امدادآسانسور

مراسم عزاداری شام غریبان ابی عبدا...

تعمیرات تخصصی ،بازسازی ،سرويس و نگهداری انواع آسانسور

(علیه السالم)

در مجاورت فرهنگسرای بزرگ شهر

در کوتاه ترين زمان (شبانه روزی)

واقع در خیابان شهید صیاد شیرازی با حضور هیئت های محترم حسینی

ارايه انواع لوازم يدکی آسانسور

و ابوالفضلی و دیگر هیئات مذهبی بیرجند دوشنبه 14۰1/۰5/17

خیابان معلم ،خیابان فردوسی ،پالک ۲6

بعد از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد.

۰9۰۰۲۲۲4۰۰9

رئیسجمهور:

برخي کارهاي اين دولت ،از
آرزوهاي ديرينه کشور بود
صفحه 2

روابط عمومی و امور فرهنگی هیئت صاحب الزمانی ( عج) بیرجند
پنجشنبه  13مرداد  6 * 14۰1محرم  4 * 1444آگوست ۲۰۲۲

روزنامه صبح استان * سال بیست و پنجم * شماره 5۲6۰

رئیسدانشگاهاديانومذاهب:

رهبري اصرار دارند پاي کار
برجامبايستیدوتمامشکنید
صفحه 2

کوچکینژاد،نمايندهمجلس:

قضاوت دولت در سال
نخستمنصفانهنیست
صفحه 2

سرمقاله

سرمقاله

* هرم پور

تاریخ هر روز تکرار می شود

تخلفات حادثهساز رانندگی در خراسان جنوبی افزایش یافت؛

داستانغمانگیزتصادفات
صفحه 5

ارائه خدمات داوطلبانه به زائران اربعین حسینی ۲

حذفمدارسکانکسیاستاندرمسیرعدالتآموزشیاست 3

فرارسیدناتسوعاوعاشورایحسی ین
ت
لی
س
ربزعادارانوعشاقآنحضرت تباد

ايجاد روستا بازارها در استان ضرورت دارد

جنابآقایحسینی

رئیس محترم اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

دبیر واعضای محترم هیئت رئیسه اتاق تعاون خراسان جنوبی
برگزاری نمایشگاه ها ،مسیر هوشمندانه ای برای ارتباط بازار مصرف با تولید
و عرضه کننده محصوالت است که اقدام ارزنده آن مجموعه در جهت برگزاری
نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته شایسته تقدیر می باشد.
مراتب سپاس ما را پذیرا باشید.

حسن صادق زاده
مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی فرش دستباف استان خراسان جنوبی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

مرحوم حاج علی بهروزی
و همسرشان مرحومه

حاجیه رقیه سلطان راستگومقدم
جلسه یادبودی امروزپنجشنبه14۰1/5/1۳

ساعت  18بر سر مزارشان (واقع در بهشت متقین قطعه شماره يک شهدا) برگزار می گردد
حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن عزیزان و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های :بهروزی  -راستگو مقدم  -دوستی

السالم علیک یا اباعبدا...الحسین(علیه السالم)

در ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان و همنوا با عزاداری عقیله بنی هاشم (سالم ا ...علیها)

در اولین سالگرد رحلت مادری مهربان ،خواهری دلسوز و مادربزرگی عزیز فقیده سعیده

مرحومهکنیزرضا بندگان
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کربال ،حقیقت همیشه جاری و بی پایانیست که مدام در لحظه ها تکرار می شود و
همواره در تمام شئون زندگی همه ما ،جاری و ساریست .طلوع خورشید هر روز ،بزرگ
ترین سکینه قلبی برای ماست که هزاران بار این جمله ی همیشه جاودان را تکرار کنیم
که «کل یوم عاشورا و کل ارض کربال» .و حقیقت همین است .کربال همینجاست ،و
مهم این است که ما بخشی از لشکر حضرت اباعبدا( ...ع) باشیم یا تیر و کمان به دست
های آماده در لشکر یزید؟ آیا راه یافتگان به خیمه حضرت عشق باشیم یا از جمله
روسیاهان لشکر شَ ر؟ آیا سر در گرو اعتقادمان به راه یاران حسین (ع) داشته باشیم یا
خنجر به دست و حاضر در لشکر خصم برای بریدن سر عدالت و خیر و آزادگی؟ آری!
لشکر حسین(ع) ،لشکر هفتاد و دو نفره ای به وسعت تاریخ دنیا و فراخی همه تصمیم
و انتخاب های عالَم است که شمشیر عدالت در دست دارد ،و لشکر یزید ،جمعی از
خودخواهی ها و غرور و خودفراموشی های ما که تا قیا ِم قیامت ،خیر و خوبی را به
مقابله می خوانَد و خیرخواهان و عدالت جویان را به کارزاری  ...ادامه در صفحه 2

گفتند که ایام برد سوز غمت را

هر روز که آمد دلم افروخته تر شد

هجدهمین سالگرد درگذشت پدری مهربان و همسری دلسوز

شادروانعلیعبداللهی

را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم.
همسر وفرزندان

جناب آقای محمد حسن نیک بین
با نهایت تاسف مصیبت درگذشت پدرخانم گرامی تان

را حضور شما وخانواده داغدارتان تسلیت عرض نموده،از خداوند متعال برای آن
مرحوم رحمت واسعه وبرای شما وسایر بازماندگان صبر وسالمتی آرزومندیم .

سید حسین تقوی نیا وخانواده

(همسرمرحوم محمدکریم کریم پورفرد)

به سوگ می نشینیم .حضور شما سروران عزیز در ایام عزای حسینی
موجب تسلی و تشکر بازماندگان خواهد بود.

زمان :روز جمعه  14۰1/5/14از ساعت  9الی  1۰صبح
مکان :هیئت محترم ابوالفضلی (مصلی)

خانواده های:کریم پورفرد ،بندگان وسایربستگان
ضمنا مجلس بانوان همزمان در همان مکان برگزار می گردد

امالک نظرپور
خريد ،فروش ،رهن ،اجاره ،مشاوره و کارشناسی،
زمین مسکونی داخلمیالن–حاشیه ۳۰متری

 ۲۰متری – دوکله – دو نبش ملک در حال ساخت

(اسکلت،سفتکاری)،ویالییتازهسازوآپارتمان

در اراضی موسوی و سایر نقاط شهر
(برای فروش و معاوضه)

روبروی پارک جنگلی ،بلوار کاج ،اراضی موسوی،
حاشیه  ۳۰متری

تلفنتماس:
۰۹۱۵۵۶۱۶۱۷۶ - ۰۹۱۵۸۶۱۱۵۱۸

آدرس :بیرجند  -خیابان توحید  - 5سرپرستی بیمه کوثر  -استان خراسان جنوبی
واحد امور نمایندگان  -تلفن 3۲۰431۰9 :داخلی 5
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سرمقاله

تاریخ هر روز تکرار می شود
* هرم پور
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) خیرخواهان و عدالت جویان را به کارزاری بی پایان دعوت می
کند .و این دو سپاه حق و باطل ،همیشه با هم در نبردند تا آنکه حق بر اوج قرار گیرد و باطل به
حضیض ذلت و مذلت بنشیند .دیروز پنجم محرم ،پنجمین روز از «دهه امر به معروف و نهی از
منکر» و روزی بود که با عنوان « نهی از اشرافی گری ،امر به خدمت محوری مسئوالن» نامگذاری
شده است .با خودم فکر می کردم یکی از مهم ترین وجوه امر به معروف و نهی از منکر ،سنخیت
و نزدیکی آن با مسئولیت های ماست و بعد با خودم اندیشیدم چه مصداق هایی از این معروف یا
منکر ها می تواند در زندگی مدیران ما وجود داشته باشد که جواز حضور در لشکر حضرت ثاراهلل را
به نامشان رقم بزنند یا خدای ناکرده ،روسیاهی شمشیرزنی در لشکر یزید را به اسمشان ثبت کنند؟
و مهم تر اینکه چه مسئولینی مصداق امر به معروف و نهی از منکر این روزهای مردم می توانند
باشند؟ یادم آمد از این دست مدیرها و مسئولین ،کم نداریم؛ مسئولی که کاربلد نیست اما مسئولیت
قبول کرده .مدیری که حقوق و اضافه کار نجومی می گیرد و تمثالی از اشرافی گری مدرن است
اما زیردستانش به بدترین صورت زندگی می گذرانند .مدیری که حیثیت دستگاه متبوعش را فدای
تسویه حساب های شخصی کرده .آن مسئولی که توان اشرافیت و تسلط و خبرگیری از مشکالت
مربوط به مجموعه اش را ندارد .آن مدیری که مطالبات مردم را نمی تواند خوب بشنود یا از عهده
ی پاسخگویی به این مطالبات برآید .آن مدیری که با سفارش و البی بر س ِر مسئولیت نشسته .آن
مدیری که اسیر ا ِغواگری ها و چشم نازک کردن ها می شود و وا می دهد و ستم می کند یا زمینه
ستم و ظلم را فراهم می آورد .آن مدیری که تبعیض قائل می شود .آن مسئولی که آخرتش را به
ث ََم ِن بَخس و اندک بهایی به دنیا می فروشد و زیر بار هر باج خواهی و سفارش و تهدید و تطمیعی
می رود .مدیری که می داند و می فهمد ولی در تقسیم اعتبارات عدالت را رعایت نمی کند .مسئولی
که می داند حضورش در رأس یک دستگاه ،اداره کل یا سازمان ،لبخندی بر لب مردم رنج کشیده
ی استان یا شهرستان نمی گذارد یا اشکی از رخسار ف ُِسرده و سراسر در ِد زنان و مردان این دیار پاک
نمی کند ،اما همچنان اصرار بر حضور دارد .مدیری که مغرور است و فخ ِر ُپست و تکب ِر جایگاه می
فروشد و فراموشی از خدا و خلق خدا بر او سیطره پیدا کرده .مدیری که ترسو و کم جسارت است.
مدیری که به دلیل کم جرأتی توان مقابله با زیاده خواهی ها را نداردو حق مردم و زیردستان را ضایع
می کند .مدیری که استقالل رأی ندارد .مدیری که تشتت رأی دارد .مدیری که قدرتِ برداشتن
قدم های بزرگ را ندارد .مدیری که موریانه ی اشرافیگری آرام آرام در تن و جانش رخنه کرده و
از درون در حال پوسیدن ذهن و ایمان و توان و تعهدش است .مدیری که خدمت را به ریا آلوده و
مسئولیت را به تظاهر چسبانده و خدمتگزاری را به تزویر آغشته است .مدیری که خودباخته ی غرور
و رذالت های درون خود است و دیگرباخته ی تصور باطل و خیال و اوهامی که دیگران به پاکی
و پاک دستی از او ساخته اند .مسئولی که مجسمه ی غفلت و بی اعتناییست و تمثیل بی خیالی
و بی توجهی .مدیری که آمده است که زندگی کند نه خدمت ،و آرامش داشته باشد نه دغدغه ی
درد مردم .مسئولی که آمده تا پولی از صدقه سر مردم به هم بزند نه خرجی در راه آسایش مردم
انجام بدهد  ،و جیبی ُپر کند و برود نه کیسه ی خدمت و انبان رضایت خلق را پر کند .مدیری که
اگر دوباره عاشورایی باشد و کربالیی ،باز هم شکی نیست که در کنار فرات ،در علقمه ی تاریخ ،در
میانه ی چکاچک شمشیرها و برق دمادم خنجرها و بارش بی امان باران تیرها از کمان کارزار دو
جبهه حق و باطل ،به خاطر یک ُپست ،یک مقام ،یک عنوان ،یک حقوق ناحق ،یک نام و نشان در
میان نام ها و نشان ها ،س ِر خورشید حق و ماه عدالت را می بُ َرد ،بر پیکر مطهر شهدای نینوای تاریخ
در عرصه ی سخت انتخاب ،اسب سرکش غرور می تازانَد و از دستان شوم امیران جور در دستگاه
لشکر شر ،دینار دینار طالی خُ سران و ضرر و خیانت می ستانَد .آری!در این روزها ،مدیران جامعه
اسالمی به امر به معروف و نهی از منکر های جدی ،نیازمندند .هزاران هزار شتاب و حذر و بیم که
انشاءاهلل از جمله مدیران یزیدی نباشیم.
(لطف ًا نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق  ۰9۳۰۴9۴۳8۳۱یا صفحه
اینستاگرامی @ s.hossein.harampoor.mاعالم یا ارسال بفرمایید)

وزش باد شدید و گرد و خاک در خراسان جنوبی

پنجشنبه ۱۳مرداد  * ۱۴۰۱شماره 52۶۰

برخی کارهای انجام شده در این دولت ،از آرزوهای
دیرینه کشور بود

کارشناس هواشناسی گفت :برای سه روز آینده به ویژه در نواحی شرقی استان گاهی وزش باد شدید
و گرد و خاک و در برخی ساعتها کاهش کیفیت هوا و در مرز شرقی استان طوفان گرد و خاک
پیش بینی میشود .نخعی گفت :به لحاظ دمایی روند تغییرات دما محسوس نخواهد بود.

رئیس جمهور برخی کارهای انجام شده در این دولت را از
آرزوهای دیرینه کشور برشمرد و گفت :از بین بردن زمینه رانت
و قاچاق دارو با اجرای طرح دارویار ،ساماندهی صدور مجوزها،
اجرای بخش های اصلی سامانه جامع تجارت ،از جمله مواردی
است که باید به خوبی برای افکار عمومی تبیین شود تا بزرگی
کاری که انجام شده از نظرها پنهان نماند.

در کمیته امداد و نجات ستاد اربعین مطرح شد؛

خدمات داوطلبانه به زائران اربعین حسینی ارائه می شود
کاری -سرپرست جمعیت هالل احمر
خراسان جنوبی با اشاره به ارائه خدمات
داوطلبانه به زائران اربعین حسینی،
گفت :طرح «مرهم زائر» برای تامین
دارو نیز در اربعین امسال اجرا می
شود .محمدعلی کاوسی در کمیته
امداد و نجات ستاد اربعین حسینی (ع)
با اشاره به نامه رئیس جمعیت هالل
احمر ،خطاب به وزیر کشور ،اظهار کرد:
جمعیت هالل احمر سالیان گذشته از
زائرانی که در ایام اربعین به عتبات
مشرف می شدند مبلغی به عنوان حق
خدمات هالل احمر با هزینه صدور
روادید دریافت میکرد که امسال
رایگان است .وی با بیان اینکه هالل
احمر از بابت خدمات ارائه شده در
کشور عراق هیچ مبلغی از زائر دریافت
نخواهد کرد ،افزود :سال جاری تمامی
امور هالل احمر در اربعین حسینی
(ع) صددرصد داوطلبانه است و هیچ
ردیف اعتباری و بودجه ای در این راستا
تخصیص داده نشده است.
سرپرست جمعیت هالل احمر خراسان

جنوبی با اشاره به احداث بیمارستان
فوق تخصصی هالل احمر در شهر
نجف ،گفت :این بیمارستان مجهز به
 ۱۰اتاق عمل جراحی و چند درمانگاه
است و بهترین جراحان ایرانی نیز در
این بیمارستان به زائران خدمات ارائه

با ظرفیت مناسب در ورودی های مرز
برای پشتیبانی تشکیل می شود.
کاوسی ،با اشاره به اجرای طرح «مرهم
زائر» برای تامین دارو با استفاده از
ظرفیت خیران و کمک خانه های
هالل ،بیان کرد :خیران می توانند

می دهند .وی با بیان اینکه در اربعین
امسال جمعیت هالل احمر قرارگاه
های درمانی و امدادی و همچنین
 ،EOCبرای مدیریت و هماهنگی
داخل عراق تشکیل می دهد ،عنوان
کرد :در مرزهای داخل نیز قرارگاه هایی

نذورات و کمک های خود را در راستای
اجرای این طرح به شماره حساب
 ۷2۷۰9525نزد بانک ملت واریز کنند.
وی با اشاره به سامانه  ۱۱2جمعیت
هالل احمر بیان کرد :موکب های
اربعین هر زمان که در مسیر با مشکلی

رهبری اصرار دارند پای کار برجام
بایستیدوتمامشکنید
نواب ،رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با بیان اینکه امام خمینی(ره)
اگر امروز در قید حیات بود رابطه با آمریکا را اصالح نمی کرد ،گفت:
االن رهبری اصرار دارند که پای کار برجام بایستید و تمامش کنید؛
چند گیر کوچک دارد که چند ماه آینده حل می شود .امام اگر بود
این کار را می کرد ولی با آمریکا رابطه برقرار نمی کرد .وی افزود:
چرا می خواهیم مسائل و اشکاالت خودمان را به پای رهبری
بگذاریم؟ خودمان با هم کنار نمی آییم مسئولش رهبری است؟!

رو به رو شد میتواند با این سامانه
تماس بگیرد و نزدیکترین پایگاه
به آنان خدمترسانی خواهد کرد.
سرپرست جمعیت هالل احمر خراسان
جنوبی با اشاره به مصوبات جلسه ،اظهار
کرد :مقرر شد هماهنگی های الزم
برای استقرار و آماده باش خودروهای
آتش نشانی مستقر در روستاهای مسیر
زائران انجام شود.
حجت االسالم درویشی ،مسئول دفتر
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل
احمر خراسان جنوبی نیز در این جلسه
با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به
جوان گرایی و هویت بخشی به آنها در
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ،اظهار
کرد :کارگروه هایی از جوانان برای ارائه
هرچه بیشتر و بهتر خدمات به زائران
باید تشکیل شود .وی با بیان اینکه نباید
از ابتکارات جوانان غافل شویم ،افزود:
برنامه ها و مسئولیت های هر دستگاه
باید به درستی مدیریت شود تا بتوانیم
بهترین خدمات را به زائران حسینی (ع)
ارائه دهیم.

قضاوتدولتدرسالنخستمنصفانهنیست
کوچکی نژاد ،نماینده مجلس با اشاره به انتقادات به عملکرد دولت
سیزدهم ،گفت :قضاوت و ناموفق خواندن دولت سیزدهم در سال
نخستمنصفانهنیست.اینمسئولیتچهارسالهبهدولتسیزدهم
سپرده شده است ،باید فرصت داد تا در سال های آتی دولت توانایی
هایش را به مردم نشان دهد.
توان ساختن بمب را داریم ،اما فتوای شرعی مانع شده
سلیمی،نمایندهمجلسبااشارهبهاقداماتانجامشدهتوسطسازمان
انرژی اتمی اظهار کرد :از اقدام سازمان انرژی اتمی در افزایش توان
هستهایکشورتشکر میکنم؛توانساختنبمبراداریم،اما فتوای
شرعی مقام معظم رهبری مانع ما است؛ این را همه بدانند.
پرکاری رئیسی قابل مقایسه با روحانی نیست
نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه با همه وجود از دولت
حمایت میکنم،گفت :رئیس جمهور و دولت از جان و دل پای کار
مردم هستند .ذوالنور افزود :پرکاری رئیسی قابل مقایسه با رئیس
دولت قبل نیست .تعامل این دولت با مجلس و پاسخگویی نسبت
به مجلس باز هم زمین تا آسمان با رویکرد دولت قبل نسبت به
مجلسفاصلهدارد.

بیرجندی ها ،بیشترین دریافت کنندگان دوز یادآور واکسن کرونا در خراسان جنوبی هستند
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا
در خراسان جنوبی با بیان اینکه در استان ۱.۶۷
درصد واجدان شرایط دوز یادآور را دریافت
کردهاند ،گفت :دوز یادآور در شهرستان بیرجند
به  2.۷۷درصد جمعیت هدف تزریق شده که
از سایر شهرستانها بیشتر است .شریف زاده
افزود :پس از بیرجند ،بشرویه با  2.۳5درصد
و فردوس با  2.۳۳درصد در رده های بعدی
قرار دارد.
وی گفت :کمترین اقبال از دوز یادآور در

شهرستانهای درمیان با  ۰.۴۰درصد ،سرایان
با  ۰.۴9و خوسف با  ۰.۶5درصد است.
شریف زاده همچنین با اشاره به تزریق دوز
سوم واکسن کرونا به  ۴۰.۴9درصد واجدان
شرایط گفت :در تزریق دوز سوم هم فردوس،
بشرویه و بیرجند صدر نشین است و درمیان
با  ۳۰.۱۷درصد کمترین میزان دریافت این
واکسن را دارد .شریف زاده گفت :در استان
 9۰.۴۱درصد دوز اول و  8۳.۱۱درصد دوز
دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

مجلس درحال بیخاصیت شدن است

نوری قزلچه ،نماینده مجلس با اشاره به الیحه اصالح بودجه
گفت :اگرچه ما میگوییم مجلس میتواند پیگیری کند ،اما
مجلس درحال بیخاصیت شدن است .مث ً
ال اینجا فرض کنیم،
مجلس بیاید اعتراض کند که خارج از قانون انجام شده ،فوراً
میبرند یکی دو شب بعد در شورای هماهنگی اقتصادی سران
قوا ،آن جا مجوز میگیرند و میشود قانون و مجلس هم بی
مجلس .وی افزود :دولت سیزدهم برای پیشبرد کارها ،حتما باید
تابآوری جامعه را لحاظ کند.

خدماتنصب،اجارهداربستفلزی،جک،تخته،قالبفلزی ونصبپیچرولپالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قاین

 -09153637507حسینی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قصر موبایل راه رو

برابر رای شماره 139660308002000431هیئت 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 آقای علی مرتضی
زاده فرزند شیردل به شماره شناسنامه  735صادره از قاین در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 11مترمربع در تمامی
پالک  - 1738اصلی واقع در بخش  11قاین خریداری از مالک رسمی آقای سید ابراهیم عبدالهی محرز گردیده است.

مرکز خرید و فروش خط رند

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 داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره

کد 561

تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

0915 561 4044

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/13 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/05/29 :شناسه آگهی 1360224:

0915 561 0661

0915 561 2366

غالمرضا صادقیان  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

0915 561 5820

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

0915 561 0274

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قاین

0915 561 2962

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

0915 561 6953

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

کد 562
0915 562 3750

محمدحسن به شماره شناسنامه  41صادره از قاین در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  1050.03مترمربع در

0915 562 7758

برابر رای شماره  140160308002000155هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های

0915 562 6978

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قاین تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای غالمعلی رزوینی فرزند
قسمتی از پالک  -1266اصلی (72سهم آقای سید محمد جعفر احمدی فرزند حاج سید فخر) واقع در اراضی مزرعه کهناب

0915 562 8863

بخش  11شهرستان قاینات خریداری از مالک رسمی آقای سید محمد جعفر احمدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع

0915 562 3658

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی 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

کد 560
0915 560 1693

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

0915 560 1042

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت

0915 560 1586

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/28 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/05/13 :شناسه آگهی 1351836 :

0915 560 1043

غالمرضا صادقیان  -رئیس ثبت اسناد و امالک قاینات

خرید و فروش ملک برای بیرجندی ها
در مشهد مقدس

0915 560 1046

 - 09151613917جعفرخسروی

0915 560 1048

کد 560

0915 560 1049
0915 560 1057
0915 560 1059
0915 560 1062
0915 560 1063
0915 560 1067
0915 560 1068
0915 560 1073
0915 560 1076
0915 560 1086
0915 560 1289
0915 560 1290
0915 560 1291
0915 560 1292
0915 560 1293
0915 560 1294
0915 560 1295
0915 560 1296
0915 560 1297
0915 560 1298
0915 560 1299

کد 563

کد 555

0915 555 1263 0915 563 3958 0915 560 1301

0915 555 1264 0915 563 3967 0915 560 1302

0915 555 1271 0915 563 3974 0915 560 1304

0915 555 1274 0915 563 3978 0915 560 1305
0915 560 1306

0915 563 3981

0915 555 1276

0915 563 8429 0915 560 1308

0915 555 1279

0915 555 1278 0915 563 8426 0915 560 1307
0915 555 1283 0915 563 3482 0915 560 1309

0915 555 1286 0915 563 3485 0915 560 1316

0915 555 1287 0915 563 3487

کد 563
0915 563 3497 0915 563 3389

0915 555 1291

0915 555 1297 0915 563 3498 0915 563 3849

0915 555 1298 0915 563 3478 0915 563 3854

0915 563 4986 0915 563 3857

0915 555 1324

0915 555 1326 0915 563 3792 0915 563 3859

0915 555 1327 0915 563 3794 0915 563 3862

0915 555 1328 0915 563 3798 0915 563 3867
0915 563 3869

0915 563 0604

0915 563 4968 0915 563 3956

0915 555 1329
0915 555 1421

0915 555 1426 0915 563 3376 0915 563 3957

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

از همه عزاداران حسینی دعوت می شود نذر اطعام عزای خود رابرای  400معلول و سالمند این موسسه در نظر بگیرند.
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صاف صاف

لول لول
تخت تخت

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

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

دیدگاه خوانندگان

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

ظرفیت مرز برای
مسئوالناستانما
اهمیت دارد ؟

چندوقتاستکهروزنامههاراپرکردهاید
از اهمیت مرز و اخباری از این دست که
مسئوالن به رونق مرز توجه دارند .بنده
به عنوان یک مرزنشین اعالم می کنم
از زمانی که آقای معتمدیان از خراسان
جنوبی رفت دیگر کسی به مرز توجه
نکرد و برای آن کاری نکرده است.
آنزمانعلیرغماینکهیکیازنمایندگان
وقت رفته بود اعتراض کرده بود نباید
به مرز نشینان پولی پرداخت شود که
نزدیک انتخابات است اما استانداری هم
حقمرزنشینانرامیدادهممرزدررونق
بود هم اگر حرف در خصوص مرز زده
می شد اجرایی می شد .من خودم بارها
استاندار وقت را با شلوار شش جیب و
کاله نقاب دار کله صبح باالی سر مرز
دیده بودم که می آمد و بدون سر و صدا
همه چیز را زیر نظر داشت اما االن فقط
برای مرز سخنرانی می کنند ،نه از حق و
حقوقمرزنشینانخبریهستونهکسی
به طور واقعی و عملیاتی به ما توجه
می کند .مسئوالن را می آوردند بازدید
یا دیدارهای دیپلماتیک انجام می شود
اما نتیجه نزدیک به صفر است .یکی از
رفقای ما در مشهد می گفت ان شاءا...
خبرهای خوبی قرار است اتفاق بیفتد
استان های مرزی شرق کشور همه با
هم دارد متحد می شود تا به مرز رونق
دهد بعد از مدتی که با هم صحبت می
کردیم می گفت فکر کنم در استان شما
خیلی به مرز اهمیت نمی دهند و می
گفت جلسه مهمی که برای این کار
برگزار شد ،از استان های دیگر هیئت
هاییدرسطحاستاندارانومقاماتعالی
رتبه آمده بودند اما از خراسان جنوبی
مشارکتگستردهاینداشتند.نمیدانم
ما در استان چقدر از ظرفیت ها استفاده
می کنیم و چقدر قرار است نتیجه بدهد
اما االن اوضاع مرزهای ما خوب نیست و
مرزنشینانفقطدارندهزینهبرایامنیت
می دهند بدون آنکه آورده ای حداقلی در
سطح استانداردها برای آنها تامین شود .
یک زمانی می گفتند شورای توسعه
شرقی هست که به مرز خراسان جنوبی
توجه ویژه دارد اما االن گویا نه استان
نه این شورا و نه هیچکس دیگر دغدغه
جدی در این خصوص ندارد.

خبر خوب امروز

صندوقهای
ُخرد زنان روستایی
با درآمدهای کالن

صندوقهایی خرد زنان در شهرها و
روستاها ،بانوان را بر اساس مهارت
شان گرد هم آورده و روزهایی درآمدزا
برای آنها رقم می زند .صندوقهای
خرد محلی ،فرصتی اقتصادی برای
بهبود زندگی و توانمندسازی بانوان
به ویژه در مناطق روستایی است.
صندوقهایی که چند سالی میشود با
هدف ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان
در شهرستان سربیشه فعالیت می کند.
زرگری ،مدیر جهادکشاورزی سربیشه
گفت 22 :صندوق خرد اعتباری زنان
عشایری در شهرستان سربیشه از سال
 ۸۹تاسیس شده و بالغ بر  ۱۰۰کارگاه
در بستر صندوقهای خرد محلی فعال
است .راه اندازی نمایشگاههای مختلف
برای فروش محصوالت تولیدی زنان
شهرستان سربیشه از برنامههای این
صندوق هاست .دستاوردهای بانوان
چه صنایع دستی ،چه محصوالت باغی
و کشاورزی جمع آوری شده و برای
فروشبهنمایشگاههایمختلفعرضه
می شود .هدف صندوق خرد زنان
کارآفرین ،آموزش پرداخت تسهیالت
به اعضا  ،بازاریابی و فروش محصوالت
است .یک بانوی سربیشهای گفت:
سال  ۹5کارگاه خیاطی با کمک وام
این صندوق راه انداختم .بانوی دیگری
گفت ۳ :سال است مشغول به کارم و
خداروشکر در این  ۳سال توانسته ام
پیشرفت کنم و اکنون مربی برک بافی
هستم .یکی از درخواستهای صندوق
از بانوان این است که محصوالت یا مواد
خاص روستا به صورت خام به فروش
نرسد و فرآوری شود.

برخورد سه خودرو ۳ ،کشته و  ۷مصدوم بر جای گذاشت
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت :ساعت  2۱:25دقیقه سه شنبه شب بر اثر برخورد سواری پیکان با وانت پیکان و سواری پژو در کیلومتر  2۱محور بیرجند -اسدیه ۳
نفر کشته و  ۷نفر مصدوم شدند .سرهنگ رضایی علت حادثه را تجاوز به چپ سواری پیکان اعالم کرد و افزود :در این حادثه سواری پیکان که از اسدیه به سمت بیرجند
در حرکت بود بر اثر تجاوز به چپ با خودروی وانت پیکان برخورد می کند و سواری پژو هم که پشت وانت پیکان بوده با وانت پیکان برخورد می کند و حادثه رخ می دهد.
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پیام شما

تلفن  - 32224582 :نمابر 32234583 :

پیام رسان های اجتماعی 09017245463 :

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

پنجشنبه ۱۳مرداد  * ۱۴۰۱شماره 52۶۰

حذفمدارسکانکسیاستاندرمسیرعدالتآموزشیاست
ایرنا  -حذف مدارس کپری ،خشت و گلی و
کانکسی در خراسان جنوبی در مسیر عدالت
آموزشی به مرحلهای رسیده که اکنون
مدرسه باالی  ۱۰دانشآموز با این کیفیت
دایر نیست و روند نوسازی سایر مدارس
هم ادامه دارد.خراسان جنوبی از دیرباز به
عنوان استانی فرهنگی و آموزشی معروف
بوده بهطوری که دومین مدرسه نوین بعد از
دارالفنون ،در شهر بیرجند با عنوان مدرسه
شوکتیه فعالیت داشت بنابراین بدیهی
است که جبران ضعف زیرساختی در حوزه
آموزش به عنوان یک دغدغه و در اولویت
برنامههای استان باشد.در سالهای گذشته
با ورود خیرین مدرسهساز و برگزاری چندین
جشنواره بخش قابل توجهی از مدارس
غیرایمن در استان مقاومسازی شد ،مدارس
کپری و خشت و گلی جمعآوری و طی
سه سال گذشته با اقدام جهادی تمامی
مدارس کانکسی باالی  ۱۰دانشآموز
نیز غیرفعال شد.فراوانی فعالیت مدارس
کانکسی زیر  ۱۰دانش آموز در استان به
 5۰مدرسه میرسد هرچند همین تعداد
هم باید با هماهنگیهای صورت گرفته در
تجمیع مدارس و دانشآموزان در مدارس
شبانهروزی مرتفع شود.
تجمیع دانشآموزان مناطق محروم و
مرزی باید همراه با تضمین سرویس ایاب
و ذهاب باشد که در سالهای گذشته
آموزش و پرورش برای این موضوع نیز
برنامهریزیهایی را صورت داده که باید
تقویت شود.در عین حال که برای حذف
مدارس غیراستاندارد و نوسازی مدارس
اقدام شده ،کمبود فضای آموزشی بهویژه در
مرکز استان همچنان از چالشهای جدی
آموزش و پرورش استان است.
خراسان جنوبی بدون مدارس
کپری و خشت و گلی
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس

خراسان جنوبی گفت :با همت خیرین و
اختصاص اعتبارات دولتی ،اکنون در ۱2
منطقه آموزشی استان هیچ گونه مدارس
کپری و خشت و گلی وجود ندارد.محمود
چاوشان افزود :مدارس کانکسی باالی
 ۱۰دانشآموز بهویژه در مناطق عشایری
با کمک خیرین مدرسهساز در سال
 ۱۴۰۰حذف شد که تعداد آن به بیش از
 5۰مدرسه میرسید.وی بیان کرد :حذف
مدارس کانکسی زیر  ۱۰دانشآموز که روند
رو به رشد جمعیتی دارند در دستور کار قرار
گرفته و امیدواریم بهزودی محقق شود.
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی
اظهار داشت :برخی مدارس با حضور 2
دانشآموز که پیشبینی رشد جمعیتی
را هم ندارد ،در صورت ساخت در آینده
نزدیک بالاستفاده میشود که برای این
دانشآموزان تصمیم بر تجمیع در یک
مدرسه گرفته شده است.
وی گفت :در حال حاضر بیشترین نیاز به
فضای آموزشی جدید در مناطق سایتهای
مساکن مهر و شهرکهای اقماری
شهرستان بیرجند است که در برخی مناطق
تراکم جمعیت دانشآموزی به کمتر از 2
متر مربع میرسد .چاوشان افزود :میانگین
تراکم در استان  ۶.۶۰متر مربع به ازای هر
دانشآموز میرسد که این آمار در کشور
 5.22به ازای هر دانشآموز است.
وی تصریح کرد :اکنون  ۱۸۶پروژه با
 ۴۴۶کالس درس در دست اجراست که
 ۹۸درصد این پروژهها با مشارکت خیرین
مدرسهساز تکمیل و بهرهبرداری خواهد شد.
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی
گفت :برای تکمیل این پروژهها بالغ بر 2۸5
میلیارد تومان اعتبار الزم است که نگاه ویژه
دولت و خیرین را میطلبد.
وی درباره مدارس کانکسی زیر  ۱۰نفر
گفت :طبق بررسیهای صورت گرفته
حدود  5۰مدرسه کانکسی در استان
وجود دارد که بیشترین فراوانی مربوط به

شهرستان نهبندان است.
پراکندگی جمعیت ،مهمترین
مشکل در توزیع امکانات
سرپرست فرمانداری نهبندان هم گفت :این
شهرستان  2۶هزار کیلومتر مربع مساحت

دارد و پراکندگی جمعیت مهمترین مشکل
در توزیع زیرساختهای آموزشی و سایر
امکانات است.ابوالفضل ایروانی اظهار
داشت :جمعیت پراکنده باعث شده که در
برخی مناطق دانشآموزان محدود باشند
و برای تامین عدالت آموزشی راهی جز
استقرار مدارس کانکسی نداشته باشیم.
وی گفت :پیشنهاداتی به اداره کل نوسازی
مدارس داده شده که برای مناطق عشایری
که فاصله کوتاهی با هم دارند با ساخت
مدارس  2کالسه و تجمیع دانشآموزان
بخشی از مشکل را مرتفع کنیم.
سرپرست فرمانداری نهبندان اظهار داشت:
طبق قولی که مسووالن نوسازی مدارس
دادند تا پایان سال جاری تمامی مدارس
کانکسی حذف و نسبت به تجمیع مدارس
مناطق عشایری اقدام خواهد شد.
وی افزود :بخشی از نگرانی در این شهرستان

مرزی مربوط به مدارس غیرمقاوم است که
ایمنی الزم را ندارند .ایروانی اذعان داشت:
براساس طرح آمایش آموزش و پرورش
بسیاری از مدارس نیازمند مقاوم سازی
میتوانند در این طرح قرار گیرند و این
نگرانیها رفع شود.وی با بیان اینکه کمبود
کالس درس در برخی مناطق شهری و

روستایی این شهرستان محسوس است
گفت :مدارس باید به سمت هوشمندسازی
بروند که با کمک خیرین و نگاه ویژه دولت
به مناطق محروم میتوان بسیاری از
دغدغههای آموزشی را حل کرد.
روستا مرکزی و حذف کامل
مدارس کانکسی
اما معاون پژوهش ،برنامهریزی و نیروی
انسانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان
جنوبی ،روستا مرکزی را یکی از مهمترین
راهکارهای جمعآوری مدارس کانکسی در
مناطق مرزی و عشایری عنوان کرد.سکینه
طیبی افزود :در این طرح دانشآموزان
چند روستا در یک روستا تحصیل میکنند
و آموزش و پرورش خدمات آموزشی،
خوابگاهی ،لوازم تحریر و ایاب و ذهاب

رایگان را در اختیار آنان قرار میدهد.
وی گفت :سازمان نوسازی مدارس هم
با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به ساخت
مدارس میکند و دانشآموزان مناطق
روستایی ،عشایری و مرزی میتوانند در
راستای عدالت آموزشی از خدمات مناسبی
برخوردار شوند.معاون پژوهش ،برنامهریزی
و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش
خراسان جنوبی اظهار داشت :هرچند ممکن
است این طرح آسیبهایی را به دلیل دوری
دانشآموزان از خانوادهها در پی داشته باشد
اما با همکاری خانوادهها آموزش به بهترین
شکل ممکن انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد :در حال حاضر هیچ مدرسه
خشت و گلی و کپری در استان فعال نداریم
اما مدارس کانکسی زیر  ۱۰دانشآموز در
چهار شهرستان مرزی زیرکوه ،سربیشه،
درمیان و نهبندان فعال هستند که بیشترین
مشکل مربوط به شهرستان نهبندان است.
طیبی گفت :یکی از مهمترین مشکالت
در این مناطق نگهداشت نیروی انسانی
است که متاسفانه در سالهای گذشته
برخی امتیازات نظیر حق مناطق محروم
و پاداش کوچ رو حذف شده و امیدواریم
وزارت آموزش و پرورش با احیای این
گونه امتیازات کمک شایانی به تامین
عدالت آموزشی در مناطق محروم بکند.
وی در ادامه با توجه به کمبرخورداری
خراسان جنوبی از دولت ،مسووالن و
خیرین مدرسهساز خواست این استان را
با نگاه ویژه مورد توجه قرار دهند تا طبق
پیشبینی صورت گرفته تا پایان سال
 ۱۴۰2هیچ گونه مدرسه کانکسی فعال
در استان نداشته باشیم .به غیر از مباحث
مربوط به مدارس کپری ،خشت و گلی و
کانکسی مهمترین مشکل آموزشی در
خراسان جنوبی بهویژه مرکز استان کمبود
کالس درس است که باعث شده تعداد
قابل توجهی از مدارس بهصورت دونوبت
فعالیت کنند.

قاچاق سوخت؛ چالشی دنباله دار در مرزها
فارس  -رئیس پلیس امنیت اقتصادی
خراسانجنوبی گفت :از ابتدای سال تاکنون
بیش از  ۹۰۰هزار لیتر سوخت کشف کردیم
که نسبت به چهار ماهه سال قبل رشد
 5۰۰درصدی را نشان میدهد .اختالف
قیمت کاالها در داخل و خارج از کشور
سبب ایجاد رویه قاچاق در آنها میشود.
خراسانجنوبی یکی از استانهای مرزی
کشور است که ساالنه اقالم زیادی از کاالها
و مواد سوختی در آن قاچاق میشود.با روند
افزایش قیمت برخی از کاالها ،قاچاق آنها
در برخی از اقالم به صفر رسیده و یا بسیار
کاهش یافته است .قاچاق سوخت همچنان
در خراسانجنوبی وجود دارد و مشکالتی را
برای استان ایجاد کرده و در این رابطه با
جواد بخشی ،رئیس پلیس امنیت اقتصادی
خراسانجنوبیبهگفتوگونشستیم.
راههای قاچاق سوخت را بگویید و چه
برخوردی با متخلفان صورت میگیرد
اقدامات پیشگیرانه و آگاهانه به صورت دقیق
و کارشناسی شده باید انجام شود و همچنین
اقدامات مقابلهای هم باید صورت گیرد ،با
پیگیری پلیس امنیت اقتصادی و فرمانده
انتظامی استان ،طرحهای مختلفی در حال
اجرا داریم.در حال حاضر ،طرحهای سراسری
که از فراجا اجرا میشود و طرحهای برخورد
و کشف کاالی قاچاق به خصوص کاالی
خارج از شبکه فرآوردههای نفتی را در استان
پیگیریمیکنیم.
برخی از قاچاقها عرضه و حمل آنها خارج
از استان ما است یعنی از استانهای دیگر
وارد استان ما میشود و از استان ما خارج
میشود و به استانهای همجوار میرود و
بیشتر کامیونها ،نفتکشها و شوتیهایی
هستند که از استانهای همجوار میآیند که
معموال تانکرهایی که پلمپها و اسناد آنها
را دستکاری یا جعل کرده اند و یا خودروهای
سنگین و تانکرهایی هستند که عبور میکنند
و پلیس در مسیرها آنها را شناسایی کرده و
کشف میکند.این بارها از استانهای دیگر
بارگیری میشوند و به سبب تخلفهایی که
برخی از شرکتها دارند و افرادی که سوخت
قاچاق را با سوخت اصلی خود جایگزین

میکنند و با پلمپهای جعلی و دستکاری
در بارنامهها و اسنادشان ،به سمت استانهای
سیستان و بلوچستان و مرز عبور میکنند.
آیا قاچاق به خارج از کشور صورت
میگیرد؟
بله ،متاسفانه اینگونه است و مطلب دوم
بحث خودروهای شوتی که برخی در استان
ما تحرک دارند و تغذیه میشوند و برخی از
استانهای همجوار و شهرهای دوردست از
استان ما وارد میشوند و عبور میکنند و وارد
استان سیستان و بلوچستان میشوند که این
خودروها مخاطراتی ایجاد میکنند.
سایرراههاییکهسوختقاچاقمیشود
رابیانبفرمایید
مصرفکنندگان عمده سوخت که در واقع
محلهایی هستند که باید برابر سهمیه
واگذاری شرکت ملی پخش دریافت کنند و

این سهیمه را باید در موقع مقرر مصرف کنند
و برخی شاید مصرف نشود و سوخت مازاد
آنها به سمت قاچاق سوق پیدا کند که اینجا
باید نظارتها و پایشها خیلی دقیق صورت
بگیرد و دستگاههای متولی نظارت کنند که
از این رهگذر سوخت وارد روند قاچاق نشود.
اقالم قاچاق بیشتر نفت و گاز و گازوئیل
است و با توجه به اینکه یشتر روستاها به گاز
شهری متصل شده و برخی گلخانهها برقدار
شده است ،قاچاق در این قسمتها به صفر
رسیده و برخی از جاها هنوز وجود دارد.

نظارت بر مصرف سوخت بر عهده
کدام سازمان است؟
نظارت بر عهده شرکت ملی پخش و
دستگاههای متولی که در آن حوزه وظیفه
دارند کنترل کنند است که باید نظارت خود
را تشدید کنند.یک بحث دیگر کامیونها و
اتوبوسها است ،اتوبوسهای مسافربری
داریم که از استانهای شمالی کشور و
استانهای همجوار ما به طرف استانهای
سیستان و بلوچستان و کرمان میروند و به
جای اینکه مسافر حمل و نقل کنند ،سوخت
جابجا میکنند و باکهای غیرمجازی که با
جان انسانها بازی میکنند دارندو خطرات
مرگباری برای مسافران ایجاد میکنند.
موضوع دیگر بحث دپو است که سوختهای
قاچاق را در روستاهای حاشیه شهرها دپو
میکنند ،حاشیه مرز ما و این مراکز دپو
موضوعی است که مشکالتی را برای

ساکنین و افراد به وجود آورده و احتمال
حریق و آتشسوزی برای ساکنان منطقه
وجود دارد که این هم کنترل میشود.
آیا طرحی برای مبارزه با قاچاق اجرا
شده است؟
با توجه به اصالحیه قانون قاچاق کاال،
برخوردها و اقدامات قضایی شامل اقدامات
سختگیرانهای برای خودروهای شوتی،
قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی دیده
شده که تا ضبط خودور به نفع دولت هم در

آن وجود دارد.خودروهای شوتی که اکنون
تغییر ارتفاع میدهند ،شیشه دودی میکنند
و پالکهای مخدوش دارند یا فاقد پالک
هستند و با سرعت باال حرکت میکنند ،از
طریق دوربینهای کنترل جادهای کنترل
میشوند و پلیس راه هم برخوردهای
محکمی کرده و در این زمینه توقیف هم
کردیم و به پارکینگ منتقل کردیم.
اقدامات قانونی هم در این زمینه دیده شده
و محکم و با قدرت دادستانی و تعزیرات
روی قضیه صدور حکم انجام میشود که
بازدارندگی الزم را دارد.در بحث اتوبوسهای
مسافری باید دستگاههای متولی نظارت
کافی را داشته باشند و خودروهایی که با
باک غیراستاندارد و غیرمجاز اقدام به حمل
سوخت قاچاق میکنند ،توقیف شده و فک
باک شوند و برخورد قانونی الزم با آنها
هم انجام میشود .در موضوع دپو سوخت،
اخیراً با برنامهریزی خوبی که به همت

دستگاههای انتظامی ،امنیتی و اطالعاتی
در استان انجام شده و در کمیسیون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانداری هم
مطرح شد ،مصوب شد با یک همافزایی و
هماهنگی خوب بین دستگاههای مختلف،
در یکی از شهرستانهای مرزی که بارانداز
دپوی حجم عظیمی از مواد سوختی بود،
محلی شناسایی شود که با یک برنامهریزی
منسجم و اقدام رعدآسا بیش از  ۹۰هزار
لیتر سوخت کشف و خودروهایی توقیف و
افرادی دستگیر شدند و این نشان میدهد

قاچاق سوخت چقدر چالش بزرگی است.
نکته قابل تامل دپو مقدار زیادی سوخت
در یکی از روستاهای مرزی است؛ قانون،
دستگاه قضایی و دادستانی همراهی خوبی
کردند و ما براساس موازین قانونی و شرعی
برخورد کردیم.
انبار این سوخت به چه صورت بوده؟
آیامتولیانمتوجهنمیشدنداینحجم
زیاد سوخت وارد یک روستا میشود؟
این موضوع بررسی میشود و در دست اقدام
است ،روستاهای مرزی در سطح استان به
صورت یکجا نیست و مواد سوختی در بازه
زمانی مختلف جمعآوری شده و در درازمدت
این اتفاق افتاده است ،ولی قب ً
ال برخورد الزم
انجام شده و در تعقیبات این موضوع باید به
صورت قوی برخورد شود.
از ابتدای سال تاکنون بیش از  ۹۰۰هزار
لیتر سوخت کشف کردیم که نسبت به
چهار ماهه سال قبل رشد  5۰۰درصدی
را نشان میدهد و بیانگر این است که
برخوردها و توقیف خوردها  ۱۰۰درصد
افزایش دارد و ما خودرویی که توقیف
کردیم افزایش سنگینی داشت.خودروهایی
که از استانهای دیگر میآید توقیف
میشود و پلیس راه هم در گلوگاههای
بازرسی ما حضور فعال دارد.
چرا خودروهایی که از تربتحیدریه
سوخت میآورد و وارد استان ما
میشود توقیف نمیشود؟ رصد ایست
بازرسی آنهایی که از شهرهای دیگر
وارد استان ما میشود به چه صورت
است؟
کنترلها و رصد ایستگاههای بازرسی و
محورها ادامه دارد و ما در طول شبانهروز در
ساعتهای مختلف حضور داریم و خودروها
را توقیف میکنیم و برخی خودروها به
سبب سرعت باال و اقدامات مخاطرهآمیز با
دوربینهای جادهای کنترل شده و توقیف
میشود و یا از برگشت با دستور دادستانی
اگر گالن خالی داشته باشد به عنوان توقیف
به پارکینگ هدایت میشود و برخوردهای
الزم با آنها انجام میشود.

* لطفا راجع به دولت الکترونیک و توجه
نکردن ادارات به این مهم نگاهی ویژه
بیندازید من حاضرم راجع به مشکالتی
که ادارات وکارمندان برای مردم ناخواسته
ایجاد می کنند با دلیل و مدرک گزارش
بدهم .وقتی اداره برق یک استعالم جهت
شبکه برق یک واحد تولیدی به ادارات
می فرسته البته با اصرار خودم از طریق
شبکه دولت .بعد تک تک ادارات اگر
موفق به تماس تلفنی شوم میفرمایند
خودت باید حضوری مراجعه بکنی و هزار
ویک اما واگر نسنجیده ...
* در ارتباط با مطلب توجه به انرژی
های خورشیدی مساله در سرمایه گذاری
صنعت تولید برق خورشیدی و بادی اینه
که متاسفانه دولت پول حاصل از تولید رو
نیمی نقد و نیمی دیگه رو بصورت اوراق
میده و این ارزش تولید رو پایین میاره و
برایسرمایهگذارمزیتینسبتبهصنایع
دیگه نداره از سویی ساالنه درصد بسیار
کمی به این مبلغ خرید اضافه میکنه
وکسی که سرمایه گذاری کرده نمیتونه
اگر راضی نبود برقش رو به کس دیگه ای
بفروشه و مجبوره فقط به دولت بفروشه
این دست مسائل سرمایه گذاران رو
میترسونه که سرمایه شون در گرو دولته،
و از طرفی برای حجم زیاد سرمایه گذاری
دولت هیچ وامی نمیده و تجهیزات تولید
برقروبانکهابعنوانوثیقهقبولنمیکنن.
همهاینعواملباعثعدمرغبتسرمایه
گذاریبهاینصنعتمیشهگرونهدرهمین
کویرایراننهتنهابرقکلایرانمیشهتولید
کرد بلکه قابلیت صادرات رو هم داره.
*راهآهنخراسانجنوبی،انتقالآبخلیج
فارس،اختصاصبودجهبرایآبخیزداری،
برقراریمزایایمناطقمحرومبهکارکنان
دولتخراسانجنوبی،موضوعمنطقهآزاد
بیرجندوسربیشه،نبودامکاناتحداقلیدر
استان،عدم وجود امکانات تفریحی و
ورزشی،نبودن آب در روستاهای استان
و ....مسائلی است که در سفر دوم رئیس
جمهور باید به آن توجه شود.
* همه صاحب خانه شدن ،ساخت و
سازکافیست .دولت شیر مادرت حاللت.
خسته نباشید دالوران همه صاحب خانه
شدن ساخت و ساز کافیه .من پس اندازم
سیصد هزار تومان و درآمدم کمتر از سه
میلیون .اگرسیصد سال دیگه عمرکنم
نمی توانم با طرح دولت صاحب خانه
شوم .اینجا ایرانه با اروپا اشتباه گرفتین
احتمالش هست مبل نشینهای شما
بیشتر از این درآمد دارند که این طرح
را برای آنها اجرا کردین .اول تو جامعه
بچرخید آیا کسی هست ماهی بیست
میلیون درآمد داشته باشد بعد از تحقیق
طرح تان را اجراکنید...
* حیف و صد افسوس که استان با سابقه
تاریخوپدرانعلوموارزشهایفرهنگی
امروز هیچ چیزی برای ارائه نداره و نمی
تونه خودی نشون بده .بی تفاوتی آفتی
هست که متاسفانه مردم استان ما درگیر
اون هستن .اگر در یک زمین بایر جارو
بکارین جارو درو می کنین داستان امروز
استان ماست .در این ایام متاسفانه مردم و
داشته های اونها رها شدن ...ترس و بی
انگیزه بودن مدیران استانی مردم استان و
شهربیرجندرودرآیندهنهچنداندورنابود
میکنه.کویرلوتگرمتریننقطهجهان
و در آینده نزدیک مردم ما سخت ترین
و عجیب ترین مردم به لحاظ عاطفی
و فرهنگی خواهند شد...
*درخیابانهایفرعیطالقانیخصوصا
طالقانی  ۸شاهد سرعت باالی اتومبیل
ها هستیم و نبود سرعتگیر در طول این
خیابان به خصوص تقاطع با خیابان
شیرینمنجربه تصادفاتمکررخودروها
بهدلیلهمینسرعتباالگردیدهوامری
روزمره و عادی شده است ،از راهنمایی
و رانندگی و شهرداری خواهش می کنم
برای نصب سرعتگیر در این تقاطع و
خیاباناقدامنمایند.
* طرح نهضت ملی مسکن نه تنها
ّ
مسکنبردردمستاجراننیستکهکشنده
و زهر حالیل هم هست کدوم مستاجر
میتونهماهیبیستمیلیونپساندازکنه
که بده به آقایون تا شاید تا سه سال
دیگه یه واحد نیمه کاره بهش تحویل
بدن تازه بعد از آورده حدود  ۶۰۰میلیونی
هنوز اقساطش هم که هست.
* وضعیت االن کرونا در استان یک
تصمیم جدی می خواهد قرار نیست
منتظر تصمیم ستاد ملی کرونا باشیم
خیلی با موضوع ساده برخورد می کنیم.
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فناوری اطالعات

هدف ناسا برای فرود تجاری
در قسمت تاریک ماه در سال ۲۰۲۵
ناسا اعالم کرد تیمی را موظف میکند تا
مجموعهای از محمولههای علم و فناوری را به

بامیه وکاهشکلسترولچربیخون
بامیه به طور خاصی برای آنهایی که دردسر
کنترل سطح گلوکز دارند ،مفید است .مطالعه
دیگری تاثیر بامیه بر روی دیابت و همچنین
کاهش مقدار کلسترول و چربیهای داخل خون

شیر مادر بهترین و کامل ترین غذا برای نوزاد و
کودک تا پایان  ۲سالگی است و می تواند باعث
تقویت سیستم ایمنی بدن شود .خصوصا این
ایمنی زایی در اولین روزهای تولد و استفاده از شیر

چرت زدن و همچنین خواب زیاد یا کم یا داشتن
الگوهای خواب نامناسب ،به نظر می رسد خطر
ابتال به بیماری های قلبی عروقی را در افراد
مسن افزایش می دهد« .خواب خوب برای حفظ

نوشیدن قهوه توسط بیشتر افراد باعث التهاب
نمیشود ،حتی اگر روزانه بیش از  ۲فنجان
قهوه کافئیندار مصرف کنید .در واقع ،اثرگذاری
قهوه بر التهاب ،حالت معکوس دارد .یعنی قهوه

را اثبات کرده است .فیبر موجود در بامیه ،نمایه
گالیسمی پایینی به آن میدهد ،یعنی به سرعت
قند خون را باال نمیبرد و سرعت جذب قند را
کاهش داده و قند خون را حفظ میکند ،بنابراین
برای افراد مبتال به دیابت مفید است.

مادر که آغوز نام دارد بیشترین تاثیر را دارد و نوزاد
را از بسیاری از بیماری های ویروسی و باکتریایی
ایمن می کند .تغذیه با شیر مادر در تنظیم خواب
و تنظیم سطح قند خون هم بسیار موثر است که
در مجموع باعث رشد هر چه بهتر نوزاد می شود.

سالمت قلبی عروقی در میانساالن ضروری است.
مردم را تشویق میکنیم که بین  ۷تا  ۹ساعت
بخوابند و از چرت زدن مکرر یا زیاد خودداری کنند.
خواب زیاد یا خیلی کم هر دو ممکن است خطر
ابتال به بیماریهای قلبی عروقی را افزایش دهد.

میتواند اثرات ضدالتهابی در بدن داشته باشد.
به همین دلیل تحقیقات مختلفی نشان دادهاند
که مصرف منظم قهوه با کاهش خطر ابتال
به بیماریها و مشکالت التهابی مانند آلزایمر،
پارکینسون ،دیابت نوع  ۲و نقرس ارتباط دارد.

۸
۶
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۵

تخم مرغ را با فلفل سیاه بخورید

مبتالیانبهسویهجدیدامیکروناینموادغذاییرامصرفکنند
توصیه های غذایی در بیماران مبتال به امیکرون با عالئم موجود در فرد متناسب است و بیشترین عالئمی که
در زیر سویه جدید این بیماری مشاهده شده تب ،بی حالی ،ضعف و گاها عالئم گوارشی و بی اشتهایی می باشد.
فرد مبتال به بیماری امیکرون بر اساس عالئم خود به دریافت زیاد مایعات نیاز دارد تا مایعات دفع شده از بدن
جبران شود و زمانی که فرد دچار تب های شدید است متابولیسم بدنی فرد باال خواهد رفت؛ لذا نیاز بدن به دریافت
کالری و پروتئین افزایش پیدا میکند ،بهترین مایعات مصرفی برای این بیماران آب ،آبمیوه های طبیعی ،میوه و
سبزیجات میباشد که می تواند آب و الکترولیت های از دست رفته بدن فرد فرد جبران کند ،همچنین استفاده
از سوپ های کم چرب ،سبک و رقیق با ترکیبات پروتئینی مثل حبوبات و گوشت میتواند غذای مفیدی باشد.
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۳
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 4کشور آرژانتین ،اروگوئه ،شیلی و پاراگوئه اعالم
کردندبهصورتمشترکآمادهمیزبانیازمسابقات
جام جهانی  ۲۰۳۰هستند .این درخواست  4کشور
آمریکای جنوبی به خاطر ۱۰۰ساله شدن این جام
فوتبال در سال  ۲۰۳۰است که برای اولین بار در
سال  ۱۹۳۰در پایتخت اروگوئه یعنی مونتهویدئو
برگزار شد .شهر مونتهویدئو به عنوان زادگاه جام
جهانی شناخته می شود و به همین خاطر این 4

کشور به مناسبت ۱۰۰سالگی جام جهانی در سال
 ۲۰۳۰به دنبال بازگرداندن این جام به زادگاهش
هستند .اولین دور ه جام جهانی سال  ۱۹۳۰به
میزبانی اروگوئه برگزار شد که فینال این مسابقات
در ورزشگاه سنتیناریو مونتهویدئو میان اروگوئه و
آرژانتین برگزار شد که میزبان با نتیجه  4بر ۲
برنده شد .در همین رابطه رئیس کنفدراسیون
فوتبال آمریکای جنوبی اعالم کرد سعی خواهند
کرد تا در تولد  ۱۰۰سالگی جام جهانی آن را به
زادگاهشبرگردانیم.
اجرای «جاذبه» تلویزیون
به حامد عسکری رسید

۷
۹

ارتباطبینقهوهوالتهاب

بازگشت جامجهانی
به زادگاهش پس از  ۱۰۰سال

فرهنگ و هنر

۳

شماره ۵۲۶۰
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برگ سبز خودرو سواری پژو مدل GLX 405به شماره
پالک ایران 914 52د 36به نام سجاد شیری
باشمارهملی 3610786434مفقودگردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۲

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت  :حسن آراسته

امیرآباد -نبش ولی عصر(عج) 4
09155658268 - 09156693515
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۱

با اضافه کردن فلفل سیاه به تخم مرغ
خیلی از بیماریها را میتوان درمان کرد
یا از بین برد .شروع روز با مصرف تخم
مرغ و فلفل سیاه سوختوساز بدن را
افزایش میدهد و برای تمامروز انرژی
ایجادمیکند.باتأمینپروتئینالزمبدن
فرم عضالت بدن را بهبود میدهد.

ن

۱

۸

۹

ها و نقل قول ها بحث کنید.شما نمی توانید از یک
طرف ،کارمندان را مجبور کنید هر روز به مدت
هشت ساعت به مانیتور خیره شوند و از طرف دیگر،
انتظار داشته باشید که خالق باشند .چند دست مبل
و میزهای مجزا به کارمندان این فرصت را می دهد
که کمی ریلکس شوند و ذهن شان بازتر شود.گیاهان
چهر ه زیبا و فرح بخشی به اداره می بخشد .آنها
در اتاق اداره حیات می دمد .تاکنون هزاران تحقیق
انجام شده که در آن مزایای گیاهان برای محیط کار

به طول و تفسیر توضیح داده شده که یکی از آنها
افزایش  ۱۵درصدی بازدهی است .از گوگل همیشه
به عنوان شرکتی یاد می شود که به سالمت و رفاه
حال کارمندان اش اهمیت زیادی می دهد.به عنوان
مثال ،کافه تریای گوگل یک دیوار صخره نوردی دارد
تا کارمندان در زمان استراحت برای سالم ماندن از آن
استفاده کنند .هیچ احتیاجی نیست که اتاق استراحت
را به تجهیزات کامل مجهز کنید ،همین که در
گوشه ای یک ابزار ورزشی باشد ،کافی است.

بهترینوکاملترینغذابراینوزادان

ق
دو
اق

۷

۱

لطفا در محیط کار،کنار هم باشید

س
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به زیبایی بیندیش ،نه برای انگیزش ،که در جهت تعالی .زیبایی به هر
جا آرامش می آورد ،چه دست ساز انسان و چه طبیعی.
(پاول ویلسون)

الگوی بد خواب ،خطرناک است

جدول سودوکو

۵

پنجشنبه ۱۳مرداد  * ۱4۰۱شماره ۵۲۶۰

دیالوگ ماندگار

شهید حسن افضلی کبودان :از شما مردم حزب ا ...میخواهم که فقط به شعار دادن
دنبال جنازهام اکتفا نکنید چون خواسته شهدا این است که اسلحه آنها را بر زمین نگذارند و
عمال راه شهدا را ادامه دهند و از مردم میخواهم که از من راضی شوند.

نظر اعضای تیم تان را در مورد جوانب مختلف
محیط کار و تصمیمات گوناگون مثل دکور شرکت
بپرسید .حتما الزم نیست که کارکنان سقف را رنگ
کنند .همین که صدای شان شنیده شود ،باعث می
شود حس خوبی نسبت به محیط کار داشته باشند.
در شرکت تان یک فضایی ایجاد کنید تا کارمندان
بتوانند جمله ها یا تصاویر الهام بخش و مشوقانه را
به آن بچسبانند .می توانید دور این بورد جمع شوید
و با هم درباره محقق کردن و استفاده از این ایده

دهانه شرودینگر (یک ناحیه در قسمت تاریک
ماه) حمل کند .فرود این سطحنشین برای
سال  ۲۰۲۵برنامهریزی شده است .اگر این
قرارداد  ۷۳میلیون دالری با موفقیت اجرا شود،
نخستینباری خواهد بود که تجهیزات علمی ناسا
در قسمت تاریک ماه فرود میآیند .این هشتمین
قرارداد  CLPSاست که تاکنون اعالم شده
و همچنین نخستین مأموریت  CLPSبرای
هدف قرار دادن سمت تاریک ماه.گفتنی است
فقط یک کشور توانسته است بهتازگی مأموریتی
را در سمت تاریک ماه با موفقیت انجام بدهد
و آن فرودگر  Chang’e 4از کشور چین و
حامل مریخنورد  Yutu ۲در سال  ۲۰۱۹بود
که در دهانه فون کارمان فرود آمد.
پیچیدگی فرود در سمت تاریک ماه به این دلیل
است که این طرف از ارتباط مستقیم رادیویی با
زمین خارج است؛ به این معنی که تمام اطالعات
باید از طریق رله ماهوارهای به زمین ارسال شود.
ناسا گفته است این مأموریت بدون سرنشین،
دادههای علمی را در منطقهای بسیار متفاوت از
مأموریتهای آرتمیس جمعآوری میکند .جوئل
کرنز (معاون مدیر اکتشاف در ناسا) میگوید:
«درک فعالیت ژئوفیزیکی در سمت تاریک
ماه به ما درک عمیقتری از منظومه شمسی
میدهد و برای آماده شدن برای مأموریتهای
فضانورد آرتمیس به سطح ماه اطالعات مفیدی
ارائه خواهد داد».شایان ذکر است که CLPS
یکی از برنامههای ناساست که هدف آن
مطالعه تاریخچه و محیطزیست ماه با استفاده از
فرودگرها و مریخنوردهای توسعهیافته خصوصی
است که آزمایشها و تجهیزات را به روی
سطح ماه میرساند .طراحی فرودگر Draper
بر اساس کار یکی از شرکتهای تابعه ایاالت
متحده واقع در توکیو است که در سال  ۲۰۲۱از
فرودگر روباتیک سری  ۲خود رونمایی کرد .در
بیانیه دریپر آمده است که این شرکت برای حفظ
ارتباط با زمین قصد دارد برای دو ماهواره با Blue
 Canyon Technologiesقرارداد ببندد.
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۷

یاد یاران

ورزشی

اصالحیه
پیرو آگهی دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)شرکت
تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند
چاپ شده درتاریخ  1401/05/11بند 5

دستور جلسه “انتخاب اعضای اصلی و علی
البدل بازرسی برای مدت یک سال مالی”

تولید فصل سوم برنامه «جاذبه» به تهیهکنندگی
حمیدرضا صابونی ،کارگردانی محسن حمیدزاده
و اجرای حامد عسکری شاعر و نویسنده
نامآشنای کشورمان بهتازگی آغاز شده است و
این برنامه بهزودی روی آنتن شبکه افق خواهد
رفت«.جاذبه» که تولید شبکه افق برای ماه
محرم و صفر است در فصل سوم و در ادامه
رویکرد فصلهای پیش ،در پی ارتباط افراد
با اهل بیت (ع) در سِ یر زندگی اجتماعی آنها
است.حامد عسکری در فصل سوم این برنامه
با گفتوگوهایی عمیق ،شنونده قصه اشکال
مختلف ارتباط میهمانان با اهلبیت (ع) خواهد
بود .ارتباطاتی که بهواسطه نوع نگاه آنها یا
گرههایی در زندگیشان به قصه تبدیل شدهاند.
برنامه «جاذبه» تولید مشترک شبکه افق و
مرکز رسانه سازمان تبلیغات اسالمی است که
بهزودی از شبکه افق پخش میشود.

ایزوگام

بـاران دژ شـرق

بورس خرید و فروش
امالک صنعتی ،کشاورزی،
معادن و کارخانجات در استان

میدان توحید

0۹۱۵۵۶۲۲0۵0 -0۹۱۵۵۶۲۹0۳۳

صحیح می باشد.

۱

۶
۸

کلینیک دندانپزشکی موسسه خیریه
درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا (س)

کشیدن  -جرم گیری  -درمان ریشه

اطفال  -ترمیم  -گرافی دندان

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.

بیرجند  -خیابان مطهری  -مطهری ۶

۳۲۲۲0۵۷4
0۵۶۳۲۲۲۷۸۷۸

ساعت کاری :همه روزه صبح و عصر

به جز ایام تعطیل

آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان باقران (سهامی خاص)
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1401/04/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد-1 :پس از قرائت گزارش
بازرس صورت های مالی منتهی به  1399/12/29مورد تصویب مجمع قرار گرفت  -2 .موسسه حسابرسی وخدمات
مدیریت آرمان نوین رسیدگی با شماره ثبت 19554وشناسه ملی  10103013428به عنوان بازرس اصلی و خانم فریبا
محبوبی با کد ملی  0889641145به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 -3روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی -اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند ()1359580
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)
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تاریخ انتشار :
1401/05/13

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند ساعت  17روز
چهارشنبه  1401/05/26در محل پاسداران  - 12انتهای کوچه  -دبیرستان شهید شریفی پناه برگزار می شود .از کلیه
اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند .ضمنا چنانچه
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش تا پایان وقت اداری روز
دوشنبه  1401/05/24با 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.
توصیه مهم :همراه داشتن کارت ملی الزامی است

دستور جلسه-1 :استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرسان  -2طرح و تصویب صورت های مالی سال 1399
و  -3 1400طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401و تعیین خط مشی شرکت تعاونی ( کوتاه مدت ،میان
مدت ،بلند مدت)  -4طرح و تصویب مبلغ کارشناسی شده دادگستری ساختمان مرکزی به سرمایه اعضا و به روز
رسانی سهام در هر سه سال ،یک بار انجام گیرد -5طرح و تصویب نابرابری سهام و افزایش سرمایه و عضو گیری
اعضای جدید -6اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین مبلغی جهت استرداد اعضای مستعفی -7اتخاذ تصمیم و تعیین
تکلیف برای ساختمان در اختیار مستاجر -8انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال
-9انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی.

هیئتمدیره

مرغکاملاکبرجوجه

از ۱۱و نیم تا  23به صورت یکسره

آدرس  :نبش توحید  ۱۹تلفن ۳۲4۳۹4۹۲ -0۹۱۵۱۶۱۱40۸ -0۹۱۵۵۶۲۹0۲۱ :

برای اولین بار در خراسان جنوبی

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

به شناسه ملی  10360036020و شماره ثبت 1884

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند

بهدرخواستمشتریانعزیز
چلوکبابکوبیده،چلوجوجهکباب
هم به منوی غذا اضافه شد

به صورت گرانیتی با  1سال ضمانت

شعبه : ۱بیرجند،خیابانتوحید،نبشتوحید ۲۸تلفنتماس0۵۶۳۲04۷۲۵0 :

شعبه: ۲مهرشهر،بلوارولیعصر(عج)،ابتدایبلوار امامحسین(ع)،نبش امامحسین(ع) ۳تلفن ۳۲۳00۵۷۵ :

آگهی مزایدهعمومی
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی در نظر دارد:
محصول پسته باغات خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند.
-1تاریخ دریافت اسناد مزایده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان:
از  1401/05/13لغایت  1401/05/19ساعت  9صبح
-2تاریخ بازدید :از  1401 /05/13لغایت  1401/05/19از ساعت  8:30الی12:00

-3آخرین مهلت ارائه نرخ پیشنهادی و تحویل اسناد 1401/05/19 :تا ساعت  8صبح
-4زمان گشایش پیشنهادها :ساعت  12ظهر  - 1401/05/19اتاق رئیس مرکز

 -5مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده :چک تضمین بانکی به مبلغ  350،000،000ریال
در وجه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان جنوبی
 -6متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید از باغات درساعات اداری به غیر از تعطیالت رسمی
به آدرس :کیلومتر  18جاده بیرجند -کرمان  ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مراجعه نمایند
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره  05632223004تماس حاصل فرمایند.
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

رشد جامعه در رعایت قانون است
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی در نشست
بصیرتافزایی کارکنان فرماندهی انتظامی
استان خراسان جنوبی با بیان اینکه رشد
جامعه در رعایت قانون است اظهار داشت:
همه کسانی که در اجرا و نظارت بر قانون
زحمت میکشند خیلی ارزشمند هستند .آیتا...
سیدعلیرضا عبادی افزود :دشمن به دنبال
ترویج قانون شکنی و ایجاد خدشه در امنیت
جامعه است تا به ما ضربه بزند.

گالیههنرمندانازسکوتسالنفرزان
مهر -مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی با
اشاره به پروژههای نیمه تمام فرهنگی و هنری
در استان بیان کرد :اگرچه در سفر اول رئیس
جمهور کمک خوبی در تکمیل پروژههای
فرهنگی و هنری شده اما هنوز تا اتمام طرحها
فاصله زیادی داریم .علی فرخنده با اشاره به
گالیه جامعه هنری به ویژه هنرمندان تئاتر از
طرح نیمه تمام سالن فرزان بیرجند ،بیان کرد:
بازسازی این سالن از سالن  ۹۶آغاز شده و
برای تکمیل آن نیازمند پول کالنی هستیم.
وی با بیان اینکه ظرفیت این سالن از ۳۵۰
نفر به دو برابر افزایش یافته است ،اظهار کرد:
امیدواریم در سفر دوم رئیس جمهور بتوانیم
بخش پایانی پروژهها را تکمیل کنیم.

رئیس جدید مجمع نمایندگان خراسان جنوبی انتخاب شد
در جلسه نمایندگان استان مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی به مدت یک سال رئیس مجمع نمایندگان استان
خراسان جنوبی شد .در یک سال گذشته حجت االسالم مجید نصیرایی نماینده مردم فردوس ،طبس ،بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسالمی
ریاست مجمع نمایندگان استان بود و قبل از وی نیز حسین خسروی اسفزار ریاست مجمع را بر عهده داشت.

تخلفات حادثه ساز در استان ۴۵درصد افزایش یافته است
از ابتدای سال  ۴۵درصد تخلفات حادثه
ساز در خراسان جنوبی افزایش داشته است.
استاندار خراسان جنوبی در جلسه ستاد
راهبری تصادفات استان گفت :آمار تصادفات
در استان علی رغم اقدامات و تمهیدات
صورت گرفته نگران کننده است.
استاندار گفت :با توجه به اهمیت تامین
زیرساختهای مربوط به جادههای استان
یک سوم اعتبارات سفر رییس جمهور
مربوط به حوزه راه است که نشان از عزم
جدی دولت سیزدهم به این حوزه است.
وی ادامه داد ۵8۰ :کیلومتر باند دوم در
خراسان جنوبی در دست اقدام است که از
این میزان  ۵۰کیلومتر زیر بارترافیک رفته
و  ۱۰۰کیلومتر دیگر تا پایان سال  ۱۴۰۱به
اتمام خواهد رسید .قناعت خطاب به مدیران
دستگاههای اجرایی تاکید کرد :تمرکزتان

سدهای خراسان جنوبی با
بارندگیهای اخیر جان گرفت
ایسنا -مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
خراسان جنوبی گفت :در بارندگیهای اخیر
 ۴۴سازه در شهرستان طبس و  ۱۰سازه
آبخیزداری در شهرستان بشرویه روانابها را
مهار کرد .علیرضا نصرآبادی اظهار کرد۶۵۰ :
هزار متر مکعب آب در سازههای استان پس از
بارندگیهای اخیر جمع آوری و ذخیره سازی
شد .وی از مدیریت بیش از  ۵۰۰هزار متر
مکعب رواناب در طبس و  ۱۵۰هزار متر
مکعب در شهرستان بشرویه توسط سازههای
آبخیزداری گفت و افزود :از ابتدای سال آبی
تاکنون بیش از  ۴۰میلیون مترمکعب آب در
سازههای آبخیزداری مهار شده است.

حکمرانیمردمینیازمند
حضور میدانی دغدغه مندان است
دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی
دولت و مدیر عامل بنیاد خاتم االوصیا در مراسم
تودیع و معارفه دبیر جبهه فرهنگی و اجتماعی
انقالب اسالمی استان با اشاره به اینکه الگوی
پیاده سازی گام دوم انقالب اسالمی حضور
حداکثری مردم در حوزه های مختلف است
گفت :جبهه فرهنگی و اجتماعی انقالب در این
حوزه به میدان آمده و با برنامه ریزی به دنبال
حضور و مشارکت مردم با هر سلیقه و هر توانی
برای تحقق حکمرانی مردمی است .عبودتیان
با اشاره به اینکه تا تحقق حکمرانی مردمی
فاصله داریم گفت:برای تحقق این امر باید
در جامعه گفتمان سازی شود و در بخشهای
مختلف حاکمیت مانع زدایی و تسهیلگری
شود .در این مراسم از تالش ها ذاکریان
قدردانی و «مجتبی حسین پور» به عنوان
دبیر جدید جبهه فرهنگی و اجتماعی انقالب
اسالمی خراسانجنوبی معرفی شد.

کشوری  7درصد باالتر میباشد .سرهنگ
رضایی با بیان اینکه در مسیرهای اصلی
جادههای استان تصادفات به شدت افزایش
داشته است ،گفت :بیرجند ،نهبندان ،طبس،
سربیشه ،قاین و فردوس بیشترین حجم
تصادفات استان را داشتند .وی گفت :از
ابتدای سال تاکنون  ۱۳۶مورد فوتی ثبت
شده است .رئیس پلیس راه خراسان جنوبی
از شناسایی  ۶۳نقطه حادثه خیز جدید در
سال  ۱۴۰۰خبر داد و گفت :از  ۳۱نقطه
حادثه خیز شناسنامه دار قبلی  ۱۳مورد
اصالح شده و  ۱8مورد در دست اصالح
میباشد .سرهنگ رضایی با بیان اینکه ۶۴
درصد متوفیان برون شهری غیر بومیها
هستند ،گفت ۴۰ :درصد متوفیان حوادث
رانندگی جادهای در بیمارستانها و در بخش
تروما جان خودشان را از دست میدهند که

پنجشنبه ۱۳مرداد  * ۱۴۰۱شماره ۵۲۶۰

این میزان نسبت به کشور سطح باالیی را
دارد .وی گفت :جادههای کویری ،طوالنی
بودن مسیر و نبود مجتمعهای خدماتی
در عمق محورها ،عدم توجه به جلو ،عدم
توانایی در کنترل ،تخطی از سرعت مطمئنه
و عدم رعایت حق تقدم از جمله عوامل ایجاد
تصادف در جادههای استان است .رئیس
پلیس راه خراسان جنوبی افزود :با توجه به
تجمیع تصادفات در عمق محورهای کویری
استان ضرورت دارد نسبت به احداث مجتمع
خدمات رفاهی در عمق این محورها اقدام
شود .سرهنگ رضایی گفت ۵۳ :درصد
متوفیان در جادههای استان مربوط به
تصادفات واژگونی و خروج از جاده میباشند.
وی گفت :از ابتدای سال  ۳۹هزار جریمه
صادر شده و  ۴۵درصد تخلفات حادثه ساز
افزایش داشته است.

بازار -رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت:
ایجاد روستا بازارها در استان می تواند به عنوان
نقطه عمل تمرکزی برای ایجاد بازارهای
هدف باشند که نیاز است مورد توجه قرار
گیرد .مهدی جعفری با اشاره به نقش تعاونی
های روستایی در معرفی و فروش محصوالت
روستایی ،بیان کرد :با ایجاد و حمایت از تعاونی
های روستایی عالوه بر کمک به حفظ جایگاه

روستا می توان در توزیع ،حمل و راهاندازی
سامانهها تا رسیدن به هدف نهایی توزیع
یارانه ها اقدام کرد .جعفری خواستار افزایش
نظارتها شد و اظهار کرد :اگرچه نظارتها در
حوزه بازاربا قوت درحال پیگیری است ،اما
باید در کنار مباحث نظارتی به بهسازی بازار و
توزیع محصوالت گام برداریم .وی افزود :ورود
افراد سودجو و فرصت طلب در بازار باعث عدم

ایجاد توازن در بحث نظام عرضه و تقاضا و
ایجاد قیمت کاذب در بازار می شود .جعفری با
اشاره به ظرفیتهای استان در امر پرورش شتر،
بیان کرد :آزمایشگاه تخصصی بیماری های
شتر کشور با  ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی در
استان در حال احداث بوده که بهره برداری
از آن پنجره ای جدید از توسعه را به روی
خراسان جنوبی باز می کند .وی اظهار کرد:

براساس رایزنیهای صورت گرفته ،مقرر شد
برای  ۱۰درصد باقیمانده این پروژه ،از محل
متمم سفر رئیس جمهور ده میلیارد تومان در
نظر گرفته شود تا ساختمان این آزمایشگاه تا
دهه فجر به بهره برداری برسد .بنا به گفته وی،
تجهیزات مورد نیاز این آزمایشگاه تخصصی را
تا زمان راه اندازی به طور کامل توسط سازمان
دامپزشکی کشور تامین خواهد شد.

بیش از  ۳ماه از افزایش کاالی پرمصرف
خانوادهها میگذرد و چند روز پیش وزارت
صمت اعالم کرد که قیمت روغن خوراکی
 ۱۰تا  ۱۵درصد کاهش مییابد .به گفته
مسئوالن قیمت روغن باید با  ۱۰تا ۲۰
درصد کاهش در بازار عرضه شود اما در

بیرجند فعال قیمت ها تغییری نداشته است.
در کلی فروشیها ،فروشندگان گفتند :بار
جدید با قیمت پایین به دست ما نرسیده و
روغن موجود با قیمت قبل است .مسئوالن و
بازرسان جهادکشاورزی اعالم کردند :ابالغی
در خصوص کاهش قیمت روغن به دستشان

روغن برای خریدار تغییری نداشته و تنها
برخی شرکتها تخفیف مازاد در حد  ۴درصد
برای ما گذاشته اند .اما در فروشگاههای
زنجیرهای روغن با کاهش  ۱۱درصدی
ارزانتر فروخته میشود .وی گفت :این بابت
مصوبه جدیدی بود که از مرکز خرید اصلی

به ما اعالم شد و ما روی محصوالت اعمال
کردیم .آخرین قیمتی که خریدیم  ۴۰۶هزار
تومان بود و اکنون با قیمت  ۳۵۹هزار تومان
خرید کردیم .به گفته رئیس اتحادیه خواروبار
در روزهای آینده این مصوبه اجرایی و روغن
با قیمت کمتر در بازار عرضه خواهد شد.

 ۴۳۰میلیارد تومان تسهیالت تولید در خراسان جنوبی پرداخت شد
ایرنا -معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری گفت :از محل قانون بودجه
 ۱۴۰۰مبلغ  ۴۳۰میلیارد تومان تسهیالت
بند «الف» تبصره  ۱8به طرحهای تولید،
کارآفرینی و اشتغال در استان پرداخت شد.
جواد اشرفی در کمیته استانی بند «الف»
تبصره  ۱8اظهار داشت :در زمینه توسعه
و تسهیل اشتغالزایی و رشد شاخصهای
توسعه ،دولت تسهیالت تکلیفی را برای
بانکهای خصوصی و دولتی مشخص
کرده است .وی با بیان اینکه این تسهیالت
به  8۱۳طرح پرداخت شده است ،افزود:
تالش میشود این تسهیالت تخصیصی،

تا پایان شهریور ماه به صورت صددرصدی
جذب شوند .معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان جنوبی تصریح کرد:

سقف اعتبار تخصیصی از محل بند «الف»
تبصره  ۱8در سال  ۱۴۰۰حدود  ۶۰۰میلیارد
تومان بوده است .وی با گالیه از برخی

بانکهای خصوصی در استان گفت :وقتی
شعبهای از بانکهای خصوصی در استان
فعال است باید متناسب با فعالیتهایی که
انجام میدهد ،در حوزه توسعه اقتصادی
استان هم خدمات ارائه دهد .اشرفی با
بیان اینکه  ۲هزار و  8۵۱طرح کارآفرینی
و اشتغال در استان مصوب و به بانکها
معرفی شده است عنوان کرد :مهلت جذب
تسهیالت بند الف تبصره  ۱8قانون بوجه
 ۱۴۰۰تا پایان شهریور ماه تمدید شده است.
وی تصریح کرد :نمایندگان دستگاههای
اجرایی پیگیری الزم را داشته باشند که
اگر متقاضی در مهلت تعریف شده به بانک

مراجعه نکرد و یا قصد استفاده از تسهیالت را
نداشت طرح جایگزین به بانک معرفی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خراسان جنوبی گفت :پیشبینی میشود با
روند جذب فعلی رقم تسهیالت استان از این
محل در سال  ۱۴۰۱نیز افزایش چشمگیری
داشته باشد .وی بیان کرد :از متقاضیان
سرمایهگذاری و افرادی که در راستای توسعه
اقتصادی استان میخواهند گام بردارند تقاضا
داریم تا از طریق دبیرخانه تسهیالت بند الف
تبصره  ۱8و ادارات مربوطه طرحهای خود را
ارسال کنند تا بتوانیم گامی در راستای توسعه
اقتصادی استان برداریم.

بیش از  8.5کیلومتر راه روستایی در بخش دیهوک بهسازی و آسفالت شد
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای
دیهوک گفت :از ابتدای سال  ۱۴۰۱تا پایان
تیرماه ،با تالش همکاران اداره راهداری

دعوت بوکسور خراسانجنوبی
به اردوی تیم ملی
مصطفی رسانیمقدم بوکسور وزن ۵۴کیلوگرم
استان که در مسابقات قهرمانی کشور مقام دوم
را از آن خود کرده بود به اردوی میپیوندد.
اردوی امادگی تیم ملی بوکس کشور از  7تا
 ۲8مرداد ماه جاری به میزبانی استان کردستان
در شهرستان کامیاران برگزار میشود.

وحمل و نقل جاده ای دیهوک 8.۵کیلومتر
از راههای این بخش در محور روستایی
“اسماعیل آباد” “ ،اسفندیار” و “ مرغوب”

نبض تنها واحد تولید پودر آندالوزیت خاورمیانه در نهبندان میزند
واحد تولید پودر آندالوزیت خاورمیانه در
نهبندان هم اکنون کل نیاز صنایع داخل
کشور را تأمین میکند .سرپرست اداره
صمت شهرستان نهبندان گفت :معدن
آندالوزیت شهرستان نهبندان دارای ۱۳
میلیون و  ۶۰۰هزار تن ذخیره قطعی است و

ساالنه  ۱۰۰هزار تن ماده معدنی آندالوزیت
از آن برداشت میشود.
روشندل افزود :این ماده معدنی در صنایع
فوالد ،سیمان و کورههای ذوب مواد برای
نسوز کاری استفاده میشود .وی با اشاره
به اینکه تنها واحد تولید پودر آندالوزیت

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

ختم کالم ا ...مجید

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

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

اجرایی شده است .به گزارش روابط عمومی
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای؛
احمد آخوندی انجام عملیات تسطیح راههای

09031618482 - 32227177

خاورمیانه در نهبندان است ،گفت :فرآوری
ماده معدنی تا مرحله تولید پودر آندالوزیت
در نهبندان انجام میشود؛ با راه اندازی فاز
دوم (در حال ساخت) واحد تولید این پودر
در شهرستان ،تناژ و خلوص پودر آندالوزیت
افزایش خواهد یافت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری،
در جلسه بررسی مسایل و مشکالت نیروگاه
بادی  ۵۰مگاواتی درح خاطرنشان کرد :یکی
از راه های توسعه استان با توجه به اکوسیستم
موجود ،بهره برداری از انرژیهای تجدیدپذیر
است .اشرفی متذکر شد :دستگاه های اجرایی
موظفند برای تسهیل در انجام امور مرتبط با
این حوزه ،تعامل الزم را با سرمایه گذاران
داشته باشند .وی در این جلسه بانک عامل
را موظف نمود پیگیری الزم را جهت پرداخت
تسهیالت مورد نیاز سرمایه گذار برای تکمیل
پروژه نیروگاه بادی  ۵۰مگاواتی درح از مرکز
انجام دهد.

فارس -مدیر بنیاد تعاون زندانهای استان از
ایجاد اشتغال مولد در زندانهای استان خبر
داد و گفت :از ابتدای سال تاکنون در کنار
مشاغل دیگر ،هزار و  ۵۰۰قطعه جوجه و
 7۰۰قطعه پرواری شتر مرغ در مزرعه
پرورش شترمرغ زندان مرکزی بیرجند
پرورش یافته که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  ۱۰درصد کاهش داشته است .زنگنه
افزود :ارزش تولیدات شتر مرغ از ابتدای سال
تاکنون  ۴میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در ۴
ماهه ابتدای سال  ۴۲۳پرونده گران فروشی به
تعزیرات حکومتی استان وارد شده که از میزان
 ۳8۹پرونده مختومه شده است ،افزود :برای
این میزان پرونده ،متخلفان به  ۹۹8میلیون و
 ۹۰۶هزار تومان محکوم شدند.

اعزام  ۳۲مبلّغ به مناطق محروم و
بقاع متبرکه خراسان جنوبی
معاون امور فرهنگی اداره کل اوقاف و امور
خیریه با اشاره به اینکه در طرح بصیرت
عاشورایی که از ابتدای ماه محرم در استان
آغاز و تا پایان ماه صفر نیز ادامه دارد ۱7
مبلغ از قم و  ۱۵مبلغ بومی استان در مناطق
محروم و بقاع متبرکه استان حضور دارند.
حجت االسالم رحیمی با اشاره به اینکه ۱۰
مبلغ به مناطق محروم اعزام شدند افزود۲۲ :
روحانی نیز به بقاع متبرکه استان اعزام شدند تا
روایگر حماسه عاشورا باشند.

نظارت  ۴۴گروه دامپزشکی
بر ذبح دام در ایام محرم
مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت:
امسال  ۴۴گروه بر ذبح دام در ایام محرم
نظارت می کنند که از این تعداد  ۱۶گروه
ثابت و  ۲8گروه سیار هستند.اصغرزاده گفت:
در ایام محرم  7۰کارشناس و  ۱۴ناظر شرعی
بر ذبح دام نظارت دارند.
اخبار کوتاه

روستایی خاکی را به طول  ۳۰۰کیلومتر،
روکش آسفالت به طول ۲۶.۵کیلومتر،
اصالح شیب شیروانی به طول  ۳کیلومتر،

سرپرست اداره صنعت ،معدن و تجارت
شهرستان نهبندان گفت :معدن و واحد
تولید پودر آندالوزیت هم اکنون کل نیاز
صنایع داخل کشور را تأمین میکند و برای
صادرات به سایر نقاط جهان نیز رایزنی و
مذاکرات الزم صورت گرفته است و بزودی

آگهی دعوت به مناقصه عمومی (نوبت دوم)
آستان قدس
مؤسسه عمران و توسعه رضوی

بهره برداری از انرژیهای
تجدیدپذیر ،یکی از راه های توسعه

محکومیت حدود یک میلیارد تومانی
گرانفروشان در خراسان جنوبی

تا چند روز آینده ؛ روغن با قیمت کمتر در بازار عرضه می شود
نرسیده است .شریف رئیس اداره خواروبار این
موضوع را تایید کرد و گفت :دولت این طرح
را مصوب کرده ،اما تاکنون به ما ابالغ نشده و
احتماال تا چند روز آینده این ابالغ انجام شود.
در مراکز خرده فروشی هم خبری از کاهش
قیمت روغن نبود .فروشنده ای گفت :قیمت

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و
امور حقوقی استانداری گفت :استاندار با حضور
در مرکز سامد به  ۱۶درخواست مردمی پاسخ
داد .ملکی بیان کرد :این درخواستها بیشتر
در حوزههای تکمیل و تحویل زیرساختهای
شهری و روستایی ،تامین آب ،نهضت ملی
مسکن ،اشتغال و دریافت تسهیالت بود که
استاندار دستور رسیدگی به آنها را به مدیران
مربوطه ابالغ کرد.

پرورش بیش از  ۲هزار شتر مرغ
در زندان مرکزی بیرجند

ایجاد روستا بازارها در خراسان جنوبی ضرورت دارد

عملیات بازسازی بازار میثم سرایان
پایان یافت
فارس -مسئول میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی شهرستان سرایان از اتمام
عملیات مرمت بنای تاریخی بازار میثم خبر
داد و گفت :عملیات مرمت فضای داخلی
غرفههای بازار قدیمی میثم سرایان شامل
آواربرداری و خاکبرداری ،حذف الحاقات،
اجرای اندود گچ سقف و دیوارهها ،آجرفرش
کف غرفهها و اجرای اندود کاهگل پشت بام
بازار در مدت حدود یک ماه انجام شد .محمد
عرب افزود :با مرمت  ۹غرفه تقریب ًا مرمت بازار
کامل شده و  ۵غرفه نیز در سنوات گذشته
مرمت شده اند.

فقط به منابع استانی نباشد بلکه سهم استان
باید از منابع دولتی بیش از پیش مطالبه
شود .استاندار افزود :هدفگذاری اول ما در
استان باید در حوزه حوادث ترافیکی کاهش
تلفات باشد که با اقدام فنی ،تخصصی و
تقویت فرهنگ بازدارندگی در این حوزه
میتوان موثر بود.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی هم در این
جلسه با بیان اینکه  ۲۶میلیون تردد در چهار
ماهه نخست سال با  ۱۹درصد افزایش،
توسط دوربینهای راهنمایی و رانندگی
در سطح جادههای استان ثبت شده است،
گفت :از این میزان  ۲۱درصد تردد وسایل
نقلیه سنگین بوده که نسبت به متوسط

۵

حضور استاندار در مرکز سامد

موسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد:

از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکار

« تأمین نیروی انسانی » برای یکی از واحدهای تولیدی فعال تحت نظر خود در شهرستان بیرجند
اقدام نماید .متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به سایت  www.oaqr.irقسمت مناقصه و مزایده ضمن
مشاهده و دریافت اسناد  ،پیشنهاد قیمت خود را حداکثر ظرف مدت  4روز کاری از تاریخ انتشار آگهی
به دبیرخانه مؤسسه تحویل نمایند .تلفن  056-32255186 :داخلی 6060
هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد
روابط عمومي مؤسسه عمران و توسعه رضوی

شانه سازی و اصالح افتادگی شانه به طول
 7کیلومتر را از اقدامات شاخص در چهار
ماهه نخست امسال عنوان کرد.

شاهد صادرات این ماده معدنی خواهیم بود.
وجود معدن و واحد تولید پودر آندالوزیت در
نهبندان توانسته زمینه اشتغال مستقیم 8۰
نفر را فراهم کند و با راه اندازی فاز دوم این
مجموعه ،پیش بینی میشود میزان اشتغال
به  ۱۲۰نفر افزایش پیدا کند.

* استاندار در حکمی ،حسین هاشمی را
به عنوان سرپرست دفتر روستایی و امور
شوراهای استانداری منصوب کرد.
* به گزارش روابط عمومی شرکت
کویرتایر؛ فرماندار شهرستان بیرجند
در حکمی سید محمد حسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر را به عضویت
شورای اقامه نماز شهرستان منصوب کرد.
* رئیس اداره صمت فردوس از صدور
 ۱۲۱فقره پروانه کسب صنفی طی این
مدت خبر داد و گفت :از این تعداد ۲۰
فقره تولیدی ۳۳ ،فقره خدمات فنی۹ ،
فقره خدماتی و  ۵۹فقره توزیعی است.

آگهی مزایده فرش خرما

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد:
محصوالت باغ خرما در شهرستان طبس را به صورت سردرختی از طریق مزایده به فروش برساند.
لذا ازمتقاضیان دعوت می شود برای بازدید باغ به آدرس شهرستان طبس  -روستای فهالنج مجتمع کشاورزی
و دامپروری حامی طبس مراجعه و به مدت  7روز جهت دریافت فرم های مزایده وکسب اطالعات بیشتر
با شماره های 09156692939 -09133735803-32436720تماس گرفته و یا به آدرس بیرجند
خیابان پاسداران  -حد فاصل خیابان باهنر شرقی و پاسداران  -26پالک 10مراجعه نمایند.
ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود
و این نمایندگی در رد یا قبول پیشنهادات مجاز می باشد.
بنیاد تعاون زندانیان استان خراسان جنوبی

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 :

السالم فرمودند:
امام صادق علیه ّ
ال َما مِ ْن أَ َح ٍد قَ َ
قَ َ
ب ا ...ل َ ُه اَل ْ َجنَّ َة َو َغ َف َر ل َ ُه
ال فِی اَل ْ ُح َسینِ ِش ْعرا ً فَبَکی َو أَبْکی ب ِ ِه إِالَّ أَ ْو َج َ
السالم) شعری بسراید و بگرید و با آن بگریاند مگر
هیچ کس نیست که درباره حسین (علیه ّ
آن که خداوند ،بهشت را بر او واجب می کند و او را می آمرزد( .بحاراالنوار،ج،۴۴ص )۲۸۲

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

email:ava.khjnews@yahoo.com

فرا رسیدن

ملت ایران
بحمدا ...امروزه راه امام حسین علیه السالم
را آزمایش کرده است و با سربلندی

اوقات شرعی مرکز استان

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

حدیث روز
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اذان ظهر
اذان مغرب
نیمه شب شرعی
اذان صبح
طلوع آفتاب
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اتسوعا و عاشورای حسی ین

ت
لی
س
ت باد

و عظمت در میان ملت های اسالم
و ملت های جهان حضور دارد.
امام حسین علیه السالم در کالم مقام معظم رهبری:

پیام ایمنی :رانندگی با سرعت مطمئنه  ،احتمال وقوع تصادف و بروز حوادث ناگوار را کاهش می دهد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی ( -نوبت دوم )

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد شرایط  ،از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید :
شماره

موضوع

مدت

مبلغبرآورد

فهرست بهاء مورد استفاده

مبلغضمانتنامهشرکت
درفرآیندارجاعکار

1401 /37

مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت تقویتی و حفاظتی محورهای سطح استان خراسان جنوبی

 24ماه

 170.000.000.000ریال

فهرست بهاء راهداری سال 1401

 8.500.000.000ریال

1401 /38

مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی محور سربیشه– نهبندان در خراسان جنوبی

 24ماه

 136.000.000.000ریال

فهرست بهاء راهداری سال 1401

 6.800.000.000ریال

1401 /39

مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور قاین – خواف و قاین – حاجی آباد – یزدان در استان خراسان جنوبی

 12ماه

 111.778.185.193ریال

فهرست بهاء راهداری سال 1401

 5.589.000.000ریال

1401 /40

مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور بیرجند – قاین – خضری در استان خراسان جنوبی

 12ماه

 111.208.030.297ریال

فهرست بهاء راهداری سال 1401

 5.561.000.000ریال

1401 /41

مناقصهعملیاتلکهگیریوروکشآسفالتحفاظتیچیپسیلمحورخوسف–قلعهزریشهرستانخوسفدراستانخراسانجنوبی

 12ماه

 101.012.385.332ریال

فهرست بهاء راهداری سال 1401

 5.051.000.000ریال

1401 /42

مناقصه اجرای ماسه آسفالت و آسفالت تقویتی بیندر  0-19محور درح -سربیشه در استان خراسان جنوبی

 12ماه

 85.000.000.000ریال

فهرست بهاء راهداری سال 1401

 4.250.000.000ریال

1401 /43

مناقصه اجرای روکش آسفالت محور سه قلعه  -بیرجند شهرستان سرایان در استان خراسان جنوبی

 12ماه

 100.140.719.527ریال

فهرست بهاء راهداری سال 1401

 5.008.000.000ریال

1401 /44

مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور بیرجند – خوسف – سه راهی راهداران در استان خراسان جنوبی

 18ماه

 85.996.506.922ریال

فهرست بهاء راهداری سال 1401

 4.300.000.000ریال

1401 /45

مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی ( چیپ سیل ) محور دیهوک – راور در استان خراسان جنوبی

 18ماه

 85.858.298.763ریال

فهرست بهاء راهداری سال 1401

 4.293.000.000ریال

1401 /46

مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور سرایان – کریمو – کاخک شهرستان سرایان در استان خراسان جنوبی

 12ماه

 100.188.196.676ریال

فهرست بهاء راهداری سال 1401

 5.010.000.000ریال

1401 /47

مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محورهای منتهی به شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی

 18ماه

 72.708.644.133ریال

فهرست بهاء راهداری سال 1401

 3.636.000.000ریال

1401 /48

مناقصهاجرایروکشآسفالتحفاظتی(ماسهآسفالترگالژیسردوآسفالتالیهنازک ) 12-0محورنهبندان–زابلدراستانخراسانجنوبی

 12ماه

 51.000.000.000ریال

فهرست بهاء راهداری سال 1401

 2.550.000.000ریال

1401 /49

مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و ماسه آسفالت رگالژی محورهای فردوس – دیهوک  ،فردوس – بجستان  ،کمربندی فردوس در استان خراسان جنوبی

 12ماه

 46.932.864.733ریال

فهرست بهاء راهداری سال 1401

 2.347.000.000ریال

1401 /50

مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت کمربندی بیرجند شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی

 6ماه

 43.000.000.000ریال

فهرست بهاء راهداری سال 1401

 2.150.000.000ریال

1401 /51

مناقصه اجرای روکش آسفالت حفاظتی ( ماسه آسفالت رگالژی سرد و آسفالت الیه نازک  )12-0محور نهبندان – چاهداشی در استان خراسان جنوبی

 12ماه

 34.000.000 .000ریال

فهرست بهاء راهداری سال 1401

 1.700.000.000ریال

1401/52

مناقصه اجرای عملیات لکه گیری محور سه راهی روم – سرایان – فردوس در استان خراسان جنوبی

 6ماه

 25.443.222.984ریال

فهرست بهاء راهداری سال 1401

 1.273.000.000ریال

ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد :الف -ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان خراسان جنوبی ب -فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران  ،مدت اعتبار ضمانتنامه
بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (
ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند  .شرایط مناقصه گران :
جهت مناقصه های فوق پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه  5رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه های فوق از سایت ستاد  :ساعت  13/00روز چهارشنبه  1401/05/12لغایت ساعت  13/00روز شنبه  1401/05/15مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه های فوق از سایت ستاد :ساعت  13/00روز
سه شنبه  1401/05/25بازگشایی پاکت مناقصه (  1401 /37و  1401 /38و  1401 /39و  1401 /40و  1401 /41و  1401 /42و  1401 /43و  )1401 /44از طریق سامانه ستاد ساعت  08/30صبح روز چهارشنبه  1401/05/26بازگشایی پاکت
مناقصه ( 1401 /45و  1401 /46و  1401 /47و  1401 /48و  1401 /49و  1401 /50و  1401 /51و  ) 1401 /52از طریق سامانه ستاد ساعت  08/30صبح روز پنجشنبه  1401/05/27آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت
دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان غفاری – نبش غفاری  – 25اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی شماره تماس  056 - 32342137 - 9 :کدپستی :
 9717833115متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.irو سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی
به آدرس  http://khorasan-south.rmto.irرجوع نمایند .شناسه آگهی1359566 :

