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اگر همه رعایت کنند ممکن 
است تعطیلی ده روزه باشد

رئیس جمهور  :  

صفحه  ۲

 برجام نجات دهنده 
اصولگرایان هم  هست

کنعانی مقدم ،  فعال اصولگرا  :

شکست اصالح طلبان در 
انتخابات قطعی است

آیتی ، فعال اصالح طلب  :

صفحه  ۲

صفحه  ۲

#  من ماسک می زنم

سرمقاله

خراسان جنوبی، مهیا برای توسعه یافتگی

مدت هاست در اخبار متعددی که از حوزه های مدیریتی استان منتشر می شود، با 
واژه ای تقریباً تکراری مواجه هستیم. “همه برنامه ها باید به توسعه بینجامد”،”توجه 
به صنایع فرآوری محصوالت کشاورزی در راستای توسعه پایدار”،”ذخایر معدنی، 
جنوبی؛  “خراسان  است”،  استان  توسعه  های  پیشران  از  توسعه”،”مرز  پیشران 
تدبیر، تالش، توسعه”، “توسعه پایدار”، “ توسعه همه جانبه”، “راه های توسعه را 
بر روی آیندگان نبندید” و...  به راستی توسعه چیست، چرا باید به آن توجه داشت 
 و  برای رسیدن به آن چه برنامه ای باید داشت؟ در مفهوم توسعه می خوانیم؛ 
فرهنگی،  اجتماعی،  آن  ماهیت  دارد،  بُعدی  چند  و  متوازن  شرایطی  توسعه، 
 زیست محیطی، سیاسی و اقتصادی است و به مثابه یك فرآیند عمل می کند.
توسعه، کیفیت توأم با کمیت است که ضمن توجه به افزایش کارایی، به اثر بخشی 
اقدام نیز توجه دارد. در فرآیند توسعه، درجه توسعه یافتگی در کوتاه مدت ُکند، در 
میان مدت سریع و در دراز مدت جهشی است یعنی درست مثل ... ادامه در صفحه 2

*  بهروزی فر

توئیت آقای وزیر برای کویر سه قلعه خراسان جنوبیخیز هنرمندانه  برای  تقویت گردشگری استان 3 غیرحضوری شدن تمام خدمات برق از اول آذر ماه 3 ۵

کویرتایر به عنوان الگو 
به صنعت کشور معرفی شود

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید:

عکس : قربانی

تصویر بودجه ی استان
در الیحه ۱۴۰۰

معاون  سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی ترسیم کرد :  معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: امسال در بخش اعتبارات هزینه ای تا کنون 
303 میلیارد تومان به استان ابالغ شده است. حمید جهانشاهی با توجه به سیاست های اتخاذ شده در شورای برنامه ریزی و توسعه 
افزود: اولویت هزینه کرد این اعتبار با پرداخت حقوق و تامین آن بوده است. وی با بیان این مطلب که امسال دستگاه های اجرایی با 
کسری شدید و مشکالت متعدد رو به رو بوده اند، اعالم کرد: در الیحه 1400 رشدی معادل 30 درصد در بخش حقوق پیش بینی می 
 شود که با لحاظ حقوق سربازان، برخی فوق العاده ها ، عیدی و به طور خاص استخدامی های جدید در استان، رشد اعتبارات هزینه ای 
در بخش حقوق به میزان 25 درصد محقق خواهد شد. این مقام مسئول در رابطه با استخدام های جدید در سال آینده گفت: حدود 10 
میلیارد تومان بار مالی استخدام های جدید در سال 1400 پیش بینی و تامین خواهد شد. وی متذکر شد: با توجه به شرایط فعلی و با 
در نظرگرفتن این موضوع که در ماه هشتم سال هنوز اعتبارات متمم به استان ابالغ نشده؛ پیش بینی الیحه بودجه سال 1400 قطعا 
به راحتی امکان پذیر نیست و سعی خواهیم کرد انحرافات موجود را در ابتدای سال برطرف کنیم. معاون هماهنگی برنامه و بودجه 
سازمان در بخش اعتبارات تملك نیز گفت: در سه منبع تملك، نفت و 0.27 درصد مالیات بر ارزش افزوده ارقام پیشنهادی استان در 

الیحه درج می شود. به گفته وی ارقام پیشنهادی حاکی از این است که در بخش اعتبارات تملك ... ادامه در صفحه 5

صفحه ۲

خانواده محترم غالمیان مقدم
با ابراز همدردی و تسلیم در برابر مشیت الهی درگذشت پدر و برادر گرامی تان

 مرحوم حاج علیرضا غالمیان مقدم
 را صمیمانه تسلیت عرض می نماییم، از خداوند متعال برای آن مرحوم 

غفران الهی و برای شما بزرگواران صبر و بردباری آرزومندیم.
خانواده محمد علی گویا

خانواده محترم غالمی
 درگذشت همسر و مادر گرامی تان 

مرحومه  عبدالهی 
موجب تأسف و تألم خاطر گردید. ضمن عرض تسلیت، 

برای آن مرحومه مغفوره رحمت الهی و برای بازماندگان صبر 
و اجر جزیل مسئلت می نماییم.

محمد علی علیزاده و فرزندان

در اندوه درگذشت پدر عزیزمان

 شادروان حسین فال سلیمان
 به اطالع می رساند: با توجه به شرایط موجود و احترام به حقوق 

دیگران، از برگزاری مراسم ختم آن مرحوم معذوریم. 
 دعای خیر شما عزیزان موجب آرامش روح آن زنده یاد و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود.
خانواده فال سلیمان و بستگان

جناب آقای حسین بهدانی 
 سرکار خانم راضیه بهدانی

مصیبت وارده را خدمت شما سروران گرامی و سایر بازماندگان عزیز تسلیت عرض نموده
 از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.

روحش شاد و یادش گرامی باد

زهرا حقیقی - حمید هامونی -حسین توکلی - سامان اکبرپور- محمدرضا علمی

خانواده محترم دکتر فال سلیمان
آسمانی شدن پدر عزیزتان

 مرحوم حسین فال سلیمان
 )بازنشسته آموزش و پرورش( 

را خدمت شما تسلیت عرض می نماییم، آرامش ابدی روح این عزیز 
سفرکرده را از خداوند متعال مسئلت داریم.

خانواده مرحوم دکتر فروزان فر

عزیزان بزرگوار:  جناب آقای دکتر عابدی 
       جناب آقای دکتر محمد رضا مشرقی مقدم
      جناب آقای دکتر حمید رضا مشرقی مقدم 

    پرسنل سخت کوش بخش عفونی و خاصه بخش کرونا بیمارستان ولی عصر )عج( بیرجند 
 تالش ، سخت کوشی و  فداکاری های شما عزیزان که حاصل آن نجات جان بی شماری از 

هم استانی های عزیز و از جمله همسرم گردیده و همچنان استمرار دارد را ارج نهاده، برای شما 
بزرگواران و خانواده های گرامی تان از خداوند متعال آرزوی سالمتی و تندرستی می نمایم.    

محمد رضا پویان

جناب آقای مهندس جرجانی
انتصاب مسرت بخش شما در منصب

 مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی
 بشارت دهنده محیطی پویا و سرشار از شور و  نشاط در این مجموعه 
عظیم شده است. از درگاه خداوند سبحان تداوم تعالی و توفیق سعادت 

و سیادت جناب عالی را مسئلت داریم.
اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )سامد( 
تماس با شماره تلفن ۱۱۱ 

زمان: امروز یکشنبه ۲ آذرماه ۹۹
ساعت ۹/۳۰ الی ۱۱

پاسخگویی و ارتباط مردمی 

جناب آقای مهندس قوسی 
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی 

 روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

درگذشت اندوهبار همکار ارجمند و استاد گرانمایه

»زنده یاد حسین امیرآبادی زاده«
موجب تأثر همگان به ویژه جامعه فرهنگیان شهرستان بیرجند 
گردید. ضایعه فقدان این معلم پرتالش، دلسوز و توانمند را حضور 
خانواده معظم شان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان 
برای آن عزیز سفر کرده غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر 

جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.
     کارکنان، دبیران و دانش آموزان 

       دبیرستان پسرانه امام حسین)ع(دوره دوم

انا هلل و انا الیه راجعون
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اگر همه رعایت کنند ممکن است تعطیلی ده روزه باشد

رئیس جمهور گفت: برای تعطیلی هوشمند شهرها تصمیم 
گرفتیم و هدف اصلی ما این است که انتقال ویروس را کنترل 
و افراد مبتال را سریعتر شناسایی کنیم و تردد وتجمع را کاهش 
دهیم. روحانی افزود: اگر همگی مراعات کنیم ممکن است 

تعطیالت دوهفته ای به ده روز کاهش یابد.

کیهان: اگر با آمریکا مذاکره کنیم، چین و روسیه
 و هند درباره صداقت ما شک می کنند

کیهان نوشت: زمزمه مذاکره، راه های غیر آمریکا را هم برای ما 
ناامن می کند چرا که باعث سردرگمی کشورهایی نظیر چین، 
روسیه و هند می شود. آنان با این زمزمه ها درباره صداقت ما در 
اصالح سیاست خارجی و روی کردن به »سیاست اولویت شرق« 

شک می کنند کما اینکه شک کرده و بی رغبتی نشان داده اند.

قالیباف فقط به فکر ریاست جمهوری است

مدیرعامل بنیاد باران گفت : آقایان بدون اینکه متوجه سختی های 
کشور باشند، به طمع انتخابات همه سعی شان را برای تخریب 
دولت به کار بسته اند تا شاید بتوانند فضا را برای راهیابی به پاستور 
آماده کنند. جواد امام،  افزود: قالیباف و تندروها که اقدام های 
تهاجمی را سفت و سخت دنبال می کنند به این خاطر است که 

فقط به فکر برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری هستند. 

 برجام نجات دهنده اصولگرایان هم  هست

کنعانی مقدم چهره سیاسی اصولگرا در این باره که برجام به 
نوعی نجات دهنده اصولگرایان هم است، اظهار کرد: به هر حال 
برجام، درختی است که کاشته شده و باید ببینیم که اگر بتوان آن 

را هرس کرد، از میوه آن استفاده کرد. 

 اولویت اول کارگزاران سید حسن خمینی است

حزب  مرکزی  شورای  عضو  طباطبایی  علیزاده  سیدمحمود 
کارگزاران گفت: اولویت اول کارگزاران، سیدحسن خمینی است 
اگر او بپذیرد، اما تخریب او از حاال از سوی طرفداران احمدی نژاد 

و بقیه اصولگرایان آغاز شده است.

شکست اصالح طلبان در انتخابات قطعی است

مهدی آیتی، فعال اصالح طلب و نماینده مجلس ششم شکست 
انتخابات ریاست جمهوری آینده را قطعی  اصالح طلبان در 
دانست و گفت: پیش بینی مان این است شاید بهترین گزینه ای 
که برای اصالح طلبان وجود دارد که می تواند بیاید و روی آن 
مانور دهند و تبلیغات کنند، ظریف است چراکه یک فرد متعادل 
و میانه رو است و مورد تایید بیت رهبری و دیگران هم است؛ اما 
ظریف هم حتی در این شرایط، شانس برنده شدن ندارد. برنده 
انتخابات 1400، به احتمال زیاد یک اصولگرا خواهد بود و به 
احتمال زیاد یک ژنرال و نظامی خواهد بود. در نتیجه از این جهت 
به نظر می آید اصالح طلبان چه کاندیدا بدهند و چه سکوت کنند 
و کنار بنشینند و تماشاچی باشند، هیچ فرقی به حال شان ندارد و 
این 8 سال و 10 سال آینده، دوره شانس اصولگرایان خواهد بود 

و شانسی برای اصالح طلبان وجود ندارد.

خراسان جنوبی، مهیا
 برای توسعه یافتگی

* بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( توسعه، کیفیت توأم با کمیت 
 است که ضمن توجه به افزایش کارایی، به اثر بخشی 
توسعه  درجه  توسعه،  فرآیند  در  دارد.  توجه  نیز  اقدام 
یافتگی در کوتاه مدت ُکند، در میان مدت سریع و در 
کارهای  مثل  درست  یعنی  است،  جهشی  مدت  دراز 
فرهنگی نتیجه اش در زمان حال خیلی به چشم نمی آید 
اما در سال های دورتر، به صورت تصاعدی عمل کرده، 
سودآوری فراوانی به همراه دارد. توسعه، شاخص های 
زیست محیطی را ارتقاء داده و کیفیت حیات را بهبود 
می بخشد. توسعه، باعث کاهش یا حذف شکاف در 
اقشار جامعه می شود، این روند، بسترساز ایجاد عدالت 
اجتماعی است، به این مفهوم که فرصت های یکسانی 
بین آحاد افراد جامعه فراهم می کند تا به طور عادالنه به 
شاخص های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی 
دسترسی داشته باشند و باالخره این که جامعه توسعه 
 یافته، جامعه ای مولد، پویا، کارآفرین و توسعه  گراست. 
توسعه در تعریف که خیلی جامع و کامل به نظر می رسد 
و به عبارتی، جامع االطراف است و نقطه مقابل آن ، 
توسعه نیافتگی با ویژگی هایی قابل تأمل می باشد. سرانه 
درآمدی بسیار پایین، سطح تولید اندک، وابستگی شدید 
به کشاورزی در حد بخور و نمیر، اندک بودن امکانات 
رفاهی، بافت طبقاتی انعطاف ناپدیر با حداقل تغییر در 
سلسله مراتب اجتماعی، گسترش آسیب های اجتماعی، 
نامناسب بودن زیرساخت ها و... از ویژگی های جامعه 
نیافته است. کمی که به این ویژگی ها دقت  توسعه 
ما  استان  موجود  شرایط  با  شویم  می  متوجه  کنیم، 
عجیب همخوانی دارد. خراسان جنوبی به گواه آمار، در 
ردیف انتهایی جدول رده بندی استان ها به لحاظ سرانه 
درآمدی است، مردم ما با وجود تالش های فروان، باری 
البته  به هر جهت! درآمدهای قابل توجهی ندارند که 
بخشی از این اتفاق به روحیه قناعت ورزی آنها مربوط 
است. مردم این دیدار به آن چه دارند، قانع هستند و به 
باور تحلیل گران مسایل اجتماعی، همین قناعت بیش 
از اندازه، زنجیری به پای پیشرفت و توسعه استان بوده 
است، چه بسا که اگر به اندک ها بسنده نمی کردند! طی 
این همه سال، مدیران را به تأمین امکانات و زیرساخت 
ها و تجهیزات بیشتر وادار می نمودند و متولیان امر نیز در 
تأمین خواسته های مردم به تکاپو می افتادند و در راستای 
رفع مطالبات عمومی، اتفاقات خوبی رقم می خورد. در 
سایر ویژگی های جامعه توسعه نیافته هم که قدری 
تأمل کنید به راحتی می توانید شرایط موجود استان را 

در آن قالب جای دهید. طبق گفته کارشناسان و اهل فن، 
برای رسیدن به توسعه، اولین مرحله، کشف و شناسایی 
توانمندی هاست، بعد تغییر الگوهای آموزشی و در سومین 
مرحله تالش برای رشد فکری افراد جامعه است. استفاده 
از ظرفیت ها و بهره گیری از استعدادها در راستای بهره 
وری بیشتر و در نتیجه سودآوری و منجر شدن به توفیق 
نیز در مراحل بعدی قرار دارند. الگوی توسعه یافتگی یعنی 
اینکه جامعه ای، جغرافیا، فرهنگ و منابع خود را مطالعه 
کند و ببیند از چه طریقی می تواند تولید ثروت کند تا به 
یک مزیت نسبی برسد. خراسان جنوبی، استانی سرشار از 
استعدادهای ناب خدادادی است، ظرفیت ها و قابلیت هایی 
که توجه به هر کدام از آنها می تواند استان را رو به جلو 
برده، حال و روز مردمش را سامان سازد.  بیش از سیصد 
 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان که به قول عده ای، 
این استان را به مرزبانی کشور تبدیل کرده، معادن غنی 
با کانی های خارق العاده ای که برخی از آنها خاص 
این منطقه بوده در هیچ کجای کشور یافت نمی شود، 
محصوالت کشاورزی خاص که تعدادی از آنها در انحصار 
ما قرار دارند و نمونه مشابه آن به لحاظ کیفیت و نوع 
محصول در دیگر مناطق کمتر یافت می شود، جاذبه های 
طبیعی متعدد که اقلیمی متنوع برای ما رقم زده و کوه و 
دشت و بیابان را در کنار هم برای ما ایجاد کرده است 
و هر کدام از این ها می تواند راهی برای کسب درآمد 
باشد، شرایط آب و هوایی ویژه با وجود روزهای طوالنی 
و پرشمار آفتابی و قرار گرفتن در داالن های بادی که 
فرصت مناسبی برای تولید پاک ترین انرژی ها- انرژی 
تجدید پذیر - است و... بیشمار توانمندی هایی که به هر 
دلیل آنها را آن طور که باید و شاید ندیده ایم، ولی گویا 
عده ای به هر جهت! حتی نامش را بگذارید رزومه درست 
کردن برای خود و نام جویی بیش از اندازه!!! این داشته ها 
را بیشتر از ما دیده اند، یعنی انگار ما چون با این ظرفیت ها 
روزگار گذرانده ایم، درست به مثابه نعمت های بیشماری 
داریم  که  و...  آرامش، سالمتی  آسایش،  خانواده،  مثل 
و نمی بینیم، این استعدادها به چشم مان نیامده، حاال 
آن بعضی ها! توانمندی های مان را به ما گوشزد کرده 
اند تا بدانیم کیستیم و چه چیزهایی داریم که می تواند 
دستاویز رهایی ما از کاستی های موجود باشد.  اگر چه 
این اواخر بر برخی ظرفیت های موجود استان، انگشت 
گذاشته شده و راه رسیدن ما به توسعه هموارتر شده است 
 اما باید حواس مان را جمع کنیم، آن چه می خواهیم 
 و باید مطالبه عمومی باشد، توسعه ای پایدار است. توسعه ای 
که بدون لطمه زدن به قابلیت نسل های آینده ، نیازهای 
امروز را برآورده سازد. آیندگان بر زمینی زندگی خواهند 
کرد که ما برای آنها به ارث می گذاریم، زمینی که خود 
نیز از پدران مان به نیکی به ارث برده ایم، پس باید 
میراث داران خوبی باشیم و زمینی که تحویل گرفته ایم با 
آسمانی زیباتر به فرزندان مان هدیه کنیم، مبادا که آنها، ما 

را به خاطر کوتاهی های مان هرگز نبخشند. 
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از 

طریق 0۹۹۲۲1۳4۲8۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید 
با بیان اینکه کویرتایر یک کارخانه پویا و زنده 
است، گفت: کویرتایر می تواند به عنوان یک 
الگوی موفق در همه ابعاد یک بنگاه تولیدی و 
 اقتصادی در کشور مطرح شود.به گزارش تسنیم،
حسین مدرس خیابانی در جمع مدیران کویرتایر 
با بیان اینکه کارکنان این کارخانه نگاه شان 
یک نگاه ملی است، اظهار کرد: همه کشور باید 
این نگاه را الگو قرار دهند و بنده به این نگاه 
افتخار می کنم و دوست دارم این روحیه به تمام 

مدیران کشور تزریق شود. وی با تاکید براینکه 
کویرتایر امروز گوهر امید در شرق کشور است، 
ادامه داد: تمام ابعاد توسعه و افزایش تولید در 
این شرکت دیده شده و بسیار محسوس است.

مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید 
با بیان اینکه افتخار ما این است جلوی واردات 
را بگیریم و تولید و ساخت محصوالت در داخل 
کشور شکل بگیرد، بیان کرد: تاکنون به واسطه 
تحریم ها در این زمینه کارهای خوبی شده است. 
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه اولویت ما باید 
طرح های توسعه ای باشد افزود: مسیر توسعه در 
شرکت کویرتایر ایجاد شده و حداقل کاری که 

می توانیم بکنیم این است که مانع آن نشویم.
مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید 
 تصریح کرد: نگاه مدیرعامل کویرتایر توسعه گرا 
همین  نیز  کارخانه  این  پویایی  راز  و  است 

طرح های توسعه است.
باید نگاهش  امید  اینکه شرکت  بیان  با  وی 
بلندمدت باشد، گفت: کویرتایردر حال حاضر ۳4 
درصد اشتغال شهرستان بیرجند و 16 درصد 
اشتغال استان را به خود اختصاص داده است 
و نگاه همگرایی بین شرکت امید و این کارخانه  

به خوبی احساس می شود.مدرس خیابانی یادآور 
شد: کویرتایر باید توسعه تکنولوژی و ساخت 
تجهیزات و ماشین آالت در داخل را به عنوان 
دو بال حرکتی مدنظر قرار دهد تا الگویی برای 
کل کشور باشد و استان خراسان جنوبی نیز 
می تواند به کویرتایر بیش از گذشته افتخار کند.

گذاری  سرمایه  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
امیدخاطرنشان کرد: هر زمان به تولید بها دادیم 
کشور توانست حرکت کند و هرموقع دنبال سود 

و داللی بودیم به هیچ هدفی نرسیدیم.
امید  گذاری  کرد: شرکت سرمایه  تاکید  وی 
پشتیبان کویرتایر است و تالش می کند تا این 

شرکت به اهداف توسعه ای خود برسد و باید 
طرح توسعه کویرتایر شتاب بگیرد. مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری امید ضمن موافقت با 
سرمایه گذاری برای اجرای طرح توسعه کویرتایر 
از مدیران این شرکت خواست تا با جدیت کار 
ساخت مراحل ساختمانی و  سوله ها را آغاز کنند.
این سرمایه گذاری  با  افزود:  مدرس خیابانی 
و اجرای طرح توسعه، زمینه اشتغال۷00 نفر 
فراهم می شود و با افزایش دو برابری ظرفیت 
تولید، ساالنه بیش از 50 هزار تن الستیک 

ویژه خودروهای سنگین  رادیال سیمی  تمام 
اعم از وانتی، باری و اتوبوسی در کویرتایر تولید 
خواهد شد. وی گفت: با توجه به رشد روزافزون 
هزینه ها و ظرفیت محدود کارخانه ادامه شرایط 
موجود برای کویرتایر مقرون به صرفه نیست.
وی تصریح کرد: با تحقق این مهم کویرتایر به 
 قطب تولید تایر در شرق کشور تبدیل می شود. 
 در پایان از سیدرضا شمس آبادی و سیدعلی ضیاء
تبار مدیران خالق که با تالش خود موجب 
پرس  ساخت  زمینه  در  کویرتایر  خودکفایی 
پخت و ماشین آالت تولید تایر و طراحی و 
توسعه تکنولوژی را فراهم کرده اند قدردانی شد.

کویرتایر به عنوان الگو 
به صنعت کشور معرفی شود

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

قرص موبایل راه رو
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0919   73    4030 5 
0919   73    4030 6 
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0919   934   5009
0919   883   42 82
0919   883   52 72
0919   883   52 58

0919   883   53 58
0919   883   54 57
0919   883   54 94
0919   883   71 91
0919   789    97 93

0919   978    63 67
0919   978    63 68
0915   497    5000 
0915   498    5000 
0915   458    6000 

0915   439     6000 
0915   463    7000 
0915   431     8000 
0915   457     8000 
0915   491       8000 

0915   659    1000 
0915   631    4000 
0915   637    5000 
0915   663    9000 
0915    859    4000 

0915    863    4000 
0915    28 4    0004 
0915    928     000 9 
 0914   289     1000
0914    996     1000

0914   986    1000
0918   218    9000
0915   40    30 062
0915   40    30 063
0915   40    30 065

نرسیده به توحید 13         32445179-32449677
@Cateringyastohid  ramezani_ yas_tohid catering.yas.
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رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی منصوب شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی »عباس جرجانی« را به سمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی منصوب کرد. در حکم جرجانی آمده است:  انتظار می رود 
با اتخاذ تدابیر اثربخش، نسبت به ایجاد تحرک و پویایی صنعتی، معدنی و تجاری با افزایش سطح دانش فنی، ساماندهی طرح های صنعتی و معدنی، تنظیم و مدیریت بازار و توسعه تجارت خارجی 

با استفاده از توانمندی های بومی و از طریق حضور پایدار در بازارهای هدف و توسعه روابط با کشورهای همسایه و ارتقای کمی و کیفی تولید صادراتی و ارزآوری برنامه ریزی نمایید.
* سالم دو کلمه حرف دارم با آقایان 
مسوول مدیریت کرونا در استان . من 
کاسبم قسط دارم اجاره مغازه می دم  و 
با این وضعیت اقتصاد مملکت به هزار 
بدبختی زندگی ام رو می گردونم . جهت 
اطالع شما برای یک ماه تعطیلی هم با 
توجه به این که تو گروه 3 هستم باید 
فرش زیر پای زن و بچه ام رو بفروشم 
تا بتونم خرج زندگی رو بدم . من مرد 
خونه ام می دوم و عیبی نداره اما  وای 
به روزی که ببینم از جیب رعایت من 
و بقیه کسبه که دارند بدبخت می شوند 
 آقایان بی تدبیری و بی برنامه گی کنند . 
اگر  ولی  کنیم  مردم همکاری می  ما 
دیدیم مسئولین از زیر بار مسئولیت شانه 
خالی کردند چی ؟ اگر مراکز درمانی و 
برنامه های شما کارایی الزم را نداشته 
باشد دیگر شما خواهید شد آن چوپان 
 درغگو که حرفتان خریدار نخواهد داشت 
برای  استانی  پیام هم  * در خصوص 
بخشش دولت در حق مردم چرا همیشه 
هم  او  بیاد؟  کوتاه  باید  ملک  صاحب 
قسط و مشکالت خودش را دارد. نقش 
سازمان و نهاد و ادارات چیست؟ روزی 
که مستاجر درآمد خوبی داشته آیا کرایه را 

دو برابر اجاره پرداخت می کرده؟

 *باعرض سالم خواهشمندم تعزیرات 
حکومتی و سایر ادارات متولی نسبت 
به لوازم یدکی خودروها نظارت نمایند تو 
این وضعیت گرانی به فکر سودجویی و...
نباشند  28 آبان یه شبرنگ برای ماشین 
بعد  و  خریدم  قیمت 75هزارتومان  به 
از10دقیقه از مغازه دیگه به قیمت 45 
هزارتومان خریداری نمودم جالب توجه 
است که برند و نوع جنس و حتی تاریخ 
تولیدش که مال سال 98 بوده برابر می 
باشد برای برخورد آماده همکاری ومعرفی  

هردومغازه  هستم.

* در شهر بیرجند خیلی افراد فاقد ماسک  
 می باشند تذکر می دهیم می گویند دوست
نداریم بزنیم لطفا افرادی که رعایت نمی 
کنند جریمه کنید یا در بیمارستان به 
کار خدمات مشغول نمایید تا بدانند باید 
ماسک بزنند و مراقب سالمتی خود و 

اطرافیان  باشند.

* در رابطه با پیامک  های پرداخت مهریه 
و گالیه از عدم توان پرداخت ، تنها یک 
راه داره موقع عقد زیر بار سکه نروید اگر 
یه دختر خانم قصد زندگی داشته باشه 
که مهریه براش مهم نیست اگه پافشاری 
میکنه زن زندگی نیست بدونین میخواد 

معامله  کنه ...

ماسک  فاقد  افراد  بیرجند  شهر  در   *
مغازه و جاهای دیگر را به غیر از 124و 
190جهت تذکر و اعمال  قانون و برخورد 
باید کجا تماس بگیریم اگرمرجع قضایی 
با  باشد بهتر است و پیگیر چون آنها 

سالمتی مردم بازی می کنند.

* سالم.با این که بیرجند وقرارگاه مبارزه 
وکرونا تاکید کرده شهر قرمز یک سوم 
کارمندان و اینکه رهبری هم بر وظایف 
و اجرای قوانین این قرارگاه تاکید کرده 
ولی باز اداره ای مثل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی از حرف رهبر و رئیس 
جمهور هم جلوتر دستور صادر کردند 
که 50 درصد کارمندان حضور پیدا کنند 
هنوز عزادار معلمان فرهیخته هستیم واقعا 
جای تاسف داره  مدیران آموزش پرورش 
با کدام اختیار و قانون تصمیم می گیرند 
لطفا روابط عمومی پاسخ دهد  مملکت 
اینقدر  دچار هرج ومرج شده... از استاندار 

محترم انتظار داریم قانون رعایت شود.

*سالم میشه از مسئولین دانشگاه علوم 
پزشکی پیگیری کنید تا مشخص بشه 
این دو  مراکز معاینه فنی خودرو هم 
نه؟؟ چون  یا  باشه  تعطیل  باید  هفته 
اسمشون توی هیچ یک از گروه های 4 
گانه مشاغل نیست. یکی از مراکز تبادل 
کرونا همین مراکز هست با اون صف 
های شلوغ و بدون رعایت پروتکل ها.

این وضعیت کرونا دیگه  با  * سالم. 
آنتن دهی تلفن همراه خصوصا  نبود 
از  تعدادی  در  اینترنت  پوشش  نبود 
دهستان  مرکزی  بخش  روستاهای 
القورات در نزدیکی مرکز استان واقعا 
و  استاندار  آقای  خواهشا  آوره  عذاب 
مدیرکل ارتباطات اقدام عملی نمایند 
کاش از بستگان مسئولین امر در این 
یا  دانشجویی  و  آموز  دانش  روستاها 
خانواده ای خارج از این دیار فرزندانی 
می داشتند بلکه بهتر این موضوع رو 

درک می کردند. 

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

مسئولیت ملی با
عملکرد  شهرستانی

سالم. دیروز اخبار رو مرور می کردم 
نایب رئیس مجلس تشریف برده بودند 
فردوس و سرایان که چقدر کار خوبی 
هست اما واقعا برای من در نهبندان که 
رهبری آنقدر به توجه مسئوالن به این 
شهرستان تاکید داشتند یک سوال مانده 
که ایشون چرا به 2 شهرستان در یک 
حوزه انتخابیه فقط سفر می کند. یکی از 
دوستان می گفت نایب رئیس مجلس 
به دعوت نماینده همان شهرستان ها به 
استان آمده است. من از رئیس مجمع 
محترم  نماینده  و  استان  نمایندگان 
نهبندان به جد خواهش می کنم برای 
یکبار هم که شده این بحث را مدیریت 
و ببندند که نمایندگان به جای نگاه 
جامع ملی و استانی ، فقط شهرستانی 
فکر کنند و اگر فالن نماینده دوست 
فالن وزیر است وزیر را به شهر خودش 
استان  شهرهای  بقیه  مردم  و   ببرد 
بی بهره باشند. نمایندگان بزرگوار هر 
وقت به ایشان مراجعه می کنیم می 
گویند ما مسئولیت مان ملی است و 
قانون گذاری و فقط مسائل منطقه را 
پیگیری می کنیم اما وقتی به عمل 
تفکرات  تنها  نه  بینیم  می رسد می 
ملی نیست، بلکه استانی هم نیست و 
محدود به شهرستان های حوزه انتخابیه 
خودشان می شود. من واقعا نمی دانم 
باید از نماینده نهبندان گالیه کنم که 
چرا نایب رئیس مجلس به اینجا آورده 
نشده یا باید از نماینده فردوس و سرایان 
گالیه کنم که چرا ایشون را فقط به 
حوزه انتخابیه خود برده است و یا اصال 
از نایب رئیس مجلس گالیه کنم که 
فقط به 2 شهرستان سر زده است. اگر 
ایشان مایل به بازدیدهای شهرستانی 
بودند کاش به یک شهرستان می رفتند 
ویدئو کنفرانس حداقل  به صورت  و 
می  هم  ها  بقیه شهرستان  از  حالی 
پرسیدند. به هر حال اینها نکاتی است 
که مسئوالن و نمایندگان باید به آن 
توجه کنند چرا که مسیر توسعه استان 
از توجه مسئوالن ملی می گذرد و اگر 
این توجه از برخی شهرستان ها دریغ 
شود کم لطفی خواهد بود. از نماینده 
معزز ولی فقیه و همچنین رئیس مجمع 
نمایندگان استان تقاضای پیگیری جدی 

موضوع را داریم. 

خرید   حمایتی 
۲۰۰ کیلو  زعفران از 

کشاورزان  استان
کشاورزان  از  زعفران  کیلوگرم   200
خرید  مراکز  توسط  جنوبی  خراسان 
شد.  خریداری  زعفران  حمایتی 
بیان  با  استان  روستایی  تعاون  مدیر 
توسط  زعفران  حمایتی  خرید  اینکه 
مورد  روستایی  تعاون  تشکل های 
استقبال کشاورزان قرار گرفته است، 
گفت: خرید حمایتی زعفران در چهار 
مرکز شامل اتحادیه تعاون روستایی 
روستایی  تعاون  اتحادیه  استان، 
تعاونی  شرکت  قاین،  شهرستان 
روستایی مطهری سرایان و اتحادیه 
فردوس  شهرستان  روستایی  تعاون 
با  احمدی  ضیائیان  می شود.  انجام 
زعفران  قیمت محصول  اینکه  بیان 
پس از بررسی در آزمایشگاه، توسط 
افزود:  می شود،  تعیین  کارشناسان 
محصول زعفران تحویلی به مراکز، 
تائید  مورد  کیلوگرم   120 تاکنون 
مدیر  است.  گرفته  قرار  آزمایشگاه 
تعاون روستایی استان گفت: بر اساس 
پوشال  رده   دو  در  محصول  کیفیت 
 11 کیلوگرم  هر  قیمت  با  مرغوب 
میلیون و زعفران نگین هر کیلوگرم 
و  بندی  دسته  تومان  میلیون   13

خریداری می شود.
روال  طبق  کشاورزان  گفت:  وی 
گذشته می توانند پس از طی مراحل 

اداری به مراکز خرید مراجعه کنند.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

خبر ویژه

کاری - جواد انصافی متولد 12 آذر 1330، 
در تهران،  بازیگر، کارگردان، نویسنده به 
وی  است.  مشهور  ایران  بازی  سیاه  پدر 
را بیشتر با نام َعبُدلی می شناسند. عبدلی 
نام شخصیتی است که وی از اواخر دهه 
بازی  تلویزیونی  نمایش های  در  شصت، 
کرده است. این بازیگر مشهور به دعوت 
انجمن حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی 
و همراهی  و گردشگری خراسان جنوبی 
شهرداری این روزها مهمان استان ماست 
تا با طرح ها و برنامه های ویژه قدم های 
تازه ای برای معرفی ظرفیت های استان در 

قالب هنر بردارند. 

 معرفی استان با شعرخوانی، 
موسیقی و نمایش

انصافی با بیان اینکه گردشگری بسیار مهم 
و یک راهکار ارزشمند برای توسعه است، 
می افزاید: با همت انجمن حرفه ای دفاتر 
خراسان  گردشگری  و  مسافرتی  خدمات 
جنوبی مقرر  شده است تا  تئاتری برای 
معرفی این منطقه که با هنر شعر خوانی و 
موسیقی عجین شده  برای  عالقه مندان 
اینکه  بیان  با  وی  بگذاریم.  نمایش  به 
جوان  بازیگران  با  بازیگری  کارگاه  یک 
و پیشکسوتان راه اندازی کرده ایم، ادامه 
می دهد: بارها در جشنواره های مختلف 
نامی از هنرمندان سرشناس برده شده که 
استان  چون  اما  بوده  بیرجند  آنها  زادگاه 
مغفول مانده آن طور که باید و شاید معرفی 
نشده است. وی یادآور می شود: این استان 
پتانسیل و ظرفیت های  قوی دارد که می 
تواند آن را جهانی و قطب گردشگری کند.

دو نوروز در خراسان جنوبی
گل می روید

عبدلی با بیان اینکه شما در خراسان جنوبی 
در  نوروز  همان  یکی  دارید  نوروز  تا  دو 
فصل بهار است و دیگری در آبان که در 
آن گل زعفران و گل نرگس می روید و 
که  است  فردی  به  منحصر  ظرفیت  این 
می  دیده  کشور  دیگر  جاهای  در  کمتر 
شود. کارگردان و بازیگر مطرح کشوری با 
اشاره به این ظرفیت بزرگ خراسان جنوبی 
تاکید می کند: در خراسان جنوبی در واقع 
باید جشن آبانگاه با نام جشن زعفران، گل 
نرگس و زرشک گرفته شود و یک موقعیت 
عالی است که می تواند گردشگران زیادی 

را به این استان هدایت کند.

ثبت ملی جشنواره آبانگاه

همکاری  با  بیرجند  دهد:  می  ادامه  وی 
شهرداری باید این جشن را به ثبت ملی 
جشنواره  اصفهان  که  طور  همان  برساند 
کرده  ثبت  خود  نام  به  را  کودک  فیلم 
کند:  می  نشان  خاطر  هنرمند  این  است. 
موافقت  انجمن موفق شدیم  با همکاری 
تئاترهای همراه  انجام  برای  را  شهرداری 
با موسیقی در خصوص زعفران بگیریم که 
برای اولین بار این برنامه در استان انجام 
این  اینکه  به  اشاره  با  انصافی  می شود.  
جشنواره در کنار بحث گردشگری می تواند 
 به صنایع استان هم رونق دهد، می افزاید: 
صنایع دستی استان مثل گلیم بافی، جاجیم 
بافی، توبافی و مله بافی بسیار زیبا هستند 
که از کارگاه های جذاب آن بازدید داشتم. 
عبدلی با تاکید بر حفظ آیین های سنتی 
ایرانی با بیان اینکه در طول سال ها فعالیت 
های  سنت  نمایشی،  هنرهای  حوزه  در 
ایرانی را در قالب نمایش آیینی و سیاه بازی 
حفظ کرده ام، می گوید: من ایران و سنت 
های ایرانی را دوست دارم و سعی کرده ام 
در طول سال ها فعالیت در حوزه هنرهای 
نمایشی این آیین ها را در قالب نمایش اجرا 

و حفظ کنم.

چهارشنبه سوری 
جشن اتحاد و همبستگی

با  سوری«  »چهارشنبه  کتاب  نویسنده 
بیان اینکه چهارشنبه سوری جشن اتحاد 
و همبستگی است، خاطر نشان می کند: 
من برای شناخت آیین های سنتی ایران 
پژوهش های  همچون چهارشنبه سوری 
بسیاری انجام داده و سعی کردم آنها را در 
قالب کتابی معرفی کنم. وی با بیان اینکه 
از  بازی  عنوان »سیاه  با  کتاب من  اولین 
یک نگاه یک سیاه باز«، سال ها قبل چاپ 
شد، ادامه می دهد: کتاب دیگر من به نام 
نمایش های زنانه محتوایی منحصر به فرد 
دارد و صرفا درباره 72 نمایش است که با 

موضوع زنان و برای آنان اجرا رفته است. 
عبدلی خاطر نشان می کند: با نمایش و 
شعر خوانی به معرفی بیرجند و محصوالت 
توان  می  نرگس  گل  و  زعفران  زرشک، 

بیرجند و استان را جهانی کرد. 

ماندگاری ظرفیت های استان
نزد مخاطب با نمایش 

و  آهنگ  و  شعر  با  اینکه  بیان  با  وی 
تصویرگردی آن نمایش نزد مخاطب ماندگار 

افزاید:  بازخورد می گیرد، می   می شود و 
خراسان جنوبی مردم اهل فرهنگ و هنر 
هستند و می دانم که اولین آب لوله کشی 
و سومین  مدرسه همزمان با دارالفنون در 
این شهر بوده است و من تاسف می خورم 
وقتی می بینم اینقدر مظلوم واقع شده و این 

ظرفیت ها مغفول مانده است.  
وی در خصوص موضوع نمایش هنرمندان 
استان با اشاره به اینکه قصه اینطور است که 
پادشاه خواب می بیند 7 جام خون و  7 جام 
ارغوان برای مریضی دخترش الزم است تا 
شفا پیدا کند، یادآور می شود:  زمانی که خواب 
پادشاه تعبیر می شود مشخص می شود که  

جام ارغوان همان آب زرشک و آب زعفران  
است که به صورت 7 روز باید دخترش بنوشد 
تا خوب شود و در قصه به فواید این موارد در 

قالب شعر اشاره می شود.  

توجه به مسایل هنری
در کنار گردشگری

خدمات  دفاتر  ای  حرفه  انجمن  رئیس 
مسافرتی و گردشگری خراسان جنوبی  نیز 
می گوید: این انجمن به مسائل هنری و 
میراث معنوی در کنار مسائل گردشگری 
توجه دارد  و ما به جاذبه های استان در 
سطح بین المللی فکر می کنیم. بهمنش با 
اشاره به اینکه جشنواره تئاتر همراه با فیلم 
کوتاه همراه است، عنوان می کند: دبیرخانه 
این جشنواره ملی ، شهرداری بیرجند است و 
مقرر است تئاتر همراه با شعر خوانی در کنار 
معرفی محصوالت استراتژیک استان باشد.

معرفی شایسته  استان 
با هنر نمایش

وی با اشاره به اینکه به عنوان نماینده جامعه 

گردشگری استان در صدد هستیم که با هنر 
و تجربه استاد انصافی و همکاران شان در 
را  خودمان  دیگری  طور  نمایشی،  عرصه 
معرفی کنیم ادامه می دهد: آنچه شایسته 
و بایسته شهر و ظرفیت های گردشگری 
بیرجند است با این هنر به نمایش گذاشته 
خواهد شد. وی با اشاره به اینکه استاندار 
تاکید کرده است که نباید جزیره ای فکر 
دفاتر  ای  انجمن حرفه  افزاید:  می  کنیم، 
شکل  در  راسخ  ارتباط  استان  گردشگری 
در  و  است  استان  فرهنگی  میراث  گیری 
 ، فرهنگی  میراث  حوزه  این  فعاالن   کنار 
بیرجند  شهرداری  و  ها  رسانه   ، فرودگاه 

برای زیرساخت جهت نوسازی بهینه تالش 
می کند تا شهروندان شاهد نمای جدید از 

گردشگری استان باشند. 
وی با بیان اینکه جشنواره آبانگاه معرفی 
با  شعرخوانی  و  تئاتر  روش  به  استان 
همکاری استاد انصافی و شهرداری کلید 
خورده است، یادآور می شود: دبیرخانه این 
جشنواره شهرداری است و بنا داریم جلسات 
تخصصی برای برنامه ریزی و تحقیقات را 

با همکاری افراد مستعد راه اندازی کنیم. 

رویداد زعفران در نوروز ۱۴۰۰

و  کرونا  شرایط  به  اشاره  با  بهمنش 
محدودیت های کرونایی خاطر نشان می 
کند: تیم خوب و کوشا با تمامی پروتکل 
های بهداشتی فعال شده و خبر خوش برای 
محتواهای  که  است  این  ها  استانی  هم 
الزم برای یلدای 1399 و نوروز 1400 با 
رویداد زعفران با نویسندگی و شعرخوانی و 
آهنگسازی پس از تدوین منتشر خواهد شد.
وی یادآور می شود: در این زمینه از همکاران 
حرفه ای حوزه هنر های نمایشی در طبیعت 
و فضای طبیعی باغ های زرشک و مزارع 

زعفران استفاده شده که  در فضای مجازی 
منتشر می شود. وی با اشاره به اینکه در 
آبانگاه چندین محصول خاص گل زرشک ، 
گل زعفران، گل نرگس را در استان داریم، 
عنوان می کند: طبیعت زیبا و آب هوای 
خاص آبان و مهمتر از آن مهمترین کویر 
جهان یعنی کویر لوت که آسمان شب و روز 
آن منحصر به فرد می باشد و ثبت جهانی 
شده می تواند پذیرای گردشگران از سراسر 
دنیا باشد. این فعال گردشگری با اشاره به 
مراسم آیینی خاص در محرم و صفر یادآور 
خاص  غذاهای  سفره  برپایی  شود،  می 
همکاری  با  جشنواره  در  جنوبی  خراسان 

شهرداری و هنرمندان و این انجمن نمایش 
با همکاری تمامی دفاتر خدمات مسافرتی و 

گردشگری از برنامه های جشنواره است. 

ثبت ملی دو نماد عمو زعفران
 و بی بی زعفران به نام استان

نایب رئیس انجمن حرفه ای گردشگری 
است  قرار  گوید:  می  نیز  جنوبی  خراسان 
خراسان  مختص  که  خاص  نماد  دو  از 
ذوالفقاری  شود.  نمایی  رو  است  جنوبی 
بی  بی  و  زعفران  عمو  نماد  به  اشاره  با 
زعفران خاطر نشان می کند: این دو نماد 
شخصیت  عنوان  به  فیروز  حاجی  مثل 
های خاص استان نهادینه می شوند و در 
مراسم خاص از آنها استفاده شده و ثبت 
ملی برای خراسان جنوبی خواهد شد. وی 
با اشاره به عروسک های دوتوک خراسان 
ها  عروسک  این  شود:  می  یادآور  جنوبی 
حاوی قصه های مختص خود هستند و 
این دو نماد هم توسط زنان هنرمند استان 
در حال طراحی و درست شدن می باشند و 
در جشنواره می تواند به عنوان نمادی از 

استان استفاده شود. 

ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی با اشاره به جاذبه ها و ویژگی 
استان  در  سرایان  قلعه  سه  کویر  های 
دیدنی  ای  منطقه  را  آن  جنوبی،  خراسان 
شهابی  بارش  تماشای  برای  منحصر  و 

برساوشی تابستانی در کشور معرفی کرد.

جغرافیای سه قلعه به گونه ای
  است که در مسیر جریان 

گردو غبار محلی قرار ندارد

 علی اصغر مونسان در حساب کاربری خود 
در شبکه های اجتماعی با معرفی جاذبه های 
کویر سه قلعه در استان خراسان جنوبی، 
نوشت: کویر سه قلعه یکی از منحصر به 
فردترین کویرهای شرق کشور است که 
بخش  مرکز  از  کیلومتری   30 فاصله  در 
سه قلعه و 55 کیلومتری از مرکز شهرستان 
سرایان در استان خراسان جنوبی قرار دارد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی با بیان اینکه »جغرافیای سه قلعه 
به گونه ای است که در مسیر جریان گرد 

و غبار محلی قرار ندارد«، افزود: افق دید 
باز و حدود صفر درجه در محل رصدگاه، 
امنیت باالی منطقه، دارا بودن جاذبه های 

کویری زیبا و استثنایی شامل تپه های ماسه 
روان )تپه ماهور(، دریاچه نمک، دق )زمینی 
کاماًل صاف و سفت که دارای هیچ گونه 

های  اقامتگاه  و  نیست(  گیاهی  پوشش 
به  را  منطقه  این  دنج،  و  زیبا  بومگردی 
عنوان جاذبه ای دیدنی و منحصر در منطقه 

و کشور معرفی می کند و صد البته بارش 
شهابی برساوشی هر سال به خصوص در 

مرداد ماه جلوه زیبا و خاصی دارد.
جاذبه  زیباترین  و  ترین  ناب  از  کویریکی 
تقریبا  که  است  ایران  گردشگری  های 
در هیچ جای دنیا مانند آن وجود ندارد و 
برای سفر در ایام نوروز و فصل بهار، بسیار 
مناسب است. از میان مناطق کویری ایران، 
کویر لوت به عنوان بیست و هفتمین بیابان 
میان  مشترک  ای  پهنه  در  جهان  بزرگ 
بلوچستان  و  سیستان  کرمان،  استان های 
و خراسان جنوبی، در فهرست آثار جهانی 
در یونسکو ثبت شده است.کویر مرنجاب و 
کویر مصر در اصفهان، کویرهای زردگاه و 
حلوان در طبس، کلوت شهداد در خراسان 
جنوبی و کرمان و کویرهای ریگ زرین و 
دروازه قرآن در یزد از معروف ترین و جذاب 
ترین مناطق کویری ایران هستند که در 

فصل خاص گردشگری خود، همواره مورد 
بوده  خارجی  و  داخلی  گردشگران  توجه 

است.
بیماری کرونا و توصیه  با توجه به شیوع 
ستاد ملی مقابله به کرونا به در خانه ماندن 
و تاکید بر تعویق سفر به دوران پس از مهار 
بیماری کووید 19، اکنون بهترین فرصت 
برای مطالعه و شناخت بیشتر جاذبه های 
فرهنگی،گردشگری و طبیعی ایران ایجاد 
بررسی دقیق،  با  توان  شده است که می 
را  گردشگری  جدید  و  جذاب  مقصدهای 
در  گروهی  و  فردی  های  مسافرت  برای 

دوران پسا کرونا برنامه ریزی کرد.

خیز هنرمندانه  برای
 تقویت گردشگری استان

 در گفتگوی آوا با عبدلی ، پدر سیاه بازی ایران عنوان شد :

عکس:  کاری

توئیت آقای وزیر  برای کویر سه قلعه
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جاذبه های کویرهای استان را یادآوری کرد ؛



موفقیت و انرژی

جذب کردن افراد

منتظر نباشید که شادتان کنند 

برای شاد بودن، وجود شرایط خاص یا افراد خاص 
ضروری نیست و هیچ کس قادر نیست ما را شاد 
کند، مگر خودمان. افرادی که ناخودگاه خود را 
شایسته شادی نمی دانند، تالشی برای به دست 
آوردن آن نمی کنند. عده ای آن را محصول شانس 
می دانند و باور ندارند خودشان می توانند شادی را 
به زندگی خود بیاورند خود ما در شاد بودن مان 
خیلی نقش داریم. اگر همه کارها و فعالیت های 
خود را محدود به یک نفر یا یک کار کنیم، این 
وضعیت باعث نگرانی مداوم از دست دادن می شود 
که به نوبه خود، حس شادی و لذت بردن را به 
طور چشمگیری کاهش می دهد. پس بهتر است 
برای شاد بودن، فعالیت های مختلف داشته باشیم.

جذب افراد جدید به زندگی

تجربه ای  می تواند  اغلب  جدید  افراد  مالقات 
با   ارتباط  از  بهتر  چیز  هیچ  باشد .  وحشتناک 
افراد جدید نیست که به ما انرژی می دهند و 
ما می بخشند.  زندگی  به  دیدگاه های جدیدی 
نکات  ساده  این مطلب می خواهیم  در  امروز 
 را با شما در میان بگذاریم که به شما کمک 
می  کند تا افراد جدید را به زندگی خود جذب 
کنید. اغلب ما تصور می کنیم که نباید در برابر 
دیگران چندان مودب یا شوخ طبع باشیم. همه 
چیز از ذهن ما ناشی می شود، مردم بیش از آنچه 
تصور می کنیم مودب هستند. هر چه شوخ طبع تر 
وحشت  کم تر  باشیم،  بهتری  سخنور  و  بوده 
خواهیم کرد. اگر برای مالقات افراد جدید به 
اندازه کافی اعتماد به نفس ندارید، با گامی ساده 
آغاز کنید: با فرد جدیدی در محل کار گفتگو کنید 
تا مهارت های اجتماعی خود را پرورش دهید. شما 
آماده اجتماعی شدن هستید. قطعاً مجبورید از 
خانه خارج شوید و به افراد، کارگاه های آموزشی، 
 گروه ها و فعاالن در زمینه های مختلف که بدان ها 
عالقه مندید بپیوندید و افراد جذابی را مالقات 

کنید.
دوستی های جدید  پذیرش  آماده  که  هنگامی 
هستید، به طور ناگهانی بپرید داخل گود. از این 
راه حل روانشناسی بهره ببرید که به برقراری 
ارتباط و شکل گیری دوستی های جدید کمک 

می کند.
افرادی که در ابتدا ظاهراً نقطه مشترکی با شما 
ندارند، می توانند به جالب ترین افرادی بدل شوند 

که تا به حال در عمر خود مالقات کرده اید.

پنیر فتا دوست بدن

پنیر فتا یک محصول لبنی مفید برای سالمتی 
است. البته به شرطی که به طور منظم مصرف 
شود. پروتئین، چربی ها و مواد مغذی موجود در این 
محصول لبنی از آن یک ماده غذایی مفید ساخته که 

می تواند جوابگوی نیازهای روزانه بدن باشد و از بروز  
بیماری ها پیشگیری کند. از  این گذشته، می توانید 
پنیر فتا را در تهیه غذاها و روش های مختلف استفاده 
کنید. می توانید آن را ماده اصلی غذا کنید یا به عنوان 

همراه غذا در کنار دیگر مزه ها سرو کنید.

ریه هایمان درگیر کرونا شده، یا نه؟

شروع عالئم بالینی مانند سرفه نشانه درگیری 
دستگاه تنفسی است. اگر فرد دچار سرفه شود یعنی 
دستگاه تنفسی او درگیر شده و اگر میزان درگیری 
باال باشد عالئم دیگری مانند تنگی نفس و احساس 

درد و سنگینی در قفسه سینه حادث می شود. 
هرچه میزان درگیری افزایش یابد، فرد در انجام 
فعالیت های معمول خود دچار مشکل شده و تنگی 
نفس اجازه فعالیت به بیمار نمی دهد درصد اشباع 

اکسیژن خون به وسیله دستگاه سنجیده می شود.

با  باال رفتن سن، باید آب بیشتری بنوشید

وجود آب در بدن به تنظیم دمای بدن و مبارزه 
با عوامل بیگانه در بدن کمک می کند. کم آبی 
موجب افزایش دمای بدن در بزرگساالن می شود. 
در افراد جوان تر موجب مفید واقع نشدن حرکات 

ورزشی می شود. اما این بدان معناست که وقتی 
افراد مسن تر ورزش می کنند، بدن آن ها میزان 
تعرق را تنظیم نمی کند تا از کم آبی بیش از حد 
جلوگیری کند. این نتیجه، فشار بیشتر روی قلب 

دارد. باید با افزایش سن بیشتر آب بنوشید. 

نوشیدنی مخصوص روزهای زمستانی

دارچین  چوب  شده،  رنده  زنجبیل  نوشیدنی 
کوچک، برگ ریحان، پونه کوهی، دانه فلفل، 
هل سبز، دانه رازیانه و دانه کاروم برای تقویت 
سیستم ایمنی بدن و پاکسازی ریه مفید است و 

صبح این چای گیاهی را بنوشید. 
نوشیدن چند بار در روز این چای هم نیازی 
نیست فقط کافی است یک بار در صبح استفاده 
کنید تا از مزایا و فواید باورنکردنی آن بهره مند 

شوید. 

عوارض چاقی کودکان در بزرگسالی

چاقی در دوران کودکی قدرت چاقی در بزرگسالی 
را افزایش می دهد و با عوارض قلبی عروقی، 
بزرگسالی  دیابت، فشارخون و مرگ و میر در 
همراه است. با توجه به گستره جغرافیای ایران 

و تفاوت در رفاه اقتصادی سوء تغذیه و چاقی به 
صورت همزمان در ایران وجود دارد و در برخی 
موارد مصرف بیش از حد مواد غذایی پر انرژی 
که فاقد موادغذایی کافی می باشند مانند تنقالت و 

نوشیدنی های گاز دار سبب چاقی می شود. 

نمکی ، وزیر بهداشت گفت: یکی از مشکالت وزارت بهداشت در کنترل بیماری کرونا، نبود امکانات الزم 
برای شناسایی و قرنطینه افرادی است که تست آنها مثبت بوده اما بنا به دالیل مختلفی، از ماندن در منزل 
خودداری کرده اند. مهم ترین برنامه وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا در اعمال محدودیت های 
جدید کرونایی  شناسایی و قرنطینه بیماران کرونا مثبت است.یکی از مشکالت در کنترل بیماری و قطع 
زنجیره انتقال ویروس، عدم شناسایی دقیق بیماران کرونایی و قرنطینه این افراد است که متأسفانه با توجه به 
مشکالت اقتصادی که اغلب خانواده ها دچار آن هستند، امکان ماندن در خانه و قرنطینه شدن را نمی پذیرند 

و در عین حال، مشکالت دیگری هم پیش می آید که قرنطینه به درستی اجرا نشود.

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه مهمانی های خانوادگی عامل ۵۱ درصد انتشار کرونا بوده است، 
گفت: در یک نقطه عطف بسیار مهم در مقابله با کرونا قرار داریم و ملت و دولت در مقابله با این بیماری 
پیروز خواهند شد؛ امیدواریم در آینده نزدیک شاهد روند نزولی مرگ ومیر باشیم. حریرچی افزود: من از 
مردم درخواست می کنم نگران نباشند؛ فقط الزم است در هر شهر مقررات مربوط به آن شهر و وضعیت 
تعطیلی مشاغل خود را بدانند؛ البته در نظر گرفته شده است که وسایل نقلیه عمومی بیشتر در دسترس 
باشد؛ انتظار داریم با همکاری مردم شاهد تجمعات و ازدحام فراوان نباشیم. ضمن اینکه وسایل نقلیه عمومی 

مانند تاکسی ها نیز می توانند طبق مجوز الزم فعالیت خود را داشته باشند.

تأثیر ۵۱ درصدی مهمانی های خانوادگی در شیوع کروناموثرترین عامل سرایت ویروس کشنده و خطرناک کرونا چیست؟

نکته اول یادمان باشد که کلمات مهم هستند، هنگام صحبت 
کردن اگر می خواهیم درباره کرونا صحبت کنیم به واژه کرونا 
یا کووید ۱۹ اشاره کنیم نه مورد مشکوک یا ایزوله شده یا مورد 
مظنون و واژگانی از این دست که ترس گسترده ایجاد می کند 
و احساسات افراد را هدف قرار می دهد. چنین واژگانی حتی 
باعث می شود افراد از آزمایش دادن و غربالگری نیز اجتناب 
کنند.در ارتباط صحبت کردن در زمینه کرونا و کسب اطالعات 
هیچگاه قومیت یا افراد خاصی را هدف قرار ندهید. مثل نگویید 
ویروس آسیایی یا ویروس ووهان بلکه اسم صحیح آن را به 

کار ببریم. یا مثال برای کسانی که تحت درمان هستند یا کرونا 
دارند و در حال بهبودی یا حتی مرگ هستند، نباید به عنوان 
قربانی یا مظنون یاد کنیم بلکه مبتال یا در معرض مبتال به 
کرونا را مطرح کنیم.یادمان باشد در ایام شیوع یک بیماری یا هر 
مشکل دیگری شایعات زیاد می شود نباید به این چیزها دامن 
بزنیم که مثال این هم مثل طاعون است و همه را می کشد و 
ترس را در بین عموم رواج دهیم بلکه باید براساس توصیه های 
 بهداشتی صحبت کنیم نه شایعه ها و با اعضای خانواده هم 
در میان بگذاریم که با رعایت مسائل بهداشتی و توکل بر خداوند 

مشکلی برایمان پیش نمی آید و در صورت مبتال نیز با قرنطینه 
و رعایت مسائل بهداشتی دوره خودمان را می گذرانیم.

بهتر است در این ایام بر موارد مثبت و اقدامات غربالگری 
و پیشگیری از بیماری تأکید کنیم نه مرگ و میر و نشخوار 
فکری اینکه خودمان نیز ممکن است دچار آن شویم. اثربخشی 

اقدامات غربالگری ، پیشگیری و درمان خیلی موثر است. 
قدم بعدی این است که اطالعات صحیح را به عنوان یک فرد 
مطلع به دیگران بدهیم و حقایق را منتشر کنیم وگرنه انتشار 

اطالعات غلط باعث انگ زدن می شود.

فشار انگ خانوادگی و اجتماعی کرونا
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جدول 4۷۸۳                        

افقي: ۱- رشته کوهي در جنوب 
تبریز - انس گرفته - بهشت ۲- 
نوعي ترشي - یکي از بزرگترین 
دانشمندان اتمي عصر حاضر ۳- 
برس-   - افتادن  فرو  صداي 
مصدر  عالمت   - اسرارآمیز 
جعلي ۴- قمر مشتري- گندیده 
- گرداگرد لب- یقه جدولي ۵- 
خیط شده - در هر دو طرف حلق 
قرار گرفته- نامناسب ۶- ابزارها- 
دل ها- خراش چوب ۷- شهر 
رازي- عقل و فهم- دانه بندي 
 -۸ خوف  چاپي-  تصویر  یک 
درخواب مي کشند - اختیاري ۹- 
صورت غذا - مجروح- بخشي 
 -۱۰ کج  برج  انسان-  بدن  از 
آشکار- سیاهه- زخم آب کشیده 
۱۱- سرزمین فالسفه- ترسناک 
- جاسوسخانه امریکا ۱۲- امید 
ساالد-  براي  چاشني  یک   -
نمایندگي- عبودیت ۱۳- زمین 
فرانسه-  رود   - خوراک  آذري- 
در  شهري   -۱۴ چشم  مخفف 
استان همدان - سومین شرکت 
بزرگ دنیا در صنعت و خدمات 
ای تی ۱۵- آجر نصفه- فیلسوف 

آلماني- از عناصر شیمیایي

عمودي: ۱- رخوت- کارگردان 
شدن  کم   -۲ روشن  سایه 
صنعتي  ایالت  بافتها-  اکسیژن 
امریکا ۳- متضاد ماده - بزرگ 
  -۴ خون  خوش-  خط  منشي- 
گوي  تاب-  فخرکننده-  دختر- 
نقره اي پوش شب ۵- شهري 
در استان گیالن- مفرغ- نسب 
درون-  ور-  شعله   -۶ شناس 
   -۷ رنگي  نمایش  سیستم 
نام  باال-  مکالمه-  در  بلي 
دخترانه- کتاب مقدس هندوان 

۸- ارزش اجتماعي- قراول ۹- 
پرش  شادي-  هلهله  شبیه- 
  -۱۰ آبي  خوک  عضالت- 
شهري دیگر در استان گیالن- 
تپه زابل- فرهنگ لغت فرانسه 
جاي  سرکش-  سب   -۱۱
فیلم   -۲ موتوري  قایق   - امن 
عرب-  عزیز  حیدري-  جمشید 
علم آموختن- عدد پیشتاز ۱۳- 
یک خودماني- بیگانه- تصدیق 
ایتالیایي-  مرطوب ۱۴- مرکز 
هنرپیشه   -۱۵ باندرل  کنیا- 
از  فرار  ماندني   یاد  به  سریال 

زندان - سپاه، لشکر
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09150806459 - 09039642773  )عباسی( خیابان نواب صفوی – داخل نواب صفوی 13

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

* ارائـه مشـاوره در انتخـاب انـواع مـدل دوربیـن های مـدار بسته
* ارائه سرویس های انتقال و ضبط تصاویر، بک آپ گیری از اطالعات
* فروش و نصب دزدگیر ساختمان و سیستم های اعالن حریق اماکن

 عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی

الستیک مقـدم

نبش جمهوری 2
)کوچه جنب پارک آزادی(

09304447248

مرکز فروش انواع الستیک های ایرانی و 
خارجی / سواری و وانت

الستیک اکبری

بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 
 09154131355

32338348 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی
به یک نفر همکار و شراکت در کار 
فروشگاه لوازم خودرو نیازمندیم.

09158254172 یم
ند

زم
نیا

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

09059953462 ی
ش
رو

ف

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

خیابان ارتش  09152174998 - 09153624998  
32218490 - 32218229

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت
قیمت به ازای هر کیلو در محل 3۰۰۰ تومـان

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

طــوس شــانه

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

بیرجند –  خیابان جمهوری 19- حاشیه میدان شهید 
سندروس  تلفن: 32227361

نرخ کلیه خدمات براساس تعرفه خیریه و درآمد حاصله 
صرف درمان نیازمندان می گردد.

 9 تا 12 ظهرپزشک عمومی آقای دکتر محمد حسن صائب
4 تا 6/3۰ عصرپزشک عمومی آقای دکتر حشمت ا... رخش خورشید

 9 تا 12 ظهرکارشناس مامایی خانم بهاره فیروز جهان تیغی

 8/3۰ تا 11/3۰ صبحدندانپزشک خانم دکتر سیده  راضیه نوربخش

 یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبهدندانپزشک آقای دکتر شهرام اربابی
 3/3۰ تا 6 عصر

شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه دندانپزشک خانم دکتر مریم قاضی زاده 
3/3۰ تا 6 عصر

درمانگاه خیریه حضرت ولی عصر )عج(
ساعات کار 8 صبح تا 12 ظهر      3/3۰ تا 6/3۰ عصر

خرید و فروش معادن، کارخانجات، امالک روستایی، باغ ویال، اماکن ورزشی، 
کارگاهی، تولیدی، رفاهی و گردشگری، چاه کشاورزی، دامداری

 پرورش طیور، قارچ و آبزیان در استان خراسان جنوبی 
امالک دیار نوید        ۰9157617۰5۰



۵
یکشنبه * 2 آذر  1399 * شماره  4783 

از سرمایه گذاران حوزه معدن استان استقبال می کنیم

تصویر بودجه ی استان در الیحه ۱۴۰۰

همراهی ۹۵ درصد اصناف خراسان جنوبی در رعایت محدودیت ها

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

شناسایی ۱۵۸ بیمارجدید کرونا و فوت ۱۵ نفر دیگر در استان

صداوسیما- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵8بیمار جدید مبتال به کرونا شناسایی شد که ۳۳ نفر مربوط به بیرجند، ۱۵ نفر فردوس، 
۳۴ نفر قاین، ۱۹ نفر طبس، 8 نفر نهبندان، ۵ نفر درمیان، ۶ نفر سربیشه، ۵ نفر سرایان، ۲8 نفر زیرکوه و ۵ نفر نیز مربوط به خوسف است. مهدی زاده گفت:همچنین ۱۵ نفر 

دیگر در استان در اثر ابتال به کرونا فوت کردند که بیشترین آن با ۴ مورد مربوط به بیرجند بود و با این تعداد، آمار کل فوتی های استان به ۵۳۶ نفر رسید.

* وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور 
حکمی »عباس جرجانی« را به سمت 
رئیس سازمان صمت استان منصوب کرد.
* با توجه به الگوی نقشه های پیش یابی 
هواشناسی تا دوشنبه آسمان استان ابری 

و بارش ها از شمال استان آغاز می شود.
جهادی  گروه  حاضر ۷۲  حال  در   *
متشکل از 8۶۴ دانش آموز دختر و پسر 

در استان فعالیت  می کنند.
*دادستان نهبندان گفت: داماد نهبندانی 
به دلیل برگزاری جشن عروسی و به اتهام 
تهدید بهداشت عمومی روانه زندان شد.
* معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند از حل مشکل 
اکسیژن بیمارستان های استان خبر داد.
فرهنگسرای  و  معابر ۱۷ شهریور   *
شهرداری به متراژ ۱۱ هزار و ۵8۳ متر 
شود. می  آسفالت  و  زیرسازی  مربع 
* ۱۲۳ گروه کسب و کار روستایی به 
همت بنیاد برکت در نهبندان تشکیل شد.
*  طی هفته گذشته ماموران پلیس در 
استان یک تن و ۶۲۱ کیلوگرم انواع مواد 
مخدر از سوداگران مرگ کشف کردند.

اخبار  کوتاه 

استاندار خراسان جنوبی:  جذب 
اعتبارات ملی تکلیف مدیران است

را  ملی  اعتبارات  جذب  استاندار  خبر-  گروه 
از تکالیف مدیران کل برای رفع کمبودهای 
موجود در شهرستان ها عنوان کرد و گفت: با 
توجه به محدودیت اعتبارات استانی، مدیران باید 
برای رفع نیازهای موجود در جذب اعتبارات ملی 
کوشاتر باشند. حمید مالنوری در نشست کاری 
با فرماندار درمیان افزود: هماهنگی و ارتباط بین 
بخشداری ها،  با  شهرستان  ادارات  مجموعه 
فرمانداری و استانداری، عالوه بر اینکه در رفع 
مشکالت موجود، بسیار مؤثر است، می تواند 
روند اجرای پروژه ها را شتاب ببخشد. همچنین 
استاندار در دیداری جداگانه با فرماندار بیرجند، 
شورای  موضوع،  اهمیت  به  توجه  با  گفت: 
مشورتی جوانان در شهرستان بیرجند باید دوباره 

فعال شود و فعالیت خود را از سر بگیرد. 

۵۰۰ خودروی پالک غیربومی در 
ورودی بیرجند اعمال قانون شد

ایرنا - فرماندار بیرجند گفت: از صبح یکم آذر 
تا ظهر حدود ۵۰۰ خودرو با پالک غیربومی 
که قصد ورود به مرکز استان داشتند توسط 
شد.  قانون  اعمال  تردد  پایش  دوربین های 
ناصری افزود: طرح محدودیت های مربوط به 
پیشگیری و کنترل کرونا در بیرجند مانند سراسر 

کشور از بامداد یکم آذر به اجرا درآمد. 

غیرحضوری شدن تمام خدمات برق 

برق  توزیع  شرکت  خدمات  تمامی  کاوش- 
خراسان جنوبی از اول آذر به صورت غیرحضوری 
به مشترکان ارائه می شود. دادگر، مدیر عامل توزیع 
نیروی برق استان گفت: مشترکان می توانند 
اپلیکیشن “ برق من” را از سایت شرکت توزیع 
برق استان به آدرس WWW.SKEDC.ir و 

همچنین از نرم افزار کافه بازار، دریافت کنند.

مراکز تعویض پالک در شهرهای قرمز 
خراسان جنوبی تعطیل است

ایرنا - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از 
تعطیلی مرکز تعویض پالک شهرهای قرمز این 
استان از اول آذر تا اطالع بعدی با توجه به شیوع 
ویروس کرونا خبر داد. سرهنگ عباسی اظهار کرد: 
در راستای دستورالعمل صادره از پلیس راهور کشور 
فعالیت تمامی مراکز تعویض پالک درشهرهای با 
وضعیت قرمز تعطیل است. وی یادآور شد: تا اطالع 
ثانوی هیچگونه خدماتی در مرکز شماره گذاری 
و تعویض پالک شهرهای با وضعیت قرمز به 
مراجعان ارائه نمی شود لذا متقاضیان از مراجعه به 
مرکز تعویض پالک در این شهرها خودداری کنند.

سامانه ستاد بستری منصفانه
 در معامالت با دولت

جم- یوسفی، کارشناس سامانه ستاد استان 
افزود: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(
یکی از بزرگترین سامانه های معامالتی دولت 
می باشد که بر اساس مستندات قانونی شکل 
گرفته است.کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های 
اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر 
قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی مکلفند، 
با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون 
برگزاری مناقصات ، کلیه معامالت خود را در 
بستر بازار الکترونیکی سامانه ستاد انجام دهند.
از سوی دیگر تامین کنندگان کاال و خدمات 
میتوانند با حضور خود در این سامانه با انجام 
معامالت از منافع مالی این بازار الکترونیکی 
بهره مند شوند. این سامانه یک بستر معامالتی 
منصفانه برای رقابت تمامی تامین کنندگان کاال 
و خدمات میباشد ، لذا از کلیه تامین کنندگان 
کاال و خدمات در استان که در سامانه ستاد ثبت 
نام ننموده اند تقاضا می شود به منظور رونق 
کسب و کار خود با حضور در بستر این سامانه از 

منافع عضویت در سامانه ستاد برخوردار گردند.
الزم به ذکر است، عضویت در سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت رایگان می باشد.

استاندار خراسان جنوبی گفت: از سرمایه گذاران 
حوزه معدن استان استقبال کرده برای حمایت 
کنیم.  می  آمادگی  اعالم  آنان  همراهی   و 
 به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان 
جنوبی؛ مالنوری با بیان این مطلب در جلسه 
بحث و تبادل نظر پیرامون معادن و صنایع 
معدنی استان با مدیر عامل شرکت ایمیدرو 
خاطر نشان کرد: خراسان جنوبی از استان های 
برخوردار به لحاظ کمیت معادن و کیفیت ذخایر 
معدنی است و به همین جهت بهشت معادن 
نامیده می شود.  وی با تأکید بر وسعت گسترده 
استان، متذکر شد: به اندازه پهناوری استان، 
ذخایر غنی و متعددی داریم که متأسفانه به 

قدر کافی مورد بهره برداری قرار نگرفته اند. 
ویژه عالقه  طور  به  نمود:  تصریح  استاندار 
مندم به عنوان نهضت، جهش و انقالب به 
اکتشافات جدید ورود کنیم و مطالعات صورت 
گرفته قبلی را نیز به نتیجه برسانیم.  مالنوری 
گفت: تحقق این برنامه، عالوه بر تولید ثروت 
به همراه  برای مردم  در منطقه، درآمدزایی 
داشته و به توسعه پایدار می انجامد.  وی گفت: 
نکته مهم در این زمینه این است که همزمان 
با برنامه ریزی برای اجرای کار در حوزه های 
معدنی، مسئولیت های اجتماعی را هم مورد 
توجه قرار دهیم.  به گفته وی؛ کار نباید به 
شکلی انجام شود که از منابع و ذخایر برداشت 

شود اما مردم از آن بهره مند نشوند. 
در این جلسه درخصوص آخرین وضعیت 
فوالد قاینات، طالی هیرد نهبندان ، معادن 
ذغالسنگ طبس و سرمایه گذاری شرکت 
ملی صنایع مس ایران در استان بحث و 
تبادل نظر شد.  استاندار در جمع بندی موارد 
مطرح شده در جلسه عنوان کرد: مشکالت 
و موارد مرتبط با استان، سریعاً پیگیری و 
اقدام خواهد شد.  مالنوری بر راه اندازی 
به موقع فوالد قاینات، طالی هیرد و تعیین 
اختیار  در  اکتشافی  های  محدوده  تکلیف 

ایمیدرو تأکید نمود.  
شایان ذکر است؛ در این جلسه  با حضور 

مدیران زیر مجموعه شرکت ایمیدرو، شرکت 
ملی صنایع مس، شرکت ملی فوالد و شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران که در استان 
سرمایه گذاری نموده اند، همچنین کارشناسان 

و مدیران ایمیدرو برگزار شد. مدیران حاضر 
ضمن ارائه گزارش هایی جامع درخصوص 
اقداماتی که در استان انجام داده اند، بازتاب و 

نتیجه کارها را ارائه نمودند.

ادامه از صفحه اول ...
محمودآبادی- به گفته وی ارقام پیشنهادی 

اعتبارات  در بخش  که  است  این  از  حاکی 
تملک ۵8 درصد رشد و در بخش اعتبارات 
مالیات بر ارزش افزوده ۴۲ درصد رشد را شاهد 
خواهیم بود. لیکن اعتبارات مرتبط با نفت خام 

و گاز طبیعی کاهشی خواهد بود. 
جهانشاهی درخصوص نحوه توزیع فصلی 
اعتبارات عمرانی در الیحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار 

کرد: توزیع فصلی سه سال گذشته در استان 
احصاء و با مالحظه تخصیص های ابالغی به 
استان  و تاکید بر اتمام پروژه های نیمه تمام 
در فصول مختلف پیشنهادات الیحه تنظیم و 
به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
رسیده است. وی ادامه داد طی دو سال گذشته 
منابع خوبی از ردیف های مختلف جذب شده 

است که منجر به افزایش پیشرفت فیزیکی 
پروژه های مختلف در سطح استان گردیده 
و این موضوع در پیشنهادات فصول اعتباری 
استان در الیحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ گردیده 
است. معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان 
متذکر شد: با توجه به ابالغ اعتبارات قانون 
استفاده متوازن از امکانات کشور و سایر ردیف 

های ابالغی در سال ۱۴۰۰ ، از همه ظرفیت 
ها در راستای تکمیل پروژه ها بهره خواهیم 
برد. وی همچنین تاکید کرد: جهت گیری 
اصلی در توزیع اعتبارات استان، توجه ویژه به 
مباحث آب، راه، عمران شهری و روستایی و 
بهداشت و درمان بوده، ضمن اینکه از سایر 

محورهای توسعه هم غفلت نشده است.

ایرنا - رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی 
گفت: ۹۵ درصد اصناف استان محدودیت 
تعطیلی ساعت ۱8 را در روزهای اخیر رعایت 
کردند که نشان از همراهی و همکاری با ستاد 
مدیریت کرونا است. رضا علیزاده بیرجندی 
افزود: قبل از اعمال محدودیت های جدید 
که از روز گذشته آغاز شد، تمامی واحدهای 
گروه های  به  مربوط  غیرصنفی  و  صنفی 
شغلی ۲، ۳ و ۴ تا ساعت ۱8 اجازه فعالیت 
داشتند و همکاری اصناف در این زمینه جای 

قدردانی دارد.
ملی  ستاد  مصوبه  براساس  گفت:  وی 
مقابله با کرونا فعالیت گروه های شغلی ۲، 
۳ و ۴ از یکم آذر، در شهرستان های قرمز 
استان به مدت ۲ هفته ممنوع است و در 
این زمینه هم همراهی اصناف و بازاریان 

را می طلبد.
رئیس اتاق اصناف استان اظهار کرد: براساس 
اعالم ستاد ملی و استانی مدیریت بیماری 
کرونا در شهرستان های با وضعیت نارنجی 

فعالیت  به  مجاز   ۴ و   ۳ شغلی  گروه های 
نیستند و در همه شرایط گروه شغلی یک 
است.  فعال  مردم  به  خدمات رسانی  برای 
وی بیان کرد:  در این بازه زمانی با همکاری 
دستگاه های مربوطه از قبیل سازمان صمت، 
پلیس نظارت بر اماکن عمومی، اتاق اصناف و 
شبکه بهداشت و درمان گشت های مشترک 
انجام می شود و برای مدیریت محدودیت های 
ساعت کار و نکات بهداشتی به منظور قطع 
زنجیره انتقال ویروس کرونا، ۴۰ بازرس در 

قالب ۲۰ تیم دو نفره از اتحادیه های مختلف 
همکاری دارند. علیزاده گفت: اصناف استان 
در  اما  فراوان  مشکالت  داشتن  علیرغم 
رعایت محدودیت های کاری و پروتکل های 
بهداشتی در قطع زنجیره کرونا تاکنون سربلند 
بوده اند لذا حداقل مشکالت را در این زمینه 
داریم و اصناف مانند همیشه همراهی الزم را 
دارند. وی با اشاره به فعالیت ۳۳ هزار واحد 
صنفی در استان خراسان جنوبی افزود: اطالع 
رسانی الزم درخصوص رعایت محدودیت 

ساعت کاری با روش های مختلف از جمله 
به  شفاهی  و  کتبی  صورت  به  یا  پیامک 
اعضای اتحادیه های صنفی انجام شده است.

فروش و نصب انواع دوربین های مداربسته و دزدگیر 
اماکن، مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری 

کابلی و بی سیم

ضامنت معترب و خدمات پس از فروش

        شرکت تصویر نگار داتیس 

آدرس: بین مدرس 62 و میدان جماران
تلفن:  09152643853-  05632464349 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 1۵

091۵۵614880  جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

شرکت سرمایه گذاری ساتا در نظر دارد:
 تعداد 100 سهم شرکت توسعه کشاورزی توان آفرین ارغوان خراسان جنوبی )سهامی 
خاص( معادل 100 درصد از کل سهام مذکور را به صورت یکجا و با شرایط ذیل وکالتا از 
طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان خرید سهام مزبور می توانند از روز دوشنبه 
1399/09/03 لغایت روز یکشنبه 1399/09/09 در ساعات اداری )8 الی 14( به نشانی 
 تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب الهی، بلوار متولیان، پالک7 ، طبقه 7  امور شرکت ها، 
مراجعه و ضمن ارائه مدارک شناسایی با معرفی نامه معتبر نسبت به اخذ اسناد مزایده 

اقدام نمایند.
شرایط مزایده:

- نام شرکت: شرکت توسعه کشاورزی توان آفرین ارغوان خراسان جنوبی )سهامی خاص(
- موضوع فعالیت: تولیدی و کشاورزی

- سرمایه شرکت: 1,000,000 ریال )تعداد کل سهام شرکت 100 سهم(
- ارزش اسمی هر سهم: 10,000 ریال

- تعداد سهام قابل عرضه: 100 سهم معادل 100 درصد
- قیمت پایه هر سهم :  1,166,258,714ریال

 - ارزش کل معامله بر اساس قیمت پایه سهام قابل واگذاری:  116,625,871,439 ریال 
- سپرده شرکت در مزایده: پنج درصد )5%( از مبلغ پیشنهادی کل که می بایست 
به صورت نقد به حساب معرفی شده توسط فروشنده واریز گردد و یا از طریق چک تضمین 
شده بانکی یا ارائه ضمانت نامه بانکی بی قید و شرط با مدت اعتبار سه ماه در پاکت جداگانه 

دربسته تحویل گردد. 
- نوع وثیقه: ضمانت نامه بانکی معتبر یا سایر وثایق طبق نظر مزایده گزار )هزینه توثیق بر 

عهده خریدار خواهد بود(
- شرایط پرداخت ثمن معامله: یکجا و نقد یا نقد و اقساط )80 درصد مبلغ پیشنهادی کل 
به صورت نقد و مابقی اقساط حداکثر 1 ساله با نرخ سود 18درصد با فواصل اقساط سه ماهه(

- برنده مزایده می بایست ظرف مدت 5 روز کاری پس از ابالغ نتیجه مزایده، ثمن نقدی 
معامله را نقداً پرداخت نموده و به منظور امضای قراداد به محل شرکت مراجعه نماید و در 
صورت امتناع، سپرده شرکت در مزایده به نفع مزایده گزار ضبط خواهد شد و مزایده گزار 

مجاز است نسبت به عقد قرارداد با نفرات بعدی اقدام نماید.
- مهلت تسلیم پاکت های مزایده به انضمام فیش واریزی و سایر مدارک مزایده به صورت پاکت 
دربسته از شنبه 1399/09/15 تا پایان وقت اداری )ساعت 14( روز چهارشنبه 1399/09/19 
به نشانی تهران، خیابان خرمشهر، شماره 132، شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان ،  طبقه 

6، واحد مالی می باشد.
 -  مراسم بازگشایی پاکت های شرکت در مزایده رأس ساعت 10 صبح شنبه 1399/09/22 
یا  متقاضیان  برگزار خواهد شد. حضور  تجاری شستان  در محل شرکت سرمایه گذاری 

نمایندگان قانونی آنان در جلسه افتتاح پاکت های مزایده مجاز خواهد بود.
- فروشنده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

 - متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 54708708-021 تماس حاصل نمایند.
- به پیشنهادات فاقد امضا، مبهم، مخدوش و ناقص یا پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر 

واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی مزایده اموال منقول موضوع ماده ۳۴- اصالحی قانون ثبت
 اموال منقول مشتمل بر سنگ های فرآوری شده و نیز کوپ سنگ های واقع در پالک 3 فرعی از 766- اصلی بخش 
پنج نهبندان در محل کارخانه شرکت یاقوت سبز پایدار )سهامی خاص( به شرح ذیل:  الف: سنگ های خام )کوپ(: کوپ 

سنگ های موجود در محوطه کارخانه مشتمل بر: کوپ سنگ های سنگی که بخشی از آنها در کارخانه برش قرار گرفته ولی به دلیل کیفیت 
نامناسب و عدم پالک دهی عملیات برش نیمه کاره مانده و از خط تولید خارج گردیده اند. - کوپ های باطله: کوپ های سنگی که به دلیل 
وجود درزه و شکاف های متعدد و کیفیت پایین همان ابتدا از برنامه تولید پالک در کارخانه حذف شده اند. -کوپ های درجه 3: کوپ های 
سنگی که در سنوات اولیه استخراج از معدن و حمل به کارخانه از کیفیت و شرایط ظاهری مطلوبی برخوردار بوده اند ولی مرور زمان چندین 
ساله باعث نمایان شدن شکستگی های موجود در سنگ ها شده و در حال حاضر با توجه به هزینه های باالی برش و تهیه پالک های گرانیتی 
قابل ارزیابی نیستند. -کوپ های درجه 2: کوپ های سنگی دارای کیفیت متوسط که می تواند وارد خط تولید شده و مورد تست برش و 
در ادامه، در صورت سالمت وارد مرحله تولید گردند. چکیده وضعیت کوپ های موجود در محوطه کارخانه: 1-گرانیت گل پنبه ای، کوپ 
های باطله 6،کوپ های درجه سه 8،کوپ های درجه دو 9، تناژ قابل ارزیابی 150 به ارزش تقریبی هر تن 1300000 ریال و ارزش کل 
 195/000/000 ریال 2-گرانیت های سبز جنگلی، کوپ های باطله 2، کوپ های درجه سه 2، کوپ های درجه دو 2، تناژ قابل ارزیابی 35 
به ارزش تقریبی هر تن 1800000 ریال و ارزش کل 63000000 ریال 3- مرمریت ،کوپ های باطله ندارد، کوپ های درجه سه 2،کوپ های 
 درجه دو 2 ، تناژ قابل ارزیابی 22 به ارزش تقریبی هر تن 600000 ریال و ارزش کل 13200000 ریال 4- چینی آسکا ،کوپ های باطله ندارد ، 

کوپ های درجه سه 2، کوپ های درجه دو 3، تناژ قابل ارزیابی 36 به ارزش تقریبی هر تن 1200000 ریال و ارزش کل 43200000 ریال
 5- منشورهای بازالتی : کوپ های باطله ندارد، کوپ های درجه سه ندارد ،کوپ های درجه دو 5، تناژ  قابل ارزیابی 11 به ارزش تقریبی 
هر تن 900000 ریال و ارزش کل 990000043200000ریال ب: پالک های سنگ برش و ساب خورده: این پالک های سنگی مشتمل بر 
انواع پالک گرانیت های شاهکوه، کوه سفید کوه، سبز جنگلی تیره و گرانیت سبز کاهویی شوسف می باشد که در عرض های 30 تا 40 سانتی 
 متر و طول های متغیر با ضخامت 1،3 تا 2،3 سانتی متر در فضای داخلی سوله کارخانه و نیز محوطه خارجی مجاور سوله دپو گردیده اند. 
 مشخصات تعداد و متراژ هر یک از سنگ های فوق الذکر به شرح زیر می باشد: 1- سنگ گرانیت شاهکوه ، با طرح کرم و کرم پرتغالی ،
جمع پالک ها 67 مترمربع با قیمت متوسط هر مترمربع 720000 ریال و ارزش کل 48240000 ریال 2- سنگ گرانیت شاهکوه، با طرح خاکستری 
و دانه ریز ، جمع پالک ها 396 مترمربع با قیمت متوسط هر مترمربع 630000  ریال و ارزش کل 249480000 ریال 3- سنگ گرانیت سبز، با 
طرح جنگلی و تیره، جمع پالک ها 256 مترمربع با قیمت متوسط هر مترمربع 870000 ریال و ارزش کل 222720000 ریال 4-سنگ گرانیت سبز 
شوسف، با طرح کاهویی و فیروزه ای، جمع پالک ها 82 مترمربع با قیمت متوسط هر مترمربع 920000 ریال و ارزش کل 53300000 ریال 5- سنگ 
گرانیت سفید کوه ، با طرح شقایق - خاکستری، جمع پالک ها 86 مترمربع با قیمت متوسط هر مترمربع 650000 ریال و ارزش کل 55900000 
ریال، سنگ های خام یا کوپ های دارای سالمت نسبی مجموعا با تناژ 254 تن به ارزش مجموع 320 میلیون ریال و پالک های سنگ برش خورده 
دارای کیفیت متوسط مجموعا با متراژ 887 مترمربع به میزان 630 میلیون ریال ارزیابی گردیده است. )جمعا مبلغ 950000000 ریال )نهصد و 
پنجاه میلیون( و برابر سند رهنی شماره 88809- 1387/7/29  تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 4 بیرجند در قبال مبلغ 14/444/573/402 
ریال تعهدات شرکت یاقوت سبز پایدار به انضمام خسارت تاخیر تادیه تا روز وصول در رهن بانک صادرات خراسان جنوبی قرار گرفته است، چون 
نامبردگان ظرف مدت مندرج در اسناد فوق به تعهدات خود عمل ننموده اند، بنابراین بستانکار به عنوان مرتهن مستند به ماده 34 اصالحی قانون 
ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه به مبلغ فوق الذکر علیه مدیون و راهن مذکور را نموده که پرونده تحت کالسه 8900025 
در این خصوص نزد واحد اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است و نظر به اینکه قسمتی از اموال مورد رهن در حوزه ثبتی این اداره بوده 
وفق  مواد30/31 و 123 آئین نامه اجرا به این اداره نیابت اجرایی اعطا و پرونده اجرایی کالسه 8900013 تشکیل گردید و پس از ابالغ اجرائیه و 
انقضای مهلت مقرر به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، با توجه به تقاضای بانک بستانکار نسبت به 
ارزیابی اموال منقول موجود در کارخانه به شرح فوق الذکر اقدام و برابر نظریه وارده به شماره 174 139905008282000- 1399/4/16 کارشناس 
 رسمی دادگستری جمعا به ارزش 950/000/000 ریال )نهصد و پنجاه میلیون( ارزیابی و قطعیت یافته است و در روز شنبه مورخه 1399/9/15 
از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان در قبال باقی مانده طلب بستانکار از طریق مزایده به فروش خواهد 
رسید ، ضمنا الزم به ذکر است که پالک ثبتی 193 فرعی از 173- اصلی بخش 14 اصفهان و پالک ثبتی 20016 فرعی از 15190- اصلی 
بخش 5  اصفهان و اعیان احداثی در تمامی 9936 سهم مشاع از 2250000 سهم ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک ثبتی 3 فرعی 
از 766 - اصلی بخش 5 نهبندان نیز که در قبال طلب بستانکار برابر سند فوق در رهن قرار گرفته وفق ماده 30/31 و 123 آئین نامه اجرا 
پس از اعطای نیابت اجرایی از طریق مزایده به فروش رسیده است. مزایده حضوری و نقدي از مبلغ ارزیابی شده فوق )950/000/000 ریال 
نهصد و پنجاه میلیون( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود ، هزینه های مربوط به نقل و انتقال و سایر هزینه های احتمالی 
از قبیل آب و برق و گاز اعم از مصرف و انشعاب و بدهی های مربوط به دارایی و شهرداری و غیره که مبلغ آن فعال مشخص نگردیده برعهده 
 برنده مزایده می باشد که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. هزینه های دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا وصول می گردد 
و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده بدهی خویش را پرداخت و یا تودیع نمایند از انجام مزایده خودداری خواهد شد و چنانچه روز 

مزایده مصادف با روز تعطیل اعالم شود مزایده روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
 تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۹/۲                               سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان    

آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای  پیرایش مردانه
با اعطای گواهینامه معتبر فنی و حرفه ای   کارآموز می پذیرد. فرصتی خوب برای هنرجویان 

عالقمندآرایشگری  )کالس هادرایام کرونا به  صورت  غیرحضوری  “مجازی”  برگزارمی شود(        

آدرس : بیرجند ، بلوارشعبانیه، ساختمان خانه محله، جنب مسجد
امام هادی )ع(، پشت ایستگاه اتوبوس   ۰۹۱۵۳۶۱۴۳۷۷ 

۳۲۴۳۵۶8۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

روزی
انه 

  شب

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
مستند به مواد 121 و 122 - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا تمامی مورد وثیقه شامل : ششدانگ پالک ثبتی 
سی و شش فرعی از یکهزار و پانصد و پنجاه و چهار اصلی  )36 فرعی از 1554 - اصلی(  بخش 2 بیرجند واقع در خیابان 

کارگر کارگر جنوبی 9 ، پالک 60 ملکی خانم  حوا آهنگری که اسناد مالکیت آن به نام وی صادر و تسلیم گردیده است دارای حدود اربعه ذیل به 
شرح: شماال درب و دیواریست به طول 12/50 به کوچه، شرقا: دیواریست به طول 19/50 متر به شماره باقیمانده یک فرعی جنوبا: در چهار قسمت 
 که قسمت سوم آن غربی است اول دیوار به دیوار به طول 1/60 متر به شماره پانصد و بیست و چهار  فرعی دوم دیوار به دیوار به طول 8/70 متر 
 به شماره سی و هفت فرعی سوم دیوار به دیوار به طول دو متر به شماره سي و هفت فرعی چهارم دیوار به دیوار به طول 2/10 متر به شماره 
سی و هفت فرعی غربا : در دو قسمت قسمت اول دیوار به دیوار به طول 9/60 متر به شماره سی و پنج فرعي دوم دیواریست به طول هشت متر 
به شماره باقیمانده یک فرعی و حقوق ارتفاقی ندارد که برابر سند رهنی 1398/6/21 - 5998  تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 19 قاین در قبال 
مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال )1/200/000/000( موضوع بدهی خانم حکیمه ترابی برای مدت 180 روز معادل شش ماه در رهن 
بانک ملت قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند، مدیریت شعب بانک ملت خراسان 
جنوبی به نمایندگی از شعبه قائن به عنوان مرتهن مستند به ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ 
1/194/956/221 ریال طلب خوش شامل: 999/000/000 ریال اصل طلب، 88/678/357 ریال سود، 107/277/864 ریال خسارت  تاخیر 
تادیه تا روز در خواست 1399/05/22  به انضمام روزانه مبلغ 715/185  ریال تا روز وصول، تقاضای صدور اجرائیه علیه خانمها حکیمه ترابی فرزند 
محمد به شماره ملی و شناسنامه 0640244122 به عنوان وام گیرنده و حوا آهنگری فرزند محمد رضا به شماره ملی 0889594511 به عنوان 
راهن را نموده که پرونده ای نزد اداره ثبت اسناد و امالک قاینات تشکیل و نظر به اینکه ملک مورد وثیقه در حوزه این اداره واقع گردیده مستند 
به مواد 30 و 31 - آئین نامه اجرا نیابت اجرایی اعطا و پرونده ای تحت شماره بایگانی 9900456 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ مفاد اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق 
ثبت تودیع ننموده اند بنا به درخواست بستانکار حسب صورتجلسه مامور اجرا وارده به شماره 9908970- 99/7/14  نسبت به ارزیابی مورد رهن 
اقدام و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری طی گزارشی وارده به شماره 9908983 - 99/7/14 ششدانگ ملک مذکور با مشخصات: مساحت 
مطابق سند 239 مترمربع ، زیر بنا 304 متر مربع  )همکف و اول(  دیوار باربر آجری ، سقف آهنی با پوشش ضربی ، سال ساخت 1375 ، دارای 
2 امتیاز برق ، یک امتیاز آب ، گاز و تلفن ثابت، دو طبقه همکف و اول ، شمال : معبر 8 متری ، متراژ بر ملک: 12/5 متر و بدون نماسازی که با در 
نظر گرفتن جمیع جهات و وضعیت ظاهری ، سال ساخت، مصالح مصرفی و اشتراکات منصوبه در محل به مبلغ )6/010/000/000( ریال ارزیابی 
و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و برابر نامه 15886598 - 1399/8/19 بانک ملت ملک فوق فاقد بیمه می باشد و به درخواست 
بستانکار در روز چهارشنبه مورخه 1399/9/19 ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از 
طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد، 
اشخاص با تودیع ده درصد مبلغ پایه حق شرکت در مزایده را خواهند داشت و خریدار یا نماینده قانونی وی مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده  اجرایی تودیع نماید، در غیر اینصورت مبلغ ده درصد مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
 خزانه دولت منظور خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق به خریدار مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 40 - آیین نامه اجرا  نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک 
ملت و نسبت به مازاد با موافقت راهن جایز می باشد . هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی 
خویش نمایند یا نسبت به عملیات اجرایی اعتراضی واصل شود از انجام مزایده خودداری می گردد . ضمنا این آگهی پس از تایید نهایی در سایت 

سازمان محترم ثبت اسناد و امالک کشور قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشار محلی است.
 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۹/۲      غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی. برابر رای شماره 139960308001002665 مورخ 1399/7/16 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره ملتانی فرزند 
حجی حسن به شماره شناسنامه و کد ملی 6529852166 در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 80 متر مربع قسمتی از پالک 1396- 
اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مهدی دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۳۹۹/8/۱۷   تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲ علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
الِغنَی األکبَُر الیَأُس َعّما في أیدي النّاِس

بزرگترین توانگری، چشم نداشتن  به مال مردم است.
)نهج البالغه : حكمت 342(

استاندار خراسان جنوبی: 

مرزهای صادراتی پیشران توسعه خراسان جنوبی است

مهدی آبادی- استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 
مرز یکی از مهم ترین پیشران های توسعه در خراسان 
جنوبی است، اظهار کرد: با شناسایی فرصت ها و مزیت 

های منطقه راه  را برای توسعه استان هموار کنید.
مالنوری در دیدار با فعاالن بخش خصوصی با بیان 
اینکه دولت تصدی گری را باید کنار بگذارد، عنوان کرد: 
دولت بایستی  مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی را 
هموار سازد اما نظارت را نیز تقویت کند. وی اضافه کرد: 
فعال اقتصادی با ایجاد اشتغال زمینه کاهش بیکاری 
در جامعه را فراهم می کند و از بسیاری آسیب های 
اجتماعی جلوگیری می کند. عالی ترین مقام دولت در 
استان با بیان اینکه سرمایه گذاران بخش خصوصی 
بزرگترین خیرین جامعه هستند، گفت: باید با سرمایه 
گذاران بخش خصوصی با احترام و عزت رفتار شود. 
مالنوری اضافه کرد: هر مکان پتانسیل های اقتصادی 
باالیی دارد که عالوه بر شناسایی باید اولویت بندی نیز 
شود تا براساس آن به حل مشکالت منطقه بپردازیم. 

وی با اشاره پتانسیل باالی اقتصادی کشور افغانستان، 
افزود: نیازهای کشور افغانستان باید مشخص شود و 
براساس آن صادرات به این کشور انجام شود. استاندار 
ادامه داد: در خراسان جنوبی پتانسیل های زیاد اقتصادی 
وجود دارد که با اولویت بندی درست باید در مسیر 
توسعه گام برداریم. مالنوری با تاکید به کارشناسی 
بودن طرح ها، اضافه کرد: باید ساز و کار درون استانی 
برای حل مسائل مرز ایجاد کنیم تا موانع موجود در 
راه سرمایه گذاری رفع شود. استاندار عنوان کرد: قبل 
از نهایی کردن طرح ها دیدگاه های معاونت های 
استانداری برای تسریع در روند اجرا اخذ شود. مالنوری 
با اشاره به نگاه بلند مدت در طرح های سرمایه گذاری، 
خاطرنشان کرد:  عالوه بر اقدامات کوتاه مدت برای رفع 
مشکالت جاری باید فعالیت ها و اقدامات دستگاه های 
مربوطه نگاه بلند مدت نیز داشته باشد. وی اضافه کرد: 
دستگاه های اجرایی باید در سایه تعامل، همکاری و هم 
افزایی استان را در مسیر توسعه قرار دهند و با تدبیر و 

فکر کارهای کارشناسی را انجام دهند. 
 افق روشن برای مرز ماهیرود 

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی نیز 
در این جلسه گفت: منطقه ویژه اقتصادی با استفاده از 
ظرفیت های قانونی،  محدودیت های قانونی مجموعه 
های مستقر در مرز را یاری نموده و به رشد بیش از پیش 
 مرز ماهیرود کمک شایانی نموده است. صفدری زاده

افزود: یک سال و هشت ماه از عملیاتی شدن سایت مرزی 
 منطقه می گذرد که در همین مدت شاهد رکورد زنی  

بیش ترین حجم مبادالت تجاری در مرز هستیم.  وی با 
اشاره به آمار ترانزیت در مرز رسمی ماهیرود، اضافه کرد: 
این توفیقات به لطف خداوند و عنایات ائمه معصومین 
و همت های مسئوالن مرتبط می باشد. رئیس سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی تصریح کرد: با 
حضور و حمایت های جناب عالی افق روشن تری را 
برای مرز ماهیرود که از بزرگترین افتخارات استان می 
باشد متصور هستیم. صفدری زاده عنوان کرد: منطقه 
ویژه اقتصادی بارها از سوی شورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی کشور به عنوان موفق ترین منطقه ویژه 
اقتصادی کشور معرفی شده است. وی با اشاره به آمار 
رسمی مرز ماهیرود، گفت: این مرز در مدت زمان کوتاه 

عمر خود در شاخص های گوناگون نظیر تعداد و ارزش 
کاالها، توانسته رقیب بالمنازعی برای سایر مرزهای 
همجوار با کشور افغانستان که بعضا عمری صدساله 
دارد، تبدیل شود. صفدری زاده اضافه کرد: این موضوع 
نیز به دلیل همت مسئوالن استان برای توسعه مبادالت 
تجاری در این مرز ، موقعیت جغرافیایی و ژئواکونومیکی 
آن که در تسهیل مبادالت کاال موثر بوده و همچنین 
تامین زیرساخت های کافی برای تسریع و تسهیل 
و  ترانزیتی  و  صادراتی  کاالهای  گمرکی  تشریفات 

وارداتی توسط منطقه ویژه اقتصادی می باشد. 
اشتغال 3500 نفر در سایت مرزی منطقه 

ویژه اقتصادی
رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی 
 با اشاره به پتانسیل های باالی سایت مرزی منطقه ، 
تصریح کرد: با گذشت کمتر از دو سال از عمر خود 
توانسته بیش از 95 درصد از عرصه صد هکتاری را 
زیر بار عملیات برده و حدودا برای 3500 نفر اشتغالزایی 
تحول  به  توجه  با  کرد:  اضافه  زاده  نماید. صفدری 
شگرف این مرز به واسطه حضور منطقه در آن،  این 
سایت مورد توجه استاندار سابق قرار گرفت و در آخرین 
بازدید دستور افزایش محدوده این مرز و الحاق دویست 

هکتار به این مجموعه را به دستگاه های متولی صادر 
کردند. وی با بیان اینکه با توجه به دستور استاندار و 
آمادگی مجموعه متولی منطقه در نهایت با واگذاری 
100 هکتار موافقت شد، ادامه داد: اما علیرغم دستور 
ایشان و فریز نمودن اراضی محدوده منطقه ویژه و 
درخواست عدم واگذاری به غیر ، در اقدامی ناباورانه 
پیشنهاد واگذاری تنها محل توسعه و افزایش محدوده 
این سایت از سوی شخص ثالثی با موافقت اداره منابع 
طبیعی مواجه گردیده است. واگذاری یکصد هکتار 
اراضی مجاور سایت مرزی منطقه ویژه برای اجرای 
طرح توسعه آن برای باالبردن قدرت خدمات رسانی 
فعاالن اقتصادی که باعث افزایش مبادالت تجاری 
استان خواهد شد از درخواست های مهم صفدری زاده 
از استاندار خراسان جنوبی بود. صفدری زاده به گالیه 
های فعاالن اقتصادی کشور افغانستان، اشاره و عنوان 

کرد:  یک سویه بودن مبادالت تجاری به آن کشور و 
عدم صادرات محصوالت آنها به ایران از گالیه های 
مهم تاجران افغانستانی است که این کار فقط با بهره 
مندی از مزایای قانونی منطقه ویژه اقتصادی تحقق 
می یابد. وی با اشاره به تصویب شدن و اجرایی شدن 
هاب نفتی در منطقه ویژه اقتصادی از سوی کارگروه 
ویژه مرز شورای امنیت کشور، عنوان کرد: اجرای لوله 
گذاری و خط انتقال نفت و فرآورده های نفتی به طول 
تقریبی یک کیلومتر و شیر تحت کنترل گمرک می 
تواند کمک شایانی به توسعه صادرات و افزایش ضریب 
ایمنی مرز نماید. تحقق کامل 24 ساعته شدن ارائه 
خدمات در مرز ماهیرود، آسفالت جاده ماهیرود تا فراه، 
دو بانده شدن محور ترانزیتی سربیشه - ماهیرود از 
دیگر درخواست های مهم رئیس سازمان منطقه ویژه 

اقتصادی استان از استاندار خراسان جنوبی بود.

 همزمان با سراسرکشور:  

اجرای مانور سراسری تعمیر شبکه های برق  در خراسان جنوبی 

توزیع  شرکت  مدیرعامل   - کاری 
به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  برق  نیروی 
شبکه  تعمیر  سراسری  مانور  برگزاری 
این  گفت:  برق  توزیع  فرسوده  های 
با  همزمان  ماه  آبان   30 و   29 برنامه 
“تالش  شعار  با  استان  در  کشور  سراسر 

شد. اجرا  منت”  بی  خدمت   صادقانه، 
نخستین  برای  اینکه   بیان  با  دادگر  مهدی 
جمعی،  هزار  حرکت  یک  در  و  کشور  در  بار 
اصالح  کشور  های  شبکه  از  کیلومتر   300 و 
می تواند  حرکت  این  افزود:  شد،  بازسازی  و 
هزینه های  کاهش  و  افزایی  هم  ایجاد  سبب 
جهادی  مانور  داد:  ادامه  وی  شود.  تعمیرات 
محوریت  با  شبکه  تعمیرات  و  داشت  نگه 
 40 حضور  با  فیزیکی  های  دارایی  مدیریت 
 45 و  همکاران  از  نفر   1٦0 و  عملیاتی  گروه 
کیلومتر   ٨0 اصالح  منظور  به  عملیاتی  خودرو 
سیستم   300 اصالح  و  متوسط  فشار  شبکه 
شد. برگزار  پست  دستگاه   75 و   ارتینگ 

گونه  هر  رسانی  اطالع 
 ۱۲۱ شماره  با  برق   خرابی 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
جنوبی با بیان اینکه در ماه های گذشته نیز  
های  شهرستان  در  استان  دیگر  مانور  سه 
افزایش  هدف  با  طبس  و  زیرکوه  درمیان، 

پایداری شبکه و ارتقاء ایمنی و افزایش رضایت 
مشترکان انجام شده است، یادآور شد: از هم 
استانی های عزیز درخواست داریم مشکالت، 
سیم  برق،  تابلوی  درب  بودن  باز  خرابی ها، 
برق  “اپلکیشین  طریق  از  را   … و  پارگی  
من” یا شماره 121 اطالع دهند تا همکاران 
کنند.  اقدام  آنها  تعمیر  و  رسیدگی  برای  ما 
دادگر گفت: طول و گستره شبکه های توزیع 
برق بسیار زیاد است و با وجود بازرسی های 
مداوم، ممکن است برخی موارد و اشکاالت 
در شبکه نیز در فاصله بازرسی های دوره ای 
ایجاد شود و به همین دلیل مردم می توانند 
به عنوان “چشم بینای برق” موارد موجود را 
کنند. گزارش  استان  برق  توزیع  شرکت    به 

کاهش خاموشی های ناخواسته 
و افزایش پایداری شبکه

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
جنوبی اضافه کرد: این مانور با رویکرد تحول 
دیجیتال در نظام نگه داشت و تعمیرات و با 
محوریت مدیریت دارایی های فیزیکی برای 
اولین بار در سطح کشور اجرا شد که کاهش 
پایداری  افزایش  و  ناخواسته  خاموشی های 

شبکه، از مهمترین آثار آن به شمار می رود. 
و  اصالح  و  فرسوده  های  تعمیر شبکه  وی 
بازسازی، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان 
ها،  خاموشی  زمان  و  تعداد  کاهش  شبکه، 
ارتقاء  مشترکین،  مندی  رضایت  افزایش 
آمادگی و ایمنی گروه های عملیاتی را از جمله 

اهداف اجرای این مانور برشمرد. 
فرسوده  های  شبکه  تعمیر  سراسری  مانور 
توزیع برق 29 آبان ماه در روستای مرک و30 

آبان ماه در مهر شهر بیرجند اجرا شد.


