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مفاسد اقتصادی ریشه در 
ضعف مدیریت اقتصادی دارد

محمدباقر قالیباف  : 

صفحه  6

راي جریان اصالحات به فردي 
نظیر روحاني از سر اجبار بود

احمد شریف : 

رئیسي از سالیق مختلف 
استفاده نکرد

عباس سلیمی نمین  :

صفحه  6

صفحه  6

5تعطیلی برخی نانوایی ها در شهرستان بیرجند 3استقبال خراسان جنوبی ها از واکسن برکت 2انتخاب شهردار »بیرجند« در هاله ای از شایعه

هفته خونین جاده های استان

سرمقاله

آیا بدون اخالق و تقوا و حق
می توان مطالبه گر شد؟

یکی از مهم ترین مؤلفه ها در مطالبه گری، »اخالق«، »تقوا« و »رعایت حق« در 
مطالبه گری است. یکی از دالیلی که نه تنها در خراسان جنوبی، بلکه در بسیاری 
از جاهای دیگر، بعضی وقت ها، مطالبه ها و مطالبه گری ها به نتیجه  نمی رسد، 
همین است. یعنی »اخالق«، »تقوا« و »حق« در آنها رعایت نمی شود. مثال مشهود 
این روزها، ماجرای استاندار است. دولت سیزدهم و سکاندار تغییر و تحول استاندارها 
یعنی وزارت کشور، هنوز هیچ کجا اعالم نکرده یا حداقل من ندیده و نشنیده ام که 
تصمیم قطعی و بالفصل برای تغییر همه استاندارها دارد. استاندار خراسان جنوبی 
هنوز جلسات خود را به صورت منظم و دقیق برگزار می کند، علیرغم اینکه منصوب 
و منتسب به دولت قبل است اما دلسوزانه و اخالق مدارانه، پیگیر مسائل و مباحث 
مهم استان در دولت جدید است. نه مسئولین دولتی و نه سرشاخه های اصلی جریان 

های سیاسی استان به گزینه نهایی...  ادامه در صفحه 2

*  هرم پور

مالنوری : به تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی ابالغ می شود که برای شرکت های 
وابسته و پیمانکاران خود زمانی را تعیین کنند که منابع مالی خود را به استان 
برگردانند * پسندیده نیست شرکت های دولتی و غیر دولتی و بنگاه های اقتصادی، 
اینجا کسب درآمد کنند ولی گردش مالی شان را جای دیگری انجام دهند و منافعش 
به دیگر مناطق تعلق گیرد * براساس آمار، ۶۶ درصد منابع بانکی استان سپرده های 
مردمی است که به صورت کوتاه مدت و بلندمدت در بانک ها پس انداز شده اند که 
این حجم از سپرده گذاری راکد مطلوب مردم و شبکه بانکی استان نیست این منابع 
باید به هر شکل ممکن به حرکت درآید * مردم باید جرأت و جسارت پیدا کنند 
و قدرت ریسک شان باال برود و از این شرایط پیش آمده برای ورود به کارهای 
تولیدی استفاده کنند * با توجه به حرکت جهشی برنامه های استان رویکرد بانک ها 
هم باید تغییر کند و تعامل بیشتری صورت گیرد * ارائه اطالعات دقیق منابع موجود 
و تسهیالت پرداختی بانک ها الزامی است . مشروح در صفحه ۵

هشدار استاندار به دستگاه های دولتی و شرکت های وابسته ؛

منابع مالی  استان 
نباید خارج شود

از ابتدای هفته ۱۱نفر جان خود را در جاده های خراسان جنوبی از دست دادند 

صفحه 2

سمعک ارتباط
 با دیگران را 

راحت تر می کند.

به نیروهای ذیل جهت کار در 

شرکت راهسازی نیازمندیم : 

راننده  غلطک  
نقشه بردار- حسابدار
آدرس: بین مطهری 1و3 

طبقه فوقانی صنایع سنگ پاسارگاد  

تلفن تماس : ۰۹۰۲1۶11۸۴۴

“انا هلل و انا الیه راجعون”

با کمال تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور

 محمد سلیمـانی
را به اطالع اقوام، بستگان، دوستان و آشنایان  
 می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم 
ساعت   1400/06/24 چهارشنبه  امروز 
رعایت  با  از محل غسالخانه  9:30 صبح 
گردد. می  برگزار  بهداشتی  های   پروتکل 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب 
شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: سلیمانی ، زابلی گل ، جمیع ، آریابد  همکار محترم جناب آقای حسن خائف و خاندان محترم ابراهیم زاده
 با نهایت تاسف درگذشت مرحوم حاج غالمرضا ابراهیم زاده 

 را خدمت شما سروران گرامی تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم 
غفران و رحمت الهی و برای شما و سایر بستگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 

انجمن حمایت زندانیان مرکز استان خراسان جنوبی 

“بقا مختص ذات اوست” 
نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبران شان نمی کند 

چهارمین و هفتمین سالگرد عروج

 عزیزان مان

  مهشید و  فاطمه صغری رفیعی 
را با نثار فاتحه ای به روح پاک شان گرامی می داریم. 

بازماندگان 

با نهایت تاسف و تاثر  چهلمین روز درگذشت

 مرحومه بی بی حوا تهامی 
)همسر مرحوم غالمرضا مهدیان فر( 

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: به همین مناسبت جلسه 
یادبودی روز پنجشنبه 1400/06/25 از ساعت 17:30 الی18:30 
بر سر مزار مرحومه واقع در بهشت متقین )بلوک 4، جنب 
گردد می  برگزار  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  آهنی(   پل 

حضور شما  سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحومه و امتنان بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های: مهدیان فر و تهامی 

چه ناباورانه ده سال از آخرین لحظه وداع جانسوز و ابدی
 با همسری عزیز و پدری مهربان 

مرحوم حاج محمد حبیبی
 )دبیر بازنشسته آموزش و پرورش(

  گذشت. این سالیان جانکاه را به جای وجود گرم و پر از مهرش ،
با مرور خاطرات شیرینش سپری می کنیم و دهمین سالگرد 
درگذشتش را با نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم. 

همسر و فرزندان 

 خریـد آنالین بلیـت و برنامه پروازهـای
صفحه 3فرودگـاه بیرجند

 
 

 یک مرحله ای مزایده عمومیآگهی 
 1400-1شماره 

گروه از کاالهای  6براساس آئین نامه معامالت داخلی خود ، فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد شرکت آب و
 آهتتتتتتتتتتتتتتتتتتن آالت-1مستتتتتتتتتتتتتتتتتت عشا و راکتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ختتتتتتتتتتتتتتتتتتود را  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتاما 

  . برستانی ه عشومی به فترو  از طریق مزاالک روپشپ ( -6اداری،  -5برقی،-4پلی اتیلن و جی آرپی، -3چ ن،  -2،
جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شترکت آب و  25/06/1400لغایت  21/06/1400از تاریخ  توانن م قاضیان می

                                                                                                                                                                                                                                                                                  http://iets.mporg.irو ستتتامانه ملتتتی مناقصتتتات   khj.ir-www.abfaفاضتتتالب استتت ان خراستتتان جنتتتوبی 

  مراجعه نشاین .
  بعهت ه برنت ه ها و کارشناسی و سایر هزینته هتای مترت   درج آگهی  هزینه حشا کاالها و جابجائی وهای کلیه هزینه

 مزای ه خواه  بود.
 م لغ برآورد برای هر گروه در اسناد ذکر  گردی ه است.

نزز  بانزر رلزا    1/2717511/10شماره ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد واریز به حساب  باید به صورت تضمین شرکت در مزایده 
 .گزار تسلیم شو  ر پاک  ا ف به  لتگاه مزایدهشعبه بیرجند 

 .04/07/1400مورخ  14:30آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : ساعت 
 شایان ذکر است به پیشنهادات خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواه  ش 

 خواه  بود 06/07/1400مورخ  ص ح 10تاریخ بازگشایی پاکات ساعت . 
 5632214735تلفن تشاس:  7آدرس شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی: بیرجن ، ان های بهش ی 

 هادفتر حقوقی و قرارداد                                                                                             
  فاضالب خراسان جنوبیشرکت آب و                                                                                                                          

    

 

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای    شماره 1- 1۴۰۰
شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد: براساس آئین نامه معامالت داخلی خود ، 6 گروه از 
کاالهای مستعمل و راکد خود )شامل 1- آهن آالت 2- چدن 3-پلی اتیلن و جی آرپی 4- برقی 5- اداری 
6- الکتروپمپ( را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ 1400/06/21 
لغایت 1400/06/25 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت آب و فاضالب استان خراسان 
                                                                                                                                               http://iets.mporg.ir مناقصات  ملی  سامانه  و   www.abfa-khj.ir جنوبی 

 مراجعه نمایند. 
کلیه هزینه های جابجایی، حمل کاالها، هزینه درج آگهی ها و کارشناسی و سایر هزینه های مرتبط 

به عهده برنده مزایده خواهد بود.
مبلغ برآورد برای هر گروه در اسناد ذکر گردیده است.

تضمین شرکت در مزایده باید به صورت  ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد واریز به حساب شماره 
10/2717511/1 نزد بانك رسالت شعبه بیرجند در پاکت الف به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود.

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : ساعت 14:30 مورخ 1400/07/04
شایان ذکر است، به پیشنهادات خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت10 صبح مورخ 1400/07/06 خواهد بود. 

آدرس شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی: بیرجند، انتهای بهشتی 7    تلفن: 05632214735

 دفتر حقوقی و قراردادها شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی 
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مقابلهپلیسبیرجندباسرقتدرپوششزبالهگردی

فرمانده انتظامی بیرجند گفت: با در نظر گرفتن بخش عمده ای از سرقت های متعدد که توسط زباله گردها و معتادان 
انجام شده و به منظور کاهش آن، طرح ارتقای امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش روانی در شهرستان اجرا شد. 
فوالدی افزود: مأموران در این زمینه  ۶ سارق و خریدار اموال سرقتی دستگیر و ۲۱ فقره سرقت را کشف کردند.

سرمقاله

آیا بدون اخالق و تقوا و حق
می توان مطالبه گر شد؟

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( نه مسئولین دولتی و نه سرشاخه های اصلی جریان 
های سیاسی استان به گزینه نهایی در خصوص استاندار جدید نرسیده اند و در 
همین حال، روزی نیست که از خواب بلند شویم و یک لیست جدید، یک خبر کذب 
جدید، یک گمانه خود ساخته جدید، یک حدس هدفمند جدید و یک شایعه جدید در 
خصوص تغییر استاندار در فضای مجازی نبینیم ! انگار هرکس این روزها احساس 
ویژه ای به او دست می دهد، فوری دست به کار می شود و متنی را قلمی می 
کند و چند امضا از در و همسایه زیرش جمع می کند و به عنوان گزینه استانداری 
خراسان جنوبی، مطرح می کند. چنین درد غریبی را در موضوع انتخاب شهردار، 
در موضوع تغییر فرمانداران، در موضوع جابجایی معاونین استاندار، در موضوع تغییر 
مدیران کل استان و در ده ها موضوع دیگر شاهد هستیم. چند ساعت قبل به یکی 
از همین دوستان بزرگوار تذکر دادم که اینطور با آرامش و سرنوشت و آینده استان 
و ادب و استقالل و آزادگی مردمش بازی نکنید. و در کمال تعجب، ایشان پاسخ 
دادند که »این ماجرا، نوعی مطالبه گری رسانه ای از مسئولین است. جلویش را 
نباید بگیریم!« حوصله ی یکی بدوهای مرسوم رسانه ای مدت هاست از تن و 
جانم رفته و رمق باقی مانده ام را ترجیح می دهم صرف مسائل مهم تری کنم. لذا 
تصمیم گرفتم اینجا که ساحتش مقدس تر و مخاطبش، بسیار فهیم و منطقی تر 
است، بنویسم که؛ برادران و خواهران عزیزم! متاسفانه در بعضی از آنچه به َزعم شما، 
مطالبه گری نام دارد، نه اخالق رعایت می شود، نه تقوا و نه  حق!  به مسلخ بردن 
آبروی یک مؤمن، به زیرکشیدن شأن یک انسان، به منجالب آلوده کردن حیثیت 
یک مدیر، به هزاران اَنگ آویختن اسم و نام یک فرد، فقط و فقط به بهانه ی اینکه 
او مدیر دولت آقای روحانی بوده و یا مدیر دولت  آقای رئیسی است، اخالق و تقوا 
و حق است؟ من نمی دانم و نمی فهمم که بعضی از دوستان به اصطالح اصالح 
طلب یا به اصطالح اصولگرای استان ما، در پیشگاه کدام درس و مکتبی، اخالق 
و تقوا و حق را آموخته اند و نان کدام تنورِ  بی نزاکتی و بی مباالتی را خورده اند 
که اینچنین به بی اخالقی و بی تقوایی و عدول از حق، دست یازیده اند و بر کرده 
ی نامیمون و بدشگون خویش، رقص و شعف و پایکوبی پیروزی هم می کنند؟ 
بخش مهمی از ماجرای نابلدی ما در مطالبه گری ها، ریشه در غرورها و غفلت ها 
و تنبلی های تاریخی ما در کالس درس تجربه ها دارد و بخش دیگرش، ریشه 
در عدم حضور به موقع یا زمان نشناسی یا سکوت های نابجا یا عدم شفافیت های 
غیرمعمول  و یا انفعال های دور از انتظار در آنهایی که باید گلو و حنجره و هم داد و 
هم بیداد مردم باشند، دارد. بگذارید به صراحت بگویم که منظوم از »آنان«،  گاهی 
بعضی نمایندگان عزیز ما در مجلس، برخی نمایندگان محترم مردم در شورای شهر، 
بعضی نخبگان و برخی خواص و بعضی معتمدین هستند که به دلیل عدم ورودشان 
به خط مقدم مطالبه گری های مردم، در مطالبه گری ها بی نظمی به وجود می 
آید و در بی نظمی ها، هرج و مرج متولد می شود و در میانه ی این هرج و مرج 
ها، هرکسی خود را ملزم به سخنی می داند و  آنوقت، اخالق و تقوا و حق، زیر پای 
لشکر سهمگین گزافه گویی ها و ُپرگویی های بی ثمر، مدام لِه می شود. مراقب 
باشیم. خط مطالبه گری، صراط ا... است که اگر به بی حرمتی و گمانه و بی اخالقی 
و بی تقوایی و حق کشی آلوده شد، خنجری بر حنجِر آرامش و آسایش استان خود 
ما خواهد شد. این روزها به هر طرفی در استان و شهر که نگاه کنید، ده ها مصداق 

از آنچه گفتیم، بازخواهید شناخت.
)لطفاً نظرات خود را درباره این سرمقاله به شماره 0930494383۱ ارسال بفرمایید(

انتخاب شهردار »بیرجند« در هاله ای از شایعه

خانه دارشدن بیش از ۳۰ هزار نفر در طرح مسکن مهر

فارس-  سخنگوی شورای شهر بیرجند 
شهردار  هنوز  حاضر  حال  در  گفت: 
شدن  منتخب  و  نشده  انتخاب  بیرجند 
اظهار  محمودی راد  است.  شایعه  شهردار 
کرد: انتخاب شدن شهردار بیرجند شایعه 
بوده و روند انتخاب شهردار برای بیرجند 
در حال انجام است. وی با بیان اینکه از 

وجود نخبگان شهر در روند انتخاب شهردار 
استفاده می شود، تصریح کرد: امتیازدهی، 
مصاحبه و رأی دهی برای افرادی که برای 
این پست مدنظر هستند با حضور نخبگان 
شورای  سخنگوی  است.  گرفته  صورت 
حال  در  اینکه  به  اشاره  با  بیرجند  شهر 
حاضر استعالم سابقه افرادی که باالترین 

به  بیرجند  شهردار  انتخاب  برای  را  رأی 
ذیربط  مراجع  طریق  از  اند  آورده  دست 
در حال انجام است، افزود: این افراد ۵ نفر 
هستند که کارهای استعالم سابقه این افراد 
در حال انجام است. محمودی راد در مورد 
بومی بودن انتخاب شهردار و اهمیت این 
موضوع، گفت: هر چند این موضوع دارای 

اهمیت برای اعضای شورای شهر بوده اما 
مالک های دیگر از جمله سابقه، تجربه، 
برای  الشعاع  تحت  برنامه ها  و  مدیریت 
انتخاب شهردار بوده است. وی خاطرنشان 
در  از شایعات  داریم  تقاضا  مردم  از  کرد: 
مورد انتخاب شهردار جلوگیری کرده تا فرد 

خاصی دچار چالش نشود.

و  راه  کل  مدیر  جوان-  خبرنگاران 
شهرسازی خراسان جنوبی از ساخت 30 
ابتدای  از  هزار و 980 واحد مسکن مهر 
داعی  داد.  خبر  استان  در  تاکنون  طرح 
آمادگی  استان  اولیه،  قرارداد  گفت: طبق 
الزم برای ساخت 3۱ هزار و ۲4۶ واحد 
اساس  بر  که  کرد  اعالم  را  مهر  مسکن 
اعالم متقاضیان تاکنون 30 هزار و 980 
استان ساخته شده  واحد مسکن مهر در 

است. وی افزود: برخی واحد های قرارداد 
که  است  نداشته  متقاضی   تاکنون  اولیه 
از  داد:  ادامه  داعی  واگذار شود.  و  ساخته 
سال 99 به بعد طرح مسکن ملی به طرح 
اقدام ملی تغییر و واگذاری زمین رایگان 
به متقاضیان برای ساخت مسکن همانند 
قبل ادامه دارد. مدیر کل راه و شهرسازی 
خراسان جنوبی تصریح کرد: در طرح اقدام 
ملی مسکن بیشتر زمین ها را به گروه های 

ساخت واگذار می کنیم که به طور مثال 
در شهر های باالی ۱00 هزار نفر به هر 
۵ نفر یک قطعه زمین به صورت رایگان 
برای شروع ساخت و ساز واگذار می کنیم. 
واگذاری  با  همچنین  کرد:  بیان  داعی 
زمین به یک انجمن خیرین مسکن ساز 
در شهرستان بیرجند، این انجمن در حال 
است.  خانوار   ۱80 برای  مسکن  ساخت 
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 

زیر  با جمعیت  در شهر های  کرد:  عنوان 
۱00 هزار نفر نیز به هر یک یا دو متقاضی 
قطعه ای زمین برای ساخت مسکن واگذار 

می کنیم.

مهدی آبادی- جاده های خراسان جنوبی 
چندین  شاهد  تاکنون  هفته  ابتدای  از 
تصادف بود که در پی آن ۱۱ نفر جان خود 
را از دست دادند. چند روز گذشته بر اثر 
تصادف بین یک دستگاه کشنده تریلر و 
سواری پژو ۲0۶ در محور طبس- یزد ۵ 
نفر کشته شدند. رئیس پلیس راه خراسان 
خونین  تصادف  این  در خصوص  جنوبی 
گفت: در این حادثه که به صورت رخ به 
نیروهای  بالفاصله  پیوست  وقوع  به  رخ 
جاده ای  نقل  و  و حمل  انتظامی  امدادی 
راه  پلیس  رئیس  شدند.  اعزام  محل  به 
خراسان جنوبی با بیان اینکه این حادثه در 
کیلومتر 8۵ محور طبس- یزد رخ داد، بیان 

کرد: طی این حادثه ۵ نفر، شامل راننده و 
سرنشین های سواری در دم جان باختند. 

پژو همه  عنوان کرد: سرنشینان  رضایی 
اهل بردسکن و ساکن یزد بوده اند. 

این  علت  خصوص  در  همچنین  وی 
حادثه، گفت: انحراف به چپ سواری پژو 
باعث  خواب آلودگی  و  خستگی  از  ناشی 
این تصادف شده است. همچنین در این 
مدت برخورد کامیون کشنده با اتوبوس در 
محور طبس - بشرویه نیز ۵ کشته برجای 
گذاشت، همچنین بر اثر انحراف و واژگونی 
یک دستگاه موتورسیکلت در محور عشق 
آباد-بردسکن راکب موتورسیکلتمتاسفانه 
راه  پلیس  رئیس  گفته  به  کرد.  فوت 
علت  آلودگی  خواب  و  خستگی  استان، 
این تصادفات بوده است. بنابراین از ابتدای 
هفته تاکنون ۱۱ نفر در حوادث جاده ای 

استان فوت کردند. 

هفته خونین جاده های استان

سهم ناچیز  صنعت گردشگری 
از منابع صندوق توسعه ملی

صداوسیما- رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی، سهم صنعت 
گردشگری از منابع صندوق توسعه ملی را ناچیز دانست. نصیرایی 
در دیدار با ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی، ضمن تشریح ظرفیت های گردشگری شهرستان های 
فردوس، طبس، بشرویه و سرایان از ضرغامی دعوت کرد تا با سفر 
به این منطقه از نزدیک با قابلیت های آن آشنا شود. نماینده مردم 
شهرستا های فردوس، طبس، بشرویه و سرایان همچنین با اشاره 
به گردشگری مذهبی، بومگردی و میراث فرهنگی منطقه، رونق 
این صنعت را در گرو توجه و رفع موانع فعاالن این صنعت برشمرد. 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین به مشکالت 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: بخش 
عمده ای از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صنعت قرار می گیرد 
و بخش گردشگری بهره کمتری از تسهیالت حمایتی این صندوق 
می برد. وی از وزیر میراث فرهنگی و گردشگری خواست تا تفکیک 
منابع صندوق توسعه ملی را برای بخش گردشگری پیگیری کند. 
نصیرایی گفت: کرونا باعث شد فعاالن صنعت گردشگری استان 
در بازپرداخت وام های دریافتی از این صندوق دچار مشکل شوند و 
الزم است برای تمدید دوره مشارکت، افزایش دوره بازپرداخت و 

پلکانی شدن مبلغ اقساط پیگیری های الزم انجام شود.

گازرسانی به 156 روستای 
جدید در خراسان جنوبی

فارس- مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از در دست اقدام 
بودن گازرسانی به ۱۵۶ روستای استان با جمعیتی معادل 3 هزار 
و ۶8۶ خانوار خبر داد. هاشمی افزود: در حال حاضر هزار و 44۶ 
روستا در استان از نعمت گاز بهره مند است. وی با بیان اینکه در 
حال حاضر 88 هزار و ۵۱۱ خانوار روستایی استان تحت پوشش 
گاز طبیعی قرار دارد، تصریح کرد: این تعداد خانوار جمعیتی بالغ 
بر ۲8۶ هزار و ۷3۵ نفر را شامل می شود. مدیرعامل شرکت گاز 
خراسان جنوبی گفت: تا چند ماه آینده تمامی روستاهای دارای 
 قابلیت گازرسانی در استان از این نعمت پاک برخوردار می گردد. 
تعداد  پذیرفته  صورت  های  ریزی  برنامه  با  افزود:  هاشمی 
روستاهای گازدار در استان تا پایان سال به هزار و ۶0۲ روستا و 
درصد بهره مندی روستایی استان به 98 درصد افزایش می یابد. 
وی بیان کرد:  طی سه سال اخیر گازرسانی به روستاها در استان 

شتاب قابل مالحظه ای یافته است.

32435686 -09157063220 - 09365237014 خسروی

لوله بازکنی فوق تخصصی )مدرن برتر(
صددرصد تضمینی و شبانه روزی

تشخیص ورفع بوی نامطبوع و نم زدگی با روش ایزو نانو - کلیه وسایل ضدعفونی و همراه  
با  رعایت پروتکل های بهداشتی آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی ، شرکت ها و....

نمایندگی صنایع شهاب گاز سوز
1-گازسوز وانت بارها به صورت رایگان

2-گازسوز خودروهای آژانس و تاکسی اینترنتی با 75 درصد تخفیف
3-گازسوز خودروهای شخصی با اقساط 36 ماهه

4- عیب یابی و تعمیر کلیه سیستم های گازسوز کارخانه ای و کارگاهی
5-فروش قطعات گازسوز کارخانه و کارگاهی

گازسـوز خودرو   رحمانی
اولین مرکز گازسوز خودرو در خراسان جنوبی  تاسیس 1389

Rahmani_Birjand

آدرس: ابتدای خیابان غفاری - پشت پمپ بنزین شعله     32213437

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان  های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060308001003374 مورخ 1400/04/31 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اسماعیل قاسمی فرزند محمد به شماره شناسنامه 3610009748 صادره از بیرجند در ششدانگ یکباب ساختمان 
مسکونی به مساحت 212/51 مترمربع قسمتی از پالک 1396 - اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک 
بیرجند از محل مالکیت رحمان مهرجو فرد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود و 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 :1400/06/24                  تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1400/07/10

حسین براتی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی مزایده فروش انواع لوله و فیلتراسیون آبیاری تحت فشار
الف( مزایده گزار: شرکت حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی )سهامی خاص به شماره ثبت 2480(

ب( موضوع مزایده: عبارت است از فروش انواع لوله و فیلتراسیون در 21 گروه موجود در سطح 88 هکتار آبیاری تحت فشار متعلق به شرکت حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان 
خراسان جنوبی طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده   ج( تضمین شرکت در مزایده به شرح جدول ذیل می باشد: 

مبلغ تضمین )ریال(موضوعشماره گروه
367794320لوله و فیلتراسیون آبیاری تحت فشار1

که باید به یکی از شکل های ذیل ارائه شود:
* رسید بانکی واریز به حساب شبا  IR 63  0180  0000  0000  0475  5558  13  نزد بانک تجارت شعبه مرکزی

* چک تضمین بانکی  * ضمانت نامه بانکی، هر سه مورد به نفع شرکت حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی و به نام متقاضی، که برای هر سه به صورت مجزا ارائه گردد.
به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

د( قیمت پایه کارشناسی موضوع مزایده به شرح ذیل می باشد:

بهای کل)ریال(بهای واحد )ریال(مقدارواحدشرح کاالردیف

2000021900438000000مترلوله پلی اتیلن * لودن سایز 125
128000189802429440000مترلوله پلی اتیلن * لودن سایز 220
52016206084271200عددسه راه پلی اتیلن مساوی 325
112671442938584عددتبدیل پلی اتیلن 160 به 4110
3161330483990عددتبدیل پلی اتیلن 125 به 5110
3134904404712عددتبدیل پلی اتیلن 125 به 6110
43622841449136عددزانوی پلی اتیلن 90 به 110 7
214125502825100عددبست انتهایی پلی اتیلن سایز 8110
174488847631028عددکمر بند پلی اتیلن 110 پلی اتیلن9
547450237250عددکمر بند پلی اتیلن 3/4 پلی اتیلن10
38745402623620عددکمر بند پلی اتیلن 160 پلی اتیلن11
12233800022338000عددشیر کشویی 12150
221839094045998عددفلنچ جوشی 13110
71900561330392عددفلنچ جوشی 14125
187300131400عددواشر پالستیکی15110
204234008468000عددرینگ آهنی 16110
144234005927600عدددر پوش انتهایی 110 آهنی17
72011563283255040عددبست 3/4 18
3693500020805000عددسه راه چدن 19150
2171325550554767150عددبابلر بدون پایه 20
165700006570000عددرایزر گالوانیزه 1.2 متری 6 اینچ21

3677943200جمع کل

اسناد، محل  ه( محل، زمان و مهلت دریافت 
تحویل و گشایش پیشنهادها :

که  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  از 
باشند  می  مزایده  در  شرکت  داوطلب 
به  آگهی  درج  تاریخ  از  پس  می شود  دعوت 
مزایده  اسناد  دریافت  جهت  روز   10 مدت 
حساب به  بانکی  فیش  داشتن  دست  در   با 
 475555813 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی 

به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
تقاطع  طهماسبی-  خلیل  خیابان  بیرجند- 
خیابان سعدی - شرکت حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی استان- مدیریت مالی )مهندس مقدم(

شرکت کنندگان در مزایده باید پیشنهادهای 
خود را تا ساعت 13 روز پنجشنبه 1400/07/01 
به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
استان تحویل نمایند. پیشنهادهای واصله ساعت 
11 روز شنبه 1400/07/03 در صندوق حمایت 
و  گشایش  استان  کشاورزی  بخش  توسعه  از 
رسیدگی خواهد شد. به پیشنهادهای فاقد امضا، 
مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از 
انقضای مدت مقرر فوق واصل شود مطلقاً ترتیب 
اثر داده نخواهد شد. هزینه آگهی به عهده برنده/ 

برندگان مزایده می باشد.

هیئت مدیره شرکت حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی استان خراسان جنوبی

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880
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خطکشیبیشازدوهزارکیلومترجادههایخراسانجنوبی

رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۲ هزار کیلومتر خط کشی در سطح 
محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل در رفت و آمد انجام شده است. سجاد احمدی شاهرخت افزود: خط کشی راه ها 
ضمن اینکه از ضروری ترین نوع عالئم ایمنی است از عوامل اصلی منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به مترددین جاده ای نیز محسوب می شود.

چرا  دیگران 
 برای سرنوشت ما 

تصمیم می گیرند؟
سالم. این روزها وقتی با هر کسی هم 
صحبت می شوی گالیه دارد که چرا 
دیگران برای سرنوشت ما تصمیم می 
گیرند ؟ چرا استاندار را بر اساس خواست 
مردم انتخاب نمی کنند ؟ چرا شهردار را 
کسی از بیرون شورا دیکته می کند؟ چرا 
 نمی توانیم خودمان را انتخاب کنیم ؟ 
من از روزنامه آوا خواهش می کنم جواب 
 مرا به همه عزیزانی که این سوال  ها 
را مطرح می کنند برساند. هم استانی 
های عزیز یکی از چالش های بزرگ 
ما در استان این است که کار گروهی و 
وفاق را بلد نیستیم و به قول معروف هر 
کدام مان ، خودمان را سری در سرها 
در  نداریم.  قبول  را  دیگری  و  داریم 
همین آوا نوشته بود که برای انتصابات 
دولت آقای رئیسی تعداد زیادی لیست 
رفته جنوبی  خراسان  از   پیشنهادی 

 در حالی که بقیه استان ها لیست واحد 
اند. شما  داشته  لیست  دو  حداکثر  یا 
خودتان را بگذارید جای کسانی که قرار 
است تصمیم بگیرند وقتی می دانند که 
بین ما اتحادی وجود ندارد و هر کدام از 
گزینه های ما را بگذارند باز یک طیف 
دیگر ناراحت می شوند بهترین تصمیم 
این است گزینه ای  باشد که خواسته 
هیچ گروهی نباشد تا بتواند با همه کار 
کند. وقتی ما در یک شورای 9 نفره به 
خاطر عدم وفاق بین اعضا ، نمی توانیم 
گزینه های توانمند را انتخاب کنیم و 
مسیر انتخاب نمایندگان ما به سمتی 
می رود که خودشان هم به نتیجه می 
رسند گزینه های باقی مانده ضعیف 
هستند چطور می خواهیم در گستره 
واحد  تصمیم  به  استانداری  و  استان 
برسیم. ما خودمان با عدم وفاق اختیار 
تصمیم گیری ها را به غیر داده ایم واال 
اگر نظر مردم بر چیزی باشد بعید است 
انجام نشود. در همچنین فضایی شک 
نکنید اصحاب قدرت که ابزار هم دارند 
بدون اینکه بخواهند هزینه ای بدهند 
آنقدر با ذهن من و شما بازی می کنند 
 و ما را در گیر دوقطبی های کاذبی مانند 
 ) تخصص - تجربه ( )بومی- غیر بومی ( 
) جوان - با سابقه ( می کنند که بتوانند 
از آب های گل آلود ما ماهی خودشان را 
بگیرند. لطفا  برای یک بار شده به این 
مسائل دقت کنید و ببینید ما خودمان 
چطور برخورد می کنیم بعد برویم گالیه 
کنیم از بقیه که چرا آنها برای  سرنوشت 

ما تصمیم می گیرند. 
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 دیدگاه خوانندگان

* در خصوص لغو نکردن جریمه تردد 
شبانه ، بیرجند همیشه باید در سرویس 
کردن دهان مردم اول باشد. کل کشور 
می گوید لغو شما می گویید نه من ماندم 
از صبح همه جا و همه کار می توانی 
بکنی شب که مردم شاید کار ضروری 
داشته باشند باید جریمه شوند یا اینکه 
از اینجا تنهایی با ماشین خودت بروی 
کروناست و باید جریمه شوی اما توی 
اتوبوس با پنجاه نفر مسافر کرونا نیست. 
نامردی. اینهمه  از  بردارید  دست  بابا 

آخرتی هم هست، حساب و کتابی هم 
هست مگر اینکه هر چه  گفتید دروغ  
است و فقط به خاطر جیب خودتان است 
مردم   برای  زندگی  دیگر  خدا  به  واال 
دارند  مرگ  آرزوی  مردم  شده  سخت 
مرگ بهتر از این زندگی است که صبح 
تا شب باید بدوی آخر هم شرمنده زن و 
بچه هایت هستی. ما که از جوانی مان 

هیچی ندیدیم به خدا.

خدمت قوت  خدا  سالم  با   * 
 شماها یی که به فکر ما نیروهای شرکتی 
 هستید خدا یا به حق امام حسین )ع(

تکلیف ما هم روشن شود. من نزدیک ۸یا 
9 سالی شده که در ... مشغول کار هستم 
نزدیک ۳ سال هم شده که شرکتی شده 
ام هر روز و شب دعا می کنم که خدا 
برای ما شرکتی ها هم راهی روشن کند 
شاید از این وضعیت رهایی یابیم خدایا 
حاجت روا شوید شماها که به فکر ما 

بدبخت بیچارها هم  هستید. 

*با سالم.  شورای شهر آیا جواب رایی 
که دادیم همین است؟ آیا واقعا نمی 
توانید یک شهردار با لیاقت  انتخاب 
کنید که این قدر دنبال شهردار نگردید 
هر وقت در شهر دور می زنم ناراحت 
می شوم که چقدر شهری به تناسب 

مرکزیت استان داریم.

*باسالم. خواستم به آن راننده 111 که 
شنبه شب زد به راکب موتورسیکلت 
و سه نفر را غرق خون کرد و صحنه 
را ترک کرد خسته نباشید بگویم دین 
فروختی  با همین  را  دنیای خودت  و 
خداوند از تو نگذرد من به عنوان پدر 
یکی از آن بچه ها از تو تا زنده ام راضی 
تو  از  هم  متعال  خداوند  بود  نخواهم 

راضی نباشد.

* عذر مرا از یک اداره خواستند مشکل 
من کم کاری نبود مشکل من این بود که 
نه پول داشتم، نه پارتی آخر کسی که در 
آزمون ادواری با بهترین رتبه قبول شود 
توی دانشگاه رتبه دوم بیاورد و با تالش 
و سختی زیاد بعد 9 سال توی آزمون 
پیمانی تبدیل وضعیت نفر اول مسئول 
امور مالی شود به نظرتان کم کار است؟ 
در حالی که قوم و خویش خودشان یا 
دختر فالن آقا ...  بغل گوش مدیر کل 
با رشته غیر مرتبط کار می کند و رسمی 
هم شد چون هم پول دارد هم پارتی اما 
من با رشته مرتبط و قبولی در آزمون بعد 
از 9 سال کنار گذاشته می شوم تو رو خدا 

به کار من هم رسیدگی کنید.

* درد ما را فقط مسئوالن عالی رتبه در 
وزارت می توانند دوا کنند... از نیروهای 
شرکتی بدتر ما راننده های خودروهای 
دولتی  نهادهای  استیجاری  شخصی 
هستیم... اول که با آژانس قرارداد می 
بنزین  نرخ  این  با  نداریم.  بیمه  بندند. 
و قیمت قطعات و روغن و الستیک 
کیلومتری به ما پول می دهند .هر کیلومتر 
رفت ۶۴۰ تومان و هر کیلومتر برگشت 
۳۲۵ تومان. به خاطر ساعت حضور در 
 اداره هم ساعتی ۲۰ هزار تومان و زمان 
حضور اندازه ده نفر از ما کار می کشند. 
کار همه قسمت ها را باید انجام بدهیم 
از  یکساعت  هر 1۰۰کیلومتر  ازای  به 
حضور کم  می کنند یعنی ۲۰ تومان کم 
می شود. آخرش هم ده درصد به خاطر 
حسن انجام کار برمی دارند. چند درصد 
هم آژانس برمی دارد.آژانسی که اصال 
ما را ندیده و معرف نبوده فقط به خاطر 
فرار از خیلی مسائل با آن قرارداد امضا 
می کنند. در کشور اسالمی ظلم از این 
باالتر نیست که یک جوان را با ماشینی 
که االن قیمتش کمتر از ۲۰۰ میلیون 
نیست بکار بگیری آخرش هم هیچی 
به او ندهی. من که دو ماه  است آمدم 
و کار می کنم ولی خیلی ها هستند که 
 1۰سال است دارند کار می کنند و امیدی
هم ندارند به بهتر شدن وضع کارشان.

مثل  راننده های ... با این تورم باال ، اجاره 
خانه باال و خیلی چیزهای دیگر واقعا 

سخت است.
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پیام شما

بازار- تزریق ۵۴ هزار و ۴۰۰ دوز واکسن 
برکت در خراسان جنوبی نشان از استقبال 
و  دارد  داخل  تولید  واکسن  این  از  مردم 
از  بیشتری  دوزهای  ورود  خواستار  مردم 
این واکسن به استان هستند. شیوع ویروس 
تاکنون  گذشته  سال  دو  حدود  از  کرونا 
آسیب های فراوانی را از جنبه های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی به مردم و جامعه ما 
وارد کرد. چه بسیار عزیزانی که جان خود 
را از دست دادند و چه کسب و کارهایی که 
در این مدت تعطیل شد. اما در  دل همین 
سختی ها و رنج ها و مشکالت، دانشمندان 
ما توانستند اقدامات ارزشمندی را در راستای 
و  کرونایی  بیماران  سالمت  به  کمک 
خدمت رسانی به مردم در راستای پیشگیری 
از کرونا انجام دهند یک نمونه آن ساخت 
واکسن برکت بود که نشان از همت باالی 
دانشمندان این مرز و بوم در راستای مقابله با 

این ویروس داشت.

استقبالمردمخراسانجنوبی
ازواکسنبرکت

بعد از آنکه واکسن ایرانی برکت مجوز برای 
استفاده گرفت، امیدی در دل کسانی به وجود 
آمد که همواره تمایل به استفاده از تولیدات 
داخل کشور داشتند و در مورد واکسن برکت 
از آنجایی که تولید آن با خود غرور ملی را 
به همراه داشت تمایل به استفاده بسیار زیاد 
بود. مردم خراسان جنوبی نیز از این قاعده 
مستثنی نبودند و به واسطه اعتماد به علم 
و دانش دانشمندان ایرانی تمایل به مصرف 
ورودی   متأسفانه  اما  داشتند  واکسن  این 
واکسن برکت به استان با میزان درخواست 
مردم برابری نمی کرد و در حقیقت تعداد دوز 
وارده شده واکسن برکت جوابگوی نیاز و 

خواست مردم خراسان جنوبی نبود. 

واکسنبرکتراباافتخار
انتخابکردم

کیان حسینی از شهروندان خراسان جنوبی 
اظهارکرد: من به واسطه شغلم که با جمعیت 
زیادی سر و کار دارم، تصمیم به استفاده از 

واکسن داشتم. وی بیان کرد: روزی که به 
مرکز واکسیناسیون مراجعه کردم با افتخار 
واکسن برکت زدم و بعد از استفاده هر دو 
دوز این واکسن ایرانی نیز هیچ عارضه ای 
با  خراسان جنوبی  شهروند  این  نداشتم. 
و  داخل  تولید  واکسن  به  من  اینکه  بیان 
توانمندی های دانشمندان خودمان بیش از 
دارم، گفت:  اعتماد  دیگر کشورها  واکسن 
خیلی ها بعد از استفاده از واکسن برکت مرا 
از عوارض آن ترساندند ولی من به شایعات 
توجهی نکردم. حسینی با تأکید بر اعتماد به 

افزود:  کشور،  دانشمندان  و  پزشکان  علم 
امید است با واکسیناسیون همه مردم شاهد 
قطع زنجیره این بیماری باشیم و همچنین 
زندگی مردم به روال عادی برگردد. حامد 
اعتمادی از کارمندان بانک و از شهروندان 
خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: من از همان 
برکت  واکسن  از  استفاده  به  تمایل  ابتدا 

اما متأسفانه هر چه  بیان کرد:  داشتم. وی 
گشتم هیچ مرکزی در شهر بیرجند واکسن 
برکت نداشت این در حالی است که بسیاری 
از شهروندان خراسان جنوبی تنها تمایل به 
استفاده از واکسن برکت دارند و می خواهند 
داخلی  دانشمندان  تالش  و  کار  ثمره  از 

استفاده کنند.

مسئوالنبرایورودبیشترواکسن
برکتتالشکنند

زهرا محمدی از شهروندان خراسان جنوبی 

واکسیناسیون  برای  نیز  من  گفت:  نیز 
هیچ  و  کردم  انتخاب  را  برکت  واکسن 
وی  نداشتم.  تزریق  از  بعد  عارضه ای 
که  نداشتم  اصراری  هیچ  من  بیان کرد: 
مورد  در  و  بزنم  خارجی  واکسن  حتما 
اطمینان وجود داشت  این  ایرانی  واکسن 
و  ساخت  چون  ندارد  خاصی  عارضه  که 

قائم  نوفرستی،  است.  کشور  داخل  تولید 
خراسان جنوبی  در  ولی فقیه  نماینده  مقام 
هم در این خصوص گفت: از آنجایی که 
واکسن  از  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
مردم  از  بسیاری  کرده اند،  استفاده  برکت 
والیتمدار خراسان جنوبی تمایل به استفاده 
از این نوع واکسن دارند که مسئوالن باید 
داشته  ویژه  توجه  مردم  خواست  این  به 
باشند. وی با اشاره به اینکه خود من نیز 
حتما از واکسن برکت استفاده خواهم کرد، 
درمان  و  بهداشت  مسئولین  البته  گفت: 

باشند که  داشته  رایزنی  مرکز  با  باید  نیز 
مردم  اختیار  در  بیشتری  برکت  واکسن 
برخی  چون  گیرد  قرار  خراسان جنوبی 
برای واکسیناسیون منتظر واکسن داخلی 

هستند.

۵۴هزارو۴۰۰دوزواکسنبرکت
درخراسانجنوبیتزریقشدهاست

غالمرضا شریف زاده، دبیر ستاد دانشگاهی 
پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی 
در  واکسیناسیون  ابتدای  از  اظهارکرد: 
خراسان جنوبی ۵۴ هزار و ۴۰۰ دوز واکسن 
برکت به شهروندان تزریق کرده ایم. وی درباره 
خراسان جنوبی  شهروندان  استقبال  میزان 
از واکسن برکت بیان کرد: استقبال مردم از 
واکسن برکت خوب بوده است اما مسئله این 
است که واکسن برکت به اندازه خواست و نیاز 
مردم در اختیار ما قرار نمی گیرد و سهمیه ما از 

برکت بسیار کم است.

عارضهخاصیبهواسطهتزریق
واکسنبرکتگزارشنشدهاست

کنترل  و  پیشگیری  دانشگاهی  ستاد  دبیر 
در  ما  ادامه  داد:  خراسان جنوبی  در  کرونا 
خراسان جنوبی هیچ گزارشی مبنی بر عارضه 
قابل توجهی از نوع خاصی از واکسن و از 
تنها  گزارش ها  و  نداشته ایم  برکت  جمله 
است.  بوده  معمول  عارضه های  همان 
شریف زاده با بیان اینکه در حال حاضر و فعال 
موجودی واکسن برکت در خراسان جنوبی 
نداریم، یادآور شد: طی هفته جاری ۳۰ هزار 
دوز واکسن وارد خراسان جنوبی که برکت در 
میان آن ها نبود در حالی که استقبال مردم از 
واکسن ایرانی کوو برکت بسیار مطلوب بوده 

است.

خبرنگاران جوان-  بازار مسکن بیرجند در 
حالی تابستان را سپری می کند تا رکودی 
که از اواخر زمستان پارسال در این بازار آغاز 
شده بود همچنان ادامه داشته باشد. در این 
شرایط قیمت مسکن افزایشی نبوده، بلکه 
کاهش محسوسی هم داشته و این موضوع 
هم بر رونق معامالت اثر نداشته است، اما 
در سوی دیگر بازار افزایش اجاره امالک در 
حالی داغ است که به گفته برخی مشاوران 
 امالک، خانه اجاره ای کمتر یافت می شود.

این روز ها افزون بر رشد فزاینده اجاره بها 
نبود  بیرجند،  در  به خصوص  و  استان  در 
خانه خالی هم به دغدغه و کابوس برای 
مستأجرانی تبدیل شده است که از صاحب 
نشینی  اجاره  تمدید  برای  رد  جواب  خانه 

شنیده اند.

رهنواجارههایسرسامآور

این  بیان  با  بیرجندی  اصغری یک جوان 

که در روز های اخیر برای اجاره مسکن به 
بنگاه های زیادی مراجعه کرده است، گفت: 
اجاره ها خیلی باالست و پرداخت آن از توان 
مالی ما که تازه زندگی مشترک را شروع 
کرده ایم خارج است. وی افزود: ما زوج های 
هستیم  مواجه  زیادی  مشکالت  با  جوان 
که  اجاره بها و قیمت مسکن با توجه به 
افزوده  مشکالت  این  به  اخیر  گرانی های 
وعده  فقط  مسئوالن  گفت:  وی  است. 
می دهند، اما نظارتی بر بنگاه ها نیست و در 
زمان مراجعه به متصدیان بنگاه ها می گویند 
صاحب خانه قیمت را مشخص می کند. او 
که چند ماه از عقد او و همسرش می گذرد 
خانه ای  دنبال  به  زندگی  شروع  برای  و 
متناسب با شرایط اقتصادی خود است، بیان 
کرد: برخی صاحبخانه ها فقط رهن کامل 
می خواهند و رهن کامل هم مبلغی حدود 
1۰۰ میلیون تومان است در حالی که تأمین 
چنین رقمی برای من که تازه کسب و کار 

را شروع کرده ام بسیار زیاد است. اصغری 
ادامه داد: اگر هم رهن کامل مطرح نباشد 
با مبالغی حدود ۶۰۰ هزار تومان اجاره و ۲۰ 
میلیون رهن و بیشتر در شمال شهر خانه 
اجاره می دهند که نسبت به ماه های قبل 
بسیار زیاد است، هر چند خانه برای اجاره 

هم بسیار کم پیدا می شود.

عرضهزیاد،اماتقاضاکماست

آن طور که از صحبت متصدیان مشاوران 
حالی  در  بازار  می آید،  بر  در شهر  امالک 
رکود خرید و فروش را تجربه می کند که 
اما تقاضا کم است. به گفته  عرضه زیاد، 
یکی از مشاوران امالک، قبل از انتخابات 
همه منتظر برگزاری آن و نتایج مذاکرات 
بودند و حاال در شرایط فعلی همه منتظر 
هستند تا ببینند وعده های دولت در زمینه 
مسکن تا چه حد تحقق می یابد. وی افزود: 
قیمت مسکن در دو سال گذشته چند برابر 

افزایش یافته است به طوری که شهروندان 
به  توجه  با  را  مسکن  خرید  توان  دیگر 
ندارند.  زندگی  هزینه های  دیگر  افزایش 
یکی دیگر از متصدیان مشاور امالک هم 
با اشاره به سکوت حاکم بر بازار معامالت 
مسکن گفت: با وجود این اجاره بها تا 1۰۰ 
درصد افزایش یافته است و خانه اجاره ای به 

سختی در شهر پیدا می شود.

رکودبازارمسکن

امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس  اربابی، 
مسکن  بازار  رکود  تأیید  با  هم  بیرجند 
گفت: در دو ماه گذشته هیچ تغییری ایجاد 
نشده و قیمت ها همان نرخ  ماه های پیش 
قیمت  امسال  ابتدای  افزود:  وی  است. 
مسکن کاهش 1۰ تا 1۵ درصدی داشت و 
بعد از آن هیچ افزایش یا کاهش قیمتی را 
شاهد نبوده ایم. اربابی، دلیل پایین بودن 
هزینه های  افزایش  را  مسکن  معامالت 

زندگی و رشد چند برابری قیمت مسکن و 
افت توان خرید دانست و بیان کرد: مصالح 
ساختمانی و آهن از ابتدای سال افزایش 
قیمت داشته، اما نقشی در افزایش قیمت 

مسکن نداشته است. 
بیرجند  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
فروشندگان  از  برخی  هرچند  داد:  ادامه 
به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی 
از  دادند  افزایش  را  خود  امالک  قیمت 
خرید  قدرت  تورم  دلیل  به  دیگر  سویی 
در  رکود  همچنان  و  یافته  کاهش  مردم 
بازار مسکن حاکم است. وی با بیان اینکه 
از ابتدای سال اجاره بها در بیرجند بین ۲۰ 
تا ۳۰ درصد افزایش یافته و اجاره بهای 
امالک تجاری گاهی تا ۴۰ درصد افزایش 
مجموع  در  کرد:  تصریح  است،  داشته 
مستأجران در شهر بیرجند با توجه به تعداد 
زیاد مسکن و تراکم جمعیت گران زندگی 

می کنند.

استقبال خراسان جنوبی ها از واکسن برکت

تداومخواببازارمسکناززمستانپارسال

بازگشایی تدریجی 
مدارس استان 

کل  اداره  متوسطه  آموزش  معاون 
آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: 
صورت  به  استان  مدارس  بازگشایی 
براساس مجوزهای ستاد  تدریجی و 
مقابله با کرونا انجام می شود. یکه خانی 
معاونت  دستورالعمل  براساس  افزود: 
با عنوان “نسخه صفر ۶”   بهداشتی 
فعالیت مدارس روستایی و عشایری 
کم جمعیت و دروس عملی و کارگاهی 
پروتکل های  رعایت  با  هنرستان ها 
اجتماعی  فاصله گذاری  و  بهداشتی 
به صورت حضوری بالمانع است ولی 
در عین حال تصمیم نهایی برعهده 
رویکرد  وی  است.  کرونا  ملی  ستاد 
امسال آموزش و پرورش در خراسان 
جنوبی را برگزاری کالس ها به صورت 
عنوان  مجازی  و  حضوری  تلفیقی 
کرد و گفت: حفظ سالمت جسمانی 
مدیران  اولیا،  دانش آموزان،  روانی  و 
اول  اولویت  و  قرمز  خط  معلمان  و 
خادمان آموزش و پرورش است. معاون 
آموزش  کل  اداره  متوسطه  آموزش 
و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: 
بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 
جاری به صورت تدریجی و با توجه به 
دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا و 
رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی انجام می شود. 
مدرسه  و  شاد  سامانه  افزود:  وی 
تلویزیونی، آموزش های مکمل هستند 
و پیش بینی می کنیم با توجه به روند 
آموزش ها  واکسیناسیون،  رشد  به  رو 

به صورت تلفیقی ارائه شود. 

خبر ویژه



نام آوران

دکتر کاظم  معتمدنژاد، 
پدر علم ارتباطات ایران

و  ارتباطات  علم  پدر  معتمدنژاد  پروفسورکاظم 
روستای  در  سال 1313  ایران  نگاری  روزنامه 

مود از بخش مرکزی شهرستان بیرجند متولد 
شد. تحصیالت ابتدایی و قسمتی از تحصیالت 
متوسطه خود را در زادگاهش و قسمت دیگر را 
در بیرجند و سال ششم ادبی را در دبیرستان مروی 
تهران گذرانید. وی در زمان تحصیل در دوره  
کارشناسی با مدیر وقت روزنامه  کیهان که استاد 

ایشان نیز بود رابطه دوستانه ای برقرار کرد.
برای  دکتری  دوره  دانشجویان  از  استاد  وقتی 
همکاری در کیهان دعوت کرد، معتمدنژاد فرصت 
را غنیمت شمرده و به محیط روزنامه وارد شد 
و دیری نپایید که از مترجمی زبان فرانسه، به 
مسئولیت گروه خارجی و مقاالت ارتقاء یافت.
روزنامه کیهان که به روزنامه نگاران تحصیل کرده 
نیاز داشت، برای وی بورسیه  ای از دولت فرانسه 
دریافت کرد.معتمدنژاد در دانشگاه سوربن فرانسه 
موفق به اخذ دکترای حقوق، علوم سیاسی و نیز 
انستیتوی  از  روزنامه نگاری  تخصصی  دکترای 

مطبوعات و علوم نظری دانشگاه پاریس گردید.
وی در سال 1343 با کوله باری از دانش روزنامه 
نگاری، ارتباطات، حقوق و علوم سیاسی و با اندیشه 
تاسیس نخستین دانشکده روزنامه نگاری به میهن 
بازگشت. خدمات دانشگاهی ایشان از سال  1344 
در سمت استادیاری در دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه تهران آغاز شد. در سال  1343 
موسسه کیهان پیشنهاد وی را برای یک دوره 
عالی روزنامه  نگاری پذیرفت و برای این منظور از 

بین داوطلبان دیپلم،  25 نفر انتخاب شدند.
در پایان دوره  دو ساله، اسم این دوره  عالی به 
موسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی تغییر 
کرد. در سال 1350 یعنی زمانی که نخستین فارغ 
التحصیالن در بحبوحه اخذ دانش نامه بودند، اسم 
موسسه به دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی تغییر 
یافت.از سال  56 تا 59 نیز سمت ریاست دانشکده 
را عهده دار بود. معتمدنژاد در تشکیل و عضویت 
انجمن  های مختلف از قبیل انجمن دفاع از آزادی 
مطبوعات، انجمن بین  المللی تحقیق در ارتباطات 
جمعی، انجمن بین  المللی حقوق فضا، انستیتوی 

بین  المللی ارتباطات، نقش عمده داشته است.

کار در ساعات نامنظم خطر حمله قلبی

بر اساس یک مطالعه صورت گرفته، کار در شب 
و یا ساعت های نامنظم خطر ابتال به حمله قلبی 
را افزایش می دهد. محققان می گویند که شیفت 
کاری نامناسب تاثیر بدی بر ریتم ساعت زیستی 

بدن دارد و می تواند به قلب آسیب وارد کند. بنابراین 
اگر در ساعات عادی روز کار نمی کنید، اقدامات 
اضافی را برای کاهش خطر ابتال به بیماری های 
قلبی انجام دهید، نظیر: ورزش، رژیم متعادل و 

مالقات با پزشک برای دوره های چکاپ.

عوارض مصرف بیش از حد میوه

سوء جذب فروکتوز موجود در میوه منجر به نفخ، 
گرفتگی عضالت شکم، درد و اسهال و حتی 
گاهی سردرد نیز می شود. عالوه بر این، بسیاری از 
میوه ها مانند سیب سرشار از پکتین است؛ یک نوع 

فیبر که مبتالیان به سندرم روده تحریک پذیر یا 
آی بی اس، برای شکستن کامل آن مشکل دارند، 
مصرف بیش از حد میوه می تواند برای از دست 
دادن وزن، مشکل آفرین باشد. مصرف روزانه 5 

میوه متوسط توصیه شده است. 

لزوم تامین آب بدن قبل از واکسن

تامین آب بدن به میزان کافی قبل و بعد از تزریق 
واکسن کووید بسیار مهم است. مصرف مایعات 
کافی نه تنها سبب عملکرد بهتر بدن در شرایط 
جدید واکسیناسیون می شود، بلکه سبب می شود 

از افت فشار افرادی که معموال ترس از آمپول و یا 
واکسن دارند نیز جلوگیری کند. افرادی که مبتال 
به بیماری های قلبی عروقی، فشار خون باال یا 
بیماری های ریوی هستند در خصوص میزان 

مصرف مایعات باید با پزشک مشورت کنند.

واکسیناسیون   باالتر، کنترل  سهل تر

با وجود اینکه در برخی از کشورها با افزایش موارد 
ابتال به ویروس دلتا مواجه شده اند اما آمار مرگ 
و میرشان بسیار کمتر از کشورمان است و این به 
دلیل استقبال عمده مردم این کشورها از تزریق 

واکسن است.مردانی متخصص بیماری عفونی  با 
اشاره به وجود چند نوع واکسن در کشورمان برای 
استفاده مردم و مزیت استفاده از واکسن کرونا افزود: 
مردم باید بدانند حداقل فایده استفاده از واکسن کرونا 

این است که مبتال نوع شدید بیماری نخواهند شد.

برنج 3 پیمانه،  پیاز یک عدد متوسط،  سیب زمینی یک عدد،  گوجه فرنگی 5 عدد، رب گوجه فرنگی یک قاشق 
غذاخوری، روغن یک استکان، زردچوبه، نمک، فلفل سیاه ، زعفران ساییده شده به میزان دلخواه، برنج را شسته و 
یکی دو ساعت خیس می کنیم.  پیاز را خرد کرده و در روغن سرخ می کنیم، زردچوبه و نمک اضافه کرده و تفت 
می دهیم. سیب زمینی ها را حبه ای خرد کرده و به پیازها اضافه می کنیم. کمی تفت می دهیم.گوجه ها را رنده یا 
ریز خرد کرده و به مواد اضافه می کنیم.آبش که کشیده شد رب گوجه فرنگی و فلفل را اضافه می کنیم.اکنون برنج را 
اضافه کرده و به اندازه یک بند انگشت آب می ریزیم.حرارت را کمی زیاد کرده تا به جوش آید، سپس شعله را متوسط 

کنید. وقتی برنج در حد آبکش کردن شد، زعفران ریخته، حرارت را کم می کنیم و دمی می گذاریم.

 پارک ملی »جاسپر« 

انتخاب درست کسانی که با آن ها زندگی می کنید، کار 
می کنید و تعامل دارید، بیشتر از هر عامل دیگری بر 
احساسات و موفقیت شما تاثیر می گذارد. همین امروز 
تصمیم بگیرید که با افراد برنده ، مثبت، شاد، خوش بین و 
کسانی که در زندگی اهداف بزرگ دارند، معاشرت کنید.

افراد،  افراد منفی  دوری کنید. این  از  به  هر قیمتی 
سرچشمه اصلی بیشتر ناراحتی های زندگی هستند. 
منفی  و  افراد  دیگر  از هم اکنون،  مصمم شوید که 
اضطراب آور را به زندگی تان راه ندهید.سالمتی شما دقیقا 

به همان مقداری است که مواد غذایی سالم بخورید و 
به خودتان برسید. همین طور سالمت ذهنی و روانی 
شما به همان اندازه ای است که ذهن خود را به جای 
»شیرینی های ذهنی« با »پروتئین های  ذهنی« تغذیه 
کنید. کتاب ها، مجالت و مقاالت آموزنده، الهام بخش 
و انگیزه دهنده بخوانید. ذهن را با اطالعات و ایده هایی 
که موجب تعالی و شادمانی می شوند و شما را نسبت به 
خود و آرزوهایتان مطمئن می سازند، تغذیه کنید. هنگام 
رانندگی به مطالب شنیداری سازنده و مثبت گوش 

دهید. پیوسته به ذهن  پیام های مثبت وارد کنید که باعث 
می شوند بهتر بیاندیشید و بهتر عمل کنید و در رشته  کاری 
خود تواناتر و کارآمدتر باشید. فیلم ها و برنامه های تلویزیونی 
آموزشی و مثبت تماشا کنید و در دوره های آنالین شرکت 
کنید و مطالبی بخوانید که به دانش تان بیافزاید و به شما 
حس بهتری نسبت به خود و زندگی بدهد. وقتی خود را 
به یادگیری، رشد، بهتر شدن در افکار و فعالیت ها متعهد 
می کنید، کامال بر زندگی  خود مسلط می شوید و سرعت 

رسیدن به اوج را     افزایش می دهید.

تعامل با  افراد مثبت اندیش 

یاد یاران 
شهید علی شبانی شوکت آباد: امت حزب ا... بیرجند مي خواهم که ادامه دهنده 
راهم باشند و با حضور دائم خود در صحنه های انقالب خصوصاً نماز جمعه یاریگر دین 

خدا و تدوام بخش دین خدا باشند. چهارشنبه  24 شهریور 1400 * شماره  5010
خانه یاوری، یادگاری4

 از دوران قاجاریه و پهلوی در سربیشه

این خانه در داخل شهر سربیشه در میان اراضی 
کشاورزی بر فراز تپه ای بلند و در جوار بقایای قلعه 
کهنه سربیشه قرار گرفته که مهمترین عناصر 
معماری آن عبارتند از سردرورودی، هشتی، داالن 
ارتباطی، حیاط مرکزی یا میانسرا، ایوان ها، اتاق های 
متعدد، مطبخ و انبار. ایوان ها در اضالع شمالی و 

جنوبی بنا قرار دارد. داخل مطبخ هنوز عناصری 
نظیر اجاق، تنور و هیزم خانه وجود دارد و پوشش 
سقف از نوع گنبدی است. در کنار مطبخ پستویی 
وجود دارد که هنوز کندوک های مخصوص ذخیره 
آذوقه و غالت )خمره های بزرگ گلی( در آن به 
چشم می خورد. این فضا با تکنیک طاق و تویزه 
پوشش شده است. از مهمترین عناصر تزئینی این 
اثر می توان به تزئینات هندسی آجری در نمای 
ورودی، رخبام های حیاط و همچنین نقاشی های 
دیوار در اتاق های ضلع جنوبی بنا اشاره نمود. این 

اثر مربوط به دوره قاجاریه و اوایل پهلوی است.

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
رؤیاهایت را به خاطر بسپار و برای شان بجنگ. باید بدانی که از 
زندگی چه می خواهی و تنها یک چیز تو را از تحقق آرزوهایت 

بازمی نشاند:ترس از شکست. )پائولو کوئیلو(

دمی گوجه با سیب زمینی

 پارک ملی »جاسپر« که بزرگترین پارک 
کوهستانی کشور کانادا به شمار می رود، با 
در اختیار داشتن صدها کلبه چوبی زیبا، گونه 
های مختلف خرس، گرگ، روباه، یوزپلنگ، 
گوزن و جنگل های کاج، دریاچه های زیبا، 
برتر  مقاصد  از  یکی  توندرا،  های  جنگل 

گردشگرهای کانادا به شمار می رود.

فرهنگ  وهنر

فیلم “درخت گردو” اکران می شود

کارگردانی  به  گردو  درخت  سینمایی  فیلم 
معادی  پیمان  بازی  با  مهدویان  محمدحسین 
است.فیلم  اکران  آستانه  در  مدیری  مهران  و 
ساخته   متاخرترین  گردو  درخت  سینمایی 
محسوب  مهدویان  محمدحسین  سینمایی 
می شود، این فیلم که محصول سال 139۸ است 
برای اولین  بار در سی و هشتمین جشنواره فیلم 
فجر رونمایی شد. این فیلم ایرانی اکنون آماده 
نمایش نیست اما اقدامات الزم برای اکران آن 
در حال انجام است و فیلم سینمایی درخت گردو 
طی روزهای آینده روی پرده سینماهای ایران 
خواهد رفت. فیلم سینمایی درخت گردو قرار 
بود اوایل تیر ماه روی پرده برود اما اکران آن 
به شهریور موکول شد و حاال به زودی روی پرده 
خواهد رفت. فیلم سینمایی درخت گردو طی یک 
سال و نیم گذشته نیز برای اکران مطرح شده بود 
اما به دلیل تعطیلی مداوم و چندباره  سینماها   این 

فیلم اکران نشد.  
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

854937612

793261854

216584379

648725931

532619748

179843265

321378596

385196427

967452183

ارزان ترین تاکسی بیرجند

تاکسی آنالین

ثبت نام رایگان راننده سواری آقایان / بانوان
جهت همکاری و پیوستن به ناوگان بنت به آدرس میدان شهدا، 

پشت بانک صادرات )ساختمان آوا( مراجعه فرمایید.
مزایای بنت: کمیسیون فقط ۶ درصد

سهمیه بنزین براساس پیمایش خدمات خودرویی، رفاهی و ...

شمـاره تمـاس: 32234532
سفر اول رایگان با نصب اپلیکیشن بنت و ثبت کد تخفیف: ۱۰۰

خـط دائـم
 شمـا را 

خریـداریم 
  خرید و فروش خط رند 

حسیــن راه رو
0915  561  6161  

خدمات نصب، اجاره داربست فلزی، جک، تخته، قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک 
۰۹۱۵۳۶۳۷۵۰۷ - ۰۹۱۵۶۲۱۷۵۰۷  حسینی

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

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(
طبخ غذاهای اصیل ایرانی با  برنج   100 % 
ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 
خیابان ارتش /   32218229 - 32218490  
  09152174998 -09155604998

ایزوگام شــرق

09155622050
09155629033 

بیرجند، میدان توحید 
32442331 )بخشی(

 ثبت  ۶۷۳۶

به یک نفر دکتر دامپزشک نیازمندیم 
۰۹۱۵۶۶۹۹۷۰۰-۳۲۲۲۶4۶4

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 

به نبش معلم 54 )روبروی پارک آزادگان(
 انتقـال یـافت

)فروش ویژه مهرماه آغاز شد(
09151642653

لـوازم التحریـر فـدک 

جدول سودکو
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گرفتار شدن ۲۴۳ نفر در دام کرونا

در شبانه روز گذشته ۲۴۳ بیمار جدید مبتال به کرونا در استان شناسایی شد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: دیروز ۳۰۵ آزمایش تشخیص 
کرونا در استان انجام شد که در مجموع ۱۰۳ بیمار جدید شامل ۲۸ بستری و ۷۵ مورد سرپایی، شناسایی شد. مهدی زاده افزود: همچنین از ۶۸۶ تست سریع 

کرونا ۱۴۰ بیمار جدید مبتال به کرونا در استان شناسایی شد. وی بیان کرد: ۳ مورد فوت جدید در شبانه روز گذشته در خراسان جنوبی ثبت شد .

در جلسه  استاندار خراسان جنوبی  فارس- 
کمیسیون هماهنگی بانک های استان، گفت: 
بانک های استان منابعی را در قالب تسهیالت 
در اختیار واحدهای تولیدی دولتی یا خصوصی 
قرار می دهند در حالی که درآمدهای حاصل از 
آن در خارج استان است و باید این منابع به 
استان برگشت داده شود. استاندار افزود: این 
اصاًل پسندیده نیست که شرکت های دولتی 
اینجا  اقتصادی،  بنگاه های  و  و غیر دولتی 
کسب درآمد کنند ولی گردش مالی شان را 
جای دیگری انجام دهند و منافعش به دیگر 
مناطق تعلق گیرد. عالی ترین مقام دولت در 
استان ادامه داد: این موضوع به کلیه ادارات 
و دستگاه های اجرایی ابالغ می شود که برای 
شرکت های وابسته و پیمانکاران خود زمانی 
را تعیین کنند که منابع مالی خود را به استان 
برگردانند. وی با اشاره به حجم سپرده های 
مردم استان در بانک ها، گفت: براساس آمار 
سپرده های  استان  بانکی  منابع  درصد   ۶۶
کوتاه مدت  صورت  به  که  است  مردمی 
شده اند.   پس انداز  بانک ها  در  بلندمدت  و 
مالنوری با بیان اینکه این حجم از منابع باید 
در اختیار تولید، اشتغال و توسعه قرار گیرد، 
متذکر شد: این حجم از سپرده گذاری راکد 
مطلوب مردم و شبکه بانکی استان نیست این 

منابع باید به هر شکل ممکن به حرکت درآید. 
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از 
باید  برنامه ریزی ها  در  ما  جهت گیری های 
این باشد که به هیچ عنوان منابعی از استان 

خارج نشود، اضافه کرد: براساس گزارش های 
موجود، پرداخت تسهیالت به خوبی صورت 
می گیرد و تعامالت نیز مطلوب است اما به 
به موقع  و  درست  اطالع رسانی  عدم  علت 
گالیه هایی از عملکرد سیستم بانکی وجود 
دارد. مالنوری ادامه داد: با عنایت به اهمیت 
موضوع باید برای افزایش منابع مالی بانک ها 
اقدامات عاجلی در زمینه جذب اعتبارات ملی 
همچون  قانونی  ظرفیت های  از  استفاده  و 

ماده ۵۶ صورت گیرد. وی به ظرفیت های 
استان اشاره کرد و بیان داشت: عقب ماندگی 
و محرومیت زیبنده این استان نیست لذا هر 
کسی با هر نوع اختیار و توانی که دارد باید 

کمک کند تا از این ظرفیت ها در مسیر توسعه 
استفاده شود. استاندار خراسان جنوبی اقدامات 
شبکه بانکی را در راستای تعامل با دستگاه ها 
خوب عنوان و تصریح کرد: با توجه به حرکت 
بانک ها  رویکرد  استان  برنامه های  جهشی 
هم باید تغییر کند و تعامل بیشتری صورت 
گیرد.  وی ادامه داد: با راه اندازی ستاد توسعه 
خاوران ما به دنبال فعال کردن سرمایه گذاران 
بخش خصوصی هستیم و با برگزاری مرتب 

جلسات درپی پهن کردن فرش قرمز برای 
سرمایه گذاران و تسهیل شرایط سرمایه گذاری 
هستیم. استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: 
و  کنند  پیدا  جسارت  و  جرأت  باید  مردم 
قدرت ریسک شان باال برود و از این شرایط 
تولیدی  کارهای  به  ورود  برای  آمده  پیش 
ارائه  خراسان جنوبی  استاندار  کنند.  استفاده 
تسهیالت  و  موجود  منابع  دقیق  اطالعات 
پرداختی بانک ها را الزامی دانست و اظهار 
نقشی  اهمیت موضوع و  به جهت  داشت: 
که داده ها در برنامه ریزی ها دارند، اطالعات 
کلیه سرمایه گذاران، واحدهای صنفی و غیره 
این  در  به خوبی  نظارت ها  و  است  موجود 
حوزه ها صورت می گیرد لذا بانک ها هم باید 

تابع این شرایط باشند.

گردش مالی شرکت ها 
خارج از خراسان جنوبی

بانک های  هماهنگی  کمیسیون  دبیر 
گفت:  جلسه  این  در  نیز  جنوبی  خراسان 
استان  بانک های  از  زیادی  سرمایه گذاران 
تسهیالت دریافت کرده اند اما منابع خود را 
اینجا هزینه نمی کنند و گردش حساب آنها 
خارج از استان است. زرنگ افزود: براساس 
مواد قانونی، شرکت های بزرگی که در هر 

محلی فعالیت می کنند مکلف به هزینه کرد 
منابع خود در همان استان هستند اما این 
مهم محقق نمی شود. وی گفت: براساس 
قانون باید شبکه بانکی استان منابع خود را 
به کمیسیون هماهنگی بانک ها اعالم کند 
اما بانک های خراسان جنوبی امتناع می کنند. 
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان 
جنوبی اظهار داشت: یکی از موانع عمده پیش 
روی ما علیرغم اینکه چند مرحله مکاتبه 
اختیارات استان  این است که سطح  شده، 
پاسخگوی نیازهای خراسان جنوبی نیست. 
مدیر شعب بانک ملی خراسان جنوبی افزود: 
از مجموع منابع بانکی ۳۴ درصد در بخش 
بلندمدت و ۳۲ درصد در بخش کوتاه مدت 
است که منابع گرانقیمتی برای شبکه بانکی 
هستند همچنین ۱۸ درصد قرض الحسنه 
جاری، ۱۲ درصد قرض الحسنه پس انداز و 
با بیان  چهار درصد سایر منابع است. وی 
اینکه ترکیب منابع ارزان قیمت و جاری ۳۰ 
درصد منابع بانکی استان را به خود اختصاص 
دلیل  به  استان  مردم  گفت:  است  داده 
وضعیت اقتصادی و معیشتی عالقه چندانی 
به سرمایه گذاری در این بخش ها ندارند و ۶۶ 
درصد سپرده های مردمی در حوزه بلندمدت 

و کوتاه مدت است.

هشدار  استاندار به دستگاه های دولتی و شرکت های وابسته: 

منابع مالی استان نباید خارج شود

*سعیدی سرپرست هیئت هاکی استان 
خراسان جنوبی روسای هیئت های 
هاکی شهرستان های طبس و فردوس 

را منصوب کرد.
*موسسه خیریه بیمارستان امام رضا 
بیرجند )ع( به منظور ارائه خدمات به 
بیماران نیازمند و محروم راه اندازی شد.

*ماموران انتظامی نهبندان در بازرسی 
این  در  مسافربری  اتوبوس  یک  از 
شهرستان، ۹۱ کیلو و ۱۵۰ گرم تریاک 

کشف کردند.
*شهردار اسدیه گفت: آسفالت ۳۰ هزار 
متر مربع از معابر این شهر با اعتبار ۲ 
میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان از هفته 

جاری آغاز شد.
*رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان 
خراسان جنوبی گفت: ماموران پلیس، 
خوراکی  مواد  انواع  کارتن  هزار   ۱۱
احتکار شده را به ارزش ۶ میلیارد و 
۶۳۰ میلیون ریال در شهرستان بیرجند 

کشف کردند.
*مدیر کل آموزش و پرورش خراسان 
و  فرهنگیان  درخشش  از  جنوبی 
دانش آموزان خراسان جنوبی در اولین 
جشنواره کشوری تولید محتوای فضای 

مجازی خبر داد.
طبس  ویژه  فرمانداری  *سرپرست 
گفت: علت حادثه ریزش معدن زغال 

سنگ طبس در دست بررسی است.
*خیران مجمع خیرین سالمت استان 
از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۵۵ میلیارد 
ریال به حوزه سالمت خراسان جنوبی 

کمک کردند.

اخبار  کوتاه 

سرمایه گذاری ۵ هزار میلیاردی 
در خراسان جنوبی

گذاری  سرمایه  از  جنوبی  خراسان  استاندار 
۵ هزار میلیارد تومانی از ابتدای سال جاری 
تا کنون در استان خبر داد و گفت: جوانان 
باید در حوزه توسعه استان ورود پیدا کنند.

جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  در  مالنوری 
استان خاطرنشان کرد: جوانان جزو سرمایه 
های ارزشمند کشور هستند اما هنور نتوانسته 
ایم از این ظرفیت به درستی استفاده کنیم. 
به گفته وی؛ ستاد ساماندهی امور جوانان به 
شده  اندازی  راه  نقیصه  این  جبران  منظور 
است.  استاندار خراسان جنوبی متذکر شد: در 
سفر رئیس جمهور محترم به استان، عرض 
کردم در صورت حمایت دولت و با استفاده 
از ظرفیت های این جغرافیای زرخیز، در بازه 
زمانی ۳تا ۴ ساله تعداد ۹ شهرستان کم بر 

خوردار استان از محرومیت خارج می شوند.

الزام دستگاه هاي اجرایي به ارائه طرح  
هایي به منظور کاهش آمار تصادفات

استاندار دستگاه هاي اجرایي را به ارائه طرح 
هایي عملیاتي با هدف کاهش آمار تصادفات 
استان ملزم کرد. مالنوري در جلسه ستاد راهبري 
وضعیت تصادفات استان،گفت: تصادفات، یکي 
از ضرورت ها و موضوعات بسیار مهم استان 
ما و کل کشور است، به همین دلیل باید به 
طور ویژه مدنظر قرار داشته باشد. وي با اشاره 
به دستورالعمل برگزاري ستاد راهبري تصادفات 
به صورت هر ۶ ماه یک جلسه، تصریح نمود: 
باید با  بررسي علل تصادفات و ارائه راهکارها، 
براي کاهش آمار تصادفات چاره اندیشي کنیم. 
استاندار با اشاره به عوامل مؤثر در بروز حوادث 
و سوانح جاده اي، گفت: برخي از تصادفات به 
جهت وجود مشکالت زیرساختي است که رفع 
آنها در قالب اصالح شیب شیرواني، احداث باند 
دوم، رفع نقاط حادثه خیز و ...از وظایف ما در 

دستگاه هاي اجرایي مي باشد. 

سند توسعه نهبندان بازنگری می شود

فرماندار نهبندان با بیان اینکه سند توسعه 
بازنگری  رئیس جمهور  دستور  به  نهبندان 
می شود، گفت: با بازنگری این سند ظرفیت 
های معدنی و گردشگری نهبندان، به توسعه 
این شهرستان کمک خواهد کرد.بیکی افزود: 
با بازنگری این سند ظرفیت های شهرستان 
که ظرفیت های معدنی و گردشگری خوبی 

است به توسعه نهنبدان کمک خواهند کرد.

انتظار دوساله طبسی ها در تکمیل 
پروژه پردیس سینمایی

معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد 
پردیس  اسالمی خراسان جنوبی گفت:کلنگ 
سینمایی طبس در سال ۹۸ به زمین زده شده 
است اما متأسفانه هنوز این پروژه تکمیل نشده 
و  وزارتخانه  کمک های  بیان کرد:  وی  است. 
کمک بالعوض سازمان شهرداری ها و ... برای 
این پروژه در نظر گرفته شده است، اما متأسفانه 
شهرداری طبس به واسطه مسائل و مشکالت 
مالی تاکنون نتوانسته است این پروژه را به اتمام 

برساند و در کار تعلل دارد.

گذر زمان به نفع انقالب اسالمی است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه کار از آن گذشته است که انگلیس 
بخواهد  ورشکسته  آمریکای  یا  فرانسه  یا 
ایجاد  ایران مانع  جلوی جمهوری اسالمی 
کند، گفت: ملت ها بیدار شده و گذر زمان 
به نفع انقالب اسالمی ایران است. حجت 
االسالم عبادی مطرح کرد: در حال حاضر به 
برکت انقالب خیلی از آن موانع گذشته رفع 
شد اما هنوز دشمن با خیرگی تصور می کند 
که می خواهد برگردد و متأسفانه در داخل هم 
آثار پای دشمن را در جهات مختلف می بینید.

بهره برداری از طرح آبیاری کم فشار 
در سطح ۴۵ هکتار در سربیشه 

مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت:طرح آبیاری 
خدادکرد کوهستانی کشاورز دشت درح درسطح 
۴۵  هکتاربه بهره برداری رسید. جوادی بایگی 
افزود: اعتباردولتی هزینه شده دراین طرح ۲۷۷۰ 
میلیون ریال می باشد که باعث صرفه جویی 
آب به میزان ۱۱۲۵۰۰ مترمکعب آب در سال 
می شود. وی گفت: اجرای سامانه های نوین 
آبیاری می تواند باعث استفاده بهینه از نعمت 

خدادادی آب نیز شود.

فارس- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: با 
افزایش واردات محموله های واکسن به کشور سهم 
استان نیز افزایش یافته است. دهقانی با بیان اینکه میزان 
واکسیناسیون در استان باالتر از میانگین کشوری است، 
تصریح کرد: در حال حاضر میزان پوشش واکسیناسیون 
دوز اول در جمعیت هدف و باالی ۱۸ سال در استان 
رئیس  است.  درصد   ۲۵ دوم  دوز  و  درصد   ۴۱.۴
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه روند 
واکسیناسیون جمعیت هدف به خوبی در حال انجام 
است، افزود: با افزایش واردات محموله های واکسن به 
کشور سهم استان نیز افزایش یافته است. دهقانی ادامه 
داد: تاکنون بیش از ۲۳۸ هزار و ۴۱۴ نفر در استان دوز 
اول واکسن کرونا و ۱۴۴ هزار و ۶۶۲ نفر دوز دوم آن 
را دریافت کرده اند. وی با اشاره به انواع واکسن های 
تزریق شده در استان، گفت: انواع واکسن های تزریق 
آسترازنکا،  بهارات،  سینوفارم،  شامل  استان  در  شده 
اسپوتنیک و برکت بوده است.  رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند گفت: براساس اعالم وزرات بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی واکسیناسیون اقشار مختلف 
جامعه از جمله افراد باالی ۳۲ سال ساکن در استان، 
دانشجویان، طالب، معلمان، اساتید، هنرمندان، کارکنان 
حمل و نقل عمومی، خبرنگاران، بیماران نادر و معلوالن 
و سایر افراد اعالم شده در حال انجام است. دهقانی 
خاطرنشان کرد: افراد اعالم شده می توانند از طریق 
برای  ثبت نام  به  اقدام   salamat.gov.ir سامانه  

واکسیناسیون نمایند.

افزایش سهم استان از واکسن کرونا
مهر- اتمام سهمیه آرد برخی نانوایی های بیرجند به علت 
پخت بیش از سهمیه روزانه نگرانی بابت تبدیل شدن 
نان مردم به خوراک دام را تقویت کرده است.برخی از 
شهروندان بیرجندی که برای تهیه نان مراجعه کرده 
بودند با تعطیلی نانوایی محله خود مواجه شدند و پارچه ای 
نصب شده بر درب نانوایی دیدند که روی آن نوشته شده 
»همشهریان و همسایگان عزیز نانوایی به علت اتمام آرد 
 تا رسیدن سهمیه جدید تا اطالع ثانوی تعطیل می باشد«.

که  چرا  بود  تعجب  جای  مردم  برای  موضوع  این 
تعطیلی نانوایی به این دلیل را تاکنون مشاهده نکرده 
بودند و مسئله را به رسانه ها منعکس کردند تا چرایی 
از  با توجه به برخی  و علت موضوع مشخص شود. 
شنیده ها نگاه به این سمت است که شاید نان مصرفی 
به سمتی می رود که تبدیل به خوراک دام شود که 
این موضوع نیز با توجه به گران شدن و در دسترس 
نیست. از ذهنی  نهاده های دامی موضوع دور   نبودن 

موضوع گرانی نهاده های دامی، مسئله ای است که در سفر 
رئیس جمهور به خراسان جنوبی توسط نماینده دامداران 

استان هم مطرح شد. اکبر مرادی، رئیس اتحادیه نانوایان 
خراسان جنوبی در این زمینه اظهار کرد: در خراسان جنوبی 
هر نانوایی به طور متوسط روزانه ۷-۶ کیسه سهمیه 
آرد دارد که به صورت ماهیانه به نانوایی ها تحویل داده 
می شود.وی بیان کرد: اما تعدادی از نانوایی ها به واسطه 
درخواست بسیار مردم برای خرید نان بیش از سهمیه 
روزانه پخت کردند و در نتیجه در پایان ماه با کمبود آرد رو 
به رو شدند که این موضوع در واقع یک تخلف است که 
به آن رسیدگی می کنیم. رئیس اتحادیه نانوایان استان در 
پاسخ به این سوال که علت درخواست بیش از اندازه مردم 
برای خرید نان چه بوده است، ادامه داد: وقتی قیمت نان 
از خوراک دام کمتر است، آیا انتظار ندارید که شاهد این 
موضوع باشید؟ مرادی با بیان اینکه در برخی موارد افراد 
دو برابر متوسط خرید قبل تقاضای نان می کنند، بیان کرد: 
در مواردی نیز برخی از روستاییان که سهمیه آرد دارند، 
سهمیه آرد را برای خوراک دام خود کنار می گذارند و نان 
مصرفی خود را از نانوایی ها تهیه می کنند و این موضوع 

یکی از علل تقاضای بیش از معمول نان است. 

تعطیلی برخی نانوایی ها در بیرجند
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امام حسین علیه  السالم فرمودند :
ال یَْكُمُل الَْعْقُل إاِل بِاتّبَاِع الَْحّق.

عقل جز با پیروی از حق، کامل نمی شود.
)أعالم الدین، ص2۹8(

اسالمی از توافق ایران و آژانس 
به مجلس گزارش دهد

ورود ۷۲ میلیون دوز واکسن 
کرونا به کشور تا پایان مهر

نماینده مردم قم گفت: اسالمی، رئیس 
سازمان انرژی اتمی برای ارائه توضیحاتی 
به  آژانس  و  ایران  توافق  خصوص  در 
مجلس دعوت شود تا نمایندگان در جریان 
امیرآبادی  احمد  گیرند.  قرار  آن  جزئیات 
فراهانی در تذکری شفاهی، بیان کرد: در 
چند روز گذشته آقای رافائل گروسی رئیس 
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران 
حضور یافتند و مذاکراتی با سازمان انرژی 
اتمی داشتند، اما متاسفانه هیچ گزارشی در 
خصوص این مذاکرات و مصوبات آن به 
مجلس و نمایندگان ارائه نشده است. وی 
در ادامه اظهار کرد: انتظار می رود هیئت 
با حضور رئیس سازمان  رئیسه مجلس 
انرژی اتمی جلسه ای به صورت علنی یا 
غیر علنی برگزار کند تا گزارش این سفر به 
نمایندگان مجلس ارائه شود. در جلسه غیر 
علنی نیز قالیباف گفت: هیچ اطالع جدیدی 
به آژانس بین المللی اتمی داده نشده است. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره 
به افزایش سرعت واردات واکسن کرونا  
میلیون دوز  پایان مهر ماه ۷۲  تا  گفت: 
 واکسن وارد کشور خواهد شد.کوهپایه زاده 
با بیان اینکه مردم از خدمات ارائه شده 
رضایت نسبی دارند، افزود: تا پایان مهر 
۷۲ میلیون دوز واکسن وارد کشور خواهد 
شد و با ۵۰ میلیون دوز فعلی که در اختیار 
داریم، جمع واکسن های وارداتی به بیش از 
۱۲۰ میلیون دوز می رسد. وی گفت: با در 
نظر گرفتن این میزان واکسن وارداتی و 
همچنین واکسن های تولید داخل، جمعیت 
هدف باالی ۱۸ سال کشور به طور کامل 

واکسینه  می شوند.

تحلیلگر اصولگرا درباره توافق ایران و 
به  مجلس  مصوبه  کرد:  اظهار  آژانس 
شیوه تدبیر و امیدی رعایت می شود که 
به نوعی هم مصوبه مجلس، رعایت می 
شود و هم به تعبیری دل آژانس به دست 
می آید. کوشکی، با اشاره به احیای برجام 
احیای  است  این  واقعیت  کرد:  عنوان 
برجام معنایی ندارد و آن، این است که 
ایران به صورت یک طرفه به تعهداتش 

بازگردد و اروپا و آمریکا تعهدات شان را 
انجام ندهند. در واقع احیای برجام بدین 
معناست که اصال منطقی نیست و خالف 
منافع و امنیت ملی ما است. وی افزود: در 
حال حاضر بحث ایران و آژانس، نحوه 
پایش فعالیت های هسته ای ماست که 
آژانس می خواهد به صورت ۲4 ساعته 
بر فعالیت هسته ای ما نظارت کند اما 
ندارد  منفعتی  ایران  برای  برجام  وقتی 

دلیلی ندارد که این روند را ادامه بدهیم. 
در حال حاضر به صورت بینابین، رصد 
انجام می شود اما داده های ناشی از این 
رصد تحویل مقامات آژانس نمی شود 
بنابراین بحث اصلی مقامات آژانس به 
ویژه آقای گروسی این بود که این روند 
را حداقل حفظ کنند یعنی حذف کامل 
دوربین ها صورت نگیرد، بلکه به گونه 
ای باشد که اینها تصاویر را ضبط کنند 

و فعال این داده ها در ایران باقی بماند. 
کوشکی اظهار کرد: مذاکرات وین برای 

کشور هیچ آورده ای ندارد.

تحلیگر سیاسی اصولگرا گفت: در دولت 
آقاي رئیسي، سالیق مختلف اصولگرایي 
وجود دارد البته قرار بود که خارج از طیف 
وي  دولت  در  افرادي  هم  اصولگرایي 
به کار گرفته شوند که به نظر مي رسد 
آقاي رئیسي در این زمینه عقب نشیني 

کرد وگرنه قرار بود آقاي اسالمي وزیر 
راه و شهرسازي در جایگاه خودش بماند 
که نیروي متعلق به اصالح طلبان بود. 
سلیمی نمین افزود: به هیچ وجه آقاي 
رئیسي  دیدگاه جریان تند پایداري را در  
زمینه برجام ندارد و رئیس دولت، بارها، 

اعالم  زمینه  این  در  را  مواضع خودش 
کرده است، وزیر خارجه هم مجددا به 
این قضیه اشاره کرد. وی اضافه کرد: 
و  رئیسي  دولت  بین  مشابهت هایي 
احمدي نژاد مي تواند وجود داشته باشد 

و من آن را رد نمي کنم.

گفت:  طلب  اصالح  سیاسي  فعال 
بزرگ ترین مشکل ما این است که قشر 
خاکستري با انتخابات قهر کند که آفت 
بزرگي براي فرآیند انتخاباتي محسوب 
جریان  راي  افزود:  شریف  مي شود. 
اصالحات حتي به فردي نظیر روحاني 

کاندیداهاي  زیرا  بود،  اجبار  سر  از  هم 
حضور  رقابت  در  اصالحات  جریان 
اصالح  البته  کرد:  تاکید  وي  نداشتند. 
طلبان انتظار ندارند که در بدنه دولت از 
آنها استفاده شود، اما طبعا توقع شان این 
است که از سابقه آنها در نقد کارشناسي 

ملي  سرمایه  یک  زیرا  شود،  استفاده 
هزینه هاي  المال  بیت  از  که  هستند 
صورت  ها  این  تربیت  براي  بسیاري 
گرفته است و مي توان از آنها به عنوان 
مدیران ارشد کشوري استفاده کرد، وگرنه 

کسي به دنبال سهم خواهي نیست. 

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اکنون ما در مدیریت و اداره اقتصادی 
و  بیشتری هستیم  بحران  کشور دچار 
هم  کنونی  اقتصادی  مفاسد  از  برخی 
کشور  اقتصادی  اداره  ضعف  در  ریشه 
دارد. قالیباف افزود: متاسفانه باید گفت به 
دلیل سوء مدیریت ها به اداره کشور نمی 
توان نمره مناسب داد زیرا به هیچ کدام از 

سه مولفه که موجب بقای نظام شده در 
اداره کشور توجه نشده است. 

در حوزه های  امروز  کرد:  تصریح  وی 
دچار  رفتاری  و  کارکردی  ساختاری، 
برای  اگر  هستیم،  جدی  های  چالش 
این مسائل چاره اندیشی نکنیم، حتما در 
گام دوم انقالب دچار مشکالت بیشتری 
خواهیم شد. قالیباف تصریح کرد: منابع 

اقتصادی و مالی خوبی در کشور وجود 
دارد و اعداد و ارقام نیز این موضوع را 
ضعف  دلیل  به  اما  دهد،  می  نشان 
مدیریت، مشکالت اقتصادی به وجود 
تاکید کرد: در صورت  است. وی  آمده 
داشتن مدیریت صحیح، اقتصاد کشور با 
تحریم را می توان با یک برنامه ۵ ساله 

به ثبات رساند.

با توافق جدید، هم دل آژانس به دست می آید هم مصوبه مجلس رعایت می شود

قرار بود رئیسي از سالیق مختلف استفاده کند، اما عقب نشیني کرد

راي جریان اصالحات به فردي نظیر روحاني از سر اجبار بود

واکسیناسیون کرونا تکمیل شود، قالیباف: مفاسد اقتصادی ریشه در ضعف مدیریت اقتصادی دارد
استادیوم ها  بازگشایی می شود

در  تماشاگران  حضور  درباره  بهداشت  وزیر 
طول  کمی  اول  دوز  تزریق  گفت:  ورزشگاه ها 
می کشد تا به پایان برسد به همین دلیل افراد باید 
هر دو دوز را بزنند تا بتوانند وارد استادیوم ها شوند. 
عین اللهی افزود: با این وجود باید روی حضور 

آن هایی که هر دو دوز را زده اند، تصمیم بگیریم.

وعده کاهش قیمت تخم مرغ
 تا دو هفته آینده 

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره 
به واردات ۱۰ هزار تن تخم مرغ در روز های آینده 
از ثبات بازار تخم مرغ تا دو هفته دیگر خبر داد. 
کاشانی گفت: با مجوز وزارت جهاد کشاورزی، 
ظرف چند روز آینده ۱۰ هزار تن تخم مرغ وارد 
کشور می شود و با تمهیدات صورت گرفته ظرف 

دو هفته آینده بازار تخم مرغ به ثبات می رسد. 

کاهش تولید زعفران به دلیل خشکسالي 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران گفت: 
حدود ۸۰ درصد زعفران ایراني به هنگ کنگ، 
امارات، اسپانیا، چین و افغانستان صادر مي شود. 
میری افزود: خشکسالي و عدم توجه دولت به 
کشاورزان ممکن است باعث شود تولید و صادرات 

زعفران در سال هاي آینده کاهش پیدا کند.

ورود ساالنه ۶۰۰ میلیون دالر پوشاک 
قاچاق به کشور 

عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجي 
ایران با بیان اینکه ادعاي قاچاق ساالنه ۲.۵ میلیارد 
بدترین  در  گفت:  است،  نادرست  پوشاک  دالر 
شرایط واردات پوشاک به صورت قاچاق، سالیانه 
۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دالر است. حائری افزود: باید 
شیوه هاي فعلي مبارزه کنار گذاشته شود و به جاي 
آن در ابتدا واردات را از مبادي رسمي با تعرفه ۱۰۰ 
درصد آزاد کنیم. وي ادامه  داد: پس از آن با یک 
برنامه ریزي منسجم، طي یک دوره زماني سه 
تا پنج ساله تعرفه واردات را به ۲۰ تا ۱۰ درصد 
کاهش دهیم و این کاهش تعرفه ها را همه ساله به 

اطالع فعاالن این صنعت برسانیم.

ثبت نام ۵۰ هزار نفر برای حضور
 در پیاده روی اربعین

رویداد۲4 نوشت: حدود ۵۰ هزار نفر  برای حضور 
در پیاده روی اربعین حسینی در سامانه سماح پیش 
ثبت نام کردند. نام نویسی مشتاقان زیارت عتبات 
در اربعین حسینی، از ساعت ۹ روز دوشنبه به 
صورت اینترنتی آغاز شده و در ساعت اولیه حدود 

۵۰ هزار نفر پیش ثبت نام کردند.

تصمیمات جدید برای رجیستری
 موبایل اعالم شد 

لطیفی، سخنگوی گمرک ایران گفت: از این پس 
مسافران در لحظه ورود به فرودگاه امام )ره( اظهار 
اولیه موبایل را دارند و برای انجام مابقی اقدامات و 
طی مراحل بعدی رجیستری تا یک ماه فرصت 
به آن ها داده شده است که در این مدت مشکل 
قطعی سامانه ها را هم نداشته باشند و در زمان 

مناسب سامانه های مورد نظر را بررسی کنند.

نوبت واکسیناسیون به خانواده
 کادر درمان رسید 

و  درمان  بهداشت،  وزارت  آمار  مدیریت  مرکز 
آموزش پزشکی اعالم کرد: از هم اکنون افراد ۱۸ 
سال به باال از خانواده پزشکان و پرستاران سراسر 
کشور که کد ملی آن ها در اختیار مرکز فناوری 
اطالعات وزارت بهداشت قرار گرفته می توانند با 
بالفاصله   salamat.gov.ir سامانه  به  مراجعه 

محل و زمان تزریق واکسن را انتخاب کنند.

رئیس سازمان بورس: قطعی برق 
سیمان را گران کرد، نه بورس

جرات  به  کرد:  اظهار  بورس  سازمان  رئیس 
کاال  بورس  وارد  سیمان  اگر  بگویم  می توانم 
نشده بود هنوز هم مردم مجبور بودند سیمان 
۱۰۰ هزار تومانی خریداری کنند و این خدمت 
بورس به صنعت سیمان و رفاه مصرف کنندگان 
بود که توانست این موضوع را ساماندهی کند و 
به آن نظم ببخشد و آن را وارد مکانیسم درست 
و روشن کند. دهنوی افزود: اگر قطعی برق در 
کشور رح نداده بود، به هیچ وجه شاهد این میزان 

افزایش قیمت سیمان نبودیم.

آغاز سال تحصیلی جدید با شبکه شاد

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال 
هم سال تحصیلی را با شاد آغاز می کنیم. کاظمی 
افزود: ممکن است مدارس کم جمعیت در مناطق 
دور دستی که تحت پوشش فضای مجازی نیست 
یا به بعضی از امکانات دسترسی ندارد، حضوری 
باشد، اما بیش از ۶۰ درصد دانش آموزان مهرماه را 

با شاد آغاز می کنند.

ا...کرم: تطهیر طالبان توسط 
ظریف صورت گرفت

حسین ا... کرم، رئیس شوراي هماهنگي انصار 
حزب ا... گفت: تطهیر و ارتباط علني با طالبان در 
دولت دوزادهم توسط آقاي ظریف و با موافقت 
آقاي روحاني صورت گرفت. این روش و برخورد 
با ریاست جمهوري آقاي رئیسي در دولت سیزدهم 
کامال تغییر کرد. به طوري که عالوه بر محکومیت 
جنایت در پنجشیر پذیریش دولت افغانستان را به 

حضور کلیه اقلیت ها در آن دولت منوط کردند. 

کنایه  ابطحي به سایبري ها: 
فدایي طالبان نشوید 

ابطحی، عضو مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه 
پنجشیر مداخله نظامي نمي خواهد و هیچ کس هم 
تا به حال چنین ادعایي نکرده و این دروغ ساخته 
پرداخته ذهن خود سایبري ها است، گفت: حرف 
ما این است که فدایي طالبان نشوید، اگر خودتان 

طالبان وطني و فکري نیستید.

روحاني مي خواست مردم را 
تحت فشار نگه دارد 

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: ادعاي دروغ 
دولت قبل این بود که واردات واکسن بستگي به 
FATF دارد اما واقعیت این بود که واردات واکسن 
نه به این معاهده، نه برجام و نه هیچ توافق بین 
المللي دیگري ربط نداشت، بلکه تنها اراده اي در 
دولت قبل براي واردات واکسن وجود نداشت. 
آصفری افزود: دولت آقاي روحاني تالش کرد تا 
مردم را در فشار نگه داشته و از این راه براي نظام 
مشکل تراشي کند تا نظام جمهوري اسالمي ایران 

تحت فشار، برجام و FATF را بپذیرد. 

اصالح طلبان هیچ گاه از قدرت 
قهر یا کناره گیري نکرده اند 

دست  گفت:  طلب  اصالح  فعال  حکیمی، 
اصالح طلبان نیست که به عرصه قدرت بروند 
یا برگردند، اصالح طلبان را اخراج کردند و از 
قدرت کنار گذاشته اند. اگر رقابت دموکراتیک 
باشد اصالح طلبان هستند و هیچ گاه نیز از 

 قدرت قهر یا کناره گیري نکرده اند.
 کسي غیر از طالبان نمي تواند 

در افغانستان قدرت تشکیل دهد

زارعی، تحلیلگر اصولگرا با بیان اینکه در افغانستان 
کسي غیر از طالبان نمي تواند قدرت تشکیل دهد، 
گفت: ما به طالبان مي گوییم باید منطق تفنگ را 
کنار بگذارید و منطق تفاهم و گفتگو را انتخاب 
کنید. تشکیل امارت اسالمي با توجه به فضاهایی 
که علیه این مدل از حکومت وجود دارد به نفع 
 شما نیست و در نهایت باعث شکاف و اختالف 

مي شود و این را کنار بگذارید.

 ، FATF بدون گفت وگو های برجامی و
رسیدن به توسعه سخت است 

 FATF نماینده مجلس گفت: با این ساختار و اینکه
را قبول نمی کنیم، اگر برجام و گفت وگو های بعدی 
را نپذیریم و نتوانیم با دنیا گفت وگو کنیم و بعد 
بگوییم توسعه پیدا می کنیم، کار بسیار سختی 
است. پزشکیان ادامه داد: حاال باید تیم جدید بروند 
وین ببینیم چه می کنند؛ یا باید بنشینند و گفت و گو 
کرده و مسائل را حل کنند یا وقت تلف نکنند، 
آن چیزی را که می گویند، اجرا کنند که البته من 

نمی دانم چه هست.

گفت و گو با حاکمیت،
 نیاز اصالحات است

زهرا نژاد بهرام، چهره سیاسی اصالح طلب گفت: 
از نیازهای اساسی جریان اصالحات گفت و گو 
با حاکمیت است و این تعامل به هر نحوی باید 

برقرار شود. 

 ظریف هیچ تالشي براي
 تهیه واکسن نکرد

نماینده مجلس گفت: ظریف به عنوان وزیر امور 
خارجه هیچ تالشي براي تهیه واکسن نکرد ولي 
حاال مي بینیم که آقاي امیر عبداللهیان با روابط 
کشورهاي همراه مانند چین میلیون ها دوز واکسن 
وارد کرده اند. ابوترابی افزود: گروکشي هشت ساله 
معیشت مردم با هیچ اغماض و بخششي قابل حل 
شدن نیست؛ چه فرقي بین گران کردن مصنوعي 
اقالم ضروري مردم و عدم ترخیص آن در گمرک 
با قحطي ساختگي انگلیس ها در ایران وجود دارد 

که گندم را در آب دریا مي ریختند. 

  خط قرمزم حضور در شبکه های 
اجتماعی ممنوع شده است

اهل  اینکه من  بیان  با  ارتباطات  وزیر  زارع پور، 
فضای مجازی هستم، گفت: خط قرمزم حضور 
در شبکه های اجتماعی ممنوع شده توسط قانون 
جمهوری اسالمی است.زمانی از پلتفرم های ممنوع 

استفاده می کنم که در دسترس همه مردم باشد.

ظرفیت روحانی، الریجانی و ناطق نوری 
می تواند در کنار یکدیگر قرار گیرد

ظریفیان، فعال اصالح طلب  درباره احتمال تشکیل 
اتاق فکری با حضو روحانی، ظریف، الریجانی 
و ناطق نوری گفت: عالم سیاست عالم ممکنات 
است. این آقایان کسانی هستند که با تجربه بسیار 
با واقعیت های کشور آشنایی دارند و می توانند در 

بزنگاه های کشور در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

آگهی مزایده )نوبت دوم(
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائنات در نظر دارد: از طریق برگزاری مزایده عمومی 
اموال مازاد خود را به فروش برساند. متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده به 
آدرس iau-qaenat.ac.ir یا دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائنات مراجعه یا با شماره 
های 32495131 - 32495100 - 056تماس حاصل نمایند. هزینه چاپ 

آگهی برعهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است. آخرین مهلت شرکت 
در مزایده حداکثر 10 روز کاری پس از انتشار این آگهی خواهد بود.

تعدادشرح ردیف
413 توپنوار پی وی سی)مازاد(1

60 برگبرگ ام دی اف )مازاد(2

آگهی مزایده )نوبت دوم(
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائنات در نظر دارد: از طریق برگزاری مزایده 
عمومی اماکن زیر را به صورت اجاره یک ساله )قابل تمدید تا سه سال( 
به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت 
دریافت اسناد مزایده به آدرس iau-qaenat.ac.ir یا دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

قائنات مراجعه یا با شماره های 32495131 - 32495100 - 056 تماس حاصل نمایند. هزینه 
چاپ آگهی برعهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است. آخرین 

مهلت شرکت در مزایده حداکثر 10 روز کاری پس از انتشار این آگهی خواهد بود .

مساحت)مترمربع(شرح اماکن مورد اجاره ردیف

2150مجتمع رفاهي )دوطبقه(1

180سلف سرویس روبروي اورژانس بیمارستان2

72کافي نت )داخل ساختمان اداري واحد(3

30مغازه جدید شماره4 )نبش خیابان پروفسورللهی (4

70مغازه جدید شماره 5 )نبش خیابان پروفسورللهی (5

هیئت محترم جان نثاران ابا عبدا...الحسین )ع( بیرجند 

درود خداوند بر شما که محبت و اخالص را با تالش و اقدام بي نظیر خود به 
تصویر مي کشید، بر خود الزم مي دانیم از همت واالي شما خیرین محترم که با  
اهدای 4 عدد تخت بیمارستانی، 11 عدد کپسول اکسیژن، 11 عدد مانومتر 
در سال گذشته و 21 عدد کپسول اکسیژن به همراه 21 عدد مانومتر در 
سال جاري از محل جمع آوري هدايا و نذورات مردمي در ايام سوگواري 
سرور و ساالر شهیدان و ياران باوفايشان جهت استفاده  بیماران نیازمند 

به موسسه خیريه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( 
همت گمارده اید تقدیر و تشكر ویژه نماییم.  مطمئنا دعاي خیر بیماراني که به لطف 
خدا و همت واالي شما شفا یابند بدرقه راه شما و شادي روح همه رفتگان خیرین 
خواهد شد. ضمنا  تمامی این لوازم و تجهیزات کمک درماني و آنچه قبال توسط 

خیرین اهدا شده به صورت کامال رایگان به نیت خیرین در اختیار بیماران 
قرار مي گیرد.

    دارالشفاء فاطمه زهرا)س(   
درمانگاه ولي عصر )عج( ، داراالیتام فاطمه زهرا)س(


