با نهایت تاسف درگذشت همسر،پدر و برادری مهربان

امـالکنظـرپور

شادروان حاج نبی ا ...رحیم آبادی

 #من ماسک می زنم

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

( بازنشسته آموزش و پرورش )

رابه اطالع می رساند :مراسم تشییع آن مرحوم امروز شنبه

قاليباف ،رئيسمجلس:

 ۱4۰۱/۰4/۱۱ساعت ۱3از محل سالن بهشت متقين (غسالخانه)

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

سيستممتمرکزنميتواند
براي اداره کشور کارآمد باشد

برگزار خواهد شد .حضور شما سروران گرامی قرین امتنان است.

خانواده های  :رحیم آبادی،گلدانی و سایر بستگان
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به زودي سران کشورهاي
دشمن را محاکمه می کنيم
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موسويان ،ديپلمات سابق:

مذاکرهبيواسطهزمينهامتياز
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سرمقاله

سرمقاله

* هرم پور

ُپتک باشید و به داد این شهر برسید

مجوز صادرات زعفران خراسان جنوبی به چين اخذ شد 5

صدای واحد ،الزمه توسعه صنعتی استان

۳

اختصاص۱۲۰ميلياردتوماناعتباربرایمددجويان ۳

«اگه بخوای بعضی ها به حرف هات گوش کنن،نمی تونی فقط بزنی روی شونه شون
و منتظر توجهشون باشی.بلکه باید با ُپتک بکوبی توی سرشون .تنها در این صورت
بهت توجه می کنن!» این چند کلمه ،بخشی از دیالوگ سکانس پایانی فیلم «هفت»
به کارگردانی «دیوید فینچر» است .این کلمه ها را انتخاب کردم چون با حال و هوای
این روزهای شهر ما بیرجند به شدت سنخیت دارد و به آن نزدیک است.در این شهر،
اتفاق هایی در حال انجام است ،تراژدی هایی در حال رقم خوردن است و ماجراهای
تلخی در حال وقوع یا در شرف رویدادند .شهر ،حال و هوای خوبی ندارد .در گرمای
بی سابقه ی تابستانه ی این روزها ،آتش دل نگرانی ها و آشوبی که به جان برخی از
دلسوزان شهر افتاده ،خودش ماجراییست .تلخ تر از آن ،گزنده تر از همه و نگران کننده
تر از خود اتفاق ها ،دو مقوله ی شوم ،یعنی «بی تفاوتی ها» و «سکوت ها»ست؛ پنا
می بریم به خدا از بی تفاوتی مردم و پناه می بریم به خدا از سکوت مسئولین .چقدر
این بی تفاوتی ،این سکوت ،و این در هم آمیختگی هر دو ... ،ادامه در صفحه 2

جناب آقای مهندس جرجانی

برادر ارجمند جناب آقای مهندس جرجانی

رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبی

ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبی

با ارج نهادن به همت بلند و حمایت های ارزشمند جناب عالی
در راستای توسعه صنعتی و جهش تولید در استان

با ارج نهادن به همت بلند و حمایت های ارزشمند جناب عالی در راستای توسعه صنعتی

و جهش تولید در استان بدینوسیله  10تیرماه  ،روز صنعت ،معدن و تجارت را خدمت

 10تیرماه ،روزبزرگداشت صنعت و معدن

شما بزرگوار و تمامی دست اندرکاران بخش صنعت و معدن استان تبریک عرض نموده،

را خدمت جناب عالی ،معاونان ،مدیران وکارکنان آن سازمان تبریک
عرض نموده ،سربلندی وتوفیق روز افزون شما را ازدرگاه خداوند سبحان
آرزو دارم.

سالمتی و موفقیت شما سخت کوشان خدوم را از درگاه خداوند متعال خواهانیم.
زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ فروزان

شرکت دان و علوفه خوشینه -شرکت حقیقت ترابر باقران

سید محمد حسین زینلی

مدیرعامل شرکت کویرتایر

کارشناسی خرید ،فروش ،رهن و اجاره خود را به ما بسپارید

مشاور امالک حقیقت
خاطره ای خوش در خرید و فروش بی نظیر
را در ذهن شما ماندگار خواهد کرد.

خرید یا فروش از شما تضمین سود از ما
قابل توجه ادارات و مراکز خصوصی
فروش وياليی تجاری ،مسکونی،دو طبقه
واقع در خيابان مدرس (تجاری  ۲۰۰متر،
زمين  5۰۰متر  ،دوکله شمالی جنوبی،
عرض  ۱5متر) ،قابل بازسازی
۰9۱55669۲85 - ۰9۱556۰9۲86
 ۰9۱556۱9۲85جاللی تبار

جناب آقای
مهندس اسماعیل پور
نوید مسرت بخش انتصاب
شایسته جناب عالی را به عنوان

مدیر جمع آوری و فروش اموال
تملیکیاستانخراسانجنوبی

تبریک و تهنیت عرض نموده ،امید
است در سایه تأییدات الهی ،در این
عرصهخطیروخدمتبههماستانیهای
عزیز ،موفق و سربلند باشید.
مدیر عامل و هیئت مدیره

موسسه خیریه توانبخشی
حضرت علی اکبر ( ع)

سرمقاله

ُپتکباشید
و به داد این شهر برسید
* هرم پور
( ادامه سرمقاله از صفحه اول) چقدر این بی تفاوتی ،این
سکوت ،و این در هم آمیختگی هر دو ،برای تاریخ ما ،برای
سرنوشت ما ،و برای شهر ما ،تلخ است ،از زهر کشنده تر و از
هر دشمنی ،دشمن تر .این روزها ،خبرهای غم انگیز خشک
شدن درخت های کاج شهر ما در بعضی از رسانه ها مدام می
چرخند .تصاویر یا ویدیوهایی از حمل درخت های بریده شده
یا در حال بریده شدن و انبار کردنشان در حاشیه های شهر
منتشر شده ،خبرهای ناگوارتری از ماجرای خشک شدن و
بریدن درختان پادگان و باغ شوکت آباد و استادیوم آزادی و
برخی باغ ها و زمین های کوچک و بزرگ در داخل یا اطراف
شهر که روزی روزگاری ،کاج های سربه آسمان کشیده ی
این شهر ،سایه ی لطف و مهرشان را بر سر رهگذران و
میهمانان می کشیدند ،مدام به گوش و چشم ما می رسند.
تواتر این خبرها و مشاهدات عینی ،خبر از وقوع احتمالی یک
مشکل بزرگ برای کاج های شهر ما می دهد؛ احتما ًال مشکل
بی آبی یا کم آبی ،شاید یک مریضی و آفت نباتی ،شاید منفعت
های مالی و مادی ،شاید لج و لج بازی های اداری ،شاید
کهولت سن ،شاید اتخاذ ترتیبی تر و تمیز و زمان دار برای از
بین بردن تدریجی نماد افتخار و هویت معنوی و میراثی یک
شهر ،شاید تالشی برای جایگزینی آرام یک گونه گیاهی دیگر
به جای کاج های عزیز تر از جان ،شاید انجام یک وظیفه
و دستور از جایی ناکجاآباد ،شاید وجود اولویت های دیگر
و چربیدن بروکراسی مفتضح و تهوع آور اداری بر دلسوزی
و دغدغه مندی و عشق و افتخار درونی به یک داشته ی
معنوی و تاریخی ،شاید تالشی بی ثمر برای زخم کشیدن
بر چهره ی پاک مردم این شهر با پنجه ی کینه های قدیمی
و شاید «سکوت» و « چه بسا« ،بی تفاوتی» .و اعوذ باهلل از
سکوت مردم و اعوذ باهلل از بی تفاوتی مسئولین .و اگر به
این وعده ی خدا ایمان داشته باشیم که «إِ َّن ا َ
هلل َال ُیغ َِّی ُر َما
ب ِ َق ْو ٍم َحتَّی ُیغ َِّی ُرواْ َما ب ِ َأنْفُسِ ِه ْم» ،پس باید از مسئولین بی تفاوت
و بی تدبیر و غیردلسوز امید ببریم و به دست و قدم و قلم
های خودمان قوت ببخشیم و تکیه کنیم .این روزها ،در دل
آشوبی رنج آو ِر خشک شدن کاج های شهر ،بیایید از سکوت
ِ
به درآییم .هرکسی می تواند ،لطف ًا کاری بکند و قدمی بردارد تا
همان پتک و تلنگری باشد که باید به سر برخی مسئولین بی
تفاوت شهر بزنیم .مسئولین و همشهریان عزیز و خود ما خلوت
کنیم و در محکمه ای عادالنه بپرسیم که  - ۱ :چرا کاج های
زیبای ما در بسیاری از نقاط شهر یکی یکی در حال خشک
شدنند؟  - 2چرا کاج های شهر در روزهای گرم تابستان،
بی حال و زرد و رنجور ،منتظر پیاله ای آبند که شاید گاهی
هر چند هفته یک بار هم به آنها نرسد؟  - 3دستگاههای
قاصر و مقصر در مرگ خاموش این میراث معنوی و طبیعی

شهر چه دستگاههایی هستند؟ آیا عزم و جرأتی برای معرفی
آنها هست؟  - ۴زمان ورود مدعی العموم محترم استان و
شهرستان برای آغاز یک پروژه ی تحقیق عمومی و رسیدگی
به تخلفات احتمالی یا کم کاری ها یا سهل انگاری ها فرا
نرسیده است؟  - 5چرا مردم از فریادهای دلسوزانه و از حنجره
هایی که این روزها این فریادهای غم انگیز را مدام بازگو می
کنند و در خفا و علن بارها از سوی بچه مافیاهای این شهر و
های جدید به دوران رسیده ی
جوجه تازه سر از تخم درآورده ِ
تهی مغز ،تهدید می شوند یا مورد بازخواست قرار می گیرند،
حمایت نمی کنند؟  - 6یعنی در شهری به چنین وسعت و با
چنان ادعاهایی ،به جز حنجره ی جوانان مطالبه گر دلسوز و
چند عضو با دل و جرأت شورای شهر ،کس دیگری دل و
جگر حرف زدن و دفاع از حق این مردم را ندارد؟پس کجایید؟
به کدام گوشه ها خزیده اید؟  - 7چرا مسئولین یک کمیته
ویژه نجات حیات گیاهی و نباتی شهر به ویژه برای کاج ها
تشکیل نمی دهند؟ این از بعضی بازدیدهای روزانه ی خسته
کننده و تکراری و تهوع آورشان از پروژه ها و انتشار عکس
های تبلیغاتیشان در همه جا ،کم ارزش تر است؟ چرا برای
یادآوری نجات کاج ها ،بنر نمی زنید و جشنواره یا سوگواره
نمی گذارید؟  - 8دهها و صدها فعال محیط زیستی این شهر
و استان کجایند؟ هنرمندان شهر کجایند؟ اهالی فرهنگ کجا
هستند؟ پژوهشگران و دانشگاهیان و متخصصین دلسوز کجا
هستند؟ مورخین کجا هستند؟ تریبون دارها کجایند؟ سمن ها
و سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی و اجتماعی در کدام
کنندگان منفعت طلب و
خواب عمیقند؟ حتی آن گلو پاره
ِ
مفت خور و فرصت جو در بزنگاه های سیاسی این شهر ،که
در لحظات سرنوشت ساز برای رسیدن به مطامع شان بر
دامن پاک مردم این شهر چنگ می اندازند و خدشه وارد می
کنند ،کجایند؟  - 9بعضی صفحات رسانه های مجازی این
شهر و بعضی آقایان یا خانم هایی که مث ً
ال سلبریتی های این
شهرند و هزاران دنبال کننده دارند ،چه وقت می خواهند از خود
تبلیغی و خالی کردن عقده های خود برتر بینی شان بیرون
بیایند و به داد مشکالت واقعی این شهر برسند؟  - ۱۰واقع ًا
نمی ارزد تا زمان برطرف شدن مشکل یا حداقل تا زمان یک
پاسخگویی دقیق و قانع کننده ،پویشی در فضای مجازی راه
بیندازیم و «کاج همیشه سبز و زیبا» را که نماد شهر و زیبایی
محیط زیست اجتماعی و فردی ماست ،مدام در استوری ها و
وضعیت های روزانه اینستاگرام و واتساپ بگذاریم و با یادآوری
این درخت پر از فریاد ،یادمانی برای فراموش نشدن ستمی
باشیم که بر او می رود و از مسئولین توضیح بخواهیم؟ ما
چرا این قدر زود از توضیحات مسئولین قانع می شویم؟ چرا
از پیگیری ها خسته می شویم؟ چرا برای آینده خودمان هیچ
ارزشی قائل نیستیم؟ چرا اینتقدر ساکتیم و اجازه می دهیم
دیگرانی که شاید حتی از جنس خود ما باشند از این سکوت،
سوء استفاده کنند؟ یادمان باشد« :اگه بخوای بعضی ها به
حرف هات گوش کنن،نمی تونی فقط بزنی روی شونه شون و
منتظر توجهشون باشی.بلکه باید با پتک بکوبی توی سرشون.
تنها در این صورت بهت توجه می کنن!»
(لطف ًا نظرات خود درباره این سرمقاله را از طریق  ۰93۰۴9۴383۱یا
اینستاگرام @ s.hossein.harampoor.mارسال بفرمایید)

با تأسف فراوان درگذشت خادمه با اخالص حضرت زهرا (س)

مرحومهحاجیهرقیهفنودی(کمیلی)“

مسئولبیتالزهرا(س)مجتمعامامحسین(علیه السالم)”

که عمرش را در راه ترویج احکام و قرآن و تربیت دینی خواهران سپری نمود خدمت شما و سایر بازماندگان
تسلیت گفته ،برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان اجر و صبر از درگاه احدیت خواستاریم.

ایرنا -پروژه بیمارستان  32تختخوابی
خوسف که سال هاست نیمه کاره رها شده
و به زخمی بر پیکره درمان این شهرستان
تبدیل گردیده پنجشنبه گذشته مورد بازدید
استاندار قرار گرفت .قناعت گفت :گاهی
برای یک پروژه اعتبار موجود نیست ،اما
برای بیمارستان خوسف  ۱5میلیارد تومان
تخصیص پیدا کرده که  ۱۰میلیارد تومان
آن نقدی در حساب است لذا دانشگاه علوم
پزشکی و فرمانداری باید تکمیل این پروژه

 ۱۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است ،افزود :از
این میزان پنج میلیارد تومان توسط اداره راه
و شهرسازی برای تامین قیر 2.5 ،میلیارد
تومان از محل اعتبارات استانی و  2.5میلیارد
تومان از محل اعتبارات شهرستان تامین
خواهد شد.
قناعت گفت :درخصوص میدان ورودی شهر
خوسف از سمت بیرجند تحت عنوان میدان
شهید سلیمانی ،جلسهای توسط معاون
عمرانی استاندار برگزار شود .وی بیان کرد:

را بهجد دنبال و دالیل تاخیر را توضیح دهد.
استاندار گفت :برای تسریع در تکمیل
بیمارستان  32تختخوابی خوسف که مطالبه
بهحق مردم است با توجه به وجود اعتبار
الزم ،موضوع تکمیل این پروژه پیگیری
میشود .جواد قناعت در نشست شورای
اداری شهرستان خوسف که در پایان سفر
یک روزه به این شهرستان برگزار شد ،افزود:
برای توسعه زمین بیمارستان نشستی توسط
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با
حضور فرماندار ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
و دستگاههای مرتبط برگزار و برای توسعه
بیمارستان تصمیمات الزم گرفته شود.
استاندار اظهار کرد 5۰ :کیلومتر جاده ماژان -
معدن قلعهزری نیازمند بازسازی و بهسازی
است که از این میزان  ۱۰کیلومتر وضعیت
نامناسبتری دارد و باید در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برای بهسازی این مسیر

در این خصوص مصوبه شورای ترافیک را
داریم که اگر نیاز به بازنگری ندارد ،مصوبه
قبلی مورد تایید است.
قناعت اظهار کرد :در این سفر یک میلیارد
تومان برای گلزار شهدای شهرستان از محل
اعتبارات استانی اختصاص پیدا کرد .وی
گفت :برای تکمیل مجتمع فرهنگی هنری و
سالن آمفی تئاتر خوسف هفت میلیارد تومان
اعتبار نیاز است که از محل اعتبارات متمم
سفر رئیس جمهور اختصاص داده میشود.
استاندار اظهار کرد :برای تکمیل دارالقرآن
خوسف یک میلیارد تومان از محل اعتبار
استانی اختصاص یافت و برای تکمیل
استخر سرپوشیده خوسف که از دغدغههای
اداره ورزش و جوانان و فرماندار بود نیز چهار
میلیارد تومان از متمم سفر رئیس جمهور و
مابقی اعتبار در سفر وزیر ورزش و جوانان در
هفتههای آتی به بیرجند پیگیری خواهد شد.

برای جوانان ونوجوان باالی 12سال

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

جهت مشاوره  ☑️ 09158632953باتخفیف% 20

سیستم متمرکز نمیتواند امروز برای
اداره کشور کارآمد باشد

بازسـازی انواع ظروف تفلون و چدن

مسجد امام حسین (ع) و هیئت مدیره مسجد امام حسین (ع)

از قبیل :قابلمه ،تابه ،پلوپز ،کیک پز ،اسنک ساز و کف اتو

به صورت گرانیتی با  1سال ضمانت

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی زیرکوه

شعبه : 1بیرجند،خیابانتوحید،نبشتوحید 28تلفنتماس05632047250 :

شعبه: 2مهرشهر،بلوارولیعصر(عج)،ابتدایبلوار امامحسین(ع)،نبشامامحسین(ع) 3تلفن 32300575 :

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش یک شهرستان بیرجند
به موجب ماده  ۱۴قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره زیر :ششدانگ قسمتی از یک باب منزل

پالک یک فرعی از  -۱۸۲۱اصلی بخش یک بیرجند که با پالک  -۱۸۱۹اصلی تشکیل یک باب منزل

را می دهد واقع در منتظری  ۱۶مورد تقاضای علی اکبر احمدی فورک در روز  ۱۴۰۱/5/۴ساعت  ۱۰صبح در محل

شروع و به عمل خواهد آمد .لذا به موجب ماده  ۱۴قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین
شماره فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند.

چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده  ۱5قانون 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  ۲۰قانون ثبت فقط تا سی
روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض
خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار 1401/4/11 :شناسه آگهی1344640 :

حسین براتی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

قالیشوییصنعتـــی
تمام اتوماتیک

دارای رتبه ممتاز

به زودی سران کشورهای دشمن
را محاکمه خواهیم کرد
رئیس سازمان بسیج با بیان اینکه امروز در یک جنگ ترکیبی به
سر میبریم و دشمنان از همه جهات بر ملت ایران فشار آورده
است ،گفت :ما به زودی میزهای محاکمهای را برای سران این
کشورها ترتیب خواهیم داد و سران این کشورها را محاکمه خواهیم
کرد .سلیمانی افزود :سران رژیم صهیونیستی محاکمه خواهند شد
که علیه ملت ایران در بیش از چهار دهه توطئه کردهاند.
مذاکره بیواسطه زمینه امتیاز دهی
آمریکا را فراهم میکند
موسویان ،دیپلمات پیشین کشور گفت :اصل بحران هستهای از
ابتدا بین آمریکا و ایران بوده و اکنون هم هست ۱۰ .سال مذاکره
در دوران آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد به نتیجه نرسید ،چون
ایران و آمریکا مستقیم با هم گفتوگو نمیکردند و مذاکرات توسط
واسطه ها هدایت میشد اگر گفتوگوها مستقیم باشد؛ سرعت
کار باال میرود و شانس توافق بیشتر میشود ،زمینه اینکه آمریکا
احتماالبتواندامتیازبیشتریبدهدنیزفراهممیشود.
موضوع پادمان ،تضمینهای ما از آمریکا و لیست قرمز
از موارد اختالفی ما با آمریکا است
جالل زاده ،رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد :در
دو موضوع با آمریکا به نتیجه نرسیدیم؛ انتفاع اقتصادی یکی از
آنهاست و آمریکا حاضر نیست تا پایان دوران بایدن هم به ایران
ضمانت بدهد .وی گفت :موضوع پادمان ،تضمینهای ما از آمریکا
و لیست قرمز از موارد اختالفی دیگر ما با آمریکا است.
قالیباف برای انتخابات به دنبال یارگیری است

کنعانی مقدم ،فعال سیاسی اصولگرا گفت :با توجه به نزدیک
شدن به انتخابات مجلس ،طبیعی است که قالیباف مواضع خود
را شفافتر بیان کند و جریان اصولگرایی را خطکشی شدهتر،
ترسیم کند تا بتواند یارگیری خود را در چند ماه آینده داشته باشد.
همچنین مجلس آینده میتواند مقدمهای برای چهاردهمین
انتخابات ریاست جمهوری یعنی دو انتخابات بعدی باشد.

قصر موبایل راه رو

مرکز خرید و فروش خط رند

آدرسبیرجندبلوارشعبانیه-جنبمسجدامامهادی(ع)-ساختمانخانهمحلهشهرداری-آموزشگاهآرایشگریچهپروا

برای اولین بار در خراسان جنوبی

رئیس مجلس با بیان اینکه به دو سطح ملی و محلی نظام
حکمرانی نیاز داریم ،گفت :سیستم متمرکز امروز نمیتواند برای
اداره کشور کارآمد باشد ،بنابراین باید کاری که جنس آن تولیگری
باشد را در سطح ملی و اموری که جنس آن تصدیگری است را
در سطح محلی دنبال کرد.

استاندار با بیان اینکه برای تکمیل گود
زورخانه خوسف یک میلیارد اعتبار استانی
و یک میلیارد اعتبار شهرستانی اختصاص
مییابد ،گفت :سایر اعتبار مورد نیاز هم در
سفر وزیر ورزش پیگیری میشود.
وی ادامه داد :برای تکمیل ساختمان اداره
ورزش و جوانان شهرستان خوسف هم
 5۰۰میلیون تومان اعتبار استانی اختصاص
مییابد.
قناعت گفت :برای تکمیل ساختمان
بهداشت و درمان شهرستان در صورت
تامین یک میلیارد تومان از محل اعتبارات
شهرستان ،یک میلیارد تومان اعتبار استانی
هم تامین خواهد شد .وی افزود :مقرر شد
روشنایی شهرک صنعتی شهید رحمانی
خوسف توسط شرکت شهرکهای صنعتی
استان انجام و تا هفته دولت بهرهبرداری
شود ،درخصوص آسفالت معابر هم یک
میلیارد تومان اعتبار استانی به آن اختصاص
مییابد .استاندار عنوان کرد :برای تامین
زیرساخت های عمرانی شهر ماژان  2میلیارد
تومان اعتبار استانی اختصاص یافت
همچنین برای تامین آب روستاهای همچ،
گولک و شیخآباد خوسف یک میلیارد اعتبار
استانی و یک میلیارد اعتبار شهرستانی
اختصاص مییابد .وی گفت :برای آبرسانی
به چاه طالقانی ،استقالل و ابوذر غفاری ۱.5
میلیارد تومان اعتبار استانی تامین میشود
و برای حل مشکل تامین سوخت ادوات
کشاورزی و تراکتورها جلسهای به ریاست
معاون استاندار و با حضور مسئوالن جهاد
کشاورزی ،فرمانداری و شرکت نفت برگزار
خواهد شد .قناعت افزود :برای تکمیل
ساختمان بخشداری ماژان نیز  3۰۰میلیون
تومان از محل اعتبار استانی تامین میشود.
وی بیان کرد :جلسهای برای تامین
تسهیالت کشتارگاه صنعتی خوسف با
عاملیت بانک صادرات در استانداری برگزار
و مساعدتهای الزم برای تامین تسهیالت
انجام خواهد شد.

شروع ثبت نام دوره تابستان آرایشگری مردانه

هیئت مدیره و مدیر عامل دارالشفاء امام حسین (ع)  ،بیت الزهرا (س) و نمازگزاران

علی صفایی فر -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه

شنبه  ۱۱تیر  * ۱۴۰۱شماره 5233

رئیسجمهوردرجشنوصالو آئین گرامیداشتهفته ازدواج گفت:
ازدواجامربسیارمبارکیاست.نگرانمعیشتهمنباشید.هیچکس
نبودهکهمعیشتشبعدازدواجبدترشدهباشد.رئیسیباتاکیدبراینکه
وامهای ازدواج تسهیل شود ،افزود :مراکز امکانات تفریحی دولت
و سازمانهای دولتی در اختیار زوجهای جوان قرار گیرد.

زخم کهنه درمان در خوسف

عاش سعیدا و مات سعیدا

پیرو آگهی منتشره در شماره  7۴۱روزنامه مزایده امروز و به موجب ماده  ۱۴قانون ثبت
امالک تحدید حدود شماره های زیر :بخش  14زیرکوه قطعات مفروزه حاجی آباد پالک  - ۴۹اصلی ،
پالک  ۳۲۸۰فرعی خانم کنیز غالمحسینی بمرود ششدانگ یک قطعه زمین بایر به نشانی حاجی آباد بلوار
امام رضا (ع) روز چهارشنبه  ۱۴۰۱/5/۱۲انجام خواهد شد .لذا به موجب ماده  ۱۴قانون ثبت امالک به
صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که
در روز 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  ۱5قانون 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  ۲۰قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ
تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده  ۸۶آیین نامه اصالحی قانون ثبت ،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 .در غیر اینصورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و
گواهی عدم درخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات
ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد .تاریخ انتشار 1401 /4/11 :شناسه آگهی1343082 :

کارشناس هواشناسی گفت :تا یکشنبه گرمای هوا ادامه دارد ،اما از اواسط
این هفته از شدت گرما کاسته میشود .زارعی افزود :تا دوشنبه گاهی
وزش باد شدید با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشود.

#آیندت روبساز

خانواده های محترم کمیلی  ،فنودی و سایر بستگان

2

گرما همچنان مهمان خراسان جنوبی

هیچکسنبودهکهمعیشتشبعدازدواجبدترشدهباشد

کد 555

کد 560

کد 563

کد 564

کد 561

0915 560 8145 0915 555 1271

0915 563 3354 0915 564 0023

0915 561 4044

0915 560 1586 0915 555 1286

0915 563 3359 0915 564 0027

0915 561 0661

0915 555 1276

0915 560 1042

0915 564 0061

0915 563 3361

0915 561 1366

0915 555 1287

0915 560 1043

0915 564 0062

0915 563 3362

0915 561 2366

0915 555 1279

0915 560 1046

0915 564 0063

0915 563 3364

0915 561 5820

0915 555 1278

0915 560 1048

0915 563 3368 0915 564 0068

0915 561 0274

0915 555 1274

0915 560 1049

0915 564 0069

0915 563 3369

0915 561 2962

0915 555 1298

0915 560 1057

0915 564 0056

0915 563 3371

0915 561 6953

0915 555 1297

0915 560 1059

0915 563 3372 0915 564 0057

0915 555 1264

0915 560 1062

0915 563 3376 0915 564 0058

کد 562

0915 555 1283

0915 560 1063

0915 563 3379 0915 564 0059

0915 562 6978

0915 555 1263

0915 560 1067

0915 555 1291

0915 560 1068

0915 563 3385 0915 564 0075

0915 555 1324

0915 560 1073

0915 563 3389 0915 564 0078

0915 555 1326

0915 560 1076

0915 563 3849

0915 562 3750

0915 562 7758 0915 563 3384 0915 564 0072

0915 564 0079

0915 560 1086 0915 555 1327

0915 563 3854 0915 564 0081

0915 560 1289 0915 555 1328

0915 563 3857 0915 564 0082

0915 562 8863
0915 562 3658

0912

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

از اتحادیه مربوطه

32 440001-3

بر اساس معارف دینی هر کس اثر نیکی را بنیان گذارد نسبت به آثار آن تا هر زمان که بماند ماجور است منتظر نیکی شما هستیم.

قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

صاف صاف

لول لول
تخت تخت

اولینقالیشوییصنعتی ممتاز
مجهز به دستگاه شستشوی تمام اتومات
و گرمخانه اتومات در شرق کشور

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

دیدگاه خوانندگان

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

گازوئیل را در مرز
میخرندچرا دولت
خودشنمیفروشد؟

آفرینبهتدابیرجانانهمسئوالناستاندر
کنترل صف های گازوئیل که واقعا این
سطح از توجه به مردم و ایجاد
نارضایتی را در سال های اخیر آن ور
آبی ها هم نتوانسته بودند ایجاد کنند.
از این مسائل که بگذریم امروز پسر
مدرسه ای من می گفت مگر ایران
تحریم نیست و مگر نمی گویند
گازوئیل لیتر چند صد تومانی ما را
در مرزهای استان به صورت قاچاق
لیتری بیش از  3۰هزار تومان می
خرند پس چرا خود دولت نمی آید در
مرزها به متقاضیان افغانستانی با قیمت
جهانی گازوئیل عرضه کند که الزم
نباشد مردم خودش را هم قاچاقچی
کند و آنها هم بتوانند هر مقداری که
می خواهند از مراکز رسمی دریافت
کنند .اگر ما تحریم هستیم و نمی
توانیم سوخت بفروشیم وقتی اینقدر
متقاضی نقد داریم چرا تعلل می کنیم
در گذشته تدابیری پیش بینی شده بود
و قانونی امکان فروش سوخت بود و
عواید آن هم بین مردم منطقه توزیع
می شد اما گویا االن تنها فایده سوخت
برای مرزهای ما  ،خطرهای قاچاق آن
و صف های طوالنی برای مصرف
کنندگان واقعی آن است به هر حال
یک بچه مدرسه ای هم می تواند این
بحران ها را مدیریت کند به شرطی
که در آن به جای دور دادن قاشق دور
سر  ،به روش هایی که منافع مردم و
استان در آن تامین می شود فکر کنند .
قطعا اگر کسی به فکر مردم باشد
مسیر حل این مسائل چیز دیگری
خواهد بود ولی گویا تنها چیزی که
اهمیت ندارد رضایتمندی مردم است.

خبر خوب امروز

اختصاص
 ۱۲۰میلیارد
تومان اعتبار برای
مددجویاناستان
امتحانی  -معاون استاندار خراسان
جنوبی از اختصاص  ۱2۰میلیارد
تومان اعتبار به استان در قالب
تفاهمنامه همکاری استانداری با
کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد.
علیرضا عباسزاده در حاشیه مراسم
تهیه و توزیع اقالم مربوط به اجرای
فاز اول تفاهمنامه همکاری استانداری
با کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود:
این اعتبار برای ارائه خدمات مناسبتر
به نیازمندان و مددجویان زیر پوشش
کمیته امداد امام به استان اختصاص
مییابد.وی تصریح کرد :درخصوص
برنامهریزی برای ارائه خدمات بهتر و
منظمتر به جامعه هدف کمیته امداد
امام خمینی (ره) در سطح استان،
تفاهمنامهای بین استانداری و این نهاد
به امضا رسیده است.معاون هماهنگی
امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی
گفت :این تفاهمنامه شامل  ۱۴بخش
از مسئولیتها و برنامههای ویژه
کمیته امداد برای نیازمندان استان با
اعتباری بالغ بر  ۱2۰میلیارد تومان
اعتبار منعقد شده است .وی اظهار
امیدواری کرد :براساس این تفاهمنامه
و برنامهریزی و هماهنگی استانداری
و سایر دستگاههای اجرایی متولی در
استان با همکاری کمیته امداد ،خدمات
مناسبتری به نیازمندان در سال
جاری ارائه شود.عباس زاده گفت :در
مرحله اول این تفاهمنامه  ۸۱2قلم
کولر آبی و یخچال به نیازمندان
تحویل میشود.وی ادامه داد:
امیدواریم با برنامهریزی و همکاری
مدیران دستگاههای اجرایی در سطح
استان بهویژه با مساعدتهای کمیته
امداد خمینی (ره) بتوانیم سال ۱۴۰۱
خدمات بهتر و متراکمتری به مردم و
نیامندان ارائه دهیم تا موجبات رضایت
بیشتر آنان فراهم شود .در این مراسم
 ۱۸۰عدد یخچال و  ۶32عدد کولر
آبی به ارزش بیش از  37میلیارد ریال
به خانوادههای نیازمند تحویل شد.

دستگیری سارق با  ۳۰فقره سرقت منزل در بیرجند
ایرنا  -فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت :ماموران انتظامی شهرستان یک سارق را دستگیر کردند که به  3۰فقره سرقت منزل و اماکن
خصوصی اعتراف کرد .علیرضا فوالدی ،با بیان اینکه ماموران با توجه به اظهارات سارق دستگیر شده  2نفر مالخر را شناسایی و دستگیر کردند ،افزود:
در این رابطه سه متهم دستگیر شدند که متهمان دستگیر شده به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی در نشست اختصاصی با آوا تبیین کرد:
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پیام شما

تلفن  - 32224582 :نمابر 32234583 :

پیام رسان های اجتماعی 09017245463 :
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

شنبه  ۱۱تیر  * ۱۴۰۱شماره 5233

مروری بر زندگی اقشار آسیب پذیر در استان

کاری  -شاید وقتی با پاهای سالم و
چشمانی بینا از خیابانهای شهر گذر و از
خدمات و امکانات عمومی بهره میگیریم،
کمتر استاندارد نبودن این فضاها نظرمان
را جلب می کند و شاید در ذهنمان عدم
استفاده معلوالن از این فضاها هم نرسد .در
بسیاری از خیابان های حتی با وجود قانونی
برای متناسب سازی محیط برای معلوالن،
هنوز از استانداردهای الزم برخوردار نیست.
به این بهانه نشست اختصاصی با شرفی
سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان
جنوبی با عنوان« مناسب سازی محیط
معلوالن و برابری حقوق اجتماعی معلوالن»
برگزار کردیم.

از این اعتبارات بهره مند شده اند که این
اعتبارات برای خودرو منزل تخصیص داده
شده است
شرفی با اشاره به اینکه مناسب سازی منازل
و خودرو براساس اولویت بندی تحت نظر
کارشناس انجام می شود ،خاطر نشان کرد:
کارشناس این سازمان از مکان و محل مورد
نظر بازدید و براساس نظر کمیته ارزیابی
نسبت به مناسب سازی خودرو و منزل
مددجو اقدام می شود.
وی با بیان اینکه در منازل شمال شهر
اولویت سکونت برای معلوالن در طبقات

کمتر در طبقه دوم ساکن شوند.
سقف  1۰میلیون تومانی
کمک هزینه مناسب سازی خودرو
وی درباره مناسب سازی خودرو معلوالن نیز
گفت :براساس نوع معلولیت کمک هزینه
مناسب سازی خودرو تا سقف  ۱۰میلیون
تومان پرداخت می شود و همچنین صدور
پالک ویژه خودرو معلوالن در استان محقق
شده که اتفاق خوبی است.
سرپرست اداره کل بهزیستی استان با اشاره

مستمری  42۰هزار تومانی برای
مددجویان در سال جدید

مناسب سازی این مکان ها نیز دستور کار
قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه پرداخت مستمری رافع
کل مشکالت مددجویان نیست ،ادامه داد:
اما مبلغ  ۴2۰هزار تومانی کمک هزینه
بخشی از مشکالت معلوالن خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد :همچنین برای معلوالن
ضایع نخاعی نیازمند مراقبت کمک هزینه
یک میلیون تومان حق پرستاری لحاظ شده
است .وی تصریح کرد :براساس قانون جامع
حمایت از حقوق معلوالن تمامی سازمانها

استفاده افراد سالم از
پارکینگ ویژه معلوالن!

استقالل و توانمند سازی معلوالن
با طرح مناسب سازی
سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان
جنوبی در این گفتگو که به طور زنده از
شبکه اینستاگرام روزنامه پخش می شد،
گفت :بخشی از مناسب سازی مربوط به
مکان های شهری و بخشی دیگر مربوط به
منازل و وسائل نقلیه می باشد .حسن شرفی
با بیان اینکه ضرورت مناسب سازی منازل
مددجویان بهزیستی ابتدا توسط کارشناسان
ارزیابی می شود ،افزود :هدف از این طرح
توانمند سازی معلوالن برای رسیدن به
استقالل کامل بدون تکیه به دیگران است.
وی یادآور شد :این مناسب سازی شامل
ایجاد سطح شیبدار برای عبور ویلچر،
استفاده از سرویس بهداشتی مناسب ،شیر
آب اهرمی و مناسب سازی خودرو براساس
نوع معلولیت فرد می باشد.
کمتر از یک میلیارد ،سهم
مناسب سازی منازل و خودرو
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۸9۰
میلیون تومان برای مناسب سازی منازل و
خودرو مددجویان هزینه شده است ،افزود :در
سال جدید این اعتبار دوبرابر افزایش می یابد
و سقف اعتباری از  ۱۰میلیون به  2۰میلیون
خواهد رسید .سرپرست اداره کل بهزیستی
استان بیان کرد 223 :نفر در خراسان جنوبی

همکف لحاظ شده است یادآور شد:
مددجویان این واحدها حق فروش منزل
را ندارند اما متاسفانه برخی مددجویان منزل
را به فروش رساندند که با نقل و مکان
به طبقات دیگر باعث مشکالتی شدند.
این مقام مسئول افزود :برای این واحدها
آسانسور پیش بینی نشده و یا شارژ آسانسور
پرداخت نشده که خود ساکنین واحدها
موظف به پیگیری مشکل ساختمان هستند.
وی با بیان اینکه این واحد ها در سال  ۸۶در
دو طبقه ساخته شده اند ،یادآور شد :در این
واحدها آسانسور تعبیه نشد و بر این اساس
معلوالن معلوالن جسمی و حرکتی شدید و
متوسط در طبقه همکف و زنان سرپرست
خانوار یا معلوالن جسمی و حرکتی با مشکل

به اینکه شرط استفاده از خدمات بهزیستی
در قدم اول تشکیل پرونده در این سازمان
است ،افزود :خدمات مستمری برای اقشار
کم درآمد و سه دهک پایین جامعه می باشد
و سایر مددجویان از دیگرخدمات براساس
نظر کارشناسان بهره مند خواهند شد .شرفی
تاکید کرد :بهره مندی از خدمات بهزیستی
براساس آزمون وسع محاسبه می شود و
مددجویان تحت کفالت سرپرست براساس
درآمد کل خانواده محاسبه می شود .وی
عنوان کرد :اگر مددجوی مجردی بخواهد
از کفالت سرپرست خارج شود باید به دفاتر
پیشخوان و اداره کل رفاه و امور اجتماعی
مراجعه و درخواست خود را ثبت کند

و موسسات دولتی باید در طراحی ،تولید و
احداث ساختمانها و اماکن عمومی امکان
دسترسی و بهره مندی معلوالن را مانند
افراد عادی فراهم کنند .وی با بیان اینکه
براساس این قانون دستگاه ها موظف شده
اند بخشی از اعتبارات سالیانه خود را برای
مناسب سازی اماکن و اداره هزینه کنند،
ادامه داد :سازمان بهزیستی پس از بازدید
و ارزیابی به آن سازمان درباره رعایت این
قانون امتیاز و نمره می دهد .سرپرست اداره
کل بهزیستی استان اضافه کرد :این سازمان
برای رعایت دقیق مناسب سازی جدیت
کامل دارد تا محیط مناسبی برای معلوالن
استان فراهم شود .به گفته شرفی باتوجه
به رفت و امد افراد مسن در داروخانه ها،

صدای واحد ،الزمه توسعه صنعتی خراسان جنوبی است

ایرنا  -مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت
خراسان جنوبی گفت :نگاه جزیرهای به
حوزههای کاری و بخشینگری از موانع
توسعه و پیشرفت استان در بخشهای
مختلف است و برای توسعه صنعتی باید
صدا و پنجره واحد داشته باشیم .جرجانی
افزود :خراسان جنوبی از لحاظ جغرافیایی
منطقهای وسیع و سومین استان پهناور
ایران است که بزرگترین ذخیره زغالی کشور
را در شهرستان طبس به خود اختصاص
داده است.وی گفت :یکی از اولویتهای
صنعت و معدن در خراسان جنوبی ایجاد
و توسعه صنایع فرآوری معدن است که در
معادن متعدد استان مورد توجه قرار گرفته
و همچنان باید در این زمینه فعالیت و
سرمایهگذاریهای بیشتری صورت بگیرد.
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت خراسان
جنوبی شهرستان خوسف را یکی از مناطق

پرظرفیت این استان در حوزه صنعت و
معدن نام برد و افزود :معادن طالی خوبی
در سالهای اخیر شناسایی شده و در 2
معدن صنایع فرآوری ایجاد شده که تولید
شمش طال را به دنبال داشته است.
وی جلوگیری از خامفروشی را یکی از
اولویتهای استان عنوان کرد و گفت:
برای ایجاد زنجیره تولید و ارزش افزوده
محصوالت باید صنایع پایین دستی از جمله
ساخت و ساز طال و جواهرات در استان
راهاندازی شود .جرجانی ادامه داد :به دلیل
اهمیت این محصول معدنی در کنار نبود
صنایع فرآوری ،معدنکار تمایل دارد محصول
خود را سریع وارد بازار کند لذا اگر واحدهای
تولیدی طال ایجاد شود در اقتصاد و اشتغال
منطقه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
وی گفت :ظرفیتهای بسیار خوب معدنی
در شهرستانهای استان نهفته است که

برای فعالسازی آنها باید دستگاههای
اجرایی با تعامل و همافزایی در این مسیر

 ۱5۰هزار کیلومتر مربعی استان افزود:
از این میزان  ۱2تا  ۱3درصد جزو منطقه

فعالیت کنند .مدیرکل صنعت ،معدن و
تجارت خراسان جنوبی با اشاره به وسعت

حفاظت شده و حدود  3۴درصد بلوکه منابع
طبیعی است که در  ۸۰هزار کیلومتر وسعت

وی با اشاره به پارکینگ ویژه معلوالن گفت:
متاسفانه گاها افراد سالم از این پارکینگ
ها استفاده می کنند که طبق قانون توسط
راهنمایی و رانندگی جریمه خواهند شد.
این مقام مسئول با اشاره به ضرورت بهینه
سازی ناوگان عمومی یادآور شد :در گذشته
اتوبوس مناسب سازی شده با باالبر ویلچر
در بیرجند راه اندازی شد که متاسفانه به
دلیل مشکالتی فعال شد .سرپرست اداره
کل بهزیستی استان درباره استفاده از مکان
های ورزشی برای معلوالن نیز گفت :باشگاه
های ورزشی با تخفیف 5۰درصدی در اختیار
معلوالن قرار خواهد گرفت که اکنون نیز
سالن ورزشی واقع در بلوار شهید ناصری
برای استفاده معلوالن اعالم آمادگی کرده
است .شرفی درخصوص مشکل مناسب
سازی آیلند خیابان الهیه بیرجند عنوان کرد:
امیدواریم شهرداری بیرجند قبل از احداث
آن به دغدغه معلوالن توجه کند ،هرچند
که اداره توانبخشی پیگیری این موضوع
مهم نیز هست .این مقام مسئول در این
گفتگو درخواستی از فرماندار و رئیس کمیته
مناسب سازی شهری داشت .شرفی افزود:
سازمان ها و ادارات دولتی را ملزم به اجرای
قانون مناسب سازی اماکن برای حضور
راحت معلوالن کنند.
پیگیر یک درخواست
در این گفتگو موضوع آیلند خیابان الهیه
یک از دغدغه های معلوالن بود که پیام
های زیادی در این باره توسط شهروندان
ارسال شده بود .شرفی در این گفتگو قول
سریع مشکل را داد و پس از پایان گفتگو
از این مکان بازدید کرد .وی بعد از بازدید به
خبرنگار روزنامه آوا گفت :آیلند الهیه مشکلی
خاصی ندارد و در هر ده متری فضای
خالی برای عبور ویلچر فراهم شده که با
استانداردها همخوانی دارد.

استان فعالیت معدنی زمینه اشتغال بیش از
 ۱3هزار نفر را فراهم کرده است .وی ذخایر
غنی زغالسنگ در منطقه نایبندان طبس
را یادآور شد و گفت :میتوان با رعایت
الزامات زیستمحیطی در مناطق حفاظت
شده محیط زیست و اراضی بلوکه منابع
طبیعی فعالیت کرد ضمن اینکه بخش
خصوصی غالبا متعهد به انجام مسئولیت
اجتماعی و حفظ منابع طبیعی است.جرجانی
اظهار داشت :ذخایر معدنی خوبی در برخی
مناطق استان شناسایی شده که باید با
کسب مجوزهای الزم به مرحله استخراج
و بهرهبرداری برسد و با پشتیبانی رسانهها
و همراهی دستگاههای ذیربط میتوان
کارهای بزرگی را در استان انجام داد.وی
افزود :معتقدیم در خراسان جنوبی با توجه به
ظرفیتهای عظیم معدنی ،باید از معدن به
صنعت و از صنعت به تجارت برسیم.

دستگاه ایکس ری در ماهیرود نصب شد
دستگاه ایکس ری یکی از تجهیزاتی است
که میتواند در تسریع و تسهیل تجارت
مرزی نقش ایفا کند و در مرز ماهیرود تا 2
ماه دیگر راه اندازی میشود.چند روز پیش
بود که خبر بازگشایی درب صادراتی ایران به
افغانستان در مرز رسمی ماهیرود منتشر شد.
با باز شدن این درب ،میزان صادرات ایران
به کشور افغانستان روز به روز افزایش پیدا
میکند و نیاز است تا امر صادرات تسریع
و تسهیل شود .یکی از اقدامات الزم برای
تسریع در فرآیند صادرات ،نصب دستگاه
ایکس ری در این مرز است که مورد توجه
قرار گرفته و پیگیریهای مستمر از سوی

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در این
خصوص نیز انجام شده است.نخعی نماینده
مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه در
مجلس شورای اسالمی در  ۴تیر گفته بود:
بهزودی شاهد افتتاح رسمی دستگاه ایکس
ری در مرز ماهیرود خواهیم بود که با افتتاح
آن اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
برای پیگیری این موضوع با قربانی مدیر
گمرک مرزی ماهیرود گفت و گو کردیم.
وی در خصوص نصب دستگاه ایکس
ری گفت :پیگیریهای مستمری از سوی
مسئولین گمرک خراسان جنوبی و ماهیرود
انجام شده است تا نصب این دستگاه به

انجام برسد .قربانی گفت :چند روزی است که
نصابان دستگاه ایکس ری در منطقه ماهیرود
مستقر شده و مشغول به فعالیت هستند تا
هر چه زودتر کار انجام شود.مدیر گمرک
مرزی ماهیرود گفت :طبق صحبتها و
برنامه ریزیهای صورت گرفته ،کار نصب
دستگاه حدود  2ماه به طول میانجامد و
پس از اتمام عملیات نصب ،بهره برداری از
دستگاه صورت میگیرد .پارسال  2میلیون
و  ۱۰۰هزار تُن کاال به ارزش  722میلیون
دالر از خراسان جنوبی به افغانستان صادر
شده که عمده آن از ماهیرود به افغانستان
ارسال شده است.

* باخبر شدیم که خانه بازی کودک
شهرستان بیرجند واقع درخیابان معلم
از طرف هالل احمر شهرستان پس
از مزایده به یک باشگاه ورزشی اجاره
داده شده است.باتوجه به این که فضای
مذکور ،محیطی استاندارد  ،امن و توأم
با آرامش و شادی برای کودکان این
منطقه بوده و با وجود چندین باشگاه ،
سالن و زمین ورزشی در آن محدوده ،
از مسئولین شهرستان بویژه استاندار
مردمی جناب آقای دکتر قناعت تقاضا
می کنیم نسبت به این اقدام واکنش
نشان داده و از تعطیل شدن این فضای
مناسب برای کودکان جلوگیری نمایند .
در خاتمه ضمن تقدیر از تالش های
شبانه روزی هالل احمر  ،خواهشمندیم
نسبت به تجدید نظر در این خصوص
اقدام فرمایند.
* سالم انتهای خیابان  ...خاک گود
برداری یکی از برجهای چند طبقه چند
ماه است جلوی منازل مردم به شکل تپه
ای ریخته شده و گرد و خاک و محلی
شده ناامن برای اهالی چندین بار با
شهرداری و بازیافت تماس گرفته شده
دریغ از نتیجه چرا سودهای میلیاردی
پیمانکار باید خاکش به چشم مردم برود
اگر جلوی منزل خودتان بود اینقدر بی
تفاوتبودید
* از معاونت محترم عمرانی استانداری
خواهشمندیمنسبتبهرفعمشکالتباغ
شوکت آباد و بازگشایی آن نیز دستورات
عاجل صادر فرمایند .خشک شدن
درختان و بسته بودن درب این باغ بیش
از این قابل توجیه نیست .واقعا خرابه شده
* چند روز شده میرم مدرسه برای ثبت
نام .متاسفانه امروز مدرسه اعالم داشته
باید کد رهگیری بگیری .نمی دونم
باکدام قانون .پس فرمایشات مقام معظم
رهبری درخصوص فرزندآوری چی شد
لطفامسئولینخصوصاآموزشوپرورش
پاسخگو باشند.
* مدیرپخش فرآوردهای نفتی
درمصاحبه تلویزیونی فرمودن وضعیت
گازوئیل ظرف یک هفته ساماندهی می
شود .زمان گذشت و هر روز وخیم تر و
صفها طوالنی ترمی شود.درسته مردم با
وعده های نشدنی مسؤلین عجین شدن
اما این وضع نرمالی نیست.
* یادم میاد وقتی توی امیرآبادسگ ها
جان یک پسر بچه روگرفت همه گرم
بودن و دادستان دستور جمع آوری یک
ماهه داد ولی خیلی زودفراموش شد االن
چندوقته9دیمهرشهرجوالنگاهسگها
شده امروز اول صبح سگها به جان یک
زن افتاده بود که بخیرگذشت اونجا بودیم
وگرنهبایددوبارهمسئولینمحترمبهفکر
دستور دادن می افتادن درسته اینجا قشر
ضعیف می نشینن ولی انسان نشین که
هست به فکر این مردم باشید
* سالم میگن که مالیات ها درون
خود استان هزینه میشه با این مالیات
های زیادی که امسال برای اصناف
و دستگاهای پوز و خانه های خالی و
تعویض پالک و ...در نظر گرفتند ببینیم
این مالیات ها کجا هزینه میشه و چند
کارخانه میزنند و چه تحولی در استان به
وجود میاد .اگه مسئولین مربوطه یک
گزارش از جاهایی که این منابع رو هزینه
میکنند رو منتشر کنند تا مردم بدانند که
این مالیاتها کجا و چگونه هزینه میشه
* با سالم خدمت ریاست محترم اداره
راه و ترابری  ،خواهشمندیم با سفر به
نهبندان و مشاهده خرابی بیش از حد
جاده بین سربیشه و نهبندان نسبت به
ترمیم ان اقدام عاجل انجام دهید.
*ازمسئولینمحترمفضایسبزشهرداری
خواهشمندیم با توجه به نقشه شهرداری
در مورد ایجاد فضای سبز که برای ضلع
جنوبی بهمن  ۱۴در نظر گرفته شده
نسبت به احداث فضای سبز موجبات
تشکر و خوشحالی اهالی این خیابان را
فراهم فرمایید.
* باسالم .مطلبی در خصوص اجاره
بها در تاریخ  7تیرماه گذاشتین که
اجاره بها  ۴۰درصد افزایش پیدا کرده،
رئیس اتحادیه باید واقعیت را میگفتن
اکثر اجاره بها صد درصد افزایش
داشته و اجاره بها منزل خودم فقط
توسط بنگاه امالک افزایش پیدا کرد.
خدا هدایت کند افرادی که باعث این
حال و روز مردم شده اند و اجاره ها را
افزایش می دهند.

4

کتابکده

رمان برادران کارامازوف
رمان برادران کارامازوف آخرین اثر نویسنده
بزرگ روس ،فیودور داستایفسکی است .رمانی
که داستایفسکی سه سال از آخرین سالهای
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عزتنفسدرکودکان

افراد می توانند خلط اضافی را با مصرف بادمجان
پخته همراه با نمک کم کنند .این موضوع اغلب
توسط زنان پیر پیشنهاد می شود .بادمجان حاوی
سطح باالیی از کلسیم و آهن است که برای
اطمینان از رشد بدن بسیار ضروری است .در واقع

از ویژگی های مهم کاکوتی خاصیت آبگریزی
آنها است که سبب می شود در بخش های لیپیدی
دیواره سلولی و میتوکندریایی میکرو ارگانیسم ها
توزیع شده و موجب تغییر و تخریب ساختمان و
نفوذپذیری آنها گردد .به دنبال آن بخش زیادی از

تحقیقات انجام شده نشان می دهد مصرف آلبالو
همراه با رژیم غذایی چرب ،باعث اضافه وزن و
چاقی نمی شود .مولکول های موجود در خون
نوعی التهاب مرتبط با بیماری های قلب و نیز
دیابت دارد .عالوه بر این افرادی که آلبالو مصرف

سیب دارای توانایی های ضدسرطان قوی است
که بدن را از شر سلول های سرطانی ایمن نگه
می دارد .دانشمندان موافق هستند که مصرف
سیب می تواند خطر ابتال به سرطان پانکراس را
تا  ۲۳درصد کاهش دهد و همچنین چند ترکیب

نوعی از سبزیجات پر فایده و پر ارزش غذایی است.
افراد باید آن را در رژیم غذایی روزانه مصرف کنند تا
بدنآنهاهمیشهسالمبماند.فیبرمحلولدربادمجان
میتواندازسیستمگوارشیحمایتکند

یون ها و دیگر محتویات حیاتی سلول به بیرون
تراوش کرده و در نهایت موجب مرگ عوامل
بیماریزا می شود عصاره هیدروالکلی کاکوتی
موجب کاهش گلوکز سرم می شود.

می کنند کلسترول پایینی تری نسبت دیگران
دارند .افراد چاقی که آلبالو مصرف می کنند چربی
شکمی کمتری دارند و چربی شکم با ریسک و
تورم قلبی و عروقی در انسان ها مرتبط است.

در پوست سیب ،نشان می دهد که پوست سیب
هم پتانسیل رشد در برابر سلول های سرطانی را
دارد عالوه بر این ،سرطان کولورکتال را نیز از
بین می برد.

موادغذاییقاچاق
موادغذاییقاچاقازمبادیقانونیکشورواردنشدهودارایشرایطمناسبنگهداریوحملنیست.بنابراینماندگاری
آنهاتحتتاثیرقرارمیگیردو به راحتی فاسد میشود .موادغذایی بایددردماورطوبتتعریفشدهاینگهداریشود
تابهدستمصرفکنندهبرسداماموادغذاییقاچاقممکناستدردماینامناسبوانبارهایغیربهداشتیچندروز
نگهداری شود که نه تنها فساد را در پی دارد بلکه مسمومیت غذایی ،حداقل عارضه مصرف آنها می باشد موقع
خرید کلیه محصوالت سالمت محور توصیه می شود به آرم سازمان غذا ودارو و شماره مجوز بهداشتی درج شده
بر روی برچسب محصوالت داخلی یابه برچسب کنترل اصالت و سالمت کاال برروی محصوالت وارداتی توجه
نمایند .کمیته مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

زیره داروی بسیاری از بیماری ها می باشد ،زیره به درمان دل درد و دل پیچه کمک می کند و مشکالت
معده را برطرف می کند .عرق زیره به هضم بهتر مواد غذایی در معده کمک می کند تا از بروز مشکالتی
چون ورم معده جلوگیری کند .عرق چهل گیاه عرقی شناخته شده در طب سنتی می باشد که از آن برای
رفع و بهبود مشکالت گوارشی استفاده می کنند ،این داروی شفابخش تقویت کننده مفیدی برای معده
می باشد و ورم معده را درمان می کند .با نوشیدن یک لیوان چای غلیظ بابونه (  ۴قاشق بابونه در یک
لیوان آب جوشیده) به صورت ناشتا به مدت  ۴هفته قبل از وعده صبحانه می توانید ورم معده خود را برای
همیشه درمان کنید ،عرق بابونه از بهترین داروها برای زخم و ورم معده می باشد.

جسمی را به طور آشکار نمی بیند.
عمودی :معروف ترین بنای
تاریخی در زمان ساسانی  -تصور
کردن  -۲نفس تنگی شدید
 متعارف و طبق رسم  -ازحاالت دریا  -سازمان جاسوسی
آمریکا  -۳نقاش ارژنگ و مدعی
پیامبری  -آزمایش  -پشیمان
 -۴مطلب نهفته در دل  -یکی
از شهرهای شمال افریقا  -شهری
در استان کردستان  -5زمزمه
کننده و سراینده  -پیشوا و مقتدا
 -۶سر و جادو  -آنچه که ناپایدار
و بی دوام باشد -سنگ آسیاب
 -۷زادگاه رازی  -دوری و فراق
 -سرگرد سابق -طالی سیاه -۸
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ضرورت و ایجاب  -از پیامبران
عهد عتیق  -صلح و سازش -۹
طایفه  -فصل زرد  -رود بزرگ
 جوی خون  ۱۰-عدد وحدانیت نام وزیر آستیاگ پادشاه ماد کهمامور کشتن کورش شد ولی او
را نکشت -پوشیده سخن گفتن
 -۱۱دسته و گروه  -دیندار -۱۲
طارمی  -کشوری در امریکای
مرکزی به مرکزیت خودش -۱۳
امیدوار  -پرده ای که در پیش
در خانه بیاویزند  -مهربانی -۱۴
آغشته به سم  -لنگه چیزی -
پنهان شدن به قصد ضربه زدن و
هچوم بر دشمن -کاسه مسی-۱5
پایداری -نیک پی
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نما آلومینیوم
تابلوسازی
09151657001

بــلـوچــی

برگ سبز خودرو سواری وانت شخصی تیپ مزدا
بی  2000آی به شماره پالک ایران  125 32د  27به نام
محمد قنبر عطائی نوقاب با کد ملی 5239964211
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جکپارکینگی،کرکره وسکوریت اتومات

خیابانشهیدرجایی
نبـشرجایـی15
09155614880

یک شرکت راهسازی
به افراد ذیل نیازمند است

 .1راننده گریدر 705
 .2سرویس کار نقلیه سنگین
 . 3راننده تریلی مایلر
 .4راننده کامیون کمپرسی
 .5نیروی مسلط به دفتر فنی

09155623441

رباتیک اهورا
آموزش ساخت ربات

ویژه کودکان و نوجوانان

 -09153618197یوسفی
آدرس  :بیرجند _ میدان ابوذر

آب شیرین کن

فروش انواع دستگاه تصفیه آب
فروش قطعات و فیلتر
بین جوادیه 2و4
09019568125
هیهات

مدیریت  :حسن آراسته
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خدمات نصب ،اجاره داربست فلزی ،جک،
تخته ،قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک
 - 09153637507حسینی
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کاکوتیوخواصآنتیمیکروبیالی

درمان ورم معده با عرق گیاهی
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کودکان بزرگ تر و بزرگساالن چندان مشخص نیست
و معموال توانایی خود را خیلی زیاد و دشواری تکالیف
را کمتر از حد ارزیابی می کنند .در دوره ای که کودکان
پیشدبستانیبایددرمهارتهایجدیدتسلطیابند،عزت
نفس زیاد به کمک آنها می آید .اغلب کودکان پیش
دبستانی می دانند که قوی تر می شوند و می فهمند که
شکست در یک موقعیت ،اغلب به موفقیت در موقعیت
دیگر تبدیل می شود.شکیبایی و ترغیب بزرگ ترها که
می داننداگر کودکی دردوچرخه سواری مشکل دارد یا

نمی تواند با قیچی چیزی را ببرد می تواند پس ازمدتی
آن کار را انجام دهد اعتقاد کودک را به توانایی هایش
تقویت می کند .حق انتخاب ،به کودکان احساس
مسئولیت و کنترل بر زندگی می دهد.در صورتی
که کودکان هنوز قادر به تصمیم گیری نباشند ،آنها
را درگیر انتخاب های آسان کنید ،اجازه دهید آنها
تصمیم بگیرند چه موقعی و به چه شکلی تکلیف
خود را انجام دهند .هیجان های کودک را تایید کنید
احساس های نیرومند کودک را بپذیرید

چربی شکم رابا این میوه از بین ببرید

جدول کلمات

7

عده ای بزرگ زاده می شوند ،عده ای بزرگی را بدست می
آورند و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند.
(شکسپیر)

خاصیت شگفت انگیز سیب

جدول 5233
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تمامخواصوفوایدبادمجان

8

دیالوگماندگار

شهید محمد حسین آینه دار :از درگاه احدیت خواستارم که در این مبارزه  ،پیروزی
کامل بر قوای دشمن را به ما عنایت فرماید و یا افتخار بزرگ شهادت در راه اسالم و قرآن
و انقالب را نصیبم گرداند.

عزت نفس ارزیابی ما از شایستگی هایمان است
که برتجربیات هیجانی ،رفتار آتی و سازگاری روانی
درازمدت ما تاثیر می گذارد .لحظه ای به عزت نفس
خود فکر کنید .شما غیر از ارزیابی کلی از ارزش خودتان
به عنوان یک انسان ارزیابی های متعددی نیز از خود
دارید .برای مثال شاید خودتان را از دید دیگران بسیار
دوست داشتنی بدانید یا درتکالیف دانشگاه خود را بسیار
خوب بدانید ،اما در زمینه ورزش تا اندازه ای شایسته
بدانید.عزت نفس کودکان پیش دبستانی به اندازه

عمر خود را صرف نوشتن آن کرد .این رمان
نهایتا در سال  ۱۸۸۰به پایان رسید و اگر نویسنده
از دنیا نمیرفت قصد داشت داستان آن را ادامه
دهد .به اعتقاد بسیارانی این رمان بزرگترین
رمان داستایفسکی است.همانطور که احتماال
میدانید ،داستایفسکی شاهکارهای زیادی خلق
کرده است که بیشتر آنها را نیز در کافهبوک
معرفی کردهایم .اما در این میان معرفی رمان
برادران کارامازوف یکی از سختترین موارد
خواهد بود .این رمان بهحدی بزرگ است که
محال است کسی بتواند در یک معرفی به همه
جنبههای کتاب اشاره کند .با این حال امیدواریم
در این معرفی شما را ترغیب کنیم که این اثر
بزرگ را بارها و بارها بخوانید .در همان ابتدای
کار و با خواندن اولین جمالت داستان ،خواننده
متوجه میشود که این رمان با دیگر رمانهای
داستایفسکی متفاوت است .نویسنده در ابتدای
داستان موضوع مهمی را بیان میکند و این
موضوع مهم ،مرگ اسرارآمیز و دلخراش زمیندار
مشهور فیودور پاولویچ کارامازوف است .فردی
که این رمان درباره او و پسرانش است .فردی
که از گونهی آدمهای عجیب روزگار است ،از
گونهای که فراوان به آنها برخورد میکنیم .اما
قبل از این اتفاق مهم روای داستان یک مقدمه
آورده است.در مقدمهای که روای داستان آورده
است و اتفاقا خودش آن را زاید میداند ،او
قهرمان رمان را آلکسی فیودورویچ کارامازوف
معرفی میکند .آلکسی یا آلیوشا سومین پسر
فیودور پاولویچ است که راوی اعتقاد دارد به
هیچ وجه مرد بزرگی نیست اما با این حال او
را قهرمان داستان میداند .همین موضوع ذهن
خواننده را درگیر میکند و خواننده درنهایت
باید به این سوال پاسخ دهد که چرا آلکسی
فیودورویچ قهرمان این رمان است.
فیودور پاولویچ دو بار ازدواج کرده است و سه
پسر دارد .بزرگترین پسرش یعنی دمیتری
فیودورویچ از زن اولش است و دو پسر دیگر
یعنی ایوان و آلیوشا از زن دومش هستند.

افقی :مورخ و خاورشناس
انگلیسی مولف اثر قهرمانان و
طریقت قهرمانی  -شیوا و بالغ -۲
دست چپ  -علم مطالعه و حرکت،
نیرو و انرژی  -معروف و شهیر -۳
فربهی  -فلز برق  -رها و آزاد -
سیاره مشتری  -۴اثری از زیگموند
روانشناس اتریشی  -هدایت کننده
 -5پر حرفی  -بندگاه بین ساعد
و بازو  -منزل و نشیمن  -حرف
فاصله  -۶نوعی گل سرخ خودرو
 فیلمی از داریوش فرهنگمحصول  - ۱۳۸۱عدل و انصاف
 -۷گرد هم آینده  -جام قهرمانی
 پوشش پرنده  -۸جذاب و دلربا خبرگزاری جمهوری اسالمی از ورزشهای زمستانی  -۹برفریزه  -نظر و تدبیر  -بی نام -۱۰
مرکبدان -بارگاه  -سرگذشت-۱۱
رشد ،افزونی -تختخواب -ویران
کننده بنا -جدید -۱۲ملوان -ملخ
دریایی  -۱۳ابزار و سایل رساندن
پیام  -سایه گاه  -نفس خسته
 دوختن  -۱۴مردمک چشم -تهمت زدن  -عالمت و نشان
 -۱5یک ان برازنده ادمی است -از
امراض چشم که بیمار لکه های
سیاه پیش چشم خود می بیند یا

یاد یاران

شعر

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

تاالر و رستوران کریم

(خاوران سابق)

طبخغذاهایاصیلایرانیبابرنج% 100
ایرانیوگوشتتازهگوسفندی

خیابان ارتش 32218490- 32218229 /
09152174998 -09155604998

تقدیم به همه
مادران وپدران ایران زمین
مادرم ،تاج سر است و پدرم ،سایه سر
مادرم ،کوه محبت ،پدرم ،لطف دگر
مادرم ،جان جهان و پدرم ،شیره جان
مادرم ،فصل بهار و پدرم ،میوه آن
خرم
مادرم ،عشق مسلم ،پدرم ،بهشت ّ
مادرم ،مونس جان و پدرم ،روح و روانم
مادرم ،لطف و مدارا ،پدرم ،یار دالرا
مادرم ،خدای یکتا ،پدرم ،صفای دل ها
مادرم ،باغ شقایق ،پدرم ،درس حقایق
مادرم ،عشق سالیق ،پدرم ،جان خالیق
مادرم ،ناز و رحیم و پدرمُ ،ملک نعیم
مادرم ،لطف عمیم و پدرم ،فیض عظیم
مادرمُ ،د ّر نجابت ،پدرم ،تاج صالبت
مادرم ،آینه عشق و پدرم ،رمزصداقت
مادرم ،فرشته مسلک ،پدرم ،همچو َملَک
مادرم ،ناز خدایی ،پدرم ،خدای ال َمک
مادرم ،قرار جان و پدرم ،روح و روان
مادرم ،انیس جان و پدرم ،ضامن نان
مادرم ،تشنه ناز و پدرم ،اوج نیاز
مادرم تار دل است و پدرم نغمه ساز
مادرم ،ساز موافق ،پدرم ،باد موافق
مادرم ،سازه جان و پدرم ،ساز مرافق
مادرم همیشه همراه ،پدرم با دل آگاه
مادرم ،برابر ماه ،پدرم نسیم صبحگاه
مادرم ،فرشته خوی و پدرم ،مالک خویم
مادرم شکوه عشق و پدرم ،قرار کویم
مادرم ،عشق زمان و پدرم ،پیر کران
مادرمُ ،د ّر گران و پدرم ،لطف و امان
مادرم ،راز و نیاز و پدرم ،اهل نماز
مادرم بهشت فردوس ،پدرم ،اصل جواز
مادرم ،خالق من ،پدرم ،حافظ من
مادرم چشم و دلم ،پدرم جاحظ من
مادرم ،بهار زیبا ،پدرم ،چو طور سینا
مادرم ،تمام هستی ،پدرم ،شکوه شینا
مادرم ،طالی جنسم ،پدرم ،حافظ جسمم
مادرم ،درد مداوم ،پدرم ،دوای حِسم
مادرم ،صفای خانه ،پدرم فدای خانه
مادرم ،کبوتر من ،پدرم ،بُ َود چو دانه
مادرم ،هستی من ،پدرم ،تار دلم
عشق این دو شده چون کار دلم
مادرم ،عشق خلیل و پدرم اصل دلیل
مادرم ،لطف جلیل و پدرم عشق اصیل
شاعر:
حجت االسالم ابراهیم حسینی
”خلیل اسفادی”
برگ سبز و سند خودرو وانت نیسان تیپ 2400
به شماره پالک ایران  926 32د  83به نام شرکت
سرمایه گذاری صنعت ساختمان خراسان جنوبی
شماره ثبت  ، 2292شماره موتور 584336
شماره شاسی NAZPL140TBO296300
مفقود گردیده و درجه اعتبارساقط می باشد.

مصوبه سران قوا درخصوص اجارهبها
نشانه توجه به مردم است
ایرنا -امام جمعه موقت بیرجند گفت :مصوبه
سران قوا درخصوص میزان افزایش و تمدید
اجارهبهای منازل ،مصلحتی برای توجه و
همدردی بیشتر با همدیگر است که باید نسبت
به آن مراقب و هوشیار باشیم .حجتاالسالم
مهدی رحیمآبادی در خطبههای نماز جمعه
بیرجند افزود :امروز فشار اقتصادی بر مردم
برگرفته از جریان استکباری و نفوذی وجود دارد
اما جریان نفوذ و نفاق با وجود هماهنگی سران
قوا تمام نمیشود ،بلکه پررنگتر هم میشود.

هوای  ۲شهرستان ناسالم شد
ایرنا -مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت:
کیفیت هوای شهرستان نهبندان در وضعیت
بسیار ناسالم و شهرستان بیرجند در وضعیت
ناسالم است .اسدا ...حاتمی اعالم کرد:
شهرستان نهبندان با شاخص 2۶5و شهرستان
بیرجند با شاخص  ۱۰۷در وضعیت ناسالم برای
گروههای حساس قرار گرفت.

سفر نایب رئیس مجلس به استان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت:
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی دومین بار
در سال جاری به استان سفر میکند .عباسزاده
اعالم کرد :مقصد سفر علی نیکزاد ،نایب
رئیس مجلس به استان ،شنبه یازدهم تیرماه ،
شهرستان های سربیشه و نهبندان است.

تشدید نظارت ها در دخل و تصرف
اراضی دولتی استان
تسنیم -حجت االسالم وحدانینیا ،معاون
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری
شهرستان نهبندان با بیان اینکه بخشی از
پروندههای دادگستری مربوط به اراضی ملی
است ،گفت :نظارت ها برای دخل و تصرف
اراضی دولتی در استان تشدید میشود .در این
مراسم حجت االسالم جواد معانی به عنوان
رئیس جدید دادگستری نهبندان معرفی و از
زحمات محمد حسن مختاری قدردانی شد.

بیش از چهار هزار زوج
در نوبت دریافت وام ازدواج
ایرنا -معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل
ورزش و جوانان در نشست خبری گفت :در
حال حاضر چهار هزار و  ۴۶۴زوج استان در
نوبت دریافت وام ازدواج خود هستند و مجموع
وام پرداخت شده به متقاضیان از ابتدای امسال
 ۱3۷میلیارد و  ۸22میلیون تومان بوده است.

آغاز خریدتضمینی دام نر پرواری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی از آغاز خرید
تضمینی دام نر پرواری سبک و سنگین در
استان خبر داد .جعفری گفت :خرید تضمینی
دام نر پرواری سبک و سنگین به تدبیر وزیر
جهاد کشاورزی در خراسان جنوبی شروع و
قیمت گذاری آن ابالغ شده است .وی گفت:
با مشارکت اتحادیه دامداران دامهای خریداری
شده به کشتارگاه حمل و پس از کشتار به
صورت کارتن شده تحویل پشتیبانی امور دام
میشود.

شناسایی  ۳مبتالی جدید کرونا در خراسان جنوبی
در شبانه روز گذشته 3مبتالی جدید کرونا در خراسان جنوبی شناسایی شد .دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت :از 3۶تست مولکولی و سریع
کرونا در استان  3بیمار جدید شناسایی شد .شریف زاده افزود :هم اکنون نیز  ۱5بیمار مبتال به بیماریهای تنفسی در بیمارستانهای استان بستری هستند که از این
تعداد  5مورد کرونا مثبت است .وی گفت :خوشبختانه بیمار بستری در بخش مراقبتهای ویژه بستری و بدحال نداریم.

۵

افزایش ساعت کار  ۳کتابخانه
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مجوز صادرات زعفران خراسان جنوبی به چین اخذ شد
ایرنا -معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور
خارجه چهارشنبه شب وارد بیرجند شد .حضور
درنشستکمیسیونتوسعهصادرات،مدیریت
واردات ،تزانزیت ،حمل و نقل ،گمرک و امور
مرز اتاق بازرگانی بیرجند و نشست شورای
مدیریت روابط خارجه استان ،بازدید از مرز
ماهیرود و یزدان از برنامههای سفر معاون
وزیر امور خارجه به خراسان جنوبی است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه
در نشست شورای هماهنگی و مدیریت روابط
خارجی استان گفت :مسیرهای مختلف را
برای صادرات کاال به بازار جهانی میرویم و
تمرکز دولت بر ترانزیت کاال از طریق تنوع
مسیرهای صادراتی است .مهدی صفری با
تاکید بر اینکه نباید تمرکز خراسان جنوبی
در زمینه سرمایهگذاری و مسائل تجاری
فقط بر کشور افغانستان باشد گفت :بسیاری
از کشورهای همسایه ،حاشیه خلیج فارس
و آسیای مرکزی و حتی آفریقا میتواند
بازارهای خوبی برای کاالهای این استان
باشد .صفری گفت :برای مرکبات ،عسل ،پای
مرغ ،سیب ،لبنیات و زعفران مجوز صادارت
به چین را گرفتهایم زیرا بازار چین و روسیه
به زرشک و زعفران ما عالقه زیادی دارند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه
افزود :مجوز صادرات زعفران خراسان جنوبی
به چین اخذ شده است و میتوان تالش کرد
زرشک خراسان جنوبی را در آینده بهطور
کامل چینیها بخرند .وی تاکید کرد :باید
مسیر ترانزیتی چابهار  -زاهدان  -بیرجند -
مشهد هم کامیونی و هم ریلی هرچه زودتر
شکل بگیرد ،توافقی با کشورهای آسیای
مرکزی و روسیه کردیم که  3۰میلیون تن
در سال است در حالی که ظرفیت ما در کشور
 ۱5میلیون تن است و قبال پنج میلیون تن
بوده است .صفری افزود :باید چینیها را برای
سرمایهگذاری در بخش زعفران استان بیاوریم
که با این اقدام میتوان استان را توسعه داد،
همچنین میتوانیم در راستای صادرات از
خراسان جنوبی به پاکستان کمک کنیم .وی
گفت :معادن خراسان جنوبی ثروت باالیی
دارد که قزاقها ،ازبکها و تاجیکها حاضر
به سرمایهگذاری در بخش معدن خراسان
جنوبی هستند و ما هم تشویق و پیگیری
خواهیمکرد.

استاندار :محدودیتی در توسعه روابط
تجارینداریم
استاندار هم در این نشست گفت :در روابط
تجاری و اقتصادی متوقف و متمرکز بر کشور
افغانستان نیستیم و از ظرفیتهای تجاری
کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس
هم استفاده خواهیم کرد .جواد قناعت اظهار
داشت :در این خصوص دیدارهایی با پنج

سفیر از کشورهای آسیای میانه در تهران
داشتهایم که برخی از آنها اعالم آمادگی کردند
که ارتباط اقتصادی با خراسان جنوبی داشته
باشند .وی با تاکید بر فعال سازی اتاق تجارت
استان فراه و خراسان جنوبی ،گفت :در این
خصوص نیاز است که سرکنسولگر ایران
در استان هرات افغانستان در این بخش به
ما کمک کند و استان فراه را در این زمینه
کمک و تشویق کند که نشستهای تجاری
بین اتاقهای  2استان صورت بگیرد.
قناعت عنوان کرد :درخواست ما ایجاد
کنسولگری و یا ایجاد یک شعبه از
کنسولگری مشهد در خراسان جنوبی و
ایجاد کنسولگری ایران در استان فراه است،

انجام شده است .وی ادامه داد :توافق شده
کاالهایی مانند ذرت ،جو و گندم وارد و در
مقابل محصوالت شیمایی مانند کود اوره در
اختیار کشورهای دیگر قرار بگیرد.
وی با اشاره به وضعیت صادرات با کشور
افغانستان و هم مرزی آن با خراسان
جنوبی گفت :اتاق های بازرگانی سیستان
و بلوچستان ،خراسان رضوی و جنوبی باید
با همدیگر کنسرسیومی در جهت صادرات
تشکیل دهد .وی بیان کرد :در زمینه
محصوالت کشاورزی مطرح شد که خراسان
جنوبی کشت فراسرزمینی را در کشور
افغانستان در دستور کار قرار دهد که میتوان
از این ظرفیت استفاده کرد.

و تولیدکننده هستند اما عمده مشکالت
مربوط به قوانین و مقررات آنطرف مرز است.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد :تغییر و
تحوالت و بیثباتی در افغانستان سبب شده
هر روز تغییراتی را شاهد باشیم که عمال
سبب فراز و نشیبهای برای صادرکنندگان
وتولیدکنندگانشود.
وی با اشاره به مبادله تعرفههای ترجیحی
در کمیسیون صادرات ،گفت :تعرفه صادرات
زعفران از افغانستان به هند صفر است اما از
ایران  35درصد تعرفه صادراتی دارد و امروز
افغانستانیکیازمقصدهایصادراتیزعفران
شده است .رئیس اتاق بازرگانی بیرجند افزود:
از این طریق زعفران به نام افغانستان صادر
میشود در این زمینه درخواست داریم مشکل
صادرات زعفران که معیشت جمعی کثیری
از مرزنشینان را شامل میشود را هموار کنید.

روابط تجاری استان با کشورهای
آسیای میانه توسعه مییابد

چرا که این  2موضوع مکمل هستند و
این از درخواستهای تجار افغانستانی در
نشستهای مختلف است .وی ادامه داد:
صادرات سوخت به استانهای هرات و فراه
افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است،
همچنین گازرسانی به روستای کالته نظر
افغانستان یک فرصت بسیار خوب است.
استاندار گفت :درخواست طرف افغانستانی
تکمیل راه ترانزیتی میل  ۷۸به استان فراه
افغانستان است که با اجرای این طرح ،مسیر
تجاری خراسان جنوبی به کابل نزدیک
میشود و برای تجار افغانستانی این راه مقرون
به صرفهتر خواهد بود.

پیشبینی افزایش صادرات ایران
به  ۵۵میلیارد دالر در سال ۱۴۰۱
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه
با بیان اینکه تراز تجارت خارجی ایران در دو
ماه ابتدای سال جاری مثبت بود ،گفت :پیش
بینی میشود میزان صادرات امسال به ۴5
تا  55میلیارد دالر برسد .مهدی صفری در
کمیسیون توسعه صادرات ،مدیریت واردات،
ترانزیت ،حمل و نقل ،گمرک و امور مرز اتاق
بازرگانی بیرجند ،یکی از مشکالت بخش
کشاورزی را واردات کود دانست و تصریح
کرد :کود پتاس و فسفات از چین وارد میشود
که در ماههای اخیر از کشورهای دیگر نیز
واردات داریم و توافقات الزم در این زمینه

وی یادآور شد :در بازدید از مرز ماهیرود
و یزدان ،برخی مشکالت از قبیل نبود
زیرساختها وجود داشت که باید بیشتر
مورد توجه قرار بگیرد .صفری با تاکید بر
اینکه نظارت و کنترل در مرز از اهمیت
زیادی برخوردار است ،گفت :باید از ظرفیت
و پتانسیلهای موجود در مرزهای استان به
درستی استفاده شود .وی افزود :درخواستها
و مطالبات مربوط به مرزهای خراسان جنوبی
باید از طریق استانداری به ما ارسال شود
وظیفه ما نیز پیگیری و رفع مشکالت بوده
و خود را موظف به رفع آن میدانیم.

بازارچههای مرزی نقش مهمی
در معیشت مرزنشینان دارد
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی بیرجند گفت :بازارچههای مرزی
میتواند نقش بسیار مهمی در معیشت
مرزنشینان و توسعه صادرات داشته باشند.
محسن احتشام در این کمیسیون افزود:
تولیدکننده و صادرکنندگان امروزه در شرایط
تحریم مشکالتی دارند و انتظار داریم
وزارتخانهها تنها به چند مکاتبه اکتفا نکنند
بلکهدرکنارتولیدکنندهوصادرکنندگانباشند.
وی اظهار کرد :همانطور که در بازدید از
مرزهای استان مشاهده کردید این سمت مرز
مشکل زیادی نداریم و مسئوالن به بهترین
نحو نقش آفرینی کرده و همراه صادرکننده

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در
خراسان جنوبی گفت :با توجه به هماهنگی
و دیدار با سفرای کشورهای ترکمنستان،
تاجیکستان،گرجستان،ارمنستانوقرقیزستان
روابط تجاری استان با کشورهای آسیای میانه
توسعه مییابد .مهدی حیدریفرد هم در
این کمیسیون ادامه داد :بعد از تغییراتی که
با حضور طالبان در افغانستان رخ داد مرز
ماهیرود حتی یک روز تعطیل نبود که این
از افتخارات استان و بخش خصوصی است.
حیدریفرد با تاکید بر اینکه بخش خصوصی
استان نیازمند یک رویکرد جدید است ،تصریح
کرد :استان و تجارت آن نگاه صرف به
صادرات دارد در این صورت صادرات تنها
راه حضور در بازارهای بینالمللی است .وی
عنوان کرد :بخش خصوصی استان بیشتر
روی تجارت با افغانستان متمرکز شده است
در حالیکه با توجه به جایگاه استان با همکاری
و همراهی استاندار خراسان جنوبی محور کار
را از افغانستان به آسیای میانه توسعه دادیم
و در یک ماه گذشته با پنج نفر از سفرای
کشورهایمختلفدیدارداشتیم.

ارزآوری برای کشور اولویت
دیپلماسیاقتصادیاست
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه
در نشست شورای ساماندهی مبادالت مرزی
خراسان جنوبی که در سایت مرزی ماهیرود
برگزار شد ،گفت :اولویت معاونت دیپلماسی
اقتصادی این وزارتخانه ،ارزآوری به داخل
کشور با افزایش صادرات است .مهدی
صفری افزود ۱۰ :مولفه را تعریف کردیم و
با این مولفهها مسائل تامین ارز را برای کشور
دنبال میکنیم که یکی از آنها صادرات و

انتخاب رئیس هیئت فوتبال استان
دیگری واردات مفید است .وی با اشاره به
همجواری خراسان جنوبی با کشور افغانستان
ادامه داد :در  2دهه اخیر تحوالت زیادی در
مرز خراسان جنوبی ایجاد شده که یکی از این
تحوالت ایجاد جاده دسترسی به نوار مرزی در
شرق کشور است.

درخواست راهاندازی کنسول
غیرمقیم در خراسان جنوبی
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری هم در این نشست گفت :پیگیری
وزارت امور خارجه برای راهاندازی کنسول
غیرمقیم در خراسان جنوبی یکی از مهمترین
درخواستهای استان است .جواد اشرفی
افزود :با راهاندازی کنسول غیرمقیم ،خدمات
مورد نیاز تجار و مسافران هفتهای  2یا سه روز
در استان ارائه خواهد شد .وی تصریح کرد :در
حال حاضر تجار استان فراه افغانستان برای
دریافت خدمات باید به هرات مراجعه کنند و
تجار خراسان جنوبی نیز خدمات مورد نیاز خود
را از خراسان رضوی دریافت میکنند که این
موضوع دسترسی تجار و مسافران به خدمات
را سخت و زمانبر میکند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری همچنین گفت :در بازدید معاون
دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه از بازارچه
مرزی یزدان مقرر شد موضوع راهاندازی
گمرک یزدان در سطح ملی پیگیری شود.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در
خراسان جنوبی هم گفت :به دنبال این هستیم
که همزمان با فصل برداشت محصوالت
استراتژیک خراسان جنوبی ،همایش
سرمایهگذاری را در استان برگزار کنیم و
همزمان همایش روز مزرعه را نیز داشته
باشیم .مهدی حیدریفرد اظهار کرد :تشکیل
شورای مدیریت روابط خارجی پیشنهاد وزارت
امور خارجه بوده که به استانهای کشور ابالغ
شده و هدف از تشکیل آن نظمبخشی به
تحرکات روابط خارجی و همافزایی مدیران
متولیاست.
وی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیتهای
آژانس بینالمللی ژاپن “جایکا” در دستور
کار قرار دارد گفت :به دنبال این هستیم که
از ظرفیت این نهاد استفاده کنیم و دعوتنامه
برای سفیر ژاپن ارسال شده است .حیدریفرد
عنوان کرد :برای حضور بخش خصوصی در
نمایشگاههایبینالمللینیازاستکهحمایت
بخش دولتی از بخش خصوصی بیشتر شود تا
اعزام هیات به این نمایشگاهها را داشته باشیم.
وی با اشاره به همکاریهای علمی و آموزشی
با کشورهای مختلف گفت :چند پیشنهاد از
کشورهای مختلف از جمله افغانستان و هند
داشتهایم که به دانشگاههای استان ارسال
شده ولی پاسخی دریافت نکردیم.

مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت فوتبال
خراسان جنوبی با حضور  23نفر از اعضای این
مجمع برگزار و حسن قهوهچی با  ۱5رای به
عنوان رئیس هیئت فوتبال استان انتخاب شد.

 ۱۶۸طرح صنایعدستی
مشمول تسهیالت بودجه  ۱۴۰۰شد
ایسنا -مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت۱۶۸ :
طرح صنایعدستی مشمول تسهیالت بند
الف تبصره  ۱۸قانون بودجه سال  ۱۴۰۰شد.
هادی شاهوردی ،اظهار کرد ۱3 :میلیارد و ۸۰۰
میلیون تومان برای این طرحها مصوب شد.

افزایش  ۱۲۹درصدی پروندههای
ورودی تعزیرات
مهر -حسین حسن پور ،مدیرکل تعزیرات
حکومتی گفت :در سه ماهه سال جاری تعداد
پروندههای ورودی به تعزیرات خراسان جنوبی
در حوزه کاال و خدمات هزار و  5۹5پرونده بوده
که رشد  ۱2۹درصدی را نشان می دهد.

رکوردزنی گرما در خراسانجنوبی
علیرضا خندان رو ،مدیرکل هواشناسی گفت:
در هفتهای که گذشت ،گرمای هوا در خراسان
جنوبی رکوردزنی کرد و طبس دمای  ۴۸درجه
را گذراند.

مراسم ازدواج آسان به سبک علوی
و فاطمی در بیرجند
 ۱۴زوج جوان ،در سالروز ازدواج حضرت علی (ع)
و حضرت فاطمه (س) آغاز زندگی مشترک
خود را جشن گرفتند .رئیس اداره اوقاف و امور
خیریه بیرجند گفت :به همه این زوجها هدایای
نقدی و همین طور سفر به مشهدمقدس اهدا
می شود.

اهدای  ۸۱۲کولر و یخچال
بهنیازمندان
معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری
در بازدید از اولین طرح کمک های کمیته
امداد استان گفت :در این مرحله  ۸۱2دستگاه
یخچال و کولر آبی بین مددجویان نیازمند
توزیع میشود .عباس زاده ،ارزش این تعداد
کولر و یخچال را با توجه به قیمت درب
کارخانه بیش از  3۷میلیارد ریال عنوان کرد.

اجاره رایگان  ۱۰واحد تجاری
برای اشتغال معلوالن طبس
خیر طبسی  ۱۰واحد تجاری را به صورت اجاره
ّ
رایگان برای اشتغال معلوالن این شهرستان
واگذار کرد .آقای صفایی مدیرعامل شرکت
نخل طالیی طبس ۱۰ ،واحد تجاری خود را
برای راه اندازی اشتغال توانخواهان بهزیستی
شهرستان به صورت اجاره رایگان واگذار کرد.

تخفیف ویژه ثبت نام

آگهی مرحله اول مزایده عمومی  -نوبت اول

شناسه آگهی1344004 :

مهر -حاجی ،مدیرکل کتابخانه های عمومی
گفت :در بیرجند دو کتابخانه استاد سعیدی و
کتابخانه محمدعلی کریم پور و در شهرستان
قاینات هم کتابخانه شهید بهشتی تا ساعت2۱
خدمات رسانی به اعضا را انجام می دهد.

شهرداری زهان در نظر دارد :ضایعات (آهن آالت ،آلومینیوم و  )...موجود خود را به استناد مجوز صورتجلسه شماره  13مورخ  1400/10/30شورای اسالمی شهر زهان برابر ماده  13آیین نامه مالی شهرداری ها از طریق سامانه تدارکات

دوره های جدید

الکترونیکی دولت به آدرس  Www.setadiran.irبه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل به فروش برساند.

ردیف

شرح کاال

میانگین وزن

قیمت پایه هر کیلو گرم به ریال

قیمت کل

مبلغ تضمین به ریال

مالحظات

1

ضایعات فلزی شامل :درب ،کم درب ،بخاری ،آهن ،وسایل بازی فلزی و ...

 2500کیلو

110/000

275/000/000

14/250/000

2

ضایعات غیر فلزی شامل :آلومینیوم

 20کیلو

500/000

10/000/000

مالک قطعی وزن برگ باسکول
مورد تایید شهرداری می باشد

 .1سپرده شرکت در مزایده :مبلغ تضمین شرکت در مزایده  14.250.000ریال .سپرده شرکت در مزایده می بایست به صورت نقدی به حساب جاری به شماره  0107041682009شهرداری زهان نزد بانک صادرات زهان واریز و برابر دستور العمل

مندرج در کاربرگ مزایده به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد.الزم به ذکر است نفرات اول  ،دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد -2 .مهلت و محل دریافت اسناد مزایده :از

تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری (ساعت  )10مورخ  1401/04/18و محل دریافت آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت  Www.setadiran.irمی باشد -3 .مهلت و محل تسلیم پیشنهادات :متقاضیان می بایست پاکت

های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مزایده تنظیم شده است را حداکثر تا ساعت 10مورخ  1401/4/18در سامانه تدارکات الکترونیک  Www.setadiran.irتسلیم نمایند -4 .تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادات:
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مـروری بر عمـلکرد و فعـالیـت یک ساله
سـازمان مدیـریت و برنـامه ریـزی استان خراسـان جنـوبی
کاری  -حمید جهانشاهی ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی
در نشست خبری با معاونان ضمن اشاره به سالروز شهادت دکتر بهشتی و  72تن
از یاران باوفایش و هفته قوه قضاییه ،گفت :آیت ا ...دکتر بهشتی یکی از مهمترین
شخصیتهای انقالب اسالمی است که حتی شهادت ایشان جریانساز و اثرگذار
در دوران مبارزات پس از انقالب اسالمی بوده است.
شورای برنامه ریزی و توسعه استان
جهانشاهی ،دبیر شورای برنامه
ریزی و توسعه استان با بیان
این مطلب که جلسات شورای
برنامهریزی و توسعه استان به
منظور تصمیمگیری ،تصویب،
هدایت و نظارت در امور
برنامهریزی و بودجه استان ها
در چارچوب برنامهها و سیاست
های کالن کشور با اعضای
مندرج در قانون به ریاست
استاندار تشکیل می شود ،گفت:
در سال  ،1400شش جلسه و
از ابتدای سال  ،1401دو جلسه
از شورای برنامه ریزی و توسعه استان برگزار شده است .وی عنوان کرد :توزیع
اعتبارات استانی به تفکیک شهرستان ،برنامه عملیاتی  1400دستگاه های اجرایی
استان ،اولویت های پژوهشی استان در سال  ،1400توزیع اعتبارات بند ( )3جدول
( )17قانون بودجه سال  1400کل کشور ،توزیع اعتبارات رفع محرومیت از مناطق
کم برخوردار ،توزیع باقیمانده اعتبارات بند (ه) تبصره ( )9قانون بودجه سال 1400
و پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهوربه استان اهم مواردی است که
در شش جلسه شورای برنامه ریزی استان در سال  1400به آن پرداخته شده
است .جهانشاهی اظهار کرد :مهمترین موضوع مورد بررسی در شورای برنامه
ریزی و توسعه استان در سال  ،1400نحوه اجرایی شدن مصوبات سفر ریاست
محترم جمهور به استان و ضرورت انجام اقدامات الزم در این خصوص بود که در
چهارمین جلسه شورا به آن پرداخته شده است .دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه
استان خاطر نشان کرد :نخستین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در
سال  1401در تاریخ  10اردیبهشت ماه جاری با اهم دستورکارهای :برنامه های
کمی استان به منظور تحقق رشد هشت درصدی در سال  ،1401معرفي الگوي
توزیع اعتبارات تملک دارایيهاي سرمایهاي استان در سال  1401و شاخصهاي
مرتبط با آن ،عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج سازندگی استان

بهداشت و درمان ،صنعت ،آموزشی و امنیتی می باشد.
بررسی اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های
سرمایه ای دستگاه های اجرایی
مهدی رضایی ،سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان با اشاره به
مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال  ،1400گفت :اعتبارات هزینه
ای استان در قالب اعتبارات هزینه ای استانی و ردیف های مختلف در سال 1400
بالغ بر  5675میلیارد ریال و مبلغ  5606میلیارد ریال تخصیص بین  23دستگاه
اجرایی استان خراسان جنوبی در قالب موافقتنامه های هزینه ای تنظیم و پس
از بررسی و تأیید طی مراحل مربوطه ،مبادله شده است .رضایی افزود :عالوه بر
تأمین اعتبار حقوق و واریزی مستمر و سایر پرداخت های پرسنلی و غیر پرسنلی در
دستگاه های اجرایی ،تأمین اعتبار برای تبدیل وضعیت استخدامی تعداد  229نفر
از کارکنان ایثارگر دستگاه های اجرایی استان ،تأمین اعتبار تعداد  154نفر نیروی
جدیداالستخدام ،تأمین پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی  416نفر بازنشستگان
سال  1399دستگاه های اجرایی در طول سال 1400صورت پذیرفته و در راستای
تحقق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نیز اقدامات مهمی انجام گرفته است .رضایی
در خصوص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای عنوان کرد :این اعتبارات در
قالب اعتبارات استانی و ردیف های مختلف بالغ بر  17891میلیارد ریال مصوب
و مبلغ  10180میلیارد ریال تخصیص بین  2697پروژه در قالب  528موافقتنامه
استانی و  18موافقتنامه استانی ویژه تنظیم و پس از بررسی و تأیید طی مراحل
مربوطه ،مبادله موافقتنامه انجام گردیده است.

پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان
جهانشاهی با اشاره به سومین سفر استانی ریاست محترم جمهور به
خراسانجنوبی در  19شهریور سال  ،1400تصریح کرد :این سفر آثار و برکات
خوبی برای استان خراسان جنوبی به همراه داشته است .وی ادامه داد :احداث
خط انتقال سوخت به استان ،تکمیل راهآهن ،دوبانده کردن جادهها ،توسعه
بخش کشاورزی بهویژه کشت گلخانه ،حل و فصل مسائل واحدهای تولیدی
و توسعه سرمایهگذاریها ،تشکیل ستاد احیا و مرمت و مدیریت قنوات از جمله
مهمترین مصوبات سفر استانی رئیسجمهور به استان است.وی در ادامه گفت:
در ماههای اول پس از سفر رئیسجمهور به استان ستاد پیگیری مصوبات سفر
شکل گرفته است و در مرحله اول بیش از شش هزار میلیارد تومان اعتبارات
عمرانی برای  83پروژه  19دستگاه اجرایی استان تصویب شده که تاکنون حدود
هزار میلیارد تومان در  9مرحله تخصیص پیدا کرده است.وی با اشاره به دیدار با
نماینده تام االختیار سازمان برنامه و بودجه کشور که در معیت استاندار محترم

خراسان جنوبی در محل نهاد ریاست جمهوری انجام شده است ،عنوان کرد:
با پیگیری های صورت گرفته و الحاق متمم ،حجم اعتبارات مصوبات سفر در
مرحله دوم ،هفت هزار و دویست میلیارد تومان افزایش یافت .وی افزود :عمده
اعتبارات متمم با اولویت تکمیل پروژه های نیمه تمام بخش های راه ،آب،

تقی زاده در راستای تدوین اسناد ارتقای بهره وری بخش های نه گانه اقتصادی
کشور عنوان کرد :شیوه نامه پایش اجرای برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه
های اجرایی و گزارش فصلی اقدامات اساسی دستگاه های اجرایی استان (سه
ماهه تابستان ،پاییز و زمستان) طبق “برش استانی ابالغی سازمان ملی بهره وری
ایران” تهیه و مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته است .سپس در ادامه گفت :در
راستای ارتقای برنامه های بهره وری ،مبلغ  1356میلیون ریال از محل اعتبارات
هزینه ای سال  1400به دستگاه های مشمول نظام بودجه ای هزینه استانی تأمین
و تخصیص داده شده است.

مهدی فاطمی ،سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان در نشست خبری گفت:
تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی برای روستاهای باالی 20
خانوار استان در نظر گرفته شده است .وی اظهار کرد :استان خراسان جنوبی دارای
 917روستای باالی  20خانوار است که شمول قراردادهای منعقده قرار گرفته اند
و از سوی مجریان در حال انجام است .وی خاطر نشان کرد :سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان در فاز اول با تعداد  234روستا ،در فاز دوم با تعداد 453
روستا و نهایت ًا در فاز سوم با تعداد  118روستا قراردادی به ترتیب در سال های
 1398 ،1397و  1400با مجریان جهت تدوین کار تدوین اسناد توسعه اقتصادی
و اشتغالزایی روستایی منعقد کرده است .سپس بیان کرد :تاکنون عملیات اجرایی
فاز سوم تا حدود  95درصد انجام شده و برنامه ها در حال بررسی از سوی ناظر
می باشد.
تدوین کتاب گزارش اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی استان در سال 1399

تدوین کتاب تحلیلی بر عملکرد برنامه سه ساله اصالح نظام اداری
( )1397-1399دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی
اسماعیل تقی زاده ،سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان در
این نشست خبری با اشاره به اهمیت تدوین کتاب تحلیلی بر عملکرد برنامه سه
ساله اصالح نظام اداری ( )1397-1399دستگاه های اجرایی استان گفت :در این
مجموعه سعی شده است که نگاهی گذارا به عملکرد استان و گزارش اقدامات
دستگاه های اجرایی در بخش های مهندسی نقش و ساختار دولت ،توسعه دولت
الکترونیک ،مدیریت سرمایه انسانی ،صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری و
نظارت و ارزیابی دستگاه های اجرایی استان انداخته شود.
برگزاری جشنواره شهید رجایی در هفته دولت

برگزاری کارگروه های ذیل شورای فنی استان

تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران معزز شاغل
در دستگاه های اجرایی استان
تقی زاده با اشاره به ابالغ بخشنامه  379599به تاریخ  25آذرماه  1399و سایر
بخشنامه های ابالغی مربوطه درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول ،خبر
داد :از تاریخ ابالغ بخشنامه ،تاکنون تعداد  544نفر از ایثارگران معزز شاغل در
 55دستگاه اجرایی استان تبدیل وضعیت شده اند که  77درصد آقا و  23درصد
خانم می باشند.
نظارت بر برگزاری نهمین آزمون استخدامی
مشترک فراگیر مختص آموزش و پرورش

تدوین برنامه های توسعه اقتصادی
و اشتغالزایی روستایی استان

فاطمی با اشاره به تهیه گزارشات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان گفت :این
گزارش نقش موثري در مستندسازي دستاوردهاي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی
استان ایفا نموده و این امکان را در اختیار مدیران و کارکنان دستگاه هاي اجرایی
قرار می دهد تا با در دست داشتن مجموعه اي مدون با درك و بینش مناسب
تري فعالیت هاي آتی را برنامه ریزي نمایند .وی ادامه داد :کتاب گزارش اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگی استان در سال  1399با تمرکز بر شاخصهای مرتبط با رصد
اهداف برنامه ششم توسعه کشور در دو بخش و سی و یک فصل به ارزیابی
عملکرد مهمترین متغیرهاي اقتصادي استان پرداخته است.
و نتایج طرح نیروی کار سال  1400آغاز بکار کرده است .وی افزود :دومین جلسه
شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال  1401نیز در تاریخ  28خرداد ماه
جاری با اهم دستور کار :تصویب سهم شهرستان ها از اعتبارات تملک دارایی های
سرمایه ای استان در سال  1401و تصویب سهم نهادهای ذیربط از تسهیالت جزء
( )2بند (ب) قانون بودجه  1401کشور برگزار گردیده است.

ارتقای برنامه های بهره وری دستگاه های اجرایی استان

لطفی افزود :در حوزه نقشه و اطالعات مکانی ،جلسات گروه کاری کاربران نقشه و
اطالعات مکانی با حضور فعال دستگاه های عضو برگزار شده است .در ادامه اظهار
کرد :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سال  1400موفق به راه اندازی
سامانه زیر ساخت اطالعات مکانی ( )sdiدر سطح هشت دستگاه اجرایی استان
شده و آنها را به ژئوپرتال ملی متصل کرده است.

علی لطیفی ،سرپرست مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان در این نشست خبر داد:
این حوزه در طی یک سال گذشته اقدام به برگزاری  10جلسه شورای فنی استان،
 17کارگروه پیمان و ضوابط فنی 5 ،کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی با
 8دوره آموزشی و  2840نفر ساعت آموزش 3 ،کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت
ساخت و  10کارگروه نظارت کرده است .وی در ادامه تاکید کرد :نظارت بر اخذ
نشان استاندارد جهت تولید بتن با کیفیت در سطح استان از اقدامات مهم نظام فنی
و اجرایی استان تا پایان شهریور  1401است .وی افزود :پیگیری تأسیس انجمن
صنفی مشاوران استان ،جلوگیری از اختصاص پروژه به دستگاه های غیرتخصصی
و همچنین طراحی و ابالغ شیت آزمایشگاهی هماهنگ جهت آزمایشات بتن و
آسفالت از دیگر اقدامات مهم نظام فنی و اجرایی استان در سال جاری است.
صدور گواهینامه صالحیت شرکت های پیمانکاری و مشاوره

تقی زاده با اشاره به نهمین آزمون استخدامی مشترك فراگیر مختص رشته های
شغلی آموزش و پرورش استان ،عنوان کرد :این آزمون در روزهای  15و 16
اردیبهشت ماه سال جاری توسط سازمان سنجش آموزش کشور و با نظارت
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در شهرستان های بیرجند ،قاینات ،فردوس،
طبس و نهبندان برگزار شده است .وی در ادامه افزود :از مجموع تعداد  8069نفر
ثبت نام کنندگان آزمون ،تعداد  6888نفر با یکدیگر برای کسب تعداد  378سهمیه
استخدامی شامل  213نفر آقا و  165نفر خانم ،به رقابت پرداخته اند.
مدیریت و راهبری ارایه خدمات به مردم به صورت الکترونیکی
وی هدف از استقرار میز خدمت را ارتقای کیفیت خدمت رسانی ،دریافت خدمات
فارغ از زمان و مکان ،سرعت ،دقت و افزایش سطح رضایت مردم از خدمات
دستگاه های اجرایی عنوان کرد و اظهار کرد :تا پایان سال  1400از مجموع 2115
خدمت و زیرخدمت قابل ارائه به ارباب رجوع یا کسب و کارها در  47دستگاه
اجرایی استان 13 ،درصد خدمات در میزخدمت حضوری 66 ،درصد در میزخدمت
الکترونیک 15 ،درصد خدمات در میزخدمت ترکیبی و  6درصد خدمات از طریق
مراجعه به واحد داخلی ارائه شده است.
اجرای  33طرح آمارگیری در سطح استان

لطیفی با اشاره به بررسی  100درصد پرونده های درخواستی تشخیص صالحیت
خدمات مشاوره و پیمانکاری در سال  1400در حداقل زمان ممکن ،تصریح کرد :از
ابتدای سال  1400برای تعداد  145شرکت گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره
و پیمانکاری صادر شده است.
برگزاري کانون ارزیابي شایستگي مدیران استان
مهدی فاطمی ،مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان
در این نشست با بیان این مطلب که سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان از
سازمان امور اداري و استخدامي کشور گواهینامه صالحیت ارزیابي شایستگيهاي
عمومي مدیران حرفهاي را در  18خرداد ماه  1400دریافت کرده است ،گفت:
شایستگي-هاي عمومي مدیران حرفه اي در کانون ارزیابي از طریق ابزارهاي
متعددي مانند بحث گروهي ،بازي مدیریتي ،آزمون نوشتاري ،مصاحبه و ...مورد
ارزیابي قرار مي گیرد ،سپس در ادامه خاطر نشان کرد :از خرداد ماه سال 1400
تاکنون چهار مرحله از کانون برای  58نفر از کارکنان و مدیران دستگاههاي اجرایي
استان در  2سطح مدیریتي پایه و میاني در محل سازمان برگزار شده است .وی با
اشاره به اخذ گواهینامه  ISO 10667توسط کانون ارزیابی سازمان در خرداد ماه
سال جاری ،افزود :در گواهینامه مذکور ،نحوه ارزیابی میزان شایستگی کارکنان و
مدیران بر اساس یک استاندارد بین المللی پیشنهاد شده است.
برگزاري دوره های آموزشی برای مدیران
و کارکنان دستگاه های اجرایی استان

جواد لطفی ،معاون آمار و اطالعات سازمان نیز در این نشست با اشاره به
ساماندهی و اجرای  33طرح آمارگیری در سطح استان از ابتدای سال ،1400
افزود :این طرح ها بصورت ماهانه ،فصلی و ساالنه توسط نیروهای آموزش دیده،
با مراجعه به کارگاه ها و خانوارها صورت گرفته است .وی تصریح کرد :اجرای
طرح آمارگیری جهت محاسبه نرخ تورم ،بیکاری ،مشارکت اقتصادی و اشتغال
استان از شاخص ترین این طرح ها هستند.
دسترسی به نسخه الکترونیکی کلیه انتشارات آمار و اطالعات
لطفی با بیان اینکه سازمان اقدام به انتشار سالنامه آماری سال  1399کرده است،
گفت :این سالنامه یک کتاب مرجع در زمینه آمارهای مختلف استان می باشد .وی
همچنین عنوان کرد :از دیگر نشریات قابل ذکر می توان به نشریه گزیده شاخص
ها و نماگرهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی که بصورت فصلی و در چهار فصل،
کتاب آمارنامه استان ،گزارش تحلیلی نتایج هزینه و درآمد خانوارهای استان و نیز
گزارش نتایج تحلیلی نرخ تورم  12ماه سال  1400اشاره کرد .وی در ادامه تصریح
کرد :از دیگر اقدامات معاونت آمار و اطالعات سازمان ،تهیه و تولید حساب های
اقتصادی استان برای سال  1399و شهرستان در سری زمانی  1390-1399است
که برای اولین بار صورت گرفته است .وی ادامه داد :تمامی کتب و نشریات مذکور
از طریق تارنمای الکترونیکی معاونت آمار و اطالعات سازمان قابل دسترسی است.

تقی زاده با بیان اینکه هدف اصلی از برگزاری جشنواره شهید رجایی شناسایی
و تقدیر از دستگاه های اجرایی برتر در عرصه خدمتگزاری به مردم است ،خاطر
نشان کرد :این جشنواره در سطح استان به ریاست استاندار محترم و دبیری سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار می گردد .وی افزود :در جشنواره سال گذشته
که در شهریور سال  1400برگزار شده است ،دستگاه های اجرایی استان در ابعاد
شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سال  1399مورد بررسی قرار
گرفته و از  15دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی با حضور استاندار محترم و
اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت استان تشکر و قدردانی به عمل آمده
است.

برگزاری جلسات گروه کاری کاربران نقشه و اطالعات مکانی

فاطمی بیان کرد :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از سال گذشته تاکنون
اقدام به برگزاری  117دوره آموزشی برای کارکنان دولت با مشارکت  3478نفر و
 42822نفر ساعت کرده است.
اعتبار برای  13طرح پژوهشی
فاطمی خبر داد :در سال گذشته در حوزه پژوهش نیز یک میلیارد و دویست میلیون
تومان برای انجام  13طرح پژوهشی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان
به دستگاههای اجرایی ذیربط ابالغ گردیده است.
جهانشاهی در پایان با اشاره به این
مطلب که استان ثروتمندی هستیم و
منابع خدادادی فراوان داریم لیکن از
قطار توسعه عقب مانده ایم ،افزود :هنوز
در تأمین بسیاری از زیرساخت های
توسعه نیازمند حمایت دولت هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان با اشاره به ابالغ اعتبارات سال
جاری به استان ،عنوان کرد :باید بودجه ای مبتنی بر برنامه و پاسخگو تنظیم و
عملیاتی گردد تا ان شاءا ...مشکالت مردم دنبال و حل شود.

