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قالیباف متن نامه میثاق با 
رهبری را  جعل کرده است 

نوباوه، نماینده  مجلس  : 

صفحه  ۶

به آقایان گفتیم گران
 نکنید، گفتند ارز نداریم

ایزدخواه، نماینده  مجلس  : 

حاضرم شرط بندی کنم ایران 
و آمریکا توافق می کنند

صادق زیباکالم  :

صفحه  ۶

صفحه  ۶

#  من ماسک می زنم

سرمقاله

جامعه ی ما  معلمینش را پاس می دارد؟

هفته بزرگداشت مقام معلم است و من با خودم فکر می کنم سال ها پیش، وقتی هربار، 
معلمی از دهها معلم  عزیزم را می دیدم، بوسه ای بر دست هایشان می زدم، با چشمانی 
سراسر شوق، به حضورشان افتخار می کردم و از صمیم دل آرزو می کردم  سالمتی، 
روزیشان باشد  و روزهایشان به دور از دغدغه و سرشار از آرامش بگذرد. این سال ها، 
اما، اندوهی سخت، خجالتی غیرقابل باور و غمی نهفته در درون، همه ی وجودم را 
به آتش می کشد.  چه رسد به اینکه معلمی از دهها معلم عزیزم را ببینم و چه اینکه 
خبری از وضع آنها و یا هر کدام از معلمان عزیز این سرزمینم بشنوم. من  دانش آموز 
همان سال های نه چندان دوری هستم که  به جای نوشتن از افتخارها و دستاوردهای 
آموزگاران بی بدیلم در این شهر و دیار، اینک قطعاً و بالفاصل ترجیح می دهم از دردها 
و رنج هایشان بنویسم، از مشکالت معیشتی شان بنویسم، از دست های خالی و قسط 
وام های عقب افتاده، از اجاره خانه های سرسام آور، از هزینه های بهداشت و درمانی 
 شان که سر به آسمان می کشد، از تورم افسار گسیخته که مجال  ...  ادامه در صفحه 2

* هرم پور

عکس:  نوفرستی

جوانان ایرانی دشمن را به زانو در آوردند

قول مساعد برای باز کردن گره ترافیکی شهر قاین5معرفی ۶  نفر ازمعلمان استان به عنوان نمونه کشوری ۲سفره مهربانی خبرنگاران  برای نیازمندان استان ۳

بازگشت تدریجی بیمارستان های  استان به روال عادی
بیمارستان های استان به دلیل کاهش موارد ابتال و بستری کرونا به تدریج به حالت عادی برمی گردد.سرپرست دانشگاه 
 علوم پزشکی بیرجند گفت: در حال حاضر با توجه به کاهش موارد ابتال و بستری در استان بیمارستان ها به تدریج 
به حالت عادی بر می گردد. موسوی افزود: بیمارستان ولی عصر )عج( که یکی از بیمارستان های اصلی برای بستری 

بیماران کرونایی بود تا حدودی به حالت عادی برگشته است. وی گفت: در این بیمارستان ... مشروح در صفحه ۵

وعده سرپرست آموزش و پرورش 
به خانواده دانش آموزان خراسان جنوبی:

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه در ارتباط با هرگونه جذب و استخدام در این 
سازمان مسائل شفاف است، گفت: در پروژه مهر ۱۴۰۱ هیچ کالس درسی در استان بدون معلم نخواهد بود. 
 موسوی نژاد درباره موضوع کمبود معلم اظهار کرد: طبق آمار 2 هزار معلم در استان کمبود داشتیم که با توجه 
 به استفاده از تمامی ظرفیت ها اعم از معلمان حق التدریس، خرید خدمت، برون سپاری، اضافه کاری، سرباز معلم، 
6 ساعت موظفی مدیران و معاونان و استفاده از توان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان این نیاز به 63۰ نفر کاهش 

یافته و امیدواریم در پروژه مهر امسال شاهد کالس بدون معلم در استان نباشیم. ...  مشروح خبر در صفحه 2

مهر امسال 
کالسی بدون 
معلم نخواهد بود

نماینده ولی فقیه در خطبه های نماز عید فطر  : 

صفحه  5

َها َشْيٌء  إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُلَِم فِي اْلِْسَلمِ ثُْلَمٌة َل يَُسدُّ
درگذشت بزرگ خاندان 

حاج شیخ محمدعلی هادی
 را به اطالع تمامی اقوام، دوستان و آشنایان می رساند:

مراسم تشییع و تدفین  آن مرحوم امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
  ساعت ۱۳:۳۰  از محل غسالخانه بیرجند برگزار می شود. 

خانواده مرحوم

جناب آقای مهندس اسماعیل اسماعیلی 
بخشدار محترم بخش مرکزی شهرستان بیرجند

 انتصاب بجا و شایسته شما را که موید تعهد ، توانمندی و سوابق خدمتی شما می باشد
 صمیمانه تبریک عرض نموده و از زحمات و تالش های جناب آقای امین مصطفوی نیا

 در دوران تصدی شان کمال تشکر و قدردانی را داریم. 
شورای اسالمی و دهیاری ماسن

جناب آقای مهندس اسماعیل اسماعیلی
          با اهدای نیکوترین تحیات، انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

بخشدار بخش مرکزی شهرستان بیرجند 
که بیانگر درایت، صداقت، تخصص و تجارب ارزشمند شما می باشد صمیمانه  تبریک عرض نموده، یقینا 
با مدیریت قاطع و عدالت محور شما بزرگوار شاهد ارتقا و پیشرفت هرچه بیشتر آن سازمان خواهیم بود. 

ضمن آرزوی توفیق برای شما، از تالش های ارزنده جناب آقای مهندس امین مصطفوی نیا 
در دوران تصدی شان صمیمانه سپاسگزاریم.

 شورای اسالمی بخش مرکزی شهرستان بیرجند

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحومه مغفوره 

کنیز دهقانی
) همسر مرحوم محمد علی نیک بین( 

جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۱۵ از ساعت ۴ الی ۵ بعدازظهر
 در محل هیئت محترم ابوالفضلی برگزار می شود.

 خانواده های نیک بین

یازده سال است که وجودمان سرشار از یاد و مهر اوست
در پرتو حضورش آرامش و افتخار را تجربه کردیم و تا بینهایت، نام نیکش

 در عمق زندگی مان جاریست. روح بلند

 شادروان حاج محمد رضا اشراقی

 )بازنشسته آموزش و پرورش(
در آغوش امن الهی قرین آرامش و رحمت باد.

برای شادی روح پدران فداکاری که دیگر در بین ما نیستند” صلوات و فاتحه ای“ نثار کنیم. 

خانواده های: اشراقی - فصیحی

رفتی از دیده و داغت به دل ماست هنوز      هر کجا می نگرم روی تو پیداست هنوز

ابراهیم عـزیزم سالم هفت سال گذشت ... همگان نام زیبایت را با واژه مرحوم همراه می کنند،
اما برای ما تو همچنان ابراهیم عزیز هستی. ابراهیم جانم روحت آنقدر بزرگ

 است که جای خالی جسمت را برایمان پر کرده است. آری ... ما همچنان یک 
خانواده کامل هستیم،تو هستی، من هستم،گل پسران و دختر نازنین مان و حامد 
جان همسفر و همراه دخترمان ، هم هستند. و حاال شش نفر شده ایم عزیزم،تو 
برای ما همیشه زنده و جاودان هستی و ما حضورت را همچنان در کنار خودمان 
با تمام وجود احساس می کنیم. این چند خط هم باشد به حساب یک نامه به 
مرد و پدر تکرار نشدنی مان که خالق زیباترین لحظه های زندگی برای ماست.

هفتمین سالگرد درگذشت زنده یاد

 دکتر ابراهیم زنگویی را با ذکر صلوات و فاتحه ای گرامی می داریم.
همسر و فرزندان

فروش نشاء گوجه فرنگی فالت وای و سوپر مجار
   بادمجان قلمی

        09020725296 - شمس آبادی

آگهي مزایده  شماره 85
 یک سازمان دولتي در استان خراسان جنوبي در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومي به فروش 
برساند. متقاضیان مي توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و 

محل اعالمي مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره 32400002 با کد 05۶ تماس حاصل نمایند.
 ۱ - تعداد ۱۳۰ دستگاه خودرو )سبک، سنگین، موتور سیکلت( 

۲ - مهلت بازدید: به مدت  3 روز اداري از 1401/02/17 لغایت 1401/02/19 از ساعت 7:00 الي 14:00 
۳ - زمان انصراف: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1401/02/20 

۴ - محل بازدید و تسلیم پیشنهادات: کیلومتر 12 جاده بیرجند - زاهدان، روبروي ایست و بازرسي 
شوکت آباد، پارکینگ مرکزي شوراي هماهنگي  

5 - ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از لیست اموال و زمان برگزاري مزایده تمامی استان ها مي توانند 
به سایت www.dchq.ir  در صفحه اصلي- منو اصلي- بخش مزایده، مناقصه مراجعه نمایند.   

مالحضات مهم:  
خودروهای اوراقی در محل پارکینگ  شورا و برابر دستورالعمل راهور اوراق می گردد.

کلیه هزینه های اوراق و فراهم نمودن تجهیزات مورد نیاز بر عهده برنده مزایده می باشد.
به منظور ورود به محوطه مزایده استفاده از ماسک و دستکش و رعایت فاصله اجتماعی 

ضروری می باشد.
تهیه فرم پیشنهادی شرکت در مزایده فقط از طریق سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر به آدرس
 )www.dchq.ir( منو اصلي - بخش مزایده می باشد و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی 

فرم پیشنهادی در محیط برگزاری مزایده به صورت فیزیکی تحویل نخواهد شد.
کلیه هزینه هاي جانبي از قبیل: عوارض ساالنه شهرداري، مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند 
و سهم هزینه هاي مربوط به برگزاري مزایده اموال منقول و غیرمنقول به عهده برنده مزایده 

خواهد بود.خودرو فاقد پالک تحویل می گردد و جابجایي و نقل و انتقال آن از محل پارکینگ
 به مراکز شماره گذاري در کلیه نقاط  کشور بر عهده خریدار مي باشد.

مامایی هنریست که علم را به خدمت می گیرد 
تا عشق را در معرکه راز و تجلیگاه آفرینش به نمایش گذارد 

سرکار خانم نرجس هاشم زهی                      
درود و سپاس نثارت

 که با تحمل لحظه های دشوار سبزی نگاهت را 
تقدیم سیمای لطیف نوزادان می کنی

 روز ماما مبارک
 پدر ، مادر و فرزندان

آگهی مزایده  فروش اراضی  مسکونی
 شهرداری سربیشه در نظر دارد: با رعایت آئین نامه مالي شهرداري ها مصوب 4۶/04/12 و به استناد بند1مصوبه شماره ۶/401/302 مورخ 1401/01/18 شورای اسالمی شهر

)صورتجلسه شماره49( نسبت به فروش 5 قطعه از اراضي متعلق به خود با کاربري مسکونی به شرح مندرج در جدول ذیل به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های عمرانی 
سطح شهر و همچنین تملک امالک واقع در طرح از طریق مزایده کتبي به صورت نقد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و نیز اخذ 

فرم شرکت در مزایده از تاریخ 1401/02/04 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1401/02/28 به واحد حسابداري شهرداری واقع در میدان طالقاني  و یا به سایت شهرداری
 با آدرسwww.sarbishe.ir  مراجعه فرمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط شرکت در مزایده در فرم مربوطه لحاظ گردیده است.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره هاي 32۶۶3350-32۶۶2508 تماس حاصل فرمایید.

شناسه آگهی: ۱۳۰۶9۲9

نوع ملکنوع کاربريشماره قطعهردیف
مساحت عرصه 

)متر مربع(
قیمت پایه عرصه

قیمت پایه کل هر قطعه )ریال(هر مترمربع)ریال(
5 % سپرده

آدرس ملکهر قطعه )ریال(

بلوار آزادی، آزادی 30011.000.0003.300.000.000165.000.00024زمینمسکونی1727

بلوار آزادی، آزادی 30011.000.0003.300.000.000165.000.00024زمینمسکونی2728

بلوار آزادی، آزادی 30011.000.0003.300.000.000165.000.00024زمینمسکونی3729

بلوار آزادی، آزادی 30011.000.0003.300.000.000165.000.00024زمینمسکونی4730

بلوار آزادی، آزادی 30011.000.0003.300.000.000165.000.00024زمینمسکونی5731

   شهرداري سربیشه



2
پنجشنبه * 15 اردیبهشت  1401 * شماره  5186 

کشف جسد نوجوان ۱۷ ساله در بیرجند

جسد نوجوان ۱۷ ساله توسط غواصان سازمان آتش نشانی بیرجند کشف شد. ساعت ۱۷:۴۷ 
دقیقه روز ۱۲ اردیبهشت در تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی غرق شدن پسر نوجوان 
تقریباً ۱۷ ساله در آبگیر برکه ای حوالی روستای چهکند گزارش شد.

جامعه ی ما  معلمینش را پاس می دارد؟
 

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( از تورم افسار گسیخته که مجال حرکت و تصمیم 
را برای آینده از آنها گرفته است بنویسم. این سالها من ترجیح می دهم از چشمان 
به شرم نشسته ی معلمین مرد و آموزگاران زن این سرزمین در برابر دست مطالبه 
ی فرزندانشان بنویسم، از حقوق های پایین، از تبعیض های بی پایان، از گسل های 
طبقاتی عمیق، از سالها هزینه برای رفت و آمدهای خطرآفرین به روستاهای دور و 
نزدیک، از دیده نشدن یا کم دیده شدن در قاموس توجه مدیران و مسئولین کشور، از 
فراموشی های عمدی یا سهوی در برنامه ریزی های کشوری، از سرازیر شدن بخشی 
از این قشر فرهیخته ی فرزانه ی بی مانند به سوی مشاغل دوم و سوم به جهت 
کسب درآمد و گذران امور زندگی، از افت فاحش و محسوس کیفیت نظام تعلیمی و 
تربیتی کشور، از آخرین نقطه بودن در قانون گذاری ها و اولین محور بودن در همه ی 
شعارها و وعده ها، از عهدهای وفا نشده و از قول های به عمل نرسیده، از تنگناهای 
جان به لب رساننده و از عقوبت های سخت برای گفتن یا نوشتنی به حق در باب 
مطالبه ای موزون و متعادل و قانونی از حق و حقوق لگدمال شده شان، از ناهماهنگی 
فاجعه بار نظام آموزشی یا نظام تربیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور و خون 
دلی که به دلیل این ناهماهنگی هر روز به چشم معلمین و آموزگاران این سرزمین می 
رود، بنویسم. نمی دانم تاوان سنگیِن نهادن این شرم بی حساب بر چشم و دل معلمین 
سرزمینم را چه کسانی، چه وقت و چگونه خواهند داد؟ نمی دانم جامعه ای که ادعای 
فرهنگ و فرهیختگی دارد، چطور به دل و جانش می تواند قبول کند که این روزها، 
معلمین فرهیخته اش برای چیزی که حق آنهاست و در حالی که باید در کالس 
درس، با آرامش کامل به درس و تربیت هوش و وجود نسل آینده ی این سرزمین 
بپردازد)دقت کنید؛ نسل آینده( مجبور به اجتماع قانونی و فریادکردن مطالباتشان در 
کوچه و خیابان و در مقابل مجلس و دولت و آن وزارتخانه و این وزارتخانه ببیند؟ ما در 
این سالها با فرهنگ و فرهنگیان این سرزمین چه کرده ایم؟ چرا؟ با چه بهانه هایی؟ به 
کدامین دلیل؟ به عقوبت و تاوان چه چیزی؟و تا کجا و تا کی؟ چه کسی باید خجالت 
بکشد؟ چه کسی باید عذرخواهی کند؟ چه کسی باید از شرم بمیرد؟ و چه کسی باید 
سکوتش را بشکند و فریاد بزند که این کشور، با چنین نگاهی به جامعه ی معلمین و 
فرهنگیان این سرزمین، هیچ عاقبتی ندارد؟ نمی دانم در این تنگنای تاریخی عجیب، 
آیا این تبریک های بسیار کوچک، مرهمی برای دلهای به خون نشسته فرهنگیان ما، 
چه آنان که شاغلند و چه آنان که بازنشسته اند، هست یا نه؟  اما اجازه بفرمایید به رسم 
ادب، دستهایتان را یکایک ببوسم و هفته معلم را به قلب های شما معلمین عزیزم که 

از قضا، نازنین ترین قلب های تاریخ بشریت است، تبریک بگویم.
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 0930۴9۴383۱ یا 
صفحه اینستاگرامی @s.hossein.harampoor.m  اعالم یا ارسال بفرمایید(

پیگیری مشکل زمین دی کلینیک تأمین اجتماعی  قاین

فرماندار قاینات در دیدار تشکل های کارگری و کارفرمایان شهرستان با اعالم 
پیگیری مشکل زمین دی کلینیک تأمین اجتماعی گفت  : کلنگ احداث دی 
کلینیک در 6 سال پیش توسط رئیس فقید سازمان تأمین اجتماعی مرحوم دکتر 
نوربخش به زمین زده شد و متأسفانه به دلیل بی توجهی مسئوالن مربوطه تاکنون 
اقدامی عملی صورت نگرفته است. برات زاده با تجلیل از تالشهای کارفرمایان و 

کارگران افزود: عزم دولت در جهت رفع مشکالت این دو قشر عزیز است. 

زیرساخت شهرک شهید  رحمانی 
شهرستان خوسف تکمیل می شود

استاندار خراسان جنوبی گفت: زیرساخت های شهرک صنعتی 
خوسف از جمله آب، جاده دسترسی و تقویت برق رسانی با 
مشارکت همه دستگاه های متولی تکمیل خواهد شد. جواد 
قناعت در دیدار با سرمایه گذاران خارجی شرکت چدن خوسف 
اظهار کرد: ایجاد زیرساخت ها در شهرک صنعتی شهرستان 
خوسف برای ما مهم است، تمام زیرساخت های آن شهرک 
را با مشارکت همه دستگاه های اجرایی تکمیل می کنیم و 
پیگیری این موضوع را به معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
استان محول کرده ایم. وی با بیان اینکه دوستان خیال شان 
راحت باشد که مورد حمایت و پشتیبانی قرار خواهند گرفت، 
اضافه کرد: شهرستان خوسف به دلیل نزدیکی به بیرجند 
باعث  دارد، حضور شما  گذاران  برای سرمایه  جاذبه خوبی 
رغبت سایر سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این منطقه 
مسئله  اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  می شود.استاندار 
احتمالی زیست محیطی طرح فوالد خوسف پیگیری شود تا 
سرمایه گذار پروانه بهره برداری را اخذ کند، عنوان کرد: باید 
میزبان خوبی برای سرمایه گذاران خارجی در استان باشیم.

قناعت خطاب به سرمایه گذاران خارجی گفت: هیچ نگرانی 
و  محکم  استان  مدیریت  و  دولت  مجموعه  باشید،  نداشته 
کامل پشتیبان شما هستند تا موانع پیش رو رفع شود. وی 
خراسان  برای  گذاری  سرمایه  موضوع  کرد:  خاطرنشان 
جنوبی یک موضوع مهم و حیاتی است و به جد دنبال پیگیر 
جذب سرمایه گذار هستیم. قناعت بیان کرد: هفته ای یک 
بار سفر به تهران دارم که بیشتر تعداد جلسات بنده در تهران 
با سرمایه گذاران است تا بستر را آماده کنیم و سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی در استان سرمایه گذاری کنند.

قول مساعد معاون عمرانی  استاندار 
برای باز کردن گره ترافیکی شهر قاین

معاون عمرانی استانداری برای مراسم افتتاح بلوار شهرداری 
قاین به این شهر سفر کرد. عباس زاده در مراسم افتتاحیه بلوار 
شهرداری و آئین کلنگ زنی طرح ترافیکی بلوار امام رضا )ع( 
قاین قول مساعد حدود ۱00 میلیارد ریال برای اتمام این پروژه 
از محل اعتبارات استانداری را داد. وی افزود: این طرح مهم که 
در جهت رفع  گره کور ترافیکی شهر قاین اثر فراوانی خواهد 
داشت در پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید. وی 
همچنین در جهت رفع مشکل کمبود شدید زمین مورد نیاز 
مسکن در شهرستان قول مساعد هرگونه همکاری را داد و از 
اعضای شورای اسالمی خواست هرچه سریعتر موضوع تملک 
و توافق زمین با مالکان را پیگیری نمایند. وی افزود: در حال 
حاضر تنها شهری که مشکل زمین وجود دارد قاین است. الزم 
به ذکر است بلوار امام رضا )ع( با احداث 3 میدان و با اعتباری 
پیش بینی شده ۱۴۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرداری 
و کمک استانداری طی یک سال به بهره برداری خواهد رسید.

سرمقاله

و  آموزش  اداره کل  تسنیم - سرپرست 
پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه در 
ارتباط با هرگونه جذب و استخدام در این 
در  گفت:  است،  شفاف  مسائل  سازمان 
پروژه مهر ۱۴0۱ هیچ کالس درسی در 

استان بدون معلم نخواهد بود.
خبری  نشست  در  موسوی نژاد  علیرضا 
خراسان  در  معلم  کمبود  موضوع  درباره 
جنوبی اظهار کرد: طبق آمار ۲ هزار معلم 
به  توجه  با  داشتیم که  استان کمبود  در 
استفاده از تمامی ظرفیت ها اعم از معلمان 
حق التدریس، خرید خدمت، برون سپاری، 
ساعت   6 معلم،  سرباز  کاری،  اضافه 
از  استفاده  و  معاونان  و  مدیران  موظفی 
توان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان این 
نیاز به 630 نفر کاهش یافته و امیدواریم 
در پروژه مهر امسال با هماهنگی هایی که 
صورت می گیرد شاهد کالس بدون معلم 

در استان نباشیم.
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  سرپرست 
خراسان جنوبی تصریح کرد: در ارتباط با 
استخدام مسائل کامال  و  هرگونه جذب 
شفاف و از طریق رسانه ها اعالم می شود 
و از هر گونه اظهار نظر شخصی حتی در 

مصاحبه های استخدامی خودداری شود.

موسوی نژاد با بیان اینکه 60 معلم برتر 
همزمان با هفته معلم در خراسان جنوبی 
تعداد ۵۴  این  از  گفت:  می شود،  تجلیل 

استانی  برتر شهرستانی و 6 معلم  معلم 
هستند، در ارتباط با معلمان نمونه کشوری 
و  آموزش  وزارت  نتایج  اعالم  منتظر 

پرورش هستیم.
وی گفت: با توجه به فرا رسیدن دوازدهم 
اردیبهشت سالروز شهادت استاد مرتضی 
برنامه  عنوان  معلم، ۱8  روز  و  مطهری 

متمرکز گرامیداشت مقام معلم در خراسان 
جنوبی برگزار می شود.

پرورش  و  آموزش  کل  اداره  سرپرست 

خراسان جنوبی اظهار کرد: این برنامه ها 
تمامی  در  استان  مرکز  تناسب  به 
شهرستان های خراسان جنوبی با حضور 
استاندار، فرمانداران و ائمه جمعه و جماعات 

برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: هفته معلم این فرصت را 
فراهم می کند قدردان معلمانی باشیم که 

بیشترین نقش را در تربیت نیروی انسانی 
موفق دارند و با خدمت شایسته بیشترین 
ارباب رجوع ثابت را خدمات دهی می کنند.  
وی از برگزاری پویش “معلم خوب من” 
به صورت  پویش  این  گفت:  و  داد  خبر 
ثانیه ای  ویدئو ۱۲0  ضبط  با  و  کشوری 
برتر  نفرات  به  و  اجرایی  مردم  توسط 

جوایزی اهدا خواهد شد.
موسوی نژاد، با بیان اینکه در دوران کرونا 
به علت این ویروس، ۱۲ نفر از همکاران 
معلم را از دست داده ایم، بیان کرد: همکاران 
بسیار  دوران کرونا سختی های  در  معلم 
زیادی را متحمل شدند و البته تجربه های 

خوبی را نیز به دست آوردند.
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  سرپرست 
غیرحضوری  گفت:  جنوبی  خراسان 
دانش آموزان  آموزشی  برنامه های  بودن 
به ویژه در مباحث  را  زیادی  آسیب های 
تربیتی و فرهنگی و اخالقی به وجود آورد.
به  رسیدن  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جامعه مدنظر مقام معظم رهبری در حوزه 
تعلیم و تربیت نیازمند همکاری خطبا و 
ائمه جمعه نیز هستیم، ادامه  داد: در هفته 
بزرگداشت مقام معلم برنامه های تجلیل 

متعددی را برگزار خواهیم کرد.

امتحانی - رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزي خراسان جنوبی از برگزاري نهمین 
آزمون مشترک فراگیر استخدامي دستگاه 
و  آموزش  )مختص  استان  اجرایي  هاي 
 پرورش( همزمان با سراسر کشور خبر داد .
حمید جهانشاهی گفت: این آزمون توسط 
سازمان سنجش آموزش کشور و با نظارت 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي در استان 
کرد:  اظهار  وي  شد.  خواهد  برگزار  ها 

آزمون مذکور روزهای پنجشنبه و جمعه 
۱۵ و ۱6 اردیبهشت ماه در شهرستان های 
بیرجند، قاینات، فردوس، طبس و نهبندان 

برگزار مي گردد. 
کل  تعداد  از  کرد:  تصریح  جهانشاهی 
یافته  تخصیص  استخدامي  مجوزهاي 
به دستگاه های اجرایی استان در نهمین 
سهمیه(   ۴۷۲( فراگیر  مشترک  امتحان 
کل  اداره  به  متعلق  سهمیه   3۷8 تعداد 

که  باشد  می  استان  پرورش  و  آموزش 
8069 نفر در این آزمون به رقابت خواهند 
پرداخت.وي اضافه کرد: از مجموع 3۷8 
نفر معادل 6۲  مجوز مذکور، تعداد ۲3۴ 
معادل  نفر  آزاد، ۱۱۲  ها  سهمیه  درصد 
30 درصد براي احراز ۲۵ درصد سهمیه 
ایثارگران، ۱۵ نفر معادل ۴ درصد براي ۵ 
درصد سهمیه  ایثارگران و ۱۷ نفر معادل ۴ 
درصد سهمیه 3 درصد معلوالن مي باشد.

مهر  امسال هیچ کالسی در استان بدون معلم نخواهد بود

برگزاری نهمین آزمون مشترك فراگیر استخدامی دستگاه های اجرایی استان 

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی : 

 خرید  و فروش  ملک   برای بیرجندی ها  در مشهد مقدس
09151613917  - جعفر خسروی

قصر موبایل راه رو 
به شعبه میدان ابوذر 

انتقال یافت. 
 0912 - 0915

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

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

اولین قالیشویی صنعتی  ممتاز 
مجهز به دستگاه شستشوی 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

از همه خیران عزیزی که زکات فطریه وکفاره خود را به موسسه خیریه حضرت علی اکبر )ع( پرداخت نمودند بی نهایت سپاسگزاریم.

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرهنگی هدایت 

بیرجند )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 423 و شناسه ملی 10360016166

 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که 
ساعت 1۷ الی 1۹ روز یکشنبه 1401/3/8  به نشانی بیرجند - سالن دبستان غیردولتی 

هدایت واقع در خیابان مدرس - انتهای مدرس 22 - کد پستی ۹۷۱۸۶۹۷۵۳۵ تشکیل خواهد 
شد حضور بهم رسانید.  تلفن ۳۲۴۳۳۹۹۰ هر عضو می تواند حداکثر با وکالت کتبی از سوی دو نفر 

دیگر از اعضا در جلسه حاضر و  به جای آنان در اتخاذ تصمیم و رای گیری شرکت نماید.
 دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- تصویب تراز مالی و حساب 

سود و زیان سال 1۴۰1 تعیین پاداش هیئت مدیره و بازرس
٣- بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم پیرامون سایر مسائل شرکت عنداللزوم 

۴-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

شماره: 91     تاریخ انتشار: 1401/2/15                     هیئت مدیره

اداه 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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی. برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۶۲۰۵ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۳ 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 آقای حسن محمدی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۹ 

در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ۲۴۷/۱۰ مترمربع قسمتی از پالک ۱۴۷۶ - اصلی واقع در 
خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمدعلی رستگار محرز گردیده است. لذا به 

منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
 سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول دو شنبه 1401/1/2۹      تاریخ انتشار نوبت دوم : پنجشنبه 1401/2/15
حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند   

     شناسه: 1299485

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت معابر سطح شهر 
شهرداری طبس در نظر دارد: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت معابر سطح شهر به شماره 

۲۰۰۱۰۰۵۷۷۵۰۰۰۰۰۱ 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 بر خط ( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی 

اقدام الزم را به عمل آورند. 
تاریخ انتشار فراخوان: روز شنبه ۱۴۰۱/۲/۱۷ ساعت ۸ 

مهلت دریافت اسناد فراخوان: روز شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۴ ساعت ۱۴
مهلت ارسال پیشنهادات: روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۴ ساعت ۱۴

زمان بازگشایی پاکت ها: روز شنبه ۱۴۰۱/۳/۷ ساعت ۱۰
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:

 مبلغ تضمین: ۷۵۰/۰۰۱/۳۸۹ ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: استان خراسان جنوبی - شهرستان طبس - بلوار امام خمینی)ره(

 شهرداری طبس - کدپستی ۹۷۹۱۷۳۷۴۵۸    تلفن ۰۵۶۳۲۸۲۵۰۰۱   شناسه: 1312228

محمد نصیری - شهردار طبس

آکهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فردوس

 نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده
 ۱۳ آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس 

مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد. آقای سید محمد شیردل فرزند سید 
عباس نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 253/55 مترمربع، از پالک شماره 4500 فرعی از یک - اصلی 
بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای حسن رضا اصغری - مکان وقوع ملک: شهرستان فردوس، خیابان 
وحدت وحدت 3  به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی 

نسبت به امالک فوق الذکر  به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی و در صورتی که اشخاص ذی نفع به 
آرای صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد و رسید اخذ نماید. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 

دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهند، در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ، در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 

دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت  به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 
مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/1/30    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/15

محمود جهانی مهر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردوس
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افزایش ۳۰ درصدی اهدای خون در رمضان ۱۴۰۱

اهدای خون در ماه رمضان امسال در خراسان جنوبی ۳۰ درصد افزایش یافت. سرپرست اداره کل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: در ماه رمضان ۱۴۰۱، ۲هزار 
و ۶۲۰ نفر به مراکز خونگیری خراسان جنوبی مراجعه کردند که ۲هزار و ۱۵۰نفر موفق به اهدای خون شدند. مهدی زاده افزود: همچنین در این مدت ۲۷ نفر 

پالکت اهدا کردند. وی گفت: در ماه رمضان پارسال، ۲هزار و  ۲۵ نفر برای اهدای خون مراجعه  کردند که هزار و ۶۱۱ نفر موفق به اهدای خون شدند.
* تجاری کردن امالک حاشیه خیابان 
دستگاه های اجرایی بسیارپیشنهادخوبی 
 هست ولی کو گوش شنوا. ۳۰ سال هست 
 که بنده به تمام مسئولین و دست اندرکاران

این قضیه رو گفته ام که حداقل برای 
خودسازمانها منبع درآمدی است و نیازی 
نیست ۲۰۰ متر حاشیه خیابان مدرسه 
وبیمارستان  باشه هم سروصداکمتربداخل 
سرایت میکنه هم منبع درآمد و اجاره بها 
کاهش پیدامی کند باعرضه  بیشترازتقاضا

*شهردار، استاندار، شورای شهرفکری به 
حال ساکنین خیابان دولت کنید چراخیابان 
بازگشایی نمی شود. ترددها امان مردم را 
بریده، محض رضای پروردگار، فکری 
بکنید حداقل یک روز بازدید  داشته باشید.

*سالم.  از راهنمایی و رانندگی بیرجند 
خواهشمندیم جلوی موتور سیکلت های 
بدون پالک و پالک های مخدوش و 
پالک های قدیمی را بگیرید که البته 
در بیرجند خیلی زیاده. موتور سواری بی 
 پالک به بچه ام زد و فرار کرد به دلیل

 بی پالک بودن نتونستم کاری کنم.

* ضمن تبریک انتصاب معاون اقتصادی 
جدید استانداری لطفا ایشون به مواردی 
که سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
استان را درگیر کرده است توجه نماید . 
سال هاست شوراهای بخش خصوصی 
و دولت و رفع موانع تولید برگزار می شود 
اما تغییری در تنگ نظری ادارات شکل 
نگرفته است باید اقدام جهادی انجام شود  
امیدواریم در بدنه دستگاه های اجرایی 
مدیران روشنفکر و دنیادیده بگذارید که 
افق نگاهشان جلوی پای خودشان نباشد 
مردم خیلی از افراطی عمل کردن به 
قانون در استان نگرانند و هر روز بهانه ای 
جدید برای دلسرد کردن تولید کنندگان 
ایجاد می شود. کار شما کار مهمی است 
لطفا رابطه بین قانون و سرمایه گذار و 

مجریان آن را تنظیم کنید. 

* ضمن تشکر از حضور پرشور مردم 
شریف بیرجند و تشکر از نظرات خوب 
شما. همه می دانند زنان علیرغم مسایل 
و مشکالت، پایه کارهای فرهنگی از 
جمله حضور در راهپیمایی ها هستند و 
باید مورد توجه مسئولین قرار بگیرند که 
متاسفانه نه تنها مورد توجه نیستند که 
مورد بی مهری هم قرار دارن از جمله در 
راهپیمایی روز قدس زمانی که جمعیت از 
میدان ابوذر به سمت چهار راه پاسداران 
حرکت می کرد اعالم کردند )خانم ها 
برن تو پیاده رو که آقایان اذیت نشن( 
این چه تفکر عجیبی ست که جایگاهی 
برای زنان قائل نشوند آن هم زنانی که 
با پوشش در گرمای زیاد با زبان روزه 
و مخصوصا با فرزندان خردسال ثابت 
کردند که در مسیر انقالب و فرامین مقام 
معظم رهبری پایمردی می کنند من 
خودم شنیدم تفسیری که مردان بر این 
صحبت می کردند و از طرح این موضوع 
ناراحت بودند حاال فکر کنین چطور می 

خواهند به روز شوند؟

* کاش در بیرجند هم پاساژهای متفاوت 
بزنن تا آدم بفهمه کجا بره. بازار همش 
قاطی پاتی هست. یه مکان برای مانتو، 
یه مکان برای لوازم خانگی یه مکان برای 

کفش اینجوری قیمتها هم بهتر  میشه

 * اجاره امالک تجاری بیرجند از سه سال
پیش تا االن ۱۰ برابر شده اجاره ۲.۵ سه 
سال پیش رو االن گفتن۲۰ کسی هم 

نیست نظارت کنه

* من بازنشسته آموزش وپرورش هستم 
برای سه نفر تحت پوشش هر نفر در 
سال گذشته ۷۵۰ هزارتومان حق بیمه 
میدم چند روز پیش نسخه ها و ویزیت 
را به بیمه بردم فرمودند فقط درصدی از 
ویزیت قابل پرداخت است ودارو را شامل 
داروها  رویه  بی  افزایش  با  شود  نمی 
بهترین راه تحمل درد است چون ما با 

دردهای فراوان در جامعه عادت کردیم.

* یادش بخیر یه روز به حال اهواز گریه 
می کردیم حاال باید به حال خودمان زار 
زار گریه کنیم وقتی می گویند مدیران ما 
در استان آینده نگر نیستند یعنی همین 
 که استان را آب ببرد آنها را خواب ببرد .

ریزگردها خراسان جنوبی را خفه کرده 
است هنوز هیچ اقدام عملی خوبی دیده 
نمی شود و همچنان درگیر بازی های 
اداری خودشان هستند. چند سال دیگر 
که بیرجند خالی شد و مرز خالی شد و 
مجبور شدید ۱۰۰ برابر هزینه مبارزه با 
ریزگرد ها خرج چالش های امنیتی کنید 

خواهید فهمید اولویت چیست. 

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

جمعیت  بیکار
استان کجاست ؟ 

مسئوالن محترم استان، لطفا بعد از 
به  نگاهی  نیم  اداری  فراوان  جلسات 
واقعیت های بازار کار هم بندازید. بنده 
دو هفته هست دنبال یک نیروی کار 
می گردم و هنوز نتوانستم یک نیروی 
این بورس و بیت  مناسب پیدا کنم. 
کوین و فارکس  و ... چه بالهایی بود 
که به سر مردم انداختید افراد را آنقدر 
تنبل کرده که حاضر به کار نیستند یا آنها 
را ورشکست و بدبخت کرده و گوشه 
زندان افتاده اند. مگر این حوزه متولی 
ندارد که بیاید سازماندهی کند. همان 
درآمدهای  طمع  به  هم  شاغل  افراد 
آنچنان ترک کار می کنند و بعد از مدتی 
به دلیل ناآشنایی و ضررهای هنگفت به 
زندان می افتند و بدبخت می شوند. آخر 
اینهمه داد می زنید ایجاد اشتغال آنوقت 
برای چه کسانی اشتغال ایجاد می کنید 
که یک نیروی کار پیدا نمی شود. لطفا 
نگهداری  به  اشتغال  ایجاد  جای  به 
اشتغال های موجود و همچنین آموزش  
نیروی کار جدید و نظارت بر بازارهای 
گول زننده مالی اقدام کنید. لطفا یکی از 
مسئوالن به ما نشان دهد این نیروهای 
بیکار که می گویید کجا هستند ؟ اینقدر 
سیستم های امدادی و حمایتی به نحوه 
های مختلف کمک می کنند که چند 
وقت پیش رفتم منزل یکی از افراد به 
اصطالح نیازمند ۴ کیسه برنج از همین 
هم  روی   ... و  مومنانه  های  کمک 
جمع کرده بود، خدا هم یارانه و کمک 
معیشتی و ... را از آنها نگیرد که دیگر 

کسی اهل کار پیدا نمی شود. 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

سفره مهربانی 
خبرنگاران  برای 

نیازمندان استان 
 گسترده شد

مهر - مسئول توسعه مشارکت های 
مرکز نیکوکاری رسانه یاران از توزیع 
۴۰۰ بسته افطاری ساده و ۱۰۰ بسته 
معیشتی با همت خیران و خبرنگاران 
استان در ماه مبارک رمضان خبر داد. 
فاطمه زیراچی اظهار کرد: امسال در 
ماه مبارک رمضان برای سومین سال 
متولی طرح افطار مهربانی به همت 
مرکز نیکوکاری تخصصی رسانه یاران 
خراسان جنوبی برگزار شد. وی با بیان 
اینکه از ابتدای ماه مبارک رمضان در 
سه مرحله در نیمه رمضان، شب های 
قدر و شب بیست و هفتم، ۴۰۰ بسته 
افطاری ساده توزیع شد، تصریح کرد: 
میانگین هر بسته افطاری ساده شامل 
نان، نبات، پنیر یکصد هزار تومان بوده 
است. وی خاطر نشان کرد: همچنین 
در مبارک رمضان ۱۰۰ بسته معیشتی 
با همکاری مرکز نیکوکاری تخصصی 
گروه  جنوبی،  خراسان  یاران  رسانه 
جهادی شهید فرهادی بسیج رسانه، 
بسیج سازندگی، خیران و ستاد اجرایی 
نیازمندان  بین  در  )ره(  امام  فرمان 
شناسایی شده توزیع کردیم که ارزش 

هر بسته ۲۵۰ هزار تومان است.
بسته های  کل  ارزش  زیراچی، 
معیشتی که تاکنون توزیع شده را ۲۵ 
میلیون تومان اعالم کرد و افزود: این 
بسته ها شامل روغن، برنج، حبوبات، 
ماکارونی، مرغ و ... می شود. مسئول 
توسعه مشارکت های مرکز نیکوکاری 
تخصصی رسانه یاران خراسان جنوبی 
بیان کرد: در شب بیست و هشتم ماه 
مبارک رمضان نیز یکصد بسته گوشت 
امام  اجرایی فرمان  با همکاری ستاد 
)ره( بین خانواده های ایتام و نیازمندان 
سطح شهرستان بیرجند توزیع شد.وی 
با بیان اینکه در ایام ماه رمضان تعدادی 
غذای گرم در قالب اطعام مهدوی طبخ 
و بین خانواده های نیازمند و ایتام توزیع 
شد، تأکید کرد: هدف مرکز نیکوکاری 
تخصصی رسانه یاران خراسان جنوبی 
هم افزایی و همکاری با سایر مراکز 
نیکوکاری و نهادهای خدمات رسان 
و همچنین بیان رسانه ای مشکالت و 
درخواست های نیازمندان برای جذب 
خّیر و کمک به رفع نیازهای این قشر 

از جامعه است.

خبر خوب امروز

چالش های توسعه کشاورزی در خراسان جنوبی
با  جنوبی  خراسان  کشاورزان   - بازار 
مشکالت زیادی از جمله کمبود آب، افزایش 
قیمت کود و سّم و کمبود بازار مناسب دست 
و پنجه نرم می کنند و نگاه حمایتی و اجرایی 
شدن  کمتر  برای  راهکاری  را  مسئوالن 

مشکالت می دانند.
 بخش کشاورزی اگرچه یکی از مهم ترین 
بخش های اقتصادی است، اما در عین حال 
جمله  از  است.  روبرو  زیادی  تنگناهای  با 
ضعف  به  می توان  حوزه  این  چالش های 
برنامه ریزی برای کنترل و مهار خشکسالی 
از طریق اجرای طرح های کاهش مصرف 
آب و افزایش بهره وری و استفاده از بذور 
و درختان با نیاز آبی پایین و ارقام زودرس، 
الگوی  برنامه  اجرای  و  تدوین  در  ناتوانی 
کشت در استان ها؛ نداشتن برنامه و دغدغه 
برای حفظ خودکفایی و خوداتکایی در تولید 
محصوالت استراتژیک؛ عدم تامین به  موقع 
و به اندازه نیاز نهاده های مورد نیاز از جمله 
قیمت  بی رویه  افزایش  و  و سم  بذر  کود، 
نهاده ها؛ نداشتن نظارت کافی بر عملیات 
در  برداشت  و  داشت  کاشت،  آماده سازی، 
برنامه  بودن  ناهمگن  زراعی؛  طول فصل 
توسعه مکانیزاسیون در استان های کشور و 
بی توجهی به نیاز و ظرفیت مکانیزاسیون 
در بخش های مختلف کشاورزی؛ متناسب 
با  اعالم  شده  قیمت های تضمینی  نبودن 
قیمت تمام شده محصوالت کشاورزی، رها 
کردن برنامه توسعه باغات و گیاهان دارویی 
در اراضی شیب دار، ضعف شدید در اجرای 

برنامه اصالح و احیای باغات اشاره کرد.
این مشکالت ارائه شده برای استان خشک 
و کم آبی مانند خراسان جنوبی چندین برابر 
شده و از آنجایی که شغل غالب مرزنشینان 
خراسان جنوبی کشاورزی است از اهمیت 
باالیی برخوردار است که ضرورت توجه ویژه 
برای رفع مشکالت و کمبودها را چند برابر 
می کند.در همین راستا برای بیان مشکالت 
و ارائه راهکار برای رفع آنها به سراغ خود 
کشاورزان استان خراسان جنوبی رفتیم تا 
گوشه ای از مسائل برای مسئوالن شفاف 

شود.

نیاز به مرکز تحقیقات آفت شناسی

غالمحسین تقی زادگان، یکی از کشاورزان 
در  بشرویه  شهرستان  از  جنوبی  خراسان 
بازار اظهار کرد: تمام کشاورزی  با  گفتگو 
و  سم  کود،  شامل  که  است  مشکل 
محصوالتی که با قیمت پایین به فروش 
می رسد و هزینه با درآمد همخوانی ندارد.وی 
در زمینه کود کشاورزی بیان کرد: قیمت ها 
به صورت چشم گیری گران شده است و 
به دلیل همین گرانی بسیاری از کشاورزان 
درخت های  برای  بشرویه  شهرستان  در 
خود از کود استفده نمی کنند.به گفتۀ وی 
مشکل دوم که شامل سم است نیز بدون 
کیفیت شده و با آب هیچ تفاوتی ندارد و 
نمی کند. ایجاد  تغییری  و  عملکرد  هیچ 

و  کرد  تسهیالت  درخواست  زادگان  تقی 
گفت: روزانه در باغ ۱۲۰ هکتاری ما ۵۰ تا 
۶۰ نفر کار می کنند و ۱۲ کارگر نیز بیمه 
شده اند، برای اینکه بتوانیم هزینه های جاری 
را پرداخت کنیم نیاز به سرمایه درگردش 

داریم.این کشاورز خراسان جنوبی ادامه داد: 
از بانک درخواست تسهیالت در این زمینه 
را کرده ایم ولی پاسخ آنها این است که از 

تهران اجازه پرداخت نداریم.
خبره  کارشناس  نبود  اینکه  بیان  با  وی 
از  یکی  کشاورزی  محصوالت  انواع  در 
است  الزم  داد:  پیشنهاد  است،  مشکالت 
جهاد کشاورزی کارشناسانی را به کار بگیرد 

آفت شناسی و  مانند  امور مختلف  در  که 
باغبانی خبره باشند و این بازدیدهای عادی 
ندارد.به گفتۀ وی الزم است که  فایده ای 
خراسان  در  شناسی  آفت  تحقیقات  مرکز 
به  نیاز  همچنین  شود،  راه اندازی  جنوبی 
سنجش  برای  حرفه ای  آزمایشگاه  یک 

کیفیت های مختلف وجود دارد.

بازدیدهای حضوری مسئوالن

از  بیان کرد: سازمان حمایت  تقی زادگان 
کشاورزان کود در اختیار ما قرار می دهد ولی 
به اندازه کافی نیست و بخش زیادی را باید 
از بازار تهیه کنیم که کیفیت ندارد و گویا 
منبع نظارتی دقیقی بر این موضوع هم وجود 
ندارد.وی با اشاره به نبود واحدهای فرآوری 
در خراسان جنوبی  محصوالت کشاورزی 
عنوان کرد: با فرآوری انواع محصوالت حتی 
بیشتری  سود  می توان  بسته بندی  حد  در 

حاصل کشاورز کرد.
به گفتۀ وی به دلیل نبود واحد فرآوری و 
ترمینال ضبط محصوالت و نگاهداشت آنها 

۳۰ تن پنبه خود من کپک زد.
این کشاورز استان درخواست کرد: مسئوالن 
با  حضوری  دیدار  که  است  الزم  استانی 
کشاورزان واقعی داشته باشند تا از نزدیک 
متوجه مشکالت شوند در غیر این صورت 
درکی از مشکالت و راهکار برای رفع آنها 

نخواهند داشت.

حمایتی از کشاورزان وجود ندارد

علی خانی از کشاورزان شهرستان سرایان 
خراسان جنوبی نیز گفت: مشکل کشاورزان 
این است که اصال حمایتی وجود ندارد.وی 
تصریح کرد: باغ انار درجه یک داشته ام که 
به دلیل مشکالت متعدد شاهد کاهش افت 

به  مسئولی  هیچ  ولی  بودیم  محصوالت 
سراغ ما نیامد که دلیل این کاهش چه بود.

به گفتۀ وی ساعت آب کاهش پیدا کرده 
افزایش داشته  از آن سوی قیمت شارژ  و 
نیز  سم  و  کود  قیمت  همچنین  است، 
افزایش زیادی داشته ولی فقط محصوالت 
کشاورزان است که با قیمت پایین خریداری 
می شود.خانی با بیان اینکه چندین سال به 

است،  شده  معرفی  نمونه  کشاورز  عنوان 
عنوان کرد: حدود ۱۰ سال است که حمایتی 
نشده ایم و حتی یک مسئول به باغ ما نیامده 
بپرسد. از مشکالت و راهکار رفع آن  که 
این کشاورز شهرستان سرایان خاطر نشان 
کرد: خسارت هایی که به دلیل سرمازدگی، 
سیل و طوفان به کشاورزان وارده شده هنوز 
پرداخت نشده است و حتی وام و تسهیالت 
هم از طریق بانک ها ارائه نمی شود.به گفتۀ 
وی کشاورزان برای اینکه باقی بمانند نیاز 
به سرمایه در گردش و وام های بالعوض 
دارند که پرداخت نمی شود و مسئوالن هم 
در خراسان جنوبی هیچ گونه حمایتی از این 

بخش ندارند و در حال نابودی است.

کمبود آب

شهرستان  کشاورز  قیصری،  علی اکبر 
فردوس از خراسان جنوبی با زاویه دیگری 
به مشکالت نگاه می کرد، او مشکالت را 
شامل کبمود باران دانست و عنوان کرد: اگر 
بارندگی خوب باشد وضعیت کشاورزان هم 
خوب است.وی بیان کرد: برای بهتر شدن 
درجه بندی  را  محصوالت  می توان  وضع 
محصوالت  قانون،  آن  براساس  و  کنند 
که  خریداری شود  مختلفی  قیمت های  با 
سمت  به  هم  کشاورزان  صورت  این  در 
کیفیت باالتری می روند.به گفتۀ وی کودها 
و سم های سهمیه ای که به کشاورزان داده 
می شود خوب است و بر کود و سم هایی هم 
که در بازار است اگر گفته شود کدام برند 
خواهد  مفید  کشاورزان  برای  است  خوب 
محصوالت  قیمت  زمینه  در  بود.قیصری 
کشاورزی بیان کرد: قیمت ها مناسب است 
و کشاورزان توقع زیادی ندارند و فقط نیاز 
به نوع نگاه حمایت گونه از مسئوالن داریم.

کاهش فروش محصول

اسدا... بخشی از دیگر کشاورزان استان نیز 
به بازار گفت: بخشی از مشکالت کشاورزان 
شاید با باران امسال حل شده باشد و اگر 
سرما و گرمای ناگهانی نباشد می توان به 
بخش کشاورزی در سال جاری امیدوار بود.
وی اظهار کرد: قیمت کود باال است ولی 

از آن سوی قیمت محصوالت هم افزایش 
داشته و اگر شاهد کاهش فروش هستیم به 
دلیل قدرت خرید مردم است.به گفتۀ وی با 
افزایش بارندگی به متعادل شدن قیمت ها 
می توان امیدوار بود که از آن سوی افزایش 

فروش وجود خواهد داشت.

مشکل آب و بازار

وحید ضیائیان احمدی، مدیر سازمان تعاون 
روستایی هم در این باره به بازار گفت: دو 
داریم  کشاورزی  بخش  در  اصلی  مشکل 
تصریح  است.وی  بازار  و  آب  شامل  که 
کرد: در بخش آب مشکل برداشت داریم 
که دیگر جایگزین نمی شود و در حوزه بازار 
نیز تولیدات داریم ولی بازار مناسبی برای 
فروش نداریم.به گفتۀ وی محصولی مانند 
زرشک اکنون یک قیمت دارد و یک ارزش 
که قیمت کنونی بازار متناسب با ارزش آن 
نیست، چراکه شرایط تولید این محصول از 
نظر آب، هوا و موارد دیگر ارزش بیشتری 

نسبت به قیمت کنونی دارد.

تنها راه حل رونق کشاورزی،
 فرآوری است

خراسان  روستایی  تعاون  سازمان  مدیر 
استانی  در  آب  ارزش  کرد:  تأکید  جنوبی 
مانند خراسان جنوبی بسیار باال است که 
با استان هایی مانند شمال و غرب برابری 
نمی شود. جایگزین  آنها  مانند  و  نمی کند 
قیمت  اگر  کرد:  اظهار  احمدی  ضیائیان 
محصوالت نیز افزایش پیدا کند بازار کشش 
ندارد مانند قیمت زعفران که باال رفت از 
صادراتی  بازار  ولی  شد  حذف  خانوار  سبد 
آن وجود دارد.وی ادامه داد: ولی اگر قیمت 
زرشک و محصوالت مشابه آن باالتر رود 

دیگر فروش نخواهیم داشت چرا که بازار 
صادراتی برای آن وجود ندارد.

این  رفع  برای  راه حل  تنها  وی  گفتۀ  به 
مشکالت فرآوری است که افزایش ارزش 
افزوده را خواهیم داشت و از خام فروشی 

جلوگیری می شود.

پیگیر تکمیل چرخه 
کشاورزی هستیم

جهاد  سازمان  رئیس  جعفری،  مهدی 
کشاورزی خراسان جنوبی نیز در گفت وگو 
با بازار در این زمینه گفت: پیگیر این موضوع 
هستیم که چرخه کامل برای محصوالت 
ویژه کشاورزی از جمله زرشک، زعفران و 

عناب را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: برای فرآوری محصوالت 
دنبال  به  جنوبی  خراسان  کشاورزی 
سرمایه گذار هستیم و با ستاد اجرایی فرمان 
امام گفت وگو کردیم تا تفاهم نامه ای در این 
زمینه منعقد شود و زمانی که قطعی شود 
اطالع رسانی خواهد شد.به گفتۀ وی در کنار 
موضوع فرآوری به اصالح چرخه کشت نیز 
توجه شده است که محصوالت کشاورزی با 
بهره وری باال و مصرف کم آب کشت شود.

توجه به کشت گیاهان 
دارویی و گلخانه ای

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
جنوبی اضافه کرد: همچنین به کشاورزی 
و  دارویی  گیاهان  کشت  و  قراردادی 
است. شده  ویژه ای  توجه  نیز  گلخانه ای 
جعفری اعالم کرد: کشت علوفه را نیز با 
قرار  برنامه  در  فشار  تحت  آبیاری  اجرای 
داده ایم که در حال اجرا است تا از این نظر 
نیز مشکلی نداشته باشیم. وی با اشاره به 
با وارد و  افزایش قیمت کود، عنوان کرد: 
توزیع کردن کود تا ۴۵ درصد قیمت کود 
کاهش داشته است.به گفتۀ وی در بخش 
دیدار با کشاورزان نیز به حدود ۶ شهرستان 
رفته و با تشکل های کشاورزی و مردم دیدار 

حضوری حاصل شده است.
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
جنوبی در زمینه حضور کارشناسان خبره نیز 
بیان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی همه با 
تجربه و با علم هستند ولی برخی می خواهند 
که کارشناسان مختص یک محصول باشند 
که امکان ندارد و در کل کشور همین گونه 

است.
جعفری تأکید کرد: برای تکمیل چرخه ها 
نهادهای  مسلماً  و  داریم  کمک  به  نیاز 
حمایتی بهترین گزینه در این باره است که 

درخواست همکاری از آنها را داریم.
الزم است مسئوالن خراسان جنوبی توجه 
ویژه ای به مسائل آبی و تغییر کشت الگویی 
داشته  کشاورزی  برای  شفاف  و  دقیق 
باشند تا مطالعات درست و دقیق به دست 
کشاورزان برسد چرا که کشاورزان نیز برای 
بقا و ماندن در این صنعت حتماً همکاری 
با  خواهند کرد. همچنین خراسان جنوبی 
و  کشاورزی  ویژه  محصوالت  بودن  دارا 
دارویی نیاز به واحدهای فرآوری، برندسازی 
و صادرات دارد که هر ساله قول هایی داده 

می شود ولی از اجرا خبری نیست.
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آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت مرکزی خدمات زیارتی خراسان 
 جنوبی )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 1777 و شناسه ملی 10360034923 

بدینوسیله از کلیه سهامداران  شرکت مرکزی خدمات زیارتی خراسان جنوبی  )سهامی خاص(  دعوت می شود 
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دستور جلسه : تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت 2 سال - تعیین بازرس شرکت  
 برای مدت یک سال
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت مرکزی خدمات زیارتی 
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فناوری اطالعات

اختراع پنل خورشیدی جدیدی
 که شب ها هم کار می کند

محققان دانشگاه استنفورد یک سلول فتوولتاییک 
)PV( ساخته اند که به منظور تولید شبانه روزی 

انرژی تجدیدپذیر، از فرایندی بهره می برد که 
سرمایش تابشی نام دارد.این پنل در شب هایی با 
آسمان صاف، با بهره گرفتن از حرارتی کار می کند 
که از سطح سلول های خورشیدی به شکل نور 
فروسرخ به فضا ساطع می شود.دانشمندان با به 
کارگیری یک ژنراتور ترموالکتریک در یک پنل 
خورشیدی فتوولتاییک معمولی، به تولید برق 
یافتند. مترمربع دست  بر  میلی وات  شبانه ۵۰ 

این پنل در طول روز مانند یک پنل خورشیدی 
معمولی کار می کند تا انرژی خورشید را جمع آوری 
کند، سپس »برعکس« کار می کند تا به تولید 
برق در شب ادامه دهد؛ اگرچه وجود هرگونه ابر 
در شب می تواند با بازتاب تابش فروسرخ به زمین 
مانع از عملکرد این دستگاه شود.تیم مهندسانی 
که این دستگاه را ساخته اند می گویند که برای 
معمولی  و  ارزان قیمت  مواد  از  آن  راه اندازی 
استفاده کرده اند؛ به این معنی که می توان آن را 
با سلول های خورشیدی موجود ترکیب کرد و در 
مکان های دورافتاده که در آن ها منابع محدود 
است، به کار برد.زونید اومر، مهندس هواشناسی 
از دانشگاه استنفورد که یکی از نویسندگان این 
مقاله بود، می گوید: »کاری که ما اینجا انجام 
دادیم، این بود که همه چیز را از مواد دم دستی 
پیش ساخته تولید کردیم، انتقال گرمایی خیلی 
خوبی داشتیم و گران ترین چیزی که در کل 

دستگاه وجود داشت، خود ترموالکتریک بود.«
پژوهشگران امیدوارند که یک منبع قابل اطمینان 
و پاک انرژی برای حدود ۷۵۰ میلیون نفر در 
سراسر جهان که در حال حاضر بدون برق زندگی 
می کنند، فراهم کنند.تامین برق در طول شب در 
بسیاری از مناطق روستایی که به سیستم های 
مینی گرید یا خارج از شبکه وابسته اند، اغلب 
مستلزم نصب باتری اضافی است که مشکالت 
بسیاری را به دستگاه اضافه می کند. مینی گرید 
یا ریزشبکه، مدلی برای برق رسانی مقرون به 
صرفه است که سیستم های خانگی خورشیدی 
 کوچک با ظرفیت توان محدود و شبکه ملی برق

را به هم وصل می کند

موهای فرفری را زیاد نشویید

بیشتر موهای فرفری باید یک بار در ماه با استفاده 
از شامپوهای شفاف کننده شسته شود. این شامپوها 
هم الیه برداری پوست سر را به خوبی انجام می دهد 
و هم ذرات جمع شده در پوست سر و بافت موها را 

جدا می کند. اگر بیشتر از یک بار در ماه از شامپوی 
شفاف کننده استفاده کنید، باید منتظر مشکالتی مانند 
تخلیه چربی طبیعی پوست سر باشید. اگر فرهای 
مو بسیار پیچیده است، نباید موها را در حالت کامال 

خشک شانه کنید.

چای و پیشگیری از بیماری های قلبی

و  دیابت  مانند  قلبی،  متابولیک  بیماری های 
بیماری های قلبی، علت شماره یک مرگ و میر 
در سراسر جهان است و مصرف چای ممکن 
است با پیامدهای متابولیک قلبی مرتبط باشد. بر 

اساس مطالعات، ۲ فنجان چای غیر شیرین در روز 
می تواند خطر پیشرفت بیماری قلبی متابولیک را 
در بزرگساالن کاهش دهد. مصرف روزانه یک 
فنجان چای با ۴ درصد کاهش خطر مرگ و میر 

ناشی از بیماری های قلبی عروقی، همراه است.

مصرف آسپرین الزم است یا خیر

محققان توصیه می کنند هیچ فرد ۷۰ سال یا باالتر 
برای جلوگیری از سکته یا حمله قلبی شروع به 
مصرف آسپرین نکند.البته توصیه برای افرادی که 
در حال حاضر مشکالت قلبی دارند و آسپرین با 

دوز پایین مصرف می کنند، اعمال نمی شود. این 
افراد شامل کسانی می شود که جراحی قلب باز 
انجام داده اند، تحت آنژیوپالستی قرار گرفته اند، 
سکته مغزی یا حمله قلبی داشته اند یا مبتال به 
انسداد شریان های اصلی تشخیص داده شده اند.

مبارزه با دیابت با خوردن سیب

از فواید مهم سیب این است با رادیکال های آزاد 
بی اکسیژن که باعث دیابت می شود، مبارزه می 
کند.سیب ،غنی از فیبرهای محلول است، کلیدی 
برای تغییر نوسانات قند خون. میزان باالی فیبر 

محلول، پکتین موجود در سیب، به وسیله انتقال 
قند به جریان خون به میزان کم، به کنترل قند 
خون کمک می کند. زنانی که حداقل یک سیب 
در روز می خورند، ۲۸ درصد کمتر به دیابت نوع 

۲ مبتال می شوند.

 بزرگ شدن غده تیروئید به هر علت گواتر نامیده می شود که علت اصلی این بیماری، کمبود ید در مواد غذایی 
است، افزودن ید به نمک طعام سبب پیشگیری و شاید ریشه کن کردن این نوع گواتر در بسیاری از کشورها از 
جمله کشور خودمان شده است.متداول ترین روش پیشگیری از بروز این بیماری، استفاده از نمک یددار است 
که در همه سنین استفاده می شود و به جای نمک معمولی و به همان میزان مورد استفاده قرار می گیرد، هیچ 
منعی برای استفاده از آن در بارداری وجود ندارد و در بعضی مناطق دنیا به آب آشامیدنی یا آرد نانوایی نیز ید اضافه می 
شود.استفاده از نمک یددار سبب پیشگیری از بروز گواتر و احتماال توقف رشد بسیاری از گواترهای کوچک می شود.   

مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

چه کسانی نباید زنجبیل بخورند؟

در عصری که رسانه های اجتماعی غوغا می کند، این 
طور به نظر می رسد که همه آدم ها بهترین زندگی ها را 
دارند به جز شما! کار مخربی که داریم در حق خودمان 
می کنیم این است که ما زندگی حقیقی مان را با زندگی 
مجازی دیگران مقایسه می کنیم آن هم تنها به واسطه 
یک عکس! این مقایسه ظاهری باعث می شود تا ما 
ارزش خود را پایین بیاوریم و از درون احساس پوچی 
کنیم.وقتی خودمان را با دیگران مقایسه می کنیم، اغلب 
بهترین ویژگی های آنها را با ویژگی های معمولی خود 

مقایسه می کنیم، این در حالی است که شما از باطن 
زندگی دیگران باخبر نیستید. بنابراین، به جای مقایسه 
خودتان با زندگی دیگران، خودتان را با جایی که در 
گذشته بودید، مقایسه کنید. این به شما کمک می کند 
تا ببینید چگونه پیشرفت کرده اید و همین موضوع باعث 
ایجاد سرزندگی و میل به پیش رفتن بیشتر در شما 
می شود.یادتان باشد یک چیز وجود دارد که شما در 
آن بهتر از دیگران هستید: خودتان بودن. وقتی با این 
طرز فکر شروع کنید، دیگر بر جایی که در مقایسه با 

دیگران ایستاده اید تمرکز نمی کنید. در عوض، تمرکز و 
انرژی شما بر روی توانایی هایی قرار می گیرد که اکنون 
می توانید انجام دهید و خود را بهبود ببخشید. نگرانی 
هیچ کاری نمی کند جز اینکه شادی شما را بگیرد و 
افسردگی را جایگزین آن کند. استرس و نگرانی بخشی 
طبیعی از زندگی ماست اما باید تنها نگران چیزهایی 
باشید که در کنترل شما ست و می توانید اقدامی برایشان 
بکنید. بنابراین فکرتان را معطوف چیزهایی کنید که 

می توانید تغییرشان دهید.

زندگی تان را با دیگران مقایسه نکنید

یاد یاران 
شهید مهدی ذهبی: کسانی که راه سعادت و راه امام حسین )علیه السالم( را انتخاب می 
کنند ، اینان یاران حسینند که این چنین در راه رسیدن به یگانه معشوق خویش و برای یافتن 
رضای پروردگارو نجات دین اسالم و مکتب قرآن ، با نور ایمان، سیلی ازخون جاری می سازند. پنجشنبه  1۵  اردیبهشت 1۴۰1 * شماره  ۵1۸۶

آبشار چهارده4

آبشاری چهارده در مسیر کوهنوردی قله باقران 
در جنوب شهرستان بیرجند واقع شده و از حدود 
هشتاد آبشار کوچک و بزرگ متفاوت تشکیل 
شده است که مسیری مناسب برای آبشار نوردی 
و سنگنوردی به حساب می آید. وجود این همه 
آب در کنار کویر گوارایی و خنکی آن، نظر هر 
بیننده ای را جلب می کند. الزم به ذکر است که در 
نزدیکی روستای چهارده پایین نیز آبشار کوچکی 

در کنار یک امامزاده قدیمی به نام سلطان شیخ 
حسین واقع گشته که محل تجمع و استراحت 
خانواده هاست و برای دسترسی به آبشار اصلی 
چهارده نیاز به دو ساعت کوهنوردی و گذشتن از 
موانع سخت است. چهارده نام روستایی است که 
در پنج کیلومتری جنوب شهر بیرجند واقع شده 
و از انتهای خیابان غفاری و پس از گذشتن از 
یک مجتمع دانشگاهی، قابل دسترسی است. این 
روستای کوچک محل عبور  عاشقان طبیعت برای 

دسترسی ارتفاعات باقران است.

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
موفقیت مانند کشتی گرفتن با یک گوریل است. وقتی که خسته 
شدید، دست از مبارزه نمی کشید، بلکه هنگامی می توانید استراحت 

کنید که گوریل را از پای درآورده باشید. )روبرت اشتراوس(

از نمک یددار تا بیماری گواتر

مصرف دائمی زنجبیل می تواند با برخی از دارو ها تداخل داشته باشد. زنجبیل می تواند موجب رقیق شدن خون 
شود، این به آن معنی که ممکن است برای افرادی که از دارو های لخته شدن خون استفاده می کنند و از 
اختالالت خونریزی رنج می برند نامناسب باشد. افراد مبتال به سنگ کیسه صفرا ممکن است با خوردن این 
گیاه وضع بدتری پیدا کنند. کیسه صفرا یک ساختار کیسه مانند کوچک است که در زیر کبد است و با مجرای 
صفراوی به آن متصل است. کیسه صفرا به عنوان یک مرکز ذخیره سازی برای صفراست که به عنوان شکننده 
چربی در روده عمل می کند. برخی از دارو های مورد استفاده برای کنترل فشار خون باال، مانند مسدود کننده های 

کانال کلسیم )مثل  نورواسک( می تواند با زنجبیل تداخل داشته و منجر به نامنظم شدن ضربان قلب شود.

شماره ۵۱۸۶                        

۱۲۸
۶۲۸

۹۵
4۹۸۵

۸۱
۹۱4۷

۷4
۳۶۵
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

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

فرهنگ و هنر

 یک  میلیون کاربر تلوبیون
 »درخت گردو« را رایگان دیدند

ساخته  گردو«  »درخت  سینمایی  فیلم   اکران 
محمدحسین مهدویان از نخستین روزهای سال 
1۴۰1 به شکل رایگان در سرویس پالس تلویزیون 
تعاملی تلوبیون آغاز شد. در آستانه ورود به ماه دوم 
اکران این فیلم، تعداد کاربرانی که به صورت آنالین 
این اثر سینمایی را تماشا کردند، به رکورد 1,۰۲۴,۰۰۰ 
کاربر رسید.»درخت گردو« سال 1۳۹۸ ساخته شد و 
در جشنواره فیلم فجر حضور یافت. اکران سراسری 
این فیلم در سال 1۴۰۰ انجام شد با فروش 1۶۷هزار 
بلیت، رتبه هفتم پرفروش ترین فیلم سال را از آن 
خود کرد و از چهارم فروردین 1۴۰1 در تلوبیون 
پالس به صورت آنالین و رایگان در دسترس قرار 
گرفت. این فیلم روایت درد و رنج مردمان مظلوم 
شهرستان سردشت بعد از جنایت جنگی رژیم بعث 
در ۷ تیر 1۳۶۶ با استفاده از بمب های شیمیایی 
خریداری شده از کشورهای اروپایی است که هزاران 
تن از مردم این شهر، در معرض گازهای سمی قرار 

گرفتند و مسموم شدند.

ایزوگام شـرق
0۹۱۵۵۶۲۲0۵0

0۹۱۵۵۶۲۹0۳۳ 
بیرجند، میدان توحید 

۳۲04۳۳۳۱ )بخشی(

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

 ۰۹۱۵۳۶۳۷۵۰۷- حسینی

لوازم یدکی خودرو سبک با موقعیت عالی 
به فروش می رسد. ۰۹۱۵82۵4۱۷2

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 ۲۸   تلفن تماس:  0۵۶۳۲04۷۲۵0

شعبه ۲ :مهرشهر،بلوار ولی عصر)عج(، ابتدای بلوار امام حسین)ع( ، نبش امام حسین )ع( ۳     تلفن :   ۳۲۳00۵۷۵

تخفیف ویژه ثبت نام 
دوره های جدید

پراید وانت ۱۵۱ خریداریم

مدل ۹۳ تا ۹۶
0۹۱۵۱۶۱۱۶۶۳

به یک ادمین اینستاگرام ) ایده پرداز( مسلط به 
الگوریتم های اینستاگرام تولید محتوا و مسئولیت پذیر 

نیازمندیم. 
ارسال مشخصات واتساپ  0۹۱۵۱۶۱۱۶۶۳

به یک نفر نیروی خانم برای امور اداری 
نمایندگی دیجی کاال  نیازمندیم

متقاضیان محترم برای تکمیل فرم به آدرس میدان شهدا، پشت بانک 
صادرات، ساختمان آوا مراجعه و یا رزومه خود را به واتساپ ۰۹۱۵۱۶۱۱۶۶۳ 

ارسال فرمایند.

از یک نفر خانم برای کار  
در آشپزخانه رستوران 

دعوت به همکاری می شود.     
۳2۰۳4۱4۱ -۰۹۱۵۶۶8۶8۰۰

شرکت مهندسین مشاور معتبر در سطح استان 
خراسان جنوبی به این نفر حسابدار فوق دیپلم 

و ۲ نفر مهندس زمین شناسی )آقا(
 با حقوق و مزایا مطابق با قانون کار نیازمند است. 

ساعت تماس: ۸ صبح الی ۱۲ ظهر 
09۱556۱7۸5۲

 باغ برزگان- باغ بهدان- باغ سورگ 
باغ منزل چاه زینی

مشاور شما در انتخاب مناسب 

آدرس : نبش توحید ۱۹  تلفن : 0۹۱۵۵۶۲۹0۲۱- 0۹۱۵۱۶۱۱40۸- ۳۲4۳۹4۹۲

به درخواست مشتریان عزیز 
چلو کباب کوبیده ، چلوجوجه کباب

هم به منوی غذا اضافه شد

مرغ کامل اکبر جوجه ۵۵ هزار تومان
سوپ ویژه کیلویی ۱۵ هزار تومان
  از ۱۱ونیم تا 23 به صورت یکسره

آگهی تجدید مناقصه )نوبت دوم(  

شهرداری درح در نظر دارد: نسبت به واگذاری فعالیت های خدماتی- پشتیبانی- خدمات شهری و فضای 
سبز شهرداری از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. باعنایت به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
 www.setadiran.ir اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس

وشماره فراخوان 2001090937000002 انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران از طریق
 درگاه مذکور اقدام به شرکت در مناقصه نمایند.

حسین مقیمی-  شهردار درح 

شناسه آگهی :
۱۳۰۹8۶۰ 

اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی معماران تجربی استان خراسان جنوبی
تاریخ انتشار : ۱4۰۱/۰2/۱۵ 

 به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط، انجمن صنفي کارفرمایی با عنوان فوق 
در شرف تاسیس می باشد. از تمامی معماران تجربی شاغل دارای پروانه اشتغال به 

کار دعوت می شود در صورت تمایل به عضویت از تاریخ انتشار این اطالعیه به یک هفته 
درخواست کتبی خود را به آدرس بیرجند، خیابان مدرس ، انتهای  مدرس ۶

 ساختمان سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال نمایند.
ضمنا شماره 09155610601 برای پاسخگویی اعالم می گردد

هیئت موسس

برگ سبز و سند خودرو سواری سپند تیپ پی کی با شماره موتور M13543637 با شماره شاسی 
psu 68H2017148 با شماره پالک ایران ۵2 ۷4۳ ب ۳۹ به نام فیروز چاحوضی با کد ملی 

۰۶۵۳28۷2۱۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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7 شهرستان خراسان جنوبی بدون مبتالی کرونا

در شبانه روز گذشته در 7 شهرستان استان مورد جدیدی از ابتال به کرونا گزارش نشده است. روز گذشته 66  آزمایش 
تشخیص مولکولی و سریع کرونا در استان انجام شد که در مجموع 7 بیمار جدید شناسایی شد. از این تعداد 3 مورد از 

بیرجند، 2 مورد از طبس، یک مورد از قاینات و یک مورد از نهبندان شناسایی شد.

با صدور  جنوبی  خراسان  استاندار   *
حکمی، حجت االسالم و المسلمین 
“محسن محمدی” را به عنوان مشاور 
در امور هماهنگی روحانیت، ائمه جمعه 

و جماعات استان منصوب کرد.
*  از نیمه دوم ۱۴۰۰ تاکنون، پروانه 
فعالیت ۹ موسسه فرهنگی قرآن و 

عترت صادر و تمدید شده است.
*ماموران انتظامی شهرستان سربیشه 
جامد  روغن  کیلویی  قوطی ۵   ۵۰۰
خوراکی قاچاق در بازرسی از کامیون 

باری کشف کردند.
* سرپرست معاونت حمل و نقل اداره 
کل راهداری از صدور 8 هزار و ۹۰ 
کارت سالمت برای رانندگان استان 

در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
حریم  و  راه  ایمنی  اداره  رئیس   *
اداره کل راهداری از تعمیر و نصب 
2 هزار و ۱۹3 تابلوی اطالعاتی در 

محور های خراسان جنوبی خبرداد.
مفقود شده پس  ساله  بانوی 8۰   *
از ۱۵ ساعت جستجو در شهرستان 

درمیان به آغوش خانواده بازگشت.
تومان  میلیون   ۵۰ و  میلیارد   ۱۱  *
فرزندان  از  نفر   ۴۴2 به  ازدواج  وام 

بازنشستگان استان پرداخت شد. 
* مسئول نهاد پیشرفت و آبادانی بنیاد 
علوی در خراسان جنوبی گفت: بنیاد 
یک  رمضان،  مبارک  ماه  در  علوی 
میلیارد تومان به حساب 2 هزار و 3۰۰ 

یتیم استان واریز کرده  است.
* معاون اداره کل آموزش و پرورش 
از وجود 23۰ مدرسه ابتدایی زیر ۱۵ 

دانش آموز در استان خبر داد.

اخبار  کوتاه 

معرفی ۶ نفر از فرهنگیان 
استان به عنوان نمونه کشوری

خراسان جنوبی  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
گفت: 6 نفر از فرهنگیان خراسان جنوبی به 
عنوان معلم نمونه کشوری معرفی شدند. سید 
علیرضا موسوی نژاد در دیدار با نماینده ولی 
فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: در هفته 
گرامیداشت مقام معلم سال جاری در خراسان 
جنوبی ۵۴ معلم نمونه استانی و 6 معلم نمونه 
تجلیل  آنان  از  که  داشت  خواهیم  کشوری 
سازمان  مسئول  قاسمی،  می شود.سرهنگ 
با  دیدار  این  در  نیز  استان  فرهنگیان  بسیج 
اشاره به اینکه در دوسال شیوع کرونا معلمان 
در  جهادگونه ای  تالش های  خراسان جنوبی 
حوزه تعلیم و تربیت داشتند، گفت: نمونه این 
تالش ها 3۰ هزار نفر ساعت آموزش به دانش 
آموزانی بود که در دوران کرونایی از موبایل و 

اینترنت و ...  بی بهره بودند.

چاپ دست نوشته ها، نامه نگاری ها 
و مکاتبات استاد فروزانفر

الزمان  بدیع  آثار  امنای  هیئت  عضو  مهر- 
نامه  نوشته ها،  دست  کتاب  گفت:  فروزانفر 
نگاری ها و تصاویر استاد فروزانفر تا پایان بهار 
امسال به چاپ می رسد. مراقبی گفت:  تالش 
شده تا همه آثار استاد فروزانفر به چاپ برسد 
و تعداد اندکی از کارهای او از جمله ترجمه 
روان قرآن که سرقت شده، خاطرات و دست 
نوشته ها و همچنین کتاب عطار او باقی مانده 
که در دست چاپ است. عالوه بر این تالش 
مورد  در  فرهیختگان  کمک  با  تا  می شود 

زندگی ادبی فروزانفر نیز فیلمی ساخته شود.

سرما ۳ هزار و ۸۲۲ میلیارد ریال
 به کشاورزی استان خسارت زد

و  بحران  مدیریت  اداره  رئیس   - ایرنا 
کشاورزی  جهاد  سازمان  مخاطرات  کاهش 
از  یخبندان  و  سرما  گفت:  جنوبی  خراسان  
یکم تا پانزدهم فروردین امسال سه هزار و 
822 میلیارد و 27۹ میلیون ریال به بخش 
کشاورزی استان خسارت وارد کرد. یزدان مهر 
افزود: در این بازه زمانی هشت هزار و ۵83 
تن محصول زراعی استان در سطح چهار هزار 
و 7۵ هکتار دچار سرمازدگی شد. وی میزان 
خسارت وارد شده به بخش زراعی استان را 
22۰ میلیارد و ۴86 میلیون ریال اعالم کرد 
و اظهار نمود: بیشترین میزان خسارت در این 
زمینه در سطح هزار و 62۵ هکتار مربوط به 
شهرستان سرایان بود. رئیس اداره مدیریت 
جهاد  سازمان  مخاطرات  کاهش  و  بحران 
کشاورزی خراسان  جنوبی ادامه داد: در بازه 
زمانی ۱۵ روز نخست سال جاری به سه هزار 
شهرستان  این  زراعی  محصول  تن  و 76۰ 
۱۰6 میلیارد و ۱7۵ میلیون ریال خسارت وارد 
شد. وی تصریح کرد: همچنین میزان خسارت 
در ۹۵۰  زراعی  تن محصول  به 323  وارده 
هکتار از اراضی زراعی شهرستان سربیشه 28 
میلیارد و 6۱ میلیون ریال برآورد شده است.
یزدان مهر عنوان کرد: در این مدت چهار هزار 
و ۵۰۰ تن محصول زراعی در هزار و ۵۰۰ 
هکتار از اراضی زراعی شهرستان خوسف دچار 
سرمازدگی شد که میزان خسارت وارده به این 
اراضی 86 میلیارد و 2۵۰ میلیون ریال برآورد 
شده است. وی با بیان اینکه در حوزه باغی، 
۱۱ شهرستان خراسان جنوبی دچار خسارت 
سرمازدگی شد، عنوان کرد: در مجموع سرما و 
یخبندان به 3۴ هزار و 8۴3 تن محصول باغی 

استان خسارت زد.

کالسهای دانشگاه بیرجند حضوری شد

 کالس دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد
از شنبه ۱7 اردیبهشت به صورت حضوری 
در دانشگاه بیرجند برگزار می شود. سرپرست 
دانشگاه بیرجند گفت: براساس مصوبه شورای 
عالی آموزش دانشگاه ها و موسسات خراسان 
جنوبی و براساس مصوبه شورای دانشگاه و 
شورای آموزشی دانشگاه بیرجند از روز شنبه 
۱7 اردیبهشت تمامی کالس های دانشجویان 
به  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  مقاطع 
صورت حضوری برگزار خواهد شد.المعی، با 
بیان اینکه براساس این مصوبه فقط در سه 
دانشکده علوم انسانی، علوم ریاضی و علوم 
تربیتی آموزش تا اطالع ثانوی به صورت غیر 
آموزش  افزود:  شد،  خواهد  برگزار  حضوری 
تلفیقی یا حضوری در دستورکار است و در 
صورت تصویب متعاقبا اطالع رسانی می شود.

ابالغ ثبت ملی ۹ اثر 
فرهنگی  - تاریخی به استاندار 

وزیر میراث  فرهنگی در ۹ نامه جداگانه مراتب 
شامل  فرهنگی-  تاریخی  ملی  اثر   ۹ ثبت 
»خانه  نهبندان،  شهرستان  شهابی«  »خانه 
سیدعلی حسینی« شهرستان خوسف، »خانه 
»خانه  و  میربلوکی«  »خانه   ، مشهدی پور« 
برگی« شهرستان بشرویه، »آسیاب آرویچ« 
شهرستان بیرجند، »منظر فرهنگی خوسف«،  
تاریخی  »بافت  و  ماژان«  تاریخی  »بافت 
گارجگان« شهرستان خوسف را به استاندار 

خراسان جنوبی ابالغ کرد.

نماینده ولی فقیه در استان:جوانان ایرانی دشمن را به زانو  در آوردند

اینکه  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
استان های  از  جمهور  رئیس  سفرهای 
هم  جنوبی  خراسان  و  شد  شروع  محروم 
سومین مقصد سفر بود، نشان دهنده نگاه 
محروم  مناطق  به  سیزدهم  دولت  ویژه 
از  جمعی  دیدار  در  قناعت  است.جواد 
شهرستان  عشایری  سران  و  مرزنشینان 
نهبندان افزود: نگاه به مناطق محروم، از 
موضوعات کلیدی و اساسی دولت سیزدهم 
رئیس  سرزده  بازدیدهای  به  وی  است. 
و  کرد  اشاره  محروم  محالت  از  جمهور 
ملی  در سطح  مثبتی که  با فضای  گفت: 
ایجاد شده، قطعا اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر فضای 
هم  ما  کرد:  خاطرنشان  کشور  بر  حاکم 
نخستین سفرهای شهرستانی را در داخل 

استان از نهبندان آغاز کردیم.

وی درخصوص علت این انتخاب گفت: به 
مقام  سفر  میزبان  نهبندان  که  این جهت 
اهلل  آیت  اینکه  و هم  بوده  رهبری  معظم 

رئیسی نگاه ویژه ای به نهبندان دارد.
قناعت از پیگیری هایی گفت که در سطح 
ملی برای رفع برخی مشکالت نهبندان و 
شهرستان  این  معادن  ظرفیت  از  استفاده 
با  دیدار  در  افزود:  و  است  شده  انجام 
در  مساعدی  قول های  شستا،  مدیرعامل 
زمینه سرمایه گذاری بر ظرفیت های معدنی 
با عملیاتی شدن هر  که  گرفتیم  نهبندان 
این  شدن  دگرگون  شاهد  آنها،  از  کدام 

شهرستان خواهیم بود.
وی گفت: در دیدار با رئیس سازمان امور 
برای  خوبی  اعتبارات  هم  کشور  عشایر 
با  که  شد  گرفته  استان  عشایری  حوزه 
استفاده از آن، تمامی مطالبات پیمانکاران 

تا پایان سال ۱۴۰۰ صفر شده است.
با  نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی 

بین المللی  سطح  در  رویدادهای  به  اشاره 
برداشته  تحریم ها  اینکه  وجود  با  افزود: 
و  دارد  خوبی  فروش  ما  نفت  اما  نشده 

قبل،  دولت  بدهی های  اتمام  با  ان شاء اهلل 
منابع مالی کشور به سمت عمران و ساخت 

و ساز خواهد رفت.
ریل گذاری  و  دولت  رویکرد  تغییر  بر  وی 
کرد  تاکید  کشور  در  گرفته  جدید صورت 

وقتی  و  جمهور  رئیس  تاکید  با  گفت:  و 
گذاشته  کشور  فضای  در  تغییر  برای  که 
می شود، وظیفه ما هم این است که برای 

تغییر در فضای استان وقت بگذاریم.
قناعت با اشاره به مطالب مطرح شده در 
این نشست و مطالبات عشایر و مرزنشینان 
برای  ویژه ای  سفر  از  نهبندان،  شهرستان 
از نزدیک خبر  رصد و پیگیری مشکالت 
داد و گفت: مسایل مطرح شده به صورت 

موردی و کارشناسی پیگیری خواهد شد.
خراسان  )ع(  انصارالرضا  سپاه  فرمانده 
جنوبی نیز در این دیدار به نقش عشایر در 

حراست از مرزهای استان پرداخت.
سردار محمدرضا مهدوی افزود: عشایر در 
همه شرایط همپای نظام و انقالب بوده  و 
با وجود تالش های معاندین، مثل کوه پای 

آرمان های نظام ایستاده اند.

نگاه ویژه دولت سیزدهم به مناطق محروم

بیمارستان های استان به دلیل کاهش موارد 
ابتال و بستری کرونا به تدریج به حالت عادی 
برمی گردد.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند گفت:در حال حاضر با توجه به کاهش 
بیمارستان  استان  در  بستری  و  ابتال  موارد 
های به تدریج به حالت عادی بر می گردد.
موسوی افزود: بیمارستان ولی عصر )عج( که 

یکی از بیمارستان های اصلی برای بستری 
حالت  به  حدودی  تا  بود  کرونایی  بیماران 
عادی برگشته است. وی گفت: در گذشته  در 
این بیمارستان روزهایی سپری شد که بیش 
بود و حتی  بیمار کرونایی بستری  از ۱۵۰ 
بیمارستان رازی هم بیماران بستری شدند، 
ولی  خوشبختانه اکنون در این بیمارستان 

تنها دو بیمار کرونایی بستری است. وی با 
بیان اینکه در سایر شهرستان ها نیز موارد 
مورد  حتی  و  داشته  کاهش  بسیار  بستری 
بستری گزارش نشده است، گفت: در حال 
حاضر در بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند 
بخش قابل توجهی از فضای بیمارستان که 
برای بیماران کرونایی مناسب سازی شده از 

این حالت خارج و به روال قبلی بازگشته  و 
فقط قسمت کوچکی را برای بیماران کرونایی 
نیازمند به بستری در نظر گرفته شده که در 
صورت نیاز از آن استفاده می شود. موسوی 
افزود: در سایر بیمارستان ها نیز روال عادی 
درمان و ویزیت بیماران و بستری آنها در حال 

انجام است.

ایرنا - سرپرست معاونت اقتصادی استانداری 
گفت: برای پیشگیری و مقابله با قاچاق آرد 
استان های  برای  ملی  سطح  در  مکاتباتی 
مرزی ارسال شده که باید وضع و روش های 
پیشگیری در استان رصد شود تا شاهد خروج 

آرد از شبکه سهمیه نباشیم.
جواد اشرفی در نشست کارگروه گندم، آرد و 
نان استان با اشاره به سامانه هوشمند توزیع 

آرد روستایی و عشایری افزود: راه اندازی و 
توسعه این سامانه مورد نظر همه ماست اما 
باید ایجاد هزینه یا زحمت برای مصرف کننده 
بارگذاری  اینکه  بیان  با  وی  باشد.  نداشته 
توسط  باید  هوشمند  سامانه  در  اطالعات 
طراحان سامانه انجام شود،گفت: سامانه ابتدا 
به صورت پایلوت در یکی از مناطق استان 
اجرا شود و با احصای نقاط قوت و ضعف، در 

صورت موفقیت در سایر شهرها اجرا خواهد 
شد. سرپرست معاونت اقتصادی استانداری 
اظهار کرد: در این زمینه مراکز خانه بهداشت 
اهالی و  به  باید اطالعات مربوط  روستایی 
خانوار روستا را در اختیار مجموعه مربوطه قرار 
دهد.وی گفت: توزیع آرد روستایی و عشایری 
توسط اتحادیه تعاون روستایی انجام می شود 
و برای هر روستا اعضای شورای اسالمی و 

دهیاری نیز می توانند مشارکت کنند چون 
دارند. روستا  اطالعات  بر  کامل  اشراف 
رفع مسایل  برای  استانداری  افزود:  اشرفی 
استان  نانوایی داران  به  مربوط  مشکالت  و 
دغدغه داشته و بیش از آنچه تصور است، 
پیگیری امور را در دستور کار دارد لذا تصمیم 
ریل گذاری  چارچوب هایی  براساس  نهایی 

شده در کشور اخذ می شود. 

اتحادیه  درخواست  به  اشاره  با  وی 
افزایش  و  تعیین  برای  استان  نانوایی داران 
نرخ نان اظهار کرد: تصور نکنید مجموعه 
حاکمیتی استانداری به فکر نانوایی ها نیست 
بلکه جلسات زیادی درباره مسایل مربوط به 
نانوایی ها برگزار می شود ولی تصمیم گیری ها 
سیاست های  و  ابالغیه ها  بر  مبتنی  باید 

همسوی ملی باشد.

بازگشت تدریجی بیمارستان های خراسان جنوبی به روال عادی

پیشگیری از قاچاق آرد در خراسان جنوبی در دستور کار است

تسنیم- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
گفت: رویش جوانان با ایمان انقالبی جای 
در  خودجوش  صورت  به  که  دارد  تبریک 
صحنه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی 
حاضر می شوند و با رویش این عزیزان جای 
سپاسگزاری است.حجت االسالم والمسلمین 
سید علیرضا عبادی در خطبه های نماز عید 
تنها  به عنوان  اظهار کرد: عید  سعید فطر 
شیرینی  و  شربت  و  قراردادی  برنامه  یک 

نیست بلکه عید اسالمی و عید انسانی در 
واقع خودسازی مرحله به مرحله است. وی 
گفت: اگر با تفاوت هایی که امسال نسبت 
به گذشته داشتید جای تبریک دارد حاال می 
خواهد شب های قدر یا راهپیمایی عظیم روز 

قدس باشد که ارزشمند است.
نماینده ولی فقیه در استان افزود: با تالش 
دلسوزانه مسئوالن مرگ و میر کرونا به صفر 
نزدیک می شود و شرایط کشور و انقالب ما 

جای تبریک و تهنیت دارد چرا که اختالفات 
فکری و گروهی در کشور داشتیم اما  امروز 
به  همدلی  و  هماهنگی  مردم  و  مسئوالن 
صورت صفوف به هم پیوسته هستند. عبادی 
تصریح کرد: دشمنان اراجیف می گفتند که 
۱3 آبان، 22 بهمن و دیگر مناسبت ها در 
ایران اسالمی نخواهد بود اما شکست خوردند 
و امروز ما پیروز میدان در جهان هستیم.وی 
ادامه داد: رویش جوانان با ایمان انقالبی جای 

در  خودجوش  صورت  به  که  دارد  تبریک 
صحنه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی 
عزیزان  این  رویش  با  و  شوند  می  حاضر 
فقیه  ولی  است.نماینده  سپاسگزاری  جای 
در خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: جوانان 
دشمن را به زوزه در آوردند و اگر کارهای 
سیاسی غرب در نظر بگیرید متوجه می شوید 
چقدر ناراحت هستند و رسانه های بیگانه و 
دشمنان که همه آن ها کارشناس هستند می 

دانند نوجوانان بعد جوانان آینده کشور را رقم 
می زنند، بنابراین دشمن دچار وحشت شده 
است.وی گفت: قرن آینده قرن دیانت است 
و بی دین ها سر از رسوایی و نابودی در می 
آورند و شما نمازگزاران و روزه داران الگو و 
معیار باشید و خود را به هیچی نفروشید هر 
چند زرق و برق زیاد باشد و خیانت های قرن 
نوزدهم و بیستم زیر پا بگذاریم و با فطرت 

الهی  صداقت الگوی دیگر جوامع باشیم.

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:  

ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات وبه نیت شفای بیماران توسط قاریان قرآن انجام می گردد

  و عواید آن صرف بیماران سرطانی  صعب العالج می شود.
ضمناً نماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود. 

موسسه خیریه  هیئت ابوالفضلی

09031618482  - 32227177        

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( 
به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا تمامی سهم االرث آقای حسین حاجی آبادی به 
استثنای بهای ثمن اعیان از محل مالکیت مرحوم ابراهیم حاجی آبادی به شماره پالک ثبتی یک هزار و هشت فرعی از چهار 

- اصلی بخش دو بیرجند )۱۰۰۸ فرعی از ۴ - اصلی بخش ۲ بیرجند( مشتمل بر ششدانگ یک باب منزل مسکونی با عرصه ای به مساحت 
۵۶۸.۷۵ مترمربع و اعیانی به مساحت ۳۷۰ مترمربع به نشانی بیرجند، حاجی آباد، خیابان سیدالشهداء )ع( بین سیدالشهداء)ع( ۱ و ۳ پالک، 
۱۱۸ که در دفتر ۳۳۰ صفحه ۳۹۵ ذیل ثبت ۵۰۰۹۲ به نام ابراهیم حاجی آبادی ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است با حدود اربعه 
ششدانگ پالک به شرح : شماال به طول ۶۵/۱۶ و ۲۵/۲ و۲/۱۲ متر که قسمت دوم به وضعیت شرقی است درب و دیوار به کوچه شرقا به 
طول ۸۰/۲۱ متر دیوار به دیوار محمد درویش نژاد جنوبا به طول های ۲۱/۳۰ متر دیوار به دیوار محمدعلی حاجی آبادی ۲- به طولهای ۲/۶ 
و ۶/۱۵ متر که قسمت اول به وضعیت غربی است دیواریست به کوچه غربا به طول ۲۲/۸۰ متر درب و دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی 
ندارد. به موجب پرونده های اجرایی ۹۸۰۰۷۵۷ نزد این اداره مستند به سند رسمی شماره ۲۷۰۵ - ۱۳۷۴/۰۷/۲۳ دفترخانه ازدواج شماره 
۳۷ و طالق شماره ۲۳ شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان پس از ابالغ مفاد اجرائیه و طبق صورتجلسه بازداشت اموال غیر منقول مامور 
اجرا وارده به شماره ۱۴۰۰۰۵۰۰۸۰۲۶۰۱۳۱۹۰ -۱۴۰۰/۱۰/۱۲سهم االرث زوج به استثنای بهای ثمن اعیان در قبال مبلغ بیست میلیون 
ریال وجه نقد که برابر نرخ شاخص بهای بانک مرکزی به مبلغ ۷۸۴۹۴۹۹۵۲۳ ریال و مبلغ ۱/۲۲۵/۸۰۰/۰۰۰ ریال بهای تسعیر شده تعداد 
۳۰ عدد سکه کامل طالی بهار آزادی جمعا به مبلغ ۲/۰۱۰/۷۴۹/۵۲۳ ریال موضوع صداقیه خانم فاطمه امیرآبادی زاده به انضمام یک تا 
دو عشر اضافی بازداشت گردیده است و طبق نظریه کارشناس دادگستری وارده به شماره ۱۴۰۰۰۵۰۰۸۰۲۶۰۱۴۶۶۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ 
 ملک موصوف با مشخصات ذیل: یک باب منزل مسکونی با عرصه ای به مساحت ۵۶۸.۷۵ مترمربع با موقعیت جنوبی ، شرقی و اعیانی 
به مساحت ۳۷۰ مترمربع که بصورت همکف با مصالح بنایی سقف گنبدی در دو بخش واقع شده است . بخش شرقی و شمالی و جنوبی 
اعیان بصورت مسکونی شامل حیاط و اطراف آن اتاق بصورت انباری و مسکونی و مطبخ و بخش دوم اعیان که در ضلع غرب قرار دارد به 
عنوان محل نگهداری گوسفند مورد استفاده قرار می گیرد. بنای ساختمان بیش از ۵۰ سال می باشد. بخشی از فضای مسکونی بهسازی 
شده واقع در ضلع شمال شامل هال و یک اتاق، آشپزخانه، سرویس و حمام که هم اکنون در اختیار مستاجر قرار دارد. مابقی اعیان دارای 
کیفیت پایین تری بوده و کف حیاط به مساحت ۸۵ مترمربع موزائیک و دیوارهای دور آن سیمان سفید شسته کار شده و دارای انشعاب 
گاز ، برق و آب می باشد که با در نظر  گرفتن جمیع جهات ششدانگ پالک به مبلغ سیزده میلیارد و سیصد میلیون ) ۱۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ریال کارشناسی و سهم االرث مدیون از ملک موصوف به استثنای بهای ثمن اعیان به مبلغ ۲/۳۲۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و به دلیل عدم 
وصول اعتراض قطعیت یافته است لذا سهم االرث مدیون به استثنای بهای ثمن اعیان از ششدانگ پالک مذکور به درخواست بستانکار در روز 
دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۲/۲۶ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش 
خواهد رسید . مزایده حضوری و نقدی از مبالغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد. اشخاص با تودیع ده 
درصد مبلغ پایه به شماره حساب IR ۷۰۰۱۰۰۰۰ ۴۰۸۰۰۱۳۲۰۷۹۵۵۷۴۹ با شناسه ۹۷۳۱۰۸۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۹۱۴۰۰۱۳۱۹ 
حق شرکت در مزایده را خواهند داشت. خریدار یا نماینده قانونی آنان مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده اجرایی تودیع نمایند در غیر اینصورت مبلغ ده درصد تودیع شده به حساب خزانه واریز خواهد شد . فروش به نسیه 
فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت زوجه جایز است. همچنین به استناد ماده ۲۹ آئین نامه اجرا و رای دیوان عدالت اداری با توجه به 
نرخ تورم ونوسانات قیمت سکه و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق بستانکار در روز مزایده به تقاضای هر یک از طرفین پرونده قیمت 
سکه مجدا تسعیر خواهد شد. هزینه های دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و سایر هزینه های احتمالی مربوط به بدهی 
شهرداری و دارایی و غیره که مبلغ آن فعال مشخص نمی باشد بر عهده برنده مزایده است. چون مورد مزایده سهم مشاع از ششدانگ ملک 
می باشد بنابراین اداره اجرای اسناد رسمی وظیفه ای جهت تخلیه به غیر از تحویل ملک نخواهد داشت و چنانچه مدیون تا قبل از روز مزایده 

اقدام به پرداخت و یا تودیع بدهی خویش نموده از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد. شناسه: 1311872

 فضه رمضانی اسفدن - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

جهت رزرو مراسم عروسی در

تاالر پذیرایی فیـــروزه
  با این شماره ها تماس بگیرید 

091۵1611408 -091۵۵629021-0۵6۵8322۵90

با تخفیفات ویژه

اداه 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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۵۳۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ 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 آقای احمد خزاعی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۱۹۹۳ در 
ششدانگ یک باب منزل به مساحت۱۳۱.۱۱ مترمربع قسمتی از پالک ۲۰۲- اصلی واقع در خراسان جنوبی 

بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت حاجی علی سموئی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه  1401/1/29   تاریخ انتشار نوبت دوم : پنجشنبه 1401/2/15
حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

  شناسه : ۱299468

نمایندگی دیجی کاال  
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
ُدونَهُ َعلی ما َمنَّ َعلَیِهم. َّما ُجِعَل یَومُ الِفطرِ الِعیَد لِیَکوَن لِلُمسلِمیَن مُجتََمعا یَجتَِمُعوَن فیهِ و یَبُرزوَن ِلِّ فَیَُمجِّ إن

روز فطر از این رو عید قرار داده شد تا روز گردهمایی مسلمانان باشد و در این روز گرد هم آیند و برای خدا به صحرا 
)فضایی باز( درآیند و خداوند را بر منّتی که بر آنها نهاده است ستایش و به بزرگی یاد کنند. )کتاب من الیحضره الفقیه، ج 1( 

گرانی و فشار معیشتی در تراز 
این دولت نیست

ر

رویترز: مذاکرات برجام 
در آستانه شکست است 

امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز 
عید فطر گفت:  دولت سیزدهم را با ریاست 
یک عالم ربانِی سختی کشیده و رنج دیده 
داریم که با همه وجود مردم را درک کرده 
و مردم هم با همه وجود به او رای داده 
اند و به صداقت و امانتش یقین داریم، اما 
گروه هایی از مردم از گرانی افسارگسیخته 
در رنج هستند و انتظار دارند که این بن بست 
تمام شود و مردم با  آرامش در کنار دولت و 
نظام مثل گذشته فداکاری هایشان را داشته 
باشند. صدیقی افزود: هرچند برای ما ملموس 
است که هم رئیس جمهور و هم همکاران 
شان آنچه از دست شان ساخته است،انجام 
می دهند و هرچند رئیس جمهور از نزدیک 
حال مردم را جویا می شود، ولی این گرانی 
و فشار معیشتی در تراز این دولت نیست. 
همچنین وی با اشاره به حوادث فلسطین نیز 
گفت: جوانان فلسطینی عرصه را برای رژیم 
جعلی و غاصب صهیونیستی تنگ کرده اند.

رویترز مدعی شد: مذاکرات وین بر سر 
کامل  آستانه شکست  در  برجام  احیای 
برای  را  غربی ها  موضوع  این  و  است 
ایران  اتمی  برنامه  با  مواجهه  چگونگی 
دچار مشکل کرده است. رویترز نوشت: 
امید خود را  در حالی که غربی ها هنوز 
از دست نداده و به طور کامل دست از 
برجام نشسته اند اما این گمانه به سرعت 
است  ممکن  که  است  انتشار  حال  در 
احیای برجام به شکست بیانجامد. یکی 
از منابع که نخواست نامش فاش شود به 
این خبرگزاری گفت: آنها شلنگ خون را 
از بازوی بیمار بیرون نمی کشند اما انتظار 
کمی دارم که راه مثبتی وجود داشته باشد.

از  یکی  سوال  به  پاسخ  در  کار  وزیر 
نمایندگان مجلس که در صحن علنی 
قصد  گفت:  بود،  شده  مطرح  مجلس 
پرداختن به دولت های گذشته را ندارم 
اما در دولت گذشته وزارت تعاون تبدیل 
به یک وزارتخانه سیاسی و امنیتی شده 
فعاالن  مسئوالن،  خویشاوندان  و  بود 
مجلس  متحصنین  ستادها،  رسانه ای 
متجاهر  و  فتنه ۸۸  محکومین  ششم، 

و  بود  شده  استخدام  اسالمی  شعار  به 
طبق قولی که به رئیس جمهور و این 
از  را  وزارتخانه  دادم  مجلس خدمتگزار 
به  را  امانت  و  پاک کردم  ناصالح  افراد 
ادامه  عبدالملکی  سپردم.  داران  امانت 
داد: در سطوح مختلف وزارت در سطح 
این  از  انتصاب داشتیم که  کشور ۳۰۰ 
تعداد ۲۳۷ نفر از همکاران خود وزارتخانه 
هستند، ۳۴ نفر کسانی هستند که قباًل در 

وزارتخانه مسئولیت داشتند، اما به دلیل 
سالیق سیاسی و... اینها را کنار گذاشتند. 
وی اضافه کرد: در کنار این افراد ۳۹ نفر 
از جوانان انقالبی گام دومی یعنی همان 
کسانی که تاکید رهبری هم بوده، استفاده 
کردیم. وزیر تعاون ادامه داد: مردمی بودن 
و پاکدست بودن دو ویژگی مهم مدنظر 
داد  رخ  اتفاق  دو  آن  اثر  در  که  بود  ما 
یکی جوان تر شدن مدیریت وزارتخانه 

 ۵/۵ که  شدن  تخصصی  همینطور  و 
سال سن مدیران و ۵۰ درصد تخصص 

افزایش پیدا کرده است.

نماینده مجلس در استوری اینستاگرام 
از مصاحبه وزیر  با درج تصویری  خود 
کشاورزی درباره پرداخت یارانه برای نان 
نوشت: حذف ارز ترجیحی کار خودش 
را می کند. به آقایان گفتم این کار تورم 
دارد؛ گفتند فقط ۷ درصد. گفتیم تورم از 

یارانه جلو خواهد زد. گفتند ارز ترجیحی 
به هدف اصابت نکرده. گفتیم از اصالح 
ساختار تولید شروع کنید نه گران کردن. 
داد:  ادامه  ایزدخواه  نداریم.  ارز  گفتند 
حاال معلوم شد اوال ارز ترجیحی با تمام 
مشکالتش به هدف اصابت کرده بود. 

واال نباید شاهد این گرانی های فاحش 
نسخه  که  شد  معلوم  ثالثا  می بودیم. 
نویسان دولت چقدر پیش بینی هایشان 
از گرانی، واقعی بوده است. وی در پایان 
نوشته است: گران کن و یارانه بده، نسخه 

وارداتی مدیریت اقتصادی.

فعال سیاسی اصالح طلب درباره مذاکرات 
هسته ای گفت: من روی اینکه توافق 
بین ایران و آمریکا شکل می گیرد حاضرم 
شرط بندی کنم. زیباکالم افزود: مقامات 
در  می کردند  فکر  اسالمی   جمهوری 
کمتر از یک هفته اوکراین اشغال و دولت 

آن کشور سقوط می کند. بر این باور بودند 
در  دست نشانده  دولت  یک  روسیه  که 
آنجا مستقر می کند  و روسیه آقای جهان 
می شود و این وسط ایران هم از این آقایی 
چیزی نصیبش می شود، اما  روس ها در 
باتالق اوکراین گیر کرده اند. وی افزود: این 

گیر کردن باعث شد مقامات ایران مقداری 
حواس شان را جمع تر کنند؛ لذا اگر توافق 
حاصل نشود شرایط ایران بدتر خواهد شد 
و در این میان مقداری واقع گرایی برای 
جلوگیری از مسائل بعدی مورد نیاز دستگاه 

حاکمیتی جمهوری اسالمی ایران است.

نماینده اصولگرای مجلس مدعی جعل 
نامه میثاق با رهبری توسط محمدباقر 
توییتی  در  نوباوه  بیژن  شد.  قالیباف 
نوشت: »مجلس به کجا می رود! وقتی 
رئیس دستگاه قانونگذاری برای بازگشت 
حیثیت مخدوش خود متن نامه میثاق با 
رهبری از سوی نمایندگان را به نفع خود 
»ترس  داد:  ادامه  وی  می کند.«  جعل 

از کجاست؟ اعاده حیثیت و یا انتخابی 
جدید در هیئت رئیسه؟ مجلس را خونی 
تازه باید.« اشاره نوباوه به بیانیه ۲۳۳ نفر از 
نمایندگان مجلس است که در حمایت از 
قالیباف، از وزیر اطالعات و رئیس سازمان 
و  اطالعات سپاه خواستند که طراحان 
مجریان پروژه های تخریب را شناسایی 
برخورد الزم صورت گیرد. در  آنها  با  و 

این بیانیه آمده بود: مجلس یازدهم که از 
سوی رهبر معظم انقالب مجلس انقالبی 
توصیف شده و مسئولیت امیدآفرینی از 
جانب معظم له بر دوش آن نهاده شد، در 
طول دو سال گذشته بیش از پیش بینی ها، 
مورد هجمه و تخریب دشمنان خارجی و 
بدخواهان داخلی بوده و هر روز به بهانه ای 

مورد حمله قرار گرفته است.

وزارت کار تبدیل به یک وزارتخانه سیاسی و امنیتی شده بود

به آقایان گفتیم از گران کردن شروع نکنید، گفتند ارز نداریم

حاضرم شرط بندی کنم که ایران و آمریکا توافق می کنند

یارانه جدید بابت افزایش قیمت آردقالیباف برای بازگشت حیثیت  خود، متن نامه میثاق با رهبری را  جعل کرده است 
 به مردم پرداخت می شود

وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت یارانه جدید به 
مردم بابت افزایش قیمت آرد خبر داد که بیشتر 
از مقدار افزایش هزینه ها خواهد بود. ساداتی نژاد با 
اشاره به افزایش شدید قیمت مواد غذایی در سطح 
پایداری امنیت  جهان گفت: دولت برای حفظ 
غذایی کشور به علت قاچاق گسترده محصوالت 
برای  آرد  آزادسازی  به  تصمیم  آرد،  با  تولیدی 

مصارف صنعتی گرفته  است.

کرونا تمام نشده؛ ۲ برابر شدن مبتالیان 
در ۱۴ کشور جهان

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: حداقل 
در  مبتالیان کرونا  تعداد  در ۱۴ کشور جهان 
هفته گذشته ۲ برابر شده و این برای ما یک 
هشدار است. جماعتی افزود: پاندمی کرونا در 
ایران هنوز پایان نیافته چرا که متاثر از سایر 
از  خیلی  در  هنوز  و  هستیم  دنیا  کشورهای 
بیماران  فوت  و  بستری  ابتال،  موارد  کشورها، 
کرونایی وجود دارد، بنابراین نمی توان گفت که 
کرونا در یک کشور تمام شده و در کشورهای 

دیگر در حال افزایش است. 

قرعه کشی خودرو حذف نمی شود

نامه ای به مدیرعامل سازمان  وزیر صمت در 
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان دستور 
داد تا فروش خودرو تنها از طریق قرعه کشی انجام 
شود. فاطمی امین در این نامه نوشت: تا زمان ایجاد 
توازن در عرضه و تقاضای خودرو، تمهیدات الزم 
برای قرعه کشی متمرکز خودرو توسط سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان حداکثر 

تا تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ فراهم شود..

57 درصد کارگران خانه ندارند

عالی  کانون  دستمزد  کمیته  رئیس  توفیقی، 
که  این  بیان  با  کشور  کار  اسالمی  شوراهای 
حدود ۵۷ درصد کارگران فاقد منزل شخصی 
و اجاره نشین هستند، اظهار کرد: تا زمانی که 
رانت خواران، دالالن و سوداگران تحریم بتوانند 
در بازارهای کشورمان جوالن دهند، هیچ گاه 

مشکل معیشتی کارگران برطرف نخواهد شد.

این افراد تا پایان اردیبهشت ماه
سود سهام عدالت می گیرند

بر اعالم  بنا  سایت خبری رویداد ۲۴ نوشت: 
برای  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  معاون 
را  قبل  سال  عدالت  سهام  سود  که  افرادی 
دریافت نکردند، این سود به طور حتم تا پایان 

اردیبهشت  ماه  امسال پرداخت می شود.

یکی از فرزندان »ایران« تلف شد

از  آسیایی  یوز  تکثیر  مرکز  معتمد  پزشک 
از سه توله »ایران« - ماده  تلف شدن یکی 
یوزپلنگی که ۱۱ اردیبهشت در توران سزارین 
شد - خبر داد. بهرنگ اکرامی اضافه کرد: این 
توله از زمان تولد ضعیف و در این چهار روز 
افزایش وزنی نداشت و بعد از کالبدشکافی علت 
تلف شدن ناهنجاری مادرزادی ریه سمت چپ 

و چسبندگی ریه تعیین شد.

کنترل شاخص بورس کار درستی نیست

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه روی 
شرکت های شاخص ساز در بورس کنترل انجام 
از  این موضوع جلوگیری  دلیل  می شود،گفت: 
افتاده  اتفاق  گذشته  سالیان  که  است  وقایعی 
بود، اما این عملیات خوب نیست، زیرا شکل 
افزود:  بزرگی  آقا  از دست می رود.  بازار  واقعی 
درحال حاضر به دلیل آثار تورمی و افزایش سود 
عملیات شرکت ها ناشی از افزایش نرخ فروش 
محصوالت، شاخص کل باید حداقل ۴۰ تا ۵۰ 

درصد بازدهی برای سال ۱۴۰۱ داشته باشد.

کمبود کاالهای اساسی نداریم

وزیر کشور با بیان اینکه مشکلی از نظر موجودی 
کاالهایی نظیر روغن و ماکارونی در کشور نداریم، 
گفت: با هرگونه احتکار و قاچاق کاالها برخورد می 
شود. وحیدی درباره کمبود اقالمی نظیر روغن و 
ماکارونی در کشور افزود: کمبودی در زمینه اقالم 
وجود ندارد اما متأسفانه به دلیل اختالف قیمت ها، 
مقدار زیادی به صورت غیرقانونی از مرزها خارج 
شده که ستاد مبارزه با قاچاق کاال برخورد با آن را 

در دستور کار قرار داده است.

 حساب های بانکی افرادی که چک 
برگشتی دارند، مسدود می شود

مصطفی قمری وفا ، مدیرکل روابط عمومی بانک 
مرکزی اظهار کرد: همه حساب های بانکی افرادی 
که چک برگشتی دارند مسدود می شود. اجرای 
بانک  رئیس کل  دستور  به  این طرح  آزمایشی 
مرکزی، هفته آینده با همکاری و مشارکت ۲۵ 

بانک دولتی و خصوصی عملیاتی می شود.

ارز ۴۲۰۰ به یک کانون فساد
 در کشور تبدیل شده است

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه های 
دولت و مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از 
بودجه کشور گفت: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ به یک 
کانون فساد در کشور منجر شده، اجرا و مدیریت 
صحیح طرح حذف ارز ترجیحی می تواند اثرات 
در  کشور  اقتصاد  برای  بزرگی  و  مثبت  بسیار 

نسل های  کنونی و آینده به جای بگذارد. 

الریجانی:  می گویند انقالب برای مادیات 
نبوده؛ این مغالطه است 

الریجانی، رئیس سابق مجلس گفت: از مغالطاتی 
که در سال های اخیر به کرار رخ داده این است 
که گفته می شود انقالب برای مادیات نبوده است. 
تصور قائلین این سخن آن است که اوال تفکر 
دینی، مادیات را از معنویات جدا کرده است و ثانیا 

انقالب را تک ساحتی در نظر می گیرند.  

رئیسی به این نتیجه رسیده که برجام
 باید تصویب شود 

بروجردی، فعال سیاسی اصالح طلب درباره جلسه 
فعاالن سیاسی با رئیسی گفت: رئیس جمهور به 
این نتیجه رسیده است که برجام باید تصویب شود 
اما برخی اصرار دارند که نباید برجام امضا شود و 

حرف آنها هم دارد به کرسی می نشیند.

رئیسی با روحانی مناظره کند، اما نه االن

فعال سیاسی اصولگرا گفت: االن نمی توان از 
آقای رئیسی خواست که با آقای روحانی مناظره 
کند اما در سال پایانی این دولت می توان چنین 
پیشنهادی را مطرح کرد. نقوی حسینی افزود: 
اینکه آقای رئیسی با آقای روحانی مناظره ای 
داشته باشد، خیلی زود است چون دولت سیزدهم 

در سال نخست کار قرار دارد. 

 بانیان وضع موجود با رنگ و لعاب 
جدید همچنان بر سر کارند

ذوالنور، نماینده مجلس با ارزیابی روند حرکت 
دولت سیزدهم در ۸ ماه گذشته، گفت: آنهایی که 
در شکل گیری وضع موجود اثرگذار و تصمیم گیر 
بوده اند، بعضا هنوز بر سر کار هستند، رنگ عوض 
کرده اند و ته ریشی گذاشته اند و با شعارهای جدید، 

همان کارهای قبلی را می کنند.

صبر مردم را آزمایش نکنیم

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد : 
صبر مردم را آزمایش نکنیم آستانه تحمل مردم 
سال هاست به پایین ترین حد ممکن رسیده است. 
رحیمی جهان آبادی، گفت: آزاد نمودن قیمت آرد 
و محاسبه آن با نرخ جهانی به دالر؛ اشتباه فاحش 
مدیران اجرایی دولت است. اگر قرار است هزینه 
مردم به قیمت جهانی باشد درآمدشان هم باید در 

سطح جهانی و با دالر باشد نه ریال بی ارزش. 

نماینده مجلس:  وضع اینترنت
 ربطی به طرح صیانت ندارد

سیاهکلی، نماینده مجلس در پاسخ به این سوال 
اجرای طرح صیانت  به  اینترنت  ُکندی  آیا  که 
بر می گردد، گفت: خیر، طرح معروف به صیانت، 
در کمیسیون است و هنوز به مرحله ابالغ نرسیده 
است. ابتدا باید تبدیل به قانون شود و سپس به 
مرحله ابالغ و اجرا برسد که به پایان امسال نیز  
نخواهد رسید. مسئولیت افزایش قیمت و کندی 

سرعت اینترنت دقیقا متوجه وزیرارتباطات  است.

مردم دیگر توان چند برابر شدن
 قیمت ها را ندارند

یک نماینده پیشین مجلس گفت: خواست مردم 
ایران است که دولت در تیم اقتصادی خودش 
یک بازنگری اساسی انجام دهد. بادامچی افزود: 
مردم نمی توانند ۶ الی ۷ برابر گران شدن کاال های 
اساسی را تحمل کنند و باید هشدار داد ادامه این 

روند جامعه را با مشکل رو به رو خواهد کرد.

ایران دنبال اخذ تضمین از آمریکاست
 تا دوباره از برجام خارج نشود

 الهیان، نماینده مجلس درباره مذاکرات هسته ای 
گفت: فعاًل تضمین موثقی گرفته نشده است 
و صرفاً رئیس جمهور آمریکا بیانیه ای داده که 
این بیانیه مالک ما برای تضمین توافق نخواهد 
بود. تیم مذاکره کننده کشورمان قائل بر این 
هستند که باید تضمین داخلی نسبت به توافق 

اخذ کنیم.

بنا نبود با حذف ارز ترجیحی
 قیمت کاال ها افزایش یابد

علی پور،  نماینده مجلس گفت: مجلس، دولت 
را مکلف کرده که اگر قصد حذف ارز ترجیحی 
برای  را  دیگری  حمایتی  برنامه  باید  دارد  را 
ممانعت از افزایش قیمت ها جایگزین کند و 
اکنون دولت باید جلوی افزایش نامتعارف قیمت 

ها بایستد.

شکوری راد: دولت صدای مردم
 را نمی شنود یا جدی نمی گیرد

شکوری راد، فعال اصالح طلب گفت: روند امور  
چشم انداز روشنی ندارد، شواهد و نشانه ها از 
وخامت بیشتر وضع موجود خبر می دهد اما عجیب 
است که دولت ، صدای بلند نارضایتی های فراگیر 

مردمی را نمی شنود یا جدی نمی گیرد.

انتقال    فروشگاه دلتا یدک      انتقال 
قطعات یدکی لوازم خانگی ) یخچال، کولر ، لباسشویی ، پنکه و... ( 

از خیابان منتظری جنب سینما قدس 
به خیابان شهدا بین شهدا  1 و  3  انتقال یافت  

طرح تعویض موتور کولر سوخته

 با موتور نو )موتوژن تبریز (
 با سیم پیچ مس / با دو سال ضمانت 

فیض بخش    09151601939
 32226001 - 32226010  - 09355198219

   جرثقیل علی اورنگی 
باتوجه به گسترش شهری و افزایش تقاضا و نیاز روز افزون ، هم اکنون آمادگی خود را در

 ارائه خدمات جرثقیلی با تناژ باال )۱۰۰تن(
 به همشهریان عزیز اعالم می دارد.

۰۹۱۵۱۶۱۴۲۵۹      
  ۰۹۱۵۵۶۲۰۹۹۴             

خدمات  انجام  جهت  را  خود  آمادگی 
حمایتی به نیازمندان واقعی با رویکرد 

توانمندسازی آنان اعالم می دارد. 
- کفاره  قبیل  از  نقدی  های  کمک  دریافت   * 

فطریه - نذورات نقدی - زکات - صدقه و ... * دریافت کمک های غیرنقدی از قبیل 
پوشاک، مواد غذایی، لوازم اساسی منزل، صدقه و ... * انجام کامل مناسک عقیقه 
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های درمان بیماران نیازمند * تامین هزینه های تحصیلی دانش آموزان نیازمند * 
کمک به ایجاد اشتغال و خودکفایی نیازمندان * ارائه هرگونه خدمات و تخفیفات 

خیرین محترم به نیازمندان واقعی 
۵۰ خانواده نیازمند شهری، ۱۳۹۰ خانواده نیازمند روستایی 

و ۱۶۳ یتیم نیازمند در انتظار دستان پرمهرتان هستند 
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