جناب آقای مقامی

جناب آقای حیدری

رئیس محترم هیئت مدیره خانه مطبوعات استان

سرکار خانم رمضانی نایبرئیسمحترمهیئتمدیرهخانهمطبوعات

مدیر محترم روابط عمومی استانداری

جناب آقای براتی مشاور محترم رسانه ای استاندار

سرکار خانم قاسمی خزانه دار محترم خانه مطبوعات

 #من ماسک می زنم

انتخاب شما بزرگواران را در مسئولیت جدید تبریک عرض نموده

سرکار خانم ساالری

مدیرعامل محترم خانه مطبوعات

انتخاب شما بزرگواران در مسئولیت های جدید حوزه مطبوعات و رسانه استان

و از زحمات جناب آقای مالکی در زمان تصدی مسئولیت نیز

نوید اتفاقات خوب و تحول را می دهد .برایتان آرزوی توفیق

کمال تشکر را داریم.

در مسیر خدمت به جامعه رسانه ای استان را داریم.

روزنامه آوای خراسان جنوبی

فرمانده کل سپاه :

بخشی از انتقام سخت هنوز
باقی مانده است
صفحه ۲

روزنامه آوای خراسان جنوبی
سه شنبه  21دی  8 * 1400جمادی الثانی  11 * 1443ژانویه 2022

روزنامه صبح استان * سال بیست و پنجم * شماره 5106

بابائی  ،نماینده مجلس :

درد مضاعف
همراهان بیمار
در مرکز استان

این بودجه آبروی دولت و
مجلس را خواهد برد
صفحه ۲

مرد ۴۵ساله ای که در ۲۰۰کیلومتری بیرجند ساکن
است ۶ ،روز میشود پدرش بر اثر ابتال به کرونا و
پارکینسون در بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند
بستری شده و در این شبهای سرد زمستان محل
اسکانش خودروی شخصی است.ساعت حدود ۲۰
یک شب زمستانی است که به بخش اورژانس
بیمارستان ولی عصر(عج)  ...مشروح در صفحه3

ایمانی  ،کارشناس سیاسی :

مذاکرهمستقیمباآمریکا
فقط هزینه دارد
صفحه ۲

هزینههایسنگین
سد راه عقیم سازی
سگ های ولگرد

ُ ۲۱۰تنزرشکتوسطتعاونروستاییاستانخریداریشد

آرامش در بازار
زرشکخراسانجنوبی

رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند با بیان اینکه طی
 ۱۰ماه گذشته ۱۰۶ ،قالده سگ بدون صاحب
عقیم سازی شده است ،اظهار کرد :افزایش قیمت
دارو و هزینههای جراحی و درمان در سال جاری
باعث کاهش سرعت پیشرفت طرح عقیم سازی
شده است .علیزاده گفت :مجموعهای به مساحت
سه هزار مترمربع در حاشیه شهر توسط شهرداری
احداث شده که در حال حاضر نزدیک به ۶۵۰
قالده سگ بدون صاحب در آن تحت سرپرستی
و نگهداری قرار دارند  ...مشروح در صفحه ۵

واکسن آسترازنکا در مرکز استان فعال موجود نیست 5

«تشکر و قدردانی»

آبدهی  ۳۰درصد تا  ۵برابری قنوات استان 5

برادرارجمندجنابآقایمحمودمقامی

بدینوسیله از تمامی اقوام ،همسایگان ،دوستان و
سروران گرامی خصوصا مدیرعامل محترم کویرتایر،
پرسنل خدوم و عزیز و بازنشستگان محترم کویرتایر ،

مشاورمحترم استاندارو مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی با سالها تجربه ارزشمند در عرصه
روابط عمومی و رسانه استان خراسان جنوبی راصمیمانه تبریک
عرض نموده،سربلندی و توفیق روز افزون شما را در مسئولیت جدید
از درگاه قادر متعال آرزو دارم.

فرماندهی محترم و پرسنل محترم هوانیروز ،مدیریت
محترم بانک کشاورزی و پرسنل محترم بانک
کشاورزی شعبه شهدا ،مدیریت محترم آموزش و
پرورش بیرجند ،فرهنگیان عزیز ،همکاران شاغل و

سیدمحمدحسینزینلی

مدیرعامل شرکت کویر تایر

بازنشستگان محترم ،بسیجیان مخلص ،هیئت امنای
محترم هیئت باب الحوائج معصومیه و همچنین اهالی محترم معصومیه ،حاجی آباد و امیرآباد
که با حضور گرم خود ،ارسال پیام تسلیت ،ارتباط تلفنی ،چاپ بنر و...
ما را در سوگ از دست دادن پدر عزیزمان خادم الحسین (علیه السالم)

کربالیی غالمرضا امیرآبادی
یاری نموده و اندوه گرانی که بر ما عارض شده بود ،با حضورشان تسکین بخشیدند
صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم.
خداوند تمامی درگذشتگان را مورد مغفرت و رحمت قرار دهد.

خانواده های  :امیرآبادی و محمودآبادی

جنابآقایدکترمهدیجعفری
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
که نشان از حسن تعهد ،کارآمدی ،تخصص و تجربه باال می باشد ،صمیمانه تبریک و تهنیت عرض
نموده ،توفیقات روزافزون تان را در خدمت به جامعه تولید استان از خداوند متعال خواستاریم

و از تالش های ارزنده جناب آقای مهندس قوسی در دوران تصدی شان کمال تشکر را داریم.

مرغداری نگین کویر  -قهوه چی و پسران

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

هیئت مدیره  ،مدیرعامل و کارکنان شرکت پهن دشت

اواخر سال  ، ۸۸همان موقع ها که زمزمه های اجرای طرح هدفمند کردن یارانه
ها توسط دولت وقت جدی تر شد ،برای فراهم کردن زمینه ها ،اشراف مدیران به
ریز اطالعات و روند اجرای طرح و نیز آماده سازی مردم برای پذیرش تبعات و
پیامدهای آن ،جلسات و کارگروه های متعددی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی
در محل استانداری (ساختمان فرمانداری فعلی -ارگ کاله فرنگی )-برگزار شد.
هر از گاه مهمانان و کارشناسان خبره ای هم از وزارتخانه های متولی به استان می
آمدند تا با حضور در این کارگروه ها ،موضوع را به درستی تفهیم نمایند .این کارگروه
ها با حضور اصحاب رسانه برگزار می شد ،اگر چه بخش عمده ای از صحبت ها
و مباحث کارشناسی ،قابلیت انعکاس و انتشار نداشت و خبرنگاران از انتقال آنها
منع می شدند ،نمونه اش صحبت های دقیق و بی نقص رئیس وقت سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان بود که کام ً
ال کارشناسانه تبعات  ...ادامه در صفحه ۲

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
با دلی سراسر امید و اندیشه ای سرشار از احترام انتصاب جناب عالی را به عنوان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
که نشان از درایت  ،لیاقت و توانمندی شما می باشد صمیمانه تبریک و
تهنیت عرض نموده ،رجاء واثق داریم تعهد و کارآمدی های برجسته شما
نوید بخش ارتقای سازمان و دستیابی به قله های پیشرفت و توسعه خواهد
بود .از خداوند منان برایتان آرزوی توفیق روزافزون داریم.

مرکز توزیع تخم مرغ تولیدی شهرستان بیرجند

جناب سرهنگ ستاد کاظم صادقی
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

رئیس پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی
که نشان دهنده عزم راسخ،کارآمدی و تالش های خالصانه شما
می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده ،برایتان توفیق و سربلندی
در همه امور زندگی و کاری آرزومندیم.

اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس حسین مودی
مدیر محترم شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
با کمال تاسف و تالم درگذشت خواهر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تان
تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات
و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

جناب آقای مهندس حسین مودی

مرکز توزیع تخم مرغ تولیدی شهرستان بیرجند

مدیر محترم شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

جناب آقای حسین مودی

خبر درگذشت خواهر گرامی تان موجب تاسف و تاثر فراوان گردید .این ضایعه را خدمت جناب عالی
و خانواده های محترم داغدیده تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات
و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

مرغداری نگین کویر  -قهوه چی و پسران

جهت تکمیل کادر فنی دفتر مرکزی به یک نفر آقا مهندس عمران مسلط به تمامی نرم افزارهای مرتبط
در این زمینه نیاز دارد .از واجدین شرایط خواهشمند است حضوری به آدرس خیابان پاسداران – نبش پاسداران  - ۲۷مجتمع میهن
طبقه  - ۴واحد  ۷مراجعه فرمایند و یا رزومه کاری خود را به شماره واتساپ  0936۲۷918۲5ارسال نمایند.

* بهروزی فر

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و
تجربه ای از جنس هدفمندی یارانهها

صفحه 5

والیبالیستهایخراسانجنوبی،سرگردانمیانوعدهها 5

شرکت پیمانکاریمعتبر
و با سابقه عالی در زمینه آب

سرمقاله

سرمقاله

مدیر محترم شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
با نهایت تاثر و تأسف درگذشت خواهر گرامی تان را صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض نموده
از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه و برای شما
و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.

هیئتمدیرهومدیرعاملمجتمعمرغمادروکارخانهجوجهکشی
شرکت تن طالی خراسان جنوبی  -آزاده
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سرمقاله

حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و
تجربهایازجنسهدفمندییارانهها
* بهروزی فر
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) اگر چه بخش عمده ای از صحبت ها و مباحث کارشناسی،
قابلیت انعکاس و انتشار نداشت و خبرنگاران از انتقال آنها منع می شدند ،نمونه اش صحبت
های دقیق و بی نقص رئیس وقت سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بود که کام ً
ال
کارشناسانه تبعات و پیامدهای این طرح را بر صنعت و تولید تشریح کرد .نکته ای که مدام به
آن تأکید داشت ،عوارض سوء طرح هدفمندی یارانه ها بر فخاری ها و کوره های آجرپزی بود.
عواقبی که او آن روز دقیق و موبه مو برشمرد ،خیلی زود دامن فخاران استان را گرفت و آنها
که بضاعت مالی برای پرداخت هزینه های سنگین گازرسانی به کوره ها را نداشتند ،کمر زیر
بار سهمگین هزینه های تأمین نفت کوره خم کردند و شعله های کم فروغ خیلی از کوره ها به
سردی گرایید و خاموش شد .از قضا،شرایط به گونه ای رقم خورد که با یکی از این بزرگواران
که معاون وزیر ...وقت هم بود ،همکالم شدم و در قالب یک مصاحبه مفصل و صرف ًا برای
اطالع رسانی به مردم ،به نقد و بررسی طرح هدفمند سازی یارانه ها از زوایای مختلف پرداختم.
نکته مورد تأکید در همه کارگروه ها و همین مصاحبه و گفتگوهای رادیویی و تلویزیونی مختلف
این بود که مردم ماهانه رقم  ۴۵هزار تومان یارانه نقدی دریافت می کنند و می توانند با استفاده
از آن به ایجاد و راه اندازی مشاغل خرد و خانگی بپردازند و به این ترتیب دولت در قالب اجرای
این طرح ،اشتغالزایی فراوانی را متصور بود .به گفته آقای معاون وزیر در گفتگوی غیر رسمی ما،
و بنا به آن چه همان زمان پیش بینی می شد؛ تزریق نقدینگی های ماهانه ،که سیاستی الزم
االجرا شده بود! به شکلی بر تورم دامن خواهد زد که پرداخت  ۴۵هزار تومان یارانه نقدی ،در
یک نگاه خوش بینانه به مدت  ۱۰سال و واقع بینانه  ۵سال خواهد توانست بخشی از نیازهای
مردم را پاسخگو باشد و بعد از آن ۴۵ ،تومان پول توجیبی مردم ،هیچ دردی را از آنها دوا نخواهد
کرد (...و چقدر این پیش بینی کارشناسان اقتصادی درست و اصولی و واقع گرایانه بود) .
طرح هدفمند سازی یارانه ها با همه تحلیل ها و بررسی ها و نقدها و تأییدها و موافقت ها
و مخالفت های جدی ،باالخره در  ۲۸آذر سال  ۱۳۸۹و با دستور ویژه رئیس جمهور وقت
کلید خورد و دولت بالفاصله با انتشار یک اطالعیه ویژه ،تغییرات قیمتی حاملهای انرژی را
مشخص و اطالع رسانی نمود .قانون هدفمندی یارانهها ،با  ۱۶ماده بر تغییر فرآیند پرداخت
یارانه داللت داشت ،به گونه ای که با حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی ،خوراکی ،آب ،برق،
گاز و ، ...بخشی از درآمد به دست آمده به صورت نقدی و غیر نقدی بین مردم توزیع شده و
سایر درآمدهای آن صرف تولید ،طرح های عمرانی ،فرهنگی ،اجتماعی و سالمت جامعه شود.
در صدر مفاد این قانون ،اصالح قیمت حامل های انرژی قرار گرفت تا با کاهش فاصله قیمت
داخلی و خارجی سوخت ،از درصد باالی قاچاق آن و هدر رفت این منابع جلوگیری شود.قانون
هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد و از آن تاریخ دولت هر ماه مبلغ  ۴۵هزار تومان به حساب ۶۶
میلیون نفر ایرانی واجد شرایط واریز نموده و اگر چه به جهت هزینه های سنگینی که این طرح
به همراه دارد ،بارها تصمیم بر حذف یا کاهش جمعیت هدف گرفته شده اما هیچ کدام از این
پیشنهادها به مرحله اجرا در نیامده است.حاال با گذشت  ۱۱سال از شروع طرح هدفمند سازی
یارانه ها ،این روزها بازار نقد و بررسی و تحلیل طرح دیگری داغ است و در صدر اخبار رسانه
ها به ویژه صدا و سیما قرار گرفته که مثل همان هدفمندی ،موافقان و مخالفان فراوانی دارد و
مردم در این میان ،چون به اطالعات واقعی و درست از عواقب ،عوارض و پیامدهای حذف ارز
ترجیحی یا همان ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی ندارند ،نمی دانند که معیشت شان که این روزها
حلق آویز تورم است ،در پی این سیاست کالن الزم االجرا! آینده روشنی خواهد داشت یا...
کارشناسان اقتصادی ،این روزها هم در حال ارائه نظر می باشند و تبعات و پیامدها را تحلیل
می کنند ،ای کاش منطقی بر روند اجرای کار حاکم شود تا مردم از داغی دیگر! سفره های
کوچک شده شان را تایی دیگر! ندهند.
(لطف ًا نظرات خود درباره این سرمقاله را از طریق  ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷اعالم یا ارسال بفرمایید)

ارزآوریبیشاز۷میلیوندالریصادراتتعاونیها

سه شنبه *  21دی  * 1400شماره 5106

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :صادرات تعاونیهای استان در  ۹ماه گذشته  ۷میلیون و ۶۶۶
هزار دالر برای استان ارزآوری داشته است .اشرفی افزود :در این مدت  ۲۵تعاونی به کشورهای کانادا،
ارمنستان ،آمریکا ،عراق ،ایتالیا ،قطر و استرالیا صادرات انجام داده اند.

خسارت ۵۷میلیاردیسیلبه بخشکشاورزیاستان
مهدی آبادی -رئیس اداره مدیریت
بحران و کاهش مخاطرات بخش
کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی
خراسان جنوبی از خسارت ۵۷
میلیاردتومانی سیل هفته گذشته به
بخش کشاورزی استان خبر داد.
سیالب هفته گذشته در استان به
ویژه شهرستان نهبندان سبب خسارات
زیادی به مردم خراسان جنوبی شد .هفته
گذشته هشدارهایی توسط مسئوالن
برای آمادگی مردم برای سیالب پیش
رو داده شد که توانست از حجم زیادی
از خسارت ها جلوگیری کند ،اما شدت
بارش ها در استان به حدی بود که
بخش کشاورزی خراسان جنوبی در
این بارش ها خسارت میلیاردی به
خود دید .رئیس اداره مدیریت بحران
و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان در این
ارتباط به خبرنگار آوا گفت :سیل هفته

گذشته باعث خسارت  ۵۷میلیاردی به
بخش کشاورزی استان شد .یزدان مهر
اضافه کرد :این خسارت در  ۶شهرستان
استان به ویژه شهرهای نهبندان و

مخاطرات سازمان جهادکشاوری استان
اضافه کرد :متاسفانه  ۶۸۵هکتار از
باغات استان در سیل هفته گذشته
آسیب دید که  ۲۲میلیارد و  ۶۵۰میلیون

خوسف اتفاق افتاد .وی ادامه داد:
در بخش زراعت ،سیالب به بیش از
هزار هکتار با مبلغ  ۱۰میلیارد و ۵۰۰
میلیون تومان خسارت زد .رئیس اداره

تومان برآورد خسارت شده است.
یزدان مهر ،با بیان اینکه به  ۳۷قنات
استان نیز در سیل هفته گذشته
خسارت وارد شد ،افزود :متاسفانه بیش

مهر -با گذشت دو سال از نامگذاری
یکی از میادین شهر بیرجند به نام
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هنوز
طرحی برای این میدان تهیه نشده است.
شورای اسالمی دوره پنجم شهر بیرجند
 ۳روز بعد از شهادت سردار سلیمانی
برای نامگذاری میدان یا خیابانی به نام
این شهید سرافراز اقدام کرد و بعد از
بحثهای مفصل در این باره در جلسات
شورا و با در نظر گرفتن پیشنهاداتی که
در این زمینه به شورا و شهرداری رسیده
بود در نهایت میدان فرودگاه در ورودی
شهر از سمت مشهد به نام سردار شهید
حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد ،اما با

گذشت دو سال از این مصوبه ،شورای
اسالمی شهر بیرجند اعالم کرد که
برای این میدان هنوز طرحی آماده
نشده است و فراخوانی باید در این باره
منتشر شود .رئیس سازمان سیما ،منظر
و فضای سبز شهرداری بیرجند به
خبر نگار مهر گفت :میدان فرودگاه
سابق بر اساس مصوبه شورای اسالمی
شهر بیرجند و همچنین بلوار ورودی
شهر به سمت پلیس راه به نام سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری
شده است .به گفته محمد محمد زاده،
فضا سازی بلوار مورد نظر و کارهای
عمرانی آن انجام شده ،زیر ساختهای

الزم مانند لوله کشی و حفر چاه برای
آبیاری فضای سبز لچکی جزیره موجود
در این مکان اجرایی و بازسازی فضای
سبز و نورپردازی میدان انجام شده است.
وی افزود :المان سردیس مورد نظر آماده
و تحویل شهرداری شده است،جانمایی
برای نصب سردیس در گذشته انجام
شده که باید با تأیید شهردار جدید زمینه
اجرای آن فراهم شود.
پیشنهادتهیهطرحبرایمیدان
شهیدسلیمانی
علیرضا محمودی راد ،رئیس شورای
اسالمی شهر بیرجند هم گفت :موضوع

هرچهسریعتردستگاههایپوزفعالوغیرفعالرامشخصکنید

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

پاسداران  -روبروی تامین اجتماعی  -باهنر غربی  -پالک 1۷

 09365237014 - 09157063220- 32435686خسروی

مرکز تخصصی خدمات مالیات چمنی
صبح و عصر

بیمه سامان

باالترین پوشش و تعهد بیمه تکمیلی ،انفرادی و گروهی
سرمایه گذاری با سود  56درصد
* بیمه بازنشستگی 10ساله
* بیمه  :مسولیت،آتش سوزی ،بدنه ماشین ،شخص ثالث و ...
09199152271
خیابانشهیدرجایی

جک پارکینگی  ،کرکره و سکوریت اتومات

نبـشرجایـی15
09155614880

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت
از بخش 2شهرستان بیرجند

به موجب ماده  14قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر -1 :ششدانگ یکباب محوطه
مشتمل بر اتاق پالک  418فرعی از  - 1396اصلی بخش  2بیرجند واقع در مزرعه و قنات دهلکوه
(مهرشهر ) مورد تقاضای خانم زهرا مهرجو فرد  -2ششدانگ یکباب منزل مسکونی پالک  419فرعی از -1396
اصلی بخش  2بیرجند واقع در مزرعه و قنات دهلکوه (مهرشهر) مورد تقاضای خانم زهرا مهرجو فرد
در روز  1400/11/7ساعت  10صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد .لذا به موجب ماده  14قانون ثبت
امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد
که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند .چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده  15قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و
حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید
حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را
به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخانتشار1400/10/21:

حسین براتی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند شناسه 1256592 :

قالیشویي و مبل شویي ایـران
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فرمانده کل سپاه پاسداران گفت :بخشی از انتقام سخت را
گرفتهایم و بخش دیگری از آن هنوز باقی مانده است و مطمئن ًا
همه این را میدانند ،مقامات آمریکایی هم باید بدانند نمیتوان به
ملتی تهاجم کرد و از انتقام متقابل او در امان بود .سالمی افزود :در
این میدان مبارزه و نبرد ،ما از مخاطرات و سختیها عبور کردهایم
و صاحب قدرت هستیم ،از استقالل خود به زیبایی میتوانیم دفاع
کنیم و هیچ نگرانی از دشمنان خود نداریم.
پیشبینیمجلسایناستکهباحذفارزترجیحی
مرغ80هزارتومانشود
نماینده مردم قم در مجلس گفت :پیشبینی دولت این است که با
حذف ارز ترجیحی در سال  ۱۴۰۱مرغ  ۶۰هزار تومان میشود ،اما
ما در مجلس پیشبینی قیمت  ۸۰هزار تومانی را داریم .امیرآبادی
فراهانی افزود :اراده دولت و مجلس این است که در کاالهای
اساسی ،حداقل ها با قیمت مناسب به دست مردم برسد .حاال یا از
طریق یارانه نقدی خواهد بود و یا از طریق کارت اعتباری.
اینبودجهآبرویدولتومجلسراخواهدبرد
بابائی کارنامی ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ،گفت :این
بودجه تکافوی نیازمندیهای امروز مردم ایران را نخواهد داد و
من با صراحت میگویم که قطع به یقین شک نکنید آبروی دولت
سیزدهمو مجلس یازدهم راخواهد بردوحتما باعث نارضایتیهای
شدید خواهد شد .وی اضافه کرد :مطمئن باشید نارساییهای
اجتماعی را هم در سطح وسیع گسترش میدهد.
ایمانی:مذاکرهمستقیمباآمریکافقطهزینهدارد
یک کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی گفت :مذاکره مستقیم
با آمریکا در حال حاضر جز اینکه هزینهای بر کشور تحمیل کند،
نتیجهای ندارد و منفعتی برای ما به همراه نخواهد آورد .ایمانی
افزود :راهی نداریم جز اینکه کشور را از لحاظ اقتصادی تقویت
کنیم تا مذاکره برایمان دستاوردهایی داشته باشد.
بابراندازانداخلیوخارجیزاویهداریم

باگذشتدوسالازنامگذاری؛طرحمیدانسردارسلیمانیهنوزتهیهنشدهاست

اخطار صاحبانمحترماصنافوشرکتها اخطار لوله بازکنی فوق تخصصی (مدرن برتر)
صددرصد تضمینی و شبانه روزی

32 42 32 42

از  ۲۰میلیارد تومان نیز به زیرساخت
ها ،تاسیسات و منابع آبی کشاورزی
استان زیان وارد شد .وی با بیان اینکه
بیشترین خسارت در شهرستان نهبندان
به وقوع پیوسته است ،ادامه داد :نزدیک
به  ۲۴میلی متر در این شهرستان
بارندگی ثبت شده و با توجه به بافت
زمین در مناطق کویری ،کم ترین
بارش به شکل سیل خودش را نشان
می دهد .یزدان مهر ،با بیان اینکه قبال
هشدارهای الزم در این خصوص داده
شده بود ،بیان کرد :پیامک هایی به
اکثر بهره برداران کشاورزی ارسال شد.
وی یادآور شد :از سوی مراکز خدمات
کشاورزی در شهرستان های استان نیز
هشدار سیل به کشاورزان استان داده
شده بود .به گفته این مقام مسئول،
سازمان هواشناسی و مدیریت بحران
استان هم در این ارتباط اطالعیه های
هشدارآمیزی صادر کرده بودند.

بخشیازانتقامسختهنوزباقیماندهاست

این میدان در یکی از جلسات شورای
شهر بیرجند مطرح شد و شهردار اظهار
کرد که طرحی برای اجرا در این میدان
باید تهیه شود .شهردار بیرجند نیز با
بیان اینکه نامگذاری این میدان به نام
شهید سلیمانی انجام شده است ،گفت:
کارهای مورد نظر در این باره در قالب
زیباسازی ورودیهای شهر بیرجند در
حال انجام است.
مهدی بهترین تصریح کرد :کار انتخاب
بهترین طرح برای میدان شهید سلیمانی
باید در قالب فراخوانی انجام شود و هر
زمانی که انجام این کار نهایی شد به
مردم اطالع رسانی خواهد شد.

آذر منصوری ،دبیرکل حزب اتحاد ملت با بیان اینکه با براندازان
داخلی و خارجی زاویه داریم ،گفت :با رفتارهایی که در صدد حذف
جمهوریت و حذف مردم از فرآیندها هستند و میخواهند نهاد
انتخابات را بیمعنا کنند مقابله خواهیم کرد و رفتار ما تابعی از قانون
اساسی خواهد بود .وی افزود :اگر به قوانین نقدی داریم ،اصالح آنها
را با توجه به ظرفیتهای موجود عنوان میکنیم.
دردحملهبهعیناالسدهنوزبرای
آمریکاییهاباقیاست
صدرالحسینی ،کارشناس سیاسی با تاکید بر اینکه حمله نظامی
به عین االسد سیلی بود که سرخی و درد آن برای مقامات ارشد
سیاسی و نظامی آمریکا هنوز باقی است ،گفت :تازه این مقدمه
انتقامگیری بود .اراده ایران در هدف قرار دادن پایگاه عیناالسد و
قدرت و دقت موشکهای شلیک شده ایرانی ،بلوف سیاسی ترامپ
را خنثی کرد و او هیچ اقدامی در این رابطه نتوانست انجام دهد.

فروش ویژه جهت ارگان های دولتی و خصوصی

با تخفیف و اقساط در تولیدی کت و شلوار رادکو
برای اطالع از شرایط ویژه تماس بگیرید.

آدرس :بیرجند  -خیابان مفتح  -نبش مفتح 10

شماره تماس - 0۹1۵1۶۴۳۷0۷ :امیرآبادی زاده

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده (نوبت اول)

شرکتتعاونیاعتبارکارکناندانشگاهبیرجند
تاریخانتشار1400/10/21:

جلسه مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند
ساعت  14روز چهارشنبه  1400/11/27در محل سالن رسانه ،سازمان مرکزی برگزار می شود .از کلیه
اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند .ضمنا
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم
به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند .ضمنا
داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره یا بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت  5روز از تاریخ انتشار
آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه-1 :گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس  -2تصمیم گیری درخصوص تغییرات اعضا و سرمایه
-3انتخاب هیئت مدیره اصلي و علي البدل برای مدت سه سال شمسی -4انتخاب بازرس اصلي وعلي البدل
برای مدت یک سال مالی  5ـ طرح و تصویب نابرابری سهام اعضا 6ـ تعیین خط و مشی آتی شرکت.

هیئتمدیرهشرکتتعاونیاعتبارکارکناندانشگاهبیرجند

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

تخـت تخـت

ghalishooii.iran

دیدگاه خوانندگان

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

کارهایخوبانجام
شده در استان تکرار
و کار بد منع شود
بعد از تغییر دولت ها معموال رویه ها
تغییر می کند اما به نظرم کارهای خوب
باید تکرار و کارهای بد انجام شده در
استان باید جلویش گرفته شود .در چهار
سال اول دولت قبل مدیریت درخراسان
جنوبی واقعا فشل بود و مشخص بود
دارند از رای مردم استان انتقام می گیرند
ولی در دوره دوم که البته در کالن کشور
واقعا خسارت بار بود استان ما از استاندار
شانس آورد و با حضور افرادی مثل آقای
معتمدیاندرخراسانجنوبیکهاالنهم
مورد وثوق رئیس جمهور سیزدهم و
استاندارآذربایجانغربیاستیکجهش
و ریل گذاری خوب صورت گرفت در
این دوره کارهای بزرگی انجام شد،
اصال تازه مردم فهمیدند که توسعه
یعنی چه و چه کارهایی می توان کرد.
بنده خدایی در روستاهای مرزی که
به قول یکی از دوستان هنوز خبر
پیروزی انقالب به گوشش نرسیده بود
و به چشمش یک مسئول را ندیده بود
استاندار را کنار خودش می دید و اینها
باید همچنان به عنوان کارهای خوب و
در تراز نظام اسالمی حفظ و تکرار شود ،
یا مثال ایجاد ستاد توسعه خاوران توسط
آقای مالنوری که سرمایه گذاری های
زیادی را به استان آورد و مشکل خیلی
از صنعتگران را حل کرد و مخصوصا آن
قسمت مجوزهای بی نام که غم از دل
سرمایه گذاران برمی داشت ،کارهایی
است که باید به آن توجه شود ،اما در
مقابل کارهای نمایشی هم کم نداشتیم
مثال پرواز صنعت که در دوره یکی از
استانداران انجام شد و نه تنها فایده ای
نداشت ،بلکه با هزینه های سنگین
انجام شده فقط منافعی را برای گروهی
خاص ایجاد کرد و هنوز صدای خیلی ها
بلند است .به نظرم مردم و رسانه ها باید
با بیان مصادیق کارهای خوب و تشویق
مسئوالن به تکرار آن اهتمام داشته
باشند ،همچنین مصادیق کارهای ابتر
و بد را هم ذکر کنند و برای جلوگیری
از تکرار آن به مسئوالن هشدار دهند تا
خدای نکرده با انحراف از مسیر اصلی ،
استان دچار خسارت نشود.

خبر خوب امروز

شرایط استان
برایسرمایهگذاران
تسهیلمیشود
استاندار خراسان جنوبی گفت :تسهیل
شرایط برای حضور سرمایهگذاران و
فعالیت آنها در راستای بهرهبرداری از
ظرفیتهای استان در اولویت برنامهها
قرار دارد .جواد قناعت در نشستی با
مدیرعاملهلدینگکوهستانکاسپین
که در تهران برگزار شد ،به تشریح
ظرفیتهای خراسان جنوبی پرداخت و
از سیاستهای استان در زمینه حمایت
ازسرمایهگذارانبخشخصوصیگفت.
براساس رایزنیهای صورت گرفته
در این نشست ،هلدینگ کوهستان
کاسپین که در زمینه واردات ،صادرات،
کشاورزیومعادنفعالیتمیکند،برای
حضور در استان خراسان جنوبی اعالم
آمادگی کرد .سرمایهگذاری در زمینه
تولید چوب و راهاندازی کارخانجات
فرآوری کاغذ و نیز ایجاد دهکده
توریستی گل و گیاهان دارویی یا
گلخانه ،بخشی از تعهدات این هلدینگ
برای سرمایهگذاری در استان است.
بنا به مصوبات این نشست هلدینگ
کوهستانکاسپیندرحوزهظرفیتهای
معدنی استان نیز سرمایهگذاری خواهد
کرد.همچنین در این جلسه مقرر شد
گروه کارشناسی هلدینگ هفته آینده و
در سفر به خراسان جنوبی ،ظرفیتها و
زیرساختهای موجود را در زمینههای
کشاورزی و معدن ارزیابی کرده و
براساس شرایط مهیا شده در استان،
حجم سرمایهگذاری خود را قطعی
کند .این دیدار با حضور مدیرکل امور
سرمایهگذاری و اشتغال استانداری،
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
و رئیس سازمان جهاد کشاورزی
خراسان جنوبی همراه بود.

۶۵درصدمساحتشهرستانخوسفرامناطقکویریتشکیلمیدهد
فرماندار خوسف گفت ۶۵ :درصد مساحت این شهرستان را مناطق کویری تشکیل میدهد و تجهیز امکانات و فرماندهی انتظامی منطقه
ضروری است .آخوندی ،خوسف را یک شهر پدافند غیرعامل برای مرکز استان دانست و افزود :با توجه به مسافت نزدیک خوسف تا بیرجند
هر گونه اقداماتی در این شهرستان مرکز استان را تحت تاثیر قرار میدهد.
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درد مضاعف همراهان بیمار در بیرجند
ایرنا -مرد  ۴۵ساله ای که در  ۲۰۰کیلومتری
بیرجند ساکن است ۶ ،روز میشود پدرش بر
اثر ابتال به کرونا و پارکینسون در بیمارستان
ولی عصر (عج) بیرجند بستری شده و در
این شبهای سرد زمستان محل اسکانش
خودروی شخصی است .ساعت حدود ۲۰
یک شب زمستانی است که به بخش
اورژانس بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند
مراجعه و خودم را نه خبرنگار ،بلکه همراه
یکی از بیماران بستری در بخش داخلی و
فرد شهرستانی معرفی میکنم.
از نگهبان میپرسم در این بیمارستان
یا در شهر مکانی برای اقامت همراهان
بیماران شهرستانی مثل من وجود دارد که
پاسخ میدهد برای استراحت  ۲یا  3ساعت
میتوانید از نمازخانه داخل محوطه استفاده
کنید اما برای اقامت شب در این بیمارستان
مکانی نیست و در شهر هم مکانی را سراغ
ندارم که به شما معرفی کنم ،برای اسکان
باید به مهمانسراها یا هتلها مراجعه کنید
که هزینهاش هم باالست .مرد حدود ۴۵
ساله با ظاهر روستایی کمی آن طرفتر
نظارهگر گفت و گوی من و نگهبان بخش
اورژانس است که به میان صحبتمان آمد
و میگوید :قبال در بیمارستان رازی بیرجند
محلی برای اسکان همراهان بیماران وجود
داشت و میتوانید به این بیمارستان سری
بزنید ،من خودم نهبندانی هستم و خیلی
قبل که مریضی در این بیمارستان بستری
داشتم در بیمارستان رازی به ما محل اسکان
دادند .از وی میخواهم که بخش اورژانس را
ترک کنیم و داخل محوطه بیمارستان خودم
را به عنوان خبرنگار معرفی میکنم ،اینکه به
دنبال بررسی مشکالت همراهان بیماران در
مرکز استان هستم ،خیلی خوشحال میشود
و میگوید :ان شاءا ...خدا کمک کند که
پیگیریها و قلم تان به نتیجه برسد و مشکل
افرادی مثل ما برطرف شود.

از در اصلی بیمارستان با معرفی خودم به عنوان
همراه بیمار وارد میشوم و بعد از گذشتن از
محوطه اصلی بیمارستان با باز شدن درب
ریلی وارد ساختمان اصلی مجموعه میشوم،
به محض باز شدن درب ریلی ،دو طرف
راهروی ورودی ۲ ،در شیشهای وجود
دارد که روی درب سمت چپ نوشته شده
همراهسرای بانوان و ورود آقایان ممنوع و بر
درب سمت راست هم نام همراهسرای آقایان
و ورود خانمها ممنوع ،موجود است .برق هر
دو همراهسرا خاموش و درب ورودی هر دو
بخش آقایان و خانمها قفل است و از وسایل
جاگذاری شده در آن از جمله کارتن ،وسایل
و سایر تجهیزات اداری مشخص میشود که
در همراهسراها امکان پذیرش وجود ندارد .در
این بیمارستان هم خودم را به نگهبان ،همراه
یکی از بیماران معرفی میکنم و درخواست
استفاده از همراهسرا را دارم که نگهبان بخش
در پاسخ به درخواستم میگوید :از زمان شیوع
کرونا این همراهسراها بسته شده است.وقتی
میگویم توان مالی و جایی برای اسکان در
بیرجند ندارم ،نگهبان در پاسخ به درخواست
مجدد و اصرار من ادامه داد :چند لحظهای
صبر کنید با رئیس بخش پرستاری صحبت

نباید ناشکری کنیم از اینکه خواسته باشیم
 ۴۵روز را خانه اقوام و نزدیکان سپری کنم،
اینجا برایم بهتر است و یک سرپناه گرمی
در فصل زمستان برای من روستایی است.
وی افزود :باید از سرویسهای بهداشتی
داخل محوطه بیمارستان استفاده کنیم که
واقعا مناسب نیست ولی در داخل این اتاق
 ۱۲متری وسایل گرمایشی برای زمستان و
سرمایشی برای تابستان وجود دارد.
این همراه بیمار با بیان اینکه در داخل اتاق
اسکان یک دستگاه کولر ،شوفاژ و یک
دستگاه یخچال وجود دارد ،گفت :باید وسایل
شخصی و حتی پیک نیک برای تهیه غذا
و تشک و پتو را خودمان تهیه کنیم .وی
درباره شرایط تحویل کلید این اتاقها توسط
نگهبانی بیمارستان گفت :از جمله شرطهای
ارائه کلید توسط نگهبانی بیمارستان این است
که حتما در بخش آی سی یو بیمارستان
مریض داشته باشیم و شهرستانی باشیم،
در صورتی که اتاقها خالی باشد با پرداخت
قبض پنج هزار تومانی به پذیرش بیمارستان،
کلید اتاق اسکان را در اختیارمان میگذارند.
گوهری اظهار کرد :روز اول تهیه وسایل
شخصی برای اقامت خیلی سخت بود .به

استراحت همراهان بیمار را میپرسم که
نگهبان در پاسخ میگوید :در این بیمارستان
تنها چهار اتاق اسکان وجود دارد و به افرادی
واگذار میشود که بیمار در بخش آی سی
یو دارند .به گفته وی ،همراهان بیماران
شهرستانی به دلیل نبود محل اقامت
مشکالت زیادی دارند و روزانه مراجعات و
درخواستهای زیادی برای واگذاری محل
اقامت از سوی همراهان بیمار وجود دارد.
مرکزهمراهاندربیرحند
جزوواجبات
نگهبان بیمارستان برای واکاوی بیشتر
مشکل همراهان بیماران در شهر بیرجند،
شماره مدیر پرستاری بیمارستان امام رضا (ع)
را به عنوان یک فرد دغدغهمند که از
سالیان گذشته پیگیر رفع مشکل اقامت
همراهان بیمار است ،در اختیارم گذاشت.
اسماعیل محمدیان در گفت و گوی تلفنی
به خبرنگار ایرنا گفت :ایجاد مرکزی مجهز و
قانونی برای اسکان همراهان بیمار در بیرجند
جزو واجبات نه ملزومات است ،بیشتر حجم
مراکز تخصصی درمان را در شهر بیرجند
داریم و همه بیماران شهرستانی برای ادامه

بیمکانیوخوابیدندرسوزسرما
بلوری گفت :پدرم به دلیل بیماری
پارکینسون و ابتال به کرونا از  ۶روز گذشته
در این بیمارستان بستری شده و من به اتفاق
برادرم به عنوان همراه بیمار پنج شب است
که داخل پارکینگ خارج از بیمارستان در
خودرو میخوابیم؛ واقعا سخت است ،اقوام
و خویشاوند نزدیک هم در بیرجند نداریم.
وی افزود :در این شبهای سرد زمستان
خوابیدن در خودرو خیلی سخت است اما
چارهای نیست و توان مالی برای پرداخت
هزینه مسافرخانه را هم نداریم ،گاهی نصف
شبها از سردی هوا داخل خودرو خوابم
نمیبرد و به بخش اورژانس میروم و روی
صندلی مینشینم تا صبح شود.
این شهروند نهبندانی گفت ۲ :سال پیش
دایی بنده در محور بیرجند  -نهبندان تصادف
کرد و حدود سه هفته به دلیل شکستگی
دست و پا در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند
بستری بود و به دلیل همزمانی با فصل
تابستان باز هم به دلیل گرمای شدید هوا
حسابی اذیت شدیم و واقعا روزهای خیلی
سختی برای ما بود .وی ادامه داد :شهر
نهبندان  ۲۰۰کیلومتر با بیرجند فاصله دارد
و رفت و برگشت به شهرستان هم سخت
و هزینهبر است .بلوری در پایان صحبتش
از من میخواهد از برادرش که در پارکینگ
بیمارستان داخل خودرو خواب است ،عکس
بگیرم تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد و
اصرار دارد که این موضوع را بهطور مستمر
پیگیری کنم تا شاید دغدغههای اسکان
همراهان بیماران شهرستانی و روستایی
هرچه زودتر رفع شود.
کروناوتعطیلیهمراهسرای
بیمارستانرازی
حدود ساعت  ۲۱همان شب به بیمارستان
رازی بیرجند میروم ،روی تابلوی زردرنگی
به عنوان مشخصات پروژه ،نام بیمارستان
 ۲۰۰تختخوابی امام رضا (ع) بیرجند
حک شده و با وجود اینکه این بیمارستان
تازهساخت در اسفند سال  ۱3۹۵افتتاح
شد ،هنوز تابلوی مشخصات آن شامل
نام پیمانکار و کارفرما ،زیربنا و مساحت در
ورودی بیمارستان نصب است.
عملیات اجرایی این پروژه سال  ۱3۸۶به
عنوان بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند آغاز
شد و به دلیل وجود یک بیمارستان دیگر به
همین نام در بیرجند در زمان افتتاح نام آن
به مرکز آموزشی و درمانی رازی تغییر کرد.

کنم .با تماس تلفنی وی ،رئیس بخش
پرستاری بیمارستان رازی گفت که در این
شرایط کرونا از اسکان همراهان بیمار در این
بیمارستان معذوریم.
چهاراتاقاسکانهمراهبیماردر
بیمارستانامامرضا(ع)
از بیمارستانهای ولی عصر(عج) و رازی
بیرجند راهی بیمارستان امام رضا (ع) در
خیابان طالقانی میشوم که مرکز درمانی
تروما است و از نگهبان درب اصلی
بیمارستان نشانی مرکز اقامت همراهان
بیماران را میپرسم .او نشانی محوطه
درمانگاه شبانهروزی این بیمارستان را به من
داد و از سمت چپ درب اصلی بیمارستان
امام رضا (ع) از درب کوچکی وارد درمانگاه
شبانهروزی میشوم ،در محوطه این درمانگاه
و زیر راهروی اصلی ورود به درمانگاه چهار
اتاقک وجود داشت که بر در ورودی یک اتاق
محل استراحت رانندگان و بر ورودی سایر
اتاقها هم عنوان اتاق اسکان حک شده و به
ترتیب شمارگذاری شده است .درب ورودی
اتاق اسکان شماره یک ،یک جفت کفش
مردانه کنار هم جفت شده و کمی الی درب
باز است ،درب اتاق اسکان را میزنم و در
فاصله یکی و  ۲متری منتظر میایستم،
بعد از چند دقیقه مردی حدود  3۰ساله در
چارچوب درب قرار گرفت.
خودم را معرفی میکنم و از او درخواست
مصاحبه درخصوص مشکالت همراهان
بیماران در شهر بیرجند و گرفتن عکس از
داخل اتاق محل اسکان را میکنم که در
پاسخ میگوید چند لحظهای صبر کنید تا
وسایل را مرتب کنم.
ناشکرینمیکنم؛سرپناهیاست
اتاقی حدود  ۱۲متری که کف اتاق موکت
است و روی موکتها چند پتوی کهنه که از
همراهان بیماران قبلی به ارث مانده و کولر،
پخچال و یک دستگاه شوفاژ همه امکانات
این اتاق اسکان است ،بعد از دیدن داخل اتاق
چند دقیقهای را در محوطه بیمارستان با این
همراه بیمار به گفت و گو مینشینم.
اهل یکی از روستاهای شهرستان مرزی
سربیشه در فاصله  ۱۰۰کیلومتری بیرجند
است و پدرش به دلیل سکته مغزی به مدت
 ۴۵روز در بخش آی سی یو بیمارستان
امام رضا (ع) بستری است.گوهری گفت:

عنوان مثال چند ساعت را در خیابانهای
بیرجند در به در به دنبال جایی برای اسکان
بودم .وی افزود :در بیمارستان امام رضا (ع)
همین چند اتاق برای اسکان همراهان وجود
دارد ولی در بیمارستان ولی عصر (عج)
که همین شرایط هم وجود ندارد و همراهان
بیماربیشترگالیهمندهستند.
دردمریضداریو
دردنداشتنمحلاسکان
بعد از گفت و گو با این مرد در درب اصلی
بیمارستان با پیرمرد روستایی حدود ۸۰
ساله ساکن یکی از روستاهای شهرستان
درمیان که همسرش به دلیل افتادن از پله
و شکستن کمر از هشت ماه گذشته بارها
در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند بستری
شده است ،همصحبت میشوم .فیروزی
گفت :در این مدت که همسرم بستری
است ،واقعا اذیت شدم و هر چند شب را
خانه یکی از فرزندانم هستم ،در این مدت به
دنبال اجاره خانه مستقل بودم اما هزینههای
اجاره خانه باالست و در توان من نیست .وی
افزود :محلی برای اسکان همراهان بیمار
شهرستانی در مرکز استان ضروری است،
درد مریضداری یک طرف و درد نداشتن
محل اسکان یک طرف ،در این هشت ماه
فرزندان مان از اینکه با آنها زندگی میکنم
خیلی خوشحال هستند ولی برای خودم
خیلی سخت است .فیروزی گفت :مددجوی
کمیته امداد هستم و برای تهیه هزینههای
بیمارستان ماندهام تا اینکه بخواهم هزینه
محل اسکان مستقل را هم پرداخت کنم ،اگر
اطراف این بیمارستان مکانی برای استراحت
شبانهام باشد ،برایم کافی است.
واگذاریاتاقهایاسکان
فقطبههمراهبیمارانآیسییو
یکی از شهروندان گنابادی که از  ۲هفته
پیش برادرش به دلیل تصادف در محور
بیرجند  -قاینات در این بیمارستان بستری
است به جمع ما پیوست و گفت :از بیرجند
به عنوان مرکز استان انتظار بیشتر از این
داشتم که حداقل یک مرکز همراهان بیمار
بهصورت مجهز وجود داشته باشد نه اینکه
 ۱۲شب همراه خانواده باید در به در دنبال
محل اسکان باشم .دوباره به نگهبانی درب
اصلی بیمارستان امام رضا (ع) مراجعه و خودم
را معرفی میکنم و شرایط واگذاری اتاقهای

روند درمان به مرکز استان اعزام میشوند.
وی افزود :در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند
حداقل به  ۱۰تا  ۱۵اتاق اسکان برای
همراهان بیمار نیاز داریم ،بیماران بخش
آی سی یو ،بخش اعصاب و روان و بخش
سوختگی شاید  ۲تا  3ماه در این بیمارستان
بستری باشند که همراهان آنان واقعا دچار
مشکالتی زیادی میشوند .محمدیان بیان
کرد :همراهان بیمار در تابستان حداقل در
خودرو و چادر میتوانند سپری کنند اما در
فصل زمستان به دلیل شدت سرما شرایط
برای آنان سختتر میشود .وی گفت :به
دلیل درخواستهای زیاد همراهان بیمار
فضاهایی که به عنوان انباری استفاده
می شد را تبدیل به اتاقهای  ۱۲متری
کردیم و در اختیار همراهان بیمار به عنوان
سرپناه شبانه قرار میگیرد.
مدیر پرستاری بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند
ادامه داد :ما خودمان هم این اتاقها را در
شان همراهان بیمار نمیدانیم و در صورتی
که همراه بیمار از محل رضایت داشته باشد،
کلید را در اختیارشان قرار میدهیم .وی با
بیان اینکه وسعت راههای خراسان جنوبی
زیاد و حجم تصادفات در محورها باالست،
گفت :بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند مرکز
ترومای بیماران تصادفی است و گاهی
همراهان بیمار را از سایر استانها داریم
که در شهر بیرجند برای اقامت خود دچار
مشکل میشوند .محمدیان گفت :خراسان
جنوبی سومین استان پهناور کشور است و
گاهی رفت و برگشت به شهرستانها برای
همراهان بیمار سخت است ،لذا مجبورند در
شهر بیرجند بمانند ،درخواستهای زیادی
از سوی همراهان بیمار برای محل اقامت
شبانه داریم ولی در شهر بیرجند محل
اسکانی برای همراهان بیمار وجود ندارد که
این افراد را معرفی کنیم .وی افزود :با توجه به
مشکالت زیاد همراهان بیماران شهرستانی،
بارها این دغدغه و مشکل را با افراد خیر در
میان گذاشتیم و خیرین زیادی پای کار آمدند
اما به دلیل ارائه نشدن زمین و مکان از سوی
مسئوالن متولی ،ساخت و راهاندازی مرکز
همراهان بیمار بینتیجه ماند.
وی اظهار کرد :انتظار داریم وقتی فرد خیر
پای کار میآید ،مسئوالن متولی هم حمایت
کنند تا این مشکل چندین ساله همراهان
بیمار در شهر بیرجند رفع شود.

ساختمرکزهمراهانبیمار
بعدهفتسالهنوزدرنقطهصفر
شهر بیرجند قطب درمانی خراسان جنوبی
است و ساماندهی وضعیت همراهان بیمار
در قالب احداث مرکز اقامت آنان ضروری
است که در سالیان گذشته احداث طرح
مرکز همراهان بیمار به عنوان نیاز ضروری
همواره از سوی دستگاههای مختلف مورد
تاکید قرار گرفته است.بر همین اساس
عملیات اجرایی مجتمع اقامتی همراهان
بیمار بیرجند شهریور سال  ۱3۹3در زمینی به
مساحت هزار و  ۴۰۰متر مربع در خیابان ظفر
بیرجند آغاز شد و واگذار نشدن زمین به دلیل
یکسری مشکالت در سند آن از مهمترین
دالیلی بود که روند احداث پروژه را سالها
به تاخیر انداخت .اوایل دی سال گذشته
بود که مدیرعامل مجمع خیرین سالمت
خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا
از رفع مشکل  ۶ساله سند زمین مرکز اقامتی
همراهان بیمار بیرجند خبر داد و گفت :با اخذ
مجوز پروانه ساخت عملیات اجرایی این طرح
را سال آینده آغاز خواهیم کرد.
سید محمود حسینی این بار در گفت و گوی
تلفنی علت آغاز نشدن عملیات اجرایی این
پروژه را این گونه تشریح کرد که علت اصلی
ساخته نشدن مرکز اقامتی همراهان بیمار در
استان از سال  ۱3۹3تا پایان سال گذشته
مشکالتی درخصوص سند زمین این پروژه
با بنیاد مستضعفان بوده که مشکل سند
زمین سال گذشته رفع شده است .وی
ادامه داد :سال گذشته با همکاری خوب
بنیاد مستضعفان ،زمینی به متراژ  ۲هزار و
 ۵۵۰مترمربع برای ساخت مرکز همراهان
بیمار به مجمع خیرین سالمت استان واگذار
شد .مدیرعامل مجمع خیرین سالمت
خراسان جنوبی گفت :سال گذشته طراحی
نقشه ساخت مرکز همراهان را انجام دادیم
و قرار شد ساخت این مرکز را آغاز کنیم اما
در حال حاضر به دلیل اینکه این زمین در
نزدیکی یکی از مراکز امنیتی بیرجند قرار
دارد ،محدودیت ارتفاعسازی در حد یک یا ۲
طبقه به ما داده شد .وی عنوان کرد :هرچه
بررسی کردیم با محدودیت ارتفاع نمیتوانیم
مجموعه خوبی بسازیم چرا که باید حداقل
مکانی در سه یا چهار طبقه بسازیم تا
پاسخگوی نیاز همراهان بیمار باشد .حسینی
گفت :از طریق شورای شهر بیرجند پیگیر
هستیم که این زمین را به احسن تبدیل
کنیم تا مشکل ارتفاعسازی رفع شود و
شهرداری هم زمینی در نزدیکی بیمارستان
ولی عصر(عج) دارد که اگر با نظر مساعد
شهردار و اعضای شورای شهر در اختیار
مجموعه ما قرار گیرد ،بالفاصله کار ساخت
را شروع خواهیم کرد .وی افزود :مدیریت
جدید بنیاد مستضعفان همکاری و مساعدت
خوبی دارد که امیدواریم هرچه سریعتر
مشکل زمین مجموعه رفع شود و اکنون
منتظر نتیجه شورای شهر بیرجند برای
رفع مشکل زمین هستیم .مدیرعامل مجمع
خیرین سالمت خراسان جنوبی گفت :در
صورت رفع مشکل زمین در زمینه ساخت
مرکز همراهان بیمار مشکل مالی نداریم و
خیرین پای کار هستند زیرا ساخت این مرکز
از نیازهای ضروری مردم است و باید هرچه
سریعتر با رفع مشکل زمین ،کار ساخت را
شروع کنیم.وی بیان کرد :درخواست ما از
دستگاههای متولی این است که همکاری
کنند تا هرچه سریعتر مشکل زمین رفع و
با ساخت این مجموعه دغدغه همراهان
بیمار در مرکز استان برای همیشه رفع
شود .حسینی گفت :ما آمادگی داریم که در
صورت حل مشکل زمین با همه توان و در
کمترین زمان نسبت به اجرای پروژه اقدام
کنیم .به نظر میرسد باید توصیه مقام معظم
رهبری مبنی بر کاهش دغدغه خانوادههای
بیماران بار دیگر مرور شود که فرمودند« :ما
میخواهیم اگر کسی در خانواده مریض شد،
آن خانواده بیش از مریضداری رنج دیگری
نداشته باشد» .امید میرود با همکاری
مسئوالن متولی مشکل زمین مرکز اقامتی
همراهان بیمار در بیرجند هرچه سریعتر رفع
و با همت خیرین عملیات اجرایی این طرح
در بیرجند آغاز شود تا تسکینی بر آالم خانواده
بیماران باشد .در حال حاضر  ۱۴بیمارستان با
هزار و  ۴۵۶تخت ثابت در استان خراسان
جنوبی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند است که بیشترین آنها در مرکز استان
فعالیت دارد.

* به عنوان یک شهروند سرمقاله از
دست دادن نیروهای انسانی را که خواندم
جگرم سوخت .واقعا ما داریم به کجا
می رویم .آدمی مثل آقای سلم آبادی
که تمام استان به توانمندی این انسان
شریف اعتماد کامل داشت چرا باید از
استان برود چون جای دیگر و بزرگتر می
تواند خدمت کند و حل مشکالت سایر
استان ها ارجح بر استان ماست؟ دیگه
کم کم دارد دم خروس بیرون می زند که
براینگهداریوانتصابآدمهامعیارهایی
جز توانمندی مالک است و حتما باید زیر
بلیط افرادی خاص باشند .خدا بخیر کند
از امروز خط کشی برخواهم داشت و هر
مسئولی که منصوب می شود چه معاون
استاندار و چه مدیرکل را اندازه می گیرم
تا ببینم واقعا می توانند یکی مثل ایشان را
در استان پیدا کنند؟ شنیدم در تمام سال
های گذشته که ایشون رو می خواستند
برای استان های دیگر ببرند از داخل
استان مسئولین اجازه نداده اند چطور شد
حاال ایشان را ...
* دوستانیکهمیگنمسکنگراناستو
شهرکویرینیستدربیرجندمرتفعسازی
نکنن اگه اطراف را بیارن تو طرح فکر
زیرساختهاونگهداریبکنین.همینجوری
تو آسفالت و نگهداریش موندن چه برسه
بخوان اطراف جزو محدوده بیاد.بهترین
کار اینه هر سال طرح مسکن ملی اجرا
بشه و هر کسی خونه و زمین نداره زمین
رایگان بده دولت ،بعد کمبود زمین که
نمیشه ،رایگان صاحب زمین میشن و
نیاز نیست زمین بیابون هم قیمت طال
بخرناینکهشهرداریسختگیریمیکنه
اگهسختنگیرهبسازبندازاجوالنمیدن
و رانت میره تو جیب اونا تنها راه کمبود
و ارزان شدن مردم همینه زمین رایگان و
تخفیف برای پروانه است
*متاسفانهباایناوضاعنابسامانمعیشتی
که اگر مرتفع نشه امروز وفردا کارمندان
جز هم باید دست به زباله گردی و گدایی
بزنند چون تورم  ۲۰۰درصدی و افرایش
حقوق ۱۰تا  ۱۵درصدی با هم تناسبی
ندارد ۹۰.در صد از افرادی که حتی یک
گاری هم ندارند که زباله جمع کنند از
روی ناچاری است کدوم انسان راضی
است آبرو و خطر هزاران بیماری را به
جان بخرد و سر در سطل زباله داشته
باشد؟ از مسئولین عزیز تقاضا دارم در
هفته ای یک روز را سری به شمال شهر
بزنند تا اگر وجدان داشته باشند فکری
بحال این محرومین در مرکز استان کنند
*سالم خدمت مدیرکل حفظ آثار
و نشر ارزش های دفاع مقدس ،پنج هزار
نفرازجمعیتشهرستاندرمیاندرنوغاب
درمیان ساکن هستیم ما شهروندان و
بسیجیان خواستار دفن شهدای گمنام
دراین نقطه نیز هستیم که با وجود
شهدا معطر و متبرک گردد.
* زنده گیری چند قالده سگ در سطح
شهر کار سختی نیست به شرط آنکه
کسی واقعا بخواهد و افرادی را برای این
کار بگمارند که جرات و توانش را داشته
باشند،شایدبارهاشاهدمستندیازافرادی
بودین که به پیدا کردن و زنده گیری
مارهایسمیوخطرناکمشغولهستند
که اکثرا هم زیاد به چشم نمیان فرد با
تخصص و تجربه ای که دارد پیدایش می
کند ،گیر انداختن سگی که راست راست
در سطح شهر دور می زند نیاز به بیهوشی
و سالح ندارد ،مسئولین محترم هیچ فکر
کرده اید که بزرگ جلوه دادن جمع آوری
این مشکل قبل از آنکه راه حل فرار از
جواب گویی باشد توان و مدیریت شما
عزیزان را در برخورد با همچنین مسئله
کوچک اما خطر ساز برای مردم با اذعان
خود شما به نمایش می گذارد و افرادی در
جریان موضوع قرار می گیرند چه فکری
راجعبهاستانمیکنند،مردمکهاطالعی
ندارندازاینحیوان،راهکارهایگرفتنآنها
را می توان با حرف و سخن درست کرد
امابدانیددربینهمینمردمهستندکسانی
که خودشان سگ دارند حتی خطرناک تر
از سگ های ولگردی که در خیابان پرسه
میزنند که از نظر این افراد این سگ ها
چندان سگ های ارزشمندی در توانایی
که باید داشته باشند نیستند وگرنه خود
مردم بارها گرفته بودنشان و برای استفاده
در کارهای نگهبانی به کار می بردند این
افراد هم در همین دورو بر زندگی می کنند
وشاهدصحبتهایعزیزانکههستندو
با توجه به اطالعاتی که دارند این برخورد
مسئولینراقبولنخواهندکرد ومیدانند
که دغدغه ای نیست یا مسئولیت پذیری
که با این پاسخ ها روبه رو می شوند .
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مشاوره

راه هایی برای زیباتر کردن زندگی
نعمت هایی که خدا به شما داده را بنویسید ،همه
را ،ریز به ریز ،چیزهایی که دارید را هم بنویسید،
مثال ننویسید ،سالمتی! بنویسید ،داشتن چشم،

تسکین گلو درد با پوست انار

گیاه دفع کننده سنگ کلیه

علت بروز فشار چشم

کمتری کسی میداند که خواص پوست انار دست
کمی از خود انار ندارد .در صورتی که دچار گلودرد
یا درد لوزه هستید ،برای تسکین درد ،از پوست انار
کمک بگیرید .برای این کار کافی است پوست
یک انار را در مقداری آب بجوشانید و از صافی

گیاه گزنه از گیاهان دارویی پر طرفدار است که
خاصیت های بسیاری دارد .از ریشه گزنه برای
بیماری های مفاصل ،به عنوان ادرار آور و به
عنوان قابض استفاده می شود .قسمت های
فوقانی گیاه گزنه همراه با مقدار زیادی مایعات

ابتال به فشار چشم باعث نگرانی است .زیرا خطر
بروز آبسیاه را افزایش میدهد .افزایش فشار
چشم بهخاطر عدم توازن تولید و تخلیه زاللیه
اتفاق میافتد .در این پدیده کانالهایی که بهطور
طبیعی موجب خروج مایعات از چشم میشود،

عطر این گیاه آرام بخش است و باعث کاهش
اضطراب و همچنین حمالت هراسی می شود.
استوقودوس سبب بازشدن سیستم عصبی و
آرامش میشود که به کاهش اضطراب کمک
میکند .همچنین از افکار استرس زا جلوگیری می

بگذرانید .بعد از خنک شدن ،آن را غرغره کنید.
پوست انار غنی از آنتی اکسیدان است که با
بیماری های قلبی و عروقی مهلک مقابله میکند
و میزان کلسترول و استرس را کاهش میدهد.

در دفع سنگ های کلیه و عفونت های دستگاه
تناسلی و ادراری و از قسمت های هوایی آن برای
درمان حساسیت ،آرتروز ،آلرژی های فصلی،
کنترل دیابت و تب یونجه استفاده می شود.

بهدرستی کار نمیکند .با اینکه تولید زاللیه
همچنان ادامه دارد ،اما بهخاطر اختالل در عملکرد
کانالهای تخلیه از چشم تخلیه نمیشود .این امر
موجب افزایش فشار داخل چشم میشود.

کند چند قطره از اسانس اسطوخودوس را در یک
ظرف آب داغ بریزید و بخار آن را استنشاق کنید تا
اضطراب را از بین ببرد یا با چند قطره از روغن آن
شانهها ،پشت و گردن را ماساژ دهید.

با زردچوبه داروی الغری قوی بسازید

حکایت :خبر مرگ نوبل

زردچوبه گیاهی است که در صورت استفاده صحیح از آن برای کاهش وزن و الغری فوق العاده است ،مواد الزم:
یک قاشق چای خوری پودر زردچوبه ،یک دوم قاشق چای خوری پودر دارچین ،یک دوم قاشق چای خوری
برگ نعناع تازه ،یک فنجان آب .ابتدا آب را در قوری بریزید و چوب دارچین را به آن اضافه کنید .آب را به جوش
آورید تا مقدار آن به نصف برسد ،سپس در فنجانی بریزید و صبر کنید تا به دمای محیط برسد اما سرد نشود .پودر
زردچوبهونعناعرابه آناضافهکنیدودرنهایتازصافیردکردهوبنوشید.دارچینحساسیتبهانسولینرابهبودمی
بخشد و عالوه بر این یک آنتی اکسیدان قوی است.برگ نعناع خواص آنتی اکسیدانی دارد و در درمان حساسیت و
سرماخوردگی موثر است عالوه بر این از دستگاه گوارش پشتیبانی و سندروم روده تحریک پذیر را درمان می کند.

آلفرد نوبل از جمله افراد معدودی بود که این شانس را داشت تا قبل از مردن ،آگهی وفاتش را بخواند .زمانی
که برادرش لودویگ فوت شد ،روزنامهها اشتباه ًا فکر کردند که نوبل معروف (مخترع دینامیت) مرده است.
آلفرد وقتی صبح روزنامهها را میخواند با دیدن آگهی صفحه اول ،میخکوب شد :آلفرد نوبل ،دالل مرگ و
مخترع مرگآورترین سالح بشری مرد! آلفرد ،خیلی ناراحت شد .با خود فکر کرد :آیا خوب است که مرا پس
از مرگ این گونه بشناسند؟
سریع وصیت نامهاش را آورد .جملههای بسیاری را خط زد و اصالح کرد .پیشنهاد کرد ثروتش صرف جایزهای
برای صلح و پیشرفتهای صلح آمیز شود.

فروشگاه فنی مهندسی نورپردازان
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عمودي -۱ :قناعت -چنین
نماید مرد را -دورنما  -۲معروف و
مشهور -ریگ نرم -از شهرهاي
فارس  -3دروازه بان -رودخانه اي
درا ستان گلستان -یکي از دو برادر
بنیانگذار شهر رم  -۴پرده دري-
ضمیر خارجي  -لوله گوارشي -راه
نرفته  -۵گشاده -مثل ماه  -اموال
باقیماندهازمتوفي-۶حملهکننده-
به شیوه اشراف  -آسمون جل -7
سلطان جنگل  -صعود پیامبر به
آسمان  -زبان کوچک  -8صادق
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و صمیمي  -از نامهاي قرآن زبان
عربي  -9حرکت و جنبش  -حال
شهري در آلمان  -۱۰سنگ چاقو
تیزکني  -پایه و اساس -ساقه
قارچ  -۱۱منسوب به یمن  -قله
 واحد سطح  -۱۲مادر لر -لقباروپایي -تباهی -شهر گدایان
 -۱3فال نیک کشوري در قاره
سیاه  -ماده منفجره کار گذاشتني
 -۱۴پشیماني -مکار -الزم
 -۱۵نام قدیم شهر مالیر  -نام
یکي از سرداران بزرگ کورش

15 14 13 12 11 1۰

* نمایندگی انواع فن های دمنده
خانگیوصنعتی
* عرضه انواع سیم و کابل ،سیم و
صفحه مسی ،ارت
* زغال و نمک  ،المپ و آیفون ،انواع
کلید و پریز دلند
کل
* اجرای پروژه های برق ی -
ج
ز
ئی
*بستکمربندی

کلیه لوازم منزل شما را خریداریم
با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.
۰۹۱۵۰۵۶۲۱۰۰

ایزوگامشـرق
۰9155622۰5۰
۰9155629۰33

بیست متری دوم مدرس غربی  -پالک ۱۴۶
۰۹۱۵۳۶۳۳۵۴۵ - ۳۲۴۰۵۰۵۴
حسن رضا چهکندی نژاد

اجرایکلیفونداسیون

۰۹۱۵77۱۰۲۶۳ - ۰۹۱۵۵۶۱۶87۲

بیرجند،میدانتوحید

( 32442331بخشی)

(صفر تا ،)۱۰۰آرماتور بندی  ،قالب بندی
نیرویمتخصص(قالببند وآرماتوربند) و
نیرویسادهنیازمندیم.

گروه مهندسی پارسیان سقف

طراحـی و مجـری

مرکزخانـههای
پیـشساختـه

سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و UPVC

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

پیمانکـــاری و احـداث و بازســـازی ساختمـــان ،فروش و اجرای

ورق های ساندویچ پنل و KNAUF-UPVC

بیرجند – باالتر از مدرس  -6۰حاشیه میدان جماران (مدیریت برزگانی)
۰9153617611 -۰5632۰44449

اقامتگاهبومگردیسراینیاکانبیرجند
اقامتگاهبومگردیسراینیاکاندرروستاینصرآباد،
واقع شده است .این خانه تاریخی با قدمت بیش
از  ۱۱۵سال پس از مرمت و بازسازی در مرداد
ماه سال  ۱399فعالیت رسمی خود را در حوزه
بومگردی آغاز نمود .اقامتگاه بومگردی سرای
نیاکان با بافتی کامال سنتی و قدیمی دارای  ۵اتاق

با سرویس کف خواب است که در مجموع ظرفیت
اسکان و پذیرش ۲۶گردشگر را دارد .اتاق های این
خانه سنتی به صورت یک اتاق خان نشین 7نفره،
یک اتاق  ۲۵متری با گنجایش  8نفر ،دو اتاق ۱۲
متری چهار نفره و یک اتاق ۱۰متری سه نفره می
باشد .فقط اتاق ۲۵متری دارای سرویس بهداشتی
اختصاصیمیباشد.
فرهنگ و هنر

«دزد و پلیس» به تلویزیون برگشت
مجموعه تلویزیونی «دزد و پلیس» با کارگردانی
سعید آقاخانی از کانال بالکان شبکه سحر پخش
می شود.این سریال طنز اجتماعی در  ۲۶قسمت،
داستان مردی به نام «ناصر کاظمی» که به
خالفکاری معروف است .او در اثر یک ضربه
ناشی از تصادف به سرش حافظه اش را از دست
می دهد .ناصر پس از وقوع این تصادف شدید
شخصیت دیگری پیدا می کند و وقتی که می
بیند همه از او می ترسند سعی می کند اشتباهات
گذشته اش را جبران کند .اما دوست خالفکارش
«داوود» به او توضیح می دهد که آن ها برای یک
باند قاچاق مواد مخدر که رئیس آن فردی به نام
«مهندس» است کار می کنند .فیلم نامه سریال
«دزد و پلیس» سال  ۱39۱به قلم پیمان قاسم
خانی و مهراب قاسم خانی نگارش یافته است و
بهنام تشکر ،هومن برق نورد ،کمند امیرسلیمانی،
شقایق دهقان ،مهران رجبی ،مجید لوالیی ،مجید
مشیری،زندهیادعزتالهمهرآوران،مرجانهگلچین،
بیژن بنفشه خواه ،امید روحانی ،بیوک میرزایی،
مهوش وقاری ،بهناز سلیمانی و خشایار راد در این
مجموعه با تهیه کنندگی محسن چگینی نقش
آفرینیکردهاند.مجموعهتلویزیونی«دزدوپلیس»
با زبانگردانیوترجمهبهزبانبوسنیاییارنادپانجیچ
از کانال بالکان شبکه سحر روی آنتن است.

فروش حبه عناب درجه یک ۰9۰26711735

افتتاح شد

مرغ کامل  5۰هزار تومان
سوپ ویژه کیلویی  12هزار تومان
از 11ونیم تا  22به صورت یکسره

آدرس  :نبش توحید  19تلفن 32439492 -۰91516114۰8 -۰9155629۰21 :

قابل توجه مالکان محترم خودرو

برای جلوگیری از جرایم  ۲درصدی ماهانه نسبت به پرداخت
عوارض سالیانه خودرو خود اقدام نمایید.

جهت سهولت قبل از مراجعه نسبت به اطالع از مبلغ مذکور با

شماره های  ۳۲۲۳۴۵۳۲و  ۰۹۱۳۴۵۶87۹۲تماس حاصل فرمایید.
آدرس  :میدان شهدا  -پشت بانک صادرات ( ساختمان آوا)
ضمنا استعالم و پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی در این دفتر انجام می شود.

مـرکز خط رند

کارگاهضایعاتقالسی

در

باباالترینقیمتدراستانخراسانجنوبی

مرکز شهر( میدان ابوذر)

بزرگترین مرکز خرید فلزات رنگی و آهن آالت

خرید نقدی به
صورت انبوه در محل
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کنید .با انرژی و انگیزه کار کنید و از کار خود لذت
ببرید.دیدگاه تان را نسبت به مشکالت عوض کنید:
در برخورد با مشکالت تان مثبتاندیش باشید .این
کار جنبههای مثبت موقعیت شما را تقویت میکند و
باعث میشود فشار کاری کمتری احساس کنید؛ در
نتیجه با دید بازتری به موضوع مینگرید ،ذهن شما
آرام میگیرد ،سخت کوشی شما بیشتر میشود و برای
مشکل راه حل پیدا میکنید .چند کار را همزمان انجام
ندهید :شاید شما هم ادعا کنید که میتوانید چند کار

را به طور همزمان انجام دهید و به خوبی از پس آنها
برآیید و البته شاید این ویژگیتان را سخت کوشی
هم به حساب میآورید! با این کار ممکن است بدون
اینکه متوجه شوید اطالعات و موارد مهمی را از قلم
بیندازید ،خطا کنید و در نهایت کیفیت کارتان پایین
بیاید .از کاری به کار دیگر پریدن مغز را گیج میکند
و قسمتهایی از مغز را که مسئول حل مساله است
از فعالیت بهینه باز میدارد .همچنین این کار به مرور
زمان میتواند به مغز آسیب برساند.

روغن اسطوخودوس مفید برای استرس

جدول ۵۱۰۶

افقي:
 -۱مکاني با جاذبه هاي
گردشگري حومه شهرستان
فیروزکوه  -نافع  -۲پایتخت
مالت  -واحد  -زبان مردم
پاکستان  -3فرماندهان  -از
شهرهاي گلستان -نهنگ -۴
مظهر الغري -میانه بدن  -نفي
عربي -نکوهش  -۵از صنایع
شعري  -ستون دین  -حرف
فاصله  -۶همراه اسطرالب  -از
تقسیم متر بر زمان به دست
مي آید -شهر ساحلي  -7قاره
زرد  -خداشناس  -پشت سر
 -8صندوقخانه  -سگ فضانورد
 کالم تعلیل  -9آزاد -بسد-زمزمه کردن  -۱۰سمبل -تازه
راه افتاده  -از کوههاي مهم کشور
 -۱۱زیر موس رایانه -حشره
سمي  -به حد مطلوب نرسیده
 -۱۲خط تلفن راه دور  -دانه
خوشبو  -مقیاس اندازه گیري
 میوه  -۱3نیمسال تحصیلي-اولین سبک ادبي  -هرگز نشود
 -۱۴همراه و یاریگر  -نوعی
گاز  -رماني از رضا امیرخاني -۱۵
تارنما  -نام قدیم قندهار

شهید امین اله مالیی :هنوز که دیر نشده است از خواب غفلت برخیزید ایمان را
دریابید و به سوي عمل شایسته بشتابید و حال که مرگ حتمي است واسالم عزیز محتاج
خون است حسین وار مرگ سرخ را در آغوش کشید و از مرگ ذلت برهید.

مردی موفق است که صبح از خواب بیدار شود ،شب به
رختخواب برود و بین این دو هر کاری که دوست دارد انجام
دهد“ .باب دیالن”

چگونه بدبینی و افکار منفی را از ذهن دور کنیم؟

جدول کلمات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

یاد یاران

دیالوگماندگار

بدبینی را کنار بگذارید :بدبینی با ایجاد حس درماندگی
باعث سکون میشود و بازدهی را کاهش میدهد .به
جایاینکهازمسئولیتهاشکایتکنید،آنهارابهعنوان
فرصتی در نظر بگیرید تا تالش و وجدان کاریتان را
به رئیس خود نشان دهید .افکار غیرمنطقی خود را
بشناسید و با آنها مبارزه کنید :از خواستههای درونی
خود آگاه باشید ،بر ویژگیهای مثبت خود تمرکز کنید
و اجازه ندهید افکار منفی شما را محاصره کند .باورهای
غلط و نامعقول خود را زیر سوال ببرید و از ذهن دور

گوش ،توانایی صحبت کردن ،بوییدن ،چشیدن،
فامیلی داشتیم که تصادف سختی کرده بود و از
آن به بعد ،دیگر نمی توانست مزه ی غذا ها را
تشخیص دهد!!! فرض کنید نتوانید طعم شیرین
غذا ها را بچشید و لذت ببرید و یا کباب و قورمه
سبزی را نتوانید ببویید! فاجعه است .سعی کنید
رفت و آمدهایتان را زیاد کنید ،با فامیل ،دوست،
همسایه و  ...حتما الزم نیست که شام و ناهار
باشد ،به صرف یک چای و شیرینی ،یا اصال ناهار
باشد ،اما یک الویه ی ساده ،یا آش! به بهانه های
مختلف به آشنایانتان سر بزنید و از آنها دعوت
کنید که به منزلتان بیایند ،رفت و آمد و دور هم
بودن و شلوغی ،به شدت می تواند هورمون
سروتونین که هورمون شادی و زیباتر کردن
زندگیست را در شما باال ببرد .به خودتان رحم
نکنید ،یک برنامه ی کاری سفت و سخت برای
خودتان ترتیب بدهید و سعی کنید که آن را انجام
بدهید ،مثال صبح ساعت  8بیدار شوید ،صبحانه،
پیاده روی ،کتاب خواندن ،تهیه ی غذا ،کار ،خرید،
سر زدن به فامیل ،شرکت در جلسات مذهبی،
علمی ،اموزشی و  ...اصال وقتی برای بیکاری
نگذارید ،اینقدر برنامه تان را شلوغ کنید که شب
که به رختخواب رفتید ،فرصت غصه خوردن و
فکر کردن نداشته باشید ،در جا بیهوش شوید! چه
کاری به شما آرامش می دهد؟ بافتن یک شال
گردن؟ درست کردن یک غذا؟ دیدن یک فیلم؟
نوشتن خاطرات روزانه؟ قران خواندن؟ چرخ زدن
در اینترنت؟ بازی کردن با بچه ها؟ انجام کارهای
خیریه؟ رفتن به گردش؟ سعی کنید در برنامه ی
روزانه تان ،کارهایی که شما را شاد می کند را
حتما بگنجانید ،در ادامه ،به کالم بزرگان برای شاد
شدن دلتان ،گوش دهید ،اکثر آنها گفته اند انجام
کارهای خیر و کمک کردن به دیگران ،دلتان را
شاد و رنگی می کند .خیلی کار سختی نیست،
شاید با یک نان خریدن و هدیه دادن آن به
همسایه ،به یک ظرف میوه مهمان کردن رفتگر
محل ،با یک راه دادن ساده به ماشین عقبی و ...
دلتان به اندازه ی یک دنیا زیبا شود.
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لزوم ثبت جهانی مسجد جامع قاین
حقانی  -فرماندار قاینات در کارگروه مشارکت
از پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس
شهرستان گفت :مسجد جامع قاین به عنوان
دومین مسجد کشور و قلعه کوه قاین از جمله
آثار باسابقه چندین هزار ساله  ،عظمت و
جایگاه بزرگی دارد که باید ثبت جهانی
شود.کریمی در سفر استاندار به شهرستان
قاینات با بیان اینکه برای پیگیری ثبت
جهانی آثار تاریخی قاین تاکید نشده است،
افزود :پاسداری و حفاظت از آثار تاریخی و
حفاظت از آیین ها و رسوم ناملموس وظیفه
همگان است .وی ،رسوم کوزه شکنی ،گندم
درو و تعزیه خوانی و علم گردانی را از جمله
مراسم ناملموس شهرستان یاد کرد و افزود:
اگر این آثار به ثبت ملی نرسد قطع ًا جاهای
دیگر به نام خود ثبت خواهد کرد .وی ادامه
داد :از مجموع ثبت  ۲۵آثار ناملموس استان
سه طرح مربوط به قایق می باشد.
تحقق  ۱۰۰درصدی
نسخ الکترونیکی در بیمه سالمت
مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی گفت:
با توجه به الزام قانون به الکترونیکی شدن
نسخ درمانی از ابتدای دی ماه ،به طور
میانگین در دهه اول دی ،نسخ درمانی تا ۹۸
درصد در بستر الکترونیک ثبت شده است.
اربابی افزود :ثبت الکترونیکی نسخ در  ۹و ۱۰
دی ماه به  ۱۰۰درصد رسید و مشکالتی که
با پزشکان غیر طرف قرارداد و پزشکان فعال
در حوزه دولتی داشتیم نیز رفع شده است .وی
ادامه داد :از ابتدای الزام این طرح ،هیچگونه
قطعی برق ،اینترنت و یا اختالل در سامانه که
بیش از  ۱۵دقیقه طول بکشد ،نداشته ایم.
مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی گفت:
در صورت بروز مشکل ،پزشکان ،مراکز
درمانی و داروخانهها میتوانند خدمات را به
صورت کاغذی ارائه دهند و اطالعات را بعدا
به صورت الکترونیکی تبدیل و ثبت کنند.
قیمت هر کیسه سیمان
 ۳۶هزار و  ۵۰۰تومان است
رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی
شهرستان بیرجند گفت :با افزایش قیمت
کرایه ها ،هر کیسه سیمان  ۱۰درصد گرانتر
شده و قیمت آن به  ۳۶هزار و  ۵۰۰تومان

شناسایی  ۵۸بیمار جدید کرونایی در خراسان جنوبی
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در استان گفت :در شبانه روز گذشته  ۱۸۱آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شد که مجموعا از ۳۷۷
تست ملکولی و سریع ۵۸ ،مورد جدید کرونا شناسایی شد .شریف زاده افزود :از این تعداد  ۱۷مورد از بیرجند ۲ ،مورد از بشرویه ،یک مورد از خوسف ۲ ،مورد از
درمیان ۳ ،مورد از زیرکوه ،یک مورد از سرایان ۱۲ ،مورد از طبس ۱۴ ،مورد از فردوس ،یک مورد از قاین و  ۵مورد از نهبندان شناسایی شد.

خرید  ۲۱۰تُن زرشک توسط تعاون روستایی استان
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آرامش در بازار زرشک خراسان جنوبی
صداوسیما -در قالب طرح خرید زرشک
تاکنون  ۲۱۰تُن زرشک توسط تعاون
روستایی از زرشک کاران استان خریداری
شده است .مدیر تعاون روستایی استان
گفت :پیرو اجرای طرح خرید زرشک از
باغداران استان توسط تشکل های تعاون
روستایی در حال حاضر این برنامه در ۷
مرکز ایجاد شده و در شهرستان های
زرشک خیز استان ادامه دارد .ضیائیان
احمدی افزود :اگر چه با توجه به کاهش
مقدار زرشک خرمنی (دانه اناری) و فروش
بیشتر زرشک باغداران از این نوع و
عدم ورود زرشک پفکی (که میزان قابل

توجهی از زرشک استان را شامل می شود)
میزان مراجعه باغداران کاهش یافته است،
اما خوشبختانه قیمت زرشک در وضعیت
مطلوبی باقی مانده است .وی با اشاره
به اینکه بر اساس آمار موجود از سنوات
گذشته در طول فصل سرما شاهد افت
قیمت زرشک در بازار بوده ایم ،گفت:
اما امسال عالوه بر حفظ بازار و همچنین
افزایش حدود  ۱۰درصدی قیمت از زمان
شروع برنامه خرید ،میزان درخواست خرید
در بازار و تعداد خریداران زرشک نیز به
شدت افزایش یافته است .مدیر تعاون
روستایی استان افزود :تاکنون در  ۷مرکز

مجموعا  ۲۱۰تُن زرشک که از  ۵۷۰باغدار
خریداری شده تحویل مراکز خرید شده که
بیشتر آن نیز بالفاصله به بازارهای مصرف
ارسال شده است.ضیائیان احمدی با بیان
اینکه متوسط زرشک تحویلی حدود ۳۶۰
کیلو از هر کشاورز بوده است ،گفت:
مطالبات باغداران نیز ظرف حداقل  ۱۵روز
و حدکثر  ۳۰روز به طور کامل پرداخت
شده است .وی با اشاره به اینکه بیشترین
میزان خرید زرشک مربوط به شهرستان
درمیان بوده است ،افزود :شهرستان های
قاینات و بیرجند نیز در رتبه های بعدی
خرید زرشک قرار دارد.

واکسن آسترازنکا در مرکز استان
فعال موجود نیست
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل
کرونا در استان گفت :محموله جدید واکسن
پاستوکووک پالس وارد استان شد .شریف
زاده افزود :واکسن آسترازنکا در مرکز استان
فعال موجود نیست ،اما هفته آینده این واکسن
هم تامین میشود .وی همچنین گفت :افرادی
که دو دوز واکسن آسترازنکا تزریق کرده اند
میتوانند برای دوز سوم خود از واکسن پاستو
کووک پالس استفاده کنند .وی در خصوص
تنوع سبد واکسن موجود در استان گفت:
هم اکنون واکسنهای سینوفارم ،برکت و
اسپایکوژن (مشترک بین ایران و استرالیا) هم
در استان موجود است.

والیبالیستهایاستان،سرگردانمیانوعدهها
فارس -رئیس هیئت والیبال خراسانجنوبی
گفت :با وجود فعالیت  ۲۵۰۰والیبالیست
در استان اما سالنی تحت عنوان خانه
والیبال برای ایجاد پایگاه قهرمانی نداریم و
مسئوالن هم برای رفع این مشکل فقط به
وعده ها اکتفا می کنند .رمضانی افزود :در
ابتدا در مجمع انتخاب رئیس هیئت استان
از سوی مدیر کل ورزش و جوانان استان
قول داده شد که سالن عفاف به این رشته
اختصاص یابد که بعد از پیگیری های انجام
شده به این نتیجه رسیدیم قول پایگاه
قهرمانی به هیئت هندبال در این سالن
داده شده است .به گفته وی ،در حالی وعده
این سالن به هیئت هندبال داده شده که
هم اکنون رشته والیبال،تکواندو و کاراته با
توجه به این که در این سالن و فضاهای

اطراف آن فعالیت می کردند سرگردان شده
اند و حتی برای تخلیه هر چه سریع تر این
فضاها تهدید شده اند .وی ادامه داد :بعد از

این با پیگیری های انجام شده قول سالن
حجاب به هیئت والیبال استان داده شد که
این سالن در اختیار هیئت والیبال شهرستان

بیرجند است .وی ادامه داد :این وعده هم در
حالی به هیئت والیبال استان داده شده که
سالن حجاب به هیئت های رزمی و بوکس
به دنبال گرفتن سالن مروت که اختصاصی
آن ها بوده و در اختیار تیراندازی قرار گرفته
شده ،به آن ها هم داده شده و حتی مسئول
یکی از این هیئت ها به هیئت والیبال
استان مراجعه داشته و درخواست تخلیه
سالن حجاب را توسط هیئت والیبال را
داشته اند .رئیس هیئت والیبال استان
بی تدبیری مسئوالن و در نظر نگرفتن همه
جوانب را دلیل سردرگمی هیئت ها بیان
کرد و افزود :در حالی با این شرایط روبرو
هستیم که با پیگیری هایی که از طریق
فدراسیون داشته ایم رئیس فدراسیون قول
داده است در صورتی که فضای اختصاصی

به این رشته داده شود تجهیزات به صورت
کامل برای مجهز کردن این سالن به پایگاه
قهرمانی در اختیار هیئت والیبال استان قرار
گیرد .به گفته وی ،برای برگزاری این رقابت
ها هیچ گونه حمایت مالی از سوی ورزش
و جوانان استان نشدیم فقط برای برگزاری
رقابت ها سالن شهیدین قاسمی پیشنهاد
شد با توجه به بازدیدی که داشتیم از نظر
گرمایشی و نور مشکل داشت و تصمیم
گرفتیم که این رقابت ها را در سالن فجر
دانشگاه بیرجند برگزار کنیم.
وی افزود :برای خوابگاه هم با توجه به
نبود خوابگاه ورزشی در مرکز استان از
امکانات خوابگاه خصوصی داخل دانشگاه
با پرداخت هزینه برای این کار استفاده
کردیم.

مردم مراقب پیامکهای جعلی به نام دستگاه قضایی باشند
رسیده است .علوی افزود :کرایه حمل و نقل
سیمان  ۳۰درصد افزایش پیدا کرده است.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح
ساختمانی شهرستان بیرجند ،افزایش قیمت
سیمان در حال حاضر به علت افزایش قیمت
مواد اولیه یا موارد جانبی مثل الستیک و
روغن ماشین اتفاق میافتد .علوی ادامه داد:
اکنون مشکلی در تأمین سیمان برای استان
نداریم و تا زمانی که صادرات مانند گذشته
رونق نداشته باشد ،کمبودی رخ نمیدهد و
افزایش قیمت آنچنانی نخواهیم داشت.
یک زخمی نتیجه تصادف در بیرجند
عدم توجه به جلو و نبود خط کشی عابر
پیاده در خیابان مدرس بیرجند سبب تصادف
شد .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان
گفت :روز گذشته برخورد سواری پژو با عابر
پیاده در بلوار شهید مدرس بیرجند (حدفاصل
تقاطع ۱۵خرداد  -سیلو) باعث مصدومیت
شدید یکی از شهروندان شد .سرهنگ
عباسی با بیان اینکه حال عابر پیاده وخیم
گزارش شده ،افزود :علت این تصادف ،عدم
توجه به جلو توسط راننده و نبود خط کشی
عابر پیاده بوده که سهم سازمان مربوطه نیز
مشخص شده است .وی با بیان اینکه ماه
گذشته نیز یک خانم  ۲۹ساله در همین
محل جان خود را از دست داده ،افزود:
علیرغم پیگیریهای انجام شده ،سازمان
متولی ،هنوز نسبت به خط کشی این معبر
اقدام نکرده که همچنان جان عابران پیاده
در این محل در خطر است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت:
اخیرا در استان مواردی مشاهده شده که
پیامک جعلی به نام قوه قضاییه آمده است
و مردم باید مراقب این گونه کالهبرداریها
باشند .حمیدی افزود :پیامکهایی که برخی

افراد سودجو و کالهبردار به مردم میدهند
در ارتباط با مراجعه به دستگاه قضایی است
یا از مردم درخواست اقدامی را دارند که
باعث کالهبرداری میشود .وی گفت :از
مردم استان درخواست داریم پیامکهایی

که به اسم دستگاه قضایی میآید را مورد
توجه قرار دهند که این پیامکها حتما با
سامانه خدمات الکترونیک قضایی (عدل
ایران) باشد و این سامانه تنها راه ارتباطی
دستگاه قضایی و مردم است .رئیس کل

دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد:
اگر عبارت “عدل ایران” باالی پیامک
نباشد ،حتما جعلی است و مردم نباید این
پیامکها را ترتیب اثر دهند چون در دام
افراد کالهبردار قرار میگیرند.

سرمایه گذاری شرکت گهر زمین در خراسان جنوبی
شبستان -با پیگیری های استاندار خراسان
جنوبی ،سرمایه گذاری شرکت گهر زمین
در خراسان جنوبی قطعی شد .قناعت در
دیدار با مدیرعامل شرکت گهرزمین اظهار
کرد :خراسان جنوبی ،بهشت معادن است و
ما برای بهره برداری از این ظرفیت های
خدادادی از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم

کرد .استاندار خراسان جنوبی به برنامه
های استان در راستای حمایت از سرمایه
گذاران اشاره کرد و گفت :اقداماتی برای
تسهیل سرمایه گذاری ها در اولویت برنامه
های استان قرار دارد و حضور و فعالیت این
هلدینگ در توسعه استان مؤثر خواهد بود .در
این نشست که با حضور سرپرست معاونت

هماهنگی امور عمرانی استاندار ،مدیرکل
امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری
و رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان برگزار شده بود ،مدیرعامل شرکت
گهر زمین به تشریح حوزه های فعالیتی این
مجموعه پرداخت .فالح در این دیدار ضمن
اعالم آمادگی برای سرمایه گذاری در حوزه

معدن و فرآوری معدنی ،همراهی استان برای
تسهیل شرایط حضور و فعالیت مجموعه را
خواستار شد .پیگیری مطالبات این مجموعه
در داخل استان و نیز بررسی نحوه سرمایه
گذاری آن در نشستی با وزیر صنعت ،معدن
و تجارت از مصوبات این جلسه بود .گفتنی
است؛ شرکت گهر زمین که در زمینه های

اکتشاف ،استخراج و بهره برداری از معادن
سنگ آهن و تولید کنسانتره ،گندله و فوالد،
مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت
ها و طرح های معدنی و صنعتی ،انعقاد
قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات
فنی و مهندسی و غیره فعالیت دارد ،از جمله
سهامداران شرکت انتقال آب به استان است.

هزینه سنگین ،سد راه عقیم سازی سگ های ولگرد در استان
ایسنا -رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان
بیرجند با بیان اینکه طی  ۱۰ماه گذشته
 ۱۰۶قالده سگ بدون صاحب عقیم
سازی شده است ،اظهار کرد :افزایش
قیمت دارو و هزینههای جراحی و درمان
در سال جاری باعث کاهش سرعت
پیشرفت طرح عقیم سازی شده است.
علیزاده گفت :در راستای اجرای طرح

جمع آوری و عقیم سازی  ۱۰۶قالده
سگ بی صاحب در بیرجند و ساماندهی
سگهای بدون صاحب در شهرستان
بیرجند ،مجموعهای به مساحت سه هزار
مترمربع در حاشیه شهر توسط شهرداری
احداث شده که در حال حاضر نزدیک
به  ۶۵۰قالده سگ بدون صاحب در آن
تحت سرپرستی و نگهداری قرار دارند.
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خدمات نصب ،اجاره داربست
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
فلزی ،جک ،تخته ،قالب فلزی
ایزوگام شرق و دلیجان
و نصب پیچ رولپالک
مدیریت  :حسن آراسته
امیرآباد -نبش ولی عصر(عج) 4
 - ۰۹۱۵۳۶۳۷۵۰۷حسینی 09155658268 - 09156693515

وی بیان کرد :در این پناهگاه که با
همکاری انجمنی از دوستداران و حامیان
حیوانات اداره میشود سگهای بدون
صاحب ،پس از زنده گیری و انتقال به
مجموعه و انجام واکسیناسیون زیر نظر
دامپزشک بخش خصوصی عقیم سازی
و پالک کوبی میشوند .علیزاده افزود:
با توجه به اینکه سگها دارای قابلیت

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد
کشاورزی استان گفت :بارندگیهای اخیر در
قنواتی که هوابین است و در رودخانهها و یا
حاشیه رودها واقع شده اثر چند برابری داشته و
کمتر از یک هفته این اثر بخشی نمایان شده،
اما در قنوات با بافت سنگین و ریزدانههای
رسی دیرتر تاثیر می گذارد .اکبر محمدی
افزود :قنواتی که باالدست آنها سازههای آبخیز
احداث شده و آبگیری شده باشد قنوات پایین
دست آنها دارای افزایشهای چند برابری شده
و خواهد شد که این افزایشها از  ۳۰درصد تا
 ۵برابر دبیهای اولیه قنوات میشود.

باالیی در تولید مثل هستند ،یکی از
راههای موثر در کنترل جمعیت این
حیوانات عقیم سازی و رهاسازی آنها
در طبیعت است ،اما افزایش قیمت دارو
و هزینههای جراحی و درمان در سال
جاری باعث کاهش سرعت پیشرفت
طرح عقیم سازی شده است .وی با
بیان اینکه سگهای نر دارای حس

امام صادق (ع)  :هر کس مسجدی بسازد خداوند برای او در بهشت خانه ای می سازد

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

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

پرخاشگری و رقابت زیادی نسبت به
سگهای نر دیگر دارند و رفتار خشونت
آمیز و ضد اجتماعی نشان میدهند که
با عمل عقیم سازی این رفتار کاهش
مییابد ،تصریح کرد :سگها رفتار
جنسی از خود نشان میدهند و بعد از
عمل عقیم سازی این رفتار نیز به شدت
کاهش مییابد.

اخبار کوتاه

* نماینده ولی فقیه در استان در مراسم
افتتاحیه دوره توانمندسازی فرماندهان
بسیج استان گفت :پایگاههای مقاومت
امروز بسترساز اقتدار و پایداری در
کشورهایمختلفشدهاند.
* مدیرکل ستاد اجرایی امام (ره)
خراسان جنوبی گفت :هفت هزار و
 ۲۸۰طرح اشتغالزایی با سرمایه گذاری
بیش از ۸۰۰میلیون تومان از سوی این
ستاد در استان اجرا شده است.
*مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگری
و صنایع دستی خراسان جنوبی از
درجهبندی و نرخگذاری  ۱۲۲واحد
از تاسیسات گردشگری این استان
براساسضوابطکیفیتخدماتخبرداد
* فرمانده انتظامی خراسان جنوبی
گفت :مأموران انتظامی شهرستان
نهبندان ۸۱،کیلو و ۱۵۰گرم حشیش و
 ۳۹کیلو و  ۵۰۰گرم تریاک کشف و ۲
قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کردند.
* کتاب “الفبای یاسمنها” گزیدهای از
اشعار نزار قبانی با ترجمه رضا کریمی
روز گذشته با حضور مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی در محل کتابفروشی
خوارزمیبیرجندرونماییشد.
* مدیر جهادکشاورزی سربیشه گفت:
باالتریننسبتدستگاهکشتمستقیم
به سطح زیرکشت در بین شهرستان
های استان به سربیشه تعلق دارد.
* مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان
جنوبی گفت ۱۱۴:میلیون تومان جزای
نقدی برای حمل موتورسیکلت قاچاق
در شهرستان طبس تعیین و حکم
صادره قطعی شده است.
* رئیس هیئت مدیره نمایشگاه بین
المللی استان گفت :نمایشگاه مبلمان،
لوستر و دکوراسیون داخلی از  ۲۰تا
 ۲۴دی ساعت  ۱۶تا  ۲۱در محل
نمایشگاه بین المللی استان واقع در
بلوار دانشگاه ،ابتدای جاده علی آباد
لوله برای بازدید عالقمندان دایر
خواهد بود.
* عملیات تعریض شانه جاده و اصالح
شیب شیروانی  ۲۲کیلومتر از محور
شریانی طبس -دیهوک پایان یافت.
* مدیرکل ثبت احوال گفت :تولد
نوزادان در  ۹ماه گذشته ،دو دهم
درصد نسبت به مدت مشابه پارسال
در استان افزایش داشته است.
* در آذر ماه امسال فروش اینترنتی در
استان نسبت به مدت مشابه پارسال
 ۱۵درصد افزایش داشته است.

به اطالع همشهریان عزیز می رساند :ختم کالم ا ...مجید

به یاد اموات وبه نیت شفای بیماران توسط قاریان قرآن انجام می گردد و عواید
آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
ضمنا ًنماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی 09031618482 - 32227177

امام علی (ع):رسیدن به فریاد ستم دیده و زدودن غم اندوه ناک از کفاره های گناهان بزرگ است.

بیرجند ،شهدا  ، 8ساختمان آوا صندوق پستی  136تلفن  32224582 :نمابر 32234583 :
شماره تماس آگهی09155665782 :
عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ  :چاپ و نشر گلرو  -بها 1000 :تومان

کانال تلگرامی @ avanews724 :

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

امام علی علیه		السالم فرمودند:
فَتَ َز َّو ُدوا فِی اَیّا ِم ال ْ َفنا ِء َ
الِیّا ِم الْبَقا ِء
مردم! در روزهای فناپذیر ،برای روزگار جاودان ،توشه برگیرید.
(نهج البالغه :خ  ،۱۵۷ص )۴۶۲
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