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با مردم صادقیم و
عوام فریبی نمی کنیم 

سردار نقدی : 

صفحه  ۲

آمدن جلیلی فقط تنور 
انتخابات را گرم می کند

حقیقت پور : 

چرا مشکل مان را 
با آمریکا حل نمی کنیم؟

فاضل میبدی  :

صفحه  ۲

صفحه  ۲

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

اََبر مدیری در قامت یک استاندار 

این سرمقاله درباره یک اتفاق تکرار نشدنی در استان است. تیتر باال اگر به مذاق 
شما خوش نمی آید، ادامه خواندن این سرمقاله را توصیه نمی کنم. این سرمقاله 
صرفاً برای مطالعه کسانیست که دلسوز استانند. اگر متأسفانه شما هم با گرایش 
های سیاسی و سلیقه ای مقاله می خوانید، ترجیح می دهم به کارهای روزمره تان 
بپردازید تا خواندن مقاله ای درباره یک اتفاق مهم در استان. ... و اما بعد... سال ها 
بعد از تأسیس خراسان جنوبی در یکی از سرمقاله هایی که نوشتم به نگاه هایی 
اشاره کردم که مدیران و مسئوالن به این استان دارند. مجموع برنامه ها، اقدامات 
و فعالیت هایشان را  که در بسته ای به نام »خدمت« جمع و جور می شود، دقیقًا 
منطبق بر همین نوع نگاه شان بر شمردم و همانجا تأکید کردم که اگر از خدمت 
مدیر یا مسئولی که استاندار بوده یا مدیر کل یک دستگاه، راضی بوده ایم،  به نوع 
نگاه ویژه اش به خراسان جنوبی ربط داشته و اگر بر عکس بوده، باز هم به همین 

نوع نگاهش مربوط می شده است. برای بعضی ها و ... ادامه در صفحه 2

*  هرم پور

#  من ماسک می زنم

ادامه کمک رسانی تا رفع نیاز مناطق سیل زده3بیرجند، رتبه اول کمترین مشارکت دانش آموزان در کالس های حضوری 5بهره برداری از ۳۷ خانه هالل 5

قطار  ریل گذاری استان
۴ ساله به مقصد می رسد

تعامالت استاندار ، امضای طالیی هیئت امنای ارزی
 را پای تسهیالت اَبَرپروژه شرق کشور نشاند ؛ 

 نصیرایی  ، نماینده قوه مقننه در شورای عالی گردشگری کشور:

باید جهشی در گردشگری خراسان جنوبی ایجاد کنیم
نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس :  اگر در شرایط فعلی و با استفاده از فرصت 
حضور استاندار، نماینده های استان در مجلس و مجیدی دبیرکل مجامع آسیایی، نتوانیم جهشی را در 
گردشگری خراسان جنوبی  ایجاد کنیم، هیچ زمانی نخواهیم توانست / نقشه راه جامعی در زمینه 
گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان تدوین شود/ نمایندگان مجلس از فرصت حضور 
خود در ستاد امر به معروف و نهی از منکر به نفع گردشگری استان استفاده خواهند کرد  ... مشروح در صفحه ۶

صفحه  ۲

تقدیر و تشکر
دنیای با او بودن به ما نیاموخت که بی او چه کنیم، اما وفایش 

به ما آموخت که محبت های بی منت و بیصدای او را که جاودانه 
در جان زندگی مان سبز است، فراموش نکنیم

 به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری مهربان مرحومه 

حاجیـه اقـدس بلـوری 
)همسر مرحوم پرویز شهریاری(

 بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خودمان را از تمامی اقوام، 
دوستان، آشنایان، ادارات، ارگان ها و تمامی بزرگوارانی که با تشریف فرمایی از راه دور و نزدیک و اهدای

 تاج گل، چاپ بنر، اعالمیه و تماس تلفنی در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم شرکت نموده 
و باعث تسلی خاطرمان و آرامش روح آن مرحومه شدند، اعالم می نماییم.

از خداوند  متعال برای تمامی همراهان عزیز سالمتی و طول عمر آرزومندیم.

خانواده های: شهریاری و بلوری

همکار گرامی سرکار خانم  واعظی
سوپروایزر محترم آزمایشگاه بیمارستان ایران مهر و عضو محترم شورای

 مشارکت های مردمی زنان مجمع خیرین سالمت استان و خاندان محترم
بدینوسیله ضایعه درگذشت مادر گرامی تان

 مرحومه صدیقه فروغی
را خدمت شما و  خانواده محترم تان، از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم، از درگاه ایزد متعال 

برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل خواستاریم. 

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی، بیمارستان ایران مهر

جناب آقای محمد علی آخوندی                                   
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

سرپرست فرمانداری شهرستان خوسف
  صمیمانه تبریک عرض نموده و باور داریم حضور ارزشمند شما 

 در این مسئولیت به عنوان خادمی صدیق و کاردان، نشات گرفته از توانمندی های 
مدیریتی شما می باشد و از ایزد منان توفیق روز افزون تان را در تمامی مراحل 

زندگی مسئلت داریم. 
 مدیر عامل و کارکنان شرکت چدن کویر خاوران

جناب آقای محمد شفیعی            
از اینکه مدتی از بهترین سال های عمر خود را در کسوت 

فرمانداری شهرستان خوسف به انجام وظیفه ثمر بخش در این 
شهرستان پرداختید و همواره در کنار مردم و صنعتگران و تولیدکنندگان 
درصدد رفع مشکالت آنها بودید، تقدیر و تشکر می نماییم. از ایزد منان 
سربلندی و سرافرازی شما را در تمامی مراحل زندگی خواهانیم.                           

 مدیر عامل و کارکنان شرکت چدن کویر خاوران

جناب آقای مهندس شفیعی 
ضمن قدردانی از تالش های ارزنده جناب عالی در دوران تصدی 
مسئولیت، سربلندی و توفیق روز افزون تان را در مسئولیت 
جدید از درگاه بلند خداوند متعال آرزومندیم. امید است در سایه 
ایزد منان و با استفاده از تجربیات و توانمندی تان در اعتالی 
آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق باشید.

شرکت کیان خاک ایرانیان، 
شرکت مهندسی افضل شرق - اسماعیلی

جناب آقای مهندس آخوندی
سرپرست محترم فرمانداری شهرستان خوسف

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 آرزو داریم.

شرکت کیان خاک ایرانیان، 
شرکت مهندسی افضل شرق - اسماعیلی

جناب آقای مهندس آخوندی
سرپرست فرمانداری شهرستان خوسف

 انتصاب شایسته جناب عالی را که به حق از سرمایه های ارزشمند استان 
خراسان جنوبی می باشید صمیمانه تبریک عرض نموده، رجاء واثق داریم 
این انتخاب سرآغاز راهی پرامید به سمت دستیابی به قله های رفیع توسعه 
بوده و نوید بخش نشاط و تحرک اهالی خواهد بود. برایتان در منصب 
جدید آرزوی توفیق و سربلندی داریم. همچنین از زحمات ارزشمند و 
صادقانه جناب آقای مهندس شفیعی کمال تشکر و قدردانی را داشته، 

توفیقات روز افزون ایشان را از خداوند منان خواستاریم.
شهرداری و شورای اسالمی شهرستان خوسف

کرمـان انـدود- کاهگـل آمـاده     
 09162476752 - کالنتری

جناب حجت االسالم و المسلمین سید محمد علی سجادی
مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

جناب حجت االسالم و المسلمین علی حیدری
مسئول محترم دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمدرضا مروی مقدم
مدیرکل محترم اداره استاندارد خراسان جنوبی

به شکرانه توفیق و به پاسداشت همت وثیق شما عزیزان در صدور پروانه نشان “ استاندارد حالل “ که درک باال نسبت به مسائل 
شرعی، خالقیت، جدیت و قاطعیت در امور را در برداشته و آرامش خاطر مصرف کننده را به همراه خواهد داشت، برخود وظیفه 

زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ شرکت فروزان بیرجندمی دانیم که از طرف زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ این شرکت از شما بزرگواران کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.

جناب آقای مهندس آخوندی
با کمال ارادت و امتنان انتصاب جناب عالی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان خوسف

که نشان از تعهد، وظیفه شناسی، پشتکار و جدیت شما در عرصه خدمت رسانی به مردم می باشد تبریک عرض 
نموده،توفیقات روز افزون جناب عالی را ازخداوند متعال خواستاریم. همچنین از زحمات ارزشمند و صادقانه 
جناب آقای مهندس شفیعی که در این سال های حضورشان شاهد پیشرفت قابل توجه منطقه بوده ایم 

 کمال تشکر و قدردانی را داشته، توفیقات روز افزون ایشان را از خداوند منان خواستاریم.

شرکت آریا آرک شرق

جناب آقای حاج علیرضا شاعرزاده
درگذشت مادرخانم گرامی تان

مرحومه حاجیه خانم خّرم نژاد
عرض  تسلیت  ایشان  محترم  خانواده  و  عالی  جناب  خدمت  را 
می نماییم. از خداوند یکتا، علو درجات آن مرحومه و طول عمر 

بازماندگان را همراه سالمتی و حسن عاقبت شان مسئلت داریم.
خانواده های: حدیدی ، قاریزاده ، صالحی
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اََبر مدیری در 
قامت یک استاندار 

* هرم پور 

) ... ادامه سرمقاله از صفحه اول ( برای بعضی ها و از 
منظر نگاهشان، خراسان جنوبی سکوی پرش به پله 
های باالتر است، برای بعضی ها جزیره ای ساکت و آرام 
برای زندگی است نه خدمت، برای بعضی ها یک منطقه 
ویژه برای کسب تجربه و استاد شدن است، برای بعضی 
ها فرصت بی نظیری برای بستن بارهای اقتصادی و 
اجتماعی و سیاسی، برای بعضی ها مجرایی طالیی برای 
مطرح و چهره شدن و البته برای بعضی ها هم فرصتی 
مغتنم برای خدمت واقعی به مردمی محروم و مظلوم. 
این چند جمله همین جا به خاطرتان بماند تا درباره اش 
در آخر دوباره صحبت کنم. این چند روز خیلی جاها از 
راه آهن شنیده ایم. بارها هم از من پرسیده اند که چرا 
مسئوالن استان اینقدر سنگ راه آهن را به سینه می 
زنند؟ مگر چه اتفاق مهمی بعد از آمدن راه آهن خواهد 
افتاد که این همه برایش تقال می کنند؟ جواب این سؤال 
مهم نیازی به ارائه آمار و اثبات آن ندارد. یک جستجو 
می خواهد و بس. در اثبات اهمیت خطوط ریلی برای 
پیشرفت و توسعه یک منطقه همین کافیست که بسیاری 
از کشورها، استان ها و مناطق در سراسر جهان، تاریخ 
توسعه یافتگی شان را به دوران قبل و دوران بعد از کشیده 
شدن خط های راه آهن تقسیم می کنند. کشیده شدن 
 خط آهن به یک منطقه، »توجیه اقتصادی« می خواهد 
و وقتی قرار است راه آهن برای جایی برقرار شود، همه 
کس و همه چیز دست به دست هم می دهند تا آن 
منطقه را به مرزهای توجیه اقتصادی برسانند؛ این خودش 
یعنی مقدمه توسعه. بعد از کشیده شدن راه آهن هم، 
آن منطقه، آن استان و آن شهر از بن بست خارج شده  
و درست مثل یک تازه متولد شده سرشار از ظرفیت، 
ارتباط نفس دار و همیشگی با همه جهان برقرار می 
کند؛ ارتباطی از جنس رگ های یک بدن برای رساندن 
»پیکره  نام  به  بدنی  هم   آن  بدن؛  همه  به  مایحتاج 
توسعه«. ارتباط و از بن بست به در آمدن توسط این 
رگ ها و شریان های حیات بخش، یعنی افزایش رفت 
و آمدها، یعنی سهل تر شدن جابجایی های بار و کاال، 
یعنی بهتر معرفی شدن، یعنی بیشتر مطرح شدن، یعنی 
حضور بیشتر تاجران و بازرگانان و گردشگران، یعنی چند 
برابر شدن فرصت ها، دهها برابر شدن زمینه های رشد 
و شناخت ظرفیت ها، صدها برابر شدن آسانی صادرات 
و واردات کاالها، هزاران برابر شدن تمایل حضور فکرها 
و مغزها و نخبگان و میلیون ها برابر شدن ارزش مزیت 
ها و ظرفیت های بالفعل و بالقوه منطقه، استان یا شهر 
مد نظر ما. خب. حاال بر می گردم به همان جمله های 

قبلی درباره نوع نگاه مسئوالن به خراسان جنوبی. در 
همه این سال ها ، شاید تنها استانداری که احساس می 
کنم خراسان جنوبی را محل واقعی خدمت می داند و چه 
بسا تفکرش، تبدیل خراسان جنوبی به یک کانون اثرگذار 
است،  فردی است به نام »محمد صادق معتمدیان« که 
از قضا اینک استاندار خراسان جنوبی است. همه کارهای 
استاندار، در این ماهها،  خاص و ویژه بودند، اما تخصیص 
دو هزار و هشتصد میلیارد تومان از محل صندوق توسعه 
آن هم  جنوبی،  آهن خراسان  راه  مهم  پروژه  به  ملی 
در شرایط واقعاً سخت و ویژه اعتبارات و بودجه کشور 
کرونا زده ما، ماحصل دهها بار تردد معتمدیان به تهران، 
بست نشینی های مکرر او پشت درب اتاق وزیران و 
رئیس جمهور محترم،  به  اصرارهای مکرر  مسئوالن، 
تالش های بی وقفه تیم مدیریتی عمرانی و اقتصادی 
برای  موجود  های  ظرفیت  همه  از  استفاده  و  استان 
گرفتن  جواب است؛ چیزی که بیشتر شبیه یک معجزه 
مدیریتی است. بد نیست بدانیم این تالش ها منجر به 
این شدند که در جلسه هیئت امنای ارضی کشور )که 
در کمال تعجب و بعد از مدت ها، تشکیل جلسه داد( با 
تخصیص تسهیالت صندوق توسعه ملی به پروژه ریلی 
استان )بیرجند-قاینات-گناباد( موافقت شد. در مدل مالی 
جدیدی که استاندار معتقد است برای اولین بار در کشور 
به تصویب رسیده، منابع مالی ابرپروژه ریلی استان  تامین 
خواهد شد.  براساس این مدل مالی جدید، کنسرسیومی 
از شش شرکت بزرگ راهسازی تشکیل می شود و در 
تشکیل  که  شرکت  شش  این  همزمان  جبهه،  شش 
دهنده این کنسرسیوم هستند باید حداکثر طی چهار سال 
)دقت بفرمایید، چهار سال( این پروژه را به اتمام برسانند. 
استاندار، کارهای بزرگی انجام می دهد، اجازه بدهید بهتر 
بگویم، استاندار کارهای زیربنایی بزرگی انجام می دهد. 
کارهایی که شاید حتی اسم بردن از آن در دوره های قبل، 
دل و جرأت مدیریتی می خواست. اینک چه بخواهند و 
چه نخواهند، او یک تنه بار بزرگ و سنگین توسعه استان 
برای توسعه سر  را در میان هیاهوهایی که خیلی ها 
داده اند )و به اندازه سر سوزنی هم جز در خالف جهت 
توسعه استان و در جهت منافع شخصی و اقتصادی و 
سیاسی خودشان، قدمی برنداشته اند(، به دوش کشیده 
و جلو می برد. کارهای بزرگ او در هر هرکجای دیگر 
کشور انجام می شد،  نخبگان و چهره ها، آن منطقه 
را به عنوان هاب توسعه و پایلوت واقعی تفکر پیشرفت 
عنوان  به  کردند.  می  مطرح  کشور  یک  کلیت  برای 
 کسی که سال های سال است از نگاه یک رسانه ای، 
عمق تفکر مدیران و ادعاهای راست و دروغ شان برای 
توسعه خراسان جنوبی و مقدار، وزن و خلوص و چگالی 
ادعاهایشان برای توسعه یافتگی استان  را می دانم و می 
فهمم و چشیده ام، معتمدیان را یک اَبَر مدیر با تفکر و 
فهم باال از واژگان توسعه، یک نعمت و یک فرصت بی 

نظیر می دانم. امیدوارم قدرش را بهتر از اینها بدانیم.
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله

 به شماره 09304943831 ارسال بفرمایید(

خبر خوش؛ قطار ریل گذاری استان
۴ ساله به مقصد می رسد

* بهروزی فر 

خبر این بود؛” استاندار خراسان جنوبی از موافقت هیئت امنای ارزی کشور با اختصاص تسهیالت 
ریالی صندوق توسعه ملی به ابرپروژه راه آهن استان، برای اولین بار در کشور خبر داد. تزریق این 
اعتبار، روند اجرای پروژه راه آهن استان را شتاب می بخشد. پروژه راه آهن شرق، مطالبه به حق 
مردم خراسان جنوبی است و می تواند با اتصال بندر چابهار به کشورهای آسیای میانه، تحولی 
عظیم در منطقه ایجاد نماید. بر این اساس تا 3-۲ ماه آینده، قرارداد کنسرسیوم با وزارت راه و 
شهرسازی منعقد می گردد و ۶ شرکت تشکیل دهنده کنسرسیوم در ۶ جبهه عملیات اجرایی راه 
آهن را شروع می کنند تا این پروژه را به مدت 4 سال به اتمام برسانند”.  بر اساس خبری هم که 
منتشر شد ؛” با نظر ویژه و مساعد روحانی رئیس جمهور، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور، اعضای هیئت امنای ارزی صندوق توسعه ملی و همچنین حمایت های اسالمی وزیر راه 
و شهرسازی و پیگیری های منحصر به فرد معتمدیان استاندار خراسان جنوبی، مبلغ  ۲ هزار و 
800 میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برای پروژه راه آهن بیرجند تصویب شده 
است”.  این خبر خوش که به نقل از استاندار منعکس شده، کام مردمی را که سه دهه است، راه 
آهن و اتصال استان به شبکه ریلی کشور را در رأس مطالبات خود دارند، شیرین کرد و نشان 
داد دولت تدبیر و امید، قصد دارد در خروج این خطه شرقی از محرومیت و مظلومیت، سنگ 
تمام بگذارد. اگر چه همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم و در نخستین سفر هیئت دولت به 
استان- دی ماه -1393 موضوع اصلی ترین مطالبه مردم خراسان  جنوبی در برنامه های حجت 
االسالم روحانی جایگاه ویژه تری یافت و رئیس جمهور با بیان این مطلب - در جمع مردم بیرجند 
- که؛ “تا پایان حضورش در رأس دولت، پروژه اتصال خراسان جنوبی به راه آهن سراسری را 
به نتیجه می رساند”، دل ها را گرم تر کرد و با اختصاص 10 میلیارد تومان اعتبار برای مطالعه 
و طراحی راه آهن خراسان جنوبی و همچنین تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه از محل فاینانس، 
حجت را بر همه ما تمام کرد.  اما از 1۵ مهرماه 98 که با نوای “علی برکت ا...” رئیس جمهور 
در پایتخت و با حضور سلطانی نماینده معین دولت در ستاد اقتصاد مقاومتی استان - وزیر ورزش 
و جوانان - عملیات اجرایی ابرپروژه راه آهن به عنوان بزرگترین طرح عمرانی شرق کشور، وارد 
فاز اجرا شد و جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور که برای حضور در مراسم همایش ملی روز 
 روستا و عشایر به استان آمده بود، در جمع بندی نتیجه سفرش به استان که گفته بود؛” راه آهن
باید از خراسان جنوبی بگذرد”، تاکنون خبرهای متعددی از روند اجرای این پروژه شنیده ایم.  
خبرهایی مثبت از برگزاری جلسات متعدد در پایتخت و تحقق یک مدل مالی خاص، آن هم 
برای اولین بار در کشور که نوید تأمین اعتبارات ویژه را می داد تا عملیات اجرایی این پروژه 
 در بازه زمانی تعریف شده به نتیجه برسد و در تحول منطقه شرق کشور تحول آفرینی نماید. 
البته خبرهایی منفی از این که پیمانکار به دلیل نبود اعتبار و عدم همراهی ها، کار را پیش 
نمی برد و حاال آخرین خبر است؛ تعامالت استاندار ، امضای طالیی هیئت امنای ارزی را پای 
تسهیالت ابرپروژه شرق کشور نقش بسته تا قطار استان را  4 ساله به مقصد برساند.  انگار خیلی 
دور نیست آن روزی که سوت قطار آمال ساکنان قانِع شرقی ترین استان در ایستگاه ِ تحقق به 
صدا درآید و وعده ای سنگین از شمار کثیر تعهدات دولت به مردم خراسان جنوبی محقق گردد. 
متولیان امر خود گفته اند؛ “در راستای توسعه شبکه ریلی کشور و به منظور بهره مندی مناطق 
محروم از مزایای راه آهن، طرح اتصال شهرستان بیرجند به شبکه سراسری خط راه آهن کشور 
در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. راه آهن بیرجند بخشی از طرح عظیم راه آهن 
زاهدان- زابل-بیرجند- مشهد ) به طول 901 کیلومتر ( است که با هدف ایجاد کریدور استراتژیک 
ریلی شرق کشور احداث می شود. این کریدور ریلی بندر مهم و حیاتی چابهار )تنها بندر اقیانوسی 
کشور( را از طریق مرز میرجاوه به کشور پاکستان، از طریق مرز میلک، شمتیغ و دوغارون به کشور 
افغانستان و از مرز سرخس به کشور ترکمنستان و در ادامه به آسیای میانه و قفقاز متصل می کند 
که رونق اقتصادی و جذب سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی منطقه را در پی خواهد داشت”. و به 
قول شاه نعمت ا... ولی؛  “ هر عارفی که بینیم دائم امیدوار است از ذوق نعمت ا... ما نیز امیدواریم”

یادداشت

ما  گفت:  طلب  اصالح  روحانی 
چند سال است گرفتار مشکالت 

اقتصادي هستیم و بنده هم بر این 
ما  از مشکالت  پاره اي  باورم که 
دست آمریکاست اما سوال اصلي 
این است که چرا بعد از 40 سال 
کنیم؟   را حل  مان  نباید مشکل 
فاضل میبدی افزود: روحاني بعد 
از به ثمر رسیدن برجام از برجام 

و  اوباما سخن گفت  زمان  در   ۲
مي ایستاد.  مساله  این  روي  باید 
به  توجه  با  آمریکایي ها  شیطنت 
سوابق قبلي، قابل پیش بیني بود اما 
نکته مهم، حل اقتصاد کشور است 
و موقعي حل مي شود که تحریم ها 

برداشته شود.

مشاور  پور،  حقیقت  منصور 
گفت:  دهم  مجلس  رئیس  ارشد 

مشکالت  و  مسائل  »الریجانی 
نظام را می شناسد، روی آن کار 
کرده است. اگر آقای الریجانی اراده 
کند و اقبالی باشد او می تواند گزینه 
بسیار خوبی برای انتخابات ریاست 
جمهوری سال 1400 باشد«. وی 
های  گزینه  سایر  خصوص  در 

محتمل نیز گفته است: بهتر است 
مسئولیت  همین  رئیسی  آقای  
باعث  چون  دهد  ادامه  را  فعلی 
امیدواری در جامعه شده است. وی 
در خصوص سعید جلیلی نیز گفته 
است:  آمدن او  فقط تنور انتخابات 

را گرم می کند.

سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
هواپیمای  موضوع  خصوص  در 
اوکرایی گفت: قرائن بسیاری وجود 
داشته که ما می توانستیم خودمان 
بگوییم  و  کنیم  آویزان  آن  به  را 
دشمن  و  نشده  انجام  اشتباهی 
جنگ الکترونیک کرده، رسانه هایی 

که روش دشمن را در الپوشانی ها 
و در کالهبرداری و عوام فریبی ها 
هم  ما  که  دارند  انتظار  می بینند 
همان طور عمل کنیم در حالی که 
ما با مردم  صادقیم، اشتباه کردیم 
می گوییم اشتباه کردیم مردم هم 
قدر این صداقت را می دانند و به 

هم  ما  دارند،  اعتماد  دلیل  هین 
دنبال عوام فریبی نیستیم. 

رئیس جمهور گفت: در صورت عدم 
 رعایت دستورالعمل های بهداشتی
 و بروز موج  جدید کرونا، ناچار به اعمال
روحانی  بود.  خواهیم  محدودیت  
بیماری  مجدد  شیوع  به  توجه  با 
گفت:  کشور  مناطق  برخی  در 
 این روند نشان می دهد متاسفانه

انتظار کادر درمان فداکار از برخی 

 مردم عزیز کشورمان برای رعایت
بهداشتی  دستورالعمل های  دقیق 
 برآورده نشده است. وی از کمیته های
 امنیتی نیز خواست با تشدید نظارت ها،
برای کسانی که عامدا و علیرغم 
تذکرات چند باره همچنان از عمل 
به دستورالعمل های بهداشتی طفره 
می روند و سالمت جامعه را به خطر 

می اندازند، اعمال مجازات و از جمله 
معرفی به افکار عمومی را در دستور 

کار قرار دهند.

چرا مشکل مان را با آمریکا حل نمی کنیم؟

جلیلی فقط تنور انتخابات را گرم می کند

با مردم صادقیم ؛ عوام فریبی نمی کنیم 

شاید ناچار به اعمال محدودیت  کرونایی شویم
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     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

رتر(
) مدرن ب

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی

به شماره ثبت ۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۳۰۲۸  تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۷/۵
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی 
خراسان جنوبی راس ساعت ۱۵/۳۰ روز شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ در محل خیابان پاسداران، بعد از پاسداران 
۱۱ ، خیابان شهید فالحی مسجد باقر العلوم )ع( برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت 
می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر 

شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید.
حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه: اصالح ماده یک اساسنامه – اصالح ماده سه اساسنامه
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف رزمندگان  و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی

به شماره ثبت ۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۳۰۲۸  تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۷/۵

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان 
بسیجی خراسان جنوبی راس ساعت ۱6/۳۰ روز شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ در محل خیابان پاسداران، بعد از 
پاسداران ۱۱ ، خیابان شهید فالحی مسجد باقرالعلوم )ع( برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم 
دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 
با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید.

حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای  و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسی شرکت – طرح و تصویب صورت های مالی 
سال ۱۳۹۸ شرکت – تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۹ – انتخاب بازرس 
اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی – تعیین مبلغی بابت استرداد سهام اعضای 
مستعفی – تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت اخذ تسهیالت از منابع بانکی و اعتباری در صورت 

نیاز – تعیین خط مشی آتی شرکت.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف رزمندگان  و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی

آگهی تجدید مزایده
شهرداری حاجی آباد در نظر دارد: به استناد مصوبه شماره۹۵۰پ۹۹ مورخ۱۳۹۹/۰4/۱۱ شورای اسالمی شهر حاجی آباد نسبت به فروش تعداد ۹ قطعه زمین 
 مسکونی واقع در شهر حاجی آباد از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰6 لغایت ۱۳۹۹/۰۷/۱6 

به امور مالی شهرداری مراجعه و پس از تکمیل مدارک حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۹/۰۷/۱6 نسبت به تحویل مدارک اقدام و رسید تحویل نمایند.  
شرایط مزایده: ۱ - شرکت کنندگان بایستی به ازای هر قطعه زمین مورد نظر پیشنهادی، معادل ۵ درصد قیمت پایه را بابت سپرده شرکت در مزایده به 
حساب سپرده شهرداری واریز و اصل رسید تأیید شده را در پاکت ارائه نماید.  2- برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه برابر سایر مفاد مندرج در فرم شرایط 
خاص مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.  ۳- مهلت تحویل پیشنهادات ۱۰ روز پس از انتشار آگهی دوم )آخرین آگهی( 
می باشد.  4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.  ۵- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت مشخصات قطعات مربوط به 
مزایده می توانند هر روزه در وقت اداری به واحد شهرسازی شهرداری مراجعه نمایند.  6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در فرم شرایط خاص 
مندرج می باشد که در فرجه قانونی برگزاری مزایده قابل دسترسی و ارائه خواهد بود.  ۷- سپردن تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت 
دولتی توسط شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد، در غیر این صورت پیشنهاد ناقص تلقی و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.  ۸-  بازگشایی پاکات 

پیشنهادی روز شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۹می باشد .

مساحت مشخصات ملک
)متر مربع(

قیمت کارشناسی 
)ریال(

مبلغ ضمانت شرکت در 
آدرسپالک ثبتیمزایده )ریال(

خیابان ولی عصر جنوبی2158 فرعی از 49 اصلی297653,400,00032,670,000قطعه 1

خیابان ولی عصر جنوبی2158 فرعی از 49 اصلی300420,000,00021,000,000قطعه 2

خیابان ولی عصر جنوبی2158 فرعی از 49 اصلی300390,000,00019,500,000قطعه 3

خیابان ولی عصر جنوبی2158 فرعی از 49 اصلی300330,000,00016,500,000قطعه 4

خیابان ولی عصر جنوبی2158 فرعی از 49 اصلی297653,400,00032,670,000قطعه 7

خیابان ولی عصر جنوبی2158 فرعی از 49 اصلی300435,000,00021,750,000قطعه 8

خیابان ولی عصر جنوبی2158 فرعی از 49 اصلی300405,000,00020,250,000قطعه 9

خیابان ولی عصر جنوبی2158 فرعی از 49 اصلی300375,000,00018,750,000قطعه 10

خیابان ولی عصر جنوبی2158 فرعی از 49 اصلی300390,000,00019,500,000قطعه 15

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره ۱۳۹۹6۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۸۰ مورخ ۹۹/۵/2۵  هیئت دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه 
نوک  مالکی  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه ۳ صادره از در یک باب باغ 
منزل به مساحت ۸۷۰/۵6  مترمربع پالک 6۷۷  فرعی از ۹2۰ 
- اصلی بخش 2 سربیشه خریداری از مالک رسمی وراث مرحوم 
اسدا... استانستی )اسدا... بیک( محرز گردیده است. لذا به منظور 
 اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی  می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/5تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/20
محمدحسین مصلحی – رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. 
برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰442 مورخ ۱۳۹۹/2/2۹ 
هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داوود 
حسنی فرزند یحیی به شماره شناسنامه ۱۹۷ صادره از بیرجند و 
کد ملی ۰6۵۰4۱۰22۱ در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
۱۱۸/۵۷ مترمربع به پالک 6۱۱- اصلی واقع در خراسان جنوبی 
بخش یک حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت لیال نذری 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی  می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  از تاریخ 
تسلیم  اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول : شنبه 1399/7/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1399/7/21
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(
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راه اندازی نیروگاه خورشیدی با همت ایثارگران در بیرجند در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس

نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی شهید چمران در چهارمین روز هفته دفاع مقدس با همت جمعی از ایثارگران در بیرجند راه اندازی شد. مسئول پروژه نیروگاه ۱۰۰ کیلوواتی 
شهید چمران بیرجند روز پنجشنبه در آیین افتتاح این طرح گفت: ۱۲ میلیارد ریال برای احداث و راه اندازی این نیروگاه خورشیدی سرمایه گذاری و این آورده توسط جمعی از 

ایثارگران دوران دفاع مقدس تامین شده است. خسروی افزود: نیروگاه شهید چمران ۲ ماه است که وارد مدار شبکه برق استان شده است.
* روزنامه محترم آوا با سالم لطفا در 
صورتی که آقایان و مسئولین پایتخت 
روزنامه ها را می خوانند به ایشان بفرمایید 
جمهور  رئیس  آقای  جناب  خدمت 
بفرمایند نقش ایشان در این چند ماه 
پایان دولت خیلی مهم هست ما از اظهار 
نظر های ایشان خیری ندیده ایم ولی 
فکر کنم سکوت ایشان به نفع شاخص 
های بورس، تعدیل قیمت طال و دالر و 
گرانی باشد چون هر وقت ایشون وعده 
ای برای حل مشکل دادند آن مشکل 
چند برابر شد. اگر توان حل مشکالت 
نیست انصافا بیشترش نکنید و بگذارید 
مردم تا ۱۴۰۰ به همین دردهای جاری 

خودشان بسوزند . ممنون

*سالم آوا متنی در آوا چاپ شد تحت 
عنوان ابتال به کرونا روزی ۱۹ نفر لطف 
کنید دنبال علت نگردید که یکی دو تا 
نیست راههای جلوگیری از ابتالی بیشتر 
را بفرمایید بازگشایی مدارس عامل اصلی 

ابتالی خانواده ها بود.  

روی  که  عزیزی  دوست  درجواب    *
صحبتتون با راننده تاکسی بود: همین که 
اون بزرگوار از  پالستیک استفاده کرده 
یعنی هرکسی در حد خودش سعی در 
شکست کرونا داره. ما نمیتونیم در ازای 
مبلغ ناچیز کرایه که پرداخت می کنیم 
توقع ماسک رایگانم  ازشون داشته باشیم. 
گاها همین ما آدمای به ظاهر با فرهنگ 
درمقابل تذکر که )ماسک بزنید( ممکنه 
با پرخاشگری برخورد کنیم پس تذکر 
ندادن ایشون به لوتی و معرفت ربطی 
نداره. واقعا ما مردم ناسپاسی هستیم. 

فرهنگ از خود آدم شروع میشه.

* دوست عزیزی که گفته بودند آموزش 
و خیران  بجنبد  به خودش  پرورش  و 
و  آموزش  گی  می  شما  کنند  کمک 
کاری  دولتی  مدارس  برای  پرورش 
کند در حالی که من بچه ام رو مدرسه 
غیرانتفاعی ...  می فرستم و متاسفانه 
آنجا هم هیچ کار نکردند . مشکالت حل 
شدنی است اگر سیستم نظارتی استان 
کمی به این موضوع ورود کند و ببیند 
آیا واقعا اهتمامی برای آموزش مجازی 
هست یا فقط رفع تکلیف انجام می شود.

* استاندار محترم در راستای فرمایشات 
اخیر شما بابت دستور به شهرداران و 
برای  روستا  و  بخش  مناطق  دهیاران 
وسعت بخشیدن به محدوده شهری هر 
منطقه لطفا به مود هم ابالغ فرمائید. این 
شهر قدمتش اگر از بیرجند بیشتر نباشد 

کمتر نیست اما شهرداری فعالی ندارد.

* با توجه به شیوع شدید کرونا در جای 
جای استان  که قطعا بیمارستان ها دیگه 
تختی برای پذیرش ندارند کاش جلسه   
و  استان تشکیل  فوری ستاد کرونای 

محدودیت هایی اعمال کنند.

 * روزنامه وزین آوا ؛ پارک خیابان ۱۵ خرداد 
پاسداران و  مدرس  خیابان   حدفاصل 
از وضعیت مناسبی برخوردار نیست نیاز به 
نورپردازی و پیرایش دارد لطفا مسئولین 

فضای سبز  رسیدگی فرمایند. 

 * از شهرداری و شورا  خواهشمندیم تکلیف
تعریض خیابان های ارتش و بلوار خلیج 
فارس و همچنین بازگشایی خیابان های 

معلم و عدل  را روشن بفرمایند. 

 * دولت می خواد کاری بکنه یک ماه کشور 
را تعطیل کنه و نصف حقوق کارمندان را 

بین کسبه در به در تقسیم بکنه.

* روزنامه آوا ، ضمن تشکر ویژه جهت 
پیگیری مستمر درخواستهای مردمی،   
اهالی روستاهای نوک ، شیخک، سهل 
آباد و کندوکی با وجود مراجعات مکرر 
به استانداری و اداره کل راه و شهرسازی 
و اداره حمل و نقل پایانه های استان، 
شرکت آب و فاضالب استان، شرکت 
آب منطقه ای استان و شرکت مخابرات 
مسیر  ساماندهی  در خصوص  استان، 
راه روستاهای مزبور، انتقال آب شرب و 
اجرای شبکه مخابرات برای روستاهای 
هستند  شهر  به  چسبیده  که   مزبور 
خدمات  هرگونه  فاقد  و  کیلومتر(   ۵(
و  محروم   ساکنین  دارای  و  زیربنایی 
اقدام  هیچ  هنوز  باشند  می  اصیل 
مثبتی از سوی مسئولین ندیده اند لذا  
خواهشمند است اطالع رسانی فرمایید، 
ساماندهی مسیر راه به طول ۲.۵ کیلومتر 
و آب رسانی به روستاهای مذکور را در 
بار  هر  دهند،  قرار  ادارات  کار  دستور 
 مراجعه داشتیم با جواب منفی رو به رو 
رسانی اطالع  با  شاءا...   ان   ،  شدیم 

شما مشکل مردم مرتفع گردد.

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

بیرجند، رتبه اول کمترین 
مشارکت دانش آموزان 
در کالس های حضوری

دانش آموزان شهرستان های خوسف، 
سرایان و فردوس با ۹۵ درصد بیشترین 
داشتند.  استان  مدارس  در  را  حضور 
مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: 
در مقابل آن دانش آموزان بیرجند با 
حضور ۵۵ درصدی ، کمتر در مدارس 
از آموزش های  حاضر شدند و بیشتر 
مجازی استفاده کردند. واقعی با بیان 
اینکه در مجموع بیش از ۸۰ درصد 
دانش آموزان استان در مدارس حاضر 
تحصیل  امر  این  دلیل  افزود:  شدند، 
بیشتر دانش آموزان استان در مناطق 
روستایی و محروم و با جمعیت کالسی 
زیر ۵۰ دانش آموز است. وی با بیان 
اینکه تمام مدارس استان دایر است و 
حضور معلمان و کادر آموزشی در آن ها 
ضروری است بر توجه ویژه به رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در مدارس و 
مراقبت از سالمتی دانش آموزان تاکید 

کرد.

خبر ویژه

مرا وزیر صمت کنید 
قول ارزانی می دهم 

با سالم به روزنامه قدیمی استان که 
این  است.  شده  مردم  صبور  سنگ 
روزها بحث معرفی وزیر صنعت ، معدن 
و تجارت خیلی جدی مطرح هست و 
گزینه های مختلفی به مجلس می 
روند و نمی توانند رای اعتماد بگیرند. 
رئیس  آقای  کنم  می  پیشنهاد  من 
کند  معرفی  مجلس  به  مرا  جمهور 
به ۳ دلیل. اول از همه اینکه سختی 
های این کار را دیده ام، دو سال است 
برای عقب نماندن از گرانی ها و تامین 
معاش خانواده به ایجاد یک کارگاه و 
 بعد از آن به پروار بندی روی آورده ام 
تولید  روی  پیش  تقریبا مشکالت  و 
دانم هر چند موفق  را می  کنندگان 
نشده ام ولی همین عدم تجربه موفق 
و عدم اطالعات کافی فکر کنم یکی 
برای  دولت  انتخاب  های  گزینه  از 
وزیر پیشنهادی باشد. گزینه دوم اینکه 
من دست به هر چیزی زده ام درست 
شدم  نابود  مالی  نظر  از  خودم  است 
چند  مثال  کردم.  ایجاد  ارزانی  ولی 
خریدم  گوسفند  تعدادی  پیش  وقت 
نگهداری  علوفه  قیمت  افزایش  با  و 
که  حاال  و  شد  مصیبت  برایم   آنها 
می خواهم از مجبوری و عدم توانایی 
تامین علوفه بفروشم آنها را باید به قیمت 
ارزانتر از روزی که خریده ام با هزار منت 
رد کنم در صورتی که همه اجناس باال 
کشیده است. مقداری زرشک و زعفران 
کاشتم به هوای اینکه قیمت ها حسابی 
باال بود حاال که محصول داده است 
با اجازه شما و به قول روزنامه خودتان 
به هر حال  است.  قیمت مفت شده 
من این خاصیت را هم دارم به هر چه 
دست بزنم ارزان می شود و سوم اینکه 
بسیار به آینده امیدوارم و بیش از اندازه 
خوشبین که این هم شاید به کار وزارت 
بیاید. چون مثال این توانایی را دارم آقایی 
آن طرف دنیا یک قولی بدهد من می 
توانم به مدت یک سال یا حداکثر ۲ 
سال بی خیال کار کردن بشوم که آنها 
می خواهند کاری برای ما بکنند و این 
فکر کنم یک نقطه قوت جدی است که 
در من وجود دارد و به درد هیئت دولت و 
آقای رئیس جمهور هم می خورد. اما از 
شوخی که بگذریم باید تاسف خورد چرا 
که به قول یکی از دوستان که از خارج 
تشریف آورده بود می گفت در کشور 
آلمان از هم اکنون مشخص است مثال 
۳۰ سال آینده قیمت کاالیی که االن 
 شما قرار است تولید کنید چقدر است ،

آن زمان قیمت مواد اولیه چه خواهد بود 
و هزینه های دیگر چقدر رشد خواهد 
نیست  ایران  متاسفانه  آنجا  و  داشت 
عده ای از بزرگواران که به رانت های 
فهمند  می  هستند  وصل  اطالعاتی 
امروز پول را کجا بریزند، خودشان بار 
خودشان را جمع می کنند مردم کف 
جامعه بی خبر از همه جا می مانند و 
حوزه برشکستگی شان. به هر حال 
همین که اکسیژن سهمیه بندی نشده 
ما از مسئوالن محترم ممنونیم و شرمند.
ع . خ از خوسف

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

روایت آزاده بیرجندی از مظلومیت و آزادگی
خاطرات سال های دهه شصت ثابت می کند 
که دفاع از کشور برای عموم ایرانیان و از 
و  حد  هیچ  خراسان جنوبی  مردم  جمله 
مرز سنی، جنسیتی و شغلی نداشته است.

از دانش آموزان و دانشجویان تا ارتشیان و 
بسیجیان و سپاه همه با یک هدف از شرق 
بزرگ عازم  ایران زمین و جنوب خراسان 
بتوانند  تا  می شدند  کشور  غرب  و  جنوب 
سهم خود را در دفاع از انقالب نوپا و حفظ 
خاک کشورشان ادا کنند. عده ای خوشبختی 
ابدی نصیب شان شد و شهادت را در آغوش 
گرفتند و برخی نیز فداکارانه با اهدای بخشی 
از سالمت جسمی جانباز وطن نام گرفتند.

در این بین برخی از رزمندگان نیز سال های 
جوانی خود را با گذراندن در اردوگاه های رژیم 
این سرزمین  انقالب و  بعثی عراق تقدیم 
کردند و چه گوهر گرانبهایی ارزشمندتر از 
جوانی که نثار عقیده و هدف شود. غالمرضا 
روزگار  نیک  مردان  دسته  این  از  رخشانی 
است که در عنفوان جوانی یعنی ۱۹ سالگی 
عازم جبهه های نبرد شد و حدود هشت سال 
از جوانی اش را در اردوگاه های بعثی ها گذراند.
وی در گفت وگو با مهر با اشاره به اینکه متولد 
۲۹ شهریور سال ۴۳ است، گفت: هرچند به 
واسطه شغل پدرم که درجه داری ژاندارمری 
شهرستان  درخش  در  را  شناسنامه ام  بود 
درمیان گرفته اند ولی روزهای کودکی ام را 

در کوچه پس کوچه های بیرجند گذرانده ام.

همزمانی نوجوانی با 
روزهای پیروزی انقالب

رخشانی با اشاره به اینکه ایام پیروزی انقالب 
مصادف با دوران دبیرستان من بود، بیان کرد: 
خاطرات بسیار زیادی از آن روزها دارم که از 
آن جمله می توان به زدن عکس امام )ره( 
بر دوچرخه ام، شرکت در راهپیمایی ها و شعار 
اشاره  دبیرستان در مدرسه  بچه های  دادن  
کرد. این رزمنده و آزاده دوران دفاع مقدس 
خراسان جنوبی ادامه داد: بعد از پیروزی انقالب 
فعالیت  محمدیه  مسجد  بسیج  پایگاه  در 
داشتم و آموزش های مربوط به اسلحه را نیز 
در منطقه مشهور به باغ سپهری در بیرجند 
فراگرفتم. رخشانی افزود: تا اینکه سال ۵۹ از 

راه رسید و در غروب آخرین روز تابستان آن 
سال ناگهان برق شهر قطع و تمامی شهر در 

تاریکی مطلق فرو رفت.

خاموشی شهر اولین خاطره 
از شروع جنگ تحمیلی

وی گفت: همه از یکدیگر می پرسیدیم چه 
اتفاقی رخ داده که به زودی دریافتیم عراق و 
رژیم بعث به مرزهای جنوب غربی و غرب 

برق  قطع  این  و  است  کرده  حمله  ایران 
اولین خاطره من از شروع جنگ تحمیلی 
ادامه  داد:  رزمنده خراسان جنوبی  این  شد. 
با شروع جنگ تحمیلی جوانان بیرجندی 
عازم جبهه ها شدند و شوق عجیبی در بین 
افراد حکمفرما بود. رخشانی گفت: خاطرم 
است در سوم خرداد سال ۶۱ که خبر آزادی 
خرمشهر را شنیدم از صمیم دل آرزو کردم 
کاش من هم به عنوان رزمنده سهمی در 
تا  اظهارکرد:  وی  می داشتم.  پیروزی  این 
اینکه اواخر خرداد در تربیت معلم پذیرفته 
شدم و نهایت در تابستان سال ۶۲ از طریق 
پایگاه بسیج محل تحصیل برای یک دوره 
آزاده  این  شدم.  اعزام  جبهه  به  روزه   ۴۵
گذشت  از  بعد  بیان کرد:  خراسان جنوبی 
با  و  بکنم  از جبهه  دل  نتوانستم  روز   ۴۵
زمزمه شروع یک عملیات با برخی دیگر از 
دوستان در منطقه ماندیم. رخشانی با اشاره 
به برخی از خاطرات حضور خود در جبهه 
در سال های دفاع مقدس گفت: به یاد دارم 
روستای  وارد  سال ۶۲  زمستان  در  وقتی 
البیضه عراق شدیم هنوز عده ای از مردم 

محلی در آن روستا بودند.

اطمینان دادیم با مردم
 عادی عراق کاری نداریم

وی ادامه داد: علت ماندن مردم در روستا هم 
این بود که نیروهای ایرانی به هیچ وجه با 
رزمنده  نداشتند.  کاری  غیرنظامی  مردم 
سال های دفاع مقدس افزود: فرمانده ما به 
یکی از برادران عرب زبان همراه گفت به 

مردم بگو ما ایرانی هستیم و با مردم عادی 
کاری نداشته و هدف ما مزدوران رژیم بعث 
است.وی گفت: در نهایت ۹ اسفند ماه سال 
۱۳۶۲ در منطقه هورالهویزه روستای البیضه 
عراق همراه با سایرین در حال مجروحیت 
به اسارت درآمدم. رخشانی با اشاره به یکی 
از تلخ ترین خاطرات خود از ایام آغاز اسارت 
اظهارکرد: در همان ساعات ابتدایی چندین 
با تویوتا  افسر عراقی به همراه چند دختر 

لنکروز به مکان حضور ما اسرا آمدند.

شادی بعثی ها مرا یاد هلهله کوفیان 
بعد از اسارت اهل بیت )ع( انداخت

وی با بیان اینکه با آمدن این افسران، ترانه 
عربی پخش و به بهانه اسارت ما دختران 
همراه آن افسران با لباس های عربی شروع 
به رقصیدن کردند، ادامه داد: این صحنه در 
شادی  و  هلهله  و  عاشورا  واقعه  من  ذهن 
مردم کوفه و شام را بعد از اسارت خاندان اهل 
بیت )ع( تداعی کرد.این آزاده خراسان جنوبی 
با بیان این نکته که به واسطه مجروحیت 

او و چهار مجروح دیگر آنها را برای انتقال 
سوار یک آمبوالنس کرده بودند، افزود: یک 
که  بود  ما  کنار  آمبوالنس  عقب  امدادگر 
اضطراب عجیبی در چهره اش موج می زد.

رخشانی اظهارکرد: این امدادگر در نهایت به 
آرامی پرسید چه کسی انگلیسی بلد است 
که من با تکان دادن سر به او فهماندم به 
واسطه دانشجو بودن مقدار انگلیسی بلدم.

وی بیان کرد: امدادگر عراقی به آرامی گفت 

که شیعه بوده و تاکنون به هیچ ایرانی شلیک 
نکرده است و در نهایت ناباوری ما پرسید 
عکسی از امام خمینی به همراه ندارید که 
یکی از دوستان عکس کوچکی از امام به 

او داد.

محبت امام )ره( در دل 
مردم عادی عراق

وی گفت: امدادگر عراقی )جاسم( بوسه ای بر 
عکس زد و آن را در جیبش گذاشت و من به 
خودم و رهبرم بالیدم که محبتش حتی در دل 
عراقی ها نیز النه کرده است.رخشانی با اشاره 
به اینکه دوران اسارت را در مکان هایی چون 
اردوگاه موصل ۴ و الرمادی یک گذرانده است، 
بیان کرد: خاطرات بسیار تلخی از مظلومیت 
اسرایی داریم که در همان اردوگاه ها مظلومانه 
وطن  به  جنازه شان  حتی  و  باختند  جان 
برنگشت. وی ادامه  داد: یک اسیر داشتیم که 
ترکشی به سرش خورده و حالش خوب نبود 
و با این حال بعثی ها به شدت و بی رحمانه با 
کابل او را می زدند. این رزمنده خراسان جنوبی 
گفت: او را نیمه جان به صورت خون آلود به 

اردوگاه اسرای مجروح آوردند و نیمه شب که 
حالش بد شد هر چه فریاد زدیم که مریض 

بدحال داریم کسی سراغی از ما نگرفت.

آزادگانی که به شهادت رسیدند

یادآور شد: نهایت صبح سراغ ما  رخشانی 
کسی  چه  بدحال  مریض  گفتند  و  آمدند 
هست و این در حالی بود که این هموطن 
ما دیگر به شهادت رسیده و پیکر بی جان او 
را بی سر و صدا بیرون بردند. وی گفت: در 
یک مورد دیگر اسیری به نام ژیان از مشهد 
داشتیم که او نیز ترکشی به سرش خورده و 
عراقی ها آنقدر با کابل او را زدند تا در نهایت 
به شهادت رسید.این آزاده دوران دفاع مقدس 
ادامه داد: او را به بیرون از اردوگاه موصل برده 
متأسفانه هیچگاه صلیب  و  و دفن کردند 
سرخ شهادت این رزمنده ایرانی را ثبت نکرد 
چرا که در آن روزهای اول اسارت خبری از 
صلیب سرخ نبود. رخشانی بیان کرد: در یک 
مورد دیگر خاطرم هست بعثی ها به التماس 
ما مبنی بر عفونت زخم هایمان توجهی نکرده 
و تنها پنی سیلین آن هم با اعمال شاقه به ما 
می زدند.وی افزود: پنی سیلین با اعمال شاقه 
به این صورت بود که با یک سرنگ به حدود 
۱۰ نفر تزریق می کردند و حتی بعد از تزریق 

به یک نفر آن را ضدعفونی هم نمی کردند.

بازگشت بعد از حدود ۶ سال

رزمنده دوران دفاع مقدس گفت: در هر حال 
تلخی ها  و  با هم شیرینی ها  اسارت  دوران 
اسرای  صبورانه های  خاطرات  از  انبوهی  و 
هموطن گذشت و در تاریخ سوم شهریور ماه 
۱۳۶۹ بعد از حدود ۶ سال به وطن بازگشتم. 
دفاع مقدس  دوران  اینکه  بیان  با  رخشانی 
همزمان با شرایط سخت اقتصادی بر مردم 
به  تمسک  با  من  نظر  به  شد:  یادآور  بود، 
سبک زندگی دوران دفاع مقدس می توانیم 
بر سختی های امروز نیز غلبه کرده و روزهای 
بهتری برای سرزمین مان رقم بزنیم. بسیاری 
سخن از ایثار، مقاومت، تالش برای بهروزی 
وطن را می زنیم ولی به راستی آیا کسی جز 
جانبازان و آزادگان ما این واژه ها را در عمل 

اثبات کره اند؟

آزادگانی که هیچگاه به وطن برنگشتند

 نصب در محل

  شماره تماس: 1607 
آدرس : نبش رجایی 2

امداد باطری بیرجند

در صورت نارضایتی
 بازگشت وجه تا 48 ساعت 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حسین ماهی بیرجند به وکالت از آقای نعمت اله مصطفی زاده به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده 

منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول ششدانگ پالک ۸۵۷ فرعی از شماره ۲۲۷ اصلی واقع در بخش 
۲ شهرستان بیرجند را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با 
بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۸۷۶۲۵ صفحه ۳۲۷ دفتر امالک جلد ۵۴۹ به نام آقای نعمت اله مصطفی زاده 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند رسمی شماره ۱۱۱۲۰۶ مورخ ۸۹/۶/۲۵  دفتر اسناد رسمی شماره ۱۶بیرجند در 
رهن بانک مسکن شعبه مدرس بیرجند می باشد که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند 
مالکیت نزد خویش یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند در غیر این صورت بعد از مدت ۱۰ روز بعد از 

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجندآگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
رسمی سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت   

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۱۲۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۷ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا لبافی اسفهرود 
فرزند محمد اسمعیل به شماره شناسنامه ۱ و کد ملی ۰۶۵۲۴۱۲۰۵۱ در ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۱۴/۷ مترمربع قسمتی از 
پالک های ۴۶ و ۴۸ فرعی از ۱۶ فرعی از ۲۵۰ - اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مشاعی 
متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۹     تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه ۱۳۹۹/۷/۵
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی ابالغ  رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم 1- شرکت خدماتی نظافتی کارگشایان
در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ت ۳۶۰۰۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم ۱- شرکت 
خدماتی نظافتی کارگشایان ابالغ می گردد آقای رضا دره کی  با کد شناسایی بیمه ۶۸۹۲۲۱۰۰ ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی 
خدمات داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ، شغل مذکور 
را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف 
مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت 

اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ  رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم 1- شرکت خدماتی نظافتی کارگشایان
در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ت ۳۶۰۰۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم ۱- شرکت 
خدماتی نظافتی کارگشایان ابالغ می گردد آقای مهدی ترش آبی با کد شناسایی بیمه ۶۸۹۲۲۱۳۳ ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
شغلی خدمات داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ، 
شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند-انتهای بلوار صنعت و 

معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۱۶۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هاشم 
باغ  قطعه  یک  در یک ششدانگ  ملی ۰۶۵۱۷۷۹۸۴۸  کد  و  بیرجند  از  شناسنامه ۶۶ صادره  به شماره  محمد  فرزند  فرد   ارجمند 
به مساحت ۴۳۴/۲۵ مترمربع قسمتی از پالک ۲۰۳ فرعی از ۱۲۴- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند 
 از محل مالکیت علی اعتباریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۹    تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه ۱۳۹۹/۷/۵
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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 ۶۰- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
۰۹۱۵3۶۱۷۶۱۱ -۰۵۶3۲۰۴۴۴۴۹

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: ۰۹۱۵۵۶۱۲۵33



موفقیت و انرژی

شاد بودن

ارتباط با اشخاص مثبت اندیش

منفی  نگری مهم ترین عامل ایجاد استرس شغلی 
است. درصورتی که قادر باشید افکار مثبت را در 
خویش تقویت کنید، استرش شغلی در شما درمان 
می شود. ولی مشکل اصلی در این است که گاهی 
فرار از دست افکار منفی دشوار می شود. در این 
مواقع تنها راه  حل شما این است که با اشخاص 

مثبت  اندیش و آرام رابطه برقرار کنید. 
دوستی با این اشخاص می تواند در تغییر روحیه 
کاهش  بگذارد.برای  جا  بر  مثبتی  اثرات  شما    
استرس شغلی نه گفتن را بیاموزید و نه شنیدن را 
قبول کنید. رک گویی ممکن است در شروع کسی 
را نارحت کند ولی در بلندمدت اعتبار و حیثیت را 

باال برده و استرس را کم می کند.

راه های اثبات شده براي شاد بودن

به جای تمرکز روی اتفاق شادی که در زمان 
حال افتاده است؛ زندگی در همان لحظه بعضی 
اشخاص که زیاد شاد نیستند در مورد زندگی در 
گذشته یا چیزی که می خواهند اتفاق بیفتد فکر 
مي کنند . هنوز تحقیقات در این زمینه ادامه دارد 
و ما هم می توانیم در نظرسنجی هایی که در این 

زمینه انجام می شوند شرکت داشته باشید.
زندگی با تمرکز ذهني یعنی زندگی عاقالنه و 
اگاهی از این که توجه کاملی روی هدف داشته 
باشید، در زمان حال بمانید و تجربیات هر لحظه 

ی خویش را بدون قضاوت ادامه دهید.
 توانایی تمرکز خوب نیاز به تمرین های مکرر 
دارد. یک راه براي انجام این کار تمرین مدیتیشن 
تمرکز ذهني است. با چشمان بسته نشسته و روی 
احساسات فیزیکی، افکار و عواطف خویش بدون 
هیج قضاوتی فکر کنید. میتوانید هم زمان با وارد 
شدن در ذهنتان آنها را براي خویش به عنوان 

مثال” یک فکر”،” خشم” یا” ازار” تصور کنید.
 اکثر ما روی اهمیت خواب بر سالمتتان آگاهیم. 
بهرحال این یک نیاز براي تعادل روانی ماست. 
بسیاري از ما پافشاری زیادي براي دیر رفتن به 
رخت خواب داریم. بعضی از ما خواب با کیفیت 
را تنها یک شوخي می دانیم و بخاطر برنامه هاي 
کاری پرسروصدا و پروژه های عقب افتاده به آن 
اهمّیتي نمی دهیم.دقت کنید چه طور کم بود 
خواب تاثیری منفی روی شرایط روحی شما در 
روز بعد خواهد داشت، خواب کم ما را در طول روز 
حساس تر خواهد کرد و خواب کافی ما را شادتر 
نموده و بهره وری ما در کار را افزایش خواهد داد.

روشی  برای نابودی کرونا در ۱۵ ثانیه!

تنها راه در امان ماندن از ویروس منحوس کرونا 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی اعالم شده است.  
ماده ُید می تواند در از بین بردن کرونا ویروس موثر 
باشد. به گفته این دانشمندان ماده ید ضدعفونی 

کننده مناسبی در برابر ویروس کرونا است و ۱۵ 
ثانیه شستشوی دهان و بینی با آن ویروس را از بین 
خواهد برد. محلول ید در مدت ۱۵ ثانیه ویروس را 
کامال غیرفعال می کند، اما زمانی که همان آزمایش 

را با اتانول انجام دادند ویروس همچنان فعال بود.

سبزی خواب آور با انواع ویتامین

کاهو به دلیل خواص خواب آور طبیعی بسیار 
مورد توجه قرار دارد. کاهو، حاوی آنتی اکسیدان 
و ویتامین های فراوانی است، به همین دلیل از 
محبوب ترین سبزیجات به شمار می رود. سبزی 

اغلب در ساالد ها و انواع غذا ها مانند سوپ استفاده 
می شود. کاهو مانند تمام سبزیجات، مقادیر بسیاری 
ویتامین دارد که از مهم ترین آن ها می توان به اسید 
فولیک اشاره کرد همچنین این سبزی حاوی 

مقداری ویتامین ،آهن، منیزیم و کلسیم است

معجزه   پسته تازه برای سالمتی  
فرزانه خدایاری کارشناس ارشد تغذیه اظهار کرد: از 
مهمترین خواص پسته تازه می توان به جلوگیری از 
بسته شدن شریان های قلبی که به علت رسوبات 
خونی مسدود می شوند و همچنین ممانعت از تنگ 

شدن این شریان ها اشاره کرد. او در ادامه اضافه 
کرد: پیشگیری از خطر ابتال به بیماری های قلبی و 
عروقی یکی دیگر از خواص مصرف پسته تازه در 
افراد مختلف است و کلسترول بد خون را کاهش 

خواهد داد.

پیاده روی با شکم خالی یا پر

چربی سوزی با شکم خالی بیشتر است. افرادی که 
دچار چاقی مفرط هستند، در شرایط تمرین با شدت 
متعادل ۴۷ %  از چربی ها را می سوزانند، در حالی که 
بعد از غذا خوردن این عدد به ۳۱ % می رسد، حال 

اگر تمرین ورزشی را به طور منظم تکرار کنید و همراه 
با یک رژیم غذایی الغری کم  کالری باشد، قطعاً به 
کاهش وزن منتهی خواهد شد. باید بدانید برای از 
بین بردن چربی های شکم و پهلو باید از تمرینات 

هوازی و به ویژه پیاده روی پیوسته استفاده کرد.

به چای کیسه ای لب نزنید
چای یکی از پرمصرف ترین نوشیدنی های جهان 
است. نوشیدن یک فنجان چای تازه دم نقش زیادی 
در رفع خستگی ایفا می کند اما متاسفانه بیشتر ما به 
دلیل مشغله های روزانه ترجیح می دهیم زمان دم 

کشیدن چای را صرف کار دیگری کنیم و درمواقع 
ضروری سریع با یک چای کیسه ای عطش چای 
خود را برطرف کنیم. گرچه این یافته ها نگران کننده 
هستند اما باید پژوهش های بیشتری انجام گیرد تا 
آثار مزمن پالستیک بر بدن انسان بیشترآشکار شود.

یک فوق تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری به بیان توضیحاتی در خصوص تاثیر داروی اکتمرا بر درمان 
بیماری کرونا پرداخت. شروین شکوهی در خصوص تاثیر داروی اکتمرا بر درمان بیماری کرونا گفت: این دارو 
مدت هاست که در بعضی موارد به درستی و برخی اوقات نادرست مورد استفاده قرار می گیرد و شرکت تولید 
کننده اش یک مطالعه بزرگ در این خصوص روی ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر انجام داده  و به نتیجه رسیده است که این 
دارو تاثیر چندانی بر درمان بیماری کرونا ندارد.وی ضمن اشاره به اینکه اکتمرا داروی کرونا نیست، ادامه داد: این 
دارو برای یکسری از مشکالت که ایمنی در آن زیاد اتفاق می افتد، تجویز می شود و در مواردی از کرونا که این 

بیماری شدید می شود و در زمان خاصی اگر اکتمرا مورد استفاده قرار بگیرد، ممکن است موثر واقع شود.

 شرکت داروسازی فایزر که بزرگترین شرکت داروسازی جهان است ادعا می کند، واکسن توسعه داده شده این 
شرکت برای کرونا اثر عوارض جانبی خفیف تری نسبت به واکسن آکسفورد دارد.

این شرکت می گوید داوطلبان در آزمایشات بالینی واکسن فقط عالئم متوسطی مانند لرز و درد نشان داده اند؛ 
فایزر با شرکت آلمانی  برای توسعه واکسن کرونا همکاری کرده است.براساس این گزارش، خستگی شایع ترین 
عارضه تزریق واکسن مذکور بوده است و پس از آن درد عضالنی، لرز و درد مفصل به عنوان عوارض جانبی در 
آزمایشات بالینی گزارش شده است.بزرگترین شرکت داروسازی جهان یادآور شد: هیچ عارضه جانبی عمده ای 

مانند واکنش های جانبی که به بستری شدن در بیمارستان نیاز دارند، گزارش نشده است. 

این واکسن کرونا عوارض کمتری داردانتقاد تند متخصص عفونی برای تجویز یک داروی کرونا

 وقتی خوب به نظر برسید دیگران دید متفاوتی نسبت به 
شما پیدا می کنند. با حمام و مرتب کردن سر و صورت و 
پوشیدن لباس تمیز می توانید اعتماد به نفس الزم را کسب 
کنید اما آراستگی به این معنا نیست که پول زیادی خرج 
کنید. می توانید به جای تهیه انبوهی لباس، چند تکه لباس 
با کیفیت مناسب خریداری کنید و با این کار ظاهر خود را 

آراسته تر کنید. 
اگر با سستی و بی حالی و شانه های افتاده صحبت می 
کنید، وقتی نسبت به آنچه انجام می دهید عالقه نشان 

نمی دهید و به خودتان عشق نمی ورزید این به این 
معناست که شما اعتماد به نفس کافی ندارید. در هنگام 
صحبت کردن صاف بایستید، سرتان را باال بگیرید و 
تماس چشمی داشته باشید. با تمرین این موارد نه تنها 
 احساس مثبتی در دیگران نسبت به خود ایجاد می کنید ،

بلکه احساس قدرت بیشتری نیز می کنید.
اکثر مردم در مدرسه، اداره و جلسات ترجیح می دهند در 
ردیف عقب قرار گیرند چون از مورد توجه قرار گرفتن 
وحشت دارند و در واقع “اعتماد به نفس” ندارند. تصمیم 

بگیرید برای رفع آن در ردیف جلو بنشینید و بر ترس خود 
غلبه کنید. نکته دیگر آنکه افراد با اعتماد به نفس باال سریع 
راه می روند، آن ها همیشه جایی برای رفتن و دیدن دارند. 
حتی اگر عجله ندارید با انرژی حرکت کنید این باعث می 
شود مهم به نظر برسید. اگر جزو گروهی هستید که از 
صحبت کردن با صدای بلند در جمع وحشت دارید از همین 
حاال شروع کنید. سعی کنید با لحن جسورانه، جذاب صحبت 
کنید؛ با این روش نه تنها اعتماد به نفس خود را باال می برید 

بلکه در جمع دوستان تان محبوب تر نیز می شوید.

با  این تکنیک ها اعتماد به نفس خود را زیاد کنید
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یاد یاران

شهید محمدرضایی زال                      نام پدر: احمد                         نام شهرستان: فردوس
اگر ان شاء ا... توفیق شهادت نصیب مان گردید صبر و بردباری داشته و بدانید دنیا همیشه توام با مصائب بوده است و با بردباری و حلم و در نظر داشتن خدا مشکالت آسان می گردد.

ICDL به دو کارشناس کامپیوتر مسلط به
 و فتوشاپ با حقوق ماهیانه یک میلیون تومان نیازمندیم. 

۰۹۱۹۸۶۴۸۸۶۸ یم
د

من
از

نی

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  09۱۵  363  3647 @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

09۱۵7۵6387۵ - سعدی

جابجایی اثاثیه با کامیون اتاق بزرگ مسقف،پتودار و ضربه گیر
با کادری خبره و کارکشته در ضمن امین و درستکار

از کامیون های ۴/5 متری تا 5/5 و ۶/5 متری اتاق بزرگ
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

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

سمساری ونک 
خرید و فروش لوازم منزل و اداری 

نبش 1۷ شهریور 32
09365643596 - عباسپور

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

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

خیابان ارتش  ۰۹۱52۱7۴۹۹۸ - ۰۹۱53۶2۴۹۹۸  
322۱۸۴۹۰ - 322۱۸22۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

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

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

09156655054 - مهدی برگی

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

09156694428- 0915163۷165 - برات علیزاده

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

 با بهترین سنگ مرغوب
 آماده خدمت رسانی به همشهریان 

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

آدرس دفتر سنگ فروشی :
 شهید تیمورپور 13 - پالک 2

تلفن: 32357477 - 09151614049  

به یک مدرک پایه 2 نظارت عمران 
جهت آزمایشگاه جوش و بتن نیازمندیم.

۰۹۱55۶27۶۰۰ / ۰۹۱53۶۱3733 - عابدینی   م
دی

من
یاز

ن

برگ سبز خودروی پراید تیپ CLXi به شماره 
پالک ۸۶7 د 73 ایران 32 به نام جواد هادیان 
با کد ملی ۰۸3۹73۰۸2۹ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. ی
ود

فق
م

به یک خانم جهت نظافت در 
منزل نیازمندیم 

۰۹۹۱۱۶۱۴3۰۱ -3223۸3۰۰ م
دی

من
یاز

ن فروشگاه لوازم یدکی خودرو با موقعیت عالی به فروش می رسد. 090۵99۵346۲

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    09۱۵7۲3800۱ - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

کل
ه 

ـ
رض

ع

09159614085 -0915۷5۷9028
فـروش انـواع آجـرگـری 

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

 واحد تجاری یک - خسروی

ت 
قیم

به 

 کارخانه
درب

سه سوراخ ، معمولی ، گری
تیغه سفال 20×15 
 تیغه  15×10×10

غـذای آمـاده گـل نرگـس
طبخ غذاهـای اصیـل ایرانـی بـا بـرنج

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

یک شرکت بازرگانی در بیرجند 
یک نفر کارشناس فروش با شرایط 

ذیل استخدام  می نماید:
* ترجیحاً لیسانس و دارای سابقه کار

* روابط عمومی قوی و اثرگذار
excell و word مسلط به نرم افزار *
* متقاضیان واجد شرایط می توانند 

رزومه خود را به ایمیل زیر 
ارسال نمایند.

یم
ند

زم
نیا

yahoo.com ✉ Tile.co۱3۸7@

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی. برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۱۳۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱ هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس خسروی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۵۳ و کد ملی ۰۸۸۹۹۶۵۶۰۹ در ششدانگ یکباب ساختمان دو طبقه به مساحت 7۱/۸۱ مترمربع 
قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت زین العابدین مهرجو محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱3۹۹/۶/۱۸ - تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه ۱3۹۹/7/5
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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 بهره برداری ۳۷ خانه هالل در استان 

ایرنا - ۳۷ خانه هالل با هدف افزایش تاب آوری 
و مشارکت هرچه بیشتر مردم در امدادرسانی 
با چهارمین روز هفته دفاع مقدس  همزمان 
هالل  خانه  رسید.  بهره برداری  به  استان  در 
بخش گزیک شهرستان درمیان روز پنجشنبه 
به نمایندگی از ۳۷ خانه هالل استان با حضور 
جمعی از مسئوالن افتتاح شد. محمدرضا رضایی  
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان در این 
آیین گفت: با افتتاح این تعداد خانه هالل، تعداد 
خانه های هالل استان به ۸۰ مورد افزایش یافت.

 اولویت اول ما در حوزه بهداشت و درمان ، ایجاد دانشکده علوم پزشکی است

شهرستان های قرمز خراسان جنوبی افزایش یافت

کمک رسانی تا رفع نیاز مناطق سیل زده خراسان جنوبی ادامه دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: تا 
این مرحله اقدامات عمومی که زیرساختی است 
برای جبران خسارات سیل تابستانی در استان 
با اولویت انجام شده و سایر اقدامات تا رفع 

نیازمندی مناطق سیل زده ادامه دارد. 

سید کمال الدین میرجعفریان در گفت و گو 
با ایرنا افزود: اوایل شهریور امسال در ۲ مقطع 
زمانی، بارش رگباری باران و جاری شدن روان 
آب را در منطقه به خصوص در شهرستان های 

بیرجند، سربیشه و خوسف داشتیم. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یادآور 
شد: نیازهای اولیه مردم در همان ۴۸ ساعت 
اولیه تقریبا فراهم شد و به دنبال آن تیم های 
ارزیابی و بازسازی در منطقه حضور پیدا کردند 
که عمدتا اقدامات در زمینه تکمیل زیرساخت ها 
بود. وی اظهار کرد: بیش از ۱۴۳ رشته قنات 

بازسازی  که  دیدند  آسیب  درصد  حدود ۷۵ 
آن در دستور کار جهاد کشاورزی و تیم های 
امدادی قرار گرفته و قسمت های عمده قنوات 

احیا و اصالح شده است.
معاون استاندار با بیان اینکه بالغ بر ۳۰ میلیارد 
تومان خسارت ناشی از سیل به بخش  های 
مختلف برآورد شده است گفت: پیگیری های 
با  که  شده  انجام  کشوری  سطح  در  الزم 
تصویب منابع مالی و ابالغ آن بحث تامین 
خسارت کشاورزان و روستاییان در دستور کار 
قرار می گیرد. وی اظهار کرد: رسوب گیری 

مزارع براساس تقسیم بندی مسئولیت هایی 
داشتیم،  بحران  مدیریت  ستاد  در  که 
برعهده جهاد کشاورزی است که به لحاظ 
ماهیت تخصصی کار و ماهیت اجتماعی و 
را مدیریت کنند.   این موضوع  باید  اجرایی 
میرجعفریان گفت: رفع آسیب در مزارع به 
تشخیص جهاد کشاورزی است که در این 
زمینه اطالع رسانی شده و مردم می توانند از 
این طریق پیگیری کنند. وی گفت: همچنین 
در حوزه بیمه منازل روستایی اوایل امسال با 
همت و پیگیری استاندار، بانک قرض الحسنه 

مهر ایران به صورت رایگان تمامی منازل 
روستایی استان شامل بیش از ۸۶ هزار واحد 
مسکونی را بیمه کرده است. وی افزود: این 
طوفان  و  آتش سوزی  سیل،  برابر  در  بیمه 
وسایل  هم  اماکن  خسارت  هم  که  است 
زندگی را تا سقف ۳۰ میلیون تومان پرداخت 
می کند.  میرجعفریان با تاکید بر اینکه برای 
اماکن دام باید در قالب بیمه دام و محصوالت 
و  روستاییان  گفت:  شود،  اقدام  کشاورزی 
عشایر حتما به بیمه محصوالت کشاورزی 

و دامی خود توجه داشته باشند.

ثبت دو مورد جدید فوت در اثر ویروس کرونا در خراسان جنوبی

صدا و سیما  - تعداد قربانیان کرونا در خراسان جنوبی با ثبت دو مورد جدید فوت به ۱۵۵ نفر افزایش یافت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه هم اکنون ۱۵۰ 
بیمار با عالئم حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند گفت: از این تعداد ۵۶ نفر مبتالی قطعی بیماری کرونا و ۱۱ نفر از مبتالیان کرونا در بخش مراقبت های 

ویژه بستری هستند. دهقانی افزود:حال عمومی یک نفر از بیماران کرونایی بستری در بخش مراقبت های ویژه وخیم است.

* مراسم عطرافشانی و گلباران مزار 
شهدا روز پنجشنبه با حضور جمعی از 
مسئوالن، مردم، فرماندهان نظامی و 
انتظامی در قطعه ۱ و ۲ گلزار شهدای 

بیرجند برگزار شد.
* در سومین روز از هفته دفاع مقدس 
و در یادواره شهدای دانش آموز استان 
خراسان جنوبی از کتاب خاطرات شهید 
»مهدی  عنوان  با  صبور«،  »مهدی 

خیابان انقالب« رونمایی شد.
* در مراسمی از ۲۴ سرباز نمونه سپاه 

انصارالرضا )ع( استان تجلیل شد.
* ۳۵۰ هزار ماسک زیر قیمت مصوب 
توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

)ره( دراستان توزیع شد.
*۵۰۰ بسته لوازم تحصیلی به همت 
مرکز نیکوکاری رسانه یاران در مناطق 

مرزی نهبندان توزیع شد.
از ۶ میلیارد تومان در قالب  * بیش 
طرح توسعه بخش مرزی درح برای 
از سوی  منطقه  این  محرومیت  رفع 
امام خمینی هزینه شد. امداد  کمیته 
* ۱۰۷ فقره پروانه کسب ایثارگری در 

خراسان جنوبی صادر شد.
* هزار و ۸۰۰ نفر از واجدین شرایط 
مهندسان،  حرفه  به  ورود  آزمون  در 
تجربی  معماران  و  فنی  کاردان های 

استان شرکت کردند.
* زمین لرزه به بزرگی ۳.۸ ریشتر  شامگاه 
لرزاند. را  دیهوک  حوالی  چهارشنبه 
* مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: 
بیش از هزار و ۲۰ کیلومتر راه آسفالت 
روستایی طی ۷ سال گذشته در استان 
احداث شد و در حال حاضر ۱۰ هزار 
کیلومتر از راه های استان آسفالت است. 

اخبار  کوتاه 

حیات جامعه بشریت در اصالح قلب ها 
و عقیده هاست

 صداوسیما- نماینده ولی فقیه در استان گفت :
و  قلب ها  اصالح  در  بشریت  جامعه  حیات 
والمسلمین  االسالم  حجت  است.  عقیده ها 
عبادی در نشست بصیرتی طالب و روحانیون 
)ع(  امیرالمومنین  مدرسه تخصصی حضرت 
بیرجند گفت: ایمان، همان عقیده  دل هاست، 
بنابراین کسی که ایمان دارد تالش می کند تا 
حرف، عمل، برخورد، سیاست، اخالق و رفتارش 

را نیز بر اساس ایمان تنظیم کند.

 ۹۰۰ پروژه محرومیت زدا در 
خراسان جنوبی به مراحل پایانی رسید

ایرنا - مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه 
انصارالرضا )ع( گفت: ۹۲۰ پروژه کوچک، زودبازده 
و عام المنفعه محرومیت زدا با کمک گروه های 
جهادی در استان در حال اجرا بوده که حدود ۹۰۰ 
پروژه به مراحل پایانی رسیده است. مهدی هنری 
در آیین امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان 
بسیج سازندگی و کانون انجمن های صنفی 
کارگران و استادکاران ساختمانی استان افزود: یکی 
از برنامه های بسیج سازندگی در زمینه پروژه های 
عمرانی و محرومیت زدایی اجرای ۴۰ هزار پروژه 
عمرانی کوچک، زودبازده و عام المنفعه بود که از 

سال ۹۷ در کشور آغاز شد. 

تکذیب خبر نصف شدن جرائم رانندگی

پلیس  رئیس  عباسی،  سرهنگ  صداوسیما- 
راهنمایی و رانندگی استان گفت: پیامی مبنی بر 
نصف شدن جرائم رانندگی در فضای مجازی در 
حال دست به دست شدن است که این موضوع 

توسط پلیس راهنمایی و رانندگی تکذیب می شود.

۲۵۵ خودرو در خراسان جنوبی 
به طور رایگان گازسوز شد

نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
قالب  در  استان  در  خودرو  گفت: ۲۵۵  منطقه 
خودروهای  کردن  گازسوز  طرح  اجرای 
به  رایگان دوگانه سوز شد.  به  صورت  عمومی 
مالکان  افزود:  مردانی  قربانعلی  ایرنا،  گزارش 
 خودروهای عمومی می توانند با ثبت نام در سامانه 
 www.gcr.niopdc.ir درخواست خود را برای 
گازسوز کردن خودرو ثبت کنند. وی گفت: صاحبان 
خودروهای عمومی در استان می توانند پس از 
ثبت نام در این سامانه برای احراز هویت و پالک، 
کارگاه مورد نظر را برای گازسوز کردن خودرو خود 
انتخاب کنند. وی بیان کرد: خودروهای ناوگان 
عمومی تک سوز شامل تاکسی ها، ون و وانت بارها 

به طور صد درصد رایگان دوگانه سوز می شود.

 رئیس شورای اسالمی شهر فردوس اظهار کرد :

سربازی- رئیس شورای اسالمی شهر فردوس 
در  پزشکی  علوم  دانشکده  تاسیس  گفت: 
فردوس، بسیاری از مشکالت و کمبودهای 
موجود در سطح منطقه را بر طرف می کند و 
به همین جهت، اولویت اول شورای اسالمی 
درمان،  و  بهداشت  حوزه  در  فردوس  شهر 
ایجاد دانشکده علوم پزشکی است. حسین 
اکبری افزود :  فردوس به عنوان قدیمی ترین 
شهرستان خراسان جنوبی،  به عنوان قطب دوم 
درمان بعد از بیرجند، در استان مطرح است و 
انتظار می رود که مورد توجه جدی مسئولین 
مربوطه  قرار گیرد.  اکبری، در ادامه به  فعالیت 
بیمارستان های شهید چمران و حضرت رسول 

و مرکز اورژانس مجهز بیمارستان شهید چمران 
فردوس اشاره کرد و گفت:  تمام زیرساخت 
های الزم برای راه اندازی و ایجاد دانشکده 
علوم پزشکی در فردوس فراهم است و انتظار 
داریم به لحاظ تکمیل چرخه درمانی و آموزشی 
در سطح منطقه و استفاده از ظرفیت های 
موجود به ویژه متخصصین بومی در منطقه،  
بحث ایجاد دانشکده علوم پزشکی فردوس در 
اولویت وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند و مسئولین استان و شهرستان 
قرار گیرد. وی افزود: انتخاب دانشکده فناور برتر 
در سطح دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، قبولی 
دانشجویان در مقاطع ارشد، کسب مقام در 

المپیادهای دانشجویی، کسب مقام های اول 
تا سوم در استارتاپ های کشوری و استانی و 
شهرستانی، انتخاب چندین دوره پژوهشگر برتر 
از بین اساتید و دانشجویان در سطح دانشگاه، 
ثبت ۵ اختراع دانشجویی، چاپ بیش از ۱۰۰ 
مقاله علمی پژوهشی از جمله افتخارات دانشکده 
پیراپزشکی و بهداشت فردوس می باشد که 
گواه محکمی بر ظرفیت ها و استعدادهای 
 باالی علمی شهرستان است. اکبری افزود: 
داشتن  با  جنوبی  خراسان  حاضر،  حال  در 
تنها یک دانشگاه علوم پزشکی ، جزو معدود 
استان هایی است که در سطح کشور فقط 
یک دانشگاه علوم پزشکی دارد و نیاز است 

که به جهت توسعه و توزیع بهینه امکانات و 
جذب  هر چه بیشتر اعتبارات و متخصصین 
محترم، وزارت بهداشت و درمان نسبت به 
صدور مجوزهای الزم جهت فعالیت ایجاد 
دومین و سومین دانشکده علوم پزشکی در 
استان خراسان جنوبی که سومین استان پهناور 
کشور بوده و جزو استان های محروم و کمتر 
توسعه یافته می باشد اقدام نماید. وی در ادامه 
به اهدای ده هکتار زمین توسط شورای اسالمی  
شهر فردوس به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
برای احداث دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 
فردوس اشاره کرد و گفت : انتظار ما این است 
که پیگیری های جدی تری در خصوص اخذ 

مجوزهای الزم از سازمان مدیریت صورت 
گیرد و هر چه سریعتر عملیات ساختمانی این 

دانشکده آغاز شود .

گروه خبر- تعداد شهرستان های قرمز خراسان 
جنوبی از نظر شیوع کرونا در حالی به چهار 
شهرستان افزایش یافته که این استان از ابتدای 
هفته جاری در وضعیت قرمز قرار گرفته است. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
براساس آخرین به روز رسانی وضعیت مخاطره 

شیوع کرونا در شهرستان ها که از سوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شده 
است، شهرستان های بیرجند، سربیشه، بشرویه 

و طبس وضعیت قرمز )خیلی پرخطر( دارند.
»مناطق قرمز خراسان جنوبی در ارزیابی قبلی 
شامل ۲ شهرستان بیرجند و سربیشه بود و در 

هفته های گذشته به یک شهرستان هم رسید 
که اکنون شهرستان های طبس و بشرویه 
نیز اضافه شدند.« محمد دهقانی فیروزآبادی 
شامگاه پنجشنبه اظهار کرد: شهرستان های 
خوسف، درمیان و فردوس در وضعیت نارنجی 
زیرکوه،  شهرستان های  و  هستند  )پرخطر( 

قاینات و نهبندان وضعیت زرد )متوسط خطر( 
دارند. وی افزود: در حال حاضر تنها شهرستان 
در وضعیت سفید )کم خطر( این استان نیز 
خواست ضمن  مردم  از  وی  است.  سرایان 
رعایت فاصله اجتماعی و دوری از تجمعات و 

دورهمی ها حتما از ماسک استفاده کنند.
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :

َّْوا مِن أنفِسُكم تأدیبَها ، واعِدلُوا بها َعن َضراوةِ عاداتِها تَول

به تأدیب و تربیت نفسهای خود بپردازید و آنها را از شیفتگی به عادتهایشان بازدارید

)غرر الحكم ، ح4522(

عالی  شورای  در  مقننه  قوه  نماینده 
فرصتی  را  گردشگری  کشور،  گردشگری 
مناسب برای ترویج فرهنگ ایرانی اسالمی 
خواند. حجت االسالم نصیرایی با بیان این 
مطلب در جلسه هم اندیشی با فعاالن بخش 
گردشگری که در محل استانداری خراسان 
در  کرد:  خاطرنشان  شد،  برگزار  جنوبی 
شرایطی که مستکبران عالم برای زیرسلطه 
تفکر  اشاعه  و  منطقه  یک  فرهنگ  بردن 
سبک  آموزشی،  های  قالب  از  خود  لیبرالی 
زندگی، غذا، موسیقی و بازی های رایانه ای 
و ... استفاده می کنند ما هم باید برای ترویج 
فرهنگ ایمانی، دینی و انقالبی خود از همه 
تأکید  وی  کنیم.  برداری  بهره  ها،  ظرفیت 
کرد: یکی از این ظرفیت ها، گردشگری و 
صنایع دستی است، به جهت ارتباطی که با 
فرهنگ ما دارد، می تواند بهترین کاربرد را 

در اشاعه اعتقادات داشته باشد.
و  سرایان  طبس،  فردوس،  مردم  نماینده 
اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  در  بشرویه 
کرد: به لحاظ اقتصادی نیز، با توجه به تحریم 
های ظالمانه و کاهش ظرفیت فروش نفت و 
گاز کشور و مشکالت و تبعات ناشی از آن، 
جبران  برای  مناسبی  جایگزین  گردشگری، 

کاهش درآمدهای نفتی است.
حجت االسالم نصیرایی با استناد به آیات و 

روایات  تاکید کرد  که گردشگری موضوعی 
چند بعدی است و ادامه داد: نگاه تک بعدِی 
حفظ  فقط  یا  اجتماعی  اقتصادی،  صرفاً 
 میراث فرهنگی، به توسعه گردشگری آسیب 
می رساند. وی مهمترین راهکار برای اصالح 
این نگاه را گفتمان منطقی عنوان و تصریح 
کرد: الزم است افراد تأثیرگذار در این زمینه، 
امر، تصمیم گیران، سرمایه گذاران  متولیان 
فرهنگی  و  گردشگری  اقتصادی،  فعاالن  و 
کنار هم بنشینند و با طرح دغدغه های خود، 
فرصت های جدیدی ایجاد نمایند و برای رفع 

مشکالت به چاره اندیشی بپردازند.
 نماینده قوه مقننه در شورای عالی گردشگری 
کشور در بخش دیگری از سخنانش، تأکید 
 کرد: با توجه به ظرفیت های بسیار ارزنده ای

و  با حضور  است  الزم  داریم،  استان  در  که 
همفکری همه حوزه های مرتبط، نقشه راه 
جامعی در زمینه گردشگری، میراث فرهنگی و 

صنایع دستی تدوین شود.
که  این  بیان  با  نصیرایی  االسالم  حجت 
داخلی  گردشگران  مقصد  ما  نوپای  استان 
این  با  شد:  متذکر  است،  زیادی  خارجی  و 
خراسان  استعدادهای  و  ها  فرصت  وجود 
معرفی  شاید  و  باید  که  طور  آن  جنوبی، 

نشده و مورد توجه قرار نگرفته است.
طی  که  مطلوبی  اقدامات  بر  تأکید  با  وی 

یکی دو سال گذشته در زمینه بهره برداری 
گفت:  شده،  انجام  استان  های  پتانسیل  از 
این نگاه های خوب باید تقویت شود تا حوزه 

گردشگری استان پویاتر گردد.
عضو مجمع نمایندگان استان گفت: با عنایت 
اقدامات  و  استاندار  شخص  ویژه  توجه   به 
انجام می گیرد، خراسان جنوبی  خاصی که 
می تواند در زمینه گردشگری الگو و نمونه ای 

برای همه کشور باشد.
وی با تقدیر از مدیریت جهادی و بی نظیر 
استاندار تأکید کرد: اگر در شرایط فعلی و با 
استفاده از فرصت حضور ایشان، نماینده های 
دکتر  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  استان 
رئیس  و  آسیایی  مجامع  دبیرکل  مجیدی 
نتوانیم  بازرگانی،  اتاق  گردشگری  بخش 
جهشی را در استان ایجاد کنیم، هیچ زمانی 
نخواهیم توانست توسعه کمی و کیفی را برای 

خراسان جنوبی رقم بزنیم.
به گفته وی؛ استفاده از تجربیات استان هایی 
که  یزد  و  اصفهان  کرمان،  فارس،  همچون 
همچنین  و  دارند  غنی  گردشگری  عقبه 
شناسایی آسیب های موجود در همه زمینه ها، 
باید مانع از تکرار مشکالت شده و ما را در 

رسیدن به هدف مان کمک کند.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی 
با اشاره به این که ممکن است در این حوزه، 

نقص ها و خألهای قانونی هم وجود داشته 
باشد، اظهار کرد: از فعاالن گردشگری استان 
انتظار می رود این نواقص را پس از احصا 
در صحن  تا  نمایند  منعکس  بندی  و جمع 

مجلس شورای اسالمی طرح گردد و برای 
آن تصمیم گیری شود.

حجت االسالم نصیرایی در ادامه به شرایط 
کرونایی کشور و تأثیر نامطلوب آن بر حوزه 
برای  دولت  گفت:  و  کرد  اشاره  گردشگری 
این  گذاران  آسیب هایی که سرمایه  جبران 
پرداخت  تسهیالتی  اند،  دیده  کرونا  از  حوزه 

سرمایه  اما  است،  شده  سررسید  که  کرده 
گذاران نتوانسته اند از فرصت بهار و تابستان 
برای درآمدزایی استفاده کنند. لذا باید تدابیری 
اندیشیده شود که این عزیزان زیر بار پرداخت 

اقساط تسهیالت، زمین گیر نشوند.
وی سپس از برنامه مجمع نمایندگان خراسان 
جنوبی برای دعوت از اعضای هیئت رئیسه 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
به استان خبر داد و گفت: این حضور به منظور 
و  گردشگری  های  جاذبه  از  میدانی  بازدید 
طبیعی استان و همچنین معرفی فرصت ها و 

ظرفیت های استان صورت می گیرد. به گفته 
وی؛ نمایندگان مجلس از فرصت حضور خود 
در ستاد امر به معروف و نهی از منکر به نفع 

گردشگری استان استفاده خواهند کرد. 

و  بشرویه  طبس،  فردوس،  مردم  نماینده 
سرایان در مجلس شورای اسالمی در پایان، 
همه شهرستان های استان را به لحاظ جاذبه 
و گفت:  بسیار مستعد خواند  نظیر  بی  های 
در  غرب استان فرصت های بسیار خاصی 
 داریم که چنانچه مورد عنایت ویژه واقع شوند، 
می توانند در توسعه استان تأثیر بسزایی داشته 

باشند. حجت االسالم نصیرایی، طبس را گل 
سرسبد گردشگری استان نامید و خاطرنشان 
کرد: مزیت هایی همچون نجوم، کویرنوردی، 
فراوان،  ذخایرمعدنی  و  ماندگار  تاریخی  آثار 
از ظرفیت های فراوانی هستند که در غرب 
استان وجود دارد و باید به طور خاص و ویژه 
مورد بهره برداری قرار گیرند. وی تأکید کرد: 
وجود راه آهن و فرودگاه فعال  طبس،  در 
استان  های  جاذبه  به  گردشگران  دسترسی 
خیلی مؤثر است. به گفته وی؛ باید با همت 
های  زیرساخت  توسعه  استان،  مدیران 
استان  کل  در  و  منطقه  این  در  گردشگری 
شتاب بگیرد تا بیش از پیش شاهد رونق این 

صنعت در خراسان جنوبی باشیم.
حضور  با  که  جلسه  این  است:  ذکر  شایان 
استاندار خراسان جنوبی، مجیدی  معتمدیان 
بخش  رئیس  و  آسیایی  مجامع  دبیرکل 
گردشگری اتاق بازرگانی استان، عابدی معاون 
یوسفی  استاندار،  اقتصادی  امور  هماهنگی 
مدیرکل  راد  اکبری  استاندار،  حوزه  مدیرکل 
جذب و سرمایه گذاری استانداری، رمضانی 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
صنایع دستی استان همراه بود، به طرح موانع، 
چالش ها و فرصت های گردشگری استان و 
ارائه راهکارهایی برای استفاده هر چه بهتر از 

این ظرفیت گذشت.

خراسان جنوبی می تواند الگوی نمونه ای
  در  زمینه گردشگری برای کشور باشد

 نصیرایی  ، نماینده قوه مقننه در شورای عالی گردشگری کشور:

  اگر در شرایط فعلی و با استفاده از فرصت حضور استاندار، نماینده های استان در مجلس و مجیدی دبیرکل مجامع آسیایی، نتوانیم جهشی را در گردشگری خراسان  ایجاد کنیم، هیچ زمانی نخواهیم توانست

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله اي بدون ارزیابی کیفی
  دانشگاه بزرگمهر قائنات )مناقصه گزار به نشانی خراسان جنوبی-شهرستان قائن-انتهاي خیابان بزرگمهر-دانشگاه بزرگمهر قائنات-تلفن 31006000 - 056 درنظر دارد:

ا جراي پروژه عمرانی به شرح ذیل را بر اساس قانون برگزاري مناقصات به پیمانکاران داراي صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه 5 رشته ابنیه و ساختمان( 
واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با درنظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد مـی تواننـد جهـت دریافـت اسـناد مربوطـه حـداکثر تـا سـاعت 19 روز چهارشـنبه مـورخ 99/07/09 بـه 
سـامانه تـدارکات بـه آدرس  www.setadiran. ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارك اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پورتال دانشگاه بزرگمهر قائنات به آدرس www.buqaen.ac. ir و 

پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصـات بـه نشـانی  http:// iets. mporg.ir  نیز منتشر شده است. 

برآورد براساس فهارس مدت پیماننوع پیمانمحل اجراپروژه
بها 1399 )ریال(

تضمین ارجاع 
کار )ریال(

تاریخ تحویل و بارگذاري 
اسناد در سامانه تدارکات

تاریخ بازگشایی

تکمیل احداث ساختمان 
آمفی تئاتر دانشگاه 

بزرگمهر قائنات 

شهرستان 
قائن

مترمربع زیربنا )سرجمع( موضوع 
بخشنامه 9۶/1۲991۸۸ مورخ 139۶/۵/۴ 

به همراه آخرین اصالحیه مربوطه

۶ )شش( ماه 
شمسی

ساعت 19 روز شنبه ۲3/۵39/9۵0/۵1۸1/1۸0/000/000
99/۷/19

ساعت 10 روز 
دوشنبه مورخ 

99/۷/۲1

تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: به صورت وجه نقد به حساب شماره 257418325 بانک رفاه کارگران شعبه قائن واریز یا حواله نموده و یا ضمانتنامه بانکی است که باید براي مدت سه ماه 
از تاریخ افتتاح پیشنهادات معتبر بوده و تا مدت سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه، این تضمین در هنگام عقد قرارداد و پس از ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات 
و چنانچه ضبط آن از طرف دستگاه اجرایی تقاضا نشده باشد و یا در مدت پایان شش ماه مذکور با درخواست کتبی پیمانکار آزاد خواهد شد2 -  محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)ستاد( و محل گشایش پیشنهادها دفتر مدیریت امور مالی دانشگاه واقع در شهرستان قائن-انتهاي خیابان بزرگمهر-دانشگاه بزرگمهر قائنات 3 - اعتبار پروژه )برابر شرایط مناقصه( از محل اعتبارات 

عمرانی و به صورت نقدي می باشد.

اطالعیــه
به اطالع تمامی افراد دارای پروانه چرای دام در عرصه های منابع طبیعی 

می رساند:
طرح  تهیه  درخواست  بایست  می  مرتعداران  موجود،  مقررات  برابر 
مرتعداری خود را تا پایان سال جاری 1399 به ادارات منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان تحویل نمایند. در غیر اینصورت پروانه های چرای 

موجود فاقد اعتبار خواهد بود

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

شهرداری خوسف در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی و با مندرجات مندرج در 
 شرایط مزایده با بهره گیری از سامانه ستاد به نشانی  Setadiran.irبه صورت الکترونیک به فروش برساند.

قیمت کارشناسیمشخصات ملکشماره مزایده
یک قطعه زمین واقع در بلوار امام خمینی ۲09900۵۸19000003

)ره( ۸ به مساحت ۲0۷/۷0 مترمربع
۸30/۸00/000 ریال

یک قطعه زمین واقع در حاشیه بلوار شهید 
یوسفی به مساحت ۲۷۵ متر مربع

۶0۵/000/000 ریال 

زمان انتشار: 99/7/5 ساعت 7 صبح مهلت دریافت اسناد مزایده: 99/7/15 ساعت 19 
تاریخ بازدید: 99/7/5 تا 99/7/15  از ساعت 8 تا 13 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 99/7/15  ساعت 19 
زمان بازگشایی: 99/7/16  ساعت 9 صبح

 زمان اعالم به برنده: 99/7/16  ساعت 10 صبح ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده 
شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده 
)ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در 

بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2. پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاال های مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع 
مزایده بازدید به عمل آورید. عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 
گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 
 www.setadiran.ir  41934-021 - اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه

بخش “ثبت نام/ پروفایل مزایده گر“ موجود است.

اجـاره خودرو  باالبـر استاندارد
با ارتفاع 14 متر، همکاری جهت نصب بیلبورد و بنر، تجهیزات ترافیکی، 

تجهیزات ساختمانی و نور پردازی  

  09151636495 - خوشرو


