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اگر منابع  باشد، فردا قیمت 
دالر به ۱۵ هزارتومان می رسد

رئیس جمهور  : 

صفحه  ۶

 تحریم ها باید یکجا برداشته 
شود، تدریجی نفعی ندارد

علی الریجانی :

اگر منافع عده ای بگذارد، حل 
مشکل خودرو ساده است

سردار دهقان  : 

صفحه  ۶

صفحه  ۶

#  من ماسک می زنم

توصیه ای که بیابان شاهرخت را باغ کرد۱۹ میلیارد تومان به اعتبارات بیابان زدایی افزوده شد 3طرح ویژه تسهیالت خرید مسکن به مناسبت دهه فجر 3 5

سرمقاله

میان ماه من تا ماه گردون

1 -  فلز مس، بعد از فوالد، از نظر ایجاد ارزش افزوده، رتبه دوم بین فلزات اصلی را 
در جهان داراست. 2 -  نگاهی به آمار اشتغال ایجاد شده در معادن مس کشور نشان 
می دهد؛ بیش از 1۰ درصد شاغلین حوزه معدن کشور، در معادن مس مشغول به 
کار هستند.  3 -  مس، همواره یکی از پرکاربرد ترین فلزات غیرآهنی سنگین است.  
4 - به دلیل خاصیت رسانایی باالی الکتریکی و چکش خواری و مقاومت باال ، مس 
در صنعت و اقتصاد اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. 5 - کارشناسان معتقدند؛ در 
آینده نزدیک افزایش خودروهای برقی، انرژی های سبز، رشد IT و ... ، مصرف مس 
را باال برده و موجب توسعه جدی این صنعت خواهد شد. 6 - مس از جمله فلزات 
ارزشمند قابل بازیافت در جهان است.  7 -  مس از رقم های صادرات غیرنفتی مهم 
کشور به حساب می آید.  8 - صنعت برق از اصلی ترین مصرف کنندگان این فلز 
است زیرا مس، بهترین گزینه برای انتقال برق بوده و نیز قیمتی مناسب دارد.  9 -  در 

بسیاری از ساختمان های عمومی، منازل مسکونی و از این  ... ادامه در صفحه 2

* بهروزی فر

استاندار در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد:

کلید اقتصاد استان 
معدنی است

واریز اولین سود سهام 
عدالت استانی تا عید

اولین سود سهام شرکت های استانی عدالت تا دهه فجر و 
یا حداکثر تا پایان سال واریز می شود. معاون اداره کل امور 
اقتصادی خراسان جنوبی گفت: اولین سود سهام شرکت های 
استانی عدالت تا دهه فجر و یا حداکثر تا پایان سال واریز 
می شود. بهروزی افزود : با توجه به آزادسازی سهام عدالت 
که از 9 اردیبهشت صورت گرفت تاکنون 6۰ درصد سهام 
عدالت آزاد شده و قرار است بقیه سهام نیز تا دهه فجر آزاد شود، 
بنابراین تا 22 بهمن کل سهام عدالت چه به روش مستقیم و 

یا غیر مستقیم قابل معامله می شود  ... مشروح در صفحه 5

گام ۲۵ هزار میلیاردی
بخش خصوصی در استان

پیش بینی می شود  بخش خصوصی در استان بیش از 25 
هزار میلیارد تومان سرمایه  گذاری کند. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی روز گذشته در 
کمیته جذب سرمایه گذاری که در اتاق بازرگانی بیرجند 
برگزار شد، از پیش بینی سرمایه گذاری بیش از 25 هزار 
میلیارد تومانی توسط بخش خصوصی در استان خبر داد. 
مشیرالحق عابدی اظهار کرد: این کمیته یک زیر کمیته با 
عنوان بررسی اهلیت سرمایه گذار دارد. وی با بیان اینکه 
پیش بینی می شود بالغ بر 8۰۰ میلیون یورو سرمایه 
گذاری در چندین پروژه توسط این گروه سرمایه گذار در 
استان انجام شود، افزود: رقم ریالی این طرح ها بیش از 25 

هزار میلیارد تومان است. ... مشروح در صفحه 2

صفحه  5

همکار گرامی
 جناب آقای حجت یزدانی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر عزیزتان
  را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، ما را 

در غم خود شریک بدانید.

مدیریت و پرسنل شرکت کویر زدا بیرجند

خانواده محترم شادروان 
حاج محمد حسین دادرس مقدم 
ما را در غم خود شریک بدانید چرا که در هجران آن عزیز از 
دست رفته ی رئوف و زیبا ضمیر، به سوگ نشسته ایم. 

با عرض ارادت و احترام 

خانواده مرحوم محمد محمودی

آگهی مزایده یک مرحله ای
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی در نظر دارد: دو دستگاه خودروی سواری خود را از طریق 
مزایده به فروش برساند، لذا از عموم خریداران محترم دعوت می شود جهت بازدید از مورخه ۹۹/۱۰/24 لغایت 
۹۹/۱۱/۹ در ساعات اداری به اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی واقع در انتهای بلوار صنعت 

و معدن، سایت اداری مراجعه نمایند.
نوع تضمینمبلغ تضمین )به ریال(نوع خودروردیف

فیش بانکی۷۰/۰۰۰/۰۰۰ دوگانه GLX  پژو ۱۴۰۵
فیش بانکی۵۰/۰۰۰/۰۰۰ پراید GTI دوگانه۲

نشانی محل خرید اسناد مزایده: ۱.  ورود به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و دریافت اسناد از قسمت 
مزایده )موضوع فراخوان مزایده شماره ۱۰۹۹۰۰۳۷5۰۰۰۰۰۰2( 2. متقاضیان باید نسبت به ارائه ضمانت 
 نامه بانکي )تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار( مطابق فرمت تصویب نامه شماره ۱2۳4۰2/ت 5۰۶5۹ هـ 
و یا واریز مبلغ ودیعه به شماره حساب 4۰۸۰۰۱۳2۰۷۹55۷4۹ نزد بانک مرکزی به شناسه پرداخت 
ساعت ۸/۳۰  از  مزایده:  اسناد  تحویل  فرمایند.  اقدام   ۹۸2۱۰۸5۰۰2۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱4۰۰۱۹4۷۹44
روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۰/24  تا ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۱  محل و زمان گشایش 
پیشنهادها: دفتر مدیر کل - ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ تذکر: آدرس دفتر خدمات سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت جهت ثبت نام مزایده گران: بیرجند - خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و 

تجارت خراسان جنوبی - طبقه همکف - اتاق ۱۱۱ تلفن: ۰5۶۳222۱22۰
روابط عمومي اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان  جنوبی

از غروب خورشید زندگی مان، یک سال گذشت 
سالی مملو از غم و اندوه که هر روزش با مرور خاطره ای از پدر،

 سپری شد. در فراقش اشک ها ریختیم و ناله ها سر دادیم تا دوباره به 
25دی ماه رسیدیم. روزی که پیشانی سردش را بوسیدیم و باور کردیم 

دیگر دستان گرمش را نخواهیم فشرد. در اولین سالگرد وداع با 

شادروان مسعود شریفی 
پدر مهربانی که دیگر تکرار نمی شود با نثار فاتحه ای ، یادش را گرامی می داریم.

خانواده شریفی 

زمستانی دیگر را باید بی تو، بدون حس گرمای حضورت سپری کرد 
و ما همچنان دلتنگ تو هستیم. 2۶ دی ماه یادواره 

سومین سال از سفربی بازگشت همسر و پدر عزیزمان

 شادروان حاج محمود حاجیان
 که در جوار بارگاه منّور رضوی به دیدار حق شتافت، 

با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. 
روحت شاد، یادت گرامی و جایگاهت در بهشت جاودانه باد

خانواده مرحوم

ضمن تشکر و قدردانی از همه عزیزانی که در مراسم خاکسپاری، 
 سوم و هفتم و حضور در جلسه دورخوانی کالم ا... مجید همراه مان 
بودند به استحضار می رساند: به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

پدری مهربان و همسری دلسوز 

شادروان حاج علی ملک آبادی 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۹/۱۰/۲۵ از ساعت ۲ الی 
3 بعدازظهر در محل آرامگاه مرحوم )روستای ملک آباد، 
باالتر از روستای خراشاد( با رعایت دستور العمل های بهداشتی 

برگزار می شود. حضور شما سروران موجب امتنان است.
خانواده های:  ملک آبادی، خراشادی زاده

چهل شب چشم من با رگهی خو رکد                                                   هچ شب اه با تو بودن آرزو رکد

  چهل شب ات سحر نقش خیالت                                                   کنار من نشست و گفت و گو رکد
چهل روز است در فقدان کسی می سوزیم که با موهای سپیدش، صفای وجودش، سنگینی 

سکوتش و مظلومیت نگاهش ما را تنها گذاشت 
یاد و خاطراتش را با ذکر فاتحه ای بر سر آرامگاهش گرامی می داریم.

زمان: امروز پنجشنبه  25 دی ماه 1399- ساعت 15
مکان: بهشت  متقین )بلوک 1 ، قطعه 12(
خیرآبادی- جمیع و سایر اقوام وابسته

هو الباقی

شاردوان

 غالرمضا خیرآبادی

هس سال گذشت
گار همین دریوز بود ان

داغت رب دل مان اتزه است

دوستت داریم پدر

خانواده رمحوم حسین حقیقی پور

اولین سالگرد سفر جاودانه پدری بزرگوار، صبور و مهربان 

مرحوم مهندس ابوالقاسم شایگان 
که روزهای دلتنگی مان با یاد خوبی هایش سپری می شود را 

به اطالع همشهریان عزیز می رساند، ضمن آرزوی سالمتی برای 
همه عزیزان و احترام به سفیدپوشان عرصه سالمت، یاد پدر را 

با ذکر صلوات و فاتحه گرامی می داریم.
خانواده شایگان
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نمازجمعهپساز۱۰ماهدربیرجندبرگزارمیشود

مسئول نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی 
گفت: نماز جمعه این هفته  پس از ۱۰ ماه در بیرجند مرکز خراسان 
جنوبی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود. 

میان ماه من تا ماه گردون

* بهروزی فر

)ادامه سرمقاله از صفحه اول( 9 - در بسیاری از ساختمان های عمومی، منازل مسکونی و ساختمان 
های تجاری از این فلز برای مقاومت در برابر آب باران و بام سازی استفاده می شود. ۱۰ - تمام 
آلیاژهای این فلز دارای مقاومت به خوردگی در برابر آب و بخار هستند، مس در محصول های 
نمکی، خاک ها، کانی های غیر اکسیدی، اسیدهای آلی و محصول های سوز آور مقاوم است.  
و.... و این همه سبب شده، مس به یکی از پرطرفدارترین فلزات دنیا تبدیل شود، به گونه ای که 
در اغلب کشورها به ویژه اقلیم های معدنی، به امید یافتن مس، اکتشاف و جستجوهای فراوانی 
صورت گرفته است. در این میان، برگ برنده به دستان کشورهایی افتاد که ذخایر مس بیشتری 
داشتند و در استخراج این کانی، اهتمام ویژه تری ورزیدند. به گواه اطالعات موجود، ایران به همراه 
امارات و عربستان، از بازیگران برتر تجارت مس، در غرب آسیا به شمار می آید و در داخل کشور 
هم ، برخی استان ها به جهت داشتن ذخایر مس و اقدام به استخراج و بهره برداری از آن، یک 
سر و گردن باالتر از دیگر نقاط ایستاده اند. یکی از استان هایی که به واسطه داشتن ذخایر مس، 
مورد عنایت سرمایه گذاران قرار گرفت، خراسان جنوبی با معدن مس قلعه زری اش بود. معدن 
مس قلعه زری در کنار روستای قلعه زری و در فاصله ۱۸۰ کیلومتری جنوب غرب بیرجند قرار 
دارد. داشتن طال، از مهمترین مزایای این معدن است. کانسار مس رگه ای قلعه زری از ذخایر 
قابل توجه مس در ایران است که به علت عیار باال، اهمیت زیادی دارد. یافته های میدانی نشان 
می دهد؛ به فاصله ۳۰ کیلومتری این معدن تا کویر، آثار مس و کوره های ذوب وجود دارد که 
حاصل فعالیت های معدن کاران در زمان های بسیار دور است و سبک کار در معدن امروزی نیز 
بر حسب آثار به جا مانده از پیشینیان می باشد. برآورد اولیه ذخیره این معدن که حدود ۸۰ سال 
است راه اندازی شده، ۵۰۰ هزار تن بوده است. بخشی از سهام معدن قلعه زری در مالکیت شرکت 
ملی مس و قسمت عمده آن نیز در اختیار بخش خصوصی )شرکت معادن لوت( می باشد. میزان 
اشتغال ایجاد شده در این معدن، بعد از گذر سال ها همچنان ثابت مانده و در حد ۴۰۰ نفر است.  
در حال حاضر مواد استحصالی از این معدن به کرمان انتقال داده می شود و بخشی نیز صادر می 
گردد. سال ها پیش و به جهت دسترسی راحت تر متولیان امر به بازار مصرف، بحث اتصال جاده 
قلعه زری به شهداد کرمان مطرح شد چرا که با ۷۰ کیلومتر جاده سازی حدود ۲۰۰ کیلومتر از مسیر 
انتقال کوتاه تر می شد و همین کوتاهی مسیر دسترسی، هزینه های انتقال مواد خام را به شدت 
 کاهش می داد. مقایسه شرایط این معدن با معادن مشابه آن در دیگر نقاط کشور نشان می دهد،
عایدات ما در خراسان جنوبی از مس قلعه زری بسیار ناچیزتر از آن چیزی است که در دیگر استان 
های همتا رقم خورده و اتفاق افتاده است. اگر چه درآمد معدن، متأثر از فراز و نشیب قیمت های 
جهانی مس است اما شواهد نشان می دهد این مجموعه به طور میانگین، سالی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد 
تومان عایدات داشته اما از پیشرفت های داخلی که بگذریم، تأسیسات بیرونی آن، به نسبت گذشته 
تغییر چشمگیری نکرده است. به عبارتی، زمانی که متولیان امر، نتوانسته اند یا نخواسته اند در 
رنگ و روی مجموعه کاری خود، تحول ایجاد کنند، انتظاِر این که در پرداخت حقوق دولتی خود 
دقت نظر داشته باشند، احتمااًل توقعی نابجاست اما یادآوری این نکته ضرورت دارد که طبق ماده 
۱۴ قانون معادن؛ “دارنده پروانه بهره برداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن مندرج در 
پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، ساالنه به  وزارت صنعت و معدن پرداخت نماید. وزارت 
مزبور می تواند درصورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی از بهره بردار اخذ کند”. عالوه بر این، 
تخریب راه های روستایی به جهت تردد خودرو های سنگین با حمل تناژ غیرمجاز، از مواردی است 
که نمی توان از آن چشم پوشید.  واقعیت این است که طبق قانون، معادن مکلف به پرداخت بخش 
مشخصی از درآمد خود برای انجام عملیات زیربنایی شهرستان محل استقرار هستند، قانونی که 
در اغلب مناطق کشور به طور کامل اجرا می شود و اهالی از عایدات معدن در جوار محل زندگی 
شان، به نحو شایسته ای بهره مند می گردند،  اما به راستی این قاعده، چقدر توانسته، مشکالت 

شهرستان خوسف و بخش قلعه زری را مرتفع نماید؟! 
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰99۲۲۱۳۴۲۸۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

آگاهی و امیدبخشی
وظیفه رسانه در شرایط کنونی  

* سمانه ساالری - مدیرعامل خانه مطبوعات استان

بدون شک در جهان امروز رسانه ها یکی از مهمترین ابزارهایی هستند که نقش 
بی بدیل آنها در ارتقای فرهنگ جامعه در تمام ابعاد زندگی بر هیچ کسی پوشیده 
نیست. یکی از عملکردهای مهم رسانه ها، تولید عادت واره ها در میدان های فرهنگی 
است و تداوم برنامه های آگاهی دهی و هشدار از بیماری همه گیر »کووید ۱9« که در 
صورت دوام این تهدید بر جوامع بشری می تواند با تولید این عادت واره ها رفتارهای 
اجتماعی را تغییر دهد. از سویی هم، با آن که در پی اطالع رسانی و آموزش رسانه ها 
در بسیاری از کشورهای جهان میزان آگاهی مردم نسبت به اقدام ها و اهتمامات الزم 
برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا باال رفته است، اما نیاز است این آگاهی دهی 
ادامه یابد. زیرا ویروس کرونا هنوزهم به دلیل عدم رعایت بسیاری از رهنمودهای 
بهداشتی از سوی مردم در برخی از نقاط جهان در حال افزایش است و نیاز است 
روش های  دهند.  افزایش  زمینه  این  در  را  خود  آموزشی  برنامه های  رسانه ها  که 
رعایت شرایط قرنطینه، فاصله گذاری  اجتماعی، رعایت بهداشت شخصی و محیطی، 
روش های جلوگیری از ابتال به این بیماری و راه های پیش گیری از شیوع ویروس کرونا 
به دیگر اعضای خانواده از مهم ترین موضوع های برنامه آموزشی رسانه ها به شمار 
می روند. با اینکه رسانه ها در زمینۀ آموزش راهکارها و مکانیزم های مبارزه با کرونا از 
عملی سازی رهنمودهای بهداشتی تا راه اندازی برنامه های آموزشی و سرگرمی در خط 
نخست مبارزه با کرونا قرار دارند اما هنوزهم در جهت ایجاد فضای اعتماد و روحیه دهی 
به مردم در کنار عملی سازی، رهنمودهای بهداشتی به کارهای بیش تری نیاز است تا 
بحران های برخاسته از کرونا در زمینه های آموزش وپرورش، مناسبت های اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی تا حدی جبران شود. یکی دیگر از کارکردهای رسانه ها در امر 
مبارزه با کرونا امیدبخشی و روحیه دهی به مردم است، چون به دلیل گسترش روزافزون 
ویروس کرونا میزان نگرانی مردم نسبت به افزایش این ویروس باال رفته و فضای 
وحشتناکی بر زند گی مردم حاکم شده است. از آن جایی  که یافته های مراکزپژوهشی 
نشان می دهد نگرانی و اضطراب ،میزان خطر آلوده شدن به ویروس کرونا را افزایش 
و مقاومت بدن را در مقابله با این ویروس را کاهش می دهد بنابراین امیدبخشی و 
روحیه دهی در باالبردن میزان مقاومت بدن افراد برای مبارزه با کرونا از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. پخش و نشر گزارش ها از استمرار فعالیت های اقتصادی، کمک رسانی 
نهادهای دولتی و غیردولتی به مردم، تالش های جهانی به هدف دریافت درمان، 
اطالع رسانی دقیق از میزان پایین مرگ ومیر ناشی از ویروس کرونا، قدرت انتشار 
ویروس و توانایی بشر در جلوگیری از انتشار ویروس کرونا افزون بر این که مردم 
را متناسب با شرایط موجود راهنمایی می کند، برای آنان نسبت به ادامۀ زند گی و 
تالش های جهانی برای مهار این ویروس نیز امید و روحیه می بخشد. نبرد رسانه ها 
در مبارزه با کرونا در همۀ سطوح تا این جای کار، کارساز بوده و توانسته با ایجاد یک 
گفتمان واحد و برتر نسبت به دیگر حوزه ها در امر مبارزه با کرونا شاهد دستاوردهای 
 چشمگیری باشد. رسانه ها همان گونه که مردم را در امر مبارزه با کرونا بسیج ساخته اند
برای ادامۀ زندگی نیز به آنها روحیه می بخشند و خالهای به میان آمده در بسیاری از 
بده  و بستان های اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و سیاسی را پر می سازند. همچنین با 
توجه به کاهش میزان ابتال به ویروس کرونا در بخش هایی از جهان که امیدواری های 
زیادی را نسبت به پیروزی بشر در برابر این بیماری همه گیر به وجود آورده است، ادامۀ 
پیکار رسانه ها  با بسیج عمومی و معرفی کارشیوه های اثرگذار، می تواند زیان های به  

جا مانده و بحران های برخاسته از شیوع و گسترش ویروس کرونا را نیز جبران کند.

 محمودآبادی- پیش بینی می شود
 بخش خصوصی  در استان بیش 
از ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه 

گذاری کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی 
روز  جنوبی  خراسان  استانداری 
گذشته در کمیته جذب سرمایه 
در  که  جنوبی  خراسان  گذاری 
اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد،از 
پیش بینی سرمایه گذاری بیش 
از ۲۵ هزار میلیارد تومان توسط 
بخش خصوصی در استان خبر 
اظهار  عابدی  مشیرالحق  داد. 
کرد: این کمیته یک زیر کمیته با 
عنوان بررسی اهلیت سرمایه گذار 
دارد. وی با بیان اینکه پیش بینی 
می شود بالغ بر ۸۰۰ میلیون یورو 
سرمایه گذاری در چندین پروژه 
گذار  سرمایه  گروه  این  توسط 
در استان انجام شود، افزود: رقم 
ریالی این طرح ها بیش از ۲۵ هزار 

میلیارد تومان است.

بررسی اهلیت سرمایه 
گذاران

وی با تاکید بر اینکه این طرح ها 
با اولویت بندی پیگیری خواهد 
شد، تصریح کرد: اتاق بازرگانی 
دفتر جذب سرمایه  و مدیرکل 
خراسان  استانداری  گذاری 
را  اقدامات  یکسری  جنوبی 
سرمایه  اهلیت  خصوص  در 
گذارانی که هفته جاری به استان 
داده اند. انجام  را  آمد  خواهند 
سرمایه  این  داد:  ادامه  عابدی 
از  برخی  با  است  قرار  گذاران 
سرمایه  زمینه  در  دستگاه ها 
گذاری ها مباحثی را مطرح کنند 

که در قالب انعقاد تفاهم نامه از 
مند بهره  دستگاه ها   امکانات 
اینکه  به  اذعان  با  شود.وی 
با  ذیربط  اجرایی  دستگاه های 
ستاد  در  گذاری  سرمایه  امر 
سرمایه  اهلیت  خاوران  توسعه 
کرد،  خواهند  تأیید  را  گذاران 
گفت: مشکالت سرمایه گذاران 
در آینده پذیرفته نخواهد بود چرا 

که مدیران در این ستاد صحه 
بر حضور سرمایه گذار خواهند 
گذاشت.کارشناس امور اقتصادی 
به  نیز  بیرجند  بازرگانی  اتاق 
سرمایه  پیشنهادی  طرح های 
گذاران اشاره کرد و افزود: طرح 
احداث کارخانه منسوجات بدون 
بافت پزشکی با ۲۴۰ هزار یورو و 
میزان اشتغال ۱۵۰ نفر از جمله 

این طرح ها است.

طرح های پیشنهادی
 سرمایه گذاران

کرد:  عنوان  ضیائیان  مهدیه 
حوزه  در  نیز  طرح  چندین 
کشاورزی استان از جمله، ترمینال 
کارخانه  احداث  پسته،  ضبط 
فرآوری خرما و احداث کارخانه 
فرآوری زرشک، شیر خشک و 
فرآوری عناب و کشتارگاه طیور و 

چندین واحد گلخانه ای پیش بینی 
اعتبار  به گفته وی  شده است. 
طرح های بخش کشاورزی ۲۷ 
میلیون و ۷۰ هزار یورو با اشتغال 
اجرای  به  وی  است.  نفر  هزار 
طرح توسعه گردشگری خراشاد 
هم اشاره کرد و افزود: این طرح با 
۲۵ میلیون و ۱۷۲ هزار یورو اجرا 
خواهد شد که کانون ماندگاری و 

اشتغال در داخل روستای خراشاد 
ایجاد می کند و حداقل ۱۵۰ نفر 
شغل هم برای این طرح پیش 
داد:  ادامه  است.وی  شده  بینی 
طرح احداث استخر سرپوشیده، 
مرکز رفاهی در بیرجند و مرکز 
آموزشی در فردوس از طرح هایی 
و  آموزش  حوزه  در  که  است 
و  شد  خواهد  پیگیری  پرورش 
پیش بینی سرمایه گذاری این 
طرح ها ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار 
یورو بوده  و برای بیش از ۱۲۰ 
نفر اشتغال ایجاد می کند.به گفته 
وی احداث باند دوم طبس به یزد 
احداث باند دوم سربیشه به درح، 
زابل  زاهدان-  آهن  راه  احداث 
به بیرجند و اتصال به راه آهن 
باند  احداث  و  مشهد  سراسری 
دوم بیرجند- نهبندان- زاهدان، 
انارک -خور از  احداث باند دوم 

گذار  سرمایه  طرح های  جمله 
در حوزه راه و شهرسازی است. 
ضیائیان تصریح کرد: طرحی نیز 
در حوزه انرژی های تجدید پذیر 
و ایجاد نیروگاه بادی درح است 
که سرمایه گذاری به مبلغ ۶۰ 
شده  بینی  پیش  یورو  میلیون 
ایجاد  اشتغال  نفر   ۶۰ برای  و 
کرد:  عنوان  وی  کرد.  خواهد 
پاالیشگاه  پترو  همچنین طرح 
هم برای استان پیشنهاد سرمایه 
گذاری شده که امیدواریم بعد از 
طرح  تصویب  مراحل  گذراندن 
در استان عملیاتی شود. رئیس 
اتاق بازرگانی بیرجند تیز در این 
سرمایه  نگهداشت  بر  جلسه 
استان  در  موجود  های  گذاری 
تاکید کرد و گفت: استراتژی های 
توسعه استان تدوین شود. محسن 
احتشام اظهارکرد: این کمیته ذیل 
ستاد توسعه خاوران تشکیل شده 
است. وی با اشاره به شعار استاندار 
جدید خراسان جنوبی مبنی بر 
تدبیر، تالش و توسعه اظهارکرد: 
این شعار برازنده این ستاد می 
باشد و امیدواریم این جمالت زیبا 
را در فضای عملیاتی پیاده کنیم. 
وی با بیان اینکه یکی از الزامات 
توسعه ،رفتارهای الگویی مدیریتی 
برای سرمایه گذاری است، عنوان 
کرد: باید برای سرمایه گذاری در 
استان ایجاد انگیزه شود.وی به 
پژوهش های  مرکز  اندازی  راه 
بیرجند  بازرگانی  اتاق  اقتصادی 
اشاره کرد و افزود: مدیر این مرکز 
جذب  کمیته  دبیرخانه  مسئول 
سرمایه گذاری بخش خصوصی 

استان خواهد بود.

گام  ۲۵ هزار میلیاردی در استان

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

 روابط عمومی شرکت گاز 
استان خراسان جنوبی نصب هر گونه وسیله  گاز سوز در حمام، رختکن. سرویس های بهداشتی و محوطه سونا ، استخر و جکوزی ممنوع است

قصر موبایل راه رو
    61  61  61  5  0915مرکز خرید و فروش خط دائم

0919   73    4030 5 
0919   73    4030 6 
0919   73    4030 7 
0919   73    4030 8 
0919   934   5006

0919   934   5008
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

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

کابلی و بی سیم

ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش

        شرکت تصویر نگار داتیس 

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

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

شبانه روزی
  

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایجاد لبنیات قهستان  
)سهامی خاص( به شماره ثبت 1371 و شناسه ملی 10360030894

به اطالع کليه سهامداران شرکت ايجاد لبنيات قهستان می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
در دو روز متوالی سه شنبه 1399/11/07 و چهارشنبه 1399/11/08 ساعت 9 صبح در محل 
 مرکز اصلی شرکت واقع در بيرجند ، بخش مرکزي ، دهستان باقران ، آبادي شهرك صنعتي، فاز2 ،
 بلوار همت ، کوچه همت 4 ، پالك 0 ، طبقه همکف، کدپستی 9719137486 تشکيل می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه روز سه شنبه 1399/11/07: تصميم گيری در خصوص افزايش سرمايه شرکت  

دستور جلسه روز چهارشنبه 1399/11/08: تغيير نام شرکت
  هیئت مدیره شرکت

همکارخانم با شرایط ذیل 
نیازمندیم 

 1 - آشنا به کامپیوتر 2- مجرد 
3 - محل زندگی در محدوده 

پاسداران - مدرس  - معلم - توحید  
4- یک شیفت )ساعت8 تا 14( 

 مرکز خدمات اداری چمنی 
پاسداران - روبروی شعبه تامین اجتماعی     

09155614320

نوبت دهی تعویض پالک 
خودرو انجام می شود 
)حضوری - غیر حضوری ( 

 صبح و عصر 
مرکز خدمات اداری چمنی 

پاسداران - روبروی شعبه تامین اجتماعی 
32423242

قابل توجه همشهریان بیرجندی
مشاوره ، خرید و فروش،  بازسازی و  تعمیرات امالک 

بیرجندی ها در مشهد مقدس  
 0915161391۷  -   جعفر خسروی

توجـه                           توجـه
کارفرمایان و بیمه شدگان محترم ما تالش کردیم که دیگر نگران نباشید!

با نصب اپلیکیشن »رساگستر« در تلفن همراه خود، هرگز برای امور بیمه و مالیات
 از محل کار خود خارج نخواهید شد

اپلیکیشن رساگستر با بیش از یکصد خدمت غیر حضوری مهم در خدمت شماست
:/ir/app.apk Htts.0004320.mob مرکز تخصصی بیمه، مالیات، روابط کار و سایر ادارات

آدرس: پاسداران - روبروی شعبه تامین اجتماعی )به تابلوها دقت کنید(
تلفن تماس: 05632423242 - 09155614320 چمنی
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خاموشی ها قابل پیش بینی و برنامه ریزی  نیست

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در توضیح خاموشی ها، گفت: این خاموشی های پراکنده قابل پیش بینی و برنامه ریزی  از قبل نیست. دادگر اظهار کرد: به دلیل 
افزایش مصرف برق و گاز در بخش خانگی و تجاری و محدودیت سوخت تحویلی به تعدادی از نیروگاه ها، خاموشی های پراکنده در برخی مناطق اعمال شده است. وی افزود: 

از مردم می خواهیم با کاهش حداقل ۱ تا ۲ درجه از دمای منازل و محل کار و مدیریت مصرف گاز و برق ،  امکان استمرار تأمین انرژی را برای همه هموطنان فراهم آورند.

وضعیت کرونا 
در استان

 شکننده است
ایرنا - معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
بیرجند گفت: مردم هوشیار  پزشکی 
خراسان  فعلی  وضعیت  زیرا  باشند 
جنوبی از نظر کرونا بسیار شکننده است. 
مهدی زاده افزود: شرایط استان از لحاظ 
شیوع ویروس کرونا به سمت مطلوب 
پیش می رود و چندین روز متوالی است 
که موارد بروز بیماری کووید ۱۹ کم شده 
و مرگ ناشی از کرونا نیز کاهش داشته 
است. وی حفظ این دستاورد خوب را 
ضروری دانست و اظهار کرد: مردم باید 
بدانند شکنندگی این وضعیت کامال 
محرز و نگران کننده است. رئیس مرکز 
بهداشت استان گفت: در صورت رعایت 
نکردن پروتکل ها و محدودیت ها به 
بازگشایی  سفرها،  افزایش  خصوص 
برگزاری  و  تجمعی  مراکز  و  تاالرها 
جلسات متعدد ،شاهد بروز مجدد بیماری 
و خیز چهارم کرونا در فصل زمستان 
خواهیم بود. وی تصریح کرد: تجربه ای 
که از شروع انتشار ویروس کرونا تاکنون 
بیانگر ضرورت تداوم  به دست آمده، 
برای  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
مقابله با این ویروس است. مهدی زاده 
گفت: اگر مردم شرایط را عادی تصور 
کنند و مشاغل و مکان های تعطیل شده 
به سرعت و بدون رعایت پروتکل های 
مدت  در  شود  بازگشایی  بهداشتی 
کوتاهی شاهد افزایش مجدد موارد ابتال 
به بیماری و به تبع آن افزایش بستری 
بیماران کرونایی و موارد مرگ و میر 
خواهیم بود. وی اضافه کرد: براساس 
طرح  اجرای  شده  انجام  بررسی های 
باعث  ادارات  در  کارمندان  دورکاری 
کاهش تجمع در سازمان ها و ادارات 
شده و نقش چشمگیری در کاهش 
موارد بیماری داشته است که امیدواریم 
با ادامه این روند و سایر اقدامات شاهد 
تداوم روند کاهشی ابتال بین کارمندان 
باشیم. وی گفت: با تغییر رفتار جمعی و 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به 
راحتی می توان انتقال و انتشار ویروس 
کرونا را مدیریت و از ابتالی گسترده آن 
جلوگیری کرد. وی تاکید کرد: استفاده 
از ماسک باید تبدیل به هنجار اجتماعی 
شود به نحوی که فرد فاقد ماسک به 
عنوان یک فرد هنجارشکن در سطح 

جامعه تلقی شود.

درمان  محرومیت
با زخمی کردن 

سال  در  دارید  خاطر  به  حتما  سالم. 
پایانی دولت آقای خاتمی استان خراسان 
جنوبی ایجاد شد و اگر کمی دقت کنیم 
 بسیاری از اتفاقات خوب در سال های

پایانی دولت به وقوع می پیوندند. چند 
سال پیش که به نمایندگی از اهالی 
منطقه مان به دیدن استاندار وقت ) آقای 
پرویزی ( رفتیم از ایشان گالیه کردم که 
چرا رئیس جمهور در سفر به خراسان 
شمالی )زادگاه استاندار وقت هم بود( 
چند برابر اعتباری که به خراسان جنوبی 
داده بودند مصوب کرده اند. برایم جالب 
بود که ایشان می گفت رئیس جمهور 
برای هر دو استان یک میزان بودجه در 
نظر گرفته است اما فرق خراسان شمالی 
و جنوبی در این بود که آنجا بسیاری از 
پروژه ها را صاحب ردیف کرده بودند و 
به قول دولتی ها را زخمی کرده بودند 
که هر مسئولی می آید مجبور می شد 
یک اعتباری به آن پرداخت کند. اما در 
خراسان جنوبی از این قبیل پروژه ها 
خبری نبود. حاال چند سالی است که 
این اتفاق میمون دارد در استان ما هم 
می افتد. مثال آب رسانی ردیف گرفته 
و راه آهن صاحب ردیف شده است. از 
استاندار جدید هم به جد می خواهیم 
مصوب  اعتبارات  برای  اینکه  ضمن 
گذشته تمام تالش شان را بکنند ایشان 
هم در سال پایانی دولت که معموال به 
واسطه غرایز سیاسی مسئوالن ملی 
بریز و بپاش زیاد می شود و به آینده آن 
خیلی فکر نمی کنند چند پروژه خوب 
و کالن را برای استان زخمی کنند تا 
از محل زخمی شدن همین پروژه ها 
بلکه زخم محرومیت استان در سفرهای 

بعدی مسئوالن درمان شود.   

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

خبر ویژه

 * سالم .مقاله فرصت های ناشناخته برای
سرمایه گذاری مطالب جالبی داشت اما 
این فرصت ها برای نورچشمی هاست نه 
 مردم . زهی خیال باطل که این فرصت ها 
ویژه  منطقه  شود.  فراهم  عموم  برای 

اقتصادی برای افراد ویژه است. 

* سالم چند وقت پیش مطلبی چاپ  
. فقیر  ثروتمندان  مورد  در  بودید   کرده 
امروز به حرفتان رسیدم چند وقت پیش با 
۱ و 500 یک پکیج خریدم برای زیر زمین 
منزلمان و هفته پیش یک قطعه از آن را 
عوض کردم به ۱ و 300 و با خودم فکر 
کردم با وضعیت گرانی که حقوقم کفاف 
حتی خرج خانه را نمی دهد واقعا برای 
 تعمیر یک قطعه پکیج هم نمی توانم
امید داشته باشم . دیدم یک پکیج گران در 
سرمایه زندگی ام دارم اما پول تعویض یک 
قطعه اش را ندارم و اگر دوباره مشکلی پیش 
بیاید باید چیزی را بفروشم تا بتوانم خرج 
تعمیر وسیله ای دیگر را بدهم. خدا برای 
آنهایی بسازد که همان حداقل ها را هم 
 نداشتند و االن باید این خرج ها را بدهند .
 مردم بیرجند انسان های معتقدی هستند 
بیاید نیازمندان نرود را فراموش نکینم 
 که این روزهای سخت برای خیلی ها 

غیر قابل تحمل است. 

* آخر مدرسه الزم است یا سالمتی مردم 
که مدرسه باز شود؟هر مدیری فقط به نفع 
خودش کار می کند نه به نفع و سالمتی 
مردم.اگر مدرسه باز شود من که اصال بچه 
هایم را  نمی فرستم. حاضرم بچه هایم 
یک سال از مدرسه عقب بیفتند ولی در 
 این اوضاع کرونا حضوری مدرسه نروند.

*سالم .دولت اینقدرهزینه می کند برای 
آب وبرق وگاز روستاها که مردم مظلوم 
استفاده کنن ولی در بخش واگذاری 
امتیازات، مردم را به بهانه های مختلف 
دهند. نمی  امتیاز  و  کنند  می   اذیت 

* از جناب آقای وزیر باید پرسید آیا کرونا 
به پایان رسیده ؟ آیا دانش آموز پایه اول 
 ودوم دبستان خواهد توانست پروتکل های
بهداشتی را رعایت کند ؟در این فصل 
زمستان که خود مسئولین ستاد کرونا 
اعالم می کنند احتمال شیوع این بیماری 
خیلی بیشتر است آقای وزیر چه چیزی را 
می خواهند به اثبات برسانند؟ اولیا به فکر 

جان فرزندان دلبندتان باشید.

* ستاد ملی کرونا اعالم می کند نگران 
موج چهارم و همچنین شیوع ویروس 
همچنین  و  است  انگلیسی  کرونای 
بازگشایی مدارس در مرحله آخر قرار دارد.
با باز شدن مدارس و کاهش برخی دیگر 
از محدودیتها ترددهای وابسته به این کار 
زیاد شده و این یعنی باز ساده انگاری و 
آغاز یک سونامی دیگر که باید در انتظار 
آن باشیم.باز شدن عجوالنه آموزشگاه ها 
مرا یاد آن رانندگانی انداخت که پشت 
چراغ قرمز ایستاده اند و به دلیل عجول 
بودن، هنوز چراغ سبز نشده هم بوق 

می زنند و هم حرکت می کنند.

* چرا ورودی بیرجند از سمت خوسف 
مابین میدان پمپ بنزین تا آتش نشانی 
چندین سال هست که بالتکیف مانده؟ 
نه جز محدوده شهر حساب می شود 
تیر  شهرداری  محدوده.لطفا  خارج  نه 

خالصی را بزند . ممنون.

* یک سوال از مسئولین محترم داشتم، 
اینکه چرا کل کشور محدودیت تردد از ۹ 
شب تا 4 صبح هست اما خراسان جنوبی 
از ۱0 شب؟؟؟؟ امشب خیلی شلوغ بود، 
انگار نه انگار که کرونایی هست. آمار 
مبتالیان هم که صعودی شده. بد نیست 
شهروندان یه مقایسه داشته باشند. اینکه 
اوضاع یک مقدار بهتر شده راحت به 

دست نیامده، کلی آدم از دست رفتند.

* از دانشگاه آزاد خواهشمندیم حداقل 
یک نفر تلفن ها را جواب بدهد، دورکاری 
اصال بهانه خوبی نیست. برنامه دورکاری 
را شفاف در دسترس قرار بدهید یا یک 
شماره ای بدهید که یک نفر جواب بدهد. 

* سالم . ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند تکمیل بیمارستان خوسف بسیار 
کند پیش می رود و نیاز به تذکر جدی 
به پیمانکار دارد و این در حالی است که 
پایان  تا  را  آن  تکمیل  قول  مسئوالن 
سال ۱3۹۹ داده اند .تذکر دوم مربوط به 
جاری ساختن پساب فاضالب  بیرجند 
در مسیر دشتی است که تامین کننده 
آب شرب  بیرجند و خوسف است که 
نگرانی ها را به شدت باال برده سازمان 
زیست محیط  جمله  از  مربوطه   های 

و ...  چرا  هیچ اقدامی نمی کنند؟

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
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پیام شما

 سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اسطوره  
ماندگار مقاومت در مسیر حق و عدالت و دفاع 
از مظلومان جهان است. می توان گفت سردار 
از تربیت شدگان اسالم  دل ها تنها یکی 
است که می توان این تربیت را در البه الی 
سیره، کالم، منش و زندگی اش به  وضوح 
بزرگ  گرفت.  الگو  آن  از  و  کرد  مشاهده 
منشی و اخالق واالی حاج قاسم سلیمانی 
او را سردار دل ها می کند و حاال او تنها یکی 
از شخصیت های محبوب و ماندگار بین مردم 
است.  به  راستی که هر روز زوایای جدیدی 
از منِش واال و شخصیت های سردار دل ها 
برای ما عیان می  شود؛ رفتارهایی که در اوج 
اقتدار نظامی، او را محبوب دل ها کرده است، 
به حق که هیچ پاداشی جز شهادت، او را به 
آرزوی دیرینه اش برای پیوستن به سربازان و 
یاران شهیدش نمی رساند و حاال در نخستین 
سالگرد شهادت و تدفین سردار دل ها، سپهبد 
همراه  همرزمش  با  سلیمانی  سم  قا  حاج 
می شویم تا برگی از خاطرات ماندگار او را به 

رشته تحریر درآوریم. 

توصیه حاج قاسم،
بیابان شاهرخت را آباد کرد

سال ۱3۷4 بود که سردار سلیمانی در بازدید 
از نوار مرزی به منطقه بارنجگان زیرکوه سفر 
می کند. پردل، یکی از همرزمان شهید حاج 
قاسم سلیمانی است که در گفتگو با شبستان 
می گوید: اهالی شاهرخت به استقبال »حاج 
قاسم« آمده بودند؛ همزمان که سردار، دشت 
منطقه  این  اهالی  به  دیدند  را   شاهرخت 
توصیه ای کردند. »هوای شاهرخت بوی 

پسته می دهد، اگر این دشت از آِن ما کرمانی 
ها می بود؛ تمام آن را پسته می کاشتیم«.

این آزاده سرافراز با بیان اینکه توصیه حاج 
بارنجگان  مردم  جمع  در  لیمانی  س قاسم 
گفت:  بود،  اشتغالزایی  جنس  از  زیرکوه 

مباحث اشتغالزایی در روستاها محور مهم 
صحبت های حاج قاسم در نشست با مردم 
بود. فرمانده اعتقاد داشتند که روستا نشینان 
این  باید  و  خوبی هستند  مرزبانان  مرزی، 
روستاها را تقویت کرد تا شاهد مهاجرت از 
روستاها نباشیم.اما توصیه های حاج قاسم در 
بیابان لم یزرع زیرکوه، سبب شد تا همرزم 
شهید در این منطقه به توصیه سردار مشغول 
کشاورزی شود. هنگام توصیه سردار حتی 

یک درخت پسته در دشت شاهرخت نبود، اما 
به دنبال توصیه دوستانه سردار، حاال دشت 
شاهرخت با کاشت 350 هکتار باغ پسته آباد 

و آرزوی سردار محقق شده است.
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  همرزم  پردل، 

گفت: حاج قاسم سلیمانی آنچنان فرمانده 
مقتدر اما در عین حال مهربان و دلسوز مردم 
بود که جرقه اشتغال با یک ساعت سخنرانی 
در شاهرخت که بیابانی لم یزرع بود، زده شد.

حاج قاسم مانوس با قرآن بود

این همرزم در ادامه سخنانش به شخصیت 
معنوی حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و ادامه 
داد: فرمانده ما در معنویت، بی همتا بود. تا اوقات 

 فراغتی را می یافت به حاشیه نمی پرداخت؛
قرآن جیبی اش را در می آورد و مشغول قرآن 
خواندن می شد. وی ادامه داد: شهید حاج 
قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده گردان در 
منطقه مرزی نهبندان مستقر شد. در بازدید از 

این منطقه متوجه یکی از خصوصیات شهید 
حاج قاسم سلیمانی شدم. حاج قاسم؛ دائما 
کارها را خودشان رصد و دوباره بازخوانی می 
کردند و خودشان به عنوان مرد میدان و در 
خط مقدم مبارزه با اشرار حضور داشتند.  همه 
جا خودش دوربین به دست و در صف اول 
بود. شیوه کار حاج قاسم میدان داری مستقیم 
بود و ما که سرباز بودیم از حاج قاسم یاد 
گرفتیم که انسان باید حرکت کند و برود جلو؛ 

تا دیگران هم رهرو باشند نه اینکه بنشینی و 
به دیگران بگویی برو....

حاج قاسم اهل به صف کردن 
سربازانش نبود

این همرزم شهید در ادامه خاطراتش گفت: 
حاج قاسم قرار بود با هلی کوپتر از مرز نهبندان 
بازرسی داشته باشد، برایشان مراسم نظامی 
تدارک دیده بودیم. هلی کوپتر رسید؛ نیرو های 
نظامی همه به خط بودند؛ رفتم تا ایشان را از 
پای هلی کوپتر همراهی کنم، گرد و غبار که 
خوابید، دنبال حاج قاسم گشتم؛ اما هرچقدر هم 
منتظر شدم، فرمانده را ندیدم.حاج قاسم از گرد 
و خاک هلی کوپتر استفاده و آن محیط را ترک 
کرده بود. ما ایشان را در آشپزخانه یافتیم؛ حاج 
قاسم با ُکتی روی دست مشغول صحبت با 
که  کردم  تعجب  بودند؛  آشپزخانه  مسئول 
چرا سردار اینجاست؟! گفتم نیروهای نظامی 
در انتظارند تا برای شما احترام نظامی اجرا 
کنند؛ اما ایشان گفتند: »من عمدا به اینجا 
آمدم. دوست ندارم که بچه ها را یک ساعت 
معطل من کنید تا تشریفات قائل شوید؛ من 
میخواهم با سربازانم راحت باشم«. وی در ادامه 
سخنانش گفت: حاج قاسم عالقه ای خاص 
به من داشتند و به جای احوال پرسی مقتدرانه، 
همواره با من ُکشتی دوستانه و خیلی خودمانی 
داشتند؛ این مهربانی از سِر خاکی بودن ایشان 
بود، ایشان در اوج اقتدار مغرور نبودند؛ حتی 
غذای حاج قاسم همیشه باید همان غذای 
سرباز می بود؛ روی زمین کنار سربازان روی 

خاک می نشست و می گفت: ما از خاکیم.
درود به روان پاکش.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: 
میزان اعتبارات بیابان زدایی استان در سال 
جاری ۲۲ میلیارد تومان بود که ۱۹ میلیارد 

تومان دیگر به این رقم اضافه شده است.
مهر  با  گفت وگو  در  نصرآبادی  علیرضا 
از   ۱400 بودجه  در  متأسفانه  کرد:  اظهار 
چه  اعتباری  ملی  توسعه  دوق  صن محل 
برای بیابان زدایی و چه آبخیزداری در نظر 
گرفته نشده است در حالی که استان هایی 
چون خراسان جنوبی با مشکالتی در این 
حوزه ها روبرو هستند و به این اعتبار نیاز 
آبخیزداری  مدیرکل منابع طبیعی و  دارند.

امیدواریم  بیان کرد:  خراسان جنوبی 
نمایندگان مجلس در فصل بودجه در این 
خصوص پیگیری های الزم را داشته باشند.
نصرآبادی در خصوص اعتبار بیابان زدایی 
استان در سال جاری گفت: هر چند نسبت 
به سال گذشته بودجه ما کمتر ولی در هر 
حال معقول بود و در گام اول ۲۲ میلیارد 
تومان اعتبار داشتیم که در حال حاضر ۱۹ 

میلیارد تومان دیگر قطعی شده است.

وی در زمینه روند طرح زراعت چوب در 
طرح  این  در  افزود:  نیز  خراسان جنوبی 
عالقمندان با همکاری منابع طبیعی اقدام 
برای  الرشد  سریع  گونه های  شت  کا به 
تأمین چوب مورد نیاز صنایع و کارخانه های 
ذغال سازی می کنند.مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه 
تعهد ما در موضوع زراعت چوب 50 هکتار 
قرارداد  یک  ما طی  بیان کرد:  است،  بوده 

با یک شرکت در 50 هکتار، طرح زراعت 
طرح  نیز  فردوس  در  و  داریم  ا  ر چوب 
زراعت چون در 50 هکتار پیگیری می شود.

ادی یادآور شد: در مجموع می توان  نصرآب
گفت در حوزه طرح زراعت چوب ما دو برابر 
تعهد پیش رفته ایم که امیدواریم هم نیاز 
صنایع وابسته به چوب در استان را تا حدی 
کاهش  راستای  در  هم  و  کرده  برطرف 

قاچاق چوب نقش آفرین باشد.

۱۹ میلیارد تومان به اعتبارات بیابان زدایی استان افزوده شد

خبر خوش اعتباری مدیرکل منابع طبیعی برای بیابان ها ؛

توصیه ای که بیابان شاهرخت را باغ کرد
گفتگو  با همرزم شهید حاج قاسم سلیمانی ؛

آگهی مزایده
شرکت تعاونی کشاورزی علوفه کاران مهر 6 بیرجند در نظر دارد: کشت و کار در اراضی شرکت را در 
سال زراعی 1400-1399 به صورت مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی در سطح 50 هکتار واگذار نماید.

 متقاضیان شرکت در مزایده می بایست تا تاریخ 99/10/30 مبلغ پیشنهادی خود را به هیئت مدیره یا مدیر عامل 
به صورت کتبی اعالم نمایند.

شرایط مزایده: 1- هزینه اجاره آب بر عهده مستاجر می باشد.
2- پرداخت حقوق مدیر عامل و پرسنل شرکت بر عهده مستاجر می باشد

3- هزینه های مربوط به بیمه و مالیات در سال زراعی بر عهده مستاجر می باشد
شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ 20/000/000 ریال تا تاریخ 99/10/30 به حساب 730808993 
شرکت علوفه کاران مهر 6 بیرجند نزد بانک کشاورزی بابت شرکت در مزایده واریز و فیش آن را همراه قیمت 
پیشنهادی در پاکت قرار دهند. هیئت مدیره شرکت در رد یا قبول قیمت های پیشنهادی مختار خواهد بود.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به شماره 09031804500 تماس حاصل فرمایند.

آگهی دعوت سهامداران مجمع عمومی عادی شرکت حمل و نقل بانیان ترابر شرق 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 4325 و شناسه ملی 10360057769

آگهی دعوت سهامداران مجمع عمومی عادی شرکت حمل و نقل بانیان ترابر شرق )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 4325 و شناسه ملی 10360057769 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که ساعت 
9 مورخ 1399/11/11 در محل بیرجند، کیلومتر 11 جاده کرمان، سالن کنفرانس اداری شرکت 

کویر تایر تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 1-انتخاب اعضای هیئت مدیره                                هیئت مدیره شرکت

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: 09155612533

تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت
قیمت به ازای هر کیلو در محل 3000 تومـان

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

طـوس شــانه

0563225511۸ - 0935۸۷53۴3۴شهرک صنعتی بیرجند ، بلوار تولید ، نبش نوآوران

۰۹۱۵۰۸۰6۴۵۹ - ۰۹۱۵۰۹۰۵6۸6 خیابان نواب صفوی – داخل نواب صفوی ۱۳

* فروش و نصب و تعمیر انواع دوربین های مداربسته تحت شبکه
* 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

دوربین مداربستهپویـا بیـن

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: 

ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات وبه نیت شفای بیماران توسط قاریان قرآن انجام 

می گردد و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج 
می شود.ضمناً نماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود. 

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
0903161۸۴۸2 - 3222۷1۷۷        



موفقیت و انرژی

افراد منفی

کارهایی را که دوست دارید انجام دهید

وقتی چیزی را پیدا می کنید که شما را خوشحال 
می کند و به انجام آنچه که دوست دارید ادامه 
می دهید، احساس نشاط پیدا می کنید. خواه دنبال 
فروش  یا  و  باشد  جدید  سرگرمی  یک  کردن 
همیشه  که  کنید  امتحان  را  چیزی  ری،  ابتکا
اجازه ی  خودتان  به  و  دهید  انجام  ه اید  خواست
موفقیت بدهید. به موارد منفی یا اینکه چگونه 
وقتی  نکنید.  فکر  بخورید  شکست  انید  می تو
صحبت از تفکر مثبت می شود، دیدگاه اهمیت 
دارد. با ارزیابی یک وضعیت که قباًل آن را منفی 
می دانستید و فکر کردن به اینکه چگونه می توانید 
به شکل مثبتی به آن برسید، می توانید یاد بگیرید 

که یک دیدگاه سالم تر به زندگی انتخاب کنید.

۱۰قدم به سمت خوش اخال ق شدن 

۱( برجسته سازي موارد مثبت. به بخش هایي از 
زندگي تان فکر کنید که خوب پیش مي روند، نه 

آنهایي که شما را آزار مي دهند.
۲( موفقیت هاي گذشته را مرور کنید. قبل از ایجاد 
انگیزه در خودتان براي پیشبرد بیشتر امور در آینده، 

آنچه انجام داده اید را به خودتان یادآور شوید.
۳( عبادت کنید. انجام امور دیني و مذهبي، بیشترین 

تاثیر را بر رهایي از اضطراب و افسردگي دارد.
۴( به موزیک گوش دهید. با توجه به این که 
از حاالت  از خالص شدن  بسیاري  اي  شکل ه
بد وجود دارد، این کار به طور موقتي، یکي از 

موثرترین موارد براي تقویت خلق و خو است.
 ۵( خودتان را درمان کنید. اغماض ها و گذشت ها 
مي توانند هنگامي که احساس مي کنید پایین 
افتاده اید، شما را باال بکشند. آنها موجب مي شوند 

که شما احساس خاص و ویژه کنید.
 ۶( داوطلب بشوید. کارهاي داوطلبانه و فعالیت در 

خیریه ها، احساس بهتربودن را به ما مي دهند.
۷( ورزش از بهترین راه هاي تغییر حالت بد انسان، 

افزایش انرژي و کاهش فشار و استرس است.
تار شاد داشته باشید. لبخند زدن و داشتن  ۸( رف
چهره شاد موجب از بین رفتن مشکالت نمي شود 

اما به بهبود حالت و خلق کمک مي کند.
نمي توانید  اگرچه  باشد.  ۹( تاکیدتان بر آينده 
گذشته را دوباره بنویسید اما مي توانید از آن درس 
بگیرید. تصمیم بگیرید که دفعه بعد، بهتر کار کنید.

۱۰( براي افسوس خوردن، حدي را قایل شوید. به 
خودتان بگویید: امروز صبح درباره خودم احساس 
تاسف مي کنم اما امروز بعد از ظهر به زندگي ام 
توجه خواهم کرد و مسائل صبح را کنار مي گذارم.

کالری کره بادام زمینی  

کره بادام زمینی در هر قاشق غذا خوری تقریبا 
۹۴ کالری دارد. کره بادام زمینی را می توانید به 
راحتی با غذاها مخلوط کنید. این کره را می توانید 
در انواع مختلف تهیه کنید. مثال نوعی که در تکه 

های بادام زمینی هم هست و یا نوعی که کامل 
مخلوط شده است. کره بادام زمینی که طبیعی 
باشد نشانه اش این است: وقتی در قوطی آن را 
باز می کنید روغن باید باالی آن جمع شده باشد 

و برای استفاده مجبورید ابتدا آن را هم بزنید.

افراد  مضطرب شکالت تلخ نخورند  

شکالت تیره اگرچه به دلیل خواص آنتی اکسیدانی 
اما می تواند مقادیر قابل  باالیش مفید است، 
توجهی کافئین هم داشته باشد. کافئین اسید معده 
را افزایش می  دهد، مصرف بیش از حد مواد غذایی 

حاوی کافئین زیاد، ممکن است باعث وخامت زخم  
معده در افراد مبتال به این بیماری شود. بیماران مبتال 
به رفالکس معده باید مصرف مواد غذایی حاوی 
کافئین زیاد را محدود کنند. برای افراد مضطرب نیز 

مصرف این شکالت  ها را محدود کنند.

ارزش غذایی ذرت را بشناسید 

و  ذرت  بنابراین  است  پتاسیم  از  منبعی  ذرت 
خصوصا جوشانده کاکل آن در درمان بیماری های 
کلیوی و نارسایی های مربوط به دستگاه دفع ادرار 
براین گوگرد،  ار مفید و موثر است. عالوه  بسی

کلسیم ، سیلیس و آهن موجود در ذرت موجب 
تقویت مو و ناخن خانم ها و جلوگیری از ریزش مو 
می شود. روغن ذرت کلسترول خون را پایین می 
آورد، روغن ذرت برای درمان اگزما و بیماری های 

پوستی مفید است.

فست فودها  در هوای آلوده،  ممنوع

متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: در روزهایی 
که آلودگی هوا تشدید شده و به مرحله خطرناک 
رسیده، از مصرف غذاهای نامناسب فرآوری شده 
و مملو از اکسیدان مانند فست فودها به شدت 

خودداری کنید.آلودگی هوا در حالت حاد مشکالتی 
همچون تنگی نفس، تشدید آسم، حساسیت های 
تنفسی، سردرد و حالت تهوع به وجود می آورد و 
قرار گرفتن طوالنی مدت در این شرایط به بیماری 
های قلبی، عروقی و انواع سرطان منجر می شود.

قاصدک مفید برای کاهش فشار خون

بعضی از افراد ادعا می کنند که قاصدک ممکن 
است باعث کاهش فشار خون گردد، اما شواهد 
است.  محدود  مدعا  این  از  کننده  یبان   پشت
روش های سنتی داروهای گیاهی از قاصدک 

برای تاثیرات ادرار آوری آن بر اساس باوری که 
در زمینه سم زدایی داشتند، استفاده می کردند. 
جهت  آور  ادرار  داروهای  غربی،  پزشکی  در 
 خارج کردن مایعات اضافی استفاده می شود که 

می تواند منجر به کاهش فشار خون شود.
 

هنوز مشخص نیست تأثیر واکسیناسیون بر روی افرادی که قبال در معرض کرونا قرار گرفته اند چه 
خواهد بود. هنگامی افرادی که قباًل COVID-19 گرفته اند، واکسینه می شوند ایمنی آنها به طور موثری 
افزایش می یابد، به این معنی که این امیدواری وجود دارد که آنها برای مدت طوالنی تری محفوظ و 
ایمن باشند. حتی پس از واکسیناسیون افراد، ممکن است برای حفظ ایمنی بدن به دوزهای تقویت کننده 
اضافی نیاز وجود داشته باشد. توصیه می شود که اگر در زمان تزریق واکسن، مبتال به کرونا هستید این 
کار را تا زمان پایان دوره درمان و بهبودی کامل به تعویق بیاندازید. برای اکثر افراد این دوره ۱۰ روز است 

البته در صورتی که فرد تب نداشته باشد می توانند با خیال آسوده به تزریق واکسن بپردازند.

دبیر کل اتحادیه جهانی مبارزه با بیماری های ریوی گفت: استفاده از ماسک هیچ خلل و اشکالی در تنفس و 
اکسیژن گیری افراد ایجاد نمی کند و شایعات مطرح شده در این زمینه بی اساس و غیرعلمی است. محمدرضا 
مسجدی درباره شایعات مبنی بر اینکه استفاده از ماسک موجب کاهش اکسیژن دهی به سلول های بدن 
می شود، توضیح داد: این شایعات که در فضای مجازی منتشر شده و گاهی از قول افراد ناشناس مطرح می 
شود، هیچ سندیت علمی ندارد. ماسک یک ابزار محافظتی مهم در برابر بیماری ها از جمله ویروس کروناست 
و به همه مردم توصیه می کنیم حتما طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت در همه اوقاتی که خارج از خانه 
حضور دارند از ماسک استفاده کنند. استفاده از ماسک برای همه مردم از جمله بیماران تنفسی ضرورت دارد

ماسک هیچ خللی در تنفس افراد ایجاد نمی کندآیا واکسن کرونا بر افراد قبال مبتال اثر دارد؟

خود  برای  را  اهداف خاصی  که  آدم هایی  باشید:  خاص 
به  مثال  دارند.  بیش تری  موفقیت  احتمال  برمی گزینند، 
جای این که به خودتان قول دهید به طور کلی وضعیت 
سالمت تان را بهبود می بخشید، اهدافی را تعیین کنید که 
اجزای “سالمتی” به شکل خاص برای تان تعریف می کند.

تمرکزتان را باال ببرید: شرایط را جوری مهیا کنید که اهداف  
و توانایی تان برای تحقق آنها دائما جلوی چشمان تان باشد. 
برای مثال، اگر می خواهید ترفیع شغلی بگیرید، باید یک 
یادداشت جلوی چشم تان بچسبانید؛ محتوای یادداشت 

باید جوری باشد که همیشه به خاطرتان بیندازد باید بهترین 
عملکردتان را در کار داشته باشید. 

برای خودتان ضرب االجل های  عاقالنه  تعیین کنید: تعیین 
چارچوب های زمانی واقعی و در عین حال چالش برانگیز 
بخشی از فرآیند هدف گذاری موثر است. برای نمونه، اگر 
تصمیم بگیرید مهارت جدید را در سه هفته بیاموزید، قطعا 
پس از مدت کوتاهی قاطعیت اولیه تان فروکش می کند زیرا 

به سرعت بیهودگی این هدف برای تان مشخص می شود.
خودتان را مجبور به پاسخ گویی کنید: حتما شخصی را داشته 

باشید که پیشرفت های تان را قضاوت کند و اگر انگیزه تان 
را از دست بدهید و از مسیر منحرف شوید، شما را به راه 
درست بازگرداند. در انتخاب شخص مورد نظر می توانید مثال 

از خواهر یا برادرتان کمک بخواهید.
موفقیت را برای خود ترسیم کنید: مثبت گرا بمانید؛ هرگز 
اجازه ندهید اندیشه  شکست احتمالی آزارتان دهد. در حقیقت، 
از تصور شکست اجتناب کنید. در عوض، از خودتان تصویر 
واقعی و زنده ای بسازید که در آن به تمام اهداف تان رسیده اید 

و خودتان را در آن شرایط تصور کنید.

عوامل حیاتی برای اینکه به اهداف خود برسید

پنجشنبه  ۲۵  دی  ۱۳۹۹ * شماره  ۴۸۲۹
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۱۸۲
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۱۸۹4۲۷۵
۵

۷۱۳
4۳۱

۹۶
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

۵4۷۹۶۲۳۱۸

۹۱۲۳4۸۷۶۵

۶۸۳۷۱۵۲۹4

۸۵۱۲۹4۶۷۳

۲۷۶۵۸۳۹4۱

4۳۹۶۷۱۸۵۲

۷۲۵۱۳۶4۸۹

۳۶4۸۵۹۱۲۷

۱۹۸4۲۷۵۳۶

جدول سودکو

یاد یاران
)شهید علی اکبر عبدالهی، بیرجند(:  ای مادر گریه بر شهید رواست و به قول شهید مطهری گریه بر شهید شرکت در حماسه است. اگر روزی افتخار آن را پیدا کردم که همنشین اولیاءا... 
بگردم تنها خواهشم از تو این است بر من گریه نکنی هر وقت دلت گرفت می توانی به یاد مظلومیت امام حسین )ع( گریه کنی. اگر تو برایم گریه کنی و ناله و فغان بکشی من در پیشگاه با 

عظمت امام حسین)ع( خجالت زده خواهم بود. زیرا در جایی که ما شهیدی چون حسین )ع( داریم گریه بر امثال من جایز نیست.

استخـدام لبنیـات سنتـی قائـم
به  چند نفر نیروی آقا )صندوق دار، کارگر ساده( جهت کار در مجموعه قائم نیازمندیم.  

حداکثر سن ۳۵ سال
    آدرس: میدان سوم مدرس، باهنر غربی       تلفن: ۰۹۰۳۷۰۸۰۱۴۴

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، کنیتکس، 
مولتی کالر، طرح کاغذ دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان :  ۱- بازدید و مشاوره
 ۲- جا به جایی اثاثیه   ۳- نظافت پایان کار

تماس با ما: 0۹۱۵۶۶۳۳۲۳0  - علی برگی

طبخ غذاهای اصیل ایرانی با برنج ۱00 % 
ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 

خیابان ارتش  ۰۹۱۵2۱۷۴۹۹۸ - ۰۹۱۵۳62۴۹۹۸  
۳22۱۸۴۹۰ - ۳22۱۸22۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

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

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

۰۹۰۵۹۹۵۳۴62

الستیک مقـدم

نبش جمهوری 2
)کوچه جنب پارک آزادی(

۰۹۳۰۴۴۴۷2۴۸

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

الستیک اکبری

بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 
 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵
۳2۳۳۸۳۴۸ 

نمایندگی کویرتایر

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        0۹۱۵۷۶۱۷0۵0

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسین 
شادمان فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 

۰6۴۰۱۳۷۷۹2 صادره از بیرجند مقطع 
کارشناسی رشته مهندسی برق صادره از 

واحد دانشگاهی بیرجند با شماره ۳۷۴۴۹۹۰ 
و تاریخ ۹۹/2/۳۱ مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.
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شناسایی ۱۹ بیمار جدید کرونا در خراسان جنوبی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت : در شبانه روز گذشته ۱۹ مبتالی جدید به کرونا در خراسان جنوبی شناسایی شد. وی ادامه داد: تا روز گذشته ۳۵ هزار و ۱۰۱ تست 
کرونا گرفته شد که منجر به شناسایی ۱۴هزار و ۶۹۲ بیمار شده است. دکتر مهدی زاده افزود : روز گذشته هم ۱۲۲ تست کرونا انجام شد که جمعا ۱۹ بیمار کرونا مثبت شامل ۳ بستری و 
۱۶ سرپایی شناسایی شدند. از بیماران کرونایی شناسایی شده ۹ مورد از بیرجند، ۲ مورد فردوس، ۴ مورد از قاین، ۲ مورد از طبس، ۱ مورد سربیبشه و ۲ مورد از خوسف گزارش شده است.

استکبار به دنبال تحریف انقالب است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی روز گذشته  
از مسئوالن فردوس گفت:  در جمع بخشی 
کسانی که در جبهه درونی و بیرونی استکبار به 
دنبال عوض کردن شرایط موجود هستند، سعی 
دارند انقالب و فرمایشات امام)ره( و رهبری را 
تحریف کنند.  حجت االسالم و المسلمین سید 
علیرضا عبادی با اشاره به اهمیت بصیرت بیان 
کرد: همواره در بعثت پیغمبران، جبهه دنیاپرستان 
در مقابل پیامبران به ستیز برخاسته اند. وی با بیان 
اینکه جبهه ایمان و حق هرگز شکست نمی خورد 
چراکه به هدف خلقت یعنی انسانیت و عبودیت 
رسیده است، اظهار کرد: دشمن گاهی به رنگ 
دین در می آید که تشخیص آن نیازمند بصیرت 
است. حجت االسالم والمسلمین عبادی بیان 
کرد: گاهی انسان های ابله که هدف خلقت را 
به دنبال مسائل حاشیه ای  فراموش کرده اند، 
دنیوی می روند و سعادت همیشگی را با چند روز 
سرگرمی مبادله می کنند. وی با اشاره به کتاب 
تورات بیان کرد: این کتاب در طول زمان توسط 
شیطان ها تحریف شده و بدترین نوع جلوه های 

شرک در آن آمده است.

۱۱ میلیارد تومان در بخش 
گردشگری سرمایه گذاری شد

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی خراسان  جنوبی گفت: بخش خصوصی 
امسال ۱۱ میلیارد تومان در حوزه  گردشگری 
حسن  است.  کرده  سرمایه گذاری  استان 
رمضانی اعالم کرد: این مقدار سرمایه گذاری 
در ۹ ماه گذشته از سال جاری در بخش های 
مختلف تاسیسات گردشگری و اقامتگاه های 
بوم گردی هزینه شده است. وی گفت: بیشترین 
سرمایه گذاری مربوط به راه اندازی اقامتگاه های 
در  سرمایه گذاری  بیشترین  و  بوده  بوم گردی 
شهرستان های فردوس و طبس انجام شده است.

تفاهم نامه احداث ۴۲ کورت اسکواش 
در روستاهای استان 

تفاهم نامه احداث ۴۲ کورت اسکواش به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در 
روستاهای خراسان جنوبی به امضا رسید. این 
تفاهم نامه چهارجانبه روز گذشته با حضور مدیرکل 
مدیرکل  جنوبی،  خراسان  جوانان  و  ورزش 
امور روستایی استانداری خراسان جنوبی، دبیر 
فدراسیون اسکواش و رئیس هیئت بازی های 
بومی و محلی خراسان جنوبی به امضا رسید. 
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در این 
آیین گفت: در مرحله نخست این تفاهم نامه ۴۲ 
کورت اسکواش سه طرف با اعتبار ۶۷۲ میلیون 
تومان در روستاهای استان احداث خواهد شد. 
حسن عزیزی افزود: این طرح ها تا دهه فجر 
امسال تکمیل و در اختیار جوانان روستایی استان 
قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه در مرحله 
دوم تا شهریور ۱۴۰۰ این کورت ها به ۱۰۰ عدد 
خواهد رسید، اضافه کرد: این کورت ها به دلیل 
کم هزینه بودن و اینکه جزو پروژه های ورزشی 
زودبازده هستند، می تواند ورزش اسکواش را در 

روستاهای استان همگانی کند.

مرکز مخابرات روستای خراشاد
 به شبکه فیبر نوری وصل شد

به منظور بهینه سازی و افزایش کیفیت و ارتقاء 
قدیمی مرکز  به مردم سوئیچ  خدمات رسانی 
 )GPON( مخابرات خراشاد با تجهیزات جدید
نوری  فیبر  به شبکه  روستا  این  و  جایگزین 
استان متصل شد. مدیر مخابرات منطقه گفت: 
پروژه های تعریف شده برای روستاها با هدف 
تحقق  مخابراتی،  خدمات  سرعت  افزایش 
برنامه های دولت الکترونیک صورت گرفته است.

به مناسبت سالگرد تاسیس و دهه فجر ارائه می شود؛
طرح ویژه تسهیالت خرید مسکن 

بانک مسکن 

 مدیر شعب بانک مسکن خراسان جنوبی گفت : 
تاسیس  سالروز  مناسبت  به  ماه  دی  از ۲۵ 
بانک مسکن و دهه فجر ، طرح ویژه اعطای 
تسهیالت خرید مسکن به صورت توام )بدون 
از  استفاده  تقدم  اوراق گواهی حق  و  سپرده 
تسهیالت مسکن( در دستور کار تمامی شعب 
بانک در سراسر استان قرار می گیرد.  محمد 
سقف  کرد:  نشان  خاطر  افروز  بوستان  رضا 
تسهیالت اوراق گواهی حق تقدم در بیرجند 
سایر  برای  و  تومان  میلیون   ۱۶۰ معادل 
تومان  میلیون  معادل ۱۲۰  استان  شهرهای 
است که متقاضیان این تسهیالت در بازه زمانی 
۲۵ دی ماه سال جاری تا ۲۲ بهمن می توانند 
تا ۵۰ درصد مبلغ تسهیالت تا سقف مشخص 
دریافت  سپرده  بدون  تسهیالت  محل  از  را 
کنند.  وی ادامه داد: تنها تفاوت این تسهیالت 
با تسهیالت اوراق گواهی حق تقدم در مدت 
زمان بازپرداخت است که معادل ۵ سال در نظر 
گرفته شده این در حالی است که طول دوره 
اوراق گواهی  بازپرداخت تسهیالت  از محل 
حق تقدم معادل ۱۲ سال است.  نرخ سود این 
تسهیالت ۱۸ درصد است. مدیر شعب بانک 
مسکن استان خراسان جنوبی با اعالم ابالغ 
طرح مهر اندیش به عنوان طرحی جدید برای 
حمایت از مشتریان به شبکه بانک مسکن بیان 
کرد: طرح مهراندیش تا پایان اسفند ماه ۹۹ در 
شعب بانک مسکن اجرایی می شود. وی گفت: 
در صورت واریز نقدی هر میزان از مطالبات غیر 
جاری تسهیالت پرداختی و همچنین مطالبات 
مربوط به ضمانت نامه  های ضبط شده %۶ ، 
خالص جرائم محاسبه شده به نسبت واریزی 
می  گیرد. قرار  بخشودگی  مورد   بدهکاران 

وعده مناسب سازی
 بوستان های بیرجند برای معلوالن 

کاری - مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
راستای  در  استانداری خراسان جنوبی گفت: 
فضای  ایجاد  شهری،  فضای  مناسب سازی 
کار  دستور  در  پارک ها  در  معلوالن  مناسب 
دارد.  قرار  بیرجند  شهرداری  و  کل  اداره  این 
عباسعلی بهاری در نشست ساماندهی پارک ها 
ویژه معلوالن افزود: در بخشی از فضای پارک، 
تجهیزات و امکاناتی برای معلوالن مهیا خواهد 
شد تا عالوه بر به همراه داشتن نشاط و شادی 
برای معلوالن، جنبه توانبخشی نیز برای آنان 
داشته باشد. وی با بیان این که شهرداری و اداره 
کل بهزیستی مکان های مناسب را برای احداث 
این فضا مشخص کنند گفت: با توجه به این که 
بیشترین تعداد معلوالن ساکن در محالت سجاد 
شهر، موسی بن جعفر )ع( و مهرشهر بیرجند 
هستند، پارک های هدف به گونه ای انتخاب 
شود که سطح دسترسی این عزیزان راحت باشد.

* مدیر کل آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی گفت: از ابتدای شروع کرونا، ۱۲۴ 
هزار و ۲۷۷ بسته حمایتی بین دانش 

آموزان نیازمند استان توزیع شده است.
* رئیس جمعیت هالل احمر سربیشه 
با اشاره به عدم بهره مندی روستاییان 
از آب شرب  و ورقولک  بلوچ  کالته 
سالم گفت: خیران برای رفع مشکل 

وارد میدان شدند.
* رئیس شبکه دامپزشکی قاینات  گفت: 
اولین مرغ های پرورش یافته نژاد آرین به 
چرخه مصرف شهرستان قاینات وارد شد.

اخبار  کوتاه 

کلید اقتصاد استان معدنی است
ما نسبت به معادن استان،هم حساسیت و 

هم تعصب داریم.
استاندار خراسان جنوبی با بیان این مطلب 
در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی گفت: تعصب و حساسیت ما به 
از ثروت های  این جهت است که معادن 
باشند. می  کشور  و  استان  مردم   اصلی 

مالنوری با تأکید بر این که معادن می توانند 
محور توسعه باشند، متذکر شد: معادن نباید 
به دست نا اهالن بیفتند و چنانچه فردی 

معدنی را ثبت کرده اما نتوانسته است نسبت 
به راه اندازی آن اقدام کند، باید مجوزش 
لغو شود. وی، امنیت، شرایط اقلیم، ذخایر 
معدنی و تنوع کانی های موجود در خراسان 
جنوبی را فرصت خوبی برای ترغیب سرمایه 
استان  در  فعالیت  و  حضور  به  گذاران، 
برشمرد.وی متذکر شد: همه دستگاه های 
اجرایی مکلفند، شرایط را برای کسانی که 
به عنوان بهره بردار وارد استان می شوند، 
تسهیل کنند.استاندار، شورای گفتگوی دولت 

و بخش خصوصی را فرصت مغتنمی برای 
دو حوزه خواند و گفت: این جلسه، زمینه را 
مشکالت  و  مسائل  بررسی  و  طرح  برای 

بخش خصوصی فراهم کرده است. 
مالنوری اظهار داشت: ما اگر تالش کنیم همه 
مسائل را قبل شروع به کار بررسی و فعالیت 
خود را با پشتوانه برنامه ریزی، کار عالمانه و 
در مسیر  کارشناسی شده آغاز کنیم، قطعاً 
تولید و بهره برداری با موانع کمتری مواجه 
 می شویم. وی با تأکید بر این که بخشنامه ها 

و دستورالعمل ها به صورت نسخه واحد و توسط 
کارشناسان درکالن کشور نوشته و ابالغ می 
گردند، تأکید کرد: قطعاً می توان با عنایت به 
شرایط اجرا در این بخشنامه ها و دستورالعمل 
ها، تغییراتی اعمال کرد. استاندار با اشاره به 
 این که، در جبهه کار، ایرادات بخشنامه ها 
بروز می کند، گفت: ما به محض این که در 
حوزه عملیاتی و در زمان اجرای دستورالعمل ها 
با مشکلی مواجه شویم، باید پیشنهادات خود را 

برای حل و فصل ایرادات ارائه کنیم.

استاندار خراسان جنوبی: 

اولین سود سهام عدالت استانی تا عید واریز می شود
اولین سود سهام شرکت های استانی عدالت تا 
 دهه فجر و یا حداکثر تا پایان سال واریز می شود.

جنوبی  خراسان  اقتصاد  کل  اداره  معاون 
گفت: اولین سود سهام شرکت های استانی 
عدالت تا دهه فجر و یا حداکثر تا پایان سال 
به  توجه  :با  افزود  بهروزی  می شود.  واریز 
آزادسازی سهام عدالت که از ۹ اردیبهشت 
سال جاری صورت گرفت تاکنون ۶۰ درصد 
سهام عدالت آزاد شده است و قرار است بقیه 
سهام نیز تا دهه فجر آزاد شود، بنابراین تا ۲۲ 
بهمن کل سهام عدالت چه به روش مستقیم 
و یا غیر مستقیم قابل معامله می شود. وی 

اقدام  این  موازات  به  همچنین  داد:  ادامه 
غیرمستقیم  مدیریت  روش  که  کسانی 

انتخاب کرده اند، از طریق  سهام عدالت را 
شرکت های سرمایه گذاری استانی که اکثراً 

در بورس پذیرفته شده اند، وارد بورس شده اند. 
پیش از این شرکت سپرده گذاری مرکزی و 
تسویه وجوه، سمات اعالم کرده بود، برای 
برخورداری از سود سهام شرکت های استانی 
جامع  سامانه  در  حتماً  باید  عدالت،  سهام 
معاون  کرد.  ثبت نام  مشتریان  اطالعات 
اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی 
استان خراسان جنوبی در این زمینه  اعالم 
کرد: همه سهامداران برای بهره مندی از سود 
سهام شرکت سرمایه گذاری استانی خراسان 
جنوبی به عنوان اولین شرکتی که در بورس 
اوراق بهادار پذیرفته شده است و همچنین 

برای شرکت در مجامع عمومی و انتخاب 
هیئت مدیره و برخورداری از سایر مزایایی 
شرکت سرمایه گذاری باید حتماً در سامانه 
به  ما  بهروزی گفت:  ثبت نام کنند.  سجام 
زودی مجمع عمومی و فوق العاده شرکت 
 سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی در نماد
»وسخراج« برگزار و هیئت مدیره شرکت 
توسط سهامداران انتخاب می شوند و اولین 
اقدام هم این خواهد بود که سود سهام عدالت 
را تا دهه فجر امسال و یا اگر نشد تا قبل 
از عید به حساب سهامداران از طریق سجام 

واریز می کنیم.

نگاه درآمدی استاندار برای شهرداری ها
تواند  می  شهرداری  خیرآبادی- 
چه  باشد.  معدن  یک  مالک 
معدن  شهرداری،  دارد  ایرادی 
بنتونیت یا کارخانه داشته باشد و 
از ِقَبل آن، نیازهای خود را تأمین 
کند. استاندار خراسان جنوبی روز 
گذشته در جلسه دیدار فرماندار، 
ائمه جمعه، شهرداران و اعضای 
شوراهای اسالمی شهرهای تابعه 
شهرستان فردوس گفت: بهترین 
مشکالت  رفع  برای  حل  راه 
 موجود، این است که  زمینه های

در  که  منابعی  از  برداری  بهره 
اختیار داریم را فراهم کنیم. 

با  کرد:  خاطرنشان  مالنوری 
می  ها  پتانسیل  این  از  استفاده 

داشته  را  توسعه  انتظار  توانیم 
برخی  وجود  به  وی  باشیم. 
مشکالت در حوزه شهرداری های 
استان اشاره کرد و گفت: ما باید با 
استفاده از ظرفیت های در اختیار، 
شهرداری  های  پایه  تقویت  به 
حتی  و  اسالمی،  شوراهای  ها، 
. کنیم  همت  نهادها  و   ادارات 

استاندار ادامه داد: شهرداری می 
روی  بر  گذاری  سرمایه  با  تواند 
یک یا چند زمینه مختلف، درآمد 
خوبی برای خود رقم بزند،  چه 
معدن  شهرداری،  دارد  ایرادی 
بنتونیت یا کارخانه داشته باشد و 
از ِقَبل آن، نیازهای خود را تأمین 
کند. مالنوری با تأکید بر این که 

قانون، دست شهرداری ها را در 
زمینه سرمایه گذاری باز گذاشته، 
متذکر شد: این که از این فرصت 
ها استفاده درستی نکنیم، خسران 

است. 
غنی  انسانی  منابع  به  وی 
کرد  اشاره  فردوس  شهرستان 
به  انسانی  نیروهای  گفت:  و 
جهت ایده پردازی، انگیزه دادن 
توسعه  منابع  جزو  خالقیت،  و 
هستند که باید قدر دانسته شوند. 
به  است  قرار  اگر  داد:  ادامه  وی 
توسعه برسیم باید دیدمان را بازتر 
و  کرده  تر  فعال  را  مردم  کنیم، 
و  واقعی  گری  مطالبه  فرهنگ 

عقالیی را در آنها تقویت کنیم.

رتبه برتر استان در  امنیت سرمایه گذاری
امنیت  نظر  از  جنوبی  خراسان 
پیشتاز  کشور  در  سرمایه گذاری 
جنوبی  خراسان  استاندار  است. 
از رتبه برتر این استان در امنیت 
گفت:  و  داد  خبر  سرمایه گذاری 
امنیت  نظر  از  جنوبی  خراسان 
پیشتاز  کشور  در  سرمایه گذاری 
است. حمید مالنوری در نشست 
سرمایه گذاران بخش خصوصی و 
سرمایه گذاری  طرح های  بررسی 
در استان گفت: دارا بودن باالترین 
شاخص امنیتی در حالی به استان 
خراسان  که  یافته  اختصاص 
جنوبی بیش از ۳۳۰ کیلومتر مرز 
مشترک با کشور  افغانستان دارد. 
وی ظرفیت های خراسان جنوبی 

را کم نظیر خواند و افزود: خراسان 
غنی  معادن  وجود  با  جنوبی 
روی،  سرب،  مس،  زغال سنگ، 
گرانیت، مرمر، سیلیس، بنتونیت و 
سایر مواد معدنی در زمینه ذخایر 
معدنی جزو استان های برتر کشور 
محسوب می شود. استاندار خراسان 
جنوبی ظرفیت های این استان در 
را  کشاورزی  محصوالت  تولید 
مثال زدنی دانست و اظهار داشت: 
خراسان جنوبی علیرغم کم بارش 
بودن، دارای رتبه های برتر در زمینه 
تولید محصوالت استراتژیک چون 
زعفران، زرشک و عناب است و در 
زمینه تولید انار، پسته و گل نرگس 
برخوردار  از وضعیت مطلوبی  نیز 

است. وی درخصوص ظرفیت های 
خراسان جنوبی در توسعه صنعت 
با  استان  این  گفت:  گردشگری 
بهره مندی از جاذبه های طبیعی و 
تاریخی شامل چهار اثر ثبت جهانی 
و حدود هزار اثر ثبت ملی همچنین 
و  زیبا  گردشگری  جاذبه های 
برای  خوبی  فرصت  بسیار،  بکر 
پیشرفت و ترقی در این حوزه دارد. 
مالنوری از منابع انسانی به عنوان 
یکی از ارکان مهم سرمایه گذاری 
نام برد و افزود: وجود نیروی کار 
تحصیلکرده و دانشگاه های متعدد، 
پارک علم و فناوری و بنیاد ملی 
نخبگان، فرصت مغتنمی است تا 
سرمایه گذاران از آن بهره مند شوند.

اجرایی شدن ۷۰ پروژه عمرانی در شهرستان های مرزی استان 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استانداری خراسان جنوبی از اجرایی شدن ۷۰ 
پروژه عمرانی در شهرستان های مرزی استان در 
 قالب تفاهم نامه های محرومیت زدایی خبر داد.

خوش خبر با بیان این مطلب در جلسه بررسی 
اجرای تفاهم نامه های توسعه میان مدت 
شهرستان های مرزی استان خاطرنشان کرد: 
از ابتدای اجرای این تفاهم نامه ها تاکنون بیش 
از ۷۰ پروژه عمرانی با اعتباری بیش از هزار 

و ۷۰۰ میلیارد ریال با مشارکت دستگاه های 
اجرایی استان وارد فاز عملیاتی شده است.  

وی تأکید کرد: از مجموع این پروژه ها، تاکنون 
۲۰ پروژه تکمیل شده و به بهره برداری رسیده 
است.  وی با اشاره به لزوم تعامل و هم افزایی 
دستگاه ها، بر استفاده از نیروهای بومی فعال و 
مشرف به مسائل تاکید کرد. خوش خبر متذکر 
شد: معین های اقتصادی شهرستان های مرزی 
با هدف آبادانی و پیشرفت به این طرح ورود 

کرده و به عنوان حامی و کمک کننده در کنار 
دولت قرار می گیرند تا روند خدمت  رسانی به 
مردم تسریع شود. وی تأکید کرد: تمرکز اصلی 
این نهادها بر روی مسائلی همچون اشتغال، 
آموزش و آبادانی مناطق می باشد. گفتنی 
محرومیت  طرح  اجرای  راستای  در  است 
زدایی از شهرستان های مرزی استان، تفاهم 
نامه هایی بین استانداری و دستگاه های معین 
به منظور مشارکت در پروژه های عمرانی و 

زیربنایی و همچنین اقتصادی و اشتغالزایی به 
منظور تسریع در روند توسعه شهرستان های 
بنیاد  طرح،  این  و طی  شده  منعقد  مرزی 
برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
بنیاد  نهبندان،  شهرستان  معین  عنوان  به 
علوی معین شهرستان درمیان، کمیته امداد 
امام خمینی)ره( معین بخش درح شهرستان 
سربیشه و بسیج سازندگی معین شهرستان 

زیرکوه تعیین شده اند.

شب جمعه و یاد امـوات عزیزان تـان در دیار باقی چشم انتظار خیـرات شما هستند.

آگهی تحدید حدود اختصاصی 

آگهي تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش ۵ شهرستان پیرو آگهی شماره به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: بخش ۵ نهبندان ۴۱۰- اصلی مزرعه چاهداشی پالک ۷۵ فرعی آقای محمودرضا علی نژاد احدی از مالکین مشاعی ششدانگ یک قطعه زمین محل چاه موتور - 
 پالک ۷۶ فرعی آقای محمودرضا علی نژاد احدی از مالکین مشاعی ششدانگ یک قطعه زمین شامل چاه های موتور در روز ۹۹/۱۱/۱۸ ساعت اداری در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتقافی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد 

که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده  قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوقی ارتقافی و نیز صاحبان امالک 
و حقوق ارتفاقی  که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود  خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی  الزم در مرجع مذکور اخد و به این اداره تسلیم نمایند.
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 

آگهي تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش ۵ شهرستان پیرو آگهی شماره به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: بخش ۵ نهبندان ۴۱۰- اصلی مزرعه چاهداشی پالک ۷۵ فرعی آقای محمودرضا علی نژاد احدی از مالکین مشاعی ششدانگ یک قطعه زمین محل چاه موتور - 
 پالک ۷۶ فرعی آقای محمودرضا علی نژاد احدی از مالکین مشاعی ششدانگ یک قطعه زمین شامل چاه های موتور در روز ۹۹/۱۱/۱۸ ساعت اداری در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتقافی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد 

که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده  قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوقی ارتقافی و نیز صاحبان امالک 
و حقوق ارتفاقی  که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود  خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی  الزم در مرجع مذکور اخد و به این اداره تسلیم نمایند.
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امام رضا علیه  السالم فرمودند :

الناُس َضرباِن: بالٌِغ ال یَكتَفي، وطالٌِب ال یَِجُد

مردم دو دسته اند: آن که ]به دنیا[ رسیده ولی بسنده نمی کند و کسی که به دنبال آن است و آن را نمی یابد.

)کشف الغّمة: ج 3، ص 100(

در بازگشایی مدارس هم 
خانواده ها و هم مسئوالن 
مدارس هوشیار باشند 

پاسخ  در  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
است  ممکن  آیا  که  سوال  این  به 
شدید  )افزایش  امسال  تابستان  شرایط 
کاهش  از  بعد  کرونایی  باختگان  جان 
شود،  تکرار  دیگر  بار  محدودیت ها( 
که  بود  این  مشکل  تابستان  در  گفت: 
دستورالعمل های فعلی وجود نداشت و 
شاید برای مردم هنوز اهمیت موضوع 
کرونا روشن نبود. امیدواریم که با رعایت 
دستورالعمل ها و طرح شهید سلیمانی که 
از جمله  نهادهای مختلف  با همکاری 
بسیج، هالل احمر و وزارتخانه ها اجرا 
می شود بتوانیم این دوره را بدون مشکل 
طی کنیم. دکتر حریرچی درباره وضعیت 
مسافرت ها در ایام کرونا، گفت: در شرایط 
قرمز و نارنجی مسافرت ممنوع است و 
جریمه دارد، وقتی هم وضعیت شهری 
به زرد و آبی تبدیل می شود قاعدتا تعداد 
مسافرت ها بیشتر می شود اما نکته کلیدی 
این است که هرگونه تجمع و کاهش 
فاصله گذاری اجتماعی می تواند احتمال 
ابتال به کرونا را باال ببرد و کماکان رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی ضروری است. 
حجم  به  توجه  با  تهران  شرایط  البته 
مسئوالن  که  دارد  تفاوت هایی  ترددها 
استانی پیگیر موضوع هستند. حریرچی 
نیز  مدارس  بازگشایی  درباره  پایان  در 
گفت: این موضوع هم طبق پروتکل های 
جدید انجام می شود. البته این بازگشایی 
برای همه مدارس نیست و برای مقاطع 
معدود و خاصی مثل اول، دوم ابتدایی و 
کالس های عملی هنرستان آن هم با 
رعایت دستورالعمل هاست. امیدواریم این 
مسئله هم با هوشیاری مسئوالن مدارس 
و هم هوشیاری خانواده ها با کمتر آسیبی 

همراه باشد.

انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  
اسالمی گفت: دشمنان امروز گرفتارند 
حتی اندیشکده های خود آنها می گویند 
آنها اکنون از درون در حال فروپاشی اند 
از  که  رسیده ایم  جایی  به  می بینید  و 
برجام بی نیاز شده ایم چه آمریکا برگردد 
و چه برنگردد و این وعده الهی است 
خودشان  به  کردند  توطئه  هرچه  که 

برمی گردد، اکنون آنها مایه خنده همه 
دارد.  ادامه  مسیر  این  و  هستند  عالم 
سردار سالمی افزود: نظام ما قاعده ای 
به نام مردم و قائمه ای به نام رهبری 
دارد و بر این پایه استوار است و می 
بینید که آنها تمام تمرکز خود را بر روی 
قائمه گذاشتند تا او سخنی می گوید 
می ترسند و لرزه بر وجودشان می آید 

و دست و پا می زنند حتی وقتی سخنی 
درباره واکسن می گوید، جنجال به راه 
می اندازند. اما نمی توانند آثار و نتایج 
این  زیرا  بسنجند  را  کالم  نفوذ  این 
حکمت منطبق بر کالم طیبه است و از 
فهم آنها خارج است. ولی فقیه تجسم 
کالم طیبه است و عمل سالم آن را 

رفعت می بخشد.

سعید جلیلی دبیر سابق شورای امنیت 
ملی گفت: اگر آمریکا بخواهد به برجام 
پس  جدیدی  های  تحریم  برگردد 
شده  انجام  برجام  از  آمریکا  خروج  از 
است، عالوه  بر این  ۸۰۲ تحریمی که 
قبالً  انجام شده و قرار بود طبق برجام 

به اصطالح لغو شود، آن ها را هم دوباره 
برگرداند؛ یعنی چیزی نزدیک به ۱۵۰۰ 
تحریم االن نسبت به افراد و اشخاص، 
کشتی ها و هواپیماهای ما توسط آمریکا 
این  از  مجموعه ای  که  گرفته  صورت 
می  میز  روی  را  آن  و  تحریم هاست 

گذارند که  گفته می شود این تحریم ها 
برمی گردد به برجام و همه  این ها هم رفع 
می شود. وی افزود: ما می گوییم همین 
برگشتنش  ما  برای  است،  مهم  نکته 
تحریم ها  این  رفع  بلکه  نیست،  مهم 

مهم است.

علی الریجانی گفت: مسئله  هسته ای 
که  ماجراجویی  با  پیش  سال های  از 
آمریکایی ها به وجود آوردند، یک ظاهر 
همین  ظاهرش  دارد.  باطنی  یک  و 
مشاجراتی است که آن ها راه انداختند، به 
بهانه  اینکه ایران دنبال سالح هسته ای 

است آژانس را جلو انداختند، ولی اصلش 
بود،  زورمندانه  و  سیاسی  تصمیم  یک 
اّما مسئله  هسته ای چند وجهی است. 
اسالمی  شورای  مجلس  سابق  رئیس 
برجام  به  بایدن  بازگشت  در خصوص 
نیز با بیان اینکه به نظر من اگر تحریم ها 

را برندارند، نمی توانند به برجام برگردند 
برداشته  یکجا  باید  تحریم ها  گفت: 
شود، تدریجی عمل کردن نفعی ندارد. 
وی تاکید کرد: برای استقالل اقتصادی 
احتیاج به مراوده  خارجی داریم؛ اینکه فکر 
می کنند درها را باید ببندیم، اشتباه است. 

رئیس جمهور با بیان اینکه برای سال 
آینده قیمت دالر را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ 
هزار تومان در نظر گرفته ایم، گفت: اگر 
منابع در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، 
فردا صبح قیمت دالر از ۲۵ به ۱۵ هزار 
اینکه  بیان  با  روحانی  می رسد.  تومان 
وضعیت رشد اقتصادی ما تغییر کرده 
است،گفت: در سال ۹۹ با همه فشارها 
و ویروس کرونا اقتصاد مثبت در ۶ ماهه 

بودیم و در پایان ۶ ماهه دوم هم همه 
عالئم به ما می گوید اقتصاد با نفت و 
اقتصاد بی نفت مثبت خواهد بود. رئیس 
امروز شاهد  امید گفت:  دولت تدبیر و 
رشد ۶ و نیم درصدی در بخش صنعت 
هستیم و این نشان می دهد جهش و 
رونق تولید چیزی است که در جامعه 

خودمان وجود دارد.
وی اضافه کرد: در صنعت ساختمان که 

شاهد یک رکود بودیم امروز شاهد یک 
حرکت مناسب در ساختمان های مناطق 
شهری با رشد ۴.۲ درصد هستیم؛ وقتی 
مسکن حرکت می کند پیشران حرکت 
است  و صنایع  مشاغل  از  بسیاری  در 
باشیم.  خوبی  روند  شاهد  می توانیم  و 
هم  کشور  تجارت  در  افزود:  روحانی 
اخیر  های  ماه  در  حتی  و  رشد  شاهد 

شاهد رشد در صادرات هستیم. 

سردار سالمی:  دشمن تمام تمرکز خود را بر روی قائمه نظام گذاشته؛ تا او سخنی می گوید می ترسند

آمریکا با بازگشت بدون هزینه به برجام ۱۵۰۰ تحریم را روی میز می گذارد

الریجانی: تحریم ها باید یکجا برداشته شود، تدریجی عمل کردن نفعی ندارد

نتایج قابل تامل یک نظر سنجی درباره اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، فردا صبح قیمت دالر به ۱۵ هزار تومان می رسد
 تحلیل مردم از وضع کشور

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که ۸/7۰ 
درصد مردم مهمترین مشکل خود را مشکالت 
اند و  اقتصادی، گرانی و بیکاری عنوان کرده 
اند.   دانسته  اقتصادی  مفاسد  نیز  درصد   ۲/۸
همچنین در پاسخ به این سوال که مهمترین 
عامل مشکالت اقتصادی چیست؟ 3۶ درصد 
سوءمدیریت دولت،  ۲۹.۵ درصد رانت خواری 
و مفاسد و فساد مدیران،  ۲۶ درصد تحریم های 
خارجی و ۵.۸ درصد اقدامات مخالف دولت را 
درصد شرکت  همچنین ۹۰  اند.  کرده  عنوان 
کنندگان در این نظرسنجی گفته اند که امنیت 
برای ما مهم است. 7.۴ درصد هم گفته اند که 

 آزادی های اجتماعی برای ما مهم است.
 نمکی: نگران خیز جدید کرونا هستیم

نمکی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه به شدت 
نگران خیز جدید کرونا در کشور هستیم، گفت: فاز 
اول و دوم تست انسانی واکسن مشترک ایران و 
کوبا انجام شده و این واکسن در انستیتو پاستور 
ساخته خواهد شد. نمکی افزود: همان گونه که فاز 
سوم و موج سوم در کشورمان سهمگین بود، اگر 
ما گرفتار موج چهارم شویم با چالش های زیادی 

 روبرو خواهیم شد.
 »نه« به جاماندگان یارانه معیشتی

تلفیق ۲ مصوبه دولت و مجلس در حالی که 
قرار بود ۴۰ میلیون نفر را تحت پوشش یارانه 
معیشتی قرار دهد با کاهش ۶ میلیونی مشموالن 
و گرفتن حق اعتراض از آن ها اجرا می شود و به 
دلیل اصالح آن برخی از افراد نیازمند از دریافت 

 این کمک معیشتی بی نصیب ماندند.
قرار نبوده و نیست که واکسن ایرانی به 

 تایید سازمان جهانی بهداشت برسد
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت : قرار 
نبوده و نیست که واکسن ایرانی به تایید سازمان 
جهانی بهداشت برسد. شهریاری افزود: کشور هایی 
که تزریق واکسن فایزر را شروع کردند، جیره خوار 
مورد  کشور های  با  فقط  ما  و  هستند  آمریکا 

اعتمادمان مثل روسیه و چین همکاری می کنیم.

 پارکینگ برخی مسئوالن دولت روحانی 
جهان نیوز نوشت، اپیدمی انتصاب دولتی ها در سال 
آخر دولت آن هم در بدنه دانشگاه چیز جدیدی 
دولت های  در  بارها  و  بارها  مساله  این  نیست. 
مختلف تکرار شده و حاال با پایان یافتن کار دولت 
انتصابی در  ترافیک  این  دوازدهم دوباره شاهد 
دانشگا ه های تراز اول کشور هستیم. انتصاب برخی 
از مقامات وابسته به دولت در سال آخر در بدنه 
دانشگا ه های معتبر این شائبه را پیش می آورد که 
دولت، دانشگاه های معتبر را یکی از پارکینگ های 

خود پس از مسئولیت در نظر می گیرد.

نظر رئیس دولت اصالحات نسبت 
 به کاندیداتوری جهانگیری در ۱4۰۰

ناصر قوامی، فعال سیاسی اصالح طلب از ورود 
احتمالی سیدحسن خمینی به رقابت های انتخاباتی 
۱۴۰۰ استقبال کرده و می گوید: اگر سید حسن 
خمینی وارد انتخابات شود، احتمال اینکه اجماع 
اصالح طلبان روی او قرار بگیرد بسیار است و اگر 
اوکاندیدا نشود و جهانگیری بشود، مورد اجماع قرار 

می گیرد. نظر آقای خاتمی هم مثبت است. 

حقیقت پور: رئیسی می تواند 
 اصولگرایان را سر جایشان بنشاند

حقیقت پور چهره اصولگرا گفت: کاندیدا بودن 
رئیسی هنوز جدی نشده است و من هیچ نشانه ای 
از این حضور او تا اینجا نمی بینم ولی اگر شرکت 
کنند می تواند، کاندیدای جدی اصولگرایان باشد و 
بر باقی کاندیداهای این جناح ارشدیت داشته باشد 

 و به اصطالح بقیه را سر جایشان بنشاند.
وضعیت نامزد های انتخابات شورای 

 شهر باید از اطالعات سپاه استعالم شود 
سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: 
استعالمی  مراجع  به  سپاه  اطالعات  سازمان 
اضافه شده است. وی  نامزدهای شورای شهر 
گفت: تکمیل پرسشنامه از سوی داوطلبان و تغییر 
در ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات شوراها از 
دیگر مواردی است که در این طرح وجود دارد. بر 
همین اساس، سازمان اطالعات سپاه پاسداران نیز 
به مراجع استعالمی نامزدهای انتخابات شوراهای 

 شهر و روستا افزوده شده است.
دهقان: اگر منافع عده ای بگذارد، حل 

 مشکل صنعت خودرو ساده است
دهقان ، وزیر سابق دفاع با تاکید بر اینکه ادامه 
این وضعیت بهمنی است که همه را با خود می 
برد و خسارت های جبران ناپذیری را بر اقتصاد 
کشور وارد می کند، گفت: اگر منافع عده ای 

بگذارد، حل مشکل صنعت خودرو ساده است. 

دعـوت بـه همکـاری
به یک نیرو ترجیحا دارای سابقه کار و با روابط عمومی باال و آشنا به کامپیوتر 

جهت همکاری در دفتر پیشخوان نیازمندیم
در صورت تمایل با واتساپ 09134568792 در ارتباط باشید.

 

قابل توجه دارندگان سهام عدالت 

منوط به ثبت نام سجام و احراز هویت است
جهت ثبت نام به آدرس میدان شهدا ، پشت بانک صادرات 

ساختمان آوا  مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز : شناسنامه، کارت ملی ، شبای بانکی

دریافت سود سهام عدالت

" مناقصه  عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده – نوبت چهارم"
شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

شرایط عمومی متقاضیان )حقوقی(مدت قراردادنوع تضمین و مبلغموضوعشماره مناقصه

2۰۹۹۰۰۵۳۶۱۰۰۰۰27
انجام امورات خدمات شهری  )شامل رفت و روب، جمع آوری زباله ها و نخاله ها و غیره( سطح شهر 

بیرجند شامل مناطق دوگانه ، طبق شرایط و جزییات اجرایی پیوست در اسناد مناقصه 
به صورت حجمی

ضمانت نامه بانکی معتبر و یا فیش نقدی واریزی به شرح 
مندرج در اسناد مناقصه به مبلغ ۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱2 ماه
دارا بودن گواهی صالحیت معتبر در رشته خدمات عمومی از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای متقاضیان )حقوقی( الزامی می باشد.

کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir برگزار می  گردد. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می  توانند اسناد مناقصه را ازتاریخ 99/10/25 تا ساعت 19:00  مورخ 99/11/01 از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir  دریافت نمایند.
مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 14:00 مورخ  99/11/13   زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 14:00 مورخ 14/ 99/11 می  باشد.

محمدعلی جاوید - شهردار بیرجندنشانی مناقصه گزار: خراسان جنوبی - بیرجند – میدان ابوذر- شهرداری مرکزی    تلفن: 05631830102


