جنابآقایمهندسنصرآبادی

نمایندگی فروش محصوالت ایران رادیاتور

فروش با اقساط 36ماهه ( از اکنون به فکر زمستان باشید)

مدیرکلمحترممنابعطبیعیوآبخیزداریخراسانجنوبی

 #من ماسک می زنم

با ابراز همدردی و تسلیم در برابر مشیت الهی درگذشت
پدرگرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض
نموده ،از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای شما
صبر و بردباری آرزومندیم.

آدرس:خراسانجنوبیبیرجند،خیابانانقالبنبشانقالب1
05632237077 -09155618398

محمدباقرقالیباف :

محرمانهبودناموالمسئوالن
تصمیممجلسهشتم است

شورای اسالمی و دهیاری ماسن

صفحه 6
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 ۲5۰۰نفر از خراسان جنوبی در صف انتظار دریافت وام ازدواج

سدهایبانکیمقابلتسهیل
ازدواججواناناستان

مدارس
در شهرهای
استاناجازه
فعالیتندارد

استاندار خراسان جنوبی در جلسه استانی ستاد
مبارزه با کرونا گفت :هیچ مدرسه ای در شهرها
مجاز به فعالیت نیست و تنها مدارس روستایی و
عشایری زیر  ۱۵نفر و کارگاه های فنی و حرفه
ای و کاردانش می تواند فعالیت کند .مالنوری
با بیان اینکه با هرگونه فعالیت مدارس شهری
برخورد خواهد شد ،افزود :نظارت ها در این حوزه
افزایش یابد ... .مشروح در صفحه 2

حسین شریعتمداری :

باید از NPT
خارجشویم
صفحه 6

غالمعلی ایمن آبادی :

چه اشکالی دارد
داراییهایمانرااعالمکنیم
صفحه 6

صفحه3

سرمقاله

سرمقاله

* هرم پور

خراسان جنوبی؛ 65سال قبل

خراسانجنوبی،
اولیناستانطرح
تحولزمینشناسی
مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گفت :به دنبال رخداد بزرگ اجرای طرح
تحول زمینشناسی و اکتشافات ذخایر معدنی که
قرار است طی چهار سال آینده استمرار پیدا کند،
خراسان جنوبی به عنوان اولین استان در کشور
انتخاب شد ....مشروح در صفحه ۵

در نشست آسیب شناسی روزنامه آوا با حضور
پیشکسوتان و فعاالن ورزشی عنوان شد:

فقر زیرساختی در ورزش استان
صفحه3

ساختمان غیر مجاز بسازید؛ تخریب می شود 5

پاسخ نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی به شبکه منوتو 2

جناب آقای مهندس تنها

شركت پخش سراسری دارویی هنار واقع در شهرک صنعتی بیرجند
استخدام می نماید

ایزد منان را شاکریم که در غمناک ترین روزهای

زندگی مان ما را از نعمت حضور دوستان و سرورانی

انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

مدیر كل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

که نشان از تدبیر،تعهد ،لیاقت و شایستگی تان می باشد
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ،از درگاه خداوند سبحان
سربلندی و توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید آرزومندیم.
شركت راهسازی عماد ره سازه شرق

حسابدار آقا /خانم فوق دیپلم و باالتر

مهربان بهره مند ساخت که همدردی و بذل محبت

ویزیتور

شما عزیزان در مراسم تشییع و تدفین پدری عزیز

آقا /خانم دیپلم و باالتر

ترجیحا تجربه کاری در شرکت های پخش
سابقه فروشندگی قابل قبول

مزایا :حقوق ثابت اداره کار  -بیمه از اولین روز استخدام  -بیمه تکمیلی  -پورسانت
متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره  09153159407تماس حاصل فرمایند
و یا رزومه کاری خود را به شماره  09154518220واتساپ نمایند.

و همسری دلسوز

مرحوم حاج رضا اخالقی
و پیام های تسلیت که موجبات تسلی خاطر و افتخار

جناب آقای مهندس تنها

ما را فراهم نموده  ،سزاوار قدردانی و سپاسگزاری است.

مدیر كل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی
خراسانجنوبی

با دلی سراسر امید و اندیشه ای سرشار از احترام
انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از تعهد ،لیاقت و
توانمندی شما بزرگوار می باشد ،صمیمانه تبریک عرض نموده
توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم .همچنین
از زحمات چندین ساله جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
در مدت تصدی تشکر نموده و از درگاه باری تعالی موفقیت شان را مسئلت می نماییم.
شركت آوا رادین شرق  -صباغ

واژگونی؛ پرتکرارترین عامل حوادث جادهای 5

حرکت رو به جلوی همیشگی برداشتن
برگشتن به عقب ،چند قدمی دوباره بر خالف
ِ
و خاطره بازی با آنچه از گذشته برای ما به یادگار مانده همیشه زیبا و بسیاری از اوقات،
پربرکت است .مخصوص ًا اگر این خاطره بازی ،رنگ و لعاب آماری هم به خودش
بگیرد که هم لذتش بیشتر می شود و هم برکتش .اخیراً معاونت آمار و اطالعات
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در یک اقدام بسیار جالب و تحسین برانگیز،
کتاب نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال  ۱33۵برای شهرستان های استان را
منتشر کرده است .می دانید که اولین سرشماری جمعیتی ایران به روش نوین در سال
 ۱264و در زمان ناصرالدین شاه قاجار انجام شده است .سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان در تالشی قابل تقدیر با سرجمع کردن مجموعه ای از آمار و اطالعات موجود در
مخازن آماری و اسناد موثق ،آمار شهرها و شهرستان هایی که امروز در مجموعه ای
به نام استان خراسان جنوبی کنار هم قرار گرفته اند را جمع آوری ،تحلیل و منتشر
کرده است .امروز نگاهی به بخشی از این  ...ادامه در صفحه 2

اگر چه آرزو می کنیم در مجالس و محافل شادی

عزیزان جبران زحمت نموده و تالش می کنیم حضوری توفیق عرض تشکر داشته باشیم چنانچه
به دلیل تالمات روحی امکان ادای دین و وظیفه فراهم نگردید از همه شما عزیزان عذرخواهیم.
خانواده های :اخالقی  -بهشتی  -بیابانی  -پنجابی  -مبصری

یک باب کارخانه بسته بندی آب  ،نوساز  ،در حال کار و بهره برداری با
برند معتبر همچنین فروش و درآمد ثابت به همراه تمامی ماشین آالت
و خطوط نو و در حد صفر با موقعیت بسیار عالی برای سرمایه گذاری
با قیمت حدود  27میلیارد تومان به فروش می رسد09155615774 .
« فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای»

اداره کل نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی(مناقصه گزار به نشانی بیرجند -بلوار صنعت ومعدن -سایت اداری-تلفن  )32400390-92درنظر دارد ،اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات ،به پیمان کاران دارای صالحیت ازسازمان برنامه و بودجه کشور واگذار
نماید .لذا پیمانکاران واجدشرایط متقاضی با در نظرگرفتن رشته ،پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثرتا پایان وقت اداری مورخ  1400/07/29به سامانه تدارکات به آدرس  www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.
ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی ( )http://iets.mporg.irنیز منتشر شده است.
ردیف

پروژه

محل اجرا

1

احداث سرویس بهداشتی
در مدرسه صبا و احداث
سرویس بهداشتی در
مدرسه قداست در
شهرستانبیرجند

شهرستان
بیرجند

موضوع

سرویس
بهداشتی

نوع پیمان

مدت
پیمان

سرجمع به شماره 96/1299188
مورخ  1396/5/4و اصالحیه
های بعدی ابالغی سازمان برنامه
و بودجه کشور

 4ماه

برآورد براساس فهارس
بها ( 1400ریال)

4،268،653،091

تضمین ارجاع
کار(ریال)

250،000،000

تاریخ تحویل وبارگذاری
اسناد در سامانه تدارکات
حداکثرپایان وقت اداری
مورخ 1400/8/11

تاریخ
بازگشایی
ساعت 8صبح
1400/8/12

شماره فراخوان

2000003748000010

رتبه صالحیت پیمانکاری
حداقل پایه  5رشته ابنیه و
یا حداقل  3شخص حقیقی
دارای صالحیت  /معرفی نامه
معتبر از سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

تضمین شرکت در مناقصه(ارجاع کار)  :ضمانت نامه های معتبر در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی شماره /123402ت  50659هـ مورخ  94/9/22و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 4080030607955665
نزد بانک مرکزی شعبه بیرجند در وجه اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی.
محل وتحویل اسناد :سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و دبیرخانه این اداره کل به نشانی بیرجند -بلوار صنعت ومعدن -سایت اداری محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند -بلوار صنعت ومعدن -سایت اداری می باشد ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه به هیچ عنوان
ترتیب اثرداده نخواهد شد.
اعتبار پروژه (برابر شرایط مناقصه)  :اعتبارت از محل طرح های عمرانی ملی از محل اعتبارات عمرانی سال  1400اوراق خزانه اسالمی ( بند ب تبصره  5اخزا  001به مبلغ  3،000،000،000ریال (سه میلیارد ریال ) به تاریخ سررسید  1403/08/21و مبلغ  5،660،000،000ریال (پنج میلیارد و ششصد
و شصت میلیون ریال) از محل بند ع تبصره  5اخزا  003به تاریخ سررسید ) 1403/04/18و یا در صورت وجود از سایر اعتبارات موجود دستگاه اجرایی نقد یا اوراق پرداخت می گردد و مابقی از محل اعتبارت ملی سال  1401و  1402پیش بینی می شود خاطر نشان می گردد با توجه به انتشار اسناد
مناقصات متوسط در سامانه ستاد (خرید جزئی و متوسط) جهت رفع هر گونه سواالت احتمالی با واحد امور قرارداد های این اداره کل تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی اداره كل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی
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سرمقاله

خراسان جنوبی؛ 65سال قبل
* هرم پور
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) امروز نگاهی به بخشی از این آمار می اندازیم که هم
خاطره بازی کنیم و لذت ببریم و هم از میان تفاوت های مهم آماری بیش از  65سال
قبل با امروز ،درس های فراوان بیاموزیم .کل جمعیت سرشماری شده استان(تأکید می
کنم که در آن زمان چیزی به نام استان خراسان جنوبی وجود نداشته و آنچه ما اینجا
به عنوان استان ،آمارش را برای شما خواهیم آورد ،در حقیقت آمار شهرستانهایی هستند
که امروز از کنار هم قرار گرفتنشان ،خراسان جنوبی ایجاد شده است)  272هزار و 372
نفر بوده است .بر این اساس 52.9 ،درصد جمعیت در حوزه بیرجند 23.۴ ،درصد جمعیت
در قائن 13.7 ،درصد جمعیت در طبس و  1۰درصد جمعیت هم در فردوس ساکن
بوده اند(.بیرجند در سال  13۰7شهر و در سال  1316شهرستان شده است و در زمان
سرشماری ،جمعیت کل حوزه سرشماری بیرجند  1۴۴هزار و  112نفر و شهرستانهای
خوسف ،سربیشه ،نهبندان و درمیان هم جزئی از بیرجند بوده اند) .جمعیت شهرنشینی
استان در سال  ،1335برابر با  1۴.7درصد و نسبت روستانشینی در استان برابر با 85.3
درصد بوده است .یعنی در آن مقطع ،بیش از  85درصد جمعیت استان در روستاها ساکن
بوده اند .یکی از نتایج جالب این سرشماری ،آمار با سوادان و بی سوادان استان است.
 18درصد مردان باالی  1۰سال و فقط  2درصد زنان باالی  1۰سال در آن مقطع قادر
به خواندن و نوشتن بوده اند 16۴8 ،نفر تحصیالت متوسطه داشته اند و در آن پهنای
وسیع سرزمینی ،فقط  58نفر از تحصیالت دانشگاهی برخوردار بوده اند! یکی دیگر از
نکات جالب این کتاب ،گزارش وضعیت اشتغال در آن زمان بوده است 83 .درصد مردان
 1۰ساله به باال یعنی  81هزار و  536نفر به کار اشتغال داشته اند و جمعیت مردان
در جستجوی کار در آن زمان  2درصد بوده است .در بین زنان  1۰ساله به باال نیز 68
درصد خانه دار بوده اند و  2۰درصد شاغل ،و جالب تر اینکه فقط  32نفر اعالم کرده
اند در جستجوی کار هستند 1۰2 .هزار نفر از افراد  1۰ساله به باال در استان به کارهای
سودمند انتفاعی اشتغال داشته اند ۴ ،درصد مزدبگیر 3 ،درصد استخدام دولت 1 ،درصد
کارفرما و  ۴۴درصد عهده دار انجام کارهای خودشان و همچنین  8درصد هم کارگر
خانوادگی بوده اند ،یعنی در کارگاه های خانوادگی خودشان یا اقوامشان کار می کرده اند.
در آن زمان یعنی در  65سال قبل 72 ،درصد از مشاغل ،زراعتی 13 ،درصد پیشه های
صنعتی 5 ،درصد خدماتی ۴ ،درصد فروشندگی و  2درصد حمل و نقل و  ۴درصد هم
سایر کارها بوده است .در همین حال 85 ،درصد زنان در پیشه های صنعتی 8 ،درصد در
حوزه خدمات 5 ،درصد در زراعت 1 ،درصد در مشاغل حرفه ای و  1درصد هم در سایر
کارها مشغول به فعالیت بوده اند .آمار سرشماری سال  1335نکات جالب توجه دیگری
هم دارد 61 .درصد واحدهای مسکونی در استان از خشت و  2درصد از گِل 3 ،درصد از
مخلوط آجر و خشت و بقیه از آجر و چوب و سنگ و و چادر ساخته شده بودند .همچنین
مالک منازل مسکونی خود و ۴
در آن مقطع یعنی  65سال پیش 8۰ ،درصد ساکنینِ ،
درصد در منازل اجاره ای سکونت داشته اند 15 .درصد هم در ساختمانی که متعلق به
خودشان نبوده ولی اجاره هم پرداخت نمی کرده اند سکونت داشته اند .اما از این آمار چه
درس هایی می توانیم بگیریم؟ شاید اینکه به گذشت سریع زمان بیشتر از قبل ایمان
می آوریم .شاید اینکه به اهمیت مکتوب کردن آمار و اطالعات بیش از گذشته واقف
می شویم .شاید اینکه نقاط اوج و فرود ،موفقیت و شکست طرح ها ،و میزان تناسب
امکانات ومشاغل با جمعیت ها را بهتر درک می کنیم .شاید درس می گیریم که مجرای
برنامه های ریزی های حال و آینده ،از آمار گذشته می گذرد .شاید یاد می گیریم که
باید همیشه تمام قد به احترام آمار بایستیم .شاید هیچکدامشان و شاید هم همه شان .اما
مهم این است که این آمار را ببینیم ،بخوانیم و همگی ،تحفه برداریم.
(لطف ًا نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره ۰93۰۴9۴3831ارسال بفرمایید)

برنامههایهفتهوحدتخراسانجنوبیباهمکاریسهنهادبرگزارمیشود
مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی گفت :در سال جاری سه مجموعه قرارگاه عملیاتی شهید ناصری ،دفتر
نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت خراسان جنوبی و اداره کل تبلیغات اسالمی در کنار هم برای اجرای برنامههای
هفته وحدت فعالیت و مشارکت دارند .رضایی افزود ۴۰ :عنوان برنامه به مناسبت هفته وحدت برگزار میشود.

دوشنبه *  26مهر  * 1400شماره 5035

در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا مطرح شد:

مدارسدرشهرهایاستاناجازهفعالیتندارد
صداوسیما -استاندار خراسان جنوبی در
جلسه استانی ستاد مبارزه با کرونا گفت:
هیچ مدرسه ای در شهرها مجاز به فعالیت
نیست و تنها مدارس روستایی و عشایری
زیر  15نفر و کارگاه های فنی و حرفه
ای و کاردانش می تواند فعالیت کند.
مالنوری ،با بیان اینکه با هرگونه فعالیت
مدارس شهری برخورد خواهد شد ،افزود:
نظارت ها در این حوزه افزایش یابد .وی
با اشاره به تغییر رنگ چهار شهرستان
بیرجند ،طبس ،قائنات و نهبندان گفت:
تیم واکنش سریع در این چهار شهرستان
شکل بگیرد و فرمانداران هم مداخله جدی
تر داشته باشند تا از روند افزایش بیش از
پیش بیماری جلوگیری شود .مالنوری با
اشاره به تشکیل تیم واکنش سریع افزود:
استفاده از ظرفیت طرح شهید سلیمانی
هم می تواند در روند کاهش بیماری موثر

باشد .وی با بیان اینکه باید تالش کنیم
واکسیناسیون فراگیر تر شود و افرادی که

کنیم .استاندار با اشاره به مراسم  13آبان
و عدم برگزاری راهپیمایی حتی در مناطق

همچنان در نزدن واکسن پافشاری می
کنند واکسن تزریق کنند ،گفت :با کمک
صداوسیمای استان و پایگاه های خبری و
اطالع رسانی در جهت اقناع سازی تالش

زرد ،افزود :با توجه به متغیر بودن شرایط
رنگ بندی ،در صورت قرمز بودن وضعیت
تنها در یک مکان و با جمعیت کم و در
مناطق نارنجی با تجمع در یک میدان

ایسنا -مدیرکل حفاظت محیط زیست
خراسان جنوبی با بیان اینکه طی دو
سال اخیر هیچ اعتباری برای جبران
خسارتهایی که به حیات وحش وارد شده
به این استان پرداخت نشده که علتش را
نبود بودجه اعالم کردهاند ،اظهار کرد :الزم
است بودجهای اختصاص یابد تا حداقل
بتوانیم خسارتهای وارده به باغات و
محصوالت کشاورزی کشاورزان را جبران
کنیم چراکه ممکن است در آینده نزدیک
هجوم حیات وحش به باغات مردم به
قیمت جانشان تمام شود .اکبری افزود:
خشکسالیها ورود حیات وحش به مزارع
و باغات کشاورزان و خسارت در این بخش
را افزایش داده و تالش ما این است که

این خسارتها محدود شود؛ حیات وحش
به علوفه سبز عادت دارد و وقتی علوفه سبز
در مراتع در دسترس نباشد به سمت مزارع و
باغات هجوم میآورند و مردم نیز حق دارند

معترض شوند با اینکه تاکنون به حیات
وحش آسیب نرساندهاند .وی با بیان اینکه
این امر عالوه بر ایجاد خطرات برای آنها،
باعث از بین رفتن محصوالت کشاورزی

17

مسکونی

7442

136

19

مسکونی

7448

160

60,000,000

نقدی

بیرجند-خیابان نیروی هوایی -نیروی هوایی 23

20

تجاری

15786

65.11

تجاری

16741

60

ردیف

18

مسکونی

7444

160

52,000,000

نقدی

بیرجند-خیابان نیروی هوایی -نیروی هوایی 25

شرایط
فروش

کاربری

پالک ثبتی

نقدی

بیرجند -خیابان نرجس -نرجس-1/6
(وصال شمالی -) 4قطعه جنوبی

21

1

مسکونی

6151

200

نقدی

بیرجند -خیابان نرجس -نرجس-8
(وصال شمالی -) 2قطعه شمالی

22

تجاری

2

مسکونی

6169

199

نقدی

بیرجند-خیابان نیروی هوایی -نیروی هوایی 35

23

تجاری

16745

3

مسکونی

6759

135

115,000,000

بیرجند-خیابان نیروی هوایی -نیروی هوایی 35

24

کارگاهی

14731

1114.41

4

مسکونی

6757

141

60,000,000

نقدی

25

کارگاهی

14732

947.22

5

مسکونی

6755

171

57,000,000

نقدی

بیرجند-خیابان نیروی هوایی -نیروی هوایی 35

کارگاهی

14733

954.21

6

مسکونی

6753

200

57,000,000

نقدی

بیرجند-خیابان نیروی هوایی -نیروی هوایی 35

26

کارگاهی

از 4472
اصلی

2397

7

مسکونی

6751

230

55,000,000

نقدی

بیرجند-خیابان نیروی هوایی -نیروی هوایی 35

27

258.67

8

مسکونی

6749

360

56,000,000

نقدی

بیرجند-خیابان نیروی هوایی -نیروی هوایی 35

9

مسکونی

6745

319

55,000,000

نقدی

بیرجند-خیابان نیروی هوایی -نیروی هوایی 35

تجاری
28
نمایشگاهی

16489

101.8

10

مسکونی

6743

319

55,000,000

نقدی

بیرجند-خیابان نیروی هوایی -نیروی هوایی 35

تجاری
29
نمایشگاهی

14801

11

مسکونی

6741

274

55,000,000

نقدی

بیرجند-خیابان نیروی هوایی -نیروی هوایی 35

تجاری
30
نمایشگاهی

14807

60

12

مسکونی

6790

182.3

62,000,000

نقدی

بیرجند-خیابان نیروی هوایی -نیروی هوایی 31

مسکونی-
اوقافی

فرعی از
1554
اصلی

1583.26

13

مسکونی

6820

158.79

76,000,000

نقدی

بیرجند-خیابان نیروی هوایی -نیروی هوایی 31

14

مسکونی

6841

160

60,000,000

نقدی

بیرجند-خیابان نیروی هوایی -نیروی هوایی 31

15

مسکونی

6865

158.79

75,000,000

نقدی

بیرجند-خیابان نیروی هوایی -نیروی هوایی 31

16

مسکونی

7440

184

90,000,000

نقدی

بیرجند-خیابان نیروی هوایی -نیروی هوایی 25
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56,000,000

نقدی

آدرس

قاليشوييومبلشوييايـران

شده که آسیب بیشتری است ،افزود :با
این وضع ،اما در دو سال اخیر برای جبران
خسارت حیات وحش به کشاورزان خراسان
جنوبی بودجهای اختصاص نیافته است.

صداوسیما -مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی
گفت:تعدادپروندههایاغلبتخلفاتیکهتوسطیگانحفاظتمنابع
طبیعیاستانازابتدایسالگزارششدهنسبتبهمدتمشابهسال
قبل در بخشهای مختلف ،بین 15تا ۴۰درصد کاهش یافته است.
نصرآبادی افزود :در نیمه نخست سال 129 ،فقره پرونده چرای دام
غیر مجاز تشکیل که در آن  22هزار و  636راس دام توقیف شد.
وی گفت :همچنین در 63فقره پرونده 62،هکتار تخریب و تصرف
و با تشکیل  ۴9فقره پرونده 73 ،هکتار از اراضی ملی رفع تصرف
شد .به گفته نصرآبادی ۴8،پرونده خلع ید تشکیل شد که 57هکتار
ازعرصههایمنابعطبیعیبهدولتبازگشت.

بیرجند-خیابان نیروی هوایی -نیروی هوایی 25

مساحت
مترمربع

85,000,000

نماینده ولی فقیه در استان به نظرات مطرح شده در مطلبی از
ایشان که در صفحه اینستاگرام شبکه انگلیسی «منوتو» انتشار
یافته است ،پاسخ داد .متن یادداشت حجت االسالم و المسلمین
آقای حاج سید علیرضا عبادی به نظرات مطرح شده در مطلبی
که اخیراً از سخنان ایشان با عنوان”بلوک شرق که از بین رفت
و بلوک غرب در حال جان کندن است” در تاریخ ششم اکتبر
 2۰21در صفحه اینستاگرام شبکه انگلیسی “منوتو” که همچون
“بی بی سی” وابسته به استعمار پیر است ،انتشار یافته است ،به
شرح ذیل می باشد:پاسخ به اصطالح نظرخواهی رسانه دروغ ساز
و دروغگوی انگلیسی منوتو (بی بی سی) ابالغ شود .هر چند قرینه
نشان می دهد که پاسخ نظرخواهی(نظرات مطرح شده در مطلب
مربوطه) کار یک نفر یا چند نفر معدود به دلیل تکرار مکررات
آن و در قالب کلمات بی ارزش است؛ من همه آن نظرات را
مطالعه کردم و نه تنها ناراحت نشدم بلکه احساس افتخار وصف
ناشدنی به من دست داد که با عینک انگلیسی چهرهای کریه و
وحشتناک دارم -الحمدا ...اما اگر به فرض آن پاسخ ها ،واقع ًا
اظهارات اشخاص متعدد باشد که با آن همه رسوایی بلوک غرب
و بیش از همه رسواییهای انگلیس روباه مکار در دام آن افتادهاند
برای نجات آنها دعا می کنم .موضوع واژه “بلوک” و عنوان “بلوک
شرق و بلوک غرب” را هم که آن همه در مفهومش مردد مانده
اند یادآور میشوم به کتاب لغت “فرهنگ عمید” مراجعه بفرمایند
و معنی “بلوک” را که خیلی زیبا بیان کرده و شرح داده مالحظه
فرمایند.البتهاگرمخاطبارزشمندیبودمطالبمفیدزیادیداشتم
تقدیم حضور می نمودم اما برای شبکه منوتو (بی بی سی) همین
کم هم بسیار زیاد است؛چون از سخن گوی استعمار چه انتظار.

کاهشتخلفاتدرعرصههای
منابعطبیعیخراسانجنوبی

موسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد امالک مشروحه با کاربری مسکونی،
تجاری  ،کارگاهی و تجاری نمایشگاهی در شهرستان بیرجند به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

70,000,000

و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و
زدن ماسک و پوشش رسانه ای در هر
دو وضعیت مراسم در شهرهای استان
برگزار می شود .وی همچنین به افراد
غیر کاردان و غیرمتخصص که سبب عدم
حضور مردم در مراکز واکسیناسیون برای
تزریق واکسن می شوند تذکر داد و گفت:
مراجع امنیتی ورود کنند و با افراد متخلف
برخورد جدی صورت گیرد.
مالنوری با اشاره به فصل برداشت
محصوالت کشاورزی در استان هم
گفت :باید در این زمینه دستگاه هایی
چون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،
صداوسیما،فرهنگ و ارشاد و فرمانداران
نسبت به تولید محتوا اقدام کنند و افراد
با زدن واکسن،ماسک و رعایت فاصله
گذاری اجتماعی می توانند نسبت به
برداشت محصوالت خود اقدام کنند.

کسری بودجه و ضرری به قیمت جان حیات وحش

آگهی مزایده عمومی

قیمت پایه هر
متر مربع (ریال)

پاسخنمایندهولیفقیه
درخراسانجنوبیبهشبکهمنوتو

31

نقدی

بیرجند -خیابان نرجس -نرجس -4اراضی تجاری پشت
مدرسه امام رضا (ع)

54,000,000

نقدی

بیرجند-حاشیه بلوار شعبانیه -نرسیده به تقاطع بلوار
بقیه ا( ...عج)

16744

84.04

238,000,000

نقدی

بیرجند-حاشیه بلوار مسافر -جنب مرکز تعویض پالک

79.90

232,000,000

نقدی

بیرجند-حاشیه بلوار مسافر -جنب مرکز تعویض پالک

نقدی

بیرجند-سایت  55هکتاری کارگاهی ( -تفکیکی از
بلوک )4 F

نقدی

بیرجند-سایت  55هکتاری کارگاهی ( -تفکیکی از
بلوک )4 F

نقدی

بیرجند-سایت  55هکتاری کارگاهی ( -تفکیکی از
بلوک )4 F

نقدی

بیرجند-سایت  55هکتاری کارگاهی -قطعه 7 J

نقدی

بیرجند-سایت  55هکتاری کارگاهی

نقدی

بیرجند-سایت  55هکتاری کارگاهی -حاشیه  30متری
به سمت شرکت گواه

205,000,000

23,500,000
23,500,000
23,000,000
21,500,000
55,000,000
86,500,000
75,000,000
31,000,000

نقدی
نقدی

بیرجند-سایت  55هکتاری کارگاهی -حاشیه  30متری
به سمت شرکت گواه
بیرجند -اراضی  5/14هکتاری (-اوقافی)

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم مربوطه و تحویل پیشنهادات قیمت از تاریخ درج آگهی حداکثر ظرف مدت
هفت روز کاری به دبیرخانه کارخانه هبلکس رضوی بیرجند به نشانی :بیرجند ،کیلومتر  15جاده بیرجند-کرمان  ،شهرک صنعتی  ،بلوار
تولید  ،تولید  5و یا دبیرخانه دفتر مرکزی موسسه به نشانی :مشهد تقاطع بلوار سجاد و خیام ،ابتدای بلوار شهید دستغیب ،موسسه عمران و
توسعه رضوی مراجعه نمایند .
تلفن دفتر مشهد05137639280:
تلفن کارخانه بیرجند05632255499 :
روابط عمومی موسسه عمران و توسعه رضوی

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

دیدگاه خوانندگان

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

دراستانفرهنگی
فرهنگتوسعهرا
بلدنیستیم

در پیام های مردمی روزنامه خواندم که
یکهماستانیعزیزازوضعیترسیدگی
نمایندگانبهحوزههایمختلفوضعف
برخینمایندگانونقاطقوتبرخیدیگر
گفته بود .به شدت حرف این عزیز را
قبول دارم اما یادمان نرود که ما در
خراسان جنوبی علیرغم اینکه ادعای
استان شدیدا فرهنگی و نخبگانی
داریم متاسفانه در پایین ترین سطح
فرهنگی برای مشارکت در امور توسعه
هستیم .به اطراف خودمان نگاه کنیم و
انتخاب هایمان را بررسی کنیم خودمان
متوجه می شویم که چه کرده ایم و
باز در داخل استان برخی شهرهایمان
به شدت به سمت تقویت فرهنگ
توسعه و همگرایی رفته اند اما باز برخی
شهرهای ما در حال عقب گرد هستند
و این گالیه ها از عملکرد نمایندگان
بیش از آنکه گالیه به دیگران باشد
گالیه به خودمان است که چرا همیشه
دچار انتخاب های غیر اصولی می
شویم .ما در استان  ۴نماینده داریم
و این  ۴عزیز نتوانستند با هم به یک
جمع بندی برسند و یک نفر واحد را
برای استانداری معرفی کنند آنوقت
انتظار پیشرفت و توسعه داریم .حاال در
همین وضع بعضی گالیه می کنند چرا
فالن نماینده خاص فقط گزینه های
استانداری را پیشنهاد می دهد و بقیه
سکوت کرده اند در صورتی که شاید
این نماینده وظیفه خود را انجام می
دهد و سایرین قصور می کنند ،یا در
همین موضوع شورای شهر بیرجند
باالخره این اعضای شورا که اینقدر
همه مدعی شده اند بدون توجه به
نظرات مردم کار می کنند را که از کره
ماه نیامده اند انتخاب کنند بلکه من و
شمای شهروند رای داده ایم و کاش
حداقل تا انتخابات های بعد یادمان
بماند و باز دوباره درگیر سفارش احمد
و محمود و  ...نشویم و فرهنگ غنی
خودمان را به فراموشی نسپاریم  .اگر به
دنبال توسعه ای مثل اصفهان و یزد و
 ...هستیم با تمام احترام برای شاخصه
های خوب فرهنگی مان باید برویم و
از آنها فرهنگ مطالبه گری  ،فرهنگ
همگرایی و فرهنگ هم زیستی
مسالمت آمیز را یاد بگیریم.

خبر ویژه

سرمایهگذاری
 100میلیاردیدر
صنعتنهبندان
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت
نهبندان گفت :از ابتدای سال جاری
تاکنون سه فقره پروانه بهرهبرداری
صنعتی با سرمایهگذاری  ۱۰۰میلیارد
تومان در شهرستان صادر شده است.
پرورده افزود :این پروانهها در زمینه
دانهبندی منیزیت ،کنسانتره آهن و
کارخانه یخسازی با تولید سالیانه ۶۱۰
هزار تن محصول بوده که برای  ۷۰نفر
اشتغال ایجاد کرده است .وی بیان کرد:
همچنین در سال جاری  ۱۱فقره جواز
تاسیسصنعتیدرشهرستاننهبنداندر
زمینهپودرمیکروسیلیکا،فروسیلیس،بتن
سیال ،شن و ماسه ،قطعات بتنی و آب
آشامیدنیصادرشدهاست.مدیرصنعت،
معدن و تجارت شهرستان نهبندان از
صدور پنج فقره گواهی کشف مواد
معدنی از جمله مس ،آهن ،مس و روی،
سنگ چینی و سنگ الشه از ابتدای
امسال خبر داد و گفت :ذخیره قطعی
این تعداد گواهی کشف  ۱۲میلیون تن
است .وی افزود :در این مدت چهار پروانه
بهرهبرداری معدنی در زمینه مگنتیت،
منیزیت و هماتیت با ذخیره قطعی۹۶۰
هزار تن صادر شد که استخراج سالیانه
این معادن ۶5هزار تن و ظرفیت اشتغال
آنها  ۴۱نفر است .پرورده با اشاره به
عملکرد حوزه نظارت و بازرسی در ۶ماه
نخست امسال گفت :هزار و  8۲۶مورد
بازرسی و  3۲مورد گشت مشترک از
واحدهای صنفی و تولیدی شهرستان
انجام شده که در این زمینه  ۴3فقره
پرونده تخلف به ارزش یک میلیارد و
 ۹۹۲میلیونریالتشکیلشدهاست.

آغاز فصل رهاسازی ماهی سردابی در خراسان جنوبی
فصل رهاسازی بچه ماهیان سردابی در مزارع پرورشی خراسان جنوبی آغاز شد .نایب زاده مدیر شیالت استان گفت :در خراسان جنوبی  ۱۲استخر پرورشی
ماهیان سردابی وجود دارد که این روزها با توجه به شرایط دمایی مدنظر ،فصل رهاسازی بچه ماهیان سردابی در مزارع پرورشی استان آغاز شده است .وی افزود:
در گام اول  ۱۰هزار بچه ماهی قزل آال در شهرستان بشرویه توزیع میشود و در مراحل بعد نیز توزیع بچه ماهی برای سایر شهرستانهای استان انجام میشود.

در نشست آوا با روسا و پیشکسوتان ورزشی مطرح شد:
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فقر زیرساختی در ورزش استان

صباغی  -از مهمترین مشکالت
ورزشکاران خراسانجنوبی میتوان به
نبود حمایتها ،کمبود مربیان متخصص
و به روز ،نبود اسپانسر ،نبود تجهیزات و
امکانات و زیرساخت ها اشاره کرد .بیتردید
کسب موفقیت در عرصههای ورزشی
نیازمند ارتقای کیفی و استانداردسازی
اماکن و مجموعههای ورزشی است.
به منظور بررسی مشکالت هیئت های
ورزشی و فضاهای ورزشی استان چند نفر
از پیشکسوتان و کارشناسان هیئت های
ورزشی مهمان روزنامه آوا شدند.
شکوفایی ورزش استان
با مدیریت مقتدر
مهدی قمری ،پیشکسوت ورزشی و رئیس
اسبق هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان
با بیان اینکه ورزش زورخانه ای قدمت
زیادی در استان دارد ،گفت :اولین زورخانه
بیرجند در سال  53راهاندازی شد که اکنون
به عنوان نخستین موزه میراث پهلوانی با
نام “غالمحسین قمری” به ثبت آثار ملی
رسیده است .این پیشکسوت ورزشی با بیان
اینکه زیرساخت به همراه میادین ورزشی
مناسب برای تمرین ،حرف اول در توسعه
ورزش دارد ،افزود :باید میان رشته ورزشی
و اماکن ورزشی توازن برقرار شود و اماکن
نیمه تمام در اولویت بازسازی قرار بگیرند.
قمری یادآور شد :در ورزش خراسان جنوبی
بزرگان و پیشکسوتان زیادی داشته ایم
که می توانند راهنمای جوانان امروز در
پیشرفت و ترقی باشند .وی با بیان اینکه
بیش از یک دهه است که برای فونداسیون
گود زورخانه بشرویه  ۱۰۰میلیون تخصیص
داده شده ،افزود :اما همچنان نیمه تمام
است که مي طلبد تا این پروژه نیز هرچه
سریعتر به اتمام برسد .وی تاکید کرد :تنها
یک مدیر قدرتمند و قوی و عاشق ورزش
می تواند استان را شکوفا کند نه کسی که
از این مقام به عنوان یک سکوی پرش
استفاده می کند.
زیرساخت های مناسبی
در استان نداریم
عباس سروری ،رئیس هیئت کشتی استان
و عضو شورای شهر بیرجند نیز گفت:
هیئتهای ورزشی بازوان قدرتمند دستگاه
ورزش و جوانان استان هستند که باید بیش

از این به آنها بها داده شود.وی با اشاره به
فعالیت  ۴8هیئت ورزشی در استان ،افزود:
در واقع  ۴8مشاور رایگان در اختیار اداره
ورزش و جوانان است تا قطار ورزش استان را
به سوی موفقیت ریل گذاری کنند .سروری
ضمن با اهمیت شمردن هیئت های ورزشی
افزود :برای روی آوردن مردم به ورزش با
هدف تامین سالمتی و نشاط جامعه ،باید
نگاه به ورزش تغییر کند.وی ضمن اشاره به
لزوم حمایت دستگاه های مختلف از ورزش
استان افزود :قطعا در ورزش قهرمانی هم با
کشف استعدادهای خوب در سطوح مختلف
به افتخارات بیشتر دست پیدا خواهیم کرد.
سروری عنوان کرد :مسئوالن ورزشی باید

قبول کنند که جوانان مستعدی در استان
داریم که در صورت حمایت می توانند در
عرصه های ملی و بین المللی بدرخشند .وی
یادآور شد :سال های نه چندان دور نصف
تیم ملی از ورزشکاران کشتی گیر خراسانی
بودند ،اما چون نتواستیم زیرساخت ها را
فراهم کنیم متاسفانه ادامه دار نبود .عضو
شورای شهر با اشاره به اینکه خانواده،
مسئوالن و هیئت ها سه ضلع پیشرفت
ورزش هستند ،افزود  :جذب و مشارکت
مردم فقط با فعال و پویا بودن هیئت های
ورزشی و همکاری چند جانبه با سایر ارگان
ها و دستگاه های متولی امکان پذیر است.
وی با ابراز تاسف از نبود زیرساخت های
الزم در استان خاطر نشان کرد :در استان
باید مدیر قوی و پای کار در حوزه ورزش

باشد و نگاه به حوزه ورزش تغییر کند.

افراد متخصص در ورزش
به کار گرفته شوند
حسین ملکی ،رئیس سابق هیئت والیبال
استان نیز در این نشست گفت :اولین راه
موفقیت در ورزش تعامل مسئوالن و هیئت
های ورزشی است که در کنار هم دغدغه مند
به توسعه ورزش بیندیشند .وی با بیان اینکه
مسئوالن و هیئت های ورزشی باید انعطاف
پذیری داشته باشند ،افزود :شایسته است
افرادی که در ورزش تخصص دارند به کار
گرفته شوند چرا که می توانند بهترین نتایج
را برای ورزش استان رقم بزنند .ملکی خاطر

نشان کرد :از سوی دیگر هم هیئت های
ورزشی با اداره ورزش و جوانان بیشترین
تعامل برقرار کنند تا ورزش استان مثل سایر
استان ها بدرخشد .ملکی خاطر نشان کرد:
خراسان جنوبی یک استان مرزی است که
مسئوالن می توانند از اعتبارات دولتی استفاده
کنند و لزوم آن شناسایی حامیان مالی و پای
کار آمدن افراد دلسوز است .وی با بیان اینکه
مربیان متخصص و به روز و جذب اسپانسر
از اهمیت زیادی برخوردار است ،عنوان کرد:
متاسفانه از ظرفیت ها ی موجود به نفع
ورزش استفاده نمی شود .وی تاکید کرد:
وجود یک تیم فوتبال ویژه استان و حضور
ورزش دوستان روی سکوها انرژی مازاد
جوانان را تخلیه می کند .ملکی با اشاره به
بیماری کرونا ،بیان کرد :به دلیل این بیماری
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منحوس ورزش دوسال در بایکوت به سر
می برد و متاسفانه در خراسان جنوبی به دلیل
محروم بودن از امکانات هیئت های ورزشی
آسیب فراوانی در این مدت دیده اند .رئیس
سابق هیئت والیبال استان خاطر نشان کرد:
قطعا در خراسان جنوبی با وجود امکانات کم
و نبود زیرساخت های مناسب هر ورزشکاری
که به سطح ملی و بین المللی رسیده اراده و
تالش خودش بوده است.

طبس یا تیم فوتبال بیرجند اشاره کرد .وی با
انتقاد از احداث زمین های چمن مصنوعی در
روستاها ادامه داد :این فقط هدر رفت هزینه
است چرا که جوانان روستایی در طول روز
کمتر فرصت برای استفاده از آن ندارند و این
چمن ها در آفتاب سوخته می شود .سلمانی
خاطر نشان کرد :با حذف سلیقه گرایی و
بازگشت حامیان مالی ورزش خراسان جنوبی
رو به پیشرفت خواهد رفت.

انتقاد از ایجاد زمین
چمن های مصنوعی

نابودی ورزش با دوستی گرایی

احسان سلمانی ،فعال رسانه ای در حوزه
ورزش نیز گفت :ورزش استان هنوز از لحاظ

امکانات ،تجهیزات و آموزش ،راه طوالنی
دارد تا به سطح استان های توسعه یافته
برسد .وی با اشاره به ورزشکاران مطرح و
المپیکی استان همچون نجمه خدمتی و
مهسا کدخدا ادامه داد :تکیه و افتخار اداره کل
ورزش خراسان جنوبی به این ورزشکاران
است در حالی که این ورزشکاران شرایط
کافی و مناسب برای تمرین در استان ندارند.
سلمانی یادآور شد :متاسفانه ورزشکاران
مجبور هستند در زیرزمین تمرین کنند و
از لحاظ زیرساختی استان بسیار ضعیف
کار کرده است .وی با اشاره به اینکه برای
رشته های ورزشی یک محل اسکان مناسب
یا یک سالن تخصصی نداریم ،ادامه داد:
گاهی با سنگ اندازی ،یک باشگاه چندین
ساله تعطیل می شود که می توان به هندبال

ابوالفضل داوطلب ،رئیس هیئت ورزش
روستایی و بازیهای بومی و محلی خراسان
جنوبی هم گفت 3۶8 :خانه ورزش روستایی
در این استان فعال است اما بازدهی مطلوبی
ندارند .وی اظهار کرد :در استان روسای
هیئت مطالبه گر هستند اما مطالبه گری باید
همراه با انتقاد سازنده و ارائه راهکار مناسب
باشد .وی با بیان اینکه چندی قبل اعالم
شد که مبلغ  ۶۰۰میلیون تومان برای هیئت
های روستایی تعلق گرفته اما واریزی ۱۶۰
میلیون تومان بود ،ادامه داد :پس از پیگیری
مشخص شد که بقیه این بودجه به شهرستان
ها تعلق گرفته اما شفاف سازی الزم برای
آن نشده است .به گفته وی دوستی گرایی
بنیان ورزش را نابود می کند به طور مثال
پیشنهاد یک خانه روستایی در جایی بدون
اینکه ظرفیت های آن در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه خاک دشمن چمن
مصنوعی است ،افزود :در مناطق روستایی
بهتر است به جای چمن مصنوعی یک سالن
کشتی یا زورخانه راه اندازی شود تا بازدهی
بیشتری داشته شود .وی عنوان کرد :برای
پیشرفت ورزش استان باید مطالبه گری را
در کنار عدالت محوری داشته باشیم .وی
یادآور شد :مکانیابی و نیازسنجی خانههای
ورزش روستایی را هیئت ورزش روستایی
و بازیهای بومی و محلی انجام میدهد و
اعتبار آن از محلهای مختلف تامین میشود.
رئیس هیئت ورزش روستایی و بازیهای
بومی و محلی استان ادامه داد :برنامهای
داریم که خانههای ورزش روستایی از حالت
تجهیز به میز پینگ پونگ و فوتبال دستی
خارج شود و براساس ظرفیت و استعداد
جوانان هر روستا خانههای ورزش روستایی را
تجهیز کنیم .وی خاطر نشان کرد :سه عنصر
مطالبه گر ،عدالت محور و حذف سلیقه
گرایی کلید موفقیت ورزش استان است.

سدهای بانکی مقابل تسهیل ازدواج جوانان خراسان جنوبی
مهر -تسهیالت ازدواج اگرچه به منظور
تسهیل ازدواج جوانان افزایش یافته اما سخت
گیریبانکهاموجبشدهتابسیاریازجوانان
خراسان جنوبی نتوانند آن را دریافت کنند .طی
سالهای گذشته برای تسهیل امر ازدواج
جوانان بر اساس مصوبات ابالغی به بانک
مرکزیفقطیکضامنمعتبریادریافتسفته
برای هر نفر ،چک معتبر ،حساب یارانهها و ...
میتواند به عنوان تضمین وام پذیرفته شود ،اما
گفتههای زوجهای جوان حکایتی دیگر دارد.
این روزها زوجهای جوانان پس از گذر از
خانهای متفاوت برای رفتن به خانه بخت
به دنبال کادوی بانکها که همان تسهیالت
ارزان قیمت  ۷5و  ۱۰۰میلیونی ازدواج است به
صف شدهاند .اما بله گرفتن از دختر و پسرهای
جوان برای ازدواج یک طرف ،بله گرفتن از
بانکها برای پرداخت تسهیالت و وام ارزان
قیمت ازدواج هم یک طرف .زوجهای جوان
برای رفتن به خانه بخت باید از هفت خان
بگذرند و ستاد تسهیل ازدواج جوانان هم به
طور مداوم برای آسانتر شدن ترویج مصوباتی
دارند اما انگار برخی مصوبات مجلسی فقط در
حد همان مصوبه باقی میماند.

ضامن در صف تسهیالت مانده و هنوز
نتوانستهاند ضامنی معتبر به بانک معرفی
کنند.اکبری گفت :برای دریافت تسهیالت
 ۷5و  ۱۰۰میلیونی ازدواج تاکنون چند
ضامن معرفی کردهایم اما برخی بدهی
بانکی دارند ،برخی شغل آزاد و  ....بانک
تاکید بر ضامن کارمند دارد و هر تضمینی را
نمیپذیرد .براتی دیگر جوان خراسان جنوبی
با بیان اینکه تا کنون  5ضامن را برای

اینجا هم پای دالالن در میان است
اما در طول تهیه گزارش سر و کله داللها
پای تسهیالت ارزان قیمت ازدواج هم باز
میشود .سایتهایی که در آن وامهای
ازدواج و دیگر وامهای ارزان قیمت خرید
و فروش میشوند .زوج جوانی که توانایی
تأمین ضامن و اقساط تسهیالت را ندارند
برای فروش وام  ۱۰۰میلیونی خود اقدام کرده

ضامن کارمند نداشتیم و موفق به گرفتن
آن نشدیم ،افزود :با معرفی یکی از کسانی
که متوجه مشکل ما شده بود فردی تماس
گرفت و اعالم کرد حاضر است تسهیالت
ما را در ازای  ۷میلیون تومان خریداری کند.
عباسی ادامه داد :در خانواده ما من و خواهرم
هر دو در یکسال ازدواج کردیم و نتوانستیم
تسهیالت را به دلیل سخت گیری ها دریافت
کنیم .وی تصریح کرد :خواهر وام خود را به

هفت خان بانکها
حسن زاده یکی از جوانان خراسان جنوبی
که برای دریافت تسهیالت ازدواج اقدام
کرده است ،اظهار کرد :بانکها برای
تسهیالت ازدواج هر ضامنی را نمیپذیرند.
وی بیان کرد :برای هر نفر باید یک یا
دو ضامن کارمند به بانک معرفی شود و
چک و سفته و  ...پذیرفته نمیشود.اکبری
و همسرش دیگر زوج جوان بیرجندی
هستندکه حدود چند ماه است برای تأمین

گرفتن تسهیالت به بانک معرفی کردهام
اما همه آنها رد شدهاند ،عنوان کرد :یکی
از ضامنهای من به خاطر یک قسط معوق
یکی دیگر از وام گیرندگانی که ضمانت او
را کرده بود نمیتوانست ضامن من شود.
وی با اشاره به سختگیریهای بانکی گفت:
اگر ضامن چک نداشته باشد او را قبول
نمیکنند و حتی حاضر نیستند سفته را
جایگزین چک کنند.

و میگویند :چون ضامن نداریم افرادی به ما
پیشنهاد دادهاند که برای وام هر زوج تضمین
تأمین میکنند و در ازای پرداخت مبلغی به
زوج جوان وام را خریداری میکنند .عباسی
یکی دیگر از جوانان بیرجندی که برای وام
ازدواج اقدام کرده و نتوانسته آن را دریافت
کند گفت :متأسفانه بانکها برای پرداخت
تسهیالت سختگیری زیادی دارند .وی با
بیان اینکه من و همسرم برای دریافت وام

مبلغ ۱۰میلیون تومان فروخت اما من هنوز در
این زمینه اقدام نکرده ام زیرا به این تسهیالت
برایگرفتنجهیزیهنیازدارماماازاینمیترسم
که موفق به دریافت آن نشوم .احمدیان دیگر
جوان بیرجندی هم با اظهار تأسف از قوانین
سختگیرانهگفت:وامهاییکهمتعلقبهجوانان
برای تسهیل در امر ازدواج است  ،به جیب
جوانان نمیرود .وی تصریح کرد :متأسفانه
بانکها برای تسهیالت  5یا  ۱۰میلیونی آن

قدر سختگیری میکنند که این تسهیالت
 ۷۰میلیونی تا انتهای داستان آن معلوم است.
اما پیگیریها در گذشته حکایت دارد گر چه
مانعی برای این کار وجود ندارد اما چه بسا
برخی زوجها در تله افتاده و مشکالتی برایشان
ایجاد شده است.
 ۲۵۰۰جوان در خراسان جنوبی
در صف انتظار دریافت وام ازدواج
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان هم
در خصوص تسهیالت ازدواج در  ۶ماهه
سال جاری بیان کرد ۱۴ :هزار و  5۲8نفر برای
تسهیالت ازدواج در استان ثبت نام کردهاند.
قناد با بیان اینکه  ۹هزار و  ۶۲5نفر در استان
متقاضی دریافت وام ازدواج بودهاند ،بیان داشت:
از این تعداد  ۷هزار و  ۱3۷نفر موفق به دریافت
تسهیالت شدهاند .وی اظهار کرد :برای دریافت
تسهیالت ازدواج در استان ۲هزار و ۴88نفر در
صف انتظار هستند .وی با بیان اینکه رقم وام
اعطایی در سال  ۱۴۰۰مبلغ  ۷۰میلیون تومان
است ،عنوان کرد :در صورتی که زوجه کمتر از
 ۲3سال و زوج کمتر از  ۲5سال داشته باشند
به هر کدام مبلغ  ۱۰۰میلیون تومان پرداخت
میشود.قنادبابیاناینکهازابتدایشهریورتا3۱
شهریور هزار و 8۱۶نفر برای تسهیالت ازدواج
ثبت نام کردهاند ،عنوان کرد :هزار و ۴۷۴نفر در
اینماهتسهیالتخودرادریافتکردهاند.معاون
جوانان اداره کل ورزش و جوانان تعداد افراد
متقاضی در صف را هزار و  ۱۶3نفر در شهریور
اعالم کرد و افزود :تعداد کل متقاضیان دو هزار و
 ۶3۷نفر است .به گفته وی در شهریور ماه سال
جاری یک میلیارد و  3۶۰میلیون تسهیالت
ازدواج در استان پرداخت شده که  ۱.۲۱درصد
نسبتتسهیالتازدواجکلکشوراست.

* اگر مسئولین فکر جلوگیری از خیز
ششم کرونا را داشتند با وقاحت تمام باز
شدن مدارس را به دست مدیران رده
پایین نمی دادند که یک مدیر صرفا برای
خودشیرینی از همان روز اول مهر مدرسه
را باز اعالم کند و در یک کالس ۱8
متری  ۱5دانش آموز جا بدهد.
*بعد از ماه ها انتظار باالخره توفیق شد در
نماز جمعه بیرجند شرکت نمایم از موارد
جالب این بود علیرغم تاکید مسئولین
امر بر رعایت پروتکل های بهداشتی
متاسفانه فاصله صف نمازگزاران به
نحوی کم بود که مردم به هنگام سجود
با مشکل مواجه بودند شایسته است
مسئولین ستاد نمازجمعه در اسرع وقت
نسبت به اصالح صفوف در راستای
رعایت پروتکل های بهداشتی که مورد
تاکید مقام معظم رهبری نیز می باشد
اقدامنمایند.
*از اداره راه و شهرسازی و کتابخانه های
استان خواهشمندیم طی تفاهم نامه ای
به مشکل کتابخانه مرکزی استان در
بلوار ناصری رسیدگی فرمایند .چندین
سال توقف پروژه و گرانی مصالح فقط به
ضرر مردم و شهروندان است .البته یکی
از وظایف شورای شهر بیرجند رسیدگی
به این امور نیز می باشد.
*آوایمحبوبپیشنهادمیکنمسازمانی
زیرمجموعه یکی از وزارتخانه های
جهادی و خوشنام جهت پیگیری آالم
ومشکالت ملت تاسیس شود تا مردم از
آن طریق بتوانند موانع و حوائج خود را به
سمعونظردولتبرساننداگراینپیشنهاد
بندهمحققشودبیمارستان5۰تختخوابی
خوسف در اسرع وقت به بهره برداری
خواهد رسید در غیراینصورت چون کسی
را نداریم وعده به قیامت.
*چهاجباریاعجلهایاستکهکالسها
بایدحتماازآبانبازگشاییشود.اجازهبدهید
نوبت اول تا پایان دی ماه غیر حضوری
باشد .از نوبت دوم کال به صورت
حضوری برگزار شود.
*چراغ های حدفاصل میدان فرودگاه
تا پایانه بار بیرجند و ورودی فرودگاه
خاموش هستند  .با توجه به حجم باالی
تردد وسایل سنگین و سبک تاریکی این
محل بسیار خطرناک است .ادارات حمل
و نقل جاده ای و برق نسبت به روشنایی
اینمسیراقدامفرمایند.
* در مورد خبر گسل فرهنگسرای طوری
کهکارشناسمحترمشمامیفرماینداگر
زلزله بیاید محله های جنوب شهر مثل
غفاری و معلم و پاسداران و شمال شهر
هیچ لرزشی نخواهیم داشت و فقط روی
همینتپههایصیادخواهدلرزید.آدمیکه
خودش دستی در علم دارد نباید ازاین حرفا
بزند.برایساختاینبناهاتدابیرمهندسی
فراوانیانجاممیشود.خیلیازکشورهای
جنوب شرق آسیا کشورشان توی باتالق
است و زلزله زیاد دارند کمک گرفتن از
علمباعثشدهجامعهشانپیشرفتکند.
* مسئولین محترم چرا همش به فکر
افزایش حقوق کارمندان دولت هستند
یکی نمی گوید بقیه مردم چکار کنند.
خیلی هم که کارمندان دولت تالش وکار
می کنند باز بعضا با این حقوق رشوه هم
کهمیگیرندبرایانجامیککارکوچک.
* ای کاش مدارس با این اوضاع اصال باز
نشود و خدایی نکرده بدتر نشود اوضاع و
مثل پارسال آبان سیاه دوباره تکرار نشود.
* در خصوص خبر روی گسل زلزله بودن
فرهنگسرای بیرجند  ،مخازن بنزین در
پشت پلیس راه جاده مشهد هم که در
ارتفاع قرار دارد و اگر نشت کند انفجار
صورت بگیرد کل سوخت و آتش به
داخل شهر سراریز می شود.
*برای افزایش حقوق کارمندان حضرات
محترمولخرجینکنید!اگرهرروزدهدرصد
تاآخرسالافزایشحقوقداشتهباشیدبازهم
با این تورم و گرانی افسار گسیخته هیچ
تاثیری در روند بهبود معیشت ملت ندارد و
نخواهد داشت کدام کارمند با این افزایش
معیشتخوبیدارد؟ اعالمکند.
*متاسفانهترمزمملکتدرکنترلقیمت
بریده و مردم در این مسیر در حال له
شدن هستند ،وقتی خودمان به خودمان
رحم نمی کنیم منتظر رحمت خداوند هم
نباید باشیم.
*ازشورایمحترمشهرکهسکوتخاصی
را در شهر فراهم کرده اند متشکریم
مردم لطفا شکر گزار باشند.
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مشاوره

حق حضانت فرزند بعد از طالق
طبق ماده  ۱۱۶۸قانون مدنی ،نگهداری از
فرزندان هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است.
بر این اساس نمی توان حق نگهداری و تربیت

چگونه پر انرژی تر باشیم ؟
کمی هم طول می کشد .همچنین شب هایی که باید
پروژه ای را تحویل دهید آواز بخوانید و خستگی خود را
به در کنید .اگر داشتن آلرژی مسیر سینوس های شما
را مسدود کند ،حتما احساس خستگی بیشتری خواهید
کرد و بداخالق می شوید .مصرف داروهای ضد آلرژی
سینوس ها و همچنین ذهن تان را پاکیزه و تازه می
کند .بدن ما در طول روز افت و اوج و جریان های
متفاوتی از انرژی دارد .صبح پس از  ۸ساعت خواب
کامل روزمان را با حس تنبلی آغاز می کنیم .انرژی

بدن مان در اواسط روز به اوج خود می رسد و طبیعی
است که بخواهیم بعدازظهر کمی خواب نیم روزی
داشته باشیم.اوایل شب دوباره انرژی زیادی در بدن مان
حس می کنیم و پس از آن قبل از رفتن به رختخواب
این انرژی به پایین ترین سطح خود می رسد .هنگامی
که ریتم طبیعی انرژی که بدن تان در طول روز دارد را
درک کردید ،می توانید برای انجام کارهای روزانه تان
برنامه ریزی کنید .وظایف مهم و حیاتی را در ساعات
اوج انرژی روزانه خود انجام دهید و بعدازظهرها هم از

دالیل خارش گوش

فواید سفیده تخم مرغ برای مو

مرطوب نگه داشتن لب ها در پاییز

از دالیل ساده خارش گوش وجود بیش از حد یا
بسیار کم جرم گوش یا وجود ذرات گرد و غبار در
داخل گوش است .خارش گوش ممکن است نشان
دهنده بیماریهایی مانند حساسیت به گرده ،یا به
یکی از مواد تشکیل دهنده گوشواره ،مانند نیکل

تقویت پوسته مو که از موخوره و ریشریش
شدن مو جلوگیری میکند .مصرف کافی
پروتئین برای سالمت مو بسیار حائز اهمیت
است .تحقیقات نشان میدهد زنانی که
به میزان کافی پروتئین مصرف نمیکنند،

آلوئه ورا دارای مولکولهایی به نام پلی
ساکاریدهاستکهبهمرطوبشدنپوستولبها
کمک میکند .بنابراین توصیه میشود روزانه ژل
آلوئه ورا را روی لبها قرار دهید تا نتیجه مثبت آن
را ببینید .عسل به مرطوب کردن لبها و پوست

نوشیدن آب کدو تنبل هر روز به مرطوب شدن
موهایخشکوموهایآسیبدیدهکمکمیکند.
برایتهیهماسکموبهدوفنجانکدوتنبلخردشده
وپخته ۱،قاشقغذاخوریعسل ۱،قاشقغذاخوری
ماست و ۱قاشق غذاخوری روغن نارگیل نیاز است

باشد .گاهی ممکن است نشان دهنده عفونت
مجرای گوش باشد که در اثر عفونت باکتریایی یا
عفونت قارچی ایجاد شده باشد .این عارضه زمانی
اتفاق میافتد که گوشها دائم ًا مرطوب است.

ممکن است دچار ریزش و شکنندگی مو
شوند .درمانهای شیمیایی ،ابزارهای حرارتی
براشینگ مو و اکسیداسیون محیط نیز موجب
ازبینرفتن پروتئین مو میشوند.

و همچنین عفونت ناشی از این ترکها کمک
میکند ،زیرا عسل دارای خواص ضد باکتریایی
است .بنابراین توصیه میشود ،پنبهای تمیز را در
عسل آغشته کنید و روی لب های تان بکشید.

و اینها را مخلوط کنید ،کدو و ماست را در مخلوط
کن پوره کرده و روغن نارگیل و عسل را به آن اضافه
کنید و روی موها بمالید  ۱۵،دقیقه آن را با یک کاله
پالستیکی بپوشانید و سپس بشویید.

پله ها چه رنگی است؟

نکات مهم در استفاده از روغن ها
در استفاده از روغن ها به نکات زیر دقت نمایید .بروز بیماری های غیر واگیر ارتباط مستقیمی با دریافت روغن ها
و چربی ها دارد .اگر کلسترول باال یا سابقه بیماری قلبی در خانواده دارید ،غذاهای کم چرب بخورید.
حداقل  ۲بار در هفته ماهی بخورید زیرا اسیدهای چرب مفید آن خطر ابتال به بیماری قلبی را کاهش می دهد.
رژیم های غذایی سرشار از اسیدهای چرب غیر اشباع ،خطر بروز بیماری های قلبی -عروقی را کاهش می دهد.
بی تحرکی و افزایش وزن سبب افزایش چربی خون می شود که خطر بیماری های قلبی -عروقی را باال
می برد .با ورزش هایی مانند پیاده روی ،شنا و دوچرخه سواری ،چربی خون را کاهش دهید.
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

حل معما به کاهش الزایمر کمک می
کند .در یک خانه یک طبقه صورتی ،یک
آدم صورتی ،یک گربه صورتی ،یک ماهی
صورتی ،یک کامپیوتر صورتی ،یک صندلی
صورتی ،یک میز صورتی ،یک تلفن صورتی،
یک دوش صورتی وجود دارد .همه چیز
صورتیاست!
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آسمانی -۲استفاده از امکانات
دولتی و افراد دارای نفوذ در
نهادهای دولتی برای کسب سود
شخصی  -بوستان  -ظلم و ستم
 -۳الفت  -از پرفروشترین
محصوالت شرکت خودروسازی
رنو فرانسه  -پودر  -۴سهم -
شیوا  -پیوند  -حرف درد -۵
تصدیق انگلیسی  -جانوری شبیه
سوسمار  -باطن دل -۶بخشنده
و از صفات باریتعالی  -غذای
نیمروز  -حرف همراهی-۷
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جهان  -سخنوران  -تکرار شونده
 -۸چگونگی روحیات  -ویرانی -
کوه زاگرس  -کلمه افسوس-۹
تشنه فریب  -پیشوند انگلیسی
به معنای کوچک  -دلیری-۱۰
ضمیر غایب  -جوجه تیغی
 نوعی انرژی  -۱۱از جملهکشورهایی که شورای همکاری
خلیج فارس را تشکیل میدهند
 پوشیده کردن  -نمایشتلویزیونی -۱۲عقاب سیاه -
معین کردن  -تنگاتنگ  -سائل
و دریوزهگر  -۱۳پایه  -خالص و
ناب  -پارچه نازک و لطیف -۱۴
درستی  -بوی خوش  -سنگ
تلق -۱۵پول ژاپن  -رغبت -
اقتصادداناتریشی
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باغ امیرآباد که از جاهای دیدنی بیرجند به شمار
میآید ،در پنج کیلومتری غرب این شهر قرار
دارد و به امیر معصومخان شیبانی تعلق داشته
است .قدمت این مجموعه به اوایل دوره قاجاریه
بازمیگردد .در ساخت این بنا ،معماری اسالمی به
همراه نمادهای سنتی ایرانی کار شده است .فرم

طبقه اول بنا به تبعیت از طبقه همکف ،به شکل
چلیپایی طراحی و ساخته شده و هماهنگی و نظم
چشمگیری را به کل مجموعه بخشیده است .در
تزئینات این بنا تجمالت زیادی بهکار برده نشده
و این سادگی به همراه هماهنگی و نظم ،نگاه
بازدیدکننده را بیشتر به خود جلب میکند .درختان
انار و میوههای گوناگون ،طراوت به باغ داده است.
فرهنگ و هنر

میترا حجار بازیگر «بیمادر» شد
همزمان با آغاز فیلمبرداری فیلم سینمایی
«بیمادر» به کارگردانی سیدمرتضی فاطمی و
تهیهکنندگی محمدرضا مصباح و علی اوجی در
لوکیشنهای شهر تهران ،میترا حجار به عنوان
آخرین بازیگر به این پروژه سینمایی پیوست.
همچنین نخستین عکس از نقشآفرینی میترا
حجار و پردیس پورعابدینی در «بیمادر» رونمایی
شد .امیر آقایی ،میترا حجار ،پژمان جمشیدی،
پردیس پورعابدینی ،علی اوجی ،بیتا عزیزاوقلو،
سارا محمدی و فاطمه میرزایی ترکیب بازیگران
این فیلم را تشکیل میدهند.این فیلم سینمایی
که روایتگر داستان متفاوتی در ژانر اجتماعی است
در «کانون فیلم نسیم» تولید میشود .در صورت
فراهم بودن شرایط اولین حضور این فیلم در
چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر خواهد بود.
سایر عوامل «بیمادر» عبارتند از نویسنده و
کارگردان :سید مرتضی فاطمی ،تهیهکنندگان:
محمدرضا مصباح ،علی اوجی ،سرمایهگذار :صالح
موذنزاده ،مدیر فیلمبرداری :مسعود سالمی،
تدوین:بهرامدهقان،محمدنجاریان،طراحصحنه:
سهیلدانشاشراقی،طراحگریم:محموددهقانی،
صدابردار :بابک اردالن ،طراح لباس :گلناز گلشن،
مدیرتولید :محمد حیدرقلی ،برنامهریز و دستیار
کارگردان :روزبه سجادی حسینی ،منشی صحنه:
محسنبهاری،مدیرتدارکات:سجادنوری

اسکناس نو  1۰۰ریالی
الی  5/۰۰۰/۰۰۰ریالی
برای مجموعه داران
و جشن های عروسی

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

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....
 ۰9365237۰14 - ۰9157۰6322۰- 32435686خسروی

اداره کل پست
غرفه تمبر یادگاری

باغچه پیرانج  -باغ چهکند
واگذاری غذای آماده

باغ ۱۰۰۰متری حسین آباد

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

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت  :حسن آراسته
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باغ امیر آباد

برگ سبز خودروی سواری پژو به تیپ  ۲۰7۱به شماره
پالک ایران  83۲ ۵۲ص  38به نام محمد رضا
صادق پور با کد ملی  ۰88۹۰67۲6۰مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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فقط زمانی کاری را به فردا موکول کن که برایت اهمیت
نداشته باشد که بمیری و انجامش نداده باشی.
“پابلوپیکاسو”

مرطوب کردن موهای خشک

جدول ۵۰۳۵

4

دوشنبه  ۲۶مهر  * ۱۴۰۰شماره ۵۰۳۵

دیالوگماندگار

شهید محمد صفری :همسرم از بچه هایم خوب نگهداری کنید و به بچه هایم درس
قرآن ،ایمان ،اسالم ،جهاد ،شهادت را بیاموزید و در شهادتم هیچگونه ناراحتی نکنید بلکه
صبر داشته باشید خدا با صابران است.

اگر در محل کار در اتاقی با سایر همکاران هستید و
الزم است خودتان را کمی تخلیه کنید ،پس بهتر است
سریع به گوشه ای دنج و خلوت بروید و بلند آواز بخوانید.
اگر هم با همکاران تان صمیمی هستید ،همه را مجبور
کنید که با هم آواز بخوانید .پس باید آهنگی را انتخاب
کنید که همه بلد باشند .تکان دادن سر با ریتم آهنگ
و تکرار کردن آهنگ با صدای بلند ،انرژی مورد نیاز را
به شما می دهد .هر آهنگ حدودا سه دقیقه است .این
روش شیوه سریعی برای تولید آدرنالین در بدن است که

فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و
مادر سلب کرد .اما از طرفی پدر و مادر هم نمی
توانند از نگهداری و ترتبیت فرزندشان خودداری
کنند.طبق ماده  ۱۱۷۸قانون مدنی ،پدر و مادر
مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت
فرزند یا فرزندان خویش بر حسب مقتضی اقدام
کنند و نباید نسبت به آن ها بی توجه باشند.
سهل انگاری در نگهداری و تربیت فرزند موجب
سقوط حق حضانت می شود .زمانی که پدر و
مادر با یکدیگر زندگی می کنند حضانت فرزند با
هر دوی آن ها است .در صورتی که پدر و مادر
جدا از یگدیگر زندگی کنند مطابق ماده ۱۱۶۹
قانون مدنی برای حضانت چنین فرزندانی ،مادر تا
هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت
با پدر است ،مگر آنکه مصلحت فرزند به گونه
ای دیگر اقتضا کند .اما در این جا باید سه نکته
مهم را برای شما مطرح کنم.نکته اول :تبصره
این قانون می گوید بعد از  ۷سالگی در صورت
بروز اختالف ،حضانت فرزند با رعایت مصلحت
وی به تشخیص دادگاه است.نکته دوم :اگر برای
یکی از والدین مشکلی پیش آید ،از قبیل عدم
صالحیت در نگهداری از فرزند و یا اینکه یکی
از والدین به نحوه نگهداری فرزند توسط طرف
دیگر اعتراض کند ،باز هم امکان تغییر صاحب
حضانت خواهد بود حتی در مدتی که اولویت با
آن پدر یا مادر باشد.
نکته سوم :با رسیدن فرزند به سن بلوغ (پسر
 ۱۵سال تمام قمری و دختر  ۹سال تمام قمری)
دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص
حضانت دانسته و این خود فرزندان هستند که
انتخاب می کنند نزد کدام یک از والدین زندگی
کنند .اما در هر صورت تامین مخارج زندگی با
پدر خواهد بود.
ماده  ۲۹قانون حمایت خانواده مقرر کرده است،
دادگاه باید ضمن رأی صادره در خصوص
درخواست طالق ،با توجه به وابستگی عاطفی
و مصلحت فرزند ،ترتیب ،زمان و مکان مالقات
وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

افقی -۱ :از استانهای غربی
کشور  -ثبت ،طبقهبندی و
خالصه کردن کلیه معامالت
تجارتی و تعبیر و تفسیر آنها -۲
عالمت مفعولی  -معاون هیتلر
 پرندهای خوشآواز  -سهل-۳نورگیر  -خانه کنار دریا  -اتاق
درس -۴گندیدگی  -میسور
 امر به رفتن  -ظلم  -۵ازمهمترین عوامل تجارت  -اشاره
به نزدیک  -حرف دهنکجی-۶
نیمصدای قلب  -سوراخکننده -
نمایشگاه فرش در هانوور آلمان
 -۷سقف خانه  -سردار  -نوعی
درخت  -۸جنگ  -حیلهگر -
پسوند آلودگی  -گله گوسفند -۹
سبزی جالیزی  -پاینده  -جمع
«تکیه»  -۱۰نخستین کتابخانه
دیجیتال مدارس در این استان
راهاندازی شد  -بیسواد  -شماره
 -۱۱عضوی از صورت  -پرچم
 بزرگترین نیروگاه آبی جهاندر برزیل -۱۲بزرگ قبیله  -نشانه
 بیخطر  -امتها  -۱۳سالم -نابینایی  -عروس ترکی -۱۴کنیز
 اهلی  -سختی  -اریب -۱۵بدهیهایی که باید در مدتی کوتاه

یاد یاران

جاذبه گردشگری

ثبت 6736

۰9155622۰5۰
۰9155629۰33
بیرجند،میدانتوحید

( 32442331بخشی)

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

تاالر و رستوران کریم

ایزوگامشــرق

(خاوران سابق)

طبخغذاهایاصیلایرانیبابرنج
ایرانیوگوشتتازهگوسفندی

حمـلبـارواثاثیـه

% 100

بهتمامنقاطبا نازلترینقیمتدراسرعوقت

خیابان ارتش 3221849۰- 32218229 /
۰9152174998 -۰91556۰4998

@ alireza27674
قربانی۰۹3۰۵6۱73۰4

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

رخت عزا بر تن  ۳خانواده دیگر در خراسان جنوبی

واژگونی؛پرتکرارترین
عامل حوادث جادهای
ایسنا -معاون امداد و نجات جمعیت هالل
احمر خراسان جنوبی از امدادرسانی به یک
هزار و  ۱۴۵نفر در حوادث جادهای از ابتدای
سال جاری خبر داد و گفت :واژگونی با ۲۱۴
مورد بیش از  ۵۷درصد حوادث جادهای را
به خود اختصاص داده است .اسعدزاده افزود:
طی  ۶ماه نخست سال جاری نیروهای
امدادی به  ۵۱۹ماموریت امدادی اعزام
شدهاند و حوادث جادهای پوشش داده شده
توسط هالل احمر نسبت به مدت مشابه سال
قبل افزایش داشته است .وی با بیان اینکه از
مجموع این حوادث  ۷۲درصد به تعداد ۳۷۳
مورد مربوط به سوانح جادهای بوده است،
تصریح کرد :طی این مدت حوادث جادهای
پوشش داده شده توسط هالل احمر استان
نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۸.۷۵درصد
افزایش داشته است.
باشگاه های ورزشی
بازگشایی میشود
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی از
بازگشایی رسمی باشگاه های ورزشی بخش
خصوصی استان در هفته تربیت بدنی خبر
داد .عزیزی ،با اشاره به تعطیلی  ۱۹ماهه
اماکن و باشگاه های ورزشی خراسانجنوبی
ناشی از شیوع ویروس کرونا گفت :برای
جبران بخشی از خسارتهای جدی
اقتصادی به باشگاههای بخش خصوصی
تاکنون مبلغ  ۶میلیارد و  ۱۳۱میلیون تومان
تسهیالت بانکی دو ساله با سود  ۱۲درصد
پرداخت شده است.
رشد  ۳0درصدی اجرای شبکه های
فاضالب در استان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان
جنوبی گفت :از ابتدای سال  ۱۴۰۰تا کنون
در راستای توسعه شبکه های جمع آوری
فاضالب  ۶/۸کیلومتر شبکه در مناطق
مختلف شهر اجرا گردیده که در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل دارای رشد ۳۰
درصدی بوده است .امامی افزود :شبکه
جمع آوری فاضالب در دست بهره برداری
شهر بیرجند در حال حاضر بالغ بر ۴۷۲
کیلومتر شامل شبکه های اصلی و فرعی
و خط انتقال بوده و پیشرفت فیزیکی طرح
فاضالب بیرجند در بخش شبکه حدود ۸۹
درصد می باشد.

 ۳نفر در شبانه روز گذشته در خراسان جنوبی قربانی کرونا شدند .دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت :روز گذشته از ۶۴۷
آزمایش سریع تشخیص کرونا در استان  ۱۲۴بیمار و از  ۱۰۵تست ملکولی  ۳۷بیمار جدید شناسایی شد .شریف زاده افزود :از این تعداد  ۶۹مورد از
بیرجند ،یک مورد درمیان ۱۹ ،مورد زیرکوه ۷ ،مورد سرایان ۵ ،مورد سربیشه ۱۵ ،مورد طبس ۱۰ ،مورد فردوس ۸ ،مورد قاین و  ۱۴مورد از نهبندان بودند.

خراسانجنوبیاولیناستانطرحتحولزمینشناسیانتخابشد
ایرنا-عملیاتاجراییطرحتحولزمینشناسی
و اکتشاف ذخایر معدنی براساس توافقنامه
سهجانبه معاونت امور معادن و صنایع معدنی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان
زمینشناسی و اکتشافات معدنی و ایمیدرو روز
گذشته با حضور ویدئوکنفراسی وزیر صنعت،
معدن و تجارت در خراسان جنوبی آغاز شد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در این آئین گفت:
طرحتحولدربخشزمینشناسیواکتشافات
ذخایر معدنی در راستای برنامه آمایش وزارت
صنعت ،معدن و تجارت است که منشا
تحوالت خوبی خواهد بود .فاطمی امین افزود:
برنامه آمایش سرزمین از دو ماه گذشته آغاز شد
ودرتمامیاستانهاوشهرستانهافرصتهای
سرمایهگذاری را شناسایی و اولویتها را احصا
میکنیم تا بر مبنای آن برنامهها را طراحی
کنیم.وی گفت :پروژه بسیار بزرگ اکتشافی را
امروز آغاز میکنیم که  ۱۵هزار کیلومتر مربع
از سطح استان خراسان جنوبی مورد اکتشاف
قرار میگیرد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت
بیان کرد :با اجرای این برنامه اتفاق خیلی
خوبی میافتد و متوجه میشویم چه ذخایر
معدنی در خراسان جنوبی داریم و مخاطرات

سرمایهگذاران به شدت کاهش پیدا میکند.
وی گفت :اجرای برنامه تحول زمینشناسی
و اکتشافات ذخایر معدنی در خراسان جنوبی
میتواند نویدبخش سرمایهگذاری در صنایع
معدنی این استان باشد .مدیرکل دفتر اکتشاف
وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز در این جلسه

گفت :به دنبال رخداد بزرگ اجرای طرح تحول
زمینشناسی و اکتشافات ذخایر معدنی که قرار
است طی چهار سال آینده استمرار پیدا کند،
خراسان جنوبی به عنوان اولین استان انتخاب
شد .موالبیگی افزود :اجرای برنامه تحول
زمینشناسی رخداد بسیار مبارکی برای استان

خراسان جنوبی است و این اتفاق نمیافتاد
مگر با پیگیریهای بسیار جدی استاندار؛ چه
بسا استانهای دیگری نیز در کمین بودند این
اعتبار را به سمت خود ببرند .وی عنوان کرد:
بزرگان زمینشناسی یا مسئوالن از ایران به
عنوان بهشت زمینشناسی یاد میکنند که

در این زمینه استانهای کرمان و یزد بیشتر
معرفی شده است اما استان خراسان جنوبی هم
بایدبهعنوانبهشتزمینشناسیمعرفیشود.
موالبیگیسهماستخراجاسمیمعادنخراسان
جنوبی را چهار درصد کشور اعالم کرد و گفت:
سهم استان در ذخایر مواد معدنی  ۲میلیارد تن

است که پنج درصد سهم کشور است.
ظرفیت های شگفت انگیز استان
در بخش معدن
استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان
این پیشنهاد که طرح تحول زمین شناسی و
اکتشافات ذخایر معدنی به طرح گرامیداشت
پدران علم استان نام بگیرد ،گفت :یکی از
انگیزههای جدی در ستاد توسعه خاوران ،گره
زدن محورهای توسعهای به یکدیگر است.
مالنوری افزود :این رویداد بزرگ علمی که به
مدت یک سال در استان اجرا میشود ،فرصت
خوبی است تا نام پدران علم و بنیانگذاران علوم
مختلف را زنده کند؛ در طول این مدت ،تمامی
جلسات و کارگروهها میتواند با این عنوان
برگزار شود .وی با معرفی خراسان جنوبی
به عنوان سومین استان وسیع کشور ،یادآور
شد :خراسان جنوبی به اندازه همین وسعت
و پراکندگی ،ظرفیتهای شگفت انگیز و
گرانسنگی در زمینههای معدن ،صنعت،
کشاورزی ،گردشگری و مرز دارد که اغلب
ناشناخته ماندهاند .مالنوری با اشاره به اینکه
متمرکز کردن منابع استان و تجهیزات و

امکاناتی که در سطح ملی پیگیری میشوند،
از برنامههای ستاد توسعه خاوران است ،گفت:
آغاز طرح تحول زمین شناسی و اکتشافات
ذخایر معدنی استان در همین راستا و با
درخواستاستانوعنایتوزارتصنعت،معدن
و تجارت رقم خورد .وی بر استفاده دانشجویان
و پژوهشگران و فعاالن حوزه معدن از این
فرصت تأکید و اظهار کرد ۲۱۰ :میلیارد تومان
اعتباری که قرار است در قالب این طرح در
استان هزینه شود باید به بهترین شکل ممکن
استفاده شود؛ طرح تحول زمین شناسی و
اکتشافات ذخایر معدنی  ۸۵۰روستای استان
را تحت پوشش قرار میدهد .گفتنی است؛
در این جلسه که با حضور معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی
و اکتشافات معدنی ،مدیرکل دفتر اکتشافات
وزارتصنعت،معدنوتجارت،مدیراکتشافات
سازمانتوسعهونوسازیمعدنوصنایعمعدنی
ایران و مدیرکل دفتر برنامه ریزی ،فناوری و
بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات
معدنی کشور همراه بود ،تفاهمنامه دو جانبهای
میانسازمانزمینشناسیواکتشافاتمعدنی
کشور و دانشگاه بیرجند مبادله شد.

اتمام حجت معاون دادگستری استان به متخلفان ساخت و ساز غیر مجاز

ایرنا-معاوناجتماعیوپیشگیریازوقوعجرم
دادگستری خراسان جنوبی گفت :با توجه به
اهمیت جلوگیری از گسترش پدیده بافتهای
ناکارآمد هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در
استان بدون تردید تخریب میشود .وحدانینیا،
روزگذشتهدردومیننشستکارگروهپیشبینی
وپیشگیریازگسترشبافتهایناکارآمدذیل

بیـمــهبـدنــه

با اقساط  ۱۲ماهه

دوشنبه *  26مهر  * 1400شماره 5035

اجرای طرح تحول زمینشناسی و اکتشاف معدنی در استان آغاز شد

ماشین تو قسطی بیمه کن
بیمه شخص ثالث

۵

کمبود پزشک در بیرجند تا حدودی
برطرف میشود

ساختمانغیرمجازبسازید؛تخریبمیشود

ستاد استانی بازآفرینی شهری افزود :برخی از
بافتهایناکارآمدشهریدرشهریورماهبازدید
شد و در تخریب این بافتها اقدامات جهادی
صورت گرفت که مستندات آن موجود است.
وی گفت :در ساخت و سازها اگر دقت نشود،
شاهدساختسازههایبیکیفیتدرمنظرشهر
خواهیمبودکهازدستگاههایمتولیخواستاریم

ازهرگونهساختوسازغیرمجازجلوگیریشود
ومراتبرابهمحاکمقضاییارجاعدهند.معاون
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
خراسان جنوبی اظهار کرد :در قدم اول باید با
بنگاههاییکهنسبتبهتفکیکوساختوساز
اقدام میکند ،برخورد شود البته پیشبینی فراتر
از پیشگیری است و دستگاهها باید آیندهنگری

الزم را در صیانت از اراضی داشته باشند .وی
افزود :نظارتها در روستاهای نزدیک مرکز
استان باید تشدید شود زیرا گزارشها حاکی
از ساخت و سازهای غیرمجاز در این مناطق
است .وحدانینیا گفت :از باب هشدار به عموم
شهروندانی که به این تخلف ورود میکنند اعم
از بنگاههای معامالتی که اقدام غیرقانونی در

تقسیم و فروش اراضی دارند هرگونه ساخت
و ساز غیرمجاز بدون درنگ تخریب خواهد
شد .وی گفت :با توجه به دستورالعملهایی
که در حوزه حقوق عامه ابالغ شده در حفظ و
صیانت از بیتالمال اگر مدیری کوتاهی انجام
دهد از جهت ترک فعل حتما دادستانی ورود
پیدا خواهد کرد.

مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی خراسان
جنوبی گفت ۲۵۰:پزشک متخصص در استان
داریم که میتوان با استفاده از ظرفیت آن ها،
مشکالت را تا حدودی رفع کرد .فیروزی
افزود :توافق نامهای با دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند امضا شده است تا بتوان از پزشکان
متخصص حاضر در استان استفاده کرد و
مشکالت را بهبود بخشید .وی ادامه داد:
باید مذاکرات با بیمه سالمت نیز انجام شود
تا بتوان اقدام کرد زیرا پرداخت دو پزشکان در
مراکز دانشگاهی بر عهده بیمه سالمت است.
دربارداریدوبرابردیگرانغذانخورید!

یک متخصص و مدرس طب ایرانی گفت:
دیدگاه غلط بسیاری از افراد این است که فکر
میکنند بانوان باردار باید برای دو نفر غذا بخورند
یعنی دو برابر حالت طبیعی؛ در حالی که این
امر میتواند برای دستگاههای هضم کننده
بدن مادر مشکل ساز باشد .نواب زاده اظهار
کرد :معموال افرادی که قصد بارداری دارند یا
جواب آزمایش آنها مثبت شده است ،غذاهای پر
چرب و پرکالری مصرف کرده یا از تحرک خود
میکاهند ،در صورتی که این امر اشتباه است.
اخبار کوتاه

*استاندار در دیدار دکتر شهیدی
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
و رئیس سازمان زمین شناسی و
اکتشافات معدنی کشور خاطرنشان
کرد :معدن از پیشران های توسعه
ای استان است و به همین دلیل برای
بهره برداری از این پتانسیل ،به طور
ویژه برنامه ریزی شده است.
*مدیرکل ارتباطات و فناوری
اطالعات استان گفت :سایت تلفن
و اینترنت همراه روستای زیرک
شهرستان بیرجند راه اندازی شد.
*مدیرکل آموزش فنی و حرفهای
خراسان جنوبی از ثبت  ۲۲درخواست
تأسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای
در استان خبر داد.
*مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خراسان جنوبی از آغاز فرآیند سی و
سومین جشنواره امتنان از کارگران،
گروههای کار و واحدهای نمونه سال
 ۱۴۰۰-۱۴۰۱خبر داد.

آگهی طول و متراژ پالک  ۲۴۶و  ۳۸۰فرعی از یک اصلی بخش  ۲بیرجند
نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند مالک ششدانگ پالک های  ۲۴۶و  ۳۸۰فرعی از یک اصلی بخش  ۲بیرجند
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  1۴۰۰/۰۸/1۰ساعت 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 اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

بیمهدانا

کد ۹۲۴۶

مزایده حضوری

شرکت سهامی زراعی خضری در نظر دارد :تعداد  1۰راس جوانه باالی  5۰۰کیلوگرم را به فروش

بدونپیشپرداخت

برساند .متقاضیان می توانند جهت بازدید دام روز سه شنبه  1۴۰۰/۰7/۲7به واحد گاوداری

بدون بهره و کارمزد
بدونمراجعهبهبانک

صنعتی شرکت روبه روی شهرک دهشک مراجعه نمایند .جلسه مزایده حضوری و همان روز راس
ساعت  11صبح در دفتر هیئت مدیره واقع در ساختمان اداری برگزار می شود.
برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره  ۰5۶-۳۲5۴۲99۲تماس حاصل فرمایید.

میدان شهدا -کوچه منتظری ۳۲۲۱۱۲۲۱ - ۰۹۱۰۵۰۹۹۰۲۰ ۴

شرکت سهامی زراعی خضری

لولهبازکنیولولهکشیممتاز

خیابانشهیدرجایی

جک پارکینگی  ،کرکره و سکوریت اتومات

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

نبـشرجایـی۱۵
۰۹۱۵۵۶۱۴۸۸۰

صد
درصدت
ضمینی
به صورت شبانه روزی  /با فنر برقی و روش نانو
کیف
یتکار
تشخیص و ترکیدگی  ،رفع نم و بوهای نامطبوع امتحان خوبرا
کنید

اسحاقی ۰۹۹۱۵۱۱۶۳۸۶ -۰۹۱۵۸۳۴۶۷۷۹

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.

از حضور گرم جناب مهندس عزیزی مدیر کل ورزش وجوانان و دکتر بیرجندی مدیر ورزش همگانی و اجرای مسابقات فریزبی در این موسسه بی نهایت سپاسگزاریم.

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

رئیس جمهور همه وزارتخانهها و دستگاهها را
موظف کرد در خنثیسازی تحریمها و تنظیم
بازار کاالهای اساسی همکاری کنند و مقرر شد
معاون اول رئیس جمهور ،مسئولیت هماهنگی
فعالیتهای دولت برای خنثیسازی تحریمها را
برعهدهگیرد.

کانال تلگرامی @ avanews724 :

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :از
وزارت امور خارجه میخواهیم که در این
شرایط حساس و در راستای حفظ امنیت
و ثبات منطقه ضمن انجام اقدامات الزم،
مواضع حکیمانه و عاقالنه جمهوری
اسالمیایرانرافعاالنهمنعکسوپیگیری
کنند .قالیباف افزود :در خصوص مطالبی
که در روزهای اخیر بدون بررسی دقیق

رجایی ،فعال اصالح طلب در مورد این ادعا که
قید محرمانه بودن به امضای آیتا ...هاشمی
رسیده است ،گفت :قید محرمانه بودن برای اموال
مسئوالن نظام اساس ًا ربطی به مجمع نداشته و
توسط آقای هاشمی هم اضافه نشدهاست .به نظر
میرسد این ادعاها باز هم عقدهگشایی از آیتا...
هاشمی است .این موضوع به مجلسی باز میگردد
که ریاست آن با غالمعلی حداد عادل بود.
صوفی ،فعال اصالح طلب گفت :روحانی دیگر
نمیتواند احیا شود .روحانی با آن عملکرد منفی و
سیاهی که در دور دوم از خود به جای گذاشت
و عامل بدبختی مردم شد به هیچ وجه از طرف
مردم پذیرفته نخواهد شد ،چه برسد به اینکه جای
آقای هاشمی را بگیرد .به نظر من این یک توهم
یا خیال واهی است.
علیهمجلسدروغسازیمیکنند
سلیمی ،عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به
شایعات مطرح شده علیه مجلس مبنی بر تصویب
محرمانه بودن اموال مسئوالن گفت :متأسفانه
سیاستی که در اتاق عملیات این آقایان پیگیری
میشود یک سیاست ماکیاولیستی و دروغسازی
است،جالب است کسانی این شایعات را میسازند
که خودشان خدای قراردادهای محرمانه هستند.

نماینده مجلس گفت :دولت باید الیحه
رتبه بندی معلمان را پس بگیرد و دولت
و مجلس مشترکا تصمیم واحد در کلیات
و جزئیات بگیرد .عجله کردنها و کاری
که دولت قبل با عجله انجام داد بدون
روشن بودن مبانی قانونی نباید دنبال
شود چرا که این اقدام موجب میشود
پس از این انواع طرح و لوایح با بار مالی
در مجلس مطرح شود .نادران افزود :این

پوست خربزهای است که دولت قبل زیر
پای نظام گذاشته است و ما باید تصمیم
جامع بگیریم و ابعاد اجتماعی ،مالی و آثار
تورمی آن را در نظر بگیریم .وی ادامه
داد :نتیجه چنین اقداماتی اقتصاد را دچار
سراشیبی و سقوط خواهد کرد و جلوی
این دومینو را نمیتوان گرفت .مجلس
باید کاری انجام دهد که همه مسئولیت
بپذیرند ،محدوده منابع مالی و اختیارات

( یخچال  ،کولر  ،جارو برقی  ،لباسشویی )

از خیابان منتظری جنب سینما
قدس به خیابان شهدا
بین شهدا  ۱و  ۳انتقال یافت.
۰۹۱۵۱۶۰۱۹۳۹ - ۳222۶۰۱۰
 - ۰۹۳۵۵۱۹۸2۱۹فیض بخش

مشخص شود .در غیر این صورت کاری
انجام میگیرد که آثار تورمی در پی دارد
و منافع آن به فرهنگیان نخواهد رسید.
نادران اضافه کرد :بررسی عجله ای این
الیحه در مجلس باعث تصمیم گیری
غیرعملیاتی میشود ،همچنین موجب
ایجاد مطالبهای در بین مردم خواهد
شد و چندین میلیون نفر از عزیزان و
خانوادههای فرهنگیان را در مقابل نظام

قرار میدهیم و با یک تصمیم موجب
خواهیم شد که نظام اقتصادی کشور
آسیبببیند.

شریعتمداری :باید از  NPTخارج شویم
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:
گروسی مدیرکل آژانس بین المللی اتمی
از محکومیت رژیم صهیونیستی به خاطر
عملیات خرابکارانه در تاسیسات هستهای
نطنزوتروردانشمندانهستهایکشورمان
طفره رفته و اعالم کرده بود :وظیفه

ندارم در این خصوص سخنی بگویم و
به اصطالح توضیح داده بود که :اسرائیل
عضو این نهاد نیست در حالی که ایران
عضو معاهده است و تعهدات حقوقی
در این زمینه دارد .بعد دو دهه چالش و
صرف هزینههای کالن و از دست دادن

چه اشکالی دارد ما که ادعای اسالم داریم داراییهایمان را اعالم کنیم
فعال اعتدال گرا با اشاره به قانون محرمانه
کردن اموال مسئوالن گفت :وقتی یک
مسئول ما در اروپا ،آمریکا یا هر کشور
دیگری سرمایهگذاری میکند ،نباید از
او بپرسیم که از کجا آوردهای؟ مگر قرار
نبود هر کسی افشای فساد میکند جایزه

بگیرد؟ چطور شد که همه چیز فساد است
به جز اموال مسئوالن و مقامات؟ ایمن
آبادی افزود :چه اشکالی دارد ما که ادعای
اسالم داریم داراییهایمان را اعالم کنیم!
بعد از بحث به اصطالح صیانت! واقعا
شنیدن این موضوعات از مجلس برای

فروشگاهدلتایدک
قطعات یدکی لوازم خانگی

در برخی رسانهها انتشار یافت توضیحاتی
الزم است که باید بگویم مجلس یازدهم
برای محرمانه بودن اموال مسئوالن هیچ
مصوبهای نداشته است ،فرآیند تصویب
قانون در مجلس کامال مشخص است
و نمایندگان در این خصوص تصمیمی
نگرفته اند ،این تصمیم مربوط به مجلس
هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی

و تصویب شده است .قالیباف افزود :از
اصحاب رسانه تقاضامندم که در خصوص
بیان مطالب دقت بیشتری داشته باشند
و موضوعات را پس از بررسی کافی
اطالع رسانی کنند و البته باید از تمام
فعاالن رسانه و خبرنگاران محترمی که
با بررسیهای دقیق خود در این خصوص
روشنگری و رفع ابهام نمودند ،تشکر کنم.

الیحه رتبهبندی معلمان ،پوست خربزه دولت قبل زیر پای نظام بود

دولت رئیسی توسط عوامل
احمدی نژاد اداره می شود
گرامی ،فعال اصالح طلب گفت :در حال حاضر
عوامل احمدینژاد در دولت سیزدهم بر سرکار
هستند .اصو ًال دولت ابراهیم رئیسی توسط عوامل
احمدی نژاد اداره می شود چند روز پیش فرماندار
ورامین در دوران احمدینژاد ،استاندار تهران شد!
بنابراین احمدینژاد عواملی در داخل دولت رئیسی
دارد .یک مورد دیگر وزیر نفت دولت ایشان است
که االن رئیس سازمان برنامه و بودجه شده است!
به هر صورت خیلی از افراد وی در دولت رئیسی به
کارگرفتهشدهاند.

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

قالیباف :محرمانه بودن اموال مسئوالن تصمیم مجلس هشتم است

محرمانه بودن اموال مسئوالن نظام
ربطی به مرحوم هاشمی ندارد

صوفی:هاشمیشدنروحانیتوهماست

پیامبر اکرم صلی ا ...علیه و آله فرمودند :
َمن َر َّد َعن ِع ِ
الجنَّ ُة اَلبَتَّ َة.
رض اَخی ِه ال ُمسل ِ ِم َو َجبَت ل َ ُه َ
هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند ،بدون تردید بهشت بر او واجب شود.
(ثواب االعمال و عقاب االعمال)

همیشه یک چیز خاص برای شما داریم!

شهـرخوراکی ها

پفیال،پاستیل،لواشکوکلیدراژه خاص
و خوراکی و جایزه
آدرس :بین مفتح  ۴۵و۴۷

 -۰۹۱۵۸۶۳۹۴۴۷حبیبی فر
@ shahre.pofila

مردم غیر قابل تحمل شده است.
وی ادامه داد :اگر ریگی به کفش مان
نیست همه ما باید اموال مان را اعالم
کنیم ،همچنین امیدوارم مجلس سریعا
موضوع شفافیت را از خودشان شروع
کند.

فرصتهای بیشمار ،مسئوالن محترم
نیز از بیهوده و زیانبار بودن عضویت مان
در  NPTسخن میگویند .سؤال این
است که اگر حضورمان در  NPTهیچ
دستاوردی نداشته ،چرا باید در خروج از این
معاهدهتردیدکنیم؟!

اوقات شرعی مرکز استان

دستور به بانک مرکزی برای جلوگیری
از فضاسازی کاذب در قیمت ارز

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

حدیث روز

email:ava.khjnews@yahoo.com

الریجانی و روحانی اگر حزب
تشکیلندهند،حذفمیشوند
ر
قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت :آقای
الریجانیاینزمینهراداردکهحزبتشکیل
دهد .به نظرم در این راستا هم حرکت
خواهد کرد .به هرحال چه آقای الریجانی
و چه آقای روحانی محدودیتهایی دارند
که اگر خود را در قالب آن تعریف کنند از
فضای سیاسی کشور حذف خواهند شد.
گرامیمقدمافزود:اگرحزبیتشکیلندهند
یعنی فعالیت در چارچوب حزب و یک نهاد
مدنی را از دست داده و به سوی حذف
میروند .نکته دیگر اینکه آیا میخواهند
خارج از چارچوب حزب فعالیت کنند .اگر
پاسخ خیر باشد که کار تمام است ،اما اگر
پاسخ بلی باشد وضعیت فرق دارد .به نظر
من همه این بزگواران االن در حال بررسی،
ارزیابیوچرتکهانداختنهستندکهدرقالب
حزب فعالیت کنند یا خارج از آن .وی اضافه
کرد :اگر فعالیت حزبی را در پیش بگیرند به
جامعه مدنی هم کمک خواهند کرد.

واکسن برکت مجوز تزریق
به کودکان میگیرد
معاون وزیر بهداشت گفت :سازمان غذا و
دارو در حال بررسی مدارک برکت است
تا مجوز تزریق آن را برای نوجوانان تایید
شود .واکسن پاستور هم در صدد دریافت
مجوز است .حیدری در واکنش به گزارش
تحقیقاتی که در شیراز منتشر شده مبنی
بر اینکه واکسن سینوفارم فقط  ۵درصد
ایمنی به مردم میدهد ،گفت :تناقضاتی
در این گزارش وجود دارد .از طرفی
میگویند واکسن سینوفارم فقط  ۵درصد
ایمنی بدن را تامین میکند و از طرفی
دیگر نتیجه این مطالعه میگوید تزریق
واکسن توانسته بیش از  ۷۵درصد از
بستری و مرگ و میر جلوگیری کند.

اذان ظهر
اذان مغرب
نیمه شب شرعی
اذان صبح
طلوع آفتاب
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واکنشسازمانبرنامهبهپیشبینی
عجیب قیمت دالر
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد :در پی انتشار
جدولی در شبکههای اجتماعی که زمان تهیه آن
به دولت قبل (دوازدهم) برمی گردد ،این جدول
حاوی پیش بینیهای فردی است و به هیچ
عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست.
بنا به گزارش سازمان برنامه ،پیش بینی میشود
با اجرای تغییرات اقتصادی در دولت سیزدهم،
کسریبودجهجبرانورشداقتصادیقابلتوجهی
در کشور ایجاد شود.
در دو دهه آینده با بحران سالمندی
مواجه خواهیم بود
معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه در دو
دهه آینده با بحران سالمندی مواجه خواهیم بود،
گفت :توجه به پرستاری جامعه نگر برای عبور از
این بحران نقش برجسته و پررنگی خواهد داشت.
عابدی افزود :بنابراین برنامهریزی از امروز هم برای
این بحران ممکن است دیر باشد  ،لذا سایر نهادها
هم باید همسو با این موضوع همراه شوند.
خریداران خانه در ترکیه
چقدر ضرر کردهاند؟
دنیای اقتصاد نوشت :دادههای مرکز آمار اقتصادی
ترکیه نشان میدهد ایرانیها در سپتامبر ،۲۰۲۱
بیش از یکهزار و  ۳۰۰خانه در این کشور
خریداری کردند که حدود۲/۵برابر میانگین حجم
خرید ماهانه همین گروه طی  ۵سال گذشته بوده
است و افرادی که طی پنج سال اخیر در ترکیه
خانه خریدهاند چنانچه همین حاال آن را بفروشند و
به دالر تبدیل کنند  ۲۷درصد ضرر کردهاند.
قرعه کشی خودرو حذف میشود
وزیر صمت گفت :برنامه داریم در سال آینده
بحث قرعهکشی خودرو را حذف کنیم .فاطمی
امین افزود :امسال با افزایش صد هزار دستگاه،
تولید خودرو به میزان یک میلیون خواهد رسید و
سال آینده یک میلیون و  ۶۰۰هزار دستگاه خودرو
در کشور تولید میشود به این ترتیب بحث قرعه
کشی خودرو نیز حذف خواهد شد.

