از دست دادن درک شنوایی یا ضعیف

شدن درک شنوایی سودمندی سمعک

محمدعلیپورمختار :

را کاهش می دهد.

نمایندگان از دولت انتقاد
نمی کنند چون می ترسند
صفحه 6
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روزنامه صبح استان * سال بیست و پنجم * شماره 5031

کمبود1900معلم
درخراسانجنوبی

انتخابسکاندار
شهرداریبیرجند
همچنان در ابهام

پس از گذشت  2۰روز از اعتراض شورای شهر بیرجند
نسبت به رد «بهترین» به عنوان شهردار منتخب این
شهر هنوز وزارت کشور نتیجه نهایی را در این زمینه
اعالم نکرده است .شورای شهر بیرجند اگرچه چندی
پیش وی را برای نشستن بر کرسی شهرداری بیرجند
و شهردار انتخاب کردند اما پس از گذشت دو روز از
این انتخاب فرماندار بیرجند خبر ابطال مصوبه انتخاب
شهردار را رسانه ای کرد ...مشروح در صفحه 2

گزارش ترک فعل «ظریف» را
بهقوهقضائیهارسالمیکنیم
صفحه 6

سردارتنگسیري:

مدیرکل آموزش و پرورش خراسانجنوبی :تا تاریخ اول مهرماه  ۱۴۰۰بیشترین نیروی بازنشسته در ادوار گذشته را داشتهایم که افزایش
 ۲۵۰درصدی را نشان میدهد و تا آخر سال این رقم افزایش خواهد یافت *.از طریق دانشگاه فرهنگیان  ۲۸۷نفر و استخدام پیمانی نیز ۲۱۹
نفر در سال جاری جذب شدهاند که در مجموع  ۵۰۶نفر هستند * میزان ورودی و خروجی طرح سرباز معلم با سال قبل برابر بوده چرا که ۶۵
نفر خارج و  ۵۹نفر به عنوان سرباز معلم در سال تحصیلی جاری مشغول شدهاند * با توجه به اجرای تمام این طرحها و ورودی و خروجیهای
انجام شده باز هم با کمبود معلم در سال جاری روبهرو هستیم که حدود هزار و  ۹۰۰نفر است ...مشروح در صفحه 3

سرمقاله

زمینبیمارستان
حاجیآبادمشخصشد

آمریکا  6سیلي محکم
از ما خورد
صفحه 6

سرمقاله

* هرم پور

چرا همیشه فرد را بر
برنامهترجیحمیدهیم؟

طرح مکانیابی بیمارستان شهر حاجیآباد در کارگروه
زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش
سرزمین و محیط زیست استان خراسان جنوبی به
تصویب رسید .این طرح در هفتمین جلسه کارگروه
زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش
سرزمین و محیط زیست استان به ریاست معاون
هماهنگیامورعمرانیاستاندارخراسانجنوبیتصویب
شد 2۱ .دستور کار از شهرستانهای قاینات ،فردوس،
بشرویه ،زیرکوه ،طبس ،بیرجند و نهبندان در کارگروه
مطرح شد که مورد بررسی  ....مشروح در صفحه ۵

تسهیالتبانکیجدیدبرایصادرکنندگانمحصوالتکشاورزی 2

اتمام گازرسانی روستایی استان تا پایان سال 3

کادر درمان در انتظار دوز سوم واکسن کرونا 5

آرامش و امنیت در ساختمان با رعایت اصول مهندسی
قابل توجه ادارات ،شرکت ها ،موسسات و فروشگاه های زنجیره ای
یک دربند مغازه تجاری به متراژ 240متر ،دارای بالکن  80متری
جمعا 320متر ،نوساز و فول امکانات واگذار می گردد.

آدرس :کارگر جنوبی  -نبش کارگر  -22ساختمان سام
تلفن 32310118 -09158660118 :

به سه نفر حسابدار برای کار در شرکت راهسازی
در شهر بیرجند نیازمندیم.
rah.birjand@gmail.com

همیشه یک چیز خاص برای شما داریم! شهرخوراکی ها
پفیال ،پاستیل ،لواشک وکلی دراژه خاص و خوراکی و جایزه

آدرس :بین مفتح  45و4۷

مجتبی یوسفی :

 -0۹15۸63۹44۷حبیبی فر

@ shahre.pofila

شرایط مزایده اجاره به شماره 5000003463000001
موضوع مزایده :در اجرای بند  3مصوبات صورتجلسه شورای ساماندهی مبادالت مرزی استان مورخ
 1400/07/06استانداری خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به واگذاری  20باب غرفه از غرفه های
خدماتی -رفاهی بازارچه مرزی میل ( 7۸ماهیرود) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
به صورت اجاره اقدام نماید .زمان برگزاری :مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :از تاریخ 1400/07/19
ساعت  10صبح لغایت  1400/0۸/04ساعت 16
آخرین مهلت دریافت اسناد 1400/07/24 :ساعت 16
زمان بازگشایی  1400/0۸/05 :ساعت  9صبح زمان اعالم به برنده 1400/0۸/05 :ساعت 12
ضمنا برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ،پیشنهاد قیمت ،ارسال مدارک
مورد نیاز ،بازگشایی پاکات و اعالم به برنده در بستر سامانه انجام خواهد شد .کلیه اطالعات موارد
اجاره شامل مشخصات ،شرایط و مدارک مورد نیاز و نحوه ارسال آن در سامانه مزایده تدارکات
الکترونیکی دولت (فرم شرایط مزایده) درج و قابل مشاهده می باشد.
استانداریخراسانجنوبی

داستان دنباله دار انتخاب ها و انتصاب ها در خراسان جنوبی ،به شخصه مرا معمو ًال
نگران نمی کند .آنچه بیشتر از انتخاب ها یا انتصاب ها برایم ایجاد حساسیت یا
نگرانی مضاعف می کند  ،گالیه از شیوه نگاه به این مقوله ،نه تنها در بعضی از
نگاری روند رویدادهای
مردم عزیز ما ،بلکه حتی در بعضی از نخبگان ماست .تاریخ
ِ
متعدد و متفاوت در خراسان جنوبی در سالیان متمادی ،بیانگر این نکته مهم و
قابل تأمل است که عموم ًا برای بعضی از مردم و بعضی از خواص و قاطبه ای از
نخبگان ما ،همواره «نام ها» و «افراد» بیشتر از «رویه ها» و «برنامه ها» مهم بوده اند.
به تاریخ منطقه نگاه کنید .مخصوص ًا تاریخ منطقه و جامعه شناسی انتخاب های مردم
و انتصاب های مهم را از اواخر دوره قاجار و تمام دوره پهلوی اول و دوم و حتی دوران
پس از انقالب بخوانید .قطع ًا مطالعه این تاریخ ،درس های بی شمار به ما می دهد.
شاید در برهه ای از این تاریخ ،به دلیل حضور حکومت هایی  ...ادامه در صفحه 2

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

سردار سرتیپ فرشید فرمانده محترم انتظامی خراسان جنوبی

سردار سرتیپ مسروری فرمانده محترم مرزبانی خراسان جنوبی

جنابسرهنگ رضایی

رئیس محترم پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

جنابسرهنگعباسی

رئیس محترم پلیس راهور فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

جنابسرهنگبخشی

رئیس محترم پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی
جناب سرهنگ فوالدی فرمانده محترم انتظامی شهرستان بیرجند

آرامش،امنیت،اعتماد،عدالت،پویایی و نشاط جامعه،زیبا کلماتی است که با نام نیروی انتظامی به قلب و
جان مردم این سرزمین جاری می شود.

هفته نیـروی انتظامـی را حضور شما بزرگواران تبریک عرض نموده و تالش های خالصانه همه
حماسه سازان نیروی انتظامی را در راه برقراری قسط و امنیت ارج می نهیم .توفیقات روزافزون شما را
در استقرار نظم و امنیت و پاسداری از دستاوردهای انقالب اسالمی از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.
سید محمد حسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویر تایر

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده

شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند

تاریخ انتشار1400/7/21 :

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند
ساعت  15روز پنجشنبه  1400/0۸/20در محل فلکه اول سجادشهر ،ابتدای خیابان تهامی ،دبیرستان
شهید راشدی 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 .حداکثر آرای وکالتی هر عضو  3رای و هر فرد غیر عضو
یک رای می باشد .ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرس موظفند حداکثر ظرف
مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی  ،مدارک مربوطه
را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه :
 - 1استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس  - 2طرح و تصویب و بررسی صورت های مالی سال
 9۸و  - 3 99طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال - 4 1400انتخاب اعضای اصلی و علی البدل
هیئت مدیره برای مدت  3سال  - 5انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
 - 6تعیین تکلیف ساختمان مدرس ، 6زمین های کالته میرزا و غیره مربوط به شرکت تعاونی
هیئت مدیره

سرمقاله

چرا همیشه فرد را بر
برنامهترجیحمیدهیم؟
* هرم پور

( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) شاید در برهه ای از این تاریخ ،به دلیل حضور
حکومت هایی در منطقه که عمدت ًا فرد محور بوده اند ،حافظه ی تاریخی ما
پر شده است از چنین نگاهی ،و به تبع آن ،قلب تربیتی ما همیشه سرشار شده
است از علقه و عالقه های فراوان به تمجید و پیروی از چنین رویکردی.
مطلبم را با چند سؤال خدمت شما عزیزان ادامه می دهم :چرا ما در خراسان
جنوبی عموم ًا عالقه مند به بازی با نام ها و عنوان ها به جای بررسی و دقت
روی برنامه ها و عملکردها هستیم؟ چرا عموم ًا با به میدان آمدن یک نام،
صرف ًا به دلیل سابقه ذهنی قبلی مثبت یا منفی که دیگرانی که حتی شاید
نشناسیمشان در ذهنمان کاشته اند ،به هیجان می آییم و خوشحال می شویم و
یا احیان ًا جامه عزا بر تن می کنیم و او را نمی پذیریم؟ چرا و به چه دلیل ،منطق
و رویکرد تأمل و مو را از ماست کشیدن در برنامه ها را که در عملکرد افراد در
استان به شدت اثر گذار است ،به دست فراموشی می سپاریم و روی بال غفلت
ها سوار می شویم و از نام ها و عنوان ها و مسئولیت های قبلی و اینکه چه
فرد یا چه جریانی پشت سرش قرار دارند و یا احیان ًا به چه افراد ذی نفوذی در
کشور وابسته است ،راضی و قانع می شویم؟ آیا در شرایط فعلی ،خراسان جنوبی
پادشاهان نام و عنوان؟ آیا تا بحال برای خراسان
قهرمانان برنامه است یا
نیازمند
ِ
ِ
جنوبی ،برنامه ها بیشتر اثرگذار و مفید بوده اند یا نام ها؟ بدون تعارف باید
بپذیریم که در برخی از مواقع ،چنین نگاههایی ،اشتباه محض بوده است .و به
همین دلیل ،گاه به گاه ،به جای جوالدوز زدن به گرده ی دولتمردان هر دولت و
کابینه ای که به خراسان جنوبی نرسیده اند ،یک سوزن به خودمان هم بزنیم و
از خودمان بپرسیم که چه مطالبه کرده ایم؟ چه کسانی را بر چه کسانی ترجیح
داده ایم؟ چه «افرادی» را بزرگ کرده ایم و در مقابلش چه «برنامه هایی» را
کوچک شمرده ایم و یا نسبت به آنها ،غفلت و بی توجهی داشته ایم؟ اص ً
ال چه
دالیلی باعث شده در این سالها ،اینچنین تربیت سیاسی یا اجتماعی بشویم؟
حقیقت آن است که خراسان جنوبی ،متضرر از نوع نگاه خود ما و چگونگی
بازی خود ما در صفحه شطرنج روزگار توسعه کشور است .بعضی از ما ،شاید با
کمی غرور ،و شاید هم با کمی دور شدن از اصل واقعیت ،به اشتباه و متعصبانه،
مدام بر طبل اهمیت و ارجحیت بازی های سیاسی و حرکت های زیگزاگی
با نام ها و عنوان ها در این صفحه شطرنج می کوبیم ،اما غافل از این هستیم
که بسیاری از استانهای دیگر ،به جای گرفتار شدن در چنین دامی ،به جا و به
درست ،از «نام ها» و به جا و به درست از «برنامه ها» استفاده می کنند و در
یک بازی هماهنگ و همنوا ،این صفحه ی سراسر تفکر را به سالمت می
پیمایند تا به خانه های آخرش که قله توسعه و آسایش و آرامش نسبی مردم
استانشان است ،برسند .در یک کالم ،ما در خراسان جنوبی او ًال باید از بازی
ابهام در این صفحه که صفحه ی توسعه ،صفحه حرکت ،و صفحه انتصاب ها
و انتخاب هاست پرهیز کنیم ،باید بفهمیم و بدانیم و مشخص کنیم که چه می
خواهیم و با خودمان ،چند چند هستیم .ثانی ًا قطع ًا و بی برو برگرد ،باید قبول کنیم
که به جای تکیه بر نام ها ،باید بر برنامه ها تکیه کنیم .اگر قرار است ،استاندار،
فرماندار ،شهردار یا مسئولی را در استان بخواهیم یا برانیم ،به جای بازی با آبرو
و حیثیت «نامش»« ،برنامه هایش» را نقد کنیم یا بپذیریم .بله .آموختن الفبای
توسعه و الزام داشتن به ضروریات آن ،کمی سخت است.
(لطف ًا نظرات خود را درباره این سرمقاله به شماره  09304943831ارسال بفرمایید)
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بیکی ،فرماندار نهبندان با اشاره به اینکه  500روستا در خراسان جنوبی آبرسانی سیار می شود ،گفت :همچنین
تعداد  100روستا در نهبندان با تانکر آبرسانی می شود .وی افزود :برای رسیدگی به مطالبات مردم ،نیاز به
پیگیری مستمر داریم لذا برای ماندگاری جمعیت از روستاها بازدید و مشکالت به استان اعالم شده است.

تسهیالتبانکیجدیدبرایصادرکنندگانمحصوالتکشاورزی

امتحانی -مدیر کل هماهنگی امور سرمایه
گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی
از ابالغ تسهیالت جدید برای صادر کنند گان
محصوالت کشاورزی استان خبر داد.
اکبری راد افزود400 :میلیارد ریال

تسهیالت با هدف حمایت از توسعه
صادرات غیرنفتی برای فعالیتهای
صادراتی محصوالت کشاورزی استان به
متقاضیان واجد شرایط پرداخت میشود.
وی اظهار کرد :این تسهیالت از محل
منابع بانک توسعه تعاون و صندوق
توسعه ملی و برای محصوالت کشاورزی
صادرات محور توسط بانک توسعه تعاون
استان پرداخت میشود .اکبری راد ،نرخ
سود بانکی این تسهیالت را  11درصد و
بازپرداخت یک ساله دانست و اضافه کرد:
این نوع تسهیالت به صورت سرمایه در
گردش بوده و متقاضیان باید برای دریافت
تسهیالت به سامانه سپیدار سازمان توسعه
تجارت مراجعه و ثبت نام نمایند .وی تاکید
کرد :متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی

نبایستی از محل منابع صندوق توسعه ملی
درسیستم بانکی بدهی یا مانده تسهیالت
داشته باشند .مدیر کل هماهنگی امور
سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان
جنوبی با اشاره به نقش موثر تسهیالت
بانکی بر افزایش صادرات محصوالت
کشاورزی استان گفت :در تالش هستیم
تا این تسهیالت افزایش یافته ،تا بتوان در
صادرات محصوالت کشاورزی استان سهم
خوبی داشته باشیم .اکبری راد ،با اشاره به
وجود محصوالت کشاورزی استراتژیک
زعفران ،زرشک ،عناب ،پسته و حتی
گیاهان دارویی که قابلیت زیادی برای
صادرات دارد ،گفت متاسفانه سهم استان
ما از این حیث بسیار ناچیز و متاسفانه
این محصوالت دارای قابلیت  100درصد

انتخاب سکاندار شهرداری بیرجند همچنان در ابهام

مهر -پس از گذشت  ۲0روز از اعتراض
شورای شهر بیرجند نسبت به رد «مهدی
بهترین» به عنوان شهردار هنوز وزارت کشور
نتیجه نهایی را در این زمینه اعالم نکرده است.
شورایشهربیرجنداگرچهچندیپیشمهدی
بهترین را برای نشستن بر کرسی شهرداری
بیرجند و شهردار انتخاب کردند اما پس از
گذشت دو روز از این انتخاب فرماندار بیرجند

خبر ابطال مصوبه انتخاب شهردار را رسانه ای
کرد.ناصریگفتهبود:هیئتتطبیقفرمانداری
مصوبه شورای شهر بیرجند مبنی بر انتخاب
«مهدی بهترین» به عنوان شهردار را به سبب
مغایرت با آیین نامه انتخاب شهرداران رد کرد
و به شورا برگشت داد .پس از این خبر اعضای
شورای شهر بر سر انتخاب خود ماندند و پرونده
اعتراض را به هیئت حل اختالف وزارت کشور

ارسال کردند .فرماندار بیرجند در ادامه نسبت به
این اقدام این چنین مطرح کرد که تا نامه ای از
شورا به هیئت تطبیق فرمانداری ارسال نشود
نمی توان در این باره نظری داد .محمودی راد
رئیس شورای شهر بیرجند اکنون پس از ۲0
روز از رد مصوبه انتخاب شهردار درباره آخرین
جزئیات اظهارکرد :شورای شهر منتظر نظر
وزرات کشور است .شنیده ها حاکی است

برای سمت شهرداری در گذشته مدرک
پزشکی مورد قبول نبوده ،اما به تازگی و
با ابالغ نامه کتبی به دفتر امور شهری و
شوراها مدرک پزشکی هم قابل قبول است
و مشکلی ندارد .فرماندار بیرجند هم پیگیری
این موضوع را به مدیر کل امور شهری و
شوراهای استانداری محول کرد و جزئیات
بیشتری را ارائه نداد.

باید با متخلفان دولت قبل برخورد قضایی شود

صداوسیما -نماینده مردم شهرستانهای
قائنات و زیرکوه در مجلس شورای
اسالمی گفت :اگر یک بار به طور عملی با
شخصیتهای حقیقی و حقوقی و با افرادی
که با بی قانونی اتفاقات نامبارکی را رقم

میزنند ،برخورد شود و به روسای جمهور و
معاونان اول متخلف لباس زندان بر تن کنیم،
این نابسامانیهای موجود را شاهد نخواهیم
بود .اسحاقی در نشست علنی مجلس با
اشاره به مشکالت حوزه تعاون روستایی

گفت :تعاون روستایی یکی از نمونههای
نابسامانی در کشور است که هر ساله در خرید
تضمینی زرشک و زعفران با ناعدالتی قیمتی
کمتر از تورم را اعمال کرده و مشکالت
فراوانی را به کشاورزان تحمیل میکند .وی

گروهماشینهایاداریبهداني

نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش:
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* دستگاه های فتوکپی دیجیتالی توشیبا  /دستگاه های چاپ ریسو

همچنین با اشاره به نابسامانی اقتصاد در
بخشهای مختلف افزود :ما شاهد معرفی
افراد و نهادهای مختلف به قوه قضائیه بوده
ایم ،اما طی دهها سال گذشته شاهد اتفاقات
نامبارکی در سطح کشور هستیم.

سربازی  -فیلم مستند« قدرت و کشور »ساخته احسان مهدی
زاده به سی و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران
راه یافت .فیلم مستند« قدرت و کشور » که به کارگردانی و
تدوین احسان مهدی زاده و همچنین تهیه کنندگی وی و انجمن
سینمای جوانان ایران و با کمترین بودجه و کمترین عوامل،
تولید شده است به سی و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم
کوتاه تهران که از  ۲۷مهر تا  ۲آبان در تهران برگزار می شود راه
یافت .فیلم مستند «قدرت و کشور» داستان پیرزن و پیرمردی
است که سال های سال داخل کویر تنها زندگی می کنند و
تنها راه درآمد آن ها از برداشت اسپند و نمک و جذب گردشگر
است .شایان ذکر است ،احسان مهدی زاده از اعضای فعال کانون
فیلم اداره فرهنگ وارشاد اسالمی فردوس؛ اولین فیلم کوتاه خود
را سال  1393به نام «مالقات » در شهرستان فردوس تولید
و عالوه بر ساخت تیزر  ،کلیپ و عکاسی و تصویر برداری و
حضور در جشنواره های شهرستانی و استانی ،همکاری در سریال
شهرزاد و سریال حکایت های کمال که از سیمای جمهوری
اسالمی نیز پخش شده است در کارنامه هنری خود دارد.

اضافه شدن  5۰هکتار از اراضی غرب
شهرک اصناف قاین به محدوده شهری
حقانی 50 -هکتار از اراضی غرب شهرک اصناف قاین به
محدوده شهری اضافه شد .رئیس شورای اسالمی شهر قاین
با اعالم این مطلب در دیدار اخیر اعضای شورای اسالمی قاین
با مدیر کل راه و شهرسازی گفت :مقرر شده است ظرف یک
ماه آینده با توافقات صورت گرفته با مالکین  50هکتار از اراضی
ضلع غرب شهرک اصناف به شهر قاین الحاق شود .ترحمی
افزود :با این اقدام بخش اعظمی از مشکل زمین شهر قاین
که دغدغه مدیر کل  ،فرماندار و مسئوالن اجرایی است مرتفع
خواهد شد.

تجمع دانشگاهیان در محکومیت حمله
به نمازگزاران مسجد قندوز افغانستان

اعتمادیان -جمعی از اعضای هیئت علمی ،کارمندان و
دانشجویان و مدیران دانشگاه بیرجند در محکومیت حمله
به نمازگزاران مسجد قندوز افغانستان و ابراز همدردی با
دانشجویان افغانستان در مسجد امام جعفر صادق (ع) دانشگاه
بیرجند تجمع کردند .خامسان ،رئیس دانشگاه بیرجند ضمن
تسلیت و ابراز همدردی با دانشجویان و مردم کشور دوست و
همسایه افغانستان در محکومیت این جنایت گفت :امیدوارم هر
چه زودتر این شرایط در کشور همسایه پایان پذیرد .خامسان
به مصیبتهای وارده به کشور افغانستان از سالیان گذشته و
اشغال این کشور توسط شوروی و حضور طالبان در  ۲0سال
گذشته و اشغال توسط آمریکا اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد:
هرچه زودتر مشکالت در کشور دوست و همسایه حل شود و
مردم به آرامش برسند.

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش  ۷شهرستان بیرجند
به موجب ماده  ۱۴قانون ثبت امالک تحدید حدود اختصاصی شماره های زیر:
ششدانگ زمین های  ۱و  ۲۱و  ۶۰و  ۶۱و  ۶۳و  ۶۷و  ۶۹و  ۷۱فرعی و باغ پالک  ۹و  ۵۹فرعی و منزل
پالک  ۱۹فرعی و قلعه سرا پالک  ۲۰فرعی از  - ۵۶اصلی بخش  ۷بیرجند واقع در مزرعه جاجنگ مورد تقاضای سارا
رفیعی و غیره در روز  ۱۴۰۰/۰8/۱۷ساعت اداری در محل شروع و به عمل خواهد آمد .لذا به موجب ماده  ۱۴قانون
ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد
که در روز 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  ۱۵قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع
مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  ۲۰قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ
تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار1400/07/21 :
حسین براتی  -سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش  ۲شهرستان سربیشه
پیرو آگهی های موضوع ماده  ۳قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به

* پرینتر جی اندبی اولین پرینتر ساخت ایران (تک کاره و سه کاره)

تاریخ های  ۱۴۰۰/۰۵/۱۰و  ۱۴۰۰/۰۵/۳۱منتشره و به موجب ماده  ۱۴قانون ثبت تحدید حدود شماره های زیر :الف:
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشهور به باغ میمی به مساحت ۴۶۲۹/۷۰مترمربع به پالک ثبتی  ۶۱۴فرعی

با نمایشگر تمام حسی و منوی فارسی با پورت شبکه  ۶ماه گارانتی تعویض

از  -۱۱۵۶اصلی بخش  ۲سربیشه واقع در شهر مود به تقاضای آقای محمدرضا مودی فرزند عبدا ...در روز ۱۴۰۰/۰8/۱۶

* مجری سیستم های صوت و تصویر سالن جلسات و اتاق
کنفرانس،

صادرات است که اینگونه تسهیالت کمک
فراوان به صادر کنندگان استان خواهد کرد
تا محصوالت کشاورزی تولیدی استان از
همین جا صادر شود .وی به پیگیري و
برندسازی محصوالت کشاورزی استان
توسط ستاد توسعه خاوران اشاره کرد و
گفت :توجه به بسته بندی و اهمیت آن
در امر صادرات ضرورت دارد که در دستور
کار ستاد توسعه خاوران قرار گیرد .اکبری
راد گفت :بایستی برای صادرات محصوالت
کشاورزی استان تالش کنیم تا ضمن
رونق اقتصادی استان ،تولید کنندگان
بتوانند با تولید محصوالت مرغوب به ارزش
افزوده باالتری برای محصول شان ترغیب
وتشویق شوند .استان خراسان جنوبی بالغ
بر  8۲000بهره بردار بخش کشاورزی دارد.

راهیابیفیلممستندفیلمسازفردوسی
به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

انجام می گردد .لذا به موجب ماده  ۱۴قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله
این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند .چنانچه هر یک از صاحبان امالک

خدمات آوا رنگ در استان

یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند  ،مطابق ماده  ۱۵قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده

*بردهایهوشمند،پنلهایلمسیهوشمند،کاغذکن،دستگاههای

از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که

حضور غیاب * سیستم های کنفرانس و صوت بدون نویز صامع

در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  ۲۰قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و
برابر ماده  8۶آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه

ساخت ایران * ویدئو پروژکتورهای اپسون ،سونی ،بنکیو در استان

دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم

* ارائه انواع مواد مصرفی  -شارژ کارتریج

نمایند .در غیر این صورت متقاضی می تواند به اقدامی مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به
اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار1400/07/21 :

فروش اقساطی دستگاه های فتوکپی توشیبا  ،ویدئو پروژکتور ،برد هوشمند  ،تاچ پنل
با اقساط یک ساله  /بدون پیش پرداخت /بدون کارمزد (اقساط  3ساله با کارمزد )%18

محمد حسین مصلحی  -رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

چهار راه انقالب  -ابتدای بلوار شهید فایده  -ساختمان توشیبا  32024050- 8 /خط ویژه www.behdani.com 31103:

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....
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دیدگاه خوانندگان

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

مردم مهربان تر
شدندامامسئوالن
نامهربانیمیکنند

به به ،عجب تیتری در روزنامه زده اید
افزایش مهربانی مردم در استان که
واقعا درست است و باید خدا را شکر کرد
هر چه مشکالت مردم بیشتر و شرایط
برایشان سخت تر می شود اما محبت
و همراهی آنها با افراد نیازمند نه تنها
کم نمی شود ،بلکه بیشتر هم می شود
اما حیف است که نگوییم هر چه مردم
مهربانتر می شوند متاسفانه مسئوالن
نامهربان تر می شوند .مردم سعی می
کنند تا جایی که می توانند کمک کنند
که نیازمندان اطراف شان مشکالت
شان رفع شود اما عملکرد مسئوالن
همیشه به سمت و سویی می رود که
مردم را در سختی بیشتر بیاندازد .مثال
فرمانداریمحترمبیرجنداگرکمیابتکار
از خودش به خرج می داد و نظارتی
بر وضعیت اجاره ها در شهر بیرجند
می کرد و یا حداقل تعرفه منطقه ای
برای آن مشخص می کرد اگر چه
الزامآورنیستاماحداقلدرموقعاجارهبه
عنوانیکمعیارموردتوجهوانصافافراد
قرار می گرفت بسیاری از همشهریان ما
به مشکل برنمی خوردند و به جای یک
زندگی خوب در شهر مجبور به حاشیه
نشینی نمی شدند و یا اگر شهرداری و
فرمانداری مثال کسب و کار آن پیرمرد
بیچاره را که رفته بود با هزینه اندکی
گاراژ منزل قدیمی اش را برای یک سال
تجاری کرده و در آن با فروش میوه و
چند قلم خوراکی زندگی سخت خود را
می گذراند به بهانه اجرای قانون تعطیل
نمی کرد شاید خیلی از این نیازمندان
خودشان کمک حال نیازمندان دیگری
بودند .هر وقت که مشکلی بوده ،مردم به
همکمککردهاندامامسئوالنباسنگ
اندازی در کار آنها و مثال افزایش قیمت
آب  ،برق و  ...آنها را مستاصل کرده اند.
خدایا کمی از محبت مردم به همنوعان
خود را در دل مسئوالن ما هم قرار بوده
بلکهمشکالتحلشود.

خبر ویژه

اتمامگازرسانی
روستایی استان
تا پایان امسال
مدیرعامل شرکت گاز خراسان
جنوبی گفت :تا چند ماه آینده و با
اتمام پروژههای در دست اجرا تمامی
روستاهای دارای قابلیت گازرسانی
در این استان از گاز طبیعی بهرهمند
خواهد شد و پرونده گازرسانی روستایی
در خراسان جنوبی بسته میشود.
هاشمی اظهار کرد :با یاری خداوند
متعال و همت کارکنان شرکت گاز
طی سه سال اخیر و با رشد گازرسانی
اکنون  9۶درصد خانوار روستایی استان
خراسان جنوبی از این نعمت خدادادی
بهرهمند هستند و با این احتساب درصد
بهرهمندی خانوار روستایی استان به
باالتر از میانگین کشوری افزایش
یافته است .وی از افزایش  ۶۱درصدی
جمعیت زیر پوشش گاز طبیعی در
حوزه روستایی خراسان جنوبی خبر
داد و افزود :ابتدای سال  ۱۳9۷فقط
 ۲۰۱روستای استان زیر پوشش گاز
طبیعی قرار داشت و با بهرهمندی ۳۵
درصدی خانوار روستایی ،خراسان
جنوبی به عنوان یکی از استانهای
کمبرخوردار از گاز طبیعی شناخته
میشد .مدیرعامل شرکت گاز خراسان
جنوبی گفت :با احتساب پروژههای
گازرسانی روستایی که شهریور امسال
افتتاح شد ،تعداد روستاهای بهرهمند از
گاز طبیعی در استان از  ۲۰۱روستا در
سه سال قبل به هزار و  ۴۵۲روستا
در حال حاضر افزایش یافته است.وی
بیان کرد :شرایط خاص جغرافیایی و
کوهستانی بودن اغلب مسیرهای
روستایی و از طرفی سومین استان
کشور به لحاظ وسعت و تراکم اندک
جمعیت ،نتوانسته است مانع شتاب
قابل توجه گازرسانی در سالهای اخیر
شود .خراسان جنوبی با  ۱۱شهرستان
هزار و  ۷۸۰روستای دارای سکنه دارد
و حدود  ۴۱درصد جمعیت استان در
روستاها ساکن هستند.

طاعون نشخوارکنندگان در خراسان جنوبی مشاهده نشد
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت :براساس آزمایشهای انجام شده موردی از بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در حیات وحش و جمعیت دام اهلی
خراسان جنوبی مشاهده و ثبت نشده است .اصغرزاده افزود :با توجه به اقدامات پیشگیری و کنترلی علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان  ،موردی از درگیری حیات
وحش و جمعیت دامی با این بیماری ویروسی مشاهده نشده و در ۲سال گذشته صد درصد دام اهلی استان بهخصوص در حاشیه مناطق حفاظت شده واکسینه شده اند.
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تداوم«کمبودمعلم»درخراسانجنوبی

فارس -خراسانجنوبی مانند دیگر
استانهای کشور با کمبود معلم روبهرو است
به نوعی که در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
این رقم به  ۱9۰۰نفر رسیده است و تدابیر
جایگزین هم چندان فایدهای نداشته است.
براساس آمار وزارت آموزش و پرورش،
کمبود معلم در مدارس ایران به رقم ۲۰۰
هزار نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
رسیده و براساس گزارش سازمان برنامه و
بودجه «تحلیل و بررسی وضعیت نیروی
انسانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
و پیشبینی مشمولین بازنشستگی تا سال
،»۱۴۰۶بیشترینمیزانبازنشستگیمعلمان
در سالهای  ۱۴۰۰و  ۱۴۰۱صورت خواهد
پذیرفت و طی آن  ۱۱۱.۵۴۵معلم از آموزش
و پرورش خارج میشوند .عالوه بر این،
آمارها میگوید بیشترین کمبود معلم در دوره
ابتدایی است.

هستم که حدود یک هزار و  9۰۰نفر است.

افزایش ۲۵۰درصدی بازنشستگان
وی با اشاره به کارگیری دوباره بازنشستگان
هم عنوان کرد :تا تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۰
بیشترین نیروی بازنشسته در ادوار گذشته را
داشتهایم که افزایش  ۲۵۰درصدی را نشان

این مشکالت مدارسی که در مناطق مرزی
و عشایری هستند حتی با  ۳نفر دانشآموز نیز
برگزار میشود و به هیچ وجه تعطیل نخواهند
شد .وی مطرح کرد :برای رفع مشکالت و
جذب معلمان به دنبال تعدیل نیروهای اداری
بودهایم به نحوی که مدیر و معلم در اولویت
بودهاند و برای کیفیتبخشی معاون در درجه

خواهد شد .واقعی در این زمینه تصریح
کرد :طرح خرید خدمات آموزشی در استان
در حال برگزاری است و فراخوان آن به
صورت قانونی اعالم و ثبتنامها انجام
شده است .وی عنوان کرد :مشکل اینجا
است که با توجه به تعداد بازنشستهها
استخدامی وجود ندارد و در خراسانجنوبی

روشهایجایگزینبرایکمبودمعلم
مدیرکل آموزش و پرورش خراسانجنوبی
گفت :به دلیل مشکل کمبود معلم راههای
جایگزینی ارائه شده است تا بتوان برای کوتاه
مدت و موقت آن را برطرف کرد .وی اظهار
کرد :از طریق دانشگاه فرهنگیان  ۲۸۷نفر و
استخدام پیمانی نیز  ۲۱9نفر در سال جاری
جذب شدهاند که در مجموع  ۵۰۶نفر هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسانجنوبی
درباره طرح سرباز معلم نیز عنوان کرد :میزان
ورودی و خروجی با سال قبل برابر بوده چرا
که  ۶۵نفر خارج و  ۵9نفر به عنوان سرباز
معلم در سال تحصیلی جاری مشغول شدهاند.
واقعی افزود :با توجه به اجرای تمام این
طرحها و ورودی و خروجیهای انجام شده
باز هم با کمبود معلم در سال جاری روبهرو

میدهد و تا آخر سال این رقم افزایش
خواهد یافت .مدیرکل آموزش و پرورش
خراسانجنوبی اضافه کرد :همچنین به
کارگیری شاغلین به صورت حقالتدرسی را
داریم و مدارسی که تعداد دانشآموزان آنها
کم بوده است را باهم ادغام کردهایم که یعنی
به ازای هر  ۳۲نفر دانشآموز یک معلم باشد
تا بتوانیم این مشکل را به صورت موقت رفع
کنیم .واقعی خاطرنشان کرد :با وجود تمام

دوم قرار گرفته است ،حتی در برخی مدارس
معاونین تدریس هم میکنند.
بیش از  ۹۰کالس خالی
درخراسانجنوبی
مدیرکل آموزش و پرورش خراسانجنوبی
اعالم کرد :با توجه به اجرای تمام
راهکارها بیش از  9۰کالس خالی داریم
که با سهمیه خرید خدمات آموزشی پر

نیز به دلیل نُرم جمعیت که کمتر از دیگر
استانها است ،شاهد سهمیه اندک در
استخدامیها هستیم.مدیرکل آموزش
و پرورش افزود :خراسانجنوبی درست
است که مانند برخی از استانهای دیگر
از جمعیت کمتری برخوردار است اما
پراکندگی جمعیت و مرزی بودن مناطق
استان ،نیاز به نگاه ویژهتری دارد که
وزارت آموزش و پرورش به این نکات

توجه کند.

استخدام  ۳۷۰نفر در ماده ۲۸
واقعی اظهار کرد :برای استخدامی
پیمانی براساس ماده  ۲۸در ابتدا سهمیه
خراسانجنوبی فقط  ۲۰۸نفر بود که با
رایزنیهای انجام شده به  ۳۷۰نفر رسید و
به دنبال این هستیم که این سهمیه را برای
سال بعد افزایش دهیم .وی اعالم کرد:
برای استخدامی از طریق ماده  ۲۸هیچگونه
مشکلی نیست و اگر به تعویق افتاده است به
دلیل شیوع کرونا بوده که براساس اطالعات
واصله در چند ماه دیگر برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسانجنوبی
درخواست کرد :در این مسیر برای رفع
کمبود معلم ،استفاده از پتانسیل نمایندهها،
استانداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی
نیاز است که حمایت کنند و رایزنیهایی
داشته باشند .واقعی افزود :تاکنون مسئوالن
بهویژه نمایندههای استان در مجلس شورای
اسالمی و استاندار رایزنیهای خوبی با
وزارت آموزش و پرورش داشتهاند که این
حمایتها باعث دیده شدن استان و توجه به
آن میشود .با توجه به مشکل کمبود معلم
در استان خراسانجنوبی مسئوالن باید به
دنبال راهکارهایی برای طوالنیمدت باشند
چرا که طرحهای جایگزین به صورت موقت
پاسخگو است و هر سال باعث میشود برای
سال تحصیلی بعد با مشکالت عدیدهای
روبهرو شویم ،در همین راستا استخدام به
صورت رسمی میتواند برای همیشه به
این مشکالت پایان دهد چرا که مدارس
پایگاه اصلی فرهنگ و تربیت هستند که با
بی توجهی به آن شاهد مشکالت دیگری در
آینده خواهیم بود.

این پاییز ،باران ندارد
ایسنا -مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی
با بیان اینکه خراسان جنوبی در سال آبی
امسال چهارمین استان کم بارش کشور
مشخص شد ،گفت :فصل پاییز نرمال و
کمتر از نرمال و به صورت میانگین بارشها
در پاییز حدود  ۱9.۶میلیمتر خواهد بود.
علیرضا خندان با اشاره به کاهش بارندگیها
در استان ،اظهار کرد :در سال آبی گذشته،
 ۶۱میلیمتر بارش در خراسان جنوبی داشتیم
که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته ۶۲ ،درصد کاهش داشت .وی با
بیان اینکه این بارشها  ۵۴درصد منابع
آبی استان را تامین کرد ،افزود :در این مدت،
خراسانجنوبی پس از استانهای هرمزگان،
کرمان و سیستان و بلوچستان چهارمین
استان کم بارش کشور بوده است .مدیرکل
هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه این
وضعیت کم بارشی در اکثر استانهای کشور
وجود دارد ،تصریح کرد :میانگین بارشهای
کشوری  ۱۴۳میلیمتر بود که نسبت به
میانگین بلندمدت  ۳9درصد و نسبت به سال

پیش از آن  ۵۱درصد کاهش داشته است.
خندان رو با اشاره به اینکه با توجه به پیش
بینیهای صادر شده امسال با پاییزی خشک
و بی باران رو به رو خواهیم بود ،اظهار کرد:
بیشترین درصد خشکسالی استان به ترتیب
با  99.۵و  9۸درصد مربوط به شهرستانهای
طبس و بشرویه و کمترین میزان خشکسالی
با  ۷۶درصد مربوط به شهرستان سربیشه
است .وی بیان کرد :کمترین بارش در
نهبندان با  ۵۱میلیمتر و بیشترین بارش در
فردوس با  ۸۷میلیمتر ثبت شده و در بیرجند
نیز  ۶۴میلیمتر بود.مدیرکل هواشناسی
خراسان جنوبی تصریح کرد :بارشهای
فصل پاییز نرمال و کمتر از نرمال و به
صورت میانگین بارشها در پاییز حدود ۱9.۶
میلیمتر خواهد بود .خندان رو بیان کرد :ما
نمیتوانیم با پدیده تغییر اقلیم که یکی از
اثرات آن کم بارشی است مقابله کنیم ،بلکه
باید با آن سازگار شویم؛ تغییرات آب و هوایی
انسانی ناشی از فعالیت انسان است ،در حالی
که تغییر در آب و هوا ممکن است به عنوان

بخشی از فرآیندهای طبیعی زمین ایجاد
شود .وی با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی
به نوسانات درون محیط زمین ،فرآیندهای

طبیعی موجود در اطراف آن و تأثیر فعالیت
بشر بر آن برمیگردد ،یادآور شد :اکنون
تغییرات اقلیم به صورت ناخودآگاه بر روی

بارشها تاثیر گذاشته است و این امر نیازمند
سازگاری است چراکه خشکسالی بیش از این
نشود.

باز شدن چتر بیمه بر سر نرگس کاران خراسان جنوبی

خبرنگاران جوان -معاون خدمات بیمهای
بانک کشاورزی خراسان جنوبی گفت :با
پیگیریهای سازمان جهاد کشاورزی و
تصویب صندوق بیمه ،محصول گل نرگس

نیز به چتر بیمه کشاورزی اضافه شده است.
بخشی معاون خدمات بیمهای بانک
کشاورزی خراسان جنوبی گفت :کشاورزان
و دامداران میتوانند با قرار دادن تولیدات

خود زیر چتر حمایت بیمه کشاورزی،
دغدغهای بابت حوادث احتمالی نداشته
باشند .وی افزود :در سال زراعی پارسال
بیش از  ۲۳هزار هکتار از محصوالت باغی

و  ۱۷هزار و  ۷9۰هکتار از محصوالت
زراعی استان بیمه شد .بخشی با اشاره
به اینکه از ابتدای مهر ماه با شروع سال
زراعی جدید بیمه محصوالت کشاورزی

نیز آغاز شده است ،اظهار کرد :کشاورزان
و باغداران خراسان جنوبی میتوانند
با مراجعه به نمایندگیهای فروش
محصوالت کشاورزی و شعب بانک
کشاورزی نسبت به بیمه محصوالت
خود اقدام کنند .معاون خدمات بیمهای
بانک کشاورزی خراسان جنوبی تصریح
کرد :امسال اکثر تعرفه و حق بیمهها
اعالم شده که نسبت به پارسال از تنوع
و تعهد بیشتری برخوردار است .او با اشاره
به اینکه تمامی محصوالت استراتژیک
استان شامل زرشک ،زعفران ،عناب و
پسته تحت پوشش بیمه هستند ادامه داد :با
پیگیریهای سازمان جهاد کشاورزی استان
و تصویب صندوق بیمه محصول گل نرگس
نیز به چتر بیمه کشاورزی اضافه شده است.
بخشی بیان کرد :با اعالم تعرفهها از سوی
ستاد صندوق بیمه باغداران استان میتوانند
با مراجعه به نمایندگیهای فروش و شعب
بیمهای بانک کشاورزی نسبت به بیمه گل
نرگس اقدام کنند.

*از خصوصیات شهردار قبلی عدم
بزرگنمایی یا رسانه ای کردن برنامه های
شهرداری بود .اما در انتها ایشان با
یک ادعای خیلی زیاد گزارش کار داد
و رفت خیلی ها بخاطر رفتن ایشان
ناراحت شدند اما حاال خبرهای دیگری
به گوش می رسد!! چرا شورای فعلی در
این خصوص اظهار نظر نمی کند! اگر به
حق الناس اعتقاد دارند باید اعضای شورا
اطالع رسانی کنند تا سیه روی شود هر
که در او غش باشد.
*با عرض سالم من فقط خواستم تشکر
کرده باشم از اصحاب رسانه خصوصا
جناب هرم پور که با سرمقاله وزین خود
یادی از خدمتگزاران و خادمان عرصه
امنیت ایران عزیز و ملت سرفراز و والیی
کردند .افتخار ما سربازی تحت زعامت
رهبری عزیز و نایب امام عصر (عج)
است .مستدام و برقرار باشید.
*با سالم لطفا مصاحبه ای در خصوص
اشتغال کارکنان وظیفه ای که در طول
خدمت سربازی مهارت کسب کرده اند
ولیبالتکلیفهستندبامتولیانامرانجام
دهید تا شاید راهکاری برای اشتغال شان
فراهمشود.
*چرا اینقدردروغ می گویید به ملت؟شما
نمی گذارید حتی کسی خودش مسکن
بسازد بعد می خواهید برای مردم مسکن
بسازید؟ به عناوین مختلف سنگ می
اندازید جلو پای مردم و پول زور می گیرید
از خواب بیدار شوید اینقدر شعار ندهید در
روزنامهبیاییدببینیددرداینمردمچیست.
خدایا تمام کسانی که باعث و بانی شدند
برای بیست متر نتوانم جواز ساخت و وام
مسکنبگیرموبعدش جریمهکمیسیون
بدهم را به راه راست هدایت کن.
*این چه بود به اسم محدودیت های
کرونایی طوری با کرونا ویروس رفتار
کردند که یک شخصیت از آن ساختند
مثال تا ساعت  ۱۰شب کرونا در شهر
خودش خواب است بعد ساعت  ۱۰شب
بیدارمیشودشبگردیتا ۳صبحبعدسوار
آژانس نمی شود پایش را توی اسنپ نمی
گذارد .مترو و اتوبوس هم ابدا دوست ندارد
فقطوفقطسوارماشینشخصیمیشود
کهمطمئنباشد ۴نفراعضاییکخانواده
هستندکهازصبحتاشبهمباهمهستند
شیشه هم باالست هوای بیرون هم نمی
آید توی ماشین و اسپری ضد عفونی هم
دارند .تصور من این است کرونا ویروس
میترسدازجاهایکثیفوآلودهدستکش
های سفیدش را می پوشد خیلی تمیز و
مجلسی سوار ماشین شخصی می شود
و اگر بفهمد مالک ماشین رفته اسنپ
ثبت نام کرده فورا پیاده می شود ! در
زمستان کرونا ویروس شب ها نمی آید
بیرون تابستان هم ظهرها نمی آید بیرون
استراحت می کند چه با کالس!!!
* قابل توجه وپاسخگویی معاون میراث
فرهنگی بعد از چهار سال پیگیری و
مشخص نمودن مالک قلعه تاریخی
درخش که ثبت میراث فرهنگی است
و از شروع بازسازی توسط مالک تا
االن بالغ بر  ۱۰۰میلیون هزینه شده و
طبق قانون باید  ۶۰درصد آن را میراث
فرهنگی پرداخت می کرد تا به حال
هیچگونه مساعدتی نشده ظاهرا این بنا
از فهرست مرمت بناها حذف شده است.
* واقعا سیاست های وزارت آموزش و
پرورش نوبر است دانشجویان و دانش
آموزان پیش دانشگاهی که واکسن زده
اند کالس های حضوری تعطیل  ،دانش
آموزان دبستانی و پیش دبستانی که نه
واکسن زده اند و صد البته ناقل های بی
عالمت هستند کالس ها حضوری.

پاسخ مسئوالن

جوابیه شرکت آب و فاضالب
با عنایت به موضوع مندرج در روزنامه
آوادرخصوصشبکهفاضالبامیرکبیر
موضوع پس از بررسی صورت گرفته و
با توجه به نامشخص بودن آدرس ذکر
شدهتوسطشهروندگرامی،بهاستحضار
می رساند :انشعابات فاضالب خیابان
های امیرکبیر شمال شهر (مهرشهر)
در حال نصب می باشد .در خیابان
امیرکبیر جنوب شهر (منطقه مالصدرا)
رفع نواقص و تحویل گیری خطوط
اجرا شده و در حال انجام می باشد که
پس از رفع نواقص  ،انشعابات فاضالب
باقیمانده نیز آغاز خواهد شد.
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نام آوران

دکتر بدیع الزمان فروزان فر،
استاد بزرگ ادبیات فارسی
محمدحسین بشرویه ای معروف به بدیعالزمان
فروزانفر فرزند آقا شیخ علی بشرویهای سال

میوهایکهغولکاهشوزناست!

خاصیتکنگربرایکاهشقندخون

گریپ فروت به واسطه ویژگیهای ارتقای
سالمت و مبارزه با بیماری به عنوان«میوهای از
بهشت» شناخته میشود .این میوه از محتوای
ویتامین ( Cیک نوع آنتی اکسیدان) باال سود

کنگر فرنگی یکی از سبزیجات بسیار مفیدی
است که به صورت خام یا پخته مصرف میشود.
تحقیقات نشان داده است این گیاه خاصیت
ضد دیابتی دارد .تحقیقات بر روی موشهای

بهترین راه برای رفع طعم فلز مانند دهان رعایت
بهداشت دهان و دندان است .البته برای شناسایی
علت اصلی و رفع این اختالل چشایی میتوانید به
پزشک مراجعه کنید .عواملی مانند ترک سیگار،

واکسنها طی چند روز یا چند هفته از بدن پاک
میشود .این واکنش ایمنی در برابر ویروس
سارس-کوو -۲است که به نظر میرسد برای
مدت طوالنی ادامه دارد .دکتر تام فریدن،

میبرد .گریپ فروت سرشار از ویتامین ،فیبر و آب
و مفید برای تنظیم سوخت و ساز بدن است و برای
افرادی که در تالش برای کاهش وزن هستند،
گزینهایایدهآلمحسوبمیشود.

آزمایشگاهی نشان میدهد موشهایی که از
عصاره استخراج شده کنگر فرنگی استفاده کرده
اند دارای سطح گلوکز پایین تری هستند .مصرف
کنگر برای دستگاه گوارش توصیه میشود.

دوری از آلرژنها و نوشیدن مایعات سالم و کافی
برای جلوگیری از خشکی دهان و رفع طعم فلز
مانند دهان بسیار حائز اهمیت است.شستشوی
دهان با محلول آب گرم و جوش شیرین قبل از
غذا و همچنین آدامس نعنایی کمک میکند.

متخصص عفونی در آمریکا میگوید واکسنهای
کووید دفاع طبیعی بدن را در مورد نحوه تشخیص
و کشتن ویروس نشان میدهد ،سپس ناپدید
میشود .آنها دی ان ای شما را تغییر نمیدهد و
عوارض جانبی جدی نادر است.

مکمل های غذایی به صورت قرص بایستی حتما دارای روکش محافظ باشد ،تا باکتری های مفید ،حین عبور از
معده ،در اسید معده از بین نرود .افرادی که آنتی بیوتیک مصرف می کنند ،دچار اسهال ،عفونت مخمری مهبل
و یا دچار سوء تغذیه می باشند ،در اولویت مصرف پروبیوتیک ها قرار دارند .فرآورده های لبنی بهترین حامل برای
پروبیوتیک ها می باشد .موز ،عسل ،مارچوبه ،کنگر فرنگی ،سیر و پیاز پروبیوتیک های طبیعی می باشد .اما برای
اثربخشی بایستی مقادیر زیادی از آنها مصرف شود .مصرف مکمل های پروبیوتیک به غیر از زنان باردار و شیرده،
برای همه افراد مجاز است .اثربخشی آنها تا زمانی ادامه می یابد که پروبیوتیک مصرف گردد.
مرکزاطالعرسانیمدیریت غذامعاونتغذاودارودانشگاهعلومپزشکیبیرجند
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حل معما به کاهش آلزایمر کمک می کند.
جان و همسرش در اتاقی نشسته بودند و
جان در حال دیدن تلویزیون و همسرش در
حال خواندن کتاب بود که ناگهان ساعت ۱۱
شب برق می رود و جان به رختخواب می
رود اما همسرش به کتاب خواندن ادامه می
دهد .چگونه او بدون نور مطالعه می کند.



نبـشرجایـی۱۵

جکپارکینگی،کرکرهوسکوریتاتومات0۹۱۵۵۶۱4۸۸0

خدمات نصب ،اجاره داربست فلزی ،جک،
تخته ،قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک
 09156217507- 09153637507حسینی

۶

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ایزوگام شرق و دلیجان

۹

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

سودوکوجدولاعدادیاستکهامروزهیکیازسرگرمیهایرایجدر
کشورهایمختلفجهانبهشمارمیآید.سودوکومخففیکعبارت
ژاپنیاستوبهمعنی«ارقامبایدتنهاباشند»است.

تاریخچه:اینبازیبرایاولینباردریکمجلهپازلآمریکاییدرسال
۱۹۷۹اتشاریافتاماانتشارآنبهطورمستمروپیگیربراینخستین
باربرمیگرددبهژاپندرسال۱۹۸۶وازسال۲00۵اینسرگرمیبه
محبوبیتجهانیدستیافتونخستینمسابقهملیآندرسال۲00۸در
فیالدلفیادرآمریکابرگزارشد.
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مدیریت  :حسن آراسته

حوض انبار سیدی
حوضانبار سیدی قدیمیترین حوضانبار استان
خراسان جنوبی به حساب میآید .کتیبه بنای این
حوض به سال  ۸۹۰هجری است .مسجد سیدی
در کنار این حوضانبار قرار گرفته است .شبستان
زمستانی آن کام ً
ال خشت و گلی و متعلق به دوره
صفوی و شبستان تابستانی آن مربوط به دوره
قاجار است.این حوض در گذشته در محله سادات

و در مجاورت دروازه طبس قرار گرفته بود .ایوان
رفیع این حوض با ارتفاع حدود  ۱۲متر آن را از
سایر آب انبارها و حوض های شهر متمایز نموده
است.همچنینتزئیناتزیبایآجرچینیبهصورت
خفته ،راسته و آبشاری بر پیشانی این حوض و بدنه
های آن بر زیبایی آن افزوده است.
فرهنگ و هنر

شبکه ورزش با هویت بصری
جدید به استقبال پاییز میرود
پس از پوشش کامل رقابتهای المپیک و
پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو که بخش عمدهای از
برنامههای تابستانی شبکه ورزش را به خود
اختصاص داده بود ،این شبکه در فصل پاییز و
ایام ربیعاالول و همزمان با آغاز لیگهای ورزشی،
برنامههای ویژهای برای مخاطبان خود تدارک
دیدهاست.مهمترینتغییرشبکهورزشسیماپس
از یک دهه فعالیت ،بازطراحی هویت بصری این
شبکه خواهد بود .تغییرات در هویت بصری شبکه
در  ۳فاز به انجام خواهد رسید که شامل تغییر در
پوسته گرافیکی شبکه ،آرم استیشنها و کانترها
میشود .رونمایی از هویت گرافیکی جدید شبکه
ورزش در روز  ۱۷ربیعاالول میالد پیامبر اکرم
(ص) و امام صادق (ع) انجام خواهد شد.
در بخش پخش زنده رویدادهای سطح اول
ورزش جهان پخش مسابقات جام جهانی
فوتسال ،کشتی قهرمانی جهان ،فوتبال مقدماتی
جام جهانی ،وزنه برداری قهرمانی جهان و
مسابقات تنیس قهرمان قهرمانان در جدول
پخش فصل پاییز شبکه ورزش پیشبینی شده
است .همچنین مسابقات والیبال قهرمانی جوانان
جهان ،نیز از دیگر مسابقات مهمی است که در
طول فصل پاییز از طریق شبکه ورزش سیما به
روی آنتن خواهد رفت.

کلیهلوازممنزلشماراخریداریم
با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید09150562100 .

خیابانشهیدرجایی

نق
دو
اق

۷

معمای مطالعه بدون نور!

شماره ۵۰۳۱
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فکر میکنید .همانطور که قبال گفته شد ،ذهن شما
مثل یک باغچه است .اگر در آن ،گل نکارید و از آن
مراقبت نکنید ،علفهای هرز بدون هیچ تالشی در آن
رشد میکند.شاید قدرتمندترین توانایی شما ،توانایی
«تجسم» و دیدن اهداف تان است ،بهطوریکه انگار
همین االن بهتحقق رسیدهاند.تصویری هیجانانگیز و
واضح از اهداف و زندگی ایدهآلتان بسازید و بارها و
بارها آنرا در ذهن مرور کنید .تمام پیشرفتهای شما
درزندگی،بابهبودبخشیدنبهتصویرهایذهنیشروع

میشود .هرچه خود را در درونتان ببینید ،در دنیای
خارج همان خواهید بود .انتخاب درست کسانیکه با
آنها زندگی میکنید ،کار میکنید و تعامل دارید ،بیشتر
از هر عامل دیگری بر احساسات و موفقیت شما تاثیر
میگذارد .همین امروز تصمیم بگیرید که با افراد برنده،
مثبت ،شاد ،خوشبین و کسانی که در زندگی اهداف
بزرگ دارند معاشرت کنید.کتابها ،مقاالت آموزنده،
الهامبخش و انگیزهدهنده بخوانید .ذهن را با اطالعات
که موجب تعالی و شادمانی میشود ،تغذیه کنید.

بهترینراهبرایرفعطعمفلزدردهان

س
اط

۳

کلیدهاییبرایداشتنشخصیتمثبت

نکات قابل توجه در رابطه با پروبیوتیک

۸

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم  ،روزی می رسد
که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شویم
(شوپنهاور)

واکسنچهمدتدربدنباقیمیماند؟

جدول سودکو

۶

چهارشنبه  ۲۱مهر  * ۱۴۰۰شماره ۵۰۳۱

دیالوگماندگار

شهید محمدحسن غالم علی زاده :ای برادران و خواهران ،پیکار کنید در راه خدا
ای مسلمانان این انقالب ،انقالب خدایی است خداوند این انقالب را امانت به دست شما
سپرده است و این انقالب ضربهای بر پیکر کفار زده است که در حال چیدن توطئه هستند.

با خودتان مثبت صحبت کنید و گفتگوهای درونی خود
را کنترل کنید .از عبارات تاکیدی مثبت ،اول شخص
و در زمان حال مانند «من خودم را دوست دارم!»
«من میتوانم!» «من احساس فوقالعاده خوبی دارم!»
استفاده کنید .ما معتقدیم که ۹۵درصد احساسات شما با
گفتگوهای دورنی خودتان ،درطول روز شکل میگیرد.
واقعیت تلخ این است که اگر عمدا و آگاهانه با خودتان،
مثبت و سازنده صحبت نکنید ،ناخودآگاه به چیزهای
ناراحتکننده که باعث نگرانی و عصبانیت میشود،

 ۱۲۷۶هجری شمسی در بشرویه از توابع
استان خراسان جنوبی زاده شد .مقدمات علوم
را در زادگاه خود آموخت و آنگاه راهی مشهد
شد و از محضر استادان ادب حوزه خراسان
هم چون ادیب نیشابوری بهره برد .حدود سال
 ۱۳۰۰به تهران رفت و تحصیالت خود را در
مدرسه سپهساالر ادامه داد و چندی حجره ای
در مسجد سپهساالر داشت .در جوانی در همان
مدرسه به تدریس پرداخت و چندی بعد در سال
 ۱۳۰۵به سمت معلمی دارالفنون و دارالمعلمین
عالی منصوب شد .در سال  ۱۳۱۳به معاونت
دانشکده معقول و منقول (الهیات) منصوب شد.
سال  ۱۳۱۴هیئت ممیزه دانشگاه تهران مرکب
از نصرا ...تقوی ،علی اکبر دهخدا و ولیا ...نصر
تألیف ارزنده او به نام “تحقیق در زندگانی موالنا
جالل الدین بلخی” را ارزیابی و به او گواهینامه
دکتری اعطا کرد .به استناد این گواهینامه در
همان سال به سمت استادی دانشسرای عالی و
دانشکده های ادبیات و معقول و منقول منصوب
شد .در سال  ۱۳۲۳بر اساس رای شورای استادان
به ریاست دانشکده معقول و منقول برگزیده شد
و تا سال  ۱۳۴۶در این سمت باقی بود .وی از
ابتدای تاسیس دوره دکتری ادبیات فارسی در
دانشگاه تهران ،تدریس در دوره دکتری را به
عهده گرفت و برنامه این دوره را پایهگذاری کرد.
فروزان فر استاد و راهنمای جمعی از دانشجویان
مبرز دوره دکتری در دانشکده های ادبیات
و الهیات بود که بعدها استادان برجسته ادب
پارسی و مطالعات فرهنگ ایران شدند .فروزانفر
در سال  ۱۳۴۶از استادی دانشگاه بازنشسته شد،
اما همکاری خود را در تدریس در دوره دکتری
ادبیات فارسی تا روزهای پایانی عمر ادامه داد .در
همین زمان عضویت مجلس سنا را یافت .مدتی
ریاست کتابخانه سلطنتی را نیز به عهده گرفت.
بدیع الزمان فروزانفر  ۱۶اردیبهشت  ۱۳۴۹بر اثر
سکته قلبی در  ۷۳سالگی درگذشت.
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یادیاران

جاذبه گردشگری

پروانه بهداشتی و تاسیس نظارت کارگاهی
اینجانب جواد خسروی با برند تجاری قند فوت
و شماره های نظارت کارگاهی20/1055-3
(شکرپنیر) ( 20/1055-1 ،گالب شکر) ،
( 20/1055-2گالب شکر زعفرانی) مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایزوگامشــرق
ثبت 6736
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خـطدائـم
شمـارا
خریـداریم
خرید و فروش خط رند
حسیــن راه رو
0915 561 6161

% 100

تاکسیآنالین
ارزانترینتاکسیبیرجند

ثبتنامرایگانرانندهسواریآقایان/بانوان

جهتهمکاریوپیوستنبهناوگانبنتبهآدرسمیدانشهدا،
پشت بانک صادرات (ساختمان آوا) مراجعه فرمایید.
مزایای بنت :کمیسیون فقط  6درصد
سهمیه بنزین براساس پیمایش خدمات خودرویی ،رفاهی و ...

شمـارهتمـاس۳۲۲۳4۵۳۲:

سفر اول رایگان با نصب اپلیکیشن بنت و ثبت کد تخفیف100:

 ۴۲۰۰هکتار از مراتع بیرجند
احیا و آزادسازی شد
رئیسادارهمنابعطبیعیوآبخیزداریشهرستان
بیرجند گفت :چهار هزار و  ۲۰۰هکتار از مراتع
شهرستان که به دلیل چرای مفرط ،خشکسالی
و سایر عوامل تخریب شده بود ،پس از احیا در
اختیار مرتعداران دارای پروانه چرا قرار گرفت.
علیپورافزود:عرصهمنابعطبیعیبیرجندشامل
جنگل ،مرتع و بیابان  ۳۲۲هزار و  ۳۱۰هکتار
است که از این میزان  ۲۷۰هزار و  ۵۷۱هکتار
جزو اراضی مرتعی محسوب میشود .وی با
بیان اینکه از این میزان  ۲۲۸هزار و  ۵۵۳هکتار
آن در  ۴۱سامان عرفی ممیزی شده است و
هزار و  ۷۶۰خانوار از این مراتع بهرهبرداری
میکنند،تصریحکردُ :قرقبهتریننوعحفاظت
در منابع طبیعی است و تعادل در ورود دام به
مراتع باید برقرار شده و دام براساس ظرفیت
تولید علوفه وارد مرتع شود.
اشتغال  ۸۵هزار نفر در واحدهای
صنفیخراسانجنوبی
 ۳۴هزار واحد صنفی در خراسان جنوبی زمینه
اشتغال  ۸۵هزار نفر را فراهم کرده است .رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گفت :در
کنار وجود ظرفیتهای فراوان صنعتی و معدنی،
زمینه فعالیت اصناف و کسب و کارهای خرد به
خوبی در استان شکل گرفته و بیش از  ۳۴هزار
واحد صنفی ،زمینه اشتغال بیش از ۸۵هزار نفر را
در این بخش فراهم کرده است .جرجانی افزود:
در  ۶ماهه اول سال جاری هزار و  ۷۱۰پروانه
کسب صنفی در استان صادر شده که با صدور
اینپروانههابرای ۴هزارو ۲۷۵نفرنیزاشتغالزایی
شده است .وی گفت :پروانه کسبهای صادره
به ترتیب در رستههای خدماتی  ،۲۷۱تولیدی
 ،۲۷۰توزیعی  ۹۰۲و خدمات فنی  ۲۶۷فقره
بوده است .
توزیع بیش از هزار و  ۱۰۰تن کاالی
اساسی به همت تعاون روستایی
مدیرکلتعاونروستاییخراسانجنوبیازتوزیع
هزار و  ۱۰۵تن کاالی اساسی و تنظیم بازار از
طریق شبکه تعاون روستایی خبر داد .ضیائیان
احمدی ادامه داد :این کاالهای اساسی و
تنظیم بازار در شبکههای روستایی و از طریق
فروشگاههای مصرف روستایی و فروشگاه
روستا بازار توزیع شده است .وی عنوان کرد:
در  ۶ماهه ابتدایی امسال ۳۷۹ ،تن برنج ۳ ،تن
گوشت ۱۸۰ ،تن قند ۲۵۸ ،تن شکر و  ۲۸۵تن
روغن از طریق این شبکه توزیع شده است.

روز بدون فوتی کرونایی در خراسان جنوبی
در شبانه روز گذشته مورد جدیدی از فوت ناشی از کرونا در خراسان جنوبی ثبت نشد .معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت :روز گذشته  ۲۹۹آزمایش
تشخیص کرونا در استان انجام شد که مجموعا  ۷۶بیمار جدید شامل  ۱۹مورد بستری و  ۵۷مورد سرپایی ،شناسایی شد .مهدی زاده افزود :از این تعداد از بیرجند
 ۲۸مورد ،خوسف  ۵مورد ،درمیان یک مورد ،زیرکوه  ۶مورد ،سربیشه  ۲مورد ،طبس  ۹مورد ،فردوس  ۴مورد ،قاین  ۱۸مورد و نهبندان  ۳مورد جدید گزارش شد.

۵

اخبار کوتاه

*رئیس اداره فرهنگ و ارشاد قائن
گفت :سی و چهار و مین جشنواره بین
المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به
طور همزمان در سراسر کشور در سینما
پارک قاین نیز برگزار میشود.
*مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی
گفت  :از مهرماه پارسال تاکنون ،هزار
و ۵۷۳نازل جایگاه عرضه سوخت مایع
در استان مورد سنجش قرار گرفته اند.
*مدیرگروه تولید و فرآوری گیاهان
استراتژیک جهاد دانشگاهی خراسان
جنوبی گفت :در حال حاضر  ۱۷فرآورده
از عناب ،زرشک و زعفران ثبت اختراع
شدهاست.
*رئیس هیئت ورزش روستایی و
بازیهایبومیومحلیخراسانجنوبی
گفت ۳۶۸ :خانه ورزش روستایی در
این استان فعال است و  ۱۵خانه ورزش
روستایی هم در هفته تربیتبندی
راهاندازیمیشود.
*مدیرکل ورزش و جوانان خراسان
جنوبیگفت:سیزدهمینیادوارهشهدای
ورزشکار استان  ۲۷مهر ماه در محل
امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع)
طبسبرگزارمیشود.
*مدیرکل پست استان خراسان جنوبی
گفت :طرح نصب پالک تلفیقی با
همکاریشهرداریفردوسدراینشهر
آغازشد.
*رئیسجمعیتهاللاحمرشهرستان
نهبندان از اهدای یک دستگاه اکسیژن
ساز و کپسول اکسیژن توسط خیر نیک
اندیشبهبانکاماناتتجهیزاتپزشکی
اینشهرستانخبرداد.
*رئیس اداره راهداری و حمل و نقل
جادهایقاینازاجرایلکهگیریهندسی
و روکش آسفالت گرم محور «قاین-
بیرجند» به طول  ۳کیلومتر خبر داد.
*اولین محموله تولیدی واحد احیای
مجتمع فوالد قائنات پس از ۱۴سال
فراز و نشیب ،تولید و به مقصد رشت
بارگیریشد.
*به گفته رئیس اداره آموزش و پرورش
استثنایی خراسان جنوبی به مناسبت
هفته پار المپیک جشنواره ورزشی برای
دانشآموزانبانیازهایخاصدربیرجند
برگزارشد.
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زمینبیمارستانحاجیآبادمشخصشد

ایرنا -طرح مکانیابی بیمارستان شهر
حاجیآباد در کارگروه زیربنایی ،توسعه
روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش
سرزمین و محیط زیست استان خراسان
جنوبی به تصویب رسید .این طرح در
هفتمین جلسه کارگروه زیربنایی ،توسعه
روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش
سرزمین و محیط زیست استان به ریاست
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
خراسان جنوبی تصویب شد ۲۱ .دستور
کار از شهرستانهای قاینات ،فردوس،
بشرویه ،زیرکوه ،طبس ،بیرجند و نهبندان
در کارگروه مطرح شد که مورد بررسی قرار
گرفت و از مهمترین مصوبات این نشست
تصویب طرح مکانیابی بیمارستان شهر
حاجیآباد مرکز شهرستان مرزی زیرکوه
است .عالوه بر طرح مکانیابی بیمارستان
شهر حاجیآباد ۱۰ ،طرح از طرحهای
سرمایهگذاری ستاد توسعه خاوران نیز به
تصویب اعضای حاضر در این نشست

رسید .هفتمین جلسه کارگروه زیربنایی،
توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و
آمایش سرزمین و محیط زیست استان به

دبیری مدیرکل راه و شهرسازی خراسان
جنوبی و با حضور تمامی اعضا در محل

استانداری برگزار شد .اواخر سال گذشته
نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس
شورای اسالمی گفت :ساخت بیمارستان

زیرکوه در الیحه بودجه سال آینده ردیف
اعتباری مستقل گرفت .سلمان اسحاقی

افزود :پس از اخذ مجوز ساخت بیمارستان
 ۶۴تختخوابی زیرکوه از وزارت بهداشت،
سازمان برنامه و بودجه و کسب موافقت

رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شورای اسالمی ،ردیف اعتباری

مستقل در الیحه بودجه سال آینده برای
این پروژه مصوب و به دولت ابالغ شد.
وی گفت :با گذشت یک دهه از شهرستان
شدن زیرکوه ،بیمارستان فعلی آن در
مالکیت سازمان تأمین اجتماعی و در اجاره
وزارت بهداشت بوده و ساخت بیمارستان
جدید حق و خواست مردم زیرکوه است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شورای اسالمی افزود :زیرکوه تنها
شهرستان در خراسان جنوبی است که
بیمارستان ملکی نداشته و با آغاز عملیات
اجرایی بیمارستان شهرستان در سال
آینده (امسال) دغدغه چندین ساله مردم
رفع خواهد شد .بیمارستان  ۳۲تختخوابی
کوثر زیرکوه در زمان زلزله سال ۱۳۷۶
راهاندازی شد و متعلق به تامین اجتماعی
است که در اختیار دانشگاه علوم پزشکی
قرار گرفته و در حال حاضر این بیمارستان
با بخشهای دیالیز ،داخلی ،اطفال و
اورژانس به مردم خدمات ارائه میکند.

کادر درمان در انتظار دوز سوم واکسن کرونا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی :تکلیف دوز سوم واکسن کرونا برای کادر درمان معلوم شد
تسنیم-رئیسدانشگاهعلومپزشکیوخدمات
بهداشتی بیرجند از آغاز تزریق دوز سوم واکسن
برای پرسنل حوزه سالمت به زودی خبر داد.
دهقانی اظهار کرد :واکسن کوو پارس هم به
سبد واکسیناسیون ما اضافه خواهد شد و افراد
متقاضی میتوانند از این نوع واکسن هم به
عنوان واکسن ایرانی استفاده کنند تا بتوانیم
پوشش واکسیناسیون را هر چه سریعتر در
استانکاملکنیم.ویبابیاناینکهبهزودیدوز
سوم واکسن برای پرسنل حوزه سالمت تزریق
خواهد شد ،خاطرنشان کرد :بهزودی تزریق

دوز سوم یا بوستر برای پرسنل حوزه سالمت

آغاز ثبت نام کالس های مکتب نرجس علیها السالم
و موسسه قرآن و عترت عروه الوثقی
در نیم سال دوم  ۱۴۰۰به صورت حضوری

دروس :تفسیر  -شرح ادعیه و زیارات
نهج البالغه  -صحیفه سجادیه -مهدویت  -حفظ
ترتیل  -مفاهیم -تجوید سطح یک و دو
مهلت ثبت نام  :از  ۱۴۰۰ /۷/۱۲لغایت  ۱۴۰۰/۷ /۲۱صبح ها از ساعت  ۸الی ۱۱

شرایط :با توجه به وضعیت کرونا و رعایت دستورالعمل های بهداشتی ،
ظرفیت محدود و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.
آدرس :طالقانی  -۱ساختمان مکتب نرجس علیها السالم تلفن ۳۲۲۲۳۸۳۱ :

که مستقیما درگیر بیماری کرونا هستند شروع

خواهد شد تا از نیروهای تخصصی خودمان در
این حوزه بتوانیم محافظت و مراقبت بیشتری
را انجام دهیم .وی از عدم محدودیت تزریق
واکسن برکت برای هم استانیها خبر داد
و گفت :با توجه به استقبال مردم عزیز از
واکسن ایرانی برکت ،محدودیت تزریق دوز
اول برای افراد باالی  ۱۸سال برداشته خواهد
شد و کسانی که دوز اول واکسن را تزریق
نکردند میتوانند به مراکز تجمیعی جهت
تزریق مراجعه کنند .دبیر ستاد دانشگاهی و
پیشگیری از ویروس کرونا خراسان جنوبی هم

آگهی تعیین طول و متراژ پالک  ۸۸۱فرعی از یک اصلی بخش  7بیرجند
نظر به اینکه ورثه مرحوم عبدالرحمن رفیعی درمیان مالک ششدانگ پالک  ۸۸۱فرعی از یک اصلی
بخش  ۷بیرجند خواستار طول و متراژ و تثبیت حدود ششدانگ پالک مذکور را نموده و حسب اعالم
ایشان دسترسی به مالکین مجاور وجود نداشته مراتب را به کلیه مالکین پالک فوق اعالم که در مورخ ۱400/0۸/۱۷
ساعت اداری در محل این واحد ثبتی یا محل وقوع ملک حاضر گردند .ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی
نخواهد بود.
حسین براتی  -سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

لولهبازکنیولولهکشیممتاز
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به صورت شبانه روزی  /با فنر برقی و روش نانو کیف
یتکار
خ
و
ب
را
تشخیص و ترکیدگی  ،رفع نم و بوهای نامطبوع امتحا
نکنید

اسحاقی ۰۹۹۱۵۱۱۶۳۸۶ -۰۹۱۵۸۳۴۶۷۷۹

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

از ورود محموله جدید واکسن به استان خبر داد.
شریف زاده افزود :محموله جدید سهمیه استان
از واکسن پاستوکووک شامل  ۱۰هزار دوز
واکسن بوده که محصول مشترک بین کشور
ایران و کوبا است که عالوه بر  ۱۰هزار دوز
واکسن پاستوکووک  ۴،هزار دوز واکسن برکت
و  ۶هزار و  ۲۴۰دوز واکسن آنفلوآنزا وارد استان
می شود .وی ادامه داد :با ورود این واکسن ها
به استان عمال تمام واکسن هایی که در کشور
قابل تزریق بوده در استان وجود دارد و در سبد
واکسیناسیوناستانقرارمیگیرد.

گازسـوزخودرو رحمانی
اولین مرکز گازسوز خودرو در خراسان جنوبی
تاسیس۱۳۸۹

Rahmani_Birjand
نمایندگی صنایع شهاب گاز سوز

-1گازسوز وانت بارها به صورت رایگان
-2گازسوز خودروهای آژانس و تاکسی اینترنتی با  75درصد تخفیف
-3گازسوز خودروهای شخصی با اقساط  36ماهه
 -4عیب یابی و تعمیر کلیه سیستم های گازسوز کارخانه ای و کارگاهی
-5فروش قطعات گازسوز کارخانه و کارگاهی

آدرس :ابتدای خیابان غفاری  -پشت پمپ بنزین شعله ۳۲۲۱۳۴۳۷

شماره کارت جهت طبخ اطعام ایتام ۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۹۲۱-۵۳۱۷ :

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۴-۸۵۳۹ :
آدرس  :خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند تلفن۰۹۱۵۵۶۵۸۵۹۵ - ۰۵۶۳۲۲۳۳۳۳۱ – ۰۵۶۳۲۲۳۷۶۶۶ :
کامل جهت دریافت البسه ،جهیزیه ،سبدهای غذایی ،مواد پروتئینی و گوشتی ،خریداری گوسفند ،عقیقه کامل ،
دریافت فطریه و کفاره و ...را جهت نیازمندان اعالم می دارد.

آیا می دانید امور مربوط به عقیقه و قربانی شما نیک اندیشان از خرید ،ذبح شرعی و طبخ در مرکز انجام می شود؟

