س
پرینترهایلیزریتککارهوسهکاره اخ
ت
ایر
جیاندبی،کارتریجهایجیاندبی
ان

خانواده های محترم زیوری ،شکرانی
و سایر بستگان

با قابلیـت چـاپ سه و نیـم برابـر بیشتـر

 #من ماسک می زنم

درگذشت مرحومه کربالئیه سکینه زیوری

گروه ماشین های اداری بهدانی
نمایندگی انحصاری فروش و خدمات
دستگاه های فتوکپی توشیبا،
ویدئو پروژکتور سیستم های صوت و
تصویر و محصوالت جی اند بی در استان

را تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز
سفرکرده علو درجات همراه با آرامش جاودانی و برای بازماندگان
صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماییم.

موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند

رهبر معظم انقالب :

در مقابل حرف زور دشمن
نباید تسلیم شد
صفحه ۲

بلوار شهدای عبادی – ابتدای بلوار شهید فایده خط ویژه۳۱۱۰۳:
دوشنبه  20دی  7 * 1400جمادی الثانی  10 * 1443ژانویه 2022

روزنامه صبح استان * سال بیست و پنجم * شماره 5105

پراکندگیجمعیتدانشآموزی؛
مهمترینچالشآموزشیخراسانجنوبی

استاندار  :سیمان باقران ،آبروی استان و منطقه است

ازفرصتنزدیکی
کارخانهسیمانباقران
بامرزاستفادهشود

کمبود ۲۰۰۰نفر
نیروبرایآموزش
وپرورشاستان

پرانتزهای باز در مذاکرات
رو به کاهش است
صفحه ۲

سرمقاله

عکس  :اکبری

کسری ۴۶میلیونمترمکعبیمخازنسدهایاستان 3

جناب آقای حسین مودی

سرگردانی چندساله برای ساخت درمانگاه شمال شهر 3

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر( نوبت اول )

تسلیت عرض نموده ،برای آن مرحومه آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی
توأم با صحت و سالمتی مسئلت می نماییم.

تاریخ انتشار1400/10/ 20 :

خانواده های محترم زیدی و علیزاده

تاریخ انتشار1400/10/ 20 :

 14:00روز چهارشنبه  1400/11/20در محل مسجد حضرت رقیه (س) واقع در بلوار امامیه برگزار می شود.

پنجشنبه 1400/10/30در محل مسجد حضرت رقیه (س) واقع در بلوار امامیه برگزار می شود .از کلیه اعضا

از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند .ضمنا
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش  ،به دفتر
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند .حداکثر آرای وکالتی

نمایند ،به درخواست های بعد از مهلت ترتیب اثری داده نخواهد شد .الزم به ذکر است با توجه به ثبت مجامع
تعاونی در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
عضو الزامی می باشد .دستور جلسه  - 1 :گزارش کتبی هیئت مدیره  - 2گزارش کتبی بازرس  - 3طرح و
تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال های 1399و  - 4 1398طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
 - 5تصمیم گیری در خصوص تغییرات اعضا و سرمایه  - 6تعیین خط مشی آتی شرکت  - 7انتخاب اعضای اصلی
و علی البدل هیئت مدیره  - 8انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر

مرحوم کربالیی رضا زیدی به همراه همسر و سه فرزند عزیزشان

اساتید،کارکنانودانشجویاندانشگاهصنعتیبیرجند

شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر( نوبت اول )

دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.ضمنا چنانچه عضوی

ضایعه درگذشت همکار خدوم  ،با اخالق و زحمت کش دانشگاه صنعتی
چنان ناگوار و سنگین است که به دشواری به باور می نشیند ،لکن در برابر تقدیر و
مشیت الهی راهی جز تسلیم و رضا نیست .ضمن ابراز تاسف و تاثر عمیق ،این ماتم
جانسور را خدمت تمامی آشنایان و بستگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده  ،برای آن
عزیزان سفر کرده شادی روح و علو درجات و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و دوام
عمر باعزت از درگاه باریتعالی مسئلت داریم.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر ساعت

هستند می بایست حداکثر ظرف مدت  5روز از انتشار آگهی نسبت به تکمیل و تحویل مدارک مورد نیاز اقدام

اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

اوایل هفته گذشته بود که زمزمه رفتن یکی از مدیران توانمند  ،انقالبی و جهادی
استان مطرح شد و عالقه مندان به مسائل توسعه با طرح دغدغه حفظ نیروی انسانی
کارآمد  ،خواستار استفاده از توان او در جهت رفع محرومیت خراسان جنوبی بودند اما
متاسفانه در فاصله کمی از طرح این گمانه زنی ها  ،سلم آبادی مدیر موفق و نمونه
کمیته امداد خراسان جنوبی به مدیریت این نهاد در خراسان رضوی منصوب شد و
استان از ظرفیت حضورش که مورد وثوق و تایید همگان بود ،محروم شد .سال ها،
در خراسان جنوبی ،هر کس از ظرفیت ها ،توانمندی ها ،پتانسیل ها و داشته ها
حرفی می زد ،افراد دلسوز ،آینده نگر ،با سواد و با تجربه ای بودند که مدام به ذهن
ما مردم این دیار تلنگری بزنند و بگویند مهم ترین داشته های شما در خراسان
جنوبی که ارزشی بیش از طال دارند ،نیروهای انسانی این استان هستند .این نیروی
انسانی ،فرزند همین خاک ،پرورش یافته در دامان پدران و  ...ادامه در صفحه ۲

جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر ساعت  14:00روز

هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد .ضمنا ً اعضایی که متقاضی تصدی هیئت مدیره و بازرس

هیئت مدیره و مدیرعامل

سرمقاله

* هرم پور

سرمایه های انسانی استان را
مفت از دست می دهیم

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و مدیریت کرونا در خراسان جنوبی گفت :مرگ ناشی از کرونا در استان ۷
درصد از شاخص کشوری پایینتر است .شریف زاده گفت :در کشور بیش از  ۱۳۱هزار مورد مرگ ناشی از
کرونا ثبت شده که به نسبت جمعیت به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر ۱۵۵ ،مورد مرگ داشته ایم .وی ادامه داد :در
استان از ابتدای شیوع کرونا هزار و  ۲۷۵مورد مرگ ناشی از کرونا ثبت شده است که به ازای هر  ۱۰۰هزار
نفر جمعیت ۱۴۸ ،مورد مرگ ثبت شده که وضعیت مرگ و میر در استان  ...مشروح در صفحه ۳

با کمال تاسف و تالم درگذشت خواهر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم

صفحه ۲

مذاکره کننده ارشد ایران :

مرگ ناشی از کرونا در استان ،پایینتر از شاخص کشوری

مدیر محترم شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

حذف ارز ترجیحی در چند
ماه آینده را صالح ندانستیم

صفحه 6

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت :پراکندگی جمعیت دانش آموزی استان مهم ترین
چالش استان در بحث ساماندهی نیروی انسانی است.واقعی اظهار کرد :عالوه بر پراکندگی ،خشکسالی
های پیاپی و مهاجرت های بی رویه باعث کاهش جمعیت روستایی و رونق حاشیه نشینی شده است.وی
با بیان اینکه خراسان جنوبی نیازمند دو هزار نیروی انسانی می باشد  ...مشروح در صفحه ۳

روز پر انتصاب در حوزه رسانه و روابط عمومی 5

رئیس جمهور :

بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش  ،به دفتر شرکت مراجعه و
برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند .حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و
هر فرد غیر عضو یک رای می باشد .الزم به ذکر است با توجه به ثبت مجامع تعاونی در سامانه الکترونیکی سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی عضو الزامی می باشد

دستور جلسه - 1 :اصالح ماده  6اساسنامه در خصوص تمدید مدت فعالیت تعاونی به مدت  2سال
- 2اصالح بند ب ماده 12اساسنامه در خصوص شرایط اختصاصی عضویت اعضا

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

جناب آقای مهندس مودی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

مدیر محترم شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی

عرض نموده رجاء واثق داریم تعهد و کارآمدی های برجسته شما نویدبخش
ارتقای سازمان و دستیابی به قله های پیشرفت و توسعه خواهد بود

با کمال تاسف و تاثر درگذشت خواهر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان
صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.

امیرعابدیان-مدیرعاملشرکتتعاونیشترمرغومجموعههایآرتینبشرویه

رشته عمران

که نشان از درایت  ،لیاقت و توانمندی شما می باشد صمیمانه تبریک

از خداوند منان برایتان آرزوی توفیق روز افزون داریم.

مدیر مجموعه تولیدی مرغ تخمگذار آیلین -حمیدرضا خورشیدی

برادر گرامی جناب آقای سید محمد رضا طالبی
احتراماً ،انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

نام و نام خانوادگی

مهدی آرزومندان

محمدعلی بیجاری

علی جعفرنژاد

محمدرضا جوادی

سیدحسین رضوی

سید مسعود سجادی

علیرضا کیانی

محمد نیک پی

محمدعلی هجرتی

کد انتخاباتی

3001

300۲

3003

3004

3006

3007

3008

3009

30010

فهرست نهایی نامزدهای احراز صالحیت شده پنجمین دوره

رشته معماری و شهرسازی

انتخابات هیئت مدیره و بازرس (میان دوره) سازمان نظام کاردانی

نام و نام خانوادگی

امین دره گی

رحمان روبیاتی

محمدرضا صدر

عادل عدل

حسین هاشمی فرد

جعفر یعقوبی

کد انتخاباتی

۲001

3001

4001

5001

6001

7001

تاسیسات
مکانیکی

تاسیسات برقی

نقشه برداری

ساختمان استان خراسان جنوبی

نام و نام خانوادگی

محمد فدوی

نام و نام خانوادگی

محمدرضا حسنی

محمد سلم آبادی

نام و نام خانوادگی

غالمعلی چمنی

محمد نخعی

کد انتخاباتی

6001

کد انتخاباتی

500۲

5003

کد انتخاباتی

4001

400۲

بازرس (میان دوره)
نام و نام خانوادگی

احمد حسین
حسنی آبیز

محمدحسین
خدنگی

محمدرضا تیزکاری

رسول عبدی

کد انتخاباتی

3005

1001

5001

5004

به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام کاردانی
ساختمان استان خراسان جنوبی می رساند :پنجمین دوره
انتخابات هیئت مدیره و بازرس (میان دوره) سازمان در
تاریخ  1400/10/۲4از ساعت  8الی  16به صورت کامال
الکترونیکی و غیرحضوری برگزار می گردد ،لذا بدینوسیله
فهرست اسامی نامزدهای احراز صالحیت شده به شرح
جدول مقابل اعالم ،ضمنا محدوده زمانی مجاز فعالیت
تبلیغاتی نامزدهای محترم انتخاباتی  ۲4ساعت قبل از زمان
رای گیری پایان خواهد یافت.

هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرس(میان دوره)
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداریخراسانجنوبی

که نشات گرفته از حسن تعهد ،کارآمدی و شایستگی های برجسته شما می
باشد صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم ،برایتان در جایگاه جدید عزت،
سربلندی و توفیق روزافزون در راستای خدمت به مردم شریف استان آرزومندیم.

شرکت میناکان(معدن مس قلعه زری)

جناب آقای حسین مودی

مدیر محترم شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
خبر درگذشت خواهر گرامی تان موجب تاسف و تاثر فراوان گردید .صمیمانه این ضایعه را خدمت شما
و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده ،برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات
و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت حقیقت ترابر باقران  -شرکت دان و علوفه خوشینه
زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ فروزان بیرجند

2

سرمقاله

سرمایههایانسانیاستانرا
مفتازدستمیدهیم
* هرم پور
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) این نیروی انسانی ،فرزند همین خاک ،پرورش یافته در دامان پدران و
مادرانی از همین دیار و خلق و خو یافته با منش ها ،رفتارها ،سنت ها و رسوم و لذا ،ممزوج شده با مشکالت،
دردها ،رنج ها و آشنا به راهکارهای برون رفت از آنها ،و قطع ًا دلسوزتر و دغدغه مندترند .بخشی از این
انسانی مهم استان ،سالها در فضای اداری با تالشی مضاعف به جایگاههای بسیار خوب دست
استعداد
ِ
یافته ،ریزه کاری های مدیریتی را آموخته ،صاحب تجربه شده ،قدرت تعامل مدیریت و استفاده بهینه از
امکانات موجود در استان را بدست آورده و در بسیاری موارد علیرغم همه پیشنهادها و درخواست ها برای
رفتن از استان و ادامه خدمت در شهرها و استانهای بزرگ تر ،ترجیح داده به نام استان و به نام مردم
بزرگوارش ،پا روی برخی از خواسته های به حقش بگذارد و سالها همین جا بماند و به مردم استان خودش
خدمت کند .ما در خراسان جنوبی ،در کنار همه ی اندوخته های مهم گذشته و حال ،چه چیزی ارزشمند
تر از این نیروی انسانی فرهیخته ی متعهد و توانمند داریم؟ چند سال برای ساختن چنین نیرویی زمان
الزم داریم؟ چه میزان از امکانات و ظرفیت های استان را به پای تربیت و تعهد چنین نیروهایی باید بریزیم
تا رشد کنند و به درد استان بخورند؟ چند کیلو ،چند هزار کیلو یا چندهزار تن طال باید بدهیم که روزگار،
چنین سرمایه ای را بدست سرنوشت و تقدیر و پرورش بسپارد و تحویل مقطعی از تاریخ که دقیق ًا مقطع
الرأس همه ی سرنوشت استان است ،بدهد؟ در قحط الرجال محسوس ظرفیت های مدیریتی مناسب در
کشور ،چقدر باید منتظر بمانیم تا چنین مدیرانی پرورش پیدا کنند ،و اگر پرورش یافته هستند ،عالقه مند
شوند ،واگر عالقه مندند ،تعهد به کار برای مردم در آنها ایجاد شود و اگر تعهد در کار هم برایشان به وجود
آمده ،فرصت و اقتضای انجام وظیفه را بیابند؟ چقدر چنین نیروهایی را می شناسیم؟ اگر نمی شناسیم،
چقدر برای شناسایی آنها تالش می کنیم؟ و چقدر برای این نیروها ،ارزش قائلیم و قدرشان را می دانیم؟
حاال تصور کنید در چنین شرایطی ،با هزاران اما و اگر از جنسی که برای شما گفتیم ،در قصوری مشهود و
در تغافل یا غفلتی غیرقابل باور« ،بود ها» را به «نبود» تبدیل کردن« ،داشته ها» را به آسانی و سهولت از
دست دادن و به «نداشته هایی« همراه با افسوس و حسرت تبدیل کردن و این «سرمایه های» بی بدیل
تدبیری از سر عدم شناخت و وقوف به شرایط کشاندن یا حتی اسیر برخی
را به دست خود ،به مسلخ بی
ِ
نظرهای تحمیلی شدن و یا در دام شرایط از پیش آماده شدن افتادن ،چقدر اقدامی غیر قابل دفاع است .در
این هفته ها ،عالوه بر رصد شرایط مدیریت استان ،در تالشم وضعیت مدیریتی ،جذب نیرو و چینش های
مدیریتی برخی استانهایی را که در آنها دوست یا آشنایی دارم را هم از دور  ،رصد کنم .جالب بود برایم که
می دیدم در بعضی از استانها ،تیم های قوی تشکیل شده اند و نیروهای بومی و ارزشمند و متعهد و مستقل
و مردمی را نه با نگاه سیاسی بلکه با نگاه توانمندی ،نه با اصرار و تأکید و تحمیل طیف های سیاسی یا
نمایندگان استان بلکه با نظر مشورتی آنها ،نه با گوشه چشم به قول و قرارها بلکه با توجه به ظرفیت ها و
استعدادها و باورهای مدیریتی آنها ،انتخاب می کنند ،به مجموعه مدیریتی رأی استان معرفی می کنند و
در نهایت ،به بهترین وجه به نفع توسعه همه جانبه استانشان از آنها بهره می گیرند .بارها و بارها در همین
ستون نوشته ام که در کنار همه ی هنرهایی که روزگار به ما ارزانی داشته ،یک هنر ویژه تر را هم خودمان
آموخته ایم و آنهم هنر تربیت کردن نیروی انسانی عالی و متعهد و سپس سرکوب کردن ،از دست دادن و
به دیگران سپردن این نیروی انسانی کارآمد و کارآزموده و کاربلد در خراسان جنوبی است .خطر بزرگی را
که در مقاطعی از تاریخ سیاسی اجتماعی این چند ساله ی استان بارها احساس می کردم ،این بار باز هم به
نوعی دیگر دوباره احساس می کنم .نگران خالی شدن استان از نیروهای کارآمد ،مدیران شایسته و پرورش
یافته ی دامان همین استان هستم ،نگران خالی ماندن دست مدیران عالی اجرایی استان از مدیران کارآمد
و متعهد برای مدیریت استان هستم و نگران مفت مفت از دست دادن نیروهایی که شایستگی و لیاقت
هایشان را برای ادای دین به این استان بارها و بارها در عرصه های مختلف تجربه کرده اند ،هستم .رسانه
ها ،دلسوزند و به عنوان مشاوری امین و صادق ،مشورتشان را ارائه می کنند .در جای خود اما ،شاید نقد
بکنند ،گالیه بنویسند و اگر الزم شد ،حتی به صورت مستند ،مصداق بیاورند .اینچنین سرمایه های انسانی
استان را مفت از دست دادن ،مدیریت نیست ،خسرانی غیرقابل جبران و نابخشودنی است.
(لطف ًا نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره  ۰93۰4943۸3۱ارسال بفرمایید)

طرح طالی خونیک در مرحله سرمایه گذاری
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یادداشت

کم کاری رسانه ای
در حمله تاریخی
* سید محسن سربازی
شهادت شهید سلیمانی مانند حیات او ،بلکه بیشتر
به اسالم و نظام اسالمی آبرو بخشید و این جمله
تاریخی رهبر معظم انقالب اسالمی که “ کفش
شهید سلیمانی بر سر قاتل او شرف دارد” نشان
از اوج اهمیت رهبر و مقتدای این شهید رستگار،
نسبت به سرباز فداکار ایران و جهان اسالم دارد.
گر چه او به آرزوی دیرینه خویش ،که همه جا و
همه کس را برای رسیدن به آن واسطه کرده بود
رسید ،ولی جای خالی اش برای همیشه در قلب
ملت ایران و توده های مستضعف و گروه های
مقاومت در سراسر عالم ،احساس می شود .پاسخ
ایران به شهادت یکی از سرداران رشید اسالم در
نوع خود بی نظیر و نشان از اقتداری داشت که
سلیمانی و سلیمانی ها قبال برای این مرز و بوم
تثبیت کرده بودند.گر چه این اولین و آخرین بار نبود
که ایرانی اسالمی ،آمریکا را تحقیر می کرد ولی
این بار با همیشه فرق داشت .شلیک  ۱3موشک
توسط فرزندان انقالبی ایران به پایگاه عین االسد،
یعنی آمادگی کامل ایران برای یک رویارویی غیر
قابل پیش بینی با آمریکا ،درست در همان ساعتی
که با دستور مستقیم رئیس جمهور درمانده آمریکا،
سردار سپاه اسالم هدف ناجوانمردانه موشک های
آمریکایی قرار گرفت ،فقط با گذشت چند روز ،ایران
با اقتدار این حمله را با شلیک دهها موشک زمین
به زمین ،پاسخی دندان شکن داد .در این حمله
تاریخی؛ ایران مقتدر ،قدرت آمریکا و ناوهای در گل
مانده او در خلیج فارس را به چالش کشید و واضح

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با بیان اینکه مزایده محدوده طالی
خونیک برگزار و سرمایه گذار آن مشخص شد ،گفت :این طرح ،ظرفیت تولید ساالنه
 ۲۰۰کیلوگرم طال را دارد .طاهرزاده افزود :معدن طالی خونیک ۱۸کیلومتر وسعت دارد.

این پیام را به کاخ سفید داد که اگر مرد میدانی،
دست از پا خطا کن و اگر ایمانی به قدرت نظامی ات
داری ،وارد این کارزار شوید .ولی آنچه نگارنده
دغدغه آن را دارد ،کم کاری رسانه ای هست که
برای تبیین این حمله تاریخی شده است .این ما
بودیم که با اقتدار هر چه تمام تر هیمنه پوشالی
استکبار جهانی در پایگاه عین االسد را شکستیم .با
علم به این موضوع که ممکن است موشک باران
این پایگاه مهم و استراتژیک از سوی آمریکایی ها،
بی پاسخ نباشد ،اما آنها علیرغم تمام جو مسموم
رسانه ای که در راستای پاسخ آمریکا به راه انداختند
با سبک و سنگین کردن عواقب این کار خطرناک،
هیچ عکس العملی از خود نشان ندادند و حتی با
بایکوت خبری ،خسارات وارده به این پایگاه سوق
الجیشی آمریکا را بسیار اندک اعالم کردند .گر چه
بعدها به تدریج حقایق آشکار شد و از زبان خود
آمریکایی ها بخشی و نه تمام خسارات مالی و جانی
این حمله تاریخی بیان شد .اکنون دو سال از آن
واقعه و حمله تاریخی گذشته است ولی ما چکار
کرده ایم  ،فیلمسازان متعهد ما چند فیلم ساخته اند
و تا چه اندازه توانسته ایم از اقتدار و جراتی که کردیم
در رسانه ها و فضای مجازی به نفع خود استفاده
کنیم .اینجاست که نقش جنگ روایت ها که جلودار
این انقالب بر آن تاکید دارند به خوبی مشخص
می شود ،زیرا اگر در جنگ روایت ها پیروز میدان
باشیم مطمئنا در جنگ اراده ها نیز رو سفید خواهیم
بود .بر اساس فرمایشات بزرگان دین و حضرات
معصومین باید برخی کارها را از دشمن آموخت و
علیه او استفاده کرد ،دشمنی که همیشه مترصد
است از کوچکترین موضوع در جهت تضعیف این
نظام استفاده کند و ساز جدایی مردم از رهبری و
انقالب را کوک کند را باید با همان زبان خودش،
در جنگ رسانه ای پاسخ داد.
همه ما می دانیم امروز غول های رسانه ای دنیا

در دست استکبار و غرب است .آنها هر روز با تولید
فیلم ،سریال ،مستند و محتواهای مختلف قلب های
پاک و اندیشه های مطهر جوانان ما را هدف قرار
می دهند ،ولی ما چکار کرده ایم ،حداقل به عقیده
نگارنده در این حمله تاریخی ،کم کاری رسانه
ای به عینه مشهود است .باید در این دو سال که
فرصت کمی نیست دهها فیلم و مستند و محتوا
تولید می شد و در فضای مجازی که خط مقدم
رسانه ای امروز جهان است منتشر می شد ،ولی
دریغ از یک فیلم ،دریغ از یک محتوای به درد
بخور در فضای مجازی .روزی که موشک های
تمام ایرانی به قلب پایگاه آمریکایی ها اصابت کرد
این تمام کار نبود ،بلکه کار را باید سایر سربازان
خط مقدم ایران اسالمی در بخش رسانه ای تمام
می کردند .آنها بودند که باید ابعاد مختلف این
حمله تاریخی را به تصویر می کشیدند تا جهانیان
بدانند در چه موقعیتی ایران دست به چنین حمله
ای زد که بسیاری از تحلیلگران نظامی و سیاسی
اعتقاد داشتند به رویارویی تمام عیاری با آمریکایی
ها تبدیل خواهد شد ،ولی مشاوران نظامی آنها از
اقتدار موشکی و پهپادی ایران به خوبی آگاه بودند.
به همین خاطر سربازان شان حتی جرات گذاشتن
انگشت خویش بر ماشه را نکردند و این یعنی ایران
مقتدر که در عمل ثابت کرد کوچکترین غلط
دشمنان را بی پاسخ نخواهد گذاشت و به فرموده
فرمانده کل قوا ،دوران بزن در رو تمام شده است.
اکنون وظیفه فعاالن رسانه ای و فضای مجازی به
واسطه این کم کاری بسی سنگین است ،آنها باید
هر چه زودتر تخصص خویش را در کنار تعهد به کار
بندند و ابعاد مختلف این حمله تاریخی را برای نسل
نو و جهانیان به تصویر کشند .در غیر این صورت
آیندگان هرگز ما را به خاطر این کم کاری نخواهند
بخشید و ظلمی بزرگ در حق این کشور و نسل
بعد از ما خواهد بود.

 ۲۵پزشک جهادگر در طبس هزار و ۴۷۰نفر را ویزیت کردند
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) گفت ۱۰۰ :جهادگر شامل  ۲۵پزشک فوق تخصص و متخصص و  ۷۵نفر عوامل اجرایی از جمله پرستار ،رزیدنت
و دستیار به هزار و  4۷۰نفر در شهرستان طبس خدمات پزشکی ،فرهنگی و عمرانی ارائه کردند .هنری افزود :در مرحله هفتم از نهضت خدمات مومنانه ،گروه جهادی
لشکر ویژه شهدا به مدت  ۲روز ( ۱۶و  ۱۷دی ماه) در  ۲3روستای بخش مرکزی شهرستان طبس افراد را بهصورت رایگان ویزیت کردند .وی بیان کرد :انجام خدمات
دندانپزشکی اولیه برای  ۲۰۰نفر ،عمل ختنه برای  ۶3نفر ،راهاندازی داروخانه تخصصی در محل بهصورت رایگان برای بیماران ،انجام سی تی اسکن رایگان در
بیمارستان ،انجام اکوگرافی نوزاد مربوط به تخصص قلب و عروق ،تزریقات و سرمتراپی نوار قلب از جمله خدمات ارائه شده توسط این جهادگران بوده است.

در مقابل حرف زور دشمن نباید تسلیم شد؛ اینکه ما با
دشمنمذاکرهیاتعاملکنیمحرفدیگریاست
رهبر انقالب گفتند :اینکه ما با دشمن مذاکره یا تعامل کنیم حرف
دیگری است؛ در مقابل حرف زور دشمن نباید تسلیم شد .ایشان با
بیاناینکهبرخیدشمنانتخصصشان«تفرقهبندازحکومتکن»
است،فرمودند:تالشآنهابرایایجاداختالفهایمذهبیودرگیر
کردن شیعه و س ّنی است که نباید اجازه داد این مسائل در کشور
اتفاق بیفتد .ایشان فرمودند :در مورد مسائل اقتصادی مشکالتی
داریم .بعضی این مشکالت را طوری بیان میکنند که انگار هیچ
موفقیتی در کشور انجام نشده ،ما دهها موفقیت در کشور داریم که
باید این موفقیتهای بزرگ جمهوری اسالمی را به مردم بگوییم.
حذف ارز ترجیحی در چند ماه آینده را صالح ندانستیم
چون شوک به سفره مردم بود
رئیس جمهور گفت :سفره مردم خط قرمز ماست ،اگر ارز ترجیحی
قطع شود باید برای جبران آن مخصوصا برای اقشار ضعیف فکری
بشود .رئیسی افزود :حذف ارز ترجیحی در چند ماه آینده را صالح
ندانستیمچونشوکبهمردموسفرهمردمبودامابراساسفرمایش
رهبری نظر مجلس برای تخصیص ارز ترجیحی مورد توجه دولت
بوده است .وی افزود :خنثی کردن تحریم ها مهمترین مسئله ای
بود که دولت دنبال کرده و مسئله دوم رفع تحریم ها بوده است.
پرانتزهایبازدرمذاکراتاحیایبرجام
رو به کاهش است
باقری ،مذاکره کننده ارشد ایران در تازهترین ارزیابی خود از روند
گفتگوهایی که با محور احیای برجام جریان دارد ،بیان کرد :موارد
اختالف موسوم به پرانتزهای باز رو به کاهش است .وی همچنین
تائید کرد که مذاکرات رو به جلو و در حال پیشرفت است.
قتل ترامپ و پمپئو ماموریت الهی است
دیدبان ایران نوشت :پس از اظهارات رئیس جمهور و تنی چند
از مقامات نظامی ایران مبنی بر اقدام ایران برای «قصاص»
عامالن ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس ،روزنامه
کیهان نزدیک به حاکمیت ضمن تایید قریب الوقوع بودن انتقام
گرفتن از ترامپ و پمپئو ،این اقدام را «ماموریت الهی» دانست.
نماینده مجلس :با حذف ارز ترجیحی به طور
مشروط موافقت شده است
زارع ،سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  ۱4۰۱مجلس
شورای اسالمی گفت :کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی به
طور مشروط موافق است؛ مشروط به اینکه دولت تضمین کند
اقالم پرمصرف خانوارها با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست
مردم برسد.
طرفدارانمحاکمهروحانیبعدهاخواهان
محاکمهرئیسیمیشوند
مهاجری ،فعال سیاسی اصولگرا گفت :من معتقدم چند صباح
دیگر همینهایی که میخواهند روحانی را محاکمه کنند،
خواهان محاکمه رئیسی میشوند.

لوله بازکنی فوق تخصصی (مدرن برتر) قابل توجه هم استانی های عزیز
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

لولهبازکنیولولهکشیممتاز

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

صد
درصدت
ضمینی
کیف
یتکار
امتحان خوبرا
کنید

طعم واقعی عسل طبیعی را با قیمت مناسب
در فروشگاه های عسل باقران بیرجند تجربه کنید

نشانی شعبه مرکزی :بیرجند ،مفتح ، 29پالک 68تلفن09153620784:

نشانیشعبهیک:بیرجند،بیستمتریچهارممدرس

خلیل طهماسبی ،پالک  72تلفن09151602877 :

شعبه دو :شهرک چهکند  -بلوار خلیج فارس -نرسیده به تقاطع اول
پالک 11/1تلفن09159625545 :

@bagheran.shop1

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)

اتحادیه /شرکت تعاونی کشاورزی علوفه کاران مهر  ۶بیرجند به شماره ثبت ۴۶0۸

اسحاقی 09915116386 -09158346779

و شناسه ملی  103۶00۶0700شهرستان بیرجند  -استان خراسان جنوبی
به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند :جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)
این اتحادیه /تعاونی ساعت  19روز سه شنبه  1400/11/05در محل روستای رکات علیا تشکیل می گردد .از سهامداران
دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور به هم رسانند .ضمناً  -1اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن

آگهی تعیین طول و متراژ پالک  ۶۸۵فرعی از  ۴۳۳اصلی بخش  ۲بیرجند
نظر به اینکه خانم معصومه عربی بجد مالک ششدانگ پالک  ۶۸5فرعی از  433اصلی بخش
 2بیرجند خواستار طول و متراژ و تثبیت حدود شش دانگ پالک مذکور را نموده و حسب
اعالم ایشان دسترسی به مالکین مجاور وجود نداشته مراتب را به کلیه مالکین پالک فوق اعالم که در مورخ
 1400/11/09در محل این واحد ثبتی یا محل وقوع ملک به آدرس روستای بجد حاضر گردند .ضمنا عدم
حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.
حسین براتی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
شناسه1۲۵719۲:

قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ  1400/11/01به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ
نمایندگی به محل رکات علیا مسجد روستا مراجعه نمایند( .حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است)
ضمنا ساعت  1۸وکالت نامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد -2 .افرادی که متقاضی
کاندیداتوری سمت های هیئت مدیره یا بازرسان می باشند حداکثر تا تاریخ  1400/11/3جهت ثبت نام به محل روستای
رکات علیا مراجعه نمایند .برای بررسی و تایید کاندیداها باید قبل از برگزاری مجمع مشخصات کاندیداها را از طریق قسمت
ثبت نام داوطلبین ثبت و تاییدیه آن را اخذ نمایند .دستور جلسه-1 :انتخاب اعضای هیئت مدیره  -2انتخاب
بازرس یا بازرسان -3ارائه صورت های مالی -4ارائه گزارش بازرس

هیئتمدیرهشرکتهایتعاونیعلوفهکارانمهر 6بیرجند

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 :

گرانی را دامن
نزنید؛نظارت
پیشکش
چهارشنبه هفته گذشته در کنار خیابان
ماشینی بساطش را پهن کرده بود و
قابلمه و وسایل خانه می فروخت .یک
جنس خاص که از قبل برای خرید
مد نظرم بود و از مغازه قیمت گرفته
بودم ( ۵۲۰هزار تومان) را به ۴۰۰
تومان خریدم .خیلی ها مثل من آنجا
متعجب و مشکوک شده بودند که نکند
اجناس فروشنده با این قیمت ها تقلبی
است وقتی چک کردیم دیدم جنس
اصلی است و فقط ارزانتر می فروشد.
همشهری بزرگواری که در همین
حال و هوا بود می گفت به زودی قرار
است دولت بازرسان جدید و زیادی را به
بازار بفرستد که جلوی گرانفروشی ها
را بگیرند اما بعد از این ماجرا با کمی
پرس و جو مطالب جالبی دستگیرم
شد که به نظرم روزنامه آوا به عنوان
مطالبه گر بهتر است آن را پیگیری کند.
خالصه مطلب این است که جنس
 ۴۰۰تومانی دستفروش را مغازه دار
گران نمی فروشد ،بلکه دولت او را
مجبور می کند که به آن قیمت بفروشد.
شما حساب کنید دستفروش محترم
مالیات که پرداخت نمی کند پس اول از
همهدغدغههزینهمالیاتراندارددرثانی
روی زمین خدا بساطش را پهن کرده
است و اجاره هم نمی دهد  ،کاسب
بیچاره با این رقم های اجاره می تواند
چه کار کند؟ با کسبه که حرف می
زنیم می گویند یکی رشد قارچ گونه
فروشگاه های زنجیره ای و توان باالی
پرداخت اجاره آنها ،وضعیت نرخ امالک
تجاری را باال برده و یکی هم دستور
فرمانداری برای لغو تجاری موقت
ها که این هم باعث گرانی اجاره ها
شده و وقتی نگاه می کنی می بینی
از هر طرف که در نظر بگیرید عامل
گران بودن اجناس در مغازه ها بر می
گردد به طمع کاری دولتی ها و همین
است که به گرانفروشی تعبیر می شود
آنوقت خود دولت می آید کلی هزینه
جدید می کند که تیم های نظارتی
بگذارندوبرگرانفروشیهانظارتکنند.
نمی دانم این ها سیاست دولت جدید
است یا مدیران باقی مانده از دولت
جناب روحانی این مسائل را درست
کرده اند اما هر که کرده باید به او
گفته شود برادر عزیز نظارت پیشکش
خودتان لطفا به گرانی ها دامن نزنید ما
را به خیر شما امیدی نیست.

خبر خوب امروز

مرگ ناشی از کرونا
در استان،پایینتر
ازشاخصکشوری
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و
مدیریت کرونا در خراسان جنوبی گفت:
مرگ ناشی از کرونا در استان  ۷درصد از
شاخص کشوری پایینتر است .شریف
زاده گفت :در کشور بیش از  ۱۳۱هزار
مورد مرگ ناشی از کرونا ثبت شده که
به نسبت جمعیت به ازای هر  ۱۰۰هزار
نفر جمعیت  ۱۵۵مورد مرگ داشته ایم.
وی ادامه داد :در استان از ابتدای شیوع
کرونا هزار و  ۲۷۵مورد مرگ ناشی از
کرونا ثبت شده است که به ازای هر
 ۱۰۰هزار نفر جمعیت ۱۴۸ ،مورد مرگ
ثبت شده که وضعیت مرگ و میر در
استان به نسبت جمعیت از وضعیت
شاخص کشوری بهتر است و مرگ
و میر در استان  ۷درصد از شاخص
کشوری پایینتر است .شریف زاده
گفت :در مهر ماه امسال  ۵۴مورد مرگ
ناشی از کرونا ثبت شد که در آذر ماه
آمار مرگ و میر به  ۴۳مورد کاهش پیدا
کرد .وی عنوان کرد :در دی ماه تاکنون
 ۱۵مورد مرگ ناشی از کرونا در استان
ثبت شده است .وی افزود :تاکنون ۵۳
مورد از موارد کرونا مثبت استان از نظر
سویه اُمیکرون بررسی شده است؛ در
یک مرحله  ۳۵مورد و در مرحله بعدی
 ۱۸مورد بررسی شده است که تست
تمام  ۵۳مورد از نظر ابتال به امیکرون
منفی بوده است.

پرداخت  ۵۰میلیارد ریال تسهیالت به عشایر سربیشه
مدیر امور عشایر سربیشه گفت :از ابتدای امسال تاکنون  ۵۰میلیارد ریال تسهیالت به عشایر این شهرستان پرداخت شده است .مالکی افزود :از این مقدار ۲۰
میلیارد ریال تسهیالت قرضالحسنه  ۲درصد و  ۳۰میلیارد ریال تسهیالت  ۱۰درصد زنجیره تولید گوشت قرمز بوده است .وی ادامه داد :همچنین  ۸۴۰تُن
جو یارانهای برای نگهداری دام مولد عشایر در فصل زمستان با قیمت هر کیلوگرم  ۲هزار و  ۳۵۰تومان بین عشایر منطقه توزیع شده است.
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پیام شما

تلفن  - 32224582 :نمابر 32234583 :

پیام رسان های اجتماعی 09017245463 :

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

دوشنبه *  20دی  * 1400شماره 5105

پراکندگیجمعیتدانشآموزی؛مهمترینچالشآموزشیخراسانجنوبی
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی
گفت :پراکندگی جمعیت دانش آموزی
استان مهم ترین چالش استان در بحث
ساماندهی نیروی انسانی است.محمد علی
واقعی ،شنبه شب ( ۱۸دی) در نشست
شورای معاونین این اداره کل که با حضور
دکتر سلیمانزاده  ،رئیس مرکز برنامه
ریزی و امور اداری وزارتخانه برگزار شد،
اظهار کرد :عالوه بر پراکندگی ،خشکسالی
های پیاپی و مهاجرت های بی رویه باعث

کاهش جمعیت روستایی و رونق حاشیه
نشینی شده است .وی با بیان اینکه
خراسان جنوبی نیازمند دو هزار نیروی
انسانی می باشد ،تصریح کرد :فرهنگیان
و معلمان دلسوز ،مومن و متعهد استان با
سعه صدر و تالش بی وقفه مشغول تربیت
نسل آینده ساز انقالب هستند و گواه این
مدعا کسب رتبه های فراوان در مباحث
عقیدتی ،علمی و آموزشی توسط دانش
آموزان دختر و پسر استان در دوره های

مختلف تحصیلی است .واقعی با اشاره به
وجود  ۴شهرستان مرزی اضافه کرد :بیش
از  ۸هزار دانش آموز دختر و پسر استان
در نواحی و مناطق مرزی استان تحصیل
می کنند .مدیرکل آموزش و پرورش ،از
خراسان جنوبی به عنوان دومین استان
بیابانی کشور یاد کرد و ادامه داد :از سال
 ۹۰به بعد جمعیت دانش آموزی استان
رشد چشمگیری داشته است .وی با اشاره
به فعالیت  ۱۳هزار معلم زن و مرد استان

در قریب  ۲هزار و  ۷۰۰مدرسه استان،
بیان کرد :در حال حاضر نزدیک ۱۸۰
هزار دانش آموز دختر و پسر در دوره
های مختلف تحصیلی و پیش دبستانی
در مدارس استان تحصیل می کنند .دبیر
شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی،
با بیان این که بیشتر مدارس استان با
حداقل نُرم دانش آموزی ،فعالیت می
کنند ،بیان کرد :مهر ماه امسال ۱۲۰۰
معلم استان بازنشسته شدند.

* باید به آوا آفرین گفت با تیتر جنجالی
ارگ بیرجند آزاد شد  ،همیشه اونا آزاد
میکردن حاال از چنگشون آزاد شد.
* هنوز رودخانه شاهرود که از خوسف به
کویر می ریزد جاری هست ولی امان از
دستمسئولینیکهفقطشعاربلدند.

سرگردانیچندسالهبراییافتنزمینبرایساختدرمانگاهشمالشهر
صداوسیما -مطالبه مردمی ساخت درمانگاه
شمال شهر بیرجند ،معطل تامین زمین
مانده است .مدیر درمان تامین اجتماعی
خراسان جنوبی گفت :در سفر اخیر
مدیر عامل تامین اجتماعی به استان در
آبانماه بر اساس درخواست تشکل ها و
مسئوالن استانی موافقت شد درمانگاهی
در شمال شهر توسط تامین اجتماعی
ساخته شود.فیروزی افزود :مقرر شد این

درمانگاه از محل مسئولیتهای اجتماعی
شرکت سرمایهگذاری شستا احداث شود
براساس مصوبهای که در جریان این سفر
صادر و ابالغ شد این درمانگاه و ساختش
موکول به تحویل زمین بهصورت رایگان
است .وی گفت :اینموضوع را در نامهای
به استاندار منعکس کردیم و خواستار
تصمیم گیری در این خصوص شدیم
که تاکنون منتظر پاسخ مسئوالن استانی

هستیم .مدیر درمان تامین اجتماعی
استان گفت :در صورت تامین زمین،
پیگیریهای بعدی را برای سرمایهگذاری
شرکت شستا و ساخت درمانگاه انجام
خواهیم داد .فیروزی ،اعتبار مورد نیاز را
در ارتباط با طرح و سطح خدمات دانست
و گفت :حدود  ۲۰میلیارد تومان حداقل
اعتبار برای ساخت و تجهیز اولیه این
مرکز است .وی همچنین خواستار کمک

خیران برای تامین زمین شد و گفت :در
صورت تامین زمین ترتیب اعتبار  ،بودجه
و نقدینگی به گونه ای پیش بینی شده
تا ساخت این درمانگاه به سرعت انجام
شود .مدیر درمان تامین اجتماعی استان
با اشاره به خال درمانی در شمال شهر
بیرجند و اینکه تاکنون از سوی خیران
هم سرمایهگذاری برای احداث مرکز
درمانی در این منطقه انجام نشده است،

گفت :تراکم جمعیتی باال در این منطقه و
دوری از دو مرکز درمانی تامین اجتماعی
شهر می طلبد تا برای تامین زمین برای
احداث درمانگاه در این منطقه هر چه
زودتر تصمیم گیری شود .شهر بیرجند
تنها دو مرکز تامین اجتماعی (مرکز
شهید رحیمی واقع در خیابان پاسداران و
بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس«ع»
واقع در سایت اداری) دارد.

کسری ۴۶میلیونمترمکعبیمخازنسدهایخراسانجنوبی
معاون بهرهبرداری شرکت آب منطقهای
در گفتگو با شبستان گفت :هفت سد در
خراسان جنوبی در حال بهره برداری است.
وی در خصوص آبگیری سدهای استان به
دنبال بارندگی های اخیر ،گفت :در این
مدت سد رزه نیم میلیون مترمکعب ،سد
شهید پارسا در سرایان  ۳۰۰هزار مترمکعب
و سد فرخی قاین هم  ۲۰۰مترمکعب
آبگیری شده است .پورجعفر ،با بیان اینکه در

مجموع به دنبال بارندگی های اخیر حدود
یک میلیون متر مکعب آب پشت سدهای
خراسان جنوبی ذخیره شده است ،افزود :از
ابتدای سال تاکنون  ۲.۷میلیون مترمکعب
آب پشت سدهای استان ذخیره شده که
یک میلیون از محل بارندگی های اخیر بوده
است و مابقی از ابتدای مهر ماه در بارندگی
های مختلف ذخیره شده است.وی ادامه داد:
 ۵۸میلیون متر مکعب حجم مخازن استان

قابل توجه مددجویان
تحت پوشش

کمیته امداد امام خمینی (ره)

خراسان جنوبی است که قابلیت آبگیری
دارد و تاکنون تنها  ۱۱.۸میلیون مترمکعب
پر شده است.معاون حفاظت و بهرهبرداری
شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی با
بیان اینکه سدهای استان هنوز  ۴6میلیون
مترمکعب قابلیت آبگیری دارد ،گفت :در
مدت مشابه سال گذشته حدود  ۱۸میلیون
متر مکعب مخازن استان آبگیری شده بود
اما امسال  ۱۱.۸میلیون مترمکعب پر شده که

جهت ثبت نام  ،ثبت درخواست و بهره
مندی از طرح های کمک درمان  ،جهیزیه ،
اشتغال ،و  ...به آدرس ذیل مراجعه فرمایید

فروش انواع دستگاه های کارتخوان سیار و بی سیم
زیرفی بازار

باتخفیفویژه
با گارانتی تعویض
فعالسازیدستگاهکمتراز48ساعت

بدون نیاز به پروانه کسب

بدون نیاز به سپرده

بدون محدودیت تراکنش ,مالکیت دایمی
آنتن دهی عالی مناسب برای شهروروستا
شماره تماس:

۰۵6323۵7486- ۰9194441986

نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۳۴درصد
کمتر آب ذخیره شده است .پورجعفر تصریح
کرد :بارندگی های اخیر جبران کم بارشی
را نداشته است ،چراکه هنوز چهار سد استان
همانند سد کریت طبس ،دره بید و حاجی
آباد آبگیری نشده و عمده آب ها در سد رزه
درمیان ذخیره شده است .وی ادامه داد:
عالوه بر سدها ،در هفت سد تغذیه مصنوعی
همانندمختاران،سیدعلی،چهارفرسخ،سرند،

* در خصوص پیام شهروند گرامی که در
مرکز استان چه خبر است ؟ من سازنده
مسکن هستم پانزده سال در بیرجند
زحمت کشیدم به جایی نرسیدم ولی
چهار سال هست که آمدم مشهد تالفی
سالهای سخت رو که در بیرجند از تنگ
نظری مسئولین رنج بردم درآمده.

دره باز و شوسف هم چهار میلیون متر
مکعب آب ذخیره شده است .معاون حفاظت
و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای خراسان
جنوبی افزود :همچنین سد سیاهو در دست
احداث است که به زودی شاهد بهره برداری
آن خواهیم بود .پورجعفر خاطرنشان کرد:
کشاورزان از تصرف و ساخت و ساز در بستر
رودخانه ها جلوگیری کنند تا دچار خسارت
ناشی از سیالب نشوند.

میدان شهدا  -پشت بانک صادرات
(ساختمان آوا )

32234532 -09134568792

* کاش نهضت ملی مسکن در محله
خیرآباد انجام بشه تا تکلیف اون همه
خونه که تبدیل به زمین شده و رها افتاده
مشخص می شد .حداقل اون منطقه که
زمانی جون داشت و زندگی در جریان
بود دوباره بوی زندگی بگیره.
* در مورد آزاد سازی ارگ  ،زیبایی ارگ
با همان فضای اطرافش است اگر میخواد
حصارکشی بشه بهتره که در اختیار
فرمانداری باشه ضمنا طبق اعالم چندی
قبل اعتبار امسال میراث فرهنگی یک
میلیارد است که با حصارکشی خرج
دیوار کشی خواهد شد و تکلیف بناهای
آثار باستانی استان که سالهاست در نوبت
مرمت است چه خواهد شد؟
* در خصوص معضالت بیرجند  ،ای بابا
بیرجند آب هم ببره مسئولین مارو خواب
میبره.ایناکیدغدغهآسیبهایاجتماعی
شهر رو داشتن،از فردا باز شهرداری راه
میوفتههرچیتکدیوزبالهگردرومیگن
بگیرین بعدش هم می برنشون دادگاه
اگه دفعه اولش باشه ازش امضا می
گیرن تا دیگه این کارو نکنه واال جریمه
و زندان اینا این جوری مشکل رو حل
میکنن .وقتی به مشکالت همین جوری
رسیدگیمیکنناوضاعمیشهاین.
* برای کاهش اقساط مسکن ملی  ،خب
طرح اقدام ملی مسکن که برا دولت قبله
چی؟؟؟؟؟ اون طفلیا تکلیفشون چیه دو
ساله چهل میلیونم دادن هیچ اتفاقی هم
نیفتاده هنوز ...ای خد ا
* جداسازی ارگ یک کم لطفی بزرگ
است  ...مگه فرمانداری فضا کم داره ...
تمام فضا باید در اختیار مجموعه ارگ
کاله فرنگی و میراث فرهنگی قرار بگیره
البته با یک مدیریت دلسوز و واقعی ...
فکر آینده کنید که این اثر فرهنگی باید
میزبان هزاران نفر بازدیدکننده باشه ...
* غیر از اینکه خانه ساختن سخت شده
و شهرداری به عناوین مختلف چوب
الی چرخ سازندگان مسکن می اندازد
اصال چه معنی داره تو این شهر کویری
که زمین اطراف شهر زیاده شهر را به
سویمرتفعسازیپیشببرند زمینهای
اطراف شهر را آزاد کنند و توی طرح
بیارن تا قیمت زمین و در نهایت مسکن
کاهش پیدا کنه نه که کمتر از شهرهای
بزرگ یا حتی پایتخت نباشه .جوانان و
خانواده ها نا امید از خانه دار شدن هستن.
* توجه فرمایید تمام آب بارانی که از کوه
های اطراف بیرجند و بسیار دوردست تر
میاد همگی در انتها تو کویر لوت چند
روزی باقی می مونه و بعد تبدیل به نمک
زار میشه چرا در پایین دست خوسف یا
فدشکیکسدساختهنشهواینهمهآب
بهره برداری درست نشه ممنون از رسانه
فعال شما که پیگیر این مهم هست.
* در ارتباط با سهمیه مسکن مجردها
و لزوم دادن تعهد برای ازدواج ،چرا
میخواین جوانها را از چاله توی چاه
بندازید آقای دولت مگر مشکل جوان
فقطمسکناست؟؟مجردیکهکارنداره
و سربار خانواده است با این مخارج ازدواج
که از خرید خانه بیشتره آیا می تواند
ازدواج کند؟ شک نکنید اگر ازدواجی هم
صورت بگیرد سوری خواهد بود ازدواجی
که برای صاحب خانه دار شدن باشه به
شش ماه هم نخواهد انجامید لطفا سری
به دادگاه و صف طالق بگیرها بیندازید
جوانی که هم بخواد صاحب خونه بشه
و هم ازدواج کنه و بازپرداخت وام ۴
میلیونیبدهبایدحداقلماهانه ۱۰میلیون
درآمد داشته باشد آیا اصل قانون اساسی
همین است (.تامین مسکن برای جوانان
با این شرایط و بهره  ۱۸درصد؟ )
* آقای استاندار محرومیت در خوسف
شما را فریاد می زند اما گویا برنامه های
سفر شما بر اساس ارتباطات نمایندگان
چیده می شود .لطفا خوسف را دریابید

لیموترش ،شیمی درمانی می کند

فوایدمصرفپنیربهمیزانصحیح

لیموترش ،شیمی درمانی میکند! آب لیموترش
در جلوگیرﯼ از سرطان سودمند است .محصولﯽ
معجزهگر در نابودﯽ سلولهاﯼ سرطانﯽ که 10
هزار بار قویتر از شیمﯽ درمانﯽ عمل مﯽکند و
عوارض جانبﯽ شیمﯽ درمانﯽ را ندارد .همچنین

در هر وعده پنیر بین  5تا  7گرم پروتئین وجود
دارد .در صورتی که یک تخم مرغ 6گرم پروتئین
دارد و این موضوع نشان می دهد که پنیر تا چه حد
پروتئین باالیی دارد .یک قاچ از پنیر تقریب ًا 150الی
 300میلی گرم کلسیم دارد و اکثر افراد با استفاده

سدیم که روزانه از نمک به دست میآید یکی از
رایج ترین الکترولیتها در بدن انسان است .نقش
مهمیدرسطحهیدراتاسیوندارد.اگرسطحسدیم
خیلیکمیاخیلیزیادباشد،منجربهعدمتعادلدر
بدن و در نتیجه احتباس مایعات میشود .مصرف

خشکی پوست در اثر مرطوب کنندگی ضعیف و
صابون های خشن ،حمام های گرم و طوالنی یا
آالینده های محیطی به وجود می آید.
صابون زردچوبه برای پوست های خشک مفید
است ،دارای خواص تغذیه کننده و مرطوب

لیموترش به عنوان یک ضد قارچ محسوب
مﯽ شود .فشار خون باال را تنظیم مﯽ کند ،ضد
افسردگﯽ است و با استرس و اختالالت عصبﯽ
نیز مبارزه مﯽ کند.

از پنیر؛ کلسیم بدن خود را تامین می کنند .باید
پنیری را استفاده کنید که الکتوز پایینی دارد .به
عنوان مثال پنیر پارمسان ،سوئیسی و چدار جزو
گزینه هایی است که الکتوز کمی دارد.

زیاد نمک ،معمو ًال به دلیل رژیم غذایی با غذاهای
فرآوری شده زیاد ،ممکن است احتباس آب را
افزایش دهد .این امر به ویژه در صورت همراه شدن
با مصرف کم آب و ورزش نکردن صادق است.

کنندگی است که پوست را هیدراته نگه می
دارد ،عالوه بر این اثرات ضد التهابی این
صابون التهاب و قرمزی که با پوست خشک
همراه است را کاهش می دهد.

در زمستان بدن خود را ایمن کنید

پاکسازی کبد با نوشیدنی گیاهی

انار :این میوه خوشمزه مثل یک مخزن عالی آنتی اکسیدان است.از آب انار برای ساالد و چاشنی انواع غذاها
می توانید استفاده کنید.طبق مطالعه انجام شده ،آب انار دارای آنتی اکسیدان است .منبع خوبی از ویتامین Cو
ویتامین  Bاست .کیوی :با استفاده از این میوه می توانید عطر و طعم جدیدی به دستور العمل های غذایی خود
اضافه کنید .کیوی ترکیب فوق العاده ای با توت فرنگی ،طالبی یا پرتقال ایجاد می کند و می توان با ترکیب آن
با آناناس یک نوع ترشی درست کرد  .فواید سالمتی ویتامین  Cبیشتر از پرتقال ،منبع خوبی از پتاسیم و مس،
گریپ فروت است .مزه خاص گریپ فروت در مقایسه با سایر میوه های خانواده مرکبات آن را متمایز می کند.

اگر کبدمان با مشکل روبرو شود دیگر نمی تواند مواد زائد بدن را دفع کند و ما دچار اختالل در هضم غذا  ،نفخ و
حالت تهوع می شویم .مواد الزم برای پاکسازی کبد :لیمو ترش یک عدد ،آب  500میلی لیتر ،کلم پیچ تازه 1۲5
گرم ،کرفس ۲5گرم ،نعناع 10گرم ،گالبی تازه ۲50گرم .زنجبیل به مقدار الزم .طرز تهیه نوشیدنی  :گالبی ،کلم
پیچ ،کرفس و زنجبیل را خرد می کنیم .این مواد را خرد می کنیم و در مخلوط کن می ریزیم.یک لیوان آب به
موادمخلوط کن اضافه می کنیم و آن را روشن می کنیم تا خوب مخلوط شود .به ترکیب به دست آمده بقیه آب،
نعناع و آب لیمو را اضافه می کنیم و دوباره آن ها را مخلوط می کنیم .این نوشیدنی مفید برای پاکسازی کبد چرب
را در دو نوبت روز صبح و عصر بنوشید.

افقﯽ 1- :روز نهم محرم  -صمغ
مغناطیسﯽ  -آخرین بازمانده آلمان
نازی  ۲-دایر و برقرار -نظر
مجتهد در احکام شرعﯽ  -منشی،
دبیر  3-سبزﯼ کبابﯽ -ابزار بنایﯽ
 خانه پشت به آفتاب  4-موﯼگردن اسب  -مساوﯼ عامیانه
 چرك آلود  -قطعه کاغذ 5-درازگوش  -سرزنش و نکوهش
 مدارك  6-غضروف هاللﯽ درمفصل زانو  -از القاب اشرافﯽ زنان
اروپا  -مانع آب  7-رشوه -معروف
و بنام  -پدر آذرﯼ  8-پیامبران
 سرازیرﯼ -کاسته شدن 9-درخت کنار -موجب افتخار  -آوازه
خوان  10-زمین آذرﯼ -باران
پیاپﯽ  -کم تجربه  11-محل
نگهدارﯼ تبهکاران  -دلجویﯽ
کردن  -حرف تردید  1۲-ناز
و کرشمه  -صف و رسته  -نت
ششم موسیقﯽ  -وسیله درو 13-
سخن درست وبرحق -بیمارﯼ
ویروسﯽ جانوران گوشتخوار -
دیدار ازا ماکن متبرکه  14-درهم
داخل شدن  -احتمال خطر -بﯽ
احساس  15-سنگریزه  -ضد هم
بودن  -میوه گرمسیرﯼ
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عمودي 1- :از آثار معروف
نعم تاهلل قاضﯽ  -قواﯼ نظامﯽ
یک کشور  ۲-مامور تقسیم
آب در مزارع  -نصیحت کردن
 3کناره دریا چاره اندیش -سازمان فضایﯽ آمریکا  4-کتاب
هندوها  -جاسوس  -حیوان
وحشﯽ -نشیمنگاه چوبﯽ یا آهنﯽ
 5رنگ تسکین -ناراحتیهاﯼپوستﯽ -زندانﯽ -عضو صورت
 6حرف انزجار -نوعﯽ سوسنکوهﯽ  -فرارکننده  7-موضوع و
زمینه -از مراحل سلوك عارفان
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کمک ومساعدت  8-واحد اندازه
گیرﯼ حجم درانگلستان  -آقا و
سید -لعنت  9-ستاره دنباله دار
 خانم خانه دار -بله انگلیسﯽ 10پندارﯼ و گویﯽ -از بینرفتن -شهر توت  11-شهر ارگ
در استان کرمان  -گل خوشبو-
بیمارﯼ تتانس  1۲-اشاره به
نزدیک -گرداگرد دهان  -پارچه
نخﯽ -درخت تسبیح  13-بدنام و
بﯽ آبرو -کوچکتر  -یک ششم از
سهم چیزﯼ  14-بلبل  -مجال
 15-دزد  -و نویسنده « پالومینو »

15 14 13 12 11 1۰

ایزوگامشـرق
۰9155622۰5۰
۰9155629۰33
بیرجند،میدانتوحید

شارژگازیخچال،ساید

 -۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵ناصری نژاد
باغ  ۱۰۰۰متری چهکند
آپارتماننوسازسپیده
مزروعی دشت بجد  -مزروعی سورگ

۰9۰26711735

خدمات نصب ،اجاره داربست فلزی ،جک،
تخته ،قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک
 - ۰۹۱۵۳۶۳۷۵۰۷حسینی

فرهنگ و هنر

کمدیهای نوروزی در شبکه یک و دو
روزنامه خراسان نوشت :ترکیب سریالهای
تلویزیون در نوروز  1401با حضور  ۲سریال طنز
مشخصشد.جلیلسامانبهدلیلحساسیتهایی
که روی کیفیت سریال «زیرخاکی» و قصه آن
داشت ،برای ساخت «زیرخاکی  »3وعده قطعی
نداده بود و تولید ادامه سریال را وابسته به نیاز
درونیاش به تولید آن و کیفیت قصه فصل جدید
دانستهبود.اودرنهایتاوایلآذر،فصلسومسریال
«زیرخاکی» را جلوی دوربین برد تا این مجموعه
کمدی ویژه نوروز  1401آماده شود .احتماال در
«زیرخاکی»3شاهدادامهماجرایاسارت«فریبرز»
و فرمانده «ناصری» توسط نیروهای بعثی خواهیم
بود .پژمان جمشیدی و ژاله صامتی بازیگران اصلی
سریال،دراینفصلهمحضوردارندوهنوزخبری
از بازیگران جدید فصل سوم نیست .دیگر سریال
کمدی نوروز ،مجموعه «خداداد» کاری از علی
غفاری است .این سریال از سهشنبه هفته گذشته
جلوی دوربین رفته و در 13قسمت ساخته خواهد
شد .رضا ناجی ،سوسن پرور و علی صبوری کمدین
«خندوانه»سهبازیگر«خداداد»هستندکهنامشان
اعالم شده است .برگهای برنده «زیرخاکی ،»3
خاطره خوب مخاطب از فصول قبلی و حضور زوج
پژمانجمشیدیوژالهصامتیاست،بنابراینشانس
آن برای پیروزی در این رقابت باالست.

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت  :حسن آراسته

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

به  2نفر نیروی بازاریاب (ترجیحا دارای سابقه کاری)

جهت کار در یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی نیازمندیم.

حقوققانونکار +پورسانتعالی +بیمهتامیناجتماعی +بیمهتکمیلی

( 32442331بخشی)
برگ سبز وکارت خودرو سواری DENAتیپ
 DENA+EF7TCAبا شماره پالک  ۹۸۳د  ۱۹ایران۵2
به نام طاهره عباسی با کد ملی ۰۶۵۱۸۴۰۰۸2
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نیازمندیم

برگ سبز خودرو وانت دوکابین تویوتا هایلوکس
به شماره پالک  ۴۱۷ص  ۱۸ایران  ۵2به نام علی
عبداللهی با کد ملی  ۰۸۸۸۷۵۶۸۷۹مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تاالر و رستوران کریم

(خاوران سابق)

طبخغذاهایاصیلایرانیبابرنج% 100
ایرانیوگوشتتازهگوسفندی
خیابان ارتش 3221849۰- 32218229 /
۰9152174998 -۰91556۰4998

خیابانشهیدرجایی

جک پارکینگی  ،کرکره و سکوریت اتومات

فروشحبهعنابدرجه یک

از آبشار بسیار زیبا و چشم نوازی که در مرکز کوه
روستا قرار دارد و پیرامون آن را باغات احاطه کرده،
منظرهایتوصیفنشدنیودیدنیرابهوجودآورده
است .این روستا به عنوان یک جاذبه گردشگری
بوده که آبشاری بزرگ و زیبا دارد که در راس کوه
قرار گرفته و در پاییز این روستا دیدنی میشود زیرا
درختان باغات حال و هوا دلپذیری دارد.

شماره تماس۰9351611663 -32221311 :

نبـشرجایـی15
۰915561488۰

به یک نفر نیروی خانم جهت کار
در دفتر پیشخوان ( شیفت عصر ) ترجیحا رشته
حسابدارییاکامپیوترنیازمندیم.
32234532

مـرکز خط رند

کارگاهضایعاتقالسی

در

باباالترینقیمتدراستانخراسانجنوبی

مرکز شهر( میدان ابوذر)

بزرگترین مرکز خرید فلزات رنگی و آهن آالت

خرید نقدی به
صورت انبوه در محل
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کلیه لوازم منزل شما را خریداریم
با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.
۰۹۱۵۰۵۶2۱۰۰
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کارهایتان را انجام دهید ،پس احتماال مشکلی در عادت
هایتان وجود دارد که نباید آنها را نادیده بگیرید .چنانچه
شما برای کارهایتان از خودتان عالقه نشان نمی دهید و
مرتب ًاآنهارابهآیندهموکولمیکنیدواحتما ًالانجامشان
نمیدهید،باعرضمعذرتیکانسانتنبلهستید!اکثر
پژوهشگران هم بر این باورند که عدم فعالیت بدنی ،به
مفهومتنبلیاست.حتمابارها بهخاطرهمینتنبلیهاو
بی حالی ها از موفقیت دور شدید و جز احساس و حال بد
چیزی برایتان باقی نمانده .هر روز فهرست بلند باالیی از

مصرف نمک را مدیریت کنید

جدول ۵۱۰۵

یکی از روستاهای خراسان جنوبی ،روستای آرك
است که در دامنه رشته کوه های معروف به آرك
 بین آباد قرار دارد .روستای آرك دارای جمعیتیبالغ بر  1۲0نفر بوده و از مکان های گردشگری
متعددی مانند قالع قدیمی ،رودخانه آرك و
ساختمان قدیمی برخوردار است .سرازیر شدن آب

تمامکارهایعقبماندهتهیهمیکنیدولیامانازتنبلی!
شما به هیچ یک از این کارها نمی توانید طبق اولویت
واقعی شان رسیدگی کنید! انسانی که کارها را پشت
گوش می اندازد مدام به دنبال بهترین زمان یا بهترین
وضعیت برای پیش بردن کارهایش است .ولی این زمان
و موقعیت گویی هیچ وقت فرا نمی رسد! بهترین علت
برای تنبلی آماده می شود و دائم به بهانه اینکه من هنوز
آمادهنیستم،انجامآنکاررابهتاخیرمیندازیدواینگواه
بارزتنبلیشمردهمیشود.

صابونزردچوبه برایدرمانخشکی پوست

مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
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سختی ها و ناراحتی ها بهترین وسیله آزمایش زندگی زناشویی
است ،زیرا رنج و مِحنت ،اخالق حقیقی زن و مرد را آشکار
می سازد( .اسمایلز)

از خشم برای ایجاد تعادل در تنشها استفاده کنید
بعضی از کارشناسان اعتقاد دارند تنبلی در واقع نوعی
بیماری است که باید درمان شود .اگر واقعا از سست و
تنبل بودن درمانده شده اید با ما همراه باشید تا راه حل
هایی به شما توصیه کنیم که هر چه زود تر تنبلی تان را
درمانکنید.همهآدمهاگاهیتنبلمیشوند،یعنیروز
هایی برای همه ما هست که دوست نداریم کاری انجام
دهیموبهانهجوییهاییمیکنیمتاتنبلیهایخویش
راتوجیهکنیم.ولیچنانچهجزوافرادیهستیدکهبیشتر
روزهای تان ،روزهای تنبلی است و به سختی می توانید

یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی
قصاص ندارد ،مقرر شده است .دیه مقدر دیه معین
شده در شرع می باشد که قانونگذار آن را مطابق
با آنچه که در شرع آمده است در قانون مجازات
اسالمی تصریح کرده است.
با توجه به تعریف قانونگذار اگر جنایت غیرعمدی و
یا عمدی (در فرض عدم قصاص) بر نفس (جان
آدمی) وارد شود و یا جنایت بر عضو وارد شود مانند
دیه شکستگی بینی ،دیه دندان ،دیه شکستگی
دست و یا سر و ...و یا اگر جنایت بر منافع وارد
آید مانند جنایت وارده بر حواس بویایی ،چشایی،
بینایی ،صوت و یا دیه ازاله عقل (از بین رفتن عقل)
و ...قابل مطالبه خواهد بود.
دیه غیر مقدر به موجب ماده  449قانون مجازات
اسالمی عبارت است از ارش که مقدار آن در شرع
تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت
جنایت و تاثیر آن بر سالمت مجنی علیه و میزان
خسارت با در نظر گرفتن دیه مقدر و جلب نظر
کارشناس میزان آن را تعیین می کند .مانند دیه
کف دست که در شرع دیه ای برای آن مقرر نشده
است فلذا می بایست ارزش آن مشخص گردد.
در قانون مجازات اسالمی دیه جراحاتی که
ممکن است بر سر و صورت و بدن ایجاد گردد
نیز مشخص گردیده و عالوه بر آن دیه تغییر رنگ
و سیاهی پوست مانند دیه کبودی و حتی در ماده
 716قانون مجازات اسالمی دیه سقط جنین و
دیه جنایاتی که ممکن است بر مرده وارد آید نیز در
قانون مشخص شده است.جهت دریافت دیه ابتدا
میبایستشکایتکیفریتنظیمگرددوبادستور
مقامقضاییمیبایستبهدادسراوپزشکیقانونی
مراجعه شود و جهت اثبات ایراد جنایت عمدی و
شبه عمدی و اثبات دیه می بایست ادله قانونی
اقامهنمود.ادلهاثباتدرامورکیفریبهموجبماده
 160قانون مجازات اسالمی عبارت است از اقرار،
شهادت ،قسامه ،سوگند و علم قاضی زمانی که
شاکی به طرح شکایت در خصوص اثبات جنایت
قتل و ضرب و جرح اعم از عمدی و غیر عمدی
می پردازد می بایست یا به اقرار متهم استناد نماید.
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شهید عباس معیل :درود خداوند بر رسولش و سالم پر افتخار امام و امت شهید پرور بر
تمامی عزیزان رزمنده شهادت طلب جبهه های جهاد که امر امام یعنی امر خدا را لبیک گفته
و برتری سالح ایمان را بر تکنیک شیاطین شرق و غرب به اثبات رساندند.

روستای آرک

ن

دیه مقدر به موجب ماده  448قانون مجازات
اسالمی مال معینی است که در شرع مقدس به
سبب جنایت غیر عمدی بر نفس ،عضو یا منفعت

یادیاران

س
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دیه مقدر و غیر مقدر چیست؟
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وکیل خود باشید

جاذبه گردشگری

خـط دائـم شمـا را خریـداریم ۰912 - ۰915

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

افراد بصیر فریب چهره بزک کرده
دشمن را نمیخورند
نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی گفت:
کسانی دشمن را بزک کرده و چهره
دیگری از او ارائه میدهند ،اما افراد دارای
بصیرت هیچگاه فریب این ظاهر سازی
را نمیخورند .حجت االسالم عبادی روز
گذشته در دیدار با سرمربیان حلقههای
صالحین شهرستان درمیان اظهار کرد :یگانه
راه برای وصول به آرمانهای انقالب و روح
و جان همه فعالیتهای فرهنگی ،بصیرت
و آگاهی بخشی است .نماینده ولی فقیه در
خراسانجنوبی بیانکرد :بر اساس تجربه
 ۴۰ساله میتوان گفت خیلیها از دانش
بسیار خوبی برخوردار بودند اما راه را درست
تشخیص ندادند ولی افراد با تقوا با مدد گرفتن
از بصیرت در مسیر قدم برداشتند.
مالحظات فنی ،شرط تصویب طرحها
در کارگروه امور زیربنایی
مالحظات فنی ،شرط تصویب طرحها در
کارگروه امور زیربنایی است .سرپرست معاونت
هماهنگی امور عمرانی استانداری در دهمین

جلسه کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی،
عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط
زیست استان گفت :در تصویب طرح ها تمام
جوانب امر در حوزه های فنی و تخصصی باید
لحاظ شود .عباس زاده افزود :با توجه به این
که افزایش محدوده ها یکی از موضوعات
اساسی است که در دستور کارهای این جلسه
مورد نقد و بررسی قرار می گیرد ،باید به این
نکته دقت داشته باشیم که موقعیت یابی ها با
لحاظ تأمین زیرساخت ها انجام شود .به گفته
وی؛ مطالعات دقیق با نگاه کارشناسانه ،برای
محدوده های الحاقی ضرورت دارد.
غیرفعال شدن دستگاههای کارتخوان
غیر متناظر با امور مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از غیر
فعال شدن تمامی دستگاههای کارتخوان
بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی
غیر متناظر با پرونده مالیاتی خبر داد .جعفر
احسانی مهر گفت :سازمان امور مالیاتی کشور
با همکاری بانک مرکزی برای اجرای قانون
پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و
تسهیل در انجام فرآیندهای مالیاتی ،اتصال
دستگاههای کارتخوان و درگاههای اینترنتی و
امکان مشاهده و ویرایش اطالعات را از طریق
درگاه ملی خدمات الکترونیک فراهم کرده
است .وی افزود :بر این اساس ضرورت دارد
مودیان مالیاتی هر چه زودتر با ورود به درگاه
ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی
کشور به نشانی ()www.my.tax.gov.ir
بخش پایانههای فروش اطالعات مربوطه را
مشاهده کرده و نسبت به الصاق دستگاههای
کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت
الکترونیکی خود به پروندههای موجود یا
ایجاد پرونده جدید و یا درخواست غیرفعال
سازی دستگاههای مطروحه اقدام کنند.
آیت ا ...مصباح یزدی مجاهدی
خستگیناپذیر

خوشبختانه در شبانه روز گذشته موردی از فوت کرونا در خراسان جنوبی ثبت نشد .دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در استان گفت :در شبانه روز
گذشته  ۸۷آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شد که ۱۲بیمار و از  ۴۲تست سریع۱۲ ،مورد مثبت جدید کرونا و مجموعا از ۱۲۹تست ملکولی و سریع  ۲۴مورد جدید
کرونا شناسایی شد .شریف زاده افزود :از این تعداد  ۶مورد از بیرجند ۴ ،مورد از سرایان۱۳ ،مورد از طبس و یک مورد از نهبندان شناسایی شد.
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انتقاد استاندار از عملکرد «ضعیف» برخی مدیران دولت در استان

خسارتعملکردضعیفمدیرازترکفعلبیشتراست
ایرنا -استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه
خسارت عملکرد ضعیف مدیر از ترک فعل
بیشتر است ،گفت :یکی از موضوعاتی که
استان را رنج میدهد ،عملکرد ضعیف
برخی مدیران است که باید این رویه تغییر
کند .قناعت در دیدار مدیرکل و معاونان
دیوان محاسبات استان ،ترک فعل و
عملکرد ضعیف را  ۲موضوع آسیبزا عنوان
کرد و افزود :ترک فعل همیشه به معنای
نگرفتن جواب مثبت نیست و گاهی ممکن
است بهرغم همه تالشها و پیگیریها،
موفقیتی در کار حاصل نشود و مهم این
است که تالش واقعی از ناحیه مدیر
صورت گرفته است .وی تاکید کرد :ما باید
ضمن حفظ استقالل حوزهها ،با همافزایی
در راستای تعالی و پیشرفت استان
گام برداریم .استاندار خراسان جنوبی گفت:
سطح مطالبات را باید باال ببریم و برای
رسیدن به نتیجه مطلوب از این مطالبات
موج ایجاد کنیم .وی با بیان اینکه دیوان
محاسبات را در کنار دستگاهها و همکار
خود میدانیم ،ادامه داد:ما هیچ وقت دیوان

محاسبات را روبهرو و در مقابل دستگاهها
نمیبینیم ،بلکه از ظرفیت این مجموعه در
راستای تعالی استان بهره ببریم.
شناسایی گلوگاه های فساد
قناعت ،با اشاره به حوزه وظایف و اختیارات
دیوان محاسبات ،بهترین سیاست دیوان
را مشاوره قبل از تخلف عنوان کرد و
گفت :خوشبختانه این رویکرد در استان
وجود دارد و انتظار ما نیز این است که
در ادامه راه ،مشورتهای الزم ارائه شود
و چنانچه دستگاهی در آستانه تخلف یا
مشکلی است با ورود بهموقع از بروز آن
ممانعت شود .وی تصریح کرد :از ورود
دیوان محاسبات به موضوع جلوگیری از
بروز تخلف در دستگاهها حمایت میکنیم
و در انجام این وظیفه مهم همراه خواهیم
بود .استاندار خراسان جنوبی شناسایی
گلوگاههای آسیبزا را حائز اهمیت خواند
و گفت :این گلوگاهها باید احصا شود و در
راستای مهار تخلفات ،در اختیار دستگاهها
قرار گیرد .وی افزود :بروز تخلف ،ناشی

رئیس گروه پیشبینی و صدور پیش آگاهی
های جوی اداره کل هواشناسی گفت :به
لحاظ دمایی ،سرما و یخبندان تا اواسط هفته
جاری در استان ادامه دارد و بهتدریج از شدت
سرما کاسته میشود .جواد نخعی روز گذشته
در گفت و گو با ایرنا افزود :مطابق با همدیدی
و آیندهنگری نقشههای پیشیابی هواشناسی،
از لحاظ جوی تا پایان هفته جاری شاهد
شرایط پایدار و یکنواخت در استان خواهیم بود.
وی گفت :از چهارشنبه تا جمعه ضمن افزایش
نسبی دمای هوا از شدت سرما و یخبندان در
استان کاسته میشود.
اخبار کوتاه

از نبود اشراف به قوانین است لذا باید
همه مدیران در دستگاهها بهویژه در
شهرداریها و دهیاریها قبل از شروع

بهکار بر قوانین و ضوابط مسلط شوند.
مدیرکل دیوان محاسبات نیز در این
نشست ضمن تشریح اقدامات این حوزه

از سیاستهای دیوان محاسبات و رویکرد
این مجموعه در راستای جلوگیری از بروز
تخلف در دستگاهها گفت.

روز پر انتصاب در حوزه رسانه و روابط عمومی خراسان جنوبی
با احکام صادره از سوی استاندار خراسان
جنوبی ،مدیر روابط عمومی استانداری
خراسان جنوبی و مشاور استاندار منصوب
شدند .با حکمی با امضای قناعت استاندار
خراسان جنوبی ،محمود مقامی به عنوان
مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی
استانداری تعیین شد .مقامی ،عناوین مدیر
روابط عمومی ،ارتباطات و امور جوانان
دفتر آیت ا ...عبادی نماینده ولی فقیه در
استان و امام جمعه بیرجند و نیز معاون
فرهنگ سازی ،آموزش و رسانه ستاد امر
به معروف و نهی از منکر استان را در
سوابق فعالیتی خود دارد .در متن این حکم
که سرپرست معاونت توسعه مدیریت و
منابع استانداری آن را روز یکشنبه به وی
اعطا کرد ،آمده است :با توجه به تجربیات

و سوابق جناب عالی به موجب این ابالغ به
عنوان مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی
استانداری تعیین میشوید .پیش از این
“مرسل مالکی” از اردیبهشت امسال مشاور
استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری
خراسان جنوبی بود .در انتصابی دیگر و با
حکم استاندار خراسان جنوبی ،محمدرضا
براتی درمیان مشاور رسانه ای استاندار شد.
در متن این حکم که سرپرست معاونت
توسعه مدیریت و منابع استانداری آن را
به وی اعطا کرد ،آمده است :با توجه به
تجربیات و سوابق رسانهای ارزشمند جناب
عالی ،به موجب این ابالغ به عنوان مشاور
رسانهای استاندار تعیین میشوید .براتی
پیش از این مدیر مسئول خبرگزاری فارس
در استان بود.

روابط عمومی ،مشاور امین
مدیر و کارکنان دستگاه است
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع
انسانی استانداری خراسان جنوبی در جلسه
معارفه مدیر روابط عمومی استانداری
گفت :امروزه روابط عمومی چشم و گوش
سیستم و مشاوری امین برای مدیر و
کارکنان دستگاه است .محبی ،با اشاره
به موفقیت های روابط عمومی استانداری
در سال گذشته ،گفت :نگاه رسانه ها
به استانداری ،حاکمیتی است و روابط
عمومی این مجموعه ،مرجع تلقی می
شود لذا روابط عمومی استانداری باید در
تولید اخبار همچون همیشه پیشتاز باشد.
وی با بیان این که چنانچه شخصی که

در صدر دستگاه روابط عمومی قرار می
گیرد ،با رسانه ها و نیز همکاران داخل
مجموعه در تعامل باشد ،موفقیت سیستم
را به همراه دارد ،افزود :با توجه به ارتباط
خوب و تنگاتنگ آقای مقامی با رسانه
ها ،موفقیت روابط عمومی در دوره جدید
قابل پیش بینی است .مشاور استاندار و
مدیر روابط عمومی نیز در این جلسه
گفت :به دستور استاندار در انعکاس اخبار
و خدمات باید از بزرگ نمایی بپرهیزیم
و خدمات دولت در حد استاندارد اطالع
رسانی شود.
ساالری ،مدیرعامل و حیدری رئیس
هیئت مدیره خانه مطبوعات شد

به گزارش خبرنگار ما  ،سمانه ساالری
که در دور گذشته نیز مدیر عامل خانه
مطبوعات استان بوده با رای اعضای
هیئت مدیره مجددا برای این سمت
انتخاب گردید.ساالری  ،دکترای مدیریت
و به مدت  ۴سال مسئولیت اجرایی خانه
مطبوعات خراسان جنوبی را بر عهده
داشته است .پیش از این با انتخاب اعضای
هیئت مدیره خانه مطبوعات استان ،
محمود حیدری  ،مدیر مسئول روزنامه
امروز خراسان جنوبی نیز به عنوان رئیس
هیئت مدیره  ،زینب رمضانی  ،مدیر
خبرگزاری شبستان به عنوان نایب رئیس
و فاطمه زهرا قاسمی  ،خبرنگار روزنامه
زعفران به عنوان خزانه دار خانه مطبوعات
انتخاب شده بودند.

تکمیل سالن تیراندازی ،لنگ ۲میلیارد اعتبار ؛ تخصیص ها قطره چکانی است
پروژه سالن تیراندازی خراسان جنوبی از
سال  ۹۶عملیات اجرایی آن آغاز شده اما به
دلیل تخصیص های قطره چکانی هنوز به
اتمام نرسیده و لنگ دو میلیارد اعتبار است.
تخصیصهایقطرهچکانیاعتباراتمصوب
برای اتمام پروژههای نیمه تمام خراسان
جنوبی سبب شده تا روند تکمیل آنها طوالنی
شود .این موضوع با توجه به افزایش قیمتها

موجب افزایش اعتبار برای تکمیل و بهره
برداری از این پروژهها و چشم انتظاری مردم
نقاط مختلف خراسان جنوبی در این زمینه
شده است.احداث سالن تیراندازی یکی از این
پروژهها است که از سال  ۹۶عملیات اجرایی
آن شروع شده اما تخصیص اعتبار قطره
چکانی برای تکمیل آن سبب شده است با
وجود نبود سالن تیراندازی استاندارد در مرکز

گردوی تویسرکان
کل

ی و جزئی

گردوی نیشابور

استان و وجود استعدادهای فراوان به ویژه
در بین جوانان و نوجوانان با گذشت چهار
سال هنوز سالن در حال احداث تیراندازی در
کنار استادیوم ورزشی شهید شهپر آموزش و
پرورش تکمیل نشود.
مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
خراسان جنوبی به مهر در این باره گفت:
عملیات اجرایی احداث سالن تیراندازی

 105تا  140هزار تومان
 155هزار تومان

چای ایرانی الهیجان

رئیس اتحادیه لوازم التحریر و کتاب فروشان
بیرجند گفت :فروش لوازم التحریر با وجود
بازگشایی مدارس همچنان کم است .به گفته
راستگو مقدم ،اگر بخواهیم تأثیر بازگشایی
مدارس روی فروش لوازم التحریر را به صورت
درصدی بیان کنیم ،تنها  ۱۰درصد فروش
بیشتر شده است .وی افزود :دانشگاههایی
مثل هنر که استفاده دانشجوهایشان از
لوازم التحریر زیاد است نیز تعطیل است و
عمده لوازم در مدت شیوع کرونا روی دست
فروشندگان مانده است .راستگو مقدم اضافه
کرد :تنها چیزی که در حال حاضر فروش دارد
تخته سفید و ماژیک آن است.
سرما و یخبندان در استان ادامه دارد

از  55تا  130هزار تومان

بیرجند -انتهای مفتح ( 19نواب صفوی  )13ساعت کار مغازه 16:30 :تا 21

بقیه ساعات تلفنی 09153637085 :

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

تحویل در محل رایگان

رئیس موسسه آموزشی ،پژوهشی امام
خمینی (ره) در مراسم سالگرد ارتحال عالمه
مصباح یزدی در مسجد امام حسین (ع)
بیرجند با اشاره به اینکه این عالم ربانی در
تمام لحظات زندگی خود ،مردم را به خدا
دعوت میکرد ،گفت :ایشان در طول عمر با
برکت خود در مقابل بسیاری از جریانهای
انحرافی ایستاد و فقط در فکر دفاع از دین
و مکتب اهل بیت و آرمانهای انقالب بود.
آیت ا ...رجبی با اشاره به اینکه عالمه مصباح
یزدی همیشه و با تمام توان از والیت فقیه
دفاع میکرد گفت :وجود رهبر معظم انقالب
برای این کشور یک نعمت بزرگ الهی است
که باید همه قدردان آن باشیم.

روز بدون فوتی کرونا در خراسان جنوبی

بازگشایی مدارس ،دردی از
لوازم التحریریها دوا نکرد

آموزش و پرورش از سال  ۹۶آغاز شده است
اما به دلیل اینکه در چند سال اخیر تخصیص
اعتبارات مصوب برای این پروژه کم بوده،
هنوز تکمیل نشده است .محمود چاوشان
اضافه کرد :برای اتمام سالن تیراندازی مورد
نظر به بیش از دو میلیارد تومان اعتبار نیاز
است که اگر در قالب اوراق پرداخت شود
باید چهار میلیارد تومان برای تکمیل آن

تخصیص یابد .به گفته وی ،تکمیل این
سالن تیراندازی در مصوبات سفر رئیس
جمهور که چند ماه قبل به خراسان جنوبی
انجام شد ،مورد توجه قرار گرفته است .وی
عنوان کرد :برای اتمام این پروژه دو میلیارد و
 ۶۰۰میلیون تومان مصوب شد که در صورت
تخصیص کامل آن سالن تیراندازی مورد نظر
تکمیل خواهد شد.

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه افسانه خوری به شماره ملی  064645348با شماره
دانشجویی  96211050207002مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

ثبتناموتمدیدغیرحضوریاینترنتمخابرات

در پیشخوان آوا

آدرس :میدان شهدا  -پشت بانک صادرات ( ساختمان آوا)
09134568792-32234532

*مسئول بسیج سازندگی گفت :گروه
جهادی لشکر ویژه شهدا به مدت دو روز
خدمات پزشکی ،عمرانی و فرهنگی به
مردم منتظریه طبس ارائه کردند.
*رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی
گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون پنج
عنوان کتاب و  ۲کتاب مجموعه اشعار
شاعران برجسته استان توسط حوزه
هنری خراسان جنوبی چاپ شده است
*رئیس اتحادیه فرش دستباف استان
گفت ۱۴۵:هزارمترمربعفرشدستباف
به ارزش بیش از  ۲۰۰میلیارد تومان
در  ۹ماهه سال جاری توسط هنرمندان
قالیبافخراسانجنوبیبافتهشدهاست.
*مدیرکل دامپزشکی استان از ثبت
 ۴۸۶بازدید از داروخانههای دامپزشکی
استان از ابتدای امسال خبر داد.
* ایتالیا از جمله کشورهایی است که
پس از ثبت روستای خراشاد به عنوان
روستای جهانی “توبافی” عالقهمند
برای عرضه این محصوالت شده است
* معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
از برگزاری مسابقات ملی پایان نامه
سه دقیقهای تا پایان سال خبر داد.
* رئیس مرکز برنامه ریزی و امور اداری
وزارت آموزش و پرورش از قول سازمان
سنجش مبنی بر آغاز ثبت نام آزمون
استخدامی در پایان دی ماه خبر داد.
* معاون آموزش و پژوهش جمعیت
هالل احمر گفت ۸ :هزار و  ۳۶۱نفر
در  ۹ماهه امسال در  ۳۷۴دوره آموزشی
هالل احمر شرکت کردهاند.
* کانون فرهنگی و هنری سردار
مقاومت مسجد محمد امین (ص)
بیرجند به مناسبت شهادت سردار دلها
شهیدسپهبدقاسمسلیمانی ۱۰۰،بسته
معیشتیبیننیازمندانتوزیعکردند.
به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

ختم کالم ا ...مجید

به یاد اموات و به 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
پذیرفتهمیشود.

موسسه خیریه
هیئت ابوالفضلی
۳۲۲۲۷۱۷۷
۰۹۰۳۱۶۱۸۴۸۲

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.

مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر(ع) محل نگهداری  ۴۰۰توانخواه ذهنی  ،جسمی و سالمند آماده دریافت کمک های خیرین محترم می باشد.

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

کانال تلگرامی @ avanews724 :

اوقات شرعی مرکز استان

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

حدیث روز

پیامبر خدا صلی ا ...علیه و آله فرمودند:
إ َّن أبخَ َل ِ
الناس َمن ب َ ِخ َل ب ِالسال ِم
بخیل ترین مردم کسی است که در سالم کردن بخل ورزد.
(األمالی للطوسی)۱۳۶/۸۹ :

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

اذان ظهر
اذان مغرب
نیمه شب شرعی
اذان صبح
طلوع آفتاب

11 : 40
17 : 03
22 : 57
5 : 10
6 : 38

www.ava724.ir

email:ava.khjnews@yahoo.com

بازدید استاندار از بزرگترین صادرکننده سیمان ایران به افغانستان

سیمان باقران ،آبروی خراسان جنوبی

مهدی آبادی -استاندار خراسان جنوبی روز شنبه در راستای
رفع موانع و کمک به رونق تولید در استان از کارخانه سیمان
باقران خراسان جنوبی بازدید کرد .آقای قناعت ،در نشستی
که پس از بازدید کارخانه سیمان باقران شهرستان درمیان
برگزار شد ،با بیان اینکه سیمان باقران ،آبروی استان و منطقه
است ،اظهار کرد :معرفی این مجموعه به عنوان صادرکننده
نمونه سال  ۱۴۰۰و صادرکننده برتر در سه سال متوالی جای
تقدیر دارد .وی افزود :کارخانه سیمان باقران برای استان
ما ،فقط یک واحد صنعتی صرف نیست ،بلکه در اشتغال،
معیشت ،مرزداری ،مرزبانی و نگه داشت جمعیت در منطقه
موثر است .آقای قناعت با اشاره به موقعیت مکانی کارخانه
سیمان باقران افزود :هیچ کارخانهای در کشور این اندازه به مرز
نزدیک نیست و ما باید از این فرصت به نفع مجموعه ،مردم
منطقه و استان استفاده مطلوبی ببریم .وی گفت :کارخانه
سیمان باقران باید با دیگر مجموعههای همتای خود در کشور
رقابت کند و نباید در این رقابت از دیگران عقب بماند .وی
دستورات الزم درخصوص تامین سوخت یارانهای جایگزین
برای این واحد تولیدی را به سازمان صنعت ،معدن و تجارت
و شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان ارائه کرد و گفت :به

دلیل حیاتی بودن کارخانه سیمان باقران برای منطقه باید با
رفع نیازهایش کمک کنیم که از تولید بازنایستد .آقای قناعت
افزود :وقتی همه موانع را برطرف کنیم و همراهیهای الزم را
داشته باشیم ،آن وقت میتوانیم مطالبه افزایش تولید داشته
باشیم .وی بیان کرد :این کارخانه در حال حاضر برای  ۴۰۰نفر
به طور مستقیم و  ۲هزار نفر بهصورت غیرمستقیم اشتغالزایی
به همراه داشته و باید به سمتی برویم که این رقم  ۲تا  ۳برابر
شود .استاندار خراسان جنوبی به برنامههای کارخانه سیمان
باقران در سال  ۱۴۰۱اشاره کرد و گفت :توسعه اقدامات در
راستای مسئولیت اجتماعی  ،افزایش تولید سیمان آمیخته و
ایجاد خط تولید پاکت سیمان از جمله برنامههایی است که تا
پایان سال آینده اجرایی خواهد شد.
کسب رتبه برتر صادرکننده ملی
نایب رئیس هیئت مدیره کارخانه سیمان باقران نیز ضمن خیر
مقدم به استاندار محترم و هیئت همراه با اشاره به مولفه های
کارخانه سیمان باقران ،گفت :کارخانه سیمان باقران در منطقه
ای مرزی که سرشار از منابع معدنی غنی با ذخایر بلند مدت،
با رویکرد امنیتی ،تثبیت جمعیت و پیشگیری از مهاجرت

بدون هدف مرزنشینان به مناطق شهری بوده ،جانمایی و
احداث شده است .کاظمی ،تجمیع سرمایه های اندک مردم
محروم منطقه و خلق یک واحد تولیدی منحصر به فرد را در
نوع خود بی نظیر دانست و ادامه داد :احداث کارخانه سیمان
باقران باعث وحدت عملی برادران تشیع و تسنن در این منطقه
شده است .وی به دستاوردهای بیشمار کارخانه سیمان باقران
پرداخت و اضافه کرد :کسب سه رتبه برتر استانی وکسب رتبه
صادر کننده نمونه ملی از مهم ترین دستاوردهای مدیریت و
کارکنان زحمتکش کارخانه سیمان باقران است .نایب رئیس
هیئت مدیره کارخانه سیمان باقران با بیان اینکه این کارخانه
 ۳5درصد از نیاز کشور افغانستان را تامین می کند،گفت :در
سال  ۱۳99بالغ بر  ۱5میلیون دالر برای کشور و استان ارز
آوری داشته ایم .کاظمی اضافه کرد :افزایش صادرات و دنبال
ظرفیت اسمی
کردن دو هدف توسعه پروژه در جهت ارتقا به ّ
و مستهلک نمودن بدهکاری های انباشته شده از دیگر اهداف
مدیران کارخانه بوده که در این مورد احداث آسیاب  ۲سیمان با
ظرفیت  ۲۴۰۰تن در روز با سرمایه  6۱میلیارد و پانصد میلیون
تومان محقق شده است .کاظمی به دستاوردهای دیگر این
کارخانه اشاره و بیان کرد :اخذ موافقت اصولی کارخانه پاکت زنی

برای تأمین پاکت مورد نیاز کارخانه و فروش مازاد آن با
فراهم آوردن زمینه اشتغال حدود  ۱۰۰نفر نیز از دستاوردهای
کارخانه در سال مذکور می باشد .وی اضافه کرد :با وجود همه
مشکالت در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی خود کارخانه بالغ
بر  ۱9۰۰تن سیمان به مراکز عام المنفعه که از اعتبارات دولتی
برخوردار نمی باشد در جهت توسعه منطقه و محرومیت زدایی
کمک بالعوض نموده است .به گفته کاظمی ،پرداخت حدود
 97۰میلیارد ریال تسهیالت بانکی و معوقات پیمانکاران دوران
احداث ،نصب یک دستگاه آسانسور صنعتی  ۱/5تنی با ارتفاع
باالبری حدود ۱۱۰متر و ارائه 6مقاله تحقیقاتی و چاپ ۴مقاله
در مجالت سیمانی داخلی و خارجی و اختراع یک دستگاه
نمونه گیر مواد از دیگر افتخارات این مجموعه می باشد.
مهم ترین چالش های ِ
پیش روی کارخانه سیمان باقران
نایب رئیس هیئت مدیره کارخانه سیمان باقران در این دیدار به
مهم ترین چالش های پیشروی این کارخانه اشاره کرد و گفت:
عدم تامین به موقع سوخت گاز و برق مورد نیاز به دلیل ضعف
زیرساخت ها یکی از مهم ترین چالش های این شرکت می باشد.
کاظمی اضافه کرد :تحمیل هزینه های اضافی بابت ارزش پایه

گمرکی بر مبنای  ۲7دالر به ازای هر تن سیمان صادراتی ،با
وجود اینکه قیمت واقعی به ازای هر تن زیر ۲۰دالر در نوسان
می باشد ،یکی دیگر از مشکالت این مجموعه است .وی عدم
وجود ساز و کار رسمی برای انتقال ارز حاصل از صادرات از
افغانستان به داخل کشور که نتیجه آن تحمیل هزینه های
ناخواسته به صادرکنندگان ،از جمله کارخانه سیمان باقران
است را از دیگر چالش های این مجموعه دانست.کاظمی
اضافه کرد :حضور و اتکا به بازار پر ریسک و ناپایدار افغانستان،
معضلی است که این کارخانه را مجبور به جایگزینی بازار
جدید صادراتی در کشورهای دیگر کرده است .در این جلسه
ایشان درخواست هایی نیز از استاندار خراسان جنوبی از جمله
خواهان همراهی و مساعدت در جهت بازگشایی میل صادراتی
 7۳در فاصله  ۳۴کیلومتری کارخانه شد که اسباب کاهش
هزینه های حمل و نقل و صرفه جویی بالغ بر  7۰۰میلیارد
ریال را به نفع آورده های ارزی کشور در پی خواهد داشت.
در پایان هم بزرگترین دغدغه مدیران کارخانه را نظر به شرایط
نامطلوب اقتصادی ،تامین مسکن کارگران دانست و از استاندار
محترمتقاضایهمکاریدستگاههایمربوطجهتتامینزمین
مورد نیاز ساخت مسکن این قشر محروم را نمود.

شهردار بیرجند:

یاد و نام عمار انقالب در بیرجند
زنده و پاینده می ماند

با مصوبه شورای اسالمی شهر و به همت
شهرداری بیرجند میدان واقع در بلوار بهجت
مهرشهر به نام آیت ا ...محمد تقی مصباح یزدی
نامگذاری گردید.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری بیرجند؛ آیت ا ...محمود رجبی رئیس
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
در مراسم افتتاح این میدان ضمن بیاناتی اظهار
کرد :زنده نگه داشتن یاد بندگان برجسته

خداوند و اولیای الهی ،زمینه را برای تعالی ارزش
ها و اخالق در جامعه فراهم نموده و تاثیرگذار
است .آیت ا ...رجبی تصریح نمود :وقتی انسان
به یک شخصیت الهی و معنوی نگاه می کند و
یاد می کند ،موجب می شود انسان به ارزش
ها اشتیاق پیدا کند تا جایی که نگاه به خانه
عالم و یاد عالمه وارسته ثواب دارد زیرا انسان به
یاد خدا و ارزش های اسالمی می افتد .رئیس
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

در پایان ضمن تشکر از شورای اسالمی و شهردار
بیرجند افزود :از شورا و شهردار تشکر می کنم
که یاد عالمه مصباح که شخصی عارف ،مجتهد،
فیلسوف ،مخلص و روشن کننده راه ارزش ها
و آرمان های اسالم و مکتب اهل بیت (ع)
و انقالب بودند را با نامگذاری این میدان به نام
ایشان زنده کردند و امیدواریم این نامگذاری
مایه خیر و برکت باشد.
شهردار بیرجند نیز در این مراسم اظهار کرد:

یکی از مناسب ترین میادین به نام آیت ا ...مصباح
یزدی نامگذاری شد تا یاد و نام عمار انقالب زنده
و پاینده بماند .دکتر مهدی بهترین ،با بیان اینکه
مردم استان خراسان جنوبی و بیرجند باالترین
میزان مشارکت را در تمام انتخابات داشته اند،
افزود :خواسته مردم والیتمدار این شهر بود
تا حق عالمه ادا گردد و در این راستا یکی از
مناسب ترین میادین به نام ایشان نامگذاری
گردید .دکتر بهترین ادامه داد :آیت ا ...محمد

تقی مصباح یزدی مجتهد و بنیانگذار و رئیس
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
یکی از چهره های تاثیر گذار انقالب و اسالم
بود که به پاس خدمات ارزنده و گرامیداشت یاد
ایشان این نامگذاری انجام شد .رئیس شورای
اسالمی شهر نیز در ادامه اذعان داشت :با تاکید
اعضای شورای اسالمی شهر بیرجند و برنامه
ریزی انجام شده مقرر گردید میدانی در بیرجند
به نام آیت ا ...مصباح یزدی نامگذاری گردد که در

این راستا این میدان به نام ایشان مزین گردید.
دکتر علیرضا محمودی راد خاطر نشان کرد :امید
است بتوانیم رهرو راه چهره های برجسته انقالب
باشیم و با رهنمودهای رهبر انقالب در راستای
پیشرفت و پیشبرد اهداف انقالب اسالمی موفق
و موثر باشیم.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری بیرجند

