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سرمقاله

تراز نقد پذیری مسئوالن در استان ما

مردم در هر جامعه ای، نیازمند صحبت کردن، مطالبه کردن، حرف زدن و گاهی 
فریاد زدن هستند. جامعه ای که مردمش در سکوت و سکون به سر ببرند، جامعه ای 
مرده است که در نهایت هم راه به جایی نمی برد و در باتالق همین سکوت، گرفتار 
و چه بسا مدفون می شود. مردم، برای صحبت کردن، مطالبه کردن، حرف زدن و 
گاهی فریاد زد، نیازمند زبان اجتماعی هستند، زبانی که ما به آن »رسانه« می گوییم 
و الجرم باید منصف، عادل، میانه، دلسوز، مؤدب، راهگشا، اثرگذار، عمیق، مستند و 
در عین حال، قاطع و صریح، بی غرض و امانت دار باشد. قانون، نظام اجتماعی و 
سیاسی و فرهنگی کشورها، خواست مردم، نیاز جامعه و ظرفیت های موجود در ارکان 
دموکراسی هر کشور، این وظیفه ی خطیر را به رسانه، به ویژه مطبوعات و روزنامه ها 
به عنوان رکن چهارم دموکراسی داده است. مطبوعات، بر اساس رسالت خود باید به 
 عنوان زبان مردم و به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن، از مشکالت، رنج ها، 

دردها، خواسته ها و نیازها، مطالبات و دغدغه هایشان ...  ادامه در صفحه 2

* هرم پور

کارشناسان حوزه آ ب :  بارندگی های امسال و ۲ سال گذشته، تاثیری در تقویت سفره های آب های زیرزمینی استان نداشته و این استان همچنان در 
ردیف استان های کم آب و با درجه خشکی زیاد است. * مدیرعامل آب منطقه ای : حجم ذخیره آب در سدهای مخزنی استان در مقایسه با سال 
گذشته کاهش ۳۷ درصدی داشته است * مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری :  با اجرایی شدن پروژه های آبخیزداری، بسیاری از قنات ها احیا شده اند 
و به راحتی با مشکل سیالب و کم آبی کنار آمده ایم چراکه برای مبارزه با خشکسالی باید سیالب ها را مدیریت کنیم *  ...  مشروح در صفحه ۲

سیل های خروشان
 و سدهای تشنه استان

آب تاالب کجی نهبندان به زودی خشک می شود 

استاندار خراسان جنوبی از عنایت ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور در پاسخ به مطالبات استان خبر داد. مالنوری گفت: دکتر نوبخت 
با اختصاص 2 هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح 
آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های موجود نیر موافقت 
کرد. وی افزود: اختصاص مبلغ 500 میلیارد ریال تسهیالت جهت 
تکمیل پروژه باند دوم بزرگراه بیرجند - قاین از محل منابع ماده 5۶ در 

این دیدار مصوب شد.... مشروح در صفحه 5

 روایت استاندار از عنایت ویژه نوبخت
به مطالبات خراسان جنوبی

خانم دکتر فریبا آزما و آقای مهندس فریبرز آزما
عروج ملکوتی روح خاله عزیز، فرهیخته و بزرگوار 

سرکار خانم  پری آزما
 تنها منجی جان بانوان دهه ۵۰-۴۰ بیرجندی را خدمت شما فرزندان 
بیرجند تسلیت عرض نموده، برای آن مسافر آسمان هفتم علو درجات 

و برای شما ونیکتای نازنین بقای عمر همراه با تندرستی آرزومندیم.
مریم دهقان مقدم- احمدرضا صائبی

به استحضار بیرجندیان فرهنگ دوست،  واالمقام و 
قدرشناس می رساند:

بانو پری آزما )بیدختی(
)همسر روانشاد سرهنگ ستاد آزما(

روز چهارشنبه 15 اردیبهشت مقارن با شب قدر 23 ماه رمضان
به عرش ملکوت و مرز جبروت عروج، از پنجشنبه در باغی بهشتی 

آرام گرفته اند.
فریبا و فریبرز آزما

یادآن بی بی شایسته و بایسته بخیر...
همه گویندکه این سیده ازپاکان بود

یک سال ازعروج و آسمانی شدن خواهرمان بزرگ خاندان

مرحومه بی بی زهرا صغری 
برکتش  با  عمر  از  سال  که8۴  ای  مومنه  بانوی  گذشت. 
فاطمه  حضرت  عالم  دو  بی  بی  به  توسل  و  عشق  با  را 
ایام  این  در  نمود.  سپری  پاکش  اجداد  و  )س(   زهرا 
با برکت با ذکرصلوات و فاتحه ای یاد و نامش را گرامی می داریم.

خاندان اصغری

سرکارخانم دکتر اکرم نخعی 
اخذ مدرک دکتری فناوری اطالعات 

گرایش سیستم های اطالعاتی
 از دانشگاه تربیت مدرس تهران 

را صمیمانه خدمت شما تبریک عرض می نماییم 
و موفقیت روز افزون شما را از خداوند منان خواهانیم.

دکتر قائمی و بانو

جناب آقای مرسل مالکی 
مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری 

خراسان جنوبی
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از 

درایت و توانمندی اجرایی شما می باشد، تبریک عرض نموده 
توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد منان آرزومندم.

محمد مهدی سعیدی
 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

سردار فرشیـد
 فرمانده محترم انتظامی استان خراسان جنوبی

جناب سرهنگ صادقی
 فرمانده محترم انتظامی شهرستان خوسف

احتراما با آرزوی قبولی طاعات و عبادات تمامی حافظان نظم و امنیت در 
ماه مبارک رمضان و تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر برخود الزم دانستم 
از حسن تدبیر و مدیریت بی بدیل فرماندهی محترم انتظامی استان تقدیر و 

سپاسگزاری نموده و کسب عنوان 
مدیر برتر ناجا توسط جناب سرهنگ صادقی 
فرمانده محترم انتظامی شهرستان خوسف 

را تبریک و تهنیت عرض نمایم. بی شک وجود سرورانی چون شما در استان 
خراسان جنوبی مایه مباهات و سرافرازی است، سالمتی و توفیقات روز افزون 

برای تمامی پرسنل جان برکف ناجا را از خداوند منان مسئلت می نمایم.

اسماعیل خداپرست
انجمن صنفی کارفرمایی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی

 استان خراسان جنوبی

دلم ز یاد تو در سوز و گداز است هنوز
دیده را دیدن روی تو نیاز است هنوز

ضمن تقدیر و تشکر و قدردانی از دوستان، همشهریان 
و اقوام که در مراسم تشییع و تدفین با حضور سبز 

خویش مرهمی بر قلب داغدارمان بودند بدینوسیله با 
قلبی آکند از اندوه چهلمین روز درگذشت همسری 

مهربان و مادری دلسوز مرحومه مغفوره

 حاجیه فاطمه وداد مفرد
)فرهنگی بازنشسته، همسر حاج محمد دّری( 
را به اطالع می رساند:  به همین مناسبت مراسم 

یادبودی روز جمعه 14۰۰/2/24 از ساعت 1۰ الی 11 صبح بر سر مزارشان )واقع در ضلع 
شرقی میدان آرامستان، روبروی بلوک 2 جدید آرامگاه خانوادگی دّری گیو( با حفظ 

پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.
خانواده دّری و سایر بستگان

جناب آقای مهندس مصطفی شیوخی
با نهایت مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی
 که نشان از تجربه، لیاقت، پشتکار و شایستگی شما می باشد صمیمانه 

تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان 
حسینیخواستارم.
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تراز نقد پذیری مسئوالن در استان ما

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( مطبوعات، بر اساس رسالت خود باید به عنوان زبان مردم و به عنوان پل ارتباطی 
بین مردم و مسئولین، از مشکالت، رنج ها، دردها، خواسته ها  و نیازها، مطالبات و دغدغه هایشان بنویسند و از 
مسئولین پاسخ بخواهند، از آن سو، اقدامات، تالش ها، زحمات و  پاسخ مسئوالن را نیز با امانت کامل، بدون 
سانسور و خودمحوری و خودرأیی، به اطالع جامعه برسانند و قضاوت را به عناصر تشکیل دهنده نظام اجتماعی 
محول کنند. سال هاست روزنامه آوای خراسان جنوبی با درک این رسالت مهم، از مشکالت، دغدغه ها و رنج ها و 
کمبودها و نقص هایی که از سوی مردم برای مطرح شدن در رسانه ها واصل می شود، می نویسد و با رعایت امانت 
کامل، و به دور از هر جهت گیری ریز و درشت، به انعکاس درخواست ها و همچنین پاسخ ها مبادرت می کند. 
 تجربه ی سال ها تالش در این حوزه برای دست اندرکاران مطبوعات در خراسان جنوبی، یک قانون نانوشته ی

مهم به ارمغان داشته است؛ »اگر از دستگاهی در حوزه های اجرایی انتقاد کنید، باید تاوان پس بدهید!« حتماً می 
پرسید اواًل چرا قانون نانوشته؟ و مگر ما در استان قانون های نانوشته هم داریم؟ و ثانیاً چه تاوانی؟ و مگر اداره، 
سازمان، نهاد، دستگاه یا شخصیت حقیقی و یا حقوقی هم در استان پیدا می شود که از انتقاد بدش بیاید و با خود 
سانسوری، مدام به دنبال تعریف و تمجید از خودش باشد؟ جواب سؤال اول این است که بله. ما خراسان جنوبی 
قانون های نانوشته ی زیادی داریم که دست بر قضا، در جلسات، سخنرانی ها و صحبت ها، کاماًل بر خالف آنها 
صحبت می شود، اما در عمل، شاهد رویه ها و شیوه های کاماًل عجیب و غریب دیگری هستیم. مثاًل اینکه اکثر 
مدیران در جلسات مطرح می کنند که رسانه ها از ما انتقاد کنند و ما هم با آغوش باز می پذیریم و در خدمت 
ساحت مقدس  پاسخگویی هستیم.  اما در مقام عمل، اگر شما جرأت می کنید، چیزی در انتقاد از بعضی از این 
عزیزان بنویسید! پاسخ سؤال دوم هم در جواب سؤال اول مستتر است، با این توضیح اضافه که بله. متأسفانه چنین 
مدیران و دستگاه هایی هر چند معدود و محدود، اما در استان وجود دارند که به هیچ عنوان نقدها و انتقادها را بر 
نمی تابند و خصمانه و غیرمنصفانه، موضع می گیرند، تهدید می کنند، ساز و کار شکایت و پیگیری های قضایی 
را در پیش می گیرند، به مقامات عالی استان شکایت می برند، جو سازی می کنند و در نهایت هم، به زعم خود 
برای تحت فشار قرار دادن رسانه، اقدام به قطع آگهی ها یا رپورتاژها و تحریم مصاحبه ها و گفتگوها و نشست 
ها و جلسات خبری می کنند! من نمی دانم مدیری  را که از صدای مردم می ترسد و آنقدر برای مردم احترام 
قائل نیست که به صدای مردم یعنی مطبوعات پاسخ دهد، در کجای قاموس تشکیالتی و مدیریتی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی باید جای داد؟ و من نمی توانم تصور کنم مدیری که تالش  می کند رسانه را خفه کند و با 
تحت فشار قرار دادن مجموعه تحت مدیریتی، روابط عمومی یا هر بخش دیگری، سعی وافر دارد با تأکید به قطع 
رابطه تبلیغی یا رسانه ای با این مطبوعه، مثاًل فشار اقتصادی و روانی ایجاد کند، چطور پله ها را طی کرده و در این 
نظام مقدس که از صدر تا ذیلش، همگی بر التزام به پاسخگویی های شفاف تأکید می کنند، خود را فارغ از این 
ماجرا می داند و می بیند؟ عموماً دستگاه ها در مقابل طرح انتقادها در رسانه ها، یا متواضعانه پذیرای نقد هستند و 
پاسخگویی می کنند، یا پاسخ نمی دهند و موضع می گیرند و به دنبال منکوب کردن هستند، یا پاسخ نمی دهند و 
بی خیال اند و توجهی ندارند و یا هم اینکه با عالوه بر پاسخ دادن، سپاسگزار فرصتی که رسانه در اختیارشان برای 
ارتباط با مردم قرار داده هم هستند و از این مجرا، برای تقویت پایه های ارتباطی شان با مردم هم نهایت استفاده را 
می برند. اما یک نکته مهم در این میان وجود دارد وآنهم اینکه، مدیران محترم استان قطعاً ملزم به پاسخگویی به 
مطبوعات ورسانه ها و مشکالت مطرح شده در آن هستند. رویه اغلب مدیران استان در این زمینه، بسیار خوب و 
راهگشاست، اما مدیر یا دستگاهی که نه تنها برای مردم احترام قائل نیست، بلکه دست به اقدامات تقابلی هم برای 
زیرفشار بردن رسانه ای که صدای مردم است می زند، الجرم باید بداند اینگونه نیست که رسانه مردمی، سکوت 
در برابر این رویه های نامتعارف را جایز بداند و با صبوری، حقی از مردم و صدای دردمند و انتقاد آنان ضایع کند. 
لذا در اولین فرصت های بعدی و به زودی، با اعالم اسامی مدیران و دستگاه های پاسخگو به مطالبات مردمی در 
رسانه خود، به شأن مردم احترام خواهد گذاشت و با اعالم اسامی مدیران و دستگاه های غیرپاسخگو که عالوه بر 
پاسخگو نبودن، به تهدید و اقدامات تقابلی هم مبادرت کرده اند، با ذکر نوع اقدامات و پیگیری های نامتعارفشان، 
قضاوت را به مردم، سایر رسانه ها، شورای محترم اطالع رسانی استان، دستگاه های نظارتی و استاندار محترم که 
همواره پیگیر نقدها و نظرها و نوع پاسخگویی دستگاه ها به مطالبات رسانه ای مردم بودند، واگذار خواهد کرد. ما 
تعهدی با مردم داریم که صدایشان باشیم و  از حقشان دفاع کنیم، و ذره ای از این تعهد، فروگذار نخواهیم کرد.   

)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره 09304943831 ارسال بفرمایید(

جنوبی  خراسان  گذشته  هفته  طی 
خود  به  را  بهار  رگباری  بارش های 
دید و این در حالی بود که سال 99 
بدی را پشت سر گذاشت؛ سالی که 
این استان بیشترین حد خشمکسالی 
را تجربه کرد . تاالب کجی نمکزار 
نهبندان که در سال های اخیر تصویر 
خشک و پر از نمکش دل ها را خراشید، 
اکنون به مدد باران لب تر کرده و دوباره 
رنگ آب را به خود دیده است. به گفته 
کارشناسان آب، بارندگی های امسال 
و ۲ سال گذشته، تاثیری در تقویت 
این  زیرزمینی  آب های  سفره های 
استان نداشته و این استان هچنان در 
ردیف استان های کم آب و با درجه 

خشکی زیاد است. سروری سرپرست 
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
هزار  و 300  میلیون  کرد: ۲  اظهار 
بارندگی های  طی  آب  مترمکعب 
اخیر به ذخایر 8 سد مخزنی خراسان 
جنوبی افزوده شد.  وی ادامه داد: سال 
گذشته حدود ۲9 ۵. میلیون متر مکعب 
از مخازن سدها آب داشته است که 
امسال آب ورودی به داخل مخازن 
سدها 3۷ درصد کاهش داشته است. 
مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی 
نیز گفت: بارندگی های اخیر موجب 
مترمکعب  1۵میلیون  آوری  جمع 
آب در سازه های آبخیزداری استان 
شد. نصرآبادی تصریح کرد: در میان 

حجم آسیب های ناشی از خشکسالی، 
در  آبخیزداری  سازه های  به  توجه 
مدیریت لحظه ای سیالب مهم است 
که مسئوالن باید بیشتر به این امر 
توجه کنند. وی بیان کرد: برگشت به 
روستاها، ماندگاری در این محیط ها و 
احیای کشاورزی، کنترل سیالب و 
جلوگیری از تخریب چاه ها و قنوات 
در اثر سیل، از جمله دستاوردهای 
ایجاد سازه های آبخیزداری در استان 
بارش های  افزود:  نصرآبادی  است. 

بهاری رگباری می بارند و همین امر 
موجب ایجاد حجم زیادی از رواناب ها 
در لحظه می شود که تنها  با سازه های 
آبخیزداری می توانیم این حجم آب را 
جمع آوری و در سایر روزهای سال 
استفاده کنیم. نصرآبادی گفت: با اجرایی 
شدن پروژه های آبخیزداری بسیاری از 
قنات ها احیا شده اند و به راحتی با 
مشکل سیالب و کم آبی کنار آمده ایم 
خشکسالی  با  مبارزه  برای  چراکه 
کنیم. مدیریت  را  سیالب ها   باید 

سیالب خروشان و سدهای تشنه

اعتمادیان- به گزارش دفتر روابط 
عمومی نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی و امام جمعه بیرجند، از سوی 
دفتر وجوهات شرعیه نماینده ولی 
امام  و  جنوبی  خراسان  در  فقیه 
فطریه  زکات  مبلغ  بیرجند،  جمعه 
۲0 هزار تومان و کفاره غیر عمد 
دفتر  شد.  اعالم  تومان  هزار   ۵

وجوهات شرعیه نماینده ولی فقیه 
در خراسان جنوبی در پیامی ضمن 
آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه 
داران شرایط پرداخت زکات فطریه 
و کفاره را به شرح زیر اعالم کرد: 
کیلو  سه  از  است  عبارت  فطریه 
طعام غالب هر مسلمان اعم از جو، 
گندم و برنج و اقالمی که به عنوان 

طعام محسوب می شوند. بر اساس 
محاسبات صورت گرفته میزان زکات 
فطره از قوت غالب برای هر نفر 3 
کیلوگرم،کفاره غیر عمد و فدیه هر 
روز ۷۵0 گرم و کفاره عمد هر روز 
4۵ کیلوگرم و از نظر ریالی فطره 
برای هر نفر ۲0 هزار تومان، کفاره 
غیر عمد و فدیه برای هروز ۵ هزار 

روز  برای هر  و کفاره عمد  تومان 
الزم  بود.  خواهد  تومان  300هزار 
به ذکراست: زکات فطره باید شب 
آخر  روز  همان  که  شوال  ماه  اول 
ماه رمضان است کنار گذاشته شده 
و پیش از اقامه نماز عید فطر به فرد 
مستمند داده شود و افراد غیر سید به 

سید نمی توانند فطریه بدهند.

مبلغ فطریه 20 هزار تومان اعالم شد

اصغری مقدم- مدیرکل کمیته امداد 
خراسان جنوبی گفت: همزمان با عید 
سعید فطر هزار و 3۶4 پایگاه برای 
جمع آوری فطریه و کفاره در خراسان 
جنوبی برپا می شود. سلم آبادی افزود: 
از این تعداد ۲۷3 پایگاه در مساجد و 
مصلی های نماز عید فطر، ۲۲8 پایگاه 
درمیادین ومعابر اصلی شهر ها و 13۷ 

پایگاه درمراکز نیکوکاری، 4۵9 پایگاه 
شورای زکات روستایی و ۲۶۷ پایگاه 
توسط موسسات خیریه وجوه زکات 
فطره روزه داران را جمع آوری می کنند.  
وی با بیان اینکه براساس قانون زکات 
کشور مسئولیت جمع آوری و هزینه 
کرد زکات فطریه بر عهده ستاد زکات 
و کمیته امداد است، افزود: برای رعایت 

مسائل، موازین و ظرافت های شرعی 
در هزینه کرد زکات فطره، وجوهات 
جمع آوری شده در هر شهر و منطقه، با 
محوریت ائمه جماعات و هیئت امنای 
مساجد بین نیازمندان همان منطقه 
و محل توزیع خواهد شد. مدیرکل 
کمیته امداد خراسان جنوبی همچنین 
به پرداخت فطریه و کفاره از طریق 

الکترونیکی اشاره کرد و افزود: این 
اقدام در خدمت رسانی به نیازمندان و 
خانواده های تحت حمایت بسیار موثر 
بود و مردم خیر استان با توجه به شرایط 
به وجود آمده در خصوص بیماری 
منحوس کرونا، نیز می توانند با شماره 
گیری ۵#*88۷۷* فطریه و کفاره خود 

را به نیازمندان استان اهدا کنند.

آمادگی ۱۳۶۴ پایگاه برای جمع آوری فطریه وکفاره مردم خراسان جنوبی

رصد ماه شوال با استقرار ۶ گروه استهالل در خراسان جنوبی

۶ گروه استهالل، عصر امروز برای رویت هالل شوال در خراسان جنوبی مستقر می شوند. 
شاهبیگی  مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان گفت: این گروه ها 
در شهر های بیرجند، طبس، فردوس، بشرویه، خضری دشت بیاض و سه قلعه استقرار می یابند.

رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند

فارس نوشت: کاندیداتوری آیت ا... رئیسی برای انتخابات ریاست 
جمهوری قطعی شده و رئیس قوه قضائیه احتماال در عید سعید 
فطر با حضور در ستاد انتخابات کشور در انتخابات ثبت نام خواهد 
کرد. قرار است علی نیکزاد نایب رئیس مجلس، رئیس ستاد 
انتخاباتی آیت ا... رئیسی شود. همچنین رئیس مجلس شورای 
اسالمی گفت: با توجه به کاندیداتوری آقای رئیسی، بنده بنای 

ثبت نام در انتخابات را ندارم.   

شورای نگهبان مدعی قانونگذاری نیست  

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مباحث مطرح شده درباره 
مصوبه اخیر این نهاد راجع به شرایط کاندیداتوری در انتخابات 
ریاست جمهوری گفت :  شورای نگهبان مدعی قانونگذاری نیست.
کدخدایی افزود : در چنین شرایطی طبیعی است که حساسیت هایی 
به مصوبه جدید شورای نگهبان وجود داشته باشد، به خصوص 
آن که پس از سال ها برای نخستین بار شورای نگهبان اقدام به 
ساماندهی ثبت نام های ریاست جمهوری کرده است و در نتیجه 

اعتراضات به این مصوبه قابل انتظار بود.  

محسن هاشمی:  فشاری نباشد، ثبت نام نمی کنم 

رئیس شورای شهرتهران درباره احتمال کاندیداتوری در انتخابات 
گفت: منتظریم جبهه اصالحات ایران معروف به نهاد اجماع ساز بر 
اساس برنامه های ارائه شده تصمیم نهایی را بگیرد. هاشمی افزود:  
تا فشاری نباشد ثبت نام نمی کنم اما اگر شرایطی پیش بیاید که از 

من خواسته شود در انتخابات شرکت کنم، دریغ نمی کنم. 

سعید محمد: تبحرم لغو تحریم هاست     

سعید محمد در حاشیه ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
من نسبت به دور زدن تحریم ها و لغو آنها تبحر دارم. وی افزود: بنده 
به صورت مستقل در انتخابات شرکت می کنم و از سوی هیچ گروه 
و جناح و دسته ای مورد حمایت قرار نگرفته ام و نمی خواهم هیچ 
جناح و گروهی از من حمایت کند. معتقدم بیشترین آسیب را به جریان 

اجرایی کشور دو قطبی اصالح طلب و اصولگرا زده است. 

عبدی: شورای نگهبان با کدام اختیار برای دولت 
دستور الزم االجرا صادر می کند

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد مصوبه شورای 
نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری درتوییتی نوشت: فارغ از 
قانونی بودن یا نبودن این مصوبه که به طور قطع غیر قانونی است، 
مشکل جدید این است که آقای کدخدایی از کجا اختیار دارند که 
برای دولت دستور الزم االجرا بودن آن را صادر می کند؟ این هم 

تخطی دیگری از حدود اختیارات.

آنقدر با ظریف محکم برخورد کردیم
 که نگران بودیم سکته کند

ذوالنور نماینده مجلس گفت:  در جلسه کمیسیون امنیت ملی با 
وزیر امور خارجه  احترام طرفین حفظ شد و جواب هم شنیدند. البته 
نمایندگان از هیچ کدام از توضیحات وزیر قانع نشدند. موضع نمایندگان 

به قدری محکم بود که برخی می گفتند نگران سکته وزیر هستیم.

حسین راه رو 
0915  561  61  61

آدرس کانال 
@ghasre_mobil

آدرس پیج اینستاگرام 
ghasremobilerahro6161

قصر موبایل راه رو
اولین مرکز خط رند بیرجند

جهت مشاهده 
سیم کارت های دائم

 اسکن کن 

صدور اقساطی بیمه نامه اتومبیل 
ویژه اصناف و کارکنان دولت

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15

09155614880

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی  تاریخ  انتشار: ۱۴۰۰/۲/۲۲

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح خراسان جنوبی 
ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ در محل دفتر شرکت به آدرس بلوار شعبانیه، بلوار بقیه ا... )عج(، 
نبش بقیه ا... )عج( ۴۰ 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 وکالتنامه 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.
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- طرح و تصویب صورت های مالی ۱۳۹۸- ۱۳۹۹ 

۳- طرح وتصویب بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ ۴- طرح وتصویب آئین نامه معامالت ۵- تصمیم گیری درخصوص 
 اضافه بنا پروژه های )بقیه ا... )عج(، ظفر۲۴، ظفر ۱۷، انقالب( و احداث واحدهای تجاری پروژه بقیه ا... )عج(

۶- اخراج اعضایی که به تعهدات مالی خود عمل نکرده اند، پروژه ظفر۲۴، اعضای پروژه بقیه ا... )عج( که تاکنون 
با شرکت تسویه حساب نکرده اند برمبنای نظریه کارشناسی دادگستری به قیمت روز مبالغ را به حساب شرکت 

واریز نمایند ۷- تغییرات اعضا وسرمایه ۸- انتخابات بازرس ۹- خرید زمین پروژه ظفر۲۴، ظفر۱۷، انقالب. 
هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۲/۲۲
 جلسه مجمع فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح خراسان جنوبی ساعت ۱۷ 
روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ در محل دفتر شرکت به آدرس بلوار شعبانیه، بلوار بقیه ا... )عج( ، نبش بقیه 
ا... )عج( ۴۰ 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 وکالتنامه 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.
۱- اصالح ماده ۵ اساسنامه ۲- اصالح ماده ۱۲ اساسنامه ۳- اصالح  ماده ۱۸ اساسنامه

۴- اصالح تبصره ماده ۲۰  ۵- اصالح  ماده یک
هیئت مدیره

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

رتر(
) مدرن ب

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

برترین تولید کننده فرآورده های لبنی سنتی در استان
 تهیه شده از شیر تازه   بدون مواد نگهدارنده و افزودنی 

تلفن تماس : ۳2421000- 0915۳620109

آدرس فروشگاه:  خیابان مدرس، باهنر غربی، نبش چهارراه شهید نوربخش
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کاهش ۲۳ درصدی تعداد پرونده های قاچاق کاال در خراسان جنوبی

جانشین دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان جنوبی گفت: سه هزار و ۳۸۳ فقره پرونده قاچاق کاال 
سال گذشته در استان تشکیل شد که ۲۳ درصد نسبت به سال ۹۸ کاهش دارد. هادی یوسفی پور افزود: ارزش کل پرونده های قاچاق کاال در استان 

خراسان جنوبی ۴۵۰ میلیارد و ۶۶۱ میلیون ریال بوده که از این لحاظ ۲۹ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشته است. انقالب در استان
به شرط تغییرات 

در بدنه کارشناسی 
پیشنهاد آقای استاندار برای مردم را 
خواندم و باید به ایشان گفت دمتان 
گرم اما موضوعی هست که باید حتما 
خود آقای استاندار قبل از ورود مردم به 
این حوزه بررسی و حل مشکل را کنند. 
 آقای مالنوری عزیز در ستاد توسعه شما
 برخی مدیرانی دور تا دور شما می نشینند

که خیلی عادت به تغییر در روال کار 
و یا پویایی ندارند و برای هضم کردن 
 دیدگاه هایی که شما دارید شاید مقداری 
عوارض ایجاد کنند. خیلی ساده بگویم 
 کسانی که به افراد دارای نام در پاسخ دهی

به استعالمات تعلل می کنند مطمئن 
نام شما نه  باشید در طرح های بی 
تنها همکاری نخواهند کرد، چه بسا 
بدترین موقعیت ها را در نظر خواهند 
گرفت و به حساب خودشان موقعیت 
های اقتصادی و مرغوب را برای ِکشته 
کردن و خوش خدمتی به دولت در 
نزد خود نگه خواهند داشت. شما برای 
تحقق اهداف تان در ستاد توسعه به 
تغییرات در سطوح پایین نیاز دارید و 
کنید  را اصالح  بدنه کارشناسی  باید 
چرا که مدیران شما اگر ۱۰۰ درصد 
باز  دهند  انجام  اقدامی  بخواهند  هم 
هم بدنه کارشناسی مقاومت می کند 
و بارها شده که مدیر دستور اکید داده 
است اما بدنه انجام نمی دهد و متاسفانه 
با نگاه تنگ نظری و ترساندن مدیران از 
دستگاه های نظارتی ، مدیر هم بعد از 
 مدتی مثل کارشناس منفی نگر و بسته

عمل می کند. چند وقت پیش به یکی از 
 مدیران گفتم فالن کارشناس شما تقریبا

به همه متقاضیان کم لطفی می کند و در 
 امور سنگ اندازی می کند و بهتر است 
 برای تسهیل امور فردی با نگاه مثبت تر

 بگذارید و متاسفانه پاسخ مدیر این بود 
که ایشان از نیروهای زبده ما هستند و 
اشراف ایشان به بند بند دستورالعمل ها 
باعث اطمینان خاطر مدیریت است  ولی 
گویا کسی به این مدیر محترم نگفته بود 
که کارشناس وظیفه شناسش فقط جنبه 
های منفی دستورالعمل ها را اجرا می 
 کند و تبصره های مثبت و به نفع مردم

را کتمان و نادیده می گیرد. امیدوارم 
روزی برسد که بدنه کارشناسی هم 
استاندار  آقای  خود  چون  ای  انگیزه 
برای رونق تولید داشته باشند که این 
کار انقالبی در استان ایجاد خواهد کرد.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

*سالم درجواب دوست عزیزی که پیام 
فرستادن ۲۰بار با شهرداری تماس گرفتم 
بیایند منزل مخروبه همسایه مان که محل 
جمع آوری زباله است را سروسامان بدهند و 
فرمودند شهرداری پاسخ بدهد، باید بگویم 
ماهم ۲سال است همین مشکل را داریم 
برای نگهداری مرغ و دام در منزلی، تماس 
پشت تماس اصال شهرداری پاسخگو 
نیست. آخرین دفعه هم که یکماه قبل 
تماس گرفتم که دارد هوا گرم می شود 
کروناست خواهشا یک تذکری بدهید، 
مافوقشان فرمودند: خانه خود را عوض 
کنید !!!! ممنون از راهنمایی تان  و من یاد 
گرفتم ازین به بعد اگر آسفالت مشکل دارد 
یا هرچی که مربوط به شهرداری می شود 

سریع باید برم خانه ام را عوض کنم.

 *درجواب آن همشهری محترم که از
  مدیریت راهنمایی ورانندگی گالیه داشتن

درخصوص عدم گذاشتن مامور در روز 
پنجشنبه درمیدان امام حسین)ع( باید گفت 
دوست عزیز راهنمایی و رانندگی بیرجند 

فقط و فقط برای جریمه کردن هست .

*استاندار دستور دادند تا دوهفته بعد از 
شروع به کار کسبه کسی حق مسدود 
کردن انشعابات را ندارد در اولین روز 
را به  انشعاب تلفن ما  بازار  بازگشایی 
خاطر پرداخت نکردن یک طرفه کردند 
شان  زیردستان  بین  مسئولین  حرف 
خریدار ندارد اصال اعالم نکنند چون ما 

نسبت به همه چیز  بدبین می شویم.

* در خصوص قتل و عام درختان پشت 
پادگان ، مقصر اصلی خود شهرداری 
است نه مردم. مردم بیایند آبیاری کنند؟ 
آنقدر آب ندادند درختاهای آنجا را که همه 
خشک شد.شایدم خود شهرداری از قصد 
خشک کرد شاید آنجا باز پروژه ای چیزی 

می خواهد درست شود.

و  ها  تماس  به  توجه  با  متاسفانه   *
مکاتبات مکرر با مسئولین مربوطه در 
شهید  خیابان  سبز  فضای  خصوص 
کاوه بیرجند حد فاصل خیابان عدالت 
و مدرس تاکنون به نتیجه ای نرسیده 
ایم و با توجه به اینکه تراکم درختها و 
فضای خاکی بین آنها و عدم روشنایی 
کافی باعث گردیده این مکان محل امنی 
برای افراد ناباب و شرور شده و این امر 
مسبب بوجود آوردن مشکالتی برای 
اهالی محل و خانواده های آنها شده ، 
خواهشمند است رسیدگی عاجل نمایند. 

* در ارتباط با سرمقاله خاموشی برق در 
استان اگر یک دهم هزینه نیروگاه بوشهر 
که به جیب روس ها ریختیم را صرف 
توسعه انرژی بادی و ایجاد نیروگاه های 
کوچک خورشیدی روی پشت بام ها می 
کردیم دچار این بحران ها نمی شدیم. در 
کشوری که آفتاب تقریبا همیشگی و با 
کیفیت باال برای تولید انرژی پاک وجود 
دارد تنها سوء مدیریت موجب این بحران 
هاست. فرض کنید دولت ده درصد 
درآمد نفت را صرف توسعه نیروگاه های 
خورشیدی خانگی کند در مدت کوتاهی 
از تولید برق فسیلی بی نیاز می شویم. 
به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این 

سرانجام بد داشتیم.

*آیا به نظر نمی رسد با پیشرفت کند 
میدان اجتماعات و باغ مفاخر، نیاز به 
تحرک بیشتر شهرداری بیرجند است تا 
این پروژه به پایان این دوره شورا برسد؟

 *سالم آن وزیری که گفته آقای دکتر
احمدی نژاد رای نمی آورد اگر ایشان را 
تایید کنند خواهید دید باالترین رای را 
خواهند آورد. بیشتر اقشار ضعیف کشور 
ایشان را دوست دارندکشور عزیزمان جزو 
کشورهای ثروتمند دنیاست که به خاطر 
ضعف مدیریت بعضی مدیران ناالیق به 
این روز افتاده که برخی مردم باید توی 

آشغالی ها امرار معاش کنند. 

* در خصوص مطلب لزوم  صرفه جویی 
برق ، کولرهای گازی ادارات ، ماشاءا... 
هر اتاق یکی ، ماینرهای چینی ماشاءا... 
هر شهر هزاران ، خدایا خودت رحم کن. 

 * در بحث ساماندهی زباله گردها فقط یک
 سوال از مسئولین دارم که این پالک را روی

گاری ها نصب کرده اند. به نظر شما 
این کار شما وهن نظام اسالمی و دین و 
مکتب ما نیست ؟ کسی از خارج از کشور 
این را ببیند و منتشر کند که در ایران زباله 
گردی و امرار معاش مردم از زباله به دلیل 
سیاست های دولتشان رسمی شده است 
چه حیثیتی برایمان می ماند ؟ آیا اگر این 
کودکان و مردان از خانواده ما هم بودند 

ساماندهی همینطوری انجام می شد ؟

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

رهاسازی پساب فاضالب بیرجند در رودخانه 
را  مجاور  روستاهای  اهالی  داد  شاهرود، 
اندیشی  چاره  خواهان  مردم  و  درآورده 
مسئوالن در خصوص این مشکل هستند.  
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مدتی 
است که پساب فاضالب بیرجند در مسیر 
رودخانه شاهرود رهاسازی می شود. باشگاه 
خبرنگاران جوان بیرجند هم طی تماس های 
مردمی مبنی بر مشکالت ایجاد شده برای 
انعکاس ابعاد رهاسازی این پساب با حضور 
میدانی خود دست به کار شد.داستان از این 
قرار است که ورود پساب فاضالب بیرجند 
که با هدف تغذیه سفره های آب زیرزمینی در 
رودخانه شاهرود رها می شود مردم روستا های 
مجاور را نگران کرده است. رودخانه شاهرود 
شهر  فصلی  رود  ترین  اصلی   عنوان  به 
بیرجند، ریشه در دشت های سربیشه دارد و 

از شهرستان خوسف عبور می کند.

برف نیست؛ کف پساب است!

در مسیر آبشاری رودخانه کف های سفید 
برف مانند، نظر همه را به خود جلب کرده 
است. مردم محلی منطقه می  گویند بوی 
نامطبوع در مسیر رودخانه آزار دهنده و از 
طرفی عبور و مرور را هم برای آن  ها سخت 
کرده است.یکی از اهالی گفت: بوی نامطبوع 
پساب  ها قطعا در فصل گرم سال مشکالت 
زیادی را به وجود می  آرود.دیگری می گفت: 
نقلیه مان  با خودرو و دیگر وسایل  وقتی 
مجبور به عبور از میان این پساب ها هستیم، 
آلودگی هم خواه ناخواه به مقصد انتقال داده 
می شود.اما این تنها گوشه ای از مشکالت 
رهاسازی پساب فاضالب بیرجند در رودخانه 

شاهرود است.

پسابی که نا آگاهانه به خورد 
محصوالت کشاورزی می رود

پساب فاضالب بیرجند مطابق قرار داد هایی 
در اختیار کشاوزان قرار می  گیرد تا آن  ها 
با توجه به الگوی کشتی که از طریق جهاد 

غیر  می شود محصوالت  اعالم  کشاورزی 
خوراکی را کشت و آبیاری کنند.

اما نکته این جا بود که برخی کشاورزان بدون 
آگاهی از این پساب حتی برای محصوالت 
چرخه  در  که  محصوالتی  یا  و  خوراکی 

مصرف وجود داشت استفاده می  کردند.
یکی از کشاورزان گفت: از این محصول برای 

آبیاری زمینی که علوفه دام در آن کاشته ام 
استفاده می کردم، اما به محض اینکه متوجه 
این موضوع شدم دیگر از این پساب برای 

آبیاری زمین ها استفاده نکردم.

وسوسه ای که به جان
 برخی کشاورزان افتاد

نا آگاهانه این  اگرچه عده ای از کشاورزان 
پساب را راهی زمین های کشاورزی می کنند، 
اما عده ای هم به دلیل دسترسی آسان و روباز 
بودن مسیر انتقال پساب از این فرصت سو 
استفاده می کردند. برای تائید این موضوع با 

یکی از اهالی منطقه به گفتگو پرداختیم.
او گفت: یکی از اهالی این منطقه که در 
کنار مسیر رودخانه زمین و بند کشاورزی 

به صورت  پساب  این  از  مدتی  برای  دارد 
غیر قانونی استفاده می کرد، اما موتور پمپ 
او را جمع آوری کردند. راهی تصفیه خانه 
تابلویی  آنجا  در  شدیم.  بیرجند  فاضالب 
آن  مطابق  کرد.  جلب  خود  به  را  نظرمان 
هرگونه استفاده از پساب تصفیه خانه در 
زمین های کشاورزی به صورت غیر قانونی 

است و با کشاورزان برخورد قانونی می شود.
اما در فاصله چند قدمی از این تابلو،  پساب 
این تصفیه خانه درست از کنار زمین های 
کشاورزی رها می شد و کشاوزان هم از آن 
برای محصوالتی مانند علوفه دام استفاده 

می کردند!.
با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند 
همراه شدیم تا ببینیم آیا در این خصوص 
با کشاورزان صحبت شده یا خیر؟ محمدی 
توصیه های  کشاورزان  به  چه  اگر  گفت: 
الزم داده شده، اما گا ها ممکن است این 
اتفاق بیافتد و کشاورزان از این پساب برای 
الگوی  در  که  کنند  استفاده  محصوالتی 

کشت مورد نظر جایگاهی ندارد.
او افزود: محصوالتی از جمله گندم، جو و 

پنبه را می توان با این پساب آبیاری کرد و 
درنهایت ازمحصول تولید شده به صورت بذر 

در سایر مزارع استفاده شود.
حفاظت  و  برداری  بهره  معاون  جعفر  پور 
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی نیز 
گفت: حجم قابل توجهی از برداشت هایی 
که در دشت بیرجند انجام می شود افت بسیار 

شدیدی را در منابع آب زیر زمینی  وارد کرده 
است. او افزود: بنابراین پساب را  به عنوان 
مهمترین منبع جایگزین برای تغذیه سفره 

های آب زیر زمینی در نظر گرفته ایم.
پور جعفر بیان کرد: این آمادگی را داریم، به 
کشاورزانی که  از جهاد کشاورزی تاییدیه 
الگوی کشت را می گیرند مجوز بدهیم تا  
به وسیله این پساب کشت های خاصی را 

داشته باشند.

رد پای  دام ها
در مسیر پساب فاضالب

البته لنز دوربینمان هم از چرای دام ها در 
مسیر رودخانه غافل نبود. با یکی از چوپانان 
در این خصوص همکالم شدیم. او گفت: 

بسیار مواردی را دیده که دام هایشان از این 
پساب استفاده می کنند که ممکن است برای 
سالمتی دام و حتی انسان ها که از گوشت 
آن ها تغذیه می  کنند خطرناک باشد.در این 
خصوص باید نظر محیط زیست استان را 
همراه  به  همین  می شدیم.برای  جویا  هم 
کارشناسان از این پساب نمونه برداری انجام 
شد.  اکبری مدیرکل حفاظت از محیط زیست 
فاضالب  خانه  تصفیه  روش  گفت:  استان 
بیرجند برکه تثبیت است که بر اساس میزان 
ورودی فاضالب، دمای هوا و شرایط اقلیمی 
نوسان دارد و نگران هستیم که این نوسانات 
در کیفیت فاضالب تاثیر بگذارد. او افزود: 
می شود  رها  فاضالب  پساب  که  مسیری 
حساس است و در مسیر سکونتگاه  ها و 

مجاور زمین های کشاورزی است.
با  که  مکاتباتی  طی  کرد:  تصریح  اکبری 
منطقه ای  آب  و  فاضالب  و  آب  شرکت 
به  فاضالب  تا  قرار شد  ایم  داشته  استان 
در  و  نشود  رهاسازی  پذیرنده  محیط  این 
تصفیه  باید سیستم  نیز  رهاسازی  صورت 
فاضالب تغییر کند و روش پیشرفته و قابل 
اعتمادی باشد. مدیرکل حفاظت از محیط 
زیست استان بیان کرد: در شرایط فعلی و 
آزمایش هایی که داشتیم رهاسازی پساب در 

این مسیر به صالح نیست.
و  جنوبی  خراسان  اقلیم  به  توجه  با 
خشکسالی های پی در پی که رمق را از پای 
کشاورزان گرفته استفاده از پساب تصفیه خانه 
برای کشت محصوالت غیر خوراکی اگرچه 
کار عاقالنه و مرحمی بر زخم خشکسالی در 
دشت های تشنه است، اما نباید کاری کرد 
که امنیت غذایی و سالمتی مردم به خطر 
بیفتد. از طرفی رهاسازی این پساب نیازمند 
عزمی جدی است که در آن باید همه جوانب 
در نظر گرفته شود. شاید اگر این پساب به 
نحوی رها سازی می شد که در دسترس 
آسان کشاورزان،دام ها  وحتی در مسیر عبور 
و مرور مردم قرار نمی گرفت شاهد این گونه 

مشکالت هم نبودیم.

آژیر نگرانی محیط زیست  از پساب فاضالب بیرجند

با نظر مساعد هیئت دولت :  

بخش شاخنات در 
شهرستان بیرجند 

تاسیس شد
جم - بخش شاخنات در شهرستان 
با نظر مساعد هیئت دولت،  بیرجند 
عنوان  به  گازار  روستای  و  تاسیس 
مرکز این بخش تعیین شد. استاندار 
خبر  این  اعالم  با  جنوبی  خراسان 
گفت: تفکیک بخش مرکزی بیرجند از 
مطالبات چندین ساله مردم و مدیران 
شهرستان است که خوشبختانه بعد از 
رقم  اتفاق  این  فراوان،  پیگیری های 
خورد.حمید مالنوری افزود: گستردگی 
بخش مرکزی بیرجند با وجود ۱۶۰ 
کرده  دشوار  را  خدمات دهی  روستا، 
بود به همین دلیل موضوع تفکیک 
پیگیری  قبل  مدت ها  از  بخش  این 
شد.وی بیان کرد: براساس ابالغیه ای 
به امضای معاون اول رئیس جمهوری، 
بخش شاخنات از ترکیب ۲ دهستان 
شاخنات و شاخن ایجاد شد و با تفکیک 
بخش  این  ایجاد  و  مرکزی  بخش 
روستاهای  به  خدمات رسانی  جدید، 
بخش مرکزی شتاب می گیرد.استاندار 
این  طبق  گفت:  جنوبی  خراسان 
مصوبه، مزرعه های دزگ باال، دزگ 
پایین و زردان در دهستان باقران با 
هم ادغام شده و پس از تبدیل به روستا 
نامگذاری  دزگ  روستای  عنوان  به 
می شود.خراسان جنوبی ۱۱ شهرستان 
دارد و بیرجند مرکز آن است.شهرستان 
بیرجند پیش از این فقط بخش مرکزی 
فشارود،  باقران،  دهستان   ۶ شامل 
کاهشنگ، القورات، شاخن و شاخنات 
داشت و با این مصوبه دارای ۲ بخش 

مرکزی و شاخنات است.

خبر ویژه

رهاسازی فاضالب با شرایط فعلی به صالح نیست

    آگهی مناقصه  چاپ دوم  تاریخ انتشار: 1400/2/22
 سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی در نظر دارد: خرید حدود ۱۰۰۰ متر مربع 
سنگ تراورتن کرم طبس عرض ۴۰ سانتی متر طولی مطابق نمونه موجود در محل سازمان 

خریداری و در محل کارگاه خود واقع در فرودگاه بیرجند تحویل بگیرد.
 مهلت دریافت اسناد: از روز ۱۴۰۰/۲/۱۶ لغایت پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ و یا 

مراجعه به سایت سازمان به نشانی http://www.sk-hrm.ir مراجعه نمایند.
محل تحویل اسناد: دبیرخانه سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی به نشانی 

بیرجند - بلوار آیت ا... غفاری- خیابان یاس-  پالک ۴۵ 
تاریخ و محل بازگشایی: ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ در محل 

سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت فیش واریزی به حساب 
شماره  ۰۱۰۵۸۰۲۲۸۶۰۰۷ سازمان و یا ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه با دوره ۳ ماهه 

و قابل تمدید به نفع سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی

قیمت واحد شرح خدماتردیف
به ریال

قیمت کل به 
ریال

توضیحات

 سنگ تراورتن کرم طبس عرض ۴۰ سانتی متر۱
طولی ۱۰۰۰ مترمربع تحویل در محل کارگاه 
سازمان واقع در فرودگاه بیرجند برابر نمونه 

اعالمی سازمان و تایید مشاور

مالحظات: -۱ کلیه کسورات قانونی بر عهده فروشنده می باشد. ۲-  سازمان در رد یا قبول 
یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ۳- سنگ تحویلی می بایست مطابق نمونه مشاهده 
شده در محل سازمان باشد و توسط سرپرست کارگاه و مشاور به تایید برسد ۴- پرداخت 

وجه بعد از تحویل سنگ و تایید سرپرست کارگاه و مشاور می باشد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی )نوبت دوم( 
 نام سازمان مناقصه گزار: دانشگاه صنعتی بیرجند 

موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به فعالیت های خدماتی، 
نظافتی و پشتیبانی  و نگهداری و توسعه فضاهای سبز دانشگاه صنعتی بیرجند 

شرح مختصر کار: ۱- واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به فعالیت های خدماتی، 
نظافتی و پشتیبانی و نگهداری، توسعه و مراقبت از کلیه فضاهای سبز دانشگاه صنعتی بیرجند در 
قالب به کار گیری حدود ۷۰۴۰ نفر ساعت کار مورد نیاز در ماه برابر شرایط مناقصه، بسته خدمات 

و چک لیست ارزشیابی
  مدت زمان و محل اجرا: دوازده ماه شمسی )از ۱۴۰۰/۳/۰۱ تا ۱۴۰۱/۲/۳۱( -  دانشگاه صنعتی بیرجند
شرایط متقاضی: داشتن پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت در رسته خدمات عمومی با تاریخ معتبر 

از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
قیمت اسناد مناقصه: الف( واریز مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ )یک میلیون و پانصد هزار( ریال از طریق 
 واریز به حساب ۴۰۰۱۰۹۳۷۰۳۰۲۲۱۸۲ با شبای ۲۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۹۳۷۰۳۰۲۲۱۸۲ به نام 
درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی بیرجند نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با شناسه 

واریز ۳۶۵۰۹۳۷۸۰۱۲۳۱۰۲۰۰۱۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۱۰ 
ب( پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان )pos( در واحد دریافت و پرداخت دانشگاه )اتاق ۱۱۱ آقای 

حاجی نژاد(. ج( پرداخت اینترنتی و دریافت الکترونیکی اسناد 
میزان سپرده شرکت در مناقصه: ۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سه میلیارد و دویست میلیون( و 
به یکی از صورت های مشروحه زیر در پاکت " الف" تحویل گردد. الف - ضمانت نامه معتبر 
بانکی به نفع دانشگاه صنعتی بیرجند ب- واریز وجه نقد به حساب سپرده جاری دانشگاه به شماره 
 حساب ۴۷۲۰۹۶۱۲۵ )حساب سپرده حسن انجام کار دانشگاه، بانک تجارت شعبه مرکزی بیرجند( 
ج۔ چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه. تبصره: ضمانت نامه بانکی می بایست غیرقابل برگشت 
و بدون قید و شرط با مدت اعتبار اولیه ۳ ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید به 
مدت یک دوره سه ماهه دیگر که توسط یکی از بانک های داخلی به نام دانشگاه صنعتی بیرجند صادر 
شده باشد. محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: بیرجند - میدان ابن حسام - بلوار 
صنعت و معدن - دانشگاه صنعتی بیرجند- دبیر خانه مرکزی تبصره: مناقصه گران باید پیشنهادهای 
خود را در سه پاکت مجزای الف )حاوی ضمانت نامه( ، ب )حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط 
مندرج در آگهی و مستندات مهمور به مهر مناقصه گر و مستندات موید توانمندی کاری و تخصصی 
مناقصه گر و سوابق کاری( ج )حاوی قیمت پیشنهادی به مبلغ مشخص عددی و حرفی خوانا با 
امضا و مهر  معتبر( تحویل دهند. زمان دریافت اسناد مناقصه و زمان تحویل پیشنهادها: 
دریافت اسناد از روز دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ تا پایان وقت اداری پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۳  و زمان تحویل 
پیشنهادها تا پایان وقت اداری شنبه ۱۴۰۰/۳/۱ تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۱۰ 
روز یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲ در دفتر ریاست دانشگاه )با عنایت به رعایت پروتکل های بهداشتی، از حضور 
نمایندگان محترم شرکت ها معذوریم. شایان ذکر است جلسه بازگشایی پاکات ضبط شده و در 
صورت نیاز امکان بازبینی فیلم میسر خواهد بود( *صرفا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق 
برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای موسسه نمی نماید و موسسه مجاز است در 
چهارچوب ضوابط مقرر و با عنایت به صرفه و صالح موسسه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.  

تلفن تماس: ۰۵۶۳۲۳۹۱۰۰۰ هزینه درج آگهی به  عهده برنده مناقصه خواهد بود.
دانشگاه صنعتی بیرجند 

لوله بازکنی و لوله کشی ممتاز 
به صورت شبانه روزی / با فنر برقی و روش نانو 

تشخیص و ترکیدگی ، رفع نم و بوهای نامطبوع 

اسحاقی    09158346779- 09915116386

صد در صد تضمینی

کیفیت کار خوب را 

امتحان کنید 



با بزرگان

استاد محمد علی کیانی نژاد

اول آبان ماه ۱۳۳۱ خورشیدی در بیرجند دیده به 
جهان گشود. پدرش غالمحسین كیانی نژاد كه 
داراى صداى دلنشینی بود، او را در سن 8 سالگی 

به  آواز خواندن و نواختن فلوت تشویق كرد. محمد 
علی كوچک گاهی نزد پدر و زمانی با گوش دادن 
به رادیو و تقلید از نوازندگان، این ساز را آموخت. 
اردوى رامسر و فرصت آشنایی با نوازندگان سراسر 
كشور در پیشرفت او خیلی تأثیر گذاشت. ورود 
به رشته موسیقی دانشكده هنرهاى زیبا دانشگاه 
تهران براى او دیگر هم نسل هایش یک فرصت 
طالیی بوجود آورد. شاگردی استادان بزرگی چون 
تقی  محمد  داریوش صفوت،  برومند،  نورعلی 
مسعودیه، هرمز فرهت و علیرضا مشایخی، آموخته 
هایش را قوام بخشید. حضور در مركز حفظ و 
اشاعه موسیقی ایرانی راه ترقی اش را هموارتر 
ساخت. كسب مقام اول نی نوازى در نخستین 
آزمون باربد )۱۳56 خورشیدی( و بعدها كسب 
مقام در فستیوال جهانی تكنوازى و بدیهه نوازى 
سازهاى بادی كشور سوئد )۱۳7۳ خورشیدی( رخ 
داد.استاد حسن كسایی یگانه حلقه اتصال دو نسل 
نی نوازى قدیم و جدید هستند. شیوه نوازندگی و 
قدرت بیان او در طول پنجاه سال اخیر، چنان سایه 
سنگینی بر سر نی نوازان جوان تر افكنده است كه 
هر گونه بحث پیرامون نی و نی نوازى بدون لحاظ 
كردن نام ایشان، ناقص می نماید. با این وجود در 
سی سال اخیر شاهد شكوفایی ساز نی در شكل 
هاى مختلف آن بوده ایم. از جمله می توان به 
شیوه هاى منحصر به فرد نوازندگانی چون محمد 
موسوى، محمدعلی كیانی نژاد و بهزاد فروهرى 
اشاره كرد.كیانی نژاد به گواهی آثار تكنوازى اش، 
هم اینک صاحب یک رنگ صداى ویژه در نی 
نوازى است. گر چه خود چندان اصرارى بر این 
نكته ندارد و می گوید: سر منشأ همه این ها استاد 
كسایی هستند و زحمت زیادی براى نی كشیدند. 
یعنی كارى كه االن نوازندگان می كنند، پیشتر 
نژاد  كیانی  است.  گرفته  ایشان صورت  توسط 
حاصل ده سال مطالعه و تجربه خود را در سال 
۱۳67 خورشیدی زیر عنوان »شیوه نی نوازى و 
شناخت سازهاى بادی ایران« منتشر كرد. پس 
از آن در سال ۱۳79 خورشیدی »ردیف موسیقی 

ایران براى ساز نی« را ارائه كرد.

میکروب ها همیشه  مضر نیست

میكروب ها همیشه آن قدر هم مضر نیست و تماس 
با مقدارى از آنها براى سالمت سیستم ایمنی اهمیت 
دارد. اما فاصله گذارى اجتماعی فرصت تماس با این 
موجودات را از ما گرفته است. یكی از اثرات طوالنی 

مدت وضعیت جدید، فاصله گیرى ها و رفتارهاى 
بهداشتی، افزایش آلرژى ها و بیمارى هاى مرتبط با 
آن مانند اگزما و آسم باشد، به ویژه در افرادی كه در 
زمان شیوع بیمارى كرونا نوزاد بوده اند      و این می تواند 

پیامدهایی در آینده فرد  داشته  باشد.

به خروج سنگ کلیه  سرعت دهیم

بهترین كار براى سرعت بخشیدن به روند دفع 
سنگ كلیه،  نوشیدن آب زیاد است؛ مایعات زیاد، ادرار 
را افزایش می دهد كه به حركت سنگ در مسیر 
خروجی كمک می كند همچنین افراد می توانند با 

كاهش مصرف مواد پروتئینی، كلسیم و نمک و 
افزایش مصرف مركبات از تشكیل سنگ هاى جدید 

و بزرگتر شدن سنگ هاى موجود جلوگیرى كنند.
مركبات به  علت دارا بودن سیترات،  می تواند از 

شكل گیرى سنگ هاى كلیه جلوگیرى كند.    

برای کاهش وزن غذای پرادویه بخورید

این نوع غذاها  به شما در كاهش كالرى كمک 
می كند. دلیل این موضوع این است كه كپسایسین، 
تركیبی كه در فلفل وجود دارد، ممكن است  ترشح 
هورمون هاى استرس مانند آدرنالین در بدن را 

افزایش دهد كه می تواند توانایی شما در سوزاندن 
كالرى را تسریع كند. خوردن فلفل تند ممكن 
است به شما كمک كند تا آهسته تر  غذا بخورید 
و از پرخورى پرهیز كنید. برخی از گزینه هاى عالی 

عالوه بر فلفل تند، زنجبیل است.     

  لیموترش شیمی  درمانی می کند 

آب لیموترش در جلوگیری از سرطان سودمند است. 
محصولی معجزه گر در نابودی سلول های سرطانی 
كه ۱0 هزار بار قویتر از شیمی درمانی عمل می كند 
و عوارض جانبی شیمی درمانی را ندارد. لیموترش 

را می توان به صورت های متفاوت مصرف نمود. 
قسمت گوشتی آن را خورد یا آب آن را به صورت 
شربت  مصرف نمود، جالب ترین خاصیت آن اثر 
 بر روی كیست ها و تومورهاست. ثابت شده است

كه این گیاه درمان گر همه انواع سرطان است. 

حلوای شیر: نشاسته را در 4 پیمانه آب سرد حل می كنیم و آن را از صافی می گذرانیم. سپس آرد برنج را 
در شیر حل، آن را هم از صافی رد می كنیم »توجه داشته باشید كه شیر باید سرد باشد«. سپس شكر، نشاسته 
حل شده و محلول آرد برنج و شیر را با هم مخلوط می كنیم و در ظرفی می ریزیم و روى حرارت مالیم می 
گذاریم. دقت داشته باشید براى آن كه مایع نسوزد و به ته ظرف نچسبد، باید آن را مرتب هم بزنیم. این كار 
را آن قدر ادامه می دهیم تا مایع به جوش آید و غلیظ شود. بعد گالب را به آن اضافه می كنیم. وقتی خط 
قاشق روى مواد به جا ماند و محو نشد یعنی حلواى ما آماده است و باید از روى حرارت برداشته شود. این 

حلوا را اغلب شیرازى ها در ماه مبارك رمضان درست می كنند.

کوه های درمیان   عکس: رضا سمیعی 

فطر و فطور به معناى خوردن و آشامیدن است و گفته 
شده است به همین دلیل است كه پس از اتمام روز 
و هنگام مغرب شرعی در روزهاى ماه رمضان، انسان 
پایان  شوال،  ماه  اول  روز  فطر  عید  می كند.  افطار 
اعیاد  مهم ترین  از  و  رمضان  در  واجب  روزه گرفتن 
مسلمانان است. در روایات این روز براى كسانی كه 
روزه آنها در ماه رمضان پذیرفته شده، روز عید و پاداش 
معرفی شده است. در این روز، روزه گرفتن حرام و 
پرداخت زكات فطره بر مسلمانان واجب است.آداب 

و احكام خاصی براى شب و روز عید فطر گفته شده 
است؛ ازجمله خواندن نماز و دعا، قرائت قرآن، غسل، 
زیارت امام حسین)ع(، احیا و گفتن تكبیرات خاص از 
جمله اعمال مستحب این اعمال است. در كشور هاى 
اسالمی، عید فطر از جمله اعیاد بسیار مهم محسوب 
می شود و معموالً با تعطیلی رسمی همراه است. در 
این روز، روزه حرام است و مسلمانان نماز عید برگزار 
می كنند.پرداخت زكات فطره در این روز بر مسلمانان 
واجب است. همچنین خواندن نماز عید كه فضیلت 

بسیار دارد، پرداخت زكات فطره  هم از اعمال این 
روز گرامی است.پرداخت زكات فطره به مستمندان، 
در صورت تحقق شروط آن، از واجبات موّكد است؛ 
زیرا عالوه بر منافع اجتماعی و اقتصادی كه دارد، سبب 
قبولی روزه و بیمه شدن جسم و جان در برابر پیش 
آمدهاى ناگوارى می شود كه ممكن است تا سال آینده 
براى فرد ونزدیكانش پیش آید.در فضیلت و ثواب 
عبادت و احیاى عید فطر احادیث  بسیارى گفته شده 
و روایت  شده است كه آن شب كمتر از شب قدر نیست.

»عید فطر« روز فطرت و بازگشت به سرشت خویش است

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزى كن مرا در آن توفیق وخوددارى و پاك كن دلم 
را از تیرگی ها وگرفتگی هاى تهمت اى مهربان به بندگان با ایمان خود.
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 فرهنگ و هنر

کوه قلعه فردوس

كوه قلعه فردوس در 5 كیلو مترى جنوب شهر 
فردوس واقع شده است. جالب است بدانید این قلعه 
یكی از دژهاى مستحكم اسماعیلیان بوده است. در 
واقع این كوه قلعه, شیبی تند دارد و دسترسی به 
آن بسیار دشوار یا حتی جان فرسا است. همین امر 
باعث شده این قلعه یک دژ نظامی مهم و غیر 
قابل نفوذ به شمار رود. براى ورود به این قلعه فقط 

یک راه وجود دارد و آن یک راه هم, تنگه جنوب 
غربی كوه است. چون شیب كمترى دارد. همان 
طور كه از هوش و احتیاط اسماعیلیان بر می آید، 
این قلعه هم، هم چون سایر قلعه هاى اسماعیلیان 
از سه طرف به دره ختم می شود.همچنین این 
قلعه به صورت پلكانی و در شش سطح ساخته 
شده است. این بناى مستحكم، مجهز است به 
فضاهاى مسكونی و یک ساختمان چهار ایوانی در 
شاه نشین كه بسیار زیبا و دیدنی هستند.برج  هاى 
قلعه چیزى در حدود 5 متر ارتفاع دارند. این برج ها 

از خرده سنگ و مالت گچ ساخته شده اند.

»کودک شو« به مرحله فینال رسید

رضا نصیرى تهیه كننده مسابقه »كودک شو« 
از پخش آخرین قسمت برنامه در سرى چهارم 
روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت خبر داد. وى با بیان 
اینكه در این فصل ۳60 خانواده به همراه فرزندان 
خود حضور داشتند با اشاره به شرایط سخت تولید 
و رعایت پروتكل هاى بهداشتی در هنگام ضبط 
برنامه افزود: در این فصل با وجود شیوع كرونا و 
توجه به سالمتی خانواده هاى شركت كننده و 
عوامل تولید، ۲05 قسمت بدون حضور تماشاگر 
ضبط و روى آنتن شبكه نسیم رفت. نصیرى 
ادامه داد: اتقاق مهم هر مسابقه حضور تماشاگر 
و هیجانی است كه به برنامه منتقل می كند. از این 
رو در اتاق فكر برنامه تالش شد جذابیت مسابقه 
در دل بازى و بین خانواده هاى شركت كننده 
طراحی و اجرایی شود تا نبود تماشاگر از هیجان 

مسابقه كم نكند و بر رقابت تاثیرگذار نباشد.
مسابقه »كودک شو« بر رقابت سالم خانواده ها 
استوار و متكی بوده و حضور این هنرمندان به 
عنوان مجرى در موفقیت برنامه  موثر بوده است.

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار

گاهی نمیدونی مشغول انجام چه كارى هستی ولی آنچه انجام 
میدی، بهترین كاره به این میگن“الهام” )خانمهاى جنگل بولونی(

افطاری چی داری؟

شهرستان درمیان، شهرى محصور شده از نواحی 
قدیمی خراسان جنوبی محسوب می شود  كلمه 
درمیان برگرفته از عنوان روستایی به همین نام 
است كه به دلیل قرار گرفتن در حصار كوه هاى 
بلند این نام را بر آن نهاده اند. آثار بر جاى مانده از 
قلعه ها و دژهاى نظامی متعدد از اهمیت اقتصادی و 
سیاسی این سرزمین در طول تاریخ حكایت دارد.
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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 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

486593172

231647895

975821643

129375468

348169257

657284319

562718434

714932586

893456721

جدول سودکو

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

استخدام نیروی خانم و آقا با روابط عمومی باال جهت همکاری در شرکت پخش مواد غذایی 
32033279 -09913258812

سوپـر گوشـت رهـام
مدیریت: صباغی      09922117308

آدرس: میدان شهدا- خیابان دانشگاه 
4- جنب دفتر پیشخوان

گوسفند - گوساله
عرضه کننده گوشت تازه )محلی(

سود کمتر      رضایت بیشتر

 سند سفید کمپانی موتورسیکلت
 به شماره پالک 8۶725-773 به شماره 

موتور و شماره شاسی 0120N2N و 
22129۶ به نام خدیجه قربانی با کد ملی 
2239823۴29 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

به یک راننده کمرشکن جهت کار 
در شرکت راهسازی نیازمندیم. 

09155۶23۴۴1

نمایندگی صنایع شهاب گاز سوز
1-گازسوز وانت بارها به صورت رایگان

2-گازسوز خودروهای آژانس و تاکسی اینترنتی با 75 درصد تخفیف
3-گازسوز خودروهای شخصی با اقساط 36 ماهه

4- عیب یابی و تعمیر کلیه سیستم های گازسوز کارخانه ای و کارگاهی
5-فروش قطعات گازسوز کارخانه و کارگاهی

گازسـوز خودرو   رحمانی
اولین مرکز گازسوز خودرو در خراسان جنوبی  تاسیس 1389

Rahmani_Birjand

آدرس: ابتدای خیابان غفاری - پشت پمپ بنزین شعله     32213437
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شناسایی 121 مورد جدید مبتال به کرونا در خراسان جنوبی

در شبانه روز گذشته 121 بیمار جدید مبتال به کرونا از تست های ملکولی و سریع در خراسان جنوبی شناسایی شد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
گفت: در شبانه روز گذشته 1۹۸ تست مولکولی تشخیص کرونا در خراسان جنوبی انجام شد که مجموعا ۴۸ بیمار جدید شناسایی شدند مهدی زاده افزود: از این 
تعداد 2۰ مورد از بیرجند، 1۶ مورد از شهرستان قاینات، ۴ مورد درمیان، ۳ مورد فردوس و از شهرستان های سربیشه و خوسف هر کدام دو مورد جدید شناسایی شد.

یوز  ماه گذشته ۴ قالده  در سه   *
ایرانی در پناهگاه حیات وحش نایبند 

طبس مشاهده شده است.
* رضایی مدیر امور باغبانی سازمان 
از  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد 
پیش بینی برداشت هزار و ۸۶ تن سیب 

درختی از باغ های استان خبر داد.
و  آب  شرکت  مدیرعامل  امامی   *
فاضالب استان از ثبت بیش از 25۶ 
هزار تماس در مرکز 122  این سازمان 

خبر داد.

اخبار  کوتاه 

هنر حوزه علمیه گرفتن مخاطب
 از دشمن است

غالمی- نماینده ولی فقیه در استان با تأکید 
بر اینکه هنر حوزه علمیه باید گرفتن مخاطب 
از دشمن باشد، گفت: باید طرحی کارشناسی 
شده از منابع مستند تهیه شود و چهره واقعی 
وگرنه  کند  افشا  را  لیبرال دموکراسی غرب 
پاسخگویی به شبهات جوابگو نیست. حجت 
االسالم عبادی خطاب به اساتید و پژوهشگران 
حوزه علمیه بیرجند افزود: هنر شما باید گرفتن 
مخاطب از دشمن باشد و این کار مهم و قابل 
انجام است و اگر چنین موجی ایجاد شود برای 

جامعه بشری فرجی حاصل خواهد شد.

افتتاح 2۰ خانه هالل روستایی 
در خراسان جنوبی

دادرس مقدم- مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
افتتاح 2۰ خانه هالل در سه شهرستان  از 
زیرکوه، قاین و بیرجند خبر داد. رضایی در 
حاشیه افتتاح خانه هالل روستای پیشبر در 
شهرستان زیرکوه، اظهار کرد: خانه های هالل 
در راستای تحقق شعار هر خانواده یک امدادگر 
و اشاعه آموزش های همگانی برای مقابله در 
اندازی  راه  طبیعی  سوانح  و  حوادث  برابر 
می شود که می تواند در بخش پدافند غیرعامل 

و مدیریت بحران نقش مهمی را ایفا کنند.

سند برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت 
محیط زیست ابالغ شد

زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  غالمی- 
اجرایی  دستگاه های  گفت:  جنوبی  خراسان 
برنامه های  تدوین  به  ملزم  جنوبی  خراسان 
برنامه  سند  اساس  بر  خود  محیطی  زیست 
ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست شدند. 
اکبری افزود: این دستگاه ها با توجه به زمانبندی 
که در آینده نزدیک اعالم می شود، می بایست 
برنامه ها و فعالیت های سال 1۴۰۰ خود را در 
حوزه زیست محیطی اعالم کنند و و به صورت 

منظم و مستمر گزارش عملکرد ارائه دهند.

غرق شدن جوان ۳۰ ساله
 در استخر کشاورزی شهرستان سربیشه

استخر  در  ساله  جوان ۳۰  جسد  محمدی- 
کشاورزی روستای خروس آباد شهرستان سربیشه 
پیدا شد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
اعالم کرد: روز گذشته یک مورد غرق شدگی 
به نیرو های امدادی اعالم شد که نیرو های هالل 
احمر در محل حاضر شدند. رضایی افزود: جسد 
جوان ۳۰ ساله در حاشیه استخر کشاورزی پیدا 

شد که فاقد عالئم حیاتی بوده است.

۳۶۹ خانواده خراسان جنوبی
 در انتظار فرزندخواندگی

جنوبی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل  جم- 
گفت: ۳۶۹ متقاضی از این استان در انتظار 
فرزندخواندگی هستند و 51 کودک در سال 
گذشته به خانواده   های متقاضی فرزندخواندگی 
سپرده شدند که 21 کودک پسر و ۳۰ کودک 
متقاضیان  افزود:  نژاد  عرب  بودند.  دختر 
مراجعه  بدون  می توانند  کودک  سرپرستی 
حضوری به ادارات بهزیستی از طریق سامانه 
فرزندخواندگی نسبت به ثبت نام اولیه و آپلود 
مدارک خود در سامانه براساس محل سکونت 

خود اقدام و کد رهگیری دریافت کنند.

استقرار 12۰۴ پایگاه بهزیستی
 برای جمع آوری فطریه در استان

یعقوبی- معاون بهزیستی خراسان جنوبی گفت:  
۳۶۴ پایگاه و ۸۴۰ صندوق در محل مصلی 
های نماز عید فطر در شهرستان های خراسان 
جنوبی برای جمع آوری و دریافت الکترونیک 
وجوه مربوط به فطریه و کفارات مردم نوع 
دوست استان مستقر خواهند شد. رحیمی افزود: 
همشهریان می توانند جهت سهولت پرداخت 
زکات فطره و رعایت بهداشت و ضوابط کرونایی 
از طریق شماره کارت مجازی بانک مرکزی 
به شماره ۶۳۶7۹57۰7۹۹۳۹۴۴۸ کمک های 

خود را به جامعه هدف بهزیستی اهدا کنند.

آغاز خرید تضمینی گندم در استان

خیرآبادی-  مدیرتعاون روستایی استان قیمت 
خرید هر کیلوگرم گندم را 5 هزار تومان اعالم 
کرد و افزود: برنامه ریزی در خراسان جنوبی نیز 
برای خرید انجام شده و مراکز خرید روزانه از 
ساعت 7 صبح تا 17 آماده دریافت گندم از 

کشاورزان  هستند. 

از  جنوبی  خراسان  استاندار   - امتحانی   
عنایت ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور در پاسخ به مطالبات استان خبر داد. 
مالنوری گفت: دکتر نوبخت با اختصاص 2 
هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای 
طرح آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه 
شبکه های موجود موافقت کرد. وی افزود:  
اختصاص مبلغ 5۰۰ میلیارد ریال تسهیالت 
جهت تکمیل پروژه باند دوم بزرگراه بیرجند 
- قاین از محل منابع ماده 5۶ در این دیدار 
مصوب شد. مالنوری بیان کرد: اختصاص 
مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال به بزرگراه بیرجند- 
جهت  در  مسکن  بانک  عاملیت  با  قاین  

تکمیل و بهره برداری از پروژه با عنایت به 

افزایش هزینه ها و تورم مترتب بر پروژه در 

سال ۹۹ از دیگر درخواست های استان بود که 

موافقت شد.  وی ادامه داد: درخواست صدور 

مجوز اولیه ماده 5۶ به محور میل 7۸ به فراه 
افغانستان، تسریع در خصوص صدور مجوز و 
تضمین نامه ماده 5۶ محور سربیشه - درح- 
ماهیرود به مبلغ هزار میلیارد ریال و  تسریع در 
خصوص صدور تضمین نامه ماده 5۶ محور 
دیهوک- فردوس با عاملیت یکی از بانک های 
کشور به مبلغ 5۰۰ میلیارد ریال از دیگر موارد 
مطرح شده بود که نظر مساعد دکتر نوبخت را 
جلب کرد. استاندار خراسان جنوبی، تخصیص 
هدفمندکردن  قانون  محل  از  ویژه  اعتبار 
یارانه ها در راستای محرومیت زدایی از استان 
را نیز از دیگر مطالبات استان عنوان کرد که 
مورد موافقت واقع شده است. مالنوری با اشاره 

به خسارت سیل سال گذشته، گفت: پرداخت 
مبلغ ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به منظور جبران 
زیرساخت ها، شریان های  به  خسارت سیل 
حیاتی، واحد های مسکونی، راه ها، ابنیه فنی، 
بخش کشاورزی نیز عنوان شد که خوشبختانه 
موافقت شد. مالنوری درخواست اختصاص 
اعتبار ویژه برای پیشبرد پروژه های عمرانی 
را مطرح کرد و گفت: تخصیص ۸2 میلیارد 
تومان اعتبار به پروژه های مهم و پیشرو در 
زمینه زیرساختی و زیربنایی، 2۹.۹ میلیارد ریال 
به اجرای طرح بازسازی اتوبوس های فرسوده 
ناوگان عمومی شهر بیرجند از طریق صندوق 

کارآفرینی امید نیز مورد انتظار استان است.

اختصاص 2 هزار و ۶۴۹ میلیاردتومان اعتباربرای طرح آبرسانی روستایی و عشایری خراسان جنوبی

روایت استاندار از عنایت ویژه نوبخت به مطالبات استان

جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
گفت: از اسفند ۹۸ تا پایان سال گذشته شیوع 
تومان  میلیارد   ۳2 از  بیش  کرونا  ویروس 
خسارت به باشگاه های ورزشی استان وارد 
کرده است. عزیزی افزود: همه گیری کرونا 
خسارت باالیی را به باشگاه داران استان وارد 
کرد و نیازمند حمایت ویژه هستند چرا که 
درآمد مالکان برخی از این باشگاه ها و مربیان 
ورزشی به شدت کاهش یافته و برخی اماکن 
به صفر رسیده است. وی اظهار کرد: ۳2۴ 

باشگاه ورزشی در خراسان جنوبی داریم که 
21۶ باشگاه خصوصی است و ۹۰ درصد 
این باشگاه ها در مکان استیجاری هستند. 
جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون 
55 میلیارد ریال تسهیالت به باشگاه های 
ورزشی استان پرداخت شده است. وی افزود: 
این تسهیالت هنوز  برای دریافت  شرایط 
فراهم است و موسسان باشگاه های ورزشی 
دارای مجوز می توانند پس از عضویت در 

سامانه میز خدمت الکترونیکی وزارت ورزش 
 sd.msy.gov.ir نشانی  به  جوانان  و 
و تکمیل فرم های مربوطه درخواست خود 
را ثبت کنند و با مراجعه به سامانه کارا به 
تکمیل  و   kara.mcls.gov.ir نشانی 
شناسنامه شغلی مراحل ثبت نام خود را تکمیل 
کنند. عزیزی بیان کرد: در جلسه ستاد استانی 
مقابله با کرونا مقرر شد اسامی ورزشکارانی 
که برای حضور در مسابقات ملی، منطقه ای 
و بین المللی نیاز به تمرین دارند توسط اداره 

کل ورزش و جوانان استان به کمیته امنیتی 
و انتظامی ستاد کرونا اعالم شود و براساس 
سوی  از  اعالمی  بهداشتی  پروتکل های 
ورزشی  فضای  در  پزشکی  علوم  دانشگاه 
فاصله گذاری  رعایت  و  مناسب  تهویه  با 
اجتماعی به فعالیت و تمرینات خود ادامه 
دهند. عزیزی بیان کرد: با توجه به اینکه ۹۰ 
درصد باشگاه های ورزشی استان استیجاری 
هستند و از طرفی بخشی از این باشگاه ها 
طریق  از  بانک هاست  و  ادارات  اختیار  در 

رایزنی با استاندار خراسان جنوبی به دنبال این 
هستیم که به این باشگاه ها در بخشودگی 
و تخفیف اجاره بها و استمهال زمانی کمک 
با  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  شود. 
بیان اینکه  فعالیت های ورزشی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی در مناطق زرد استان بالمانع است، 
ادامه داد: ورزشی در شهرستان های با رنگ 
قرمز و نارنجی همچنان تعطیل است و در 

این مناطق مجاز به فعالیت نیستند.

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث   مدیرکل 
صنایع  دستی استان خراسان جنوبی گفت: 
۸5 میلیارد ریال تسهیالت جبران خسارت 
استان  گردشگری  حوزه  فعاالن  به  کرونا 
پرداخت شد که زمینه تثبیت اشتغال 25۶ 

نفر را فراهم کرده است. رمضانی افزود: 1۶۰ 
پرونده تاسیسات گردشگری استان خراسان 
جنوبی موفق به دریافت تسهیالت جبران 
خسارت کرونا در سال ۹۹ شدند وی اظهار 
داشت: این تسهیالت به ۶۴ دفتر خدمات 

راهنمایان،  ایرانگردی،  آژانس  مسافرتی، 
1۹ تاسیسات گردشگری، 77 مرکز تولید 
و توزیع صنایع  دستی پرداخت شد. مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراسان جنوبی گفت: تاسیسات گردشگری 

دچار  کرونا  ویروس  به دلیل شیوع  استان 
آسیب های جدی شده اند و نیاز به حمایت 
اشتغال  تسهیالت  درباره  دارند. وی  ویژه 
ریال  میلیارد  نیز گفت: 2۸  اداره کل  این 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری 

توسط اداره  کل میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دستی استان در یک  سال گذشته 
پرداخت شد. رمضانی افزود: این تسهیالت 
به پنج طرح پرداخت شد و شرایط اشتغال 

15 نفر را فراهم کرد. 

خسارت ۳2 میلیارد تومانی کرونا به باشگاه های ورزشی استان 

۸۵ میلیارد ریال تسهیالت به فعاالن گردشگری خراسان جنوبی پرداخت شد

آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: ۰۵۶۳۲۲۳۷۶۶۶ – ۰۵۶۳۲۲۳۳۳۳۱ - ۰۹۱۵۵۶۵۸۵۹۵

شماره کارت جهت طبخ اطعام ایتام : ۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۹۲۱-۵۳۱۷

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

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. 

@ pishkhan.ava            آدرس : میدان شهدا  - پشت بانک صادرات - ساختمان آوا

توزیع سیم کارت رایگان در پیشخوان آوا

جهت دریافت سیم کارت به آدرس ذیل مراجعه نمایید

 مزایای سیم کارت ها:
 مکالمه درون شبکه رایگان ) برای مکالمه نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای نیست(

 اینترنت هدیه رایگان ) بین 6 تا 49 گیگا بایت هدیه(
سیم کارت رایگان به تعداد تمام اعضای خانواده ) قیمت سیم کارت در بازار 20 هزار تومان هست(

مدارک مورد نیاز: شناسنامه یا کارت ملی )جدید(

قابل توجه کلیه تاکسی داران محترم
جهت دریافت تمدید پروانه نیاز به  پرداخت 

عوارض خودرو می باشد
جهت پرداخت به آدرس ذیل مراجعه نمایید

ضمن تبریک عید فطر پایگاه های جمع آوری زکات فطریه برای ۴۰۰ معلول و سالمند آماده ی دریافت نذورات شما می باشد

۳۲ ۴۴ ۶۶ ۶۶ 
۳۲ ۴۲ ۴۳ ۲۰ -۲

اولین قالیشویی صنعتی 
درجه یک مجهز 

به گرمخانه تمام اتومات 
در شرق کشور

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  ghalishooii.iran



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
  عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
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رسول اکرم ) صلی ا... علیه و آله و سلم( فرمودند:
ُ َهِذهِ اْلُمََّة إَِذا أَفَْطُروا «  فَتَْفَرُح الَْماَلئَِکُة َو تَْستَبِْشُر َو یَهنُِّئ بَْعُضَها بَْعضاً بَِما یْعِطی اللَّ

پس فرشتگان به خاطرآنچه-که خداوند در روز عید فطر به این امت ارزانی فرموده است- شاد 
می  شوند و به یکدیگر بشارت داده و تبریک گویند.

)امالی مفید مجلس 27  ص232(

تلفن تمـاس   :  ۳۲۴۵۵۴۶۱-۲
آدرس :  تقاطع معلم و ۱۵ خرداد 

فروشگــاه هـای 
عضـو  باشگــاه : 

* بوتیک طهــران
* کافه رستوران فلو 
* فروشگاه آرایشی

 زر و زیــور
* عطـر جــوان 

* مبلمان یافت آباد تهران

http://www.hyperwe.ir   فروشگــاه آنالیـن
کد  تخفیف به ارزش ۲۲ میلیون ریال از باشگاه زنجیره ای مشتریان

هدیـه اولیـن خریـد  از سـایت
 hyper_we 
0990099۴0۵۶  

مرکز پخش قطعات اصلی موبایل                               
 به قیمت عمده   

تعمیر و تعویض انواع ال سی دی،
گلس تاچ ،باتری و دوربین 

آدرس: بیرجند، حاشیه میدان شهدا قطعات موبایل خراشادی 05632211785 

 بازرگانـی خراشـادی

به صورت نقد و اقساط

 به چند نفر نیـروی کار آقا جهـت کار در 

  کارگاه و فروشگاه تریا قنادی خوشه 
    با حقوق کافی و بیمه نیازمندیم.

    شماره تماس:  ۳۱000

استودیو فیلم و عکس حدیث
خاطرات خودرا درسایه امنیت؛از خطر نابودی نجات دهید!!!

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

توسط اپراتور بانو در محیط قرنطینه و امن
* با بیش از ربع قرن تجربه 

* تحویل فوری در کمترین زمان 
*  با مناسب ترین هزینه و بهترین کیفیت 

فرامرز بهدانی  ۰۹۱۵۵۶۲۰۹۶۱* آمادگی همکاری با کلیه آتلیه داران و عکاسان
آدرس : خیابان شهید محالتی  - حدفاصل معلم وپاسداران - جنب اداره محیط زیست


