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شهری قرمز نیست اما باید 
نگران بود

رئیس جمهور : 

صفحه  ۲

 شهید فخری زاده به هیچ 
وجه برجام را قبول نداشت

جانشین وزیر دفاع :

تعامل با دنیا چاره نجات 
اقتصاد ماست

مهرداد الهوتی : 

صفحه  ۲

صفحه  ۲

#  من ماسک می زنم

رصد جدی وضعیت انبارهای اموال تملیکی جای خالی پزشک متخصص در بیمارستان تأمین اجتماعی 5آمار نزولی بستری کرونایی در خراسان  جنوبی 5 3

اطالعات مددجویان 
کمیته امداد استان 
هوشمند می شود

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با اشاره به 
راه اندازی سامانه نظام پیشنهادات مردمی و سامانه 
جامع امداد هوشمند و کارآمد کمیته امداد، اظهار 
روزرسانی   به  و  خدمات  مدیریت  و  بهبود  کرد: 
اطالعات فردی و پاالیش اطالعات مددجویان از 
جمله برنامه های این طرح ... مشروح در صفحه ۲

80 درصد امداد رسانی ها متعلق 
به حوادث جاده ای بوده است

جاده های استان در 
صدر جدول حوادث  
حوادث  گفت:  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
در  امدادرسانی  رکورددار  درصد   ۸۰ با  جاده ای 
هفته گذشته بوده و از ۱۵ حادثه در استان، ۱۲ 
اعزام را به خود اختصاص داده است. رضایی اظهار 
کرد: در این مدت به ۴۷ حادثه  دیده در حوادث 
رانندگی امداد رسانی شد که ۸۵ درصد خدمت را 
به خود اختصاص داده اند. وی افزود: از مجموع 
امدادرسانی ها ۱۲ مورد در حوادث جاده ای، یک 
مورد حضوری، یک مورد شهری و یک مورد سیل 
و آبگرفتگی بوده است.... مشروح در صفحه ۵

سرمقاله

مسیر توسعه باخلبان جدید استان

احتراماً به استحضار می رساند؛ ما مردمان خراسان جنوبی که به نجابت، قناعت، 
شرافت، دیانت، والیتمداری، مهمان نوازی، همراهی با نظام، فروتنی، سختکوشی، 
علم آموزی و خصایص نیکوی بیشمار دیگر، شهره آفاق و انفسیم، انتخاب دولت 
مردمی آیت ا... رئیسی را ارج نهاده، ضمن تبریک به حضرتعالی که گزینه منتخب 
دولتمردان برای این دیار زرخیر هستید، برای تان صحت، سالمتی و عافیت آرزو 
داریم. غرض از نگاشتن این دستخط، نه معرفی خراسان جنوبی است که مطمئنًا 
برای پذیرش این مسئولیت سنگین به میزان کافی بر داشته های این استان تمرکز 
کرده اید و به تک تک مزیت های این منطقه اشراف دارید! و نه طرح مسائل و 
مشکالتی است که به اندازه وسعت سومین استان وسیع کشور، گسترده است که بی 
تردید با مطالعات دقیق و کارشناسانه، بر همه آنها واقف می باشید، این چند خط، تنها 
بیان چند کلمه حرفی است که روی دل مان سنگینی کرده و احساس می کنیم برای 
مدیران باالدستی و در رأس نشین، خیلی مهم نبوده و نیست.   ...   ادامه در صفحه ۲

* بهروزی فر

استاندار در دیدار با نماینده ولی فقیه : 

کارهایی که در استان شروع 
کردیم، به نتیجه رساندیم 

صفحه ۵

خاندان محترم اورنگی
 درگذشت

 شادروان سبحان  اورنگی 
را خدمت شما تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد متعال 
برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان معزز 

صبر و سالمتی خواستاریم. 
موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند

خاندان محترم و معزز پرورده 
درگذشت پیرغالم اهل بیت )علیهم السالم( 

کربالیی رمضان پرورده 
موجب تاسف و تاثر فراوان گردید. ضمن تسلیت خدمت شما 
عزیزان از خداوند سبحان برای آن مرحوم غفران و رحمت 
الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی و طول عمر مسئلت 
داریم. ضمنا امشب ساعت 18:30 در محل سالن هیئت 
 ابوالفضلی مراسم دعای توسل  به یاد آن عزیز برگزار می شود.

 موسسه فرهنگی و داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(- موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

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

درگذشت پدر گرامی تان 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 می نماییم. 
مجتمع تولیدی تخم مرغ و گل رز هارکو )پورشمسیان(

سردار فرشید  فرماندهی  محترم انتظامی استان خراسان جنوبی
جناب سرهنگ حسینی  رئیس پلیس محترم آگاهی استان

تمامی کارکنان محترم و خدوم  اداره مبارزه با سرقت

ضمن تشکر و قدردانی فراوان از زحمات بی شائبه شما بزرگواران
 در راستای برخورد قاطع و هوشمندانه در دستگیری سارقان 

پیشاپیش از برخورد قاطعانه دستگاه محترم  قضایی ، با مجرمان سابقه دار نیز قدردانی نموده 
و هم کالم با شهروندان عزیز، خواهان تسریع در رسیدگی و صدور آرای متقن حاوی اشد مجازات 
برای این گونه مجرمان هستیم. قطعا برخورد با اینگونه آسیب های اجتماعی و افراد مخل نظم 
عمومی باعث شادی و اعتماد بیش از پیش مردم به خدمتگزاران خود در نظام ارزشمند جمهوری 

اسالمی و قوه قضائیه خواهد بود. از درگاه خداوند توفیق روز افزون تان را آرزومندیم.
ساکنین مجتمع مسکونی طالقانی

خیر بزرگوار جناب آقای مهندس محمدرضا غالمی
 مدیرعامل محترم فرآورده های بلوک سبک معدنی 

با کمال احترام، بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از جناب عالی و پرسنل مربوطه 
بابت تامین ۲۰۰۰ بلوک سبک معدنی جهت ساخت مسجد روستای یوشو از توابع شهر ماژان 

اعالم می داریم و از خداوند منان برای شما بهروزی و سالمتی توام با موفقیت خواستاریم.
 هیئت امنای مسجد صاحب الزمان )عج( روستای یوشو

آقای سید محمود حسینی
 با اهدای نیکوترین تحیات، انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 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 باشیم.

جناب آقای زنگویی شورای اسالمی و دهیاری علی آباد لوله
 رئیس محترم اداره گاز شهرستان قاینات

  بر اساس حدیث شریف »من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق« الزم می دانم از جناب عالی
به عنوان مدیری شایسته، الیق، مردمدار ، خدمتگزار و انسانی شریف و اخالق مدار بابت پایان 10 
سال انتظار گازکشی صمیمانه تشکر و قدردانی نموده، با بهترین درودها بیش از پیش بر اخالق 

مداری و روحیه ایثارگری شما صحه می گذارم. موفق و موید باشید
 قاین - ابراهیم تقی نیا

آگهی مزایده عمومی 
فروش یک باب سوله جنب شهرک صنعتی سربیشه     شناسه: 1230982

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی در نظر دارد: یک باب سوله مازاد بر نیاز خود 
را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده ۲۰۰۰۰۰۰158۰۰۰۰۰1 به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند.  زمان انتشار: 14۰۰/9/7             
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 14۰۰/9/7 ساعت 8 صبح لغایت 14۰۰/9/1۰ ساعت 14

تاریخ بازدید: 14۰۰/9/7 لغایت 14۰۰/9/۲۲ از ساعت 9 الی 1۲ 
مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه )setadiran.ir( و ارسال پاکت الف )ودیعه شرکت در 

مزایده(: از تاریخ 14۰۰/9/11 تا پایان وقت اداری ساعت 14 مورخ 14۰۰/9/۲۲ 
زمان بازگشایی: 14۰۰/9/۲3 ساعت 9 صبح              

زمان اعالم برنده: 14۰۰/9/۲3 ساعت 11 صبح

قیمت پایه عنوان مزایده  ردیف
)ریال( 

تضمین شرکت
 در مزایده )ریال(   

نوع فروش 

یکباب سوله جنب  1
شهرک صنعتی سربیشه 

نقدی 306000000001530000000

برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل مزایده 
شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت 
در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از 
این طریق امکان پذیر می باشد. ۲ – کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط 
و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد. 
3 – عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 
)توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند؛ مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : ۰۲1-41934 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه )setadiran.ir( بخش »ثبت نام / 
پروفایل مزایده گر« موجود است. ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه در زمان بازگشایی ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 3۲663765 - ۰56 تماس بگیرید. 

سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی

جناب آقای جواد قناعت
 انتصاب شایسته و ارزشمند جناب عالی را به عنوان 

استاندار خراسان جنوبی
 که مبین درایت ، مدیریت و توانمندی اجرایی شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، عزت و سربلندی و توفیقات الهی 

را برایتان آرزومندیم. ضمنا از تالش های ارزشمند 
جناب آقای مهندس حمید مالنوری در دوران تصدی 
مسئولیت تشکر نموده و امید است در پرتو عنایات حق تعالی 

همواره در تمامی مراحل زندگی موفق و موید باشند.
رئیس وهیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
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پیگیری تامین دو دستگاه ام آر آی برای طبس و فردوس

پیگیری تامین دو دستگاه ام آر آی برای شهرستان ها ی طبس و فردوس در حال انجام است. موسوی میرزایی سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نشست با نمایندگان مردم شهرستان فردوس گفت: خوشبختانه دستگاه ام آر آی 
شهرستان قاینات تامین  شد و پیگیر تامین دو دستگاه ام آر آی برای شهرستان های فردوس و طبس هم هستیم.

سرمقاله

مسیر توسعه باخلبان جدید استان

* بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( آقای استاندار! عددهای هفت و هشت برای مردم این دیار 
مقدسند و شاید همین تقدس و تیمن بود که سبب شد بعد سال ها، روی خوش سکه 
شانس برای ما بیفتد و دولت دوازدهم، رأی بر انتصاب دو استاندار بدهد که به معنای واقعی 
کلمه، خراسان جنوبی را می شناختند و برای این سرزمین ناشناخته، برنامه و طرح داشتند. 
سال ۹۷ و با ورود آقای معتمدیان به عنوان هفتمین استاندار به خراسان جنوبی، مردم این 
استان، کار میدانی و جهادی را به معنای واقعی! به چشم دیدند و به دل درک کردند. هیچ 
کدام از روزهای حضور آقای معتمدیان در اینجا، شبیه هم نبود و تازه آن موقع بود که ما 
متوجه شدیم مدیران می توانند با در کنار هم بودن و هم افزایی، گام های بلندی بردارند 
و کارهایی بزرگ انجام دهند. همان روزها بود که با حقوق تضییع شده استان بیشتر آشنا 
شدیم و فهمیدیم در همه آن سال هایی که دولت ها و وزارتخانه ها مشکل کمبود اعتبار 
نداشته اند، این کوتاهی مدیران مان بوده که سبب شده سهم خراسان جنوبی از اعتبارات 
ملی اندک باشد. آقای معتمدیان چنان پای کار بود که رسانه ها، عنوان ارتش یک نفره را 
برای او انتخاب کردند، چون توانست همه را به تکاپو وادارد و با استفاده از ظرفیت نهادهای 
ملی، استان را به کارگاه عمرانی وسیعی تبدیل کند. کارکرد مطلوب استاندار هفتم، چشم 
دیگران را گرفت و او را برای خود خواستند و آن شد که نباید!! آقای معتمدیان رفت و جای 
خود را به استانداری داد که در استانی مشابه زیسته و بزرگ شده بود و به داشته ها و نداشته 
های خراسان جنوبی اشراف کافی داشت. استاندار هشتم از دیار کریمان آمد، همان جا که 
به لحاظ ذخایر معدنی شهره و بنام است و در تولید برخی محصوالت کشاورزی به ویژه 
پسته، پیشرو و پیشگام در کشور و حتی دنیا! آقای مالنوری وارد خراسان جنوبی که شد، 
خود را شهروند این دیار نامید و اینجا را زادگاه خودش دید. او از همان روز اول بر داشته 
های استان انگشت گذاشت و این باور را در مردم تقویت کرد که با استفاده از همین فرصت 
های کشاورزی، معدنی، مرز و گردشگری می توان از خراسان جنوبی، استانی توسعه یافته 
و به دور از محرومیت ساخت. آقای مالنوری برای اثبات این حرفش، راهکارهای مطلوبی 
ارائه کرد و طرح و برنامه داشت، او برای انجام این برنامه ها، تمام توان خود را به کار گرفت 
و از همه ارتباطات و مراودات گذشته و حاِل کاری خود استفاده کرد و خیلی زود هم نتیجه 
گرفت. او در همین مدت کوتاه، چنان از توانمندی های استان گفت و در این زمینه اطالع 
رسانی کرد که خیلی از سرمایه گذاران بنام و شهیر کشور را به حضور در این منطقه و 
سرمایه گذاری ترغیب نمود. شرایطی که او برای حضور سرمایه گذاران فراهم آورد، در هیچ 
دوره ای مشابه ندارد. گواه این مطلب هم اخبار و اطالعات و آماری است که از دیدارهای 
منجر به انعقاد تفاهم نامه های وی منتشر می شود. استاندار هشتم هم به ما ثابت کرد، 
مدیران اگر بخواهند می توانند از باالدستی ها پول های کالن بگیرند و آنها را به، ویژه 
دیدن استان، ترغیب نمایند.  و حاال، شما نخستین گزینه منتخب دولتی برای ما هستید که 
انتخاب اوِل مردم خراسان جنوبی در انتخابات بوده، به خوبی به وضعیت استان ما واقف 
است و نیک می داند مسیر توسعه خراسان جنوبی ریل گذاری شده و کوچکترین خطا، این 
قطار را از مسیر خارج کرده و زمان رسیدن استان به پیشرفت واقعی را سال ها به تأخیر 
می اندازد.  آقای استاندار!  مردم این دیار امیدوارند بذری که در انتخابات ۲۸ خرداد کاشته 
اند، درختی پر بر و بار شود. ما ضمن احترام به انتخاب دولت، از شما انتظار داریم با تدبیر 
درست، مسیرهای ریل گذاری شده را دنبال کنید و نگذارید زحمات خلبان های توانمند 
و کاربلد هواپیمای توسعه استان که به مرحله باردهی رسیده، به باد رود و فرودی ناموفق 
داشته باشد.  آقای قناعت! خراسان جنوبی ۱۷ ساله، هیچ فرصتی برای از دست دادن ندارد 
و حاال به سنی رسیده که بخواهد برای آینده بهتر خود، تصمیم گیری کند، سن بلوغ نیاز به 

حرمت دارد و می تواند رو به آینده ای موفق باشد. 
)لطفاً نظرات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

۱۰ میلیون هکتار از اراضی خراسان جنوبی دارای سند تک برگ
خبرنگاران جوان- مدیرکل منابع طبیعی 
خراسان جنوبی گفت: ۱۰ میلیون هکتار 
از اراضی ملی و دولتی استان دارای سند 
است.  برگ  یا تک  کاداستری  مالکیت 
هکتار  میلیون   ۱۰ افزود:  نصرآبادی 
مالکیت  سند  دارای  استان  اراضی  از 
طرح  و  است  برگ  تک  یا  کاداستری 
کاداستر اراضی تا پایان سال ۱۴۰۰ به 
طور کامل در استان اجرا می شود. وی با 

اشاره به اینکه اسناد مالکیت کاداستری با 
همکاری اداره کل ثبت اسناد و امالک 
حاضر  حال  در  افزود:  شود،  می  صادر 
میلیون  در مساحت حدود ۵  این طرح 
هکتار از اراضی استان در حال اجرا است. 
طرح  اجرای  اینکه  بیان  با  نصرآبادی، 
کاداستر اراضی با هدف تثبیت مالکیت 
دولت بر عرصه های ملی، جلوگیری از 
طرح  دولتی،  اراضی  تصرف  و  تخریب 

مستثنیات  تفکیک  و  اراضی  ممیزی 
صورت می گیرد، اظهار کرد: روشن شدن 
تکلیف قانونی و تثبیت مالکیت دولت، 
جلوگیری از زمین خواری، ایجاد اطمینان 
و اعتماد در معامالت امالک و سرعت در 
انجام آن، کاهش فراوان تصرفات ملکی 
و دعاوی مربوط به دادگاه ها و کاهش 
حجم پرونده های قضایی از دیگر اهداف 

اجرای این طرح است.

جنوبی  خراسان  امداد  کمیته  مدیرکل 
امداد  اندازی سامانه جامع  با راه  گفت: 
هزار  اطالعات ۵۲  کارآمد،  و  هوشمند 
هوشمند  استان  امداد  کمیته  مددجوی 
نشست  در  آبادی  سلم  رضا  شود.  می 
خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره 
پیشنهادات  نظام  سامانه  اندازی  راه  به 
مردمی و سامانه جامع امداد هوشمند و 
کارآمد کمیته امداد، اظهار کرد: بهبود و 
مدیریت خدمات و به روزرسانی اطالعات 
مددجویان  اطالعات  پاالیش  و  فردی 
است.  طرح  این  برنامه های  جمله  از 
مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با 
بیان اینکه با راه اندازی این سامانه به 
۲۷ پایگاه اطالعاتی وصل می شویم، 
طریق  از  می توانند  مددجویان  افزود: 
سامانه  وارد   soha.emdad.ir نشانی 

امداد هوشمند و کارآمد شوند و نسبت به 
ثبت نام و درج اطالعات مورد نیاز اقدام 
کنند. وی با اشاره به اینکه طرح پایش 
اطالعات برای ۵۲ هزار مددجوی کمیته 
امداد استان همزمان با سراسر کشور در 
استان آغاز می شود، گفت: اطالعات پایه 
جامع  سامانه  به  ورود  برای  نیاز  مورد 

امداد هوشمند و کارآمد شامل کد ملی، 
کدپستی و شماره تلفن همراه سرپرست 
با  رابطه  در  آبادی  سلم  است.  خانوار 
مزایای راه اندازی سامانه امداد هوشمند 
و کارآمد، تصریح کرد: صحت سنجی و 
به روز رسانی اطالعات فردی، پاالیش 

آسان  دسترسی  مددجویان،  اطالعات 
و  امداد  به  نکردن  مراجعه  سامانه،  به 
خدمات،  درخواست  ثبت  بودن  رایگان 
بخشی از مزایای این سامانه است. وی 
از راه اندازی سامانه نظام پیشنهادات این 
نهاد خبر داد و گفت: مردم می توانند با 
ورود به بخش ارائه پیشنهاد های خارج 

سازمانی، پیشنهاد های خود را در جهت 
بهبود عملکرد کمیته امداد ارائه دهند. 
ثبت  از  پس  کرد:  اضافه  آبادی  سلم 
به  پیگیری  کد  سامانه،  در  پیشنهاد 
که  می یابد  تخصیص  دهنده  پیشنهاد 
پیشنهاد  بررسی  مراحل  کلیه  می تواند 

خود را در سامانه پیگیری کند.  مدیرکل 
کمیته امداد با بیان اینکه سامانه نظام 
آدرس  به  امداد  کمیته  پیشنهادات 
آماده   pishnahadat.emdad.ir
جامعه  پیشنهاد های  و  نظرات  دریافت 
بهبود  در  شهروندان  عموم  و  هدف 
است،  نهاد  این  خدمت رسانی  عملکرد 
پس  برتر  مردمی  پیشنهاد های  گفت: 
و  سامانه  طریق  از  تائید،  و  بررسی  از 
نیز ارسال پیامک اطالع رسانی می شود 
و از فرد پیشنهاددهنده با پاداش نقدی 
با  ادامه  تقدیر به عمل می آید. وی در 
اشاره به نیاز ساخت بیش از ۲ هزار و 
 ۲۷۷ و  هزار   ۲ حمام،  سرویس   ۱۲۳
سرویس بهداشتی و لوله کشی گاز برای 
چهار هزار و ۶۹۲ خانوار مددجوی کمیته 
امداد استان، عنوان کرد: در مجموع برای 
انجام این امور حداقل ۹۰ میلیارد تومان 
اعتبار نیازمند است.  سلم آبادی در پایان 
گفت: در همین راستا تاکنون از مجموع 
بیش از ۹ هزار خدمت )احداث سرویس 
بهداشتی، حمام و گازکشی( تعداد هفت 
هزار و ۸۰۰ خدمت مصوب شده است که 
از محل پرداخت کمک های بالعوض 
امداد  الحسنه  قرض  تسهیالت  و 
 تعهد نمودیم تا پایان سال انجام شود.

اطالعات ۵۲ هزار مددجوی کمیته امداد استان هوشمند می شود

رئیسی: شهری قرمز نیست اما باید نگران بود

نامه های  شیوه  و  اصول  رعایت  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
بهداشتی، گفت: شهری قرمز نیست اما باید نگران بود. براساس 
توصیه متخصصان؛ مراعات دستورالعمل های بهداشتی و پرهیز 
از دورهمی ها و عادی انگاری همچنان ضروری است، لذا نباید 
از آن غفلت شود. رئیسی با ابراز خرسندی از فراهم شدن زمینه 
بازگشایی حضوری مدارس، تصریح کرد: براساس گزارش های 
رسیده تعدادی از مدارس از تجهیزات و تهویه مناسب برخوردار 

نیست که باید به سرعت پیگیری و برطرف شود.

اگر منتخبان واقعی ملت بر مصدر امور بودند؛ 
با انباشت بحران ها رو برو نبودیم

عارف، نماینده پیشین تهران در مجلس گفت: آنچه در ایران 
منطق  از  انحراف  و  نامدیریتی ها  از  ناشی  می گذرد،  امروز 
مصالح ملی در سالیان اخیر است. اگر منافع و مصالح ملی در 
سالیان اخیر کانون سیاست ورزی حاکمیت قرار می گرفت و 
منتخبان واقعی ملت، بر مصدر امور قرار می گرفتند، در برابر 
نهاد های منتخب ملت سنگ اندازی نمی شد، نخبگان ایرانی 
در بخش های مختلف اجازه می یافتند به ساختار حاکمیت ورود 
کرده، با انباشت بحران های مختلف، بسان آنچه در اصفهان، 

خوزستان و چهارمحال و بختیاری می گذرد، مواجه نبودیم.

 شهید فخری زاده به هیچ وجه برجام را قبول نداشت

جانشین وزیر دفاع گفت: شهید فخری زاده به هیچ وجه برجام 
را قبول نداشت ومدام از آن تبری می جست. سردار فرحی افزود: 
شهید فخری زاده هیچ خط قرمزی برای بیان صحبت هایش 
نداشت و بارها مقابل رئیس جمهور و وزرا حرف هایش را زده 
بود و بارها گفته بود که برجام را به هیچ وجه قبول ندارد. برجام 

برایش یک دغدغه جدی بود.

الهوتی: تعامل با دنیا چاره نجات اقتصاد ماست

در  جمهور  رئیس  به حضور  اشاره  با  مجلس  سابق  نماینده 
اجالس اکو یادآور شد: دولت از این فرصت ها تا می تواند استفاده 
کند چرا که ما با حفظ ارزش های حاکم بر انقالب که دلسوز 
آن هستیم هم می توانیم مسائل خود را با دنیا حل و فصل کنیم. 
الهوتی افزود: همه این اجالس ها فرصتی است تا تعامل با دنیا 
را که چاره نجات اقتصاد ماست، پیش بگیریم. الهوتی با تاکید 
بر اینکه روند تعامالت سیاسی ما با دنیا باید حل شود، تاکید 
کرد: در تغییر نگاه سیاسی مان به دنیا فقط دولت ها نمی تواند 

تأثیرگذار باشد، بلکه اراده نظام باید پشت آن باشد. 

توافقی صورت نمی گیرد، 
منتظر سال آینده میالدی باشیم

کیهان نوشت: با توجه به مواضع آمریکایی ها و اروپایی ها به 
نظر می رسد دور سختی از مذاکرات در وین در پیش است و 
در سال ۲۰۲۱ اتفاق خاصی نخواهد افتاد و همه چشم ها به 
سال ۲۰۲۲ دوخته شده ، درحالی که برجامی که به دنبال احیای 
آن هستند، یک سال تا زمان نخستین بند غروبش یعنی پایان 

محدودیت های موشکی در قطعنامه ۲۲۳۱ باقی مانده است.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت دوم (
         شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه بیرجند      تاریخ انتشار: 1400/09/07 

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه  بیرجند ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ 
1400/0۹/1۹در محل مسجد امام رضا )ع( واقع در خیابان ظفر برگزار می شود.  از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند تا یک روز قبل از 
جلسه به همراه نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 
نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا متقاضیان سمت بازرس می توانند حداکثر ۷ روز 

پس از انتشار آگهی دعوت به دفتر تعاونی مراجعه و ضمن ارائه مدارک فرم ثبت نام را تکمیل نمایند. 
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال های ۹۸ و ۹۹  3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
برای مدت یک سال مالی 4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400 و تصویب در خصوص پرداخت پاداش هیئت مدیره و حق و 

حقوق کارکنان  5- تصمیم گیری در خصوص مشارکت با دولت در ساخت مسکن جهش تولید )حمایتی( 6- سایر
 هیئت مدیره شرکت

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....

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  قاليشويي و مبل شويي ايـران

دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir  ghalishooii.iran تخـت تخـت

آیا می دانید طبخ غذا برای 1500 نفر در 3 وعده در آشپزخانه مجهز مؤسسه صورت می گیرد.

ایزوگام شــرق
09155622050

09155629033 
بیرجند، میدان توحید 

32442331 )بخشی(

 ثبت  6736

همشهریان عزیز   بیرجندی 
شما که دنبال یک خانه مناسب در مشهد هستید

یک واحد آپارتمان نقلی تمیز با رهن کامل 150 میلیون  
در  عدل خمینی مشهد 

09151613917- جعفر خسروی 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
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صادرات محصوالت کشاورزی خراسان جنوبی به اروپا

۱۵ نوع انواع محصوالت کشاورزی خراسان جنوبی به کشور های اروپایی صادر شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: هندوانه، گوجه فرنگی، 
زعفران، پیاز، سیر، سیب زمینی، خرما، فلفل، بادمجان، کدو، کلم، لیمو ترش، سیب درختی، تن ماهی و کشمش از جمله این محصوالت است. 

قوسی افزود: این محصوالت از آغاز امسال به کشور های ترکیه، آلمان، عراق، روسیه، اوکراین، امارات و افغانستان صادر شد.
جنگ آب شروع 

شده ؛لطفا  مدیریت 
مصرف را در استان 

جدی  بگیرید
صفحه اول تیتر بزرگ زدید که استاندار 
جدید گفته اند به صورت اورژانسی پیگیر 
انتقال آب خلیج فارس به استان خواهند 
 بود که کار خوبی است اما واقعیت این
 است جنگ آب در خاورمیانه و کشور
 خودمان شروع شده است . ابتدای امسال

زیست  محیط  سازمان  وقت  رئیس 
 گفته بود جنگ آب به روستاهای کشور

با این  اما متاسفانه  هم خواهد رسید 
 حجم از بحران ما هنوز در مسائل اولیه

خودمان درگیر هستیم و نتوانسته ایم 
استان کار  برای مدیریت مصرف در 
 تاثیر گذاری انجام دهیم .  مردم اصفهان

این روزها به خاطر آب معترضند و مردم 
 خوزستان هم چند وقت پیش همین

روی  بر  ترکیه    . داشتند  را  بحث   
رودخانه هایی که به ایران و سوریه و 
عراق وارد می شده، سد زده و افغانستان 
به  جاری  های  آب  ورود  اجازه  هم 
کشورمان را نمی دهد و با همه اینها 
ما همچنان به فکر ایجاد صنایع آب 
در  محمود  و  احمد  سفارش  به  بر 
مناطق کم آب هستیم. هر روز از بی 
آبی گالیه می کنیم و مخصوصا در 
روستاها با بحران های جدی مواجه 
شده ایم آن وقت کشاورز فالن منطقه 
کشور می آید در خراسان جنوبی زمین 
اجاره می کند و با منابع آبی ما هندوانه 
ای کشت می کند که هزار لیتر برای 
یک کیلوی آن آب مصرف می کند و 
به قیمت مفت عرضه می شود. چند 
با  سازگاری  سند  تدوین  پیش  وقت 
کم آبی را در استان شروع کردند ولی 
فکر کنم به فراموشی سپرده شد. لطفا 
در کنار این که به انتقال آب توجه می 
شود به مدیریت مصرف هم تاکید شود 
آبی که با هزار زحمت و مشکل برای 
مصرف آشامیدنی در روستاها تامین می 
شود به خوراک کارخانه های آب بر و یا 
کشاورزی محصوالت فاقد توجیه و یا 
هدر رفت در شبکه های فرسوده نرود 
.  آنهایی که فکر می کنند جنگ آب 
شوخی است هم می توانند اخبار قطع 
آب آشامیدنی یزد ، تخریب چند باره 
لوله انتقال آب به این استان ، وضعیت 
دریاچه ارومیه و همچنین درگیری بین 
استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان 
بر سر زاینده رود را مطالعه کنند تا عمق 

فاجعه را متوجه شوند.
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 دیدگاه خوانندگان

* با تشکر از مسئولین که بعد از اینهمه 
به یک  آی  آر  ام  رفتن  برای  جنجال 
شهرستان و اعتراض بقیه شهرستان از 
هیچ کدامشان صدایی در نیامد . فکر 
نمی کنم اتفاقی می افتاد که اگر دلیل 
کارشناسی دارد با مردم درمیان گذاشته 
می شد و اگر اشتباهی شده عذرخواهی 
می کردند و وعده ای برای جبرانش می 
دادند اینهمه سکوت نشان از بی توجهی 

به افکار عمومی و مردم است. 

* دو روز پیش معاون وزیر اقتصاد می 
گفت به جای افزایش حقوق کارمندهای 
دولت می خواهیم بهشان زمین بدهیم. 
آخر تدبیر را همین وزیر و معاونش دارند. 
نمی گوید خب زمین بدهی به اینهمه 
کارمند باز فردا قیمت زمین می رود باال. 
کارمند حساب می کند اگر فالن درصد 
حقوقم می رفت باال چقدر می شد بعد 

زمینش را پایین تر ازآن مبلغ نمی دهد.

بازار  به  دستفروشان  هدایت  برای   *
روزها اگر کرایه نگیرید خود این قشر 
زحمت کش می آیند آنجا بدبخت از 
کجا بیاورد که کرایه بدهد اگر کرایه می 
توانست بدهد که دستفروش نمی شد 
کار را از اساس درست کنید بگذارید مردم 
خودشان روزی شان را در بیاورند چون اگر 
جلوگیری شود و زور بگویید و اجناسش 
را بگیرید که این عزیز فردا برای اینکه از 
یک طریقی نان بچه اش را دربیاورد چاره 
ای نمی ماند که بیاید از خانه خودت دزدی 
کند البته این دلیل بر ای این کار نمی شود 
این  در  گفتم  را  بدش  ولی من حالت 
شرایط حامی مردم باشید کاری کنید که 
مردم در آرامش دنبال روزیشان باشند نه 
اینکه استرس ماموران شما از یک طرف 
استرس فروش اجناسش و بدست آوردن 
پولش از یک طرف استرس زندگی و زن 
و بچه از طرف دیگر قسط و هزاران بالی 
دیگر.کمک حال مردم باشید هر تصمیمی 
می گیرید نتیجه اش آسایش مردم باشد 
نتیجه اش به نفع مردم باشد به خدا اگر 
در کار خلق خدا گره ایجاد کنید مطمئن 
باشید حساب شما با خود خداست و در 
همین دنیا و زمانه چوبش را خواهید خورد 

خدایا فرج را نزدیک گردان. 

* امروز استان خراسان جنوبي بیش از 
هرزمان دیگر نیاز به دیده شدن و معرفي 
مدیریتي  دوره  در  امیدوارم  دارد!  شدن 
آقای قناعت بیش از هر زمان دیگر به 

این مهم کمک شود.

* در خصوص مطلب افزایش حقوق یا 
کنترل تورم ، وقتی دولت توان کنترل 
یابد  افزایش  باید  حقوق  ندارد  قیمت 
بخاطر  حقوق  افزایش  عدم  صحبت 
کالهبرداری  یک  است  پول  نداشتن 
دیگر. ۱8 میلیارد دالر ارز 4200 برای 
کاالی اساسی اختصاص دادید ولی هیچ 
کاالی اساسی با این ارز به دست مردم 
نرسید و همه در بازارآزاد فرخته شد جلوی 

این ها را بگیرید.

* در ارتباط با خبر هدایت دستفروشان 
به بازارهای روز،  اگه خیلی زورشان می 
رسد به مغازه هایی که نصف پیاده روها را 
گرفتند تذکر دهید وپیگیری کنید نه چند 
دستفروش جزء بدبخت که از فشار فقر 

وگرانی مجبور به این کار شده اند.

لطفا  محترم.  شهردار  خدمت  *سالم 
فکری به حال آسفالت تقاطع نارنج تا 
میدان راه نمایید اینقدر آسفالت پر از چاه 
و گودال شده که با یک بارندگی، بلوار 
تبدیل به گودالی از آب می شود اصال 

آسفالت و جاده اصولی نمی باشد .

* برای مسکن ملی به بهانه اختالف بین 
شهرداری و اداره راه دو سال است مردم 
را معطل خودشان کردند آخرهم زحمت 
کشیدند کالری سوزاندند که فرمودند خود 
مردم پیگیر نبودند.... استان ما اگر گیر و 
گوری هم نباشد در روال کار مسئولین 
 ایجاد می کنند....تا خودشیرینی شان برا ی 

باالدستی ها دچار لطمه نشود..

* تحریک هایی که یک نماینده مجلس 
در پیج اینستاگرامی خودش برای انتقال 
تجهیزات پزشکی به حوزه انتخابیه اش 
 انجام می داد نشان داد که متاسفانه شورای

 نگهبان که به هر دلیل کوچکی در سوابق 
کاندیداها ، افراد را از گردونه انتخابات منع 
می کند در خصوص برخی افراد چشم 
پوشی کرده و دقت نمی کند که آیا این 
افراد با توجه به جایگاهی که در آن ظاهر 
خواهند شد حریم و حرمت های مردم را 
مد نظر می گیرند یا خیر ؟ هزینه سازی 
برای نظام و انقالب و مردمی که در 

آرامش زندگی می کنند تا کی ؟ 
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پیام شما

امتحانی- استاندار خراسان جنوبی گفت: به 
لطف خدا، همه کارهایی که از بدو ورود به 
استان شروع کردیم را به نتیجه رساندیم. 
مالنوری با بیان این مطلب در دیدار با حجت 
االسالم عبادی نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه بیرجند خاطرنشان کرد: علیرغم 
این که طی سال گذشته به واسطه پایان کار 
دولت، انتخابات، انتقال دولت، شیوع بیماری 
کرونا و حوادث مرز ، شرایط بسیار سختی 
داشتیم اما خدا توفیق داد و توانستیم با استفاده 
از تجارب و دانش سال های خدمت، آن چه 
مدنظرمان بود را در حد توان، عملیاتی کنیم. 
وی، حضور در خراسان جنوبی و خدمت به 
مردم فرهنگی و متدین این دیار را توفیقی 
بزرگ خواند و به تشریح اقداماتی پرداخت 
که طی یک سال حضورش در استان انجام 
شده است. استاندار مدیریت بیماری کرونا را 
از مهمترین اقدامات استان طی این مدت 
عنوان کرد و گفت: بنده در زمان شیوع پیک 
سوم کرونا وارد استان شدم و همه تالش ها 
بر این متمرکز شد که با مدیریت بومی و 
هماهنگی بین دستگاهی، از آن پیک گذر 
برای  که  این  بر  تاکید  با  مالنوری  کنیم. 
مدیریت بیماری در کنار اهرم های مدیریتی 
محدودیت و ممنوعیت و ... که در ستاد ملی 
تعیین می شد، از اهرم شعور و فرهنگ باالی 
مردم استفاده کردیم، افزود: این ابزار کمک 
کرد محدودیت ها را کاهش دهیم و توفیق 
مان بیشتر شود، تا آن جا که در پیک پنجم، 
هیچ واحد صنفی و بازاری را تعطیل نکردیم 
با  نمودیم  خواهش  مردم  از  عوض  در  و 
رعایت پروتکل ها به مدیریت شرایط کمک 
کنند که این اتفاق هم افتاد. به گفته وی؛ 
همین االن هیچ شهر قرمزی نداریم، تنها 
سه شهر بیرجند، فردوس و طبس نارنجی 
است و آمارها کاهش پیدا کرده است. وی 
تصریح نمود: همه بیمارستان های استان را 
به دستگاه های اکسیژن ساز مجهز کرده 
ایم و خوشبختانه تجهیزات و امکانات الزم 
برای همه بیمارستان ها تأمین شده است. 
استاندار سپس از معضل خشکسالی گفت 

که بیشترین تبعات را برای دامداران استان 
به همراه داشته و ادامه داد: توزیع نهاده های 
دامی که سال گذشته حدود 4-3 هزار تن 
بوده را در سال جاری ماهانه به 22 هزار تن 
رساندیم تا دامداران ما فشار کمتری متحمل 
شوند. به گفته وی؛ موضوع تکمیل کشتارگاه 
خوسف هم که با مشکالتی مواجه بود، با 
همراهی های صورت گرفته شتاب گرفت 
و االن در حال فعالیت آزمایشی است و به 

زودی رسما افتتاح می شود.

پیشرفت ۳۰ درصدی پروژه
 انتقال آ ب خلیج فارس

پروژه  برای  اینکه  به  اشاره  با  مالنوری 
انتقال آب خلیج فارس به خراسان جنوبی 
مصوبه دولت را گرفته ایم، گفت: در حال 
درصد   30 از  بیش  پروژه  این  حاضر 
کار  امیدواریم  و  دارد  فیزیکی  پیشرفت 
شتاب بگیرد تا مشکل آب شرب استان 
توسعه  ستاد  از  مالنوری  شود.  مرتفع 
خاوران به عنوان طرحی ابتکاری یاد کرد 
که طی یک سال گذشته با شناسایی و 
معرفی ظرفیت ها و جذب سرمایه گذار 
توانسته در قالب 2۵ تفاهم نامه حدود 6 

هزار میلیارد تومان سرمایه را وارد استان 
کند، به شکلی که پروژه های مرتبط با 
کار  حال  در  و  فعال  ها  نامه  تفاهم  این 
می باشد. مالنوری با اشاره به مشکالت 
زعفرانکاران استان در سال های گذشته، 
که  دولتی  گذاری  قیمت  با  شد:  متذکر 
 30 به  زعفران  قیمت  گرفت،  صورت 
تخصیص  با  و  رسیده  تومان  میلیون 
محل  از  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار 

صندوق توسعه بخش کشاورزی، زعفران 
کشاورزان را خودمان می خریم تا دست 
و  شود  کوتاه  ها  واسطه  و  ها  دالل 
کشاورزان حاصل دسترنج خود را دریافت 
زرشک هم  برای  داد:  ادامه  وی  نمایند. 
وزارت  اعتبارات  از  تومان  میلیارد   200
کمی  شرایط  گرفتیم،  کشاورزی  جهاد 
در  برنامه های  چنانچه  اما  مدیریت شد 
دست اقدام ادامه یابد، سال آینده زرشک 
استاندار  داشت.  خواهد  خوبی  جایگاه 
خراسان جنوبی به توفیقات ستاد توسعه 
شدن  فعال  گفت:  و  کرد  اشاره  خاوران 
هلدینگ  گذاری  سرمایه  با  معدن   ۱8
آمادگی هلدینگ  اعالم  زرین،  اقتصادی 
گهر زمین برای ورود به استان و بازگشت 
کارخانه چدن چینی ها به چرخه فعالیت 

دوباره  برگشت  و  ماه  چندین  از  بعد 
به  این مجموعه  بیکار شده  کارگر   ۱60
این  در  که  است  کارهایی  جمله  از  کار 
کرد:  تصریح  مالنوری  شد.  انجام  مدت 
مشکالت برق و گاز کارخانه فوالد قاین 
حل شد، خط تولید فوالد تا چند ماه آینده 
فعال می شود و همین االن 900 نیرو در 
این مجموعه مشغول به کار می باشند. 
مالنوری به طرح بزرگ اکتشافات معدنی 

استان اشاره کرد و گفت: برای اولین بار 
۱80 کارشناس زمین شناسی وارد استان 
به  با حضور در چهار شهرستان،  و  شده 
موجود  معدنی  های  ظرفیت  شناسایی 
که  این  بیان  با  وی  باشند.  می  مشغول 
اعتبار این طرح 200 میلیارد تومان است، 
ادامه داد: این اقدام ضمن ایجاد اشتغال و 
رونق بازار در توسعه استان نقش بسزایی 
دارد، ضمن این که همین االن هم هتل 
سپهر که به واسطه شرایط کرونایی دچار 
رکود شده بود، با حضور این کارشناسان 

فعال شده است. 

پیشرفت 5۰ درصدی
 طرح توسعه گلخانه ای

وی از پیشرفت ۵0 درصدی طرح توسعه 

شد:  متذکر  و  گفت  استان  های  گلخانه 
با تکمیل این پروژه ها، 700  هکتار به 
جنوبی  خراسان  های  گلخانه  ظرفیت 
دلیل  به  وی؛  گفته  به  شود.  می  اضافه 
از  استان  کشاورزان  عایدات  بودن  ناچیز 
پسته،  زیر کشت  اراضی  ۱۵ هزار هکتار 
از ظرفیت انجمن پسته ایران استفاده شد 
و با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته، 
پسته استان از یکی دو سال آینده به دو 
از  استاندار  یافت.  خواهد  افزایش  برابر 
و  حوزه حمل  در  گرفته  اقدامات صورت 
نقل گفت و تصریح کرد: در بحث حمل 
و نقل هوایی در حال حاضر پنج شرکت 
روزها  برخی  و  باشد  می  فعال  استان  در 
4-3 پرواز داریم اما رایزنی کرده ایم که 
به سایر استان ها و حتی نجف هم پرواز 
راه  پروژه  گفت:  مالنوری  باشیم.  داشته 
آهن شتاب گرفته و برای بزرگترین قطعه 
این پروژه حدفاصل بیرجند- یونسی که 
معطل مانده بود، مصوبه دولت را گرفته 
ایم و با پیگیری هایی که شده کار در حال 

انجام است.

مسئوالن بیشتر بمانند تجربیات 
منطقه ای بهتر جواب می دهد

نماینده ولی فقیه در استان نیز در این دیدار 
با بیان اینکه اگر مسئوالن بیشتر بمانند 
تجربیات منطقه ای بهتر جواب می دهد، 
گفت: چون هر استاندار جدیدی که بیاید 
باید مدتی بماند تا تجربه و شناخت پیدا 
کند که خود این امر زمان می برد. حجت 
االسالم عبادی افزود: جایی که ضرورتی 
ندارد به خصوص در یک دولت نباید چهار 
بار استاندار تغییر می کرد البته این مسئله 
با روی کار آمدن دولت جدید ایجاب می 
کند. وی با اشاره به لزوم انتقال تجربیات 
داد:  ادامه  جدید،  و  قدیم  مسئوالن  بین 
صاحب اصلی خداست و هر کسی در هر 
جایی باشد در محضر خداست و می تواند 
تا  باشد  داشته  کار خیر همکاری  این  در 

خدمت به مردم پررنگ تر شود.

کارهایی که در استان شروع کردیم، به نتیجه رساندیم 

آمار نزولی بستری 
کرونایی در 

خراسان  جنوبی
کنترل  دانشگاهی  ستاد  دبیر  مهر- 
به  اشاره  با  خراسان جنوبی  در  کرونا 
آمار نزولی بستری های کرونایی استان 
در  جنوبی  خراسان  شهر  سه  گفت: 
بقیه در وضعیت  و  نارنجی  وضعیت 
کرد:  اظهار  زاده  شریف  است.  زرد 
بیرجند،  در خراسان جنوبی شهرهای 
فردوس و طبس در وضعیت نارنجی 
و باقی شهرستان ها در وضعیت زرد 
است و خوشبختانه هیچ شهر قرمزی 
نداریم. دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری 
با  در خراسان جنوبی  کرونا  کنترل  و 
بیان اینکه البته در استان هیچ شهر 
در وضعیت آبی نیز وجود ندارد، گفت: 
آمار مبتالیان ما در شهرهای فردوس 
و طبس طی هفته گذشته نزولی بوده 
ولی در بقیه شهرستان ها تقریباً روند 
ثابتی را تجربه کرده ایم. شریف زاده با 
اشاره به اینکه هفته گذشته در مقایسه 
با هفته قبل از آن تعداد بستری های 
تنفسی ثابت ولی تعداد بستری های 
مثبت کرونایی نزولی بوده است، ادامه 
داد: در هفته گذشته تعداد بستری های 
مثبت به طور متوسط بین 8۵ تا 88 نفر 
بوده است ولی این آمار در هفته ما قبل 
آن بین ۱00 تا ۱0۵ نفر بود. وی اظهار 
کرد: همت و تالش ما بر این است 
که در وهله اول نگذاریم هیچ شهری 
کرونایی  قرمز  وضعیت  به  مجدد 
نیز شهرهای  دوم  گام  در  و  برگردد 

نارنجی به شهرهای زرد تبدیل شود.

خبر خوب روز

و  مدیریت  سازمان  سرپرست   - صباغی 
برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: با نگاه 
رئیس  سفر  برکات  و  مصوبات  به  ویژه 
خراسان  توسعه  نقشه  استان،  به  جمهور 
خواهد  ترسیم  آتی  سنوات  برای  جنوبی 

خبری  نشست  در  جهانشاهی  حمید  شد. 
ویژه گفت: قبل از سفر مقامات کشوری به 
استان ها مهم ترین درخواست های دستگاه 
های اجرایی در قالب پیشنهادات کیفی در 
قالب جلسات کارشناسی مورد پاالیش قرار 
گرفته و به جامعیت الزم می رسد. وی با 
بیان اینکه حین بازدید مقامات کشوری از 
پروژه ها،  موارد تکمیلی به انضمام درخواست 
های مردمی در قالب تفاهم نامه به امضای 
استاندار می رسد، افزود:  پس از آن با عنایت 
به زمان بندی این درخواست ها  قابلیت رصد 
و پیگیری خواهد داشت.  جهانشاهی با اشاره 
به اینکه  در سفرهای سرزده مقامات کشوری 
فرآیند قدری تغییر پیدا می کند، ادامه داد: 
در سفر رئیس جمهور به استان در نوزدهم 

شهریور ماه سال جاری، مصوبات حین سفر 
در قالب نشست های مختلف از جمله شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان تنظیم گردید. 
وی  با بیان اینکه  بر این اساس پس از پایان 
سفر تالش شد تمامی موارد مورد اشاره از 
جانب رئیسی و مسئوالن استانی در قالب دو 
بخش مصوبات کیفی و محتوایی و پروژه 
های عمرانی تنظیم شد. سرپرست سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به 
اینکه مجموعه مذکور در مرحله بعد در قالب 
نشست های مشترک کارشناسی در سازمان 
مدیریت و بر نامه ریزی استان با دستگاه های 
اجرایی و معاونت های مختلف استانداری 
خراسان جنوبی به جامعیت و پختگی الزم 
رسید، یادآور شد: در این خصوص مکاتبه ای 

از جانب استانداری خراسان جنوبی به نهاد 
ریاست جمهوری ارسال شد. جهانشاهی با 
بیان اینکه مجموعه تدوین شده در سازمان 
جلسات  قالب  در  کشور  بودجه  و  برنامه 
فشرده کارشناسی با امور مختلف سازمان 
به شور و مشورت گذاشته شد، اظهار کرد: 
درباره  نحوه  تامین منابع اعتباری پروژه ها 
بر پایه ظرفیت های قانون بودجه سال ۱400 
و سنوات آتی بحث و تبادل نظر انجام شد. 
وی با بیان این مطلب که مقرر شده است 
طی هفته جاری جلسه ای در نهاد ریاست 
جمهوری با معاون اجرایی رئیس جمهور و 
سرپرست نهاد ، مسئوالن استانداری، یک 
بار دیگر مرور و شکل رسمی به خود بگیرد، 
یادآور شد: در نهایت پس از تایید تفاهمات از 

جانب دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور و 
دکتر میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور در اقدامی مهم،  
نقشه توسعه استان برای سنوات آتی ترسیم 
خواهد شد.   جهانشاهی، با بیان این مطلب که 
اعتبارات پیش بینی شده در این تفاهم تداخلی 
با اعتبارات سنواتی استان نداشته، ادامه داد: 
این اعتبارات  به عنوان اعتبارات متمم تلقی و 
به صورت جداگانه از منابع ملی تامین خواهد 
شد. وی ابراز امیدواری کرد: حداکثر تا هفته 
آتی به تفاهم نامه صدراالشاره که در برگیرنده 
مصوبات سفر و منابع اعتباری آن است، دست 
پیدا کنیم. وی یادآور شد: جزئیات آن متعاقبًا 
خدمت مردم استان و مدیران و رسانه های 

استان  اطالع رسانی خواهد شد.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی بیرجند در 
واکنش به گالیه برخی از شهروندان نسبت 
به تاخیر تیم های عملیاتی این سازمان در 
کرده  ارسال  ای  جوابیه  حوادث  به  مواجه 
است که عینا منتشر می شود. در این جوابیه 
آمده است:  پیرو انتشار مطالبی در خصوص 
آتش نشانی در روزنامه آوا تاریخ 2 و 3 آذر بر 
خود الزم دانستیم تا پاسخ و توضیحات آن را 
برای تنویر افکار عمومی به استحضار مردم 
شریف بیرجند برسانیم. سازمان آتش نشانی 
بیرجند با وجود تمامی  کاستی ها و کمبود  
امکانات و نفرات و فاصله با استانداردهای 
جهانی با تمام قوا در خدمت رسانی به مردم 
شریف بیرجند در حوادث از هیچ اقدامی دریغ 
از  ننموده، در خصوص اظهار گالیه مردم 
تاخیر در رسیدن تیم های عملیاتی به حوادث 
به استحضار می رساند: تاخیر در رسیدن ناشی 
از تاخیر در تماس با سامانه ۱2۵ آتش نشانی 
می باشد در حالی که متوسط زمان رسیدن 
به حوادث از زمان تماس سه دقیقه بوده که 
همگام با استانداردهای جهانی می باشد .الزم 
به ذکر می داند کلیه تماس ها و مکالمات 

سازمان در سامانه ضبط مکالمات ثبت شده 
در صورتی  لذا  باشد.  می  پیگیری  قابل  و 
که نویسنده محترم یا مردم شریف هرگونه 
اعتراض به زمان رسیدن تیم های عملیاتی به 
محل حادثه را داشته باشند به صورت موردی 

و با ذکر جزئیات قابل پیگیری می باشد و 
سازمان آمادگی هرگونه پاسخگویی به موارد 
مستند و مستدل را دارد اما اظهار نظر یک 
نویسنده برپایه نظر شخصی و غیرکارشناسی، 
جز تالش برای مخدوش نمودن چهره این 

قشر خدوم چه هدفی را دنبال می نماید. 
در خصوص اعتراض به عدم تسلط کاربران 
در استفاده از خودروی باالبر الزم به ذکر می 
داند این خودرو دارای راننده و کاربر متخصص 
و دارای گواهینامه خاص بوده که به صورت 

متداول و هر هفته به صورت عملی اقدام به 
انجام مانور و تمرین می نماید. ضمناً باالبر 
افراد و تنها در شرایط  خودرو برای نجات 
اضطراری در مراکز بزرگ و فضای باز برای 
اطفاء حریق استفاده می شود و در حوادث 

کوچک برای انجام عملیات نجات احتمالی 
افراد گیر افتاده در طبقات باالی حریق اعزام 
می گردد. در حالی که دبی آب خروجی از 
مانیتور آن به طور متوسط حدود 2000 لیتر 
اطفاء  برای  نمی توان  باشد  می  دقیقه  در 
حریق واحدهای مسکونی کوچک استفاده 
 نمود زیرا منجر به بروز خسارت می گردد.

جای بسی سوال و تعجب دارد، در حالی 
گذشته  سال  سه  در  باالبر  خودرو   که 
فقط  در سه عملیات استفاده شده،نویسنده 
محترم چگونه بدون تخصص کافی به این 
کافی  تسلط  کاربران   که  رسیده  نتیجه 
و  نظارت  ندارند؟   را  آن  از  استفاده  برای 
الکتریکی  تاسیسات  از  اعم  مواردی  تایید 
و مکانیکی ساختمان ها از مرحله طراحی 
تا اجرا و اتمام کار بر اساس مقررات ملی 
ساختمان بر عهده سازمان نظام مهندسی 
و مهندسین محترم ناظر می باشد و تاییدیه 
ایمنی صادره از سوی سازمان آتش نشانی 
پس از اتمام عملیات ساختمان در مرحله 
سامانه  درست  اجرای  جهت  کار  پایان 
شده،  طراحی  حریق  اطفاء  و  اعالم  های 

راه های  ایمنی  نیز  و  اولیه  نقشه های  در 
خروج و استفاده صحیح از لوازم گازسوز و 
اتصال ایمن دودکش ها می باشد و هیچ 
گونه مسئولیت نظارت بر نوع اجرا و کنترل 
حیطه  در  شده،  استفاده  مصالح  کیفیت 
وظایف این سازمان نمی باشد. ضمن اینکه 
پس از پایان کار ساختمان نیز تداوم ایمنی 
موقع  به  تعمیرات  و  نگهداری  به  منوط 
تجهیزات و تاسیسات می باشد که متاسفانه 
امکان رصد نظارت این امر برای مهندسین 
دست اندرکار نظام مهندسی نیز فراهم نیست 
و کلیه مسئولیت ناشی از عدم نگهداری این 
 تاسیسات به عهده مالکین محترم می باشد.

محترم  نویسنده  است  خواهشمند  علیهذا 
خصوص  در  نظر  اظهار  هرگونه  از  قبل 
ندارد  زمینه  آن  در  مواردی که تخصصی 
و قبل از انتشار مطلب نسبت به مطالعه و 
هم اندیشی با کارشناسان و متخصصان آن 
حوزه اقدام نماید تا با انتشار مطالب کذب و 
غیر واقعی موجب تشویش اذهان عمومی 
نشده و نیز در پیشگاه خداوند متعال و خون 

شهدا و آحاد مردم نادم و شرمنده نباشد.

 ترسیم نقشه توسعه استان براساس مصوبات سفر رئیس جمهور

 واکنش سازمان آتش نشانی به گالیه شهروندان 



فناوری اطالعات

هفت اپلیکیشن اندرویدی 
که باید فورا از گوشی پاک کنید!

ایتنا - شرکت کسپرسکی اعالم کرد که هفت 
برنامه در فروشگاه گوگل پلی حاوی بدافزار جوکر 

است. این بدافزار بسیار شبیه تروجان عمل می کند 
و پس از وقوع حمالت از سوی بسیاری از کاربران 
گزارش شده است. اگرچه گوگل این برنامه ها را 
از گوگل پلی حذف کرده اما این برنامه ها همچنان 
در دستگاه هایی که روی آنها نصب شده اند، وجود 
دارد.پیدا کردن برنامه های آلوده به بدافزار بسیار 
رایج است، به خصوص در فروشگاه گوگل پلی 
برای اندروید. اگرچه گوگل همواره سعی می کند 
برنامه هایی را که در پلی استور قرار می گیرد بررسی 
کند، باوجود این برخی از برنامه های مخرب تمایل 
دارد از این مرحله عبور کند. گوگل سخت کار کرده 
تا از شر برنامه های مضری که می تواند دستگاه ها 
را آلوده کرده و قربانیان را در برابر سرقت و موارد 

دیگر آسیب پذیر کند خالص شود.
اخیراً هفت برنامه اندرویدی آلوده به بدافزار جوکر 
در فروشگاه گوگل پلی مشاهده شده است. پس 
مشکالت  این  مشاهده  از  کاربران  گزارش  از 
بدافزاری، گوگل این برنامه ها را حذف کرده است 
این واقعیت که این برنامه ها در حال حاضر از 
سوی میلیون ها کاربر استفاده می شود، همچنان 
نگران کننده است بنابراین اگر کاربری این برنامه ها 
را دانلود کرده باشد، همچنان در تلفن همراهش 
وجود دارد و کاربران حتماً باید نسبت به حذف 
این برنامه ها اقدام کنند. این هفت برنامه عبارتند 
 EmojiOne Keyboard و Now QRcode Scan از
 Battery Charging Animations Battery و 
 Volume و  Dazzling Keyboard و  Wallpaper

 Super و   Booster Louder Sound Equalizer
Hero-Effect و Classic Emoji Keyboard. تلفن 
خود را به طور کامل بررسی کنید و اگر این برنامه ها 
را در گوشی های اندرویدی خود دارید، فوراً آنها را 
حذف کنید. در میان جرائم سایبری مختلفی که 
در بروز آلودگی های تروجانی دخیل است، این 
برنامه های بدافزاری روش هایی مانند اشتراک های 
کار  به  را  درون برنامه ای  پیگیری های  و  جعلی 
می گیرد که بعداً می تواند با پول سازی غیرقانونی 
مرتبط شود. کاربران باید احتیاط کنند و از باز کردن 

لینک های مشکوک خودداری کنند.

هشدار برای واکسن نزده ها!

سویه  جدیدی از ویروس کرونا با سرعت فراگیری 
بسیار باالتر از سویه های قبلی از آفریقای جنوبی در 
حال انتشار به سایر کشورها است. بسیاری از افرادی 
که واکسن زدن خود را تا شروع موج جدید به تعویق 
بیاندازند احتماال در شرایطی واکسن خواهند زد که 

مبتال هستند ولی اطالع ندارند. در این شرایط، 
واکسن نه تنها کمکی نمی کند، بلکه باعث تشدید 
بیماری خواهد شد.  بدن ما زمان کافی برای رسیدن 

به سطح ایمنی ناشی از واکسن را نخواهد داشت.

سرکه سیب برای کاهش اسیدهای چرب

سرکه سیب اسیدهای چرب امگا ۳ را کاهش می 
دهد، میزان قند خون ناشتا و پس از غذا را هم 
کاهش می دهد با این حال سرکه سیب می تواند 
بیش از حد تلخ و یا قوی باشد و برخی از افراد در 
هنگام بلعیدن احساس تحریک مری دارند. برای 

این که آن را خوش طعم تر کنید، ۲ قاشق چای 
خوری را در ۸ اونس آب مخلوط کنید و به عنوان 
یک سس ساالد استفاده کنید . با سرکشیدن مخلوط 

آب و سرکه  سیب، سینوس های خود را پاک کنید.

خواص کدو حلوایی در سرماخوردگی

کدو حلوایی را می توان یک قرص طبیعی ویتامین 
و داروی طبیعی برای سرما خوردگی دانست. کدو 
حلوایی باعث پیشگیری از گلودرد هنگام ابتال به 
زکام و سرما خوردگی می شود، همچنین می تواند از 
شدت سرفه بکاهد و دوره  سرما خوردگی را کاهش 

دهد. کدو حلوایی سرشار از ویتامین، مواد معدنی و 
آنتی اکسیدان برای تقویت سیستم ایمنی است. کدو 
حلوایی با افزایش تولید گلبول های سفید خون در 

بدن، سیستم ایمنی را تقویت می کند.

خواص کندر برای ریه

خواص ضدباکتریایی کندر باعث کاهش عفونت 
و  التهاب  کاهش  با  و  می شود  ریه  در  نایژه ها 
که  می شود  باعث  خونی  رگ های  گرفتگی 
سالمتی ریه ها بازگردد. از خونریزی های داخلی 
آسمی و  و حالت های  ریه جلوگیری می نماید 

حمالت آسمی را کنترل می کند. مصرف کندر 
موجب بهداشت دهان و تقویت لثه ها می گردد که 
باعث خوشبو شدن دهان می شود. می توانید از 

مصرف کندر به جای آدامس ها استفاده کنید.

دمنوش آویشن: یک قاشق چایخوری آویشن را داخل لیوان آب جوش ریخته و در ظرفی در بسته بگذارید 
تا به آرامی دم بکشد، بعد از گذشت حدود ۱۰ الی ۱۲ دقیقه مخلوط را از صافی رد کرده و سپس میل 
کنید، این محلول از نفخ، سرفه  خشک و روماتیسم جلوگیری می کند. دمنوش زنجبیل: زنجبیل را می توان 
با آب جوش و یا چای به صورت دمنوش درآورد. یک قاشق چایخوری زنجبیل را داخل یک فنجان آب 
جوش و یا چای ریخته و در ظرفی در بسته بگذارید تا به آرامی دم بکشد، بعد از گذشت حدود ۵ دقیقه 
دمنوش را میل کنید. دمنوش میخک: یک قاشق چایخوری از میخک خورد شده را داخل یک لیوان چای 

در دمای جوش ریخته و بگذارید به مدت چند دقیقه دم بکشد و سپس میل کنید.

حکایت: مرد فقیر و بقال

کارهای بزرگ را به کارهای کوچک تر تقسیم کنید 
و زمان های دقیق تری برای انجام آن کارها در نظر 
بگیرید. سعی کنید میزان استرس خود را پایین بیاورید 
و خودتان را به دلیل این که به سرعت اقدامی برای 
پیشرفت نمی کنید، سرزنش نکنید. شما فقط دارید 
 به خودتان برای بهتر شدن حال تان فرصت و زمان

 می دهید. فقط به خودتان بگویید که قدمی به عقب 
برمی دارم تا بتوانم پرش بلندتری داشته باشم. یک 
خواب خوب شبانه یا حتی یک چرت خوشایند می 

 تواند به کلی موجب تغییر حال شما شود. برای خواب 
بهتر و طوالنی  تر، چند توصیه مهم وجود دارد. هر شب 
در یک ساعت مشخص به رختخواب بروید و در یک 
ساعت مشخص از خواب بیدار شوید. اتاق خواب تان 
باید تا حدودی تاریک باشد، سر و صدا نداشته باشد و 
از آن تنها برای خوابیدن استفاده کنید. کارهایی انجام 
دهید که معموال از آن ها لذت می برید حتی اگر برای 
دیگران هیچ جذابیتی نداشته باشد. به طور مثال، کتاب 
دوران کودکی تان را بخوانید، به خرید بروید یا این که 

در سینما فیلمی را ببینید، غذایی بپزید و زمانی را با یک 
دوست قدیمی بگذرانید. هر کاری که شما را مشغول و 
حواس تان را از افکار منفی دور می کند، حال تان را 
بهتر می کند. به هیچ وجه به تنهایی روی نیاورید. از 
خانه بیرون بزنید، حتی شده برای خرید یک پاکت شیر 
یا قدم زدن در پارک. روشنایی روز، هوای تازه و زندگی 
 پر جنب و جوش روزانه، همگی می تواند عالوه بر
 منظره   های طبیعت و صداها و بوهای آن، بسیار کمک 
کننده باشد. اگر می توانید کمی ورزش نرم انجام دهید. 

پیشنهاد برای رهایی از احساس ناکامی

یاد یاران
شهید اله یار یعقوب پور: جوان های عزیز همین انقالب بود که شما را به راه حق دعوت 
 کرد و از خواب غفلت بیدارتان و امروز در شهادت سبقت می گیرید این نعمت بزرگی است 

که نصیب همه ما شده است و قدر این نعمت را بدانید. یکشنبه ۷ آذر  ۱۴۰۰ * شماره  ۵۰6۹
باغ مود4

باغ و قلعه مود در روستای مود، در چهل کیلومتری 
به  دیدنی  جاهای  از  و  دارد  قرار  بیرجند  شرق 
شمار می آید. این بنا با مساحت 6۰۲۷۰ مترمربع 
دارای یک حصار و بیست برج مدور است که با 
دارد.  قرار  باغ  حصار  در  مشخصی  فاصله های 
عالوه بر برج ها، خندقی به عرض تقریبا ده متر 
دورتا دور حصار حفر شده و دفاع از قلعه را آسان تر 

کرده است. ورودی اصلی باغ در میانه ضلع شمالی 
آن قرار دارد و در دو طرف ورودی، دو برج و دو 
اتاق کوچک برای سکونت نگهبانان دیده می شود. 
در داخل قلعه بقایایی از یک بنای قدیمی شامل 
چند ایوان، بقایای یک هشتی، راهروها و اتاق ها 

بر جای مانده است.

 فرهنگ و هنر

»منصور«  میلیاردی شد

فیلم سینمایی »منصور« در آستانه پایان دومین 
هفته  نمایش به فروش یک  میلیارد تومانی رسید. 
همچنین در بخش اکران  های جانبی »منصور« 
که توسط سامانه عماریار در شهرهای فاقد سینما 
برگزار می شود، فیلم فروش ۲۰۰ میلیون تومانی 
و  طراحی  با  است.»منصور«  کرده  تجربه  را 
ایرانی ساخته شده  اولین جنگنده کاماًل  تولید 
سال  از هشت  ناگفته ای  بخش های  آن  در  و 
دفاع مقدس برای اولین بار روایت شده است. 
محسن قصابیان در نقش شهید ستاری، لیندا 
و  کیانی، مهدی کوشکی، سید جواد هاشمی 
قاسم زارع از بازیگران فیلم سینمایی »منصور« 
هستند. سازمان هنری رسانه ای اوج ضمن تقدیر 
از ستاد نماز جمعه تهران به دلیل دغدغه مندی 
و رویکرد حمایت از آثار فرهنگی، به درخواست 
سینماداران و با توجه به استمرار استقبال مخاطبان 
از فیلم سینمایی »منصور«  در سینماهای کشور، 
نمایش این فیلم در نماز جمعه تهران را لغو و به 
بعد از زمان اکران سینمایی فیلم موکول می کند.
نهمین دوره  و  فیلم سینمایی منصور در سی 
جشنواره فیلم فجر حضور داشت و روایتگر بخشی 
از داستان زندگی شهید منصور ستاری و طراحی 
و تولید نخستین جنگنده کاماًل ایرانی است که در 
آن بخش های ناگفته از هشت سال دفاع مقدس 

نیز روایت می شود. 

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
 بیشتر افراد موانع را می بینند، کسانی هم هستند که هدف ها را

می بینند. تاریخ داستان کامیابی دسته دوم را ثبت می کند و گروه 
نخست به فراموشی سپرده می شوند.  )آلفرد آرماند مونتاپرت(

دمنوش های مناسب برای رفع سر درد

مرد فقیری بود که همسرش کره درست می کرد و او آن را به یکی از بقالی های شهر می فروخت، آن زن 
کره ها را به صورت دایره های یک کیلویی درمی آورد و مرد آن را به یکی از بقالی های شهر می فروخت و در 
مقابل مایحتاج خانه را می خرید. روزی مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم گرفت آنها را وزن کند. 
هنگامی که آنها را وزن کرد، اندازه هر کره ۹۰۰ گرم بود. او عصبانی شد و روز بعد به مرد فقیر گفت: دیگر از 
تو کره نمی خرم، تو کره را به عنوان یک کیلو به من می فروختی در حالی که وزن آن ۹۰۰ گرم است. مرد 
فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت: ما وزنه ترازو نداریم یک کیلو شکر از شما خریدیم و آن 

یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار می دادیم حال شما ببین مشکل از کجاست؟
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افقي: ۱- قسمتی از خانه های 
استان  در  شهري   - قدیمی 
در   - گرم   -۲ رضوي  خراسان 
 -۳ بره  آواز   - کنوني  روزگار 
شش ضلعی - روبرو - گونه اي 
از زردآلو ۴-  آب در لغت قدیمی 
- باور به ظهور حضرت مهدي 
)عج( - نوعي گوشي تلفن همراه 
۵- بانگ - ضد آند - از پیمانها 
6-  فراوان - مرکز اتم - کرکري 
۷-  شکل هندسي - شهری در 
استان آذربایجان غربي - شبکه 
رایانه ای ۸-  کوزه آب - غمباد - 
با هم و همگي ۹-  فتنه - کاسه 
بزرگ - آشکارا ۱۰- دلیر - هویدا 
- آشنا ۱۱- نشست - موزیک 
منحرف   -۱۲ زاپاس   - نظامي 
- مرکز کشور ارمنستان - حرف 
تمسخر ۱۳- خویشاوندي پدر و 
غذاي   - کویت  پول   - مادري 
نوروزي ۱۴-  موجود نامرئي - اثر 
غذاي  لبنان ۱۵-  مرکز   - ولتر 
ایتالیایي - منطقه اي تاریخي در 

بخش مرکزي رودان

 - نیلگون  پرده   -۱ عمودي: 

کاالي   - زراعت  در  اي  مرحله 
استان  در  شهری   -۲ وارده 
دار  ازت  آلي  ماده   - کرمانشاه 
 -۳ اوستا  از  بخشي   - بدن 
سارق - زندان تهران - ماهر ۴- 
رسم کننده - شهری در استان 
چهار محال و بختیاري - سگ 
 - درخت  جنگل   -۵ فضانورد 
دستپاچه و حیرتزده - دمل - از 
 - چرخگاه  برونته 6-  خواهران 
معصیت - نام آلوز بازیکن برزیلي 
صاحبخانه   - جواهر  نوعي   -۷
معروف  اثر   -۸ وردي  اپراي   -

متبرک  خاک   -۹ ژید  آندره 
براق- اخالص  و  -پارچه صاف 
۱۰-  داراي بسته بندي استوان 
هاي - گنده و درشت - بدکار 
سوم شخص   - احشام  از   -۱۱
میوه   - پیدایش  جاي   - جمع 
مربا ۱۲- شادباش - پارچه های 
الدوله  مطیع  از  آثاری  گرانبها- 
منبر - مخفف   - فراوانی   -۱۳
من را ۱۴-  شرف و اعتبار - بچه 
پرنده - شهر تاریخی کرمانشاه 
۱۵- معلوم و مشخص - عضو 

ناطق - شهری در ژاپن
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لاتسیرکهاگشزرو1
ادنادابارماوا2
کرمگهوقرتیراک3
یسراپهعومجمرن4
هلیپهتیلتوش5
ریمدنرپزستا6
اخناکاینهربوه7
کنیاهیرجماهنا8
ییاهرتعباتمیر9
ریاتلامشمزب1۰
اواساممانما11
لقروتیداهارکا12
باخییمارگلسرم13
تحاسمیراوتمجل14
هتشکراککیپو کیش15

خـط دائـم
 شمـا را 

خریـداریم
 ۰912 - ۰915

 مرکز خرید و فروش خط رند 
حسیـن راه رو   6161  561  0915

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
۰915561488۰

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

باغ، باغچه در  مناطق ییالقی 
)نوفرست، بهدان، چاه زینی و رکات( 

خرید و فروش ویالیی و آپارتمان 
رهن و اجاره 

09155614098 -32465027
حسین پور

مشاور امالک هرم 
نبش پاسداران 27 

فروشگاه فنی مهندسی نورپردازان 

بیست متری دوم مدرس غربی - پالک 146
 09153633545 - 32405054

 حسن رضا چهکندی نژاد

* نمایندگی انواع فن های دمنده 
خانگی و صنعتی

* عرضه انواع سیم و کابل، سیم و 
صفحه مسی، ارت 

* زغال و نمک ، المپ و آیفون، انواع 
کلید و پریز دلند

* اجرای پروژه های برق 
کلی - جزئی * بست کمربندی

ایـزوگـــام
 برادران خدادادی

09156674739
09157913966

لوازم یدکی خودرو سبک با موقعیت عالی به فروش می رسد. 
  09021636667

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

قولنامه، برگ سبز و سند خودرو سواری پژو پارس 
 124k 1385279 به شماره موتور  xu7  تیپ
 naan01ce3kh215016 و شماره شاسی
و شماره پالک ایران 52 794 ج 51 به نام زهرا 
فرازی با کد ملی 0652760775 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

به سالندار خانم جهت کار در رستوران 
ایتالیایی الوین نیازمندیم.  ظاهری آراسته، 

روابط عمومی مناسب، متعهد به کار 
ساعت کار: 6 بعدازظهر الی 12 شب
 )سرویس برگشت- حقوق  توافقی(

09155611711 -32033316

 مدرک فارغ التحصیلی ابوالحسن بادی فرزند 
محمد علی به شماره شناسنامه 0640316743 صادره  

از بیرجند در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته 
حسابداری از  واحد دانشگاه آزاد بیرجند به شماره 

139613100893  به تاریخ 1397/6/5 مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند به 
نشانی بیرجند-  انتهای خیابان غفاری ارسال نماید.

پروانه اشتغال به کار تجربی محمد ابراهیمی با شماره 
شناسنامه 5 و کد ملی 0652046002 به شماره پروانه 

01334-39-6 با تاریخ صدور 1390/11/15 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل  ایرنا- 
خراسان جنوبی گفت: حوادث جاده ای با ۸۰ 
درصد رکورددار امدادرسانی در هفته گذشته 
بوده و از ۱۵ حادثه در استان، ۱۲ اعزام را 
محمدرضا  است.  داده  اختصاص  خود  به 
رضایی روز گذشته به رسانه ها اظهار کرد: 
در این مدت به ۴۷ حادثه  دیده در حوادث 
درصد   ۸۵ که  شد  امدادرسانی  رانندگی 
وی  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  خدمت 

افزود: از مجموع امدادرسانی ها ۱۲ مورد در 
حوادث جاده ای، یک مورد حضوری، یک 
مورد شهری و یک مورد سیل و آبگرفتگی 
هالل  جمعیت  مدیرعامل  است.  بوده 
مجموع  از  گفت:  جنوبی  خراسان  احمر 
نفر   ۴۷ بودند،  نفر   ۵۵ که  حادثه دیدگان 
در  مورد  به حوادث جاده ای، چهار  مربوط 
حادثه سیل و آبگرفتگی، سه مورد به صورت 
شهری  محدوده  در  نفر  یک  و  حضوری 

خدمات گرفته اند. وی از عملیات رهاسازی 
برای ۶ مورد حادثه خبر داد و افزود: میانگین 
زمان عملیات در حوادث جاده ای از آغاز تا 
پایان عملیات یک ساعت و ۳۰ دقیقه بوده 
نیروی   ۴۶ اینکه  بیان  با  رضایی،  است. 
این حوادث  به  تیم  قالب ۲۰  عملیاتی در 
داشته اند، گفت: همچنین ۱۹  امدادرسانی 
دستگاه آمبوالنس و خودروی نجات در این 

حوادث به کارگیری شد.

موضوع  گفت:  بیرجند  دادستان  فارس- 
در  توقیفی  به وضعیت کاالهای  رسیدگی 
انبارهای سازمان اموال تملیکی بنا بر دستور 
رصد  استان  در  جد  به  قضائیه  قوه  رئیس 
رئیس  با دستور  ارتباط  در  نسائی  می شود. 
قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی به وضعیت 
انبار اموال تملیکی و درخواست از مسئوالن 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
کشور ظرف دو ماه آینده جهت صیانت از 
کرد:  اظهار  خصوص  این  در  عامه  حقوق 
ماندن این کاالها در انبارها به ضرر مردم و 
کشور است. وی با بیان اینکه این موضوع 
به جد در استان رصد می شود، تصریح کرد: 

براساس اعالم سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی استان، ۹ میلیارد تومان از این 
اموال فروخته شده و ۱۲ میلیارد تومان باقی 
مانده است. دادستان بیرجند گفت: کاالهای 
قاچاقی که در انبار اموال تملیکی باقی مانده 

باید به سرعت تعیین تکلیف شود.

افزایش ۱۰ درصدی پرونده های قاچاق 
ثبت شده در سازمان  اموال تملیکی 

سازمان  رئیس  زاده،  شیخ  محمدحسین 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان 
جنوبی نیز در ادامه ضمن مساعد دانستن 
سال  ابتدای  از  کرد:  اظهار  استان  اوضاع 

جاری تاکنون  هزار و ۱۶۲ پرونده قاچاق با 
افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته 
اموال  فروش  و  جمع آوری  سازمان  در 

تملیکی استان ثبت شده است.
این  از  فقره   ۶۱۵ تعداد  داد:  ادامه  وی 
پرونده ها در مسیر انجام قرار گرفته است. 
گذشته  سال  اینکه  به  اشاره  با  شیخ زاده 
نداشته ایم،  استان  در  متروکه  پرونده  
تعداد   ۱۴۰۰ سال  کرد:  خاطرنشان 
بوده  فقره  دو  استان  متروکه  پرونده های 
به مزایده گذاشته شده  پرونده ها  این  که 
که عمال تعداد پرونده های متروکه امسال 

نیز صفر می شود.

جاده های استان در صدر جدول حوادث 
8۰ درصد امداد رسانی ها متعلق به حوادث جاده ای بوده است

دادستان:  کاالهای قاچاقی که در انبار اموال تملیکی باقی مانده باید به سرعت تعیین تکلیف شود

شناسایی ۱57 بیمار جدید کرونایی در خراسان جنوبی

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در استان گفت: روز گذشته ۲۶۴ آزمایش تشخیص کرونا 
 در استان انجام شد که ۶۲ بیمار و از ۴۵۶ تست سریع ۹۵ مورد مثبت جدید کرونا شناسایی شد. شریف زاده افزود: 

در شبانه روز گذشته سه مورد فوت جدید ناشی از کرونا در استان ثبت شد.

*به مناسبت هفته بسیج، ۵ کارگاه 
قالیبافی به منظور تامین اعتبار صحن 
در حال احداث حضرت زینب کبری  
)س( در کربالی معلی در شهرستان 

قاین آغاز به کار کرد.
امید  کارآفرینی  صندوق  *رئیس 
تا  امسال  ابتدای  از  گفت:  خوسف 
تسهیالت  فقره   ۷۰ ماه  آبان  پایان 
قرض الحسنه به مبلغ ۳ میلیارد و ۱۳۰ 
میلیون تومان در شهرستان خوسف 

پرداخت شده است.
*ماموران انتظامی طبس یک میلیارد 
ریال وسایل گرمایشی خارجی قاچاق 
در بازرسی از یک کامیون کشف کردند.
*افزایش ابر و بارش پراکنده باران تا 
اواسط هفته در خراسان جنوبی پیش 

بینی می شود.
انتظامی شهرستان درمیان   *مأموران 
یک سارق را دستگیر و یک موتورسیکلت 

سرقتی را کشف کردند.
*معاون امور هنری و سینمایی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
جنوبی با اشاره به اجرای طرح آموزش 
استان محروم و  رایگان هنر در ۱۱ 
مرزی گفت: خراسان جنوبی یکی از 

این استان ها است.
*مدیر مجتمع فوریت های اجتماعی 
شهرداری بیرجند گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون ۱۶۳ متکدی در شهر بیرجند با 
همکاری نیروی انتظامی جمع آوری و 
برای ساماندهی به مجتمع فوریت های 

اجتماعی این شهرداری منتقل شدند.

اخبار  کوتاه 

پرداخت تسهیالت احداث واحد 
فرآوری به معادن 

وزارت  صداوسیما- 
احداث  برای  صمت 
فرآوری  واحد های 
تسهیالت  معدنی 
پرداخت  حمایتی 
می کند. معاون امور معادن و صنایع معدنی 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
جنوبی گفت: در راستای سیاست های حمایتی 
وزارت صمت برای افزایش تولید و اشتغال 
زایی در بخش معادن و صنایع معدنی تا سقف 
می شود. اعطا  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۵۰

حجت ایمان طلب افزود: این تسهیالت در 
گذشته فقط برای توسعه و تجهیز واحد های 
فرآوری معدنی بود که با نظر معاونت امور 
معادن وزارت پرداخت این تسهیالت برای 
انجام  نیز  معدنی  فرآوری  واحد های  ایجاد 
می شود.وی تاکید کرد: اولویت پرداخت در 
این تسهیالت با واحد هایی است که دارای 
معدن و پروانه بهره برداری فعال معدنی باشد. 
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان 
جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
تجهیز  و  توسعه  ایجاد،  تسهیالت  افزود: 
معدنی  مواد  به  معدنی  فرآوری  واحد های 
گروه یک از جمله شن، ماسه و خاک رس 
تعلق نمی گیرد. ایمان طلب گفت: متقاضیان 
دریافت تسهیالت باید گزارش طرح توجیه 
فنی و اقتصادی و بیمه نامه اعتباری از سوی 
فعالیت های  گذاری  سرمایه  بیمه  صندوق 

معدنی را نیز ارائه کنند.

پیش بینی افزایش موارد ابتال
 به آنفلوآنزا در زمستان

جوان-  خبرنگاران 
دبیر ستاد دانشگاهی 
پیشگیری و مدیریت 
در  ویروس  کرونا 
از  جنوبی  خراسان 
پیش بینی افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا در 
زمستان امسال خبر داد. شریف زاده گفت: بر 
اساس هشداری که سازمان جهانی وزارت 
زمستان  در  امسال  کرده  اعالم  بهداشت 
با  وی  می کند.  پیدا  افزایش  آنفلوآنزا  موارد 
اشاره به اینکه پارسال موارد آنفلوآنزا بسیار 
می شود  بینی  پیش  افزود:  است،  بوده  کم 
در زمستان امسال در کشور های مختلف از 
جمله ایران موارد آنفلوآنزا در مقایسه با موارد 
کرونا افزایش پیدا کند. شریف زاده تصریح 
کرد: برخی از مردم با این که عالئم کرونا 
داشته و برای انجام تست مراجعه کرده اند، 
اما تست شان منفی شده است و عالئم آن 
ها ناشی از ابتال به آنفلوآنزا بوده است. دبیر 
ستاد دانشگاهی پیشگیری و مدیریت کرونا 
ویروس در خراسان جنوبی اظهار کرد: خیلی 
از افرادی که با عالئم سرماخوردگی مراجعه 
می کنند و مشکوک به کرونا هستند اما تست 
در  پیشگیرانه  اقدامات  می شود  منفی  شان 
برایشان  آنفلوآنزا  واکسن  تزریق  خصوص 

انجام می شود.

همایش 3 هزار نفری
 بسیجیان قاین

فرمانده  حقانی- 
استان  سپاه  اسبق 
و  عزت  گفت: 
استقالل امروز کشور 
در گرو ایثارگری ها و 
از خودگذشتگی های بسیجیان عزیز است. 
سردار غالمرضا احمدی در همایش سه هزار 
نفری بسیجیان قاین افزود: جوانان بسیجی 
در تمامی صحنه ها به ویژه دفاع مقدس به 
برکت معنویت و توکل بر خدا باعث نابودی 
ماشین جنگی دشمنان و خنثی شدن تمامی 
امروز  رسالت  آنان شدند. وی  های  توطئه 
بسیج را بسیار سنگین تر از گذشته دانست 
و افزود: اگر دیروز جوانان بسیجی با ایثار و 
استقامت درس فراموش نشدنی به متجاوزان 
آموختند، امروز جوانان باید در جنگ نرم به 

مصاف دشمنان بروند. 

امکان برگزاری کالس های
 دانشگاه بیرجند به  صورت ترکیبی

صدا و سیما- امکان برگزاری کالس های 
دانشگاه بیرجند به صورت ترکیبی )حضوری 
آموزشی  معاون  است.  فراهم  مجازی(  و 
دانشگاه بیرجند گفت: در صورت درخواست 
استاد درس و وجود تجهیزات الزم امکان 
با  ترکیبی  به  صورت  کالس ها  برگزاری 
و  بیرجند  در  ساکن  دانشجویان  حضور 
شرکت سایر دانشجویان به صورت مجازی 
شیوه   به  کالس  اولین  که  است  فراهم 
ترکیبی در پردیس علوم رفتاری برگزار شد. 
آیتی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده 
و تاکید مقام عالی وزارت برای از سرگیری 
تحصیالت  دانشجویان  حضوری،  آموزش 
یا  در مرحله تصویب  دانشگاه که  تکمیلی 
پس از تصویب رساله یا پایان نامه خود هستند 
و نیاز به انجام کار های عملی و آزمایشگاهی 
دارند به  شرط تزریق ۲ دوز واکسن مجوز 

حضور در دانشگاه را دارند.

توزیع ۱۲ هزار بسته معیشتی 
بین مددجویان بهزیستی

 مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۲ هزار 
و ۹۹۰ بسته معیشتی به ارزش ۲۰ میلیارد و 
۳۴۰ میلیون ریال در بین مددجویان تحت 
پوشش بهزیستی این نهاد با کمک مردم و 
خیرین توزیع شده است. عرب نژاد بیان کرد: 
فرزندان خانواده های  به  راستای کمک  در 
تحت پوشش با توجه به شروع سال تحصیلی 
و شروع فصل سرما تعداد ۵۰۰ دست البسه 
زمستانی به ارزش تقریبی پنج میلیارد ریال 
ارزش  به  التحریر  لوازم  و هزار و ۹۵۰ پک 
پنج میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال توزیع شد. 
مدیرکل بهزیستی خراسان به بحث توزیع 
غذای گرم و بسته های بهداشتی اشاره کرد 
و گفت: از ابتدای سال جاری ۲۳ هزار و ۲۵۰ 
ُپرس غذای گرم به ارزش چهار میلیارد و ۶۵۰ 
میلیون ریال و ۶۰۰ بسته بهداشتی به ارزش 
۴۰۰ میلیون ریال بین مددجویان این سازمان 
در خراسان جنوبی توزیع شده است. وی با 
اشاره به هفته بسیج عنوان کرد: به مناسبت 
هفته بسیج به همت خیرین و موسسات خیریه 
خارج استان مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال در قالب کمک های غیرنقدی و البسه 
زمستانی ویژه مددجویان شبه خانواده مراکز در 

استان جذب شد.

  هندبالیست های طبسی
 در اردوی تیم ملی

سرمربی تیم ملی هندبال جمهوری اسالمی 
ایران، ۳۵ بازیکن برتر باشگاه های هندبال 
در  فراخواند.  ملی  تیم  اردوی  به  را  کشور 
لیست دعوت شدگان مونائول مونتایا فرناندز به 
اردوی تیم ملی هندبال نام پنج بازیکن ارزنده 
تیم باشگاه زغال سنگ طبس می درخشد. از 
خراسان جنوبی سعید علوی در پست گوشه 
چپ، ابوالفضل افضل نیا در بغل راست، مهدی 
موسوی در بغل چپ، محمدغالمی و محسن 
میدان  به  تیم  زن  خط  عنوان  به  کرمیان 
قهرمانی  مسابقات  دوره  بیستمین  می روند. 
هندبال مردان آسیا ۲۰۲۲ از ۲۸ دی ماه تا ۱۱ 
بهمن ۱۴۰۰ به میزبانی عربستان سعودی در 

بندر دمام برگزار می شود.

برداشت مرکبات از دل کویر

کار برداشت مرکبات از باغ های شهرستان 
مدیر  شد.  آغاز  جنوبی  خراسان  در  طبس 
سطح  طبس  شهرستان  کشاورزی  جهاد 
 ۱۰۲ حدود  را  شهرستان  مرکبات  کشت 
از  هکتار   ۸۷ گفت:  و  کرد  اعالم  هکتار 
بینی  پیش  که  است  بارور  فوق  های  باغ 
می شود به علت گرما و ماندگاری طوالنی 
تولید  میزان  تابستان  و  بهار  طول  در  آن 
باشد.  داشته  کاهش   درصد   ۲۵ حداقل 
بخشایی پیش بینی کرد: امسال  ۵۰۰ تن 
شود. برداشت  شهرستان  این  در   مرکبات 
وی نارنج، پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، لیمو 
ترش، گریپ فروت و بالنگ را از جمله این 
محصوالت عنوان کرد و گفت: به علت آب 
و هوای مناسب شهرستان و پرورش مرکبات 
تولیدی  نخیالت محصول  آفتاب  سایه  در 

دارای کیفیت مطلوبی است.

امالک شهرداری بیرجند به طور کامل ممیزی شود

قول مسئوالن افغانستانی برای استقرار گمرک در مرز یزدان

جای خالی پزشک متخصص در بیمارستان تأمین اجتماعی

رصد جدی وضعیت انبارهای اموال تملیکی در خراسان جنوبی

بیرجند  مهر- عضو شورای اسالمی شهر 
بر ضرورت ممیزی همه امالک شهرداری 
بیرجند تاکید کرد. مرتضی یزدان شناس در 
جلسه شورای اسالمی شهر بیرجند با بیان 
نقاط  در  بسیاری  امالک  شهرداری  اینکه 
مختلف شهر دارد، اظهار کرد: نسبت به خیلی 
از این امالک اطالعات درستی در دسترس 
نیست که ضرورت دارد ممیزی کاملی در 
این باره انجام شود. وی با بیان اینکه این 
مهم در افزایش درآمد پایدار شهرداری تأثیر 
گذار خواهد بود، اضافه کرد: در شورای دوره 
پنجم هم این تقاضا مطرح شد اما ممیزی 
امالک شهرداری به طور ناقص انجام شد. 
زمان  در  گفت:  همچنین  شناس،  یزدان 
تدوین دفترچه بهای خدمات شهرداری به 
مبنای  را  آن  دستگاه ها  دیگر  اینکه  دلیل 
خدمات خود قرار می دهند، هجمه ای علیه 
شورا به راه می افتاد که شورا با اقدام به موقع 
از انجام این کار جلوگیری کرد. وی ادامه 
داد: دستگاه های دیگر نباید خدمات خود را بر 

مبنای دفترچه بهای خدمات شهرداری ارائه 
کنند بلکه باید خودشان در این مورد تصمیم 
بگیرند. مهدی بهترین شهردار بیرجند هم در 
زمینه ممیزی امالک شهرداری اظهار کرد: 
آمادگی کامل برای انجام این کار را داریم 

اما با مبلغ یک میلیارد تومانی که شورا برای 
سال  بودجه  در  شهرداری  امالک  ممیزی 
انجام  امکان  است،  گرفته  نظر  در   ۱۴۰۰
اگر  داد:  ادامه  وی  ندارد.  وجود  آن  کامل 
بخواهیم ممیزی کامل امالک شهرداری را 

انجام دهیم باید مبلغ بیشتری در نظر گرفته 
شود. بهترین همچنین در خصوص بهای 
خدمات شهرداری هم گفت: نباید افزایش 
نقاط  همه  برای  شهرداری  خدمات  بهای 
شهر یکسان باشد بلکه این افزایش با توجه 

به شرایط هر منطقه باید مشخص شود.

شبانه روزی شدن مرکز 
فوریت های اجتماعی

از شبانه روزی شدن مرکز  ادامه  در  وی 
بیرجند  شهرداری  اجتماعی  فوریت های 
این  آذر  اول  از  کرد:  اضافه  و  داد  خبر 
مأموران  و  است  روزی شده  شبانه  مرکز 
نیروی انتظامی هم در این مکان حضور 
خدمات  ارائه  برای  داد:  ادامه  وی  دارند. 
بهتر پرسنل آقا در این مرکز حضور دارند 
و شهروندانی که شب جایی برای اسکان 
مراجعه  مرکز  این  به  می توانند  ندارند، 
آنها  به  موجود  امکانات  حد  در  تا  کنند 
ارائه شود. شهردار از خیرین هم  خدمات 
برای تهیه  در خواست کرد به شهرداری 

پوشاک و مواد غذایی کمک کنند.
به گفته وی، سید محمود حسینی به عنوان 
سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر 

شهرداری بیرجند معرفی شد.

بازار- مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با اشاره 
افغانستانی برای استقرار  به قول مسئوالن 
گمرک در مرز یزدان گفت: دو هزار تن کاال 
طی دو ماه که از بازگشایی مرز یزدان گذشته 
از این مرز صادر شد. رحیمی زاده اظهارکرد: 
در جلسه ای که با مسئوالن گمرکی طرف 
وعده ای  و  قول  آنان  داشته ایم  افغانستانی 
برای استقرار گمرک در پایانه مرزی یزدان 
دادند. مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: 
آنان بیان کردند که بعد از رایزنی با مسئوالن 
کشورشان در یک بازه زمانی یک هفته ای 
جواب قطعی را برای این استقرار خواهند داد.

رحیمی زاده، با اشاره به تأثیر استقرار گمرک 
داد:  ادامه   یزدان  مرز  در  افغانستان  کشور 
افغانستانی ها از قبل نیز می گفتند در برخی 
از مرزهای ایران به واسطه نداشتن گمرک 

رسمی نمی توانند حقوق دولتی گمرکی خود 
را استیفا کنند و از این نظر برای مبادالت 
تجاری مشکالتی داشتند. وی ادامه  داد: اما 
وقتی که گمرک مستقر شود، این مشکل 
حل و بی شک حجم مبادالت تجاری نیز 
افزایش خواهد یافت که امیدواریم این اتفاق 
گمرکات  مدیرکل  دهد.  رخ  یزدان  مرز  در 
خراسان جنوبی بیان کرد: در دو ماهی که از 
بازگشایی مرز یزدان می گذرد حجم مبادالت 
تجاری به نسبت خوب بوده و حدود دو هزار تن 
 کاال از این مرز صادر شده است. رحیمی زاده 
یادآور شد: در مرز دو کوهانه و میل ۷۳ نیز از 
طرف ما غرفه ها، گمرک و باسکول ها و انبارها 
نیز آماده است اما طرف افغانستانی تمایلی برای 
شروع به کار نشان نداده که نبود زیر ساخت ها 
و نبود جمعیت کافی در آن طرف مرز یکی از 

این دالیل بوده است. وی گفت: در مرز یزدان 
چون در آن طرف مرز و در کشور افغانستان 
جمعیت زیادی ساکن بودند برای بازگشایی از 
دولت مستقر خود مطالبه داشتند ولی درباره دو 
کوهانه و میل ۷۳ شرایط متفاوت بوده است. 
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی درباره میزان 
صادرات از مرز ماهیرود نیز یادآور شد: حجم 
مبادالت تجاری در مرز ماهیرود هر چند از نظر 
ارزشی کاهش نداشته، ولی از نظر وزنی شاهد 
کاهش مبادالت تجاری بوده ایم. رحیمی زاده 
اظهارکرد: علت این امر را باید شرایط  کشور 
افغانستان، مشکالت ارزی آنان و ... جست و 
جو کرد که باعث شده سفارشات صادراتی آن 
از ایران کاهش پیدا کند اما امیدواریم با مرور 
زمان و ثبات شرایط در افغانستان وضعیت 

بهبود پیدا کند.

خبرنگاران جوان- بیمارستان  و درمانگاه های 
با کمبود  تأمین اجتماعی خراسان جنوبی 
فیروزی،  اند.  مواجه  متخصص  پزشک 
مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی 
گفت: از آنجایی که هزینه های درمان باال 
تأمین  بیمارستان های  در  درمان  و  رفته 

اجتماعی رایگان است، تقاضا باال و تعداد 
وی  است.  کم  بسیار  متخصص  پزشکان 
براساس  اجتماعی  تأمین  سازمان  افزود: 
دارد  درمانی  خدمات  ارائه  به  الزام  قانون 
در صورتی که قانون گذار هیچ جایگاهی 
برای تأمین پزشک سازمان تأمین اجتماعی 

داد: در  ادامه  فیروزی  ندیده است.  تدارک 
برنامه ۵ ساله توسعه قرار بود این مطلب 
این  برای  که  تبصره ای  اما  شود،  برطرف 
است  ضعیفی  تبصره  شده  تعبیه  قانون 
یعنی یک شرایط خاصی دارد و در کشور 
 برخی استان ها اجرا و برخی اجرا نکرده اند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی 
تصریح کرد: پیگیر این موضوع هستیم از 
به  اگر  که  پزشکی  علوم  دانشگاه  طریق 
نتیجه برسد، پزشکان متخصصی هستند که 
امکان فعالیت در سازمان تأمین اجتماعی را 
نیز خواهند داشت. وی با اشاره به اینکه در 

شهرستان های خراسان های جنوبی هیچ 
پزشک متخصصی در مراکز درمانی تأمین 
اجتماعی وجود ندارد بیان کرد: با دانشگاه 
علوم پزشکی مکاتباتی کرده و از معاونت 
اجتماعی استانداری نیز برای رفع مشکل 
کمبود پزشک متخصص کمک گرفته ایم.
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