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به حواشی مثل دنا پالس و 
واکسن توجهی نداریم

رئیس مجلس :

صفحه  ۶

 هر کمکی که به عراق 
کردیم، دالر نقد گرفتیم 

مشاور عالی رهبری :

 اصولگرایان اراده استیضاح 
ندارند، روحانی استعفا دهد

عبدی ، فعال اصالح طلب  : 

صفحه  ۶

صفحه  ۶

فقط برای مطالعه 
 مسئوالن محترم !  

تقریبًا  نداند  که  نیست  کسی 
داشتن  خودرو،  خرید  خانه،  خرید 
یک  به  رفتن  خوب،  شغل  یک 
خرید  دغدغه،  بدون  مسافرت 
یک زمین کوچک و جمع جور در 
یک  برای  نزدیک  روستای  یک 
کشاورزی و تفریح محدود، خوردن 
یک غذای خوب هفته ای در یک 
رستوران مناسب، ازدواجی به دلخواه 
و داشتن یک پس انداز مناسب، به 
یک رؤیای دست نایافتنی تبدیل 

شده است ... مشروح در صفحه 2

* هرم پور
سرمقاله

بازی رنگ ها و الگوی توسعه 

خیلی دوست ندارم از مشکالت جامعه بنویسم. مشکالت این روزهای ما، خود به خود 
 آنقدر بزرگند و با رنگ های مختلف در جامعه حضور دارند که همگی ما را بی حال 
کرده اند، بی رمق تر از همیشه و نا امیدتر از اصالح بزرگی که الزم است در بخش 
های مختلف ایجاد شود. دکتر »کمال اطهاری« از جمله پژوهشگران برجسته عرصه 
توسعه و اقتصاد کشور، چندی قبل در گفتگویی اعالم کرد: »در سال ۱۳۹۰ خط فقر 
زیر یک میلیون تومان بود، اما اکنون در سال ۹۹ این خط به ۹ میلیون تومان رسیده 
و تقریباً در ۹ سال ۹ برابر شده و چنین تغییری بسیار شوکه کننده است. نرخ تورم در 
ایران در پایان سال ۹۸، چهل و یک درصد بود، در حالی که طبق گزارش های جهانی 
متوسط نرخ تورم دنیا تا سال 2۰۱۸ نزدیک به دو و نیم درصد بوده است. در واقع ایران 
جزو کشور هایی است که نرخ تورم بسیار باالیی دارد و در این زمینه با کشور هایی 
 همچون ونزوئال در یک رده قرار گرفته است.  امروز تمامی اقشار حقوق بگیر 

جامعه زیر خط فقر هستند، ... ادامه در صفحه 2

*  هرم پور

#  من ماسک می زنم

پای بحران به بحث آفات باز شد 2مسئوالن قضایی در دادسراها بی جهت فردی را احضار نکنند 3بهره برداری از فرهنگسرای بزرگ بیرجند در دهه فجر ۵

توزیع واکسن آنفلوآنزا  
در خراسان جنوبی

وزیر راه برای محور نهبندان - شهداد تذکر گرفت 

تعلل در بازسازی جاده؛۱۷ ماه پس از باران

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی : مادران باردار و کادر درمانی 
به واسطه شرایط خاص و ویژه ای که دارند در اولویت قرار دارند
مشروح در صفحه ۵

مرکز تخصصی شنوایی و سمعک قائم )عج(

Samak.ghaem :اینستاگرام
بیرجند- مفتح 4- پالک 13   تلفن:  01 318 322  0۵6  - ۵020 16۵ 091۵  

اگر صدای تلوزیون را بلندتر از 
دیگران گوش می کنید، برای 
سنجش شنوایی مراجعه کنید.

جناب آقای فریدون ابراهیمی
مدیرعامل محترم شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرق

بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از زحمات فراوان شما در اجرای پروژه ۱۹۸ 
واحدی شرکت سلحشوران کویر شرق اعالم می داریم، از خداوند متعال خواهان موفقیت

 و توفیقات روز افزون شما سرور ارجمند هستیم.

تعدادی از اعضای شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرق

 پاسخگویی و ارتباط مردمی 

جناب آقای حسن رمضانی 
مدیر کل میراث فرهنگی،گردشگری 

و صنایع دستی استان
از طریق سامانه الکترونیک ارتباط مردم 
و دولت )سامد( تماس با شماره تلفن 111 

زمان: امروز دوشنبه 99/7/7  ساعت 9/30 الی 11 صبح
روابط عمومی و امور فرهنگی، اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران 
شرکت مدیریت ساخت تجارت

 به عنوان مدیر طرح پروژه های بانک تجارت 
در نظر دارد

 بازسازی شعب بانک تجارت در سراسر کشور را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید، لذا از شرکت های پیمانکاری دارای سابقه اجرای بازسازی 
و نوسازی شعب بانک ها، دعوت می شود از تاریخ 1399/۷/12 با مراجعه به آدرس  
www.ticc.ir  اسناد ارزیابی را دریافت نموده و پس از تکمیل فرم ها، فایل الکترونیکی 
اسناد، مدارک و مستندات مربوطه تا تاریخ 1399/۷/2۷ به آدرس تهران - خیابان 
آزادی - بین خیابان های نواب و اسکندری - پالک ۱۹۰ - ساختمان بانک تجارت - 

طبقه چهارم  - دبیرخانه مدیریت طرح، ارسال نمایند.

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران                         
 شرکت مدیریت ساخت تجارت به عنوان مدیرطرح پروژه های                                         

 بانک تجارت در نظر دارد                                                                
 

در سراسر کشور را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید،    بانک تجارتبازسازی شعب  
 12/07/99شود ازتاریخ  دعوت میها،  بانکسابقه اجرای بازسازی و نوسازی شعب  لذا از شرکتهای پیمانکاری دارای  

ها، فایل الکترونیکی اسناد،  اسناد ارزیابی را دریافت نموده و پس از تکمیل فرم   www.ticc.irبا مراجعه به آدرس  
تاریخ   تا  مربوطه،  مستندات  و  آدرس   27/07/99مدارک  آزادی  -تهران  به  و    -خیابان  نواب  خیابانهای  بین 

 ، ارسال نمایند.دبیرخانه مدیریت طرح  -طبقه چهارم  -ساختمان بانک تجارت   - 190پالک  -اسکندری
 

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران                         
 شرکت مدیریت ساخت تجارت به عنوان مدیرطرح پروژه های                                         

 بانک تجارت در نظر دارد                                                                
 

در سراسر کشور را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید،    بانک تجارتبازسازی شعب  
 12/07/99شود ازتاریخ  دعوت میها،  بانکسابقه اجرای بازسازی و نوسازی شعب  لذا از شرکتهای پیمانکاری دارای  

ها، فایل الکترونیکی اسناد،  اسناد ارزیابی را دریافت نموده و پس از تکمیل فرم   www.ticc.irبا مراجعه به آدرس  
تاریخ   تا  مربوطه،  مستندات  و  آدرس   27/07/99مدارک  آزادی  -تهران  به  و    -خیابان  نواب  خیابانهای  بین 

 ، ارسال نمایند.دبیرخانه مدیریت طرح  -طبقه چهارم  -ساختمان بانک تجارت   - 190پالک  -اسکندری
 

جناب آقای محمد علی بیجاری
 با اهدای نیکوترین تحیات، انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیرکل اموال و امالک بنیاد مستضعفان 
استان خراسان جنوبی

 تبریک می گوییم، امیدواریم در سایه ایزد منان و با استفاده از 
تجربیات و توانمندی تان در اعتالی آرمان های نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران موفق باشید.
مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرق

آگهـی استخـدام
شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور جهت تکمیل کادر خود در کارخانه 

تولید اکسید منیزیم نیاز به: 
»کاردان یا کارشناس برق کلیه گرایش ها  ۲ نفر مرد«

 ترجیحا با سابقه کار را دارد. لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ درج 
آگهی به مدت ۱۰ روز مدارک و رزومه کاری خود را به صندوق پستی ۴۴۱ 

بیرجند ارسال نمایند.
شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور کرمـان انـدود- کاهگـل آمـاده     

 0916۲47675۲ - کالنتری

 
 

 92/60/9922:تاریخ                 " مرحله اییک  عمومي هایمناقصه  آگهي "                       

 19-22  , 19-22  ,  22-8 ,22-0شماره
تُشٌ تشداسی ي اپشاتًسی، وگُذاسی ي تؼمیشات تجُیضات ي  -1ضشکت آب ي فاضالب خشاسان جىًتی   دس وظش داسد، مىاقصٍ َای ػمًمی   

تُشٌ تشداسی ي اپشاتًسی، وگُدذاسی ي تؼمیدشات تجُیدضات ي     -2سات ي اصالح ي تًسؼٍ ضثکٍ تًصیغ آب دس سطح ضُشستان تیشجىذ.تاسی
تُشٌ تدشداسی ي اپشاتدًسی، وگُدذاسی ي     -3تاسیسات ي اصالح ي تًسؼٍ ضثکٍ تًصیغ آب ي خذمات مطتشکیه دس سطح ضُشستان خًسف. 

تُدشٌ تدشداسی ي    -4ي تًسؼٍ ضثکٍ تًصیغ آب ي خذمات مطتشکیه دس سطح ضُشسدتان فدشدي .    تؼمیشات تجُیضات ي تاسیسات ي اصالح
سا اپشاتًسی، وگُذاسی ي تؼمیشات تجُیضات ي تاسیسات ي اصالح ي تًسؼٍ ضثکٍ تًصیغ آب ي خذمات مطتشکیه دس سطح ضُشستان طدث.. 

لغایدت   26/06/1399مىاقصٍ َا ضشکت ومایىذ می تًاوىذ اص تاسیخ  کٍ مایلىذ دس ایه لزا پیماوکاساویومایىذ. تشگضاس  تٍ ضشح جذيل ریل 
مشاجؼٍ ومایىدذ.  سایت ضشکت آب ي فاضالب استان خشاسان جىًتی ي ساماوٍ ملی مىاقصات جُت دسیافت ايساق مىاقصٍ تٍ  30/06/1399

 وماییذ . تما  حاصل  056 -32214752-8تًاویذ تا ضماسٌ تلفه َای ضمىاً جُت کسة اطالػات تیطتش می
 ضماسٌ
 ضشکت دس فشآیىذ اسجاع کاس  وًع ي مثلغ تضمیه مثلغ تشآيسد )سیال( مذت مًضًع مىاقصٍ

تُشٌ تشداسی ي اپشاتًسی، وگُذاسی ي  99-6
تؼمیشات تجُیضات ي تاسیسات ي اصالح ي 
تًسؼٍ ضثکٍ تًصیغ آب دس سطح ضُشستان 

 تیشجىذ.
 

 67،476،584،992 ما24ٌ

   فشآیىددذ اسجدداع کدداس تددٍ مثلددغ     میددضان تضددمیه ضددشکت دس   
سیال کٍ تٍ صًست ضماوتىامٍ تاوکی مؼتثدش ي یدا       2.339.297.550

اصلللیش لللیزشواه لللیشوهلللاشه لللب ش لللاش للل  ه ش  للل  ششششش
هیدش  هکشهسل ت شدهشوهلاش ل   ششششش005055557555000070077557

                      آ شو  ضال شخ اس نشهنو ی

ذاسی ي تُشٌ تشداسی ي اپشاتًسی، وگُ 99-8
تؼمیشات تجُیضات ي تاسیسات ي اصالح ي 
تًسؼٍ ضثکٍ تًصیغ آب ي خذمات 
 مطتشکیه دس سطح ضُشستان خًسف.

 

 8،476،781،320 ما12ٌ

   میددضان تضددمیه ضددشکت دس فشآیىددذ اسجدداع کدداس تددٍ مثلددغ       
اصلیششسیال کٍ تٍ صًست ضماوتىامٍ تاوکی مؼتثش ي یا  648.839.066

  لللل  شش للللیزشواه للللیشوهللللاشه للللب ش للللاش لللل  ه شش
هیدش  هکشهسل ت شدهشوهلاش ل   ششششش005055557555000070077557

        آ شو  ضال شخ اس نشهنو ی

تُشٌ تشداسی ي اپشاتًسی، وگُذاسی ي  41-99
تؼمیشات تجُیضات ي تاسیسات ي اصالح ي 
تًسؼٍ ضثکٍ تًصیغ آب ي خذمات 
 مطتشکیه دس سطح ضُشستان فشدي .

 

 12،548،844،550 ما12ٌ

                                میدددضان تضدددمیه ضدددشکت دس فشآیىدددذ اسجددداع کددداس تدددٍ     
سیال کٍ تٍ صًست ضماوتىامٍ تاوکی مؼتثش ي یا  852.442.228  مثلغ 

اصلللیش لللیزشواه لللیشوهلللاشه لللب ش لللاش للل  ه ش  للل  ششششش
هیدش  هکشهسل ت شدهشوهلاش ل   ششششش005055557555000070077557

                      آ شو  ضال شخ اس نشهنو ی

تُشٌ تشداسی ي اپشاتًسی، وگُذاسی ي  99-42
تؼمیشات تجُیضات ي تاسیسات ي اصالح ي 
تًسؼٍ ضثکٍ تًصیغ آب ي خذمات 
 مطتشکیه دس سطح ضُشستان طث..

 

 13،296،372،762 ما12ٌ

میددضان تضددمیه ضددشکت دس فشآیىددذ اسجدداع کدداس تددٍ مثلددغ      
اصیشی مؼتثش ي یا سیال کٍ تٍ صًست ضماوتىامٍ تاوک   889.818.638

 للللیزشواه للللیشوهللللاشه للللب ش للللاش لللل  ه ش  لللل  شششش
هیدش  هکشهسل ت شدهشوهلاش ل   ششششش005055557555000070077557

                      آ شو  ضال شخ اس نشهنو ی

    
  
  
  
  
  

               توضیحات ضروری:توضیحات ضروری:

 
 

 92/60/9922:تاریخ                 " مرحله اییک  عمومي هایمناقصه  آگهي "                       

 19-22  , 19-22  ,  22-8 ,22-0شماره
تُشٌ تشداسی ي اپشاتًسی، وگُذاسی ي تؼمیشات تجُیضات ي  -1ضشکت آب ي فاضالب خشاسان جىًتی   دس وظش داسد، مىاقصٍ َای ػمًمی   

تُشٌ تشداسی ي اپشاتًسی، وگُدذاسی ي تؼمیدشات تجُیدضات ي     -2سات ي اصالح ي تًسؼٍ ضثکٍ تًصیغ آب دس سطح ضُشستان تیشجىذ.تاسی
تُشٌ تدشداسی ي اپشاتدًسی، وگُدذاسی ي     -3تاسیسات ي اصالح ي تًسؼٍ ضثکٍ تًصیغ آب ي خذمات مطتشکیه دس سطح ضُشستان خًسف. 

تُدشٌ تدشداسی ي    -4ي تًسؼٍ ضثکٍ تًصیغ آب ي خذمات مطتشکیه دس سطح ضُشسدتان فدشدي .    تؼمیشات تجُیضات ي تاسیسات ي اصالح
سا اپشاتًسی، وگُذاسی ي تؼمیشات تجُیضات ي تاسیسات ي اصالح ي تًسؼٍ ضثکٍ تًصیغ آب ي خذمات مطتشکیه دس سطح ضُشستان طدث.. 

لغایدت   26/06/1399مىاقصٍ َا ضشکت ومایىذ می تًاوىذ اص تاسیخ  کٍ مایلىذ دس ایه لزا پیماوکاساویومایىذ. تشگضاس  تٍ ضشح جذيل ریل 
مشاجؼٍ ومایىدذ.  سایت ضشکت آب ي فاضالب استان خشاسان جىًتی ي ساماوٍ ملی مىاقصات جُت دسیافت ايساق مىاقصٍ تٍ  30/06/1399

 وماییذ . تما  حاصل  056 -32214752-8تًاویذ تا ضماسٌ تلفه َای ضمىاً جُت کسة اطالػات تیطتش می
 ضماسٌ
 ضشکت دس فشآیىذ اسجاع کاس  وًع ي مثلغ تضمیه مثلغ تشآيسد )سیال( مذت مًضًع مىاقصٍ

تُشٌ تشداسی ي اپشاتًسی، وگُذاسی ي  99-6
تؼمیشات تجُیضات ي تاسیسات ي اصالح ي 
تًسؼٍ ضثکٍ تًصیغ آب دس سطح ضُشستان 

 تیشجىذ.
 

 67،476،584،992 ما24ٌ

   فشآیىددذ اسجدداع کدداس تددٍ مثلددغ     میددضان تضددمیه ضددشکت دس   
سیال کٍ تٍ صًست ضماوتىامٍ تاوکی مؼتثدش ي یدا       2.339.297.550

اصلللیش لللیزشواه لللیشوهلللاشه لللب ش لللاش للل  ه ش  للل  ششششش
هیدش  هکشهسل ت شدهشوهلاش ل   ششششش005055557555000070077557

                      آ شو  ضال شخ اس نشهنو ی

ذاسی ي تُشٌ تشداسی ي اپشاتًسی، وگُ 99-8
تؼمیشات تجُیضات ي تاسیسات ي اصالح ي 
تًسؼٍ ضثکٍ تًصیغ آب ي خذمات 
 مطتشکیه دس سطح ضُشستان خًسف.

 

 8،476،781،320 ما12ٌ

   میددضان تضددمیه ضددشکت دس فشآیىددذ اسجدداع کدداس تددٍ مثلددغ       
اصلیششسیال کٍ تٍ صًست ضماوتىامٍ تاوکی مؼتثش ي یا  648.839.066

  لللل  شش للللیزشواه للللیشوهللللاشه للللب ش للللاش لللل  ه شش
هیدش  هکشهسل ت شدهشوهلاش ل   ششششش005055557555000070077557

        آ شو  ضال شخ اس نشهنو ی

تُشٌ تشداسی ي اپشاتًسی، وگُذاسی ي  41-99
تؼمیشات تجُیضات ي تاسیسات ي اصالح ي 
تًسؼٍ ضثکٍ تًصیغ آب ي خذمات 
 مطتشکیه دس سطح ضُشستان فشدي .

 

 12،548،844،550 ما12ٌ

                                میدددضان تضدددمیه ضدددشکت دس فشآیىدددذ اسجددداع کددداس تدددٍ     
سیال کٍ تٍ صًست ضماوتىامٍ تاوکی مؼتثش ي یا  852.442.228  مثلغ 

اصلللیش لللیزشواه لللیشوهلللاشه لللب ش لللاش للل  ه ش  للل  ششششش
هیدش  هکشهسل ت شدهشوهلاش ل   ششششش005055557555000070077557

                      آ شو  ضال شخ اس نشهنو ی

تُشٌ تشداسی ي اپشاتًسی، وگُذاسی ي  99-42
تؼمیشات تجُیضات ي تاسیسات ي اصالح ي 
تًسؼٍ ضثکٍ تًصیغ آب ي خذمات 
 مطتشکیه دس سطح ضُشستان طث..

 

 13،296،372،762 ما12ٌ

میددضان تضددمیه ضددشکت دس فشآیىددذ اسجدداع کدداس تددٍ مثلددغ      
اصیشی مؼتثش ي یا سیال کٍ تٍ صًست ضماوتىامٍ تاوک   889.818.638

 للللیزشواه للللیشوهللللاشه للللب ش للللاش لللل  ه ش  لللل  شششش
هیدش  هکشهسل ت شدهشوهلاش ل   ششششش005055557555000070077557

                      آ شو  ضال شخ اس نشهنو ی
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سرمقاله

دوشنبه * 7 مهر  1399 * شماره  4740 

بازی رنگ ها و الگوی توسعه 

* هرم پور
 

... ادامه سرمقاله از صفحه اول ( امروز تمامی اقشار   (
این  تمامی  هستند،  فقر  زیر خط  جامعه  بگیر  حقوق 
آن  گرفتار  مردم  که  معیشتی  و  اقتصادی  مشکالت 
هستند، نشات گرفته از الگوی توسعه  اشتباه ما است.« 
به دنبال این آمار، در یک راهبرد نه چندان موفق در 
حوزه مدیریت کشور، چند ماهیست به جای عدد و رقم، 
در حال آموختن رنگ ها به ما هستند. قرمز، نارنجی، 
زرد، سفید و گاهی هم هیچ. از اعالن وضعیت کرونا 
گرفته تا اعالم مناطق دارای فقر، از نرخ رشد جمعیت 
گرفته تا الگوهای سفر و تردد و تصادف. همگی عمدتًا 
رنگی شده اند. معمواًل هجرت از آمار و ارقام و نسبت 
های تشخیصِی »کّمیتی« به سمت رنگ ها و بازی با 
کلمات »کیفیتی«، در جامعه ای رخ می دهد که وضعیت 
چندان مطلوبی ندارد، حال و هوای مردمش خیلی خوش 
آمار  ارائه  از  مدیران  و  مسئوالن   نیست،  کارشناسان، 
 می ترسند یا خجالت می کشند، شوراهای تصمیم گیر 
و اتاق های فکر، تزریق آمار را به جامعه به هر دلیلی 
به صالح نمی دانند و مشاوران، مدیران را به این باور 
می رسانند که ارائه عدد و رقم، جامعه را به شوک فرو 
می برد و مدیریت شان را سخت می کند. لذا به این 
نتیجه می رسند که فعاًل به جامعه آمار ندهند یا آمار را 
قطره چکانی بدهند! چنین جامعه ای که زیربنای تفکر 
و تصمیم گیری مدیرانش، بازی با کلمات و رنگ ها و 
فرو رفتن در الک ابهام و استتار است، چه عاقبتی خواهد 
داشت؟ آیا از چنین جامعه ای می توان انتظار همراهی 
با مدیران در برنامه ریزی ها، تصمیم ها و فعالیت ها را 
 داشت؟ قطع به یقین جواب، منفی است. چنین جامعه ای
بدون شک جامعه پویایی نیست، زندگی در آن جریان 
حال  در  فروزانش  دارد، شمع  جریان  اگر هم  و  ندارد 
از  القلم«  خاموش شدن تدریجی است. دکتر »سریع 
نظران  صاحب  از  و  ایران  دانشگاهی  برجسته  اساتید 
مطرح اجتماعی و اقتصادی کشور و تنها ایرانی است که 
شانزده  سال پیاپی در اجالس مجمع جهانی اقتصاد در 
»داووس سوئیس« شرکت کرده است. خیلی جالب است 
در یکی از »سی گانه های« مشهورش درباره ویژگی 
های یک »جامعه زنده« می نویسد؛ »جامعه زنده جامعه 
ای است که  آموزش اخالق و مسئولیت اجتماعی در 
دوره دبستان تمام شده باشد که شهروندان آن به وفور 
به هم اعتماد کنند، حداکثر هزینه های غذا و مسکن، ۳۵ 
درصد درآمد شهروندان باشد، مجموعه جامعه و سیستم 
از مرحله امنیت و بقا عبور کرده باشد، مدیریت آن جامعه  
مبتنی بر سعی و خطا نباشد، شهروندان آن نگران آینده 
خود نباشند، در آن فرهنگ مکتوب بر فرهنگ شفاهی 

غالب باشد، شهروندان آن از اخالقی بودن و رعایت حریم 
های اجتماعی لذت ببرند، انتقاد از اندیشه ها و سیاست 
اعتقاد  من  باشد.«  نداشته  پیامدی  آن،  در  ها  گذاری 
 دارم فاصله ما با چنین »جامعه آرمانی«، به فاصله ای 
کهکشانی رسیده است، حتی فاصله ما با یک »جامعه 
مطلوب« هم خیلی خیلی زیاد شده و همین، نا امیدی ها 
 و بی انگیزگی ها را بیشتر کرده است. در چنین جامعه ای 
لذا  شود،  می  قبل  از  تر  سنگین  خیلی  ها  مسئولیت 
در جامعه ای به نام خراسان جنوبی هم که به  اندازه 
هشتصد هزار نفر جمعیت دارد و  سومین استان پهناور 
کشور و بیست و هشتمین استان از نظر جمعیت است و 
ادعای توسعه  و زنده بودن و پویایی داریم، رسانه ها باید 
بیشتر و با جرأت بیشتری بنویسند، مدیران باید بیشتر 
بین مردم باشند و تحمل شان را باال ببرند، مسئوالن 
باید از ال به الی کاغذها و کاغذبازی ها بیرون بیایند و 
از پشت میزها و صندلی ها سر و گردنی به مردم نشان 
دهند که مردم امیدوار شوند. آیا اینچنین است؟ در جامعه 
ای به نام خراسان جنوبی که محرومیت در 94 درصد 
آن ریشه دارد و بر اساس گفته های مسئوالن در سال 
جاری نه تنها جمعیت برخوردار از حمایت های مستمر 
کمیته امداد امام خمینی )ره( تغییری نکرده بلکه تعداد 
مددجویان موقتش افزایش یافته، نگاه های ویژه تری 
باید به به این استان معطوف شود. همه می دانیم و 
می بینیم که دیگر ماه های متمادی است که خیلی 
از خانواده ها گوشت نمی خورند، میوه خیلی خیلی کم 
مصرف می کنند، به همان نان و پنیر و تخم مرغ و 
قالب کره  قانع شده بودند که آن هم اینطور ساعت 
به ساعت قیمت می خورد، سفر و خانه و خودرو که 
برایشان تبدیل به رؤیا شده، حاال حتی خانواده هایی 
را می شناسیم که دیگر برای ترمیم دردهای دندان 
و سرطان و امراض مزمن هم به دکتر مراجعه نمی 
کنند! هرم نیازهای »مازلو« که چندی قبل همینجا 
از آن نوشتم که یادتان هست؟ هرمی که از نیازهای 
اولیه مثل خوراک و پوشاک شروع می شود و به نیاز 
به امنیت، نیاز به احترام و عشق می رسد و نهایتاً نیاز 
به خودشکوفایی استعدادها را در افراد زنده می کند. به 
نظرم می آید در کمال ناباوری و تأسف، الگوهای توسعه 
در استانی مثل خراسان جنوبی به جای پایه ریزی روی 
الگوهای پیشرفته، عمدتاً و تا سال ها باید روی تأمین 
نیازهای اولیه زندگی مردم متمرکز شود، نیازهای ثانویه 
پیشکش. در جامعه ای مثل خراسان جنوبی با این حجم 
از مشکالت و در میان حجم انبوه »بازی رنگ ها«، 
فکر می کنید تا به حال الگوهای توسعه ای به درستی 
برنامه ریزی، راهبری و اجرا شده اند؟ مردم محور بوده 
اند؟ فقر و محرومیت را هم نشانه رفته اند؟ موفق بوده 
اند؟ منطبق و منعطف نسبت به شرایط بوده اند؟ سلیقه 
ای نبوده اند؟ راستی شما این روزها، زندگی و الگوی 

توسعه استان تان را چه رنگی می بینید؟
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به 

شماره 09۳0494۳8۳1 ارسال بفرمایید(

تعلل در بازسازی جاده شهداد- نهبندان صدای نماینده را درآورد

وعده های سریالی مسئوالن در مورد بازسازی جاده 
شهداد- نهبندان حاال صدای »مصطفی نخعی« 
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای 
اسالمی را هم درآورده است و باعث شد تا وی 
در تذکری کتبی به وزیر راه و شهرسازی خواستار 
عملی شدن وعده وی در این مورد باشد. به گزارش 
شد،  آغاز  ویرانگر  سیل  یک  با  سال 98  فارس، 
سیلی که در برخی مناطق کشور همه چیز را با خود 
شست و برد، از خانه ها گرفته تا پل، زیرساخت های 
شهری، احشام، زمین های کشاورزی، باغ ها و حتی 
فروردین ماه  آغازین  روزهای  داستان  این  آدم ها، 
امسال در اغلب نقاط کشور از جمله خراسان جنوبی 
و شهرستان نهبندان است. در پی این سیل که 
گذاشت،  جای  بر  زیادی  جانی  و  مالی  خسارات 
از  ۲۵ فروردین ماه سال 98 سیالب ۳0 کیلومتر 
جاده ترانزیتی شهداد - نهبندان را تخریب کرد، 
از  اما این روزها درست می  شود 1۷ ماه؛ 1۷ ماه 
وقتی که سیل خودش را رساند به هرجا که باید و 
هنوز رد سیل در تن زخمی جاده ها جا خوش کرده 

است، حتی در جان خسته صاحبان کسب و کار و 
رانندگانی که از این مسیرها ارتزاق می کنند. حاال 
تنها جاده ای که شمال و جنوب کویر لوت در مرکز 
کشور را به هم متصل می کند، 1۷ ماه است که به 
دلیل بروز سیالب بسته  شده و علیرغم وعده های 
گوناگون مسئوالن استانی و کشوری هنوز اقدام 
مؤثری برای بازگشایی این محور انجام  نشده است.

جاده شهداد- نهبندان قبل از مسدود شدن به عنوان 
یکی از زیباترین جاده های کشور به  دلیل عبور از 
تنها اثر طبیعی ثبت جهانی ایران در یونسکو مشهور 
شده بود و شریانی تأثیرگذار در حمل و نقل ترانزیتی 
محسوب می شد و تنها راه جایگزین جاده کرمان- 
راور- فردوس برای دسترسی به استان های شمال 

شرق محسوب می شود. 

به مسئوالن  توصیه  با  بیرجند  دادستان شهرستان 
افراد  جهت  بی  احضار  عدم  خصوص  در  قضایی 
گفت: در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی خوبی بر 
معیشت مردم حاکم نبوده، بنابراین نیازمندیم تمام 
مدیران استانی پای کار بوده و مانع افزایش قیمت ها 
 شوند. حجت االسالم علی نسایی در دیدار با نماینده 

ولی فقیه در خراسان جنوبی حفظ و حراست از انقالب 
را رسالت و وظیفه تمام اعضای جامعه دانست و گفت: 
نباید در حفظ نظام از هیچ تالشی دریغ شود. وی 
سیاست  ترین  مهم  از  را  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
و  دانست  استان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  های 
افزود: جلوگیری از وقوع جرم باعث کاهش هزینه 
نسایی  االسالم  شود. حجت  می  المال  بیت  های 
خواستار نظارت ویژه بر بازار شد و گفت: در شرایط 
مردم  معیشت  بر  خوبی  اقتصادی  وضعیت  کنونی 
حاکم نبوده، بنابراین نیازمندیم تمام مدیران استانی 
پای کار بوده و مانع افزایش قیمت ها شوند. وی با 
توجه به اهمیت تکریم ارباب رجوع بیان کرد: حفظ 
آبروی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده، بنابراین 

به مسئوالن قضایی در دادسراها توصیه می شود که 
بی جهت فردی را احضار نکنند. نماینده ولی فقیه 
در خراسان جنوبی نیز در این دیدار خواستار افزایش 
نظارت ها از سوی دستگاه نظارتی شد و گفت: توسعه 
شرایط برای رسیدن به کار و جلوگیری از ولنگاری 
است. حجت  نظارت  در  مهم  شرایط  از  بیکاری  و 
االسالم و المسلمین عبادی بیان کرد: اگر ولنگاری 
هایی در سلسله مراتب از مدیران، روسا و مسئوالن 
می  انجام  درست  را  کارشان  همه  نشود،  احساس 
دهند.  نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: 
اما وقتی سهل انگاری صورت گیرد و نورچشمی و 
خویشاندی پای عملکردها باشد، امنیت از بین می رود 
 چراکه خائنان احساس امنیت کرده و جامعه را آزاد 

نمی گذارند. وی ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم 
در قوه قضاییه بسیار کارآمد بوده بنابراین نیاز است 
مدیریت با چشم باز و دقت الزم انجام شود تا فرصت 
برای افراد فرصت طلب نماند. عبادی خواستار افزایش 
نظارت ها شد و گفت: همچنین قضاوت ها باید سریع 
و موثر انجام شود. وی امنیت را شرط اول برای انجام 
امور اقتصادی و سرمایه گذاری دانست و گفت: توسعه 
شرایط برای رسیدن به کار، جلوگیری از ولنگاری ها و 
تعطیالت و جلوگیری از بیکاری از جمله شرایط الزم 
در نظارت ها است. وی بیان کرد: امید است به همت 
مجلس و قوه قضاییه بیماری های اخالقی، روانی و 
سیاسی پشت سر گذاشته شود و در گام دوم جامعه 

اسالمی در سطح بین المللی بدرخشد. 

پرداخت ۴۵۴ میلیارد ریال 
تسهیالت کرونا در استان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
متقاضی   ۲84 و  هزار  چهار  تسهیالت 
میلیارد   4۵4 مبلغ  به  کرونا  از  آسیب دیده 
و 91 میلیون ریال در استان پرداخت شده 
است. اشرفی افزود: در مجموع ۶ هزار و ۶۷1 
متقاضی برای دریافت مبلغ ۷۵۷ میلیارد و 
۶8۶ میلیون ریال تسهیالت به بانک ها و 
موسسه های عامل در استان معرفی شده اند.

پرونده های  اینکه ۶0.4 درصد  بیان  با  وی 
ارجاعی متقاضیان به بانک ها تاکنون پرداخت 
و  عامل  بانک  کرد: 10  اظهار  است،  شده 
مشاغل  تسهیالت  پرداخت  برای  موسسه 
آسیب دیده از کرونا تعیین شده است. وی 
تاکید کرد: بانک ها و موسسه های عامل تا 
پایان مهرماه باید نسبت به تکمیل و پرداخت 
مجموع پرونده های متقاضیان معرفی شده به 

بانک اقدام کنند.

تفاهم نامه ۸۰۰ میلیون تومانی برای تکمیل زیرساخت های دانشگاه بیرجند

خیر نیک اندیش علیرضا باقرپور ، تفاهم نامه ای 800 میلیون تومانی برای تکمیل طرح های دانشگاه بیرجند امضا کرد. این تفاهم نامه بین 
خیر نیک اندیش و خامسان رئیس دانشگاه  بیرجند برای تأمین بخشی از هزینه های احداث سالن ورزشی چندمنظوره دختران دانشگاه بیرجند 
منعقد شد.  قرار است سالن چندمنظوره ورزشی دختران دانشگاه بیرجند با زیربنای 1800 مترمربع و در مدت 9 ماه ساخته شود.

مسئوالن قضایی در دادسراها بی جهت فردی را احضار نکنند
توصیه دادستان جدید مرکز استان برای تکریم ارباب رجوع ؛

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضا )ع(

شماره ثبتی: ۶۹۷   شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۳۵۹۰
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۷/۷

 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان 
انصارالرضا )ع( راس ساعت ۱۵/۳۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ در محل مجتمع غدیر سالن 
همایش امام علی )ع( واقع در خیابان پاسداران 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.
 دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲– تصویب صورت های مالی ۹۸ 
۳- تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۹ 4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای 
مدت ۳ سال ۵– انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 6– اتخاذ تصمیم در 

مورد سود و زیان سال ۹۸ ۷- تعیین خط مشی آینده شرکت.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضا )ع(

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15

09155614880  جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

 
* با دستگاه اتوماتیک )پرس بلوک با فشار برق (

* تضمین کیفیـت ) در صورت شکستگی بلوک، 
مبلـغ بلوک شکستـه از فاکتور کسـر می گردد 

و یا در خرید بعد جبران خواهد شد(

  تلفن سفارشات:  3700 610 0917 - 3700 710 0912
   نشانی کارخانه : منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

  نشانی دفتر فروش : بیرجند - توحید 6
* تولید کننده انواع قطعات بتنی پیش ساخته

* عرضه انواع بلوک سیمانی  دوجداره و سه جداره
* تولید انبوه بلوک سیمانی با کیفیت و درجه یک ) با طرح اختالط مهندسی شده(

شماره ثبت : 6242

شرکـت کیمیاسـازه شرق ویستـا

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

3222۸253 - 09155620737فـرش هـامون خیابان مطهری، نبش مطهری  21/1 بدون دریافت پیش قسط و سود فروش ویژه فرش و موکت با اقساط بلند مدت

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۰۸۰۰۱۰۰۱646 مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ 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 خانم کبری 
آریان فر فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۵۸۹ صادره از بیرجند و کد ملی ۰6۵۱۹444۵۷ در ششدانگ یک باب منزل به 
مساحت ۱۵۰/6۲ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹6- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکیت رحمان مهرجو فرد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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: دوشنبه 1399/7/7    تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1399/7/23
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

بیرجند- خیابان توحید نرسیده به توحید 13        همراه 09151600987  زینلی

عرضه انواع
 محصوالت بهداشتی

 )شوینده ، پوشک، دستمال 
به قیمت مناسب(

سود کم تر / فروش بیشتر

رفوش وژیه 

انواع عسل طبیعی
ژل رویال و رگده گل

آدرس فروشگاه: بیرجند سجاد 6- پالک 68      تلفن: 09157۲39611
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بهره برداری از ۲۰ پروژه گردشگری در خراسان جنوبی

۲۰ طرح گردشگری در استان به مناسبت هفته گردشگری به بهره برداری می رسد. مدیر کل میراث فرهنگی گفت:  ۷ پروژه تأمین روشنایی، ۷ اقامتگاه بومگردی، ۲ دفتر 
 گردشگری، ۲ سفره خانه سنتی، یک رستوران مجتمع بین راهی، کلنگ زنی سایت گردشگری و افتتاح ۲ کارگاه صنایع دستی از جمله این طرح هاست. رمضانی با بیان اینکه

تا کنون بیش از ۱۹۰ واحد تأسیسات گردشگری در استان به بهره برداری رسیده است، افزود: بیش از ۶۰ واحد از این تعداد مربوط به اقامتگاه های بومگردی استان است.
برای  اعتبار  میلیارد  * گرفتن ۲8۰۰ 
راه آهن خبر خوشی برای من بود که 
سال ها پیش جگر گوشه ام را در جاده 
تشکر  همه  از  دادم  دست  از   مشهد 
نظارتی  های  دستگاه  از  و  کنم   می 
می خواهم به این 4 سال که شرکت 
نظارت  اند  متعهد شده  های مجری 
کند تا پروژه ای که بودجه اش آماده 

است سر هیچ و پوچ به تاخیر نیفتد.

روابط  احیانا  و شهرسازی  راه  اداره   *
بتواند  که  ندارد  بازرسی  یا  عمومی 
 اخباری که بر اساس آن سرمایه های 
 مردم رو به خطر می اندازد پیگیری و  یک 
 اطالع رسانی درست کند ؟   استاندار محترم
شما لطفا ورود کنید و ببینید اخبار  این 
اداره از کجا درز می کند که عده ای 
با استناد به برنامه های الحاق به شهر    
اراضی کنار فنی و حرفه ای معصومیه 
هم  آخرش  کنند  می  کاسبی  دارند 
سهم مالکین واقعی از الحاق به شهر 
هیچ است. اگر قرار است الحاق شود 
از یک اداره بعید است اجازه بدهد یک 
سری مالکین که سال ها صبر کرده اند 
به خاطر نیاز مالی امالک را به قیمت 
ناچیز بفروشند و عده ای فرصت طلب 

نیز بهره آن را ببرند.  

مراکز  در  آنفلوآنزا  واکسن  شنیدم   *
بهداشتی روستایی توزیع نمیشه؟ تکلیف 

افراد پرخطر و مسن روستایی چیه؟

* در خصوص سرمقاله ابر مرد استان 
آقای  بگم  خالصه  پور  هرم  آقای 
معتمدیان یک انسان تالشگر و البته 
موفق در تمام زمینه ها کاش مدیران 
مملکت تالش و معرفت و انسانیت و 

دست پاکی رو از ایشون یاد بگیرن.

* در خصوص نصب سرعت گیر در 
تقاطع چهار راه شهید رجایی و  بلوار 
بهتر   مسافربری  پایانه  مقابل  مسافر 
نبود به جای سرعت گیر از چراغ راهنما 
استفاده می شد که حداقل بار ترافیکی و 
تراکم سنگین میدان قائم ) که جا دارد 
 برایش چاره ای اندیشیده شود( کمتر شود.

محترم  معاون  خدمت  سالم  با   *
دانشگاه علوم پزشکی این دور از انصاف 
است هفت هزار نفر زیر پوشش مرکز 
جامع سالمت روستایی نوغاب هستیم 
خانواده  پزشک  دو  اینکه  به  توجه  با 
این مرکز  دارند  استقرار  این مرکز  در 
سال  از  و  ندارد  آزمایشگاه  تجهیزات 
این  در  دندانپزشکی  خدمات  تاسیس 
مرکز انجام نشده است. محروم هستیم 
سی هزارتومان باید هزینه راه کنیم به 
مرکز شهرستان ما شهروندان نوغاب از 
توابع بخش مرکزی شهرستان درمیان 
از  مشکالت   این  پیگیری  خواستار 

جناب عالی هستیم.

 * از حضور مدیران استان در شهرستان  ها
 و بررسی میدانی مشکالت ممنونیم. 
حضور مدیر کل جذب سرمایه گذاری 
استانداری در بشرویه قوت قلبی برایمان 
استاندار  مثل  هم  ایشان  انشاا...  بود 
محترم پیگیر امور باشند تا مردمی که 
با حضور آقای معتمدیان پرتالش و با 
برنامه  به آینده امیدوار شده اند با همت 

سایر مدیران امیدوار بمانند.

* آقای میرجعفریان معاون استانداری 
به  واگذاری  آماده  دره  بند  فرمودند 
معاون  آقای  است.  گذاران  سرمایه 
سرمایه گذاران هر کار بلد بودند در این 
چند سال کردند شما را به هر چه دوست 
دارید دیگر این کار را نکنید که باز این 

پروژه دربش بسته و تعطیل بماند.

که  عزیزی  همشهری  جواب  در   *
فرموده بودند توسعه را نیروی انسانی 
می سازد و به عملکرد استاندار اشاره 
داشتند من هم با ایشون در اصل مطلب 
کامال موافقم و اگر آقای معتمدیان نبود 
این  اکنون در  شک نکنید که استان 
وضعیت قرار نداشت من هم به عنوان 
یک هم استانی دستش را می بوسم. 
قرار است  انسانی که  نیروی  به  واقعا 
توسعه را بسازد توجه شده و به قول خود 
شما آیا در دوران پسا معتمدیان، نیروی 
آموزش دیده وجود دارد، پاسخ قاطعانه 
می  ما  که  استانداری  آقای  است.  نه 
بینیم خودش همه مسائل را به تنهایی 
به دوش می کشد اما یک وزنه مدیریتی 
قوی در ادارات کل همراه خودش ندارد 
که بتواند حداقل در مسیر کمکش کند و 
این یعنی شکنندگی استان در دوران بعد 
از معتمدیان. لطفا اگر آوا صادق است و 

بی طرف نقدها را هم چاپ کند.

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

کدام شهرستان ها  
بیشترین حوادث را در 
سال جاری داشته اند؟

معاون جمعیت هالل احمر خراسان 
مورد  به ۶44  امدادرسانی  از  جنوبی 
حادثه طی نیمه نخست سال جاری 
در استان خبر داد. اسعد زاده، گفت: 
مجموع کل حوادث نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۳۲ درصد کاهش 
داشته است. به گزارش ایسنا، وی ادامه 
داد: شهرستان های قاین، سربیشه و 
نهبندان به ترتیب با ۱۰۱، ۹۱ و ۷۱ 
حوادث  وقوع  بیشترین  حادثه  مورد 

سال جاری را داشته اند. 
اسعد زاده بیان کرد: همچنین ۵۷ درصد 
از مأموریت های سال جاری در حوادث 
شهری،  حوادث  درصد   ۱۷ جاده ای، 
۱۵ درصد سیل و آبگرفتگی، ۵ درصد 
کوهستان، 4 درصد خدمات حضوری و 
۲ درصد در دیگر موارد بوده است. وی با 
بیان اینکه در مأموریت های شش ماهه 
گذشته به ۳4۹۶ حادثه دیده امدادرسانی 
شده است، گفت: این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۵۲ درصد 
اظهار  اسعدزاده  است.  داشته  کاهش 
در  دیدگان  حادثه  از  درصد  کرد: ۲۹ 
حوادث جاده ای، ۵۵ درصد در حوادث 
سیل و آبگرفتگی، پنج درصد حوادث 
شهری و ۱۱ درصد در دیگر حوادث 
خدمات گرفته اند. معاون امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
با بیان اینکه ۲۷8۹ نیروی عملیاتی 
در قالب ۱۰44 تیم به حوادث شش 
ماهه نخست سال جاری امدادرسانی 
داشته اند، افزود: همچنین ۹۶۲ دستگاه 
خودرو شامل؛ ۶۱۱ دستگاه آمبوالنس 
و ۳۵۱ دستگاه خودرو نجات در این 

حوادث به کارگیری شده است. 
اسعد زاده با بیان اینکه طی این مدت 
هالل  پایگاه های  توسط  نفر   ۱8۵
گفت:  شده اند،  داده  اسکان  احمر 
همچنین ۹۵ مورد عملیات رهاسازی در 
حوادث ترافیکی انجام شده است. وی 
خاطرنشان کرد: میانگین مدت زمان 
عملیات در حوادث جاده ای، از آغاز تا 
پایان، یک ساعت و دو دقیقه و ۲۳ ثانیه 

بوده است.

خبر ویژه

مسئول هدایت  
سرمایه های بالشتی   

در استان کیست؟ 

شهرسازی  و  راه  وزیر   ، آوا  سالم 
خانه  گرانی  بود  گفته  جالبی  حرف 
دست ما نیست پول های سرگردان 
مسکن  بازار  سمت  به  که   بازار 
 می آید اینطور قیمت ها باال می رود. من 
آقای  حرف  از  ای  نکته  خواهم  می 
منابع  هدایت  بپرسم  و  بگیرم  وزیر 
دست  جنوبی  خراسان  مردم  مالی 
کیست ؟ همه قبول داریم بخشی از 
جامعه هیجانی و یا بر اساس معادالت 
و نقاط پربازده،  پول خود را سرمایه 
دیگری  بخش  اما  کنند  می  گذاری 
هم هستند که اهل ریسک نیستند و 
پول هایشان را به قول قدیمی ها در 
بالشت های خود دارند برای این سری 
منابع مالی در استان چه برنامه هایی 
ریخته شده است ؟ فرض کنید خانم 
یا آقای سرپرست خانواده ای که در 
نبود شغل مبلغی را در بانک سپرده 
 کرده و از محل سود آن امرار معاش 
می کند حاال با وضعیت تورم دیگر نه 
می تواند با سود آن کاری کند و نه 
اصل سرمایه آن چند سال دیگر ارزش 
خواهد داشت و قطع به یقین خانواده 
های زیاد دیگری هم با این شرایط به 
زیر خط فقر می روند برای این سرمایه 
ها مسئوالن چه فکری کرد اند؟ آیا 
وقت آن نرسیده که با تجمیع سرمایه 
را  استان  کالن  اقتصاد  خرد،  های 
مدیریت کرد و با هدایت صحیح منابع 
بالشتی استان، مشکل اشتغال و تولید 
در این منطقه محروم را مرتفع کرد؟ 
از مسئوالن محترم خواهشمندم یک 
طرح ! ) دقت شود یک طرح نه بیشتر ( 
که در این چند سال به صورت سهامی 
عام یا تعاونی برای جذب سرمایه ها 

ایجاد شده معرفی نمایند. 
ع . ا از خوسف

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

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

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۴۰۰۰۰۰۴ – ۱۳۹۹/۶/۱۳ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی خانم شرف تقوی فرزند عبدالصمد 
به شماره شناسنامه ۹ صادره نهبندان  به شماره ملی ۵۶۳۹۶۹۷۷۶۸  در پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۴۰۰۰۰۰۱ نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۲۰۹۹۸ مترمربع پالک ۱۶۴ فرعی و قسمتی از پالک ۱۶۳ فرعی از ۵- اصلی مزرعه خالق آباد بخش 
۵ نهبندان به آدرس مزرعه خلیل آباد خریداری مع الواسطه از آقای علی اکبر کربالیی عابد و حسین علی حسینا )مالکین رسمی( محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می 
بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر 
قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق 

مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۶/۲۲  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۷/۷
سید مهدی پروین محبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

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

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی. برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۴۰۰۰۰۰۱ – ۱۳۹۹/۵/۱۵ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای 
غالمرضا سمیعی فرد فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۶۶۴۹ صادره زاهدان به شماره ملی ۳۶۲۰۱۶۵۴۴۰  در پرونده کالسه 
۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۴۰۰۰۰۰۳ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بایر به مساحت ۵۶۰۵ مترمربع پالک های ۱۱۵ و ۱۳۱ 
و ۱۳۲ و ۱۲۹ فرعی از ۳- اصلی مزرعه نقشرمی بخش ۵ نهبندان به آدرس شهر نهبندان، حاشیه جاده زاهدان روبروی پلیس راه قدیم 
به صورت انتقال مع الواسطه از خانم صادقی مقدم و آقای قاضی و رقیه ساالری نهبندانی )عبد السمیع بیک( محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر 
قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 

وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۶/۲۲  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۷/۷
سید مهدی پروین محبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰۹۱۵۷۲3۸۰۰۱ - دباغی ی
زئ
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آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود: 

ششدانگ یک باب منزل مسکونی پالک ۲۸۶ فرعی از ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای آقای محسن شفیعی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰  ساعت  در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ 
قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 
۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 

حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۷/۷         علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

۳۲4۳5۶8۶ - 0۹۳۶5۲۳۷0۱4-0۹۱5۷0۶۳۲۲0 - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی
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 اتحاد برای حفظ جان استان 

 رشد آفات خصوصی در باغ های استان

 پای مدیریت بحران به بحث آفات باز شد 

محمودآبادی- بحران های کشاورزی استان 
طی چند سال خشکسالی به قدری در برخی 
از طاقت شده که  و خارج  بخش ها قوی 
جان استان را در بحث تولیدات استراتژیک 
به خطر انداخته است و تنها مهره ی شاه 
این صفحه تاریک جز بسیج همگانی برای 
مبارزه با آفات نیست. مدیر حفظ نباتات سازمان 
جهادکشاورزی روز یکشنبه در نشست خبری 
مجازی، کرم چوبخوار را از آفات محصوالت 
کشاورزی استان عنوان کرد و گفت: آفت کرم 
چوبخوار و سرشاخه دار در برخی شهرستان ها 
از جمله بیرجند، سرایان، فردوس و قاینات، 
درختان هسته دار و گردو را درگیر کرده است. 
مهدی یوسفی با بیان اینکه این آفت زاییده 
خشکسالی است، اظهار کرد: در مدت ۱۹ سال 
خشکسالی در استان شرایط رشد این آفت 
فراهم شد اما چون شرایط آب و هوایی برای 
رشد آن مساعد نبود، جمعیت آفت پایین بود که 
بعد از مناسب شدن شرایط آب و هوایی درجه 
آفت از ۲ و ۳ به یک تبدیل شده و باید حتما 
با آن مبارزه شود. مدیر حفظ نباتات سازمان 
جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه برخی 
از آفات در استان آفات خصوصی به شمار می 
آید،گفت: وظیفه دولت رصد و پایش شرایط 
رشد آفات و همچنین آموزش به کشاورزان 
برای مبارزه با آفات است، اما مبارزه مستقیم 

بر عهده کشاورزان است.

 ورود مدیریت بحران به بحث آفات 
 وی اضافه کرد: هرچند این آفت خصوصی 
است اما با توجه به اینکه قسمت زیادی از 
استان آلوده شده و روش های مبارزه شاید از 
عهده کشاورز خارج باشد، با استفاده از اعتبارات 
مدیریت بحران برای مبارزه وارد عمل شده ایم. 
وی با بیان اینکه سرفصل اعتباری برای این 
آفات نداریم، افزود: طرح مبارزه با این آفات 
نوشته شده و برای مدیریت بحران ارسال شده 

است و موضوع در دست بررسی قرار دارد.
یوسفی گفت: برای مبارزه با آفت زنگ زرشک 
در شهرستان های درمیان، سربیشه و زیرکوه نیز 
طرح مبارزه نوشته و ارسال شده است اما اعتبار 
خاصی که در اختیار کشاورزان قرار بگیرد در 

سرفصل اعتبارات دیده نشده است. وی اظهار 
کرد: استان یکسری محصوالت استراتژیک از 
جمله زرشک و عناب دارد که سبب شده آفات 
نوظهور در استان مشاهده شود. مدیر حفظ 
نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح 
کرد: از آنجا که تولید این محصوالت مختص 
مشاهده  صورت  در  است  جنوبی  خراسان 
هرگونه آفات باید مراکز تحقیقاتی و مدیریت 
حفظ نباتات به دنبال روش های مبارزه باشند 

لذا مسئولیت ما چندین برابر می شود.
وی با بیان اینکه ۹8 درصد زرشک بی دانه دنیا 
در خراسان جنوبی تولید می شود، گفت: سطح 
زیرکشت این محصول در استان بیش از ۱۶ 
هزار هکتار است که از سال 8۵ تاکنون هزار و 
4۰۰ هکتار از این اراضی با آفات زنگ جادویی 
زرشک درگیر شده است. یوسفی افزود: تا این 
در همین  زرشک  زنگ  آفت  لحظه شیوع 
محیط های آلوده مدیریت شده و اجازه نداده ایم 
آفت به سایر شهرستان ها به ویژه شهرستان 
قاینات به عنوان بیشترین سطح زیرکشت 

زرشک منتقل شود.

 کمبود اعتبار 
وی گفت: برای مبارزه با سطح آلوده زنگ 
در  و  برآورد  اعتباری  گذشته  سال  زرشک 
سازمان حفظ نباتات نیز تایید شده است اما 
با توجه به خسارت های متعدد از جمله سیل 
این اعتبار به استان اختصاص نیافت. وی به 
آفت سن غالت اشاره کرد و  افزود: در حال 
حاضر برخی شهرستان های استان از جمله 
قاینات، زیرکوه، سربیشه، خوسف، نهبندان و 
طبس به آفت سن غالت به ویژه در محصول 
گندم آلوده شده اند. یوسفی با تاکید بر اینکه سن 
غالت کیفیت گندم را از بین می برد، بیان کرد: 
یکی از شاخص های کیفیت محصول گندم 
موضوع عدم سن زدگی است، چرا که سبب 
می شود محصول با قیمت پایین از کشاورز 
خریداری شود. وی اظهار کرد: میزان شیوع 
سن زدگی غالت در خراسان جنوبی پارسال 
۱.4 بود که امسال به پنج صدم درصد کاهش 
پیدا کرده است. مدیر حفظ نباتات سازمان 
جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: انواع آفات 

محصوالت کشاورزی به ۲ دسته عمومی و 
معنا که  این  به  تقسیم می شود  خصوصی 
توسط  درصد  عمومی ۱۰۰  آفات  با  مبارزه 
اما برای آفات  انجام می شود  بخش دولتی 
خصوصی اعتبار دولتی در نظر گرفته نمی شود 
و وظیفه دولت فقط رصد، پایش، اعالم زمان و 

روش های مبارزه به کشاورزان است.
یوسفی با بیان اینکه تامین سموم برای مبارزه 
با آفات خصوصی برعهده کشاورز است، گفت: 
مبارزه با برخی آفات نیز که از عهده کشاورز 
خارج است با همکاری و تامین اعتبار از محل 

سازمان مدیریت بحران انجام می شود.

 مبارزه همگانی 
وی معتقد است: کشاورزان باید بدانند که تنها 
راه موفقیت در این زمینه همکاری و هماهنگی 
همه کشاورزان خواهد بود. وی اضافه کرد: 
متاسفانه باغ های زیادی در روستاها رها شده و 
مالکان گاهی سری به آن می زنند که این امر 
باعث شده منطقه آلوده به خوبی پاک سازی 
نشود. یوسفی ادامه داد: سازمان به تنهایی با 
این شرایط اعتباری نمی تواند از پس این حجم 

از آفات بدون کمک کشاورزان برآید.

 انسکتاریوم های فعال 
وی افزود: در حوزه مبارزه با کرم گلوگاه انار در 
استان ۲ انسکتاریوم )تولید عوامل زنده کنترل 
بیولوژیک آفات گیاهی( در شهرهای فردوس 
و سربیشه راه اندازی شده است تا با استفاده از 
نوعی زنبور به صورت بیولوژیکی و طبیعی با 
این آفت مبارزه شود. مدیر حفظ نباتات سازمان 
جهاد کشاورزی استان گفت: برای کنترل این 
آفت باید مجموعه ای از روش های مبارزه را 
به کار گرفت که در اصطالح به این روش 

مدیریت تلفیقی کنترل آفت گفته می شود.
وی افزود: در باغاتی که مبارزه تلفیقی انجام 
شده است توانسته ایم میزان آلودگی و خسارت 
را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم. یوسفی 
با تاکید بر اینکه مبارزه با آفات محصوالت 
کشاورزی نیاز به همکاری همگانی دارد، اظهار 
کرد: اگر یک کشاورز تمامی اصول مبارزه 
تلفیقی را برای نابودی آفت ها انجام دهد اما باغ 

کناری هیچ توجهی به آفت نداشته باشد مجدد 
شاهد ظهور و بروز آفت خواهیم بود.

مبارزه با ملخ ها 
وی همچنین با اشاره به آفت ملخ صحرایی 
که اوایل امسال وارد استان شد، گفت: امسال 
مبارزه با آفت ملخ صحرایی مهاجر در سطح 
از اراضی استان انجام شد  ۳۰ هزار هکتار 
که در مقایسه با سال قبل ۲۰ برابر افزایش 
یافته است. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد 
با آفت ملخ  افزود: مبارزه  کشاورزی استان 
صحرایی در شهرستان های نهبندان، سربیشه، 
زیرکوه، درمیان، فردوس و خوسف انجام شده 
ملخ  به  مبارزه  سطح  بیشترین  وی  است. 
صحرایی را با ۱۹ هزار و ۷۹۷ هکتار مربوط 
به شهرستان مرزی نهبندان دانست و بیان 
کرد: خراسان جنوبی به دلیل تجربه جدید این 
آفت، ظرفیت های الزم را برای مبارزه با ملخ 
مهاجر ندارد. یوسفی اظهار کرد: از آنجا که 
ملخ های مهاجر امسال از ۲ ناحیه کشورهای 
عربستان و پاکستان وارد استان شده بودند، 
سطح زیادی از اراضی را درگیر کردند که با 
از  استفاده  اجرایی و  همکاری دستگاه های 
توان نیروهای بسیج سازندگی نسبت به مهار 

این آفت اقدام کردیم.

 کارکرد مراکز گیاه پزشکی 
یوسفی با اشاره به فعالیت ۱۶ کلینیک گیاه 
پزشکی در استان ادامه داد: این کلینیک ها در 
استان با اخذ مجوز از سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی و با نظارت عالیه 
سازمان جهاد کشاورزی فعالیت دارند. مدیر 
حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی گفت: کشاورزان باید به سمت این 
تمامی  چون  شوند  داده  سوق  کلینیک ها 
نظر جهاد  آفات تحت  با  مبارزه  روش های 
کشاورزی انجام می شود. وی ادامه داد: اگر 
بنویسد و  برای کشاورز  کلینیک نسخه ای 
برود،  بین  از  آن  پی  در  کشاورز  محصول 
موضوع پیگرد قانونی دارد و در صورت تایید، 

خسارت کشاورز باید پرداخت شود.
وی گفت: با راه اندازی سامانه مونیتورینگ بین 

این واحدها و تعداد ۵۶ فروشندگی سموم در 
استان تمامی نسخ ثبت و امکان پیگیری بعدی 
برای بهره برداران فراهم شده است. یوسفی بیان 
کرد: یکی از سیاست های دولت، کوچک کردن 
و کاهش تصدی گری بخش دولتی است لذا 
به همین منظور کلینیک های گیاه پزشکی به 
عنوان شبکه های مراقبت و پیش آگاهی بخش 
خصوصی با هدف مدیریت آفات گیاهی و مبارزه 
با انواع آفات در استان فعال شده است. وی در 
ارتباط با استفاده مجاز از سموم در محصوالت 
کشاورزی گفت: خراسان جنوبی جزو استان های 
با وضعیت سفید درخصوص استفاده از سموم در 

بخش کشاورزی است.

 بی راهه ی سموم غیر تخصصی 
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی اضافه کرد: یکی از اهداف 
بلندمدت حفظ نباتات در بخش کشاورزی، 
بی رویه  سمپاشی های  انجام  از  پیشگیری 
از  جلوگیری  برای  غیرتخصصی،  با سموم 
آلودگی های زیست محیطی و تولید محصول 
سالم و تامین سالمت جامعه است. وی گفت: 
کلینیک های گیاه پزشکی با توصیه به استفاده 
از تجهیزات کنترل غیرشیمیایی و همچنین 
سموم کم خطر با پایه گیاهی یا دوره کارنس 
ویژه ای  جایگاه  از  امر  این  تحقق  در  کوتاه 
برخوردار هستند. سطح زیرکشت محصوالت 
و  هکتار   ۱۳۱ و  هزار   8۶ استان  زراعی 
محصوالت باغی ۷4 هزار و ۳88 هکتار است.

قوانین ضعیف نظارتی
یوسفی با اشاره به قوانینی که برای مبارزه 
و پیشگیری در برابر آسیب ها و بیماری ها 
در کشور وجود دارد، اعالم کرد: متاسفانه 
های  توصیه  برای  اجرایی  ضمانت  هیچ 
مهندسان ما به کشاورزان در مسیر مبارزه 
نباتات  حفظ  مدیر  ندارد.   وجود  آفات  با 
سازمان جهاد کشاورزی معتقد است: در این 
 راستا سازمان جهادکشاورزی نیازمند بازوان
پر توانی است تا بتواند آنچه برای جلوگیری 
با  را  از بحران آفات در استان مفید است 

کمک کشاورزان به خوبی اجرایی کند.



موفقیت و انرژی

مناسبت ها

 هر روز یک هدیه است

زندگی فوق العاده ارزشمند است اما در یک لحظه 
می تواند به بدترین ها تبدیل شود.

وقتی این اصل را ملکه ذهن تان کردید، دیگر 
 امکان ندارد ساعات پر ارزش روزانه تان را به
دنبال  را  هایتان  ایده  بگذرانید.  الوقت   دفع 
می کنید و از وقت تان نهایت استفاده را می برید. 
اگر شما طوری زندگی کنید انگار “امروز آخرین 
روز زندگی تان است.” خواهید دید چه احساس 
قدردانی نسبت به هر چیزی که در اطراف تان 

وجود دارد پیدا خواهید کرد.
با این احساس قدردانی برنامه هایتان را سریع 
تر اجرا خواهید کرد، سخت تر تالش خواهید 
انگیزه  کرد.  خواهید  عمل  تر  باهوش  و   کرد 
فوق العاده قوی به شما خواهد داد تا به درجه 

باالتری از موفقیت دست یابید.

روز آتش نشانی و ایمنی در ایران

به  بعثی  دشمن  که  وقتی  مهر 1359  روز 7 
پاالیشگاه آبادان حمله هوایی کرد، آتش نشانان 
منطقه و شهرهای اطراف برای مهار آتش به 
پاالیشگاه رفتند که در حین عملیات خاموش 
کردن آتش، مجدداً هواپیماهای دشمن اقدام به 
بمباران پاالیشگاه می کنند که منجر به شهادت 

تعداد زیادی از آتش نشانان می شود.
طرح تعیین روز آتش نشانی و ایمنی در سال 
1379 توسط ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش 
عالی  شورای  توسط  و  پیشنهاد  کشور  نشانی 
انقالب فرهنگی کشور تائید شد. این روز با هدف 
ترویج ایمنی و پیشگیری از حوادث در سطح 
کشور هم چنین یادآوری حماسه آفرینی ها و از 
خود گذشتگی های آتش نشانان میهن اسالمی 
است.  نامگذاری شده  مقدس  دفاع  در عرصه 
ایجاد زمینه های مناسب برای آموزش همگانی 
مردم در جهت پیشگیری از بروز حوادث مختلف 
و حفاظت از سرمایه های ملی نیز از دیگر اهداف 

نامگذاری این روز است.
ابتدا خونسردی کامل خود را حفظ کنید، سپس 
شماره تلفن 125 را گرفته نوع و محل دقیق 
. دهید  نشانی شرح  آتش  اپراتور  به  را   حادثه 
حتماً محل مشخصی را مانند مسجد ، مدرسه، 
مغازه، کیوسک تلفن، دکه مطبوعاتی و ... را در 
نزدیکی محل حادثه درصورت امکان ذکرکرده تا 
نیروهای آتش نشانی آدرس محل دقیق حریق 

یا حادثه را پیدا کنند.

حفظ سالمت گوش با کاهش پرخوری

برای حفظ سالمت گوش الزم است از پرخوری 
و مصرف زیاد غذاهای سنگین و بخار انگیز مانند 
حلیم، عدس، کله پاچه، پیاز و سیر خام، تره و باقالی 
بپرهیزید.ضمن اینکه از پرخوابی و بیداری زیاد 

دوری کنید. تا جای ممکن از حرکت در دود و گرد 
و غبار بپرهیزید. از داخل کردن اشیای خارجی به 
گوش مانند گوش پاک کن و آب، خودداری کنید. 
از صداهای ترسناک و خیلی بلند مانند گوش دادن 

موسیقی با صدای بلند خودداری کنید.

پرهیز غذایی در پاییز

در فصل پاییز برای جلوگیری از خشک تر و سردتر 
شدن بدن، در خوراک هفتگی خود باید از مصرف 
خوراکی های سودازا و خشکاننده بدن پرهیز شود.

کالباس،  سوسیس،  گوساله،  و  گاو  گوشت 

و  مانده  غذاهای  سرخ کردنی ها،  فست فودها، 
گوشت نمک سود، ادویه تند و تیز، رب و انواع 
سس ، کنسرو و کمپوت، ، لبنیات ترش، کشک،  
یخ، شوری ها، چیپس و پفک نباید استفاده شود. 

تا حد امکان از مواد غذایی طبیعی استفاده کنید.

کاهو خواب آور است!

خواب آور بودن از مهم ترین خواص مصرف کاهو 
محسوب می شود که امروزه از نظر علمی این 
موضوع به اثبات رسیده است؛ در واقع این سبزی 
ترکیباتی دارد که باعث می شود راحت تر بخوابیم 

و به همین دلیل مصرف آن در آخرین وعده 
غذایی توصیه می شود. ماده ای در کاهو وجود 
دارد که سیستم عصبی را آرام می کند. می توانید 
با خیال راحت قبل از خواب ساالد مصرف کنید 
که در روند بی خوابی شما بسیار تاثیرگذار است.

روغن حیوانی یا گیاهی؟

مواد لبنی پرچرب همچون ماست می تواند 5 تا 
7 درصد چربی داشته باشد. تصور عموم بر این 
است که باید به این مواد لبنی، خامه اضافه شود. 
اما گاهی از چربی های گیاهی استفاده می شود. 

چرب  کم  یا  چرب  نیم  شیر  که  افرادی  البته 
استفاده می کنند نباید دغدغه روغن پالم افزوده 
داشته باشند. چون چربی چه پالم و چه چربی 
لبنی، گران و هزینه بر است.    از هر کدام باید به 

اندازه استفاده کرد.

کاهش وزن با آب میوه

بیشتر انسان ها افزایش یا کاهش وزن را تجربه 
کرده اند با این که آب میوه های طبیعی دارای 
میزان باالیی از ویتامین هستند، اما همزمان کالری 
باالیی هم دارد. نیم لیتر آب میوه طبیعی نزدیک 

به 5۰۰ کالری دارد که می توان آن را به عنوان 
یک وعده غذایی دانست. نکته ای که باید به آن 
توجه کرد این است که نمی توان آب میوه طبیعی را 
جایگزینی برای میوه دانست، زیرا فیبر های غذایی 

که در میوه وجود دارد، در آب میوه وجود ندارد.

یک متخصص طب ایرانی، در مورد تغذیه دانش آموزان در فصل پاییز و زمستان، توصیه های مهمی را 
مطرح کرد. علیرضا یارقلی، در مورد ایمنی بدن و تغذیه دانش آموزان، گفت: اولین چیزی که دانش آموزان 
باید مد نظر داشته باشند شب ها زود خوابیدن است. به طوری که دانش آموزان دبستانی 1۰ شب و دانش 
آموزان راهنمایی 11 شب خوابیده باشند. وی افزود: این افراد هنگام صبح نیز باید ساعت ۶ تا 7 صبح بیدار 
شوند چرا که شب ها زود خوابیدن و صبح ها زود بیدار شدن بر روی سیستم ایمنی بدن، تقویت حافظه 
و سالمت جسم و جان مؤثر است.یارقلی در پاسخ به مصرف شام نیز گفت: فاصله غذای شب تا خواب 
دانش آموزان حداکثر باید 2 تا 3 ساعت باشد و اینگونه نباشد که بعد از مصرف غذا سریع به خواب بروند.

متخصص تغذیه  گفت: افرادی که از تغذیه سالم و مقوی در روزهای کرونایی برخوردارند، تاب و توان 
بهتری برای مقابله با این بیماری دارند.

وی با تاکید بر تأمین انرژی مورد نیاز بدن، تصریح کرد: بدن ما حداقل روزانه 12۰۰ کالری انرژی نیاز 
دارد و کمتر از آن می تواند باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن در مقابله با بیماری ها شود. رازقی با اشاره به 
شدت عفونت زایی کووید 19، گفت: الزم است با تغذیه سالم و مقوی، سیستم ایمنی خود را در روزهای 

کرونایی تقویت کنیم. 
این متخصص تغذیه، خوردن غذاهای آب پز و بخار پز را بیشتر از غذاهای سرخ کردنی مورد تاکید قرار داد.

نیازهای تغذیه ای روزهای سرد کروناییاهمیت تغذیه دانش آموزان در پاییز و زمستان

معموال همه افراد در زندگی خود راهی را طی می کنند بی 
آنکه هدفی برای آن در نظر گرفته باشند. دالیلی وجود دارد 
که افراد برای زندگی خود هدف گذاری نمی کنند. خیلی از 
افراد اصال با هدف گذاری آشنایی ندارند  معموال این افراد در 
خانواده هایی بزرگ شده اند که یا سرپرست خانواده کارمند 
بوده و به صورت روتین زندگی خود را دنبال کرده و به دنبال 
تحول زندگی خود نیستند بنابراین با مفهوم هدف گذاری زیاد 
آشنایی ندارند. خیلی از افراد راه را بلد نیستند و همچنین به 
درستی آموزش ندیده اند و خیلی از این افراد با نحوه صحیح 

هدف گذاری آشنایی نداشته و در بسیاری از موارد وقتی 
از این افراد می پرسی هدف چیه اصال نمی توانند  جواب 
درستی بدهند و معموال هدف را با مقصد و یا ارزش اشتباه می 
گیرند. همین افراد وقتی برای کاری هدف گذاری می کنند 
شکست خورده و به بسیاری از اهداف خود دست پیدا نمی 
کنند. وقتی بدانید چه می خواهید و چه کارهایی را باید انجام 
دهید، این کار باعث می شود فقط روی کارهایی که برای 
رسیدن به آن هدف نیاز است متمرکز شود، بنابراین کارایی 
شما به شدت افزایش می یابد، وقتی هم که کارایی تان 

 باال باشد شروع به پیشرفت می کنید، پیشرفت کردن باعث 
می شود شاد شوید و روحیه تان هم باال برود، البته ممکن 
است یک نفر خوش گذرانی کند و او هم شاد باشد ولی 
مطمئن باشید شادی که از رسیدن به یک هدف سخت 
و مهم به دست می آید با خیلی چیزها قابل قیاس نیست. 
دانش، اطالعات و مهارت های الزم برای دستیابی به 
هدف را کسب کنید. یک مهارت نام ببرید که با بهبود 
مداوم و رسیدن به درجه عالی، شما را در دستیابی به 

مهمترین هدف تان کمک می کند.

“هدف زندگی” خود را دریابید!

یاد یاران

شهید علیرضا عربی آیسک             نام پدر: میرزامحمد         نام شهرستان: فردوس
خویشاوندان  را از یاد نبرید، صله رحم کنید که صله رحم حساب انسان را نزد خدا آسان مي کند.      
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حیات  تجدید   دوره   -1 افقی: 
اروپا - دلبر- شعله آتش 2- مطلع 
و هوشیار - همیشه و پیوسته - 
سیاه  عقاب   -3 نقاش  شاهکار 
شدن  تباه   - تحیت  و  درود    -
۴-  نقاش دانمارکی قرن بیستم 
- رودی در روسیه - زمان آغازین 
- چوب دراز 5- عالمت پیروزی - 
داالن و سرسرا  - نشانی ترسیمی 
۶- کتاب مقدس یهودیان - نمره 
عالی - مایع حیات 7- تیرانداز - 
یونان  پایتخت   - بستنی  نوعی 
۸- معلم دانشگاه - محل تغذیه 
جنین - گوشه نشین 9-  اصل 
نیست - قوی و رشید - ثروتمند 
1۰-  حرف تردید- زیر پای راننده 
زیرپوش  پادشاهی 11-   کاخ   -
بی آستین - جدا مانده - خیس 
متکلم  ضمیر   -12 مرطوب  و 
وحده - عدد بلبل - آقای آلمانی 
- مجلس شیوخ  13- کشاورز - 
پیش از ورزش - مجال 1۴-  زن 
کلمه  مفهوم   - برودت  پادشاه- 
15-  روستا و آبادی - شهرداری 

قدیم - تکنوازی 
عمودی: 1-  پرتونگاری - رها 

سیستم  از  بخشی  وارسته 2-  و 
از   - کنندگان  نشخوار  گوارش 
نیشابوری 3-  عطار  معروف  آثار 
تاالر بزرگ - از انواع حج - ادویه 
گیری  اندازه  واحد   -۴ هندی 
مقاومت الکتریکی - خواب شیرین 
- قلب دوم - مردم تازی 5- بی 
سروصدای   - تهیدست  چیز، 
سیاهدانه   - سالطین  مرکب 
معطر ۶- مانع آب- درخت جوان 
- طرف مشورت 7-  سنگ آسیاب 
دار  پاشنه  - کفش   A ویتامین  -
۸-  شاگرد مغازه - قرص و بدهی 

- دریای ترکیه 9-  کارگزاران - 
و  بی چیز  بوئیدن 1۰-   - نساج 
فقیر - پایه و مقام - واحد سطح 
 - - رسم کردن  11-  پوستین 
مشعل جوشکاری 12- کوه افسانه 
ای- جامعه پوستی - فقیر و بی 
چیز - بی سواد قدیمی 13- تاجی 
را گویند که از گلها و ریاحین - 
جنگجوی    -1۴ شتاب  اذیت- 
رومی - شرایط دشوار 15- عضو 
پیچ در پیچ شکم - نام دیگر سوره 

اسرا

جدول کلمات
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123456789101112131415
هطرنهابدیسبوس1
تباهمیاربنهار2
اقباناخدگنرکی3
کهکهابتروهمغ4
کشراسراکشانا5
تاالومدایرفل6
اراتریغیبجالح7
رگوفرلونخاروس8
یرودناکدراغزا9
خلیاسوهنمداب10
اکهناهبتوهال11
دایهرنوگشلما12
نیتباهدرندمعت13
اگیرناگیاوادم14
نامدودیدلومهی15

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  0915  363  3647 @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

سمساری ونک 
خرید و فروش لوازم منزل و اداری 

نبش 1۷ شهریور 32
09365643596 - عباسپور

حمل بار حسینی 
جابجایی تخصصی بار و اثاثیه منزل 

داخل و خارج شهری به تمام نقاط کشور
با تیم کارگری و بارچین ماهر

کامیونت - کامیون - تریلی
سید محمد حسینی  1636 161  0915

طبخ غذاهای اصیل ایرانی با برنج 100 % 
ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 

خیابان ارتش  09152174998 - 09153624998  
32218490 - 32218229

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(
             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(

شرکت پخش مواد غذایی 
با برندهای معتبر به دو بازاریاب 
با سابقه کار مفید نیازمند است. 

)حقوق + پورسانت + بیمه(
09368975977

م
دی

من
یاز

ن

به تعدادی راننده جهت کار 
در آژانس نیازمندیم.

م 09156684868
دی

من
یاز

ن

کارت خودروی پراید صبا به شماره پالک
 798 ج 76 ایران 52 به نام محمد صفایی منش 

به کد ملی 5230091428 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ی
ود

فق
م

فروشگاه لوازم یدکی خودرو با 
موقعیت عالی به فروش می رسد.

09059953462 ی
ش
رو

ف

کارت دانشجویی اینجانب راضیه مالکی به شماره 
دانشجویی 9446644 رشته تاریخ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ی
ود

فق
م

غـذای آمـاده گـل نرگـس
طبخ غذاهـای اصیـل ایرانـی بـا بـرنج

صـد در صـد ایـرانی
سجادشهر، فلکه نیک اختر 09156580716 - 32461002  

09157563875 - سعدی

جابجایی اثاثیه با کامیون اتاق بزرگ مسقف،پتودار و ضربه گیر
با کادری خبره و کارکشته در ضمن امین و درستکار

از کامیون های 4/5 متری تا 5/5 و 6/5 متری اتاق بزرگ
شهرهای تهران،مشهد،زاهدان،یزد،کرج و بلعکس

 و مسیرهای مرتبط با این شهرها هر روزه   در اسرع وقت

کارگر تنها جهت
تخلیه یا بارگیری 

داریم

یک شرکت بازرگانی در بیرجند 
یک نفر کارشناس فروش با شرایط 

ذیل استخدام  می نماید:
* ترجیحاً لیسانس و دارای سابقه کار

* روابط عمومی قوی و اثرگذار
excell و word مسلط به نرم افزار *
* متقاضیان واجد شرایط می توانند 

رزومه خود را به ایمیل زیر 
ارسال نمایند.

یم
ند

زم
نیا

yahoo.com ✉ Tile.co1387@
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اقتدار امروز کشور مدیون خون شهدا ست

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون   - ایرنا 
مدیون  را  امروز کشور  اقتدار  گفت:  استاندار 
خون شهدایی هستیم که در مقابل دشمن تا 
بن دندان مسلح ایستادند. ناصر خوش خبر که 
به مناسبت هفته دفاع مقدس به همراه مشاور 
امور ایثارگران استاندار، مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان و رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران بیرجند به دیدار خانواده شهیدین 
بذرافکن رفته بود، افزود: شهدا و خانواده های 
گرانقدرشان، صاحبان اصلی انقالب اسالمی 
هستند. وی تاکید کرد: دوام و پایداری انقالب 
به خاطر صبوری خانواده های شهدا و پشتیبانی 

آنها از انقالب و رهبری است.

بهره برداری از ۱۲ واحد مسکونی 
ویژه محرومان در شهرستان درمیان

کمیته  مددجویان  ویژه  مسکونی  واحد   ۱۲
امداد به مناسبت هفته دفاع مقدس در بخش 
قهستان به متقاضیان واگذار شد. به گزارش صدا 
و سیما، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان گفت: یک واحد مسکونی به نمایندگی 
از بقیه این واحد ها با حضور فرمانده سپاه انصار 
الرضا)ع( و مدیرکل کمیته امداد استان در بخش 
قهستان به بهره برداری رسید. سلم آبادی افزود: 
است  مترمربع  مسکونی ۶۰  واحد  هر  متراژ 
که برای ساخت هر واحد ۵۰ میلیون تومان 
هزینه شده است. وی افزود: مابقی واحدها نیز 
تا پایان سال به متقاضیان واگذار خواهد شد.

اطالعیه قطع آب مشترکان بیرجند

بدین وسیله به اطالع شهروندان محترم بیرجند 
تعاونی  محدوده  کل  شرب  آب  رساند:  می 
مسکن کارکنان کویر تایر واقع در بلوار امامیه و 
ارکیده امروز از ساعت 9 الی ۱۲ قطع خواهد بود.

 بهره برداری از فرهنگسرای بزرگ شهرداری در دهه فجر

توزیعواکسنآنفلوآنزادرخراسانجنوبی

 پوشش بیش از ۹۹ درصدی غربالگری ناشنوایی نوزادان در استان 

کاری- مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی  
با بیان اینکه خراسان جنوبی در نیمه دوم 
سال 87 با پوشش ۱۲ درصدی غربالگری 

نوزادان  به عنوان آخرین استان آغاز به کار 
کرد، گفت:  در سال 98 با پوشش 99.8۱ 
درصدی باالترین میزان پوشش موالید را در 
داده است.  اختصاص  به خود  سطح کشور 
عرب نژاد  با بیان اینکه کم شنوایی معلولیتی 
پنهان و شایع ترین نقص مادرزادی است، 
ادامه داد:  میزان شیوع کم شنوایی در زمان 
تولد بیش از دو برابر مجموع دیگر اختالالت 
قابل ارزیابی در نوزادان است )۲ تا 4 در هزار 

موالید دچار کم شنوایی شدید تا عمیق می 
باشند( وی یادآور شد: تعداد افراد مبتال به 
اختالالت شنوایی  در استان ۳ هزار و 97۵ 
نفر است  که هزار و ۶7۵ نفر زن و ۲ هزار 
و ۳۰۰ نفر مرد هستند. وی با بیان اینکه ۲۵ 
درصد دلیل ناشنوایی ناشناخته است،  افزود: 
۵۰ درصد علت ژنتیک و  ۲۵ درصد شامل 
سایر موارد مانند )زردی، بیماری های مادر 
در حین بارداری و مسائل هنگام زایمان و.....( 

می باشد.  مدیرکل بهزیستی استان ادامه داد: 
میزان شیوع اختالالت شنوایی در هر ده هزار 
نفر در خراسان جنوبی ۵.۶ نفر می باشد که 
نسبت خوبی در کشور را دارا می باشیم.  وی 
با بیان اینکه از خرداد ماه در راستاي به حداقل 
 رساندن خطر سرایت بخشی بیماري کووید ۱9

و باال بردن ضریب سالمت کودکان مبتال 
به اختالالت شنوایی و خانواده هاي آن ها 
این  کارکنان  و  توانبخشی  روزانه  مراکز  از 

مراکز و نیز استمرار و حفظ اثربخشی خدمات 
موضوع، شرایط فعالیت مراکز فوق، در مناطق 
دو  استان  در  افزود:  است،  شده  مشخص 
مرکز با ظرفیت اسمی ۱۰۰ نفر به ناشنوایان 
خدمات ارائه می کنند.  وی عنوان کرد: در 
شنوایی  غربالگری  واحد  حاضر۲۰   حال 
بصورت دائمی و روزانه در استان  مشغول  
و  نوزادان  شنوایی  غربالگری  خدمات  ارائه 

شیرخواران می باشند.

ادامه روند افزایش فوتی های کرونا در خراسان جنوبی

صدا و سیما  - تعداد فوتی های بیماری کرونا در خراسان جنوبی با ثبت ۲ مورد جدید به۱۶۰ نفر رسید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه  هم اکنون ۱۵۵بیمار 
با عالئم حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند، گفت: از این تعداد ۶۳ نفر مبتال قطعی بیماری کرونا و ۱۵ نفر از مبتالیان کرونا در بخش مراقبت های ویژه 

بستری هستند. دهقانی با بیان اینکه حال عمومی ۲ نفر از بیماران کرونایی بستر در بخش مراقبت های ویژه وخیم است.

* سردار مسروری، فرمانده ی مرزبانی 
معارفه   و  تکریم  مراسم  در  استان 
فرمانده هنگ مرزی نهبندان گفت: 
مرزی  شهر های  و  استان  مردم  به 
اطمینان خاطر می دهیم که دغدغه  

امنیت را نداشته باشند.
*جلسه برنامه ریزی گرامیداشت یوم 
ا... ۱۳ آبان، در محل شورای هماهنگی 
 تبلیغات اسالمی استان برگزار گردید.

* در آخرین روز از هفته دفاع مقدس 
۳۰ بیمار از روستای دالکان شهرستان 

قاین ویزیت شدند.
* سربازان برتر قرارگاه عملیاتی لشکر 
۳۰ خراسان جنوبی در جشنواره حضرت 

علی اکبر )ع( قدردانی شدند.
*۱7 هزار عضو جوان با هالل احمر 

خراسان جنوبی همکاری دارند.
* ۶4۵ فقره انشعاب فاضالب جدید، 
نیمه نخست امسال در استان نصب شد.

* ۵۳ مجوز برای نام سردر اصناف در 
سه ماهه دوم امسال در استان صادر شد.

سفال گری  استاد  و  پیشکسوت   *
خراسان جنوبی در سن  84 سالگی در 
روستای مهدیه شهرستان خوسف بر اثر 

کهولت سن دار فانی را وداع گفت.
فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس   *
گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
فردوس از افتتاح و بهره برداری ۶ طرح 

در هفته گردشگری خبر داد.
* کلنگ احداث هنرستان ۶ کالسه بنام 
شهید شهریاری در طبس مسینا از توابع 

این شهرستان به زمین زده شد.
* یادواره شهید غالمحسن پیرزاد در روستای 
اسکندر شهرستان درمیان برگزار شد. 
* فرماندار بشرویه گفت: تاکنون برای 
سایت های  نصب  و  اینترنت  ارتقای 
ارتباطی در این شهرستان ۶ میلیارد تومان 
هزینه شده که افزایش دسترسی مردم 
به خدمات مختلف را در پی داشته است.

* مرکز خالق صنایع دستی در خانه 
تاریخی مستوفی بشرویه راه اندازی می شود
* آزمون استخدامی تامین اجتماعی توسط 
جهاددانشگاهی استان برگزار می شود.

اخبار  کوتاه 

هشدار درباره خسارت های احتمالی 
یخبندان  شبانه

صداوسیما- مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
به دنبال اخطاریه های اداره کل هواشناسی برای 
وقوع یخبندان شبانه در استان، به کشاورزان و 
بهره برداران این بخش در 8 شهرستان هشدار 
داد. ابوالحسن میرجلیلی گفت: هشدار مدیریت 
بیرجند،  فرمانداران شهرستان های  به  بحران 
سربیشه، قاین، زیرکوه، درمیان، خوسف، سرایان و 
فردوس اعالم شده است. وی افزود: طبق پیش 
بینی هواشناسی دمای هوای استان به ویژه در 
شهرستان های مذکور در روز های سه شنبه تا 
پنجشنبه هفته جاری به شدت کاهش یافته و در 
نقاط کوهپایه ای به صفر و زیرصفر خواهد رسید.

یادیاران درشبی به یادماندانی

دیدار جمعی از رزمندگان پیشکسوت گردان 
به همت  ویژ شهدا  لشکر  از  )ع(  امام علی 
کانون  همکاری  با  گردان،  بدنی  تربیت 
دالور  )رزمنده  پاسداشت  استان  هنرمندان 
رضا ارزنی (به مناسبت گرامیداشت چهلمین 
 4 جمعه  روز  مقدس  دفاع  دوران  سالگرد 
مهرماه درمحل فضای بازکانون برگزارگردید. 
دراین دورهمی سردار قاسمی، فرمانده سپاه 
انصارالرضا )ع( مطالبی حول محوردفاع مقدس 
وگردان شهدا ایراد نمودند و سپس رزمندگان 
به شرح خاطرات و دالوری های فرمانده رشید 
گردان پهلوان و دالور آقارضانقره ای پرداختند.

اسامی آثار راه یافته به اولین جشنواره 
تئاتر خیابانی استان اعالم شد

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی از اعالم اسامی آثار راه یافته به 
اولین جشنواره تئاتر خیابانی استان به شرح زیر 
خبر داد. :“حبیب “ به نویسندگی محسن حسین 
زاده و کارگردانی شهرام قاسمی “دلتنگی”  به 
نویسندگی سید امیر حسنی زاده و کارگردانی 
زهرا االدری “غواص خدا نیست” به نویسندگی 
و کارگردانی صابر رنجبر “گزارش یک تابوت 
“  به نویسندگی مهدی صالحیار و کارگردانی 
به  رضا کاظم زاده “تمارضی برای شیرین” 
نویسندگی وحید هاشمی نسب و کارگردانی 
جمهوری“  ریاست  “کاخ  رضایی   بهروز 
به نویسندگی مرتضی شاه کرم و کارگردانی 
حسین ابراهیمی “روبیک” به نویسندگی حسن 

ناصری و کارگردانی بهارعلی عباسی.

 افزایش تولید زباله در بیرجند

مدیر امور پسماند شهرداری بیرجند از افزایش 
تولید زباله در بیرجند در پی شیوع ویروس کرونا 
خبر داد. احمد لطایفی اظهار کرد: تولید روزانه 
زباله در بیمارستان های بیرجند از ۳ تن به ۵.۵ 
تن افزایش یافت. وی عنوان کرد: قبل از شیوع 
ویروس کرونا روزانه به صورت میانگین سه تن 
زباله از بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی، تامین اجتماعی و بیمارستان ارتش 
جمع آوری می شد که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا به صورت میانگین به پنج هزار و ۵۰۰ 
کیلوگرم افزایش یافته و در برخی بیمارستان ها 
داشته ایم.  را  زباله  تولید  افزایش ۵۰ درصدی 

واکنش متفاوت نماینده قاین به خبر 
دریافت واکسن آنفلوآنزا  از سوی مجلس

فارس- هفته گذشته خبری منتشر شد که 
بهداری مجلس تعداد هزار و ۵۰۰ عدد واکسن 
آنفلوآنزا برای نمایندگان دریافت کرده است. در 
همین راستا سلمان اسحاقی نماینده مردم قاین و 
زیرکوه در مجلس شورای اسالمی، با انتشار خبر 
بازگشت این واکسن ها در صفحه اینستاگرامی 
خود اینگونه واکنش نشان داد: “با یک باور قلبی 
می گویم بشکند دستم اگر قبل از رسیدن این 
واکسن به دست اکثر مردم ) مخصوصا مردم 
شریف جنوب خراسان ، شهرستان های قاینات 
و زیرکوه ( به دستم برسد. مطمئن باشید این 
حرف من تنها نخواهد بود، حرف همه نمایندگان 

مجلس یازدهم شورای اسالمی است.”

تسریع در روند اجرای پروژه فاضالب شمال شهر بیرجند

 شهردار در جلسه شورای اسالمی شهر بیرجند مطرح کرد:

مادران باردار و کادر درمانی به واسطه شرایط خاص و ویژه ای که دارند در اولویت قرار دارند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بر تسریع 
فاضالب شمال شهر  پروژه  اجرای  روند  در 
بیرجند تأکید نمود. میرجعفریان با تأکید بر این 
مطلب در بازدید از پروژه شبکه جمع آوری 
فاضالب مهرشهر بیرجند خاطرنشان کرد: این 
بازدید در راستای جلسه هماهنگی با دستگاه 
های اجرایی درخصوص توسعه زیرساخت های 
شمال شهر بیرجند انجام شده است. وی ضمن 
بررسی روند اجرای پروژه، از توجه ویژه استاندار 
به رفع نیازهای منطقه شمال شهر بیرجند گفت.

معاون استاندار تصریح نمود: اجرای این پروژه 

زیرساختی مهم، بخش عمده ای از مشکالت 
شمال شهر را مرتفع می کند. میرجعفریان متذکر 
شد: اجرای پروژه شبکه جمع آوری فاضالب و 
اتصال واحدهای مسکونی به شبکه از مطالبات 
مردم منطقه است که در برنامه های اجرایی 

استان و دستگاه متولی قرار دارد. 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان نیز 
در این بازدید گفت: با توجه به اولویت های 
تعیین شده توسط معاونت عمرانی استانداری 
و شهرداری بیرجند در خصوص آسفالت معابر 
خاکی شهر، اجرای پروژه شبکه جمع آوری 

فاضالب و بهبود شرایط در مسیرهای خاکی 
منطقه مهرشهر در اولویت اجرا قرار گرفته 
است. امامی با تأکید براین که در حال حاضر 
چهار پیمانکار اجرایی در منطقه مهرشهرفعال 
می باشند، متذکر شد: بر اساس برنامه زمان 
بندی اولویت های تعیین شده، شبکه فاضالب 
مهرشهر تا پایان آبان ماه اجرا خواهد شد. وی 
اظهار کرد: حجم شبکه جمع آوری فاضالب 
تا  که  است  کیلومتر  از ۶4  بیش  مهرشهر 
کنون ۳7 کیلومتر از این پروژه اجرایی شده و 
۲7 کیلومتر آن باقی مانده است .به گفته وی؛ 

با قراردادهای منعقده و پیش بینی اعتبار ۲۳۶ 
میلیارد ریالی، اتمام شبکه جمع آوری فاضالب 

در مناطق باقی مانده مهرشهر در دستور کار این 
شرکت قرار دارد و به جد دنبال می شود.

بزرگ  فرهنگسرای  گفت:  بیرجند  شهردار 
شهرداری با 9۰ درصد پیشرفت فیزیکی، دهه 
فجر به بهره برداری می رسد. محمد علی 
جاوید در جلسه شورای اسالمی شهر بیرجند 
که در آن موضوع روند احداث فرهنگسرای 
شهرداری توسط اعضای شورا مورد بررسی 
قرار گرفت، با اشاره به این که احداث این 
پروژه فرهنگی از سال 9۲ آغاز شده ، گفت: 
فرهنگسرای شهرداری بیرجند جزو ۱۰ پروژه 
برتر ساخت سالن همایش در کشور است که 

عملیات اجرایی این طرح با زیربنای ۱۵ هزار 
متر مربع و مساحت سه هزار متر مربع با بیش 
از 9۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام 
است. وی افزود: بخش هایی از این پروژه 
تکمیل و آماده بهره برداری است و محوطه 
سازی تا پایان مهر ماه، آسفالت و پارکینگ 

مجموعه نیز تا دهه فجر کامل می شود. 
شهردار بیرجند عنوان کرد: با خرید سیستم 
صوت و صدای سالن اصلی فرهنگسرا که 
مناقصه آن در دو نوبت برگزار شده و نصب 

آن، پوشش سقف سالن اصلی انجام خواهد 
شد که امیدواریم با توجه به این که ساخت 
آن از نیازهای اساسی مرکز استان است، دهه 
فجر این پروژه بزرگ فرهنگی شهرداری بهره 
برداری شود. به گفته جاوید بر اساس قرارداد 
منعقد شده با پیمانکار در مورد نصب سیستم 
صوتی سالن اصلی فرهنگسرا، پیمانکار در قبال 
گرفتن یک میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان متعهد 
می شود ظرف یک ماه نسبت به نصب آن 
اقدام و همچنین موظف است مدت ۱۰ سال 

خدمات پشتیبانی مربوطه را ارائه کند. 
وی در پاسخ به نظرات مطرح شده درباره 
برگزاری مناقصه ها توسط شهرداری بیرجند 
خاطر نشان کرد: تالش می شود مناقصه 
های شهرداری مطابق روند قانونی آن برگزار 
اعضای  از  همچنین  بیرجند  شود.شهردار 
شورا خواست با مصوبه خود به شهرداری 
آوری  ماشین های جمع  برای ساماندهی 
اشخاص  از  تا  دهند  مجوز  پسماند  کننده 
حقیقی ساالنه ۲۰ میلیون ریال و اشخاص 

این  در  ریال  میلیون  حقوقی  سالیانه ۵۰ 
 خصوص گرفته شود که »یزدان شناس« 
در   که  کسانی  کرد  اعالم  شورا  عضو 
خصوص جمع آوری ضایعات فعالیت می 
و  اند  گرفته  مجوز  اصناف  اتاق  از  کنند 

شهرداری وظیفه ای در این  زمینه ندارد.

 

پزشکی  دانشگاه علوم  داروی  و  معاون غذا 
بیرجند با اشاره به آغاز توزیع واکسن آنفلوآنزا در 
استان گفت: توزیع واکسن در این مرحله تنها 
در مراکز بهداشتی و درمانی صورت می گیرد. 

اظهارکرد:  آهنی  به گزارش مهر، غالمرضا 
واکسن آنفلوآنزا دیروز ۶ مهر وارد استان شده 
است و در اختیار گروه های هدف قرار می گیرد. 
وی  بیان کرد: در چرخه توزیع واکسن، مادران 
باردار و کادر درمانی به واسطه شرایط خاص 
و ویژه ای که دارند در اولویت قرار دارند. آهنی 
ادامه  داد: مادران باردار بر اساس پرونده ای که 

در مراکز بهداشتی دارند، شناسایی و واکسن در 
اختیار آنان قرار می گیرد.

مردم به داروخانه ها مراجعه نکنند
وی با اشاره به اینکه در این مرحله واکسن 
درمانی  و  بهداشتی  مراکز  در  تنها  آنفلوآنزا 
از مردم  این راستا  توزیع می شود، گفت: در 

عزیز درخواست می کنیم در حال حاضر برای 
دریافت واکسن به داروخانه ها مراجعه نکنند. 
واکسن  که  بعدی  مراحل  در  بیان کرد:  وی 
آنفلوآنزا در داروخانه ها به صورت آزاد توزیع 
شود از طریق رسانه ها به عموم مردم اطالع 
رسانی می شود. آهنی در زمینه توزیع ماسک و 
مواد ضدعفونی کننده درداروخانه های  استان نیز 

اظهارکرد: خوشبختانه توزیع این اقالم بهداشتی 
با سهولت در داروخانه ها صورت می گیرد و 
مردم استان از نظر دسترسی مشکل خاصی 
ندارند. در زمینه تولید ماسک نیز در حال حاضر 
به سمت افزایش کیفیت ماسک های تولیدی 
گام برداشته ایم تا ماسک های با کیفیت بهتری 

در اختیار مردم قرار گیرد.

حذف بروکراسی های بانکی و تخصیص اعتبار ایمنی ۷۰ درصد  ادارات بیرجند نامناسب است
برای طرح های منابع طبیعی

مدیریت سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند گفت: 
ایمنی 7۰ درصد ادارات بیرجند خوب نیست و استقبال 
برای آموزش و رفع نقص آن کم رنگ است. به گزارش 
فارس، علی حسینی افزود: از 7 مهر سال گذشته تاکنون 
یک هزار و ۳۳۱ مأموریت عملیات امداد و نجات، اطفاء 
حریق و حادثه انجام شده که به دلیل اقدامات آموزشی و 
پیشگیری نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است.وی 
افزود: ادارات را از نظر ایمنی می توان به ادارات پرخطر و 
کم خطر تقسیم بندی کرد که به عنوان مثال انبار شرکت 
نفت که در حاشیه مهرشهر وجود دارد بسیار پرخطر است. 
حسینی متذکر شد: ادارات و مکان های پرخطر از جمله 
انبار شرکت نفت باید از نظر ایمنی به گونه ای باشد که اگر 

حریقی صورت گرفت حداقل تا زمان رسیدن نیروها به 
محل حادثه، آتش به سایر مکان ها سرایت نکند.

 وی با تأکید بر اینکه به ساختمان های فاقد ایمنی نسبی 
پروانه پایان کار داده نمی شود، گفت: متأسفانه مجتمع های 
زیادی دارای سیستم اطفای حریق هستند اما بسیاری از 
این مجتمع ها آگاهی استفاده از این سیستم ها را ندارند و 
یا اینکه آسانسورهای واحدها استاندارد نیز نیستند و دچار 
مشکل و حبس افراد می شوند. وی خاطرنشان کرد: 
بافت کاماًل سنتی و قدیمی بازار بیرجند و وجود انبارهای 
کاالهای مصرفی و پرخطر در هنگام بروز حادثه به 
دلیل عدم امکان ورود وسایل اطفاء حریق خسارت های 

بسیاری را به بار می آورد. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اظهار کرد: 
حمایت  صندوق  راه اندازی  برای  استانی  منابع  سهم 
از توسعه منابع طبیعی ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شد. 
سازمان  طرح   9 از  یکی  گفت:  نصرآبادی،  علیرضا 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال 99 راه اندازی 
و رونق صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: صندوق حمایت از توسعه 
اقتصادی کردن  برای  منابع طبیعی بستری مناسب 
طرح های منابع طبیعی و کمک به توان تولیدی کشور 
است. وی بیان کرد: در این راستا می توان به عنوان 
یک زیرساخت از آن در راستای حفاظت بیش از پیش 
عرصه ها بهره مند شد. نصرآبادی با اشاره به اقداماتی 

که سال 9۶ برای ایجاد صندوق حمایت از توسعه منابع 
طبیعی در استان انجام شد، یادآور شد: باید 49 درصد از 
اعتبارات این صندوق توسط دولت تامین شود. وی از 
تعیین مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از منابع استانی برای این 
صندوق خبر داد و گفت: کشاورزان نیز برای راه انداری 
این صندوق پای کار هستند. نصرآبادی ادامه داد: مقرر 
شده پس از تخصیص اعتبار استانی سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری نیز به میزان ۲ برابر به صندوق کمک 
کند. وی از پیگیری های انجام شده برای راه اندازی این 
صندوق در استان خبر داد و گفت: تمام امور مربوط به 
راه اندازی این صندوق در استان انجام شده و منتظر 

تخصیص اعتبار استانی هستیم.

مرکز نیکوکاری و دار االیتام مؤسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند )مصلی( 
- پذیرای نذورات و هدایای شما مردم خیر و نیک اندیش جهت نیازمندان و ایتام می باشد.  همچنین آمادگی کامل جهت دریافت البسه، جهیزیه، سبدهای غذایی، 

مواد پروتئینی و گوشتی، خریداری گوسفند، عقیقه کامل ، دریافت فطریه و کفاره و... را جهت نیازمندان اعالم می دارد. 

شماره کارت جهت طبخ اطعام ایتام : ۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۹۲۱-۵۳۱۷
آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: ۰۵۶۳۲۲۳۷۶۶۶ – ۰۵۶۳۲۲۳۳۳۳۱ - ۰۹۱۵۵۶۵۸۵۹۵

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی: ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۴-۸۵۳۹

آتش نشانـان فرشتگـان نجاتنـد ، ۷ مهـر روز آتش نشانی و ایمنـی گرامـی بـاد
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امام رضا علیه  السالم فرمودند :

الناُس َضرباِن: بالٌِغ ال یَكتَفي، وطالٌِب ال یَِجُد

مردم دو دسته اند: آن که ]به دنیا[ رسیده ولی بسنده نمی کند و کسی که به دنبال آن است و آن را نمی یابد.

)کشف الغّمة: ج 3، ص 100(

نوبخت : نزدیک به ۳ برابر بیشتر 
از پیش بینی مان از عرضه سهام 
دولتی در بورس درآمد داشتیم

نماینده مجلس: آدرس 
مشکالت مردم کاخ سفید 
نیست، خیابان پاستور است

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به 
نهایی شدن موضوع پیش فروش نفت 
گفت: این روش سال آینده اجرایی خواهد 
شد. قیمت هر بشکه نفت برای پیش 
فروش ۴۰ دالر و نرخ تسعیر آن نیمایی 
خواهد بود. نوبخت افزود: همچنین بازار 
سرمایه یک فرصتی است برای فعاالن 
سرمایه،  صاحبان  و  دولت  اقتصادی، 
امسال پیش بینی ما این بود از طریق 
عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه حدود 
تومان کسب  میلیون  و ۹۰۰  هزار   ۱۱
کنیم، اما در ۵ ماه نخست سال بالغ بر ۳۵ 
هزار میلیارد تومان از این طریق کسب 
برای  بازار سرمایه  آینده  کردیم و سال 
دولت از طریق عرضه سهام های دولتی 
منابع قابل توجه دیگری کسب خواهد 
کرد تا بتوانیم سیاست های خروج از رکود 

و افزایش اشتغال را دنبال کنیم.

اجتماعی  کمیسیون  عضو   ، مطهری 
میان  مجلس شورای اسالمی در نطق 
دستور صحن علنی با بیان این که »مردم 
به ما رای ندادند تا فقط مشکالت را بازگو 
اول  همین  را  آخر  حرف  گفت:  کنیم« 
می زنم. آدرس مشکالت کشور کاخ سفید 
پاستور و دفتر کار  بلکه خیابان  نیست، 
کسانی است که ۷ سال کشور را معطل 
با  امروز  کرده اند.  سفید  کاخ  با  مذاکره 
گذشت تقریبا ۴ ماه از فعالیت های مجلس 
یازدهم همه مشکالت را می دانیم و اظهار 
دوباره مشکالت برای مردم خسته کننده 

شده است.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان 
اینکه هر کشور مسلمان و غیرمسلمان 
کمک شان  بخواهد،  کمک  ما  از  که 
می گیریم،  پول  آنها  از  اما  می کنیم 
گفت: به ونزوئال بنزین دادیم و شمش 
طال گرفتیم. طالها را هم با هواپیما به 
ایران آوردیم تا در راه اتفاقی برایش نیفتد. 
سرلشکر سید یحیی صفوی تاکید کرد: 
به عراقی ها کردیم دالر  ما هرکمکی 

نقد گرفتیم، با سوری ها قراردادی امضا 
کردیم که درمقابل چیزهایی را می گیریم 
سوریه  از  ما  از  بیش  روس ها  البته 
استفاده می کنند. صفوی تاکید کرد: ما 
نه  را  مقدس  دفاع  تجربه  می خواهیم 
تنها به ملت های اسالمی بلکه به دیگر 
انتقال دهیم.  ملت ها همچون ونزوئال 
هستند  کمونیست  ونزوئالیی ها  امروز 
اما در مقابل آمریکایی ها ایستادند و ما 

هم به آنها کمک می کنیم، کمک های 
ایده  و  می کنیم  آنها  به  نرم افزاری 
می دهیم، مثاًل می گوییم چگونه بسیج 
مردمی را شکل دهید و حمالت سایبری 
را چگونه دفع کنند. صفوی تصریح کرد: 
ما در راستای عمق بخشی به دفاع ایران 
در مقابل دشمنان فرامنطقه ای خود مثل 
آمریکا و صهیونیست اقدام می کنیم. ما 
برای اینکه در برابر ائتالف کشورهای 

غربی و عربی در سوریه بایستیم با روسیه 
ائتالف کردیم و ائتالف ما هم پیروز شد. 

ده  نوشت:  اعتماد  در  عبدی  عباس 
زودرس  انتخابات  پیشنهاد  پیش  ماه 
ریاست جمهوري را دادم، اصولگرایان که 
در خلوت خود از این ایده قند در دل شان 
آب مي شد، به علت تناقضات فکري و 
تحلیلي، در خلوت با آن مخالفت کردند 

وی  کردند!  شدیدي  مخالفت  حتي  و 
غالب،  اصولگرایان  که  حاال  نوشت: 
قدرت و اراده استیضاح را ندارند، پیشنهاد 
مي کنم که روحاني شخصا دست به کار 
شود. کنار رفتن نه به معناي اعتراض، 
بلکه به معناي گشودن راه  براي حل 

ماجرا. متاسفانه در ایران استعفا هم به 
سرنوشت طالق دچار شده است. نیازي 
به توضیح جزییات این ادعا و وضعیت 
هیچ  گذشته  ماه  ده  طي  نیست.  هم 
مشکالت  بر  که  نشده  حل  مشکلي 

اضافه هم شده است.

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
نیستم  این  اهل  من  گفت:  پزشکی 

وقتی کشورم در تنگناها است هر روز 
خودم را به زمین بزنم و گالیه کنم، 
بعد  و  بگیرد  آرام  تا کرونا  صبر کردم 
افزود:  نمکی  بگویم.  را  گالیه هایم 
من آماده شدم وارد فتنه های سیاسی 
نشوم وقتی این موضوع را قبول کردم 
یعنی یار ندارم و در سختی ها کسی از 
من دفاع نکرد، اگر من نامه به شهید 

بود  این  برای  نوشتم  سلیمانی  قاسم 
که همدل تر و هم زبان تر از آن شهید 
ندیدم و خواستم صدایم را به خداوند 
در  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی  برساند. 
کرونا شکست بخوریم پایه های نظام 
اعالم  همین  برای  می خورد  شکست 
کردیم دیگر گالیه نمی کنیم و حتی 
اگر همکاران من حقوق هم نگیرند کار 

می کنند، ما آمده ایم برای فداکردن جان 
مان. نمکی گفت: نمی گذاریم در عرصه 
بین المللی در مبارزه با کرونا از هیچ 
کشور پیشرفته ای عقب بیفتیم و با دل 
و جان کار می کنیم و مقاومت می کنیم. 
تردیدی در این تصمیم ندارم، چرا که 
این وعده الهی است که اگر مقاومت 

کنید حتماً پیروز می شوید.

سرلشکر صفوی: هر کمکی کردیم، دالر نقد گرفتیم ؛ بنزین دادیم، طال گرفتیم

عباس عبدی: اصولگرایان اراده استیضاح ندارند، روحانی خودش استعفا دهد

دیگر گالیه نمی کنم ؛  وارد فتنه های سیاسی نمی شوم

یک چهره سیاسی اصالح طلب گفت: 
هیچ تضمینی برای جناح اصولگرا برای 
پیروزی در انتخابات وجود ندارد، ضمن 
اینکه اصالح طلبان، توانایی زیادی برای 
بر هم زدن بازی های از پیش تعیین شده 
را دارند. تاجرنیا با بیان اینکه پیش بینی ام 

این است که اصالح طلبان با وجود همه 
انتخابات  این تنگناها و مشکالت، در 
پیش رو مشارکت خواهند کرد، تاکید 
کرد: بدون شک انتخابات آینده انتخاباتی 
دوقطبی خواهد شد؛ برخالف تصور همه 
که فکر می کنند باتوجه به اینکه اکثریت 

مجلس در اختیار جناح اصولگرا است یا 
احتماال دولت آینده طبق گردش کار، 
حتما اصولگرا خواهد بود به نظر من، 
نمی تواند  مسئله  این  عنوان  هیچ  به 
به  برمی گردد  باشد. علتش هم  جدی 
اینکه در حال حاضر شرایط به گونه ای 

از طرفداران  است که بخش عمده ای 
جناح های رسمی، دچار ریزش شدند و 
اگرچه اصالح طلبان ممکن است بخش 
عمده ای از پایگاه شان را از دست داده 
باشند، اما اصولگرایان هم عمال نتوانستند 

اقدام جدی و اعتمادسازی ایجاد کنند.

پیش بینی تاجرنیا از انتخابات متفاوت ۱۴۰۰ ؛ تضمینی برای پیروزی اصولگرایان وجود ندارد

اعطای کاالبرگ به خانوار ایرانی از مهر 
تا اسفند ۹۹ اجرا می شود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
طرح تامین کاالهای اساسی )کاالبرگ( را از مهر 
سال جاری تا اسفند سال جاری اجرا می کنیم. 
کاالهای  از  منظور  اینکه  بیان  با  حاج بابایی 
مردم  اختیار  در  که  است  کارت هایی  اساسی 
قرار می گیرد،گفت: حدود ۶۰ میلیون ایرانی با 
این کارت ها یارانه معیشت را دریافت می کنند. 
حدود ۲۰ میلیون نفر ایرانی تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی قرار دارند، بنابراین به ۲۰ الی ۲۱ 
میلیون نفر قرار است بر اساس این طرح ماهیانه 
هر نفر ۱۲۰ هزار تومان و خانواده ۵ نفره ۶۰۰ 
هزار تومان کاال در اختیار آنان قرار داده شود و 
این کارت کاالیی است و نقدی نیست.وی افزود: 
این مبلغ برای ۲۰ میلیون نفر بدون هزینه خواهد 
بود و برای ۴۰ میلیون نفر باقیمانده ۵۰ درصد 

پول از سوی آنها پرداخت می شود. 

 وام مسکن جوانان افزایش یافت 
طبق اعالم بانک مسکن، سقف تسهیالت قابل 
پرداخت از محل حساب پس انداز مسکن جوانان 
افزایش یافته و این وام در شهرهایی مثل بیرجند 
۱۸۴ میلیون تومان بود در ترمیم صورت گرفته 

 به ۲۹۰ میلیون تومان افزایش یافت.
  ۴ تا ۸ هفته ، مدت پیک جدید کرونا 

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
با بیان اینکه پیک جدید اپیدمی کرونا از مرداد 
پیش بینی شده بود و بین ۴ تا ۸ هفته طول 
می کشد، گفت: باید به طور عاجل برای کنترل 
این شرایط فکر شود  در غیر این صورت احتمال 
دارد سیستم درمان در پاییز و زمستان به طور 
ناگهانی دچار مشکل شود چرا که تخت های 

 بیمارستانی در حال حاضر پر شده است.
 تا آخر اسفند، اینترنت 5G فعال می شود

امسال  اسفند  آخر  تا  گفت:  ارتباطات  وزیر 
کاربران  برای  ارتباطات  پنجم  نسل  اینترنت 
خانگی به صورت نقطه ای فعال خواهد شد. 
در  کار  این  به  مربوط  مجوزهای  گفت:  او 

کمیسیون تنظیم مقررات صادر شده است.

واکنش قالیباف به ماجرای دناپالس 
 و واکسن: به این حواشی توجهی نداریم   
ماجرای  به  اشاره  با  مجلس  رئیس  قالیباف 
دناپالس و واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: مجلس 
یازدهم به حواشی که برای آن ایجاد می کنند 
کار  به  را  خود  تالش  تمام  و  نداشته  توجهی 
می گیرد تا در چارچوب وظایف خود مشکالت 

 مردم را برطرف کند.
مجلسی   ها ماهی ۱۱ میلیون حقوق 
 می گیرند؛ ۱۸ میلیون قسط می دهند 

تسنیم نوشت: اگر یک نماینده مجلس بخواهد 
۸۰۲ میلیون تومان دریافتی را بدون هیچ سود 
تسهیالتی طی ۴۵ ماه برگرداند باید ماهیانه بیش 
از ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قسط دهد. میزان 
این قسط در صورتی که زمان بازپرداخت را سه 
ساله )۳۶ ماه( در نظر بگیریم، مبلغی حدود ۲۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در هر ماه می شود. 
این در حالیست که حقوق ماهانه مجلسی ها به 

 ۱۱میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
 دولت واکسن داد، مجلس نمی خواست  
واگذاری  علیه  نوشت: جنجال  روزنامه کیهان 
۱۵۰۰ واکسن آنفلوآنزا به مجلس در حالی است 
که وزارت بهداشت هر ساله این کار را انجام 
می دهد اما مجلس که به نام مجلس انقالبی 
 شناخته می شود، این محموله  را پس می فرستد.

معاون رئیسی : جای تأسف دارد که مردم 
 با واژه »مسئول« به یاد اختالس می افتند

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه قانون 
وسیله ای برای حفظ منافع عمومی است، گفت: 
در  مسئولیت  واژه  وقتی  که  دارد  تاسف  جای 
خانواده ها مطرح می شود اعضای خانواده یاد 

 دزدی ها و اختالس های برخی آقایان می افتند.
رونمایی ا...کرم از نامزد حداکثری 
 جریان موسوی خوئینی ها در ۱۴۰۰

بخش  این  گفت:  سیاسی  مسائل  تحلیلگر   
موسوی  آقای  با  که  طلب  اصالح  جریان 
خوئینی ها همراه است، اول روی حمایت از 
آقای  بعد به طرف  اما  را داشتند  آقای عارف 
کرم  ا...  کردند.  پیدا  گرایش  معین  مصطفی 
افزود: نامه اخیر موسوی خوئینی ها نشان داد 
مخصوصا  اصالحات  پردازان  تئوری  دیدگاه 
عباس عبدی و سعید حجاریان درباره انتخابات 
۱۴۰۰ نزد اصالح طلبان نیز خریدار نداشته و 
تصمیم گیران این جریان برنامه های دیگری 

 را در سر می پرورانند.
 حمله تند زیباکالم به موسوی خوئینی ها

صادق زیباکالم گفت: آقای موسوی خوئینی ها 
یا بدون  با اطالع آقای خاتمی  اگر قرار است 
اطالع او سخنگو یا لیدر جنبش اصالحات باشد، 
یک فاجعه برای اصالحات رقم خورده است و 
عقب گردی بزرگ برای این جریان است و به 
نوعی لیدری موسوی خوئینی ها تیر خالص به 

 شقیقه جنبش اصالحات است.
 صوفی: تکرارهای خاتمی دیگر اثر ندارد

چهره های فعال سیاسی اصالح طلب در واکنش 
به نامه موسوی خوئینی ها مصاحبه هایی با نامه 
نیوز انجام داده اند و انتقاداتی به آن وارد کرده اند.  
علی صوفی، فعال سیاسی اصالح طلب گفت: 
خوئینی ها نمی تواند جایگزین خاتمی باشد زیرا 
آقای خاتمی جایگاه خود را دارد و مورد قبول 
تمام اصالح طلبان هستند. البته مردم هم دیگر 
آن مردم سال۹۲ نیستند که با یک پیام کوتاه 

خاتمی شگفتی خلق کنند.
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قابــل توجــه

 همشهریان بیرجندی

مشاوره ، خرید و فروش  
بازسازی و تعمیرات 
امالک بیرجندی ها 
در مشهد مقدس 

  ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  
 جعفر خسروی

ثبت شرکت                  
ثبت برند 

آنی ثبت تقی زاده

با قیمت مناسب

شورای اطالع رسانی خراسان جنوبی با همکاری اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان و روزنامه آوای خراسان جنوبی


