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مشکلی برای اختصاص ارز به 
واردات واکسن وجود ندارد

رئیس جمهور  : 

صفحه  6

 نه برای زنده باد کار کردم 
و نه مرده باد 

بیژن زنگنه  : 

کابینه سیزدهم واجد همه 
ویژگی های الزم نیست

احمدتوکلی  :

صفحه  6

صفحه  6

5بیش از ۱۷ هزار دوز واکسن کرونا وارد استان شد تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با بیابان زایی 3نقض پروتکل های بهداشتی را گزارش دهید 2

در نشست آوا با حضورجمعی از معتمدان ، کارشناسان و اعضای شورای بیرجند عنوان شد :

عکس : مهدی آبادی

سرمقاله

هشداری جدی در خصوص
 انتصاب های پیِش رو در استان

 با تشکیل دولت جدید و آغاز به کار قریب الوقوع کابینه سیزدهم پس از کسب رأی 
اعتماد از مجلس در روزهای آتی و همچنین تغییر همزمان ترکیب اغلب شوراهای 
شهر پس از انتخابات اخیر، همه ی گمانه ها خبر از تغییرات اساسی در مدیران می 
دهد.  پیش بینی می شود در خراسان جنوبی هم طی چند ماه آینده حداقل بیش از 
نیمی از مدیران و مدیران کل در حوزه های مختلف، تغییر پیدا کنند و نظام مدیریتی 
استان، آرایش جدید و تازه ای به خود بگیرد. این تغییرات، دقیقاً در یکی از حساس 
ترین و حادترین و عجیب ترین شرایط کشور بعد از انقالب وقوع خواهد یافت؛ 
شرایطی که از یک سو، مشکالت متعدد کشور را احاطه کرده، تحریم ها، نظام 
اقتصادی کشور را به چالش جدی کشیده، تورم، کمر اقتصاد خانواده ها را کاماًل در 
هم شکسته و سوء مدیریت ها، سلسله جبالی از نارضایتی های ممتد و دامنه دار را به 

وجود آورده است. خراسان جنوبی، تافته جدابافته ای ...  ادامه در صفحه 2

* هرم پور

آیت ا... عارفی ، رئیس حوزه علمیه : برخی اعضای شورا قبل انتخابات برای رای آوری به مردم مراجعه می کردند 
اما حاال گویا پاسخگو به مردم نیستند * با این همه نیروی توانمند بیرجندی ،  اگر شهردار غیر بومی انتخاب کنید، 
چه جوابی به مردم خواهید داد؟ * کریم پور ، معتمد: مردم پشت شورا هستند تا اعضا به فشار گروه های سیاسی 
توجه نکنند و انتخاب شهردار دستوری و فرمایشی نباشد * فخار ، عضو سابق شورا : باید با بازگذاشتن درب شورا 
به روی مردم، بزرگان و متخصصان از نظرات آنها  برای توسعه شهری استفاده شود و شهرداری انتخاب شود که 
با توجه به سکون ۱۰ ساله بیرجند ، در شهر تحول ایجاد کند *  عباسی ، رئیس نظام مهندسی ساختمان : شهردار 
عالوه بر مدیریت جاری شهر باید برنامه کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد و مشارکت شهروندان را هم جلب 
کند *  صباغ ، عضو سابق شورا : شهردار باید ریسک پذیر باشد و جسارت الزم برای برخی از تصمیمات حیاتی را 
داشته باشد * ناصری ، عضو شورای شهر : برگشت شهردار قبل به جمع گزینه های شهرداری را تکذیب می کنم 
و به شفافیت با مردم متعهد هستم * سروری ، عضو شورای شهر : حداقل ۱3 گزینه داریم که با نگاه کارشناسانه  
شهردار را انتخاب خواهیم کرد * عملکرد، مهم ترین مالک من برای انتخاب شهردار است اگر شخصی تخصص 

داشته باشد اما عملکرد قابل قبولی نداشته باشد به او رای منفی خواهم داد... مشروح در صفحه 3 

انتظارات شهر در
 انتخاب شهردار
عضو شورا :اگر گروهی در انتخاب شهردار فشار بیاورد 

قطعا شفاف آن را به مردم اعالم خواهیم کرد
صفحه  3

 زمان طالیی تشخیص و درمان 
کم شنوایی نوزاد 
تا ۶ماهگی است.

نمایندگی فروش محصوالت ایران رادیاتور 
فروش با اقساط ۳۶ ماهه  ) از اکنون به فکر زمستان باشید( 

  آدرس: خراسان جنوبی بیرجند ،خیابان انقالب نبش انقالب ۱ 
۰۵۶۳۲۲۳۷۰۷۷ -۰۹۱۵۵۶۱۸۳۹۸

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 بانیان بنای پارت

جناب آقای مهندس عدل
با کمال مسرت و افتخار انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 سرپرست شهرداری بیرجند
 که نماد بارزی از توانمندی های ارزشمند و تالش های خستگی ناپذیر شما 
بزرگوار می باشد، تبریک عرض می نماییم. امید است درسایه الطاف الهی و 

استعانت از ائمه اطهار)ع( بیش از پیش موفق و پیروز باشید.
ستاد بازسازی عتبات عالیات و بنیاد زائر خراسان جنوبی

جناب آقای غالمرضا نوفرستی
)قهرمان اسبق کشور(

انتخاب جناب عالی را به سمت 
رئیس کمیته مربیان بوکس شهرستان بیرجند

که مقارن با ماه والیت موال علی )ع( بود، تبریک عرض نموده و برایت از درگاه خداوند متعال توفیق 
روز افزون و سالمتی خواستارم. همچنین از زحمات و تالش های بی شائبه جناب آقای قاسمی و 
جناب آقای مهندس قربانی رئیس هیئت بوکس خراسان جنوبی کمال تقدیر و تشکر را دارم.

پدرت علی محمد زرین قلم )نوفرستی(

احتراما به پاس ارج نهادن به منش انسانی و رایحه خوش همدلی و همراهی که در اندیشه و 
رفتارتان موج می زند وظیفه خود دانستم که از زحمات بی دریغ و بی شائبه 
تمامی پرسنل بیمارستان امام رضا )ع( خصوصا پرسنل اورژانس

 روز سه شنبه 1400/05/19 
سرکار خانم طالبی ، جناب آقای دکتر قریشی 

 جناب آقای مصطفی نصرآبادی
 و تمامی پرسنل حراست بیمارستان

و ارتوپدی بخش زنان 
پرستاران سرکار خانم عبدالهی،کوچی،خسروی،بنیادی،نرس سرپرستار

که بنده را همراهی نمودند تشکر کنم. از خداوند متعال برای شما تالشگران عرصه سالمت 
جامعه سالمتی و توفیق روز افزون خواستارم.

 محمد اسدزاده

آگهی مزایده عمومی شماره 172 
 شرکت کویرتایر درنظر دارد:  محصول باغات پسته خود را در محل کارخانه به صورت خوشه ای و سر درختی

به میزان تقریبی 5 تن ازطریق برگزاری مزایده به فروش رساند. بدینوسیله ازکلیه متقاضیان دعوت 
می شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت 

اداري روز دوشنبه مورخ 1400/06/01 در پاکت دربسته به واحد تدارکات کارخانه تحویل نمایند.
 بازدید شرکت کنندگان از محصول باغات پسته کارخانه کویرتایر به آدرس : بیرجند ، کیلومتر 11 جاده 
کرمان از مورخ 1400/05/23 لغایت 1400/06/01 الزامی است. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه 

روابط عمومی شرکت کویرتایرپیشنهادها مختار است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
قوه قضائیه - سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبي
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی در نظر دارد: در اجرای طرح کاداستر  پروژه های زیر را از 
محل اعتبارات هزینه ای ابالغی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به مشاور واجد شرایط واگذار نماید.

۱- اجرای طرح کاداستربه منظورتطبیق و مستند سازی اراضی ملی تا مرحله تثبیت  از پالک های اراضی 
ملی شهرستان طبس برابر فرآیند اجرایی به مساحت یک میلیون و سیصد هزار هکتار به شرح متن مناقصه 
به شماره فراخوان 2000003750000005  ۲- اجرای طرح کاداستر به منظور تطبیق و مستند سازی 
اراضی ملی تا مرحله تثبیت از پالک های اراضی ملی شهرستان های فردوس، بشرویه و سرایان برابر فرایند 
اجرایی به مساحت هفتصد هزار هکتار به شرح متن مناقصه به شماره فراخوان  2000003750000006

۳- اجرای طرح کاداستر به منظورتطبیق و مستند سازی اراضی ملی تا مرحله تثبیت از پالک های 
اراضی ملی شهرستان های قاین و زیرکوه  برابر فرآیند اجرایی به مساحت سیصد و پنجاه هزار هکتار به 
شرح متن مناقصه به شماره فراخوان 2000003750000007 کلیه مراحل برگزاري مناقصه ازدریافت 
اسنادمناقصه ، تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات 
انجام خواهد شد و ضروریست مناقصه گران    www.setadiran.ir به آدرس الکترونیکی دولت 
درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

صفحه 5
آگهی مزایده عمومی امالک اداره کل بهزیستی )نوبت دوم(    

شرح در صفحه 2
پـرداخت سـود قطعـی سالیانـه ۳۶ ٪ 

پرداخت فوری تسهیالت  70 - 75 ٪  سپرده
 بدون گردش حساب ، مسدودی و حتی ضامن

اگر در بورس هنوز داخل ضرر هستید فقط کافیست تماس بگیرید
شرح در صفحه ۶ 05۶۳2457000 -  0915۳۶۶0177 

آگهــی  استخــدام 
مجتمع صنعتی معدنی طالی گودکان

جهت تکمیل کادر خود نیازمند دو نفر کارشناس و تکنسین برق ، یک نفر 
 کارشناس بازرگانی و دو نفر کارشناس شیمی، یک نفرکارشناس مکانیک ،
یک نفر کارشناس کامپیوتر ویک نفر کارشناس انبار داری جهت کار در 

محل کارخانه می باشد. 
ارسال رزومه و دریافت حداقل شرایط احراز info@zaman-co.com  محل کار: 
مجتمع معدنی کودکان واقع در استان خراسان جنوبی ۵ کیلومتری روستای قلعه زری

نماینده انحصاری لوله و اتصاالت
 نانو پلیمر یاس و پلیمر سازه گلپایگان

 و پارس پلیمر سمنان در خراسان جنوبی

فروشگاه ایران پی وی سی

آدرس دفتر فروش: بیرجند، خیابان انقالب، نبش انقالب ۴
تلفن: ۳۲۲۳۶۱۴۰- ۰۹۱۵۵۶۱۷۹۴۹

خراسان جنوبی
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افزایش ۳ برابری اعتبارات مصوب برای مرمت قنوات

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از رشد ۳ برابری اعتبارات مصوب 
برای مرمت قنوات استان در مقایسه با پارسال خبر داد. محمدی افزود: تاکنون حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای 
مرمت و احیای قنوات مصوب شده است که نسبت به اعتبار تخصیص یافته پارسال رشد ۳ برابری داشته است.

هشداری جدی در خصوص
 انتصاب های پیِش رو در استان

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( خراسان جنوبی، تافته جدابافته ای از کلیت کشور نیست و 
لذا، به نوبه خود، و در بعضی از مؤلفه ها، به مراتب بیشتر از سایر استان ها، به مشکالت 
ناشی از آنچه گفته شد، مبتال شده است. تجربه نشان داده و پیش بینی من هم بر اساس 
اخبار و شنیده هایی که از جلسات فشرده رایزنی با بعضی از چهره های استان برای 
انتخاب مدیران دارم، همین است که متأسفانه بر خالف همه ی شعارها، همانند همیشه، 
باز هم  به احتمال قریب به یقین  چه در حوزه وزارت کشور و چه در سایر وزارتخانه ها، 
استاندار و مدیران کل، بدون کمترین توجهی به خواست و نظر مردم استان تعیین خواهند 
شد. مسئولین، بر خالف عهدها و شعارها، کار خودشان را خواهند کرد، اما به نظرم می 
آید  مردم، به عنوان مطالبه گران اصلی موضوع مدیریت استان و ولی نعمتان و صاحبان 
واقعی گستره ی مادی و معنوی سرزمینی به نام خراسان جنوبی،  نباید هر مدیری را 
بپذیرند و نباید حضور  هر مسئولی را قبول کنند.کلیت خراسان جنوبی، این روزها، بیشتر 
از مدیران سیاسی وابسته به نظام فکری دولت جدید، نیازمند مدیران متعهِد حاضر در 
میدان است. ما این روزها به شهرداری نیاز داریم که روزی حداقل یک بار پشت ترافیک 
انبوه و اعصاب خردکن بیرجند معطل بماند و طعم تلخ نابرابری های اجتماعی و عمرانی 
شمال و جنوب شهر را بچشد تا بتواند درد را بفهمد و مشکالت را تمیز دهد. ما این روزها 
به مسئولین درمانی و بهداشتی نیاز داریم که هفته ای حداقل یک بار از پشت میزهای 
مدیریتی بلند شوند و در صف های متراکم تست کرونا، تزریق واکسن و مطب های 
پزشکان بایستند، پله به پله و کوچه به کوچه، داروخانه های شهر را برای پیدا کردن 
داروی بیماران بدحالشان زیر پا بگذارند و طعم تلخ بستری شدن در بیمارستان ها و فقدان 
امکانات و بعضی برخوردهای بد را بچشند. ما این روزها نیازمند مدیرانی در حوزه کار و 
صنعت و کشاورزی استان هستیم که وجب به وجب خاک استان را زیر پا گذاشته باشند و 
طعم شور بیکاری جوانان، طعم بد تعطیلی کارخانه ها و طعم غیرقابل تحمل خکشسالی و 
آفت ها و مشکالت فروش محصوالت کشاورزی و گران شدن نهاده های دامی و قیمت 
های غیرعادالنه محصوالت دامی و کشاورزی را کاماًل چشیده باشند و درک کنند. ما 
در خراسان جنوبی، این روزها نیازمند مدیرانی هستیم که اقتصاد بومی استان را بفهمند، 
مسائل اجتماعی شهرها را بدانند و درک کنند، ماجراهای فرهنگی و سیاسی و علمی و 
فنی و آموزشی و مذهبی استان را بدانند و برایش راهکار داشته باشند. خراسان جنوبی، 
همچنان درجا خواهد زد اگر چنین مدیرانی نیایند و نمانند، خراسان جنوبی قدمی رو به 
توسعه بر نخواهد داشت اگر مدیرانی با این رویکردها، بر مسندها ننشیند و مسئولیت همراه 
با تعهد را به دست نگیرند. خراسان جنوبی، همچنان دایر بر مدار سکون و غرق شدن در 
خواب آلودگی ها و غفلت های توسعه ای خواهد ماند اگر نگاه مردم، نظر مردم، دیدگاه 
مردم، نقدها و انتظارات و مطالبه های مردم، باز هم به هیچ انگاشته شوند. به نمایندگی 
از رسانه های مطالبه گر استان، اجازه دهید این هشدار واقعی را به مشاورین و مسئولین 
امر در دولت سیزدهم که در حوزه انتخاب مدیران استان ها نقش دارند، بدهم که اگر 
مطالبات مردم خراسان جنوبی را در حوزه انتخاب مسئولین، ارزیابی و توجه نکنید، قطعًا 
بر دامنه ی بی اعتمادی ها و عدم اطمینان ها و بی انگیزگی ها و ناامیدی ها و نارضایتی 
ها خواهید افزود و خواسته یا ناخواسته، گسل ارتباط بین مردم و دولت و گسست نقش 
مردم در حمایت از دولت را، وسیع تر و عمیق تر خواهید کرد. امیدوارم به این ماجرای 
مهم توجه بیشتری شود و این بار، برای  اولین بار، در دولتی که به دلیل شناخت شخص 
ریاست محترم دولت، رئیس دفتر رئیس جمهور و بعضی از اعضای پیشنهادی کابینه از 

استان، امید بیشتری به آن می رود، این امیدها به ناامید بدل نشود.  
)لطفاً نظرات خود را درباره این سرمقاله به شماره ۰9۳۰494۳8۳1 ارسال بفرمایید(

 ایرنا- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
محل  از  امسال  گفت:  جنوبی  خراسان 
برای  تومان  میلیارد  اعتبارات ملی ۲۰۰ 
و  روستایی  مناطق  شرب  آب  تامین 
عشایری استان اختصاص یافت. امامی 
افزود: امسال اعتبارات تامین آب شرب 
در مناطق روستایی و عشایری پنج برابر 
افزایش یافته است. وی با بیان اینکه از 
مجموع این اعتبار ۲۰ درصد مربوط به 
این  کرد:  اظهار  است،  عشایری  بخش 
و  روستایی  ملی  طرح های  برای  اعتبار 
و  امسال  و  خواهد شد  هزینه  عشایری 
سال آتی تحول چشمگیری در حوزه آب 
روستایی خواهیم داشت چون پروژه های 
مدیرعامل  رسید.  خواهد  اتمام  به  ملی 
شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در 
ارتباط با تامین آب در مناطق عشایری و 
روستایی افزود: بخش عمده ای از عشایر 
استان در روستاها ساکن هستند که ۲۰ 
درصد جمعیت مناطق روستایی را شامل 

اعتباری  سهم  کرد:  بیان  وی  می شود. 
هر کدام از شهرستان ها بر اساس میزان 
جمعیت عشایری آنها احصا شده و اعتبارات 

توزیع خواهد شد. امامی عنوان کرد: سال 
گذشته از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملی برای تامین آب در مناطق روستایی 
در مجموع 4۰ میلیارد تومان اختصاص 

یافت که متناسب با سهم شهرستان ها 
و شاخص جمعیت روستایی توزیع خواهد 
شد. وی با بیان اینکه اعتبار مذکور برای 

نظر  با  روستایی  پایدارسازی شبکه های 
فرمانداران هزینه خواهد شد، یادآور شد: 
بخش عمده ای از اعتبار برای پروژه هایی 
که نمی توانیم از محل اعتبار ملی برای 

آنها اعتبار جذب کنیم هزینه خواهد شد 
آب،  هدررفت  از  جلوگیری  حوزه  در  تا 
هزینه  آب  مخزن  و  شبکه ها  پایداری 
شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آبرسانی  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
و  تکمیل  استان  روستای  به 18  پایدار 
آماده افتتاح است، افزود: در حال حاضر 
به ۳98 روستای خراسان جنوبی با تانکر 
آبرسانی می شود. وی ادامه داد: واگذاری 
آبرسانی  آغاز کرده ایم و در  را  انشعابات 
موقتی  که  روستاها  برخی  حتی  سیار 
مشکل دارد، آب به صورت سیار تامین 
می شود. امامی با اشاره به هدررفت آب 
در مناطق روستایی و شهری استان گفت: 
تومان  میلیارد   ۵۰ اختصاص  با  امسال 
اعتبار کاهش ۲.۵ درصدی هدررفت آب 
در استان پیش بینی شده است. وی اظهار 
کرد: در صورت تخصیص این اعتبار در 
میانگین  به  هدررفت  کاهش  سرفصل 

کشوری نزدیک خواهیم شد.

حریم  و  راه  ایمنی  اداره  رئیس  ایسنا- 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
سال  ابتدای  از  گفت:  جنوبی  خراسان 
تاکنون حدود دو هزار کیلومتر خط کشی در 
سطح محورهای اصلی، فرعی و روستایی 
ایمنی و تسهیل  ارتقای  با هدف  استان 
در رفت و آمد انجام شده است. احمدی 
از  اینکه  ضمن  راه ها  کشی  خط  افزود: 
از  ایمنی است  نوع عالئم  ضروری ترین 
عوامل اصلی منظم کردن حرکت وسایل 
 نقلیه و آگاهی دادن به مترددین جاده ای 
را  وی خط کشی  می شود.  محسوب  نیز 
ایمنی جاده ها  برای  از مهمترین عوامل 
دانست و اظهار کرد: این اداره کل به منظور 

اقدامات  استان،  ایمنی محورهای  تامین 
درخور توجهی در بحث خط کشی محورها 

در دستور کار خود داشته است. رئیس اداره 
ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل 

و نقل جاده ای خراسان جنوبی تصریح کرد: 
سال گذشته سه هزار و ۳۶۰ کیلومتر از 
اصلی،  مسیرهای  در  استان  جاده های 
فرعی و روستایی خط کشی شد. احمدی 
بیان کرد: احیای خط کشی در محورهای 
محورهای  اولویت  با  استان  مواصالتی 
شریانی در دستور کار این اداره بوده است 
لذا اکثر محورهای شریانی و اصلی استان 
سال گذشته خط کشی شد. وی خاطرنشان 
کرد: با عنایت به تالش های فراوان انجام 
پذیرفته توسط عوامل راهداری استان سعی 
شده در هیچ یک از محورهای شریانی و 
بابت خط کشی  از  استان مشکلی  اصلی 

مشاهده  نشود.

۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آب شرب روستایی استان

دو هزار کیلومتر از جاده های خراسان جنوبی خط کشی شد

آغاز عملیات اجرایی آبرسانی
 به ۱۶ روستای مرزی سربیشه

نهبندان و سربیشه در مجلس  نماینده مردم شهرستان های 
شورای اسالمی از آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به 1۶ روستای 
قالب طرح  در  گفت:  و  داد  خبر  سربیشه  درح  بخش  مرزی 
تکمیل مجتمع خوشاب جمعیتی بالغ بر ۳ هزار نفر از نعمت آب 
شرب بهره مند می شوند. نخعی افزود:  تاکنون لوله های موردنیاز 
خریداری و مقرر شده عملیات حفاری توسط نیروهای خدوم و 
انقالبی بسیج سازندگی به سرانجام برسد. وی گفت: با انجام این 
مهم که در قالب طرح تکمیل مجتمع خوشاب به سرانجام خواهد 
رسید جمعیتی بالغ بر ۳۰۰۰ نفر از نعمت آب شرب بهره مند 

خواهند شد.

نقض پروتکل های بهداشتی 
را گزارش دهید

خراسان   دادگستری  معاون 
جنوبی با اشاره به اینکه عدم 
تهدید  پروتکل ها  رعایت 
علیه بهداشت عمومی است، 
گفت: هم استانی ها موارد 
نقض پروتکل ها را از طریق 
سجام گزارش دهند. وحدانی 
نیا با اشاره به ماه محرم و 

عزاداری های این ماه گفت: متأسفانه برخی از روی احساس 
و با این استدالل که هدف وسیله را توجیه می کند، می خواهند 
مجالس عزاداری را به هر شیوه ممکن و با هر شرایطی برگزار 
کنند. وی ادامه داد: این در حالی است که مجالس عزاداری و 
هیئت های مذهبی در رعایت پروتکل های بهداشتی باید الگو و 
نمونه برای دیگران باشد. به عنوان مثال اگر تأکید ستاد کرونا بر 
برگزاری محافل در فضای باز است در همان فضای باز مجالس 

را برگزار کنند.

۲۳۲ پنل خورشیدی بین عشایر 
شهرستان فردوس توزیع شد

 فرماندار فردوس گفت: ۲۳۲ پنل خورشیدی و تجهیزات مرتبط 
با اعتبار ۲ میلیارد تومان به عشایر این شهرستان تحویل داده شد. 
حالج مقدم افزود: تعداد دو پنل خورشیدی به نمایندگی از ۲۳۲ 
پنل با تجهیزات مرتبط در محله عشایری چشمه خانم توزیع 
شد. وی گفت: این پنل ها با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان 
خریداری شده که از این میان تاکنون تعداد 14۰ مورد تحویل 
عشایر شهرستان شده است. در ادامه توزیع این پنل ها، فرماندار 
و بخشدار مرکزی فردوس از پروژه احداث ۳۰ واحد مسکن 
روستایی با زیربنای هر واحد ۵۵ مترمربع در محله عشایری 
چشمه خانم که از محل تسهیالت اقشار کم درآمد )۳۰ میلیون 
تومان بالعوض و ۵۰ میلیون تومان تسهیالت کم بهره( بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی در حال ساخت است، بازدید کردند.

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

آگهی مزایده عمومی     مزایده امالک اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی )نوبت دوم(
اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: در اجرای بند د تبصره )12( قانون بودجه  سال 1400 امالک مازاد خود را با کاربری مسکونی با تأمین خدمات )با در نظر گرفتن کسر 

سهم خدمات با هماهنگی بنیاد مسکن( از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به شماره فراخوان 200000۳۵4۵00000۳ از طریق مزایده عمومی  به شرح جدول ذیل به فروش برساند.
متقاضیان می توانند از تاریخ 1400/۵/2۳لغایت 1400/6/2 جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( www.setadiran.ir مراجعه نمایند. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد 
تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق همین سامانه صورت خواهد پذیرفت. الزم به ذکر است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تدارکات می توانند مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. متقاضیان می بایست جهت بازدید از امالک مذکور مطابق جدول ذیل هماهنگی الزم با ریاست اداره بهزیستی شهرستان های ذیل به عمل آورند.

مشخصات امالک مازاد اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی

مشخصات ملکنام شهرستان ردیف
 مساحت عرصه 

)مترمربع(
 مساحت اعیان

آدرسمترمربع )تقریبی(
قیمت پایه کارشناسی 

به ریال
مبلغ 5% تضمین شرکت 

در مزایده ریال

ششدانگ پالک ثبتی 896 فرعی از 57 زیرکوه1
شهرستان زیرکوه – روستای زمین 7056/85اصلی بخش 14 

2/117/055/000105/852/750شاهرخت 

ششدانگ پالک ثبتی 1455 فرعی از 124 قاینات2
شهرستان قاینات – شهر خضری  942/86150اصلی مفروز از 1157 - بخش 12

2/824/292/000141/214/600روستای کارشک 

درمیان 3
ششدانگ پالک ثبتی 1719 فرعی از 161 

شهرستان درمیان- روستای زمین886/06اصلی-  بخش 8
1/350/000/00067/500/000مسک 

شرکت کنندگان می بایست مبلغ تعیین شده سپرده شرکت در مزایده ملک را به صورت ضمانت نامه بانکی )اعتبار ضمانت نامه باید حداقل سه ماه پس از تاریخ پیشنهاد بوده و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد(
یا فیش واریز به حساب سپرده تضمین به شماره حساب بانک  ir4201000040800۳4۵079۵۵684 با شناسه واریز 9۳۵1۳1۵00100000000000000000002 به نام تمرکز وجوه سپرده بهزیستی خراسان 

جنوبی ارائه نمایند. فیش سپرده را می بایست  به صورت پاکت دربسته و الک و مهر شده به دفتر حراست تحویل داده و رسید دریافت نمایند. )ارائه چک شخصی و چک تضمین شده بانکی قابل قبول نمی باشد.(
مهلت تحویل اسناد مزایده : حداکثر تاپایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 1400/6/14   گشایش پیشنهادها:  روزدوشنبه مورخ 1400/6/1۵ساعت 9 صبح خواهد بود.

زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مزایده گران:  از تاریخ تحویل پیشنهاد به مدت ۳ ماه می باشد.
دفترامورحقوقي این اداره کل با شماره هاي  9-۳2400070  در ساعات 7  الي1۳روزهاي اداري تا مورخ1400/6/14آماده پاسخگویي به سواالت احتمالي شما مي باشد.

روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

مدیریت المیرا  بهترین
دکتری تخصصی آموزش زبان

جذب مدرس و زبان آموز 

در کالس های آنالین

» با سفیر آنالین زبان بیاموزید «

اعطاي مدرک معتبر آموزشي
 با بیش از 106 شعبه در کشور

شروع کالس های تابستانه از اول مرداد ماه.
 تضمیـن بازگشـت شهریـه در صـورت
 عـدم رضـایت شمـا. 
 تخفیف 50 درصد ویژه ثبت نام اولی ها 

تماس همه روزه 
از ساعت 15الی 20 

32423737 
بیست متری سوم مدرس 

 باهنر غربی،  جنب حج و زیارت

@safir.birjand 

@safir.birjand 
www.gosafir.com
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بهره مندی ۷۴۴ زن سرپرست خانوار از خدمات بیمه اجتماعی

۷۴۴ زن سرپرست خانوار زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی خراسان جنوبی از خدمات بیمه اجتماعی از ابتدای سال جاری بهره مند 
شدند. معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گفت: ادر این طرح زنان سرپرست خانوار پس از رسیدن 

به سن ۵۵ سالگی و با پرداخت حداقل ۱۰سال پرداخت حق بیمه از مزایای بازنشستگی و مستمری بگیری بهره مند می  شوند.
شورای شهر

بیرجند از بیرون 
مدیریت می شود؟ 
در  روزنامه  اینستاگرامی  الیو  برنامه 
انتخاب شهردار واقعا عالی  خصوص 
بود اما چند نکته برای من جالب بود 
که عنوان می کنم:  ۱ - همانطور که 
انتظار داشتیم به غیر از دو عزیزی که 
ارتباط خود را با مردم حفظ کرده اند 
بقیه اعضا گویا خود را پاسخگو نمی 
آقای عارفی  به قول حاج  و  دانستند 
قبل انتخابات برای رای به هر دری می 
زدند و متاسفانه از وقتی انتخابات تمام 
شده دیگر کسی را نمی شناسند 2 - در 
جلسه عنوان شد که بقیه کار داشته اند 
یا خسته بوده اند و یا ... ، از مجری جلسه 
انتظار می رفت تا به مردم اعالم کند 
عزیزان شهروند ، در انتخاب ها دقت 
کنید افرادی که برای پاسخگویی به 
شما وقت ندارند را به شورا  نفرستید 
چون شورا محل نشستن و حق الجلسه 
گرفتن نیست و باید پاسخگو به مردم 
باشد 3 - قبل از انتخابات و حاال بعد 
از آن که موعد انتخاب شهردار است 
 همیشه عنوان می شد که شورا و برخی
 اعضای آن پدرخوانده دارند و تصمیمات 
 آنها فقط بر مدار سیاست های خارج شورا
 است که البته من خیلی به این حرف ها
توجه نمی کردم اما در برنامه الیو شما و 
اینکه شهرداری که ادامه همکاری با او 
به رای گذاشته شده و رای نیاورده است 
با فشار چه کسانی دوباره به شورا آمده 
و چگونه حضورش مدیریت شده که به 
گفته عزیزان شورا در برنامه شما معلوم 
نیست به دعوت که و به چه منظوری 
آمده است و همه اینها نشان می دهد 
حرف هایی که در خصوص مدیریت 
 شورا از بیرون زده می شود خیلی بی ربط
 نیست . مجددا  از آوا تشکر می کنم اعضای
گویا  مسائل  برخی  وجود  با  شورا 
زورشان نمی رسد ولی امیدوارم حداقل 
پدرخوانده های شورا به فکر مردم باشند 
و شهرداری قوی به شورا تحمیل کنند. 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
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 دیدگاه خوانندگان

* در ارتباط با کرونا اگر با همین روال 
پیش برویم کم کم تمام بخش ها که پر 
می شود هیچ، تمام بیمارستان ها هم پر 
می شود. حضرات مسئول حرف نزنید ، 

لطفا عمل کنید.

 * در خصوص سرمقاله حمایت از حیوانات
 زندگی در پناهگاه برای موجودات زنده 
خیلی  کردن  می  زندگی  آزاد  که  ای 
سخت است، ما انسان ها حتی نتوانستیم 
دو ماه قرنطینه را تحمل کنیم، پناهگاه 
را  همه سگ  این  از  نگهداری  قدرت 
ندارد. حیوانات وحشی تری مثل گرگ 
و شغال با کم شدن سگ های بومی 
به داخل شهر می آیند کافی است یک 
شب حدود ساعت یک و نیم دو توی 
شهر باشید شاهد این ماجرا خواهید بود. 
درست است سگ ها باید از حیث انتقال 
بیماری مطمئن باشند شهرداری می تواند 
پس از عقیم سازی که البته هزینه اش 
را از بودجه کشوری دریافت می کند و 
واکسیناسیون سگ ها آنها رو در محل 
همه  حق  آزادی  کند.  رها  زندگیشان 

موجودات زنده است.

* نشست با بزرگان شهر و کارشناسان 
شهر  شورای  امیدوارم  بود  عالی  واقعا 
متوجه شود که مردم این بار در خصوص 
انتخاب شهردار کوتاه نمی آیند و گزینه 

های ضعیف را نخواهند پذیرفت.

 * برای مهار معضل کرونا ، پرسنل قدیمی
 بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی  
را دعوت به کار کنید آنها در زمینه بیماری 

های  واگیردار خیلی تجربه دارند.

 *سالم فقط و فقط با نصب چراغ راهنمایی
 مشکل ترافیک میدان قدس حل می 
شود چه اصراری است که هر چند گاهی 
با نصب سرعت گیر و دوربرگردان و بلوار 
کشی و ... فکر کنیم ترافیک کم می شود 
بعد از گذشت سال ها فکر اساسی برای 

حل این مشکل باید کرد.

* با سالم و تشکر از آوا که این چنین 
عمق فاجعه کرونا در استان را به رخ همه 
کشید. آن از سفرهای غیر ضروری، از 
عروسی گرفتن ها و... خودتان  کردید 
نتیجه  آمد  ما  روز  به  خودتان. هرچی 
کادر  مگر  بود  خودمان  های  کوتاهی 
درمان حمایتی شدن از مسئولین کجا ؟ 
چقدر از خستگی ها و مرارت پرستاران و 
اطبا نشان دادیم چه  روحی و چه مالی 
دادند  اخطار  زدند  فریاد  معنوی.  وچه 
نشنیدیم . خدا صبر زیاد عطا کند به کلیه 

کادر درمان کشورمان.

* نتیجه عروسی ها،دورهمی ها،مسافرت 
ها االن مشخص شد،حاال یک عده ای که 
خودشان بانی وضع موجودند می آیند برای 
محرم که هیئت ها تشکیل می شوند نظر 
می دهند،3۶2 روز که هیئت نبوده،علت این 
همه مرگ بی توجهی خیلی ها بوده است.

* آنچه عیان است چه حاجت به بیان است 
 فکر نان کن که خربزه آب است ، یک 
و  بگیرید  حسابی  درست  تصمیم  ماه 
 حکومت نظامی بر قرار کنید و ورود و خروج 
شهر ها را کنترل نمایید چنانچه امکان 
داشت از طریق اینترنت و فروشگاه های 

مورد اعتماد مایحتاج مردم رفع گردد . 

* اگر قانون بگذارید سپرده گذاری در 
بانک حداکثر دارد و باید آنهایی که پول 
مازاد بر آن دارند را در صنعت و کارآفرینی 
سرمایه گذاری کنند اینقدر بیکاری در این 
استان به ظاهر محروم نداریم. از آن بدتر 
چرا اجاره در استان عادالنه نیست و هیچ 

نظارتی بر مبلغ اجاره ها نیست.

*می شود پیگیری کنید که چرا پروژه 
های بنددره همشان نیمه تمام رها شدند؟ 
فقط کافی است شبها یک سری به بلوار 
طبیعت بزنید مردم بیچاره بدون هیچ 
امکانات گردشگری و تفریحی حتی بدون 
برق اطراف جاده نشستند و فقط خاک 
می خورند. واقعا این ها را می بینید و هیچ 
فکری نمی کنید!  به حال ما مردم قانع 

بیرجند باید افسوس خورد. 

* در خصوص انتخاب شهردار مردم باید 
مطالبه گر باشند. شهردار شدن در شهری 
 که مردم را قانع بارآورده اند کار خیلی

سختی نیست. صفاتی مثل شریف بودن ، 
 مهمان دوست بودن ، قانع بودن ، فرهنگی

بودن و امثال این خیلی عالی است اما 
اگر مسئوالن با این اوصاف بخواهند بی 
خردی و ناکارآمدی خودشان را پوشش 
دهند ، پسندیده نیست.یکی از گالیه 
های استاندار قبلی از مردم این بود که 
چرا شما تا حاال مطالبه گری نکرده اید و 

خواسته هایتان را بلند ابراز نکردید.
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پیام شما

مهدی آبادی- شهرداری به عنوان مهمترین 
و تاثیرگذارترین نهاد شهری، نقش مهمی در 
زندگی روزمره مردم یک شهر دارد. سمت 
شهردار یک شهر به دلیل اهمیت باالی آن 
نیازمند دقت نظر در انتخاب فردی است که 
قرار است سکان هدایت یک شهر را طی ۴ 
سال در اختیار گرفته و آینده آن را رقم بزند، 
شهردار می بایست تخصص های مختلفی در 
حوزه های مدیریت شهری و  سایر حوزه های 
مرتبط داشته باشد و در صورت غفلت در این 
انتخاب زیان غیر قابل جبرانی را بر پیکره یک 
شهر وارد خواهد کرد. چهارشنبه هفته گذشته 
روزنامه آوا میزبان نشستی با حضور جمعی 
شورای  اعضای  و  کارشناسان  معتمدان،  از 
شهر بیرجند بود تا انتظارات افکار عمومی و 
شهروندان از شورا در موضوع انتخاب شهردار 

بررسی گردد. 

اگر شهردار غیر بومی انتخاب کنید، 
چه جوابی به مردم  می دهید؟

 آیت ا...  صدرالدین عارفی ، رئیس حوزه علمیه 
معصومیه بیرجند در این نشست ضمن گالیه 
شدید از برخی اعضای شورای شهر به دلیل 
عدم پاسخگویی به مطالبات و افکار عمومی 
گفت : برخی اعضای شورا، قبل انتخابات برای 
رای آوری به مردم مراجعه می کردند اما حاال 
گویا پاسخگو به مردم نیستند. وی با بیان اینکه 
در بُعد فرهنگی از تمام شهرهای کشور به ویژه 
پایتخت پیشرو تر هستیم، بیان کرد: اما با وجود 
این فرهنگ و حضور افراد فاضل و دانشمند و 
توانمند در منطقه از آنها برای مدیریت شهری 
استفاده نمی کنیم. عارفی با طرح این پرسش 
که آیا هنوز باید در مدیریت شهری از یک 
مدیر غیر بومی برای شهرداری بیرجند استفاده 
کنیم، اضافه کرد: اگر شهردار غیر بومی انتخاب 
کنید، چه جوابی به مردم  می دهید؟ وی ادامه 
بررسی  شهر  شورای  وظایف  از  یکی  داد: 
مشکالت و معضالت شهری است که باید با 
نگاه درست آن را حل کند. رئیس حوزه علمیه 
معصومیه بیرجند با اشاره به یکی از معضالت 
شهری گفت: میلیاردها تومان در زمین های 
پادگان ۰۴  دست به دست شده و باید بررسی 
شود برای این اراضی چه اقداماتی انجام شده 
است. به گفته عارفی، شورای اسالمی مرکز 
استان باید با دقت به موضوعات شهری ورود 
کند. وی با بیان اینکه شهردار بیرجند باید بومی 
باشد، تصریح کرد: یکی از افتخارات مردمان 
این منطقه امانت داری و کاردانی است که در 
مسئولیت های متفاوت در گوشه کنار کشور 
عملکرد رضایت بخشی از آنها شاهد بودیم. 
عارفی، با بیان اینکه متاسفانه در این چهل سال 
اقدام اساسی برای مرکز استان انجام نشده 
است، بیان کرد:  قبل از تاسیس استان خراسان 
جنوبی چندبار به تهران مراجعه و پیگیری کردم 
تا با تقسیم استان ، زمینه پیشرفت این منطقه 
را به وجود بیاوریم اما هنوز بعد از سال ها باید از 
خارج استان مدیری برای مرکز استان بیاوریم. 

شورا به فشار گروه های سیاسی 
توجه نکند

این  در  هم  استان  مرکز  معتمدان  از  یکی 
نشست اینستاگرامی گفت: آنچه در این چهار 

سال برای اعضای شورای شهر باقی خواهد 
انتخاب  که  است  شهرداری  کارنامه  ماند، 
خواهند کرد. کریم پور، با بیان اینکه شرایط 
شورای  برای  را  کار  مردم  مطالبه  و  کشور 
ششم سخت خواهد کرد، عنوان کرد: بنابراین 
اعضای شورای شهر با انتخاب درست و بدون 
هرگونه عجله بهترین گزینه را برای شهرداری 
انتخاب کنند. وی اضافه کرد: شورا باید در 
انتخاب شهردار با مشورت از متخصصان و 
صاحب نظران به گزینه اصلح برسد و این 
دغدغه جدی شهروندان است. کریم پور با 
اشاره به فشارهایی که به اعضای شورای شهر 
در انتخاب شهردار ایجاد شده، گفت: انتخاب 
شهردار دستوری و فرمایشی نباشد و اعضای 
شورای شهر بدانند در این راه مردم همراه آنها 
خواهند بود. این معتمد محلی اضافه کرد: 
شورای شهر از میان گزینه های شهرداری 
از  کرد، شهروندان  انتخاب  را  هر شخصی 
آن حمایت می کنند اما نباید از فالن دفتر و 
جایگاه شهردار را انتخاب کنند چیزی که در 

دوره قبل مشاهده کردیم. کریم پور اضافه 
استقالل  باید  شهر  شورای  اعضای  کرد: 
الزم در انتخاب شهردار را داشته و توجهی 
به فشارهای گروه های سیاسی نداشته باشند. 
وی با اشاره به موضوع زمین های پادگان ۰۴ 
بیرجند هم گفت: مقام معظم رهبری در این 
رفتارهای  و  دارند  زمینه فرمایش صریحی 
کنونی هیچ سنخیتی با  سخنان ایشان ندارد. 

یک دهه سکون مرکز استان

عضو سابق شورای شهر بیرجند نیز در این 
نشست با بیان اینکه برای مصالح و دلسوزی 
شهر نکاتی را منتقل می کند، گفت: ترکیب 
شورای شهر  با حضور افراد با تجربه و توانمند 
خوب است و امیدوارم فضای گفتگو و تعامل  
در این شورا را شاهد باشیم.  فخار با بیان اینکه 
بیرجند در یک دهه گذشته حالت سکون 
داشته است، اضافه کرد: با توجه به افزایش 
چند برابری بودجه شهر و زمان چهار ساله 
شورای پنجم باید اقدامات اثر بخش تری از 
شهرداری بیرجند می دیدیم. وی با بیان اینکه 
شورای شهر از ظرفیت باالیی برای مدیریت 
برخوردار است، افزود: در این نظام شورایی 
بلوار پیامبر اعظم )ص(، میدان سفیر امید، بلوار 
صیاد شیرازی، بلوار ناصری، تحویل شهرک 
سجادشهر و تعیین تکلیف سندهای شمال 
شهر انجام شده است. این عضو سابق شورای 
شهر توصیه ای به اعضای شورای ششم هم 
داشت. فخار گفت: باید با بازگذاشتن درب شورا 
به روی مردم، بزرگان و متخصصان از نظرات 

آنها  برای توسعه شهری استفاده شود. وی با 
بیان اینکه شهردار باید نظام شورایی را قبول 
داشته باشد، ادامه داد: دید کالن نسبت به 
موضوعات شهری، کارنامه شاخص، قدرت 
رهبری، تسلط به پیشینه عمرانی شهر و تسلط 
به طرح تفصیلی بیرجند از مهم ترین شاخص 
های انتخاب شهردار می باشد. فخار نیز به 
موضوع پادگان ۰۴ اشاره کرد و افزود: چرا 
موضوع پادگان بعد از  سال ها به نتیجه ای 
نرسیده است،  در حالی که اصل کار انجام شده 
ولی درگیر کارهای کوچک در این موضوع 
شدیم. وی موفقیت شورای شهر را آرزوی 
همه شهروندان دانست و اضافه کرد: امیدواریم 
شورای ششم هر شخصی را انتخاب کرد، پس 

از سال ها از تحول شهر سخن بگوییم. 

شهردار نباید دیکته نویس باشد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز 
در این نشست گفت: شهردار باید عالوه بر 
ویژگی های عمومی مثل مدیریت و کاردانی 

از ویژگی های تخصصی نیز برخوردار باشد. 
عباسی در توضیح این ویژگی های تخصصی 
گفت: شهردار باید ریسک باالیی در انجام 
پروژه های شهری داشته باشد و نباید فقط 
دیکته نویس باشد. وی اضافه کرد: برخی 
از تصمیمات تا جایی که قانون به اصطالح 
نشکند باید خم شود و قدرت و ریسک شهردار 
در این زمینه مهم است. رئیس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان به مشورت پذیر بودن 
شهردار هم اشاره و بیان کرد: عالوه بر این 
شهردار باید نظام شورایی و استفاده از نظرات 
متخصصان را قبول داشته باشد که این باعث 
خواستار  عباسی  شد.  خواهد  امور  پیشبرد 
مشارکت شهروندان در مدیریت شهری شد 
و گفت: چرا در این چند سال هیچ اقدامی 
برای آموزش مردم انجام نشده است؟ به طور 
مثال با آموزش الزم در موضوع تفکیک زباله 
از طریق رسانه ها به راحتی می توان هزینه 
ها را کاهش داد. وی با بیان اینکه شهردار 
فعالیت های روزانه ای دارد که باید با دقت آن 
را انجام دهد، گفت: اما باید معضالت شهری 
را در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و 
بلند مدت تقسیم کند و سپس آن را حل کند. 
عباسی با بیان اینکه فضای سبز بیرجند حالت 
سکون دارد، افزود: وقتی به کالن شهری مثل 
مشهد می روید ،تغییرات را احساس می کنید 
اما در بیرجند چنین موضوعی وجود ندارد. به 
گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
شهردار باید به پروژه های کوچک نیز توجه 

کند و گام به گام شهر را متحول کند. 

شهردار ریسک پذیر می خواهیم

عضو سابق دیگر شورای شهر هم در این 
نشست بیان کرد: شهردار باید نگاه جامعی 
نسبت به معضالت شهری داشته باشد و با 
برنامه آنها را حل کند. صباغ با بیان اینکه باید 
موضوعات متعددی مثل  مشکالت ترافیکی و 
فرار سرمایه های شهری ارزیابی شود و نسبت 
به حل آن اقداماتی انجام شود، عنوان کرد: در 
گذشته شوراهای شهر برخی از مشکالت را 
حل کردند اما این معضالت به قدری زیاد 
است که هنوز به اتمام نرسیده است. وی معتقد 
است: شهردار باید ریسک پذیر باشد و جسارت 
الزم برای برخی از تصمیمات حیاتی را داشته 
باشد. این عضو سابق شورای شهر اضافه کرد: 
طرح تفصیلی شهر وابسته به چند ارگان است  
اما خود شهرداری باید رهبری این قضیه را 
بپذیرد. صباغ با گالیه نسبت به وعده های 
پایدار شهرداری،  درآمد  درباره  چندین ساله 
گفت: بیش از ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری 
از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ تامین می شود. 
وی ادامه داد: برخی از  افراد بومی گاهی درگیر 
مسائل حاشیه ای می شوند که در عملکرد 
آنها تاثیر زیادی دارد. به گفته صباغ این افراد 
ریسک کمتری دارند، درحالی که نباید درگیر 

 مسائل روزمره شویم.  
به شفافیت  معتقدیم

بعد از سخنان صاحب نظران نوبت به دو عضو 
شورای شهر رسید تا به بیان نظرات شان 
بپردازند. ناصری در ابتدا به توضیحی درباره 
علت تاخیر در حضور به این جلسه پرداخت 
و گفت: جلسه فوق العاده ای که در شورای 
شهر برگزار شد باعث این تاخیر ناخواسته شد. 
وی خود را موظف به پاسخگویی به شهروندان 
دانست و اضافه کرد: در شورای ششم همه 
اعضا معتقد به شفافیت هستند و این قول را در 
زمان انتخابات دادیم و به آن نیز پایبندیم. وی 
درباره موضوع جلسه فوق العاده شورای شهر 
هم گفت: این جلسه با حضور جاوید شهردار 
سابق برای پاسخگویی به برخی از سواالت 
و شبهات اعضای شورای ششم برگزار شد. 
ناصری، با بیان اینکه دستور جلسه انتخاب 
شهردار برای مرکز استان نبود، اضافه کرد: 
در جلسه قبل اعضای شورای شهر نظرشان 
را نسبت به ادامه حضور جاوید اعالم کردند 
و برای شهرداری سرپرستی را انتخاب کردند. 

وامدار هیچ گروهی نیستم

عضو دیگر شورای شهر هم در این جلسه با 
بیان اینکه هدف همه ما در شورا توسعه مرکز 
استان است، گفت: با توجه به طوالنی شدن 
جلسه شورای شهر با تاخیر یک ساعته در این 
نشست حضور یافتیم. سروری، با بیان اینکه 
تاکنون دو جلسه شورای ششم برگزار شده اما 
اعضای جدید مورد هجمه زیادی قرار گرفته 
اند، افزود: در فضای مجازی شهردار را انتخاب 
می کنند و سپس برمی دارند که انتظار داریم 
بگذارند جلسات تمام شود، آنوقت شفاف به 
شما در این زمینه اطالع رسانی خواهیم کرد. 
وی اضافه کرد:  هر 3 یا ۶ ماه گزارشی به مردم 
در ارتباط با فعالیت شورای شهر بیرجند  به 

شهروندان خواهیم داد. سروری انتخاب شهردار 
را سنگین ترین وظیفه شورای شهر دانست و 
ادامه داد: اکنون باید شورای شهر با آرامش و به 
دور از هرگونه هیجانی شهردار را انتخاب کند.  
این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: وامدار 
هیچ گروهی نیستم و در تصمیماتم استقالل 
و  مختلف  های  گروه  افزود:  سروری  دارم. 
معتمدان افرادی را معرفی و خواسته هایی دارند 
و همه این مطالب را جمع بندی خواهیم کرد تا 
یک شهردار مناسب برای مرکز استان انتخاب 
کنیم. وی درباره جلسه اخیر شورای شهر هم 
بیان کرد: شهردار سابق باید پاسخگوی شورای 
قبل باشد و مشخص نبود چه افرادی ایشان 
را به جلسه شورای جدید دعوت کردند تا از 

عملکرد خودشان دفاع کنند. 

با فشار، شهردار انتخاب نمی کنیم

این عضو شورای شهر با بیان اینکه با همفکری 
را   نیاز شهر شهردار  براساس  اعضای شورا 
انتخاب می کنیم، اضافه کرد: شاید فردی که 
سال های قبل فعالیت های خوبی را انجام داده 
اکنون با توجه به نیازهای جدید این توانمندی 
را نداشته باشد. سروری در این جلسه از برخی 
مطالبه گران نیز انتقاد کرد و ادامه داد:  برخی 
هیچ  اما  پردازند  می  کردن  انتقاد  به  فقط 
پیشنهادی ارائه نمی کنند. سروری در ادامه 
درخواستی از همه شهروندان داشت. وی گفت: 
این فرصت را به گروهی که تازه مسئولیت 
پذیرفتند را بدهید تا بدون هیچگونه فشار و 
عجله ای شهردار را انتخاب کنند. وی درباره 
نحوه انتخاب شهردار هم بیان کرد: افرادی که  
برای شهر موثر هستند برای شنیدن برنامه آنها 
دعوت خواهند شد و پس از بررسی همه جوانب 
شهردار مرکز استان انتخاب می شود. سروری 
با بیان اینکه عملکرد، مهم ترین مالک من  
برای انتخاب شهردار است ، افزود: اگر شخصی 
تخصص داشته باشد اما عملکرد قابل قبولی 

نداشته باشد به او رای منفی خواهم داد. 

13 گزینه داریم

این شورا  این عضو شورا تصریح کرد: در 
هیچ کس نظر شخصی خود را به دیگران 
تحمیل نخواهد کرد و مردم در این مورد 
نگرانی نداشته باشند. به گفته سروری، اگر 
برای انتخاب شخصی فشار آورده شود، قطعا 
نخواهیم پذیرفت و به مردم اعالم خواهیم 
بودجه  از  انتقاد  با  این جلسه  در  کرد. وی 
هزینه شده در شمال و جنوب شهر در دوره 
گذشته بیان کرد: پروژه فرهنگسرای بیرجند 
در دوره گذشته به بهره برداری رسید و آن 
را جزو اعتبارات شمال شهر محسوب کردند 
درحالی که اصال برای شمال شهر کارآیی 
ندارد. وی این شورا را یکی از قوی ترین 
شوراهای شهر بیرجند دانست و گفت: افراد از 
تخصص های گوناگون در این شورا حضور 
دارند. این عضو شورای شهر با بیان اینکه 3 
ماه برای انتخاب شهردار وقت داریم، گفت: 
حداقل ۱3 گزینه داریم که با نگاه کارشناسانه 
به بررسی انتخاب شهردار خواهیم پرداخت. 
وی در پایان دوباره این جمله را تکرار کرد که 
اگر گروهی فشار بیاورند قطعا شفاف به مردم 

اعالم خواهیم کرد. 

انتظارات شهر در انتخاب شهردار

تخصیص ۱۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای 

مقابله با بیابان زایی

منابع  مدیرکل  جوان-  خبرنگاران 
طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی 
زایی در  بیابان  با  مقابله  برای  گفت: 
اعتبار در  تومان  میلیارد  استان، ۱۰۰ 
نصرآبادی  است.  شده  گرفته  نظر 
گفت: برنامه هایی که در حوزه منابع 
طبیعی انجام می شود شامل شناسایی 
کانون های فرسایش بادی و تهیه طرح 
اجرایی برای کاهش خسارت در این 
مناطق است. وی افزود: بیش از یک 
میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار طرح اجرایی 
در سطح استان تهیه شده که تاکنون 
یک میلیون هکتار از این طرح ها به 
مرحله اجرا رسیده است. نصرآبادی با 
اشاره به این که برخی از شهرستان ها 
بیشتر دچار بیابان زایی می شود، اظهار 
کرد: شهرستان های طبس و بشرویه 
و  لوت  کویر های  با  در مجاورت  که 
زیر  شهرستان های  و  است  مرکزی 
کوه، درمیان و سربیشه که در معرض 
باد های ۱2۰ روزه سیستان قرار دارد 
حاکمیت  کلی  طور  به  همچنین  و 
تشدید  سبب  استان،  در  خشکسالی 
پدیده بیابان زایی شده است. مدیرکل 
خراسان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
حدود  امسال  کرد:  تصریح  جنوبی 
۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله 
با بیابان زایی در استان در نظر گرفته 
در همه  شهرستان ها  که  است  شده 
می شود.  انجام  اجرایی الزم  اقدامات 
وی ادامه داد: اعتبارات حوزه مقابله با 
بیابان زایی با توجه به عملکرد مناسب 
خراسان جنوبی و نگاه ویژه مسئوالن 
به استان، امسال حدود 22 هزار هکتار 
از اراضی استان برای مقابله با گسترش 
بیابان ها صرف و عملیات اجرایی این 

حوزه انجام خواهد شد.

خبر ویژه

در نشست آوا با حضور جمعي از معتمدان ، کارشناسان و اعضاي شوراي بیرجند عنوان شد :

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

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۳۷۹ مورخ  ۱۴۰۰/۴/۳۱  هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم خیرالنساء برزگران  فرزند محمد 
حسن به شماره شناسنامه ۶۲۶ صادره از بیرجند در ششدانگ یک قطعه باغ مشجر و مزروعی به مساحت ۸۲۹/۲۸ مترمربع پالک شماره ۱۵۲۸ - فرعی از ۲۲۲- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش سه حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت فاطمه جودی  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۵/۲۳        تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱۴۰۰/۶/۸        حسین براتی  – سرپرست ثبت اسناد و امالک بیرجند

* ثبت نام دوره آرایشگری * شروع ثبت نام دوره تابستانی آرایشگری مردانه *ثبت نام محدود * با 
اعطای گواهینامه معتبرفنی و حرفه ای در رشته درجه ۲ و یک * زیر نظر استاد باتجربه کشوری و استانی * 

باشرایط نقد واقساط  جهت مشاوره و ثبت نام با شماره ۰9۱۵۸۶۳۲9۵۳ تماس حاصل فرمایید. آدرس: بیرجند، 
بلوارشعبانیه، جنب مسجد امام هادی )ع( ساختمان خانه محله شهرداری *ضمنا مددجویان کمیته امداد امام 

خمینی تخفیف ویژه داده می شود.

آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای  پیرایش مردانه

لوله بازکنی و لوله کشی ممتاز 
به صورت شبانه روزی / با فنر برقی و روش نانو 

تشخیص و ترکیدگی ، رفع نم و بوهای نامطبوع 

اسحاقی    09158346779- 09915116386

صد در صد تضمینی

کیفیت کار خوب را 

امتحان کنید 
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شمار قربانیان کرونا در خراسان جنوبی ۴ رقمی شد

با ثبت ۷ فوتی جدید در شبانه روز گذشته شمار جان باختگان بیماری کرونا در استان به هزار و چهار نفر افزایش یافت. معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند گفت: روز گذشته ۴۶۷  آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شد که در مجموع  ۱۹۱ بیمار جدید شامل ۵۱ بستری و  ۱۴۰ مورد 

سرپایی شناسایی شد. وی افزود: در این مدت همچنین۵۱۲  تست سریع در استان انجام شد که منجر به شناسایی۱۶۲ بیمار کرونایی شد.

فارس- استاندار خراسان جنوبی گفت: یکی 
از محورهای اصلی اقتصادی استان بخش 
نیز  آب بر  که  است  دامداری  و  کشاورزی 
می باشد از طرفی نیاز اصلی صنعت دامداری 
استان تأمین نهاده های دامی است لذا کشت 
بر  کم آب  تولید  به  می تواند  هیدروپونیک 
کمک کند. مالنوری در ستاد توسعه خاوران، 
روشنایی  مایه  را  خصوصی  بخش  حضور 
کرد  عنوان  خاوران  توسعه  ستاد  جلسات 

و اظهار داشت: تالش ما بر این است که  
در قالب این نشست ها، فرش قرمز واقعی 
را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی پهن 

کنیم تا آن ها  بتوانند بهتر فعالیت نمایند.

حمایت از دو طرح دانش آموزی

در  کرد:  مطرح  خراسان جنوبی  استاندار 
راستای پرداختن به ایده های دانش آموزی و  
برای آنکه بتوانیم نسل جوان امروزی را به 
مدیران و انسان هایی خالق، دارای اعتماد به 
نفس و خود باور تبدیل کنیم تا آن ها بتوانند 
منابع استان و دانش و اطالعات خود را فعال 
در  دانش آموزان  ایده های  از  بخشی  کنند، 
اختراعات  و  اقدامات  از  نمایشگاهی  قالب 
دانش آموزی در حاشیه ستاد توسعه خاوران 
بر پا شد. مالنوری ادامه داد: براساس مصوبه 
این جلسه مقرر شد از میان ایده های ارائه 
شده دو ایده آمپول بدون درد و پمپ آب 

کولرهای آبی که هزینه ها و مصرف برق را 
کاهش می دهد جهت حمایت و بهره برداری 
و  معدن  صنعت،  سازمان  کار  دستور  در 
تجارت استان قرار گیرد. وی در خصوص 
موارد مطرح شده توسط جهاد دانشگاهی 
دانش  که  محصوالتی  گفت:  نیز  استان 
آن ها برای ایجاد واحد تولیدی آماده شده به 
دبیرخانه ستاد ارائه شود تا در کمیته ها مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

ورود جدی به کشت هیدروپونیک

مالنوری شروع طرح کشت هیدروپونیک 
را انقالبی بزرگ در استان دانست و گفت: 
با عنایت به این که خراسان جنوبی یکی از 
استان های کشور محسوب  کم بارش ترین 
می شود باید بخش خصوصی با  حمایت های 
جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه ها بتواند به 
موضوع کشت هیدروپونیک ورود جدی تری 

داشته باشد. وی ادامه داد: ما باید بتوانیم 
در آینده ای نزدیک در باب تأمین علوفه، با 
فرمول غنی سازی خاص با مصرف آب کم، 
مطابق با مفاد سند سازگاری با سند کم آبی 
درصد   ۵۰ تا  را  نهاده  تولید  هزینه های 
کاهش دهیم و با تأمین نهاده های دامی به 

صنعت دامپروری استان کمک کنیم.

 تأمین نهاده؛ نیاز اصلی صنعت دامداری 

از  یکی  داد:  ادامه  خراسان جنوبی  استاندار 
بخش  استان  اقتصادی  اصلی  محورهای 
نیز  آب بر  که  است  دامداری  و  کشاورزی  
می باشد از طرفی نیاز اصلی صنعت دامداری 
استان تأمین نهاده های دامی است لذا کشت 
بر  کم آب  تولید  به  می تواند  هیدروپونیک 
کمک کرده، نیاز دامداران را برطرف نماید و 
در مجموع  به یکی از مهم ترین بخش های 
کند.  کمک  استان  اشتغالزای  و  اقتصادی 

واحد ۱۰۰  ایجاد  تفاهم نامه  جلسه  این  در 
سرمایه گذاری  با  آهن  کنسانتره  ُتنی  هزار 
بخش خصوصی با دوره زمانی ۱۶ ماهه و 
سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد تومانی منعقد شد 
که برای ۴۷ نفر ایجاد اشتغال خواهد کرد. 
و  جو  هیدروپنیک  گلخانه  همچنین طرح 
فرآوری و غنی سازی خوراک دام هم با دوره 
زمانی ۱۸ماهه و سرمایه گذاری ۱۴۳میلیارد 
تومانی است که این طرح هم برای ۲۵۰ نفر 

ایجاد اشتغال می کند امضا شد.

بازدیدهای استاندار 

همچنین استاندار در ادامه بازدیدهای میدانی 
بیرجند،   در  چهکند  کمربندی  پروژه  از 
پروژه مسکن معلوالن در شهرک چهکند ،  
نمایشگاه ایده های دانش آموزی استان و  
در  میرعلی  روستای  مسکن طالب  پروژه 

شهرستان بیرجند بازدید کرد. 

کشت هیدروپونیک؛ نسخه نجات بخش صنعت دامپروری و کشاورزی استان

* نماینده مردم شهرستان های قائنات 
اختصاص  از  مجلس  در  زیرکوه  و 
دستگاه اکسیژن ساز به بیمارستان کوثر 

شهرستان زیرکوه خبر داد.
خراسان  احوال  ثبت  *مدیرکل 
پایگاه  ایجاد  پروژه  با  گفت:  جنوبی 
سببی و نسبی ثبت احوال که یکی از 
برنامه های بزرگ سازمان ثبت احوال 
این  اطالعات  تمامی  است  کشور 

سازمان مکانیزه می شود.
بهداشت  وزارت  درمان  *معاون 
درمان و آموزش پزشکی در خصوص 
اعتبارات موردنیاز پروژه ساخت مرکز 

ترومای استان قول مساعد داد.
تولیدات  بهبود  معاون  *ابراهیمی، 
دامی جهاد کشاورزی استان گفت: 
بیش از ۲۴۷ کیلوگرم فرآورده عسل 
جنوبی  خراسان  زنبورستان های  در 

تولید شد.
*کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی 
تا دوشنبه جاری برای نوار شرقی استان 
وزش باد شدید همراه با گرد و خاک 

پیش بینی کرد.
*مدیرکل فنی و حرفه ای استان گفت: 
۶ هزار و ۷۲۵ نفر از ابتدای امسال تا 
کنون از آموزش های فنی و حرفه ای در 

استان بهره مند شدند.
*به گفته ذاکریان، رئیس هالل احمر 
آموزش  دوره  بیرجند ۱۸  شهرستان 
عمومی و تخصصی »امداد و نجات« 

در شهرستان بیرجند برگزار شد.

اخبار  کوتاه 

۱۰ بخش بیمارستان ولی عصر )عج( 
به بیماران کرونایی اختصاص یافت

رئیس بیمارستان ولی عصر )عج( بیرجند گفت: 
با توجه به افزایش روند بیماران کرونایی در 
به  بیمارستان  این  تاکنون ۱۰ بخش  استان 
بیماران سرپایی کرونایی  پذیرش  و  بستری 
اختصاص یافته است. محمودی راد افزود: در 
پیک قبل کرونا تعداد بیماران بستری کم بود اما 
در دو هفته اخیر بیماران زیاد شده و بخش های 
بستری بیمارستان ولی عصر)عج( که به بیماران 
کرونایی اختصاص داده شده بود ُپر شد. وی 
اظهار کرد: بخشی از بیمارستان برای بیماران 
سرپایی و  تزریق داروی آنها اختصاص یافته 
بود که با توجه به افزایش بیماران، یک بخش 
کامل با ظرفیت ۲۰ بستری زن و راهرویی 
برای بیماران سرپایی مرد نیز اختصاص یافته 
است. محمودی راد تاکید کرد: مصرف اکسیژن 
بیمارستان خیلی باال است و ساعتی ۱۵ کپسول 

اکسیژن مازاد  بر دستگاه مصرف می شود.

جذب بیش از ۴ هزار مشترک جدید 
گاز در خراسان جنوبی

۴ هزار و ۷۴۲ مشترک جدید گاز در چهار 
ماهه ابتدای سال در خراسان جنوبی جذب 
شدند. مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی 
مشترک   ۵۰۰ و  هزار  تعداد  این  از  گفت: 
شهری و  ۳ هزار و ۵۰۰ مشترک روستایی 
هستند. هاشمی افزود: در حال حاضر ۲۹۳ 
هزار مشترک در استان از نعمت گاز طبیعی 
بهره مندند که از این تعداد ۱۹۸ هزار مشترک 

شهری و ۹۵ هزار مشترک روستایی هستند.

اجرای طرح شهید سلیمانی
 در مسجد باقرالعلوم )ع(

مهدی آبادی- عضو شورای پایگاه مقاومت 
مسجد باقرالعلوم )ع( گفت: در راستای طرح 
شهید حاج قاسم سلیمانی با همکاری دانشگاه 
علوم پزشکی و بسیج مستضعفین این طرح 
در مسجد باقرالعلوم )ع( اجرا شد. نورمحمدی 
افزود: هدف این طرح شناسایی افراد مبتال و 
عالئم دار به ویروس کرونا به صورت سریع و 
فوق العاده می باشد. وی افزود: در این طرح 
بیش از ۲۰ نفر از بسیجیان پایگاه مقاومت امام 
باقرالعلوم )ع( شرکت کردند. نورمحمدی اظهار 
کرد: از فرمانده محترم پایگاه امام باقرالعلوم)ع( 
امین هراتی زاده و فرمانده محترم حوزه ولی 
عصر )عج( سروان جواد سبزه کار و فرمانده 
بیرجند  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  محترم 
برای  مطلق  خراسانی  حسین  سرهنگ 

همیاری در این طرح تشکر می کنیم.

تشکیل گروه های جهادی امر 
به معروف و نهی از منکر در استان

منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  دبیر 
خراسان جنوبی با بیان اینکه شوراهای امر به 
معروف در مدارس و دانشگاه ها تشکیل شدند، 
گفت: گروه های جهادی امر به معروف و نهی 
از منکر در خراسان جنوبی تشکیل می شود. 
از  را  افزود: در اسالم مردم حقوقی  قاسمی 
مسئوالن و حاکمیت طلب دارند که خیلی 
جاها به صورت فردی، گروهی و یا اجتماعی 
در چارچوب قانون و شرع می توانند مطالبه 
مردم  به  قانون  در  کرد:  عنوان  وی  کنند. 
اجازه دادند که خواسته های به حق خود را 
از مسئوالن بپرسند. مسئولی که قولی داده و 
عمل نکرده مردم می توانند آن را از مسئوالن 

سوال و مطالبه کنند.

ایسنا-  دبیر ستاد دانشگاهی کنترل و پیشگیری بیماری 
کرونا در خراسان جنوبی اظهار کرد: محموله جدید ۱۷ 
هزار و ۳۰۰ دوزی واکسن کرونا تحویل استان شد. 
شریف زاده افزود: این محموله جدید شامل ۱۰هزار 
دوز واکسن کووبرکت و ۷ هزار و ۳۰۰ دوز واکسن 
سینوفارم است. وی بیان کرد: متولدین سال ۵۸ و قبل 
از آن می توانند برای تزریق واکسن کرونا در سامانه 
دریافت  از  بعد  تا  کنند  ثبت نام    salamat.gov.ir
پیامک نسبت به واکسیناسیون آنها اقدام شود. شریف 
واکسیناسیون  سنی  گروه  باالترین  شد:  یادآور  زاده 
مربوط به ۸۰ سال به باال است که تاکنون ۸۵ درصد 
پوشش داده شده است. دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری 
و کنترل کرونا در خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت 
تا مرز تکمیل بیمارستان ها، گفت: در حال حاضر تنها 
خالی  استان  در  کرونا  بیماران  تخت های  درصد   ۱۰
است. شریف زاده اظهار کرد: ۲۷ درصد جمعیت باالی 

۱۸ سال استان واکسینه شده اند که از میانگین کشوری 
سه تا پنج درصد بیشتر است. وی افزود: اگر ظرفیت 
بیمارستان اصلی کرونا یعنی بیمارستان ولی عصر)عج( 
بیرجند پر شود، مجبوریم از دیگر بیمارستان ها استفاده 
کنیم. دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برای بیماران کرونایی در 
خراسان جنوبی ۵۵۰ تخت در نظر گرفته ایم که این رقم 
تا ۷۵۰ تخت نیز قابل افزایش است، بیان کرد: در مورد 
روزهای آینده نگران هستیم که این نگرانی تنها به رفتار 
مردم بستگی دارد. شریف زاده اظهار کرد: اکنون پرسنل 
و تمام ظرفیت بیمارستان ها در خدمت بیماران کرونایی 
است، اما اگر وضع به همین شکل پیش رود با مشکل 
مواجه می شویم. شریف زاده بیان کرد: در حال حاضر در 
بیمارستان ولی عصر )عج( ۱۵۰ بیمار کرونایی بستری 
هستند که ظرفیت در حال تکمیل است و اگر روند 
بستری ها همچنان ادامه داشته باشد مشکل ساز می شود. 

یعقوبی- معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان از تعیین تکلیف ۵۴۷ میلیارد 
تومان اعتبار در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان خبر داد.  بهدانی گفت: با برگزاری نشست 
های کارشناسی با اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان و بررسی وضعیت راه های روستایی در 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار در شهرستان های استان  ، 
اعتباری به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان بابت تکمیل، بازسازی، 
روکش و نگهداری راه های روستایی فی مابین شهرستان 

های استان  تقسیم و پس از طرح و رای گیری ، مورد 
تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار گرفت. 
وی اضافه کرد : ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبارات 
آبرسانی روستایی و عشایری نیز در این جلسه مورد بررسی 
قرارگرفت. معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
از بررسی اعتبارات بند)۳( جدول )۱۷( قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ کل کشور با موضوع اعتبارات رفع محرومیت از 
مناطق کم برخوردار در سومین جلسه شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان خبر داد و ادامه داد: پیشنهاد توزیع مبلغ ۴۴۷ 
میلیارد تومان از اعتبارات مذکور در جلسه شورای برنامه 
ریزی و توسعه استان مورد بحث و بررسی قرارگرفت. وی 
اظهار کرد: پروژه های پیشنهادی از محل این اعتبار در ۵ 
سرفصل شامل : آبخیزداری، آبرسانی ، بهداشت و درمان ، 
راه های روستایی و مدارس توسط سازمان برنامه و بودجه 
کشور احصا و برای بررسی و تصویب به شورای برنامه 

ریزی و توسعه استان ارسال گردیده است.

بیش از ۱۷ هزار دوز واکسن کرونا 
وارد خراسان جنوبی شد

5۴۷ میلیارد تومان اعتبار در سومین جلسه شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان تعیین تکلیف گردید
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امام حسین علیه  السالم فرمودند:
أنَا قَتیُل الَعبََرةِ الیَذُکُرني مُؤمٌِن إالّ استَعبََر

من کشته اشكم؛ هر مؤمنی مرا یاد کند، اشكش روان شود.
)بحار األنوار: ج 44، ص 284(

هنوزبهنقطهاوجکرونانرسیدهایم

رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹ 
گفت: هنوز در سطح کالن کشور به نقطه اوج 
کرونا نرسیده ایم. سوری افزود: البته بستگی دارد 
کدام شاخص را مالک قرار دهیم به نظر بنده 
بستری و مرگ مهم ترین شاخص ها هستند و 
نباید روی ابتال حساب باز کنیم. وی ادامه داد: 
نه پیشگو هستیم و نه اینکه در سرنوشت ما آمده 
که باید در فالن تاریخ به فالن آمار مرگ و میر 
یا ابتال برسیم همه چیز به رفتار مردم و سیاست 

گذاری های ما بستگی دارد. 

لبنیاتهمچناندرحالگرانی

بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های 
لبنی با اعالم اینکه لبنیات از قیمت گذاری دستوری 
خارج شده است، گفت: برخی از کارخانه ها با قیمت 
می خرند  دامداران  از  را  شیرخام  تومان   ۶۴۰۰
و برخی کارخانه ها به قیمت کمتر؛ لذا بر اساس 
برآوردهای انجام شده، حدود ۲۰ درصد به قیمت 

محصوالت لبنی اضافه شده است.

چرامرغگرانشد؟

رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: کاهش 
جوجه ریزی در سال گذشته تاثیر خود را در بازار 
مرغ گذاشته است. کمالی افزود: در مهر ماه سال 
گذشته و هفته های قبل، جوجه ریزی به اندازه نیاز 
انجام نشد و باعث شد که ابتدای امسال با کمبود 
جوجه یک روزه مواجه شویم. وی افزود: این کمبود 
در زمینه جوجه یک روزه موجب شد تا در تابستان 
امسال قیمت مرغ تازه افزایش پیدا کند، همچنین 

بعضا با کمبود آن نیز مواجه شویم. 

افزایش20درصدیمصرف
سوختدرتابستان

رئیس صنف جایگاه داران کشور از افزایش مصرف 
سوخت در فصل تابستان خبر داد. قلیزاده گفت: 
امسال با افزایش نزدیک به ۲۰ درصدی مصرف 
سوخت نسبت به روز های مشابه سال قبل روبرو 
هستیم. وی افزود: وقتی افزایش مصرف اتفاق 
می افتد طبیعی است که شاهد صف های طوالنی 
مقابل جایگاه ها به خصوص در کالنشهر ها باشیم.

مشکلیبرایاختصاصارزبهواردات
واکسنکروناوجودندارد

به  ارز  اختصاص  برای  گفت:  رئیس جمهور 
واردات واکسن کرونا هیچ مشکلی وجود ندارد 
واکسن  تولید  با  همزمان  واکسن،  واردات  و 
داخلی سرعت گرفته است. رئیسی  با تاکید بر 
اینکه صف هایی که در رابطه با واکسیناسیون و 
تهیه دارو شکل می گیرد باید سریعاً جمع شود، 
روند  و  دارد  کافی وجود  اندازه  به  دارو  گفت: 

واکسیناسیون نیز سرعت خواهد گرفت.

پیشبینیرایعدماعتماد
برای۵وزیرپیشنهادی

قادری، نماینده مجلس با اشاره به اینکه احتماال ۴ 
الی ۵ نفر از وزرای پیشنهادی با رای عدم اعتماد 
مواجه می شوند، گفت: امیدوارم رئیس جمهور قبل 
از موعد بررسی صالحیت ها در هفته جاری، اقدام 
به جایگزینی آن دسته از وزرای پیشنهادی کند که 

نظر مساعد نمایندگان را جلب نکرده اند. 

زنگنه:نهبرایزندهبادکارکردم
ونهمردهباد

زنگنه، وزیر نفت گفت: من در دوره  کاری بیش 
از ۴۰ ساله خود زیاد »زنده باد« برای یک عده و 
»مرده باد« برای همان عده یا برعکس آن را دیدم، 
نه برای »زنده باد« ارزش قائلم نه برای »مرده باد«، 
نه برای »زنده باد« کار کردم نه برای »مرده باد«، 

من برای آنچه اعتقادم بود کار کردم.
کابینهسیزدهمواجدهمه  

ویژگیهایالزمنیست

توکلی، فعال اصولگرا  با بیان اینکه کابینه سیزدهم 
در کل واجد همه ویژگی های الزم نیست، گفت: 
در ترکییب کابینه متخصص و غیرمتخصص، 
خوب و بد و با تجربه و بی تجربه با هم قاطی 
و درهم تنیده هستند. یعنی از بخشی از وزرای 
پیشنهادی می توان دفاع کرد، اما افراد و چهره هایی 

هم وجود دارند که نمی توان از آنها دفاع کرد. 

انقالبیونمسلمان،جریان
متحجرمذهبینبودند

سیدحسن خمینی اظهار کرد: باید به همگان گفت 
انقالبیون مسلمانی که قبل از انقالب مبارزه کردند 
جریان متحجر مذهبی نبودند. انقالب رویه دیگر 

جریان روشنفکر مذهبی بوده است. 

کابینهپیشنهادیآچاربهدستهستند

غفوری فرد، فعال اصولگرا گفت: کابینه دولت 
قول  به  بود  خواهد  کاری  کابینه  سیزدهم، 

مهندسان، آچار به دست هستند.

 شرکت کویرتایر عنوان مدیر  و  واحد ارزش آفرین
 ملی و صاحب کاال وخدمات برتر در سومین جشنواره 

ملی حاتم را از آن خود کرد.
به گزارش روابط عمومي شرکت کویر تایر؛ هشتمین 
 گردهمایي بزرگ مسئوالن دولت و مدیران بنگاه هاي 
برتر اقتصاد ایران و سومین جشنواره حمایت از 
مقامات سازمان های  با حضور  ملی حاتم  تولید 
دولتی و برخی فعاالن اقتصادی، 15تیر ماه امسال 
در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای 
تندیس  شد،  برگزار  ایران  اسالمی  جمهوری 
 طالیی این همایش به شرکت کویرتایر اعطا شد.

همچنین لوح تقدیر مدیر و واحد ارزش آفرین 
ملی و صاحب کاال و خدمات برتر در کشور که به 
امضای محمد شریعتمداری وزیرتعاون،کار و رفاه 
اجتماعی و علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر 
رسیده است به مهندس سید محمدحسین زینلی 

مدیرعامل شرکت کویرتایر اعطا شد. 
شرکت کویرتایر افتخار می کند که همواره پویایی 
و نوآوری را محور اصلی سیاست های استراتژیک 
خویش قرار داده است. این شرکت از بدو تاسیس 
تاکنون همواره منشاء تحوالت علمی چشمگیری 
در صنعت تایر کشور بوده که افتخار پیشتازی 
در دستیابی به تکنولوژی تولید تایرهای رادیال 
سیمی از آن جمله است. طرح ریزی سیاست های 
اجرایی و تشکیالتی کویرتایر بر پایه اصل مترقی 
خواسته های  تأمین  هدف  با  و  مشتری مداری 
تصریحی و تلویحی مشتریان و مصرف کنندگان 

عزیز با بهره گیری از مفاهیم نوین مدیریت صنعتی 
صورت می پذیرد.

کویرتایر امروز افتخار صنعت تایر کشور و نماد 
علم و صنعت خراسان جنوبی است و طی سال ها 
فعالیت ارزشمند و تولید با کیفیت همواره پله های 
ترقی، تعالی و پیشرفت را به عنوان سازمانی پویا 
و رو به رشد پیموده و اینک می رود تا با تکیه بر 
توانمندی مدیران، کارشناسان و کارکنان ساعی و 
ارزشمند خویش و با تولید محصوالت با کیفیت 
 همچون گذشته در صنعت تایر کشور پیشتاز باشد.

کویرتایر واحد ارزش آفرین ملی 
در جشنواره ملی حاتم انتخاب شد

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

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(

با توجه به تمدید مهلت تکمیل 
اظهار نامه امالک هرچه سریعتر

 با همراه داشتن مدارک به 
آدرس ذیل مراجعه فرمایید

قابـل توجـه همشهریـان و مالکان محتـرم

آدرس: میدان شهدا- پشت بانک 
صادرات )ساختمان آوا(

شماره تماس : 32234532

خانواده های محترم حسین پور و نارمنجی
درگذشت

 شادروان سید عبدا... حسین پور 
را خدمت شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، غفران و رحمت الهی برای آن 
 عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برایتان از پروردگار متعال خواهانیم.

موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند


