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سرمقاله

شنبه * 3 آبان  1399 * شماره  4760 

حس بد نا امیدی 

* هرم پور

) ... ادامه سرمقاله از صفحه اول ( در این سال ها هیچگاه مردم استان را این چنین در ناامیدی و سکوت 
خطرناک خودخواسته ندیده بودم. چند جایی می بینم که از سکوت رسانه ها و مردم در برابر این جابجایی 
 صحبت می کنند و من و شما قطعاً می دانیم که این سکوت، از سر ناچاری و جبری رنج آور است. 
می دانم که این »نا امیدی« در همبستگی بی بدیلش با این »سکوت«، کم کم تبدیل به یک »سرخوردگی« 
اجتماعی عجیب در خراسان جنوبی خواهد شد؛ استخوانی در گلو، خاری در چشم و بغضی فرو خورده که 
نمی دانم چه وقت، کجا، به چه بهانه ای و با چه شدتی سر باز خواهد کرد؟! زن و مرد می نالند، نخبگان 
حسرت می خورند، مدیران مردمی آه می کشند، رسانه ها متعجبند، فعاالن اقتصادی از بر زمین ماندن طرح 
هایشان نگرانند، صاحب نظران توسعه در حیرتند و  من هنوز در اندیشه آن شهروندانی هستم که با کمال 
خلوص و در ناامیدی محض از مسئوالن کشوری، فقط می نویسند:»خوش به حال مشهدی ها«! و این 
جمله سه کلمه ای، چقدر برای همه ما درس دارد! در شرایط ویژه این روزهای کشور که انتظار حکمرانی، 
ثبات، تدبیر و امیدآفرینی بیشتری از طرف رئیس جمهور و اعضای محترم هیئت دولت می رود، در شرایط 
خاصی که مشکالت اقتصادی واقعاً کمر مردم را خم کرده و امید و آرزوهایشان را به باد فنا سپرده و در 
جاده فرار مضحک از این مشکالت که مسئوالن فقط مردم را به مقاومت دعوت می کنند نه خودشان را، 
و البته طیفی از مسئوالن هم کشور را به امان خدا رها کرده اند، چنین تغییرهایی، نوبرانه های عجیب و 
غریبی هستند که تاریخ، درباره شان چیزها خواهد نوشت، من معتقدم و جسارتاً عرض می کنم همه این 
عزیزان، چه شخص رئیس جمهور و منتخب این ملت، چه برخی اعضای هیئت دولت که در چنین تصمیم 
هایی بر خالف خواست و مصلحت مردم استان نقش داشته و دارند و چه آنهایی که این روزها انتظار داشتیم 
بیشتر در صحنه باشند و نبودند و نقشی جز »غایبان تاریخی« در صحنه انتصاب ها و انتخاب ها بازی نمی 
کنند، باید به تاریخ و به فردا و به محضر مردم پاسخگو باشند. هر چند متأسفانه کار از پاسخگویی گذشته 
و ما مردم خراسان جنوبی آنقدر بدبخت و بیچاره هستیم که اراده هر بالیی بر سر ما، کمترین هزینه و 
کوتاه ترین زمان و بی حرف و حدیث ترین اقدام ها را برایشان به دنبال داشته باشد! این روزها هر چه 
می گردم و می چرخم، کمتر حس رضایتی بین مردم پیدا می کنم و به این نتیجه می رسم که واقعاً چقدر 
بدبختیم! قول می دهند و عمل نمی کنند، شعار مردم را می دهند و بر خالف میل شان حرکت می کنند، 
خواست و مطالبه و نفع مردم و استان را می شناسند و صد البته هیچ توجهی نمی کنند. فکر می کنید خیلی 
برایشان مهم هستیم؟ باور کنید نه. حاال شما احساس خوشبختی می کنید؟ می دانم که اصاًل و ابداً. چند 
روز سخت بر همه ما گذشته است. سکوتی از سر مصلحت  و ناچار پیشه کرده ایم، چون بر سر دو راهی 
عجیبی قرار گرفته ایم که آیا شکستن سکوت و مطالبه ها را گفتن، به نفع مردم و به نفع استان هست یا 
نه؟ و مهم تر آن. اصاًل کسی توجه می کند یا نه؟ در این چند روز زمزمه های مختلفی از گمانه ها برای 
انتخاب و انتصاب استاندار جدید بر سر زبان ها افتاده است. بسیار محتمل است که غیر بومی و حتی باز هم 
برای چندمین بار از اهالی بزرگوار خراسان شمالی یا از نزدیکان وزیر کشور باشد. بسیار محتمل است که 
فردی با سابقه کمتر از یک استاندار و با نگاهی تقلیل یافته نسبت به حوزه توسعه خراسان جنوبی باشد و 
محتمل است که کم تجربه و ناآشنا به فضای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی مرز استان باشد. البته 
خیلی نگران نباشید. همه می دانیم خراسان جنوبی باز هم مثل همیشه میدان آزمون و خطاست! و سکوی 
پرشی برای »تجربه آموزِ جدیدی« که اینجا بالنده شود و جایی دیگر ثمر دهد! اما این را هم می دانیم که 
اگر استانداری بیاید که حداقل ها از توسعه را نداند، اگر همفکر و هم راستا با تفکر توسعه محور »معتمدیان« 
نباشد، اگر همچون او، همپا و همراه مردم و یقه گیر بعضی مدیران تنبل و سسِت استان نباشد، خراسان 
جنوبی در باند کندرو بزرگراه توسعه  قرار خواهد گرفت و اتوبوس توسعه و پیشرفت همه استان ها با رانندگانی 
مجرب و با سرعت های باال از کنارش به سرعت خواهد گذشت، فاصله خواهد گرفت و نهایتاً سرنشینانش 
دستی تکان خواهند داد و لبخندی به ما خواهند زد. اگر استانداری در حد این استان به خاک پاکش قدم 
نگذارد، مردم استان تا ابد مسئوالن را نخواهند بخشید و محکمه تاریخ، رگ های تصمیم گیران این تصمیم 
های سخیف را زیر آفتاب منت مردم، خشک خواهد کرد. شما را به خدا بگذارید مردم این استان احساس 
 خوشبختی کنند، فرصت بدهید طعم خوشبختی را بیشتر بچشند، امان و مجال بدهید تا آرام زندگی کنند.    

)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره 09304943831 ارسال بفرمایید(

نگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی نیازمند بازنگری است

واگذاری  زمین به متقاضیان مسکن به نمایندگی از کشور در  بیرجند
طرح های  افتتاح  هفته  نهمین  و  بیست 
عمرانی دولتی  با حضور رئیس جمهور، وزیر 
از طریق  استاندار  راه و شهرسازی و 31 
ارتباط ویدئوکنفرانس روز پنجشنبه اول آبان 
ماه برگزار شد و سیرجان و بیرجند به عنوان 
پایلوت انتخاب شد ند و  تعدادی از واحدهای 
مسکونی طرح اقدام ملی مسکن در این دو 
شهرستان  افتتاح شد. وزیر راه و شهرسازی 

در این مراسم با اشاره به واگذاری زمین 
به  صورت 99 ساله به مردم، عنوان کرد، 
بخش زیادی از پروژه ها در قالب واگذاری 
زمین به  صورت 99 ساله است. بخش دوم 
آن، زمین هایی است که قیمت باال تر دارد 

و برای متقاضیان آن ها در دو گروه پروژه 
تعریف کرده ایم؛ یکی به صورت مشارکت 
با بخش خصوصی است و بخش دیگر، 
فروش اقساطی است که از پنج سال به 10 
سال افزایش یافته است و زمینی که اکنون 
 10 تا  آن  اقساط  می شود،  قیمت گذاری 
سال با نرخ ثابت پرداخت خواهد شد. نکته 
سوم نیز پروژه هایی است که شروع شده و 

عملیات اجرایی بخشی از آغاز شده است؛ 
بخشی از این پروژه ها در مرحله فونداسیون 
و بخشی در مرحله اسکلت و سفت کاری 
است و این نوار خط تولید در فازها و مقاطع 
مختلف که بالغ بر 253 هزار واحد می شود 

را به آن دسته از متقاضیانی که ثبت نام و 
افتتاح حساب کرده اند و آورده خود را به 
می کنیم.  معرفی  کرده اند،  واریز  حساب 
اسالمی با بیان اینکه ما تمام ظرفیت ها را 
پای کار آورده ایم و از هیچ تالشی فروگذار 
نکرده ایم، افزود: بخش دیگری از فرآیند 
ساخت مسکن را در قالب عقد تفاهم نامه 
با دستگاه های مختلف دنبال می کنیم و به 
این منظور تفاهم نامه هایی را برای ساخت 
بر  که  کرده ایم  امضا  فرهنگیان  مسکن 
مبنای آن 13 هزار واحد را در اردیبهشت ماه 
و بیش از 40 هزار واحد را کلنگ زنی کردیم 
که این تعداد جدا از 400 هزار واحد طرح 
اقدام ملی مسکن است. همچنین عملیات 
اجرایی ساخت واحدهایی برای کارگران و 

نیروهای مسلح آغاز خواهد شد.

سال گذشته اختتامیه مسکن مهر
را در استان برگزار کردیم

این  در  نیز  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون 
زمین  قطعه  هزار   135 گفت:  مراسم 
برای ساخت واحدهای مسکونی در قالب 
طرح »اقدام ملی مسکن« واگذار شد و با 
برنامه هایی  و  جمهوری  ریاست  تاکیدات 
دوره  این  در  و شهرسازی  راه  وزارت  که 
داشت، دو مقوله مهم در حوزه مسکن در 

دستور کار قرار گرفت. نبیان  افزود: ابتدا 
موضوع مسکن مهر بود که سازمان ملی 
 25 باالی  شهرهای  در  مسکن  و  زمین 
هزار نفر وظیفه مندی این حوزه را داشت و 
در استان خراسان جنوبی سال گذشته و با 
حضور وزیر راه و شهرسازی جشن اختتامیه 
مسکن مهر را برگزار کردیم. وی بیان کرد: 
در این مراسم پنج فرد واجد شرایط حضور 
اداره کل راه و  دارند و قراردادی که بین 
شهرسازی استان و این افراد منعقد شده 

است، تحویل آنها می شود.

متقاضیان مسکن ملی  استان
به ۱۵۶ گروه تقسیم شده اند

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
گفت: متقاضیان مسکن ملی در استان به 
نفره  پنج، چهار و سه  صورت 15۶ گروه 
تقسیم بندی شده اند که این قراردادها برای 
ساخت مسکن ملی به گروه های مربوطه 
واگذار شد. وحید داعی در حاشیه این آیین 
افزود: هزار و 325  ایرنا  با  در گفت و گو 
قرارداد زمین در شهرهای باالی 100 هزار 
نفر جمعیت و 958 قرارداد در شهرهای زیر 
100 هزار نفر استان گروه های کمتر از سه 

نفر واگذار شده است.
وی بیان کرد: بعد از واگذاری قرارداد زمین، 

این گروه ها باید نسبت به تهیه نقشه، اخذ 
پروانه و ساخت و ساز مسکن اقدام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
اظهار کرد: زمین های تخصیص یافته در 
سایت 2۷ هکتاری شهر بیرجند واقع در 
شهرستان ها  سایر  در  و  است  معصومیه 
نیز اراضی مشخص و واگذار خواهد شد. 
قرارداد  واگذاری  بر  عالوه  گفت:  وی 
زمین به گروه های مذکور، اتصال هزار و 
543 نفر نیز به پروژه ها انجام شده است. 
افزود: در مجموع 14 هزار و 2۷4  داعی 
نفر در استان برای طرح اقدام ملی مسکن 
نام نویسی کرده اند که از این تعداد ۶ هزار 
و 200 نفر حائز شرایط شدند. وی گفت: 
تاکنون چهار هزار و 809 نفر از این افراد 
افتتاح حساب کرده و سه هزار و ۷00 نفر 

واریز وجه را انجام داده اند.
ساخت  برای  زمین  واگذاری  آیین 
واحدهای مسکونی در قالب طرح »اقدام 
استان  از 31  نمایندگی  به   ملی مسکن« 
روز پنجشنبه اول آبان با حضور ی نبیان 
 مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، ناصر 
استانداری خراسان  خوش خبر سرپرست 
در  استانی  مسئوالن  از  جمعی  و  جنوبی 

بیرجند برگزار شد. 

استانداری  عمومی  روابط  مدیرکل 
خراسان جنوبی گفت: نگاه برخی مدیران 
به جایگاه روابط عمومی، نیازمند بازنگری 
است و باید اصالح شود. احمد محبی 
در نشست اعضای شورای هماهنگی 
روابط عمومی های دستگاه های اجرایی 
نگاه  اصالح  موضوع  افزود:  استان 
مدیران به جایگاه روابط عمومی باید از 

اولویت های کاری ما در این شورا باشد. 
وی گفت: روابط عمومی، سهم بسزایی 
در موفقیت یک دستگاه دارد و مدیران 
باید به این باور برسند و بدانند که تقویت 
روابط عمومی می تواند راه های پیشرفت 
مجموعه را هموارتر سازد.  وی با اشاره به 
اساسنامه جامع و متقن شورای هماهنگی 
روابط عمومی ها افزود: با استفاده درست از 

مفاد و بندهای این اساسنامه می توانیم در 
راستای تقویت روابط عمومی ها اقدامات 
در خور انجام دهیم. محبی متذکر شد: 
ریاست شورای  اساسنامه،  اینکه طبق 
هماهنگی روابط عمومی ها به استاندار 
سپرده شده، نقطه قوتی است که باید 
با  وی  شود.  استفاده  درستی  به   آن  از 
برخی  اینکه شرایط کرونایی  به  اشاره 

گفت:  است،  داده  تغییر  را  وضعیت ها 
یکی از کارهایی که باید در این مجموعه 
دنبال کنیم، بازدیدهای گروهی از ادارات 
و دستگاه های مختلف است. مدیرکل 
روابط عمومی استانداری افزود: پیگیری 
مشکالت و حل و فصل مسایل روابط 
عمومی ها باید در دستور کار این شورا قرار 

گیرد و با جدیت دنبال شود. 

طرح پایش تصویری در امیرآباد بیرجند به بهره برداری رسید

نخستین طرح پایش تصویری همزمان با هفته نیروی انتظامی در روستای امیرآباد واقع در حاشیه شهر بیرجند افتتاح شد. فرمانده انتظامی استان 
خراسان جنوبی در آیین افتتاح این طرح و تجلیل از حافظان نظم و امنیت توسط شورای معتمد پلیس در کالنتری 14 امیرآباد گفت: نیروی انتظامی به 
لحاظ تعداد و در زمینه جذب نیرو با محدودیت هایی مواجه است و در این شرایط استفاده از فناوری به تقویت امنیت جامعه کمک می کند.

نرسیده به توحید 13         32445179-32449677
@Cateringyastohid  ramezani_ yas_tohid catering.yas.tohid
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 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

۳222۸25۳ - 0۹155۶20۷۳۷فـرش هـامون خیابان مطهری، نبش مطهری  21/1 بدون دریافت پیش قسط و سود فروش ویژه فرش و موکت با اقساط بلند مدت

 
* 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:  ۳۷00 ۶10 0۹1۷ - ۳۷00 ۷10 0۹12

   نشانی کارخانه : منطقه ویژه اقتصادی بیرجند
  نشانی دفتر فروش : بیرجند - توحید ۶

* تولید کننده انواع قطعات بتنی پیش ساخته
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موفقیت و انرژی

هدیه

کانال های امید بخش را نگاه کن

کانال های امیدبخش و شوق آفرین تلویزیون را 
نگاه کن. با جوانان و انسان های پرشور و نشاط 
مطالب  و  داستان ها  کن.  برخاست  و  نشست 

شوق آفرین را بخوان. 
دوستان پرامید را برگزین. در مجامعی حاضر 
شو که از روشنایی و امید در آن ها سخن رانده 
می شود و به محض این که دیدی شرایط سخت 
زندگی، تو را در گوشه ای به دام انداخته و تحت 
فشار قرار داده است، بالفاصله شرایط را به نفع 
خود تغییر ده و مسیری امیدبخش و شوق آفرین 
برگزین. خواهی دید مادامی که  برای خود  را 
ذخیره امید خود را با انتخاب لحظه به لحظه 
اتفاقات امیدبخش در زندگی خودت پر می کنی، 
یاس و افسردگی هرگز جرات نزدیک شدن به 

زندگی تو را پیدا نخواهد کرد.

نکات مهم هدیه دادن و گرفتن

در مورد هدیه دادن و هدیه گرفتن رعایت نکات 
زیر ضروری و الزم به نظر می رسد:

توجه  و  عالقه  و  عشق  نشانه   دادن  هدیه   -
به طرف مقابل می باشد و هرگز نباید آن را به 

فراموشی سپرد.
- زمانی که به دید و بازدید خانوادگی، فامیلی یا 
دوستانه می روید و امکان تهیه هدیه برای کلیه 
اعضای خانواده وجود ندارد، هدیه مناسبی برای فرد 
یا افراد کوچکتر خانواده تهیه نمایید زیرا خردساالن 
مورد توجه بزرگترها هم هستند، این عمل باعث 

خوشحالی تمام اعضای خانواده می شود.
- هنر هدیه دادن را در تهیه نوع هدیه و تناسب 
آن با هدیه گیرنده با ابراز سلیقه و ظرافت در 
بسته بندی و نوع اهدای آن به کار ببرید که بعضی 
اوقات ندادن هدیه نامناسب و احتماالً توهین آمیز 

خیلی بهتر از دادن آن است.
به  می نمایید  دریافت  که  هدیه ای  چنانچه   -
عللی مورد نظر و پسند شما نمی باشد، آن را با 

خوش رویی بپذیرید و از هدیه دهنده تشکر کنید.
- هدایای شما برای فرزندان خانواده و فامیل که در 
اختالف سنی کمی هستند و به خصوص اگر دوقلو 
باشند باید حتی االمکان از نظر کیفیت و کمیت 
یک جور باشد تا موجب دلخوری هیچ یک نشود.

- هنگام گرفتن هدیه بی تفاوت نباشید بلکه با 
احساس و سپاس آن را بگیرید و از سلیقه  هدیه 
دهنده تعریف نمایید.خالصه   مطلب این که هدیه 
بدهید تا رشته محبت تان استوار شود زیرا هدیه 

محبت را افزوده و کدورت را از بین می برد.

کاکائو برای دیابت مفید است

کاکائو برای مبتالیان دیابت بسیار مفید است، 
همچنین توانایی کنترل قند خون را دارد. در 
واقع از آنجا که به کاکائوی طبیعی و خالص، قند 
اضافه نشده در نتیجه قند خون را در اول صبح 

افزایش نخواهد داد و بر خالف بسیاری از غالت 
های شیرین، یک انتخاب خوب برای صبحگاه 
است. پودر کاکائو می تواند یک وعده غذایی 
آسان و راحت را به شما ارائه دهد و سیرکننده 

و مغذی باشد. 

راهکارهای درمان خانگی برای نفخ

بهترین راهکار برای جلوگیری از نفخ و گاز معده  
داشتن یک رژیم غذایی سالم و ورزش منظم 
است.  غذاهایی که باعث نفخ می شود را شناسایی 
کنید و آن ها را از رژیم غذایی خود حذف کنید، 

به غیر از سبزیجات و میوه ها. بسیاری از غذاها 
برای رژیم غذایی متعادل ضروری نیست، پس می 
توانید آنها را حذف کنید.همیشه فعال باشید، زیرا 
ورزش کردن به سیستم گوارشی کمک می کند.
سیگار نیز  عامل تحریک کننده برای نفخ است.

کنترل فوری افت فشار خون در منزل

از موثرترین درمان های  آب چغندر خام یکی 
خانگی برای فشار خون است. افرادی که دارای 
فشار خون پایین هستند، بهتر است روزانه یک 
لیوان آب چغندر میل کنند. این درمان در عرض 

یک هفته موثر واقع می شود. قهوه سیاه: یک 
فنجان قهوه سیاه بدون شیر می تواند هنگام ضعف 
و افت فشار کمک کند. وجود نمک در رژیم غذایی 
بسیار مهم است و برای افرادی که دچار فشار خون 

پایین هستند، هم مفید  است.

گالبی سیستم ایمنی را تقویت می کند

گالبی ماده ای در خود دارد به نام فالونوئید که به 
تقویت سیستم ایمنی بدن کمک زیادی می کند. 
اگر احساس سرماخوردگی می کنید، بالفاصله یک 
گالبی یا یک لیوان آب گالبی میل کنید. محتوای 

غنی از فیبر گالبی، برای حفظ سالمت روده بزرگ 
بسیار مفید است. پکتین موجود در این میوه نیز به 
عنوان یک ملین در زمان یبوست به افراد کمک 
می کند. قند موجود در گالبی در بدن به تنظیم قند 

خون کمک می کند. 

به چایی کیسه ای لب نزنید

یک بسته چای کیسه ای بیش از 11 میلیارد 
 میکروپالستیک را درون یک فنجان چای آزاد 
مورد  پالستیک  نوع  شواهد  براساس  کند  می 
استفاده در چای کیسه ای  می تواند باعث افزایش 

احتمال ایجاد جهش های ژنتیکی و آسیب به 
سیستم غدد درون ریز و توانایی باروری در افراد 
شود و خطر تجزیه پالستیک و آزاد کردن مواد 
سمی آن افزایش می یابد. می تواند برای سالمت 

انسان بیشتر از آن چه فکر کنیم ، مضر باشد.

ایجاد حساسیت، موخوره،  شکنندگی و گره خوردگی، ریزش مو در اثر مصرف مکرر رنگ مو خصوصا رنگ 
های غیر مجاز پدیده ای رایج است حتی در برخی موارد پیاز مو به سبب مصرف این مواد سوخته و باعث طاسی 
غیرقابل برگشت یا تاول بر روی پوست سر می گردد. با آمونیاک ، بازگشت منافذ ساقه مو به حال طبیعی به 
سختی صورت گرفته و باز ماندن مداوم منافذ باعث ادامه خروج رطوب و پروتئین و خروج ترکیبات رنگ زا و 
پاک شدن رنگ می شود. مصرف آن به دلیل احتمال سمیت تنفسی و واکنش های آلرژی زا در فرموالسیون 
محدود شده است . پارا فنیلین دی آمین در بعضی از رنگ ها ممکن است سبب التهابات پوست و تورم شود.

کمیته مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تعدادی از غذاها به علت داشتن ویتامین C در تقویت سیستم ایمنی نقش مهمی دارد. انواع میوه ها و سبزی ها 
مانند انواع لیمو، انواع مرکبات، انواع توت، کیوی، فلفل دلمه ای، سیب زمینی و سبزی های برگ سبز از قبیل 

انواع کلم به دلیل داشتن ویتامین C می تواند در تقویت سیستم ایمنی موثر باشد.
غالت سبوس دار و حبوبات، منابع غذایی خوبی برای ویتامین های گروه B است که مصرف این مواد در بدن 
از بروز عفونت های مکرر دستگاه تنفسی فوقانی پیشگیری می کند. مصرف سیر که دارای آهن و روی است، 

موجب تقویت سیستم ایمنی و کاهش خطر عفونت های ویروسی می شود.

مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تغذیه مناسب سدی در برابر کرونا عوارض استفاده از رنگ های موی غیرمجاز

روز هشتم ربیع االول سال 260 هجری، روز دردآلودی 
برای شهر سامرا بود؛ زیرا خبر شهادت امام عسکری )ع(  
در عنفوان جوانی همه جا را فرا گرفت. بازارها تعطیل شد 
و توده های محرومی که محبت خود را نسبت به امام، از 
ترس سرکوب نظام، نهان می داشتند، امروز عنان عواطف 
خروشان خویش را از کف دادند و شتابان وگریان به سوی 
خانه امام حرکت کردند.علی بن زید گفت: من اسبی داشتم 
و بدان می نازیدم یک روز خدمت ابومحمد علیه السالم 
رسیدم. به من فرمود اسبت چه شد؟ گفتم آن را دارم و هم 

اکنون در خانه شماست. فرمود: تا شب نرسیده، اگر خریداری 
پیدا شد آن را عوض کن و تأخیر مکن. در آن هنگام کسی 
بر ما وارد شد و رشته سخن را برید. من اندیشناک برخاستم 
و به خانه رفتم و به برادرم گزارش دادم. در پاسخ گفت: من 
نمی دانم چه بگویم. از فروشش به مردم دریغم آمد. چون 
شب شد نوکری که آن اسب را تیمار می کرد آمد و گفت: 
ارباب! اسبت مرد. مرا غم فرا گرفت و دانستم امام از گفتار 
خود این را در نظر داشته است. یازدهمین پیشوای متقیان، 
امام حسن عسکری علیه السالم سال 232 ه. ق چشم به 

جهان گشود. پدرش امام دهم، حضرت هادی علیه السالم و 
مادرش بانویی پارسا و شایسته به نام حدیثه است که برخی 
از او با نام سوسن یاد کرده اند. از آن جایی که امام حسن 
عسکری علیه السالم به دستور خلیفه عباسی در سامرا در 
 محله عسکر سکونت اجباری داشتند »عسکری« نامیده 
می شود. از مشهورترین القاب حضرت نقی و زکی و کنیه 
اش ابومحمد است. او 22 ساله بود که پدر ارجمندش به 
شهادت رسید. مدت امامتش شش سال و عمر شریفش 28 

سال بود و در سال 260 ه. ق به شهادت رسیدند.

شهادت امام حسن عسکری علیه السالم تسلیت باد  

یاد یاران

)شهید حسن رضایی،  بیرجند(: در شهادت من مبادا گریه بلند کنید و از خود بي تابي نشان دهید که منافقان خوشحال خواهند شد. به خدا قسم بدانید که عزیزتان به سعادت ابدي رسیده 
است ان شاء ا... و سعادت گریه ندارد خوشحال باشید و افتخار کنید که توانستید حداقل امانتي را که خدا به شما سپرده بود درست تحویل خودش دهید.
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جدول ۴۷۶۰                        

افقي:  ۱- مرکز کشور ارمنستان- 
علمي که درباره جنایات و مردم 
تبهکار بحث مي کند  2- پذیرش 
سخن کسي- راه و طرز- غذاي 
3- پولي که هنگام دیدن عروس 
بدهند - توانایي- کانون دایره ۴- 
دعاي زیر لب - قیمت بازاري- امر 
نت  بخشش  ۵-   - نوشتن  به 
مقابل   - نیست  واجب   - سوم 
نوشتن  آمپول زدن-  نبات  6-  
با ماشین تحریر- مرتجع جدول 
۷- حاجت- گاوباز- وداع فرنگي 
8-  یکتاپرست - لوس- موزیک 
نظامي ۹- چرخ نخ ریسي- شهري 
در استان خوزستان- حکومت عصر 
هیتلر  ۱0- صداي زنبور- طینت- 
مغازه لوازم خیاطي ۱۱- سکه رایج 
مردانه-  نام  هخامنشي-  عهد 
ساز شاکي  ۱2-  اشاره به فرد 
پسوند  جانشینان-  نامعلوم- 
 -۱3 شکن  و  پیچ  شباهت- 
خرگوش- نشستن براي شکار- 
پشت سر ۱۴- جمع زاویه- الگو، 
مقتدا- هوو ۱۵-  نویسنده آلماني 

گرگ بیابان- واسطه
اعتبار  داراي   -۱ عمودي: 

تمامي  در  غذا  این  شرف-  و 
میشود  طبخ  فارس  استان  نقاط 
2-سرمربي فجر سپاسي شیراز- 
 -3 قدیم  هزار  پانصد  اسرار- 
چگونگي انجام گرفتن یک کار- 
غزوه پیامبر اکرم )ص(- یکي از 
قطعات خودرو ۴- آماس- شوخي- 
کله- امر به آمدن ۵-  تاج- دنیا 
و آخرت- اشاره به دور  6- سایه- 
پدرمرده- مورد شک، مبهم  ۷-  
یا  رفتاري  درستي  کجي-  دهان 
ادعایي- مرموزترین بیماري قرن 

8- کناره ها و اطراف- مزه فلفلي- 
سال 366 روزي ۹- سالک- کهن 
و قدیمي- جدید ۱0- پدید آوردن- 
وحشت- به همان شکل و ترتیب 
۱۱- سنگریزه- شهري در استان 
  -۱2 ساکت  اقیانوس  اصفهان- 
قابلیت  فرنگي-  باالي   - نصف 
 -۱3 نغمه   صدا،  استحقاق-  و 
گالبي- زیرا- اسب سرکش ۱۴- 
زینتي-  سرامیک  ترشي-  مایع 
چاشني کباب کوبیده   ۱۵- فراشي 

که سردسته صد نفر باشد- صبر
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1234567891۰1112131415
نانبللیشاهنشاپ1
کبفاهاکوتدمحا2
هکربمراتبایدر3
تشیاتویسامما4
نوتمکیربتنگ5
خمسیراامککال6
اهبکدزدباورکی7
تاروتمینودنان8
وبارلاسدرخشوی9
ناتلایهواکتک1۰
پدنایشانمرخ11
ندهدهسامتارچ12
جنرانالمامیدا13
راسیالولساویر14
هراتسرپبشیوشفک15

حمل بار حسینی 
جابجایی تخصصی بار و اثاثیه منزل 

داخل و خارج شهری به تمام نقاط کشور
با تیم کارگری و بارچین ماهر

کامیونت - کامیون - تریلی
سید محمد حسینی  1۶۳۶ 1۶1  0915

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

خیابان ارتش  09152174998 - 09153624998  
32218490 - 32218229

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰9157238۰۰1 - دباغی ی
زئ

ج
 و 

ی
کل

ه 
ـ

ض
عر

غـذای آمـاده گـل نرگـس
طبخ غذاهـای اصیـل ایرانـی بـا بـرنج

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

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

09158254172 یم
ند

زم
نیا

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

09059953462 یم
ند

زم
نیا

به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری با سابقه 
کاری و رانند لودر و کامیون و کارگر ساده 

با بیمه و مزایا نیازمندیم.
09155623441 یم

ند
زم

نیا

قابـل توجـه 
کلینیک های پزشکی و اتحادیه ها

طبقه فوقانی ساختمانی واقع در خیابان منتظری 
)بین منتظری 5 و 7( دارای 8 اتاق و سالن بزرگ 

جهت اجاره به متقاضیان واگذار می گردد. 
تلفن تماس در ساعت اداری: 09021604247

09159۶1۴0۸5 -0915۷5۷90۲۸
فـروش انـواع آجـرگـری 

آدرس: بیرجند – انتهای خیابان رجایی 
 جنب مزار شهدای باقریه )مزار دره شیخان(

 واحد تجاری یک - خسروی

ت 
قیم

به 

رخانه
ب کا

در

سه سوراخ ، معمولی ، گری
تیغه سفال ۲0×15 
با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی تیغه  15×10×10

 و کارگر ماهر
  شهرام  مداحی    birjand-bar  ۰915  363  3647 @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

۰9157563875 - سعدی

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

از کامیون های 5/5 و 6/5 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

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

0915۶۶5505۴ - مهدی برگی

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

0915۶۶9۴۴۲۸- 09151۶۳۷1۶5 - برات علیزاده

از تولید به مصرف )کیفیت عالی(
کارخانه سنگ بری محمدعلی بوشادی

 با بهترین سنگ مرغوب
 آماده خدمت رسانی به همشهریان 

و صنوف مختلف می باشد.
آدرس کارخانه : کیلومتر 12 جاده 
بیرجند - مشهد  تلفن: 32321895

آدرس دفتر سنگ فروشی :
 شهید تیمورپور 13 - پالک 2

تلفن: 32357477 - 09151614049  

تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت
قیمت به ازای هر کیلو در محل 27۰۰ تومـان

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

طــوس شــانه

۰5632255118 - ۰9358753434شهرک صنعتی بیرجند ، بلوار تولید ، نبش نوآوران



۵
شنبه * 3 آبان  1399 * شماره  4760 

آمار هولناک کرونا در استان؛ 220 مبتال و 7 فوتی

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

اختصاص اعتبار برای فعاالن امور مربوط به زعفران

صداوسیما- ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار کشوری برای فعاالن بخش زعفران ویژه  سه استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی اختصاص یافت. مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد 
کشاورزی استان گفت: این اعتبار به صورت تسهیالت سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه خرید، بسته بندی، فرآوری و صادرات زعفران پرداخت می شود. 

فرجامی افزود: این اعتبار به بانک های کشاورزی، ملت و توسعه صادرات ابالغ شده که با نرخ سود ۱۵ درصد و بازپرداخت یک ساله به متقاضیان اعطا می شود.

* مدیرکل آموزش و پرورش استان 
گفت: با توجه به موافقت ستاد استانی و 
اخذ موافقت وزارت کشور، آموزش های 
شهرستان  هفت  در  حضوری  غیر 
شد. تمدید  ماه  آبان  نهم  تا  استان 
جهاد    آزمون  مرکز  اجرایی  مدیر   *
انسانی  نیروی  جذب  گفت:  آزمون 
نیروگاه های شیروان و شهید کاوه قاین 
و شرکت کار و تامین وابسته به سازمان 
شد. برگزار  دیروز  اجتماعی،  تامین 
هنرهای  و  دستی  صنایع  معاون   *
کارگاه   ۱۱ فعالیت  از  استان  سنتی 

چلنگری در سرایان خبر داد.
* ساالنه ۳ هزار تن سنگ از معدن بازالت 
سربیشه استخراج می شود که عالوه بر 
مصرف در صنعت داخلی، به کشور های 
هلند، آلمان و اتریش نیز صادر می شود.
ایستگاه  با تالش صداوسیما سه   *
دیجیتال تا پایان سال در شهرستان 

خوسف راه می شود.
* حریف زهرا رجبی در مرحله حذفی 
مسابقات دارت مجازی جهان مشخص شد. 
* هزار و ۴۴۳ گونه حیات وحش از 
به  استان  در  تاکنون  امسال  ابتدای 
شکارچیان  توسط  غیرمجاز  صورت 

شکار شده اند.
زیست  محیط  حفاظت  کل  *اداره 
استان  مرزبانی  فرماندهی  و   استان 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 
* مدیرکل ورزش و جوانان ازآغاز احداث 

پروژه بین المللی زورخانه ای خبر داد.
* ۴ میلیارد  ریال درآمد صدور پروانه 
شکار به خراسان جنوبی اختصاص یافت.

اخبار  کوتاه 

تاکید امام جمعه بیرجند بر فراهم کردن
 شرایط ورزش بانوان در محیطی سالم

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
ورزش پهلوانی سالمت روح و جسم جوانان را 
رشد می دهد، گفت: مسئوالن طوری برنامه ریزی 
کنند تا بانوان بتوانند در محیطی به دور از آلودگی 
ورزش کنند. حجت االسالم والمسلمین عبادی 
در دیدار جمعی از اعضای هیئت ورزش های 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان بیان کرد: 
چنانچه مالحظات الزم نسبت به برخی کارها 
برای  مناسب  محیط  کردن  فراهم  جمله  از 
ورزش بانوان در جامعه صورت نگیرد و این کار 
از چارچوب اسالمی آن خارج شود مطمئنا پشت 
سر آن مفاسد را به دنبال خواهد داشت. وی 
ورزش باستانی را  ورزشی فرهنگی و معنوی 
برای سالمت جسم و روح جوانان دانست و ادامه 
داد: چنانچه فضای مناسبی و سالمی برای ورزش 
جوانان در جامعه فراهم نشود ممکن است در آینده 
دچار آلودگی های فضای مجازی شوند که زندگی 

آنها را با مشکالتی مواجه کند.

گالیه دادگستری از معرفی نشدن افراد
 خاطی از دستورهای بهداشتی کرونا

رئیس کل دادگستری استان گفت: ما گالیه 
مندیم از متولیان امر که افراد خاطی دستورهای 
بهداشتی ویژه کرونا را به ما معرفی نمی کنند. 
در نشست شورای  حجت االسالم حمیدی 
قضایی استان افزود: حفظ بهداشت جامعه جزو 
حقوق عامه است و قوه قضائیه با افرادی که 
دستورهای بهداشتی را در این شرایط کرونا 
رعایت نمی کنند برخورد قضایی می کند و ما 
آمادگی داریم در صورت معرفی این افراد خاطی 
از سوی دستگاه های اجرایی و متولیان امر ، بر 
اساس قانون با آن ها برخورد کنیم. وی همچنین 
با اشاره به شرایط اقتصادی پیش آمده از کرونا 
و افزایش قیمت ها گفت: دادگستری استان با 
برخورد  نیز  احتکار  موارد  و  فروشی ها  گران 
قضایی می کند تا بتوان با تشدید نظارت ها و 
مدیریت بازار، وضعیت قیمت ها را کنترل کرد 
که مردم به مایحتاج ضروریشان به اندازه و با 

قیمت مناسب دسترسی پیدا کنند.

برگزاری مسابقات قرآن به صورت 
ویدئوکنفرانس در خراسان جنوبی

کریم  قرآن  کشوری  مسابقات  صداوسیما- 
در رشته تفسیر عمومی قرآن، روز گذشته به 
سراسر  با  همزمان  کنفرانسی  ویدئو  صورت 
کشور در خراسان جنوبی برگزار شد. رئیس اداره 
امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
گفت: در این دوره، ۱۱۵ نفر در کشور با هم رقابت 
می کنند که ۵ نفر از خراسان جنوبی هستند.

افراد بی بضاعت در خراسان جنوبی صاحب مسکن می شوند

محدودیت ها در خراسان جنوبی یک هفته دیگر تمدید شد
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استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
خراسان جنوبی از برنامه استان برای تامین 
گفت:  و  داد  خبر  بی بضاعت  افراد  مسکن 
و  حمایتی  نهادهای  ظرفیت  از  استفاده  با 
تفاهم نامه های منعقد شده بین استانداری و 
برنامه ریزی  به گونه ای  نهادهای حاکمیتی 
شده که این افراد از مسکن ارزان برخوردار 
در  جعفریان  میر  ایرنا،  گزارش  به  شوند. 
نشست بررسی روند اجرای طرح های مسکن 
شهری و روستایی استان گفت: با توجه به 

برنامه ریزی های صورت گرفته بنا داریم نیاز 
مسکن اقشار مختلف استان را در قالب های 
مختلف برطرف کنیم و برنامه های تعریف 
شده برای جامعه مخاطب در هر حوزه متفاوت 
است. وی بیان کرد: مددجویان کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و بهزیستی، اقشار آسیب پذیر، 
ایثارگران،  مسلح،  نیروهای  فرهنگیان، 
بازنشستگان، خانه اولی ها و بدمسکن هر کدام 

در قالب جداگانه صاحب مسکن می شوند.
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 

گفت: بنا به تصمیم این جلسه، افرادی که 
هیچ بضاعتی ندارند و در تامین آورده اولیه 
مسکن با مشکل مواجه هستند نیز صاحب 
افزود: مقرر شده زمین  خانه می شوند. وی 
مورد نیاز برای اجرای این طرح از امالک بنیاد 
مستضعفان، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن 
میر جعفریان  فراهم شود.  اسالمی  انقالب 
اظهار کرد: براساس جمع بندی های صورت 
گرفته فرمانداران شهرستان های ۱۱گانه استان 
مکلف شده اند که افراد واجد شرایط این طرح 

را شناسایی کنند. وی گفت: فهرست اسامی 
افراد واجد شرایط و لیست نهایی بعد از پاالیش 
کامل در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی و 
بنیاد علوی قرار می گیرد تا مقدمات کار برای 

تامین مسکن این افراد فراهم شود.
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
افزود: افرادی که در این طرح صاحب خانه 
می شوند، کسانی هستند که بنا به دالیلی 
نتوانسته اند از فرصت های ایجاد شده برای 
تامین مسکن استفاده کنند لذا با بهره گیری 

از ظرفیت نهادهای مختلف، مشمول دریافت 
کمک بالعوض می شوند. وی تصریح کرد: 
این طرح بعد از جمع بندی نهایی و تنظیم 
شیوه نامه اجرایی در کوتاه ترین زمان ممکن 

وارد فاز اجرا می شود.

گروه خبر- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند گفت: با توجه به تصویب ستاد استانی و 
تایید ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت های 
۱۰گانه در استان تا نهم آبان ماه تمدید شد. 
کامبیز مهدی زاده شامگاه پنجشنبه اعالم کرد: 
محدودیت های کرونا در خراسان جنوبی که تا 
دوم آبان ماه تمدید شده بود، همچنان ادامه خواهد 
داشت. وی افزود: با توجه به تعطیالت پیش رو، 
محدودیت خاص مانند محدودیت های جاده ای 
نداریم اما از مردم تقاضا می کنیم تا جایی که امکان 
دارد مسافرت های غیرضروری را به بعد موکول 
کنند و در شرایطی که تمام کشور به خصوص 

منطقه شرق کشور وضعیت قرمز دارد از سفرهای 
غیرضروری خودداری کنند. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم  گفت: 
در ۲۴ ساعت گذشته ۲۷۵ آزمایش جدید از افراد 
مشکوک به کرونا در استان گرفته شد که از این 
تعداد جواب ۲۲۰ آزمایش مثبت اعالم شد. دکتر 
دهقانی با بیان اینکه ۸۰ درصد آزمایش های 
کرونای ۲۴ ساعت گذشته در استان مثبت بوده 
است، افزود: از ۲۲۰ بیمار جدید شناسایی شده 
، ۶۲ نفر در بیمارستان های استان بستری اند 
و ۱۵۸ مورد نمونه گیری سرپایی انجام شده 
از مبتالیان جدید  است. وی گفت: ۸۱ نفر 

شناسایی شده مربوط به شهرستان بیرجند، ۱۰ 
نفر فردوس، ۳۳ نفر قاین، ۲۱ بیمار مربوط به 
طبس، ۴ نفر نهبندان، ۷ بیمارمربوط به درمیان، 
سه نفر سربیشه، ۱۶ نفر سرایان، ۳۴ نفر بشرویه، 
۵ نفر زیرکوه و ۶ نفر مربوط به شهرستان 
خوسف است. وی افزود: هم اکنون ۳۰۴ بیماری 
حاد تنفسی در بیمارستان های خراسان جنوبی 
بستری است که از این تعداد ۱۸۳ نفر مبتال به 
کرونا هستند. دکتر دهقانی گفت: از ۱۸۳ بیمار 
کرونا در بیمارستان های استان ، ۲۹ نفر در بخش  
مراقبت های ویژه بستری که حال ۵ نفر از آنان 
مساعد نیست. وی افزود: همچنین با فوت ۷ 

بیمار کرونایی دیگر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد 
فوتی های ناشی از کرونا در خراسان جنوبی به 

۲۴۰ مورد افزایش یافت.

دوره نهفتگی کرونا باعث انتشار 
بیشتر ویروس می شود

بهداشتی  معاونت  بیماری های  گروه  مدیر 
دوره  گفت:  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
نهفتگی بیماری کرونا بین ۲ تا ۱۴ روز است 
و در اکثر موارد، عالئم بالینی خفیفی ایجاد 
می کند که باعث انتشار بیشتر ویروس می شود.

مجید شایسته افزود: لذا اگر با فرد کرونا مثبت 

در تماس بودیم، باید تا ۱۴ روز از نظر کرونا و 
عالئم آن پایش شویم و بررسی عالئم بیماری 
مثل تب، سرفه، تنگی نفس، عالئم گوارشی و 
از دست دادن حس بویایی و چشایی حتما مد 

نظر قرار گیرد. 
وی گفت: همچنین اگر در خانواده فرد کرونا 
مثبت وجود دارد، مالقات این فرد کامال ممنوع 
بوده و فردی که مراقب این بیمار است باید 
فاقد بیماری زمینه ای یا شرایط خاص مثل 
خانم باردار، افراد مبتال به سرطان، مبتالیان 
به دیابت، بیماری های قلبی عروقی، تنفسی، 

کلیوی و افراد چاق باشد.

۴۹ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای مصوبات 
سفر استاندار به شهرستان خوسف اختصاص 
پیدا کرده است. محمد علی آخوندی سرپرست 
فرمانداری شهرستان خوسف با بیان اینکه در 

سفر استاندار به شهرستان خوسف بیش از ۵۵ 
مصوبه تصویب شده است که با اجرای این 
موصوبات بسیاری از پروژه های نیمه کاره 
شهرستان به سرانجام می رسد. وی گفت: از 
از میزان ۵۵ پروژه ابالغی ۲۰ مصوبه صورت 
۱۰۰ درصدی اجرای شده است و علیرغم 
پیگیری های انجام شده تاکنون یک پروژه 
و تجهیز مدارس  نوسازی  اداره کل  توسط 

استان شروع نشده است.

پیشرفت  مصوبه   ۲۷ داد:  ادامه  آخوندی 
باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که 
امیدواریم با پیگیری های انجام شده اکثر 
مصوبات  پیشرفت کامل داشته باشد. وی با 
اشاره به  اینکه جهت تکمیل مصوبات به ۱۴ 
پروژه با تخصیص ۱۰۰ درصدی به میزان 
۴۹ میلیارد ریال ابالغ اعتبار شده است که 
این پروژه ها در حوزه راهداری، بنیاد مسکن، 
ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

پزشکی،  علوم  دانشگاه  اسالمی،  تبلیغات 
 میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی می باشد. 
استخر  و  تئاتر  آمفی  سالن  گفت:  وی 
سرپوشیده شهر خوسف به عنوان دو پروژه 
مهم شهرستان می باشد که طی سال های  
اخیر به عنوان مهمترین پروژه ها که نیاز مبرم 
شهرستان می باشد مطرح بوده که با اعتبار به 
ترتیب  ۷ میلیارد و میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 

اعتبار تخصیص یافته است.

 آخوندی اظهار کرد: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال نیز به چهارمین  زمین چمن مصنوعی 
شهرستان در شهر ماژان تخصیص پیدا کرده 
که امیدواریم این پروژه نیز تا دهه مبارک فجر 
به بهره برداری برسد. وی از تخصیص یک 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به مجتمع آبدرمانی 
آبگرم لوت خبر داد و ادامه داد: احداث جاده 
خوسف به نایبند یکی از اولویت های کاری می 

باشد که نیازمند اعتبار ملی می باشد.

تسهیالت صندوق توسعه ملی برای صنایع 
تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ابالغ شد

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس   - ایرنا   
استان گفت: تسهیالت سرمایه در گردش 
ویژه  کشاورزی  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع 
صندوق  محل  از  برخوردار  غیر  مناطق 
توسعه ملی ابالغ شده است. قوسی افزود: 
نرخ سود این تسهیالت ۱۲ درصد با مدت 
زمان بازپرداخت یک سال است و صاحبان 
صنایع متقاضی دریافت این تسهیالت نباید 
صندوق  توسعه  تسهیالت  از  گذشته  در 
کرد:  بیان  وی  باشند.  کرده  استفاده  ملی 
ملی  توسعه  تسهیالت صندوق  متقاضیان 

باید در سامانه سیتا  نام نویسی کنند.

سالروز شهادت امام حسن عسکری  )ع( برهمه محبان آن حضرت را تسلیت و آغاز امامت امام زمان)عج( را تبریک می گوییم.

آگهی تغییرات شرکت مسافربری گیتی نورد بشرویه )سهامی خاص( به شماره ثبت 146 و شناسه ملی 
شماره  مجوز  و  مورخ 1399/04/05  العاده  فوق  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به   10360007430
26210/9/33 مورخ 1399/06/10 اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بشرویه تصمیمات ذیل 
 اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی فردوس به واحد ثبتی بشرویه به آدرس استان خراسان جنوبی ، 
 شهرستان بشرویه ، بخش مرکزی ، شهر بشرویه، محله ))17شهریور(( ، بلوار انقالب ، کوچه انقالب 4 ، پالک 60 ، 

طبقه همکف و کد پستی 9781954859 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )1013446(

آگهی تغییرات شرکت قاین طیور )سهامی خاص( به شماره ثبت 477 و شناسه ملی 10360017678 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/12/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
از قبیل چک و سفته با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و 

همچنین اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )1013719(

تاسیس موسسه غیر تجاری رویش های تمدن ساز درتاریخ 1399/07/28 به شماره ثبت 555 به شناسه 
ملی 14009521019 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. نام : رویش های تمدن ساز موسسه غیر تجاری موضوع فعالیت :تأسیس و راه اندازی 
واحدهای آموزشی اعم از ایجاد و یا توسعه واحد آموزشی غیردولتی که شامل کلیه مقاطع تحصیلی )پیش 
دبستان، دبستان، متوسطه )دوره اول و دوم( )دخترانه و پسرانه((، کالس های کنکور و تقویتی )دخترانه و 
پسرانه(، کالس های اوقات فراغت )دخترانه و پسرانه(، آموزشگاه های زبان های خارجی )دخترانه و پسرانه(، 
برگزاری همایش و سمینارهای علمی، آموزشی، مهارتی و برگزاری کارگاه های علمی، آموزشی و مهارتی و 
دعوت از اساتید برتر هر حوزه پس از کسب مجوزهای الزم در صورت ضرورت قانونی، ضمناً ثبت موضوع 
فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه ثبت نمی باشد.. به موجب مجوز از اداره کل وزارت آموزش و پرورش 
برابر با شماره مجوز 190/133793/2200 در تاریخ 1399/07/12 در استان مربوطه این آگهی به ثبت 
رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند 
، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله )علی آباد( ، کوچه اردیبهشت 3]ظفر22[ ، کوچه اردیبهشت 2/1 ، 
پالک 1 ، مجتمع یاس ، طبقه سوم ، واحد شرقی کدپستی 9717994854 دارایی شخصیت حقوقی 
5,000,000 ریال نقدی. مدیران خانم قدسیه محمدی به شماره ملی 0651975751 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال، آقای جواد محمدی به شماره 
ملی 0939949857 به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 
سال، خانم فاطمه مالحسنی به شماره ملی 0941379825 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 
سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی 

جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1027119(

آگهی تغییرات شرکت سرد گستر هامون )سهامی خاص( به شماره ثبت 1968 و شناسه ملی 10360036847 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای غالمرضا مفاخر 
به شماره ملی 0651685133به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین پامرغی به شماره 
 ملی 0651742765 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی مفاخر به شماره ملی 0651848024 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک 
 و سفته و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مشترک آقای مهدی مفاخر مدیر عامل و آقای غالمرضا مفاخر

)رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1013721(

آگهی تغییرات شرکت جوان سازان کویر قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 4960 و شناسه ملی 14004611621 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد 
محمدی دستگرد به شماره ملی 5239634106 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آمنه علیشاهی دستگرد به شماره ملی 5239119651 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم خدیجه ساالری دستگرد به شماره ملی 
5230087072 به سمت منشی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای خانم خدیجه ساالری دستگرد 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1013722()مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

تاسیس شرکت راتا گلشن شمیم )سهامی خاص( در تاریخ 1399/06/06 به شماره ثبت 6314 به شناسه ملی 
14009394861 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می 
گردد. موضوع فعالیت : خرید و فروش و تهیه و تولید و بسته بندی و توزیع و صادرات و واردات کاالهای مجاز– 
بازاریابی )غیرهرمی و غیر شبکه ای ( در رابطه با کلیه کاالهای مجاز اعم ازدارو و فرآورده های طبیعی و طب 
سنتی و فرآورده های آرایشی و بهداشتی ومصرفی پزشکی وآزمایشگاهی وتجهیزات پزشکی و غذایی و مکمل 
های غذایی و سلولزی - برگزاری همایش های مرتبط بافعالیت شرکت – اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای 
داخلی وخارجی دولتی وخصوصی در خصوص موضوع شرکت – شرکت درمناقصات ومزایدات در خصوص 
موضوع شرکت . فعالیت در زمینه توزیع وپخش لوازم آرایشی وبهداشتی وپزشکی و غذا و داروهای طب سنتی و 
گیاهان وفرآورده های گیاهی و مواد اولیه دارو و مکمل های دارویی و درمانی،ارائه مشاوره در زمینه گیاهان دارویی 
و فرآورده های طب سنتی ، توسعه درزمینه تولید انواع داروها ،انواع محصوالت پزشکی یکبارمصرف و دستگاههای 
پزشکی وغذایی و داروهای طب سنتی، انواع موادآرایشی وبهداشتی - برگزاری همایش وسمینار در حوزه سالمت 
-تهیه و توزیع سالمت محور و تولید و توزیع انواع نرم افزارهای سالمت محور، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید 
و فروش کاالهای مجاز - تولید و توزیع اسانس، عطر وعصاره گیاهان - تولید و بسته بندی و توزیع داروهای گیاهی 
غذایی و فرآوری های بهداشتی آرایشی ، کشت و بسته بندی و تولید و توزیع گیاهان،ترخیص دارو و لوازم یکبار 
مصرف پزشکی وآزمایشگاهی ودستگاهی و فرآورده بیولوژیک و عرضه وفروش آن - تهیه وتامین ماشین آالت 
سبک وسنگین و تجهیزات و دستگاهای صنعتی و خانگی وکشاورزی و پزشکی- کاشت و برداشت و فرآوری و 
بسته بندی،توزیع وفروش گیاهان دارویی وداروهای گیاهی، آنالیز و استانداردسازی فرآوردهای تولیدی انعقاد قرار 
دادبا کلیه مراکز درمانی و سالمتکده ها و داروخانه ها در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش 
مرکزی ، شهر بیرجند، محله فرزین ، کوچه طالقانی 8 ]شیرین 5[ ، خیابان طالقانی ، پالک 0 ، طبقه همکف 
کدپستی 9713973611 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 
سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 33/1783 مورخ 1399/05/20 نزد بانک صادرات شعبه شهدا با کد 1783 پرداخت گردیده است. اعضای 
هیئت مدیره: خانم شیما سیار به شماره ملی 0640314155 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، 
آقای آرمین سیار به شماره ملی 0640479642 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای مهدی 
سیار به شماره ملی 0651708664 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مهدی سیار ) مدیرعامل ( همراه با مهر شرکت 
 معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: آقای شروین سیار به شماره ملی 0640427472 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای حسین ضیائی به شماره ملی 0640524869 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1013444(

مرکز نیکوکاری و دار االیتام مؤسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند )مصلی( 
- پذیرای نذورات و هدایای شما مردم خیر و نیک اندیش جهت نیازمندان و ایتام می باشد.  همچنین آمادگی کامل جهت دریافت البسه، جهیزیه، سبدهای غذایی، مواد پروتئینی و گوشتی، خریداری 

گوسفند، عقیقه کامل ، دریافت فطریه و کفاره و... را جهت نیازمندان اعالم می دارد. 

شماره کارت جهت طبخ اطعام ایتام : ۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۹۲۱-۵۳۱۷
آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: ۰۵۶۳۲۲۳۷۶۶۶ – ۰۵۶۳۲۲۳۳۳۳۱ - ۰۹۱۵۵۶۵۸۵۹۵

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی: ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۴-۸۵۳۹

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 139960308001001238 مورخ 1399/4/27 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سلیمان بشگزی  
فرزند محمد به شماره شناسنامه 1 صادره از بیرجند و کد ملی 0652881319 در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 128 مترمربع قسمتی 
از پالک 1396 - اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت عیسی دستگردی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1399/7/16        تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1399/۸/3
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - قرارداد بانکی( 
بدین وسیله به آقای حسن قاسمی فرزند علیرضا به شماره ملی 0652248535 به عنوان وام گیرنده ساکن بیرجند، 
منتظری 19 پالک 14 ابالغ می گردد: بانک ملی شعبه حکیم نزاری بیرجند در تاریخ 1399/6/5 به استناد قرارداد شماره 

6602986499008 – 1395/2/20 جهت وصول مبلغ 69/154/802 ریال طلب خویش بدین شرح : )مبلغ 39/916/570 ریال اصل و 
مبلغ 5/383/698 ریال سود متعلقه و مبلغ 23/854/534 ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 1399/6/5 به انضمام جریمه دیرکرد تا 
روز وصول تقاضای صدور اجراییه علیه شما به عنوان گیرنده تسهیالت و ضامن مربوطه را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی 9900504 
در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه طبق گزارش مورخ 1399/6/23 مامور ابالغ آدرس شما  
به شرح مندرج در متن قرارداد به نشانی فوق شناسایی نگردیده و متعهدله نیز قادر به معرفی آدرس دیگری نبوده، لذا بنا به تقاضای بانک 
بستانکار مستند به ماده 18 - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و عملیات اجرایی ظرف 10 روز از تاریخ 

انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب می شود علیه شما ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار: 3/ 99/۸

غالمرضا دادی -  رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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 پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند :
َجالُء هذهِ الُقلوِب ِذکُر ا... و تاِلَوةُ القرآِن

صیقل دهنده این دلها، یاد خدا و تالوت قرآن است.
)تنبیه الخواطر : ج2 ، ص122(

جزئیات  بسته هوشمند معیشتی 
مجلس برای ۶۰ میلیون نفر

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
هوشمند  بسته  طرح  اساس  بر  گفت: 
شامل  نفر  میلیون  شصت  معیشتی، 
طرح معیشتی هستند که دولت به آنها 
یارانه می دهد. حاجی بابایی افزود: از این 
تعداد حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون نفر شامل ۷ 
میلیون نفر مشموالن کمیته امداد و حدود 
۴ میلیون نفر مشموالن تحت پوشش 
نفر هم  میلیون  و ۷  بهزیستی هستند 
تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند. 
سبد   ،۱۳۹۵ سال  در  کرد:  اضافه  وی 
کاالیی را تعریف کردند که در آن زمان 
قیمت تمام شده این سبد ،۵۰ هزار تومان 
بود اما امسال قیمت آن، ۱۲۰ هزار تومان 
داد:  ادامه  بابایی  حاجی  می شود.  تمام 
قرار است بر اساس این طرح به این ۲۰ 
میلیون نفر از ابتدای مهر امسال، هر ماه 
به هر نفر ۱۲۰ هزار تومان کارت اعتباری 
از طریق آن فقط می توانند  بدهیم که 
کاالهای اساسی را دریافت کنند و این 
مبالغ، جدای از یارانه ماهانه و کارت بنزین 
و دیگر طرح های حمایتی مانند اختصاص 
به کاالهای  تومانی  ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
برنامه  کمیسیون  رئیس  است.  اساسی 
شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  و 
اسالمی افزود: بر اساس این طرح برای 
خانواده ۵ نفره، ۶۰۰ هزار تومان در ماه 
در کارت اعتباری آنها شارژ می شود که 
از طریق آن می توانند کاالهای اساسی 
را بخرند. حاجی بابایی اضافه کرد: وزارت 
صمت را هم مکلف کردیم که شرایط 
الزم برای عرضه ارزان تر این کاالها به 
این مشموالن را فراهم کند. وی گفت: 
برای ۴۰ میلیون بقیه مشموالن این طرح 
هم مقرر شده است که این سبد کاال 
را دریافت کنند اما نصف پول را دولت 
می پردازد و نصف دیگر یعنی ۶۰ هزار 

تومان را خودشان پرداخت می کنند.

سلیمی نمین با اشاره به هجمه های 
اخیر به دولت اظهار کرد:  در شرایطی که 
ما هم با مصیبت کرونا و هم با مصیبت 
گردن کشی نژادپرستان حاکم بر غرب 
مواجه هستیم، باید به مصالح ملی پایبند 
بوده و منافع مردم برای ما مهم باشد و 
اگر این منافع برای ما مهم است باید از 
حاد شدن فضای سیاسی کشور به شدت 

پرهیز کنیم. وی اظهار کرد: تندروهای 
جریان اصالح طلب و اصولگرا از یک 
جا الهام می گیرند یعنی خارج از کشور 
و هدف آنها هم به هم ریختگی جامعه 
است. زیرا این به هم ریختگی آرزوی 
آمریکایی هاست در حالی که مردم به 
این دلیل سختی ها را تحمل می کنند 
که آمریکا به هدف خود نرسد و چون 

جامعه متوجه این مسئله شده است، هر 
گونه که شده سختی ها را تحمل می 
تالش  سیاسی  عناصر  برخی  اما   کند 
می کنند جامعه را به هم بریزند. وی 
درباره مطرح شدن اعدام رئیس جمهور 
گفت: این حرف بی ربط و سست است و  
مطرح شدن آرزوی اعدام رئیس جمهور 

از وظیفه نمایندگی نیست.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس 
گفت: تیم اقتصادی دولت روحانی معتقد 
به عرضه و تقاضا و اقتصاد باز هستند و 
اعتقادی به کنترل و مدیریت بازار ارز و 
حمایت از تولید داخلی ندارند. علی بابایی 
با انتقاد از بازار افسارگسیخته ارز اظهار 

کرد: در شرایطی که دولت باید عرضه 
و تقاضای ارز را مدیریت کند، دالالن 
و واسطه گران این بازار را تحت کنترل 
خود دارند.وی بیان کرد: متاسفانه ساالنه 
میلیاردها دالر صرف واردات کاالهایی 
کشور  داخل  در  خودمان  که  می شود 

می توانیم آن کاالها را تولید کنیم. وی 
گفت: اگر در سال های قبل دولت بازار 
ارز را مدیریت می کرد، قطعاً مشخص 
 می شد که چه ضعف هایی در این زمینه
بازار  اما در حال حاضر این  وجود دارد 

کاماًل از دست دولت خارج است. 

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 

در گفت وگو با جهان نیوز درباره سخنان 
اخیر دکتر نمکی منبی بر قصور زیاد در 
راستای کنترل اپیدمی کرونا، اظهار کرد: 
در اصل، منظور وزیر بهداشت ستاد ملی 
رئیس  آقای  ریاست  با  کرونا  با  مبارزه 
جمهور و حضور برخی وزرا است. وزارت 
بهداشت پروتکل ها را اعالم می کند ولی 
این وزارتخانه نیروی انتظامی و نظامی 
ندارد که آن را اجرا کند، این تدبیر دولت 

است که باید از تمام نیروها استفاده کند و 
پروتکل ها را اجرایی و عملیاتی کند. وی با 
بیان اینکه اگر بخواهند کرونا را کنترل کنند 
باید همه با هم همکاری کنند، توضیح داد: 
شاید برای جمهوری اسالمی زیبنده نباشد 
که طبق آمار رسمی در یک روز ۳۳۷ 
فوت بر اثر کرونا داشته باشد و از طرفی 
نزدیک به ۵ هزار نفر هم در وضعیت 
شدید این بیماری در بخش مراقبت های 

ویژه بستری باشند. به نظرم رئیس ستاد 
ملی کرونا که آقای رئیس جمهور است 
باید پاسخگو باشد چراکه بقیه وزارتخانه 
و مجموعه ها زیر نظر ریاست جمهوری 
هستند. رئیس کمیسیون بهداشت در ادامه 
افزود: نمی دانم این اتفاقات به خاطر سوء 
تدبیر است یا عوامل دیگری نقش دارد، 
باید از خود ستاد ملی کرونا پرسید و گالیه 

آقای نمکی هم از ستاد ملی کرونا است.

تندروهای هر دو جریان سیاسی کشور  از یک جا الهام می گیرند

دولت روحانی اعتقادی به کنترل ارز و حمایت از تولید داخلی ندارد

روحانی باید پاسخگوی افزایش تعداد مبتالیان و تلفات کرونا باشد

 داریوش قنبری، فعال سیاسی اصالح طلب 
از  آمریکا  جانبه  یک  خروج  با  گفت: 
برجام، برنامه های اصالح طلبان و دولت 
منظر حل  از  اقتصادی  برای گشایش 
مسائل مربوط به سیاست خارجی ناکام 
ماند و این ناکامی هم تا حدود زیادی 

انتخابات ۱۴۰۰ و مسأله  بر سرنوشت 
شده  تأثیرگذار  طلبان  اصالح  حضور 
است. قنبری با بیان اینکه خارجی ها 
اهدف  به  نگذاشتند دولت  دلواپسان  و 
اینکه  به  توجه  با  افزود:  برسد،  خود 
مردمی  جریان  یک  طلبان  اصالح 

جامعه  شده  انباشته  مطالبات  هستند، 
در عرصه های مختلف بسیار زیاد است 
پیدا  تحقق  وعده ها  این  از  بسیاری  و 
نکرده و افکار عمومی انتظاراتی داشتند 
اما متأسفانه آنها نیز با شرایط پیش آمده 

برای کشور محقق نشده است.

خارجی ها و دلواپسان نگذاشتند دولت به اهدف خود برسد

دالر پس از انتخابات آمریکا 
 ارزان می شود؟

در حالی که پنجشنبه فعاالن بازار آزاد حاضر به 
پرداخت مبلغی باالتر از ۲۵ هزار تومان برای 
خرید دالر نبودند  برخی کارشناسان این نوسان 
را ناشی از جو روانی ایجاد شده برای انتخابات 
آمریکا می دانند.  فعاالن بازار معتقدند: دالر پس 
از انتخابات آمریکا ، فارغ از نتیجه با تخلیه جو 

روانی دستخوش کاهش می شود.

 کاهش ظرفیت پذیرش هواپیماها 
وزیر راه و شهرسازی گفت:  همه ایرالین ها باید 
پروتکل های بهداشتی را به اضافه جذب مسافر 
به اندازه ۶۰ درصد ظرفیت کابین هواپیما رعایت 
کنند و برای تعیین قیمت بلیت هواپیما و میزان 
 افزایش آن نیز به زودی تصمیم گیری می شود.
 تورم نقطه ای در مهر ماه ۴۱ درصد شد

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران تورم نقطه ای 
در مهر ماه نسبت به سال قبل از ۴۱ درصد 
عبور کرده است. نرخ تورم ماهیانه مهر ۱۳۹۹ 
نیز در مقایسه با ماه قبل ۷ واحد درصد افزایش 
یافته است. نرخ تورم گروه عمده »خوراکی ها، 
واحد  افزایش ۹  با  دخانیات«  و  ها  آشامیدنی 
درصدی به ۴.۵ درصد و گروه »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« با افزایش واحد درصدی به 

۴۱.۹ درصد رسیده است.

 صدور گواهینامه موتور، اینترنتی می شود
رئیس پلیس راهور ناجا از اینترنتی شدن صدور 
گواهینامه موتورسیکلت از طریق آموزشگاه های 
مجازی خبر داد. سردار هادیانفر گفت: پیگیری 
کرده ایم حاال که نقل و انتقال و تعویض پالک 
به صورت اینترنتی شروع شده، صدور گواهینامه 
موتور نیز به صورت مجازی و از طریق آموزش  

مجازی انجام می شود.

 ساخت مسکن ملی با متری ۲.۷میلیون 
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص آورده 
متقاضیان طرح ملی مسکن گفت: بر اساس 
آخرین برآوردها، ساخت واحد با متری ۲ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۰ درصد افزایش 

این رقم به پیمانکاران ابالغ شده است.

با استیضاح مشکالت حل نمی شود

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه استیضاح 
رئیس جمهور می تواند به اقتصاد کشور ضربه زده 
و دست دشمن را برای اعمال فشارهای بیشتر 
باز کند، گفت: باید بین مجلس و تیم اقتصادی 
دولت هماهنگی ایجاد کنیم. نبویان تصریح کرد: 
اکثریت مجلس قائل به آن هستند که استیضاح 
صحیحی  کار  فعلی  شرایط  در  رئیس جمهور 
نیست. البته نمایندگانی که به دنبال استیضاح 

رئیس جمهور هستند هم قصد خیر دارند.

 اسراییل از درون در حال فروپاشی است
تحلیلگر صهیونیستی به نقل از رئیس پیشین این 
رژیم گفت: »اگر خطری برای استمرار موجودیت 
و  دموکرات  حکومت  یک  عنوان  به  اسرائیل 
یهودی وجود داشته باشد، این خطر داخلی است، 
نه خارجی«. یوسی ملمن گفته است: اسرائیل از 

 درون در حال فروپاشی است.
آخوندی: احمدی نژاد با پول مردم

  در بیابان، خانه ساخت
عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی با 
اشاره به اقداماتش در مسکن مهر  گفت : برخی 
به آسانی دروغ می گویند که آخوندی مسکن مهر 
را متوقف کرد در حالی که دو سوم مسکن مهر را 
انجام دادم.او افزود: دولت احمدی نژاد پول مردم 
را گرفت و رفت در بیابان برایشان خانه ساخت! 
افرادی که موجب هدر رفتن پول مردم شده اند 

 اکنون باید پاسخگو باشند. 
ادعای ترامپ: ایران نمی خواهد بگذارد 

 من در انتخابات پیروز شوم 
ایران  شد:  مدعی  آمریکا  جمهور   رئیس 
نمی خواهد بگذارد من پیروز شوم. چین هم نمی 
خواهد. آن ها به شدت خواهان شکست من 
 هستند. ترامپ مدعی شد: در صورت پیروزی ام 
اولین تماس از ایران خواهد بود که می گویند 

بیایید یک توافق انجام دهیم.  

بایدن برنده مناظره نهایی با ترامپ

بیش از ۵۲ درصد رای دهندگان شرکت کننده 
در نظرسنجی  سی ان ان که بعد از مناظره نهایی 
مناظره  این  پیروز  بایدن  معتقدند  شد،  برگزار 
را  نظری  چنین  درصد   ۳۹ مقابل  در  و  بوده 
درباره ترامپ داشتند. هر چند این نتایج برای 
رئیس جمهور آمریکا در مقایسه با مناظره اول 
مثبت تر است. در نظرسنجی بعد از مناظره اول 
تنها ۲۸ درصد گفته بودند که ترامپ مناظره را 
را  بایدن  از  ترامپ  انتقادات  برده و ۶۷ درصد 

غیرمنصفانه توصیف کرده بودند.

به یک نیروی خانم ترجیحا 
لیسانس آشنا به کامپیوتر 
با روابط عمومی باال جهت 

انجام امور دفتری نیازمندیم. 
لطفا جهت همکاری رزومه 
خود را به شماره واتساپ 

۰۹۱۳۴۵۶۸۷۹۲ ارسال و یا 
برای تکمیل فرم به آدرس 
میدان شهدا، پشت بانک 
صادرات، ساختمان آوا 

مراجعه نمایید.  
ساعت کاری: ۸-۱۴

اجـاره خودرو  باالبـر استاندارد با ارتفاع 14 متر، همکاری جهت نصب بیلبورد و بنر، 
تجهیزات ترافیکی، تجهیزات ساختمانی و نور پردازی     09151636495 - خوشرو

» فراخوان تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای«
اداره کل نوسازی ، توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی)مناقصه گزار به نشانی بیرجند- بلوار صنعت ومعدن - سایت اداری- تلفن 92-32400390( در نظر دارد، اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات، به پیمان کاران 
دارای صالحیت از سازمان 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 1399/08/07به سامانه تدارکات 

به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی )http://iets.mporg.ir( نیز منتشر شده است.

مدت نوع پیمانموضوعمحل اجراپروژهردیف
پیمان

برآورد براساس فهارس 
بها ۱۳۹۹ )ریال(

ارجاع  تضمین 
کار)ریال(

تاریخ تحویل  و بارگذاری 
اسناد در سامانه تدارکات

تاریخ 
رتبه صالحیت شماره فراخوانبازگشایی

پیمانکاری

۱
تخریب و بازسازی دبستان 

محمد آباد علم )احداث 
ساختمان آموزشی(

روستای 
محمد آباد 
علم قاین

ساختمان 
آموزشی

سرجمع به شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ 
مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ و 

اصالحیه های بعدی ابالغی 
سازمان برنامه و بودجه کشور

حداکثر پایان وقت اداری ۹۱۸،۴۵۳،۰۰۹،۳۱۰۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ماه
مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

ساعت 
۹ صبح      
۱۳۹۹/۰۸/۱۹

حداقل پایه ۵ ۲۰۹۹۰۰۳۷۴۸۰۰۰۰۲۷
رشته ابنیه 

۱- تضمین شرکت درمناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 و 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. 

۲- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و دبیرخانه این اداره کل به نشانی بیرجند – بلوار صنعت و معدن – سایت اداری و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند – بلوار صنعت و معدن – سایت اداری 
می باشد. ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. 3- اعتبار پروژه ها )برابر شرایط مناقصه(: مبلغ 12،600،000،000 ریال )نقدی( و مبلغ 500،000،000 ریال اوراق خزانه اسالمی با سررسید 1401 و مابقی از محل 

 روابط عمومی اداره كل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبیاعتبارات 1399 و 1400 با سررسید یک ساله و دو ساله.

جنـاب آقـای مقـدس
 ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقالب شهرستان بیرجند

ضایعه درگذشت پدر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن 
عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان صبری جزیل مسئلت دارم.

احمد بیکس - رئیس هیئت مدیره مركز كارشناسان رسمی دادگستری 
خراسان جنوبی

والبـاقی
سركار خانم مهری سلیمانیه

درگذشت پدر بزرگوارتان بزرگ خاندان
 مرحوم محمدولی سلیمانی

را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند برای آن مرحوم غفران الهی و برای شما و سایر بازماندگان 
امین چمنیصبر مسئلت دارم.  
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