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مایل نبودم از واکسن
 غیر ایرانی استفاده کنم

رهبر انقالب  : 

صفحه  ۲

 الزم بود که کشور به مدت
۱۰ سال یکدست اداره شود

قاضی زاده هاشمی  : 

رای باطله یعنی ما این راه 
را قبول نداریم

احمد توکلی  :

صفحه  ۲

صفحه  ۲

#  من ماسک می زنم

آبرسانی به ۴۳۰ روستای خراسان جنوبی با تانکر مردم از سفر به استان همسایه بپرهیزند 5خریداری بیش از ۲ تُن گندم از کشاورزان خراسان جنوبی 3 2

برگ زرین دیگری بر افتخارات گروه صنعتی ناصری

آغاز به کار آزمایشی فاز ششم 
کارخانه کاشی نیلوفر بیرجند

سرمقاله

سخنی با منتقدان مخالف
و حرفی با هواداران متعصب

با پایان فرآیندهای مربوط به هر انتخابات و اعالم نهایی نتایج، منطق، عقل، شرع و 
عرف حکم می کند که نتیجه را هرچند بر خالف نظر و سلیقه و عالقه مان باشد، 
بپذیریم و به قانون، احترام بگذاریم. اما در کنار همه این ها و شاید به دالیلی باالتر 
از همه این ها، اخالق به ما می گوید که به انتخاب مردم احترام بگذاریم و نه از یک 
سو به عنوان مخالف این انتخاب، به تخطئه و منکوب کردن سلیقه های ریخته شده 
به صندوق آرا اقدام کنیم و نه از سوی دیگر به عنوان یک طرفدار دو آتشه و هوادار 
متعصب، به سوء استفاده از این پیروزی بپردازیم. در این یک هفته بعد از اعالم قطعی 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری، به دفعات شاهد رفتارهایی هستم که نه تنها در شأن 
بعضی از عزیزان هم استانی ما نیست، بلکه حرف زدن از آن هم خیلی جالب نیست، اما 
به دلیل افزایش آن و دامنه دار شدنش به ویژه در فضای مجازی  ...  ادامه در صفحه 2

* هرم پور

دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی
امسال برنامه عملیاتی دارند

استاندار خراسان جنوبی گفت: در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
در سال جاری تهیه برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی استان تصویب شد و 
دستگاه ها برنامه های عملیاتی خود را ارائه کردند که مکتوب می شود. مالنوری در 
دومین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در سال جاری 
که با دستور کار توزیع اعتبارات و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد، 
افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در حال تهیه مجلد این برنامه هاست 
و اولین سالی که این برنامه در استان تدوین شده است. وی بیان کرد: قرار شد 
محور برنامه عملیاتی دستگاه ها شعار سال باشد و ... مشروح در صفحه 3

آماده سازی فرصت های سرمایه گذاری در ستاد توسعه خاوران

شناسایی ۱۰۱ طرح 
سرمایه گذاری
 در استان

سلول های شنوایی 
با صدا زنده هستند.

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

آگهی استخدام موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( شهرستان بیرجند 
شرح در صفحه 5

یک عدد دستبند طال مفقود شده از یابنده تقاضا می شود
 با شماره  09391603180 تماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید.

به تعدادی بازاریاب آقا و خانم جهت پخش مواد غذایی
 در سطح استان خراسان جنوبی نیازمندیم.

شرایط: مدرک تحصیلی حداقل دیپلم، داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان الزامی 
است، داشتن ضامن معتبر

مزایا:حقوق قانون کار + بیمه،پورسانت و هزینه ایاب و ذهاب شهرستان
همراه داشتن یک قطعه عکس الزامیست.     تلفن تماس: ۰۹۱۵۱۶۰۲۴۳۹

جناب آقای علی سعیدی
 رئیس حوزه یک بانک ملت استان خراسان جنوبی

جناب آقای علی عباسی
 رئیس محترم بانک ملت شعبه مرکزی

با کمال مسرت انتصاب بجا و شایسته  شما عزیزان را  که موید تجربه و تخصص شما در این 
امر می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، امید است در سایه تاییدات الهی در این عرصه 

موفق و سربلند باشید.
سعید ناصری

پیام استاندار خراسان جنوبی
 به مناسبت

 »سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر«

»به مسئله  آسیب های اجتماعی در سطح کشور جوری نگاه 
کنیم که اگر این آسیب در داخل خانواده  خود ما بود، آن جور 
نگاه می کردیم. ما باید به این قضیه در سطح جامعه حساس 
 باشیم و به فکر عالج باشیم«. مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
آسیب های اجتماعی، رفتارهایی است که در چارچوب اصول 

اخالقی جامعه نمی گنجد، لذا با منع قانونی و نیز قبح اخالقی و اجتماعی روبرو می شود.
 از مجموعه آسیب های اجتماعی فراوانی که جامعه را تهدید می کند، موضوع مواد مخدر و روان 
گردان ها به عنوان بحران چهارم در هزاره سوم، گریبانگیر همه جوامع و کشورهای دنیا شده 

است.
امروزه اعتیاد و نیز افزایش سطح توزیع و تنوع مواد مخدر، به یک جریان مخرب فرهنگی و اجتماعی 
گسترده تبدیل شده که بنیان خانواده ها را نشانه گرفته و پیامدهای نامیمونی همچون اُفت سطح فرهنگی، 
 افزایش خشونت، گسترش طالق، کاهش ازدواج، عدم مسئولیت پذیری، سرقت، قتل، بزهکاری و... را 

به همراه داشته است.
 مسئله بسیار مهمی که مقابله با آن باید مورد توجه همگان قرار گیرد و آحاد افراد جامعه 
 درخصوص شیوع این معضل خانمانسوز و نامالیمتی هایی که به همراه دارد، دغدغه داشته باشند. 
در ایران اسالمی که با وجود هزاران جانباز و شهید از بزرگترین قربانیان پدیده شوم شیوع مواد 
مخدر به شمار می رود، با ابالغ سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر توسط مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی(، اعتیاد به عنوان اولویت دارترین آسیب اجتماعی هدف گذاری شده و جهاد با این 

معضل تا ریشه کنی کامل مواد مخدر همچنان ادامه خواهد داشت.
در این میان مناطقی همچون خراسان جنوبی به واسطه هم مرزی با کشورهای توزیع کننده 
بوده و  اعتیاد  از حوزه های پرخطر در زمینه شیوع  آلوده،  استان های  برخی  و  افغانستان 
راهکارهای ممانعت از ورود مواد مخدر، پیشگیری از شیوع آن در بین آحاد افراد جامعه و مبارزه 
 در راستای ریشه کنی این آسیب، تبعات فراوانی به همراه داشته و بسیار گران تمام شده است. 
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی جان برکفان عرصه مبارزه با مواد مخدر در 
خراسان جنوبی، ۲۶ ژوئن مصادف با ۵ تیرماه، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر را گرامی داشته، از 
ایثارگری های مدافعان وطن در این حوزه به ویژه کارکنان محترم دستگاه ها و نهادهای ستادی، 
اجرایی، نظامی، امنیتی، قضایی، اطالعاتی و نیز اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در 
استان قدردانی می کنم، امید که بتوانیم به پاس خون شهیدان این راه و نیز در راستای شتاب 
بخشی به روند توسعه خراسان جنوبی، با حساسیت هر چه بیشتر برای پیشگیری از این بالی 
خانمانسوز در سطح استان، جامعه ای عاری از اعتیاد و البته با بنیانی محکم و نشاطی روزافزون 

داشته باشیم. ان شاء ا...
  

بدینوسیله از جناب آقای اکبرپور  نمایندگی روغن میدان امام روبروی شرکت نفت

جناب آقای اخالقی و پسرشان احمد اخالقی 
نمایندگی روغن بلوار فرودگاه بین امام رضا )ع( ۲0 و ۲۲

جناب آقای یوسفی  نمایندگی روغن بلوار فرودگاه نبش امام رضا )ع( 18
جناب آقای ایمان وردی  نمایندگی روغن خیابان انقالب

جناب آقایان رامین اکبرپور و اعتمادیان  نمایندگی روغن چهارراه خیرآباد
جناب آقای جازاری  نمایندگی روغن بلوار فرودگاه خیابان امام رضا )ع(

از اینکه با حضور سبزتان در مراسم جشن فرزندم شادی مان را دوچندان 
کردید از شما صمیمانه سپاسگزارم.

تعویض روغن ایران - حسن یوسفی مفرد
بلوار جوادیه بین جوادیه ۲ و ۴

جناب آقای یاسر عطایی
انتخاب شایسته جناب عالی را از طرف مردم فهیم گزیک به عنوان 

عضو شورای شهر گزیک
 تبریک عرض می نماییم. بی تردید خدمت به همشهریان عزیز 
فرصت مغتنمی است که قطعا با نگاه مدبرانه جناب عالی مشمول 
لطف حق تعالی قرار می گیرد. از درگاه خداوند سبحان تداوم تعالی 

و توفیق سعادت و سیادت شما را مسئلت داریم.
جمعی از معتمدان و جوانان شهر گزیک

جناب آقای مسعود عاملی نیا
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

معاون بانک صادرات استان فارس
 که نشان از لیاقت، شایستگی و پشتکار شما می باشد، صمیمانه تبریک 
عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

جمعی از همکاران شما در بانک صادرات خراسان جنوبی

حمید مالنوری شمسی - استاندار خراسان جنوبی

وال پست سقفی و کناری
صنایع مفتولی صدر صنعت

میلگرد بستر

شهرک صنعتی - خیابان تالش شرقی ۴

0915161۴6۴1- 0563۲۲1۴۲۲1

قابــل توجــه
 مهندسین محترم عمران

جناب آقای علی سعیدی
با دلی سراسر امید و اندیشه ای سرشار از احترام انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس حوزه یک بانک ملت استان خراسان جنوبی

 صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان سربلندی و توفیق روزافزون تان 
را در مسئولیت جدید آرزومندیم.

گروه تجاری مهدی باقری

صفحه  ۵

صفحه  ۶
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زمان دریافت کارت ورود به جلسه کنکور اعالم شد

خسروی، مدیر امور آموزشی دانشگاه بیرجند گفت: داوطلبان شرکت در کنکور سراسری ۱۴۰۰ از ۶ 
لغایت ۸ تیر با مراجعه به سایت سازمان سنجش می توانند نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود 
اقدام کنند و در زمان ورود به جلسه  آزمون این کارت را همراه با شناسنامه و کارت ملی خود ارائه دهند. سخنی با منتقدان مخالف

و حرفی با هواداران متعصب
* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( در این یک هفته بعد از اعالم قطعی نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری، به دفعات شاهد رفتارهایی هستم که نه تنها در شأن بعضی از عزیزان هم استانی ما 
نیست، بلکه حرف زدن از آن هم خیلی جالب نیست، اما به دلیل افزایش آن و دامنه دار شدنش 
به ویژه در فضای مجازی استان، و سکوت معنادار جایگاه هایی که باید در این خصوص حرفی 
بزنند و موضعی بگیرند، ضروری دیدم مطالبی را در این خصوص از پنجره ی رسانه تقدیم حضور 
مخاطبان عزیزم نمایم. در مقدمه این را هم تأکید کنم که این روزها، رصد فضای واقعی و فضای 
مجازی استان نشان می دهد که متأسفانه برخی از  منتقدان، بی رحمانه و یک طرفه به نقد همه 
جانبه شعارها و برنامه ها و ایجاد الگوی ترس و واهمه از حضور منتخب مردم می پردازند و برخی 
از هواداران کم فکر نیز این روزها در برخی از نقاط استان، به تقسیم پست ها و ایجاد جریان های 
گمانه زنی برای مسئولیت های آینده و قول وعده به بعضی از چهره ها برای مدیرکل شدن شان و 
مسئولیت گرفتن شان و احیاناً تهدید بعضی از مدیران فعلی به انتقام جویی و تسویه حساب سیاسی 
و اجتماعی به دلیل عملکردها و حضورشان در دولت فعلی مشغولند: ۱ -   نتیجه انتخابات را سلیقه 
و عالقه یک نفر تعیین نمی کند. جمعی از مردم به هر دلیل، یک جریان فکری و مدیریتی را قبول 
می کنند و به آن رأی می دهند. همه ما موظف به احترام به نظر آن جمع مردم و آرای بیشتری 
هستیم که به آن فرد و برنامه ها و جریان فکری او تعلق گرفته است. ۲ -  منکوب و محکوم 
کردن بی دلیل برنامه ها و شعارها و احیاناً تمسخر و توهین به فرد یا شعارها و هوادارانش، دور از 
مرام و معرفت و بزرگیست، تهدید و ارعاب و تهمت و انگ زدن و حواله دادن تسویه حساب ها 
به بعد از تشکیل دولت و خبر از آغاز جابجایی های گسترده در ارکان مدیریتی استان دادن، کاری 
عجوالنه، اقدامی ناشایست و التهاب آفرین و ناجوانمردانه است. ما هنوز تا پایان دولت دوازدهم،  
به قدرت و توان و انگیزه مدیران فعلی به ویژه قاطبه ی مدیران عزیز استان که سیاسی نبودند نیاز 
داریم و بعد از آن هم دولت سیزدهم تصمیم خواهد گرفت که چه کسانی بمانند یا چه کسانی بروند.

تیم آقای رئیسی، در خصوص هر استانی شناخت نداشته باشد، حداقل خراسان جنوبی را بیشتر از 
بسیاری از ما می شناسد.  ۳ -  جناب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت و اطرافیان 
ایشان در روزهای اخیر تأکید دارند که کابینه تشکیل شده در آینده، کابینه ای فراجناحی خواهد بود. 
اینکه این راهبرد، چقدر عملیاتی شود، ماجرای مهم دیگریست، اما حداقل بر اساس همین راهبرد 
اساسی در حلقه مشورتی ایشان، باید در استان به مخالفان منتقد و به هواداران متعصب تأکید کرد 
که صبر کنید، مدارا و معرفت پیشه کنید و فضا را از پیش برای کارهای نشده ای که شاید هیچ 
زمانی هم انجام نشود، ملتهب نکنید. ۴ -  در این روزها، بی شمار عکس ها و تصاویر و مطالبی از 
سوی عزیزان شهروند در فضای مجازی برای من ارسال شده و از فالن مدیر که در حال حاضر 
در دولت آقای روحانی در استان صاحب منصب است انتقاد شده که در گروه های هواداری آیت 
ا... رئیسی هم فعالیت می کند و یا از فالن مدیر اسم برده شده  که تا دیروز، انتقادهای اساسی به 
جریان فکری اطرافیان آقای رئیسی داشته از روز بعد انتخابات، کاماًل شیوه اش را عوض کرده و 
گفتمان جدید همسو با دولت سیزدهم در پیش گرفته است، یا آن دوست عزیز فالن مدیر را به 
دلیل مشکالت شخصی، تهدید کرده که جابجایت می کنم و آن دوست عزیز به آن یکی قول 
داده بعد از سال ها، از پارکینگ مدیریتی خارجت می کنم و یک مسئولیت خوب در استان به تو 
می دهم! واقعاً به کجا داریم می رویم؟!!  ۵ - این روزها، همگی به آرامش نیاز داریم. همانطور 
که ناامید کنندگان و بر هم زنندگان این آرامش، خیانت کارند، وعده دهندگان و خوف برانگیزان  
از آینده هم خیانت کارند. بگذاریم هر چیز، زمان و هر موضوعی، فرآیند طبیعی خودش را طی 
کند. بیایید به جای حرص و جوش های بی مورد و غیرمنطقی، به فکر توسعه، آینده و فردا باشیم. 

خراسان جنوبی، به شدت به این آرامش نیاز دارد.
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره ۰9۳۰۴9۴۳۸۳۱ ارسال بفرمایید(

مایل نبودم از واکسن غیر ایرانی استفاده کنم

 رهبر انقالب اسالمی پس از تزریق واکسن، با اشاره به اصرارهایی 
که از چند ماه قبل برای تزریق واکسن به ایشان وجود داشت، 
خاطرنشان کردند: من اوالً مایل نبودم از واکسن غیر ایرانی استفاده 
کنم بنابراین گفتم منتظر واکسن ایرانی می مانم چرا که باید این 
افتخار ملی را پاس بداریم و تا وقتی امکان پیشگیری و عالج در 
داخل وجود دارد، چرا از آن استفاده نکنیم؟ ایشان ادامه دادند:  البته 
وقتی نیاز باشد، استفاده از واکسن خارجی در کنار واکسن ایرانی 
نیز ایرادی ندارد، اما باید به واکسن ایرانی احترام بگذاریم و از همه 
دانشمندان جوان، پرتالش و فعال در تولید این واکسن و سایر 
 مراکزی که در کشور مشغول تولید واکسن هستند، تشکر کنیم.

الزم بود که کشور به مدت ۱۰ سال
 یکدست اداره شود

قاضی زاده هاشمی گفت: نیاز داریم کشور به مدت ۱۰ سال 
یکدست توسط یک جناح اداره شود، با انتخابات امسال این کار 
انجام شد. بعد از طی ۱۰ سال نهاد های دموکراتیک برگردند و 
فعالیت می کنند یا جریانات سیاسی خود را احیا می کنند و باز 
می توانند به قدرت برگردند. قاضی زاده هاشمی افزود: شرایط 
کشور به گونه ای است ما به دلیل اوضاعی که در حوزه اجرا و 
مشکالت مردم ایجاد شده نیاز به چنین اتفاقی داشتیم که یک 

قدرت متمرکز در حوزه اجرا داشته باشیم.

اصالح طلبی همچنان درگیر شورای نگهبان است

اشرف بروجردی فعال اصالح طلب گفت: این جریان همچنان 
درگیر شورای نگهبان است. ما عقیده نداریم که عدم حضور مردم 
در انتخابات به دلیل نارضایتی است بلکه مردم از نحوه عملکرد 
شورای نگهبان ناراضی هستند و حس می کنند به بازی گرفته 
شده اند و به آنها توهین شده است و این احساس خود به خود 

آنها را از حضور پای صندوق های رای باز می دارد.

رئیسی برای آرای باطله و آرای خاموش برنامه دارد

یک تحلیلگر سیاسی اصولگرا گفت : برخی از اظهارات آقای 
رئیسی هم این مسئله را تایید می کند که ایشان برای کسانی 
که به او رای ندادند یک برنامه برای کسب اعتماد آنها دارد. 
سلیمی نمین افزود: برخی فقط آقای جلیلی را اصلح می دانستند 
و زمانی که آقای جلیلی کنار رفت به نفع آقای رئیسی نیامدند 
اصلح  را  رئیسی  آقای  و در گفتگو ها و بحث های خودشان 
نمی دانستند، این ها عده ای بودند که رای دادند، اما رای سفید 
دادند و برخی دیگر به خاطر مهر شناسنامه به خاطر استخدام 

رای دادند.

رأی باطله نشان دهنده این است 
که ما این راه را قبول نداریم

توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر همه مردم 
 رأی بدهند و مثال مشارکت باالی ۷۰ درصد باشد نمی توانیم 
بگوییم اوضاع خوب است و همه مردم راضی هستند. ولی عدم 
رضایت گاهی به انکار و گاهی به اعتراض منجر می شود. وقتی 
یک عده شرکت می کنند و رأی باطله می دهند، نشان دهنده 

این است که ما این راه را قبول نداریم.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی 
عدالت  گسترش  رویکرد  غلبه  گفت: 
جای  به  عمومی  حقوق  از  حمایت  و 
مهمترین  از  محور  دادخواست  رویکرد 
قوه  تحول  برنامه  در  نظر  مورد  نکات 
قضاییه است.  حمیدی روز پنجشنبه در 
آیین تکریم و معارفه روسای حوزه های 
قضایی شهرستان های قاینات، فردوس، 
سرایان و خوسف که به صورت ویدئو 
برگزار  استان  دادگستری  در  کنفرانس 
دنبال  به  باید  دادستان ها  افزود:  شد، 
ترک  با  که  باشند  عامه  احیای حقوق 
فعل مسئولیتی، حقی از حقوق عامه ضایع 
نشود. وی گفت: در ارتباط با محورهای 

تحول گرا نگاه هوشمند و پاسخگو باید 
در اولویت قرار گیرد و به هر جهت در 
مقابل مسئولیت مان باید پاسخگو باشیم 
و به افکار عمومی و مردم آنچه قابل 
ارائه است، کوتاهی نکنیم. رئیس کل 
دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: 
خدمات قوه قضاییه باید در ویترین قرار 
بگیرد تا مردم آن را به صورت مستقیم 
مشاهده کنند و اصل بر شفافیت است 
اما اطالعات محرمانه مردم باید حفظ 
شود و اگر قوه قضاییه اصالح شود سایر 
دستگاه ها هم اصالح خواهد شد. حمیدی 
گفت: مبارزه با فساد و ریشه های فساد 
باید در اولویت دستگاه قضایی باشد و 

اگر در درون قوه باشد باید در اولویت قرار 
گیرد و با آن مبارزه شود که در این زمینه 
شاهد عملکرد درخشانی هستیم و  باید با 
عوامل فسادزا مبارزه کنیم زیرا اگر این 
عوامل وجود داشته باشد فقط سرشاخه ها 
است. باقی  همچنان  ریشه  و  زدیم   را 
همگانی  نظارت  به  توجه  افزود:  وی 
به  باید  از مهمترین مسائلی است که 
مورد  سیستماتیک  و  هوشمند  شکل 
توجه قرار گیرد و به جای نظارت های 
مقطعی و انسان پایه به نظارت همه جانبه 
و سیستماتیک برسیم. وی اظهار کرد: ما 
باید تالش مان را بیشتر کنیم تا آنچه هم 
شرعی و هم قانونی به عهده ماست را 

به بهترین نحو انجام دهیم به خصوص 
در شرایط فعلی که قوه قضاییه در دوران 
گذر تحول است، با سیاست های ابالغی 
باالدستی  اسناد  و  قضاییه  قوه  رئیس 
ایجاب می کند که برای تحقق آن نیازمند 

تالش و مدیریت جهادی هستیم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان 
جنوبی از خرید تضمینی ۲ هزار و ۲۰۰ 
کیلوگرم گندم در استان از کشاورزان خبر 
داد. اسداللهی گفت: از اواخر اردیبهشت 
امسال تاکنون ۲ هزار و ۲۰۰ تن گندم 
تضمینی  خرید  استان  کشاورزان  از 
شده است و عملیات خرید تا شهریور 
تاکنون ۶۱۸  افزود:  او  دارد.  ادامه  ماه 
خرید  مراکز  تحویل  گندم  محموله 

گندم شده است. اسداللهی اظهار کرد: 
این میزان گندم به ارزش ۱۱۲ میلیارد 
و ۱۸۴ میلیون ریال تحویل ۱۴ مرکز 
خرید فعال شده است. مدیرکل غله و 
خدمات بازرگانی خراسان جنوبی تصریح 
کرد: از ۱۷ مرکز خرید استان تاکنون ۱۴ 
مرکز وارد عملیات خرید شده و سه مرکز 
که در نقاط نسبتا سردسیر قرار دارد به 
زودی فعال شده و آماده تحویل گندم 

مربوطه  از کشاورزان حوزه شهرستان 
مبلغ  تاکنون  داد:  ادامه  او  بود.  خواهد 
۸۵ میلیارد و ۵۸۵ میلیون ریال معادل 
۸۶ درصد وجه گندم خریداری شده به 
حساب کشاورزان واریز شده و مابقی در 
نوبت واریز است که به زودی پرداخت 
خواهد شد. اسداللهی بیان کرد: به دلیل 
بر  آن  تأثیر  و  متوالی  خشکسالی های 
امسال میزان خرید  بخش کشاورزی، 

نسبت  کشاورزان  نیاز  بر  مازاد  گندم 
به پارسال کاهش داشته و قیمت هر 
از  نیز  تضمینی  خرید  گندم  کیلوگرم 
به  قبل  سال  تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۲
است. یافته  افزایش  تومان  هزار   پنج 
سطح زیر کشت گندم آبی و دیم در 
خراسان جنوبی ۲۱ هزار هکتار است که 
پیش بینی می شود امسال از این سطح 

۴۳ هزار تن گندم برداشت شود.

خبرنگاران جوان- حوادث ناشی از کار 
در واحد های صنعتی خراسان جنوبی 
 ۵۰ پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت 
درصد کاهش داشته است. مدیر کل 
خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
در  امسال  ابتدای  از  گفت:  جنوبی 

وسیله  به  بازرسی  مورد   ۸۱۳ استان، 
بازرسان کار از کارگاه ها صورت گرفته 
است، همچنین تعداد ۲ مورد حادثه در 
کارگاه ها رخ داده است. وی افزود: این 
آمار در مقایسه با پارسال کاهش ۵۰ 
درصدی داشته است. اشرفی از انجام 

۴۲۴ مورد بازرسی ویژه و صدور ۲۲۶ 
ابالغیه برای واحد های متخلف  فقره 
در سال ۱۴۰۰ خبر داد و تصریح کرد: 
از ابتدای امسال، ۱۶۵ مورد درخواست 
کمیته  جلسه   9 در  سخت  مشاغل 
بدوی و با ۴۶۵ عنوان شغلی بررسی 

و  کار  تعاون،  کل  مدیر  است.  شده 
اظهار  جنوبی  خراسان  اجتماعی  رفاه 
کرد: ۲۶ مورد درخواست تجدید نظر 
از تصمیمات کمیته بدوی در ۴ جلسه 
شغلی  عنوان   ۲9 با  و  بدوی  کمیته 

بررسی شده است. 

حمایت از حقوق عمومی اولویت دستگاه قضا است

خریداری بیش از ۲ تُن گندم از کشاورزان خراسان جنوبی

کاهش ۵۰ درصدی حوادث ناشی از کار در واحد های صنعتی

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

اولین قالیشویی صنعتی 

درجه یک مجهز به گرمخانه 

تمام اتومات در شرق کشور
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امتحان کنید 

آگهی مزایده جایگاه CNG شهرداری خوسف
شهرداری خوسف در نظر دارد: بر اساس صورتجلسه شماره ۸۱ مورخ ۹۸/۳/۲۶ شورای محترم 
اسالمی شهر، بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG خوسف واقع در ورودی شهر 
خوسف از سمت بیرجند را از طریق نشر آگهی مزایده عمومی به مدت سه سال به شرکت های 

مجاز بهره برداری مورد تایید شرکت پخش فرآورده های نفتی، واگذار نماید.
1. لیست پایه کارشناسی ۳ درصد کارمزد فروش هر مترمکعب گاز طبیعی )ماهیانه( 2. واریز 
سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۵۲۰۳۰۰۹ ۳۱۰۰۰۰ 
نزد بانک ملی شعبه خوسف 3. هزینه نشر آگهی، کارشناسی و کلیه کسورات قانونی بر عهده 
برنده مزایده خواهد بود. 4. در صورت انصراف برنده اول تا سوم مزایده به ترتیب سپرده آنها به 
نفع شهرداری ضبط و وصول خواهد شد 5. شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار 
 خواهد بود 6. حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی و بررسی پیشنهادات، آزاد می باشد
7. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، فاقد فیش سپرده و خارج از مهلت مقرر قانونی به 
هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. 8. نحوه تهیه و خرید اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات 

قیمت و کسب اطالعات و ... صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس
WWW.Setadiran.ir و ارسال اصل مدارک به نشانی خراسان جنوبی، شهرستان خوسف، 
بلوار امام رضا )ع(  شهرداری خوسف می باشد. 9. مهلت دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ
۱۴۰۰/۴/۵ تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ 10.  مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد از تاریخ
۱۴۰۰/۴/۵ تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ 11. بازگشایی و بررسی پیشنهادات مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۴ 
ساعت ۸ در دفتر شهرداری خواهد بود 12. تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: ۱۴۰۰/۴/۵ 13. تاریخ 
انتشار آگهی نوبت دوم: ۱۴۰۰/۴/۱۲ متقاضیان جهت کسب اطالع از شرایط مناقصه با واحد 

خدمات شهری شهرداری خوسف به شماره ۰۵۶۳۲۰۷۴۰۸۸ داخلی ۱۲ تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی شهرداری خوسف

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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۹۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا سادات 
دستگردی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه ۲۷۸ صادره از بیرجند  و کد ملی ۰۶۵۰۵۲۳۲۴۵ در ششدانگ یک باب اتاق به مساحت 
۱۸/۸۰ مترمربع پالک ۳۳۵۹ - اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش یک حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت میرزا یوسف مصری  
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: چهارشنبه 1400/3/19             تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1400/4/5
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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 28   تلفن تماس:  05632432950

شعبه 2 :مهرشهر،بلوار ولی عصر)عج(، ابتدای بلوار امام حسین)ع( ،نبش امام حسین )ع( 3     تلفن :   32300575
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کسب ۲۰ نشان کیفیت ملی برای صنایع دستی استان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از کسب ۲۰ نشان کیفیت ملی برای صنایع دستی استان خبر داد. رمضانی 
افزود:  ۲۰ نشان کیفیت ملی برای صنایع دستی خراسان جنوبی در سال های اخیر کسب شده که نسبت به سنوات قبل گام بزرگی بوده و کسب 

نشان ملی مرغوبیت، در جلب اعتماد مشتریان و فروش محصوالت تأثیر بسزایی داشته است.

آبرسانی به ۴۳۰ 
روستای استان

 با تانکر

فاضالب  و  آب  شرکت  مقام  قائم 
 ۴۳۰ به  آبرسانی  از  خراسان جنوبی 
داد  خبر  تانکر  با  استان  روستای 
مصارف  برای  میزان  این  گفت:  و 
می شود  حمل  بهداشتی  و  شرب 
 ۳۰۰ بر  بالغ  ساالنه  که  به طوری 
به  تانکر  با  آب  مترمکعب  هزار 
می شود.  استان حمل  مختلف  نقاط 
هاشمی مقدم در پنجمین کنگره ملی 
آبیاری و زهکشی خراسان جنوبی که 
به میزبانی دانشگاه بیرجند به صورت 
کرد: ۷۵  اظهار  شد،  برگزار  مجازی 
درصد جمعیت خراسان جنوبی از آب 
لوله کشی برخوردارند که در این زمینه 
پایین تر  کشوری  متوسط  به  نسبت 
هستیم. وی بیان کرد: در حال حاضر 
در سطح استان ۷۴۹ هزار نفر جمعیت 
تحت پوشش خدمات آب و فاضالب 
قالب ۳۳۹  در  افراد  این  که  هستند 
هزار مشترک آب روستایی و شهری 
از خدمات شرکت و فاضالب استان 
بهره می برند. قائم مقام شرکت آب و 
فاضالب خراسان جنوبی از آبرسانی به 
۴۳۰ روستای استان با تانکر خبر داد و 
مطرح کرد: این میزان برای مصارف 
می شود  حمل  بهداشتی  و  شرب 
به طوری که ساالنه بالغ بر ۳۰۰ هزار 
مترمکعب آب با تانکر به نقاط مختلف 
هاشمی مقدم  می شود.  حمل  استان 
تصریح کرد: الگوی مصرف آب شرب 
به طور متوسط در کشور به ازای هر 
خانوار در ماه ۱۵ متر مکعب تعریف 
شده که این میزان در خراسان جنوبی 
۱۲ مترمکعب است. وی از پایین بودن 
برای بهای مصرفی  تعیین شده  نرخ 
آب در کشور گالیه کرد و گفت: این 
نرخ پایین در واقع حراج آب است، در 
خراسان جنوبی به ازای هر متر مکعب 
 ۱۰۰۰ فاضالب  و  آب  شرکت  آب، 
تومان و فاضالب هر متر مکعب ۷۰۰ 
تومان ضرر می کند.قائم مقام شرکت 
آب و فاضالب خراسان جنوبی از هدر 
رفت ۳۶ درصدی آب در استان خبر 
داد و تصریح کرد: هزینه های سنگین 
عمال  استان  در  آب  پایین  تعرفه  و 
تعادل و توجیه ندارد و این اختالف 
با  را  آب  شرکت  آینده  در  قیمت 

مشکالت مواجه خواهد کرد.

اولویت اصلی 
استان آب است 

نه زیرساخت
سالم آوای عزیز ، چند روزی است که 
بحث مطالبه حقوق مردم مظلوم استان 
از رئیس جمهور منتخب مطرح است و 
این با توجه به درصد باالی رای استان 
به ایشان مسئله ای به حق هست، با 
دوستان و آشنایان که بحث و صحبت 
می شود متاسفانه مطالبه ما را از مسائل 
اصلی در چند سال اخیر منحرف کردند 
و همه صحبت از راه آهن و غیره می 
زیرساخت های  به  توجه  البته  کنند، 
استان بسیار با اهمیت است اما به نظر 
بنده اصلی ترین و مهمترین مطالبه 
همه  باشد،  آب  مسئله  باید  مردم 
خراسان جنوبی ها با افتخار روستا زاده 
و کشاورز زاده هستند و تنها مشکل 
آب باعث شده از روستاها به شهرها 
و مشاغل دیگر روی بیاورند، قطعا اگر 
محصوالت استراتژیک ما مثل عناب و 
زرشک و زعفران و ... با رفع مشکل آب 
تقویت شود بی شک مشکالت اشتغال 
معضالت  حتی  و  جوانان  بیکاری  و 
پیدا  کاهش  استان  در  و...  بزهکاری 
در  دارم  سوال  یک  بنده  کند،  می 
طرح توسعه محور شرق که از چابهار 
به سرخس است آیا راه آهن و جاده ها 
راهی جز گذشتن از خراسان جنوبی راه 
دیگری دارند، پس این موضوعی هست 
که خواه ناخواه انجام می شود که صد 
البته باید پیگیری شود و سرعت بگیرد 
و نباید غافل بود، اما مطالبه عمومی و 
اصلی خراسان جنوبی یک صدا باید رفع 
معضل خشکسالی و تامین آب برای 

استان باشد، با تشکر از شما.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

خبر ویژه

برای  بیرجند  جدید  شهر  شورای   *
ساماندهی زمین های خاکی که اکثرا 
متعلق به ادارات و سازمان های دولتی 
نظیر اوقاف و بنیاد مستضعفان هستند و 
اجبار این سازمان ها برای سرمایه گذاری 

در شهر چه برنامه ای دارد؟

 * سالم    ساعت ۷:۳۵ دقیقه به اداره
... مراجعه کردم در حالی که خودشان 
اظهار نمودند ساعت کاری ۶:۳۰ دقیقه 
می باشد هیچ یک از مدیران استان نبودند 
پرسیدم کجا هستند گفتند کوهپیمایی 
صبحگاهی رفتند بنشینید یک ساعت 
آیند. متاسفم مدیران ما در  دیگر می 
تایم کاریشان به کوه می روند و در مقابل 
خواسته های ارباب رجوع همانند کوه 

مقاومت می کنند.

*خدمات اجباری که معاونت بهداشتی 
از  ها  دانشگاه  توسط  بهداشت  وزارت 
نیروهای مراقب سالمت و ماماها  می 
خواهد بسیار بیشتر از توان آنهاست و 
به حل مشکالت سخت افزاری و نرم 
افزاری هم توجه نمی کند، یک جور 
بردگی است  در حالی که با روش های 
علمی می تواند میزان کار موثر این نیروها 
را محاسبه کند. حتی با وضع دستورالعمل 
و  استانی  واحدهای  ستم  جلوی  ها 
شهرستانی را بگیرد و به جای باال بردن 
کمیت خدمات و حتی خدمات توام با 
اذیت کردن مردم به حفظ سالمتی مردم 

بدون سیاسی کاری فکر کند.

این  نیست  هیچکس  چرا  باسالم   *
کالهبردارای توی سایت های خرید و 
فروش و رهن و اجاره اینترنتی را بگیرد 
باشند و گول  حاال گیریم مردم ساده 
بخورند قانون کجا رفته پس وظیفه چه 
کسی هست جلوی ضرر مردم را بگیرد ؟

* در رابطه با پیامک نظرسنجی کارکرد 
و برخورد در ادارات باید بگویم برخورد با 
ارباب رجوع در بعضی ادارات مثل ارباب 
با رعیت است برای کاری که وظیفه 
انجام  که  کنیم  التماس  باید  آنهاست 

بدهند، نظارت مدیران هم صفر است.

* در خصوص سرمقاله صرفه جویی 
در شب در منزل که اکثرا تعدا خانوار 
هم از سه فرزند بیشتر نمی شود یک 
روشنایی آن هم از نوع کم مصرف جواب 
گو هست در دین هم صرفه جویی از 
ایمان است که دینی هم نمانده، فرهنگ 
فرهنگ  بخشی  نمانده،  هم  مصرف 

دوگانه هیچ چیز سر جای خود نیست.

* می خواهم از همین جا از یکی از بهترین 
 مدیران شهری،آقای جاوید ، شهردار بسیار 
خوب شهرمان تشکر کنم،مدیری که 
هیچ وقت خسته و پشت میز نشین تنها 
نیست ، با خانواده پارک کاجستان بودیم 
بدون  ۱۱شب  ساعت  شهردار  جناب 
هیچ تشریفات خاصی همراه چند تن از 
کارکنان،مثل مردم عادی، برای بازدید 
 آمده بودند،خیلی از مردم نمی شناختشان ،

برایشان مهم نبود ، برایشان کار مهم بود 
این را می گویند مرد میدان.

* در خبرها آمد که جناب آقای استاندار 
فرمودند هواپیمایی ماهان قرار است در 
بحث کشاورزی استان سرمایه گذاری 
کند!! مگر منابع آبی استان غنی است 
و سرمایه گذار در استان نیست از باب 
از  که  کشاورزی  بخش  در  متقاضی 
کرمان بخواهند دعوت به سرمایه گذاری 
شوند...البته ناگفته نماند تیم اقتصادی 
ماهان دو سال است که دور خیز کردند 
که در بحث پرورش شتر و کشت خار 
شتر چند منطقه در استان مستقر شدند.. 
سد  پای  زیر  های  زمین  بخصوص 
منطقه چاهک و...که قبال آقای مدیر 
 عامل ماهان بازدید و بررسی داشته اند

که در این بحث اگر قصد واگذاری باشد 
جوانان نخبه، تحصیل کرده و سرمایه 
گذاران بومی آمادگی دارند... چون جزو 

طرح هایی با توجیه باال است ...

* در خصوص بحث بومی و غیر بومی 
، شهردار از پیش تعیین شده و مشخص 
هست.ائتالف ها قبل از حضور نهایی در 
شورا حتما به شهردار فکر کردند و حتی 
با شهردار جدید قرار هم گذاشتند.باز یک 
سرگرمی تازه برای مردم... شهردار تعیین 
کننده نیست، کابینه شهرداری تصمیم 
گیرنده نهایی هستند و تنها در شرایطی 
شهردار اهمیت دارد که شخصیتی مثل 
نخعی داشته باشد نه این شهرداران دیگر 
اوستا بله نباشند در اینصورت به درد شهر 
می خورد وگرنه هیچی نمی شود گفت 

خانه از پای بست ویران است. 

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

در  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار  ایرنا- 
اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه 
برنامه های  تهیه  جاری  سال  در  استان 
عملیاتی دستگاه های اجرایی استان تصویب 
شد و دستگاه ها برنامه های عملیاتی خود را 

ارائه کردند که مکتوب می شود.
مالنوری عصر پنجشنبه در دومین نشست 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان 
جنوبی در سال جاری که با دستور کار توزیع 
دستگاه های  مدیران  با حضور  و  اعتبارات 
اجرایی برگزار شد، افزود: سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان در حال تهیه مجلد این 
برنامه هاست و اولین سالی که این برنامه 
در استان تدوین شده است. وی بیان کرد: 
دستگاه ها  عملیاتی  برنامه  محور  شد  قرار 
شعار سال باشد و شاخص های ارزیابی ما 
استانی  برنامه  و  سال  شعار  محور  بر  هم 
اگر  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار  است. 
برنامه های طراحی شده باز هم در طول سال 
نیاز به اصالح داشته باشد به دبیرخانه شورای 
داده  اطالع  استان  توسعه  و  برنامه ریزی 
تا نسبت به رفع اشکاالت اقدام شود. وی 
اظهار کرد: مدیران اعتبارات دریافتی را در 
مسیر برنامه های عملیاتی دستگاه ها هزینه 
کنند تا با این اقدام، عملکرد دستگاه های 
به خوبی ارزیابی شود. مالنوری با اشاره به 
اینکه دستگاه های اجرایی فروش اموال مازاد 
را جدی بگیرند، افزود: البته اموالی مازاد است 
که در افق توسعه ای دستگاه ها واقعا مازاد 
شناخته شود و بعدا به آن نیازی نباشد و در 
این خصوص کار کارشناسی شود. وی گفت: 
طرح های پژوهشی جدی گرفته شود و حتما 
تصویب شود همچنین طرح های پژوهشی 
سه سال گذشته مورد بررسی و کارشناسی 
شویم.  آن  اثرگذاری  متوجه  تا  گیرد  قرار 
استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: امسال 
هم اعتبار طرح  های پژوهشی در اولویت قرار 
دارد و اگر یک طرح پژوهشی هم انجام شود 
اما قوی باشد، نتیجه و بازخود آن را در استان 
خواهیم دید. وی درخصوص اعتبارات جذب 
نشده استان در سال گذشته گفت: بخشی از 
این اعتبارات در حوزه شهرداری ها و بخشی 
در حوزه اداره کل منابع طبیعی است البته با 
بررسی های انجام شده کار جذب آن در حال 
انجام است اما نباید غفلت کنیم و گذشت 

زمان باعث برگشت این اعتبارات شود.

سالمت محوری در جذب اعتبارات

اعتبارات  مجموع  داد:  ادامه  مالنوری 

حدود  گذشته  سال  از  استان  نشده  جذب 
۳۰۰ میلیارد تومان است که این مقدار در 
استان  برنامه ریزی  شورای  جلسه  اولین 
۳۴۰ میلیارد تومان بود و با تاکیدی که بر 
 جذب آن داشتیم، مقداری از آن جذب شد.

وی گفت: در کمیته برنامه ریزی شهرستان ها 
هم به فرمانداران و هم به دبیران کمیته های 
برنامه ریزی تاکید شود که دقت خود را در 
پروژه های  و  ببرند  باال  کارشناسی  حوزه 
اولویت های منطقه  و  باال  پیشرفت  دارای 
را در توزیع اعتبارات جدی بگیرند. استاندار 
اعتبارات،  توزیع  افزود: در  خراسان جنوبی 
تاکید بر سالمت محوری است و اینکه این 
مهم به گونه ای رقم بخورد که همه مناطق 
از آن بهره مند شوند. وی  به نحو درستی 
عنوان کرد: مقدار کمی از اعتبارات استان را 
کنار گذاشتیم که در سفرهای شهرستانی در 
صورت وجود اولویت، مشکل و ضرورت و 
نیاز در مناطق با تخصیص این اعتبار نسبت 

به رفع آنها اقدام کنیم و هر دستگاهی که 
بتواند تالش بیشتری کند و این ضرورت ها 
و نیازهای اساسی را بیشتر نشان بدهد از 
خواهد  بیشتری  سهم  باقیمانده  اعتبارات 
باید  اینکه مسئوالن  بر  تاکید  با  برد. وی 
سفرهای شهرستانی را دنبال کنند، گفت: 
سفرهای  این  در  مشکالت  از  یکسری 
شهرستانی مشخص و باعث می شود نسبت 
به رفع آنها اقدام شود. مالنوری افزود: در 
جلسات شورای برنامه ریزی و شورای اداری 
مسئوالن  همه  که  کردیم  مصوب  استان 
دستگاه های اجرایی در زمینه اطالع رسانی 
عملکرد و فرهنگ سازی در رابطه با اقدامات 
خود برنامه داشته و جدیت به خرج دهند 
که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
عنوان مسئول و ناظر گزارشات مربوطه را به 
شورای برنامه ریزی استان ارسال کند. وی 
گفت: دستگاه ها مکلفند سالی دو بار )هر ۶ 
ماه یک بار( عملکرد حوزه کاری خود را در 
نشریات استان منتشر کنند چرا که انتشار 
اشتراک  دریافت  همچنین  گزارش ها  این 
نشریات توسط دستگاه ها، در توزیع اعتبارات 

موثر است. استاندار خراسان جنوبی با تاکید 
اجرایی  توسط دستگاه های  منابع  بر خلق 
بتوانید  اگر  که  نکنید  شک  کرد:  تصریح 
گیرید،  کار  به  را  خصوصی  بخش  توان 
برای  دولتی  اعتبارات  برابر  چند  عایداتی 
دستگاه شما به همراه خواهد داشت. وی 
ارتباط گیری درست و استفاده از شیوه های 
و  منابع ذکر کرد  راهکار خلق  را  خالقانه 
هرچه  اجرایی  دستگاه های  مدیران  افزود: 
از  و  باشند  داشته  گسترده تری  ارتباطات 
ظرفیت رسانه ها بیشتر استفاده  کنند، از منابع 
بیشتری برخوردار می شوند. وی گفت: باید 
برای برپایی نمایشگاه هایی در استان و داخل 
و خارج کشور برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم 
ظرفیت های خدادادی را به نمایش بگذاریم 
و منابع ایجاد کنیم. مالنوری با بیان اینکه 
بزرگترین ظرفیتی که در کنار همه مزیت ها 
و ظرفیت ها داریم، ظرفیت نیروی انسانی 
است اضافه کرد: چنانچه مدیر خوب، کارمند 

باشیم،  نداشته  کاربلد  کارشناس  و  ماهر 
نمی توانیم از منابع موجود استفاده مطلوبی 
عدالت  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  وی  ببریم. 
سرلوحه کار ما باشد باعث افزایش انگیزه 
افراد می شود گفت: با وجود برخورد عادالنه 
در پرداخت حقوق و مزایا، اگر مبلغ اندک هم 

باشد، همه رضایت کافی را خواهند داشت.

اعتبار تملک دارایی در خراسان 
جنوبی ۴۰ درصد افزایش یافت

برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
گفت:  جلسه  این  در  نیز  جنوبی  خراسان 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۴۰۰ و  هزار  امسال 
منابع  از  سرمایه ای  دارایی های  تملک 
مختلف ملی و استانی به خراسان جنوبی 
اختصاص یافته که نسبت به سال قبل ۴۰ 
درصد افزایش داشته است.  پورعیسی افزود: 
۱۵۵ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی و 
داشته ایم  نفت  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۷۷
 که براساس شاخص های موجود توزیع شد. 
وی اظهار کرد: امسال مطالعه ای درخصوص 
با  که  داشتیم  برخورداری  عدم  شاخص 

تلفیقی  با  استاندار خراسان جنوبی  دستور 
از توزیع اعتبارات سال گذشته و مطالعات 
سازمان برنامه و بودجه، سهم شهرستان ها 
و  مدیریت  سازمان  رئیس  شد.  مشخص 
اعتبار  گفت:  جنوبی  خراسان  برنامه ریزی 
حوزه راه و حوزه آب هر کدام ۵۰ میلیارد 
شدن  مشخص  از  پس  که  است  تومان 
مصوب  شورا  علنی  صحن  در  پروژه ها 
اعتبارات  مجموع  افزود:  وی  شد.  خواهد 
سرمایه ای  دارایی های  تملک  و  هزینه ای 
استان در سال جاری حدود ۲ هزار میلیارد 
شاخص های  براساس  که  است  تومان 
گفت:  پورعیسی  می شود.  توزیع  مربوطه 
همچنین امسال ۴۸۶ میلیارد تومان اعتبار 
هزینه ای به استان اختصاص یافته که ۴۷۱ 
از  میلیارد تومان آن تاکنون ابالغ شده و 
تناسب  به  تومان  میلیارد  این میزان ۴۵۱ 
شاخص ها بین دستگاه های اجرایی توزیع 
حداقل  شد  مصوب  کرد:  بیان  وی  شد. 

۲۰ ساعت به هر دستگاه اجرایی اضافه کار 
بدهیم تا هزینه های ضروری آنها را پوشش 
دهیم اما جهت گیری این باشد که به طور 
متوسط تا پایان سال ۷۰ ساعت اضافه کار 
به کارشناسان و ۱۲۰ ساعت برای مدیران 
در نظر گرفته شود. رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی خراسان جنوبی افزود: انتظار 
داریم ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال 
به استان کسری اعتبار هزینه ای اختصاص 
یابد تا بتوانیم برخی کسری  ها و کمبودها را 
جبران کنیم و تا آخر همین ماه موافقت نامه 
وی  کرد.  خواهیم  مبادله  را  اعتبارات  این 
گفت: امسال ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبارات 
توازن استانی به خراسان جنوبی اختصاص 
برابر  سه  قبل  سال  به  نسبت  که  یافت 
براساس ۳۶  اعتبارات  این  و  دارد  افزایش 
شاخص در شهرستان ها توزیع شده است 
همچنین اعتبارات نفت استان هم امسال سه 
برابر شده است. پورعیسی با اشاره به اینکه 
تاکنون از چهار منبع اعتبارات تملک دارایی 
تخصیص بیش از ۸۰ درصد و از یک منبع 
نیز تخصیص بیش از ۲۵ درصدی داریم 

افزود: امیدواریم تا پایان امسال تخصیص 
یابد.  افزایش  درصد   ۱۰۰ به  اعتبارات 
توجه  با  جاری  سال  در  کرد:  اظهار  وی 
آغاز  محدودیت  نیمه تمام،  پروژه های  به 
پروژه جدید را داریم و ۱۰ درصد اعتبارات 
استان برای پروژه های جدید در نظر گرفته 
می شود. بهدانی معاون برنامه ریزی و بودجه 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به 
هزینه  اعتبارات  وضعیت  آخرین  تشریح 
ای ابالغی و نحوه توزیع اعتبارات مذکور 
پرداخت. بهدانی مبلغ اعتبارات هزینه ای 
سال ۱۴۰۰  بودجه  قانون  براساس  استان 
کل کشور را مبلغ ۴۸۶ میلیارد تومان اعالم 
کرد که بیان داشت در حال حاضر مبلغ ۴۷۱ 
میلیارد تومان به استان ابالغ گردیده است 
که براساس تصویب اعضای شورای برنامه 
ریزی استان ، مبلغ اعتبار مذکور با اولویت 
پیمانی،  و  رسمی  نیروهای  حقوق  تأمین 
هزینه  و  حجمی  و  شرکتی   ، قراردادی 
های اجتناب ناپذیر و تأمین بخشی از سایر 
اعتبارات مورد نیاز دستگاه ها ، فی مابین ۲۳ 
دستگاه اجرائی مشمول اعتبارات هزینه ای 
استانی توزیع گردید.  بهدانی افزود: تالش 
برنامه  از سازمان  پیگیری  با  خواهیم کرد 
و بودجه کشور ، نسبت به ترمیم اعتبارات 
هزینه ای دستگاه ها تا پایان سال جاری 
اقدام نماییم. بهدانی بیان داشت در بحث 
ای  سرمایه  های  دارایی  تملک  اعتبارات 
استانی ،  اعتبارات ۳ درصد درآمد حاصل 
از صادرات نفت خام و گاز طبیعی ، اعتبارات 
آب روستایی و عشایری و اعتبارات راه های 
قانون  جدول ۱۰-۵  اعتبارات  و  روستایی 
بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ ۴۴۸ میلیاردتومان 
به استان ابالغ اعتبار صورت گرفته است 
که در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه 
استان ، پس از کسر الزامات قانونی ، اعتبار 
مذکور براساس درصد سهم بری هرکدام از 
شهرستان های استان که مورد تصویب شورا 
قرارگرفت ، فی مابین شهرستان های استان 
توزیع گردید تا فرمانداران و روسای محترم 
ها  شهرستان  ریزی  برنامه  های   کمیته 
نسبت به برگزاری کمیته های برنامه ریزی 
به بررسی و  اقدام و نسبت  شهرستان ها 
جاری  سال  عمرانی  های  پروژه  تصویب 
با درصد  تمام  نیمه  پروژه های  اولویت  با 

پیشرفت فیزیکی باالاقدام نمایند.  
بهدانی در ادامه افزود ، همچنین در جلسه 
موضوع  استانی  اعتبارات  مذکور  شورای 
کشور  امکانات  از  متوازن  استفاده  قانون 
که مبلغ اعتبار استان در سال جاری ۲۳۳ 
میلیارد تومان می باشد ، براساس شاخص 
بودجه  و  برنامه  سازمان  از  ابالغی  های 
کشور و تعیین فاصله هرکدام از شاخص ها 
با میانگین کشوری بر اساس اطالعات اخذ 
شده از وزارتخانه ها و دستگاه های مرکزی 
مورد بررسی قرار گرفته  و سهم هرکدام از 
شهرستان ها  براساس موارد ابالغی ، مورد 

تصویب قرار گرفت.  

دستگاه های اجرایی استان در سال جاری برنامه عملیاتی دارند

خراسان  معدنی  فعاالن  و  بهره برداران 
ساخت  آالت  ماشین  خرید  برای  جنوبی 
می کنند. دریافت  تسهیالت   داخل، 

مرکز  صداوسیمای  خبرگزاری  گزارش  به 
خراسان جنوبی، معاون امور معادن سازمان 
صمت استان گفت: این تسهیالت به بهره 
برداران و ارائه تسهیالت به بهره برداران معدنی 
داخلیپیمانکاران  آالت  ماشین  خرید  برای 
معدنی از سوی صندوق بیمه سرمایه گذاری 
فعالیت های معدنی کشور پرداخت می شود.  
از  اهمیت حمایت  بر  تاکید  با  ایمان طلب 
عنوان  به  معدنی  صنایع  و  معدن  بخش 
اقتصادی  پیشران های  مهمترین  از  یکی 
بهبود  و  نوسازی  لزوم  همچنین  و  کشور 
وضع ماشین آالت معدنی افزود: متقاضیان 

می توانند از طریق مراجعه به سایت صندوق 
بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به 
نشانی www.iranmico.com نسبت به مطالعه 
ثبت  تسهیالت،  این  جزئیات  از  آگاهی  و 
کنند. اقدام  درخواستی  مدارک  ارائه  و   نام 

وی گفت: این تسهیالت نامحدود است و بنا 
به نیاز واحد معدنی و بهره بردار اعطاء می شود. 
تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، ایجاد 
تضمین و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های 
این  راهبری  و  هدایت  و همچنین  معدنی 
سرمایه گذاری ها در راستای تحقق اهداف 
تقویت  اقتصادی کالن کشور و همچنین 
در  خصوصی  گذاران  سرمایه  از  حمایت  و 
بخش معدن، از جمله اهداف صندوق بیمه 

سرمایه گذاری فعالیت های معدنی است.

ارائه تسهیالت به بهره برداران معدنی برای خرید ماشین آالت داخلی

صداوسیما- اعتبار تفاهم نامه های مشترک 
صندوق کارآفرینی امید، بنیاد برکت و بنیاد 

علوی به منظور ایجاد ۵۴۰ فرصت شغلی 
مدیر  یافت.  تخصیص  روستائیان  برای 
جنوبی  خراسان  امید  کارآفرینی  صندوق 
گفت: این تفاهم نامه ها به منظور معرفی و 
اعطای تسهیالت به طرح های اشتغال زایی 

بنیاد برکت و بنیاد علوی برای بهبود وضع 
معیشت خانوار های ساکن در مناطق محروم 
و کمتر توسعه یافته منعقد شده است. محمد 
زنگنه افزود: اعتبار تخصیص یافته به این 
تفاهم نامه ها در مجموع ۲۷۲ میلیارد ریال 

است و در قالب رسته های شغلی نظیر دام 
سبک و سنگین، پرورش طیور )بوقلمون، 
زنبور  آبزی پروری،  شترمرغ(،  و  بلدرچین 
عسل، تولید پوشاک، صنایع دستی، مشاغل 
خدماتی و فنی به روستائیان و افراد واجد 

شرایط در شهرستان های استان به ویژه در 
مناطق مرزی و محروم پرداخت خواهد شد. 
اجرایی شدن  با  انتظار می رود  وی گفت: 
این تفاهم نامه ها ۵۴۰ فرصت شغلی برای 

روستائیان فراهم شود.

پرداخت ۲۷۲ میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی به خراسان جنوبی



کتابکده

کتاب گتسبی بزرگ

و  ماندگارترین  از  یکی  بزرگ  گتسبی  کتاب 
پروفروش ترین کتاب های ادبیات آمریکا است. 
کتابی که تاکنون بیشتر از ۲۵ میلیون نسخه از 
آن به فروش رفته است. مترجم کتاب – رضا 

رضایی – درباره بزرگی رمان می نویسد: کتاب 
گتسبی بزرگ در سال ۱۹۲۵ منتشر شد، اما در 
اواسط درهه ۱۹۴۰ جلب توجه کرد و سپس آن 
را یکی از برترین رمان های قرن خواندند، آن هم 
در سرزمینی که در نیمه اول قرن بیستم بهترین 
رمان ها و بهترین نویسنده ها را به جهان عرضه 
کرده بود. گتسبی بزرگ همتایان چندانی در میان 
رمان های قرن بیستم ندارد و فقط چند اثر از ویلیام 
فاکنر، ارنست همینگوی، ویال کاتر و تئودور درایزر 
در کنار آن قرار می گیرند.در پشت جلد، قسمتی 
از متن کتاب آمده است: البد احساس می کرد 
که دنیای گرم گذشته را از دست داده و برای 
دیرزیستن با رویایی یگانه بهای گزافی پرداخته 
است. البد از میان برگ های ترسناک به آسمانی 
ناآشنا نگاه می کرد و به خود می لرزید از این که 
می دید چه چیز بدقواره ای است گل سرخ و چه 

سرد است آفتاب بر چمن نورسته…

خالصه کتاب گتسبی بزرگ
تامل   از جذاب ترین و  شروع رمان، شاید یکی 
برانگیزترین شروع هایی باشد که هرکسی می تواند 
بخواند:در سال هایی که جوان تر و زودرنج تر بودم، 
پدرم نصیحتی به من کرد که هنوز آن را در ذهنم 
مرور می کنم.پدرم گفته بود: »هر وقت دیدی که 
می خوای از کسی ایراد بگیری فقط یادت باشه که 
آدم های دنیا همه این موقعیت ها رو نداشتن که 
تو داری.«داستان این رمان از زبان کاراوی روایت 
می شود. فردی که همسایه گتسبی بزرگ است. اما 
داستان کتاب با دیدار کاراوی با عموزاده خود، دِیزی 
و شوهرش آغاز می شود. تام که اشراف زاده ای 
ثروتمند است زندگی تجمالتی و خوشی را در کنار 
همسرش تجربه می کند. در مقابل گتسبی یک 
جوان بسیار موفق و پولدار است و کسی از گذشته 
او چیزی نمی داند. این مرد جوان همواره مشغول 
و  بزرگ  مهمانی های  برگزاری  و  خوشگذرانی 
باشکوه است. مهمانی هایی که هر کسی می تواند 

در آن ها شرکت کند و شاد باشد.

به مواد غذایی فاقد کالری “نه” بگویید

در بیشتر موارد ، بیماران چاقی که کرونا گرفته اند، 
از مشکالت تنفسی ، ضعف سیستم ایمنی بدن و 
کاهش حجم ریه رنج می برند. آنها همچنین در 
برابر ذات الریه و مسائل قلبی آسیب پذیرتر هستند.  

پس از بهبودی از عفونت ویروس کرونا ، برای کنار 
آمدن با فعالیت های روزانه ، مقدار اضافی انرژی الزم 
است. این انرژی مورد نیاز اضافی را مصرف مواد 
 غذایی مانند برنج ، سیب زمینی ، غالت کامل و 

آجیل ها در رژیم غذایی تأمین می کند.

دالیلی ساده برای مصرف پسته

پسته حاوی ویتامین ها و مواد معدنی زیادی از جمله 
فسفر، تیامین، مس، منگنز و پتاسیم است که به 
عملکرد عصب و عضله ها کمک می کند.پسته 
همچنین منبع عالی ویتامین B۶ است که به تنظیم 

قند خون و هموگلوبین در بدن کمک می کند. پسته 
به دلیل کاهش کالری در مقایسه با سایر آجیل ها، 
به کاهش وزن کمک می کند و احساس سیری 
را افزایش می دهد. برای جلوگیری از مصرف زیاد 

نمک، بعضی اوقات به صورت خام مصرف شود.

مشکل کبدی با نوشیدن نوشابه

نوشیدن بیش از حد نوشابه می تواند به بروز سیروز 
کبدی منجر شود که به واسطه بروز بافت زخمی در 
کبد شکل می گیرد. سیروز زمانی رخ می دهد که 
کبد انسان آسیب دیده باشد چه به واسطه بیماری یا 

نوشیدن نوشابه  و در تالش برای ترمیم خود باشد. 
با تداوم آسیب، بافت زخمی بیشتری شکل می گیرد 
و شرایط را برای کبد به منظور ارائه عملکرد درست 
خود دشوار می کند و این شرایط به طور کلی در 

مرحله ای خاص دیگر برگشت پذیر نخواهد بود. 

روغن کرچک برای تسکین زانو درد

از مشکالت  بسیاری  تواند  روغن کرچک می 
را تسکین دهد زیرا خاصیت ضد باکتری، ضد 
ویروس و ضد قارچی دارد. روغن کرچک به طور 
موضعی برای درمان انواع بیماری های دردناک 

مانند آرتروز، سیاتیک و کمردرد استفاده می شود.  
ابتدا پارچه ای را برداشته و در آب گرم بخیسانید و 
مقداری روغن کرچک را بر روی آن بریزید اما 
مراقب باشید که روغن از پارچه چکه نکند. سپس 

پارچه را روی زانویی که درد می کند، قراردهید.

یکی دیگر از نوشیدنی های اصیل ایرانی شربت نعناع است که خواص درمانی زیادی دارد. اگر مشکالت گوارشی 
دارید، این نوشیدنی به تقویت سیستم گوارش و رفع مشکالت آن کمک بسیاری می کند. شربت نعناع، بدن 
را هیدراته نگه می دارد و بهترین انتخاب برای رفع تشنگی در تابستان است. نعناع را از شاخه جداکنید و فقط از 
برگ های آن استفاده کنید. بعد برگ ها را بشویید. شکر و آب را در ظرفی حل کنید و برگ نعناع را در آن بریزید و 
روی حرارت قرار دهید تا به جوش بیاید. بعد از ۱۰ دقیقه جوشیدن و رنگ گرفتن شربت، تفاله های برگ نعناع را 
خارج کنید و شربت را از صافی رد کنید. شربت نعناع آماده است و می توانید بعد از خنک شدن از آن استفاده کنید. 

این شربت را می توانید در شیشه های در دار به مدت یک سال در یخچال نگهداری کنید.

گوسفند دریایی زیباترین موجود در زیر آب

افراد بسیاری این سوال را دارند که چگونه ریاضی خود 
را قوی کنیم و درکی عمیق و مفهومی از این علم به 
دست بیاوریم؟ بدین منظور می توانید از این راهکار ها 
استفاده کنید: مسلما روش های زیادی برای تقویت و فهم 
ریاضی پایه ای تا پیشرفته وجود دارد اما پیش از هرکاری 
باید تصمیم بگیرید، اهداف تان را مشخص کنید و با یک 

برنامه ریزی منطقی سعی کنید به آنها دست یابید. 
در برنامه ریزی می توانید روش های مختلفی را امتحان 
کنید و زمان خود را برای حضور در کالس ها، آموزش، 

تمرین و... تقسیم کنید. درست است که ریاضی یک درس 
حفظی نیست اما نوشتن جزوه باعث می شود نکات مهم 
و فّرار را به خاطر داشته باشید. عالوه بر این می توانید 
مسائلی که به درستی متوجه نشدید و فرصت فهمیدن آن 
در لحظه را ندارید در گوشه ای یادداشت کنید تا بعدا به 
سراغ آن بروید.نکته مهمی که درباره این درس وجود دارد 
نحوه یادگیری آن است. در برخی مواقه افراد به جای دقت 
برای درک و فهم مسائل ریاضی سعی می کنند راه حل ها 
و فرمول های مورد نیاز را حفظ کنند. اما برای قوی شدن 

در ریاضی باید همانطور که متوجه شدید رسیدن به درک 
عمیق از مطالب ریاضی ضروری است، در صورت عدم 
توجه کافی یا کمبود تمرکز با مشکل روبرو می شود. برای 
یادگیری این درس بهتر است با تمرکز کامل در جلسات 
شرکت کنید و پس از آن نیز به مرور مطالب بپردازید تا 
به خوبی یاد بگیرید.بر خالف بسیاری از مباحث آموزشی 
که یادگیری آنها با مطالعه امکان پذیر است، نمی توان علم 
ریاضی را بدون تمرین کرد آموخت. شما باید از روشی 

فعال استفاده کنید تا با مباحث ارتباط برقرار  کند.

چگونه ریاضی خود را قوی کنیم؟

یاد یاران
شهید: غالمحسین تخم افشان         فرزند: برات       شهرستان: قاین

من به ندای همه لبیک گفته و باز از این دستورات استقبال کردم و عازم جبهه شدم تا دین خود 
را نسبت به انقالب اسالمی از صدر تاکنون ادا کرده باشم. شنبه  ۵ تیر  ۱۴۰۰ * شماره  ۴۹۴۸
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فرهنگ و هنر

روستای شیرگ آقا

»شیرگ آقا« روستایی است از توابع بخش مرکزی 
شهرستان سربیشه. روستای »شیرگ آقا« از شمال 
به درمیان، از شرق به آبترش سربیشه و از جنوب به 
بیرجند متصل می شود و فاصله آن تا مرکز استان 
۷۰ کیلومتر است. شیرگ آقا در دامنه کوه مومن آباد 
پر جمعیت ترین روستا به حساب می آید و از سابقه 
زیادی برخوردار است . وجود قلعه و ساختار قدیمی 
آن نشان دهنده این امر است ولی قدمت آن دقیقا 

مشخص نیست. در خصوص وجه تسمیه روستا 
بزرگان و مطلعان روستا می گویند:» شیرگ در لغت 
به معنای “عقاب ” است و این روستا هم در دل 
کوه قرار دارد و محل زندگی این پرنده است. بعضی 
هم می گویند: چون گله های زیادی از همان قدیم 
داشته و شیر و لبنیات فراوان بوده نام آن را ” شیر” که 
کم کم به “شیرگ” تبدیل شده، نامیده اند« . آب و 
هوای روستا معتدل است و شغل اصلی مردم روستا 

دامداری، کشاورزی.

رضا صادقی تیتراژ “دودکش۲” را خواند 

سریال  اول  فصل  تیتراژ  خوانندگی  که  صادقی 
“دودکش” را هم برعهده داشت، ترانه فصل دوم را 
با آهنگسازی آریا عظیمی نژاد آماده کرده است.هومن 
برق نورد، امیرحسین رستمی، سیما تیرانداز، نگار 
عابدی، محمدرضا شیرخانلو، یاس نوروزی و الهام 
اخوان و بهنام تشکر و حسین شهبازی،  هانا عباسی 
گروه بازیگران »دودکش ۲« را تشکیل می دهند .در 
خالصه داستان سریال آمده است: »خانواده فیروز 
مشتاق که بی قیف و قپی به سفری رفته اند، در راه 
بازگشت به تهران با دختری همسفر می شوند که 
از نظر بهروز، »نیمه گمشده« قلمداد می شود و به 
ضرس قاطع، شروعی برای فرو رفتن خانواده در 
آمپاس است! بماند که با آنچه از نصرت و شرایط 
جدیدش مشهود به نظر می رسد، بستر قمپزش 
گسترده تر از قبل شده است و با عقبه ای که از آنان 
سراغ داریم، ماجراهایی آغاز می شونداین مجموعه 
تلویزیونی قرار است از شنبه ۵ تیرماه هر شب ساعت 

۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما روی آنتن برود.

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
رضا: فرید، بابا عشق اون نیست که وقتی دیدیش دلت بلرزه، 

عشق اونه که وقتی نمی بینیش دلت میخواد َکنده شه
)خانه سبز(

شربت نعناع برای روزهای گرم تابستان

گوسفند دریایی یک حیوان آبزی است که 
چهره ای شبیه به بره های کارتونی دارد.
چشمان بزرگ و سیاه که کمی از هم فاصله 
دارد و صورت سفید که کمی شبیه گوساله 
است، این حیوان را دوست داشتنی نشان 
می دهد. اندازه یک گوسفند دریایی برخالف 

همتای زمینی خود بسیار کوچک است.

جدول ۴۹۴۸                        

افقی : ۱- نویسنده کتاب معروف 
ایران در زمان ساسانیان ۲- خسیس 
است ۳-  خودمان  چنگ  همان   -
آب منجمد- رودی در آلمان- اسم-  
دستگیری ۴- هر یک از پادشاهان 
سلسله اشکانیان-   مذکر-ابزاری که با 
آن دندان ها را می شویند- همه  ۵- 
از خنیاگران دوره ساسانی که معاصر 
باربد بود- ناله و زاری- دریا  ۶- مایعی 
که از نشاسته یا کتیرا درست می کنند 
و به پارچه می زنند تا سفت و براق 
شود- گردنده- ناله و زاری - دریا ۷- 
خجستگی- اسباب هدایت   وسیله  
های شناور- کنایه از با محبت  ۸- 
بندگی-  دورو - شایسته - پنبه پاک 
نکرده ۹- آثار ادبی - آذین و زینت-  
در یک چشم به هم زدن ۱۰- گلی 
است خوشبوی به رنگ سرخ یا سفید 
میوه   - است  خاردار  درختش  که 
درخت بالنگ - جایی در زورخانه که 
مرشد ضرب می زند و می خواند ۱۱- 
حرص و طمع- تأخیر کردن - خوش 
آواز در قفس ۱۲- دفع کردن- اسب 
قوی- ابر نزدیک زمین- بیست و 
نهمین حرف ۱۳- رها، ول - پاک و 
بی غش- آرامگاه - ورزش پایه ۱۴- 
محل ورود- کنایه از موافق ، مناسب 

۱۵- از آثار معروف دکتر زرین کوب.

نیبرگ  از  کتابی   -۱ عمودی: 
ظواهر  در   -۲ معروف  ایرانشناس 
در   - است  گیر  دینی سخت  امور 
نواحی بیابانی، به برجستگی های بین 
شیارهای شکل می گویند ۳- تنها، 
یگانه- خیمه گردی که به یک ستون 
برپا باشد- نام حرف دوم یونانی- فریاد 
سهمناک ۴- به معنی نظیر و مانند - 
راز- نویسنده، منشی - مروارید ۵- 
جریان برق را از خود عبور می دهد- 
یکی از تاثیرگذارترین نقاشان مدرن 
فرانسوی- نفس خسته ۶- نوعی 
بیماری پوستی - خاموشی -  انتقال 
انسانی  بدن  به  مرده  روح شخص 
دیگر ۷- ریسمان - خراش یا شکاف 
باریک روی چیزی- صبح زود که 
هنوز هوا تاریک باشد ۸- حرف دهن 
کجی- بین- زیرک  - درازگوش ۹- 

کنترل و  بازرسی حاکمیت بر فعالیت 
بویایی-  اجتماعی- عضو  سیاسی، 
روش و طریقه ۱۰- سهل انگاری 
کردن- طغیان کردن - روی زخم 
می گذارند تا بهبود یابد ۱۱- ضمیر 
دهنده  کرایه   - اُول شخص جمع 
- به عقب برگشتن ، بازگشتن ۱۲- 
آخرین یک رقمی - هر یک از طبایع 
چهارگانه - ُعمر- پست ، ضعیف ۱۳- 
یکی از ۳ پسر فریدون- مفهومی که 
نشان دهنده پایان حیات موجودات 
چند سلولی است اما برای موجودات 
نام  کند-  نمی  سلولی صدق  تک 
باستانی جمهوری آذربایجان - زبانه 
آتش  ۱۴- تارمی چوبی- نامی که 
ایرانیان به دجله داده بودند ۱۵-  لقبی 
که جولیوس روسکا و دکتر استیپلتون 
به رازی دانشمند بزرگ ایرانی داده اند.
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نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

برگ سبز و سند خودروی وانت تویوتا 
 تیپ ۱۶۰۰ به شماره پالک ایران ۵۲  

۹۴۱ ص ۴۳ به شماره موتور ۲۷۷۲۴۷۳ 
و شماره شاسی ۱۵۳۵۳۵ به نام حسین 
ساالری به کدملی ۰۸۸۹۵۲۳۱۹۳ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی خانم نعیمه حق طلب 
فرزند غالمحسین با شماره شناسنامه ۱۰۹۲۹ 
صادره از مشهد مقطع کارشناسی صادره از 
دانشگاه آزاد بیرجند با شماره ۰۱۸۹۷۴۸ و 

تاریخ ۸۹/۸/۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

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

  ۰۹۰۵۹۹۵۳۴۶۲

شرکت نوید گستر زهان جهت تکمیل کادر کارگاهی خود 
تصمیم به جذب نیرو در رشته های ذیل نموده است:

۱- سرپرست کارگاه: با مدرک کارشناسی عمران و 3 سال سابقه جهت کار در پروژه آب.
۲- مسئول عملیات اجرا: با مدرک کارشناسی عمران و 3 سال سابقه در حوزه راهسازی 

جهت مباشر عملیات خاکی.
 ۳-کارشناس دفتر فنی کارگاه: با مدرک کارشناسی عمران و 2 سال سابقه کار در دفتر فنی.
۴- مسئول ماشین آالت: با مدرک فوق دیپلم یا لیسانس مکانیک و 5 سال سابقه کار در 

حوزه ماشین آالت راهسازی.
 ۵-کارپرداز: با مدرک فوق دیپلم یا لیسانس حسابداری و حداقل 2سال سابقه کار در شغل مرتبط.

۶- نیروی خدماتی: جهت کار در کارگاه راهسازی.
تلفن تماس: ۰۵۶۳۲۴۶۶۰۰۴

ایزوگام شــرق
۰9155622۰5۰

۰9155629۰33 
بیرجند، میدان توحید 

32442331 )بخشی(

 ثبت  ۶۷۳۶

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

شبکه ای
• دوربین های مداربسته با ۱۰سال 
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روز بدون فوتی کرونایی در خراسان جنوبی

در 24 ساعت گذشته خوشبختانه براثر بیماری کرونا در استان موردی از فوت گزارش نشده و مجموع موارد فوت شده همان 917 نفر است. معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: روز گذشته 118 آزمایش مولکولی تشخیص کرونا در استان انجام شد که مجموعا 28 بیمار جدید شناسایی شدند.  

مهدی زاده افزود: از این تعداد 11 مورد از بیرجند، 6 مورد از نهبندان،زیرکوه و طبس هرکدام یک مورد ، سربیشه 4 مورد و شهرستان قائنات 5 مورد بود.

هواشناسی  کارشناس  زارعی   *
خراسان جنوبی گفت: طی امروز گاهی 
وزش تند باد و گرد و خاک و در نوار 
شرقی وقوع باد شدید همراه با خیزش 
گرد و خاک و کاهش دید افقی قابل 

پیش بینی است.
* واقعی مدیرکل آموزش و پرورش 
از 120 میلیون  استان گفت:  بیش 
تومان برای مرمت ، توسعه زیرساخت 
استانی هدایت  اردوگاه  تجهیز  و  ها 

بیرجند هزینه شد.
* مهرآور مدیرکل ثبت و احوال استان 
شهرستان  در  ازدواج  واقعه  گفت: 
فردوس از ابتدای سال تاکنون نسبت 
درصد   14 پارسال  مشابه  مدت  به 

افزایش داشته است.
* فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف 
۳67 کیلو و 700 گرم تریاک و 150 گرم 

حشیش در شهرستان بیرجند خبر داد.

اخبار  کوتاه 

حفظ فرهنگ مردم خراسان جنوبی 
باالترین اولویت را دارد

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: 
فرهنگ باالی مردم خراسان جنوبی ارزشی 
است که باید حفظ شود و باالترین اولویت 
را دارد. حجت االسالم عبادی افزود: امروز 
با گسترش فضاهای مجازی و آسیب هایی 
باز هم به نسبت تفاوت  اما  که وجود دارد 
دیده می شود، این فرهنگ را باید حفظ کنید 
چرا که در طول تاریخ تا اینجا آمده است، 
از گذشته نقل است که هر 100 سال یک 
درصد تغییر فرهنگی اتفاق می افتد اما امروز 

تغییر فرهنگ به روز است.

ناوگان آبرسانی سیار 
در خراسان جنوبی تقویت شود

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
شورای اسالمی گفت: در سال جاری حجم 
آبرسانی سیار به روستاها و مناطق عشایری 
دلیل  به  اما  یافته  افزایش  جنوبی  خراسان 
شرایط کم آبی در استان نیاز است که ناوگان 
آبرسانی سیار تقویت شود. نخعی افزود: بیش 
از 40 درصد روستاهای شهرستان های مرزی 
نهبندان و سربیشه به صورت سیار آبرسانی 
شرکت  مدیرعامل  با  دیدار  در  که  می شود 
قول  وی  کشور،  فاضالب  و  آب  مهندسی 
افزایش سرانه آبرسانی سیار برای روستاییان 
استان را داد. وی ادامه داد: همه ما مسئوالن 
مستمر،  پیگیری  و  با هم افزایی  باید  استان 
مشکل کم آبی در روستاها را مدیریت کنیم تا از 

این شرایط حاد در تابستان امسال عبور کنیم.

غفلت از ظرفیت خطوط ریلی 
شهرستان طبس

و  سرایان  فردوس،  طبس،  مردم  نماینده 
بشرویه گفت: متأسفانه گاه در زبان مسئوالن 
انگار  که  می شود  مطرح  طوری  رسانه ها  و 
خراسان جنوبی خط ریلی ندارد و از ظرفیت 
نصیرایی  می کنیم.  غفلت  طبس  آهن  راه 
با اشاره به اینکه ظرفیت راه آهن طبس در 
بُعد شکوفایی اقتصادی و خدماتی بسیار حائز 
اهمیت است، ادامه داد: اما به نظر من چه از 
نظر جابه جایی بار و مسافر از حداکثر ظرفیت 
باید  این زمینه  استفاده نمی شود که در  آن 
تدبیری بیندیشیم. وی گفت: متأسفانه گاه در 
زبان مسئوالن و حتی رسانه ها طوری موضوع 
انگار  که  می شود  مطرح  آهن  راه  و  ریل 
خراسان جنوبی اصاًل راه آهن ندارد و ظرفیت 
 شهرستان طبس در این زمینه دیده نمی شود.

اجرای طرح کنترل الکترونیکی 
زندانیان برای ۲۰۳ نفر در استان

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
طرح  اجرای  آغاز  از  گفت:  جنوبی  خراسان 
کنترل الکترونیکی زندانیان، 20۳ نفر از زندانیان 
در استان از طرح پابند الکترونیک استفاده کرده 
گرفته اند.  قرار  الکترونیکی  نظارت  تحت  و 
روشان افزود: طرح پابند یا نظارت الکترونیکی 
از سیاست های جدید قوه قضائیه در سال های 
اخیر است که به منظور تحکیم بنیان خانواده 
و کاهش آسیب های مرتبط با خانواده زندانیان 
مورد توجه ویژه قرار گرفته است و با افتتاح 
مرکز مراقبت الکترونیکی زندانیان در سال 99 

این تعداد در حال افزایش است.

برگزاری مرحله شهرستانی 
سابقه دوچرخه سواری دختران

رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان جنوبی 
دختران  سواری  دوچرخه  اول  مرحله  گفت: 
شهرستان بیرجند در 4 رده سنی به صورت 
جداگانه برای هر رده برگزار می شود. علوی افزود: 
مسابقه دوچرخه سواری، روز 6 تیر ساعت 9 صبح 
در مکان استادیوم 15 هزار نفری غدیر شهرستان 
بیرجند برگزار می شود. وی ادامه داد: عالقه مندان 
می توانند با حضور در استادیوم غدیر در روز مسابقه 
و همراه داشتن شناسنامه و وسایل ایمنی دوچرخه 

سواری در این مسابقه شرکت کنند.

 ایرنا- استاندار خراسان جنوبی در دهمین 
نشست ستاد توسعه خاوران گفت: تاکنون 
استان  در  سرمایه گذاری  طرح   101
تصویب  برای  اما  است  شده  شناسایی 
خاوران  توسعه  ستاد  در  این طرح ها  همه 
باید تمامی استعالم های الزم اخذ و طرح 
مالنوری  شود.  سرمایه گذار  به  ارائه  آماده 
خاوران  توسعه  ستاد  در  کار  اساس  افزود: 
طرفی  از  است  امور  تسریع  و  تسهیل  بر 
باید سرمایه گذار پشتیبانی جدی شود. وی 
بیان کرد: در همه سال ها موانعی در حوزه 
سرمایه گذاری استان وجود داشته است لذا 
در ستاد توسعه خاوران باید قبل از اینکه 
بگیرد  قرار  سرمایه گذار  اختیار  در  طرح 
تمامی استعالم های مورد نیاز این طرح ها 
کرد  ورود  سرمایه گذار  وقتی  تا  شود  اخذ 
حداکثر 2 هفته بیشتر معطل نشود و مجبور 
نباشد فرایند استعالم  ها را طی کند. استاندار 
طرح   101 زمانی  گفت:  جنوبی  خراسان 
استعالم ها  که  نهایی می رسد  تصویب  به 
صورت  این  غیر  در  باشد،  شده  تکمیل 
نمی توان چند ماه سرمایه گذار را معطل کرد 
و بعد بگوییم که آن زیرساخت قابل اجرا 

از 101 طرح  کرد:  بیان  مالنوری  نیست. 
مذکور 40 طرح که در شهرک ها و نواحی 
خراسان  اقتصادی  ویژه  منطقه  و  صنعتی 

جنوبی شناسایی شده، تمامی استعالم ها را 
دارند و برای سایر طرح ها باید استعالم اخذ 
شود. وی گفت: در مدتی که ستاد توسعه 
رقم  خوبی  اتفاقات  شده،  تشکیل  خاوران 
حرکت ها  این  ادامه  در  که  است  خورده 
کارشناسی  زمانی  دوره  یک  گذشت  با 
شاهد  حتما  سرمایه گذار  ورود  بررسی  و 

اتفاقات خوبی در حوزه سرمایه گذاری های 
مختلف  بخش های  در  استان  اقتصادی 
خواهیم بود، این روند البته مقداری زمان بر 

بگیرد.  قرار  ریل درستی  در  تا  بود  خواهد 
استاندار خراسان جنوبی افزود: تاکنون 101 
طرح سرمایه گذاری در استان شناسایی شده 
از این  و مهم این است که اگر هر کدام 
بسپاریم  سرمایه گذار  دست  به  را  طرح ها 
بدون  و  نشود  سردرگم  یا  معطل  وی 
دغدغه کار را آغاز کند. مالنوری با اشاره 

به مصوبات ستاد توسعه خاوران تاکید کرد: 
اگر می خواهیم معادن فعال شود و صنعت، 
گردشگری و سایر حوزه ها رونق بگیرد ابتدا 
باید زیرساخت ها را حل کرد، دستگاه هایی 
که قول می دهند پای تعهدات خود بایستند 
و  پیگیری  جدی  طور  به  را  مصوبات  و 
به  جنوبی  خراسان  استاندار  دهند.  انجام 
برگزاری انتخابات 28 خرداد اشاره کرد و 
گفت:  خراسان جنوبی رتبه اول کشور از 
نظر مشارکت در انتخابات با 74.2 درصد 
را کسب کرد که نشان از حضور، آگاهی، 
روان  و  موقعیت شناسی  درک،  بصیرت، 
شناسی خوب مردم این سرزمین دارد و از 

این بابت از مردم قدردانی می کنیم.

امضای دو تفاهم نامه سرمایه گذاری 
بخش خصوصی

در ادامه این نشست دو تفاهم نامه مشترک 
ویژه  منطقه  و  خاوران  توسعه  ستاد  بین 
خصوصی  بخش  سرمایه گذار  با  اقتصادی 
منعقد شد. براساس تفاهم نامه طرح تربیتی 
مدارس امین که بین منطقه ویژه اقتصادی 
خراسان جنوبی و ستاد توسعه خاوران به امضا 

رسید، تعدادی از روحانیون جوان و فعال از 
آغاز سال تحصیلی جدید به مدت هشت 
کارهای  تا  می شوند  اعزام  مدارس  به  ماه 
برای  دهند.  انجام  را  اجتماعی  و  فرهنگی 
اجرای این تفاهم نامه منطقه ویژه اقتصادی 
خراسان جنوبی در قالب مسئولیت اجتماعی 
خود متعهد به پرداخت یک میلیارد و 200 
میلیون تومان شد که 150 مدرسه شامل 50 
مدرسه در بیرجند و هر کدام از شهرستان ها 
10 مدرسه، زیر پوشش قرار خواهد گرفت.  
توسعه  ستاد  بین  تفاهم نامه ای  همچنین 
خاوران و یک سرمایه گذار بخش خصوصی 
در زمینه ایجاد واحد تولیدی کیسه های پلی 
پروپیلن با قابلیت بازیافت در شهرک صنعتی 
مورد با اعتبار 210 میلیارد تومان منعقد شد. 
با توجه به اینکه دو واحد سیمان باقران و 
سیمان قاینات در استان فعال است و بخش 
زیادی از صادرات کشور در این حوزه متعلق 
به خراسان جنوبی است اما کیسه مورد نیاز 
می شد  تامین  دیگر  استان های  از  سیمان 
آینده  ماه  تا 18  واحد  این  راه اندازی  با  که 
مشکل استان در این خصوص و حتی تامین 

کیسه های مورد نیاز آرد هم رفع خواهد شد.

101  طرح سرمایه گذاری در خراسان جنوبی شناسایی شد

 جوالن کرونا در سیستان و بلوچستان

 مردم از سفر به استان همسایه بپرهیزند
دانشگاهی  ستاد  دبیر  صداوسیما- 
ویروس  کرونا  کنترل  و  پیشگیری 
استان از مردم خواست از سفر به استان 
وضعیت  دلیل  به  بلوچستان  و  سیستان 
قرمز کرونایی بپرهیزند. غالمرضا شریف 
اینکه در حال حاضر شرایط  بیان  با  زاده 
در این استان بسیار بحرانی است، گفت: 
و  سیستان  استان  در  ابتال  آمار  متاسفانه 
عدم  صورت  در  که  باالست  بلوچستان 
رعایت پروتکل های بهداشتی و سفر به 

این استان و حضور در دورهمی ها، هفته 
های آینده خراسان جنوبی نیز با افزایش 
تعداد مبتالیان و قرمز شدن برخی شهرها 
اینکه  بر  تاکید  با  بود. وی  مواجه خواهد 
مردم استان از سفر به استان های همجوار 
دارد  قرار  کرونایی  قرمز  وضعیت  در  که 
بلوچستان  و  سیستان  استان  مخصوصا 
جدا خودداری کنند، افزود: در حال حاضر 
با رنگ بندی جدید شهرستان درمیان از 
وضعیت زرد کرونایی به نارنجی برگشت 

است.  استان  برای  این زنگ خطری  که 
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل 
کرونا ویروس استان، ضمن تاکید بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی از مردم خواست تا 
کنند. خودداری  غیرضرور  سفرهای   از 

افزایش شهر های نارنجی 
خراسان جنوبی

براساس آخرین نقشه رنگ بندی شهرهای 
کشور ، تعداد شهرهای نارنجی استان به 

بهداشتی  معاون  یافت.  افزایش  شهر   4
گفت:  بیرجند  پزشکی  علوم   دانشگاه 
بر اساس جدیدترین به روزرسانی جدول 
کشور  کرونایی  وضعیت  بندی  رنگ 
و  قاین  نهبندان،  بیرجند،  شهرستان های 
درمیان در وضعیت نارنجی)پرخطر(  و سایر 
شهر های استان در وضعیت زرد کرونایی 
 )خطر متوسط( قرار دارد. کامبیز مهدی زاده 
شهرستان  بندی،  رنگ  این  در  افزود: 
درمیان از وضعیت زرد به وضعیت نارنجی 

ها شهرستان  سایر  و  داده  رنگ   تغییر 
به لحاظ رنگ بندی تغییری نداشته است.

وی گفت: در حال حاضر شهرستان های 
در  نهبندان  و  قائنات  درمیان،  بیرجند، 
وضعیت نارنجی و 7 شهرستان دیگر در 
بهداشتی  معاون  دارد.  قرار  زرد  وضعیت 
مردم  از  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
را   بهداشتی  های  پروتکل  تا  خواست 
هرچه بیشتر رعایت کنند و عالوه بر زدن 

ماسک از دورهمی ها جدا بپرهیزند.

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        

آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: 0۵632237666 – 0۵632233331 - 091۵۵6۵8۵9۵

شماره کارت جهت طبخ اطعام ایتام : 6037-997۵-9921-۵317

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی: 6037-9979-۵004-8۵39

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. 

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(
091۵3617611 -0۵632044449

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 1۵
091۵۵614880

* 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 و استانی * باشرایط نقد و اقساط  جهت مشاوره و ثبت نام
 با شماره 09158632953 تماس حاصل فرمایید. آدرس: بیرجند، بلوارشعبانیه، جنب مسجد امام هادی )ع(      

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

آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای  پیرایش مردانه



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
  عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 1000تومان 

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

12 : 36
    20 : 05
23 : 45
3 : 46 
5 : 26

  

  
  
  
  
  
 
  

رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :
نْیا َو لَْو بَِسالٍم ِصلُوا اَْرحاَمُكْم فِی الدُّ

در دنیا صله رحم کنید اگر چه فقط با سالم باشد.
)بحاراألنوار: ج۷4، ح104(

مهدی آبادی-  چهارشنبه هفته گذشته 
در بازدید رئیس کل دادگستری خراسان 
جنوبی از کارخانه کاشی نیلوفر بیرجند فاز 
ششم این کارخانه به صورت آزمایشی آغاز 
به کار کرد. مدیر عالی گروه صنعتی ناصری 
در حاشیه بازدید رئیس کل دادگستری 
استان با بیان اینکه اولویت گروه صنعتی  
ناصری اشتغال جوانان به ویژه در مناطق 
محروم است، گفت: اکنون کشور در جنگ 
تمام عیار اقتصادی قرار دارد و باید توجه 
ویژه ای به تولید و فعاالن اقتصادی داشته 
باشیم. مهندس ناصری با اشاره به توجه 
رهبر معظم انقالب به موضوع تولید، عنوان 
خراسان  در  ناصری  صنعتی  گروه  کرد: 
 بزرگ باعث اشتغال 2500 نفر شده است.

ناصری، به افتتاح خط ششم تولید کاشی 
و سرامیک در شهرک صنعتی بیرجند هم 

این  اندازی  راه  با  کرد:  اضافه  و  پرداخت 
مرحله ، ظرفیت تولید کاشی و سرامیک 
این کارخانه به 20 هزار مترمربع افزایش 
خواهد یافت و برای 500 نفر شغل ایجاد 
با بیان اینکه در این فاز از  می شود. وی 
مدرن ترین ماشین آالت روز دنیا  و دانش 
متخصصان داخلی و خارجی از کشورهای 
اسپانیا،ایتالیا،آلمان ،ترکیه و چین استفاده 
شده است، افزود: البته با توجه به تحریم 
آالت  ماشین  ورود  ناجوانمردانه  های 
به کشور با فراز و نشیب، موانع فراوان و 
تحمیل هزینه های چندین برابری صورت 
گرفت که امید به ایجاد اشتغال و خدمت 
به میهن عزیز تحمل این سختی ها را بر 
مدیران و پرسنل سخت کوش این مجموعه 
آسان نمود. این فعال اقتصادی اضافه کرد: 
فاز ششم با توجه به نیاز بازار برای اولین 

بار در شرق کشور اقدام به تولید سرامیک 
پرسالن در ابعاد بزرگ ، با تکنولوژی نانو و 
پولیش نموده که قابل رقابت با محصوالت 
افزود: هم  باشد. وی  مشابه خارجی می 
اکنون روزانه ۱۷ هزار مترمربع در این واحد 
صنعتی کاشی و سرامیک تولید می شود و 

۳00 نفر هم مشغول به کارهستند. 
مهندس ناصری عنوان کرد: همچنین با 
 توجه به شرایط نامساعد اقتصادی ،تحریم ها 
و بی ثباتی بازار ارز در سال های گذشته 
و حتی قطعی های مکرر برق در ماه های 
اخیر این مجموعه با تالش شبانه روزی 
پرسنل، کاهش تولید نداشته و حقوق و 
مزایای پرسنل به روز پرداخت می گردد. 
مهندس ناصری، با بیان اینکه این گروه به 
حوزه آسیب های اجتماعی نیز ورود کرده 
است، بیان کرد: در این مجموعه بسیاری 

خانوار  سرپرست  زنان  و  زندانی  افراد  از 
حضور دارند که بیانگر دغدغه ما نسبت 
به آسیب های اجتماعی است. مدیرعالی 
به احداث  اشاره  با  ناصری  گروه صنعتی 
سیستم  با  بریده  شاخه  رز  گل  گلخانه 
هیدروپونیک، عنوان کرد: با هدف حمایت 
از بانوان در این گلخانه 25 نفر از ناشنوایان 
خانم هم استانی مشغول به کار هستند 
هکتار هفت  آینده  توسعه  طرح  در   که 
به میزان  زیر کشت این مجموعه افزوده 
می شود و سبب اشتغال پایدار بسیاری از 

جوانان را فراهم خواهد کرد.
 قوه قضائیه حامی تولیدکنندگان است
رئیس کل دادگستری استان هم در حاشیه 
این بازدید گفت: این واحد تولیدی یکی 
استان  تولیدی  واحد های  بزرگترین  از 
است که با وجود مشکالت تحریمی تولید 

به  اشاره  با  دارد. حمیدی  رونق  آن  در 
ظرفیت های خوب کارخانه افزود: حمایت 
از تولیدکنندگان اولویت قوه قضائیه است 
موانع  و  مشکالت  تا  می کنیم  تالش  و 
تولیدی  واحد های  و  تولیدی  واحد  این 
دیگر استان را رفع کنیم تا تولید رونق 
اقتصادی  اوضاع  به  اشاره  با  وی  بگیرد. 
به  ای  ویژه  نگاه  باید  کرد:  بیان  کشور، 
حوزه  این  جهادگران  و  تولیدکنندکان 
برای بهبود اوضاع معیشتی مردم داشته 
باشیم. حمیدی با بیان اینکه قوه قضائیه 
حامی تولید کنندگان است، عنوان کرد: 
در مرحله اول به دنبال پیشگیری از وقوع 
مشکالت هستیم و اگر موانعی بر سر راه 
این  در  گرفت،  قرار  نیز  تولیدکنندگان 
مان کمک  اختیارات  به  توجه  با  زمینه 

خواهیم کرد.

آغاز به کار آزمایشی فاز ششم کارخانه کاشی نیلوفر بیرجند 
برگ زرین دیگری بر افتخارات گروه صنعتی ناصری

از  برداری  بهره  آیین  میرکالنی- 
آرامگاه  بهسازی، تملک و توسعه 
راستای  در  بیرجند  نزاری  حکیم 
با  شهر  تاریخی  بافت  بهسازی 
و  عمرانی  امور  معاونان  حضور 
اداری و مالی استانداری و جمعی از 

مسئوالن استان برگزار شد.
 محمدعلی جاوید شهردار بیرجند 
طرح  از  بهره برداری  مراسم  در 
آرامگاه  بهسازی، تملک و توسعه 
به  طرح  این  گفت:  نزاری  حکیم 
مساحت ۷۶0 مترمربع و با هزینه 
دو میلیارد و ۸00 میلیون تومان 

انجام شد.
جاوید اظهار کرد: برخی از کارهای 
پروژه  از  تعدادی  و   زیرساختی 
گذشته  سال  سه  طی  که  هایی 
به  امسال  بود  شده  ریزی  برنامه 

بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: تا پایان مرداد ماه که اتمام 
کار شورای اسالمی شهر بیرجند 
است به طور میانگین هر ۶ روز یک 
طرح با حداقل اعتبار یک میلیارد 
تومان به بهره برداری خواهد رسید. 
حکیم  پروژه  به  اشاره  با  جاوید 
نزاری بیان کرد: بوستان کاجستان 
به مساحت ۴0 هکتار و اعتباری 
حدود ۴0 میلیارد تومان که از سال 
۹۷ عملیات کلنگ زنی آن انجام 
شده بود و بوستان انقالب، کاظمیه 
و مجتمع آبرسانی شمال شهر از 

جمله این طرح هاست که تا پایان 
رسید. خواهد  بهره برداری  به   تیر 
خاطرنشان  مسئول  مقام  این   
از پروژه هایی که در  کرد: برخی 
بهره برداری رساندیم  به  این دوره 
در حوزه فرهنگی بود که از جمله 

آن مرکز بیرجند شناسی بود و با 
میلیارد  نیم  و  دو  اعتباری حدود 
افزود: وی  شد.  بازسازی   تومان 
امسال نیز در شورای اسالمی شهر 

بیرجند برای این مرکز اعتباراتی 
 اختصاص دادیم تا بتوانیم از طرح ها ،
پایان نامه ها، پروژه ها و کارهای 
در  مرکز  این  در  که  تحقیقاتی 
انجام می  بیرجند  با شهر  ارتباط 
شهردار  کنیم.  حمایت  را  شود 

فرهنگسرای  به  اشاره  با  بیرجند 
این پروژه یکی دیگر  شهر گفت: 
بود  فرهنگی  حوزه  پروژه های  از 
که با اعتباری قریب به 50 میلیارد 

داخلی  منابع  محل  از  تومان 
رسید. برداری  بهره  به   شهرداری 
 جاوید با اشاره به بازسازی دیوار 
یخدان افزود: این دیوار نیز بخشی 
از تاریخ این شهر بود که بازسازی 
شد و پروژه حکیم نزاری نیز یکی 

از پروژه هایی بود که در شورای 
اسالمی شهر سیاست گذاری شد و 
 به بهره برداری رسید.  وی ادامه داد :
مبلغ یک میلیارد و ۷00 میلیون 

ساختمان  دو  تملک  برای  تومان 
حکیم نزاری پرداخت شد و حدود 
یک میلیارد و ۱00 میلیون تومان 
از محل منابع داخلی برای بازسازی 
و مرمت و تکمیل این پروژه  اعتبار 

اختصاص داده شد.
رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند 
کرد:  بیان  مراسم  این  در  نیز 
پروژه های مهمی توسط شهرداری 
به بهره برداری رسیده و بخشی از 
قول  قبالً  این که  به  توجه  با  آن 
بهره برداری آن داده شده تا مدتی 
بعد در سطح شهر اطالع رسانی 
 شده و به بهره برداری خواهد رسید.

رشته  پژوهشگر  رفیعی  محمود 
خراسان  مشاهیر  جزو  و  ادبیات 
جنوبی نیز در این مراسم به معرفی 
آثار خود پرداخت که از جمله آنها 
، نزاری  دیوان حکیم  به   می توان 
نامه  ادب  مزهر،  و  ازهر  مثنوی 
تا  وی  کرد.  اشاره  نامه  سفر  و 
کنون بیش از ۴5 اثر در رابطه با 
رسانده  چاپ  به  جنوبی  خراسان 
این  پایان  در  همچنین  است، 
این  از  جلد  هفت  رفیعی  مراسم 
شورای  و  شهرداری  به  را  آثار 
کرد. اهدا  بیرجند  شهر   اسالمی 
آثار  از  نزاری یکی  آرامگاه حکیم 
ارزشمند استان است که در سال 
۹۶ به شماره ۳0۱۶۳ در فهرست 
 آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

مرمت و بهسازی آرامگاه حکیم نزاری

نگین فرهنگ خراسان جنوبی


