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 #من ماسک می زنم

وجود سابقه وراثتی مشکالت شنوایی
در خانواده ،احتمال تولد کودک

خرید ،فروش،رهن ،اجاره ،مشاوره و کارشناسی
امالک مسکونی ،تجاری و کشاورزی

کم شنوا یا ناشنوا را باال می برد .

آدرس :روبروی پارک جنگلی،بلوار کاج ،اراضی موسوی،
حاشیه  ۳۰متری
تلفن تماس۰۹۱۵۵۶۱۶۱۷۶ - ۰۹۱۵۸۶۱۱۵۱۸ :

قالیباف :

باید با دنیا با زبان
بین الملل حرف بزنیم
صفحه ۶

شنبه  4تیر  25 * 1401ذی القعده  25 * 1443ژوئن 2022

روزنامه صبح استان * سال بیست و پنجم * شماره 5227

باهنر:

اگر به  1400برگردیم باز هم
به رئیسی رای می دهم

استاندار خبر داد:

صفحه ۶

بازگشاییمجدد
درب اقتصادی
استان در ماهیرود

حسینی:

انتظارات جامعه باال است ،
نمیتوان همه را برآورده کرد
صفحه ۶

سرمقاله

استاندار خراسان جنوبی گفت :با پيگيری های انجام شده شاهد بازگشايی مجدد بازارچه
مرزی و منطقه ويژه اقتصای در ماهيرود هستيم .جواد قناعت با بيان اينکه با بسته شدن
بازارچه ماهيرود فشار زيادی هم به افغانستان و هم به تجار افغانستانی وارد شد ،گفت:
با پيگيری های زياد از جمله پيگيری های وزارت امور خارجه  ...مشروح در صفحه 2

نوبرانههايمدیریتسطحينگر و
بي خبر از واقعیت هاي جامعه

تأیید نهایی بیش از ۱۱هزار متقاضی
نهضتملیمسکن

دریچه ای جدید به روی
نساجیسنتی

مديرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از تأييد نهايی بيش از  ۱۱هزار متقاضی طرح
نهضت ملی مسکن در استان خبر داد .داعی گفت :سهميه خراسان جنوبی در طرح نهضت
ملی مسکن ساخت ساالنه  ۴۰هزار واحد مسکن شامل  22هزار واحد شهری و  ۱۸هزار
واحد روستايی است .وی گفت :از ابتدای آغاز ثبت نام تاکنون  ۷۴هزار و  ۳۰۹نفر برای
واحدهای شهری  ...مشروح در صفحه 5

بازشدن پای فرآوردههای گیاهی به خارج از کشور 3

سرمقاله

* هرم پور

صفحه 5

افزایشاعتبارنهادههایدامیاز ۲0به ۵0میلیاردتومان 2

بازگشاییمجددمنطقهویژهنقطهامیدیبرایتجار 3

ذل َِک َفضْ ُل ا ...یُ ْؤت ِی ِه َم ْن یَشا ُء َو َّ ُ
یم
الل ُذو الْفَضْ ِل ال ْ َعظِ ِ

حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای موحدی راد

جناب آقاي اسماعیل پور

رئیس کل محترم دادگستری خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت ا ...بهشتی و  7۲تن از یاران شان

مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی

هفتهقوهقضاییه
را حضور جناب عالی و کارکنان پرتالش حوزه قضایی استان تبریک
عرض نموده ،توفیق خدمت و سربلندی همه خادمان قضایی کشور را از

درگاه خداوند سبحان مسئلت می نمایم.

مدت زمان باقي مانده از مدت اجاره ي خانه هاي بعضي از دوستانم در حال تمام
شدن است ،بعضی از اقوام و دوستانم ،مدت مهلت داده شده به آنها براي پيدا
کردن خانه ي جديد ،به پايان رسيده و آنها هنوز در به در ،بنگاه به بنگاه و آگهي
به آگهي ،به دنبال خانه اي هستند که مي دانند نصف محل زندگي سال قبل
شان است ،از مرکز شهر قطع ًا دورتر و به حاشيه ها نزديک تر است و البته بايد
يک و نيم ،دو ،يا حتي دو و نيم برابر بيشتر از سال قبل قرارداد اجاره ببندند! با
همه ي احترام ،بخشي از مجلس و بخشي از دولت محترم ،اما خرامان خرامان و
احساس درد جانکاه و فاجعه ي
البته نه بي خبر ،واقع ًا بدون مقدار مورد انتظار از
ِ
انساني  -اجتماعي که اين روزها در شهرهاي ما در حال جريان است و مسيرهاي
خفت بار و رنج آلودي که پيش پاي مستأجران است ،در فضايي انصاف ًا خارج از
واقعيت ها و به دور از درک واقعي آنچه در جامعه مي گذرد ... ،ادامه در صفحه 2

سید محمدحسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

پیام مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی به مناسبت روز جهانی پناهنده
روز پناهنده فرصتی برای هم افزایی ظرفیت ها و توجه بیش از پیش به نیازهای پناهجویان می باشد.

که نشان از درایت ،لیاقت و توانمندی شما دارد ،صمیمانه تبریک و
تهینت عرض نموده ،رجاء واثق دارم تعهد و کارآمدی هاي برجسته
شما نویدبخش دستیابی هر چه بیشتر به قله هاي رفیع پیشرفت و
توسعه استان خواهد بود .حرکت به سمت افق هاي روشن توام با
سعادت و تداوم توفیقات شما را از پیشگاه ایزد منان در مسیر منتهی به کسب رضایت الهی و
خدمت صادقانه مسئلت دارم.
مرتضی ذاکریان -مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی

جناب آقای محمدی

جمهوری اسالمی ایران با رویکرد سخاوتمندانه در چهار دهه اخیر میزبان جمع کثیری از پناهجویان
کشورهای همسایه بوده است .این روز فرصتی برای تامل به خواسته ها  ،نیازها و دغدغه های جمعیت

بی پناهی است که از ترس جنگ ،درگیری و ناامنی از خانه آواره گشته و برای حفظ ابتدایی ترین

نوید مسرت بخش انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

رهبری مبنی بر تکریم مهاجرین افغانستانی علیرغم شرایط جنگ تحمیلی و اقتصادی در دستور کار

تبریک و تهنیت عرض نموده ،همچنین از خدمات ارزنده جناب آقای محبی در زمان تصدی گری
سپاسگزاریم .امید است در سایه تأییدات الهی ،در این عرصه خطیر و خدمت به هم استانی های عزیز،
موفق و سربلند باشید.

نیازهای بشری یعنی امنیت از موطن اصلی شان به سرزمین دیگری پناه جسته اند و جمهوری

مدیر کل دفتر استاندار خراسان جنوبی

اسالمی ایران دفاع از ملت های مظلوم را یکی از اصول اساسی و تکلیف دانسته و با تاکید مقام معظم

داشته است همواره مردم ایران به ویژه استان خراسان جنوبی با تاسی از آموزه های دینی و انقالبی با پناهجویان مدارا نموده است.
اینجانب ضمن تبریک روز پناهنده به جامعه اتباع و مهاجرین خارجی مقیم استان ،برای همگان آرزوی سالمتی و توفیق روز افزون

از خداوند متعال مسئلت دارم.

محسن صفایی -مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی

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

( آگهی استخدام)

شرکت تهیه و تولیدمواد نسوز کشور برای تکمیل کادر پرسنلی مجتمع تولیدی خود واقع در کیلومتر  55جاده بیرجند -سربیشه نیاز به افراد ذیل دارد ،متقاضیان می توانند با مراجعه
به آدرس سایت ( irrep.comقسمت :تماس با ما  /همکاری با ما) و تکمیل فرم درخواست همکاری حداکثر یک هفته پس از زمان درج آگهی ،اطالعات خود را ارسال نمایند.

زنده یاد حاج محمد شفیعی
با قرائت فاتحه ای یاد و خاطره اش را گرامی می داریم.
روحش شاد

خانواده مرحوم

شرکتنشاطآورانخدمتصادقبرایتکمیلپرسنلدفتری
خودبه یکهمکارخانم مسلطبه آفیسنیازمند است.
“مراجعه حضوری”

آدرس  :بلوار معلم  -معلم  - 36ساختمان نشاط

اولویت استخدامی با افراد بومی
“شهرستان سربیشه” می باشد.

در سومین سالگرد درگذشت

ردیف

عنوانپست

تعداد نیروی مورد نیاز

1

رئیسپشتیبانیمکانیک

1نفر

لیسانس مهندسی مکانیک (ساخت وتولید) -حداقل  5سال سابقه کار -حداکثر 30سال سن -مرد

2

مسئول محیط زیست

1نفر

لیسانس محیط زیست -سابقه کار مرتبط با سیستم های فیلتراسیون و غبارگیرها  -حداکثر30سال سن -مرد

3

مسئول ایمنی و آتش نشانی

1نفر

لیسانس  ، HSEبهداشت حرفه ای -حداکثر30سال سن

4

کارشناس انرژی

1نفر

لیسانس مهندسی شیمی /معدن /مکانیک (انرژی) و باالتر -تسلط کامل به نرم افزارهای اکسل ومتلب،سابقه مرتبط با مدیریت انرژی و مفاهیم -ISOحداکثر30سال سن

5

کارشناس شیفت تولید

1نفر

لیسانس مهندسی شیمی /برق -حداکثر 30سال سن -مرد

۶

کارشناس کنترل و انطباق داده های خرید

1نفر

لیسانس مکانیک (سیاالت ،تبدیل انرژی) ،مهندسی شیمی (فرایند) -حداکثر30سال سن -مرد

7

کارشناسمکانیک

1نفر

لیسانس مکانیک -آشنایی با سیستم های هیدرولیک و زبان انگلیسی -حداکثر30سال سن -مرد

8

تکنسین نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق

3نفر

فوق دیپلم برق(قدرت /صنعتی/کنترل و ابزاردقیق /تاسیسات الکتریکی) -حداکثر  28سال سن  -مرد

9

آزمایشگر

1نفر

لیسانس شیمی (کاربردی) -حداکثر 30سال سن -مرد

10

متصدی ایمنی و آتش نشانی

3نفر

فوق دیپلم  /HSEایمنی و آتش نشانی  /بهداشت حرفه ای -حداکثر 28سال سن -مرد

11

متصدی فضای سبز

1نفر

فوق دیپلم کشاورزی و باالتر -حداکثر 28سال سن -مرد

12

ناظر کنترل کیفیت

3نفر

فوق دیپلم و لیسانس شیمی /معدن  -حداکثر28سال سن – مرد

13

تکنسیننگهداریوتعمیراتمکانیک

2نفر

دیپلم مکانیک  -حداکثر 25سال سن -مرد

14

رانندهجرثقیل

1نفر

دیپلم مکانیک –گواهینامه ویژه جرثقیل و پایه  - 1حداکثر 25سال سن – مرد

15

راننده لودر

1نفر

دیپلم –گواهینامه ویژه لودر -حداکثر 25سال سن  -مرد

شرایط احراز

سرمقاله

نوبرانه هايمديريت سطحينگر و بيخبر ازواقعيت هايجامعه
* هرم پور
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) در فضايي انصاف ًا خارج از واقعيت ها و به دور از درک واقعي آنچه در جامعه مي گذرد ،به
تصويب قوانين عجيب و خنده دار با راه هاي فرار بي شمار و با تضمين هاي اجرايي نزديک به صفر ،در آسمان ها سير مي
کنند سازمانی ،و به نظر مي رسد در محيطي خارج از ايران ،مشغول خيالبافي هستند! معاون وزير راه و شهرسازي ،کمک يا
سخت
تشديد عرضه خانههاي خالي به بازار مسکن ،افزايش توليد و همچنين کنترل بازار را سه راهکار اصلي براي شرايط
ِ
ما مي داند .اما مجلس هم خيلي ُکند و متأسفانه نه آنطور که مورد انتظار جامعه است ،ورود کرده است .اين بخشي از صحبت
هاي رئيس کميسيون عمران مجلس در هفته گذشته و شب قبل از نشست سران سه قوه و تصميم براي بحث اجاره خانه
در کشور است .او مي گويد «:موضوعي که دولت آن را دنبال ميکند اين است که مداخله در نرخگذاري را انجام دهد .خيليها
اعتقاد دارند مداخله قيمت شرايط را سختتر ميکند و ريسک مالکان براي اجاره امالک را بيشتر کند ».شما خوانندگان عزيز
حتما در جريان هستيد فرداي آن ،يعني روز يکشنبه  29خرداد ،جلسه سه قوه تشکيل شده و اين تصميم گرفته شده که« :تمام
قراردادهاي اجاره واحدهاي مسکوني در سال  1401پس از تاريخ ابالغ اين مصوبه به صورت خودکار و به مدت يکسال و
حداکثر با نرخهاي زير نسبت به قرادادهاي موجود تمديد ميشود :شهر تهران و سايرکالنشهرها  25درصد ،ساير نقاط شهري
 20درصد ».اما بياييد با خواندن تبصره هاي ذيل اين ماده ،و در نظر گرفتن صحبت هاي رئيس کميسيون عمران مجلس
که گفته بود « خيليها اعتقاد دارند مداخله قيمت شرايط را سختتر ميکند و ريسک مالکان براي اجاره امالک را بيشتر کند»،
دقايقي با هم بخنديم و خنده که نه ،قهقهه ي دردمندانه اي هم بزنيم و بعد ،به حال و روز خودمان و بي خبري مفرطي که
بعضي از حضرات نسبت به مسائل واقعي جامعه دارند گريه کنيم« :موارد استثناء شده از تمديد خودکار اجارهنامهها به اين
شرح تعيين ميشود 1- :در صورتيکه مالک ،ملک يا واحد مورداجاره را به فروش رسانيده باشد 2-.اگر مالک براي تخريب،
بازسازي يا تعمير نسبت به اخذ پروانه ساختماني از مراجع ذيربط اقدام کرده باشد 3- .در صورتيکه مستاجر در دوره اجاره قبلي
با تشخصيص مرجع قضايي (شوراي حل اختالف) نسبت به انجام به موقع تکاليف اقدام نکرده باشد 4- .عدم پذيرش افزايش
مبلغ اجارهبها معادل درصدهاي مصوب توسط مستاجر 5- .در صورتيکه فرزند مالک ازدواج رسمي انجام و براي سکونت
به واحد مورداجاره به بر اساس تشخيص مرجع قضايي نياز داشته باشد 6- .در صورتيکه مالک صرفا داراي همين يک واحد
مسکوني در همان شهر موردنظر باشد و نياز به سکونت وي در آن ملک به تاييد مراجع قضايي (شوراي حل اختالف) رسيده
باشد ».شما قضاوت کنيد .يک بار اضافي بر دوش مراجع قضايي و يک تصميم واقع ًا رؤيايي .اگر مالکي واقع ًا منصف نباشد
و بخواهد بهانه اي بتراشد ،کداميک از اين شش تبصره را نمي تواند(دقت بفرماييد؛ کداميک را نمي تواند) انتخاب کند؟ به
نظرم هر مالکي ،به تناسب شرايطش ،قطع ًا براي گرفتن خانه از مستأجر و يا باال بردن اجاره ،به حداقل(باز هم دقت بفرماييد؛
به حداقل) يکي از اين تبصره ها مي تواند آويزان شود و استناد کند .اين روزها ،من خودم براي يکي دو تا از دوستانم به چند
بنگاه سر زدم .بدون تعارف همگي به ما و به اين قوانين مي خندند .مي دانيد موضوع چيست؟ موضوع دور شدن و دور ماندن
از واقعيت هاي جامعه توسط حضراتي است که مي نشينند و چنين قوانيني را تصويب مي کنند .موضوع اين است که هيچکدام
از اين حضرات طعم ،تلخ مستأجري و خانه به دوشي مداوم و هزاران طعنه و خفت و خواري را نشنيده اند و نچشيده اند و آن
خنک اسپيليت هاي چندهزاري و روي مبل هاي چند ميليوني و ميزهاي فاخر و پر از ناز و نعمت مي
وقت زير با ِد دل انگيز و ِ
نشينند و مصوباتي را مي گذراند که جامعه فقط با شنيدنشان از س ِر درد و تلخي و رنج ،مي خندد و افسوس مي خورد .حضرات
مسئولين! برادران و خواهراني که مث ً
ال مسئولين جامعه هستيد ،اما به وقت بزنگاه هيچ مسئوليت پذيري از شما نديده ايم! مي
ً
خواهد خوشتان بيايد مي خواهد بدتان بيايد .انصافا از جامعه خيلي دور شده ايد .از واقعيت هاي جامعه ،يا بي خبريد يا به گونه
اي ديگر به شما اطالع رساني مي کنند .شايد با فضاي تورمي ناشي از تصميم هاي غلطتان که براي جامعه درست کرده ايد،
اين روزها مالکين هم اگر اجاره بها را افزايش ندهند ،متضرر شوند ،اما بي رودربايستي بايد عرض کنم که هيچ درک درستي
از شرايط جامعه ،دردهاي مردم و رنج هايي که بر آنها هر شب و روز مي آيد و نمي رود و همگي عقده هايي در گلوها و جسم
و جانشان مي شود ،نداريد .اين قدر دوري از جامعه ،اين قدر بي خبري از واقعيت هاي در حال گذر در آن و اين قدر سطحي
نگري و شعار محوري نسبت به مشکالت مردم ،واقع ًا عجيب ،نوبر و غيرقابل باور است .فکر مي کنيد جامعه با اين نوبرانه هاي
سطح نگري و بي خبري شما ،فردا چه رفتار اجتماعي و سياسي خواهد داشت؟ واقع ًا مي فهميد و متوجه هستيد؟ يا هنوز در
خواب ناز و رؤياي شيرين بي خبري ها سير مي کنيد؟ چه وقت قرار است واقع بينانه به سطح مردم بياييد و براي دردهايشان،
يک تصميم قطعي و قاطع ،يک تصميم دل خوشحال کن ،و يک تصميم جامعه نجات ده بگيريد؟ درد اين کشور ،درد اقتصاد
است .درد واقعي را ببينيد و همين درد را هم لطف ًا واقعي ببينيد.
(لطف ًا نظرات و پيشنهادات خود درباره اين سرمقاله را از طريق شماره 09304943831
و صفحه  @ s.hossein.harampoor.mاعالم يا ارسال بفرماييد)
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بازگشايیمجددبازارچهمرزی
و منطقه ويژه اقتصادی در ماهيرود

استاندار خراسان جنوبی گفت :با پيگيری
های انجام شده شاهد بازگشايی مجدد
بازارچه مرزی و منطقه ويژه اقتصای در
ماهيرود هستيم .جواد قناعت با بيان اينکه
با بسته شدن بازارچه ماهيرود فشار زيادی
هم به افغانستان و هم به تجار افغان وارد
شد ،گفت :با پيگيری های زياد از جمله
پيگيری های وزارت امور خارجه و نماينده
ويژه رئيس جمهور در امور افغانستان
شاهد بازگشايی مجدد بازارچه مرزی و
درب صادراتی منطقه ويژه اقتصادی در
مرز ماهيرود هستيم .جواد قناعت با تأکيد
بر اين مطلب در جمع خبرنگاران و در
سفر به شهرستان سربيشه ،بازارچه مرزی
ماهيرود را فرصتی بسيار خوب برای استان
و شهرستان سربيشه خواند و خاطر نشان
کرد :متأسفانه برخی رويدادها در افغانستان
باعث شد تا اين بازارچه به صورت يک
طرفه از سوی طرف مقابل بسته شود .وی

طبقه پایین هایپر گوشت الماس
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ادامه داد :در اين فاصله وزارت امور خارجه و
نماينده ويژه رئيس جمهور در امور افغانستان
پيگيری هايی را انجام دادند و عالوه بر اين
ما هم در اين خصوص به طور غير رسمی
ديدارهايی با تجار افغانستان برگزار کرديم.
استاندار با اشاره به اينکه بسته شدن بازارچه
ماهيرود ،فشار زيادی را به افغانستان تحميل
کرد و خسارت هايی را برای تجار افغانستانی
به همراه داشت ،متذکر شد :بيکار شدن افراد
زيادی به خاطر بستن بازارچه و پيگيری های
همه جانبه مسئوالن کشوری و استانی باعث
شد تا شاهد بازگشايی مجدد بازارچه مرزی
و منطقه ويژه اقتصادی باشيم .قناعت با
ذکر اين نکته که بايد نقاط ضعف گذشته
در اين خصوص مرتفع شود ،افزود :يکی از
مشکالت گذشته ،نبود مديريت واحد در مرز
بود که در اين خصوص در جلسه مشترک
استانداران استان های مرزی با وزير کشور و
وزير امور خارجه ،بر اين موضوع تأکيد شد.

ايرنا -مديرکل فرودگاههای خراسان
جنوبی گفت :پرواز روزهای دوشنبه از
شرکت هواپيمايی آتا به ليست پروازی
فرودگاه بينالمللی شهيد کاوه بيرجند

اضافه شد .عظيم طهماسبی اظهار کرد:
اولين پرواز جديد شرکت آتا از فرودگاه
بيرجند به مقصد تهران روز دوشنبه 13
تيرماه برقرار است.
وی گفت :اين پرواز ساعت  20و 10
دقيقه از تهران به مقصد بيرجند و ساعت
 22و  30دقيقه روز دوشنبه از بيرجند به
مقصد تهران انجام میشود.
مديرکل فرودگاه های خراسان جنوبی با
اشاره به اينکه در حال حاضر  10پرواز
از فرودگاه بيرجند به مقصد تهران انجام

برای اولین بار در خراسان جنوبی

بازسـازی انواع ظروف تفلون و چدن
از قبیل :قابلمه ،تابه ،پلوپز ،کیک پز ،اسنک ساز و کف اتو

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.
ضمنا ً نماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

09031618482 - 32227177

میشود ،افزود :با اضافه شدن پرواز آتا
در برنامه تابستانی مجموع پروازهای
بيرجند -تهران به صورت رفت و برگشت
 22سفر خواهد بود .وی يادآور شد :دو
پرواز از فرودگاه بيرجند به سمت مشهد
نيز در برنامه هفتگی اين فرودگاه وجود
دارد .وی با بيان اينکه در حال حاضر همه
روزها به غير از پنجشنبه پرواز از فرودگاه
بيرجند انجام میشود ،گفت :شرکتهای
هواپيمايی پارس اير ،ماهان ،ايران اير و آتا
اين پروازها را انجام میدهد.

قصر موبایل راه رو

مرکز خرید و فروش خط رند

به صورت گرانیتی با  1سال ضمانت

کد 555

شعبه : 1بیرجند،خیابانتوحید،نبشتوحید 28تلفنتماس05632047250 :

شعبه: 2مهرشهر،بلوارولیعصر(عج)،ابتدایبلوارامامحسین(ع)،نبشامامحسین(ع) 3تلفن32300575 :

خرید و فروش ملک

برای بیرجندی ها در مشهد مقدس

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

وی ادامه داد :با تأکيدی که صورت گرفت،
مقرر شد استاندار به عنوان فرمانده و مديريت
واحد مرز تعيين باشد و نماينده ای را در اين
زمينه تعيين نمايد .به گفته وی؛ بنا به اين
تصميم ،در خراسان جنوبی معاون هماهنگی
امور اقتصادی استاندار به عنوان نماينده
استاندار در امور مرز معرفی شده است.
استاندار خاطرنشان کرد :اين موضوع باعث
ايجاد هماهنگی در بين دستگاههای مرتبط
با مرز برای جلوگيری از جزيره ای عمل
کردن خواهد شد .قناعت در ادامه با اشاره به
سفر يک روزه خود به سربيشه ،گفت :قبل از
برگزاری سفر نشست هايی برگزار می شود
که نتيجه آن حضور و سفر استاندار است.
وی با بيان اين که در اين سفر مصوبات
خوبی برای درح ،مود و سربيشه داشتيم،
تصريح کرد :برای اين مصوبات اعتبارات
خاصی گذاشته شد و مقرر گشت در زمان
تعيين شده اجرايی شود.

پروازهایفرودگاهبيرجند افزايشيافت

بزرگترین مجموعه کامل فرش  ،موکت و لوازم خانگی
نمایندگی انحصاری موکت ظریف مصور
در خراسان جنوبی
آدرس :سه راه اسدی -بین مطهری  1و 3

شنبه  4تير  * 1401شماره 5227

تسنيم -يک نماينده مردم خراسان جنوبی در مجلس با بيان
اينکه اکنون در کشور برای تامين نهاده ها مشکل داريم و
دامداران با مشکل مواجه هستند ،گفت :مجلس و وزارتخانه
به جد پيگير است تا اعتبار تامين نهاده های دامی از  20به
 50ميليارد تومان افزايش يابد .حجت االسالم و المسلمين
مجيد نصيرايی در جمع خبرنگاران اظهار کرد :با توجه به درآمد
ميلياردی معادن انتظار میرود که بخش قابل توجهی از درآمد
خرج زير ساختهای منطقه شود.
وی با اشاره به اينکه خوشبختانه هم اکنون دولت نگاه ويژهای
به مناطق کمتر برخوردار دارد ،افزود :مسير طبس  -يزد ،طبس
ديهوک ،طبس  -ده محمد ،به سمت عشق آباد ،بشرويه به
سه راهی بشرويه ،مسير سه راهی روم به سرايان و فردوس،
مسير ديهوک به فردوس خوشبختانه مجوزهای الزم برای
شروع عمليات ساخت و ساز ماده  23منابع خوبی برای اين
مسيرها گرفته شده و به مرور جذب میشود .رئيس مجمع
نمايندگان خراسان جنوبی همچنين در خصوص مسيرهای
طبس  -بشرويه به سمت خدا آفريد اشاره کرد و گفت :برای
اين مسيرها افزايش منابع اعتبار انجام شده است.
نماينده مردم شهرستانهای فردوس ،طبس ،سرايان و
بشرويه در مجلس شورای اسالمی همچنين به موضوع
بحران آب در خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود :مسئله
آب مسئلهای بسيار جدی است .نصيرايی استفاده از ظرفيت
آبهای نامتعارف ،استفاده از ظرفيت سيالبها ،اصالح
شبکه توزيع آب و انتقال آب از خليج فارس از مهمترين
اقدامات برای حل مشکل آب استان عنوان کرد و افزود :هم
اکنون طرح انتقال آب از خليج فارس شروع شده و خراسان
رضوی و مرز استان ما با کرمان اين موضوع پيگيری شده
است .وی همچنين به تسهيالت توليد کنندگان دام و طيور
اشاره کرد و ضمن عذرخواهی به دامداران تصريح کرد :هم
اکنون در کشور متاسفانه در تامين نهاده ها مشکل داريم و
دامداران با مشکل مواجه هستند.
نماينده مردم گفت :دولت برای اينکه مشکل اين قشر بهبود
پيدا کند  20هزار ميليارد تومان به حل مشکل توليد کنندگان
دام و طيور اختصاص داده که اين ميزان کم هست.
وی افزود :هم اکنون مجلس و وزارتخانه به جد پيگير اين
موضوع است که  20هزار ميليارد به  50هزار ميليارد تومان
افزايش يابد .نصيرايی با بيان اينکه با همياری قوا و مردم
شرايط قطعا بهتر میشود ،تصريح کرد :منع قانونی برای
صادرات دام نداريم و دامداران بايد دام مازاد خود را صادر
کنند تا هزينه و درآمدی آنها تعادل داشته باشد .نماينده مردم
شهرستانهای فردوس ،طبس ،سرايان و بشرويه در مجلس
شورای اسالمی همچنين به توزيع عادالنه يارانهها اشاره کرد و
گفت :در ساليان گذشته رانتهايی در اين خصوص ايجاد شده
بود و ضرر اصلی به سوی مردم بود ،اما اکنون دولت بنا دارد
منافع کشور و ملت را دنبال کند.

استاندار در سفر به سربیشه خبرداد؛

سرای فرش و جهیزیه ایرانیان
نقد -اقساط

اعتبار تامين نهاده های دامی
در مجلس از  ۲۰به  ۵۰ميليارد
تومان افزايش يافت

09151613917
جعفرخسروی

راه های ارتباطی با روزنامه آوا
سایت www.AVA724.IR :
ایمیلAVA.KHJNEWS@YAHOO.COM :

سامانه پیام کوتاه 3000272424:

کانال تلگرامی @AVANEWS724:
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0915 560 1067

0915 555 1291

0915 560 1068

0915 563 3385 0915 564 0075

0915 555 1324

0915 560 1073

0915 563 3389 0915 564 0078

0915 555 1326

0915 560 1076

0915 563 3849

0915 562 3750
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0915 564 0079

0915 560 1086 0915 555 1327
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0915 563 3857 0915 564 0082

0915 562 8863
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0912

آدرس :میدان ابوذر (حسیـن راه رو )0915 561 6161

از اتحادیه مربوطه

32 440001-3

اولینقالیشوییصنعتیممتاز
مجهز به دستگاه شستشوی تمام اتومات
و گرمخانه اتومات در شرق کشور

32 44 66 66
32 42 43 20 -2
ghalishooii.iran

دیدگاه خوانندگان

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

سالمفرمانده
سرآغاز اتحاد و
همدلیمردماستان

سالم .چهارشنبه عصر شاهد اجتماع
پرشور مردم به ویژه کودکان و
نوجوانان در ورزشگاه آزادی بودیم
که به واقع روز فوق العاده ای
برای مرکز استان بود .سرود جذاب
«سالم فرمانده» چند وقتی است که
در فضای سیاسی  -اجتماعی کشور
مطرح شده و دارای محتوای غنی
برگرفته از اعتقادات مذهبی و ملی
مردم است .بعد از اینکه سرودهای
مبتذل لس آنجلسی در چند ماه
گذشته در کشور پخش شد ،نیاز بود
که چنین حرکتی در کشور برای نشان
دادن فضای اکثر جامعه شکل بگیرد
و این سرود مانند آب سردی بر پیکر
همه دشمنان این نظام و انقالب بود.
این سرود سیلی به همه کسانی بود
که معتقد بودند جامعه ایران از فضای
معنویت دور افتاده و فاصله بین قاطبه
مردم و نظام اسالمی افتاده است ،اما
این نکته را خواستم بگم که روز
چهارشنبه یک پیام ویژه دیگری نیز
داشت .برنامه ریزی این مراسم به
قدری منسجم و قوی بود که ابوذر
روحی خواننده این اثر ماندگار در
این اجتماع گفت :بیش از دو هزار
نوبت در شهرستانهای مختلف و با
جمعیتهای چند برابری این سرود را
اجرا کردهام ولی اجرای سالم فرمانده
در بین مردم بیرجند بینظیر بوده
است .این صحبت بیانگر این نکته
مهم است که هر زمان همه نیروهای
انقالب با همکاری یکدیگر کاری را
شروع کنند ،به بهترین شکل آن را
اجرا می کنند که شاید اغراق نکنم در
کشور نیز بی نظیر خواهد بود .همه
این نکات را گفتم تا به این حرف
برسم که اگر ما مردم خراسان جنوبی
کدورت ها و اختالفات جناحی و
گروهی را کنار بگذاریم واقعا پتانسیل
این را داریم که کارها را به بهترین
شکل انجام دهیم و در راستای
توسعه استان خودمان قدم برداریم.
این سرود در کشور یکپارچگی ایجاد
کرد و این یکپارچگی در استان ما
وضوح بیشتری داشت .به امید روزی
که همه ما برای توسعه استان یکدل
شویم تا خراسان جنوبی را به جایگاه
حقیقی اش در کشور برسانیم.

خبر خوب امروز

بازشدن پای
فرآوردههای
گیاهی استان به
خارج از کشور
محصوالت واحدهای فرآوری گیاهان
دارویی خراسان جنوبی عالوه بر
مصرف داخلی به خارج از کشور نیز
ارسال می شود .حسینی ،مدیر صنایع
فرآوری جهاد کشاورزی خراسان
جنوبی گفت 9 :واحد فرآوری گیاهان
دارویی با ظرفیت اسمی ساالنه  ۳هزار
و  ۳27تن در استان فعال است که از
ابتدای امسال تاکنون در این واحدها
 ۴2۰تن عرقیات گیاهی ،گالب،
اسانس گیاهان دارویی ،شربت و
دمنوش تولید شده است.
وی گفت :در این  9واحد فرآوری
گیاهان دارویی  ۱۳6نفر مشغول
به کارند و محصوالت دو واحد
فرآوری در طبس و قاین عالوه بر
مصرف داخل به کشورهای کانادا،
ترکیه ،پاکستان ،عراق ،گرجستان،
ژاپن و افغانستان نیز صادر میشود که
پارسال رقم صادرات این دو واحد در
مجموع  ۱۳۰تن بوده است .حسینی
گفت :عالوه بر واحدهای فرآوری۱5 ،
واحد بسته بندی گیاهان دارویی نیز با
ظرفیت اسمی ساالنه هزار و  ۴55تن
در استان فعال است که  ۳۰9نفر در
آن مشغول به کارند .خراسان جنوبی
 ۸۰۰نوع گیاه دارویی دارد که میطلبد
صنایع فرآوری این گیاهان برای بهبود
اقتصاد بخش کشاورزی استان بیش از
پیش توسعه یابد.

تعطیلی موقت ساختمان آبدرمانی آبگرم معدنی لوت
مسئول میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف از تعطیلی ساختمان آبدرمانی آبگرم معدنی لوت خبر داد .صالحی گفت :با هدف بهبود
خدمات ،ساختمان آبدرمانی مرمت و بازسازی می شود .وی افزود :تا اتمام طرح بازسازی ،در فضای آبدرمانی خدمات ارائه نمی شود .وی با اشاره به اینکه
امیدواریم هر چه سریعتر با تامین اعتبارات این طرح به پایان رسد ،از گردشگران و مسافران خواست :از مراجعه به آبگرم معدنی لوت تا اطالع ثانوی خودداری کنند.
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شنبه  ۴تیر  * ۱۴۰۱شماره 5227

پرونده توسعه و رونق سربیشه در دست استاندار
ایرنا -استاندار در هفتمین سفر شهرستانی
خود راهی شهرستان سربیشه شد و غبارروبی
و عطرافشانی گلزار شهدای گمنام مود و
افتتاح خانه سنتی مود به عنوان نخستین
برنامههای این سفر انجام شد .همچنین در
ادامه ،نمایشگاه دائمی تولیدات صنایع دستی
و محصوالت کشاورزی شهر مود ،محور
هریوند  -مزار کاهی ،مرکز خدمات جامع
سالمت شهری و روستایی درح ،اورژانس
جادهای النو ،چاههای کشاورزی دشت
خوشاب ،نیروگاه بادی درح و زمین ورزشی
چمن مصنوعی و استخر شنای سرپوشیده
سربیشه مورد بازدید جواد قناعت قرار گرفت.
عملیات اجرایی فاز نخست مدول تصفیه
خانه شهر سربیشه هم با حضور استاندار
آغاز شد .حضور در نشست شورای اداری
شهرستان و دیدار با خانوده شهدا هم از
دیگر برنامههای سفر یک روزه قناعت به
شهرستان سربیشه بود.
خانه نساجی سنتی خراسان جنوبی
در شهر مود افتتاح شد
نخستین خانه نساجی سنتی خراسان جنوبی
با حضور استاندار در شهر مود شهرستان
سربیشه افتتاح شد .سرپرست اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
خراسان جنوبی در این آیین گفت :خانه
نساجی سنتی مود با زیربنای  ۳۰مترمربع
در خانه تاریخی کیهان این شهر به مساحت
هزار و  2۰۰متر مربع راهاندازی شده است.
هادی شاهوردی افزود :این مجموعه هنری
و صنعتی به منظور تولید محصوالت نساجی
سنتی شامل حوله و پارچههای برک ،مله و
کرباسی و نیز آموزش صنایع دستی فعال
شده و زمینه اشتغال مستقیم برای  2۰نفر
را فراهم آورده است.

صورت گرفته ،بهسازی و تعریض این
محور نیازمند  ۱۰میلیارد تومان اعتبار
است .محور هریوند  -مزار کاهی از
محورهای گردشگری شهرستان سربیشه
و دارای ترافیک سنگین به ویژه در پایان
هفته و تعطیالت با وجود ترددهای فراوان
زائران و گردشگران به سمت مزار بی بی
زینب خاتون (س) ،مزار سید حامد علوی
چنشت و روستای هدف گردشگری
چنشت است.
آغاز عملیات اجرایی ساخت
تصفیه خانه فاضالب شهر سربیشه
عملیات اجرایی احداث مدول نخست تصفیه
خانه فاضالب شهر سربیشه با اعتبار اولیه
 ۸۰۰میلیارد ریال آغاز شد .مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب خراسان جنوبی در این آیین
گفت :فاز اول این پروژه با ظرفیت  2هزار و
 5۰۰مترمکعب در شبانه روز ۱۳ ،هزار و 5۰۰
نفر را تحت پوشش خواهد داد .حسین امامی
با بیان اینکه تصفیه خانه فاضالب سربیشه
با ظرفیت اسمی سه هزار و  776مترمکعب
در شبانه روز اجرا خواهد شد ،افزود :جمعیت

هزینه شده سه میلیارد و  ۴25میلیون
تومان در حال اجرا است .ساختمان و
تاسیسات این مجموعه آماده بهرهبرداری
است و یک نوبت هم آبگیری شده ،اما
با توجه به شیوع بیماری کرونا تاکنون
مورد بهرهبرداری و استفاده قرار نگرفته
است .حصارکشی این مجموعه و
به روزرسانی انشعابات آن نیز در دستورکار
قرار دارد.
 ۱۲میلیارد ریال به اورژانس
جادهای النو سربیشه اختصاص یافت
در بازدید از پروژه در حال احداث پایگاه
اورژانس جادهای النو ،از سوی استاندار
خراسان جنوبی  ۱2میلیارد ریال به طرح
نیمهتمام این اورژانس جادهای اختصاص
یافت تا این طرح در راستای خدمترسانی
به مردم تا دهه فجر به بهرهبرداری برسد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در
این بازدید گفت :پایگاه اورژانس جادهای
النو با زیربنای  ۱۰۰مترمربع با اجرای
فونداسیون  25درصد پیشرفت فیزیکی
دارد .محمد موسوی میرزایی افزود :با وجود

پیگیری برای تسهیل روند دریافت تسهیالت
 2۰۰میلیارد تومانی از بانک تجارت به منظور
تسریع در راهاندازی فاز اول نیروگاه بادی درح
از دیگر مصوبات این سفر است.
وی افزود :برای فاز دوم و بهرهبرداری از
 ۴۰مگاوات برق دیگر در نیروگاه بادی درح،
پیگیریهای الزم در مرکز صورت میگیرد
تا تسهیالت الزم از محل صندوق توسعه
ملی دریافت شود.
قناعت گفت :احداث جاده چنشت به
خراشاد و بررسی مشکالت گردشگری
این روستا ،به برگزاری جلسهای با محوریت
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و
با حضور دستگاههای متولی نیاز دارد.
وی با اشاره به بازدید انجام شده از پروژه در
دست اجرای مرکز جامع سالمت شهری
و روستایی درح ،گفت :مسئوالن متولی
میگویند این فضا کم است و کافی نیست
در این خصوص تصمیم گرفته شد که برای
سهمیه دانشگاه علوم پزشکی که  2میلیارد
تومان است ،این مبلغ را از محل منابع استانی
تامین کنیم و همزمان فاز دوم که توسعه
این مرکز است در دستور کار قرار گیرد.

مدیریت یکپارچه و فرماندهی واحد
در مرز ضروری است

فاز نخست نیروگاه بادی ُدرح
 ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد
استاندار در ادامه سفر به شهرستان سربیشه
به همراه نماینده مردم شهرستانهای
نهبندان و سربیشه در مجلس شورای
اسالمی از نیروگاه بادی ُدرح بازدید کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
خراسان جنوبی گفت :فاز نخست احداث
نیروگاه بادی ُدرح شهرستان سربیشه 5۰
درصد پیشرفت فیزیکی دارد .مهدی دادگر
در این بازید گفت :نیروگاه بادی ُدرح با
ظرفیت اسمی  5۰مگاوات و طول شبکه
 ۴هزار و  ۸۰۰فشار متوسط و سه دستگاه
ترانسفورماتور در حال اجراست .وی افزود:
فاز اول این پروژه تا پایان شهریورماه سال
جاری به بهرهبرداری میرسد و  ۱۰مگاوات
از ظرفیت این نیروگاه وارد مدار میشود.
وی اضافه کرد :برای راه اندازی فاز نخست
نیروگاه با پیشرفت فیزیکی حدود  5۰درصد
به  2۰۰میلیارد تومان تسهیالت نیاز است.
تعریض محور هریوند  -مزار کاهی
نیازمند  ۱۰میلیارد تومان اعتبار
استاندار در ادامه برنامههای این سفر از
محور روستایی هریوند  -مزار کاهی نیز
بازدید کرد .محور هریوند  -مزار کاهی
به طول هفت کیلومتر و عرض  6متر
از جمله محورهای روستایی شهرستان
سربیشه است که براساس برآوردهای

استاندار گفت :کمک به اجرای یادمانهای
شهدا و مصلیها و نیز پرداخت تسهیالت
به منظور توسعه صنایع دستی و گردشگری
بنا به قولی که در نمایشگاه تولیدات صنایع
دستی و کشاورزی مود دادهایم ،از دیگر
مصوبات این جلسه لحاظ میشود.
قناعت به موضوع نیاز به اعتبار چمن
مصنوعی ،برجهای نوری و استخر شنای
سرپوشیده هم اشاره کرد و گفت :با توجه
به اینکه در حال برنامهریزی برای سفر
وزیر ورزش به استان هستیم ،اعتبار چمن
و برجهای نوری را در آن سفر خواهیم
گرفت.
وی عنوان کرد :با اختصاص مبلغ 5۰۰
میلیون تومان از محل اعتبارات استانی،
استخر شنای شهر سربیشه به زودی به
بهرهبرداریمیرسد.
استاندار خراسان جنوبی متذکر شد :با
عنایت به اینکه حضور مدیران در محل
خدمت ،مورد تاکید رئیس جمهور است،
لذا عدم استقرار مدیران در مرکز شهرستان
سربیشه اصال قابل قبول نیست و هر مدیر
بعد از انتصاب و پذیرش مسئولیت باید
حتما در محل خدمت مستقر شود.

تحت پوشش این پروژه در افق طرح یعنی
سال  ۱۴۱5بیش از  2۰هزار نفر است .وی
عنوان کرد :عملیات اجرایی شبکه جمع
آوری فاضالب سربیشه از سال  ۱۳۸7آغاز
شده و در حال حاضر مجموع شبکه جمع
آوری و خط انتقال این پروژه بیش از ۸۳
درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
نصب چمن مصنوعی شهر سربیشه
تا  ۲ماه آینده
استاندار از پروژه زمین چمن مصنوعی شهر
سربیشه با هدف اطالع از وضعیت موجود
و بررسی راهکارهای شتاب بخشیدن به
روند تکمیل این پروژه و تامین برجهای
نوری آن بازدید کرد .این پروژه با پیشرفت
فیزیکی حدود  7۰درصد در حال اجراست
و چمن آن تا  2ماه آینده نصب میشود.
این زمین چمن مصنوعی و ورزشگاه تختی
سربیشه به چهار برج نوری نیاز دارد که
هزینه خرید این برجها ،سه میلیارد تومان
برآورد شده است.
بازدید از پروژه در حال ساخت استخر شنای
سرپوشیده سربیشه از دیگر برنامههای سفر
یک روزه استاندار به شهرستان سربیشه بود.
پروژه استخر شنای سرپوشیده سربیشه
با زیربنای هزار و  ۴۰۰متر مربع و اعتبار

نبود زیرساخت های الزم ،نیروها ،خودرو و
تجهیزات مستقر در محل در حال خدمت
رسانی به حوادث جادهای هستند.
استاندار از پروژه در حال احداث مرکز خدمات
جامع سالمت شهری و روستایی ُدرح
نیز بازدید کرد .این پروژه با زیربنای 525
مترمربع در مرحله اجرای فونداسیون قرار
دارد و حدود  ۱5درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
تکمیل این بنا که از زیرساختهای بهداشتی
مهم بخش ُدرح به شمار میرود ،براساس
برآوردهای صورت گرفته حدود  2میلیارد
تومان اعتبار نیاز دارد.
استاندار :مصوبات سفر به شهرستان
سربیشه پیگیری و اجرا شود
استاندار در شورای اداری سربیشه اظهار کرد:
مصوبات به گونهای پیگیری و اجرا شود که
برای سفرهای بعدی ،موضوعات و مسایل
دیگری مطرح شود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مصوبات
سفر یک روزه خود به شهرستان سربیشه،
اظهار کرد :اختصاص سه میلیارد و 5۰۰
میلیون تومان اعتبار و تامین قیر توسط اداره
کل راهداری و حمل و نقل جادهای برای
بازسازی محور هریوند به مزار کاهی اولین
مصوبه این سفر است .قناعت عنوان کرد:

استاندار ادامه داد :این پروژه از طرحهای
محرومیتزدایی کمیته امداد امام خمینی(ره)
در منطقه درح است که برای تقسیم اعتبارات
طرح توسعه در مرکز استان جلسه خواهیم
گرفت .قناعت تصریح کرد :با تامین مبلغ 2
میلیارد و  2۰۰میلیون تومان اعتبار ،پروژه
اورژانس جادهای النو تا دهه فجر امسال به
بهرهبرداری میرسد و برای پاسگاه النو نیز
اعتبارات مدنظر در متمم سفر رئیس جمهور
به استان دیده خواهد شد.
وی به بازدید خود از چاههای دشت خوشاب
سربیشه اشاره کرد و گفت :برای برقرسانی
به چاههای کشاورزی دشت خوشاب ،سه
میلیارد تومان اعتبار نیاز است که  2میلیارد
آن از محل منابع استانی و یک میلیارد تومان
هم از اعتبارات شهرستانی تامین خواهد شد.
قناعت متذکر شد :شرکت آب منطقه ای در
خصوص برداشت آب از چاه های کشاورزی
دشت خوشاب و اجرای طرح کمربند سبز نوار
مرز با نظر مساعد ،تجدید نظر کند.
وی با تاکید بر سرعت بخشیدن به روند
اجرای پروژه آبرسانی به النو و دیگر
روستاهای منطقه ،گفت :با قول مساعد
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان،
تا دهه فجر امسال تمام روستاهای بخش
درح تحت پوشش تلفن همراه قرار میگیرند.

استاندار بر ضرورت وجود مدیریت یکپارچه
و فرماندهی واحد در مرز ماهیرود تاکید
کرد .جواد قناعت در سفر به شهرستان
سربیشه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
بازارچه مرزی ماهیرود فرصتی بسیار خوب
برای استان و شهرستان سربیشه است اما
متاسفانه برخی رویدادها در افغانستان باعث
شد تا این بازارچه به صورت یک طرفه از
سوی طرف مقابل بسته شود.
وی بیان کرد :در این فاصله وزارت امور
خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور در
امور افغانستان پیگیریهایی را انجام دادند
و عالوه بر این ما نیز به طور غیررسمی
دیدارهایی با تجار افغانستان برگزار کردیم.
استاندار با اشاره به اینکه بسته شدن بازارچه
ماهیرود ،فشار زیادی را به افغانستان
تحمیل کرد و خسارتهایی را برای تجار
افغان به همراه داشت ،متذکر شد :بیکار
شدن افراد زیادی به خاطر بستن بازارچه و
پیگیریهای همه جانبه مسئوالن کشوری
و استانی باعث شد تا شاهد بازگشایی مجدد
بازارچه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی
باشیم.
قناعت با تاکید بر اینکه باید نقاط ضعف
گذشته در این خصوص مرتفع شود ،اظهار
کرد :یکی از مشکالت گذشته ،نبود مدیریت
واحد در مرز بود که در این خصوص در
جلسه مشترک استانداران استانهای مرزی
با وزیر کشور و وزیر امور خارجه ،بر این
موضوع تاکید شد .وی خاطرنشان کرد :در
این دیدار مقرر شد که استاندار به عنوان
فرمانده و مدیریت واحد مرز تعیین شود
و نمایندهای را در این زمینه تعیین کند
که بنا به این تصمیم ،در خراسان جنوبی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار به
عنوان نماینده استاندار در امور مرز معرفی
شده است .قناعت افزود :این موضوع باعث
ایجاد هماهنگی در بین دستگاههای مرتبط
با مرز خواهد شد.

با پیگیری های استاندار صادرات در استان رونق می گیرد؛

بازگشایی مجدد درب صادرات منطقه ویژه ،نقطه امیدی برای تجار
تسنیم -رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با بیان اینکه با
پیگیری های استاندار درب صادراتی منطقه ویژه اقتصادی استان بعد از  ۴ماه
بازگشایی شده است ،گفت :با تالش ها و رایزنی هایی که انجام شد بعد از
بازگشایی مجدد درب صادراتی منطقه ویژه اقتصادی در ماهیرود ،شاهد رونق
توسعه صادرات خواهیم بود .مرتضی صفدری زاده در دیدار با سرپرست معاونت
هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ضمن تبریک انتصاب دکتر
اشرفی در مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی
برای او آرزوی موفقیت کرد .وی با بیان اینکه دکتر اشرفی با اشراف کاملی که
در حوزه اقتصادی استان دارند بهترین گزینه برای این مسئولیت هستند و بابت
این انتخاب درست دقیق و شایسته باید از استاندار قدردانی شود،گفت :همان
طور که مستحضرید از  ۴ماه گذشته بنا به دالیلی از سوی کشور افغانستان
درب صادراتی منطقه ویژه اقتصادی در ماهیرود بسته شد که از همان روزهای
آغازین استاندار در تهران پیگیری های زیادی داشتند تا باالخره به لطف الهی
در دیداری که اخیرا در بندر ابونصر فراهی در خاک کشور افغانستان داشتیم
درب صادرات منطقه ویژه اقتصادی در ماهیرود مجدد بازگشایی شد که با این

امر شاهد توسعه روز افزون صادرات خواهیم بود .صفدری زاده با تاکید براینکه
با بازگشایی مجدد درب صادرات منطقه ویژه اقتصادی در ماهیرود نه تنها آمار
صادرات خراسان جنوبی ،بلکه آمار صادرات کشور هم رشد خواهد داشت ،گفت:
در راستای توسعه ترانزیت و عبور کاالی خارجی از قلمرو کشور ،ارسال تمامی
محمولههای عبور خارجی به مقصد افغانستان از طریق مرز ماهیرود بالمانع
است.
صفدری زاده ضمن قدردانی از حمایت های استاندار و سرپرست معاونت
هماهنگی امور اقتصادی استانداری ،از دکتر اشرفی خواست هرکجا که الزم
است راهنمایی ها و توصیه های الزم را به مجموعه منطقه ویژه اقتصادی
استان داشته باشد .سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خراسان جنوبی هم در این دیدار ضمن تشکر از مجموعه منطقه ویژه اقتصادی
به ویژه ریاست این سازمان که در استان خراسان جنوبی سرمایه گذاری کردند،
از کارآفرینی و اشتغال در این برهه از زمان به عنوان بهترین و نیکوترین عمل
یاد کرد .اشرفی ،با بیان اینکه ما معتقدیم باید درگام نخست سرمایه گذار موجود
را حفظ کرد ،گفت :سرمایه گذاری همیشه همراه با حمایت است ،به عبارت

دیگر شخصی که حاضر است سرمایه گذاری کند باید او را حمایت کرد.
وی با تاکید بر اینکه به عقیده بنده سرمایه گذاری از جنس حمایت و
پشتیبانی است و باید سرمایه گذار را حمایت کرد ،گفت :ما هم همه تالش
مان بر این است تا جایی که می توانیم سرمایه گذاران را حمایت کنیم.
اشرفی ادامه داد :بارها در جلسات مختلف مطرح کردیم که رسانه ها باید در
جامعه امیدآفرینی کند در کنار مطالبه گری و نقدهایی که مطرح می کند به
نقاط مثبت هم بپردازد.

* لطفا پیگیری وضعیت توزیع سوخت
گازوئیل در جایگاه های سطح استان
بخصوص بیرجند بشین .با توجه به
اینکه تمام کشور حتی استان های
همجوار وضعیت گازوئیل خوبه چرا
باید در بیرجند تا ساعت  ۱۴سوخت
بدن که صف های طویل شکل
بگیره هدف مدیر شرکت نفت چیه؟
صبر کامیونداران هم حد و مرز داره
بخدا دیگه بریدیم خسته کوفته یه روز
میخوام کنار خانواده استراحت کنیم
اونم باید بریم صف سوخت خواهشا
صدای در گلو خفه شده این قشر صبور
باشید .باتشکر  -راننده کامیون
* از اداره برق به دلیل تعویض المپ
های آفتابی به مهتابی خیابان مطهری
تشکر می کنیم و امیدواریم در سایر
خیابان ها نیز این کار انجام شود.
*واقعا باید انصاف داشته باشیم و از
کارهای خوب دولت تقدیر کنیم .سال
گذشته چه قدر بی آبی و قطع برق
داشتیم که به اعتراضات مردمی منجر
شد،اما امسال وزارت نیرو با برنامه تولید
رو افزایش داد که خدا رو شکر تا این
لحظه مردم اذیت نشدند.
* آقای شهردار خیابان اصلی
سجادشهر هیچ زیبایی ندارد .از شما
درخواست میکنم همانگونه که به
خیابان های دیگر شهر رسیدگی می
کنید به فکر این خیابان هم باشید.
به طور مثال خیابان های جوادیه
سنگفرش و جدول بندی شده ،اما
سجادشهر هیچ اقدامی نشده است.
* سالم خدمت معاون محترم سیاسی
استاندار جناب آقای طالبی .شما دستور
برگزاری کالس های اوقات فراغت
در روستاهای بزرگ حاشیه شهرستان
های استان را دادید که خواستم این
مورد را با شما درمیان بگذارم .روستای
نوغاب درمیان با جمعیت هزار و
دویست خانوار هیچ برنامه ریزی برای
کالس فراغت جوانان در تعطیالت
تابستان ندارد .در سطح شهرستان
این کالس ها برگزار خواهد شد اما
روستای نوغاب خیر .امید به پیگیری
این موضوع برای رفع نابرابری و
تبعیض .تشکر از خدمات شما.
* خبری خونده بودم که آب مشترکان
بد مصرف روزانه  6-5ساعت قطع
خواهد شد .واقعا اگر این قوانین در
فرهنگ مصرف آب موثر باشه که
من ازشون تقدیر میکنم اما آقایان
مسئول بیش از  9۰درصد مصرف
آب در بخش کشاورزیه و شما با این
قوانین فقط خودتون رو گول می زنید.
باید فکری به حال کشاورزی غرقابی
بکنید که منابع زیرزمینی کشور را
خشک کرده ،با این قوانین تاثیری در
کم آبی نخواهد داشت.

پاسخ مسئوالن

جوابیهشورایهماهنگی
مبارزه با مواد مخدر استان
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه
چهارشنبه  ۱تیرماه درخصوص آمار
دانش آموزان معتاد به اطالع می رساند:
ما یک نرخ شیوع داریم که حدود
دوسال پیش برای استان از طریق
ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم شده
بودکه آمار باالیی از اعتیاد دانش
آموزان در بعضی سنین مثال در مقاطع
آموزش دوره متوسطه و هنرستان ها
نشان می داد و باالتر از نرخ میانگین
کشوری بود ولی اداره کل آموزش و
پرورش آن را نپذیرفت و می گفتند این
آمار نباید باشد و ما به دوستان توصیه
کردیم حاضریم کمک کنیم و کمک
هم کردیم و با همکاری آموزش و
پرورش فارغ از اینکه این آمار مورد
پذیرش استان هست یا خیر ،سه
طرح یاریگران زندگی ،طرح نماد و
مدیریت مورد را به اجرا گذاشتیم و با
اقدامات فرهنگی ،پیشگیری و درمانی ،
واقعا به شکل بسیار مطلوبی به کمک
اداره آموزش و پرورش ،انجام شد و
االن نمی توان آماری ارائه داد ولی
به جرات می توان گفت کاهش پیدا
کرده و تعداد دانش آموزان معتادی که
داشتیم را درمان کردیم و االن وضعیت
خیلی مناسبی نسبت به گذشته در
حوزه دانش آموزی داریم.
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کتابکده

کتاب دنیای سوفی
کتاب دنیای سوفی کتابی از یوستین گردر،
نویسنده نروژی است .این کتاب داستانی درباره
تاریخ فلسفه است که به شکل رمان نوشته شده

شاید هم پس از زمان مقرر ،متاسفانه روند نامناسبی
را در پیش گرفته اید .به خاطر داشته باشید که اگر
 ۱۰-۵دقیقه زودتر از زمان مقرر در محل حاضر
شوید ،از نظر ذهنی آمادگی بیشتری پیدا می کنید
و بهره وری بیشتری خواهید داشت .هر شب وقتی
که زنگ ساعت خود را برای روز بعد تنظیم می کنید،
در واقع به خود قولی می دهید؛ “قول می دهم که
این ساعت از خواب برخیزم و روز خود را با انرژی و
هیجان آغاز کنم ”.بعد صبح وقتی صدای زنگ بلند

برطرفکردنکوفتگیبدنباسنگپا

روش فوری برای درمان کم خوابی

از فواید استفاده از سنگ پا میتوان به این مورد
اشاره کرد که چرک پا را تمیز میکند و در نتیجه
خستگی و کوفتگی پا برطرف میشود ،همچنین
برای برخی از انواع سردرد و اکثر بیماریهای
مغزی بسیار سودمند است بهخاطر اینکه ماده

مزاج گیاه بنفشه سرد و تر است ،اگر بیخوابی
ناشی از خشکی مغز یا گرم و خشک بودن دِماغ
باشد ،گل بنفشه میتواند برای درمان کم خوابی
داروی خوبی محسوب شود ،مشروط بر اینکه
مزاج فرد در نظر گرفته شود .به هر شکلی میزان

نعناع تقویتکننده معده ،رفع کننده سردرد ،مقوی
قلب و نشاط آور است ،همچنین جویدن نعناع
دندان درد را تسکین میبخشد .نعناع مفرح و
نشاط آور و مقوی قلب است ،همچنین مصرف
نعناع خون غلیظ را رقیق میکند .نعناع برای

هندوانه به عنوان یک منبع عالی از آنتی اکسیدان
ها ،از جمله ویتامین  ،Cمی تواند به مبارزه با
تشکیل رادیکال های آزاد شناخته شده برای
ایجاد سرطان کمک کند .هندوانه ،به دلیل
محتوای آب و فیبر آن ،به جلوگیری از یبوست

را از قسمتهای باالتر بهسمت قسمتهای
پایین بدن میکشاند و اگر سنگپا ،خشنتر باشد
جذب ماده زیادتر است؛ سنگ پا باید خشن باشد
و کف پا و پاشنه پا را با آن بمالید.

رطوبت مغز کم شود بیخوابی زیاد خواهد شد؛ کم
شدن رطوبت مغز میتواند ناشی از کم خوری به
علت روزه گرفتن طوالنی ،رژیم غذایی نادرست،
عصبانیت پیاپی یا ترشح زیاد صفرا باشد.

کسانی که ریفالکس و سوءهاضمه دارند
بسیار مفید است .مصرف کم نعناع برای رفع
ریفالکس بسیار خوب است ،ولی مصرف بیش
از حد آن ریفالکس را تشدید میکند.

کمک می کند و به منظم شدن دستگاه گوارش
سالم کمک می کند .هندوانه و آب هندوانه
موجب کاهش درد عضالنی و بهبود زمان
بازسازی پس از ورزش در ورزشکاران می شود.

که انگشت چهارم به عقب برگشته و با انگشت
اول در تماس است و گاهی اوقات این انگشت به
جلو میآید و با انگشت دوم و سوم در یک جهت
قرار میگیرد .توراکو (مرغ بهشتی) بومی آفریقا
بوده و در جنگلها و دشتها زندگی میکند2۳.
گونه متفاوت از توراکوها وجود دارد .نکته قابل
توجه در مورد این توراکوها رنگدانههای تولید
رنگ آنهاست .رنگ سبز پرهای توراکو (مرغ
بهشتی) ناشی از رنگدانه حاوی مس است در
حالی که رنگ سبز پرندههای دیگر به علت
رنگدانه زرد پرها و حالت منشوری پر است .
فرهنگ و هنر

حامدسلطانیبهتلویزیونبرگشت

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ق ا
ق م ا ش
ب و ک س
ن س ا
ا ی ن ت ر ن ت
م ر غ
م ق د و ر
ن ر
ت ر ک م ا ن چ ا
و ا م
ی
ر و
و ل
گ ن د م
ا ب
گ و
ش ی ر و ا ن
ب ر ا د ر
ج ی ر
س
ز ب ا ن د ر ق ف ا
ب س
ا ر
ا ی ی ن ه
ن ی ل
ا ق ل
ا ه
ا س ب ا ب
ن
و ز
ش د
م ی گ و
ز ن د گ ی ن ا م ه
ه
ا ت ا و ا
ب ی د ا ر
گ ی ل ه
ی د ک
ف ر د
ل
خ و ر ش
س م ن د ر

6

7

8

9

برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی ال ایکس آی به شماره پالک ایران  954 52ص16
به نام رحمت مصطفی با کد ملی  0650944550مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ضمیر جمع  -گاوباز  -دریافتن -8
گوشت آذري  -مرسوم نیست -
عضو حیوانات  -9یک لحظه -
ساز زهي و آرش هاي  -ناچاري
 -۱۰گندیده  -خودم!  -بصیرت
 -۱۱همسایه نیوزلند  -سفارشنامه
 شهري در استان گیالن -۱2عبادتگاه مسلمانان  -روح و
جان  -قوچ  -۱۳بنیانگذار ترکیه
جدید  -کاشف وراثت  -افشاگري
 -۱۴یک چهارم  -شهري در ژاپن
تپه اي سنگي نزدیک رودبار باآثار تاریخي  -۱۵برابر  -نویسنده
کسب و کار خانم وارن
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رباتیک اهورا
آموزش ساخت ربات

ویژه کودکان و نوجوانان

 -09153618197یوسفی
آدرس  :بیرجند _ میدان ابوذر

آب شیرین کن

فروش انواع دستگاه تصفیه آب
فروش قطعات و فیلتر

بین جوادیه 2و4
0901956۸125
هیهات

صاحب این عکس به نام آمنه مزدور ما خونیک

با کد ملی  0640087396متولد 1368/11/2
نام پدر احمد ،ملیت ایران ،حدود  5شب پیش

ساعت  12/30شب از بیمارستان ولی عصر(عج)
خارجشدهوتاکنونبازنگشتهاست

چنانچه هر کس از ایشان اطالع دارد با شماره
09159639607-05632657236
و یا پلیس 110تماس حاصل نماید.

آگهی مزایده اموال غیر منقول  -نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره  ۰۱۰۰۱۷4آقای جواد یعقوبی به وکالت از خانم فاطمه
محمدی فرزند رضا به طرفیت آقا و خانم -۱ :معصومه محمدی فرزند رضا  -2زهرا محمدی فرزند رضا -3
علیرضا محمدی فرزند رضا  -4منصوره محمدی فرزند رضا  -5ساره خاتون محمدی فرزند رضا  -6محمدابراهیم
محمدی فرزند رضا ساکن شهرستان بیرجند  ،به خواسته « تقاضای رسیدگی و صدور دستور فروش ملک مشاع
نسبت به پالک  43۱۰فرعی از  245اصلی بخش دو بیرجند» ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 2۰6.3
مترمربع پالک  43۱۰فرعی از  245اصلی بخش  2بیرجند به آدرس سجادشهر -مالک اشتر  - 5فرزانگان
 ۱2به نام رضا محمدی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است .سپس برابر انحصار وراثت شماره
 ۹۷۰۹۹۷56435۰۱4۱4-۱3۹۷/۱2/25حوزه  5شورای حل اختالف بیرجند به نام خانم ها زهرا  -ساره
خاتون  -فاطمه  -معصومه و منصوره هرکدام یک سهم از نه سهم و علیرضا و محمدابراهیم شهرت همگی
محمدی هر کدام دو سهم از نه سهم منتقل که به نامشان سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و در رهن و
بازداشت نمی باشد .ساختمان مزبور با قدمت بیش از  25سال و قدیمی ساز به مساحت عرصه  2۰6.3مترمربع
و اعیان حدود  ۱35مترمربع در همکف و زیرزمین که در حال حاضر خالی از سکنه بوده و نیاز به مرمت داشته،
با نمای بخشی سنگی و بخشی سیمان سیاه دارای یک زیرزمین و یک واحد در همکف با کابینت فلزی  ،دارای
انشعابات منصوبه آب و برق و گاز ارزش ملک مزبور با توجه به موقعیت و قدمت و کلیه جوانب موثر در قیمت
به مبلغ  ۱3.۸۰2.۰۰۰.۰۰۰ریال کارشناسی شده است ،از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ  ۱4۰۱/۰4/2۰از
ساعت  ۹الی  ۱۰صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد .قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع
و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد  ۱۰درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید
در غیر این صورت  ۱۰درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .متقاضیان در صورت تمایل
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود .هزینه نقل و انتقال به
عهده خریدار خواهد بود .شناسه آگهی1۳۳9425:
مدیر دفتر شعبه اول اجراي احكام مدنی دادگستري شهرستان بیرجند  -محمدعلي کشته گر

نما آلومینیوم
تابلوسازی
09151657001

بــلـوچــی

تاالر و رستوران کریم

(خاوران سابق)

طبخغذاهایاصیلایرانیبابرنج% 100
ایرانیوگوشتتازهگوسفندی
خیابان ارتش 32218490- 32218229 /
09152174998 -09155604998

خدمات نصب ،اجاره داربست فلزی ،جک،
تخته ،قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک
 - 0915۳6۳7507حسینی

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت  :حسن آراسته

ن

افزودن مواد ازته غیر پروتئینی به نحوی که در آزمون های کنترل مقدار ازت باالتر به نظر برسد .افزودن پودر
استخوان به فرآورده های گوشتی مانند سوسیس و کالباس .افزودن پودر خون به همبرگر و سوسیس و کالباس.
رعایت نکردن فرمول و استاندارد فرآورده های گوشتی و افزودن مقادیر زیاد مواد پر کننده .افزودن نیتریت و
نیترات به مقدار بیش از حد برای بهبودی رنگ و جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها در موارد آلودگی شدید .تقلب
در ماهی :برخی افراد سودجو شش ماهی های فاسد و مانده را با مرکورکروم یا خون حیوانات رنگ کرده و به نام
ماهی های تازه به فروش می رسانند.تقلب در مرغ :تعدادی از فروشندگان مرغ را در آب می اندازند تا مقداری آب
به خود گرفته و سنگین تر شود .مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا  -معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اغلب نوشیدنیهای اصیل ایرانی متشکل از عصارههای گیاهی است و خواص بسیاری برای سالمتی دارد.
با توجه به ذائقه خود میتوانید این نوشیدنیها را به راحتی در خانه درست کنید و در کنار خانواده از نوشیدنشان
لذت ببرید .استفاده از گالب در طب سنتی بسیار توصیه شده و از زمانهای قدیم یکی از پرمصرفترین و
محبوبترین نوشیدنیهای اصیل ایرانی شربت گالب است .شربت گالب را هم میتوانید به تنهایی میل
کنید و هم میتوان آن را با عرقیجات دیگر به صورت ترکیبی نوش جان کرد .گالب حاوی آنتیاکسیدانهای
قوی است و میتوان از آن برای آرامش سیستم اعصاب مرکزی استفاده کرد .همچنین گالب با وجود خواص
ضدالتهابی برای پوست هم بسیار مفید است و به عنوان محصول ضدپیری شناخته میشود.

ق
دو
اق

تقلبدرگوشتقرمز

گالب ،نوشیدنی برای فرار از گرمازدگی

تلویزیون ویژه برنامه قدیمی «در آستان خورشید»
را با اجرای حامد سلطانی روی آنتن خواهد برد.
“در آستان خورشید” به تهیهکنندگی مهدی زمانی
در روزهای چهارشنبه 8تیرماه و پنجشنبه 9تیرماه
ویژه شهادت امام جواد(ع) بصورت زنده با اجرای
حامد سلطانی و کارشناس برنامه حجتاالسالم
حجتی از شهرکاظمین روی آنتن خواهد رفت.
همچنین این برنامه شب و روز عرفه به صورت
مستقیم از کربالی معلی با اجرای حامد سلطانی
وکارشناسبرنامهحجتاالسالمپناهیانازشبکه
سه سیما پخش خواهد شد .در ضمن طبق روال
هرساله این برنامه در دهه اول محرم بصورت
مستقیم از کربالی معلی به روی آنتن خواهد رفت.
حامد سلطانی که به اجرای برنامه تلویزیونی
«اعجوبهها» بیشتر شناخته میشود چندی پیش
دچار سانحه رانندگی شد .این حادثه بر اثر واژگونی
رخ داد و این مجری تلویزیون ،همسر و پسر یک
سال و نیم خودش را از دست داد.

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

خیابانشهیدرجایی

جک پارکینگی  ،کرکره و سکوریت اتومات

نبـشرجایـی15
09155614880

شروع ثبت نام دوره تابستان آرایشگری مردانه
برای جوانان ونوجوان باالی 12سال

️☑ با اعطای گواهینامه معتبرفنی وحرفه ای دررشته درجه 2و یک
️☑ زیر نظر استاد باتجربه کشوری واستانی
️☑ باشرایط نقد واقساط

جهت مشاوره  ☑️ 09158632953باتخفیف% 20

#آیندت روبساز
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4

توراکوها (مرغهای بهشتی) به دلیل رنگدانههای
سبز و قرمز ویژه و منحصربه فردشان مورد توجه
هستند و در گذشته هم بومیان آفریقایی از پرهای
این پرندگان برای تزیین لباسهای خود استفاده
میکردند.توراکوها(مرغهایبهشتی)پرندههایی
با اندازه متوسط با تاج برآمده و دم دراز هستند.
شکل انگشتان منحصر به فرد است به صورتی

می شود ،چشمان خود را می مالید ،نگاهی به ساعت
می کنید و تصمیم می گیرید  ۱۰دقیقه دیگر هم
چرت بزنید .بدین ترتیب نخستین قولی که برای آن
روز داده اید را حتی پیش از آنکه از تخت خود بیرون
بیایید می شکنید .سرزنش دیگران و مقصر جلوه دادن
آنها سودی برای شما ندارد .با این کار فقط زمان
یادگیری درسی که باید آموخته شود تا بتوانید سریعتر
پیشرفت کنید را به تعویق می اندازید .به دنبال روش
هایی بگردید که مدیریت بهتر کارها را ممکن سازد.

نعناعتقویتکنندهقلبونشاطآور

چکمه  -۱۵پیرشدن  -لباس زنان
هندي  -فاخته
عمودي -۱ :فیلمي به کارگرداني
فریال بهزاد با بازي حامد کمیلي
 نوعي برگه داراي ارزش مالي -2شهري در خراسان شمالي
 فراموشکار  -پول خرد هند -۳طلیعه اعداد  -نام گلي  -اسب
ناپلئون  -۴مخفف از آن  -یار
عذرا  -شش عرب  -۵نهمین
شهر بزرگ در اتحادیه اروپا -
پیشکار  -بارکش شهري -۶
قهرمان زنجیرشده  -خاک صنعتي
 -مفصل بین ران و ساق پا -7

5

سعادت مانند توپ فوتبال است وقتي از ما دور مي شود دنبال
آن مي دویم و وقتي مي ایستد با یک ضربه آن را از خود دور
مي سازیم ( .شاتو بریان)

س
اط

افقي -۱ :سکه کم ارزش -
شهري در مجارستان  -گریزان -2
بازیابي  -دور کردن -قاتل درخت
 -۳کله  -شنونده  -توافقي عام
میان اعضاي یک گروه  -۴گلخن
حمام  -بازوهاي زهري جانور
دریایي هیدر  -۵ضد پشتک  -جثه
و اندام  -کمبود آن باعث گواتر
مي شود  -همسایگي  -۶شور و
غوغا  -تازه  -پا به پا رفتن -7
جهت  -بندر سوئد  -حاصل کردن
 -8پسوند نسبت  -اثري باستاني
به صورت بقایاي بناها و یک
حصار سنگي ،دیوارهاي آجري،
ساختمانهاي خشتي و آستانه هاي
سنگيفروافتادهدرششکیلومتري
شرق شیراز  -واحد مساحت -9
مقابل خاص  -از القاب رستم  -روز
 -۱۰مهم ،بنیادي  -مایه حیات -
معادل فارسي اتیکت  -۱۱شیفته
 از حروف انگلیسي  -حرف ندا فقیر  -۱2پزشک انگلیسيکه کاربرد واقعي واکسیناسیون را
کشف کرد -لقب اروپایي -۱۳
بشر  -پیشکار  -سست ،تنبل
 -۱۴قالب  -نام پیامبري  -کشور

توراکو پرندهای معروف به مرغ بهشتی

عادتی که حتما باید ترک کنید

جدول کلمات
1
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3
4
5
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14
15

دیالوگماندگار

هندوانهیکمنبعآنتیاکسیدانقوی

جدول 5227

2

شنبه  ۴تیر  * ۱۴۰۱شماره ۵227

شهید محمدرحیمی حسن پور :خدمت خانواده توصیه می کنم در همه حال تقوای
الهی را پیشه خود سازند و در اعمال خود  ،خدا را در نظر داشته باشند و عبادات خود را با
دقت و اخالص به جا آورند و در راه اسالم و انقالب اسالمی  ،دنباله رو والیت فقیه باشند.

هیچ چیز مانند شکر شما را با موج ناگهانی از انرژی
و سپس افت انرژی شدید روبرو نمی کند .اگر عادت
دارید صبحانه یک ظرف بزرگ میوه بخورید ،تعجبی
هم ندارد که دو ساعت بعد مجبور شوید برای بیدار
ماندن به قهوه پناه ببرید .سعی کنید انرژی مورد نیاز
خود را از کربوهیدرات های طوالنی اثر تامین کنید.
بعضی ها عقیده دارند “اگر سر وقت برسی یعنی تاخیر
داشته ای” .حق با آنهاست .اگر همیشه دقیقا راس
ساعت مقرر در محل کار خود حاضر می شوید یا

است .یوستین گردر استاد فلسفه در دانشگاه بود و
سالها در برگن فلسفه تدریس کرد.گردر به دنبال
متن سادهای بود تا از طریق آن فلسفه را به راحتی
به شاگردانش یاد دهد اما چنین متنی نیافت و به
همین خاطر خود در صدد نوشتن کتاب دنیای
سوفی برآمد .کتابی که در همان چند سال اول
انتشار با استقبال بسیار خوبی روبهرو شد ،به بیش
از سی زبان ترجمه شد و تاکنون میلیونها نسخه
از آن در سراسر جهان به فروش رفته است.در
قسمتی از پشت جلد کتاب دنیای سوفی آمده
است:گردر استاد سادهنویسی و ایجاز است .سه
هزار سال اندیشه را در  ۶۰۰صفحه میگنجاند ،و
زیرکانه از قول گوته میگوید« :کسی که از سه
هزار سال بهره نگیرد تنگدست بهسر میبرد ».و
چه راحت مباحث پیچیده فلسفه غرب را ،بیآنکه
مبتذل شود ،به زبان ساده و شیوا و همهفهم
بیان میکند :از جمله بهرهجویی مسیحیت را
از نظریههای افالطون و ارسطو ،ریشه گرفتن
فرهنگ اروپایی را از فرهنگ سامی و هند
اروپایی ،هگل را و بحث آنچه عقلی است ماندنی
انسان محکوم به آزادی
است ،و دوران خود ما را و ِ
را و غیره و غیره .ماجرای این کتاب درباره دختر
به نام سوفی است که در آستانه  ۱۵سالگی قرار
دارد و خانه آنها بیرون از شهر است .از همان
خط اول مشخص است که سوفی ذهن خالقی
دارد و با دوستانش درباره موضوعات مهم بحث و
گفتوگو میکند .یک روز وقتی سوفی از مدرسه
به خانه برمیگردد ،مثل همیشه صندوق پستی را
چک میکند .اما این بار با نامهای که برای خود
او آمده است غافلگیر میشود .در ادامه کتاب ،این
نامه از حالت دو کلمه و تک جمله خارج شده و
شکل نامه واقعی به خود گرفتند .نامههایی که در
آن به سوفی در یافتن پاسخ به این سواالت کمک
میکرد و به تدریج فلسفه را به او یاد میداد .در
ادامه شخصی که نامهها را ارسال میکرد خود را
آلبرتو کناکس فیلسوف معرفی میکند که قصد
آموزش فلسفه به سوفی نوجوان را دارد.
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یاد یاران

خواندنی ها و دیدنی ها

آدرسبیرجندبلوارشعبانیه-جنبمسجدامامهادی(ع)-ساختمانخانهمحلهشهرداری-آموزشگاهآرایشگریچهپروا

تخفیف ویژه ثبت نام

دوره های جدید

آگهی مجمع عمومی ساالنه انجمن صنفی کارفرمایی

انبوه سازان مسکن و ساختمان خاوران استان خراسان جنوبی
تاریخ انتشار1401/04/04:
مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن روز پنجشنبه  ۱4۰۱/۰4/23ساعت  ۱۰صبح در محل خیابان بهشتی -نبش بهشتی
 -6طبقه چهارم برگزار می گردد .لذا از کلیه انبوه سازان دارای پروانه و عضو انجمن دعوت می گردد در مجمع حضور بهم
رسانند .ضمنا افرادی که درخواست کاندیداتوری در سمت های هیئت مدیره و بازرسی دارند درخواست مکتوب خود را تا
مورخ  ۱4۰۱/۰4/۱5به دفتر انجمن واقع در خیابان معلم،نبش معلم  26تحویل نمایند.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسی  -2بررسی و تصویب صورت های مالی سال 1400-99-98
 -3تصویب بودجه پیشنهادی سال  -4 1401انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت  3سال
-5انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

هیئت مدیره انجمن

دشمنان بی وقفه برای شکست
وحدت شیعه و سنی تالش میکنند
تسنیم -نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی
گفت :شیعه و سنی در استان همیشه همراه
و همسو بودهاند اما دشمن این را برنمیتابد و
به دنبال ایجاد تفرقه در بین آنهاست .آیتا...
سیدعلیرضا عبادی در دیدار دبیر اجرایی و
جمعی از معاونان بنیاد بین المللی غدیر استان
خراسان جنوبی اظهار کرد :موضوع غدیر وقتی
مطرح میشود فقط مربوط به یک بازه زمانی
خاص نیست ،بلکه باید متناوب به آن پرداخته
شود مخصوصا در خراسان جنوبی که همواره
شیعه و سنی با هم همراه و همسو بودهاند ،اما
دشمن این را برنمیتابد.

خنثی شدن توطئههای دشمنان
با اجتماع بزرگ مسلمانان در حج
امام جمعه موقت بیرجند گفت :اجتماع عظیم
مسلمانان در حج تمتع موجب خنثی شدن
توطئههای دشمنان میشود .حجت اسالم
نوفرستی در خطبههای نماز جمعه با اشاره به
اینکه مسلمانان در اجتماع بزرگ حج درس
اخالص و تسلیم خدا بودن میآموزند ،افزود:
قطعا امسال حاجیان در این اجتماع بزرگ امت
اسالمی توطئههای دشمنان را خنثی میکنند.
وی با اشاره به اینکه دشمنان در تالشند تا
تفرقه بین مسلمانان ایجاد کنند ،گفت :این
مراسم با وحدت یکپارچه تمامی مسلمانان
زمینه نابودی غرب را فراهم می کند.

بیش از  ۱۰هزار مهاجر افغان
در خراسان جنوبی سکونت دارند
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان
جنوبی گفت :مهاجرت اتباع افغانستانی به
استان از سال  ۱۳۶۰شروع شد و هم اکنون
بیش از  ۱۰هزار مهاجر افغان در استان
سکونت دارند .محسن صفایی در نشست
گرامیداشت روز جهانی پناهنده در بیرجند با
بیان اینکه با تحوالت اخیر در افغانستان ورود
موج جدیدی از مهاجران افغانستانی به کشور
و خراسان جنوبی داشتیم ،اضافه کرد :بیش از
یک میلیون و 5۰۰هزار مهاجر افغانستانی فاقد
مدرک در کشور شناسایی شدهاند و این افراد
تا پایان مهر امسال به صورت موقت عنوان
پناهنده در کشور پذیرفته شدند.

راهاندازی بازارچه دائمی صنایعدستی
در قلعه بیرجند
مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی گفت :در راستای ایجاد فضای مناسب
برای عرضه محصوالت صنایعدستی خراسان
جنوبی با امضای تفاهمنامهای بین این اداره
کل و سرمایهگذار بخش خصوصی ،بازارچه
دائم صنایعدستی در قلعه تاریخی بیرجند
راهاندازی میشود .شاهوردی افزود :براساس
این تفاهمنامه مقرر شد  ۱5غرفه در قلعه
تاریخی بیرجند برای عرضه محصوالت
صنایعدستی استان راهاندازی و تجهیز شود.

مجتمع آموزشی امام رضا(ع)
در مهرشهر بیرجند توسعه مییابد

در دیدار معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
خراسان جنوبی و معاون فنی و عمران آستان
قدس رضوی بر ادامه عملیات اجرایی مجتمع
آموزشی امام رضا(ع) مهرشهر تأکید شد .در
این دیدار بر ادامه و تکمیل عملیات اجرایی فاز
اول این مجتمع آموزشی (دبستان دوره اول
و دوم) در قالب  ۱8کالس درس تأکید شد.
قول مساعد تأمین اعتبار الزم و تکمیل فاز
اول این پروژه تا انتهای سال جاری از نتایج
این نشست بود.

پوشش ایمنی مراسم
“ سالم فرمانده” توسط آتش نشانی

علی حیاتی ،رئیس سازمان آتش نشانی گفت:
 ۱۴آتش نشان با نظارت معاون عملیات و
رئیس ایستگاه های عملیاتی  ،برنامه فرهنگی
اجرای سرود “سالم فرمانده” را در قالب  ۶تیم
و در کنار سایر دستگاه های خدمات رسان
پوشش ایمنی دادند.

۵

شناسایی  ۵مبتالی جدید کرونا در خراسان جنوبی
در شبانه روز گذشته  5مبتالی جدید کرونا در خراسان جنوبی شناسایی شد .دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت :از
 2۶تست مولکولی و سریع کرونا در استان  5بیمار جدید شناسایی شد .شریف زاده افزود :از  5مورد مثبت جدید  ۴مورد مربوط به شهرستان
بیرجند و یک مورد از شهرستان بشرویه شناسایی شد.

دیدار نماینده مجلس با سرپرست
دانشگاه بیرجند
شنبه  ۴تیر  * ۱۴۰۱شماره 5227

امام جمعه بیرجند:مبارزه با مواد مخدر از خانواده آغاز شود

ایرنا  -نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی
و امام جمعه بیرجند گفت :مبارزه با مواد
مخدر باید از خانواده و آموزش و پرورش
در قالب موثر آغاز شود در غیر اینصورت
نتیجه عکس را شاهد خواهیم بود .حجت
االسالم و المسلمین سید علیرضا عبادی
در جمع اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر
خراسان جنوبی افزود :هر کاری نیاز به
برنامه دارد و مبارزه با مواد مخدر نیازمند
برنامهای مدون است زیرا اشاعه دهنده آن

استکبار جهانی است .وی ادامه داد :مواد
مخدر یکی از صدها زاویه خیانتهای
حقوق بشر آمریکایی و غربی است و از
روزی که استعمار به ایران راه پیدا کرد
آنها به دنبال از بین بردن جامعه اسالمی
با ترویج فحشا و منکرات و ترویج مواد
مخدر بودند .امام جمعه بیرجند تصریح
کرد :انگلیسی ها تریاک را به کشور
وارد کردند ،سردمخانه ایجاد کرده و مواد
مخدر را مجانی به دست مردم دادند از
طرفی سوخته آن را به قیمتی خریدند
که دستمزد یک روز کارگر بود .وی ذکر
کرد :به هیچوجه نمیتوان به غرب اعتماد
کرد خودمان باید به وظیفه عمل کنیم
و این حساسیت را باید خانوادهها بیشتر
داشته باشند زیرا آنها با معتاد کردن جامعه
میخواهند دین و غیرت و خداپرستی را از

ما بگیرند همان کاری که به عنوان اندلس
انجام دادند و این پروژه به برکت انقالب
در کشور ما پیادهسازی نشد.
وی تصریح کرد :در دوران کرونا روزی
 7۰۰هموطن را از دست میدادیم که
امروز به صفر رسیده است درحالی که
سایر کشورها هنوز درگیر هستند این یک
اقدام جدی توسط دولت مردمی بود امروز
درمورد مواد مخدر هم باید اقدام جدی
صورت گیرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت:
انقالب اسالمی در این سالها پیروزیهای
زیادی کسب کرده و این پیروزیها تا
داخل خود کشورهای غربی رسوخ کرده
است و عدالتخواهی جمهوری اسالمی به
گونهای اشاعه یافته که مردم کشورهای
غربی هم خواهان آن شدهاند .وی در ادامه

گفت :کار دشمن فساد است اما مقابله با
آن برنامه میخواهد که همه جامعه باید در
این زمینه همراهی کنند.

جای خالی مراکز درمان اعتیاد
در مناطق روستایی
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
خراسان جنوبی گفت :نداشتن مراکز درمان
در نقاط روستایی و نقاط شهری دور افتاده
یکی از مهم ترین مشکالت پیش رو است.
محمدرضا حسنی مقدم هم در این دیدار با
اشاره به برنامههای هفته مبارزه با مواد مخدر،
بیان کرد :در این هفته بیش از  ۳۰۰عنوان
برنامه در استان اجرایی میشود .وی با اشاره
به اقدامات انجام شده در امر مبارزه با مواد
مخدر بیان کرد :از ابتدای سال جاری بیش از
 5۰درصد کاهش کشفیات مواد مخدر نسبت

به مدت مشابه سال گذشته داشتهایم .وی
با بیان اینکه در سال جاری  ۱۰و نیم تن
مواد مخدر در استان کشف شده است ،اظهار
کرد :کشفیات به سمت خُ رد شدن رفته که
کار مقابله با آن سختتر خواهد شد .حسنی
مقدم از  8۶مرکز درمان اعتیاد در استان خبر
داد و گفت ۱۴ :هزار و  85۰نفر در این مراکز
تحت درمان هستند .بنا به گفته دبیر شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان
جنوبی ۳8 ،سمن با شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی همکاری
دارند .وی با بیان اینکه در سال گذشته دو
میلیارد و  2۰۰میلیون تومان از سمت شورای
هماهنگی برای بحث درمان مراکز پرداخت
شد ،گفت :نداشتن مراکز درمان در نقاط
روستایی و نقاط شهری دور افتاده یکی از
مهمترین مشکالت است.

تعامل با سرمایهگذاران در حوزه گردشگری خراسان جنوبی افزایش مییابد
ایرنا -استاندار خراسان جنوبی گفت :در
استان نگاه ویژه و خاص به توسعه بخش
گردشگری وجود دارد و تعامل خود را با
سرمایهگذاران در حوزه گردشگری و صنایع
دستی افزایش میدهیم .جواد قناعت در
نشست با اعضای هیئت مدیره پایانه صنایع
دستی ایران اظهار کرد :از هیچ کمک و
حمایتی در راستای استفاده خوب و عالی از
ظرفیتهای گردشگری و شکوفایی صنایع
دستی استان دریغ نخواهیم کرد.
وی عنوان کرد :خراسان جنوبی استانی با

قدمت و اصالت است که متاسفانه تاکنون
از ظرفیتهای گردشگری استان به خوبی
در راستای توسعه و اشتغالزایی استفاده نشده
است .استاندار خراسان جنوبی با اشاره به
اینکه در تک تک شهرستانهای  ۱۱گانه
خراسان جنوبی آثار تاریخی و ظرفیتهای
گردشگری بینظیر و به یادمادنی وجود
دارد ،عنوان کرد :تاکنون از این ظرفیتها
آن گونه که باید ،استفاده نشده است.
قناعت به ظرفیت باغ و عمارت تاریخی
رحیم آباد در مجاورت استانداری خراسان

جنوبی اشاره کرد و گفت :در گذشته این
اثر به دلیل نگاه بسته و برخی ترک فعلها
بسته شده که از هفته گذشته با مرمت اثر،
درب آن برای گردشگران و مردم خراسان
جنوبی باز شد.
وی بیان کرد :در بازدیدی که هفته گذشته
از این اثر تاریخی فاخر انجام شد 2 ،میلیارد
تومان برای بازسازی و سایر اقدامات به باغ
و عمارت رحیم آباد اختصاص دادیم تا این
اثر در آینده نزدیک برای بازدید و حضور
مردم و گردشگران به صورت کامل آماده

شود .قناعت با اشاره به اینکه در طرح
نوروزی سال جاری به دلیل تالش جهادی
مسئوالن خراسان جنوبی ،علیرغم ضعف
در زیرساختها ،رتبههای خوبی را در سطح
کشور کسب کردیم ،اضافه کرد :در نوروز
سال جاری شاهد حضور پررنگ گردشگران
به خراسان جنوبی بودیم اما زمان ماندگاری
مسافر در استان کم بود که باید در این
خصوص برنامهریزیهای الزم را انجام
دهیم که خراسان جنوبی تنها محل عبور
و تردد مسافران نباشد.

رفعمشکالتبخشدرمان"سربیشه"مهمتریناولویتاست

تسنیم -نماینده مردم شهرستان های
سربیشه و نهبندان در مجلس شورای
اسالمی تامین کادر درمانی ،پزشکان
متخصص و تجهیزات درمانی را یکی از
مهمترین اولویت های سربیشه دانست و
گفت :در این شهرستان سی تی اسکن
نداریم و مردم برای استفاده از این دستگاه،
باید به بیرجند مراجعه کنند .مصطفی نخعی
درجمع خبرنگاران با اشاره به سفر استاندار

خراسان جنوبی به شهرستان سربیشه با
قدردانی از اقدامات دولت ،رفع مشکالت
حوزه سالمت را از مهمترین اولویت های
حوزه انتخابیه برشمرد .وی گفت :تالش ها
و زحمات زیادی در این مسیر کشیده شده
است ولی شرایط موجود تناسبی با خواسته
ها و دغدغهها و مشکالتی که مردم با آن
مواجه هستند ،ندارد و طبیعی است نیاز به
کار جدیتر برای حل مشکالت دارد .وی

فضای فیزیکی موجود بیمارستان سربیشه
را مناسب عنوان کرد و افزود :در یک سال
گذشته برای راه اندازی کلینیک تخصصی
پزشکان تالش شد که خوشبختانه روند
خوبی تاکنون داشته است ،با این حال
نیاز است دانشگاه علوم پزشکی و وزارت
بهداشت توجه بیشتری به این پروژه داشته
باشند .نخعی با اشاره به گستردگی شهر
درح و جمعیت شناوری که در این منطقه

وجود دارد ،کمبود فضای فیزیکی واحدهای
بهداشتی درمانی را یکی از مشکالت آن
عنوان و تصریح کرد :توسعه مرکز خدمات
جامع سالمت درح در حال پیگیری است.
وی بیان کرد :قرار است یک فضای 5۰۰
متری اضافه شود که خوشبختانه با سفر
استاندار و مطالبه ای که صورت پذیرفت
مقرر شد  ۱۰۰۰متر به این محیط اضافه
گردد تا در یک فضای  ۱5۰۰متری ارائه

وی با تاکید براینکه هرگونه تعامل،
همکاری و همراهی که در حوزه گردشگری
به نفع خراسان جنوبی باشد با آغوش باز
میپذیریم و کمک میکنیم ،اضافه کرد :در
این خصوص علیرغم محدودیت اعتباری،
اعتبارات ویژهای خواهیم گذاشت.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ثبت
جهانی چهار اثر ارزشمند و با قدمت خراسان
جنوبی هم گفت :در حال حاضر پرونده 2
اثر ارزشمند دیگر برای ثبت جهانی آماده
شده است.

خدمات به مردم انجام شود .نماینده مجلس
همچنین با درخواست توجه دانشگاه
به گسترش فضای فیزیکی واحدهای
بهداشتی درمانی در مود گفت :تامین کادر
درمانی،پزشکان متخصص و تجهیزات
درمانی یکی از مهمترین اولویت های
سربیشه است و ما در این شهرستان هنوز
سی تی اسکن نداریم و مردم برای استفاده
از این دستگاه ،باید به بیرجند مراجعه کنند.

بیش از  ۱۱هزار متقاضی نهضت ملی مسکن تأیید نهایی شد
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
از تأیید نهایی بیش از  ۱۱هزار متقاضی
طرح نهضت ملی مسکن در استان خبر داد.
داعی گفت :سهمیه خراسان جنوبی در طرح
نهضت ملی مسکن ساخت ساالنه  ۴۰هزار
واحد مسکن شامل  22هزار واحد شهری و

 ۱8هزار واحد روستایی است .وی گفت :از
ابتدای آغاز ثبت نام تاکنون  7۴هزار و ۳۰9
نفر برای واحدهای شهری در استان ثبت
نام کرده اند که از این تعداد  5هزار و ۳92
متقاضی مردان مجرد  2۳تا  ۴5سال هستند.
داعی گفت :تاکنون  ۱۱هزار و  ۶7۶متقاضی

در این طرح تأیید نهایی شده اند و  ۶هزار و
 ۴۳۰نفر نیز سه شرط از  ۴شرط الزم را دارا
بوده و در حال بررسی شرط نهایی هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
گفت :همچنین  ۳۱هزار و  7۰۴متقاضی در
این طرح رد درخواست شده اند .داعی گفت:

شروط الزم برای تایید نهایی شامل متأهل
بودن در زمان ثبت نام و یا متأهل شدن تا
زمان تحویل واحد ،استفاده نکردن از امکانات
دولتی همچون زمین و مسکن و تسهیالت
یارانهای از سال  ،57نداشتن سابقه مالکیت
شخصی واحد مسکونی از سال  8۴به بعد

و داشتن  5سال سابقه سکونت در شهری
که برای طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام
کرده اند است .وی گفت :مالک ما سهیمه
اختصاص یافته نیست و به هر اندازه که
متقاضی واجد شرایط در استان وجود داشته
باشد ،زمین تامین میکنیم.

شیار لرزاننده در  ۱۳۰کیلومتر از محور دیهوک -راور اجرا می شود
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای دیهوک گفت :در راستای افزایش
ایمنی تردد و ایمن سازی بیشتر نقاط
پرحادثه ،حدود  ۱۳۰کیلومتر شیار لرزاننده در
محور دیهوک -راور اجرا می شود.
احمد آخوندی بیان کرد :عملیات اجرایی شیار
لرزاننده در مقاطع و مسیرهای پرحادثه ضمن

کاهش سرعت و افزایش ضریب هوشیاری
رانندگان ،موجب کاهش تصادفات میشود.
وی ادامه داد :در راستای افزایش ایمنی تردد
و ایمن سازی بیشتر نقاط پرحادثه ،حدود
 ۱۳۰کیلومتر شیار لرزاننده طولی کنار جاده
در محور دیهوک  -راور در حال اجرا است.
آخوندی بیان کرد :از این مقدار عملیات در

دو نقطه به صورت شیارهای لرزاننده در
طول محور از کیلومتر صفر تا  ۴7انجام
شده و از کیلومتر  ۱55به سمت انتهای
حوزه استحفاظی دیهوک  -راور نیز در حال
انجام است .وی اظهار کرد :نوارهای رامبل
با ایجاد شیارهای استاندارد روی آسفالت
به رانندگان هنگام تغییر خطوط ،به وسیله

مرکزنیکوکاریوداراالیتاممؤسسهخیریههیئتابوالفضلیبیرجند(مصلی)
 -پذیرای نذورات و هدایای شما مردم خیر و نیک اندیش جهت نیازمندان و ایتام می باشد .همچنین آمادگی

ایجاد لرزش در خودرو و تولید صدا هشدار
میدهد .وی بیان کرد :عالوه بر اجرای شیار
لرزاننده ،نصب تابلو و عالئم هشدار دهنده،
خط کشی محورها و اجرای گاردریل و چراغ
چشمک زن در نقاط پرحادثه کرده هم انجام
میشود که نقش بسزایی در فزایش ایمنی
ترافیک دارد .آخوندی اظهار کرد :طبق آمارها

درصد قابل توجهی از تصادفاتی که منجر به
خروج خودرو از مسیر میشود ،خواب آلودگی
راننده است .وی ادامه داد :امید است اجرای
طرح شیار لرزاننده در جادههای کویری حوزه
استحفاظی سبب آگاهی بیشتر رانندگان
در هنگام خروج از الین حرکت و کاهش
حوادث و سوانح جادهای شود.

نماینده مردم فردوس ،طبس ،سرایان و بشرویه
با دکتر المعی سرپرست دانشگاه بیرجند دیدار
کرد .به گزارش روابط عمومی و اطالعرسانی
دانشگاه بیرجند ،حجت االسالم والمسلمین
نصیرایی با تأکید بر نقش محوری دانشگاه
بیرجند در توسعه استان گفت :برای ارتقای
آموزش عالی استان به ویژه دانشگاه بیرجند از
هیچ تالش و کمکی فروگذاری نخواهیم کرد.
همچنین در این جلسه مشکالت و مسائل
آموزشکده کشاورزی سرایان مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت ،در نهایت در راستای
پویایی علمی و پژوهشی بهتر و بیشتر دانشگاه
بیرجند و رفع مشکالت آموزشی آموزشکده
مذکور ،سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس
شورای اسالمی ،بر پیگیری اعتبارات و تأسیس
رشتههای جدید ،جامعه محور و کارآفرین و
جذب دانشجوی بین الملل تاکید کرد.

وام ضروری بازنشستگان کشوری
۱۵میلیون تومان شد
وام ضروری بازنشستگان تحت پوشش
صندوق بازنشستگی تا پیش از این  ۱2میلیون
تومان تعیین شده بود که این مبلغ به ۱5
میلیون تومان افزایش یافت .باقری نژاد ،مدیر
صندوق بازنشستگی کشوری خراسان جنوبی
گفت :پس از انجام مقدمات الزم ،افزایش آن
در تیر امسال اعمال و اجرایی میشود .وی
گفت :از ابتدای سال تاکنون  877بازنشسته وام
ضروری  ۱2میلیون تومانی را از محل صندوق
بازنشستگی کشوری استان دریافت کرده اند.

آزادی  ۱92زندانی از زندان های
خراسان جنوبی
 ۱92زندانی با استفاده از ارفاقات قانونی از
زندان های خراسان جنوبی آزاد می شوند.
رئیس کل داد گستری خراسان جنوبی با
اشاره به اینکه از  ۱92زندانی 2 ،زندانی خانم
هستند ،گفت 7 :زندانی جرایم غیر عمد و
جرایم مالی هم با همکاری خیران و ستاد دیه
از زندان آزاد می شوند .حجت السالم موحدی
راد گفت :به مناسبت هفته قوه قضاییه به
تمامی زندانیان که شرایط تامین وثیقه و بر
اساس آیین نامه شرایط داشته باشند  ۱5روز
مرخصی اعطا شد.

نیروگاه حرارتی طبس چالش تامین
برق کشور را برطرف میکند
تسنیم -معاون استاندار و فرماندار ویژه
شهرستان طبس گفت :نیروگاه حرارتی
زغالسنگ سوز طبس با توان تولید ۶5۰
مگاوات برق میتواند بسیاری از چالشهای
تامین برق کشور و بهویژه استانهای مرکزی
و شرق کشور را برطرف کند .علی اکبر
رحیمی در بازدید از معدن استخراج و نیروگاه
حرارتی زغالسنگ سوز طبس ،اظهار کرد :با
توجه به نیاز کشور به تامین برق و با توجه به
مشکالت اخیر بحران آب در مورد نیروگاههای
برق آبی ،تسریع در راهاندازی نیروگاه حرارتی
زغالسنگ سوز طبس امری ضروری است.

فرماندار درمیان :اعتبارات عمرانی
تا پایان سال مالی جذب شود
ایرنا -فرماندار درمیان گفت :مسئوالن
دستگاههای اجرایی تالش خود را برای جذب
اعتبارات تا پایان سال مالی جاری به کارگیرند و
طرحهایعمرانیراباباالترینکیفیتاجراکنند.
مهدی فرجامیفرد در شورای اداری شهرستان
درمیان گفت :موانع پیشروی اجرای مصوبات
سفر استاندار خراسان جنوبی به شهرستان ،به
فرمانداری منتقل شود تا پیگیری شود.

پایان تصویر برداری فیلم جدید
شبکه خاوران
صدا و سیما -تصویر برداری فیلم جدید شبکه
خاوران به پایان رسید “ .متولد برج عقرب”
دغدغههای جوانان برای ازدواج و تامین
مسکن را به تصویر میکشد .تهیه کننده فیلم
سید بهزاد امیرآبادی زاده و کارگردانی آن را
محمد رضا زمانی پور بر عهده دارند.

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

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۴-۸۵۳۹ :
آدرس  :خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند تلفن۰۹۱۵۵۶۵۸۵۹۵ - ۰۵۶۳۲۲۳۳۳۳۱ – ۰۵۶۳۲۲۳۷۶۶۶ :
کامل جهت دریافت البسه ،جهیزیه ،سبدهای غذایی ،مواد پروتئینی و گوشتی ،خریداری گوسفند ،عقیقه کامل ،
دریافت فطریه و کفاره و ...را جهت نیازمندان اعالم می دارد.

بیرجند ،شهدا  ، 8ساختمان آوا صندوق پستی  136تلفن  32224582 :نمابر 32234583 :
شماره تماس آگهی09155665782 :
عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ  :چاپ و نشر گلرو  -بها  2000 :تومان

رئیس جمهور در مورد گران شدن اقالم و
کاالهای اساسی گفت :اصالح نحوه تخصیص
یارانهها تنها یکی از عوامل گرانی این نوع
محصوالت بود و همزمان قیمتهای جهانی
نیز افزایش پیدا کرد که یکی از موارد آن جنگ
اوکراین است .رئیسی تأکید کرد :اکیداً از مدیران
میخواهم افراد بدون انگیزه و فاقد روحیه
تحولگرا را در مناصب مهم قرار ندهند و راه را
برای افراد متخصص ،متعهد و تحولگرا باز کنند.

کانال تلگرامی @ avanews724 :

با آمدن دولت رئیسی  ،استفاده از چادر
در ادارات افزایش یافته است
شاهچراغی ،استاندار قم گفت :با تغییر دولت آمار
برخی از مسائل در سطح ادارات کم شده است؛
برای مثال استفاده از چادر بدون هیچ اقدام عملی
در ادارات و سازمان ها افزایش پیدا کرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
درباره انتخابات ریاست جمهوری سال
گذشته و وعده های رئیس دولت سیزدهم
گفت :این که آقای رئیسی و دولت شان
به اهداف از پیش تعیین شده رسیدند یا
نرسیدند همه نسبی است و این که اگر
برگردیم به انتخابات حتما به ایشان رای
میدادم یا خیر باید ببینیم اگر برگردیم به

اعتراض صنفی حق مردم است
بخشایشاردستانی،فعالسیاسیگفت:مسئوالن
نباید هر اعتراض صنفی را سیاسی برداشت کنند.
باید بدانند که اعتراض صنفی حق مردم است و
حتی میتوانند مجوز برگزاری تجمعات را بدهند تا
مردم با امنیت تجمع کنند ،خبر تجمع هر صنف
در اخبار صداوسیما نشان داده شود تا حساسیت
موجود بر اعتراضات از بین برود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت:
انتظارات جامعه بسیار باال است و
نمیتوان همه آنها را برآورده کرد.
حسینی افزود :درست است در
دولتهای قبلی هم سفرهای استانی
انجام شده اما در یک سالگی دولت،
این میزان سفر رکورد جدیدی است .در
دولت سیزدهم بسیاری از اقدامات انجام
میشود ،به عنوان مثال در خصوص

باید کاری کنیم هر کارگردانی فیلم
میسازد ،مسائل را از حوزه بگیرد
پناهیان ،روحانی اصولگرا گفت :اگر فیلم خوبی
ساخته نشده ،نخستین نقص آن به حوزه ربط دارد،
ما باید برویم سراغ کارگردانان و نباید انتظار داشته
باشم که آنها به سراع ما بیایند .وی با بیان اینکه۹۹
درصد دانشگاهیان درگیر هیچ شبههای نیستند ،
گفت :اگر در تبلیغ موفق باشیم ،هیچ شبههای
نمیتواند عرض اندام کند.
نمایندگانهیچمیلیبهعضویت
در کمیسیون قضایی ندارند
نماینده رباط کریم در مورد تعداد اندک اعضای
کمیسیون قضایی نسبت به سایر کمیسیونها
اظهار کرد :متاسفانه نمایندگان هیچ میلی به
کمیسیون ما ندارند ،چرا که در کمیسیون حقوقی و
قضاری کار زیاد است و سفر خارجی ندارد.
گرانیها به مردم فشار زیادی وارد کرده ،
گاهیمیگویندتقصیرروحانیوناست
حسینی،نمایندهولیفقیهدرکهگیلویهوبویراحمد
گفت :گرانیهایی که در سالهای اخیر رخ داده ،به
مردم فشارهای زیادی وارد کرده است که گاهی
به ما میگویند گرانیها نیز تقصیر روحانیون است؛
ما در این جایگاه نه پولی در دسترس داریم و نه
اختیاری در عزل و نصبها داریم و در واقع به نام
ما و به کام دیگران است.
رژیم صهیونیستی در کشور
اراذل و اوباش را استخدام میکند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامگفت :جای
خوشحالی است که بسیاری از یارگیریهای رژیم
صهیونیستی در کشور ما هماکنون رسیده به آنجا
که اراذل و اوباش را استخدام کند .صفارهرندی
افزود :آنها میخواستند سنتهای ما در داخل این
جغرافیای کشور مدفون شود ولی اکنون در دریای
سرخ ،مدیترانه فرهنگ ما شیوع یافته است.

مستأجران سران قوه بالفاصله تشکیل
جلسه دادند .حسینی با تاکید بر همکاری
قوا با دولت تصریح کرد :افرادی که وارد
کار میشوند باید انقالبی بمانند .رهبری
گفتند امروز دولت اقداماتی که در دست
دارد ،اقدامات مهمی است که همه باید
کمک کنند .در حقیقت دولت نمیتواند
به تنهایی این بار را به دوش بگیرد .در
حال حاضر برخی میخواهند امام به

فراموشی سپرده شود و چهره لیبرالی از
او باقی بماند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور
شد :همکاری دولت و مجلس رو به
افزایش است کما اینکه درباره جوانی
جمعیت این اتفاق افتاد و بالفاصله پس
از تصویب قانون آن ،ستاد تشکیل شد.
نکته دیگر این است که انتظارات جامعه
بسیار باال است و نمیتوان همه آنها را

برآورده کرد .حسینی گفت :کسی خود را
عقل کل نمیپندارد ،اما دشمن از همه
ابزارها استفاده میکند.

کسانی که میگویند مشکلی در ایران وجود ندارد ،در کره ماه زندگی میکنند
احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و
دهم در دیدار با جمعی از فعاالن سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی استان های مختلف
کشور روند کنونی اداره کشور را همراه با
مشکالت و اشکاالت فراوان دانست و با
تاکید بر ضرورت ریشه یابی و شناسایی

علت بروز نابسامانی ها ،گفت :اگر کسانی
ادعا می کنند که به طور مطلق در ایران
و جهان مشکلی وجود ندارد ،احتماال آنها
در کره ماه زندگی می کنند! جامعه متعلق
به مردم است و هیچ احدی و جناحی و
گروهیدرهرجایگاهیکهباشدنمیتواند

بگویدکهعرصهاجتماعیمتعلقبهاوست
و بقیه هیچ کاره اند .همه ما در یک کشتی
هستیم و هیچ یک از سرنشینان کشتی
نمی تواند بگوید که بخشی از این کشتی
متعلق به من است و من می خواهم آن را
سوراخکنم.

حرکت سینمای ما در تعارض با آرمانهای جمهوری اسالمی است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت:
متاسفانه سینما در کشور ما نه تنها در
مسیر آرمانهای جمهوری اسالمی و
تحقق منویات عالی رهبر انقالب حرکت
نمیکند ،بلکه در تعارض با این آرمان
هاست .اسماعیلی گفت :چرا از پول

نظام و بودجهای که با همه مشکالت
برای ترویج معارف اسالمی و هویت
ایرانی اسالمی در اختیار حوزه فرهنگ
قرار میگیرد خروجی مناسبی نداریم و
خروجی آن در سینما بر خالف اهداف
رسمی ماست .وی افزود :چرا از پول

نظام و بودجهای که با همه مشکالت
برای ترویج معارف اسالمی و هویت
ایرانی اسالمی در اختیار حوزه فرهنگ
قرار میگیرد خروجی مناسبی نداریم و
خروجی آن در سینما بر خالف اهداف
رسمی ماست.

قالیباف:بایدبادنیابازبان
بینالمللحرفبزنیم
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :ما
اهل منطق و گفتگو هستیم ،اما هیچگاه
مقلد منفعل نخواهیم بود .رئیس مجلس
گفت :باید با دنیا با زبان بینالملل حرف
بزنیم.قالیبافدرهجدهمیننشستدبیران
هماندیشی دانشگاههای کشور گفت :ما
اهل منطق و گفتگو هستیم ،اما هیچگاه
مقلد منفعل نخواهیم بود و مطابق با الگوی
علوی و طبق فرامین امام و رهبری عمل
میکنیم .وی با تاکید بر اینکه کشور باید در
همه جهات الگو و تمدن ساز باشد ،اظهار
کرد :دانشگاههای ما باید آنگونه که مردم
میخواهددرحوزهمهارتهاوتخصصهای
مختلف گام بردارد .رئیس قوه مقننه با بیان
اینکهمنبهعنوانیکخدمتگزارازعملکرد
مجلس یازدهم راضی نیستم ،افزود :با وجود
این نارضایتی ،اما اقدامات قابل توجهی هم
صورتپذیرفتهاستودرابتدایکارمجلس
یازدهمقانونرفعتحریمهاتصویبشد.

رئیس اطالعات سپاه تغییر کرد،
کاظمی جایگزین طائب شد
سخنگوی سپاه پاسداران گفت :با حکم
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،سردار سرتیپ پاسدار محمد
کاظمی به سمت رئیس سازمان اطالعات
سپاه منصوب شد .شریف افزود :حجت
االسالم و المسلمین حسین طائب رئیس
سابق سازمان اطالعات سپاه نیز با حکم
سرلشکر حسین سالمی به سمت “مشاور
فرمانده کل سپاه “ منصوب گردید .وی
ادامه داد :رئیس جدید سازمان اطالعات
سپاه سالها عهده دار مسئولیت” ریاست
سازمان حفاظت اطالعات سپاه” بود و
تجارب فراوانی در امور حفاظتی ،امنیتی
و اطالعاتی دارد.

mobl_ jamil

فروش انواع مبلمان کالسیک ،

راحتی و میز و صندلی ویالیی

 10درصد تخفیف
تا پایان  5تیرماه

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

محمود آبادی

فروش
به قیمت تولید

قبل از هر خرید به قسمت

 - 1پزشک متخصص

قلب و عروق  - 2پزشک متخصص داخلی

درمانگاهدارالشفاء
امام حسین(ع)

 - 3پزشک فوق تخصص اطفال ،شامل خدمات ذیل در خدمت مراجعان محترم میباشد.

کلیه و مجاری ادراری  - 4پزشک عمومی  - 5پزشک جراح و دندانپزشک عمومی

 - 6کارشناس ارشد تغذیه  - 7کارشناس ارشد مامایی  - 8تزریقات خواهران

و برادران  - 9همچنین خدمات عمومی شامل نوار قلب ،فصد خون ،پانسمان،

پیشنهادهایشگفتانگیز

و تخفیفات دیجی کاال سر بزن

www.digikala.com
خدماتپرداختدرمحلبرایعزیزانبیرجندیفعالمیباشد

شستشوی گوش ،فشار خون ،تست قند و ختنه

خیابان پاسداران  -بین پاسداران ۱و ۳دارالشفا امام حسین (ع)

ساعت کاری دارالشفاء امام حسین (ع) :همه روزه به جز پنجشنبهها از ساعت  ۱۶الی ۲۰

ارائه خدمات ثبت احوال در

دفتر پیشخوان آوا
تعویض شناسنامه و کارت ملی

ثبت نام کارت هوشمند ملی

ثبت درخواست وقایع ازدواج و طالق

آدرس  :میدان شهدا  ،پشت بانک صادرات
ساختمان آوا 32234532 -

اذان صبح
طلوع آفتاب

www.ava724.ir
به خاطر تاخیر در رتبهبندی،
از معلمان عذر میخواهم
نوری ،وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه
تالش بر این است که نظام رتبهبندی زودتر
اجرایی شود ،از فرهنگیان به خاطر تاخیر در
اجرای این طرح ،عذرخواهی و تاکید کرد:
معلمان با علم ،مباحث رتبهبندی را دنبال کنند
و به مطالب فضای مجازی اکتفا نکنند.
روند تدریجی افزایش دما
از ابتدای هفته پیش رو
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران
مخاطرات وضع هوا ضمن تشریح وضعیت آب و
هوای استانهای کشور در روزهای آتی از افزایش
تدریجی دما و گرد و خاک برای روزهای آینده
خبر داد .ضیاییان با اشاره به اینکه از دوم تیرماه در
بخشهایی از شمال شرق ،شرق و جنوب شرق
کشور افزایش محسوس دما رخ خواهد داد ،تاکید
کرد :از شنبه تا دوشنبه در غالب نقاط کشور روند
تدریجی افزایش دما انتظار میرود.
رکورد تورم ماهانه شکست
دنیای اقتصاد نوشت :گزارش مرکز آمار ایران نشان
میدهد نرخ تورم ماهانه خرداد سال جاری با ثبت
رقم۱۲/۲درصد به بیشترین میزان از ابتدای انتشار
آن رسیده است .این نهاد ،به شکل رسمی آمار
تورم ماهانه را از ابتدای دهه ۸۰ارائه کرده است.
عالوه بر تورم ماهانه ،نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با
ثبت رقم  ۵۲ /۵درصد بیشترین میزان در مقایسه
با سالهای دو دهه گذشته است.
کاهش ۲0تا ۲۵درصدیمصرفکنسرو
ماهیدرکشوربعد ازافزایشقیمت
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت :بعد
از افزایش نرخ یک محصول خرید آن از سوی
مصرفکنندگان اصلی ،به حاشیه میرود؛ در همه
دنیا ماهی غذای سالمت شناخته شده است و
کنسرو ماهی خوراک دانشجویان ،کارگرها و
قشر متوسط و ضعیف جامعه است که بعد از
افزایش نرخ این محصول میزان خرید از سوی
این افراد حدود  ۲۰تا  ۲۵درصد کاهش پیدا کرد.

ایسنا نوشت :در یک سال گذشته که طرح
نهضت ملی مسکن درگیر چالشهایی همچون
جا خالی دادن برخی بانک ها از پرداخت
وام ،عدم تامین آورده متقاضیان و مقاومت
دستگاههای دولتی در اختصاص زمینهای خود
به این پروژه بوده ،نرخ تورم سالیانه نهادههای
ساختمانی به  ۵۵درصد رسیده و این در حالی
است که از یک میلیون واحد هدفگذاری شده
فقط به  ۹۱هزار واحد وام پرداخت شده است.
اصالح نظام بانکی با سه محور آغاز شد

بین توحید  ۲۰و ۰۹۱۵7۲۵۵۴8۹ - ۰۹۱۱8۶۲۵۴۰۵ / ۲۲

قابل توجه همشهریان محترم

اذان مغرب
نیمه شب شرعی

تورم  ۵۵درصدی مصالح در تعقیب
نهضت ملی مسکن

گالری مبل جمیل جرثقیل علی اورنگی

در تعجب هستم چرا علمای دین
و مراجع فریاد نمیزنند
صباغیان بافقی ،نماینده مجلس درباره سودهای
بانکی گفت :ربا و اخذ سودهای کالن بانک ها
باعث برکت کم امروز ،تورم و افزایش قیمت ها،
شب و روز دویدن مردم و  ۲و  ۳شیفت کردن شده
است و بی دلیل نیست که خداوند در قرآن می
فرماید اگر ربا را ترک نمی کنید با خدا و رسول
خدا (ص) اعالن جنگ کنید .در تعجب هستم چرا
علمای دین و مراجع فریاد نمی زنند.

انتخابات چه کسانی ثبت نام میکنند .چه
کسانیازفیلترشوراینگهبانردمیشوند
و چه کسانی حذف میشوند .در آن صحنه
تصمیممیگیریمبهچهکسیرایبدهیم.
اگر همان صحنهای که در انتخابات
گذشته داشتیم تکرار شود ،طبیعی است
که من به آقای رئیسی رای میدهم .باهنر
افزود :رئیسی در بعضی رفتارها و حرکات

موفق بود مخصوصا دولت گذشته در این
حوزهها کم داشت البته من سیاه نمایی که
برخی میکنند و میگویند “بانیان وضع
موجود” را خیلی قبول ندارم .این فعال
سیاسی اصولگرا اضافه کرد :برخی وعدهها
اصال الزم نبود داده شود چون عملیاتی
نبود .مثال این که 4میلیون خانه در 4سال
میسازیمخیلیعملیاتینبود.

انتظارات جامعه بسیار باال است  ،نمیتوان همه آنها را برآورده کرد

به توافق نزدیک بودیم ،اما آمریکا ایده
جدیدی مطرح کرد
وزیر خارجه ایران در گفتگو با روزنامه «وچرنی
لیست» کرواسی گفت :در آخرین دور مذاکرات در
ماه مارس ،پیش از هر مقطع دیگری به توافق
نزدیک بودیم اما آمریکاییها مسائل جدیدی
مطرح کردند و گفتند باید در پاورقی متن ،این
عبارترااضافهکنیماشخاصیکهازلیستتحریم
خارج میشوند ممکن است مجدداً به دالیلی غیر
از هستهای در لیست تحریم آمریکا قرار گیرند.

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

email:ava.khjnews@yahoo.com

باهنر :اگر به  1400برگردیم باز هم به رئیسی رای می دهم

اگر از سمت حکومت تخلفی رخ دهد،
جلوی مردم را نمیتوان گرفت
رئیس قوه قضاییه در خصوص احیای حقوق عامه
و شروع آن از سوی نهادها گفت :باوری دارم مبنی
بر اینکه اگر از سمت حکومت تخلفی رخ دهد،
جلوی مردم را نمیتوان گرفت .وقتی گفتیم در
جایی تغییر کاربری نباید باشد اما قوه قضاییه اگر
آن را انجام داد چطور میتوان جلوی دیگری را
گرفت .اژه ای در پاسخ به این سوال که مهمترین
اولویتها و دغدغههای شما که روزانه با آن زندگی
میکنید چیست ،گفت :دغدغه مهم من این است
که به کسی ظلم نشود اگر هم ظلم شد به قوه
قضاییه بیاید تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

امام صادق علیه السالم فرمودند:
ب
ب اَ ...ع َّز َو َج َّل أَقْبَ َل ا ...قِبَ َل َما ی ُ ِح ُّ
أَیُّ َما َعب ْ ٍد أَقْبَ َل قِبَ َل َما ی ُ ِح ُّ
هر بنده		ای که به آنچه خدای عز و جل دوست دارد ،روی آورد ،خدا به آنچه او دوست
دارد ،روی آورد(				.اصول کافی ،ج  ،۲ص )۶۵

اوقات شرعی مرکز استان

اصالحنحوهتخصیصیارانهها
تنها یکی از عوامل بود

روزنامه اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی و اقتصادی
صاحب امتیاز  :غالمرضا جعفرپور مقدم مدیرمسئول  :علی جعفرپور مقدم

حدیث روز

اذان ظهر

12 : 35
20 : 04
23 : 45
3 : 46
5 : 26

رئیس کل بانک مرکزی گفت :اصالح نظام
بانکی با سه محور اصالح رابطه دولت با بانک
مرکزی ،اصالح رابطه بانک ها با این بانک و
اصالح رابطه بانک ها با مردم آغاز شده است.
صالحی افزود :استفاده از فناوری های نوین هم
می تواند در پیشبرد این اصالحات یاریگر بانک
مرکزی باشد.
کاهش نرخ سود تسهیالت مددجویان
متقاضیطرحنهضتملیمسکن
رئیس سازمان بهزیستی از حذف سهم آورده
مددجویان در نهضت ملی مسکن خبر داد
و گفت :بهره تسهیالت بانکی موضوع این
بخش ،برای مددجویان بهزیستی از  ۱۸درصد
به  ۵درصد تبدیل میشود که اقدام بسیار خوبی
برای خانهدار شدن مددجویان در طرح نهضت
ملی مسکن است.
کاهش  70درصدی تعداد خودروهای
کفپارکینگخودروسازان
وزیرصمتبابیاناینکهخودروهایکفپارکینگ
در پایان خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه
 ۷۰درصد کاهش داشته است ،گفت :این
وزارتخانه امسال به دنبال اصالح ساختار صنعت
خودرو و ایجاد ثبات در تولید است .فاطمیامین با
بیان اینکه کشور به ثبات در تولید خودرو رسیده و
از تداوم این روند ابراز امیدواری کرده است ،گفت:
از نیمه دوم امسال بیشترین تمرکز بر روی کیفیت
خودرو خواهد بود.

استودیوفیلموعکس
حدیث
خاطراتخودرادرسایهامنیت؛ازخطرنابودینجاتدهید!!!
تنها مرکز تخصصی تبدیل و ترمیم کلیه فیلم وکاست های ویدئویی قدیمی و
جدید با استفاده از به روز ترین و مجهزترین دستگاه ها و انتقال آن بر روی دی
وی دی ،فلش ،رم و هارد توسط اپراتور بانو در محیط قرنطینه و امن
* با بیش از ربع قرن تجربه
* تحویل فوری در کمترین زمان
* با مناسب ترین هزینه و بهترین کیفیت
* آمادگی همکاری با کلیه آتلیه داران و عکاسان

آدرس :خیابان مدرس  ، 3جنب پالک ۲۶

نجات جان ۲0میلیون انسان
باواکسیناسیونعمومی

فرامرزبهدانی
۰۹۱۵۵۶۲۰۹۶۱

ایسنا نوشت :نتایج یک مطالعه نشان می دهد
تزریق واکسن کووید  -۱۹جان  ۲۰میلیون نفر
را در سال نخست آغاز واکسیناسیون نجات داد.
براساسنظرمتخصصانانگلیسیتاکنونبیشاز
 ۱۱میلیارد دوز واکسن توزیع شده است.

