکز استان در حوزه غدیر
پای کارآمدند ،بسیار امیدآفرین و
جای سپاس دارد .حاجی زاده با اشاره
به برنامه یکشنبههای علوی ،ترویج
نهجالبالغه و آیات قرآن با محوریت
فضائل علوی از جمله برنامههای
بنیاد غدیر است ،یادآور شد :در سطح
کشوری بنیاد غدیر برای هفته والیت
 ۱3۱برنامه برای داخل و  3۱برنامه
برای خارج از کشور مصوب شده
است.

به یاد اموات وبه نیت شفای بیماران توسط قاریان قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران سرطانی
صعب العالج می شود .ضمنا ً نماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

۰9۰3۱6۱8482 - 32227۱77

 ۱۰هزار موقوفه خراسان جنوبی
در سامانه کشوری ثبت شد
مهر -معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت:
تاکنون  ۱۰هزار و  ۱۸۶موقوفه و  22هزار و  ۱2۸رقبه در سامانه
موقوفات کشور از خراسان جنوبی ثبت شده است .به گفته حجت
االسالم حسن رحیمی تعداد پنج هزار و ۷۷3موقوفه قبل از
انقالب و تعداد چهار هزار و 4۱3موقوفه بعد از انقالب در خراسان
جنوبی وقف شده است .وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر
روند ثبت موقوفات جدید در استان افزایشی بوده است ،اضافه
کرد :در سال جاری تعداد  22وقف جدید تاکنون در استان ثبت
شده که نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل رشد دارد .وی
ادامه داد :تهیه جهیزیه ،مسکن جوانان و دارو و درمان ،از جمله
نیازهای روز است و افرادی که قصد وقف جدید دارند ،بهتر است
آنها را با یکی از این نیتها انجام دهند.

ترانزیت در مرز ماهیرود  ۱۰درصد
افزایشیافت
تسنیم -مدیر گمرک ماهیرود از افزایش  ۱۰درصدی کاالهای
ترانزیتی در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال
قبل خبر داد .رضا قربانی اظهار کرد :در سه ماهه ابتدای امسال
بیشترین حجم صادرات استان از مرز ماهیرود انجام شده است.
وی گفت :دستگاه ایکس ری در ماهیرود مستقر شده و طبق
صحبت ها و برنامهریزیهای صورت گرفته ،کار نصب دستگاه
حدود  2ماه به طول میانجامد .وی با بیان اینکه در بحث ترانزیت
مقصد و مبدا در سه ماهه  ۱4۰۰تعداد  ۱۸5دستگاه و در سه ماهه
ابتدایی امسال  ۸۷3دستگاه رسید که  ۱۰درصد افزایش کاالهای
ترانزیتی را شاهد هستیم ،گفت :با پیگیریهای مستمری که
استاندار و مدیرکل گمرکات داشتند عالوه بر بازگشایی مجدد
درب صادراتی منطقه ویژه اقتصادی در ماهیرود محدودیتی برای
کاالهای ترانزیتی در گمرک نداریم.

قصر موبایل راه رو

مرکز خرید و فروش خط رند

 103۶0023۵۹0روز پنجشنبه  1401/04/23ساعت  1۷در محل مجتمع غدیر واقع در خیابان پاسداران برگزار می شود.

آگهـی منـاقصـه
آگهی مزایده اموال غیر منقول  -نوبت اول

قاچاقچی با محموله  ۱۰۰کیلویی
حشیش دستگیر شد

کد 555

کد 56۰

کد 563

کد 564

کد 56۱

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 1043

0915 564 0062

0915 563 3362

0915 561 2366

0915 555 1279

0915 560 1046

0915 564 0063

0915 563 3364

0915 561 5820

0915 555 1278

0915 560 1048

0915 563 3368 0915 564 0068

0915 561 0274

0915 555 1274

0915 560 1049

0915 564 0069

0915 563 3369

0915 561 2962

0915 555 1298

0915 560 1057

0915 564 0056

0915 563 3371

0915 561 6953

0915 555 1297

0915 560 1059

0915 563 3372 0915 564 0057

0915 555 1264

0915 560 1062

0915 563 3376 0915 564 0058

کد 562

0915 555 1283

0915 560 1063

0915 563 3379 0915 564 0059

0915 562 6978

0915 555 1263

0915 560 1067

0915 555 1291

0915 560 1068

0915 563 3385 0915 564 0075

0915 555 1324

0915 560 1073

0915 563 3389 0915 564 0078

0915 555 1326

0915 560 1076

0915 563 3849

0915 562 3750

0915 562 7758 0915 563 3384 0915 564 0072

0915 564 0079

0915 560 1086 0915 555 1327

0915 563 3854 0915 564 0081

0915 560 1289 0915 555 1328

0915 563 3857 0915 564 0082

0915 562 8863
0915 562 3658

0912

آدرس :میدان ابوذر (حسیـن راه رو )0915 561 6161

خرید و فروش ملک برای بیرجندی ها در مشهد مقدس
 - ۰9۱5۱6۱39۱7جعفر خسروی

همشهری عزیز اگر قلک منزل و محل کارتان تکمیل شده است لطفا به تلفن  32252۰5۰داخلی  2۰۱جهت تخلیه تماس بگیرید.

قالیشویي و مبل شویي ایـران

عضو معتبر اتحادیه مسئول :دستگردی  www. iranwash. irدفتر :توحید ، 21نبش نبوت  ، 21پالک 105

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 2۰ -2
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پوششگیاهیشهر
نیازمندبازنگریاست

این که فضای سبز و درختان شهر
بیرجند به حال خود رها شده و مرکز
استان هیچ اهمیتی به فضای سبز
و درختان نمیدهد و غافل اند
از تاثیری که فضای سبز و گونه
های درختان بر سالمت روحی و
جسمی مردم شهر میگذارد شکی
نیست ،اما در تعجبم که چرا اینقدر
سنگ یک نوع درخت کاج را بر
سینه میزنید و سعی میکنید آن را
با تاریخ و نماد شهر ترکیب کنید.
شما اگر از چند نسل قبل بپرسید
میگویند بیرجند گونه غالبش به
هیچ عنوان کاج نبوده ،بلکه درختان
توت و نارون ...بوده ،شما نظر
سنجی بگذارید که مردم بیرجند چه
نوع درختی از بین گونه های سازگار
با آب و هوای بیرجند را ترجیح
میدهند آنوقت متوجه میشوید
اکثر مردم موافق سایر گونه های
گیاهی هستند .درختی که نه سایه
دلپذیری دارد چون سوزنی برگ
است و دائم شیره هایی که از آن
میریزد ماشین ها و دیوار خانه ها
را سیاه میکند ،نه زیبایی و رنگی
دارد ،نه مردم بهار و تابستان و پاییز
و زمستان را با آن تجربه میکنند
و دلیل افسردگی مردمان این دیار
هم عمدتا به همین درختان کاج
برمیگردد .در عجبم چطور مردم
شهرهای کوچک استان مثل قاین و
سرایان و بشرویه این را فهمیده اند
و گونه های سرسبز و زیبا مثل زیتون
تلخ،توت و اقاقیا ...را جایگزین کاج
کرده اند و من بیرجندی هر وقت
به شهری مثل بشرویه یا قاین و
سرایان ...می رفتم حسرت زیبایی
و زنده بودن فضای سبز و درختان
شان را می خوردم که روح را در
شهرستان بر عکس بیرجند بی روح
جاری میکرد ،اما مسئوالن مرکز
استان نفهمیده اند ،به مسئوالن
بشرویه گفتم چه شد به فکر افتادین
چنین گونه های زیبای درختان در
خیابان های اصلی کاشتید ،گفتند
بعد از سرمازدگی شدید سال ۸۸
اکثر درختان کاج خشک شد و ما
درختانی مثل زیتون تلخ ،توت و
اقاقیا و...کاشتیم .خداوندا بده شری
که خیر ما در آن باشد و االن نیز
به ذهنم آمد شاید به جای درختان
کاجی که خشک می شود با یک
ساختار زیربنایی مدرن که آبیاری
قطره ای بخش کوچکی از آن است
برای کمتر شدن تاثیر بحران آب
درختان بهتری هم کاشت.

خبر خوب امروز

کاهش بیش از
 ۳درصدی واقعه
طالق در استان
ثبت واقعه طالق در خراسان جنوبی
در سه ماه نخست امسال در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته  3.3درصد
کاهش یافت .مدیرکل ثبت احوال
استان گفت :در سه ماه نخست امسال
در استان  ۸۹مورد واقعه طالق ثبت
شده که نسبت به مدت مشابه پارسال
 3.3درصد کاهش داشته است .مهر
آور افزود :از این تعداد  ۶۹مورد شهری
و  2۰مورد روستایی بوده است .وی
گفت :همچنین میانگین سن آقایان
 35.۶و خانمها  3۱سال بوده و زمان
طالق در  ۸۰.۹درصد موارد آقایان
بزرگتر از خانمها بودند .مدیرکل
ثبت احوال خراسان جنوبی همچنین
گفت :در این مدت  ۷5۷واقعه ازدواج
در خراسان جنوبی به ثبت رسیده که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 34.۱درصد کاهش یافته است.
مهرآور افزود :از این تعداد  52۱واقعه
شهری و  23۶واقعه روستایی بوده
است .وی گفت :میانگین سن آقایان
 2۷.3و خانمها  22.4سال بوده است،
 ۸۱.2درصد آقایان بزرگتر از خانمها
بوده اند .سال گذشته خراسان جنوبی
در ازدواج رتبه هفتم و در طالق رتبه
بیست و هفتم کشور را داشته است.

امروز  ،گرمای هوا در خراسان جنوبی ادامه دارد
ایرنا  -کارشناس ادارهکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت :طبق نقشههای هواشناسی گرمای هوا امروز در استان
ادامه دارد و تداوم هوای گرمتر پیشبینی میشود .فاطمه زارعی افزود:همچنین از دوشنبه این هفته به تدریج روند
کاهشی دمای هوا پیشبینی میشود که تا پایان هفته از شدت گرمای دما در منطقه کاسته خواهد شد.
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یکشنبه  ۱2تیر  * ۱4۰۱شماره 5234

مغایرتدر«پخت»؛دلیلعدماقبال
برخی نانوایی ها از طرح هوشمندسازی یارانه نان
شبستان -نظارت بر مصرف آرد و ساز و
کار مشخصی پیش از اجرای هوشمندسازی
یارانه نان در کشور نبود و ساالنه دولت یارانه
قابل توجه و هزینه های سنگینی را برای
آن متقبل می شد که خود این معضل یک
پاشنه آشیل برای قاچاق آرد و یا فروش آرد
به صورت آزاد و در آخر هم نارضایتی های
مردم را در پی داشت.
به دنبال این ماجرا و گالیه های پی در پی
مردم از نانوایی ها؛ طرح اصالح هدفمندی
یارانه ها در دولت سیزدهم کلید خورد تا
بدون تغییر نرخ نان ،از طریق نصب
کارتخوان های هوشمند موضوع خرید و
فروش غیر قانونی آرد کنترل شود.
با نصب کارتخوان های هوشمند در نانوایی
ها ،نظارت بر فعالیت این واحدها از جمله
ساعات تعیین شده برای فعالیت افزایش
یافته ،ضمن اینکه این طرح موجب
جلوگیری از فروش خارج از شبکه و آزاد
آرد و قاچاق آن میشود.
یکی از شهروندان که برای خرید نان به
نانوایی آمده پس از انجام خرید و کشیدن
کارت بانکی خود از دستگاه هوشمند در
گفت و گو با شبستان در خصوص این
طرح گفت :پس از کشیدن کارت بانکی،
تعداد نان را انتخاب می کنیم و سپس مبلغ
را تایید کرده و تراکنش انجام و هزینه
برداشت می شود ،مشکلی برای استفاده از
کارتخوان هوشمند نداشتم و طریقه کار با
آن خیلی ساده است .محسنی با بیان اینکه
طرح هوشمند سازی یارانه نان اقدام خوبی
است و جلوی تخلفات نانوایی در فروش آرد
با نرخ های آزاد و بی حساب و کتاب را می
گیرد ،افزود :امیدواریم مردم با اجرای این
طرح شاهد افزایش نان نباشند.
صف نانوایی ها ،شلوغ تر از قبل
زیراچی ،شهروند دیگری است که به
شبستان در خصوص اجرای طرح هوشمند
سازی یارانه نان ،گفت :با اجرای این طرح
در کیفیت نان تفاوتی ایجاد نشده و هر
تعداد نانی که سفارش داده ایم ،تحویل
گرفته ایم.
وی با بیان اینکه فقط برخی نانوایی ها
شلوغ تر از قبل شده اند ،افزود :مزیت
اجرای این طرح این است که نانوایی ها
دیگر نمی تواند آرد آزاد بفروشد و جلوی زد
و بند و خرید و فروش غیرقانونی آرد گرفته
می شود و کسی هم نمی تواند ،کلی نان
خریداری و خوراک دام کند چراکه این مورد
هم رصد می شود.این شهروند با بیان اینکه
به نظر می آید با اجرای دقیق این طرح
شاهد افزایش کیفیت نان هم باشیم ،افزود:
نانوایی ها برای اینکه بتواند نان بیشتری
بفروشد ،مجبور می شود در یک صحنه
رقابتی نان بهتری تولید کند که مشتری
بیشتری هم داشته باشد.
حاجی زاده ،شهروند دیگری بود که به
شبستان اظهار کرد :برای خرید دو قرص

نان به نانوایی مراجعه کردم ولی نانوا سه
قرص نان تحویل داد ،به نظر می آید با
اجرای این طرح ،نانوایی ها برای دریافت
سهمیه بیشتر آرد و فروش بیشتر ،هر
تعداد نانی را که مشتری سفارش دهد را
تحویل می دهد ،همچنین کیفیت نان هم
بهتر شده و به نظر می رسد نانوایی های
آزادپزی که نان وزنی پخت می کند بر وزن
چانه خود اضافه کرده اند.
عدم اقبال برخی نانوایی ها
از طرح هوشمندسازی یارانه نان
«احمد مختاری» ،رئیس اتحادیه نانوایان
خراسان جنوبی هم در گفتگو با شبستان
اظهار کرد :تنها برخی نانوایی هایی که

 4۷دستگاه به دلیل نبود متصدی نانوا
عودت داده شده که مجدد نصب خواهد
شد.
رئیس اتحادیه نانوایان خراسان جنوبی با
بیان اینکه تاکنون  ۹۸درصد نانوایی های
خراسان جنوبی در طرح هوشمندسازی یارانه
نان مجهز به کارتخوان مشترک شده اند،
افزود :همزمان با اجرای این طرح مردم
اقبال خوبی دارند و امیدواریم مغایرت ها
برای اقبال نانوایی ها هم رفع شود.
مغایرت در وزن چانه
و نارضایتی نانوایی ها
مختاری با اشاره به مغایرت در وزن چانه
های خبازی ها ،تصریح کرد :بر اساس

به تعزیرات ارجاع داده می شود.
عدم توزیع کارشناسی آرد؛
دلیل صف های طوالنی دریافت نان
وی در پاسخ به چرایی شلوغی صف های
نانوایی در خراسان جنوبی ،تصریح کرد:
عدم توزیع کارشناسی آرد ،سبب ایجاد
صف های طوالنی شده است ،چراکه یک
نانوایی که سهمیه بیشتری دارد ،می تواند
تخلف کند و نانوایی دیگری که سهمیه
کمتری دارد نمی تواند مشتری های خود
را پاسخگو باشد.
«الیاس جویبان» ،معاون امور بازرگانی
و توسعه تجارت اداره کل صنعت ،معدن
و تجارت خراسان جنوبی هم در گفتگو

متفاوتی از آرد را در ماههای مختلف و با
توجه به میزان فروش نان با کیفیت دریافت
خواهند کرد ،همچنین تحویل و توزیع آرد
به نانواییهای استان ،براساس میزان پخت
هر نانوایی در ماه قبل تعیین میشود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره
کل صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبی
از رصد منظم نانوایی های استان برای
ساماندهی بیشتر بر نحوه پخت و توزیع
نان خبر داد و افزود :اجرای این طرح سبب
ایجاد یک بازار رقابت سالم و ارتقای کیفیت
نان خود شده است.
اقبال مردم خراسان جنوبی
از هوشمند سازی یارانه نان
«مرتضی ذاکریان» ،مدیرکل امور اقتصادی
و دارایی خراسان جنوبی هم از اقبال مردم
خراسان جنوبی از طرح هوشمندسازی نان،
خبر داد و اظهار کرد :این طرح در استان
به عنوان یک حرکت تأثیرگذار در راستای
جلوگیری از قاچاق آرد و توزیع عادالنه
یارانه در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه در این طرح نانوا ،آرد
را با قیمت واقعی دریافت و به ازای تعداد
نانهای فروخته شده یارانه دریافت خواهد
کرد ،لذا در نانوایی هایی که کارتخوان ها
نصب شده فروش نان صرفا با استفاده از
دستگاه های کارتخوان هوشمند انجام می
شود ،ادامه داد :با اجرای طرح هوشمند
سازی یارانه نان به هیچ وجه موضوع
سهمیهبندی و یا محدود کردن خرید برای
مردم وجود ندارد.
کشف  318تن آرد قاچاق

پخت نان آنها در طرح هوشمندسازی یارانه
نان؛ با پخت سابق آنها مغایرتی ندارد ،از
طرح جدید اقبال می کند.وی افزود :نانوایی
هایی که قبل از اجرای طرح چندین پخت
داشته اند ،در حال حاضر با نصب دستگاه
های جدید تنها می تواند یک نوع پخت را
انجام دهد ،همچنین مغایرت در وزن چانه و
نوع پخت از جمله دالیل عدم اقبال نانوایی
های استان از این طرح است.
مختاری با اشاره به عدم اقبال برخی نانوایی
های استان خراسان جنوبی از اجرای
هوشمند سازی یارانه نان ،گفت :کارگروه
تخصصی آرد و نان برگزار شده و مقرر
گردید این مغایریت ها رفع شود ،امیدواریم
در این کارگروه مغایرت ها در راستای اقبال
از طرح حل شود.
نصب  599کارتخوان
در نانوایی های خراسان جنوبی
وی از نصب  5۹۹دستگاه کارتخوان برای
هوشمندسازی یارانه نان در نانوایی های
استان خراسان جنوبی خبر داد و گفت:

نظرات کارشناسان آرد و نان هرچه وزن
چانه کمتر می شود کیفیت نان هم کاهش
می یابد ،به عنوان مثال نان تافتون ۷5۶
گرم بوده است که در طرح هوشمند سازی
یارانه نان ،مسئوالن متولی وزن مصوب
( ۶3۰گرم) را تعیین کرده اند که این
مغایرت سبب نارضایتی برخی نانوایی ها در
این طرح شده و منتظر حل مشکل هستند.
وی ادامه داد :در این در حالی است که وزن
چانه  ۷5۶و  ۶3۰گرمی نان تافتون هیچ
تاثیری در نرخ و بهای نان ندارد.
رئیس اتحادیه نانوایان خراسان جنوبی
گفت :وزن  ۷5۶گرمی چانه نان تافتون با
قیمت هزار و  3۰۰تومان و وزن چانه ۶3۰
گرمی به قیمت هزار و  25۰تومان است که
پیش از اجرای طرح؛ نانوایی ها با آن مخالف
بودند و مسئوالن تصمیم گرفتند به تناسب
وزن باال و قیمت باالتر ،بدون افزایش نرخ
نان از مشتری گرفته شود .مختاری با بیان
اینکه بازرسان جهاد کشاورزی به موقع و به
صورت منظم بازرسی از نانوایی های استان
را انجام می دهند ،افزود :حداقل روزانه 25
مورد بازرسی از نانوایی ها انجام و تخلفات

با شبستان با اشاره به اجرای طرح
مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها،
گفت :این طرح با هدف شفاف سازی خرید
نان از منظر نوع آرد ،میزان مصرف و کنترل
قیمت در خراسان جنوبی در دستور کار
است و تاکنون بیش از  ۹5درصد نانوایی
های استان دستگاه کارتخوان هوشمند و
مشترک را با همکاری بانک عامل نصب
کرده اند.وی تعداد نانواییهای فعال در
خراسان جنوبی را  ۷۶5واحد اعالم کرد و
گفت :در این طرح نوع نان توسط مشتری
به میزان دلخواه انتخاب و محاسبه قیمت
از طریق دستگاه تعیین میشود .همچنین
قیمت نان بدون تغییر و افزایش خواهد بود
و میزان آرد اختصاصی به نانوایی نیز به
میزان فروش نان بستگی دارد.
به گفته وی ،بخشی از یارانه ناشی از
صرفهجویی در مصرف آرد در این مرحله به
منظور جبران بخشی از هزینههای نانوایان،
به حساب آنها واریز خواهد شد.
جویبان با اشاره به مختار بودن مشتری در
انتخاب نوع نان و نانوایی ،تصریح کرد :با
اجرای این طرح نانواییها سهمیههای

«جواد اشرفی» ،سرپرست معاونت
هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
جنوبی هم اظهار کرد :پس از اجرای طرح
ساماندهی یارانههای حوزه آرد و نان ،در
استان هیچ گونه افزایش قیمت نان نداریم
و مردم از این بابت نباید نگران باشند.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح
مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها
جلوی قاچاق آرد به کشورهای همسایه
گرفته میشود ،گفت :بیش از  3۱۸تن آرد
قاچاق در خراسان جنوبی تا خرداد ماه سال
جاری کشف شده است.
اشرفی جلوگیری از قاچاق یارانهها را از
مزیت های اجرای طرح مردمیسازی و
توزیع عادالنه یارانهها عنوان کرد و گفت:
با اجرای این طرح ضایعات نانی که بیشتر
صرف خوراک دام می شود ،کم شده است.
به هرحال باید گفت امیدواریم هرچه
سریع تر با اجرای کامل طرح هوشمند
سازی یارانه نان در خراسان جنوبی ،مصرف
کننده ،نانی با کیفیت دریافت و نانواییها
نیز با دریافت میزان واقعی آرد مورد نیاز،
از قاچاق آرد ،این سرمایه ملی جلوگیری
کامل شود.

آماده سازی زیرساختها ،شرط فعالتر شدن شهرک صنوف آالینده
دادستان عمومی و انقالب بیرجند گفت :با
فراهم شدن زیرساختهای شهرک صنوف
آالینده میتوان شاهد انتقال سریعتر
صنوف به این منطقه بود.
حجت االسالم نسائی زهان گفت :با توجه
به اینکه در شهر آلودگی صوتی داریم انتقال
صنوف آالینده به خارج از شهر میتواند
مشکالت را حل کند و همینطور زمینهای
آن منطقه در آینده ارزش پیدا میکند .وی
گفت :با فراهم شدن زیرساختهایی مانند
آب و برق ،صنوف آالینده میتواند به
راحتی در این منطقه متمرکز شود.
حجت االسالم نسائی زهان گفت:
افرادی هستند که با توجه به مشکالت
اقتصادی نمیتوانند زمین خود را در
شهرک صنوف آالینده بسازند که
میتوان برای این افراد تسهیالت ارزان
قیمت در نظر گرفت.
دادستان عمومی و انقالب بیرجند گفت:
مدیران استانی باید شجاع باشند و در
هنگام بروز مشکل قوانین باید به نفع مردم

اجرا شود .وی گفت :خراسان جنوبی محروم
است و با توجه به اینکه رئیس جمهور از
استان شناخت کافی دارد میتوان از این
فرصت استفاده کرد و بودجه دریافت کرد.

ربیعی ،شهردار منطقه یک بیرجند گفت:
مغازههای طرح انتقال صنوف آالینده
حاشیه کمربندی بیرجند مقابل سه راهی
ورودی حاجی آباد در اراضی  ۷۸هکتاری

موسوم به  2هزار کارگاه قرار دارد.
وی گفت :از این  ۷۸هکتار حدود  ۱4و
نیم هکتار متعلق به شهرداری است که
در قالب قرارداد اجاره و بهره برداری زمین

به متقاضیان واگذار میشود و تاکنون 54
پروانه ساختمانی صادر شده و با  2۰۰نفر
از متقاضیان قرارداد اجاره و واگذاری زمین
منعقد شده است.
ربیعی گفت :زمینها را به قیمت کارشناسی
روز و بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده
و آماده سازی ساخت بنا برابر ضوابط روز
واگذار میکنیم .شهردار منطقه یک بیرجند
گفت :مابقی زمینها از سوی اداره راه و
شهرسازی به شرکت تعاونی صنوف آالینده
واگذار شده که متقاضیان مراجعه کرده اند و
 ۹4۰پروانه صادر شده است.
وی گفت :مجموع پروانههایی که تا
پایان خرداد امسال صادر شده  ۹۹5پروانه
ساختمانی است و هنوز متقاضیانی هستند
که پروانه ساختمانی آنها صادر نشده است.
ربیعی گفت :تاکنون  ۹واحد به اتمام رسیده
و پایان کار اخذ کرده اند.
شهردار منطقه یک بیرجند گفت :جدول
کشی و آسفالت این منطقه بر عهده راه و
شهرسازی و شرکت تعاونی صنوف است.

* خدا هدایت کنه اداره سوخت خراسان
جنوبی رو با تدابیرش سهمیه سوخت
نهبندان رو کم کردن کارت ها رو مثل
سیستان و بلوچستان قفل کردن به
تعداد خاص که سوختگیری میکنی
قطع میشه و سهمیه روزانه داده نمیشه
تا ساعت  4عصر گفتن فقط سوخت
توزیع بشه یعنی از  4به بعد هرکی آمد
بارشم ضروری بود بمونه برای روز بعد.
قوانین رو برای خودشون وضع میکنن و
اجرا میکنن هیچ کس هم نیست بپرسه
کی این تصمیمات مسخره رو میگیره .به
پمپ گازوئیل مراجعه کردیم که ازگناباد
سوخت نبوده آخرین مکان که می تونیم
سهمیه بزنیم خراسان جنوبی هست با
وجود اینکه مخازن پر هم هست میگه
به ما دستور دادن تا  4توزیع بشه بذارین
بقیه رو برای فردا .خدا هدایت تون کنه من
مسیر۱۰۰۰کیلومتریروبایدبرمهرجایی
یک شب برای سوخت واستم که یک
هفته طول میکشه دوست دارین مردم رو
اذیت کنین آخه اگه همین کامیون داران
یکهفتهبخوابوننکهمملکتفلجمیشه
* درج کنید مسئولین ازخواب بیدار بشن
چرا درختهای کاج استوار در جای جای
استان خشک می شود اول درختهای
مرکز آموزش ،۰4بعد خیابان پشتی حاال
هم اردوگاه قدیم در شوکت بعدا دیگر
معلوم نیست نوبت کدامین درختان باشد.
لطفاجوابگوباشین.
* قابل توجه شهرداری بیرجند ،سازمان
تبلیغات اسالمی و ستاد اقامه نماز:
علیرغم حضور جمعیت کثیری از مردم،
شبها در پارک کاجستان ،متاسفانه در
زمان غروب نه تنها اذان پخش نمیشه
بلکه چند دقیقه بعد اذان بلندگوها شروع
به پخش ترانه می کنن و مردم در حال
نماز ،مجبورن ترانه گوش کنن.
* پلیس با اقدامات اطالعاتی سارقین
محترم رو دستگیر می کند ولی چون
حجم سرقت به  2۰میلیون نمی رسد
قاضی دستور آزادی می دهد و اگر احیانا
به زندان هم برود یه دوره ضمن خدمتی
رو می گذراند و دوباره وارد جامعه میشود
روز از نو روزی از نو و این چرخه دوباره
ادامه دارد فقط این وسط مردم بیچاره
اموالشان از بین رفته کمی در این حکم ها
تجدیدنظرکنید.
*اداره...درختانزیبایجادهقدیمبیرجند
زاهدان حد فاصل شوکت آباد را آب نداد
تا خشک شود و شد .صدای هیچ کس
در نیامد.استانداری قسمتی از درختان
انتهای پارک شهدای گمنام را قطع کرد و
برای مسئوالن خانه ساخت همه سکوت
کردند .بعد قسمت شمالی خیابان مقابل
باغ تاریخی رحیم آباد و خیابان شرقی
میدان جانبازان را ضمیمه استانداری کرد
باز هم کسی حرف نزد این شهر با این
کارا درست بشو نیست که نیست.
* با احترام به نمایندگان استان وتشکر
از جناب خسروی بخاطر دو تذکر بجا به
دولت؛ نمایندگان بزرگوار خواهید بخشید
این در خواست اکثر شهروندان است
شما مگر مسئولیت تان چیست ؟ اول
قانون گذاری ودوم رساندن صدای مردم
به مسئولین آیا در این مدت جلسه ای با
مردم تشکیل داده اید ؟ آیا پای درد دل
مردمنشستهوگزارشیازفعالیتهایتانداده
اید؟ آیا جلسات و وعده ها مخصوص
زمانانتخاباتاست؟چراامروزدرخواستهای
بحق مردم را فریاد نمی زنید ؟چرا آنهایی
که وعده بهبود معیشت مردم اولویت
اصلی آنها بود را بازخواست نمی کنید ؟
چرا از مردم فاصله گرفته اید ؟مگر شما
همان نماینده ای نیستید که در زمان
انتخابات به دیدار افراد روستاهایی با
چهار خانوار جمعیت می رفتید و دست
به سینه به حرفها و خواسته های آنها
گوش می کردید؟ امروز طبق آماری
که خود مسئولین اعالم کردند بیشترین
تورم را در طول انقالب داشتیم آیا دلیلش
را نمی پرسید چی شد که به یکباره
تصمیم به این جراحی اقتصادی گرفته
شد؟چرا نمی پرسید وعده همسان سازی
حقوق بازشستگان و رتبه بندی به کجا
رسید ؟مگر بنا نبود دولت با مردم شفاف
باشد؟ آیا بررسی فرموده اید افزایش
 ۱۰درصدی حقوق و افزایش  2۰۰یا
 3۰۰تومانی یارانه پاسخگوی افزایش
 4برابری اقالم را ندارد ؟ آیا پرسیده اید
یک شهروند ایرانی این کسری را باید از
کجاتامینکند؟شمادربرابرمردممسئول
هستیداگرنمایندهمردمهستیدومجدداز
مردمرایخواهیدخواست.
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بزرگتریننقصویرایشی
مایکروسافت ورد برطرف شد
مایکروسافت به تازگی افشا کرد که در حال کار
روی به روز رسانی بسیار مهمی برای ورد است
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چه اتفاقی می افتد .همان طور که یک بدن سالم به
داشتن یک ذهن سالم منجر می شود ،داشتن یک بدن
فعال هم به داشتن یک ذهن فعال منجر شود .چنانچه
شما فعالیتی ندارید ،ساختمان عضالنی شروع به قفل
شدن می کند و ذهن هم به تبع آن قفل می شود .برای
افزایشآمادگیجسمانی،نیازینیستکهدوندهماراتن
یا وزنه بردار باشید .شما تنها باید فعال باشید .ساده ترین
راه برای انجام این کار این است که ورزش هم جزیی
از برنامه روزانه تان باشد .چنانچه حس می کنید که

موارد احتیاط در مصرف شیر بادام

درمان های مربوط به دهان خشک

درمان بستن منافذ باز پوست

مصرف شیر بادام در برخی افراد احتمال دارد که
باعث بروز آلرژی ناشی از پروتئین شود .تشدید
میگرن به دلیل میزان باالی اسیدآمینه تیروزین،
تشدید مشکالت گوارشی از جمله سندروم روده
تحریک پذیر ،احتمال تشدید بیش فعالی کودکان

از غذاهای نمکی ،فلفلی یا اسیدی اجتناب کنید که
عاملی برای خشکی و حساسیت دهان شما است.
نوشیدنی های حاوی کافئین و الکل را ترک کنید
غذاهای نرم و لطیف بخورید که می تواند داخل
دهان را مرطوب کند .دهان خود را  4الی  6بار در

یک قاشق غذاخوری از پودر چوب صندل و پودر
زردچوبه مخلوط کنید و چند قطره روغن بادام
اضافه کنید .یک ماسک و خمیر متشکل از هر
سه ماده تشکیل دهید و به آرامی روی صورت و
گردن خود قرار دهید .به مدت 20دقیقه صبر کرده

کم خونی یکی از مواردی است که در آن میزان
هموگلوبین در خون کاهش پیدا می کند ،به طوری
کهتأمیناکسیژندرخونکاهشچشمگیریمی
یابد .بسیاری از خانم ها از کم خونی رنج می برند.
عالئم شایع در بیماران مبتال به کم خونی ،لکه در

وایجاداضافهوزنبهدلیلوجودشیرینکنندههای
مصنوعی و طبیعی در انواع تجاری شیر بادام ،از
دیگر موارد احتیاط در مصرف این محصول است.
انواع خانگی شیر بادام ،فاقد شکر افزوده است.

روز با جوش شیرین بشویید تا اسید های باکتری
که عاملی برای پوسیدگی دندان است ،کاهش پیدا
کند .می توانید با  2قاشق غذاخوری پودر جوش
شیرین و آب ،دهان را شستشو دهید.

و سپس صورت خود را با آب سرد شستشو دهید
؛ این ترکیب ،پوست را احیا خواهد کرد و تا حد
زیادی منجر به کاهش منافذ باز خواهد شد .منافذ
باز پوست زیبایی پوست را نابود می کند.

زیرپلک،خستگیواغلباحساسسرگیجهاست.
هسته انبه یکی از بهترین گزینه ها برای غلبه بر
کم خونی است و مدت هاست که برای درمان کم
خونی مورد استفاده قرار می گیرد.

برچسبکنترلاصالت و رهگیریفرآوردههایسالمتمحور() TTAC

بدترین مواد غذایی برای سالمت چشم

موقع خرید کلیه محصوالت سالمت محور غذایی،آرایشی و بهداشتی،دارو،مکمل تغذیه ای و ورزشی ،تجهیزات
و ملزومات پزشکی به آرم سازمان غذا و دارو و شماره مجوز بهداشتی درج شده بر روی برچسب محصوالت
داخلی و برچسب کنترل اصالت و سالمت کاال درج شده بر روی محصوالت وارداتی و خارجی توجه فرمایید.
صرفا وجود برچسب اصالت نشانه مجاز بودن کاال نیست .اطالعات مربوطه باید از سامانه  TTACاستعالم گردد.
بررسی اصالت فرآورده توسط مصرف کننده :برای بررسی اصالت فرآورده با خراشیدن الیه پوشاننده،کد 16
رقمی را با یکی از روش های زیر استعالم نمایید .ارسال پیامک به شماره  ،20008822مراجعه به وب سایت
 ،WWW.TTAC.IRاز طریق اپلیکیشن  .TTACکمیته پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور

نان و پاستا:کربوهیدراتهای ساده مانند نان سفید و پاستا خطر ابتال به دژنراسیون ماکوال وابسته به سن
(تخریب لکه زرد چشم) افزایش می دهد .این بیماری یکی از دالیل نابینایی در افراد کهنسال است .از این رو،
توصیه میشود از غالت کامل استفاده کنید .گوشتهای فرآوری شده .هات داگ ،بیکن و سایر گوشتهای
فرآوری شده سرشار از سدیم هستند .همین امر میتواند افزایش فشار خون را به همراه داشته باشد .افزایش
فشار خون باعث آسیب به رگهای خونی میشود که میتواند نابینایی را به همراه داشته باشد؛ همچنین فشار
خون باال میتواند به اعصاب چشم آسیب وارد کند.غذاهای سرخ شده در حجم باالی روغن ،سطح کلسترول
بد خون را افزایش میدهد .همین موضوع خطر ابتال به بیماریهای قلبی و سکته مغزی را افزایش میدهد.

خود نوشت :ژوائو ده آندراده (نام خبرنگار برزیلی
سایت  )ge.globoاطالعات پیشنهاد جدید
استقالل را مطرح و تایید کرد که نائوچیکو
سیگنال مثبتی برای مذاکره داشته است .جدایی
ژان کارلوس نزدیک است .باشگاه تمایل بازیکن
(برای جدایی) را می داند .استقالل  600هزار
دالر پیشنهاد داد و نائوچیکو دوبرابر این مبلغ را
می خواهد .اما من فکر می کنم آنها در مذاکره به
عددی ما بین این دو مبلغ دست خواهند یافت.
گفتنی است هنوز مسئوالن باشگاه استقالل
درباره جذب این بازیکن سخنی بیان نکردهاند.
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بازیگران و عوامل سریال مستوران با انتشار پیامی
ویدئویی ،با خانوادههای قربانیان زلزله اخیر در شرق
افغانستان و مردم این کشور ابراز همدردی کردند.
وقوع زلزله  5.9ریشتری در  10کیلومتری عمق
زمین در شرق افغانستان سبب جان باختن بیش از
هزار نفر و زخمی شدن بیش از 2هزار نفر دیگر شد
و بسیاری از افغانستانیها در این اتفاق داغدار شدند.
مردم کشورمان نیز پس از انتشار این خبر ،ناراحتی و
اندوه خود را نسبت به کشور همسایه و فارسیزبان
ابراز کردند و در فضای مجازی پیامهای تسلیت
متعددی را به اشتراک گذاشتند .عوامل سریال
تلویزیونی مستوران نیز با انتشار پیامی ویدئویی با
خانوادههای قربانیان زلزله اخیر در شرق افغانستان
و مردم این کشور ابراز همدردی کردند .مستوران
نام یک مجموعه تلویزیونی ایرانی به کارگردانی
سیدجمال سید حاتمی و مسعود آب پرور و
تهیهکنندگیعطاپناهی ساختهشده است.

برگ سبز خودرو پراید سواری هاچ بک تیپ  ۱۱۱به شماره پالک ایران  ۶۹۷ 42ق  ۷۳به نام محمود گنجی فرد
با کد ملی  ۰۶۵۱۷۱۳۶84مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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زیبا  -8بزرگترین کارگردان
سینماي جهان در تمام دورانها -9
گشاد نیست -کر نیست -طرح و
پروژ هاي در نظام قدیم آموزشي
ایران -رمق آخر  -10هیمه-
خانم ،خاتون -باالي زانو -11
جمع رئیس -کشیده شده -ماه
سوگواري -12نوعي شیریني که
خودزانواع مختلف دارد  -تابلویي
از لیختن استاین -کشور اروپایي
 -13یک و یک -فاتح -دیوار
بلند -محل  -14بسیاري این اثر
را بهترین کتاب نوشته شده به زبان
اسپانیایي مي دانند -خشنود ،راضي
 -15یکي از قدیمیترین شیرین
یهاي ایراني -زور ،قوه

15 14 13 12 11 10

کلینیک دندانپزشکی موسسه خیریه

یک شرکت راهسازی
به افراد ذیل نیازمند است

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

درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا (س)

کشیدن  -جرم گیری  -درمان ریشه

اطفال  -ترمیم  -گرافی دندان
بیرجند  -خیابان مطهری  -مطهری 6

32220574
05632227878

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت  :حسن آراسته
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عمودي -1 :توپ و تشر-
پاراکلینیکال  -2سیاره زهره-
خوش فطرت  -3راندن مزاحم-
پروردگار  -ضرر  -سر راست -4
از نظر تجاري این شهر اهمیت
زیادي در هلند دارد و دفاتر بسیاري
از شرک تهاي بزرگ در آن واقع
شده است  -حرف فاصله  -رسول
خدا(ص)  -5بار درخت -همگام-
نوردهنده  -6پرنده اي پرسر و صدا
و خودنما -فرق سر -درازترین
شب سال  -7صفحه اینترنتي-
ضمیر مفعولي -جمع رسم -نیکو،

5

ژان کارلوس ،هافبک برزیلی تیم نائوچیکو که
یکی دو فصل پیش نامش در اطراف باشگاه
استقالل شنیده میشد ،پیج این باشگاه را فالو
کرد .استقاللیها در آن زمان به دلیل مبلغ
رضایتنامه باال نتوانسته بودند این بازیکن را
جذب کنند اما حاال با توجه به نزدیک شدن به
انتهای قراردادش ،دوباره به او پیشنهاد دادهاند.
کلوبر سانتانا خبرنگار شبکه  NE۴۵در توئیتر

بازیگرانسریالمستوران
بهمردمافغانستانتسلیتگفتند

خشتي جهان ،مشهورترین بنایي
استکهپادشاهانساسانيساختهاند

6

ستاره خارجی استقالل را فالو کرد

فرهنگ و هنر
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نمی توانید از طریق کار کردن به خودتان فشار بیارورید،
پس بروید و قدم بزنید 5 .دقیقه بعد ،از این که چه قدر
حس خوبی دارید شگفتزده می شوید .یکی دیگر
از راه های تقویت اراده این است که شخص بلند
پروازی نکند .خیلي ها بلند پروازی را معادل داشتن
اهداف بزرگ می دانند .ولی این دو متفاوت است.
انسان های موفق در زندگی اهداف بزرگی داشته اند.
ولی تمام اشخاص موفق ،گام به گام به اهداف بزرگ
خویش رسیده اند.
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بیشتر مردم به آزادي عالقه چنداني ندارند چون آزادي مستلزم
و متضمن مسئولیت است و بیشتر مردم از مسئولیت واهمه
دارند( .زیگموند فروید)

شیوه های عالی برای تقویت قدرت اراده

جدول کلمات
1
ت
ی
س
ف
و
ن

دیالوگماندگار

درمان کم خونی با هسته انبه

جدول 5234

4

یکشنبه  12تیر  * 1401شماره 5234

شهید محمد آزاد :به منافقان و دیگر گروه های غیر اسالم و غیر خط امام فرصت
فعالیت نداده و با سالح ایمان به جنگ آنان رفته و اسالم را پیروز و کفر را نابود کنید و اسالم،
قرآن و روحانیت را تنها نگذارید که سعادت دنیا و آخرت در دین است.

یک تصمیم قدرتمند و خاص باید طوری انجام شود که
در هر چیزی مصمم تر شوید.این تصمیم جهت گیری
شما را معلوم می کند .نشان می دهد که چطور حتی
هنگامی که با چالش هایی در مسیر خود روبرو می
شوید ،به جلو حرکت کنید .این تصمیم بسیار محکم
است و در زمان های سختی انگیزه می دهد و شما
را در دوران راحتی تان متمرکز نگه می دارد .به این
ترتیب ،آنچه می خواهید را پیدا کنید و رویش تصمیم
بگیرید و به تصمیم خویش پایبند باشید ،مهم نیست

که کاربران با استفاده از آن میتوانند به راحتی
بین قابلیتهای ویرایش ،بازبینی و مشاهده یک
سند تغییر حالت بدهند .اگرچه این ویژگی پیش
از این برای سرویسهای رقیبی نظیر گوگل داکز
عرضه شده بود اما میتواند تاثیر بسیار بزرگی
روی تجربه کاربری افزادی که به دالیل مختلف
استفاده از مایکروسافت ورد را ترجیح میدهند،
داشته باشد .اخبار مرتبط با این به روز رسانی
برای اولین بار در مه  2022و هنگام عرضه این
قابلیت برای کاربران وب ورد افشا شد.البته نقشه
راه مایکروسافت  365هم اکنون خبر از آن دارد که
مایکروسافت ورد برای کاربران ویندوز و مک در
ماه جوالی  2022از این قابلیت بهره مند خواهد
شد.این به روز رسانی برای آن دسته از افرادی که
با گوگل ورک اسپیس کار کرده اند ،آشنا است
و موجب میشود که اشتباهات یا بازنویسیهای
تصادفی روی سند شخص دیگری که از قابلیت
 Track Changesفعلی استفاده میکند تا حد
بسیار زیادی کاهش پیدا کند .کاربران اکنون یک
دکمه ویرایش جدید را در نوار مایکروسافت ورد
میبینند که با کلیک بر روی آن ،سه گزینه ارائه
میشود .یکی از این گزینهها ویرایش است که
به طور پیشفرض روشن است و به کاربر اجازه
میدهد تا تغییرات مستقیمی در سند ایجاد کند،
گزینه بعدی که بازبینی نام دارد و کاربر میتواند
تغییرات و نظرهایی را روی سند پیشنهاد بدهد و
گزینه بعدی که مشاهده نام دارد تنها برای مشاهده
بدونتغییریکسندایجادشدهاست.مایکروسافت
عنوان کرده است که روشن کردن قابلیت Track
 Changesبه صورت خودکار سند را روی حالت
بازبینی باز میکند و بنابراین اگر شما سندی را باز
کنید که اجازه ویزایش یا بازبینی را برای آن ندارید
همچنان میتوانید به آن سند دسترسی داشته
باشید اما نمیتوانید به حالتهای ویرایش یا بازبینی
بروید .این خبر که در ارتباط با سری تغییرات مرتبط
با مایکروسافت ورد منتشر شده و به نظر میرسد
کهاینتغییراتبهمنظورحفظکاربرانایننرمافزار
در سراسر جهان اعمل شده است.

افقي -1 :نوعي شیریني ایراني و
رهاورد استان فارس و کردستان-
گلي زینتي -2نادر -از مراحل
سلوک در عرفان هندي -3
خودروي جمعي -مهماني ،جشن-
قطع هاي در خودرو -شهري
حومه تهران  -4مرغي شبیه
کبوتر -گل بتونه -سودن -چپق
ظریف  -5باطل کردن -پرچم-
یکي از شناخته شده ترین گیاهان
دارویي در طب سنتي ایران و
اروپا  -6سوار نیست -نامي از
نامهاي زنان عرب -ترویج دهنده
 -7عنصر گواتر -پیروان یک
دین -ثبات و بقا -چله کمان -8
نوعي توپ سرپر  -9خو گرفتن-
نوعي کفش پاشنه دار -معشوقه
رامین -کتف  -10نان یا غذایي
که مدتي مانده باشد -خرد و
غیر -از مقاطع تحصیلي -11
پرده سینما -جا -سد آذربایجان
شرقي  -12وسیله ترمز -حرف
ندا -هنوز آدم نشده! -وقار -13
همان یک است -نام سازي-
میز قرآن خواني -تناول -14
مذکور  -چاشني مرکباتي کباب
کوبیده  -15زاپاس خودرو -این
بنا با داشتن عنوان بزر گترین طاق

یاد یاران

ورزشی

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

09155623441

ساعت کاری :همه روزه صبح و عصر

از  -۴۳۴اصلی بخش  2بیرجند
نظر به اینکه آقای سید محمد محمدی و خانم گل عذرا محمدی مالکین مشاعی پالک های
 ۳۵و  ۴۱و  ۴۶و  ۷۰فرعی از  - ۴۳۴اصلی 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 مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ساعت اداری در محل این واحد ثبتی یا محل وقوع ملک به
آدرس کالته میرعلی حاضر گردند .ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.
حسین براتی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
شناسه آگهی۱۳4۵4۹۵ :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

های فاقد سند رسمی .برابر رای شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۱۱۴۱مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱هیئت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین جانی فرزند
خالقداد به شماره شناسنامه  ۴۷۲در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت  ۱۰۱.۳۹مترمربع
قسمتی از پالک  -۱۳۹۶اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل
مالکیت عیسی دستیگردی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ 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 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :یکشنبه ۱4۰۱/4/۱2
انتشار نوبت دوم سه شنبه۱4۰۱/4/28 :
حسین براتی  -رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
شناسه آگهی۱۳44۹۳۶ :

خیابانشهیدرجایی

به جز ایام تعطیل

آگهی تعیین طول و متراژ پالک های  ۳۵و  ۴۱و  ۴۶و  ۷۰فرعی

 .1راننده گریدر 705
 .2سرویس کار نقلیه سنگین
 .3راننده تریلی مایلر
 . 4راننده کامیون کمپرسی
 . 5نیروی مسلط به دفتر فنی

جک پارکینگی  ،کرکره و سکوریت اتومات

بهدرخواستمشتریانعزیز
چلوکبابکوبیده،چلوجوجهکباب
هم به منوی غذا اضافه شد

نبـشرجایـی15
09155614880

مرغکاملاکبرجوجه

از 11و نیم تا  23به صورت یکسره

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

آگهي مزایده

اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبي در نظر دارد:
ساختمان داروخانه درمانگاه فرهنگیان را صرفا برای استفاده داروخانه
به آدرس :بیرجند  -خیابان طالقانی -بین طالقانی  ۱۱و( ۱۳داخل
درمانگاه فرهنگیان) را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار
نماید .متقاضیان محترم مي توانند برای مالحظه و دریافت فرم شرایط
شرکت در مزایده  ،از تاریخ انتشار آگهي «»۱۴۰۱/۰۴/۰۹
به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی
 www.setadiran.irمراجعه نمایند .همچنین جهت کسب اطالعات
بیشتر با شماره ( ۰۵۶-۳۲۴۳۷۳۹۰اداره پشتیبانی وخدمات) تماس
حاصل فرمایند.

شناسه آگهی۱۳4۳۷۷۰ :

افزایش  ۱۵درصدی مصرف بنزین
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه خراسان جنوبی از افزایش  ۱5درصدی
مصرف بنزین در  3ماهه نخست امسال در
استان خبر داد .مردانی گفت :در  3ماهه نخست
امسال  ۱۷میلیون و  4۹2هزار و  ۸2۶متر
مکعب گاز  CNGنیز در استان مصرف شده
که نسبت به مدت مشابه پارسال  ۱۹.2درصد
افزایش داشته است .مردانی گفت :با مصرف
این میزان گاز در  3ماهه ابتدای سال۱۷ ،
میلیون و 5۰۰هزار لیتر در مصرف بنزین صرفه
جویی شده است.

اجرای  ۹۵۰هکتار آبیاری نوین
تا پایان خرداد
ایسنا -رئیس سازمان جهاد کشاورزی از
اجرای  ۹5۰هکتار آبیاری نوین در استان تا
پایان خردادماه امسال خبر داد و گفت :پروژه
سیستمهای نوین آبیاری استان در سطح ۱۱
هزار و  5۶2هکتار در حال اجراست .مهدی
جعفری ،اعتبار هزینه شده برای اجرای این
سطح کار را بالغ بر  ۱5میلیارد تومان اعالم کرد
و ادامه داد :به ازای اجرای هر هکتار آبیاری کم
فشار حداکثر  ۱5میلیون تومان و به ازای هر
هکتار آبیاری تحت فشار حداکثر  4۰میلیون
تومان کمک بالعوض پرداخت میشود.

خرید تضمینی گندم
به بیش از  ۸هزار تُن رسید
ایرنا -مدیرکل غله و خدمات بازرگانی
گفت :از آغاز طرح خرید گندم (اردیبهشت)
تاکنون هشت هزار و  ۱4۰تن محصول
مازاد بر مصرف کشاورزان استان خریداری و
ذخیرهسازی شده است .مجید اسداللهی افزود:
ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان استان
در مجموع  ۹3۶میلیارد و  5۷۰میلیون ریال
است که بخش زیادی از مطالبه گندمکاران
پرداخت شده و میزان باقیمانده نیز در حال
پرداخت است.

از ماسک استفاده بکنیم یا نکنیم؟
ایسنا -متخصص بیماریهای عفونی گفت:
براساس مصوبات کمیته علمی کرونا ،در
مکان های بسته استفاده از ماسک توصیه
شده که اکنون میبینیم در ادارات و مکانهای
سربسته ماسک استفاده نمیشود و عدم
استفاده از ماسک انتقال را افزایش میدهد.
مسعود ضیایی اظهار کرد :پس از فروکش
کردن کرونا موارد بیماری کاهش یافته و
حتی چند هفته موارد بستری نیز نداشتیم؛
اما در روزهای اخیر شاهد افزایش موارد ابتال
به کرونا در سطح استان هستیم؛ به همین
خاطر باید همچنان رعایت دستورالعمل های
بهداشتی مدنظر مردم باشد.

 ۴عنوان سوم برای معلوالن استان
در جشنواره ورزشی معلوالن

مدیرکل بهزیستی گفت :در پانزدهمین
جشنواره ورزشی معلوالن ،علی محمدی
در رشته شطرنج ناشنوایان ،غالمرضا داری
در رشته ویلچررانی ،محمد باقر سلیمی در
رشته تنیس روی میز و خانم جانفدا در رشته
شطرنج موفق به کسب مقام سوم کشوری
شدند.

شناسایی  ۱۶مبتالی جدید کرونا در خراسان جنوبی
در شبانه روز گذشته  ۱۶مبتالی جدید کرونا در خراسان جنوبی شناسایی شد .دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا گفت :از  4۹تست مولکولی و سریع
کرونا در استان  ۱۶بیمار جدید شناسایی شد .شریف زاده افزود :هم اکنون نیز  ۱3بیمار مبتال به بیماریهای تنفسی در بیمارستانهای استان بستری هستند که از این
تعداد  3مورد کرونا مثبت است .وی از ثبت یک فوتی در روز جمعه خبر داد و گفت :با فوت این بیمار جدید ،تعداد فوتیهای کرونا در استان به هزار و  44۸نفر رسید.

لمس محرومیت در روستاهای مرز شرقی
(ادامه از صفحه اول) نماینده مردم شهرستان
های نهبندان و سربیشه با بیان اینکه در سفر
یک روزه نایب رئیس اول مجلس ،بازدید از
شهر مرزی درح ،باند دوم درح  -ماهیرود،
برخی از راههای روستایی بخش مود ،سد
تغذیه ای بندان انجام شد ،افزود :پروژههای
نیمه تمام مانند سد تغذیه ای بندان و تعدادی
از پروژههای راهسازی ،برخی از جادههای
اصلی و فرعی روستایی ،احداث بندهای خاکی
در برخی از مناطق سربیشه و نهبندان هم
مورد بازدید نایب رئیس مجلس قرار گرفت.

مشکالت آب شرب ،دستورات الزم مبنی بر
اختصاص اعتبارات الزم تأمین آب شرب این
منطقه را صادر کرد و گفت :بنده این موضوع
را حل می کنم و اعتبار را از تهران می گیرم.
وی همچنین در خصوص تأمین اعتبار برای
بند خاکی درح نیز گفت :سه میلیارد تومان
برای بند خاکی درح به اداره کل منابع طبیعی

از مسئوالن استانی و شهرستانی ،از مسیر
جاده خاکی روستاهای شمال بخش مورد
شهرستان سربیشه بازدید کرد.
نماینده مردم شهرستان های نهبندان و
سربیشه در مجلس شورای اسالمی در
این بازدید با بیان اینکه شمال بخش مود
روستاهای زیادی دارد که راه دسترسی

۵

لزوم حمایت از فعالیتهای
دانش بنیان جهاد دانشگاهی
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نهبندان ،خاطر نشان کرد :تأکید خواهد شد
که معاون اجرایی رئیس جمهور هرچه سریعتر
این اعتبار را تخصیص دهد تا پروژه به اتمام
برسد .وی ضمن بررسی وضعیت پروژه ها
درخصوص تأمین اعتبار برای ادامه فاز سوم
خواجه منجیکو به مبلغ  35میلیارد تومان
قول پیگیری تخصیص داد و گفت :مبلغ 2۰
میلیارد تومانی که از طریق ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام خمینی(ره) در مصوبات سفر
رئیس جمهور برای آبرسانی عشایری مصوب
شده بود پیگیری و تخصیص می یابد.

بازدید از سد تغذیه ای بندان

ضرورت توجه ویژه مجلس
به مناطق کمتر برخوردار
استاندار بر ضرورت توجه ویژه مجلس
شورای اسالمی به مناطق کمتر برخوردار
تأکید کرد .قناعت در دیدار نایب رئیس
اول مجلس شورای اسالمی ،خاطرنشان
کرد :توسعه یافتگی و خروج استان های
کمتر برخوردار از محرومیت ،نگاه ویژه ای
را در سطح کالن می طلبد .وی تصریح
کرد :تصویب قوانینی که بتواند استفاده از
فرصت ها را تقویت کرده و به رفع موانع
بینجامد ،نقش بسزایی در توسعه مناطق
محروم دارد .استاندار در این دیدار به تشریح
شرایط استان پرداخت و از پروژه های
شاخصی گفت که در خراسان جنوبی در
حال اجراست.

اختصاص  ۳۵۰تن قیر رایگان
به بخش درح
نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی با
حضور در مناطق مرزی شهر سربیشه و بازدید
از شهر درح دستورات الزم را برای اختصاص
 35۰تن قیر و یک دستگاه حمل زباله به شهر
مرزی درح صادر کرد .نیکزاد درخصوص
درخواست اهالی منطقه مبنی بر رفع

و آبخیزداری استان اختصاص خواهد یافت.

تخصیص  ۱۵۰تن قیر رایگان برای
آسفالت معابر مسکن مهر سربیشه
نیکزاد از مسکن مهر شهر سربیشه بازدید و در
خصوص اختصاص  ۱5۰تن قیر رایگان برای
آسفالت معابر مسکن مهر سربیشه دستورات
الزم را صادر کرد .در این بازدید ،درخواست
شورای شهر و شهرداری سربیشه مبنی بر
اختصاص اعتبار برای زیرسازی بافت جدید
الحاقی به سربیشه در طرح جدید مسکن
مطرح و مقرر شد بعد از برآورد هزینه های
اولیه ،اعتباراتی به این موضوع اختصاص یابد.

بررسی راه های دسترسی روستاهای
شمال بخش مود به سربیشه
با حضور نایب رئیس اول مجلس شورای
اسالمی ،وضعیت راه های دسترسی
روستاهای شمال بخش مود به سربیشه
بررسی شد .علی نیکزاد به همراه جمعی

مناسب به مرکز شهرستان سربیشه ندارند،
گفت :این موضوع باعث ایجاد نارضایتی های
اجتماعی بین مردم شده که باید مرتفع شود.
وی گفت :اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای بررسی کند هر مسیری که میتواند
دسترسی تعداد بیشتری از مردم و روستاها
را به سربیشه ایجاد کند ،همان مسیر برای
احداث تعریف و برنامه ریزی شود .در این
بازدید دکتر نیکزاد دستورات الزم را برای
تأمین قیر رایگان و بخشی از اعتبارات احداث
این جاده را صادر کرد.

تخصیص ۳۵میلیارد تومان اعتبار
آبرسانی به مناطق عشایری
نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی
همچنین در خصوص تخصیص  35میلیارد
تومان اعتبار سفر ریاست جمهوری در حوزه
آبرسانی به مناطق عشایری قول مساعد داد.
نیکزاد در بازدید از پروژه خط انتقال آب به
محالت عشایری خواجه منجیکو و چاه زرد

در ادامه سفر ،نایب رئیس مجلس
شورای اسالمی از سد تغذیه ای بندان
در شهرستان نهبندان بازدید کرد .در این
بازدید مقرر شد؛ وزارت نیرو برای تکمیل
این پروژه  ۱۶میلیارد تومان و استانداری
نیز  5میلیارد تومان پرداخت کنند .با
اختصاص این اعتبار ،پیمانکار نیز پروژه
را در یک سال به طور کامل به سرانجام
می رساند.

مصوبات سفر با جدیت پیگیری
می شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در
جلسه جمع بندی مصوبات سفر نایب رئیس
اول مجلس شورای اسالمی به شهرستان
های نهبندان و سربیشه ،اظهار امیدواری
کرد :با تمام شدن دوران کم کاری ها و
کم توجهی های گذشته ،توجه به مردم را
سرلوحه کار همه حوزه ها قرار بگیرد .وی
تصریح کرد :امروز در گام دوم انقالب و در
آغاز چهل سالگی دوم نظام ،همراهی،
همدلی و همسویی نهاد مجلس شورای
اسالمی و دولت برای مردم کشور که
صاحبان انقالبند ،بسیار نوید بخش است.

معاون استاندار با اشاره به خدمات ارزنده
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در سفر
به استان ،اظهار کرد :عزم جدی در پیگیری
مصوبات سفر قبل را برای حل مشکالت
مطرح شده ،شاهد هستیم .عباس زاده با
تأکید بر اینکه مصوبات سفر نایب رئیس
اول مجلس شورای اسالمی به استان ،با
جدیت پیگیری خواهد شد ،متذکر شد :توجه
ویژه مجلس انقالبی به مناطق کمتر توسعه
یافته و محروم کشور ،بسیار مهم است.
وی با ذکر این نکته که حضور نایب رئیس
مجلس شورای اسالمی برای رفع مشکالت
مردم و توسعه استان فرصت ،مغتنم است،
خاطر نشان کرد :توسعه یافتگی و خروج
استان های کمتر توسعه یافته از محرومیت،
نگاه کالنی را می طلبد.
معاون استاندار با اشاره به شرایط محور
بیرجند -نهبندان گفت :طبق دستورالعمل
سازمان مدیریت ،اعتبارات ماده  5۶به طرح
های باالی  ۷5درصد پیشرفت فیزیکی
اختصاص می یابد ،پروژه هایی که از بیت
المال بیشتر استفاده کرده اند در حال حاضر
هم از ظرفیت های ملی بیشتری بهره مند می
شود.عباس زاده متذکر شد :برخی پروژه های
راه استان ،پیشرفت فیزیکی خوبی ندارند که
با این طرح باید همچنان در نوبت استفاده از
منابع ملی باشد .به گفته وی؛ بخش عمده
ای از اعتبارات کشور خارج از شورای برنامه
ریزی استان هاست و اعتبارات مصوب در
مرکز توزیع می شود که می طلبد نگاه های
ویژه ای برای برقراری توازن در مناطق
محورم کشور برقرار شود .وی با اشاره به
قرار گرفتن در آستانه اعیاد بزرگ قربان و
غدیر ،اظهار امیدواری کرد :برکات حضور
نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی در
استان ،گام مؤثری برای محرومیت زدایی و
توسعه مناطق کشور باشد.

ورودی مهرشهر نیاز به ساماندهی دارد
ورودی مهرشهر بیرجند یکی از مناطق پرتردد
بیرجند است که نیاز به ساماندهی و احداث
گذرگاه جدید دارد .مهرشهر یکی از مناطق
پرتردد است که حجم باالی عبور و مرور در
آن ،سبب بروز مشکالتی شده است .رخ دادن
تصادفات متعدد در ورودی مهرشهر معضلی
است که شهروندان این منطقه از آن گالیه
دارند .وقوع تصادفات معلول عوامل مختلفی
از جمله وجود پمپ بنزین و مدرسه است که
سبب شلوغی منطقه شده است.
یکی از شهروندان ساکن در منطقه مهرشهر

بیرجند گفت :روزانه به طور متوسط در ورودی
مهرشهر  ۶الی  ۷تصادف اتفاق میافتد.
وی گفت :در ساعات ظهر و بعدازظهر که
ترافیک کمتری را شاهد هستیم ،مردم از
وجود خودروها گالیه دارند و در ساعات شب
ترافیک به اوج میرسد.
یکی دیگر از شهروندان گفت :دو ورودی
شهر بیرجند به مهرشهر منتهی میشود
که یکی از جاده بیرجند  -قاین و دیگری
از سمت چهارراه ترمینال به این منطقه
میرسد .وی گفت :در روزهای چهارشنبه

نیز به دلیل وجود چهارشنبه بازار مشکالت
ترافیکی بیشتر میشود و ترافیک زیاد
میشود.

پلمپ واحد صنفی توزیع کننده
قرصهای مخدر و قاچاق در طبس

جانشین انتظامی شهرستان طبس از کشف
 ۱2هزار و  34۰عدد انواع قرص های مخدر
و قاچاق و  ۱4کیلو و  4۰۰گرم شربت متادون
از یک واحد صنفی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ عباسی افزود :واحد صنفی ،پلمپ و
یک متهم دستگیر شد.

صدور  ۱۶۶مجوز مشاغل خانگی
 ۱۶۶مجوز مشاغل خانگی در سه ماه گذشته
در استان صادر شد .مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت :بیشترین تعداد این مجوزها با
 ۷5مورد مربوط به طرح های بخش صنعت،
معدن و تجارت است .اشرفی افزود :با پرداخت
تسهیالت به این طرحها و اجرای آن 23۰ ،نفر
به صورت مستقل ،پشتیبان و تحت پوشش،
صاحب شغل میشوند.

نجات ۳مفقودی در مسیر آبگرم لوت
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان خوسف
گفت :ساعت  22:3۰دقیقه جمعه ،خبری مبنی
بر مفقودی سه نفر در مسیر آبگرم لوت به مرکز
جمعیت هالل احمر اعالم شد .ولی زاده افزود:
یک تیم امدادی سه نفره و پشتیبانی یک
تیم نیروی انتظامی به محل اعزام شدند که
این افراد ،پس از  45دقیقه تجسس در مسیر
جاده وکویر مسیر آبگرم لوت پیدا شدند .وی
گفت :علت مفقودی این سه نفر پنچر شدن دو
الستیک خودرو و الستیک زاپاس بود که برای
رفع این مشکل وارد بیابان شده بودند.

آغاز مرمت و حفاظت اضطراری
تعدادی از سازه های قنات جهانی بلده

مدیر پایگاه میراث جهانی قنات بلده فردوس
گفت :مرمت و حفاظت اضطراری تعدادی از
سازهها ،در محدوده مسیر شاه جوی بلده در
شهر فردوس آغاز شده است .اقدس کرمپور
گفت :از مهمترین اقدامات در حال انجام،
بامسازی و اندود مجدد جداره آبانبارها است.

مبارزه با آفت زنگ زرشک
در بیش از هزار هکتار از اراضی

احداث ورودی جدید
از طریق زیرگذر
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان
جنوبی گفت :موضوع شلوغی ورودی
مهرشهر در شورای ترافیک مطرح شده است.
سرهنگ عباسی گفت :منتظر اعالم نظر
برای احداث ورودی دوم مهرشهر هستیم

نماینده ولی فقیه در استان بر حمایت دستگاه
های اجرایی از مجموعههای دانش بنیان به
ویژه جهاددانشگاهی تاکید کرد .به گزارش
روابطعمومیجهاددانشگاهیخراسانجنوبی،
حجتاالسالموالمسلمینسیدعلیرضاعبادی،
در دیدار با سرپرست جهاددانشگاهی استان
اظهار کرد :در بین مجموعه های دانش بنیان،
جهاد دانشگاهی جایگاه ویژه خود را دارد و بر
مسئوالن واجب است این نهاد را حمایت کنند
تا بتواند به خودکفایی برسد.

که از انتهای کارگران به سمت مهرشهر به
صورت زیرگذر اجرا میشود.
خانزاد معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک

شهرداری بیرجند نیز گفت :امیدوار هستیم
که عملیات اجرایی زیرگذر ورودی مهرشهر
امسال آغاز شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی
گفت :در راستای کنترل و مبارزه با زنگ
زرشک ،امسال در هزار و  ۱۷4هکتار ،مبارزه
مکانیکی و  ۶4۹هکتار مبارزه شیمیایی در
باغات زرشک انجام شده است .ضیائیان
احمدی گفت :در حال حاضر هزار و  ۱۸۷هکتار
باغ های درمیان ،زیرکوه ،بیرجند ،سربیشه و
قاین آلوده به بیماری میباشد.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت تعاونی تجارت گستر صنوف خراسان جنوبی
شماره ثبت ۶1۳1 :شناسه ملی 1400۸۸۶۸0۸۹ :تاریخ انتشار1401/4/12 :

گ ارننخرید

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت تعاونی تجارت گستر صنوف خراسان جنوبی ساعت  9روز شنبه ۱4۰۱/5/۱در محل بیرجند  -خیابان

ارزانشد

همبرگر ۳0درصد غزال

 1۵000تومان

پنیرپیتزا هرکیلو

 100000تومان

همبرگر ۶0درصد غزال

 21000تومان

پنیرپیتزا  ۹۵۹۵هرکیلو

 10۸۵00تومان

استیک غزال

 ۵0000تومان

پنیر پیتزا تگین هرکیلو

 110000تومان

سوسیس آلمانی غزال

 2۸000تومان

استیک ظرفی پاک جم

جمع  ۵4000تومان

سوسیسکوکتل

 ۳2000تومان

همبر ۳0درصدپاک جم

جمع  2۹000تومان

کالباس مارتا غزال

 ۳2000تومان

استیک فله کارتنی

جمع  4۵0000تومان

همبرگر ۳0درصد تورنگ

 1۳000تومان

ناگت مرغ هرکیلو

۸0هزار تومان

همبرگر  ۶0تورنگ

 1۷000تومان

شینسلسوخاریهرکیلو

 ۸0هزار تومان

استیک گوشت تو رنگ

 4۵000تومان

شینسل منجمد

 ۹۷000تومان

استیک مرغ تو رنگ

 ۳0000تومان

سینه منجمد مرغ

 ۵۵000تومان

فالفل  ۹00گرمی

 2۷000تومان

ران ظرفی مرغ

 4۸000تومان

فالفل یک کیلویی

 ۳0000تومان

مرغمنجمد

 4۸000تومان

خیارشور نول

 100000تومان

ماهیسفیدهرکیلو

 ۹0000تومان

خیار شور ویژه

 110000تومان

ماهی حلوا سیاه هرکیلو

 110000تومان

هادداگ  ۷0درصدتهران

 ۶۵000تومان

چربی گوسفندی آوا

 ۹0000تومان

کوکتل  ۵۵درصدتهران

 ۵۵000تومان

چربیگوسفندیگلتاج

 ۸0000تومان

هادداگ  ۵۵درصدتهران

 ۵0000تومان

چربی گوسفندی غزال

 ۷۵000تومان

هادداگ وکوکتل پنیری

 ۹۵000تومان

گوشت برزیلی تاریخ باال هرکیلو

 1۵۵000تومان

آدرس :بازار روز پاسداران ،غرفه ،۲۱گوشت کلنگی خواه تلفن۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹ - ۳۲۴۳۱۱۶۹ :

طالقانی  -انتهای طالقانی  3اتاق اصناف برگزار می شود .از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم
رسانند .ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ
وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند .حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستورجلسه  .١ :استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس .۲طرح و تصویب صورت های مالی سال های  99و  .۳ ١۴۰۰طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال
١۴۰١و تعیین خط مشی آتی شرکت  -۴انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی  -5تصمیم گیری در خصوص تغییرات اعضا و سرمایه

هیئت مدیره

اداره کل ثبت اسناد و امالک
استانخراسانجنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک
حوزهثبتملکبیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱3آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  ۱4۰۱6۰3۰۸۰۰۱۰۰۱۰۱6مورخ ۱4۰۱/3/۱6
هیئت اول  /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد
کیکاوسی فرزند علی به شماره شناسنامه  ۰64۰4۰6۰۸4در
ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر یک اتاقک به مساحت
 ۱56.۰۸مترمربع قسمتی از پالک  -۱396اصلی واقع در
خراسان جنوبی بخش  2حوزه ثبت ملک بیرجند از محل
مالکیت غالمرضا دستیگردی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱5روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 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 در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :یکشنبه 1401/4/12
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 1401/4/2۸
شناسه آگهی1۳424۹4 :

حسن براتی  -رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم)

شرکت تعاونی تجارت گستر صنوف خراسان جنوبی

شماره ثبتی ۶1۳1 :شناسه ملی 1400۸۸۶۸0۸۹ :تاریخ انتشار1401/4/12 :

جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم) شرکت تعاونی تجارت گستر خراسان جنوبی ساعت  ۸روز شنبه ۱4۰۱/5/۰۱

در محل بیرجند  -خیابان طالقانی  -انتهای طالقانی  3اتاق اصناف تشکیل می گردد .از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ

تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند .ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود
به جلسه مجمع را دریافت نمایند .حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه -١ :تصمیم گیری در خصوص اصالح ماده ( )۶اساسنامه مورد عمل
 -۲تصمیم گیری در خصوص اصالح ماده ( )۳اساسنامه مورد عمل

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بیرجند  -مرحله دوم
(نوبت دوم) شماره ثبت 2۰۰۶ :شناسه ملی۱۰۳۶۰۰۳722۵ :

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه مرحله دوم (نوبت دوم) شرکت تعاونی سهام عدالت بیرجند روز پنجشنبه  ۱4۰۱/۰4/23ساعت ۱۰
صبح در محل مجتمع فرهنگی  -مذهبی خیریه ابن حسام واقع در بیرجند  -خیابان طالقانی  ۱3برگزار می شود .لذا از کلیه نمایندگان
منتخب مرحله اول دعوت می گردد در جلسه مجمع جهت اتخاذ تصمیم حضور بهم رسانند.
دستورجلسه .۱ :استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین  .2طرح و تصویب صورت های مالی سال های  97الی  .3 ۱4۰۰/۱2/29طرح
و تصویب بودجه پیشنهادی سال  .4 ۱4۰۱انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال مالی  .5انتخاب اعضای اصلی و علی البدل
هیئت مدیره برای مدت سه سال  .6تعیین حق الزحمه بازرسین و حق الجلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت بیرجند

روزنامه جوان نوشت :با شروع دور جدید مذاکرات
هستهای در قطر ،باز هم فضاسازی غربیها علیه
ایران شروع شده است تا این کشور را تحت فشار
قرار دهند .در همین حال سفرای کشورهای
اروپا در سازمان ملل ،همگی مسئولیت شکست
مذاکرات در دوحه و در نهایت شکست کلی
احیای برجام را به دوش ایران گذاشتهاند.
قالیباف قول داد تا ۲هفته آینده طرح
«صیانت»دردستورکارمجلسباشد

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 :

یوسف پور ،نماینده مجلس با بیان اینکه
سوپرانقالبیها شبیه سراب عمل میکنند ،گفت:
وقتی این افراد با حرف ،یک گروه و جامعه ای را به
یک نقطه ای می رسانند اما بعد به حرف هایشان
عمل نمی کنند ،این مسئله باعث سرخوردگی آن
جامعه می شود.
پیش از سفر بایدن به منطقه
مذاکرات از سر گرفته شود
فرجی راد ،دیپلمات پیشین و استاد ژئوپلیتیک
گفت :هرچه سریعتر زمان مذاکرات بعدی در
همین دو الی سه روزه در دوحه مشخص شود
تا ج ّوی که به وجود آمده از بین برود و طبیعتا دو
طرفبایدانعطافهایینشاندهندتااینمذاکرات
به سرانجام برسد .چقدر خوب است این اتفاق هر
چه زودتر و پیش از سفر آقای بایدن به منطقه،
فلسطیناشغالیوعربستانانجامشود.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی
گفت :در دولت سابق ،قطار دولت از
ریل انقالب خارج شد برای آنکه این
قطار به ریل انقالب بازگردد و مسائل
کشور سروسامان پیدا کند ،باید به دولت
فرصت داد .نیکزاد افزود :ما به دولت سابق
میگفتیم قانون اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران که

برجام را احیا کنید ،وگرنه دیر می شود
فعال مطبوعاتی گفت :اگر نخواهیم از فرصت
کنونی برای احیای برجام استفاده درست کنیم
مطمئنا فردا دیر خواهد بود .حق شناس افزود:
ابتدای دولت بایدن بهترین فرصت برای طرف
ایرانی بود که با احیای برجام به منافع ملی جامه
عمل بپوشاند اما این فرصت طالیی از دست رفت.
کسانی که به اصل برجام اعتقاد ندارند
نمیتوانندمذاکراترابهنتیجهبرسانند
روزنامه جمهوری اسالمی در شماره روز گذشته
خود نوشت :کسانی که به اصل برجام اعتقاد
ندارند و یا نمیخواهند به این واقعیت تن بدهند
که احیای برجام و رفع تحریمها میتواند بسیاری
از مشکالت مردم را حل کند ،نمیتوانند مذاکرات
برجامیرابهنتیجهبرسانند.

تصویب شده ،یک قانون مترقی است و
میتواند به شما در پای میز مذاکره قدرت
دهد ،اما دولت قبل این قانون را ابالغ نکرد
در حالی که مقام معظم رهبری فرمودند
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و
صیانت از حقوق ملت ایران ،قانون خوبی
است .وی اضافه کرد :ما هر چه به دولت
قبل میگفتیم دست به دست هم دهیم و

کمک کنیم تا امور کشور پیش برود ،اما
آنان قبول نمیکردند .نیکزاد بیان کرد :ارز
 ۴۲۰۰تومانی برای بسیاری آب و نان شد
اما برای مردم نه آب شد و نه نان .این ارز
سبب فساد شد و قرار بر این بود زمانی
که دولت ارز  ۴۲۰۰تومانی را به اشخاص
حقیقی و حقوقی میدهد ،ما تأثیر آن را
سر سفره مردم ببینیم اما این اتفاق نیفتاد.

آثار مخرب حاکمیت یکدست امروز عیان شده است
تاجرنیا ،فعال سیاسی و نماینده مجلس
ششم گفت :بررسی دو انتخابات مجلس
شورای اسالمی و ریاست جمهوری در
سالهای اخیر نشان میدهد که تالشها
برای ایجاد یک حاکمیت یکدست
سیاسی جواب داده است ،اما از سوی
دیگر شاهد هستیم که ناکارآمدی این
جریان نیز مشخص شده و در چنین
شرایطی بخشهایی از اصولگرایان

یکدیگر را به شدت نقد میکنند .وی
درباره انتقادات اخیر محمدباقر قالیباف
از برخی فعاالن سیاسی به اصطالح
انقالبی ،اظهار کرد :امروز شاهد هستیم
که برخی از اصولگرایان غیر از انتقاد ،اقدام
به تخریب یکدیگر میکنند .این نماینده
مجلس ششم ادامه داد :به نظر میرسد
عالوه بر ایجاد یک شکاف نسلی میان
اصولگرایان،آنهادچارشکافایدئولوژیکی

نیز شدهاند .تاجرنیا تأکید کرد :نوع مواجهه
اصولگرایان با هم و نقدهای تندی که به
یکدیگر وارد میکنند آنقدر شدید است
که حتی نمونه آن را نمیتوان در رفتار
اصالحطلبان در قبال یکدیگر پیدا کرد.
وی یادآور شد :اصولگرایان در زمان
دولت حسن روحانی مدعی بودند که
وضعیت بد کشور هیچ ارتباطی با تحریم
و فشارهای بینالمللی ندارد و ریشه همه

مشکالت در سوء مدیریت است ،اما امروز
شاهد هستیم که خود آنها (اصولگرایان) با
مشکالت فراوانی مواجه شدهاند.

نقوی حسینی :مذاکرات ادامه مییابد و به نتیجه میرسد
فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به سیاست
خارجی دولت سیزدهم گفت :غربیها
شدیدا در شرایط فعلی نیازمند توافق
هستند و به هیچ وجه نمیخواهند ایران
خارج از توافق ،فعالیتهای خود را ادامه
دهد .نقوی حسینی افزود :برداشت من این

نماینده مجلس :ایران به دنبال
“مذاکره برای مذاکره” نیست
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس با اشاره به خروج آمریکا از برجام و
بی عملی اروپا در انجام تعهدات خود ،گفت :اروپا
و آمریکا اکنون در شرایطی نیستند که برای
جمهوری اسالمی ایران شرط تعیین کنند .فالحی
افزود :اگر طرفهای مقابل مذاکره را برای مذاکره
ادامه دهند و هر بار برنامه جدیدی را مطرح کنند،
این روند برای ما قابل قبول نیست.

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

email:ava.khjnews@yahoo.com

نیکزاد :قطار دولت روحانی از ریل انقالب خارج شد

الهیان ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس در رابطه با طرح «صیانت از
فضای مجازی» بیان کرد :ما مکرراً پیگیر طرح
صیانت در مجلس هستیم و رئیس مجلس قول
داده است تا دو هفته آینده این طرح در دستور کار
مجلسقرارگیرد.
سوپرانقالبیهاشبیه سراب عملمیکنند

امام محمد باقر علیه السالم فرمودند:
بعین ِ
عال ِ ٌم یُنتَ ِف ُع ب ِ ِعل ِمهَ ،
ألف عاب ِ ٍد
أفض ُل مِن َس َ
عالمی که از علمش بهره ب َ َرد ،برتر از هفتاد هزار عابد است.
(الدعوات)۱۵۳/۶۲ :

است که مذاکرات قطعا ادامه پیدا میکند
و توافق هم به نظرم حاصل میشود دلیل
هم این است که غربیها شدیدا در شرایط
فعلینیازمندتوافقهستند.ویاضافهکرد:
البته سخت است که بگویم در کوتاه مدت
به نتیجه میرسیم و مذاکرات طوالنیتر

خواهد شد .بایدن هم که به منطقه میآید
حتما ارزیابی از وضعیت خواهد شد که
باعث میشود مواضع آنها شفافتر شود.
ما اگر چند ماه دیگر بتوانیم از این شرایط
اقتصادی عبور کنیم دیگر غربیها حریف
مانخواهندشد.

تصویب «شفافیت برای همه» یک نوع فرار از مسئولیت بود
نمایندهمردمتبریزگفت:ردطرحشفافیت
از قبل قابل پیشبینی بود .تجربهای بود
که دوره قبل ،هیئت رئیسه مجلس این
مسیر را طی کرد و به بنبست خورد.
این طرح به نظر من یک نوع فرار از
مسئولیتاستومعنایدیگرینمیبینم.

فرهنگی ادامه داد :ما به جای اینکه در
مورد شفافیت خود مجلس که خواسته
عموم ملت بود ،تصمیم بگیریم ،به خاطر
احتمال عدم رایآوری طرح در مجلس،
رفتیم به این سمت که بگوییم شفافیت
برای همه .این «همه» ،خیلیهایش به

مجلس ربطی ندارد که بخواهد برای
آنها تصمیم بگیرد وی در پاسخ به این
سوال «معتقدید که اصالحات به مجلس
محدود میشود» گفت :خیر ،اصالحاتش
انجام میشود ،دوباره فرستاده میشود و
به جایی نمیرسد.

ممنوعیتها و محدودیتهای
اعزام زائران اربعین۱۴۰۱
ر
ستاد مرکزی اربعین حسینی(ع) در
اطالعیهای،ممنوعیتهاومحدودیتهای
اعزام زائران اربعین را برای امسال اعالم
کرد .بر همین اساس و به منظور رعایت
مسائل بهداشتی ،مالحظات و الزامات و
توصیههای پزشکی کمیته بهداشت و
درمان اربعین در تمهید سفر ایمن و کم
خطر برای تمامی زائران اربعین حسینی (ع)
موارد ممنوعیت و محدودیت اعزام زوار به
شرح ذیل اعالم میشود - ۱ :با توجه به
هماهنگی سیاسی و دیپلماتیک با دولت
عراق ،صرف ًا کسانی میتوانند عازم سفر
اربعین سال جاری شوند که در ماههای
پیش رو تا ایام اربعین ،حداقل یک دوز
واکسن یادآور کرونا را تزریق کرده باشند.
 - ۲شرکت در مراسم راهپیمایی اربعین
امسال صرف ًا منوط به ثبت نام در سامانه
سماح و رعایت سایر شرایط ثبت نامی
اعم از الزام به بیمه و مندرج در آدرس
 Samah.haj.irامکانپذیر خواهد بود و
نحوه و چگونگی پیش ثبت نام متعاقب ًا و به
موقع از طریق کمیته اعزام اربعین (سازمان
حج و زیارت) اطالع رسانی خواهد شد.
 - ۳توصیههای بهداشتی و پزشکی مدنظر
کمیته بهداشت و درمان اربعین و همچنین
مالحظات امنیتی و قضایی نیز در این پیش
ثبت نام مالک نظر قرار خواهد گرفت
که از طریق سامانه سماح اطالع رسانی
و بارگذاری خواهد شد - ۴ .با توجه به
اتصال سامانه سماح به سامانههای «وزارت
بهداشت و ایران من و  »...موضوع احراز
واکسیناسیون و سایر شرایط و مالحظات
بهداشتی و  ...مورد بررسی و راستی آزمایی
قرار خواهد گرفت و افراد غیر واجد شرایط
از فهرست نهایی زائران حذف خواهند شد.
 - ۵پیش ثبت نام موصوف به هیچ وجه
ثبتنامقطعیزواراربعینتلقینخواهدشد.

جناب آقای حاج مهدی گنجی
مصیبت درگذشت مادر گرامی تان را حضور شما بزرگوار تسلیت عرض
نموده ،در کنار حرم امن الهی برای آن مرحومه رحمت و آمرزش و برای
جناب عالی و سایر بازماندگان صبر و اجر از پیشگاه الهی مسئلت داریم.

جعفرپورمقدم

مدیر و عوامل مجموعه ویولت  - 3مکه مکرمه

آمریکا سعی در به نتیجه نرسیدن
مذاکرات دارد
سلیمی ،عضو هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی گفت :آمریکا تحت تاثیر البی
صهیونیستی تالش دارد مذاکرات به نتیجه نرسد.

طلوع آفتاب

www.ava724.ir
زنگ خطر بازگشت به روزهای
سختکرونایی
آمار بیماران سرپایی و بستری مبتال به کرونا در
کشور دچار افزایش نسبی شده است .بر اساس
اعالم وزارت بهداشت ،موارد بستری و سرپایی
در روزهای اخیر ،سه برابر شده است .همچنین در
هفته نخست تیر سال جاری ،تعداد موارد بستری با
روندی صعودی به  ۳۱۱نفر رسید درحالی که این
آمار در هفته قبل آن  ۲۴۲نفر بوده است .تعداد
موارد فوتی کرونا مثبت نیز از  ۱۴نفر در هفته آخر
خرداد به  ۲۰نفر در هفته اول تیر رسیده است که
روند افزایشی را نشان میدهد.
آخرینجزئیاتزلزله
در استان هرمزگان
روز گذشته زمین لرزه  ۶.۱ریشتری در استان
هرمزگان رخ داد که منشا آن در روستای
سایهخوش شهرستان خمیر از توابع بندر خمیر بود.
بنا به اعالم رسمی تاکنون پنج تن به خاطر زلزله
درگذشتهاند و  ۳۹نفر هم مصدوم شدند .نامی،
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت :برابر
اعالم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زلزلهای
به بزرگی ۶.۱ریشتر ساعت ۲:۰۲بامداد روز گذشته
حوالی بندرخمیر در مرز خلیج فارس و هرمزگان
را لرزاند .این زمین لرزه در عمق  ۱۰کیلومتری از
سطح زمین رخ داده است.
کاهش دما تا  ۵درجه در بیشتر
مناطق ایران
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران
مخاطرات وضع هوا با بیان اینکه مردم اطالعات
صحیح را فقط باید از سازمان هواشناسی پیگیری
کنند ،اظهار کرد :دمای هوا از امروز یکشنبه بین
 ۳تا  ۵درجه سانتیگراد کاهش خواهد یافت .احد
وظیفه ،درباره برخی شایعات مانند کاهش دما تا
اواخر تابستان نیز افزود :اخبار منتشر شده مبنی بر
خنکی هوا تا پایان تابستان ،صحت ندارد.
شناسایی ۷۰متخلفکنکور
در جلسه امتحان
رئیس سازمان سنجش گفت :در آزمون دو روز
پیش با استفاده از دستگاههای آشکارساز ،حدود
 ۷۰متخلف در کنکور شناسایی شدند .از اولین
دفترچه منتشر شده عکسی گرفته شد و ساعت
 ۱۳:۳۰دقیقه همان روز در شبکههای مجازی
دیده شد که پس از اتمام کنکور بوده است.
پور عباس افزود :با بررسیهای انجام شده توسط
کارشناسان پلیس فتا مشخص شد این شخص،
شماره کارتی را برای فروش سواالت جعلی به
خریداران ارائه میکرد که در استعالمات انجام
شده صاحب کارت شناسایی و دستگیر شد.

متقاضیان نهضت مسکن آورده
نیاورند ،حذف میشوند
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت:
آن دسته از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن
که واجد شرایط هستند و برای آنها پیامک
واریز وجه ارسال شده اگر نسبت به تامین آورده
اولیه اقدام نکنند نفراتی از اولویتهای بعدی
جایگزین آنها خواهند شد.

آجرلو :سخنرانان ،جای نقد
سالخی نکنند

محمدعلی ابطحی ،فعال سیاسی اصالح طلب
در توئیتی نوشت :آقای علم الهدی از علی باقری
تشکر کرده که در قطر هم مثل وین به نتیجه
نرسیدند .تشکر کرده از دانشگاه امام صادق (ع)
که چنین نماز شب خوان هایی تربیت کرده .خدا
قبول کند نماز شب باقری را .ولی ای کاش کسی
می رفت مذاکره که دیپلماسی خوانده بود.

اذان صبح

وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره شرایط
حذف قرعه کشی خودرو گفت :برای حذف
قرعهکشی چند کار باید انجام شود که نخستین
آن ارتقای تولید است .فاطمی امین افزود :محور
دوم برای حذف قرعه کشی ،واردات خودرو
است که آیین نامه آن طراحی شده و به زودی
در دولت مصوب خواهد شد؛ برآورد ما این است
که بخشی از تقاضای موجود در بازار با انجام
واردات پاسخ داده شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت :دولت مردمی
با تمام توان در مسیر رفع مشکالت مردم تالش
میکند و در این راستا همه مسئوالن موظفند،
روحیه جهادی و انقالبی را به زیرمجموعهها
تسری دهند .حسینی افزود :دولت سیزدهم ،دولتی
پرتحرک ،پویا و فعال است ،ایستایی و در جا زدن
در این دولت معنا و مفهومی ندارد ،همه مدیران
باید با روحیه انقالبی و جهادی در مسیر خدمت به
مردم و رفع مشکالت گام بردارند.

ای کاش کسی می رفت مذاکره
که دیپلماسی خوانده بود

اذان مغرب
نیمه شب شرعی

شرایط الزم برای حذف
قرعه کشی خودرو

درجا زدن در دولت معنا ندارد

آجرلو ،نماینده ادوار مجلس با اشاره به بر هم زدن
سخنرانی ها در کشور گفت :آزادی بیان دارای
چارچوبی است که در چارچوب آن نیز حفظ قانون
و ارزش ها ،حفظ نظام است .سخنرانی ها اگر در
این راستا مطرح شود اشکالی ندارد ،اما متاسفانه
شاهدیم برخی به جای نقد  ،سالخی می کنند.

اوقات شرعی مرکز استان

غربی ها شکست مذاکرات قطر
را به گردن ایران انداختند

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

حدیث روز

اذان ظهر

12 : 37
20 : 06
23 : 47
3 : 49
5 : 29

ارائه خدمات ثبت احوال در

دفتر پیشخوان آوا

تعویض شناسنامه و کارت ملی
ثبت نام کارت هوشمند ملی
ثبت درخواست وقایع ازدواج و طالق

آدرس  :میدان شهدا  ،پشت بانک صادرات

ساختمان آوا 32234532 -

افزایش بیرویه قیمتها هیچ ربطی
به ارز ترجیحی ندارد

استودیوفیلموعکس
حدیث

وزیر دادگستری با بیان اینکه افزایش بی رویه
قیمت ها تا این اندازه دلیلی ندارد ،گفت :این
افزایش قیمت ها هیچ ربطی به ارز ترجیحی
ندارد و تمام تولیدکنندگان و توزیع و وارد
کنندگان ملزم به رعایت قیمتگذاری پایه
 ۳۱اردیبهشت ماه هستند.

خاطراتخودرادرسایهامنیت؛ازخطرنابودینجاتدهید!!!

رشد  ۱۸درصدی تجارت ایران
با همسایگان در فصل بهار

تنها مرکز تخصصی تبدیل و ترمیم کلیه فیلم وکاست
های ویدئویی قدیمی و جدید با استفاده از به روز ترین و
مجهزترین دستگاه ها و انتقال آن بر روی 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

فرامرزبهدانی
۰۹۱۵۵۶۲۰۹۶۱

آدرس :خیابان مدرس  ، 3جنب پالک ۲۶

سخنگوی گمرک گفت :در فصل بهار سال
 ۱۴۰۰۱بیش از  ۲۰میلیون و  ۹۷۳هزار و ۸۴۰
تن کاال ،به ارزش  ۱۲میلیارد و  ۳۶۳میلیون و ۸۶۲
هزار و ۸۱دالر با کشورهای همسایه تبادل شد که
رشد  ۱۸درصدی داشت .لطیفی افزود :تجارت
غیر نفتی فصل بهار با همسایگان ۵۹،درصد وزن
و  ۴۹درصد ارزش کل کاالهای تجاری ایران
(واردات و صادرات) را به خود اختصاص داده است.

