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#  من ماسک می زنم

زرشک جزو خریدهای تضمینی دولت نیست

کشاورزان  استان 
زرشک خود را به 
هر قیمتی عرضه 
نکنند  تا قیمت ها 
کنترل شود

مدیر تعاون روستایی استان گفت: زرشک خوب 
و مرغوب خراسان جنوبی همیشه خریدار دارد و 
اکنون نیز زرشک پفکی با قیمت 85 هزار تومان 
با  آینده  روزهای  در  داد:  ادامه  وی  دارد.  خریدار 
افزایش قیمت زرشک مواجه خواهیم شد و تا 90 
هزار تومان خواهد رسید. وی توصیه مهمی نیز به 
زرشک کاران استان داشت، ضیائیان احمدی بیان 
کرد: کشاورزان زرشک خود را به هر قیمتی عرضه 
نکنند تا قیمت ها کنترل شود .... مشروح در صفحه ۶

“مسئله  سالمت، جزو مسائل درجه  یک هر کشوری است”. رهبر معظم انقالب )مدظله العالی(. موضوع سالمت همواره جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع بشری بوده و بدون تردید حدیث معروف”النعمتان مجهولتان، الّصّحة 
و األمان” که اشاره  به دو نعمت حیاتی سالمت و امنیت دارد، اهمیت این موضوع را مورد تأکید قرار داده است. امروزه و با وقوع پاندمی کرونا و تأثیرات نامطلوب این بیماری بر همه شئونات زندگی، به ویژه عافیت و سالمت، حفظ 
صحت و سالمتی آحاد افراد جامعه، روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار شده و دستگاه های اجرایی مختلف با اذعان به این که جامعه سالم، بسترساز توسعه، رشد و شکوفایی در تمامی عرصه هاست، در این زمینه اقدامات 
در خور توجهی را در دستور کار خود قرار داده اند.   بدینوسیله ضمن تبریک سوم آبان ماه سالروز تصویب قانون بیمه همگانی و آغاز هفته بیمه سالمت، از تالش تمامی حوزه های مرتبط در زمینه سالمت ، اهتمام مجموعه 
بیمه سالمت خراسان  جنوبی را که با تحت پوشش قرار دادن تمامی افراد فاقد پوشش بیمه و اجرای طرح هایی همچون نسخه نویسی الکترونیک، استحقاق سنجی، تبادل و رسیدگی الکترونیکی اسناد بستری در بیمارستان ها 
و نظام ارجاع الکترونیک بیمه شدگان روستایی و برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در صندوق بیمه سالمت همگانی، برای ایجاد یک سازمان الکترونیک هوشمند، اقدامات مهم و تأثیرگذاری در حوزه سالمت داشته را ارج 

حمید مالنوری شمسی - استاندار خراسان جنوبینهاده، با تشکر و قدردانی از همت تمامی کارکنان اداره کل بیمه سالمت استان، از درگاه ایزد منان، برای همگان سالمتی و توفیق روزافزون مسئلت دارم.

 پیام استاندار خراسان جنوبی به مناسبت »هفته بیمه سالمت« 

زرشک در خراسان جنوبی تولید، اما در تهران قیمت گذاری می شود!

سرمقاله

 صدای بلند یک سیلی! 

 روزهای اول آبان ماه است. دو سال از آبان 98 و چهار سال از دی ماه 9۶ گذشته 
است و من هنوز در شوک سیلی محکمی هستم که صبح شنبه به استاندار محترم 
یکی از استان های غربی در جلسه معارفه اش زدند. شنیده و دیده بودم که در 
فرانسه، حتی کسی به صورت رئیس جمهور کشورش هم سیلی می زند، اما نه در 
جلسه معارفه، نه در اولین روزِ کاری، نه در مقابل دوربین هایی که برای بخشی از 
مردم استان شان پخش زنده دارند، نه در مقابل افرادی که آن پایین نشسته اند و هر 
کدام شان برای یک استان، احترام دارند و وزنه های ثقیل هستند. اگر این سیلی را 
بازتاب یک تحریک سیاسی و یا تالش برای یک جرقه امنیتی و یا  واقعاً پیامد یک 
خصومت و مشکل کاماًل شخصی عمیق ندانم، ذهنم به تنها جایی که می رود، دامنه 
وسیع نارضایتی های مردمی است که این روزها مدام در حال رنگ عوض کردن، 
دامنه دارتر شدن و پیچیده تر شدن است. متأسفانه درست مثل محافظین حاضر در 

سالن معارفه روز شنبه که طبق معمول، به خاطر  ...  ادامه در صفحه 2

* هرم پور

دغدغه های
 زرشکی استان

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف: 
محصول زرشک یک پروژه نیمه تمام است
امروز برخی افراد برای دریافت تسهیالت
به منظور تعمیر و تکمیل کارخانه فرآوری

خود مانده اند و همه جا سردخانه و
بارگاه زرشک نیست که این موضوع باید 
جزو اولویت های ستاد توسعه خاوران باشد

نماینده مردم  تهران:  در کشور ما داللی، قاچاق
و خام فروشی رونق دارد / مسئوالن در حمایت از

کشاورزی با همدیگر تعارف دارند/ باید مزیت خام
محصول زرشک استان را تبدیل به مزیت

 اقتصادی، رقابتی و پایدار کنیم
رئیس انجمن مواد غذایی آسیا: نرخ جهانی 

زرشک باید درخراسان جنوبی مدیریت شود

تقدیر و تشکر در سوگ پدر 

هجران ابدی و غم از دست دادن پدر عزیزمان 

مرحوم مغفور حاج شیخ محمد حسین امین زاده 
بر قلب های مان سنگینی می کند اگر لطف بیکران الهی و همراهی و همدردی همشهریان عزیز و یاران مهربان نبود 
تحمل این بار گران بسی سنگین تر می نمود وظیفه دانستیم به حکم ادب و حق شناسی از همه ی خوبان که در 
مراسم تشییع و تدفین و ترحیم آن عزیز سفر کرده همدل و هم آوای ما بودند و ما را مورد تفقد قرار دادند خاضعانه 
سپاسگزاری نماییم خصوصا حوزه های علمیه ، روحانیت معظم ، امامت محترم جمعه ،خانواده معظم شهدا، 
مسئوالن محترم دستگاه های اداری و اجرایی ، مدیران محترم بانک های کشاورزی، ملت و ملی، مدیران 
 محترم عامل بیمه ایران و شرکت  بیمه ی دی ، دبیر کل محترم سندیکای بیمه گران ایران ، انجمن پسته ی 
ایران ،کشاورزان و صنعت گران ،کسبه ، اصناف و بازاریان محترم، کارگران محترم، فرهنگیان و دانشگیان، 
انجمن های خیریه ، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان های خراسان رضوی و جنوبی جوامع و هیئت های 
ورزشی استان ، فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین کشور ، همشهریان محترم ، اقوام و خویشاوندان 
 بویژه عزیزان و بزرگوارانی که از شهرهای تهران ، مشهد مقدس ، قم ، بیرجند ،کرمان ،کاشمر ،گناباد ، خواف ،

تایباد ، بردسکن ، تربت جام ، سرایان، زیرکوه و  روستاهای منطقه ی قاینات در مراسم تشییع و تدفین شرکت 
فرمودند و یا با ارسال تاج گل، چاپ بنر ، درج آگهی در روزنامه ها ، تماس تلفنی ، اعالم تسلیت در فضاهای مجازی 
موجبات شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان را فراهم کردند کمال تقدیر و تشکر را داریم و امیدواریم که در 

فرصت مناسب در مراسم شادی بزرگواران ادای دین نماییم. 

خانواده امین زاده و فامیل وابسته 

پدرم نیست ولی خاطره هایش باقیست
یاد آن قلب پر از مهر و وفایش باقیست

سوم آبان ماه؛ دومین سالگرد درگذشت
 همسر و پدر عزیزمان

 زنده یاد محمدرضا گلدانی
  را با ذکر فاتحه و صلوات به روح پاکش گرامی می داریم.یادش تا ابد سبز 

همسر و فرزندان

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
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اجرای طرح رتبه بندی معلمان به ۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با بیان اینکه دولت سیزدهم 
ماهانه باید ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی پرداخت کند، گفت: برای 
اجرایی شدن طرح رتبه بندی معلمان به ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. 

 صدای بلند یک سیلی!

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( متأسفانه درست مثل محافظین حاضر در سالن معارفه روز شنبه که 
طبق معمول، به خاطر خوابیدن در باد عدم پیش بینی ها، دیرتر از ضارب و بعد از زدن سیلی وارد 
صحنه شدند، مسئولین ما هم اگر  نتوانند درست پیش بینی کنند و در بستر نرم شعارها و در باد 
خوش خیالی ها بخوابند، سیلی های سنگین تر و سخت تر، باز هم تکرار خواهند شد. من همه این 
سیلی را در یک جمله جمع می کنم و آن را، هر چه که بود، نتیجه یک عدم پاسخگویی مناسب 
و  به موقع و راضی کننده می دانم که موجش، بازتابش و عقده اش، خود را به میانه یک مراسم 
معارفه کشاند. خدا را شکر که اتفاق بدتری نیفتاد. بر می گردم به خبرهای اول کشور.  به تالش 
های دولت سیزدهم. این روزها تقریباً به صورت مداوم و پی در پی، شاهد تغییر و تحوالت مدیریتی 
هستیم؛ چه در سطح وزارتخانه ها و چه در سطح استان ها و شهرستان ها.  وقوع چنین اتفاقی در 
کشور بعد از هر انتخابات ریاست جمهوری، برای ما ایرانی ها متأسفانه تبدیل به امری عادی شده و 
علیرغم همه عیب های و نقدها، الجرم باید آن را بپذیریم و به ناچار، تمکین کنیم. در  میان غوغای 
عزل و نصب ها و جلسات مختلف تودیع و تکریم و معارفه، متن احکام انتصاب برایم جالب است.  
تقریباً در همه احکام انتصاب مدیران در دولت سیزدهم، خطاب به مدیر جدید بر رعایت »عدالت 
محوری«، »انقالبیگری«، »مردم داری«، »پاک دستی و فساد ستیزی«، »قانون مداری«، و 
»توجه به مفاد عهدنامه مدیران« در دولت مردمی تأکید شده است. کنجکاو هستم که مفاد »عهد 
نامه مدیران«  چیست که این همه درباره اش بحث می شود. ظاهراً در اولین جلسه هیئت دولت 
سیزدهم در چهارم شهریور سال جاری، مدیران دولت عهدنامه ای را امضا کرده اند که ده بند به 
شرح زیر دارد و متعهد شده اند در دولت جدید به آن پایبند بمانند: ۱ -  التزام عملی به ارزش های 
انقالب اسالمی. ۲ -  توجه به نیازهای اولویت دار مردم به ویژه محرومان و اقشار آسیب پذیر و 
استفاده بهینه از تمامی ظرفیت ها در جهت رفع آنها. ۳ - ارج نهادن به فرصت خدمت بی منت به 
مردم و تالش مخلصانه و جهادی در گره گشایی از مسائل مردم با محوریت وحدت ملی و تقویت 
پیکره واحد ایران اسالمی و اهتمام در تأمین عادالنه حقوق عامه. ۴ - فسادستیزی و نفی مطلق 
روابط ناسالم اداری، شناسایی زمینه های فسادزا و تعارض منافع و اقدام قاطع، سریع و مؤثر در 
جهت رفع آنها. ۵ - قانون گرایی، پاسخگویی، شفافیت و انضباط مالی، طهارت اقتصادی و پرهیز از 
اشرافی گری. ۶ -  تولید محوری و اهتمام در رفع موانع تولید، ترویج کاالی ایرانی، شناسایی تمامی 
ظرفیت ها و استعدادهای کشور و حرکت به سوی فعال سازی کامل آنها به عنوان رویکرد حاکم بر 
تمامی ارکان و اجزا دولت. ۷ -  بهره گیری از فناوری اطالعات و ابتکارات دانش بنیان در هوشمند 
سازی و چابک سازی نظام اداری، تأمین دسترسی عادالنه مردم به خدمات عمومی و دولتی و 
تبدیل آن به ابزاری برای نظارت مردمی. ۸ -  شایسته ساالری در انتخاب خدمتگزاران مبتنی بر 
معیارهای؛ انقالبی بودن، کارآمدی،  پاک دستی و فساد ستیزی، مردم محوری. ۹ -  توسعه ارتباط 
با آحاد جامعه و رعایت کرامت مردم و تعامل مؤثر با رسانه ها، نقدپذیری و اهتمام جدی به افکار 
عمومی. ۱۰ - تمهید و تأمین شرایط مناسب برای مشارکت مردم به ویژه نخبگان، صاحبنظران، 
جوانان و کارآفرینان در حل مسائل کشور و جهش به سوی ایران قوی. احتمااًل و بنا به حدس 
قوی، در حکم انتصاب این استاندار عزیز هم بر رعایت این مفاد تأکید شده بود. کسی نوشته بود 
»آن استاندار سیلی خورد چون در دولت مردمی پست گرفت.« و من با خودم فکر می کنم اگر 
که شاید  مدیرانی به خاطر تعهدشان به رعایت این بندها، سیلی می خورند، به مرور و بعد از سال 
ها، خدا کند مدیرانی نباشند که به خاطر عدم رعایت این بندها، از مردم سیلی بخورند!  ُپست ها 
و مسئولیت ها، شعارها و تعهدها، مخصوصاً در مقابل مردم، همیشه شمشیر دو لبه هستند.  اگر 
نتوانیم به تعهدهایمان عمل کنیم، نه تنها سیلی سیاسی، بلکه سیلی های مکرر اجتماعی، سیلی 
های امنیتی و سیلی های فرهنگی هم می خوریم. به آن استاندار عزیز و صبور، بی احترامی شد، 
اما گاهی صدای بلند  بعضی از سیلی ها که دردش را دیگران تحمل می کنند، باعث بیدارشدن 

اطرافیان هم می شود. ان شاءا... که بشود.
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ ارسال بفرمایید(

ایسنا-  رئیس بخش عفونی بیمارستان 
ولی عصر )عج(  بیرجند گفت: انتظار 
واکسن ها  در  عفونت  جلوگیری  از  ما 
حداکثر ۴۵ درصد بوده است که واکسن 
آسترازنکا و اسپوتنیک ارقام به این درصد 
نزدیک است، اما در مورد سینوفارم عدد 
اظهار  ضیایی  مسعود  است.  متفاوت 
نامه  یک  که  است  روزی  چند  کرد: 
به فرهنگستان علوم پزشکی  خطاب 
دانشگاه علوم  از سوی گروه سالمت 
پزشکی شیراز منتشر شده که موجی 
آن  و  است  کرده  ایجاد  را  نگرانی  از 
نگرانی این است واکسن سینوفارم که 
۸۱ درصد واکسن های مورد استفاده در 
ایران است چرا فقط پنج درصد کاهش 
اینکه  بیان  با  وی  است.  داشته  ابتال 
هر چند در جدول منتشر شده هر سه 
واکسن اثر بخشی مطلوبی در کاهش 
بستری و فوت داشته  و بسیار امیدوارانه 
است، اما توضیحاتی الزم است، افزود: 
در مطالعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
تاثیر جلوگیری از عفونت مورد مطالعه 
قرار گرفته است، نه پیشگیری از ابتالی 
در فضای  داد:  ادامه  دار. وی  عالمت 
مجازی کاربران سواالتی از این قبیل 
پرسیده اند که چگونه ممکن است یک 
واکسن فقط پنج درصد در کاهش ابتال 
بستری  کاهش  در  ولی  داشته  سهم 
باالی ۵۵ درصد سهم داشته است؟ بازه 
زمانی و توزیع سنی مشارکت کنندگان 
مطالعه چه بوده است؟ نحوه سنجش 
پیامدها در مطالعه چگونه بوده است؟ 
خود گزارش دهی یا تست؟ سنجش 
پیامد ۱۴ روز بعد از دوز دوم در مشارکت 
کنندگان چگونه بوده است؟ نوع مطالعه 
مشاهده  مورد  گروه  است  بوده  چه 
چگونه انتخاب شده است؟ چرا نامه ای 
با گزاره های مبهم به وزارت بهداشت 

علوم  فرهنگستان  به  و  نشده  اعالم 
پزشکی ارسال شده است؟ فرهنگستان 
علوم پزشکی با چه هدفی خطاب این 
نامه قرار گرفته است؟ نامه مربوط به 
یک ماه قبل است و اکنون منتشر شده 
است. در این مدت یقیناً گزارش مفصل 
تهیه شده است. چرا در این چند ساعت 
که اینگونه ابهامات در فضای مجازی 
گزارش  انتشار  به  اقدام  شده  منتشر 
مفصل نکردید؟ این متخصص عفونی 
طبیعی  سواالت  این  اینکه  بیان  با 

است و باید پاسخ مناسب را به جامعه 
القا کرد،  بیان کرد: در مطالعه شیراز 
ابتدا عفونت مدنظر محققان بوده، نه 
بیماری های عالمت دار، این دو کلمه 
یعنی  است  متفاوت  کامال  دنیای  دو 
کسب  را  عفونت  بیماری  دارد  امکان 
نداشته  دار  بیماری عالمت  اما  کرده؛ 
رئیس  بماند.  ناقل  اصطالحاً  یا  باشد 
عفونی  بیماری های  تحقیقات  مرکز 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و فوکال 
مدیریت  و  مراقبت  علمی  پویینت 
بیماری های عفونی تصریح کرد: انتظار 

ما از جلوگیری عفونت در واکسن های 
دیگر هم حداکثر ۴۵ درصد بوده است 
اسپوتنیک  و  آسترازنکا  واکسن  که 
اما  است،  نزدیک  این درصد  به  ارقام 
 در مورد سینوفارم عدد متفاوت است.
تا  مطالعات  آخرین  داد:  ادامه  وی 
می دهد  نشان  آگوست ۲۰۲۱  انتهای 
واکسینه های مبتال به عفونت در ۶ روز 
اول پاک می شوند، اما غیر واکسینه ها 
یا چهار هفته  از سه  تا مدت ها بیش 
می توانند ویروس را منتشر کنند. وی 

بر  اصفهان  در  مطالعه ای  به  اشاره  با 
روی ۵۴۰ هزار فرد واکسینه شده کامل 
و مقایسه با گروه های واکسینه نشده، 
واکسینه  افراد  در  ابتال  شانس  افزود: 
نشده ۱۸ برابر بیشتر از افراد واکسینه 
بستری در  بوده و شانس  شده کامل 
افراد واکسینه نشده ۱۱.۵ برابر بیشتر 
از افراد واکسینه شده کامل بوده است. 
وی با بیان اینکه شانس مرگ در افراد 
واکسینه نشده ۱۲ برابر بیشتر از افراد 
واکسینه شده کامل بوده است، اظهار 
کرد: در اصفهان اثربخشی واکسن ها در 

برابر ابتال به بیماری کووید بررسی شده؛ 
 نه اثربخشی در برابر ابتال به عفونت.
وی با اشاره به بیانیه مرکز تحقیقات 
این  داد:  ادامه  سیاستگذاری سالمت، 
بوده است و  اولیه  نتایج یک گزارش 
از تشکیل  نهایی پژوهش پس  نتایج 
برای سیاست  بعدی تحقیق،  فازهای 

گذاری مورد استفاده قرار می گیرد.

موانع مهم سر راه واکسیناسیون

شرایطی  در  اکنون  ما  داد:  ادامه  وی 
قرار گرفته ایم که واکسیناسیون نوبت 
اما  رسیده،  درصد   ۶۰ به  تقریباً  اول 
واکسیناسیون نوبت دوم همچنان پایین 
است و موانع زیادی بر سر راه واکسن 
وجود دارد. این متخصص عفونی افزود: 
اساس  بر  علم محور  بررسی  یک  با 
مشابه  شناسنامه دار  کاماًل  مطالعات 
دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  آنچه 
انجام داده است، دو عامل بسیار مهم 
به عنوان موانع سر راه واکسیناسیون 
وجود دارد؛ یکی عدم اعتماد به واکسن 
و دیگری عوارض واکسن. ضیایی بیان 
در  می تواند  که  اتفاقی  بدترین  کرد: 
این زمان رخ بدهد، این است که ما 
بدون اینکه قصدی داشته باشیم آمار 
و اطالعات غلط را در زمان نامناسب 
پخش کنیم و این باعث کاهش اعتماد 
مردم می شود؛ فراموش نکنیم باید به 
طور کامل با مردم رو راست باشیم. وی 
با بیان اینکه معضل ما اکنون به روز 
نبودن اطالعات و یا انتشار اطالعات 
یادآور  است،  نامناسب  زمان  در  غلط 
به  واکسیناسیون  بدانند  مردم  شد: 
باید در کنار آن  تنهایی کافی نیست 
برای اینکه بتوانیم به حداکثر کارایی 
برسیم تمام پروتکل های بهداشتی را 

رعایت کنیم.

 از شایعه تا واقعیت واکسن سینوفارم

انفجارهای اخیر افغانستان نمونه ای از نتیجه اختالف 
افکنی بین شیعه و سنی است

مسئوالن  از  جمعی  دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
نظام و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت 
اسالمی با اشاره به تالش های آمریکا و عوامل دست آموز آن 
برای ایجاد فتنه در هر جای دنیای اسالمی، خاطرنشان کردند: 
انفجارهای تأسف بار و گریه آور اخیر در مساجد افغانستان علیه 
مردم مسلمان و نمازگزار از جمله همین حوادث است که به 
دست داعش انجام شد و آمریکایی ها صراحتاً بیان کرده بودند 

ما داعش را ایجاد کردیم.

اقتصاد کشور را به مذاکره و مانند آن گره نمی زنیم

رئیس جمهور سیاست خارجی کشور را تعامل گسترده با دنیا 
به ویژه همسایگان بیان کرد و با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور 
را به مذاکره و مانند آن گره نمی زنیم، گفت: ما به آنچه تعهد 
کردیم پایبند هستیم اما آمریکا و اروپایی ها دچار بحران در 
تصمیم گیری هستند. رئیسی، مسئله کرونا و تأمین کاالهای 
اساسی را دو دغدغه اصلی در آغاز کار دولت برشمرد و گفت: 
با واکسیناسیون گسترده گام بزرگی در صیانت از سالمت مردم 
برداشته شده و با تأمین کاالهای اساسی نگرانی ها در این زمینه 

رفع شده است.

اگر به اسالم دل بدهیم، ظرف ۱۰ سال 
جزو ۱۰ اقتصاد برتر دنیا خواهیم شد

وحیدی، وزیر کشور گفت: اگر به اسالم دل بدهیم، ظرف ۱۰ 
سال جزو ۱۰ اقتصاد برتر دنیا خواهیم شد. وحیدی ادامه داد: ما 
باید صفحه جدیدی باز کنیم که در این صفحه نباید حرفی از 
ناامیدی و اتکا به غیر باشد. نمی توانیم هم به خدا و هم به اجانب 
متکی باشیم. نگاه ما باید توحیدی باشد. در فرهنگ مومنان نگاه 
به غرب وجود ندارد. اگر متکی به غیر باشیم شکست می خوریم. 

 نقش مجلس در اداره کشور هر روز کمتر می  شود

مجلس  صرفاً  که  این  گفت:  مجلس  پیشین  نماینده  یک 
مصوبه ای را بگذارد و در حالت خوش بینانه اش یک قدرت 
و  درست  استدالل  اصال  دهد  مذاکره  عوامل  به  چانه زنی 
پسندیده ای نیست، مجلس باید با مصوباتش حرمتش باال برود. 
شیرزاد افزود: متاسفانه هر روز که می گذرد نقش مجلس در 
اداره کشور کمتر می  شود که این امر به دلیل پایین آمدن کیفیت 

نمایندگانی است که وارد آن می شود.

تحریم ها بدون مذاکره لغو نمی شود

کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه باید به میز مذاکره 
برگشت و گفت وگوهای برجامی را از سر گرفت، گفت: چه به 
نتیجه برسیم چه نرسیم باید بدانیم که تحریم ها بدون مذاکره لغو 
نمی شود. بهشتی پور افزود: اگر در داخل اصالحات اقتصادی 
انجام دهیم برای مقابله با تحریم ها موثر است با این حال حتی 
اگر تحریم را کم اثر یا بی اثر کنیم، باز هم نیاز است تا تحریم ها 

لغو شود وگرنه مانع جدی بر سر راه اقتصاد کشور خواهد بود.

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....

آگهی مزایده 
متولی موقوفه امیر معصوم خانی در نظر دارد: موازی چهارده دانگ آب از مزرعه ابوالخیری را به شرح ذیل 

از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید 

قیمت پایه ساالنه مقدار وقف نام واقف کد رقبه 
)ریال( 

مدت 
هراجا 

هفت دانگ آب امیر معصوم خانی 1201310400001
بدون اراضی 

2 سال 66/500/000 

هفت دانگ آب امیر معصوم خانی 2201310400003
بدون اراضی 

2 سال 66/500/000

1. مورد اجاره برای مدت دو سال واگذار می گردد و در صورت خوش حسابی برای دو سال دیگر قابل 
تمدید خواهد بود.

۲. مورد اجاره به منظور کشاورزی واگذار می گردد و مستأجر حق انتقال مورد اجاره را کال و جزا به غیر ندارد.
۳. متقاضی می بایست حداکثر اجاره پیشنهادی را طی درخواستی کتبا با مشخصات کامل )عنوان 
موقوفه، مقدار وقف  و کد رقبه( و قید آدرس محل سکونت ، تلفن تماس، مرقوم و همراه با رسید 
 پرداخت مبلغ5/000/000 ریال )به صورت نقدی( و در پاکتی سربسته با ذکر جمله مربوط به مزایده 
تا روز دوشنبه مورخ 1400/08/۲4 به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه قاین تحویل و رسید دریافت 

نمایند.
4. به پیشنهادهایی که فاقد فیش بانکی باشد،ترتیب اثر داده نخواهد شد 

5. پیشنهادات رسیده در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/08/۲6 در محل اداره اوقاف و امور 
خیریه قاینات با حضور اعضای کمیسیون مزایده گشوده و قرائت خواهد شد.

6. برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یک هفته به این اداره مراجعه و نسبت به تنظیم عقد قرارداد 
 اجاری اقدام در غیر اینصورت سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی قرارداد منعقد خواهد شد

7. کمیسیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود
8 . درصورت تساوی پیشنهادات برنده با نظر اکثریت اعضای کمیسیون مزایده تعیین خواهد شد.

۹. از برنده مزایده ضامن و وثیقه الزم )چک( جهت تادیه حقوق دریافت خواهد شد.
10. مبالغ واریزی پس از مزایده ، به غیر از برنده به دیگر افراد برگشت داده خواهد شد.

 11. هزینه چاپ آگهی مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود
 1۲. مستاجرین قبلی در صورت پرداخت بدهی و تسویه حساب مجاز به شرکت در مزایده خواهند بود.

محمد علی متولی زاده- متولی موقوفه امیر معصوم خانی

آگهی فقدان سند مالكيت
نظر به این که خانم صغری آذرجو فرزند محمد حسین به شماره ملی 56۳۹704047 به استناد دو برگ استشهادیه 
گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی 

 است که سند مالکیت پالک 74۹ فرعی از شماره 4- اصلی واقع در بخش پنج شهرستان نهبندان به نشانی نهبندان، خیابان قائم غربی 1
که متعلق به وی می باشد به علت نامعلوم مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه دیل ثبت الکترونیکی 
شماره 1۳۹7۲0۳08004000۳۳۲ به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از حکایتی ندارد. علیهذا 
مراتب آگهی تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد 

از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی  برابر مقررات صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1400/08/03
سید مهدی پروین محبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان 

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
شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس در نظر دارد: تعداد 100 سهم 

شرکت توسعه کشاورزی توان آفرین ارغوان خراسان جنوبی )سهامی خاص( معادل 100 درصد از 
کل سهام مذکور را به صورت یکجا و با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان 
خرید سهام مزبور می توانند از روز سه شنبه 1400/08/04 لغایت شنبه 1400/08/08 در ساعات 
اداری )8 الی 14( به نشانی تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب الهی، بلوار متولیان، پالک7 ، 
طبقه 7 واحد برنامه ریزی و امور شرکت ها، مراجعه و ضمن ارائه مدارک شناسایی با معرفی نامه 

معتبر یا به صورت پست الکترونیکی نسبت به اخذ اسناد مزایده اقدام نماید.
شرایط مزایده:

- نام شرکت: شرکت توسعه کشاورزی توان آفرین ارغوان خراسان جنوبی )سهامی خاص(
-  موضوع فعالیت: تولیدی و کشاورزی

- سرمایه شرکت: 1,000,000 ریال )تعداد کل سهام شرکت 100 سهم(
- ارزش اسمی هر سهم: 10,000 ریال

- تعداد سهام قابل عرضه: 100 سهم معادل 100 درصد
- قیمت پایه پیشنهادی هر سهم : 1,587,۹6۳,850ریال

- ارزش کل معامله بر اساس قیمت پایه پیشنهادی قابل واگذاری: 158,7۹6,۳85,006 ریال
- سپرده شرکت در مزایده: پنج درصد )5%( از مبلغ پیشنهادی کل که می بایست به صورت نقد به 
حساب معرفی شده توسط فروشنده واریز گردد و یا از طریق چک تضمین شده بانکی یا ارائه ضمانت 

نامه بانکی بی قید و شرط با مدت اعتبار سه ماه در پاکت جداگانه دربسته تحویل گردد.         
- نوع وثیقه: ضمانتنامه بانکی معتبر یا سایر وثایق طبق نظر مزایده گزار )هزینه توثیق بر عهده خریدار 

خواهد بود(
- شرایط پرداخت ثمن معامله: یکجا و نقد یا نقد و اقساط )۳0 درصد مبلغ پیشنهادی به صورت نقد 

و مابقی  اقساط حداکثر چهارساله با نرخ بهره 18 درصد با فواصل اقساط 6 ماهه(
- برنده مزایده می بایست ظرف مدت 10 روز کاری پس از ابالغ نتیجه مزایده، ثمن نقدی معامله 
را نقداً پرداخت نموده و به منظور امضای قراداد به محل شرکت مراجعه نماید و در صورت امتناع، 
سپرده شرکت در مزایده به نفع مزایده گزار ضبط خواهد شد و مزایده گزار مجاز است نسبت به عقد 

قراداد با نفرات بعدی اقدام نماید.
- مهلت تسلیم پاکت های مزایده به انضمام فیش واریزی و سایر مدارک مزایده به صورت پاکت 
دربسته از یکشنبه 1400/08/0۹ لغایت شنبه 1400/08/15 تا پایان وقت اداری )ساعت 14( به 

واحد مالی شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس می باشد.
 - مراسم بازگشایی پاکت های شرکت در مزایده رأس ساعت10 صبح روز یکشنبه 1400/08/16 
در محل شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس برگزار خواهد شد. حضور متقاضیان یا نمایندگان 

قانونی آنان در جلسه افتتاح پاکت های مزایده مجاز خواهد بود.
- فروشنده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

-  متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 547087۲۳-0۲1 تماس حاصل نمایند.
به پیشنهادات فاقد امضا، مبهم، مخدوش و ناقص یا پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

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 

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 6 درصد

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

شمـاره تمـاس: 32234532
سفر اول رایگان با نصب اپلیکیشن بنت و ثبت کد تخفیف: 100

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880
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وجود ۷۰ معدن فلزی در سبد معدنی خراسان جنوبی

۷۰ معدن کانی های فلزی تاکنون در خراسان جنوبی شناسایی شده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان گفت: ۱۲ معدن آهن، مس ۲۲ معدن، منگنز ۷ معدن، ۶ معدن طال، ۴ معدن سرب و ۲ معدن روی از مهم ترین 
معادن فلزی استان است. جرجانی افزود: از ۷۰ معدن فلزی شناسایی شده در خراسان جنوبی 53 معدن فعال می باشد.

با تحلیل عملکرد
 مدیران استان 
به تقویت نقاط 

قوت کمک کنید 
سالم. به نظرم یکی از وظایف رسانه 
ها در کنار نقد عملکردها ، تقویت نقاط  
قوت هم هست که متاسفانه فراموش 
شده است و اگر جایی در رسانه ها در 
قالب تحلیل و آمار ثبت شود می تواند 
کمک موثری به آینده استان بکند چند 
مثال را خدمت شما عرض می کنم.  ما 
رئیس کل دادگستری داریم بر خالف 
گذشته که نمی شد روسا را اصال دید 
خودش بلند می شود و می رود زندان 
 و مالقات عمومی های گسترده، کال
  نظام قضایی استان را به نفع مردم می کند

 ولی مردم فقط می دانند یک رئیس 
دادگستری سرکار است و فقط رئیس 
است و فردا که از اینجا برود و روال 
تازه می فهمیم چه  بازگردد  به قبل 
کارهای  چون  و  ایم  کرده  ضرری 
خوب او نهادینه نشده عمال اینها فقط 
خاطره ای می شود و بس ، یا بر خالف 
برخی از استانداران ضعیفی که در سال 
های پس از تاسیس استان داشته ایم 
استاندار قبلی و استاندار فعلی هر کدام 
شان اقدامات شاخصی کرده اند که اگر 
نهادینه شود واقعا به استان کمک می 
کند. به عنوان مثال رشد بودجه ها در 
مثال همین  یا  معتمدیان  آقای  دوره 
مجوزهای بی نام و رویه ستاد توسعه 
خاوران که غم از دل سرمایه گذاران 
الگوهای  عنوان  به  باید  دارد  می  بر 
نهادینه  استان  آینده  برای  مدیریتی 
شود. یا مثال مصاحبه ای که در آوا از 
مدیر کل راه و شهرسازی چاپ شده 
بود واقعا درس آموز بود، روش های 
جذب بودجه که تا پیش از این اصال 
انجام نمی شده را یک مدیرکل جوان 
و  کند  می  احیا  آید  می  پرتالش  و 
متاسفانه در نگاه جامعه او هم مدیر کل 
است و آقای مدیر دیگری که همان 
زیرساخت های موجود استان را هم به 
باد می دهد اسمش مدیر کل است. 
لطفا یک گزارش تحلیلی از عملکردها 
بزنید تا حداقل آنهایی که ضعیف عمل 
می کنند خودشان را یک تکانی بدهند 
و آنهایی که قوی عمل کرده اند و با 
طرح ها و توانمندی هایشان به توسعه 
این  بتوانند  اند  کرده  خدمت  استان 
اقدامات شان را برای آینده هم نهادینه 

کنند تا مسیرشان ادامه پیدا کند.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

* در خصوص بازگشایی مدارس ، همین 
االن که همه گالیه از مجازی بودن دارند 
و می گویند بچه کالس اولی از مجازی 
چیزی نمی فهمد. اگر بگویند حضوری باز 
عده ای مخالفت می کنند و فحش و... 
اصال تفاهم در این مملکت سخت است.

* جاده کمربندی قاین واقعا بین المللی 
است ، جاده اش بهترین آسفالت ، موج 
اصال ندارد ، مسئولین جواب این خسارات 

و حوادث گردن شما است.  

* واقعا چطوری است که همه جا باز 
است مهمانی ها وعروسی ها برگزار می 
شود، جگرکی باز است، کافه ها باز است 
فقط بچه ها نمی توانند بروند مدرسه و 
جالب تر این که بعضی پیش دبستانی ها 

بچه ها حضوری می روند !؟

* باید خرید و فروش امتیاز مسکن ملی 
ممنوع باشد تا جلوی سوءاستفاده دالل 
ها گرفته شود و قیمت ها کنترل شود 
اگر بعضی از بنگاه ها که به هر قیمتی 
هر معامله ای می کنند و فقط و منافع 
خودشان فکر می کنند این مسئله را 
رعایت کنند و اجازه خرید و فروش این 
امتیازها را در حوزه خودشان ندهند نه 

خریداری هست و نه فروشنده ای .

با این شرایط مدارس منتظر پیک   *
ششم و خیلی حادتر از قبل باشیم.در یک 
کالس ۱۲متری ۱۸ دانش آموز حضور 
دارند. آن هم با فاصله 3۰سانتی. برای 
دانش آموز کالس اولی ۲ ساعت در روز 

خیلی ریسک باالیی دارد .

* خبر زدید یارانه ۲5۰ هزار تومانی در راه 
است سر همین ۴5هزار تومان منت می 
کنند هرسال حاال خدا می داند چه گرانی

در راه است.اگر پول نفت بین مردم پخش 
کنید بیشتر از اینها سهم مردم است.

* من نمی دانم روزنامه آوا چه مشکلی با 
حضوری بودن مدارس داشتید که هر روز 
آمدید مقاله و نظر و چیزهای دیگر منتشر 
و چاپ کردید و بعد گفتید که مسئولین 
مجبور به غیر حضوری کردن مدارس 
 ، گیرند  می  عروسی  مردم   ،  هستند 
دارند کربال می روند کرونا نیست ، فقط 
بچه  آن   ، رسیده  مدارس  به  زورشان 
کالس اولی چه گناهی کرده که باید 
در خانه درس بخواند و هیچی نفهمد ، 
مدرسه ای که سر کالسش ده تا دانش 
آموز نشسته با فاصله کجایش مشکل 
داشت ، متاسفم برای سیاست بد این 

شهر و کل کشور.

*زمستان سال 99 شهردار سابق قول 
بازسازی چند میدان رو برای نوروز ۱۴۰۰ 
دادند. عید شد و انجام نشد و مجدد جناب 
شهردار سابق قول افتتاح پروژه فاخر و 
عظیم میدان و بزرگراه!!  شهید سلیمانی 
را تا مرداد در جراید اعالم کردند. جناب 
شهردار رفتند و این پروژه های عظیم 
بدون هیچگونه کار مثبتی به حال خود 
رها شد. االن هم این ابرپروژه همچنان 
مایه تمسخر شهرمان توسط مسافران 
عبوری شده است. آقایان محترم  اگر 
برسانند  اتمام  به  را  پروژه  نمی خواهند 
حداقل لطف کنید نخاله های ساختمانی 
 را از داخل محور جمع آوری کرده و اداره 
برق هم لطف کنند و روشنایی مسیر را 

مجدد برقرار کنند. 

* در خصوص بازگشایی مدارس سنجیده 
عمل کنیم و از هرگونه شتابزدگی و بی 
تدبیری پرهیز کنیم. متاسفانه در این چند 
روز اخیر با تصمیمات شتابزده برخی از 
برگزاری حضوری  در  مدارس  مدیران 
کالس ها در شهرها اوضاع بهم ریخت 
به طوری که سال اولی ها هم از آموزش 
مدارس  اگر  شدند.  محروم  حضوری 
متوسطه اقدام به حضوری کردن کالس 
ها نمی کردند بچه های اول دبستان به 
همان شکل دو روز حضوری می توانستند 
بروند مدرسه . ولی االن که همه مقاطع 

مجازی شد .

* خدا به مسئولین ما عمری بدهد بلکه 
کمی به حقوق شهروندی هم توجه کنند  . 
برای گریز از هزینه های سنگین تعمیرات و 
استهالک خودرو و برای مصلحت عمومی 
جامعه تصمیم گرفتم از خودروی عمومی 
استفاده کنم تا اعصابم هم با وضع آسفالت 
و سرعت گیرهای فاجعه معابر به هم نریزد  
اما در شهر ما از هر بالیی فرار کنی یک 
بالی دیگر سرت می آید . اگر شما متوجه 
شده باشید وضعیت موبایل و آنتن دهی 
همراه اول هم در خیابان های بیرجند کم 
از آسفالت شهر ندارد و هر چند قدمی یک 
نقطه کور و قطع مکالمه دارد  لطفا با اعصاب 

مردم اینقدر  بازی  نکنید.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

اصغری مقدم- جشنواره یاقوت های سرخ 
قهستان با حمایت بنیاد مستضعفان و توسط 
نهاد پیشرفت و آبادی بنیاد علوی درمیان 
در خانه تاریخی شریف شهر قهستان برگزار 
شد. نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف 
جشنواره  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
“یاقوت سرخ قهستان” که با هدف معرفی 
شهرستان  در  آن  فرآورده های  و  زرشک 
درمیان برگزار شد، گفت: رئیس جمهور در 
سفر به خراسان جنوبی یکی از اولویت ها را 
تمام کردن پروژه های نیمه تمام عنوان کرد 
و به اعتقاد ما محصول زرشک یک پروژه 
نیمه تمام است. خسروی افزود: امروز برخی 
افراد برای دریافت تسهیالت به منظور تعمیر 
و تکمیل کارخانه فرآوری خود مانده اند و 
نیست  بارگاه زرشک  و  همه جا سردخانه 
که این موضوع باید جزو اولویت های ستاد 
توسعه خاوران باشد. وی با اشاره به اینکه در 
زمینه معرفی محصوالت کشاورزی خراسان 
جنوبی کار نشده است گفت: مسئوالن در 
ستاد توسعه خاوران با تشکیل یک کارگروه 
ویژه در زمینه زرشک ورود پیدا کنند و باید 
زرشک به دنیا معرفی شود. خسروی افزود: 
در خرید تضمینی زرشک باید دولت به  موقع 
و به  اندازه خریداری محصول را انجام دهد 
همچنین پول کشاورز به موقع پرداخت شود 
کار  باید  و  بچشد  را  خود  دسترنج  مزد  تا 
گیرد.  زمینه صورت  این  در  هم  رسانه ای 
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
باید قیمت زرشک در داخل استان تعیین 
شود افزود: در کارگروه ستاد توسعه خاوران 
باید دقت شود که محصول زرشک هنوز به 
کیفیت مطلوب نرسیده نباید از استان خارج 
شود. خسروی با بیان اینکه چرا باید کشاورز 
ما در این زمینه ضرر کند افزود: بازارهای 
میوه و تره بار تهران و مشهد نباید قمیت 
محصول زرشک ما را تعیین کنند بلکه باید 

در استان تعیین شود.

مسئوالن با همدیگر تعارف دارند 

معادن مجلس  و  کمیسیون صنایع  عضو 
شورای اسالمی هم در این جشنواره گفت: 
خام فروشی  و  قاچاق  داللی،  ما  کشور  در 
رونق دارد و مسئوالن در زمینه حمایت از 
کشاورزی با همدیگر تعارف دارند. ایزدخواه 
افزود: اگر به دنبال ایجاد مزیت پایدار در 
خصوص محصول زرشک استان هستیم 
باید به سمت فرآوری این محصول برویم. 
زرشک  اگر  اینکه  به  اشاره  با  ایزدخواه، 
از  محصول  رقم  صد  چند  شود  فرآوری 
آن حاصل می شود، بیان کرد: باید مزیت 
به  تبدیل  را  استان  خام محصول زرشک 

کنیم.  پایدار  و  رقابتی  اقتصادی،  مزیت 
نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: 
دانش و مهارت تولید زرشک در نزد اهالی 
این منطقه وجود دارد اما باید دانشگاه ها، 
و  دستگاه های صنعتی  و  پژوهشی  مراکز 
علمی برای تحقق این مهم )برندسازی و 
اعطای گواهی کیفیت( کمک کنند زیرا این 
کار تنها از عهده کشاورز بر نمی آید. نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم 
شد:  متذکر  حمایتی،  نهادهای  به  خطاب 
نهادهای حمایتی فراموش نکنند که جوانان 

باید حمایت شوند تا به روستاها بازگردند 
و اقتصاد روستایی را فعال کنند. ایزدخواه 
کشور ایران را بسیار ثروتمند و مسیرها را 
برای ایجاد تحول و توسعه واقعی فراهم 
دانست و گفت: اگر قرار است محصوالت 
کشاورزی به دنیا صادر شود باید کشاورز 
سهام  و  محصول  افزوده  ارزش  در  هم 
زمینه  این  در  مختلف  تعاونی ها  شرکت 
نه  تحول  اینکه  بیان  با  باشد. وی  سهیم 
بلکه در بطن جامعه سنتی رخ  در تهران 
می دهد اضافه کرد: کسانی که اسم شان 
را تکنوکرات گذاشتیم و سال  ها مدیریت 
اعتقادی به روستا  کشور دست شان بود، 
نداشتند و سیاست روستای صفر را دنبال 
جوانان  همین  افزود:  ایزدخواه  می کردند. 

در  نمی توانند  آیا  جنوبی  خراسان  زرشکار 
زمینه اقتصاد کشاورزی و فرآوری زرشک 
وارد میدان شوند و با برندسازی و فرآوری 
در نمایشگاه های داخلی و خارجی محصول 
این  البته  که  برسانند  فروش  به  را  خود 

موضوع امکانپذیر است.

قیمت زرشک دراستان مدیریت شود

رئیس انجمن مواد غذایی آسیا  هم در این 
زرشک  معرفی  راه های  از  یکی  جشنواره 
جمهوری  تقویم  در  روز  یک  نام گذاری  را 

اسالمی ایران به نام روز جمع آوری زرشک 
ذکر کرد و گفت: این مهم موجب معرفی 
هاشم  می شود.  جهانی  عرصه  در  زرشک 
با اشاره به مزیت ها و فواید بیشمار زرشک، 
تأکید کرد: باید نرخ جهانی زرشک را ایران 
و خراسان جنوبی مدیریت کند. وی با اعالم 
اینکه کانادا بیشترین وارد کننده زرشک در 
دنیاست، مطرح کرد: نیاز است تحقیقات کلی 
روی استفاده زرشک در کشورهای مختلف 
انجام شود که چه کشورهایی به چه صورت 
از این محصول استفاده می کنند و نتایج این 
تحقیق در صادرات و بسته بندی آن مورد 

توجه قرار گیرد.

حمایت از طرح های معرفی زرشک

مدیر نهاد پیشرفت و آبادانی بنیاد علوی در 
شهرستان درمیان هم گفت: جشنواره “یاقوت 
سرخ قهستان” با مشارکت بنیاد علوی، جهاد 
صنعتی  شهرک های  شرکت  و  کشاورزی 
حجت  شد.  برگزار  درمیان  شهرستان  در 
اینکه  بیان  با  پورمهدوی  سعید  االسالم 
زرشک  محصول  تخصصی  نشست های 
برگزار شده است، گفت: بیش از 9۸ درصد 
جنوبی  خراسان  در  کشور  بی دانه  زرشک 
جشنواره  این  امیدواریم  که  می شود  تولید 
آغازی برای هم افزایی بیشتر برای خدمت به 

کشاورزان و به نفع این قشر زحمتکش باشد. 
محصول  این  ماندن  ناشناخته  افزود:  وی 

ارزشمند و استراتژیک در بازارهای جهانی و 
حتی در داخل کشور ضعف بزرگی است که 

باید برطرف شود.
شهرستان  آبادانی  و  پیشرفت  نهاد  مدیر   
برنامه  و  طرح  هر  از  کرد:  اظهار  درمیان 
کارشناسی که به نفع مردم و برای معرفی 
محصول زرشک باشد، حمایت می کنیم. وی 
گفت: سال گذشته ۲ میلیارد و 5۰۰ میلیون 
تومان سرمایه در گردش برای خرید زرشک 
از کشاورزان پرداخت شد همچنین برای ایجاد 
 سردخانه نیز کمک تسهیالتی انجام دادیم.

بازار-  در روزهایی که کرونا امان همه از 
فقیر تا غنی را بریده است، گرانی های پیاپی 
با حساب و کتاب و دخل و خرج مردم جور 
در نمی آید. گرانی اقالم فهرست بلند باالیی 
لبنیات،  و  کره  تا  گرفته  بچه  پوشک  از 
سیمان، مسکن و خودرو و... دارد. در همین 
چند هفته اخیر بود که تخم مرغ در شانه 
گرانی قرار گرفت تا از قافله عقب نماند. 
هنوز درد گرانی تخم مرغ التیام بخشیده 
نشد که خبر شوک بر انگیز گرانی مرغ هم 
افزوده شد. گویا مرغ شوکی دیگر از اقالم 
است که در گذشته هم پای ثابت گرانی ها 
بوده اما گوی سبقت را از دیگر اقالم سبد 
غذایی خانوارها ربوده است و البته رقابت 
تنگاتنگی با لبنیات دارد. مرغ همواره در نبود 
گوشت قرمز گوشه ای از سفره این روزهای 
خانوارهای قشر متوسط را پر کرده است اما 
اکنون در بازار گرانی به سر می برد و به نظر 
می رسد این ماده غذایی نیز از سفره مردم پر 
خواهد کشید. اگر سری به مرغ فروشی ها و 
فروشگاه های عرضه این محصول در سطح 
شهر بیرجند بزنیم به راحتی متوجه تغییر 
قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته خواهیم 

بود.

پرواز مرغ از سفره
 خانواده های طبقه متوسط و فقیر

یکی از شهروندان بیرجندی در خصوص 
اطالع  بدون  گفت:  مرغ  گرانی  دالیل 

گوشت  خرید  برای  وقتی  جا،  همه  از 
 5 قیمت  افزایش  با  کردم  مراجعه  مرغ 
اکبری  شدم.  مواجه  مرغ  تومانی  هزار 
از سوی  قیمتی  لحظه  هر  اینکه  بیان  با 
بالفاصله  می شود  اعالم  ملی  رسانه 
اعمال  را  قیمت  بیرجند  در  داران  مغازه 

بازار  در  مفقوده  حلقه  افزود:  می کنند، 
اگر  که  نظارت هایی  است،  نظارت ها 
 بودند حال و روز بازار سامان یافته تر بود.

دیگر شهروند بیرجندی هم که برای خرید 
مرغ به یکی از مراکز عرضه مراجعه کرده 
با شنیدن افزایش قیمت مرغ، از خرید این 
محصول منصرف شد و به خبرنگار بازار 

قیمت  فاکتور  فروشنده  از  وقتی  گفت: 
امروز را خواستم از دادن فاکتور امتناع کرد. 
صادقی ادامه داد: گویا چون افزایش قیمت 
کشوری اعالم شده در خراسان جنوبی هم 
کرده اند. اعمال  را  افزایش   فروشندگان 

قطب  جنوبی  خراسان  کرد:  تصریح  وی 

دیگر  با  فرقی  هیچ  اما  است  مرغ  تولید 
نقاط کشور ندارد. شهروند دیگری با ابراز 
گالیه از افزایش قیمت مرغ گفت: خرید 
یک مرغ برایم ۷5 هزار تومان تمام شده 
است. اکبری با بیان اینکه مردم عادت به 
این گرانی کرده و هر روز سفره ما کارگرها 
کوچک و کوچک تر می شود اما انگار برای 

مسئوالن مهم هم نیست، ادامه داد: جالب 
است به چند مغازه پروتئینی مراجعه کردم 
وی  دارند.  را  باال  وزن  با  مرغ های  همه 
گفت: برای مرغدار به صرفه تر است که 
مرغ با وزن باال را در بازار عرضه کند تا 
اگر تقاضا هم کم است از این راه جبران 

شود.  

قیمت در خراسان جنوبی
 پایین تر از نرخ کشوری

به سراغ یکی از مراکز عرضه گوشت مرغ 
هم که رفتم او نیز از افزایش قیمت مرغ خبر 
داد و گفت: طبق مصوبات کشوری قیمت 

مرغ در کشور گویا 3۱ هزار تومان اعالم شده 
است اما در خراسان جنوبی با قیمت ۲9 هزار 

تومان عرضه می شود.
جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه  مدیر 
کشاورزی خراسان جنوبی با تأیید افزایش 
مرغ  قیمت  گفت:  مرغ  قیمت  کشوری 
اما  شد  اعالم  تومان  هزار   3۱ کشور  در 
افزایش  بر  مبنی  مصوبه ای  و  نامه  هیچ 
است.  نشده  اعالم  هنوز  مرغ  قیمت 
وقتی  همیشه  داد:  ادامه  بیکس  احمد 
کشوری  صورت  به  محصولی  قیمت 
خراسان  در  قیمت  می شود  اعالم 
است. پایین تر  تومان  بین دوهزار   جنوبی 
وی گفت: در بحث مرغ چند نهاد اجرایی 
دخیل هستند که جهاد کشاورزی یکی از 
به ما هنوز مصوبه ای  نهادها است و  آن 
برای افزایش قیمت ابالغ نشده است اما 
گویا مراکز عرضه با شنیدن افزایش قیمت 
کشوری خود نسبت به افزایش مرغ اقدام 

کردند. 
مرغ به عنوان یکی از محصوالت پروتیئنی 
پر مصرف خانواده ها این روزها به دالیل 
افزایش قیمت روبرو بوده است  با  متعدد 
اما در آن سوی داستان مردم گالیه مند از 
گرانی و عدم نظارت بر بازار هستند و به 
نظر می رسد این گرانی ها معیشت مردم 
را به خصوص در استان هایی که درآمد 
خانوارها از متوسط کشور پایین تر است، با 

مشکل روبرو کند.

 دغدغه های زرشکی استان 

پرواز دوباره مرغ به قله گرانی
مسئوالن: مصوبه افزایش قیمت ابالغ نشده است 

لغو ۱۴ پرواز 
فرودگاه های 

استان در مهرماه
بازار- مدیرکل فرودگاه های خراسان 
از  یکی  متأسفانه  گفت:   جنوبی 
و  پرواز   ۱۰ هواپیمایی  شرکت های 
یکی دیگر از شرکت ها ۴ پرواز خود به 
مقصد و یا از مبدا استان را در مهرماه 
کنسل کردند. طهماسبی با اشاره به 
اینکه تالش کردیم با پروازهای فوق 
به  مردم  برای  حادی  مشکل  العاده 
وجود نیاید، بیان کرد: تمام شرکت های 
هوایی برنامه پاییزی خود را تا پنجم 
آبان ماه تکمیل خواهند کرد.  مدیر کل 
بیان  با  فرودگاه های خراسان  جنوبی 
اینکه در حال حاضر فقط یک شرکت 
هواپیمایی برنامه پاییزی خود را اعالم 
کرده است، گفت: به نظر می رسد که 
برای  برنامه ای  هوایی  شرکت های 
افزایش قیمت بلیت پروازها از فرودگاه 
بیرجند ندارند. وی در پاسخ به چرایی 
پروازهای  بلیت  قیمت  بودن  گران 
تهران  مقصد  به  بیرجند  فرودگاه 
مسیرهای  از  بسیاری  با  مقایسه  در 
تبریز  مثال  )به عنوان  هوایی مشابه 
پروازهای  تعداد  داد:  ادامه  تهران(  به 
ساعته  فرودگاه ۲۴  فرودگاهی چون 
تبریز با فرودگاه شهید کاوه بیرجند قابل 
مقایسه نیست و همین تعدد پروازها 
و  هوایی  شرکت های  رقابت  موجب 
شکستن قیمت شده است. وی با بیان 
اینکه در خراسان جنوبی در روزهایی که 
تعداد پروازها بیشتر است قیمت پایین تر 
است، گفت: به واسطه همین مسائل 
افزایش  راستای  در  حمایت  خواستار 

پروازهای فرودگاه بیرجند هستیم.

خبر ویژه



وکیل خود باشید

قانون جدید مهریه 

در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی چنین عنوان شده است 
»به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند 
هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند«. در تبصره 
الحاقی اشاره می کند که »چنانچه مهریه وجه رایج 
باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت ساالنه زمان 

تعیین نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین می شود 

محاسبه و پرداخت خواهد شد.
مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو 
دیگری توافق کرده باشند، آئین نامه اجرایی این 
قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب 
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با 
همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی 
و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد 
رسید«.با این مفهوم که اگر مهریه، وجه رایج در 
نظر گرفته شود، با توجه به تغییرات ایجاد شده 
در شاخص قیمت ساالنه نسبت به سال اجرای 
عقد و اعالم شده توسط بانک مرکزی تعیین و 
محاسبه می شود تا پرداخت شود. از این رو این 
بدان معناست که اگر زن درخواست مهریه خود را 
از طریق دادگاه پیگیری کند، مرد ملزم به پرداخت 
آن بر اساس شاخص قیمت های ساالنه خواهد 
بود، در غیر این صورت مرد مدیون زن  خواهد 
شد. در قانون جدید مهریه در سال ۹۹ برخی به 
اشتباه، گمان می کنند که اگر مهریه همسر مثاًل 
۵۰۰ سکه طال باشد، مردان تنها ملزم به پرداخت 
۱۱۰ سکه طال خواهند بود، در حالی که قانون 
مهریه سال ۹۹ در جهت حبس زدایی و کمتر 
کردن آمار زندانیان مهریه در نظر گرفته می شود 
و بدان معنی است که پس از مطالبه مهریه توسط 
زن، تنها تا سقف ۱۱۰ سکه، محکومیت های مالی 
به همراه خواهد داشت. یعنی زن می تواند تا سقف 
۱۱۰ سکه طال حکم جلب شوهر خود را از دادگاه 
بگیرد، اما مابقی مهریه نیز باید پرداخت شود و 
ارائه  را  مرد می تواند درخواست تقسیط بدهی 
دهد، این مقدار تقسیط شده می تواند با تعیین 
میزان و شرایط اقساط توسط دادگاه، به زن یا 
زوجه پرداخت شود. مهریه می تواند با هر مقداری 
تعیین شود، اما باید قوانین زیر در حین تخصیص 
آن لحاظ شود. این قوانین به طور کلی در زمینه 

تعیین مهریه الزم االجرا است.

چطور کبدی سالم داشته باشیم؟

اگر داروی دیگری مصرف می کنید باید با تجویز 
پزشک باشد. درباره مکمل های غذایی هم، یک 
چهارم آسیب های کبدی به دلیل مصرف این 
مکمل هاست که در این باره هم باید با پزشک 

مشورت کنید.مواد مغذی و فیبرهای مورد نیاز بدن 
از طریق سبزیجات و میوه های متنوع به دست 
می آید. از مصرف چربی های اشباع شده پرهیز 
 کنید و چربی مورد نیاز بدن را از طریق دانه ها ،

آجیل ها ،ماهی و روغن زیتون تامین کنید.

فواید دمنوش گل داوودی برای 
سالمتی

مزایای برگ های گل داوودی در طب چینی 
مشخص است، چرا که قرن ها است از این گیاه 

در طب چینی استفاده می شود. 

طبق برخی تحقیقات عصاره گل داوودی دارای 
اثرات ضد اضطراب است و آرامش را تسهیل 
محافظتی  اثرات  دارای  داوودی  گل  می کند. 
قلبی بر روی رگ های خونی محدود و اکسیژن 

رسانی به مغز است.

روش درمان فوری سرگیجه 

طوری دراز بکشید که سرتان کمی از لبه آویزان 
شود. سر را به طرف راست برگردانید و بعد سریع 
دراز بکشید. یک دقیقه صبر کنید و ببینید آیا 
احساس سرگیجه دارید یا نه. به جایگاه نشست 

برگردید و در طرف دیگر آن را تکرار کنید. اگر 
وقتی به سمت راست هستید احساس سرگیجه می 
کنید، این به این معنی است که گوش راست شما 
مشکل دارد اگر سرگیجه زمانی که سمت چپ دراز 
می کشید اتفاق افتد، مشکل گوش چپ تان است.

قرار گرفتن در معرض نور خورشید

وقتی از خواب بیدار می شوید و در معرض نور 
آفتاب قرار نمی گیرید یک روز کسل کننده را پیش 
رو خواهید داشت. بررسی نشان داد در واقع از دست 
دادن نور خورشید هنگام صبح شاخص  توده بدنی 

را باال می برد. افرادی که بعد از ظهر در مقابل تابش 
نور خورشید قرار می گیرند شاخص توده بدنی آنها 
نسبت به کسانی که صبح در معرض این نور قرار 
می گیرند افزایش می یابد و در نتیجه بیشتر با چاقی 

و عوارض آن دست به گریبان هستند. 

مصرف بیش از حد مواد قندی و شیرین باعث افزایش فشار خون و اضافه وزن می شود که هر دو از عوامل ابتال 
به دیابت و بیماری های قلبی عروقی می باشد.برای پیشگیری از اضافه وزن و چاقی کل قند و شکر مصرفی 
از برنامه غذایی روزانه باید کمتر از ۵ قاشق مربا خوری یا 6 حبه قند باشد.بسیاری بر این عقیده اند که مصرف 
شیرینی بعد از صرف غذاها )به ویژه غذای چرب( باعث هضم آن می شود در حالی که مصرف شیرینی، کار معده 
را سنگین کرده و باعث جذب کامل مواد غذایی شده و منجر به اضافه وزن و چاقی می شود.مصرف بیش از حد 
مواد قندی و شیرین کارایی انسولین در بدن را ضعیف می کند و موجب ابتالی فرد به بیماری دیابت و یا انباشته 
شدن چربی در کبد شود.   مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

معمای چراغ راهنمایی

احتمال زیاد شما هم جزو افرادی هستید که احساس 
می کنید کارهای زیادی برای انجام دادن دارید ولی 
وقت شما این اجازه را به شما نمی دهد، صرف نظر از 
توانایی ما در مدیریت زمان همه با هر توانایی روزی به 
این نتیجه می رسند که زمانی که در اختیار دارند کفاف 
برنامه های موجود در ذهنشان را نمی دهد و در این 
نقطه بایستی شما نه گفتن را آغاز کنید.در اینجا برای 
اینکه موضوع را بیشتر باز کنم به ایمیلی که چند وقت 
پیش برایم توسط یکی از شاگردانم فرستاده شده اشاره 

می کنم. هر چه ترم به جلو پیش می رود امیدم را برای 
رسیدن به مطالب گفته شده بیشتر از دست می دهم. من 
میدانم که توانایی خواندن و فهمیدن درس ها را دارم ولی 
برنامه های اضافه بسیاری دارم که کار را برایم مشکل 
می کند، من یک شغل پاره وقت دارم که وظیفه آموزش 
به یک گروه جوان را عهده دار هستم، من تنها راه حل 
مشکل را در کمتر خوابیدن و بیشتر مطالعه کردن میدانم 
ولی بعد از مدتی ازنظر فیزیکی به شدت خسته شده ام 
و این خستگی تأثیری مستقیم بر روی میزان یادگیری 

من گذاشته است.من به شخصه احساس این شاگردم 
را درک می کنم زیرا قبل از اینکه شروع به ساده سازی 
زندگی ام کنم در مسیرهای مختلفی حرکت می کردم 
و همیشه دوست داشتم که به امور زیادی بپردازم و 
به اصطالح چندبعدی باشم ولی نتیجه ای که نهایتًا 
حاصل می شد خراب کردن آن کار بود زیرا به شدت 
در امور مختلفی درگیر بودم.حال  تنها یک توصیه را 
می توانم بکنم و آن این است که ظرفیت انسان ها 

محدود است پس تا دیر نشده نه گفتن را یاد بگیرید.

 چه زمانی باید نه بگوییم؟!

یاد یاران
شهید احمد کرمانی - بیرجند: پدر و مادر عزیزم و خواهران و برادران گرامی ، در 
زماني که کشور ما در جوی قرار گرفته که خداوند متعال همه را امتحان مي کند وظیفه 

هر فرد مسلمان و مومن به انقالب است که از اسالم و انقالب  دفاع کند. دوشنبه  ۳ آبان  ۱۴۰۰ * شماره  ۵۰۴۰
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دیالوگ ماندگار
سعادت مانند توپ فوتبال است وقتي از ما دور مي شود دنبال 
از خود  را  آن  با یک ضربه  ایستد  مي  وقتي  و  دویم   آن مي 

دور مي سازیم. )شاتو بریان( 

پیام های کلیدی اصالح الگوی مصرف غذایی 

 با حل هر معما با جواب خود را به چالش بکشید، 
چه سرگرمی بهتر از یک بازی هوش در مهمانی 
ها هست، چراغ راهنمایي و رانندگي که روبروي 
خیابان است قرمز است، افسر راهنمایي هم در 
آنجا ایستاده است، با اینحال راننده اي از چراغ 
قرمز مي گذرد و کسي مزاحم او نمي شود. 

چطور چنین چیزي ممکن  است؟

جاذبه گردشگری
سد شاه عباسی در طبس

در صدها  نظیر  بی  و  نمونه  یک  سد   این   
سال پیش بوده و یک جاذبه جذاب و دیدنی 
برای گردشگران این خطه به شمار می رود. 
سد شاه عباسی در طبس یا طاق عباسی در 
آثار  جمله  از  و  است  واقع  طبس  شهرستان 

تاریخی آن محسوب می شود. نکته جالبی که 
در مورد این سد در طبس وجود دارد این که 
چندین عنوان “ترین” را برای خودش کسب 
کرده که شامل قدیمی ترین و بزرگترین سد 
قوسی جهان می باشد، به غیر از این موارد به 
مدت ۵۵۰ سال توانسته بود عنوان بلندترین 
سد در جهان را برای خودش کسب نماید. این 
سد حدود 6۰ متر ارتفاع دارد و طول آن۲۵ 

متر می باشد. 

فرهنگ و هنر

تازه ترین مهمان »ُسرنا« معرفی شد

شده  شناخته  هنرمندان  از  مرادی  اکبر  علی 
موسیقی ایرانی در تازه ترین مجله شبانگاهی 
موسیقایی »ُسرنا« به عنوان مهمان حضور پیدا 
خواهد کرد. رضا مهدوی سردبیر و مجری برنامه 
پژوهشگران  از  اکبر مرادی  میزبان علی  ُسرنا، 
موسیقی، مدرس و مولف است که در خصوص 
موسیقی نواحی کرمانشاهان به گپ و گفتگو 
خواهد پرداخت.»ُسرنا« عنوان مجله شبانگاهی 
موسیقایی شبکه چهار است در این قسمت از 
برنامه شاهد اجرای موسیقی توسط حیدر کاکی، 
موسیقی دان ُکرد کرمانشاه و نوازندۀ تنبور، تار و 
سه تار، دانش آموخته کارشناسی ارشد موسیقی 
نیز خواهیم بود.»ُسرنا« عنوان مجله موسیقایی با 
اجرا و سردبیری رضا مهدوی است که به صورت 
تخصصی به موسیقی اصیل ایرانی و ویژه موسیقی 
مقامی و سنتی با حضور موسیقی دانان، هنرمندان، 
مسئوالن و کارشناسان این حوزه می پردازد.این 
برنامه به تهیه کنندگی محمد علیبازی در گروه 
ادب و هنر تولید شده است و آیتم های گوناگونی 
از قبیل معرفی تک آهنگ ها، گزارش، چهره های 
 نامدار موسیقی ایران، سواد موسیقایی را شامل 
می شود و سعی در افزایش آگاهی و سواد شنیداری 

و موسیقایی مخاطبان عام دارد.

جدول ۵۰۴۰                        

ایالتي در  افقي: ۱- حفظ کردن  
آمریکا  ۲- ودیعه  از لوازم پخت و 
پز قدیمي  برادر مادر ۳- ماهي پهن 
بال  زرنیخ سفید  مخترع تلگراف  ۴-  
هر توت  نقاش دانمارکي قرن بیستم  
تخم مرغ در زبان بیگانه  مفاهیم  ۵- 
پیروان  غذاي خرگوش  گفت وگوي 
خودماني 6-  شانه  دیکته  سهم 
۷-خراب و ویران  موزه مینیاتور ایران  
رنگ دریا  ۸- ماه نو  صاف  باوقار 
۹- واحد فروش گردو  قوم وحشي 
سیاهرگ    -۱۰ خداحافظي  غول  
گاز مهتابي  روش ۱۱-  واحد سطح  
سینه  صداقت ۱۲- بندر  گردشگری 
وسط  و  میان  ناچیز   بلغارستان  
-  پول ژاپن ۱۳-  باال پوش بلند  
سال گذشته  شهرهاي عرب ۱۴- 
فراموشکار  جاي امن  کوتاه و ناقص 
۱۵-  از آثار هرمان هسه، نویسنده 

آلماني - والي 

عمودي: ۱-  تریاک  از آثار معروف 
عبدالرحمن جامي ۲-  وهم  - خانه 
ییالقي-  ردیاب ۳- همنشین هوي  

مستقیم   - گیالس  شبیه  میوه   -
۴-  پستي و فرومایگي  - خاندان-  
خاخام-  مساوي ۵- گوشت آذري  
- ساز قدیمي - از انواع کیک هاي 
خوردني- کودکان 6- ویتنام قدیم 
- راهنما - همراه رفت  ۷- وسیله 
ماهیگیري-  نشانه - مرکز غنا ۸-  
سازمان فضانوردي آمریکا  -پدر و 
مادر  نامیده شده ۹-  یک تاي کفش  
-آبي که بر اثر سیل جاري شود  - 

الفت ۱۰-  سرخ ناي-  متانت  - باران 
تند و شدید ۱۱-   کالنتر - ناحیه اي 
در شمال شرقي ایتالیا - ناز  بي پایان 
۱۲-  از هالوژن ها  -غیرعرب - باال 
آمدن آب دریا  - شلوار ۱۳-  پیشواي 
مخصوص  تشک   - بودایي   دین 
جودو  -از القاب اشرافي اروپایي ۱۴-  
حقه و فریب - پیمان بستن براي 
فرمانبرداري  - قانون چنگیز  ۱۵-  

نظم و ترتیب  -متدین
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هیماهسریغطلتخم1
نمکییوهامجوجل2
درسامنیسامزکا3
دردمهیگبکون4
روهارهدنرملص5
ودهیدابیریپر6
ملیکوهانترخا7
اریازامسااول8
نیلمنتاپورگد9
ویلابتونرهمی1۰
پمترتاکیراون11
رردلیاهسومس12
وسارفیحابالیف13
دورسهمیلومارا14
یمومعیرادلاسحل15

کلیه لوازم منزل شمارا خریداریم  
با یک تماس اختالف قیمت را 
تجربه کنید.     09150562100

خـط دائـم
 شمـا را 

خریـداریم 
  خرید و فروش خط رند 

حسیــن راه رو
0915  561  6161  

ایزوگام شــرق
۰9155622۰5۰

۰9155629۰33 
بیرجند، میدان توحید 

32442331 )بخشی(

 ثبت  6736

خدمات نصب، اجاره داربست فلزی، جک، تخته، قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک 
09153637507 - 09156217507  حسینی

 به تمام نقاط با  نازل ترین قیمت در اسرع وقت 

 @ alireza27674 

قربانی09305617304

حمـل بـار و اثاثیـه

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(
طبخ غذاهای اصیل ایرانی با  برنج   100 % 
ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 
خیابان ارتش /   32218229 - 3221849۰  
  ۰9152174998 -۰91556۰4998

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

برگ سبز  خودروی سواری پژو تیپ 405 جی ال 
ایکس 1800آی به شماره پالک ایران 32  424 د27 
به نام بشیر باقری با کد ملی 0650139763 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

پروانه بهره برداری شرکت فوالد کاران خراسان 
جنوبی به تاریخ بهره برداری 1386/07/23  و 
شماره پروانه بهره برداری 1031/86/15183 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 

دعوت به همکاری یک دکتر دامپزشک به عنوان 
مسئول فنی داروخانه دامپزشکی کیمیا  

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره ذیل تماس بگیرید.      
09153616714

برگ سبز و سند خودروی پراید 131 
به شماره موتور 4206958 و شماره 

شاسی s34122909505990 و شماره 
پالک ایران 52 134ق 25 به نام صادق 

بهرامی با کد ملی 5639975563 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

منزل قدیمی نصرآباد
باغچه سرسبز پیرنج

باغ بهدان- مزروعی بهلگرد
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شناسایی ۱۵۳ بیمار جدید کرونا در خراسان جنوبی

کرونا در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵۳ هم استانی دیگر را مبتال کرد. دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: 
بیشترین مبتالیان ۲۴ ساعت گذشته مربوط به شهرستان های بیرجند، قاین و نهبندان بوده است. شریف زاده افزود: در این مدت 

همچنین تعداد فوتی های کرونا در خراسان جنوبی با ثبت یک مورد جدید، به هزار و ۱۸۷ نفر رسید.

یعقوبی- استاندار خراسان جنوبی به همراه 
جرجانی رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت 
با هدف نظارت بر بازار و اماکن صنفی از بازار 
روز پاسداران و بازار مرکزی بیرجند بازدید کرد. 
در جریان این بازدید ضمن حضور در مغازه ها 
با برخی از اصناف و توزیع کنندگان کاال های 

اساسی به گفتگو پرداخت. کمبود مرغ و گرانی 
مرغ از گالیه های مردمی در این بازدید بود که 
استاندار برای رفع این مشکل با قوسی مدیر 
جهادکشاورزی تماس برقرار کرد و خواستار رفع 
این مشکل شد. استاندار در حاشیه این بازدید 

میدانی گفت: درخصوص مواد پروتئینی به ویژه 
مرغ مقداری در بازار بیرجند کمبود احساس شد 
که مرغ و تخم مرغ به میزان نیاز مردم عرضه 
می شود. مالنوری افزود: با توجه به فضای 
دچار  بازار  کرونا  شیوع  دوران  در  که  کشور 
التهاباتی شد می توان گفت اصناف و بازاریان 

بیشترین همکاری را در زمینه مدیریت کرونا 
داشتند. عالی ترین مقام دولت در استان بیان 
کرد: براساس گزارش هایی که اخیرا دریافت 
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  کرده ایم، 
سطح جامعه مقداری کاهش پیدا کرده که 

می تواند میزان ابتال به بیماری را افزایش دهد 
و محدودیت هایی را در پی داشته باشد که 
بازاریان  این محدودیت ها متوجه  از  بخشی 
و اصناف خواهد شد. وی اظهار کرد: از بازار 
بیرجند بازدید داشتیم تا ضمن تبریک عید و 
خداقوت به کسبه، وضعیت قیمت ها، عرضه 
کاالهای مختلف و میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی در سطح بازار و جامعه را به صورت 
میدانی بررسی کنیم. وی افزود: در سطح بازار 
بیرجند و بازار روز مسائلی درخصوص بهسازی 
و بازسازی بازار، تسهیالت مورد نیاز کسبه 
و سایر موضوعات توسط بازاریان مطرح شد 
که در قالب جلسات تنظیم بازار برنامه ریزی 

می کنیم تا فضای بازار نشاط بهتری بگیرد. 

تمرکز نظارت ها بر عرضه 
مواد غذایی، میوه و نان 

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
جنوبی هم در حاشیه این بازدید گفت: سعی 
شده با تمرکز بر سه گروه مواد غذایی، نان، میوه 

و تره بار نظارت ها را تشدید کرده و موجبات 
رضایت مندی مردم را فراهم کنیم. تهوری  
افزود: در حال حاضر مواد غذایی، نان، میوه و تره 
بار بیشترین میزان پرونده های تخلف صنفی و 
گزارش های مردمی را به خود اختصاص داده 
است. وی بیان کرد: تالش شده با توجه به 
نوسانات قیمتی برخی گروه های کاالیی و 
انتظارات مردمی نظارت ها بر اصناف مختلف 
تشدید شود. تهوری ادامه داد: نظارت بر بازار 
صبح و بعدازظهر توسط همکاران و با حضور 
نمایندگان دستگاه های مربوطه انجام می شود،  

با  متناسب  مردمی  گزارش های  همچنین 
شرایط بازار و گروه های کاالیی مختلف مورد 
نظارت قرار می گیرد. همچنین در این بازدید 
که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و 
جمعی از مسئوالن استانی نیز حضور داشتند، 
شهروندان، کسبه و بازاریان درخواست هایی از 
جمله اجرای بیمه تکمیلی برای کسبه، بهسازی 
تامین  محیط،  ایمن سازی  بازار،  بازسازی  و 
علوفه مورد نیاز دام در شهرستان ها، درخواست 
تسهیالت ارزان قیمت مسکن را مطرح کردند 

که استاندار قول پیگیری داد.

گشت و گذار استاندار در بازار بیرجند

اعطای گواهینامه های هنری؛ 
نشان دهنده قوام هنر در استان

اعطای گواهینامه درجه  در مراسم  استاندار 
عرصه  هنرمندان  از  تن  دو  به  هنری  یک 
دریافت  کرد:  اظهار  استان  نواحی  موسیقی 
گواهینامه های دکترا توسط هنرمندان استان 
مایه افتخار است و باید به تناسب ظرفیت 
های موجود، زیرساخت های الزم را فراهم 
کنیم تا از این توفیقات به درستی استفاده 
کنیم. مالنوری افزود: اعطای گواهینامه های 
قوام  دهنده  نشان  فرهیختگان،  به  هنری 
گفتنی  است.  استان  در  هنر  ارزشمندی  و 
یک  درجه  گواهینامه  اهدای  مراسم  است؛ 
هنری )دکترای تخصصی موسیقی( به استاد 
ابراهیم و محمد سلم آبادی با حضور جمعی 
از مسئوالن استانی و شهرستانی و هنرمندان 
استان در محل مکتب خانه موسیقی نواحی 
برگزار شد. در این مراسم به آقایان ابراهیم و 
محمد سلم آبادی، مدرک دکترای تخصصی 

هنری اهدا شد.

»برکت« لبخند را به زندگی
 ۵۸ زوج نشاند

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
طرح  اجرای  به  اشاره  با  خراسان جنوبی 
بنیاد  حمایت های  گفت:  خانواده«،  »برکت 
برکت، تاکنون طعم شیرین فرزند دار شدن 
را به ۵۸ زوج نابارور روستایی استان چشانده 
است. موسوی افزود: طرح برکت خانواده، با 
ارائه خدمات  و  هدف شناسایی، ساماندهی 
کامل مالی و حمایتی در امور تشخیصی و 
و  مناطق روستایی  نابارور  درمانی زوج های 
کمتر توسعه یافته کشور از فروردین ماه ۱۳۹۴ 
در بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت 

امام )ره( آغاز شده است. 

در انتظار ماندن ۱۴ شهر 
خراسان جنوبی برای تامین زمین

باز شدن سامانه طرح جهش تولید مسکن در 
۱۴ شهر خراسان جنوبی منوط به تامین زمین 
است. علیزاده، معاون مسکن و ساختمان اداره 
کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: 
حال  در  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
تامین زمین مورد نیاز برای ۱۴ شهر استان 
است و به محض تامین زمین سامانه برای 
وی   شد.  خواهد  باز  متقاضیان  نویسی  نام 
افزود: هم اکنون در ۱۷ شهر خراسان جنوبی 
زمین مورد نیاز برای طرح مسکن تامین و 
است. شده  آغاز  متقاضیان  از  نویسی   نام 

صدور سند تک برگی برای ۱۹۱ 
هزار هکتار از اراضی ملی بیرجند

از  هکتار  هزار  برای ۱۹۱  برگی  تک  سند 
اراضی ملی شهرستان بیرجند برای پیشگیری 
از زمین خواری و تصرف اراضی دولتی صادر 
شد. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
بیرجند گفت: این اسناد در خصوص اجرای 
طرح کاداستر و پیشگیری از بروز اختالفات 
دولتی  دستگاه های  و  مردم  بین  دعاوی  و 
صادر می شود. علیپور افزود: از ۳۲۲ هزار و 
۳۱۰ هکتار اراضی منابع طبیعی شهرستان 
بیرجند که همگی دارای سند مالکیت است 
برای ۱۹۱ هزار هکتارِ این اراضی، ۱۵۰ برگ 
سند مالکیت تک برگی اخذ شده و با توجه 
به هدف گذاری تثبیت مالکیت اراضی ملی 
شهرستان، صدور سند تک برگی باقیمانده 

اراضی در حال پیگیری است.

*مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
خراسان  دانش آموزان  گفت:  جنوبی 
فعال  استان  زورخانه  در ۱۱  جنوبی 
هستند و بیش از ۲۰ دانش آموز مرکز 
استان به صورت حرفه ای در رشته های 
و  زوخانه ای  ورزش های  مختلف 

پهلوانی فعالیت  می کنند.
*رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
نتایج  کتاب  گفت:  جنوبی  خراسان 
سرشماری عمومی ۱۳۳۵ شهرهای 
از  یکی  عنوان  به  جنوبی  خراسان 
فعالیت های مهم سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان منتشر شد.
*مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
و  توسعه  احداث،  پروژه   ۲۲ گفت: 
بهسازی کتابخانه های عمومی استان با 
مجموع زیربنای ۹ هزار و ۷۶ متر مربع 

در حال اجرا است.
* نماینده مردم شهرستان های قائنات و 
زیرکوه گفت: همه باید برای رونق بیش 
از پیش بازارچه مرزی یزدان تالش کنند.
دیجیتال  فرستنده  ایستگاه  *سه 
همزمان با سالروز والدت پیامبر گرامی 
اسالم )ص( و امام جعفر صادق )ع( در 

خراسان جنوبی افتتاح شد.
*بنابر پیش بینی اداره کل هواشناسی 
خراسان جنوبی روند تغییرات دما طی 
امروز در استان افزایشی است و هوا به 

طور موقت گرمتر می شود.

اخبار  کوتاه 

ایرنا- دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل 
کرونا خراسان جنوبی گفت: موارد بستری 
بیمارستان های  در  کرونا  به  مبتال  بیماران 
استان هفته گذشته نسبت به شهریور امسال 
۴ تا ۶ درصد افزایش داشته است. شریف 
زاده افزود: شناسایی موارد جدید ابتال به کرونا 
)۲۴ ساعت( از طریق تست های مولکولی و 
سریع نیز در هفته پایانی مهر نسبت به دهه 
دوم شهریور ماه، ۳۷ درصد افزایش یافته که 

کاهش  از  وی  است.  عادی انگاری  بیانگر 
استان  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
خبر داد و افزود: با توجه به افزایش موارد 
در  پیش بینی می شود  اخیر،  در هفته  ابتال 
دو هفته آینده موارد بستری در بیمارستان ها 
هم افزایش یابد و این تجربه را در پیک های 
روند  درباره  شریف زاده  داشتیم.  نیز  قبلی 
واکسیناسیون کرونا در خراسان جنوبی اظهار 
کرد: تاکنون ۷۶۱ هزار و ۲۹۶ دوز واکسن 

در استان تزریق شده که از این تعداد ۴۸۴ 
هزار و ۸۸۳ نفر نوبت اول با پوشش ۷۳.۵ 
درصدی جامعه هدف و ۲۷۶ هزار و ۱۳۴ نفر 
با پوشش ۴۱.۵ درصدی، نوبت دوم واکسن 
را دریافت کرده اند. وی گفت: ۲۷۹ نفر نیز 
تاکنون واکسن نوبت سوم کرونا را در استان 

خراسان جنوبی دریافت کردند.

کاهش شهرستان های نارنجی استان 

کنترل  و  پیشگیری  دانشگاهی  ستاد  دبیر 
اعالم  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  کرونا 
رنگ بندی جدید شهرستان ها افزود: براساس 
این رنگ بندی از اول آبان شهرستان قاینات 
از نارنجی به زرد تغییر رنگ داد و در حال 
و  طبس  بیرجند،  شهرستان های  حاضر 
نهبندان در وضعیت نارنجی )پرخطر( است. 
وی گفت: خوسف تنها شهرستان در وضعیت 
آبی )کم خطر( استان است و هفت شهرستان  

هم در وضعیت زرد )متوسط خطر( است. دبیر 
ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا 
آخرین  طبق  کرد:  اضافه  جنوبی  خراسان 
جز  شهری  مدارس  ارسالی،  دستورالعمل 
کالس های فنی و حرفه ای هنرستان ها و 
دروس آزمایشگاهی مجوز فعالیت حضوری 
را ندارد و تا ابالغ دستورالعمل جدید مدارس 
باید طبق مصوبات ستاد ملی کرونا آموزش را 

به صورت مجازی دنبال کند.

افزایش نگرانی از وقوع پیک ششم کرونا در استان
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا خراسان جنوبی: بستری بیماران کرونایی در استان ۶ درصد افزایش یافت

مرغموردنیازدرخراسانجنوبیتوزیعمیشود

آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: ۰۵۶۳۲۲۳۷۶۶۶ – ۰۵۶۳۲۲۳۳۳۳۱ - ۰۹۱۵۵۶۵۸۵۹۵

شماره کارت جهت طبخ اطعام ایتام : ۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۹۲۱-۵۳۱۷

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی: ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۴-۸۵۳۹

مرکز نیکوکاری و دار االیتام مؤسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند )مصلی( 
- پذیرای نذورات و هدایای شما مردم خیر و نیک اندیش جهت نیازمندان و ایتام می باشد.  همچنین آمادگی 
کامل جهت دریافت البسه، جهیزیه، سبدهای غذایی، مواد پروتئینی و گوشتی، خریداری گوسفند، عقیقه کامل ، 

دریافت فطریه و کفاره و... را جهت نیازمندان اعالم می دارد. 

 شرکت گاز خراسان جنوبیهر وسیله گاز سوز باید داراي یك لوله بخاري مجزا و یك دودکش مجهز به کالهك استاندارد به شکل H باشد.
روابط عمومی

میدان شهدا- کوچه منتظری ۴   ۰۹۱۰۵۰۹۹۰۲۰ - ۳۲۲۱۱۲۲۱

ماشین تو قسطی بیمه کن
بیـمــه بـدنــهبیمه شخص ثالث

با اقساط ۱۲ ماهه
بدون  پیش پرداخت
بدون بهره و کارمزد
بدون مراجعه به بانک

بیمه دانا
  کد  ۹۲۴۶

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  قاین 

آگهی موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی  

 برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان واقع در بخش 11قاینات به شرح ذیل محرز گردیده است  بخش 11 قاینات قطعات شهر قاین : 
1- رای صادره شماره 140060308002000425 -1400/04/16 به نفع خانم عذرا  اسد زاده فرزند حسن به شماره شناسنامه 81 و کد 
ملی 0888977751 صادره قاین در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 194/27 متر مربع در قسمتی از پالک 272- اصلی خریداری از 
محل مالکیت حسن اسد زاده - قطعات مفروزه مزرعه شاهک پالک 1269  - اصلی  2- رای صادره شماره  140060308002000699-
1400/06/11 به نفع آقای حسین بقراطي فرزند محمد حسن  به شماره شناسنامه 211 و کد ملی 0888967098 صادره قاین در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 1216/25 مترمربع در قسمتی از پالک 219 فرعی از 1269- اصلی خریداری از 
محل مالکیت آقایان محمدحسن بقراطی و محمد طبی  3- رای صادره شماره 140060308002000707-1400/06/13به نفع  خانم 
فاطمه ترغیبی فرزند محمد مهدی به شماره شناسنامه 127 و کد ملی 0889054282  صادره قاین در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
و مشجر به مساحت 1344/10 مترمربع در قسمتی از پالک 220 فرعی از 1269- اصلی خریداری از محل مالکیت آقایان محمدعلی 
ضیائی و حبیب مظاهری لذا مشحصات متقاضیان  و امالک مورد تقاضا به شرح فوق به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور  و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/17      تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/03
محمد براتی اسدآباد- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاین
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حضرت علی علیه السالم فرمودند :
اَلَْخیُْر ال یَْفنی

کار خیر هرگز فانی نمی شود.
)شرح غررالحكم: ج 1، ص 22۹(

 

محصوالت  از  یکی  زرشک  آبادی-   مهدی 
استراتژیک خراسان جنوبی که اشتغال هزاران 
نفر در استان به آن گره خورده است. این روزها 
افت قیمت یاقوت سرخ کویر خراسان جنوبی 
که به فصل برداشت رسیده، امان را از زرشک 
کاران گرفته است که نیازمند توجه مدیران  
استان می باشد.  مدیر تعاون روستایی خراسان 
متوسط  کرد:  اظهار  آوا  با  گفتگو  در  جنوبی 
معادل  تن  هزار  برداشت زرشک خشک 22 
110 هزار تن زرشک تر بوده است. ضیائیان 
احمدی با بیان اینکه زرشک جزو خریدهای 
تضمینی دولت نیست، افزود: زرشک مانند یک 
شمشر دو لبه است اگر استان های دیگری نیز 
در حوزه زرشک تولیداتی داشتند، بیشتر مورد 
توجه مسئوالن کشوری قرار می گرفت  از سوی 
دیگر نیز با توجه به انحصار تولید در استان اگر 
تعامل و همکاری بین تمامی عوامل دخیل در 
تولید، عرضه و فرآوری این محصول باشد به 
راحتی بازار آن قابل مدیریت است. مدیر تعاون 
روستایی خراسان جنوبی عنوان کرد: قیمت 
زرشک برآیندی از عرضه و تقاضا است و ۹۵ 
درصد تولید زرشک در خراسان جنوبی انجام 
می شود اما در قیمت گذاری این محصول تاثیر 

گذار نیستیم. ضیائیان احمدی خاطرنشان کرد: 
اگر در استان تشّکل یا سندیکا و هماهنگی 
بین عوامل مرتبط با تولید زرشک ایجاد شود، 
توانایی کنترل عرضه و قیمت گذاری در استان 
را خواهیم داشت. به گفته وی، متاسفانه اکنون 
تهران و قیمت زرشک  تر در  قیمت زرشک 

خشک در مشهد تعیین می شود.

ارجحیت منافع کوتاه مدت
 بر بلند مدت

ضیائیان احمدی با بیان اینکه  مرکز اصلی خرید 
زرشک تر وابسته به تشکل های تعاون روستایی 
در بجد هست و در سه شیفت کاری به بسته بندی 
مناسب این محصول و عرضه به بازارهای هدف 
 مشغولند. وی افزود: متاسفانه افراد فرصت طلب 
از قیمت  تر  پایین  به فروش محصول،  اقدام 
که  نمایند  بازارها می  این  در  زرشک  عرضه 
می  زرشک  قیمت  توجه  قابل  افت  موجب 
شوند. قیمت کنونی قطعا مورد دلخواه و مورد 
کشاورزان  های  هزینه  حتی  و  نیست  تایید 
را نیز پاسخگو نمی باشد، اما چون یارانه و یا 
تسهیالت ارزان قیمتی به تشکل ها پرداخت 
قیمت  مجبورند  کار  ادامه  برای  شود  نمی 
های خرید از کشاورز را بر اساس قیمت بازار 
تعیین نمایند. ضیائیان احمدی تصریح کرد: 
دخالت سودجویانی که منافع شخصی خود را 
بر منافع عام ترجیح می دهند و با دخالت در 
این حوزه سبب بی ثباتی و تشویش در قیمت ها 
می شوند، همین افراد با خریداری قیمت پایین 
محصول از کشاورزان، سبب ایجاد مشکل شده 
اند. این مقام مسئول ادامه داد: متاسفانه امسال 
در تهران قیمت زرشک مصرف کننده را بین 
20 تا 21 هزار تومان تعیین کردند و اکنون 

 نیز این عدد را به 17- 18 هزار تومان رساندند. 
وی با بیان اینکه در این مورد نیز تعامل خوبی 
برقرار نکردیم، گفت: این قیمت برای فروش است 
و اگر سود خرده فروش و عمده فروش میادین 
را بعالوه هزینه ها محاسبه نماییم قطعا قیمتی 
که اینجا از کشاورز خرید می نماییم عادالنه 
نخواهد بود . ضیائیان احمدی خاطرنشان کرد:  
برای کشاورزان خرده مالک ما منافع کوتاه مدت 
بر منافع بلند مدت ارجحیت داشته است ، لذا  
بالفاصله برای تامین نقدینگی مورد نیاز خانواده 
به دالالن می  با هر قیمتی  را  شان، زرشک 
فروشند که اگر بتوانیم با کشاورزی قراردادی،این 
طیف باغداران را حمایت کنیم قطعا از فروش 
 زرشک با هر قیمتی جلوگیری خواهیم نمود.

 زرشک مرغوب همیشه مشتری دارد
وی به حضور در تهران برای فروش محصوالت 
گذشته  سال  کرد:  بیان  و  اشاره  نیز  زرشک 
اما  ۵ غرفه عرضه زرشک در تهران گرفتیم، 
مشکالت  زمینه  این  در  پایتخت  شهرداری 
و چالش های زیادی برای ما به وجود آورد و 
بسیاری از غرفه داران سوددهی منفی داشتند.  
ضیائیان احمدی اضافه کرد: امسال با شناختی 
که از سال پیش به وجود آمده بود با عرضه 
کنندگان میادین ارتباط گرفتیم و زرشک را به 
طور دان و شاخه ارسال می کنیم. وی درپاسخ به 
سوالی درباره صادرات محصول زرشک نیز افزود: 
از ۵00  باالتر  در صادرات زرشک هیچ سالی 
تن نداشتیم و صادرات تاثیر چندانی در قیمت 
گذاری این محصول ندارد. وی با بیان اینکه  اکثر 
زرشک های استان به خراسان رضوی فرستاده 
می شود، تصریح کرد: زرشک خوب و مرغوب 
استان همیشه خریدار دارد و اکنون نیز زرشک 

پفکی ما با قیمت 8۵ هزار تومان خریدار دارد. 
وی ادامه داد: این روند با توجه به زمان عرضه 
زرشک جدید پفکی در اسفند ماه ادامه دار بوده 
و پیش بینی افزایش قیمت زرشک به بیش از  
۹0 هزار تومان را داریم، ضمن اینکه این روزها 
خبرهای خوبی از خرید زرشک خرمنی سال 
جدید از کشاورزان به گوش می رسد  که نشانه 
ادامه رونق بازار زرشک می باشد که از دهه آخر 
ماه صفر شروع شده و در حال حاضر این نوع 
زرشک که تقریبا نیمه خشک می باشد را حدود 
۴۵ هزار تومان از کشاورزان خریداری می کنند.

زرشک را با هر قیمتی عرضه نکنید

وی در این گفتگو توصیه مهمی نیز به زرشک 
کاران استان داشت، ضیائیان احمدی بیان کرد: 
کشاورزان زرشک خود را به هر قیمتی عرضه 
نکنند تا قیمت ها کنترل شود. فرآوری محصول 
را به کشاورزان توصیه کردیم. در این گفتگو 
ضیائیان احمدی به مشکالت صادرات زرشک 
نیز اشاره و بیان کرد: سال گذشته بروشورهایی 
برای معرفی زرشک تهیه شد که به نمایندگی 
های خارج از کشور ارسال کردیم. وی افزود: چند 
محموله نیز به ترکیه صادر شد که یکی از این 
محموله ها   به دلیل وجود بقایای سموم و آلوده 
بودن محصول زرشک در مرز معدوم و خسارت 
زیادی به تشکل ما وارد شد. این مقام مسئول در 
پاسخ به این سوال که مگر قبل از ارسال نمونه 
گیری انجام نمی شود، گفت: به دلیل تفاوت 
استانداردها و وجود سم و فلزات سنگین نتایج 
خوبی به دست نیامد که این نیز همت مسئوالن 
را می طلبد تا با جایگزین کردن سموم مناسب 
سالمی  محصوالت   ، پایین  کارنس  دوره  با 
 به دست آید. وی، از رسانه ها نیز درخواست

درباره  رسانی  اطالع  و  سازی  فرهنگ  کرد:   
زرشک انجام دهند و از انتشار گزارش هایی 
که موجب  ایجاد موج منفی در بازار می شود، 
خودداری کنند. وی به انتقادات مطرح شده 
کرد:  بیان  و  پرداخت  نیز  مجازی  فضای  در 
آمارهای زیادی دادند و شخصا برای بررسی آن 
به سردخانه ها رفتیم. کل موجودی زرشک زیر 
1300 کیلوگرم بود و اکنون نیز این آمار را به 
روز کنیم که زیر 1000 کیلوگرم است. وی با 
بیان اینکه در بارگاه های زرشک هم بیشتر از 
۵00 تن زرشک پیدا نکردیم،گفت: این سر و 
صداهایی که ایجاد می شود معلوم نیست از 
کجا می آید. وی با بیان اینکه در جلسه ای 
که با حضور استاندار بود چند نکته برای توسعه 
زرشک بیان کردیم، گفت: نخست آن که باید 
تسهیالت ارزان قیمت ارائه شود و تسهیالت 
18 درصدی برای کار ما مناسب نیست. مدیر 
کرد:  اضافه  جنوبی  خراسان  روستایی  تعاون 
اینکه سرمایه در گردش تشکل های  ضمن 
همچنین  است،  تومان  میلیارد  یک  زیر   ما 
آنقدر فضا برای خرید همه محصوالت را نداریم. 

مدیریت ساالنه نداشته باشیم

ضیائیان احمدی خاطر نشان کرد: نکته دوم 
از توسعه کشاوزی را  اینکه صندوق حمایت 
تقویت کنند، سوم دانشگاه ها و شرکت های 
دانش بنیان در این زمینه ورود کنند. وی اضافه 
کرد: صادرات کمی داریم که شاید ذائقه آنها را 
نشناختیم و شاید هم زرشک را برای دنیا به 
نکردیم.  مدیرتعاون روستایی  خوبی معرفی 
را  زرشک  کرد:  خاطرنشان  جنوبی  خراسان 
فرآوری نکردیم تا محصول سالم برای صادرات 
تولید کنیم. باید محل خشک کردن زرشک 

استاندارد باشد و بارگاه مناسب و بهداشتی برای 
این موضوع زده شود. وی در این گفتگو برای 
بهبود وضعیت زرشک چند توصیه هم داشت. 
ضیائیان احمدی گفت: اراده مسئوالن در حوزه 
به  ساالنه  مدیریت  از  زرشک  بازار  بازاریابی 
مدیریت کالن محور تغییر پیدا کند. وی افزود: 
نباید هر سال دغدغه داشته باشیم که اکنون 

برای خرید محصول باید چکار کنیم. 

ستاد توسعه خاوران ورود کند

اینکه اجازه خروج  بیان  با  این مقام مسئول 
محصول زرشک تا زمانی که به کیفیت مطلوب 
نرسیده را ندهیم، اضافه کرد: این کار باعث می 
شود زرشک با قیمت نازل عرضه شود و قیمت 
روستایی  تعاون  مدیر  شود.  زرشک شکسته 
فرهنگی  سفیران  با  گفت:  جنوبی  خراسان 
برای شناسایی محصوالت استراتژیک استان به 
ویژه زرشک رایزنی هایی انجام شود. احمدی با 
اشاره به اینکه متاسفانه در کشور این محصول 
را به خوبی معرفی نکردیم، عنوان کرد:  باید در 
استان های دیگر از طریق ابرازهای رسانه ای 
تعامل برقرار کنیم تا زرشک استان به فروش 
برسد. وی افزود:  نیازمند خردجمعی هستیم و 
باید همه با هم باشیم و فرهنگ سازی را انجام 
دهیم. وی بیان کرد: در ستاد توسعه خاوران باید 
این موضوع مطرح شود که معیشت ۴۵ هزار 
نفر به این محصول بستگی دارد و برای بحث 
 فرآوری و سرمایه گذاری اقداماتی انجام شود. 
ضیائیان احمدی با بیان اینکه از ظرفیت های 
انباری استان نیز در فصل تولید زرشک استفاده 
افزایش  فرآوری،  برای  برنامه  ادامه داد:  شود، 
کیفیت محصول و کالس های آموزشی در این 

حوزه داشته باشیم.

ضرورت تعامل و همدلی مسئوالن برای رفع مشکالت زرشک استان
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مدیر تعاون روستایی: زرشک کاران محصول خود را ارزان نفروشند

جناب آقای حامد اکبرپور
آسمانی شدن مادر بزرگ مهربان تان را تسلیت عرض می نمایم ، ما و تک تک اعضای 
خانواده دومتون در “گروه تجاری مهدی باقری” ، براتون آرزو داریم این آخرین غم 

زندگیتون باشه و همیشه غرق در شادی باشید .
برای شما و خانواده محترم صبر و برای روح مادر بزرگ عزیزتان آرامش آرزومندیم.

روابط عمومی گروه تجاری مهدی باقری

شرکت بنیاد بتن خراسان

 ۳۲۴۲۲۴۸۱ ۰۹۱۵۰۰۱۰۱۸۳  

 وابسته به بنیاد مسکن انقالب اسالمی

تولید بتن آماده / تولید تیرچه بتنی
تولید خرپای صنعتی تیرچه/ تولید شن و ماسه

تولید بلوک پرسی ته پر 
 دارای پروانه استاندارد و آزمایشگاه کنترل کیفیت

  قطعات یدکی لوازم خانگی
 ) یخچال ، کولر ، جارو برقی ، لباسشویی (

 از خیابان منتظری جنب سینما 
قدس به خیابان شهدا 

بین شهدا  1 و 3 انتقال یافت. 
  09151601939  -  32226010     

09355198219 - فیض بخش

فروشگاه دلتا یدک

 فروشگـاه خبیـری 
* فروش استثنایی 
* فروش با اقساط بلند مدت 

خیابان جمهوری 5 
 مقابل هتل مقدم و هتل سپهر 
تلفن تماس:  32225892-09151632975

همیشه یک چیز خاص برای شما داریم!

شهـرخوراکی ها
پفیال،پاستیل،لواشک وکلی دراژه خاص 

و خوراکی و جایزه
آدرس: بین مفتح ۴5 و۴۷
09158639۴۴۷- حبیبی فر

@ shahre.pofila

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

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

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

فرامرز بهدانی  09155620961* آمادگی همکاری با کلیه آتلیه داران و عکاسان
»به مکان جدید انتقال یافت«   آدرس: خیابان مدرس 3 ، جنب پالک 26

قابل توجه همشهریان بیرجندی
مشاوره ، خرید و فروش،  بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها  

در مشهد مقدس   0915161391۷   - جعفر خسروی


