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فصل کار ، 
فصل مدیران

  با انگیزه
کار و موفقیت پس از برنامه ریزی 
و تالش تجربه ای بس شیرین 
است که اگر طعمش را بچشی، 
فقط بر تکرارش تمرکز می کنی. 
اگر بخواهیم تاریخ توسعه استان را 
در کتابی فصل بندی کنیم فصل 
گام های جسورانه و برنامه های 
از آذر  از کلیشه را می توان  دور 
1397 آغاز کرد. فصلی پر از تکاپو 
با ایده ای   ... مشروح در صفحه 2

* رجب زاده

عملیات محرومیت زدایی 
با رمز مشارکت

با تخصیص 4 میلیارد تومان در درح انجام می شود

گزارشی از اقداماتی که برترین ها را ساخت ؛

فرماندار خوسف
بر سکوی اول 

ارزیابی ملی
صفحه ۳
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جناب آقای دکتر قطب الدین جان نثار مقدم
با نهایت تاسف درگذشت پدرخانم گرامی تان

 را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت 
و غفران و برای شما و خانواده گرامی تان طول عمر مسئلت داریم.

مدیرعامل شرکت مهندسی آبی ساز کاریز

جناب آقای مهندس شفیعی 
فرماندار  پرتالش و محبوب شهرستان خوسف

انتخاب جناب عالی را به عنوان
 یکی از ۳۱ فرماندار برتر و موفق کشور در حوزه 

تحقق اولویت های اجرایی اقتصادی
 و برنامه ریزی های تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۸ 

خدمت شما تبریک عرض نموده، خدمات ارزنده 
حضرت عالی در شهرستان خوسف و در بخش جلگه 
ماژان قابل تقدیر و ستودنی است. از درگاه ایزد منان 

تندرستی و موفقیت روز افزون برایتان خواستارم.

سید سعید حسینی – رئیس شورای اسالمی بخش جلگه ماژان
 و  رئیس شورای اسالمی شهرستان خوسف

جناب آقای 
مهندس محمد  شفیعی
فرماندار محترم شهرستان خوسف

با کمال مسرت انتخاب ارزشمند 
جناب عالی را به عنوان 

فرماندار منتخب ملی در حوزه اقتصادی
 که حاصل سال ها تجربه ارزنده، درایت و توانمندی اجرایی تان می باشد، صمیمانه تبریک 
عرض نموده، سربلندی و موفقیت روز افزون شما را از درگاه بلند یگانه هستی بخش آرزومندیم.

سید محمود موسوی رستگار- رئیس شورای اسالمی شهرستان خوسف 

»موفقیت همیشه نتیجه کار سخت است«

جناب آقای مهندس محمد شفیعی 
فرماندار محترم و  پرتالش شهرستان خوسف

موفقیت شما را در کسب عنوان فرماندار نمونه کشوری که الحق 
شایسته و برازنده جناب عالی بوده ، تبریک عرض می نماییم.

 کسب این دستاورد بزرگ برگ زرین دیگری در کارنامه خدمات 
صادقانه و دلسوزانه حضرت عالی به یادگار گذاشت . از درگاه خداوند 
منان برای شما توفیق روز افزون در راه خدمت به جامعه را  آرزومندیم.

شرکت آریا آرک شرق

جناب آقای مهندس محمد شفیعی
فرماندار محترم شهرستان خوسف

انتخاب جناب عالی را به عنوان 
فرماندار برتر حوزه اقتصادی کشور که نشان از تعهد، 
وظیفه شناسی، پشتکار و جدیت شما در عرصه خدمت رسانی 

به مردم می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده،  توفیق 
روز افزون تان را از جهاندار جان آفرین مسئلت می نماییم.

شرکت کیان خاک ایرانیان، 
شرکت مهندس افضل شرق - اسماعیلی

جناب آقای مهندس محمد کسائی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند
 که بیانگر توانمندی و مسئولیت پذیری شماست،

 صمیمانه تبریک عرض می نماییم و از درگاه ایزد منان برایتان 
موفقیت روز افزون آرزومندیم.

هیئت مدیره  انجمن صنفی کارگران ساختمانی
 شهرستان بیرجند

جناب آقای محمد کسائی
با کمال مسرت انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند
 که نشان کمال درایت، کارآمدی و شایستگی تان می باشد

 خدمت شما تبریک عرض نموده، بهروزی و موفقیت تان را 
از درگاه ایزد متعال خواهانیم.

زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ شرکت فروزان بیرجند
شرکت دان و علوفه خوشینه

جناب آقای مهندس محمد کسائی
مدیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

 شهرستان بیرجند
با دلی سرشار از امید و اندیشه ای سرشار از احترام
 انتصاب شایسته جناب عالی را تبریک می گوییم

 توفیق روز افزون شما را از خالق هستی بخش آرزومندیم.

مدیرعامل صنایع تولیدی درنمای شرق
 علیرضا  الهیاری

جناب آقای مهندس سارانی   رئیس محترم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان سربیشه
جناب آقای مهندس الوانی  مدیرعامل محترم شرکت اساس سازه شرق بیرجند

بدینوسیله از تالش و زحمات مستمر شما سروران گرامی در اجرای پروژه آسفالت گرم محور مختاران  - گز- اصقول که موجبات تسهیل 
در عبور و مرور ، ارتقای ایمنی تردد، رضایت اهالی روستا و در نهایت رضایت خداوند سبحان را به همراه داشته است تقدیر و تشکر می گردد.

دهیاری روستای گز – شورای اسالمی بخش مود

جناب سرهنگ بشارتی
 رئیس محترم اماکن استان خراسان جنوبی

با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از درایت و توانمندی اجرایی شما 
می باشد تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات الهی برایتان 
مسئلت داریم. ضمنا از تالش های ارزنده جناب سرهنگ صفری در دوران تصدی مسئولیت 

سپاسگزاریم و برایشان آرزوی موفقیت داریم. 

اتحادیه صنف صنعت ساختمان خراسان جنوبی

قابـل توجـه 
همشهریان بیرجندی
مشاوره ، خرید و فروش  
بازسازی و تعمیرات امالک 

بیرجندی ها در مشهد مقدس 
  0915161391۷   - جعفر خسروی
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 افزایش ۳۳ درصدی کمک مردم استان به عتبات عالیات
صدا و سیما - کمک  های مردم استان به عتبات عالیات از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۳۳ درصد افزایش یافته است. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون مردم استان 
یک میلیارد تومان برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند این کمک ها در سال گذشته ۷۵۰ میلیون تومان بود. فصل کار ، 

فصل مدیران با انگیزه  

* رجب زاده

کار و موفقیت پس از برنامه ریزی و تالش تجربه ای بس 
شیرین است که اگر طعمش را بچشی، فقط بر تکرارش تمرکز 
می کنی. اگر بخواهیم تاریخ توسعه استان را در کتابی فصل 
بندی کنیم فصل گام های جسورانه و برنامه های دور از 
کلیشه را می توان از آذر 1۳9۷ آغاز کرد. فصلی پر از تکاپو با 
ایده ای بالیده از روی کاغذهای بایگانی شده ، فصل تحریک 
و پویایی مدیریت ، آغاز راه هایی که کسی برای ورود به 
آنها نه تنها برنامه نداشت که گاه حتی آگاهی از وجود چنین 
مسیرهایی وجود نداشت. آغازی قوی با دیسیپلینی موثر که 
حرکت برمدارش حاال نگرانی های گذشته را رفع کرده است. 
تجربه ای بسیار متفاوت در خراسان جنوبی رقم خورده است، 
تجربه ای که محرومیت در برخورداری از مدیران قوی و 
کارآمد را هم تحت تأثیر قرار داده و سکوی تبلور ایده ها و 
انگیزه هایی شده که  پیش از این در خمود و جمود پشت میز 
اتاق ریاست فقط بودند. کارها بر روالی خشک و اداری پیش 
می رفت و ربات بروکراسی بود که سال های مدیریت را یکی 

پس از دیگری به حافظه تاریخ می سپرد. 
های  راه  کشف  توانستن،  لذت  موفقیت،  طعم  اما  حال 
نرفته، برداشتن اولین قدم هایی که به نتیجه نزدیک است 
و هموار شدن مسیرهای میان بر برای تحقق اهداف به 
که  است  کرده  القا  را  باور  این  استان هم  مدیران   دیگر 
“می توانند”، می شود. برخی هم دریافته اند که اگر نتوانند 
و نشود باید با مدیریت خداحافظی کنند. حاال دیگر مدیران 
بسیاری در خراسان جنوبی می دانند که مدیریت ریاست 
و پشت میزنشینی نیست ، فصل کار است ، فصل بالیدن ، 

فصل پویایی و درخشیدن. 
اول  استان در همان ماه های  ارشد  اقدامات مدیر  انعکاس 
حضورش این نگرانی را ایجاد کرده بود که او چطور خواهد 
توانست کارهای بزرگ را با کمک برخی مدیرانی انجام دهد 
که از کار بزرگ سررشته ای ندارند و منتهای زوایه دیدشان 
حفظ همین میزی است که پشتش نشسته اند. اما زمان واقعیت 
 های دیگری را هم درباره او مشخص کرد. معتمدیان خوب 
می دانست که انرژی کار اهلش را جذب می کند. او می دانست 
می تواند با آموزه های مدیریتی اش از برخی در خراسان جنوبی 
مدیرانی توانمند و الیق برای خدمت به مردم این استان زر 
خیر بسازد. کار درست هم همین است کسی که ماهیگیری 
 را آموزش می دهد در ورای تنگ نظری ها ، افق توسعه را 
می نگرد. افق باور داشتن ، افق توانستن . چشم اندازی که حاال 
فراروی خراسان جنوبی است روشن تر از همیشه ، اهالی این دیار 

را به برخورداری از استانی توسعه یافته امیدوار می کند.

 فاصله حرف تا عمل مسئوالن  
چند روز پیش برای انجام کاری در بازار بودم که یکی از 
دوستان قدیمی را دیدم، پس از سالم و احوالپرسی دل 
پر دردی داشت. او در یک پروژه باستانی سرمایه گذاری 
کرده بود ولی االن چنان از این کار پشیمان بود که به 
 من سفارش کرد اگر دیدی کسی می خواهد در این شهر
)فردوس( سرمایه گذاری کند مقابلش بایست و نگذار مثل 
من بین زمین و آسمان معلق بماند. این سوال پیش می آید 
در شرایطی که مقام معظم رهبری بر تولید داخلی و رونق 
آن تاکید دارند و هر جا مسئوالن تریبونی بیابند بر همکاری 
 همه جانبه از سرمایه گذاران تاکید دارند پس کجای کار 
می لنگد که باز هم شاهد شکایت سرمایه گذارانی هستیم 
که پشیمانند و افسوس می خورند. چرا باز هم این قصه 
 پر غصه ادامه دارد؟ زمانی یادم است استاندار قبلی در 
جلسه ای با سرمایه گذاران در سالن اجتماعات فرمانداری 
فردوس در پاسخ به مشکالت سرمایه گذاری در شهر 
بسیار جدی و صریح گفت: مسئوالن موظف هستند 
سرمایه گذاران را تا بانک و رسیدن به تولید و بعد از آن 
در مشکالت بازاریابی محصوالت شان همراهی کنند و به 
محض اینکه تسهیالتی گرفت او را رها نکنند. اما از این نوع 
تاکیدها بسیار بر زمین مانده است.برخی مسئوالن استانی 
و محلی  شاید بیشتر از آنچه عمل کنند، حرف می زنند و 
باید بر عکس شوند یعنی بیشتر ازآنچه حرف می زنند عمل 
کنند. وقتی در جلسه ای با حضور استاندار و مدیران کل 
استان سخن از نهایت همکاری با سرمایه گذاران می شود 
و آن مدیر کل حاضر درجلسه حرف از همکاری با سرمایه 
گذاران می زند، پس کجا این حرف ها باید عملی شود. جز 
این است که باید پاسخگوی مردم باشند آیا کسانی که دل 
درگرو پیشرفت این کشور و استان دارند نباید به مشکالت 
سرمایه گذارانی که از زمین و زمان شکایت دارند رسیدگی 
کنند. چرا حرف و عمل مسئوالن دو تا است اگر واقعا 
مرد عمل هستند پس چرا هیچ رفتاری در خصوص حل 
مشکالت سرمایه گذاران درآنها دیده نمی شود. دنیا محل 
انعکاس اعمال و رفتار خودمان درجامعه است، بیایید درسال 
99 که به نام جهش تولید نامگذاری شده حداقل در قول 
 و قرارهایمان جهشی داشته باشیم. از آن دست مسئوالن 
ریاستی  صندلی  بر  دستی  دو  که  نباشیم  تفاوتی   بی 

چسبیده ایم که به هیچکس وفا نکرده است.
سید محسن سربازی 

سرمقاله

یادداشت

اهدای بیش از  ۱۹ میلیارد ریال کمک مومنانه
 به مددجویان بهزیستی

کاری-خداوند منان را شاکریم که در قلب های 
شما مهربانان انسانیت را آزین نموده والطافتان را 
در هدیه عید و فطریه شامل حال جامعه هدف 

بهزیستی نموده است.
بیکران  الطاف  از  استان  بهزیستی   مدیرکل 
خیران و مردم نیک اندیش استان، همچنین 
مؤسسات خیریه تحت نظارت بهزیستی جهت 
کمک های مومنانه در ماه مبارک رمضان به 

مددجویان بهزیستی تقدیر و تشکر نمود.
علی عرب نژاد گفت: به همت مردم خیر اندیش 
بیش از 19 میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال کمک 
های مومنانه و اهدای کفارات و فطریه به نفع 
معلوالن و مددجویان بهزیستی جمع آوری شد.

وی افزود: با عنایت به منویات رهبر فرزانه 
انقالب برای رزمایش کمک های مؤمنانه به 
امسال  رمضان  مبارک  ماه  در  نیازمند،  افراد 
بهزیستی استان به تبعیت از سازمان بهزیستی 
همدلی  پویش  اندازی  راه  به  اقدام  کشور 
مومنانه کرد. وی یادآور شد: بهزیستی استان 

نهادهای  همکاری  و  استانداری  حمایت  با 
و  مستضعفان  بنیاد  سپاه،  همچون  انقالبی 
موسسات خیریه، نسبت به جذب کمک های 
خداجوی  و  مؤمن  مردم  غیرنقدی  و  نقدی 
استان اقدام کرد که نتیجه آن تهیه  ۴ هزار 

و  هزار  توزیع 1۷  و  معیشتی  بسته  و ۸۲۰ 
۴۶۸ پرس غذای گرم در ماه مبارک رمضان 
و  ریال  میلیون  و ۴۰  میلیارد  ارزش 1۵   به 
ریال  میلیون  و ۸۴۴  میلیارد  آوری ۴  جمع 
کفاره و فطریه بوده است. وی خاطر نشان 

کرد: توزیع غذای گرم با رعایت پرتکل های 
بهداشتی در شهرستان های بشرویه، سرایان، 
فردوس، طبس، نهبندان، زیرکوه ، سربیشه و 
قاین  بوده است.  مدیرکل بهزیستی، مهمترین 
دالیل افزایش چند برابری کمک ها در ماه 
مبارک رمضان امسال را دستور رهبر معظم 
مسئوالن،  مردم،  اشتیاق  و  شور  انقالب، 
موسسات خیریه، مراکز و گروه های جهادی و 
تعطیلی اکثر مهمانی های ماه مبارک به دلیل 
محدودیت های کرونایی و اهدای مبالغ ضیافت 
خیریه  مراکز  و  موسسات  به  افطاری  های 
بهزیستی عنوان کرد. وی ضمن اشاره به اینکه 
حمایت مسئوالن استانی و کشوری و همت 
مضاعف خیران و مردم نیکوکار برای حمایت 
از آسیب دیدگان ناشی از کرونا  نیز مزید بر 
علت بود، ادامه داد: با تعطیلی مشاغل فصلی، 
 قشر متوسط به پایین اکثرا در کسب درآمد و 
امرار  معاش ناتوان شدند و به این دلیل مردم 

و خیران به کمک شان شتافتند.

صدا و سیما - ۳۲۰  میلیون تومان اعتبار ملی 
بیرجند  اکبریه  جهانی  موزه  باغ  مرمت  برای 
کل  اداره  موزه های  مسئول  یافت.  اختصاص 
دستی  و صنایع  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
استان گفت: از ۳۲۰ میلیون تومان اعتبار ملی 
برای باغ جهانی اکبریه ۳۰۰ میلیون تومان برای 
مرمت باغ اکبریه و ۲۰ میلیون تومان برای مرمت 

اشیاء موزه این باغ اختصاص یافته است.

شعیبی افزود: با این اعتبار مرمت اتاق های این 
باغ انجام خواهد شد. باغ جهانی اکبریه یکی از 
بنا های تاریخی شهر بیرجند است این بنا در دوره 
قاجاریه در دو طبقه ساخته شده است.این باغ با نام 
»مجموعه اکبریه ، مسجد و عمارت و باغ« خرداد 
1۳۷۸ در فهرست آثار ملی ایران و در نشست 
سی و پنجم یونسکو در سال ۲۰11 میالدی به 

عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

تأمین ۳۲۰  میلیون 
تومان اعتبار ملی برای 
باغ جهانی اکبریه

پیرو آگهی مزایده سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی 
چاپ شده در روزنامه تاریخ ۱۱ خرداد ۹۹ شماره ۴۶۴۳ عنوان آگهی مزایده 

امالک مرحله اول به " آگهی مزایده امالک مرحله دوم " اصالح می شود. 

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت مسافربری رویال سفر ایرانیان )سهامی خاص(

 به شماره ثبت ۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۵۶۶۱

آگهی دعوت سهامداران شرکت مسافربری رویال سفر ایرانیان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۰۶ 
و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۵۶۶۱ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بدینوسیله 
از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که 
ساعت ۹ صبح مورخ ۹۹/۳/۲۵ در محل بیرجند، بلوار مسافر، پایانه مسافربری، شرکت رویال سفر 
ایرانیان تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. دستور جلسه: ۱- انتخاب اعضای اصلی شرکت 

۲- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت ۳- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار شرکت
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت مسافربری سیر و سفر بیرجند )سهامی خاص( 

به شماره ثبت ۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰2۰۹۸2

آگهی دعوت سهامداران شرکت مسافربری سیر و سفر بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۶۰۹ 
و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۰۹۸۲ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بدینوسیله 
از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که 
ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۳/۲۵ در محل بلوار مسافر، پایانه مسافربری، شرکت مسافربری سیر 
و سفر بیرجند تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. دستور جلسه: ۱- انتخاب اعضای اصلی 

شرکت ۲- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت  ۳- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار شرکت
هیئت مدیره شرکت

اصالحیــه 
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت گدار سفید بیرجند )سهامی خاص(

به شماره ثبت 948 و شناسه ملی 10360026857
پیرو آگهی دعوت مورخ ۱۳۹۹/۳/۸ که در روزنامه آوای خراسان جنوبی به شماره ۴۶۴۱ درج 
گردیده بدینوسیله آدرس محل تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت به شرح ذیل اصالح 

می گردد » کدپستی درج شده اشتباه می باشد«
محل تشکیل جلسه: خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان معلم - معلم ۴7 - پالک ۲۸

هیئت مدیره شرکت

فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی هاونگـی 
فروش انواع آبگرمکن، کولر، هود و گاز

سینک و شیرآالت و روشویی های کابینتی 
تعویض شیرآالت کهنه با شیرآالت جدید

"به مناسبت افتتاحیه با تخفیفات و اقساط 
بلند مدت ویژه"    09153613511

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

 
 
  

 
     

 

 

 «هٌابغ آبي، جشٍ ثزٍت ّوگاًي است ، بياييس زر هصزف آب صزفِ جَيي كٌين»
 22/02/1311اصالحیٍ آگهی فراذًان مًرخ 

 مىاقصٍ اوجام امًر ذسماتی ي پشتیباوی ي ازارات مىابع  22/02/1311پیري زرج آگهی مًرخ 
 آگهی بٍ شرح شیل اصالح می گرزز. بسیىًسیلٍ 1311آب تابعٍ بٍ صًرت حجمی زر سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیر
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
 

 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیروابط عمومی 
 

اس طزيق فزاذَاى هٌاقصِ ػوَهي يک هزحلِ ای ًسبت بِ اًتراب پيواًکار ٍاجس صالحيت اس ازارُ تؼاٍى،كار ٍ رفاُ اجتواػي جْت اًجام      ضزكت آب هٌطقِ ای ذزاساى جٌَبي زر ًظز زارز :
 اقسام ًوايس. 1399ارات هٌابغ آب تابؼِ )بِ صَرت حجوي( زر سال اهَر ذسهاتي ٍ پطتيباًي ضاهل زفتز هزكشی ٍاقغ زر بيزجٌس ٍ از

 ًام ٍ ًطاًي هٌاقصِ گذار:
 32445590-4تلفي  –30پاسساراى  –ذياباى پاسسراى  –ضزكت آب هٌطقِ ای ذزاساى جٌَبي بِ آزرس بيزجٌس  

 مشرصات پريشٌ: 
زر بيزجٌدس ٍ ازارات هٌدابغ آب ضْزسدتاى ّدای بيزجٌدس، قدايي،        اهَر ذسهاتي ٍ پطتيباًي ضاهل زفتز هزكشی ٍاقغالف( هَضَع هٌاقصِ: 

  1399فززٍس، سزاياى، ًْبٌساى ٍ طبس )بِ صَرت حجوي( زر سال 

 ب( هٌابغ تاهيي هالي: اػتبارات جاری ضزكت

 پ( كارفزها: ضزكت آب هٌطقِ ای ذزاساى جٌَبي 
 شرایط پیماوکاران متقاضی:

 ٍى،كار ٍ رفاُ اجتواػي استاى هحل فؼاليت زر رضتِ ٍ پايِ سقف هالي هَرز ًياسزاضتي گَاّي صالحيت اس ازارُ تؼا -الف
 زاضتي گَاّي صالحيت ايوٌي پيواًکاراى -ب
 ًساضتي سابقِ ذلغ يسی زر زٍ سال گذضتِ ٍ ...-پ

 هاُ ضوسي  12مست پیش بیىی اوجام ذسمات:  
)يک هيليارز ٍ يکصس ٍ  1.189.500.000ِ باًکي بِ هبلغ يک فقزُ ضواًتٌاه وًع ي مبلغ تضمیه شرکت زر فرآیىس ارجاع کار:

 هاُ اػتبار بِ ًفغ ضزكت آب هٌطقِ ای ذزاساى جٌَبي 3ّطتاز ٍ ًِ هيليَى ٍ پاًصس ّشار( ريال زارای حساقل 
 محل، زمان ي مهلت زریافت ي تحًیل اسىاز مىاقصٍ: 

جْت زريافت اسٌاز هٌاقصِ بِ ساهاًِ تساركات الکتزًٍيک  13/03/1399هَرخ  19تا ساػت  12/03/1399پيواًکاراى هتقاضي اس تاريد 
 هزاجؼِ ًوايٌس. setadiran.irزٍلت بِ ًطاًي 

 ذَاّس بَز. 24/03/1399صبح رٍس ضٌبِ هَرخ  9هْلت تحَيل اسٌاز: حساكثز تا ساػت 
 سٍ بازگشایی پاکات:تارید ي محل برگساری جل

 زر هحل ضزكت آب هٌطقِ ای ذزاساى جٌَبي ذَاّس بَز. 24/03/1399صبح رٍس ضٌبِ هَرخ  10ساػت 
 مسارک الزم برای زریافت اسىاز: 

ريال بابت  90.000ريال بابت ّشيٌِ اسٌاز ٍ  1.000.000)يک هيليَى ٍ ًَز ّشار( ريال )ضاهل  1.090.000الف: فيص ٍاريشی بِ هبلغ 
باًک هزكشی جوَْری اسالهي ايزاى بٌام ضزكت  580100004001107404019618IRليات بز ارسش افشٍزُ( كِ بايس بِ حساب ضوارُ ها

 آب هٌطقِ ای ذزاساى جٌَبي اس طزيق ساهاًِ ستاز بصَرت الکتزًٍيکي پززاذت گززز. 
 ب: ػضَيت زر ساهاًِ تساركات الکتزًٍيک زٍلت )ستاز(

 نجات آب کشاورزی
گرو آگاهیدر   

 و حضور همگانی

 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صالحیت از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی جهت انجام امور خدماتی 
و پشتیبانی شامل دفتر مرکزی واقع در بیرجند و ادارات منابع آب تابعه )به صورت حجمی( در سال 

۱۳۹۹ اقدام نماید. 
نام و نشانی مناقصه گذار:  شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند – خیابان پاسداران  

پاسداران ۳۰     تلفن: ۳۲۴۴۵۵۹۰-۴
مشخصات پروژه: 

 الف( موضوع مناقصه: امور خدماتی و پشتیبانی شامل دفتر مرکزی واقع در بیرجند و ادارات منابع 
آب شهرستان های بیرجند، قاین، فردوس، سرایان، نهبندان و طبس )به صورت حجمی( در سال ۱۳۹۹  

ب( منابع تامین مالی: اعتبارات جاری شرکت پ( کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
شرایط پیمانکاران متقاضی: 

الف- داشتن گواهی صالحیت از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت در رشته و پایه 
سقف مالی مورد نیاز ب- داشتن گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران 

 پ- نداشتن سابقه خلع یدی در دو سال گذشته و ...
مدت پیش بینی انجام خدمات:  ۱۲ ماه شمسی

مبلغ  به  بانکی  نامه  ضمانت  فقره  یک  کار:  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  نوع 
۱.۱۸۹.۵۰۰.۰۰۰ )یک میلیارد و یکصد و هشتاد و نه میلیون و پانصد هزار( ریال دارای حداقل ۳ ماه 

اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: 

پیمانکاران متقاضی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ جهت دریافت اسناد مناقصه 
به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.

مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ خواهد بود.
 تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ 

در محل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی خواهد بود.
مدارک الزم برای دریافت اسناد:  الف: فیش واریزی به مبلغ ۱.۰۹۰.۰۰۰ )یک میلیون و نود هزار( 
ریال )شامل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه اسناد و ۹۰.۰۰۰ ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده( که باید 
به حساب شماره IR ۵۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰7۴۰۴۰۱۹۶۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام 

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از طریق سامانه ستاد به صورت الکترونیکی پرداخت گردد. 
ب: عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(

۳2 ۴۴ ۶۶ ۶۶ 
۳2 ۴2 ۴۳ 2۰ -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

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

۰۹۱۵۵۶۱۸۴۸2 -۳2227۱77
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

جدیدترین و متفاوت ترین دوره حسابداری کاربردی 
ویژه فارغ التحصیالن رشته های حسابداری ، کامپیوتر و مدیریت

 ) از صفر تا صد( با رویکرد ورود به بازار کار+ آموزش رایگان قوانین 
کار+ ارائه گواهی نامه بین المللی فنی و حرفه ای 

@ kiyasatedu  راه های ارتباطی:  تلفن : ۳۲۲۳۶۰۸۰    آدرس اینستاگرام
@ kiyasat_maharat  آدرس  کانال تلگرام    www.ksedu.ir آدرس سایت

 آموزشگاه کیاست برگزار می کند 
ظرفیت محدود
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ثبت سفارش ۸۱ درصد دانش آموزان برای دریافت کتب درسی

صدا و سیما- بیش از ۸۱ درصد دانش آموزان خراسان جنوبی در دوره های مختلف تحصیلی برای دریافت کتب درسی ثبت سفارش کردند. مدیر کل آموزش و پرورش استان 
گفت: ۸۴ درصد دانش آموزان دوره  ابتدایی و ۷۵ درصد دانش آموزان متوسطه  دوره اول تاکنون موفق به ثبت سفارش کتب درسی شدند. وی گفت: دانش آموزان برای ثبت 

سفارش الکترونیکی کتب درسی سال تحصیلی جدید تا ۲۳ خرداد مهلت دارند به سامانه www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com به مراجعه کنند.
از شهروندی که در  *  ضمن تشکر 
خصوص تدوین اولویت های سرمایه 
گذاری پیام داده بودند. از آوا در خواست 
دارم این اولویت ها منتشر شود اوایل 
تاسیس منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 
کرده  تان  روزنامه  در  جالب  کار  یک 
برای  پذیر  توجیه  های  طرح  و  بودید 
اعالم  را  آنجا  در  گذاری   سرمایه 
می کردید که به نظر من خیلی عالی 
بود. هم می توانستیم یک برآورد اولیه 
داشته باشیم هم بر اساس عالیق مان 
 به سمت تولید  می رفتیم بسیاری از ما 
بیرجندی ها سرمایه های هنگفتی داریم 
که در بانک ها خوابیده است و سودش 
را پایتخت می برد آنوقت به دلیل عدم 
اطالع دقیق از شرایط و اولویت ها و 
مزیت های تولید در استان ، خودمان به 

سمتش نمی رویم.

اسالم  صدر  در  اینجاست  سوال   *
پیامبر )ص( به حاکم و شارع مقدس 
دستور  زوجه  مهریه  استیفای  برای 
توقیف اسب یک فرد مسلمان را صادر 
از  تاسی  به  اکنون  که  اند  بوده  کرده 
استیفای  جهت  آیند  می  دوران  اون 
زوج  شخصی  خودروی  زوجه  مهریه 
را توقیف می کنند؟ آیا توقیف خودرو 
و ملک شخصی برای استیفای مهریه 
اذهان  به  ازدواج  از  بدی  بازخورد 
جدید  مجلس  از  کند؟  نمی   متبادر 
مورد  را  مهریه  قانون  خواهیم   می 
باز نگری جدی قرار بدهد تا ما مجردین 

بتونیم با خیال راحت ازدواج بکنیم.

* درختان بسیاری در باغ شوکت آباد و 
اطراف آن در حال خشک شدن هستند. 
آیا اداره اوقاف یا میراث فرهنگی نظارتی 
به  تا  دارند  آباد  روی آب چاه شوکت 

درختان زبان بسته هم آب برسد؟ 

 * عمر ما که گذشت پس کجاست آبادانی
 محله خیرآباد ؟ حداقل شهرداری ورودی 
فرعی ها رو آسفالت کنه مردیم تو این 
همه خاک و آشغال یکی ما رو هم ببینه.

از دیوار )قبل   * آخر خیابان میرداماد 
سگ  به  شده  تبدیل  آزاد(  دانشگاه 
ترس  موجبات  گله سگ  یه  و  دونی 
آلودگی صوتی  )و  نگرانی  و  دلهره  و 
اطراف،  ساکنین  کردناشون(  پارس  با 
 خصوصا زن و بچه ها رو فراهم کرده،

شهرداری  جمله  از  امر  متولیان  ولی 
)که قبال هم بهشون اعالم کردیم ( 
یا خواب تشریف دارن یا خودشون رو 
به خواب زدند، متاسفانه داخل کوچه 
های این محدوده و خصوصا محوطه 
خالی آخر خیابان میرداماد شده جوالنگاه 
 یه گله سگ و باید ما میان انبوهی از 
 سگ ها زندگی کنیم و دائم دلمون بلرزه ،

و هیچ کس پاسخگو نیست!!

که  فریادرسی  تنها  سالم.   *
شماست  روزنامه  فعال  دارم   سراغ 
تورم  نرخ  بپرسید  شهرداری  از  لطفا 
چند است. قبل از سال برای اخذ مجوز 
ساخت ملک مراجعه کردم ۳۸ میلیون  
هزینه شهرداری االن بعد یک ماه ۱۷ 
فروردین می فرمایند ۹۷ میلیون و با 
لبخند می گویند انتحاری افزایش یافته. 
در ایام کرونا همه به فکر هم بودند و 
شهرداری هم به فکر جیب مردم بوده. 
لطفا شما که حرفتان خریدار دارد بپرسید 

نرخ تورم چقدر است.

* این تورم هولناک تا کی میخواد ادامه 
داشته باشه امان ازمردم بریده شده. 

تاریخ ۲۴ مهر سال ۹۸ معاون  * در 
استاندار، آقای میرجعفریان از تهیه طرح 
گردشگری شوکت آباد خبر داده بودند. 
رسانه محترم پیگیری فرمایید این طرح 

تا چه میزان عملیاتی شده است؟

خدمت  نباشید  خسته  و  سالم  با   *
از  برق  اتفاقات  زحمتکش  کارکنان 
اینکه در اسرع  وقت نسبت به تعویض 
 المپ های سوخته سجادشهر )اندیشه(

بالفاصله اقدام نمودید تشکر و قدردانی 
می شود خدا قوت. جمعی از اهالی.

روزنامه  محترم  مسئولین  بر  * سالم 
آوا لطفا پیگیری کنید خانه ویالیی که 
تولیدی  مجموعه  داخل  تفریح  برای 
وابسته به  ... می سازند هزینه ساختش 
از کجاست پول باید خرج شهر شود یا 
صرف کار شخصی. لطفا پیگیری کنید.

* باعرض سالم کاش مسئولین کمی 
که ۱۵  بهلگرد  روستای  آب  فکر  به 
دارد  فاصله  استان  مرکز  با  کیلومتر 

باشند و چاره ای بیندیشند.
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پیام شما

مال باختن در بورس
بعد از پدیده و میزان

 دوباره بورس شده
شاید خیلی از ما به یاد داشته باشیم در 
اطراف مان چه تعداد افرادی که برای 
انتفاع از افزایش زیاد قیمت طال حدود 
را  خود  های  زندگی  پیش  سال   ۱۰
فروختند و تبدیل به طال کردند و بعد 
از مدتی با افت ناگهانی آن به صف 
مالباختگان پیوستند. این تجربه برایشان 
کافی نبود و در قضیه میزان دوباره با 
خوردن فریب سودهای آنچنانی یک 
موسسه مالی ، خیلی ها سرمایه زندگی 
خود را باختند و بسیاری از مردم فقط به 
جرم اطمینان به موسسه ای که بانک 
مرکزی به آن مجوز داده بود و یا اگر 
نداده بود زیر سبیلی از این تخلف فاحش 
گذاشته بود محکوم به ورشکستگی 
شدند. باز هم گویا کافی نبود و یک بار 
دیگر پدیده آمد و در هیاهوی تبلیغاتی 
میلیاردی در صدا و سیما اطمینان مردم 
را جلب و بسیاری دیگر را بیچاره کرد. 
چقدر جالب است همیشه در تمامی 
این اتفاقات تائید یک دستگاه و نهاد 
دیده می شود. از تبلیغات میلیاردی در 
صدا و سیما تا سکوت بانک مرکزی و 
کارشناسان آن همه نشان می دهد که 
در هر برهه ای آنچه مهم نبوده است 
سرنوشت مردم ساده ای است که مال 
باخته می شوند و االن بعد جوالن طال 
و میزان و پدیده نوبت به بورس رسیده 
که در بورس مالباخته کردن مردم از بقیه 
جلو بزند. من پشت صحنه ها را نمی 
دانم و اینکه چرا در مقابل این حجم از 
ورود مردم به بورس به حد کافی هشدار 
داده نمی شود اما امیدوارم آنهایی که 
امروز برای تامین بودجه ها در مقابل 
این بی مالحظه گی اقتصادی سکوت 
می کنند فردا هم پاسخگوی وجدان 
خود باشند. ضمنا در جوابیه اداره بورس 
کاش  اما  اند  داده  که هشدار  خواندم 
بیشتر هشدار بدهند من شهروند جز 
یک خبر و گزارش در آوا که به نقل 
از پلیس گفته بود مراقب حضورتان در 
بورس باشید خبری نخواندم و همیشه 
مردم سر وقت مورد نظر مسئولین پای 
تلویزیون و رادیو نیستند و نیاز است 
و  ازدواج  برای  که  همانطور  حداقل 
طالق جلسات مشاوره می گذارند و تا 
جوانان نروند چیزی ثبت نمی کنند برای 
بورس هم حداقل یک دوره آموزشی را 
اجباری کنند و از آوا هم می خواهم اگر 
تمایل دارد معرفی کنم چند مالباخته را 
که از تجربیات شان بگویند تا مردم 
دیگر با ناآگاهی وارد این بحث نشوند 

و آسیب های بعدی ایجاد نشود.
ر . م  از قاین
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 دیدگاه خوانندگان

ایمنی امتحانات در رأس 
برنامه برگزاری  

پرورش  و  آموزش  مدیرکل   - ایرنا 
خراسان جنوبی گفت: اکنون آمادگی 
برای برگزاری امتحانات وجود دارد و 
باید تالش کنیم پایانی اطمینان بخش و 
ایمن را برای سال تحصیلی فراهم کنیم. 
محمدعلی واقعی با اشاره به تمهیدات 
برای  شده  گرفته  نظر  در  بهداشتی 
برگزاری امتحانات نهایی پایان سال 
تحصیلی اظهار کرد: به فصل برگزاری 
امتحانات و پایان سال تحصیلی نزدیک 
سالمت  حفظ  رو  این  از  می شویم 
این  جسمی و روانی دانش آموزان در 
ایام برای خادمین نظام تعلیم و تربیت 
ایمنی  گفت:  وی  می شود.  دوچندان 
امتحانات با رعایت حداکثری موازین و 

پروتکل های بهداشتی رعایت می شود.
وی با اشاره به برگزاری اولین نشست 
شورای پروژه مهر در اواخر اردیبهشت 
ماه سال جاری گفت: نمی توانیم زندگی، 
اقتصاد و آموزش را تعطیل و فرصت 
تحصیل دانش آموزان را تباه کنیم از این 
رو باید دنبال راه حل هایی باشیم که با 
استمرار  دانش آموزان،  سالمت  حفظ 
آموزش و تولید محتوا را توأمان دنبال 
کنیم. واقعی با بیان اینکه باید زندگی 
کردن، آموختن و کار کردن کنار کرونا 
را یاد بگیریم خاطرنشان کرد: ضمن 
ارتقای زیرساخت ها و ظرفیت ها؛ مهارت 
خودمراقبتی را به دانش آموزان بیاموزیم 
تا بتوانند در مواجهه با شرایط مختلف از 

سالمت خود مراقبت کنند.

خبر ویژه

فرماندار خوسف بر سکوی اول ارزیابی های ملی 
گزارشی از اقداماتی که برترین ها را ساخت 

 ۳6 در  خوسف  شهرستان  خبر-  گروه 
جنوبی  خراسان  استان  مرکز  کیلومتری 
با  استان  مرکز  به  شهرستان  نزدیکترین 
بخش  در  زیاد  بسیار  داشتن ظرفیت های 
صنایع  معادن،  دامداری،  و  کشاورزی  های 
 دستی و گردشگری، می باشد. استفاده از این 
ظرفیت ها توسعه بیش از بیش این شهرستان 
امکانات،  از  بسیاری  نبود  زند.  می  رقم   را 
برای  را  زیادی  بسیار  های  محرومیت 
این رفع  برای  که  زده  رقم   این شهرستان 

 محرومیت ها طی سال های گذشته اقدامات 
بسیار مهمی در راستای توسعه این شهرستان 
اقدامات  این  جمله  از  است.  شده   انجام 
می توان بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری 
خارجی در استان، بیشترین دریافت تسهیالت 
فرآوری  های  کارخانه  ایجاد  اشتغالزایی، 
محصوالت کشاورزی و دامی، توجه ویژه به 
منابع طبیعی به خصوص احیا و مرمت بیش از 

6 هزار هکتار از اراضی بیابانی را نام برد.

ارزیابی هفتگانه وزارت کشور
هفتگانه  های  ارزیابی  در  اقدامات  این 
اعالمی وزارت کشور مورد توجه قرار گرفت 
و فرماندار خوسف به عنوان فرماندار نمونه 
استان معرفی شده است. فرماندار خوسف در 
 گفتگو با آوا با بیان اینکه این شهرستان دارای 
ظرفیت های بسیار مهمی در بخش اشتغالزایی 
است و با پرداخت تسهیالت موتور محرک 

توسعه شهرستان به حرکت درآمده است.
شفیعی با اشاره به اینکه توانمندسازی جامعه 
روستایی به عنوان یکی از اولویت های دولت 
از محل  این راستا  بوده و در  امید  تدبیر و 
تسهیالت اشتغالزایی روستایی اعتبار بسیار 
خوبی در نظر گرفته شده است. وی ادامه 
داد: با جذب و معرفی تسهیالت اشتغالزایی 
در استان خراسان جنوبی توانسته ایم میزان 
بسیار خوبی معرفی و دریافت نماییم به طوری 
که فقط در یک سال بیش از یک هزار میلیارد 

ریال تسهیالت پرداخت شده است.

تسهیالت برای اشتغال 
محل  از  داد:  ادامه  خوسف  فرماندار 
کارگروه ملی اشتغالزایی تعداد ۳ طرح با 
میزان ۵۹۳ میلیارد و کارگروه های استانی 
و شهرستانی حدود یکهزار و ۲6۰ میلیارد 
ریال تسهیالت مصوب شده که بیش از 
هزار میلیارد ریال پرداخت شده و مابقی 
نیز در مرحله پرداخت می باشد. وی گفت: 
در  شهرستان  های  ظرفیت  به  توجه  با 
بخش های کشاورزی، دامداری، معدنی ، 
گردشگری و ... و حمایت های همه جانبه 
سال  در  اجرایی  های  دستگاه  و  استاندار 
گذشته بیشترین میزان تسهیالت در این 

شهرستان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: تحریم های ظالمانه دشمن 
طرفی  از  و  دولتی  درآمدهای  کاهش  و 

کاهش اعتبارات شهرستان به دلیل عامل 
جمعیت به عنوان یکی از مهمترین شاخص 
های توزیع اعتبار مانعی برای رشد و توسعه 
خوسف  شفیعی،  است.  نشده  شهرستان 
افزود:  و  برشمرد  استان  معادن  قطب  را 
وجود بزرگترین معدن زیرزمینی، بزرگترین 
معدن دولومیت خاورمیانه و وجود ۵ معدن 
زمینه  در  درخشانی  بسیار  آینده  طالیی 
معادن پیش روی شهرستان قرار داده است.

تأمین زیر ساخت دو معدن طال
با حجم سرمایه  وی گفت: طالی شادان 
گذاری یکهزار و ۸۵۰ میلیارد ریال به عنوان 
یکی از بزرگترین معادن با ذخایر طال در شرق 
کشوربه شمارمی آید و عملیات اجرایی احداث 
کارخانه فرآوری و استحصال طال شروع شده 
است و در حال حاضر احداث خط انتقال برق 
و آب ، سیستم سنگ شکن با هزینه حدود 

سیصد میلیارد ریال در دست اجرا است.
به گفته وی ، با توجه به این ظرفیت از محل 
تسهیالت اشتغالزایی روستایی کارگروه ملی 
میزان سیصد و ده میلیارد ریال تسهیالت در 
نظر گرفته شده که با پرداخت این تسهیالت 
کمکی خوبی به تسریع در راه اندازی این 
ادامه  پذیرفت. وی  کارخانه صورت خواهد 
داد: دیگر معدن طالیی شهرستان ، معدن 
کودکان نیز در مرحله راه اندازی می باشد 
و از محل تسهیالت اشتغالزایی روستایی، 
کارگروه ملی یکصد و سی و سه میلیارد ریال 
تسهیالت مصوب شده که تاکنون بیش از ۲۳ 

میلیارد ریال پرداخت شده است.
فرماندار خوسف تامین زیرساخت ها را یکی 
از مهمترین اقدامات برای جذب سرمایه گذار 
عنوان کرد و افرود: عملیات گاز رسانی به 
همه روستاهای باالی ۲۰ خانوار شهرستان 
آغاز شده است و تا پایان سال بیش از ۹۰ 
درصد جمعیت روستاهای باالی ۲۰ خانوار 
شهرستان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد. 
وی با اشاره به اینکه قبل از سال ۹6 فقط 
۱۲ روستا با جمعیت ۲۵ درصد کل جمعیت 
شهرستان گاز رسانی شده بود که با پیگیری 
های انجام شده تحولی در بخش گاز رسانی 

به شهرستان رخ داده است.

رکورد  بیشترین 
سرمایه گذاری خارجی

جذب  میزان   در  گفت:  خوسف  فرماندار 
سرمایه گذاری خارجی هم پیشرو بوده ایم و 
بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری خارجی 
زمان  از  و  استان  به  نسبت  شهرستان  در 

تاسیس شهرستان رقم خورده است.
وی  با بیان اینکه گردشگری و صنایع دستی 
یکی دیگر از زمینه های توسعه اشتغال در 
آثار  وجود  داد:  ادامه  باشد،  می  شهرستان 
تاریخی و مذهبی ، جاذبه های طبیعی فراوانی 
با  باعث شده  دارد  که در شهرستان وجود 

معرفی این ظرفیت ها میزان جذب گردشگر 
و فروش صنایع دستی طی دو سال بیش از 

سه برابر افزایش پیدا کند.

شهر ملی پنبه مله 
به گفته وی با پیگیری های انجام شده شهر 
خوسف به عنوان شهر ملی پنبه مله و روستای 
خور به عنوان روستای سنگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی طی سال گذشته ثبت ملی شده 
است. وی ادامه داد: در گردشگری مذهبی 

نیز خوسف در استان خراسان جنوبی یکی از 
شهرستان های مطرح می باشد به طوری که 
مزار شاه سلیمان علی )ع(، مجتمع فرهنگی 
ابوالقاسم)ع(  مزار حضرت  بلنجیر،  مذهبی 
روستای نصرآباد ساالنه پذیرای بسیاری از 
همشهریان است. شفیعی گفت: در روستای 
کوشه سفلی با همکاری دستگاه های متولی 
بزرگترین مجتمع کارگاهی و صنایع دستی 
با پیش بینی میزان 6۰ کارگاه و فروشگاه 
 صنایع دستی  در دو طبقه با مساحت ۲ هکتار 
پیش بینی شده که کارهای اداری خود را 

جهت احداث طی می کند.

نیروگاه خورشیدی بزرگ 
در خوسف 

میزان  به  اشاره  با  خوسف   فرماندار 
سرمایه گذاری خارجی در شهرستان ادامه داد: 
بزرگترین نیروگاه خورشیدی استان با  ظرفیت 
۱۰ مگاوات با سرمایه گذاری ۱۴ میلیون یورو 
آفریقای  کشور  از  گذارانی  سرمایه  توسط 
جنوبی ، کارخانه چدن کویر خاوران با میزان 
۲۷ میلیون دالر سرمایه گذاری از کشور چین 
و ۵6۰ هزار دالر پارس بتن توسط سرمایه 
گذاری از کشور افغانستان قسمتی از سرمایه 

گذاری خارجی در شهرستان  بوده است.
افزایش سرمایه گذاری و  با  داد:  ادامه   وی 
کارخانه چدن  باقیمانده  فاز  اندازی سه  راه 
و  فوالد  میلگرد،  شامل  که  خاوران  کویر 

نورد بوده با میزان سرمایه گذاری بیش از 
یکصد میلیون دالر برای بیش از ۱۲۰۰ نفر 
اشتغالزایی فراهم خواهد شد. وی گفت: میزان 
 تخصیص شهرستان از محل اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای استانی تخصیص آن 
نسبت به سال قبل از آن به ۲۳ درصد کاهش 
یافته و به عدد ۹۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال 
رسیده است. فرماندار خوسف گفت: با توجه 
به اینکه بسیاری از مشکالت زیرساختی در 
منابع  به  اتکا  دارد صرف  وجود  شهرستان 

را  مشکالت  از  بسیاری  توان  نمی  دولتی 
مرتفع کرد، بنابراین با استفاده از جذب سرمایه 
که  طوری  به  خارجی  و  داخلی  گذارهای 
بیشترین جذب سرمایه گذاری خارجی طی 
سال های اخیر در شهرستان بوده قسمتی از 

مشکالت زیرساختی را رفع کنیم.

4 کارخانه فرآوری
 محصوالت کشاورزی

فرماندار خوسف کشاورزی و دامداری را از 
دیگر ظرفیت های مهم شهرستان برشمرد 
و افزود: بیشترین سطح زیر کشت عناب ، 
گل نرگس در استان متعلق به این شهرستان 
می باشد که با راه اندازی ۴ کارخانه فرآوری 
محصوالت کشاورزی در صدد رفع دغدغه 
کشاورزان که حذف دالل ها از بازار ، تکمیل 
چرخه تولید و ارزش افزوده محصوالت داخل 

شهرستان و استان را رقم خواهد زد.
وی با اشاره به اینکه این شهرستان با داشتن 
بیش از ۱۴ هزار نفر شتر و بیش از سیصد 
هزار راس دام سبک، وجود بیش از ۷۰ واحد 
مرغداری فعال به عنوان یکی از مهمترین 
استان  قرمز  و  سفید  گوشت  تولید   مراکز 
می باشد و در راستای تکمیل چرخه تولید 
احداث بزرگترین کشتارگاه صنعتی استان با 
سرمایه گذاری ۲۷۰ میلیارد ریال در حال 
درصد   ۷۰ از  بیش  که  باشد  می  احداث 
کشتارگاه  احداث  دارد.  فیزیکی  پیشرفت 

دیگر  از  ریال  میلیارد  اعتبار ۱۰۰  با  طیور 
پروژه های در دست اقدام می باشد که با راه 
 اندازی آن بسیاری از مشکالت پیش روی 

مرغداری های برطرف خواهد شد.
وی با اشاه به اینکه اجرای طرح هاب شتر در 
استان که با پیگیری های استاندار اجرایی شده 
است می تواند به عنوان یکی از اقدامات بسیار 
مهم در راستای توسعه دامداری در شهرستان 
و استان معرفی شود و در این راستا بیش از 
۱۵۰ نفر جهت دریافت تسهیالت به بنیاد 

برکت معرفی شده اند. وی گفت: بیش از ۷۰ 
درصد جمعیت شهرستان در بخش کشاورزی 
و دامداری فعال می باشند و خشکسالی های 
چندین ساله مشکالت فراوانی را برای این 
بخش به وجود آورده است که تنها راهکار 
احداث  آبیاری و  نوین  ایجاد سیستم های 

گلخانه می باشد. 

بزرگترین مجتمع گلخانه ای استان
شفیعی با اشاره به اینکه بزرگترین مجتمع 
گلخانه ای استان با تعداد ۵۴ واحد در مجتمع 
گلخانه ای محمدیه فعال می باشد که با 
اجرای طرح نهضت گلخانه کارهای الزم 
برای احداث ۱۲۰ هکتار گلخانه در شهرستان 
به  زودی  به  امیدواریم  و  است  شده  انجام 

مرحله اجرایی برسد.
فرماندار خوسف افزود: در سال گذشته بیش 
از ۸۵ میلیارد ریال برای اجرای سیستم های 
آبیاری تحت فشار و کم فشار در ۵۳۸ هکتار 
از اراضی کشاورزی شهرستان اجرا شده است 
که بیشترین میزان اجرای سیستم های آبیاری 
طی سال های گذشته می باشد. وی گفت: 
با توجه به همه ظرفیت های زیادی که در 
بخش های مختلف در شهرستان وجود دارد 
و با همکاری همه دستگاه های اجرایی به 
خصوص استاندار طی سال های اخیر جهشی 
در راستای توسعه شهرستان و تبدیل به عنوان 

شهر صنعتی استان برداشته خواهد شد.

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند

 به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل پالک ۲۵۱ فرعی از ۱۳۹۶- اصلی بخش 
۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا… دهلکوه مورد تقاضای آقای یاسر بنی اسدی در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۹ در محل شروع 

و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر 
بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۳/۱۲              علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول - خط همراه دائمی 
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۸۳۱۱۹ اجرایی آقای علی علی زاده فرزند حسن محکوم است به پرداخت مبلغ ۵۰/۲۵۱/۴۰۳  
ریال در حق آقای محمد رضا رهبردار و مبلغ ۲/۳۱۵/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه خط 
همراه دائمی به شماره ۰۹۱۵۵۶۱۴۵۲۴ معرفی و توقیف و به مبلغ هجده میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از 

طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۹/۴/۱ از ساعت ۹ الی ۹/۳۰  صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی 
 في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
 مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید 
به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. بدهی های احتمالی خط مذکور از مبلغ مزایده کسر خواهد شد. ضمنا آگهی 

مزایده از وبسایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
مهدی چاپاری-  مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

شهرک فرهیختگان دانشگاه بیرجند در نظر دارد: یک دستگاه وانت 
پیکان دوگانه سوز کارخانه مدل ۸۷ ، رنگ سفید را از طریق مزایده به فروش 
برساند. لذا جهت شرکت در مزایده می بایست مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
طی فیش واریزی به حساب ۵۵۱۹۹ به نام هیئت اجرایی نزد بانک تجارت 
شعبه دانشگاه در پاکت پیشنهاد قیمت قرار گیرد. زمان شرکت در مزایده: 
تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۳/۲۴ می باشد. محل بازدید از خودرو: 
شهرک فرهیختگان، خیابان دانش ۱۹ قیمت پایه: ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال. 
ضمنا هزینه آگهی روزنامه و هزینه انتقال سند و مراحل پیگیری انتقال سند 
به عهده خریدار می باشد. محل تحویل  پاکت پیشنهاد قیمت: شهرک 

فرهیختگان، بلوار دانش، دانش ۱۰ ، دفتر هیئت اجرایی مسکن دانشگاه.
بیرجند- خیابان توحید نرسیده به توحید 13        همراه:  09151600987  زینلی

عرضه انواع
 محصوالت بهداشتی
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آدرس فروشگاه: بیرجند سجاد 6- پالک 68      تلفن: 09157239611

ژه
 وی

ف
فی

تخ
با 



وجود ویروس کرونا در موی سر!

موی سر هم می تواند به انتشار ویروس کرونا 
کمک کند و دو تا سه روز فعال بماند به همین 
دلیل بهتر است هنگام بیرون رفتن سر را با یک 

کاله یا روسری پوشانید. 
 

هنگام خارج شدن از خانه از ماسک های طبی 
استفاده کنید و در خیابان ها و فروشگاه ها و دیگر 
اماکن عمومی فاصله فیزیکی حداقل یک و نیم 
متر از دیگران را رعایت کنید. شیوع کرونا در 

جاهای شلوغ  بیشتر است. 

خواب راحت با چشم بند!

چشم بند جلوی نور را هنگام شب می گیرد 
شوید.  خواب  در  غرق  توانید  می  شما   پس 
هر چند تالش می کنید تا قرمزی چشم کمتری 
 داشته باشید یا اینکه تا دیروقت زیر المپ مطالعه 

می کنید.
 این وسیله به شما کمک می کند که مانند 
سپر چشمان شما را از روشنی و مزاحمت های 
 دیگر محافظت کنید و کمک می کند تا تمامی

 آن ها را هر چه سریعتر دور کنید.

آب نمک موثرتر از اسپری بینی

شستشوی بینی با آب نمک برای رفع سینوزیت، 
بسیار موثرتر از اسپری های بینی است. افرادی که 
دچار سینوزیت مزمن هستند و از روش شستشوی 
استفاده  درمان  عنوان  به  نمک،  آب  با   بینی 

می کنند، عالئم گرفتگی بینی و سینوزیت در 
آنان بهبود می یابد، بنابراین استفاده از روش ساده 
و ارزان شستشوی بینی با آب نمک اثر بخشی 
بیشتری از روش استفاده از اسپری بینی در درمان 

سینوزیت مزمن دارد و موثر تر است. 

کاهش  فشار خون   در 2 دقیقه 

نقطه فشاری که می تواند تفاوت زیادی در حال 
شما ایجاد کند، در هر دو کف پا است. انگشت 
خود را در امتداد خط بین انگشت بزرگ و دومی 
پایتان قرار دهید، این نقطه در تو رفتگی درست 

قبل از اینکه انگشت تان به استخوان برسد، 
اعمال  ثانیه فشار عمیقی  برای 3  دارد.  قرار 
ثانیه استراحت دهید،  کنید و سپس برای 5 
سپس  کنید،  تکرار  دقیقه   2 برای  را  ماساژ 

همان کار را روی پای دیگر انجام دهید.

تسکین فوری دندان درد با سیر

برای تسکین دندان درد با سیر 2 روش پیشنهاد 
می کنیم: اول اینکه می توانید یک حبه سیر له 
شده را با کمی نمک مخلوط کنید و روی دندان 
قرار بدهید؛ راه دوم این است که یکی دو حبه 

سیر را بجوید این کار را دو یا سه بار در روز تکرار 
کنید. هشدار: استفاده از سیر مانند تمام روش های 
دیگر موقتی است. زمانی که دندان درد شما ناشی 
از عفونت نباشد سیر نمی تواند درد را حتی به  طور 

موقت کاهش دهد.

با عجله غذا خوردن عادتی است که ترک آن نیاز به تالش آگاهانه دارد. راهکارهای زیر می تواند به شما برای 
ایجاد یک عادت جدید در آهسته غذا خوردن کمک کند:

برای غذا خوردن حداقل 20 دقیقه وقت بگذارید و وعده های غذایی را در اولویت برنامه خود قرار دهید. این کار 
کمک می کند تا ارگانیسم بدن بعد از دریافت انرژی الزم از غذایی که می خورید، به مغز سیگنال سیری دهد.

تمام حواس خود را صرف غذا خوردن کنید. هنگام شروع غذا خوردن چند لحظه تمرکز کنید تا متوجه عطر، 
طعم و مزه غذا شوید و پس از ادامه غذا، به این موارد توجه نکنید زیرا ممکن است عطر و طعم خوب غذا 

ناخودآگاه شما را مجبور به تندخوری و پرخوری کند.   

کمپرس آب سرد: وقتی بدن تان کوفته می شود بهترین چیز کمپرس آب سرد است، زیرا به کاهش التهاب 
کمک می کند. تکه یخی را داخل دستمال بپیچید و روی کبودی بدن بگذارید.کمپرس آب گرم : کمپرس 
آب گرم را روی موضع قرار دهید، به سرعت به خوب شدن آن کمک می کند، پارچه تمیزی را با آب گرم 
خیس کنید و آبش را بگیرید و روی کوفتگی بمالید. حداقل روزی 2 بار این کار را انجام دهید. سرکه : قطراتی 
از سرکه را با آب گرم ترکیب کنید و دستمال تمیزی را مرطوب کنید و روی کوفتگی بمالید، چون به جریان 
خون اطراف کوفتگی کمک می کند.  جعفری : مقداری جعفری را له کنید و از آن پماد درست کنید و ساعتی 

روی کوفتگی بگذارید، جعفری خاصیت ضد التهابی دارد و به سرعت خوب شدن کمک می کند.

درمان کوفتگی با نسخه های خانگیچگونه آهسته غذا بخوریم؟

تنفس فعالیتی است که همه انجام می دهیم و با این حال 
کاری است که به ندرت به آن توجه می کنیم. تمرکز بر 
تنفس یکی از قدرتمندترین راه های آرامش و ایجاد ارتباط 
تنفس متمرکز  بر  بدن و روح است. وقتی  میان ذهن، 
می شویم، می توانیم میزان استرس خود را کنترل کنیم، خود 
را آرام کنیم و شفافیت ذهن مان را بازیابیم. هنگامی که غرق 
در استرس هستید تنها چیزی که حتما باید به یاد داشته 
باشید این است: سه نفس عمیق. این روش قدرتمند و ساده  
به کاهش احساس اضطراب و ترس که معموال هم نشین 

استرس هستند، کمک می کند. ورزش کردن برای استرس 
فوق العاده است و می تواند در عرض چند دقیقه جواب دهد. 
پیاده روی به شما این امکان را می دهد که از مناظر لذت 
ببرید، این می تواند شما را به یک قالب ذهنی متفاوت تبدیل 

کند و مزایای ورزش را نیز به ارمغان می آورد.
گاهی اوقات شدت استرس به حدی است که باعث گرفتگی 
ماهیچه ها در فرد می شود. در این شرایط می توانید از 
تکنیک ساده ماساژ استفاده کنید. هر دو دست را بر روی 
شانه ها و گردن قرار دهید با کف دست و انگشتان ، خود را 

ماساژ دهید. فشار دادن محکم با دست باعث آزاد شدن و رفع 
خستگی شانه ها می شود. با یک دست ، آرنج و بازوی دست 
مخالف را بگیرید و خوب ماساژ دهید. این کار را از بازو شروع 
کنید و تا انگشتان پایین بیاورید و ادامه دهید. حرکت را برای 
دست دیگر نیز انجام دهید. آب گرم برای کاهش استرس 
مفید است. وقتی مضطرب و عصبی می شویم، جریان خون 
در دست ها و پاهای ما کم می شود. آب گرم، جریان خون را 
به حالت اول برمی گرداند و بدن را متقاعد می کند که در وضع 

خوبی به سر بده و آمادگی استراحت داشته باشد.

 روش ساده برای کاهش استرس

یاد یاران
)شهیدمحمد حسین محبی باغستان،  فردوس(: خدایا: تو شاهدی که ما نبرد را در راهت، نه به آرزوی رسیدن به رضوانت و نه از ترس دوزخت، پذیرفته ایم. بلکه آرزوی ما باروری 
درخت انقالب است. پدر و مادر عزیزم،  یکی از آرزوهای قلبی من جبران زحمات زیادی بود که برای رشد و زندگی من متحمل شدید، اما هر چه فکر کردم تا راه جبران آن را در این دنیا پیدا کنم، 
فکرم به جایی قد نداد تا چاره را در آن دنیا یعنی ) بهشت ( موعود دیدم لذا اگر خداوند توفیق شهادت در راهش را به من عطا کرد و اگر دعای این حقیر را قابل داشتید دعای خیرم برای شماست.
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جدول ۴۶۴۴                        

مشهور  خطاطان  از   -۱ افقي: 
و  آرام   -2 پدربزرگ   - ایراني 
گلدوزي  براي  نخي    - آهسته 
کورني  پیر  از  ادبي  اثري   -
چوب   - مدارک   -3 فرانسوي 
تراش-  کشت و زرع  ۴-  کل 
و تمام  پوشاک سر-  رود برزیل 
5 - مشک - پرسش - سابقه 
۶- نوعي چرم مرغوب - مادر امام 
علي النقي )ع( - ویتامین انعقاد 
خون ۷- خانه پشت به آفتاب - از 
سبکهاي نقاشي-  حرف نهفته 
بر دل ۸- دیوار کعبه- از حروف 
شرط - پاره سنگ ترازو -۹ خزنده 
گزنده - یک دسته سرباز روسي 
- راه و روش ۱0- سرور و مالک 
- مورد نفرت - هستي ۱۱- در 
حال زاري- گازهاي آلي  عالئم 
اختصاري ۱2- فیلمنامه -بیماري 
اوریک  اسید  تجمع  از  ناشي 
ارتشي۱3-    کامیون  خون-  در 
برآمدگي پوست براثر سوختگي 
بر عهده  را  - سرپرستي کسي 
اشیاي  افتادن  گرفتن-  صداي 
از  پدر   - فقیر    -۱۴ فلزي 
دست داده  -روکش پالستیکي 

 - کجي  دهن  حرف   -  ۱5 
اثري از زرین کوب

امیر  از  اثري    -۱ عمودي: 
عشیري - نوعي بافت گیاهي که 
سلو لهاي آن قدرت تقسیم دارند 
2- سرطان خون- ابر -فراموشکار 
3-  تخم کتان-  نانوا - تیري 
اندازند ۴- حکمت  از کمان  که 
تپه   - رنگ  سرخ   - ارسطو 
آرایش   -  5 کشورمان  باستاني 
نیما  آثار  از   - نمایش  -صحنه 
-دست   ۶ آخر  رمق   - یوشیج 
فرق  چوبي-   تغار   - عرب 
داشتن ۷- نوعي تفنگ قدیمي-  
برعکس - عداوت و دشمني ۸- 

دودمان - برکه و تاالب- پیمان 
آمریکاي  کشورهاي  اقتصادي 
و  ارزش   -۹ مرکزي  و  شمالي 
قیمت - زن گندمگون - مملکت 
و کشور ۱0- هر که خواهد جور 
و  پزشک  کشد-   هندوستان 
زمین  به  نزدیک  ابر  طبیب- 
بندري  ۱۱-  راه شاعرپسند-   
در سوئد - تیر پیکاندار ۱2-  مادر 
داستان    - )ع  موسي  حضرت 
بلند - سینماي به آتش کشیده 
شده آبادان ۱3-  روزي دهنده - 
نوعي سوسن کوهي - واحد پول 
کشورمان ۱۴- کارگر کشتي - بي 
عیب و نقص-  نام قدیم کربال 

۱5-  وضو - واحد اندازه گیري

جدول کلمات

موفقیت و انرژی

روانشناسی کرونایی

باور داشته باشید که می توانید 

های  راه  از  مسیر  ترین  مهم  و  نخستین 
افزایش اعتماد به نفس این است که خودتان 
را باور کنید. یعنی قبول کنید که می توانید 
شما هم تبدیل به یک شخص با اعتماد به 
نفس شوید. وقتی باور کنید که می توانید ، 

حتماً خواهید توانست. 
چه فکر کنید می توانید و چه فکر کنید نمی 

توانید، در هر دو صورت حق با شماست.
می  که  بیایید  کنار  خودتان  با  نخست  پس 
توانید اعتماد به نفس خویش را تقویت کنید، 
آنگاه خواهید دید که چه قدرت باالیی برای 
تقویت اعتماد به نفس در وجودتان ایجاد می 

شود. 

افراد در مقابل استرس کرونا چه کنند

افراد مضطرب، تمایل به کنترل شرایط دارند. 
اگر برای آمادگی خود در زمینه بیماری اقداماتی 
خواهید  بیشتری  آرامش  احساس  دهید،  انجام 
نمود. عالوه بر این، منابع معتبری را که می توان 
در صورت بروز بیماری از آنها استفاده نمایید را 
شناسایی کنید. اگر منفعل باشیم و فکر کنیم که 
در صورت بیماری کاری نمی توانم انجام دهم، 

استرس شما را بیشتر خواهد کرد.
تعیین اهداف و چالش های جدید، چه در محل 
کار و چه در منزل، مانند یادگیری یک زبان 
جدید یا یک ورزش جدید، به ایجاد اعتماد به 
نفس کمک نموده و  در مقابله با استرس مفید 
خواهد بود. به اعتقاد پروفسور کوپر “یادگیری 
خواهد  قوی  عاطفی  نظر  از  را  ما  مداوم، 
علمی  موضوع  درگیر  را  ما  یادگیری  نمود.” 
از حالت منفعل)مشاهده  را  ما  و  نمود  خواهد 
آورد.  خواهد  در  فعال  صورت  به  تلویزیون(  
شرایط  در  کنید.  تصدیق  را  خود  احساسات 
 بالتکلیف و تحوالتی از این قبیل، استرس ، 
واکنش  سایر  جمله  از  ناراحتی  یا  اضطراب 
نوشتن  با  است.  طبیعی  امری  عاطفی،  های 
دیگران،  با  یا صحبت  و  یاداشت  مقاله،  یک 
احساسات خود را بیان نمایید. برای جلوگیری از 
استرس و اضطراب در دوران قرنطینه، بایستی 
مراقب سالمت عمومی خود باشید. خواب خوب 
را در اولویت قرار دهید؛ هر چند هنوز اطالعات 
اما  دارد،  زیادی در مورد کرونا ویروس وجود 
تحقیقات  نشان دهنده آن است که استراحت 

مناسب در از بین بردن ویروس ها موثر است.
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لوازم یدکی خودرو با موقعیت عالی 
)لوازم پراید، پژو ، پیکان و...(

به فروش می رسد. ۰۹۰۵۹۹۵۳۴۶۲ ی
وش

فر دستگاه صنعتی تصفیه آب ده هزاری، باد و 
تانک دو هزاری با قیمت سی و پنج میلیون 
تومان به فروش می رسد. ۰۹۱۵۵۶۱۳۶۴۳ ی

وش
فر

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

تأسیسات ساختمانی بهداشتی هاونگی
انجام تاسیسات فاضالبی و سرد و گرم 

برای کلیه پروژه های ساختمانی ، تجاری 
و اداری با نیروهای مجرب

همچنین سرویس و نصب کولر نیز پذیرفته می شود.
۰۹۹۰۲۲۴۲۶۶۴

به یک راننده لودر، تراکتور و نیروی تدارکات 
جهت کار در نایبند طبس با حقوق عالی و بیمه 

نیازمندیم.         ۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱ یم
ند

ازم
نی برگ سبز خودرو به شماره پالک ۲۳۶ ب ۳۴ 

ایران ۵۲ به نام میالد مهدوی به شماره ملی 
۲۲۶۹۸۶۶۲۰۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. دی
قو

مف 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  1636 161  0915

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

سمساری ونک 
خرید و فروش لوازم منزل و اداری 

نبش 1۷ شهریور 32
09365643596 - عباسپور

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

روزی
بانه 

  ش

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰9157238۰۰1 - دباغی ی
جزئ

 و 
ی

 کل
ـه

ضـ
عر

  حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

@ birjand-bar       ۰915  3۶3  3۶۴7    شهرام  مداحی  

شرکت حسابداری و خدمات مالی تراز حساب فرابین 

۰۹۱۵۶۶۵۴۲۱۳ -۰۹۱۵۳۶۱۵۲۹۵

گروه تخصصی و باتجربه 
تنظیم و ارسال اظهار نامه مالیاتی

 استقرار و اجرای سیستم حسابداری
 مشاوره بیمه تامین اجتماعی

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد
خدمات بیل مکانیکی زنجیری 

)راهسازی، حفاری، خاکبرداری(
09155623441
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مورد جدیدی از ابتال به کرونا در استان شناسایی نشد

صدا و سیما - مورد جدیدی از ابتال به ویروس کرونا از ۶۴ آزمایش انجام شده در خراسان جنوبی شناسایی نشد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند گفت: تا کنون از ۵ هزار و ۶۹۳ آزمایش انجام شده، تست ۵ هزار و ۱۴ نفر منفی و جواب تست ۶۷۹ نفر مثبت شد. مهدی زاده 

افزود: از این تعداد ۶۲۵ بیمار از بیمارستان ها ترخیص شدند و ۹ نفر در بیمارستان بستری است که حال عمومی یک بیمار وخیم است.

شکارچی بی رحم طبسی؛ 
در تله قانون

محیط  حفاظت  اداره  رئیس  ایسنا- 
زیست طبس گفت: عامل شکار غیر 
مجاز یک رأس کل وحشی، دو سر 
یک  بی رحمانه   کشتار  و  خرگوش 
قالده روباه توسط محیط بانان طبسی 
شناسایی شد. اسدا... حاتمی، افزود: به 
دنبال کشف شواهدی مبنی بر ورود 
متخلفان شکار و صید به زیستگاه های 
مناطق آزاد طبس، محیط بانان پس از 
بررسی و گشت و کنترل در منطقه موفق 
به مشاهده دو نفر متخلف شکار و صید 
به همراه یک قبضه سالح شکاری شده 
و آن ها را زیر نظر گرفتند.  حاتمی اظهار 
کرد: پس از نزدیک شدن متخلفان به 
بانان، ماموران یگان حفاظت  محیط 
محیط زیست  برای دستگیری آن ها 
وارد عمل شده که متاسفانه  متخلفین 
دو عدد کوله را که به همراه داشته اند 
رها کرده و از منطقه متواری شدند.به 
گفته وی متخلفان با مجوز قضایی از 
طریق تصاویر گوشی همراه به جا مانده 
شناسایی شدند و پرونده برای رسیدگی

 قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

حوادث

* معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
امروز برای بازدید و افتتاح چند طرح به 

خراسان جنوبی سفر می کند.
* سرپرست  معاونت راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان از اجرای عملیات 
روکش قیری آسفالت در محور اصلی  
ارسک  بخش  دیهوک   - بشرویه 
بشرویه به طول ۱۳ کیلومتر خبر داد.
* مدیرکل امورمالیاتی استان گفت: 
تمامی اشخاص حقیقی یا صاحبان 
مشاغل)کسبه( تا ۳۱ مردادماه و تمامی 
اشخاص حقوقی و صاحبان امالک 
اجاری تا ۳۱ شهریورماه امسال برای 
ارائه اظهارنامه مالیات مستقیم عملکرد 

سال ۹8 خود فرصت دارند.
* با اعالم برخورد وانت بار به گاردریل 
در جاده امیرآباد ، آتش نشانان ایستگاه ۵ 
به محل حادثه اعزام شدند و بالفاصله 
پس از  ایمن کردن محل  نسبت  به 

نجات سرنشین خودرو  اقدام کردند.
* فرمانده انتظامی شهرستان درمیان 
از دستگیری ۲ سارق ۹ موتورسیکلت 

دراین شهرستان خبر داد.
 ۳0۴ استان  انتظامی  مأموران   *
حشیش و تریاک در بازرسی از سواری 
سمند در نهبندان کشف و ضبط کردند.
* مدیرکل بهزیستی گفت: چهار هزار و 
8۲0 بسته معیشتی توسط بهزیستی در 
رمضان بین نیازمندان استان توزیع شد.
* مسئول امور تعاونی های اداره کل 
امور عشایر استان گفت: ۱۶ تن پشم 
و کرک مو در تشکل های عشایری 

خراسان جنوبی خریداری شد.

اخبار  کوتاه 

زندگی دوباره در کانون پرورش 
فکری   استان   

گروه خبر-  مدیرکل کانون پرورش فکری 
گفت:  جنوبی  خراسان  نوجوانان  و  کودکان 
خدمات دهی مستقیم مراکز فرهنگی هنری 
و  کودکان  به  استان  فکری  پرورش  کانون 
نوجوانان از تیر امسال آغاز می شود. طاهره 
حمیدی افزود: مراکز فرهنگی هنری ثابت 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
خراسان جنوبی به منظور برنامه ریزی اوقات 
فراغت کودکان و نوجوانان در تابستان، همزمان 
با سراسر کشور از روز گذشته بازگشایی شدند 
اما خدمات دهی مجازی است. وی افزود: به 
زودی بستر اینترنتی برای فعالیت های مجازی 
با عنوان کانون مجازی برای بهره مندی بیشتر 

مخاطبان فراهم می شود.

بیمه بیکاری برای ۵۳۰۰ آسیب دیده 
از کرونا    

۵ هزار و ۳00 متقاضی ثبت نام شده در سامانه 
بیمه بیکاری در خراسان جنوبی واجد شرایط در 
مرحله اول تشخیص داده شدند. به گزارش صدا 
و سیما، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان گفت: ۵ هزار و ۹۷۶ نفر در سامانه بیمه 
بیکاری ثبت درخواست داشته اند که پس از 
پایش قانونی و انطباق درخواست ها با رسته های 
نفر واجد  شغلی آسیب دیده ۵ هزار و ۳00 

شرایط در مرحله اولیه تشخیص داده شده اند.
اشرفی افزود: این افراد جزو رسته های اعالم 
شده از سوی دولت هستند که مقرری بیمه 
بیکاری برای آن ها برقرار شده و افراد باقیمانده 

در کمیته ها در دست بررسی است.

اتمام کالس های سواد آموزی
 تا پایان خرداد   

صدا و سیما- واقعی مدیرکل آموزش و پرورش 
استان گفت: تمامی کالس های سواد آموزی که 
فرآیند آموزش آن ها به اشکال مختلف مجازی 
و غیر حضوری استمرار داشته است و بیش از 
۴0 درصد دوره آموزشی خود را گذرانده اند، در 
صورتی که تا پایان خرداد فرآیند آموزش را به 

اتمام برسانند مجاز به برگزاری آزمون هستند.

تبیین راه انقالب، عملی مقدس است

صدا و سیما- نماینده ولی فقیه در استان در 
نشست جمعی از فعاالن فرهنگی و تبلیغی 
انقالب اسالمی ، با بیان اینکه تبیین راه انقالب، 
هم مقدس و هم ضروری است، گفت: این راه 
موانعی دارد ازجمله موانع نفسی و اجتماعی که 
باید از میان برداشته شود و اینکه برخی مسائل 
در انقالب هنوز تحقق پیدا نکرده به خاطر 
وجود  این موانع بوده است. آیت ا... عبادی با 
بیان اینکه برای تبیین راه انقالب ، کارشناسی 
افزود:  است،  شرط  صبر  و  جهاد   درست، 
مختلف  های  بخش  در  علمیه  های  حوزه 
موفقیت های بسیاری را کسب کرده اند که امید 
است در مسیر تبیین راه و آرمان های  انقالب 

نیز بیش از پیش موفق باشند.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و توسعه 
بازرگانی بیرجند گفت: طی  اتاق  صادرات 
و  میلیون  ماه، 88  اردیبهشت  و  فروردین 
بازارچه  و  گمرک  از  کاال  دالر  هزار   ۱۶۱
علیرضا  است.  شده  صادر  ماهیرود  مرزی 
خامه زر در جلسه تحلیل عملکرد خارجی  
در سال ۹8 که به صورت ویدئو کنفرانسی 

کاالهای  میزان  داد:  ادامه  شد،  برگزار 
صادراتی از گمرکات خراسان جنوبی در سال 
۹8 از نظر ریالی حدود ۴8۷ میلیون دالر و 
از وزنی حدود دو میلیون و 80 هزار تن بوده 
است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 
ارزشی ۲۱ درصد کاهش و  نظر  از  از آن 
از نظر وزنی 8 درصد افزایش داشته است. 

وی با بیان اینکه موضوع تعهدات ارزی 
از  صادراتی  پایه  ارزش های  اصالح  و 
ادامه  است،  جمله علل کاهش صادرات 
صورت  به  که  است  حالی  در  این  داد: 
افغانستان دو  کلی میزان صادرات ما به 
است.  اروپا  اتحادیه  به  صادرات  برابر 
و  تجار  مشکالت  از  یکی  گفت:  وی 

بازرگانان ما موضوع انتقال پول به کشور 
این  حل  زمینه  در  که  است  افغانستان 

مشکل نیز باید تدبیری اندیشیده شود.
خامه زر با اشاره به اینکه میزان صادرات کاال 
از گمرکات استان در فروردین و اردیبهشت 
۹۹ از نظر ارزی ۱0۷ درصد افزایش داشته 
است، اظهار کرد: اگر این روند در ماه های 

آتی ادامه داشته باشد بی شک اتفاق بسیار 
مثبتی در حوزه صادرات کاال در استان رخ 
خواهد داد. وی اظهار کرد: در بازه زمانی 
یاد شده شده ۴۷۹ هزار و ۴۹۳ تن کاال به 
ارزش حدود 88 میلیون و ۱۶۱ هزار دالر از 
گمرکات، بازارچه مرزی و گمرک ماهیرود 

شهرستان سربیشه صادر شده است.

در  همچنان  جانوری  مختلف  های  گونه 
جاده ها بر اثر تصادف با اتومبیل جان خود را 
از دست می دهند و این مشکل در جاده های 
بیابانی خراسان جنوبی بیشتر در برخورد با شتر 
رخ می دهد. از طرف دیگر در برخی از موارد 
الشه این حیوانات در جاده ها باقی مانده و 
احساس  آن  جمع آوری  به  نسبت  کسی 
مسئولیت نمی کند. به گزارش مهر، مدیرکل 
سازمان حفاظت محیط زیست استان  اظهار 
کرد: ساالنه تعداد زیادی از گونه های جانوری 
به واسطه تصادف در جاده ها جان خود را از 

به  اشاره  با  اکبری  حسن  می دهند.  دست 
اینکه تصادفات جاده ای جانوران نشان دهنده 
تقابل میان نیازهای انسانی و حیوانات است، 
بیان کرد: انسان ها در جامعه مدرن و امروزی 
نیازمند آن هستند تا با سرعت و ایمنی به 
مقصد خود برسند و از سوی دیگر جانداران 
برای ادامه حیات وحش و تولید مثل به مناظر 

و طبیعت پیوسته محتاج اند.
اکبری ادامه داد: حیوانات به منظور دستیابی به 
غذا، جفت و پناهگاه از جاده های ساخت بشر 
عبور می کنند و در حین عبور از این مسیرها 

با  اتومبیل ها به قتل می رسند. وی  توسط 
اشاره به اینکه بیشترین تلفات جاده ای در 
جاده های مناطق حفاظت شده اتفاق می افتد 
اظهار کرد: متأسفانه هیچ آمار رسمی درباره 
تعداد حیوانات کشته شده در جاده های ایران 
در دست نیست و عمدتاً حیوانات خاص در 

معرض انقراض مورد توجه هستند.
وی از وجود دو راهکار برای پیشگیری از 
مرگ حیوانات در جاده ها نام برد و افزود: یکی 

از این راهکارها تغییر رفتار رانندگان است.
اکبری گفت: روش های گوناگونی برای تغییر 

جمله  آن  از  که  دارد  وجود  رانندگان  رفتار 
آگاهی  افزایش  به اطالع رسانی و  می توان 
در  حیوانات  مرگ  منفی  پیامدهای  درباره 
جاده ها، نصب تابلوهای هشدار، خط کشی، 
افزایش روشنایی جاده ها و کاهش سرعت 
رفت و آمد اشاره کرد. وی با بیان اینکه یک 
راهکار دیگر تغییر رفتار جانوران است، اظهار 
پیرامون  حیوانات  جمعیت  کاهش  با  کرد: 
و  آب  منابع  مکان  تغییر  از طریق  جاده ها 
غذا یا تغییر فضای جاده ها به گونه ای که 
برای حیوانات ناامن به نظر برسند، بازداشتن 

حیوانات از عبور از جاده ها )حداقل هنگام عبور 
فراصوت،  امواج  ایجاد  طریق  از  خودروها( 
نصب بازتاب گر و حصاربندی، ایجاد روگذر و 
زیرگذر برای حیوانات می توان به کاهش این 
تلفات کمک کرد. اکبری با تأکید بر اینکه 
جاده ها  از  مرده  حیوانات  الشه  جمع آوری 
است،  امنیت جاده ها ضروری  تأمین  برای 
گفت: گاهی حیوانات دیگر به سمت الشه ها 
می آیند و خود خودروها هم برای اینکه الشه 
را دور بزنند ممکن است با خودروهای دیگر 

یا گارد ریل برخورد کنند.

تحلیل عملکرد تجارت خارجی استان 

محورهای خراسان جنوبی قتلگاه شترها

گی
گر

ی 
جتب

س:  م
عک

)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
خراسان جنوبی گفت: ۴0 میلیارد ریال اعتبار 
برای محرومیت زدایی بخش درح شهرستان 
تخصیص  استان  امداد  کمیته  به  سربیشه 
 یافت که براساس اولویت و با مشارکت دیگر

 دستگاه ه های اجرایی  هزینه می شود.
رضا سلم آبادی افزود: الزمه هزینه کرد این اعتبار 
مشخص شدن اولویت های محرومیت زدایی 
در بخش درح و مشارکت سایر دستگاه های 
اجرایی است. به گفته وی تاکنون نشست های 
متعدد برای مشخص شدن پروژه ها برگزار و 
اولویت بندی آن تقریبا انجام شده است که در 
صورت نهایی شدن به مرحله اجرا می رسد.

وی ادامه داد: بر همین اساس برای هر پروژه، 
قرارداد سه جانبه ای با دستگاه های مختلف به 
امضا می رسد تا در یک کار مشارکتی با استفاده 
از اعتبارات تخصیص یافته محرومیت زدایی 

بخش درح انجام شود. به گزارش ایرنا، وی 
نوسازی مدارس، کشاورزی، آب و فاضالب 

روستایی، صدا و سیما را از جمله دستگاه هایی 
برشمرد که نیاز است برای این محرومیت زدایی 
پای کار باشند و افزود: پس از امضای قراردادها 

عملیات محرومیت زدایی در سال جاری آغاز 
خواهد شد. سلم آبادی با بیان اینکه تاکنون 

مختلف  حوزه های  در  پروژه   ۲۲ حدود 
مشخص شده است گفت: هنوز تصویب این 
 پروژه ها به مرحله نهایی نرسیده اما امیدواریم با 

تفاهم نامه هایی که کمیته امداد و دستگاه های 
دیگر امضا می کنند این مهم به انجام رسد.

وی یادآور شد: برای برخی از دستگاه های 
اجرایی که قدرت تامین اعتبار این موضوع را 
نداشته باشند استانداری نیز همکاری می کند 

اما الزمه اجرای سند محرومیت زدایی بخش 
درح همکاری همه بخش ها است. مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی 
گفت: بر اساس سند محرومیت زدایی بخش 
درح باید پروژه های تعریف شده ظرف مدت 
پنج سال به تکمیل برسد اما تالش بر این 
است که مدت اجرای پروژه ها به سه سال 

کاهش پیدا کند.
پانزدهم مهر امسال و همزمان با برگزاری 
مراسم روز ملی روستا و عشایر، استانداری 
خراسان جنوبی برای رفع محرومیت از چهار 
شهرستان محروم استان، تفاهم نامه هایی را با 
چهار دستگاه معین به امضا رساند که یکی 
از آنها تفاهم نامه ای بود که در راستای رفع 
محرومیت و ایجاد شاخص های توسعه در 
بخش درح شهرستان سربیشه با کمیته امداد 

امام خمینی )ره( امضا شد.

عملیات محرومیت زدایی با رمز مشارکت 
با تخصیص 4 میلیارد تومان دردرح انجام می شود

روز جهـانی شیـر
 بر تمامی تولیدکنندگان و دست اندرکاران صنعت شیر 

گرامی باد




