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صف شمال رفتن نشان 
دهنده سطح رفاه مردم است

صدیقی، امام جمعه تهران : 

صفحه  ۲

شورای نگهبان به خطای 
خود اعتراف کند

سلیمی نمین  : 

به دولت حداقل  2 سال 
فرصت  دهیم

عباسی،  نماینده مجلس  :

صفحه  ۲

صفحه  ۲

#  من ماسک می زنم

قیمت میوه در استان افزایش چشمگیری ندارد خراسان جنوبی با برند فرهنگی ابن حسام شناخته شود 3قبض گاز مشترکان پرمصرف ۴ برابر می شود 5 5

سرمقاله

احتکار یا انسداد اطالعات در استان

چند روز قبل تر از این، یکی از دوستان بزرگوارم گالیه ای را مطرح می کرد و می 
گفت: » قرار بود همسرم که به یکی از دستگاه های دولتی، تعهد خدمت داشت،  
به یکی از شهرهای استان منتقل شود. به دلیل پیامدهای متعدد این ماجرا و از 
آنجایی که می دانستیم در این موضوع، مورد اجحاف قرار گرفته ایم رایزنی های 
متعدد انجام دادیم، ولی به نتیجه نرسیدیم و با برخوردهای نه چندان جالب مدیران 
و معاونان دستگاه مربوطه در آستانه انتقال همسرم و از هم پاشیدن زندگی قرار 
گرفتیم. در آخرین لحظه ها یکی از کارمندان آن دستگاه به صورت اتفاقی به ما 
اعالم کرد که چند مدت قبل مکاتبه ای از سوی وزارتخانه برای این دستگاه اجرایی 
ارسال شده که مفاد آن کاماًل منطبق بر شرایط افرادی مثل همسر شماست و با 
استناد به آن کاماًل به صورت قانونی می توانید از این انتقال غیرضروری جلوگیری 
کنید. با خوشحالی و با کمال تعجب و بهت و حیرت، دنبال مکاتبه را گرفتیم و 

تصویری از آن را به دست آوردیم و دقیقاً بر اساس آن ...   ادامه در صفحه 2

* هرم پور

* قناعت : موضوع جذب اعتبارات ملی برای استانی مثل خراسان جنوبی که کم برخوردار 
 است و در برخی شاخص ها در رتبه های آخر قرار دارد، بسیار حائز اهمیت می باشد 
* این که مدیران چقدر می توانند در جذب اعتبارات از وزارتخانه ها و سازمان ها در 
مرکز موفق باشند، از مالک های ارزیابی است * مدیر نشسته یا بدون تحرک جایگاهی 
ندارد * استان های زرنگ، خلق منابع می کنند* به منابعی که به ما اختصاص می دهند، 
نباید اکتفا کنیم* مدیران پویا و زرنگ کسانی هستند که در خلق منابع موفق تر عمل 
نمایند * در شرایط فعلی هیچ چیزی مهمتر از سرمایه گذاری نداریم و هرگونه کوتاهی و 
تعلل در این خصوص قابل قبول نیست...  مشروح در صفحه ۵

استاندار  در شورای برنامه ریزی استان:جذب

 اعتبارات ملی، مهمترین شاخص ارزیابی مدیران 

تعلل مدیران

بخشش نیست
اعتبارات قابل
در زمینه جذب 

وعده های سرخرمن
 به کارگران سرگذر

چشم انتظاری کارگران بیرجندی برای ایستگاهی جهت استقرار

صفحه  3

جناب آقای مهندس مزیدی
 جناب آقای مهندس مهدوی 
 و دیگر پرسنل زحمتکش پایانه مرزی ماهیرود

 ۲۶ آذر را که یادآور تعلق خاطر رانندگان به معمار کبیر انقالب حضرت امام خمینی )ره( و تالش فعاالن 
این عرصه برای کسب عزت و پیشرفت کشور عزیزمان ایران می باشد، تبریک و تهنیت عرض می نماییم. 

هیئت مدیره و پرسنل شرکت حمل و نقل بین المللی فراهان تردد کیان

به یک نفر نیروی حسابدار با مدرک کاردانی به صورت تمام وقت جهت کار در 
شرکت پخش داروی دامپزشکی نیازمندیم.      0930۶109۶۲9-3۲۲1۲575

هرآن کس خدمت جانان به جان کرد
 به گیتی نام خود را جاودان کرد

 جناب آقای مهندس ابراهیم زاده 
بدین وسیله از تالش و زحمات مستمر جناب عالی در پیشبرد اهداف 

سازمانی تقدیر و تشکر نموده، از خداوند منان برایتان سالمتی
 و استمرار خدمتگزاری را مسئلت داریم. 

 همکاران تان در سازمان سیما ، منظر و فضای سبز
 شهرداری بیرجند

سرکار خانم زهرا عباس آبادی 
معلم ساعی و خالق دبستان عالمه حلی بیرجند

سرکار خانم مهناز بشیری زاده 
معاون محترم دبستان عالمه حلی بیرجند 

شما نمونه واقعی انسان های موفق هستید و اکنون نیز با 
کسب موفقیت در جشنواره فراخوان  کتاب برتر سال آموزش و پرورش خراسان جنوبی

 برگ زرینی دیگر بر کارنامه افتخارات تان افزودید. ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند، آرزومند توفیقات روزافزون تان هستیم.

اولیای دانش آموزان کالس 10۲

جناب آقای مهندس جالل زاده 
مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

هفته حمل و نقل ، رانندگان و راهداری
را حضور شما ، سایر پرسنل محترم و تمامی دست اندرکاران صنعت 

حمل و نقل تبریک عرض نموده، سالمتی و موفقیت روز افزون
 شما بزرگواران را از خداوند متعال خواستاریم.

 فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس اسد اله جالل زاده 
مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

 و دیگر پرسنل زحمتکش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

هفته راهداری را  خدمت شما تبریک عرض نموده، سالمتی و توفیق 
روز افزون همه خادمان صنعت حمل و نقل را از خداوند منان خواستاریم.

 موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند

گروه ماشین های اداری بهدانی
 نمایندگی انحصاری فروش و خدمات

 دستگاه های فتوکپی توشیبا، 
ویدئو پروژکتور سیستم های صوت و 

تصویر و محصوالت جی اند بی در استان

پرینترهای لیزری تک کاره و سه کاره 
جی اند بی، کارتریج های جی اند بی

 با قابلیـت چـاپ سه و نیـم برابـر بیشتـر
ت ایران

ساخ

بلوار شهدای عبادی – ابتدای بلوار شهید فایده  خط ویژه: 31103 

 شرح در صفحه  3
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تصادف در محور نهبندان - زاهدان سه کشته برجای گذاشت

معاون امداد و نجات هالل احمر گفت: برخورد رخ به رخ ۲ دستگاه پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۴۱ محور 
نهبندان - زاهدان سه کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.  این حادثه در دوراهی روستای حیدرآباد 
شهرستان نهبندان روی داد و علت اصلی حادثه توسط پلیس در دست بررسی است.

سرمقاله

احتکار یا انسداد اطالعات در استان

* هرم پور

بر اساس آن، کل ماجرا وارد فاز  ) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( دقیقاً 
دیگری شد. اما یک سؤال برای ما باقی ماند و آن هم اینکه چرا این 
مکاتبه به اطالع عمومی و یا حداقل به اطالع افرادی مثل ما نرسیده 
بود؟« ماجراهایی از این دست برای خیلی های دیگر هم در این استان 
اتفاق افتاده است؛ تجربه های تلخی که منجر به ضرر و زیان های بی 
شمار و گاه غیرقابل جبران برای شهروندان شده اند. چندی پیش یکی 
دیگر از شهروندان برایم پیامکی ارسال کرده بود مبنی بر اینکه بعد از ماهها 
دویدن و خواهش و التماس به این و آن، و علیرغم مکاتبات متعددی که 
با یکی از دستگاههای دولتی انجام داده و اعالم کرده است پول ناحقی را 
قرار است از او بگیرند، اما مجبور به واریز چند ده میلیون پول برای دریافت 
یک مجوز در استان شده است. نهایتاً چند وقت قبل،  یکی از آشنایاِن تازه 
استخدامش در آن دستگاه، به مکاتبه ای برخورده و تصویری از آن را 
برایش فرستاده و متوجه شده اند که از دو سال قبل به این طرف، به هیچ 
عنوان برای آن  مجوز خاص، پولی دریافت نمی شود و استناِد آگاهانه یا 
ناآگاهانه مسئولین آن دستگاه برای اخذ مبلغ هنگفت، به مکاتبات قبل از آن 
بوده است. چنین ماجراهایی دو بُعد دارد: بُعد اولش را می توان خوشبینانه 
به حساب عدم اطالع مدیران یا کارشناسان و عدم اشراف و تسلط بخشی 
از آنها به آخرین بخشنامه ها و مکاتبات سرازیر شده از مرکز گذاشت. اما 
بُعد دومش را شاید کمی بدبینانه، می باید به حساب عمدی بودن ماجرا و 
منافعی که از عدم اطالع رسانی و عمومی کردن برخی از این بخشنامه ها و 
مکاتبات و ابالغیه ها و دستورالعمل ها به جیب آن دستگاه اجرایی مربوطه 
می رود گذاشت. در چنین شرایطی من احساس می کنم با نوعی از احتکار 
اطالعات و یا انسداد اطالعات روبرو هستیم. به عبارت دیگر، یک جریان 
مخوف و مافیایی، تالش می کند نوع، میزان، چگونگی و حجم اطالعات و 
داده های اداری مرتبط با زندگی روزمره شهروندان را به نوعی مدیریت کند 
که دستگاه مربوطه، کمترین زیان را ببیند و ارباب رجوع، شهروند و یا هر 
مراجعه کننده یا مشتری و یا متقاضی دیگری، ضمن عدم حصول اطالع 
از وجود چنین مکاتباتی، در گردباد روزمرگی های ادارِی مرگ آور و در دام 
خونین رفت و آمدهای مکرر و اتالف وقت های بی شمار در راهروهای 
ادارات و دستگاهها گرفتار شود. این روزها، خیلی از دستگاههای اجرایی و 
حتی نهادها وسازمانها، ُپز  می دهند که سامانه های شفافیت اطالعات را به 
روز کرده و در انظار عمومی قرار داده اند. من را ببخشید، اما  متأسفانه خیلی 
دیر نسبت به چنین ترفندهایی حس مثبت پیدا می کنم، یعنی خیلی زود، 
چنین تردستی هایی از سوی دستگاههای مختلف اجرایی، باورم نمی شود 
و با یک بدبینی روزنامه نگارانه، به بدبختی هایی که خودم می ِکشم یا رنج 
و دردش را در چهره ی تک تک شهروندان هم استانی می بینم، نگاه می 
کنم. شک ندارم چنین اقداماتی، چه از جنس احتکار و چه از جنس انسداد 
اطالعات به روی مردم باشد، تاوان های سخت مردمی، ریزش سرمایه 
های اجتماعی و عقوبت اخروی )اگر بعضی از عزیزان اعتقادی داشته باشند( 
دارد. انتظار بیشتری از دستگاههای نظارتی می رود. سکوت، گاهی بدتر از 
اقدام بی موقع است و دیر اقدام کردن، خیلی وقت ها بدتر از اقدام نکردن 

است. مردم خوبی داریم. چرا گاهی اینقدر ناجوانمردانه اذیتشان می کنید؟
)لطفاً نظرات خود را درباره این سرمقاله به شماره ۰93۰۴9۴383۱ ارسال بفرمایید(

خودروی آتش نشانی نبود؛ نخل ها سوختند!

آبرسانی پایدار  به ۸۰ روستای خراسان جنوبی تا پایان امسال

نبود خودروی آتش نشانی در روستای بندان 
شهرستان نهبندان سبب از بین رفتن حدود 

۱۰۰ نفر نخل در آتش سوزی اخیر شد.
چند  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
روز قبل نخلستان های بندان در شهرستان 
نهبندان طعمه حریق شد. در اثر این آتش 
سوزی، حدود ۱۰۰ نفر نخل در آتش سوخت 
و سرمایه مردم بر باد رفت. خودروی آتش 
نشانی نیز در این منطقه مستقر نبوده و یک 
خودرو از شهر نهبندان پس از طی مسافت 
۷۰ کیلومتری به محل آتش سوزی رسیده 
است که حضورش ثمری نداشته است. برای 
پیگیری مشکل نبود خودروی آتش نشانی 

در بندان، با بیکی فرماندار نهبندان گفتگو 
کردیم.

بیکی گفت: خودروی آتش نشانی شهر باید 
با اجازه فرماندار به روستا ها برود که در این 
حادثه نیز بالفاصله پس از تماس با بنده، 
اعزام شد.  به محل  نشانی  آتش  خودروی 
وی گفت: خودرو مستهلک بوده و نمی تواند 
با سرعت باال حرکت کند و شاید یکی از 
فرسودگی  خودرو  این  رسیدن  دیر  دالیل 
آن بوده است. وی گفت: از ۱۲3 روستای 
شهرستان در ۲ روستای دهک و چاهداشی 
خودروی آتش نشانی مستقر است. فرماندار 
برای  شهرستان  درخواست  گفت:  نهبندان 

اختصاص خودروی آتش نشانی به بندان به 
استانداری داده شده و استانداری نیز مکاتباتی 
با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 

انجام داده است. 

بیکی گفت: هنوز نتیجه ای از این مکاتبات 
حاصل نشده است، اما در تالش هستیم تا به 
محض اختصاص یک دستگاه خودرو، آن را 

به بندان تحویل دهیم.

فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت   - ایرنا 
آبرسانی  گفت:  جنوبی  خراسان  استان 
پایدار به 8۰ روستای استان در برنامه سال 
جاری بوده که تاکنون به ۴۰ روستا انجام 
شده است و آبرسانی پایدار به ۴۰ روستای 

دیگر تا پایان امسال انجام می شود. حسین 
امامی افزود: با اجرای این طرح ها ۱۶ هزار 
و ۵۱۰ نفر در روستاهای استان از آب سالم 
و بهداشتی بهره مند شدند. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان خراسان جنوبی گفت: 

نیز  دیگر  روستای   ۴۰ به  پایدار  آبرسانی 
پایان  تا  تومان  میلیارد  حدود ۷۰  اعتبار  با 
سال جاری انجام خواهد شد که طرح های 
درصد   8۰ از  بیش  مجموع  در  باقیمانده 
پیشرفت فیزیکی دارد و هفت هزار و ۲۰۴ 

نفر دیگر از آب سالم و بهداشتی برخوردار 
خواهند شد. وی افزود: 9۰ روستای باالی 
۲۰ خانوار فاقد شبکه آبرسانی در خراسان 
جنوبی وجود دارد که آبرسانی به این روستاها 

در برنامه سال مالی آینده است.

مدیرعامل شرکت کویرتایر از تولید ۲ میلیون 

و ۶8۷ هزار و ۴۴9 حلقه انواع تایر رادیال 
سواری در 8 ماه امسال در این کارخانه خبر 
داد. سیدمحمدحسین زینلی در جمع مدیران 
این کارخانه وزن این میزان تولید را ۱9هزار 
و 839 تن اعالم کرد و اظهار داشت: در حال 
از رینگ  رادیال  تایر  انواع   حاضر 3۵ سایز 

۱3 تا ۲۰ در این کارخانه تولید می شود.
وی اظهار کرد: در حال حاضر ۱9 درصد تایر 
سواری کشور به لحاظ وزنی و بیش از ۱8 
درصد تایر سواری کشور به لحاظ تعدادی در 

کویرتایر تولید می شود.
به  اشاره  با  کویرتایر  شرکت  مدیرعامل 

موردنیاز  تایر  از  ای  عمده  بخش  تامین 
خودروسازان در سایزهای مختلف تصریح 
 3۰ حدود  کویرتایر  حاضر  حال  در  کرد: 
را  کشور  خودروسازان  تایر  نیاز  از  درصد 
تامین می کند. وی به طرح توسعه تولید 
از  بیش  که   SUV تایرهای  ۱۴هزارتن 
اشاره  دارد  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۶۰
کرد وگفت: با افتتاح این طرح در مهر ماه 
سال آینده، ظرفیت کارخانه به ۴۵ هزار تن 
در سال خواهد رسید. زینلی به طرح جدید 
های  تراک  دامپ  بزرگ  تایرهای  تولید 
معدنی و تایرهای ماشین آالت راه سازی 

 و ساختمانی و تایرهای اتوبوسی وکامیونی 
آل استیل با ظرفیت ۵۰ هزار تن اشاره کرد و 
افزود: این طرح بزرگ با سرمایه گذاری ثابت 
بالغ بر ۵ هزار و 8۵۶ میلیارد تومان در مدت 
3 سال اجرا خواهد شد که با راه اندازی آن 
ظرفیت کارخانه کویرتایر به تولید سالیانه 9۵ 

هزار تن انواع تایر خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت کویرتایر، اتکاء به دانش 
بومی و داخلی سازی طی 8 سال گذشته را 
از اعجاز خلق شده در این کارخانه دانست و 
گفت: ۲۵ درصد سود سال گذشته کویرتایر 

ناشی از این اقدام بوده است.

تولید بیش از  ۲ میلیون و ۶۸۰هزارحلقه انواع تایر در کویر تایر

نماینده مجلس: رهبری خواسته بود
 که نمایندگان، استاندار نشوند

شجاعی علی آبادی، رئیس کمیسیون اصول نود مجلس گفت: 
رئیسی با رهبری درمورد تک تک وزرایی که بنا بود از مجلس بیایند 
صحبت کرده و اجازه گرفته یعنی خود آقا گفته به پست های اجرایی 
چشم ندوزید، درمورد تک تک وزرا اجازه رهبری وجود دارد. درباره 
استانداران هم رئیسی از حضرت آقا استعالم کرده بودند. رهبری  

فرموده بودند برای استانداران از نمایندگان استفاده نکنید.    

به دولت 2 سال فرصت دهیم؛ مردم فشار نیاورند

نماینده مجلس گفت: مجلس حق قانونی سوال و نظارت را دارد. 
وزرا نیز وظیفه دارند که به سواالت نمایندگان پاسخ بدهند، اما نباید 
به گونه ای باشد که وزرا به جای کار کردن هر روز به کمیسیون ها 
رفته و به سواالت پاسخ دهند؛ این مناسب جامعه ما نیست. عباسی 
با بیان اینکه مردم به نمایندگان فشار نیاورند، افزود: وزیران برای 

شناختن افراد و کارها حداقل ۲ سال زمان می خواهند.   

اینکه مردم برای رفتن به شمال صف می کشند
 نشان دهنده سطح رفاه در کشور است  

صدیقی، امام جمعه موقت تهران در خصوص نابسامانی کشور 
گفت: این مسائل درد های ماست که موجب ایجاد فشار بر قشر 
ضعیف جامعه شده، اما باز هم وضعیت مردم در مقایسه با ابتدای 
انقالب بهتر است و سطح رفاه مردم باالتر از آن دوران است، 
اکنون می بینیم با پیش آمدن هر تعطیلی، مردم برای عزیمت به 
گردشگاه ها در شمال کشور صف می کشند که این ها نشان از 

سطح رفاه در کشور است. 

الریجانی شانس پیروزی در انتخابات داشت،
حذفش کردند     

محمد هاشمی، فعال اصالح طلب گفت: تلقی جامعه این است 
که احساس می شده در نظرسنجی ها الریجانی در طیف افرادی 
است که به احتمال زیاد رای می آورد و یا به دور دوم خواهد رفت، 
برای همین هم تالش شد تا ایشان در صحنه حضور نداشته باشد. 

شورای نگهبان به خطای خود اعتراف کند

سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا گفت: شورای نگهبان یک 
صفحه نامه نوشته و این یک صفحه سست و غیر قابل پذیرش 
است. از نظر بنده باید زمانی این ادله شورای نگهبان اصالح شود 
و شورای نگهبان در این زمینه )رد صالحیت الریجانی( به خطای 
خودش معترف باشد،  همانطور که رهبری گفتند ظلمی صورت 

گرفته است، این ظلم باید جبران شود.

نمایندگان در گفتار موافق شفافیت هستند،
اما خروجی دیگری دیده می شود

خضری، نماینده مجلس با بیان اینکه نمایندگان در گفتار موافق 
طرح شفافیت هستند، اما در رفتار خروجی دیگری دیده می شود، 
گفت: همین شفاف نبودن دلیل قاطعی برای تصویب نشدن طرح 
است. چون نماینده می گوید موافق شفافیت است، اما به آن رأی 
منفی می دهد. این نشان از عدم جسارت افراد و دلیلی برای منفعل 

ماندن طرح است.

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  قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

  شناسه آگهی: 1231572
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 

 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060308001004250 مورخ 1400/08/30 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

 ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه 
گل سرخی فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه 229 در ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر اتاق به مساحت 138.08 مترمربع 
قسمتی از پالک 1396 - اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت طاهره مددی پور محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت 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 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: یکشنبه 1400/09/14      تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1400/09/29
حسین براتی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

 آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
 شناسه: 1245405

 نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 9901432 تقسیم ترکه مرحوم غالمرضا حسنی ملک مورد نظر به آدرس 
بیرجند، خیابان بهشتی، بهشتی15، پالک 40 ، یک باب منزل جنوبی، مساحت عرصه حدود 210 متر مربع، اعیان خشت 

گلی به صورت یک طبقه با زیربنای حدود 140 متر مربع، نما سیمانی، درب و پنجره ها فلزی و چوبی قدیمی، دارای4 
خواب، کف ها گلی، جداره ها گچ، آشپزخانه کاشی قدیمی، فاقد کولر، دارای امتیاز آب و برق و گاز، هر کدام یک امتیاز 

قیمت کل 9.200.000.000 )نه میلیارد و دویست میلیون( ریال کارشناسی شده است از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 
1400/10/11 از ساعت 9 الی10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
این صورت 10% اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از 

موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
 ضمنا برنده مزایده می بایست جهت پرداخت 10 درصد مزایده کارت بانکی همراه داشته باشد 

مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند- محمد علی کشته گر

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

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

لوله بازکنی و لوله کشی ممتاز 
به صورت شبانه روزی / با فنر برقی و روش نانو 

تشخیص و ترکیدگی ، رفع نم و بوهای نامطبوع 

اسحاقی    09158346779- 09915116386

صد در صد تضمینی

کیفیت کار خوب را 

امتحان کنید 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
 )نوبت دوم( شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه

 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه ساعت 9:30 صبح روز جمعه 
1400/10/17 در محل مسجد محمد رسول ا... )ص(  شهر اسدیه برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا 
حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و 
برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

 ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره یا بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی
  یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.

دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیئت مدیره 2-استماع گزارش هیئت بازرسی 3- طرح و تصویب  صورت های 
مالی سال های 13۹۹ و 13۹۸ ۴-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1۴۰۰ 5-انتخاب اعضای هیئت مدیره 

 برای مدت سه سال شمسی و هیئت بازرسی برای مدت یک سال مالی

تاریخ انتشار: 1400/9/29 هیئت مدیره
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 راه اندازی سامانه امداد هوشمند و کارآمد

سامانه امداد هوشمند و کارآمد کمیته امداد امام خمینی)ره(، به زودی در کشور راه اندازی می شود. رئیس قرارگاه سامانه امداد هوشمند و کارآمد کمیته 
امداد گفت: هم اکنون این سامانه در تمامی استان ها در حال راه اندازی است و پس از رفع نواقص راه اندازی می شود. صباغیان افزود: پس از راه اندازی 

این سامانه دیگر نیازی نیست، مددجویان کمیته امداد برای پیگیری امور به کمیته امداد مراجعه حضوری داشته باشند.

قیمت میوه در 
استان افزایش 

چشمگیری  ندارد
تره بار  و  میوه  اتحادیه  رئیس   - ایرنا 
گفت: هر سال با مقداری افزایش قیمت 
میوه در شب یلدا مواجه بوده ایم ولی در 
سال جاری این افزایش نسبت به سال 
گذشته چشمگیر نیست.حیدری افزود: 
در سال جاری افزایش قیمت میوه را 
در تمام نقاط کشور داریم و از طرفی 
هم خراسان جنوبی مصرف کننده میوه 
است و هیچ میوه ای به جز گوجه فرنگی 
و خیار سبز در استان تولید نمی شود.وی 
عنوان  کرد: همیشه گفته می شود که 
میوه در بیرجند و خراسان جنوبی گران تر 
است اما این را هم باید گفت میوه در 
بیرجند به صورت دستچین به مردم 
عرضه می شود و در شهرهای دیگر 
خود فروشنده میوه را به مردم عرضه 
می کند. حیدری گفت: در ۲ ماه اخیر 
در استان افزایش زیادی در قیمت میوه 
نداشتیم البته در یکی دو مورد به صورت 
موقتی افزایش قیمت میوه را داشتیم، 
به عنوان مثال در گوجه فرنگی و خیار 
سبز هرساله با آغاز فصل زمستان شاهد 
افزایش قیمت هستیم اما قیمت هندوانه 
با سال قبل تفاوتی ندارد. وی با بیان 
اینکه در ۱۰ سال قبل ۸۰ درصد تامین 
میوه و تره بار خراسان جنوبی از مشهد 
تامین می شد ولی در حال حاضر میوه 
از سایر استان ها تامین می کنیم، اضافه 
کرد: به دلیل اینکه مشهد خودش تولید 
کننده برخی میوه ها است، قیمت این 
میوه ها در این شهر از بیرجند کمتر است 
اما قیمت سایر میوه ها که خود مشهد 
می کند،  تامین  استان ها  سایر  از  هم 
قیمتش با استان ما فرقی ندارد. رئیس 
به  داد:  ادامه  تره بار  و  میوه  اتحادیه 
عنوان مثال قیمت هندوانه در بیرجند 
ندارد چرا که هر دو  و مشهد فرقی 
هندوانه را از هرمزگان تامین می کنیم، 
میوه شب یلدا استان تامین شده و میوه 
پرطرفدار برای این شب از جمله انار، 
هندوانه و مرکبات با کیفیت و قیمت 

متفاوت به مردم عرضه می شود.

علت افزایش 
ابتال به سرطان ها

در استان بررسی شود
 سالم. جایی صحبت از وضع بهداشتی
 استان بود و یکی از پزشکان محترم می

گفت آمار بیماران سرطانی در خراسان 
جنوبی چند برابر نُرم کشوری است 
و باید این موضوع در استان پیگیری 
شود که علت افزایش ابتال به سرطان 
در خراسان جنوبی چیست. در همان 
توسط خود  آن هم  نظریه  جلسه ۲ 
پزشکان مطرح شد، یکی از عزیزان 
اشاره داشت به این موضوع که یکی از 
 دالیل افزایش ابتال به این بیماری ها

سبک زندگی و نبود نشاط و شادابی 
در بین مردم است که همین موضوع 
به مسائلی نظیر استرس و اضطراب 
و افسردگی دامن می زند و با ضعف 
 سیستم ایمنی ، بدن مستعد انواع بیماری
 می گردد . عزیز دیگری هم می گفت
از دالیل کیفیت بسیار بد آب  یکی 

 آشامیدنی مردم علی الخصوص در بیش 
از 6۰۰ روستای فاقد سیستم آبرسانی 
است و اشاره می کرد که انتقال آب 
با تانکرهایی که قطعا از درون دچار 
آسیب هایی مثل زنگار و ... است به 
شدت کیفیت آب را تحت الشعاع قرار 
داده و این موضوع با توجه به اینکه 
خانوارهای  همه  مصرفی  ماده  آب 
این  احتماال  است  استان  روستاهای 
موضوع نقش مهمی دارد. به هر حال 
اینها همه نظریه بود اما واقعا چرا کسی 
به این موضوعات ورود پیدا نمی کند 
شود  انجام  کارشناسی  کار  یک  که 
شاید دالیل زیادی وجود داشته باشد 
که به جای ساخت بیمارستان برای 
از آن پیشگیری  بتوانیم  آنها،  درمان 
تنها  نه  سرطانی  بیماران  کنیم. 
می  آسیب  زندگی  این  در  خودشان 
بینند بلکه افزایش این پدیده و هزینه 
از  بسیاری  آن  درمان  سنگین  های 
خانواده ها را به نیستی و فقر شدید می 

کشاند که امیدواریم توجه ویژه شود. 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

خبر خوب امروز

*شهرداری محترم منطقه ۱ به استحضار 
می رساند به دلیل عدم نظارت درست 
و دقیق در زمان ساخت ساختمان های 
واقع در پروژه ۲۰۵ هکتاری شمال شهر 
ساختمان های مذکور در مدت زمانی 
کوتاهی پس از ساخت دچار استهالک 
شدید شده. به عنوان مثال سنگ نماهای 
ساختمان فرو ریخته و موجبات خطرات 
جانی برای ساکنین را فراهم ساخته است 
بدین منظور جمعی از ساکنین ساختمان 
های مسکن مهر ۱۰ تقاضای بررسی و 
رفع مشکالت ذکر شده جهت جلوگیری 
از خطرات مالی و جانی پیش رو را داریم

 * در ارتباط با خبر زباله گردها  کاش فرهنگ
 تفکیک زباله هم می بود واقعا آن هایی
 که نیازمند هستن فقط همان پالستیک 
 و کارتن ها رو بردارن و دست داخل همه 
 زباله ها نکنن ، هم کوچه و خیابان کثیف

 می شود ،هم برای بهداشت فردی ضرر 
 دارد و هم گاهی دست بندگان خدا از شیشه

 و درب قوطی ها به شدت جراحت پیدا 
می کند و این خود یک دردسری ست 
برای کسی که از این راه نان می برد سر 

سفره زن و بچه هایش...

* کاش یک دکل مخابراتی در ارتفاعات 
شکراب نصب می شد و مردم منطقه از 

مزایای آن برخوردار می شدند.

 * در خصوص کمک مردم به زباله گردان 
چرا با کشوری که روی نفت وگاز و....

نشسته و هر روز گند یک اختالس هزار 
میلیاردی در میاد همه جا از مردم کمک 
گرفته شود؟ این وظیفه دولت است نه 
مردم درست است ما ملت همیشه در 
امور خیر پیشگام بودیم ولی همین امر 

مسئولین را خاطر جمع کرده

*جناب استاندار ضمن تشکر از پیگیری 
مشکالت مردم مرحمت فرمایید بین روز 
از خیابان عدل بیرجند هم بازدید بفرمایید. 
تعمیرکاران اتومبیل در وسط خیابان یا 
در کوچه ها اقدام به تعمیر می نمایند 
یا در کوچه ها تست عیب یابی خودرو 
می گیرند. بعضی مشتریان کوچه ها را 
با پیست اتومبیل رانی اشتباه می گیرند 
و با بوق زدن های مکرر مزاحم آسایش 
ساکنین منطقه می شوند. سروصدا و 
ظاهر کثیف و آلوده خیابان و کوچه ها 
هم مزید بر علت.  بررسی بفرمایید این 
چه کالف سردرگمی است که بعد از ۲۵ 
سال هنوز برنامه جابجایی صنوف مزاحم 
شهر به هیچ جای مشخصی نرسیده و 

مسئولین شهری از حل آن عاجزند. 

مخابراتی های  دکل  این  از  یکی   * 
  که در بلوار ناصری نصب می کنند  هم در 
چهکند بزنن که چهکند باال بافت قدیم 

همراه اول به هیچ عنوان آنتن نمیده

* در خصوص مطلبی که حق دادن به 
افراد زباله گرد ، اگه چه فقر بیداد میکنه 
ولی این دلیل نمیشه که طرف خودشو 
و بچه شو آلوده کنه هزار مریضی ریوی 
و پوستی بگیره و زباله گردی کنه هم 
دولت باید چاره ای بیندیشد و هم مردم 
باید کمک کن واقعا با این هم خیریه چرا 
بایداینقدر نیازمند باشه یا تعدادی معتاد ویا 
کسانی که واقعا مشکل جسمانی دارن 
مثال کم بیناها باید به نظر تون چکار کنن 
وقتی برا تاسیس یک تولیدی همون 
اول باید کارگر رو بیمه کنی و .... خوب 
صاحب کار هنوز به سود نرسیده باید پول 
بیمه رو واریز کنه ضمنا این زباله گردی 
نه ساعت مشخص میخواد، نه مالیات، نه 
بیمه، درآمدشم خوبه حداقل ماهی سه 
میلیون داره خوب چرا طرف بره خودشو 
غالم دیگری کنه ضمن اینکه نه کارت 
بهداشت میخواد، نه نامه از اماکن، نه از 

شهرداری و.....

* در خصوص طرح رتبه مندی معلمان 
االن به عنوان یک فرهنگی که هرجا 
باشه  آشنا  طرف  و  بریم  خرید  برای 
باال  رفت  که  حقوقتون  میگن  فوری 
دانند  دارین....نمی  غمی  چه  دیگه 
این خودش غم و درد بزرگیست نمی 
دانند که همه حقوقها و رفاهیات همه 
کارمندان در سکوت چند برابر باال می 
رود کاش افزایش حقوق نبود ،نرخ ها 
باال نمی رفت و اینهمه خبر در رسانه ها 
مانند پتک بر سرمان نمی خورد جامعه 
که بماند.... از این افزایش حقوق بیزار و 

متنفرم وصدها افسوس 

* ستاد کرونا چرا به یک کاسب بازار هزار 
جور گیر می ده که تو مغازه در لحظه ۲ تا 
مشتری هم نیست اما اتوبوس های واحد  

اینقدر شلوغ است ؟

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
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پیام شما

چندین سال است که کارگران سر گذر در 
بیرجند چشم انتظار ایستگاهی برای استقرار 
هستند.به گزارش باشگاه خبرنگاران، مسائل 
و مشکالت کارگران سرگذر در شهر بیرجند 
معضلی قدیمی است و هنوز که هنوز است 

برای آن چاره ای اندیشیده نشده است.
در سال های گذشته پیگیری های زیادی در 
این خصوص انجام شده و قول های زیادی 
نیز داده شده است، اما هیچ کدام آن ها عملی 
نشده است.یکی از کارگرانی که بر سر گذر 
مسئوالن  پارسال  می گوید:  است  نشسته 
قول هایی دادند و گفتند برای شما مکانی 
اقدامی  هیچ  هنوز  اما  ساخت،  خواهیم  را 
صورت نگرفته است.او گفت: داشتن یک 
ایستگاه برای این که در سرما و گرما بتوانیم 
در آن بمانیم توقع بی جایی نیست؛ ای کاش 

مسئوالن صدای ما را بشنوند.

وعده هایی که عملیاتی شدن شان
صبر ایوب می خواهد

اسفند ۹6 بود که جاوید، شهردار وقت بیرجند 
از جلسه با بخش خصوصی در زمینه تهیه 
مکانی برای ساماندهی کارگران ساختمانی 
خبر داد و گفت: قرار شده است نقطه ای را 
برای  این منظور پیش بینی کنیم که مشکل 
ترافیکی ایجاد نکند و آیتم های فرمانداری 
امور  و  کار  اداره  راهور،  پلیس  شهرستان، 

اجتماعی و شهرداری را داشته باشد.
ناصری، فرماندار بیرجند نیز در همان تاریخ 
این  نحوی  به  باید  که  بود  کرده  عنوان 
نیاز  بعد  سال  چند  که  بگیرد  کار صورت 
به جا به جایی نداشته باشد و نیاز است با 
کار کارشناسی تا پایان سال به یک نقطه 
مناسب برسیم. او در اردیبهشت ماه ۹۸ نیز 
در این خصوص گفت: قرار بر این بوده است 
صورت  شهرداری  توسط  یابی  مکان  که 
بگیرد که کارگران ساختمانی در آن استقرار 
پیدا کنند و مکانی باشد که هم به لحاظ 
ترافیکی و هم دسترسی مردم مکان مناسبی 
باشد. او گفت: امید است که با جمع بندی در 
کارگروه فرهنگی-اجتماعی شهرستان یک 
مکان آبرومند با امکانات اولیه برای اجتماع 
کارگران ساختمانی ایجاد شود.جاوید شهردار 
وقت بیرجند نیز در این تاریخ از همکاری در 
زمینه فراهم کردن فضای مناسب در این 

خصوص خبر می دهد.

از رنج کارگران تا گالیه مردم

چندین سال است که عالوه بر خود کارگران 
تمام طول  در  در سر گذر  ایستادن  از  که 
سال و در شرایط مختلف گرما و سرما رنج 
می برند، کسبه و مردم منطقه نیز گالیه های 
فراوانی دارند.یکی از کسبه که در نزدیکی 
محل ایستادن کارگران ساختمانی مشغول 
که  خودرویی  هر  می گوید:  است،  فعالیت 
نگه می دارد کارگران به گمان این که به 
دنبال کارگر آمده، گرد آن جمع می شوند و 
تا فرد بخواهد آن ها را توجیه کند که برای 

خرید توقف کرده است مدت زمان زیادی 
طول می کشد و چه بسا آن مشتری از خرید 
منصرف شود.او گفت : باید مکانی برای این 
کارگران فراهم شود که هم خودشان راحت 

باشند و هم کسبه نگرانی نداشته باشند.
مشکالت  شدن  جویا  برای  دیگر  باری 
رفتیم،  سراغشان  به  ساختمانی،  کارگران 

به  حاضر  کارگران  از  تعدادی  بار  این  اما 
مشکالت  را  آن  علت  و  نشدند  مصاحبه 
فراوان و بدقولی های زیاد مسئولین عنوان 
کردند.هر خودرویی که نگه می دارد کارگران 
به گمان این که به دنبال کارگر آمده گرد 
آن جمع می شوند یکی از کارگران با گله 
و شکایت می گوید: خسته شده ایم از بس 
که  حالی  در  ایم.او  شنیده  خالی  تو  وعده 
ادامه می دهد: مجبوریم  ایستاده  باران  زیر 
برای تأمین مخارج زندگی از صبح تا شب 
کنار خیابان منتظر بمانیم. این کارگر گفت: 
باران و برف  در سرما و گرما و حتی زیر 
مجبوریم کنار خیابان بایستیم و داشتن یک 
مکان که حداقل در آن خیس نشویم انتظار 
زیادی نیست.او گفت : پیش از این در این 
مکان یک آب سردکن وجود داشت که در 
تابستان از آن استفاده می کردیم، اما همان را 

هم قطع کردند.

تضعیف جان در راه کسب نان

تا  از صبح  انتظار کارگران  چندین ساعت 
غروب در کنار خیابان در سرما و گرما، در 
برف و باران آنچنان قابل پذیرش نیست؛ اما 
از آنجایی که روزگار بر آن ها سخت گرفته 
خود  نیاز های  تأمین  برای  مجبورند  است 
ساعت ها در میادین و خیابان ها منتظر بمانند 

تا شاید بتوانند دست پر به خانه بازگردند.
یکی از ساده ترین تقاضا های این کارگران 
ایجاد ایستگاه هایی است که در آن  از سرما 
و گرما در امان باشند، جایی برای نشستن 
داشته باشند و آبی برای نوشیدن. یکی از 
را  باید مکانی  شهروندان گفت: شهرداری 

برای کارگران تهیه کند تا از سرما و گرما 
در امان باشند. او گفت: تجمع کارگران در 
کنار خیابان برای شهر وجهه جالبی ندارد و 
از طرفی این منطقه بافت تاریخی است و 
توریست به این منطقه می آید. این شهروند 
گفت: وقتی کسی برای گرفتن کارگر مراجعه 
می کند کارگران تجمع می کنند و به داخل 

خیابان می دوند که این امر بسیار خطرناک 
است و نیازمند پیگیری مسئولین است.

مکاتباتی که بی نتیجه مانده است

در  کارگران  صنفی  انجمن  پیگیری های 
خصوص احداث ایستگاه کارگران از سال 
۹6 شروع شده، اما پس از چندین و چند 
جلسه و مکاتب هنوز هیچ پیشرفتی حاصل 
نشده است.علیزاده رئیس کانون انجمن های 
ساختمانی  استادکاران  و  کارگران  صنفی 
کارگران  بیرجند  در  گفت:  خراسان جنوبی 
 ، می ایستند  ایستگاه  سه  در  ساختمانی 
این  پیگیر  صنفی  انجمن  تأسیس  بدو  از 
ماه ۹6 طرحی  آذر  از  و  ایم  بوده  موضوع 
در خصوص ساماندهی کارگران ساختمانی 
نوشته شده است. او گفت : این طرح را به 
شهرداری و شورای شهر تحویل داده ایم، 
اما پس از جلسات مکرر و مکاتبات بسیار 
در این خصوص تاکنون هیچگونه جوابی 
میدان  گفت:  علیزاده  ایم.  نکرده  دریافت 
ابوذر و میدان انقالب دو مسیری است که 
هر گردشگری که قصد سفر و یا عبور از 
شهر را داشته باشد از این دو میدان عبور 
ایستادن کارگران در کنار  اما  خواهد کرد، 
این میادین مبلمان شهری را نامناسب کرده 

است.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران و 
استادکاران ساختمانی خراسان جنوبی گفت: 
سال ۹۹ فرماندار بیرجند در جلسه ای گفت 
که امسال باید ایستگاه کارگری ایجاد شود، 
اما گویا گوش شهرداری و شورای شهر شنوا 
جدید  شهر  شورای  برای  گفت:  نیست.او 

هم طرح و مکاتبات را ارسال کرده ایم، اما 
تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

هم  ایستگاه  با ۲  کارگران  گفت:  علیزاده 
ساماندهی می شوند و ما چهار سال است که 
پیگیر این طرح هستیم، اما مسئوالن فقط 
انجمن های  کانون  رئیس  می دهند.  وعده 
ساختمانی  استادکاران  و  کارگران  صنفی 

کارگر  سامانه  گفت:  جنوبی  خراسان  
در  که  ایم  کرده  طراحی  را  هوشمندی 

ایستگاه ها می تواند به ثمر بنشیند.

تأمین زمین از کانال 
بنیاد مستضعفان

را  شورای شهر، شهرداری  مصوبه  آخرین 
به عنوان دستگاه همکار معرفی کرده است 
بنیاد  از  صنفی  انجمن  پیگیری های  با  تا 
مستضعفان قطعه زمینی به انجمن تعلق 
گیرد و اقدامات دیگری برای ایجاد ایستگاه 
خدمات  معاون  محمدزاده  پذیرد.  صورت 
شهری شهرداری بیرجند گفت: در سنوات 
گذشته انجمن صنفی کارگران پیگیر موضوع 
بوده و مکاتباتی با شهرداری داشته اند که این 
موارد را به شورای شهر منتقل کرده ایم. او 
گفت: آخرین مصوبه ای که شورای شهر به 
ما تحویل داده مربوط به دی ماه ۹۹ است 
که مقرر شد از طریق بنیاد مستضعفان زمین 
فراهم شود.محمدزاده گفت: در حال حاضر 
قسمتی از بازار بهشتی را به ساماندهی وانت 
بار های نخاله های ساختمانی اختصاص داده 
ایم، اگر طرح به شورای اسالمی شهر بیرجند 
برود و مورد موافقت قرار گیرد، قسمتی از 
این بازار به ساماندهی کارگران ساختمانی 

اختصاص می یابد.

وقتی مسئول پیشنهاد می دهد

مکانی  تعیین  بیرجند  فرمانداری  پیشنهاد 
مناسب در مالکیت شهرداری است تا برای 
سوی  از  و  شود  استفاده  کارگران  استقرار 
دیگر معاونت خدمات شهری شهرداری نیز 

پای کار باشد و کار را به دست بگیرد.ناصری 
فرماندار بیرجند گفت: موضوع تقاضا برای 
ساماندهی محل تجمع کارگران ساختمانی 
در دوره پنجمشورا مطرح شد و در کارگروه 
فرهنگی-اجتماعی شهرستان نیز چند جلسه 
از طرف  نیز  مکاتباتی  شد،  موضوع  طرح 
اتحادیه آن ها با فرمانداری انجام شد و ما 
منعکس  شهر  شورای  به  را  پیشنهادات 
کردیم.او گفت: با توجه به اینکه کارگران 
و ساختمانی  روزمزد  کارگران  یا  و  فصلی 
در حال حاضر در دو نقطه از شهر تجمع 
می کنند که برای آن ها مایه دردسر است، 
پیشنهاد کردیم که در یک مکان مناسب 
شهرداری  که  شهر  مرکزی  محالت  در 
مالکیت دارد، تدبیر یک مرکز ایستگاهی با 
عنوان ایستگاه استقرار کارگران را بیاندیشند 
تأمین  شهرداری  اعتبار  از  را  آن  بودجه  و 
کنند.کارگران فصلی و یا کارگران روزمزد 
و ساختمانی در حال حاضر در دو نقطه از 
شهر تجمع می کنند . ناصری گفت: اگر یک 
می توان  ایجاد شود  دائمی  و  منظم  مرکز 
برای  و  کرده  شناسایی  را  کارگران  تمام 
آن ها کارت صادر کرد و حتی برای آن ها 
سیستم نوبت دهی طراحی کرد. فرماندار 
بیرجند گفت: همکاران ما از چند نقطه به 
و  برای مردم  بودن  الوصول  منظور سهل 
کارگران بازدید کرده اند و دو مکان را در 
محدوده اطراف میدان آرامستان و همچنین 
پیامبر  بلوار  و  بلوار شهدای عبادی  تقاطع 
اعظم پیشنهاد کرده اند که در صورتی که 
باشد  داشته  مالکیت  جا  آن  در  شهرداری 
کانکس  قالب  در  را  ایستگاه ها  می توان 
طراحی کرد چراکه ساخت ساختمان زمان 

زیادی را می طلبد.

مسئولین سر وعده می مانند
 یا کارگران سرگذر؟

تا  از صبح  بیرجند  در  کارگران ساختمانی 
غروب بر سر گذر می ایستند تا کاری پیدا 
کنند و نانی بر سر سفره ببرند؛ این در حالی 
است که هیچ مکان و یا سرپناهی ندارند و 

مجبورند سرما و گرما را تحمل کنند.
مسئولین، اما چندین سال است که برای 
ساخت ایستگاه و مکانی جهت استراحت 
و استقرار کارگران، به این قشر زحمتکش 
وعده سر خرمن می دهند و عمال بویی از 
عمل به وعده ها به مشام نمی رسد.کارگران 
ساختمانی در بیرجند از صبح تا غروب بر سر 
گذر می ایستند تا کاری پیدا کنند و نانی بر 
سر سفره ببرنددر صورتی که به وعده های 
مسئولین جامه عمل پوشیده شود نه تنها 
بی  و  سامانی  و  سر  بی  این  از  کارگران 
برنامگی نجات می یابند، بلکه مبلمان شهری 
نیز جلوه زیباتری خواهد یافت.با فرا رسیدن 
فصل سرد سال و در پیش بودن بارش های 
زمستانه، توجه به اوضاع کارگران ساختمانی 
ضروری به نظر می رسد؛ اما باید دید امسال 

وعده های مسئولین محقق می شود یا خیر!

وعده های سرخرمن به کارگران سرگذر
چشم انتظاری کارگران بیرجندی برای ایستگاهی جهت استقرار



وکیل خود باشید

قانون مهریه

مهریه مالی است که به هنگام عقد نکاح برای ضوابط 
 شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت 
می گردد و صداق - صداقیه، کابین و قرض هم 

نامیده می شود. مهریه عندالمطالبه است یعنی به 
محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهریه می شود. 
در صورت بطالن نکاح و یا فسخ آن از طرف مرد یا 
زن مهریه به زن تعلق نمی گیرد. در زمان عقد زوجین 
می توانند توافق نمایند که شخص خاصی ضمانت 
پرداخت مهریه را بنماید یا تضمین برای پرداخت 
آن اخذ شود. بعد از فوت زن مهریه از طریق وراثت 
قابل مطالبه می باشد. یعنی وراث می توانند به نسبت 
سهم االرث ادعای مهریه را داشته باشند. مهریه به هر 
میزانی قابل وصول می باشد ولیکن مطابق مقررات 
جدید اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی و بازداشت مرد درخصوص مهریه صرفاً تا میزان 
110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن میسر می باشد. 
اگر اموالی از زوج توقیف شود یا ایشان توانایی پرداخت 
داشته باشد بیش از 110 سکه قابل وصول است. هرگاه 
زوجه در صدد وصول مهریه خود برآید می تواند با 
تقدیم دادخواست به همرا عقدنامه به دادگاه خانواده 
و یا درخواست از اداره اجرای ثبت اقدامات الزم را 
انجام دهد. مدت آن بستگی به اوقات رسیدگی 
دادگاه، حضور زوج در دادگاه و روند توقیف اموال 
زوج و اجرای حکم دارد و مدت مشخصی را نمی 
 توان تعیین کرد. حتی می توان بابت مهریه مرد را

 ممنوع الخروج کرد. پرداخت مهریه در طالق توافقی 
بستگی به توافق طرفین دارد. هرچند با توجه به 
اینکه نوع طالق خلع می باشد زوجه باید مقداری از 
مهریه خود را بذل نماید. قانون مقدار مشخصی برای 
مهریه تعیین نکرده و بستگی به توافق طرفین دارد. 
تعیین مهریه در نکاح منقطع الزامی است و عدم تعیین 
آن موجب ابطال عقد می باشد. قوانین جدید صرفًا 
درخصوص نحوه وصول مهریه و اجرای محکومیت 
مالی و بازداشت مرد می باشد. مهریه از طریق ارائه 
دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده قابل 
با  تمایل  در صورت  تواند  می  زن  است.  مطالبه 
نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وکیل 
مهریه دادگستری در فرم مخصوص از دادگاه محل 

سکونت خود یا همسرش درخواست کند.

علت خطرناک بودن  سویه    اُمیکرون چیست؟

بر اساس نتایج تحقیقی خطر ابتال به عفونت 
مجدد با سویه اُمیکرون در مقایسه با سویه دلتا 
بسیار بیشتر است. در این تحقیق افزایش خطر 
ابتال به اُمیکرون عالمت دار در مقایسه با دلتا برای 
افرادی که ۲ هفته یا بیشتر از دوز دوم واکسن و 

۲ یا چند هفته از دوز تقویت کننده شان گذشته بود 
نیز بررسی شد. کمتر از یک سوم از موارد مبتال 
به اُمیکرون در موج اخیر از وضعیت شدید بیماری 
رنج می برند و نسبت به گذشته کمتر شده است. 

درمان جوش صورت با نسخه ای گیاهی

آلوئه ورا حاوی ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدهای 
آمینه و آنزیم های زیادی است که برای پوست 
بسیار مفید است. خواص ضد باکتری موجود در 
ژل آلوئه ورا به طور موثری به درمان آکنه و کاهش 
قرمزی مربوط به آن کمک می کند. از آلودگی 

زخم ها توسط باکتری های مضر پیشگیری کرده 
و روند بهبودی را تسریع می بخشد. عالوه بر این، 
خواص ضد قارچی آن به درمان التهاب پوستی 
کمک می کند. آلوئه ورا جوش سرسیاه را از بین می برد

دیابتی ها ، از این ویتامین ها غافل نشوند

قند خون باال می تواند منجر به آسیب اندام ها، 
بینایی و دیگر موارد شود به همین دلیل افراد با 
عملکرد پایین لوزالمعده مرتبط با دیابت می توانند 
از مکمل ها برای مراقبت از سالمت خود استفاده 
کنند.توصیه اصلی برای افراد مبتال به دیابت تیامین 

این است که به عنوان ویتامین B1 نیز شناخته 
می شود. .ویتامین D هم برای کمک به کنترل 
سطح گلوکز توصیه می شود. عالئم کمبود ویتامین 

B1 خستگی و تاری دید باعالئم دیابت است. 

فواید  شگفت  انگیز پیاده روی

سالمت  برای  باورنکردنی  طور  به  پیاده روی 
قلب مفید است. محققان می گوید: آنچه در آن 
جمعیت های انسانی خیلی شاخص است، همین 
سالمت قلب است. پیاده روی دوست معده ما 
هم هست. وقتی افراد بیشتر راه بروند، هضم و 

عبور غذا آسان تر می شود. به جز قلب، دستگاه 
تنفسی نیز به پیاده روی نیاز مبرم دارد، زیرا 
پیاده روی باعث می شود که ریه هم مثل قلب، 

ظرفیتش افزایش پیدا کند.

یک فاکتور اصلی برای زیبایی داشتن پوست زیبا و صاف و در عین حال جوان است که کلم قرمز با داشتن میزان 
قابل توجهی از ویتامین ها به عنوان یک دوست خوب برای پوست هم برای ترمیم و هم برای جوان سازی به 
شمار می رود. محققان در یافتند که کلم قرمز با دارا بودن میزان باالیی از منیزیم و ویتامین K شفافیت و زیبایی 
چشم ها را دو چندان می کند.برگ کلم قرمز کمی سفت است که برای این هم راه چاره ای داریم و آن هم این 
است که کلم را خرد کرده و با میزان کمی روغن زیتون درون یک ظرف در بسته قرار دهید و بعد از نیم ساعت 
نرم شده آن را میل کنید. ماده غذایی مهم دیگری که کلم قرمز منبع خوبی از آن است آهن است که نبود آن 

اصلی ترین عامل ریزش مو و بی حالی و از دست دادن جذابیت است.

حکایت: مرد کوفی و کودکان

مهارت های اجتماعی،مهارت هایی است که از آنها 
استفاده می کنیم تا بتوانیم با افراد و جامعه خود ارتباط 
برقرار کنیم. حاال این ارتباط می تواند چشم، زبانی، 
حرکتی و یا هر چیز دیگری باشد. ما انسان ها موجوداتی 
هستیم که روابط اجتماعی ما می تواند تاثیرات بسیار 
زیادی بر روی کیفیت زندگی ما داشته باشد. در واقع 
روابط اجتماعی یکی از نیازهایی است که بشر برای بقا 
به آن نیاز دارد و عمال بدون این روابط، یک جای کار 
زندگی خواهد لنگید. روابط اجتماعی می تواند در منطقه 

مسکونی شما، در قالب روابط خانوادگی تان، محیط 
شغلی و کاری تان، محیط باشگاه و تفریحی تان و یا 
حتی در خیابان هنگام خرید یک نان ساده نیز شکل 
بگیرد. مهارت های اجتماعیه به افراد کمک می کند تا 
روابط عمقی تر، صحیح تر و مثبت تری را با اطرافیان 
خود برقرار کنند. از این رو تمامی افراد برای اینکه بتوانند 
در یک محیط اجتماعی، به تکامل برسند، باید مهارت 
ها و آداب برقراری روابط اجتماعی را بلد باشند و با تکیه 
بر همین اصول ساده، بتوانند به تکامل فردی و اجتماعی 

خودشان نیز کمک کنند. خیلی از افراد گمان می 
کنند که برقراری روابط اجتماعی کار آسانی است و 
اصال به مهارت خاصی نیاز ندارد اما اصال این طور 
نیست. این افراد یا به صورت کامال ناخودآگاه از این 
مهارت ها استفاده می کنند و یا اصال تعریف شان از 
یک رابطه اجتماعی با استانداردهای تعیین شده برای 
یک ارتباط اجتماعی کامال متفاوت است. یادتان باشد 
که هر رابطه اجتماعی در چهار چوب های خاصی 

تعریف می شود.

تاثیر روابط اجتماعی بر کیفیت زندگی بهتر

یاد یاران

شهید عبدالرحیم قبادی محبی:  من مطمئنم چنانچه به لقاء ا... بپیوندم و جزو شهدا باشم در 
آینده باعث افتخار فرزندان مان خواهم بود و چنانچه ایمان داری روزي باید از این دنیای بی وفا  رخت 

بربندیم پس چه بهتر که در راه اسالم و کشور این جان بی بها را اهدا کنیم.
دوشنبه ۲۹ آذر  1۴00 * شماره  50۸۸
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ارگ بهارستان

ارگ بهارستان که در بیرجند به باغ زرشکی نیز 
شهرت دارد از آثار دوره افشاریه است. این ارگ 
در خیابان منتظری شهرستان بیرجند قرار دارد. 
از جمله رویدادهای تاریخی این بنا پناهنده شدن 
لطفعلی خان زند و دیگر همراهان وی بوده است. 
بنای تاریخی ارگ بهارستان یکی از بزرگ ترین 

و باشکوه ترین باغ های ایرانی بوده که متاسفانه 
سال ها قبل از شناسایی و ثبت آن در فهرست 
آثار ملی بخش گسترده ای از آن توسط نهادهای 
مختلف دولتی و نیمه دولتی مجزا شد و آنچه از 
این باغ باشکوه باقی مانده کوشکی نیمه ویران و 

فضاهای مخروبه است.

 فرهنگ و هنر

برنامه »یلدای دو صفر« شبکه دو
شب یلدا ۱۴۰۰

اجرای برنامه شب یلدای شبکه دو سیما توسط 
دو صفر«  عنوان »یلدای  با  منصور ضابطیان 
توسط تیم برنامه ساز »محاکات« تولید می شود 
و در دو بخش روی آنتن می رود. بخش اول از 
ساعت ۲1 سه شنبه 30 آذر به مدت 30 دقیقه در 

جدول پخش شبکه دو قرار دارد.
بخش دوم نیز پس از گفتگوی ویژه خبری از 
حوالی ساعت ۲3:30 تا 1:30 بامداد چهارشنبه 
پخش خواهد شد. گفتگو با چهره ها و اجرای 
زنده موسیقی از بخش های مختلف این برنامه 
به کارگردانی محمد صوفی و تهیه کنندگی جواد 
فرحانی است که جزئیات آن در روز های پیش 
شب  های  برنامه  هنوز  شد.  خواهد  اعالم  رو 
یلدای امسال توسط شبکه های چهار و آی فیلم 
 و شبکه نسیم اعالم نشده که در روزهای آتی 

به روزرسانی خواهیم کرد. 
اجرای ویژه برنامه یلدای شبکه یک سیما را 
امسال نیما کرمی و همسرش بر عهده دارند 
که در برخی مناسبت های مذهبی با یکدیگر 
توضیح  در  کرمی  نیما  پرداخته اند.  اجرا  به 
برنامه  بیان کرد: ویژه  برنامه  این ویژه  اجرای 
شب یلدای شبکه یک را با محور خانواده و به 
داریوش  که  دارم  عهده  بر  یک«  »درجه   نام 

دلیری تهیه کننده آن است.

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
گر یک بار دیگر به دنیا می آمدم بسیار سبک تر گردش می کردم.

در بهار با پای برهنه زودتر به راه می افتادم و در خزان با همان پاها، 
دیرتر برمی گشتم، بیشتر می رقصیدم.

جای جراحی پالستیک این ماده غذایی را بخورید!

از اهالی کوفه وارد شد. آن مرد  یکی از بزرگان حکایت می کرد که شبی به خانه مردی خسیس 
کودکانی خردسال داشت. چون ایشان بخفتند و پاسی از شب بگذشت، آن مرد برمی خاست و هر 
ساعت کودکان خود را پهلو به پهلو می گرداند. چون صبح شد، مهمان از او پرسید: دیشب دیدم که تو 
اطفال خود را پهلو به پهلو می گردانیدی، چه حکمتی در این کار بود؟ مرد گفت: کودکان من در آغاز 
شب طعام خورده و خوابیده بودند و چون بر پهلوی چپ خفته بودند، ترسیدم اگر همچنان تا صبح 
بخوابند، آنچه خورده باشند زود هضم شود و صبح زود گرسنه شوند. خواستم که آن غذا در معده ایشان 

باشد تا صبح زود با خواهش غذا مرا آزار ندهند. 
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 مرکز خرید و فروش خط رند 

   مـرکز خط رند

در 

مرکز شهر) میدان ابوذر( 

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

۰۹۱۵۳۶۳۷۵۰۷ - حسینی

برگ سبز- سند - کارت ماشین- کارت 
سوخت )کلیه مدارک کمپانی( 

خودرو سواری پراید رنگ نقره ای به 
شماره پالک ۵۶۶ د ۱8  ایران۵۲ به شماره 
موتورM ۱۳ / ۳۳۹۱۳۱۳ و شماره شاسی  

S۱4۱۲۲8۹4۲۵۲۲۰ به نام سیده مریم 
حسینی با کد ملی۵۶۳۰۰۱۶۷۹۲ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به دو نفر نیرو )طراح فتوشاپ 
و کمک حسابدار( خانم با روابط 

عمومی باال جهت کار در مجموعه 
چاپ  و  تبلیغات نیازمندیم. 

۰۹۱۵۶۶۶۱۱۰8 - ۰۹۱۵۱۶۳۰۳4۹ 
۳۲4۵۶۷۶۰

فروش حبه عناب درجه  یک
۰9۰26711753

شارژ گاز یخچال، ساید    
۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵- ناصری نژاد

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

۰۹۱۵۰۵۶۲۱۰۰

ایزوگام شـرق
۰9155622۰5۰

۰9155629۰33 
بیرجند، میدان توحید 

32442331 )بخشی(

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

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

ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 
خیابان ارتش /   32218229 - 3221849۰  

  ۰9152174998 -۰91556۰4998

32435686 -۰9157۰6322۰ - ۰9365237۰14 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....

 مسکونی۲۵۰ متری سورگ
 باغ بهدان - کارخانه شهرک صنعتی

مزروعی بجد

به یک نیروی طراح فتوشاپ جهت کار
  در شیفت عصر نیازمندیم.

لطفا مشخصات خود 
)نام و نام خانوادگی/ سن/ مدرک تحصیلی/ شماره تماس(

 را به شماره ۰۹۹۳۱888۰۶۶ پیامک نمایید.
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استاندار خراسان جنوبی گفت: جذب اعتبارات 
مدیران  ارزیابی  شاخص  مهمترین  ملی، 
باشد. می  استان  جرایی  دستگاه های   کل 
قناعت در پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان در سال جاری خاطرنشان 
در  توانند  می  چقدر  مدیران  که  این  کرد: 
جذب اعتبارات از وزارتخانه ها و سازمان ها 
در مرکز موفق باشند، از مالک های ارزیابی 
است. وی ادامه داد: موضوع جذب اعتبارات 
ملی برای استانی مثل خراسان جنوبی که 
کم برخوردار است و در برخی شاخص ها 
در رتبه های آخر قرار دارد، بسیار حائز اهمیت 
می باشد. به گفته وی؛ تعلل مدیران در زمینه 
جذب اعتبارات، با وجود عقب ماندگی هایی 
و  بخشش  قابل  دارد،  وجود  استان  در  که 

تخفیف نیست.

مدیر بدون تحرک جایگاهی ندارد

استاندار با اشاره به اینکه در دوره جدید، مدیر 
نشسته یا بدون تحرک جایگاهی ندارد، گفت: 
ما باید نهایت تالش خود را در رفع مشکالت 
استان به کار بگیریم. قناعت، شورای برنامه 
جذب  در  مدیران  رقابت  فضای  را  ریزی 
اعتبارات خواند و تصریح نمود: بیش از آن 
چه در این شورا برای سهم دستگاه ها از 
اعتبارات دغدغه دارید، صد چندان باید در 
مرکز کشور رقم بخورد. وی با اشاره به شعار 

عدالت محوری دولت، بیان کرد: انتظار ما از 
دستگاه های اجرایی این است که در توزیع 
اعتبارات در  شهرستان ها عدالت محوری 
را مدنظر داشته باشند. به گفته وی؛ توزیع 
اعتبارات باید بر مبنای شاخص های احصا 

شده در شهرستان ها صورت گیرد.

بودجه را جذب نکنید؛ به
 دستگاه های دیگر داده می شود

 استاندار با تأکید بر تکلیف مدیران در جذب 
کرد:  نشان  خاطر  اعتبارات،  درصدی   ۱۰۰
تا  اعتبارات  از ۸۰ درصد  عدم جذب کمتر 
پایان سال ۱۴۰۰، جابه جایی اعتبارات به 
دیگر دستگاه ها را به همراه خواهد داشت.

قناعت ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی مکلف است با رصد شرایط، اخطارهای 
الزم را به مدیران بدهد و در صورت ناتوانی 
جابه  به  نسبت  اعتبارات،  این  جذب  در 
جایی تخصیص ها اقدام نماید. وی با بیان 
این که استان های زرنگ، خلق منابع می 
کنند، گفت: به منابعی که به ما اختصاص 
می دهند، نباید اکتفا کنیم، لذا مدیران پویا و 
زرنگ کسانی هستند که در خلق منابع موفق 
تر عمل نمایند. به گفته وی؛ ظرفیت ماده 
۵۶ یکی از فرصت های خلق اعتبار است و 
در این زمینه می توان از تجربیات اداره کل 
راه و شهر سازی در تأمین اعتبارات راه آهن 

استفاده کرد. استاندار، تالش مدیران برای 
جذب اعتبارات سفر رئیس جمهور و تحقق 
الزامی خواند  را  آنها  ابالغ  از  بعد  مصوبات 

میلیارد  و ۳۰۰  هزار  سفر ۶  این  گفت:  و 
تومان اعتبار برای ۲۸۵ طرح را برای استان 
به همراه داشت که در بازه زمانی سه ساله 

محقق گردد.

چیزی مهم تر از سرمایه گذار نداریم

از  گذار  سرمایه  جذب  داد:  ادامه  قناعت 
موضوعات کلیدی و بسیار مهم استان است، 
لذا مدیران باید با تأمین زیرساخت های الزم، 
زمینه تحقق این موضوع فراهم نمایند. وی 
تأکید کرد: در شرایط فعلی هیچ چیزی مهمتر 

از سرمایه گذاری نداریم و هرگونه کوتاهی 
و تعلل در این خصوص قابل قبول نیست. 
استاندار بر تکمیل پروژه های نیمه تمام تأکید 

کرد و گفت: زمان بر شدن روند اجرای پروژه 
ها، حالوت بهره مندی از آنها را از بین برده 
لذا باید با برنامه ریزی برای تکمیل آنها اقدام 
نماییم. وی با اشاره به تفاوت رویکردها در 
بودجه ۱۴۰۱ به نسبت ۱۴۰۰، تصریح نمود: 
بر اساس نامه ای که ابالغ شده، همه دستگاه 
ها مکلفند از سیاست های دولت در الیحه 
بودجه دفاع نمایند. به گفته وی؛ دستگاه ها 
اقدام  اعتبارات  به جذب سریع  باید نسبت 
نمایند و این موضوع را به ماه های پایانی 

سال موکول نکنند.

رشد ۴۱ درصدی اعتبارات تملک 
 خراسان جنوبی در الیحه بودجه ۱۴۰۱

برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  سرپرست 
بیان  با  این جلسه  خراسان جنوبی هم در 
اینکه اعتبارات هزینه ای خراسان جنوبی در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته 
رشد ۲۴ درصدی را نشان می دهد، گفت: 
در بخش اعتبارات تملک نیز ۴۱ درصد رشد 
خراسان  اینکه  بیان  با  جهانشاهی،  داریم. 
جنوبی در بخش اعتبارات هزینه ای رتبه ۲۲ 
کشوری را حفظ کرده، ادامه داد: در بخش 
اعتبارات عمرانی با دو پله ارتقا، رتبه ۲۵ را 
در میان ۳۱ استان خواهد داشت و همچنین 
در بخش اعتبارات عمرانی توازن منطقه ای 
با رویکرد توجه به مناطق کم برخوردار حائز 
رتبه ۱۸ خواهیم بود. وی با اشاره به دستور 
ریزی  برنامه  شورای  جلسه  نخست  کار 
 ۵۱۷ جاری  سال  در  کرد:  تصریح  استان، 
میلیارد تومان اعتبارات برای رفع محرومیت 
جنوبی  خراسان  به  کم برخوردار  مناطق  از 
اختصاص یافته است که این اعتبارات در پنج 
سرفصل مدارس، بهداشت و درمان، آبرسانی، 
راه روستایی و آبخیزداری و آبخوانداری در 
قالب ۱۶۳ پروژه تصویب شده است و تمامی 
شهرستان های استان از این منابع بهره مند 

خواهد شد.

بیان  با  جهاددانشگاهی  رئیس  امتحانی- 
اینکه برندهای فرهنگی به مراتب آورده ای 
ارزشمندتر از برندهای اقتصادی را فراهم 
می کند، گفت: چه خوب است که خراسان 
و  حافظ  نام  با  که  شیراز  چون  را  جنوبی 
خوسفی  ابن حسام  با  می شناسند  سعدی 
منطقه ای  جشنواره  سومین  بشناسند. 
فرهنگی هنری و ادبی ابن حسام با حضور 
کشور،  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی 
جنوبی  خراسان  نویسندگان  و  شاعران  از 
معاون  رحیمیان،  شد.  برگزار  بیرجند  در 
این  در  کشور  جهاددانشگاهی  فرهنگی 
جشنواره با بیان اینکه برگزاری این چنین 
رویدادهایی می تواند ارائه کننده یاد و نام 

این اشخاص باشد، بیان کرد: یاد و نام ابن 
حسام خوسفی و سایر برجستگان منطقه 

اگر به مرور مطرح و در قالب همایش ها 
ارائه شود تاثیر بسزایی در بیان اندیشه ها 
فرهنگ  استفاده  مورد  می تواند  و  دارد 

جهاد  رئیس  گیرد.  قرار  کشور  دوستان 
دانشگاهی استان نیز در این مراسم گفت: 

ابن حسام خوسفی نه تنها شاعری زبردست 
بلکه عارفی بزرگ بوده و در تفسیر، حدیث، 
داشته  العاده  فوق  تبحر  تاریخ  و  نجوم 

در  این جشنواره  داد:  ادامه  است. صادقی 
واقع در پی آن است تا بتوانیم داشته های 
ارزشمندی که سالیان دراز است از آن غافل 
شده ایم را به ایرانیان بشناسانیم. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی  
نیز در این مراسم اظهار کرد: ابن حسام، 
خراسان  شعری  حوزه  از  مهمی  بخشی 
جنوبی است که الزم است در بستر ملی 

به آن توجه کنیم.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی هم گفت:  
دریافتی  آثار  کمیت  و  کیفیت  هرچند 
ولی  است  برخوردار  قبولی  قابل  حد  از 
عرصه  در  خصوصا  انسان  ظرفیت های 
شعر آیینی بسیار فراتر از حدی است که 
در این دوره انتظار می رفت. مرادی افزود: 

ایجاب  حسام  ابن  معنوی  واالی  جایگاه 
می کند تا در دوره های بعدی جشنواره از 
حالت منطقه ای خارج و  در سطح کشور 
اعالم موجودیت کند تا زمینه معرفی بیشتر 
سرمایه های ارزشمند فرهنگی این خطه از 
کشور در عرصه ملی فراهم شود. در این 
جشنواره در بخش آزاد، حسن خلجی رتبه 
دوم مشترک از زنجان، مجتبی خرسندی؛ 
رتبه دوم مشترک از لرستان، پروین نخعی 
نژاد از خراسان جنوبی رتبه سوم مشترک، 
حسن مهدی آبادی از خراسان جنوبی رتبه 
نیز  ندایی  مجتبی  کردند.  کسب  را  سوم 
برگزیده بخش دانشجویی از مشهد مقدس 
و در بخش جنبی، آرش پورعلیزاده از استان 

گیالن تواستند حائز رتبه های برتر شوند.

 تعلل مدیران در جذب بودجه قابل بخشش نیست

روز بدون کرونا، در ۸ شهرستان خراسان جنوبی

در شبانه روز گذشته در هشت شهرستان مورد جدیدی از کرونا ثبت شد. دبیر ستاد پیشگیری کرونا در استان گفت: از ۱۰۱ آزمایش تشخیص مولکولی کرونا که در استان 
انجام شد ۲۲ بیمار جدید و از ۶۴ آزمایش سریع ۱۰ مورد مثبت جدید شناسایی شد و در مجموع از ۱۶۵ تست ملکولی و سریع انجام شده در استان ۳۲ مورد جدید شناسایی 

شد. شریف زاده افزود: از این تعداد ۲۱ مورد از بیرجند، ۷ مورد از طبس و ۴ مورد نهبندان شناسایی شد و در سایر شهرستان ها مورد جدیدی از کرونا گزارش نشده است.

* نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در 
 جمع پیشکسوتان سپاه انصارالرضا )ع( 
در  زبده  و  تجربه  با  نیروهای  گفت: 
سال های پایان خدمت خود از نیروهای 
جوان، همتاسازی کنند و تجربه های 

خود را انتقال دهند.
* رئیس سازمان صمت استان گفت: 
تسهیالت ریالی سرمایه در گردش به 
منظور حمایت از صادرات بنگاه های 

صادراتی به این استان ابالغ شد.
* مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی 
گفت: سال گذشته طی هشت ماهه 
میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد   ۱۳ سال، 
تومان به شهرداری بیرجند از محل 
در  شده  پرداخت  مالیاتی  درآمدهای 
حالی که در ۸ ماهه امسال این مبلغ به 

میزان ۳۹ میلیارد تومان رسیده است.
* مدیرعامل جمعیت هالل احمر از 
رویکرد  با  نیکوکاری  کاروان  اجرای 
احیای منابع  طبیعی در استان خبر داد.

*  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خاص  دارویی  گیاهان  بذرپاشی  از 
از  هکتار   ۴۰۰ و  هزار   ۵ در  استان 

عرصه های منابع طبیعی خبر داد.

اخبار  کوتاه 

پایانه بار خراسان جنوبی 
به بخش خصوصی واگذار می شود

معاون عمرانی استانداری از واگذاری پایانه بار 
استان به بخش خصوصی در راستای ارتقای 
کیفیت خدمات خبر داد. فرهادی خاطرنشان 
کرد: ظرفیت های قانونی برای واگذاری پایانه 
بار به بخش خصوصی پیش بینی شده و در 
حال انجام مکاتبات و پیگیری های الزم در 
این زمینه هستیم. وی با تأکید بر اینکه این 
کار باید سال ها پیش رخ می داد، تصریح کرد: 
در صورت واگذاری این مجموعه به بخش 
خصوصی، خدمات بهتری به بخش حمل و 

نقل ارائه خواهد شد.

ضرر میلیاردی زعفران کاران استان

سازمان  اقتصادی  و  برنامه ریزی  معاون 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به 
کاهش تولید زعفران امسال در استان گفت: 
گذشته،  زراعی  سال  در  شدید  خشکسالی 
گرمای شدید تابستان و سرمای زود رس پاییز 
استان شده  تولید زعفران در  سبب کاهش 
است. اکبری افزود: امسال شاهد کاهش ۵۰ 
ُتنی طالی سرخ در خراسان جنوبی هستیم 
که اگر با قیمت دو ماه پیش برآورد شود ۵۰۰ 
میلیارد تومان درآمد زعفران کاران خراسان 

جنوبی کاهش یافته است.

افزایش ۱۵ درصدی متوفیان 
حوادث جاده ای خراسان جنوبی

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از افزایش 
۱۵ درصدی متوفیان حوادث جاده ای در یک 
داد. رضایی گفت:  استان خبر  در  اخیر  ماه 
اثر تصادفات  بر  نفر  امسال ۱۵  ماه  آذر  در 
که  اند  داده  از دست  را  خود  جان  جاده ای 
این  آمار  نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵ 
درصد افزایش داشته است. وی افزود: تعداد 
مجروحان حوادث رانندگی نیز در این مدت 
این  افزایش داشته است که در  ۳۸ درصد 
واژگونی  نوع  از  تصادفات  مدت ۵۸ درصد 
و خروج از جاده بوده و بیشترین علت نیز 
تخطی از سرعت مطمئنه و عدم تمرکز به 

جلو گزارش شده است. 

قبض گاز مشترکان پرمصرف استان
 ۴ برابر می شود

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: 
مشترکان بد مصرف در صورت عدم اصالح 
الگوی مصرف، مبلغ زیادی را به عنوان گاز 
بها خواهند پرداخت و توجه داشته باشند که 
حدود ۴ برابر افزایش تعرفه نسبت به میزان 
ثبت  آنها  قبوض  در  گذشته  سال  مصرف 
که  مشترکانی  افزود:  هاشمی  شد.  خواهد 
پلکان  در  و  هستند  باالیی  مصرف  دارای 
چهارم تا دوازدهم قرار می گیرند برای هر پله 
به میزان ۴۰ درصد افزایش گاز بها نسبت 
به پله قبلی در انتظار ایشان خواهد بود. وی 
تصریح کرد: مشترکان پر مصرف که در پله 
دوازدهم مصرف قرار می  گیرند توجه داشته 
باشند که حدود ۴ برابر افزایش تعرفه نسبت 
به میزان مصرف سال گذشته در قبوض آنها 

ثبت خواهد شد.

لزوم توسعه زیرساخت های اقتصادی 
در بازارچه یزدان

رئیس کمیته مرز مجلس گفت: دولت در سایه 
امنیت جهت توسعه زیرساخت های اقتصادی 
و حمایت از فعالیت های تجاری در بازارچه 
یزدان به میدان بیاید تا این مرز به یکی از 
مرزهای اصلی کشور تبدیل شود. حیدری در 
حاشیه بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی 
خبرنگاران  جمع  در  زیرکوه  مرز   از  مجلس 
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  کرد:  اظهار 
توان خود را برای توسعه و تقویت معیشت 
مرزنشینان به کار خواهد برد و امیدواریم با 
تقویت بازارچه یزدان این منطقه به یکی از 

مرزهای اصلی تبدیل شود.

قانون مالیات بر خانه های خالی
 تا پایان بهمن اجرا می شود

مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: 
قانون مالیات بر خانه های خالی به استناد 
قانون و تایید شورای نگهبان تا پایان بهمن 
سال جاری در استان اجرا می شود. احسانی 
از  افزود: واحدهای مسکونی که بیش  مهر 
۱۲۰ روز خالی از سکنه باشند بر اساس قانون 
مشمول مالیات خانه های خالی می شود. وی 
با بیان اینکه این قانون تا پایان بهمن سال 
جاری باید در استان اجرا شود،گفت: افرادی که 
در سامانه ثبت نام نکنند بر نرخ مالیات سال 
اول ۲۰ درصد افزوده شده و جریمه می شوند. 
احسانی مهر، به نرخ های مالیات بر خانه های 
خالی هم اشاره کرد و افزود: نرخ مالیات برای 
خانه ها و سال های آن متفاوت است برای 
افرادی که از ۱ تا ۴ واحد مسکونی خالی دارند 

مبلغ بیش از ۲ برابر محاسبه می شود.

 اولتیماتوم استاندار به مدیران دستگاه های اجرایی:

خراسان جنوبی با برند فرهنگی ابن حسام شناخته شود

سرای فرش و جهیزیه ایرانیان
مجموعه ای کامل از فرش و موکت و لوازم خانگی

 نمایندگی انحصاری موکت ظریف مصور 
 در خراسان جنوبی

  نقد- اقساط
 آدرس: سه راه اسدی- نبش مطهری یک

 طبقه پایین هایپر گوشت الماس
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آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: ۰۵۶۳۲۲۳۷۶۶۶ – ۰۵۶۳۲۲۳۳۳۳۱ - ۰۹۱۵۵۶۵۸۵۹۵

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

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

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

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

با نصب دماسنج و تنظیم دما بین ۱۸ الي ۲۱ درجه سانتي گراد از مصرف بي رویه گاز جلوگیري کنید.

 هر که دارد هوس کرببال بسم ا...

 ثبت  نام کاروان عتبات هوایی / زمینی تاریخ اعزام : ۱۴۰۰/۱۰/۱۷
 دفترخدمات مسافری،جهانگردی و زیارتی عماد

آدرس : میدان شهداـ  پشت بانک صادرات32224113
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