جناب آقای اخالقی

مجهز به البراتوار قالب سازی
قالب گیری ،ساخت و تحویل
فوری قالب

 #من ماسک می زنم

درگذشت پدر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده  ،برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی
و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت داریم.

آیت ا ...رئیسی :

گشایشهاییبرایکشور
در راه است

دفتر پیشخوان خدمات دولت ()72181083

صفحه ۲
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روزنامه صبح استان * سال بیست و پنجم * شماره 5033

آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) بر تمامی منتظران مبارک باد

ورود مدعی
العمومبرایرفع
مشکالتبازار

حمیدی ،رئیس کل دادگستری استان در دومین
گردهمایی روسا و دادستانهای حوزههای قضایی
استان که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد
گفت :کمبود اقالم  ،افزایش قیمت و تفاوت قیمت
اجناس مختلف در بازار از جمله مواردی است که
همواره گالیه مندی مردم را در پی داشته است
لذا باید دادستانهای استان برای ساماندهی بازار تا
جایی که بر عهده قوه قضائیه است به طور جدی
ورود کنند ....مشروح در صفحه 2

مرزهای خراسان جنوبی آماده مراودات تجاری با افغانستان است

محسن رضایی :

ثباتتجارتدرمرزهایاستان

صفحه ۲

استاندار :امکانات و زیرساختهای الزم در چهار معبر مرزی استان فراهم شده است و آماده توسعه
مراودات تجاری با کشور افغانستان در هر سطح مورد نیاز هستیم * در هر سطحی که کشور افغانستان
تمایل داشته باشد ،میتوانیم مراودات و مبادالت تجاری را افزایش دهیم و هیچ مشکلی در این
خصوص نداریم به شرطی که در کشور مقابل نیز مشکالت رفع شود* در اتفاقات اخیر افغانستان حتی
یک روز اجازه ندادیم مرز ماهیرود تعطیل شود هرچند به روال عادی و قانونی باید مرز تعطیل میشد
اما با برنامهریزی ،ریسکپذیری و حضور جدی همکاران در مرز ،اجازه تعطیل شدن مرز را ندادیم
چون بازگشایی مجدد آنها شاید ماهها یا سالها زمان میبرد ...مشروح در صفحه ۵

انتقالآبخلیج
فارسبهاستان
تا دو سال دیگر

علی نیکزاد :

کسری ۵۰هزارمیلیارد
تومانیبودجه داریم
صفحه ۲

سرمقاله

سرمقاله

* هرم پور

نفس هایی که به شماره افتاده اند
شانس یا بدشانسی ما به عنوان نسلی که در حال تجربه ی یکی از سخت ترین
شرایط کشور در سالهای اخیر هستیم این است که یا خودمان با مشکالت ،تنگناها،
و مصائب مختلف دست و پنجه نرم می کنیم و یا شاهد مشکالت ،تگناها ،مصائب
و زمین خوردن های دیگرانی که در اطراف ما زندگی می کنند ،هستیم« .اقتصاد»،
مهم ترین نقش را در این رنج های خانمان سوز دارد .و یکی از فاجعه بارترین و
اثرگذارترین نقش هایش ،اثرگذاری بر حوزه «فرهنگ» است .در هفته های اخیر
حتم ًا شما هم خبرهای متعدد از تعطیلی برخی روزنامه های کشوری و استانی،
کاهش تعداد اوراق منتشر شده روزنامه ها ،تعدیل نیروها در مؤسسات رسانه ای
و مطبوعاتی و کاهش شدید تیراژ کتاب ها و میزان فروش مطبوعات(مکتوب) در
پی افزایش قیمت کاغذ را شنیده اید .این ماجرا شاید تنها اتفاقی باشد که همه اش
«متن» است و «حاشیه ای» ندارد .بله .شما به عنوان مخاطبین مطبوعات ،الزام ًا
خبرها را دیده اید یا شنیده اید و ما به عنوان عناصر رسانه ای و  ...ادامه در صفحه 2

آب خلیج فارس ظرف مدت دو سال به تمام
شهرهای خراسان جنوبی میرسد و عملیات انتقال
آب از نیمه آذر آغاز می شود .مدیر عامل شرکت
تامین آب صنایع و معادن کشور گفت  :خط اول
انتقال آب از خلیج فارس به گل گهر سیرجان ،و
چادر ملوی یزد به طول  820کیلومتر سال گذشته
به بهره برداری رسیده و خط دوم انتقال آب که
تا مشهد در خراسان رضوی امتداد خواهد یافت
اواسط آبان ماه ......مشروح در صفحه 3

چهار کشته بر اثر تصادف در شهرستان خوسف 2

مردمنبایدتاوانبیعرضگی
و کمکاری مسئوالن را بدهند

برداشتن اولین گام برای سرعت دادن به پروژه راهآهن بیرجند 3

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت
بزرگ خاندان

حاج امین ا ...نصر آبادی

پدرگرامی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان

را به اطالع می رساند.
مراسمتشییعوخاکسپاریامروزشنبه ۲۴مهرماه
ساعت  1۴:۳۰در محل روستای نصرآباد بیرجند
برگزار می گردد .با توجه به شرایط خاص بهداشتی و
برای رعایت سالمت همه عزیزان تقاضا داریم با ذکر
صلوات و فاتحه روح آن عزیز سفر کرده را شاد نمایید.
همچنین مراسم سومین روز درگذشت آن مرحوم روز دوشنبه  ۲6مهر ماه ساعت  1۵بر سر
مزار مرحوم برگزار می شود.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

کاهش طالق در خراسان جنوبی 5

جناب آقای مهندس اوحدی  -جناب آقای مهندس عابدی
جناب آقای مهندس بنی اسدی
جناب آقای مهندس منادی
بازرسان محترم آسانسور اداره استاندارد خراسان جنوبی

طرحویژهشرکتخدماتبیمهایکیهان آرامشافق
شرکتکیهانآرامشافق
کد 53019 :

صدور انواع بیمه نامه ( شخص ثالث  ،بدنه  ،آتش سوزی  ،مسئولیت  ،مهندسی  ،باربری
و  )...در 10قسط ماهانه متوالی ،بدون پیش پرداخت و بدون کار مزد

 22مهـرماه ،روزجهانی استاندارد

شرکت خدمات بیمه ای کیهان آرامش افق

را حضور شما و تمامی تالشگران عرصه ایمنی و بهداشت و سالمت جامعه تبریک عرض می نماییم
توفیق روزافزون تان را از خداوند منان خواستاریم.

( اولین شرکت خدمات بیمه ای در شرق کشور ) طرف قرارداد بیمه آسیا

شرکتآسانسورآروین

آگهــیاستخــدام

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور جهت تکمیل کادر خود در
کارخانه تولید اکسید منیزیم نیاز به کارشناس در رشته های ذیل دارد:
ا -مهندسی مواد  -۲مهندسی شیمی
 -۳مهندسی مکانیک  -۴مهندسی صنایع  -۵مهندسی برق
-6مهندسیمعدن
جنسیت فقط مرد و دارای کارت پایان خدمت ،متقاضیان محترم می توانند از تاریخ درج آگهی
به مدت  ۷روز مدارک و رزومه کاری خود را به صندوق پستی  ۴۴۱بیرجند ارسال نمایند.

آماده جذب بازاریاب و نماینده جنرال و عمر
در سطح استان خراسان جنوبی

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر مرکزی این شرکت
واقع در خیابان مدرس ،حد فاصل مدرس  ۳1 - ۳۳مراجعه نمایند.

تلفن056 - 32425119 - 32439317 :

آگهیاستخــدام

مجتمع صنعتی معدنی طالی گودکان جهت تکمیل کادر خود نیازمند نیروهای ذیل می باشد
لیست نیروهای استخدامی

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور
ردیف

مزایده مدیریت پایش وتوسعه منابع نا جا  -خراسان جنوبي
مدیریت پایش و توسعه منابع استان خراسان جنوبي در نظر دارد :تعداد  ۱۰دستگاه موتورسیکلت
مدل  ۸۹را از طریق مزایده عمومي به فروش برساند .متقاضیان مي توانند به منظور دریافت برگ
شرایط و شرکت در مزایده از تاریخ  ۱۴۰۰/۷/۲5تا پایان وقت اداري  ۱۴۰۰/۷/۲۷از ساعت ۸
الي  ۱٣به نشاني بیرجند ،بلوار پیامبر اعظم ،سایت اداري ،جنب یگان ویژه مجتمع پردیس ناجا
مراجعه نمایند .تلفن تماس۰5۶-٣۲۴۰۰۰۱۴ :

فروشگاه ایران پی وی سی

نماینده انحصاری لوله و اتصاالت
نانو پلیمر یاس و پلیمر سازه گلپایگان
و پارس پلیمر سمنان در خراسان جنوبی

آدرس دفتر فروش :بیرجند ،خیابان انقالب ،نبش انقالب۴
تلفن۰91۵۵6179۴9 -۳۲۲۳61۴۰ :

( طرف قرارداد بیمه آسیا) با همکاری بانک قرض الحسنه رسالت :

رشته تحصیلی

عنوان شغلی

جنسیت تعداد

سابقهکار

لیسانس /فوق دیپلم

کارشناس مکانیک

مرد

۲

لیسانس /فوق دیپلم

کارشناس برق

مرد

۲

۲

لیسانس /فوق دیپلم

کارشناس شیمی

مرد

۲

۲

لیسانس

کارشناس بازرگانی

مرد

۵

لیسانس
فوق لیسانس

1

۲

کارشناس معدن

مرد

1

۲

6

لیسانس
فوق لیسانس

کارشناس فرآوری

مرد

1

۲

7

فوق دیپلم
کارشناس

کارشناسمحیط
زیست

مرد

1

۲

8

دیپلم  /فوق دیپلم

تعمیر کار
ماشین آالت

مرد

۲

۲

9

دیپلم

راننده بیل مکانیکی

مرد

۳

دیپلم

راننده کامیون

مرد

۳

۲

دیپلم

راننده لودر

مرد

۲

۲

۲

1
۲
۳
۴

1۰
11

ارسال رزومه و دریافت حداقل شرایط احراز info@zaman-co.com
محل کار :مجتمع صنعتی معدنی گودکان واقع در استان خراسان جنوبی
 ۵کیلومتری روستای قلعه زری

۲

سرمقاله

نفسهاییکهبهشمارهافتادهاند
* هرم پور
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) شما به عنوان مخاطبین مطبوعات ،الزام ًا خبرها را دیده اید
یا شنیده اید و ما به عنوان عناصر رسانه ای و مطبوعاتی ،با پوست و گوشت و استخوان،
ثانیه به ثانیه ،این درد و رنج را که در حال تبدیل شدن به یک خطر بزرگ و فاجعه ی
جبران ناپذیر است ،لمس می کنیم« .مارکوس گاروی» فعال مدنی جمله جالبی دارد که
تقریب ًا همگی به آن ایمان داریم .او می گوید« :مردمی بدون شناخت فرهنگ ،اصلیت و
تاریخ گذشته خود ،مثل درختی بدون ریشه هستند ».همه ی تئوری های جامعه شناسی
و همه ی تجربه ی نسل های متمادی زندگی انسانی ،دقیق ًا بیان کننده ی همین مطلب
است .کسانی که اهل خواندن و نوشتن هستند می دانند و این فهم و تجربه ی مهم را
دارند که فرهنگ ملت ها ،در سده های اخیر با دو چیز به درستی و همراه با حفظ امانت و
کمترین دست خوردگی به نسل های بعد انتقال پیدا کرده است« :کتاب» و «مطبوعات».
و ما این روزها ،زیر چکمه های یک اقتصاد شکننده و زیان ده و دارای حفره های متعدد،
صدای خرد شدن استخوان های هر دو را می شنویم :هم «کتاب» و هم «مطبوعات» را .
اقتصاد امروز جامعه ایرانی ،متأسفانه در خدمت دو نسل از صاحبان حقیقی انقالب و کشور
نیست« :اهالی فرهنگ» و «مردم مستضعف» .و من معتقدم اگر در همه ی ادوار تاریخی
منطقه ی ما ،این دو ،یعنی اهالی فرهنگ و مردم مستضعف اما عالقه مند به فرهنگ ،به
شدت به هم وابسته بوده اند و خدمت های متقابل بسیار به هم کرده اند ،بعد از این هم
می باید کنار هم و دادرس همدیگر باشند .روند در پیش گرفته شده برای اقتصاد کشور،
افول رسانه های مکتوب را به دنبال خواهد داشت ،درست عکس چیزی که بعد از سال
ها ،بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان به آن رسیدند .آنها در تالش بودند رسانه ها را از
فضای مکتوب به فضای مجازی کوچ دهند و با صرفه جویی در هزینه ها و وقت و افزایش
دسترسی ها ،طرحی نو در اندازند .اینک سال هاست به این نتیجه رسیده اند که با مقوله
ی فرهنگ نمی توان چنین بازی هایی را در پیش گرفت .فرهنگ برای قوام و برای دوام،
نیازمند ُکنجی آرام و دور از هیاهوهای کثیف و پلشت و مبتذل جاری در فضای مجازیست.
مرگ مطبوعات و رسانه های مکتوب ،مرگ بخشی از فرهنگ ها به ویژه فرهنگ های
بومی در مناطقی مثل ماست که مردم نه صدایی و نه ندایی برای فریاد زدن حقشان دارند.
اما چه باید کرد؟ به قول «آلبرت اینشتین»« ،زندگی مانند دوچرخه است ،به جلو حرکت
نکردن مساوی با زمین خورن است» .پس باید کاری کرد و به جلو حرکت کرد .در فضایی
که تقریب ًا از بخشی از مسئولین می باید قطع امید کرد ،مردم فرهنگ دوست ،به عنوان
حامیان همیشگی ،بازیگران و منجیان حقیقی این مشکالت هستند .احساس می کنم
این روزها ،می باید توجه مردم به رسانه های مکتوب ،به مجاری مکتوب انتقال فرهنگ،
به محتوای سالم و صحیح و اثرگذاری که در خارج از فضای مجازی و در فضای واقعی
منتشر می شود ،بیشتر و دغدغه های حمایتی شان از رسانه های مکتوب ،از روزنامه ها و
مجالت مکتوب استانی فراوان تر شود .رسانه های مکتوب ،زیر هزاران خروار مشکالت
ریز و درشت ،در حال تقال و تالش برای پیدا کردن روزنه ای برای نفس کشیدن و تجدید
حق حیاتشان هستند .گاهی اخذ یک اشتراک ،گاهی ارائه ی یک آگهی ساده ،گاهی ارائه
یک محتوای خوب ،گاهی استفاده از فضای رسانه مکتوب به عنوان مجرای اطالع رسانی
مطالب اداری و سازمانی و گاهی گوشه چشمی به هدایت بذل ها و بذرهای خیرخواهانه
به سمت و سوی حمایت های فرهنگی ،می تواند نفس های به شماره افتاده بسیاری از
مطبوعات را دوباره احیاء کند .یادمان باشد ،فرهنگ ،جز با نهر زالل رسانه مکتوب به نسل
بعد نمی رسد و اگر به درستی و از مجرای مناسبش نرسد ،فاجعه ای در انتظار ما ،فرزندان
ما ،فرهنگ و سبک زندگی و تمدن ما  ،چه در جغرافیای استانی و منطقه ای و چه در
جغرافیای جهانی خواهد بود.
(لطف ًا نظرات خود را درباره این سرمقاله به شماره  09304943831ارسال بفرمایید)

2

انتخاب شهردار بیرجند منتظر حکم وزیر کشور
محمودی راد ،رئیس شورای اسالی شهر بیرجند گفت :طبق قانون بعد از معرفی
گزینه پیشنهادی شورای شهر برای شهردار بیرجند ،نتیجه به وزارت کشور ارسال و
وزیر کشور بعد از بررسی ،حکم تأیید یا رد آن شخص را صادر میکند.
شنبه *  24مهر  * 1400شماره 5033

ورود مدعیالعموم برای رفع مشکالت بازار

صداوسیما -حمیدی در دومین گردهمایی
روسا و دادستانهای حوزههای قضایی
استان که به صورت ویدئو کنفرانسی
برگزار شد گفت :کمبود اقالم ،افزایش
قیمت و تفاوت قیمت اجناس مختلف
در بازار از جمله مواردی است که همواره
گالیه مندی مردم را در پی داشته است لذا

باید دادستانهای استان برای ساماندهی
بازار تا جایی که بر عهده قوه قضائیه است
به طور جدی ورود کنند .وی با اشاره به
اینکه در شش ماهه ابتدایی امسال 80
هزار و  3۵9پرونده در محاکم قضایی
استان تشکیل شده است افزود :این
میزان پرونده در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل  ۲0درصد افزایش دارد .حمیدی
گفت :با توجه به شرایط بیماری کرونا
و لزوم واکسیناسیون همه افراد جامعه
بهویژه کارکنان حوزههای قضایی استان،
افرادی که دو دوز واکسن کرونا را دریافت
نکردهاند اجازه ورود به مجتمعهای قضایی
را ندارند و به مراجعهکنندگانی که واکسینه
نشده باشند هم خدمات اداری ارائه
نخواهد شد .وی بر رسیدگی بهموقع و
در اسرع وقت به پرندهها و نظارت کامل

افزایش  ۲۰درصدی پرونده های
ورودی به دادگستری
معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری

دست دادند و چهار مصدوم هم با اورژانس
به بیمارستان منتقل شدند .رئیس پلیس راه
خراسان جنوبی گفت :مصدومان حادثه ابتدا
به مراکز درمانی شهرستان خوسف و برای
ادامه روند درمان به بیرجند منتقل شدند.
وی افزود :علت حادثه توسط کارشناسان
پلیس راه ،رعایت نکردن حق تقدم از جانب
راننده وانت آمیکو تشخیص داده شده است.
سرهنگ رضایی تاکید کرد :شهروندان با
رعایتقوانینومقرراتراهنماییورانندگی
ازهرگونهعجلهوشتاببیموردپرهیزکنند
تاشاهداینگونهحوادثتلخوناگوارنباشیم.
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و  - 122آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ششدانگ یک قطعه زمین بایر  ،نوع ملک طلق  ،به مساحت
یکصد و شصت متر مربع به شماره پالک ثبتی هشتصد و چهارده فرعی از یکهزار و نهصد و شصت اصلی بخش یازده
قاینات استان خراسان جنوبی به نشانی قاین ضلع جنوبی جاده سنتو  -معبر در دست احداث ده متری در ضلع غربی که

سند مالکیت ششدانگ آن در دفتر امالک جلد  1۹۵صفحه  1۹7ذیل ثبت  2۹۹13ثبت و سند مالکیت آن به شماره
سریال  122133سري دال سال  ۹1به نام آقای احمد دروگر فرزند علی اکبر به شماره ملی  0880113642صادر و

تسلیم گردیده است  .با حدود اربعه :شماال :پی است بطول بیست متر به زمین تصرفی کشتگر باقیمانده یک هزار و نهصد

وشصت اصلی ،شرقا پی مشترک به طول هشت متر به شماره هشتصد و سیزده فرعی ،جنوبا ،پی است بطول بیست متر
به باقیمانده یک هزار و نهصد و شصت اصلی غربا :محل درب و پی است بطول هشت متر به میالن در دست احداث ده

متری که پالک مذکور برابر قرارداد بانکی شماره  16۹842482مورخه  13۹8/12/14در قبال مبلغ 11۵4462۹04
ریال موضوع الزم االجرا و حقوق دولتی متعلقه بازداشت گردید .چون متعهدین خانم اقدس بهشتی فرد فرزند حسین

به شماره ملی ( 088۹044422متعهد) و آقای غالمعلی نکوکار فرزند علیرضا به شماره ملی  (088۹420841ضامن) و
آقای احمد دروگر فرزند علی اکبر به شماره ملی ( 0880113642ضامن) و آقای کاظم غالمی فرزند حسین به شماره

ملی ( 0880 1111۵1ضامن) و آقای صادق عظیم نژاد فرزند رمضان به شماره ملی ( 0888466021ضامن) و آقای

مصالح ساختمانی اطلس
فروش و حمل انواع مصالح ساختمانی
به تمام نقاط استان
سیمان  -گچ  -آهک کیسه ای و فله  -پودر سنگ  -مالت آماده
دیوار گچی  -انواع آجر تیغه  10و  15و گری  -لوله سیمانی و موزائیک و...
انجام پیمانکاری ساختمان از صفر تا صد

آدرس دفتر  :بیرجند -نبش ظفر 22
تلفن  09153618949 - 05632061045 :با مدیریت عباسی

علی زحمت کش فرزند عیسی به شماره ملی( 0880163070ضامن) ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش

عمل ننموده اند ،بستانکار جهت وصول مبلغ (یک میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون و چهارصد و شصت و دو هزار

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت :نباید اجازه دهیم مردم
تاوان بیعرضگی و کمکاری مسئولین را بدهند ،الزمه این کار
شناسایی و رفع تحریمهای داخلی است که در اختیار دولتمردان
قرار دارد .رضایی افزود :مشکالتی وجود دارد که نشان میدهد
ما عالوه بر تحریم خارجی با تحریم داخلی نیز مواجه هستیم و
تا زمانی که تحریم داخلی که در اختیار دولتمردان است برداشته
نشود ،رفع تحریمهای خارجی هیچ تاثیری در حل مشکالت
اقتصادی کشور نخواهد داشت.
کسری  ۵۰هزار میلیارد تومانی بودجه داریم
نیکزاد نایب رئیس مجلس با بیان اینکه کسری بودجه  ۵0هزار
میلیارد تومان است ،گفت :کشور در شرایط خاصی قرار گرفته به
طوری که در تأمین نیازمندی و اقالم مورد نیاز باید به سرعت تأمین
اعتبار به دور از نگاه به ارز چهار هزار و  ۲00تومانی به انجام برسد.
مردم به رئیسی رای دادند و چشم به راه بهبود هستند
رهبر ،چهره سیاسی اصولگرا گفت :ما امیدواریم با وحدت و
انسجامی که بین سه قوه وجود دارد با هماهنگی بین سه نهاد
و رهنمودهای رهبر معظم انقالب ،شاهد پیشرفت های خوبی
باشیم و چشم انداز آینده را به نوبه خود ،خوب می بینیم؛ مردم به
رئیسی رای داده و چشم به راه بهبود هستند.
طرحصیانتهممثلفیلترکردنتلگرامجوابنمیدهد

چهارکشتهبراثرتصادفدرشهرستانخوسف

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

با مصالح مرغوب و استاندارد با نازل ترین قیمت

خراسان جنوبی هم در این گردهمایی
گفت :در  ۶ماه ابتدای امسال  80هزار و
 3۵9پرونده به دستگاه قضایی وارد شد که
تعداد پرونده های ورودی نسبت به سال
قبل از آن  ۲0درصد افزایش یافته است.
اسماعیلی با اشاره به افزایش متوسط زمان
رسیدگی از  31به  34روز در استان ،افزود:
این متوسط زمان رسیدگی شامل اجرای
احکام و سرپرستها شامل نمی شود.
وی از افزایش  ۶۷درصدی پرونده های
الکترونیک قضایی در  ۶ماهه ابتدای
امسال خبر داد و گفت :برگزاری دادگاه
های آنالین نیز در سال جاری نسبت
به مدت مشابه سال قبل  119درصد
افزایش پیدا کرده است و متوسط روزانه
 1۵4دادگاه آنالین در سطح استان
برگزار می کنیم.

تکرار نگران کننده حوادث جاده ای در استان

ایرنا -رئیس پلیس راه خراسان جنوبی
گفت :بر اثر برخورد وانت آمیکو با سواری
پراید در کیلومتر  ۲۵محور فرعی “خوسف
به ماژان” چهار نفر کشته و چهار نفر
مصدوم شدند .سرهنگ رضایی افزود:
این حادثه عصر پنجشنبه در تقاطع ماژان
به معدن قلعهزری روی داد و بالفاصله
ماموران و نیروهای امدادی به محل حادثه
اعزام شدند .وی بیان کرد :ماموران با حضور
در محل حادثه مشاهده کردند خودروی
وانت آمیکو با پراید برخورد کرده است که
بر اثر این حادثه چهار نفر جان خود را از

رئیس جمهور گفت :آینده کشور را بسیار روشن میبینم و
گشایشهایی برای کشور در حال اتفاق افتادن است .در دیدار
هفتگی با مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره کردم و ایشان
فرمودندکهبهایننگاه(آیندهروشنکشور)عمیقااعتقاددارم.رئیسی
افزود :همه صاحبنظران اقتصادی امروز واقفند ،مردم هم واقفند،
اگرارقامراندانندبهسفرهخودنگاهمیکنندمیفهمندچهخبراست.
به پول ملی نگاه میکنند میفهمند چقدر با آن میشود خرید کرد.
مردمنبایدتاوانبیعرضگیوکمکاریمسئوالنرابدهند

رئیسکلدادگستریخراسانجنوبی:دادستانهایاستانبرایساماندهیبازاربهطورجدیورودکنند
بر واحدهای زیرمجموعه تاکید کرد و
گفت :مبارزه با فساد ،حمایت از تولید و
اشتغال و کارآفرینی از جمله برنامههای
این دستگاه است .رئیس کل دادگستری
خراسان جنوبی گفت :قضات باید حداقل
هر  ۶ماه یک بار از زندانها بازدید داشته
باشند زیرا این بازدید آثار و برکات روحی و
قضایی باالیی دارد و باعث اعتماد زندانی
به دستگاه قضا میشود .وی ادامه داد:
شناسایی بستر فساد ،حساس بودن و
برخورد با بستر از نکات مهم و اساسی
است که باید همه ما وظیفه خود را بهخوبی
عملکنیم.

رئیسی :گشایشهایی برای کشور در راه است

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت :درست است که فضای
مجازی علیرغم امتیازات زیادی که دارد ،مضراتی هم دارد ،ولی
راه مقابله با این مضرات ،طرح به اصطالح صیانت نیست .راه
درست این است که حکمرانان ،رفتارها و عملکردهای خود را
اصالح نمایند و به گونهای عمل کنند که اخالق و فرهنگ در
جامعه حرف اول را بزند و مردم خودشان از خود و آحاد جامعه
صیانت کنند .صیانت اجباری جواب نمیدهد و درست مثل فیلتر
کردن تلگرام با شکست مواجه خواهد شد.
حذف الریجانی ارتباطی با دولت جدید ندارد
نیره قوی چهره سیاسی اصولگرا عنوان کرد :اینکه بگوییم در
دولت جدید چه کسی حذف و چه کسی اضافه شد درست
نیست؛ این مسئله تنها در این دوره اتفاق نیفتاده که بگوئیم
افرادی از قدرت حذف میشوند ،این روند طبیعی است اما اینکه
به افرادی مثل دکتر الریجانی اینطور نسبت بدهیم که با روی
کار آمدن این دولت حذف شدهاند ،درست نیست.

آگهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل و نقل
جاده ای شهرستان سربیشه
تاریخ انتشار1400/07/24 :

مجمع عمومی موسس انجمن صنفی مذکور  ،روز دوشنبه مورخ  1400/08/17راس ساعت 11:00
با دستور مشخص به شرح ذیل در محل سربیشه مسجد علی ابن ابیطالب (ع) با رعایت پروتکل های
بهداشتی برگزار می گردد .از کلیه اعضا (رانندگان فعال و دارای کارت هوشمند رانندگی) دعوت می
شود در جلسه مذکور حضور بهم رسانند .همچنین از اعضایی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و
بازرسان انجمن صنفی دارند دعوت می گردد تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه ،کارت ملی،
کپی کارت عضویت و یک قطعه عکس  3*4حداکثر تا تاریخ 1400/08/13به آدرس سربیشه ،خیابان
جانبازان بین جانبازان  ۵و  7تحویل نمایند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی :
 -1طرح و تصویب اساس نامه انجمن صنفی
-2انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن به مدت سه سال
 -3انتخاب بازرس اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن به مدت یک سال
هیئت موسس

و نهصد و چهار ریال) طلب خویش شامل مبلغ نهصد و نود میلیون ریال اصل طلب و مبلغ هشتاد و هفت میلیون و
هشتصد و هفتاد و نه هزار و چهارصد و پنجاه و دو ریال سود و مبلغ هفتاد و شش میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار

و چهارصد و پنجاه و دو ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 13۹۹/10/01بانضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول ،
تقاضای صدور اجرائیه علیه متعهد و ضامنین با مشخصات فوق را نموده و پرونده ای تحت کالسه فوق در این خصوص
نزد شعبه اجرای اداره ثبت اسناد و امالک قاین تشکیل شده است پس از ابالغ اجرائیه به مدیونین و انقضای مهلت مقرر

قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده است بدرخواست بستانکار
نسبت به ارزیابی ملک شناسایی شده اقدام و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ چهارصد و شانزده میلیون

ریال ارزیابی و قطعی گردیده که پالک مذکور به صورت ششدانگ یک قطعه زمین بایر به مساحت  160متر مربع که
در حال حاضر در تصرف مالک می باشد  .پالک فوق از ساعت نه الی دوازده روز سه شنبه مورخ  1400/08/04در اداره
ثبت اسناد قاین به نشانی قاین  ،خیابان شهید رجایی از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده حضوری و نقدی از

مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .اشخاص با تودیع ده درصد حق تودیع

مبلغ مذکور حق شرکت در مزایده را خواهند داشت و خریدار یا نماینده قانونی وی مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده اجرایی تودیع نماید  ،در غیر اینصورت مبلغ ده درصد مذکور

قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه دولت منظور خواهد شد .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،
برق  ،گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری

و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است  ،حقوق دولتی به

شرح ماده  - 40آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک سپه جایز می باشد .هرگاه

متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند یا نسبت به عملیات
اجرایی اعتراضی واصل شود از انجام مزایده خودداری می گردد  .ضمنا این آگهی پس از تایید نهایی در سایت سازمان

ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشار محلی است.

قاليشوييومبلشوييايـران
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صفایی فر -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1400/06/24-140060308002000764هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد
حسین اسماعیل نژاد به شماره شناسنامه  86کد ملی  0888۹۹1762صادره از قاین فرزند علی اکبر در ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مساحت  6۵2.8۵متر مربع در تمامی پالک  140فرعی از -1268اصلی اراضی مزرعه جعفر آباد بخش 11
قاینات (از محل مالکیت چهار دانگ مشاع خانم ها  - 1هاجر زعفرانکار  -2سکینه زارع کار  -3خدیجه رجب پور  -4فاطمه
ساقی و از محل مالکیت دو دانگ مشاعی خود متقاضی ) محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  1۵روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول 1400/07/24:تاریخ انتشار نوبت
دوم 1400/08/09:علی صفایی فر -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

لولهبازکنیفوقتخصصی

(مدرن برتر)

صددرصد تضمینی و شبانه روزی

تشخیص ورفع بوی نامطبوع و نم زدگی با روش ایزو نانو  -کلیه وسایل ضدعفونی و همراه

با رعایت پروتکل های بهداشتی آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی  ،شرکت ها و....
 09365237014 - 09157063220- 32435686خسروی

صـافصـاف اولینقالیشوییصنعتی 32 44 66 66
لـول لـول درجه یک مجهز به گرمخانه
32ghalishooii.iran
تخـتتخـت تماماتوماتدرشرقکشور 42 43 20 -2

دیدگاه خوانندگان

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

عوامل گرانی را
در داخل استان
جستجو کنید

سالم .تازگی ها مد شده همه خودشان
را با پهلویی مقایسه می کنند .می رویم
تخم مرغ بگیریم می گوییم چرا گران
است می فرمایند نصف قالب پنیر را
می گیرید  ۲0هزار تومان یک تخم
مرغ با آن همه خاصیت گران است ؟
می رویم مرغ بگیریم می گویند
کیلویی فالن تومان می گوییم چرا
اینقدر گران می فرمایند گوشت
گوسفند آنقدر گران شده عیبی ندارد
مرغ نصف آن هم نیست اینقدر ناله
نکنید و خالصه گویا چشم و هم
چشمی به عرصه نرخ گذاری هم
رسیده است .حاال ما می گوییم عیبی
ندارد برخی مسائل مشکل ملی دارد و
به خاطر تحریم هاست اما واقعا همه
مسائل به این ربط دارد؟ چند روز
پیش با یک بساز و بفروش صحبت
می کردم و از گرانی آپارتمان گالیه
داشتم حرف جالبی زد ،می گفت
چطور است برای نقشه از ما رقم
های نجومی می گیرند ،برای پروانه
همینطور  ،برای بیمه و  ...بعد انتظار
دارند با این هزینه ها قیمت پایین بیاید.
راستمیگفتوقتیبررسیمیکردی
می دیدی بیشتر از اینکه قیمت مصالح
باال رفته باشد طمع دستگاه هایی مثل
شهرداری و  ...باال رفته و آنقدر تعرفه
های خود را باال برده اند که بعضی وقت
ها باورمان نمی شود .االن ساختمان
بیش از خرج مصالح گویا خرج تامین
نیاز دولت و نهادهای دیگر را دارد و
فشاری که به گرده مردم آمده از این
بابت است .کاش شورای شهر مان که
االن نقش اساسی در تعیین قیمت
امالک به واسطه تصویب هزینه های
شهرداری را دارد به جای فکر کردن به
کسب درآمدهای کالن از ساخت و ساز،
کمی هم ایده می داشت و درآمدهای
پایدار دیگری را ایجاد می کرد که
فشار مستقیم آن روی مردم نبود.

خبر ویژه

انتقالآبخلیج
فارسبهاستان
تا دو سال دیگر
صداوسیما -آب خلیج فارس ظرف
مدت دو سال به تمام شهرهای خراسان
جنوبی میرسد و عملیات انتقال آب از
نیمه آذر آغاز می شود .مدیر عامل
شرکت تامین آب صنایع و معادن کشور
گفت :خط اول انتقال آب از خلیج فارس
به گل گهر سیرجان و چادر ملوی یزد
به طول  ۸۲0کیلومتر سال گذشته به
بهره برداری رسیده وخط دوم انتقال آب
که تا مشهد در خراسان رضوی امتداد
خواهد یافت اواسط آبان ماه به سمت
استان خراسان جنوبی آغاز خواهد شد.
اسدی افزود :این طرح ۱۲۶0کیلومتر
طول مسیر دارد که با توجه به اجرای
خط یک در اجرای خط دو ۷۹5کیلومتر
خط لوله  ۲000تا  ۲۲00اجرا خواهد
شد .وی گفت :این طرح که با هزینه
۴۷هزار میلیارد تومان طی سه سال اجرا
می شود در پایان سال دوم مردم استان
خراسان جنوبی از مزایای آن بهرهمند
میشوند .به گفته اسدی این خط
شامل  ۲0ایستگاه پمپاژ و  ۱۸مخزن
در طول مسیر است و سهم خراسان
جنوبی از طرح مصوب انتقال آب
 ۶0میلیونمترمکعببرآوردشدهاست.
مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع و
معادن ایران درخصوص ظرفیت خط
دوم انتقال آب خلیج فارس تا مشهد
مقدس گفت :این خط ۲۳0میلیون متر
مکعب آب خلیج فارس را انتقال خواهد
داد .مدیر عامل شرکت تامین آب
صنایع و معادن کشور همچنین گفت:
این طرح با هدف تامین منابع آبی پایدار
صنایع و معادن ،حفظ ذخایر آب های
زیر زمینی و محیط زیست برای استان
های کرمان ،خراسان جنوبی و خراسان
رضوی و صنایع معدنی خواف (سنگان)
اجرا می شود .اسدی افزود :طرح فوق
بدون وابستگی به اعتبارات دولتی ،با
سرمایه گذاری شرکت های معدنی
تابعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
عملیاتیمیشود.

اولین محموله گاز از بازارچه یزدان به افغانستان ارسال شد
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسانجنوبی گفت :اولین محموله سیلندر گاز از طریق بازارچه مرزی یزدان به کشور
افغانستان ارسال شد و این برنامه ادامه دارد .قلیزاده با بیان اینکه جامعه هدف این محموله مردم روستای «کالته نظر» کشور
افغانستان است ،تصریح کرد :در این نخستین محموله ،تعداد  ۳۲۲سیلندر گاز به روستای کالته نظر ارسال شد.
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پیام شما

تلفن  - 32224582 :نمابر 32234583 :

پیام رسان های اجتماعی 09017245463 :

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

شنبه *  24مهر  * 1400شماره 5033

برداشتناولینگامبرایسرعتدادنبهپروژهراهآهنبیرجند
ایرنا -سرعت بخشیدن به پروژههای عمرانی
استان خراسان جنوبی از جمله راه و راهآهن،
پرداخت مطالبات پیمانکاران و تکمیل راهآهن
قطعه بیرجند  -یونسی از مصوبات سفر
رئیس جمهور به استان است که اولین گام
برای تشکیل کنسرسیوم بانکی پروژه راهآهن
خراسان جنوبی برداشته شد .عملیات اجرایی

که محل اتصال است ،در حال اجراست و
 ۲0درصد پیشرفت فیزیکی دارد ،راهآهن
فردوس هم با  ۲0درصد در حال اجراست.
وی از رئیس جمهوری کمک خواست تا در
حوزه راهآهن  ۲هزار و  ۶00میلیارد تومان
فایناس صندوق توسعه ملی و مشارکت مالی
بانکها به این پروژه تزریق شود تا زودتر به

سوم اشکالی بود که بحث تضمین داشت و
پیگیری زیادی توسط وزیر راه و شهرسازی
و استاندار انجام شد و در نتیجه دولت مصوب
کرد تضمین این پروژه از محل راهآهن به
سازمان برنامه و بودجه تغییر پیدا کند .داعی
افزود :مهمترین اقدام اینکه تا خرداد امسال
فقط یک مصوبه داشتیم که به قرارداد تبدیل

پروژه راهآهن پس از سالها انتظار مردم،
دو سال پیش در مرکز خراسان جنوبی آغاز
شد و تاکنون زیرسازی آن در قطعه ۱۶
مسیر بیرجند  -یونسی  ۲0درصد پیشرفت
فیزیکی داشته است .رئیس جمهور نوزدهم
شهریور  ۱۴00در سومین سفر استانی خود
به خراسان جنوبی آمد و تسریع در تکمیل
طرحهای نیمهتمام و نیمهفعال استان از
تاکیدات آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی در
برنامههای مختلف این سفر یک روزه بود.
اتصال بیرجند به ریل سراسری از آرزوهای
دیرینه مردم خراسان جنوبی بوده که بعد از دو
دهه انتظار در سال  ۱۳۹۸محقق شد و کلنگ
قطعه  ۱۶خط آهن بیرجند به سمت یونسی
به طول  ۳۲کیلومتر در محدوده جغرافیایی
خراسان جنوبی به زمین خورد .استانهای
سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی در
سالهای گذشته با پیشرفتهای متفاوت،
سهمی از شروع پروژه راهآهن شرق داشتند
اما خراسان جنوبی در گذر این سالها سهمی
نگرفت و پروژه عملیاتی نشد .مدیرکل راه و
شهرسازی خراسان جنوبی از جمله مدیرانی
بود که در نشست شورای اداری استان در
پایان سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی از
حوزه کاری این اداره کل گزارش داد و درباره
راهآهن گفت :راهآهن طبس با ظرفیت خوب
زیر بار فعالیت است و ابرپروژه چابهار  -بیرجند
 -یونسی را در حال کار داریم.

اتمام برسد و سوت قطار در بیرجند به صدا
درآید .مدیرکل راه و شهرسازی خراسان
جنوبی از راهآهن به عنوان یک اَبرپروژه در
این استان یاد کرد و گفت :طول راهآهن
زاهدان  -بیرجند  -مشهد  ۹0۱کیلومتر
است که از این مقدار  ۴۲۱کیلومتر در حوزه
جغرافیایی استان خراسان جنوبی قرار دارد.
وی بیان کرد :حد فاصل بیرجند  -یونسی
 ۲۷۱کیلومتر است که از این مقدار ۸۸
کیلومتر در استان خراسان رضوی قرار دارد
و  5۸کیلومتر از آن در دست اجرا است.
داعی گفت ۱۸۳ :کیلومتر دیگر در استان
خراسان جنوبی قرار دارد که  ۳۲کیلومتر
آن در مرحله زیرسازی با پیشرفت فیزیکی
حدود  ۲0درصد است .وی با بیان اینکه ۹0
کیلومتر مسیر پیمانکار دارد افزود :همچنین
برای  ۱۸0کیلومتر دیگر با استاندار پیگیری
کردیم که در قالب کنسرسیوم (شراکت)
اجرایی خواهد شد .وی اظهار داشت :تامین
اعتبار این پروژه  ۱0درصد آورده دولت،
 ۲0درصد آورده کنسرسیوم ریلی و ۷0
درصد تسهیالت صندوق توسعه ملی است
و اولین بار صندوق توسعه ملی با موافقت
مقام معظم رهبری قرار شد بهصورت ریالی
تسهیالت را در اختیار این پروژه قرار دهد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
گفت :چهار اقدام انجام دادیم ابتدا تشکیل
کنسرسیوم متشکل از  ۶شرکت است که
ثبت حقوقی شده و هویت حقوقی دارد،
اقدام دوم موافقت هیئت امنای صندوق بود
که با پیگیریهای زیاد اخذ شده و با  ۲هزار
و  ۶00میلیارد تومان فایناس موافقت شد تا
به این پروژه تزریق شود .وی گفت :اقدام

شد ،یعنی اکنون بین وزارت راه و شهرسازی
و  ۶شرکت قراردادی مبادله و تعهد ایجاد

 ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی
در مرحله زیرسازی
وحید داعی افزود :خوشبختانه  ۳۲کیلومتر
از قطعه  ۱۶پروژه راهآهن بیرجند  -یونسی

شده است .به گفته وی گام آخر این پروژه
“کنسرسیوم بانکی” است که با کمک
استانداری پیگیری میشود تا این تسهیالت
به پروژه تزریق شود و  ۱۸0کیلومتر باقیمانده
هم به سرانجام برسد.
انعقادقراردادکنسرسیومبانکیبه
زودی با حضور وزیر راه و شهرسازی
اگرچه تسریع در اجرای این ابرپروژه و
تکمیل راهآهن قطعه بیرجند  -یونسی از
جمله مصوبات سفر اخیر رئیس جمهور به

از کجا بفهمیم لوازم خانگی ما استاندارد است؟
ایسنا-مدیرکلاستانداردخراسانجنوبیگفت:
وقتی یک وسیله دارای استاندارد میگیریم،
بیشتر از هر چیزی برای ما سودآوری خواهد
داشت چراکه هزینههای تعمیر و نگهداری و
مصرف انرژی کمتر خواهد شد .مروی مقدم با
بیان اینکه توجه به استاندارد یکی از مهمترین
عوامل برای انتخاب لوازم است ،تصریح کرد:
البته معیار هزینه کل در طول عمر وسیله برقی
یکی از شاخصهایی است که برای انتخاب
لوازم خانگی برقی باید مورد توجه قرار گیرد؛ به
اینمعناکههزینههایمترتبیکوسیله،تنها
درهزینهخریداولیهآنخالصهنمیشود،بلکه
هزینه های انرژی مصرفی ،تعمیر و نگهداری
و در برخی مواقع ،هزینه فضای از دست داده
شده را نیز در بر می گیرد .مجموع این هزینه ها
با توجه به بازده انرژی وسیله ،تغییر خواهد کرد.
مدیرکلاستانداردخراسانجنوبیبابیاناینکه
استاندارد بودن یک وسیله از لحاظ مصرف
انرژی ،شرط الزم تهیه هر وسیله برقی خانگی
است و امنیت با آن حاصل میشود ،اظهار
کرد :نتایج حاصل از این استاندارد به صورت
برچسب انرژی تبیین می شود؛ در ایران نیز،
لوازم برقی خانگی از جمله یخچال و فریزر،
کولر آبی و گازی و ماشین لباسشویی دارای
استاندارد اجباری مصرف انرژی هستند.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی تصریح

خراسان جنوبی است اما به گفته مسئوالن
و کارشناسان ،اجرای پروژهای با این حجم
عملیات عمرانی با تخصیص اعتبارات دولتی
بسیار زمانبر است لذا ایجاب میکند که
بانکها نیز با مشارکت مالی در قرارداد این
پروژه به تسریع آن کمک کنند.حاال ۳5
روز پس از سومین سفر استانی آیت ا...
رئیسی ،مدیرکل راه و شهرسازی خراسان
جنوبی از برگزاری پیش جلسه هماهنگی
قرارداد کنسرسیوم بانکی بعد از سفر رئیس
جمهوری به استان خبر داد .داعی گفت :در
آینده نزدیک جلسهای با حضور وزیر راه و
شهرسازی برای اتمام و انعقاد قرارداد برگزار
خواهد شد که گام بلندی برای سرعت دادن
به اجرای پروژه راهآهن خراسان جنوبی است.
اکنون پروژه احداث راهآهن بیرجند  -یونسی
در قطعه  ۱۶با پیشرفت فیزیکی  ۲0درصد
در مرحله عملیات زیرسازی است و در
مجموع  ۶شرکت مسئولیت اجرای پروژه
 ۲۷۱کیلومتری را برعهده دارند که بناست
 ۹0درصد اعتبارات از طریق این کنسرسیوم
تامین شود .مدیرکل راه و شهرسازی خراسان
جنوبی از جهش اعتباری این پروژه در بودجه
سال جاری هم خبر داد و گفت :اعتبار راهآهن
خراسان جنوبی در قانون بودجه با افزایش
حدود  ۲برابری به  ۶00میلیارد ریال در سال
 ۱۴00رسید .داعی اظهار کرد :اعتبار طرح
احداث راهآهن بیرجند  -یونسی در قانون

بودجه سال گذشته  ۲۹0میلیارد ریال بود
که با پیگیریهای صورت گرفته امسال به
 ۶00میلیارد ریال افزایش یافته است .وی
افزود :فاینانس داخلی راهآهن قطعه بیرجند -
یونسی در حال انعقاد قرارداد مشارکت است و
زمان اجرای مشارکت چهار سال خواهد بود.
اولویت با اتصال مرکز استان
به ریل سراسری است
وی اظهار کرد :سیاستی که در استان دنبال
کردیم این است که بتوانیم در اسرع وقت

کرد :وسیلهای با برچسب انرژی ناامیدکننده
که نشان دهنده مصرف زیاد آن است ،میتواند
هزینه قابل توجهی را به شما تحمیل کند؛ از
این رو با توجه به عالئم استاندارد حین خرید
کاال میتوانید از صرفه اقتصادی بیشتری
برخوردار شوید .مدیرکل استاندارد خراسان

حتم ًا به برچسب انرژی و رده آن توجه ویژه
کنند چراکه کاالهایی با رتبههای انرژی پایین،
موجب افزایش هزینههای برق مصرفی در
سبد خانوار میشود و بر این اساس ضروری
است که مصرفکنندگان با استفاده از لوازم
برقی با رتبه Aو  ،Bدر هزینههای برق مصرفی

قرار گیرند ،افزود :لوازم با برچسب انرژی که
دارای رتبه انرژی بهتری هستند ،از بازده باالتر،
مصرف انرژی و هزینه برق کمتری نسبت به
لوازم با رتبه انرژی پایین تر برخوردارند .ترتیب
برچسب انرژی از کم راندمان ترین به پربازده
ترین به ترتیب از  Gبه  Fبه  Eبه  Dبه  Cبه

جنوبی بیان کرد :هزینههای تعمیر و نگهداری
نیز مسئله مهمی است که در مورد کاالهای با
کیفیت و مرغوب بسیار ناچیز است؛ به همین
خاطر ،هزینه بیشتری که هنگام خرید وسیله
دارای استاندارد میپردازید ،ضامن سالمتی
شماست .مروی مقدم به مصرف کنندگان
لوازم خانگی برقی توصیه کرد در هنگام خرید

صرفهجویی کنند .مدیرکل استاندارد خراسان
جنوبی با بیان اینکه از دیگر شاخص های موثر
در انتخاب لوازم برقی خانگی ،برچسب بازدهی
انرژی است .در واقع ،برچسب انرژی ،خروجی
مستقیم آزمایشات استاندارد وسیله برقی است
اهمیت زیادی دارد .لوازمی که فاقد برچسب
انرژی باشند ،به هیچ عنوان نباید مورد انتخاب

 Bو به Aهستند و کلیه مالحظات در شاخصی
به نام هزینه کامل طول عمر وسیله تجمیع
شده است؛ این شاخص ،کل هزینه های
مترتب در اثر خرید و استفاده از یک وسیله
برقی را برحسب ریال بیان می کند .مروی
مقدم ادامه داد :معیار دیگر تاثیر در ورود به پله
تصاعد است؛ هزینه برق در ایران به صورت

مرکز استان را به راهآهن سراسری وصل
کنیم و با پیگیری استاندار این جریان دارد
به ثمر میرسد .داعی با بیان اینکه در
پروژه قطعه  ۱۶راهآهن بیرجند  -یونسی
پیمانکاران دو شیفت مشغول به کار هستند
افزود :مجموع راهآهن شرق کشور  ۲۳قطعه
است که از قطعه چابهار تا زاهدان توسط
قرارگاه خاتماالنبیا (ص) در حال انجام است
و بخشی از ریلگذاری انجام شده است .وی
گفت :ایستگاه راهآهن نیز برای شهرهای
نهبندان ،سربیشه ،بیرجند و قاین پیشبینی
شده اما ایستگاه بیرجند تشکیالتی است و
اداره کل راهآهن ایجاد خواهد شد.

پرداختمطالباتپیمانکاران
و سرعت گرفتن پروژهها
استاندار خراسان جنوبی به تازگی ضمن
تشریح آخرین روند اجرای مصوبات سفر
رئیس جمهور گفت :درخصوص مطالبات و
دیون پیمانکاران پروژههای عمرانی دولتی
استان مقرر شد همه موارد احصا و برای
تامین اعتبار ارائه شود .مالنوری افزود :تامین
این اعتبارات و پرداخت دیون پیمانکاران،
کاهش اعتراضات کارگری و در نتیجه
سرعت گرفتن روند اجرای پروژهها و انتفاع
مردم را به همراه دارد .وی گفت :تمامی
مطالبات احصا شده در  ۲۸دستگاه دیوندار
 ۷۸5میلیارد تومان برآورد شده که در قالب

پروژههای استانی ،ملی ،استانی  -ملی
تفکیک و به دولت ابالغ شده است .استاندار
خراسان جنوبی بیان کرد ۳۲ :پروژه نیمهتمام
در سطح استان احصا شده که برای اجرای
آنها تاکنون هزار و  ۱۴۸میلیارد تومان هزینه
شده است و تکمیل این پروژهها ۶ ،هزار
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد .وی افزود:
در زمینه ادامه پروژههای راه ،راهآهن،
کشاورزی ،صمت ،گردشگری ،آموزشی،
بهداشت و درمان ،ورزشی و سایر حوزهها
مصوباتی داشتیم که در حال پیگیری است.

تصاعدی و با توجه به پله مصرف متغیر است.
از این رو باید در انتخاب یک وسیله ،الگوی
مصرف وسیله و تاثیر آن در افزایش مصرف
دورهای ،احتمال ورود به پله باالتر تصاعد و
در نتیجه افزایش یافتن هزینه برق را مدنظر
قرار داد؛ لذا برای انتخاب و مصرف یک وسیله
برقی ،باید به این تاثیر دقت کرد .این اثر در
شاخصی به نام معیار تاثیر در ورود به پله تصاعد
در نظر گرفته میشود .وی اظهار کرد :به بیان
ساده ،این شاخص نشان دهنده میزان تاثیر در
اختیار گرفتن یک وسیله در ورود به پله گرانتر
تعرفه برق است .هرچه این عدد باالتر باشد،
بیانگر پرمصرف تر بودن وسیله و تاثیر بیشتر
در افزایش مصرف و نزدیک شدن به پله گرانتر
تعرفه برق است .بنابراین در هنگام انتخاب،
مصرف کننده باید به پایین تر بودن شاخص
فوق در لوازم برقی دقت کند .مصرف کننده در
صورت نزدیک بودن هزینه های کامل طول
عمروسایلمشابهمیتواندوسیلهایباشاخص
تاثیر در ورود به پله تصاعد پایین تر را انتخاب
کند .مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی به
مردم توصیه کرد :در هنگام خرید محصوالت
خانگی برقی ،با ارسال کد  ۱0رقمی درج
شده زیر عالمت استاندارد به سامانه پیامکی
 ۱000۱5۱۷به صورت رایگان از اصالت کاال
اطمینانحاصلکنند.

* در خصوص تغییر مدیران در دولت
جدید وقتی مردم مطالبه گر نیستند و
هر استانداری آمد و تجربه کسب کرد
و از این سکوی پرواز استفاده کرده هیچ
اعتراضی نکردیم االن هم چند ماه است
بعضی مدیران کل در طول چند سالی
کهجایگاهشانمستحکمبودکارمفیدی
انجام ندادند االن که امیدی به ادامه کار
را ندارند که عملکردشان مشخص است
تا کی باید هر روز گزینه جدید برای
سکانداری استان در فضای مجازی
مطرحودوروزبعدتکذیبشود؟نمیدانم
کی برای استان تصمیم می گیرد؟ همان
آقای نماینده ای که فعال در استان حرف
اول را می زند؟ انتصاب یکی از گزینه ها
تمام بود ولی چه شد که منتفی شد ؟جای
تاملاستشهرداربعدازچندماهمشخص
نشده چرا؟ همه اینها حق ماست که
به خاطر محافظه کاری مطالبه گری را
فراموش کرده ایم ودر طول  ۱۲سال
زیان آن را دیده ایم.
*سالم به مسئولینی که عین خیال شان
نیست مردم در بیرجند سیر می خوابند یا
گرسنه گوشت و میوه که شرمنده بچه ها
هستیم حاال تخم مرغ اضافه شد .خدا
عاقبتمارابخیرکندبهفکرآخرتباشید.
*باسالم اداره آب برای اینکه درطول
شش ماه  5متر آب بیشتراستفاده کردم
صد هزارتومان روی قبض آب زدند.حاال
من هم هرماه که مصرف آب کمتر از
حد مجاز باشد شیر آب را باز می گذارم تا
برسد به حد مجاز .خشکسالی بهانه ای
شده برای دست کردن توی جیب مردم.
*اگر از خدا نمی ترسید از آه شتر بترسید
بارها مشاهده شده که فرد قصابی شتری
را برای ذبح بر بار یک وانت در کنار
خیابان نگه می دارد و این عمل تا ۳
شبانه روز هم ادامه داشته است امروز که
رفتم و از نزدیک مشاهده کردم زانوی
شتر باطناب محکمی بسته شده بود و
طناب محکمی از دو طرف وانت پشت
شتر را به کف ماشین محکم کرده بود
برای یک لحظه خودم را جای شتر تصور
کردم گریه ام گرفت با خودم گفتم اگر
این شتر شعور داشت جیغ و فریادی میزد
تا گوش دامپزشکی را کر کند اما خوب
که توجه کردم دیدم که دهان شتر از فک
باال به پایین محکم بسته شده است به
قصاب و عامل این فاجعه گفتم از خدا
بترس ایشان در جواب گفت گناهش
به گردن دامپزشکی است که برای ذبح
شتر باید هفت خوان رستم را طی کنم
تا مجوز بگیرم حاال واقعا قصاب مقصر
است یا دامپزشکی یا خود شتر بدبخت ؟
*سالم وخسته نباشید در خصوص
انشعاب فاضالب مهرشهر جنت ۱۳
سال گذشته جوابیه شرکت آب
وفاضالب این بود که تا بهمن  ۹۹انجام
می شود با گذشت هشت ماه از آن تاریخ
هنوز هیچ اقدامی نشده لطفا با ملت رو
راست باشید ومشکالت فاضالب این
منطقهرامرتفعفرمایید.
*از مسئولین که نظارت دارند بر کارت
پارک کردن در خیابان ماشین هنوز
توقف نکرده دیگر آقای پارکبان هزارو
پانصد نوشته گذاشته جلوی شیشه این
چه قانونی است که برای مردم درست
کردید .آقایی که نظارت دارید برای کارت
پارک به نیروها تذکر بدهید.
*آوا آیا نظارتی بر کار دندانپزشکی های
سطح شهر هست؟ پس چرا دو پزشک
همزمان در یک اتاق بدون تهویه به
پرکردن دندان بیماران مشغول اند؟ستاد
مبازهباکروناکجاست؟لطفاپیگیریکنید.
*آتش کرونا را شعله ور نکنید .بچه های
بیگناه را به مدرسه می کشانید اگر خدایی
نکردهناقلباشندمیتوانندهمههمکالسی
ها و خانواده را مریض کنند .محض رضای
خداسطحآموزشآنالینراباالببرید.
*آموزش و پرورش اگر کمبود نیرو دارد
چرا نیروی جوان استخدام نمی کند .آیا
درست است که معلمین با سن باال سر
کار باشند آنوقت جوان های ما با مدارک
باالی دانشگاهی بیکار ! چرا جوان پروری
را سر لوحه کارهایتان قرار نمی دهید.
*آوا لطفا به مسئولین بفرمایید امسال
باروری ابرها را در اولویت کارهایشان قرار
دهند کشاورزان با این بی آبی دیگر قادر
به ادامه کار کشاورزی نیستند.
*انشاءا...شورایجدیددرمدیریتشهری
مثل انتخاب شهردار جان مردم را به لب
نرساند این دوره تا کی هست ؟
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کتابکده

کتابدراکوال
کتاب دراکوال نوشته برام استوکر از رمانهای
کالسیک دنیا است که داستان با سفر قهرمان
آن ،جاناتان با قطار به ترنسیلوانیا برای معامله با
کنت دراکوال آغاز میشود .مردی که جز ترس
چیزی برای اطرافیانش ندارد.جاناتان وکیل بود و
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اگر خودتان طرح زندگی خود را طراحی نکنید ،احتماال در طرحی
که دیگران کشیده اند می افتید ،حدس بزنید آن ها برای شما چه
نقشه ای خواهند داشت؟ فکر نمی کنم چیز زیادی باشد! “جیم ران”

آرامش خود را پیدا کنید
دالیل ایجاد استرس و اضطراب و از دست رفتن آرامش
است؛ حتی اگر آن کار ،خریدن یک بسته آدامس از
بقالیسرکوچهباشد!پاکسازی،یکیدیگرازراهکارهای
شروع دوباره است .رایانه ،تبلت ،تلفن همراهتان را از
پیغامهای غیرضروری که برای شما یادآور خاطرات
ناخوشایند است ،پاکسازی کنید .چسبیدن به گذشته،
مانع از رسیدن به آینده است .در این راستا ،اتاق کار،
اتاق شخصیتان در منزل و هرجایی که خاطرات
گذشته در آن پنهان شده را پاکسازی کنید.به هر کسی

دروغ بگویید ،نمیتوانید به خودتان دروغ بگویید .به این
دلیل که دستتان برای خودتان رو می شود .هرچه
تعداد پنهانکاریهایتان از خودتان بیشتر باشد و به
قول روانشناسان ،مسایلی که زیر فرش زدهاید ،بیشتر
باشد ،ذهن ناآرامتری خواهید داشت .پس اول از همه
با خودتان روراست باشید و داشتهها و نداشتههایتان را
بسنجید .درست مثل زمانی که برای انجام کارهایتان
برنامهریزیمیکنید،برایتفریحهمبرنامهمنظمداشته
باشید .نیاز به صرف هزینه زیاد نیست.

دوزسومبرایافرادباالی ۶۰سال

زیادآبتصفیهشدهنخورید

صبحانهرافراموشنکنید

سازمان جهانی بهداشت برای افراد  ۶۰سال
به باال که با واکسنهای سینوفارم و سینوواک
چین واکسینه شده اند ،تزریق سومین دوز
واکسن را توصیه میکنند و میگویند ایده

مصرف بیش از اندازه آب تصفیه شده ،به علت
وجود ترکیب ذرات مختلف میتواند منجر به بروز
مشکالتی در بدن شود .تامین و مصرف آب از
منابع کامال طبیعی مانند چشمههای تازه و محلی

زمانی که اشتهای فراوانی به قند و مواد شیرین
دارید ،مصرف فیبر در وعده صبحانه میتواند
گرسنگی شما را تا ظهر کمتر کند .خوراک صبح از
جوی دوسر که معموال با کشمش ،گردو و روغن

پیادهرویقبلازغذاممکناستبرایهمهمناسب
نباشد ،زیرا پروتئینها ،برای تبدیل شدن به قند،
توسط ماهیچهها جذب میشود؛ بنابراین ،ممکن
استفعالیتهایروزانهرامختللکندوباعثکسلی

آل آن است که دوز سوم از همان واکسنی
باشد که پیش از این به این افراد تزریق شده
است .به گفته محققان ،افراد دارای سیستم
ایمنی ضعیف به دوز سوم نیاز دارند تا کام ً
ال
محافظت شوند.

میتواند از بروز مشکالت ناشی از مواد مضر
مصرفی جلوگیری کند .در کل مصرف آب از منابع
کامال طبیعی میتواند بهتر از هر نوع فیلتری عمل
کند .اگر میخواهید در طوالنی مدت سالم باشید
باید مراقب اثرات پنهان نوشیدن آب باشید.

بذر کتان مخلوط شده است ،تشکیل میشود.
همچنین زودصبحانهخوردن متابولیسمبدنشما
را در طول روز فعالتر میکند .معموال کسانی که
صبحانه میخورند از کسانی که برای بیرون رفتن
از خانه عجله دارند ،الغرتر هستند.

در طول روز شود ،این امر باعث ایجاد استرس در
بدن میشود .ماهیچهها و با گذشت زمان ،قدرت و
جِرم خود را از دست میدهند .بهتر است حدود ۱۰
دقیقهپسازبیدارشدنازخوابمنتظربمانیدو یک
فنجانقهوه یانوشیدنیدیگربخورید.

شاهیک قاین با  2500سال قدمت
شاهیک قاین نام قناتی است در ورودی شهر قاین
و با  ۲۵۰۰سال قدمت ،در  ۲۳متری زیرزمین ،با
 ۱۲۰۰متر طول و خروجی آب صد لیتر بر ثانیه که
هیچگاه تاکنون خشک نشده است .آب این قنات
بسیار شیرین و گوارا است .آبدهی آن به نسبت زیاد
و بعضی سالها تا ۱۰۰لیتر بر ثانیه است .هیچ گاه
نخشکیده ،حتی در خشکسالی ۱۳۲۰آبدهی آن از
 ۵لیتر در ثانیه کمتر نشد .در باال دست مادرچاه دو

بند احداث شده و در این بندها چاههای ترزیقی قرار
داشته که به هنگام سیالبهای تند ،بخش اعظم
آن در چاهها نفوذ کرده و در تغذیه سفره زیر زمینی
و افزایش آبدهی قنات تاثیر بسزایی دارند.شاهیک
اولیه قبل از حمله مغول دایر و نقش بسزایی در
تامین آب مورد نیاز سپاهیان قلعه اسماعیلیه
داشـته .برخی معتقدند کانالی از قلعه کوه تا قنات
بوده و از این راه آب به سپاهیان قلعه میرسیده .با
حمله هوالکو این قنات تخریب شد که آثار آن
هنوز در محل فعلی موجود است.
فرهنگ و هنر

سینما«عصرجدید»تخریبنشدهاست

توصیههایتغذیهایبرایکنترلفشارخوندربیمارانمبتال
با توجه به نقش کاهش مصرف چربی در کاهش وزن بدن یک رژیم غذایی با چربی محدود برای پیشگیری و
کنترل فشار خون باالمناسب است .بنابراین روغن هایی با منبع حیوانی مانند پی  ،دمبه و کره باید کمتر مصرف
شود و به جای آنها روغن های گیاهی مایع مانند روغن ذرت  ،کلزا و آفتابگردان استفاده شود .مصرف مواد غذایی
حاوی اسید چرب اشباع و کلسترول در برنامه غذایی روزانه کاهش یابد .پوست مرغ هم حاوي مقدار زیادي چربي
است و باید قبل از پخت  ،پوست مرغ جدا شود .محدود کردن سدیم همراه با کاهش وزن در کنترل فشارخون بسیار
موثر است .بنابراین استفاده از نمک برای پخت غذا و همچنین برای سفره غذا باید محدود شود و از نمکدان هنگام
صرف غذا و سر سفره استفاده نشود.مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
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تبادالت ارزی ۱۵-رییس بانک
مرکزیاسترالیا-دستگاهمولدنیرو.

عمودی -۱:ازاداتتنبیه-جنبیدن-
گندمگون  -۲نکوهش -شایسته-
نوعی گیاه خوردنی  -۳گمان -حرف
صریح  -کانالهای آبیاری آبپخش
در این استان ساخته خواهد شد -۴
شهر شرقی آلمان -نخجیر -گوشت
آذری -شر  -۵راه کوتاه -تنها-
کمک و مساعدت -نوعی حلوا -۶
کشنده شتر -سودمند -ترازنامه
 -۷امضا -کتاب شعرا -خاک سرخ
 -۸زمینه  -کادر -چاالک -عدد
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گ
ب
ه
ک
ا
ن
ه
ا

ی
ا
د
ه
م
ش
ه
د

ه
م
د
م
ت
ل
ا
ن
ی
خ

فوتبالی  -۹یار سوزن -از پای
درآمده -مادون  -۱۰آنکه افزون بر
شغل خود مسوولیت کار دیگری را نیز
عهدهدار باشد -آسودگی -اسب کوتاه
با یال و دم دراز  -۱۱گشوده -چک-
دهان -حرف راندن حیوانات -۱۲
زاج -دیروز -پل معروف -جوان
 -۱۳از پرفروشترین محصوالت
شرکت خودروسازی هنداموتورز
ژاپن -تصدیق روسی -استاندار
 -۱۴تمام نشده -بردش معروف
است  -شریعت -۱۵از شرکتهای
قطعهسازیزیرمجموعهجنرالموتورز
آمریکا -نادانی -پدر بزرگ.
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فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت  :حسن آراسته
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خدمات نصب ،اجاره داربست فلزی ،جک،
تخته ،قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک
 ۰۹۱۵6۲۱7۵۰7- ۰۹۱۵3637۵۰7حسینی

س
اط

جدول کلمات

5

دیالوگماندگار

مضراتراهرفتنباشکمخالی

جدول 50۳۳

4 3

شنبه  ۲۴مهر  * ۱۴۰۰شماره ۵۰۳۳

شهید حسین قدیری :سالم به شما مسئولینی که در خط والیت فقیه برای تداوم
بخشیدنبهانقالبووضعواستحکامقوانیناسالمیتماموقتخودراهمچونسنگرنشینان
جبهه مبارزه حق علیه باطل در خط مقدم قرار دارید به امید جهانی شدن انقالب.

گاهی سخت است که بخواهید از جایتان بلند شوید
و حرکتی انجام دهید ،اما اگر بخواهید ،میتوانید .اولین
قدم برای این منظور ،نوشتن اهدافتان است .در تهیه
این فهرست واقعبین باشید و تالش کنید واقعا مرحله
به مرحله و قدم به قدم پیش بروید .اگر موضوع شغلی
است ،از کارهای کوچک شروع کنید تا به نتایج بزرگ
برسید .اگر فهرستی از کارهایی را که باید تا آخر روز،
هفته یا ماه انجام دهید ،آماده کردهاید ،حتما به آن
فهرست وفادار بمانید .به تعویق انداختن کارها یکی از

برای شرکت فردی به نام پیترهاوکینز کار میکرد.
شرکت برای خرید کارفاکس ،که ملکی بسیار
قدیمی در لندن بود ،به کنت مشاوره میداد.
جاناتان در طول سفر به ترانسیلوانیا ،شهر وین را
دید ،در خیابانهای بوداپست گشت وگذار کرد،
روی پلهای باشکوه رودخانه دانوب قدم زد ،و
یک شام فوقالعاده در رویال هتل کلوزنبرگ خورد؛
جوجه با طعم فلفلمجارستانی ،غذای مخصوص
آن منطقه .او به دالیلی خیلی عصبی بود و اگر چه
تختش در هتل به قدر کافی راحت بود ،همه جور
خواب عجیب و غریبی دید و فکر کرد که حتم ًا
به خاطر فلفل بوده است!جاناتان بعد از خوردن
مقدار بیشتری فلفل ،در حلیم صبحانهاش ،به قطار
برگشت تا به سفرش به سمت شرق ادامه دهد .او
از پنجره که به بیرون نگاه میکرد ،سرزمینی را
میدید سرشار از هر نوع زیبایی ،نهرها ،رودهای
وسیع ،شهرهای کوچک و قلعهای بینظیر بر فراز
یک تپه .او در هر ایستگاهی که قطار از آن رد
میشد ،میتوانست گروهگروه آدمهای جالب
را ببیند؛ مث ً
ال زنانی با آستینها و زیردامنیهای
کام ً
ال سفید ،یا مردان اسلواک که با سبیلهای
کلفت مشکی ،کالههای لبهدار بزرگ و کمربندها
وپوتینهایکارشدهچرمیگنده،پزمیدادند.وقتی
قطاربهبیستریتزدررشتهکوههایکارپاتیانرسید،
هوا تاریکوروشن بود .کنت دراکوال به جاناتان
گفته بود که به هتل گلدنکران برود .آنها آنجا
منتظرش بودند.این کتاب را به تمام عالقهمندان
بهادبیاتفانتزیپیشنهادمیکنیم.
بخشی از کتاب دراکوال :صبح خاکستری سپری
افق دوردستی است که به
شده و خورشید بر فراز ِ
نظر میرسد دندانهدار باشد ،نمیدانم با درخت یا
تپه ،چون بهقدری دور است که چیزهای بزرگ
و کوچک در هم میآمیزند .خوابآلود نیستم و
ازآنجاکه قرار نیست صدایم بزنند تا موقعی که
خودم بیدار شوم ،بهطبع مینویسم تا خواب بیاید
سراغم .از خواندن این کتاب لذت ببرید...

افقی -۱:سناتور ایالت نوادا و رهبر
جناح اکثریت مجلس سنای آمریکا
 یک کشور کوهستانی در اقیانوسآرام جنوبی است که بیشتر از نیمی از
آن پوشش جنگلی دارد  -۲از عوامل
و متغیرهای مهم در صادرات اروپا-
طایفه  -۳خردمندان -ظلم -سروش
غیبی  -۴تازگی -حیله -مخفف
کهای  -۵تردید -صورتگر -از اعداد
ترتیبی  -۶فرق سر -بزرگان -بد
بوی پرخاصیت  -۷کارشناس
موسسه اقتصاد جهانی و روابط
بینالمللیآکادمیعلومروسیه-نامی
زنانه -خون بها  -۸تصدیق آلمانی-
جاسوس -سادهلوح -ضمیر جمع -۹
دنباله -رج و صف -اقتصاددان بزرگ
و فقید سوئدی که نظام آموزشهای
نامربوطه را مطرح کرده است -۱۰
حرف درد  -ریاضت -واحدی
برای اندازهگیری  -۱۱مرکز استان
گیالن-سرگرمی-نوعیزغالسنگ
 -۱۲مخفف سیاه -انجیر -درجات
 -۱۳خط کجشده -به جا آوردن-
خوشحالی و مسرت  -۱۴خدای
باستان -از ارزهای موفق در بازار

یاد یاران

جاذبه گردشگری

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

معمای قتل زن از ساختمان چند طبقه
جسد خانمی در حیاط یک ساختمان چند
طبقه پیدا می شود .به نظر می رسد که او
خودش را از یکی از طبقات به پایین پرت
نموده است .زمانی که پلیس از راه می رسد به
طبقات می رود و در و پنجره را باز می نماید
و یک سکه به بیرون پرت می نماید .نتیجه
می گیرد که قتل اتفاق افتاده است .چرا؟

ایزوگامشــرق
ثبت 6736

۰9155۶22۰5۰
۰9155۶29۰33
بیرجند،میدانتوحید

( 32442331بخشی)

خـطدائـم
شمـا را
خریـداریم
خرید و فروش خط رند
حسیــن راه رو
0915 561 6161

علیخانی تهیهکننده و مدیر سینما «عصر جدید»
درباره انتشار تصاویری از این سینما که منجر به
شکلگیری شائبه تخریب آن در فضای مجازی
شده است ،گفت :ما این سینما را به دلیل کرونا
تعطیل کردهایم تا ببینیم اوضاع چگونه میشود و
سینماها چه روندی طی میکنند .در این شرایط
مابالتکلیفهستیم.ویدربارهتصاویرمنتشرشده
از سینما بیان کرد :ما سینما را تخریب نکردهایم.
اینکه چند صندلی سینما را عوض کردهایم به
معنی تخریب است؟ صندلیها برای پنجاه سال
پیش بود ما میخواستیم صندلیها را عوض کنیم،
به همین دلیل صندلیهای قدیمی را جمعآوری
کردیم ولی به ناگاه کرونا پیش آمد .به همین
ترتیب ما صبر کردیم تا ببینیم وضعیت چگونه
میشود .ما باید ببینیم میشود مخارج کمرشکن
و مخارج تعویض صندلیها را مدیریت کنیم یا نه.
نمیدانم آن عکسها را چه کسی منتشر کرده اما
کار درستی نبوده و این چنین عکسها را با عنوان
تخریبمنتشرکردهاست.

کلیه لوازم منزل شمارا خریداریم با یک تماس اختالف قیمت را
تجربه کنید۰۹۱۵۰۵6۲۱۰۰ .

اجرای کلی فونداسیون

(صفر تا ،)۱۰۰آرماتور بندی  ،قالب بندی
نیرویمتخصص(قالببند وآرماتوربند)
و نیروی ساده نیاز مندیم.

۰۹۱۵77۱۰۲63 - ۰۹۱۵۵6۱687۲

حمـلبـارواثاثیـه

برگ سبز خودروی نیسان وانت کامیونت یخچالدار
به تیپ  ۲4۰۰و شماره پالک ایران  8۱۲ 3۲د ۱۲
به نام محمد حسین تابع با کد ملی ۰6۵۱6۵6۱۱7
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
پروانه بهداشتی بهره برداری مرغداری به شماره
 ۲۰4۰/۱3مورخ  ۱38۹/۰۲/۱۹متعلق به حسن عبدالهی
به شماره ملی  ۰6۵۲۱64۹6۱مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
کارت دانشجویی متعلق به نرگس الری فرزند محسن
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند ،دارای کد
ملی ۰64۰6۹۵۰۵۱وشماره دانشجویی۹8۱۱۱۰۵۰۲۰7۰۱۹
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بهتمامنقاطبا نازلترینقیمتدراسرعوقت

@ alireza27674
قربانی۰۹3۰۵6۱73۰4

تاالر و رستوران کریم

(خاوران سابق)

طبخغذاهایاصیلایرانیبابرنج
ایرانیوگوشتتازهگوسفندی

% 100

خیابان ارتش 3221849۰- 32218229 /
۰9152174998 -۰9155۶۰4998

خیابانشهیدرجایی

جک پارکینگی  ،کرکره و سکوریت اتومات

نبـشرجایـی15
۰9155۶1488۰

گروه مهندسی پارسیان سقف

مرکزخانـههای
پیـشساختـه

طراحـی و مجـری

سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و UPVC

ویالسازی و محوطه سازی و دکوراسیون داخـلی
کانکس ،سایبـان ،پارکینگ اداری و مسکونـی

پیمانکـاری و احـداث و بازسـازی ساختمـان
فروش و اجرای ورق های ساندویچ پنل وKNAUF-UPVC

بیرجند – باالتر از مدرس  -۶۰حاشیه میدان جماران (مدیریت برزگانی)
۰9153۶17۶11 -۰5۶32۰44449

ادامه انتظار برای تأمین
پزشک عفونی در قاین

۵

شناسایی  ۱۱۷بیمار جدید در خراسان جنوبی
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت :روز گذشته از  ۱۹۳آزمایش مولکولی تشخیص
کرونا در استان  ۶۱بیمار و از  ۳۵۵آزمایش سریع  ۵۶بیمار جدید شناسایی شد .شریف زاده افزود :با فوت یک
بیمار دیگر در خراسان جنوبی تعداتعداد فوتیهای ناشی از این بیماری در استان به هزار و  ۱۷۰نفر رسید.

کمبود پزشک در شهرستانهای خراسان
جنوبی مشکلی است که در تخصصهای
مختلف وجود دارد .این بار جمعی از مردم
قاین با طرح گالیه ای ،از نبود پزشک عفونی
در این شهرستان ابزار نارضایتی کردند .معاون
درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این
ارتباط گفت :طرح پزشک عفونی مستقر در
قاین در اسفند ماه پارسال به پایان رسیده
است و پزشک میتوانست شهر را ترک کند.
احمدی بیان کرد :با اصرار مسئولین دانشگاه،
پزشک چندین ماه دیگر نیز در شهرستان
باقی ماند ،اما در اواخر شهریور ماه از قاین
خارج شد .وی عنوان کرد :درخواستهایی
به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
داده شده است تا با مشخص شدن وضعیت
فارغ التحصیالن ،سهمیهای به خراسان
جنوبی و قاین داده شود .احمدی با بیان اینکه
تا آذر ماه نتیجه نهایی اعالم میشود ،اظهار
کرد :باید دید که سهمیهای به خراسان جنوبی
اختصاص خواهد یافت یا خیر.
کاهش طالق در خراسان جنوبی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری خراسان جنوبی گفت :وضعیت
طالق در خراسان جنوبی درچهارماهه اول
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
در مجموع کاهش داشته است .وحدانی
نیا با بیان اینکه مهمترین دالیل طالق به
فقر فرهنگی و اقتصادی برمی گردد ،اظهار
کرد :فقر فرهنگی شامل عدم مسئولیت
پذیری زوجین نسبت به تکالیف مشترک
واختصاصی در زندگی مشترک میشود تا فقر
مهارت های ارتباطی ،گفتمان موثر در حل
تعارضات و حل مسئله ،دخالت های بیجای
خانواده زوجین وخیانت هایی است که در
زندگی مشترک رخ می دهد .وی گفت:
نقش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
نیز در دور کردن عواطف زوجین از یکدیگر
وزمینه سازی برا خیانت نسبت به شریک
زندگی بسیار پررنگ است.

ایرنا -استاندار خراسان جنوبی گفت :امکانات
و زیرساختهای الزم در چهار معبر مرزی
استان فراهم شده است و آماده توسعه
مراودات تجاری با کشور افغانستان در هر
سطحموردنیازهستیم.مالنوریروزپنجشنبه
در نشست با شماری از تجار ،فعاالن اقتصادی
و سرمایهگذاران کشور افغانستان که در
بیرجند برگزار شد ،افزود :در چهار معبر مرزی
دوکوهانه ،ماهیرود ،یزدان و میل  ۷۳خراسان
جنوبی امکانات ،نیروی انسانی ،تشکیالت
ادارای و سایر زیرساختها مستقر است .وی
گفت :در هر سطحی که کشور افغانستان
تمایل داشته باشد ،میتوانیم مراودات و
مبادالت تجاری را افزایش دهیم و هیچ
مشکلی در این خصوص نداریم به شرطی که
در کشور مقابل نیز مشکالت رفع شود .وی
افزود :در اتفاقات اخیر افغانستان حتی یک روز
اجازه ندادیم مرز ماهیرود تعطیل شود هرچند
به روال عادی و قانونی باید مرز تعطیل میشد
اما با برنامهریزی ،ریسکپذیری و حضور
جدی همکاران در مرز ،اجازه تعطیل شدن
مرز را ندادیم چون بازگشایی مجدد آنها شاید
ماهها یا سالها زمان میبرد .مالنوری گفت:
همچنین در این مدت بازارچه مرزی یزدان
بازگشایی شد و با توجه به نیازهای اساسی

ثباتتجارتدرمرزهایاستان

منطقه “کالته نظر” افغانستان بالفاصله
خردهفروشی در دستور کار قرار گرفت و اکنون
برای گسترش مبادالت تجاری آمادگی داریم.
استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد :در حوزه
تجارت و بازرگانی موانع و مشکالتی وجود
دارد که در این جلسه تصمیماتی اخذ و تا حد
امکان موضوعات پیگیری و رفع خواهد شد تا
مبادالت بین دو کشور توسعه یابد .وی گفت:
در این بخش با توجه به شرایط فعلی که در
افغانستان وجود دارد ،آنچه خیلی میتواند موثر
باشد ،حضور ،گفت و گوها و پیگیریهای
تجار و فعاالن اقتصادی کشور افغانستان
است .استاندار خراسان جنوبی گفت :اکنون راه
دسترسییزدانبهکالتهنظرافغانستانتوسط
همکاران ما در استان تسطیح شده و بخشی

از راه دسترسی ماهیرود خراسان جنوبی  -فراه
افغانستان نیز در حال آسفالت است اما کمک
از جانب افغانستان نیز باید لحاظ شود.
باید از فرصت های پیش
آمده استفاده کنیم
وی عنوان کرد :فرصتها همیشه به دست
نمیآید اما اکنون این فرصت فراهم شده تا
چهار معبر مرزی خراسان جنوبی را بازگشایی
کنیم و استان ما آمادگی مبادله تجاری در
هر سطحی را دارد .استاندار خراسان جنوبی
با اشاره به اشتراکات بین ایران و افغانستان
گفت :شرایط کشور افغانستان گذرا است و
امیدواریم در این دوره ثبات و آرامش ایجاد
شود تا فعالیتها رونق بگیرد.وی افزود :این

شرایط نباید سبب شود فعالیتهای اقتصادی
بین دو کشور کمرنگ شود چراکه در آینده
لطمه جدی به روابط دو کشور خواهد زد.
مالنوری افزود :در یک ماه آینده نشستی
با حضور فعاالن اقتصادی و تجار افغانستان
درخصوص تولید و سرمایهگذاری برگزار
خواهیم کرد .در این نشست برخی از تجار
و فعاالن اقتصادی کشور افغانستان خواستار
پیگیری و رفع برخی مشکالت از قبیل
آسفالتجادههایدسترسیبهمرزهایاستان،
توسعه واردات سیمان قاینات ،توسعه واردات
محصوالت کشاورزی و باغی ،تامین انرژی و
سوخت ،توسعه ارتباطات ،ایجاد اتاق مشترک
ایران و افغانستان در خراسان جنوبی ،راهاندازی
دفتر رسیدگی به مشکالت قضایی تجار،
تامین نیازهای معیشتی و مواد اولیه ساکنان
مناطق مرزی افغانستان و پیگیری برای رفع
مشکالت تجار سایر نقاط کشور برای توسعه
مراودات از مرزهای خراسان جنوبی شدند.
خروجی کاال از خراسان جنوبی به
افغانستان  ۱۴درصد افزایش یافت
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان جنوبی هم گفت :مجموع کاالهای
خروجی از خراسان جنوبی به افغانستان در

نماینده ولی فقیه دوز اول واکسن
برکت را دریافت کرد
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سال گذشته نسبت به سال  ۹۸معادل ۱۲
درصد و در نیمه نخست امسال نسبت به
مدت مشابه سال قبل نیز  ۱۴درصد افزایش
داشته است .جرجانی افزود :سال گذشته ۲۰۳
میلیون دالر کاال از خراسان جنوبی به کشور
افغانستان صادر شد و سهم خروجی کاال به
این کشور از مرزهای استان  ۲۵درصد است.
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی هم در این
نشست گفت :این آمادگی را در استان داریم
که بازارچههای مرزی را فعالتر و دروازه
مشترک بین ایران و افغانستان را ایجاد کنیم.
رحیمیزاده افزود :در زمینه مسائل و مشکالت
گمرکی بین دو کشور آمادگی خود را برای
فعالتر کردن بازارچههای استان اعالم
میکنیم .رئیس سازمان جهاد کشاورزی
خراسان جنوبی هم در ارتباط با خواسته تجار
افغانستان درخصوص واردات محصوالت
کشاورزی این کشور به خراسان جنوبی
گفت :یکسری اولویتهایی برای واردات
محصوالت کشاورزی به ایران از جمله
خراسان جنوبی مشخص شده است .قوسی
افزود :اولویت نخست در این زمینه ،صرفه
اقتصادی ،اولویت دوم اینکه واردات منجر به
ضربه زدن به محصوالت تولیدی داخل نشود
و نیاز به مصرف از دیگر اولویتها است.

طرح تحول زمینشناسی در چهار شهرستان خراسان جنوبی اجرا میشود

ایرنا -رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان جنوبی گفت :طرح تحول
زمینشناسی و اکتشاف ذخایر معدنی اولین بار
در کشور به مساحت حدود  ۱۵هزار کیلومتر
مربع که در برگیرنده چهار شهرستان و بیش
از  ۸۵روستا است ،بزودی در این استان
اجرا میشود .جرجانی افزود :تولید و تکمیل
اطالعات پایه زمینشناسی و اکتشافی در
گستره مورد نظر اجرای عملیات کشف ذخایر

تولیدی کت و شلوار رادکـو
تولید و فروش انواع کت و شلوار
کت تک و شلوار تک به صورت کلی و جزئی
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جدید معدنی و کاهش ریسک سرمایهگذاری
بخش خصوصی در چرخه معدنکاری از
اهداف این طرح بزرگ است .وی افزایش
قابل توجه میزان اشتغال در منطقه و توسعه
عدالتمحور استان را از دیگر اهداف این طرح
برشمرد و اظهار داشت :کاهش موثر زمان
تبدیل کانسار به معدن با همکاری بخشهای
مختلف معدنی کشور در حوزه سازمانها و
مجموعههای حاکمیتی ،توسعهای دولتی،

نخبگان دانشگاهی و بخش خصوصی نیز
مدنظر است .رییس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت خراسان جنوبی تصریح کرد :منابع
مالی این پروژه از محل توافقنامه سهجانبه
سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی
کشور ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و معاونت امور
معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت از سوی ایمیدرو در سال مالی ۱۴۰۰

تامین میشود .وی گفت :در این طرح تعداد
 ۶۰ورقه نقشه زمینشناسی ،ژئوشیمیایی،
اکتشاف سیستماتیک چهار الیهای شامل
فلزی ،غیرفلزی ،کانیهای قیمتی و عناصر
استراتژیک تهیه خواهد شد .رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبی
افزود :از نتایج دیگر این طرح با توجه به
برداشت دادههای ژئوفیزیک هوایی در گستره
مورد نظر ،تکمیل فاز شناسایی و پی جویی

برای اولین بار در خراسان جنوبی

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

به صورت گرانیتی با  ۱سال ضمانت
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 -پذیرای نذورات و هدایای شما مردم خیر و نیک اندیش جهت نیازمندان و ایتام می باشد .همچنین آمادگی

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.

اکتشافیبرایمعرفیمناطقجدیدامیدبخش
معدنی است که تحولی چشمگیر در بخش
معدن استان به همراه خواهد داشت .وی
بیان کرد :مدت زمان اجرای این طرح از
مهر  ۱۴۰۰به مدت یک سال برآورد شده که
امید است با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و
اختصاصبهینهمنابعدربهترینحالتممکن
اجرا شود و نتایج موثر آن در اختیار استان
خراسان جنوبی قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه
بیرجند پس از دسترسی عموم مردم استان
به واکسن ایرانی برکت ،دوز اول این واکسن
را دریافت کرد .حجت االسالم عبادی روز
پنجشنبه ضمن بازدید از روند تزریق واکسن
کرونادرمرکزواکسیناسیونغدیربیرجند،اولین
دوز واکسن “کوو ایران برکت” را دریافت کرد.
اخبار کوتاه

* آسمانی مقدم مدیرکل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی خراسان جنوبی ،به
عنوان مدیرکل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی مازندران معارفه شد.
*فرمانده انتظامی شهرستان طبس از
اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در
مناطقجرمخیزاینشهرستانهمزمان
با هفته نیروی انتظامی خبر داد.
*رئیس دانشگاه آزاد اسالمی فردوس
از اخذ مجوز سه رشته کاردانی تربیت
معلم قرآن کریم ،راهسازی رشته
عمران و تربیت مربیگری پایه فوتبال
در رشته تربیت بدنی توسط این
دانشگاه خبر داد.
*مدیرکل میراث فرهنگی
خراسانجنوبی با اشاره به اینکه چهار
کاروانسرای خراسانجنوبی برای
ثبتجهانی ارزیابی نهایی شدند،
گفت :برای مرمت آثار تاریخی چهار
میلیارد تومان هزینه شده است.
*به همت قرارگاه عملیاتی شهید
ناصری ،نشست مشترک علما،
بزرگان و متنفذین تشیع و تسنن
خراسان جنوبی همزمان با آغاز هفته
وحدت برگزار خواهد شد.
*مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان
جنوبی گفت :نیمه نخست امسال
هزار و  ۴۰۱نفر جوینده کار در مراکز
کاریابی و خدمات اشتغال استان
ثبتنام کردند که  ۶۴درصد آنان
فاقد مهارت الزم بودهاند.
*امام جمعه موقت بیرجند گفت :هدف
از پیروزی انقالب اسالمی برقراری
عدالت است و پس از شکلگیری
جامعه اسالمی باید زمینه عدالت
اجتماعی بیش از پیش فراهم شود.
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