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مسئوالن فضای مجازی قاتل 
شهدای امر به معروفند

سردار نقدی: 

صفحه  ۶

مردم از ما دل خوشی ندارند اما 
از اصالح طلبان کال   ناامیدند

ایمانی فعال اصولگرا :

می خواهند با مشارکت پایین 
مردم، پیروز انتخابات شوند

محمد هاشمی رفسنجانی :

صفحه  ۶

صفحه  ۶

#  من ماسک می زنم

خراسان جنوبی، خودکفا در تولید ماسک محدودیت ها در خراسان جنوبی ادامه دارد 3متقاضیان  مسکن شهری  در استان به بنیاد مسکن مراجعه کنند 5 3

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

چه خوشبختی نابی!

 ده روز گذشت و ما هنوز استاندار نداریم! وه که چه خوشبختی نابی! حضرات زحمتی 
به خود نمی دهند  استانداری را معین، انتصاب و معرفی می کنند. حال خوش این 
روزهای استان و مردمش، واقعاً خریدنی است! می خواهم به مناسبت این دهه بی 
استانداری، ده سؤال بپرسم و همینجا جوابش را به نیابت از مسئوالن محترم، تقدیم 
حضورتان کنم. سؤال اول: خراسان جنوبی و مردمش برای مسئوالن مهم هستند؟ 
جواب: اصاًل. سؤال دوم: مسئوالن از دردها، رنج ها، مشکالت، خواسته ها، مطالبات و 
نیازهای مردم و استان آگاهند؟ جواب: خیلی خیلی کم، اگر هم آگاه باشند، در اولویت 
نیستیم. سؤال سوم: مردم از عملکرد جامعه نخبگانی استان، نمایندگان محترم، ذی 
نفوذین و کسانی که حرف شان خریدار دارد، در جریان وقایع اخیر جابجایی استاندار 
راضی هستند؟ جواب: ابداً. سؤال چهارم: امید، حس خوب و نگاه مثبت مردم خراسان 
جنوبی و از همه مهم تر اعتمادشان به قول ها، حرف ها، تعهدها و خبرها و وعده 

های مسئوالن بیشتر شده یا کمتر؟ جواب: شک نکنید کمتر.   ادامه در صفحه 2

*  هرم پور

شرایط استان
خوب نیست

طلب میلیاردی 
شهر  بیرجند

شهردار مرکز استان عنوان کرد :

  شهردار بیرجند روز پنجشنبه در نشست خبری با اشاره به مطالبات 
شهرداری از دستگاه های دولتی گفت: اکنون حدود ۱2۰ میلیارد تومان 
از دستگاه های دولتی طلبکار هستیم. ... مشروح در صفحه ۳

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند :

صفحه  2

فروش رادیاتورهای پنلی ایران رادیاتور 
    

آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1  
09155618398 - 05632237077   

به ما دلگرم باشید



2
سرمقاله

شنبه * 10آبان  1399 * شماره  4765 

چه خوشبختی نابی!

* هرم پور

) ... ادامه سرمقاله از صفحه اول ( سؤال پنجم: مردم پس از این 
همه بدعهدی نسبت به استان، خودشان را نسبت به مسائل 
مهم کشور که با منافع ملی ما ارتباط مستقیم دارد )مثل 
انتخابات، راهپیمایی ها، پشتیبانی ها در مواقع حساس( متعهد 
خواهند دانست؟ جواب: قطعاً نسبت به گذشته خیلی کمتر. 
سؤال ششم: کاری کارستان برای خراسان جنوبی خواهند 
کرد؟ جواب: چون به حجب و حیای این مردم اعتماد راسخ و 
کامل دارند، به هیچ عنوان. در هر استان دیگری، این شرایط 
بی ثباتی مدیریتی را در ظرف  سیزده سال اعمال می کردند، 
مردم، نخبگان، نمایندگان، رسانه ها، میخ و پیچ و مهره میزها  
و صندلی ها و لوالی در اتاق مسئولیت هایشان را یکی یکی 
در می آوردند و بر سرشان می کوبیدند. فراموش نکنیم که 
اینجا خراسان جنوبی است؛  جزیره ای ساکن، آرام، بی دغدغه 
برای فردا، با حرف های دلکش فراوان از سوی نخبگانش در 
خفا و با ترس های تعجب انگیز و جسارت های مرده و به 
تحلیل رفته برای بیان نقدها و نظرها در عیان و آشکار. سؤال 
هفتم: نظر، رأی، نگاه، مطالبه و زاویه دید مردم و نخبگان 
استان برای تعیین سرنوشت استان شان که در آن متولد شده 
اند، نشو و نما یافته اند و قرار است با تدبیر و اندیشه خودشان 
آن را بسازند، چقدر برای مسئوالن مهم است؟ جواب: چه 
سؤال مضحک و خنده داری. باور کنید هیچ، حتی نه به 
اندازه سر سوزنی. سؤال هشتم : همه مشکالت به مسئوالن 
ختم می شود؟ جواب: نه. بخش مهمی از آن هم به سکوت 
 مردم، فقدان جسارت نخبگان استان، بی جرأتی و وام دار 
بودن برخی رسانه ها، زد و بندهای پشت صحنه، مدیریت 
میدان توسط عناصر خاص، و به انحراف کشاندن مطالبات و 
از اولویت خارج کردن مطالبه های اصلی مردم بر می گردد. 
سؤال نهم : پیشنهاد تو؟ جواب: اگر می توانستم، کالس 
هایی به وسعت همه مردم استانم دایر می کردم و در آن 
ضمن توصیه به مطالعه بیشتر، خواندن بیشتر و تفکر بیشتر، 
به آنها جرأت، جسارت، بی پروایی در حق خواهی، اولویت 
 های حقوق شان و آموزه های تربیتی برای با دل و جرأت تر  
 تربیت کردن فرزندان شان نسبت به خودشان را به آنها می آموختم.
در استانی که مالک مردمش برای انتخاب  نخبگان فرهنگی 
در  باشد،  اینستاگرامی  تعداد الیک های  اجتماعی شان  و 
 استانی که بعضی مسئولینش از ابتدایی ترین واژگان توسعه ای 
بی خبرند و هنوز بر مسند مدیریت حضور دارند، در استانی که 
هواخواهی مردمش از عکس ها و تصاویر همشهری ها بیشتر 
از هواخواهی اندیشه ها و فکرها و نظرهاست، در استانی که 
مسئوالن هم به این نتیجه برسند که »قند« و »قروت« برای 
مردمش یکیست، حرف زدن از حق، از مطالبه، از توسعه و 

سخن گفتن از فردا، خنده آور نیست؟   
 )لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به 

شماره 09304943831 ارسال بفرمایید(

چرخه مهار کرونا در استان

* سیدابوالفضل موسوی نژاد
  

خراسان جنوبی موج سوم شیوع بیماری کرونا هر روز 
رکوردهای متفاوتی در میزان افراد شناسایی شده و افراد 
فوت شده از بیماری منحوس کرونا برجای می گذارد و 
انگار این بیماری خیال فروکش کردن و از بین رفتن ندارد. 
بر اساس آمار و براساس بررسی انجام شده از بین 1۵ 
کشور درگیر با بیشترین میزان ابتال به بیماری کرونا تا روز 
۷ آبان ماه جاری، کشور ایران با میزان ۵88 هزار و ۶48 
نفر مبتالی قطعی در این لیست رتبه 14 از نظر میزان 
افراد مبتال شده و رتبه دهم در میزان افراد فوت شده را 
داراست. از طرفی بر اساس میزان جمعیت  نیز در بین 1۵ 
کشور درگیر با ۷3۶.۵ نفر در هر صد هزار نفر جمعیت 
رتبه چهاردهم و با 3۵.۶۵ نفر فوت شده در صد هزار نفر 
جمعیت، رتبه 1۲ را دارد. از منظر دیگر در این لیست،  ایران 
با فوت ۵.۷۲ درصد مبتالیان بعد از کشورهای مکزیک و 
ایتالیا، رتبه سوم را دارد؛ به عبارت دیگر میزان مرگ افراد 
مبتال شده به بیماری کرونا در کشور بسیار بیشتر از سایر 
کشورهایی است که در این لیست قرار دارند. همچنین 
بر اساس آمار در استان خراسان جنوبی نیز 8۲۲ نفر در 
صد هزار نفر مبتال به بیماری کرونا شده اند که نسبت به 
میانگین کشوری که میزان آن ۷3۶ نفر در جمعیت یکصد 
هزار نفری است، باالتر است. در مقابله با بیماری کرونا 
می توان به بحث پیشگیری، شناسایی، قرنطینه فرد مبتال 
و درمان بیماران اشاره کرد؛ واقعا کدام بخش از این چرخه 
معیوب است که آمارهای کرونا اینگونه هر روز رکوردهای 
جدیدی از خود به جا می گذارد؟ در بحث پیشگیری در 
زدن ماسک و ضد عفونی کردن دست می توان به جرات 
گفت نرخ استفاده از ماسک در کشور خوب بوده و افراد 
زیادی در جامعه در زمان حضور در مکان های عمومی 
از ماسک استفاده می کنند؛ هر چند ممکن است که در 
نحوه استفاده برخی از اشتباهات رایج را تکرار کنند، اما 
میزان استفاده از ماسک تقریبا قابل قبول است. در بخش 
پیشگیری از بیماری کرونا رعایت فاصله اجتماعی، پاشنه 
آشیل کنترل بیماری کرونا است، برخی از تجمعات توسط 
مردم شکل گرفته است که می توان به شرکت در مراسم 
خانوادگی، برگزاری عروسی ها و مراسم عزا و برنامه های 
فرهنگی اشاره کرد. با توجه به نرخ شیوع بیماری کرونا 
و جهش های صورت پذیرفته در این ویروس، هرگونه 
تجمعی با هر سطح از رعایت پروتکل های بهداشتی به 
شیوع این بیماری دامن می زند و با توجه به دوران نهفتگی 
و نرخ رشد این بیماری که دارای رشد نمایی است؛ هرگونه 
برگزاری مراسم و تجمعات، افزایش چند برابری بیماری را 

در پی خواهد داشت. 
بسیاری از تجمعات نیز غیر قابل کنترل بوده است. مطب  
پزشکان و داروخانه ها، مترو و اتوبوس ها، فروشگاه های 

عرضه مواد غذایی، آرایشگاه ها و .... با تراکم زیاد جمعیت 
ندارد  وجود  آن ها  در  اجتماعی  فاصله گذاری  امکان  که 
از مکان های مهم توزیع بیش از حد این بیماری است. 
گام دوم مقابله با بیماری کرونا، شناسایی افراد ناقل و 
جداسازی آنهاست. در بحث شناسایی همانگونه که با 
و  گیری  آزمایش  بهداشت،  وزارت  پروتکل های  ابالغ 
تست pcr محدود به افراد خاصی که در این دستورالعمل 
ابالغ شده است گردیده و این تست از افرادی که عالئم 
این بیماری را داشته باشند گرفته نمی شود و اگر بخواهند 
این افراد تست را بدهند باید هزینه های سنگینی پرداخت 
کنند که از توان مالی بسیاری از مردم در این شرایط خارج 
است. عدم شناسایی افراد ناقل یکی از مهم ترین دالیل 
شیوع بیش از حد این افراد بوده و افرادی که مشکوک 
هستند با توجه به اطمینان نداشتن 100 درصدی از بیماری 
خود در جامعه فعالیت و حضور دارند و این حضور شیوع 
بیماری را دامن می زند. اگر تعداد آزمایش های این بیماری 
افزایش پیدا می کرد و همه افراد ناقل شناسایی می شدند، 
 قطعا در کاهش نرخ رشد بیماری نقش بسزایی داشت.
در گام سوم می توان به قرنطینه افراد شناسایی شده اشاره 
کرد. در قرنطینه افراد مبتال نیز هیچ گونه دستورالعمل 
روشنی وجود ندارد. با توجه به اینکه همه افراد شناسایی 
شده نیاز به بستری شدن در بیمارستان ها را ندارند؛ بنابراین 
توصیه پرشکان به قرنطینه خانگی است اما در صورتی 
که فرد مبتال در خانه خود به صورت قرنطینه نباشد چه 
اهرم هایی توسط دولت پیش بینی شده است؟ در بسیاری 
از کشورهای پیشرفته ابزار و نرم افزار در گوشی افراد ناقل 
نصب شده و عبور و مرور این افراد رصد می شود و یا با 
ابزارهای الکترونیکی دیگر محل های عبور و مرور مبتالیان 
بررسی و نسبت شناسایی افرادی که توسط فرد ناقل در 
معرض آسیب بوده اند مشخص می شود تا از گسترش این 
بیماری جلوگیری شود اما در کشور ایران این قسمت نادیده 
گرفته شده است. در گام چهارم که درمان افراد بیمار است، 
نیز ضعف هایی وجود دارد. این به معنای نادیده گرفتن 
زحمات پرستاران، پزشکان و کادر درمان نیست، اما رعایت 
این موارد در کنترل بیماری کرونا بسیار حائز اهمیت است. 
افرادی که مشکوک به بیماری کرونا هستند جهت درمان 
به مطب  متخصصین بیماری های عفونی مراجعه می کنند. 
این مطب ها گاها در واحدهای آپارتمانی در فضای کم و با 
تراکم جمعیتی بسیار زیاد است و افرادی که سالم هستند، 
نیز در این مطب ها مبتال می شوند. در نظر گرفتن یک 
مکان خاص در هر شهرستان به منظور حضور متخصصین 
عفونی در یک فضای مناسب که بتواند موجبات رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی را فراهم کند، اقدامی بسیار مناسب 
است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. نکته دیگر این 
است تحریم های سنگینی که توسط کشورهای دیگر به 
ایران وارد می شود، تامین بسیاری از لوازم و تجهیزات 
پزشکی و داروهای مورد نیاز این بیماری را با مشکالت 
زیادی مواجه کرده است و دستگاه اقتصادی دولت برای 
تامین ارز و همچنین واردات این اقالم جهادگونه فعالیت 

می کند که قابل تقدیر است.

یادداشت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 
درمانی بیرجند با بیان اینکه در 3 هفته اخیر 
شاهد افزایش و طغیان کرونا در استان بودیم، 
گفت: در حال حاضر شرایط خوب نیست و عبور 
از این پیک نیازمند همراهی تمام مردم است. 
به گزارش تسنیم ، محمد دهقانی  به افزایش 
روند صعودی بیماران مبتال به کرونا در استان 
رعایت  کاهش  واقع  در  کرد:  اظهار  و  اشاره 
پروتکل ها و بازگشایی مکان هایی که تعطیل 
بود و همچنین دورهمی های خانوادگی علت 
اصلی این روند صعودی بیماری است. وی با 
بیان اینکه در حال حاضر کانون مشخصی از 
بیماری وجود ندارد، گفت: ویروس به شدت 
جهش یافته و باعث تشدید سرایت و انتقال آن 

و در نتیجه افزایش بیماران شده است.

رعایت پروتکل ها از 82 درصد به 47 
درصد در استان رسیده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
در حال حاضر  اینکه  بیان  با  بیرجند  درمانی 
آلودگی در تمام نقاط استان پخش است، افزود: 
هر جا پروتکل های بهداشتی رعایت نشود و 
ویروس  باشد  بیشتر  نفر  سه  تا  دو  از  تجمع 
سرایت می کند و باید گفت رعایت پروتکل ها از 
8۲ درصد به 4۷ درصد در استان رسیده است. 
دهقانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرایط 
واقعا خوب نیست، ادامه داد: در درجه اول برای 
کاهش این بیماری باید به سه اصل اصلی زدن 
مداوم ماسک، رعایت فاصله و شست وشوی 
مکرر دست ها برگردیم. وی به تامین نیرو در 
بیمارستان های استان اشاره و بیان کرد: تمام 
پرسنل پرستاری که در نوبت طرح بودند در 
حال حاضر به کار گرفته شده و اکنون به گونه 
ای است که هیچکس در نوبت طرح نیست و 
همچنین پرستارانی که طرح شان در حال اتمام 
است نیز دوره طرح آنها تمدید می شود. رئیس 

کرد: تصریح  بیرجند  پزشکی  علوم   دانشگاه 
در راستای استخدام نیرو نیز مجوز ما امسال 
۶9 مورد بود که از این تعداد 38 پرستار، 11 
بیمارستانی، 1۵  نیرو برای فوریت های پیش 
مورد مراقب سالمت برای مراکز بهداشتی و ۵ 
نیروی پاراکلینیک مانند آزمایشگاه و رادیولوژی 
و... هستند و از این 38 پرستار متاسفانه 1۵ مورد 
حاضر نشدند شروع به کار کنند. وی از ایجاد 
سامانه رشد در سایت دانشگاه علوم پزشکی 
خبر داد و افزود: در این راستا تمام پرستاران 
بیکاری که تمایل به همکاری دارند می توانند 
در این سامانه ثبت نام کنند تا ما بالفاصله آنها 

را به کار بگیریم.

تا پایان آبان سهمیه استان در  
استخدام کادر بهداشتی و درمانی  

اعالم می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 
درمانی بیرجند با بیان اینکه به تعدادی نیروی 
خدماتی نیز در بیمارستان های استان نیاز داریم، 
ادامه داد: ۷ هزار مجوز باقی مانده که تا پایان 
آبان ماه سهمیه استان اعالم می شود. دهقانی با 
بیان اینکه از ابتدای بیماری کرونا هر چند مدت 
یکبار با یک سری مشکالت مواجه می شدیم، 
گفت: در بحث دستگاه اکسیژن ساز اگر فضای 
کلی کشور را رصد کنیم متوجه خواهیم شد که 
بسیاری از بیمارستان های کشور با این مشکل 

مواجه هستند. 
دستگاه   ۲ گذشته  هفته  در  داد:  ادامه  وی 
عصر)عج(  ولی  بیمارستان  به  ساز   اکسیژن 
میزان  که  اما مشخص شد  شد  داده  بیرجند 
نیاز را نمی توانست تامین کند  اکسیژن مورد 
که بالفاصله ۲00 کپسول اکسیژن  تامین شد 
که برای تولید اکسیژن کمک الزم را می کرد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی بیرجند با بیان اینکه از ابتدای آبان ماه 

کرونایی  بیماران  برای  نیز  رازی  بیمارستان 
انتخاب شد، گفت: در حال حاضر ۶0 بیمار کرونا 
مثبت نیز در بیمارستان رازی بستری هستند و 
بیمارستان ولی عصر)عج( تا جایی که ظرفیت 
اکسیژن ساز داشته باشد بیمار پذیرش می کند و 
مازاد بر آن، بیماران منتقل  به بیمارستان رازی 
می شوند. وی به علت افزایش میزان فوتی ها نیز 
در سه هفته اخیر اشاره و بیان کرد: برخی این 
موضوع را به کمبود دستگاه اکسیژن ساز ربط 
می دهند در صورتی که این گونه نیست و این 
موضوع در کشور نیز روند صعودی داشته است . 
دهقانی ادامه داد: از دالیل افزایش فوتی ها یکی 
این است که در سه هفته اخیر شاهد افزایش 
تعداد تست های مثبت و بیماران تنفسی حاد 
بودیم و همچنین مراجعه دیر هنگام مردم به 
مراکز بهداشتی سبب این افزایش شده است. 
وی ادامه داد: بعضا مردمی که مبتال می شوند با 
تاخیر مراجعه می کنند که این مراجعه دیر هنگام 
خواست  در  و  می شود  مشکالتی  بروز  سبب 
داریم کسانی که عالئم خفیف دارند به مراکز 
1۶ ساعته و افرادی که مشکالت تنفسی دارند 
هرچه زودتر به بیمارستان مراجعه کنند تا بافت 

ریه آنها خیلی آسیب نبیند.

هزینه کرد ماهیانه 3.5 میلیارد تومان 
برای تامین موارد مورد نیاز پرسنل

خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بهداشتی درمانی بیرجند گفت: ماهانه بالغ بر 
3.۵ میلیارد تومان برای تامین موارد مورد نیاز 
پرسنل بیمارستان از جمله گان، ماسک و ... 
هزینه می شود که مدیریت استفاده از این اقالم 
باید در دستور کار باشد. دهقانی یادآور شد: ما 
هیچ وقت آمار غیر واقعی در استان به مردم 
ندادیم و کاهش این بیماری نیازمند کمک و 
همدلی تمام مردم استان است که امید است از 

این پیک عبور کنیم.

شرایط خوب نیست
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند : 

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

 
* 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
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   آگهي مناقصه عمومی 
        ارزیابی کیفی خدمات مشاوره شماره های 53-99 و 54-99 به روش تعرفه

شرکت آب و فاضالب در نظر دارد: فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره به شرح جدول ذیل را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

شماره 
مدت موضوع فراخوانفراخوان

قرارداد
مبلغ برآورد 

حدودی )ریال( 
رشته و حداقل 

رتبه مشاور

99-53

خدمات مرحله سوم )نظارت 
کارگاهی و عالیه( بر اجراي 
عملیات پروژه های آبرسانی 

شرکت آب و فاضالب در 
سطح شهرستان های بیرجند، 

خوسف،درمیان، سربیشه و 
نهبندان

تأسیسات آب و 1230.020.509.875ماه
فاضالب پایه 2

99-54

خدمات مرحله سوم )نظارت 
کارگاهی و عالیه(براجراي 

عملیات پروژه های آبرسانی 
شرکت آب و فاضالب در 

سطح شهرستان های بشرویه، 
زیرکوه،سرایان، طبس، فردوس 

و قاینات

تأسیسات آب و 1216.385.620.738ماه
فاضالب پایه 2

  کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صالحیت ، 
ارسال درخواست پیشنهاد )RFP( ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مشاوران 
در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان درسامانه 1399/08/06 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ 1399/08/06 لغایت 1399/08/11 

مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 مورخ 1399/08/20 
تاریخ بازگشایی ارزیابی کیفی : 1399/08/21 ساعت 9 صبح 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی، بیرجند بلوار بهشتی، انتهای 
بهشتی 7، صندوق پستی 813- 97175 تلفن تماس: 056-32214752-8

                     http://iets.mporg.ir                 www.abfa-khj.ir                  www.setadiran.ir         

  دفتر حقوقی و قراردادها 
  شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی
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   آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 99-48/1 
 تاریخ:1399/08/10

 شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد:1-  اجرای پروژه مجتمع آبرسانی استند و سه فرسخ )آبرسانی به روستای استند( شهرستان نهبندان را 
با مشخصات زیر براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

محل مشخصات پروژهردیف
اجرا

محل 
تامین 
اعتبار

مبلغ اولیه برآورد  
براساس فهرست  بهاء 
سال 1399 سازمان 

برنامه و بودجه

مبلغ  تضمبن 
فرآیند  
ارجاع کار

مدت 
اجرا

رتبه و 
گواهی 
موردنیاز

1

لوله گذاری خط انتقال آب به طول 9415 متر با لوله پلی 
اتیلن طبق اسناد پیمان.لوله گذاری شبکه توزیع آب به 

طول 1498 متر با لوله پلی اتیلن طبق اسناد پیمان.احداث 
دو باب مخزن 60 مترمکعبی طبق اسناد پیمان.احداث دو 
مورد حصارکشی در ایستگاه های پمپاژ بین راهی به طول 
152 متر طبق اسناد پیمان.احداث دو مورد محوطه سازی 
در ایستگاه های پمپاژ بین راهی به مساحت 720 مترمربع 
طبق اسناد پیمان.احداث دو باب اتاقک برق و موتورخانه 
به ابعاد 6*4 در ایستگاه های پمپاژ بین راهی طبق اسناد 

پیمان.تهیه و نصب دو مورد چاهک پمپاژ طبق اسناد 
پیمان.احداث 14باب حوضچه شیرآالت طبق اسناد پیمان.
احداث برید به طول 400 متر طبق اسناد پیمان.اجرای 25 

مورد عالئم مسیر طبق اسناد پیمان.تهیه نقشه چونساخت 
با تمام جزئیات طبق اسناد پیمان.
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حداقل 
پایه 5 آب 
و گواهی 
صالحیت 

ایمنی

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه  از تاریخ 1399/08/06 لغایت 1399/08/11 
به سامانه تدارکات الکترونیک دولت  مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی  نماید.پیمانکاران 
جهت کسب اطالعات بیشتر می  توانند به سایت شرکت آب و فاضالب استان و یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات مراجعه و یا با شماره های 8-32214752  و 

32214735- 056 تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری:  مهلت تحویل: آخرین مهلت ارسال اسناد ساعت 14 روز شنبه 1399/08/24 می باشد و زمان گشایش پیشنهادات روز یکشنبه 1399/08/25  

ساعت 10 صبح در محل اتاق جلسات شرکت برگزار خواهد شد.
ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.

صرفاً تضمین هایی که براساس بخشنامه شماره 123402/ت 50659 هـ  مورخ 94/9/22 تنظیم شده باشند، قابل قبول خواهد بود.
                                     www.setadiran.ir               .لطفاً اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت دریافت نمایید

  دفتر حقوقی و قراردادها 
  شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی

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

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  

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

خیابان ارتش  09152174998 - 09153624998  
32218490 - 32218229

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(





موفقیت و انرژی

شعر

به سالمتی خود بی توجه نباشید

اگر کارتان توجه مداوم شما را طلب می کند، ممکن 
است فشار کاری زیادی احساس کنید و فکر کنید 
که زندگی در کارتان خالصه می شود. به یاد داشته 
باشید، شغل فقط یک شغل است. به آنچه واقعا 
برایتان مهم است، فکر کنید. زندگی و کار خود 
را مجدداً اولویت بندی کرده و روش هایی را برای 
کمک گرفتن پیدا کنید. می توانید برای کمک 
به همکاران خود مراجعه کنید، به طور مرتب 
تعطیالت داشته باشید و از همه مهم تر مراقب 
بدن خود باشید. شب خوب بخوابید و از گذراندن 
کاری  ایمیل های  بررسی  به  شب  ساعت های 
خودداری کنید. مطمئن شوید از نظر جسمی، 

روحی و عاطفی سالمت هستید.

کرونا

تا سر و کله نحس کرونا پیدا شد
صحت و عافیت و دورهمی یغما شد

کار و بار همه خلق خدا ریخت بهم
تا درفش کرونا در همه جا برپا شد

منع شد دست رفاقت، منع شد بوسه مهر
قطع شد رابطه ها، فاصله ها پیدا شد

جمعیت ها شده پاشیده زهم با افسوس
روز مردم ز غم و غصه شب یلدا شد

محو شد غنچه لبخند  ز سیمای همه
خط پیشانی هر پیر و جوان خوانا شد

هیبت بمب اتم ریخت به پای کرونا
کز دو مثقال در این عرض و سماء غوغا شد

شده تسخیر بشر آنچه علوم است و فنون
با چنین رتبه، ندانم ز چه رو رسوا شد؟

چیست اندر پس این پرده خدا می داند
که چرا نوع بشر مات در این غوغا شد

نکند از ستم و فسق و غرور من و توست 
کین بال بر سر ما مثل عجل پیدا شد

وقت آنست شکایت به در دوست بریم
هر گره با نفس گرم کریمان وا شد

چهارده نور وال مظهر الطاف حقند
خنک آن دیده که با نور خدا بینا شد

ای دل از ذکر و دعا غفلت و نسیان تا چند
صبح روشن ز پس شام سیاه پیدا شد

هفتم آبان یک هزار و سیصد نود و نه

مهدی قمری

مصرف قند و شکر را محدود کنید

مصرف قند و شکر را تا مدتی از رژیم خود حذف 
کنید و سعی کنید خوردن آن را محدود کنید 
و یا به جای آن از شیرین کننده های طبیعی 
استفاده  توت خشک  و  همچون عسل، خرما 

کنید، همچنین تا می توانید کمتر غذا بخورید 
تا با این کار موجودی شکر بدن کاهش پیدا 
کند! معموال غذاهای قندی و نوشیدنی ها کالری 
زیادی دارد و مصرف زیاد آن ها حتی با ورزش 

منظم هم به افزایش وزن منجر می شود.

دارویی مفید   برای بیماران کرونایی

دانشمندان با آزمایش آسپرین روی بیماران وخیم 
کرونایی که در بیمارستان بستری بودند، دریافتند 
این دارو می تواند بیش از چهل درصد احتمال 
مرگ ناشی از کرونا را کاهش دهد.متخصصان 

را  آسپرین  از  استفاده  یافته ها  این  می گویند 
برای جلوگیری از عوارض شدید کرونا تحقق 
می بخشد.مردم از آسپرین به عنوان رقیق کننده 
خون برای کاهش خطر حمالت قلبی و مغزی یا 

مدیریت بیماری های قلبی استفاده می کنند.

حداقل ورزش برای مقابله با کرونا

افراد سالم باید ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه فعالیت بدنی 
متوسط را در هفته مدنظر قرار دهند و در عین حال 
افراد در معرض خطر کرونا از ورزش طاقت فرسا 
و بیش تمرینی بپرهیزند.سالمت ایمنی بدنی افراد 

یکی از مهم ترین مسائلی است که باید به آن 
توجه شود و به همین منظور ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه 
فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید در هفته مدنظر 
قرار گیرد و وزن بدنی در محدوده توصیه شده از 

سوی متخصصان نگه داشته شود.

سوپی که بازوی کرونا را می خواباند

سوپ عدس یکی از غذاهایی است که با توجه 
به شیوع بیماری همه گیر کرونا و شروع فصل 
زمستان باید به مصرف آن توجه جدی داشت. 
افراد در جستجوی روش هایی برای محافظت از 

خود در برابر ابتال به ویروس کرونا هستند که این 
روزها به یک بیماری همه گیر جهانی) پاندمی( 
تبدیل شده است و این درحالی است که یک نوع 
غذای ساده در دسترس دارند و می تواند فواید 

اعجاب انگیزی در این خصوص داشته باشد.

کمبود زینگ خطر آفرین برای دیابت

کمبود زینک یا روی می تواند باعث به تعویق 
انداختن بلوغ جنسی و ریزش مو و دیر خوب شدن 
زخم شود. بیماری هایی مثل دیابت و آرتروز باعث 
کاهش زینک در بدن می شود. یکی از مواد معدنی 

ضروری زینک یا روی است که در مقادیر کم در 
غذا یافت می شود.با اینکه بدن به مقادیر زیادی از 
زینک نیاز ندارد، اما ممکن است فرد دارای کمبود 
زینک باشد.  بدن برای چندین فرآیند مهمش از 

زینک استفاده می کند. 

متخصص تغذیه با اشاره به اینکه ویروس کرونا طبعی سرد دارد، گفت: برای مقابله با این بیماری، مصرف 
مواد غذایی که طبع گرم دارد مانند سیر، دارچین، زنجبیل، رازیانه ، زیره و ترکیب سیاه دانه و عسل پیشنهاد 
می شود. وی متذکر شد: مصرف ۳ تا ۵ گرم زنجبیل در روز، هویج، ترکیب سیاه دانه و عسل، مالیدن روغن 
شامل ترکیب نعناع و بادام شیرین، بادکش گرم کتف و ریه، مصرف جوشانده شامل زنیان، نعناع، شوید همراه 
عسل و مخلوط یک واحد نمک،  ۵ واحد عسل و ۳ واحد لیمو ترش بسیار مفید خواهد بود. این متخصص 
تغذیه با بیان اینکه مصرف آب سیب هر ۸ ساعت یکبار توصیه می شود، از مردم درخواست کرد: حتما از 

ماسک و دستکش استفاده کنند و از ترددهای بیجا اجتناب کرده و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

همواره مراقب کودکان باشید که در حال انجام چه کاری هستند.داروها و مواد شیمیایی را در قفسه های دارای 
ارتفاع و با قفل ایمنی نگهداری کنید.به کودکان بیاموزید هیچ چیزی ننوشند و یا نخورند مگر اینکه با اجازه 
بزرگساالن باشد.از مصرف داروها در مقابل کودکان پرهیز کنید. هرگز بدون مشورت با پزشک و یا داروساز، 
خودسرانه از داروها و مکمل ها برای کودک خود استفاده نکنید. از دسترسی کودکان به اسباب بازی های 
دارای باتری، خصوصا باتری های دیسکی و مینیاتوری خودداری کنید.گیاهان آپارتمانی سمی را در آپارتمان 
نگهداری نکنید. همچنین از نبودن گیاه سمی در باغچه مطمئن شوید. شیشه های حاوی محلول های 
ضدعفونی کننده و یا الکل را از دسترس کودکان دور نگه دارید. مرکز اطالع رسانی داروها و سموم

راهکارهای کاهش خطر مسمومیت در کودکانموادغذایی ضدکرونا را بشناسید

اطالعات خود را از منابع معتبر دریافت کنید. داستان ها در 
اخبار و رسانه های اجتماعی غالباً خطر ابتال به بیماری هایی 
مانند ویروس کرونا را زیاد نشان می دهند. اطالعاتی که 
آنها ارائه می دهند غالباً نادرست یا منسوخ هستند. برای 
اطمینان از اطالعات دقیق و معقول ، به منابعی مانند مراکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری ها و سازمان بهداشت جهانی 

مراجعه کنید. 
اکثر افرادی که کروناویروس دریافت می کنند عالئمی 
مانند آنفلوآنزا مثل تب ، سرفه و درد بدن دارند. عفونت 

در  عالئم  این  معمواًل  و  است  نادر  کودکان  در  کرونا 
کودکان خفیف تر از بزرگساالن است. استفاده بیش از 
حد از داستان های رسانه ای در مورد ویروس خودداری 
کنید. حتی اگر بیش از حد به آن توجه کنید ، خبرها از 
منابع معتبر می تواند احساس نگرانی کند. اگر احساس 
نگرانی زیادی دارید ، سعی کنید از خواندن ، تماشا یا 
گوش دادن به خبرهای در مورد آن دوری کنید. برای 
خودتان محدودیت تعیین کنید که چقدر زمان را صرف 

جستجوی اخبار مربوط به شیوع آن کنید.

اگر آرام باشید می توانید به دیگران از جلوگیری هراس و 
اضطراب کمک کنید. احساسات خود را با عزیزان تان به 

اشتراک بگذارید. 
اگر علیرغم اقدامات احتیاطی هنوز از احساس نگرانی دارید 
، ممکن است صحبت در مورد نگرانی هایتان مفید باشد. با 
یک دوست یا یکی از اعضای خانواده خود تماس بگیرید 
و در مورد احساس خود با آنها صحبت کنید. شاید متوجه 
شوید که هر دو بعد از مکالمه در مورد آن احساس بهتری 

پیدا می کنید!

در روزهای کرونایی ذهنیت واقع گرایانه داشته باشید

شنبه ۱۰  آبان   ۱۳۹۹ * شماره  ۴۷۶۵ 4
یاد یاران

)شهیدابراهیم قلی زاده فرسا،  فردوس(: بزرگترین وصیت من به بازماندگانم این است که سعی کنید با یاد خدا و به نام خدا و در راه خدا زندگی کنید و فراموش نکنید دنیا به آخر 
می رسد ، دل به دنیا نبندید و خود را مهیای سفر آخرت کنید . راهی که من رفته ام راه عزت و سعادت است ، سعادت اسالم و مسلمانان و سعادت خودم انشا ا... .

غـذای آمـاده گـل نرگـس
طبخ غذاهـای اصیـل ایرانـی بـا بـرنج

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

به یک کارگر ساده آقا جهت کار در 
میوه فروشی نیازمندیم. 

ساعت کار: ۱۶ - ۷/۳۰     ۰۹۱۵۱۶۰۸۳۸۵ یم
ند

زم
نیا

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

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

زم
نیا

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

۰۹۰۵۹۹۵۳۴۶۲ یم
ند

زم
نیا

به یک فروشنده آقا نیازمندیم.
۰۹۱۵۵۶۱۱۳۲۲ یم

ند
زم

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

با بیمه و مزایا نیازمندیم.
۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱ یم

ند
زم

نیا

برگ سبز خودروی سمند تیپ سورن به شماره 
پالک ۸۱۱ ق ۱۶ ایران ۵۲ به نام حسن بشیری 
با کد ملی ۰۶۵۰۲۳۲۷۵۵ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. ی
ود

فق
م

برگ سبز خودروی پژو تیپ GLXI ۴۰۵ به 
شماره پالک ۴۶۳ د ۲۴ ایران ۳۲ به نام رضا 

فریور با کد ملی ۰۶۵۱۷۸۴۹۳۱ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ی

ود
فق

م

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰۹۱۵۷۲۳۸۰۰۱ - دباغی ی
زئ

ج
 و 

ی
کل

ه 
ـ

ض
عر

۰۹۱۵۹۶۱۴۰۸۵ -۰۹۱۵۷۵۷۹۰۲۸
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 ۲۰×۱۵ 
 تیغه  ۱۵×۱۰×۱۰

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

۰۹۱۵۶۶۵۵۰۵۴ - مهدی برگی

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

۰۹۱۵۶۶۹۴۴۲۸- ۰۹۱۵۱۶۳۷۱۶۵ - برات علیزاده
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  ۱۶۳۶ ۱۶۱  ۰۹۱۵

۰۹۱۵۷۵6۳۸۷۵ - سعدی

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

از کامیون های ۵/۵ و ۶/۵ 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

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

     لولـه بازکنـی 
ه روزی

  شبان
رتر(

) مدرن ب

تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت
قیمت به ازای هر کیلو در محل ۳۰۰۰ تومـان

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

طــوس شــانه

۰۵6۳۲۲۵۵۱۱۸ - ۰۹۳۵۸۷۵۳4۳4شهرک صنعتی بیرجند ، بلوار تولید ، نبش نوآوران

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  ۰۹۱۵  ۳6۳  ۳64۷ @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه
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رشد فزاینده مبادالت مرزی در توسعه صادرات خراسان جنوبی نقش مؤثر دارد

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

فوت ۶ نفر دیگر براثر ابتال به بیماری کرونا

صداوسیما-   معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت:  در حال حاضر ۴۰۴ بیمار با عالئم حاد تنفسی در بخش های عفونی بیمارستان های استان بستری هستند که از این 
تعداد ۲۶۵ نفر دارای تست کرونای مثبت و ۳۴ نفر در بخش های ICU بستری اند که حال ۶ نفر از این بیماران مناسب نیست. دکتر مهدی زاده با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۶ مورد 

جدید مرگ ناشی از بیماری کرونا در استان رخ داده، گفت:  از این تعداد یک نفر مربوط به قاین و ۵ نفر از بیرجند گزارش شد که در مجموع تعداد موارد فوت در استان به ۲۸۷ نفر رسید.
*نماینده ولی فقیه در استان در دیدار 
به  بسیجی  آموزان  دانش  از  جمعی 
مناسبت سالروز شهادت شهید حسین 
جنگ  در  بسیجیان  گفت:   فهمیده 

اراده ها، پیروز میدان هستند.
* مراتب ثبت ۴ اثر تاریخی منقول 
میراث  فرهنگی،  وزیر  سوی  از 
گردشگری و صنایع دستی به استاندار 

خراسان جنوبی ابالغ شد.
* مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی از 
برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی به 
مناسبت هفته وحدت و هفته خوشنویسی 

از 1۰ تا 1۲ آبان ماه 99 خبر داد.
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل   *
برق استان گفت: ۴۲ کیلومتر شبکه 
فشار متوسط و ۶۵ کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف امسال برای مشترکان جدید  
استان تکمیل و بهره برداری شده است.
* مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
اشاره به برگزاری اولین دوره مسابقات 
کرد:  عنوان  کریم  قرآن  فرازخوانی 
قاریان استان می توانند آیات پیرامون 
ندای وحدت را تالوت و به دبیرخانه 

مسابقه ارسال کنند.
* کارخانه خوشه سرخ شرق قاین به 
عنوان نخستین و تنها کارخانه تولید 
کنستانتره زرشک جهان این روز ها با 
رسیدن زرشک های تازه پر رونق تر از 

قبل شده است.
* مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: 
فرهنگیان و دانش آموزان استان از ابتدای 
امسال و در قالب کمک های مومنانه، 
بیش از ۲۵ هزار و ۸۰۰ بسته معیشتی را 
به ارزش ۲ میلیارد و ۳۴1 میلیون و یکصد 
هزار تومان به خانواده دانش آموزان آسیب 

دیده از کرونا کمک کرده اند.
* نمایش »زال سپیدموی« از بیرجند به 
مرحله ارزیابی نهایی جشنواره بین المللی 
ـ مبارک راه یافت. تئاتر عروسکی تهران 

* کارشناس هواشناسی برای روزهای 
آینده در استان شرایط جوی پایدار و 

یکنواخت پیش بینی کرد.
* مدیرکل فرودگاه های  استان گفت: 
با دستور وزیر راه و شهرسازی تمهیداتی 
مالی  صورت های  که  شده  اندیشیده 
شرکت های هواپیمایی به خصوص ۶ 
ماهه اول سال دریافت شود تا تسهیالتی 

از طریق دولت به آنها پرداخت شود.

اخبار  کوتاه 
هفته وحدت فرصتی برای تاکید 

بر همبستگی مسلمانان  است

استانداری  سرپرست 
خراسان جنوبی در  پیامی 
به مناسبت آغاز هفته 
وحدت اظهار کرد: هفته 
وحدت از مناسبت های 
دلپذیری است که طی آن بر همبستگی هرچه 
بیشتر مسلمانان جهان تاکید می شود تا یکدل 
و  از همزیستی  مثال زدنی  الگویی  و یکصدا، 
 همدلی در چشم جهانیان باشند. ناصر خوش خبر 
اینجانب فرا رسیدن 1۲ ربیع االول و  گفت: 
آغاز هفته وحدت را به تمامی مسلمانان جهان 
به ویژه هموطنان و هم استانی های عزیز در 
خراسان جنوبی اعم از شیعه و سنی تبریک 
و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد باریتعالی 
مسئلت دارم ما را در سایه سار الطاف بی حدش، 
مورد عنایت حضرت بقیه ا... االعظم )عج( قرار 
دهد و یاری مان نماید تا با پیروی از رهنمودهای 
حکیمانه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در 
جهت مانایی دین مبین اسالم از هیچ تالشی فرو 
نگذاریم و در خدمت به انقالب و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی موفق و ثابت قدم باشیم.

اعتبارات کاهش آسیب های اجتماعی 
در محل خود هزینه شود

ایرنا - مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری گفت: دستگاه های متولی مکلف 
هستند که اعتبارات کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی را در محل همان اعتبار هزینه کنند.  
بهاری در دومین نشست کارگروه ویژه اعتبارات 
تملک دارایی های سرمایه ای سال 1۳99 افزود: 
خرید ساختمان، هر نوع وسیله نقلیه، وسایل 
لوکس و تزئینی و همچنین تکمیل پروژه های 
نیمه تمام از محل این اعتبار اکیدا ممنوع است. 
وی متذکر شد: دستگاه ها نمی توانند از این اعتبار 
برای تعمیر یا تجهیز مراکزی که در محدوده 
محالت حاشیه نشین و مناطق حاد و بحرانی 

قرار ندارند نیز استفاده کنند.

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان رتبه 
سوم ارزیابی عملکرد را کسب کرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: 
براساس گزارش نتایج ارزیابی عملکرد ادارات کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی سراسر کشور، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی جایگاه 
سوم را به دست آورد. نبی زاده افزود: ارزیابی ها در 
سه سطح شاخص های عمومی، اختصاصی و 
امتیاز کل در سال 1۳9۸ از سوی دفتر مدیریت 
از  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  عملکرد 

عملکرد ادارات کل استان ها انجام شده است.

محدودیت های ۱۰ گانه در خراسان جنوبی ادامه دارد
گروه خبر- دبیر ستاد استانی مدیریت کرونا 
در استان گفت: با تایید ستاد ملی مقابله با 
کرونا محدودیت های 1۰ گانه در شهرهای 
با وضعیت قرمز یک هفته دیگر تا شانزدهم 
آبان ماه ادامه دارد. محمد دهقانی فیروزآبادی 
اظهار کرد: طی سه هفته گذشته با پیشنهاد 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مصوبه ستاد 
استانی، محدودیت هایی به وزارت کشور و در 
واقع به نمایندگان ستاد ملی مبارزه با کرونا 
پیشنهاد شد چون قرار است محدودیت هایی را 

که ما پیشنهاد می کنیم وزارت کشور و وزارت 
بهداشت تایید و سپس به استان ابالغ کنند. 
وی افزود: همه محدودیت هایی که ما پیشنهاد 
جمله  از  نگرفت  قرار  پذیرش  مورد  دادیم 
دورکاری و حضور ۵۰ درصدی یا دوسومی 
کارکنان ادارات ولی محدودیت های 1۰ گانه 
که اطالع رسانی هم شد مورد موافقت گرفت 
و ۲ بار هم تمدید شد یعنی سه هفته را با این 
محدودیت ها پشت سر گذاشتیم. وی گفت: 
ستاد ملی کرونا با درخواست ما برای تمدید 

در  گانه   1۰ محدودیت های  هفته ای  یک 
شهرهای دارای وضعیت قرمز )خیلی پرخطر( 
موافقت کرد ولی باالتر از این، ستاد استانی و 
دانشگاه علوم پزشکی اختیار و مجوز ندارد که 
بدون نظر و تایید ستاد ملی کرونا تعداد کارکنان 
درباره  را  محدودیتی  اینکه  یا  کم  را  ادارات 
اصناف اعمال کند.براساس محدودیت های 
یک هفته ای کرونا که در مناطق قرمز استان 
ادامه دارد، کالس های حضوری دانشگاه ها و 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای و خصوصی با 

تاکید بر نبود وقفه در فرآیند نظام آموزشی با 
استفاده از روش های غیرحضوری تا شانزدهم 

آبان تعطیل است.

آموزش غیرحضوری در ۸ شهرستان
 خراسان جنوبی تمدید شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان هم گفت: 
براساس اعالم ستاد استانی مقابله با کرونا، 
آموزش غیرحضوری مدارس هشت شهرستان 
استان تا هفدهم آبان تمدید شد. واقعی اعالم 

شهرستان های  درس  کالس های  کرد: 
قاینات،  سرایان،  درمیان،  بشرویه،  بیرجند، 
فردوس، طبس و نهبندان که در وضعیت قرمز 
از لحاظ شیوع کرونا قرار دارند، به مدت یک 
هفته دیگر غیرحضوری خواهد بود. وی گفت: 
خوسف،  شهرستان  سه  درس  کالس های 
سربیشه و زیرکوه که در وضعیت های نارنجی 
و زرد هستند، با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و به صورت 

حضوری و با گروه بندی برگزار می شود. 

گروه خبر- معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری خراسان جنوبی گفت: رشد فزاینده 
امسال،  اول  ماهه  طی ۷  مرزی،  مبادالت 
نقش بسزایی در توسعه صادرات استان داشته 
است. عابدی در شورای ساماندهی مبادالت 
مرزی و کارگروه توسعه صادرات استان، از 
رشد کاالهای ترانزیتی استان خبر داد و گفت: 
در ۷ ماهه نخست امسال ۴ هزار و 9 دستگاه 
کامیون به وزن 1۲9 هزار و ۳۸9 تن از طریق 
گمرک ماهیرود به افغانستان ترانزیت شده 
است. وی از رشد 19 برابری تعداد کامیون 
ها و افزایش ۲۳ برابری وزن محموله های 
ترانزیت شده طی این مدت خبر داد. عابدی 
اندونزی،  کشورهای  از  کاالها  این  افزود: 
چین، ترکمنستان، هندوستان، امارات، روسیه 
و ترکیه از طریق گمرک ماهیرود به کشور 

افغانستان ترانزیت شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
پروژه  اینکه  بر  تأکید  با  جنوبی  خراسان 

تأمین زیرساخت های مرز ماهیرود با تالش، 
شخص  مداوم  پیگیری های  و  جدیت 
استاندار به نتیجه رسیده است عنوان کرد: 
مهمترین هدف شخص معتمدیان از تأمین 

رفاه  بازارچه،  این  در  الزم  زیرساخت های 
حال تجار بود و بدون تردید رفع مشکالت 
طریق  از  مرزی  مبادالت  در  وران  پیله 
بازارچه های مرزی خراسان جنوبی، همواره 
در دستور کار قرار دارد. وی یادآور شد: آنچه 

می تواند این توفیقات در افزایش صادرات 
است  این  سازد  مستمر  را  خدمات  و  کاال 
نیاز کشور همسایه  اقالم صادراتی  که در 
مورد نظر باشد. وی تأکید کرد: توجه دادن 

تولیدکنندگان ُخرد و کالن استان به بازار 
افغانستان می تواند رونق واحدهای تولیدی را 
به همراه داشته باشد.به گفته وی افغانستان 
سهولت  جهت  به  که  است  بکر  بازاری 

دسترسی برای ما اهمیت بسزایی دارد.

دهم آبان پایان مهلت واحدهای 
تولیدی برای ایفای تعهدات ارزی

سرپرست سازمان صمت استان نیز در این 
جلسه تاکید کرد: واحدهای تولیدی تا دهم 
آبان مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی 
خود اقدام کنند. عباس جرجانی افزود: طبق 
آمار واصله از بانک مرکزی ۸1  مورد کارت 
بازرگانی در استان مشمول تعهدات ارزی شده 
است. وی با اشاره به فعالیت پیله وران در استان 
تصریح کرد: در حال حاضر ۶۳ پیله ور دارای 

کارت پیله وری فعال در استان فعالیت دارند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صمت نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت 
اظهار  استان  صادرکنندگان  ارزی  تعهدات 
کرد: بر مبنای اخرین فهرست اعالمی بانک 
مرکزی، تاکنون ۲۶ شخص حقیقی و حقوقی 
در استان نسبت به رفع تعهدات ارزی خود 
اقدام نمودند که رفع تعهد 11 نفر از این تعداد 
باالتر از ۷۰ درصد بوده است. الیاس جویبان 

به وضعیت کارت های بازرگانی صادرکنندگان 
استان اشاره و بیان کرد: تاکنون ۴۰ مورد کارت 
بازرگانی واحدهای غیر تولیدی اعم از  حقیقی 

و حقوقی در استان تعلیق شده است.
مدیرکل گمرکات استان نیز گفت: صادرات کاال 
از دروازه های مرزی خراسان جنوبی از آغاز امسال، 
۳۶۵میلیون دالر ارزآوری را برای کشور به همراه 
داشته است. خاشی گفت: این مقدار نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۸۲درصد 
و از نظر وزن ۵۲درصد افزایش داشته است. 
وی همچنین با اشاره به کاهش 9۷ درصدی 
واردات گفت: تا کنون تنها 1۰فقره  اظهار نامه 
ایم. به ارزش ۸۸1 هزار دالر داشته  وارداتی 

دایمی  سایت  احداث  طرح  تایید  بررسی 
نمایشگاهی در شهرستان طبس توسط بخش 
 ۵۰ سرمایه گذاری  پیش بینی  با  خصوصی 
میلیارد ریال از دستور کارهای سومین نشست 
کارگروه توسعه صادرات استان بود که مورد 

تصویب اعضای کارگروه قرار گرفت.

گفت:  عبادی  والمسلمین  االسالم  حجت 
باطن دشمنان اسالم، همچون رئیس جمهور 
فرانسه، نسبت به مسلمانان پر از عداوت است 
و از هر فرصتی برای پیاده کردن عقده های 
هزارساله شان استفاده می کنند. به گزارش 

صدا و سیما، نماینده ولی فقیه در استان در 
دیدار ائمه جمعه و علمای اهل تسنن خراسان 
جنوبی با تبریک ایام میالد پیامبر اکرم )ص( 
و هفته وحدت افزود: در فرانسه توهین به 
بیان محسوب  آزادی  انبیا،  ساحت مقدس 

می شود، اما اگر کسی در دروغ هایی که برای 
منافع شان ساخته اند تردید کند، طبق قانون 

خودشان، مجرم است.
گفت:  نیز  بیرجند  سنت  اهل  جمعه  امام 
دولت های استکبار به خاطر ترِس از دست 

دادن حکومت شان، سخنان بیهوده بر زبان 
می توانند  می کنند  فکر  و  می کنند  جاری 
قرار  تاثیر  تحت  را  مردم  سخنان  این  با 
پیدا  جرأت  دلیل  فاروقی،  مولوی  دهند. 
کردن دولت های جنایتکار را اختالفات بین 

اختالفات  افزود:  و  کرد  عنوان  مسلمانان 
سران کشور های اسالمی با یکدیگر سبب 
به  مسلمان  کشور های  برخی  بردن  پناه 
دامن اسرائیل شده است که اگر در کنار هم 

می بودند این اتفاقات رخ نمی داد.

باطن دشمنان اسالم نسبت به مسلمانان پر از عداوت است

نرسیده به توحید 13         3244۵179-32449677
@Cateringyastohid  ramezani_ yas_tohid catering.yas.tohid
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۳۲۲۲۸۲۵۳ - ۰۹۱۵۵۶۲۰۷۳۷فـرش هـامون خیابان مطهری، نبش مطهری  ۲۱/۱ بدون دریافت پیش قسط و سود فروش ویژه فرش و موکت با اقساط بلند مدت

آیـا می دانیـد مصـرف "داروی" 4۰۰ معلـول و سالمنـد موسسـه در ماه سیزده میلیـون تومـان است!؟

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 : 6۰37-997۵-9921-۵317
آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: ۰۵632237666 – ۰۵632233331 - ۰91۵۵6۵۸۵9۵

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی: 6۰37-9979-۵۰۰4-۸۵39



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم

بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
  عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 
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پیامبر گرامی اسالم )صلی ا... علیه و آله( فرمودند :

أیَُّما امِْرٍئ َولَِی مِْن أمِْر الُمْسلِِمیَن َولَْم یَُحْطُهم بِما یَُحوُط بِِه نَْفَسُه لَْم یََرْح رائَِحَة الَجنَِّة.

هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام 

نخواهد کرد.   )کنزالعمال، ج 6، ص 20، ح 14654(

به قالیباف چرا؟ 
به روحانی خرده بگیرید

لطفا عروسی نگیرید

رئیس  نویسد،  می   یزد  آفتاب  روزنامه 
کم کاری های  برخی  جبران  مجلس 
رئیس جمهور را می کند، هر چند مشاوران 
روحانی از این اتفاق خوش شان نمی آید. 
آفتاب یزد در گزارشی با عنوان »واکنش 
منفی در مشاور رئیس جمهور به جلسات 
به  روحانی  که  میدانی  وزرا؛  با  قالیباف 
قالیباف داده است« نوشت: یک دلیل این 
دیدارها تیپ مدیریتی و شخصیتی قالیباف 
است که عالقه مند به برگزاری جلسات 
میدانی است، اما دومین دلیل درباره اینکه 
قالیباف دست به چنین اقدامی می زند به 
حسن روحانی مربوط است! در حالی که 
موج شدید کرونا و فشار تحریم ها مصائب 
بسیاری را بر مردم تحمیل کرده، روحانی 
به  عنوان رئیس جمهور تمایلی به حضور 
حداکثری در مسائل مختلف، دیدارهای 
میدانی و... ندارد! این روزنامه نوشت: به 

قالیباف چرا؟ به روحانی خرده بگیرید. 

به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
آغاز ماه ربیع االول گفت: در این ایام یکی 
از نگرانی ها برگزاری جشن های عروسی 
است. الری تاکید کرد: مطمئنا هیچ یک 
از زوج های جوان دوست ندارند آغاز زندگی 
مشترک شان با بیماری دوستان و خانواده 
توام شود بنابراین با توجه به خطر بسیار زیاد 
تجمعات در انتقال کرونا از کلیه زوج ها و 
برگزاری  از  که  می خواهیم  آنان  خانواده 
دوران  این  در  عروسی  مراسم  هرگونه 
همه گیری بیماری جدا خودداری کنند و 
با افزایش حساسیت درمورد این بیماری و 
 پرهیز از بروز رفتارهای اجتماعی خطرساز

به گونه ای عمل شود که شاهد توقف 
شیوع گسترده این بیماری در کشور باشیم.

مدرسین  و  محققین  مجمع  عضو 
حوزه علمیه قم گفت: مجلس یازدهم 
داستانی شبیه به رئیس دولت نهم و 
بهار در  دهم دارد، شاید رئیس دولت 
منصب دیگری می توانست مفید واقع 
شود اما جایگاه او رئیس جمهور ایران 
نبود، نمایندگان این مجلس هم شاید 
توانستند موفق  در مناصب دیگر می 
عمل کنند اما تعداد کثیری از آنها برای 

کرسی های پارلمان کشور ساخته نشده 
اند، از همین رو می توان گفت شاید 
شورای نگهبان در تائید صالحیت این 
نمایندگان بسیار خوش بینانه عمل کرد. 
میبدی اضافه کرد: مجلس با روشی که 
های  زیان  و  ضرر  گرفته  پیش  در 
فراوانی به کشور وارد می کند مگر آنکه 
در آینده معجزه ای رخ بدهد و شاهد 
تغییر روش نمایندگان باشیم،تغییر رفتار 

رخ  باید  مجلس  ذیل  تا  صدر  از  هم 
بدهد چرا که رئیس مجلس شعارهایی 
مطابق مصالح مردم ندارد، نمایندگان 
هم به همین روش پیش می روند. وی 
ادامه داد: صالحیت مجلسی که ذوالنور 
مطهری  اما  دارد  صالحیت  آن  در 
شده  تائید  چگونه  ندارد  صالحیت 
مصلحتی  چه  به  مجلس  این  است؟ 
دهم  مجلس  نمایندگان  اندیشد؟  می 

مصالح  و  داشتند  بیشتری  صالحیت 
مردم برای آنها دغدغه بود.

ناصر ایمانی گفت : اصالح طلبان جامعه 
همین  به  و  کرده اند  بیزار  خود  از  را 
را  عوام فریبانه ای  تالش های  دلیل، 
تا شکست  داده اند  قرار  کار  دستور  در 
حتمی شان را به مسایلی چون نظارت 
استصوابی و... ربط بدهند. اصالح طلبان 

در هشتمین روز از اسفند سال گذشته 
بود که فهمیدند، رأی مردم را از دست 
داده اند. وی توضیح داد: البته شاید مردم 
اصولگریان را هم قبول و دل خوشی از 
آنها هم نداشته باشند. اما عملکرد دولت 
روحانی که بیشتر مدیرانش اصالح طلب 

هستند، به قدری بد بود که جامعه از 
اصالح طلبان به کل ناامید شده  است. در 
چنین حالتی فعاالن تفکر اصالح طلبی با 
طرح موضوع های متفرقه سعی شان را به 
کار می گیرند تا شکست  محتمل شان را 

به گردن این و آن بیاندازند.

به   خطاب  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
جوانان فرانسه، تاکید کردند:   چرا تردید در 
هولوکاست جرم است؟ جهان نیوز نوشت: 
اظهارات امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه در تأیید کاریکاتور توهین آمیز به 
باعث  صلوات ا... علیه وآله،  اسالم  پیامبر 
خشم مسلمانان در سراسر جهان شده 
آیت ا...  حضرت  علت  همین  به  است. 

خامنه ای رهبر انقالب اسالمی خطاب 
به جوانان فرانسوی پیامی کوتاه صادر 
کردند. متن این پیام که به زبان فرانسوی 
شد،  منتشر  اجتماعی  شبکه های  در 
از   ! فرانسه  است: جوانان  زیر  به شرح 
رئیس جمهور خود بپرسید: چرا از اهانت 
را  پیامبر خدا حمایت می کند و آن  به 
آزادی بیان می شمارد؟ آیا معنی آزادی 

بیان این است: دشنام و اهانت، آن هم به 
چهره های درخشان و مقدس؟ آیا این کار 
احمقانه، توهین به شعور ملتی نیست که 
او را به ریاست خود انتخاب کرده است؟ 
سوال بعدی این است که چرا تردید در 
هولوکاست جرم است؟ و اگر کسی چیزی 
در این باره نوشت باید به زندان برود اما 

اهانت به پیامبر آزاد است؟

  تائید صالحیت ذوالنور و عدم تائید مطهری تکلیف مجلس را روشن کرد

شاید مردم از اصولگرایان دل خوشی ندارند اما از اصالح طلبان به کل ناامیدند

از رئیس جمهور خود بپرسید چرا تردید در هولوکاست جرم است، اما توهین به پیامبر آزاد ؟

که  گروه هایی  گفت:  هاشمی  محمد 
ندارند،  مقبولیت  مردم  نزد  می دانند 
می خواهند با مشارکت پایین مردم خود 
پیروز انتخابات شوند که نگاه و تصمیمی 
بسیار خطرناک و نادرست است. وی در 
پاسخ به این پرسش که چرا برخی نیروها 

مشارکت  به  تمایل  کنونی  شرایط  در 
در  »اینکه  گفت:  دارند،  مردم  حداقلی 
شرایط کنونی برخی خالف اندیشه های 
رقم  طوری  را  شرایط  می خواهند  امام 
شرکت  انتخابات  در  مردم  که  بزنند 
نکنند، پدیده ای نوظهور است و هیچگاه 

در تاریخ انقالب سابقه نداشته که البته 
به ظریب نفوذ آن گروه ها و طیف ها در 
جامعه بازمی گردد.  هاشمی تاکید کرد: 
»رئیس جمهور وقتی می تواند مقبولیت 
داشته و مورد وفاق همه قرار بگیرد که 

پشتوانه مردمی داشته باشد.«

هاشمی: می خواهند با مشارکت پایین مردم، پیروز انتخابات شوند

خبر مهم برای جاماندگان مسکن ملی

راه و شهرسازی  وزارت  در  مقام مسئول  یک 
گفت: مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی قطعا انجام 
می شود که امکان دارد تا چند ماه آینده این اتفاق 
بیفتد ما در حال بررسی موارد مرتبط  هستیم و 
به محض فارغ شدن از این مسئله ثبت نام اقدام 

ملی برای مرحله دوم در کشور آغاز می شود.

نتیجه اعمال محدودیت ها چهار هفته بعد 
 در کاهش فوتی ها مشاهده خواهد شد

عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا گفت: تا دو 
هفته آینده نتیجه اعمال محدودیت ها در کاهش 
موارد مراجعه کننده به بیمارستان ها و سه تا چهار 
مشاهده  میرها  و  مرگ  کاهش  در  بعد  هفته 
خواهد شد. مردانی ادامه داد: موج اپیدمیک ۴ تا 
۸ هفته بیشتر طول نمی کشد و ما در مراحل آخر 
این موج اپیدمیک هستیم. ولی نمی توان نسبت 
به باال یا پایین رفتن موارد واکنش چندانی نشان 
داد؛ زیرا نه نشان دهنده وضعیت مطلوب است 
و نه نشان دهنده وضعیت وخیم؛ ما باید روند 
بیماری را در یک بازه زمانی ببینیم و نمود هر 

 اتفاق و رفتاری بالفاصله حس نخواهد شد.
 صرافان دست از خرید دالر کشیدند

در حالی که قیمت دالر آخر هفته گذشته در 
بازار به محدوده ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده 
بود صرافی های بانکی قیمت فروش را ۲۷ 
هزار و ۷۵۰ تومان اعالم کردند. به استناد عدم 
اعالم قیمت خرید دالر از مردم، صرافی ها از 
خرید دالر از مردم امتناع کردند و همین امر 
سبب شد بهای خرید دالر از مردم در بازار با 

 کاهشی قابل توجه همراه شود.
واکنش وزیر اقتصاد احمدی نژاد
  به مخالفت دولت با یارانه سوم

وزیر اقتصاددولت احمدی نژاد به مخالفت دولت  
ایرانی   میلیون   ۶۰ به  سوم  یارانه  با  روحانی 
واکنش نشان داد. سید شمس الدین حسینی 
وظایف  راستای  در  را  معیشتی مجلس  طرح 
حکمرانی دانست که به متوازن سازی بودجه 
دولت  ادعای  برخالف  و  کرده  کمک  خانوار 

منابع کافی برای اجرای آن وجود دارد.

رئیس جمهور جویای حال »قالیباف« شد

علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطالع رسانی 
دفتر رئیس جمهور در حساب کاربری خود در 
توئیتر، نوشت: در پی ابتالی رئیس مجلس به 
کرونا، رئیس جمهور در گفتگویی تلفنی با قالیباف، 
جویای وضعیت بیماری و روند درمان شد و برای 

او آرزوی بهبود و سالمتی کرد.

 جهانگیری و هاشمی نامزد  می شوند؟
مرعشی ، سخنگوی کارگزاران سازندگی با اشاره 
به اینکه اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی 
تا حاال پیشنهاد حزب برای نامزدی در انتخابات 
را نپذیرفته اند، گفت: کارگزاران با برنامه جسورانه 

 اقتصادی در پی یک دولت فنی و کاراست.
هشدار یک اصولگرا درباره کاهش 

 مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ 
رئوفیان فعال اصولگرا گفت: شاید برخی بگویند 
که رای آوری نامزد ما منوط به مشارکت حداقلی 
است من به آنان خواهم گفت که اگر رئیس 
جمهوری با رای حداقلی انتخاب شود از پشتوانه 
توطئه های  با  ایستادگی  و  مقابله  برای  ملی 

 دشمنان و حل مشکالت برخوردار نخواهد بود.
 احمدی نژاد قطعا ردصالحیت می شود

سید حسین نقوی حسینی، نماینده سابق مجلس 
نژاد احمدی  محمود  صالحیت  تأیید   درباره 

در انتخابات ریاست جمهوری سال  1۴۰۰ گفت: 
 او قطعا تأیید صالحیت نمی شود.

 میرتاج الدینی: تندروی یک نماینده را 
 نباید به پای کل مجلس گذاشت  

میرتاج الدینی، نماینده مجلس می گوید: متفق 
القول هستیم که در نحوه بیان انتقاد شئون و 
حرمت افراد را نگه داریم. من خودم همیشه با 
احترام حرف هایم را زده ام و عموم نمایندگان 
هم چنین هستند، اگر گاهی یک نفر تندی می 

 کند نباید این را به حساب کل مجلس گذاشت.
قاتل شهدا کسانی هستند که  فضای 
 مجازی را به صهیونیست ها سپرده اند

سردار محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده 
سپاه در منزل شهید امر به معروف و نهی از 
منکر که در تهران به دست اراذل و اوباش به 
درجه رفیع شهادت نائل آمد، گفت: البته آن افراد 
گمراهی که مرتکب این جنایت شدند مقصر 
اصلی نیستند و مقصر آن هایی هستند که فضای 
مجازی فاسد، خشن و پر از جنایت را بر مردم ما 
مسلط کردند و فضای مجازی کشور را به دست 

باند های صهیونیستی دادند.

اجـاره خودرو  باالبـر استاندارد با ارتفاع 14 متر، همکاری جهت نصب بیلبورد و بنر، 
       ))آگهی تجدید مزایده عمومی((تجهیزات ترافیکی، تجهیزات ساختمانی و نور پردازی     09151636495 - خوشرو

موسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد: امالک مشروحه ذیل با کاربری 
تجاری، تجاری نمایشگاهی واقع در خراسان جنوبی شهر بیرجند را به شرح 

جدول ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

مساحت کاربریردیف
)مترمربع(

قیمت پایه مزایده 
هر مترمربع )ریال(

شرایط 
فروش

آدرس

بیرجند اراضی حاشیه نقدی61/4950/000/000تجاری1
خیابان مهزیار بین مهزیار 
5 و 7 شماره قطعه 16417

بیرجند اراضی حاشیه نقدی61/2450/000/000تجاری2
خیابان مهزیار بین مهزیار 
5 و 7 شماره قطعه 16418

بیرجند اراضی حاشیه نقدی61/2850/000/000تجاری3
خیابان مهزیار بین مهزیار 
5 و 7 شماره قطعه 16419

بیرجند اراضی حاشیه نقدی69/8355/000/000تجاری4
خیابان مهزیار بین مهزیار 
5 و 7 شماره قطعه 16420

تجاری5
 نمایشگاهی

بیرجند سایت کارگاهی نقدی6040/000/000
اراضی پشت شرکت گواه 

شماره قطعه 16362

تجاری6
 نمایشگاهی

بیرجند سایت کارگاهی نقدی6040/000/000
اراضی پشت شرکت گواه 

شماره قطعه 16363

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم های مربوطه و تحویل پیشنهاد قیمت 
از تاریخ درج آگهی حداکثر ظرف پایان هفته )وقت اداری 99/08/15( به دفتر این موسسه به نشانی 
بیرجند- بلوارمسافر- باالتر از پالک گذاری- حاشیه میدان قائم و یا دبیرخانه دفتر مرکزی موسسه 
واقع در مشهد به نشانی تقاطع بلوار سجاد و بلوار خیام- ابتدای بلوار شهید دستغیب - موسسه عمران 

و توسعه رضوی مراجعه نمایند.
تلفن تماس دفتر بیرجند:05632338321              تلفن تماس دفتر مشهد: 05137689434

    شعبـه مرکـزی : توحید 13               شعبـه 2:  معلم 20                  شعبـه 3 : شعبانیه، چهار راه نرجس

بیرجند- خیابان توحید نرسیده به توحید 13        همراه:  09151600987  زینلی

عرضه انواع
 محصوالت بهداشتی

 )شوینده ، پوشک، دستمال 
به قیمت مناسب(

سود کم تر / فروش بیشتر

رفوش وژیه 

انواع عسل طبیعی
ژل رویال و رگده گل

آدرس فروشگاه: بیرجند سجاد 6- پالک 68      تلفن: 09157۲39611

ژه
وی

ف 
فی

تخ
با 

طراحـی و مجـری
UPVC سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و

ویالسازی و محوطه سازی و دکوراسیون داخـلی 
کانکس، سایبـان، پارکینگ اداری و مسکونـی
پیمانکـاری و احـداث و بازسـازی ساختمـان

KNAUF-UPVC فروش و اجرای ورق های ساندویچ پنل و

مرکز خانـه های  گروه مهندسی پارسیان سقف
پیـش ساختـه

بیرجند – باالتر از مدرس ۶0- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
0۹1۵3۶1۷۶11 -0۵۶320۴۴۴۴۹

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: 0۹1۵۵۶12۵33

تکمیل  بیرجند درنظر دارد جهت  افزاری محک  نرم  گروه 
کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری نماید.

شرایط احراز : 
روابط عمومی باال و آشنا به فنون ارتباط با مشتری- تسلط به مهارت 

های هفت گانه- کار به صورت تمام وقت صبح و عصر
تلفن تماس:  3۲۲۲3390 ب 

ریا
ازا

م ب
دا

تخ
اس


