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سرمقاله

* بهروزی فر

آیا دانشگاه ها ،مهیای بازگشایی است؟!
شنبه  ۱۸دی ماه ،مهمترین خبری که از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا منتشر شد،
این بود که؛ “تعطیلی مدارس و دانشگاهها و آموزش غیرحضوری اقتضای وضعیت
زمان شدت یافتن شیوع کرونا بود ،اما باعث افت تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان
شده ،لذا در وضعیت فعلی با توجه به کاهش چشمگیر موارد ابتال و فوتی ،ستاد ملی
مقابله با کرونا تصمیم گرفت که کالس های درس و امتحانات مدارس و دانشگاهها
به شکل حضوری برگزار شود ،لذا باید دستگاههای مسئول اجرای آن را پیگیری
نمایند” .یکشنبه  ۱۹دی ماه ،رسانه ها به نقل از” جماعتی” دبیر کمیته علمی
کرونا نوشتند؛” با توجه به شیوع سویه اُمیکرون کرونا در جهان و در کشورهای
اطراف ما از جمله بحرین و کویت ،به نظر میرسد که در چند هفته آینده شاهد
شیوع امیکرون در کشور باشیم ،لذا کمیته علمی اصرار دارد حتم ًا بحث بازگشایی
مدارس و دانشگاهها به تعویق بیفتد و این بازگشایی انجام نشود ،تا در دو سه هفته
آینده مشخص شود که در کجای کار هستیم .پیشبینیهای  ...ادامه در صفحه 2

توصیه می شود هنگام خرید ملک ،با مشورت مهندسین دارای صالحیت و موارد درج شده در

شناسنامه فنی ساختمان،از وضعیت و میزان مقاومت ساختمان در برابر زلزله آگاهی کسب کنید.
جناب آقای مهندس حسین مودی

جناب آقای محمد حسن اکبری

مدیر محترم شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت خواهر گرامی تان را خدمت شما و سایر بستگان صمیمانه تسلیت عرض
نموده  ،از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

فرمانده محترم انتظامی شهرستان خوسف

مهندسین مشاور پارس نقش -حسین صباغ

«هوالباقی»

با کمال مسرت و افتخار انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد،
کارآمدی ،لیاقت و شایستگی های برجسته تان در صحنههای خدمت صادقانه

دومین سالگرد سفر جاودانه پدری عزیز  ،صبور و مهربان

به نظام و میهن اسالمی ایران است ،صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت و
سربلندی شما را از خداوند متعال خواستارم.

(مرحوممهندسابوالقاسمشایگان)

حسین اکبری

ضمن آرزوی سالمتی برای همه دوستان و آشنایان
یاد و خاطره ایشان را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم.

جناب سرهنگ ستاد کاظم صادقی

روحش شاد و قرین رحمت الهی

همسر و فرزندان

با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبران شان نمی کند و آدم هایی هستند

رئیس پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی

که هرگز تکرار نمی شوند و تو آن گونه ای پـدر

در هشتمین سالگرد درگذشت جانسوز پدر عزیزمان

مرحوم حاج غالمرضا گلناری
یاد و خاطره ایشان را با نثار فاتحه ای به روح پاکش
گرامی می داریم.
خانوادهگلناری

بانهایتتاسفوتاثرچهلمینروزدرگذشت مرحوممغفور

کربالییعلیاکبرعلیزاده
(بازنشسته دادگستری )
را به اطالع تمامی دوستان و سروران گرامی می رساند.
به همین مناسبت جلسه یادبود ی

امروز پنجشنبه 1400/10/23از ساعت 14الی1۵
بر سر مزار آن مرحوم (بلوک - 1قطعه) ۷
با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.
حضور سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های علیزاده و سایر بستگان

که نشـان دهنده عزم راسـخ ،کارآمدی و تالش های خالصانه شـما می باشد ،صمیمانه تبریک
عـرض نمـوده ،سـربلندی و توفیق روزافزون شـما را در مسـئولیت جدیـد از درگاه قـادر متعال
آرزومندیم.

شرکت طرح و توسعه الله گستر

برادر ارجمند جناب آقای دکتر غالمپور شهردار محترم قاین
ضمن سپاس از انتصاب شایسته برادر گرانقدر

جناب آقای ابوالحسن خزائی نیا به عنوان معاون شهرداری قاین

که بیانگر تعهد ،توانمندی ،اخالص و شایستگی های برجسته آن برادر عزیز می باشد ،خدمت جناب عالی
و مجموعه شهرداری صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ،از درگاه قادر متعال توفیق روزافزون
جناب عالی و ایشان را در خدمت به مردم فهیم و قدرشناس قاین خواستاریم.

بینوا  -مدیرعامل شرکت ارغوان گل قهستان
امام صادق (ع)  :هر کس مسجدی بسازد خداوند برای او در بهشت خانه ای می سازد

دعوت از خیران و مومنان بیرجند جهت کمک به ساخت
مسجد صاحب الزمان ( عج ) واقع در روستای حصار

شماره کارت بانک توسعه تعاون به نام مسجد صاحب الزمان ( عج ) روستای حصار
5029081059626867
شماره تماس - 09159612370 :حصاری

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

جناب سرهنگ محمد حسن اکبری
فرمانده محترم انتظامی شهرستان خوسف

با اهدای نیکوترین تحیات ،انتصاب جناب عالی را که مبین درایت ،مدیریت توانمند و سوابق
خدمتی ارزنده شماست ،صمیمانه تبریک عرض نموده و امیدواریم در سایه ایزد منان همواره در
تمامی مراحل زندگی موفق و موید باشید.

شرکت طرح و توسعه الله گستر

با قلبی مملو از غم و اندوه فراوان
سومین درگذشت پدری فداکار و دلسوز  ،برادری عزیز و مهربان

شادروان سید حامد وحدتی

بازگ
شت
به سوی همه
ا
و
ست

(پیشکسوت آموزش و پرورش)

را به استحضار اقوام و همشهریان بزرگوار می رساند.
به همین مناسبت جلسه ترحیمی روز جمعه 1400/10/24
از ساعت  10الی  11صبح در محل سالن مسجد آیت ا ...آیتی
با حفظ و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد .حضور سروران معظم موجب مزید
تشکر و امتنان بازماندگان و شادی روح آن مرحوم خواهد بود.

خانواده های:وحدتی ،زنگویی ،خاتمی ،زرین قلم
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سرمقاله

آیا دانشگاه ها ،مهیای بازگشایی است؟!
* بهروزی فر
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) پیشبینیهای متخصصین اپیدمیولوژی و آمار و اعضای کمیته علمی
این است که طی هفته های آینده با پیک امیکرون مواجه خواهیم شد ،بنابراین به نظر نمی رسد که
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها کار معقولی باشد ،پس باید احتیاط الزم را داشته باشیم” .دوشنبه ۲۰
دی ماه اما “ آهنچیان” مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم در گفتگو با رسانه ها عنوان
کرد؛ “ بازگشایی دانشگاهها به صورت حضوری ،مورد تأکید ستاد ملی مقابله با کرونا و اخیراً نیز قرارگاه
عملیاتی بوده بنابراین ستاد از سرگیری آموزش حضوری دانشگاهها هم تأکید دارد دانشگاهها از بهمن
ماه به صورت کامل حضوری شوند .روش اجرای این مصوبه و احتما ًال درخواستهایی که دانشگاهها
در این زمینه دارند در جلسهای با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و نیز رؤسای دانشگاهها بررسی
میشود تا بر اساس آن وزارت علوم بتواند از مراجعی مانند سازمان برنامه و بودجه برای حمایت از
دانشگاهها و پشتیبانی آموزش حضوری درخواست کمک کرده و هماهنگی الزم را انجام دهد” .به گفته
وی؛” استانها به دلیل تفاوتهایی که ممکن است به دلیل خیز کرونا داشته باشند و اقتضائات استانی
با هماهنگی استانداری موظف هستند آخرین وضعیت همهگیری کرونا را در منطقه بررسی کرده و بر
اساس آن تصمیمات نهایی را در بهمن ماه اتخاذ کنند اما قاعده کلی و آنچه که به عنوان مصوبه نهایی
می باشد ،این است که همه دانشگاهها آموزش حضوری را از بهمن ماه آغاز کنند” .سه شنبه  ۲۱دی ماه
نیز صحبت های وزیر کشور در سی و یکمین نشست قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا اینگونه در رسانه
ها منتشر شد که؛” با توجه به درصد باالی تزریق واکسن در افراد باالی  ۱۲سال ،ضرورت بازگشایی و
حضوری شدن آموزش با رعایت پروتکل های بهداشتی بیش از گذشته مطرح است .در نشست امروز
قرارگاه تأکید شد که دانشگاهها و مراکز عالی آموزشی به خصوص در دوره های تحصیالت تکمیلی و
در موضوع دفاع از پایان نامه ها و رساله های تحقیقاتی حضوری برگزار شود” .این خبرها این روزها در
حالی از حوزه های مختلف بر روی خروجی رسانه ها قرار میگیرد که  ۲۴آبان ماه ،وزیر علوم ،تحقیقات
و فناوری ،طی خبری تأکید کرده بود؛” در حال حاضر امکان بازگشایی همزمان همه دانشگاهها وجود
ندارد ،اما در زمینه بازگشایی حضوری دانشگاهها تابع نظر ستاد ملی کرونا هستیم ...در زمینه بازگشایی
حضوری ،دانشگاه با دانشگاه متفاوت است ،برای مثال دانشگاه تربیت مدرس که فقط از دانشجویان
ارشد و دکتری بهره میبرد جمعیت بیشتری را تحت پوشش آموزش حضوری دارد ،لذا نمیتوان یک
تصمیم قاطع برای همه دانشگاهها اتخاذ کرد .در حال حاضر بخشی از دانشجویان ارشد و دکترا به
صورت حضوری در دانشگاهها حضور مییابند که این مسئله در حال توسعه است .اما اینکه یک مرتبه
بخواهیم همه دانشگاهها به صورت حضوری بازگشایی شود ،امکانپذیر نخواهد بود” .زلفیگل ،اولویت
اصلی وزارت علوم را سالمت دانشجویان عنوان کرده و گفته بود؛” بسیاری از دانشگاهها از خوابگاههای
اجارهای بهره میبردند که پس از شیوع پاندمی ویروس کرونا این خوابگاهها تغییر کاربری دادند ،با توجه
به این وضعیت به دانشگاهها اجازه داده شد با اولویتبندی به ترتیب از تحصیالت تکمیلی دکترا و ارشد
و سپس کارشناسی ،امکانات نرمافزاری و سختافزاری خود را ارزیابی و نسبت به بازگشایی حضوری
دانشگاهها اقدام کنند”.از صحبت ها و در حقیقت اعتراف وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به نامناسب
بودن شرایط دانشگاه ها به ویژه در بحث خوابگاهی برای پذیرش کلیه دانشجویان ،دو ماه می گذرد ،تا
بهمن ماه و شروع ترم جدید دانشگاه ها هم کمتر از یک ماه ،مانده ،حال سؤال اینجاست ،دانشگاه ها
می توانند تا آن زمان ،زیرساخت های الزم را برای حضوری شدن کالس ها و فعال کردن خوابگاه ها
با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی فراهم نمایند؟! دانشجویان غیربومی که ناچارند برای حضور
در کالس های درس در شهری غیر زادگاه خود و دورتر از فضای منزل ،پیه مسافرت های طوالنی را
به تن بمالند و مشتری دائمی سرویس های حمل و نقل عمومی در جاده ها و داخل کالنشهرها شوند،
و در خوابگاه ها اسکان یابند ،در کجای این تصمیم قرار دارند؟! حضوری شدن دانشگاه ها الزامی است،
اما آیا زنجیره حضور و خدمات دهی به دانشجویان ،آن هم در بحبوحه هراس و نگرانی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی از شیوع امیکرون ،که هر آن ممکن است سختی ها و فشارهای سال گذشته
را بر تن فرسوده و خسته کادر درمان تحمیل کند ،کام ً
ال فراهم است؟!
(لطف ًا نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق  ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷اعالم یا ارسال بفرمایید)

یادداشت

درس هایی از مکتب
حاج قاسم برای مدیران
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چالشهای اصلی نسخه نویسی
الکترونیکی در استان

معاون بیمه و خدمات اداره کل بیمه سالمت خراسان
جنوبی گفت ۱۰۰ :درصد نسخه نویسی الکترونیکی
در حوزه بیمه سالمت استان اجرایی شده و قطعی
برق و سرعت کم اینترنت چالشهای اصلی در این
زمینه است .مسعود مختاری در گفتگو با مهر اظهار
کرد ۱۰۰ :درصد نسخه نویسی الکترونیکی در مراکز
درمانی و مطب پزشکان طرف قرارداد استان اجرایی
شده و به پزشکانی که طرف قرارداد بیمه سالمت
نمیباشند هم یوزر و پسورد داده شده تا با استفاده از
آن نسخ خود را الکترونیکی بنویسند.
وی با بیان اینکه از اول دی ماه سال جاری نوشتن
نسخه کاغذی توسط پزشکان جرم محسوب
میشود و برای ما قابل پذیرش برای پرداخت
نمیباشد ،اضافه کرد :با توجه به اینکه در سامانه
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای
ارجاع آنالین مشکالتی وجود دارد در این مواقع
باید فرم ارجاع آفالین توسط متخصص نوشته شود
تا در کلینیک بیمارستانها به صورت الکترونیکی
ثبت شود .مختاری درباره این سوال که پزشک چه
زمانی میتواند از سوابق بیمار مطلع شود ،گفت :از
آن جایی که سوابق بیمار جنبه شخصی دارد همه
مراکز درمانی و پزشکان به آن دسترسی ندارند.
وی ادامه داد :در صورتی که بیماری با رضایت کامل
بخواهد سوابق بیماری خود را در اختیار پزشک قرار
دهد با دادن کد ملی خود به پزشک اجازه میدهد تا از
طریق سامانه بیمه سالمت ایرانیان پزشک از سوابق
بیماری او مطلع شود که این کار در راستای رعایت
حقوق شهروندی و تکریم بیمه شده انجام شده است.
وی با بیان اینکه سرعت کم اینترنت و قطعی برق
از جمله چالشهای اصلی نسخه نویسی الکترونیکی
است که این مشکالت در همه نقاط کشور وجود دارد،
تصریح کرد :اگر برق جایی یک ساعت قطع شود
همه دسترسیها به سامانههای مربوط دچار مشکل
میشود و در شهرستان درمیان مشکل اصلی در این
باره سرعت کم اینترنت است که موجب به وجود
آمدن مشکالتی میشود.
به گفته مختاری در  ۲۰روزی که از اجرای نسخه
نویسی الکترونیکی در همه نقاط کشور میگذرد

خوشبختانه جز  ۳۰دقیقه مشکل قطعی برق که سبب
به وجود آمدن مشکالتی برای بیمه شدهها شود ،را در
خراسان جنوبی نداشتهایم.
وی همچنین از وجود مشکل در سامانه وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در نظام ارجاع
سطح یک از پزشک متخصص به متخصص ،عمومی

به عمومی و فوق تخصص به فوق تخصص خبر داد
و اظهار کرد :این مشکل مربوط به بیمه سالمت
نمیباشد و باید توسط وزارت بهداشت و دانشگاههای
علوم پزشکی بر طرف شود .وی از بیماران خواست
هنگام مراجعه به پزشکان و دندانپزشکان از آنها
بخواهند تا نسخه شان را به صورت الکترونیکی در
سامانه بیمه سالمت ثبت کنند تا حقوق آنها در این
باره رعایت شود .معاون بیمه سالمت خراسان جنوبی
اضافه کرد :تعرفه نسخه الکترونیکی بر اساس تعرفه
وزارت بهداشت به عنوان مشوقی برای نوشتن نسخه
الکترونیکی از نسخه کاغذی حدود  ۱۳هزار تومان
بیشتر است که انتظار داریم با توجه به اجرای نسخه
نویسی الکترونیکی در همه نقاط کشور از اول دی
ماه سال جاری ،در تعرفه گذاری سال آینده که در
فروردین ماه انجام میشود این تعرفه گذاری به سمت
حمایت از مردم سوق داده شود و مابهالتفاوت تعرفه از
بیمهها گرفته شود.

لولهبازکنیولولهکشیممتاز

افتتاح شد

مرغ کامل  50هزار تومان
سوپ ویژه کیلویی  12هزار تومان

به صورت شبانه روزی  /با فنر برقی و روش نانو
تشخیص و ترکیدگی  ،رفع نم و بوهای نامطبوع

اسحاقی 09915116386 -09158346779

از 11ونیم تا  22به صورت یکسره

آدرس  :نبش توحید  19تلفن 32439492 -09151611408 -09155629021 :
آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 2شهرستان بیرجند
به موجب ماده  14قانون ثبت امالک تحدید حدود اختصاصی شماره زیر:
ششدانگ یک باب محوطه محل کارگاه ضایعات پالک  398فرعی از  - 1396اصلی بخش  2بیرجند واقع در مزرعه و
قنات رحمت ا ...دهلکوه مورد تقاضای اقدس دستیگردی
ششدانگ یک باب محوطه محل انبار ضایعات پالک  399فرعی از  -1396اصلی بخش  2بیرجند واقع در مزرعه و قنات رحمت ا...

دو سال از آسمانی شدن سردار محبوب و مقتدر ایران و
جهان اسالم گذشت ،گر چه داغ فقدان او هرگز بر دل امام
و مقتدایش و دوستدارانش در سراسر عالم و به خصوص
جهان اسالم التیام نخواهد یافت ،ولی رهبر انقالب
اسالمی گوهر گرانبهایی به نام مکتب حاج قاسم سلیمانی
را برای اولین بار از یک شهید به ایرانیان و جهانیان معرفی
کرد .به راستی مگر حاج قاسم چه مزیتی بر سایر سرداران
شهید داشت که از او مکتبی متولد شد و اکنون این ماییم
و مکتب حاج قاسم .در این سلسله یادداشت ها سعی دارم
به مدد و فضل الهی در حد بضاعت خویش به برخی
خصوصیات حاج قاسم که در مجموع پدید آورنده «مکتب
حاج قاسم» بود ،بپردازم .به این امید که مدیران و تمام
کسانی که در راس تصمیم گیری های این کشور در
جای جای ایران اسالمی قدرتی در دست دارند ،به طور
اخص و توده مردم به صورت عموم ،درس های مکتب
حاج قاسم را سرلوحه زندگی مدیریتی خویش قرار دهند،
حال این مدیریت می خواهد در یک خانواده باشد یا یک
اداره یا وزارتخانه و غیره .آنچه مسلم است جامعه امروزی
به شدت نیازمند مکتب حاج قاسم و نوع نگاه و مدیریت او
به انسان ها و مسائل و مشکالت پیرامون مان است .حاج
قاسم با اخالص بی نظیر خویش همه را جز خویش دید
و در چنین هنگامه ای بود که خداوند نیز به عهد و پیمان
خویش عمل کرد و او را بر روی دستان خویش گذاشت،
باالتر از همه .به عقیده نگارنده امروز مدیران سطوح باال،
میانی و پایین دست بیشتر از هر قشری نیازمند بهره گیری
از مکتب حاج قاسم برای عالج مشکالت و مسائل متعدد
کشور هستند .باید سال ها این مکتب که تفسیرصحیح
مکتب رهایی بخش اسالم است ،در مدارس و دانشگاه ها
تدریس شود ،تا به تدریج در تمام سطح کشور این جلوه
های نورانیت گسترده و ما را برای ساختن مدینه فاضله
ای که در حکومت مهدی موعود (عج) نوید آن را داده اند،
آماده کند .در این مجال اندک از روح بزرگ آن سردار،
اندیشمند و بن بست شکن مدد می جوییم و به مدیریت
میدانی حاج قاسم می پردازیم ،موضوعی که اگر در باور
مدیران ما گنجانده شود حالل بسیاری از مشکالت است.
آری سردار دل ها مرد همیشه در صحنه بود او به عنوان
یک تئوریسین نظامی میدان را برای چهار دیواری ترجیح
می داد و قبل از آنکه جایی را با انگشت نشان دهد ،در آنجا
حضور پیدا می کرد .شاید حاج قاسم سلیمانی با تجربیاتی
که از هشت سال دفاع مقدس در کنار سرداران و یاران
شهیدش آموخته بود ،می توانست در ایران بماند در خانه
بماند و یا حداقل در مقر خویش بماند و با بهره گیری

لوله بازکنی فوق تخصصی (مدرن برتر)
صددرصد تضمینی و شبانه روزی
تشخیص ورفع بوی نامطبوع و نم زدگی با روش ایزو نانو  -کلیه وسایل ضدعفونی و همراه

با رعایت پروتکل های بهداشتی آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی  ،شرکت ها و....

 09365237014 - 09157063220- 32435686خسروی

تاسیس شرکت کشاورزی نوین شبانی (سهامی خاص)
درتاریخ  1400/10/13به شماره ثبت  6716به شناسه ملی  14010664530ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد .موضوع فعالیت :طراحی و تولید ادوات کشاورزی
و خاکورزی  ،فروش و توزیع و واردات و صادرات ادوات کشاورزی  ،اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی  ،اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در
رابطه با موضوع شرکت داخلی و خارجی ،گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها ،ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی  ،ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور  ،برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر
داخلی و خارجی و بین المللی ،عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بینالمللی در رابطه با موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان خراسان جنوبی  ،شهرستان بیرجند  ،بخش مرکزی  ،شهر بیرجند ،محله کوشه ای  ،کوچه کارگرجنوبی  ، 2خیابان کارگر جنوبی  ،پالک 0
 ،طبقه همکف کدپستی  9716915985سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  5,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  50000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  1750000ریال توسط موسسین طی

دهلکوه مورد تقاضای اقدس دستیگردی
در روز  1400/11/18ساعت  9در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده  14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند .چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع
مقرر حاضر نباشند مطابق ماده  15قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون
ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض
خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار1400/10/23 :

حسین براتی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

صد
درصدت
ضمینی
کیف
یتکار
امتحان خوبرا
کنید

* سید محسن سربازی

از امکانات صوتی و تصویری جهان مدرن ،نیروهایش را
هدایت و فرماندهی کند ،اما حاشا و کال که چنین رفتاری
در نوع مدیریت حاج قاسم جایگاهی نداشت .حضور در
میدان نبرد روز و شب ،تعطیل و غیر تعطیل ،وقت اداری و
وقت شخصی نمی شناخت ،همین خصوصیات بود که از
او فرماندهی موفق و محبوب ساخت .اگر قرار بود عملیاتی
در نقطه ای صورت گیرد اولین نفری که قبل از همه و
چند روز قبل تر منطقه را پایش و از نزدیک بررسی و تمام
جوانب یک نبرد موفق را می سنجید ،حاج قاسم بود .قوت
قلب نیروهای تحت امرش بود که هرگز از آنها جدا نمی
شد و در نوک حمله قرار می گرفت .اگر وعده ای می داد
عمل می کرد ،حرف بی ربط و بدون پشتوانه عمل هرگز
نمی زد .روزی که پشت تربیون وعده داد سه ماه دیگر
داعش از این کره خاکی برچیده خواهد شد ،عمل کرد.
مانند مدیرانی نبود که عمل را موکول به اما و اگرها کند،
به نیروهایش ایمان داشت و آنها نیز به جز یک فرمانده ،به
چشم یک پدر به او می نگریستند .آینده نگر بود و در یک
حمله تمام جوانب کار را می سنجید و برای این همیشه
موفق بود ،این عمل گرایی و حضور میدانی از او مردی
مرد در ذهن اطرافیان ،نیروهای مقاومت و تمام آزادگان
عالم ساخته بود .گوهری که امروز مدیران ما به شدت به
آن محتاجند تا بر روی کاغذ محاسبه نکنند و بعد کمرشان
زیر باز عمل شکسته شود .سرما ،گرما ،برف ،یخبندان و
مشکالت خانوادگی درنوع مدیریت حاج قاسم هیچ خللی
حاصل نمی کرد .به شدت عملگرا بود و در کنار سربازانش
غذا می خورد ،با دستانش به آنها آب می داد و همه و همه
طعم محبت های فرمانده یگانه دوران را چشیده و دست
رافت و مهربانی او را بر سر خویش حس کرده بودند .الزم
است نوع مدیریت میدانی و حضور در صحنه حاج قاسم
برای مدیران ما تدریس و حتی الزم االجرا شود،آن موقع
امید خواهیم داشت که تحولی در ساختار مدیریتی این
کشور به وجود آید .این کشور دیگر فرصت آزمون و خطا
ندارد و به مدیرانی که چشمان شان بر ساعت دیواری
اتاق شان دوخته هست ،نیازی ندارد .باید از فرمانده
بی ادعا و پرکاری مانند حاج قاسم تجربه ها آموخت و
درصحنه مدیریت این کشور به کار بست .وصیت نامه
حاج قاسم ،رفتار و ثانیه به ثانیه گفتار و کردار او درسی
در صحنه مدیریت میدانی برای مدیرانی است که در
اتاق های اندرونی تابستان و زمستان کنترل تنظیم دما
در دست دارند ،ولی از آنچه بر سر ولی نعمتان این انقالب
و صاحبان حقیقی این نظام می آید ،بی خبرند .مکتب
حاج قاسم آب گوارایی است برای کویر تفتیده مدیریت
این کشور تا با به کار بستن آن به تمام جهانیان ثابت
کنیم اسالم و دین در صحنه امروزجامعه و برآورده کردن
نیازهای دنیوی بشر امروزی ،کارآمدترین است ،موضوع
مهمی که حاج قاسم آن را به دوست و دشمن ثابت کرد و
به یقین دشمن امروز از شهید حاج قاسم به مراتب بیشتر
واهمه دارد تا خود حاج قاسم ،مشروط به اینکه مکتبی که
او بنیان گذاشت در تمامی صحنه های مدیریتی این کشور
ساری و جاری شود.

شناسه1258102 :

گواهی بانکی شماره  002247924مورخ  1400/10/01نزد بانک کشاورزی شعبه میدان آزادی بیرجند با کد  2479پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد .اعضای هیئت مدیره :آقای حسین شبانی به
شماره ملی  0640616380به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال ،خانم فاطمه شبانی به شماره ملی  0640799825به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال ،آقای حسن شبانی به شماره ملی  0650944615به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال .دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل
 :طبق اساسنامه بازرسان آقای محسن حیدری به شماره ملی  0653150482به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال خانم خدیجه نوکندی به شماره ملی  0653194481به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال روزنامه
کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی  -اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند ()1256162

قالیشویي و مبل شویي ایـران

عضو معتبر اتحادیه مسئول :دستگردی  www. iranwash. irدفتر :توحید ، 21نبش نبوت  ، 21پالک 105

اولینقالیشوییصنعتی
صـافصـاف
32 44 66 66
درجه یک مجهز به
لـول لـول
گرمخانه 32 42 43 20 -2
تمام اتومات در شرق کشور

تخـت تخـت

ghalishooii.iran

دیدگاه خوانندگان

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

جلوگیریازهدررفت
منابع در همه ادارات
استاننهادینهشود
چند شب پیش حدود ساعت  ۲شب
یکی از اکیپ های شرکت برق را در
حال تعویض المپ های خیابان دیدم
و وقتی پرس و جو کردم متوجه شدم
که المپ های پرمصرف جمع آوری
و المپ کم مصرف و صد البته با نور
بیشتر جایگزین آن می شود .اقدامی که
واقعا این روزها نیاز جامعه بوده و یکی
از اتفاقات خوب است که مدیران قبلی
کمتر ریسک انجام و هزینه کرد آن را
می کردند .در این خصوص  ۳تشکر
از مجموعه برق داشتم ،اول به خاطر
اینکه شروع این کار را از شمال شهر
و خیابان های منتظری و حکیم نزاری
و بلوار حضرت ابوالفضل (ع) در نظر
گرفتند و برای اولین بار مردم این سمت
شهر هم در اولویت خدمات رسانی
دیده شدند ،تشکر دوم هم اینکه به جای
نگاه به مسائل جاری در این بحران
انرژی به فکر کار اساسی و منطقی
افتادند و آن را عملیاتی کردند و تشکر
سوم هم بابت اینکه واقعا همت کرده اند
و حتی در ساعات نیمه شب هم مشغول
به کار و تالش بودند و برخالف خیلی
از دستگاه های دیگر که اصال برایشان
مهم نیست در ساعات رفت و آمد مردم ،
انجام پروژه ها باعث ترافیک و شلوغی
می شود این دستگاه خدمت رسان با
رویکرد خوبش کار را بدون مزاحمت
برای مردم به نتیجه رساند ۲.درخواست
هم دارم اول اینکه ان شاءا ...با توسعه
انرژی های تجدید پذیر در استان توان
تولید برق را به حداکثر برسانید که مانند
گذشته استان ما کمترین خاموشی را
داشته باشد ،همچنین با صرفه جویی در
مصرف با تعویض المپ ها  ،روشنایی
معابر را هم کمی تقویت کنید .توجه به
مصرف انرژی و جلوگیری از هدررفت
در استان باید برای همه ادارات نهادینه
شود.

دبیر کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان جنوبی گفت ۲ :هزار و  ۸۵۲پرونده قاچاق کاال و ارز در  9ماه امسال
تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل  1۷درصد رشد دارد .هادی یوسفیپور  ،ارزش این تعداد پرونده را  ۳9میلیارد و  ۶۴0میلیون تومان اعالم
کرد و افزود :این پروندهها از نظر ارزش هم  ۲۸درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دارد.

ایرنا  -سرپرست معاونت هماهنگی
امور عمرانی استانداری گفت:
خسارتهای سیالب در بارشهای
اخیر بیش از  1۸0میلیارد تومان بوده
که نسبت به حجم و شدت بارشهای
مشابه که سنوات گذشته در استان
اتفاق افتاده ،خسارتها با کاهش ۳1
درصدی همراه است .عباسزاده اظهار
کرد :با اطالعرسانی گسترده برای
آگاهیبخشی هماستانیها و آمادهباش
کامل نیروها ،به لطف و عنایت خداوند
هیچ گونه تلفات جانی ناشی از
سیالب گزارش نشد و بهرغم حجم
 100میلیمتری بارشها در یک بازه
زمانی چند روزه ،تخریب و خسارت به
واحدهایمسکونیکاهشچشمگیری
داشته است .وی به حجم بارندگیهای
سنگین طی هفته گذشته در استان
اشاره کرد و به تشریح اقدامات،
تمهیدات و تدابیر ستاد پیشگیری،
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ
به بحران استان و شهرستانها در
حوزه زیرساختی پرداخت .جانشین
استاندار در ستاد پیشگیری هماهنگی
و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران
استان خراسان جنوبی گفت :در پی
اعالم پیشبینیهای هواشناسی و
سازمان مدیریت بحران کشور ،با
دستور ویژه استاندار 10۲ ،تیم امدادی
و عملیاتی استان در بازه زمانی اعالم
شده به حالت آمادهباش کامل درآمدند
تا خدماترسانی مطلوبی را به مردم
ارائه کنند .وی با اشاره به بازدید
تیمهایکارشناسیدستگاههایدخیل
از نقاط سیلخیز خاطرنشان کرد :در
این بازدیدها عالوه بر برنامهریزی برای
تقویتسیلبندهاودیوارهایحفاظتی،
بررسی کانالهای جمعآوری آبهای
سطحی شهری و روستایی همچنین
مستحدثات راهها و محورهای
مواصالتی مورد تاکید قرار گرفت.

تلفن  - 32224582 :نمابر 32234583 :

پیام رسان های اجتماعی 09017245463 :
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

پنجشنبه *  23دی  * 1400شماره 5108

کارخانهایکهترمز وابستگیبهلنترامیکشد
یک واحد تولید لنت ترمز در قاین توانسته
با تولید  ۶۴۸تُن لنت در سال ،بخشی از
نیاز کشور به این محصول را برطرف کند
و واردات لنت را کاهش دهد .ترمز وابستگی
به لنت ترمز در یک واحد تولیدی در قاین
کشیده شده است .این واحد تولید لنت ترمز
 1۶سال است که فعالیت میکند و از رونق
خوبی نیز برخوردار است و توانسته بخشی از
نیاز کشور به لنت ترمز را برطرف کند.
کارگران بومی شهرستان قاین با اتکا به
توان خود توانسته اند محصوالت باکیفیتی

را تولید کنند که قابل رقابت با سایر انواع
لنت ترمز است.
تکیه بر توان داخلی
با استفاده از کارگران بومی
یکی از کارگران واحد تولیدی لنت ترمز قاین
گفت :افتخار میکنم در جایی کار میکنم که
میتواند وابستگی ما را به کشورهای خارجی
از بین ببرد .وی گفت :کارگر بومی این منطقه
هستم و میتوانم با حقوقی که از اینجا
دریافت میکنم ،زندگی خودم را در شرایط

مناسبی اداره کنم .یکی دیگر از کارگران این
واحد تولیدی گفت :ظرفیت و استعداد این را
داریم که بتوانیم انواع لنت ترمز وسایل نقلیه
مختلف اعم از سبک و سنگین را تولید کنیم.
او گفت :محصوالت مان ضریب اصطکاک
باالیی دارد و هنگام ترمز گیری ،بدون صدا
ترمز گرفته میشود که نشان از کیفیت باالی
محصول است.
به دنبال توسعه صادرات هستیم
توان پور ،مدیر عامل کارخانه تولید لنت در

قاین گفت :ظرفیت تولید این کارخانه در سال
 ۶۴۸تُن انواع لنت ترمز خودرو است.
وی گفت ۷0 :درصد تولیدات این کارخانه
مربوط به خودروهای سواری است؛ در حالی
که میتوانیم با دستگاههای موجود به تولید
لنت خودروهای سنگین نیز بپردازیم.
توان پور گفت :تأمین نقدینگی ،تأمین
مواد اولیه ،حمل و نقل و گازرسانی به این
مجموعه از جمله خواستههای ماست که در
حال حاضر در آنها مشکالتی داریم.طوقانی،
مدیر بازرگانی این کارخانه هم گفت :در تمام

استانهای کشور ،نمایندگی داریم و از
استانهای مختلف مشتری داریم .وی گفت:
تأییدیههایی برای صادرات از کشورهای
مختلف اخذ کرده ایم و امید داریم که بتوانیم
صادرات خود را به خارج از کشور گسترش
دهیم.کشورهای ازبکستان ،افغانستان و
کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله
کشورهایی است که خواهان محصوالت این
کارخانه اند .در صورت گسترش صادرات،
این کارخانه میتواند ماهیانه  ۵00هزار دالر
ارزآوری داشته باشد.

تیمدانشگاهعلومپزشکی قهرمان
مسابقاتوالیبالدستگاههایاجرایی استان
قلي پور  -مسابقات والیبال دستگاه های
اجرایی استان که سه شنبه  ۷دی ماه در
سالن عفاف شهرستان بیرجند برگزار شد،
با قهرمانی تیم دانشگاه علوم پزشکی به
پایان رسید .بذری ،دبیر هیئت والیبال استان
و مسئول برگزاری مسابقات گفت :در این
مسابقات  1۲تیم از دستگاه های اجرایی

استان شرکت داشتند که پس از انجام ۲0
بازی تیم دانشگاه علوم پزشکی مقام اول
و تیم های شهرداری بیرجند و اداره کل
آموزش و پرورش به مقام های دوم و
سوم دست یافتند .وی افزود :تیم برتر این
مسابقات برای شرکت در مسابقات دستگاه
های اجرایی کشور اعزام خواهد شد.

از ابتدای سال در سطح محورهای
استان بالغ بر  1۳۶00کیلومتر
گاردریل نصب شده است.
رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره
کل راهداری گفت :با نصب و تعمیر
بیش از  1۳هزار کیلومتر گاردریل در
محورهای ارتباطی طی  9ماه امسال
بالغ بر  1۳۶00کیلومتر گاردریل در

سطح محورهای اصلی و فرعی
استان نصب شده است .احمدی
افزود :از ابتدای سال همچنین 9۸0
عدد گاردریلهای آسیب دیده بر اثر
تصادفات و سوانح جادهای استان
جمع آوری و تعمیر و بازسازی
شدهاند .وی گفت :طی عملیات
فوق گاردریلهای آسیب دیده و بال

استفاده تعمیر و به چرخه راهداری
بازگردانده شد که میزان صرفه
اقتصادی حاصل از این عملیات 1۷
میلیارد ریال برآورد شده است .وی
افزود :از آنجایی که وجود حفاظهای
کنار جادهای و میان جادهای از بروز
خسارت و تلفات جلوگیری و
در ایمنی کاربران جادهای بسیار

تاثیرگذار است ،بدیهی است که
بیشترین آسیب را نیز میبینند.
احمدی گفت :با توجه به نیاز بسیار
زیاد جادهها به حفاظهای ایمنی و
در راستای صرفه جویی و استفاده از
گاردریلهای صدمه دیده بازسازی
و تعمیر گاردریلهای آسیب دیده به
طور مستمر در دستور کار قرار دارد.

پیام ایمنی :عدم تخطی از سرعت و سبقت غیرمجاز از عوامل اصلی کاهش سوانح رانندگی است

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی ( -نوبت اول )

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد شرایط  ،از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید :
فهرست بهاء مورد استفاده

مبلغ ضمانت نامه شرکت
در فرآیند ارجاع کار

مناقصه اجرای نوسازی و توسعه پاسگاه پلیس راه فردوس  -بجستان در استان خراسان جنوبی

 3ماه

 14.079.275.844ریال

فهارس بهاء رشته ابنیه و
تاسیسات برقی و تاسیسات
مکانیکی سال  1400و قرارداد
سرجمع می باشد

 703.964.000ریال

مناقصه عملیات تبدیل آبنما به پل جعبه ای ( کیلومتر  4+300محور درونه بردسکن – عشق آباد )
1400/64
در استان خراسان جنوبی

 8ماه

 13.200.000.000ریال

فهرست بهاء راه  ،باند فرودگاه و
زیر سازی راه آهن سال 1400

 660.000.000ریال

 12ماه

 72.450.000.000ریال

فهرست بهاء راه  ،باند فرودگاه و
زیر سازی راه آهن سال 1400

 3.622.500.000ریال

شماره

1400/63

1400/65

موضوع

مناقصه بهسازی و نوسازی راه روستایی غنی آباد – نیگنان شهرستان بشرویه در استان خراسان جنوبی

مدت

ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد :الف -ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان خراسان جنوبی ب -فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران  ،مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی
باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .شرایط مناقصه گران :جهت مناقصه
(  )1400/63پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه  5رشته ابنیه و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند  .جهت مناقصه (  1400/64و ) 1400/65
پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه  5رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند  .مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه های
فوق از سایت ستاد  :ساعت  13/00روز شنبه  1400/10/25لغایت ساعت  14/30روز سه شنبه  1400/10/28مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق  :ساعت  13/30روز یکشنبه  1400/11/10زمان بازگشایی پاکت مناقصه فوق از طریق
سامانه ستاد  :ساعت  08/30صبح روز دوشنبه  1400/11/11آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها  :خراسان جنوبی  -بیرجند  -خیابان غفاری -نبش غفاری
 - 25اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی شماره تماس  056-32342137-9 :کدپستی  9717833115 :متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس
 http://iets.mporg.irو سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.irرجوع نمایند.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه  021 - 41934 :دفتر ثبت نام مرکزی 021 - 88969737 :

مرکز نیکوکاری جواداالئمه (ع) بیرجند
آمادگی خود را جهت انجام خدمات حمایتی به نیازمندان واقعی با رویکرد توانمندسازی آنان اعالم می دارد.
* دریافت کمک های نقدی از قبیل کفاره  -فطریه  -نذورات نقدی  -زکات  -صدقه و  * ...دریافت کمک های غیرنقدی
از قبیل پوشاک ،مواد غذایی ،لوازم اساسی منزل ،صدقه و  * ...انجام کامل مناسک عقیقه به روش های شرعی *تهیه
کمک جهیزیه برای نوعروسان نیازمند * تامین هزینه های درمان بیماران نیازمند * تامین هزینه های تحصیلی دانش آموزان نیازمند
* کمک به ایجاد اشتغال و خودکفایی نیازمندان * ارائه هرگونه خدمات و تخفیفات خیرین محترم به نیازمندان واقعی

 ۵۰خانواده نیازمند شهری ۱۳۹۰ ،خانواده نیازمند روستایی و  ۱۶۳یتیم نیازمند در انتظار دستان پرمهرتان هستند
شماره حساب :بانک ملی  ۰۱۰۹8۳۱82۳۰۰۹شماره کارت۶۰۳7۹۹۱8۹۹۵4۹۱۶۰ :
ارسال کمک از طریق شماره گیری تلفن همراه *8877*4۵۱8#

آدرس :موسی بن جعفر (ع) ( ۵صمدی  - )8داخل صحن مسجد حضرت جواداالئمه (ع)

تلفن۳2۳۶7۳72-۰۹۱۵۱۶۳۱8۵۵-۰۹۱۵4۹۶۰278 :

*درارتباطباکندیانتصاباتدراستاناگر
نمایندگان برای مهره چینی البی گری
نکنندوبجایآنپیگیرامورقانونگذاری
در مجلس باشند سرعت کار انتصابات
بیشترخواهدشد.
*باسالم خدمت معاون محترم درمان
دانشگاه علوم پزشکی با پیگیری شما
و مجمع خیرین سالمت ساخت خانه
بهداشتدرشهرکنوغابدرمیانمحقق
شدوآمادهبهرهبرداریمیباشدصمیمانه
تقدیر و تشکر می کنیم .سه هزار نفر در
شهرک نوغاب درمیان ساکن هستیم و
از کوچکترین خدمات بهداشتی محروم
هستیم با نزدیک شدن دهه مبارک فجر
خواستارپیگیریتجهیزآنازجنابعالی
هستی .م
*هر کس فرصتی دارد کاروان نیرو از
شهر خودش روانه مرکز استان می کند و
نیروهای خدوم را کنار می گذارند چرا ؟
*چرا مسؤلین تأمین اجتماعی نسبت به
پرداختغرامتدرمانبیمهشدگانفکری
نمی کنند و با تأخیر بلند مدت انجام می
دهند؟ حتما انتظاردارند همانند متکدیان
دست مان پیش آنها دراز باشد.

* باور بفرمایید بنیاد مستضعفان و اداره
اوقاف اگر زمین های متصرفی شان
را درست مدیریت کنند ما در خراسان
جنوبییکنیازمندنخواهیمداشت.

شناسه آگهی۱258۷9۷ :

مبلغبرآورد

*شرکتآبمنطقهایاگرنگرانکسری
آبگیری سدها میباشد یک فکری برای
روان آبها بردارد که در بارندگی قبلی به
کویر لوت رفت ،نمیخواد آب از دریای
عمانبیارید همینآبهاراهدرندهیدلطفا
کمشعاربدهیدوبیشترعملکنید.

* در خصوص مطلبی که در مورد
خودبدیمردماستاننوشتهبودیدعلتش
می تونه این باشه که همشهری های ما
همهخوبوعالیهستندودرشهربیرجند
کههمهدرسطحباالیفرهنگوسالمت
اخالقی هستند خوبیشان به چشم
کسی نمی آید اما همین که این عزیزان
وارد شهر و منطقه دیگری می شوند
تفاوتشان با دیگران محسوس می شود
و خصایص زیبای اخالق و رفتارشان
می درخشد .مطمئنا عزیزانی که از استان
خراسان جنوبی رفته اند مجدد به استان
خود بازگردند بیش از پیش قدر فرهنگ
انسان های استان را خواهند دانست.

نصب بیش از ۱۳هزار کیلومتر گاردریل در محورهای ارتباطی استان

خبر خوب امروز

کاهش ۳۱درصدی
خسارتسیالبدر
خراسانجنوبی

3

پروندههای قاچاق کاال در خراسان جنوبی  ۱۷درصد افزایش یافت

پیام شما

*اگر نمایندگان در عزل و نصب ها
دخالت نکنند هم به فرمان مقام معظم
رهبری عمل شده و هم دولت محترم به
سلیقه خودش مسئولین مومن و انقالبی
و کارآمد را تعیین و انتصاب می کند
ضمناوظایفخطیرنمایندگیدرمجلس
نیز معطل نمیماند  .این دخالتها دلیل
اصلیکندیانتصاباتاست.
*من راننده هستم  ،ارتباط روستای دهنو
تانایبندهمیشهقطعهلطف ًامنعکسکنید.

پاسخ مسئوالن

جوابیه اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای استان
* در پاسخ به پیام مردمی با موضوع
روشنایی جاده حد فاصل میدان
فرودگاه به استحضار می رساند :با توجه
به اینکه در محدوده مورد نظر کابل ها
ودیگرتجهیزاتروشناییسرقتگردیده
لذا این اداره کل نسبت به کابل کشی
مجدد ،نصب و تجهیزات جهت روشن
نمودن آن اقدام کرده است و به زودی
روشنایی آن منطقه برقرار خواهد شد.
* در پاسخ به پیام مردمی با موضوع
گاردریل جاده مزار کوه به استحضار
می رساند :اولویت اجرای نصب
گاردریل به ترتیب در راه های اصلی ،
فرعی و در نهایت راه های با عنایت به
حذف ردیف ملی اعتبارات راه روستایی
و استانی شدن در صورت تامین و
تخصیصاعتباربهمبلغ 19000میلیون
ریال جهت نصب گاردریل در محدوده
مورد نظر توسط شورای برنامه ریزی
شهرستان این اداره کل آمادگی اجرای
آن را دارد.
* در پاسخ به اظهارات رئیس اتحادیه
فروشندگان مصالح ساختمانی بیرجند
با موضوع افزایش قیمت کرایه
به استحضار می رساند :هیچ گونه
افزایش کرایه حمل از اردیبهشت ماه
سال جاری صورت نگرفته است

4

نام آوران

استاد دکتر جمال رضایی
دانش آموخته مدرسه شوکتیه
استاد دکتر جمال رضایی از دانش آموختگان بنام
مدرسه شوکتیه و استادان بلند پایه و پژوهشگران

۱

4

۶

۳
۹

تالش کنید به جای تمرکز کردن بر آنچه ندارید ،به
آنچه دارید بیندیشید ،یعنی هنگامی که افکار منفی و
مخرب به ذهن تان هجوم می آورد ،سعی کنید آنها
را به افکار مثبت و مطلوب تبدیل کنید.به بیان دیگر
یاد بگیرید به جای دیدن نیمه خالی لیوان ،نیمه پرآن
را ببینید .برای مواجهه با افکار مخرب و منفی ،الزم
است به یقین بپذیرید که این فکر ،تنها یک فکر
منفی است ،سپس سعی کنید با ذهنی آرام به دنبال
راهکارهاییباشیدکهبتوانیدآنرابهشیوهمثبتبررسی

فوایدفوقالعادهپیادهروی

خطرمصرفزیادچایبرای زنانباردار

قدم زدن بیشتر با افزایش میزان متابولیسم بدن،
چربی بیشتری را میسوزاند و تحقیقات نشان
میدهد پیاده روی برای از بین بردن چربی شکمی
بسیار موثر است .در واقع تنها راه موثر برای از بین

اگر باردار یا شیرده هستید ،بیش از دو لیوان در
روز چای سیاه و سبز مصرف نکنید ،این مقدار
چای حدود  ۲۰۰میلی گرم کافئین را تامین می
کند و مصرف بیش از این مقدار در دوران بارداری

ماسکهای پارچهای نمیتواند ذراتی را که از
طریق آن ویروس منتشر میشود فیلتر کند.
در این میان ،ماسکهای  N ۹۵به دلیل ساختار
فیلتر و بار الکترواستاتیکی ذرات ریز هوا را جذب

برای ورزش در ساعاتی به جز ساعات صبح باید
بدانید که تحقیقات نشان داده خوردن غذای سبک
قبل از ورزش کردن سبب می شود بهتر وزن کم
کنید زیرا بدن کالری بیشتری می سوزاند ،البته

بردن چربی دور شکم ،پیاده روی است.پیاده روی
با شدت متوسط و برای یک مدت زمان طوالنی
میتواند سوخت و ساز بدن را تنظیم کند و در
کنترل وزن تاثیر مثبت داشته باشد.پیاده روی برای
استخوانهامفیداستودریائسگی توصیهمیشود

غیرایمن است و با افزایش خطر سقط جنین،
افزایش خطر ابتال به سندرم مرگ ناگهانی و وزن
پاییننوزادهنگامتولدهمراهباشد.برایمادرشیرده
نوشیدن بیش از سه لیوان چای در روز ممکن است
تحریک پذیری کودک را افزایش می دهد.

و به دام میاندازد .قرار گرفتن فیلتر ماسک روی
دهان و بینی فرد استفاده کننده به مراتب بهتر
از یک ماسک پارچهای ساده است و میتواند
شکافهای بزرگی را در طرفین ایجاد کرده و به
ذرات عفونی فرصت زیادی برای مانور دهد.

منظور از غذا یک وعده سبک است .در نظر داشته
باشید غذای حجیم و سنگین و فعالیت بدنی شدید
باعثمیشودکهخونرسانیبهعضالتاسکلتی
بدن و دیواره معده دچار اختالل گردد .هرگز قبل از
ورزشوعدهغذاییسنگینمصرفنکنید.

رباط شاه عباسی متشکل از سردر ورودی،
صحن ،حجرههای متعدد ،ایوان ،انبار ،فضای
خدمات و اصطبل شتران میشود .اصطبل
شتران (شترخانه) سال  ۱۳۸۸به عنوان موزه
مردم شناسی سرایان افتتاح و در اختیار بازدید
عموم قرار گرفت .این کاروانسرای دیدنی ،به
همراه آب انبار ،مسجد ،حمام و بازار ،در کنار هم
یک مجموعه تاریخی را در شهر سرایان تشکیل
میدهد .کاروانسرا یا رباط شاه عباسی سرایان در
سال  ۱۳۸۲به ثبت ملی رسیده است.
فرهنگ و هنر

پخش ۱۴۰۰ساعت برنامه
تلویزیونیبهمناسبتدههفجر

۹

ختم کالم ا ...مجید

۱

به یاد اموات و به نیت شفای بیماران توسط

۵

قاریان قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف
بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
ضمنا ًنماز و روزه قضای میت هم
پذیرفتهمیشود.

۵

۷
۶

۵
۲

۸
۱

۱

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

۹
۶

0۹0۳۱۶۱۸4۸۲ ۳۲۲۲۷۱۷۷

۵

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

 ۱۹۷۹اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین
بار برمی گردد به ژاپن در سال  ۱۹۸۶و از سال  ۲00۵این سرگرمی به
محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال  ۲00۸در
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

۹

۲

۱

۳

۵

۷

۶

۸
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ایزوگامشـرق
0۹۱۵۵۶۲۲0۵0
0۹۱۵۵۶۲۹0۳۳
بیرجند،میدانتوحید

( ۳۲44۲۳۳۱بخشی)

قابل توجه مددجویان تحت پوشش

0۹0۲۶۷۱۱۷۳۵

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ایزوگام شرق و دلیجان
س
اط

۶

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

کلیه لوازم منزل شما را خریداریم
با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.
091۵0۵۶۲100

فروشحبهعنابدرجه یک
خدمات نصب ،اجاره داربست فلزی ،جک،
تخته ،قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک
 - 091۵3۶37۵07حسینی

مدیریت  :حسن آراسته

ن

سوپرفود  ،اصطالحی است که برای غذاهایی استفاده می شود که سرشار از مواد مغذی ضروری برای افزایش
انرژی است و برای مبارزه با بیماری و بهبود خلق و خو نیز موثرند .سوپرفودها  ،استخوان ها را ساخته  ،از بیماری
مزمن جلوگیری می کند ،بینایی را بهبود بخشیده و حتی حضور ذهن را بهتر می کند ،آنها را بشناسید .سیب
شیرین یا ترش :سیب ها انتخاب فوق العاده ای برای خوردن به صورت خام یا پخته است ،اما حتما پوست سیب
را هم بخورید چون سرشار از فالئونوید مفید برای سالمتی قلب است .کلم بروکلی :اگر خوب درستش کنید این
سبزی مزه ای بی نظیر دارد  .بهتر است آن را با سس تند و یا سس دلخواه تان مثل سرکه بالزامیک مخلوط کنید.

مادر بزرگم چند سال آخر عمرش را در خانه ما زندگی می کرد .مخصوصا که می دانست پدر و مادرم تا شب سر
کارند و من تنها هستم.در حقیقت او بود که مرا بزرگ و به همین خاطر همه می دانستند که مادرجون مرا بیشتر از
بقیه نوه هایش دوست دارد.همیشه در روز تولدم بهترین هدیه را مادرجون به من می داد ،اما امسال در روز تولدم
دیگر مادر جون نبود تا بهترین کادو را به من بدهد .او سه ماه قبل رفته بود پیش خدا! به همین خاطر ظهر روز تولدم
از بس در غصه نبودن مادرجون اشک ریختم ،همانجا وسط اتاق خوابم برد.اما او آمد ...مثل همه روزهای تولد دوباره
به دیدنم آمد و باز هم بهترین هدیه را به من داد .موقعی که در خواب صورتم را بوسید و گفت« :بلند شو پسرم که
االن نمازت قضا می شه».از خواب که بیدار شدم فقط آنقدر به غروب خورشید مانده بود که بتوانم نمازم را بخوانم.

رئیس مرکز سیمای استانها گفت :سیمای مراکز،
هزار و  ۴۰۰ساعت برنامه تلویزیونی را به مناسبت
چهل و دومین فجر انقالب روانه آنتن میکند.
سید عباس فاطمی با بیان اینکه دهه فجر امسال
به عنوان چهل و دومین سالگرد پیروزی نهضت
اسالمی ،یادآور حماسهها و فداکاریهای یک ملت
به رهبری بزرگمرد تاریخ معاصر ایران خمینی
کبیر (ره) است ،اظهار کرد :انقالب اسالمی
مهمترین رویداد سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اخالقی جهان در قرن بیستم بود و همچنان
مهمترین موضوع سیاسی ،منطقهای و جهانی
است.ویبابیاناینکهدرآستانهچهلودومینبهار
پیروزی انقالب در شرایط ویژه کرونایی همچون
یک سال گذشته نقش صدا و سیما و شبکههای
استانی اهمیت مضاعفی پیدا کرده است ،گفت :بر
این اساس بخشی از رویدادهای میدانی پرشور که
ملت ما هر سال در دهه فجر رقم میزدند در قالب
برنامههایمختلفتلویزیونیرویآنتنمیرود.

ق
دو
اق

سوپرفودهاغذاهایمغذیبرایافزایشانرژی

حکایت :بهترین هدیه

مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

۲

۵

کاروانسرایسرایان،یکیازمهمترینوکهنترین
جاذبههای دیدنی سرایان ،یادگار دوران حکومت
صفویه در این شهر است .این کاروانسرا در داخل
شهر سرایان و در محدوده بافت تاریخی آن واقع
شده و به رباط شاه عباسی هم شهرت دارد.
بنای این کاروانسرا به صورت دو ایوانی و عمدتا
با آجر ،طراحی شده و امروزه کاربری موزه دارد
و اشیای قدیمی را در آن به نمایش میگذارند.

کرده و جنبه های منفی آن را از ذهن تان پاک کنید.
از همین امروز ،این تمرین را شروع کنید تا ببینید چند
روز می توانید بدون افکار منفی زندگی کنید و یا تخمین
بزنید که میزان توانایی تان برای مواجهه با افکار منفی
و حذف آنها از ذهن تان چقدر است؟ این تمرین را
مانند یک رژیم غذایی ذهنی دنبال کنید و به آن متعهد
باشید ،اگر بتوانید با جدیت این عادت را در خود ایجاد
و تقویت کنید ،بی شک در آینده ای نه چندان دور،
می توانید تغییرات مثبتی را نیز در زندگی تجربه کنید.

ماسکهای مناسببرای ُامیکرون
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۷

کاروانسرای رباط شاه عباسی سرایان

به مثبت اندیشی عادت کنید

شماره ۵۱۰۸

۳

شهید سید حسن موسوی رستگار :ملتم ببینند که گرچه چشم ها و دست ها و پاها
و قلب و سینه و سرم را از من گرفته اند اما یک چیز را نتوانستند بگیرند و آن ایمان و هدفم
است که عشق به ا ...و معشوقم و به مطلق جهان هستی و عشق به شهادت.

انسان سه راه دارد :راه اول از اندیشه می گذرد ،این واالترین راه است.
راه دوم از تقلید می گذرد ،این آسان ترین راه است و راه سوم از تجربه
می گذرد ،این تلخ ترین راه است( .داالیی الما)

ورزش قبل غذا همراه با غذای سبک

جدول سودوکو

۵

یاد یاران

دیالوگ ماندگار

عادت کنید که در زندگی به جای تمرکز بر آنچه نمی
خواهید و یا آن را سودمند نمی بینید ،بر چیزی متمرکز
شوید که آن را مفید و مثبت می دانید .شاید در نگاه
اول این دو سبک تفکر ،یکسان به نظر آید ،اما بی
تردید در عمل متوجه خواهید شد که این سبک های
اندیشه کامال متفاوت و متمایز از یکدیگرند و در داشتن
احساس مثبت و یا منفی نسبت به خودتان بسیار تاثیر
گذار است.پیشنهاد می کنیم تصمیم جدی بگیرید و از
این پس مثبت اندیشیدن را در ذهن خود تمرین کنید،

نام آشنای ایران شهریور ماه سال  ۱۳۰۵هجری
شمسیدربیرجنددیدهبهجهانگشود.تحصیالت
ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود و مشهد مقدس
یه پایان رسانید .پس از اخذ مدرک لیسانس ادبیات
فارسی از دانشگاه تهران به استخدام وزارت
فرهنگ در آمد و در خالل کار آموزشی دوره
دکتری زبان شناسی و زبان های باستانی را به
پایان رساند .آن گاه به سمت دانشیاری دانشکده
ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد منصوب گردید و
پس از آن نیز به مرتبه استادی دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه تهران ارتقا یافت و تا پایه۱۰
استادی پیش رفت و به دو مدال درجه دو و یک
علمی دست یافت .استاد جمال رضایی در مدت
خدمات فرهنگی خویش در سمت های ریاست
دبیرستان قزوینی ،معاونت دانشکده ادبیات مشهد،
معاونت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
تهران ،سرپرستی موسسه زبان های خارجی
دانشگاهتهران،مدیریتگروهآموزشیزبانشناسی
و زبانهای باستانی دانشگاه تهران ،معاونت وزارت
علوم و آموزش عالی انجام وظیفه کرد .عالوه بر
مسئولیت های باال در چندین سازمان و شورای
علمی و پژوهشی مسئولیت داشت .از قبیل انجمن
استادان زبان و ادبیات فارسی ،شورای فرهنگستان
زبان ایران ،هیئت رئیسه کنگره تحقیقات ایرانی
ممیزه دانشگاه تهران ،شورای دانشگاه تهران و
هیئت امنای دانشگاه تهران .افزون بر این ایشان
در چندین کنگره علمی داخلی و خارجی شرکت
کرد.براینمونه،کنگرهتحقیقاتایرانیدردانشگاه
هایکشورهایترکیه،روسیه،ارمنستان،سوییس،
افغانستان ،فرانسه ،آلمان ،انگلستان و چین .مهم
ترین کتاب استاد بیرجند نامه است که پس از
مرگش به همت دکتر محمود رفیعی به په چاپ
رسیده است .این کتاب حاصل سال ها پژوهش
عالمانه درخصوص فرهنگ و آداب و رسوم شهر
بیرجنداست.شناساییوترجمهکتیبهمعروفکال
جنگال بیرجند از اقدامات مهم دکتر جمال رضایی
است .سرانجام دکتر رضایی  ۱۹خرداد ماه ۱۳۸۰
درگذشت و در تهران به خاک سپرده شد.

۲

پنجشنبه  ۲۳دی  * ۱۴۰۰شماره ۵۱۰۸

جاذبه گردشگری

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

برگ سبز خودروی سواری سمند تیپ sorenef7 +
به شماره پالک  ۶۴۸ب  ۲۶ایران  ۵۲به نام علیرضا
سبزبان با کد ملی  3۶۲1۵70۴11مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه اشتغال به کار حرفه ای مهندسی معدن شخص حقیقی
اینجانب احسان حاج مال علی به شماره 1307۵3و تاریخ
صدور  139۸/۲/۲1با کد ملی  00709۸771۸مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی سواری پراید تیپ صبا جی تی ایکس به شماره پالک  ۲3۴ب  9۲ایران
 9۵به نام حسینعلی عزیزی با کد ملی  ، 3۶۶00۵۴13۵شماره موتور  ۲۸37۶7و شماره شاسی
 s1۴1۲۲۸07۴7۲۸۸مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند و برگ سبز موتور سیکلت پیشتاز تیپ 125CDiبه شماره موتور0124neg435084
و شماره شاسی  125A9501383به شماره پالک  ۲۸۵۸۸ / 79۲به نام زهرا زینلی با شماره ملی
 0۶۵۲391۴7۸مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کمیته امداد امام خمینی (ره)

جهت ثبت نام  ،ثبت درخواست بهره مندی
از طرح های کمک درمان  ،جهیزیه  ،اشتغال و ...
به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.
میدان شهدا  -پشت بانک صادرات (ساختمان آوا )
32234532 -09134568792

مـرکز خط رند
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بزرگترین مرکز خرید فلزات رنگی و آهن آالت

خرید نقدی به
صورت انبوه در محل

خـط دائـم شمـا را خریـداریم 0۹۱۲ - 0۹۱۵

مس  ،آهن  ،برنج  ،فوالد  ،نیکل  ،چدن  ،سرب  ،استیل  ،آلومنیوم
بین رجایی 21و 23

09021800885

مرکز خرید و فروش خط رند

حسیـن راه رو 0915 561 6161

طبس ،چهارمین مقصد سفرهای
شهرستانی استاندار
مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری
از سفر استاندار به طبس ،امروز پنجشنبه به
عنوان چهارمین مقصد سفرهای شهرستانی
خبر داد .مقامی با اعالم این خبر خاطرنشان
کرد :برنامه های سفر استاندار به طبس نیز
مثل سفرهای گذشته با غبار روبی مزار متبرک
شهدا آغاز می شود و دیدار با خانواده معظم
یک شهید بزرگوار خاتمه خواهد یافت .به گفته
وی؛ دکتر قناعت در این سفر ،عالوه بر برخی
از ظرفیت های شهرستان ،از چندین پروژه
عمرانی نیز بازدید خواهد کرد .مدیر روابط
عمومی استانداری با اشاره به تأکید استاندار به
جایگاه ائمه جمعه ،تصریح نمود :به روال دیگر
سفرها ،جلسه شورای اداری طبس ،به منظور
جمع بندی مصوبات سفر در محل دفتر امام
جمعه معزز شهرستان برگزار می شود.
 ۳۷۶معلم سهمیه خراسان جنوبی
در آزمون استخدامی
مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت :با
برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش
بیش از  ۳۴هزار معلم جدید در مهر سال آینده
جذب آموزش و پرورش کشور میشوند.
واقعی در خصوص سهمیه استان در آزمون
استخدامی جدید افزود :از این عده  ۳۷6معلم
سهمیه خراسان جنوبی است .وی گفت :زمان
نام نویسی در آزمون استخدامی آموزش و
پرورش نیز تا پایان دی از طریق رسانهها
اعالم میشود .در حالی سهمیه استان از
آزمون استخدامی آموزش و پرورش  ۳۷6نفر
اعالم شده که استان با کمبود بیش از  ۲هزار
نیرو در آموزش و پرورش روبه روست.
اهتمام تعاون روستایی در خرید
و ذخیره سازی میوه تنظیم بازار
سازمان تعاون روستایی باید در خرید و ذخیره
سازی میوه تنظیم بازار ،اهتمام ویژهای داشته
باشد .سرپرست معاونت اقتصادی استانداری
در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان گفت:
کنترل قیمت و تنظیم بازار میوه پایان سال ،
دقت نظر و اهتمام ویژه سازمان تعاون
روستایی را میطلبد .موهبتی تأکید کرد:
میتوان با آسیب شناسی روند ذخیره سازی و
عرضه میوه در سال های گذشته ،کیفیت کار
را باال ببریم .در این جلسه ،گزارشی از نحوه
توزیع و حجم کاالهای اساسی تنظیم بازاری
که در استان عرضه گردیده  ،ارائه شد که مورد
تأیید و تصویب اعضا قرار گرفت .بررسی
آخرین وضع به کارگیری و آموزش نیروهای
بسیجی معرفی شده برای بازرسیهای صنفی
نیز از دیگر دستور کارهای این جلسه بود که
مقرر شد نیروهای بسیجی آموزش دیده با
ساماندهی سازمان جهاد کشاورزی هر چه
زودتر وارد میدان شوند.
شیرینی تولد خیّر قاینی ،کام یک
زندانی را شیرین کرد
خیر قاینی در روز تولدش ،زمینه
یک بانوی ّ
آزادی یک مادر زندانی را با پرداخت بدهی او
فراهم کرد .یک زندانی که به خاطر  ۳۵میلیون
تومان رد مال در زندان قاین محبوس بود ،با
همکاری واحد مددکاری این زندان توانست
رضایت شاکی را با پرداخت  ۱۱میلیون تومان
جلب کند که از این مبلغ  ۴میلیون توسط
خیر قاینی
زندان و  ۷میلیون توسط یک بانوی ّ
پرداخت شد .روز گذشته با حضور دادستان
قاین ،دادیار ناظر زندان و اجرای احکام ،رئیس
و تعدادی از پرسنل زندان قاین با برگزاری
خیر قاینی که زمینه آزادی
جشن تولد بانوی ّ
زندانی را فراهم کرده بود ،به همت اداره زندان
حکم آزادی زندانی به او تحویل و وی آزاد شد.
ارتقای نرم افزار  118و تفکیک
شماره های اضطراری در مخابرات
مدیرتجاری مخابرات منطقه با بیان این که از
روز بیستم دی ماه سال جاری در سامانه ۱۱۸
بخش تلفن هاي ضروري تفکیک شده است ،
اظهار کرد :با توجه به حساسیت و اهمیت
شماره های ضروری ،مخابرات منطقه همگام
با سراسر کشور نسبت به تفکیک تلفن های
ضروری اقدام کرده است .وی افزود :مشترکین
پس از تماس با سامانه  ۱۱۸در صورت نیاز به
شماره تلفن های اضطراری  ،با انتخاب کلید، ۱
به لیست کامل تلفن های اضطراری دسترسی
خواهند داشت و نیاز به اتصال به اپراتور و یا
قرارگرفتن در صف انتظار در مواقع ترافیک نمی
باشد .سامانه  ۱۱۸استان به صورت شبانه روزی
در حال خدمت رسانی به مردم می باشد و در
راستای تکریم و افزایش رضایتمندی مشتریان
تمامی مکالمات با این سامانه ضبط می شود.

شناسایی  ۴۰بیمار جدید مبتال به کرونا
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت :روز گذشته  ۲۸۴آزمایش تشخیص مولکولی کرونا و تست سریع در استان
انجام شد که در مجموع  ۴۰بیمار جدید شناسایی شد .به گفته مهدیزاده ،از این تعداد  ۱۲مورد از بیرجند ۹ ،مورد از طبس ۱۴ ،مورد
از فردوس ،یک مورد از قاینات  ،یک مورد از بشرویه ،یک مورد از سربیشه و  ۲مورد از نهبندان شناسایی شد.

مواد مخدر در صدر جرایم زندانیان خراسان جنوبی

۵

امام جمعه بیرجند :روابط عمومی
امین مسئوالن و مردم است

پنجشنبه *  23دی  * 1400شماره 5108

افزایشورودیزندانیانجرایمغیرعمدبهزندانهایاستان
ایرنا -معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری گفت :بخش قابل توجهی از
زندانیان استان مرتبط با مواد مخدر و بیشتر
آنان غیربومی هستند .حجت االسالم یدا...
وحدانینیا روز گذشته در نشست خبری
پویش بزرگ «چتری برای پرواز» در بیرجند
با بیان اینکه مواد مخدر زمینهساز بسیاری
از آسیبهای دیگر در جامعه است ،افزود:
طالق ،فرار از منزل ،خودکشی ،همسرآزاری
و کودکآزاری از جمله آسیبهای این حوزه
است .وی گفت :اعتیاد ،معلول کمکاری در
برخی حوزهها از جمله خدمات شهری است
و حاشیهنشینی ،فاصله طبقاتی ،تبعیض بین
فقیر و غنی ،مشکالت اقتصادی زمینهساز
اعتیاد است .معاون اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی اظهار
کرد :در جامعه هدف  ۲گروه داریم ،افرادی
که از عهده مخارج درمان خود برمیآیند و
میتوانند از مراکز ترک اعتیاد ماده  ۱۵قانون
مبارزه با مواد مخدر استفاده کنند و گروهی
که برای ترک اعتیاد نیاز به کمک دارند .وی
افزود :مراکز ماده  ۱6قانون مبارزه با مواد
مخدر نیز در برخی استانها وجود دارد و
افراد معتاد متجاهر میتوانند از این مکانها
برخوردار شوند ،البته تشخیص متجاهر بودن
فرد با مقام قضایی است .حجت االسالم
وحدانینیا گفت :نمیتوان ایجاد مراکز
موضوع ماده  ۱6را به این موکول کنیم
که چون معتاد کارتنخواب در استان نداریم
پس متجاهر نیستند .وی افزود :با توجه به
تصمیماتی که اخیرا توسط استاندار گرفته
شده و با استفاده از توان سایر دستگاههای
اجرایی ساختمانی به این امر اختصاص یابد،
امیدواریم بهزودی مرکز موضوع ماده  ۱6در
استان راهاندازی شود.
چرخه معیوب اعتیاد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری خراسان جنوبی چرخه ترک

اعتیاد در استان را معیوب دانست و گفت:
در حال حاضر هرچند تحت عنوان فرد بیمار
از معتادان یاد میشود ،اما نحوه معرفی این
افراد به مراکز فعلی بهگونهای است که همه
اذعان دارند  ۹۵درصد بهبودیافتگان مجدد
وارد چرخه اعتیاد میشوند .وی تاکید کرد:
افراد بهبودیافته باید در جامعه مورد اقبال

و پذیرش ،همچنین حمایتهای مادی و
معنوی از جمله تامین شغل قرار گیرند تا
زمینه بازگشت به چرخه اعتیاد برای آنها
فراهم نشود.
 8۹زندانی جرایم غیرعمد
در سال جاری آزاد شدند
مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی
هم در این نشست خبری گفت :در ۱۰
ماه گذشته  ۸۹زندانی جرایم غیرعمد با
 ۴۷میلیارد تومان بدهی به همت خیران
و ستاد دیه از زندانهای استان آزاد شدند.
غالمرضا حسینپور افزود :از مجموع بدهی
این زندانیان  ۲میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان

از محل رضایت شاکیان ۵۲۰ ،میلیون تومان
آورده محکومان ۲۷ ،میلیارد تومان اعسار،
یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان توسط ستاد
دیه استان و ستاد دیه کشور نیز یک میلیارد
و  ۲۸۰میلیون تومان کمک شده است .وی
بیان کرد :در حال حاضر  ۷۱زندانی جرایم
غیرعمد در استان هستند که حدود ۱۷

میلیارد تومان برای آزادی آنان نیاز است.
مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی
با اشاره به اختصاص  ۵۰۰میلیون تومان
توسط ستاد دیه کشور به استان گفت :با این
اعتبار تا پایان امسال زمینه آزادی  ۳۰نفر از
زندانیان جرایم غیرعمد فراهم میشود .وی
افزود :امیدواریم با برگزاری پویش “چتری
برای پرواز” که بهمن ماه در بیرجند برگزار
میشود و کمک ستاد دیه کشور ،تا پایان
سال  ۴۲زندانی مالی استان آزاد شوند.
افزایش ورودی
زندانیان جرایم غیر عمد
مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی

افزود :با توجه به مشکالت اقتصادی ایجاد
شده ،ورودی زندانیان جرایم غیرعمد استان
امسال افزایشی بوده است .وی بیان کرد:
امسال حدود سه میلیارد و  ۵۰۰میلیون
تومان اعتبارات منابع بانکی داریم و سقف
تسهیالت قرضالحسنه چهار درصد ستاد
دیه برای زندانیان مهریه معادل  ۵۰میلیون

تومان است که در اختیار متقاضیان قرار
میگیرد .حسینپور گفت :از مجموع این
اعتبار تاکنون یک میلیارد و  ۱۵۴میلیون
تومان جذب شده و آمادگی داریم زمینه
آزادسازی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد
استان را از این محل فراهم کنیم.
حمایت از هزار و  ۵۰۰خانواده
زندانی در خراسان جنوبی
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان
خراسان جنوبی هم گفت :در حال
حاضر پنج انجمن حمایت از زندانیان در
شهرستانهای بیرجند ،قاینات ،طبس،
نهبندان و فردوس فعال است.

هاشم اسماعیلزاده افزود :اکنون هزار و
 ۵۰۰خانواده زندانی نیازمند زیرپوشش
انجمن حمایت از زندانیان استان قرار
دارند .وی تصریح کرد :از ابتدای سال
جاری تاکنون انجمن حمایت از زندانیان
شهرستان بیرجند هشت میلیارد تومان
خدمات به خانوادههای زندانیان ارائه کرده
است .مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان
خراسان جنوبی گفت :همچنین از ابتدای
سال جاری  ۱۲۸زندانی توسط انجمنهای
حمایت از زندانیان استان با پرداخت ۱.۵
میلیارد تومان آزاد شدند .اسماعیلزاده،
یکی از مشکالت اصلی زندانیان و
خانواده آنان را مسکن برشمرد و گفت:
در حال حاضر خانواده زندانیان به گونهای
غیرمستقیم و مستقیم در جامعه مجازات
میشوند و همواره بار سنگینی از نگاه
منفی جامعه را به دوش میکشند که الزم
است با فرهنگسازی این نگاه به خانواده
زندانیان اصالح شود .مدیرکل زندانها و
اقدامات تامینی و تربیتی خراسان جنوبی
نیز گفت :در ایام فاطمیه  6یادواره شهدا با
محوریت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
در زندانهای استان برگزار شد.
غالمرضا روشان افزود :جلسه محوری
یادواره سردار و  ۲6شهید کارکنان زندانها
نیز با حضور برادرزاده حاج قاسم سلیمانی،
حجت االسالم شجاعت روضهخوان سنتی
سردار سلیمانی و یک راوی شنبه  ۲۵دی
در حسینیه جماران بیرجند برگزار میشود.
وی افزود :پویش بزرگ «چتری برای
پرواز» با هدف حمایت از زندانیان و خانواده
آنان بهمن امسال در خراسان جنوبی برگزار
میشود .این پویش بهصورت جشن و با
همت قرارگاه شهید الجوردی و مشارکت
ستاد دیه ،انجمن حمایت از زندانیان و خیران
و با حضور هنرمندان استانی و کشوری
ششم بهمن ماه در فرهنگسرای شهر بیرجند
برگزار خواهد شد.

ثبتنامنهضتملیمسکنبهمردانمجردباالی ۲۳سالرسید
ایسنا -مدیرکل راه و شهرسازی خراسان
جنوبی گفت :امکان ثبتنام طرح نهضت
ملی مسکن برای  ۲۹شهر از  ۳۱شهر
استان فراهم شده و مراحل تامین زمین در
 ۲شهر باقیمانده هم در دستور کار است.
وحید داعی افزود :با پیگیری و تالشهای
صورت گرفته از سوی این اداره کل و
هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی ،امکان

ثبتنام برای متقاضیان چهار شهر دیگر
استان شامل قاین ،مود ،آبیز و آیسک در
طرح نهضت ملی مسکن فراهم شد .وی
بیان کرد :متقاضیان میتوانند با مراجعه به
سامانه سمن به نشانی saman.mrud.ir
نسبت به ثبتنام اقدام کنند .مدیرکل راه
و شهرسازی خراسان جنوبی گفت :مراحل
تامین زمین در  ۲شهر باقیمانده استان

شامل باغستان و ماژان نیز با جدیت در
دستور کار و پیگیری این اداره کل قرار
داشته که زمان امکان ثبتنام اطالعرسانی
میشود .وی همچنین از آغاز ثبتنام مردان
مجرد باالی  ۲۳سال سن در طرح نهضت
ملی مسکن خبر داد .داعی گفت :براساس
مصوبه اخیر وزارت راه و شهرسازی و در
راستای حمایت و تسهیل در ازدواج جوانان

همه مردان مجرد با حداقل  ۲۳سال سن
در زمان ثبتنام و حداکثر سن  ۴۴سال
میتوانند از  ۲۰دی ماه به مدت یک ماه
برای خانهدار شدن در طرح نهضت ملی
مسکن با مراجعه به سامانه سمن به نشانی
 saman.mrud.irنسبت به نامنویسی
اقدام کنند .وی اظهار کرد :متقاضیان
باید در زمان تحویل واحد مسکونی خود

طبق فرم تعهد ،متاهل باشند در غیر این
صورت تمامی هزینههای واحد مسکونی
به قیمت کارشناسی روز برای متقاضیان
محاسبه میشود .وی یادآور شد :متقاضیان
شهرهایی که اخیرا به طرح نهضت ملی
مسکن اضافه شده است هنوز میتوانند در
این طرح ثبتنام کنند چراکه از بازه زمانی
شروع ثبتنام به مدت  ۲ماه فرصت دارند.

تصویب 1۳۰طرح اشتغالزا در بخشهای اقتصادی
صداوسیما -در چهارمین جلسه کمیته
استانی بند الف تبصره  ۱۸قانون بودجه
سال  ۱۴۰۰استان که با حضور کلیه اعضا
و نمایندگان بانکهای عامل برگزار شد،
تعداد  ۱۳۰طرح اشتغالزا به تصویب رسید.
موهبتی ،سرپرست معاونت اقتصادی
استاندار در این جلسه از نماینده سازمان

مدیریت و برنامه ریزی استان خواست
موضوع تسریع در روند واریز سهم استان
از محل اعتبارات بند الف تبصره  ۱۸به
حساب بانکها و مؤسسات عامل را از
طریق مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه
کشور مورد پیگیری قرار دهد .جعفری،
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به

ارائه گزارش وضعیت تصویب طرحهای
متقاضی تسهیالت در کمیته کارشناسی
و استانی بند الف تبصره  ۱۸پرداخت
و نحوه توزیع شهرستانی تسهیالت را
در قالب نمودار ارائه کرد .نمایندگان
سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع

دستی و نیز رئیس پارک علم و فناوری
استان به ارائه توضیحاتی در خصوص
طرحهای معرفی شده پرداختند که این
موارد توسط اعضای کمیته مورد بررسی
و اعالم نظر قرار گرفت .در این جلسه
تعداد  ۱۲۰طرح در حوزه سازمان جهاد
کشاورزی با مبلغ تسهیالت  ۲هزار و ۱۱۷

میلیارد ریال 6 ،طرح گردشگری با مبلغ
تسهیالت  ۳۲میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریال
و  ۴طرح در حوزه پارک علم و فناوری با
مبلغ تسهیالت  6۵میلیارد ریال به تصویب
کمیته استانی رسید و مقرر شد اقدامات
الزم برای معرفی طرحها به بانک یا
مؤسسه عامل به عمل آید.

برگزاری رزمایش بزرگ خدمت سفیران سالمت فاطمی در استان

تسنیم -سرپرست دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند از برگزاری رزمایش بزرگ خدمت
سفیران سالمت فاطمی در خراسان جنوبی

خبر داد و گفت :در این اقدام جهادی هزار
و  ۳۰۰نفر ویزیت رایگان شدند .همزمان
با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و
شهادت سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی،
رزمایش بزرگ خدمت سفیران سالمت
فاطمی با محوریت دانشگاه بیرجند و با
همکاری گروه جهادی لشکر ویژه شهدا
در روستای جوخواه طبس برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در
این باره اظهار کرد :در این اردوی دو روزه
جهادی ۲6 ،متخصص پزشکی در ۱۳رشته

پزشک عمومی ،دندانپزشک ،پرستار و
ماما ،رشتههای پیراپزشکی ،روانشناسی و
بهداشتی با رعایت کامل دستور العملهای
بهداشتی ،هزار و  ۹۰۰فقره خدمات مختلف
را به هزار و  ۳۰۰نفر مراجعه کننده در مرکز
خدمات جامع سالمت روستایی جوخواه
طبس و دبستان شهید روزبهانی این روستا
ارائه دادند .سید محمد موسوی میرزایی
افزود :خدمات ارائه شده شامل انجام
عمل جراحی تخصصی مغز و اعصاب در
اتاق عمل بیمارستان شهید سیدمصطفی

خمینی طبس ،دندانپزشکی ،رادیولوژی،
آزمایشگاه (نمونه گیری در محل برگزاری
رزمایش و انتقال نمونهها به آزمایشگاه
طبس) سونوگرافی ،اکو ،نوار قلب ،تزریقات
و پانسمان ،داروخانه (تحویل داروها به
بیماران در محل رزمایش) و ویزیت
بیماران با حضور متخصصین نورولوژی،
روانپزشکی ،جراحی ،ختنه ،عفونی ،قلب،
داخلی ،زنان ،چشم ،ارولوژی،ENT ،
پوست ،ارتوپدی و چشم پزشکی بوده
است .وی عنوان کرد :تیمهای آموزش

بهداشتی ،روانشناسی و فرهنگی نیز برای
گروه اطفال ،نوجوانان ،جوانان و زنان منطقه
در روستاهای مختلف کالسهای آموزشی
برگزار کردند .سرپرست دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند یادآور شد :ارزش ریالی
تجهیزات استفاده شده در این رزمایش
بیش از  ۱۲۰میلیارد ریال است .همچنین
با پیگیریها و هماهنگیهای انجام شده
با استقرار داروخانه در محل رزمایش ،بیش
از  ۹۰درصد هزینه داروها توسط بیمه و
خیرین پرداخت شد.

ایرنا  -نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و
امام جمعه بیرجند گفت :روابط عمومی ،امانتدار
دولت و امین مسئوالن و مردم است .حجت
االسالم و المسلمین سید علیرضا عبادی در
دیدار محمود مقامی ،مشاور استاندار و مدیر
روابط عمومی استانداری و محمدرضا براتی
درمیان ،مشاور رسانهای استاندار خراسان
جنوبی به اهمیت اطالعرسانی و جایگاه روابط
عمومی اشاره کرد و گفت :مجموعه روابط
عمومی در راستای توفیقات نظام مقدس
جمهوری اسالمی گام بر میدارد .وی با بیان
اینکه باالخره بعد از سالها ،دولت سیزدهم
برای ما دولت کریمه شهیدان رجایی و باهنر
را تداعی میکند ،افزود :آنچه در اصل اهمیت
دارد “انقالب” است و مردم انقالبی ،دولتی
تشکیل دادهاند که از آن بوی دولت شهیدان
رجایی و باهنر استشمام میشود .وی گفت:
آنچه تاکنون از دولت سیزدهم دیدهایم ،احیای
ارزشها و تاکید بر مسائل انقالبی بوده و
الحمدا ...دولت دینی و مردمی در حال تالش
و فعالیت است که باید همه این دولت را کمک
کنند .مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی
استانداری خراسان جنوبی نیز در این دیدار
به تشریح جایگاه روابط عمومی و اهمیت این
حوزه در اطالعرسانی پرداخت و گفت :تاکید
شخص استاندار ،انعکاس اخبار در حد استاندارد
است و اینکه در انعکاس اخبار و خدمات از
بزرگنمایی بپرهیزیم .مقامی افزود :اینکه در
انعکاس اخبار شخصمحوری مالک نباشد
و خدمات دولت لحاظ شود ،از تاکیدات مقام
عالی دولت در استان است که فصلالخطاب
ما در مجموعه روابط عمومی است.
فروکش کردن تب کرونا در استان
مرگ و میر کرونایی در خراسان جنوبی 6۰
درصد کاهش یافت .به گفته معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در  ۵روز گذشته
تنها دو مورد فوتی در استان ثبت شد که هفته
قبل  ۵نفر بر اثر این بیماری جان خود را از
دست دادند .مهدیزاده ،با بیان اینکه موارد
بستری هم این هفته  ۱۷مورد بوده که نسبت
به هفته گذشته  ۵۲و  ۷دهم درصد کاهش
داشته است ،افزود :هفته گذشته  ۳6نفر در
بیمارستانهای استان براثر کرونا بستری شده
اند .وی با بیان اینکه فعال بیمار بدحالی در
استان وجود ندارد ،گفت ۱6 :درصد جمعیت
باالی  ۱۲سال استان نیز تاکنون دوز سوم
واکسن کرونا را تزریق کردند که  ۹۷هزار و
 ۵6۷نفر هستند.
بهره مندی فعاالن ورزشهای
زورخانهای از بیمه تکمیلی
رئیس هیئت ورزشهای زورخانهای و
کشتی پهلوانی گفت :فدراسیون ورزشهای
زورخانهای و کشتی پهلوانی در راستای
بیمه مربیان ،داوران ،ورزشکاران ،مرشدان،
مدیران و سایر دستاندرکاران فعال در عرصه
ورزشهای زورخانهای ،کشتی پهلوانی و
هنر مرشدی در نظر دارد افرادی که تحت
پوشش بیمه نیستند یا بیمهی تکمیلی ندارند
را با تسهیالتی مناسب ،تحت پوشش بیمه
تکمیلی قرار دهد .شکری افزود :مهلت ثبت
نام تا  ۲۸دی است و متقاضیان درصورت
تمایل در ساعت اداری به دفتر هیئت پهلوانی
استان واقع در خیابان مطهری  ۸مراجعه کنند.
اخبار کوتاه

* فرمانده نیروی زمینی ارتش در
بازدید از مرزهی شرقی گفت :امنیت
مرزهای ایران مثال زدنی است.
* مدیر تعاون روستایی خراسان
جنوبی گفت :تاکنون  ۲۱۰تن
زرشک از  ۵۷۰باغدار خراسانجنوبی
خریداری شده است.
* رئیس اداره راه و شهرسازی
درمیان گفت :تعداد هزار و  6۰۵نفر
از ساکنان شهرستان درمیان متقاضی
مسکن ملی هستند.
* نخعی ،سخنگوی کمیسیون انرژی
مجلس از کتابخانه ها و پروژه های
کتابخانه سازی سربیشه بازدید کرد.
*معاون حفاظت و بهرهبرداری
شرکت آب منطقهای گفت :از
مجموع  ۵۸.۵میلیون مترمکعب
حجم سدهای استان اکنون ۱۱.۸
میلیون مترمکعب ُپر است که نشان
میدهد بیش از  ۷۰درصد حجم
ظرفیت سدها خالی است.

فردا که دست مان از جهان کوتاه است حسرت روزگاری را می خوریم که میتوانستیم شادی هایمان را هدیه کنیم پس امروز را دریابیم.

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 1000 :تومان

شریعتمداری ،مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت:
خاتمی دو بار با جرج سوروس مالقات داشته
است .ایشان از ما شکایت کرده که وانمود کند
خبر کیهان بیاساس است ،ولی شکایت خود را
پیگیری نمیکند چون میداند که ما یک زونکن
سند مستحکم از این مالقات داریم .وکیل خاتمی
نیز در جواب گفت :هرچه اسناد دارند ،منتشر کنند.

کانال تلگرامی @ avanews724 :

اگر زمان حضرت مهدى را درك مىكردم ،تمام عمر خدمتگزارش بودم.
(عقد الدّرر ،ص)۱۶۰

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

رئیس جمهور :قاطعانه مانع هرگونه افزایش قیمت کاالها شوید

کارد به استخوان مهجورها برسد،
به تهدید امنیتی تبدیل میشوند
مهاجری ،فعال اصولگرا در یادداشتی با تقسیم
افراد جامعه به آنها که مهاجرت کرده اند و آنها که
مهاجرت نکرده اما مهجور مانده اند ،نوشته است:
اینها دیگر مهاجرت نميکنند ،بلکه مهجوریت
ميکنند .نتیجه این حالت ،افسردگي است .اگر
امور معیشتيشان نگذرد هم افسرده ميشوند
و هم عصبي .این گروه یک خطر بزرگ براي
جامعهاند ،اما اگر روزي کارد به استخوانشان
برسد ،به تهدید امنیتي تبدیل ميشوند.

رئیس جمهور از اعضا و کارگزاران
دولت خواست ،با نخبگان و صاحب
نظران مرتبط با حوزه کاری خود،
حتی کسانی که با سلیقه دولت
مخالفت دارند ،در ارتباط مستمر باشند
و هیچکدام از دستگاههای دولتی
از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط
با حوزه مدیریت خود غفلت نکند.
آیت ا ...سید ابراهیم در جلسه هیئت
دولت با اشاره به تحسین رهبر معظم
انقالب ،از خصیصه و شعار مردمی

میگفتند باید FATFرا بپذیریم تا بتوانیم
واکسن وارد کنیم
معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت :غربگرایان
یک زمانی کشورهای غربی را به رخ میکشیدند و
امروز که میبینند آنها وضعیت بحرانی دارند ،ولی
در ایران شرایط خیلی بهتر شده سکوت کرده اند.
حسینی افزود :دولت سیزدهم وقتی روی کار آمد
از همان ابتدا پیگیری هایش را انجام داد و روز به
روز شرایط بهتر شد و در نهایت بدون اینکه تسلیم
غرب شویم و  FATFرا بپذیریم ،توانستیم واکسن
وارد کنیم ،برخالف دولت قبل که میگفتند باید
تسلیم آمریکا و غرب شویم یا  FATFرا بپذیریم.

بودن دولت سیزدهم در دیدار  ۱۹دی
مردم قم ،گفت :همه کارگزاران دولت
باید سعی کنند این خصیصه را ادامه
داده و به وجه احسن تکمیل کرده و
تعالی بخشند .رئیس جمهور از اعضای
دولت خواست عالوه بر جلساتی که
با مدیران و کارکنان زیرمجموعه خود
برگزار میکنند با ارباب رجوع و مردمی
که به دستگاهها مراجعه میکنند نیز
ارتباط و دیدار داشته باشند .رئیسی از
همه کارگزاران دولت خواست تا مردم
را به عنوان ناظرانی امین بشناسند،
ادامه داد :اگر گزارشی از سوی مردم به
شما رسید حتما به طور دقیق بررسی
کنید و اگر صحیح بود به آن ترتیب
اثر دهید .رئیس جمهور همچنین از
اعضا و کارگزاران دولت خواست تا
با نخبگان و صاحب نظران مرتبط
با حوزه کاری خود ،حتی کسانی که
با سلیقه دولت مخالفت دارند ،در

ارتباط مستمر باشند  ،تصریح کرد:
نباید هیچکدام از دستگاههای دولتی
از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط
با حوزه مدیریت خود غفلت کنند و
باید به شکل مستمر جلسات گفتگو
و مشورت با صاحبنظران عرصه
کاری خود داشته باشند .رئیسی در
بخش دیگری از سخنان خود بر
ضرورت تدوین و اجرای نظام عادالنه
پرداخت حقوق تاکید و خاطر نشان
کرد :به عنوان دولت سیزدهم با توجه
به شعارها و رویکردهای این دولت
باید نظام پرداخت حقوق را عادالنه
کنیم .آنچه امروز اجرا میشود غلبه
چانهزنی در نظام پرداخت حقوق
است که باید در چارچوب یک نظام
پرداخت هماهنگ و عادالنه اصالح
شود .رئیسی اظهار کرد :الزم است
کارگروهی تشکیل شود تا در یک
بازه زمانی کوتاه قانون جدید ،واحد و

عادالنهای برای پرداخت حقوق تدوین
کند و این قانون پس از تصویب در
مجلس ،تمام قوانین و مقررات متعدد
فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در
دستگاههای مختلف را ملغی اعالم
کند .رئیس جمهور خطاب به مسئوالن
ذیربط با تاکید بر اینکه به هیچ وجه
اجازه ندهید قیمت کاالیی افزایش
پیدا کند ،گفت :دستگاههای مختلف
هر امکاناتی اعم از نیرو و اختیاراتی
که مورد نیاز است ،اعالم کنند و در
مقابل مکلف هستند به طور قاطع مانع
هرگونه افزایش قیمت شوند .رئیسی
تاکید کرد :متاسفانه جریانهایی به
دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم
هستند و دستگاههای اجرایی و دولتی
باید تالش کنند با گزارش و ارائه اخبار
آنچه انجام شده و نه آنچه قرار است
انجام شود ،مردم را نسبت به آینده
کشور امیدوارتر کنند.

به روحانی گفتیم فکر نکن همیشه میتوانی حرف بزنی و ما هم سکوت کنیم
فرماندهنیرویهوافضایسپاهدربارهجلسه
فرماندهان سپاه با روحانی اظهار کرد :اگر
یادتان باشد رهبری صحبتی میکرد
هفته بعد روحانی موضع میگرفت ،سپاه
را تخریب میکرد ،هر روز به خودیها
حمله میکرد .در آن جلسه که ما رفتیم

اژه ای یک مشاور استخدام کند ،
دستمزدش از شیر مادر هم حالل تر
ابطحی ،فعال اصالح طلب در توییتی نوشت:
توصیه میکنم در قوه قضاییه ،کنار دست خود
رئیس ،یک نفر مشاور استخدام شود به آنچه در
بخشنامهها مینویسد باور داشته باشد و هیچ اما
و اگری در کار اجرای آنها نیاورد ،دستمزد چنین
مشاوری از شیر مادر هم حالل تر است.

پیام جلسه این بود و همه این را گفتیم
ما کمک شما هستیم .آدم نباید خودزنی
کند .ما توان و امکانی داریم و میخواهیم
به دولت شما کمک کنیم .برای ما مهم
نیست کدام دولت باشد هر دولتی باشد
وظیفه میدانیم کمک کنیم .سردار حاجی

دولت رئیسی از بی پشتوانه ترین دولت های پس از انقالب است
فعال اصالح طلب گفت :رئیسی احتماال
به پشت سر خود که نگاه میکند فکر
میکند همه پشتش هستند ،اما به معنای
واقعی کلمه هیچ کس پشت او نیست .این
دولت پشتوانه تئوریک جریان اصولگرا یا
ملی را هم پشت سر ندارد .جوادی حصار

مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا
اتفاق نخواهد افتاد
کنعانیمقدم،فعالاصولگراگفت:اینکهآمریکاییها
فکر کنند برجام ظرفیت این را دارد که به صورت
مستقیم با ایران مذاکره کنند ،یک جنگ روانی
است و قطعا این اتفاق نخواهد افتاد.

این جریان نمیتواند به عنوان یک جریان
تئوریک پشت دولت بایستد .وی افزود:
دولت رئیسی یک شرکت سهامی تمام
عیار است .قدرتی که با رانت و سوبسید به
دست آمده باید تا پایان راه به فکر سهم و
سوبسید سهامدارانخودباشد.

اذان مغرب
نیمه شب شرعی
اذان صبح
طلوع آفتاب

www.ava724.ir

email:ava.khjnews@yahoo.com

خبر مهم وزیر جهادکشاورزی درباره
گوشت قرمز و مرغ

ظریفیان:ازتیممذاکرهکننده
مچگیری نشود

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که هیچ کمبودی
در عرضه گوشت قرمز وجود ندارد ،گفت :یک
میلیارد دالر ارز برای نهادههای دامی در دی ماه
تامین شده است و در حال تامین ارز مورد نیاز
برای تامین نهادههای دامی در بهمن ماه هستیم.
ساداتی نژاد افزود :در مورد مرغ و تخم مرغ هم
نگرانی وجود ندارد در همین چند روز  ۱۳هزار و
 ۵۰۰تن مرغ مازاد در راستای حمایت از تولید و
ذخیرهسازی خریداری شده است.

فعال اصولگرا درباره لیدری جریان
اصالحات گفت :اصالحطلبان آقای
هاشمی را هم مصادره کردند .آقای هاشمی
بیشتر سعی میکرد بین جناحی حرکت
کند و هیچگاه نگفت که یک اصالحطلب
هستم .هاشمی تکیهگاه اصالحطلبان بود
و آقای خاتمی هم نقش مکمل را ایفا
میکرد؛ هر چند در زمان حیات آقای
هاشمی هم برخی طیفهای اصالحطلب
سخن خاتمی را فصلالخطاب میدانستند
اما به هر حال هاشمی پشتوانهای برای
همه اصالحطلبان محسوب میشد .واعظ
آشتیانی گفت :اصالحطلبان پی بردهاند
که آقای خاتمی لیدری همهجانبه نبوده
است و دوره تأثیرگذاری سیاسیاش تمام
شده است .وی ادامه داد :اصالحطلبان
در ایدهپردازی ضعف دارند؛ تشکلهای
سیاسی باید بتوانند اصولی تعریف کنند و
بر اساس آن اصول عمل کنند.

پیشبینی روند نزولی نرخ رشد جمعیت
کشور تا  ۱۵سال آینده
براساس گزارش مرکز آمار جمعیت کشور تا ۱۵
سال آینده  ۷میلیون و  ۳۹۱هزار نفر افزایش
مییابد و روند رشد جمعیت از  ۰.۷۷درصد در سال
جاری به  ۰.۳۶درصد در سال  ۱۴۱۵خواهد رسید.
تحلیلها و گزارشهای مرکز آمار ایران نشان
میدهد جمعیت کشور از حدود  ۸۴میلیون نفر در
سال ۱۴۰۰با  ۷میلیون و  ۳۹۱هزار نفر افزایش
به  ۹۱.۵میلیون نفر در سال  ۱۴۱۵خواهد رسید.
نحوه حذف جرایم کرونایی اعالم شد
هادیانفر ،رئیس پلیس راهور ناجا درباره نحوه حذف
جرایم کرونایی گفت :افراد به سه طریق میتوانند
نسبت به حذف این جرایم اقدام کنند .اول مراجعه
به دفاتر پلیس  ،۱۰ +دوم مراجعه به هیئتهای
رسیدگی ماده ۵و سوم مراجعه به پلیس راهنمایی
و رانندگی استانها در سراسر کشور.

توافق موقت ایده آل نیست ،اما
آنبررسیمیکنیم

زاده افزود :بعد هم گفتیم اگر این حرفها
رابزنیدبرایماقابلتحملنیست.شماهر
روز مخالفتی میکنید .وی ادامه داد :دفاع
از انقالب و ملت و نظام و رهبری خط
قرمز ماست ،فکر نکن همیشه میتوانی
حرف بزنی و ما هم سکوت کنیم.

افزود :دلیلش این است که دولت مستقر به
پشتوانهیکجریاننظامیفراگیربهمیدان
آمد.آنقدرتنظامیوشبههنظامیفراگیر
االن در مناصب و مقامات ظهور پیدا کرده
است.همانطورکهمیبینیدقریببهاتفاق
استانداران نظامی یا شبهه نظامی هستند.

اوقات شرعی مرکز استان

یک زونکن سند از دیدار خاتمی
با جرج سوروس دارم

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

حدیث روز

امام حسین علیه السالم فرمودند :
ل َ ْو ا َ ْد َر ْكت ُ ُه لَخَ دَ مْت ُ ُه اَيّا َم َحیَاتِى.

اذان ظهر

11 : 41
17 : 06
22 : 58
5 : 11
6 : 36

جالل زاده ،رئیس کمیسیون امنیت ملی
مجلس درباره مذاکرات وین گفت :طرف
مقابل به دنبال توافق موقت هم است و
پیشنهادات را برای این توافق موقت به ما
ارائه کرده است ،اما این ایده آل ما نیست
در ضمن رد هم نکردیم ،داریم بررسی
میکنیم ،اما در وهله اول سیاست و
دستورالعمل ما توافق حداکثری برای منافع
کشور است ،طرف مقابل وقتی به جاهای
سخت مذاکره میرسد ،میگوید اینجا که
نمیتوانیم به نتیجه برسیم ،بیایید روی
توافق موقت صحبت کنیم ،مثال ما یک
مواردی را بپذیریم و شما هم یک مواردی
و یک توافق موقت حاصل شود.

ِ
کارت نان؛ طرح جدید دولت
برای حذف یارانه نان
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :برای خرید
نان با کارت مخصوص به نفع مصرف کنندگان
طرحی در دست بررسی است ،اما فعال این بحث
در بودجه ۱۴۰۱مطرح نیست .میرکاظمی عنوان
کرد :به این ترتیب اگر کسی خرید در نانوایی انجام
میدهد ،پرداختی که صورت میگیرد از طریق
کارتی که در اختیار مردم است ،به نانوا قیمت جدید
پرداخت میشود ،ولی از فردی که نان را خرید
میکند ،همان قیمت قبل کسر شود.

داربست بنی اسدی در خدمت همشهریان عزیز 09155643076—09151613389
خانواده های محترم

وحدتی ،زرین قلم و خاتمی
درگذشت مرحوم سید حامد وحدتی

را خدمت شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال
غفران و رحمت الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی
برای شما بزرگواران مسئلت داریم.

موسسهخیریههیئتحسینیبیرجند

خانواده های محترم

رشتی ،دیمه ور ،لطیفی و بصیری
با کمال تاسف و تاثر درگذشت کربالیی محمد حسین رشتی را خدمت شما

انتقال
بیمه سامان

اعطایکد نمایندگیبیمهسامان

تعداد محدود
• عقد قرارداد رسمی از اولین روز کاری • اعطای کد رسمی بیمهای
• امکان ثبت انواع رشته های بیمهای (ثالث ،بدنه ،مسئولیت ،عمر و تشکیل سرمایه ،تکمیل
درمان انفرادی و گروهی ،آتش سوزی و )...
09910368345

جهت قرار گرفتن در لیست مصاحبه نام و نام خانوادگی و شهر محل سکونت خود را ارسال نمایید

تسلیت عرض نموده ،برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی

فروشگاهدلتایدک

توأم با صحت و سالمتی آرزومندیم.

انتقال

موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند

قطعات یدکی لوازم خانگی ( یخچال ،کولر  ،لباسشویی  ،پنکه و) ...

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

« فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای»

اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی(مناقصه گزاربه نشانی بیرجند– بلوار صنعت ومعدن -سایت اداری -تلفن  )32400390 - 92درنظر دارد ،اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات ،به پیمان کاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نماید .لذا پیمانکاران واجدشرایط متقاضی با
درنظرگرفتن رشته ،پایه وظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثرتاپایان وقت اداری مورخ  1400/10/26به سامانه تدارکات به آدرس  www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند .ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی ( )http://iets.mporg.irنیز منتشر شده است.
ردیف

پروژه

محل اجرا

موضوع

نوع پیمان

1

تکمیل مدرسه شش
کالسه شرفی فردوس

فردوس

ساختمان آموزشی +سرویس
+موتورخانه  +دیوار و محوطه

سرجمع به شماره  96/1299188مورخ 1396/05/04
واصالحیه های بعدی ابالغی سازمان برنامه وبودجه کشور

مدت پیمان

برآورد براساس فهارس بها
( 1400ریال)

تضمین ارجاع کار(ریال)

 8ماه

56،766،609،635

2،840،000،000

تاریخ تحویل وبارگذاری اسناد
در سامانه تدارکات
حداکترپایان وقت اداری مورخ
1400/11/07

تاریخبازگشایی
ساعت  8صبح
1400/11/9

شماره فراخوان
2000003748000021

رتبهصالحیتپیمانکاری
حداقل پایه  5رشته
ابنیه  +تاسیسات

تضمین شرکت درمناقصه(ارجاع کار)  :ضمانت نامه های معتبر در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی شماره /123402ت  50659هـ مورخ  94/9/22و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره  4080030607955665نزد بانک مرکزی شعبه بیرجند
در وجه اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی .محل تحویل اسناد :سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و دبیرخانه این اداره کل به نشانی بیرجند– بلوار صنعت ومعدن– سایت اداری محل گشایش پیشنهادها :اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند– بلوار صنعت و معدن– سایت اداری می باشد
ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثرداده نخواهد شد.اعتبار پروژه (برابر شرایط مناقصه)  :منابع تامین اعتبارات از محل طرح های عمرانی ملی به شماره طرح  1801027013و مبلغ ( 35،000،000،000سی و پنج میلیارد ریال ) به صورت نقدی و مابقی از محل اعتبارات جاری و آتی ( نقد یا اوراق ) پیش بینی می شود.

روابط عمومی اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی

