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 به توافق خوبی با آژانس 
دست یافتیم

امیرعبدالهیان  : 

صفحه  ۲

به هیچ وجه روحانی 
گزینه اول خاتمی نبود

محمدرضا تاجیک  : 

 ۶ ماه سکوت کردم و همه 
مشکالت را گردن ما انداختند

ناصر همتی :

صفحه  ۲

صفحه  ۲

#  من ماسک می زنم

کشور ما بدون حرکت در جاده گسترش دانش و 
گسترش پژوهش، امکان ندارد بتواند به نقطه مطلوب 
خودش دست پیدا کند؛ مخصوص کشور ما هم نیست. 
 کلید، دانش و پژوهش است. امام خامنه ای )مدظله العالی(.

 اندیشه ورزی، مطالعه، تحقیق و پژوهش در بررسی و واکاوی پدیده ها و مسائل، از ارکان 
اساسی سیاستگذاری ها و برنامه ریزی هاست، چرا که بدون تشخیص نیازها و لحاظ 
ضرورت های متناسب با اقتضائات زمان و مکان، نمی توان به اهداف و آرمان ها و نتایج 
مطلوبی دست یافت. تحقیق و پژوهش که به جای تقلید بی چون و چرا از افکار دیگران، 
خود اندیشه سازی را بارور می سازد، فعالیتی منظم و منطقی برای نیل به تصمیم گیری 
 های خردمندانه در حل مسائل است که در حقیقت زیربنای توسعه به شمار رفته، باعث 
رشد شاخص های کالن تولید، اشتغال و ثروت می شود و در حقیقت دروازه ورود به 
خودکفایی، استقالل و اقتدار بوده و آینده درخشانی را برای هر جامعه به ارمغان می آورد.
امروزه ایران اسالمی با اتکاء به پیشرفت های علمِی مبتنی بر کار پژوهشِی محققان و 
دانش پژوهان جوان و متعهد خود، توانسته در عرصه های متعدد پژوهش و تحقیق، به 
الگویی مناسب در بین کشورهای دنیا تبدیل شود، نمونه عینی آن که همین چند روز پیش 
رقم خورد، تحویل دو دستگاه روبات ایرانی جراحِی از راه دورِ”سینا” به دو بیمارستان مطرح 
اندونزی است که حیرت دنیا را به همراه داشت و ثابت کرد؛پژوهش های کاربردی الزمه 
پیشرفت در زمینه های تکنولوژی، صنعت، کشاورزی، پزشکی ، فرهنگ، سیاست و ... است 
و هر جامعه ای که بتواند مبنا و زمینه تصمیم گیری  های خود را بر تحلیل ها و اطالعات 
پژوهشگران و محققان استوار نماید، به یقیق کارنامه ای درخشان تر و عملکردی قابل 
دفاع تر خواهد داشت. اینجانب با تبریک هفته پژوهش به جامعه محققان، پژوهشگران، 
اندیشمندان، اساتید، نوآوران، برنامه ریزان و کارشناسان حوزه علم و دانش در عرصه ها و 
میدان های مختلف به ویژه جوانان گام دوم انقالب که در این عرصه حیاتی فعالند، سالمت 
 و توفیق روزافزون همه این عزیزان را از ذات اقدس حق سبحانه و تعالی مسئلت دارم.

امید که بتوانیم با تکیه بر ظرفیت ارزشمند علم، دانش، تخصص و تعهد این بزرگواران، 
ضمن تحقق شعار هفته پژوهش امسال؛”پژوهش و فناوری؛ پشتیبان تولید”،  کارهای 
پژوهشی را به عنوان یک سرمایه گذاری استراتژیک در راستای بهره برداری هر چه بیشتر 
از ذخایر بی نظیر استان و تجاری سازی محصوالت ناشی از این پتانسیل های ارزشمند، 
تقویت نماییم و با همدلی، تعامل و هم صدایی، برای رفع موانع از مسیر تولید و پشتیبانی 
از تولید کنندگان و سرمایه گذاران به عنوان سربازان خط مقدم اقتصاد خراسان جنوبی، گام 

های مؤثری برداریم و به این ترتیب راه های رسیدن استان به توسعه را هموارتر سازیم.
جواد قناعت - استاندار خراسان جنوبی

سرمقاله

مبحث ۱۹، طرحی که دوباره روی میز آمد

۲۴ آبان ماه بود که رسانه ها از دستورالعمل ویژه ای نوشتند که مخبر معاون اول 
رئیس جمهور، آن را تحت عنوان” مصوبه هیئت دولت درباره ضوابط صرفه جویی 
انرژی در ساختمان ها” به دستگاه ها ابالغ کرد. ماجرا هم از آنجا شروع شد که 
هیئت وزیران در جلسه ۱۹ آبان ماه خود، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و 
شهرسازی، کشور، نفت و نیرو و نیز سازمان برنامه و بودجه کشور و البته به استناد 
اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسالمی، در راستای اجرای تکلیف مقرر در 
قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اتخاذ تدابیر الزم برای کاهش ساالنه ۵ درصد از 
تلفات انرژی در بخش ساختمان که بزرگترین بخش مصرف کننده انرژی در کشور 
است، مصوبه ای الزم االجرا تحت عنوان ضوابط صرفه  جویی انرژی در ساختمان 
را گذراند. بر این اساس، دستگاه های اجرایی مندرج در قانون خدمات کشوری 
موظفند به منظور کسب رده انرژی ذکر شده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان 
)رده انرژی EC(، نسبت به مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت بر  ...   ادامه در صفحه ۲

* بهروزی فر

 در استان کم است
جرایم خشن

روایت رئیس کل دادگستری از کاهش سن ارتکاب جرم تا خودروهای رها شده ی بدون ایمنی

آمادگی سه مرکز برای خرید زرشک کشاورزان استان 3حرکت الک پشتی توسعه خراسان جنوبی 5

پیام استاندار خراسان جنوبی 
 به مناسبت روز پژوهش و فناوری 

جلوگیری از عبور محموله بزرگ
 مرفین در خراسان جنوبی

صفحه  5

صفحه  5

نمایندگی فروش محصوالت ایران رادیاتور 
فروش با اقساط ۳۶ ماهه  ) از اکنون به فکر زمستان باشید( 

  آدرس: خراسان جنوبی بیرجند ،خیابان انقالب  نبش انقالب  ۱ 
۰۵۶۳۲۲۳۷۰۷۷ -۰۹۱۵۵۶۱۸۳۹۸

روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانی هایش سپری می کنیم و 

چهارمین سالگرد درگذشت 

مرحوم محمدعلی بهروان فرد
 را با نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم. 

روحش شاد و قرین رحمت الهی 

خانواده بهروان فرد

دلش به وسعت  دریا بود و مهرش بی پایان، در وسعت نگاهش آرام  

می گرفتیم و باور نداریم که دو سال گذشت و در میان ما نیست...

 در دومین سالگرد درگذشت پدر بزرگوارمان مرحوم 

دکتر  غضنفر فروزانفر
 بنیانگذار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و رئیس سابق شورای شهر 
بیرجند با نثار صلوات و فاتحه ای یادش را گرامی می داریم و به اعتبار 

نامش و زنده نگه داشتن یادش گذر عمر می کنیم. 
 خانواده مرحوم

چهل روز از غروب غم انگیز پدری که وجودش افتخار و صفا و صداقت بود، گذشت. 
پدری که صفای بارانی بود که با صداقت می بارید و دلش دریای محبت و وجودش باران کرامت بود

 به مناسبت چهلمین روز درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

حاج حبیب رخشانی 
جلسه یادبودی روز جمعه  ۱4۰۰/۹/۲۶ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰ 
صبح بر سر مزار آن مرحوم )ورودی آرامستان از سمت پل 
 هوایی فرزان( برگزار می شود. با رعایت پروتکل های بهداشتی 

 گرد هم می آییم تا با یاد خاطرات جان فزایش، مرهمی بر زخم های 
کهنه مان بنهیم. تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی دل بازماندگان می باشد.
خانواده های رخشانی و فامیل وابسته

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدری مهربان و همسری فداکار بزرگ خاندان 

حاج  محمد بخشی )میرزا علم(
 را به  اطالع دوستان و آشنایان می رساند

 به همین مناسبت مراسم سوم آن مرحوم امروز پنجشنبه ۱4۰۰/۹/۲۵ 
از ساعت ۱4 الی ۱۵ در محل هیئت محترم حسینی )واقع در 

خیابان انقالب( با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.
 قدردان حضور و همراهی تان هستیم

 خانواده بخشی و سایر بستگان

دو سال گذشت بی آنکه گذر زمان ذره ای از داغ رفتنت را سرد کند 
چه آرام و بی صدا ما را تنها گذاشتی و ما چه بی قرار و ناباورانه دل مان 

تا ابد هوای آغوش گرم و پرمهرت را خواهد کرد. 
به مناسبت دومین سالگرد درگذشت مادری مهربان فقیده سعیده 

مرحومه کربالئیه فاطمه سبزبان )همسر ناد علی مالکی(
 یاد و خاطره ایشان را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم. 

خانوادهروحش شاد و قرین رحمت الهی

     همکار گرامی جناب آقای سجاد حسینی 
با قلبی ماالمال از اندوه مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان 

شادروان حاج  عزیز حسینی 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه 
ایزد متعال برای آن فقید سعید علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان 

معزز صبر و سالمتی خواستاریم. 
مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی-  بیمارستان ایران مهر

فرق من و پروانه به عالم همین  است
 که او بال و پرش سوخت و من هم جگرم سوخت 

فرزند  عزیزمان

 شهید  علیرضا تیمورپور

 از بزرگ ایثارگرانی است که در آخرین روزهای خدمت خود با ماموریتی 
عاشقانه به وظیفه خود عمل نمود و غریبانه و مظلومانه در سحرگاه روز 

۲۶ آذر در کویر سفیدآبه به خیل عظیم شهیدان انقالب اسالمی پیوست. 
روحش شاد و یادش همواره گرامی باد 

خانواده شهید علیرضا تیمورپور
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سرمقاله

مبحث ۱۹، طرحی که
 دوباره روی میز آمد

* بهروزی فر 

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( بر این اساس، دستگاه های اجرایی 
مندرج در قانون خدمات کشوری موظفند به منظور کسب رده انرژی 
 ،)EC ذکر شده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان )رده انرژی
نسبت به مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت بر رعایت این مبحث در 
ساختمان های جدیداالحداث اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی 
نیز موظف است به منظور اطمینان از رعایت کامل الزامات مبحث 
۱۹ مقررات ملی ساختمان با بهره  گیری از خدمات شرکت های 
ذیصالح موضوع ماده )۴( قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به کنترل و نظارت عالیه 
ساختمان های جدید االحداث بخش خصوصی اقدام نماید. بر اساس 
این مصوبه، ارائه گواهینامه پایان  کار ساختمان های جدیداالحداث 
از ابتدای سال ۱۴۰۲ منوط به رعایت مبحث ۱۹ می باشد، یعنی 
اگر در فرآیند ساخت واحدهای مسکونی، ضوابط مرتبط با صرفه 
جویی در مصرف انرژی رعایت نشود، برای آن واحدها، گواهی 
پایان کار صادر نخواهد شد. طبق این قانون، شهرداری ها موظف 
شده اند نسبت به درج رده انرژی در گواهی پایان کار ساختمان های 
جدیداالحداث و نصب پالک آن در ورودی ساختمان ها اقدام کنند.

دیگر دستگاه های اجرایی متولی ساختمان سازی نیز به همین 
ترتیب تکالیفی را عهده دار و به جهت محکم کاری موظف شده 
اند؛ نتیجه را به همراه طرح های بهینه سازی الزم به وزارتخانه  
های نفت، نیرو و راه و شهرسازی اعالم نمایند.براساس جزئیات 
مندرج در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، رعایت مواردی شامل 
عایق کاری دیوارهای خارجی ساختمان نظیر عایق کاری دیوارهایی 
که با محیط بیرون یا فضاهایی که از نظر دمایی کنترل نمی شوند، 
نصب پنجره های دوجداره با قاب های فلزی ترمال بریک، چوبی 
به همراه  هوارسانی  کانال های  عایق کاری  استاندارد،   PVC یا
نصب  آب گرم،  تولید  و سیستم  تأسیسات  لوله های  عایق کاری 
سیستم های کنترل کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک روی 
رادیاتورها و نصب سیستم های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز 
به سنسور اندازه گیری دمای هوای محیط در ساختمان ها الزامی 
است.  بر همین اساس، از ابتدای سال ۱۴۰۲ ساختمان های دارای 
حداقل رده  انرژی، مشمول تخفیف و پاداش صرفه جویی، معادل 
۵ درصد گاز بها و تعرفه برق خواهند شد و به ازای هر رتبه ارتقاء 
رده انرژی، مشمول ۲.۵ درصد تخفیف بیشتر می شوند و البته در 
صورت عدم کسب رده انرژی، افزایش گازبها و تعرفه برق ۳۰ 
درصدی و برای ساختمان های درحال بهره برداری دستگاه های 
اجرایی افزایش گازبها و تعرفه برق ۲۰ درصدی اعمال خواهد شد. 
هیئت وزیران در حالی به موضوع مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان 
در واحدهای مسکونی ورود کرده که این مصوبه،پیش از این در 
سال ۱۳۷۰ مصوب شده و اجرای آن در ساختمان های کشور الزامی 
اما در سال ۱۳۸۴ به طور ویژه در دستور کار وزارت  شده بود، 
مسکن و شهرسازی وقت قرار گرفت تا به  عنوان ناظر عالی در 

زمینه ساخت  و ساز، هرگونه تخلف در این زمینه را به مراجع صدور 
پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان اعالم کرده و 
تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع 
قضایی پیگیری نماید.)نسخه نهایی این مبحث، بعد از چندین بار 
باز نگری، در سال ۱۳۸۹ تهیه و تدوین شد(. همه آنها که در آن 
زمان، درگیر ساخت و ساز مسکن بودند، گوش شان با این مبحث و 
بایدها و نبایدهای آن به خوبی آشنا ست، این موضوع به طور ویژه 
در پروژه های مسکن مهر و با نصب شیشه های دوجداره مورد 
تأکید قرار گرفت، مبحثی که به واسطه مسائل ایمنی مورد نقد هم 
واقع شد. تجربه تلخ کم اطالعی کارشناسان، تفسیر ناصحیح قانون 
در دستگاه های اجرایی، عدم فرهنگ سازی اصولی، سطح درآمد 
پایین خانواده ها، افزایش هزینه های ساخت و ساز مترتب بر اجرای 
این قانون و... همه و همه دست به دست هم دادند تا این مبحث 
بسیار مهم مورد غفلت قرار گیرد. مفسرین این مصوبه بر این باورند 
که؛ کمک به اقتصاد خانواده افزایش رفاه نسبی در نتیجه مصرف 
صحیح انرژی، کمک به اقتصاد ملی، کاهش مصرف سوخت و 
در نتیجه کاهش آلودگی های ناشی از آن، امکان برقراری دمای 
ثابت، تنظیم دمای رفاه، کاهش ظرفیت اولیه سیستم گرمایش و 
سرمایش تا ۴۰ درصد، کاهش استهالک سیستم های گرمایشی و 
سرمایشی، توزیع متعادل دما در هر اتاق و کاهش مصرف سوخت 
و هزینه های مربوطه از جمله مزایای این طرح است. و در حالی 
که اکثر افراد به این نتیجه رسیده اند که؛ مبحث ۱۹ مقررات ملی 
ساختمان،سبب افزایش هزینه های ساختمان سازی می شود، اما 
کارشناسان این حوزه بر این نکته اصرار دارند که؛ چنانچه این 
مبحث به درستی اجرا شود، عالوه براینکه هزینه  های اولیه ساخت 
را کاهش می دهد، با توجه به صرفه جویی انجام شده در هزینه های 
بهره برداری و مصرف انرژی ساختمان، برای مصرف کننده سودآور 
نیز خواهد بود و با اجرای این طرح، طی یک دوره زمانی مشخص 
ضمن جبران انرژی های هدر رفته در سالیان گذشته، با آینده نگری 
بیشتر می توان میزان قابل توجهی از انرژی  را برای آیندگان ذخیره 
نمود. در این که اجرای این قانون، ارتقاء کیفیت ساخت و سازها 
از طریق بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی، ارتقاء 
رده انرژی ساختمان ها از طریق اعمال مشوق ها و تنبیهات و 
نیز استفاده از ظرفیت قانون هدفمندی یارانه ها با هدف افزایش 
بهره وری انرژی در ساختمان  ها را به همراه دارد، هیچ تردیدی 
نیست، اما هزینه های منبعث از اجرای آن که نگرانی خانواده ها را 
به همراه دارد را نیز نباید نادیده گرفت. در شرایط فعلی که مهمترین 
برنامه دولت، اجرای یک میلیون واحد مسکونی در سال و در قالب 
طرح جهش مسکن است و همه هدف هم کمک به خانواده های 
با درآمد پایین و زوجین جوان و رفع اصلی ترین نیاز آحاد افراد جامعه 
با کاهش هزینه های ساخت و احداث مسکن می باشد، پیاده سازی 
این مبحث در بناها، درایتی دوچندان را می طلبد، این که شرایط 
به گونه ای پیش برود که هزینه زیادی بر ساخت تحمیل نکند تا 
مجریان و پیمانکاران عطایش را به لقایش ببخشند و هم این که 
با سمبل کاری و باری به هر جهت انجام شدن امر دور از چشم 
ناظران یا در لفافه چشم پوشی های عمدی!! فهرستی از اقدامات 
انجام شده تحویل حوزه های متولی گردد، در حالی که واقعیت چیز 

دیگری باشد و نیل به هدف را ناممکن سازد. 
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 

۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

تصویب هشت اولویت پژوهشی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

صباغی - مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای خراسان جنوبی با اشاره به 
اینکه در خصوص جابجایی مسافر بیش 
از ۱۱ هزار و هفتاد مسافر طی یک سال 
گذشته جابجا شده اند، اظهار کرد: در ۸ 
ماه سال ۱۴۰۰ با توجه به شیوع کرونا 
درصد   ۱۴ مسافر  جابجایی  بحث  در 
کاهش را شاهد بوده ایم. جالل زاده در 
نشست خبری به مناسبت هفته حمل و 
نقل، رانندگان و راهداری گفت: خراسان 
 جنوبی در مجموع ۱۷ هزار و ۸۰۰ کیلومتر 
انواع راه مانند راه اصلی، فرعی و روستایی 
دارد که ارزش ریالی آن ها بیش از ۵۵۰ 
هزار میلیارد ریال است که سرمایه عظیم 
و ارزشمندی بوده و حفاظت و نگهداری 
آنها بسیار مهم است. جالل زاده اضافه 
مناسب  شرایط  ایجاد  راستای  در  کرد: 
کاهش  همچنین  و  ایمن  سفر  برای 
نقلیه،  وسایل  استهالک   هزینه های 
در هشت ماه سال جاری ۲۷۵ کیلومتر 
آسفالت  روکش  را  استان  محورهای 
حفاظتی، ۲۷۵ تن آسفالت پخش شده 
در راه های ارتباطی استان توسط راهداران 

پرتالش این اداره انجام شده است. وی 
با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد حمل و 
از طریق  استان  نقل کاال و مسافر در 
به  افزود:  است،  مواصالتی  محورهای 
برای  اخیر  سال  های  در  منظور  همین 
شبکه  توسعه  و  بهسازی  نگهداری، 
ارتباطی استان گام  های خوبی  راه های 
برداشته شده است. وی با بیان اینکه از 
راه روستایی در  طول ۱۱۵۰۰ کیلومتر 
استان ۵۸۹۸ کیلومتر آن آسفالته است، 
ابالغ  از  پس  کل  اداره  این  داد:  ادامه 
وظایف راه روستایی از سال ۹۸ تاکنون 
۱۱۱ کیلومتر از محورهای روستایی را 
به صورت جدید االحداث آسفالت کرده 
است. جالل زاده، با بیان اینکه هم اکنون 
۳۳ مجتمع خدماتی، رفاهی بین راهی در 
استان به مردم ارائه خدمت می کند، اظهار 
کرد: ۱۵ مجتمع خدماتی، رفاهی بین 

راهی هم در حال ساخت است.

۱۲۸ سامانه حمل و نقل هوشمند 

و  شمار  تردد  سامانه  در خصوص  وی 
گفت:  استان  در  نظارتی  های  دوربین 

نقل  و  حمل  سامانه  مجموع ۱۲۸  در 
هوشمند در محورهای مواصالتی استان 
فعال است. جالل زاده اظهار کرد: طی ۸ 
ماه سال ۱۴۰۰ با توجه به شیوع کرونا در 
بحث جابجایی مسافر ۱۴ درصد کاهش 
را شاهد بوده ایم. جالل زاده، به ساماندهی 
و تعمیرات تابلوهای محدودیت سرعت 
و تکمیل تابلوهای اطالعاتی، اخطاری 
و انتظامی اشاره کرد و ادامه داد: ۴۴۵۰ 
عدد طراحی، ساخت و جانمایی و نصب 
تابلو در محورهای استان و به خصوص 
از  از نظر عبور و مرور  در مناطقی که 
حساسیت خاصی برخوردار است، با هدف 
رفع نواقص تابلو و عالئم نصب شده و 
همچنین بهبود وضعیت و ارتقای ایمنی 
جاده ای  تصادفات  کاهش  و  راه ها  در 
انجام گرفته است. وی در خصوص تعمیر 
و نگهداری پل ها نیز گفت: طی سال 
گذشته ۸ پروژه در حوزه تعمیر و نگهداری 
پل ها و 6  پروژه ابنیه فنی و تبدیل آبنما 
پل در محورها انجام شده که تعداد ۹ 
دستگاه آبنما به پل تبدیل و تعریض ۲۲ 

دستگاه پل نیز انجام شده است.

   امتحانی- سرپرست سازمان مدیریت 
با اشاره به هفته  برنامه ریزی استان  و 
پژوهش گفت:  سازمان مدیریت و برنامه 
اولویت  هشت  جنوبی  خراسان  ریزی 
پژوهشی در حوزه های کشاورزی، معدن، 
فرهنگ و گردشگری تصویب کرده است. 
راه  در  افزود: مهمترین گام  جهانشاهی 
پیدایش و گسترش واحدهاي تحقیق و 
توسعه در دستگاه های اجرایی، باور مدیران 
عالي دستگاه های اجرایی به مفید بودن امر 
پژوهش است. وی با اشاره به جایگاه ویژه 
پژوهش در برنامه ریزي هاي بلندمدت، 
استان گفت:  میان مدت و کوتاه مدت 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان به 
عنوان دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، 
فناوري و نوآوري به منظور هزینه کرد بهینه 
اعتبارات بند ه تبصره ۹ قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ کشور و با مدنظر قرار دادن چالش 
ها و اولویت هاي اساسي توسعه استان بر 
اساس رویکردهاي اقتصاد مقاومتي، سند 
برنامه ششم  و  استان  آمایش سرزمین 
اقتصادي- اجتماعي کشور، هشت  اولویت 
پژوهشي در حوزه های کشاورزی، معدن، 
فرهنگ و گردشگری مصوب نموده که 
امید است نتایج پژوهش های مزبور گرهی 
از مشکالت استان در بخش های اولویت 

دار توسعه باز نماید. جهانشاهی ادامه داد: 
فعالیت هاي تحقیقاتي در دستگاه های 
اجرایی باید »مسئله محور« باشد. جهت 
گیري برنامه هاي پژوهشي و تحقیقاتي باید 
به سمت رفع نیازهاي جامعه باشد تا بتوان 
از دستاوردهاي آن به نحوي مطلوب در 
 راستاي رفع معضالت استان استفاده نمود. 

کاهش 14 درصدی جابه جایی مسافر در استان

رئیس مجلس: رتبه بندی معلمان شامل
 بخش های اداری نمی شود

قالیباف گفت: در عین احترامی که برای کادر اداری و خدماتی 
قائل هستیم اما بر این باوریم که جایگاه و منزلت معلم باید باالتر 
از سایر بخش ها باشد. قالیباف افزود: هدف ما از رتبه بندی این 
بود که منزلت و جایگاه معلمان را در جامعه اسالمی و در آموزش 

و پرورش ارتقا دهیم.

 به توافق خوبی با آژانس دست یافتیم

امیر عبداللهیان، رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به نحوه تعامل 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: به توافق خوبی با 
آژانس دست پیدا کردیم که می تواند برخی نگرانی های ادعایی 
در خصوص برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را برطرف کرده و 
تداوم بیش از پیش همکاری های متقابل با آژانس را به دنبال 

داشته باشد.

به هیچ وجه روحانی گزینه اول خاتمی نبود

یک تئورسین اصالحات گفت: خاتمی با تحلیل از شرایطی 
که در سال ۹۲ ایجاد شده بود و در لحظات آخر به این نتیجه 
رسید بهترین گزینه  ای که می شود با او وارد انتخابات شد،  
روحانی است. خاتمی در آن مقطع به هیچ وجه گزینه نخستش 
آقای روحانی نبود و فاصله نقادانه ای با او داشت و اساسا فکر 
نمی کرد که روحانی شایسته ریاست جمهوری باشد. تاجیک 
افزود: خاتمی صرفا بهترین گزینه را هاشمی می دانست والغیر 
و روی هیچ کس دیگری فکری نداشت و دیدیم شرایط طوری 
پیش رفت که به این نتیجه رسید کارت دیگری در دست 

اصالح طلبان نیست.

 ۶ ماه سکوت کردم و همه مشکالت
 را گردن ما انداختند

همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفت: 6 ماه سکوت 
کردم و همه مشکالت را گردن ما انداختند و بانی وضع موجود 
شدیم، یک چیزهای دیگری هم به ما اضافه کردند، ما که سه 
سال در سخت ترین شرایط و جلو فشار حداکثری مقاومت 
کردیم و برای اینکه فروپاشی اقتصاد و ابرتورم اتفاق نیفتد، 

تالش هایمان را انجام دادیم.

حقوق های نجومی و برجام در دولت قبل خیانت بود
 و امروز امری عادی شده است

فعال اصالح طلب با انتقاد از استانداردهای دوگانه در قبال دولت 
رئیسی و روحانی گفت: در دولت قبل برجام خیانت بود حاال از 
احیای برجام سخن می گویند و باخت دیروز، امروز ایده آل آقایان 
شده است. هاشمی طبا افزود: این رویه های سیاسی برای به در 
کردن رقبا از میدان بود کما این که در موارد دیگری مثل همین 
پرداخت حقوق ها، ارقامی که در دولت قبل نجومی تلقی می 
شد حاال امری عادی خوانده می شود. وی با بیان این که فراتر 
از مسائل اقتصاد با بحران زیست محیطی جدی در کشور روبرو 
هستیم، گفت: بحران زیست محیطی در کشور، بحران اول ما  
و اولویت کشور است اما مورد بی توجهی جدی واقع شده است.

32435686 -09157063220 - 09365237014 خسروی

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

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

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

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت   1400/08/10  -140060308002000945 شماره  رای  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 

سید علی نوربخش به شماره شناسنامه 226  کد ملی 0888993161 صادره از قاین فرزند میرزا هاشم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 2170.70 متر مربع در تمامی پالک 651 فرعی از 1269 اصلی بخش 11 قاین از اراضی شاهیک از محل 
مالکیت میرزا هاشم نوربخش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/10      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/25
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی مزایده اموال منقول )امتیاز تلفن همراه(     شناسه: 1244147
به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا حق امتیاز تلفن همراه به شماره 09151639883 
متعلق به آقای یاسر خردپژوه فرزند حسین به شماره ملی 0651925398 که مستند به اسناد رسمی شماره 13699 - 
1395/10/25 و 5856 - 1400/6/21 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 6 و طالق شماره 3 شهر بیرجند استان خراسان 

جنوبی، پس از ابالغ مفاد اجرائیه و طی تشریفات قانونی در قبال مبلغ815.500.000 ریال بهای تسعیر شده تعداد 7 عدد سکه کامل طالی 
بهار آزادی موضوع مهریة خانم ام البنین رمضان زاده به انضمام حقوق دولتی متعلقه شناسایی، بازداشت و به شرح ذیل ارزیابی گردیده است 
و به دلیل اینکه متعهد پس از اطالع مفاد اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدامی ننموده ، با درخواست بستانکار ، ضمن استعالم 
مالکیت، برابر مفاد صورتجلسه مامور اجرا وارده به شماره 5008026009877 14000 - 1400/08/03 حق امتیاز تلفن مذکور به مبلغ ده 
میلیون )10/000/000( ریال ارزیابی گردیده و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است. لذا با تقاضای زوجه در روز یکشنبه مورخه 
1400/10/12 از ساعت 9 الی 12 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 شده فوق شروع و اشخاص با تودیع ده درصد مبلغ پایه حق شرکت در مزایده را خواهند داشت و 
مورد مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. همچنین کلیه بدهی های احتمالی که مبلغ آن فعال مشخص نیست برعهده 
برنده مزایده می باشد. هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا جلب رضایت بستانکار اقدام نماید از انجام مزایده 
خودداری می گردد.                                                             فضه رمضانی اسفدن - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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جوابیه مخابرات

درخصوص مطلب مندرج در روزنامه 
آواي خراسان جنوبي به شماره5081 
 مورخ1400/09/21به اطالع مي رساند:
از  استفاده  روزافزون  به رشد  توجه  با 
اينترنت تلفن همراه در ماه هاي اخير، 
ظرفيت  افزايش  و  توسعه  عمليات 
کليه سايت هاي سطح شهر بيرجند 
از سوي شرکت ارتباطات سيار ابالغ 
و در يکي دو ماه گذشته انجام شده 
و به پايان رسيد. با توجه به افزايش 
ظرفيت سايت ها، عمليات بهينه سازي 
و تنظيمات پارامتري الزم بالفاصله آغاز 
و انجام شد و به طور مستمر ادامه دارد. 
مشاهده  صورت  در  عزيز  مشترکين 
هرگونه اختالل مي توانند مراتب را با 
شماره گيري 9990 اطالع دهند تا اقدام 

الزم انجام شود.

پاسخ مسئوالن 

بارندگی در خراسان جنوبی ۱۶.۶ درصد کاهش یافت

مديرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بارندگی در خراسان جنوبی طی پاييز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1۶.۶ درصد کاهش يافت. خندان رو اظهارکرد: در پاييز سال 
جاری ميزان بارندگی ها در خراسان جنوبی 8.2 ميلی متر بوده که نسبت به بلند مدت 4.1 درصد و نسبت به سال گذشته 1۶.۶ درصد کاهش داشته است. وی با بيان اينکه برای زمستان سال 
جاری بارندگی با ميزان نرمال پيش بينی می شود، بيان کرد: علت کاهش بارندگی ها در خراسان جنوبی به تبع تمام کشور و دنيا تغيير اقليم است که شرايط منطقه ما را نيز تغيير داده است.

اولین شهر  دارای 
لوله کشی آب از 
فرسودگی شبکه 

می رنجد

سالم. فرسودگی زيرساخت ها يکی 
از معضالت استان است. خودتان دو 
خبر در اين ارتباط چاپ کرديد که در 
اولی به فرسودگی 50 تا ۶0 درصدی 
به  دومی  و  ورزشی  زيرساخت های 
هدر رفت 40 درصدی آب در شبکه 
توزيع آب روستايی اشاره کرديد. اين 
فرسودگی نه تنها در اين دو قسمت 
بلکه در بسياری از تاسيسات زيربنايی 
اقداماتی  بايد  که  دارد  وجود  استان 
انجام شود. استان ما بيش از 20 سال 
است که دچار خشکسالی شده و بايد 
اين فرسودگی اولويت اصلی مسئوالن 
استان باشد اما هر چند وقت مسئول 
مربوطه مصاحبه کرده و عددی را برای 
هدررفت آب گفته است، انگار که مردم 
بايد در زمينه بهبود اين شبکه های توزيع 
آب اقداماتی انجام دهند و بودجه را به 
اين کارها تزريق کنند. مصاحبه های 
مسئوالن را در اينترنت سرچ کنيد؛ آن 
وقت متوجه می شويد که در اين سال 
ها فقط اعداد عوض شده و هيچ اقدام 
بنيادی برای رفع اين معضل مهم استان 
انجام نگرفته است. در بعضی از مناطق 
فرسودگی باالی شبکه انتقال آب گاهی 
آنقدر زياد است که عمرشان از من و 
شما بيشتر می شود  و نتيجه اين بی 
تفاوتی هدررفت آب در استان است. 
نکته ديگر اين است که استاندار سابق 
هم در جلسه ای اين هدررفت آب را 
غير قابل قبول دانست و گفت، برای 
اصالح شبکه فرسوده بايد اعتبار مناسبی 
ديده شود. الحمدا... استاندار جديد نيز به 
اين موضوع ورود کردند و هدر رفت را 
يک معضل بزرگ دانستند. االن فقط 
بايد ديد مسئوالن مربوطه اقدامی برای 
بهتر شدن اين وضع انجام می دهند يا 
بايد مانند سال های قبل به مصاحبه 
های تکراری عادت کنيم. قطعا اداره 
آب و فاضالب با بودجه های جاری 
نمی تواند کاری کند و نيازمند اين است 
که مسئوالن بودجه ای و نمايندگان هم 
تالش بيشتری نمايند تا اولين شهر لوله 

کشی شده ايران از فرسودگی نرنجد.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

*با اين وضعيت اقتصادی هر روز قدرت 
خريد مردم کاهش پيدا می کند و ما 
منتظريم دولت جناب رئيسی با نظارت 
بيشتر بر بازار اجازه افزايش سرسام آور 
خانواده  جلوی  واقعا  ندهند.  را  اجناس 

خودمان شرمنده ايم.

*مسئوالن همين خيابانی که از امير 
آباد به چهکند می رود را آسفالت درست 
حسابی کنند و روشنايی اش را تامين 
روشن  هم  را  کمربندی  جاده  و  کنند 
کنند؛ آن وقت درگير شهر شدن يا نشدن 
مشکالت  داريم  انتظار  شوند.  اميرآباد 

مردم را مرتفع کنيد. 

*نيروهای قراردادی هم بايد مانند معلمان 
تجمع کنند تا کسی فکری به حال آنها 
بکند؟ مگر ما مانند کارمندان رسمی حتی 
بيشتر زحمت نمی کشيم چرا بايد حقوق 
و مزايای کمتری بگيريم؟چرا دولت دائم 
اليحه و برنامه برای رسمی کردن نيروها 
ديگر  نمی شود؟  اجرايی  اما  می دهد 
چيزی به پايان خدمت و بازنشستگی 
مان نمانده ولی خبری از رسمی شدن 
نيست.با اين تورم و گرانی بايد با اندک 
حقوقمان سر کنيم و چشممان به آخر 
 برج باشد. لطفا کسی به داد ما هم برسد.

با  آباد و اميرآباد  *همين االن حاجی 
مردمش  خود  و  دهيار  های  تالش 
کند.  برطرف  را  مشکالتش  توانسته 
اگر اين دو روستا را شهر کنند هزينه 
های اينجا چند برابر می شود و بسياری 
از مردم ضرر خواهند کرد. موافق شهر 
شدن اين دو روستا نيستم و اميدوارم 

صالح مردم اتفاق بيفتد.

*معلمان يکی از اقشار زحمتکش جامعه 
آنان  های  تالش  اميدواريم  و  هستند 
توسط دولت ديده شود و آنچه حق اين 

قشر زحمتکش است محقق شود. 

*ورودی های شهر چه زمانی می خواهد 
چکار  خواهند  می  مگر  شود؟  درست 
کنند که اين دو ورودی نزديک به يک 
سال است به حال خودش رها شده و 

الکپشتی پيشرفت  می کند.

*سهم معلمانی که تا چند سال پيش 
در شرايط سخت وظيفه آموزش دانش 
آموزان را به عهده داشتند اما االن جذب 
اداره آموزش و پرورش شده اند از  قانون 
رتبه بندی چيست؟ دولت بايد برای اين 
موضوع هم فکری بکند. نمی شود چون  
وجود  با  نخورده  معلمی  شغلی  رشته 
اينکه تا سال پيش با شرايط سخت معلم 
منطقه محروم بوده اما به هر دليلی جذب 
اداره شده اند ديگر از اين مزايا بی نصب 
بمانند. اگر چند سال پيش اين اليحه 
اجرايی می شد آنها هم می توانستند 
از آن مزايا استفاده کنند.لطفا مسئولين 

فکری به حال اين موضوع هم بکنند.

*سالم. بلوار شهر آبيز با وجود اينکه 
هنوز  اما  دارد  را  استاندار  سفر  مصوبه 
تکميل نشده و سازمان های مسئول 
از آسفالت کردن فقط دو کيلومتر شانه 
خالی می کنند. اين آسفالت مصوبه سفر 
استاندار است. نمی دانيم چرا سازمان 
دو  اين  تکميل  بودجه  استان  برنامه 

کيلومتر را تخصيص نمی دهد.

*کاش سرمايه گذاران ما به جای سرمايه 
گذاری در کشورهايی همچون ترکيه و....  
روی اين همه معادن و کارخانجات کشور 
خودمان سرمايه گذاری می کردند که 
محتاج سرمايه گذار خارجی نمی بوديم و 
اقتصاد کشور هم کمی پيشرفت می کرد.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

شبستان- چند وقتی است که سير صعودی 
قيمت برخی کاال های اساسی معضل بزرگی 
برای قشر کم درآمد و پردرآمد به وجود آورده 
است. اين روز ها افزايش و نوسان قيمت  ها 
به روالی عادی و امری طبيعی تبديل شده 
است و هر ثانيه و دقيقه قيمت ها افزايش می 
يابد تا جايی که ابتدا فروشنده برای آگاهی 
از قيمت   برخی اقالم خوراکی، پوشاک، لوازم 
خانگی به سايت مراجعه می کند. افزايش 
قيمت  کاالهای اساسی مورد نياز خانوار مانند 
برنج، روغن، لبنيات، سيب زمينی، گوجه و... 
باعث ايجاد نارضايتی و گاليه خانواده ها شده 
است چرا که با اوضاع اقتصادی و شکاف 
طبقاتی موجود، قدرت خريد عده کثيری از 
مردم اعم از کارمند و کارگر کاهش چشمگير 
مسائل  و  بازار  کارشناسان  است.  داشته 
اقتصادی عوامل مختلفی مانند تفاوت نرخ 
دالر و چند نرخی شدن آن، تغيير تعرفه های 
گمرکی، گرانفروشی، احتکار اقالم اساسی، 
تحريم های اقتصادی و ... را از عوامل گرانی 
اعالم می کنند. حال سوال اين است افزايش 
بی سابقه قيمت سيب زمينی، گوجه فرنگی، 
پياز و ميوه به نرخ ارز و دالر و تحريم ها 
وابسته است؟ متأسفانه وقتی خانواده قادر به 
خريد برنج و گوشت و... نباشد ناخودآگاه به 
سمت جايگزينی ارزان تر می رود درحالی 
که اين روزها اين جايگزين ها مانند سيب 
زمينی، تخم مرغ، حبوبات و ... نيز افرايش 
قيمت داشته است و نتيجه ای جز کاهش 
موادغذايی در سبد خانوار، افزايش سوء تغذيه، 

ضعف سيستم ايمنی بدن و ... ندارد.

 افزایش تورم

افزايش  به  اشاره  با  شهروندان  از  يکی 
بی سابقه اقالم خوراکی، پوشاک و... می 
با  پرورش  و  آموزش  دبير  همسرم  گويد: 
سابقه 28 سال با حقوق دريافتی حدود ۶ 
ميليون تومان است با ۶ سر عائله و افزايش 
مان  مشکالت  به  مشکلی  روز  هر  تورم، 
از  افزوده می شود. حيدری، ضمن گاليه 
مسئوالن کشوری و استانی می افزايد: با 
اين افزايش گرانی ها اين ميزان حقوق تا 
نيمه ماه بيشتر جواب نمی دهد و هر روز 
بيش از پيش شرمنده فرزندانمان هستيم. 
وی گريزی به قيمت سيب زمينی می زند و 
می گويد: قيمت سيب زمينی در ماه گذشته 

افزايش دو برابری داشته و از ۶ هزار تومان 
به 12 تا 14 هزار تومان رسيده است و در 
کنار آن ديگر اقالم هم افزايش چشمگيری 
داشته اند.  سيارفر يکی ديگر از شهروندان 
هم ضمن گاليه از افزايش تورم و کاهش 
خريد مردم اعم از کارگر و کارمند می گويد: 
متأسفانه افزايش تورم باعث شکاف طبقاتی 
بين مردم شده است و فقط عده کمی از 

مردم بدون دغدغه خريد می کنند.

تفاوت قیمت

وی ضمن گاليه از افزايش قيمت صيفی 
جات،  برنج، روغن، مواد شوينده و... يادآور 
افزايش  اين  با  اين روزها مردم  می شود: 
روزانه  مايحتاج  تأمين  به  قادر  ها  قيمت 
شان اعم از تخم مرغ، سيب زمينی، پياز، 
با  گفته وی،  به  نيستند.  ميوه هم  گوجه، 
يک حساب سرانگشتی، يک وعده غذای 
ساده برای يک خانواده چهار نفره بالغ بر 
يکصد هزار تومان هزينه دربردارد و با توجه 
به حقوق کارگر و کارمندان هيچ توجيهی 
دنبال  به  معاش  امرار  برای  مردم  و  ندارد 
جايگزين کردن اقالم خوراکی هستند. اين 
شهروند قيمت هر کيلوگرم سيب زمينی، 
پياز و گوجه فرنگی را به ترتيب 14، 10 و 
13 هزار تومان اعالم می کند و می گويد: 

اقشار کم درآمد اعم از کارگر و کارمند ديگر 
قادر به جايگزين کردن ديگر اقالم خوراکی 
نيستند. شهروند  در سبد غذايی خود هم 
ديگری به تفاوت قيمت ها در هر نقطه از 
شهر اشاره می کند و می گويد: متأسفانه به 
بهانه تحريم، کيفيت کاال و ... فروشندگان 
با هر قيمتی که دوست دارند اقالم خود را 
ارائه می کنند و در صورت اعتراض با لحن 
بدی می گويند برويد از جايی که ارزان تر 

است خريد کنيد.

حقوق نجومی برخی مسئوالن

خسروانی، قيمت سيب زمينی، گوجه فرنگی، 
سيب درختی در خيابان مدرس را به ترتيب 
13، 15، 18 هزار تومان به ازای هر کيلوگرم 
و همين اقالم در خيابان 17 شهريور را به 
ترتيب 9، 10، 11 اعالم می کند و می گويد: 
متأسفانه هيچ نظارتی وجود ندارد و اين امر 
باعث پايين آمدن قدرت خريد مردم شده 
است. وی گريزی به حقوق های ميليونی 
برخی مسئوالن می زند و می افزايد: اين 
روزها فيش حقوقی برخی از مسئوالن در 
فضای مجازی ديده می شود که حدود 200 
ميليون تومان است حال يک مقايسه کوتاه 
نشان می دهد يک کارگر با چهار ميليون 
تومان حقوق هم بايد با اين تورم زندگی 

کند و يک مسئول هم با حدود 200 ميليون 
تومان! 

اختالف قیمت به دلیل کیفیت 
محصول است 

بار  تره  و  ميوه  اتحاديه  رئيس  ادامه  در 
خراسان جنوبی  در خصوص افزايش قيمت 
ميوه و صيفی جات و... مهمترين عامل تفاوت 
قيمت ها را کيفيت محصول اعالم می کند و 

می گويد: به طور مثال در ميدان ميوه و تره 
بار چندين نوع سيب زمينی با قيمت های 
حيدری  محمد  شود.  می  عرضه  مختلف 
می افزايد: در حال حاضر هر کيلوگرم سيب 
زمينی قلم زرد شيراز در ميدان بار 11 تا 11 
هزار و 500 تومان و سيب زمينی همدان هر 
کيلوگرم، حدود 9 هزار تومان عرضه می شود 
و با احتساب 20 تا 25 درصد سود در اختيار 
شهروندان قرار می گيرد. وی با بيان اينکه 
اختالف قيمت به کيفيت محصول بستگی 
دارد، يادآور می شود: هر کيلوگرم پيازسفيد 
جيرفت در ميدان بار 8 هزار و 500 تومان و 
پياز زرد و قرمز ۶ هزار تومان است و در سطح 
شهر با احتساب 20 درصد سود به فروش می 
رسد. وی در خصوص افزايش قيمت گوجه 
فرنگی، سرد شدن هوا و سرمازدگی گوجه را 
باعث افزايش قيمت آن می داند و می گويد: 

از گوجه های گلخانه ای توليدی بيرجند با 
توجه به نوع بذر و بزرگ بودن )هرگوجه 
حدود 300 گرم( استقبالی صورت نمی گيرد 
و گوجه های توليدی به تهران ارسال شده و 
در آن جا با قيمت 20 هزار تومان به فروش 
می رسد. حيدری می افزايد: در حال حاضر 
بر اساس نوع و کيفيت، قيمت گوجه فرنگی 
در ميدان بار 9، 12 و 13 هزار و 500 تومان 
است و با احتساب 30 درصد سود در مغازه ها 

عرضه می شود. وی با اشاره به اين مهم 
که قيمت ميوه، صيفی جات در محله های 
رجايی، مدرس، معلم متفاوت است، يادآور 
می شود: فروشندگان هر محله بر اساس 
نوع تقاضا و اقتصاد مردم آن منطقه محصول 
خود را تأمين و عرضه می کنند. وی با بيان 
اينکه برخی افراد سود جو و فرصت طلب 
قيمت محصول خود را بر اساس فاکتور ارائه 
نمی کنند، تأکيد می کند: در صورت مشاهده 
و اعالم شهروندان با اين افراد برخورد شده 
و افراد متخلف به تعزيرات حکومتی ارجاع 

می شوند. 
حيدری در خصوص انجام بازرسی  ها می 
گويد: در گذشته هفته ای يک تا سه بار منطقه 
به منطقه بازرسی انجام می شد اما در حال 
حاضر با توجه به شيوع بيماری کرونا 2 تا 3 

نوبت در ماه بازرسی انجام می شود.

بخش های  در  سرمايه گذاری  نقش  بازار- 
مختلف اقتصاد و تأثير آن بر متغيرهای کالن 
اقتصادی از جمله توليد و اشتغال بر کسی 
پوشيده نيست، همچنين کمبود سرمايه در هر 
منطقه عامل اصلی گرفتاری مردم و افتادن 
آنها در فقر و تنگدستی است. خراسان جنوبی 
بسيار  ظرفيت های  از  اينکه  علی رغم  نيز 
بااليی برخوردار است هنوز نتوانسته جايگاه 
خود را به خوبی در صنعت و اقتصاد کشور 
پيدا کند و اين به دليل کمبود سرمايه  گذاری 
به ويژه سرمايه گذار خارجی است که دغدغه 
خراسان  در  و  است  زيرساخت  آنها  اصلی 
جنوبی ضعف شديدی در اين موضوع وجود 
دارد. در همين راستا با سيد حسن جعفری، 
مشاور کارخانه چدن خوسف که سرمايه گذار 
آن چينی است گفت وگو کرديم تا اين مسائل 

را از ديد بخش خصوصی بررسی کنيم.

صادرات ۸۰ درصد تولیدات
 شمش چدن خوسف

چدن  کارخانه  مشاور  جعفری،  سيدحسن 
خوسف در ابتدا دليل تعطيلی اين واحد را 
که سرمايه گذار آن چينی است شيوع کرونا 
دانست و گفت: با شيوع کرونا و نگرانی هايی 
که وجود داشت سرمايه گذار و کارکنان آن 
برای  کشورشان  به  چين  سفارت  توسط 
تزريق واکسن و موارد ديگر بازگشتند. وی 
اظهار کرد: حدود ۶ تا 8 ماه اين واحد تعطيل 
بود و دوباره به صورت آزمايشی راه اندازی، 
با  بازار جهانی  که به دليل افت قيمت در 
مشکالت زيادی روبرو شد تا نهايت در مرداد 
ماه سال جاری به طور رسمی بازگشايی شد. 
به گفتۀ وی اکنون 3۶5 نفر نيروی ايرانی در 
اين کارخانه مشغول به کار هستند و 100 نفر 

نيز چينی به عنوان مهندسين فعاليت می کنند 
و روزانه 250 تن شمش چدن توليد می شود. 
جعفری تصريح کرد: از چدن توليد شده در 
کارخانه 80 درصد آن به کشورهای ديگر 
مانند چين، پاکستان و برخی مواقع به استراليا 

صادر می شود.

راه اندازی کارخانه فوالد
 با تولید ساالنه ۲۹۵ هزار تن

صنعتی  شهرک  در  چدن  کارخانه  مشاور 

واحد  اين  توسعه  طرح  زمينه  در  خوسف 
توليد  راه اندازی  کرد:  عنوان  نيز  توليدی 
فوالد را در دست اقدام داريم که در مرحله 
صدور مجوز و تأييد از محيط زيست است 
که به صورت ساالنه 295 هزار تن توليد 
خواهد داشت. جعفری افزود: البته در گام 
اول اين پروژه به صورت آزمايشی راه اندازی 
می شود و مانند کارخانه چدن ساالنه فقط 
به  تا  کرد  خواهد  توليد  تن  هزار   100

مرحله رسمی برسد، همچنين با راه اندازی 
اين بخش نيز ميزان اشتغال به ۶95 نفر 
می رسد.وی با بيان اينکه واحد توليدی کک 
را هم  در خوسف فعال کرده ايم، گفت: 
در اين واحد کک که ماده اوليه چدن است 
يک  آن  توليدی  ميزان  و  می شود  توليد 
کارخانه  از  را  مابقی  که  است  نياز  پنجم 
طبس تأمين می کنيم. به گفتۀ وی حجم 
کارخانه  برای  شده  انجام  سرمايه گذاری 
چدن 27 ميليون دالر بود که اکنون به 75 

ميليون دالر رسيده است و برای فوالد نيز 
۶0 تا ۶5 ميليون دالر سرمايه گذاری شده 
و  خريداری شده  ماشين آالت  تاکنون  که 
جعفری  است.  راه اندازی  آماده  درصد   97
اضافه کرد: همچنين سرمايه گذار در نظر 
دارد برای فرآوری فوالد، شرکت ديگری 
آن  و  است  نورد  ورق  که  کند  راه اندازی 
هم در صورت راه اندازی 300 تا 350 نفر 
خريداری  ماشين آالت  و  دارد  اشتغال زايی 

شده و اکنون مشکل فقط آب است.

زیرساختی که وجود ندارد

صنعتی  شهرک  در  چدن  کارخانه  مشاور 
خوسف بيان کرد: يکی از مشکالتی که برای 
طرح توسعه وجود دارد تأمين آب است که 
سی و يک و نيم )31.5( ليتر آب در ثانيه مورد 
نياز است و مصوبه حمايتی هم داده شده که 
شهرک صنعتی اين موضوع را رفع کند، ولی 
به طور کلی برای توليد چدن ۶ ليتر آب در 

ثانيه داريم که مناسب است.جعفری با بيان 
اينکه بعد از استقرار در شهرک های صنعتی 
پولی که برای زمين داده می شود الزم است 
که صرف زيرساخت ها شود، اظهار کرد: جاده 
دسترسی هنوز خاکی است و گفته شده که 
اعتبار برای آن نداريم.وی از ديگر مشکالت 
موجود را نبود پست 132، مخابرات، اينترنت 
و برق دانست و گفت: برای تمام اين موارد 
قول هايی داده شده است که به دليل نبود 

 1401 سال  وعده  جاری،  سال  در  اعتبار 
داده  اند که با تخصيص اعتبار رفع شود، چرا 
که گويا فقط پست 132 حدود ۶0 الی 70 

ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.

با رفع مشکالت به شهرک صنعتی 
خارجی تبدیل می شویم

صنعتی  شهرک  در  چدن  کارخانه  مشاور 
سرمايه گذار  که  آنجايی  از  گفت:  خوسف 
سفير  عنوان  به  را  چدن  کارخانه  چينی 
جذب  در  همواره  می دانيم،  چين  در  ايران 
سرمايه گذار کمک کرده اند ولی به دليل نبود 
برخی از زيرساخت ها با وجود سرمايه گذار اين 
اتفاق نيفتاده است. جعفری تصريح کرد: در 
صورت تأمين زيرساخت ها از قيبل آب، برق 
و موارد ديگر، آينده شهرک صنعتی خوسف 
صنعتی  شهرک  عنوان  به  و  است  روشن 
خارجی که سرمايه گذاران خارجی بسياری 

دارد، شناخته خواهد شد.

سرمایه گذارانی که رفتند

صنعتی  شهرک  در  چدن  کارخانه  مشاور 
خوسف عنوان کرد: تاکنون چندين سرمايه  
گذار آمده اند که به دليل نبود زيرساخت ها 
به صورت کلی رفته اند و برخی نيز سرمايه 
خود را به استان های همجوار انتقال داده اند. 
وی تأکيد کرد: خراسان جنوبی ظرفيت ها 
و پتانسيل های بااليی مانند معادن دارد که 
با جذب سرمايه گذار  توليد  می توان چرخه 
ايجاد کرد و اين موضوع فقط نياز به تأمين 
زيرساخت های الزم دارد. به گفتۀ وی با رفع 
اين دغدغه برای سرمايه گذار، به خصوص 
سرمايه گذار خارجی شاهد اشتغال و اقتصاد 

مولد در استان خواهيم بود.

 کارخانه چدن خوسف سرپا شد
 بن بست سرمایه گذاری با ضعف زیرساخت ها

گالیه شهروندان خراسان جنوبی از افزایش سرسام آور اجناس داخلی 

 ماراتن قیمت ها

آمادگی سه مرکز 
برای خرید زرشک 

کشاورزان

صداوسيما- سه مرکز خريد در خراسان 
جنوبی تاکنون برای خريد زرشک از 
آماده شده است.  کشاورزان تجهيز و 
استان  روستايی  تعاون  عامل  مدير 
گفت: سه مرکز خريد در شهرستان های 
آماده خريد  بيرجند و درميان  قائنات، 
دو  و  است  شده  کشاورزان  زرشک 
مرکز آرين شهر و سربيشه هم در حال 
آماده سازی برای خريد زرشک است. 
ضياييان احمدی افزود: از امروز 25 آذر 
خريد زرشک از کشاورزان استان آغاز 
کيلوگرم  هر  خريد  قيمت  و  می شود 
زرشک دانه اناری بسته به کيفيت آن 
حداکثر ۶5 هزار تومان در نظر گرفته 
شده است. وی گفت: زرشک پفکی 
هنوز به بازار نيامده و هر وقت زرشک 
گذاری  قيمت  شود،  بازار  وارد  پفکی 
خواهد شد. مديرعامل تعاون روستايی 
استان همچنين گفت: اگر دولت قيمت 
خريد را باالتر از ۶5 هزار تومان هم ببرد 
تفاوت آن به کشاورزان پرداخت خواهد 
شد. ضياييان احمدی افزود: زرشک در 
خريداری  کشاورزان  از  مختلف  انواع 
می شود و با دو روش نقدی و مدت دار 
حداکثر دو ماهه به انتخاب کشاورزان 
پرداخت می شود. وی همچنين گفت: 
قيمت های پيشنهادی استان برای خريد 
زرشک باالتر از اين رقم بوده و حتی 

ممکن است قيمت ها روزانه تغيير  کند.

خبر خوب امروز



نام آواران

محمد حقگو

محمد حقگو متولد 1341 شهرستان بیرجند می 
باشد. او موسیقی را با ساز سنتور در سال 1360 
در شهر بیرجند آغاز کرد. به دلیل عالقه ای که 

به موسیقی خراسان و آهنگسازی داشت سعی 
می کرد با سفر و استفاده از تجربیات آهنگسازان 
وقت ایران علوم پایه را فرا گیرد.استفاده از مهارت 
استادانی همچون مرحوم رضا درمان در مشهد و 
کامکار و مجید کیانی عالقه او را به سنتور ارضا 
می کرد اما او به دنبال آهنگسازی بود و همین 
عالقه باعث شد که در ردیف دانشجویان موسیقی 
دانشگاه تهران قرار بگیرد. سعی داشت با استفاده 
از کالس ها و استادان بنام تهران هر روز بیشتر 
بیاموزد. نزد فرهاد فخرالدینی ، علیرضا مشایخی ، 
پروفسور کریستین داوید علوم هارمونی و کنترپوان 
و فرم را می آموخت وآشنایی او با دکتر محمد تقی 
مسعودیه باعث گردید تا به پژوهش در موسیقی 
محلی خراسان نیز بپردازد. شاید حضور پر رنگ 
ویژگی موسیقی محلی خراسان در آثار او بازتاب 
پژوهش همان سال هاست.پس از اتمام تحصیل 
در دانشگاه موسیقی تهران )هنرهای زیبا( برای 
مدت کوتاهی به شهر مشهد رفت و پایه گذار 

اولین آموزشگاه موسیقی آن شهر گردید.
سپس جهت ادامه تحصیل در رشته آهنگسازی 
به شهرکیف مرکز اکراین رفت و در کنسرواتوار 
چایکوفسکی نزد یوگینی استانکویچ به فراگیری 
پرداخت. موسیقی  در  روس  مکتب  تجربیات 
استانکویچ از نامداران موسیقی اکراین است که 
آثار او نیز عموما مبتنی بر اصالت های فرهنگ 
زادگاهش با نگرشی آوانگارد به معماری صوتی به 
جا مانده از گذشته است. برای استانکویچ که از 
طریق آثار حقگو با موسیقی ایرانی آشنایی بیشتری 
پیدا کرده بود حضور این شاگرد ایرانی بسیار مغتنم 
می نمود و در واقع آنچه را که از دانش مکتب 
روس تجربه نموده بود با اشتیاق در اختیار حقگو 
می گذاشت و دریافته بود که شاگردش ارزش آن 
را دانسته و هر نکته جدید را در آثارش به آزمون 
می گذارد. او معتقد است ، با توجه به ساختار مدال 
موسیقی ایران و تحقیقاتی که در گذشته تئوری 
موسیقی ایران شکل گرفته است می توان نظیر 
رخداد گروه پنج نفره در موسیقی روسیه را در ایران 

تجربه کرد.

 درمان یبوست نوزادان با شیرخشت

گیاه معجزه گر شیرخشت طبیعت گرمی داشته و 
پایین آورنده تب نوزادان می باشد، ضد درد معده، 
مسهل و خلط آور می باشد و مهمتر از همه مناسب 
برای تمامی سنین می باشد.تحقیقات ثابت کرده که 

شیرخشت توانایی محافظت انسان در برابر تاثیرات 
اتمی را دارد. مصرف این ماده شگفت انگیز یبوست 
را در دوران نوزادی درمان می کند. برای خارج کردن 
موادی که موجب بیماری انسان شده است از داروهای 

گیاهی متداولی در طب سنتی استفاده می شود .

درمان جوش با  سبزیجات تازه

جوش و آکنه از مشکالت رایج پوست است که 
می توانید بدون دارو و مواد شیمیایی، از مواد غذایی 
و میوه های ضد آکنه و جوش استفاده کنید. کلم 
بروکلی، کلم پیچ، اسفناج  دارای مجموعه ای از 

مواد مغذی مانند فوالت، آهن، کلسیم، منیزیم، 
است که برای حفظ تعادل کلی مواد مغذی در بدن 
ضروری می باشد. داشتن پوستی سالم به معنای 
بدنی سالم است. اگر رژیم غذایی متعادلی داشته 

باشید مطمئنا صورتی  صاف خواهید داشت.

دفع  سنگ کلیه

نوشیدن آب و مایعات زیاد، مصرف چای کم رنگ، 
عرق خارشتر، هندوانه و کاهش مصرف نمک و 
پروتئین های حیوانی می تواند موجب دفع سنگ 
شود. همچنین گرم نگه داشتن کلیه ها هم می 

تواند به دفع سنگ کمک کند. سنگ های 5 تا 
7 میلیمتری معموال به خودی خود دفع می شود و 
نیازی به سنگ شکن ندارد. اگر کلیه دچار مشکل 
شود، خون سازی هم دچار مشکل خواهد شد. 
خونریزی می تواند موجب کم خونی در بدن شود.

 درمان بی خوابی با جوز هندی

جوز هندی، بیخوابی را درمان می کند، حاوی 
میریستیکین است که یک آرام کننده است و به 
خوابیدن طبیعی کمک می کند. شما می توانید 
قاشق  یک  با  را  جوزهندی  پودر  قاشق  یک 

چایخوری آب انگورفرنگی، مخلوط کنید و 3 
بار در روز مصرف کنید.نصف یک قاشق چای 
خوری پودر جوز هندی را با یک قاشق غذاخوری 
عسل مخلوط کنید و 15 دقیقه قبل از خواب در 

شب، آن را میل نمایید.

وقتی هوا سرد می شود خوردن یک فنجان نوشیدنی گرم بسیار می چسبد. حال این نوشیدنی می تواند یک فنجان 
چای معمولی باشد یا یک لیوان شیرکاکائو.  برای تهیه نوشیدنی چای انار و لیمو  کافی است، 7 فنجان آب را 
با یک فنجان شکر، کمی زنجبیل تازه، 3 عدد میخک و یک عدد چوب دارچین مخلوط کنید و بگذارید تا آب 
جوش بیاید، سپس یک دقیقه اجازه دهید تا تمامی مواد با هم جوش بخورد. سپس به تعداد افراد، از چای کیسه ای 
استفاده کنید و آنها را در این مخلوط قرار دهید. در مرحله پایانی، به این مخلوط یک فنجان آب انار و یک چهارم 
فنجان آبلیموی ترش اضافه کنید و بعد از 10 دقیقه آن را صاف و در فنجان های مورد نظر بریزید. روی هر فنجان 
چای نیز یک حلقه نازک لیموترش تازه قرار دهید و آن را گرم سرو کنید و روز خوبی در هوای سرد داشته باشید.

 حکایت: گوسفند قربانی

تا 10 شمردن فقط برای بچه ها نیست. قبل از اینکه در 
یک موقعیت پیچیده واکنش نشان دهید، چند لحظه صبر 
کنید، نفس عمیق بکشید و تا 10 بشمرید. ُکند کردن 
واکنش می تواند کمک تان کند اعصاب تان آرام تر شود. 
در صورت لزوم، کمی از فرد یا موقعیت مورد نظر دور شوید 
تا کمی عصبانیتتان فروکش کند. به محض اینکه توانستید 
خود را کنترل و درست فکر کنید، ناراحتی و عصبانیت تان 
را به طریقی قاطع اما غیرمقابله ای ابراز کنید. نگرانی ها و 
نیازهایتان را واضح و مستقیم بیان کنید، بدون اینکه 

بخواهید کسی را ناراحت یا کنترل کنید. در آن لحظه که 
از عصبانیت داغ کرده اید، خیلی راحت اتفاق می افتد چیزی 
به زبان بیاورید که بعد احساس پشیمانی کنید. قبل از اینکه 
حرفی بزنید، زمانی وقت صرف کنید تا هم خودتان خوب 
فکر کنید و هم اجازه دهید افراد دیگر درگیر در آن موقعیت 
خوب فکر کنند. برای جلوگیری از انتقاد کردن و تقصیر را 
به گردن کسی انداختن  که ممکن است فشار موقعیت را 
بیشتر کند، برای توصیف وضعیت از جمالت “من” دار 
استفاده کنید. محترمانه و مشخص صحبت کنید. مثال 

به جای اینکه بگویید، “تو هیچ وقت در کارهای خانه به 
من کمک نمی کنی”، بگویید، “من ناراحتم بدون اینکه 
به من برای جمع کردن ظرف ها کمک کنی، میز غذا 
را ترک کردی.” وقتی از کوره در می روید، مهارت های 
تمدد اعصاب را وارد کار کنید. تمرینات تنفس عمیق، 
تجسم یک صحنه آرامش  بخش، تکرار یک کلمه یا 
جمله تسلی  بخش می تواند کمک تان کند. همچنین 
می توانید به موسیقی گوش دهید، در دفترخاطرات تان 

بنویسید یا چند حرکت یوگا انجام دهید.

 عصبانیت تان را کنترل کنید

یاد یاران 
شهید: هادی دادرس جوان      نام پدر: محمدباقر       نام شهرستان: فردوس
مردم  ناپذیر  شکست  نیروی  و  ایمان  نیروی  از  همیشه  تکیه  سالح  بر  دشمن   علیه 
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آرامگاه ابوذرجمهر قاینی4

در 3 کیلومتری جنوب قاین، بر دامنه کوه ابوذر 
مقبره ای وجود دارد که متعلق به یکی از عرفای 
نامدار و شاعران قرن چهارم و پنجم هجری قمری 
به نام بوذرجمهر قاینی است. بنای مقبره بوذرجمهر 
در قرن 6 و 7 هجری قمری به صورت چلیپایی و 
با معماری زیبایی ساخته شده است. بقعه آن چهار 
ایوانی است که گنبدی برفراز ایوان ها استوار می 

باشد. برای تزئین داخلی بنا از گچ استفاده شده 
و نوع کاربندی پیشانی ایوان ها به شکل طاق 
نماهای جناقی می باشد. تزئینات گچ کاری زیر 
گنبد نیز یکی از زیباترین بخش های این بنا 
محسوب می شود. یکی از اتاق ها گنبد زیبایی 

دارد که با سنگ کار شده است.

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من 

بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم؟
)چارلی چاپلین(

چای انار و لیمو  مناسب برای روزهای سرد

آورده اند که زاهدی از جهت قربان گوسفندی خرید، در راه قومی بدیدند، طمع کردند و با یکدیگر قرار دادند که 
او را بفریبند و گوسفند بَِبرند. پس یک تن از پیش درآمد و گفت:  ای شیخ این سگ از کجا می آری.دیگری بدو 
بگذشت و گفت: شیخ مگر عزم شکار دارد؟ سّیم بدو پیوست و گفت: این مرد در کسوت  اهل صالح است، اّما 
زاهد نمی نماید که زاهد را با سگ صحبت نباشد و دست و جامه  خویش را از او صیانت واجب دارد. از این نسق 
هر کس چیزی گفت تا شّکی در دل او افتاد و خود را متهم گردانید و گفت: شاید بود که فروشنده  این جادو بوده 

است و چشم بندی کرده؛ در حال گوسفند بگذاشت و برفت و آن جماعت بُِبردند.  
داستانی از کتاب کلیله و دمنه

شماره ۵۰۸۵                        

۷4۹
۸4

۱۳۷
4۸

۹۸۱۵
4۳۵
۷۶۹

۲۶۵۹۷
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 ۲00۵ این سرگرمی به 

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

4۷۲۵۱۸۶۳۹
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۹۳4۸۲۵۱۷۶

۷۱۸۳۶4۲۹۵

۲۵۶۷۹۱۸4۳

جدول سودوکو

فرهنگ و هنر

سریال »بعد از آزادی« 
روی آنتن شبکه یک می رود

سریال »بعد از آزادی« محصول جدیدی از گروه 
فیلم و سریال شبکه یک است که از شنبه 27 آذر 
پخش خواهد شد. این مجموعه تلویزیونی حدود 2 
سالی است که به تولید رسیده و تهیه کننده، آن را 
به سازمان تحویل داده بود تا در کنداکتور پخش قرار 
بگیرد. با این حال این سریال با حاشیه های مختلفی 

مواجه شد و هر بار زمان پخش آن به تاخیر  افتاد.
سریال 34 قسمتی »بعد از آزادی« روایتگر زندگی 
جوانی است به نام عارف که در یک کارگاه شراکت 
دارد اما دچار مشکالتی می شود و ناچار است برای 
اثبات خود تالش کند. اصغر همت، رضا داوودنژاد، 
اندیشه فوالدوند، مرتضی اسماعیل کاشی، سام 
کبودوند، المیرا دهقانی، رویا جاویدنیا، حسین باشه 
آهنگر، آزاده مهدیزاده، الناز اسماعیلی، زنده یاد ارشا 
اقدسی، خسرو شهراز، قاسم زارع و امید روحانی از 
بازیگران این سریال هستند.عوامل تولید این سریال 
عبارتند از نویسنده نیلوفر محلوجی، ناظر کیفی تولید 
سید علی روحانی، مدیر پروژه حسن لبافی، دستیار 
اول کارگردان حسین باشه آهنگر، منشی صحنه 
تهمینه مرتضوی، مدیر تولید جواد سلیمانی، مدیر 
تصویربرداری سیروس عبدلی، طراح صحنه حبیب 
کریم زاده، مدیر هنری عباس بلوندی، آهنگساز فواد 
سمیعی، خواننده تیتراژ پایانی سعید آتانی، تدوین 

حمید باشه آهنگر، طراح گریم عباس عباسی.

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    0۹۱۵۸۳4۶۷۷۹- 0۹۹۱۵۱۱۶۳۸۶

صد در صد تضمینی

کیفیت کار خوب را 

امتحان کنید 

خـط دائـم شمـا را  خریـداریم  0۹۱۵ - 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 
0915۳6۳۷50۷0۹۱۵۵۶۲۲0۵0 -  حسینی

0۹۱۵۵۶۲۹0۳۳ 
بیرجند، میدان توحید 

۳۲44۲۳۳۱ )بخشی(

ایزوگام شــرق

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

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته
نقد و اقساط

برگ سبز خودرو سواری هاچ بک تیپ 20۷i-mt  به شماره 
پالک ایران 52 ۳84 ص ۷۷ به نام زهرا زرگر با کد ملی 

0946889۷۷5 مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد.

آمادگی خود را جهت انجام خدمات حمایتی 
به نیازمندان واقعی با رویکرد توانمندسازی آنان 
 اعالم می دارد. * دریافت کمک های نقدی از قبیل کفاره -
فطریه - نذورات نقدی - زکات - صدقه و ... * دریافت کمک 

های غیرنقدی از قبیل پوشاک، مواد غذایی، لوازم اساسی منزل، صدقه و ... * انجام کامل مناسک 
عقیقه به روش های شرعی *تهیه کمک جهیزیه برای نوعروسان نیازمند * تامین هزینه های درمان 
بیماران نیازمند * تامین هزینه های تحصیلی دانش آموزان نیازمند * کمک به ایجاد اشتغال و 

خودکفایی نیازمندان * ارائه هرگونه خدمات و تخفیفات خیرین محترم به نیازمندان واقعی 

۵0 خانواده نیازمند شهری، ۱۳۹0 خانواده نیازمند روستایی و ۱۶۳ یتیم نیازمند
 در انتظار دستان پرمهرتان هستند 

شماره حساب: بانک ملی  0۱0۹۸۳۱۸۲۳00۹    شماره کارت: ۶0۳۷۹۹۱۸۹۹۵4۹۱۶0    
ارسال کمک از طریق شماره گیری تلفن همراه  4۵۱۸#*۸۸۷۷*

 آدرس: موسی بن جعفر )ع( ۵ )صمدی ۸( - داخل صحن مسجد حضرت جواداالئمه )ع(
 تلفن: ۳۲۳۶۷۳۷۲-0۹۱۵۱۶۳۱۸۵۵-0۹۱۵4۹۶0۲۷۸

مرکز نیکوکاری جواداالئمه )ع( بیرجند

شهرداری قهستان در نظر دارد: یک قطعه زمین 
را به صورت مزایده به  فروش رساند. 

متقاضیان جهت شرکت در مزایده به سامانه ستاد 
به آدرس setadiran.ir مراجعه نمایند.

شناسه آگهی:  ۱۲۳۵۷۸۸

مدارک فارغ التحصیلی نرگس عبدی فرزند علی به شماره 
شناسنامه 45۷۳ صادره  از بیرجند در مقطع کارشناسی 
پیوسته به شماره 16891۳10164۳ تاریخ  1۳90/۳/18 و 

کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره ۳91012051۷2۳۳82 
تاریخ 1۳95/2/12 رشته روانشناسی بالینی مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدارک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

 به نشانی انتهای خیابان غفاری ارسال نماید.

مزروعی ۳000متری سورگ
آپارتمان  نوساز 

مزروعی بجد - باغ بهدان



۵
پنجشنبه * 25 آذر  1400 * شماره  5085

روز بدون فوتی کرونا در خراسان جنوبی

خوشبختانه در شبانه روز گذشته موردی از فوت کرونا در خراسان جنوبی ثبت نشد. دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل 
کرونا ویروس در استان گفت: در شبانه روز گذشته ۲۵۶ آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شد که ۴۴ بیمار و از 
۴۲۲ تست سریع ۴۵ مورد مثبت جدید کرونا که مجموعا از ۶۷۸ تست ملکولی و سریع ۸۹ مورد جدید کرونا شناسایی شد. 

 رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: 
خراسان جنوبی از نظر میزان جرایم خشن 
وضعیت خوبی دارد، به این معنا که سرقت 
توأم با آزار و یا سرقت مسلحانه نداریم و 

بیشتر سرقت خرد از منازل و خودروها وجود 
شورای  جلسه  سومین  در  حمیدی  دارد. 
افزود:  از وقوع جرم دادگستری  پیشگیری 
در این زمینه مردم نیز باید احساس وظیفه 

داشته باشند و اگر منزل خود را برای چند روز 
ترک می کنند، پیشگیری های الزم را برای 
مراقبت از منزل مثل قفل مناسب و داشتن 

دوربین انجام دهند.

سن ارتکاب جرم پایین آمده است

حمیدی گفت: متأسفانه آمار و ارقام نشان 
ارتکاب جرم در کشور و  می دهد که سن 
آمده و حتی برخی  پایین  خراسان جنوبی 
از کودکان ما را درگیر کرده است. وی با 
قانون  اجرای  راه حل مشکل،  اینکه  بیان 
حمایت از کودکان و نوجوانان است، ادامه داد: 
دارد  این  به  از موضوع بسته  البته بخشی 
قبال  در  را  خود  تربیتی  نقش  والدین  که 

فرزندان به ویژه کودکان به درستی انجام 
دهند. رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی 
بیان کرد: در مورد موضوع سرقت نیز آمار در 
خراسان جنوبی به تبع کشور باال رفته که 
نگران کننده است. حمیدی با تأکید بر اینکه 
سرقت  افزایش  چرایی  آسیب شناسی  در 
موضوع معیشتی مطرح است، گفت از این 
جهت دولت باید نسبت به بهبود وضعیت 
معیشتی مردم توجه کند چرا که بخشی از 

سرقت ها به خاطر تأمین معیشت است.

رها بودن هشت هزار خودرو بدون 
ایمنی در شهر

از  برخی  اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  وی 

آمارها در شهر بیرجند بیش از هشت هزار 
ایمنی مناسب شبانه  و ۵۰۰ خودرو بدون 
در خیابان رها است، بیان کرد: این موضوع 
موجب  که  است  سارقان  طمع  مورد  نیز 
افزایش آمارها است. رئیس کل دادگستری 
صنوف  انتقال  زمینه  در  خراسان جنوبی 
دستگاه های  افزود:  بیرجند،  در  آالینده 
مربوطه باید زیرساخت های سایت در نظر 
گرفته شده برای انتقال صنوف آالینده را 
فراهم کنند تا باالخره این پرونده پس از 
سال ها بسته شود. حمیدی افزود: اگر زیر 
تمایل  ولی صنوف  باشند  آماده  ساخت ها 
دستورهای  از  باشند  نداشته  انتقال  برای 

قضایی استفاده خواهیم کرد.

فعاالن عرصه ارتباطات، مجاهدان 
خاموش دوران شیوع کرونا

استاندار خراسان جنوبی گفت: فعاالن عرصه 
عنوان  به  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
کرونا  شیوع  دوران  در  خاموش  مجاهدان 
شناخته می شوند. قناعت در دیدار اعضای 
و  ارتباطات  وزارت  تابعه  مدیران  شورای 
فناوری اطالعات استان گفت: بخش های 
زیادی  های  تالش  کرونا  ایام  در  ارتباطی 
متحمل  را  فراوانی  های  سختی  و  کردند 
شدند که به چشم نمی آمد. وی افزود: اگر 
با کرونا  مقابله  اول  کادر درمان در خاکریز 
فناوری  و  مخابرات  کارکنان  دارند،  قرار 
اطالعات در خاکریز دوم، مجاهدت کردند. 
استفاده حداکثری مردم  به  اشاره  با  قناعت 
از زیرساخت های ارتباطی و اینترنت در ایام 
کرونا، گفت: مردم در این ایام، ضرورت توسعه 
زیرساخت های ارتباطی را بیشتر درک کردند.

سیمان باقران صادرکننده
 نمونه ملی شد

شرکت سیمان باقران به عنوان صادرکننده 
نمونه ملی در سال ۱۴۰۰ انتخاب و توسط 
وزیر صمت تجلیل شد. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان گفت: شرکت سیمان 
باقران در آئین بیست و پنجمین سالروز ملی 
صادرات که با حضور معاونین رئیس جمهور و 
وزیر صمت در سالن همایش های خلیج فارس 
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد از میان 
۵۰۰ صادرکننده به عنوان صادرکننده نمونه 
واحد  این  افزود:  انتخاب شد. جرجانی  ملی 
صنعتی با توجه به صادرات ۱۵ میلیون دالری 
سیمان و کلینکر به کشورهای افغانستان و 
پاکستان به عنوان صادرکننده نمونه ملی در 

سال جاری انتخاب شده است.

خراسان جنوبی رتبه دوم کشور 
در اجرای روش های نوین آبیاری

سه هزار و ۷۴۴ هکتار از اراضی کشاورزی 
خراسان جنوبی،امسال به شبکه های آبیاری 
نوین مجهز شد. مدیر آب و خاک و امور فنی 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  مهندسی 
گفت: از ابتدای سال جاری بر اساس اجرای 
جنوبی  خراسان  آبیاری،  نوین  سیستم های 
جاری  آبان  پایان  تا  را  کشوری  دوم  رتبه 
کسب کرد. محمدی افزود: از این رقم سه 
هزار و ۱۵۰ هکتار کم فشار و ۵۹۴ هکتار 
آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی اجرا 
شد. وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این 
سطح را حدود ۴۶ میلیارد تومان اعالم کرد 
و گفت: به ازای اجرای هر هکتار آبیاری کم 
فشار ۱۵ میلیون تومان و به ازای هر هکتار 
آبیاری تحت فشار ۴۰ میلیون تومان کمک 

بالعوض پرداخت می شود.

امام جمعه موقت بیرجند منصوب شد

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام 
االسالم  حجت  حکمی  در  بیرجند  جمعه 
“مهدی رحیم آبادی” را به عنوان امام جمعه 
حکم  این  در  کرد.  منصوب  بیرجند  موقت 
علیرضا  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
عبادی آمده است: با عنایت به نقش بی بدیل 
نماز جمعه و امامت جمعه در هدایت جامعه، 
بصیرت افزایی، ارتقای فرهنگ و ارزش های 
اسالمی و انسانی، دشمن شناسی، بیدار نگه 
شایستگی،  به  توجه  با  و  مخاطبین  داشتن 
توانمندی و جامعیت حضرتعالی در انجام این 
مهم؛ جنابعالی را به امامت جمعه  موقت بیرجند 
منصوب و از پروردگار متعال توفیقات روزافزون 

شما را درخواست دارم.

بهره برداری۱۰ کیلومتر دیگر از باند 
دوم محور سربیشه- درح- ماهیرود

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: 
دوم  باند  احداث  پروژه  از  دیگر  کیلومتر   ۱۰
محور سربیشه - درح - ماهیرود حدفاصل 
کیلومتر ۷۰ تا ۸۰ این محور ورودی شهر درح 
زیربارترافیک رفت. وحید داعی افزود:این قطعه  
با اعتبار هزینه شده ۶۰ میلیارد تومان احداث 
و با همکاری پلیس راه و اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای استان بازگشایی شد. 
وی گفت: طول کل محور ۱۲۵ کیلومتر است 
که بابازگشایی این ۱۰ کیلومتر در مجموع ۲۰ 

کیلومتر از محور                 دوبانده شده است.

اهمیت  به  توجه  با  گفت:  *استاندار 
موضوع و مدیریت بهتر منابع، اتمام 
اولویت  در  را  نیمه تمام  پروژه های 

برنامه ها دیده ایم.
مرزبانی  فرمانده  دیدار  در  *استاندار 
آموزش  مرکز  فرمانده  استان، 
محمدرسول ا... )ص( بیرجند و معاونان 
 گفت: به یمن مجاهدت های بسیجی وار
 نیرو های مرزبانی ، مرز های مشترک 
استان با افغانستان از امن ترین مرز های 

کشور محسوب می شود.
*نمایشگاه تخصصی جهادگران علم 
و فناوری خراسان جنوبی همزمان با 
بیرجند  در  فناوری  و  پژوهش  هفته 

گشایش یافت.
*مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی گفت: از ابتدای سال تحصیلی 
جاری، ۱۵۰۰ مورد بازرسی، از مدارس 
پروتکل های  رعایت  پیرامون  استان 
تربیتی  بهداشتی، مسائل آموزشی و 

انجام شده است.

اخبار  کوتاه 

روایت رئیس کل دادگستری از کاهش سن ارتکاب جرم تا خودروهای رها شده ی بدون ایمنی

جرایم خشن در استان کم است

ایرنا- استاندار خراسان جنوبی گفت: با توجه به 
کم و قطره چکانی بودن منابع دولتی که سرعت 
حرکت ما در رسیدن به توسعه را الک پشتی 
ظرفیت  از  استفاده  جز  چاره ای  می کند، 
سرمایه گذاران در بهره برداری از ظرفیت های 
دیدار  در  گذشته  روز  قناعت  نداریم.  استان 
ادارات  روسای  و  بازرسان  سر  کل،  بازرس 
ستادی اداره کل بازرسی استان گفت: در شرایط 
فعلی موضوعی کلیدی تر از جذب سرمایه گذار 
در استان نداریم لذا کوتاهی دستگاه ها در این 

ادامه  وی  می شود.  تخلف محسوب  زمینه، 
داد: سرمایه گذار با اقدامی که انجام می دهد، 

اشتغالزایی، تولید ثروت، خلق منابع و کمک 
به توسعه استان را رقم می زند، بنابریان برای 

ما محترم است و دستش را هم می بوسیم. وی 
تصریح کرد: در زمینه کوتاهی دستگاه ها در 
تسهیل شرایط برای فعالیت سرمایه گذاران، به 
هیچ وجه نباید کوتاه بیایید. وی با اشاره به اینکه 
فضای معیشتی نامطلوب متاثر از تحریم های 
فلج کننده نظام سلطه و ضعف مدیریت در برخی 
حوزه ها، شرایط را برای مردم سخت کرده است 
مردم  دشواری ها،  این  همه  وجود  با  گفت: 
متدین، مومن و عالقه مند به کشور، همچنان 
پای آرمان های نظام ایستاده اند و سختی ها را 

تحمل می کنند. قناعت افزود: مهمترین وظیفه 
ما در شرایط فعلی، اعتمادسازی است و این اقدام 
بزرگ، نیاز به اقدامات و برنامه هایی دارد که باید 
به طور جدی دنبال شود. وی با تاکید بر فضای 
تعاملی حاکم بر استان گفت: این فضا باید در 
راستای توسعه استان و رفع مشکالت تقویت 
شود. قناعت اظهار داشت: انتظار ما از بازرس 
کل و سربازرسان اداره کل بازرسی استان این 
است که با مشاوره به موقع، مانع از بروز هرگونه 

خطا و آسیب در بدنه دستگاه ها شوند.

گفت:  استان  انتظامی  فرمانده  محمدی- 
ماموران انتظامی خراسان جنوبی با توقیف 
یک دستگاه تریلی و دستگیری دو قاچاقچی 
یکی از بزرگترین محموله های قاچاق مواد 
فرشید  کردند.  کشف  استان  در  را  مخدر 
افزود: نیرو های فرماندهی انتظامی خراسان 

جنوبی طی یک عملیات در ایست و بازرسی 
سهل آباد نهبندان، منطقه عمومی فرماندهی 
به  موفق  جنوبی  خراسان  استان  انتظامی 
وی  شدند.  مرفین  کیلوگرم  کشف ۲۹۲۱ 
گفت: از ابتدای امسال توسط دستگاه های 
مقابله کننده با مواد مخدر ۶۴ تن انواع مواد 

درصد  که ۹۴  و ضبط شده  مخدر کشف 
در  پلیس  رزمندگان  توسط  کشف  این  از 
جای جای استان انجام گرفته است. فرمانده 
نیروی انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه 
باتوجه به پیگیری های به عمل آمده از ابتدای 
امسال ۹۶ باند که در بحث حمل و جابجایی 

دستگیر  داشتند،  دست  مخدر  مواد  توزیع 
شدند، افزود: در این مدت، بیش از ۷ هزار 
و ۶۰۰ قاچاقچی و توزیع کننده دستگیر و 
بیش از هزار و ۵۰۰ خودرو توقیف شد. وی 
با بیان اینکه دستگیری قاچاقچیان ۶ درصد 
و توقیف خودروها ۱۰ درصد افزایش داشته 

است، خاطرنشان کرد: کشفیات مواد مخدر 
استان در سال گذشته و امسال طی ۱۰ سال 
اخیر بی سابقه بوده و خراسان جنوبی در زمینه 
کشفیات مواد مخدر بر اساس جمعیت رتبه 
نخست و از نظر میزان کشفیات رتبه چهارم 

کشور را دارد.

حرکت الک پشتی توسعه خراسان جنوبی

جلوگیری از عبور محموله بزرگ مرفین در خراسان جنوبی

استاندار: چاره ای جز استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران نداریم

۲۶ آذر، روز حمل و نقل را خدمت تمامی فعاالن این حوزه صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

با سالم و تسلیت خدمت خانواده های داغدار به عرض می رساند هیئت ابوالفضلی بیرجند آمادگی خود را جهت برگزاری تمامی جلسات ترحیم و یادبود به خصوص شب اول که با فضای اندک و دغدغه 
و استرس فراوان در منزل برگزار می گردد، مراسم سوم و هفتم و ... با رعایت پروتکل های بهداشتی و با کیفیت مطلوب در شب یا روز، در محل سالن یا فضای باز به دلخواه شما عزیزان اعالم می دارد. 
ضمنا همایش های اداری،  غیر اداری ، مراسم شادی،  ختم،  همراه با تهیه بسته بندی پذیرایی با قیمت نازل و نیرو جهت توزیع، هماهنگی با روحانی یا  مداح با کمترین هزینه ممکن پذیرفته می شود. 

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند     تلفن: 091۵۵۶1848۲

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند  )سهامي خاص( ثبت شده به شماره 4740  و شناسه ملی 103۶00۶۲317
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند )سهامی خاص( مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور راس ساعت  9 و 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 
1400/10/08 درمحل سالن اجتماعات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بیرجند برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با دردست داشتن 
کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.  الف : دستور جلسه مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده )راس ساعت 9(: 1-  استماع گزارش هیئت مدیره شرکت درخصوص عملکرد شرکت2- ارائه گزارشی از پیگیری های انجام 
شده درخصوص مصوبات مجامع قبلی3- بررسي وتصویب اصالحیه بودجه سال مالي منتهي به پایان آذر  ماه سال 14004- بررسي وتصویب بودجه پیشنهادي هیئت مدیره شرکت براي سال مالي منتهي به پایان آذر ماه سال 1401   5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار 

هیئت  مدیره شرکتب :دستور جلسه مجمع  عمومی فوق العاده )راس ساعت 10( 1- اصالح ماده 3 اساسنامه )تغییر آدرس(   ضمناً گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادي سال آینده جهت ارائه به سهامداران محترم در دفترصندوق آماده مي باشد.

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای      شناسه: 1۲4394۲
اداره کل نوســازی ،توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان جنوبی)مناقصــه گــزار بــه نشــانی بیرجنــد- بلــوار صنعــت ومعــدن- ســایت اداری-تلفــن 92 - 32400390( در نظــر دارد، اجــرای پــروژه عمرانــی ذیــل را براســاس قانــون برگــزاری مناقصــات، بــه پیمــان کاران 
دارای صالحیــت ازســازمان برنامــه و بودجــه کشــور واگــذار نمایــد. لــذا پیمانــکاران واجدشــرایط متقاضــی بــا در نظرگرفتــن رشــته،پایه و ظرفیــت آزاد مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مربوطــه حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 1400/09/30 بــه ســامانه 

تــدارکات بــه آدرس www.setadiran.ir  مراجعــه و نســبت بــه دریافــت اســناد و مــدارک اقــدام نماینــد. ضمنــا ایــن آگهــی در پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات بــه نشــانی http://iets.mporg.ir نیــز منتشــر شــده اســت.

مدت نوع پیمانموضوعمحل اجراپروژهردیف
پیمان

برآورد براساس فهارس 
بها 1400 )ریال(

تضمین ارجاع 
کار )ریال(

تاریخ تحویل و 
بارگذاری اسناد 

در سامانه تدارکات
رتبه صالحیت شماره فراخوانتاریخ بازگشایی

پیمانکاری

1
تکمیل مدرسه ۹ کالسه 

استعدادهای درخشان طبس 
گلشن   

سرجمع به شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱3۹۶/۰۵/۰۴ تکمیل مدرسه طبس گلشن 
۵27،265،310،3981،370،000،000 ماهو اصالحیه های بعدی ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور

حداکثرپایان وقت اداری 
مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

ساعت ۸ صبح      
حداقل پایه ۵ رشته ابنیه۱۴۰۰/۱۰/۱۵2000003748000013

2
تکمیل مدرسه ۶ کالسه اکبریه 

سرجمع به شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱3۹۶/۰۵/۰۴ تکمیل مدرسه اکبریه قاین     قاین   
311،997،936،376600،000،000 ماهو اصالحیه های بعدی ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور

حداکثر پایان وقت اداری 
مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

ساعت
۱۰ صبح      

۱۴۰۰/۱۰/۱۵
2000003748000016

حداقل پایه ۵ رشته
 ابنیه+ تاسیسات

ـ  مورخ 94/9/22 و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 4080030607955665 نزد بانک مرکزی شعبه بیرجند در وجه   1-تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی شماره 123402/ت 50659 ه
اداره کل نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی. 2 - محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دول)ستاد( و دبیرخانه این اداره کل به نشانی بیرجند - بلوار صنعت ومعدن - سایت اداری و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند- بلوار صنعت و معدن- سایت اداری می باشد. ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه 
به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. 3- اعتبار پروژه )برابر شرایط مناقصه(: بند 1 برابر منابع تامین اعتبارات از محل طرح های عمرانی ملی  به شماره طرح 1801027013 و مبلغ 23،000،000،000 ریال )بیست و سه میلیارد( به صورت نقدی و مابقی از محل اعتبارات موجود )نقد یا اوراق( پیش بینی می شود و بند 2 برابر منابع تامین اعتبارات از 
محل طرح های عمرانی ملی به شماره طرح 1801027013 و مبلغ 13،000،000،000 )سیزده  میلیارد( ریال به صورت نقدی و مابقی از محل اعتبارات  موجود )نقد یا اوراق( پیش بینی می شود.                                                      روابط عمومی اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی  



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
  عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 

اذان ظهر
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امام باقر علیه السالم فرمودند :
ـتِِه اِنَّ هذا الِلّساَن مِْفتاُح ُکلِّ َخیٍْر َو َشرٍّ، فَیَنْبَغی لِلُْمْؤمِِن اَْن یَْختَِم َعلی لِسانِهِ َکما یَخـْتُِم َعلی َذَهبِهِ َو فِضَّ
همانا این زبان، کلید هر نیك و بد و خیر و شّر است، پس سزاوار است که مؤمن بر زبان خویش 
مُهر بزند، همان گونه که بر طال و نقره  اش الك و مُهر می  زند.    )تحف العقول، ص 2۹8(

صباغی- مرحوم دکتر» غضنفر فروزانفر« شامگاه ۲۶ آذرماه 98 پس 
 از تحمل درد و رنج بیماری در سن ۷۶ سالگی رهسپار دیار باقی شد. 
دکتر  وامدار  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  بیرجند  تاریخ  قطع  طور  به 
»فروزانفر« است؛ او که به عنوان بنیانگذار و نخستین رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند سال ها در راه ارتقا و بهبود سطح سالمت و آموزش 
پزشکی این منطقه گام برداشت و تالش ها و مجاهدت های دلسوزانه و 
صادقانه وی در ذهن کمتر کسی از آحاد مردم بیرجند نقش نبسته است.
مرحوم دکتر »غضنفر فروزانفر« متخصص اطفال و یکی از مشاهیر 
خراسان جنوبی است که سال 13۲۲ در روستای خراشاد شهرستان 
بیرجند پا به عرصه جهان گذاشت. اشك ها و لبخندها، دردها و درمان 
های فراوانی را تجربه کرد و بسیاری از مردم این دیار مرحوم فروزانفر را 

در سالمتی و باقیمانده عمرشان شریك می دانند.

طبیب مردمی و سنگ صبور مردم
وی همچنین طبیب مردمی و به نوعی سنگ صبور مردم بود و مراجعان 
در ساعات مختلف شبانه روز به منزلش که مطب پزشکی اش هم در آنجا 
بود مراجعه می کردند؛ ویژگی که از یك پزشك، چهره ای با اخالق و 
محبوب نزد همگان می سازد. مرحوم دکتر فروزان فر چند سال پیش در 
دیداری که با اصحاب رسانه داشت، یادآور شد: »گرفتن موافقت وزارت 
بهداشت با تاسیس دانشکده پزشکي در بیرجند کار آساني نبود، اما او 
با رایزني هاي متعدد با ریاست دانشگاه علوم پزشکي مشهد و وزارت 
بهداشت و درمان این خواسته مردمي را محقق کرد. وی با بیان اینکه 
سرپرست دانشکده علوم پزشکي بیرجند شدم، افزود: با وجود این که 
اوضاع اقتصادي مردم خوب نبود قرار شد امکانات و تجهیزات مورد نیاز 

از محل کمك هاي مردمي تامین شود.
بنیانگذار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: این خبر خوش موجی 
از شادی و شعف را در مردم و مسئوالن شهرستان به وجود آورد که 
در نتیجه برای تامین منابع مالی و زیرساخت های الزم از کمك های 
مردمی استفاده کردیم. فروزانفر ادامه داد: از محل همین کمك های 
مردمی بیمارستان امام رضا )ع( و دانشگاه حدود 1۰ هزار مترمربع توسعه 
پیدا کرد و بیش از 1۵۰ قطعه زمین در روستاها برای ساخت مراکز 

بهداشتی و درمانی اهدا شد.«

دکتر فروزانفر، رئیس  دو  دوره شوراي اسالمي شهر بیرجند
مرحوم فروزانفر عالوه بر سابقه ۲۰ ساله ریاست بیمارستان امام رضا)ع( 
بیرجند، عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي این شهرستان و رئیس 

دو دوره شوراي اسالمي شهر بیرجند نیز بود.  
وی در زمان مسئولیتش بخش های زیادی از قبیل ۲۰ مرکز بهداشتی 
درمانی روستایی و شهری، 1۰۰ خانه بهداشت، 4 مرکز زایمان ، درمانگاه 
و اورژانس سربیشه، مرکز درمان اسدآباد، کلینیك پیش ساخته نهبندان 
و اسدآباد و بخش های متعدد دیگر در بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند 
احداث و راه اندازی کرد. اخذ مجوز تاسیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 
تامین منابع اعتباری بیشتر در حوزه های بهداشت و درمان این شهر، 
تاسیس مراکز بهداشت و درمان در دیگر شهرستان های جنوب خراسان، 
تجهیز بیمارستان امام رضا )ع( از خدمات این نام آشنای دنیای پزشکی 

بیرجند است. 
 توسعه بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند، احداث و راه اندازي بیمارستان 
ولي عصر)عج( و راه اندازي دهها مرکز بهداشتي و درماني شهري و 
روستایي و بیش از 1۰۰ خانه بهداشت از جمله خدمات صادقانه وي 
در این دیار است. او که عاشق خدمت به مردم و زادگاهش بود، در کنار 
خدمات آموزشي و پزشکي در فعالیت هاي آبرساني روستایي و همچنین 
احداث دانشگاه علوم پزشکي، خوابگاه ها، دانشکده ها و تجهیز این مراکز 

سهم به سزایي ایفا کرده است.
 

 رونمایی از تمبر و تندیس  افتخاری دکتر فروزانفر در بیرجند 
اداره پست به پاس خدمات این پزشك بی بدیل تمبری افتخاری با 
چهره مرحوم دکتر فروزانفر به ثبت رساند. در روز 14 تیر 14۰۰ تمبر 
و تندیس دکتر غضنفر فروزانفر موسس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با 
حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی، خانواده 
این مرحوم و جمعی از مسئوالن استان در سالن همایش دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند رونمایی شد. رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
در این آیین گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا همه مراسمات با هم و 
با محدودیت برگزار شد در غیر اینصورت شان و جایگاه دکتر فروزانفر 
خیلی باالتر از این است و اگر در این شرایط نبودیم جلسه ای در خور 
شان ایشان برگزار می شد. محمد دهقانی فیروزآبادی افزود: صحبت در 

خصوص استاد دکتر فروزانفر کار راحتی نیست، جایگاه وی در ذهن و 
دل تك تك مردم استان شناخته شده است چون وی تنها یك پزشك 
نبود و قبل از هر چیز یك انسان به تمام معنا بود. وی از دکتر فروزانفر به 
عنوان تجلی از خودگذشتگی، ایثار، فداکاری، عرق محلی و نوعدوستی 
یاد کرد و ادامه داد: با همه جایگاه هایی که برای دکتر فراهم بود اما وی 
مدت طوالنی از بهترین زمان های عمرش را در خراسان جنوبی ماند و 

پایه گذاری مرکزی را بر عهده داشت که قدمتی چندین ساله دارد. 
خیابانی در بیرجند به نام دکتر فروزانفر

 به مناسبت سالگرد دکتر فروزانفر با همکاری و همراهی شورای شهر 
بیرجند و شهرداری خیابانی حدفاصل »خیابان غفاری و معلم« در نزدیکی  
بیمارستان رازی به نام این پزشك نام آور ثبت می شود تا یاد او برای 
همیشه جاودان بماند. همچنین با تالش شورای روستا خیابانی در خراشاد 
زادگاه دکتر فروزانفر به نام این پزشك نام گذاری شده است. این پزشك 
نام آور سال 138۷ به عنوان پزشك نمونه معرفی شد، پزشکی که هر 
وقت از شبانه روز پاسخگوی مریض ها بود و حتی نصف شب بیماران 

را رایگان ویزیت می کرد.
چاپ حدود 1500 کتاب برای بیقراری نوزادن و اهدا به 

مناطق محروم
حدود 1۵۰۰ جلد کتاب در مورد گریه و بیقراری نوزادان توسط مرحوم 
دکتر فروزانفر به چاپ رسیده است که طبق وصیت او بعد از فوت این 
بزرگوار، کتاب ها به مراکز بهداشت مناطق محروم به طور رایگان در 
اختیار مادران قرا گیرد که از طرف دانشگاه علوم پزشکی این کار عملیاتی 
شد. دکتر فروزانفر چه در دوران زندگی خویش بیماران محروم را رایگان 
ویزیت می کرد و چه بعد از فوت خویش راهنمایی های ایشان به مادران 

محروم از طریق این کتاب ها به طور رایگان انجام شد.
 دکتر فروزانفر همواره در کارهای خیر مشارکت داشت که از آن جمله می 
توان به اهدای کل حقوق دولتی دکتر اشاره کرد که  آن  را تمام و کمال 
برای ساخت بیمارستان هزینه کرد.  دکتر فروزانفر  همچنین  دو دوره  )8 
سال(  ریاست  شورای شهر  بیرجند را بر عهده داشت و حقوق این بخش  
هم در صندق شورا ذخیره شده و برای مناطق محروم استان هزینه  
می شد. به پاس زحمات دکتر فروزانفر سالن همایشی در دانشگاه علوم 
 پزشکی سال گذشته با نام وی تاسیس شده است.همچنین در سال های

  اخیر  برای گرامیداشت این پزشك سرشناس  اورژانس بیمارستان 
امام رضا )ع( هم به نام  ایشان نامگذاری شد. 

آرامش در قطعه 2 آرامستان بیرجند
اقدامات موثر و بی بدیلی که این عالم فرهیخته در حوزه بهداشت و 
درمان داشته، یاد و نام او را برای همیشه در دل مردم این دیار زنده 
نگه خواهد داشت. پیکر این عالم فرهیخته با حضور جمعی از مسئوالن 
استان، پزشکان، اهالی فرهنگ و قشرهای مختلف مردم  ۲۶ آذر سال 
98 در بیرجند تشییع و در قطعه ۲ آرامستان این شهر به خاک سپرده 
شد. گرچه امروز دیگر دانشجویان و بیماران محروم از او هستند ولي 
آثارش در جاي جاي بیرجند ترجماني است از شخصیتش، به خصوص 
در مانیتور قلوب همشهري هایش همچنان مي درخشد. احساس وطن 
دوستي او در گفته هایش فریاد مي کند و با عشق شهر و دیارش سلول 

هایش جوان مي شود.

به پاس خدمات گرانبهای پزشک نام آور بیرجندی 
»مرحوم دکترغضنفر فروزانفر،گنجینه فاخر خراسان جنوبی در پزشکی«

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

 از خیابان منتظری جنب سینما 
قدس به خیابان شهدا 

بین شهدا  1 و 3 انتقال یافت. 
  09151601939  -  32226010     

09355198219 - فیض بخش

فروشگاه دلتا یدک
آگهی دعوت  هیئت امنا موسسه خیریه توانبخشی حضرت  علی اکبر )ع(
ثبت شده به شماره ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۸۷۳۱ برای تشکیل 

مجمع عمومی عادی سالیانه
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم هیئت امنا موسسه دعوت می شود در جلسه 

مجمع عمومی)عادی سالیانه( که روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/۱۰/۰5 ساعت ۱۷:۳۰ در محل 
موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( واقع در شهرک شهید مفتح، بلوار صنعت و 
معدن، خیابان شهید شهاب برگزار می گردد حضور بهم رسانند.  دستور جلسه: ۱( گزارش 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۲( گزارش بازرس ۳( انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس                  

کدپستی: ۹۷۱۹۸۱۳۳۱۱     تلفن:  ۳۲۲۵۲۰۵۰  روابط عمومی موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

کارخانه قند قهستان آمادگی برای ارسال ادوات برداشت چغندرقند 

مزارع طرف قرارداد خود را به مدت یک هفته از یوم جاری اعالم 

می نماید. 
کارخانه قند قهستان

  خانواده  های محترم بخشی، همسایه و بندگان
 درگذشت شادروان 

حاج محمد )میرزا علم( بخشی فخرود 
 را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، برای آن روانشاد 

غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر جزیل مسئلت داریم. 
موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند

خانواده های محترم بخشی، بندگان و بابائی 
با تسلیم به مشیت الهی و با نهایت تاثر درگذشت

 حاج محمد )میرزا علم( بخشی فخرود
 را خدمت شما سروران گرامی تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم رحمت 

و غفران الهی و برای بازماندگان محترم صبر جزیل آرزومندیم. 
مرکز نیکوکاری هیئت  ابوالفضلی -  موسسه فرهنگی و داراالیتام هیئت ابوالفضلی

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

خانواده محترم بیازی 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 شهربانو بیازی
 را خدمت شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای 

بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
مرکز نیکوکاری هیئت ابوالفضلی، موسسه فرهنگی و داراالیتام هیئت ابوالفضلی

  موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند


