
سرمقاله

سه شنبه 12 مرداد 1400 * 23 ذی الحجه 1442 * 3 آگوست 2021  روزنامه صبح استان * سال بیست و  چهارم * شماره 4978  

 

 

 

فرمانده جنگ اقتصادی بودم، 
اما بدون سرباز 

حسن روحانی :

صفحه  6

اینستاگرام قوانین ما را
 خواهد پذیرفت

علی اصغرعنابستانی  : 

با پیروزی همتی احتمال 
فروپاشی کشور وجود داشت

احمد زیدآبادی  :

صفحه  6

صفحه  6

#  من ماسک می زنم

5آب، راه و گردشگری؛ اولویت های مهم خراسان جنوبی صادرات ۵.۵ میلیون دالری تعاونی های استان 3شناسایی ۶۳ نقطه حادثه خیز جدید در استان 2

عکس : میرکالنی

سرمقاله

الگویی به نام اقتصاد مردم پایه ژاپن

ماجرای مدال های المپیک ۱ + ۲۰۲۰ توکیو را حتماً شنیده اید، همان ها که موقع 
اهدا، به همه دریافت کنندگان توصیه می شود، گازشان نگیرند. صرفاً به جهت اطالع 
آن بزرگوارانی که خیلی اهل تلویزیون دیدن یا دنبال کردن اخبار المپیک نیستند، 
عرض می کنم که؛” مرداد ماه ۹۸ یا همان سال ۲۰۱۹ که ژاپنی ها خود را برای 
برگزاری المپیک آماده می کردند، مقامات این کشور مدال های این بازی ها را به طور 
رسمی در توکیو رونمایی کردند. برگزارکنندگان المپیک، برای ساخت حدود ۵ هزار 
مدال ، از وسایل بازیافتی ۶.۲ میلیون رایانه  قدیمی و تلفن  همراه اهدایی شهروندان 
ژاپنی، استفاده کرده اند. کارشناسان ژاپنی که معتقدند مدال های تولیدی شان، از 
لحاظ فناوری و طراحی، کیفیت بسیار باالتری نسبت به بازی های المپیک برزیل 
دارد- بخشی از مدال های المپیک برزیل هم از مواد بازیافتی ساخته شده بود- برای 
تحقق این هدف متعالی و از بازیافت تلفن های همراه ۳۲ کیلوگرم طال، ۳.۵ تن نقره 

و ۲.۲ تن برنز استخراج کردند. حاال حساب کنید با احتساب  ...  ادامه در صفحه ۲

*  بهروزی فر روایت معاون  دانشگاه علوم پزشکی از وضعیت درمانی خراسان جنوبی

 استان ،  محرومیتی
از جنس درمان دارد

تعداد  کمبود  استان،  بیمارستان های  اصلی  مشکل 
متخصص به ویژه متخصص داخلی و عفونی مخصوصا 
در شهرستان های استان است * مردم خراسان جنوبی 
کارهای  ادامه  یا  جراحی  یک  انجام  برای  مجبورند 
پزشکی خود به استان های مجاور سفر کنند * برای 
تامین ۱۳۰ متخصص و فوق تخصص در رشته های 
مختلف پزشکی به وزارت بهداشت اعالم نیاز شده است 
* سال گذشته سهم خراسان جنوبی 8۱ متخصص بود 
که از این تعداد ۱2 نفر در استان حضور نیافتند * علت 
۷۰ درصد ماندگار نشدن پزشکان متخصص و فوق 
تخصص در خراسان جنوبی نبود زیرساخت های مناسب 
رفاهی است * ۶۰ درصد ظرفیت بیمارستان میالد در 

انتظار پزشک متخصص ...  مشروح در صفحه ۳

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در الیو اینستاگرامی آوا عنوان کرد :

آب مشترکان پر مصرف قطع می شود 

گروه ماشین های اداری بهدانی
 نمایندگی انحصاری فروش و خدمات

 دستگاه های فتوکپی توشیبا، 
ویدئو پروژکتور سیستم های صوت و 

تصویر و محصوالت جی اند بی در استان

پرینترهای لیزری تک کاره و سه کاره 
جی اند بی، کارتریج های جی اند بی

 با قابلیـت چـاپ سه و نیـم برابـر بیشتـر
ت ایران

ساخ

بلوار شهدای عبادی – ابتدای بلوار شهید فایده  خط ویژه: ۳۱۱۰۳ 

یازدهمین سالگرد

 درگذشت مادر عزیزمان 
مرحومه 

سکینه طّیبی نژاد 
)همسر مرحوم غالمرضا مقبولی(
که امسال با روزهای تلخ هجران 
ابدی مادربزرگ عزیزمان مرحومه

 حاجیه خدیجه فّخار  )والده مکرمه شهیدان طّیبی نژاد(
 مصادف شده است را گرامی می داریم. در سایه آیه های رحمت الهی روح شان شاد و یادشان ماندگار

فرزندان

جناب آقای فضلی نژاد
رئیس محترم امور حسابرسی مالیاتی

 با دلی سراسر از امید و اندیشه ای سرشار از احترام انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که 
نشان از تعهد، لیاقت و توانمندی شما در عرصه های مختلف مالیاتی است، تبریک عرض نموده 
 از درگاه خداوند سبحان سربلندی و توفیق روزافزون تان را در مسئولیت جدید آرزومندیم.

شرکت پرتو افروز شرق - احمدی و حاجی زاده

جناب آقای فضلی نژاد
رئیس محترم امور حسابرسی مالیاتی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های برجسته 
شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، از خداوند منان توفیق روز افزون تان را 

مسئلت  داریم.

مدیریت شرکت مهراس کویر

جناب آقای مهندس رضا سبزی
رئیس محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

 شهرستان خوسف
انتصاب ارزشمند جناب عالی را که مبین درایت، شایستگی و 

توانمندی اجرایی و اخالقی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض 
نموده، از درگاه خداوند منان سربلندی و توفیق روز افزون تان را 

خواستاریم.

شرکت پیمانکاری آب و خاک نیمروز )افتخاری(

روابط عمومی اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی

ارتباط مردمی جناب آقای سلم آبادی
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی

چهارشنبه 1400/0۵/1۳  از ساعت 9 الی 10:۳0 صبح
پاسخگویی به سواالت مردمی از طریق تلفن ۱۱۱ 

صفحه  3

کم آبی نگران کننده
 خراسان جنوبی 
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عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند برنده جایزه بین المللی شد

 ASIS& T, Infoshare لیلی سیفی، دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند برنده جایزه
۲۰۲۱ شد. امسال بر اساس فراخوانی که در ماه ژوئن داده شد، ۶ نفر از کشور های مختلف در انجمن علم اطالعات 
و فناوری برگزیده شدند که دکتر لیلی سیفی عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند نیز موفق به کسب این جایزه شد.

سرمقاله

الگویی به نام اقتصاد مردم پایه ژاپن

* بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( حاال حساب کنید با احتساب هر گرم 
طالی ۱۸ عیار که به قیمت یک میلیون و ۱۰۱ هزار تومان، هر گرم 
نقره ۹۹۹ به قیمت ۱۹ هزار و ۳۳۰ تومان )هر کیلو ۸۱۰ دالر در بازار 
جهانی( و هر کیلو برنز به قیمت ۱۲۸ هزار تومان ، ژاپن در این تدبیر 
شایسته، چه سرمایه هنگفتی را به بازار مصرف برگردانده است. به راستی 
چه عامل یا عواملی سبب شده که ژاپن به عنوان یکی از بزرگترین 
اقتصادهای دنیا، به جای این که به دنبال هزینه ای سنگین برای تولید 
مدال هایی با طالی خالص باشد، به این نتیجه می رسد برای هدیه 
ای که صرفاً ارزش معنوی دارد، می تواند راهی بهتر بجوید و با یک 
تیر چند نشان بزند. واقعیت این است که پس از شورش سال ۱۹۶۸ 
و سقوط دولت وقت و روی کار آمدن “موتسوهیتو”، مردم ژاپن برای 
عقب نماندن از قافله مدرنیزاسیون، درصدد اجرای یک برنامه گسترده 
مدرن سازی برآمدند.به باور امپراتور جوان؛ “توسعه”، تنها راه تبدیل کردن 
ژاپن به یک کشور قدرتمند و مستقل بود، از همین زمان، ژاپن پیشرفت 
خود را از طریق واردات فناوری های پیشرفته از کشورهای دیگر و بومی 
کردن آنها محقق می کرد اما هنگامی که در دهه هشتاد میالدی قدرت 
اقتصادی این کشور با آمریکا برابری داشت، برای ادامه این روند، نیازمند 
ابتکار در توسعه فناوری های بومی بود. تصمیم سازان کشور در ادامه راه، 
اصالحات ساختاری و نهادی زیادی در این کشور انجام دادند، چرا که 
نهادهای اقتصادی، با الگوی جدید رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری های 
نوین ساخت داخل تناسب نداشت. از همین رو ، در سال ۲۰۰۱ رویکرد 
“سیاست خوشه ای صنعتی” اتخاذ شد که بر رشد ابتکار محور مبتنی بوده 
هدف آن ترویج این خوشه ها به عنوان مرکز رشدی برای ابتکارات نوین 
بود. با اتکا به این روش ، ژاپن که بارها و بارها به واسطه جنگ جهانی دوم، 
پرتاب دو بمب اتمی در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی، شوک نفتی اکتبر 
۱۹۷۳، رکود شدید اقتصادی ۱۹۹۱ و... در مقابل مشکالت، زانو زده بود 
اما به دلیل وجود مردمی سختکوش و دقیق و نیز جامعه ای شدیداً صنعتی، 
بازسازی اقتصادی خود را از سر گرفت و هم اکنون در زمینه اتومبیل  
فلزات غیرآهنی،  و  الکترونیکی، ماشین افزار، فوالد  سازی، تجهیزات 
کشتی سازی، صنایع شیمیایی و نساجی یکی از پیشرفته ترین کشورهای 
جهان به شمار می رود. اقتصاد این کشور نیز در پی سرمایه گذاری گسترده 
در بخش صنعت و فناوری های پیشرفته، به اقتصادی توسعه  یافته و بازار 
محور تبدیل شده و با داشتن ۵ تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی، سومین 
اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می شود. شاید شما هم بر این باور باشید که؛ 
هر کشوری مختصات یگانه خود را دارد و از تاریخ، جغرافیا، باورها و 
ارزش ها و عادت های ویژه خود برخوردار است و تقلید و مشابه سازی 
امور، اشتباهی بزرگ است، اما ما در مبانی دینی و احادیث مختلف به الهام 
گرفتن و یادگیری فعاالنه توصیه شده ایم، بنابراین می توانیم تفاوت ها 
را ببینیم و از آن ها درس بگیریم. بد نیست بدانیم، ژاپن چطور با تکیه 
بر توان مردمی، استفاده از ظرفیت های داخلی و تولید دانش بنیان، ژاپن 
شد؟! ایران قرار نیست ژاپن شود، اما می تواند از راه های تجربه شده 

برترین صنعت دنیا، الگو بگیرد.
)لطفاً نظرات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷ اعالم یا ارسال بفرمایید(

بهره برداری از سایت پسماند شهری بیرجند تا پایان شهریور امسال

خبرنگاران جوان- رئیس شورای شهر بیرجند 
گفت: تا پایان شهریور امسال سایت پسماند 
زاده  تقی  می رسد.  برداری  بهره  به  شهری 
عنوان کرد: طرح تفکیک زباله در حال اجرا 
است که بعد از استقرار سایت پسماند شهری 
در مبدأ و مقصد شهری می تواند صورت بگیرد. 
وی با اشاره به این که سایت پسماند شهری 
بیرجند در شهریور ماه به بهره برداری می رسد، 
افزود: اقدامات راه اندازی کارخانه تولید کود و 
کمپوست انجام شده که حدود ۱۲ میلیارد تومان 

برای این طرح هزینه شده است. تقی زاده با 
اشاره به این که طرح جامع حمل و نقل ترافیک 
شهری در شورای ششم اجرایی و عملیاتی 
می شود، عنوان کرد: زمان زیادی از تصویب این 
طرح نمی گذرد و در آن تمام خیابان های شهری 
و مسیر هایی که نیاز به تعریض دارد پیش بینی 
شده است. رئیس شورای شهر بیرجند با اشاره 
به این که سال آینده صنوف آالینده به خارج از 
سطح شهر منتقل می شود، اظهار کرد: تاکنون 
پروانه ساختمانی صادر شده که  حدود ۷۱۴ 

تعدادی از واحد های صنفی نسبت به ساخت 
ساختمان در آن جا اقدام کرده اند. وی ادامه داد: 
با توجه به این که ایجاد مکانی برای برگزاری 
مراسم  بزرگ شهری دغدغه شورا و شهرداری 
بوده است، احداث میدان بزرگ اجتماعات با 
۱۲ هکتار برنامه ریزی شده که محلی برای 
برگزاری آیین های مذهبی و ملی خواهد بود. 
تقی زاده بیان کرد: از سال ۹۶ تاکنون ۱۲ پارک 
و بوستان در مناطق مختلف شهری کلنگ زنی 

و افتتاح شده است.

مهر- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره 
به فوت ۸۶ نفر در تصادفات جاده های استان 
گفت: ۶۳ نقطه حادثه خیز جدید در خراسان 
جنوبی شناسایی شد. رضایی در جلسه کارگروه 
اجرای مداخالت مؤثر به منظور پیشگیری و 
کاهش تصادفات منتهی به ضرر جانی و مالی 
اظهار کرد: در چهار ماهه سال جاری ۸۶ فوتی 
در تصادفات جاده ای خراسان جنوبی داشته ایم 
که تنها یک درصد نسبت به مدت مشابه سال 
راه  پلیس  رئیس  است.  داشته  کاهش  قبل 
خراسان جنوبی بیان کرد: متأسفانه ۹۰۰ نفر از 
مردم نیز در جاده های خراسان جنوبی مجروح 
شدند که در این زمینه ۶ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزایش داشته ایم. رضایی با 
اشاره به اینکه ۵۸ درصد تصادفات در راه های 
و  فرعی  راه های  در  نیز  درصد  و ۴۲  اصلی 
روستایی بوده است، گفت: ۴۷ درصد تصادفات 
منجر به فوت به علت واژگونی رخ داده است و 
۲۹ نفر معادل ۳۴ درصد متوفیان نیز در محور 
زاهدان به مشهد )در محدوده خراسان جنوبی( 
جان خود را از دست داده اند. وی با اشاره به اینکه 
ترددها نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ 
درصد افزایش داشته است، اظهار کرد: ما در 
چهارماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸ میلیون تردد در 
جاده های خراسان جنوبی داشته ایم. رئیس پلیس 

راه خراسان جنوبی گفت: با توجه به طوالنی 
بودن و کویری بودن راه های خراسان جنوبی 

به  نسبت  باید  تصادفات  کاهش  برای 
مواصالتی  محورهای  در  استراحتگاه  ایجاد 
داد. انجام  جدی  اقدامات   خراسان جنوبی 

رضایی اظهار کرد: عالوه بر ایجاد استراحتگاه ها، 
تسریع در اجرای شیب شیروانی در جاده ها، 

اطالع رسانی گسترده پیرامون عواقب ناشی 
نمودن  مخدوش  و  عمدی  دستکاری  از 
پالک وسایل نقلیه در ایام محدودیت می تواند 

در کاهش تصادفات مؤثر واقع شود. رضایی 
با اشاره به شناسایی ۲۷ نقطه حادثه خیر در 

خراسان جنوبی اظهار کرد: از این تعداد ۹ نقطه 
اصالح، ۱۸ نقطه اصالح نشده و ۶۳ نقطه حادثه 

خیز جدید نیز شناسایی کرده ایم.

شناسایی ۶۳ نقطه حادثه خیز جدید در خراسان جنوبی

تشکیل بخش میاندشت در 
شهرستان درمیان تصویب شد

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی 
گفت: تشکیل بخش میاندشت در شهرستان درمیان به تصویب 
هیئت وزیران رسید. حسین خسروی اسفزار اظهار کرد: براساس 
مصوبه هیئت وزیران، در شهرستان درمیان یک بخش به نام 
میاندشت از ترکیب دو دهستان فخرود و میاندشت ایجاد و روستای 

»بورنگ« به عنوان مرکز این بخش تعیین شد.

بانک اطالعاتی رانندگان پرخطر 
خراسان جنوبی تدوین شود

معاون دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت به روزرسانی 
دوربین های هوشمند ترافیکی گفت: بانک اطالعاتی رانندگان 
پرخطر خراسان جنوبی تدوین شود. وحدانی نیا اظهار کرد: رفع 
نقاط حادثه خیر، کنترل های هوشمندانه، به روزرسانی دوربین های 
مداربسته و تکمیل بانک اطالعاتی رانندگان پرخطر در کاهش 
تصادفات مؤثر خواهد بود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: اگر تخفیفات بیمه ای به جای 
خودرو محوری به سمت فرد محوری برود، در دقت مردم ، فرهنگ 

ترافیکی و در نتیجه کاهش تصادفات مؤثر است.

وقوع گرد و خاک تا پایان هفته 
در خراسان جنوبی

کارشناس هواشناسی استان گفت: پدیده گرد و خاک تا پایان این 
هفته میهمان استان است. لطفی گفت: با توجه به وزش باد های 
۱۲۰ روزه در استان تا پایان هفته شاهد وقوع گرد و خاک و وزش 
باد شدید در استان خواهیم بود. وی با اشاره به اینکه در برخی 
ساعات وقوع طوفان در مرز شرقی استان دور از انتظار نیست، افزود: 

به لحاظ دمایی نیز تغییرات دما در استان محسوس نخواهد بود.

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

  شبانه روزی

قابل توجه هم استانی های ارجمند 
نوزاد رها شده مجهول الهویه پسر با نام مستعار امیرعلی با مشخصات 
رنگ پوست سبزه ، رنگ چشم مشکی ، رنگ مو مشکی، سن 
تقریبی: حدودا دو ماهه ، محل پیدایش: شهرستان قاینات روستای 

امیرآباد سرچشمه، در شیرخوارگاه بهزیستی پذیرش شده است. چنانچه اطالعی از 
خانواده و یا بستگان نوزادان یاد شده در دسترس باشد مطلعین محترم به اداره کل 
بهزیستی خراسان جنوبی - معاونت امور اجتماعی مراجعه یا با شماره 32400071 

الی 9 داخلی 126 و 129 تماس حاصل  نمایند.
روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت شن و ماسه کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 217 و شناسه ملی 10360010175 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1400/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم الهام 
رمضانی به شماره ملی 0651905303 و آقای علی رمضانی به شماره ملی0640289843 و آقای حسین 
رمضانی به شماره ملی 0651520381 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. 2- آقای فرزاد فروزانفر به شماره ملی 0650157958 به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه رمضانی 
به شماره ملی0653059604 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )1171659(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع شن و ماسه و سنگ دانه بندی بتن آماده ابن حسام خراسان جنوبی سهامی 
خاص )در حال تصفیه( به شماره ثبت 3396 و شناسه ملی 10360048079 به استناد صورتجلسه هیئت 
تصفیه / مدیر تصفیه مورخ 1400/03/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سعید کاظمی خلخالی به شماره 
ملی 0651802288 به سمت رئیس هیئت تصفیه و آقای رسول کفاش زاده به شماره ملی 0651755085 
به سمت نایب رئیس هیئت تصفیه و خانم زهرا طوفانی نژاد به شماره ملی 0651680441 به سمت عضو 
اصلی هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای سعید کاظمی خلخالی به شماره ملی 
0651802288 به عنوان مدیر تصفیه شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای سعید کاظمی خلخالی )مدیر تصفیه( و مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )1173017(

ملی  شناسه  و   217 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  کویر  ماسه  و  شن  شرکت  تغییرات  آگهی 
10360010175 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - خانم الهام رمضانی به شماره ملی 0651905303 بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی رمضانی 
به شماره ملی0640289843 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین رمضانی به شماره ملی 
0651520381 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای حسین 
رمضانی به شماره ملی 0651520381 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید 
و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای 

حسین رمضانی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر است.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )1171660(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع شن و ماسه و سنگ دانه بندی بتن آماده ابن حسام خراسان جنوبی سهامی 
خاص )در حال تصفیه( به شماره ثبت 3396 و شناسه ملی 10360048079 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/03/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای رسول کفاش زاده به 
شماره ملی 0651755085 و آقای سعید کاظمی خلخالی به شماره ملی 0651802288 و خانم زهرا طوفانی 
نژاد به شماره ملی 0651680441 به عنوان اعضای اصلی هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

2 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )1173019(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع شن و ماسه و سنگ دانه بندی بتن آماده ابن حسام خراسان جنوبی )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 3396 و شناسه ملی 10360048079 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1400/03/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آدرس 
محل تصفیه استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، بخش مرکزی شهر بیرجند، محله پاسداران خیابان 
دانش، کوچه دانش 6 )شهید غفاری 33( پالک 17 طبقه همکف با کد پستی 9717814768 انتخاب گردید . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )1173018(

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

اولین قالیشویی صنعتی 

درجه یک مجهز  به گرمخانه 

تمام اتومات در شرق کشور

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir  ghalishooii.iran
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۹۷ درصد مطالبات گندم کاران خراسان جنوبی پرداخت شد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی گفت: در طرح خرید تضمینی گندم تاکنون ۹۷ درصد مطالبات گندم کاران استان پرداخت شده و مابقی بدهی نیز در دست 
پرداخت است. مجید اسداللهی افزود: تاکنون ۲ هزار و ۸۰۱ تن گندم در قالب ۷۴۴ محموله به مراکز خرید استان تحویل داده شده است.وی بیان کرد: ارزش ریالی گندم 

خریداری شده تاکنون ۱۳۷ میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال است که از این رقم ۱۳۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال معادل ۹۷ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.
استان ما اگر یک 

ماه هم تعطیل شود 
اتفاقی نمی افتد 

جناب آقای وزیِر الگو در مدیریت کرونا 
 نامه زده اند به رهبری که کشور را دو هفته

تعطیل کنید. اوال که کپی نامه را هم 
منتشر کنید که کشورهای دیگر بتوانند 
از مدیریت شما درس بگیرند و به قول 
 مثل معروف » ادب از که آموختی از

  بی ادبان« بتوانند از تجربه های ناب شما 
 که جزو کشورهای اول در ابتال و مرگ و

میر هستید عبرت بگیرند . شکر خدا نوع 
 مواجهه با افکار عمومی را هم مدیریت

یاد  خوبی  به  شما  وزارتخانه   استانی 
 گرفته اند و گویا به هیچ وجه پاسخگو
 نیستند و بنده به عنوان یک پرستار در
 خط مقدم بارها گالیه های خود را به
 رسانه های استان مطرح کردم و متاسفانه

پاسخی که شنیدم عدم پاسخگویی 
 مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بود که
 باالخره ایام کرونا هم خواهد رفت و آنچه
 بر سر مردم و جامعه آمد هم بر همگان

روشن خواهد شد که کادر درمان چه 
جانفشانی هایی کردند اما حوزه های 
مدیریتی کرونا با بی تدبیری ها چه 
ها که نکردند. بگذریم در آخرین اقدام 
که بحث تعطیلی را پیش کشیده اند 
باید یادآوری کنم اوال از وقتی کرونا 
آمده همه فشار روی کادر درمان است 
و ادارات عمال با طرح های دورکاری 
خودشان فقط مردم را سرگردان کرده 
اند و انگار که تعطیل هستند و خدماتی 
ارائه نمی دهند و با تعطیلی فرقی نمی 
کند. دوما اگر شما استان ما را یک ماه 
هم تعطیل کنید اتفاقی نمی افتد چرا 
که به راحتی با مجوزهای فرمانداران 
محترم مردم در حال تردد و رفت و 
آمد هستند و گویا فقط منع تردد برای 
شعار است. سوما کسانی که باید تعطیلی 
را اجرا کنند مثل دفعه قبل شهرداری 
و پلیس در موضوع پارک ها ، توپ را 
داخل میدان هم خواهند انداخت و عمال 
اتفاقی نخواهد افتاد و فقط کسب و 

کارها ورشکست خواهند شد. 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

* از مدیر کل محترم ورزش و جوانان 
درخواست دارم کمی هم به فکر هیئت 
نابسامان  وضعیت  و  ورزشی  های  
زیرساخت ها باشند. ما انتظار توسعه از 
ایشان نداریم فقط وضع را از این بدتر 
نکنند حداقل آثاری از زیرساخت های 
آن باقی بماند برای تحویل به دولت بعد. 

* آوای عزیز سالم  و خسته نباشید؛ 
چرا مسئولین نسبت به حفظ فضای سبز 
شهر بی تفاوتند،چرا در این گرما نسبت 
به آبیاری به موقع درختان اقدام نمی 
شود؟جا دارد آقای استاندار به مسئله ورود 
کنند و با خاطیان برخورد جدی و از کار 
عزلشان کنند. اگر فضای سبز شهر بیش 
از این تخریب شود گرد و غبار بیرجند غیر 
قابل تحمل و مثل خوزستان وسیستان و 
بلوچستان می شود. خواهشا همه مردم 
جدی بگیرند و کاری کنند و از دست 

خاطیان شکایت کنند.

*چرا اینقدر راهنمایی و رانندگی نسبت به 
 انتقادات و پیشنهادات مردم بی تفاوت است.

 چند بار پیام دادم که خیابان های فرعی 
 بیست متری اول غربی )آیت ا... سعیدی(

 را یکطرفه کنید هر روز صدای ترمزهای 
وحشتناک راننده ها را باید تحمل کنیم و 
گاها منجر به تصادف می شود.یک مقدار 

برای حرف مردم ارزش قائل شوید.

 *عجب پروتکلی، در نانوایی  بدون ماسک
 پولم قبول می کنند. پمپچی پمپ بنزین 
عزاداری و  باز  ماسک.آرامستان   بدون 

  برقرار. از استان ها و حتی شهرهای قرمز 
درون استانی راحت می آیند و می روند.

* سالم. لطفا سری به رودخانه شاهرود 
مسیر امیرآباد بزنید  دهیاری محترم از هر 
جا خاک برداری می کند داخل رودخانه از 
دو طرف می ریزند و شاهرود روز به روز 
تنگ تر می شود با این وضعیت در آینده 
نزدیک شاهد آبگرفتگی منازل اطراف 
رودخانه هنگام بارندگی های شدید خواهیم 
بود جالب اینجاست چند کیلومتر پایین تر 
رودخانه را از دو طرف عریض کرده اند 

لطفا مسئولین نظارتی داشته باشند.   

*در پاسخ به سوالی که گفته اند مگر 
 مسافرت با اتوبوس، قطار ،هواپیما  کرونا

ندارد کمی فکر کن مسافرت  با ماشین 
شخصی برای تفریح است که می توان 
آن را به بعد موکول کرد ولی کار اداری را 
نه.  اگر جابجایی باوسایل عمومی را لغو 

کنند نان خیلی ها را باید آجر کنند.

*  آقای مسئول چرا وقتی اینقدر آب توی 
بلوارهای شهر بیهوده روی زمین جاری 
است و آب مخازن روستایی دائما سرریز 
می کند و آب هدر می رود نمی بینید و 
خشکسالی نیست؟؟ ولی من که برای بچه 
هایم می خواهم خانه بسازم خشکسالی 
می شود و باید بیست برابرهزینه  بدهم 
.کاش سیل می آمد و تمام بیرجند را آب 

می برد شاید که بیدار شوند.

*به صورت تصادفی شاهد افتتاح پروژه 
های وزارت بهداشت در سایر استان ها 
برای  چطور  بودم.  تلویزیون  طریق  از 
سایر نقاط کشور بودجه هست اما برای 
بیمارستان مهرشهر و بخش سوختگی 
بیمارستان امام رضا )ع( و دستگاه های 
بیرجند  نازایی  نیاز بخش درمان  مورد 
بودجه نیست؟ واقعا متاسف شدم. فقط 
بیرجندی ها مظلوم هستند که باید برای 

درمان روانه مشهد شوند.

 * در خصوص سرمقاله صیانت از فضای 
 مجازی کامال مشخص است که نویسنده

 عزیز یک خط از طرح صیانت را نخوانده 
وگرنه می دانست که پهنای باند خارجی 
محدود خواهد شد نه پهنای باند داخلی ، 
طرح صیانت نابخردانه ترین طرحیست که 
یک مجلس می تواند داشته باشد گرچه 
از مجلسی که با شعار شفافیت به قدرت 
رسید و بعد از آن فراموش کرد چه وعده 
ای داده بیش از این انتظار نیست طرح 
صیانت در واقع طرح خیانت به جوانان 
ایرانیست طرح خیانت به کسب و کار 
هایی که خون دل خوردند و دراین فضا 
تبلیغات کردن مجلسی که با غرور این 
طرح را تصویب می کند و خوشحال است 
که دولت را موظف می کند هشت ماهه 
سایتی همچون گوگل بسازد گوگلی که 
بیست و پنج سال طول کشیده به اینجا 
برسد، مجلس ما به جای کم کردن دغدغه 
های مردم درد روی درد آنها می نهد، ایران 
درگیر خشکسالیست، خوزستان خونستان 
شده، جوانان بیکارند و تحریم بیچارمان 
کرده مجلس ما درد حماقت خود را به 
آن اضافه می کند، متاسفم که سخنگوی 

مدافع این طرح هم استانی ماست.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

مهدی آبادی- مردم برخی مناطق روستایی 
خراسان جنوبی هر سال تابستان  گرم را با 
قطعی یا کمبود آب سپری می کنند؛ کماکان 
برخی روستاهای استان با کمبود آب مواجه 
است. بارندگی در سال جاری نسبت به سال 
و  است  داشته  کاهش  درصد   ۴۰ گذشته 
همچنان در استان با مشکل کم آبی مواجه 
هستیم. مشکل کم آبی و قطعی آن مختص 
روستاها نیست، شهرها و مرکز استان نیز با 
چالش روبرو است. به دلیل اهمیت این موضوع 
دومین گفتگوی زنده اینستاگرامی با مدیرعامل 
جنوبی  خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت 
احساس می شد که به این مهم پرداختیم. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان 
جنوبی در گفتگوی زنده اینستاگرامی با  روزنامه 
آوا، با اشاره به خشکسالی بی سابقه در چهل 
سال اخیر گفت: افزایش دمای هوا در کشور به 
ویژه در استان خراسان جنوبی منابع آبی منطقه 
را با چالش زیادی مواجه کرده است. امامی با 
اشاره به بارش های زیاد در سال ۹۸، ادامه 
داد: این موضوع باعث افزایش تعداد دام ها در 
استان شد، اما به دلیل کاهش بارندگی در سال 
گذشته و خشکسالی، بخشی از آب رسانی به 
دام ها توسط شرکت آب و فاضالب انجام می 
شود. به گفته امامی این مسئله فشار زیادی را 

به منابع آبی استان وارد کرده است. 

مشکل آب به ویژه در
 روستاهای مسافرخیز

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان افزود: 
آبرسانی شهرها  با وجود این مشکالت در 
مشکل خاصی نداشتیم، البته در چند شهر 
کوچک مواردی بود که همه تالش همکاران 
ما برای حل آنها خواهد بود. امامی ادامه داد: 
بیشتر مشکل آبرسانی در روستاها و به ویژه 
روستاهای مسافرخیز می باشد که در آخر هفته 
جمعیت زیادی در این مناطق حضور دارند. وی 
با بیان اینکه بسیاری از مناطق روستایی تک 
منبعی است، ادامه داد: دو برابر ظرفیت مد نظر 
توسط شرکت آب و فاضالب پیش بینی شده 
که با مدیریت مصرف آب این موضوع حل 
خواهد شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان با بیان اینکه بسیاری از روستاهای استان 
توپوگرافی خاصی دارد، ادامه داد: پایین روستا 
فشار آب مناسبی برخوردار است اما در باالی 
فشار  آب،  مصرف  افزایش  دلیل  به  روستا 

کمتری دارد که چالش برانگیز است. 

دستور برخورد با انشعابات
غیرمجاز و پرمصرف

وی در ادامه افزود: در راستای تکالیف قرارگاه 
با  شده  انجام  های  هماهنگی  برابر  و  آب 
پر  غیرمجاز،  انشعابات  با  برخورد  دادستان، 

مصرف و بد مصرف  در دستور کار شرکت 
قرار دارد و در صورت شناسایی طبق ضوابط 
و دستورالعمل های قانونی، با اینگونه موارد  
از هم استانی ها و  لذا  برخورد خواهد شد، 
با  شود  می  درخواست  محترم  مشترکان 
تماس   ۱۲۲ سامانه  با  موارد  این  مشاهده 
حاصل نمایند. مهندس امامی گفت: یکی از 
مشوق های وزارت نیرو در بحث مدیریت 
امید” است که در آن  “آب  مصرف، طرح 
برای مشترکان کم مصرف )زیر ۵ مترمکعب 
در ماه( قبض آب بها رایگان محاسبه می 
شود که تاکنون ۱۵درصد از مشترکان استان 
و ۱۰  اند  شده  طرح  این  مزایای  مشمول 

درصد از مشترکان نیز در گروه پرمصرف ها 
قرار داشته که انتظار می رود با رعایت الگوی 
مصرف و شیوه های صرفه جویی در گروه 
بیان  با  گیرند. وی  قرار  ها  خوش مصرف 
اینکه از ابتدای امسال آبرسانی به ۱۲ روستای 
سطح استان انجام شده است، نوید آبرسانی به 
۱۸ روستای سطح استان با جمعیتی حدود ۵ 
هزار و ۱۳۸ نفر و افتتاح بخش مایع مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب بیرجند ظرف چند روز 

آینده را به مردم شریف استان داد.

جایگزینی کنتورهای هوشمند
در شبکه آبرسانی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان 
کنتورهای  جایگزینی  موضوع  به  جنوبی 
هوشمند در شبکه آبرسانی نیز اشاره و عنوان 
کرد: تا بهمن ماه سال جاری ماهانه ۱۲۰۰ 
عدد کنتور جایگزین می شود. امامی اضافه 
کمک  هوشمند  کنتورهای  تعویض  کرد: 
شایانی در تحلیل مصرف آب می کند و 
امیدواریم با فرهنگ سازی در استان و به 

ویژه روستاها این موضوع باعث مصرف بهینه 
آب شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی، کیفیت آب آشامیدنی مرکز 
استان را استاندارد دانست و ادامه داد: البته در 
مناطقی از استان به طور مثال در روستاها 
آب باکیفیت تری در دسترس است اما آب 
آشامیدنی مرکز استان نیز از استانداردهای 
الزم برخوردار است. امامی، به موضوع هدر 
رفت آب در شبکه فرسوده بیرجند نیز پرداخت 
و گفت: بخشی از هدر رفت آب به خاطر 
انشعاب های غیر مجاز، خراب بودن کنتور 
و نامناسب بودن شیرهای آب است که بیش 
از ۵ درصد این هدررفت را شامل می شود. 

به گفته وی میزان هدررفت آب در مناطق 
شهری حدود ۳۰ درصد و روستایی حدود ۴۰ 
درصد می باشد.امامی افزود: بیشترین هزینه 
برای بهبود شبکه فرسوده آب در بخش قیر و 
آسفالت می باشد که هزینه زیادی را تحمیل 
می کند. وی اضافه کرد: امیدواریم از سرمایه 
گذاران بخش خصوصی برای ترمیم شبکه 
فرسوده بیرجند استفاده شود. امامی در این 
گفتگو به قطعی برق نیز اشاره کرد و  گفت: 
علیرغم همکاری شرکت توزیع نیروی برق 
استان برخی خاموشی های برق، تاسیسات 
آبرسانی را با مشکل مواجه کرد و خاموشی 
دو ساعته می تواند تمامی مخازن و خطوط 
انتقال را خالی کند که جبران آن زمان بر و 

هزینه بر  است.

برطرف شدن مشکل
آبرسانی آب حسن آباد

در این گفتگو که بیشتر زمان آن به پاسخ 
در  امامی  یافت،  اختصاص  مردمی  های 
روستای  ساکنان  از  یکی  به گالیه  پاسخ 

روستا  آبرسانی  پمپ  گفت:  آباد،  حسن 
وصل شده است و هفته جاری این موضوع 
روستای  درباره  وی  شد.  خواهد  برطرف 
چهکند نیز بیان کرد: در این روستا عمده 
کارها انجام شده و شبکه انتقال آب فراهم 
آتی  هفته  در  امیدواریم  که  است  شده 
وی  دهیم.  انجام  را  مانده  باقی  کارهای 
به روستای حمبل هم اشاره کرد و گفت: 
در این روستا شبکه داخلی آبرسانی انجام 
شده است اما باید ایستگاه پمپاژ نصب شود. 
امامی در پاسخ به سوال یکی از شهروندان 
طبسی درباره وضع آبرسانی به شهرستان 
دیهوک هم بیان کرد: با یک شرکت دانش 

آینده  در  و  شده  انجام  گفتگوهایی  بنیان 
وی  کنیم.  می  نهایی  را  قرارداد  نزدیک 
اضافه کرد: آبرسانی به نیروگاه طبس نیز 
در حال انجام است و ۱۵ میلیارد تومان به 
این پروژه اختصاص یافته است.  مدیرعامل 
از  انتقاد  با  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
برخی دستگاه های دولتی، گفت: متاسفانه 
برای توسعه روستاها مشورت کمتری با این 
شرکت انجام می شود و اعتراض خود را 
افزود:  امامی  کردیم.  منعکس  استاندار  به 
ساخت و سازهای زیاد بدون توجه به منابع 
آبی در آینده چالشی برای این مناطق در پی 
خواهد داشت. وی درباره افزایش جمعیت 
حاشیه شهر بیرجند و کمبود منابع آبی در 
این مناطق نیز بیان کرد: در مرکز استان 
زیرساخت های الزم فراهم شده است اما 
حاشیه  مناطق  در  مهاجرت  زیاد  افزایش 
ای باعث کمبود منابع آبی می شود. وی 
ادامه داد: در این مناطق باید جداگانه مخزن 
آب فراهم شود که هزینه زیادی به دولت 

تحمیل می شود. 

ساخت و ساز در مخازن،
 در نقاط مرتفع و کم فشار آب

خیابان  ساکنان  گالیه  به  پاسخ  در  امامی 
از  برخی  در  کرد:  بیان  نیز  بیرجند  مفتح 
مناطق شهر بیرجند در نقاط ارتفاعی نزدیک 
مخازن اقدام به ساخت و ساز شده است که 
با کم فشاری آب مواجه هستند. وی اضافه 
کرد: در این خصوص باید توجه کنیم شرکت 
آب و فاضالب خراسان جنوبی تا سه سقف 
تعهد تامین فشار آب را دارد و در طبقات 
باالتر باید سازندگان نسبت به نصب پمپ 
 براساس ضوابط این مجموعه اقدام کنند.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
ماژان  اهالی بخش  به گالیه  پاسخ  درباره 
این  در  کرد:  بیان  هم  خوسف  شهرستان 
انتقال  خطوط  و  مخازن  ظرفیت  بخش 
می  این شرکت  عمده  چالش  دو  فرسوده 
جامعی  برنامه  خصوص  این  در  که  باشد 
تنظیم شده است که امیدواریم با تخصیص 
به  را  این بخش  مناسب مشکالت  اعتبار 
حداقل برسانیم. وی به شهرک فرهنگیان 
مرکز استان نیز اشاره و بیان کرد: در این 
موضوع نیاز به همیاری دستگاه های دیگر 
استان وجود دارد تا بتوانیم آب با کیفیت تری 
به این منطقه برسانیم. امامی اضافه کرد: در 
گذشته توافق نامه ای تنظیم شده است که 
نیازمند همیاری سازمان های مرتبط در این 

خصوص هستیم. 

سرمایه گذاری 250 میلیارد تومانی 
در مجتمع های آبرسانی

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان 
جنوبی با اشاره به مجتمع های آبرسانی، 
گفت: سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی 
در این زمینه در برنامه قرار گرفته است و 
تفاهم نامه آن نیز با بانک رفاه در مراحل 
آخر قرار دارد که  امیدواریم این موضوع 
در آینده نزدیک محقق شود. وی در پایان 
مناطق  در  گرامی  های  استانی  هم  از 
شهری و روستایی خواست، ضمن رعایت 
اصول صرفه جویی در مصرف آب به ویژه 
آب  با  باغات  و  سبز  فضای  آبیاری  عدم 
از سایبان برای کولرهای  شرب، استفاده 
آبی، عدم شستشوی حیاط و بالکن با آب 
شرب، استفاده از شیرآالت کاهنده مصرف 
و چکاپ دوره ای شیرآالت و لوله کشی 
منزل از لحاظ نداشتن نشتی و ترکیدگی و 
هرگونه قطعی آب، کم فشاری و ترکیدگی 
لوله ها در سطح معابر و خیابان ها را در 
اسرع وقت به سامانه ۱۲۲ اطالع رسانی 
مطرح  موضوع  پیگیری  ضمن  تا  نمایند 

شده، از هدررفت آب جلوگیری شود.

ایسنا- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصلی  مشکل  اکنون  هم  گفت:  بیرجند 
بیمارستان های استان کمبود تعداد متخصص 
به ویژه متخصص داخلی و عفونی مخصوصا 
در شهرستان های استان است. سخت است 
برای درمان یک بیماری پزشکی در دسترس 
نباشد و مجبور به طی مسافتی به شهرهای 
استان های دیگر باشیم حال آنکه فرزندان 
متخصص این سرزمین  کار در استان های 
افزود:  احمدی  جالل  برگزیده اند.  را  دیگر 
خراسان جنوبی از جمله استان هایی است که 
پزشکان متخصص حضور در آن را انتخاب 
نمی کنند شاید بخشی از آن به دلیل نبود 
زیرساخت های رفاهی و امکانات باشد. مردم 
یک  انجام  برای  مجبورند  جنوبی  خراسان 
به  خود  پزشکی  کارهای  ادامه  یا  جراحی 
استان های مجاور سفر کنند. حال وجود عاملی 

چون کرونا این سفرها را محدود کرده است ؛ 
سفرهایی که باید انجام شود تا درمان ادامه 
یابد.  طی چند هفته گذشته، دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند برای تامین ۱۳۰ متخصص و 
فوق تخصص در رشته های مختلف پزشکی 
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

اعالم نیاز کرد. 

کمبود متخصص داخلی و عفونی 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
با اشاره به اینکه خراسان جنوبی با کمبود 
اکنون  هم  گفت:  است ،  مواجه  متخصص 
مشکل اصلی بیمارستان های استان کمبود 
تعداد متخصص به ویژه متخصص داخلی 
و عفونی مخصوصا در شهرستان های استان 
و  تامین  برای  کرد:  اظهار  احمدی  است. 
ماندگاری پزشکان متخصص بارها به وزارت 

بهداشت اعالم نیاز کرده و مکاتبه انجام شده 
است و هم اکنون به دلیل نبود متخصص، 
و  داخلی  متخصصان  ویژه  به  آن ها  اغلب 
عفونی در این روزهای سخت کرونایی فشار 
کار باالیی را تحمل می کنند. معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: امسال 
درخواست تامین ۱۲۰ پزشک متخصص و 
حدود ۱۰ فوق تخصص در رشته های مختلف 
به وزارت بهداشت، اعالم شده است. احمدی 
اظهار کرد: معموال متخصصان پزشکی در 
ماه های مهر و آبان هر سال در سطح استان ها 
توزیع می شوند و مشخص نیست امسال سهم 

خراسان جنوبی چه تعداد است.

مشکلی که سر از یک
 بیمارستان درآورد 

سهم  گذشته  سال  اینکه  به  اشاره  با  وی 

خراسان جنوبی ۸۱ نفر متخصص بود که از 
این تعداد ۱۲ نفر در استان حضور نیافتند، اظهار 
کرد: ۷۰ درصد علت ماندگار نشدن پزشکان 
متخصص و فوق تخصص در خراسان جنوبی 
نبود زیرساخت های مناسب رفاهی است. فرزاد 
فیروزی، مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان 
جنوبی نیز چندی پیش در حاشیه بازدید استاندار 
خراسان جنوبی از بیمارستان میالد بیرجند بیان 
مهمترین  متخصص  پزشک  کمبود  کرد: 
مشکل بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس 
)ع( “میالد ۳ “ بیرجند است که باعث شده 
بخش قابل مالحظه ای از ظرفیت بیمارستان 
اعالم  براساس  افزود:  وی  باشد.  غیرفعال 
مدیرعامل بیمارستان میالد ۴۰ درصد ظرفیت 
بیمارستان فعال است و ۶۰ درصد امکان ارتقای 
ظرفیت خدمات درمانی را دارد که امیدواریم با 
تامین پزشک متخصص بتوان ظرفیت ها را 

ارتقا داد. وی گفت: بیمارستان میالد با وجود 
امکانات بسیار منظم و مطلوب، ظرفیت های 
خالی قابل توجهی دارد که با افزایش پزشکان 
متخصص می توان این ظرفیت را فعال کرد. 
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اظهار کرد: 
با دستور استاندار خراسان جنوبی در این بازدید 
کارگروهی تشکیل خواهد شد تا طبق توافقی 
تامین  سازمان  و  بهداشت  وزارت  بین  که 
اجتماعی منعقد شده است پزشکان متخصص 
دانشگاهی بتوانند عالوه بر مراکز دانشگاهی 
در این بیمارستان هم فعالیت داشته باشند و 
خدمات بیمارستان ارتقا پیدا کند. کمبود پزشک 
بعد دیگری از محرومیت خراسان جنوبی است 
که مردم آن سال هاست از آن رنج می برند. به 
راستی که می تواند درد و رنج سفر از نهبندان به 
مشهد را برای انجام یک عمل جراحی کوچک 

درک کند؟

صداوسیما-بیش از ۲۱ میلیارد و ۲۴۵ میلیون 
سال  در  معدنی  مواد  اکتشاف  برای  تومان 
جاری در خراسان جنوبی سرمایه گذاری شد. 
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان 
ابتدای امسال ، ۲۹  از  صمت استان گفت: 

پروانه اکتشاف در استان صادر شده که در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸۰ درصد رشد 
داشته است. ایمان طلب افزود: این تعداد پروانه 
با سرمایه گذاری ۲۱ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان در مساحت ۲۴۵.۵ کیلومتر 

مربع صادر شده است. وی گفت: در این مدت 
با  گواهی کشف  فقره  تعداد ۱۲  همچنین 
ذخیره قطعی ۷.۵ میلیون تن و سرمایه گذاری 
به ارزش ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان صادر 
شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

چهار برابر شده است. به گفته وی این در حالی 
است که تعداد پروانه های بهره برداری صادره 
۶ فقره بوده که میزان ۸۴۸ هزار تن را پوشش 
داده و منجر به ایجاد اشتغال مستقیم ۴۹ نفر 
شده است. معاون امور معادن و صنایع معدنی 

سازمان صمت استان گفت: این میزان اشتغال 
با هزینه ای بالغ بر ۳۴۲ میلیارد ریال ایجاد شده 
است. ایمان طلب گفت: این تعداد پروانه در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد 

افزایش دارد.

کم آبی نگران کننده  ی خراسان جنوبی

خراسان جنوبی محرومیتی از جنس درمان دارد

سرمایه گذاری بیش از 2۱ میلیارد تومانی برای اکتشاف مواد معدنی

صادرات ۵.۵ 
میلیون دالری 

تعاونی های استان
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی از صادرات ۵ میلیون 
تعاونی های  دالری  هزار   ۷۶۷ و 
داد.  خبر  گذشته  ماه   ۴ در  استان 
اشرفی افزود: تعاونی ها در کشورهای 
ابزارهای  عنوان  به  توسعه  حال  در 
مطمئنی جهت پیشبرد برنامه های 
می  محسوب  اقتصادی  و  علمی 
شود. وی با بیان اینکه از ابتدای سال 
جاری تاکنون هشت تعاونی جدید در 
استان تشکیل شده است، افزود: این 
تعاونی ها برای یکصد و ۶۵ نفر در 
سطح خراسان جنوبی فرصت شغلی 
اند و تشکیل تعداد ۲۸  ایجاد کرده 
تعاونی جزو تعهدات استان در سال 
اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  جاری 
۹۷۲ تعاونی فعال در خراسان جنوبی 
وجود دارد، گفت: در این تعاونی ها 
۱۷ هزار و ۶۵۹ نفر مشغول به کار 
تعداد ۱۲ هزار و  این  از  هستند که 
و ۷۵۸  هزار  چهار  و  مرد  نفر   ۹۰۱
نفر زن هستند. اشرفی در ادامه بیان 
فعال  های  تعاونی  بیشترین  کرد: 
به بخش خدمات  مربوط  استان  در 
با  صنعت  بخش  تعاونی،   ۲۳۰ با 
 ۱۹۴ با  کشاورزی  و  تعاونی   ۱۹۷
با ۱۰۸  توزیعی  تولیدی-  و  تعاونی 
کار  تعاون،  مدیرکل  است.  تعاونی 
و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در 
خصوص صادرات محصوالت تولید 
شده در تعاونی های استان گفت: از 
با وجود  تاکنون  ابتدای سال جاری 
محدودیت های موجود تعاونی های 
استان موفق به صادرات پنج میلیون 
در  و ۷۶۷ هزار دالر کاال شد. وی 
پایان بیان کرد: این کاالهای صادر 
شده شامل شترمرغ، فرش دستباف، 
بازالت،  و  گرانیت  سنگ  زعفران، 
خانگی  شیرینی  و  زرشک  عسل، 
از  مختلفی  کشورهای  به  که  است 
جمله عراق، آفریقای جنوبی، اتریش، 
ایتالیا، آلمان، امارات، کانادا، آمریکا، 

مالزی و ارمنستان صادر شده است.

خبر ویژه

آب مشترکان پرمصرف قطع می شود 



مشاوره

لطفا خودتان را ببخشید

در قدم اول شما باید در ابتدا معنی و مفهوم بخشش 
را به درستی برای خودتان تحلیل كنید. چون برداشت 
اشتباه از مفهوم »بخشیدن« ممكن است در ناخودآگاه 
شما موجب مقاومت در برابر بخشیدن دیگران شود. 

گاهی معنی بخشش اشتباه در ذهن ما جا می فتد؛ 
مثال اینكه فكر كنید بخشش به نوعی وظیفه شماست 
و شما مجبورید به بخشیدن دیگران؛ اینكه بخشش را 
به معنی فراموش كردن بدانید یا فكر كنید بخشش 
به معنی ضعیف بودن شما یا قبول بی اهمیت بودن 
مسئله بوده است. برای بخشیدن بهتر است شناخت 
خودتان را تغییر دهید؛ مثال تا معنی اتفاقی كه افتاده 
را برای خودتان ساده نكنید، نمی شود منتظر بخشش 
بود. تغییر احساس شما هم مهم است ؛ اگر به زبان 
بخواهید ببخشید اما احساس تان را تغییر ندهید، 
آرامش واقعی بخشش برایتان اتفاق نمی افتد. پس 
ابتدا و به مرور زمان فرصت كنار گذاشتن احساس 
خشم، مظلوم واقع شدن و... را از خود بگیرید. طلب 
بخشش هم عذرخواهی شفاهی می خواهد و هم 
اقدام به جبران. این كاری است كه شما باید در مورد 
خودتان انجام دهید. تمرین كنید و اگر در گذشته كم 
كاری، رفتار خطا و... داشته اید كه منجر به ناكامی و 
تجربه تلخی برایتان شده و مرور هرباره آن شما را آزار 
می دهد، خودتان را ببخشید و دست به جبران بزنید. 
كسی كه نتواند دل خودش را به دست آورد و خود را 
ببخشد نمی تواند دیگران را هم ببخشد. خیلی ساده 
است كه اجازه دهید اشتباهات گذشته لحظه حال تان 
را نابود كند اما این سریع ترین راه به سمت افسردگی 
و ناراحتی است. خیلی مهم است كه به خاطر داشته 
باشید همه انسان ها اشتباه می كنند. مهم این است 
كه از اشتباهات تان درس بگیرید و خودتان را برای 
تجربیات آینده آماده كنید.مسائل احساسی مسائل 
ساده ای نیست. اگر بخواهید به احساسات تان اجازه 
دهید، شما را عقب كشیده و فرصت های عشقی 
آینده را از شما می گیرد. باید سعی كنید روی زمان 
حال تمركز كنید  نه اشتباهات گذشته تان  تا بتوانید 
آینده ای بهتر برای خودتان بسازید. روز بدون شب 
نمی تواند وجود داشته باشد؛ همینطور روشنایی بدون 
تاریكی. بدون دانستن ضعف هایمان، نمی توانیم به 

نقاط قوت مان پی ببریم.

کره را در فریزر نگهداری کنیم؟ 

بسته بندی به كاررفته برای كره ها مستقیما بر طول 
عمر و كیفیت آنها تاثیر می گذارد. بسته بندی های 
كاغذی می تواند كیفیت و طعم كره را زودتر خراب 
كند. به عالوه، تماس كره با نور و هوا به راحتی بافت 

سفت آن را تخریب می كند، درحالی كه نور هم 
می تواند طعم طبیعی كره را از بین ببرد. برای این كه 
كره شما بهترین كیفیت را حفظ كند، حتما آن را در 

شرایط كامال تازه و سالم درون فریزر قرار دهید.

فواید بی نظیر سیر  
سیر، دستگاه گوارش را تقویت كرده و بیماری های 
مرتبط با معده را كاهش می دهد. اگر سیستم هضم 
شما خوب نیست، شروع به مصرف سیر كنید. سیر  
غشاء معده را تحریک می كند و هضم هر چیزی را 

آسان می كند؛ بنابراین تأخیر نكنید و استفاده از سیر را 
شروع كنید.سیر برای سالمت قلب و در پیشگیری از 
بیماری های مرتبط با قلب مفید است و منجر به كاهش 

كلسترول و كاهش حمالت قلبی می شود.

فواید دانه های چیا برای سالمتی

دانه های چیا منابع خوبی از اسیدهای چرب امگا ۳ 
است و از قلب در برابر اثرات كلسترول و مشكالت 
شریانی محافظت می كند. مصرف منظم این دانه ها 
منجر به كاهش فشار خون و از بین رفتن مشكالت 

گردش خون می شود. مواد معدنی ضروری در دانه 
های چیا منجر به بهبود سالمت استخوان ها می 
شود. اسیدهای چرب ضروری و پروتئین های این 

دانه ها انرژی بدن را تقویت می كند.

کاهش فشار خون با ورزش

برای كاهش فشار خون افراد باید حدود ۳0 دقیقه 
انجام دهند.  پیاده روی سریع  ورزش هایی مانند 
افرادی كه دچار تنگی و گرفتگی هستند نیز باید تحت 
كنترل و مشورت پزشک به انجام ورزش بپردازند و 

در صورتی ورزش را قطع كنند كه درد یا احساس 
سنگینی در قفسه سینه نمایند. اگر فرد نتواند با تغذیه 
مناسب و كاهش وزن فشار خون خود را كاهش دهد 

ناگزیر است از داروها كمک بگیرد.

مواد الزم: آب: سه فنجان، چای كیسه ای: سه عدد، هلوی تازه: دو عدد، آب: یک فنجان، شكر: یک و نیم فنجان. یخ: 
چند تكه . بعد از اینكه هلوها را شستید، پوست آن ها را بگیرید و هسته شان را دور بیاندازید . هلوها را خرد كنید. سه فنجان 
آب درون یک قابلمه ی كوچک بریزید و قابلمه را روی حرارت زیاد بگذارید تا آب به جوش آید.بعد از اینكه آب به جوش 
آمد، زیر حرارت را خاموش  كنید و چای های كیسه ای را درون قابلمه قرار دهید و اجازه دهید به مدت ۱۵ دقیقه بماند تا 
رنگ دهد. سپس دور بیاندازید. هلوهای خرد شده را به همراه یک فنجان آب درون مخلوط كن بریزید و آن ها را چند 
پالس بزنید تا خیلی نرم شود. مخلوط هلو، چای و شكر را به پارچ مدنظر منتقل كنید. پارچ را تا باال آب كنید و چای هلو 

را خوب هم بزنید. چند تكه یخ درون لیوان ها قرار دهید و چای هلو را درون لیوان  ها بریزید.

معادن متروکه روسیه

هر خانواده ای برای خود هدف هایی دارد. هدف خانواده 
شما چیست؟ خوشبختی؟ تربیت فرزندانی صالح؟ خریدن 
خانه؟ داشتن بچه هایی تحصیل كرده و موفق؟ فكر می 
كنید چگونه می توانید خانواده تان را به سوی اهداف مورد 
نظر راهنمایی كنید؟ خانواده ای می تواند به اهدافش برسد 

كه چند قاعده مهم را رعایت كند:
رسیدن به هر هدفی مستلزم گذر از پیچ و تاب های مختلف 
است. گاهی رسیدن به هدف، زمان زیادی می طلبد و 
گاهی نیازمند هزینه كردن از خزانه روانی و مادی خود 

است. برای این كه خانواده تحت تأثیر این عوامل مداخله 
گر، از مسیر هدف خود خارج نشود، باید رهبری برای آن 
تعیین شود. رهبری كه از بقیه عاقل تر و آگاه تر است و می 
تواند مسیرهای انحراف از هدف را به موقع تشخیص بدهد 

و اعضای خانواده را در مسیر درست نگه دارد.
در مورد هدف اصلی، تفاهم و توافق صورت بدهیم. برای 
این كه بتوانیم خانواده مان را به سر منزل مقصود برسانیم، 
باید درباره هدف مان با اعضای خانواده گفتگو كنیم و سعی 
كنیم به یک فهم مشترک برسیم. برای مثال اگر هدف مان 

خوشبخت شدن است باید فرصتی فراهم كنیم تا هر یک 
از افراد خانواده برداشتی را كه از این مفهوم دارند بیان كنند 
و بعد رهبر خانواده، جمع بندی از این هدف ارائه كند كه در 

بر دارنده نكات خوب همه نظرات باشد.
نسبت به هدف مشترک، احساس تعهد و مسئولیت داشته 
باشیم. شناختن هدف بدون احساس مسؤلیت نسبت به آن، 
كاری از پیش نخواهد برد. باید شرایطی را فراهم كنیم كه 
تک تک اعضای خانواده نسبت به رسیدن به هدف مورد 

توافق، احساس عالقه، تعهد و وظیفه داشته باشند.

پیش به سوی هدف در خانواده

یاد یاران
شهید علیرضا رحیمی: شما ملت شهیدپرور كه از اول تاكنون در متن انقالب بوده و در 
پیروزی آن سهم به سزایی داشتید از آغاز كه با اراده خود شاه را بیرون راندید و بعد از انقالب منافقین 
داخلی بازرگان ها و بنی صدرها را رسوا كردید حال هم به سخنان پیامبرگونه امام امت گوش دهید. سه شنبه  ۱۲  مرداد   ۱۴00 * شماره  ۴۹۷۸ 
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فرهنگ و هنر

کال جنی

اگر اهل ماجراجویی هستید دیدار از »كال جنی« 
پیشنهاد ما به شما می باشد. مكانی مناسب برای 
دوستداران تاریخ و طبیعت بكر كه سكوت حاكم بر 
آن و وجود حفره ها و تونل های عجیب و تو درتو 
آن را رازآلود كرده است. دره جن ها دره ای زیبا و 
حیرت انگیز می باشد كه در شمال طبس و در اطراف 
روستای ازمیغان و در امتداد خروجی قناتی كه در 

نزدیكی آن قرار دارد واقع شده است و ۳۵ كیلومتر 
با شهرستان طبس فاصله دارد. محلی ها این دره را 
محل زندگی ارواح و جنیان می دانند.برای رسیدن به 
داخل  دره حتما باید به مسیر آشنایی داشته باشید. دره 
دارای دیواره های بلند و پرشیب است كه وارد شدن 
به آن می تواند خطراتی به همراه داشته باشد. وجود 
تونل ها و خانه هایی به نام »خانه گبر« در دل دیواره 
ها كه برای سكنای درویشان و صوفیان زمان خود 
ساخته شده است از دیگر جذابیت های این دره است 

كه احتماال به دوران ساسانیان بازمی گردد.

فیلمبرداری »روشنایی« 
با حضور علی نصیریان به پایان رسید

 فیلمبرداری فیلم سینمایی »روشنایی« كه در ایران 
و آمریكا ساخته شده است با نقش آفرینی علی 
نصیریان به پایان رسید.كامشاد كوشان آخرین فیلم 
سینمایی خود را ۲0 سال پیش در آمریكا با نام »راز 
بهشت« ساخت و »روشنایی«، اولین ساخته او در 
ایران است.علی نصیریان، حسین پاكدل، بهاره رهنما، 
میكاییل كوشان،  كاوه آشنا، فرهید سری، حمیدرضا 
اكبری، مجید نریمان و ... بازیگران این فیلم هستند.
فیلم سینمایی »روشنایی« نگاهی متفاوت به زندگی 
شهری و مشكالت آن داشته است و به زودی مراحل 
فنی آن آغاز می شود.این كارگردان در سال های اخیر 
بیشتر به  نوشتن فیلمنامه های متعدد،   نگارش و نشر 
مجموعه داستان های كوتاهش با عنوان »قصه های 
سانفرانسیسكو« و بازی در آثاری همچون؛ »من و 
دبورا« ساخته ضیاالدین دری، »نارنجی پوش« و 
مستند/داستانی »همه دانا« داریوش مهرجویی و 

»برادرم خسرو« مشغول بوده است.

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
كریم)رضا ناجی(: اصاًل تو می دونی صد هزارتا ماهی چند تا 

میشه؟ پسر بچه: خب میشه صد هزار تا
 ) آواز گنجشک ها-مجید مجیدی (

چای هلو

شما هم به طور قطع باور دارید كه این معادن 
وجود ندارد،  این عكس ها از اعماق زمین و 
در معادن رها شده در  زیریكاترینبورگ روسیه 
گرفته شده اند. الیه های كارنالیت در دیواره 
های تونل، سبب تولید این شاهكار رنگارنگ 
طبیعی شده است. در واقع یک نسخه قنات از 

كوه های موجود در چین می باشد.

جدول ۴۹۷۸                        

افقي: ۱- برقرار و پابرجا - نوعی 
شیرینی خشک و نازک -اندک 
۲-  پایتخت تانزانیا - كلید ۳- 
مشروح - دردناک - نوعی كارد 
نوک تیز ۴-  حرف همراهی - 
روزی دهنده - ظالم و زورگو ۵- 
- به جا آوردن - عمق - سنگ 
سبز قیمتی شبیه عقیق 6-  حمام 
تاریخي كاشان - لگد - شهری 
در استان گلستان ۷- سرگرد قدیم 
- پلیس بین الملل - پراكندگی 
۸- ارتعاش - كلمه شرط - نرمی 
و روانی ۹-  ناپایدار -  جزیره ای 
ایراني در خلیج فارس - همبازی 
 - شده  آویخته    -۱0 هاردی 
مالمت كننده - كلمه پرسش ۱۱- 
پیشقراول - حلقه نورانی اطراف 
چیزی - رئیس نقاالن و معركه 
گیران در دوره صفویه ۱۲-  توجه و 
دقت نظر - فراهم- به دنیا آوردن 
۱۳-  كندن علفهای هرز - نوعیا 
جاق برقی- سكونت دادن ۱۴- از 
از رشته های  وسایل خیاطی - 
ورزش یهوایی ۱۵- پول ژاپني 
ها - گلي آپارتمانی - جستجوگر.

ساخته  فیلمی   -۱ عمودي: 
داوود میرباقری - پاک كردن گل 
از قنات ۲-  پدر - مرد  و الی 
ونشاط  شادی  مجلس   - مجرد 
ترین  پرآب  و  مهمترین   -۳
رودخانه شمالی آذربایجان شرقی 
- روشن و درخشان - یكی پس 
برنج   - قضاوت   -۴ دیگری  از 
خاصیت  با  میوهای   - فروش 
طبی شبیه سنجد ۵-  نرمی و 
تكنیک   - همانندی   - نازكی 
6- كافی - افزون شونده - نان 
كلفت ۷-  كاسه گدایی - از شبكه 
های رادیویی كشورمان - سگ 

فضانورد ۸-  چهار فصل -نوعی 
عملیات تردستی - بهترین نوع 
اختیار ۹-  مأمور پلیس - بزدل 
- قابل مشاهده ۱0- اندیشه ور - 
تخم كتان - ماهی كنسروی ۱۱-  
داستانهای  كارآگاه  خانم   - دریا 
آگاتاكریستی- معیار ۱۲-  جنگ 
 - برهان   - آتشی  دستی  افزار 
مركز كهگیلویه و بویراحمد۱۳-  
سهیم كردن - عنوان شاهزادگان 
برنج  دوره صفوی - مقعر ۱۴- 
شوشتری - گوشه ای در دستگاه 
همایون- گریه با سوز و گداز ۱۵-  

ناكامی - ماكارونی ورقه ای.

جدول کلمات

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
تاراکاسرابنالا1
وزارتوهاکرماس2
انهمرییزدمایپ3
مابمادمترنیو4
هرهبهناسرکت5
افهمطلاراسان6
باشاهبنوخورکی7
شیامننکشدبلاک8
اوعدویاکاکنمی9
ررودرانفلتاک10
ادناوتسسماخ11
خلمنداروهوگا12
لدریشتیاسقارب13
مادکهنزوتفرمه14
درمهلیگرویلیات15

A4 فروش کاغذ
 درجه یک

 )کپی مکس اصفهان(
۰۹۱۵۱۶۴۲۶۵۳

زیبا بودن حق دستان شماست

))سالن زیبایی آفتاب((
معلـم 23

عبدالهی مفرد      09124894700

 @galaxybeautynail 
کهکشان زیبایی ناخن

 

رمزک خط ُرند بیرجند
   0915  5  61 61 61

حسیـن راه رو

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268  - 09156693515 

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته
نقد و اقساط

ایزوگام شــرق
09155622050

09155629033 
بیرجند، میدان توحید 

32442331 )بخشی(

 ثبت  ۶7۳۶

خدمات نصب، اجاره داربست فلزی، جک، 
تخته، قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک 

۰۹۱۵۳۶۳7۵۰7 - ۰۹۱۵۶۲۱7۵۰7 - حسینی

فروشگاه فنی مهندسی نورپردازان 

بیست متری دوم مدرس غربی - پالک ۱۴۶
 ۰۹۱۵۳۶۳۳۵۴۵ - ۳۲۴۰۵۰۵۴

 حسن رضا چهکندی نژاد

* نمایندگی انواع فن های دمنده 
خانگی و صنعتی

* عرضه انواع سیم و کابل، سیم و 
صفحه مسی، ارت 
* زغال و نمک ، المپ و آیفون، انواع 
کلید و پریز دلند

* اجرای پروژه های برق 
* بست کمربندی کلی - جزئی 

شارژ گاز یخچال،ساید  ۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵- ناصری نژاد

از قبیل: قابلمه، تابه، پلوپز، کیک پز، اسنک ساز و کف اتو
به صورت گرانیتی با 1 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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دورهمی ها، پتکی بر سر 
مدیریت بیماری کرونا

خبرنگاران جوان- معاون سیاسی، امنیتی و 
گفت:  جنوبی  خراسان  استانداری  اجتماعی 
ها،  دستورالعمل  رعایت  عدم  و  دورهمی ها 
نقطه ضعف ما در مبارزه با بیماری کرونا است. 
خوش خبر افزود: میزان رعایت دستورالعمل ها 
در خراسان جنوبی۵۳ درصد است که این جای 
خوشحالی دارد، زیرا رعایت ضوابط بیشترین 
تأثیرگذاری را بر ابتال و شیوع این بیماری دارد 
و در صورتی که رعایت شود، ضریب سالمت 
افزایش می یابد و چنانچه نادیده گرفته شود، 

تهدید اجتماعی به حساب می آید.

کرونا ۴ نفر دیگر را آسمانی کرد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از ثبت ۴ مورد فوت جدید ناشی از کرونا در خراسان جنوبی خبر داد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
دیروز ۳۰۲ آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شد که در مجموع ۱۵۵ بیمار جدیدشناسایی شد. مهدی زاده افزود: از این تعداد ۵۷ مورد از بیرجند، ۱۰ مورد از 
بشرویه و فردوس، ۱۲ مورد از خوسف و سربیشه، ۴ مورد از درمیان و سرایان، ۹ مورد از زیرکوه، ۱۹ مورد از نهبندان، ۳۲ مورد  از قاین و ۱۲ مورد از طبس بوده است.

شبستان- رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
اول  اولویت  گفت:  جنوبی  خراسان  ریزی 
استان خراسان جنوبی در حال حاضر آب، 
آبخیزداری، راه، آموزش، بهداشت و مباحث 

نشست  در  پورعیسی  است.  گردشگری 
فعاالن  به  خبرنگار  روز  تبریک  با  خبری 
سازمان  کرد:  عنوان  استان،  ای  رسانه 
مدیریت و برنامه ریزی استان، هم اندیشی 
و خرد ورزی و نظام فکری را در راستای 
و  استان  در  باالدستی  های  برنامه  اجرای 
کشور ساماندهی می کند. وی در خصوص 
اهم فعالیت ها و اقدامات سازمان مدیریت 
اخیر  های  سال  در  استان  ریزی  برنامه  و 
اخیر  برای استان اظهار کرد: در سه سال 
از طریق پیگیری های سازمان مدیریت و 
استان و مساعدت وزارتخانه  برنامه ریزی 
ها، در بعضی از سرفصل های منابع مثل 

راه، آبخیزداری، قنوات، مباحث پزشکی و 
برابر  چهار  تا  استان  اعتبارات  دامپزشکی، 
سازمان  رئیس  است.  کرده  پیدا  افزایش 
مدیریت و برنامه ریزی استان با بیان این 
میلیارد  راه، ۲۴۰۰  حوزه  در  که  مهم  خبر 
تومان قرارداد داریم که پس از عملیاتی شدن 
تا چهار سال آینده عمده جاده های استان 
بانده خواهد شد، گفت: علیرغم شیوع  دو 
ویروس کرونا، در حوزه بهداشت و درمان 
نیز توانستیم اعتبارات و نیروی انسانی خوبی 
جذب کنیم. پورعیسی، با اشاره به اینکه در 
حوزه قنوات انتظار داریم ۲۵ درصد منابع آبی 
را استحصال کنیم و باید تالش کنیم تا با 

هدف گذاری و برنامه ریزی آن عدد را به ۵۰ 
درصد باید برسانیم، اظهار کرد: اولویت اول 
استان خراسان جنوبی در حال حاضر آب، 
آبخیزداری، راه، آموزش و بهداشت و مباحث 
گردشگری است. وی از دستاوردهای بزرگ 
در مباحث مهم و کالن استانی به شروع راه 
آهن، انتقال آب از دریای عمان و توجه ویژه 
به حوزه بزرگ راه ها، مطالعات گسترده در 
حوزه معدن برای کامل کردن زنجیره بهره 
برداری از معادن در راستای بازگشت منافع 
آن به استان، همچنین مطالعات اساسی در 
حوزه مرز با تأکید بر باز بودن هر چهار مرز 
حوزه  در  ویژه  به  خارجی  روابط  تقویت  و 

های اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از 
کارهای ارزشمند سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی، تمهید انتقال دانش برای دولت آینده 
است که وقتی دولت جدید مستقر شد دیگر 
نیاز به مطالعات ژرف نباشد. رئیس سازمان 
مدیریت وبرنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: 
این برنامه ها به شکل کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت مکتوب شده که در بخش 
های مختلف کاربرد دارد. وی اظهارامیدواری 
کرد با توجه ویژه دولت جدید و ظرفیت های 
موجود در استان، در سال های آینده شاخص 
های متعدد خراسان جنوبی باالتر از میانگین 

کشوری باشد.

آب، راه و گردشگری؛ اولویت های مهم خراسان جنوبی

* رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی 
گفت: ۱۲ نفر طی چهارماهه امسال در 
تصادفات درون شهری خراسان جنوبی 

فوت کردند.
استان  * مدیرکل آموزش و پرورش 
گفت: دانش آموزن استان هشت رتبه 
برتر کشور در سی ونهمین دوره مسابقات 

قرآن، عترت ونماز کسب کردند.
* معاون جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی گفت: از ابتدای اجرای طرح 
کنون  تا  استان  در  سالمت  ناظران 
۱8هزار و ۵6۳ مکان عمومی مورد 

بازرسی قرار گرفته است.
* مدیر امور آب و فاضالب قاینات 
گفت: در چهار ماه ابتدای امسال به 
دلیل گرمی هوا و حل مشکل کم آبی 
به  سیار  آبرسانی  حجم  روستاییان، 
روستاهای این شهرستان ۷۰ درصد 
نسبت مدت مشابه سال قبل افزایش 

یافته است.
* رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
براساس  گفت:  طبس  شهرستان 
پایش پیرحاجات طبس، در این منطقه 

۷۰ راس کل و بز تلف شدند.
* مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان 
جنوبی گفت: با همکاری و موافقت 
واکسیناسیون  ذیربط  دستگاه های 
کرونا برای خبرنگاران در این استان از 
روز چهارشنبه ۱۳ مرداد آغاز می شود.

* آسفالت اسالری سیل برای اولین 
راه های  احداث  برای  استان  در  بار 

شهرستان درمیان استفاده شد.
مود  اسماعیلی  مهدی  استاد  آثار   *
برجسته خوشنویسی کشور  هنرمند 
آثار  کتاب  در  جنوبی  خراسان  و 
خوشنویسان همایش بین المللی “راه 

ابریشم” چاپ شد.
خورشیدی  پنل  دستگاه   ۱۲۱  *
از ۴۵ محله عشایری  نمایندگی  به 
ملک  عشایری  محله  در  نهبندان 

چاهرویی توزیع شد.

اخبار  کوتاه 

نیاز بیش از 900 تنی
 خراسان جنوبی به علوفه خشبی

گفت:  استان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
کشت علوفه خشبی در خراسان جنوبی حدود 
۵۰۰ ُتن است، اما نیاز استان بیش از حدود 
۹۰۰ُتن است که از دیگر استان ها باید وارد 
مجتمع های  بخش  در  افزود:  قوسی  شود. 
گلخانه ای در راستای نهضت گلخانه ای نیز 
 هزار و ۷8۴هکتار شناسایی که از این مقدار هزار 
و ۵۲ هکتار مطالعات آن کامل انجام شده و 
تاکنون ۴۰ تا ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
گلخانه ای  کرد: 6 مجتمع  اظهار  است. وی 
در شهرستان های بیرجند، خوسف، سربیشه، 
سرایان، زیرکوه و نهبندان با ۷۵ درصد پیشرفت 

فیزیکی اجرایی شده است.

توفان ۶0 میلیارد تومان 
به شهرستان سرایان خسارت زد

فرماندار سرایان گفت: توفان و گرد و خاک 
هفته گذشته 6۰ میلیارد تومان به زیرساخت ها 
خسارت  شهرستان  این  کشاورزی  بخش  و 
وارد کرد. رسولی مقدم افزود: بیشترین حجم 
خسارت به بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
وارد شده است. وی ادامه داد: در وقوع طوفان 
شدید هفته گذشته ۱۵ درصد محصول پنبه، 
۲۰ درصد محصول پسته،۳۰ درصد محصول 
عناب و ۳۰ درصد محصول انار دچار خسارت 
شده است. وی بیان کرد: در این توفان به حوزه 
تاسیسات گلخانه ای شهرستان نیز ۲۵ درصد 

خسارت وارد شده است.

تقدیر از نماینده خراسان جنوبی 
در فستیوال فولکلور ترکیه

مدیر کل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی از 
گروه موسیقی آیینی نوای لوت که به عنوان 
فستیوال  در  کشور  شرق  و  استان  نماینده 
فولکلور ترکیه شرکت کرده بود، قدردانی کرد.

ناصر نبی زاده، با حضور در موسسه فرهنگی 
و هنری عرفان از هنرنمایی بی نظیر گروه 
موسیقی نواحی لوت به سرپرستی مرتضی 
هریوندی در فستیوال فولکلور ترکیه قدردانی 
کرد. چهل و نهمین دوره این فستیوال تیر ماه 
۱۴۰۰ در استانبول ترکیه برگزار شد که یکی 
از محبوب ترین فستیوال های موسیقی ترکیه به 

حساب می آید.

عدم مهارت، ۵۱9 فرصت شغلی
 را خالی گذاشت

سوی  از  شده  ایجاد  شغلی  فرصت   ۵۱۹
کارفرمایان در خراسان جنوبی به علت نداشتن 
مهارت ، خالی ماند. مدیر کارآفرینی و اشتغال 
استان  اجتماعی  رفاه  تعاون، کار و  اداره کل 
گفت: عدم مهارت، ۵۱۹ فرصت شغلی را خالی 
گذاشت. ۴ ماه گذشته 86۷ فرصت شغلی از 
که  شده  ایجاد  استان  در  کارفرمایان  سوی 
در این مدت تنها ۳۴8 جوینده کار از طریق 

کاریابی های استان شاغل شدند. 

راه های  و  فنی  معاون  جوان-  خبرنگاران 
روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
اعتبارات  گفت:  جنوبی  خراسان  جاده ای 
بهبود  راه  سر  بر  مانعی  استانی،  محدود 
 وضعیت راه های روستایی استان شده است.

سهرابی ادامه داد: ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر 
از این  راه روستایی در استان وجود دارد و 
مقدار ۵ هزار و ۹۰۰ کیلومتر آسفالت شده 

است که بر اساس شاخص برخورداری، این 
است. کشوری  میانگین  درصد   میزان ۵۳ 

وی افزود: مدتی طوالنی از آسفالت و احداث 
همین  که  است  گذشته  روستایی  راه های 
عامل باعث شده سطح سرویس دهی راه ها 
کاهش پیدا کند. سهرابی اظهار کرد: ردیف 
اعتبارات ملی برای راه های روستایی حذف 
شده و همچنین اعتبارات استانی هم برای 

رفع این مشکالت محدود است. معاون فنی 
و راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای خراسان جنوبی تصریح کرد: 
با پیگیری های انجام شده در تالش هستیم 
تا با حداقل اعتبارات درصد باالیی از راه ها 
پوشش داده شود و جاده برای عبور و مرور 
هموار تر شود، اما منابع محدود اجازه این که 
تمام راه ها پوشش داده شود را به ما نمی دهد.

پنچر شدن چرخ ماشین اعتبار در جاده های روستایی

تسنیم- نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و 
خوسف در مجلس شورای اسالمی گفت: در شوراها 
باید از انجام کارهای حزبی و جناحی پرهیز شود و در 
و  کارآمدی،تخصص  مالک های  شهرداران  انتخاب 
ارزشی بودن مد نظر قرار گیرد. خسروی با بیان اینکه 
مقام معظم رهبری در سالگرد مجلس توصیه کردند که 
یک نماینده به فکر دنیا نباشد بلکه به دنبال این باشد که 
مسئولیت خود را درست انجام دهد، افزود: متاسفانه دلیل 
افزایش مشکالت در شورای اسالمی پنجم در برخی 
از شهرها یکی نقص قانون و یکی هم عدم نظارت و 
مراقبت بود. نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان 
و خوسف در مجلس شورای اسالمی گفت: شوراها باید 
به اندازه ای که می توانند با اخالص به مردم خدمت و 
مشکالت آنان را برطرف کنند. خسروی با بیان اینکه 

باید برنامه ریزی در شوراها براساس اولویت بندی و جدا 
کردن مسائل اصلی از فرعی باشد تا وقت تلف نشود، 
گفت: یکی از دالیل عدم موفقیت شورای شهر تهران 
این بود که بیشتر وقت آن صرف کارهای عادی و فرعی 
شد. وی افزود: مسئوالن باید با هماهنگی هم مشکالت 
مردم را پیگیری کنند اما اگر این مشکالت در استان قابل 
برطرف شدن نباشد توسط نمایندگان در تهران پیگیری 
خواهد شد.  نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان 
و خوسف در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در انجام 
مسئولیت ها مراقبت دائمی از یکدیگر،  مراقبه، محاسبه و 
مواخذه جزو مسائل اخالقی است که باید مورد توجه قرار 
گیرد و در شوراها باید از انجام کارهای حزبی و جناحی 
پرهیز شود و در انتخاب شهرداران مالک های کارآمدی، 

تخصص و ارزشی بودن مدنظر قرار گیرد.

 صداوسیما-  طرح های تعطیلی پنجشنبه های ادارات 
 ۱۲ جویی  صرفه  شهری  معابر  روشنایی  تعدیل  و 
مگاواتی مصرف برق را در پی داشت. مدیر عامل 
اجرای  با  گفت:  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
ادارات در روز های  بر تعطیلی  مصوبه هیئت دولت 
پنجشنبه تاکنون حدود 6 مگاوات، معادل بار حدود 
۲۳۰ حلقه چاه کشاورزی در کاهش پیک بار استان 

افزود:  دادگر  است.  بوده  گذار  تاثیر  خاموشی ها  و 
همچنین در اجرای طرح تعدیل روشنایی معابر که 
با هدف کاهش پیک شب از ابتدای خرداد آغاز شده، 
با تعدیل بیش از ۳۰ هزار چراغ روشنایی معابر، حدود 
6.۲ مگاوات سبب کاهش پیک بار استان شد. وی در 
ادامه از کشف و جمع آوری ۴۳۷ دستگاه استخراج 
رمز ارز غیر مجاز در دو ماه گذشته در استان خبر 
داد و گفت: امضای حدود ۳ هزار و 6۵ تفاهم نامه 
ادارات  کشاورزی،  صنایع،  بخش های  با  همکاری 
استان، مولد های اضطراری خود تامین و ایستگاه های 
گاز سی ان جی برای کاهش مصرف در پیک بار و 
برگزاری مانور های محدودیت بار اداری در روز های 
سه شنبه هر هفته از دیگر اقدامات برای مدیریت 

اضطراری بار است.

شوراهای شهر و روستا از انجام کارهای 
حزبی و جناحی پرهیز کنند

صرفه جویی ۱۲ مگاواتی برق 
در خراسان جنوبی

آیا می دانید مصرف روغن نباتی ۴۰۰ معلول و سالمند موسسه در ماه ۲۰۰ لیتر است.

پیشخوان آوا - )نمایندگی رسمی 
ایرانسل - رایتل(

آدرس: میدان شهدا-  پشت بانک صادرات 

@ Pishkhan.ava    ۳۲۲۳۴۵۳۲  ساختمان آوا

فـروش مـودم ایرانسـل )وایرلس(
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 4.5G/TD-LTE/4G/3G/2G قابلیت اتصال به *
B1 FD-i40 مودم* )IPV6( 6پشتیبانی از آی پی ورژن *

FD-i40 B1  مودم
* قابلیت اتصال به 2G ،3G ،4G  * سرعت دانلود تا 150 مگابیت 
بر ثانیه و پشتیبانی از مدیریت APN * دارای پنل مدیریتی و 4 
پورت LAN * قابلیت اتصال تا 32 کاربر از طریق Wifi * پشتیبانی 
NAT/Router/ قابلیت پشتیبانی از * IPv6/IPv4 و CAT4 از

Bridge mode
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* شبکه های قابل پشتیبانی : 4G * نوع اتصال: بی سیم و باسیم 

 MiCroSD  شیار کارت * حافظه microUSB رابطه ها پورت *
اتصال بی سیم )Wi-Fi(   * قابلیت پشتیبانی از SMS دارد  

* صفحه نمایش: دارد * باتری: دارد 
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به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

 ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات وبه نیت شفای بیماران توسط قاریان قرآن انجام می گردد

  و عواید آن صرف بیماران سرطانی  صعب العالج می شود.
ضمناً نماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود. 

موسسه خیریه  هیئت ابوالفضلی
۰۹۰۳۱۶۱۸۴۸۲  - ۳۲۲۲۷۱۷۷        



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسئول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم  سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
شماره تماس آگهی: 09155665782
  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 : 39
    19 : 49
23 : 53
4 : 17 
5 : 48

  

  

امام علی علیه السالم فرمودند :
ال غائَب أقَرُب مِن الَموِت

هیچ غایبی نزدیكتر از مرگ نیست.
)بحار األنوار: ج71، ص263، ح2(

 ایران در حال فاصله گرفتن از 
تعهداتش در برجام است

ر

 وضعیت ورودی بیمارستان ها 
نگران کننده است 

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
خواهد  نمی  کسی  هیچ  گفت:  وین  در 
مذاکرات را ترک کند و تا زمانی که ایرانی 
ها آماده از سرگیری روند مذاکرات باشند، 
صبر کنیم. اولیانوف در پاسخ به این سوال 
مجلس،  مصوب  قانون  به  توجه  با  که 
ایران فعالیت هسته ای خود را با نصب 
سری جدیدی از سانتریفیوژهای پیشرفته 
میزان  و  سازی  غنی  سطح  افزایش  و 
غنی سازی افزایش داده است، روسیه چه 
دیدگاهی نسبت به آ ن دارد، گفت: فکر می 
کنم درست نباشد که به دسته بندی هایی 
مثل خطر یا تهدید در این زمینه بپردازیم 
اما مطمئنا مشتاق آن هم نیستیم. ایران در 
حال فاصله گرفتن بیشتر از تعهداتش در 
برجام است. شاید حتی این موضوع تا حدی 
نامعقول است، چون اگر مذاکرات با رسیدن 
به توافق ختم شود، تمامی این انحراف ها به 

حالت اول بازگردانده می شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: تعداد 
بیمارانی کرونایی که بستری می شوند 
بیشتر از کسانی است که ترخیص می 
شوند یعنی ورودی بیمارستان ها بیشتر 
از خروجی است. کولیوند افزود: همکاران 
توان در حال خدمت رسانی  تمام  با  ما 
هستند و بیمارانی که از طریق اورژانس 
منتقل می شوند در بیمارستان ها بالتکلیف 
نخواهند ماند. وی ادامه داد: اگر افرادی 
واکسیناسیون  مراکز  به  مراجعه  به  قادر 
نظر  در  آمبوالنس هایی  موتور  نباشند، 
گرفته شده است و در مناطق دور افتاده  
از بالگرد ها نیز برای مناطق صعب العبور 

استفاده می شود. 

مدیرمسئول روزنامه  کیهان در سرمقاله 
کیهان به طرح موسوم به »صیانت از 
کاربران در فضای مجازی« پرداخت و 
نوشت: در دلسوزی موافقان و مخالفان 
طرح »صیانت از حقوق کاربران فضای 
روی  این  از  نیست  تردیدی  مجازی« 
راه  تنها  مستقیم  تبادل نظر  و  بحث 
پایان دادن به جدال و رسیدن به نتیجه 
مطلوب خواهد بود. کوتاه سخن اینکه 

ماجرا،  دو سوی  از  یقین هیچ یک  به 
با مدیریت بیگانگان بر فضای مجازی 
کشورمان موافق نیستند و تالش پیگیر 
و به کارگیری همه توان داخلی را برای 
رسیدن به نقطه ای که در آن مدیریت 
این فضا در اختیار خودمان باشد، نفی 
نمی کنند. شریعتمداری در ادامه نوشته 
سر  بر  مشاجره ها  و  بحث ها  است 
چگونگی رسیدن به این نقطه مطلوب 

است و نه، نفی آن. از این رو مخالفان 
می توانند و باید به جای نفی طرح یاد 
شده، ایراد هایی را که بر آن وارد می دانند 
مطرح کنند و موافقان نیز با سعه صدر 
نظرات مطرح شده را پذیرا بوده و از این 
نظرات، در صورت علمی و منطقی بودن 
آن استقبال کنند، در غیر این صورت نظر 
خود را درباره رد نظرات ارائه شده مطرح 
کنند. در این حالت اواًل، به نتیجه مطلوب 

نزدیک می شوند و ثانیاً، باب سوءاستفاده 
بدخواهان از مشاجره دوستان نیز بسته 

خواهد شد.

روحانی  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده 
نتوانست جایگزین هاشمی شود، گفت: 
روحانی نتوانست عملکرد موفقی داشته 
برای  شاخصی  را  دولت  این  و  باشد 
عملکرد جریان اعتدال در آینده قرار دهد. 
نوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 

می توان دولت روحانی را نماد حکمرانی 
موفق جریان اعتدال دانست، گفت: خیر، 
زیرا دولت روحانی با نامالیمات زیادی 
بود  مواجه  و خارجی  داخلی  در عرصه 
و اهداف مورد نظر دولت محقق نشد. 
نوری گفت: روحانی می توانست در مورد 

ترکیب کابینه بهتر تصمیم بگیرد. باید 
به جوانگرایی در کابینه توجه بیشتری 
می شد. روحانی اعتدال را رعایت کرد و 
تالش داشت تا کابینه فراجناحی معرفی 
موفقیت  عدم  موجب  امر  همین  کند؛ 

دولت شد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: هیچ کس 
از ما نپرسید که چگونه نفت فروختید؟ 
ترامپ ایستاد و نگذاشت یک بشکه نفت 
فروخته شود و به ۱۲ نفت کش ما آسیب 
زد و منفجر کردند. اسرائیل آدم می فرستاد 
داخل نفت کش ما و آن را منفجر می کرد. 

هیچ کس نگفت پول نفت چگونه جابه جا 
می شد. جهانگیری افزود: روحانی قبل از 
اسرار  گنجینه  جمهوری  ریاست  دوران 
کشور بود و در دوران ریاست جمهوری 
هم کشور را از شرایط سخت عبور داد. وی 
ادامه داد: برخی از سر دلسوزی خواستار 

استعفای دولت بودند، اما ما در مقابل مردم 
مسئول بودیم و باید می ایستادیم و کشور 
را از آن پیچ تاریخی عبور می دادیم، ما 
سیاست هایی وضع کردیم که در شرایط 
عادی آن را قبول نداشتیم، اما زندگی مردم 
و اقشار ضعیف مسئله اول ما بود نه توسعه. 

در  اش  سخنرانی  آخرین  در  روحانی 
آنچه  گفت:  جمهوری  ریاست  کسوت 
برای نجات کشور در سال ۹۲ فکر می 
کردم همان است، اعتدال و تعامل سازنده 
در داخل و خارج. هنوز بعد هشت سال 
همان فکر را می کنم. با چنگ انداختن به 
صورت هم، با هتاکی و تخریب یکدیگر 
نمی توانیم کشور را به پیشرفت برسانیم. 

روحانی با بیان اینکه رهبری به بنده گفتند 
شما فرمانده جنگ اقتصادی هستید، اما 
فرماندهی بدون سرباز و تجهیزات بودم، 
افزود: اسرار را اسرائیلی ها از کشور خارج 
کردند و پیش ترامپ بردند و ترامپ هم از 
توافق خارج شد. وی ادامه داد: من هیچ 
رفاقت و توصیه کسی  برای  را  وزیری 
انتخاب نکردم. هیچ وقت به هیچ وزیری 

نگفتم این فرد بشود معاون یا مدیرکل. 
من تابع خرد جمعی بودم و به این وعده 
خود عمل کردم. روحانی افزود: حرف هایی 
درباره آن ایام دارم که شاید سال ها نتوان 
به زبان آورد و نتوان گفت که در فاصله 
حصول توافق برجام در تیر ماه تا آغاز 
اجرای آن در دی ماه چه اتفاقاتی افتاد و 
چه اقداماتی کردند تا برجام اجرایی نشود.

 طرفداران انقالب با طرح صیانت مخالفت نکنند، اصالحش کنند

نماینده مجلس:  روحانی نتوانست جایگزین هاشمی شود

برخی از سر دلسوزی خواستار استعفای دولت بودند

افزایش ۱۰۵ درصدی قیمت مرغروحانی: فرمانده جنگ اقتصادی بودم، اما بدون سرباز 
 طی یک سال 

به گزارش فارس، بررسی قیمت برخی کاال های 
اساسی و مهم نشان می دهد که قیمت کاال های 
اساسی مانند برنج، شکر، گوشت قرمز و گوشت 
مرغ در خرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به خرداد ماه 
افزایش  درصد  تا ۱۰۵  بین ۳۹  گذشته  سال 
داشته است.براین اساس قیمت برنج پاکستانی 
در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به خرداد ۱۳۹۹ به میزان 
۵۱ درصد و قیمت برنج طارم اعال در خرداد 
۱۴۰۰ نسبت به خرداد ۱۳۹۹ ۴۰ درصد افزایش 
داشته است. گوشت مرغ تازه، گوشت گوسفندی 
و گوشت گوساله نیز به ترتیب ۱۰۵، ۳۷ و ۵۱ 
سال  خرداد  به  نسبت  خرداد ۱۴۰۰  در  درصد 

گذشته افزایش داشته است.

حریرچی: آمار واقعی کرونا بیشتر 
از آمار رسمی است

حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت گفت: آمار 
واقعی کرونا قطعا بیشتر از آمار رسمی است و 
فوتی های کرونا تا هفته آینده به ۵۰۰ نفر خواهد 
رسید. وی اضافه کرد: از همه مردم درخواست 

داریم پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

افزایش حقوق کارمندان منتفی شد

اخیر  مصوبه  دولت  هیئت  نوشت:  رویداد ۲۴ 
مازاد  های  حقوق  افزایش  خصوص  در  خود 
گرفت.  پس  را  تومان  میلیون   ۲.۵ سقف  بر 
چندی قبل نیز دولت پیشنهاد خود در خصوص 
 افزایش فوق العاده مدیریت را پس گرفته بود.

۳۰۰ شهر کشور با تنش آبی 
رو به  رو است

فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
کشور گفت: در حال حاضر چیزی حدود ۳۰۰ 
شهر کشور با تنش آبی روبه رو است و میزان 
عرضه و تقاضای آب در این مناطق متعادل 
است. جانباز افزود: تا پایان امسال مشکل تامین 
آب ۵۰۰ روستا به طور کامل حل می شود و 
با توجه به مصوبه دولت برای تخصیص منابع 
برای مشکل آب خوزستان پروژه ها به سرعت 

اجرایی خواهد شد.

نامه قالیباف به رئیس جمهور:  مفاد 
قرارداد با تلگرام شفاف سازی شود

قالیباف، رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور 
و  تشریح  عدم  درباره  دولت  توضیح  خواستار 
شفاف سازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و 
چرایی محاسبه ترافیک بین المللی برای کاربران 

این شبکه اجتماعی شد. 

  ارتش، امانت ملت در دست 
فرماندهان است

خدمت رسانی  به  اشاره  با  ارتش  کل  فرمانده   
استان های  در  ارتش  چهارگانه  نیرو های 
کم برخوردار، گفت: ارتش جمهوری اسالمی ایران 
متعلق به ملت ایران است و در راستای اهداف نظام 
گام برمی دارد. موسوی افزود: در واقع ارتش، امانت 

ملت در دست فرماندهان است. 

مجلس در بررسی صالحیت وزرای 
پیشنهادی با هیچکس تعارف ندارد 

پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی گفت: بهترین کمک ما به دولت 
به  نسبت  سختگیرانه  که  است  این  سیزدهم 
برنامه ها و افراد انتخابی اقدام کنیم، از این رو با 

احدی تعارف نداریم.

در صورت پیروزی همتی احتمال 
فروپاشی کشور وجود داشت

زید آبادی، تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: اگر آقای 
همتی در انتخابات ریاست جمهوری، برنده هم 
می شد، بدون تردید کاری از پیش نمی بُرد. در 
نتیجه اوضاع فعلی تعلیق دوره آقای روحانی ادامه 
پیدا می کرد و حتی احتمال داشت کشور به سمت 

فروپاشی کامل پیش برود. 

زنگنه: دولتی به مظلومیت دولت
 تدبیر و امید نبود 

وزیر نفت گفت: ما در این مدت بیش از ۱۰۰ 
میلیارد نفت نفروختیم و آنچه فروختیم با مشکالت 
بود. هدف تحریم فروپاشی نظام بود. زنگنه افزود: 
من از سال ۶۷ وزیر بوده ام اما هیچ دولتی را مظلوم 

تر از دولت تدبیر و امید نمی دانم. 

عنابستانی: اینستاگرام قوانین ما را
 خواهد پذیرفت

عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای 
اسالمی  از خرید و فروش اسلحه و ابزارآالت 
به  اعتراض  و ضمن  کرد  انتقاد  اینستاگرام  در 
مسدود شدن صفحه کاربری اش در توییتر گفت: 
اینستاگرام که ۵۰ درصد پهنای باند ما را مصرف 

می کند، ضوابط ما را می پذیرد.

آگهی مزایده عمومی شماره 1000003648000001 
نوبت دوم  ) شماره مزایده مرجع ( 14001

فروش ضایعات و اموال منقول اسقاطی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
بانک کشاورزی در نظر دارد: ضایعات و اموال منقول اسقاطی خود با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را 
با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده ) شماره سیستمی 

1000003648000001 ( به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت:  از ساعت 8 صبح 1400/05/09 لغایت ساعت 13 تاریخ  1400/05/19 

زمان بازدید: از تاریخ 1400/05/10 لغایت 1400/05/14 از ساعت 9 صبح الی 12 
مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح 1400/05/09 لغایت ساعت 13 تاریخ  1400/05/18

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: از ساعت 8 صبح 1400/05/11 لغایت ساعت 13 تاریخ  1400/05/19
زمان بازگشایی: چهارشنبه 1400/05/20 ساعت 9 و زمان اعالم برنده شنبه مورخ 1400/05/23 ساعت 10 

صبح.  ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد : 
1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل  فرآیند مزایده شامل 
دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم 

به برنده و واریز وجه مزایده از این طریق امکانپذیر می باشد. 
 2- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با 

شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش " ثبت نام/ 
پروفایل مزایده گر" موجود است .                               

 مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی  

بحمدهلل و فضل الهی با همراهی خیّران نیک اندیش و نیکوکاران 
ارجمند و هّمت موسسه خیّریه و داراالیتام علمدار کربال در دهه 
والیت و عید غدیر ۳۰۰۰ پرس غذای گرم میان ایتام و نیازمندان 
شهرستان بیرجند و ۲۰۰۰ پرس غذای گرم، ۳۵ شل آب معدنی، 
۳۰ کارتن کلوچه اهدایی ستاد غدیر با همکاری و همراهی مرزبانی 

خراسان جنوبی در مناطق کم برخوردار مرزی توزیع گردید.بدینوسیله خادمان موّسسه 
خیّریه و داراالیتام علمدار کربال مراتب تقدیر و تشکر خود رااز همه بزرگوارانی که 
یاری رسان ما در ضیافت علوی، پویش نذر آب و قربانی در عید قربان بودند اعالم می 
دارد و از خداوند منّان برای بانیان خیر طول عمر باعزّت، سالمتی برای خانواده هایشان 
در پناه اهل بیت)ع( و غفران و رحمت واسعه الهی برای درگذشتگان شان خواهانیم. 
الزم به ذکر است که در عید قربان و غدیر تعداد ۴۹ راس گوسفند به موسسه اهدا 
گردیده که جهت طبخ و توزیع میان ایتام و نیازمندان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

موسسه خیریه و داراالیتام علمدار کربال

سردار مسروری   فرمانده محترم مرزبانی خراسان جنوبی
سردار نایاب  فرمانده محترم مرکز آموزش ثامن االئمه)ع(

رئیس محترم عقیدتی سیاسی، حفاظت اطالعات مرزبانی استان
 و همچنین جناب سروان حیران و همراهان گرامی شان

بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از شما سروران گرامی بابت حضور و همراهی ارزشمند 
شما و عرض خداقوت و تبریک دهه والیت و عید غدیر به خادمان داراالیتام علمدار کربال مستقر 

در هیئت محترم صاحب الزمانی)عج( اعالم می داریم.

موّسسه خیریه
 و داراالیتام 
علمدار کربال

پیک موتوری - کار در شیفت شب - به صورت پاره وقت با موتور  

شماره تماس: 09155665782

موسسه محترم خیریه هیئت حسینی بیرجند
انتخاب آن مجموعه خیریه و نیک اندیش گرامی 

جناب آقای حاج محمد تلواری به عنوان برگزیده ملی 
در جشنواره محله همدل در بین 47 هزار مجموعه کشور

دفتر خدمات زیارتی 
عماد  بیرجند

همـت  از  نشـان  که 
مجاهــدانه ، مشـارکت 
باشکـوه و میـدان داری 
کریمانه و سخاوتمندانه 
شما می باشد، تبریک 
عرض نمـوده و برایتـان 
در راه خـدمت به اقشـار 
محـروم جامعــه آرزوی 

توفیـق داریم. 

استودیو فیلم و عکس حدیث
خاطرات خود را درسایه امنیت؛ از خطر نابودی نجات دهید!!!
تنها مرکز تخصصی تبدیل و ترمیم کلیه فیلم وکاست های 
ویدئویی قدیمی و جدید با استفاده از به روز ترین و مجهزترین 
دستگاه ها و انتقال آن بر روی دی وی دی، فلش، رم و هارد 

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

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

فرامرز بهدانی  ۰۹۱۵۵۶۲۰۹۶۱* آمادگی همکاری با کلیه آتلیه داران و عکاسان

»به مکان جدید انتقال یافت«   آدرس: خیابان مدرس 3 ، جنب پالک ۲۶


