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تحریم ها نباشد، صادرکننده 
سالح خواهیم بود
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در کشور همه چیز ترمز 
بریده و کسی جوابگو نیست     
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سال ۱۴۰۰ آخرین انتخابات 
ریاست جمهوری بود

کنعانی مقدم  :

صفحه  2

صفحه  2

#  من ماسک می زنم

افزایش ۲.۵ برابری فوتی های کرونا در استان ۳۰ کیلومتر باند دوم راه های  استان به بهره برداری رسید 5راهپیمایی ۲۲ بهمن به صورت موتوری و خودرویی 5 5

سرمقاله

از ماست که بر ماست! 

دست می دهیم! یکدیگر را در آغوش می گیریم! مراسم برگزار می کنیم! جلسه می 
گیریم، آن هم چه جلساتی! حفظ فاصله اجتماعی... مگر می شود؟!  وقتی ظرفیت 
سالن های تعیین شده برای برگزاری جلسات مان محدود است و تعداد صندلی ها 
تکافوی آمار مدعوین ریز و درشت را نمی کند! وقتی برای به زمین زدن یک کلنگ 
یا بریدن یک روبان که می شود تنها با یک تدبیر درست، با محدودترین آمار مهمانان 
انجام شود، کلی شلوغ می کنیم و مدعوین به ناچار در هم می لولند تا مبادا از نگاه 
دوربین ها دور بمانند! وقتی ممنوعیتی برای حضور افراد مبتال به کرونا، در جمع مردم 
قائل نمی شویم! وقتی به خودمان اجازه می دهیم که با وجود مثبت شدن تست و 
محرز شدن ابتالیمان به کرونا، باز هم در محل کار حاضر شویم، در جمع همکاران 
قرار بگیریم، مسافرکشی کنیم، به خرید برویم، سرویس اداره را سوار شویم و...! وقتی 
فرمانداران به عنوان فرماندهان میدان مقابله با کرونا، هیچ قاعده ای برای برنامه ها 
 ندارند و هیچ چیزی را جدی نمی گیرند!  وقتی شرایط عادی    ... ادامه در صفحه 2

*  بهروزی فر

عکس: حقانی

“اولین نقطه در ارتش که جهاد خودکفایی 
را به  وجود آورد، نیروی هوایی بود”. مقام 
معظم رهبری حضرت آیت ا... العظمی امام 
خامنه ای)مدظله العالی(. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران که 
بنا به فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا )حفظه ا... تعالی(؛ آمیزه ای از 
نظامی گری، دانش، فناوری، شجاعت و هنر است، اوج اقتدار و توانمندی 
خود را در نوزدهمین روز از بهمن ماه 1357 با ضربه ای مهلک بر پیکره 
رژیم منحوس پهلوی به اثبات رساند و بی شک سالروز این اتفاق میمون، 
نقطه عطفی در تاریخ انقالب اسالمی و افتخاری بزرگ برای نیروی 
هوایی بوده و برای همیشه به عنوان یک حماسه جاویدان در حافظه تاریخ 
ماندگار خواهد ماند. نوزدهم بهمن ماه، یکی از روزهای شورانگیز ایام ا... 
دهه فجر انقالب اسالمی است که حماسه غرورآفرین بیعت همافران 
امام خمینی  با حضرت  ایران  اسالمی  نیروی هوایی جمهوری  شجاع 
)قدس ا... نفسه الزکیه( را در حساس ترین فرازهای انقالب اسالمی به 
تصویر کشید و معادالت مستشاران آمریکایی را در بهره کشی از مدافعان 
آسمان کشور بر هم زد. برادران شجاع نیروی هوایی، در ادامه آن گام بلند، 
امروز نیز در شرایطی که کشور از هر سو، آماج تهدیدات بیشمار دشمنان 
قرار گرفته، با تکیه بر توصیه های بیانیه گام دوم انقالب و سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، نقشه راه قوی شدن را بر اساس منویات ولی امر مسلمین 
فرا روی خود قرار داده اند تا با تقویت توان بازدارندگی نظامی، نقش مؤثری 
در مصونیت نظام جمهوری اسالمی ایفا نمایند. اینجانب ضمن تبریک روز 
فرخنده نوزدهم بهمن و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهیر نیروی 
هوایی شهید عباس بابایی، شهید منصور ستاری، شهید جواد فکوری، 
شهید عباس دوران و شهید مصطفی اردستانی، توفیقات روزافزون نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران را در راستای حراست از آرمان های 
مقدس امام راحل )قدس سره( ذیل والیت حضرت ولی عصر )ارواحنا 
 فداء( و تحت زعامت امام المسلمین حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای

)مدظله العالی(، از محضر حق تعالی مسئلت دارم.
جواد قناعت - استاندار خراسان جنوبی

پیام استاندار  به مناسبت
  گرامیداشت روز نیروی هوایی

 از صنعت کشور ندارد
خراسان جنوبی، سهمی
احداث اولین شهرک صنعتی الستیک در  استان

مبارزات مردم قاین در سال ۵۷ با رژیم ستم شاهی

صفحه  2

نمایندگی فروش محصوالت ایران رادیاتور 
  نقد و اقساط 

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

به ما دلگرم باشید

جناب آقای حمیدرضا برات زاده
 انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 سرپرست فرمانداری شهرستان قاینات
 که نشان از تجربیات گرانبهای شماست تبریک عرض نموده، امید است در پرتو  

عنایات حق تعالی همواره در تمامی مراحل زندگی موفق و موید باشید. 

دهیاری، شورای اسالمی و اهالی روستای گوراب پسکوه قاینات

 برادر ارجمند  جناب آقای دکتر قناعت 
  استاندار محترم و محبوب خراسان جنوبی

 با سپاس از حسن اعتماد و انتصاب آقایان

 حمید رضا برات زاده و محمد رضا غیرتی 
به عنوان 

سرپرست فرمانداری شهرستان های قاینات و زیرکوه 
که حاصل سال ها تجارب ارزنده، توانمندی و شایستگی های برجسته آن  
عزیزان در صحنه های مدیریتی و خدمتی می باشد، حضور شما  و مردم والیی 

و انقالبی و همیشه در صحنه شهرستان های یاد شده تبریک عرض نموده، امیدواریم در سایه ایزد منان و در ظل توجهات
 حضرت بقیه ا... اعظم )عج( شاهد رشد و شکوفایی و توسعه هر چه بیشتر این مناطق باشیم. ان شاءا...

 شورای اسالمی و شهرداری نیمبلوک

 برادر ارجمند جناب آقای حمید رضا برات زاده
 با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را که از چهره های انقالبی

 و جهادی و خدمتگزار شهرستان می باشید، به عنوان

 سرپرست فرمانداری شهرستان قاینات
 صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را در خدمت به مردم 

فهیم و قدرشناس قاینات از درگاه ایزد متعال خواستاریم. 

دهیاری، شورای اسالمی و اهالی روستای تیغدر

جناب آقای مهندس نخعی 
مدیرکل محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی

جناب آقای مقامی
مشاور محترم استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی

سرکارخانم دکتر اسدزاده
مدیرکل محترم دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان جنوبی

انتصاب شایسته شما بزرگواران را که نشان از لیاقت و توانمندی تان می باشد، همراه با آرزوی توفیقات روزافزون
 و استانی سراسر موفقیت، صمیمانه تهنیت عرض می نماییم.

مدیرعامل و هیئت مدیره موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

 2٠% تخفیف  به مناسبت نوروز ١٤٠١

آگهی استخدام
یک شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی بیرجند جهت تامین کادر پرسنلی متخصص خود از افراد دارای 

شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

مهندسی مکانیک ،مهندسی صنایع و مهندسی شیمیمدرک تحصیلی

آقاجنسیت

بومی

حداقل 2 سالسابقه کاری

لذا واجدین شرایط می توانند رزومه تحصیلی و شغلی خود را حداکثر
  1400iran.co@gmail.com تا تاریخ 1400/11/30 به آدرس الکترونیکی 

ارسال نمایند.

جناب آقای دکتر نخعی   نماینده محترم مردم سربیشه و نهبندان 

جناب آقای مهندس مالیی   رئیس محترم اداره صنعت و معدن سربیشه 

جناب آقای مهندس فتحی   رئیس محترم اداره منابع طبیعی سربیشه 
توسعه حوزه معادن استان علی الخصوص شهرستان مرزی سربیشه نیازمند نگاه های بلند و همراهی

 با سرمایه گذارانی است که جهاد اصلی خود را در بهره برداری از ظرفیت ها در راستای اشتغال همشهریان 
خود می دانند و شما بزرگواران نمونه ای از خادمان راستین همین مسیر مقدس هستید.تالش، همراهی

 و حضورتان در مراسم افتاح معدن سپیدان باعث دلگرمی و مایه تقدیر است. موفق باشید 

مدیر و پرسنل معدن منیزیت سپیدان 

شهید زاده بزرگوار جناب آقای حسین رضا نخعی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی 
که بیانگر تعهد،کارآمدی،لیاقت و شایستگی  هایتان در صحنه هاي  خدمت صادقانه
 به نظام و وطن اسالمی است تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما 

را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

کانون همبستگی فرزندان شاهد خراسان جنوبی
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اشتغال ۲۲۵ نفر در حوزه صنایع دستی بیرجند

رئیس اداره میراث فرهنگی بیرجند گفت:امسال برای ۲۲۵ نفر در حوزه صنایع دستی اشتغال ایجاد شده است.فوالدی افزود: بیش از ۱۰۰ 
درصد سهمیه اشتغال میراث فرهنگی محقق و در سامانه ثبت اشتغال رصد ثبت شده است.وی ادامه داد: در ابتدای سال با تصویب 
کمیته اشتغال مقرر شد که اشتغال ۲۱۱ نفر به این اداره محول شود که با توجه به برنامه ریزی انجام شده بیش از این تعدادمحقق شد

سرمقاله

از ماست که بر ماست! 

* بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( وقتی شرایط عادی تلقی می شود!  
دورهمی می گیریم و در شب نشینی های شلوغ مان، ضوابط و دستور 
العمل ها را به هیچ می انگاریم!  وقتی ماسک زدن هامان با وجود 
بهترین حالت ها در مقایسه با دیگر استان های کشور، باز هم شرایط 
مطلوبی ندارد و به زیر ۵۰ درصد می رسد! وقتی ترجیح می دهیم که 
فرزندان مان را در جمع حداکثری فامیل، پای سفره عقد بنشانیم و 
راهی خانه بخت کنیم!  وقتی صالح مان در این رقم می خورد که غم 
فوت عزیز از دست رفته را با دیگراِن زیادی تقسیم کنیم!  وقتی فرزند 
بی حال مان را با نشانه های مشخص و بدون مراعات حال دیگر 
همسن و سال هایش راهی مدرسه می کنیم و اعتراض دیگر والدین 
و کادر آموزشی را برنمی تابیم!  وقتی با وجود فردی مبتال در خانه و 
بی توجه به تأکیداتی که بر مراقبت های ویژه و قرنطینه کلیه اعضای 
خانواده می شود، رفتن به محل کار را بر ماندن ارجحیت می دهیم!  
وقتی....  این می شود که طبق آمار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند؛ در 
۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۷ بهمن -منهای آنها 
که باری به هر جهت هرگز مراجعه نمی کنند) یا به تصمیم شخصی 
یا بر اساس قاعده ای که اخیراً تعریف شده و در هر خانواده ای که 
یک نفر مبتال باشند، دیگران اصاًل نیاز نیست تست بدهند( -  ۹۳۲ 
نفر با تجویز پزشک، تن به آزمایش یا همان تست کرونا می دهند 
و - منهای آن مواردی از امیکرون که در این تست ها کشف نمی 
شوند - ۴۸۰ نفر بیمار جدید به لیست بیماران کرونایی اضافه می شوند 
) تازه این کمترین آمار هفته است و این تعداد در برخی روزها به باالی 
هزار نفر هم رسیده است ( و ۱۷۴ نفر با نشانه های شدید و نیازمند 
خدمات درمانی ویژه، در بیمارستان ها بستری می گردند و ۴ نفر هم 
با تمام شدن عالیم حیاتی شان، به شمار اموات می پیوندند تا ضمن 
داغی که بر دل خانواده هاشان می گذارند، آمار فوتی های ناشی از 
کرونای استان را به رقم هزار و ۲۹۳ نفر برسانند. و نکته تلخ تر ماجرا  
که در آمار تحلیلی دانشگاه علوم پزشکی استان هم نهفته است؛ آمار 
مبتالیانی است که به شکل غریبی در قشر جوان و میانسال نمود پیدا 
کرده و به این اشاره دارد که؛ در یک ماه گذشته ۷۳ درصد مبتالیان 
بین ۲۰ تا ۵۹ سال سن داشته اند، ۱۶ درصد زیر بیست سال و ۱۱ 
درصد ۶۰ سال و باالتر بوده اند. به عبارت روشن تر، گروه فعال جامعه 
که نقش بسزایی در تولید و اشتغال دارند، بناچار چند روزی را دست از 
کار کشیده اند و خانه نشین شده اند و چه بیشمار کودکانی که در این 
دوره و با شیوع گونه جدید کرونا، والدین شاغل شان را از محیط کار 
دور کرده اند. به عبارت روشن تر، چه تصمیمی بر اعمال محدودیت 
ها باشد یا تدبیری برای اعالم ممنوعیت ها نباشد، ادامه روند فعلی، 
همه امورات را به طور فزاینده ای تحت الشعاع قرار می دهد و تعطیلی 
ها را حتمی تر می کند.  عید نوروز نزدیک است و اگر چرخ مصوبات 
و تصمیمات و اراده ها و همت ها و رعایت ها بر همین روال بچرخد، 
امسال هم باید قید عید دیدنی ها و دید و بازدیدهای نوروزی را بزنیم!! 

)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 
۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

صدور   ۳۱۵ هزار  برگ بارنامه جابجایی کاال در خراسان جنوبی 

به منظور کنترل قیمت ها ؛ رصد  بازار  در  روز های پایانی سال تشدید می شود

شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
شهرک های صنعتی خراسان جنوبی گفت: 
صنعت  زمینه  در  صنعتی  شهرک  اولین 
الستیک توسط بخش خصوصی در خراسان 
جنوبی ایجاد می شود. پارسا، روز گذشته در 
نشست خبری افزود: طرح های پایین دستی 

ایجاد می  این شهرک  در  صنعت الستیک 
شود که با اجرای کامل طرح الستیک زمینه 
این  شد.  خواهد  فراهم  نفر  هزار   ۲ اشتغال 
مقام مسئول با بیان اینکه خراسان جنوبی ۱۰ 
درصد مساحت و یک درصد جمعیت کشور را 
در اختیار دارد، اظهار کرد: متاسفانه استان با 
وجود این آمار سهمی در صنعت کشور ندارد 
اما وجود مواد معدنی باعث شده که خراسان 
جنوبی قطب معدنی کشور باشد. پارسا، با بیان 
اینکه در  خراسان جنوبی ۳۹ ماده معدنی وجود 
از پیروزی انقالب در  دارد، عنوان کرد: قبل 
جنوب خراسان تعداد واحدهای صنعتی خیلی 

کم بود و تعداد واحدهای صنعتی موجود نیز 
به دنبال کار زیربنایی نبود. وی با بیان اینکه 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی صنایع معدنی در 
خراسان جنوبی شتاب گرفت، گفت: استراتژی 
توسعه در خراسان جنوبی بر پایه صنایع معدنی 
تعریف شده و ایجاد صنایع مادر تخصصی و 
بزرگ مانند فوالد در استان توسعه پیدا کرد 
که باعث شد صنایع پایین دستی در استان راه 

اندازی شود. 

رشد ۱۲۰ درصدی اشتغال در 
شرکت شهرک های خراسان جنوبی

معاون حوزه برنامه ریزی شرکت شهرک های 
صنعتی خراسان جنوبی هم در این نشست 
خبری گفت: رشد اشتغال طی سال جاری در 
شرکت شهرک های خراسان جنوبی نسبت به 
سال قبل ۱۲۰ درصد و سرمایه گذاری بیش از 
۱۱ برابر بوده است. عابدینی افزود: از ۷۱۷ طرح 
صنعتی مستقر در استان، ۳۶۴ واحد صنعتی به 
بهره برداری رسیده است. معاون حوزه برنامه 
ریزی شرکت شهرک های صنعتی خراسان 
جنوبی بیان کرد: برای این تعداد طرح صنعتی 
و  شده  گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد   ۹۴۰

اشتغال ۵ هزار و ۷۰۰ نفر فراهم شده است.

نقل  و  حمل  اداره  رئیس  امتحانی- 
کاالی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای خراسان جنوبی از جابجایی بیش 
با صدور ۳۱۵  کاال  تن  هزار  از ۵/۴۱۳ 
هزاربرگ بارنامه در ۱۰ ماهه ابتدایی سال 
ساالری  رسول  حاجی  داد.  خبر  جاری 
گفت: این مقدار کاال توسط ۷۱ شرکت 
حمل و نقل کاال جابجا و ۳۱۵ هزار برگ 

نامه صادر شده است. 
وی با اشاره به اینکه با توجه به شناسنامه 
هر کاال، بارنامه صادر شده است، افزود: 

بر اساس آمار بیشترین کاالی جابجا شده 
در شهرستان های بیرجند، طبس و قاینات 
و  سیمان  مسئول،  مقام  این  باشد.  می 
مواد معدنی را عمده کاالهای جابجا شده 
استان در مدت یاد شده دانست و تصریح 
عمومی  مایحتاج  کاال،  حمل  در  کرد: 
مردم اولویت اصلی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان می باشد. وی 
از فعالیت ۷۱ شرکت حمل و نقل کاال با 
۴۸۱۰ دستگاه ناوگان باری در استان خبر 
داد و یادآور شد: ۹۵۳۶ راننده در بخش 

فعالیت می  استان  نقل کاالی  و  حمل 
کنند. 

رئیس اداره حمل و نقل کاال اداره کل 
استان  نقل جاده ای  راهداری و حمل و 
عملکرد  بر  ویژه  نظارت  اینکه  بیان  با 
می  انجام  نقل  و  حمل  شرکت های 
شود، خاطرنشان کرد: مردم، رانندگان و 
صاحبان کاال می توانند هرگونه شکایات 
برای   ۱۴۱ سامانه  طریق  از  را  خود 
رسیدگی به اداره کل راهداری و حمل و 

نقل جاده ای استان اطالع دهند.

تسنیم- مدیر جهاد کشاورزی بیرجند با بیان 
اینکه طرح رصد بازار تا آخر سال تشدید می 
شود، گفت: این طرح با همکاری نیروهای 
بسیجی استان به منظور رعایت پروتکل های 
بیان  با  وارسته،  است.  شده  آغاز  بهداشتی 

برخورد  احتمالی  های  سودجویی  با  اینکه 
تره  و  میوه  بازار  افزود:  شد،  خواهد  قانونی 
بار مرکز استان توسط جوانان بسیجی رصد 
خواهد شد. وی گفت: در بیرجند ۳۲ نیروی 
بسیجی آموزش دیده در کنار تیم های نظارتی 

و بازرسی بر بازار به ویژه بازار میوه نظارت 
دارند. مدیر جهاد کشاورزی بیرجند با تاکید بر 
اینکه رصد بازار در اواخر سال تشدید می شود، 
گفت: تامین به  موقع کاال های اساسی مورد 
نظارت  و  کاال ها  قیمت گذاری  مردم،  نیاز 

از مهمترین  واحد های صنفی  بر  بازرسی  و 
وظایف ستاد تنظیم بازار است که این اقدامات 
در راستای بهبود کسب و کار و ارائه خدمات 
مطلوب به شهروندان و کسب رضایت آنها 

انجام می  شود.

خراسان جنوبی، سهمی از صنعت کشور ندارد
احداث اولین شهرک صنعتی الستیک در  استان

تحریم ها برداشته شود، یکی از بزرگترین 
صادرکنندگان  سالح خواهیم بود 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امام بر دوری نیروهای 
نظامی از گروه ها و دسته جات سیاسی تاکید داشتند که امروز این 
نیروها ضمن برخورداری از بصیرت، از گروه ها دور هستند. باقری 
افزود: اگر تحریم آمریکای جنایتکار برداشته شود، یکی از بزرگترین 

صادرکنندگان سالح خواهیم بود.    

سال ۱۴۰۰ آخرین انتخابات ریاست  جمهوری بود

فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به اظهارات باهنر درباره اصالح 
قانون اساسی، گفت: من نیز در مقاطع مختلف درباره ضرورت 
بازنگری در قانون اساسی برای شکل گیری نظام پارلمانی صحبت 
هایی را مطرح کردم. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ آخرین 
انتخابات ریاست جمهوری در نظام ریاستی بود و احتمال این تغییر 
وجود دارد. کنعانی مقدم یادآور شد: ۴۰ سال از زمان تصویب قانون 
اساسی می گذرد و با توجه به تحوالت و متغیرهایی که وجود دارد، 

نیاز به یک بازنگری در قانون اساسی احساس می شود.  

معافیت تحریمی، بازی جدید آمریکاست  

عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با بیان اینکه معافیت های تحریمی بازی جدید آمریکاست، 
گفت: تیم مذاکره کننده هسته ای با صراحت اعالم کرده  که 

خواستار لغو کامل تحریم های هسته ای علیه ملت ایران است. 

در کشور همه چیز ترمز بریده و کسی هم جوابگو نیست     

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: مادامی که اقتصادمان از دولتی 
بودن و نفتی بودن درنیاید هرکس دنبال سهم خودش از بودجه 
است و در نهایت کاری هم پیش نمی رود. اکرمی، با انتقاد از روند 
افزایش قیمت ها در کشور اظهار کرد: در کشور همه  چیز ترمز بریده 
از قیمت کاال ها گرفته تا هزینه خدمات و مابقی موارد. قیمت ها به 

سرعت باالتر می رود و کسی هم جوابگو نیست. 

با آمریکا مستقیما مذاکره کنیم تا مشکالت حل شود

فاضل میبدی، روحانی اصالح طلب گفت: طرف اصلی ما در 
مذاکرات آمریکاست و به همین دلیل بهترین راه این است که 
بدون واسطه با این کشور وارد مذاکره شویم تا مشکالت حل شود. 

رژیم صهیونیستی ۸۰ سالگی خود را نخواهد دید

رئیس سازمان اطالعات سپاه گفت: برآورد برخی سیاست مداران 
و تحلیل گران این است که رژیم صهیونیستی ۸۰ سالگی خود را 
نخواهد دید. طائب افزود: لذا دشمن همه  تالش خود را برای انجام 
خرابکاری ها در داخل کشور در دستور کار قرار داده که انسجام 
دستگاه های اطالعاتی در دوره  جدید، اشراف اطالعاتی و مقابله با 

سرویس ها و عناصر آن ها را افزایش خواهد داد.

برجام را احیا می کنیم، چون به نفع مان است

رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکا گفت: ما هفته بعد بازمی گردیم. 
این نماد یا نشانه ای از باور ما بر این است که ]این توافق[یک جسد 

بی جان نیست و ما باید آن را احیا کنیم، چون به نفع مان است.

آگهی تحدید حدود اختصاصی  ثبت امالک
 یک قسمت از بخش2 شهرستان بیرجند 

 به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود اختصاصی شماره زیر: ششدانگ چشمه و مزرعه 
النگچه در گردش 12 شبانه روز و هر شبانه روز 120 سهم که مبدا و مظهر آن در خود اراضی مورد ثبت قرار دارد پالک 
204 - اصلی بخش 2 بیرجند مورد تقاضای غالم جبدرانی در روز 1400/12/15 ساعت 10 صبح  در محل شروع و به 

عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره فوق الذکر 
بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق 
ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 

شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و 
گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 1400/11/19                       شناسه: 1273424
حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیر جند      

مناقصه عمومی یک/ دو مرحله ای
 فراخوان مشارکت در ساخت کارواش، سوئیت و خدمات خودرویی در مجتمع خدماتی رفاهی نیمبلوک 

شهرداری نیمبلوک در نظر دارد: در اجرای مصوبه شماره 626 مورخ 1400/6/11 هیئت عالی سرمایه گذاری 
 نسبت به فراخوان مشارکت در ساخت کارواش، سوئیت و خدمات خودرویی در مجتمع خدماتی رفاهی 

به شماره )سیستمی( 2000009034000005-2000009034000004-2000009034000006 را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد 

 فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در 

سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 
مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

 مواعد زمانی:
 تاریخ انتشار فراخوان: 1400/11/19     مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1400/11/24 
مهلت ارسال پیشنهادات: 1400/12/08       زمان بازگشایی پاکات ها: 1400/12/08 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 05632540050 - شهرداری نیمبلوک

حسن پور- شهردار نیمبلوک

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

اولین قالیشویی صنعتی درجه یک 
مجهز به دستگاه شستشو تمام اتومات و 

گرمخانه اتومات در شرق کشور

صاف صاف
لول   لول  قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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....

طراحـی و مجـری
UPVC سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و

ویالسازی و محوطه سازی و دکوراسیون داخـلی 
کانکس، سایبـان، پارکینگ اداری و مسکونـی

 پیمانکـــاری و احـداث و بازســـازی ساختمـــان، فروش و اجرای 
KNAUF-UPVC ورق های ساندویچ پنل و

مرکز خانـه های  گروه مهندسی پارسیان سقف
پیـش ساختـه

بیرجند – باالتر از مدرس 60- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
09153617611 -05632044449

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي(  شماره )46-00(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد  واگذاري خدمات عمومي و پشتیبانی 
سازمان مرکزی ، معاونت ها و مرکز بیماری های خاص را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
www.setadiran.ir  به شماره فراخوان )2000030259000047(  به کلیه شرکت هاي داراي مجوز 

و دارای صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای صالحیت ایمنی واگذار نماید، لذا متقاضیان 
واجد شرایط می توانند حداکثر تا ساعت 09:00 روز  شنبه 1400/11/23 با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق 

نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.
1( مدت و محل انجام کار: یک سال کامل شمسی - سازمان مرکزی ، معاونت ها و مرکز بیماری های خاص 
2( نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه معتبر بانکي به مبلغ 4/089/693/254 یا واریز 
نقدي وجه به حساب شماره 4101081652136003  بانک مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند )شرکت در مناقصه(
3( مهلت ارائه اسناد : تا ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه 1400/12/03

4( محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکات : سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه- ساعت 11:00 
روز  سه شنبه 1400/12/03

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد. شناسه آگهی :1274588

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند
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افزایش ۸۱ درصدی ارزش صادرات امانات پستی از خراسان جنوبی

 مدیر کل گمرکات استان گفت: صادرات امانات پستی در شرایط شیوع کرونا از خراسان جنوبی در ۱۰ ماه گذشته ۸۱ درصد افزایش یافت. رحیمی زاده 
افزود: در این مدت ۶ هزار و۴۵۳ دالر مرسوله پستی ازخراسان جنوبی به خارج از کشور ارسال شد. وی ادامه داد: همچنین ۱۴۰ فقره اظهارنامه به وزن 

۸۶۷ کیلوگرم شامل خشکبار، زعفران، البسه، حوله و سایر کاال ها به خارج از کشور پست شد. استانداران نباید در 
انتصابات نمایندگان 

دخالت کنند
قابل توجه عزیزانی که قبل از انتخاب 
مسئوالن فریاد بومی گرایی می زنند 
باید عرض کنم االن مدیریت استان در 
 کمتر از 2 ماه کامال شرایط و روحیات
مردم خراسان جنوبی را شناخته است و 
نه تنها جای نگرانی نیست، بلکه در این 
بین دیگر بومی و غیربومی تفاوتی ندارد 
دلیل این ادعا را هم می توان در نوع 
 انتصابات کامال مشاهده کرد. به نظر 
انتصابات  گیر  تصمیم  تیم  اگر  شما 
استان مردم ما را این قدر ساده و بی 
تفاوت نشناخته بود به خودش جرات 
می داد که مثال فرمانداران شهرستان 
ها  را مسئول دفاتر یک نماینده بگذارد 
که اتفاقا همین فرمانداران قرار است 
کمتر از یک سال و نیم دیگر مجری 
بی طرف انتخابات مجلس باشند و 
احیانا هیچ نگاهی هم به رای آوری و 
ایجاد شرایط به نفع نماینده فعلی نداشته 
باشند. حتما آنها به این نتیجه رسیده 
اند که ما انسان های خوب و ساکتی 
هستیم و هر اتفاقی بیفتد به حرمت 
آقای رئیسی و دولت شان چیزی نمی 
 گوییم. انصافا هم مشاوران خوبی در 
 استان به تیم مدیران غیر بومی مشورت

می دهند و هم خود عزیزان خوب و 
 کامل فرهنگ ما را شناخته اند. بیاید 
به جای مقابله، خودمان را با شرایط 
منطبق کنیم حاال حاالها کار دارد تا 
بخواهیم تغییری در تفکر ایجاد شده 
 مدیریت استان ایجاد کنیم لذا بیاییم
 از نماینده محترم و خاص استان بخواهیم

اوال یک نیم نگاهی به سایر شهرستان 
ها داشته باشد و برای انتصاب مسئول 
دفتر سایر نمایندگان هم تالش کند که 
 احیانا چالش های منطقه ای در استان

شکل نگیرد و با انتصابات خوب و تکرار 
 همین تیم در مجلس بعدی فرصت

وزارت  به  اینکه  دوم  نشود.   سوزی 
 کشور هم توصیه کنیم دستورالعملی

که  کند  صادر  نگهبان  شورای  مثل 
 اگر استانداران در امور انتصابات مدنظر 
 نمایندگان ) البته همه نه برخی ( دخالت

کنند از مقام استانداری عزل می گردند 
که احیانا مقامات عالی خراسان جنوبی 
به فکر استقالل در تصمیم گیری و 
توجه به منافع مردم به جای معامالت 
سیاسی نیفتند. خدا عاقبت همه را در این 

شرایط استان ختم به خیر کند.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

۳۰ درصد سهام 
کارخانه  فروسیلیس 

در اختیار مردم
قرار  می گیرد  

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
از  درصد  اینکه ۳۰  اعالم  با  استان 
سهام کارخانه تولید فروسیلیس برای 
اختیار مردم قرار  سرمایه گذاری در 
می گیرد، گفت: ظرفیت کارخانه تولید 
فروسیلیس در فاز اول ۱2 هزار و ۵۰۰ 
تن و در فاز دوم 2۵ هزار تن است.

اینکه فعالیت  بیان  با  صفدری زاده، 
از  بیرجند  در  اقتصادی  ویژه  منطقه 
سال 9۳ آغاز شده است، اظهار کرد: 
منطقه ویژه اقتصادی منطقه ای عام 
می توانند  گذاران  سرمایه  که  است 
بدون هیچ محدودیتی در آن سرمایه 
تامین  در  هم  ما  و  کنند  گذاری 
زیرساخت ها به سرمایه گذاران کمک 
می کنیم. وی با اشاره به این که این 
فروسیلیس  تولید  کارخانه  نخستین 
شرق کشور است که با راه اندازی آن 
زمینه اشتغال بسیاری فراهم خواهد 
در  کارخانه  این  افزود: ظرفیت  شد، 
در  و  تن   ۵۰۰ و  هزار   ۱2 اول  فاز 
بود. خواهد  تن  هزار   2۵ دوم  فاز 

پروژه  این  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
و  تکمیل  ماهه   2۴ زمانی  بازه  در 
صفدری زاده  برسد.  بهره برداری  به 
با تاکید بر اینکه این پروژه از لحاظ 
تکنولوژی در کشور مقام اول را دارد، 
انجام  پیگیری های  با  شد:  یادآور 
شده و موافقت هیئت  مدیره شرکت 
فروسیلیس خاوران  قرار شد 2۰ تا 
برای  کارخانه  این  درصد سهام   ۳۰
سرمایه گذاری در قالب فروش سهام 

ُخرد در اختیار مردم قرار گیرد. 

خبر خوب امروز

* آوای محترم که سرمقاله می نویسی 
 نگران انتصابات هستی عزیزجان مدیریت
 استان نه دست استاندار است نه دست یک

 نماینده خاص بلکه جبهه پایداری و تیم 
آقای احمدی نژاد که شاید این عزیزان با 
آن بی ارتباط نیستند تصمیم گیر هستند  و 
 همه چی بر اساس نظر آنها پیش می رود

ما در انتخابات به آقای رئیسی رای دادیم 
اما گویا احمدی نژاد االن رئیس جمهور 

ما شده و برای ما تصمیم می گیرد.

* هر قانونی در تهران به تصویب میرسه 
اولین جایی که بدون چون و چرا اجرا می 
کنند بیرجند هست. کل کشور رو دور 
زدم و جریمه نشدم ، به محض ورود به 
 بیرجند جریمه شدم . متاسفانه مسئولین و 
بیرجند بی مسئولیت و ترسو  مدیران 

هستند و نسبت به مردم بسیار سخت 
گیرند. تو هر اداره ای که میری باید آشنا 
داشته باشی. هیچ رحم و انصافی وجود 
نداره. کرایه خونه ، کرایه مغازه، کرایه 
حمل و نقل و مایحتاج خونه خیلی گرون 

شده . لطفا مسئولین بیدار بشن.

* ای کاش به توصیه مردم گوش بدن و 
مسئولین رو یه دوری تو شهرهای دیگه 
بدن االن شهر ما که هنوز شهردار نداره 
شهر اسدیه بیاین اوضاع شهر رو ببینند. 
البته خدا رو شکر مسئولینی هم جدیدا 
آمدن که گره های ۱۵ ساله و چه بسا 
باز کردن نمونش  بیشتر شهرمون رو 
رئیس اداره راه و شهرسازی که کمتر 
از یکسال از آمدنشون بیشتر نمی گذره 
ولی تحولی بزرگ در شهر انجام دادن 
در شهر ما ۱۵ ساله یک ساخت و ساز 
و واگذاری زمین نداشتیم ولی خداروشکر 
از روزی که رئیس جدید آمده به تمامی 
تحت پوششان کمیته امداد و بهزیستی 
قبل از نهضت ملی مسکن زمین واگذار 
کردن و االن دارن میسازن و البته به 
گفته رئیس کمیته امداد و بهزیستی فقط 
در شهر ما این اتفاق افتاده چندی پیش 
هم کلیپی در سطح استان در مورد یک 
بیمار صعب العالج پخش شد که داخل 
یک اتاق زندگی می کردن که به کمک 
ایشون مشکل مسکن این بنده خدا هم 
حل شد. حاال از شما تقاضا دارم در مورد 
نداشتن شهردار شهر ما گزارشی تهیه 
کنید و از مدیرانی مثل راه و شهرسازی 
هم تقدیر و به عنوان نمونه مطرح شوند.

*سالم برای آوای درد آشنا آقای استاندار 
سند توسعه مناطق عشایری را بگردید 
پیدا کنید و یا اگر ندیدید در یک افق 
با برنامه های کوتاه  زمان بندی شده 
مدت و بلند مدت به کمک سیزده درصد 
جمعیت تولید کننده و محروم که اقتصاد 
خانوارهایشان متزلزل شده بشتابید در 
این سند باید از وابستگی عشایر به مراتع 
کاسته شود و استفاده معقول از مراتع مد 
نظر باشد. نباید سبد غذایی عشایر را 
دستکاری کرد با تقویت مدارس شبانه 
و  آموزشی  های  کیت  تهیه  و  روزی 
تقویت زیر ساختهای ارتباطی ورفع موانع 
پرداخت تسهیالت و پرداخت و توزیع 
آذوقه کمکی به کمک این قشر خاموش 
ومحروم شتافت. فراموش نکنیم خراسان 
جنوبی در سال ۷2 پیشران عشایر کشور 
با برگزاری سمینار کشوری در چاه خشت 

بیرجند بود )سال ۷۰(

*راهداری محترم لطف کنید به جاده 
القورات از کوشک تا روستای نقنج و 
همچنین تا مسیر آرین شهر سری بزنید 
وضعیت آسفالت جاده واقعا جای تاسف 
دارد آن هم منطقه ای که زیر پوشش 
مرکز استان هست.  حقیقتا باید بروید از 
مسئولین بعضی شهرستانهای کوچک 
استان درس بگیرید. هیچ منطقه ای مثل 
مرکز استان اینطور نیست . لطفا فکری به 

حال پیچها و آسفالت جاده بردارید.

برخی  بخاطر  دارم  گله   ... بانک  *از 
اتفاقات و بدشانسی اقساطم معوق شده 
البته پرداخت می کنم ولی با تاخیر حتی 
مبلغ جریمه رو هم راضی هستم ولی 
بانک واسم پیامک داده که اگه تا فالن 
مدت به روز نشه این واحد آپارتمانی تون 
رو که در رهن بانک هست به مزایده 
گذاشته میشه .اون هم تو دهه فجر  بنده 

رو تهدید به مزایده می کنه

* طرح تفصیلی تمام شهرها هر چند سال 
عوض میشه اما طرح تفصیلی بیرجند االن 
۱۴ ساله هیچ تغییری نکرده که هیچ، باز 
جلوی ساخت و ساز و زیبایی شهر رو به 
بهانه های الکی گرفته این شهردار، این 
سازندگان مسکن خودشان یک تنه جور 
2۴۰ شغل مرتبط با صنعت ساختمان را 

می کشند تا  کسی بیکار نشود.
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پیام شما

خبرنگاران جوان- آتش سوزی های اخیر در 
بازار بیرجند نشان داد نامه نگاری بین دستگاه 
جلوی  تنهایی  به  تواند  نمی  متولی  های 
حوادث را بگیرد. رئیس سازمان آتش نشانی 
پاساژ سادسی  در  بیرجند گفت:  شهرداری 
بیرجند سالی یک یا دو مورد آتش سوزی 
رخ می دهد که باید اقدامات پیشگیرانه انجام 
شود. وی افزود: برخی از مغازه های این پاساژ 

پایان کار ندارد و از نظر ایمنی هم مشکل 
دارد که از طریق مراجع قضایی پیگیری های 
الزم انجام شده است.این مقام مسئول اضافه 
کرد: به اصناف هشدار های الزم داده شده 
بررسی  شامل  که  را  مهم  اولویت های  تا 
سیستم ها و تأسیساتی هست را رعایت کنند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری بیرجند عنوان کرد: سازه های این 

مغازه ها غیر استاندارد، سیستم تأسیسات آن 
معیوب و فاقد سیستم اطفای حریق است؛ 
اصول انبارداری رعایت نشده که همین امر 
می تواند در زمان حریق به شعله ور شدن 
کمک می کند. دادستان بیرجند هم در این 
باره گفت: کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون 
ماده ۱۰۰ وجود دارد که یکی از اعضای آن 
قاضی دادگستری است و تخلفات ساختمانی 

را پیگیری می کند. وی ادامه داد: برای اینکه 
انجام  را  از وظیفه خود  سازمان ها قسمتی 
انجام می دهند،  نامه نگاری هایی را  دهند، 
اما پیگیر موضوع نمی شوند. نسایی زهان 
باید  کنیم  خطر  رفع  بخواهیم  اگر  گفت: 
زودتر  را هرچه  ماده ۱۰۰  آرای کمیسیون 
اجرایی کنیم و دستگاه قضایی نیز برای رفع 
مشکل و جلوگیری از آسیب به شهرداری و 

دستگاه های اجرایی کمک می کند. دادستان 
عمومی و انقالب بیرجند همچنین گفت: در 
هرجا نامه ای از ادارات مختلف به دادستانی 
بیاید و بحث حقوق عامه در آن مطرح باشد 
اما  می کند،  پیدا  ورود  قضیه  به  دادستانی 
صرف نامه زدن برای رفع تکلیف از یک اداره 
نمی توان آن را حمل بر لزوم پیگیری توسط 

دادستانی کرد.

 ۴9 به  آبرسانی  اجرایی  عملیات  ایرنا-   
روستای استان خراسان جنوبی در هفتمین 
روز دهه فجر از طریق ارتباط تصویری با 
رئیس جمهور در شهرستان مرزی درمیان 
آغاز شد. رئیس جمهور روز گذشته با حضور 
ارتباط  طریق  از  و  نیرو  وزارت  محل  در 
کشور طرح های  سراسر  با  ویدئوکنفرانس 
به  برق رسانی  و  روستا   ۴۸۰ به  آبرسانی 
2۱۱ روستا را به طور رسمی افتتاح و دستور 
آغاز عملیات اجرایی طرح جهاد آبرسانی به 
۱۰ هزار روستا در کشور را صادر کرد. این 
مراسم در خراسان جنوبی با حضور معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی 
آبگرم  روستای  در  استانی  مسئوالن  از 

مدیرعامل  شد.  برگزار  درمیان  شهرستان 
خراسان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
طرح های  گفت:  مراسم  این  در  جنوبی 
آبرسانی به ۴9 روستای استان در راستای 
محرومیت زدایی و با مشارکت قرارگاه امام 
حسین  می شود.  اجرا  )ع(  مجتبی  حسن 
امامی افزود: حفر و تجهیز چهار حلقه چاه، 
لوله گذاری خط انتقال به طول ۱2۰ کیلومتر، 
 2۵ مخزن،  مترمکعب  هزار   ۱2 احداث 
ایستگاه پمپاژ، ۳۰ ساختمان تاسیسات به 
مساحت ۴۰۰ مترمربع، حصارکشی به متراژ 
۸ هزار و ۴۰۰ متر طول، اجرای شبکه برق 
فشار متوسط به طول ۱۷ کیلومتر و ۵2۰ 
باب حوضچه شیرآالت از مشخصات فنی 

این طرح ها است. وی اعتبار این طرح های 
آبرسانی را 2۵۶ میلیارد تومان اعالم کرد و 
زمان بندی، طرح ها  برنامه  براساس  گفت: 
در ۳۰ ماه آینده تکمیل می شود و ۱۵ هزار 
نفر در مناطق روستایی خراسان جنوبی از 
آب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد. 
امامی، با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی در اجرای این طرح ها کارفرما 
است، اضافه کرد: در چهار شهرستان مرزی 
 خراسان جنوبی قرارگاه امام حسن مجتبی

)ع( طرح های آبرسانی را اجرایی می کند و 
در سایر شهرستان ها هم بسیج سازندگی کار 
اجرای طرح های آبرسانی را برعهده گرفته 
امسال  فجر  دهه  کرد:  اظهار  وی  است. 

بهره برداری از طرح آبرسانی به ۱۰ روستا 
خدمات  و  شبکه  توسعه  طرح  همچنین 
با  استان  روستای   ۱۶ به  آبرسانی  پایدار 
اعتبار 2۶ میلیارد تومان در شهرستان های 
مختلف آغاز شد. مدیرعامل شرکت آب و 

فاضالب خراسان جنوبی گفت: امسال در 
این مجموعه برای آبرسانی به ۸۰ روستای 
استان برنامه ریزی شد که با پروژه های قابل 
افتتاح در دهه فجر این تعداد به ۵۰ روستا 

می رسد.

پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست  ایرنا- 
بیماران  افزایش  از  بعد  گفت:  بیرجند 
سرپایی مبتال به کرونا در روزهای اخیر 
موارد بستری در بیمارستان های خراسان 
جنوبی هم افزایش داشته است. موسوی 
میرزایی افزود: مدارس و مهدکودک ها در 
ستاد  تصمیم  با  نارنجی  و  قرمز  مناطق 
استانی مدیریت کرونا از چهارشنبه هفته 
تعطیل شد که  به مدت 2 هفته  گذشته 

نقش موثری در کنترل بیماری و کاهش 
مبتالیان سرپایی داشته است. وی گفت: 
در  مردم  دقت  به  توجه  با  همچنین 
کاهش  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
نسبت  سرپایی  بیماران  تعداد  تجمعات 
یافته  کاهش  مقداری  قبل  روزهای  به 
پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست  است. 
تعداد  گذشته  هفته  کرد:  اضافه  بیرجند 
مبتالیان روزانه در استان به هزار و ۱۶۱ 

نفر هم رسید که رکورد جدیدی محسوب 
درخصوص  البته  گفت:  وی  می شود. 
نباید  استان  در  مبتالیان  تعداد  کاهش 
پیک  قله  به  هنوز  و  کنیم  قضاوت  زود 
ششم کرونا نرسیده ایم، لذا مردم تذکرات 
پروتکل های  رعایت  زمینه  در  الزم 
این  و کاهش  بگیرند  را جدی  بهداشتی 
آمار باعث نشود که دوباره عادی انگاری 
شود. موسوی میرزایی افزود: خواهش ما 

از مردم این است که کرونا و سویه جدید 
را جدی بگیرند، چرا که درخصوص  آن 
اُمیکرون نگرانی ما برای کودکان خیلی 
باالست و در پیک ششم کرونا کودکان 
بیشتری نسبت به پیک های قبلی درگیر 
شدند که باید والدین مراقبت های الزم را 

داشته باشند. 
بیرجند  پزشکی  دانشگاه علوم  سرپرست 
تجربه  و  آماری  تحلیل  کرد:  اظهار 

روز   2۰ تا  هنوز  که  می دهد  نشان 
افزایش  جنوبی  خراسان  استان  در  دیگر 
را خواهیم  کرونا  به  مبتال  بیماران  تعداد 
داشت. موسوی میرزایی گفت: به لحاظ 
مدیریت بیماری در حال حاضر وضعیت 
خیلی نگران کننده ای در استان نداریم و 
در  مشکلی  موجود،  امکانات  به  توجه  با 
بستری  خدمات  و  بیماران  درمان  زمینه 

وجود ندارد.

ایسنا- مدیرکل راه و شهرسازی از تأمین 
۶۵۰ هکتار زمین برای نهضت مسکن ملی 
خبر داد. داعی، درباره تأمین زمین مورد نیاز 
طرح نهضت مسکن ملی در خراسان جنوبی 
هکتار   ۶۵۴ گفت:  گروهی  رسانه های  به 
زمین برای خراسان جنوبی مورد نیاز است 
که بالغ بر ۶۵۰ هکتار زمین در ۳۱ شهر با 

از  استفاده  کاربری،  تغییر  مثل  روش هایی 
به  زمین  الحاق  یا  مازاد دستگاه ها  امالک 
محدوده شهرها در نظر گرفته شده است. 
وی افزود: هیچ مشکلی برای تأمین زمین 
در استان وجود ندارد و برای تمام واجدین 
شرایط زمین تأمین خواهد شد. داعی گفت: 
سهمیه در نظر گرفته شده برای خراسان 

جنوبی ۴۰ هزار واحد مسکونی است که ۱۸ 
هزار واحد آن مسکن روستایی و 22 هزار 
واحد مسکن شهری از جمله استیجاری، خود 
مالک و گروه های کم درآمد است. مدیرکل 
راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان کرد: 
به دلیل شرایط جغرافیای کویری استان و 
شرایط خاص فرهنگی تراکم الگوی ساخت 

واحدها کمتر است.
وی، سهمیه در نظر گرفته شده برای خراسان 
جنوبی را ۴۰ هزار واحد در ۴ سال اعالم کرد 
و یادآور شد: ۴۱ هزار نفر تاکنون ثبت نام 
کرده اند و برای ۵ هزار نفر پیامک ارسال 
شده است که 2 هزار و 9۰۰ نفر از ثبت نام 

کنندگان مجرد هستند.

مکاتبات، مانع آتش سوزی در بازار  بیرجند می شود؟

آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به ۴۹ روستای استان

هیچ مشکلی برای تأمین زمین طرح نهضت مسکن ملی در استان وجود ندارد

هنوز به قله پیک ششم کرونا  در استان نرسیده ایم
افزایش بستری بیماران کرونایی در خراسان جنوبی 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی روستایی الغدیر دشت حسین آباد

 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی روستایی الغدیر دشت حسین آباد
به شماره ثبتی 2719 ساعت 10 صبح روز شنبه 1400/11/30 در محل کارگاه بسته بندی خشکبار واقع در 
 چاه شماره 1 جنت آباد )چاه شهید اشرفی اصفهانی( برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید 
برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصا در جلسه حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم از ساعت 
8 الی 12 تا تاریخ 1400/11/27 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 
مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
ضمناً داوطلبان هیئت مدیره و بازرس می توانند از تاریخ انتشار آگهی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از 
انتشار آگهی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از انتشار آگهی دعوت و یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع 

عمومی مدارک مربوطه را تحویل نمایند. 
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 
1396،1397،1398،1399 3-تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401 4- تصمیم گیری در خصوص فروش، 
مشارکت، اجاره، کارگاه بسته بندی خشکبار واقع در چاه شهید اشرفی اصفهانی  5-تعیین خط مشی شرکت 
تعاونی 6-طرح و تصویب آیین نامه مالی - معامالتی،آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره،آئین نامه 
تنخواه گردان 7-تصمیم گیری در خصوص فروش تجهیزات کارگاه بسته بندی خشکبار واقع در چاه شهید 
اشرفی اصفهانی  8-تصمیم گیری در خصوص فروش نانوایی واقع در مرز ماهیرود )بازارچه مرزی( 9-تصمیم 
گیری در خصوص افزایش سرمایه اعضای شرکت تعاونی 10-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 

یک سال مالی  11-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال شمسی 

هیئت مدیره شرکت تعاونی روستایی الغدیر   تاریخ انتشار:19 /1400/11

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( 

شرکت تعاونی روستایی الغدیر دشت حسین آباد
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی روستایی الغدیر دشت حسین آباد به 
شماره ثبتی 2719 ساعت 10 صبح روز شنبه 1400/11/30 در محل کارگاه بسته بندی خشکبار 
واقع در چاه شماره 1 جنت آباد )چاه شهید اشرفی اصفهانی( برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا 
دعوت به عمل می آید برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا در جلسه حضور یابد می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش با هم از ساعت 8 الی 12 تا تاریخ 1400/11/27 به دفتر شرکت مراجعه 
و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی 

هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه:1-اصالح ماده 36 اساسنامه )کاهش تعداد بازرسان( 2-تصمیم گیری در 
خصوص استعفای دسته جمعی اعضای هیئت مدیره 3-اصالح تبصره ماده 21 اساسنامه 
)روش انتشار آگهی دعوت مجامع عمومی تعاونی( 4-اصالح ماده 6 اساسنامه )تغییر آدرس 

شرکت( 5-اصالح ماده 3 اساسنامه)موضوع فعالیت(        

  تاریخ انتشار: 1400/11/19

هیئت مدیره شرکت تعاونی روستایی الغدیر

از 9  تا  26 بهمن در  
 تولیدی کت و شلوار رادکو 

20-40 off 10 آدرس: بیرجند - خیابان مفتح -  نبش مفتح
افتتاح شد  شماره تماس: 09151643707  - امیرآبادی زاده 

آدرس : نبش توحید 19  تلفن : 09155629021- 09151611408- 32439492

مرغ کامل 50 هزار تومان
سوپ ویژه کیلویی 12 هزار تومان 

از 11ونیم تا 22 به صورت یکسره



مشاوره

فضا مهم تر است یا محتوا؟

گاهی فضا مهمتر از محتواست و آن لحظات نباید 
سرگرم محتوا شد بلکه باید فضا را درک کرد. روزی 
جمله ای از یک خردمند خواندم که می گفت: 

»گاهی فضا مهمتر از محتواست و آن لحظات نباید 
سرگرم محتوا شد! بلکه باید فضا را درک کرد.« 
راستش معنای پنهان این جمله را برای سال ها 
متوجه نشدم تا اینکه دخترم لب به سخن گشود و 
هر وقت من یا پدرش را پیدا می کرد، ما را گوشه ای 
تنها گیر می انداخت و برایمان بلبل زبانی می کرد. 
اگر کسی ما را آن موقع می دید اصال حرف هایی 
را که بین ما ردوبدل می شد، نمی فهمید. حق هم 
داشت! آن حرف ها محتوا بود. چند روز پیش با زنی 
میانسال برخورد کردم که از تنهایی و افسردگی 
می نالید و می گفت چند ماه است به دیدار پدر و 
پرسیدم،  را  علتش  وقتی  است.  نرفته  مادرش 
گفت: »چون با آن ها حرفی برای گفتن ندارم!« 
لبخند تلخی زدم و گفتم: »اصال الزم نیست 
حرفی برای گفتن داشته باشید. همین حضور 
تو درکنار آن ها خودش کفایت می کند! محتوا در 
قیاس با فضایی که ایجاد می شود، اصال ارزش 
ندارد« و او با تبسمی  کمرنگ به من فهماند 
که متوجه این جمله نشده است. او غرق محتوا 
بود و تمام تنهایی و افسردگی اش هم به خاطر 
چسبیدن به این محتواهای تمام ناشدنی ذهنش 
بود. شاید برای همین است که بی معناترین کار 
برای نشستن کنار یک دوست، یافتن موضوعی 
برای صحبت باشد! پدر و مادرهایی که تمام 
وقت بیداری خود را به کار در بیرون منزل تلف 
می کنند و وقتی هم که به خانه می آیند سرشان 
داخل موبایل و کامپیوتر و تلویزیون و روزنامه و 
کتاب است، خبر ندارند که با این بی حضوری 
خود، چه نعمت بزرگی را از همسر و فرزندان 

شان دریغ می کنند.
دوست هایی که وقتی حرفی برای گفتن ندارند 
سراغ هم را نمی گیرند، خبر ندارند که چه بالیی 
بر سر رابطه دوستانه خود می آورند و چه ارزان 
صمیمیت خود را قربانی محتواهایی می کنند 
که هرگز نمی توانند با فضای صمیمیت یک 
رابطه دوستان مقایسه شود. اکنون به این باور 
رسیده ام که آن پیر خردمند درست می گفت: 

»گاهی فضا از محتویاتش مهم تر می شود!«

راهکار  برای کاهش انتقال کووید ۱۹

استفاده از ماسک در خارج از منزل برای همه 
افراد توصیه می شود و در تمام اماکن عمومی 
شود.  الزامی  باید  خصوصی،  و  دولتی  از   اعم 
گروه های در معرض خطر ابتال به انواع شدید 
بیماری، ترجیحا از ماسک های باقدرت حفاظت 

بیشتر و یا دو ماسک همزمان استفاده کنند. رعایت 
فاصله گذاری فیزیکی و خودداری از حضور در 
دارد.  بسیاری  اهمیت  تجمعات  و  ها  دورهمی 

استفاده از دو ماسک مفیدتر است.

بررسی اصالت اقالم دارویی

به دلیل اهمیت شناسه ردیابی و رهگیری به منظور 
بررسی اصالت اقالم دارویی ایرانی و خارجی و نیز 
ابالغ سازمان غذا و دارو کشور، کلیه اقالم دارویی با 
تاریخ تولید بعد از 1399/06/31 و یا در صورت عدم 
درج تاریخ تولید با تاریخ انقضا 1401/06/31 می 

بایست دارای شناسه ردیابی و رهگیری معتبر باشد 
و در غیر این صورت تحت عنوان کاالی قاچاق و 
غیر مجاز تلقی خواهد شد. معاونت غذا و دارو-

کمیته تجویز و  مصرف منطقی دارو

آبلیمو ، روند الغری را سرعت می بخشد

با توجه به اثرات مفیدی که آبلیمو بر سوخت و 
ساز، سیری و آبرسانی بدن دارد، می توان انتظار 
داشت که باعث افزایش سرعت الغری و کاهش 
وزن شود. نوشیدن آب کافی می تواند به افزایش 
سوخت و ساز بدن کمک کند. طبق گفته محققان، 

آبرسانی خوب عملکرد میتوکندری )اندامی که در 
سلول ها به تولید انرژی برای بدن کمک می کند( 
را بهبود می بخشد. به همین علت، نوشیدن آبلیمو 

می تواند باعث افزایش سوخت و ساز بدن شود.

توصیه هایی برای مبتالیان به اُمیکرون

توصیه ها برای اکثر بیماران استراحت کامل، دریافت 
مایعات کافی و مصرف مسکن و تب بر است. در 
عین حال تنگی نفس عالمت خطر است. آن هم 
تنگی نفسی که کارهای روزمره فرد را مختل کند 
و فرد فکر کند که نفس کم می آورد. البته شاید این 

موضوع جنبه تلقینی داشته باشد. اٌمیکرون بیشتر به 
دستگاه تنفسی فوقانی تمایل دارد؛ یعنی حنجره به 
باال. بیشتر شبیه سرماخوردگی که آبریزش، گلودرد 

و... دارد. البته سرفه هم می تواند داشته باشد.

عسل نیم کیلو، دارچین 10 گرم، چای سبز 25 گرم، آب معدنی 2 لیتر، گل محمدی 15 گرم، گیاه خشک 
رزماری 65 گرم. طرز تهیه: گیاه خشک رزماری، چای سبز، گل محمدی و دارچین را نیم کوب کرده، داخل 
آب می ریزیم و اجازه می دهیم 4 تا 5 ساعت بماند. مواد را به مدت 10 دقیقه با حرارت مالیم می جوشانیم.
پس از متعادل شدن حرارت تا دمای 50 درجه سانتی گراد به آن عسل را اضافه کرده و هم می زنیم تا قوام 
بیاید، سپس در ظرف شیشه ای می ریزیم . 3 تا 4 قاشق غذاخوری از شربت را داخل لیوان ریخته و بقیه را 
آب جوشیده ولرم اضافه می کنیم. شربت آماده میل کردن است. از این شربت می توان روزانه 4 لیوان و در 

وعده های صبح، ظهر، عصر و شب میل کرد.

جواب لطیف

هنگامی که درباره خواسته خودتان حرف می زنید 
سخت است که گفته هایتان تحت تاثیر خواسته تان 
قرار نگیرد چون هر چه باشد آن خواسته شماست. اگر 
در بیان خواسته خود با کلماتی که به زبان می آوریم 
حالت توهین داشته باشیم اصال گفته هایمان شنیده نمی 
شود. هم ارتباطات کالمی و هم ارتباطات غیر کالمی 
در گفتگوها بسیار مهم است. پس وقتی می خواهید 
پیشنهادی را به دیگران بدهید باید سعی کنید حالت 
توهین نداشته باشد، قبول پیشنهاد شما برای آن ها 

غیرممکن می شود. بهترین کار این است به جای “تو” 
 از “من” یا “ما” استفاده کنید. به جای این که بگویید
 ” باید فالن سهم از کار  خانه را تو انجام دهی” بگویید ” 
من دوست دارم که تقسیم کارمان را عوض کنم” جمله 
اول حالت دستوری دارد اما جمله دوم یک پیشنهاد 
است. همه گوش می دهند اما شنونده فعال نیستند. 
 ما انسان ها در 3 ساعت یک سوم تمام چیزهایی که 
شنیده ایم را فراموش می کنیم و پس از 2 ماه ۷5 درصد 
آن شنیده ها را فراموش می کنیم. درست مثل این که 

از یک گوش وارد و از گوش دیگر خارج می شود. مردم 
فکر می کنند دارند گوش می دهند اما در واقع انتظار 
می کشند که نوبت حرف زدن خودشان شود. اگر این 
طور باشد اطالعات مهمی که می تواند کمک بزرگی 
به شما بکند را از دست داده اید. خوب گوش دادن مثل 
مدیتیشن می ماند. باید به افکار دیگران توجه و دقت 
کنید و حضور واقعی داشته باشید. به صورت فرد نگاه 
کنید البته نیازی نیست که به او خیره شوید. اگر در ذهن 

تان نظر او را مرور کنید پیغام او را گرفته اید.

 مراقب کلمات خود باشید

یاد یاران
شهید: علی اسدی نرم   نام پدر: غالمحسین     شهرستان: فردوس

پیرو والیت فقیه باشید و گوش به حرف امام ، این حسین زمان بدهید و غیر راه او راه 
دیگری را انتخاب نکنید که راهی غیر از راه امام ، شرک است. سه شنبه 19 بهمن  1400 * شماره  5130
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کشوري   - خارپشت  افقي:1- 
کنگو  و  گابن  همسایگي  در 
2- ترس-  پارچه باریک و بلند 
عکس  روي  ریز  هاي  خانه   -
شوهر  -همان  بند   بیخ-    -3
غذا  صورت  کردن-   پاره   -4
بزرگ   تخته   - بازاري  قیمت   -
زنجبیل  پرستار-   کمک   -5
و  ناز   -6 آخر  رمق  شامي-  
کرشمه  -تعمیر - فیلمي ساخته 
بدنام   -۷ اسکورسیزي  مارتین 
- دهنه - موي گردن شیر 8- 
ایراني  سست و بیحال - شاعر 
قرن ششم هجري - پریشان 9- 
از اعمال حج - شهري دراستان 
لتوني  پایتخت    - اصفهان 
10-  زبان عربي-  از شهرهاي 
کردستان-  پشت سر 11-  واحد 
  -12 الک  موکت-    - سطح 
خار  فاصله-   حرف  ناشي-  
بیابان-  ام الخبائث 13-  ید - 
کشوري جزیره اي در همسایگي 
  -14 سمبل  اطلس-  اقیانوس 
مخروطي  آزمایشگاهي  ظرف 
شکل - رسا - پدر شعر فارسي 
15-  موزون-  شهري در استان 

کردستان

جنوبي  ایاالت  از  عمودي:1- 
آمریکا- باالترین مقام اداري در 
کوئل  از  را  برق   -2 شهرستان 
به دلکو مي رساند-  نمایش غم 
 -3 سر  پوشش  نوعي   - انگیز 
پرش تند - زندان معروف زمان 
انقالب فرانسه - شامي 4- قیل و 
قال-  طرف - روشنایي  - بوي 
رطوبت 5- بخش انتهایي چیزي - 
پدر شعر نو -  شهر گدایان 6- خادم 
و پرستار-  اسب راهوار-  دندان تیز 
حیوانات ۷- ثروتمند - یاقوت سرخ 
- ظرف جوشاندن آب 8- باز آید 

به کنعان غم مخور-  جدایي-  
نامي   -9 نافرمان  و  گردنکش 
ناتل  پرویز  از  اثري   - پسرانه 
خانلري-  لوله تنفسي 10-  عقاید 
- خطاب بي ادبانه-  داخل شدن 
11-  زخم آب کشیده - لیدر-  
راه نرفته! 12-  نام قدیم شهر یزد 
- لباس حمام - ماه بعد از آذر-  
حال 13-  پایتخت لهستان-  کاما 
- یار و یاور 14-  از جزایر خلیج 
فارس - لعاب نشاسته-  پس فردا 
15-  پزشک رضا پهلوي - شهري 

در استان خوزستان

جدول کلمات
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قلعه تاریخی مسک

تاریخی مسک در شهرستان درمیان، در  قلعه 
روستای مسک واقع شده است. این بنا از پالن 
 های چهارضلعی تشکیل شده و همچنین شامل

 9 برج و یک دروازه ورودی می باشد. معماری به 
کار رفته در ساخت این قلعه نیز گویای قدمت بسیار 
باالی آن بوده که متعلق به دوره صفوی است. 

در اطراف دروازه ورودی قلعه که در ضلع جنوبی 
آن بنا شده، تعداد 2 برج استوانه ای شکل وجود 
دارد. این قلعه تاریخی با گذشت زمان دستخوش 
تغییرات زیست محیطی شده، ولی هنوز زیبایی 
آثارش پابرجاست. آثاری چون طاق ها، درگاه ها، 
بخاری های دیواری، اتاق ها و داالن ها که هنوز 

تا حدودی قابل تشخیص است.

 فرهنگ و هنر

رونمایی از پوستر جیران 

»جیران« جدیدترین تولید فیلیمو است که قرار 
ماه  بهمن  از 24  اختصاصی  صورت  به  است 
تازه ترین ساخته حسن  پخش شود. »جیران« 
فتحی است. فیلمنامه »جیران« را احسان جوانمرد 
عفیفه  اسماعیل  و  نوشته اند  فتحی  حسن  و 
در خالصه  دارد.  عهده  بر  را  آن  تهیه کنندگی 
داستان سریال جیران آمده است: »زنهار که طراز 
و طریقت گمشده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. 
سهم رعیت کابوس است و سهم سلطان تخت 
طاووس. کجاست تدبیر کریم خان که تاج شاهی 
پس بگیرد از ما ندانم کارها؟ کجاست شمشیر نادر 
که انتقام بکشد از ما خراب کارها؟ مملکت آشفته 
است و امیرکبیر در گور خفته. هر نامی آبستن ننگ 
است و هر صلحی آبستن جنگ. آدمیزاد قبله عالم 
هم که باشد پناه می خواهد. قلعه ای می خواهد که 
جان پناهش باشد. برای اوالد آدم هیچ قلعه ای 
جار  همه جا  بدهید  نیست.  عشق  از  محکم تر 
در حوالی تجریش  دیروز  ایهاالناس!  بزنند که: 
پادشاه شما عاشق شد. »جیران« شانزدهمین 
سریال حسن فتحی، پس از مجموعه های شب 
دهم، مدار صفر درجه و میوه ممنوعه و دومین 
سریال او در شبکه نمایش خانگی پس از سریال 
ـ جیران  زندگی  روایتگر  و  است   »شهرزاد« 

 یکی از همسران ناصرالدین شاه است.

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
در بحث با فردی باهوش ، برنده شدن خیلی سخت است  
اما در بحث با یک احمق برنده شدن نزدیک به غیر ممکن 

است.)دون ژوان(

مواد الزم شربت رزماری

امیر نصر احمد سامانی را، معلمی بود که در آن وقت که او خرد )کوچک( بود، او را قرآن تعلیم کردی، 
بکنم.  معلم  این  سزای  رسم،  پادشاهی  به  گاه  هر  که  گفتی  پیوسته  نصر  امیر  و  زدی  بسیار   چوب 
چون امیر نصر به پادشاهی رسید، شبی تفکر می کرد، از آن معلم خودش یاد آمد. همه شب در اندیشه انتقام 
او می بود. خادمی را بفرمود که از بستان ده چوب آبی )چوب درخت به( بیار. خادمی دیگر را فرمود: استاد 
را حاضر کن. خادم برفت و معلم را بطلبید. معلم از وی پرسید که سلطان چه می کرد و از منش چون یاد 
 آمد؟ )چه شده که یاد من افتاده؟( خادم گفت: غالمی را فرمود که از بستان ده چوب آبی بیارند و مرا گفت:

 تو برو و معلم را حاضر کن. معلم دانست که دربند انتقام وی است.
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فروشگاه فنی مهندسی نورپردازان 

بیست متری دوم مدرس غربی - پالک ۱۴۶
 ۰۹۱۵۳۶۳۳۵۴۵ - ۳۲۴۰۵۰۵۴

 حسن رضا چهکندی نژاد

* نمایندگی انواع فن های دمنده 
خانگی و صنعتی

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

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

* اجرای پروژه های برق 
* بست کمربندی

کلی - جزئی

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی ۱5
0۹۱556۱4880

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

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

 ۰۹۱۵۳۶۳۷۵۰۷ - حسینی

کارت خودروی سواری پراید، هاچ بک به شماره پالک 
۸۳۹ س ۱۳ ایران ۴۰ به نام مهدیس فردپور با کد ملی 

۰۰۲۴۱۱۵۷۶۲  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رهن و اجاره یک واحد سه خوابه 

طبقه اول، فلکه اول سجادشهر 

0۹۱536354۹5

خـط دائـم
 شمـا را 

خریـداریم
 0۹۱2 - 0۹۱5

 مرکز خرید و فروش خط رند 

حسیـن راه رو   6161  561  0915

ایزوگام شـرق
0۹۱55622050

0۹۱5562۹033 
بیرجند، میدان توحید 

3244233۱ )بخشی(

کارگاه ضایعات قالسی 
بزرگترین مرکز خرید فلزات رنگی و آهن آالت  

با باالترین قیمت در استان خراسان جنوبی

مس ، آهن ، برنج ، فوالد ، نیکل ، چدن ، سرب ، استیل ، آلومنیوم 
  09021800885بین رجایی 21و 23
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از قبیل: قابلمه، تابه، پلوپز، کیک پز، اسنک ساز و کف اتو
به صورت گرانیتی با 1 سال ضمانت 

بازسـازی انواع ظروف تفلون و چدن
برای اولین بار در خراسان جنوبی

شعبه  ۱ : بیرجند، خیابان توحید،  نبش توحید 28   تلفن تماس:  05632047250

شعبه 2 :مهرشهر،بلوار ولی عصر)عج(، ابتدای بلوار امام حسین)ع( ، نبش امام حسین )ع( 3     تلفن :   32300575

قابل توجه متقاضیان
  طرح های حمایتی مسکن

 آن دسته از متقاضیانی که پیامک تحویل مدارک 
را دریافت کرده اند، جهت ادامه فرآیند ثبت نام با همراه داشتن 

مدارک هویتی به آدرس ذیل مراجعه فرمایند 
میدان شهدا - پشت بانک صادرات )ساختمان آوا (- پیشخوان آوا

32234532

ضمنا عزیزانی که ثبت نام  انجام نداده اند کماکان سامانه باز بوده 

و می توانند با مراجعه به دفتر نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند.

فروش حبه عناب درجه  یک
0۹0267۱۱735
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فوت ۳ مبتال به بیماری کرونا در خراسان جنوبی

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در استان با بیان اینکه ۳ مورد جدید فوت ناشی از کرونا در استان ثبت شد، گفت: در شبانه روز گذشته از ۲۲۲۸ تست 
ملکولی و سریع در استان ۱۱۸۲ مورد جدید کرونا شناسایی شد. شریف زاده افزود: از این تعداد ۴۴۸ مورد از بیرجند، ۶۶ مورد سربیشه، ۸۴ مورد سرایان، ۵۹ مورد بشرویه، ۴۱ 

مورد از درمیان، ۴۳ مورد خوسف، ۶۶ مورد از زیرکوه، ۱۳۲ مورد از طبس، ۶۳ مورد از فردوس، ۱۲۷ مورد از قائنات و ۵۵ مورد از نهبندان شناسایی شد. 

* معاون جوانان جمعیت هالل احمر 
گفت: ۶ هزار دانش آموز در ۱۵۰ مدرسه 
طرح  آموزش های  از  امسال  استان 
روزهای  در  آماده  )دانش آموز  دادرس 

سخت(  بهره مند می شوند.
* مدیرکل تبلیغات اسالمی با اشاره 
به اینکه به نظر من برگزاری اعتکاف 
در شرایط فعلی بعید به نظر می رسد، 
گفت: پیرامون جشن های ماه رجب نیز 

تجمعات بزرگ نخواهیم داشت.
شهرستان  در  انتظامی  ماموران   *
قاینات از یک کامیون بنز ۳۶ رأس 

احشام غیرمجاز کشف کردند.
* مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان 
جنوبی از ضبط خودروی متهم قاچاق 

پوشاک خبر داد.

اخبار  کوتاه 

کشتار غیرمجاز دام در خراسان جنوبی 
پیگیری قضایی دارد

جنوبی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل  ایرنا- 
گفت: با توجه به تبلیغات اینترنتی و فروش 
قصابان  مجازی،  فضای  در  گوشت  انواع 
غیرمجاز تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند 
و پلیس فتا نسبت به شناسایی افراد متخلف 
اقدام کند. محمد اصغرزاده افزود: طبق ماده 
۶۸۸ قانون مجازات اسالمی، کشتار غیرمجاز 
سالمت  علیه  تهدید  دام  غیرکشتارگاهی  و 
حبس  سال  یک  قانون  که  است  عمومی 
تعزیری را برای متخلفان در نظر گرفته است.
وی در ارتباط با فروشندگان گوشت قرمز در 
سایت های اینترنتی و فضای مجازی گفت: 
به جز شهرستان زیرکوه که کشتارگاه ندارد 
فعالیت  دامپزشکی  مجوز  با  قصابی هایی  و 
می کنند، هرگونه قصابی غیرکشتارگاهی در 
سراسر استان ممنوع است.مدیرکل دامپزشکی 
خراسان جنوبی اظهار کرد: طبق قانون فقط 
مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی می تواند 
اقدام به فروش اینترنتی گوشت قرمز و سفید 
کند در غیر این صورت ضمن برخورد و پیگیری 
قضایی، گوشت قصابی شده نیز ضبط می شود.

وی افزود: دامپزشکی در کشتارگاه های استان 
قبل و بعد از کشتار بر سالمت دام و کشتار 
شرعی و بهداشتی نظارت دارد و گوشت قبل 
از عرضه به بازار  سرد می شود. اصغرزاده در 
ادامه از مردم خواست هرگونه قصابی غیرمجاز 
و فروش غیرکشتارگاهی دام را به دامپزشکی 
مواد  عرضه  از  جلوگیری  با  تا  دهند  اطالع 
غذایی غیرسالم در تامین سالمت عمومی و 

امنیت غذایی نقش داشته باشند.

زدن ماسک به تنهایی مانع انتقال 
ویروس نمی شود

رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان 
مبتال  فرد  اگر  گفت:  بیرجند  ولی عصر)عج( 
دچار تب یا عالئم شدید بیماری باشد نباید 
سر کار برود و باید با پزشک خود در تماس 
باشد تا در صورت نیاز و صالحدید مدت زمان 
استراحت تمدید شود.  ضیائی  تصریح کرد: 
تکمیل واکسیناسیون در اولین فرصت، پرهیز 
از حضور در اجتماعات، زدن ماسک در همه 
انتقال به  ابتال و  از  فضاها، برای پیشگیری 

اُمیکرون توصیه می شود.

لزوم احداث شهرک های دامپروری 
در روستاهای حاشیه بیرجند

عضو  شورای اسالمی شهرستان بیرجند بر 
احداث شهرک های دامپروری تأکید کرد و 
به  مصرف گرایی  از  باید  را  روستاها  گفت: 
سمت تولیدمحوری سوق داد و زمینه جذب 
سرمایه گذاران  در حوزه اقتصاد کشاورزی و 
امور دام را فراهم کرد. حاجی آبادی با اشاره 
روستایی  تعاونی   شرکت  های  فعالیت  به 
تولیدات  و  دستی  صنایع  حوزه های  در 
گفت:  بیرجند  مرکزی  بخش  کشاورزی 
بسیاری از امور  خدماتی، توزیع نهاده های 
این  به  می توان  را  سهمیه ای  آرد  و  دامی 
شرکت تعاونی ها واگذار کرد. وی از کمبود 
تراکتور در سطح  و  ماشین آالت کشاورزی 
روستاهای بخش مرکزی شهرستان بیرجند 
گالیه کرد و خواستار توجه بیشتر سازمان 
جهادکشاورزی در واگذاری این تجهیزات با 

تسهیالت بانکی شد.

۲۰ طرح عمرانی، کشاورزی و 
اشتغالزایی در زیرکوه افتتاح شد

دهه  از  روز  هفتمین  با  همزمان  شبستان- 
کشاورزی  عمرانی،  پروژه   ۲۰ فجر  مبارک 
و اشتغالزایی با حضور سرپرست فرمانداری 
در  شد.  افتتاح  شهرستان  این  در  زیرکوه 
امام  امداد  کمیته  اشتغال  طرح  مراسمی 
خمینی)ره( شهرستان زیرکوه با عنوان احداث 
نیروگاه خورشیدی پنج کیلووات در روستای 
شاهرخت به بهره برداری رسید و برای اجرای 
این طرح یک میلیارد ریال تسهیالت از سوی 
شده  پرداخته  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 
است. همچنین در هفتمین روز از دهه مبارک 
فجر مراسم افتتاح یک واحد مسکن معلولین 
به نمایندگی از ۱۸ واحد مسکن محرومین و 
اقشار کم درآمد بهزیستی در شهر حاجی آباد 

این شهرستان برگزار شد.

بهمن؛ یادآور سلحشوری 
مردم انقالبی قاین

حقانی- واپسین روزهاي سال ۵۷  در شهر 
قاین جنب و جوش زیادی به برای انقالب 
به وجود آمده بود و مردم این شهر هم جزو 
دریاي خروشان انقالبیون به حساب مي آمدند، 
و  مبارز  مردم  روزهایي  چنین  در  که  طوري 
انقالبي قاینات در حال برگزاري مراسم چهلم ۵ 
شهید انقالب در مسجد جامع شهر قاین بودند. 
یکی از مبارزان قاینی در این ارتباط گفت: اوایل 
مهرماه سال ۵۷  مردم قاین هم همانند همه 
هموطنان معترض برای نشان دادن اعتراض 
طاغوت  نظام  های ضد  راهپیمایی  در  شان 
شرکت می کردند. حقانی، با اشاره به اینکه  
دومین  افزود:  نمی شود،  فراموش  روزها  آن 
راهپیمایی عظیم و باشکوه مردم قاین در ۲۲ 
 آذر سال ۵۷ برگزار شد و در این راهپیمایی
با عظمت  ۵ شهید تقدیم انقالب اسالمی ایران 
شد. این مبارز قاینی با بیان اینکه ۱۲ نفر نیز در 
این راهپیمایی مجروح شدند، ادامه داد: مردم 
مبارز و انقالبی قاین در دوران دفاع مقدس  
نقش ارزنده ای در سرنگونی رژیم ستم شاهی 
داشتند. وی اظهار کرد: در این روز سربازان 
از پادگان بیرجند فرار کردند و در کنار مبارزان 
بیرجندی به راهپیمایی و اعتراض پرداختند. 
وی با اشاره به اینکه مردم سربازان فراری را 
از اطراف دامنه ها و مسیرهای انحرافی منتقل 
می کردند، عنوان کرد: مردم غیور قاین سربازان 
را به شهرستان های محل سکونت  فراری 
شان فرستادند. وی تاکید کرد:  همچنین مردم 
انقالبی و مبارز قاین به دلیل هم مرز بودن با 
کشور افغانستان سهم به سزایی در تامین سالح  
مبارزان در شهرهای تهران، اصفهان، قم و 
مشهد داشتند. این مبارز قاینی با اشاره به اینکه 
رژیم ستم شاهی از آبان سال ۵۷ با استقرار یک 
گردان ارتش در قاین وضعیت قرمز اعالم کرد، 
ادامه داد: شب ها نیز به دلیل حکومت نظامی 

دو یا سه نفر امکان تردد نداشتند. 

برگزاری باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن 
به صورت موتوری و خودرویی

رئیس ستاد دهه فجر انقالب اسالمی استان 
گفت: با توجه به شیوع اُمیکرون و ضرورت 
راهپیمایی  مراسم  مردم،  سالمت  به  توجه 
یوم ا... ۲۲ بهمن در سراسر استان همزمان با 
سراسر کشور به صورت خودرویی و موتوری 
برگزار خواهد شد. مالیی افزود: جزئیات بیشتر 
از زمان و مسیر راهپیمایی یوم ا... ۲۲ بهمن 
در استان خراسان جنوبی متعاقباً اطالع رسانی 

خواهد شد.

فوتی های کرونا در خراسان جنوبی 
۲.۵ برابر شد

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند گفت: از آغاز هفته ، ۱۰ 
مورد فوت در بیماران کرونایی رخ داده که در 
مقایسه با هفته قبل که ۴ مورد بود، ۲.۵ برابر 
شده است. شایسته افزود: اکثر فوتی ها در رده 
سنی باالی ۶۰ سال بوده است. وی همچنین 
با بیان اینکه محموله جدید پاستوکووک پالس 
وارد زنجیره سرمای تهران شده، گفت: این 
را  قبل  دوز  دو  که  کسانی  به  فقط  واکسن 

پاستوکووک زده باشند، تزریق می شود.

بهره برداری از  ۸۴۹ پروژه مخابراتی در خراسان جنوبی

۳۰ کیلومتر باند دوم راه های خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

۱۰ روستا و ۱۷ واحد صنعتی شهرستان درمیان گازرسانی شد

کاهش ساخت و ساز، بازار مصالح ساختمانی را به رکود کشاند

صباغی -  مدیر مخابرات منطقه خراسان 
جنوبی گفت: ۸۴۹ پروژه مخابراتی استان  
با مبلغ اعتباری ۷۴۰  میلیارد ریال سرمایه 
مورد  و  افتتاح  متمرکز  طور  به  گذاری 
نصرآباد  آذری  گرفت.  قرار  برداری  بهره 
مخابراتی،  های  پروژه  افتتاح  مراسم  در 
عنوان کرد: پروژه های شاخص افتتاح شده 
در این مراسم شامل توسعه سیستم های 
افزایش  نوری،  فیبر  شبکه  انتقال،توسعه 
ظرفیت های دیتا و توسعه تلفن ثابت می 
باشد. وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 
تاکنون برای پروژه های مخابراتی مبلغی 
 بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری

توسعه  همچنین   افزود:  است،  شده 
جنوبی،  خراسان  مخابراتی  های  شبکه 
اینترنت  و  دیتا  همراه،  ثابت،  تلفن  مانند 
شد.  انجام  نیز  استان  مختلف  نقاط  در 
افتتاحی  پروژه های  شاخص ترین  وی 
و  موبایل  شبکه  توسعه  به  مربوط  را 
نوری  فیبر  گفت:  و  برشمرد  نوری  فیبر 
زیرساخت اصلی زیرساخت های مخابراتی 
کیلومتر   ۱۰۰ که  می دهد  تشکیل  را 
فیبرنوری افتتاح شد. مدیر مخابرات منطقه 
خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه  نسبت 
به سالیان گذشته در پروژه های مخابراتی 
و ارتباطی  رشد خوبی  داشته ایم، افزود: 

میلیارد   ۹۰۰ کرونا  شیوع  از  بعد  بازه  در 
تومان سرمایه گذاری در بخش شبکه های 

مخابراتی استان انجام شده که معادل ۱۰ 
سال قبل از کرونا بوده است. آذری نصرآباد 

با اشاره به توسعه شبکه های مخابراتی و 
شد:   یادآور  استان  روستاهای  در  ارتباطی 
سرمایه گذاری های  از  عمده ای  قسمت 
انجام شده برای پروژه های شبکه روستایی 
بخشی  و  ایران  مخابرات  شرکت  توسط 
و  ارتباطات  وزارت  اعتبارات  محل  از  نیز 
به  اشاره  با  وی  است.  اطالعات  فناوری 
روستاها،  به  فیبررسانی  اقدامات  اینکه  
احداث یا ارتقای سایت های تلفن روستایی 
تداوم دارد، بیان کرد: متناسب با برنامه های 
خود  سهم  به  نیز  ما  ارتباطات  وزارت 
آمادگی داریم زمینه ارائه خدمات بهتر به 

این مناطق فراهم شود.

ایرنا- بهره برداری از گازرسانی به ۱۰ روستا و ۱۷ واحد 
صنعتی شهرستان درمیان در هفتمین روز دهه فجر 
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی،  با حضور 
گاز  شرکت  مدیرعامل  شد.  آغاز  جنوبی  خراسان 
همزمان  افتتاح  آیین  در  گذشته  روز  جنوبی  خراسان 
این طرح ها که در روستای علی آباد فرهنگ شهرستان 
مرزی درمیان برگزار شد، گفت: عملیات گازرسانی به 
۱۰ روستا با اعتبار چهار میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان 
 ۱۵ اجرای  با  افزود:  هاشمی  رسید.  بهره برداری  به 
گاز، ۲۴۷  انشعاب  نصب ۵۶  و  توزیع  شبکه  کیلومتر 
اسدیه،  دره  آباد، سنگی،  روستاهای »درویش  در  نفر 
علی آباد فرهنگ، براندود، کالته نو، سلمان آباد، اسکندر، 
میرآباد و چک« از گاز طبیعی برخوردار شد. وی عنوان 
کرد: همچنین گازرسانی به ۱۷ واحد تولیدی و صنعتی 
شهرستان درمیان با اعتبار چهار میلیارد و ۹۵۰ میلیون 
تومان به بهره برداری رسید که با اجرای ۱۵ کیلومتر 
شبکه توزیع، نصب و راه اندازی یک ایستگاه اندازه گیری 

و نصب ۱۶ انشعاب گاز اجرایی شد. مدیرعامل شرکت 
گاز خراسان جنوبی گفت: پروژه گازرسانی به مساکن 
با اجرای ۷۰۰ متر شبکه  نیز  ملی شهرستان درمیان 

توزیع، نصب ۹ انشعاب گاز و اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان 
افتتاح  به بهره برداری رسید. وی بیان کرد: همچنین 
با  درمیان  محرومان شهرستان  مساکن  به  گازرسانی 

اجرای سه کیلومتر شبکه توزیع، نصب ۹۶ انشعاب گاز 
و اعتبار یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان انجام شد 
که ۴۲۰ نفر در ۲۴ منطقه شهری و روستایی درمیان 
از آن برخوردار شدند. هاشمی، از آغاز عملیات اجرایی 
گازرسانی به چهار روستای این شهرستان با اجرای ۱۰ 
کیلومتر شبکه توزیع، نصب ۵۸ انشعاب گاز و اعتبار 
از  بهره برداری  با  گفت:  و  داد  خبر  تومان  میلیارد   ۶
از گاز برخوردار  نفر در چهار روستا  این طرح ها ۲۵۳ 
با هفتمین روز دهه  خواهند شد. وی افزود: همزمان 
فجر عملیات گازرسانی به چهار واحد صنعتی و تولیدی 
میلیون  و ۲۰۰  میلیارد  اعتبار ۲  با  درمیان  شهرستان 
تومان و گازرسانی به هشت پاسگاه مرزی و ۱۳ برجک 
مرزی با اعتبار ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آغاز 

شد.
عملیات  آغاز  یا  بهره برداری  مجموع  در  گذشته  روز 
اجرایی ۸۲ طرح گازرسانی با مجموع اعتبار ۳۶ میلیارد 

و ۶۹۰ میلیون تومان در شهرستان درمیان انجام شد.

اشاره  با  ساختمانی  مصالح  اتحادیه  رئیس 
استان  بازار  در  سیمان  قیمت  افزایش  به 
فروش  بازار  ساز،  و  ساخت  کاهش  گفت: 
مصالح ساختمانی را به رکود کشانده است. 
برخی  و  سیمان  قیمت  کرد:  اظهار  علوی 
به  خراسان جنوبی  در  ساختمانی  مصالح  از 
واسطه افزایش کرایه حمل و نقل افزایش 
داشته است. رئیس اتحادیه سیمان و مصالح 

ساختمانی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
سیمان  پاکت  هر  قیمت  حاضر  حال  در 
است،  تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۳۸ نهایت  در 
بیان کرد: این در حالی است که حدود یک 
ماه پیش قیمت هر پاکت ۳۵ هزار تومان 
بود. وی درباره چرایی کاهش ساخت و ساز 
در خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از مهمترین 
دالیل کاهش ساختمان سازی، عدم اصالح 

و ابالغ طرح تفصیلی شهر بیرجند است که 
است.  شده  شهروندان  سردرگمی  موجب 
رئیس اتحادیه سیمان و مصالح ساختمانی 
خراسان جنوبی گفت: اگر این روند همچنان 
ادامه پیدا کند ما در یک سال آینده به ویژه در 
شهر بیرجند چیزی به نام انبوه ساز نخواهیم 
داشت و با یک سونامی بیکاری در شهر رو به 
رو می شویم. وی در پاسخ به این سؤال که آیا 

طرح مسکن ملی و یا نهضت جهش تولید 
مسکن به رونق بازار مصالح ساختمانی کمک 
خواهد کرد یا خیر، بیان کرد: در این طرح ها 
معموال مصالح به صورت عمده از کارخانه 
میانی و  بنابراین حلقه  خریداری می شود، 
کسبه ُخرد در این بین سودی نخواهد برد و 
تأثیری برای آنان ندارد. رئیس اتحادیه سیمان 
و مصالح ساختمانی خراسان جنوبی ادامه داد: 

در طرح مسکن مهر هم شرایط به همین 
از  و ساز  بود و عمده مصالح ساخت  گونه 
خارج استان آورده شد. رئیس اتحادیه سیمان 
و مصالح ساختمانی خراسان جنوبی گفت: در 
هر حال در شرایط فعلی مهمترین مسئله 
برای رونق صنعت ساختمان، رشد کسب و 
کارهای ساختمانی و فعالیت مجدد انبوه سازها 

و اصالح طرح تفصیلی شهر بیرجند است.

ایرنا- ۳۰ کیلومتر پروژه بزرگراهی و راه اصلی 
استان خراسان جنوبی به مناسبت دهه فجر با 
حضور ویدئوکنفرانسی وزیر راه و شهرسازی 
و جمعی از مسئوالن استانی در شهرستان 
سربیشه به بهره برداری رسید. آیین افتتاح 
این پروژه های بزرگراهی در هفتمین روز دهه 
فجر با حضور معاون ساخت و توسعه راه های 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و 
هماهنگی  معاونت  سرپرست  کشور،  نقل 
و  جنوبی  خراسان  استانداری  عمرانی  امور 
در شهر مرزی  از مسئوالن  دیگر  شماری 
درح برگزار شد.  سرپرست معاونت هماهنگی 
امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی در 
این آیین گفت: یک سوم پروژه های راه که 
آماده افتتاح شده در خراسان جنوبی است و 
به  مردمی  دولت  ویژه  رویکرد  نویدبخش 
مناطق کم برخوردار و رویکرد عدالت محور 
خراسان  افزود:  عباس زاده  است.  دولت 

جنوبی سومین استان پهناور کشور است و 
۲ کریدور اصلی جنوب به شمال و غرب به 
شرق از این استان عبور می کند. وی با بیان 

اینکه ۵۸۸ کیلومتر باند دوم راه های استان 
در دست ساخت است، گفت: درخواست ویژه 
تخصیص ۷۰ میلیارد تومان برای تامین قیر 

را داریم تا این روند رو به رشد تزلزل پیدا نکند 
و بلکه شتاب بیشتری داشته باشد. مدیرکل 
راه و شهرسازی خراسان جنوبی هم در این 
آیین گفت: از مجموع ۹۵ کیلومتر باند دوم 
و بزرگراه که در سطح کشور به بهره برداری 
رسید ۳۰ کیلومتر معادل ۳۱ درصد پروژه های 
افتتاحی وزارت راه و شهرسازی در دهه فجر 
سال جاری در بخش باندهای دوم و بزرگراه 
متعلق به این استان است. داعی افزود: در 
مجموع ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
کیلومتر هزینه شده  این ۳۰  برای ساخت 
که این میزان شامل ۱۰ کیلومتر در محور 
سربیشه - درح - ماهیرود، ۱۴ کیلومتر در 
محور طبس - یزد و ۶ کیلومتر در محور 
محور  گفت:  وی  است.  زاهدان   - بیرجند 
به طول ۱۲۴  ماهیرود   - درح   - سربیشه 
کیلومتر در دست دوبانده سازی است که ۱۰ 
کیلومتر آن سال گذشته و ۱۰ کیلومتر امسال 

دوبانده شده است. مدیرکل راه و شهرسازی 
خراسان جنوبی اظهار کرد: ۱۰۴ کیلومتر این 
محور با حجم قرارداد ۵۵۰ میلیارد تومان در 
دست اجراست و تالش می شود در صورت 
مساعد بودن شرایط آب و هوایی تا پایان 
امسال ۱۲ کیلومتر دیگر دوبانده شود و زیر 

بار ترافیک برود.
وی مجموع پروژه های احداث باند دوم در 
راه های استان خراسان جنوبی را ۲ هزار و 
تاکنون  افزود:  و  کرد  اعالم  کیلومتر   ۴۲۱
از این میزان  ۷۵۱ کیلومتر دوبانده شده و 
۱۳۷ کیلومتر سال گذشته انجام شده است. 
داعی با بیان اینکه ۵۴۵ کیلومتر باند دوم با 
متوسط پیشرفت فیزیکی ۳۷ درصد در دست 
با مبلغ  اجراست،گفت: اجرای این پروژه ها 
قرارداد ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده و 
دوبانده شدن ۵۶ کیلومتر هم در دست مطالعه 

است.

پیامبر)ص( :کسی که نیاز برادر دینی خود را برطرف نماید من در موقع سنجش اعمال او حاضر خواهم شد و از او شفاعت می کنم.

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای مهدی موالیی به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است سند مالکیت شماره 403909 پالک 2190 فرعی از 4 - اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ششدانگ پالک 
فوق به شماره دفتر امالک الکترونیکی 139620308001000716 به نام آقای مهدی موالیی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات 

صادر خواهد شد.                 حسین براتی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند        شناسه: 1274597
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امام علی علیه السالم فرمودند:
َمِن اْستَبَدَّ بَِرأیِِه َهلََک

هر که به رأی خود تکیه زند هالک شود.
)نهج البالغه: ح 161، ص 1163(

مهارت کلید واژه ای مهم و اصولی در گسترش اشتغال و مبارزه 
با بیکاری است که به دانستن صرف محدود نمی شود و با 

توانستن زندگی ساز می شود .
به برکت تدابیر کارساز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مهارت آموزی با چهره 
ای جدید نمایان شده و امید است در افق جدید مهارت آموزی 
دغدغه های بیکاری و فعل نتوانستن به حداقل برسد. مدیر کل 
آموزش فنی  و حرفه ای خراسان جنوبی در چهل و سومین 
سال پیروزی انقالب اسالمی در ارائه عملکرد این اداره کل 
ضمن بیان این مطلب گفت : رویکرد متفاوت سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور و توجه خاص و ویژه به مشاغل مهارت 
محور کم سرمایه بَر که در شرایط کنونی راه گشا و امید آفرین 
است، می تواند سرآغاز حرکتی فراگیر و گسترده در اشتغال 
باشد. حسن کامرانی فرد گفت: در بازه زمانی اخیر، 500 شغل 
مهارت محور کم سرمایه بر از سوی سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور رونمایی شده است که آموزش های مهارتی 
مشاغل مذکور در دستور کار می باشد. وی با اشاره به تدوین 
سند توسعه کارآفرینی و مهارت های کسب و کار گفت: توانمند 
سازی جوانان روستایی و عشایر با قوت پیش خواهد رفت. مدیر 
کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، اشتغال پذیر کردن 
، مهارت آموزی و توانمندسازی را هدفی مهم و ملی خواند 
و گفت: به منظور تقویت فرهنگ مهارت آموزی طرح غنی 
سازی اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان از سوی سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور کلید خورده و سعی بر این شده 
تا مهارت آموزی ریشه دار و قوی در دل خانوار ایرانی در هر 
جا و نقطه ای از ایران عزیز فراگیر شود. حسن کامرانی فرد از 
دیگر رویکردهای قوی و مهم سازمان را تدوین استانداردهای 
آموزشی شایستگی محور در کشور ذکر کرد و گفت: بر پایه 

اتفاقات حاکم در دنیا و نیازهای جدید مهارتی آموزش های 
پیشرفته و تخصصی گسترش خواهد یافت. وی به رسالت مهم 
سازمان در بحث آموزش دانشجویان اشاره نمود و گفت: با 
شناسایی نیازهای مهارتی و عالقه مندی دانشجویان به کسب 
مهارت می توان در جهت توسعه و اشتغال مولد که از دغدغه 
های جامعه می باشد، گام برداشت. مدیر کل آموزش فنی و 
حرفه ای خراسان جنوبی با اشاره به نگاه مثبت گسترش مراکز 
آموزش جوار کارگاهی و آموزش در صنوف در سطح استان 
گفت: بهترین شیوه مهارت آموزی یادگیری در محیط کار 
واقعی است،مراکز جوار کارگاهی در کنار کارخانه ها و کارگاه ها 
راه اندازی می شود تا مهارت آموزان در محیط واقعی قرا گرفته 
و بر تجارب خود بیفزایند. اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
خراسان جنوبی در بخش دولتی  و خصوص دوره های آموزشی 
متعددی در مراکز ثابت، سیار شهری ، سیار روستایی، ندامتگاه 
ها، پادگان ها، صنایع و صنوف، جوار دانشگاه ها و آموزشگاه 
های فنی و حر فه ای آزاد برای کارجویان، دانشجویان، فارغ 
التحصیالن، زنان سرپرست خانوار ، معلوالن ، پناهندگان و اتباع 
خارجی و شاغالن  برگزار می نماید که مطالب ذیل گوشه ای از 

سیمای مهارتی استان است :  
بخش دولتی: این اداره کل با دارا بودن تعداد 19 مرکز 
آموزش ثابت و شعب شهری، 102 کارگاه ثابت و 496 حرفه 
آموزشی ، با ظرفیت آموزش سالیانه 20000 نفر دوره ، در خوشه 
های خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی ،آموزش های 
 خود را به صورت رایگان ارائه مي نماید که در سال 1400

تا کنون 14 هزار و 880 نفر را با قریب به دو میلیون و 260 
هزار نفر ساعت با مهارت تجهیز نموده است.گفتنی است، در 
سال 1399 با آموزش بیش از 3 میلیون نفر این اداره کل 106  

درصد تحقق عملکرد به دست آورده است.  

آموزش های بخش غیر دولتی: اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای خراسان جنوبی در بخش غیر دولتی که شامل 219 
آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای می گردد از ابتدای سال جاری 
موفق به برگزاری 1059182 نفر ساعت معادل 4932 نفر دوره 
در 184 حرفه آموزشی گردیده است. همچنین این اداره کل از 
ابتدای سال جاری تعداد 39 مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد صادر 

نموده است.

عملکرد حوزه ارزشیابی مهارت :

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از ابتدای سال 
جاری تعداد 39 نوبت آزمون آنالین، 9 نوبت آزمون کاغذی، 39 
نوبت آزمون آنالین، 3 نوبت آزمون صنعت ساختمان با 13172 
شرکت کننده برگزار نموده است که از این تعداد 8133 نفر در 

این آزمون ها قبول شده اند.

پروژه های در دست احداث اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

1 - مرکز خواهران طبس با 70 درصد پیشرفت فیزیکی 
با 9 درصد  2 - مرکز فنی و حرفه ای شهرستان زیرکوه 

پیشرفت فیزیکی 

اقدامات صورت گرفته در راستای
 مسئولیت های اجتماعی :

1 - طرح جهادی خدمات فنی و مهندسی به مناطق محروم 
روستایی و عشایری خراسان جنوبی در سال 1400 :  از ابتدای 
سال جاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی 
موفق به برگزاری 21 اردوی جهادی در روستاها و مناطق 
محروم  9 شهرستان گردیده است که در طول این برنامه تعداد 

1800 خدمت توسط 103 جهادگر بخش دولتی و خصوصی 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در 72 حرفه 

به جامعه هدف ارائه خدمت صورت گرفته است 
2 - راه اندازی مرکز تخصصی آموزش مهارت های کسب و 
کار استان: به منظور پرورش کارآفرینان مولد و ایجاد اشتغال 
پایدار از طریق بسترسازي براي ایجاد کسب و کارهاي پررشد 
در اکوسیستم بهبود یافته و کارآفرینانه استان، این اداره کل 
برای راه اندازی مرکز تخصصی آموزش مهارت های کسب و 

کار در شهرستان بیرجند برنامه ریزی نموده است. 
3 - برگزاری المپیاد ملی مهارت: در این دوره از مسابقات ملی 
مهارت استان خراسان جنوبی موفق به کسب دو مدال برنز در 

رشته مکاترونیک شده است.
4 - انعقاد 6 تفاهم نامه استانی با دستگاه های اجرایی و شرکای 

اجتماعی در سال 1400 
5 - افتتاح کارگاه های آموزشی اینترنت اشیاء ، خانه هوشمند ، 

مکاترونیک و فیبر نوری  در سال 1400
6 - اعطای مجوز راه اندازی 17  مرکز جوار کارگاهی

7 - اعطای مجوز راه اندازی 6 مرکز مدیریت و مشاوره شغلی 
دانشگاهی

8 - راه اندازی مرکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای زندان 
شهرستان بیرجند 

9 - آموزش در محله های هدف بازآفرینی شهری پایدار در 
قالب تفاهم نامه با اداره کل راه و شهرسازی استان 

10 - طرح کارآفرینی مهارت بنیان
معدنی  آالت  ماشین  تعمیر  دپارتمان  اندازی  راه   -  11

شهرستان نهبندان
12 - راه اندازی دپارتمان تراش سنگ های قیمتی و نیمه 

قیمتی

مهارت، ضامن اشتغال پایدار

سیمای مهارتی استان در عملکرد 
آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی

شناسه: 1274568

نتایج سومین دوره انتخابات

 مجمع جهادگران خراسان جنوبی
مهدی هنری مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی بیان کرد: انتخابات شوراهای جهادی شهرستان ها در سه ماه 
گذشته برگزار و از بین مسئولین گروه های جهادی هر شهرستان هیات رئیسه شورای جهادی مشخص شده اند . وی افزود: در تاریخ 
16 بهمن ماه نیز انتخابات مجمع جهادگران استان با حضور کلیه شوراها برگزار و از بین کاندیداهای شورای جهادی شهرستان ها 

اعضای اصلی هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل مشخص گردید. هنری ادامه داد: مجمع جهادگران و شوراهای جهادی وظیفه 
برنامه ریزی، سیاست گذاری و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین گروه های جهادی در سطح استان و شهرستان ها را برعهده داشته

  و فعالیت های جهادگران توسط منتخبین جهادی برنامه ریزی می گردد.

نتایج سومین دوره انتخابات مجمع جهادگران استان
  به شرح ذیل است: 

  جناب آقای امیر رضا غالمیان
رئیس مجمع

 حجت االسالم و المسلمین مصیب خزاعی
مسئول امور کارگروه های تخصصی

  جناب آقای محمدحسن حسینی
مسئول آموزش و کیفی سازی

سرکار خانم زهرا برزگر
بازرس مالی 

 جناب آقای سید محمد حسنی
جانشین مجمع 

سازمان بسیج سازندگی
خراسان جنوبی


