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 بودجه جای شعار نیست؛ 
من نیز بلدم اما ...

رئیس جمهور  : 

صفحه  ۶

تحریم ها  لغو نشود دسترسی 
آژانس در ایران قطع می شود

مجتبی  ذوالنور  :

 واکسیناسیون کرونا  قبل از
 ۲۲ بهمن آغاز می شود

وزیر  بهداشت :

صفحه  ۶

صفحه  ۶

#  من ماسک می زنم

بارش پراکنده باران از عصر امروز در استان 5پای سازمان های توسعه گرای کشور را به استان باز می کنیمضعف اعتباری در بحران زیرساختی خوسف 25

سرمقاله

دردهایی که درمان دارد 

در این روزهایی که کرونا بر همه عوامل مؤثر بر مرگ و میرها، پیشی گرفته، هر روز 
بر صفحات متعدد روزنامه ها، آگهی فوت افرادی را می بینی که مرگ شان را هرگز 
نمی توانی باور کنی. دوستان، آشنایان، هم محله ای ها، همکالسی ها و... کسانی 
که دیدن چهره شان، آه از  نهادت برمی آورد، حاال تصورش را بکنید که در میان این 
همه نام و نشان آشنا، به ناگاه لبخند جوان ناکامی را ببینی که نه به خاطر کرونا، که 
به خاطر عارضه ای از جنس دیگر ، چشم بر دنیا بسته است. اتفاق تلخی که همین 
چند روز پیش ناباورانه با آن مواجه شدم، جوان عزیزی که در سن ۲۵ سالگی و صرفًا 
به جهت نارسایی کبد، خانواده اش را داغدار کرده بود. دانشجو بود و بسیار مأخوذ به 
حیا، خوشنام به لحاظ ادب و نزاکت، چشم و چراغ خانه، تنها پسر خانواده، با انبوهی 
افتخارات ریز و درشت در درس و ورزش و هنر و به عبارتی به همه چی تمام!!  
 خواهرش می گفت؛ سال گذشته و خیلی اتفاقی! متوجه مشکل حادی در کبدش 
می شوند و به هر دری می زنند تا دردش را درمان کنند، اما هیچ  ... ادامه در صفحه ۲

* بهروزی فر

عکس : میرکالنی

مهم ترین اقدامی که در دوره مدیریتم انجام دادم باالبردن توقع و سطح مطالبه شهروندان از 
شهرداری بیرجند بود. این گفته بیست و ششمین شهردار بیرجند، مردی از خطه زاگرس بود که  
 به نظر می رسد او توانسته بخشی از نیازمندی های مرکز استان را با برخی ساختار شکنی ها 
تامین کند.  ...  مشروح این گفتگو را در صفحه ۳ مطالعه کنید 

رویای سبز جاویدبرای بیرجند
در گفتگوی ۲ ساعته آوا با شهردار مرکز استان عنوان شد ؛ 

اقدامات  اطالع رسانی  به  مکلف  را  مدیران  استاندار 
دستگاه ها کرد و گفت: دستگاه ها باید با هماهنگی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه مطبوعات به جهت 
توزیع مناسب، عملکرد ساالنه خود را تا پایان سال 
در مطبوعات منتشر کنند. حمید مالنوری در نشست 
استان خراسان جنوبی  برنامه ریزی و توسعه  شورای 
افزود: با این اقدام، مردم در جریان اقدامات مدیران قرار 
 می گیرند و باعث تقویت مدیران می شوند. وی به نقش 
رسانه ها در جامعه اشاره کرد و گفت: همه دستگاه ها باید 
مشترک روزنامه های استان شوند و روزانه ۱۰ نسخه 
از نشریات استان را خریداری کنند. استاندار خراسان 

جنوبی با تاکید بر اینکه ... مشروح در صفحه ۵

تکلیف رسانه ای
استاندار برای مدیران

در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان عنوان شد : 

مالنوری : مدیران خدمات خود را در مطبوعات خراسان جنوبی اطالع رسانی کنند
و ضمن مطالعه روزانه رسانه ها به مطالبات مطرح شده در آن پاسخگو باشند

جناب آقای مهندس ابراهیمی
 سرپرست محترم معاونت بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

 با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را که 
به حق از سرمایه های ارزشمند استان می باشید ، 
صمیمانه تبریک عرض نموده ، رجاء واثق داریم که 
این انتخاب سر آغاز راهی پرامید به سمت دستیابی 
نویدبخش  و  بوده  استان  توسعه  رفیع  های  قله  به 
 نشاط و تحرک هم استانی های محترم خواهد بود. 
خدمتگزاران همه  و  شما  سربلندی  و   موفقیت 

 به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را از درگاه باریتعالی مسئلت می نماییم. 

هیئت مدیره و مدیر عامل
 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

چه غرور آفرینند آن عزیزانی که در کمال  
صداقت و درستکاری بهترین سال های عمر خود 
را در سنگر خدمت گذراندند و خالصانه از هیچ 

کوششی دریغ نورزیدند 

جناب آقای  مهندس اشرفی گل
  بدین وسیله شایسته است از زحمات بی دریغ ، 

مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه جناب عالی در طول 
مدت خدمت تشکر و قدردانی نموده ، توفیق روز 

افزون شما و خانواده گرانقدرتان را از درگاه احدیت 
مسئلت می نماییم.

هیئت  مدیره و مدیر عامل
 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی 

جناب آقای مهندس محمد ابراهیم ابراهیمی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان خراسان جنوبی

 که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته جناب عالی در صحنه های خدمت 
صادقانه به نظام و میهن اسالمی ایران است، صمیمانه تبریک عرض نموده

  ضمن سپاس و قدردانی از تالش های ارزشمند و صادقانه جناب آقای مهندس محمود اشرفی گل
 امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

موفق و سربلند باشید.
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت دامپروری و کشاورزی 

ستاره کیان بیرجند- برادران خیریه ، فرزین ، صابر تنها

جناب آقای مهندس
محمد ابراهیم ابراهیمی 
سرپرست محترم معاونت بهبود    

تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی استان خراسان جنوبی

خبر مسرت بخش مسئولیت جناب عالی را در منصب جدید که نشان از درایت و توانمندی 
اجرایی شما می باشد تبریک عرض نموده ، از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات الهی 

برایتان مسئلت داریم. ضمنا از تالش های ارزنده

جناب آقای مهندس اشرفی گل 
در دوران تصدی مسئولیت سپاسگزاریم و برایشان آرزوی موفقیت داریم

 امید است در پرتو عنایات حق تعالی همواره در تمامی شئون زندگی موفق و موید باشید.

 هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نهبندان
کارخانه خوراک دام دامداران نهبندان

اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی در نظر دارد: مزایده اموال منقول مازاد
اداری و کلینیک های تخصصی خود شامل دستگاه ها و تجهیزات فیزیوتراپی، کار درمانی، 
گفتاردرمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی و دستگاه های غربالگری شنوایی را از طریق 
سامانه تدارکات دولت به آدرس: setadiran.ir  برگزار نماید. متقاضیان محترم می توانند 
شرایط شرکت در مزایده را از تاریخ 30 دی ماه ۹۹ در سامانه مذکور مشاهده نموده و در 

صورت نیاز با شماره 3۲۴000۷0 الی ۵ داخلی ۲۲۹ تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

آگهـی مزایـده عمومـی

» آگهی مناقصه عمومی – نوبت اول«
شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه  ای به شرح جدل ذیل اقدام نماید.

شرایط پیمانکار )حقوقی(مدت قراردادنوع تضمین و مبلغ )ریال(موضوعشماره فراخوان

خدمات ایاب و ذهاب مربوط به مأموریت  های اداری و شهری ۲۰۹۹۰۰۵۳۶۱۰۰۰۰۲۸
دارا بودن پروانه رتبه  بندی معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه حمل و نقل یک سالهتضمین معتبر به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طبق نمونه  های مندرج در اسناد مناقصهپرسنل شهرداری بیرجند  طبق شرایط در اسناد مناقصه

۱- محل تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری بیرجند ۲- کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir برگزار می  گردد.
۳- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می  توانند اسناد مناقصه را از تاریخ ۹۹/11/0۲  تا ساعت 1۹:00 مورخ 11/0۷ /۹۹ از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir  دریافت نمایند.

4- مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 1۴:00 مورخ  ۹۹/11/18    ۵- زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 1۴:00مورخ  ۹۹/11/1۹ می  باشد.
۶- نشانی مناقصه  گذار: خراسان جنوبی - بیرجند – میدان ابوذر- شهرداری مرکزی –تلفن 0۵۶3183010۲  ۷- مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمناً می توانند جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات 

محمدعلی جاوید - شهردار بیرجندسامانه ستاد به آدرس بیرجند خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره 0۵۶3۲۲۲1۲۲0 تماس حاصل فرمایند.

جناب آقای مهندس محمد ابراهیم ابراهیمی
 انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی
 استان خراسان جنوبی 

 که موید تجربه و تخصص شما در این امر می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده ،
ضمن آرزوی توفیق برای جناب عالی ، از تالش های ارزنده آقای مهندس 

محمود اشرفی گل در دوران تصدی این مسئولیت صمیمانه سپاسگزاریم.

هیئت مدیره و کارکنان 
شرکت های دان و علوفه شرق و قاین طیور 

فروش پکیج و رادیاتورهای پنلی
 ایران رادیاتور 

  

آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب۱  
09155618398 - 05632237077   

به ما دلگرم باشید
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دردهایی که درمان دارد 

* بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( خواهرش می گفت؛ سال گذشته و خیلی اتفاقی! متوجه 
مشکل حادی در کبدش می شوند و به هر دری می زنند تا دردش را درمان کنند، اما 
هیچ راهکاری افاقه نمی کند و پزشکان، تنها راه درمان را در پیوند می دانند. یک سال 
انتظار برای خبری از مرکز پیوند اعضا و اعالم موافقت فردی برای این از خودگذشتگی، 
شب و روزهای شان را به چشم به راهی می گذراند،اما دریغ از خبری امیدوار کننده! 
کرونا که آمد، شرایط را بنا به آن چه متولیان امر گفته بودند، بدتر کرد و امید او و 
 خانواده اش را ناامیدتر! تا این که دیگر کار از کار گذشت و تن نحیف از بیماری اش
را به مرگ سپرد.  ماجرای این جوان آشنا، حکایت تلخ ۲۵ هزار بیماری است که در 
سطح کشور در لیست انتظار پیوند عضو قرار دارند. بر اساس گزارش واحد فراهم آوری 
اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیشتر این افراد از بیماران دیالیزی 
نیازمند پیوند کلیه هستند و بیماران نیازمند پیوند کبد، قلب، ریه، پانکراس و روده به 
ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. اگر چه تلخ! اما واقعیت این است که این افراد در 
صف انتظار می مانند تا یک فرد سالم به لحاظ بیماری های متابولیکی، در اثر حادثه ای 
به مرگ مغزی دچار شود، یا در اثر مرگ طبیعی، چشم از جهان فرو بندد و بستگانش 
از خود گذشتگی نشان داده، اعضایش را اهدا کنند.  آمارها حکایت از این دارند که 
 ساالنه تنها، بین ۶ تا ۸ هزار مورد مرگ مغزی به علل مختلف که البته شایع  ترین

آنها تصادفات جاده ای ست در داخل کشور رخ می دهد که از این تعداد، بین ۳ تا ۴ 
هزار مورد - حدود ۵۰ درصد - از نظر علمی قابلیت اهدای عضو دارند، اما متأسفانه 
تنها ۲۵ درصد، یعنی چیزی حدود یک چهارم به اهدا می رسد - به این آمار، شمار 
مرگ و میرهای طبیعی را هم اضافه کنید- و این در حالی است که روزانه تقریبًا 
۱۲ نفر به علت نرسیدن عضو، در لیست انتظار پیوند فوت می کنند و اغلب در سن 
جوانی، دیده بر جهان می بندند و فرزندان شان، یتیم می شوند.  بر اساس اطالعات 
سامانه اهدای عضو ، قلب ، ریه ها ، کبد ، روده ها ، لوزالمعده و کلیه ها، اعضایی 
 هستند که قابلیت اهدا دارند، البته برخی از بافت های بدن را نیز می توان پیوند کرد.
عالوه بر این ها، قرنیه ها می توانند بینایی رابه فردی که دچار صدمه شدید به چشم شده 
باز گرداند، تاندون و غضروف باعث بازسازی اعضای آسیب دیده مشابه می شوند، پیوند 
استخوان می تواند مانع قطع عضو در فرد مبتال به سرطان استخوان شود، دریچه قلب 
برای کودکان مبتال به بیماری مادرزادی دریچه ای و بزرگساالن با دریچه آسیب دیده به 
کار می رود، پیوند پوست نجاتبخش بیماران با سوختگی شدید است، پیوند مغز استخوان 
تنها راه درمان بعضی از سرطان های خونی می باشد. به عبارتی، خالق هستی، وجود ما را 
 چنان خلق کرده که جزء جزء آن قابلیت استفاده دوباره و کارکرد در بدن فرد دیگری را دارد. 
ما وقتی زنده ایم، می توانیم با اهدای یک کلیه، قسمتی از کبد یا ریه و حتی بخشی 
از روده کوچک خود، به فرد یا افراد دیگر، زندگی بدون درد هدیه کنیم.  یا حتی مرگ 
 طبیعی هم مانع اهدای عضو نمی شود، چرا که بعد از مرگ کامل، نسوجی مانند قرنیه ،
 دریچه قلب ، استخوان و تاندون، تا ۴۸ ساعت!  قابل اهدا هستند و حتی می توان 
آن را برای مدت های طوالنی ذخیره کرد. اگر چه شایع ترین حالت اهدای عضو، در 
راضی نمودن خانواده ها بعد از مرگ مغزی بیمارشان پیگیری می شود اما بر اساس این 
اطالعات، همه افرادی که به مرگ طبیعی فوت می کنند، گنجینه ای از بافت هایی 
هستند که می توانند نجات بخش زندگی دیگران باشند و این در حالی است که به گواه 
آمار، در حال حاضر حدود سه چهارم اعضایی که قابلیت اهدا دارند، به زیر خاک می روند 
و به راحتی نیست و نابود می شوند و بدون تردید علت اصلی این اتفاق هم، عدم رضایت 

یا آگاهی نداشتن خانواده های متوفیان است. 
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

فرماندار خوسف گفت: با توجه به اینکه 
جمعیت یکی از مالک های اصلی توزیع 
اعتبار تخصیصی به  اعتبار است، میزان 
شهرستان خوسف با توجه به پراکندگی 
از  بسیاری  اجرای  کفاف  زیاد  بسیار 

پروژه های زیرساختی آن را نمی دهد.
محمدعلی آخوندی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: این شهرستان دارای بیش از 
۲۰۰ روستا و آبادی دارای سکنه می باشد 

که فقط یک سوم آنها باالی ۲۰ خانوار 
است. فرماندار خوسف اظهار کرد: شهرستان 
خوسف به دلیل پراکندگی بسیار زیاد و حضور 
بسیار کم جمعیت در روستاها در بحث راه ها 
علی رغم هزینه باال، با هدف تثبیت جمعیت 
و حفظ امنیت، نیازمند توجه ویژه ای است. 
راهسازی  پروژه های  کرد:  بیان  آخوندی 
اعتبارات بسیار زیادی می خواهند که صرفا با 
در نظر گرفتن اعتبارات شهرستانی نمی توان 
بسیاری از پروژه ها را تکمیل کرد که توجه 
ویژه ای از محل اعتبارات ملی و استانی را 
می طلبد.  وی بیان کرد: بیش از ۹۷ درصد 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار شهرستان از راه 

آسفالته برخوردار هستند و چند روستای باقی 
مانده نیز در دستور کار است که امیدواریم به 
زودی شاهد آسفالته شدن تمام روستاها با 
این مالک جمعیت باشیم. آخوندی با اشاره 
به اینکه بیش از ۱۳۰ روستای شهرستان 
دارند که  بیست خانوار جمعیت  از  کمتر 
بیشتر آنها از نظر زیرساخت های جاده ای 
در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، اظهار کرد: 
تکمیل مسیر خوسف به نای بند از سمت 

آبگرم لوت و همچنین مسیر روستای معدن 
قلعه زری به شهداد استان کرمان به عنوان 
دو مسیر بسیار مهم هم تحول بسیار خوبی 
در شهرستان و هم تاثیر بسیاری در ارتقاء 

امنیت استان خواهد داشت. 
خوسف  شهرستان  کرد:  اظهار  آخوندی 
طرفه، ۷۴۸  دو  جاده  کیلومتر  دارای ۹۰ 
کیلومتر   ۴۲۰  ، آسفالته  جاده  کیلومتر 
جاده خاکی و ۱۱۹ کیلومتر جاده شوسه 
آسفالته  جاده های  از  بسیاری  که  است 
شهرستان نیازمند مرمت و بهسازی است. 
وی خاطرنشان کرد: ورودی شهر ماژان 
با اعتباری بالغ بر ۴۳ میلیارد ریال در حال 

اجرا است که فاز اول آن در دهه مبارک 
فجر به بهره برداری می رسد. برای تکمیل 
این مسیر نیز پیگیر دریافت اعتبار از محل 
استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
هستیم تا به صورت کامل به بهره برداری 
برسد فرماندار خوسف ادامه داد: ماژان به 
عنوان جدیدترین شهر استان با ظرفیت های 
بسیار بالقوه به عنوان یکی از مراکز جمعیتی 
شهرستان طی سال های آتی مطرح خواهد 

از هم  آن  زیرساخت های  تامین  شد که 
اکنون باید چاره اندیشی شود. آخوندی اظهار 
کرد: جاده سلم آباد به ماژان که به عنوان 
یکی از مسیرها برای اتصال دهستان براکوه 
به ماژان و کمتر کردن مسیر دسترسی 
مرکز استان به منطقه گردشگری دق و 
کویر اکبرآباد است تا پایان سال به بهره 
برداری می رسد.  وی ادامه داد: این مسیر 
۱۰ کیلومتر است که فقط سه و نیم کیلومتر 
ابنیه و زیرسازی آن در دست اقدام است و 
تا پایان سال آسفالت آن نیز انجام خواهد 
شد.فرماندار خوسف اظهار کرد: ۴.۸ کیلومتر 
مسیر دسترسی به روستای چاه طالب آباد 

به عنوان مرز بین شهرستان های خوسف 
و سربیشه و مسیر اکبرآباد تا کشوک هنوز 
آسفالت نشده است که پیگیر اجرای این 
پروژه در سال آتی و تامین اعتبار هستیم.
آخوندی ادامه داد: روکش آسفالت مسیر 
جاده های سیوجان به روستای نصرآباد با ۸ 
کیلومتر طول نیز ۹ میلیارد ریال اعتبار دارد 
که عملیات روکش آن بزودی شروع خواهد 
شد. وی از تخصیص ۲۹ درصدی اعتبارات 
حوزه راهداری شهرستان خوسف خبر داد و 
افزود: از میزان ۴۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
اعتبار در نظر گرفته شده در سال  ریال 
۹۸ میزان ۱۱ میلیارد و ۵۰۵ میلیون ریال 
تخصیص داده شده است. فرماندار خوسف 
ادامه داد: از محل اعتبارات با تخصیص ۱۰۰ 
درصدی، ۶ میلیارد ریال به روستای یوش به 
مزار شاه سلیمان علی)ع( ، ۵ میلیارد ریال به 
پروژه راه روستایی سلم آباد و ۵ میلیارد ریال 
به پروژه ایمن سازی جاده ماژان طی چند 
ماه اخیر اعتبار داده شده است. آخوندی با 
بیان اینکه علی رغم این اعتبارات جاده های 
روستایی شهرستان نیازمند توجه خاصی 
است، افزود: میزان اعتبارات حوزه راهداری 
شهرستان خوسف در سال جاری نیز ۶۵ 
میلیارد و ۵۳۵ میلیون ریال بوده است که 
از این میزان ۳۸ میلیارد و ۱۱۳ میلیون 
ریال معادل ۵۴ درصد اعتبارات تخصیص 

پیدا کرده است. 
 وی یادآور شد: امیدواریم تا پایان سال مابقی 
اعتبارات این حوزه نیز تخصیص پیدا کند تا 
قسمتی از پروژه های نیمه تمام شهرستان 
به اتمام برسد. وی بر پیگیری اعتبارات راه 
در سفر آتی استاندار به شهرستان خبر داد 
و یادآور شد: مسیرهای دسترسی گولگ 
دار  اولویت  پروژه های  از  نیز  آباد  و شیخ 
شهرستان است که امیدواریم در سال آتی به 

این پروژه اعتبار خوبی تخصیص پیدا کند.

ضعف اعتباری در بحران زیرساختی خوسف
گالیه فرماندار از میزان اعتبار تخصیصی به شهرستان با توجه به پراکندگی زیاد 

نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی  مدیرکل 
گفت: مجتمع آموزشی حیات طیبه به نام سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی، با ۴۵ کالس درس و اعتبار ۳۶ میلیارد تومان 

در شهر بیرجند آماده بهره برداری است.
مجتمع  این  افزود:  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  چاوشان  محمود 
آموزشی با زیربنای ۱۰ هزار و ۲۶۳ متر مربع زیربنا ساخته 
شده که در نوع خود کم نظیر است. وی از مجتمع سردار شهید 
آموزشی دانش آموزی  بزرگترین مجتمع  به عنوان  سلیمانی 
شرق کشور نام برد و گفت: این آموزشگاه دارای سالن آمفی 
تئاتر، آزمایشگاه های مختلف در حوزه های فیزیک، شیمی و 

زیست شناسی و کارگاه های مختلف آموزشی است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی اظهار 
کرد: ۴۵ کالس درس در این مجتمع تعبیه شده است که قابلیت 
آموزش به تمامی مقاطع تحصیلی را دارد. وی افزود: کالس های 
مجتمع آموزشی حیات طیبه )سردار شهید سلیمانی( هوشمند هست 
و امیدواریم نقش موثری در ارتقای کیفیت آموزشی دانش آموزان به 
ویژه در مرکز استان داشته باشد. چاوشان تصریح کرد: ۳۲ میلیارد 
تومان از اعتبار این پروژه به صورت دولتی و چهار میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی تامین شده 
است. وی از خریداری و استقرار تجهیزات مورد نیاز این آموزشگاه 
خبر داد و گفت: اعتبار مورد نیاز برای خریداری این تجهیزات ۱۰ 
میلیارد تومان بوده است. وی همچنین از مردم درخواست کرد با 
حضور در طرح های مختلف تامین زیرساخت های آموزشی نظیر 
طرح آجر به آجر نقش موثری در ارتقا و تامین عدالت آموزشی 
فرزندان خود داشته باشند. خراسان جنوبی با ۱۱ شهرستان و ۱۲ 
منطقه آموزشی، بیش از ۱۷۰ هزار دانش آموز دارد و بنابر اعالم اداره 
کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی ۳۰۰ کالس درس دیگر فقط 

در مرکز استان نیاز است.

به  امسال  پاییز  نهبندان  تاالب کجی  به  پرندگان  مهاجرت 
دلیل افت آبگیری تاالب کاهش یافت. رئیس محیط زیست 
شهرستان نهبندان با بیان اینکه پاییز امسال هزار و ۵۰۰قطعه 
پرنده به زیستگاه های این شهرستان مهاجرت کردند گفت: 
سال گذشته در این مدت ۲ هزار قطعه پرنده به این آبگیر ها 
خودکا،  سرسبز،  مرغابی  کوهستانی  بودند.  کرده  مهاجرت 
حواصیل و پرندگان آبزی و کنار آبزی را پرندگان مهاجر به 
تاالب کجی نهبندان عنوان کرد و گفت: این پرندگان سفر 
خود را از اوایل پاییز از مناطق سرد شمالی سیبری آغاز کردند 
که در مسیر سفرشان به مناطق گرم جنوبی، در این تاالب و 
آبگیرها، برای استراحت مدتی توقف می کنند. وی افزود: این 
 پرندگان اسفندو  فروردین به مناطق سرد شمالی باز می گردند.

کاهش مهاجرت پرندگان 
به تاالب کجی نهبندان

حیات طیبه با 45 کالس در 
بیرجند آماده بهره برداری است

محل دفن پسماند صنعتی در بیرجند مشخص شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: محل دفن پسماند واحدهای صنعتی شهرک صنعتی بیرجند 
مشخص شد. حسن اکبری افزود: مکان تعیین شده واقع در ضلع شمالی جاده بیرجند - خوسف برای انتقال و مدیریت 
پسماندهای صنعتی ویژه شهرک صنعتی با رعایت مالحظات فنی دستگاه های اجرایی ذیربط مورد تصویب قرار گرفت.
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شرکت بازیافت کویر بیرجند

از درب منازل و اصناف به باالترین قیمت

مجری جمع آوری و خریدکلیه ضایعات
)کاغذ، کارتن، الک، پالستیک، آهن و ...(

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

09156655054 - مهدی برگی

فروش انواع عایق استخری، آب بندکننده های قوی ، 
آب بند پلیمری و ...

فروش انواع چسب های ساختمانی، عمودی، صنعتی و ...

چسب سهیل
آدرس: بیرجند / میدان قدس  تلفن تماس: 09155612533

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
درن ب

     لولـه بازکنـی ) م
شبانه روزی

  

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

به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک ۳۳۵ فرعی از ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ 
بیرجند واقع در مزرعه و قنات رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای محمد ابراهیمی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰ صبح 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: 1399/11/02
علی فضلی-  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهي مناقصه عمومي 
- دستگاه مناقصه گزار: شهرداري حاجي آباد

- موضوع مناقصه: خرید پایه چراغ خیاباني دو طرفه ۱۰.۵ متري ۴۰ عدد ، پایه چرغ 
خیاباني دو شاخه ۹ متري ۱۳عدد، پایه چراغ خیاباني ۱۲طرفه ۹ متري ۱عدد ، پروژکتور 

۲۰۰ وات 8۰ عدد و پروژکتور ۱۵۰ وات ۲۶ عدد
- برآورد اولیه مناقصه: ۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مي باشد. 

- محل تامین اعتبار و نحوه پرداخت : اعتبارات داخلي شهرداري  مي باشد،  ۲۰% پس 
از تحویل کاال و باقیمانده طي ۶ فقره چک یک ماهه پرداخت خواهد شد.

- تضمین شركت در مناقصه: مبلغ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مي باشد ، ضمانت نامه بانکي 
با اعتبار حداقل سه ماه یا فیش واریزي به حساب 8۶۴۱۴۲۵8۹ نزد بانک کشاورزي شعبه 

حاجي آباد به نام سپرده پیمانکاران شهرداري حاجي آباد 
 - مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۲۰- 

امور مالي شهرداري
- مهلت ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

- زمان و محل بازگشایي پیشنهادات: ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ 
در محل شهرداري حاجي آباد

- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایي به مدت یک ماه مي باشد.
- شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
- هزینه آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

- برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع 
شهرداري ضبط خواهد شد.

- تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر ۳- ۰۵۶۳۲۵۰۱۵۰۰داخلي ۵ 

کریمدادي -  شهردار حاجي آباد
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کمبود اعتبار طرح توسعه بیمارستان شهید آتشدست نهبندان را تعطیل کرد

معاون فرماندار نهبندان گفت: اجرای طرح توسعه اورژانس بیمارستان شهید آتشدست با پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی به دلیل کمبود اعتبار تعطیل است. علیرضا صادقی 
با اشاره به پروژه های زیرساختی در حال اجرا بیان کرد: در حال حاضر عملیات گازرسانی به ۱۶۱ روستا در دست اجرا ست. وی با بیان اینکه طی دهه فجر پروژه گازرسانی 

به ۷۷ روستا و ۲۲ واحد صنعتی افتتاح می شود، افزود: همچنین تا نیمه نخست سال ۱۴۰۰ تمام روستاهای باالی ۲۰ خانوار گاز رسانی می شود.

افتتاح فاز اول 
پروژه پادگان ارتِش 

نهبندان تا پایان سال 

 فرمانده قرارگاه شمال شرق نیروی 
مرحله  اینکه  بیان  با  ارتش  زمینی 
اول احداث پادگان ارتش نهبندان از 
پیشرفت ۸۸ درصدی برخوردار است، 
گفت: فاز اول این طرح تا پایان امسال 
به بهره برداری می رسد.  امیر سرتیپ 
استاندار  با  آذریان در دیدار  دوم رضا 
و  احداث  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان 
استقرار نیرو در پادگان ارتش شهرهای 
نهبندان و قاین از منویات رهبری و 
اوامر فرماندهی کل قوا بود که محقق 
از  راستا  این  در  داد:  ادامه  وی  شد. 
سال گذشته تیپ ۲۵۸ نیروی زمینی 
ارتش در نهبندان و نوار مرزی شرق 
کشور مستقر شده است. امیر آذریان 
با بیان اینکه مرحله اول احداث پادگان 
ارتش نهبندان از پیشرفت ۸۸ درصدی 
برخوردار است، اظهار کرد: امید است 
فاز اول این پروژه تا پایان سال جاری 
به بهره برداری برسد. فرمانده قرارگاه 
ارتش  زمینی  نیروی  شرق  شمال 
خراسان  امنیت  وضعیت  به  اشاره  با 
در  جنوبی  خراسان  گفت:  جنوبی 
شرایط مطلوب امنیت قرار دارد. وی با 
بیان اینکه باید در هر شرایطی امنیت 
خود را حفظ کنیم، اظهار کرد: در حال 
حاضر در زمینه پدافند هوایی، سامانه 
موشکی، توپخانه و بالگردهای ارتش 
پیشرفته هستیم. امیر آذریان با بیان 
اینکه تمامی تجهیزات دفاع زمینی، 
دریایی، هوایی و پدافند هوایی بومی 
هستند، گفت: این امکانات و تجهیزات 
به برکت دفاع مقدس حاصل شده که 

باید قدردان آن باشیم.

با پلمپ مشکلی 
حل نمی شود، 

کار اساسی کنید   
مطلب خسوف در هالل تجاری بیرجند  را 
خواندم اول از همه باید افسوس خورد که 
چقدر ما در حوزه زیرساخت های تفریحی 
و تجاری عقب مانده هستیم که یک 
پروژه ای مثل هالل که انگشت کوچک 
پروژه های تجاری و تفریحی سایر شهرها 
نمی شود  در اینجا اینقدر اهمیت پیدا کرده 
است. من با اینکه به شدت با نداشتن 
پارکینگ توسط این مجتمع مخالفم و 
معتقدم بار ترافیکی خیابان طالقانی را زیاد 
و ضمن اینکه با نداشتن پارکینگ عمال 
برای جامعه در خیابان به آن شلوغی کاربرد 
نخواهد داشت و یک تجربه تلخ خواهد بود 
اما نکته خیلی جالبی که در این میان اتفاق 
افتاده است نگاه جزیره ای مسئوالن به 
موضوع است. شهرداری از نگاه خودش 
می گوید باید پلمپ شود، هالل از نگاه 
توجیه اقتصادی خودش تعلل می کند 
و دادستان هم از نگاه قانونی و قضایی 
خودش اولتیماتوم می دهد که اگر نشود 
فالن می شود. ولی به نظر من یکی 
باید بپرسد این پروژه از محل سرمایه چه 
 کسانی است ؟ جز این است که واحدها 
را در همین شهر به مردم همین شهر 
فروخته اند؟ حاال شما بفرمایید پلمپ 
کردن در این مرحله درد که را دوا می 
کند؟ جز اینکه افراد بیچاره ای که در 
اینجا سرمایه گذاری کرده اند ضرر می 
کنند ؟  اگر دادستانی و شهرداری واقعا به 
فکر شهر است خودشان مشکل را حل 
کنند و بزنند پای حساب هالل احمر  نه 
اینکه پروژه را تعطیل کنند. چطور است 
دستگاه قضایی می گوید کارخانه حتی 
اگر مصادره شود نباید تعطیل شود پس 
 فرق این پروژه با بقیه سرمایه گذاری ها

چیست ؟ آقایان اگر می خواهند کاری 
کنند خودشان مسئله را با خرید زمین و 
ایجاد پارکینگ  حل کنند و بعد از محل 
پروژه که سهم هالل احمر است برداشت 
کرده و تملک نمایند تا سرمایه گذاران خرد 
این پروژه متضرر نشوند . واقعیت ها را در 
نظر بگیریم که یک سرمایه گذاری کالن 
اینجا انجام شده که باید به نتیجه برسد و 
با پلمپ کردن مشکلی حل نمی شود. 
از شهرداری و شورای شهر و دادستانی 
به جد خواستاریم به دنبال این باشند 
که موضوع حل شود، نه اینکه بخواهد 

مشمول زمان شود.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

خبر ویژه

* از مسئوالن محترم اوقاف خواستاریم 
به باغ شوکت آباد و منطقه اطراف آن 
که پتانسیل باالیی در جذب گردشگر 
دارد رسیدگی فرمایند با وجود چاه آب 
اختصاصی این باغ، خشک شدن درختان 

واقعا قابل قبول نیست. 

*نهایت تشکر وقدردانی از برخورد بسیار 
انسانی و مهربانانه ومحترمانه آقای دکتر 
ولی  بیمارستان  در  بیماران  با  فاطمی 
عصر)عج( را داریم. اجرشان با خدا که 
چنین توفیقی به ایشان داده، امید آن می 
رود که این توفیق به همه عنایت شود 
انشاا... و تشکر زایدالوصف از زحمات خانم 
مهدویان و سایر همکاران درپایگاه تست 

کرونا راداریم.

 * همشهری های عزیز لطفا بچه هایتان
را به مدرسه نفرستید کسی به فکرشما 
نیست. مدارس بازگشایی شد. فردا که آمار 
مرگ و میر باال برود باز مردم مقصرند و 

دور همی های خانوادگی !

*با سالم و ادب و احترام خدمت شما. 
دیهوک   ، بیرجند    - طبس  محور 
-  بیرجند ، خور - خوسف  و بشرویه 
- بیرجند  جای تامل و  پیگیری  جهادی  
و انقالبی  دارد که تاکنون از دو بانده 
شدن این مسیرهای پر تردد که  محور 
اصلی  اتصال شرق به غرب استان  و 
هفت استان مرکزی و جنوبی به مرکز 
استان خراسان جنوبی ، بیرجند  می باشد  
خبری نمی رسد . باید هرچه زودتر ای ن 
محورها دوبانده شود و از مشکالت  این 
محور که در حد یک محور روستایی و 
پر از نقاط حادثه خیز است کاسته شود 
و عدالت در توسعه همه جانبه را شاهد 
بود و این در حالی است که روزانه ۲۰۰۰  

کامیون از این جاده عبور می کنند.  

تعهد   ، درمان  و  بهداشت  *مطالبه  
شهرهای  در  آوارگی  عدم  مسئوالن، 
نبود  که  باشد  می  ها  سال  ؛  بزرگ 
بیمارستان در شهرستان  وسیع  خوسف   
مردم شریف اینجا را کالفه کرده است و 
بچه ها جوان، جوانان  پیر و سالمندان 
دار فانی را  وداع نمودند ولی مسئوالن  
با سخن درمانی و وعده های  پرزرق و 
برق  ، تعهد عملی  خویش را به این مردم 
مظلوم  نشان ندادند و همچنان بر طبل 
بی مهری و نامهربانی خویش  نسبت به 
این مردم  می کوبند . یک دهه است 
اینجا   که احداث و تکمیل بیمارستان 
در کش و قوس  قول ها وعده ها می 
چرخد .  استاندار محترم شما به داد این 
منطقه محروم و غیر برخوردار  برسید تا از 
آوارگی مردم برای امر بهداشت و درمان 

به شهرهای بزرگ کاسته شود . 

* سالم از آوا نتظار داشتیم که گزارش 
برگزاری  نحوه  خصوص  در  مفصلی 
تشییع شهدا بزند و حداقل نقدی بکند 
گویا انتظار بیخودی بوده است و همیشه 
باعث  خانوادگی  های  دورهمی  فقط 
کرونا می شود؟ واقعا آیا نحوه برگزاری 
مراسم در شان شهید بود ؟ حضور نیروی 
انتظامی یا یک یگان نظامی برای نظم 
دادن به مراسم و رعایت پروتکل ها مگر 
چقدر سخت بود که عزیزان مسئول در 
این حوزه کم کاری کردند. از نماینده 
استاندار  همچنین  و  فقیه  ولی  معزز  
محترم درخواست داریم در این خصوص 
ورود کرده و نسبت به رعایت این موارد 
در مناسبت های مشابه تذکرات الزم را 
به متولیان امر بدهند . اگر می گوئیم مردم 
رعایت کنند تصمیم گیران هم حداقل 
شرایط رعایت پروتکل ها را فراهم کنند. 

*سالم و عرض ادب. خواستم از طریق 
روزنامه آوا به اطالع مسئوالن کشوری 
برسانید به وضع گرانی ها رسیدگی کنند. به 
خدا زجرآور شده که پنیر قیمتش هفته ای 
۱۰۰۰ تومن زیاد می شود و هیچ نظارتی 
به کارخانه تولیدی و توزیع کننده ها نیست 
وگرنه یک قالب پنیر 3۵۰۰ تومان چرا در 
مدت ۱۰ ماه  چهار برابر افزایش پیدا کرده؟؟ 
مردم مستضعف سرمایه ای ندارند.چطور 
یک خانواده چهار نفره صبحانه، نهار ، شام  
مناسب خودش را تامین کند با این گرانی 
ها ؟؟ اگر قرارست جوانان ازدواج کنند با 
این وضعیت گرانی وحشتناک روزانه اقالم 
ضروری زندگی مثل خوراک و پوشاک و 
مسکن، چگونه می توانند درآمدی داشته 
باشند که یک زندگی حداقلی را شروع 
کنند؟؟ نه تنها در استان خراسان جنوبی 
بلکه در تمام کشور خانواده هایی هستند 
که در این وضعیت اقتصادی  درآمد مناسبی 
ندارند. خواهشمندم پیام را چاپ کنید شاید 

مسئوالن از خواب بیدار شوند.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

مهدی آبادی- مهم ترین اقدامی که در دوره 
مدیریتم انجام دادم باالبردن توقع و سطح 
مطالبه شهروندان از شهرداری بیرجند بود. این 
گفته بیست و ششمین شهردار بیرجند، مردی 
از خطه لرستان و زاگرس بود که زمان انتخاب 
شدن تردیدهای زیادی درباره موفقیتش بود اما 
اکنون این طور به نظر می رسد که او توانسته 
بخشی از نیازمندی های شهر بیرجند را با 
برخی ساختار شکنی ها تامین کند. هر چند 
برخی از این ساختار شکنی ها به ذائقه برخی 
خوش نیامده است اما او در این تغییرات همیشه 
اعضای شورا را در کنارش داشته است و شاید 
 این یکی از بزرگترین نقاط قوت جاوید باشد.

شهرداری که توانست رویای کمربند سبز را در 
بیرجند عملیاتی کند .

در یک صبح زمستانی مهمان دفتر ایشان در 
شهرداری بودیم تا درباره موضوعات شهری 

بدون تعارف با ایشان به گفتگو بپردازیم.

مردم بیرجند را 
همشهریان خودم می دانم

شهرداری  سابقه  که  جاوید  علی  محمد 
یاسوج را نیز دارد به تفاوت های این دو 
این دو  مرکز استان پرداخته و می گوید: 
شهر به لحاظ اقلیمی، گیاهی، خلق و خو  
بیرجند  مردمان  و  هستند  متفاوت  کامال 
مردم خونگرم، مهمان نواز و آرامی هستند. 
جاوید با بیان اینکه مطالبه گری از شهرداری 
وجود داشت اما توقع مردم بسیار کم بود، 
می افزاید: به لحاظ اخالقی و شرعی برای 
خدمت رسانی به مردم همه تالشم را کردم 
می  خودم  همشهریان  را  بیرجند  مردم  و 
مرکز  شهرداری  پذیرفتن  به  جاوید  دانم. 
استان خراسان جنوبی اشاره و عنوان می 
کند: قبل از پذیرفتن مسئولیت شهرداری 
ارتباط  شهری  مسئوالن  از  کدام  هیچ  با 
نداشتم و با تماسی که از طرف شورای شهر 
این  به  را  برنامه خودم  با من شد  بیرجند 
شورا ارائه کردم. وی تصریح می کند: قبل 
از پذیرفتن مسئولیت در سفری غیر رسمی 
تا  کردم  آوری  جمع  را  شهری  اطالعات 
انجام  را  خودم  های  فعالیت  بتوانم  بهتر 
بدهم. شهردار بیرجند به کمبود اطالعاتش 
از مرکز استان پیش از آغاز مسئولیت اشاره 
و اضافه می کند: به لحاظ شاخص های 
اقلیم،  برنامه ریزی شهری مثل جمعیت، 
فرهنگ و ... برنامه ریزی انجام می شود 
کنیم. رفع  را  کمبودها  بتوانیم  بهتر   تا 

شهروندان و شورای شهر
 کمک دهنده به شهردار هستند

کردن  کار  اینکه  بیان  با  بیرجند  شهردار 
سخت نیست، می گوید: در هر محیطی 
دو عامل شهروندان و شورای شهر نقش 
زیادی در پیشبرد برنامه ها دارند. وی به 
تشریح این عوامل پرداخت و اظهار کرد: 
مطالبه  و  فرهنگ  با  قانونمند،  شهروندان 
گر در چارچوب قانون و آشنا با مولفه های 
شهری کمک زیادی در توسعه شهری دارند 
که در بیرجند به یقین رسیدم این ویژگی 
در مردمان این شهر وجود دارد. جاوید به 
همدلی شورای اسالمی بیرجند نیز اشاره 
و تاکید می کند: در حوزه مدیریت شهری 
اینکه با چه شورایی کار کنید بسیار مهم 
است و اگر فرد، متخصص و با تجربه باشد 
اما همدلی الزم در شورا وجود نداشته باشد، 
فعالیت ها به سرانجام نخواهد رسید. شهردار 
با بیان اینکه از زمان تاسیس شوراهای شهر 
با این نهاد همکاری های زیادی داشتم، می 
افزاید: شورای شهر بیرجند کامال قانونمند، 
بدون نگاه حزبی و جناحی مداخله ای در 
روند اجرایی بیرجند نداشتند که باعث شد در 
 محیطی آرام برنامه های شهری پیش برود. 

بین مردم و شهرداری
 فاصله ای نیست

شهردار بیرجند به موضع اعتماد بین مردم 
و شهرداری اشاره و عنوان می کند: بین 
ندارد  وجود  ای  فاصله  مردم  و  شهرداری 
برای مصلحت  فعالیت های شهرداری  و 
باید  اینکه  بیان  با  جاوید  است.  شهری 
خدمات شهری  از  مناسبی  رسانی  اطالع 
که  زمانی  کرد:  خاطرنشان  بگیرد،  انجام 
مشاهده  را  شهرداری  خدمات  شهروندان 
ایجاد  شهرداری  و  آنها  بین  کنند،اعتماد 

می شود. شهردار بیرجند معتقد است هنوز 
این فاصله در بیرجند وجود دارد و اعتماد 
حداکثری وجود نیامده است. جاوید به علت 
این فاصله اشاره و  اضافه می کند: شهرداری 
وظایف و خدمات زیادی دارد اما منابع مالی 
آن محدود است و گاها در انتخاب شهرداران 
دقت نمی شود که این موارد دالیل مهم 
مردم  و  شهروندان  بین  موجود   فاصله 
می باشد. شهردار بیرجند حصول عوارض 
می  و  ارزیابی  مناسب  را  استان  مرکز  در 
گوید: غیر از گروه های خاص، شهروندان 
بیرجندی به عوارض شهرداری مقید هستند 
که بیانگر فرهنگ باالی این خطه است.  

شعارها تاریخ مصرف دارد

در سال های گذشته شعارها و القاب زیادی به 
پروژ های شهری بیرجند مانند اولین دریاچه 
مصنوعی شرق کشور داده شد که باعث به 
سخره گرفتن مدیریت شهری مرکز استان 
استان شد. شهردار بیرجند درباره این شعارها 

و القاب تصریح می کند:  اینگونه حرف ها به 
راحتی گفته می شود اما تاریخ مصرف دارند 
و نتیجه آن ایجاد فاصله و بی اعتمادی بین 
شهرداری و مردم است. وی اضافه می کند: 
اگر پروژه بزرگی را افتتاح کنیم اشکالی ندارد 
صادقانه به آن بپردازیم اما اگر  اینگونه نباشد، 
دروغ و تاثیر بدی بر مردم خواهد گذاشت. به 
گفته جاوید هیچ وقت ادعا نکرده و نخواهیم 
کرد بزرگترین پروژه را به بهره برداری رساندیم 
چرا که در کشو پروژه های عظیمیر بسیاری 

اجرایی شده است. 

نیرو سازی، اولین گام در شهرداری

جاوید بزرگترین نقطه ضعف شهرداری را نیرو 
سازی و کادرسازی دانسته و می گوید: داشتن 
نیروی انسانی توانمند مهم ترین مولفه برای 
پیشبرد سریع فعالیت ها است اما در مرکز 
اضافه وی  بود.  مشهود  ضعف  این   استان 

می کند:شهرداری حوزه های گوناگونی از قبیل 
شهرسازی، مالی، فنی و... دارد که متاسفانه در 
آغاز فعالیتم نیروهای متخصص در آن وجود 
نداشت. شهردار به چند مورد اشاره و می گوید: 
در حوزه حسابداری و مالی افراد در حوزه های 
غیر مرتبط حضور داشتند که آنها را به حوزه 
تخصصی خودشان آوردیم اما تا زمانی که آنها 
به کار آشنا شوند زمان زیادی می برد. وی با 
اشاره به اینکه واحد معاونت توسعه منابع انسانی 
یکی از مهمترین بخش های یک شهرداری 
موفق است، می افزاید: این واحد با چارچوب 
مناسب در شهرداری بیرجند  وجود نداشت. به 
گفته شهردار مسئول هرکدام از واحدها باید از 
کارشناسان آن بخش مسلط تر باشند تا کار 
خودشان را بهتر انجام دهند. شهردار بیرجند 
سازمانی  ساختار  بازسازی  کرد:  خاطرنشان 
شهرداری یک چالش بسیار سنگین بود که 
اکنون آن را احیا کردیم و نیروهای متخصص 
در پست های تخصصی به فعالیت می پردازند. 

در چارچوب قانون
 از حق خود دفاع کردیم

جاوید به چالش دریافت مطالبات شهرداری 
اشاره و می گوید: با سازمان های گوناگونی 
در  شهرداری  منافع  از  اما  داشتیم  چالش 
خارج  و  کردیم  می  دفاع  قانون  چارچوب 
از قانون نه موضوعی پذیرفته و نه آن را 

انجام می دادیم. وی به پروژه های نوسازی 
مدارس اشاره و می افزاید: این پروژه ها اصال 
هزینه های مرتبط به صدور پروانه و عوارض 
را قبول نداشتند که متاسفانه برخی از دالیل 
مانند نظر نهاد باالدستی باعث مطالبه نشدن 
حق قانونی شهرداری شده بود. جاوید اظهار 
داشت: متاسفانه بسیاری از سازمان ها چنین 
حقی را برای شهرداری متصور نبودند و در 
بسیاری از موارد اختالفات به استانداری می 
کشید اما در چارچوب قانون از حق خود دفاع 
کردیم. شهردار تصریح می کند: اکنون در 
هیچ سازمانی عزمی برای ساخت و ساز بدون 

پرداخت عوارض ساختمانی وجود ندارد. 

وصول عوارض،
 بزرگترین چالش شهرداری

باید  بیرجند هنوز  در  است:  معتقد  شهردار 
نقطه  به  تا  شود  انجام  عظیمی  کارهای 
ایده آل برسیم. وی می گوید: حوزه های 
گوناگون مانند ترافیک، مبلمان و زیباسازی 

شهری و توسعه پارک و فضای سبز منابع 
مالی زیادی می خواهد که دست خالی نمی 
توانیم به آنها رسیدگی کنیم. برای رفع کمبود 
زیرساخت های شهری در بیرجند باید حتما 
گفته  به  باشیم.  داشته  زیادی  مالی  منابع 
جاوید ارتباط و تعامل سازمان های استان 
با شهرداری باید افزایش یابد و این نهادها 
باید شهرداری را به عنوان دستگاه خدمات 
رسان قبول کنند. جاوید بزرگترین چالش 
دوران مدیریتی را وصول عوارض می داند و 
می گوید: در برخی از موارد قانون موضوعی 
بیرجند  در  اما  دانست  نمی  قبول  قابل  را 
عرف شده بود که برای تغییر این موضوع 
کشید.  زیادی  های  سختی   شهرداری 

افزایش چندین برابری بودجه 

شهردار بیرجند با بیان اینکه درآمد شهرداری 
تامین  دولتی  و  داخلی  منابع  محل  دو   در 
می شود، تصریح کرد: در زمان مدیریت من 
منابع دولتی بسیار کم بود و حدود ۲ درصد 
از بودجه شهرداری را شامل می شد. جاوید 
با بیان اینکه در سال 9۶ بودجه  این سازمان 
۵۶ میلیارد بود که 3۰ درصد آن تحقق پیدا 
کرده بود، عنوان می کند: اکنون متمم بودجه 
را به شورای شهر تحویل دادیم و به عدد 
۲۵۰ میلیارد تومان رسیدیم. وی با اشاره به 
اینکه درآمد شهرداری از عوارض ساختمان 
سازی است، می گوید: تغییراتی در عوارض 
ساختمانی دادیم و آن را به دو قسمت حقیقی 
و حقوقی تقسیم کردیم در بخش حقیقی 
که همان شهروندان هستند در هیچ سالی 
بیشتر از ۲۰ درصد افزایش ندادیم. جاوید با 
بیان اینکه تعرفه های سازمان های دولتی و 
غیر دولتی را افزایش دادیم، اضافه می کند: 
استدالل شهرداری این بود  که مدیریت عالی 
این سازمان ها در تهران قرار دارد و برای 
عوارض ساختمانی در مراکز استانی دیگر مانند 
بجنورد هزینه بسیار زیادی نسبت به بیرجند 
پرداخت می کند که سعی کردیم هزینه ها 
را یکسان کنیم. وی با بیان اینکه حصول 
تصریح  بود،  صفر  حد  در  پسماند  عوارض 
کرد: در موضوع جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰  
میزان جریمه ها بسیار پایین بود و افراد به 
راحتی پرداخت نمی کردند که در این مورد هم 

ورود کرده و هزینه را افزایش دادیم. شهردار به 
موضوع تراکم شهری اشاره و خاطرنشان می 
کند: در کوچه ای که ۵ ساختمان ۴ طبقه وجود 
دارد به ساختمان ۵ طبقه مجوز نمی دهیم چرا 
که نمای شهری را به هم می زند و اگر خالف 

کند مالک باید جریمه زیادی  پرداخت کند. 

80 درصد مشکالت زمین واگذار شده 
به صنوف آالینده برطرف شده است

باالی  اینکه  بیان  با  استان  مرکز  شهردار 
شده  واگذار  زمین  مشکالت  از  درصد   ۸۰
به صنوف آالینده برطرف شده است، می 
گوید: این مکان ۱3۰۰ قطعه برای شغل های 
آالینده دارد که بخش زیادی از آن تحویل 
داده شده است. وی اضافه می کند: مشکل 
به زودی  نیز  تا 3۰۰ صنف  مالکیتی ۲۰۰ 
رفع خواهد شد. جاوید به بیان جزئیات این 
مشکل می پردازد و می افزاید: این زمین در 
سال ۱3۵۰ به شهرداری تحویل داده شده اما 
با  ادعای یکی از شهروندان مواجه شدیم که 

این زمین را وقفی اعالم و به همین دلیل اداره 
ثبت از صدور سند خودداری می کرد. به گفته 
جاوید اکنون این پرونده در مراجع قضایی در 

حال بررسی است.

در شمال شهر
 اقدامات زیادی انجام شده است

شهردار بیرجند به شمال شهر اشاره و می گوید:  
اینکه محالت گوناگون از نظر توسعه یافتگی 
تفاوت هایی دارد فقط برای بیرجند نیست و 
حتی در کشورهای توسعه یافته نیز اینگونه 
مناطقی وجود دارد. وی با بیان اینکه وظیفه 
افزاید:  می  هاست،  محرومیت  این  رفع   ما 
مهر شهر بدون فراهم کردن زیرساخت های 
الزم به بیرجند الحاق شد که اکنون شهرداری 
با جدیت به وظایف خود در قبال این منطقه 
می پردازد. جاوید با بیان اینکه فعالیت های 
زیادی در شمال شهر انجام شده، عنوان می 
کند: سرانه فضای سبز این منطقه از بیرجند 
نزدیک به صفر بود و در بسیاری از محالت 
آن آسفالتی وجود نداشت که بسیاری از مناطق 
آن را آسفالت کردیم. شهردار ادامه می دهد: 
در این مناطق اصال پارکی وجود نداشت که 
در اولین اقدام آب را از جنوب شهر به شمال 
منتقل کردیم. پارک های احداث شده یا در 
حال احداث آیت ا... بهجت، خطی مهر شهر، 
های  مثال  انقالب  و  روشن  الهیه،احمدی 
شهردار بیرجند برای توسعه فضای سبز در این 
مناطق بود. وی با بیان اینکه تا پایان دوران 
مسئولیت اقدامات بیشتری در این مناطق 
 شاهد خواهیم بود، تصریح کرد: اما نباید همه ی

 اعتبارات شهر را در یک منطقه هزینه کرد و 
باید به تناسب در نقاط گوناگون شهر هزینه 
کنیم. شهردار به توافق با اداره آب و فاضالب 
اشاره و می گوید: امسال یک صورت جلسه 
با این اداره منعقد کردیم که تا این تاریخ هر 
معبری فعالیت عمرانی دارد انجام دهید تا بعد 
آسفالت کنیم که این کار آغاز شده و تداوم 

خواهد داشت.

انتقاد به  فرهنگسرا 

درباره  برخی  انتقادات  به  بیرجند  شهردار 
فرهنگسرای بیرجند اشاره و می گوید: زیبنده 
نیست شهری که ادعای فرهنگ و چهره 
های فرهنگی دارد یک زیرساخت فرهنگی 

نداشته باشد. جاوید اضافه می کند: نزدیک 
با  برخی  و  هستیم  شهر  شورای  انتخابات 
افکار پوپولیستی برای جلب نظر مخاطبان، 
بیشتر به چنین موضوعات می پردازند. وی 
با بیان اینکه بودجه فرهنگسرا جزو اعتبارات 
شمال شهر نیست، عنوان می کند: در سال 
گذشته کل  درآمدهای منطقه یک بیرجند 
۱۰ میلیارد تومان بوده اما اقدامات اساسی که 
برای زیرساخت های این قسمت از شهر انجام 
شده خیلی بیشتر بوده است. شهردار به طرح 
جامع ترافیک بیرجند اشاره و می گوید: این 
طرح در شورای شهر تصویب شده و در سال 
آینده روند اجرایی آن شروع خواهد شد. وی 
اضافه کرد: در این طرح همه زیرساخت های 
ترافیکی که بیرجند  نیاز دارد پیش بینی شده 
است. جاوید هزینه شرکت مشاور طرح جامع 
ترافیک  را ۴۰۰ میلیون  تومان دانست و می 
افزاید: خطوط بی آرتی در خیابان طالقانی، 
تقاطع های غیر همسطح و تعریض خیابان ها 

از نکات این طرح می باشد.

سازمان ها، شهرداری را 
به عنوان متولی شهر بپذیرند

شهردار بیرجند به موضوع پادگان ۰۴ بیرجند 
اشاره کرد و می گوید: در سال های  نیز 
گذشته توافقاتی بین  اداره کل شهرسازی و 
ستاد نیروهای مسلح در سطح عالی صورت 
به  باید  اینکه  بیان  با  جاوید  است.  گرفته 
مناطق  این  شهری  های  زیرساخت  نفع 
استفاده شود، تصریح می کند: شهرداری 
مالک این مناطق نیست اما با تغییر کاربری  
می توانیم خیابان ارتش را تعریض کنیم.  
بخش  توانیم  می  کند:  می  اضافه  وی 
سبز  فضای  به  را  منطقه  این  از  زیادی 
بگیریم.  نظر  در  شهروندان  استفاده  برای 
به گفته شهردار هنوز در این باره پیگیری 
 در جریان است و امیدواریم که سازمان ها 
خدمات  متولی  عنوان  به  را  شهرداری 
شهری پذیرفته و همراهی کنند. شهردار 
نیز  شهری  پسماند  موضوع  به  بیرجند 
اشاره و می گوید: چالش اصلی در این باره 
سرمایه گذاری بخش خصوصی است که 
چندین بار مناقصه برگزار کردیم و بخش 
خصوصی همکاری نکرد. به ناچار خودمان 
از بخش منابع داخلی زیرساخت ها را آماده 
در  شرکتی  اینکه  بیان  با  کردیم.جاوید 
مناقصه برنده شد اما بعد از ۵ ماه به نتیجه 
اکنون شهرداری  کند:  می  عنوان  نرسید، 
افرادی که  از  طرحی را اجرا می کند که 
به طور خودجوش در واحدهای کوچک به 
جمع آوری کارتون و نایلون  می پردازند، 
استفاده می کند. شهردار با بیان اینکه به 
کار این واحدها نظارت می کنیم، تصریح 
کرد: این افراد در مناطق گوناگون حضور 
دارند و اقدام به جمع آوری می کنند البته 
باید زیرساخت های الزم را نیز فراهم کنیم.  
شهردار بیرجند در پاسخ به سوال مهم ترین 
اقدام دوران مدیریتی اش می گوید: باالبردن 
توقع و سطح مطالبه گری در بین شهروندان 
مهم ترین اقدام حضورم در بیرجند بود. جاوید 
اضافه می کند: مردم دیگر به روزمرگی قانع 
از  نیستند و دوست دارند خدمات جدیدی 

مسئوالن شهری ببینند.

شاید این بهترین و قانع کننده ترین پاسخی 
بود که جاوید می توانست به این سوال بدهد.

رویای سبز جاوید برای بیرجند 
گفتگوی 2 ساعته آوا با شهردار مرکز استان



موفقیت و انرژی

اهداف

نظردیگران را بپرسید

زمان هایی وجود دارد که آن قدر در یک پروژه 
شده  ایده پردازی تان  مانع  که  شده اید  غرق 
 است. استفاده از یک نقطه  نظر جدید تفاوت 
کسی  »از  می کند.  ایجاد  قضیه  در  زیادی 
کمک بگیرید که با موقعیت شما آشنا نیست و 
بگذارید سواالتی در این زمینه بپرسد. ممکن 
است در یک مهمانی شام با دوستان تان این 
سواالت مطرح شود یا در استخر یا حتی در 
از طرف یک فرد غریبه! ممکن  صف خرید 
است چیزهایی بپرسند و ایده ای به ذهن تان 
فکر  زیرا  بودید  غافل  آن  از  قبال  که  بیاید 

می کردید خیلی بدیهی هست.     

اهداف تان را بنویسید

یک راز موفقیت در زندگی این است که اهداف تان 
را بنویسید. اولین کاری که صبح انجام می دهید، 
تعیین می کند که روزتان چگونه قرار است باشد. 
ذهن تان را طوری برنامه ریزی کنید که از همان 
لحظه  بیدار شدن در شرایطی قوی و توانا باشد؛ 
با این روش، قطعا یک روز عالی و مفید خواهید 
داشت. هر چه به ذهن تان می رسد در طول 
روز بنویسید. حاال از خودتان بپرسید: »امروز چه 
را  انجام دهم که همه چیز  کارهایی می توانم 
تغییر دهد و مرا به این هدفم نزدیک تر کند؟« 
تمام کارها و اقداماتی را که به ذهن تان می رسد 
یادداشت کنید، دور دو مورد از مهم ترین های شان 
را خط بکشید و شروع کنید. تا زمانی که انجام  شان 
نداده اید متوقف نشوید. این، شیوه ای بی نهایت 
موثر و عالی است که همان اول صبح شما را 
در شرایطی درست و مطلوب قرار می دهد. به 
جای اینکه صبح، سرگردان و خواب آلود باشید 
و نیم ساعت طول بکشد تا بیدار و هشیار شوید، 
ذهن تان را تنظیم می کنید تا پربازده و موفق باشد. 
یک دلیل خوب دیگر برای نوشتن اهداف تان این 
است که با خواندن شان احساس خوبی خواهید 
داشت؛ جوری آنها را بنویسید که انگار همین االن 
به نتیجه رسیده اند. با تکرار هر روزه ی این نوشتن 
و خواندن، خوشفکری و مثبت اندیشی شما تضمین 
خواهد شد و طبق اهداف تان عمل خواهید کرد. 
اهدافی که روی کاغذ نیایند، فقط آرزو هستند و 
بس! قدرت و نیرویی که در نوشتن اهداف پنهان 
است شما را به سمت دومین شرط الزم برای 

موفقیت سوق می دهد

کمبود  ویتامین ب1

عالئم کمبود ویتامین ب 1 در بدن عبارت  است  
از: بی اشتهایی، کم تحرکی، کم کاری معده، 
مشکالت پوستی به دلیل نقش در سیستم انتقال 

عصبی، دوبینی، گزگز کردن. 

حبوبات ، غنی ترین ماده از نظر وجود این ویتامین 
است. منبع دیگر این ویتامین گندم و برنج سبوس 
دار است، نخود فرنگی، پرتقال، مغزها مانند تخمه 
آفتاب گردان، گردو نیز منابع خوبی از ویتامین ب1 

می باشد.

فواید مصرف دوغ

دوغ یکی از سالم ترین نوشیدنی های سنتی ایران 
 است که منبع غنی کلسیم، فسفر و ویتامین
است. به همین دلیل این نوشیدنی لبنی می تواند 
شود.  استخوان ها  استحکام  و  تقویت  باعث 

همچنین دوغ دارای خواص ضد التهابی است 
که می تواند در مبارزه با التهابات به وجود آمده 
از سوی باکتری ها در دهان و دندان مفید باشد. 
نمک(  )بدون  دوغ  است  داده  نشان  تحقیقات 

می تواند سطح فشار خون افراد را کاهش دهد.

 آب مورد نیاز بدن  را تأمین کنید

مصرف نکردن مایعات به اندازه  کافی زندگی در 
و  ادرارآور  نوشیدنی های  مصرف  گرم،  مناطق 
عرق کردن زیاد، احتمال تشکیل سنگ کلیه را 
افزایش می دهد. بنابراین بهتر است مصرف آب 

و سایر نوشیدنی ها مانند دمنوش های گیاهی را 
افزایش دهید. افزایش مصرف مایعات مخصوصا 
زمانی که میزان سدیم موجود در رژیم غذایی  باال 
باشد، اهمیت بیشتری می یابد. با این حال مصرف 
۲۳۰ میلی لیتر آب در هر ساعت ایده آل است.

تاثیر مصرف لبو  بر بهبود سالمت مغز 

اکسید نیتریک موجود در لبو سلول های مغزی را 
قادر می  سازد با یکدیگر ارتباط برقرار کند و به این 
طریق سالمت مغز را بهبود می  بخشد. همچنین 
نیترات جریان خون به مغز را بهبود می  بخشد.

در یک پژوهش وقتی به سالمندانی که فشار خون باال 
داشتند )عالوه بر ورزش( آب لبو داده شد، اتصاالت 
مغزی  شان به افراد جوان  تر شباهت پیدا کرد.
می  پیشگیری  آلزایمر  از  لبو  آب  همچنین 
دارد. مغز  بهتر  در عملکرد  زیادی  تاثیر  و  کند 

خواص کیوی برای درمان بی خوابی

اگر شب  ها به سختی به خواب می  روید یک 
ساعت قبل از خواب دو عدد کیوی میل کنید. 
محققان معتقدند افرادی که به مدت ۴ هفته حدود 
یک ساعت قبل از خواب دو عدد کیوی خورده اند 

گام بزرگی در جهت بهبود کیفیت خواب خود 
برداشته اند. شما هم می توانید امتحان کنید. چون 
امکان دارد با همین تکنیک ساده خواب با کیفیتی 
برای خود فراهم کنید و نصف شب مدام از خواب 

بیدار  نشوید.

برخی از افراد گزارش کردند که با دریافت واکسن آنفلوآنزا به این بیماری مبتال شدند و این مورد 
موجب نگرانی آنان برای دریافت واکسن کرونا شده است، اما آنچه به احتمال  زیاد در این مورد رخ  
یا  غیرفعال  ویروس  دارای  آنفلوآنزای  واکسن  دریافت  از  ناشی  فرد  بدن  ایمنی  پاسخ  است،  داده 
برخی  ایجاد کند. در حالی  که  آنفلوآنزای خفیف  مانند  پروتئین منفرد است که می تواند عالئمی 
از عالئم در افراد بعد از دریافت واکسن کرونا مشابه با واکسن های دیگر است، اما آلوده شدن به 
کووید 1۹ به دلیل دریافت واکسن غیرممکن است. در واکسن های کرونا هیچ ویروسی زنده نیست، 
به این معنی که هیچ راهی برای ابتال به بیماری کووید1۹- از طریق دریافت واکسن وجود ندارد.        

یک فوق تخصص غدد و متابولیسم گفت: برای درمان دیابت باید وضعیت قلبی و عروقی بیمار بررسی 
 شود و سپس دارو تجویز کنیم زیرا بیماری قلبی و عروقی مهمترین علت مرگ و میر دیابتی ها است. 
وی افزود: برای درمان دیابت باید اوضاع قلبی و عروقی بیماران بررسی شود و سپس دارو تجویز کنیم. اگر 
بیمار مراجعه کننده به پزشک جزو افرادی است که به این بیماری ها مبتالست و یا خطر ابتالء به این ناراحتی ها 
در آینده و شاید خطر مرگ بر اثر این عوامل او را تهدید می کند باید دارویی به وی بدهید که عالوه بر کنترل 
دیابت وی یا کمک به کنترل آن، بتواند عوارض قلبی و عروقی آن را کم کند. اکنون داروهایی وجود دارد که 
می تواند هم روی دیابت و عدد قند موثر باشد و هم روی فاکتورهای مهم دیگری مثل فشار و چربی خون.

بیماریقلبیمهمترینعاملمرگومیردیابتیهاآیادریافتکنندگانواکسنکرونابهبیماریکووید۱۹مبتالمیشوند؟

 تمام افراد موفق به مطالعه کردن عادت دارند. با مطالعه
می توانید به معلومات خود بیافزایید. پس هر هفته برای 
بریزید  برنامه  باشید.  برنامه ریزی مطالعاتی داشته  خود 
و هر روز چند صفحه یا یک بخش از کتابی را بخوانید. 
البته می توانید هنگام ترافیک و در مسیر رسیدن به سرکار 
به کتاب های صوتی گوش دهید. بیل گیتس یک کتاب 
 خوان حرفه ای است که هر ساله بیش از 5۰ جلد کتاب 
می خواند و مطالعه را عامل اصلی پیشرفت خود تلقی می کند .

کار کردن با یادگیری متفاوت است.

ممکن  دارد.  فرق  یادگیری  با  کردن  کار  بدانید  باید 
این احساس  است هفته ای ۴۰ ساعت کار کنید و به 
برسید که در مسیر پیشرفت و موفقیت قرار دارید. خیلی 
دانید  می  حتماً  اما  کنید  کار  انگیزه  با  که  است  خوب 
فشار کاری فرصت رشد و یادگیری را از شما می گیرد. 
براساس قانون 5 ساعته، زمانی جداگانه را به یادگیری 
اختصاص دهید. برای آموختن مهارتی جدید اقدام کنید 
تا با ایجاد تنوع ذهنی، یادگیری مؤثرتری نیز داشته باشید.
خیلی از افراد تصور می کنند وقتی بهره وری بیشتری داشته 

باشند موفق ترند؛ اما بهره وری یکی از کلیدهای اصلی 
موفقیت است و با یادگیری متفاوت است. شاید کارهای 
روزانه تان را به خوبی انجام دهید و در شغل خود موفق 
باشید، اما باید برنامه ای جداگانه برای پیشرفت شخصی و 
یادگیری در نظر بگیرید. پس بهره وری ارتباطی به یادگیری 
مهارت های جدید و پیشرفت شخصی ندارد. عدم تمرکز 
از  زیادی  بسیار  مقدار  سالیانه  می شود  باعث  کارها  در 
پولی که می توانستیم به دست بیاوریم را از دست بدهیم.

در پایان سعی کنید هر روز کار جدیدی یاد بگیرید.

روی پیشرفت تمرکز کنید، نه بهره وری

پنجشنبه  ۲ بهمن  1۳۹۹ * شماره  ۴۸۳۴
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شماره ۴۸۳۴
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۵4۷
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۲۶

1۸۲۶
۹۳1

۳۸4
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 
1۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

1۹۵4۲۷۸۳۶

4۲۶۸1۳۵۹۷

۷۳۸۹۵۶۲14

۵۸۷۳4۹۶۲1

۳۶4۲۸1۹۷۵

۲1۹۶۷۵4۸۳

۸۵1۷۶۲۳4۹

۶4۳1۹۸۷۵۲

۹۷۲۵۳41۶۸

جدول سودکو

یاد یاران
)شهیدعلیرضاعربیآیسک،فردوس(:و اما حقیر تا حال مرده بودم و این لحظه آغاز جهاد وشهادت است این احساسي را در خود مي بینم که تازه دارم متو لد مي شوم و زندگي 
جاویداني خود را آغاز مي کنم شهادت انسان را بدرجه اعالیي ملکوتي مي رساند وچقدر شهادت درراه خدا زیبا است .ومانند گل محمدي مي ماند که وارثان خون پاک شهید ازآن مي بویند... 

هیچ وقت از اسالم و قرآن و شهدا فراموش نکنید و در دعا ها و نماز جماعت و جمعه شرکت کنید.

استخـدام لبنیـات سنتـی قائـم
به  چند نفر نیروی آقا )صندوق دار، کارگر ساده( جهت کار در مجموعه قائم نیازمندیم.  

حداکثر سن ۳۵ سال
    آدرس: میدان سوم مدرس، باهنر غربی       تلفن: ۰۹۰۳۷۰۸۰۱۴۴

تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت
قیمت به ازای هر کیلو در محل ۳000 تومـان

با فروش ضایعات کاغذ و کارتن به صورت مستقیم به کارخانه به جهش تولید پیرو شعار 
سال یاری رسان ما باشید.

طــوس شــانه

0۵۶۳۲۲۵۵11۸ - 0۹۳۵۸۷۵۳4۳4شهرک صنعتی بیرجند ، بلوار تولید ، نبش نوآوران

۰۹۱۵۰۸۰۶۴۵۹ - ۰۹۱۵۰۹۰۵۶۸۶ خیابان نواب صفوی – داخل نواب صفوی ۱۳

* فروش و نصب و تعمیر انواع دوربین های مداربسته تحت شبکه
* ارائـه مشـاوره در انتخـاب انـواع مـدل دوربیـن های مـدار بسته
* ارائه سرویس های انتقال و ضبط تصاویر، بک آپ گیری از اطالعات
* فروش و نصب دزدگیر ساختمان و سیستم های اعالن حریق اماکن

دوربین مداربستهپویـا بیـن

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان :  ۱- بازدید و مشاوره
 ۲- جا به جایی اثاثیه   ۳- نظافت پایان کار

تماس با ما: 0۹1۵۶۶۳۳۲۳0  - علی برگی

الستیک مقـدم

نبش جمهوری ۲
)کوچه جنب پارک آزادی(

۰۹۳۰۴۴۴۷۲۴۸

مرکز فروش انواع الستیک های ایرانی و 
خارجی / سواری و وانت

الستیک اکبری

بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 
 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵
۳۲۳۳۸۳۴۸ 

نمایندگی کویرتایر

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

طبخ غذاهای اصیل ایرانی با برنج ۱00 % 
ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 

خیابان ارتش  ۰۹۱۵۲۱۷۴۹۹۸ - ۰۹۱۵۳۶۲۴۹۹۸  
۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۳۲۲۱۸۲۲۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

برگ سبز ، سند و کارت خودروی پژو تیپ 
۴۰۵ به شماره پالک ۸۵۸ د ۴۸ ایران ۱۲ 
به شماره موتور ۲۲۵۲۷۷۰۴۵۴۲ و شماره 
شاسی ۷۷۳۰۹۰۱۷ به نام ناهید قدرتی با 
کد ملی ۰۹۳۲۱۴۵۹۸۱ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب مهدی غالم زاده با کد ملی ۰۶۵۳۰۹۶۸۱۱ و شماره دانشجویی 
۹۷۱۳۷۱۳۵۱۷۰۱۳۰ رشته کاردانی مدیریت کسب و کار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند موتورسیکلت سیستم آریانا 
به نام مرتضی غالمی با کد ملی ۰۰۷۵۴۵۱۴۳۳ 

و شماره پالک ایران ۷۹۱ - ۴۲۲۱۸ و 
شماره موتور AR۱۰۱۵۴۳۲  و شماره شاسی 
AR۸۲۱۳۲۵۳  مفقود گردیده  و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

خرید و فروش معادن، کارخانجات، امالک روستایی، باغ ویال، اماکن 
ورزشی، کارگاهی، تولیدی، رفاهی و گردشگری، چاه کشاورزی، 

دامداری ،  پرورش طیور، قارچ و آبزیان در استان خراسان جنوبی 

امالک دیار نوید        0۹1۵۷۶1۷0۵0
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شمار قربانیان کرونا در خراسان جنوبی به ۷۳۵ نفر رسید

یعقوبی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: با فوت دو مورد ناشی از بیماری کرونا طی 48 ساعت گذشته، شمار قربانیان این ویروس به ۷۳۵ نفر رسید. محمد 
دهقانی فیروز آبادی با بیان اینکه در ۲4 ساعت گذشته ۱۰۱ نمونه از بیماران مشکوک اخذ شده است، افزود: از این تعداد تست ۲۶ نفر مثبت بوده است. دهقانی ادامه 

داد: همچنین از بیماران کرونایی، ۱۱ نفر در بخش مراقبت های ویژه بوده و حال عمومی سه نفر مساعد نیست.

۴۰۲ هکتار اراضی شهرستان درمیان 
به سامانه آبیاری نوین مجهز شد

درمیان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
سامانه های  تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت: 
این  اراضی  از  هکتار  در 4۰۲  نوین  آبیاری 
اجرا  تومان  میلیارد  اعتبار ۳4  با  شهرستان 
شده است. محسن نصیرایی روز گذشته در 
این  از  افزود: ۶۰ هکتار  ایرنا  با  و گو  گفت 
و ۳4۲  فشار  تحت  آبیاری  روش  به  مقدار 
آبیاری کم فشار اجرا شده است. وی  هکتار 
بیان کرد: تاکنون ۲ هزار و ۲۲۵ هکتار معادل 
۳۰ درصد اراضی کشاورزی شهرستان درمیان 
 به سامانه های آبیاری نوین مجهز شده است. 
مدیر جهاد کشاورزی درمیان گفت: امسال 
سامانه های  اجرای  در  اعتباری  محدودیت 
آبیاری وجود ندارد و تمامی کشاورزان متقاضی 
دریافت  برای  سامانه ها  این  اجرای  برای 
تسهیالت معرفی می شوند. وی درباره مرمت 
قنوات در سال جاری گفت: امسال ۳۶ رشته 
قنات به طول ۷.۵ کیلومتر با اعتبار یک میلیارد 
و ۵۵۰ میلیون تومان در شهرستان درمیان احیا 

و مرمت شده است. 

موزه ها و بناهای تاریخی خراسان 
جنوبی بازگشایی شد

اعتمادیان - مسئول موزه های خراسان جنوبی 
گفت: براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
و با توجه به وضعیت استان از نظر شیوع این 
ویروس، موزه ها و مجموعه بناهای تاریخی 
استان از روز گذشته )چهارشنبه( بازگشایی شد. 
غالمحسین شعیبی افزود: موزه های استان از 
ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۱8 میزبان عالقه مندان 
در  استان  موزه های  کرد:  اظهار  وی  است. 
سرایان،   ، بشرویه  بیرجند،  شهرستان های 

فردوس، قاینات و نهبندان فعالیت دارد.

ناظران سالمت خراسان جنوبی 
در ۷ هزار و ۷۵۲ مکان حضور یافتند

هالل  جمعیت  مدیرعامل   - اصغری 
اماکن  گفت:  جنوبی  خراسان  احمر 
در  سالمت  ناظران  طرح  پوشش  زیر 
مورد   ۷۵۲ و  هزار  هفت  به  استان  این 
است.  افزایش  حال  در  آمار  این  و   رسیده 
محمدرضا رضایی در گفت و گو با ایرنا افزود: 
این طرح با هدف کنترل و نظارت بر حسن 
اماکن  در  بهداشتی  پروتکل های  اجرای 
عمومی و گروه های شغلی فعال در حال اجرا 
در  ناظران سالمت  است. وی گفت: طرح 
قالب همکاری اعضای جوانان هالل احمر 
کار  و  محیط  بازرسان سالمت  با  بسیج  و 
دانشگاه علوم پزشکی استان اجرایی شد. وی 
اظهار داشت: مرحله اول این طرح از ۱۵ آذر 
تا پایان آذر امسال در استان اجرا شد و مرحله 
دوم از اول دی آغاز شده و تا پایان اسفند 

ماه ادامه دارد.

اختصاص ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان قیر رایگان به استان

میلیون   8۰۰ و  میلیارد   ۱۲  - خیرآبادی 
جنوبی  خراسان  به  قیررایگان  تومان 
مسکن  بنیاد  یافت.مدیرکل  اختصاص 
اعتبار  این  گفت:  استان  اسالمی  انقالب 
برای اجرای آسفالت معابر، جدول گذاری و 
زیرسازی راه ها در روستاها اختصاص یافت.  
علی اصغر آسمانی مقدم گفت: دهیاری ها 
با اعالم قیر مورد  و مسئوالن شهرستانی 
نیاز خود می توانند از این سهمیه استفاده 
کنند. وی با بیان اینکه  امسال هزینه تهیه 
، پخت آسفالت و حمل قیر برعهده دهیاری 
سهمیه  دلیل  همین  به  افزود:  است،  ها 
اختصاص قیر  به تعداد طرح های هادی 
برای  رایزینی  و  نشده  مشخص  روستایی 
انجام تهاتر در دستور کار قرار گرفته است. 

اختصاص ۷۵۰میلیون تومان اعتبار 
ملی برای باغ جهانی اکبریه

برای مرمت  اعتبار ملی  ۷۵۰ میلیون تومان 
باغ موزه جهانی اکبریه بیرجند در سال جاری 
اختصاص یافت. مسئول موزه  های اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان گفت: این اعتبار برای عملیات مرمت 
باغ جهانی اکبریه  از جمله مرمت و ساماندهی 
فضای سبز باغ، ساماندهی موزه باستانی شناسی، 
مرمت حوض، احداث سرویس های بهداشتی 

و مرمت مبلمان محیطی باغ هزینه می شود. 

بارش پراکنده باران
 از عصر امروز در استان

خودکار- مطابق با الگوی نقشه ها به تدریج از 
امروز تا جمعه افزایش ابر قابل پیش بینی است.
کارشناس هواشناسی گفت: امروز ناپایداری های 
جوی به صورت وزش باد گاهی خیلی شدید 
همراه با خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی 
و کاهش کیفیت هوا ظاهر می شود.نخعی افزود: 
همچنین پنجشنبه تا عصر جمعه بارش پراکنده 
باران برای برخی نقاط شمالی خراسان جنوبی به 

ویژه شمال شرق استان قابل پیش بینی است.

موافقت وزیر جهاد کشاورزی برای 
حمایت از کشاورزان

امتحانی- وزیر جهادکشاورزی برای حمایت 
از کشاورزان سربیشه و نهبندان قول  بیشتر 
مساعد داد.نماینده مردم شهرستان های نهبندان 
و سربیشه با اشاره به پیگیری ها انجام شده در 
خصوص مشکالت کشاورزان منطقه در دیدار با 
وزیر جهادکشاورزی از حمایت ویژه وی برای 
توسعه کشاورزی منطقه خبر داد. موافقت با 
ادارات جهاد کشاورزی شهرستان ها  تقویت 
در رفع نیاز کشاورزان، پرداخت بدهی سازمان 
جهاد کشاورزی از محل منابع مبارزه با ملخ، در 
نظر گرفتن اعتبار ویژه برای معرفی اکوتیپ های 
کلکسیون عناب سربیشه و موافقت با اختصاص 
صنایع  درحوزه  بهره  کم  بانکی  تسهیالت 
تکمیلی وتبدیلی از جمله مهم ترین خواسته 
هایی بود که  آقای مصطفی نخعی مطرح و 

با موافق آقای خاوازی همراه شد.

* معاون امور هنری و سینمایی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
در  شرکت  مهلت  تمدید  از  جنوبی 
چهارمین جشنواره مد و لباس اسالمی و 
ایرانی استان تا ۲۵ بهمن جاری خبر داد.
* مسئول واحد پژوهشی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان از ثبت ملی آئین و مراسم هولکه 
خوانی در فهرست میراث معنوی خبر 
داد و گفت:آئین و مراسم هولکه خوانی 
هردنگ شهرستان خوسف  ناحیه  در 
میراث  فهرست  در  جنوبی  خراسان 

معنوی ثبت شد.
آب  شرکت  عمومی  روابط  مدیر   *
منطقه ای با بیان اینکه نمایشگاه مجازی 
گردشگری منابع آبی تجربه جدیدی در 
برگزاری نمایشگاه های مجازی است 
گفت: با توجه به شرایط شیوع ویروس 
کرونا و محدودیت های رفت و آمد ، این 
نمایشگاه با هدف معرفی و اطالع رسانی 
ظرفیت های گردشگری منابع آبی استان 

خراسان جنوبی راه اندازی شد.
معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل 
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
در  شرکت  مهلت  تمدید  از  جنوبی 
هفتمین جشنواره “روستا ها و عشایر 

دوستدار کتاب” تا ۱۰ بهمن خبر داد.

اخبار  کوتاه 

 مدیران مکلف به اطالع رسانی هستند
استاندار خراسان جنوبی:

دستگاه ها باید با هماهنگی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و خانه مطبوعات به جهت توزیع 
مناسب، عملکرد ساالنه خود را تا پایان سال 
در مطبوعات  منتشر کنند. استاندار خراسان 
شورای  نشست  در  گذشته  روز  جنوبی 
برنامه ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی 
مدیران را مکلف به اطالع رسانی اقدامات 
باید  دستگاه ها  گفت:  و  کرد  دستگاه ها 
با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد و 
توزیع  جهت  به  مطبوعات  خانه  اسالمی 
مناسب، عملکرد ساالنه خود را تا پایان سال 
در مطبوعات منتشر کنند. حمید مالنوری 
افزود: با این اقدام، مردم در جریان اقدامات 
تقویت  باعث  و  قرار  می گیرند  مدیران 
مدیران می شود. وی به نقش رسانه ها در 
جامعه اشاره کرد و گفت: همه دستگاه ها 
شوند  استان  روزنامه های  مشترک  باید 
را  استان  نشریات  از  نسخه   ۱۰ روزانه  و 
خریداری کنند. استاندار خراسان جنوبی با 
تاکید بر اینکه این کار باعث تقویت مالی 
و انگیزه ای رسانه ها می شود گفت: گاهی 
که  می شود  منتشر  مطبوعات  در  مطالبی 
مطالبات مردم است اما مدیران به آنها پاسخ 
نمی دهند و این اشتراک سبب می شود همه 
پاسخگویی  به  مکلف  را  خود  دستگاه ها 
شوند.  مطلع  رسانه ها  محتوای  از  و  کنند 
به  را  مدیران  رسانه ها،  کرد:  تصریح  وی 
ظرفیت  یک  این  و  می کنند  وصل  مردم 

بازتاب  مهمترین  مالنوری،  است.  مهم 
ارائه عملکردها را آگاهی بیشتر مردم عنوان 
کرد و گفت: چنانچه مردم همراهی نکنند 
طرح ها  از  کدام  هیچ  نباشند،  کار  پای  و 
داشت. نخواهد  کارایی  ما  برنامه های   و 

تعیین طرح های پژوهشی براساس 
اولویت های استان 

طرح های  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
براساس  اجرایی  دستگاه های  پژوهشی 

ضرورت ها و اولویت های استان تعیین شود.
وی تاکید کرد: با توجه به اعتبارات محدودی 
که در اختیار داریم، طرح های پژوهشی باید 

به گونه ای تعیین شوند که بیشترین سود و 
انتفاع را به همراه داشته باشند. مالنوری گفت: 
طرح های پژوهشی باید مورد انتفاع ادارات، 
و  خصوصی  بخش  و  اجرایی  دستگاه های 
عموم مردم قرار گیرد و در حقیقت بهره برداران 
واقعی از آنها به نحو شایسته ای استفاده کنند. 
وی متذکر شد: یکی از مهمترین کارهایی که 
در شورای برنامه ریزی و توسعه باید پیگیری 
نتایج طرح های  ارائه گزارش  شود، موضوع 
پژوهشی سال گذشته توسط مدیران است تا 
مشخص شود طرح های گذشته به چه میزان 
برای استان کارایی داشته اند. استاندار خراسان 
جنوبی بر استفاده از پایان نامه های دانشجویی 

از  زیادی  تعداد  ساالنه  گفت:  و  کرد  تاکید 
دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، 
پایان نامه های متعددی را آماده می کنند که 
بخش عمده ای از آنها در کتابخانه ها خاک 
می خورد و بالاستفاده مانده است. وی ادامه داد: 
اعتبارات پژوهشی استانداری و دستگاه های 
اجرایی می تواند با هماهنگی دانشگاه در این 
زمینه هزینه شود، به این ترتیب پایان نامه های 
دانشجویی در راستای اهداف استان تدوین 
می شوند و کاربردی تر خواهند بود. مالنوری 
گفت: مراکز تحقیقاتی مثل مرکز تحقیقات 
کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز باید در 
مد  را  استان  اهداف  خود،  برنامه ریزی های 
نظر داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه به 
هیچ وجه نباید جزیره ای عمل کنیم، گفت: 
دانشگاه، صنعت، معدن، کشاورزی و سایر 
بخش ها باید هم افزایی داشته باشند تا اقدامات 
و عملکردشان، نتایج بهتری به همراه داشته 
باشد. استاندار خراسان جنوبی افزود: تعامل و 
هم افزایی دستگاه ها در طرح های پژوهشی، 
معنا و مفهوم پیدا می کند و نتیجه این می شود 
که برای مثال در طراحی یک مزرعه زعفران یا 
یک باغ می توان به گونه ای اقدام کرد که از آن 
به عنوان یک حوزه گردشگری نیز استفاده برد 

و درآمدزایی داشت.

بخش خصوصی باید 
در کنار دستگاه های اجرایی قرار گیرد

برنامه های  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
توسعه ای استان باید شتاب بگیرد گفت: 
دستگاه های  در  تحسین  قابل  اقدامات 
اجرایی در حال اجراست اما هنوز بخش 
خصوصی آن طور که باید در کنار ما قرار 
مردم  ظرفیت  از  نتوانسته ایم  و  نگرفته 
کنیم. مالنوری  استفاده  به خوبی  استان 
پای  موضوع  برای  خواست  مدیران  از 
به  آنها  ترغیب  و  مردم  آوردن  کار 
توسعه ای  طرح های  در  سرمایه گذاری 
وی  کنند.  ارائه  را  راهکارهایی  استان 
تصریح کرد: هدف از این کار، درآمدزایی 
استاندار  آنهاست.  توانمندسازی  و  مردم 
اقدامات  به  همچنین  جنوبی  خراسان 
استان  ارتباطی  پوشش  در  دستگاه ها 
تالش های  وجود  با  گفت:  و  کرد  اشاره 
فراوانی که در پوشش دیجیتال و اینترنت 
صورت گرفته اما هنوز در بخش هایی از 
استان، گالیه های دانش آموزان و والدین 
کالس های  از  بهره مندی  عدم  از  را 
زیبنده  موضوع،  این  که  داریم  مجازی 
استانداری،  افزود:  وی  نیست.  استان 
آموزش و پرورش، دانشگاه، صدا و سیما 
و اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
باید طی جلسه مشترکی این موضوع را 
کنند  ارائه  راهکارهایی  و  شناسی  آسیب 
از  بچه ها  و  شود  برطرف  مشکل  این  تا 

تحصیل بی بهره کنند.

پای سازمان های توسعه گرای کشور را به استان باز می کنیم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی:

محمدی- از سازمان های توسعه گرای کشور 
برای سرمایه گذاری در استان دعوت می شود.

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
خراسان جنوبی گفت: از سازمان های توسعه  
استان  در  برای سرمایه گذاری  گرای کشور 
دعوت می شود. عابدی با بیان این مطلب 
واحد  و  کک  کارخانه  از  بازدید  جریان  در 
ذغالشویی شرکت پروده طبس گفت: جذب 
سرمایه گذاران بخش خصوصی از مهمترین 
وظایف کمیته  ای ذیل ستاد توسعه خاوران 

استان  به ظرفیت های  اشاره  با  نمود: جذب سرمایه  گذاران بخش خصوصی خراسان جنوبی در حوزه های مختلف تصریح است. وی 
و دولتی با هدف بهره برداری هر چه بیشتر 
از ظرفیت های استان می باشد که با جدیت 
دنبال می شود. معاون استاندار به ذخایر فراوان 
ذغال سنگ در شهرستان طبس اشاره کرد و 
گفت: در راستای اهداف و برنامه های ستاد 
توسعه خاوران از شرکت سرمایه گذاری امید 
به عنوان مجموعه ای کارآمد برای حضور 
داد:  ادامه  است. وی  فعالیت دعوت شده  و 
فعالیت های ستاد توسعه خاوران در راستای 

توسعه همه جانبه، پایدار و متوازن استان می 
باشد. مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید نیز از آمادگی این شرکت برای توسعه 
فعالیت های معدنی و افزایش سرمایه گذاری 
در حوزه استخراج و فرآوری ذغال سنگ گفت. 
شایان ذکر است: مدرس خیابانی مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری امید و جمعی از مدیران 
استان، معاون استاندار را در جریان بازدید از 
کارخانه کک و واحد زغالشویی شرکت پروده 

طبس همراهی کردند.

۱۴ هزار دانش آموز دختر و پسر در مدارس صدرا تحصیل می کنند
ایرنا - رئیس سازمان مدارس علوم و معارف 
اسالمی »صدرا« گفت: در حال حاضر ۱۹۰ 
مدرسه صدرا با ۱4 هزار دانش آموز دختر و 
پسر دوره های ابتدایی، متوسطه اول و دوم در 

کشور فعالیت می کنند.
حجت االسالم حامد تقدیری روز گذشته در 
خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  دیدار 
مرد  و  زن  معلم  هزار  چهار  افزود:  جنوبی 
مشغول تدریس در مدارس علوم و معارف 
اینکه  بیان  با  وی  هستند.  صدرا  اسالمی 
8۰ درصد مدارس معارف کشور در سازمان 
مدارس صدرا  کرد:  اظهار  دارد،  قرار  صدرا 

در ردیف بزرگترین مدارس دولتی کشور به 
شمار می رود. رئیس سازمان مدارس علوم و 

معارف اسالمی با اشاره به فضاهای آموزشی 
در اختیار این سازمان گفت: ۵۰ درصد این 

معظم  مقام  اهدایی  ساختمان های  فضاها 
فضاهای  نیز  درصد   ۵۰ و  بوده  رهبری 
آموزش و پرورش است که به صورت امانی 

در اختیار سازمان صدرا قرار گرفته است.

فعالیت چهار مدرسه صدرا
 در خراسان جنوبی

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
مدرسه  چهار  گفت:  نشست  این  در  هم 
 ۳۰۰ با  »صدرا«  اسالمی  معارف  و  علوم 
دانش آموز دختر و پسر دوره دوم متوسطه 
در شهرستان های بیرجند، طبس و نهبندان 

افزود:  واقعی  محمدعلی  می کنند.  فعالیت 
از  می توانند  صدرا  مدارس  دانش آموزان 
استان  دانش آموزان  تاثیرگذارترین  جمله 
در عرصه های مختلف باشند. دبیر شورای 
تربیت  جنوبی  خراسان  پرورش  و  آموزش 
کنار  در  دانش آموزان  اخالقی  و  دینی 
فعالیت های آموزشی و فرهنگی را از جمله 
مدارس  برنامه های  و  محورها  مهمترین 
صدرا عنوان کرد و گفت: امروز در مدارس 
صدرا سربازانی برای امام زمان )عج( تربیت 
می شوند که در کنار علم و دانش به تزکیه 

روح خود می پردازند.

شب جمعه و یاد اموات عزیزان تان در دیار باقی چشم انتظار خیرات شما هستند.
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امام رضا علیه  السالم فرمودند :
یِّئَِة َمْغُفوٌر لَُه  یِّئَِة َمْخُذوٌل، َوالُْمْستَتُِر بِالَسّ أَلُْمْستَتُِر بِالَْحَسنَِة یَْعِدُل َسبْعیَن َحَسنًَة، َو الُْمذیُع بِالَسّ

پنهان کننده کار نیك ]پاداشش[ برابر هفتاد حسنه است، آشكارکننده کار بد سرافكنده است
 و پنهان کننده کار بد آمرزیده است.  )اصول  کافی  ، ج  4 ، ص  160(

 واکسیناسیون کرونا  قبل از
 ۲۲ بهمن آغاز  می شود

مواضع وزیر امور خارجه دولت 
بایدن درباره برجام

وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد که قبل 
از ۲۲ بهمن واکسیناسیون کرونا در کشور 
طبق اولویت بندی صورت گرفته، آغاز شود. 
دکتر سعید نمکی درباره اقدامات انجام شده 
برای واردات واکسن کرونا به کشور، گفت: 
امیدوارم قبل از ۲۲ بهمن و طبق مصوبه 
اولویت بندی شده، واکسیناسیون را در گروه 
ها شروع کنیم. اما تا زمانی که مطمئن ترین 
و بی خطرترین واکسن را نتوانیم به کشور 
وارد کنیم، این کار را انجام نمی دهیم؛ 
چانه زنی های ما به دلیل این است که 
موثرترین واکسن را وارد کشور کنیم. وی 
افزود: عالوه بر آن، درباره واکسن کووکس 
سازمان جهانی بهداشت نیز  قرار بر این بوده 
از ماه فوریه توزیعش در کشورهای هدف از 
جمله کشور ما شروع شود. وی همچنین 
گفت:  داخل  تولید  کرونا  واکسن  درباره 
درکنار مجموعه برکت، واکسن مجموعه 
موسسه رازی هم اجازه تست بالینی گرفت.

وزیر امور خارجه در دولت جو بایدن رئیس 
جمهور منتخب آمریکا درباره تصمیم بایدن 
برای بازگشت به توافق هسته ای، گفت: به 
دنبال توافقی مدت دار تر و قوی تر خواهد 
بود. بلینکن درباره برنامه هسته ای ایران 
مدعی شد: طبق گزارش های علنی، زمان 
گریز، یعنی مدتی که طول می کشد ایران 
مواد شکافت پذیر کافی برای یک سالح 
تولید کند، از بیش از یک سال، چنان که 
تحت شرایط توافق هسته ای بود، به سه 
یا چهار ماه کاهش یافته است. وزیر امور 
خارجه دولت آتی آمریکا گفت: بایدن در 
صورت پایبندی ایران به تعهداتش در برجام 

به توافق هسته ای باز می گردد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست  
خارجی مجلس گفت: در صورت عدم لغو 
تحریم ها تا سوم اسفند، همه دسترسی های 
آژانس بین المللی به تاسیسات هسته ای 
ایران قطع می شود .مجتبی ذوالنور اظهار 
کرد: اگر بعد از انقضای ۲ ماه یعنی حدود 
خود  وظایف  به  اروپایی ها  اسفند،  سوم 
عمل نکنند و تحریم های بانکی و مالی 
ما رفع و فروش نفت عادی سازی نشود، 

تمام دسترسی های آژانس قطع و پروتکل 
الحاقی کامال متوقف خواهد شد. رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست  خارجی 
مجلس افزود: همچنین ارتباط ما با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و بازرسان آن صرفا 
در حد معاهده NPT خواهد بود و آژانس 
داشت.  نخواهد  دسترسی  آن  از  فراتر 
آنها جمع آوری خواهد شد  دوربین های 
ولی اخراج بازرسان در قانون پیش بینی 

نشده است و حضور یا عدم حضور آنها در 
ایران به تناسب نوع ماموریت شان خواهد 
بود. مجتبی ذوالنور تصریح کرد: روح و 
هدف قانون قطع کردن دسترسی های 
ما  هسته ای  مراکز  به  آژانس  بازرسان 
بوده که سوم اسفند اجرایی خواهد شد 
قانون  اجرای  از  بخواهد  کسی  اگر  و 
براساس ماده ۹  یا کوتاهی کند  امتناع 
قانون جرم انگاری کرده و برخورد قضایی 

جدی در قانون به عنوان ضمانت اجرایی 
قطعا محقق  که  است  پیش بینی شده 

خواهد شد.

حجاریان با انتقاد تند از نظارت استصوابی 
گفت: اصالح طلبان اشتباه کردند که تن 
به آن داده اند. وی در پاسخ به سوالی در 
مورد این که دولت خاتمی هم محصول 
همین نظارت استصوابی است و حتی 
اصالح طلبان زاده همین نظارتند، تصریح 

کرد: من این حرف را رد نمی کنم و ابایی 
هم از انتقاد از خود ندارم. من می گویم 
ما اشتباه کردیم تن به نظارت استصوابی 
دادیم و از این به بعد نباید اشتباه مان را 
اگر  کرد:  اظهار  حجاریان  کنیم.  تکرار 
انتخابات نمایانگر اراده عمومی شهروندان 

از  استصوابی  نظارت  مسئله  باید  است 
 یک طرف و شهروند درجه دوم و باقی 
ساز وکارهای تبعیضی از طرف دیگر حل 
کرد:  عنوان  اصالحات  تئورسین  شود. 
صریح بگویم، نمی شود سرنوشت کشور 

را به تیغ استصواب سپرد. 

دبیر شورای نگهبان گفت: دنیا باید از 
و  بگیرد  الگو  ایران  اسالمی  جمهوری 
به آمریکای بحران زده باج ندهد.آیت ا... 
احمد جنتی با تأکید بر اینکه دنیا باید از 
جمهوری اسالمی ایران الگو بگیرد و به 
آمریکا باج ندهد و سیاست مستقل خود 

را داشته باشد، خاطرنشان کرد: ما نیز در 
داخل باید همچنان در مسیر امام )ره( و 
رهبر انقالب که همان صراط مستقیم 
است، حرکت کنیم و با تکیه بر توان و 
ظرفیت های داخلی، خود را مقاوم سازیم. 
وی افزود: تحلیلگران مستقل در دنیا باید 

سال ها، اتفاقات اخیر آمریکا که منجر به 
در  عمیق  شکاف های  خشونت،  ایجاد 
جامعه  و بی اخالقی های زیادی شد را 
بررسی کنند تا درس عبرتی برای کسانی 
شود که همچنان چشم به این کشور 

بحران زده دارند.

رئیس دولت دوازدهم خطاب به اعضای 
مجلس گفت: نمایندگان مجلس بدانند 
که ما هر دو باید با هم همکاری کنیم.
بودجه جای ادبیات سیاسی نیست، جای 
قانونگذاری  و  ارقام، محاسبه  و  اعداد 
است. بررسی بودجه محل شعار نیست، 
البته من بلدم آن شعارها را جواب بدهم 
اما مردم از ما این را نمی خواهند، بلکه 

می خواهند که کار کنیم. روحانی افزود: 
شما می گویید سهم نفت در بودجه کمتر 
باشد، شما کم کردید؟ می گویید ارزش 
پول ملی بیشتر باشد، شما بیشتر کردید؟ 
این ها را مردم می بینند و باید قضاوت 
و ۳۰۰  میلیون  که ۲  گفتیم  ما  کنند. 
هزار بشکه می فروشیم و درآمد حاصل 
از آن می شود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، 

نمایندگان در مجلس این عدد را از ۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند اما درآمد 
از ۱۹۹ هزار میلیارد شد ۲۳۰ هزار میلیارد؛ 
افتاد. اتفاق  عجب چشم بندی عجیبی 
وابستگی بودجه به نفت را بیشتر کردید و 
هرکسی که چهار عمل اصلی ریاضی را 
بلد باشد، می تواند به راحتی متوجه شود. 

تحریم ها  لغو نشود دسترسی آژانس به تاسیسات هسته ای قطع می شود

حجاریان: ما اصالح طلبان اشتباه کردیم تن به نظارت استصوابی دادیم

آیت ا... جنتی: دنیا باید از جمهوری اسالمی ایران الگو بگیرد

چرایی کاهش نرخ دالر در ۲ هفته اخیر روحانی: بودجه جای شعار نیست؛ من نیز بلدم ، اما مردم نمی خواهند

ایرنا نوشت، کاهش حدود پنج هزار تومانی بهای 
دالر طی دو هفته اخیر نشان دهنده موج شدید 
کاهش قیمت ها در بازار ارز است. اتفاقی که به 
استقبال  نتیجه  در  می تواند  کارشناسان  اعتقاد 
فعاالن این بازار از احتمال احیای برجام و آزاد شدن 

ارزهای بلوکه شده ایران در روزهای آتی باشد.

عوارض صدور پروانه در بافت
 فرسوده رایگان شد

عبوری، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با 
بیان اینکه ۱۰۰ درصد هزینه صدور پروانه در 
بافت های فرسوده برای متقاضیان رایگان شده، 
گفت: ۵۰ درصد هزینه پروانه ساخت در بافت های 
فرسوده بر عهده دولت است و قرار شده تا ۵۰ 

درصد باقی مانده را نیز شهرداری ها تقبل کنند.

آغاز عرضه تخم مرغ؛ 
شانه ای ۳۴۰۰۰ تومان

حجت، مدیرعامل اتحادیه مرغداران از آغاز عرضه 
تخم مرغ شانه ای ۳۳ تا ۳۴ هزار تومان و بسته 
بندی شده با قیمت ۳۶ هزار تومان در مجاری 

توزیع در کشور خبر داد.

تعرفه مشترکان پرمصرف پلکانی 
محاسبه خواهد شد

سخنگوی صنعت برق درباره تعرفه برق مشترکان 
پرمصرف گفت: براساس طرح برق امید مقرر شده 
 مشترکان پرمصرف در صورت اصرار به مصرف 
بی رویه با اعمال نظام پلکانی تعرفه از تعرفه 
تصاعدی برخوردار شوند. رجبی مشهدی افزود: 
خانگی  مشترکان  برای  کرده ایم  برنامه ریزی 
و بیمارستان ها که خط قرمز ما هستند اعمال 
خاموشی نکنیم و تحقق این شرایط را می توانیم 
با صرفه جویی مردم به صورت قطعی قول بدهیم.

با اجرای قانون هوای پاک، ۷۰ درصد 
اقتصاد تعطیل می  شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در 
آیین رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش 
آلودگی هوا گفت: در شرایط حاضر اگر قانون هوای 
پاک اجرایی شود،۷۰ درصد اقتصاد تعطیل می شود. 

جهانپور:  هنوز هیچ واکسن خارجی
 وارد نشده است

روابط  و  رسانی  اطالع  مرکز  رئیس     جهانپور، 
عمومی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره 
خرید واکسن کرونا از کوواکس، گفت: ما خرید 
۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن کرونا را از 
کوواکس خواهیم داشت. بنابراین از سبد کوواکس 
و شرکت هایی که مورد تایید سازمان غذا و دارو 
باشد، واکسن به میزان ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز 
تهیه خواهد شد. البته تا حاال کوواکس هنوز هیچ 

واکسنی را در جهان توزیع نکرده است.

شیوع کرونا باعث افزایش
 تقلب دانشجویان شد

رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه ویروس کرونا 
باعث افزایش تقلب در بین دانشجویان شد، گفت: 
 پاندمی کرونا باعث شد که تقاضا برای رشته های
 علوم پایه و پزشکی افزایش یافته و تقاضا در برخی 
رشته ها کاهش پیدا کند، بنابراین امتحانات پایان 

ترم نباید مالک گزینش دانشجویان می شد.

قیمت واقعی مرغ اعالم شد

اسداله نژاد، نایب رئیس انجمن صنفی مرغداران 
گوشتی با اشاره به اینکه عرضه مرغ با نرخ باالی 
۲۱ هزار تومان گران فروشی است، گفت: قیمت 
واقعی هر کیلو مرغ زنده باالی ۱۷ هزار تومان و 

مرغ گرم ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان است.

آرامش دوباره به بازار بورس
 باز می گردد؟

رسول جاویدی، کارشناس بازار سرمایه با بیان 
اینکه الزام شرکت ها به معرفی بازارگردان ها در 
مقطع کنونی می تواند موجب بهبود روند معامالت 
بورس شود، گفت: بهتر است این موضوع مدنظر 
قرار گیرد که برای سهام شرکت های بزرگ در 
بازار، تعداد بیشتری بازارگردان در نظر گرفته شود تا 

آرامش به بازار بورس برگردد.

گمرک اجازه واردات روغن نمی دهد

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: 
بسیاری از تجار اعالم کرده اند که با بهره گیری 
از اعتبارات خود در بازارهای جهانی و همچنین 
با ارز آزاد می توانند اقدام به واردات روغن کنند 
اما گمرک اجازه واردات روغن حتی در مناطق 
آزاد را هم نمی دهد. حسنی افزود: اگر اجازه 
دهند که روغن با ارز آزاد وارد کشور شود قیمت 
آن در بازار داخلی کاهش می یابد در غیر این 
صورت باید منتظر چندین تولید کننده مستقل  و 

بازار نوسانی در کشور  باشیم.

امام فرمودند رای اکثریت معتبر است
 ولو به ضرر خودشان باشد

رئیس جمهور گفت: امام خمینی )ره( خطاب به 
منتخبین مجلس خبرگان قانون اساسی می فرمایند 
اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو 
به ضرر خودشان باشد، شما که ولی آنها نیستید 
شما فقط وکیل آنها هستید. مردم خودشان مصالح 

خودشان را می دانند.

اگر دشمن بر پایه محاسبات غلط اقدام 
کند، پشیمان خواهد شد

رزمایش ها،  اینکه  بیان  با  ارتش  کل  فرمانده 
هشداری برای دشمنان ملت و بدخواهان نظام 
بزرگ ایران اسالمی است، گفت: دشمن اگر دچار 
محاسبات غلط شود و بر پایه محاسبات غلط و 
اشتباه اقدام کند پشیمان خواهد شد. امیر سرلشکر 
موسوی افزود: سلسله رزمایش هایی که در طول 
یک ماه گذشته در سطح نیروهای مسلح کشور 
برگزار شد که شما گوشه ای از آن را مشاهده 
کردید در واقع هشداری برای دشمنان ملت و 

بدخواهان نظام بزرگ ایران اسالمی است.

کسانی که قصد کار اجرایی دارند 
اشتباهی به مجلس رفته اند

واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه 
مجلس در مسائل ریز اجرایی نباید دخالت کند، 
بورس  در  آن  گفت: مجلس و کمیسیون های 
دخالت نکنند. کسانی که قصد کار اجرایی دارند 
اشتباهی به مجلس رفته اند. ما دخالت نمایندگان 

 مجلس در کار دولت را نمی پسندیم. 
کره جنوبی اراده  سیاسی 

برای آزادسازی پول های ایران ندارد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از دو سال قبل 
رایزنی ها با کره جنوبی برای آزادسازی پول های 
بلوکه  شده آغاز شد ولی به نظر می رسد کره اراده 
سیاسی برای این کار را ندارد. هرچند که در دیدار 
اخیر،  به ما قول دادند که با خبرهای خوب برگردند 
ولی تجربه مذاکرات قبلی نشان داد که اراده ندارند.   

مطهرنیا: جهان، ایران را 
 قبله عالم نمي داند

مطهرنیا با بیان اینکه جهان، ایران را قبله عالم 
نمي داند، گفت: در برخورد موضوعات ما تنها با 
دیدگاه نگرشي خود به موضوع نگاه مي کنیم؛ 
در حالي که ایران موضوعي بسیار مهم است، اما 
همه موضوعات جهان به ویژه براي افکار عمومي 

آمریکا،  ایران نیست.

معیارهای شورای نگهبان شدیدتر
  از اطالعات سپاه است

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: این که 
عده  ای بگویند با اضافه شدن نام اطالعات سپاه 
حضور  برای  شرایط  استعالمی،  نهادهای  به 
کاندیداها سخت تر شده، چنین نیست. چرا که 
قبال نیز این نهاد درباره اشخاص اظهارنظر و در 
بررسی صالحیت ها ورود   می کرد. با این تفاوت 
قوه  یا  اطالعات  وزارت  طریق  از  پیش تر  که 
قضائیه نظرات خود را اعمال   می کرد. اطالعات 
سپاه و دیگر نهادهای امنیتی اگر پرونده  ای یا 
حتی نکته  ای از اشخاص داشته باشند به راحتی   
می توانند اعالم نظر کنند و به آسانی   می توانند با 
ارسال آن به شورای نگهبان، مانع تأییدصالحیت 
آنها شوند. از طرفی به نظرم، خود شورای نگهبان 
هم معیارهای ارزیابی اش بسیار شدیدتر و بسته تر 
از یک نهاد امنیتی و اطالعاتی است و تازه در 
گذشته، گاهی در مورد بعضی افراد، این نهادهای 
تایید صالحیت  واسطه  که  بوده اند  اطالعاتی 

پیش شورای نگهبان   می شدند.

ترکان: چرا مجلس جلوی انتخاب مردم
 فیلتر می گذارد؟ 

اکبر ترکان گفت: محتوای سخنان نمایندگان 
مهم است و ادبیات سیاسی آنچنان که باید مهم 
نیست. در حال حاضر مشکل محتوا این است که 
آن ها تصور می کنند باید جلوی انتخاب مردم یک 
فیلتری قرار دهند که به مخدوش شدن انتخابات 
منجر می شود. درباره این انتخاب هایی که گفته 
می شود شورای نگهبان بیاید به عنوان فیلتر نقش 
ایفا کند این ها جمهوریت نظام را کمرنگ می کند 

و این نادرست است..

 انتقادات تند نماینده مجلس از روحانی
ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس خطاب به 
رئیس جمهور گفت: شما رئیس دولت هستید و 
طبق قانون تمام تصمیمات هیئت وزیران با شما 
است. طبق نظر کارشناسان حذف کارت سوخت 
را کاری اشتباه می دانستند ولی شما کارت را حذف 
کردید؛هیچ توجیهی پذیرفته نیست و شما به لحاظ 
مسئول بودن باید پاسخگوی خون بیش از ۳۰۰ 

نفر که درحوادث آبان ریخته شد، باشید.

رایزنی هایی برای تأیید صالحیت 
احمدی نژاد در انتخابات ۱۴۰۰ 

ابطحی فعال سیاسی اصولگرا می گوید: تالش هایی 
در حال انجام است که احمدی نژاد نامزد شود و 
برخالف پیش بینی ها این احتمال وجود دارد که او 
تأیید صالحیت شود. من شنیده ام که صحبت هایی 
برای تأیید صالحیت احمدی نژاد در جریان است. 
با تغییر برخی اعضای شورای نگهبان هم شانس 

تأیید صالحیت احمدی نژاد باال رفته است.

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.
ضمناً نماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود. 
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روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی

 

قابل توجه دارندگان سهام عدالت 

مدارک مورد نیاز : شناسنامه، کارت ملی ، اطالعات حساب و شبای بانکی

جهت ثبت نام به آدرس:
 میدان شهدا ، پشت بانک صادرات ساختمان آوا  

مراجعه نمایید.

آخرین مهلت ثبت نام سجام 10 بهمن

ثبت شرکت                  
ثبت برند 

آنی ثبت تقی زاده

با قیمت مناسب


