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 نگرانم  دولت سيزدهم
 راه دولت هاي قبلي را برود

الياس نادران : 

صفحه  6

بانيان و حاميان وضع موجود 
 حق انتقاد ندارند

سخنگوی دولت : 

بودجه سال آینده، به جای 
برجام به نفت گره خورده است

حق شناس:

صفحه  6

صفحه  6

#  من ماسک می زنم

قبض های نجومی در انتظار مشترکان پر مصرف گاز 5تمایل دولت جدید افغانستان برای فعال شدن بازارچه های مرزی 3پيشرفت ۲۰ ٪  زائرسرای استان در مشهد 2

یلدای سرد بازار 
میوه و تره بار 
رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهرستان بیرجند از راکد بودن 
بازار میوه و تره بار این شهرستان در یلدای امسال خبر داد. 
حیدری، رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهرستان بیرجند 
گفت: میوه و تره بار مورد نیاز برای شب یلدا وارد میادین 
شده است، اما رونق بازار مانند سال های گذشته نیست. 
وی گفت: میزان خرید مردم پایین آمده است و در حال 
 حاضر بازار در وضعیت رکود به سر می برد. وی گفت: برای 
نتیجه گیری نهایی در مورد .... مشروح در صفحه 2

هدر رفت ۴۰ درصدی آب 
در شبکه آب روستایی 
در جلسه روز گذشته شورای انسجام بخشی صنعت آب و 
برق خراسان جنوبی هدر رفت 40 درصدی آب در شبکه 
روستایی مطرح شد. استاندار در این جلسه آب را یکی از مهم 
ترین موضوعات کشور دانست و گفت: مشکل هدر رفت 
آب در شبکه های آبرسانی شهری و روستایی استان باید با 
جدیت و بر اساس برنامه زمان بندی پیگیری شود. قناعت 
افزود: برخی از استان های کشور درگیری بیشتری با موضوع 
کم آبی دارند و  خراسان جنوبی... مشروح در صفحه 5

سرمقاله

نگاه به فردای استان در صعود سرنوشت

تاریخ هر منطقه ای، فراز و نشیب های فراوان دارد. فراز و نشیب هایی که گاهی 
به نفع منطقه رقم می خورد و گاهی به ضررش. اما همیشه این فراز و نشیب ها، 
به خط تعادلی می رسد که روی این خط، سال ها آرامش و طمأنینه برقرار است. 
مردمان هوشمند و فرصت شناس، مردمانی هستند که از این حد تعادل ها و خط 
های ثبات و آرامش، به بهترین نحو استفاده می کنند. خراسان جنوبی هم از این 
فراز و نشیب ها فراوان داشته است، از ابتدای ماجرای تأسیسش گرفته تا تخصیص 
امکانات، تا تقسیمات کشوری، تا انتصاب های مهم، تا سفرهای مسئوالن، تا صدها 
موضوع مهم دیگر، همگی، جزئی از این فراز و نشیب های استان ما بوده اند. اگر 
حاال از من بپرسند که استان در فراز خودش قرار دارد یا در فرودش، علیرغم همه 
تنگناها و مشکالت، کاستی ها و نگرانی ها ، انتظارات و مطالبات، اما اعتقاد من این  
است که از یک فرود غم انگیز چند ساله خارج شده ایم و  چند سالیست آرام آرام، 

به کوهپایه های یک فراز نزدیک ...   ادامه در صفحه 2

* هرم پور

برای سودآوری در کویر
»هاب شتر« تدبیری
چالش آب بر سر  راه بهره برداری از ظرفیت شتر

صفحه 3

کسی که طعم محبت  چشیده، می داند مصیبتی به جهان غیر مرگ مادر نیست 

 خانواده های محترم کرباسی  و دادرس مقدم
 درگذشت مرحومه

 حاجیه رقیه سلطان دادرس مقدم 
موجب تاسف و تاثر فراوان گردید. ضمن تسلیت خدمت شما و سایر بازماندگان، از درگاه خداوند سبحان 

برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای شما عزیزان طول عمر با عزت مسئلت می نماییم. 

حاج اکبر علیزاده- حاج حمید مهدویان- حاج حمید هاتف

قابل توجه مدیران و مسئوالن محترم واحدهای صنعتی، 
خدماتی و معدنی خراسان جنوبی    

 فراخوان ثبت نام در خصوص انتخاب واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی 
سبز جهت برگزاری بیست و سومین همایش ملی واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی 
سبز در سال 1400 - 1399 بنا بر اعالم سازمان حفاظت محیط زیست کشور  واحدهای 
صنعتی، خدماتی و معدنی که در راستای حفظ محیط زیست اقدامات برجسته ای انجام 
 http://IRANEMP.IR داده اند می توانند از طریق سامانه جامع محیط زیست کشور به نشانی 
نسبت به تکمیل پرسشنامه های الکترونیکی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 

1400- 1399 تا تاریخ 1400/9/30 اقدام نمایند.   شناسه آگهی: 1۲۲5669

 روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( بیرجند در نظر دارد
جهت تکميل کادر اداری خود از ميان واجدین شرایط بومی بيرجند با مدرک کارشناس 
تجهيزات پزشکی ترجيحا رشته مهندسی بيوالکتریک نيرو جذب نماید.جهت کسب 

اطالع بيشتر به سایت بيمارستان به آدرس www.milad3.ir  مراجعه نمایيد.

روابط عمومی بیمارستان 
حضرت ابـوالفضل العباس )ع(بیرجند

سمعک به تحکیم روابط خانوادگی

 کمک می کند.

را

 »هوالباقی«

در سوگ پدر عزیزمان شادروان

  
بعد از باور اناهلل و انا الیه راجعون و عنایت حضرت حق ،  
به حضور و همراهی شما  آرام گرفتیم و با دعای شما 

این روزها صبر و شکیبایی، روزی مان شده است. 
بدینوسیله  از عموم

  اقوام و آشنایان،دوستان و 
همسایگان،نمازگزاران محترم مسجد  

امام حسن مجتبي)ع(، کسبه  محترم خيابان 
معلم، پيشکسوتان محترم نيروی انتظامي 
و همچنين مدیران محترم و همکاران عزیز 

استانداری خراسان جنوبی، سازمان مدیریت 
 و برنامه ریزی، اداره کل آموزش و پرورش

  و مدیران و همکاران محترم  دبيرستان های 
بيرجند، صدا و سيما ، جهاددانشگاهی، 

دانشگاه سيستان و بلوچستان، 
کانون هنرمندان، روزنامه وزین

 آوای خراسان جنوبی و کانون وکال
 قدردانی و تشکر می نماییم.

حضورتان تسلی بخش بود و موجب آرامش. 
خواهشمند است پوزش ما را به خاطر عدم امکان 

تشکر حضوری  بپذیرید
 ان شاءا... درپناه ایزد منان سالم ، سربلند و بهروز باشید. 

حـاج  عـلی محمـودی

خانواده محمودی

 آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول( 
کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند 

به شکرانه بهبود وضعیت کرونایی طی قریب به دو سال گذشته 
با توجه به پیگیری های مکرر کانون در مورد برگزاری مجمع 
عمومی و عنایت به اینکه فرمانداری محترم شهرستان بیرجند 
با برگزاری مجمع عمومی با رعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه 
کارت واکسیناسیون موافقت نموده است، بدین وسیله به اطالع 
اعضای محترم کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند 
می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( کانون 
بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان بیرجند ساعت 9:30 
 صبح روز پنجشنبه 1400/10/23 در محل سالن قلم چی 
واقع در خیابان توحید 44، تقاطع توحید و محالتی برگزار 
می گردد. از کلیه اعضای گرامی دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور 
یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به محل 
کانون مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 
مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی دو نفر می باشد 
برگه وکالت همزمان با حضور طرفین در محل کانون واقع 
در خیابان طالقانی، داخل درمانگاه فرهنگیان تنظیم خواهد 
گردید ضمنا متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی 
ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار با همراه داشتن مدارک 
 )یک قطعه عکس 4*3 - فتوکپی شناسنامه تمام صفحات -
فتوکپی کارت ملی پشت و رو( و تکمیل فرم ثبت نام به کانون 
بازنشستگان طی ساعات اداری ۸ تا 12 صبح به جز ایام تعطیل 
مراجعه فرمایند. دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره 
و بازرسین- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 9۸ و 
99 و بودجه پیشنهادی سال 1400 - انتخاب اعضای اصلی 
هیئت مدیره و علی البدل  برای مدت سه سال - انتخاب 
بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی - تعیین 

خط مشی آتی شرکت. 
تاریخ انتشار: 14۰۰/۰9/۲4                               هيئت مدیره
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جمع آوری پنج میلیارد تومان زکات در خراسان جنوبی

در ۸ ماه گذشته پنج میلیارد و ۷۱۴ میلیون تومان زکات در خراسان جنوبی جمع آوری شد. 
 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان گفت: این مقدار زکات شامل زکات واجب، مستحبی ، 
فطریه و کفاره در  استان برای کمک به نیازمندان و اجرای طرح های عام المنفعه جمع آوری شد.

سرمقاله

نگاه به فردای استان در صعود سرنوشت

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( اعتقاد من این  است که از یک فرود غم انگیز چند ساله خارج 
شده ایم و  چندسالیست آرام آرام، به کوهپایه های یک فراز نزدیک شده ایم، در دامنه ی 
این کوهپایه ایستاده ایم و با نگاهی به تجربه های هفده ساله، خودمان را برای یک صعود 
نرم و آرام به سمت قله آماده می کنیم. اگر بپرسید که صعود را آغاز کرده ایم؟ قطعاً می 
گویم خیر. هنوز شروع نکرده ایم. ما هنوز در دامنه و حتی کوهپایه قرار داریم. »قله«، توسعه 
همه جانبه استان است و »مسیر«، برنامه ها، تجربه ها، دستاوردها، حرکت ها، تصمیم ها و 
عملکردهای ما هستند. همه ی اینها را که به کناری بگذاریم، قبل از هر چیز و حتی قبل از 
مهیا کردن بار سفر برای این صعود سرنوشت، نیازمند  مجهز شدن به نگاه به فردا هستیم. 
نگاه ما به فردا، نقشه ی راه حرکت ما در این مسیر سخت برای فتح قله ی توسعه همه 
جانبه در استان است. این نگاه، به شدت مهم و نوع این نگاه بدون تردید در چگونگی، مدت 
زمان و کیفیت رسیدن ما به قله، اثرگذار است. نوع نگاه ما به فردا، تضمین کننده ماهیت 
اصلی حرکت های توسعه محور در استان ماست. این نگاه به ما نشان می دهد که؛ از فردا 
چه می خواهیم؟ فردا را برای چه کسانی می خواهیم؟ فردا را چگونه می خواهیم؟ فردای 
استان و مردمش را در نگاه های منطقه ای منحصر می کنیم یا به آن بسط بیشتری می 
دهیم و آن را فرا منطقه ای  و حتی ملی می بینیم؟ نخبگان، صاحب نظران، و اهل دغدغه 
را در این فردا می بینیم؟  امکانات، ظرفیت ها، پتانسیل های پیدا و پنهان منطقه ای را در 
قاموس فردای استان می بینیم یا آن را در بسته های کوچک دیروزی، محکوم به فراموشی 
و ساختنی از سِر نو می دانیم؟ فردا را برای خودمان می خواهیم یا برای فرزندانمان؟ فردای 
استان را در چارچوب برنامه های راهبردی می بینیم یا در ذهن های انحصارگرای بدون 
قالب های اثرگذار؟ برای فردا، تفوق و اتحاد را بیشتر اثرگذار می دانیم یا تک روی و جزیره 
ای کار کردن را ؟ آیا برای فردا اختالف ها را فرصِت رویش می دانیم یا تهدیدی از جنس 
سکون و عقب گرد؟ آیا فردا را از پنجره ی یک استان منزوی می بینیم یا از پنجره ی یک 
استان دارای تعامل باال با همه ی ظرفیت های ملی و فراملی در چارچوب های تعریف شده 
و قانونی؟ آیا فردا را جزئی از امروز و دیروز استان می دانیم یا معتقد به نقطه های »فصِل« 
تاریخیم و ترجیح می دهیم از نقطه های جدید شروع کنیم؟ آیا به فردا امیدواریم و برای 
رسیدن به این امید، تالش می کنیم یا نه، از فردای استان نا امیدیم و هر تالشی را محکوم 
به رکود و نخوت و شکست می دانیم؟ آیا مدیران را در قاموس فردا، صرفاً  ابزارها و مجاری  
توسعه می دانیم یا نگاه ما به آنها، نگاه کشاورزیست که با تخصصش، دانه می کارد و 
هرمدیری، وظیفه مند، از این دانه ها، جوانه ها و نهال ها و درخت ها، بار و میوه و ثمر می 
آورد؟ آیا فردا را متعلق به مردم می دانیم یا به طیفهایی که هم اکنون هم به دنبال منفعت 
های خاص هستند؟ آیا فردا را باالی سرمان می بینیم یا زیر پایمان؟ آیا فردا را مجموعه ای 
از تالش های همه جانبه برای رسیدن به یک توسعه همه جانبه می دانیم یا فرآیندی که 
چه بخواهیم و چه نخواهیم، پیش می رود و به جایی می رسد؟ آیا فردا را شکستن غرور 
منطقه ای و رویش جوانه های همدلی و استفاده از تجربه های یکدیگر می دانیم یا حرکت 
های جداجدا در بافت های توسعه ای استان؟ ...خالصه اینکه شاه  کلید همه ی موفقیت 
های ما، نوع نگاه ما به فرداست. کمی بیندیشیم، کمی مسئولین و مدیران عزیز استان، 
تالش برای اندیشیدِن مردم و نخبگان استان به فردا را در دستور کار قرار دهند. تجربه ی 
بسیار اندک و ناچیز من می گوید؛ ما در استان خراسان جنوبی، نیازمند »تغییِر« جدی  نوع 
نگاه مان به فردا هستیم. و به شما قول می دهم تا این جراحی مهم و کمی دردآور را از 
درون استان و درون فکرهای خودمان به نفع استان شروع نکنیم، تا ده ها سال، باز هم در 
همین کوهپایه ایستاده خواهیم بود و برای فتح قله ی توسعه، به آرزوی یک صعود خوب 

به قله سرنوشت، بسنده خواهیم کرد.
 )لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره 0930۴9۴3۸3۱ ارسال بفرمایید(

یلدای سرد بازار میوه و تره بار
یخ رکود بازار میوه با آمدن شب یلدا هم آب نشد

فارس- مدیرکل گمرکات خراسا ن جنوبی 
گفت: در چند جلسه ای که با دولت جدید 
افغانستان داشته ایم تمایل آنها برای فعال 
رحیمی زاده  دارد.  وجود  بازارچه ها  شدن 

بیان کرد: طی دو و سه ماه اخیر بازارچه 
یزدان بازگشایی شده و بالغ  بر ۲ هزار تن 
کاال از آنجا صادر شده و در حال حاضر 
نیز بالغ  بر ۲ هزار تن کاال وجود داشته 
که امیدواریم از این بازارچه خارج شود. 

وی افزود: مسئوالن افغانی قول احداث 
گمرک را در بازارچه طرف مقابل خودشان 
سبب  امر  این  شک  بدون  که  داده اند 
رحیمی زاده  شد.  خواهد  تجارت  توسعه 

حکومت  تغییر  زمان  از  اینکه  بیان  با 
افغانستان و روی کار آمدن طالبان آنچنان 
که آمارها نشان می دهد مشکل و وقفه ای 
در بحث تجارت با افغانستان ایجاد نشده 
است، تصریح کرد: ارزش صادرات استان 

بالغ  افغانستان  به  امسال  ماه  در هشت 
 بر ۵۱۲ میلیون دالر بوده که نسبت به 
از  مشابه سال گذشته ۲۲ درصد  مدت 
نظر ارزشی افزایش داشته است. مدیرکل 

گمرکات خراسان جنوبی به بحث واردات 
اشاره کرد و یادآور شد: در چند سال اخیر 
با توجه به شرایط کشور تصمیمات دولت 
بر این بوده که واردات بسیاری از کاالها 
را ممنوع کند، به طوری که بیش  از 3 

هزار قلم کاال در این چند سال واردات آن 
وجود نداشته و ثبت سفارش انجام نشده 
که افغانستان نیز از این امر مستثنی نبوده 
است. رحیمی زاده گفت: همچنین کشور 
متنوع  و  صنعتی  کاالهای  افغانستان 
کنیم.  استفاده  آنها  از  بتوانیم  تا  نداشته 
وی با اشاره به اینکه عمده تولیدات کشور 
افغانستان محصوالت کشاورزی بوده که 
بیان  نمی دهد،  را  آن  ورود  اجازه  دولت 
کرد: باید روی این بخش کار شود ضمن 
اینکه واردات چند قلم کاال از مرز ماهیرود 
بیان  با  رحیمی زاده  است.  داشته  وجود 
اینکه باید تراز تجارت مثبت پایدار شود، 
گفت: اگر نمی توانیم واردات قطعی انجام 
دهیم باید به سمت واردات موقت برویم. 
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با بیان 
اینکه کشور افغانستان از نظر مواد معدنی 
است،  غنی  بسیار  خراسان جنوبی  مانند 
خاطرنشان کرد: می توانیم در بحث معدنی 
تجارت با این کشور را گسترش داده و 
مواد معدنی را وارد و در کشور فرآوری و 

بعد به سایر کشورها صادر کنیم.

میوه  اتحادیه  رئیس  خبرنگاران جوان- 
و تره بار شهرستان بیرجند از راکد بودن 
بازار میوه و تره بار این شهرستان در یلدای 
امسال خبر داد. حیدری، گفت: میوه و تره 
بار مورد نیاز برای شب یلدا وارد میادین 
شده است، اما رونق بازار مانند سال های 
میزان خرید  نیست. وی گفت:  گذشته 
مردم پایین آمده است و در حال حاضر 

می برد. سر  به  رکود  وضعیت  در  بازار 
وی گفت: برای نتیجه گیری نهایی در 
مورد میزان فروش یلدا باید تا پایان آذر 
ماه صبر کنیم اما به نظر می رسد امسال 
فروش میوه نسبت به پارسال کاهش یابد. 
رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهرستان 
بیرجند گفت: هندوانه یلدایی مورد نیاز 
استان از بندر عباس تأمین می شود که به 

دلیل اقلیم این منطقه در این فصل سال 
هندوانه ها مستقیم از سر زمین برداشت 
رئیس  نیست.  ای  سردخانه  و  می شود 

اتحادیه میوه و تره بار شهرستان بیرجند 
گفت: امسال قیمت میوه های بازار شب 

یلدا افزایش چشمگیری نداشته است.

تمایل دولت جدید افغانستان برای فعال شدن 
بازارچه های مرزی

در بیانیه علمای اهل سنت خراسان جنوبی تاکید شد؛ 

هرگونه اهانت به خاندان
 پیامبر )ص(حرام است

  
علمای اهل سنت خراسان جنوبی در بیانیه ای اعالم کردند که 
اهل سنت به اهل بیت پیامبر)ص( احترام و محبت ویژه ای دارند و 
محبت به اهل بیت را جزو ایمان خود می دانند. در این بیانیه آمده 
است:  بی تردید محبت ، عشق و ارادت به اهل بیت و خاندان پیامبر 
خدا )ص( دستور اکید اسالم، قرآن و جزو مقدسات اهل سنت و 
تمام فرق و مذاهب اسالمی می باشد و تمام مذاهب اهل سنت 
باالتفاق به اهل بیت پیامبر)ص( عشق و محبت ویژه ای داشته 
و منابع روایی اهل سنت مملو از مناقب و فضایل خاندان رسول 
گرامی اسالم )ص( می باشد، تا جایی که اهل سنت و جماعت، 
محبت به اهل بیت راجزو ایمان قلبی خود دانسته و هر گونه اهانت 
به خاندان پیامبر )ص( را حرام می دانند . بنابراین اهانت و توهین به 
اهل بیت پیامبر)ص( و همچنین مقدسات دیگر مذاهب اسالمی 
بر خالف دستورات دین مبین اسالم، قرآن ، سنت و سیره پیامبر 
اسالم )ص( حرام می باشد و به فرموده مقام معظم رهبری، توهین 
به مقدسات مذاهب اسالمی، از هر مذهب و جناحی که صورت 

گیرد جایز نبوده و آب در آسیاب دشمن ریختن است.

اولویت ارائه راهکار علمی
 برای حل مشکل آب و محیط 

زیست استان

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی  و فناوری کشور با اشاره به 
اینکه ارائه راهکار علمی برای حل مشکل آب و محیط زیست از 
اولویت های نخست خراسان جنوبی است، گفت: پس از 9 سال 
که رهبر معظم انقالب بحث مرجعیت علمی را مطرح فرمودند 
متاسفانه هنوز این مهم در کشور تعریف نشده است. رحیمی در 
دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: پرورش 
پدران علم، مدرسه شوکتیه سومین مدرسه ایران و ... حاکی از 
توجه برنامه ریزان این استان در حوزه علم و فناوری است. وی با 
اشاره به فعالیت ۴9 مرکز آموزش عالی و ۲ هزار و ۶00 مدرسه در 
سطح استان، افزود: وظیفه مراکز آموزش عالی در درجه نخست 
ارائه راهکار علمی برای حل مسائل و مشکالت مردم استان در 
حوزه های صنعتی، فرهنگی، اقتصادی است. وی بیان کرد: اگر 
مشکالتی در استان وجود دارد نشأت گرفته از این است که مسیر 
علمی را به خوبی در استان طی نکرده ایم.  رئیس سازمان بسیج 
علمی، پژوهشی و فناوری کشور به لزوم ایجاد ارزش افزوده از 
صنایع دستی و معادن غنی استان اشاره کرد و افزود: همچنین 
دارویی خراسان  گیاهان  و  استراتژیک کشاورزی  محصوالت 
جنوبی زبانزد است که می تواند بسترساز  تهیه مواد دارویی کل 
کشور شود. نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه 
به مسائل  منحصر  پژوهش  دیدار گفت:  این  در  بیرجند هم 
 خاصی نیست، بلکه یک بحث گسترده در جهت انسان شناسی و 

معاد شناسی است.

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:  ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات و به نیت شفای بیماران توسط قاریان قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران 

سرطانی صعب العالج می شود. 
ضمناً نماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود. 

        32227177 -  09031618482موسسه خیریه  هیئت ابوالفضلی

آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: 0۵632237666 – 0۵632233331 - 091۵۵6۵8۵9۵

شماره کارت جهت طبخ اطعام ایتام : 6037-997۵-9921-۵317

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی: 6037-9979-۵004-8۵39

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

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

3243۵686 -091۵7063220 - 0936۵237014 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

کاهش هر یک درجه سانتیگراد دمای اتاق ، مصرف گاز طبیعی را حدود 6 درصد کاهش می دهد وکمک زیادی به سبد اقتصادی خانواده می نماید .
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۵۲دهیاریدرخراسانجنوبیتاسیسمیشود

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی از موافقت وزیر کشور با تأسیس ۵۲ دهیاری جدید در 
روستاهای استان خراسان جنوبی و ابالغ آن به استانداری خبر داد. خواجوی بیان کرد: این دهیاری ها در روستاهای تابعه 

شهرستان های بیرجند، بشرویه، خوسف، درمیان، زیرکوه، سربیشه، طبس، فردوس، قائنات و نهبندان تأسیس می شود.

افزایش ۶۰ درصدی 
حقوق معلمان

 در راه است

 عضو کمیسیون آموزش مجلس  با 
اعتراض  مهم ترین  که  مطلب  تایید 
معلمان، تاخیر در نهایی شدن طرح 
مطالبه گری  گفت:  است،  رتبه بندی 
حق مسلم معلمان و تشکل های صنفی 
آنهاست، ولی طرح رتبه بندی معلمان 
مجلس  در  نزدیک  آینده  در  قطعا 
شورای اسالمی تصویب خواهد شد و 
در روزهای گذشته هم به دلیل حضور 
مجلس،  صحن  در  رئیس جمهور 
فرصت بررسی این طرح فراهم نشد. 
کریمی فیروزجایی ادامه داد: با اجرای 
طرح رتبه بندی معلمان، حقوق آن ها 
بین ۱۵ تا ۶۰ درصد افزایش خواهد 
اجرای  در  تاخیر  اصلی  علت  یافت. 
این طرح نیز آن است که دولت قبل 
حدود هشت سال کوچک ترین گامی 
در این زمینه برنداشت و در ماه های 
آخر فعالیت دولت، تازه این الیحه به 
مجلس ارائه شد و ما به دنبال تامین 
منابع الزم برای بار مالی آن هستیم. 
عدم  به  معلمان  کرد:  تصریح  وی 
همسان سازی  طرح  کامل  اجرای 
معلمان  برای  بازنشستگان  حقوق 
بازنشسته نیز اعتراض دارند که ما این 
مطالبه را هم قطعا در مجلس شورای 
وی  کرد.  خواهیم  پیگیری  اسالمی 
افزود: براساس این الیحه دوره های 
ضمن خدمت، شایستگی های عمومی، 
تخصصی و حرفه ای و عملکرد رقابتی، 
سنوات تجربه معلمی، آخرین مدرک 
امتیازات الزم در  تحصیلی و کسب 
یکی از رتبه های پنج گانه قرار خواهد 
گرفت و هر فردی که معلمی در رشته 
مشمول  باشد  شده  درج  شغلی اش، 

رتبه بندی می شود.

ایجاد شهر جدید 
در حاشیه بیرجند

به کجا رسید ؟
سالم. بحث ایجاد شهر جدیدی که 
با تجمیع دو روستای امیرآباد و حاجی 
آباد بیرجند قرار بود ایجاد شود به کجا 
رسید. آقای معتمدیان در پایان دوره 
خود بر اساس معیارهای کارشناسی 
این موضوع را پیگیری و قول آن را 
دادند بعد از رفتن ایشان ، استاندار بعد 
هم که برای بازدید آمده بود بر این 
و  دادند  قول  و  داشتند  تاکید  مسئله 
حتی نامه زدند اما باز هم خبری نشد. 
کاش فرماندار محترم بیرجند پیگیری 
می  موضوع  این  برای  تری  جدی 
داشتند تا این مسئله باالخره محقق 
شود. هر چند آن طور که شنیده می 
شود دست هایی هستند که به دنبال 
منتفی شدن این موضوع هستند اما 
به هر شکلی که به موضوع نگاه شود 
ضرورت ایجاد این شهر را نمی توان 
انکار کرد. امیدوارم استاندار جدید دولت 
به نگاه و توجه  با توجه  مردمی که 
ویژه رئیس جمهور ، نگاه ویژه ای به 
رفع محرومیت ها دارند نسبت به این 
موضوع هم پیگیری الزم را انجام و تا 
 تحقق موضوع از تالش دست برندارند . 
هر کسی که بداند شهرستان بیرجند 
با وسعت گسترده اش و شرایط آن 
فقط یک شهر بیرجند و یک بخش 
این  تحقق  برای  قطعا  دارد  مرکزی 
مطالبه مردم همراهی خواهد نمود و 
این موضوع یک انتظار ویژه از مدیران 
انقالبی دولت حاج آقای رئیسی عزیز 

است. 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

خبر خوب امروز

* من پارسال یک ماشین فروختم و 
یک ماشین مدل باالتر خریدم که هر 
دو ماشین تخفیف بیمه کامل داشتند ولی 
با قانون و تبصره های جدید طوری مرا 
پیچاندند که خودم هم نفهمیدم چی شد 
یهو فهمیدم که از هیچکدام تخفیف ها 

نمی توانم استفاده کنم.

* متاسفانه در چند سال گذشته استان 
خراسان جنوبی به ویژه بیرجند پیشرفت 
چندانی نداشته و در یک جریان ثابت 
حرکت کرده که این نشان از عدم قدرت 
ریسک پذیری و بی برنامه بودن مدیران 
شهری و استانی ما دارد. با یک بررسی 
از  بیش  که  مدیرانی  عملکرد  اجمالی 
استان  در  را  مدیریت  چهارسال پست 
داشته اند متوجه می شویم که مدیریت 
حاشیه  یک  بزرگواران  این  برای  تنها 
و  کرده  ایجاد  اجتماعی  اعتبار  و  امن 
برای حفظ این مدیریت در تمام دوران 
پشت میز نشینی بله قربان گو بودند و 
حتی از یک تغییر کوچک ترس داشتند 
که مبادا در مسیر تغییر دچار جریانی 
شوند که با صندلی مدیریت خداحافظی 
کنند. استاندار بزرگوار برای مردم آرام و 
سختکوش استان ما بهترین را در نظر 
بگیرید  مردمی که با کمترین سازگار 

بودند و همیشه شکرگزار.

* در خصوص افزایش یارانه ها  وعده 
افراد تحت  الکی  ندهید. شما به جز 
پوشش کمیته و بهزیستی هیچ دردی از 
فقرای دیگر را دوا نمی کنید. اینقدر که به 
این قشر کمک می شود به کارگرهای 
بدبخت کمک نمی شود. با این گرانی 
قیمت   ،۱۲۰ بشود  یارانه  االن  های 
خوراک مردم چقدر افزایش پیدا می کند؟ 
حداقل قیمت های االن را بیاورید پایین 
که طرف بتواند یک کیلو گوشت بخرد 

ببرد سر سفره اش.

* جناب استاندار دلیلی ندارد با تغییر هر 
استاندار کل مدیران شهر تغییر پیدا کنند 
واقعا مدیرانی در استان داریم که الحق پر 
تالش وکارآمد بوده و این دور از انصاف 
است که همه را به یک چشم ببینیم و 
چون در دولت گذشته خدمت کرده اند 
باید تغییر کنند !!!! لطف کنید به عملکردها 
دقت فرمایید نه به گرایش های سیاسی 
چون شعار دکتر رئیسی عزیز همین بود.

* در خصوص سرمقاله از کجا باید شروع 
کنیم ، احسنت بسیار جامع ومنطقی بیان 
نمودید اوال مشکل مدیران استان عدم 
ثبات مدیریتی است چون سکاندارهای 
اجرایی استان بیش از دو سال تا بحال 
توفیق خدمت به استان را نداشته اند من 
نظرم به عنوان یک شهروند نه کارشناس 
این است هر مدیری در استان انتصاب 
می شود برنامه کاری کوتاه مدت و دراز 
مدت از او گرفته شود و در صورتی که 
برابر برنامه ارائه شده اقدام نکرد نه تنها 
از کار برکنار بلکه محاکمه وپاسخگو باشد 
با )عذر خواهی از مدیران فعال( این که 
نشد هر کس به دلیل اینکه هم خط وهم 
جناح دوستان باشد چند صباحی پشت 
میز ریاست بنشیند و.....بعد هم خداحافظ 
تا زمانی که شایسته ساالری جایگزین 
جناح بازی نشود باید شاهد پس رفت 
استان باشیم نه پیشرفت آن و تا مردم 
از  همیشه  مدیران  نباشند  گر  مطالبه 
حاشیه امن بر خوردار خواهند بود متاسفانه 
نجابت و محافظه کاری ما هم استانی ها 

کار را در استان راحت کرده است.

 * در خصوص برخورد با گردشگران و
 یک بومگردی در بشرویه چرا با چیزهای

 دیگر که هنجارهای قیمت را شکستند 
 چنین برخوردی نمی شود ، اختالس گران،
 مدیران ناکارآمد و از همه مهم تر بی کاری

 جوانان و اشتغال .... یعنی همه مشکل 
بشرویه با بستن این بومگردی درست 
رها کردند  را  واجبات  واقعا  می شود... 

چسبیدند به  مستحبات.

* لطفا به مطب بعضی پزشکان بدون 
اطالع سری بزنید تا از نوبت های سه 

الی چهار ماهه آنها با خبر شوید.

* جاده های استان در میانه سه کریدور 
و  قاره  شبه  به  میانه  آسیای  ترانزیتی 
چابهار به هرات و بند عباس به آسیای 
میانه قرار دارد. از سویی بخش عمده بار 
عبوری از بندر عباس به مشهد و معادن 
آهن خواف به ذوب آهن خوزستان از این 
مسیر عبور داده می شود و این تصادفات 
بیان واضحی است از اقتصادی بودن این 
مسیر و سرمایه گذاری در خوری که به 
صنعت ترانزیت استان داده نمی شود 
گویای احوال بد جاده های استان است . 

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

هزار  حدود 3۰  با  خراسان جنوبی  فارس- 
نفر شتر دومین قطب پرورش این حیوان در 
ایران به حساب می آید و همین قابلیت سبب 
شد تا طرح هاب شتر به منظور اشتغال زایی 
بدیل بی  ظرفیت های  از  استفاده   و 
 کویر از سوی ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
این  در استان اجرایی شود.  مدت اجرای 
سال ۱۴۰۰  تا  یعنی  سال  دو  نامه  تفاهم 
است و با اجرایی شدن آن، خراسان جنوبی 
به رتبه اول پرورش شتر منطقه در بخش 
های مختلف از جمله تامین علوفه، تولید 
گوشت، فرآوری تولیدات شتر و ... تبدیل 
می شود. اما نکته حائز اهمیت اجرای این 
طرح، ایجاد ۱۲ هزار فرصت شغلی برای 
جامعه روستایی استان از جمله در شهرستان 
های نهبندان، خوسف، زیرکوه و طبس به 
منطقه  شتر  پرورش  اصلی  مراکز  عنوان 
است. اجرای این پروژه توسط ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره(، وزارت جهاد کشاورزی و... 
از نهبندان که با ۱۲ هزار نفر شتر قطب 
پرورش شتر خراسان جنوبی به حساب می 
آید، آغاز شد. حال پرسش این جاست که 
برای طی شدن مسیر و مبدل شدن به هاب 
نامه منعقد شده در این  شتر، مفاد تفاهم 

مدت تا چه حد اجرایی شده است؟

پرداخت۲۵۰میلیاردتومانتسهیالت

اجرایی  ستاد  مدیر  موسوی  مجتبی  سید 
فرمان امام خمینی )ره( در خراسان جنوبی 
ابتدا به اهداف مدنظر در عملیاتی شدن این 
مگا پروژه اقتصادی اشاره کرد و اظهارداشت: 
افزایش موجودی شتر استان، اشتغال زایی 
روستایی، مرتع کاری و دخیل کردن شتردار 
در توسعه مرتع، ایجاد و ساخت قرنطینه و 
بازار شتر برای تکمیل حلقه های تامین و 
بازار شتر، تقویت و ایستگاه های پیشران 
فناوری و نوآوری، فرآوری شیرو گوشت و 
خرید تضمینی محصوالت و توانمندسازی و 
شبکه سازی شترداران از جمله اهدافی ست 

که با اجرایی شدن  این ابر پروژه اقتصادی 
در  کرد:  خاطرنشان  وی  شود.  می  دنبال 
روستاییان  توانمندسازی  و  شبکه  حوزه 
هزار  سازی  شبکه  و  شناسایی  تاکنون 
متقاضی روستایی پرورش شتر، و چهار هزار 
متقاضی دام سبک را داشته ایم. موسوی 
ادامه داد: آموزش علمی و عملی پرورش 
شتر با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی، 

معاونت دام و دامپزشکی، معرفی متقاضیان 
افزایش  نقدینگی  تامین  برای  بانک  به 
موجودی شتر و پرداخت ۲۵۰ میلیارد تومان 
تسهیالت از ابتدای شروع تفاهم نامه انجام 
تامین  شده است. به گفته وی در بخش 
از  واردات  نیز مجوز  واردات  از طریق  دام 
با شرکت  افغانستان و قرارداد  پاکستان و 
شتر  نفر   ۵۰۰ و  دریافت  خصوصی  های 
و دو هزار و ۵۰۰ راس دام سبک توسط 
شرکت سرمایه گذار و ۷۵ هزار دام سبک 

هم توسط دامداران تامین شد.

بزرگترینقرنطینهدامیکشور

وی با اشاره به تامین زیر ساخت قرنطینه 
حوزه  این  در  داد:  ادامه  نهبندان  حیدرآباد 
نیز ساخت بزرگترین قرنطینه دامی کشور 

و  سبک  دام  و۵۰۰  هزار  دو  ظرفیت  با 
گرفت  قرار  کار  دستور  در  شتر  نفر   ۵۰۰
که به اتمام رسید. این مقام مسئول بیان 
قرنطینه  زیرساخت  شدن  فراهم  با  کرد: 
پالک  تامین  قانونی  زیرساخت  حیدرآباد، 
کوبی، پایش سالمت و انتقال دام به سراسر 
کشور و سنتر تامین دام مقاوم به مناطق 
گرمسیری برای متقاضیان دام سبک و شتر 

تامین شد. موسوی افزود: در بخش فرآوری 
محصوالت شتر هم سه مرکز جمع آوری 
به  و تسهیالت  اندازی  راه  استان  در  شیر 
دوغ  کارمزدی  تولید  و  البان  شیر  کارخانه 
 شتر با ظرفیت ساالنه ۱۵۰ تن انجام شد.

تولید  راهبری  همچنین  ویی  گفته  به 
پنیر،  پاستوریزه،  دوغ  شیر،  محصوالت 
شیرخشک، تن گوشت، روغن کوهانه غنی 
شده، چرم، صابون، شامپو،کرم و البسه پشم 

شتر نیز در دستور کار قرار دارد.

استانبدونبیکار،
پیشنهادجدیدستاد

مدیر ستاد اجرایی فرمام امام خمینی )ره( در 
خراسان جنوبی در ادامه به ساخت بزرگترین 
بازار دام استان در نهبندان با ظرفیت 3۹ 

غرفه، مرکز عرضه خوراک، سایت اداری 
و استراحتگاه چوبداران و دامداران و حذف 
داللی و امکان عرضه مستقیم دام و کمک 
کرد:  اضافه  و  اشاره  بازار  گلوگاه  حل  به 
ساخت کشتارگاه تیپ چهار و بازار دام در 
زیرکوه و طبس و پیشنهاد اجرای تفاهم 
نامه جدید استان بدون بیکار در خراسان 
جنوبی از پروژه های در دست اقدام است. 

تامین  برای  همچنین  داد:  ادامه  موسوی 
نهاده ها در سال ۱۴۰۰ نیز هزار تن کاه و 
یونجه برای متقاضیان  به دلیل کمبود نهاده 
و استمرار خشکسالی ها و واردات کاه برای 
اولین بار از افغانستان به ظرفیت ۵۰۰ تن در 

دستور کار قرار گرفت.

چالشآب،پیشروی
طرحهایتکمیلی

ارتباط گفت:  فرماندار نهبندان هم در این 
برای تکمیل زنجیره تولید گوشت و رسیدن 
صورت  به  کشتارگاه  یک  خودکفایی  به 
گری  توسعه  شرکت  توسط  مشارکتی 
پردیس و شرکت تعاونی شفق سیه بال در 
حال ساخت است که بهمن امسال به بهره 
برداری می رسد. بیکی، چالش پیش روی 

این کشتارگاه را دسترسی نداشتن به شبکه 
آب  دانست و هزینه بهره برداری از آن را 
دومیلیارد تومان اعالم کرد. وی بیان کرد: 
همچنین در این راستا احداث یک میدان 
 ۱۰ و  سبک  دام  غرفه   ۲۹ با  دام  عرضه 
غرفه دام سنگین در دست اجراست. فرماندار 
نهبندان مشکل میدان دام را هم تامین آب 
پایدار آن و  مشخص نشدن سهمیه مجزای 

نهاده های دامی  دانست و افزود: احداث  این 
میدان هم دو میلیارد تومان هزینه در بر دارد.

مرکزنگهداریدامحیدرآباد

فرماندار نهبندان با اشاره به راه اندازی مرکز 
با هدف  نگهداری دام حیدرآباد )قرنطینه( 
تامین دام به ویژه شتر برای بقیه مناطق 
نیز 3۰۰  مرکز  این  کشور، گفت: ظرفیت 
نفر شتر و هزار ۵۰۰  واحد گوسفند داشتی 
ست. بیکی به اتمام احداث مرکز نگهداری 
دام حیدرآباد با ۱.۵ میلیارد تومان اشاره کرد 
و ادامه داد: این مرکز نیز با مشکل نبود آب 
پایدار مواجه است. به گفته وی عالوه بر 
این برای تامین علوفه مورد نیاز این مرکز 
هکتار   ۴۰۰ در  خارشتر  کشت  نگهداری 

انجام می شود.

خراسان  زائر  بنیاد  مدیرعامل  شبستان- 
پروژه  درصدی   ۲۰ پیشرفت  از  جنوبی 
زائرسرای خراسان جنوبی در مشهد مقدس 
و  مردم  خیران،  ورود  خواستار  و  داد  خبر 
رسانه ها برای تکمیل این پروژه شد. جوینده 
پروژه  درصدی   ۲۰ پیشرفت  به  اشار ه  با 
در  قیمت خراسان جنوبی  ارزان  زائرسرای 
مشهد مقدس، اعتبار مورد نیاز برای اتمام 
این پروژه را با در نظرگرفتن تورم، بالغ بر 
۴۵ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: احداث 
زائرسرا با پنج هزار و ۲۰۰ متر زیربنا در ۹ 
طبقه پیش بینی شده است که در فاز اول 
کار اجرایی منهای دو طبقه و طبقه همکف 
در دستور کار قرار دارد. مدیرعامل بنیاد زائر 
خراسان جنوبی افزود: پس از دریافت پروانه 
در ابتدای سال، اجرای فونداسیون پروژه در 
دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر فاز 
اول از پیشرفت ۲۰ درصدی برخوردار است و 
این فاز)سفت کاری( تا دو ماه آینده به اتمام 

می رسد. وی با بیان اینکه در صورت تأمین 
اعتبار و ورود مردم و خیران این پروژه طی 
دو سال آینده به بهره برداری می رسد، یادآور 
شد: برای این پروژه تاکنون بالغ بر هفت 
میلیارد تومان اختصاص یافته است. به گفته 
وی، از هفت میلیارد تومان اعتبار اختصاص 
یافته چهار میلیارد تومان توسط مردم و سه 
میلیارد تومان دولت )۲ میلیارد تومان توسط 
استاندار هفتم و یک میلیارد تومان توسط 
استاندار هشتم( کمک شده است و با توجه به 
مردمی بودن پروژه، باید مردم و خیران بیش 
از پیش ورود کنند. جوینده با بیان اینکه بیش 
از ۵۰۰ تن قیر نیز توسط استاندار قبل به این 
پروژه اختصاص یافته است، گفت: مردم و 
خیران می توانند با خرید هر متر 8 میلیون 
تومان، سوئیت ۲ تخته 88 میلیون تومان تا ۶ 
تخته ۲۵۶ میلیون تومان یا افرادی که تمکن 
مالی پایینی دارند تختی ۴۲ میلیون تومان، 
خشت های آسمانی 88 هزار تومان و... برای 

احداث این پروژه ورود کنند.مدیرعامل بنیاد 
زائر خراسان جنوبی با اشاره به شعار امسال 
واریز هشت هزار تومان به ازای هر نفر در 
خراسان جنوبی به نام امام رضا)ع( افزود: با 
اجرای این شعار و ورود همه مردم هر سال 

بالغ بر پنج میلیارد تومان جمع آوری خواهد 
شد. وی ضمن اعالم شماره کارت کمک 
های مردمی ۶۰3۷۹۹۱8۹۹۵3۴۴۲8 بنیاد، 
ابراز امیدواری کرد مردم خراسان جنوبی و 
خیران در این امر خداپسندانه شرکت کنند. 

به گفته جوینده، افراد معرفی شده از سوی 
خیران و یا واقفان این پروژه می توانند به 
مدت ۱۵ روز از امکانات زائرسرا بهره مند 
شوند و اسامی واقفان و خیران در کنار هر 

سوئیت درج می شود.

ایرنا- عملیات اجرایی موزه ملی زعفران ایران 
به مناسبت روز قاینات و با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در این شهرستان آغاز شد. 
آئین کلنگ زنی موزه ملی زعفران ایران در 

زمینی به مساحت ۹۷۰ مترمربع با زیربنای 
۴۰۰ مترمربع روز گذشته با حضور جمعی از 
مسئوالن در شهر قاین برگزار شد. مدیرعامل 
شرکت توسعه گردشگری ایران در این آیین 

با اشاره به ۲۲ آذر ماه روز شهرستان قاینات 
شهرستان  به  ایامی  چنین  در  سفر  گفت: 
تاریخی و زرخیز قاینات باعت افتخار است. 
علی همتی افزود: توسعه بیش از پیش منطقه 

با حضور بخش خصوصی و تسهیلگری و 
ایجاد بسترسازی توسط دولت انجام می شود. 
وی اظهار کرد: زعفران موضوع ملی است و 
نگاه به آن در سطوح مختلف اعم از جهاد 
کشاورزی، میراث فرهنگی و سایر دستگاه ها 
باید مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: در 
سازمان توسعه گردشگری نگاه به مناطق 
کمتر توسعه یافته و مرزی که ظرفیت های 
بالقوه دارد و تاکنون مورد توجه قرار نگرفته ، 

ویژه است.

قاین،پرچمدارزعفرانباکیفیت

این  در  هم  زعفران  ملی  شورای  رئیس 
مراسم گفت: قاینات بیش از ۱۲ قرن است 
که پرچمدار با کیفیت ترین زعفران جهان 
است. محسن احتشام اظهار کرد: زعفران 
ایران که با نام قاینات عجین شده حاصل 
تالش کشاورزان سخت کوش منطقه است 
از این رو باید این دستاوردها برای انتقال به 

نسل آینده در مجموعه ای حفظ و در تاریخ 
زعفران نگهداری شود. نماینده مردم قاینات 
و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی نیز در 
این مراسم ضمن گرامیداشت ۲۲ آذر روز 
از اراده های  شهرستان قاینات گفت: یکی 
در  مدیران  میدانی  حضور  سیزدهم  دولت 
دولت  کار  ارزشمندترین  که  است  منطقه 
برای بررسی و اعالم حمایت از پروژه های 
اجرایی است. سلمان اسحاقی اظهار کرد: 
با کیفیت ترین زعفران دنیا در قاینات تولید 
می شود و دلیل آن هم نام قاینات است که 
با زعفران عجین شده است و این افتخار 
برای  لذا  است  گذشتگان  و  پدران  مدیون 
اراده  با  تثبیت موضوع، موزه ملی زعفران 
بخش خصوصی در این شهرستان راه اندازی 
رئیس  عنوان  به  احتشام  از  وی  می شود. 
شورای ملی زعفران خواست اقداماتی انجام 
شود تا زعفرانکاران و کشاورزان سود بیشتری 

ببرند و دست دالالن کوتاه شود.

پیشرفت ۲۰ درصدی زائرسرای خراسان جنوبی در مشهد مقدس

عملیات اجرایی موزه ملی زعفران در قاینات آغاز شد

»هاب شتر« تدبیری برای سودآوری در کویر



روان شناسی

۹ قدم دور از اضطراب

قدم اول: نگراني را به تنهايي تحمل نكنيد: با 
يك نفر - قابل اعتماد - راجع به مسايل تان 
حرف بزنيد. اين به شما كمك مي كند كه مسايل 

تان را از يك منظر ديگر نيز بررسي كرده و آن ها 
را در يك مسير صحيح قرار دهيد.

قدم دوم: واقعيات را پيدا كنيد: دريابيد كه آيا 
نگراني تان پايه و اساسي دارد يا خير. ليست آن 
چيزهايي كه نگران تان مي كند را بنويسيد. اين 
كار به شما كمك مي كند كه معضالت واقعي 

تان را تفكيك و شناسايي كنيد.
 قدم سوم: اقدام كنيد: وقت يا انرژي تان را براي 
نگراني بودن هدر ندهيد. بلكه با مسايل مواجه 
از  ببريد. دوري كردن  بين  از  را  آن ها  و  شويد 
مصايب و سختي ها نه تنها آرامش ايجاد نمي كند، 
بلكه، در بلندمدت، باعث استرس بيشتر خواهد شد.

قدم چهارم: از بدن خود مراقبت كنيد: هميشه 
غذاهاي سالم بخوريد، خواب كافي و تمرينات 
باعث  ورزشي  تمرينات  باشيد.  داشته  ورزشي 
مي شود.  بدن  استراحت  و  عضالت  آرامش 
مراقبت از جسم، به تنهايي، از فشار نمي كاهد 
بلكه باعث به دست آمدن انرژي بيشتر جهت 

مواجه شدن با مسايل خواهد بود.
قدم پنجم: در لحظه زندگي كنيد: هرگز نگران 
آن چه كه در آينده رخ خواهد داد، و يا چيزي كه 
در گذشته اتفاق افتاده، نباشيد. بنابراين، فقط روي 

حال حاضر تمركز كنيد.
 قدم ششم: مثبت باشيد: هميشه به جاي چنبره زدن 
بر افكار منفي، بر جنبه مثبت همه چيز تمركز كنيد. 

به اضافه، خوش خلقي را نيز در خود افزايش دهيد.
قدم هفتم: براي مدت هر چند كوتاه، نگراني ها 
را به كناري بگذاريد: جهت تفكر دقيق به خود 
مسايل، و در نهايت رسيدن به راه حل مناسب و 
خالي كردن ذهن از اضطراب،  براي مدت هر چند 

كوتاه، نگراني ها را به كناري بگذاريد.
قدم هشتم: خود را سرگرم كنيد: فعاليت زياد يكي از 
راه هاي عالج نگراني است. سرگرم نگه داشتن خود، 

اجازه ورود افكار منفي به ذهن را نمي دهد.
قدم نهم: از خود درماني پرهيز كنيد: به استفاده از 
داروهاي غيرضروري، سيگار و الكل متوسل نشويد. 

خرما باعث کاهش فشارخون می شود

خرما غنی از پتاسيم است و مواد معدنی اش 
باعث كاهش فشار خون می شود. يك خرما 
شامل حدود ۱۶۷ ميلی گرم پتاسيم است كه 
نسبت به ساير ميوه نسبتا باالست. عدم مصرف 

 پتاسيم كافی می تواند منجر به سنگ كليه شود .
فيبر سطح قند خون را تثبيت می كند. اثرات سديم 
در رژيم غذايی را متعادل می كند و اين باعث 
كاهش فشار خون می شود. منيزيم موجود در 
خرما عضالت قلب و عروق خونی را آرام می كند.

قهوه با شیر بخورید چاق می شوید

يك پاكت شكر ۱۱ كالری و شير 9 كالری انرژی 
دارد. با افزودن شير و شكر به يك فنجان قهوه در 
حقيقت روزانه ۶9 كالری انرژی اضافه وارد بدن می 
شود. افرادی كه به همين روش چای می نوشند 

واحد كالری اضافه آنها در روز 43 است اما در هر 
دوحالت كالری اضافی كه توسط افزودن شير و شكر 
به نوشيدنی وارد بدن می شود را نمی توان ناديده 
گرفت. كافئين به عنوان افزايش دهنده وزن شناخته 

شده و اثر منفی روی سطح قند خون دارد.

وای فای، مضر برای رشد کودک

قرار گرفتن در معرض سيگنال های وای فای 
نرمال  توسعه سلولی  تواند  تلفن همراه می  و 
را به ويژه در جنين در حال رشد دچار اختالل 
كند. امواج وای فای در دسته بندی ميدان های 

الكترومغناطيسی ماكروويو قرار دارد و ممكن است 
كودكان بيش از بزرگساالن ميزان بيشتری از اين 
تشعشعات را جذب كنند. آنچه نگران كننده است، 
اينكه خانم های باردار بايد از قرار گرفتن در معرض 

تشعشعات  ماكروويو  دوری كنند.

این ویتامین قاتل استرس است

مصرف مكمل امگا 3 موجب افزايش محافظت 
در سطح سلولی مغز شده و استرس را كاهش 
می دهد. امگا 3 با سركوب آسيب و افزايش 
 محافظت در سطح سلولی در طول و بعد از 

كردن  كند  به  زا،  استرس  رويداد  يك 
روزانه  مصرف  كند.  می  كمك  پيری  اثرات 
بهترين   3 امگا  گرم   ۲.۵ حاوی  مكمل های 
اثرات  برابر  در  مقاومت  برای  بدن  به  كمك 

مخرب استرس است.

آش لوبيا و فلفل، يكی از بهترين غذاهای مناسب فصل سرد است. فلفلی كه در اين آش می ريزيد، حاوی 
كپسايسين است. اين ماده طعم تند فلفل را به آن می دهد. اين ماده همچنين باعث افزايش سوخت و ساز بدن 
می شود و اجازه نمی دهد چربی در بدن جمع شود. دانشمندان در تحقيقی كه روی حيوانات انجام دادند به اين نتيجه 
رسيدند كه اگر چربی زيادی در رژيم شما وجود دارد، كپسايسين می تواند وزن را تا ۸ درصد كاهش دهد. می توانيد 
هر نوع لوبيايی را در اين آش بريزيد. كال لوبيا يكی از خوراكی های سرشار از پروتئين است و می تواند در عضله 
سازی به شما كمك كند. رب گوجه فرنگی هم سرشار از ليكوپن است و پياز آنتی اكسيدان های خاصی را به بدن 

می دهد. ولی می توانيد گاهی اوقات براساس سليقه  از گوشت داخل اين آش كم كنيد.

حکایت: جوانمردی بی ادعا

راه اول، توجه به داشته ها: نعمت هايی كه خدا به شما 
داده را بنويسيد، همه را، ريز به ريز، چيزهايی كه داريد 
را هم بنويسيد، مثال ننويسيد، سالمتی! بنويسيد، داشتن 
چشم، گوش، توانايی صحبت كردن، بوييدن، چشيدن.

 دوم، رفت و آمد: سعی كنيد رفت و  آمدهايتان را زياد 
كنيد، با فاميل، دوست، همسايه و ... حتما الزم نيست 
كه شام و ناهار باشد، به صرف يك چای و شيرينی، يا 
اصال ناهار باشد، اما يك الويه ساده، يا آش! به بهانه 
های مختلف به آشنايان تان سر بزنيد و از آنها دعوت 

كنيد كه به منزل تان بيايند، رفت و آمد و دور هم بودن 
و شلوغی، به شدت می تواند هورمون سروتونين كه 

هورمون زيباتر كردن زندگيست را در شما باال ببرد.
برنامه ای منظم: به خودتان رحم نكنيد، يك برنامه كاری 
سفت و سخت برای خودتان ترتيب دهيد و سعی كنيد 
كه آن را انجام دهيد، مثال صبح ساعت ۸ بيدار شويد، 
صبحانه، پياده روی، كتاب خواندن، تهيه غذا، كار، خريد، 
سر زدن به فاميل، شركت در جلسات مذهبی، علمی، 
آموزشی و ... اصال وقتی برای بيكاری نگذاريد، اينقدر 

برنامه تان را شلوغ كنيد شب كه به رختخواب رفتيد، 
فرصت غصه خوردن و فكر كردن نداشته باشيد، در جا 
بيهوش شويد! معنويات را ناديده نگيريد: در شبانه روز 
با خدای خود خلوت كنيم، چند آيه قرآن بخوانيم،  دعا 
كنيم و از خدا طلب خير برای خود و اطرافيان بخواهيم، 
اين كار آنچنان آرامش و زيبايی به زندگی مان می دهد 
 كه با هيچ چيز قابل قياس نيست، لحظه های مناجات 
با  ای  بنده  زندگی هر  زيباترين لحظات  از  با خدا، 

معبودش  است.

راه هایی برای زیباتر کردن زندگی

یاد یاران 
شهید محمد دامادی آبیز          نام پدر: حسین         نام شهرستان: قاین

مقاومت در برابر دشمن اسالم را از حسين )عليه السالم( بياموزيد، از تجهيزات نظامی دشمن 
هراسی نداشته باشيد چون سالح شما ايمان به خدا است و به خدا توكل كنيد. چهارشنبه  ۲4  آذر  ۱400 * شماره  ۵0۸4

مسجد جامع هندواالن4

مسجد جامع هندواالن مربوط به دوره تيموريان 
است و در شهرستان درميان، روستای هندواالن 

واقع شده است.
اين مسجد با شكوه ترين بنای تاريخی، مذهبی 
است.  درميان   گردشگری  های  جاذبه  از  و 
مهمترين عناصر معماری آن سر در ورودی، 
و  دار  ستون  شبستان  خانه،  گنبد  صحن، 
محراب می باشد. گنبد خانه مركزی با استفاده 
از فيل پوش ها و با مهارت بر روی فضای چهار 

ضلعی قرار گرفته است. شبستان ستون دار در 
دو طرف گنبدخانه واقع شده و به وسيله طاق 
و تويزه به شيوه چهار ترک اجرا شده است. بنا 
از نظر تزيينات آجری بسيار متنوع بوده و اين 
تريينات شامل: فيل پوش ها، گوشواره ها، قاب 
نحوه  و  ها  های گچی، رسمی بندی محراب 
آجرچينی گنبدها است. اين اثر تاريخی در دوره 
شاهرخ تيموری حدود سال ۸۵0 هـ. ق ساخته 

شده است. 

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
اولين گام انسان به سوی موفقيت زمانی است كه از اسارت در 
محيطی كه در آن برای اولين بار خودش را شناخته، دست بردارد. 

“مارک کین”

 آش لوبیا و فلفل در روزهای سرد

اولين نشانه مروت و جوانمردی آن است كه فرد دين و ايمان خود را حفظ كند. در اصالح امور مربوط به كسب و 
كارش تالش می كند. »گويند كسی بود و دعوی جوانمردی كردی. گروهی از جوانمردان به زيارت او آمدند. اين مرد 
گفت:  ای غالم! سفره بيار، نياورد. دو سه بار بگفت، نياورد. اين مردمان در يكديگر می نگريستند، گفتند: جوانمردی نبود 
خدمت فرمودن به كس كه چندين بار تقاضای سفره بايد كرد. غالم هنگامی كه سفره آورد، اين خواجه وی را گفت: 
چرا سفره دير آوردی؟غالم گفت:  مورچه اندر سفره شده بود و از جوانمردی نبود، سفره پيش جوانمردان آوردن كه بر 
آن مورچه باشد و از جوانمردی نبود، مورچه را از سفره بيفكندن ، بايستادم تا ايشان خود بشدند و سفره بياوردم. همه 

گفتند:  يا غالم! چون تويی بايد كه خدمت جوانمردان كند«.

شماره ۵۰۸۴                        

4۲۸
۳۹۱4

۶۷
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۳۱۷
۸۳4

۲۷4۳
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 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودوکو

فرهنگ و هنر

»جواد عزتی« و »محسن کیایی« 
در رتبه نخست طنازترین بازیگران

برنامه »ترين ها« هر هفته با هدف معرفی برترين 
اجتماعی،  مختلف  های  حوزه  در  ايران  های 
فرهنگی، هنری و ورزشی پخش می شود. اين 
برنامه به سراغ كمدين های دهه شصتی رفت و 
بهترين بازيگر مرد كمدی متولد دهه شصت را 
معرفی كرد. در اين برنامه از بين محسن كيايی، 
محمد بحرانی، هوتن شكيبا، اشكان اشتياق، امير 
كاظمی، جواد عزتی، نيما شعبان نژاد، شكيب 
شجره و بهرام افشاری كه همگی از كمدين های 
متولد دهه شصت هستند بهترين آنها انتخاب و 
اعالم شد. در برنامه »ترين ها« با پخش قسمت 
هايی از هنرنمايی اين طنازان نتايج نظرسنجی 
اين طور اعالم شد. رتبه نخست اين رقابت به 
جواد عزتی بازيگر كمدی متولد ۶0 تعلق گرفت، 
محسن كيايی متولد ۶0 و بهرام افشاری متولد ۶۶ 

به ترتيب نفرات دوم و سوم اين رقابت شدند. 
طبق نظرسنجی مردمی سامان گوران به خاطر 
را  برنامه  اين  زرين«  »زرشك  ضعيف،  اجرای 

دريافت كرد.

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(
طبخ غذاهای اصیل ایرانی با  برنج   100 % 

ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 
خیابان ارتش /   ۳۲۲۱۸۲۲۹ - ۳۲۲۱۸4۹0  

  0۹۱5۲۱۷4۹۹۸ -0۹۱55۶04۹۹۸

لوله بازکنی و لوله کشی ممتاز 
به صورت شبانه روزی / با فنر برقی و روش نانو 
تشخیص و ترکیدگی ، رفع نم و بوهای نامطبوع 

اسحاقی    0۹۱5۸۳4۶۷۷۹- 0۹۹۱5۱۱۶۳۸۶

صد در صد تضمینی

کیفیت کار خوب را 

امتحان کنید 

خـط دائـم شمـا را  خریـداریم  0۹۱5 - 0۹۱۲ 

 مرکز خرید و فروش خط رند 

حسیـن راه رو   6161  561  0915

   مـرکز خط رند

در 

مرکز شهر) میدان ابوذر( 

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

خدمات نصب، اجاره داربست فلزی، جک، تخته، قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک 
0915۳6۳۷50۷ - حسینی

0۹۱55۶۲۲050
0۹۱55۶۲۹0۳۳ 

بیرجند، میدان توحید 
۳۲44۲۳۳۱ )بخشی(

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

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته
نقد و اقساط

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی ۱5
0۹۱55۶۱4۸۸0

برگ سبز و کارت ماشین سواری پراید 141 به شماره پالک 
۳15 ب 46 ایران 52 به نام محمد رضا زیبائی با کد ملی 

0652۳82096 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

شارژ گاز یخچال، ساید    0915۳6۳5015- ناصری نژاد

طعم واقعی عسل طبیعی را با قیمت مناسب 
در فروشگاه های عسل باقران بیرجند تجربه کنید

نشانی شعبه مرکزی: بیرجند، مفتح 29 ، پالک 68 تلفن:09153620784 
نشانی شعبه یک: بیرجند، بیست متری چهارم مدرس 

خلیل طهماسبی، پالک 72  تلفن: 09151602877 
شعبه دو:  شهرک چهکند - بلوار خلیج فارس- نرسیده به تقاطع اول

 پالک11/1   تلفن: 09159625545

قابل توجه هم استانی های عزیز 

@bagheran.shop1



۵
چهارشنبه * 24 آذر  1400 * شماره  5084

شناسایی ۷۶ بیمار جدید کرونایی در خراسان جنوبی

دبیر ستاد پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: روز گذشته ۲۶۶ تست ملکولی و ۴۰۹ تست سریع 
در استان انجام شد که در مجموع ۷۶ بیمار جدید کرونایی شناسایی شد. شریف زاده افزود: همچنین 

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

اعتمادیان- در جلسه  روز گذشته شورای 
انسجام بخشی صنعت آب و برق خراسان 
جنوبی هدر رفت ۴۰ درصدی آب در شبکه 
روستایی مطرح شد. استاندار در این جلسه 
آب را یکی از مهم ترین موضوعات کشور 
دانست و گفت: مشکل هدر رفت آب در 
روستایی  و  شهری  آبرسانی  های  شبکه 
استان باید با جدیت و بر اساس برنامه زمان 
برخی  افزود:  قناعت  شود.  پیگیری  بندی 
با  بیشتری  درگیری  استان های کشور  از 
دارند و  خراسان جنوبی  آبی  موضوع کم 
نیز با توجه به خشکسالی های متمادی سال 
های گذشته، با مشکل کم آبی جدی مواجه 
است که البته این موضوع، با تدبیر و همدلی، 
قابل کنترل و مدیریت می باشد. استاندار 
ادامه داد: از هم اکنون باید با بهره گیری از 
تجربیات ارزشمند سال های گذشته،  جهت 
آبرسانی سیار به روستاها در ماه های گرم 
سال، برنامه ریزی های الزم انجام گیرد.  
قناعت افزود: یکی از طرح های مهم استان، 
فوالد قاینات است که باید به جد در نظر 
گرفته شود؛ چرا که باعث رونق اشتغال و 

جذب سرمایه گذار است و ما هیچ سرمایه 
 گذاری را نباید از دست بدهیم. وی گفت :
دارد  تانکر  که  روستا هایی  برای  آبرسانی 
اهالی به آب  تا  انجام شود  هرچه سریعتر 

پایدار دسترسی پیدا کنند.

آب رسانی 40 روستا تا پایان سال

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان 
جنوبی نیز در شورای انسجام بخشی صنعت 
آب و برق استان گفت: صد درصد جمعیت 

خراسان جنوبی از آب شرب برخوردار هستند 
و ۳۸ درصد مشترکان در استان به شبکه 
از  افزود:  امامی  هستند.  متصل  فاضالب 
ابتدای سال نزدیک به ۴۰ روستا به شبکه 
آبرسانی پایدار متصل شده و ۴۰ روستای 

دیگر هم تا پایان سال آب رسانی می شود 
و آب پایدار خواهد داشت؛ همچنین اعتبارات 
روستایی ۷ برابر رشد داشته و ۵۳۰ میلیارد 
حال  در  و  است  شده  تأمین  اعتبار  تومان 

حاضر وضعیت مناسبی داریم. 
آب  هدررفت  بحث  در  داد:  ادامه  امامی 
با  امسال  روستایی،  و  شهری  مناطق  در 
اختصاص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار ۲ و نیم 
ایم.  داشته  آب  هدررفت  کاهش   درصد 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
جنوبی هم در این نشست گفت: در استان 
برداشت  میزان  مترمکعب  میلیون   ۱۲۵
ساالنه از آب است که این میزان از ورودی 

تغذیه سفره ها بیشتر است. 
کننده  مصرف  بیشترین   : افزود  سروری 
است  کشاورزی  بخش  استان  در  آب 
کنتورگذاری  طرح  اجرای  به  توجه  با  و 
 ، تاکنون   ۹۲ سال  از   هوشمند 
۲۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه 
جویی شده است. وی گفت: پنج طرح تغذیه 
برای  که  داریم  اجرا  دست  در  مصنوعی 
تخصیص اعتبار آن ها دچار مشکل هستیم.

گالیه مخترعان استان خراسان جنوبی 
از عدم حمایت مسئوالن

فناوری  و  پژوهشی  علمی،  بسیج  مسئول 
با  جنوبی  خراسان  )ع(  انصارالرضا  سپاه 
از مخترعان و مبتکران  اینکه برخی  بیان 
گالیه  مسئوالن  حمایت  عدم  از  استان 
علمی  مسئوالن  از  برخی  گفت:  دارند، 
استان به ظرفیت های نخبگان استان کمتر 
جهادی  نگاه  افزود:  فرخنده  می دهند.  بها 
و تفکر انقالبی می تواند ما را به استقالل 
کامل برساند که برخی از مسئوالن به این 

امر باور ندارند. 

فرسودگی ۵0 تا ۶0 درصدی 
زیرساخت های ورزشی

جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
گفت: زیرساخت های مجموعه های ورزشی 
استان بسیار فرسوده و قدیمی است و نیاز به 
بهسازی و ترمیم دارد. عزیزی اضافه کرد: برای 
تعویض زیرساخت ها، منابع مالی زیادی نیاز 
داریم و همین فرسوده بودن تجهیزات باعث 
هدر رفت بسیار زیاد آب می شود و هزینه های 
هنگفتی به وجود می آورد. وی با بیان اینکه 
زیرساخت های  درصد   ۶۰ تا   ۵۰ حدود 
مجموعه های ورزشی استان فرسوده است، 
اظهار کرد: ما در زمان استانداران معتمدیان 
از  بودجه  اختصاص  درخواست  مالنوری  و 
 محل مدیریت بحران را داشتیم که انجام نشد.
به گفتۀ وی، دلیل آن این است که در گذشته 
استان ها  خود  به  بحران  مدیریت  اعتبارات 
تخصیص داده می شد اما اکنون این اعتبارات 

متمرکز شده است. 

کشف جسد مرد 30 ساله در بیرجند

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند 
گفت: جسد مرد ۳۰ ساله در حوالی پل شاهرود 
بیرجند کشف شد. حسینی  اظهار کرد:  بعد از 
تماس عوامل پلیس ۱۱۰ با مرکز فرماندهی 
سازمان آتش نشانی دو تیم عملیاتی از ایستگاه 
های میدان امام و معصومیه به محل حادثه 
اعزام شدند. به گفته وی، آتش نشانان بعد از 
حضور در محل حادثه جسد مرد ۳۰ ساله ای را 
در گودالی به عمق سه متر مشاهده کردند. وی 
ادامه داد: با استفاده از ابزارهای امدادی جسد 
مورد نظر به سطح معبر انتقال داده شد که 
پس از بررسی های الزم توسط پلیس آگاهی 
و پزشکی قانونی، جسد تحویل بهشت متقین 
شد.علت مرگ مرد ۳۰ ساله تا زمان انتشار این 

خبر مشخص نشده بود.

سد نهرین از مدار تأمین آب شرب 
خارج شد

کمبود بارندگی در خراسان جنوبی و خالی شدن 
سد نهرین طبس سبب شد تا این سد از مدار 
تأمین آب شرب خارج شود.  مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: تأمین آب 
شرب شهرستان طبس از طریق سد نهرین 
انجام می شود. سروری گفت: به دلیل کمبود 
بارندگی و کاهش آب در سد نهرین، این سد از 
مدار تأمین آب شرب طبس خارج شد. وی ادامه 
داد: تنها مقدار کمی از آب این سد باقی مانده که 

در حوزه کشاورزی مصرف می شود.

یادواره الله های روشن برگزار شد

روشن  الله های  استانی  یادواره  گذشته  روز 
در دبیرستان دخترانه شاهد شهدای فرهنگی 
شهرستان بیرجند برگزار شد. مدیر کل آموزش 
و پرورش خراسان جنوبی در این مراسم گفت: 
ارزش ها ی  از  و صیانت  ایثار  فرهنگ  انتقال 
انقالب مهم ترین رسالت جامعه  فرهنگیان استان 
است. واقعی گفت: یادواره الله های روشن به یاد 
دانش آموزان شهید به ویژه شهید واالمقام مهدی 
ابراهیمی گیو و شهید میر عباسی برگزار شده است.

و  جمعه  امام  با  دیدار  در  *استاندار 
مسئوالن شهرستان سرایان گفت: در 
سفر آینده  به شهرستان سرایان، مسائل 
و مشکالت این شهرستان همچون 
آبرسانی، سالن های نیمه کاره ورزشی  

و... مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
*مشاور استاندار خراسان جنوبی در امور 
فرهنگی گفت: حضور سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی موجب تامین امنیت در 
شرق کشور و برچیده شدن اشرار از این 

منطقه  شد.
*مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی در خراسان جنوبی اظهار کرد: 
یلدا در  نمایشگاه صنایع دستی شب 
راستای توسعه بازار محصوالت پیشرانان 
شبکه های ایجاد شده در طرح ملی توسعه 

مشاغل  خانگی استان  افتتاح  می شود.
گفت:  خوسف  انتظامی  *فرمانده 
و  آگاهی  پلیس  ماموران  تالش  با 
کالنتری ۱۱ شهرستان خوسف ، ۳ 
سارق موتورسیکلت در این شهرستان 

دستگیر شدند.

اخبار  کوتاه 

هدر رفت ۴۰ درصدی آب در شبکه آب روستایی

شرکت  عامل  مدیر  جوان-  خبرنگاران 
بهای  گاز  افزایش  از  جنوبی  خراسان  گاز 
خبر  خانگی  بخش  مصرف  پر  مشترکان 
ماه  آذر  دوم  نیمه  از  گفت:  هاشمی  داد. 
مصرف  کم  مشترکان  تشویق  هدف  با 
از  برخی  نامتعارف  مصرف  بازدارندگی  و 
مشترکان پرمصرف در سطح کشور، هیئت 
وزیران آئین نامه ای را مصوب کرده است. 
وی گفت: طبق این آئین نامه، برای فصول 
سرد سال که هر سال از نیمه دوم آذر ماه 

شروع می شود و تا پایان فروردین ماه ادامه 
دارد، مشترکان خانگی که مصرف متعارف 
دارند و در پلکان اول تا سوم مصرف گاز قرار 
گرفته اند هیچ گونه افزایش گاز بها نسبت 
به سنوات گذشته نخواهند داشت. هاشمی 
گفت: اما مشترکان خانگی پر مصرفی که 
در پلکان چهارم تا دوازدهم قرار می گیرند 
به ازای هر پلکان ۴۰ درصد نسبت به پلکان 
قبلی افزایش تعرفه گاز بها خواهند داشت. 
جنوبی  خراسان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 

مشترکان  گاز،  مصرف  افزایش  با  گفت: 
وارد  بعدی  پلکان های  به  خانگی  بخش 
می شوند؛ در پلکان دوازدهم قیمت هر متر 
مکعب گاز به ۲ هزار تومان که معادل ۴ برابر 

نرخ پارسال است افزایش می یابد. 
جنوبی  خراسان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
گفت: با کاهش دما مصرف گاز نیز افزایش 
می یابد بر اساس آمار ها مصرف گاز در این 
هفته نسبت به هفته گذشته ۸ درصد در 

بخش خانگی افزایش داشته است.

قبض های نجومی در انتظار مشترکان پر مصرف
افزایش ۸ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی

آیا می دانید مصرف گوشت 400 معلول و سالمند موسسه در ماه 1000 کیلوگرم است؟

آگهی مزایده اموال منقول )خودرو - سند ذمه(  شناسه:1242291

 مستند به مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا تمامی یک دستگاه خودروی سواری 
پژو به شماره انتظامی ۵۲ ایران ۴۴۴ د ۳۳ متعلق به آقای سید حسن هاشمی چاهک فرزند سید جلیل به شماره 

ملی ۰۸۸۹۰۸۴۲۷۰ ، شماره شناسنامه ۷۸، متولد ۱۳۶۴/۰۱/۰۱ که به موجب پرونده اجرایی با شماره بایگانی ۱۴۰۰۰۰۷۸۶ نزد اداره 
اجرای اسناد رسمی بیرجند مستند به سند رسمی شماره ۵۷-۱۳۸۴/۰۹/۲۳ تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ۱۰ شهر بیرجند، استان 
خراسان جنوبی در قبال بهای بیست عدد سکه کامل بهار آزادی موضوع قسمتی از مهریه خانم فاطمه براتی به انضمام حقوق دولتی 
متعلقه شناسایی و بازداشت گردیده است و به دلیل اینکه متعهد ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدامی ننموده ، 
با تقاضای متعهدله و پس از طی تشریفات قانونی برابر صورتجلسه بازداشت اموال منقول وارده به شماره ۱۴۰۰/۰۸/۲۷-۱۴۰۰۱۱۲۱۶ 
خودروی مذکور توسط مامور اجرا در محل پارکینگ ثامن )ع( بیرجند در قبال طلب بستانکار و یک تا دو عشر اضافی بازداشت و برابر 
 GLXI ۴۰۵ گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۱۴۰۰۱۱۳۰۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ خودروی فوق با مشخصات : تیپ 
مدل ۱۳۸۸ رنگ : نقره ای متالیک ، سوخت: بنزینی گاز سی ان جی، کارکرد کیلومتر: ۲۹۰/۰۰۰ شماره موتور: ۱۲۴۸۸۱۹۵۰۵۳ 
شماره شاسی: NAAM11CA1AK973742 - اتاق و بدنه: درب جلو راست رنگ دارد، گلگیر جلو خط و خش، با توجه به 
مدل کمی پوسیدگی در اتاق مشاهده می شود. موتور ، گیربکس و دیفرانسیل ظاهرا سالم ، الستیک ها : مستعمل ۷۰ درصد و دارای 
زاپاس ، بیمه شخص ثالث: تا پایان بهمن ماه و در حال حاضر آماده بکار می باشد که با در نظر گرفتن نوسانات قیمت و تمامی عوامل 
موثر با جمیع جهات به مبلغ نود میلیون تومان )۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است و 
حسب درخواست زوجه در روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 
واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و از مبلغ ارزیابی شدة فوق شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی واگذار می گردد ، اشخاص با تودیع ده درصد مبلغ پایه به شماره حساب IR ۷۰۰۱۰۰۰۰۴۰۸۰۰۱۳۲۰۷۹۵۵۷۴۹ با شناسه 
 ۹۹۸۱۰۸۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۹۱۴۰۰۷۸۶ حق شرکت در مزایده را خواهند داشت و خریدار یا نماینده قانونی وی مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده اجرایی تودیع نماید ، در غیر اینصورت مبلغ ده درصد 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه دولت منظور خواهد شد ، همچنین کلیه بدهی های احتمالی خودرو از جمله )خالفي، 
عوارض و مالیات(که مبلغ آن فعال مشخص نیست برعهده برنده مزایده می باشد . با توجه به تقاضای بستانکار مبنی بر تسعیر مجدد نرخ 
سکه مستند به ماده ۲۹ آئین نامه اجرا و رای دیوان عدالت اداری و با توجه به نرخ تورم و نوسانات قیمت سکه و به جهت جلوگیری از 
تضییع حقوق بستانکار و بدهکار همزمان با روز مزایده قیمت سکه مجددا تسعیر خواهد شد، هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه 
مزایده اقدام به پرداخت بدهی یا جلب رضایت بستانکار نماید از انجام مزایده خودداری می گردد. ضمنا این آگهی در سایت سازمان ثبت 

قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیر االنتشار محلی است.
فضه رمضانی اسفدن - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

تاسیس شرکت مهندسی ایال فناوری )سهامی خاص( درتاریخ 1400/09/17 به شماره ثبت 6689 به شناسه ملی 14010576369 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: کلیه امور مربوط به طراحی و تولید و فروش مدارات الکترونیکی و سخت افزار، طراحی و تولید و فروش وسایل و کاالهای الکترونیکی، مطالعه سیستم ها و برد های الکترونیکی، برنامه 
نویسی الکترونیک و نرم افزار بجز نرم افزار های رسانه ای و رسانه پرداز و فرهنگی و قرآنی، توسعه سامانه های تحت وب و آنالین، اینترنت اشیا و خانه هوشمند، خرید و فروش و صادرات و واردات قطعات و مدارهای الکترونیکی 
و کلیه کاالها و خدمات مجاز، مشاوره در زمینه سیستم های الکترونیک و هوشمند، ارائه خدمات مهندسی رباتیک و الکترونیک و هوش مصنوعی، طراحی و تولید و ارائه خدمات دستگاه های مکاترونیکی، مهندسی معکوس 
دستگاه ها، اطالع رسانی و بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای کاالها و خدمات مجاز، نصب و راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، طراحی و تولید و ارائه خدمات در زمینه بیوالکتریک و زیست فناوری درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله پاسداران ، خیابان شهید محالتی ، بلوار 
شهید آیت ا... غفاری ، پالک ۰ ، طبقه اول ، واحد ۷۳۵، کدپستی ۹۷۱۷۸۱۳۱۳۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی 
مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۰۰۹۰۱۱۱۱۰۱۹۶۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ نزد بانک ملی ایران شعبه بیرجند با کد ۹۰۱۱ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای محمدخالد 
 یوسفی درمیان به شماره ملی ۰۶۴۰۷۰۸۷۰۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای محمد شهابادی به شماره ملی ۰۶۴۰۷۳۴۹۸۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت ۲ سال، آقای امیر کیخای حسین پور به شماره ملی ۰۶۴۰۷۴۰۷۳۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد 
عباسی مقدم به شماره ملی ۳۶۶۰۹۴۶۵۳۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال آقای علی فرامرزی به شماره ملی ۵۲۳۰۱۴۶۷۴۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1239148(

مزایده بلدوزر
آگهی مزایده یک دستگاه بلدوزر اسقاطی به شماره 

فراخوان  ۱۰۰۰۰۰۳۸۴۵۰۰۰۰۱۱ می باشد. برای کسب 
اطالعات بیشتر به سایت setadiran.ir مراجعه فرمایید.
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