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لجن پراکنی و بردن آبروی 
اشخاص ربطی به نقد ندارد

رئیس جمهور  : 

صفحه  ۲

مردم تحت هیچ شرایطی به 
اصالحات اقبال نمی کنند

میرتاج الدینی فعال اصولگرا :

اصولگرایان حسرت داشتن 
رهبری مثل خاتمی را دارند

صوفی ، فعال اصالح طلب  :

صفحه  ۲

صفحه  ۲

#  من ماسک می زنم

مدافع سالمت استان به خیل شهدا پیوست ۵توزیع روغن مایع در تمام فروشگاه های زنجیره اینویدهای سبز برای جهش نهضت گلخانه داری در استان 6۵

فقط برای مطالعه 
 مسئوالن محترم !  

تقریبًا  نداند  که  نیست  کسی 
داشتن  خودرو،  خرید  خانه،  خرید 
یک  به  رفتن  خوب،  شغل  یک 
خرید  دغدغه،  بدون  مسافرت 
یک زمین کوچک و جمع جور در 
یک  برای  نزدیک  روستای  یک 
کشاورزی و تفریح محدود، خوردن 
یک غذای خوب هفته ای در یک 
رستوران مناسب، ازدواجی به دلخواه 
و داشتن یک پس انداز مناسب، به 
یک رؤیای دست نایافتنی تبدیل 

شده است ... مشروح در صفحه 2

* هرم پور
سرمقاله

احتمال تکرار فاجعه بیروت در بیرجند

عصر روز ۴ اوت 2۰2۰ )۱۴مرداد ۱۳۹۹( انفجاری عظیم، بندر بیروت را لرزاند، 
موج ناشی از این انفجار، ساختمان های زیادی را تخریب کرد، حدود ۷۰ درصد 
شهر بیروت به صورت کلی یا جزئی ویران شد، باعث کشته شدن 22۰ نفر و 
زخمی شدن حدود ۷۰۰۰ نفر و مفقود شدن بیش از ۱۱۰ نفر شد و بر اساس اعالم 
فرمانداری بیروت، بیش از ۳۰۰ هزار نفر را بی خانمان کرد. این انفجار باعث شد ۴ 
بیمارستان بیروت غیرقابل استفاده شده و بیمارستان های باقیمانده نیز برای پذیرش 
اجساد و مجروحان با کمبود تخت بیمارستانی و سردخانه مواجه شوند. شدت انفجار 
)معادل ۱.2 کیلوتن تی ان تی( به حدی بود که از آن به عنوان یکی از قوی ترین 
انفجارهای غیرهسته ای تاریخ یاد کردند و سازمان زمین شناسی آمریکا، شدت این 
انفجار را معادل زمین لرزه ای به قدرت ۳.۳ ریشتر عنوان کرد که تکانه های آن 
در ترکیه، سوریه، اسرائیل و بخش هایی از اروپا احساس شد و صدای آن را اهالی 

جزیره قبرس در فاصله 2۵۰ کیلومتری نیز شنیدند.  ادامه در صفحه 2

*  بهروزی فر

شوک معاون وزیر از 
وضعیت کرونای استان

معاون درمان وزیر بهداشت : شاهد روند رو به رشد ویروس کرونا درخراسان جنوبی هستیم 

*خراسان جنوبی از استان های پهناور کشور است که هر کیلومتر وسعت 
آن ۴ تا ۶ نفر جمعیت دارد و توقع این حجم باالی بیماری وجود نداشت 
* نمونه تست نزدیک به 80 درصد افراد مثبت است که بیانگر آلودگی 
باال در بیرجند و این نگران کننده است ... مشروح در صفحه ۵

تیر خالص یک مصوبه
به کسب و کار در بیرجند

کمیسیون انطباق فرمانداري بر زخم اقتصاد کرونازده مرکز استان نمک 
 پاشید و با عدم تائید تمدید تجاری موقت کسبه بیرجند ، شهرداري 
چاره اي جز پلمپ کسب و کارها نخواهد داشت... مشروح در صفحه ۳ 

هوالباقی
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادری مهربان و دلسوز 

مرحومه کربالئیه حاجیه رباب ا... دری
را به اطالع می رساند. مراسم سوم امروز پنجشنبه 99/۸/۸ ساعت ۱۵ 
در محل آرامگاه ابدی آن مرحومه )بهشت متقین بلوک2 - قطعه 
 ۱۵( گرد هم می آییم تا با ذکر فاتحه ای روح آن عزیز  سفر کرده را شاد

 و قرین رحمت الهی نماییم. ضمناً جلسه ترحیمی ساعت 19 در محل صحن 
فرزندان-  فوداجیحسینیه روستای فوداج برگزار می شود.

جناب آقای رضا دهقانی نژاد
اکنون که با تاییدات خداوند منان پس از 
 دوران طوالنی خدمت صادقانه در بانک سپه 
به افتخار بازنشستگی نایل گردیده اید برخود 
 الزم می دانم ضمن قدردانی از تالش های

صادقانه سربلندی تان را از درگاه خداوند بزرگ مسئلت نمایم.
سید حمیدرضا یوسفیان

سروران گرامی 
جناب آقای مهندس توکلی و سرکار خانم موحدی

با نهایت تألم و تأسف مصیبت وارده را خدمت شما بزرگواران و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، از خداوند منان ضمن طلب آمرزش برای آن مرحوم، صبر و شکیبایی برای بازماندگان 

خواستاریم.

شرکت ساختمان رجحان کارا )امینی – زمانی(

چارچوب درهای ورودی )و سایر چارچوب ها(باید با بتن مناسب پرشده و دارای اتصال الزم به سازه باشد.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیمبحث 21 مقررات ملی ساختمان)پدافند غیرعامل(

جهت نگهداری سالمند مرد به 
یک زوج به صورت شبانه روزی 
با حقوق مکفی و  امکانات رفاهی 

نیازمندیم.
شهرک فرهیختگان- 091۵307۵741

با پایان مهرماه، مهربان ما 

زنده یاد بهزاد ورقانی
 آسمانی شد. ضمن تشکر از همدردی و همدلی همه عزیزان ،

 با ذکر فاتحه ای از درون خانه هایمان یادش را گرامی می داریم.

خانواده های ورقانی ، مودی و فامیل وابسته

حاج حمید رضا  خوشرو 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 99/۸/۸ 
از ساعت ۱۵/30 الی ۱6/30 در کنار مرقد 

 شریف  آن مرحوم
 برگزار می گردد.

خانواده های: خوشرو، محمدی، خراشادی زاده، 
دلخروشان، پناهی، حسین پور، تاجریزی و فامیل وابسته

به مناسبت
 چهلمین روز 

سعید  فقید  ارتحال 
معلم و 

ذاکر اهل بیت )ع( 

باغم واندوه فراوان بدینوسیله چهلمین روز درگذشت

 مرحومه حاجیه فاطمه حجت پناه
)همسر زنده یاد حاج علی سلطانی نیا( 

رابه اطالع تمامی دوستان و آشنایان عزیزمی رساند. ضمن تشکر و قدردانی از همراهی گرم همه 
سروران ارجمند در مراسم وداع به استحضارمی رساند: با عنایت به شرایط خاص ایجاد شده 
در حوزه سالمت جامعه و به جهت رعایت حال همه عزیزان مراسم آن سفرکرده که مستلزم 

برگزاری اجتماعات است،برگزار نخواهد شد و تقاضا داریم با ذکر صلوات و فاتحه ای 
روح مادر عزیزمان را شاد نمایید. ضمنا هزینه مراسم صرف امورخیریه خواهد شد.

خانواده های: سلطانی نیا ،حجت پناه و سایر بستگان

لباقی”
هوا

“

با غم و اندوه فراوان بدینوسیله چهلمین روز درگذشت
 پدر و مادر عزیز و بزرگوارمان بزرگ خاندان 

مرحوم حاج حسن آرام 
و مرحومه حاجیه خدیجه اکبری 

را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان عزیز می رساند. ضمن تشکر و قدردانی از 
همراهی گرم همه سروران ارجمند به استحضار می رساند: با عنایت به شرایط 
خاص ایجاد شده در حوزه سالمت جامعه و به جهت رعایت حال همه عزیزان 
مراسم آن دو عزیز سفرکرده که مستلزم برگزاری اجتماعات است برگزار نخواهد 
شد و تقاضا داریم با ذکر صلوات و فاتحه ای روح پدر و مادر عزیزمان را شاد 

خانواده آرامنمایید. ضمنا هزینه برگزاری مراسم صرف امور خیریه می گردد.

بازگشت همه به سوی اوست ایزد منان را سپاسگزاریم
که در غمناک ترین روزهای زندگی ما را از  

نعمت حضور دوستان و سرورانی مهربان 
شان  همدردی  که  ساخت  مند  بهره 
 التیامی بر دل های داغ دیده مان است
با سپاس و تشکر فراوان از تمامی سروران 
ارجمند به ویژه نماینده محترم ولی فقیه 
در استان، نماینده محترم مردم شهرستان 
فرماندهی  اسالمی،  شورای  درمجلس 
خراسان  )ع(  الرضا  انصار  سپاه  محترم 
جنوبی و همه مسئوالن استانی، اقوام و 
خویشان و دوستان که با ابراز همدردی 

در فقدان پدر عزیزمان بزرگ خاندان

 زنده یادحاج ابراهیم علی آبادی
 )دبیرانصارحزب ا... استان خراسان جنوبی(

ومرحومه خواهر گرامی شان
مارا تسلی دادند. به اطالع می رساند مراسم سومین روزخاکسپاری آن مرحوم 
و مرحومه با عنایت به شرایط موجود و ضرورت حفظ سالمت عمومی بر اساس 
ضوابط بهداشتی پنجشنبه 99/۸/۸ ساعت 3 بعدازظهر بر سر مزارآن  
عزیزان سفر کرده واقع در بهشت متقین برگزار می گردد. حضور شما عزیزان 

موجب شادی روح شان و مرهمی بر قلب داغدارمان می باشد
خانواده علی آبادی و فامیل وابسته

هوالباقــی
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خبرخوش رئیس ستاد اجرایی فرمان امام

تصویب طرح »کوپن« در مجلس

قیمت جدید  ۵ محصول سایپا اعالم شد 

محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام 
 با حضور در مجموعه سبحان آنکولوژی و 
تولید  خط  از  بازدید  دارو، ضمن  سبحان 

داروی ضدکرونایی رمدسیویر، از ۲۶ داروی 
به ستاد  وابسته  این مجموعه های  جدید 
رونمایی کرد. وی در حاشیه این مراسم از 
تولید یک داروی کمیاب در کشور توسط 
ستاد خبر داد و افزود: باتوجه به تحریم های 
ظالمانه  تا سال آینده خط تولید “انسولین” 
ایرانی را در مجموعه دارویی ستاد راه اندازی 
می کنیم. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با 
این  جدید  داروهای  از  رونمایی  به  اشاره 

مجموعه افزود:  از ۲۶ داروی جدید رونمایی 
کردیم که اغلب در حوزه درمان سرطان 
هستند. مخبر با اشاره  به طی  شدن هفت 
توسط  کرونا  واکسن  برای ساخت  مسیر 
افزود:  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  محققان 
ساخت واکسن کرونا در ستاد اجرایی در حال 
پیش روی است که ۶ مسیر آن در دنیا هم 
وجود دارد ولی یک مسیر مخصوص ایران و 

مسیر انحصاری است.

کلیات طرح الزام دولت به پرداخت یارانه 
تامین کاال های اساسی در نشست علنی 
پارلمان تصویب شد. در این طرح به ۶٠ 
میلیون نفر، هر یک به مبلغ یک میلیون و 
دویست هزار ریال از طریق واریز اعتبار به 
کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار کمک 
می شود و به افراد با درآمد کمتر از حداقل 
حقوق و دستمزد نیز مبلغ ششصد هزار 
ریال. بر این اساس، دولت مکلف است به 

منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی 
خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم 
برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال 
۱۳۹۹ به صورت ماهانه، نسبت به تامین و 
پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی 
شناسایی شده در طرح معیشت خانوار به 
تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز 
اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار 
به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال 

از  اول  افراد سه دهک  از  برای هر یک 
جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر 
و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و 
دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای 
هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام نماید.  
رأی  با ۲۱۵  موافقت  این  است،  گفتنی 
موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از 
مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر صورت گرفت.

قیمت جدید ۵ محصول سایپا در سه ماهه 
سوم امسال اعالم شد. به گزارش تسنیم، 
براساس مصوبه شورای رقابت خودروسازان 
می توانند متناسب با نرخ تورم بخشی هر 
سه ماه یک بار درخواست افزایش قیمت 
کنند.  اعالم  صنعت  وزارت  به  را   خود 
بر همین اساس، در سه ماهه سوم امسال 
نیز درخواست افزایش قیمت خودروسازان 
به وزارت صنعت ارسال و در نهایت بعد از 
جمع بندی های انجام شده با بانک مرکزی 
در دریافت نرخ تورم بخشی مجوز افزایش 
حداکثری ۲۵ درصدی برای خودروسازان 

صادر شد. شرکت سایپا در لیست قیمت 
 ۹۵ را  هاچ بک  تیبا  قیمت  خود  گذاری 
میلیون و ۴۲۶ هزار تومان تعیین کرده است 
درحالی که قیمت این خودرو در شهریور 
ماه، ۷۷ میلیون و ۸٠٠ هزار تومان بوده 
است. عالوه براین، ساینا EX قیمت آن 
۹۲ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان تعیین شده 
در حالی که قیمت این محصول نیز در 
شهریور ماه،۷۶ میلیون و ۲٠٠ هزار تومان 
بوده است. کوئیک معمولی نیز از ۹۴ میلیون 
و ۶٠٠ هزار تومان به ۱۳٠ میلیون و ۱۵ 
هزار تومان رسیده است، همچنین کوئیک 

معمولی با رنگ سفید قیمت از ۹۴ میلیون 
و ۴٠٠ هزار تومان به ۱۲۹ میلیون و ۷۵۵ 
هزار تومان رسیده است. تیبا صندوق دار 
هم از ۷۱ میلیون و ۲٠٠ هزار تومان به ۷۶ 
میلیون و ۸٠٠ هزار تومان قیمت گذاری 

شده است.

رئیس مجلس هم به کرونا مبتال شد

قالیباف رئیس مجلس در توئیترش نوشت: یکی از همکاران 
دفترم به کرونا مبتال شد. نیمه شب پاسخ تست بنده هم اعالم 
و کرونا مثبت شد. در حال حاضر در قرنطینه هستم.

سرمقاله

احتمال تکرار فاجعه
بیروت در بیرجند

* بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (  چند روز بعد - ۱٠ شهریورماه- 
بانک جهانی، گزارشی از حجم خسارت های این انفجار منتشر 
کرد که می گفت این اتفاق ۴.۶ میلیارد دالر ضرر مالی به همراه 
بین  نیز  فرهنگ  و  مسکن  اجتماعی،  بخش های  در  داشته، 
۱.۹ میلیارد دالر تا ۲.۳ میلیارد دالر خسارت وارد کرده و بدتر 
از همه این که این فاجعه در شرایطی رخ داد که لبنان، مثل 
همه کشورهای دنیا به دلیل شیوع ویروس کرونا با بحران های 
می کرد. نرم  پنجه  و  دست  عمیقی  اجتماعی  و   اقتصادی 
اداره گمرکات لبنان هم در گزارشی اعالم کرد، در حادثه انفجار 
بندر بیروت یکی از بزرگ ترین انبارهای غله کشور تخریب شده 
و سوخته است. این در حالی است که لبنان تا قبل از انفجار 
هم دچار بحران مالی بوده و برای تأمین گندم مورد نیاز خود 
تأمل در گزارش  قابل  بود. نکته  به واردات  به شدت وابسته 
بانک جهانی این است که؛ انفجار بندر بیروت ناشی از حدود 
۳ هزار تن ماده نیترات آمونیوم بوده که از سال ۲٠۱۴ در بندر 
بیروت ذخیره شده بود و تا زمانی که این انفجار رخ نداده بود، 
اکثر مردم لبنان از ذخیره سازی این میزان نیترات آمونیوم در 
بندر خبر نداشتند، اما تحلیلگران با استناد به اسنادی که همان 
روزها به صورت آنالین منتشر شد، می گویند مقامات لبنانی بیش 
از ۶ سال بود که می دانستند در انبار شماره ۱۲ بندر، این ماده 
شیمیایی نگهداری می شود و حتی استاندار  هم طی گزارشی 
امنیتی مربوط به سال ۲٠۱۴ نسبت به وقوع انفجاری در این 
 انبار هشدار داده شده بود،لیکن کسی آن را جدی نمی انگاشت. 
تا این که این انفجار عظیم رخ داد و بیروت را به چنان خاک 
سیاهی نشاند که از هر نقطه جهان دود این خاکسترنشینی و داغ 
دِل سوخته بیروت، به چشم می خورد.  ماجرای بیروت، مثال خوبی 
برای موضوع پدافند غیرعامل است که این روزها را به نام خود 
کرده، طی تعریفی جامع؛ پدافند غیرعامل به اصولی پیشگیرانه 
اطالق می  شود که انجام آنها ضریب اطمینان شبکه را باال برده، 
از وارد آمدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و 
حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری می نماید یا 
 میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش می دهد.
در حقیقت پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب پذیری در 
هنگام بحران، صرفاً با بهره گیری از فعالیت های غیرنظامی، فنی و 
مدیریتی است. اقدامات پدافند غیرعامل شامل پوشش، پراکندگی، 
تفرقه و جابجایی، فریب، مکان یابی، اعالم خبر، قابلیت بقا، استتار، 
 استحکامات، اختفا، ماکت فریبنده و سازه های امن می باشد.
تحلیل این دو بخش مطلب، هم حادثه تلخ بیروت و هم تعریف 
پدافند غیر عامل، بیانگر این واقعیت است که جانمایی نادرست، 
همجواری انبارها با بافت مسکونی و تجاری، ناایمن بودن سازه، 
استحکامات نامناسب و... همه و همه دست به دست هم داده اند 

تا بیروت زیر بار این فاجعه، زانو بزند. اگر چه خیلی از داغ ها و 
غصه ها فقط برای همسایه است و ما خود را مبری از هر آفت و 
بلیه ای می دانیم اما واقعیت این است که اگر چشم بگشاییم و 
دور و برمان را نگاهی بیندازیم، همچون انبار ذخیره سازی مواد 
خاص بیروت در همین حوالی خودمان نمونه های بیشماری 
داریم که البته مختص خراسان جنوبی و شهر بیرجند هم نیست 
چرا که همین روز دوشنبه ای که گذشت و در آغازین روز از 
هفته پدافند غیرعامل، سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح در نشست ویدئو کنفرانسی کمیته پدافند غیرعامل وزارت 
کشور با استانداران و رؤسای شورای پدافند غیرعامل استان ها، 
وجود تأسیسات پرخطر در شهرها و مراکز جمعیتی را هشداری 
جدی خواند و گفت: حوادثی مانند انفجار بیروت نشان داد که 
چنین حوادثی در کمین همه کشورها و ملت هاست و باید با 
حساسیت حل شود تا با چنین حوادثی مواجه نشویم. نمونه هایی 
واضح از چنین تأسیسات پرخطری که با اصول پدافند غیرعامل 
در تناقض است را در همجواری جایگاه های سوخت با واحدهای 
مسکونی در بلوار پاسداران، میدان امام خمینی)ره(، بلوار شهدای 
عبادی ، فرودگاه و ... می توان دید یا در همسایه شدن واحدهای 
آپارتمانی انتهای مهرشهر با منابع ذخیره سوخت شهر جست یا... 
کمی دقت بیشتر در جانمایی ادارات و دستگاه های اجرایی نیز 
گویای این واقعیت است که کوچکترین حادثه ای در سایت 
اداری می تواند آسیب به شرکت های خدمات رسان، واحدهای 
نظامی و انتظامی، دستگاه های آماری و... سیستم خدمات رسانی 
به شهروندان را مختل کند. و یا... در آیین نامه اجرایی بند ۱۱ 
تبصره ۱۲۱ قانون برنامه چهارم توسعه، پدافند غیرعامل این چنین 
موجب  که  ای  غیرمسلحانه   اقدامات  تعریف شده؛ مجموعه 
کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان  ها، تأسیسات، 
تجهیزات و شریان های کشور در مقابل عملیات خصمانه و 
مخرب دشمن و یا کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی 
می  گردد. نکته قابل تأمل این است که قانون برنامه چهارم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، مشتمل بر ۱۶۱ 
ماده و ۳۴ تبصره و ۹ جدول  در جلسه علنی یازدهم شهریور ماه 
۱۳۸۳ مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و پس از ارجاع 
 به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام در
نهایت با موافقت مقام معظم رهبری و با پیشنهاد مجمع به 
دولت ابالغ شد تا چراغ راه دستگاه های اجرایی تا پایان سال ۱۳۸۸ 
باشد و فاجعه آمیز این که بخشی از پروژه های پرخطر استان در 
همان سال ها پی ریزی و پایه گذاری شده و این که متولیان 
 امر و تصمیم گیران اصلی در استان، چقدر در این جانمایی ها 
و اجرای پروژه ها به اصول اولیه پای بند بوده اند و به چه میزان 
برنامه های توسعه ای کشور را مدنظر داشته اند، جای سؤال 
است!!؟؟ حافظه مردم این شهر، روزهای صف کشیدن تانکرهای 
حمل سوخت در حاشیه خیابان جمهوری اسالمی و میدان امام 
خمینی )ره( بیرجند را هیچ گاه فراموش نخواهد کرد، اتفاق 
ناخوشایندی که به ابرام و پافشاری رسانه ها و روشنگری هایی 
که رخ داد به مطالبه ای عمومی تبدیل شد و باالخره نتیجه داد و 
مقصد این تانکرها برای همیشه تغییر کرد، این موضوع می تواند 

برای شرایط موجود هم تکرار شود، اگر خودمان بخواهیم!!
)لطفاً نظرات خود ر به ٠۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷ ارسال بفرمایید(

روحانی: لجن پراکنی، نسبت دروغ به یکدیگر دادن، 
سخنان ناروا و بردن آبروی اشخاص ربطی به نقد ندارد

 
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: هیچکس نیست 
که بگوید کار و عمل من اشکالی ندارد و قابل نقد نیست...اما 
نقد برای تضعیف روحیه مردم و ...؟ این دیگر نقد نیست؛ این 
چه نقدی است که خوبی ها را نبینند و فقط نقطه ضعف ها را 
ببینند!  روحانی با تشکر از رهبری به خاطر تفقدشان به دولت و 
رئیس جمهور افزود :  لجن پراکنی، نسبت دروغ به یکدیگر دادن، 

سخنان ناروا و بردن آبروی اشخاص ربطی به نقد ندارد.

رئیسی: تنها خط قرمز در بیان نقد ها، هتک حرمت است

رئیس قوه قضائیه از نمایندگان به عنوان اصالح گران امور 
اجتماعی یاد کرد و با تأکید بر این که مصلح اجتماعی باید 
بدون سیاه نمایی و افراط و تفریط، واقعیت های جامعه را بیان 
و عملکرد مسئوالن را نقد کند. رئیسی، تنها خط قرمز در بیان 
مشکالت و نقد ها را هتک حرمت و تهمت و افترا عنوان کرد. 
وی گفت: گاهی دیده می شود برخی افراد آبرومند و قانونمدار، 
بر اثر یک غفلت دچار خطا می شوند، اگر به موقع به آن ها تذکر 
داده شود که در مسیر نادرست حرکت می کنند، از اعتبار و آبرو 

و جایگاه اجتماعی آن ها صیانت می شود.

خاتمی و خوئینی ها صحنه گردان اصالحات شدند

خبرآنالین نوشت: پدران و پیران اصالح طلب از پس پرده بیرون 
آمده و گویا قرار است عنان تحرکات انتخاباتی چپ گرایان تا 
انتخابات ۱۴٠٠ را به دست بگیرند. بنا بر اخبار رسیده در فاصله 
هفت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴٠٠ ناگهان خبری 
منتشر شد که مجمع روحانیون مبارز به ریاست سیدمحمد 
خاتمی جلسه انتخاباتی خود را برگزار کرد. آن طور که پیداست 
نامه موسوی خوئینی ها کار خود را کرده است و این دو برای 

انتخابات ۱۴٠٠ ورود خواهند کرد.

واکنش یک اصولگرا به ادعای انتخاباتی اصالح طلبان

یک فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به ادعای اصالح طلبان که 
می گویند »اگر انتخابات حداکثری باشد مردم به نامزد اصالح طلب 
 رأی می دهند« اظهار کرد: اینها خوش خیالی اصالح طلبان است. 
اصالح طلبان در ۸ سال گذشته کاری کردند که مردم تحت هیچ 

شرایطی به آنها اقبال نخواهند کرد.

اصولگرایان حسرت داشتن رهبری مثل خاتمی را دارند!

از  رقیب  جریان  گفت:  اصالحات  دولت  وزیر  صوفی،  علی 
تاثیرگذاری خاتمی در انتخابات عاصی شده اند؛ در واقع همه 
انسجامی که بین اصالح طلبان وجود دارد حاصل محوریت 
 خاتمی است. اصولگرایان به حال اصالح طلبان غبطه می خورند؛ 
بسیار عجیب است. از عقالی اصولگرایان شنیده ام که به بنده 
می گفتند: »خوش به حال شما که خاتمی دارید اما ما فردی 
مانند خاتمی نداریم« به همین دلیل نمی توانیم به انسجام 
برسیم. حال همین نقطه قوت ما هدف قرار گرفته و برخی مانند 
کواکبیان یا هر کس دیگری، زبان گویای جریان رقیب شده اند. 

موسسه خیریه توانبخشی علی اکبر)ع( محل نگهداری ۴۰۰ معلول و سالمند روز پدافند غیر عامل و آغاز هفته وحدت را تبریک می گوید.

 
* با دستگاه اتوماتیک )پرس بلوک با فشار برق (

* تضمین کیفیـت ) در صورت شکستگی بلوک، 
مبلـغ بلوک شکستـه از فاکتور کسـر می گردد 

و یا در خرید بعد جبران خواهد شد(

  تلفن سفارشات:  3700 610 0917 - 3700 710 0912
   نشانی کارخانه : منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

  نشانی دفتر فروش : بیرجند - توحید 6
* تولید کننده انواع قطعات بتنی پیش ساخته

* عرضه انواع بلوک سیمانی  دوجداره و سه جداره
* تولید انبوه بلوک سیمانی با کیفیت و درجه یک ) با طرح اختالط مهندسی شده(

شماره ثبت : 6242

شرکـت کیمیاسـازه شرق ویستـا

قصـر موبــایل راه رو
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تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

رتر(
) مدرن ب

فروش انواع عایق استخری، آب بندکننده های قوی ، 
آب بند پلیمری و ...

فروش انواع چسب های ساختمانی، عمومی، صنعتی و ...

چسب سهیل

آدرس: بیرجند / میدان قدس  تلفن تماس: ۰۹۱۵۵۶۱2۵۳۳

آگهی دعوت سهام داران به تشکیل مجمع عمومی عادی در شرکت صنایع سنگ 
پاسارگاد بیرجند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۸7۲۱ 

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که ساعت ۱۰ 
صبح مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۹ در آدرس بیرجند، شهرک صنعتی، نبش نوآوران ۳ شرکت صنایع سنگ 
پاسارگاد بیرجند کدپستی ۹۷۱۹۱۳۶۹۸۳ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. تلفن: ۳۲۲۵۵۶۵۲ 

دستور جلسه: ۱- انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی خاوران هزاره سوم باقران )سهامی خاص( به شماره ثبت 
۳۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۴۳۴۸ 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
۱ - خانم مهدیه عربی به شماره ملی ۳۶۲۱۸۶۹۳۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی 
خاکسار به شماره ملی ۰۶۵۳۲۵۸۷۹۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای 
رسول محترمی به شماره ملی ۰۶۵۳۱۸۶۷۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. ۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای آقای 
مرتضی خاکسار )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. با ثبت این مستند تصمیمات 
تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند  )1017105(





موفقیت و انرژی

توقع داشتن

یک سیستم حمایتی ایجاد کنید

گروهی از دوستان و آشنایان مثبت تشکیل دهید. 
اگر کسی هست که دقیقا می داند چطور شما را 
عصبانی کند، ممکن است خودتان به تنهایی 
عاطفی  کنید. هوش  کنترل  را  نتوانید شرایط 
داشته باشید تا تشخیص دهید چه وقت به کمک 
احساساتی  اندازه  از  بیش  وقتی  دارید.  احتیاج 
می شوید، به یک دوست یا مشاور زنگ بزنید 
و به آرامی شرایط را توضیح دهید. اغلب افراد 
بی طرف می توانند دیدگاه و رویکردی جدید به 
شما نشان دهند. خوب بودن و خوشحالی شما 
آنقدر مهم هست که نگذارید نظرات منفی و 
گستاخانه  دیگران شما را غمگین کند یا نحوه  

نگرش نسبت به خودتان را تغییر دهد.

توقعات واقع گرایانه داشته باشید

توقعات و انتظارات می توانند اثر بسیار زیادی بر 
حاالت روحی داشته باشند. مثال اگر من انتظار 
داشته باشم پروازم کنسل شود اما همین پرواز تنها 
با سه ساعت تاخیر انجام شود من خوشحال خواهم 
بود. اگر انتظار داشته باشم پرواز به موقع باشد و بعد 
تاخیر داشته باشد، در این صورت ناراحت خواهم 
بود. بسیاری از روزهای بد زمانی شروع می شود که 
شما انتظارات غیرواقعی نسبت به آنچه می توانید 
انجام دهید داشته باشید. اگر حالت روحی تان به این 
دلیل خراب شده است که زمان از ظهر گذشته و از 
کارهایتان عقب مانده اید، مایوس نشوید. می توانید 
شرح کار آن روز خود را بنویسید. کارهایی را که 
انجام شده اند مشخص کنید. دو یا سه کار را که 
قبال انجام داده اید یادداشت کنید. بیدار شدید، با 
فرزند خود صبحانه را صرف کردید، به محل کار 
خود آمدید و حتی یک چک لیست نوشتید. در این 
صورت شروع کار شما با پیشرفت 25 درصد همراه 
است و بعد برای زمان باقی مانده روز یک لیست 
از »اهداف کوتاه مدت و دست یافتنی« تهیه کنید. از 
روزهای بد خود یاد بگیرید تا از تکرار آن در آینده 

جلوگیری کنید.
زمانی که یک روز بد را تجربه می کنید مهم 
است که قبل از پشت سر گذاشتن آن به موضوع 
فکر کنید. با یادداشت برداری از اتفاقات بد )و بعد 
اتفاقات خوب( می توانید یاد بگیرید که انگیزه و 
علت آن چه بوده است و به تبع آن می توانید 
از این علت ها در تجربه های آینده خود دوری 
کنید و اگر مجددا در چنین موقعیتی قرار بگیرید 

می دانید چگونه رفتار کنید.

مصرف سیر در این موارد، ممنوع

سیر بهترین درمان برای گردش خون است به 
همین دلیل توصیه می شود از مصرف سیر پرهیز 
کنید چون موجب خونریزی شدید می شود.اگر بعد 
از خوردن سیر دچار تپش قلب می شوید بهتر است 

در این مورد احتیاط کنید. مصرف سیر در دوران 
بارداری برای درمان به هیچ وجه توصیه نمی 
 شود و حتما باید با مشورت پزشک مصرف شود. 
اگر فشارخون طبیعی یا پایین دارید بهترین پیشنهاد 

این است که از خوردن سیر پرهیز کنید.

شکستگی لگن خطر آفرین برای زنان

شکستگی لگن به تنهایی از تمام سرطان های 
همین  که  دارد  باالتری  بروز  زنان  مختص 
موضوع مرگ و میر ناشی از شکستگی لگن را 
هم افزایش می دهد تا جایی که 2۰ تا 5۰ درصد 

کسانی که دچار شکستگی لگن می شوند سال 
اول پس از شکستگی فوت می کنند. کم تحرکی، 
و...  نامناسب  تغذیه  الکل،  و  سیگار  مصرف 
می تواند زمینه ساز بروز پوکی استخوان باشد که 

باید با اقدام به موقع جلوی آن را گرفت.

چقدر پیاده روی کنیم تا »چاق« نشویم؟

متخصص پزشکی ورزشی گفت: هر فرد معمولی 
باید هفته ای ۱5۰ دقیقه ورزش هوازی با شدت 
متوسط داشته باشد، اما افرادی که دچار اضافه 
وزن هستند باید 25۰ دقیقه پیاده روی کنند. 

فائزه ملک لو گفت: اصوال عدم تعادل بین انرژی 
وزن  اضافه  باعث  مصرفی  کالری  و  دریافتی 
می شود. وی ادامه داد: با رژیم  غذایی صحیح و 
سالم می توانیم این مشکل را حل کنیم. استفاده 
از سبزیجات و کاهش مصرف چربی  موثر است. 

امکان انتقال کرونا از طریق نفس کشیدن

نفس کشیدن در یک اتاق بسته می تواند سبب 
انتشار ویروس کرونا شود و عطسه شدیدترین راه 
انتشار ویروس کرونا است. ویروس از این طریق 
به بیرون از دهان پرتاپ می شود و زمینه انتقال 

آن را به دیگران فراهم می کند. ذرات ویروس 
که  دارد  را  پرتاپ  امکان  متر  هشت  تا  کرونا 
البته این مقدار به ندرت رخ می دهد و حداکثر 
در فاصله حدود 2 متری بر سطح زمین یا اشیا 

فرود می آید.  

نکات منفی مصرف بیش از حد گردو

با وجود آن که گردو خواص تغذیه ای و درمانی 
بی شماری دارد، مصرف بیش از حد آن می تواند 
نگرانی هایی به دنبال داشته باشد. این مغز احتمال 
آلرژی زایی دارد و در کودکان یا بزرگساالن مستعد 

به آلرژی با نشانه های مختلفی مثل آبریزش بینی، 
خارش، کهیر، تهوع، سرگیجه، اسهال، دل درد و... 
بروز می کند و در شکل حاد و خطرناک آن می تواند 
سبب التهاب مجاری تنفسی و تنگی نفس شود. 

البته احتمال حساسیت زایی گردو کم است. 

بیماری کووید ۱۹ مشابه آنفلوآنزای فصلی با عالئمی مانند سرفه، ضعف، درد، تنگی نفس، از بین رفتن قوه 
بویایی و چشایی و غیره بوده و با استفاده از روش های پیشگیرانه شامل  فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از 
ماسک و شستن دست ها می توان ار ابتال به آن جلوگیری کرد. اما مهم ترین راه جلوگیری از ابتال به آن 
تقویت سیستم ایمنی بدن است و با توجه به اینکه تا کنون تالش ها برای ساخت واکسن برای مقابله با کرونا 
به نتیجه مشخصی نرسیده است، می توان با یک رژیم غذایی مناسب و مغذی از ابتال به آن جلوگیری کرد.  

اکنون بیش از پیش بر تغذیه درست و سالم به  عنوان راه مقابله با کرونا تاکید می شود. 
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: نگرانی اصلی ما بیشتر مربوط به افراد بدون عالمت یا با عالئم 
خفیف بیماری است که تقاضا داریم این افراد زودتر به مراکز ۱۶ ساعته درمانی مراجعه کنند تا به 
موقع شناسایی، ایزوله یا بستری شوند. دکتر قاسم جان بابایی با ابراز تاسف از روند افزایشی تعداد 
مبتالیان به کووید۱۹ در کشور عنوان کرد:  هنوز داروی مشخصی برای درمان این بیماری کشف 
نشده و در نتیجه تنها راه ممکن برای پیشگیری از ابتال به این ویروس، مراعات مردم است. وی 
تاکید کرد: توصیه اکید داریم که مردم به گونه ای رفتار کنند که دچار این بیماری نشوند و این امر 

نیز تنها با مراعات توصیه های بهداشتی امکان پذیر است.

افراد دارای عالئم خفیف به مراکز درمانی مراجعه کنندپویش رژیم غذایی سالم با هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

صبور بودن یعنی قادر باشید با آرامش و بدون هیچ عجله 
برای رسیدن به یک نتیجه خاص منتظر بمانید.

آیا فرد صبوری هستید یا عصبی ، انتظار بیش از حد طوالنی 
در نوبت، یا دیر کردن یک دوست، یا همسری که کندی 
اش آدم را عصبی می کند... و صبر، که در توانایی شما نیست، 

بپذیرید که صبور نیستید! چگونه صبور باشیم؟
 هدف کلی را ببینید. اگر برای تمدید گواهینامه رانندگی تان 
در صف پلیس+ ۱۰ ایستاده اید، به خاطر داشته باشید این 
کاری است که باید هر پنج سال یکبار انجام دهید. حتی 

یک ساعت منتظر ماندن برای بهره بردن از مزیت آزادی 
5 سال رانندگی، معامله بدی نیست. پس همیشه نگاه تان 
به چشم انداز آینده باشد. ذهن تان را روی چیزهای دیگر 
متمرکز کنید.  وقتی بی صبر می شوید، فقط به  خاطر آن 
چیزی است که روی آن متمرکز شده اید. مثبت اندیش 
باشید. روی این واقعیت که روی چیزی متمرکز شده اید 
تمرکز نکنید، درعوض به نتیجه مثبتی که منتظرش هستید 
فکر کنید. به طوالنی مدت فکر کنید. بی صبری معمواًل 
درنتیجه کوتاه نظری است، یعنی نمی توانید به آن چیز در 

طوالنی مدت نگاه کنید. این سوال را از خودتان بپرسید، “اگر 
امروز برای فالن کار این مدت زمان را صبر کنم، یک سال 
دیگر تفاوتی می کند؟” این هم دقیقاً یعنی به آن موقعیت در 
چشم انداز صحیح نگاه کنید. وقتی این کار را بکنید، اضطراب 
تان فروکش کرده و تمرین صبر می کنید. ضرب المثل 
قدیمی که می گوید، “صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد” 
دقیقا همین منظور را می رساند. خودِ موفقیت یکی از بهترین 
نمونه های آن است. موفقیت بادوام زمان می برد، درنتیجه 

نیازمند صبر و حوصله است.

برخی راه های تقویت صبر و بردباری

پنجشنبه  ۸  آبان   ۱۳۹۹ * شماره  ۴۷۶۴
4

شماره ۴۷۶۴                        

۹4
۷۵۲۸

۵۳
۳۱4۲

۹۱
۷۸۶۵

۲۸
۶۲4۹
۸۲

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودکو

یاد یاران

شهید علیرضا صادقی                     نام پدر: حسن                         نام شهرستان: قاین
شهادت در راه خدا برای هرکس سعادت و پیکار در راه خدا عبادت می باشد.

فروشگاه لوازم یدکی خودرو با 
موقعیت عالی به فروش می رسد.

۰۹۰۵۹۹۵۳۴6۲ ی
ش
رو

به یک نفر همکار و شراکت در کار ف
فروشگاه لوازم خودرو نیازمندیم.

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

زم
نیا

غـذای آمـاده گـل نرگـس
طبخ غذاهـای اصیـل ایرانـی بـا بـرنج

صـد در صـد ایـرانی
سجادشهر، فلکه نیک اختر 09156580716 - 32461002  

به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری 
با سابقه کاری ، رانند لودر و کامیون و 
کارگر ساده با بیمه و مزایا نیازمندیم. 

۰۹۱۵۵6۲۳۴۴۱ یم
ند

زم
نیا

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  0۹۱۵  ۳۶۳  ۳۶4۷ @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵ - سعدی

اتوبـار بـزرگ  قـاصدک
با کادری خبره و کارکشته در ضمن امین و درستکار

از کامیون های ۵/۵ و 6/۵ متری اتاق بزرگ)مخصوص اثاثیه زیاد و حجیم(
شهرهای تهران،مشهد،زاهدان،یزد،کرج و بلعکس

 و مسیرهای مرتبط با این شهرها هر روزه در اسرع وقت

کارگر تنها جهت تخلیه یا بارگیری داریم
جابجایی یخچال ساید صددرصد تضمینی

اولین مرکز مبادله کاالی صنعتی دسته دوم در استان خراسان جنوبی
بورس خرید و فروش لوازم صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، خطوط تولید 

کارخانجات، ماشین آالت و مرغداری

   آدرس دفتر: بیرجند- نبش پاسداران ۳۴          ۰۹۱۵۷6۱۷۰۵۰ - ۳۲۴۳۵۰۵۰

طبخ غذاهای اصیل ایرانی با برنج 100 % 
ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 

خیابان ارتش  ۰۹۱۵۲۱۷۴۹۹۸ - ۰۹۱۵۳6۲۴۹۹۸  
۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۳۲۲۱۸۲۲۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

الستیک اکبری

بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 
 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵

۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، کنیتکس، 
مولتی کالر، طرح کاغذ دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان :  1- بازدید و مشاوره
 2- جا به جایی اثاثیه   3- نظافت پایان کار

             حمل بار و اثاثیه منزلتماس با ما: 0۹۱۵۶۶۳۳۲۳0  - علی برگی
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(

ی
ود

فق
م

مدرک کارشناسی اینجانب مهدی 
جهانشاهی جواران در رشته مهندسی 
عمران - عمران با شماره دانشجویی 

۸۷۰۲۳۸۹۴۱  و شماره شناسایی 
۳۸۷۰۰۵۹۴ و کد ملی ۲۹۸۰۱۹۷6۳۷ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

۰۹۱۵۰۸۰6۴۵۹ - ۰۹۰۳۹6۴۲۷۷۳  )عباسی( خیابان نواب صفوی – داخل نواب صفوی ۱۳

* فروش و نصب و تعمیر انواع دوربین های مداربسته تحت شبکه
 و آنالوگ و AHD و تجهیزات جانبی آن 

* ارائـه مشـاوره در انتخـاب انـواع مـدل دوربیـن های مـدار بسته
* ارائه سرویس های انتقال و ضبط تصاویر، بک آپ گیری از اطالعات

 عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی

تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت
قیمت به ازای هر کیلو در محل ۳000 تومـان

با فروش ضایعات کاغذ و کارتن به صورت مستقیم به کارخانه به جهش تولید پیرو شعار 
سال یاری رسان ما باشید.

طــوس شــانه
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الزام دستگاه های اجرایی برای به روز رسانی کانال های ارتباطی با مردم

توزیع روزانه ۱۵ تن تخم مرغ؛ گرانی را از جهاد کشاورزی پیگیری کنید

شناسایی ۲۱۵ بیمار جدید مبتال به کرونا در خراسان جنوبی

صداوسیما-  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۳۰۹ آزمایش جدید گرفته شد که از این تعداد جواب ۲۱۵ آزمایش مثبت اعالم شد.دکتر مهدی 
زاده گفت:  ۴۹ نفر از مبتالیان جدید شناسایی شده مربوط به بیرجند، ۴۵ نفر قاین، ۲۳ نفر فردوس، ۱۷ نفر سرایان، ۱۵ نفر درمیان، ۹ نفر خوسف، سربیشه، نهبندان و زیرکوه هرکدام 

۵ نفر و یک نفر مربوط به بشرویه است.وی افزود: همچنین با فوت ۷ بیمار کرونایی دیگر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد فوتی های ناشی از کرونا در استان به ۲۷۴ مورد افزایش یافت.
فرازخوانی  مسابقات  دوره  اولین   *
قرآن کریم با محوریت آیات وحدت 

اسالمی برگزار می شود.
تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس   *
اسالمی استان گفت: مراسم بزرگداشت 
یوم ا.. ۱۳ آبان و هفته وحدت در تمامی 
نقاط استان به صورت محدود، در فضای باز 
و با رعایت دستورالعمل ها برگزار می شود.
* دبیر کمیته اطالع رسانی ستاد مدیریت 
کرونا خراسان جنوبی گفت: براساس 
بازدیدهای  و  شده  منتشر  آمارهای 
میدانی، تعداد باالیی از مبتالیان به کرونا 
اعضای خانواده ها هستند و الزم است در 
این زمینه اطالع رسانی کافی انجام شود.
* سرپرست اداره ایمنی و ترافیک اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان از کسب رتبه چهارم کشوری در 

6 ماهه ابتدای سال ۹۹ خبرداد.
فرماندهی  فرشید  ناصر  سرهنگ   *
انتظامی خراسان جنوبی به کمپین من 

یک حامی هستم پیوست.
* معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 
توزیع  گفت:  استان  صمت  سازمان 
تن  میزان ۱6۸  به  بازار  تنظیم  برنج 
در مراکز منتخب شهر بیرجند و سایر 

شهرستان های استان آغاز شد.
با  استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس   *
بیان اینکه ثبت نام متقاضیان راه اندازی 
کسب و کارهای خانگی در استان تا ۱۵ 
آبان ماه ادامه خواهد داشت، گفت: سهم 
استان در طرح توسعه مشاغل خانگی 
ایجاد بستر اشتغال برای ۴۰۰ نفر است.

* شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره 
به سردشدن هوا، در خصوص استفاده 
از وسایل گرمایشی بدون در نظرگفتن 

مسائل ایمنی هشدار داد.
*رئیس جمعیت هالل احمر سربیشه 
گفت: در ادامه فعالیت کاروان نذر آب ۳ 
در سربیشه، ۷۰۰ بسته نوشت افزار بین 
دانش آموزان نقاط محروم شهرستان 

توزیع می شود.
استان  فرهنگیان  بسیج  مسئول   *
»لبخند  سراسری  پویش  اجرای  از 

رضایت« در استان خبر داد.
* مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
اثر  از راهیابی ۹  دفاع مقدس استان 
هنرمندان این استان به مرحله نهایی 

جشنواره »فانوس« خبر داد.

اخبار  کوتاه 
امام جمعه بیرجند: برخورد قاطع

 با فرار مالیاتی صورت گیرد

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: در 
برابر اقشار کم درآمدتر با سهولت و رأفت و با 
افرادی که فرار مالیاتی دارند، محکم و برابر 
قانون برخورد کنید.حجت االسالم والمسلمین 
سید علیرضا عبادی در دیدار با مدیرکل امور 
مالیاتی استان اظهار کرد: مسئله مالیات در 
جامعه بشری دلیل مشخصی دارد چرا که برای 
امرار معاش افراد در یک جامعه باید یکسری 
شرایطی فراهم شود که این شرایط را باید دولت 
در کشور فراهم کند و یکی از منابع فراهم کردن 
این شرایط منابع مالیاتی است. وی  به شفاف 
سازی نحوه و دالیل اخذ مالیات تاکید کرد و 
افزود: در سازمان امور مالیاتی چه خوب است 
که توجیه مردم به شکل بهتری صورت بگیرد، 
تا مردم تصور نکنند مالیاتی که پرداخت می کنند 

را مجبور به پرداخت شده  اند.

مدافع سالمت خراسان جنوبی
 به خیل شهدا پیوست

ایرنا - »کاظم احمدی« از کادر بیمارستان شهید 
سید مصطفی خمینی طبس در استان خراسان 
جنوبی بر اثر ابتال به بیماری کرونا به خیل شهدا 
پیوست.  رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
روز گذشته در پیامی شهادت مدافع سالمت 

استان خراسان جنوبی را تسلیت گفت.

پیام تسلیت سرپرست استانداری 
در پی درگذشت مدافع سالمت

سرپرست استانداری خراسان جنوبی در پیامی 
درگذشت مدافع سالمت استان در شهرستان 
طبس را تسلیت گفت. به گزارش روابط عمومی 
استانداری در پیام ناصر خوش خبر آمده است: 
عروج ملکوتی مدافع سالمت استان، کادر خدوم 
و زحمتکش بیمارستان شهید مصطفی خمینی 
طبس، “کاظم احمدی”  که در خط مقدم مبارزه 
با ویروس کرونا جان به جان آفرین تسلیم کرد، 

موجب تأثر و تالم گردید. 

طرح مدرسه اشتغال در 
خراسان جنوبی اجرا می شود

فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( گفت: طرح مدرسه 
اشتغال با مشارکت قرارگاه بسیج سازندگی در 
مدارس روستایی استان اجرا می شود. سردار 
قاسمی در دیدار مدیرکل آموزش و پرورش 
استان که در آستانه هشتم آبان روز نوجوان و 
بسیج دانش آموزی انجام شد، افزود: هدف از 
اجرای طرح مدرسه اشتغال، توانمندسازی و 
ارتقای مهارت های دانش آموزان دختر و پسر و 

نیز خانواده های آنان در روستاها است.

محدودیت های بیشتری 
در شهرستان قاینات اعمال می شود

 فرماندار قاینات گفت: با توجه به شیوع گسترده 
ویروس کرونا در این شهرستان محدودیت های 
بیشتری برای مدیریت بیماری اعمال می شود. 
محمد کریمی روز چهارشنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: تعطیلی باشگاه های ورزشی، 
محدودیت حضور و تجمع در آرامستان ها و 
برگزاری مراسم عروسی از امروز اعمال می شود.
وی بیان کرد: تشدید نظارت ها بر بازار و اصناف 
و برخورد یا صنوفی که پروتکل های بهداشتی را 

رعایت نمی کنند، در دستور کار است.

توزیع روغن مایع در تمام 
فروشگاه های زنجیره ای

صداوسیما- در تمام فروشگاه های زنجیره ای 
خراسان جنوبی، روغن مایع توزیع می شود و 
مشکلی در تأمین آن نیست. معاون بازرگانی 
سازمان صمت استان گفت: هم اکنون از نظر 
تهیه روغن مایع هیچگونه مشکلی در استان 
تمام  در  کاال  این  از  تن  و ۱۵6  ندارد  وجود 
فروشگاه ها و فروشگاه های زنجیره ای در حال 
توزیع است. وی گفت: در ماه محرم و صفر 
استان  به  مقدار ۲۳۱ تن سهمیه روغن  نیز 
اختصاص یافته که از این مقدار، ۱۵۰ تن توزیع 
شده و بقیه در حال توزیع است. معاون بازرگانی 
سازمان صمت استان همچنین افزود: ۲۹۳ تن 
سهمیه دوم نیز به استان اختصاص یافته است 

که در حال جذب آن هستیم.

ارائه ۲۳ مقاله در همایش ملی 
پژوهش های بین رشته ای دانشگاه بیرجند

کاری-  روز گذشته آیین افتتاحیه همایش ملی 
به صورت  ترجمه  رشته ای  بین  پژوهش های 
مجازی در دانشگاه بیرجند برگزار شد و قرار است 
  در این همایش ۲۳ مقاله از کارشناسان فن ارائه 
شود. دکتر احمد خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند 
در این مراسم گفت: همزمان با برگزاری این 
همایش، چهار کارگاه آموزشی درباره موقعیت های 
شغلی رشته  مترجمی زبان انگلیسی، تربیت مترجم 
و آموزش ترجمه، ترجمه چندرسانه ای، و ترجمه 
شفاهی توسط استادان برجسته  دانشگاه های ایران 
ارائه خواهد شد.  دکتر کتایون زارعی طوسی،  دبیر 
علمی این همایش هم ضمن اشاره به فعالیت 
های انجام شده ادامه داد:  گروه زبان انگلیسی 
دانشگاه بیرجند تا کنون دو همایش با عنوان 
»همایش ادبیات و زبان شناسی« و »همایش 
 ملی ترجمه و مطالعات بین رشته ای« به ترتیب 

در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ برگزار کرده است.

 ۱۱۸ مرکز  در  را  خود  های  تلفن  شماره 
مخابرات به روز کنند. به گزارش روابط عمومی 
استانداری خراسان جنوبی؛ محبی با بیان این 

مطلب خاطر نشان کرد: همه مسئوالن و 
های  دستگاه  های  عمومی  روابط  مدیران 
اجرایی در اسرع وقت نسبت به، به روزرسانی 
اطالعات ارتباطی خود در سامانه ۱۱۸ شرکت 
مخابرات اقدام نمایند.  محبی با اشاره به اقدام 
شرکت مخابرات در تغییر شماره تلفن ها در 
انتقاالت برخی  نقاط شهر و نقل و  اقصی 
دستگاه ها، اظهار کرد: یکی از ایرادات وارده 
بر شرایِط برخی دستگاه ها این است که بعد از 
این تغییرات شرکت مخابرات و یا جابه جایی 
ها و نقل مکان کردن ها، اطالعات شماره 
تلفن های خود را در مرکز ۱۱۸ مخابرات به 
روز نکرده اند. به گفته وی؛ این کوتاهی ها 

سبب شده افراد برای دسترسی به دستگاه ها و 
پیگیری مشکالت خود از طریق تماس تلفنی 

با مشکل مواجه شوند. 
مدیرکل روابط عمومی استانداری متذکر شد: 
تعدد خط های ارتباطی نیز می تواند این ابهام 
که دستگاه ها پاسخگو نیستند را برطرف نماید. 
محبی ادامه داد: وجود یک خط ارتباطی و 
تماس های مکرر، احتمال پشت خطی بودن 
فرد تماس گیرنده و تصور عدم تعهد و پاسخگو 
نبودن را تشدید می کند. وی گفت: مدیران 
دستگاه های اجرایی مکلفند در این خصوص 

هم تصمیمی جدی اتخاذ نمایند.
مدیرکل روابط عمومی استانداری تصریح نمود: 

در شرایط موجود و با شیوع ویروس کرونا باید 
راه های ارتباط مجازی مردم با دستگاه ها فعال 
تر گردد.  محبی افزود: دستگاه ها باید تالش 
کنند امکانات دسترسی به خدمات را به نوعی 
گسترش دهند که فرد برای رفع نیاز خود به 
دستگاه، مراجعه حضوری نداشته باشد.  وی 
تأکید کرد: معرفی راه های ارتباطی از قبیل 
شماره تلفن، ایمیل، کانال های فعال در فضای 
مجازی و... راهی برای بهره برداری مردم از 
خدمات دستگاه هاست.  به گفته وی؛ مردم 
می توانند از طریق این راه های ارتباطی به 
راحتی با دستگاه مربوطه در تماس باشند و 

مطالبه خود را مطرح نمایند. 

مدیر کل روابط عمومی استانداری اظهار کرد: 
مهمترین وظیفه روابط عمومی ادارات، نهادها 
و دستگاه های اجرایی، پاسخگویی به مطالبات 
مردم است. محبی گفت: از آن جایی که روابط 
عمومی، حلقه اتصال مردم با دستگاه می باشد، 
لذا باید از پس این وظیفه خطیر به خوبی برآید. 
به  پاسخگویی  موضوع  نمود:  تأکید  وی 
مطالبات مردمی از مواردی است که در ارزیابی 

دستگاه های اجرایی لحاظ می گردد.
به گفته وی؛ در ارزیابی عملکرد روابط عمومی 
دستگاه ها نیز موضوع پاسخگویی به مطالبات 
و پیگیری خواسته های مردم از مالک های 

امتیازآور می باشد.

مهدی آبادی- معاون درمان وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی با اشاره به وضع قرمز 
شیوع کرونا در خراسان جنوبی گفت: شاهد 
روند رو به رشد ویروس کرونا درخراسان جنوبی 
هستیم و تعداد مراجعات روزانه افزایش یافته 
است. قاسم جان بابایی روز گذشته در حاشیه 
بازدید از بیمارستان ولی عصر )عج( افزود: نمونه 
تست نزدیک به ۸۰ درصد افراد مثبت است که 
بیانگر آلودگی باال در بیرجند و این نگران کننده 
است. وی با بیان اینکه این مقدار آلودگی در 
شهر نگران کننده است، عنوان کرد: خراسان 
جنوبی از استان های پهناور کشور است که در 
هر کیلومتر وسعت آن ۴ تا 6 نفر جمعیت دارد 
و توقع این حجم باالی بیماری وجود نداشت. 
معاون وزیر بهداشت رعایت نکردن مسائل 
شیوع  روند  افزایش  دالیل  از  را  بهداشتی 
بیماری در استان دانست و گفت: مردم با فاصله 
گذاری اجتماعی و استفاده جدی از ماسک 
کنند.  همراهی  سیکل  این   برای شکستن 
جان بابایی افزود: امیدواریم با همکاری مردم 
شاید تا  دو هفته دیگر شاهد کاهش بیماری در 
بیرجند و سایر شهرستان های خراسان جنوبی 

باشیم.

عملکر خوب کادر درمانی استان
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در بازدید از بخش های بیماران کرونا 
بیمارستان ولی عصر )عج( و رازی شهرستان 
وضعیت  ارزیابی  برای  کرد:  اظهار  بیرجند 
بیماری کرونا در استان و نحوه ارائه خدمات 

و همچنین دلجویی از کادر خدوم درمان که 
در حال ارائه خدمت به بیماران هستند، به این 
شهرستان سفر کردیم. جان بابایی تصریح کرد: 
کادر درمان این استان در تأمین دستگاه های 
اکسیژن رسان برای بیماران کرونایی خوب 
درخواست  مردم  از  ما  و  است  کرده  عمل 

می کنیم برای حفظ جان خود و جلوگیری از 
خستگی کادر درمان، بیش از پیش دستورات 

بهداشتی را رعایت کنند.

شکستن حلقه های کرونا توسط 
مردم امکانپذیر است

و  درمان  بهداشت،  وزیر  درمان  معاون 
آموزش پزشکی همچنین در حاشیه نشست 
ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل ویروس 
کرونا در بیرجند گفت: راه جلوگیری از شیوع 
کرونا این است که حلقه های آن شکسته 
شود که این کار توسط مردم امکانپذیر است 

و درخواست داریم مردم همکاری بیشتری 
همه  اگر  افزود:  بابایی  جان  باشند.  داشته 
مردم ورود جدی کرده و بیماری را مدیریت 
کنند، از ۲ هفته بعد تا یک ماه دیگر شاهد 
استان  در  جمله  از  بیماری  روند  کاهش 
خراسان جنوبی خواهیم بود به حدی که به 
کمترین تعداد برسد. وی تاکید کرد: مردم 
باید مراعات کنند و نشست های خانوادگی، 
تجمع ها و مراسم را برگزار نکنند یا با حداقل 

تعداد افراد برگزار شود.
جان بابایی با اشاره به فصل برداشت محصول 
در برخی استان ها و مسائل کارگری گفت: 
در برخی شهرها که اکنون فصل برداشت 
است  محصوالت  سایر  یا  پسته  زعفران، 
متاسفانه میزان بیماری نیز افزایش یافته است. 
به صورت تجمعی  داد: کارگران  ادامه  وی 
نسبت به برداشت محصول اقدام می کنند لذا 
ضروری است قبل از شروع به کار از طریق 
بهداشت با پیگیری و نظارت فرمانداران این 
بهداشت  وزیر  معاون  شوند.  بررسی  افراد 
گفت: آن دسته از کارگرانی که دارای عالئم 
مشکوک به کرونا هستند باید با مراجعه به 

مراکز بهداشت، تست کرونا انجام دهند.

ظرفیت نمونه گیری کرونا 
در خراسان جنوبی به سه برابر 

افزایش می یابد
وی افزود: خوشبختانه امکان انجام آزمایش 
کرونا برای مردم فراهم است و در خراسان 
از  بیش  آزمایش  ظرفیت  حداکثر  جنوبی 
۳۰۰ مورد روزانه انجام می شود که به زودی 
این ظرفیت ۲ تا سه برابر خواهد شد. جان 
بابایی با بیان اینکه آزمایش کرونا به صورت 
درخواست  گفت:  می شود  انجام  رایگان 
داریم اگر در مراکز تجمعی و سایر مکان ها 
کارمند یا کارگری دارای عالئم است برای 
انجام تست کرونا مراجعه کند و اگر تست 

وی مثبت شود بالفاصله جدا شود.
 وی با بیان اینکه به زودی منابع مالی به استان 
خراسان جنوبی اختصاص خواهد یافت گفت: در 
این مدت تخت های آی. سی. یو در استان به 
میزان ۲۵ درصد افزایش یافته است و باز هم 
بیشتر خواهد شد. جان بابایی ادامه داد: همچنین 
امکانات تشخیصی، نمونه گیری ها و تخت های 
بستری خراسان جنوبی افزایش خواهد یافت 
 به اضافه منابعی که تا پایان ماه به دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند تزریق خواهد شد.

شوک معاون وزیر از وضعیت کرونای  استان

آگهي مزايده 2 واحد تجاري و 10 قطعه زمين تجاری به صورت نقد ي واقع در بيرجند ) نوبت اول ( اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي
اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 2 واحد تجاري ساخته شده و 10 قطعه زمين تجاری بيرجند به صورت نقدي را با مشخصات مندرج در جداول ذيل از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان محترم مي توانند 
جهت بازديد اراضي و واحدها به اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي مراجعه فرمايند. كليه مراحل مزايده اعم از دريافت و تحويل اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir صورت مي پذيرد. 
ضمناً جهت عضويت در سامانه فوق با دفاتر پيشخوان دولت منتخب در سايت مذكور تماس حاصل نمايند. تاريخ توزيع اسناد شركت در مزايده از 99/08/6 لغايت 99/08/14 مي باشد و تاريخ بارگذاري اسناد در سامانه تا 99/08/22 مي باشد. 

متقاضيان محترم عالوه بر ثبت نام از طريق سامانه ستاد مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل حداكثر تا پايان وقت اداری تاريخ 99/08/22 به دبيرخانه مركزی ارسال نمايند. 
ضمناً ؛ حتماً بروي پاكت شماره رديف آگهي و شماره جدول قيد گردد.  تذكرات : 1- شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند. پاكت الف ( اصل ضمانت نامه بانكي 
معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد )با ارائه اصل فيش بانكي ( به شماره شباي حساب 4001037106372777 با شناسه واريز 978286500130000000000000000030 بانك مركزي به نام سازمان 
ملي زمين و مسكن  پاكت ب ( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي با امضای متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3 - فرم تعهد نامه در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ 
77/10/22  4- كپي ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي و همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند. 2- به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده 
در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 3- واگذاري واحدهاي تجاري بيرجند ) جدول 1 و2 ( به برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت منوط به ارائه پايانكار و تسويه حساب قطعي 
خواهد بود.  4- واگذاري اراضي تجاري بيرجند ) جدول 3 ( پس از واريز وجه توسط برنده مزايده و تسويه حساب قطعي نسبت به انتقال سند اقدام خواهد گرديد. 5- برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز كاري جهت پرداخت مبلغ نقدي به اداره درآمد و 
هزينه هاي عملياتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند. تكميل مراحل نيز مي بايست در سامانه ستاد نيز اقدام گردد. عدم پرداخت بهاء ملك در مهلت مقرر به منزله انصراف از خريد تلقي و 
مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در اين صورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت. 6-كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره 
كالً به عهده برنده مزايده مي باشد. 7- واحد های تجاري امتياز و انشعابات آب ، برق و گاز ندارد. و واحد ها با وضعيت موجود بوده و هيچ هزينه اي از ناحيه اين اداره كل پرداخت نخواهد شد. 8- بازگشايي پاكات راس ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 99/08/25 

در محل اداره كل انجام خواهد شد. 9- كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.

جدول )1(مشخصات واحد تجاری سايت اداري بيرجند به صورت نقدي

آدرس ملكمبلغ قابل پرداخت بابت سپرده5درصد قيمت پايه مزايده )ريال(كل قيمت پايه مزايده )ريال(مساحت )متر مربع(پالك ثبتيشهركاربري

1535/5023.562.000.0001.178.100.000فرعي 1441 اصليبيرجندواحد تجاری1
بيرجند –  سايت اداري – جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع()به 

شرح كروكي موجود در اسناد مزايده(

آدرس ارسال مدارك: بيرجند –بلوار شهيد آويني – اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي – ساختمان شماره 1

جدول )2( مشخصات واحد تجاری شمال شهر بيرجند به صورت نقدي

آدرس ملكمبلغ قابل پرداخت بابت سپرده5درصد قيمت پايه مزايده ريالكل قيمت پايه مزايده )ريال(مساحت )اعيان(مساحت )متر مربع(پالك ثبتيشهركاربري

بيرجند – موسي بن جعفر)ع( – بلوار ميالد – ميالد 3 432460781.800.000.00090.000.000 اصليبيرجندواحد تجاری1
فرعي 3   )به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده(

آدرس ارسال مدارك: بيرجند –بلوار شهيد آويني – اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي – ساختمان شماره 1

جدول )3( مشخصات اراضي تجاري بيرجند به صورت نقدي

آدرس ملكمبلغ قابل پرداخت بابت سپرده5درصد قيمت پايه مزايده ريالكل قيمت پايه )ريال( مساحت متر مربعپالك ثبتيشهركاربري

1441958.233.202.650.000160.132.500 فرعي از 8829 فرعي از 1554 اصليبيرجندتجاري1

مهر شهر –حاشيه خيابان الله-)به شرح كروكي 
موجود در اسناد مزايده (

1442061.263.063.000.000153.150.000 فرعي از 8829 فرعي از 1554 اصليبيرجندتجاري2

1442165.373.268.500.000163.425.000 فرعي از 8829 فرعي از 1554 اصليبيرجندتجاري3

1442259.793.138.975.000156.948.750 فرعي از 8829 فرعي از 1554 اصليبيرجندتجاري4

117.562.500 1442349.502.351.250.000 فرعي از 8829 فرعي از 1554 اصليبيرجندتجاري5

1442453.132.922.150.000146.107.500 فرعي از 8829 فرعي از 1554 اصليبيرجندتجاري6

1443253.132.789.325.000139.466.250 فرعي از 8829 فرعي از 1554 اصليبيرجندتجاري7

1443349.502.351.250.000117.562.500 فرعي از 9288 فرعي از 4551 اصليبيرجندتجاري8

1443452.072.994.025.000149.701.250 فرعي از 8829 فرعي از 1554 اصليبيرجندتجاري9

1390550.572.842.000.000142.100.000 فرعي از 4472 فرعي از 1554 اصليبيرجندتجاري10
بيرجند – مهرشهر – خيابان بهجت و مهر
)به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده(

آدرس ارسال مدارك: بيرجند – بلوار شهيد آويني – اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي – ساختمان شماره 1

اداره ارتباطات و اطالع رساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي
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امام عسكری علیه  السالم فرمودند :

َخیُر إخوانَِك َمن نَِسَی َذنبََك و َذَکَر إحسانََك إلَیِه

بهترین برادر تو کسی است که خطایت را فراموش کند و احسان تو را به خود، به یاد آورد.

)بحار األنوار ، ج ۷8 ، ص 3۷۹(

  نویدهای سبز برای جهش نهضت گلخانه داری در استان

 محمودآبادی- یکی از طرح های بزرگ اشتغال زایی در خراسان جنوبی،نهضت گلخانه ای 
بود،نهضتی که می توان گفت با پا گرفتن آن در استان بیش از 12 هزار فرصت شغلی 
خواهیم داشت،حرکتی که اگر بخواهیم می توان ثمره آن را در نزدیک ترین ایام برای 
اسان شاهد باشیم. به جز جهادکشاورزی تمامی مدیرانی که به نحوی دستی بر آتش 
اشتغال دارند باید متقاضیان این طرح ها را همراهی کنند و دوشادوش مسئوالن 
جهادکشاورزی آن ها نیز برای رفع دغدغه های این نهضت تالش کنند. از شروع 
این نهضت در استان حدود 13 ماه می گذرد، افت و خیزهای فراوانی را تجربه کرده 
ایم، از عدم تخصیص به موقع اعتبارات تا همکاری های نصف و نیمه مسئوالن اما بر 
اساس گفته های مدیر شعبه شرکت شهرک های کشاورزی خراسان جنوبی قرار است 
نهضت گلخانه ای با شیب تندتری آزمون و خطاها را پشت سر نهد چرا که از سوی 
شرکت شهرک های کشاورزی برای این مهم 140 میلیارد تومان اعتبار در نظرگرفته 
شده است. مهدی سورگی صبح روز گذشته در نشست خبری بررسی فعالیت های 
سازمان جهاد کشاورزی در نهضت گلخانه ای که به صورت زنده از طریق اینستاگرام 
برگزار شد، گفت: سال گذشته تفاهم نامه احداث  هزار هکتار گلخانه طی دو سال در 
خراسان جنوبی به امضا رسید. به گفته وی، در این تفاهم نامه 672 هکتار برای احداث 
گلخانه، 167 هکتار مجتمع دامپروری، 158 هکتار احداث بارگاه زرشک و 55 هکتار 
شیالت در نظر گرفته شده که جمعا به  هزار و 51 هکتار می رسد. سورگی عنوان کرد: 
در حال حاضر 31 شهرک جدید برای خراسان جنوبی تثبیت شده و اقدامات مربوط 
به کمیسیون ماده دو برای آن انجام شده است. وی با اشاره به اقداماتی که برای 
مالکیت زمین ها توسط شرکت شهرک های کشاورزی انجام شده، اضافه کرد: تاکنون 
با همکاری شرکت شهرک های کشاورزی کشور و مجموعه های مرتبط در استان 
برای 236 هکتار کار تملک انجام شده ،این میزان تملک برای شرکت شهرک های 

کشاورزی استان 620 میلیون تومان بار مالی داشته است.

اتمام مطالعات برای 150 هکتار
مدیر شعبه شرکت شهرک های کشاورزی خراسان جنوبی از مطالعات نهایی 150 هکتار 
گلخانه در استان خبر داد و گفت: عملیات زیرساخت این میزان نیز در سامانه ستاد 
بارگذاری شده است. سورگی ادامه داد: مطالعات 561 هکتار از فاز یک نهایی شده و فاز 
دو دارای پیشرفت 90 درصدی است که پیش بینی می شود تا پایان آبان ماه مجموعا 
کار مطالعات 711 هکتار از مجموع  هزار هکتار انجام شود. تاکنون شرکت شهرک های 
کشاورزی استان برای انجام مطالعات بیش از دو میلیارد تومان هزینه کرده است. 
مدیر شعبه شرکت شهرک های کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در خراسان جنوبی 
کار اجرایی 5 شهرک در پنج شهرستان وارد فاز اجرایی شده و برای 4 شهرک پروانه 
حفاری گرفته شده که برای این منظور  1.2 میلیارد تومان هزینه شده است. سورگی 
افزود: در بحث معابر و اجرای پالن در شهرک های کشاورزی حدود 11 میلیارد تومان 
قرارداد منعقد شده و در بحث گازرسانی به شهرک ها نیز حدود 18 میلیارد تومان قرارداد 

منعقد و کار گازرسانی به برخی از شهرک های استان انجام شده است.

تعهد 140 میلیارد تومانی
سورگی تصریح کرد: شرکت شهرک های کشاورزی کشور در خراسان جنوبی 140 
میلیارد تومان تعهدات داشته که تاکنون 86 میلیارد تومان محقق شده همچنین امیدواریم 
با تخصیص اعتبارات استانی نیز عملیات اجرایی در 6 شهرک ایجاد شده را پیگیری 
کنیم. وی با بیان این که تملک زمین و آب یکی از مهمترین مشکالت سرمایه گذاران 
در استان است، خاطرنشان کرد: شرکت شهرک های استان آمادگی این را دارد که 
آب و زمین را تملک کرده و در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. مدیر شعبه شرکت 
 شهرک های کشاورزی خراسان جنوبی در بحث روند اداری و کارشناسی پرونده ها 
اعالم کرد: آنچه بر عهده شرکت شهرک های کشاورزی است طی 10 روز انجام 
می شود. وی ادامه داد: در بحث کارشناسی و واگذاری زمین به متقاضی، ابتدای امر 
متقاضی باید 30 درصد هزینه را به صورت نقد پرداخت کند که گاهی اوقات تاخیر 
در پرداخت 30 درصد اولیه از طرف متقاضی باعث طوالنی شدن کار می شود. مدیر 
شعبه شرکت شهرک های کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: متقاضی 70 درصد 
دیگر هزینه را باید طی بازه زمانی سه ساله پرداخت کند. وی خاطرنشان کرد: شرایط و 
ضوابط در نظر گرفته شده از سوی بانک برای متقاضی از جمله وثیقه نیز شرایطی است 

که در سطح کالن کشور در نظر گرفته شده و به استان ها ابالغ می شود.متقاضیان نیز 
ناچارند برای دریافت تسهیالت شرایط و ضوابط بانک را بپذیرند.

 82 میلیارد تومان تسهیالت مصوب 
سورگی افزود: در حال حاضر 82.6 میلیارد تومان مبلغ تسهیالتی است که برای 
استان مصوب شده و پرونده ها در بانک است. مدیر شعبه شرکت شهرک های 
کشاورزی خراسان جنوبی گفت: متقاضیانی که در زمینه های مختلف مشکل دارند 
می توانند با شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان به شماره 05632431071 و 
05632430447 تماس گرفته و مشکل را مطرح و خواستار پیگیری شوند. سورگی 
عنوان کرد: بحث احداث گلخانه ها در خراسان جنوبی از ابتدای دهه 80 آغاز شده و در 
حال حاضر 8 شهرک با 210 هکتار سطح زیر کشت تکمیل شده است. امیدواریم طی 
دهه آینده نیز شاهد تکمیل بحث احداث گلخانه و تکمیل مساحت زیر کشت در نظر 
 گرفته شده باشیم. وی با تاکید بر اینکه از مشکالت دریافت تسهیالت و چالش های
موجود با خبر است، گفت: می دانم شرایط دریافت تسهیالت، واگذاری امالک، آب و 
... سخت است، اما این شرایط برای تمام کشور است و مختص خراسان جنوبی نیست 
ضمن این که سود تسهیالت در نظر گرفته شده برای استان های کم برخوردار که 

خراسان جنوبی جزو آن ها است از استان های برخوردار کمتر دیده شده است.

نگاه ویژه به استان
مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اعالم کرد: در 
حال حاضر سود تسهیالت در نظر گرفته شده برای خراسان جنوبی 12.5 درصد است 
در صورتی که برای استان های دیگر 14 درصد سود در نظر گرفته شده لذا به متقاضیان 
پیشنهاد می شود از شرایط موجود استفاده و برای دریافت تسهیالت اقدام کنند چراکه 
در آینده مشخص نیست شرایط تورم و وضعیت اقتصادی کشور به چه صورت باشد.  
رضایی تأکید کرد: به هدف رسیدن نهضت گلخانه ای در استان نیازمند تالش تمام 
دستگاه های مربوطه است و درخواست می شود در این اقدام که باعث ایجاد 12 هزار 

فرصت شغلی در استان خواهد شد همه همکاری الزم را داشته باشند.
وی در بحث تسهیالت، اضافه کرد: تالش می کنیم از محل اعتبارات تبصره 19 
نیز اعتباری برای گلخانه ها در نظر گرفته شود اما قول و اطمینانی در این خصوص 

نمی توان داد چراکه سال گذشته اعتبارات تبصره 19 بسیار کم بود.
آنچه مشخص است باید متقاضیان احداث گلخانه در استان این بار با تالش بیشتری 

آستین ها را باال بزنند تا بتوانند از اعتبارات تخصیص یافته به استان استفاده کنند.

جناب آقای برشکی رئیس محترم شورای اسالمی روستای زنگویی
جناب آقای مرادی دهیار محترم

جناب آقای رمضانی عضو محترم شورای اسالمی
 روستا، جامعه ای است که می توان آغازگری تمدن را از آن دانست و روستائیان مردمی 
هستند که صدق اعمال و رفتارشان، گستره نعمت را بر آنان وسعت می دهد. پس از 
انقالب اسالمی روستاها و توسعه آنها به عنوان ُرکنی پراهمیت در رشد همه جانبه جامعه 
 مورد توجه مدیران قرار گرفت. بدینوسیله بر خود الزم می دانیم به مصداق حدیث شریف 
»من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق« زحمات بی شائبه، تالش مستمر و ارزشمندتان 
در توسعه، عمران و آبادانی روستای زنگویی و همچنین مدیریت مطلوب، کارآمد و مؤثرتان 

را ارج نهاده و از درگاه الیزال الهی موفقیت و سربلندی روزافزون شما را خواستاریم.

جمعی از اهالی روستای زنگویی 

شعبه 1: نبش معلم 50         
شعبه 2: ورودی بلوار معلم   

شماره تماس مرکزی:
05631101 

آگهي مناقصه عمومي )یك مرحله اي( شماره )44-99(
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی بیرجند در نظر دارد: دو دستگاه اتوکالو بخاری 
مورد نیاز بیمارستان بشرویه را با مشخصات ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
از کلیه  به شماره فراخوان )2099030259000042(   www.setadiran.ir به آدرس 

شرکت هاي داراي پروانه طراحی و بهره برداری از وزارت صمت یا پروانه فعالیت و دارای گواهینامه رتبه بندی 
در گروه تجهیزات بیمارستانی از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی خریداری نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 

1399/08/11 با مراجعه به آدرس فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند .
1 - مدت و محل انجام كار : یک ماه کامل شمسی –  بیمارستان بشرویه

2 - نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانکي به مبلغ 400/000/000 ریال یا 
واریز نقدي وجه به حساب شماره 4101081652136003 نزد بانک مرکزی به نام سپرده در وجوه دانشگاه 
)شرکت در مناقصه( 3 - مهلت تحويل اسناد : تا ساعت 09:00 صبح  روز  چهارشنبه مورخ 1399/08/21 
 4 - محل تحويل اسناد : خراسان جنوبي – دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد.

5 - محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاكات: سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه- روز چهار شنبه 
مورخ 1399/08/21 )ساعت 10:30(

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

آگهي مناقصه عمومي )یك مرحله اي( شماره )43-99(
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی بیرجند در نظر دارد: خرید، نصب و راه اندازی 
طریق  از  ذیل  مشخصات  با  را  بشرویه  شفاء  بیمارستان  آشپزخانه  نیاز  مورد  تجهیزات 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به شماره فراخوان 

)2099030259000041( به کلیه شرکت هاي داراي مجوز از مراجع ذیصالح و پروانه بهره برداری از 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا ساعت 09:00 

روز یکشنبه مورخ 1399/08/11 با مراجعه به آدرس فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.
1 - مدت و محل انجام كار : یک ماه کامل شمسی –  بیمارستان شفاء بشرویه

2 - نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانکي به مبلغ 600/000/000 ریال یا 
واریز نقدي وجه به حساب شماره 4101081652136003 نزد بانک مرکزی به نام سپرده در وجوه دانشگاه 

)شرکت در مناقصه( 
3 - مهلت تحويل اسناد: تا ساعت 09:00 صبح  روز  چهارشنبه مورخ 1399/08/21 

 4 - محل تحويل اسناد : خراسان جنوبي – دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد.
5 - محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاكات : سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه- روز چهارشنبه 

مورخ 1399/08/21 )ساعت 10:00(
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

چون ندای »ارجعی« از حق مرا آمد به گوش
آيه »التقنطوا« را خواند در گوشم سروش

»راضيا« رفتم به ديدارش چو فرمود »ادخلی«
بر »علی ربک« نظر كردم و افتادم زهوش

چون فرمان رحیل در رسد باید بر مشیت حکیمانه او 
سر تعظیم و تسلیم فرود آورد که ما از خداییم و به 

سوی او باز می گردیم.
حادثه ای غمبار گل وجود عزیز دل مان

شادروان مرتضی صالحی فرد
 )کارمند سازمان زندان های بیرجند(

 نجاتگر فداکار و مخلص، دره نورد شاخص از 
جامعه ورزش و هالل احمر خراسان جنوبی و از بنیانگذاران دره نوردی و صعود قلم در استان
 را پرپر کرد. وظیفه داریم از دوستان و آشنایان با محبت و یاران و همشهریان و بستگان با رأفت که 
با حضور در جلسات تشییع و تدفین ابراز همدردی نموده اند و تسلی بخش خاطر داغدیدگان گردیده 
اند صمیمانه تشکر و قدردانی و اظهار امتنان نماییم و از خداوند منان طول عمر با عزت برای فرد فرد 
آن سروران مسئلت داریم. به ویژه از جناب آقای هاشمی مدیرکل محترم سازمان زندان های خراسان 
جنوبی و همکاران بزرگوار، جناب آقای رضائی مدیرعامل معزز و آقایان دکتر خامسان و اسعدزاده و 
تمامی پرسنل و نجاتگران خدوم و انسان دوست هالل احمر خراسان جنوبی، فرماندهی محترم مرکز 
آموزش 04 امام رضا )ع( بیرجند و پرسنل فداکارشان، ریاست محترم هیئت کوهنوردی و صعودهای 
ورزشی استان و شهرستان و فعاالن این رشته در شهرستان های گناباد- فردوس – سرایان – قاین – 
کرمان – اصفهان – کاشمر و تهران، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و همکاران محترم 
– ریاست و همکاران بزرگوار بیمارستان امام رضا )ع( و بیمارستان ایرانمهر و هیئت مدیره و کارکنان تعاونی 
 مسکن کانون بازنشستگان و کارخانه آرد یگانه و به ویژه از جناب آقایان مهندس  محمد جاویدان پور 

و نیما یساری و کلیه عزیزانی که ما را در این مصیبت یار و یاور بودند سپاسگزاری و تشکر می نماییم. 
امید است قصور خود را با حضور در مجالس شادی شما سروران جبران نماییم. 

 خانواده های : صالحی فرد – قربانی نژاد – فکور حدادان 

تشکر و اعتذار

ضمنا در چهلمين روز درگذشت عصر امروزپنجشنبه 99/۸/۸ 
ياد و خاطره آن عزيز را با قرائت فاتحه و طلب غفران الهی گرامی می داريم


