
سرمقاله

روزنامه صبح استان * سال بیست و  چهارم * شماره 4926   شنبه 8 خرداد 1400 * 17 شوال 1442 * 29 می 2021 

 

 

 

اگر رئیس جمهور شوم، 
آمریکا تحریم ها را برمی دارد  

علیرضا زاکانی :

صفحه  ۲

کسانی که رأی ندادن را ترویج 
می کنند دلسوز مردم نیستند

رهبر انقالب: 

صفحه  ۲

دولت ما، دولت تحول 
خواهد بود

آیت ا... رئیسی : 

صفحه  ۲

#  من ماسک می زنم

5بهره برداری از طرح های عمرانی بسیج در زیرکوه 2آغاز به کار ستاد انتخاباتی آیت ا... رئیسی در استان 6 بهره برداری 42 طرح میراث فرهنگی استان

بررسی جوانب انقالب آبی خراسان جنوبی با خرد جمعی

سرمقاله

مناظره؛ راهبرد مناسب برای شناخت و تصمیم

 تقریباً هر جایی که می روی یا هرجایی که می نشینی، به محض آنکه وقتی مهیا می 
شود و زمانی به دست می آید، یکی آن وسط هست که بپرسد: راستی از انتخابات هم 
خبری دارید؟ و معموالً چند نفری هم منتظر و مهیا، دور و اطرف حضور دارند که دنباله 
ی بحث را بگیرند، داغش کنند، و بدون نتیجه گیری مشخصی، یا از نیمه رهایش کنند 
یا هم آخر به دلخوری و اعصاب ُخردی و کدورت بکشانندش. نتیجه نگرفتن از یک 
بحث، ضرورتاً به معنای بی نتیجه بودن بحث ها نیست و شاید یکی از برکات چنین 
بحث های انتخاباتی، همین به نتیجه نرسیدنش باشد؛ کما اینکه هم تفاوت سلیقه ها و 
نظرها را نشان می دهد و هم شناخت وسیع مردم از دور و اطرافشان را. و همین، معنای 
مهمی از مفهوم انتخاب آزاد و مستقل است. این روزها، مدام برایم پیام می فرستند که 
احساس می کنیم در بیرجند، برخی افراد یا مجموعه ها، به دنبال مهندسی انتخابات 
هستند واز ابزارهایشان در این خصوص استفاده می کنند. و بعد با ذکر مصداق هایی، 

تأکید می کنند که چیزی بنویس و مطلبی بگو.  من به احترام ...  ادامه در صفحه 2

* هرم پور

مسیر انتقال آب  به استان 
روی میز ستاد خاوران

تحلیل برنامه ریزان استان از 
آخرین وضعیت  خراسان جنوبی

پورعیسی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی: یکی از مشکالت ما بخشی نگری 
دستگاه ها و عقب ماندگی تاریخی استان در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است 
و با وجود اینکه در حوزه زیرساخت ها کارهایی انجام شده اما نتیجه مطلوب حاصل نشده 
و برای تحقق این مهم باید دگرگونی فرهنگی شکل بگیرد * سال گذشته تاکید کردیم 
که آب مهم ترین شاخص برای تخصیص اعتبار است، اما در نهایت از سوی فرمانداران، ۱۴ 
میلیارد تومان اعتبار برای آب و ۶۴ میلیارد تومان برای راه اعتبار اختصاص یافت که نشان 
می دهد راه برای فرمانداران اولویت است * برای سال جاری ۲۳۰ شاخص جهت توزیع 
اعتبارات در نظر گرفته شده اما شاخص و اولویت توزیع اعتبارات در تمام شهرستان ها 
یکی نیست * برای توسعه زیرساخت های استان نباید خساست کرد و  مسائل استان 
را امنیتی نکنیم، اگر سرمایه گذاری قرار است در استان سرمایه گذاری کند اطالعات 
و جزئیات مربوط به استان را در اختیار وی قرار دهیم * برای توسعه استان باید ریسک 
مدیران را باال برده و برای پیشرفت کارها همکاری کنیم * نرخ مهاجرت افراد باسواد و 
تحصیل کرده خراسان جنوبی زیاد است * هنور اخذ بودجه و اعتبارات از طریق چانه زنی 
است و مدیران باید پای کار باشند زیرا با نشستن، کاری انجام نمی شود * جزو معدود 
استان هایی هستیم که تا پایان سال ۱۳98هیچ گونه مانده پاداش و مرخصی در دستگاه 
های اجرایی که مشمول اعتبارات استانی است، نداریم * نمی گذاریم بودجه ای به پایتخت 
برگشت کند متاسفانه برخی ادارات بودجه های تخصیص داده شده را مدت ها در حساب 
نگه می دارند و آن را هزینه نمی کنند * اولویت ما در سال جاری اتمام پروژه های نیمه 
تمام با پیشرفت فیزیکی باال و دارای اعتبار است * بهدانی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی: پروژه های نیمه تمام با قدمت باال در سال جاری در 
اولویت تخصیص اعتبار است * حداکثر ۱۰ درصد اعتبارات استان به شرط تخصیص 
یک سوم اعتبار در سال اول به پروژه های جدید اختصاص می یابد ... مشروح در صفحه ۳

استاندار در نشست ستاد خاوران با موضوع بررسی نحوه اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس به خراسان جنوبی که با حضور مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع و معادن کشور همراه بود، اظهار 
کرد: هدف از این حضور، بحث و بررسی روند اجرای پروژه است تا با خرد جمعی در زمینه بهترین، سهل الوصول و ارزان ترین مسیر برای اجرای کار تصمیم گیری شود. مشروح در صفحه ۵

آیا با انواع سمعک آشنایی دارید؟ 
آیا سمعک نامرئی را 

می شناسید 

امـالک نظـرپور
خرید، فروش، رهن، اجاره، مشاوره و کارشناسی

  امالک مسکونی، تجاری و کشاورزی 
آدرس: روبروی پارک جنگلی، اراضی موسوی، 

حاشیه ۳۰ متری
تلفن تماس: ۰۹۱۵۸۶۱۱۵۱۸ -  ۰۹۱۵۵۶۱۶۱۷۶

جناب آقای محمد برزگانی 
انتصاب شایسته و ارزشمند جناب عالی را به عنوان

 مدیر سرپرستی بیمه کوثر استان خراسان جنوبی
تبریک و تهنیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان مزید توفیقات 
توسعه  و  رشد  جهت  در  موفقیت  از  سرشار  خدمتی   برای 
بیمه کوثر مسئلت  داریم. همچنین از زحمات ارزشمند و صادقانه

 جناب آقای رضا محزون کمال تشکر و قدردانی را داشته
 و توفیقات روزافزون ایشان را از خداوند منان خواستاریم.

اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی
جناب آقای محمد برزگانی 

با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیر سرپرستی شرکت بیمه کوثر استان خراسان جنوبی

 صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان 
سربلندی و توفیق روز افزون تان را آرزومندیم.

همکاران تان در سرپرستی استان خراسان جنوبی

جناب آقای محمد رضا  مالکی 
معاون محترم مدیر کل امور مالی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

جناب آقای مهندس مجتبی مالکی 
مدیر محترم توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت  مرحوم حاج محمد حسن فلکی  )پدر شهید گرانقدر علی فلکی( 
 را خدمت شما سروران و سایر بستگان صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم 

علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
مهندسین مشاور پارس نقش -  حسین صباغ

جناب آقای مرسل مالکی
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی 
که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های برجسته شما می باشد، تبریک 

عرض نموده و توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان خراسان جنوبی 

جناب آقای حسین محمدپور
مدیرمحترم شعب بانک سپه استان خراسان جنوبی

توفیق خدمت جناب عالی به مردم نجیب و  صنعتگران 
سختکوش استان خراسان جنوبی، موهبتی است ارزشمند که 

موجب مسرت گردید. این توفیق که برگرفته از تعهد و تخصص 
همراه با تجربه اندوزی است، مبارک باد.

شرکت تولیدی و صنعتی آرد و مواد غذایی بیرجند )یگانه(

شرکت تعاونی مسکن خاوران کارکنان دولت خراسان جنوبی 
شماره ثبت: ۷۲۵۹۷         اطالعیه شماره ۲

قابل توجه کلیه کارکنان محترم ادارات، دستگاه های اجرایی، فرهنگیان، 
مراکز دانشگاهی، قضایی، نظامی، انتظامی، بانک ها ، بیمه ها و بازنشستگان خراسان جنوبی 

متقاضی واحد مسکونی در مشهد
موضوع: بنا به استقبال از دو پروژه بلوار دالوران و بلوار نماز در مشهد و تکمیل ظرفیت آن 
و تقاضای تعدادی از عزیزان مبنی بر ایجاد پروژه سوم، این شرکت در نظر دارد نسبت به 
تکمیل ظرفیت به صورت محدود اقدام نماید. لذا آن دست از متقاضیانی که شرایط عضویت 
 در این شرکت را دارند خواهشمند است جهت ثبت درخواست عضویت به آدرس اینترنتی
www.khavaran-tmk.ir  مراجعه تا پس از بررسی و ظرفیت سنجی اقدامات الزم در 
خصوص عقد قرارداد صورت پذیرد. مشخصات پروژه - محل پروژه : بلوار نماز، نماز ۴ )تقاطع هاشمیه(
 تعداد واحدها: ۱۷ واحدی، متراژ واحدها ۹۵ متر در ۶ طبقه مسکونی. مدت زمان اجرای پروژه :
۲۴ ماه  امکانات پروژه: پارکینگ، انباری، کابینت mdf ، کمد دیواری، شیرآالت ، پکیج، 
رادیاتور ، کولرگازی هزینه  ساخت : حدودا ۶ میلیون تومان برای هر مترمربع  )بدون احتساب 
هزینه زمین( که به صورت جدول زمان بندی از اعضا ظرف مدت ۱۸ ماه دریافت خواهد شد. 
تسهیالت بانکی: هر واحد مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خواهد داشت که از مبلغ هزینه 
ساخت در طول پروژه کسر خواهد شد. مبالغ پرداختی در  زمان عقد قرارداد: پس از ثبت نام 
در سایت شرکت و تایید عضویت توسط هیئت مدیره و تنظیم قرارداد مبالغ ذیل بابت آورده اولیه 
 اعضا بابت حق السهم زمین پروژه دریافت خواهد شد. مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان ۱۵ روز پس از 
 عقد قرارداد و مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان ۴۰ روز پس عقد قرارداد. جهت هرگونه سوال و یا اطالعات 

بیشتر می توانید با شماره های ۰۵۱3۸۷۹۱۵۱۴ - ۰۹3۹۵۱۱۴۰۷۰ تماس حاصل فرمایید.

 ایمان افتخاری 
 مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن خاوران کارکنان دولت خراسان جنوبی

کارخانه هبلکس رضوی - بیرجند
 واقع در شهرک صنعتی بیرجند، خیابان تولید ۵ در نظر دارد: 

جهت تکمیل کادر پیمانکاری خود در بخش ساخت پالت چوبی اقدام به 
 جذب نیروی نجار ماهر و نیمه ماهر و همچنین در بخش بارگیری و بسته بندی

 اقدام به جذب نیروی کارگر با وضعیت جسمانی سالم و حداقل سن 
۲۰ سال نماید.

لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود جهت تکمیل فرم 
حضورا به واحد اداری کارخانه مراجعه فرمایند.

از قبیل: قابلمه، تابه، پلوپز، کیک پز، اسنک ساز و کف اتو
به صورت گرانیتی با ۱ سال ضمانت 

بازسـازی انواع ظروف تفلون و چدن
برای اولین بار در خراسان جنوبی

شعبه  1 : بیرجند، خیابان توحید،  نبش توحید ۲8   تلفن تماس:  ۰۵۶۳۲۴۳۲۹۵۰

شعبه ۲ :مهرشهر،بلوار ولی عصر)عج(، ابتدای بلوار امام حسین)ع( ،نبش امام حسین )ع( ۳     تلفن :   ۳۲۳۰۰۵۷۵

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت اول( 
نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی     شرح در صفحه ۳
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خسارت طوفان به درختان و تیرهای برق در خراسان جنوبی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی از شکسته شدن درختان و تیرهای برق در 
استان بر اثر طوفان خبر داد. میرجلیلی گفت: بر اثر طوفان در هفته گذشته، ۱۸ اصله درخت و 
۳ تیر برق در استان شکسته شد که شکستگی تیر های برق در طی چند ساعت برطرف شد.

مناظره؛ راهبرد مناسب برای شناخت و تصمیم
* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( من به احترام این عزیزان، ذکر چند نکته ی مهم را در اینجا خالی از 
لطف نمی دانم. اول آنکه به هیچ عنوان مهندس انتخابات و یا احیاناً ورود افراد، نهادها یا مجموعه 
هایی را برای القاء فکر و هدایت آرا به سوی افراد یا گروه های خاصی را در هیچ دوره ای از انتخابات، 
و درهیچ شهر و کشوری رد نمی کنم. اما اجازه بدهید در خصوص بیرجند اعالم نظری نکنم چون 
واقعاً نه مستندی در دست دارم و نه جایگاه و صالحیت هرگونه اظهار نظری را در این خصوص، و 
باور کنید اگر، هم مستند می داشتم و هم جایگاه و صالحیتش را، نه جرأت می کردم و نه مصلحت 
می دیدم که چنین مسائلی را رسانه ای کنم. قطعاً دستگاه های محترم نظارتی فعالیت های مختلف 
انتخاباتی را زیر ذره بین دارند و به خاطر دنیا و آخرتشان، از رأی مردم دفاع خواهند کرد.  نکته دوم 
اینکه اگر فرض هم بگیریم که نقشه هایی برای مهندسی انتخابات کشیده شده باشد یا افراد یا 
مجموعه هایی با اهداف دلسوزانه یا غیردلسوزانه به دنبال چنین اقدامی هم باشند، اگر مردم شهر 
ما از ظرفیت ها و محدودیت های شهر مطلع باشند، اگر نامزدهای انتخاباتی را خوب بشناسند و 
شعارها، برنامه ها، اهداف و فعالیت هایشان را به خوبی دنبال کنند، اگر اهل تحقیق و اندیشه و فکر 
و تأمل باشند، مهندس انتخابات، امری کاماًل غیرعملی و یا حداقل دور از دسترس و سخت می 
شود. نکته سوم اینکه در شهر، نخبگان، معتمدین، دلسوزان، اهالی رسانه، دانشگاهیان، روحانیون 
دلسوز، فعالین فضای مجازی و مطالبه گران دقیق،  مدیران با تجربه و شایستگان دغدغه مندی 
هستند که با استفاده از کالم، نوشته، و ارائه ی راهبردهای مهم انتخاباتی، مسیر درست را نشان 
بدهند و به همه ی ما برای رسیدن به انتخاب درست، کمک کنند. آنچه عمدتاً من در انتخابات سال 
های اخیر در بیرجند شاهد بوده ام، بیشتر از آنکه چیزی به نام مهندسی انتخابات باشد، القای فکر یا 
گاهی سردرگمی انتخاباتی است. شاید بر اساس همین درک مشترک باشد که در شب ها و روزهای 
گذشته، تعدادی از فعالین فضای مجازی، به درستی به موضوع مهم محور شدن رسانه ها برای آغاز 
مناظره های انتخاباتی نامزدهای شورای شهر اشاره کرده بودند. یکی از مهم ترین راهبردها برای جدا 
شدن از موج سردرگمی های انتخاباتی و در نهایت سوء استفاده عناصر مغرض از این سردرگمی برای 
مهندسی یا القاء تفکر انتخاباتی خاص، مناظره ها هستند. در فضای انتخابات، رسانه ی دلسوز، رسانه 
ی مردمی، و رسانه ی دغدغه مند، در این مسیر، گام بر می دارد و اقدام می کند، محور می شود و از 
نفوذ مردمی  خود برای آغاز و مدیریت مناظره های کاربردی و مفید، استفاده می کند.  شاید ما هم 
در روزنامه آوای خراسان جنوبی، به زودی در این خصوص خبرهای  مهمی برای شما داشته باشیم.
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره 09۳0494۳۸۳۱ ارسال بفرمایید(

میرکالنی- ستاد انتخاباتی آیت ا...  سید ابراهیم رئیسی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری روز پنجشنبه در خراسان جنوبی آغاز به  کار کرد. رئیس ستاد مرکزی این نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری در خراسان جنوبی در آیین افتتاح این ستاد در بیرجند گفت: آیت ا... رئیسی گفت 
من مستقل به میدان آمدم نه اینکه از انقالب مستقل هستم بلکه هویت ایشان با اسالم و انقالب 
تعریف می شود اما از باند و باندبازی و جناح و جناح بازی و اسم های بی مسما مستقل است که یکی 
اسمش را اصالح طلب و دیگری اصولگرا می گذارد که گاهی نه او اصالح طلب به دنبال اصالح واقعی 
است نه اصولگرا چندان پایند به اصول است؛ البته به همه مربوط نمی شود ولی در بین آنها افراد 
متقلب هم هستند. وی گفت: آیت ا... رئیسی مستقل آمد تا در کشور تحول به معنای واقعی کلمه 
را ایجاد کند همانطور که در قوه قضاییه تحول ایجاد کرد اما در قوه قضاییه یعنی درمان بیماری اما 
ریاست جمهوری یعنی پیشگیری و بهداشت؛ اینکه نگذارند این همه بیماری های مختلف اجتماعی 
ایجاد شود. وی افزود: ستاد آقای رئیسی امسال با سال 9۶ متفاوت است و بیشتر هماهنگ کننده 
خواهد بود لذا نیروهای انقالب با هر اسمی که دغدغه انقالب و ایران را دارند می توانند به میدان بیایند 

زیرا درب ستاد به روی همه باز است و می خواهیم تفکر انقالبی در کشور حاکم شود.

آغاز به کار ستاد انتخاباتی آیت ا... رئیسی در استان

 خوش خبر رئیس ستاد انتخابات استان 
گفت: ۶۸ تا ۷0 درصد جمعیت خراسان 
جنوبی برای انتخابات سیزدهمین دوره 
دوره  ششمین  و  جمهوری  ریاست 
شوراهای شهر و روستا، واجد شرایط رای 

دادن هستند خوش خبر اظهار داشت: 
انتخابات ۲۸ خرداد ۵۶9 هزار و  برای 
۶۲۷ نفر در خراسان جنوبی واجد شرایط 
رای دادن هستند که از این تعداد ۲۸۸ 
هزار و ۶4۸ نفر آقا و ۲۸0 هزار و 9۷9 

نفر خانم هستند. خوش خبر درخصوص 
رای اولی ها نیز افزود: ۱۶ هزار و ۳4۸ نفر 
در استان با رسیدن به سن قانونی، برای 
اولین بار می توانند رای بدهند که ۸ هزار و 
۳۱۱ نفر پسر و ۸ هزار و ۸0۳ نفر دخترند. 

وی گفت: متولدان ۲۸ خرداد ۱۳۸۲ به 
قبل می توانند در انتخابات پیشرو شرکت 
کنند. خوش خبر بیان داشت: تکلیف همه 
ما این است که حول محور قانون مداری 

و رعایت اصل بی طرفی گام برداریم.

 مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری خراسان جنوبی گفت: حضور 
متکدیان در سطح شهر، معلول برخی 
از آسیب های اجتماعی است. بهاری در 
جلسه گروه کاری فرهنگی و اجتماعی 
ساماندهی  موضوع  با  که  استان 
متکدیان و کودکان کار و خیابانی برگزار 
شد، خاطرنشان کرد: تکدی گری یکی 
از آسیب های اجتماعی است که معلول 
عوامل بیشماری است. وی یادآور شد: 
حضور متکدیان عالوه بر ارائه جلوه ای 
نامناسب در شهر، آسیب های اجتماعی 
دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت. 
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 

استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: 

برنامه ریزی برای ساماندهی و کاهش 

متکدیان و زمینه های تکدی گری، 

باید از مهمترین اقداماتی باشد که در 

دستور کار مدیران و مسئوالن مرتبط 
قرار گیرد . بهاری ضمن اظهار نگرانی 
از مشاهده چهره کودکان کار در سطح 
مهارت  زمینه  در  پیشنهاداتی  شهر، 
با  وی  کرد.  مطرح  قشر  این  آموزی 
می تواند  آموزی  مهارت  اینکه  بیان 
جایگزین مناسبی برای کسب درآمد 
باشد، خاطرنشان کرد: شهرداری باید 
این  مهارتی  سنجی  امکان  از  پس 
فنی  کل  ادارات  همکاری  با  افراد، 
رفاه  و  ،کار  تعاون  نیز  و  حرفه ای  و 
آموزی  مهارت  به  نسبت  اجتماعی 
طریق  از  افراد  این  اشتغال  سپس  و 

بنگاه های کارآفرینی اقدام کند.

۳۲۲ دستگاه رمز ارز غیرمجاز از دی 
99 تاکنون در خراسان جنوبی کشف 
و ضبط شده است. مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان گفت: از این 
مرکز   ۲9 از  دستگاه   ۱۶۸ تعداد، 
استان  برق  شرکت  توسط  ارز  رمز 
دستگاه های  توسط  دستگاه   ۱۵4 و 
قاچاق  با  مبارزه  و  پیشگیری  متولی 
شد.  جنوبی کشف  خراسان  در  کاال 
ارز های  رمز  صاحبان  افزود:  دادگر 

غیر مجاز عالوه بر جریمه از سوی 
دستگاه قضا، به پرداخت مابه التفاوت 
نیز  صنعتی  و  خانگی  برق  تعرفه 
محکوم می شوند که باید به شرکت 
برق پرداخت کنند. وی با بیان اینکه 
بخش قابل توجهی از خاموشی های 
اعمال شده در همه استان ها مربوط 
به فعالیت دستگاه ها و مزارع غیرمجاز 
رمز ارز است، گفت: به مشترکانی که 
ارز های غیرمجاز را شناسایی و  رمز 

به شرکت توزیع برق استان معرفی 
تومان  میلیون   ۱0 سقف  تا  کنند، 
مدیرعامل  می شود.  پرداخت  پاداش 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
معرفی  برای  می توانند  مردم  افزود: 
رمز ارز های غیرمجاز با شماره ۱۲۱ 
تماس  شهرستان ها  برق  مراکز  یا 
که  باشند  داشته  اطمینان  و  بگیرند 
ارائه اطالعات از سوی آنان محرمانه 

خواهد ماند.

۷۰ درصد جمعیت استان واجد شرایط رای دادن

حضور متکدیان در سطح شهر؛ معلول برخی از آسیب های اجتماعی

کشف ۳۲۲ دستگاه استخراج رمز ارز در خراسان جنوبی

رهبر انقالب: کسانی که رأی  ندادن را ترویج می کنند 
دلسوز  مردم نیستند

رهبر انقالب فرمودند: به مردم عزیزمان عرض می کنم ملت 
عزیز ایران! انتخابات در یک روز انجام می گیرد اّما اثر آن در 
چند سال باقی می ماند، در انتخابات شرکت کنید و بروید پای 
صندوق و رأی بدهید، به حرف این کسانی که ترویج می کنند 
فایده ای ندارد، نرویم، نمی رویم پای صندوق رأی، اعتنا نکنید 
که این ها دلسوز مردم نیستند. ایشان با بیان اینکه عدم احراز 
آن  از  دادند:  ادامه  نیست،  بی صالحتی  معنی  به  صالحیت 
کسانی که صالحیت شان را شورا تشخیص نداد و احراز نکرد 
و اینها نجیبانه با این مسئله برخورد کردند هم تشکر مضاعف 
باید بکنیم. حتی بعضی مردم را تحریص کردند که در انتخابات 

شرکت کنند و پای صندوق ها بروند.

 رئیسی: دولت ما، دولت تحول خواهد بود

درصد   ۷0 اکنون  گفت:  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد 
ظرفیت های اقتصادی کشور غیر فعال است. با فعال شدن این 
ظرفیت ها می توانیم سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم. رئیسی 
افزود: دولت ما دولت تحول و دولت مردمی خواهد بود و مردم باید 
در این تحول نقش آفرینی کنند. وی تاکید کرد: عدالت اقتصادی 

محور تحول ما در حوزه اقتصاد خواهد بود.   

زاکانی:  اگر رئیس جمهور شوم، آمریکا
 مجبور می شود تحریم ها را بردارد  

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: بنده رئیس جمهور شوم، 
آمریکایی ها التماس می کنند و مجبور می شوند تحریم ها را 
بردارند زیرا آمریکا نیازمند بازگشت به برجام است. زاکانی افزود: 
آمریکا نیازمند بازگشت به برجام است زیرا همه سیاست های 
آمریکا در برخورد با ایران در تمام سطوحش شکست خورده 
است. وی ادامه داد: اگر به ظرفیت های ایران توجه شود آمریکا 

مایوس خواهد شد. 

فقط ۴ سال رئیس جمهور خواهم بود 

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه فرق دولت من با 
دولت فعلی هم در اعضا و هم در سیاست ها خواهد بود،اعالم کرد: 
4 سال بیشتر نمی خواهم در ریاست جمهوری بمانم. همتی افزود: 
هدفم این است که دولت فنی باشد و نه سیاسی یعنی اموراتی مانند 
بودجه نباید سیاسی باشد. اگر تشخیص مردم این باشد که من 

می توانم این برنامه ها را انجام دهم قطعا به من رای خواهند داد. 

مملکت متعلق به چند نفر خاص نیست     

که  مردمی  طبیعتاً  گفت:  اصالح طلب  سیاسی  فعال  یک 
امروز صبوری می کنند یک روز به این نتیجه می رسند که 
این مملکت به همه ما تعلق دارد و متعلق به چند نفر خاص 
نیست که بخواهند بر سرنوشت مردم حکومت کنند. اشرف 
بروجردی اظهارکرد: رد صالحیت فله ای و بی حساب و کتابی 
که شورای نگهبان انجام داد، دموکراسی در کشور را نابود کرد 
یعنی ما چیزی به اسم دموکراسی و آزاداندیشی نداریم و همه 

باید تحت االمر باشیم. 

    61  61  61  5  0915  حسین راه رو 
 اولین مرکز خرید و فروش خط رند  0915 – 091۲

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت کشاورزی شکوه شرق قاین )سهامی خاص( 
با شماره ثبت ۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۳۷۲۹

بدینوسیله از عموم سهامداران شرکت کشاورزی شکوه شرق قاین )سهامی خاص( دعوت 
 می گردد: در جلسه مجمع عمومی عادی که ساعت 10 صبح مورخ 1400/03/20 
 در محل دفتر شرکت واقع در قاین، منطقه پسکوه ، روستای شونگان تشکیل می گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره 2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت 3- درج 
آگهی روزنامه 4- سایر 

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

  شبانه روزی

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15

09155614880

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

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

صدور اقساطی بیمه نامه اتومبیل 
ویژه اصناف و کارکنان دولت

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

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

برابر رای شماره 13۹۹۶030۸00100۵۹00 مورخ 13۹۹/12/۹ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح اله بهرامی  
فرزند حسنقلی به شماره شناسنامه 2۷ صادره از شوسف و کد ملی ۵۶2۹۹۸1۵4۷  در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 13۷/۸  
مترمربع قسمتی از پالک 13۹۶ - اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند که  از محل مالکیت بی بی عصمت 
رضوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/3/8       تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه  1400/3/24
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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جوابیه دانشگاه  علوم پزشکی

در خصوص شکوائیه  1400/2/28 با 
عنوان “اورژانس بیرجند از  بالگرد اجاره ای 
 متعلق به نیروی انتظامی استفاده می کند 
که ماهانه متحمل هزینه سنگین می 
گردد پیگیر بالگرد اختصاصی و آشیانه 
باشید” به اطالع می رساند: با توجه به 
کمبود بالگرد در سطح کشور و به جهت 
استفاده بیماران از خدمات بالگردی در 
سطح کشوری بین اورژانس کشور و 
سازمان های دارای بالگرد قرارداد ارائه 
خدمات پروازی منعقد می شود و در 
خراسان جنوبی  نیز به همین منظور 
توسط اورژانس کشور بین ناجا و سازمان 
به  است.  منعقد شده  قرارداد  اورژانس 
همین دلیل برای مصدوم دارای شرایط 
حاد و اضطراری توسط بالگرد خدمات 

درمانی ارائه می شود.

پاسخ مسئوالن 

۶ محور خراسان جنوبی نیازمند سامانه نظارت تصویری

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی از نیاز ۶ محور استان به سامانه نظارت تصویری خبر داد. جالل زاده با بیان اینکه 
برای نصب این سامانه ها به 15 میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم، افزود: در حال حاضر تعداد ۶0 ایستگاه ثبت تخلف سرعت در محور های 

استان به صورت فعال وجود دارد. وی بیان کرد:  تعداد 22 سامانه نظارت تصویری نیز در محور های استان فعال است.
ماجرای خنده دار

قیمت نان در استان
شما خبرهای آوا را بخوانید: نان گران 
شد! نان گران نشده است تکذیب می 
شود!  قیمت نان باالخره مصوب شد ! 
هیچ قیمتی مصوب نشده است تکذیب 
می شود! اوال از آوا بعید است که هر 
روز به حرف های مسئوالن مختلف 
اعتماد می کند و این اخبار را منتشر 
می کند در حالی که گویا هیچ چیزی 
مشخص نیست و واقعیت را می توان 
به راحتی کشف کرد. دوما فکر نمی 
کنم این مساله آنقدر سخت باشد که 
نشود حل کرد. ولی مشکل اینجاست 
نانوایان آنقدر فشار روی آنهاست که 
نمی توانند تا انتخابات صبر کنند و از 
طرفی گویا مسئوالن هم قبول دارند 
کند  پیدا  افزایش  باید  ها  قیمت  که 
ولی با اجازه نانوایان بعد از انتخابات که 
صدای کسی در نیاید. حاال هر چیزی 
که هست قسمت خنده دار آن تایید و 
تکذیب هاست که در روزنامه چاپ می 
کنید و یکی نیست به آقایان بگوید نان 
مصرف روزانه مردم است الزم نیست 
شما تایید یا تکذیب کنید اگر قیمت 
مصوب شده یا نشده و اگر شما تایید 
می کنید یا تکذیب ، خود مردم قیمت 
را درب نانوایی مقایسه می کنند و می 
فهمند که تایید است یا تکذیب. به نظرم 
کار سختی نخواهد بود ماشین تان را 
روشن کنید و درب یک نانوایی رفته تا 
قیمت واقعی نان را البته با کیفیت عالی 
آن مشاهد کنید. خدا خیرتان بدهد این 
دم انتخاباتی دست از سر ما بردارید ما 
ناراحت نمی شویم همه چیز گران شد 
نان را هم گران کردید عیبی ندارد چرا 
که آب از سر گذشت چه یک وجب 
چه صد وجب و خدا به داد آنهایی برسد 
که فقط توان شان برای تهیه غذا همان 

نان خالی بوده و هست. 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

* آب روستای غیوگ  قطع  می باشد این 
موضوع برای روستا هر سال وجود دارد 
 شبکه آب را قطع کنید تا مانند سابق مردم
 از همان آب قنات استفاده نمایند نه اینکه 

دل مان خوش باشد به آب لوله کشی.

چاپ  ولی  دادم  بارپیام  چند  *سالم. 
نشد لطفا از آقای شهردار بپرسید چرا از 
چهارراه غفاری تاچهارراه نیروگاه آسفالت 

نمی شود به عمل کار برآید نه به شعار.

* کاش برای همه افزایش قیمت ها این 
قدر اعتراض می کردید و دنبالش بودید 
برای 200 تومن افزایش قیمت نان کل 
کشور دارند داد می زنند لبنیات و میوه و 
هزار چیز دیگر هفتگی گران می شود هیچ 
کس حرفش را هم نمی زند همه راضی 
هستند کارگر بدبخت نانوایی از کجا آمده 
که باید با این گرونی ها هیچ افزایش 
اگر  خواهشا  آوا  باشد.  نداشته  حقوقی 
داری برای گرانی قیمت نان بازار گرمی 
می کنی حداقل برای گرانی آرد و قیمت 
 های دیگر هم همین قدر فعال باش.

 *سالم آواجان پس چی شد این فاضالب
مهرشهر  حسابی  دکتر  خیابان  کشی 
لطفا مسئولین به فکر ماهم باشند. چقدر 

باید انتظار  بکشیم.

 *با سالم. در پارک توحید صحنه ای
دیدم که وحشت کردم دانش آموزان 
دهمی و یازدهمی با همدیگر در قالب 
آنالین  امتحان  نفری  گروه های 10 
می دادند. مدرسه ها تعطیل شد تا کرونا 
کنترل شود اما در عوض پارک ها چقدر 
شده  مدارس  حیاط  انگار  شده  شلوغ 

است و بچه ها زنگ تفریح دارند.

 *جوی آب میدان اول مدرس جنب بانک
ملی آنقدر لجن گرفته که بویش امان 
عابرین را بریده خواهشمند است یک 
تانکر آبی داخل بریزید تا جوی تمیز شود.

*بعضی از افرادی که تاکنون درشورای 
شهر بودند نشان دادند خاصیت و هنری 
پسرفت  آنان  مجدد  انتخاب  و  ندارند 
است عالوه بر وضعیت کلی شهر، موارد 
موردی و محلی وحضورهای بی تاثیر که 
شما هم شاید از آنان سراغ داشته باشید 
کاندیدا انتخاب  در  است  این   گویای 
فریب مدرک و لباس یا ... را نخوریم به 
عنوان نمونه اوضاع محله های اکبریه 
قرار  بازدید  مورد  کرات  به  که  است 
گرفته ولی همه طرح های آنان در حد 

حرف باقی مانده است.

*چه سنخیتی بین شغل طبابت و فروش 
... وجود دارد که ما گاهی تبلیغاتی را 
از صدا و سیما می شنویم که مردم را 

ترغیب می کنند  برای خرید اجناس.

*درخصوص پیام همشهری که از قطع 
درختان کاج خیابان جمهوری ناراضی بود 
بایدگفت درختان کاج  از اول نباید کاشته 
می شد ضمن تشکر از اقدامات و زحمات 
شهردار محترم حتما ایشان برنامه بهتری 

برای این محل دارند.  

* مخابرات دو ماه قبل در شهرک امام 
علی )ع(آنتن تلفن همراه نصب کرده ولی 
هنوز آنتن شروع به کار نکرده است. خانه 
بهداشت هم علیرغم پیگیری ساکنین 
با توجه به اتمام ساخت در دو سال قبل 

توسط علوم پزشکی تجهیز  نشده.

* لطفا کاندیداهای محترم شورای شهر 
تصویر روشنی از بیرجند بعد از انتخاب 
شدنشان بدهند که مردم با وعده های 

گول زننده مثل قبل اغفال نشوند.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

یعقوبی- رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان در نشست  تبیین و تشریح 
مدیریت  سازمان  دستاوردهای  و  اقدامات 
به  فرمانداران  از عالقه  زیادی  گفته های 
حوزه راه، خساست مدیران، بخشی نگری 
دستگاه ها، توزیع نایکسان اعتبارات، ریسک 
ملی  پروژه   17 و   مدیران  نبودن  پذیر 
خراسان جنوبی مطرح کرد. پور عیسی در 
این نشست که با حضور معاونان این سازمان 
با اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: خراسان 
کشور  برخوردار  کم  استان های  از  جنوبی 
است و در سال های اخیر برای رشد و توسعه 
مهمی  پروژه های  استان  زیرساخت های 
امیدواری  اظهار  وی  است.  شده  عملیاتی 
کرد که با عملیاتی شدن برنامه ها و پروژه ها 
در حوزه زیرساخت ها در آینده شاهد تحول 
بزرگی در استان باشیم تا فاصله آن با استان 
های برخوردار کاهش یابد. وی افزود: یکی 
از مشکالت ما بخشی نگری دستگاه ها و 
تاریخی استان در حوزه های  عقب ماندگی 
با  اقتصادی است و  فرهنگی، اجتماعی و 
وجود اینکه در حوزه زیرساخت ها کارهایی 
انجام شده اما نتیجه مطلوب حاصل نشده و 
برای تحقق این مهم باید دگرگونی فرهنگی 
و  مدیریت  سازمان  رئیس  بگیرد.  شکل 
برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: 50 میلیارد 
و 500 میلیون تومان برای راه های روستایی 
خراسان جنوبی در سال جاری در نظر گرفته 
شد. این مقام مسئول ادامه داد: سال گذشته 
تاکید کردیم که آب مهم ترین شاخص برای 
تخصیص اعتبار است، اما در نهایت از سوی 
فرمانداران، 14 میلیارد تومان اعتبار برای آب 
و ۶4 میلیارد تومان برای راه اعتبار اختصاص 
یافت که نشان می دهد راه برای فرمانداران 
اولویت است. وی با بیان اینکه اولویت در 
بیان  است  راه  و  آب  بخش  در  روستاها 
کرد: اکنون بیش از 400 روستا در استان 
راه های  برای  و  می شود  آبرسانی  تانکر  با 
راهداری 20  اعتبارات  بر  عالوه  روستایی 
میلیارد تومان سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و مبلغی اعتبار ملی نیز در نظر گرفته شده 
است. پور عیسی با اشاره به اینکه آبرسانی 
پایدار برای روستاها و حذف آبرسانی سیار از 
برنامه های پیگیری این سازمان است گفت: 
در حوزه آب نیز حدود 450 میلیارد تومان 

فاینانس انجام شده است. 

توزیع اعتبارات یکسان نیست

ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
خراسان جنوبی در مورد اعتبارات توازن ملی، 
تصریح کرد:  اعتبارات امسال نسبت به سال 
می دهد.   نشان  را  رشد  درصد  گذشته ۹۳ 
پورعیسی در مورد اولویت ها و شاخص های 
توزیع اعتبارات، بیان کرد: برای سال جاری 
2۳0 شاخص جهت توزیع اعتبارات در نظر 
توزیع  اولویت  و  شاخص  اما  شده  گرفته 
اعتبارات در تمام شهرستان ها یکی نیست.  
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه 
داد: همچنین برای سال جاری 50 میلیارد و 
500 میلیون تومان اعتبار در حوزه راه های 
روستایی در نظر گرفته شده است که در 
این راستا اولویت با راه های روستایی باالی 
مدیریت  سازمان  رئیس  است.  خانوار   20
به  اشاره  با  برنامه ریزی خراسان جنوبی  و 

بازنگری در سند آمایش استان افزود: تکلیف 
شده است که مجدد اسناد آمایش استان با 
اسناد ملی بازنگری شود. وی یکی دیگر از 
پیشبرد  به  را کمک  این سازمان  اقدامات 
اهداف مقامات عالی دولت در استان ذکر 
کرد و گفت: همچنین چهار نهاد معین در 
چهار شهرستان مرزی استان حضور دارند و 
در این راستا تالش می شود با کمک مالی 
از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با 
نهادهای معین برای پیشرفت شهرستان ها 

همکاری شود.

خساست را کنار بگذارید 

استان  پروژه های  تمام  اینکه  بیان  با  وی 
اجرایی  قابلیت  و  منطقه ای  پیوست  باید 
استان  پیشرفت  برای  افزود:  باشد،  داشته 

باید اطلس سرمایه گذاری در استان تدوین 
شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
خراسان جنوبی با بیان اینکه برای توسعه 
زیرساخت های استان نباید خسیس بود، بیان 
کرد: مسائل استان را امنیتی نکنیم و اگر 
سرمایه گذاری قرار است در استان سرمایه 
گذاری کند اطالعات و جزئیات مربوط به 
استان را در اختیار وی قرار دهیم. وی اظهار 
کرد: قرار است برای ۹18 روستای باالی 
20 خانوار استان سند تهیه و ظرفیت های هر 
روستا بیان شود. رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی خراسان جنوبی به حضور چهار 
نهاد معین در چهار شهرستان مرزی استان 
اشاره کرد و  گفت: سعی می شود با کمک 
مالی از سوی سازمان مدیریت با نهادهای 
معین برای پیشرفت شهرستان ها همکاری 
شود. پورعیسی گریزی به مانده حساب های 
برخی دستگاه ها هم زد و با بیان اینکه نمی 
گذاریم بودجه ای به پایتخت برگشت کند 
ادارات  گفت عنوان کرد : متاسفانه برخی 
را مدت  داده شده  بودجه های تخصیص 
ها در حساب نگه می دارند و آن را هزینه 
نمی کنند که چنانچه این روند ادامه داشته 
باشد با نظر استاندار محترم تخصیص ها را 
برگشت و در سایر حوزه ها هزینه خواهیم 
کرد . رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان با بیان اینکه سرعت جذب اعتبارات 
مورد توجه است افزود: در حوزه فرهنگی 
استان معتقد هستیم پروژه های فرهنگی در 
بخش تبلیغات اسالمی و فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به هر قیمتی باید به اتمام برسد. وی 
با تاکید بر اینکه نرخ مهاجرت افراد باسواد و 
تحصیلکرده خراسان جنوبی زیاد است اظهار 

داشت: در این راستا باید مانع مهاجرت افراد 
انسانی سرمایه های  نیروی  شویم چرا که 
باید حفظ شوند. وی  استان است که  هر 
از تصویب طرح تدوین سند توسعه رسانه 
استان در سال ۹۹ با دستور استاندار خبر داد و 
گفت: سال گذشته اعتباری در این خصوص 
نداشتیم اما در سال جاری برای جذب اعتبار 

پیگیری می کنیم. 

مدیران ریسک پذیر باشند

پورعیسی با تاکید بر اینکه باید ریسک پذیری 
برای  گفت:  یابد  افزایش  استان  مدیران 
توسعه  نهادهای  تمامی  به  استان  توسعه 
مشاوره داده می شود. وی با بیان اینکه هنوز 
چانه زنی  طریق  از  اعتبارات  و  بودجه  اخذ 
کار  پای  باید  مدیران  کرد:  تصریح  است 

باشند زیرا با نشستن کاری انجام نمی شود. 
رئیس  سال ۹7  سفر  در  گفت:  پورعیسی 
سازمان برنامه و بودجه کشور به خراسان 
جنوبی ۹40 میلیارد تومان عالوه بر اعتبارات 
تاکنون  که  شد  داده  مساعد  قول  استانی 
میلیارد  اخذ شده است و 2۳0  دوسوم آن 
رئیس  تامین شود.  مقرر شد  دیگر  تومان 
خراسان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
جنوبی افزایش چهار برابری اعتبارات حوزه 
راه، افزایش چشمگیر اعتبارات آبخیزداری و 
افزایش 120 میلیارد تومانی اعتبارات قنوات 
را از دیگر دستاوردهای سال های اخیر در 
این استان اعالم کرد. وی از برگزاری جشن 
پایان گازرسانی در استان خراسان جنوبی تا 
پایان سال جاری خبر داد و گفت: در حوزه 
مخابرات و دیجیتال هم موفقیت های خوبی 
در  تفاهم نامه هایی  امضای  و  شده  کسب 
استان در دست انجام است.  رئیس سازمان 
جنوبی  خراسان  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
با  مختلف  های  نامه  تفاهم  به  همچنین 
سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد و 
میراث  برای  گفت: ۳ هزار فرصت شغلی 
و  هزار  برای 17  یارانه  جذب  و  فرهنگی 
700 واحد مسکن محرومان به عنوان اولین 
است  نامه ها  تفاهم  این  از جمله  استان ها 
که البته هنوز ایجاد سه هزار فرصت شغلی 

بحث های حقوقی دارد که باید حل شود.

133درصد مازاد درآمد داشتیم

پور عیسی افزود: در سال گذشته با بحث 
افزایش حقوق کارمندان دولت مواجه شدیم 
که بار مالی حدود 50 درصدی ایجاد کرد. 
تومان  میلیارد  حدود ۶8  نیز  ما  استان  در 

با  توانستیم  که  بود  استان  برای  مالی  بار 
کنیم.  تامین  استان  برای  را  اعتبار  رایزنی 
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود 
 1۳۹8 سال  در  که  کارمندانی  از  نفر   75
مالی  مرخصی  و  پاداش  شدند  بازنشست 
آنها پرداخت شد. جزو معدود استان هایی 
هستیم که تا پایان سال 1۳۹8 هیچ گونه 
در دستگاه های  و مرخصی  پاداش  مانده 
اجرایی که مشمول اعتبارات استانی هستند، 
برنامه  و  مدیریت  رئیس سازمان  نداریم.  
ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: برای سال 
سرجمع  بازنشستگان  پاداش  رقم  گذشته 
و به تهران ارسال شده است.پورعیسی در 
مورد درآمدهایی که سال گذشته پیش بینی 
تومان  میلیارد   420 رقم  گفت:  بود،  شده 
مصوب قانون بود که در پایان سال گذشته 

دارایی های  عملکرد  تومان  میلیارد   55۳
استان معادل 1۳۳ درصد مازاد درآمد داشتیم. 
طی  استان  در  ظرفیت  دو  وجود  از  وی 
سال گذشته خبر داد و افزود: بحث تهاتر 
پیمانکارانی که بدهی  بانک ها در مورد  با 
داشتند یکی از ظرفیت ها بود که ایجاد شد 
و از این محل خراسان جنوبی 1۹ میلیارد و 
700 میلیون تومان عملکرد داشت. رئیس 
خراسان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
جنوبی اظهار کرد: در بحث اوراق و اسناد 
مالیاتی نیز حدود ۹ میلیارد تومان عملکرد 
خراسان جنوبی بود. پورعیسی تصریح کرد: 
برای سال جاری اعتبار سال را به صورت 
کلی در زمینه اعتبارات هزینه ای و تملک 
منتظر  و  کرده  ابالغ  سرمایه ای  دارایی  و 
دستورالعمل برای برگزاری جلسه و توزیع 
اعتبارات شهرستانی هستیم. وی خاطرنشان 
سال  اعتبارات  ابالغی  مقایسه  اگر  کرد: 
گذشته با امسال در ابتدای سال را داشته 
باشیم در بحث اعتبارات هزینه ای از رشد 55 
درصدی، اعتبارات تملک رشد 25 درصدی، 
حوزه نفت 2۳0 درصد افزایش و در بحث 
27 صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز 

حدود 40 درصد افزایش را شاهد هستیم.

17 پروژه ملی خراسان جنوبی

وی از وجود 17 پروژه ملی در استان خبر 
میلیارد   ۹7 پروژه  تعداد  این  افزود:  و  داد 
تومان اعتبار دارد. رئیس سازمان مدیریت 
کرد:  بیان  خراسان جنوبی  ریزی  برنامه  و 
اولویت ما در سال جاری اتمام پروژه های 
نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باال و دارای 
اعتبار است. وی بیان کرد: در سال جاری 

درصد  و 10  داریم  پروژه  آغاز  محدودیت 
در  پروژه های جدید  برای  استان  اعتبارات 
برای  یادآورشد:  وی  می شود.  گرفته  نظر 
 50 روستایی  راه های  جهت  جاری  سال 
میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار در نظر 
گرفته شده است. رئیس سازمان مدیریت 
بحث  در  اینکه  به  اشاره  با  برنامه ریزی  و 
فاینانس برای موضوع آب خراسان جنوبی 
حدود 450 میلیارد تومان فاینانس در نظر 
گرفته شده است، افزود: بیش از 400 روستا 
در خراسان جنوبی آبرسانی سیار می شود. 
پورعیسی گفت: تفاهم نامه هایی با معاون 
رئیس جمهور در حوزه مسکن محرومان، 
هزار  سه  ایجاد  و  خورشیدی  های  انرژی 
فرصت شغلی داریم که منابع برای پروژه ها 

تا پایان دولت انجام خواهد شد.

ما را استان گردشگری نمی شناسند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: 
در بحث احداث گلخانه، بارگاه های زرشک، 
زعفران، بومگردی و ... اقدامات جدیدی در 
استان آغاز شده و موفقیت نسبی داشتیم اما 
مسیر باید ادامه داشته باشد. وی خاطرنشان 
کرد: در خراسان جنوبی در بحث ریل، اصال 
خطوط ریل به آن معنی نداریم؛ در حوزه 
گردشگری فکر می کنیم با سیاست های 
مرکز ،  استان گردشگری هستیم اما اینگونه 
نیست. در حوزه مرز نیز اگر قرار است مرزها 
فعال و منجر به توسعه استان شود باید تمام 
زیرساخت ها فراهم باشد. پورعیسی گفت: 
از  برخی  در  شاخص ها  ارتقای  بخش  در 
حوزه ها از جمله افزایش 11 درصدی تولید 
ناخالص، برق رسانی به روستاها، گازرسانی، 
راه روستایی، صنعت، حمل و نقل و افزایش 
حوزه های  کشاورزی،  حوزه  بار،  جابجایی 
پیشرفت هایی   ... و  فرهنگی  و  اجتماعی 
سند  تصویب  از  وی  است.  داشته  وجود 
توسعه رسانه استان در سال گذشته خبر داد 
و یادآور شد: سال گذشته اعتباری در این 
خصوص نداشتیم اما در سال جاری برای 

جذب اعتبار پیگیری می کنیم.

باال،  با قدمت  تمام  نیمه  پروژه های 
اعتبار بیشتری می گیرد

برنامه و بودجه سازمان  معاون هماهنگی 
مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی نیز 
در این نشست با اشاره به اینکه حداکثر 10 
درصد اعتبارات استان به شرط تخصیص 
یک سوم اعتبار در سال اول به پروژه های 
جدید اختصاص می یابد، گفت: پروژه های 
نیمه تمام با قدمت باال در سال جاری در 
بهدانی  هستند.  اعتبار  تخصیص  اولویت 
اظهار کرد: 4۹0 میلیارد تومان معادل 57.5 
درصد تخصیص از محل های مختلف در 
گذشته  سال  در  عمرانی  اعتبارات  بحث 
داشتیم. وی  با بیان اینکه تخصیص طی 
سال های اخیر تغییر کرده و در قالب اوراق 
و نقدی انجام می شود، اظهار کرد: در بحث 
اعتبارات هزینه ای در پایان سال گذشته مبلغ 
۳8۹ میلیارد تومان اعتبار از جمع ردیف های 
معادل  که  شده  ابالغ  استان  به  مختلف 
۹۹.85 درصد تخصیص اعتبار به جز از یک 
ردیف و دستگاه، تخصیص سایر دستگاه ها 

کامل شده است.

تحلیل برنامه ریزان استان از آخرین وضعیت  خراسان جنوبی

خسارت ۲۰ میلیاردی 
سیل به شبکه آب و 

 فاضالب  استان

شرکت  بحران  مدیریت  دفتر  مدیر 
آب و فاضالب از خسارت 20 میلیارد 
ریالی سیل به شبکه آب و فاضالب 
استان خبر داد. مسگر گفت: به دنبال 
تأسیسات  اردیبهشت  بارندگی های 
متحمل  شرکت  این  پوشش  تحت 
خسارات قابل توجهی شد. وی افزود: 
با فروکش کردن بارندگی ها مشخص 
شد حدود 25 کیلومتر از خطوط انتقال، 
1 کیلومتر از شبکه های توزیع آب، 40 
باب حوضچه شیرآالت، 4 باب ایستگاه 
پمپاژ، ۶ مورد منبع تأمین آب اعم از چاه، 
چشمه و قنات و 112 کیلومتر جاده 
دسترسی  جاده های  شامل  دسترسی 
به مخازن، چاه ها و خطوط انتقال در 
سطح کل استان، از 20 تا 100 درصد 
دچار خسارت شد که هزینه مورد نیاز 
ریال  میلیارد   20 آن  بازسازی  برای 
است. مسگر اظهار کرد: انتظار می رود 
به منظور اصالح در برابر حوادث آتی 

اعتبار الزم در اختیار قرار گیرد.

خبر ویژه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۹۵۹  مورخ ۱۴۰۰/۳/۲ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی ملک آبادی فرزند یداله به شماره شناسنامه ۶۴ و کد ملی ۰۶۵۳۳۲۸۲۶۵ در ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۶۹/۱۵ مترمربع قسمتی از پالک 
۱۴۰۲ - اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند که پالک مذکور با سایر پالک های شمال شهر تحت عنوان ۱۵۵۴ - اصلی تجمیع گردیده است از محل مالکیت محمد حسین 
بیجاری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

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

تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۴۰۰/۳/۸     تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه  ۱۴۰۰/۳/۲۴      علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

قابل توجه اولیای محترم
ثبت نام پیش دبستانی های شعب مکتب القرآن الکریم

 ویژه نونهاالن ۵ و ۶ ساله به تعداد معدود آغاز شد

)ع(  ابوالفضل  حضرت  مسجد  جنب  اداری  سایت  شعبه   -۱
۳۲۳۲۶۷۴۵

۲- شعبه خیابان طالقانی ۱۱، کوچه الله پالک ۵ تلفن: ۳۲۲۲۲۳۰۵
۳- شعبه معلم ، نبش غفاری ۷  تلفن: ۳۲۲۰۷۱۳۸

شماره های تماس: ۰۹۱۵۶۷۰۰۱۲۲ – ۰۹۱۵۵۶۱۷۴۶۱ 
زمان ثبت نام: روزهای زوج از ساعت ۹ الی ۱۲ صبح

ضمنا به زودی کالس های فوق برنامه در رشته های مختلف قرآنی
 به صورت مجازی در تابستان اعالم خواهد شد

آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه  نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی
 در تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۱۳

مجمع عمومی عادی ساالنه سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی در روز  پنجشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۳ از ساعت ۱۸ در 
محل سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی واقع در خیابان طالقانی - طالقانی ۱۰ - نبش فرعی اول و دوم سازمان نظام مهندسی معدن برگزار خواهد 
شد اعضایی که دارای عضویت معتبر هستند حق رای خواهند داشت. برای تسهیل، اعضایی که بدهی حق عضویت داشته باشند می توانند بدهی خود را در 
همان روز نقدا پرداخت کرده و برگ ورود به جلسه را دریافت کنند. ضمنا عزیزانی که داوطلب در سمت بازرس سازمان می باشند مقتضی است حداکثر تا 
۱۴۰۰/۳/۱۲  درخواست کتبی خود را به دفتر سازمان )خیابان طالقانی - طالقانی ۱۰ - نبش فرعی اول و دوم - سازمان نظام مهندسی معدن( ارائه نمایند. الزم 
به توضیح است که شرایط داوطلبان بازرس : تابعیت جمهوری اسالمی ایران، دارا بودن حداقل پروانه اشتغال معتبر رتبه ۲ ، عضویت در سازمان استان و عدم 
بدهی حق عضویت می باشد. دستور کار مجمع به این شرح است: شنیدن گزارش عملکرد ساالنه - بررسی و تصویب ترازنامه مالی سال ۱۳۹۹ - تصویب 
برنامه و بودجه سال۱۴۰۰- انتخاب بازرس- تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره برای تعیین حق عضویت - ورودیه و سایر دریافتی ها و پرداخت های ارکان 

سازمان طبق دستورالعمل های مصوب - تعیین روزنامه کنیراالنتشار - بررسی ضرورت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده - بررسی سایر امور.
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی



سالمت بانوان

عوارض مصرف دخانیات در زنان

عوارض  و..(  قلیان  )سیگار،  دخانیات  استعمال 
ایجاد زنان و هم در مردان  را هم در   بسیاری 
می کند که مهم ترین آنها عبارتند از بیماری های 
قلبی- عروقی، سکته، بیماری های ریوی)شامل 

سرطان ریه ( ، سرطان های دهان، حلق، مری، 
معده، مثانه، چروک شدن پوست و زرد شدن دندان 
ها و... اما بعضی از این بیماری ها در زنان سریع 
تر و در سنین پایین تر ایجاد می شود و یا شایع 
تر است . به عنوان مثال ، زنان با تماس با مقدار 
کمتری از دود سیگار به سرطان ریه مبتال می 
شوند. یا نوعی از سرطان ریه به نام آدنوکارسینوما 
در زنان سیگاری شایعتر از مردان سیگاری است. 
سرطان گردن رحم ، بیماری های استخوان و 
افزایش مرگ و میر ناشی از سرطان پستان از 

دیگر عوارض استعمال دخانیات در زنان است.
استعمال دخانیات و عوارض آن در بارداري 

بروز  باعث  بارداری  موقع  دخانیات  از  استفاده 
 مشکالتی حین زایمان، کاهش میزان شیردهی ،
 تولد نوزاد با وزن کم و سندرم مرگ ناگهانی 
نوزاد می شود و حتی ممکن است در درازمدت 
بر رفتار کودک تاثیر گذاشته و منجر به افزایش 
استعداد اعتیاد به نیکوتین در سال های بعدی 
زندگی او شود.  استعمال دخانیات در زنان باردار، 
خطر زایمان پیش از موعد، جداشدن ناگهاني جفت 
)جدایي جفت از رحم( و جفت سرراهي )غیرطبیعي 
بودن محل جفت( را افزایش مي دهد به طوري که 
مي تواند باعث خون ریزي شدید هنگام زایمان 
شود. احتمال تولد نوزادان کم  وزن در میان مادران 
سیگاري بیشتر است. کم وزني نوزادان خطر ابتال 
به بسیاري از بیماري ها و مرگ ومیر آنها را در دوره 
نوزادي تا یک ماه اول پس از تولد افزایش مي دهد. 
این نوزادان با خطر عقب ماندگي رشد درون رحمي 
مواجه اند.    بیشترین آمار مرده زایي متعلق به زنان 
سیگاري است.  مادران سیگاري، توانایي  کمتري 
که  نوزاداني  دارند.  نوزادشان  به  شیردادن  براي 
مادرانشان در 3 ماهه اول دوران بارداري دخانیات 
را ترک مي کنند از نظر وزن و رشد جسمي با سایر 
 نوزادان تفاوتي ندارند. همچنین مصرف سیگار در

 3 ماهه سوم بارداري اثرات جبران ناپذیري دارد
واحد سالمت خانواده وجمعیت

 مرکز بهداشت بیرجند

روغن زیتون خاصیت ضد  التهابی دارد

روغن زیتون یک بخش اصلی از رژیم غذایی 
و  رسیدن به کاهش وزن است و مصرف آن به 
طور مستقیم با کاهش خطر ابتال به بیماری های 
قلبی و برخی سرطان ها ارتباط دارد. روغن زیتون 

خاصیت ضد التهابی دارد و مصرف آن برای حفظ 
سالمت استخوان ها نیز مفید است. یک قاشق 
غذاخوری روغن زیتون حدود ۱۲۰ کالری دارد، از 
این رو بهتر است از آن به عنوان چاشنی ساالد و 

برای پخت و پز سبزیجات استفاده شود.

خواص گیاه  خرزهره

در  ضمادی  صورت  به  اغلب  خرزهره  گیاه 
و  گیرد  می  قرار  استفاده  مورد  بدن  از  خارج 
باعث می شود ورم های سخت و محکم به 
سرعت بهبود یابد. عصاره آب برگ های گیاه 

خرزهره برای درمان جرب )نوعی بیماری انگل 
دار خارشی( بسیار مفید است. از ضماد این گیاه 
برای درد های ناشی از کمر نیز استفاده می 
کنند. همچنین ضماد گیاه خرزهره برای درمان 

گیاهی درد زانو بسیار مفید می باشد.

واکسن کرونا  موجب  ناباروری نمی شود

زنان باردار جزو آزمایش های بالینی واکسن کرونا 
نبوده اند اما در سال جاری صدها هزار زن باردار 
انواع واکسن ها را دریافت کرده اند و شمار زیادی 
از آنها به همین دلیل تحت مراقبت قرار داشته اند. 

گاهی بارداری ها به سقط جنین ختم می شود که 
الزاما به  دلیل تزریق واکسن نیست. محققان با 
بررسی زنان بارداری در مقایسه با آن گروه که 
تزریق واکسن نداشته اند، دریافتند واکسن کرونا 

هیچ تأثیری در افزایش شمار سقط جنین ندارد.

خبر خوب برای افراد کرونای خفیف

افرادی که به صورت خفیف و یا بدون عالمت 
به کووید ۱9 مبتال می شوند آنتی بادی موجود 
در بدن آنها می تواند تا پایان عمرشان از آنها در 
 برابر این بیماری ویروسی محافظت کند.بر اساس

 

یافته ها با وجودی که پیش تر گمان برده می شد 
ایمنی پس از ابتال به کرونای خفیف تنها چند ماه 
دوام دارد، اما تحقیق جدید شواهدی به دست آورده 
که حاکی از ایمنی طوالنی مدت افراد مبتال به نوع 

خفیف یا بدون عالمت ویروس کروناست.

زنان با آموزش مضرات مصرف دخانیات به عموان یک وسیله تدخینی نه تفربحی نقش مهمی در آگاه سازی 
خانواده دارند. با جایگزین کردن یک سرگرمی گروهی دیگر مانند بازی گروهی شطرنج یا بازی های سرگرم 
کننده دسته جمعی دیگر و استفاده از خوراکی های سالم مانند تخمه و آجیل در تامین تفریحات سالم برای 
افراد خانواده نقش مهمی را ایفا می نمایند. زنان می توانند مشوقی برای ترک سیگار در همسران خود باشند و 
یا با ممانعت از استعمال دخانیات داخل منزل می توانند خطر استنشاق دود تحمیلی را کاهش دهند.  بنابراین 
اگر سیگار یا قلیان می کشید، تالش کنید آن را ترک کنید، اگر تصمیم دارید باردار شوید، قبل از بارداری سیگار 

یا قلیان را ترک کنید، از کشیدن سیگار یا قلیان در حضور فرزندان خود جدا خودداری کنید.

زیارتگاه امامزاده حسین بن موسی الکاظم )ع(   عکس: فهیمه میرکالنی

موارد کم رویی می تواند شامل فروشگاه ها، موزه ها یا 
حتی جایی باشد که در زمان کوتاهی با جمعیت زیادی 
برخورد داشته باشید. می توانید برخوردهای اجتماعی 
را با لبخند  زدن و گفتن سالم به هر چند نفری که 
می توانید آغاز کنید. از یک نفر ساعت بپرسید، از فرد 
دیگری تعریف کنید و یا به کسی کمک کنید. روشهای 
آسانی برای صحبت کردن با دیگران پیدا کنید. در مقابل 
شرایط تهدید کننده قرار گرفتن می تواند به آرامی کمک 

کند بر ترس های خود غلبه کنید.

چند موضوع آماده برای صحبت با افرادی که می بینید، 
داشته باشید. مانند اتفاقی خبری و یا نظری درمورد 
اتفاقات دوروبرتان. سوال هایی با پایاِن باز بپرسید و 
جواب های فرد روبرو را دنبال کنید. حتی می توانید پیش 
از اینکه در شرایط قرار بگیرید، برخی از این موضوعات 
را با خود تمرین کنید.پس از برخوردی اجتماعی به جای 
اینکه به اشتباهات و ایرادات خود بچسبید، به کارهای 
خوبی که در آن زمان انجام داده اید و اینکه چگونه 
بر یک لحظه ی خجالت آور غلبه کرده اید، تمرکز کنید. 

تمرین زیاد، موفقیت های بسیاری را به همراه خواهد 
داشت. ترس از قضاوت و انتقاد کردن خیلی وقتها می 
توانند واقعا جلوی ما را بگیرد و کاری کنند که ما کامال 
در جای خود بایستیم و کاری انجام ندهیم. چنانچه ما 
نتوانیم جلوی این ترس های مان را بگیریم در طوالنی 
مدت، آسیب های خیلی زیادی را به ما میزند و نباید 
این گفته را هیچ وقت از یادمان برود که » ترس برابر با 
شکست است « و تفکری که بر پایه ترس بود در آخر 

شکست را برای ما به ارمغان خواهد آورد.

چگونه کم رویی را کنار بگذاریم؟

یاد یاران
شهید محمدرضا اکبری: امروز روزی است که تمام مردم مسلمان جهان در انتظارند 
 که این فرزندان حزب ا... برسند و انقالبی دیگر در کشورشان پیاده کنند. ما هم امروز 

می رویم تا انقالب بزرگ مان را به تمام جهان صادر کنیم. شنبه 8 خرداد  ۱۴۰۰ * شماره  ۴9۲6
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فرهنگ و هنر

خانه یاوری، یادگاری
 از دوران قاجاریه و پهلوی در سربیشه

این خانه در داخل شهر سربیشه در میان اراضی 
کشاورزی بر فراز تپه ای بلند و در جوار بقایای قلعه 
کهنه سربیشه قرار گرفته که مهمترین عناصر 
معماری آن عبارتند از سردرورودی، هشتی، داالن 
ارتباطی، حیاط مرکزی یا میانسرا، ایوان ها، اتاق های 
متعدد، مطبخ و انبار. ایوان ها در اضالع شمالی و 

جنوبی بنا قرار دارد. در داخل مطبخ هنوز عناصری 
نظیر اجاق، تنور و هیزم خانه وجود دارد و پوشش 
سقف از نوع گنبدی است. در کنار مطبخ پستویی 
وجود دارد که هنوز کندوک های مخصوص ذخیره 
آذوقه و غالت )خمره های بزرگ گلی( در آن به 
چشم می خورد. این فضا با تکنیک طاق و تویزه 
پوشش شده است. از مهمترین عناصر تزئینی این 
اثر می توان به تزئینات هندسی آجری در نمای 
ورودی، رخبام های حیاط و همچنین نقاشی های 
دیوار در اتاق های ضلع جنوبی بنا اشاره نمود. این 

اثر مربوط به دوره قاجاریه و اوایل پهلوی است.

فیلِم مهین، اولین قاتل 
زنجیره ای زِن ایران، آمد

زن  زنجیره ای  قاتل  نخستین  قدیری،  مهین 
او، در زمان خودش،  بود که جنایت های  ایران 
سر و صدای رسانه ای بسیاری داشت. اینک فیلم 
مستندی که از ماجرای او ساخته شده است، به 
شبکه نمایش خانگی می آید. مستند سینمایی 
»مهین« با موضوع اولین قاتل سریالی زن ایران، 
پس از حضور در جشنواره های مختلف و اکران 
در سینماهای هنر و تجربه، عرضه اینترنتی خواهد 
شد.»مهین« به کارگردانی محمدحسین حیدری و 
تهیه کنندگی مهدی مطهر با محوریت شخصیت 
پیچیده  مهین قدیری، از چهارشنبه ۵ خرداد عرضه 
اینترنتی می شود.این مستند سینمایی پیش از این 
در هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم شهر، 
برنده سه جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی 
و بهترین دستاوردهای هنری و در جشنواره سینما 
حقیقت، رتبه دوم برترین فیلم از نگاه تماشاگران را 
از آن خود کرد و در اکران گروه هنر و تجربه نیز 

با استقبال بسیار خوب مخاطبان مواجه شده بود.

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
حسام بیگ )خطاب به مرادبیگ(: التماس نکن !... بیا این 
کاروان رو وسایلشون بدزدیم، غارتشون کنیم، زود بریم !... گناه 

دارن زن و بچه مردم تو آفتاب واسادن !... روزی روزگاری

زنان و پیشگیری از استعمال دخانیات 

امامزاده حسین بن موسی الکاظم از فرزندان 
امام موسی کاظم )ع(  است و آرامگاه وی در 
طبس، داخل شهر واقع شده است. این امامزاده 
به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده یزد، مشهد 
و برخورداری از حمایت های آستان قدس 
رضوی )ع( رونق بسیار یافته و مکان زیارتی 

و سیاحتی با شکوهی به شمار می رود.
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افقي:  ۱- نمد زین - نام قدیم 
شهر آبادان- اتاق کار پزشک ۲- 
از آثار محمدعلی جمالزاده، داستان 
نویس ایرانی- دلنشین 3- جانور 
درنده  -آغشته به رنگ - حرکات 
ورزشی رزمی نمایشی ۴- پایان - 
عظمت - از مراحل سلوک عارفان 
۵- یک دور بازی تنیس - جوال  
- میوه لهیده و نرم شده 6-  نقاش 
خودرو  -کلید  مکزیکی   مشهور 
- باد سرد 7-  سین مکیدنی! - 
گوشه ای در دستگاه شور-  اسب 
اندازه  قدیمی  واحد   -8 تندرو  
گیری وزن - چگالی - فام  9-  
زرشک ترکیب -مشک و گالب و 
زعفران - تقسیم کننده  ۱۰- گله 
و  شکایت مداوم  -خطوط میله ای 
اطالعات کاال - فوق  ۱۱- رفت و 
آمد بسیار - پرهیز کردن - غذای 
بیمار ۱۲ - تکه گل خشک شده 
- عبادتگاه مسلمانان  -زیاد شدن 
۱3-  شهری در ایتالیا - اینرسی  
که  توخالی  های  استوان  -قطعه 
 -۱۴ میچرخد  آن  در  محوری 
صندلی کالس - فهرست جامع 
داروهای مورد تائید هر کشور  ۱۵- 

- دورویی  -کتابی از فرانسوا ماری 
ولتر-  مقصود و منظور.

درختی   - الفت   -۱ عمودي:  
گاوزبان    خانواده  از  گرمسیری 
-گوشه زمین فوتبال ۲- دختری 
که به سن ازدواج رسیده است - 
آینده  -حرف دهن کجی  3-  هر 
بخش از نماز-  روکش پالستیکی 
یانایلونی -  هدیه -  چهره گشایی 
عروس ۴  -مگابایت-  چاردیواری- 
مسقف  کنایه از وطن و کشوراست 
۵-  به هنجار- تکنیک نواختن 
سازهای زهی مضرابی-  چکش 
سنگین 6-  بهشت زمینی - جامه 
پشمی -دستباف - ماده آرایشی مژه 

ها 7- نامناسب - بازتاب - تکنیک 
8-  سخنور - برگزیده - هرچیز 
دورقمیها-   پیشتاز   -9 بیجان 
ایالتی در آمریکا - مربوط به  اداره 
نوشتاری - خاک  -نوعی   -۱۰
بوته  کاشتن  کلفت ۱۱-   پارچه 
برنج - واحد پول ترکیه - پشت 
نمازگزاردن  جماعت  امام  سر 
از بادمجان - دارای  ۱۲- غذایی 
  -۱3 قلیل  کشاورزی-  زمینهای 
مواظب - گرگ ماده - هالکت  
برات مدت دار   - پیمودن    -۱۴
در تجارت خارجی - فرنگ ۱۵- 
نوعی شیرینی شکالتی - آرسنیک  

-عسل.
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یراکلدبهنوراو1
اباباهدژاروما2
رایعینهانابات3
مبلحریلاتاری4
غنییوسهبرجتک5
الاابوانسراا6
نالتیرتساامین7
مامینیوکدرز8
اسناتاکرپااوا9
ههتیاتنانهپس10
بتمالمارجامک11
ابورسیااینشن12
رارماکلکشباها13
ایندلاساواراس14
ناگدرمندتسزاب15

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

09158254172

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

شرکت اندیشه پردازان ممتاز
• ارائه کلیه خدمات کامپیوتری
• راه اندازی شبکه و ارتباطات 

شبکه ای
• دوربین های مداربسته با 10سال 

سابقه کار به همشهریان گرامی
05632460237-09159624634

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

 TU5 برگ سبز خودروی سواری رانا تیپ 
به شماره پالک 654 ب 48 ایران 52 به نام 

مجتبی چاجی با کد ملی 0651900816 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعطای گواهینامه معتبر درجه 1 و 2 فنی و حرفه ای  و تخفیف کارآموز می پذیرد. )با شرایط نقد و اقساط( 
          آدرس: بیرجند، بلوارشعبانیه، ساختمان خانه محله، جنب مسجد

 امام هادی )ع( پشت ایستگاه اتوبوس   09153614377 - 09158632953

آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای  پیرایش مردانه

تولیدی کت و شلوار رادکـو
تولید و فروش انواع کت و شلوار

 کت تک و شلوار تک به صورت کلی و جزئی 
آدرس: بیرجند - خیابان مفتح -  نبش مفتح 10 

  شماره تماس: 09151643707  - امیرآبادی زاده 

طراحـی و مجـری
UPVC سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و
ویالسازی و محوطه سازی و دکوراسیون داخـلی 

کانکس، سایبـان، پارکینگ اداری و مسکونـی
پیمانکـاری و احـداث و بازسـازی ساختمـان

KNAUF-UPVC فروش و اجرای ورق های ساندویچ پنل و

مرکز خانـه های  گروه مهندسی پارسیان سقف
پیـش ساختـه

بیرجند – باالتر از مدرس 60- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
09153617611 -05632044449

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

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

چسب سهیل

آدرس: بیرجند / میدان قدس  تلفن تماس: 09155612533
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۸۹۱ بیمار در خراسان جنوبی قربانی کرونا

با ثبت یک مورد جدید فوت ناشی از کرونا در شبانه روز گذشته تعداد فوتی های ناشی از این بیماری در خراسان جنوبی به ۸۹۱ نفر رسید. معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند گفت: در ۲۴ساعت گذشته ۱۴۹آزمایش تشخیص کرونا در خراسان جنوبی انجام شد که مجموعا ۴۰بیمار جدید شامل ۷بستری و ۳۳سرپایی 

شناسایی شدند. دکتر مهدی زاده گفت: در حال حاضر ۲۱۶بیمار با عالئم تنفسی در بیمارستان های خراسان جنوبی بستری هستند که ۹۱ نفر کرونا مثبتند.

* تهوری معاون بازرسی و حمایت 
از مصرف کنندگان سازمان صنعت، 
جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن 
گفت: با رصد بازار آرد و نان توسط 
محل  یک  سازمان  این  بازرسان 
نگهداری و تبدیل نان تازه به نان 

خشک شناسایی شد.
* علیپور، فرمانده انتظامی طبس از 
اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی 
این  در  آلوده  نقاط  پاکسازی  و 

شهرستان خبر داد.
آموزش  معاون  خانی،  یکه   *
متوسطه آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی از مشارکت ۱۲ هزار دانش 
فرآیند  در  جنوبی  خراسان  آموز 

انتخاب رشته خبر داد.
* تیم فوتسال امید زغالسنگ طبس 
در مسابقات لیگ مناطق امید کشور 

به فینال این مسابقات راه یافت.
* مأموران پلیس در بازرسی از یک 
گوشی  دستگاه   ۱۱ سمند،  سواری 
همراه قاچاق در شهرستان فردوس 

کشف کردند.
* رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان 
جنوبی گفت: صنعت گردشگری در 
خراسان جنوبی در ۸ سال گذشته با 
بومگردی،  اقامتگاه   ۶۰ اندازی  راه 

توسعه چشمگیری یافته است.

اخبار  کوتاه 

ضرورت انتقال منش و شیوه پهلوانی

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار 
ورزش  ورزشکاران  و  مسئوالن  از  جمعی 
منش  و  شیوه  انتقال  ضرورت  بر  پهلوانی 
پهلوانی به جوانان تاکید کرد. حجت االسالم 
عبادی در جمع مسئوالن، مربیان و ورزشکاران 
به مناسبت ۱۷ شوال که به نام هفته فرهنگ 
پهلوانی و ورزش زورخانه ای نام گذاری شده 
است، گفت: ورزشکاران رشته های باستانی که 
همواره از بعد معنوی و بعد جسمی در راه این 
ورزش تالش می کنند خیلی مسئله ارزشمندی 
است و باید نسل جوان همواره آن را حفظ کنند 

و این شیوه و منش پهوانی را انتقال دهند.

۱۴ دستگاه اجرایی برای توسعه 
بخش ُدرح سربیشه مشارکت کردند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان 
ُدرح  بخش  توسعه  زمینه  در  گفت:  جنوبی 
شهرستان مرزی سربیشه تاکنون ۳۰ قرارداد 
با ۱۴ دستگاه  اجرایی منعقد شده که سهم 
کمیته امداد در این قراردادها ۲۸ میلیارد و ۶۰۸ 
میلیون تومان است. سلم آبادی افزود: این نهاد 
در سال مالی جاری برای اجرای تعهدات خود 
ُدرح  بخش  محرومیت زدایی  تفاهم نامه  در 
هزینه  تومان  میلیون  و ۵۰۰  میلیارد  هفت 
امداد  تعهدات کمیته  کرده است.وی گفت: 
پروژه های صدا و سیما،  اجرای  درخصوص 
آبرسانی  گلوباغ،  روستای  مصنوعی  چمن 
زباله  حمل  خودروی  و  تیغاب  روستای  به 
شهرداری درح به مبلغ یک میلیارد و ۳۲۰ 
میلیون تومان به طور کامل اجرایی شده است.

اطلس سرمایه گذاری در شهرستان 
نهبندان تهیه شد

فرماندار نهبندان گفت: اطلس سرمایه گذاری 
شهرستان نهبندان تهیه شده و پیگیری های 
ویژه ای برای سرمایه گذاری در این شهرستان 
در حال انجام است. مجید بیکی  افزود: اطلس 
سرمایه گذاری نهبندان براساس حوزه فعاالن 
الگویی  نقاط مورد نظر تهیه و به عنوان  و 
ادامه  اجرایی آن  مطرح شده است که روند 
دارد. وی تصریح کرد: اطلس سرمایه گذاری 
و  برنامه ها  به  توجه  با  نهبندان  شهرستان 
موقعیت شهرستان تهیه شده و این اطلس 
نهبندان است که در  آغاز سرمایه گذاری در 
زمینه ایجاد اشتغال نقش مهمی در حل مسائل 
اجتماعی، فرهنگی و آسیب های اجتماعی دارد.

معاون وزیر ورزش و جوانان 
به خراسان جنوبی سفر می کند

جوانان،  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاون 
به همراه مدیران کل ستادی شنبه و یکشنبه 
هشتم و نهم خرداد ماه مهمان خراسان جنوبی 
است. در سفر کاری تندگویان و مدیران کل 
ستادی به خراسان جنوبی، دیدار با استاندار، 
جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان، جلسه 
شورای حمایت و توسعه سازمان های مردم نهاد 
استان، جلسه کمیته موضوعی ازدواج ستاد، دیدار 
با دبیران سازمان های مردم نهاد جوانان استان، 
نشست با اعضای مجمع جوانان استان، بازدید 
از طرح های حمایتی، مراکز مشاوره و نشست 

خبری با اصحاب رسانه نیز برگزار خواهد شد.

برگزاری استارت آپ نوآوری
 در بسته بندی عناب در استان

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: 
اولین رویداد شتاب )استارت آپی( مرکز نوآوری 
عناب موسسه علمی -کاربردی جهاد دانشگاهی 
استان با موضوع »نوآوری در بسته بندی عناب 
و فرآورده های عناب« ۲۶ خردادماه جاری، به 
صورت مجازی برگزار می شود. صادقی، هدف 
های  ایده  دریافت  را  رویداد  این  برگزاری  از 
افزوده  ارزش  ایجاد  برای  نوآورانه  و  خالقانه 
از طریق بسته بندی عناب، توجه به موضوع 
بسته بندی عناب به عنوان یکی از چالش های 
اصلی در ارائه این محصول به بازارهای داخلی و 
خارجی با هدف تجاری سازی ایده های واصله 

به این رویداد عنوان کرد.

فعالیت 700 گروه جهادی در استان

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان از فعالیت 
۷۰۰ گروه جهادی  در خراسان جنوبی خبر داد 
و اظهار کرد : هماهنگی خوبی بین گروه های 
جهادی وجود دارد و تالش می شود امسال 
بتوانیم ۱۰ درصد از گروه های جهادی را در 
رشته های مختلف تخصصی کنیم . هنری 
افزود: با هماهنگی های مختلفی که داریم 
تجهیز گروه های جهادی در برنامه است تا 
با ظرفیت بیشتر از خدمات بهتر  در استان 
سال  در  جهادی  گروه  این  و  کنند  فعالیت 

گذشته ۴۳ اردو را برگزار کردند.

استاندار در نشست ستاد خاوران با موضوع 
از  آب  انتقال  طرح  اجرای  نحوه  بررسی 
خلیج فارس به خراسان جنوبی که با حضور 
مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع و معادن 
کشور همراه بود، اظهار کرد: هدف از این 
حضور، بحث و بررسی روند اجرای پروژه 
بهترین،  زمینه  در  خرد جمعی  با  تا  است 
برای  مسیر  ارزان ترین  و  سهل الوصول 
مالنوری  شود.  تصمیم گیری  کار  اجرای 
انتقال  خط  کیلومتر   ۴۵۰ تاکنون  گفت: 
و  آماده سازی  یزد  استان  خروجی  تا  آب 
اجرا شده است و ما در این جلسه به این 
ورودی  از  پروژه  که  می رسیم  جمع بندی 
از چه مسیری اجرا  استان به چه شیوه و 
شود تا بهترین بازدهی را داشته باشد. وی 
افزود: این طرح برای توسعه در حوزه های 
تولیدی، معادن و صنایع به کار برده می شود 
و حتی در جاهایی که نیاز است بهره مندی 
از آب شرب هم در دستور کار قرا می گیرد. 
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت 
کم آبی استان گفت: طرح انتقال آب خلیج 
و  بزرگ  کار  جنوبی،  خراسان  به  فارس 
ارزشمندی است که از آن می توان به عنوان 
یک انقالب در توسعه استان یاد کرد زیرا 

توسعه ای  طرح های  همه  نیاز  پیش  آب 
است. وی بیان کرد: با اجرای طرح انتقال 
آب از خلیج فارس به خراسان جنوبی که 
۲۰ سال با خشکسالی مواجه است، یکی 
استان  توسعه  شاخص های  مهمترین  از 

استان  سهمیه  وی  می شود.  عملیاتی 
خلیج  آب  انتقال  خط  از  جنوبی  خراسان 
فارس را ۶۰ میلیون متر مکعب عنوان کرد 
و گفت: با این سهمیه آب مورد نیاز صنایع 
تامین  استان  کشاورزی  صنعتی  بخش  و 
خواهد شد تا زمینه ساز توسعه سرمایه گذاری 

و اشتغال در استان شود.

موافقت ایمیدرو با رفع ۱۴ مانع 
تولید صنایع معدنی خراسان جنوبی

 همچنین در این جلسه سازمان توسعه و 

نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
با پیشنهادهای استان برای رفع ۱۴ مانع تولید 
از مسیر صنایع معدنی خراسان جنوبی موافقت 
کرد. رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
توسعه خاوران  با ستاد  ارتباط تصویری  در 

گفت: تالش ما این است که بخش احیای 
کارخانه فوالد قاینات در تیر ماه امسال افتتاح 
شود. جعفری درباره درخواست استان مبنی 
بر انتشار اطالعات ژئوفیزیک هوایی برای 
خراسان  در  معدنی  فعالیت های  به  کمک 
جنوبی گفت: با وزارتخانه هماهنگ می کنیم 
درخصوص  شناسی  زمین  اطالعات  که 
ژئوفیزیک هوایی هم گرفته شود و همه را 

یکجا در اختیار استان قرار خواهیم داد.

توسعه فرهنگی و اجتماعی 
ضروری است

مالنوری همچنین روز پنجشنبه در نشست 
شورای اقامه نماز استان که با حضور سید 
احمد زرهانی قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور 
به  برگزار شد، گفت: در سال های گذشته 
دسترسی  اسالمی،  نظام  خدمات  برکت 
الزم  و  یافته  افزایش  امکانات  به  مردم 
است در کنار توسعه امکانات و تجهیزات، 
مسائل روانی، اجتماعی و فرهنگی افراد نیز 
رشد پیدا کند. استاندار ادامه داد: از آنجایی 
که فرهنگ ما مرکب از فرهنگ اسالمی 
و ایرانی است، بهترین چیزی که می تواند 
آرامش را در جامعه ایجاد کند، نماز است. 

مالنوری اظهار کرد: با توجه به اهمیت نماز 
سازمانی،  وظایف  و  اهداف  راستای  در  و 
استانداران و فرمانداران در سراسر کشور باید 
با همکاری مدیران دستگاه های اجرایی به 
موضوع نماز توجه ویژه داشته باشند. الزم 
به ذکر است ساختمان اداری آموزشی ستاد 
اقامه نماز استان خراسان جنوبی چهارشنبه 
با حضور قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور، 
سازمان  رئیس  و  جنوبی  خراسان  استاندار 

بسیج سازندگی در بیرجند افتتاح شد.

انتخابات محل ظهور 
اراده  ملت است

عالوه بر این مالنوری استاندار خراسان جنوبی 
استان،  نظارت  هیئت های  گردهمایی  در 
شهرستان ها و بخش های خراسان جنوبی، 
انتخابات را منشأ تحوالت بزرگ در کشور و 
جهان دانست و گفت: انتخابات محل ظهور 
اراده  ملت است که برای برگزاری انتخابات 
خرداد امسال نیز تمامی اقدامات الزم پیش 
بینی شده است. وی افزود: ۵۶۹ هزار واجد 
شرایط رأی دادن در خراسان جنوبی داریم 
که بیش از ۷۰۰ هزار تعرفه رأی برای شرکت 

آن ها در انتخابات آماده شده است.

مسیر انتقال آب به استان روی میز ستاد خاوران

سازمان  رئیس  حضور  با  مراسمی  طی 
بسیج مستضعفین کشور ۷۳ پروژه عمرانی 
کمک  کارگاه  و ۲۸۵  زدایی  محرومیت  و 
اشتغال خرد و خانگی توسط بسیج سازندگی 
در شهرستان زیرکوه به بهره برداری رسید. 
خراسان  سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس 
و  عمرانی  پروژه  اعتبار ۷۳  گفت:  جنوبی  
محرومیت زدایی ۱۲۵ میلیارد ریال که سهم 
بسیج سازندگی ۴۵ میلیارد ریال است. هنری 
با بیان اینکه اعتبار ۲۸۵ پروژه کمک اشتغال 

خرد خانگی ۲۵ میلیارد ریال است،افزود:۷۳ 
پروژه عمرانی و محرومیت زدایی به تفکیک 
۴۲ پروژه در حوزه آب کشاورزی، چهار پروژه 
پروژه،  چهار  شرب  آب  دیجیتال،  دستگاه 
بهسازی و مرمت منزل محرومان ۱۲ پروژه، 
فرهنگی ورزشی دو  پروژه، یک پروژه کارگاه 
تجمیعی اشتغال، تانکر ثابت آب عشایری ۶ 
پروژه و آبشخور دام دو پروژه است. هنری 
عنوان کرد: از ۲۸۵ پروژه کارگاه کمک اشتغال 
خرد و خانگی ۳۴ مورد تفاهم نامه با کمیته 

امداد، تسهیالت بانک ها ۱۲۶ مورد و اعتبار 
صندوق های قرض الحسنه ۱۲۵ مورد است.

ایجاد ۲00 هزار فرصت شغلی 
به همت بسیج سازندگی

بسیج  سازمان  رئیس  سلیمانی  سردار 
مستضعفین کشور در حاشیه مراسم بهره 
برداری از طرح آبرسانی به روستای گزخت 
با خبرگزاری  گفتگو  در  زیرکوه  شهرستان 
صداو سیما گفت: امسال برنامه ما ایجاد ۲۰۰ 

هزار فرصت شغلی جدید است که عمدتا در 
مناطق روستایی و قطب های زنجیره تولید و 
عمدتا هم اشتغال مولد است. وی مشارکت 
در برنامه های محرومیت زدایی و سازندگی 
بسیج  برنامه های  دیگر  از  را  کشور  در 

سازندگی عنوان کرد و گفت: این طرح ها 
به ویژه در مناطق محروم و در موضوعات 
زیرساختی مانند آب رسانی آموزش بهداشتی 
جاده و راه های روستایی و ساخت محرومان 

اجرا می شود.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل 
پوشش  گفت:  جنوبی  خراسان  در  کرونا 
واکسیناسیون کرونا در خراسان جنوبی در 
مقایسه با کل کشور وضعیت بهتری دارد. 
شریف زاده اضافه کرد: جمعیت باالی ۱۸ 
سال واجد شرایط واکسیناسیون در استان 
هزار   ۳۱ که  است  نفر   ۳۲ و  هزار   ۵۵۴

را  کرونا  واکسن  نوبت  اولین  نفر  و ۲۰۳ 
دریافت کرده اند. وی افزود: پوشش واکسن 
جمعیت هدف در استان ۵/۶ درصد است 
در حالی که در کل کشور از ۶۱ میلیون 
 ۲ واکسیناسیون،  هدف  پوشش  جمعیت 
 میلیون و ۴۲۲ هزار نفر واکسینه شده اند. 
پوشش  که  این  به  اشاره  با  زاده  شریف 

واکسیناسیون در کل کشور ۴ درصد است، 
اظهار کرد: خراسان جنوبی در مقایسه با 
وضعیت  درصد   ۱/۶ کشوری  شاخص 
 بهتری از نظر پوشش واکسیناسیون دارد.
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل 
با اشاره به این  کرونا در خراسان جنوبی 
که ۵۱ درصد از جمعیت باالی ۷۰ سال 

کرد:  تصریح  اند،  شده  واکسینه  استان 
واجد  سال   ۷۰ باالی  سالمندان  جمعیت 
استان  در  کرونا  واکسن  دریافت  شرایط 
۴۱ هزار و ۱۰۱ نفر است که از این تعداد 
۲۱ هزار و ۲۸ نفر واکسن کرونا را دریافت 

کرده اند. 
 ۷۵۴ اخیر  روزهای  در  کرد:  بیان  وی 

سالمند واکسینه شده اند که ۱۰۰ نفر از این 
سالمندان در مرکز واکسیناسیون خودرویی 

واکسن خود را دریافت کرده اند. 
واکسیناسیون  پوشش  گفت:  زاده  شریف 
جمعیت  پوشش  همچنین  و  سالمندان 
باالی ۱۸ سال استان نسبت به شاخص 

کشوری وضعیت مطلوب تری دارد.

بهره برداری از طرح های عمرانی بسیج در زیرکوه

وضعیت مطلوب پوشش واکسیناسیون کرونا در خراسان جنوبی

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. 

روز فرهنگ پهلوانی وجوانمردی و ورزش زورخانه ای به همه ورزشکاران جوانمرد ایران زمین مبارک باد

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. 

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

۰۹۰۳۱۶۱۸۴۸۲ - ۳۲۲۲۷۱۷۷        

قابل توجه کلیه مالکین محترم

@ pishkhan.ava            

مهلت ثبت نام 
در سامانه امالک 

فقط تا ۱۹ خردادماه 
آدرس: میدان شهدا – پشت بانک صادرات
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امام علی علیه  السالم فرمودند :
أبَخُل النّاِس َمن بَِخَل علی نفِسِه بمالِِه و خلَّفُه لُِوّراثِِه

بخیل ترین مردم کسی است که مال خویش را از خود دریغ دارد و برای وارثانش بگذارد.
)غرر الحكم : ح3253(

مهدی آبادی - ۴۲ طرح حوزه میراث فرهنگی 
و  احیا  استان خراسان جنوبی شامل مرمت، 
بهره برداری از بناهای تاریخی روز پنجشنبه با 
ارتباط تصویری رئیس جمهور در باغ اکبریه 

بیرجند به طور همزمان افتتاح شد.
معاون میراث فرهنگی وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، استاندار خراسان 
جنوبی و جمعی از مسئوالن استانی در آیین 
خراسان  فرهنگی  میراث  طرح   ۴۲ افتتاح 
اثر جهانی  باغ اکبریه بیرجند که  جنوبی در 
است، حضور داشتند. مدیرکل میراث فرهنگی، 
جنوبی  خراسان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
گفت: ۴۲ طرح حوزه میراث فرهنگی شامل 
مرمت ، احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی در 
شهرستان های مختلف استان است که همزمان 
با بهره برداری از طرح های ملی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با دستور 
حسن  رسید.  بهره برداری  به  جمهور  رئیس 
رمضانی افزود: این طرح ها با ۲۱ میلیارد تومان 
اعتبار از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی 

و تسهیالت دولتی اجرا شد و با بهره برداری از 
آنها برای ۲۲۸ نفر اشتغال ایجاد می شود. وی 
اظهار کرد: سال ۹۹ با وجود شیوع کرونا در 
حوزه میراث  فرهنگی استان خراسان جنوبی 
فعالیت های گسترده ای انجام شد که ثبت ۳۲ 
اثر از این استان در فهرست آثار ملی کشور و 
مرمت ۵۸ بنای تاریخی از جمله این اقدامات 
بوده است. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی خراسان جنوبی از جمله آثار 
شاخص مرمت شده به باغ جهانی اکبریه بیرجند 
با اعتبار پنج میلیارد ریال، باغ رحیم آباد بیرجند 
با اعتبار یک  میلیارد ریال، مرمت آسبادهای 
)آسیاب بادی( استان با اعتبار سه میلیارد ریال 
و مرمت قنات بلده با اعتبار سه میلیارد ریال 
اشاره کرد. وی مرمت بافت های تاریخی شهری 
و روستایی را از دیگر فعالیت های حوزه میراث 
فرهنگی عنوان کرد و گفت: مرمت بافت های 
تاریخی از جمله بافت تاریخی خوسف، بیرجند، 
تون و بشرویه با اعتبار هشت میلیارد ریال از 
تالش های ارزشمند میراث فرهنگی در حفاظت 

از معماری بومی و سنتی خراسان جنوبی است. 
اعتبار ۲  با  خوسف  بافت  مرمت  از  رمضانی، 
میلیارد ریال، بافت بشرویه با اعتبار ۲ میلیارد 
ریال، بافت بیرجند با اعتبار سه میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال و بافت تاریخی شهر تون فردوس با 
اعتبار ۲ میلیارد ریال خبر داد و افزود: ۱۰ خانه 
مشارکتی نیز با اعتبار پنج میلیارد ریال مرمت 
شد و در قالب اقامتگاه های بومگردی و سایر 
اماکن مورد بهره برداری قرار گرفت. وی بیان 
کرد: یکی از بخش های فعال اداره  کل میراث  
فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی خراسان 
جنوبی آزمایشگاه حفاظت و مرمت اشیا است 
که در چارچوب وظایف و تعهدات محوله طی 
سال ۹۹ مطابق اصول فنی، مرمت ۵۰ شی 

تاریخی را انجام داده است.

خراسان جنوبی؛ مهد تمدن ایرانی اسالمی

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر  معاون 
طرح   ۴۲ افتتاح  حاشیه  در  دستی  صنایع 
حوزه میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی 

گفت: بیش از پنج هزار بنا و مجموعه تاریخی 
در سال های اخیر مرمت شده است و سعی 
می کنیم از مشارکت مردم بهره ببریم. طالبیان 
با اشاره به تغییر رویکرد میراث  فرهنگی به 
مردمی  مشارکت های  از  بهره گیری  سمت 
افزود: همراهی مردم در این زمینه بی نظیر بوده 
است. معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اظهار کرد: در گذشته موزه های 
خصوصی بسیار اندک بود که اکنون به ۱۷۰ 
موزه رسیده و ۱۳۰ موزه در ۶ سال گذشته 

راه اندازی شده است.
وی بیان کرد: خراسان جنوبی به دلیل مردمان 
خوب و آثار بی نظیری که دارد، سرزمین پر رمز 
و راز و کشف نشده حتی برای هموطنان است 
که به خاطر فاصله زیاد از نقاط مرکزی خیلی 
شناخته شده نیست. طالبیان گفت: خراسان 
ایرانی  تمدن  مهد  عنوان  به  ما  برای  جنوبی 
اسالمی همیشه شناخته شده بوده و در حوزه 
میراث فرهنگی کشور کم نظیر است. وی بیان 
کرد: در حوزه ثبت ملی هم خراسان جنوبی 

۹۴۸ اثر در فهرست میراث ملی کشور دارد که 
۲۱۲ اثر در دولت تدبیر و امید ثبت ملی شده 
است. معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اضافه کرد:  در صورت تامین 
اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی درخواست شده از 
سوی وزارت میراث فرهنگی ۵۰۰ پروژه ملی 
این حوزه تا پایان دولت تدبیر و امید در کشور 

به بهره برداری می رسد. 
وی گفت: اعتبارات میراث فرهنگی نسبت به 
گستردگی آن خیلی فاصله دارد و ۱۸۰ میلیارد 
تومان در سال ۹۸ و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال 
۹۹ اعتبار داشتیم که امیدواریم در سال جاری 
به ۵۰۰ میلیارد تومان برسد اما مقدار زیادی از 
این اعتبارات هم اوراق است. طالبیان تصریح 
کرد: حدود ۴۰ هزار اثر تاریخی در سطح کشور 
داریم که این میزان اعتبار برای حفظ و مرمت 
آنها بسیار ناچیز است. معاون میراث  فرهنگی 
صنایع   و  گردشگری  فرهنگی،  میراث   وزیر 
دستی گفت: در خراسان جنوبی پنج میلیارد 
و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی 
در سال مالی ۹۹ برای مرمت بناهای تاریخی 
هزینه شده است. طالبیان گفت: درخصوص 
ارگ کاله فرنگی بیرجند هم استانداری نسبت 
به ایجاد موزه سیاسی و اجتماعی در این مکان 
تاریخی اقدام کند و ما هم نسبت به تامین 

محتوا و تجهیزات کمک خواهیم کرد.

بهره برداری از 
ششمین اقامتگاه بومگردی خوسف 

 ششمین اقامتگاه بومگردی شهرستان خوسف 
و طرح مرمت خانه میرزا جعفر با حضور معاون 
میراث فرهنگی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی به بهره برداری رسید. خانه میرزا 

جعفر از بناهای اوایل دوره قاجار در بافت تاریخی 
فرهنگی،  میراث  تملک  در  که  است  خوسف 
گردشگری و صنایع  دستی قرار دارد و مرمت 
این خانه تاریخی از اعتبارات ملی بافت تاریخی 
درخصوص  وی  است.  شده  انجام  خوسف 
اختصاص اعتبارات ویژه برای بافت خوسف گفت: 
اجرای برنامه سنگ فرش داخل بافت، راه اندازی 
۲ موزه در خانه های تاریخی در تملک میراث 
فرهنگی، اختصاص نیروی انسانی برای پایگاه ملی 
بافت تاریخی خوسف، احیا و مرمت قلعه قدیمی 
در قالب بازارچه صنایع دستی از جمله برنامه های 
اولویت دار است. وی افزود: عالوه بر اعتبارات ویژه 
بافت خوسف،  کشوری و استانی برای احیای 
اعتبارات ستاد  از محل  تا  بود  پیگیر خواهیم 
بازآفرینی بافت های تاریخی کشور نیز اعتباراتی 
به این شهرستان تزریق شود. معاون وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: عالوه 
بر این، طرح های مرمتی و بازآفرینی بافت تاریخی 
خوسف به وزارتخانه ارسال تا پس از بررسی برای 

تامین اعتبار اقدام شود.

۴۲ طرح میراث فرهنگی خراسان جنوبی به بهره برداری رسید
با دستور رئیس جمهور؛

شرکت بنیاد بتن خراسان
 وابسته به بنیاد مسکن انقالب اسالمی

تولید بتن آماده / تولید تیرچه بتنی
تولید خرپای صنعتی تیرچه/ تولید شن و ماسه

تولید بلوک پرسی ته پر 
 دارای پروانه استاندارد و آزمایشگاه کنترل کیفیت

 ۳۲۴۲۲۴۸۱ ۰۹۱۵۰۰۱۰۱۸۳  

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

آمــاده
رسانی  خدمت 
همشهریان  به 
عزیز  می باشد. 

3223۴532

همــه روزه
 از ساعـت ۹ 

الی 1۴ 

پیک پستـی )رایگـان(
 پیشخوان آوا 

دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور


