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2راهیابی ۱۴ هنرمنداستان به مرحله کشوری جشنواره فانوس اجرای 70 برنامه برای دهه امربه معروف و نهی از منکر 5چوب داللی الی چرخ صنعت مرغداری 3

 رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به دریافت موافقت اصولی مرکز خدمات تخصصی 
گیاهان دارویی استان و راه اندازی سایتbirnab.ir ادامه داد: این سایت برای معرفی و فروش 
سه محصول مهم عناب، زرشک و زعفران است و در تالشیم که پتانسیل های استان را شناسایی و 
از مزیت های منطقه ای خلق ثروت کنیم. صادقی عنوان کرد: برگزاری اولین همایش ملی عناب 
و نمایشگاه ایده های فناورانه عناب با معرفی 3 فرآورده جدید از عناب اقداماتی است که برای 

محصوالت استراتژیک استان انجام شده است.  مشروح در صفحه 3

ثبت اختراع ۱۶ فرآورده از 
 محصوالت استراتژیک استان

سرمقالهرئیس جهاد دانشگاهی استان در الیو اینستاگرامی روزنامه آوا عنوان کرد: 

مدیرانی که در صف انتصاب ایستاده اند

این روزها که بازار سهم خواهی ها از رئیس دولت سیزدهم در پایتخت داغ داغ است، 
ُهرِم گرمای آن به استان ها هم رسیده و کم و بیش در هر محفل و مجلسی می 
توان از مهره هایی شنید که در دولت جدید، در استان نقش آفرینی خواهند کرد. حاال 
که انتخاب یک هم استانی در فهرست اولین گزینش های رئیس جمهور است، خیلی 
ها هوا برشان داشته و به این باور رسیده اند که نماینده استان در مجلس خبرگان 
رهبری که رأی حداکثری مردم این دیار نیز در انتخابش نقش داشته، قرار است 
خراسان جنوبی را در همه کارها به ویژه انتصابات مدیرانش ویژه تر ببیند و طلسم بی 
کس و کاری استان در مدیران تراز اول که یک بار و در دولت دوازدهم در وزارت 
کشاورزی شکست، باز هم بشکند و افرادی مسند نشین پست های ردیف اولی شوند 
که به نوعی با مردمان این دیار، خویشاوندی و نسبتی داشته باشند و به این ترتیب 
شاید از عنایت های خاصی بهره مند شویم و گره مشکالت عدیده استان بازتر شود.  

عالوه بر مردم، مدیران استانی هم به نوعی ...  ادامه در صفحه 2

*  بهروزی فر

خراسان جنوبی ؛ ته جدول تسهیالت پرداختی در بانک ها

مردم استان در بانک ها 
چقدر پول دارند؟

ادامه رکورد شکنی
کرونا در خراسان جنوبی

شناسایی
۵۶۸ بیمار 

جدید کرونایی
 صفحه ۵

در استان   

جناب آقای علی اکبر کریم پور فرد
درگذشت مادر گرامی تان 

را خدمت شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض می نماییم.

ستاد مردمی غدیر

جناب آقای مهندس علی عدل
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 سرپرست شهرداری بیرجند 
که موید درایت، توانمندی و شایستگی شما می باشد صمیمانه 

تبریک عرض نموده،  موفقیت روز افزون 
تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

شرکت خدمات ساختمانی و اداری غریبی

جناب آقای علی اکبر کریم پور فرد
با نهایت تأسف درگذشت مادر گرامی تان

 مرحومه حاجیه کنیز رضا بندگان
 را تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد متعال برای آن فقیده سعیده علو درجات و برای جناب عالی 

و بازماندگان محترم صبر و شکیبایی و طول عمر با عزت مسئلت می نماییم.
روح پاکش قرین رحمت الهی باد

همکاران شما در موسسه عمران و توسعه رضوی و کارخانه هبلکس بیرجند

آگهي مزایده  شماره 79
 یک سازمان دولتي در استان خراسان جنوبي در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده 
عمومي به فروش برساند. متقاضیان مي توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و 
لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمي مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره 32400002 
با کد 056 تماس حاصل نمایند. 1- تعداد 138 دستگاه خودرو )سبک، سنگین، موتور سیکلت(  
2- یک باب منزل مسکونی واقع در  بیرجند - خیابان امامت- امامت16-پالک47- دارای تک برگ 

سند- مساحت 206 مترمربع با مبلغ پایه 15/000/000/000 ریال
 3- مهلت بازدید: مدت  3 روز اداري از تاریخ  1400/05/23  لغایت  1400/05/25 از ساعت 7:00   الي 14:00

4- زمان انصراف: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1400/05/26
5- محل بازدید و تسلیم پیشنهادات:کیلومتر 12 جاده بیرجند - زاهدان، روبروي ایست و بازرسي 
شوکت آباد، پارکینگ مرکزي شوراي هماهنگي 6- ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از 
لیست اموال و زمان برگزاري مزایده کلیه استان ها مي توانند به سایت www.dchq.ir در صفحه 

اصلي، منو اصلي، بخش مزایده، مناقصه مراجعه نمایند.
مالحضات مهم

خودروهای اوراقی در مرکز اسقاط و برابر دستورالعمل راهور اوراق می گردد.
کلیه هزینه های اوراق و هزینه انتقال خودرو به مرکز اسقاط بر عهده برنده مزایده می باشد.

 به منظور ورود به محوطه مزایده استفاده از ماسک و دستکش و رعایت فاصله اجتماعی ضروری می باشد.
تهیه فرم پیشنهادی شرکت در مزایده فقط از طریق سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر به آدرس 
)www.dchq.ir(  منو اصلي- بخش مزایده می باشد و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی 

فرم پیشنهادی در محیط برگزاری مزایده به صورت فیزیکی تحویل نخواهد شد.
کلیه هزینه هاي جانبي از قبیل: عوارض ساالنه شهرداري، مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم 
 هزینه هاي مربوط به برگزاري مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. خودرو فاقد پالک تحویل می گردد 
و جابجایي و نقل و انتقال آن از محل پارکینگ به مراکز شماره گذاري در کلیه نقاط کشور بر عهده 

خریدار مي باشد.

  »یادبود«
سومین سالگرد درگذشت همسری مهربان و پدری دلسوز 

 شـادروان محمـد رحیمـی
)مصادف با اول ماه محرم(

 را با یاد تمام خوبی ها و مهربانی هایش با ذکر فاتحه ای گرامی می داریم.
روحش شاد و یادش گرامی

همسر و فرزندان

درآستانه محرم الحرام به سوگ مادری می نشینیم که از بین ما 
رخت بربست و اینک امروز در سومین روز درگذشت زنده یاد

   مرحومه کنیز رضا بندگان
)همسر مرحوم محمدکریم کریم پور فرد(

امروز سه شنبه ۱۴00/0۵/۱۹ از ساعت ۱۸ الی ۱۹ در محل 
آرامگاه ابدی اش )واقع در بهشت متقین پشت مزار شهدای 
یک( با رعایت پروتکل های بهداشتی  گرد هم می آییم و یادش را 
گرامی می داریم. حضور شما سروران ارجمند  باعث شادی روح آن 

مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: کریم پورفرد و بندگان

به نیروهای ذیل جهت کار در شرکت راهسازی نیازمندیم:
راننده غلطک )آقا(- راننده پایه یک )آقا(

راننده فنیشر)آقا(- حسابدار)3 نفر خانم و آقا( 
بین مطهری ۱و3 - طبقه فوقانی صنایع سنگ پاسارگاد    0۹02۱۶۱۱۸۴۴

دومین سالگرد درگذشت عزیزان مان 

پدری دلسوز شادروان علی اکبر عربی 
مادری مهربان مرحومه انیس حاجی آبادی

برادران فداکار 
شادروان محمدحسین عربی  و شادروان محمدعلی عربی

با توجه به شرایط موجود و اهمیت صیانت از سالمت همشهریان عزیز جلسه ترحیمی برگزار نخواهد 
شد. یاد و خاطره عزیزان سفر کرده مان را با ذکر فاتحه ای و قرائت قرآن گرامی می داریم.

روحشان شاد و یادشان گرامی 
خانواده عربی

 دعـوت به همکـاری
ــد صــدر جهــان، جهــت تکمیــل نیــروی انســانی در  ــی کارن شــرکت معــادن و صنایــع معدن
شــهر بیرجنــد و معــدن شــادان از تمامــی متقاضیــان مــرد شــغل حســابرس داخلــی کــه دارای 
مــدرک تحصیلــی حداقــل لیســانس حســابداری و ســابقه شــغلی حداقــل 5 ســال )مرتبــط 
ــی آورد. ــل م ــه عم ــوت ب ــند، دع ــی باش ــتقل( م ــی مس ــی و حسابرس ــی داخل ــا حسابرس ب

karandsadrjahan@gmail.com :ارسال رزومه به آدرس ایمیل
شماره واتساپ: 0۹۹3۵3۹۶۱۴۴

جناب آقای مهندس عدل
سرپرست محترم شهرداری بیرجند

 انتصاب تحسین برانگیز و شایسته جناب عالی را صمیمانه 
تبریک عرض نموده، مطمئنا مدیریت اثربخش مدیر توانمند، توأم 
با تجارب برجسته و تحصیالت عالی، همراه با مدیریت جهادی 

شما بزرگوار مراتب ارتقای آن مجموعه را فراهم خواهد نمود.
  از درگاه سبحان ، تداوم تعالی و سعادت جناب عالی را مسئلت داریم.

شرکت ساختمانی جهان فوالد - مهندس بارانی

جناب آقای مهندس عدل
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 سرپرست شهرداری بیرجند
صمیمانه تبریک عرض نموده، از خداوند متعال توفیق روز افزون 
تان را در عرصه توسعه و پیشرفت و خدمت ماندگار برای شهرمان 

آرزومندیم.
شرکت خدماتی عمرانی حماسه سازان پویا جوان

خانواده های محترم سبزواری زاده و قمری 
با نهایت تأسف و تاثر درگذشت

 شادروان حاج کاظم سبزواری زاده
 را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو 
درجات و برای شما عزیزان صبر و شکیبایی توام با صحت و سالمتی 

مسألت می نمایم.
 روح بلندش قرین رحمت الهی و بهشت جایگاه ابدی اش باد

از طرف محمد مهدی عبدالهی

صفحه  2



2
سه شنبه * 19 مرداد  1400 * شماره  4984 

بزرگترین کتیبه محرمی کشور در بیرجند نصب شد

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی استان  با بیان اینکه بزرگترین کتیبه محرمی کشور در بیرجند 
نصب شد، گفت:  این کتبه منقش به نام مبارک سرور و ساالر شهیدان ابا عبدا... الحسین)ع( 
است. رضایی افزود:  امسال نذورات مردمی به صورت خشک از مردم جمع آوری خواهد شد.

سرمقاله

مدیرانی که در صف انتصاب ایستاده اند

* بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( عالوه بر مردم، مدیران استانی هم به نوعی چشم انتظار توجهند چه آنها که 
خود را برای مسئولیت آماده کردند و چه آنها که خود را در خط دولت جدید می دانند و بر این باورند که بی 
چون و چرا در شرایط جدید، پست بهتری اگر نگیرند، از ِسَمت فعلی محروم نمی شوند، دسته سوم اما آنهایی 
هستند که به لحاظ خط و ربط سیاسی با دولت همتایی ندارند اما چه در جریان انتخابات، چه در ارتباط گیری 
با مؤثرین و متأثرین، خود را نزدیک و نزدیکتر به شرایط موجود، نشان داده اند و امید شان این است که از 
جایگاه موجود، خیلی تنزل نمی یابند، گروه چهارم اما دو آتشه هایی هستند که حتی اگر به آنها پیشنهاد ادامه 
راه داده شود، ترجیح شان بر این است که در این قافله بی جایگاه بمانند. این که شرایط به چه گونه ای رقم 
بخورد و برگ های برنده به دست چه کسانی داده شود، چیزی است که مرور زمان ثابت خواهد کرد، اما آن 
چه االن و از بدو تفکیک خراسان بزرگ، بر وضعیت مدیریتی این استان حاکم بوده، این است؛ 1 -  دسته 
ای از مدیران استان، مدیران بخشنامه ای هستند، آنها که بر اساس نصِّ صریح دستورالعمل ها، بدون کم 
و زیاد و تخطی اقدام می کنند و به باور خودشان، ُمرِّ قانون را -البته بنا به تفسیر و برداشت خودشان - در 
اولویت دارند چه به نفع مردم، چه به ضرر آنها. 2 - گروه بعدی مسئوالن بله قربان گو یا باصطالح مدیر قطع 
کن وصل کن هستند، آنهایی که اگر بر هر امری، سر تعظیم فرود می آورند و بنا به دستور باال - بخوانید 
وزارتخانه - قطع و وصل می کنند و نصب و عزل و باال و پایین می کنند. تنها چیزی که برای این افراد مهم 
است، رضایت خاطر حداکثری باالدستی هاست، به همین دلیل اصاًل اعتراضی را به دستورات وارد نمی دانند 
و اطاعت محض را وظیفه خود می شمارند، خواه این دستور مطابق شرایط موجود استان باشد، خواه با آن 
چه داریم، منافات صددرصدی داشته باشد. 3 -  دسته سوم، مدیران مستقرند، آنهایی که پشت میز نشینی 
را خوب بلدند و به تصمیم گیری در اتاق کار، اعتقاد راسخ دارند. برای این افراد، تیپ و پرستیژ و شخصیت 
مدیریتی، خیلی مهم است. این ها نان شان گرم و آب شان سرد است و بر مدیریت با استفاده از ظرفیت 
دیگران، بسیار موافقند و خوب می دانند که وظیفه معاونین و کارشناسان، انجام کارهای تفویض شده است 
و مدیر مکلف است هر چند روز یک بار وقت عزیز خود را در اختیارشان قرار دهد تا گزارش مبسوطی از 
آن چه انجام داده اند را ارائه نمایند و او بداند در دنیای اطرافش چه می گذرد. 4 -  گروه بعدی، شخصیت 
های جالبی هستند که بر ناتوانی ها و  نواقص خود، با استفاده از گوش های شنوا و چشم های بینای افرادی 
خاص، درپوش می گذارند، این افراد مخبرانی را تربیت کرده اند که بدون چون و چرا، هر آب خوردن و قدم از 
قدم برداشتنی را گزارش می دهند- گوشی های تلفن همراه فعلی، بهترین رابط بین این افراد با مدیرند- البته 
غافل از این که باالخره  این کانال ارتباطی بک جایی نشتی خواهد داشت و هم آن رابط مهره سوخته خائن 
شناخته می شود و هم تشت رسوایی آن مدیر صدا خواهد کرد و بی کفایتی هایش برای همگان ثابت خواهد 
شد. 5 -  گروه پنجم- که طی همین چند سال اخیر به جرگه مدیران استان پیوسته اند- مدیران در صحنه 
اند، آنها که معتقدند با پشت میزنشینی نمی توان تصمیم درست و اقدام مؤثر انجام داد. این دسته هم بخش 
عمده ای از وقت خود را به سرکشی از پروژه ها و دیدار مردم می گذرانند و هم این که به مشورت گرفتن 
و راهنمایی خواستن از افراد اهل فن و متخصص اعتقاد دارند. 6 -  گروه دیگری از مدیران هم داریم که به 
جهت ایمانی که به کارهای زودبازده دارند و در اصطالح به مدیران گوجه بادمجانی یا صیفی کار مشهورند، 
به برنامه ریزی و تدوین چشم انداز و ارائه کار بر اساس اسلوب و روش منطقی خیلی اعتقادی ندارند و مهم 
برایشان این است که کارهایشان خیلی زود به چشم بیاید و همه ببینند که مدیر مربوطه کار شاخصی انجام 
داده است. این دسته درست نقطه مقابل مدیران گردوکار هستند، افرادی که به کارهای برنامه محور و دراز 
مدت و پربازده هر چند زمان بر معتقد می باشند، هر چند این گروه با وجود بنیان گذاری های خوبی که می 
کنند، خیلی مورد رضایت مردم به ویژه آنها که عقل شان به چشم شان است، نیستند.  7 -  و...  . این که در 
ادامه راه برای استان چه تصمیماتی اتخاذ خواهد شد و چه کسانی و به عبارتی کدام گونه از این نوع مدیران را 
در این دوره، برای کرسی های ریاست در ادارات عدیده خراسان جنوبی تعیین کرده یا خواهند کرد، خورشیدی 
است که پشت ابر نخواهد ماند، اما مطالبه ما مردم به عنوان سرمایه های اصلی و مهم استان، باید این باشد 
که مؤثرین یا مجامع تصمیم گیر، حواس شان به دو اصل باشد، یکی آینده فرزندان این دیار و دیگری ِدینی 
 که در این راستا بر گردن شان خواهد ماند. لطفاً آن چه در چنته دارید را با لحاظ این دو موضوع عملیاتی کنید!!

)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹221342۸7  اعالم یا ارسال بفرمایید(

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان  جنوبی عنوان کرد:

صباغی - پنجمین دوره جشنواره ملی هنری فانوس 
ویژه تولیدات آثار هنری و سینمایی دفاع مقدس 
استان  روز یکشنبه در دو بخش تولیدات هنری 
ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
و بخش آزاد برگزار شد. بیانیه جشنواره توسط مهدی 
رحیم آبادی مدیر هنری و امور سینمایی اداره کل 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان 

جنوبی و دبیر جشنواره قرائت شد.

راهیابی 14 اثر به مرحله نهایی
 جشنواره فانوس

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
خراسان  جنوبی با اشاره به اینکه  14 اثر هنرمندان 
این استان به مرحله نهایی جشنواره »فانوس« راه 
یافت، گفت: مرحله کشوری این جشنواره آبان ماه  
امسال در مشهد برگزار می شود.غالمرضا فالحی 
عنوان کرد: برگزاری پنجمین دوره جشنواره ملی 
هنری فانوس بستری مناسب برای بهره مندی از 
ظرفیت های بی بدیل فراهم آمده از حماسه هشت 
سال دفاع مقدس محسوب می شود. وی با اشاره 

به اینکه چنانچه از ظرفیت ها درست و هوشمندانه 
استفاده شود می تواند عزت، اقتدار و امنیت پایدار 
ملت ما را برای قرن ها تأمین و تضمین نماید، عنوان 
کرد: سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس 
به برگزاری این جشنواره در دو مرحله استانی و 

کشوری اقدام کرده است.

ارتقای کّمی و کیفی تولیدات هنری
 و سینمایی

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
خراسان  جنوبی تاکید کرد: برگزاری این جشنواره 
و  هنری  تولیدات  کیفی  و  کّمی  ارتقای  ضمن 
ویژه  به  بومی  استعدادهای  کشف  به  سینمایی 
هنرمندان جوان متعهد و انقالبی و ایجاد رقابت و 
انگیزه در بین آن ها می پردازد.فالحی، بهره گیری از 
قالب های متنوع و جذاب هنری و هنرمندان جوان 
استان برای معرفی و نشر ارزش های دفاع مقدس، 
گفتمان سازی هنر دفاع مقدس مبتنی بر منویات 
مقام معظم رهبری، ارتقای کیفیت تولیدات هنری 
و سینمایی ادارات حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان ها را از اهم اهداف این جشنواره عنوان 
کرد. وی افزود: اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های 
داشتن  نظر  در  با  خراسان جنوبی  مقدس  دفاع 
موضوعات، بخش های هنری و مقررات و شرایط 
شرکت در جشنواره، برنامه ریزی الزم برای اجرای 
مرحله استانی را انجام و نسبت به معرفی آثار برتر به 
دبیرخانه دائمی جشنواره اقدام نمود.مدیرکل حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان  جنوبی نقش 

بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی در دفاع مقدس، نقش 
مردم در دفاع مقدس، نقش بسیج در دفاع مقدس، 
شهیدان جانبازان، آزادگان، رزمندگان و ایثارگران 
دفاع مقدس، خانواده های معظم شهدا، جانبازان و 
آزادگان، مدافعان حرم و وطن و مجاهدان مقاومت 
برد. نام  جشنواره  این  موضوعات  از  را   اسالمی 

ارسال 105 اثر به دبیرخانه جشنواره 

رشته   5 در  جشنواره  این  اینکه  بیان  با  فالحی 
و  تجسمی  و سرود،  موسیقی  نمایشی،  هنر های 
سینمایی  و  تلویزیونی  و  رادیویی  بخش  سنتی، 
فراخوان  مدت  طول  در  کرد:  مطرح  شد،  برگزار 
تا   ۹۹ سال  ماه  اسفند  بیستم  از  که  جشنواره 
به  اثر   1۰5 تعداد  شد  انجام   14۰۰ تیرماه  دهم 
شد. ارسال  فانوس  استانی  جشنواره   دبیرخانه 
وی با اشاره به اینکه از این تعداد 37 نفر از هنرمندان 
استان در بخش های مختلف هنری حائز رتبه های 
برتر شدند، یادآور شد: در مجموع از این تعداد 14 نفر 
به مرحله کشوری که آ ذر ماه امسال در مشهد برگزار 

می شود، راه یافتند.

راهیابی ۱۴ هنرمند  استان به مرحله کشوری جشنواره فانوس

مردم استان در بانک ها چقدر 
پول دارند؟

مهدی آبادی- براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل 
مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری به تفکیک استان در پایان فروردین سال جاری، مانده 
کل سپرده ها در خراسان جنوبی 17۰ هزار و 75 میلیارد تومان 
است. باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 
2۰۸1 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان 
کهگیلویه و بویراحمد معادل ۹۹۰۰ میلیارد تومان است. با نگاه 

به گزارش بانک مرکزی، خراسان جنوبی جزو پنج استان پایین 
در جذب منابع مالی در کشور است. استان های کهگیلویه و بویر 
احمد، ایالم و خراسان شمالی به ترتیب بدترین استان ها در 
جذب منابع مالی است، پس از آنها خراسان جنوبی رتبه چهارم 
این گزارش را به خود اختصاص داده است. همچنین در این 
گزارش در جدول تسهیالت اعطایی بانک های دولتی )جاری و 
غیر جاری( مبلغ یکصد و سی و هفت و 771 میلیارد تومان نیز 
برای استان به ثبت رسیده که در این شاخص نیز خراسان جنوبی 
در پایین جدول قرار دارد. از دالیل کم بودن رقم تسهیالت و 
سپرده ها در خراسان جنوبی می توان به کم بودن شرکت ها و 
موسسات اقتصادی در استان اشاره کرد که تمایل به سرمایه 

گذاری را کاهش داده است.

گازسوزشدن ۱۶۶۷ خودرو در 
خراسان جنوبی
تعداد   - جوان  خبرنگاران 
شده  سوز  گاز  خودرو های 
استان به هزار و 667 دستگاه 
رسید. مدیر شرکت ملی پخش 
منطقه  نفتی  فرآورده های 
خراسان جنوبی گفت: با اجرای 
این طرح از خرداد ۹۹، هزار و 
667 دستگاه خودرو گازسوز 

شده  و 214 دستگاه خودرو نیز در انتظار تعیین نوبت قرار دارد. مردانی 
گفت: طرح گاز سوز کردن خودرو های مسافربر آژانس و اینترنتی در 
حال اجراست و منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح نیز از محل صرفه 
جویی در مصرف سوخت مایع و جایگزینی آن با گاز تامین می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 3 کارگاه مجاز برای این کار در استان 
فعال است، افزود: زمان انتظار برای گازسوز کردن خودرو ها حدود دو 

هفته تا یک ماه برای خودرو های مسافربر شخصی است.

آگهی نتیجه انتخابات انجمن صنفی  کارفرمایی معادن شهرستان بیرجند
به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مربوط به موجب صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ مجمع 
عمومی و ۱۴۰۰/۵/۱۲ هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر یک از اعضای هیئت 
مدیره منتخب از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ به مدت سه سال و بازرسان به مدت یک سال به شرح ذیل تایید 

می گردد:
۱-  آقای حامد کریم پور رئیس هیئت مدیره  ۲- آقای مهدی قلبی نایب رئیس و دبیر 
3- آقای هومن ضیایی خزانه دار هیئت مدیره  ۴- آقای محمد تقي ضمانی مقدم عضو علی 
البدل هیئت مدیره  ۵- آقای کسری خّرم نژاد  عضو علی البدل هیئت مدیره 6- آقای محمد 

مهدی خزاعی بازرس اصلی انجمن 7- آقای محمد علی فرنگی بازرس علی البدل انجمن 
انجمن صنفی مذکور به شماره ۱۳۱-۳/۲-۱۲ به تاریخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان خراسان جنوبی به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و 
تعهد آور انجمن با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی 
معتبر خواهد بود.                                 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

ملی  شناسه  و  ثبت ۵888  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  طوس  راه  شن  آب  شرکت  تغییرات  آگهی 
۱۰86۱۹۳۷۱۹۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ۱ - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ،  
شهر بیرجند، محله فرزین ، بلوار شهید آیت اهلل مدرس ، کوچه شهیدآیت ا... مدرس۱ ، پالک ۰ ، طبقه چهارم ، 

واحد ۱6 - کدپستی ۹۷۱۳۹۹۳۱۹۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )۱۱7۵66۱(
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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: توحید۲۱ ، نبش نبوت ۲۱ ، پالک ۱0۵عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir  ghalishooii.iran

3۲۴3۵686 - 0936۵۲370۱۴-09۱۵7063۲۲0 - خسروی

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

     لولـه بازکنـی ) مدرن برتر(
  شبانه روزی

پیشخوان آوا 
 )نمایندگی رسمی ایرانسل - رایتل(

میدان شهدا-  پشت بانک صادرات -ساختمان آوا
@ Pishkhan.ava    32234۵32  

فـروش مـودم ایرانسـل )وایرلس(

TF-i60 مودم سری فیوژن
Wifi قابلیت اتصال تا ۳۰ کاربر از طریق *

 ۴.۵G/TD-LTE/۴G/۳G/۲G قابلیت اتصال به *
 )IPV6( 6پشتیبانی از آی پی ورژن *

FD-i40 B1  مودم
* قابلیت اتصال به ۲G ،۳G ،۴G  * سرعت دانلود تا ۱۵۰ مگابیت 
بر ثانیه و پشتیبانی از مدیریت APN * دارای پنل مدیریتی و ۴ 
پورت LAN * قابلیت اتصال تا ۳۲ کاربر از طریق Wifi * پشتیبانی 
NAT/Router/ قابلیت پشتیبانی از * IPv6/IPv۴ و CAT۴ از

Bridge mode

FD-M40 B1  مودم
* شبکه های قابل پشتیبانی : ۴G * 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 

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 1۵
091۵۵614880

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حسن سیدآبادی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۱۷۱۴ 

فرعی از شماره ۱۴۲۷ اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر 
امالک معلوم شد یک دانگ مشاع از ششدانگ به استثناء بهای ثمن اعیان سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۳۰6۷۰ صفحه ۲8۴ دفتر امالک جلد 
۱۹8 به نام آقای حسن سیدآبادی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده، که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم 
تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند در غیر این صورت بعد 

از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
حسین براتی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
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صادرات بیش از ۳ میلیارد ریال محصوالت نساجی سنتی

۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال صادرات صنایع دستی و تجارت چمدانی محصوالت نساجی سنتی شهرستان بیرجند در سال جاری انجام شد. فوالدی رئیس اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بیرجند گفت: این مقدار به همت کارگاه های تولیدی صنایع دستی به خصوص کارگاه  های نساجی سنتی 

شهرستان بیرجند و هنرمندان و صنعتگران از جمله زنان هنرمند که بخش اعظمی از شاغالن این حوزه را تشکیل داده اند، محقق شده است. اهمیت  معیشت 
مردم شهر بیرجند 
درانتخاب شهردار 

جسارت  آوا  روزنامه  امیدوارم  سالم. 
 انتشار پیام های شهروندان را داشته باشد

و از گزینش و سانسور آنها خودداری 
کند. بنده دو سال گذشته یک مغازه 
2۰ متری را دو میلیون تومان اجاره 
با قانونی که  از سال پیش و  داشتم 
بر  مبنی  فرمانداری  معاونت عمرانی 
ابالغ کرد  اجازه تجاری موقت  عدم 
صاحب ملک سر موعد خواستار تخلیه 
شد و مجبور به اجاره یک مغازه در ۳۰ 
قدمی همان ملک با شرایط بدتر به 
قمیت۳ میلیون و پانصد هزار تومان 
شدم. من کاری به شورا و شهرداری 
ندارم که قطعا آنها هم نسبت به سخت 
 شدن شرایط کسب و کار در شهر باید 
پاسخگو باشند اما اینکه فرمانداری بیاید 
به جای حمایت از کسب و کارها در 
شرایط کرونایی این بال را سر کسبه در 
بیاورد نشان از موقعیت نشناسی و عدم 
درک آنها از شرایط جامعه است و فرقی 
نمی کند این عزیزان بومی هستند یا 
نه چرا که گویا عمال تعهدی نسبت به 
معیشت مردم ندارند. لذا از شورای شهر 
وارد  تازه  نماینده ها ی  ) مخصوصا 
شده به جمع( که نماینده مردم هستند 
و باید حق مردم را از سایر دستگاه ها 
مطالبه کنند انتظار می رود همانطور 
که با شفافیت نظر خود را اعالم می 
هم  موضوع  این  خصوص  در  کنند 
اعالم نظر کنند و هر شهرداری را هم 
که می خواهند منصوب کنند ابتدا در 
خصوص دیدگاه های او و آنچه که 
با معیشت مردم شهر در ارتباط است 
حتما تحقیق و پرس وجو کنند. ضمنا 
امیدوارم بحث بومی - غیر بومی هم 
بازی عده ای از افراد خارج از شورا که 
به قول خودشان شهر را در کف دست 
خود مدیریت می کنند و به جای همه 
تصمیم می گیرند نباشد که گزینه های 
خود را به این طریق به مردم و شورا و 
شهر تحمیل کنند . امیدواریم اعضای 

شورا هوشمندانه تصمیم بگیرند.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

* باسالم وخسته نباشید اعضای محترم 
شورای شهر این دوره لطف کنید به 
سفارش دیگران شهردار انتخاب نکنید 
به رای مردم احترام بگذارید نروید از آن 
سرکشور شهردار بیاورید. انسان های با 
تجربه وکارآزموده در این شهرداریم که 
واقعا قابل تقدیرهستند باپتانسیل باال و 
باتجربه که می توانند ازآنها در راه آبادانی 

بیرجنداستفاده کنید.

* شما را به خدا ایرانی ها را سریعتر 
واکسن بزنید.وقتی واکسن کشف نشده 
بود انتظار زیادی از کسی نبود االن که 
فوت  که  افرادی  این  هست  واکسن 
می کنند می توانستند فوت نکنند. اگر 
مسئولین کمر همت می بستند و سریعتر 
واکسن وارد می کردند .االن برای خیلی 
ها نوشدار و بعد مرگ سهراب شده. چه 
خانواده هایی که عزادار شدن که می شد 
عزادار نشوند و عزیزشان را باز هم ببینند.

ان شاا... آمار فوتی ها بیشتر نشود.

*سالم. منطقه گردشگری آرک بیناباد 
خوسف مملو از آشغال بود در خصوص 
جمع آوری زباله ها از اهالی محل پرس 
و جو کردم گفتند شورا می گوید دهداری 
دهداری می گوید شورا. به علت وزش 
بادهای شدید زباله ها و حشرات موذی 
دور آنها به صورت گرد باد به داخل منازل 
مسکونی انتقال می یابد و خود سبب 
مریضی و درد سر برای مردم محل می 

شود لطفا پیگیری بفرمایید.

* سالم آوا جان چهارراه غفاری و خیابان 
غفاری تا چهارراه نیروگاه برق از آسفالت 
و  باشد  می  برخوردار  نامناسبی  بسیار 
نمی دانم چرا شهرداری این قسمت را 
روکش نمی کند ؟!!!!و در عوض کوچه 
های فرعی را روکش می کند!!!!یعنی 
مسئولین متوجه این موضوع نشدند که 
اگر غفاری آسفالت مناسبی داشته باشه 
از حجم ترافیک خیابان معلم کاسته می 
شود؟!!!!! ما که از بس گفتیم و تلفن زدیم 
خسته شدیم حداقل شما پیام ما را به 

گوش مسئولین امر برسانید.

 *علت وجود خودروهای با پالک غیر بومی
در شهر واقعا نشان از بی اهمیت بودن 

جان مردم برای نیروی انتظامی است.

امام  شهرک  اسفبار  وضعیت  لطفا   *
محترم  شورای  اطالع  به  را  علی)ع( 
برسانید و خواهش کنید حتما بازدیدی 
بفرمایند...فضای سبز به آن زیبایی را 

شهرداری چه بالیی سرش آورد.

 *سالم درمناسبت های شاد صدای بعضی
 از ادوات نظامی خارج ازحد بوده به طوری 
که باعث رنجش افراد مریض وگاها ایجاد 
خطراتی می شود این نوع صدا برای مثل 
 حقیرتازگی ندارد و عاشق این نوع و ... 
هستم اما تقاضا می شود به حرمت افراد 
مسن از ایجاد چنین صداهای غیرعادی 
جلوگیری شود زیرا به جای ایجاد شادی 

موجب غم می شود.

* آقایان شورای شهر به خدا موسی بن 
جعفر و کاظمیه دربین بلوار پیامبر اعظم 
و شهرک الهیه و بلوار موسی بن جعفر 
و حضرت ابوالفضل و قلعه و قبرستان 
و  محرومیت  شدت  از  و  شده  قفل 
فراموشی مسئولین دارد نابود می شود 
به خدا این مردم هم جزء همین شهر 
هستند. درست است خانه هیچ مسئولی 
اینجا نیست درست است مردم اینجا 
دارها  پارتی  و  اداره ها  دستشان توی 
و بودجه ها نیست ولی به خدا آه اینها 

دامن شماها را می گیرد .

*نمی دانم چرا  در شهرستان کوچکی 
مثل سربیشه،سارقان  اینقدر احساس 
امنیت می کنند و راحت جوالن می دهند، 

از چه کسی باید کمک گرفت؟

* در خصوص گرانی مدرن در بیرجند 
قبول  باید  همه  که  است  واقعیتی 
کنیم االن دیگر وقتی کسی مرد باید 
فکو فامیلش به عنوان یک ناشناس 
جسدش را تحویل شهرداری بدهند تا 
دفنش کنند ، دوستمان درست می گوید 
االن دیگراگر بخواهی بمیری جدای از 
هزینه های مراسم باید حداقل حداقل 
پس اندازی ده میلیونی و گاها بیشتر 
فقط برای هزینه قبر و غسل و شستو 
الساعه   ، باشی  داشته  و کفن و دفن 
اگه شخصی فوت کند و خانواده پولی 
نداشته باشند باید چه کار کنند؟ باید به 

چه کسی پناه ببرند؟

* سالم آوا لطفا از مدیر کل ورزش و 
جوانان دعوت  کنید بیایند در برنامه های 

زنده شما پاسخگوی ورزشکاران باشند.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

صباغی - جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
همگام با شکل گیری شورای عالی انقالب 
انقالب  اهداف  تحقق  برای  فرهنگی 
دانشگاهی  جهاد  شد.  تشکیل  فرهنگی 
استان هم اکنون با چهار معاونت فرهنگی، 
یک  و  پشتیبانی  و  آموزشی  پژوهشی، 
موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی، 
دارویی،  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  یک 
یک مرکز آزمون، یک بانک خون بند ناف، 
اشتغال  و  فناوری  سازی  تجاری  سازمان 
و یک مرکز در قائنات مشغول فعالیت در 
فرهنگی  معاونت  است.  جنوبی  خراسان 
هایی چون  بخش  جهاددانشگاهی شامل 
ابن  نگارخانه  حسام،  ابن  فرهنگسرای 
سازمان  جهاددانشگاهی،  انتشارات  حسام، 
و  علمی  گردشگری  مرکز  دانشجویان، 
دانشجویان  افکارسنجی  فرهنگی،مرکز 
دانشجویان  خبرگزاری  ایران)ایسپا(، 
ایران)ایسنا( و سازمان فعالیت های قرآنی 
و خبرگزاری بین المللی قرآن)ایکنا( است 
.به مناسبت روز جهاد دانشگاهی گفتگویی 

با صادقی رئیس این سازمان داشتیم. 

اجرای بیش از 60 طرح استانی
 و ملی توسط ایسپا

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در 
صفحه  در  زنده  طور  به  که  گفتگو  این 
با  شد،  می  پخش  روزنامه  اینستاگرام 
بیان اینکه در حال حاضر جهاددانشگاهی 
 ۳ استانی،  واحد   4۳ دارای  کشور، 
پژوهشگاه و 29 پژوهشکده است، گفت: 
این مجموعه شامل 2 دانشگاه، ۳ پارک 
 7 تحقیقاتی،  مجتمع   2 فناوری،  و  علم 
و  خبرگزاری   ۳ عالی،  آموزش  موسسه 
الدین  جالل  است.  فرهنگی  سازمان   ۳
بیش  شدن  اجرایی  به  اشاره  با  صادقی 
ایسپا  توسط  ملی  و  استانی  طرح   6۰ از 
و برگزاری 4 دوره جشنواره ملی منطقه 
ای شعر ابن حسام، یادآور شد: راه اندازی 
دبیرخانه دائمی جشنواره شعر ابن حسام،  
سازمان  و  فرهنگی  دفاتر  اندازی  راه 
استان،  های  دانشگاه  در  دانشجویان 
فرهنگی   معاونت  های  فعالیت  جمله  از 
است. وی همچنین با اشاره به برگزاری 
جشنواره منطقه ای مد و لباس با عنوان 
چارقد و جشنواره موسیقی نواحی در سال 
جاری، ادامه داد: همچنین برگزاری دوره 
از  بیش  برگزاری  ای،  رسانه  سواد  های 
توسط  نشست تخصصی  اردو،  دوره   ۳۵
و  ایران  دانشجویان  گردشگری  مرکز 
دیگر  فرهنگی  های  برنامه  از  بسیاری 

معاونت  در  شده  انجام  های  فعالیت  از 
فرهنگی است.

تولید و فرآوری گیاهان دارویی 
استراتژیک استان

جهاد  پژوهشی  معاونت  داد:   ادامه  وی 
با  متناسب  جنوبی  خراسان  دانشگاهی 
ظرفیت های استان و ماموریتی که جهاد 
در  کرده،  واگذار  آن  به  کشور  دانشگاهی 
استراتژیک  دارویی  گیاهان  محور  سه 
زعفران،  و  زرشک  عناب،  شامل؛ 
شهری  مدیریت  و  اجتماعی  آسیب های 
است.  داده  انجام  اقداماتی  روستایی   و 
در  جهاددانشگاهی  کرد:  بیان  صادقی 

سال 94 ماموریتی بر اساس ظرفیت های 
منطقه در حوزه بهینه سازی، تولید و فرآوری 
گیاهان دارویی استراتژیک استان با تاکید 
بر عناب، زرشک و زعفران بر عهده گرفت. 
با  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  رئیس 
بیان اینکه با هدف تکمیل زنجیره ارزش 
و  بازاریابی  بندی،  بسته  فرآوری،  )تولید، 
فروش( گیاهان دارویی استراتژیک خراسان 
استراتژیک  گیاهان  جامع  سایت  جنوبی، 
استان با برند و آدرس birnab.ir راه اندازی 
شد، یادآور شد:  این سایت عالوه بر فروش 
گیاهان  حوزه  در  استراتژیک  محصوالت 
این  بنیان  دانش  فرآورده های  دارویی، 
محصوالت و تولیدات علمی و همچنین 
می دهد. ارائه  را  علمی   مشاوره های 

صادقی با اشاره به این که گروه پژوهشی 
تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک خراسان 
و  تولید  بهبود  به  کمک  هدف  با  جنوبی 

عناب،  استراتژیک  محصول  سه  فرآوری 
فعالیت  نیز  استان  در  زعفران  و  زرشک 
می کند، بیان کرد: قطعا یکی از مهم ترین 
عوامل رشد اقتصادی عناب، توسعه فناوری 
های علمی و رفع چالش های مربوط به 
با  کرد:  عنوان  وی  است.   محصول  این 
مجتمع  توسط  شده  انجام  پیگیری های 
علمی  مرکز  و  دارویی  گیاهان  تحقیقات 
کاربردی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، 
مجوز راه اندازی مرکز نوآوری و شکوفایی 
تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی 
استان در تاریخ سی ام آذر سال ۱۳99 توسط 
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع 
علمی کاربردی صادر شد. وی با اشاره به 

اینکه این مرکز فضایی مناسب برای توسعه 
برای  مشاوره  ارائه  و  افزایی  مهارت  ایده، 
ورود مقتدرانه محصول استراتژیک عناب 
به صنعت و بازار خواهد بود، ابراز امیدواری 
و  شناسایی  در  موثری  های  گام  کرد: 
عملیاتی کردن ایده های نوآورانه در موضوع 
عناب و سایر گیاهان دارویی و نیز حمایت از 
 این ایده ها تا ورود به بازار کار برداشته شود.

شفافیت  زایی،  اشتغال  داد:  ادامه  صادقی 
ساماندهی  استان،  دارویی  گیاهان  بازار 
عرضه گیاهان دارویی با هدف افزایش سود 
از اهم اهداف  کشاورزان و حذف دالالن 

مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی بود.

شناسایی پتانسیل های خلق 
ثروت استان 

جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  رئیس 
با اشاره به دریافت موافقت اصولی مرکز 

استان  دارویی  گیاهان  تخصصی  خدمات 
و راه اندازی سایت birnab.irادامه داد: این 
سایت  برای معرفی و فروش سه محصول 
مهم عناب، زرشک و زعفران است و در 
تالشیم که پتانسیل های استان را شناسایی 
ثروت  خلق  منطقه ای  مزیت های  از  و 
کنیم.  صادقی عنوان کرد: برگزاری اولین 
همایش ملی عناب و نمایشگاه ایده های 
فناورانه عناب با معرفی ۳ فرآورده جدید از 
عناب اقداماتی است که برای محصوالت 
استراتژیک استان انجام شده است.  وی با 
اشاره به راه اندازی مرکز نوآوری عناب، راه 
اندازی کانون ملی زرشک و عناب، ادامه 
داد: کشف و ثبت جهانی گونه گیاهی جدید 

Phelipanche pouy� )به نام فیلیپانش پویانی
anii (  توسط مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان 

است. انجام شده  جهاددانشگاهی   دارویی 
به  ورود  اولیه  موافقت  اینکه  بیان  با  وی 
زمینه فعالیت آسیب های اجتماعی گرفته 
بانک  دفتر  فعالیت  کرد:  بیان  است  شده 
خون بند ناف و ذخیره سازی بیش از 6۵۰ 
رئیس  است.  شده  فعال  استان  در  نمونه 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی خاطر نشان 
کرد: آغاز به کار آزمایشگاه تشخیص طبی 
آینده نزدیک در شهرستان  و پزشکی در 
قائنات نیز در برنامه جهاد دانشگاهی استان 

قرار گرفت. 

تدوین اسناد توسعه اقتصادی و 
اشتغال زایی برای 244 روستا

صادقی با بیان اینکه فاز اول طرح توسعه 
 ۱۰9 برای  اشتغال زایی  و  اقتصادی 

دوم  فاز  داد:  ادامه  شده،  تدوین  روستا 
با  دیگر  روستای  برای ۱۳۵  طرح  همین 
کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
انجام شده که فاز سوم آن نیز برای ۱۱4 
است. اجرا  حال  در  جاری  سال  در   روستا 

وی با اشاره به ثبت ۱6 اختراع و تالیف ۵ 
عنوان کتاب در معاونت فرهنگی، یاد آور 
شد: این کتاب ها شامل فرهنگ جامع مواد 
غذایی با کاربرد دارویی، آپوکاروتنوئیدهای 
زعفران، از بیوسنتز تا خواص درمانی، عناب، 
کاربردی  راهنمای  فرآوری،  تا  کاشت  از 
گیاهان دارویی و دانش بومی و کاربردهای 
است.   خراسان  دارویی  گیاهان   درمانی 
آموزشی  حوزه  فعالیت  درباره  وی 
اشاره  با  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی 
به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی، 
آموزش های تخصصی کوتاه مدت یادآور 
شد: کالج زبان های خارجی جهاددانشگاهی، 
آموزش های ضمن خدمت و دریافت مجوز 
مرکز مهارت آموزشی حرفه ای پزشکی از 
وزارت بهداشت از دیگر فعالیت های حوزه 

آموزشی جهاد دانشگاهی است. 

آموزش بیش از ۳ هزار سرباز 
در طرح “سرباز مهارت”

صادقی عنوان کرد: آموزش بیش از ۳ هزار  
نفر از سربازان وظیفه در قالب کارآفرینی و 
مهارت های زندگی در طرح “سرباز مهارت 
“ با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و 
نیروهای مسلح در حال انجام است که تا 
از  نفر   8۰۰۰ از  بیش  جاری  سال  پایان 
شد.  خواهند  مند  بهره  های  آموزش  آین 
با  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  رئیس 
کوتاه  آموزشی  های  دوره  ارائه  به  اشاره 
جهاد  در  نفر  هزار  از ۵  بیش  برای  مدت 
 eight پروژه  کرد:  بیان  دانشگاهی 
برای زبان انگلیسی در استان و همچنین 
است.  شده  اجرایی  افغان  فراگیران   برای 
وی عضویت در کارگروه تخصصی آموزش 
حوزه  های  فعالیت  دیگر  از  را  استانداری 
حوزه  در  افزود:   و  کرد  عنوان  آموزشی 
اشتغال نیز آموزش و اتصال به بازار بیش 
مشاغل  توسعه  ملی  طرح  در  نفر  هزار  از 
خانگی با همکاری اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی  استان انجام شده است.وی 
با اشاره به اجرایی شدن طرح توانمندسازی 
بر  مبتنی  خانوار  زنان سرپرست  اقتصادی 
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، یادآور شد: 
ایجاد بیش از ۳۰ برند کسب و کار خانگی و 
ایجاد بیش از ۱۰ شبکه کسب و کار خانگی 
حوزه  در  انجام شده  اقدامات  مهمترین  از 

خبرنگاران جوان- داللی و سودجویی مدت 
هاست در صنعت مرغداری جا خوش کرده، 
موضوعی که هر از گاهی کشتارگاه ها را با 
این کاالی پرمصرف  بازار  و  چالش مواجه 
خانوار را دستخوش کمبود و گرانی می کند. 
خراسان جنوبی قطب تولید گوشت مرغ و 
تخم مرغ در شرق کشور است و 8۰۰ واحد 
 4 ریزی  جوجه  ظرفیت  استان  مرغداری 
میلیون قطعه جوجه در ماه را دارند. 6۰ درصد 
تولیدی خراسان  مرغ  تخم  و  مرغ  گوشت 
جنوبی مازاد بر نیاز است و از بهمن ماه پارسال 
تاکنون ۳ میلیون و 2۰۰ هزار کیلوگرم گوشت 
مرغ به استان های خراسان رضوی، کرمان، 

یزد و سیستان ارسال شده است.

تراژدی تکراری سودجویی دالالن 
در بازار مرغ

اختالف قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در 
استان های همجوار به ویژه خراسان رضوی 
و سیستان و بلوچستان موجب شده برخی 
مرغداران و دالالن دور از چشم ناظران و 
بازرسان، مرغ و تخم مرغ را شبانه با کامیون 
و حتی خودروی سواری از استان خارج کنند 
و این وسط مردم می مانند و حکایت تکراری 
کمبود مرغ و تخم مرغ و صف های طوالنی 
خرید! وجود دالالن در بازار سبب می شود که 
مرغ کمیاب شود و این موضوع در استان و 
کشور هم باعث افزایش قیمت مرغ می شود؛ 
نظارت  مسئوالن  می طلبد  که  موضوعی 
بیشتری بر پشت پرده بازار مرغ داشته باشند 
و دست دالالن را از بازار خرید مرغ قطع 

طیور  کشتارگاه  بزرگترین  کنند.مدیرعامل 
بیرجند به خبرنگار ما می گوید: در این برهه 
زمانی که مرغداران مشکالت زیادی دارند، 
گاهی شاهد آن هستیم که دالالن در استان 
با خرید مرغ زنده با قیمتی بیشتر و حتی در 
مواقعی تنها با خرید ۱۰ هزار تومان گران تر، 
دست ما را در حنا می گذارند و دیگر کسی 
حاضر به فروش مرغ خود با قیمت مصوب 
به ما نیست.بازرسان و گشت های نظارت نیز 
در این شرایط به یکباره سر و کله شان پیدا 
می شود و برای فروکش کردن بازار داللی، 
خبر از توقیف خودرو های حمل غیر مجاز 
گوشت مرغ و تخم مرغ می دهند.به سراغ 
مرغداری  واحد های  قدیمی ترین  از  یکی 
با  سال ۵8  در  که  واحدی  رفتیم؛  بیرجند 
ظرفیت 2۰۵ هزار جوجه تخم گذارشروع به 
کار کرد و حاال تولید این مرغداری به تولید 
226 هزار قطعه مرغ مادر رسیده است. خیریه 
و طیور  دام  دار خوراک  کارخانه  و  مرغدار 
بیرجندمی گوید: نبود صادرات برای مرغداران 
استان مشکالت زیادی را به همراه داشته و 
میزان تولید را کاهش داده است، همچنین به 
دلیل کمبود مواد اولیه، صادرات مرغ گوشتی 
 و خوراک دام طیور از استان ممنوع شده است.

او تصریح می کند: در این مدت کمبود مواد 
اولیه خوراک دام و طیور، گرانی آن ها را هم 
به همراه داشته و حتی کرایه حمل خوراک 
طیور که پارسال 2۰۰ هزار تومان بوده امسال 
به 6۰۰ هزارتومان رسیده و داد مرغداران را 
به  اشاره  با  خیریه  است.  درآورده  دراستان 
اینکه در گذشته بیشترین صادرات خوراک 

به کشور های  گوشتی  مرغ  و  طیور  و  دام 
افغانستان و عراق بوده است، اظهار می کند: 
هم اکنون تولید مرغ گوشتی از 9۰ به ۳۰ 

درصد کاهش یافته است.

مهمان های ناخوانده،
 نفس مرغ را گرفت

کرونا و آنفلوآنزا، دو ویروسی بود که دامن 
مرغداران را هم گرفت و سبب شد تعدادی از 
مرغداران زیر بار این ویروس های منحوس 
بسیار  تولیدشان  خطوط  و  کنند  خم  کمر 
بیرجندی  مرغداران  از  یکی  شود.  اندک 
درباره خسارت های هنگفت کرونا این چنین 
می گوید: کرونا مردم را از خرید بی رغبت کرد 
و نبود خریدار سبب شد برای آنکه جوجه های 
تولید شده روی دست مان نماند، آن ها را با 
قیمت 2هزار تومان زیر قیمت مصوب به 
فروش برسانیم.او با اشاره به اینکه آنفلوآنزای 
برای  را  زیادی  ضرر های  هم  حاد  فوق 
مرغدارن به بار آورد، ادامه می دهد: زمستان 
پارسال مجبور شدیم ۱۰۰ هزار قطعه جوجه 
را به دلیل شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 

معدوم کنیم.

کمبود جوجه یک روزه و کاهش 
تولیدات گوشت مرغ

پارسال دولت در ستاد تنظیم بازار مصوب کرد 
به علت کرونا، بخشی از خسارت مرغداری ها 
را جبران کند اما مرغداران می گویند با وجود 
مصوبه دولت، تاکنون هیچ غرامتی پرداخت 
کشتارگاه  مدیرعامل  فروزانفر  است.  نشده 

طیور بیرجند در این زمینه می گوید: مرغداران 
و  اند  نشده  حمایتی  هیچ  دولت  سوی  از 
به همین دلیل تولید جوجه یک روزه هم 
از جوجه  بخشی  که  آنجا  از  و  کاسته شد 
یک روزه وارداتی است و تولید داخل آنقدر 
جوابگوی نیاز داخلی نیست، باید مقداری از 
 نیاز مرغداری ها از طریق واردات تأمین شود.

وجود  با  می کند:  تصریح  کننده  تولید  این 
تحریم ها واردات امکان پذیر نیست و در پی 
آن کمبود جوجه یک روزه در کشور منجر 
است. شده  مرغ  گوشت  تولید  کاهش   به 

ابراهیمی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پاسخ به 
علت کمبود جوجه یک روزه می گوید: بررسی 
اختیارات  و  وظایف  حیطه  در  موضوع  این 
جهاد  وزارت  دام  امور  معاونت  و  نیست  ما 
واردات  پاسخگوی  می بایست  کشاورزی 
و صادرات و قاچاق جوجه یک روزه باشد! 
صحبت های این مقام مسئول در حالی است 
که وظیفه تنظیم بازار و اقدامات کنترلی برای 
جلوگیری از کمبود مرغ بر عهده سازمان جهاد 

کشاورزی گذاشته شده است.

نقدینگی بیشتر، تولید بیشتر

کامل بودن زنجیره صنعت مرغداري 
در خراسان جنوبي به خوبي نشان داده 

که مي تواند بخش زیادي از نیاز داخل 
تأمین  را  در زمینه مرغ و تخم مرغ 
کند. حاال که چرخ هاي این صنعت 
راهبردي کمي لنگ مي زند، نیاز است 
تا مسئوالن و بانک ها پاي کار بیایند. 
در صورتي که بانک ها همراه تولید 
به  اي  بهره  کم  تسهیالت  و  باشند 
آنها پرداخت کنند، مشکالتي که در 
این مدت در پي کرونا و آنفلوآنزا براي 
تولیدکنندگان به وجود آمده رفع مي 
شود و کارگراني که در این مدت از 
کار بیکار شده اند دوباره به سرکارشان 
برمي گردند.وجود داللي در بازار مرغ 
و  درآورده  نیز  را  داران  داِد کشتارگاه 
دسترسي  هم  طیور  خوراک  کمبود 
به این ماده را براي مرغداران سخت 
و آنان را مجبور کرده است آن را با 
قیمتي باال از بازار آزاد خریداري کنند. 
تولیدکنندگان انتظار دارند دولت نسخه 
به  رو  صنعت  براي  اورژانسي  هاي 
ورشکستگي مرغداري بپیچد و با رفع 
موانع صادرات، تأمین جوجه یک روزه 
و خوراک ارزان قیمت این صنعت را 
به روزهاي پر رونق گذشته بازگرداند.

روایتی از دستاوردهای جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی
رئیس جهاد دانشگاهی در گفتگوی خبری با روزنامه آوا :

چوب داللی الی چرخ صنعت مرغداری

ابالغ ۳۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار 

برای اشتغال و 
توانمندسازی

صدا و سیما- ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
ملی برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی 
کل  شد.مدیر  ابالغ  جنوبی  خراسان 
و  گذاری  سرمایه  امور  هماهنگی 
اعتبار  این  گفت:  استانداری  اشتغال 
ایجاد اشتغال  توانمند سازی و  برای 
امداد  کمیته  زیرپوشش  مددجویان 
امام خمینی )ره( و بهزیستی از محل 
قانون   ۱6 تبصره  ب  بند  اعتبارات 
بودجه سال جاری به استان اختصاص 
یافت.اکبری راد افزود: به منظور توزیع 
بین  در  شغلی  فرصت های  عادالنه 
تومان  میلیارد   24۰ کشور،  مناطق 
تسهیالت بین 2۱ اداره و نمایندگی 
خمینی  امام  امداد  کمیته  ومناطق 
ایجاد  برای  تا  شده  توزیع  استان  در 
اشتغال و توانمند سازی اقشار جامعه 
پوشش  تحت  مددجویان  ویژه  به 
کمیته امداد هزینه شود. وی با اشاره 
به نقش موثر کمیته امداد امام خمینی 
درآمد  و  اقتصاد  اشتغال،  ایجاد  در 
خانوار های روستایی، تثبیت جمعیت، 
توانمندی شغلی و... در مناطق محروم 
و روستایی استان گفت: این اعتبارات 
نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش 
ب  بند  اعتبارات  محل  از  و  داشته 
تبصره ۱6 قانون بودجه سال جاری 
به استان خراسان جنوبی اختصاص 
یافته است. مدیر کل هماهنگی امور 
استانداری  اشتغال  و  گذاری  سرمایه 
این  سقف   : گفت  جنوبی  خراسان 
تومان  میلیون   ۵ پارسال  تسهیالت 
بوده که براساس مصوبه شورای عالی 
اشتغال در سال جاری به ۱۰۰ میلیون 
تومان افزایش یافته است. اکبری راد 
گفت: کمیته امداد امام خمینی استان 
پارسال ۱۱8 میلیارد تومان از این محل 
اعتبار داشته که با تالش مضاعف که 
دراستان داشته است بیش از اعتبارات 
ابالغ شده را هزینه کرده وتوانسته دو 
هزار و 64۵ شغل در استان ایجاد کند. 

خبر ویژه



مشاوره 

افراد خوشبخت 

همواره می خواهند این حس را با دیگران تقسیم کنند. 
افراد خوشبخت تالش می کنند با انجام کارهایی 
باعث شادی دیگران شوند. تقسیم شادی به خودی 
خود مسرت بخش است و به حفظ مثبت اندیشی 

کمک می کند. تحقیقات نشان می دهد مهربانی به 
دیگران باعث افزایش حس خوشبختی در خود فرد 
می شود.به قطار نرسیدید؟ لیوان از دستتان به زمین 
افتاده و فرش خانه کثیف شده است؟ اصاًل مهم 
نیست.تمرکز بر روی مسائل مهم و وسواس نداشتن 
در مورد مشکالت ناچیز و پیش پا افتاده مختص افراد 
خوشبخت است.افراد شاد هیچگاه این واقعیت را 
کتمان نمی کنند که فراز و نشیب های زندگی عواملی 
هستند برای انعطاف پذیری و پیشرفت در آینده. لذت 
اتفاقات کوچک را درک کرده و آن ها را شیرین می 
پندارند. برای این افراد هیچ چیز به اندازه پخش شدن 
موسیقی مورد عالقه شان از رادیو یا فرضاً صدای 
پرندگان لذتبخش تر نیست. افراد شاد از عناصر و 
رویدادهای اطرافشان حس رضایت می سازند. فرقی 
نمی کند موفقیت منحصر به آنان باشد یا دیگران، افراد 
خوشبخت در هر صورت از این اتفاقات به وجد می 
آیند.جشن گرفتن موفقیت های دیگران شما را به آنان 
نزدیک تر می کند. با این کار زمانی که اتفاق خوبی 
برای شما می افتد، آنان نیز خوشحال شده و شما را 
در لحظات خوشتان همراهی می کنند. فرد خوشبخت 
می داند که افراد، تجارب خوش را برای او رقم می 
زنند. صمیمیت چه در بعد عاطفی و چه در بعد فیزیکی 
در شادمانی و حس خوشبختی موثر است.تحقیقی در 
سال ۲۰۱۲ نشان داد، ازدواج می تواند به عنوان عاملی 
برای تقویت حس شادمانی مد نظر قرار گیرد. البته 
باید توجه داشت که ازدواج تنها عامل حیاتی ایجاد 
یک زندگی شاد محسوب نمی شود. افراد خوشبخت با 
توسعه زنجیره ارتباطات اجتماعی، حس بهتری نسبت 
به زندگی خود پیدا می کنند. از نظر افراد خوشبخت، 
 پول همه چیز نیست. تحقیقات به تازگی نشان 
داده اند، اشخاصی که مادیات را به معنویت و رضایت 
درونی ترجیح می دهند، کمتر نسبت به زندگی حس 
مثبت نشان می دهند.افراد شاد بیش از آن که بر روی 
خرید جدیدترین اجناس بازار تاکید داشته باشند، به 

دنبال عوامل دیگری  هستند.

وعده های غذایی  را  برنامه ریزی کنید

اگر برنامه غذایی هفتگی داشته باشید، از صرف 
انرژی ذهنی برای انتخاب وعده های غذایی در طول 
روز کاری خود جلوگیری می کنید. وعده های غذایی 
و میان وعده های سالم را انتخاب کنید. به یاد داشته 

باشید به جای مصرف گوشت زیاد بیشتر از سبزیجات 
و میوه ها استفاده کنید. برای حفظ سالمت قلب خود 
باید به  عوامل  اصلی بیماری های قلبی - عروقی 
استعمال دخانیات  و سوابق خانوادگی نیز توجه کنید 

آب زغال اخته و از بین بردن باکتری

آب زغال اخته به طور شگفت انگیزی در از بین 
بردن باکتری های غفونت زا در ادرار موثر واقع می 
شود. وجود چنین باکتری هایی در ادرار می تواند 
منجر به حرکت ان از ادرار به سمت مثانه و از مثانه 

به کلیه ها شود. با ورود این باکتری ها به کلیه می 
تواند بیماری هایی همچون پیرونفریت ایجاد می 
شود. دقت داشته باشید رقیق کردن زغال اخته با 

آب می تواند تاثیر آن را دو چندان کند.

میوه پس از غذا و اختالالت گوارشی

هر نوع از مواد غذایی روند هضم خاصی دارد. ترکیبات 
نشاسته و پروتئین هضم آرامی دارد و حدود سه ساعت 
زمان برای عبور از معده به روده باریک زمان الزم است. 
اما میوه ها به دلیل وجود آب فراوان پس از ۲۰ تا 3۰ 

دقیقه به روده باریک می رسند. زمانی که میوه پس 
از غذا میل می شود، تفاوت در مدت زمان هضم با 
دیگر خوراکی ها عامل از بین رفتن ویتامین ها و دیگر 

ریزمغذی های موجود در میوه می شود.

سیاه دانه از عفونت ریه پیشگیری می کند

محققان دریافتند ترکیب موجود در سیاه دانه می تواند 
از ابتال به کووید ۱۹ و ایجاد عفونت ریه پیشگیری کند. 
شواهد فزاینده ای از مطالعات مدل سازی وجود دارد 
که نشان می دهد تیموکینون، ماده فعال سیاه دانه، که 

بیشتر به عنوان گل رازیانه شناخته می شود، می تواند 
به پروتئین سنبله کروناویروس بچسبد و از ایجاد 
عفونت ریه جلوگیری کند.همچنین ممکن است توفان 
سیتوکینی بر بیماران مبتال به کووید ۱۹ متوقف کند.« 

همین امروز این نوشیدنی تابستانی لذیذ را درست کرده و خانواده  عزیزتان را با طعم  عالی آن هیجان زده کنید. مواد الزم: 
جوش شیرین: نوک قاشق چای خوری، آب جوش: دو فنجان، چای کیسه ای: 6 عدد، شکر سفید: سه چهارم فنجان،  آب 
خنک: 6 فنجان. طرز تهیه: اولین کاری که باید برای تهیه  آیس تی انجام دهید، اضافه کردن جوش شیرین به یک 
پارچ است. آب جوش و چای کیسه ای را هم اضافه کنید. روی پارچ را بپوشانید و اجازه دهید به مدت ۱۵ دقیقه بماند تا 
چای کیسه ای رنگ دهد.  چای کیسه ا ی را از پارچ بیرون بیاورید و دور بیاندازید. شکر را اضافه کنید و خوب هم بزنید تا 
کامال حل شود. آب خنک را اضافه کنید و پارچ را در یخچال بگذارید تا آیس تی خنک شود. سپس پارچ را از یخچال 

بیرون بیاورید و آیس تی را درون لیوان های سرو بریزید. نوش جان.

عجیب ترین میوه های جهان: کارامبوال  میوه  ای ستاره ای

ماه محرم از راه رسید و شهادت مظلومانه امام حسین )ع( 
بار دیگر دل های شیعیان جهان را اندوهناک کرده است. 
در دنیا، مردم عزادار، خود را برای برپایی مراسم سوگواری و 
عزاداری محرم آماده می کنند. در این ایام، پارچه های سیاه 
و کتیبه های عزا در و دیوار مساجد و تکیه ها را می پوشاند و 
نوحه خوانی و سوگواری به ویژه در ده شب اول ماه محرم، 
ارادت به امام حسین )ع( را نشان می دهد. دوستداران امام 
حسین )ع( در گوشه گوشه دنیا، علم به پا کرده اند و بوی 
چای تازه دم است که از هر تکیه ای به مشام می رسد.آنها 

به عزاداران حسینی چای و آب خنک می دهند. به یاد لب 
های عطشان شهدای کربال، به یاد لب های خشک علی 
اصغر)ع( طفل شش ماهه امام حسین )ع( و به یاد لب های 
تشنه کودکان حرم. به یاد دالوری اباالفضل العباس )ع(، 
آن بزرگ مردی که برای آوردن آب برای کودکان تشنه 
لب، به دل دشمن زد و ناجوانمردانه کنار رودخانه ای پر آب، 
لب تشنه به شهادت رسید.هرکس آبی می نوشد به حسین 
سالم می دهد که با لب های ترک خورده و تشنه برای 
ُم الَحرام، اولین ماه  احیای حقیقت به شهادت رسید. ُمَحَرّ

سال هجری قمری است. دلیل نامگذاری این ماه، حرام 
بودن جنگ در آن ذکر شده است. پس از شهادت امام 
حسین )ع( در محرم سال 6۱ هجری قمری، این ماه برای 
شیعیان به ماه عزا تبدیل شد.با آنکه جنگ و خونریزی در 
این ماه حرام می باشد لیک یزیدیان سیاه دل، در این ماه 
راه را بر امام حسین)ع( و یارانش بستند و حادثه خونین 
عاشورا را رقم زدند. حادثه جانگدازی که هر سال پیروان 
امام حسین )ع( را گرد هم جمع می کند و دل های آنان را 

به ماتم عزای خود می نشاند.

محرم حسینی؛ ماه خون، ماه اشک و ماه ماتم

یاد یاران

شهیدمحمد اکبر رفتاری برون: نماز جمعه و جماعت را رها نکنید که پشتوانه محکم انقالب 
همین جماعت ها هستند از افراد صالح و خداجو تشکیل می شود و هیچ وقت فراموش نکنید. 
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شعر

آرامگاه بوذر جمهر قاین

بزرگمهر قائنی )بوذر جمهر قاینی( سیاستمدار، ادیب 
و عارف و شاعر اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم 
هجری قمری است که در دربار سلطان مسعود 
غزنوی خدمت می کرد. وی به زبان فارسی و عربی 
سخن می گفت و از وی اشعار و قصیده هایی به جای 
مانده که قصیده بهاریه او شهرت خاصی دارد. بوذر 
جمهر بعد از مرگ سلطان محمود تا زمان فروپاشی 

حکومت غزنویان در دربار سلطان مسعود غزنوی به 
سر برد و در اواخر حکومت غزنویان به قاین آمد و 
پس از مدتی در گذشت. مقبره حکیم بوذر جمهر در 
فاصله چهار کیلومتری جنوب غربی شهر قائنات و در 
دامنه کوهی موسوم به کوه ابوذر )بزرگمهر( قرار دارد. 
بنای مقبره از بناهای قرن ششم و هفتم هجری و 
به فرم چلیپایی و با معماریی بسیار زیبا ساخته شده 
است. مصالح اصلی در ساخت بنا سنگ گچ و آجر 
است. درخت بنه ۷۰۰ ساله ای نیز در کنار این مقبره 

وجود دارد که به زیبایی اثر افزوده است.

نسیم غم افزا

لحظه ها بوی گل غم می دهد
این نسیم بوی محرم می دهد

بوی عاشورا و سوز تشنگی
عطر عباس و غم شرمندگی

العطش فریاد دشت کربالست
تشنه، آری تشنه اصحاب خداست

یک ظرف بوی جنان مجنون کرد
یک طرف را سکه ها مفتون کند 

کربال محو اذان اکبر است
در تکاپوی شهادت اصغر است

باغبان مست نگاه غنچه ها
انتظار وعده ای در قتلگاه

تاب گیسوی حسین بس دلرباست
زینب و یک کربال پرماجراست

در فضا پیچیده عطر فاطمه
می شتابد با فغان در علقمه

کربال یک صحنه از عرش خداست
کربال گنج تمام انبیاست

فاطمه حسینی

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
یه کلید طالیی تو زندگی وجود داره که تا حاال منو از سکته نجات 

داده! هر وقت یه چیزی اذیتت می کنه از ته دل بگو به درک!

آیس تی یک نوشیدنی تابستانی

 نام این میوه کامال مناسب با شکل ظاهری 
آن است. “کارامبوال” به طور کلی  بومی جنوب 
شرق آسیا است، هنگامی که کارامبوال برش 
می خورد کامال شبیه به یک ستاره پنج پر است. 
این میوه شیرین نه تنها مزه خوبی دارد، بلکه 
غنی از ویتامین C و آنتی اکسیدان ها بوده و از 

اسید، قند و سدیم پایینی برخوردار است.
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افقي: ۱- سده هاي میانه- بازیکن 
عضو باشگاه خارجي ۲- کرانه هاي 
نقل  فروشنده  قول  به   - آسمان 
بیابان است - بزرگ ده 3-  شتر 
مرغ امریکایي- بن درخت- ادویه 
و  زمان  آشپزي هندي ۴-  در  اي 
هنگام- زیر پا مانده-خواستار- درون 
چیزي ۵-  الفباي گو ش نواز- غذاي 
لبناني- فر و شکوه 6 - قاره سبز- 
شیریني پیچي- الفباي آباداني ۷-  
طینت- غذایي لذیذ- مخفف تباه 
۸-  دکترین- پرنده آش سردکن- 
مقابل تمام رخ  ۹-  ضیافت- برقرار 
و پایدار- سرود و نغمه ۱۰- خار سر 
دیوار- روزگار-هنر هفتم ۱۱-  جاي 
پختن نان در دکان نانوایي- کابین- 
جنس مذکر ۱۲- جماع تها- مخفف 
ناگاه- نت یکي مانده به آخر- جام 
ورزشي ۱3-  شانه به سر- کشور 
آسیایي- نخستین حاکم ماد ۱۴- 
  -۱۵ جا  سرزمین-  آتش-  شعله 
چرخ- بیالن و صورت وضعیت مالي

عمودي: ۱- عالیترین سند حقوقي 
یک کشور که راهنمایي براي تنظیم 
لحن  و  نوا   - است  دیگر  قوانین 

چرخگاه 3-  اسرار-  دوستي-   -۲
خودروي باري کوچک- سرزمیني 
پول   -۴ چیني  مقدمه  قدیمي- 
 حاضر و آماده- واحد فرکانس- مرکز 
  -۵ محصول  چیدن  اي-  ریشه 
سوئدي-  سنگین  صنایع  شرکت 
چاق 6-   نفس   - موسي)ع(  برادر 
لعن- همگام، همراه- فرزند رستم 
۷- فلز مهم تاریخ - غیر مستقل- 
 -۸ شکل  دایره  و  مدور  هرچیز 
کسي که ب هدوست خود کمک 
بودن  کند - حیوان شیرده- مهم 

کنده- سگ  پوست  پرچم-    -۹
پول  واحد  شوریده-   -۱۰ بیمار 
  -۱۱ مفعولي  حرف  خودمان- 
نقد  رسمي-  بیانیه  کردن-  غرغر 
احتیاطي-  وسیله    -۱۲ کننده 
پوشاک باالتنه- بستني یخي بدون 
ناگوار  مبارک ۱3-  کشور  چوب- 
بودن- خواهش فروتنانه- برادر ۱۴-  
کمیابي- ویژگي آسان پوشیده از ابر- 
نامراد ۱۵ - رودآلمان-  جوانمرگ، 
فیلمي از هاتف علیمرداني با بازي 

هانیه توسلي
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حرشاجربدورو6
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نیکمتاقیرفاخاش15

استخدام حسابدار به طور تمام وقت
به یک حسابدار با مشخصات ذیل نیازمندیم:

دارای حداقل 5 سال سابقه کار در امور حسابداری شرکت های پیمانکاری و آشنا به 
امور قرارداد، متقاضیان می توانند رزومه خود را از طریق واتساپ و تلگرام به شماره 

09910340557  ارسال نمایند.
)شماره اعالم شده فقط جهت ارسال فایل رزومه می باشد(

زیبا بودن حق دستان شماست

))سالن زیبایی آفتاب((
معلـم 23

عبدالهی مفرد      ۰91248947۰۰

 @galaxybeautynail 
کهکشان زیبایی ناخن

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
۰9155622۰5۰

۰9155629۰33 
بیرجند، میدان توحید 

32442331 )بخشی(

 ثبت  6736

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

09153637507 - 09156۲17507 - حسینی

فروشگاه فنی مهندسی نورپردازان 

بیست متری دوم مدرس غربی - پالک 146
 09153633545 - 3۲405054

 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  09153635015- ناصری نژاد

A4 فروش کاغذ
 درجه یک

 )کپی مکس اصفهان(
0915164۲653

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

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

  شماره تماس: 09151643707  - امیرآبادی زاده 

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:  ۰563243295۰

شعبه 2 :مهرشهر،بلوار ولی عصر)عج(، ابتدای بلوار امام حسین)ع( ،نبش امام حسین )ع( 3     تلفن :   323۰۰575
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شناسایی ۵۶۸ بیمار جدید کرونا در خراسان جنوبی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: دیروز ۳۰۸ آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شد که ۱۵۴ بیمار جدید شناسایی شد مهدی زاده افزود: از این تعداد 
۵۹ مورد از بیرجند، بشرویه ۴ مورد، خوسف و درمیان هر کدام یک مورد، سرایان ۱۵ مورد، فردوس ۱۴ مورد، سربیشه، طبس و نهبندان هر کدام ۵، قاین ۴۵ مورد جدید 
شناسایی شد. وی گفت: همچنین از ۱۳۱۲ تست سریع ۴۱۴ بیمار جدید شناسایی شد. مهدی زاده گفت: با ۴ فوتی جدیدتعداد فوتی های کرونا در استان به ۹۸۹ نفر رسید.

مهدی آبادی- دبیر ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر خراسان جنوبی با بیان اینکه 
دهه امر به معروف و نهی از منکر همزمان 
با ماه محرم آغاز می شود، گفت: ۳۵ برنامه 
سراسری در کشور و ۳۵ برنامه استانی نیز 
در خراسان جنوبی اجرا می  شود. قاسمی با 
بیان اینکه یکی از اهداف تشکیل حکومت 
از  نهی  و  معروف  به  امر  اقامه  اسالمی 
منکر بوده است، اظهار کرد: امر به معروف 
امام محور است، به همین دلیل امام جمعه 
مراکز استان، شهرستان ها، بخش ها و امام 
در  معروف  به  امر  محور  مساجد،  جماعت 
هرمنطقه و محله ای هستند. وی با اشاره 
مردم  امام محور،  معروف  به  امر  اینکه  گفت: به  است،  ایجابی  و  محور  شورا  محور اصلی در امر به معروف و نهی از منکر محور، 

مردم هستند، چراکه این یک فریضه واجب 
الهی است که باید احیا شود. قاسمی افزود: 
تکریم از آمرین به معروف، برگزاری جلسات 
توجیهی و آموزشی، بازدید از خانواده شهدا، 
برگزاری شوراهای امر به معروف و نهی از 
دفاع  ارزش های  احیاگران  از  تجلیل  منکر 
مقدس، نشست با علما و حوزه های علمیه 
و ... از جمله برنامه های این دهه است. وی 
اضافه کرد:  راه اندازی دو هشتک به نام “بی 
تفاوت نباشیم” و “همه مسئول هستیم” از 
دیگر برنامه های این دهه است. دبیر ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: 
در دهه امر به معروف ترویج سبک زندگی 
حسینی از طریق سخنرانان در هیئت های 

مذهبی و صدا و سیما، برگزاری نمایشگاه 
حوزه  مدیران  با  نشست  حجاب،  و  عفاف 
های علمیه و دیدار با ائمه جمعه در استان 
برگزار خواهد شد. دبیر ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر خراسان جنوبی عنوان کرد:  در 
سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ پرونده ترک فعل 
مدیران و برخی از تشکل ها بررسی شد و 
نتایج خوبی در این زمینه داشتیم. وی با اشاره 
به برخی هنجارشکنی ها از سوی برخی گروه 
های گردشگری در استان، گفت: در راستای 
جلوگیری از تکرار این موضوعات، جلساتی 
با فرهنگ و ارشاد، اداره کل گردشگری و 
میراث فرهنگی برگزار شده و دستورالعمل 
 هایی برای مناطق بومگردی صادر شده است.

دولت  گفتگوی  شورای  دبیر  بازار-  
جنوبی  خراسان  خصوصی  بخش  و 
واحد  برخی  تعرفه  اینکه  به  اشاره  با 
لحاظ  تجاری  استان  تولیدی صنفی 
شده بود، گفت: با پیگیری شورا مشکل 
 فعاالن اقتصادی در این حوزه حل شد.
محسن احتشام اظهارکرد: واحدهای 
صنفی تولیدی استان در بحث تعرفه 
مواجه  مشکالت  سری  یک  با  برق 
بودند که این موارد طی مکاتبه ای از 

سوی اتاق اصناف استان به دبیرخانه 
در  کرد:  اظهار  وی  شد.  اعالم  شورا 
برخی موارد تعرفه واحد تولیدی صنفی 
علیرغم اینکه در پروانه کسب آنها نوع 
به  است  شده  ذکر  تولیدی  فعالیت، 
استان  برق  توزیع  شرکت  تشخیص 
تجاری محسوب و لحاظ شده است. 
وی با بیان اینکه تفاوت زیادی در مبالغ 
وجود  تولیدی  و  تجاری  های  تعرفه 
دارد، ادامه داد: این موضوع مشکالت 

زیادی را برای فعاالن اقتصادی ایجاد 
ششمین  و  بیست  در  که  بود  کرده 
جلسه شورای گفتگوی استان مطرح 
و  دولت  گفتگوی  شورای  دبیر  شد. 
جنوبی  خراسان  خصوصی  بخش 
آن  مصوبات  براساس  کرد:  تصریح 
شورا، کارگروه رفع مغایرت های تعرفه 
برق تولیدی واحدهای صنفی استان با 
حضور نمایندگان استانداری، سازمان 
صمت، شرکت توزیع نیروی برق، اتاق 

اصناف، روسای اتحادیه های مربوطه 
تشکیل شد. احتشام با اشاره به اینکه 
رفع  درخصوص  کارگروه  این  در 
مغایرت هایی که مانع از برخورداری 
واحدهای صنفی تولیدی از تعرفه برق 
تولیدی می شد تصمیم گیری شده 
اعالم  اساس  بر  کرد:  عنوان  است، 
بررسی  از  بعد  اصناف  اتاق  رئیس 
موارد در کارگروه مشکالت واحدهای 
است. حوزه حل شده  این   اقتصادی 

علوم  دانشگاه  رئیس  جوان-  خبرنگاران 
پزشکی بیرجند گفت: گروه سنی باالی ۶۰ 
سال خراسان جنوبی بدون نوبت می توانند 
واکسن کرونا را دریافت کنند. دهقانی بیان 
کرد: از ۹ تا ۱۵ مرداد ماه، ۲۳ مورد فوتی 
ناشی از کرونا داشته ایم که ۱۷ مورد از این 
افراد هیچ کدام از دوز های واکسن کرونا را 
با اشاره به این  دریافت نکرده بودند. وی 
که واکسیناسیون گروه های پرخطر اهمیت 
افراد باالی ۶۰ سال  افزود:  بسیاری دارد، 
استان می توانند بدون نوبت جهت تزریق 

واکسیناسیون  مراکز  به  کرونا  واکسن 
اظهار  آبادی  فیروز  دهقانی  کنند.  مراجعه 
به قبل می توانند در  کرد: متولدان ۱۳۵۸ 
جهت   salamat.gov.ir سامانه 
نوبت گیری ثبت نام کنند. رئیس دانشگاه 
این که  به  اشاره  با  بیرجند  علوم پزشکی 
مقایسه  در  استان  واکسیناسیون  وضعیت 
با وضعیت کشور بهتر است، تصریح کرد: 
میانگین واکسیناسیون کشوری گروه های 
هدف ۱۹.۲ دهم درصد جمعیت است که 

در استان این پوشش ۲۳ درصد است.

اجرای 70 برنامه برای دهه امر به معروف و نهی از منکر

حل مشکل تعرفه های برق واحدهای صنفی تولیدی خراسان جنوبی

افراد باالی ۶۰ سال بدون نوبت واکسینه می شوند

* آسیه خزیمه نژاد؛ مدیر حوزه ریاست 
دانشگاهی  جهاد  عمومی  روابط  و 
خراسان جنوبی به عنوان جهادگر نمونه 

کشوری تقدیر شد.
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  *رئیس 
مراسم  برگزاری  از  جنوبی  خراسان 
عزاداری محرم در بقاع متبرکه بیرجند با 
 رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد.
 ۴۰۰ پرداخت  از  نهبندان  *فرماندار 
قرض  تسهیالت  تومان  میلیون 
الحسنه به مشاغل آسیب دیده از کرونا 

خبر داد.
*مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از 
ثبت بیش از ۴۳۵ بازرسی فنی و نمونه 
برداری از واحد های تولیدی و خدماتی 
در چهار ماهه نخست امسال در استان 

خبر داد.
*مدیرکل کمیته امداد امام)ره( استان 
خراسان جنوبی از توزیع ۵ هزار کولر 
در بین خانوارهای تحت حمایت کمیته 

امداد امام خمینی)ره( استان خبر داد.
محیط  حفاظت  یگان  *ماموران 
زیست بیرجند یک قبضه اسلحه  غیر 
مجاز به همراه ۱۴ عدد فشنگ گلوله 

زنی کشف و ضبط کردند.
*به گفته مدیر امور زراعت سازمان 
جهاد کشاورزی پیش بینی می شود 
محصوالت  ُتن  هزار   ۱۰۰ امسال 
جالیزی و صیفی جات از سطح کشت 
جالیز در خراسان جنوبی برداشت شود.
*دومین جشنواره ملی عکس و فیلم 
کویر و زندگی با هدف شناساندن ابعاد 
کویری،  مناطق  در  زندگی  مختلف 
رسوم و زیبایی های زندگی انسان در 

بیرجند برگزار شد.

اخبار  کوتاه 

لزوم ترویج امر به معروف
 و نهی از منکر در جامعه

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: برای 
داشتن جامعه، اخالق و اعتقاد سالم، باید امر به 
معروف و نهی از منکر ترویج شود.حجت االسالم 
عبادی در مراسم معارفه رئیس جدید ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر شهرستان بیرجند گفت: 
برای داشتن جامعه، جوان، ناموس، اخالق و اعتقاد 
سالم، باید امر به معروف و نهی از منکر ترویج 
شود. وی افزود: اختیار در انسان یک سرمایه است 
که به کمک آن خیر و شر شناخته می شود. در 
پایان این نشست حجت االسالم و المسلمین 
مرادی به عنوان مسئول ستاد امر به معروف 
 و نهی از منکر شهرستان بیرجند معرفی شد.

تولید بیش از ۱۳ هزار اثر پژوهشی
 در خراسان جنوبی

واقعی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
در نشست شورای معاونین آموزش و پرورش 
استان گفت: بیش از ۱۳ هزار و ۶۴۲ اثر پژوهشی 
در ۹ عنوان توسط ۲۰ هزار و ۵۲ دانش آموز و 
فرهنگی استان تولید شده است. وی افزود: از بین 
این تعداد ۳۰۰ اثر برتر در ۲ کتاب به چاپ رسید.

فعالیت ۱7۳ گشت ویژه راهداری
 و ترابری در راه های خراسان جنوبی

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
خراسان جنوبی گفت: با توجه به تعطیالت اخیر 
و ایام تابستان ۲۵ گشت ویژه راهداری و ترابری 
استان اضافه بر گشت های مستمر به منظور تشدید 
نظارت ها در شبکه راه های استان خدمات ارائه 
دادند. جالل زاده افزود: روزانه ۳۳ گشت راهداری 
و ترابری در محورهای استان فعال هستند که 
بازدید مستمر از تمامی راه های پر ترافیک، اصلی 
 و نقاط پر حادثه را در دستور کار خود قرار داده اند. 

پاداش پایان خدمت بازنشستگان
 سال ۱۳99 واریز گردید

سازمان  بودجه  و  برنامه  هماهنگی  معاون   
مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: 
پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۹ 
به حساب دستگاه های اجرایی واریز گردید.  
بهدانی افزود: از آنجایی که به استناد ماده )۲۱( 
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل 
کشور، دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه 
هزینه ای استانی مکلف گردیده اند جهت تامین 
و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان خود از 
محل فروش اموال و دارایی  های منقول و غیر 
منقول مازاد و همچنین صرفه جویی در اعتبارات 
هزینه ای و اعتبارات هزینه ای از محل درآمد 
اختصاصی اقدام نمایند، با پیگیری انجام شده 
سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ پاداش پایان 
خدمت تمامی بازنشستگان محترم دستگاه های 
مشمول اعتبارات هزینه ای استانی تا پایان سال 
۱۳۹۹، به حساب دستگاه های اجرایی مربوطه 

واریز گردید.

خراسان جنوبی رخت 
عزای حسینی بر تن کرد

رئیس شورای هیئت های مذهبی خراسان جنوبی 
با اشاره به سیاه پوش کردن استان در ایام عزای 
حسینی گفت: در کنار عزاداری برای سید الشهدا 
)ع(، رعایت دستورالعمل ها و سالمت مردم 
اولویت هیئت ها است. عباسی مقدم گفت: در 
محرم امسال نیز، چون محرم سال گذشته با 
ویروس کرونا رو به رو هستیم که این با توجه 
به موضوع رعایت دستورالعمل های بهداشتی و 
سالمت مردم در کنار عزاداری برای سید الشهدا 
)ع( از اهمیت خاصی برخوردار است. عباسی 
مقدم ادامه داد: در این راستا و برای حفظ سالمت 
عموم مردم در محرم امسال به جای ایستگاه های 
صلواتی پایگاه های فرهنگی و بهداشتی را در 
سطح شهر خواهیم داشت که در این پایگاه ها 
اقالم بهداشتی و فرهنگی به جای شربت و چای 

و ... بین مردم توزیع می شود.

رونمایی از محصول جدید پتروکربن در 
شهرستان طبس

فوالد  در صنایع  که  پتروکربن  محصول جدید 
و کارخانجات قند و شکر کاربرد دارد در طبس 
رونمایی شد. مدیر عامل شرکت معدنی فروآلیاژ 
قابلیت  تولیدی  محصول  گفت:  طبس  در  تام 
مصرف در تولید پودر متالوژی و خمیر الکترود را 
دارد که پاشنه آشیل صنایع فوالد و کارخانجات 

فرا رسیدن ماه محرم و سوگواری حسینی تسلیت باد

با تسلیت فرا رسیدن ماه عزاداری سرور و ساالر شهیدان 
حضرت ابا عبدا... الحسین )ع(

 طبق سنوات گذشته مجتمع فرهنگی ، مذهبی  
مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص( 

جلسات عزاداری دهه اول را به این شرح برگزار می نماید: 

سخنران: حضرت حجت االسالم اسدی
زمان: از امشب بعد از نماز مغرب و عشاء 

در فضای باز و با رعایت پروتکل های بهداشتی

مکان: خیابان غفاری، بیست متری جرجانی  
هیئت عزاداران مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(
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امام حسین علیه السالم فرمودند :
َعِمیَْت َعیٌْن الَ تََراَك َعلَیَْها َرقِیباً

چشمی که تو را مراقب خویش نبیند، کور است.
)بحار االنوار، ج ۹5 ص 226 ح3 (

ادعای بلومبرگ: احتماالً احیای 
برجام امکانپذیر نیست

ر

هرگونه عالئم شبه 
سرماخوردگی، کرونای دلتاست  

یک پایگاه تحلیلی گزارش کرد: با توجه به 
این که ایران راه های مقابله با تحریم های 
آمریکا را پیدا کرده است، احتمال احیای 
نیست.  امکانپذیر  ایران  هسته ای  توافق 
پایگاه خبری و تحلیلی »بلومبرگ«، با توجه 
به این که ایران راه های مقابله با تحریم های 
ایاالت متحده را پیدا کرده است، دولت »جو 
بایدن« رئیس جمهور آمریکا با این واقعیت 
هشداردهنده روبرو است که بازگشت به 
برجام احتماالً دیگر امکانپذیر نیست. این 
پایگاه تحلیلی سپس به نقل از منابع آگاه از 
مذاکرات »وین« درباره احیای برجام مدعی 
شد که مقام های آمریکایی پس از آن که 
چندین ماه گفتگو برای بازگشت به برجام به 
حصول توافق منجر نشد، هم اکنون در حال 
بازبینی و بررسی گزینه های خود هستند. 
ایاالت  که  شدند  مدعی  آگاه  منابع  این 
متحده همچنان خواستار بازگشت سریع به 

برجام  است. 

گفت:  بهداشت  وزارت  تحقیقات  معاون 
عالئم  همان  قطعا  کرونا  دلتا  عالئم 
سرماخوردگی است.نجفی اظهار کرد: سویه 
دلتا به علت خواص و مشخصاتی که دارد 
عالئم آن ممکن است در حال تغییر باشد، 
ما با هر گونه عالئمی که شبیه به عالئم 
این  در  مخصوصا  باشد  خوردگی  سرما 
شرایط، قطعا باید مشکوک شویم. وی ادامه 
داد: آبریزش بینی، سردرد و بی اشتهایی 
عالئمی است که ما تا قبل از این در سویه 
و  عنوان سرما خوردگی  به  را  آن ها  آلفا 
آنفلوآنزا تلقی می کردیم اما در این شرایط 
باید شهروندان آن را مشکوک قلمداد کنند 

و تست کرونا بدهند. 

نماینده تبریز در مجلس گفت: امیدوارم 
که بتوانند با دیپلماسی موضوعات را حل 
کنند منتها دیپلماسی یعنی یک چیزی 
بدهید و یک چیزی بگیرید؛ تو نمی توانی 
فقط بگیری و هیچ چیزی هم نپردازی. 
پزشکیان افزود: مردم اکنون انتظار دارند 
مشکالت حل شود و سه قوه هم قول 
دادند که مشکالت را حل کنند. ما هم 
منتظر هستیم که این اتفاق انجام شود، در 

این مسیر هم کمک و هم دعا می کنیم 
تا موفق شوند. وی در رابطه با سخنان 
رئیس جمهور در روز تحلیف پیرامون لغو 
تحریم ها، بیان کرد: حل این موضوعات 
با شعار نمی شود، نمی  توان از این طرف 
فحش بدهیم و از آن طرف شعار بدهیم. 
البته من امیدوارم که بتوانند با دیپلماسی 
منتها  کنند  حل  را  موضوعات  این 
دیپلماسی یعنی یک چیزی بدهید و یک 

چیزی بگیرید؛ تو نمی توانی فقط بگیری 
و هیچ چیزی هم نپردازی. وی ادامه داد: 
اینکه همه حرف ما را آن ها بپذیرند و ما 
هیچ حرفی از آن ها نپذیریم، خب تا حاال 
نشده، این ها اجرا کنند که ببینیم شدنی 
است یا خیر؟ یعنی این ها بلد هستند و 
گرفت  می شود  که  نبودند  بلد  قبلی ها 
ولی هیچ چیزی نداد. نماینده مردم تبریز 
در مجلس ادامه داد: این چیزی است که 

باید منتظر بود و دید که چطور می خواهند 
بگیرند، ما هم دعا می کنیم که بتوانند 

بگیرند و ما هم یاد می گیریم. 

گفت:  مجلس  پیشین  نماینده  یک 
را  محرمانه  مهر  باید  نگهبان  شورای 
الریجانی  چرا  بفهمند  مردم  تا  بردارد 
را  مردم  حق  کردند.  صالحیت  رد  را 
به راحتی خوردند و اجازه نمی دهند که 
ایشان دالیل رد صالحیتش را به مردم 

بگوید. حقیقت پور افزود: فکر می کنم 
شورای نگهبان موضوعاتی، چون ویزای 
مطرح  را  الریجانی  دختر   تحصیلی 
مهر  یک  حال  عین  در  اما  کرده است، 
محرمانه هم پای نامه زده اند. الریجانی 
هم از سر حیا این نامه را منتشر نکرده 

 است وگرنه من جای ایشان بودم همان 
زمان نامه را منتشر می کردم. وی ادامه 
داد: رد صالحیت الریجانی یک دلیل 
رای آوری  امکان  آن  و  داشت  اصلی 
ایشان بود، چون می دانستند شاید رای 

بیاورد او را رد صالحیت کردند.

عضو جبهه ایستادگی انقالب با بیان اینکه 
از سویی مجلس باید از وکیل الدوله شدن 
نمایندگان پرهیز کند، اظهار کرد: ما نیاز به 
وکیل المله هایی داریم که هم بر دولت 
آقای رئیسی نظارت کنند و هم موانع را از 
سر راه آن بردارند. قابل قبول نیست نماینده 

ای که رای گرفته است بیاید و وکیل الدوله 
شود. کنعانی مقدم درباره کم بودن فرصت 
دولت سیزدهم و اینکه مردم بهانه ای را 
برای ناکارآمدی نمی پذیرند، اظهار کرد: 
قطعا رئیسی با شناخت شرایط موجود و 
وضعیت اقتصاد، وارد عرصه شدند، بنابراین 

هیچگونه بهانه ای از ایشان پذیرفته نیست. 
وی اضافه کرد: وضع مشکالت اقتصادی 
مزمن شده است و به این سادگی ها حل 
نمی شود، اما راهکارهایی وجود دارد که 
رئیسی بتواند از آنها استفاده کند و در کوتاه 

مدت اصالحات اقتصادی را انجام دهد.

رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی 
قوه قضائیه با اشاره به ابراز تمایل برخی 
ایرانیان مقیم خارج کشور برای بازگشت به 
وطن و ابراز نگرانی برخی از آنان نسبت 
به برخورد های قضایی اظهار کرد: هیچ 
ایرانی که تبعه ایران و اکنون در خارج از 
کشور است، ممنوع الورود نیست و منعی 
برای بازگشت به کشور ندارد. اژه ای افزود: 

اتفاقاً مواردی هست که اگر این افراد بیایند 
و در اینجا به مسائل آن ها رسیدگی شود، 
به نفع آنهاست و از وضعیت بالتکلیفی 
خارج می شوند. وی گفت: در حال حاضر 
افرادی در خارج از کشور هستند که اموال 
و امکانات آن ها در داخل سرپرست ندارد و 
برخی افراد ذینفع آنها را برای بازگشت به 
کشور می ترسانند، اما اگر این افراد برگردند، 

مسائل مالی آن ها در یک تحقیق و بررسی 
ساده و دقیق روشن می شود. اژه ای ادامه 
آنکه  دلیل  به  که  هستند  افرادی  داد: 
ممنوع الخروج بوده اند نگرانی دارند که به 
محض ورود به مرز دستگیر شده و راهی 
با هماهنگی  زندان شوند که می توانند 
بازداشت  آنکه  بدون  و  سیستم قضایی 

شوند، به کشور بازگردند.

 نمی توانیم از یک طرف فحش و از سوی دیگر شعار بدهیم

شورای نگهبان ویزای تحصیلی دختر علی الریجانی را مطرح کرده است

مجلس باید از وکیل الدوله شدن نمایندگان پرهیز کند

افزایش قیمت گوشت تا 50 درصد هیچ منعی برای بازگشت ایرانیانی که به خارج رفته اند، وجود ندارد

رویداد 24 نوشت: بررسی وضعیت قیمت گوشت 
قرمز در مرکز آمار ایران نشان می دهد که هر کیلو 
گوشت گوسفند که در تیرماه سال گذشته به طور 
متوسط ۱۰۰ هزار تومان بوده در خرداد ماه سال 
جاری به حدود ۱۳۵ هزار تومان رسیده و در تیرماه 
تا بیش از ۱۵۰ هزار تومان هم فروش رفته است. 
متوسط قیمت گوشت گوسفند در ماه گذشته ۱۳4 
هزار تومان بود که نسبت به تیرماه ۰.۶ درصد 
کاهش دارد، ولی در مقایسه با تیرماه سال گذشته 

۳۳.۱ درصد رشد داشته است. 

کاهش ۶0 درصدی قدرت خرید مردم 
در بازار مبل

رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان با اشاره به 
وضعیت بازار مبل گفت: حدود ۶۰ درصد از قدرت 
خرید مردم برای خریدن مبل از دست رفته و 
بازار مبل نیز در رکود قرار گرفته است. صفاریان 
اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی که باعث ریزش 
اعضای صنف در این اتحادیه شد، بیماری کرونا و 
تعطیالت مکرر بازار بوده است که کسب و کار 

بازاریان  را کساد کرد. 

بروز دوباره خاموشی های پراکنده با 
افزایش مصرف برق در کشور

دلیل  به  است،  آمده  توانیر  اطالعیه  آخرین  در 
خاموشی های  شاهد  برق،  مصرف  افزایش 
پراکنده ای در کشور بودیم که با توجه به محدودیت 
نیروگاه های برق آبی امکان جبران آن نیست؛ لذا 
از همه مشترکان به ویژه در بخش های صنعت، 
کشاورزی، خانگی و تجاری خواهشمند است به 
منظور جلوگیری از خاموشی های ناخواسته، نسبت 
به کاهش مصرف خود اقدام کنند تا از قطع برق 

جلوگیری  شود. 

مهلت انتخاب رشته کنکور
 ۱۴00 تمدید شد 

زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش 
کشور گفت: مهلت انتخاب رشته داوطلبان مجاز 
در رشته های کنکور ۱4۰۰ تا پنجشنبه 2۱ مرداد 

ماه تمدید شد.

رئیسی خطاب به مکرون: در هر مذاکره 
ای باید حقوق ملت ایران تامین شود  

 رئیس جمهور در گفتگو با مکرون همتای فرانسوی 
خود با بیان اینکه دولت جدید ایران از توسعه روابط 
با فرانسه براساس منافع مشترک و احترام متقابل 
استقبال می کند، بر توسعه روابط دو کشور به ویژه 
در زمینه های اقتصادی و تجاری تاکید کرد و گفت: 
در هر مذاکره ای باید حقوق ملت ایران تأمین شود. 

 از تخلفات  دولت روحانی نمی گذریم

ترک  از  پرونده ای  ما  گفت:  مجلس  نماینده 
فعل های دولت روحانی تشکیل خواهیم داد چراکه 
نمی توان به راحتی از تخلفاتی که در دولت سابق 
انجام شد، گذشت. میرسلیم درباره عملکرد دولت 
روحانی به ویژه در زمینه اقتصادی، اظهار کرد: ما 
تمام تخلفات و اشکاالتی را که در کار دولت سابق 

وجود داشت، برای ملت روشن خواهیم کرد.   

کنایه شریعتمداری به اصالح طلبان؛ 
رئیسی الل ها را شفا می دهد 

مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی تحت 
به  می دهد!«  شفا  را  الل ها  »رئیسی  عنوان 
انتقادات اصالح طلبان واکنش نشان داده است. 
شریعتمداری نوشت: آقای رئیسی در همین فاصله 
4 روزه مسئولیت خود، بسیاری از اصالحاتچی ها 
را که تاکنون زبان شان از انتقاد و اعتراض به 
پلشتی های دو ساله کرونا و ۸ ساله دولت آقای 
روحانی بسته بود، شفا داده و قفل زبان شان را باز 

کرده است.  
عطریانفر: ۶ ماه دیگر شاید کار به   

ستایش دولت روحانی برسد

عطریانفر، فعال سیاسی اصالح طلب گفت: اگر 
وضعیت به همین منوال باقی بماند و اتفاق مثبتی 
در عرصه جهانی و در ارتباط با کشورهای قدرتمند 
رخ ندهد، بعد از گذشت ۶  ماه از کار دولت جدید، 
همین منتقدان به ستایش عملکرد دولت آقای 
روحانی خواهند پرداخت. نقدهایی که امروز علیه 
دولت روحانی می شنویم یا ناشی از عدم اطالع 
منتقدان از شیوه حکمرانی و کشورداری  یا عاری 

از انصاف است.   

 کمک به تحقق وعده  های رئیسی
 وظیفه همگانی است

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر 
این نکته که همه نهادها وظیفه دارند به رئیس 
جمهور کمک کنند تا وعده هایش را محقق 
کند، گفت: تحقق وعده  های رئیس جمهور به 
معنی کاهش مشکالت مردم است و مسئوالن 

هدفی جز این امر ندارند.

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

 جناب آقای حاج محمد تلواری

 را به عنوان برگزیده ملی در جشنواره محله همدل در بین ۴۷ هزار 
مجموعه کشور 

که نشان از همت مجاهدانه، مشارکت باشکوه و میدان داری کریمانه و سخاوتمندانه شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، از خداوند منان توفیق روز افزون تان را مسئلت داریم.

هیئت صاحب الزمانی )عج( خیابان حکیم نزاری

همکار محترم  سرکار خانم کریم پورفرد

با نهایت تأسف و تاثر درگذشت مادر گرامی تان
 را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و 

غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

جمعی از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی

مهارت، احتیاط و گذشت؛ سه ویژگی خوب ، برای رانندگان خوب

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی– نوبت دوم
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجدشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید :

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کارفهرست بهاء مورد استفادهمبلغ برآوردمدت موضوع شماره 

1400/32
مناقصه  اجرای ماسه آسفالت رگالژی و روکش آسفالت گرم 

473.000.000 ریالفهرست بهاء راهداری سال 9.455.462.8521400 ریال12 ماهتوپکا 12/5- 0  محور بیرجند - اسدیه 

1400/33
مناقصه اجرای ماسه آسفالت رگالژی و روکش آسفالت گرم 

474.000.000 ریالفهرست بهاء راهداری سال  9.471.448.6841400 ریال12 ماهتوپکا 12/5- 0 محور مود - کالته سلیمان شهرستان سربیشه 

1400/34
مناقصه اجرای ماسه آسفالت رگالژی محور کارخانه سیمان 

483.000.000 ریالفهرست بهاء راهداری سال 9.649.788.1311400 ریال12 ماهباقران - پاسگاه حسین آباد شهرستان درمیان

      ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:
الف- ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی  ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه 
سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.  
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 

مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
شرایط مناقصه گران : جهت مناقصه های فوق پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد 

مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت سامانه ستاد : ساعت 13/00 روز دوشنبه  1400/05/18  لغایت ساعت 13/00 روز پنجشنبه 1400/05/21 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه های فوق از طریق سایت سامانه ستاد : ساعت 12/30 روز یکشنبه  1400/06/07 و زمان بازگشایی پاکت مناقصه های فوق  از طریق سایت سامانه ستاد : ساعت 08/30 صبح روز دوشنبه 

1400/06/08 آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :
خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی  شماره تماس : 9-32342137-056   کدپستی : 9717833115  

متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمایند. اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :     

 مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934 - 021   دفتر ثبت نام مرکزی : 88969737 -021 

خانواده های محترم کریم پورفرد و بندگان
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت

 مرحومه کنیزرضا بندگان
 )همسر مرحوم محمد کریم کریم پورفرد(

 را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، برای آن فقیده سعیده غفران الهی و برای شما 
عزیزان صبر و شکیبایی توام با صحت و سالمتی مسئلت می نماییم. روح بلندش قرین رحمت 

الهی و بهشت رضوان جایگاه ابدی اش باد.

موسسه فرهنگی و داراالیتام حضرت ابوالفضل )علیه السالم( - هیئت ابوالفضلی بیرجند

خانواده های محترم کریم پور فرد و بندگان 
مصیبت درگذشت خادمه حضرت فاطمه زهرا )س( مرحومه مغفوره

 شادروان حاجیه کنیزرضا بندگان 
)همسر مرحوم حاج محمدکریم کریم پورفرد(

را خدمت تان تسلیت عرض نموده، غفران و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کرده و اجر و صبر 
جزیل برای شما سروران معزز از درگاه الیزال ایزدی مسئلت داریم.

ما را در غم تان شریک بدانید
 مجتمع مسجد عاشورا بیرجند-  هیئت فاطمیه  - دارالشفا حضرت فاطمه زهرا )س(

 درمانگاه ولیعصر )عج(- داراالیتام وخانه قرآن فاطمیه-  مرکز مشاوره هادی

 عاشورای حسینی فرا می رسد و دل های عاشقان حسین )ع( با قافله حسینی همراه می 
شود. حسین )ع( آموزگار آزادگی و رهایی از همه دلبستگی های مادی و دنیوی است. 

هم او احیاگر روح و جان توحیدی در قلب و دل محبین و عزاداران واقعی اش است. 
                 هیئت جان نثاران  ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام 
عزای امام حسین )ع( به اطالع می رساند: به دلیل شرایط بحرانی کشور و 
استان از جهت خطر آمیز بودن اجتماعات عمومی برای سالمتی شهروندان 
جلسه عمومی نخواهد داشت و برنامه عزادای )سخنرانی و مداحی( به صورت 
مجازی از کانال هیئت برگزار خواهد شد. همچنین به جهت نیاز مبرم مراکز درمان 
بیماران کووید 19 در استان هیئت جان نثاران همانند سال گذشته با همیاری عزاداران 
معزز ابا عبدا... الحسین ) علیه السالم( اقدام به مشارکت در امر بهبود بیماران کووید 19 
و خرید تجهیزات الزم در این زمینه خواهد نمود  لذا از عموم عزاداران تقاضا می کنیم 

کمک های خویش را به شماره حساب ذیل الذکر واریز نمایند. 
شماره حساب هیئت جان نثاران نزد بانک صادرات شعبه میدان شهدا  

جهت واریز کمک های مومنانه عزاداران حسینی  :
شماره حساب :   0109852۴26009          

شماره کارت :  ۷۴3۷  8002  6919  603۷
  خیرین محترم لطفا پس از واریز وجوه اهدایی تراکنش بانکی خود را به 

شماره  0933۴65۷39۷   ارسال نمایید. 
اجرکم عنداهلل - هیئت جان نثاران اباعبداهلل الحسین  )ع( بیرجند 

بسم رب الحسین علیه السالم 


