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مشروح در صفحه  ۴

به نام خدا ؛ کشاورزی، یکی از اساسی ترین محورهای توسعه در کشور است. 
رهبر معظم انقالب )مدظله العالی(.کشاورزی، کلید توسعه تمدن بشری، به عنوان 
بستر امنیت و سالمت غذایی، پایه و اساس پیشرفت و رونق اقتصادی در هر کشور 
است. این بخش به علت ارتباطات گسترده ای که با دیگر حوزه های اقتصادی دارد، زمینه ساز تولید ثروت 
و ارزآوری بوده، در به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور، نقش بسیار مؤثری ایفا می نماید. همین 
اهمیت و جایگاه است که سبب شده قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز نقش بخش کشاورزی را بسیار 
 تعیین کننده بداند و در اصول سوم و چهل و سوم به طور ویژه به لزوم خودکفایی در این بخش بپردازد.

بدون تردید، کشاورزی به دلیل این که زمینه های آبادانی، استقالل و خودکفایی ملی، اشتغال وسیع، تأمین معیشت 
و مبادالت تجاری را فراهم می آورد، یکی از پیشران های توسعه اقتصادی در کشور و استان هایی همچون 
خراسان جنوبی محسوب می شود.  در استان خراسان جنوبی، با وجود محصوالت بی نظیری همچون زرشک، 
عناب  و زعفران به لحاظ حجم تولید و کیفیت منحصر بفرد و نیز سهم بسزای جمعیت تحت پوشش، کشاورزی از 
جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و به فرمایش امام صادق)ع(؛ “ألّزارعوَن ُکنوُز اأَلنام”. این جایگاه ارزشمند ایجاب 
می کند تا مردم و مدیران استان، با تعامل و همراهی، صنعت کشاورزی این دیار زرخیز را با اِعمال سیاست های 
 مؤثر در مدیریت مصرف آب، کشت گونه های کم آب بر، توسعه کشت های نشایی، حفظ و تقویت آبخوان ها، 
افزایش سطح گلخانه ها، توجه به شیوه های نوین آبیاری، استفاده از سیستم های مکانیزه در کاشت، داشت و 
برداشت محصوالت استراتژیک، رونق صنایع تبدیلی و نیز اصالح نژاد و پرورش دام ، طیور و آبزیان، راه های 
رونق و افزایش حجم تولید را در این بخش هموارتر سازند. اینجانب ضمن عرض تبریک صمیمانه هفته جهاد 
کشاورزی )۲۱ لغایت ۲۷ خرداد ماه( به تمامی جهادگران عرصه تولید استان، برکت زندگی و توفیق روزافزون 
بهره برداران و فعاالن حوزه های کشاورزی و دامداری را از حضرت منان مسئلت دارم. امید که بتوانیم با تأسی از 
رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، ضمن رفع موانع از مسیر تولید محصوالت کشاورزی و 
دامی و با پشتیبانی از فعاالن زحمتکش حوزه کشاورزی و دامداری به ویژه روستاییان و عشایر عزیز، شاهد رونق 
هر چه بیشتر در حوزه کشاورزی به عنوان یکی از اصلی ترین پیشران های اقتصادی استان در راستای رسیدن به 

حمید مالنوری شمسی - استاندار خراسان جنوبیتوسعه پایدار، همه جانبه و متوازن باشیم.

پیام  استاندار  به مناسبت
پیام نماینده ولی فقیه در استان   فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی

به آحاد مردم شریف و فرهیخته خراسان جنوبی
در خصوص شرکت در انتخابات خرداد ۱۴۰۰

وظیفه ما در خصوص
 انتخابات آتی چیست؟
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند با صدور پیامی 
بر حضور گسترده آحاد مردم در انتخابات ۲۸ خرداد تاکید کرد. در پیام 
حجت االسالم و المسلمین سید علیرضا عبادی آمده است: خواستم 
بگویم - مسابقه هوش - خجالت کشیدم - چون مردم هوشمند ما 
باالترند از این سطح. وی ادامه داد: به نظر شما از فرصتی که انقالب 
به دست ما داده و شخص یا جریانی نمی تواند مثل یک پادشاه پنجاه 
سال بر ما تحمیل شود و حتی او را نیز پایین آورده در حد یک 
خدمتگزار، حاال سر چهار سال، نه کودتا، نه اعتراض، بلکه حق 

انتخاب خدمتگزار برای ما ثبت نموده ... مشروح در صفحه ۲

رئیس سازمان جهاد کشاورزی  استان: در این هفته محقق می شود ؛

سرمقاله

با نگاه به آینده رأی می دهیم

 از روز پنجشنبه هفته قبل و با شروع تبلیغات نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و 
روستا، شور انتخاباتی که با مناظره های نه  چندان تعریفی انتخابات ریاست جمهوری 
 کمی داغ شده بود، سرعت و حرارت بیشتری گرفته و هر کدام از نامزدها، ائتالف ها 
و هواداران در تالشند ماحصل ساعت ها فکر، اندیشه و برنامه ریزی هایشان را روی 
دایره بریزند تا مردم ببینند، بپسندند و رأی بدهند. هم در دامنه ی موج انتخابات ریاست 
جمهوری و هم در گستره ی موج انتخابات شوراها که قرار می گیرید، حرف هایی نو و 
جدید را می بینید و می شنوید که ارزش چند دقیقه تأمل را دارد. در شعارهای انتخابات 
ریاست جمهوری و به ویژه در شعارهای نامزدهای شوراها، امسال شاهد استفاده از 
کلیدواژه ها، نمادها و حرف های نو و تازه ای هستیم که احساس می کنم تا حدود 
زیادی، برگرفته از سه مقوله ی نیازها، مطالبات و دغدغه های مردم جامعه ی ماست. 
در همین شهری مثل بیرجند به عنوان نمادی از تعدد نامزدهای شورای شهر و به 

عنوان شهری که به نظرم می رسد بیشترین ...  ادامه در صفحه ۲

* هرم پور

صفحه  3

والدت باسعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه )سالم ا... علیها(  مبارک باد

سخنرانی آقای مهندس هادی ولی پور مطلق در خصوص شورای اسالمی شهر بیرجند 
مسجد امام حسین )ع( شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲بعد از نماز مغرب و عشاء

بدینوسیله درگذشت سراسر حزن و اندوه معلم 
فرهیخته، شاعر و فعال جامعه هنری استان

 زنده یاد فهیم بخشی
  را به اطالع دوستان و آشنایان گرانقدر می رسانیم. 

مراسم تشییعامروزشنبه1400/03/22ساعت13:30
ازمحلفضایبازغسالخانهبیرجند برگزار می شود.

خانواده بخشی
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جوابیه شرکت مخابرات

در خصوص مطلب مندرج در روزنامه 
آوای خراسان جنوبی به شماره 4926 
به تاریخ 8 / 3 / 1400 به اطالع می 
شده،  انجام  های  پیگیری  با  رساند: 
تجهیزات مورد نیاز سایت جدید شهرک 
امام علی)ع( تأمین و ان شاءا... به زودی 

راه اندازی خواهد شد.

پاسخ مسئوالن 

تشدید برخورد با تخلفات پالک در خراسان جنوبی

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: طرح تشدید و اجرای گسترده برخورد با تخلفات پالک در خراسان جنوبی در دستور کار جدی پلیس راه استان قرار 
گرفته است و رانندگانی که اقدام به مخدوش کردن پالک خود می کنند از چشم دوربین های پلیس دور نخواهند ماند. سرهنگ رضایی افزود: رانندگانی 

که در اعداد و ارقام پالک خودروی خود تغییر ایجاد و اقدام به پوشش پالک کنند، متوقف و اعمال قانون خواهند شد.
دوران شعار

تمام شده، از توان
خودتان بفرمایید

سالم بر شما و واویال در بین عزیزان 
کاندیداها چه دیدگاه هایی وجود دارد 
که من شهروند در عجبم تعدادی از 
اینها که عضو شورا هم بوده اند چرا تا 
به حال بیرجند تبدیل به مقر سازمان 
ملل و پایتخت ایران نشده است ؟ باور 
کنید با خودم فکر می کنم اینهمه ایده و 
نظر وجود دارد پس مشکل کجای کار 
بوده که تا کنون اتفاقی نیفتاده است ؟ 
اعضای شورای فعلی که دوباره کاندیدا 
شده اند آیا فکر می کنند شرایط قرار 
ایده  آنها  نه؟  یا  بکند  تغییری  است 
های جدیدتری دارند که می خواهند 
در شورای بعدی اجرا کنند! برخی از 
آقایان کاندیداها و خواهران گرامی خود 
در این شهر مسئولیت داشته اند و صرفا 
به عنوان مسئولیت ها اشاره کرده اند و 
قرار نیست بگویند چقدر توانسته اند مفید 
باشند ؟ من که فکر می کنم اوال خیلی 
ها شاید قانون را نمی دانند و شعارهایی 
را می دهند که ماشاءا... فضای مجازی 
پر شده از آن و هیچ کسی هم نظارت 
نمی کند. آقای عزیز کاندیدایی فیلم 
پخش کرده از دیدارش با نیازمندان ، 
آخر برادر من به جای به تصویر کشیدن 
فقر بفرمایید برنامه شما چیست و اصال 
در شورای شهر می شود این اتفاق بیفتد  
 و اصال در حوزه اختیاراتش هست یا نه ؟

 توصیه می کنم به کاندیداهای محترم 
که حداقل شعور را برای شهروندان در 
نظر بگیرند و شعارهای نشدنی ندهند 
چرا که دوران شعار به پایان رسیده و 
 االن وقت ارائه برنامه و توانمندی است.

به امید مشارکت حداکثری 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

* چند روز گذشته خانومی را دیدم که 
به دلیل  غیر همسطح بودن پیاده روی 
خیابان مدرس و ایجاد چاله زمین خورده 
بود و از درد شدید در ناحیه مچ پا ناله می 
کرد وجدانم به درد آمد و با خودم گفتم فکر 
کنم انتظار زیادی نباشد که  جناب شهردار 
یک روز هم که شده از ماشین کولردار 
دولتی پایین بیایند و در پیاده روها مثل 
تمامی شهروندان راه بروند  تا شاید درک 
کنند حق مردمی که به موقع عوارض می 
دهند این نیست که به خاطر سهل انگاری 
شهرداری هزینه های هنگفت پزشکی 

هم روی دستشان بگذارید.

 cng سوخت  های  جایگاه  در  *چرا 
ایران سوخت  بیرجند مانند سایر نقاط 
ماشین های راست باک یا چپ باک با 
اولویت نوبت صورت نمی گیرد.چون تعداد 
ماشین های چپ باک بیشتراست همیشه 
صف طوالنی دارند در حالیکه ماشین های 

راست باک هیچگونه ترافیکی ندارند.

* خداقوت جانانه خدمت نیروی خدمات 
اداره ای که با مسئولیت شناسی کافی 
ماشین آقای رئیس را با آب شهری می 

شوید و مردم آب خوردن ندارند.

*الزم است کاندیداهای شورای شهر 
بیرجند از حاال موضع خود را در رابطه با 
نشاط شهروندان و ایجاد فضاهای مرتبط 
با آن و پروژه های کالن عمرانی بیرجند 
نظیر تقاطع های غیرهمسطح، احداث 
پارکینگ های طبقاتی در چند خیابان 
شلوغ و بازگشایی معابر اصلی و مهم 

جهت کاهش ترافیک اعالم کنند.

خیابان  ساکنین  قوت.  خدا  و  *سالم 
از   ،10-12-16-18 منتظری  شهید 
چهارشنبه 12خرداد ماه فقط از ساعت 
23تا6 صبح آب داریم آن هم با افت 
فشار دچار مشکل فراوان هستیم وطبق 
تماس با 122 در روز چهارشنبه مشکل را 
ناشی از قطع برق و خالی بودن مخازن 
دانسته اند و ما به ناچار با این شرایط کرونا 
چند روز را در منزل اقوام به سر بردیم. 
خواهشمند است این مشکل را به گوش 
از  هفته  یک  االن  برسانید.  مسئولین 
موضوع گذشته آیا هنوز هم مشکل پر 
!!!!!! در حالی  نشدن مخازن آب است 
که طبقه های فوقانی در سطح شهر 
همچین مشکلی در قطعی آب ندارند!!!!!! 

لطفا اطالع رسانی کنید.

بین  که  ای  مناظره  این  *باسالم. 
منتخبین ریاست جمهوری برگزار می 
شود و آقایان روخوانی می کنند و یک 
جمله راهکار درست و حرف حسابی 
ندارند با وضع جامعه همخوانی ندارد 
که چند نفر بیایند فساد وکم کاری های 
یکدیگر را به رخ ملت بکشند. اشخاصی 
که نزدیک به چهل سال در پست های 
کلیدی بودند و به اعتراف خودشان چه 
و  افتاده  اتفاق  اختالس ها و فسادی 
نتوانستندکاری بکنند اما آقایان خودشان 
رامجاب می کنند اینها باید با ملت و با 
چند نفر قانون مدار و اقتصاد دان مناظره 
کنند و جوابگوی ملت باشندنه جوابگوی 
یکدیگر این حرف ها  را همه می دانند 
قحط الرجال که نیست  گرگ را کسی 

چوپان نمی کند.

*جناب آقای استاندار محترم چندمین 
بار هست که به شهرداری مراجعه می 
کنیم  حضوری با شهردار محترم صحبت 
کرده ایم ،در روزنامه ها مشکل خودمان را 
مطرح می کنیم اما هیچ پاسخی دریافت 
نمی کنیم .بلوار جماران از میدان جماران 
به سمت غرب به شدت وضع نا مناسبی 
دارد پیاده روها خاکی ، بلوار وسط به شدت 
های  بوته  و  درختان  به  تخریب شده 
وسط اصال رسیدگی نمی شود و در حال 
خشک شدن هستند.چند سال است که 
به شهرداری مراجعه می کنیم می گویند 
در حال بررسی است و هیچ خبری نیست. 
این بلوار در شان و مقام جماران نیست. 
خواهشمندیم دستور پیگیری واقدام را در 

این خصوص بفرمایید.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

مهدی آبادی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
پروژه   157 اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
عمرانی و خدماتی در هفته جهادکشاورزی به 
بهره برداری می رسد، گفت: این پروژه ها با 
سرمایه گذاری 98 میلیارد تومان که از این میزان 
39 میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی، 29 
میلیارد تومان از محل خودیاری مردم و 28 
میلیارد تومان نیز از محل تسهیالت بانکی است. 
غالمرضا قوسی در نشست خبری روز پنجشنبه 
که برای  اعالم برنامه های هفته جهاد کشاورزی 
برگزار شد با بیان اینکه جمعیت برخوردار این 
پروژه ها 22 هزار خانوار است، عنوان کرد: با 
بهره برداری این پروژه ها زمینه اشتغال 2 هزار 
و 288 نفر فراهم و منجر به تثبیت اشتغال 
6 هزار و 516 نفر خواهد شد. رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: 
با 25 پروژه، زیرکوه  بیرجند  شهرستان های 
بیشترین میزان  پروژه  با 18  21 و خوسف 
پروژه های افتتاح شده در هفته جهادکشاورزی 
را به خود اختصاص داده اند. این مقام مسئول 
اضافه کرد: بیشترین فراوانی پروژه ها مربوط 
به حوزه آب و خاک، تولیدات دامی، باغبانی و 
منابع طبیعی است که به لحاظ شرایط اقلیمی 
و گرم و خشک استان پروژه های آب و خاک 
اولویت نخست استان است. به گفته رئیس 
سازمان جهادکشاورزی توسعه سیستم های 
نوین آبیاری، مرمت و بازسازی قنوات و تجهیز 
و نوسازی اراضی بیشترین درصد فراوانی را دارد. 
قوسی با بیان اینکه در حوزه سیستم نوین آبیاری 
جزو استان های برتر کشور هستیم، بیان کرد: 
سال گذشته چهار هزار و 750 هکتار از اراضی 
استان مجهز به سیستم های نوین آبیاری شد و 
امسال نیز 12 هزار و 750 هکتار پروژه در دست 

اجراست. 

آمادگی برای مرمت 400 رشته قنات

رئیس سازمان جهادکشاورزی با بیان اینکه 
سال گذشته 94رشته قنات به طول 24 کیلومتر 
مربع مرمت و بازسازی شد، ادامه داد: امسال 
برای جذب اعتبارات بیشتر پیگیری الزم انجام 
تومان در مرحله  میلیارد  گرفته و حدود 35 
اول از محل اعتبارات ملی برای استان نهایی 
شده است. قوسی از آمادگی این سازمان برای 
مرمت 400 رشته قنات خبر داد و اضافه کرد: با 
بازسازی و مرمت این قنات ها حدود 25  درصد 
افزایش آبدهی قنوات خواهیم داشت. وی یکی 
از سیاست های مهم سازمان جهادکشاورزی را 
توسعه مکانیزاسیون دانست و اظهار کرد: سال 
گذشته حدود 247 دستگاه تراکتور و 487 دستگاه 
ادوات کشاورزی از محل تسهیالت ردیف توسعه 
مکانیزاسیون خریداری و به ناوگان ماشین آالت 
بخش کشاورزی اضافه شد که افزایش راندمان و 

ضریب مکانیزاسیون از 1.97درصد به 2.13 درصد 
در هکتار را در پی داشت. این مقام مسئول با اشاره 
به تجهیز 17 دستگاه کمباین برداشت غالت و 
6 دستگاه برداشت غله گفت: تجهیز یا نوسازی 
ماشین آالت باعث کاهش هزینه های تولید 
می شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی اظهار کرد: هدف در بخش کشاورزی 
افزایش بهره وری است که باید مدیریت درست 
از آب و خاک همچنین نیروی انسانی توانمند 
را در دستور کار داشته باشیم. قوسی افزود: از 
سال 93 تاکنون با اجرای سیستم های نوین 
آبیاری میزان مصرف آب در بخش کشاورزی 
بنا بر آمار شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 

از یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب به 
884 میلیون مترمکعب معادل حدود 400 متر 
مکعب کاهش یافته است. وی با بیان اینکه 
تامین زیرساخت های پنج شهرک گلخانه ای در 
شهرهای نهبندان، سربیشه، خوسف، سرایان و 
زیرکوه در حال انجام است، تصریح کرد: مجموع 
اعتبار طرح نهضت گلخانه ای استان در قالب 
تفاهم نامه 190 میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: 
تاکنون در بحث نهضت گلخانه ای 132 میلیارد 
تومان اعتبار به متقاضیان پرداخت شده است. 
قوسی با اشاره به اینکه مطالعات شهرک های 
دامی نهایی شده اما عملیات اجرایی زیرساخت ها 
هنوز آغاز نشده است، گفت: در زمینه بارگاه های 
زرشک نیز برنامه ریزی شده تا با هزینه کم  در 
بحث زیرساخت ها به زرشک کاران واگذار شود. 
وی از واگذاری بارگاه زرشک در روستای افین 
زیرکوه همزمان با هفته جهاد کشاورزی خبر داد 
و یادآور شد: به زودی در سایر نقاط استان بارگاه 
ها واگذار و کار خشک کردن زرشک به صورت 

بهداشتی آغاز خواهد شد.

استمهال 139 میلیارد تومان از 
تسهیالت کشاورزان استان

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان  جنوبی نیز در این 
نشست خبری گفت: از سال 96 تا پایان اسفند 
سال گذشته استمهال وام های سررسیده شده 
بخش کشاورزی، 139 میلیارد تومان از جریمه 
دیرکرد و سود تسهیالت کشاورزان استمهال 
و پرداخت تسهیالت به مدت سه سال تمدید 
شد. اکبری افزود: در بودجه سال1400 نیز  
اعتباری به استان اختصاص یافت که برای 
تمامی کشاورزانی که از سال 94 تا 1400 
جریمه  برای  کرده اند  دریافت  تسهیالت 
دیرکرد، پرداخت و یک سال اقساط کشاورزان 
از محل  تمدید خواهد شد. وی گفت:  نیز 

تسهیالت کرونا به واحدهایی که دچار آسیب 
و خسارت شده اند تاکنون 7.5 میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت شده است. وی اظهار کرد: 
برآورد خسارت های خشکسالی نیز در استان 
انجام شده است تا مشکالت کشاورزان به 

صورت عمده حل و فصل شود.

هیچگونه  محدودیتی
 برای تامین علوفه نداریم

جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی خراسان جنوبی هم  در این نشست 
خبری به موضوع تامین نهاده های دامی و 
علوفه مورد نیاز کشاورزان و دامداران استان 
اشاره و بیان کرد: در سال گذشته حداکثر میزان 
نهاده توزیع شده 9 هزار تن بود که در فروردین 
امسال به 14 هزار تن و اردیبهشت ماه به 16 
هزار و 500 تن رسیده است. ابراهیمی افزود: در 
مورد علوفه های خشبی که تامین آن برعهده 
دامدار و تشکل های کشاورزی است، با توجه 
به هماهنگی های انجام شده تشکل ها پای 
کار آمدند و در روزهای اخیر بیش از 10 هزار 
تن خرید انجام شد تا به مصرف واحدهای 
سنتی دام برسد. وی بیان کرد: با توجه به 

اهمیت این مساله، قرارگاه تامین علوفه دام 
در استان توسط استاندار و به دبیری معاونت 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری در استان 
تشکیل شده که هماهنگی بین دستگاهی، 
رصد وضعیت و تامین علوفه و دام از جمله 
اهداف آن است. معاون بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار 
کرد: در هر شهرستان یک تعاونی دامداران و 
در مرکز استان اتحادیه دامداران فعال است 
که علوفه های خشبی را خریداری و نسبت 
به توزیع آن اقدام می کند. وی گفت: هیچ 
محدودیت یا سهمیه بندی برای شهرستان ها 
وجود ندارد و براساس نیاز دام شهرستان باید 

تشکل ها نسبت به تامین علوفه اقدام کنند. 
ابراهیمی افزود: سازمان تعاون روستایی استان 
نیز در 2 ماه اخیر نسبت به خریداری هزار و 
230  تن علوفه خشبی اقدام کرده است. وی 
گفت: در راستای حمایت از دامداران به ویژه 
دام سبک، خرید دام مازاد به استان ابالغ شد 
به این ترتیب که به ازای هر کیلوگرم دام زنده 
ترکیبی 45 هزار تومان، بره نر 50 هزار تومان، 
بز و بزغاله نر 45 هزار تومان، میش 32 هزار 
تومان، قوچ 42 هزار تومان، بزغاله ماده 45 
هزار تومان و بز ماده 32 هزار تومان خریداری 
و به ازای هر کیلوگرم دام زنده سه کیلوگرم جو 

یارانه ای به دامدار تعلق می گیرد.

کاهش 22 درصدی خرید گندم

مدیر تعاون روستایی خراسان  جنوبی هم گفت: 
با توجه به آغاز فصل برداشت گندم در استان 
خرید تضمینی این محصول آغاز شد و تاکنون  
هزار و 332 تن گندم از کشاورزان خریداری 
شده است. وحید ضیائیان احمدی از کاهش 
22 درصدی خرید گندم نسبت به سال گذشته 
خبر داد و افزود: کاهش خرید گندم در سال 
جاری نسبت به سال گذشته به دلیل کاهش 

سطح زیر کشت گندم و کاهش 25 درصدی 
گندم تولیدی در سال جاری است. وی گفت: 
15 مرکز خرید تضمینی گندم وجود دارد که 
این میزان گندم در 11 مرکز تحویل شده 
است. وی قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم 
گندم را پنج هزار تومان دانست و اظهار کرد: 
تاکنون 98 محموله گندم تحویل مراکز شده 
و 25 میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان نیز 
روستایی  تعاون  مدیر  است.  شده  پرداخت 
خراسان  جنوبی با بیان اینکه خرید تضمینی 
گندم تا پایان شهریور در استان ادامه دارد، 
گفت: این مقدار گندم از هشت شهرستان 
خریداری شده، همچنین بیشترین میزان گندم 
خریداری شده مربوط به مرکز خرید شهرستان 
طبس و کمترین میزان مربوط به مرکز درح 
شهرستان سربیشه بوده است. وی اظهار کرد: 
تاکنون خرید تضمینی گندم در مراکز بیرجند، 
درمیان و سرایان انجام نشده است و برداشت 
گندم در شهرستان درمیان معموال یک ماه 
می شود.  انجام  شهرستان ها  سایر  از  دیرتر 
از  زرشک  خرید  درباره  احمدی  ضیائیان 
کشاورزان گفت: قیمت زرشک سال گذشته به 
شدت کاهش داشت لذا برای فروش زرشک 
کشاورزان از ظرفیت پنج بازار تهران به صورت 
غرفه مستقیم فروش زرشک استفاده کردیم. 
وی با بیان اینکه امسال نیز برنامه های حمایتی 
از زرشک کاران ادامه دارد، گفت: زرشک طی 
برنامه های کوتاه مدت و میان مدت از کشاورزان 
خریداری خواهد شد. وی گفت: سال گذشته 
در این فصل میزان زیادی از زرشک در انبارها 
موجود بود که امسال موجودی زرشک انبارها 
بسیار پایین است و امیدواریم با کمرنگ شدن 
شیوع ویروس کرونا و تولید واکسن مشکل 
خاصی برای زرشک کاران وجود نداشته باشد.

پیشرفت ۸۵ درصدی طرح 
نهضت گلخانه ای

مدیر شعبه شرکت شهرک های جهاد کشاورزی 
خراسان  جنوبی هم در این نشست خبری 
گفت: تاکنون برای چهار شهرک گلخانه ای 
مجوز حفاری چاه از آب منطقه ای دریافت شده 
که کار حفاری به اتمام رسیده و تجهیز چاه ها 
در دستور کار است. سورگی اضافه کرد: در 
مجموع شاهد پیشرفت فیزیکی 85 درصدی در 
احداث شهرک های گلخانه ای استان هستیم 
که امیدواریم تا پایان سال به پیشرفت 100 
درصدی برسیم. همچنین اکبری معاون بهبود 
تولیدات گیاهي جهاد کشاورزی هم به کمبود 
محدودیت های منابع آبی برای توسعه سطح 
زیر کشت اشاره کرد و گفت: اما با این حال 
افزایش بهره وری و عملکرد سطح زیر کشت  
در دستور کار  سازمان جهادکشاورزی قرار دارد.

سرافرازی  جهاد کشاورزی استان در کوران مشکالت
1۵7 پروژه با اعتبار 9۸ میلیارد تومان در هفته جهاد کشاورزی به بهره برداری می رسد

تحول در اقتصاد 
خراسان جنوبی با 

تکیه  بر  ظرفیت ها

گفتگوی  در  رئیسی  ابراهیم  سید 
انتخاباتی با مردم استان خراسان جنوبی 
که ساعت 16 و 30 دقیقه روز پنجشنبه 
پخش  استان  سیمای  و  رادیو  از 
متدین،  مردمی  را  استان  مردم  شد، 
سختکوش، والیتمدار، فرهنگی و قانع 
بزرگی است  افتخار  دانست و گفت: 
خراسان  مردم  نماینده  که  من  برای 
رهبری  خبرگان  مجلس  در  جنوبی 
تاکنون  اینکه  بیان  با  وی  هستم. 
انجام  استان  این  در  بزرگی  کارهای 
شده است، افزود: اما آنچه انجام شده، با 
آنچه که باید انجام شود، تفاوت دارد و 
 با وجود ظرفیت های غنی این استان ،

اقداماتی برای محرومیت زدایی  باید 
در دستور کار قرار گیرد. نامزد انتخابات 
از  بردن  نام  با  جمهوری  ریاست 
محصوالت استراتژیک استان همچون 
این  گفت:  عناب  و  زرشک  زعفران، 
محصوالت ارزش افزوده فراوانی دارد 
که هم اکنون نصیب دیگران می شود 
که با فرآوری آن، می توان این ارزش 
افزوده را وارد استان و اقتصاد مردم را 
متحول کرد. رئیسی وجود سنگ های 
قیمتی در بخش هایی از استان به ویژه 
نهبندان و بیرجند را ظرفیت ارزشمند 
دیگری دانست و گفت: اقتصاد سنگ 
هم می تواند تحول آفرین باشد که نیاز 
به سرمایه گذاری جدی دارد، سرمایه 
در  حاضرند  که  هستند  هم  گذارانی 
را فعال  اقتصاد  این  صورت حمایت، 
کنند. وی در ادامه با بیان اینکه خراسان 
جنوبی با وجود قرار گرفتن در مسیر 
ترانزیت مواد مخدر ، آلودگی پایینی به 
 این مواد خطرناک و تخریب کننده دارد،

افزود: این استان با وجود مرز مشترک با 
دیگر کشورها، به دلیل فرهنگ باالی 
مردم شیعه و سنی، پایین ترین نرخ 

ارتکاب جرم هم را در کشور دارد.

خبر ویژه

آدرس:  میدان شهدا پشت بانک صادرات ساختمان آوا

اگر مشترکین در حال حاضر از اینترنت ADSL استفاده می کنند ولی از کیفیت خدمات ارائه شده رضایت 
ندارند، یا اگر در منطقه زندگی آنها پورت خالی برای ارائه خدمات اینترنت ثابت وجود ندارد، اینترنت 
پرسرعت4.5G/4G ثابت )با دامنه سرعت ۱ مگابیت بر ثانیه تا ۸۰ مگابیت بر ثانیه(، بهترین انتخاب برای 
شماست. با استفاده از این مودم ها در هرکجا که پوشش شبکه ایرانسل وجود داشته باشد می توان به شبکه 

جهانی اینترنت متصل شد

فـروش مـودم ایرانسـل )وایرلس(
 به تعداد محدود در پیشخوان آوا

TF-i60 مودم سری فیوژن
Wifi قابلیت اتصال تا 3۰ کاربر از طریق*  

 4.5G/TD-LTE/4G/3G/2G قابلیت اتصال به *
B۱ FD-i4۰ مودم* )IPV6( 6پشتیبانی از آی پی ورژن*

FD-i40 B1  مودم
* قابلیت اتصال به 2G ،3G ،4G  * سرعت دانلود تا ۱5۰ 
مگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از مدیریت APN * دارای پنل 
از  کاربر  تا 32  اتصال  قابلیت   *  LAN پورت و 4  مدیریتی 
طریق Wifi * پشتیبانی از CAT4 و IPv6/IPv4 * قابلیت 

NAT/Router/Bridge mode پشتیبانی از

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

09031618482 - 32227177        



حضرت معصومه )س( 
الگوي بي بديل عفت و پاكدامني 

ذی  ماه  اول  روز  کشور  ملی  تقویم  در 
فاطمه  حضرت  والدت  روز  القعده، 
معصومه )س( را به دلیل تجرد آن حضرت 
این  کرده اند.  نامگذاری  دختر  روز  نام  به 
روز در بین شیعیان جهان جایگاه ویژه ای 
دارد و خانواده هایی که دارای فرزند دختر 
دختران  برای  روز  این  بهانه  به  هستند 
آنها  پیش  از  بیش  و  می گیرند  هدیه  خود 
را مورد محبت خود قرار می دهند.حضرت 
ذی القعده  اول  روز  در  )س(  معصومه 
چشم  مدینه  شهر  در  هجری   ۱۷۳ سال 
از  بزرگوار  بانوی  این  گشودند.  جهان  به 
یافتند  پرورش  محیطی  در  آغاز  همان 
به  همه  فرزندان،  دیگر  و  مادر  پدر،  که 
روایت  بودند.  آراسته  اخالقی  فضائل 
معصومه  حضرت  بزرگوار  برادر  که  است 
)سالم ا... علیها(، حضرت امام رضا )علیه 
را معصومه صدا می کردند  ایشان  السالم( 
تولد  از  قبل  )ع(  صادق  امام  جدشان  و 
به  را  )س(  معصومه  حضرت  ایشان، 
نمودند.عبادت  ملقب  بیت«  اهل  »کریمه 
و  راستگویی  تقوا،  و  پارسایی  زهد،  و 
نامالیمات،  برابر  در  استقامت  بردباری، 
از  خدا،  یاد  نیز  و  پاکدامنی  و  بخشندگی 
سیرت  پاک  خاندان  این  برجسته  صفات 
پدران  می رفت.  شمار  به  سرشت  نیکو  و 
پیشوایان  و  برگزیدگان  همه  خاندان،  این 
و  امامت  تابناک  گوهرهای  هدایت، 
بودند.  انسانیت  کشتی  داران  سکان 
در  است.  فاطمه  معصومه،  حضرت  نام 
آن  از  نیز،  تاریخی  و  روایی  کتاب های 
بن  موسی  بنت  فاطمه  عنوان  با  حضرت 
اّما  است،  شده  یاد  السالم(  )علیه  جعفر 
و  هستند  مشهور  لقب  این  با  حضرت  آن 
این لقب نزد ایرانیان تبدیل به اسم برای 

است. ایشان شده 

یاد یاران
شهید:علیرضا بنی اسدی      فرزند: قربانعلی           شهرستان: قاين

می توانم در این امر الهی به امام و تمام رزمندگان در جبهه یاری و کمک کنم و دین 
خود را نسبت به این قیام خونین و انقالب ادا کنم. شنبه ۲۲ خرداد  ۱۴۰۰ * شماره  ۴۹۳۶
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جدول 49۳۶                        

افقي :  ۱- قدم یکپا- از سازهای 
زهی - کاخ داریوش هخامنشی 
ای  رشته  جمشید ۲-  تخت  در 
و  خنده  موجب   - موسیقی  در 
دین  در  خداوند  نام   - سرگرمی 
یهود  ۳-  سرو کوهی - سرشار  
اثر  در  که  دریا  بلند  امواج   -۴
آتشفشان و زلزله ایجاد می شود 
دیو شاهنامه  -برادر عرب ۵-    -
فریاد مهیب - وابستگی - شهری در 
پاکستان ۶- اسب سیاه - صبحانه 
نخورده - نصیب و بهره ۷- تکرار 
و  ذوق  صاحب   - الفبا  از  حرفی 
عواطف - دست افزار ۸-  از القاب 
معنی  به  فاطمه)س(  حضرت 
همسایه  غذا   پیش   - پاکدامن  
لبه  خاطر-  آسوده    -۹ آرژانتین 
تیز شمشیر - حرف پیروزی ۱۰-  
خواهان  توهین-   قراقروت-  
۱۱-  صحن بستان -ذوق بخش 
و صحبت ... خوشا ست - در هم 
فشرده شده میان دست - دانشگاهی 
قدیمی درآمریکا ۱۲-  معاون هیتلر-  
از ارتفاعات شمال تهران- پرنده ای 
آبزی با منقار دراز ۱۳-  اتومبیل کرایه 
- رفت و آمد بسیار ۱۴-  پایتخت 
کدو   کرم   - تناوب  دوره  غنا-  

۱۵- مکتب واقع گرایی - کرمینه 
- انبار کشتي.

بساوایی-   حس   -۱ عمودي: 
صفاتی که خداوند به آنها متصفا 
ست - صد مترمربع ۲-  خدای 
رودخانه ها در اساطیر یونان-  انتقال 
صفات از والدین به فرزندان حقیقی 
و واقعی ۳- مدارک- از بحور شعر 
فارسی - چند رأی ۴-  شهری در 
لرستان - ستاره دنباله دار- اعتماد 
کردن بر کسی ۵-  نوعی شیپور - 
خو گرفته ۶-  ممارست - آشیانه 
- ورقه های نازک سیب زمینی 
برشته شده  ۸-  دست نماز-  رعد 
- لیکن-  مرحله خواب عمیق  ۸-  

از مریدان و یاران حضرت موالنا 
که بسیار مورد توجه وی بود  ۹-  
کار  به  آرزو  بیان  برای   - صدمه 
می رود -  مخترع پیل الکتریکی 
- قرقره کاغذ  ۱۰-  کنار - نرده - 
دختر آدم و حوا  ۱۱-  از گونه های 
موسیقایی فرانسه - ترسانیدن ۱۲-  
الهه ماه و جنگل در اساطیر روم 
- غریبه نیست - پایتخت اکوادور 
۱۳-  سر به راه - وجود - درختچه 
دانه   - کودک   -۱۴ خاردار  ای 
بسیار  پروتئین-  از  خوراکی غنی 
قهوه    - بلند  نفس  سرد ۱۵-  
شهری    - سیاه  به  مایل   ای 

در استان اصفهان.

جدول كلمات

1234567891۰1112131415
1
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3
4
5
6
7
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9
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11
12
13
14
15

شعر

اقامتگاه بومگردی روستای خراشاد

برای رفاه حال بازدیدکنندگان و مسافران اقامتگاه 
بومگردی با نام خانه پدری، با معماری سنتی و 
اصیل در روستا، با ۵ اتاق و ظرفیت ۲۰ نفر، همراه 
سرویس  گرمایشی،  و  سرمایشی  تجهیزات  با 
بهداشتی ایرانی و فرنگی، دسترسی به اینترنت 
و پرسنل مسلط به زبان خارجه، آماده پذیرایی از 
میهمانان است. از جمله برنامه های این اقامتگاه 
بازدید از بافت قدیمی روستا، بازدید از کارگاه های 

رنگرزی و حوله بافی، اجرای موسیقی زنده و... 
است. با غذاهای محلی لذیذ و ارگانیک و نوشیدن 
چای و دمنوش در آشپزخانه خانه پدری خاطره 
ای به یاد ماندنی برای خود خواهید ساخت. رونق 
صنایع دستی در روستای خراشاد سبب شده است 
که از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری به عنوان اولین روستای هدف صنایع 
دستی کشور معرفی گردد. بازارچه محصوالت و 
صنایع دستی در روستا راه اندازی و مورد استقبال 

قرارگرفت.

تقديم به ساحت مقدس حضرت 
فاطمه معصومه )س( و دختران سرزمینم

رايحه ياس 

نورافشان شده است شهر مدینه
چون آمده دنیا عذرای کریمه

بر محوره هفتم چرخ قمر آمد
بر خانه موسی درّ و گوهر آمد

بردامن نجمه از عالم باال
نوری دگر آمد چون حضرت زهرا )س(

مریم شده دربان، آسیه پریشانش
شد غرق شعف قلب یاران و محبانش

از باغ جنان رایجه یاس آمده
دختری با عشق و احساس آمده

از سلسله حیدر یک زینب مه سیما
بر ناز وجود او لبخند زند بابا

بر ارض و سما نازل یکبار دگر کوثر
سلطان خراسان )ع( را زیبا صنمی خواهر

فاطمه حسینی 

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
یه کلید طالیی تو زندگی وجود داره که تا حاال منو از سکته 
نجات داده! هر وقت یه چیزی اذیتت میکنه از ته دل بگو به 

درک! من مادر هستم.

1234567891۰1112131415
هراوقدبعبنملم1
ناماهعاشاکتفج2
دنبورتارداصت3
مینایتلولراهم4
بایدرنتفنشددع5
اناناشیااشفا6
رهچاتکرادتیک7
اپونکاوسمامال8
تیینابمادبمم9
رانادانسااهب1۰
ژاژیمیدقنمسای11
وراوانرباکاتا12
ینزبهکیلوفزد13
یمسردادمایبال14
هساتمهروتالگر15

به نیروهای ذیل جهت کار در شرکت راهسازی نیازمندیم
حسابدار )آقا( یک نفر      امور اداری )آقا( یک نفر

مباشر آسفالت )آقا( یک نفر       اپراتور سنگ شکن )آقا( یک نفر
آدرس: بین مطهری ۱ و ۳- طبقه فوقانی صنایع سنگ پاسارگاد

به دو نفر نیرو )یک آقا و یک خانم( جهت استخدام در شرکت 
ساختمانی در شهر بیرجند با حقوق متناسب با شرایط ذیل نیازمندیم.

حداقل مدرک تحصیلی : لیسانس      حداقل سن ۲۵ سال
دارای کارت پایان خدمت/ مسلط به کامپیوتر و روابط عمومی باال

در انتخاب نیرو سابقه کار اهمیت ویژه ای دارد
در صورت دارا بودن شرایط فوق با شماره ۰۹۱۵۱۶۳۶۴۷۴  تماس حاصل نمایید 

آدرس: پاسداران ۲۷ – پالک ۱ 

پروانه بهداشتی )بهره برداری دامداری( پرورش ماکیان 
گوشتی با شماره ۱۳/۱۳۵۹۰ و کد بهداشتی ۲۱۴۰۴۰۹۳۰۰۱۴۲ 

به تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۳ به نام علیرضا سیروسی با  کد ملی 
۰۶۵۱۱۸۲۴۶۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند و برگ سبز خودروی وانت سایپا 
تیپ ۱۵۱ به شماره پالک ایران ۵۲ ۹۱۳ 

ج ۱۷ و شماره موتور ۵۴۲۵۴۱۷  و شماره 
شاسی NAS۴۵۱۱۰۰F۴۹۴۱۸۹۲  به نام 
علی عارفی پور ۰۶۴۱۲۴۸۰۸۳ مفقود 

گردیده و از دره اعتبار ساقط می گردد . 

سوپـر گوشـت رهـام
مدیریت: صباغی      ۰99221173۰8

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

گوسفند - گوساله
عرضه کننده گوشت تازه )محلی(

سود کمتر      رضایت بیشتر

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

به یک همکار در فروشگاه لوازم 
یدکی و شراکت در کار نیازمندیم.

۰۹۰۵۹۹۵۳۴۶۲ - روحی 

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

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲

 برگ سبز خودروی پراید تیپ جی تی ایکس آی 
به شماره پالک ۲۶۷ ن ۳۱ ایران ۳۲ به نام رضا قنبری فرد 

با کد ملی ۰۸۸۸۲۴۳۴۹۹ مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

ایزوگام شرق
۰9155622۰5۰

۰9155629۰33 
بیرجند، میدان توحید 

32442331 )بخشی(

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

شبکه ای
• دوربین های مداربسته با ۱۰سال 

سابقه کار به همشهریان گرامی
۰۵۶۳۲۴۶۰۲۳۷-۰۹۱۵۹۶۲۴۶۳۴

زیر نظر کارشناس  و مشاور امور مالیاتی

»مهلت تا پایان خرداد ماه«
جهت جلوگیری از جرائم هر چه سریع تر 

نسبت به تکمیل اقدام فرمایید.
آدرس: میدان شهدا- پشت بانک صادرات  

)ساختمان آوا(      ۰۵۶-۳۲۲۳۴۵۳۲

تکمیل اظهارنامه مشاغل
  توسط تیم تخصصی پیشخوان آوا

خانم زهرا سنائی فر لطفا بیوگرافی 
برای  را  خود  كاری  رزومه  و  كامل 

مخاطبان بیان كنید
سالم و عرض ادب و احترام خدمت شما 
و همه   شهروندان گرانقدر و ضمن تبریک 
والدت با سعادت حضرت معصومه )س( و 
آغاز ایام دهه کرامت و همچنین نامگذاری 
سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها از سوی 
مقام معظم رهبری، اینجانب زهرا سنائی فر 
متولد ۱۳۶۲ در یکی از محالت شمال شهر 
و دارای  تحصیالت کارشناس ارشد مدیریت 
و کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد 
اسالمی هستم ، تجربه ۱۲ سال فعالیت در 
مطبوعات را در کارنامه خود دارم که  در حال 
حاضر نیز مشغول به فعالیت در مطبوعات 
هستم  که به طور مختصر به سوابق کاری 

ام اشاره می کنم. 
-عضو خانه مطبوعات

-عضو بسیج رسانه ای 
- عضو جامعه معلولین 

 -رئیس سابق هیئت مدیره جامعه معلولین استان
جانبازان  هیئت  عمومی  روابط  -مسئول 

ومعلولین  استان
 - همکاری با نشریات و خبرگزاری ها در استان 
 -همکاری با رسانه مجازی افراد دارای معلولیت

-دبیر ویژه نامه معلولین استان
افتخارات:

جشنواره  دومین  در  سوم  مقام   -کسب 

رسانه ای معلوالن کشور
جشنواره  پنجمین  نخست  مقام  -کسب 

مطبوعات استان 
-کسب مقام های قهرمانی و نایب قهرمانی 
مسابقات ورزشی معلولین در کشور و استان 

شناخت شما از مديريت شهری تا 
چه اندازه است و چرا به انتخابات 

شورای اسالمی شهر ورود كرديد؟
یک اجتماع شهری، مجموعه ای از امکانات 
سهولت  برای  مناسب  های  زیرساخت  و 
زندگی انسانی و اجتماعی متمدن است. از 
این رو مدیریت شهری از عناصر اصلی در 
که  شده  محسوب  شهر  یک  خوشبختی 
باید  به بهترین نحو شکل گیرد. من معتقدم 
که اگر امر شورا به نحو احسن و اکمل با 
انتخاب های شایسته رونق یابد در آن صورت 
نوید یک آینده  روشن قطعی است. بنابراین  
بنده حقیر، از آن جهت که نه تنها دغدغه  
شهری پاک، فرهنگی، علم مدار و متمدن  
را همواره از کودکی با خود داشته ام، بلکه 
خود نیز در این مسیر با حضور در فعالیت 
باالبردن  بهبود  در  سعی  اجتماعی،  های 
کیفیت زندگی داشته ام، از این رو تصمیم 
گرفته ام که در وقت جوانی اگر مردم شهر 
خدمتگزاری الیق  به  را  ما  بیرجند،  خوبم 
 بدانند عضوی از این مدیریت شهری باشم. 
از  شناختی  چه  فر  سنائی  خانم 

وضعیت فعلی شهر بیرجند داريد؟
شهر  می دانند  عزیزان  همه   که  همانطور 
فرهنگی،  والیتمدار،  شهر  یک  بیرجند، 
اجتماعی و با پیشینه تاریخی و علمی قوی 
همواره  که  است  برتر  استعدادهای  با  و 
تالش شده در راه خدمت رسانی به مردم 
اقدامات موثری صورت گیرد. اصوال جوانان 
و بانوان شهر در کنار پیشکسوتان و افراد با 
تجربه در زمینه مدیریت شهری می توانند 
باشند.  داشته  اثرگذاری  و  مستقیم  ارتباط 
بنابراین با توجه افزایش جمعیت شهرنشینی 
و انتظارات مردم از توزیع متوازن امکانات در 

مناطق دوگانه شهرداری یعنی همان شمال 
شهر و جنوب شهر اعضای شورای اسالمی 
 شهر نسبت به تهیه و تدوین  برنامه های 
مدون و جامع همسو با طرح جامع  و تفصیلی 
شهر که  چشم انداز ۱۰ ساله آینده را رقم 
 می زند کمک  قابل توجهی خواهند کرد. 
كانديدای  زياد  تعدد  خصوص  در 

ثبت نامی چه صحبتی داريد؟
و  انگیزه مند  افراد  اسالمی،  شورای  در 
و  می شوند  جمع  هم  پیرامون  متخصص 
رونده  صحبت  پیش  دغدغه های  مورد  در 
شان  مشترک  آرای  نهایت  در  و  می کنند 
را به عرصه عمل در می آورند. شورا از آن 
جهت که بتواند در زندگی مردم تغییرات مفید 
و کارساز ایجاد کند یک امر ارزشمند است؛ در 
غیر این صورت به هیچ نمی ارزد. از آنجا که 
شورای اسالمی شهربا انتخاب ۹ نفر به کار 
خود ادامه می دهد بنابراین در خصوص افراد 
دیگر حاضر در شورا، معتقدم که اصوال شهر 
بیرجند در وضعیت اقتصادی نسبتا مناسبی 
برای ورود افراد خبره، دغدغه مند و متعهد به 
قانون، بیش از هر زمان دیگر است. شهر ما  
می تواند با ورود افراد امین، متعهد،متخصص 
را  موثری  گام  شهری   امور  به  آشنا  و 
بردارد.  شهری  پایدار  توسعه  جهت   در 
در صورت قبولی در انتخابات شورای 
شهر تا چه اندازه در اجرای شعارها 

و اهداف تان تالش می كنید؟
مردم  و  فرماید  عنایت  متعال  خداوند  اگر 
عزیز شهر بیرجند از الطاف صادقانه شان به 
بنده  حقیر مرحمت، و اینجانب را به عنوان 
عضوی از شورای اسالمی شهری انتخاب 
و  رونق  برای  را  خود  تالش  تمام  نمایند، 
آبادانی و توسعه پایدار شهری خواهم کرد 
و امیدوارم بتوانم یکی از ۹ نفر برگزیده و 
اثرگذار در برنامه ها و اهداف همسو و همگام 
با اعضای شورای اسالمی شهر در خدمت 
رسانی به مردم والیتمدار ، فرهنگی و خوبم، 

شهر بیرجند باشم.

خانم سنائی فر لطفا به طور كلی چند 
برنامه و اهداف خود را بیان كنید؟ 

به  به شرح زیر  اینجانب  برنامه های  اهم 
حضورتان تقدیم می شود: 

بخش فرهنگی:
 ، ارزش های اسالمی و فرهنگی  از  دفاع 
رسوم  آداب  و  فرهنگ  حفظ  برای  تالش 
نخبگان  تشویق   ، منطقه  بومی  و  محلی 
مستعد  آموزان  دانش  شناسایی  و  جوان 
ایجاد  شهر،  فرهنگی  های  فعالیت  برای 
تاالر گفتگو در راستای نظرات و پیشنهادات 
سازنده و عملیاتی شهر، برنامه ریزی برای 
اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان و 
فرهنگ سازی برای حضور بیشتر افراد دارای 
معلولیت و خانواده های آنان در فعالیت های 

فرهنگی و شهری 
بخش اجتماعی:

- دعوت از اندیشمندان و مشاوران جهت 
مورد  در  جامعه  مختلف  اقشار  آگاه سازی 
مشکالت، آسیب ها وفرصت های اجتماعی 

با همکاری شهرداری
 -  تالش درجهت فعال سازی تشکل های مردم 
 نهاد برای استفاده از توان بالقوه اقشار مختلف
- تشکیل هسته ای مشاوران جوان برای 
استفاده از اندیشه و فکر خالق آنها در بهبود 
مسائل شهر و شورای اسالمی وآماده سازی 

آنها جهت پذیرش مسئولیت های آینده
- استفاده از اندیشه و تجربه بزرگان و افراد با 

سابقه در امور مختلف
- بازدید مداوم از محله های شهر وگفت 
وگوی رودر رو با مردم ساکن محالت جهت 

رفع مشکالت محیطی
عمرانی:

زیست  محیط  حفظ  جهت  در  -اهتمام 
کشاورزی  باغات  و  سبز  فضای  وتوسعه 
جهت  مناسب  فضای  ایجاد  منظور  به 

گردشگری وگذران اوقات فراغت مردم
- پیگیری در جهت اجرایی نمودن فعالیت 

های عمرانی 

محیط  سازی  سالم  جهت  در  تالش   -
شهری و زیبا سازی خیابان ها و بهسازی 

پیاده روها به کمک شهرداری
 - تهیه برنامه ۴ساله در ابتدای کار شورا با توجه
به سند باال دستی طرح جامع و تفصیلی شهر
امکان  سازی  مناسب  جهت  در  تالش   -
عمومی و شهری برای دسترس پذیری افراد 

دارای معلولیت، سالمندان و کودکان 
مراکز  و  تقاطع های غیرهمسطح  -ایجاد 

تجاری-تفریحی مناسب 
- تالش درجهت کاهش بارترافیکی خیابان 

پر تردد شهری 
- انتقال صنوف آالینده و آرامستان فعلی 

بیرجند به خارج از شهر 
- تالش در جهت ایجاد پارکینگ و خدمات 

شهری مناسب برای آرامستان فعلی شهر 
 ورزشی :

- اهتمام در توسعه فضاهای ورزشی و ایجاد 
پارک سالمت

- امکانات ورزشی مناسب برای کودکان، 
نوجوانان، جوانان و بانوان در پارک ها

-پیگیری جهت ایجاد وحمایت از فعالیت های 
 مختلف ورزشی برای تمام شهروندان محترم

و در پايان: 
آن چه به اختصار بیان شد اهم برنامه ها 
و اهداف اینجانب زهرا سنائی فر در جهت 
 خدمت به مردم فهیم و آگاه شهرم است .
شهری که در آیینه نگاهم همچون خانه 
ام و مردان و زنان ساکن در آن همچون 
برادران وخواهرانم می باشند. اگر برادران و 
خواهرانم مرا الیق خدمتگزاری خود دیدند و 
مورد اعتماد آنها قرار گرفتم تالش مجدانه و 
سعی وافر خواهم نمود تا این برنامه ها را از 
مرحله شعار به عمل برسانم و می دانم که در 
این راه محتاج لطف خداوند ویاری وپشتیبانی 
شما عزیزان می باشم ، لذا خواهشمند است 
،پیشنهادات  نظرات  خیر،وارائه  دعای  با 
وانتقادات سازنده و ارزشمند خود مرا یاری 

کنید. ان شاءا...

بیرجند شهری برای توسعه پایدار   
كانديدای ششمین دوره شورای اسالمی شهر بیرجند عنوان كرد: 

 )کد ۲۴۲(
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افزایش قربانیان کرونا به ۹۰۶ نفر در خراسان جنوبی

 قربانیان کرونا در خراسان جنوبی، با ثبت ۲ فوت جدید در شبانه روز گذشته، به ۹۰۶ نفر افزایش یافت. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
در شبانه روز گذشته همچنین ۱۶۶ آزمایش جدید کرونا در خراسان جنوبی گرفته شد که ۴۸ بیمار جدید شناسایی شدند. مهدی زاده افزود: ۲۶ نفر از بیماران جدید 
شناسایی شده مربوط به شهرستان بیرجند، ۱۴ نفر شهرستان قاین، ۵ نفر شهرستان نهبندان، یک نفر درمیان، یک نفر سربیشه و یک نفر مربوط به بشرویه است.

* بخشی رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
خراسان جنوبی گفت: ماموران پلیس 
در بازرسی از چهار خودروی سنگین، 
یک میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق 

کشف کردند.
* خسروی دادستان شهرستان بشرویه 
۱۵روزه  مهلت  اتمام  از  پس  گفت: 
دادستانی به راهداری شهرستان جهت 
رفع نواقص جاده ای، انجام بازدید از 
آخرین اقدامات انجام شده در دستور 

کار دادستانی قرار گرفت.
* واقعی مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی از رقابت بیش از دو 
آزمون  در  استان  آموز  دانش  هزار 

مدارس سمپاد خبر داد.
کشاورزی  جهاد  مدیر  سلیمانی   *
شهرستان فردوس گفت: هفت پروژه 
ریال  میلیارد   ۵۹ از  بیش  اعتبار  با 
همزمان با هفته جهاد کشاورزی در 
حوزه های آب و خاک، گلخانه ها و دام 

به بهره برداری می رسد
در  نوآموزان  سالمت  سنجش   *
خراسان جنوبی از ۲۳ خرداد و پیش 
دبستانی ها از ابتدای مرداد آغاز می شود.

تا  * هوای گرم در خراسان جنوبی 
اواسط هفته جاری هم در منطقه تداوم 

خواهد داشت.
* پدر شهید جاویداالثر احمد دلیل، 
تشییع  قاینات،  ُورِزگ  روستای  در 
و در جوار فرزند شهیدش به خاک 

سپرده شد.

اخبار  کوتاه 

مردم باید در برابر ویروس لیبرال 
دموکراسی غرب واکسینه شوند

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه 
ویروس لیبرال دموکراسی غرب از ویروس 
کرونا خطرناک تر است، گفت: مردم باید در 
برابر ویروس لیبرال دموکراسی غرب واکسینه 
شوند. حجت االسالم عبادی افزود: سازمان 
بهداشت جهانی در سطح بین المللی مسئله 
کرونا را مطرح کرده است، این مسئله چیزی 
از  غرب  دموکراسی  لیبرال  ویروس  نیست، 

ویروس کرونا خطرناک تر است.

هزار و ۲۴ شعبه اخذ رای 
در خراسان جنوبی دایر می شود

رئیس ستاد انتخابات استان خراسان جنوبی از 
افزایش مجدد شعب اخذ رای در استان خبر 
داد و گفت: براساس آخرین آمار، هزار و ۲۴ 
شعبه اخذ رای در این استان تشکیل می شود 
که از این تعداد ۶۲ درصد در مناطق روستایی 
و مابقی در نقاط شهری است. ناصر خوش خبر 
افزود: ستاد انتخابات استان در جهت رفاه حال 
مردم در روز رای گیری و رعایت پروتکل های 
بهداشتی ناشی از شیوع بیماری، درخواست 
افزایش شعب را ارائه کرد که موافقت شد. وی 
بیان کرد: ۵۳ درصد شعب، ثابت است و بقیه به 

شکل سیار خواهد بود.

تاکسی های فرسوده بیرجند 
در ایستگاه نوسازی

و  حمل  مدیریت  سازمان  رئیس  فارس- 
گفت:  بیرجند  شهرداری  مسافر  و  بار  نقل 
طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی بیرجند آغاز 
نام  ثبت  امکان  افزود:  غالمپور  است.  شده 
در طرح نوسازی برای مالکان تاکسی های 
فرسوده از مدل ۱۳۸۸ به ماقبل در سامانه 
نوسازی ناوگان فراهم شده است. وی گفت: 
در این طرح دو خودروی سمند و پژو ۴۰۵ 
پایه گازسوز با استانداردهای آالیندگی یورو ۵ 

جایگزین تاکسی های فرسوده می شود.

کاهش برداشت گندم در خراسان جنوبی 

کرد:  اظهار  بیرجند  کشاورزی  جهاد  مدیر 
برداشت  کاهش  باعث  شدید  خشکسالی 
گندم از مزارع خراسان جنوبی شد. محمدی 
افزود: به دلیل خشکسالی و کاهش شدید 
بارندگی، کاهش عملکرد نسبت به سنوات 
سال های  در  که  گونه ای  به  داریم  گذشته 
گذشته از هر هکتار ۳ تن گندم برداشت شده 
و این مقدار، امسال به ۲ تن و ۲۰۰ کیلوگرم 

کاهش پیدا خواهد کرد. 

آموزش داوری درجه یک فوتبال
 به داوران ۳ استان

کالس ارتقای داوری درجه دو به یک فوتبال 
با حضور داوران استان های خراسان جنوبی، 
رضوی و کرمان در طبس آغاز شد. در این 
شهرستان های  داوران  از  نفر   ۲۵ کالس 
بیرجند، فردوس، بشرویه، کرمان و  طبس، 
مشهد زیر نظر استاد علیرضا کهوری مدرس 
رسمی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی 
ایران و محمدجواد محمدی به عنوان مدرس 
داوران  می بینند.  آموزش  جسمانی  آمادگی 
حاضر در این کالس پس از پشت سرگذاشتن 
آزمون های تئوری و عملی به عنوان داور درجه 
کشوری  لیگ های  در  می توانند  ایران  یک 

قضاوت کنند.

ایرنا- استاندار خراسان جنوبی در نشست 
شورای اداری شهرستان سرایان گفت: در 
همین چند ماه حدود سه برابر کل اعتبارات 
دولتی استان در سال گذشته را از طریق 
تفاهم نامه های ستاد توسعه خاوران، سرمایه 
جذب کرده ایم. مالنوری افزود: چون اعتقاد 
دارم که ستاد، کاری بنیادین برای توسعه 
اهداف  و  ایستاده ام  آن  پای  است،  استان 
و برنامه هایش را با جدیت دنبال می کنم. 
وی گفت: ستاد توسعه خاوران یک اقدام 
ابتکاری بر پایه برنامه ریزی های محلی است 
که همه منابع و ظرفیت ها را دور هم جمع 
می کند تا انرژی های خفته استان را بیدار 
کند. استاندار با اشاره به جایگاه نخبگان و 
اظهار  توسعه خاوران  در ستاد  ایده پردازان 
کرد: کل اعتبارات پژوهش سراهای استان 
در سال گذشته ۵۰ میلیون تومان بود اما با 
توجه به اهمیت موضوع و صرفا به جهت 
ترغیب جوانان و نوجوانان به ایده پردازی، 
این اعتبار در سال جاری به یک میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. وی 
که دور دوم سفرهای شهرستانی خود را از 

فردوس آغاز کرد و سپس به سرایان رفت، 
اظهار کرد: بدو ورود به استان اعالم کردم 
که مدیر نشسته نمی خواهم، بلکه مدیر باید 
بین مردم و در صحنه باشد. نماینده عالی 

دولت در خراسان جنوبی گفت: سفرها به 
را  مدیریت  که  می شود  انجام  جهت  این 
و در صحنه می دانم. وی  بومی و محلی 
ارائه شده درخصوص  گزارش  به  اشاره  با 
سرایان  شهرستان  به  اول  سفر  مصوبات 
از  مورد  دو  جز  گزارش،  این  طبق  افزود: 
پروژه ها که نیاز به پیگیری دارد، بقیه محقق 

رصد  کرد:  تاکید  مالنوری  است.  شده 
مصوبات و پیگیری آنها در راستای اصرار ما 
بر برنامه محور بودن است و مردم باید طعم 
خدماتی که ارائه می کنیم را بچشند. وی بر 

برنامه محور بودن مدیران تاکید کرد و افزود: 
مدیر باید با برنامه ریزی درست، خلق منابع 
کند و برای مثال اگر درآمد امسال شما در 
سرایان به عنوان پایتخت بنتونیت ایران از 
این کانی بی نظیر پنج میلیون تومان است و 
سال آینده به ۱۵ میلیون می رسد، می توانیم 
بگوییم شرایط را مدیریت کرده و با برنامه 

از  را  بودن  قاطع  استاندار  رفته اید.  پیش 
ویژگی های مهم مدیران برشمرد و اظهار 
شهرداران،  فرمانداران،  از  ما  توقع  کرد: 
این  مدیران  و همه  اعضای شورای شهر 

که  برنامه ای  می کنند  فکر  اگر  که  است 
دارند به توسعه می انجامد و نتیجه مطلوبی 
به همراه دارد، قاطعانه پای کار خود بایستند 

و از آن دفاع کنند.

آغاز عملیات اجرایی ساخت ۱۰۰ 
واحد مسکونی در سرایان 

همزمان با دومین سفر شهرستانی استاندار 
خراسان جنوبی به سرایان، عملیات اجرایی 
یکصد واحد مسکونی ویژه اقشار کم درآمد 
در  استاندار  شد.  آغاز  شهرستان  این  در 
دومین سفر از دور دوم سفرهای شهرستانی 
خود وارد سرایان شد و کلنگ احداث یکصد 
واحد مسکونی در این شهرستان با حضور 
وی و جمعی از مسئوالن به زمین خورد. 
سه جانبه  تفاهم نامه  محل  از  پروژه  این 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  فرمانداری، 
اجرا  استان  مسکن ساز  خیرین  انجمن  و 
می شود. از مجموع واحدهایی که به صورت 
در سه  واحد  همزمان کلنگ زنی شد، ۴۰ 
قلعه و ۶۰ واحد در سرایان احداث می شود. 
عملیات اجرایی ۴۰ واحد در شهر آیسک 
استاندار در  آغاز خواهد شد.  به زودی  نیز 
این آیین بر اهتمام مدیران برای اتمام پروژه 
۱۰۰ واحدی مسکن اقشار کم درآمد سرایان 
تا سال آینده تاکید کرد. همچنین استاندار در  
بدو ورود به شهرستان سرایان با حضور در 
منزل شهید غالمرضا فتاحی، با خانواده این 

شهید بزرگوار دیدار کرد.

سه برابر اعتبارات دولتی در خراسان جنوبی سرمایه جذب شد

و  فنی  نظام  مدیر  و  فنی  شورای  دبیر   - صباغی 
با  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  اجرایی 
افزایش  ای  حرفه  و  فنی  نظام  هدف  اینکه  بیان 
پروژه هاي  و  طرح ها  اثربخشي  و  کارآمدي 
اجرایي  و  فني  نظام  افزود:  است،  سرمایه گذاري 
کشور یکي از زیر بناهاي رشد اقتصادي و  براساس 
دانایي محور است. محسن عباسی، توجه به توان 
و مشارکت دستگاه هاي اجرایي و تشکل ها را مهم 
فرآیندهاي  به  توجه  کرد:  نشان  خاطر  و  دانست 
سازی  یکپارچه  و   طرح ها  بهره برداري  تا  شروع 
طرح هاي سرمایه گذاري باید مدیریت شود. وی با 

تاکید بر تجاری سازی طرح ها برای توجیه پذیر 
نمودن برای سرمایه گذاری، ادامه داد: مهم است 
که سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی ، شبکه 
بانکی و بازار سرمایه انجام شود. وی  در خصوص  
چالشهای نظام فنی و اجرایی موجود در کشور یادآور 
شد: عدم یکپارچگي این نظام ها تعدد، تنوع و بعضا 
تعارض در رویه ها، استانداردها دیده می شود.  وی 
تاکید کرد: مهمترین چالش عدم وجود یکپارچگی 
و وجود برخی مغایرتها با سایر نظامات موجود است 
برخی  و  منابع  از  بهینه  استفاده  عدم  موجب  که 

ناهماهنگی ها در فضای کسب و کار می شود.

مدیر سینما بهمن بیرجند گفت: شیوع بیماری کرونا، 
حدود یک میلیارد تومان به سینما ها و سالن های نمایش 
خراسان جنوبی خسارت وارد کرده است. واحدی گفت: 
سینما ها و سالن های نمایش در زمان شیوع ویروس 
کرونا ۱۰۰ درصد آسیب دید و بیشترین صدمه کرونا 
به حوزه سینما ها بوده است. وی افزود: با شیوع کرونا 
در خراسان جنوبی، سینما ها و سالن های نمایش تقریبا 
یک میلیارد تومان آسیب دید در صورتی که هزینه های 
مربوط به سینما ها و سالن های نمایش مانند حقوق و 
بیمه پرسنل، هزینه آب و برق و گاز، هزینه نگهداری 
سالن و سایر هزینه های مربوط به سینما ها باید پرداخت 

شود. واحدی بیان کرد: در زمان شیوع کرونا سینما  ها 
و سالن ها نمایش به دلیل محدودیت ها تعطیل بودند 
و چند ماه است که این مکان ها از گروه شغلی ۳ به 
گروه شغلی ۲ منتقل شدند و  با این اقدام در شهر های 
با وضیعت نارنجی مجاز به فعالیت هستند. مدیر سینما 
بهمن بیرجند اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی 
کرونا سینما  ها و سالن های نمایش با ۵۰ درصد ظرفیت 
مجاز به فعالیت هستند. وی تصریح کرد: تاکنون هیچ 
حمایتی از سینما ها و سالن های نمایش صورت نگرفته 
است. البته درخواست هایی به استانداری و شهرداری 

ارائه کردیم و امیدواریم نتیجه بخش باشد.

افزایش کارآمدی و اثربخشی پروژه های 
سرمایه گذاری

خسارت یک میلیاردی کرونا به سینما های
خراسان جنوبی 
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تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

  شبانه روزی

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 ۶۰- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات ۰۵۶۳۲۰۴۴۴۴۹- ۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۱

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی ۱۵
۰۹۱۵۵۶۱۴88۰

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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۸۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ 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 احمد محمودی   
فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۹ در ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۳۱/۱۶ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶ - اصلی واقع 
در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت  عیسی دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/3/22         تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1400/4/7
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

میالد مظهر عصمت و نجابت ، حضرت فاطمه معصومه ) سالم ا... ( و روز دختر به تمامی دختران عفیف ایران زمین مبارک باد

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: ۰۹۱۵۵۶۱۲۵۳۳

آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: ۰۵۶۳۲۲۳۷۶۶۶ – ۰۵۶۳۲۲۳۳۳۳۱ - ۰۹۱۵۵۶۵8۵۹۵

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

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی: ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۴-8۵۳۹

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. 

* ثبت نام دوره آرایشگری  * شروع ثبت نام دوره تابستانی آرایشگری مردانه * باتخفیف50 %
* مهلت ثبت نام تا عید قربان *ثبت نام محدود * با اعطای گواهینامه معتبرفنی و حرفه ای در رشته درجه 
2 و یک * زیر نظر استاد باتجربه کشوری واستانی * باشرایط نقد واقساط  جهت مشاوره و ثبت نام با شماره 
09158632953 تماس حاصل فرمایید. آدرس: بیرجند، بلوارشعبانیه، جنب مسجد امام هادی )ع( ساختمان 

خانه محله شهرداری *ضمنا مددجویان کمیته امداد امام خمینی تخفیف ویژه داده می شود.

آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای  پیرایش مردانه
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
َع َعلی ِعیالِِه صاِحُب النِّعَمِة یَِجُب أن یَُوسِّ

بر صاحب نعمت واجب است که به نانخوَرش گشایش رساند.
)گزیده تحف العقول، ح233(

* مهدی زنگوئی 
تنها  شهری  رسانی  خدمات  در 
دلیل  مراکز خدماتی،  افزایش کّمی 
نیست؛  مناسب  رسانی  خدمات  بر 
بلکه آنچه حائز اهمیت است توزیع 
بهینه این مراکز و دسترسی مناسب 
باشد.  می  شهروندان  همه  برای 
تمرکز مراکز خدمات رسانی در یک 
مکان ضمن ایجاد مناطق دو قطبی 
و باال و پایین در شهرها، باعث هجوم 
جمعیت مصرف کننده و محروم از 
خدمات به آن مناطق شده که این 
خود فشار زیست محیطی، ترافیکی، 
آلودگی اعم از صوتی و هوا و ... را 

به دنبال خواهد داشت. بدیهی است 
تقسیمات  سطوح  از  یک  هر  که 
کالبدی شهر از جمله مناطق شهری 
براساس نیازهای شهروندان خدمات 
مختلفی را نیاز داشته و بر این اساس 
خدمات مختلف نیز باید با توجه به 
در سطح  نیاز  مورد  جمعیت  آستانه 
مناطق توزیع شود، امری که باعث 
توسعه متعادل مناطق شده و منطبق 
بر عدالت اجتماعی است؛ لذا توزیع 
تاثیر  خدمات،  و  امکانات  نامتعادل 
شهری  پایداری  روی  بر  نامطلوبی 
داشته و مفهوم شهر پایدار را به سرابی 

دست نیافتنی تبدیل می کند.

صرف وجود خدمات در یک شهر، 
حتی اگر بیش از نیاز واقعی باشد و یا 
 با سرانه استاندارد برابر باشد نمی تواند 
شهر  ساکنان  همه  نیاز  جوابگوی 

باشد.
منظور  به  که  می شود  پیشنهاد  لذا 
بخش های  جانبه  همه  توسعه 
بین  نابرابری  رفع  و  شهر  مختلف 
توجه  شهری  مدیران  آن  مناطق 
بیشتری به مناطق محروم معطوف 
به  برخورداری  اختالف  تا  نموده 
این  غیر  در  برسد؛  ممکن  حداقل 
هرگز  شهر  پایدار  توسعه  صورت 

محقق نخواهد شد.

توزیع خدمات شهری و نقش آن در توسعه شهر

مناقصه خرید میلگرد
شرکت تعاونی مسکن ۰۴ بیرجند 
درنظر داد میلگرد موردنیاز به حجم 
تقریبی ۵۵ تن را جهت فاز سوم 
پروژه ۷۲۰ واحدی شهید سپهبد 
برگزاری  طریق  از  شیرازی،  صیاد 
مناقصه تامین نماید. لذا متقاضیان 
محترم می توانند حداکثر تا ساعت 
مراجعه  با  ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ 
معلم،   خیابان  بیرجند،  نشانی  به 
طهماسبی،   خلیل  شهید  خیابان 
مجتمع کوهسنگی ارتش، شرکت 
یا  و  بیرجند   ۰۴ مسکن  تعاونی 
شماره  واتساپ  به  پیام  ارسال  با 
۰۹۱۵۱۶۰۰۰۳۷ اسناد مناقصه  را 
دریافت نمایند و حداکثر تا ساعت 
اسناد   ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ مورخ   ۱۲
مناقصه را به آدرس مذکور تحویل 
اسناد در  بازگشایی  نمایند. ضمنا 

ساعت ۱۴ همان روز خواهد بود.
هیئت مدیره 
شرکت تعاونی مسکن 
۰۴ بیرجند

حاج ابوالفضل علیزاده بیرجندی 
عباس سروری- مشتاق مالکی

حمایت قاطع و کامل
 جمعی از عاشقان اهل بیت عصمت وطهارت )ع(

زاکانی: مدیریت کشور به ریش دار 
و بی ریش نیست

انتخابات ریاست جمهوری  زاکانی کاندیدای 
و  ریش دار  به  کشور  مدیریت  اینکه  بیان  با 
بی ریش نیست و افراد باید ریشه داشته باشند، 
اجتماعی  رفاه  حوزه  در  برنامه هایش  درباره 
میلیون   ۷۰ به  اصالح  و  اقدام  دولت  گفت: 
نفر بن کاال می دهد و این کارت ها را شارژ 
خواهد کرد. وی افزود: بنابراین وقتی آدم با 
انتخاب کنیم، کار درست می شود. در  ریشه 
حال حاضر نخبگان و خواص کار خود را به 

درستی انجام نمی دهند.

دولت کمتر در اقتصاد دخالت کند

دولت  اینکه  بیان  با   ۱۴۰۰ انتخابات  نامزد 
گفت:  کند،  دخالت  اقتصاد  در  کمتر  باید 
یک  بخشنامه های  و  دستوری  قیمت های 
شبه کار هایی است که بی ثباتی در اقتصاد را 
اینکه دولت  بیان  با  به وجود می آورد. همتی 
اقتصادی است،  من، دولت اصالح حکمرانی 
گفت: ما می خواهیم از سیاستمداران خواهش 
 کنیم که کنار بروند و اقتصاددانان حاکم شوند.

زاکانی و قاضی زاده هاشمی 
کنار می کشند

اینکه  بیان  با  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  یک 
رقابت های  از  زاکانی  و  هاشمی  قاضی زاده  
کنار  احتمال  و  می کشند  کنار  انتخاباتی 
تا  اما رضایی  نیز وجود دارد  کشیدن جلیلی 
آخر انتخابات خواهد ماند، اظهار کرد: رئیس 
جمهور با رای کم نمی تواند قدرت چانه زنی 
افزود:  مال  یوسفیان  باشد.  داشته  را  دنیا  در 
پایین  دهندگان  رای  تعداد  حاضر  حال  در 
ارقام و صحبت ها که را  است؛ یعنی آمار و 
که توجه می  کنی متوجه می شوی بعید است 
که رای باالیی داشته باشند، مگر اینکه یک 
اتفاق مطلوبی بیفتد، شور و هیجانی در مردم 
رای  میزان  وقتی  بدهند.  رای  و  ایجاد شود 
بازنده است. نیز  انتخابات  برنده  باشد   پایین 

رد صالحیت کاندیداها  اینقدر نامعقول 
بود که رهبری اعتراض کردند

رئیس شورای اسالمی شهر تهران، گفت: رد 
صالحیت کاندیداها در انتخابات اینقدر نامعقول 
بود که رهبری به آن اعتراض کردند اما ترتیب 
اثر نمی دهند.هاشمی افزود: آنچه تحت عنوان 
نظارت استصوابی وجود دارد، نباید به شورای 
شهر برگردد؛ با این حال نیمی از کاندیداهای 

این دوره  شورای شهر، رد صالحیت شدند.

با کمال تاسف روح بلند شاعر گرانمایه 
و هنرمند عزیز 

زنده یاد فهیم بخشی
تسلیت  عرض  ضمن  شد.  آسمانی 
جامعه  و  شریف  معلم  آن  خانواده  به 
خرداد   22 شنبه  امروز   هنرمندان 
 ساعت 13/30 با مشایعت هنرمندان  به
 عنوان اولین امانت و نمادی از صفات احسن،
در قطعه هنرمندان که به همت عالی 
شهردار پرتالش که »جاوید باد نامش« 
اختصاص یافت، به خاک می سپاریمش.

کانون هنرمندان خراسان جنوبی


