افتتاح شعبه دوم

شنواییبهتر،
زندگیبهتر

 #من ماسک می زنم

هایپر مارکت برجیس

جوادی آملی :

مردم را کمیته امدادی
اداره کردن ،ننگ است

بلوار شهید آوینی ،خیابان نارنج ،نبش نارون

صفحه 6
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نمایش اقتدار بسیجیان استان با حضور ۸۲گردان

جوادقناعت
نهمیناستاندار
خراسانجنوبی

حسن عباسی :

فرماندهکلسپاه:
بسیج و ملتازهم
جدانیستند

دانشگاهامامصادقعاملوضع
کنونی اقتصادکشور است
صفحه 6

حسین انصاری راد :

دشمنیباآمریکا وشعار محو
اسرائیلبهضررماتمامشد
صفحه 6

صفحه 5

سرمقاله

سرمقاله

* بهروزی فر

در پروژه های شهری مرکز استان،
انتفاعمردمهمدرنظرگرفتهشود

جواد قناعت در جلسه هیئت وزیران به عنوان نهمین
استاندار خراسان جنوبی رای اعتماد گرفت و سکاندار
این استان مرزی شد .در جلسه روز گذشته هیئت
دولت که به ریاست آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی،
رئیس جمهور برگزار شد ،هیئت وزیران پس از
بررسی سوابق و برنامههای جواد قناعت ،به وی
به عنوان استاندار خراسان جنوبی رأی اعتماد دادند.
قناعت متولد سال  ۱۳۴۴و اهل آمل مازندران است
که در سالهای  ۱۳۸۸تا  ۱۳۹2استاندار گلستان
بود .نهمین استاندار خراسان جنوبی دارای مدرک
دکترای شیمی آلی ..... ،مشروح در صفحه 2

بخش خصوصی زباله گردهای بیرجند را ساماندهی می کند

2

تعطیلی ۷۰درصدواحدهایلبنیاستان 3

انتصاب جناب عالی را به عنوان

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استانخراسانجنوبی
صمیمانه تبریک عرض می نمایم .رجاء واثق دارد حضور شما در
این مسئولیت به عنوان فردی صدیق و والیتمدار با کوله بار گرانی
از تجربه ،نویدبخش دستیابی به قلههای رفیع پیشرفت و توسعه
خواهد بود .امید است در سایه تاییدات الهی در این عرصه خطیر
موفق و سربلند باشید.

جناب آقای مهندس علیرضا قاسمی

رئیس محترم بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند

با قلبی ماالمال از اندوه مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده

با اهدای نیکوترین تحیات،
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

موجب تاسف و تاثر فراوان گردید .ضمن تسلیت خدمت جناب عالی و خانواده داغدارتان ،از خداوند سبحان
برایآنمرحومغفرانورحمتالهیوبرایبازماندگانصبروشکیباییوطولعمرباعزتمسئلتمینماییم.

درگذشت پدر گرامی تان مرحوم غالم قاسمی

مرکز توزیع تخم مرغ تولیدی شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس علیرضا قاسمی
رئیس محترم بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند

جعفری-کیانی

درگذشت پدر گرامی تان مرحوم غالم قاسمی

را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده علو درجات
همراه با آرامش جاودانی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینماییم.

جناب آقای مهندس علیرضا قاسمی

مدیریت و پرسنل کشت و صنعت هالل

رئیس محترم بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ابوی گرامی تان را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان گرامی
تسلیت عرض نموده ،برای آن مرحوم علو درجات و همراه با آرامش جاودانی و برای داغدیدگان
صبر و اجر مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره ،مدیرعامل و کارکنان شرکت پهن دشت بیرجند

محترم تان تسلیت عرض نموده ،از درگاه ایزد متعال برای آن فقید سعید علو درجات

جناب آقای مهندس علیرضا قاسمی

و برای جناب عالی و سایر بازماندگان معزز صبر و سالمتی خواستاریم.
مرغداری نگین کویر -قهوه چی و پسران

جناب آقای جهانشاهی

رئیس محترم بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند

تبریک می گوییم .امیدواریم در سایه ایزد منان و با عنایت
به شایستگی و تجارب جناب عالی و استعانت از خداوند متعال
شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر سازمان متبوع خواهیم بود.

جناب آقای پاکرو و خانواده محترم

خانواده های :قهوه چی  ،رحیمی  ،راهبری  ،بیابانی

جناب آقای مهندس علیرضا قاسمی

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استانخراسانجنوبی

دکتر احمد آریا فر

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همسر و مادر گرامی تان را از صمیم قلب تسلیت
عرض نموده  ،از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده علو درجات همراه
با آرامش جاودانی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماییم.

وصال مادر به فرزند شهیدش بعد از  ۳۳سال دوری 5

برادر گرامی

دوستگرانقدر جناب آقای مهندس حمید جهانشاهی

دو روز قبل ،خبری از حضور مدیرکل اموال و امالک استان در شورای شهر منتشر
شد که از یک عزم جدی حکایت داشت .آقای مدیرکل در این نشست شبانه ،از چند
اتفاق مهم گفته بود که هر کدامش برای اقشار و گروه های مختلف جامعه ،مسرت
بخش بوده و از تغییر رویه های مدیریتی گذشته بنیاد مستضعفان گواهی می داد.
تعطیلی همه مزایده ها (همان موضوع مهمی که خواسته چندین ساله مردم استان
بود و ما در یکی از نشست های روزنامه و از مدیر سابق این مجموعه ،قولش را گرفته
بودیم)،شروع سرمایه گذاری بنیاد در استان(همان مطالبه همیشگی که بر هزینه کرد
درآمدهای حاصل از فروش اموال و امالک در استان تأکید داشت) ،واگذاری اراضی
روستای موسویه به مردم به صورت کام ً
ال رایگان (بعد از آن همه درخواست ها و
گالیه های اهالی) ،احداث یک باب مجتمع درمانی با سرمایه گذاری صددرصدی
بنیاد (انتظار به حق مردم در قبال سودهای آن چنانی که این  ...ادامه در صفحه 2

رئیس محترم بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند
درگذشتپدرگرامیتانراتسلیتعرضمینماییمانشاءا...روح ایشان قرینرحمتحق تعالی قرارگیرد.
تولیدی مرغ و تخممرغ فرساد

اصالحیـهآگهـی

پیرو فراخوان هاي عمومي منتشره در روزنامه زعفران مورخ 1400/09/02در خصوص خرید مواد اولیه غذایی و واگذاری کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع غذای بیمارستان های ولیعصر (عج) ،
امام رضا (ع) بیرجند و شهید سید مصطفی خمینی طبس با شماره فراخوان های ذیل به اطالع مي رساند :مهلت دریافت اسناد و ارسال پیشنهادات و بازگشایي پاکت ها به شرح ذیل
اصالح مي گردد:
شمارهفراخوان

موضوعمناقصه

2۰۰۰۰۳۰259۰۰۰۰۳2

خرید مواد اولیه غذایی و واگذاری کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع غذای
بیمارستانولیعصر(عج)

2۰۰۰۰۳۰259۰۰۰۰۳4

خرید مواد اولیه غذایی و واگذاری کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع غذای
بیمارستانشهیدسیدمصطفیخمینیطبس

2۰۰۰۰۳۰259۰۰۰۰۳5

خرید مواد اولیه غذایی و واگذاری کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع غذای
بیمارستان امام رضا (ع)

آخرین مهلت دریافت اسناد

آخرینمهلتارسالپیشنهادات

حداکثرتا ساعت
 ۰9:۰۰صبح
روز یکشنبه مورخ
14۰۰/۰9/۰۷

حداکثرتا ساعت
 ۰9:۰۰صبح
روز چهارشنبه مورخ
14۰۰/۰9/1۷

تاریخجلسهبازگشایي
14۰۰/۰9/1۷

ساعت 1۰:۰۰
الی 11

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

سرمقاله

در پروژه های شهری مرکز استان،
انتفاع مردم هم در نظر گرفته شود
* بهروزی فر
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) احداث یک باب مجتمع درمانی با سرمایه گذاری صددرصدی بنیاد(انتظار
به حق مردم در قبال سودهای آن چنانه ای که این مجموعه از فروش اموال و امالک استان حاصل می
کند) و ...از جمله اتفاقی است که در آن جلسه تشریح شده و بر این اساس ،گویا بنیاد کار اجرای حدود هشت
پروژه سرمایه گذاری را در استان شروع کرده ،این پروژه ها از محل زمین های فروخته شده و انتقال آن به
استان یا به شکل مشارکتی در زمین های بنیاد تأمین اعتبار می شوند و اگر فردی برای سرمایه گذاری خود
در خراسان جنوبی خواستار یکی از زمین های بنیاد در استان های دیگر باشد ،شرایط انجام این مهم را هم
مهیا کرده اند .احداث یک مرکز تجاری ،رفاهی و تفریحی بزرگ در بیرجند با همکاری شهرداری هم از دیگر
برنامههای بنیاد است که در این جلسه درموردش صحبت شده است .اعضای شورا هم با یادآوری اتفاقات
گذشته ،این برنامهها را به نفع شهر و استان دانسته و بر مؤثر بودن شان مهر تأیید زده اند تا آن جا که دکتر
بهترین ،دیدارهای مکرر  ۲۰روز گذشته خود با مسئوالن بنیاد را علنی و اظهار امیدواری کرده طرح های بنیاد
در حوزه سرمایه گذاری بتواند مشکالت استان را حل کند .تا اینجای کار که به ظاهر همه چیز به نفع شهر
است و این تغییر دیدگاه ها قطع ًا می تواند انتفاع عمومی را به همراه داشته باشد ،اما تجربه های گذشته ،اجازه
نمی دهد که با طیب خاطر ،حرف ها را بشنویم ،خبرها را بخوانیم و به آینده ای بی دغدغه امیدوار باشیم .وجود
برخی پروژه های تجاری که در گلوی شهر گیر کرده و راه پس رفتن و پیش آمدنش ناهموار است ،نمونه ای
از اتفاقاتی می باشد که با ورود یک حوزه اجرایی کلید خورده و در یکی از مرکزی ترین خیابان های شهر،
خاری در چشم مردم ،سرمایه گذاران پروژه ،مدیران و ...شده است .این پروژه ها به خوبی نشان می دهد که
اصل مهم در اجرای پروژه ها ،آینده پژوهی ،آینده نگری و توجه به چشم انداز و دورنمای معابر شهری در
همه ابعاد و زوایاست .موضوع بعدی ،فعالیت بیش از اندازه هایپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای عدیده
ای است که با اسامی و نام های مختلف در همه معابر شهر به چشم می خورند و همان طور که در سرمقاله
های گذشته اشاره شد ،با وجود کمک به زیبایی معابر و پیشرفته نشان دادن شهر ،معضالت ترافیکی را رقم
زده و اقتصاد و معیشت خیلی از اصناف و کاسبان جزء را نشانه گرفته اند  .با این تفاسیر ،چنانچه هدف از ایجاد
یک مرکز تجاری ،خدماتی این است که این راه رفته تجربه شده تکرار شود ،تصمیم از بیخ و بُن غلط است.
مرور مصوبات شورای شهر بیرجند در ادوار قبلی ،تصمیمی مشابه را نشان می دهد .شورای شهر بیرجند بارها
و بارها درخصوص احداث یک سیتی سنتر برنامه ریزی کرده و در سنوات گذشته که هایپرمارکت ها به این
راغب
شکل قارچ گونه سبز نشده بودند ،باری به هر جهت نتوانستند این مصوبه مؤک ِد مکر ِر با سرمایه گذار ِ
بخش خصوصی را اجرایی نمایند و کار ،عم ً
ال در نطفه خفه شده بود ،و حاال در سال  ۱۴۰۰و با شرایط موجود
شهر ،دوباره نمونه مشابهی روی میز اعضای شورا -و این بار در دور ششم!  -به بحث و مذاکره گذاشته
می شود ،در حالی که پر واضح است که اگر حتی تنها انتفاع دو مجموعه بنیاد و شهرداری مورد نظر است و
موضوع کمک به توسعه شهر و رفاه مردم در جایگاه بعدی قرار دارد ،باز هم این تصمیم نیاز به چکش کاری
و تدبیر بیشتر دارد .به نظر می رسد در شرایط فعلی و در حالی که خیابان های اصلی شهر با معضالت عدیده
ترافیکی مواجهند و ظرفیت پذیرش خودروی بیشتری را ندارند  ،بهترین راهکار برای تحقق این طرح آن
است که این مجتمع تجاری ،رفاهی و تفریحی در جایی مثل بنددره احداث شود .سهم االرث بنیاد از اراضی
آن تفرجگاه ،هزینه های تأمین زمین را کاهش می دهد ،زیرساخت های الزم به همت دستگاه های اجرایی
در بند دره فراهم شده ،تصمیم استان برای جلب و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و استفاده درست از
این زیرساخت ها در راستای رفاه عمومی محقق می گردد ،مردم هم که مدتهاست احساس می کنند کار
تغییر و تحوالت بند دره معطل مانده با یک دگرگونی دوباره مواجه خواهند شد و ...بنددره ،ظرفیت الزم برای
احداث هرگونه مجتمع خدمانی ،رفاهی ،تفریحی و اقتصادی را دارد .شهرداری هم که در دوره های مختلف
این قول را به مردم داده که از بنددره ،یک مجموعه رفاهی تفریحی جامع و کامل خواهد ساخت ،حاال انگار
فرصت تحقق وعده های معطل مانده است ،فقط کافی است شورا و شهرداری در این تصمیم جدید ،همه
ابعاد کار را به خوبی رصد و پایش نماید .شهر بیرجند تا رسیدن به ایده آل ها ،فاصله زیادی دارد ،فقط اندکی
دلسوزی به دور از حب و بغض و خط و نشان کشیدن را می طلبد.
(لطف ًا نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق  ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷اعالم یا ارسال بفرمایید)

آگهیدعوتمجمععمومیعادی

شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان زیرکوه (سهامیخاص)

ثبت شده به شماره 47و شناسه ملی14003732392

به اطالع صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان زیرکوه (سهامی
خاص) می رساند :جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مذکور ساعت 9:00روز دوشنبه 1400/09/15
در محل نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه واقع در شهر حاجی آباد -بلوار جهاد برگزار
می گردد .بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در
دست داشتن معرفی نامه از تشكل خود برای (سهامداران حقوقی) و داشتن کارت شناسایی معتبر برای
( سهامداران حقیقی) در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف -دستور جلسه مجمع عمومی عادی:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملكرد شرکت
 -2ارائه گزارش پیگیری های انجام شده در خصوص مصوبات مجامع قبلی صندوق
 -3بررسی و تصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به 1400/09/30
 -4بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1401 /09/30
 -5تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
ضمنا گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر مستندات جهت ارائه به سهامداران
محترم در دفتر شرکت آماده می باشد.
هیئتمدیرهشرکت
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تقدیر از کتابخوان های برتر در خراسان جنوبی
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اعضای برتر کتابخوان مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی معرفی
شدند .حمیدی ،مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت:
همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی ۲۰ ،نفر از برترین اعضای کتابخوان معرفی و تقدیر شدند.

هیئت وزیران به استاندار خراسان جنوبی رای اعتماد داد:

جوادقناعتنهمیناستاندارخراسانجنوبی

ایرنا -جواد قناعت در جلسه هیئت
وزیران به عنوان نهمین استاندار
خراسان جنوبی رای اعتماد گرفت و
سکاندار این استان مرزی شد .در جلسه
روز گذشته هیئت دولت که به ریاست
آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی ،رئیس
جمهور برگزار شد ،هیئت وزیران پس
از بررسی سوابق و برنامههای جواد
قناعت ،به وی به عنوان استاندار
خراسان جنوبی رأی اعتماد دادند.
قناعت متولد سال  ۱۳۴۴و اهل آمل
مازندران است که در سالهای ۱۳۸۸
تا  ۱۳۹۲استاندار گلستان بود .نهمین
استاندار خراسان جنوبی دارای مدرک
دکترای شیمی آلی ،کارشناسی ارشد
شیمی تجزیه و کارشناسی شیمی
محض است .وی طی سالهای

 ۱۳۸۴تا  ۱۳۸۸معاونت سیاسی و
امنیتی استانداری مازندران را برعهده
داشت و رئیس بنیاد مستضعفان
در سال  ۱۳۹۸طی حکمی «جواد
قناعت» را به عنوان معاون امور توسعه
مدیریت و منابع این بنیاد منصوب کرد.
قناعت از سال  ۱۳۹۸تاکنون به عنوان
معاونامورتوسعهمدیریتومنابعبنیاد
مستضعفان فعالیت داشته است .وی
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه را از
دانشگاه مازندران اخذ کرد و با قبولی
در آزمون دکترای شیمی ،موفق به
دریافت مدرک تحصیلی دکترای
شیمی آلی شد که همچنان تدریس
در دانشگاه را ادامه داده است.
استاندار خراسان جنوبی در دولت
سیزدهم با  ۲۴ماه سابقه حضور

در جبهه ،جانباز  ۳۵درصد است و
مسئولیتهایی همچون مسئول
حراست مجتمع فنی و مهندسی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر،
مدیر اداری ـ مالی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد قائمشهر ،مسئول گزینش
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر،
عضو سابق ستاد برگزاری نماز جمعه
شهرستان آمل (واحد سیاسی)،
فرمانده پایگاه مقاومت حر بن ریاحی
آمل و مسئول برگزاری دورههای
دانشجویی آموزش مبانی اسالمی
را در سالیان گذشته برعهده داشته
است .پس از تقسیم استان خراسان
و تشکیل استانهای خراسان رضوی،
خراسان جنوبی و خراسان شمالی در
سال  ۱۳۸۳تاکنون به ترتیب ابراهیم

بخشخصوصی زبالهگردهای
بیرجندراساماندهی میکند
خبرنگاران جوان -معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند
از واگذاری امور مربوط به ساماندهی زباله گردهای بیرجند به
شرکتهای خصوصی در آیندهای نزدیک خبر داد .محمدزاده
گفت :طرحی آزمایشی برای ساماندهی زباله گردها در دو مدت
زمان  ۶ماهه و یک ساله داشته ایم که در این مدت به زباله
گردهایی که گاری دستی دارند اجازه داده شد تا نسبت به جمع
آوری و تفکیک اولیه زباله در مبدأ اقدام کنند .وی افزود :بعد از
اتمام دوره آزمایشی به این نتیجه رسیدیم که ساماندهی زباله
گردهای شهر را به شرکت خصوصی واگذار کنیم تا از این افراد
استفاده کنند و کار تفکیک در مبدأ به وسیله این شرکتها انجام
شود .محمد زاده ادامه داد :یکی از الزامات بخش خصوصی

رضایی بابادی ،سید صولت مرتضوی،
قهرمان رشید ،وجه ا ...خدمتگزار ،سید
علیاکبر پرویزی ،محمدمهدی مروج
الشریعه ،محمدصادق معتمدیان و
حمید مالنوری ،استانداران خراسان
جنوبی بودند و از این تعداد ،پنج استاندار
در دولتهای یازدهم و دوازدهم
منصوب شدند.

ارائه خدمات متوازن؛ سرلوحه شهرداری قائن
حقانی -شهردار قائن گفت :همه
نیروهای شهرداری باید برای ارائه
خدمات مطلوب و متوازن در مناطق
شهر قائن به فعالیت بپردازند.غالمپور
در اولین نشست خبری با بیان اینکه
شهرداری ها با مشکالت مالی زیادی
مواجه هستند،گفت :با این وجود
شهرداری قائن در انجام پروژه های
عمرانی در این شهرستان موفق
عمل کرده است .وی با انتقاد از
رشد پراکنده قائن بیان کرد :این
موضوع باعث مشکل در مدیریت
شهرداری قائن شده است .شهردار
قائن با بیان اینکه سرانه فضای سبز
در قاین بسیار باال می باشد ،گفت:
وضعیت آسفالت معابر این شهرستان

نیز نامطلوب است .وی عنوان کرد:
احداث بازارچه های سنتی در ورودی
و خروجی شهر برای ایجاد اشتغال
پایدار و رونق اقتصادی و فروش
سوغات از دیگر اقدامات اجرایی

شهرداری می باشد .غالمپور ،ترمیم و
بازسازی آسفالت معابر ،بازسازی پیاده
روی خیابان امام ،بازسازی میدان
طالقانی ،بازسازی المان ها و آب
نماهای میدان امام ،بازگشایی معابر

آگهی طول و متراژ پالک 141فرعی از -430اصلی بخش 2بیرجند
نظر به اینكه آقای محمد رضا اسماعیلی به وکالت از طرف افسانه داودی احدی از مالكین

مشاعی پالک  141فرعی از  -430اصلی بخش  ۲بیرجند خواستار طول و متراژ و تثبیت حدود ششدانگ
پالک مذکور را نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی به مالكین مجاور وجود نداشته مراتب را به کلیه

مالكین پالک فوق اعالم که در روز شنبه مورخ  1400/09/۲7ساعت اداری در محل این واحد ثبتی یا
محل وقوع ملک به آدرس حاشیه جاده بیرجند  -سربیشه  ،جنب کمربندی جدید االحداث حاضر گردند

ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.

حسین براتی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

لولهبازکنیفوقتخصصی

(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....
 09365237014 - 09157063220- 32435686خسروی

قاليشوييومبلشوييايـران
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نیمه تمام بلوار های کتاب ،فرخ آباد،
جانبازان ،امام حسین (ع) ،نوربخش
و خیابان استقالل و پاسداران را
از اولویت های شهرداری در سال
جاری اعالم کرد.

برای ادامه کارشان همین ساماندهی زباله گردها است .معاون
خدمات شهری شهرداری بیرجند تصریح کرد :اکنون در شهر
بیرجند چند شرکت خصوصی جمع آوری زباله وجود دارد که
در حال ارزیابی آن ها هستیم تا در نهایت یک تا دو شرکت
مشخص شود و ساماندهی زباله گردها به آنها واگذار شود.
محمدزاده اظهار کرد :میتوان گفت اگر تفکیک زباله در خانه
و به وسیله شهروندان صورت بگیرد درصد بسیار باالیی از زباله
گردها کم میشوند و زباله خشک چندانی در سطلهای زباله
درون شهر وجود نخواهد داشت .وی افزود :اگر مردم زباله های
تر و خشک خود را تفکیک کرده و با مراکزی که شهرداری
برای جمع آوری زبالههای خشک مشخص میکند ،تماس
بگیرند دیگر زباله گردی نخواهیم داشت .محمد زاده ادامه داد:
عملی شدن تفکیک زباله در منازل نیاز به فرهنگ سازی و
اطالع رسانی دارد تا مردم آگاه شوند که بهترین راه برای کم
شدن زباله گردها همین تفکیک زباله هایشان در منزل است.

مرکز نیکوکاری جواداالئمه (ع) بیرجند
آمادگی خود را جهت انجام خدمات حمایتی
به نیازمندان واقعی با رویكرد توانمندسازی آنان
اعالم می دارد * .دریافت کمک های نقدی از قبیل کفاره -
فطریه  -نذورات نقدی  -زکات  -صدقه و  * ...دریافت کمک
های غیرنقدی از قبیل پوشاک ،مواد غذایی ،لوازم اساسی منزل ،صدقه و  * ...انجام کامل مناسک
عقیقه به روش های شرعی *تهیه کمک جهیزیه برای نوعروسان نیازمند * تامین هزینه های درمان
بیماران نیازمند * تامین هزینه های تحصیلی دانش آموزان نیازمند * کمک به ایجاد اشتغال و
خودکفایی نیازمندان * ارائه هرگونه خدمات و تخفیفات خیرین محترم به نیازمندان واقعی

 50خانوادهنیازمندشهری 1390،خانوادهنیازمندروستاییو 163یتیمنیازمند
در انتظار دستان پرمهرتان هستند

شماره حساب :بانک ملی  0109831823009شماره کارت6037991899549160:
ارسال کمک از طریق شماره گیری تلفن همراه *8877*4518#

آدرس :موسی بن جعفر (ع) ( 5صمدی  - )8داخل صحن مسجد حضرت جواداالئمه (ع)

تلفن32367372-09151631855-09154960278 :

صـافصـاف اولینقالیشوییصنعتی 32 44 66 66
لـول لـول درجه یک مجهز به گرمخانه
تخـتتخـت تماماتوماتدرشرقکشور 32 42 43 20 -2
ghalishooii.iran

دیدگاه خوانندگان

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

ارزانشدنهزینه
پروازها در کل کشور
برایخراسانجنوبی
گرانتمامشد

سالم به مردم مظلوم استان و مسئوالن
محترم که حد نجابت و سکوت شان
واقعا ستودنی است .روزی باید مسائل
استان خراسان جنوبی را ثبت در گینس
کرد که اینهمه اتفاقات معکوس برای
همه مردم جهان درس عبرت شود .
چند روز است که مرتب اعالم می
شود با توجه به لغو قانونی که ظرفیت
هواپیماها را محدود می کرد حاال نرخ
پرواز ها  ۱۵درصد کاهش یافته است .
خوب در نگاه اول همه خوشحال می
شویم اما اگر کسی دقت کند متوجه می
شودعزیزاندرشرکتهایهواپیمایی،
خوب مردم استان ما را شناخته اند و
چقدر محترمانه ارزان شدن بلیت پرواز
در کل کشور را برای ما با گرانی نرخ
تفسیر کرده اند .پروازی که تا چند وقت
پیش با نرخ  74۵شروع به فروش می
کرد حاال شده  89۵تومان و واقعا نمی
دانیم برای این حجم از کاهش قیمت
که با افزایش خودش را نشان داده باید از
چه کسی تشکر کنیم .نکته دیگری هم
که واقعا جالب است رویه فروش بلیت
است که در تمام دنیا و کشور خودمان
هر چه به زمان پرواز نزدیک تر می
شویم قیمت بلیت مناسب تر می شود
اما در استان ما مثال با  89۵شروع می
کنند و هر چه به زمان پرواز نزدیک تر
می شویم متاسفانه گران تر می شود.
کاش در میان راهروهای هواپیما یا ته
کابین یک بقالی بود که به خاطر آن
ناظران بازاری که برای  ۱00تا تک
تومانی گران فروشی یک کسب و کار
را تعطیل می کنند هم سری می زدند
و در خصوص این ظلمی که به مردم
استان می شود خودی نشان می دادند.
پروازهای استان را یکی یکی کم می
کنید ،قیمت ها را باال می برید نکند
خصومت خاصی با مردم استان دارید.
زمان دولت روحانی می گفتند مردم
استان چون به رئیسی رای داده اند دولت
و شرکت هایش با استان ما لج هستند
حاالکهآقایرئیسیرئیسجمهورشده
اند دیگر چه مشکلی با استان ما دارند.
کسی هست فریاد رس این مردم باشد.

خبر خوب روز

ایجاد 21هزار
فرصتشغلی
در استان
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) در خراسان جنوبی از ایجاد
اشتغال مستقیم برای بیش از 2۱
هزار و  840نفر در استان خبر داد.
موسوی ،مدیر کل ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام (ره) در خراسان
جنوبی گفت :طرحهای اشتغال زای
اجتماع محور از سال  97در سطح
استان آغاز شده که تا پارسال 7
هزار و  280طرح اشتغال زا به ثبت
رسیده است .وی افزود :این طرحها
با سرمایه گذاری بالغ بر  80میلیارد
تومان انجام شده و برای بیش از 2۱
هزار و  840نفر به صورت مستقیم
اشتغال ایجاد کرده است .موسوی با
اشاره به اینکه امسال نیز طرحهای
اشتغال زا در استان انجام شده و
تا پایان سال ادامه خواهد داشت،
بیان کرد 2 :هزار و  ۶00طرح و
برنامه اشتغال زا برای امسال پیش
بینی شده که از این تعداد ۶70
طرح با ارزش ریالی  23میلیارد و
 ۵00میلیون تومان در حال انجام
است .مدیرکل ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره) در خراسان جنوبی
ادامه داد :در تمامی شهرستان های
استان برای رستههای شغلی پرورش
بلدرچین ،پرورش بوقلمون ،پرورش
دام سبک و سنگین ،پرورش زنبور
عسل ،پرورش قارچ ،پرورش ماهی،
پرورش گل ،تأمین اقامت ،تولید
قالی و قالیچه ،تولید پوشاک ،خدمات
عمومی (فنی ،ساختمان و فنی
خودرو) ،صنایع دستی ،کشت تلفیقی،
کشت علوفه و کشت گیاهان دارویی
خدمات ارائه شده است.

تمدید مهلت نام نویسی طرح نهضت ملی مسکن تا  ۱۵آذر
مهلت نام نویسی طرح نهضت ملی مسکن تا  ۱۵آذر در برخی از شهرهای خراسان جنوبی تمدید شد .مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
با بیان اینکه ثبت نام این طرح توسط اداره کل راه و شهرسازی استان انجام می شود ،گفت :آخرین مهلت ثبت نام در طرح ملی مسکن پایان آبان
اعالم شده بود که تا  ۱۵آذر تمدید شد .تنها افزود :متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه ثمن به آدرس  saman.mrud.irنسبت به ثبت نام اقدام کنند.

هفت خان مشکالت بر سر راه تولید؛
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پیام شما

تلفن  - 32224582 :نمابر 32234583 :
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تعطیلی ۷۰درصد واحدهایلبنیخراسانجنوبی
بازار -باید دل شیر داشته باشی تا پا به
عرصه تولید بگذاری ،قفلهای بزرگی که
سال هاست بر درب برخی از واحدهای
تولیدی خراسان جنوبی آویزان شده است
حکایت از این دارد که روزی روزگاری در
آن واحد تولیدی افراد زیادی مشغول به کار
بودند و چرخ کارخانه میچرخید تا نانی برای
سفره شان شود .حال امروز تنها گردوغبار
فراموشی بر درب کارخانه نشسته است.
تولید کنندگان در سالهای گذشته همواره
با مشکالت مختلف از جمله موانع بانکی،
رشد مداوم هزینههای تولید ،دست اندازهای
دریافت مجوزهای کسب و کار روبرو بودند.
موانعی که باعث افزایش هزینههای تولید
شده و حاال صنعتگران چشم انتظار تالش
دولتیها برای رفع آن هستند .در حال حاضر
برخی از تولید کنندگان با مشکالت مختلفی
از قبیل موانع بانکی و دریافت تسهیالت
دست و پنجه نرم میکنند و حاال باال رفتن
قیمت تمام شده تولید و به هم خوردن نظام
عرضه و توزیع از دیگر مشکالت است .از
سویی دیگر در حالی فعاالن اقتصادی این
روزها شرایط دشواری را سپری میکنند که
مسئوالن معتقدند فقط تحریمها نیستند که
شرایط را سخت کردهاند بلکه در داخل کشور
هم برخی از قوانین مزاحم و بدون تناسب با
شرایط فعلی سد راه تولید ملی شده است و
در کنار این موضوعات برخی بانکها هم بر
سر راه تولید سنگ اندازی میکنند و این ها
دست به دست هم میدهند تا آسیبهای
جبران ناپذیری به این بخش وارد شود.
درد دلهای تولید کنندگان
یکی از تولید کنندگان خراسان جنوبی در
حوزه لبنیات و فرآورده های آن گفت :راه
تولید پر پیچ و خم و پر از مانع است و مشکل،
یکی دو تا نیست .از هر خان که بگذریم خان
بعدی بر سر راه است و تا دردی را دوا
میکنیم درد دیگر اضافه میشود .اصغری
با بیان اینکه بیمه ،هزینههای سنگین
تولید ،مسیر سخت تأمین مواد اولیه ،نوسان

قیمتها و تکانههای شدید بازار ،حمل و نقل
گران ،استعالمها ،بازار فروش و  ...از جمله
مشکالتی است که با آن دست و پنجه نرم
میکنیم ،گفت :در مسیر پر پیچ و خم تولید
اگرچه مصوبات برای رفع موانع و حمایت از
تولید بسیار است اما مصوبهای که اجرایی
نشود دردی دوا نمیکند.

عدم حمایت از تولیدات استان
مدیر یک واحد تولیدی تعطیل شده لبنیات

بدهیم و محصول را به استان های دیگر
بفرستیم اما دستاندرکاران و متولیان
بسیاری از فعالیتها در استان همین
محصول را با همین کیفیت از دیگر استانها
خریداری می کنند.
قوانین دست و پاگیر بانکی
این تولید کننده به تسهیالت رونق تولید که
به منظور کمک به واحدهای تولیدی پرداخت
میشود ،اشاره کرد و افزود :برای درخواست

مالیات بر ارزش افزوده درست نیست.

سرمایهدرگردشبزرگترینچالش
سید حسن علوی نژاد مدیر کارخانه لبنی
آنا قاین که روزگاری کارخانهاش فعال بود
و اکنون در حالت تعطیلی به سر میبرد،
بیشترین چالش را مربوط به حوزه سرمایه
در گردش واحدهای تولیدی دانست و بیان
کرد :بانکها برای ارائه تسهیالت ،سند
خارج از طرح میخواهند و این سنگ اندازی

دارد و گاهی متأسفانه در جلسات تصمیمهایی
گرفته میشود که هیچ ضمانت اجرایی ندارد
چرا که نهادهایی مانند بانک و بیمه مستقل
هستند و دستورالعملهای اجرایی خود را دارند
بنابراین اگر قرار است اقدامی برای حمایت از
تولید انجام شود باید مصوبات تضمین اجرا
داشته باشد .دیگر تولید کننده خراسان جنوبی
در این حوزه هم پرده از مشکالتی چون
تحمیل هزینههای بیهوده بر تولید کنندگان
بر داشت و گفت :هزینههای تولید و مواد اولیه
بسیار باال رفته است و هزینه تعمیر قطعات
و بهروزرسانی تجهیزات کمرشکن است.
بهابادی ادامه داد :همچنین برخی ادارات برای
کنترل کیفیت و نمونه برداری از محصول
هزینههای بیهوده به تولید کننده تحمیل
میکنند و این وسط تولید کنندگان مانند
گوشت قربانی به فعالیت خود ادامه میدهند.
پیش بینی  ۱۶۲میلیارد
اعتبار برای حمایت

در بیرجند گفت :نوسان قیمتها ،هزینههای
سنگین حمل و نقل که  30درصد افزایش
داشته است ،باال رفتن هزینه بیمه ،دستمزد
کارگر و  ...از دیگر مشکالت است .رمضانی
اظهار کرد :از مسئوالن برای اجرای
طرحهای توسعه و رونق تولید انتظار حمایت
داشتیم اما وقتی همین نهادهای دولتی برای
حمایت از تولید کنندگان طبق وعدهای که
داده شده است ،حاضر نیستند تولیدات استان
را خریداری و محصول مشابه را از خارج
استان تأمین میکنند ،دیگر انتظاری نداریم.
وی با اذعان به اینکه طبق استانداردها
محصول با کیفیت تولید میکنیم ،بیان
داشت :ما باید هزینه سنگین حمل و نقل

تسهیالت به بانک معرفی شدم اما بانکها
قوانین سختگیرانه دارند و سنگ اندازی
میکنند .رمضانی گفت :از آن جا که این
واحد در گذشته تعطیل شده بود و ما ریسک
را پذیرفته و سرمایه گذاری کردهایم با آن که
برای تضمین سند ملکی باالتر از مبلغ وام
ارائه کردیم اما پذیرفته نشده است .وی تیر
دیگر گالیههایش به سوی مالیات است و
گفت :طبق قانون باید بر اساس مستندات
و فروشی که داریم مالیات دریافت شود اما
این گونه نیست و در بسیاری از کمیسیونها
با آن که باید چند نماینده از نهادهای مختلف
حضور داشته باشند اما فقط نماینده مالیات
است و کارشناسیهای انجام شده برای

ها سبب میشود تا عطای تسهیالت ۱8
درصدی را که پرداخت میشود به لقایش
ببخشیم .وی گفت :از سویی به سبب نبود
سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه به
صورت جزئی به سراغ دالالن و  ...باید برویم
که نتیجهاش چیزی جز افزایش هزینههای
تولید نیست .وی هم همانند دیگر تولید
کنندگان ،مالیات ،بیمه ،اجرایی نشدن برخی
مصوبات در خصوص حمایت از تولید مانند
خرید محصوالت تولیدی در استان توسط
دستگاههای اجرایی به منظور کمک به رونق
تولید و بازار فروش محصول و ثبات نداشتن
قیمتها را از دیگر مشکالت برشمرد .وی
افزود :تسهیالت رونق تولید هم فقط اسم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان
جنوبی در پاسخ به سوال تعداد واحدهای
تولید شیر گفت :از  ۱۱واحد تولید شیر
در خراسان جنوبی تنها  3واحد آن هم با
ظرفیت محدود فعال است .غالمرضا قوسی
بیان داشت :روزانه  ۱۵0تُن شیر در استان
جمعآوری میشود که  ۵0درصد آن به دلیل
عدم وجود کارخانههای فرآوری به دیگر
استانها ارسال میشود .وی گفت :سرمایه
در گردش ،نرخ سود باال و وثیقههای باالیی
که بانکها عنوان میکنند از دالیل مهم
تعطیلی این واحدها است .وی با بیان اینکه
تاکید ما بر پیگیری مشکالت واحدهای
تعطیل شده لبنیات و فرآوردههای آن در
استان است ،گفت :پیرو پیگیریهای زیادی
که برای واحدهای تعطیل شده لبنیات در
استان داشتیم  ۱۶2میلیارد تومان اعتبار پیش
بینی شده تا سه واحدی که از قبل بدهی
نداشتند دریافت کنند و سه واحد دیگری که
از قبل بدهی داشتند هم مقرر شده ابتدا بدهی
آنها تعیین تکلیف شود.

 8۱مدال رنگارنگ ملی و بین المللی ،ارمغان سال ۱400

سال خوب ورزش استان
صباغی  -کسب مدال به ورزشکاران
انگیزه و انرژی مضاعف می دهد .علیرغم
مشکالت و چالش های ورزشکاران
خراسان جنوبی برای کسب افتخار برای
کشور در میادین جهانی و آسیایی ،اما خوب
ظاهر شده و موفقیت های زیادی را کسب
کردند .به گفته مدیرکل ورزش و جوانان،
ورزشکاران خراسان جنوبی علیرغم کمبود
امکانات طی سال های گذشته خوب
درخشیده اند و حتی در مدت شیوع کرونا هم
در میادین مختلف حضور پررنگی داشته اند.
گرچه برخی از مسئوالن هیئت ها و
ورزشکاران استان معتقدند بودجه هایی که
صرف ورزش می شود کافی نبوده و با آن
نباید انتظار مدال آوری داشت.

نیازمند هزینه و اعتبار است.
مدیران ارشد پای کار نیستند!
رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی
استان هم گفت :تا زمانی که وضعیت
بودجه هیئت های ورزشی ناکافی باشد نباید

داد :ورزش اتومبیل رانی بسیار هزینه بر است
و قطعا اگر می خواهیم در این ورزش به
مدال برسیم باید بودجه آن افزایش پیدا کند.
کسب 8۱مدال در 8ماه سال جاری
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

قرار گرفتیم .وی گفت :سال گذشته هفت
میلیارد تومان به حساب هیئتهای ورزشی
و سازمانهای مردمنهاد (سمن) استان
واریز شد .مدیرکل ورزش و جوانان خراسان
جنوبی با اشاره به اینکه این اعتبار نسبت به
سال  98حدود  ۶0درصد افزایش یافته است،

امید به بازگشت دوران
افتخار کشتی استان
رئیس هیئت کشتی خراسان جنوبی در
گفتگو با خبرنگار آوا با اشاره به افتخارات
کسب شده کشتی استان طی سال های
گذشته ،یادآور شد :در سال  98تیم خراسان
جنوبی در مسابقات انتخابی جام پهلوان
تختی توانست در جمع  ۱0تیم برتر کشور
قرار گیرد .عباس سروری با بیان اینکه
ورزشکاران استان با تالش و انگیزه این
موفقیت را کسب کرده اند ،ادامه داد :اما
امروز شاهد بی انگیزه شدن آنها هستیم که
امیدواریم با حمایت و نگاه ویژه مسئوالن
حال ورزش استان خوب شود .وی با بیان
اینکه این نتیجه برای اولین بار در تاریخ
کشتی استان رقم خورد ،افزود :این نتایج
موید آن است که با حمایت ،ورزش استان
نه فقط در استان بلکه در کشور و جهان
مطرح خواهد شد .رئیس هیئت کشتی
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه متاسفانه
بودجه و امکانات برای ورزش استان کفاف
نمی کند ،تاکید کرد :رسیدن ورزش استان
به جایگاه گذشته و کسب افتخارات بیشتر

به مسابقات مچ اندازی قهرمانی آسیا دعوت
شد .وی با بیان اینکه در سال  98تعداد مدال
های کسب شده در استان  229مدال بوده
است ،عنوان کرد :اما در سال  99به دلیل
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سالن ها و
مسابقات ورزشی این مدل ها به  9۱مدال
کاهش یافت .عزیزی خاطر نشان کرد :از
فروردین تا آبان  ۱400مدال های کشوری
ورزشکاران استان در بخش آقایان شامل ۶
مدل طال 8 ،مدال نقره و  38مدال برنز بوده
است .وی تعداد مدال های کسب شده بانوان
استان در  8ماه اول سال  ۱400را  ۶مدال
طال 7 ،مدال نقره و  ۱۵مدال برنز عنوان و
خاطر نشان کرد :علیرغم وجود بیماری کرونا
و تعطیلی مسابقات توانسته ایم مدال های در
خور استان کسب کنیم.
یک نقره و یک طال رهاورد
ورزشکاران در مسابقات جهانی

هیچ انتظاری برای مدال آوری داشت .سامان
اکبرپور با اشاره به اینکه در دیگر استان ها
از مدیر ارشد استان تا ادارات همه پای کار
هستند ،خاطرنشان کرد :ولی در این استان
برای واریز فقط ده میلیون تومان صدها بار
باید به اداره ورزش وجوانان مراجعه کنید .وی
با بیان اینکه برای حمل و نقل خودروی
ورزشکاران تا مکان شروع مسابقه هزینه
های زیادی را متقبل می شویم ،یادآور
می شود :این در حالی است که خودروی
ورزشکاران سایر استان ها با تریلی و با امنیت
کامل به محل مسابقه می رسد .اکبرپور ادامه

گفت :ورزشکاران خراسان جنوبی در 8
ماه اول سال  ۱400در مسابقات مختلف
ملی و جهانی  8۱مدال رنگارنگ را کسب
کردند .حسن عزیزی یادآور شد :با وجود
همه محدودیتها از جمله شیوع ویروس
کرونا در سال گذشته در ورزش قهرمانی
توفیقات خوبی را به دست آوردیم .وی با
اشاره به پویش «ورزش در خانه» خاطر
نشان کرد :سال گذشته توانستیم رتبه دوم
کشوری را کسب کنیم .وی افزود :در این
زمینه جزو استانهای برتر در ترویج ورزش
همگانی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی

ادامه داد :این افزایش به واسطه توجه ویژه
وزیر ورزش و جوانان به خراسان جنوبی بعد
از سفرهای استانی بوده است.
کسب مدال برنز جهانی
توسط بانوی هم استانی
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی
با اشاره به مدال برنز مسابقات مچ اندازی
قهرمانی آسیا توسط بانوی ورزشکار هم
استانی ،گفت :در پی درخشش آرزو حسینی
ورزشکار رشته مچ اندازی استان در مسابقات
قهرمانی کشور ،او به اردوی تیم ملی اعزامی

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی تعداد
مدال های بین المللی کسب شده در  8ماه
اول امسال را یک مدال نقره و یک مدال طال
عنوان کرد و یادآور شد :خانم ها حسینی و
خدمتیبانوانورزشکارمادرعرصهبینالمللی
خوش درخشیدند .وی اظهار کرد :همچنین از
فروردین تا آبان ۱400تعداد ورزشکاران دعوت
شده به اردوی تیم ملی در بخش خواهران 9
نفر و در بخش آقایان 2۶ورزشکار بوده که این
نیز افتخار دیگر برای استان است .وی خراسان
جنوبی را استانی بسیار با ظرفیت و مستعد در
زمینه ورزش معرفی کرد و افزود 3۵0 :هیئت
ورزشی شهرستانی و 49هیئت ورزشی استانی
داریم .وی عنوان کرد :با بیش از  ۶میلیارد
تومان اعتبارات ملی و مبلغی کمتر از ۵00
میلیون تومان اعتبارات استانی راه طوالنی
برای رسیدن به موقعیت سایر استان ها داریم.
عزیزی تاکید کرد :قطعا ورزشکاران استان با
مشکالتی روبرو هستند که با همفکری و
گفتگو می توان این چالش ها را برطرف کرد.

* درخصوص کارگران سر گذر چه کسی
مسئولاست؟گناهشچیستاگریکشب
خودش و خانواده اش گرسنه بخوابند
چه کسی جوابگوست چرا کسی به داد
آنها نمی رسد چرا مکانی تهیه نمیکنند
که هر کس براساس تواناییش برود
کار کند نباید به کارگر ظلم شود او چه
گناهی داشته که پنیر قالب3تومن شده
20تومن چرا اتحادیه کارگرانی نیست
که به فکر کارگران باشد؟ لطفا مسئولین
به داد کارگران برسید که توی سرمای
هوا سرگذر نایستند این هم نوعی برده
داری است اما به شیوه جدید لطفا این را
به گوش مسئولین برسانید از خواب بیدار
شوند و میل دنیا طلبی را رها کنند ،کارگر
نباید گرسنه شبش را روز کند.
* در خصوص مطلب عدم ماندگاری
پزشکان در بیرجند تا زمانی که تفکر
محدود در این شهر و ادارات آن جاریست
در بر همین پاشنه خواهد چرخید .ما نیاز
بهتفکراتبلندنظرانهداریم.بررسیکنید
چرا زاهدان که از ما محروم تر است اما با
دید بلند مردم و مسئولین آن چقدر از ما
در زمینه جذب و ماندگاری متخصصین
خوب جلو تر است.
* در خصوص کیفیت نان  ،ما رفتیم
نانوایی نان لواشی ۱0تا خریدم بردم خانه
برای شام .خودم نان را تکه تکه می کردم
دیدم یک سوزن در آن بود .دوباره گشتم
یک چوب خارسوزنی در نان بود .نانوایی
ها بهداشت را رعایت نمی کنند خدایی
نکرده بچه متوجه نمی شود نان را بخورد
زبانش زخم شود چه کسی می خواهد
جواببدهد.
* من یکی از نیروهای مدارس مهرشهر
هستم .در این چند روز کسی از بهداشت
نیامده که ببیند با چه دقتی همکاران ما
زحمت می کشند برای ضدعفونی و
رعایتفاصلهگذاریاجتماعی.
*باسالمخدمتشماوتمامیمردمعزیز
عرضکنمدرارتباطبامطلبآتشنشانی
کاش قبل از هر اقدامی و آلوده کردن
ذهنهمشهریاندرخصوصمطالبیکه
که منتشر نموده اید بررسی می کردید و
فقط به صرف حرف چند نفر این مطالب
را انتشار نمی دادید .در همان حادثه
تعداد زیادی از همشهریان از عملکرد
تیم اعزامی تشکر نمودند و نجات
جان تعدادی از گرفتار شدگان در
آتش موید این مطلب است .کاش اشاره
بهاینمطالبهممیشد.سوالاینجاست
آیا افردای که چنین نظراتی را به شما
ارائه کردند و یا شما که چنین مطالبی
فرمودید چقدر در این زمینه اطالعات
دارید و یا بر چه اساس می فرمایید دیر به
موقعیتحادثهرسیدهاند.آیاباکارشناسان
سازمان آتش نشانی تماس داشته اید ؟
سازمان دارای سیستم ظبط مکالمات
می باشد که تمامی پیام ها موجود است
و هرگز امکان تغییر در آن وجود ندارد
پس به راحتی می توان زمان رسیدن
به موقعیت حادثه را مشخص نمود و یا
دیگر مطالب ارائه شده که پایه و اساسی
ندارد !! پس نمی توان به چنین نظراتی
اهمیتداد.
* در خصوص وضعیت درمان در استان
یک دستگاه ام آر آی نداریم من به خاطر
یک ام آر آی رفتم گناباد سه ماه پیش
بیمارستان امام رضا(ع) برایم نوبت داده ۵
آذر .مافیای درمان دارد خون ملت را می
خورد این همه هزینه آموزش می دهیم
اینهمهمردمکهحاضرندباپولخودشان
دانشگاهآزادبروندرشتهپزشکیخبچرادر
آموزش تالش نکنید .استان محروم
اما هزینه درمان چندین برابر مشهد.
*درخصوصمخالفتبابازگشاییمدارس
ایکاشبرایفاصلهگذاریدرعروسیها
و نمازهای جماعت هم همینقدر نکته
سنجیمیکردیدکاشبفهمیمبازشدن
مدارسوتربیتآیندهسازانمهمتراستاز
جشن های عروسی که توی هم وول می
خورند و همین فاصله اجتماعی که می
فرمایید ذره ای رعایت نمی شود  ،کاش
مهربان تر و منطقی تر بودیم کاش.
* چرا فقط اهالی موسویه که صدایشان
به خاطر حقشان درآمده از بنیاد ملک
رایگان بگیرند .چرا بنیاد در کل استان
رایگان به مردم و بی خانه ها زمین
واگذار نمی کند.مستاجر نشینان را
خانه دار کنید با واگذاری زمین رایگان
و کمک دولت و تسهیالت ساخت .مگر
کم زمین هست در تملک بنیاد در سطح
استان.
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نام آوران

عبدالعلیبیرجندی
نظامالدینعبدالعلیبیرجندی(تولدنامعلوم،وفات
 ۹۳۴هجری قمری) ,ریاضیدان و ستاره شناس
مشهور سدههای نهم و دهم هجری قمری بود.
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آرامش خود را پیدا کنید

کاهش میگرن با سبزیجات برگ پهن

خواص میوه ِبه برای فشار خون

خطرکمبود ویتامینD

پژوهش ها نشان میدهد رژیم غذایی گیاهی
غنی از سبزیجات با برگ پهن سبز تیره عالئم
میگرن مزمن را کاهش میدهد .گیاهی غنی
از سبزیجات برگ پهن مانند اسفناج و شاهی با

از خواص میوه به ،کمک به تنظیم و کنترل فشار
خون است .بِه حاوی پتاسیم است که این پتاسیم
موجود در به موجب شل کردن عروق و تنظیم
انقباض عروقی میشود و از این طریق به جریان

کمبود ویتامین  Dبا ابتال به بیماری های قلبی،
دیابت ،ام اس ،سرطان های سینه و کولورکتال
مرتبط است .عالوه بر این ،کمبود ویتامین ،D
جذب کلسیم را دچار اختالل می کند .ماهی،

طبع گلپر گرم بوده و سبب از بین رفتن سردی
معده شده و در هضم غذا موثر است .گلپر
باعث کنترل اشتهای کاذب می شود ،بنابراین
در الغری موثر است و چربی سوز قوی برای

کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو در کاهش
عالئم میگرن نقش دارد .آزمایش داوطلبان در این
تحقیق نشان میدهد تبعیت از رژیم غذایی حاوی
سبزیجات برگ پهن سطح بتاکاروتن را در خون
افزایش میدهد و موجب کاهش میگرن می شود.

بهتر خون در رگها کمک میکند و سبب تنظیم
فشارخون میشود .از دیگر خواص آن تنظیم و
بهبود سطوح چربیهای خونی است و با بهبود
سطح چربی خون میوه به میتواند از بروز بسیاری
ازبیماریهایقلبیممانعتکند.

غالت غنی شده و لبنیات ،منابع سرشار از
ویتامین  Dاست ،با این حال شما برای جذب
ویتامین  Dاز طریق پوست ،نیاز به قرار گیری
در معرض نور مستقیم خورشید و دریافت مکمل
ویتامین  D ۳نیز دارید.

شکم و پهلو است .از دمنوش گلپر پس از ورزش
استفاده نمایید .استفاده از گلپر در حمام به تسکین
التهاب و پوست کمک کرده و باعث نرمی و
لطافت پوست شود .حمام گلپر میتواند موجب
درمان اگزما شود.چند قطره نارگیل اضافه کنید

«حماسهملبورن»بهروایتجوادخیابانی

نوشیدنیتوتفرنگیوپرتقالبرایپاییز

حکایت :پند لقمان

داشتن سیستم ایمنی قوی برای شروع یک پاییز و زمستانی دل انگیز الزم است .اگر سیستم ایمنی بدن قوی
نباشد هر باکتری ،قارچ ،ویروس و انگلی به آن حمله کرده و خدای ناکرده شما را به بستر بیماری میاندازد .
این نوشیدنی سالم حاوی میزان زیادی ویتامین  Cاست؛ همان ویتامین مورد نیاز سیستم ایمنی بدن برای
مقابله با بیماریها .گواوا میوه بومی آمریکای جنوبی ،مکزیک ،برزیل و غیره است اما از سالهای قبل نیز وارد
ایران شده و در جنوب شرقی کشور کشت میشود .در چابهار به آن زیتون محلی میگویند .برای تهیه این
نوشیدنی میتوانید آب پرتقال را گرفته و داخل مخلوط کن با توتفرنگیها و میوه گواوا مخلوط کنید .این
نوشیدنی را هر روز صبح و ترجیح ًا به صورت ناشتا میل کنید.

لقمان حکیم پسر را گفت :امروز طعام مخور و روزه دار و هرچه بر زبان راندی ،بنویس .شبانگاه همه آنچه را که
نوشتی ،بر من بخوان .آنگاه روزهات را بگشا و طعام خور .شبانگاه ،پسر هر چه نوشته بود ،خواند .دیر وقت شد و
طعام نتوانست خورد .روز دوم نیز چنین شد و پسر هیچ طعام نخورد .روز سوم باز هرچه گفته بود ،نوشت و تا نوشته
را بر خواند ،آفتاب روز چهارم طلوع کرد و او هیچ طعام نخورد .روز چهارم ،هیچ نگفت .شب ،پدر از او خواست که
کاغذها بیاورد و نوشتهها بخواند .پسر گفت :امروز هیچ نگفتهام تا برخوانم .لقمان گفت :پس بیا و از این نان که بر
سفره است بخور و بدان که روز قیامت ،آنان که کم گفتهاند ،چنان حال خوشی دارند که اکنون تو داری .لُقْمان
حکیم به حکمت ،مواعظ و داستانهای اخالقی مشهور است و سورهای از قرآن به نام اوست.
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همچونسلیمانوجمشیدورستمرابهخودگرفته
است و اکنون بین مردم به چشمه دیگ رستم
معروف است.به دلیل وجود امالح و حرارت باالی
آب این چشمه از آن برای رفع دردهای رماتیسمی
استفاده میکنند .دمای آب این چشمه در محل
جوشیدن باالست ،اما پس از طی ۲۰۰متر گرمای
خود را از دست میدهد و به استخری هدایت
میشود که میتوان در آن شنا کرد.
فرهنگ و هنر

شماره 5067

۲

از دالیل ایجاد استرس و اضطراب و از دست رفتن
آرامش است؛ حتی اگر آن کار ،خریدن یک بسته
آدامس از بقالی سر کوچه باشد! پاکسازی ،یکی دیگر
از راهکارهای شروع دوباره است .رایانه ،تبلت ،تلفن
همراهتان را از پیغامهای غیرضروری و ایمیلها و
پیغامهاییکهبرایشمایادآورخاطراتناخوشاینداست،
پاکسازی کنید .چسبیدن به گذشته ،مانع از رسیدن به
آینده است .در این راستا ،اتاق کار ،اتاق شخصیتان در
منزل و هرجایی که خاطرات گذشته در آن پنهان شده

را پاکسازی کنید .به هر کسی دروغ بگویید ،نمیتوانید
به خودتان دروغ بگویید .به این دلیل که دستتان برای
خودتان رو می شود .هرچه تعداد پنهانکاریهایتان از
خودتان بیشتر باشد و به قول روانشناسان ،مسایلی که
زیر فرش زدهاید ،بیشتر باشد ،ذهن ناآرامتری خواهید
داشت .پس اول از همه با خودتان رو راست باشید و
داشتههاونداشتههایتانرابسنجید.خیلیسختاست
که از گذشته دست بکشید و به آینده فکر کنید ،درحالی
که حالتان خوب نیست و نمیخواهید فراموش کنید.
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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
 ۱۹۷۹اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین
بار برمی گردد به ژاپن در سال  ۱۹۸۶و از سال  ۲00۵این سرگرمی به
محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال  ۲00۸در
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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ایـزوگـــام

برگ سبز و کارت خودرو سواری پراید تیپ  gtxبه شماره

پالک ایران  7۵4 ۵2ج  2۵به نام رضا علی آبادی با کد ملی

۰64۰43۵297مفقودگردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.

خدمات نصب ،اجاره داربست فلزی ،جک ،تخته ،قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک
 ۰9۱۵62۱7۵۰7- ۰9۱۵3637۵۰7حسینی

۶

۵

۳

پروانه بهداشتی بهره برداری مجتبی تیموری
به شماره مجوز  487۱۵78۱۰به تاریخ صدور
 ۱398/6/24از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خـطدائـم
شمـا را
خریـداریم
0۹۱۲ - 0۹۱۵

مرکز خرید و فروش خط رند
حسیـن راه رو 0915 561 6161
به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

ختم کالم ا ...مجید

به یاد اموات وبه نیت شفای بیماران توسط قاریان قرآن انجام می گردد
و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
ضمنا ً نماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
0۹0۳۱۶۱۸4۸۲ - ۳۲۲۲۷۱۷۷

برادران خدادادی

آپارتماننوساز
مزروعی سورگ
باغ ویال بهدان -باغ حسین آباد

09156674739
09157913966

ایزوگامشــرق
ثبت 6736

0۹۱۵۵۶۲۲0۵0
0۹۱۵۵۶۲۹0۳۳

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت  :حسن آراسته

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

کلیه لوازم منزل شما را خریداریم
با یک تماس اختالف قیمت را تجربه
کنید۰9۱۵۰۵62۱۰۰ .

بیرجند،میدانتوحید

( ۳۲44۲۳۳۱بخشی)

جواد خیابانی گزارشگر فوتبال ،مستند «حماسه
ملبورن» را در موسسه فرهنگی هنری اندیشه
شهید آوینی روایت کرد .روایت جواد خیابانی از
حماسهسازی ملیپوشان فوتبال ایران در مسیر
صعود تاریخی به جام جهانی ۱۹۹۸فرانسه ،همراه
با تصاویر نادیده و گفتوگوهایی است که برای
نخستین بار به نمایش درخواهد آمد.
جواد خیابانی در این اثر ،ضمن اشاره به ادوار جام
جهانی ،از طریق دوربین شخصی خود به شکار
حواشی حماسه  ۸آذر  ۱۳۷6پرداخته و عِرق ملّی
و عزم ایرانی را در مصاف با ستارههای جهان به
تصویر درمیآورد .در مستند «حماسه ملبورن» به
روند صعود حماسی تیم ملی فوتبال ایران به جام
جهانی  ۱۹۹۸و روز خاطرهانگیز بازی با استرالیا در
ملبورن پرداخته میشود و برای اولین بار ،تصاویر
جذابی از این مسابقه به یادماندنی از دریچه دوربین
گزارشگر این مسابقه به نمایش درمیآید.مستند
«حماسه ملبورن» ،محصول مشترک موسسه
فرهنگیهنریاندیشهشهیدآوینیاست.
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چشمه دیگ رستم در خراسان جنوبی ،چشمهای
از جنس سالمت است که به دلیل وجود امالح و
حرارت باالی آب آن برای رفع دردهای رماتیسمی
استفاده میشود.در فاصله ۲۴۰کیلومتری از طبس
و به فاصله  ۱۰کیلومتر به سمت راور ،چشمهای
کوچک که در آن آبی سبز رنگ که حاوی گوگرد
است جریان دارد .چشمهای که به دلیل صدای
جوشیدن آب در حفرههای البهالی سنگهای
اتشفشانی و از زیر صخرههای سنگی ،انسان را
به یاد دیگ جوش میاندازد که نامهای اسطورهای
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آبگرم شفابخش در دیگ رستم

بزرگ ترین شادی زندگی در گر ِو شرایطی نیست که در آن قرار گرفته
ادی جاری در
ایم ،بلکه این شادی نتیجه وجدان بیدار ،سالمتی و آز ِ
تمام آن چیزهایی است که بر ما می گذرد( .توماس جفرسون)

گلپر در هضم غذا موثر است

جدول سودکو

۷
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دیالوگ ماندگار

شهید مهدی واله آیسک :از پدر و مادر و همسرم مي خواهم براي من دعا کنند بر مرگ
من گریه نکنند صبر را پیشه خود سازند وظیفه بزرگ خود را که همانا دفاع از انقالب اسالمي
است در قبال خون شهیدان انجام دهند و کاري نکنند که بوسیله آن دشمن لبخندي بزند.

گاهی سخت است که بخواهید از جایتان بلند شوید
و حرکتی انجام دهید ،اما اگر بخواهید ،میتوانید .اولین
قدم برای این منظور ،نوشتن اهدافتان است .در تهیه
این فهرست واقعبین باشید و تالش کنید واقعا مرحله
به مرحله و قدم به قدم پیش بروید .اگر موضوع شغلی
است ،از کارهای کوچک شروع کنید تا به نتایج بزرگ
برسید .اگر فهرستی از کارهایی را که باید تا آخر روز،
هفته یا ماه انجام دهید ،آماده کردهاید ،حتما به آن
فهرست وفادار بمانید .به تعویق انداختن کارها یکی

نام کامل وی نظام الدین عبدالعلی بن محمدبن
حسین است و او را با القاب فاضل بیرجندی و
محقق بیرجندی نیز نامیدهاند .از تاریخ تولدش
اطالع دقیقی در دست نیست و درباره مذهب او
نیز بحث هایی وجود دارد .برخی وی را حنفی
و برخی شیعه دانستهاند .عبدالعلی بیرجندی از
محضر استادان بزرگی بهره برد .علم حدیث را نزد
غیاثالدین جمشید کاشانی ،فنون حکمی را نزد
منصور بن معین الدین کاشی ،همکار غیاث الدین
جمشید کاشانی ،و سایر علوم را نزد کمال الدین
قنوی آموخت  .مال مسعود شروانی و سیف الدین
تفتازانی نیز از استادان او به شمار میروند .وی در
سال  ۹۳۴هجری قمری وفات یافت .آرامگاه وی
در روستای بجد از توابع شهرستان بیرجند ،واقع
است.وی دارای تالیفات بسیاری در زمینه ریاضیات
و ستاره شناسی به زبان های فارسی و عربی بوده
که برخی از آنان در کتابخانههای انگلستان و هند
نگهداری میشود .آثار وی عبارتند از:
اسطرالب ،به فارسی ،که آن را به نام های بیست
باب در معرفت اسطرالب و تحفه حاتمیه نیز
معرفی کردهاند .این اثر در جمادی االولی ۹۰۰
نوشته شده است .نسخهای از این رساله در موزه
بریتانیا نگهداریمیشود.
شرح مختصر الهیئه ،به عربی ،شرحی است بر
ترجمه عربی خواجه نصیرالدین طوسی از سی
فصل در معرفت تقویم خود ،با نام مختصر الهیئه .
نسخهای از آن به شماره  add۳۵۸۹در دانشگاه
کیمبریج وجود دارد .المختصر فی بیان آالت
الرصد ،به عربی .تنها نسخه شناخته شده این
کتاب در کتابخانه آصفیه در هندوستان نگهداری
میشود .شرح التذکرة النصیریة فی الهیئة ،به
عربی ،تألیف در سال  ۹۱۳هجری قمری،
شرحی است بر التذکرة النصیریة فی الهیئة خواجه
نصیرالدین طوسی است  .در سال  ۱۱۴۲هجری
قمری ( ۱۷۲۹میالدی) نایاناسو کهوپادیایه ،این
کتاب را به زبان سانسکریت ترجمه کردهاست.
ابعاد و اجرام ،به فارسی ،در بیان ابعاد و مسافتهای
زمین و بعضی مسائل فلکی.
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یاد یاران

جاذبه گردشگری

لوازم یدکی خودرو سبک با موقعیت
عالی به فروش می رسد.
۰9۰2۱636667

همشهریانعزیزبیرجندی
شما که دنبال یک خانه مناسب
در مشهد هستید
یکواحدآپارتماننقلیتمیزبارهنکامل۱۵۰
میلیون در عدلخمینی مشهد
 -۰9۱۵۱6۱39۱7جعفر خسروی

لولهبازکنیولولهکشیممتاز

صد
درصدت
ضمینی
به صورت شبانه روزی  /با فنر برقی و روش نانو کیف
یتکار
تشخیص و ترکیدگی  ،رفع نم و بوهای نامطبوع امتحان خوبرا
کنید

اسحاقی 0۹۹۱۵۱۱۶۳۸۶ -0۹۱۵۸۳4۶۷۷۹

آگهیتحدیدحدوداختصاصیثبتامالکیکقسمتازبخش ۲شهرستانبیرجند
به موجب ماده  ۱۴قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره زیر :ششدانگ یک باب منزل
پالک  ۳۴۸فرعی از  -۱۳۹۶اصلی بخش  ۲بیرجند واقع در اراضی رحمت ا ...دهلکوه مورد
تقاضای محمد گوسفنددار در روز یکشنبه  ۱4۰۰/۰9/28ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل
خواهد آمد.
لذا به موجب ماده  ۱۴قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق
الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند.
چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده  ۱۵قانون
مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند
مطابق ماده  ۲۰قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی
الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار۱4۰۰/۰9/۰4 :

حسین براتی  -سرپرست ثبت اسناد و امالک بیرجند

وصال مادر به فرزند شهیدش
بعد از  ۳۳سال دوری
شهید اصغر رستمی جزو چهار شهیدی است
که چند روز گذشته خبر تعیین هویت این
شهید واال مقام در خراسان جنوبی منتشر
شد .خانواده شهید اصغر رستمی شاپورآبادی
از شهدای گمنام خراسان جنوبی که به تازگی
احراز هویت شده؛ روز گذشته مهمان مردم
شهرستان زیرکوه بودند .این شهید سال ۸۵

به عنوان شهید گمنام در شهرستان زیرکوه
به خاک سپرده شد .شهید اصغر رستمی
شاپورآبادی متولد آذر  ۱۳۴۵شاپورآباد برخوار
در استان اصفهان است که  ۲۱تیر  ۶۷در
نهر عنبر دهلران در سن  ۲۲سالگی به فیض
شهادت نائل آمد .مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی بیان
کرد :پیکر پاک و مطهر این شهید مدتها در
منطقه عملیاتی برجای ماند و پس از تفحص به
عنوان شهید گمنام در سال  ۱۳۸۵در حاجیآباد
زیرکوه به خاک سپرده شد.
بی توجهی به هویت فرهنگی
در ساخت و سازهای اداری

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی از
بی توجهی به هویت فرهنگی در ساخت و
سازهای اداری انتقاد کرد و گفت :برای ۶۰
هکتار بافت تاریخی بیرجند طرح تفصیلی
ویژهای تهیه شده است .رمضانی اظهار کرد:
بیرجند با دارا بودن  ۶۰هکتار بافت تاریخی
ارزشمند چیزی از دیگر شهرهای کشور در این
زمینه کم نداریم اما نباید همه اقدامات برای
احیای آن توسط میراث فرهنگی با منابع اندک
باشد .وی ادامه داد :با تعامل همه دستگاهها
اتفاقات خوبی در این خصوص میتواند بیفتد
همان طور که در یکی از محورهای مهم
بیرجند این کار اجرایی شد .رمضانی عنوان
کرد :در بناهای سالهای اخیر هم یک بنا
که بیانگر هویت فرهنگی و معماری گذشته
باشد ،نداریم و در ساختمانهای اداری با پول
بیتالمال ساخت و سازهای بی هویتی انجام
شده و معماری بی هویت سبب به وجود آمدن
افراد بی هویت میشود.
گرد و غبار نفس دو شهرستان
خراسان جنوبی را تنگ کرد
خبرنگاران جوان -تعداد روزهای با کیفیت
هوای نامطلوب در شهرستانهای سرایان و
نهبندان نسبت به پارسال بیشتر شده است.
هاشم آبادی ،رئیس اداره امور آزمایشگاههای
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان
جنوبی گفت :شهرستان بیرجند تا آبان ۹۹
یک ایستگاه کیفیت هوا داشت که امسال
به دو ایستگاه افزایش پیدا کرده است .وی با

اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون کیفیت
هوای  ۱۱روز در حاجی آباد زیرکوه نامطلوب
بوده است ،افزود :حاجی آباد زیرکوه نیز پارسال
ایستگاه کیفیت هوا نداشت ،اما امسال یک
ایستگاه دارد .هاشم آبادی ادامه داد :از ابتدای
سال تاکنون  ۱۳روز در بیرجند ۳۰ ،روز
در سرایان و  ۳۹روز در نهبندان کیفیت هوا
نامطلوب بوده ،به طورکلی امسال تعداد روزهای
ناسالم شهرستانهای سرایان و نهبندان نسبت
به پارسال بیشتر بوده است .رئیس اداره امور
آزمایشگاههای اداره کل حفاظت محیط زیست
خراسان جنوبی تصریح کرد :وجود گرد و غبار،
علت ثبت شاخص کیفیت هوای نامطلوب در
این شهرستانها بوده است.

۵

گرفتار شدن  165نفر در دام کرونا

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی گفت :روز گذشته  ۲۹۱آزمایش ملکولی و
 ۵۸۱تست سریع تشخیص کرونا در استان انجام شد که در مجموع ۱۶۵بیمار کرونایی جدید شناسایی شد.
شریف زاده افزود :در شبانه روز گذشته یک مورد فوت جدید ناشی از کرونا در استان ثبت شد.

صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی
را جدی بگیرید
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رزمایش اقتدار بسیجیان خراسانجنوبی

فرمانده کل سپاه :بسیج و ملت از هم جدا نیستند

ایرنا -همایش بزرگ بسیجیان خراسان
جنوبی در پنجمین روز هفته بسیج با حضور
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ،استاندار،
جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و
مسئوالن استانی برگزار شد .فرمانده کل
سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :بسیج
و ملت از هم جدا نیستند و بسیج خنثیگر
و در هم شکننده همه توطئههای بزرگ
است .سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی
روز گذشته در نمایش اقتدار بسیجیان استان
خراسان جنوبی که به مناسبت هفته بسیج
در ورزشگاه آزادی بیرجند برگزار شد ،افزود:
بسیج از ملت جدا نیست و ملت هم از بسیج
جدا نیست .وی گفت :بسیج متن ملت است
و ملت زمینهای است که درخشش و زیبایی
تصویر بسیج در آن دیده میشود و این راز
شکستناپذیری بسیج و مردم شریف و عزیز
ایران در صحنههای سخت و خطرناک است.
فرمانده کل سپاه با یادآوری این نکته که ما از
یک جنگ سخت و خطرناک گذشتیم عنوان
کرد :عبور از جنگ تحمیلی فقط به دلیل
این جوشش و این حرکت پرخروش دریای
بیانتهای بسیج بود .وی افزود :بسیج یک
دریای زالل و بیکرانه است که پایان ندارد
همانگونه که پیشوای بزرگ انقالب رهبر
عزیزمان فرمودند گلستانی زیبا و بیانتها از

با وفا ،مرزداران مومن ،با غیرت و والیتمدار،
مردمان دیار مومنان ،سرزمین عالمان بزرگ،
سرزمین اندیشمندان ،دانشمندان جاودان
و مردمان صبور و سختکوش و مجاهد،
سرزمینی با شهدایی که ستارگان درخشان
بر آسمان افتخارات ایران بلکه جهان اسالم
هستند باشم .وی ادامه داد :شهدایی همچون
کاوه ،سرداران شهید همچون ناصری،
رحیمی ،آهنی ،آخوندی و پارسا و هزاران
شهید پرافتخار و جاودان دیگری که عطر
و رایحه دلنواز وجودشان همیشه طراوت

حضرت آیت ا ...عبادی همچنین سایر علمای
عزیز ،فرماندهان نظامی و انتظانی ،مسئوالن
محترم ،مردم شریف ،خانوادههای شهدا که
نور چشم و چشم چراغ امت اسالم هستند
و به ویژه خواهران و برادران مومن فداکار و
بلند همت ،صاحبان ارادههای بزرگ و عاشق
شهادت در عرصه جهاد هستم.
قرائت پیام رهبری
به مناسبت هفته بسیج
سردار سالمی در ابتدای سخنانش متن

خود باشید و بدانید که با همت بلند و در
پرتو خردمندی و درستاندیشی و با اعتماد
و توکل بر خداوند دانا و توانا میتوانید در
همه مسائل عمومی کشور و ملت اثربخش
و مشکلگشا باشید ،این تجربه چند دهه
ملت ایران است.
حاکمیتامنیت
ثمره وجود بسیج است
استاندار خراسان جنوبی هم در این آیین
گفت :حاکمیت امنیت ثمره وجود بسیج

که بهدست معمار بزرگ انقالب اسالمی
غرس شد تا اردوگاه بزرگی به وسعت
جمهوری اسالمی ایران شکل بگیرد و به
همه ممالک اسالمی صادر شود .مالنوری
اظهار داشت :صدور انقالب هدف بزرگ
امام خمینی(ره) بود که بهوسیله بسیجیان
به سراسر جهان صادر شد که این مهم چه
خوب محقق شده و امروز حضور مقتدرانه
بسیج را در صحنههای مختلف شاهد
هستیم .مالنوری گفت :مردمان خراسان
جنوبی نه فقط در دوران دفاع مقدس و
انقالب و رویدادهای مختلف حضوری
پرصالبت و انقالبی داشتند و  ۲هزار شهید
را تقدیم کردند بلکه امروز رتبههای اول را
در بسیاری از مسائل دارند.

مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت:
برای پایداری و استمرار گازرسانی الزم است
مشترکان استان صرفه جویی در مصرف گاز
طبیعی را جدی بگیرند .هاشمی گفت :اولویت
شرکت گاز تامین گاز مشترکان خانگی است و
در صورتی که با افزایش مصرف مواجه شویم
ضمن مشکل در تامین گاز پایدار برای بخش
خانگی مجبور به قطع گاز واحدهای صنعتی
و تولیدی خواهیم شد .وی با تاکید بر صرفه
جویی گاز در ادارات افزود :هم اکنون نیز رعایت
بخشنامه دولت در خصوص صرفه جویی در
ادارات استان از سوی بازرسان شرکت گاز در
وقت اداری و بعد از وقت اداری مورد پایش قرار
گرفته است و در صورت مشاهده رعایت نکردن
مفادبخشنامه،پسازارائهاخطارکتبیمجبوربه
قطع گاز ادارات و سازمان های مربوطه هستیم.
هاشمی افزود :از ابتدای آذر  ،قبض مشترکان پر
مصرف یا بد مصرف خانگی توسط شرکت ملی
گاز ایران به نحوی محاسبه می شود که مبالغ
قبوض مشترکان پر مصرف بسیار باال خواهد
بود و ما وظیفه داریم این موضوع را به اطالع
مردماستانبرسانیم.
قول مدیرعامل شرکت سیمان باقران
برای تامین تجهیزات مرکز نگهداری
کودکان بی سرپرست قائن
حقانی -مدیرعامل شرکت سیمان قاین در
بازدید از مرکز نگهداری سالمندان و مرکز
نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
قائن ،گفت :شأن و منزلت این عزیزان در همه

نمایش اقتدار بسیجیان خراسان
جنوبی با حضور  ۸۲گردان

رویشهای دلانگیزی است که هر روز بر
این جیش الهی افزوده میشود .سردار سالمی
گفت :شما میدانید که بسیج چه گوهر ناب
و چه ُدر خالصی است برای این ملت و بسیار
مسرور و شاکرم در این روز زیبا و دلانگیز در
پی نزول رحمت الهی این توفیق را یافتهام
در جمع بسیجیان خراسان جنوبی ،مردمان

ایرنا -معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
خراسان جنوبی گفت :باید در آزمونهای
اخذ گواهینامه رانندگی تجدید نظر شود زیرا
این آزمونها سالهاست که بدون تغییر در
حال برگزاری است .فرهادی روز گذشته
در جلسه کمیسیون اجرایی ایمنی حمل
و نقل استان خراسان جنوبی افزود :استان
باید در این زمینه پیشنهادی را به کشور
ارائه دهد تا آموزشها درست و اصولی
انجام شود.وی گفت :باید با بهرهگیری از

معنوی و شادابی ملکوتی برای مردمان این
استان به همراه آورده است .فرمانده کل سپاه
پاسداران گفت :خرسندم از اینکه در جمع
مسئوالن این استان بهویژه روحانی وارسته،
عالم جلیلالقدر ،نمونه مجسم تقوای الهی،
شخصیت والیی ،مجاهد الهی و نماینده
ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر بیرجند

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به
مناسبت هفته بسیج را هم قرائت کرد .در
این پیام آمده است :هفته بسیج بر همگان
مبارک باد به ویژه بر رویشهای تازه و با
طراوت بسیجی که همچنان مانند نسل
پیش از خود ،فرزندان محبوب امام راحل
عظیم الشاناند .عزیزان ،قدردان جایگاه

است و امروز علیرغم جنگافروزی دشمنان
در اطراف کشور اقتداری حاکم است که
کسی جرات نمیکند چشم چپ به این
آب و خاک داشته باشد .مالنوری افزود:
بسیج از نعمتهای انقالب اسالمی و از
ثمرات بزرگ رهبری دینی و الهی در ایران
است .وی گفت :بسیج نهال مقدسی است

معاون استاندار  :آزمونهای رانندگی بازنگری شود

ظرفیت آموزش و پرورش ،فرهنگ ترافیک
و راهنمایی و رانندگی را در فرزندان مان
نهادینه کنیم .معاون استاندار اظهار کرد:
برگزاری دورههای آموزشی خوب است اما
زمانی میتواند موثر واقع شود که مستمر و
دنبالهدار باشد لذا باید از دوران کودکی به
این مهم همت گمارد ،اگرچه این موضوع
زمانبر است اما آثار موثرتری را به دنبال
خواهد داشت .وی به مقایسه هزینه اخذ
گواهینامه در ایران با کشورهای پیشرو

جهان در این زمینه اشاره کرد و گفت :افراد
متقاضی دریافت گواهینامه در کشورهای
پیشرفته باید حداقل سه تا چهار ماه وقت
بگذارند تا آموزشهای رانندگی در سرما،
یخبندان ،خیابان و جاده را فرا بگیرند.
فرهادی بیان کرد :این فرآیند نشان میدهد
که ما در بحثهای آموزشی بسیار غفلت
کردهایم که نتیجه آن افزایشی شدن آمار
تصادفات و فوتیها در کشور است .وی
درخصوص تصادفات ناشی از برخورد

شتر گفت :پلیس راه در بسیاری مواقع در
محورهای محل تردد شتر به رانندگان تذکر
میدهد که اقدام ارزشمند و خوبی است و
اطالعرسانی بهویژه به مسافرانی که وارد
استان میشوند ،میتواند تصادفات ناشی
از برخورد با شتر را کاهش دهد .معاون
هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان
جنوبی با اشاره به آمار باالی تصادفات در
محورهای فرعی و راههای روستایی افزود:
در زمان اجرای طرح هادی در روستاها،

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی
گفت :نمایش اقتدار بسیجیان استان در
هفته بسیج امسال با حضور  ۸۲گردان
برگزار شد .سردار قاسمی افزود :بسیجیان
حاضر در خلق این اقتدار از گردانهای امام
علی (ع) ،امام حسین (ع) ،بیتالمقدس،
کوثر و فاتحین هستند .وی گفت :به
نمایندگی از  ۲۷۳هزار بسیجی خراسان
جنوبی ،مسئوالن و مردم استان حضور
سردار سالمی را در این همایش بزرگ
گرامی میداریم و آمادگی خود را در جهت
حفظ آرمانهای امام راحل ،منویات فرمانده
معظم کل قوا و دستاوردهای انقالب
اسالمی اعالم میکنیم.

شرایط باید رعایت شود ؛ چراکه این افراد ب
گردن همه ما حق بزرگی دارند .محمد خلقی
افزود:احترامبهسالمندانعزیزبرهمگانواجب
است و همه ما باید در جهت رفع مشکالت و
تنگناهای موجود در مراکز نگهداری سالمندان
تالشنماییم.

عالئم ورودی و خروجی به محورهای
مواصالتی باید نصب شود .وی تصریح
کرد :در محلهایی که از طرح هادی
برخوردار نیستند باید به کمک دهیاریها
و از محل ماده  ۲۳جرائم اجرا شود .فرهادی
گفت :در مواقع بحرانی همچون وقوع سیل
و بارش برف نیز شهرداریها و دهیاریها
باید تجهیزات خود را آماده داشته باشند تا
در صورت نیاز در اختیار اداره کل راهداری و
حمل و نقل جادهای قرار گیرد.

آخرین گالیه استاندار:

ایرنا -استاندار خراسان جنوبی نگاه ملی
به مرز را خواستار شد و گفت :اعتبارات
اندک استانی نمیتواند پاسخگوی نیازها
و تامین زیرساختهای مرز باشد .مالنوری
روز گذشته در ششمین نشست شورای
ساماندهی مبادالت مرزی استان که
همزمان با کارگروه توسعه صادرات خراسان

اعتبارات کم ،پاسخگوی زیرساخت های مرز نیست

جنوبی برگزار شد ،گفت :مرز ،پنجره بسیار
بزرگی برای ایجاد نشاط و روشنایی در سایر
محورهای توسعهای است و فرصت مرز
باید به عنوان یکی از بزرگترین پیشرانهای
توسعهای مغتنم شمرده شود .وی با اشاره به
همجواری چهار شهرستان این استان با مرز
افغانستان تصریح کرد :جمعیت ساکن در

مرز باید حفظ شود چون استقرار مرزنشینان،
امنیتآور است .استاندار گفت :این امنیت نه
تنها برای استان بلکه برای کل کشور انتفاع
به همراه دارد لذا باید به مرز نگاه ملی شود.
مالنوری به اقداماتی اشاره کرد که طی یک
سال گذشته در زمینه تامین زیرساختهای
مورد نیاز در مرزها و محورهای مرزی

استان انجام شده است و افزود :با این وجود
در تامین زیرساختها با مشکالت اساسی
مواجه هستیم و تا رسیدن به وضع استاندارد
فاصله داریم .وی بیان کرد :با وجود همه
کاستیها ،به جهت همافزایی دستگاهها
در زمینه مبادالت مرزی در ماهیرود رشد
قابل توجهی داشتهایم .استاندار خراسان

جنوبی گفت :با نگاه ویژه مدیران استان،
تعصبی که نسبت به فعالیت در مرزها
وجود دارد و نیز تقویت روحیه مطالبهگری
در مرزنشینان ،علیرغم حوادثی که در
افغانستان رخ داد ،مرز ماهیرود حتی برای
یک ساعت تعطیل نشد و خردهفروشی در
مرز یزدان نیز امسال آغاز شد.

بسیـج لشـکر مخـلص خـداسـت ۵ .آذر سـالروز تشـکیل بسیـج مسـتضعفیـن گـرامی بـاد

اخبار کوتاه

*فرمانده انتظامی شهرستان طبس
گفت :ماموران انتظامی این شهرستان
 ۴۰تن و  ۲۸۰کیلوگرم خاک معدنی
مس و روی دپو شده به ارزش پنج
میلیارد ریال را کشف کردند.
*در راستای طرح ارتقاء امنیت
اجتماعی ،دو واحد مسکونی در
فردوس که به پاتوق معتادان مبدل
شده بود به دلیل بی توجهیهای مالک
آنان به تذکرات پلیس ،پلمپ شد.
*نمایندهمردمشهرستانهایبیرجند،
درمیان و خوسف در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه کارنامه دولت
سیزدهمدرهمینمدتکوتاهقابلقبول
است،گفت:تفکربسیجیدراین۴۲سال
مشکالت کشور را برطرف کرده است.
*نمایندهمردمشهرستانهاینهبندان
و سربیشه از پذیرش داوطلبان بومی
در رشتههای کاردانی بهداشت خانواده
وبهداشتمبارزهبابیماریهادرمجتمع
سالمت نهبندان خبر داد.
*مدیرعامل جمعیت هالل احمر
خراسان جنوبی اظهار کرد :یک
دستگاه کمک تنفسی «بای پَپ» به
بانک امانات تجهیزات پزشکی هالل
احمر خراسان جنوبی اهدا شد.
* استاندار خراسان جنوبی در ستاد
راهبردی تصادفات استان در خصوص
راهکارهای کاهش تصادفات استان
گفت :آموزش و آگاهی سازی مردم در
کنار تکمیل زیرساختها سبب کاهش
تصادفات میشود.

مقام معظم رهبری در پیامی با تبریک هفته
بسیج« ،همت بلند ،خردمندی ،درستاندیشی و
توکل به خدا» را ابزارهای تجربهشده برای غلبه
بر مشکالت کشور دانستند .در بخشی از این پیام
آمده است :عزیزان قدرشناس جایگاه خود باشید
و بدانید که با ه ّمت بلند و در پرتو خردمندی و
درستاندیشی و با اعتماد و تو ّکل به خداوند دانا
و توانا ،میتوانید در همه مسائل عمومی کشور و
ملت ،اثربخش و مشکلگشا باشید .این تجربه
چند دهه ملت ایران است.

بیرجند ،شهدا  ، 8ساختمان آوا صندوق پستی  136تلفن  32224582 :نمابر 32234583 :
عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ  :چاپ و نشر گلرو  -بها  500 :تومان

کانال تلگرامی @ avanews724 :

نباید در این مملکت کسی پیدا شود
که شب را گرسنه بخوابد
دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه اگر روحیه
بسیجی حاکم باشد همه مشکالت حل میشود،
گفت :مسئوالن باید تمام تالش خود را برای
حل مشکالت اقتصادی و معیشتی به کار گیرند.
جنتی ،به مشکالت اقتصادی و معیشتی اشاره و
با بیان اینکه اگر روحیه بسیجی حاکم باشد همه
مشکالتحلمیشود،خاطرنشانکرد:مسئوالن
باید تمام تالش خود را برای حل مشکالت
اقتصادی و معیشتی به کار گیرند.

رئیس جمهور با اشاره به موضوع
حقوقهای غیر متعارف اظهار کرد :حقوق
یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام
افراد شاغل در دولت و شرکتهای دولتی
مشخص شود و بیش از آن میزان هم
نباید پرداخت شود .مردم انتظار شنیدن
اخباری درباره حقوقهای چند ده میلیونی
را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه

آثار مثبت گشایشها در ماههای آینده
نمایان خواهد شد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
گزارش رئیس جمهور درباره گشایش های
اقتصادی و گزارش معاون اول رئیس جمهور
درباره فراوانی کاال در کشور درست است.
مصباحی مقدم افزود :البته معنای این سخن
آن نیست که مردم االن حاصل این گشایش
ها را به صورت ملموس و محسوس در زندگی
معیشتی خودشان درک می کنند .این گزارش
ها حکایت از آن می کند که در ماه های آینده
آثار مثبت این گشایش ها نمایان خواهد شد.
دولت نمی خواهد اغراق یا زیاده گویی کند.
دولت روحانی تنخواه یک ساله بودجه
را  ۶ماهه خرج کرد
نجم آبادی ،عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت:
طبق گزارش دیوان محاسبات دولت حسن
روحانی  ۸میلیاردی که برای تمام سال  1400به
منظور واردات کاالهای اساسی در نظر گرفته شده
بود را ظرف  6ماه هزینه کرد.
چرا توییتر فیلتر شده ،اما مسئوالن
از آن استفاده میکنند؟
معین الدین سعیدی ،نماینده مردم چابهار در
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :چرا توییتر
فیلتر شده ،اما مسئوالن از آن استفاده میکنند؟! در
حالی که این دور زدن قانون است .باید توجه داشته
باشیم در این شرایط نامساعد اقتصادی ،فرصت
آزمون و خطا نداریم و همه باید در یک راستا بدون
درگیری ارکان اقتصادی کشور ،در جهت حل
مشکالتتالشکنیم.
مذاکرات با ایران درباره مسائل
باقیماندهپادمانیبینتیجهماند
مدیرکل آژانس اتمی در گزارشی که درباره
سفرش به تهران به شورای حکام آژانس ارائه داده،
مذاکراتش با مقامات ایرانی را درباره موضوعات
باقیمانده پادمانی بینتیجه خوانده است .گروسی
افزود :علیرغم تالشهای من ،این مذاکرات و
رایزنیهای گسترده برای رسیدگی به مسائل
پادمانی باقی مانده ایران که در دو گزارش به
تفصیل شرح داده شد ،بینتیجه بود.
روحانی و الریجانی قصد خیانت
یاتضعیف نظام را ندارند
غفوری فرد ،فعال اصولگرا گفت :ناطق نوری،
روحانی و الریجانی سال های زیادی در کشور
مسئولیت هایی داشتند ،ممکن است من با خیلی
از کارهای این افراد موافق نباشم؛ اما شخصیت
افراد باید حفظ شود .اینها قصد خیانت به نظام
را ندارند.

داده شود .وی در همین زمینه از سازمان
اداری و استخدامی کشور خواست هر
چه سریعتر و قبل از نهایی شدن بودجه
 1401نسبت به تدوین نظام پرداخت
عادالنه حقوق و دستمزد اقدام کند.
رئیسی ،با اشاره به شیوع بیماری کرونا
و موفقیت دولت در تامین واکسن و
واکسیناسیون عمومی بیان کرد :پس

از موضوع کرونا مسئله اصلی دولت
معیشت مردم است ،وزرا نیز اقدامات
انجام شده خود در این زمینه را برای
مردم تبیین کنند .وی در مورد مشکالت
آب در استانهای اصفهان و چهارمحال
و بختیاری گفت :باید مصوباتی که در
این مورد انجام شده ،پیگیری و نتیجه به
مردم گفته شود.

باهنر :مجموعه نظام به این نتیجه رسیدهاند که مذاکرات ادامه یابد
فعال اصولگرا درباره مذاکرات هسته ای
ایران با کشورهای غربی گفت :چیزی
که من اطالع دارم مجموعه نظام به
این نتیجه رسیدهاند که مذاکرات باید
ادامه پیدا کند .ادامه مذاکره ،یعنی باید
راههایی برای تفاهم پیدا کنیم وگرنه
مذاکره برای ما اصل نیست .مذاکره باید
به یک نتیجهای منتهی شود؛ وقتی کلیت
نظام پذیرفته است که مذاکرات ادامه پیدا

کند .باهنر اضافه کرد :من فکر میکنم که
مقامات ما باید همچنان مذاکرات را دنبال
کنند .همپیشنهادهایی برای حل موضوع
بدهند و هم اینکه مصلحت ،عزت ،شرف
و اقتدار کشور را حفظ کنند .وی اضافه
کرد :البته من خیلی تحلیلگر خارجی
نیستم اما به ذهنم میرسد اگر مسیر
گام به گام تعریف شود ،شاید قابل ادامه
باشد .اینکه ما بگوییم همه تحریمها باید

برداشته شود تا ما مسائل هستهای را حل
کنیم ،فکر نمیکنم به نتیجه برسد ،اما
میتوانیم روی حرکت گام به گام تفاهم
کنیم،یک قدم آنها جلو بیایند و یک قدم
هم ما .البته مشخص هم است اول آنها
بودند که قطع ارتباط کردند و یک طرفه
زدند زیر میز .اما االن برای برقرارکردن
مجدد این ارتباط میتوان قدم به قدم
پیش رفت تا برسیم به همان تفاهم نهایی

برجام .باهنر افزود :من فکر میکنم که
انشاءا ...کار مذاکرات در این دولت دنبال
شود و به نتیجه برسد.

دانشگاه امام صادق(ع) عامل وضع کنونی اقتصاد کشور است
رئیس اندیشکده یقین و تئوریسین اصلی
جریان پایداری در بخشی از اظهاراتش
درباره دانشگاه امام صادق (ع) که در
ویدیویی در فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی پخش شده است ،گفت :کل
اعضای هیئت علمی اقتصاد دانشگاه

دبیر دوم کمیسیون طرح صیانت:
هم تلگرام دارم ،هم فیلترشکن
کرمی ،دبیر دوم کمیسیون طرح صیانت با بیان
اینکهخودمنازاینستاگراماستفادهمیکنم،توئیت
میزنم ،تلگرام را استفاده میکنم،کانال هم دارم و
از تمامی اینها استفاده میکنم و فیلترشکن هم
دارم ،گفت :باید واقعبین باشیم ،نمیشود چشم را
رویواقعیتهاببندیموتصمیمیبگیریمکهمردم
را با مخاطره مواجه کند .خود من شخصا در این
موارد که غیرکارشناسی باشد رای نمیدهم.

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

رئیسی :پرداختهای غیرمتعارف در دولت قابل تحمل نیست

با وجود این همه منابع ،مردم را
کمیته امدادی اداره کردن ننگ است
مرجع عالیقدر تشیع در دیدار با رئیس سازمان
صداوسیما گفت :این مملکت به لطف الهی همه
چیز دارد ،با وجود این همه منابع و سرمایه های
مادی و معنوی فراوانی که در این کشور وجود
دارد ،مردم را کمیته امدادی اداره کردن ننگ
است .جوادی آملی افزود :باید مردم را با عمل،
امیدوار کنید نه با حرف ،حرف بی عمل نتیجه
ای جز ناامیدی جامعه در پی ندارد ،هرگز بدون
تفکر ،کاری را شروع نکنید و همواره خود را
امانتدار مردم بدانید.

امام رضا عليه		السالم فرمودند :
ين َطعامِ ِه ما ًء
شرب ب َ َ
َمن أرا َد أن الیُؤ ِذیَ ُه مِعدَ ت ُ ُه فَال یَ َ
هر که مى خواهد معده اش آزارش ندهد ،در بين غذا آب نخورد.
(بحار األنوار ،ج  ،۶۲ص ) ۳۲۳

امام صادق (ع) در بیست سال گذشته
از مسئوالن اقتصادی کشور بودند .چرا
اقتصاد کشور ،اسالمی نشده است؟ حسن
عباسی ،مصباحی مقدم فعال اصولگرا را
مورد خطاب قرار داد و افزود :مگر رئیس
دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

یعنی مصباحی مقدم ،رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس نبود؟ ایشان مگر عضو
مجلس خبرگان رهبری نیست؟ مگر
ایشان عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام نیست؟ آقا مگر شما چند مسئولیت
باید داشته باشید تا بتوانید کار کنید؟

دشمنی با آمریکا و شعار محو اسرائیل به ضرر ما تمام شد
فعال سیاسی اصالحطلب در گفتگو
با روزنامه آرمان مدعی شده است که
دشمنی جمهوری اسالمی ایران با آمریکا
و شعار محو اسرائیل به ضرر ما تمام شده
است .انصاری راد افزود :یکی از شعارهای
اصلی ما در سیاست خارجی دشمنی با

آمریکا و محو اسرائیل بود .به همین
دلیل نیز هزینههای زیادی در این زمینه
پرداخت شد .نتیجه این نوع سیاست
ورزی به ارتقای اقتصادی و سیاسی ایران
در مجامع بینالمللی نینجامید .این سخن
به معنای این است که نهتنها شعارهایی

که داده میشد تحقق پیدا نکرد ،بلکه این
شعارها به ضرر کشور نیز تمام شده است.
وی ادامه داد :اگر قرار است وضعیت
مردم تغییر کند باید استراتژیهایی که در
سالهای اخیر مورد استفاده قرارگرفته ،
تغییرکند.

خانواده های محترم پاکرو ،صالح پور ،ابراهیم زاده
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحومه

حاجیه طاهره پوستچی (همسر حاج حسن پاکرو)
را خدمت شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آن
مرحومه غفران و رحمت الهی و برای شما صبر جمیل از خداوند منان مسئلت داریم.
موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند

فروشگاهدلتایدک
قطعات یدکی لوازم خانگی

( یخچال  ،کولر  ،جارو برقی  ،لباسشویی )

از خیابان منتظری جنب سینما
قدس به خیابان شهدا
بین شهدا  1و  3انتقال یافت.
09151601939 - 32226010
 - 09355198219فیض بخش

اوقات شرعی مرکز استان

میتوانید در همه مسائل عمومی کشور
و ملت ،اثربخش و مشکلگشا باشید

روزنامه اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی و اقتصادی
مدیرمسوول و صاحب امتیاز  :غالمرضا جعفرپور مقدم
سردبیر  :علی جعفرپور مقدم

حدیث روز

email:ava.khjnews@yahoo.com

ذوالنور :ایران به دنبال فرار
از برجام نیست
نمایندهمجلسگفت:بایدمذاکراتبرجامی
خروجی محور باشد و اگر این موضوع
اتفاق نیفتد ،طبیعی است و ما کار عبث
انجام نخواهیم داد .ذوالنور ،با اشاره به
آغاز مذاکرات برجامی افزود :ایران هیچگاه
به دنبال فرار از مذاکرات و برجام نیست،
اگر برخی این ادعا را دارند که جمهوری
اسالمی ایران انگیزهای برای مذاکره ندارد
و واقعی به دنبال برجام نمیرود ،اتهام واهی
است و این موضوع کذب است .وی با بیان
اینکه ایران هزینههای برجام را پرداخت
کرده و امروز به دنبال نقد کردن چک
نسیه برجام و نقد کردن سهم خود از این
قرارداد بینالمللی است ،ادامه داد :در چند
دور از مذاکرات وین که انجام شد ایران به
دنبال استیفای حقوق ملت خود بود و نه
برجامی که غربیها بخواهند در آن تغییر
ایجاد کنند ،بنابراین ایران هیچگاه تغییر در
برجام را نخواهد پذیرفت.

تکذیب حمله سایبری
به اطالعات سدهای کشور
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل وزارت نیرو ضمن تکذیب
اخبار منتشر شده در خصوص حمالت
سایبری به سیستم اطالعات سدهای
کشور گفت :برخی محدودیتها از سوی
وزارت نیرو برای افراد خارج از سیستم به
منظور دسترسی به اطالعات اعمال شده
است .مقیمی ،با بیان اینکه وزارت نیرو به
صورتخودخواستهمحدودیتهاییرابرای
عموم و دسترسی به اطالعات سدها ایجاد
کرده است و این موضوع هیچ ارتباطی با
موضوعات مطرح شده ندارد ،اظهار کرد:
هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است و از داخل
سیستم دسترسی ها وجود دارد.

اذان ظهر
اذان مغرب
نیمه شب شرعی
اذان صبح
طلوع آفتاب
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22 : 37
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حداکثر دریافتی کارکنان دولت باید
 ۳۵میلیون تومان باشد
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از حقوق های
نجومی گفت :مجموع دریافتی کارکنان دولت
حتی وزرا و نمایندگان ،نباید بیش از  ۳۵میلیون
تومان باشد .شریعتی افزود :پزشکان کارانه ای
دارند که از درآمد اختصاصی بیمارستان داده می
شود و حداکثر آن شصت میلیون تومان است.
در نتیجه سقف دریافتی پزشکان ماهانه باید زیر
 100میلیون تومان باشد.
 ۱۰میلیارد دالر یارانه گاز میدهیم
ولی باز هم مردم خوشحال نیستند
مرتضی زمانیان ،کارشناس اقتصادی با اشاره به
اینکه  10میلیارد دالر یارانه برای گاز پرداخت می
کنیم ،گفت :بر اساس بسیاری از آمارها ،بیشترین
یارانه انرژی جهان را پرداخت می کنیم اما مردم از
این یارانه خوشحال نیستند زیرا به شکل ناکارایی
هدر می رود.
صداوسیما :هک شدن سامانه سهام
عدالت کذب است
صداو سیما به نقل از منبع آگاه نوشت :مسئوالن
شرکت سپرده گذاری مرکزی به محض انتشار
شایعه مبنی بر هک شدن اطالعات سهامداران
سهام عدالت ،در شرکت سپرده گذاری مرکزی
حضور پیدا کردند و با بررسی اطالعات مشخص
شد که سامانه هک نشده است.
دانشگاه های افسری ارتش
استخدام می کند
دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسالمی
ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای
زمینی ،قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا (ص)،
هوایی ،دریایی و سازمانهای تابعه خود ار بین
جوانان پسر مومن ،متعهد و عالقهمند به حرفه
نظامیگری و رزمندگی که دارای روحیه انقالبی،
والیتمداری ،سلحشوری ،از جان گذشتگی،
ایثارگری و بسیجی باشند ،همرزم می پذیرد .زمان
توزیع کارت ورود به جلسه داوطلبان از مورخ  ۷تا
 ۹دی ماه سال جاری و از طریق مراجعه به نشانی
 www.gozinesh.aja.irخواهد بود.
شرایط دریافت وام ٢۰۰میلیونی
بانک صادرات ایران
خبرآنالین نوشت :اشخاص حقیقی و حقوقی،
مدیرانشرکتهاوخیرانمیتوانندباسپردهگذاری
بلند مدت در بانک صادرات ایران ،نسبت به
افتتاح حساب برای استفاده خود ،اقوام درجه یک،
اشخاص زیرمجموعه و کارکنان اقدام و آنها را
برای دریافت تسهیالت تا سقف دو میلیارد ریال در
قالب دو طرح «تبسم» و «تسهیالت بدون واریز
قسط» بدون ضامن به بانک معرفی کنند.
حقوقکارکنانکدامدستگاهها
محرمانهمیماند؟
ایسنا نوشت :با وجود عدم مشمولیت برخی
دستگاهها در قانون مدیریت خدمات کشوری ،در
رابطه با ورود اطالعات حقوق کارکنان در سامانه
ثبت حقوق و مزایا ،داشتن قانون خاص برای اداره
دستگاه اجرایی بهانهای برای عدم ورود نیست و
بایدتمامیدستگاههایتعیینشدهدرقانوننسبت
به این موضوع اقدام کنند.
دلیل تاخیر در میزان تولیدات واکسن
برکت اعالم شد
جلیلی ،مدیر گروه تولید واکسن برکت درباره تاخیر
در تولیدات و نرسیدن به  ۵0میلیون دوز واکسن
تا شهریور گفت :بخشی از دستگاههای ما برای
فاز  ۲و فاز  ۳از کشور هند و چین خریداری شده
بود و برای نصب تجهیزات و راه اندازی باید
کشور سازنده حضور پیدا کند و آنها را نصب کند.
بخشی از آنها که آمده بود هم با تاخیر وارد کشور
شد همچنین به دلیل ابتال به بیماری کرونا کار
خودشان را با تاخیر شروع کردند.
وعدهارزانیگوجهفرنگی
تا یکماه دیگر
کارگر ،رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با
بیان اینکه قیمت گوجه فرنگی یک ماه دیگر به
تعادل میرسد ،گفت :دلیل نوسانات قیمت گوجه
فرنگی نیز به دلیل جابجایی فصل است و حدود
یک ماه است که برداشت محصول گوجه جنوب
کشور آغاز شده است.
مرغ ارزان میشود ،ولی به یک شرط
مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت:
در آبان ماه نسبت به ماههای دیگر جوجه بیشتری
در سالنهای پرورش ریخته شده است و اگر
نهادههای مورد نیاز واحدهای مرغداری به موقع
تامین شود از اواسط آذرماه به بعد عرضه مرغ بیشتر
از تقاضا خواهد شد.

