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محرمانه بودن اموال مسئوالن 
شیطنت رسانه ای بود

میرتاج الدینی  : 

صفحه  ۶

تحت هیچ شرایطی نباید
 به اروپا اعتماد کنیم

قدیری ابیانه  : 

موتورسواری هیچ ممنوعیت 
شرعی برای زنان ندارد

فاضل میبدی  :

صفحه  ۶

صفحه  ۶

#  من ماسک می زنم

مرکز استان از مرحله اول طرح جهش مسکن جا ماند گزارش رئیس دانشگاه از تاخت و تاز کرونا در استان 5اجبار مستاجران بیرجندی به حاشیه نشینی 5 2

فقط کالس های مدارس روستایی و عشایری
 با تعداد زیر ۱۵ نفر مجاز به فعالیت است

  بازگشایی 
مدارس استان 
تابع مصوبات 
ستاد ملی کرونا

استاندار گفت: برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
تابع مصوبات ستاد ملی کرونا هستیم تا با توجه 
به شرایط استان بتوانیم تصمیماتی را اتخاذ کنیم.
مالنوری افزود: ... مشروح در صفحه ۵

سرمقاله

پیامی که حضرت نور آورد 

امین بود و بزرگ و صبور و با کرامت و هیچ شایسته ای به َگرد شایستگی هایش هم 
نرسید و هیچ نوری، به تابناکی خورشید حضورش، نزدیک هم نشد. در آن ظلمت 
 خوفناک حجاز، چراغی شد فراتر از زمان، سخنی بی انتهاتر از تاریخ و حضوری ژرف تر

 از هستی. بر بلندای عدالت می ایستاد و می فرمود: »نشانه خشنودی خدا از مردم، 
ارزانی قیمت ها و عدالت حکومت آنهاست.« بر تارک زمان قدم بر می داشت و می 
گفت: »دو گروه از امت من هستند که اگر اصالح یابند ، امت من اصالح می یابد و 
اگر فاسد شوند ، امت من فاسد می شود : علما و حکام.« دستی بر شانه ی برابری ها 
و برادری ها می گذاشت و می فرمود:  »پروردگار همه یکی است و پدر همه یکی 
. همه فرزند آدمید و آدم از خاک است. گرامی ترین شما نزد خداوند ، پرهیزکارترین 
شماست.« چشمی به کرامت به همه جهان می گشود و آواز در می داد که: »از نفرین 
 مظلوم بپرهیزید، زیرا وی به دعا، حق خویش را از خدا می خواهد و خدا، حق را از حق دار 

دریغ نمی دارد «. قدم به قدم در کنار مردم به  ...  ادامه در صفحه 2

* هرم پور

 بیماران در خراسان جنوبی عالوه بر درد جسمی و نگرانی از هزینه درمان باید رنج مضاعف کمبود پزشک را نیز تحمل کنند، چرا که در استان کمتر متخصصی برای مدت طوالنی خدمت می کند. 
در خراسان جنوبی بسیاری از افراد برای یافتن پزشک در بسیاری از رشته های تخصصی به در بسته می خورند و یا آنقدر در آن رشته کمبود است که باید در نوبت های طوالنی بمانند ... مشروح در صفحه ۳

میالد پیامبر  رحمت
و ششمین اختر تابناک
آسمان امامت و والیت 
مبارک باد

چالش وضعیت پزشکی خراسان جنوبی و متخصصانی که  نمی مانند

دردکمبود پزشک  متخصص
در سیستم درمان استان

ارزیابی سرگیجه 
و انجام مانورهای توانبخشی 

بهبود سرگیجه

دفتر مسافرتی  همای خاوران
  تورهای گروهی  

کیـش - قشـم
حرکت 15 آبان - حرکت  5 آبان

 نبش معلم 16 - 09302722532

جناب آقای مهندس قاسم تنها
 مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از تعهد و کارآمدی تان 
می باشد صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، همچنین از 
زحمات جناب آقای مهندس آسمانی مقدم در زمان تصدی 
تقدیر و تشکر نموده، از درگاه خداوند متعال سالمتی و توفیق 

 روزافزون تان را خواستاریم.

دهیاری و شورای اسالمی دهنو

جناب آقای مهندس قاسم تنها
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از درایت ، لیاقت و توانمندی تان می باشد، صمیمانه 
تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتی و توفیق روزافزون تان در کسوت خدمت به مردم شریف 

خطه خراسان جنوبی را از خداوند متعال خواستارم.
دکتر مسعود طاهری

جناب آقای مهندس الیاس جویبان
معاون محترم امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان جنوبی

با تالم و اندوه درگذشت پدر همسر گرامی تان را صمیمانه حضور جناب عالی و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان 

محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

شرکت ستاره کیان ایرانیان/ برادران خیریه- فرزین- صابر تنها

جنـاب آقـای نصر آبـادی 
درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت می گویم. 

دکتر محمود قنادان 

روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانی هایش
 سپری می کنیم

 دومین سالگرد درگذشت 

مرحومه عذرا تیمورپور
را با نثار فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم. 

روحش شاد و قرین رحمت الهی

گلکاری - تیمورپور

یکم آبان مـاه 
مصادف با سالروز استقالل کانون و روز کارشناس
 که بیانگر جایگاه رفیع کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان بازوهای 

توانمند قوه قضائیه می باشد را تبریک عرض نموده ، توفیق روز افزون جامعه کارشناسی
 را از درگاه خداوند منان آرزومندیم. 

  کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

نماینده انحصاری لوله و اتصاالت
 نانو پلیمر یاس و پلیمر سازه گلپایگان

 و پارس پلیمر سمنان در خراسان جنوبی

فروشگاه ایران پی وی سی

آدرس دفتر فروش: بیرجند، خیابان انقالب، نبش انقالب ۴
تلفن: ۳۲۲۳۶۱۴۰- ۰۹۱۵۵۶۱۷۹۴۹

توانبخشی جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی حضرت ابوالفضل العباس )ع( در نظر دارد: جهت 
 تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در سمت پرستار و نیروی مراقب ثبت نام

به عمل آورد. جهت آگاهی از شرایط ثبت نام با شماره ۳۲۲۱۴۴۹۲ در ساعات اداری 
مدیر داخلی توانبخشیتماس حاصل نمایید. 

قابل توجه کلیه اعضای صنف خوار بار فروشان  بیرجند 
با توجه به اینکه اطالع رسانی اتحادیه از طریق پیامک می باشد و از آنجایی که تعدادی از 
 اعضاپیامک های تبلیغاتی را مسدود کرده اند، در نتیجه پیامک اتحادیه را دریافت نمی کنند

 لذا خواهشمند است برای جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان پیامک های خود را فعال تا 
اطالعیه های مربوط را دریافت کنید. 

 اتحادیه خوار بار فروشان 

درخواست نیـرو 
 به تعدادی نیروی کار ماهر و ساده جهت کار در کارگاه قنادی خوشه نیازمندیم.

»مراجعه به صورت حضوری می باشد« 
آدرس: حدفاصل مدرس ۱8 و ۲۰ - قنادی خوشه 

یک شرکت راه سازی معتبر به نیروهای ذیل نیازمند است :
حسابدار / کارشناس عمران با 5 سال سابقه کار در حوزه راه سازی 

آدرس : بین مطهری ۱و۳- طبقه فوقانی صنایع سنگ پاسارگاد 
Rah.birjand@gmail.com

اجرای عملیات جدول گذاری  و آسفالت محوطه
شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر در نظر دارد

نسبت به اجرای عملیات جدول گذاری و آسفالت محوطه شامل )عملیات خاکی و آسفالت(
پیمانکار واجد شرایط  اخذ نماید.

متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۴00/08/0۶ جهت دریافت فرم های مربوطه به نشانی 
بیرجند، خیابان الهیه، انتهای خیابان امامیه، تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر 

مراجعه  و یا با شماره های ۰۹۳۶۵۷۶۶8۲8 - ۳۲۳۰۹۰۹۶  تماس حاصل نمایند.

مدیریت المیرا  بهترین
دکتری تخصصی آموزش زبان

» با سفیر آنالین زبان بیاموزید «
الگوی استثنایی کالس های فقط

 پنجشنبه و جمعه ها ویژه محصلین
 و کارمندان مشاغل خاص از مهرماه

اعطاي مدرك معتبر آموزشي
 با بیش از ۱۰۶ شعبه در کشور

 تضمیـن بازگشـت شهریـه 
در صورت عدم رضایت شمـا

تماس همه روزه 
از ساعت 15الی 20 

32423737 
بیرجند، بیست متری سوم مدرس 

 باهنر غربی،  جنب حج و زیارت

@safir.birjand 
@safir.birjand 

www.gosafir.com

جناب آقای مهندس مجتبی شریعتی فر
  رئیس محترم هیأت هندبال استان خراسان جنوبی 

  درگذشت پدر بزرگ گرامیتان موجب تاسف و تاثر فراوان گردید. ضمن تسلیت 

خدمت جناب عالی و خانواده داغدارتان ، برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای 

بازماندگان عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم. 
 

 روابط عمومی هیأت هندبال استان خراسان جنوبی 
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بیمارستانجدیدشهرستانبشرویهتا۲ماهدیگربهبهرهبرداریمیرسد

نماینده مردم شهرستان های بشرویه، طبس، سرایان و فردوس در مجلس شورای اسالمی گفت: بیمارستان جدید شهرستان بشرویه حداکثر باید تا ۲ ماه دیگر به بهره برداری برسد. 
حجت االسالم مجید نصیرایی به دیدار اخیر خود با جان بابایی معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و اظهار داشت: مسائل حوزه بهداشت و درمان، بیمارستان 
جدید و بیمارستان شفا بشرویه در این دیدار مطرح شد که ایشان دستورات مقتضی در خصوص تجهیز بیمارستان جدید و ارسال تجهیزات برای اورژانس بیمارستان شفا را صادر کردند.

پیامی که حضرت نور آورد 

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( قدم به قدم در کنار مردم 
به وادی حکمت پای می گذاشت و زیبا و نغز، زالل 
تر از باران بر دشت خشک دلها اینچنین می بارید: » 
ناداری بالست؛ از آن بدتر، بیماری تن، و از بیماری تن 
دشوارتر، بیماری دل.« در کنار مردم و برای مردم بود 
و چنین بود که دلهایشان را قرص و محکم می کرد: 
»بدانید که هر دل سوخته ای را عاقبت، پاداشیست.« 
دوستی هایش را به گرمی خورشید و مهربانی هایش را 
به زیبایی ماه، به همگان ارزانی می داشت و در کنارش 
هشدار می داد که : »زیان نادانان، بیش از ضرری است 
که تبهکاران به دین می رسانند.« و نگرانی هایش را 
مدام تکرار می کرد: »من برای امت خود، از بی تدبیری 
بیم دارم نه از فقر.« و در جاده ی پر فراز و نشیب 
هدایت امتش، لحظه به لحظه راهنما بود و قدم به قدم، 
چراغی برای گم نشدن راه، و همواره تکرار می کرد که 
: »آفت دین سه چیز است: فقیه بدکار، پیشوای ظالم، و 
مقدس نادان.« چشمی به بصیرت به فراخنای کائنات 
و به عمق همه ی آسمانها و زمین به سرمه حقیقت )نه 
وهم و خیال( ارزانی انسانها می داشت و می فرمود: 
»هر جا که بدکاران حکمروا باشند و نابخردان را گرامی 
بدارند، باید منتظر بالیی بود.« و دلها را به آرامش ابدی 
حکمتهای بی نقص اینچنین میهمان می کرد که : 
»هر قومی شایسته حکومتی است که دارد.« از کرامت 
ها و شور و شعورها می گفت: »هر که صبح کند و به 
فکر اصالح کار مسلمانان نباشد، مسلمان نیست.« و 
شجاعت ها و دلیری ها و خصلت های مردان و زنان 
بزرگ را می ستود: »مبادا که ترس از مردم، شما را از 
گفتن حقیقت باز دارد.« و بی گمان، همه ی آموخته 
های تاریخ را در سینه ی سراسر مهر و حکمت و نور 
و واالییش، به هم آمیخته بود که می فرمود: »در یک 
سطح زندگی کنید تا دل های شما در یک سطح قرار 
بگیرد. با یکدیگر در تماس باشید تا به هم مهربان 
پیام  آخرین  محمود،  و  بود  محمد  او  آری!  شوید.« 
آورِ نور، ابوالّدرتین و ابوالّسبطین، ابوالّنور و واالشراق، 
افصح العرب و باب رحمت و مغفرت و کرامت، بشیر و 
امین و حق المبین. به پاسداشت میالد حضرت رحمت 
للعالمین، سراج المنیر و روح الحق، این قمر قریشی، و 
در کنار هزاران بشارت و تبریک، تالش می کنیم که به 
سیره و سیرتش، بیش از پیش تأسی جوییم.میالدش 
به حضور شما نغزجویان و نغزپویان و سالکان طریق و 

رهروان رفیق،  بسی فرخنده و مبارک باد.
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله 

به شماره 09304943831 ارسال بفرمایید(

یادداشت

آمار و برنامه ریزی؛ دو بال استان
برای رسیدن به توسعه

*مجید پورعیسی- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

دنیای در حال توسعه و جهان پهناور علم و فناوری، لحظه 
پشت  و  پیشرفت  های  جاده  درنوردیدن  حال  در  لحظه  به 
سر گذاشتن موانع برای رسیدن به قله های رفیع موفقیت 
است. جهان در آستانه تحوالت شگرف در حوزه برنامه ریزی 
قرار گرفته است و مدیران،  ابعاد مختلف  برای کشورها در 
متخصصان، کارشناسان و نخبگان در ژرفای عمیق تالش 
هایشان، رهیافت های بیکران توسعه را جستجو می کنند. 
ایران عزیز اسالمی ما نیز در این جاده خطیر، با استفاده از 
ظرفیت های بی شمار خود، در حال پیمودن مسیر مهمی است 
که موفقیت در آن، جز با در نظر گرفتن دو مؤلفه مهم »آمار« 
و »برنامه ریزی«، میسر نخواهد بود. علم آمار و علم برنامه 
ریزی، مقوله مهمی به نام توسعه را برای جوامع مختلف به 
ارمغان می آورد. خراسان جنوبی نیز که سال هاست در مسیر 
حرکت های توسعه محور خود قرار گرفته است، به مراتب، 
نیازمند توجه ویژه تر و بنیادی تر به علم آمار و دقت و اهتمام 
شایسته تر به دستاوردها و اسنادی است که از مجرای برنامه 
ریزی به دست آمده اند. اثربخشی و کارآمدی همه تالش ها 
و کوشش ها در این حوزه مهم، در صورتی به تحقق خواهد 
رسید که همکاری های اثربخش بین سازمان های تولید کننده 
آمار و دستگاه های متولی برنامه ریزی و همچنین مدیران، 
کارشناسان و بهره برداران از این آمار و برنامه ها، به صورت 
جامع، کامل، شفاف و صحیح، تحقق یابد. خراسان جنوبی، این 
استان فرهیخته و سرشار از ظرفیت های عظیم در حلقه مهم 
توسعه خود، نیازمند آمار متقن، برنامه ریزی شایسته و مدیریت 
آبان ماه؛ »روز ملی آمار و برنامه  کوشا و پیگیر است. اول 
ریزی« بهانه ایست تا همزمان با هفته وحدت و میالد فرخنده 
پیامبر رحمت و مهربانی، ضمن تبریکی شایسته و مضاعف به 
همه تالشگران این عرصه مهم، بار دیگر بر ضرورت و اهمیت 
آمار و برنامه ریزی در مسیری به نام توسعه که خراسان جنوبی 
و مردم قدرشناس، شایستگی رسیدن به آن را دارند، همچنین 
بر نقش همه ارکان مدیریتی و به ویژه ظرفیت های رسانه ای 
استان تأکید گردد. امید است این استان گوهرخیز، همچنان در 

مسیر موفقیت هایش حرکت کند ان شاءا... 

در حالی گرانی قیمت اجاره مسکن در شهر بیرجند 
خیلی از مستاجران را حاشیه نشین کرده است که 
امسال در بیرجند بین 30 تا 40 درصد کاهش 
ساخت و ساز را داشتیم. به گزارش تسنیم  ، شاید تا 
چند سال حرف از مسکن که می شد می توانستی 
با خودت دو دو تا چهار تا کنی و بگویی با قرض 
و وام می توانم صاحب سرپناهی برای خود شوم و 
با این امید و آرزو راهی مشاوران امالک می شدی 
اما این داستان دیگر چند سالی است که تکرار 
نمی شود.چرا که قیمت مسکن در استان خراسان 
جنوبی آن چنان باال رفته است که شاید در ذهنت 
هم نمی گنجید که در شهر بیرجند قیمت آپارتمان 
در برخی نقاط از دو میلیارد تومان به باال است.

حال این شرایط و قیمت ها را تصور کنید چگونه 
که  باشند  امیدوار  می توانند  جوان  زوج های 
می توانند سرپناهی برای خود خریداری کنند.آن 
گونه که یکی از شهروندان بیرجندی در گفت وگو 
با خبرنگار ما افزود: 4 فرزند دارم و سال ها است 
که مستاجر هستم اما هر چه زمان سپری می شود 
نمی توانم خانه و سرپناهی برای خود و خانواده ام 

خریداری کنم.

قیمتمسکنبسیارگراناست

اصغری با بیان اینکه قیمت مسکن برای برخی 
از صاحب خانه ها مالک همان قیمت ها در دیوار 
است و برخی از مردم با بررسی قیمت در دیوار 
افزود:  می کنند  محاسبه  و  قیمت  را  خود  ملک 
این در شرایطی است که برخی قیمت ها در دیوار 
حباب و بسیار گران است.دیگر شهروند ببرجندی 
هم  با گالیه از اینکه قانون و حساب و کتابی وجود 
ندارد افزود: هر کس هر چه توانست ملک خود را 
قیمت می کند و قانون و نظارتی هم وجود ندارد 
آن گونه که در چند روز پیش برای قیمت یک 
صاحب خانه  شدم،  امالک  مشاور  روانه  مسکن 
قیمتی که عنوان کرد رقمی بسیار زیاد بود وقتی 
علت را از او جویا شدم عنوان کرد که در هفته 
گذشته خانه همسایه ما با همین رقم قیمت گذاری 
شد حال گویا همان رقمی که توسط صاحب خانه 

عنوان شده است مالکی برای دیگران است.وی 
ادامه داد: با این اوضاع قیمت ها افرادی که خانه 
ندارند شاید به سختی بتوانند صاحب خانه شوند 
آرزوهایشان می شود.با  آنها جزو  برای  و سرپناه 
گشتی در شهر بیرجند وقتی خبرنگار ما پای درد 

و دل تعدادی از همشهریان نشست همه از گرانی 
مسکن و نبود قانون و نظارت در خراسان جنوبی 

گالیه داشتند.

رکوددربازارمسکنمرکزاستان

در  بیرجند  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
گفت   وگو با خبرنگار تسنیم بیان داشت: از ابتدای 
سال  تاکنون شاهد رکود در بازار مسکن مرکز 
استان هستیم و با وجود اینکه امسال آهن آالت 
و مصالح ساختمانی گران شده اما این افزایش 

تاثیری در افزایش قیمت مسکن نداشته است.

بازار  اینکه معامالت در  بر  تاکید  با  اربابی  علی 
 40 تا  گذشته  سال  به  نسبت  استان  مسکن 
درصد کاهش یافته که علت آن گرانی مسکن 
البته  گفت:  است،  مردم  خرید  قدرت  کاهش  و 
برخی فروشندگان به دلیل افزایش قیمت مصالح 

ساختمانی، قیمت امالک خود را افزایش داده اند از 
طرفی به خاطر تورم، قدرت خرید مردم پایین آمده 

و همچنان رکود بر بازار مسکن حاکم است.
اربابی این را هم تاکید کرد که  خرید و فروش 
زمین در خراسان جنوبی نیز دچار رکود شده و 
انجام نمی شود  معموال معامالتی در این زمینه 

ضمن اینکه افت قیمت ها را هم داشتیم.
وی گریزی بر اجاره بها زد و گفت:  از ابتدای 
امسال اجاره بها در بیرجند بین ۲5 تا 30 درصد 
درصد افزایش یافته و اجاره بهای امالک تجاری 
با  است.وی  شده  بیشتر  درصد   40 تا  گاهی 

اشاره به پرداخت تسهیالت ۲5 میلیون تومانی 
ودیعه مسکن به مستاجران گفت: دریافت این 
تسهیالت تا آذر ماه ادامه دارد و فرصت خوبی 
برای مستاجران است اما متاسفانه گرانی قیمت 
اجاره مسکن در شهر بیرجند خیلی از مستاجران را 

حاشیه نشین کرده است، البته در حاشیه  شهر آب، 
برق و گاز با تعرفه روستایی حساب می شود که 
این موضوع هم مورد استقبال برخی مستاجران 
قرار گرفته است.اربابی ادامه داد: امسال در شهر 
بیرجند بین 30 تا 40 درصد کاهش ساخت و ساز 
را داشته ایم.رئیس اتحادیه مشاوران امالک بیرجند 
بیان کرد: علیرغم گرانی مصالح ساختمانی هر متر 
مربع بین چهار تا پنج میلیون تومان است که با 
قیمت زمین 10 میلیون تومان می شود اما قیمت 
هر متر مربع آپارتمان بین 14 تا 15 میلیون تومان 

خرید و فروش می شود که واقعا گران است.

اجبار  مستاجران بیرجندی به حاشیه نشینی

32435686 -09157063220 - 09365237014 خسروی

لوله بازکنی فوق تخصصی )مدرن برتر(
صددرصد تضمینی و شبانه روزی

تشخیص ورفع بوی نامطبوع و نم زدگی با روش ایزو نانو - کلیه وسایل ضدعفونی و همراه  
با  رعایت پروتکل های بهداشتی آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی ، شرکت ها و....

 به اطالع آن دسته از اعضای محترم تعاونی مسکن نظام پرستاری 
که وضعیت ثبت نام آنان در بالتکلیفی می باشد، می رساند: 
جهت تعیین تکلیف و احقاق حق و حقوق قانونی با شماره 

09151613295 تماس حاصل فرمایند.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه بیرجند      تاریخ انتشار: 1400/08/01

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه 
بیرجند 9 صبح روز جمعه 1400/09/05 در محل مسجد امام علی)ع( واقع در خیابان غفاری، قدس 
شرقی، چهار راه اردیبهشت برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت شده جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا 
حضور یابد می تواند تا یک روز قبل از جلسه به همراه نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر 
شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای 
وکالتی هر عضو سه رأي و هر فرد غیر عضو یک رأی می باشد. ضمنا متقاضیان سمت بازرس می 
توانند حداکثر 7 روز پس از انتشار آگهی دعوت به دفتر تعاونی مراجعه و ضمن ارائه مدارک فرم ثبت 
نام را تکمیل نمایند. دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب 
صورت های مالی سال های 98 و 99 3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 
مالی 4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400 و تصویب در خصوص پرداخت پاداش هیئت 
مدیره و حق و حقوق کارکنان 5- تصمیم گیری در خصوص مشارکت با دولت در ساخت مسکن 
جهش تولید ) حمایتی(.                                                                   هیئت مدیره شرکت
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آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار 
احداث تصفیه خانه فاضالب شهر خوسف   به روش بیع متقابل

)مزایده(
شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 2 
قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب مصوب 1369 ، احداث تصفیه خانه فاضالب شهر خوسف را در 
ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و 

معین و به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصري از پروژه:

موضوع پروژه:
1- تامین مالی و احداث تصفیه خانه فاضالب شهر خوسف به ظرفیت 1000متر مکعب در شبانه روز 
و اجرای شبکه جمع آوری فاضالب محدوده تحت پوشش این تصفیه خانه به طول تقریبی 48 کیلومتر 
و اجرای خط انتقال به طول تقریبی 3 کیلومتر و نصب انشعابات مربوطه و بهره برداری و نگهداری از 

کلیه تاسیسات احداثی
 سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

دوره احداث تصفیه خانه: 1 سال 
دوره اجرای شبکه جمع آوری فاضالب: 2 سال

دوره واگذاری امتیاز استفاده از پساب: 15- 25 سال )با ارائه مدل مالی مربوطه(
محل اجرا: استان خراسان جنوبی، شهر خوسف 

- اخذ کلیه مجوزهای الزم جهت احداث تاسیسات بعد از خروجی تصفیه خانه از ارگان های ذیربط 
به عهده سرمایه گذار است.

ب- شرایط کلی براي سرمایه گذاري:
- سرمایه گذار به صورت شخص حقوقی غیر دولتی با داشتن سابقه مدیریتی و توان مالی قابل قبول 
و برنامه مشخص برای استفاده از پساب، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

- مهلت و محل ارسال رزومه کاری : سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند تا تاریخ 1400/08/12 
نامه  اعالم آمادگی به همراه رزومه کاری )شامل 1- توان مالی2-  توان فنی - اجرایی شامل مطالعه و 
اجرا 3- نیروی انسانی 4- معرفی گروه مشارکت 5- تجربیات مشابه( را جهت سرمایه گذاري در طرح 
به آدرس بیرجند، انتهای بهشتی 7، شرکت آب و فاضالب شهری استان خراسان جنوبی ارسال نمایند. 
بدیهی است پس از بررسی رزومه  که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود، از سرمایه 

گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادي دعوت به عمل خواهد آمد.
سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

   دفتر حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:1- ششدانگ یکباب محوطه محل کارگاه ضایعات پالک 
 398 فرعی از 1396- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای خانم اقدس دستی گردی

2- ششدانگ یکباب محوطه محل انبار ضایعات پالک 399 فرعی از 1396- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد 
تقاضای خانم اقدس دستی گردی در روز 1400/08/25 ساعت اداری در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون 
ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 
15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 

و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1400/08/01     حسین براتی - سرپرست ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی نوبت سه ماهه دوم سال 1400حوزه ثبتی نهبندان

  به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 
حوزه ثبتی نهبندان در سه ماهه )تیر و مرداد و شهریور( سال یکهزار و چهارصد هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند با نوع 

ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: بخش 5 نهبندان مزرعه چهار فرسخ پالک 304 - اصلی  پالک 597 فرعی 
خانم فاطمه رضائی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 4031/90 مترمربع  مستثنیات مرتع میل گز داوران پالک 1284- اصلی آقای 
حسین مالداری ششدانگ یک قطعه زمین بند سار به مساحت 41124/5 متر مربع - پالک 1289- اصلی آقای حسین مالداری ششدانگ 
 یک قطعه زمین بند سار به مساحت 31833/46 متر مربع - پالک1291- اصلی آقای حسین مالداری ششدانگ یک قطعه زمین بندسار
به مساحت 52673/28 متر مربع - پالک 1294 - اصلی آقای حسین مالداری ششدانگ یک قطعه زمین بند سار به مساحت 76036/47 
مترمربع مستثنیات مرتع همند پالک 1303- اصلی آقای جواد جعفری ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات پرورش و 
نگهداری شتر به مساحت 3300 مترمربع  مستثنیات مرتع میل گز داوران  پالک 1310 - اصلی آقای محمد صالحی نسب ششدانگ 
یک قطعه زمین بند سار به مساحت 34133/05 متر مربع  مستثنیات مزرعه نقشرمی و مرتع سینه شاه دژ  پالک1312- اصلی 
 آقای مسعود محمودی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 25443/48 مترمربع. لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت 
هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است 
می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف مدت نود روز و مستند به تبصره یک 
ماده 25 اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم و رسید دریافت نموده 
و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و ماده 86 قانون ثبت معترض می بایست از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این 
اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت پس از تشریفات قانونی اسناد مالکیت به نام متقاضیان  صادر خواهد شد. ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع 
تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/01         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/01
سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان 

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

اولین قالیشویی صنعتی 

درجه یک مجهز  به گرمخانه 

تمام اتومات در شرق کشور

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  ghalishooii.iran

طراحـی و مجـری
UPVC سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و
ویالسازی و محوطه سازی و دکوراسیون داخـلی 

کانکس، سایبـان، پارکینگ اداری و مسکونـی
پیمانکـاری و احـداث و بازسـازی ساختمـان

KNAUF-UPVC فروش و اجرای ورق های ساندویچ پنل و

مرکز خانـه های  گروه مهندسی پارسیان سقف
پیـش ساختـه

بیرجند – باالتر از مدرس 60- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
09153617611 -05632044449
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جوابیه  آب و فاضالب استان

با عنایت به موضوع مندرج در روزنامه آوای 
خراسان جنوبی  در خصوص قانع نشدن 
از جوابیه شرکت آب و فاضالب استان 
از در خصوص وضعیت شبکه فاضالب 
خیابان جنت 13 ، نتیجه موضوع پس 
از  بررسی صورت گرفته به شرح ذیل 
اعالم می گردد : “ محدوده کوچه های 
ولیعصر)عج( 2 تا 48 و سعدی 1 تا 25 و 
جنت 1 تا جنت 29 در قالب یک قرارداد 
در بهمن ماه 98 به پیمانکار واگذار شده 
و مدت پیمان یک سال بوده است. لذا 
در صورتی که جوابیه ای با مضمون 
مدنظر شهروند محترم ارسال شده با 
فرض اتمام قرارداد ، ظرف مدت اولیه 
پیمان بوده است که از مهمترین دالیل 
 تاخیر در اجرای پروژه ، عدم همکاری
 شهرداری بیرجند در صدور مجوز حفاری
طی سال گذشته و ابتدای سال جاری 
و همینطور پیگیری مستمر برای تأمین 
مالی و پرداخت مطالبات پیمانکار بوده 
است. ضمناً در حال حاضر پیمانکار در 
 کوچه های جنت 1 و 3  مستقر می باشد 
 که پس از اتمام آنها در خیابان دکتر حسابی
 و مناطق باالدست مستقر خواهد شد.”                                                          

پاسخ مسئوالن 

طرح جامع ۳۴ بقعه متبرکه خراسان جنوبی در دست اجرا است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: طرح جامع احداث، تکمیل، مرمت و مقاوم سازی در 34 بقعه متبرکه استان خراسان جنوبی اجرایی شد و بر 
مبنای آن از ابتدای امسال تاکنون چهار هزار و ۶22 متر مربع عملیات عمرانی انجام شده است. حجت االسالم پرویز بخشی پور افزود: از 9۶ بقعه در خراسان 

جنوبی برای 5۷ پروژه طرح جامع تهیه شده است که این تعداد بقاع، پروژه هایی را برای ساخت و ساز دارد.
فکری به حال 

ورشکسته شدن 
جامعه  کنید 

 با سالم. قبل از اینها وقتی محدود افرادی
 که دچار مشکل در کسب و کارهایشان

 می شدند 10 یا 20 درصد ضرر می کرد 
 و با تالش و کوشش خودش و همراهی
  هم صنفی ها و بزرگان محله و شهرش

 بعد مدتی سر پا می شد اما اخیرا با این 
شرایط جامعه، تعداد افرادی که کل 
زندگی خودشان را به باد داده اند کم 
نیست از افرادی که به طمع سود های 
بانکی در موسسات غیر معتبر سرمایه 
گذاری کردند و با ورشکستگی آنها 
نیست شدند تا افرادی که فرش زیر 
پایشان را هم به امید سودهای کذایی 
ارز دیجیتال به بورس و   فروختند و 
 آوردند و با کوچکترین تکانه ای در بازار

تمام دارایی های خود را از دست دادند و 
 متاسفانه هنوز هم اگر با عده ای صحبت

و  آموزش  بدون  بینی  می کنی می 
اطالع دقیق از این فضاها با چشمان 
بسته و با نگاه طمعکارانه وارد می شوند 
و بعدش هم مشخص است که افراد 
خبره، بورس را پولدارتر و سبد دارایی 
کنند. می  کوچکتر  روز  هر  را   خود 

اوال از مسئوالن می خواهم فکری به 
حال این قشر که تعدادشان در شهر و 
استان مان کم نیست بکنند چرا که آنها 
از شرایط نرمال به زیر صفر رسیده اند 
و مستعهد گرفتار شدن در دام آسیب 
های اجتماعی اعم از طالق و اعتیاد و 
خدای نکرده بدتر از آن هم هستند و از 
سوی دیگر تقاضا دارم کمی به بحث 
آموزش و هشدار در این خصوص هم 

توجه شود تا بیشتر از این نشوند.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

جوابیه اداره کل کتابخانه ها

در پاسخ به پیام درج شده یک شهروند 
در روزنامه مورخ ۷/2۶ / 1400 ضمن 
این  فرهنگی  های  دغدغه  از  تشکر 
شهروند عزیز  در به سر انجام رساندن 
پروژه کتابخانه مرکزی استان و سپاس 
از همراهی روزنامه وزین آوای خراسان 
جنوبی به دلیل پوشش این مطالبه به 
حق و حقوق مانده استان ، به استحضار 
می رساند پروژه کتابخانه مرکزی استان 
دولت  استانی  سفر  مصوبات  و  جز 
به  نژاد در سال 1388  احمدی  دکتر 
خراسان جنوبی بود . شاید آن روز که 
این مصوبه در بیرجند امضا میشد سایر 
استان های کشور در حسرت همچین 
مصوبه ای بودند اما دوازده سال پس 
از آن مصوبه ارزشمند خراسان جنوبی 
درحالی گرفتار بروکراسی اداری برای 
تملک زمین کتابخانه است که بیش 
از بیست استان دیگر یا کتابخانه های 
 مرکزیشان راساخته اند و به بهره برداری

 رسانده اند و یا در چشم انداز افتتاح دارند 
؛شهروند فهیم و روزنامه ی محترم آوای 
خراسان جنوبی برای کتابخانه مرکزی 
استان در سال 1389از محل اعتبارات 
تملک دارایی ها ، معادله موافقت نامه 
 انجام گرفت اما به دالیلی من جمله عدم

 تخصیص زمین ، دارای اعتبار مصوب 
نشد اینک نیز که پس از تالش های 
فراوان برای احیای این مصوبه زمین 
تخصیص داده شده است تملک آن 
و واگذاری آن جهت ساخت با کمبود 
اعتبارات مواجه گشته که این مشکل 
نیز طی رایزنی های با سازمان برنامه 
و بودجه مرتفع شده و قرار است اعتبار 
و  برنامه  سازمان  اطراف  زمین  خرید 
بودجه استان به اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی پرداخت شود تا این اداره 
کل با واریز مبلغ یاد شده زمین را از 
مسکن و شهر سازی تحویل گرفته و 
پس از تملک اقدام به ساخت وساز از 
طریق پیمان کار نمایند  . این که میشد 
این هزینه ی سنگین زمین که خارج از 
توان مالی ادارات کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و کتابخانه های عمومی استان 
است ،با تقسیط20 ساله مطابق قانون و 
یا حتی رایگان در اختیار دولت )در اینجا 
فرهنگ و ارشاد اسالمی (قرار گیرد تا 
هزینه خرید و تملک صرف ساخت 
پروژه و بهره برداری زود تر از آن میشد 
گالیه ای به حق است که امیدواریم 
روزنامه توسعه گرای شما با برگزاری 
نشستی تخصصی در این زمینه به پیش 

برد این خواسته به حق کمک کند 

پاسخ مسئوالن

* بعد از اینهمه تاخیر در انتخاب استاندار ، 
آیا گزینه خوبی را به استان خواهند فرستاد 

یا دعوا سر مسائل سیاسی است ؟

* ازتصمیمی که آقایان درمورد تعطیلی 
 مدارس گرفتند متاسفیم وگالیه مند بعد
 تبلیغ می کنند همایش پیاده روی بند دره 
بیرجند ، مراسم والدت حضرت محمد ، 
فالن مراسم عزا و جشن و به چه دلیل 
 مدارس بیخود بی جهت تعطیل می کنید 
 یعنی در مراسم کرونا نیست ولی در مدارس
 هست - اینقدرباروح و روان دانش آموزان
و اولیا بازی نکنید مدارس باید باز باشه 

 *قبض آب برای یک آپارتمان ۷0 متری 
 میومده 40 هزار تومان . در یک ماه قبض

 اومده یک و نیم میلیون هیچ کس پاسخگو 
نیست اداره آب میگه 20 تومان میگیریم 
می آییم تست کنتور ! اگر کنتور درست 
باشه باید پول رو پرداخت کنید ! ما به 
کی بگیم کی به داد ما میرسه مگه ما آب 
رو رفتیم فروختیم که االن باید اینجوری 

مامور قطع آب بفرستید در خونه ؟ 

*یکسال اجاره تمام شده و صاحب خونه 
اومده با کمال پر رویی میگه اجاره یک 
میلیونی باید بشه 2 میلیون ! ریالی در 
دوران کرونا تخفیف ندادن و همه اجاره 
این  قانون  واقعا  هاشونو دقیق گرفتن 
مملکت بی صاحب کجاست ؟ که اینقدر 
بی در و پیکره ، چکار کردین با ما جوان 
ها همش دادگاه ؟ همش پول بدیم که 

چی آخرش هیچ کس جواب نمیده

*با توجه به شلوغی بلوار شعبانیه متاسفانه 
 چهار راه های بلوار چراغ راهنمایی ندارد در

اوایل شب تردد سخت انجام می شود

 *چه خوبه که مسئوالن شورای شهر فعالیت 
خود را در این چند ماه گزارش دهند.

 *مدارس نهبندان از اول مهر حضوری
 هست خبر ندارین یا این اخبار تون الکی 
هستش، همه مدرسه ها مثل الزهرا)س( 
و  دبیرستان  مدارس  باقی  و  نهبندان 

راهنمایی همه حضوریه.

*آوای بی طرف و صرفا گره گشا در 
 خصوص نحوه تالش ونوع خدمت شورای
 شهر بیرجند؛ یک نفر هم نیست جرات 
 و توانمندی عوامل و موانع سکوت اعضا 
خاطرجمع را برای مردم بیان کند آقایان 
 چنان بی هوشندکه انگار نه انگار در مسند
 تصمیم گیری مردم مرکز استان نشستند
 غافل از اینکه همگان این غفلت  را رصد 
می کنند ظاهرا هر دم از این باغ بری  می 

رسد  ببینیم شهردار از کجا در میاد .

 *راه روستای زیراچ در فاصله  15کیلومتری
مرکز استان 4 کیلومتر آسفالت  ندارد.

معلم 9  آسفالت  ترمیم  جهت  *لطفا 
اقدام نمایید چند سالی هست که امروز 
و فردا می کنید برای جلوبندی و کمک 
فنر های ماشین هایمان قطعه ای سالم 
نمانده است با وجود چاله ها و دست انداز 

ها و برآمدگی های ناهموار

* ظاهرا بعد از پر کشیدن قیمت تخم 
مرغ و لبنیات و ... مردم باید داشتن نان 
کنند.  فراموش  را  صبحانه  برای  گرم 
نانوایی های سجادشهر بیرجند  تاساعت 

۶ و نیم صبح شروع به کار نمی کنند

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

نتیجه  از  دل نگرانی  بیماری،  رنج  مهر-  
آزمایش ها و وضعیت جسمی و در بسیاری 
از اوقات نگرانی از هزینه های درمان، همه 
بخشی  در  که  است  فردی  روحی  شرایط 
و  کرده  احساس  را  دردی  خود  جسم  از 
 حال به دنبال علت درد و درمان آن است.

به  باید  اول  درمان  و  درد  علت یابی  برای 
سراغ یک پزشک متخصص و حاذق رفت. 
موضوعی که در خراسان جنوبی بسیاری از 
افراد برای یافتن آن در بسیاری از رشته های 
تخصصی به در بسته می خورند و یا آنقدر 
در آن رشته کمبود پزشک است که باید در 

نوبت های طوالنی بمانند.

گالیه از کمبود پزشک متخصص
در برخی رشته ها

فرشته بارانی شهروند خراسان جنوبی گفت: 
متخصص  دنبال  به  فرزندم  مشکل  برای 
غدد کودکان بودم که فهمیدم پزشکی که در 
گذشته در بیرجند بوده االن در شهر دیگری 
پزشک  حاضر  حال  در  و  می کند  خدمت 
غدد اطفال در خراسان  جنوبی نداریم. وی 
بیان کرد: موضوع فقط به این تخصص محدود 
نمی شود، تصور کنید که در خراسان جنوبی 
فردی دچار تصادف و یا حتی سوختگی شده 
و به واسطه آسیب در صورت، نیاز به جراح 
چنین  خراسان جنوبی  در  ولی  دارد  زیبایی 
متخصصی نداریم و بیمار باید به شهرهای 
خراسان جنوبی  شهروند  این  برود.  دیگر 
گفت: هر چند خانواده من بیمه شده تأمین 
اجتماعی هستند ولی به واسطه سختی نوبت 
گرفتن در بیمارستان های تأمین اجتماعی و 
کمبود پزشک در بسیاری از رشته ها، به جز 
تولد فرزندم که در بیمارستان شهید رحیمی 
بیرجند صورت گرفت، از خدمات درمان تأمین 
اجتماعی استفاده نکردم. فهیمه بهمنی دیگر 
شهروند بیرجندی که از یک سال قبل برای 
درمان و چکاب بیماری به بیمارستان ایران مهر 
مراجعه می کند، اظهار کرد: چند روز پیش برای 

اینکه جواب سی تی اسکنم را به دکتر نشان 
دهم به بیمارستان ایران مهر مراجعه کردم و 
متوجه شدم که نوبت دکترم به اتمام رسیده 
است. وی یادآور شد: این در حالی بود که قباًل 
وقتی صبح مراجعه می کردم برای همان روز 
نوبت می دادند و وقتی موضوع را پرسیدم، 
گفتند که یکی از پزشکان بیمارستان دیگر در 
بیرجند خدمت نمی کند و همه بیماران ایشان 
بیمارستان ویزیت می کند  را پزشک دیگر 
 که علت شلوغی و اتمام نوبت همین است.

پزشکی که تنها یکی دو سال بماند، 
مشکل را حل نمی کند

بیمارستان  رئیس  حسینی  محمود  سید 
رادیوتراپی و آنکولوژی ایرانمهر بیرجند، اظهار 
کرد: موضوع نیاز به جانشین برای یکی از 
پزشکان متخصص خون بیمارستان که از 
بیرجند رفته اند را به معاونت درمان دانشگاه 
انعکاس داده ایم. وی با اشاره به اینکه معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز از 
طریق وزارت بهداشت پیگیر موضوع است که 
در زمان تقسیم پزشکان مد نظر قرار خواهد 
گرفت، بیان کرد: البته ما بیشتر به دنبال پزشکان 
معین هستیم که برای مدت طوالنی در استان 
بمانند چرا که پزشکی که یکی دو سال در 
بیرجند بماند و برود مشکل را اساسی حل 
نمی کند. رئیس بیمارستان ایران مهر بیرجند 

یادآور شد: در حال حاضر بیمارستان از نظر 
متخصص رادیوتراپی مشکلی ندارد و بیشتر 
 نیاز ما در زمینه پزشک متخصص خون است.

سهمیه تأمین اجتماعی از پزشکان متخصص 
مدیر  فیروزی،  فرزاد  شود  لحاظ  قانون  در 
اجتماعی  خراسان  اجتماعی  تأمین  درمان 
نیز در زمینه کمبود پزشک در مجموعه های 
درمانی تأمین اجتماعی اظهار کرد: نمی شود 
بر اساس قانون وظیفه درمان بخشی  که 
از جامعه را به عهده سازمانی چون تأمین 
اجتماعی بگذاریم ولی در زمینه تأمین زیر 
ساخت ها از جمله پزشک متخصص با این 
مجموعه همکاری الزم نشود. وی گفت: 

سوال اول من این است که مجلس برای 
تأمین زیر ساخت پزشک متخصص سازمان 
تأمین اجتماعی چه اقدامی انجام داده است و 
آیا در قوانین مرتبط با این موضوع سهمیه ای 
از پزشکان متخصص برای تأمین اجتماعی 
به  اشاره  با  فیروزی  است.  گرفته  نظر  در 
اینکه همین االن در خراسان جنوبی، تأمین 
پزشک  به  نیاز  رشته ها  اکثر  در  اجتماعی 
دارد،  شهرستان ها  در  ویژه  به  متخصص 
گفت: اگر از دانشگاه علوم پزشکی بپرسید، 
پزشک  تأمین  برای  ما  که  گفت  خواهند 
تأمین اجتماعی هیچ تعهدی نداریم. مدیر 
درمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در حال 
حاضر ما توان جذب 80 پزشک متخصص 

اجتماعی  تأمین  برای  در خراسان جنوبی  را 
پزشکان  میان  از  استان  در  ادامه داد:  داریم، 
همکار تنها دو پزشک متخصص استخدام 
تأمین اجتماعی هستند و 32 نفر در استخدام 
سایر نهادها و مجموعه ها، 14 نفر در خدمت 
دانشگاه علوم پزشکی، دو نفر در استخدام 
آزاد هستند. نیز پزشک  نفر   ارتش و چهار 

بیمه سالمت شرایط همکاری پزشکان 
را تسهیل کند

وی گفت: البته توافقی بین ما و مجموعه علوم 
پزشکی و وزارت بهداشت بعد از رایزنی های 
پزشک  نیروی  تأمین  زمینه  در  فراوان 

متخصص ما صورت گرفته است ولی بیمه 
سالمت می گوید اگر پزشک دانشگاه علوم 
پزشکی در تأمین اجتماعی خدمت کند از 
دوکا بودن خارج می شود. )چون هزینه دو کای 
این پزشکان در مراکز دانشگاهی توسط بیمه 
سالمت پرداخت می شود( فیروزی یادآور شد: 
مشکل پزشک متخصص در تأمین اجتماعی 
حل نمی شود مگر اینکه در برنامه پنج ساله 
توسعه بعدی سهمی برای تأمین اجتماعی 
شود.  گرفته  نظر  در  متخصص  پزشک   از 
سالمت  بیمه  مدیرکل  اربابی،  علی 
خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: طبق آخرین 
صحبت هایی که با رئیس بیمارستان میالد 
بیرجند )یکی از بیمارستان های تأمین اجتماعی 

استان( داشته ایم قبول کردند که تعرفه برابر 
اخذ کنند وی  از مردم  را  یک کای دولتی 
که  است  معنا  این  به  موضوع  این  افزود: 
فرانشیز دریافتی از مردم در بیمارستان تأمین 
اجتماعی با بخش دولتی تفاوتی نداشته باشد 
که اگر این موضوع عملیاتی و جلسه آینده ما 
نیز برگزار شود مشکلی از نظر بیمه سالمت 
پزشکان  از  اجتماعی  تأمین  استفاده  برای 
 تمام وقت جغرافیایی وجود نخواهد داشت. 

بی توجهی به تربیت پزشک متخصص 
در هشت سال گذشته

سلمان اسحاقی، نماینده مردم قاین و زیرکوه 
و عضو کمیسیون بهداشت نیز اظهار کرد: 
مشکل کمبود پزشک متخصص تنها مربوط 
به استان ما نیست، بلکه بسیاری از نقاط 
کشور با این مشکل رو به رو هستند. وی با 
انتقاد از بی توجهی به تربیت نیروی پزشک 
متخصص در هشت سال گذشته بیان کرد: 
این موضوع خسارت ملموسی را وارد کرده 
است. نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس 
برای  پزشکان  در  باید  اینکه  به  اشاره  با 
خدمت در نقاط محروم انگیزه سازی شود، 
گفت: از طرفی در خراسان جنوبی بسیاری از 
نقاط چون قاین و بیرجند اصاًل جزو مناطق 
خدمت  با  مرتبط  زمینه های  در  محروم 
پزشکان دیده نمی شود. اسحاقی با تأکید بر 
اینکه می توان زمان تعهد خدمت پزشکان 
عمومی را کاهش دهیم تا در آنان انگیزه 
برای رفتن به سمت آموزش های تخصصی 
افزایش پیدا کند، اظهار کرد: در این راستا 
اصالح بند سه ماده چهار ماده واحده قانون 
برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو 
در دوره های تکمیلی و تخصصی را مورد 
توجه قرار دادیم. وی گفت: باور من بر این 
است که ما در کشور کمبود پزشک نداریم 
بلکه کمبود پزشک متخصص داریم و عموم 
مردم نیز بیشتر تمایل دارند روند درمان خود 

را از طریق پزشکان عمومی پیگیری کنند.

کمبوِد پزشک متخصص علت ضعِف سیستم درمانی استان

لوله بازکنی و لوله کشی ممتاز 
به صورت شبانه روزی / با فنر برقی و روش نانو 

تشخیص و ترکیدگی ، رفع نم و بوهای نامطبوع 

اسحاقی    09158346779- 09915116386

صد در صد تضمینی

کیفیت کار خوب را 

امتحان کنید 

)آگهی تحدید حدود عمومی(
آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ها ی سه گانه شهرستان طبس پیرو آگهی شماره  14005621012000513-

1400/04/26 به موجب ماده 14قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های  )قطعات واقع دربخش یک طبس( 1007 فرعی از  5- اصلی 
شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی محمد حسین محمدی واقع در روستای محمدآباد تاریخ تحدید : 1400/08/23 - 1008 فرعی از 
5- اصلی شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی محمد حسین محمدی  واقع در روستای محمدآباد تاریخ تحدید : 1400/08/23 - 2127 
فرعی مجزی از 904 فرعی از 29  - اصلی شش دانگ یک باب منزل  یاسر  صفرزاده  واقع در دیهشک پایین تاریخ تحدید : 1400/08/24 
152 فرعی از492- اصلی ششدانگ قسمتی از یکباب منزل عباس زرگریان مقدم  واقع در شهر طبس تاریخ تحدید:1400/08/25 - 153 
 فرعی از492- اصلی ششدانگ قسمتی از یک قطعه زمین محصور فاطمه سلطان فهرستی ثانی   واقع در طبس بلوار مهندس شکیبی 
تاریخ تحدید: 1400/08/25 - 58 فرعی از 4730-  اصلی ششدانگ یک قطعه زمین نجمه قدرتی واقع در طبس خیابان انقالب اسالمی 
تاریخ تحدید : 1400/08/26 -4981 - اصلی ششدانگ قسنتی از یک دربند مغازه ناهید سهرابی  واقع در طبس بلوار مهندس شکیبی 
تاریخ تحدید : 1400/08/27 - 4982 - اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان  اکبر محمدی واقع در طبس بلوار 
شهید عباسپور تاریخ تحدید : 1400/08/27 )قطعات واقع دربخش دو طبس( 1184 فرعی از 4- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی علیرضا جعفری واقع در روستای خسروآباد تاریخ تحدید: 1400/08/29 - 1185 فرعی از 4- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور  اصغر محمدی   واقع در روستای خسرواباد تاریخ تحدید :29/08/1400 1186 فرعی از 4- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور   
غالمرضا میرزایی   واقع در روستای خسروآباد تاریخ تحدید : 1400/08/29 - 1189 فرعی از 4- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور   
احمد محمدی واقع در روستای خسروآباد تاریخ تحدید : 1400/08/29 - 1190 فرعی از 4- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

مشتمل بر اعیان حمید شیرزاد واقع در روستای خسروآباد تاریخ تحدید : 1400/08/29
2221 فرعی از 117- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان محمد حسین محمدی  واقع در 
دیهوک تاریخ تحدید : 1400/09/01  - 1 فرعی از 131-  اصلی  ششدانگ یکباب کارونسرا  دولت جمهوری اسالمی 

ایران به نمایندگی وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی کشور  واقع در دیهوک  عباس آباد تاریخ تحدید: 1400/09/01 
)قطعات واقع دربخش سه طبس( 388 فرعی از 22 - اصلی شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی  خدابخش قیصری  واقع در روستای 
ازمیغان تاریخ تحدید : 1400/09/03 - 390 فرعی از 173 فرعی از 22 - اصلی ششدانگ یک باب ساختمان  عباس جواهری واقع در 
روستای  ازمیغان تاریخ تحدید : 1400/09/03 - 1073- اصلی ششدانگ یکباب منزل محمد رضا پاسبانی واقع در روستای جوادیه 
تاریخ تحدید : 1400/09/04 قبل از ظهر در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک صاحبان ومجاورین 
شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می شوند که درروزوساعت نا مبرده باال در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضرنباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد واعتراضات مجاورین وصاحبان امالک که درموقع مقرره حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت امالک 
فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و دراجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترض 
ثبتی معترضین می بایست ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خودرابه مرجع قضایی تقدیم وگواهی الزم 

راازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1400/08/01
غالمرضا کد خدائی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طبس 

  آگهی نوبتی  سه ماهه دوم سال 1400 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردوس
به دستور ماده 12 قانون ثبت اسناد وامالک وماده 59 آیین نامه قانون مذکور اسامي اشخاصي که نسبت به امالک مجهول المالک واقع در 
بخش هاي تابعه حوزه ثبتي شهرستان فردوس  تا آخر شهریور ماه 1400  تقاضاي ثبت نموده اند، با نوع ملک مورد تقاضا براي اطالع عموم به 
شرح ذیل آگهي  مي شود: شمارات فرعی از یک اصلی بلده بخش یک فردوس 1 -پالک 1769 فرعی آقای ولی اله رضا زاده ششدانگ  
یک قطعه زمین مزورعی 2 -پالک 1770 فرعی آقای حسین رضا زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 3 -پالک 1856 فرعی آقایان محمد 
رضا  نجفی ومحمد علی نجفی و خانم ها مریم نخعی و زینت نخعی کما فرض اله  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  4 -پالک 2235 فرعی 
آقایان محمد رضا و حسین  عباسی راد  هر کدام نسبت دو سهم مشاع و  خانم ها طیبه ، طاهره و صدیقه شهرت همگی عباس راد  هر کدام 
نسبت به یک سهم مشاع از کل هفت سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 5 -پالک 3005 فرعی ستاد محترم اجرائی فرمان حضرت امام 
)ره( ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  6 -پالک 3293 فرعی آقایان احمد ، محمود و مهدی  شهرت همگی دادگر عزیز هر کدام نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  7 -باقیمانده پالک 3633 فرعی آقایان محمود صادقی نژاد ومحمد صادقیان مقدم 
بالمناصفه ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی 8 -باقیمانده پالک 3723 فرعی آقای یوسف قوام محبوب ششدانگ یک قطعه زمین بند خاکی 
9 -پالک 5387 فرعی  آقای محمد صادق قیصری وخانم زینب یعقوب زاده بالمناصفه ششدانگ باغ منزل  10 - پالک 9557 فرعی آقای 
محمد رضا آشوری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 11 - پالک 20578 فرعی آقای مهرداد تاریک و خانم ها ماهرخ تاریک و معصومه 
جنگی  قاسم آباد هر کدام نسبت دو دانگ مشاع از کل ششدانگ  یک قطعه زمین  که قبال مسیر جوی بوده - 12 -پالک 20601 فرعی آقای 
علی کریمی ششدانگ یک باب ساختمان دامداری 13 -پالک 20602 فرعی آقای رضا احمد زاده عطائی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
14 - پالک 20647 فرعی خانم کوکب سادات فراستی ششدانگ یکباب باغ منزل 15 - پالک 20650 فرعی خانم سمیه روشن ششدانگ 
یک قطعه زمین با کاربری مزروعی 16 -پالک 20651 فرعی از5418 فرعی آقای جواد فیض بخش وخانم راضیه کاظمی هر کدام به نسبت 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب منزل 17 -پالک 20654 فرعی آقای محمد اسماعیل فاتح جوان ششدانگ یک قطعه باغ18 -پالک 
20660 فرعی آقای علیرضا حسین پور ششدانگ یک باب منزل 19 -پالک 20662 فرعی آقای اسد اله محمد شاهی ششدانگ یک قطعه 
باغ 20 -پالک 20663 فرعی آقای اسداله محمد شاهی و خانم طوبی جمالی هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ 
21 -پالک 20675 فرعی آقای محسن روشن ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری زراعی 22 -پالک 20676 فرعی آقای علی اسدی ششدانگ 
باغ منزل 23 -پالک 20677 فرعی آقای محمد رمضانی چاهک و خانم پروانه رمضانی هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
منزل 24 -پالک 20678 فرعی آقای محمد رضا عباسی راد ششدانگ یک قطعه باغ  25 - پالک 20679 فرعی آقای سید علی اکبر پارسای 
محبی ششدانگ یک قطعه باغ 26 - پالک 20680 فرعی آقایان محمد رضا و حسین عباسی راد هر کدام نسبت به دو سهم مشاع و خانمها 
صدیقه و طاهره عباسی راد هر کدام نسبت به یک سهم مشاع از کل هفت سهم ششدانگ یک قطعه زمین  27 -پالک 20681 فرعی از 
9286 فرعی  خانم سعیده مرادی ششدانگ یکباب منزل  28 - پالک 20683 فرعی خانم ها طیبه و طاهره  جمالی هر کدام به نسبت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ 29 -پالک 20713 فرعی آقای محمد تقی رمضانی و خانم طیبه رمضانی بالمناصفه ششدانگ یک 
باب منزل  30 -پالک 20714 فرعی موقوفه امیر حسنخانی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه فردوس  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  
31 -پالک 20716 فرعی خانم نجمه شکری ششدانگ یک قطعه باغ  32 -پالک 20717فرعی آقای علی مصباح ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی 33 -پالک 20718 فرعی آقای علی مصباح ششدانگ یک قطعه باغ 34 -پالک 20719 فرعی آقای محمد مصباح ششدانگ یک 
قطعه باغ 35 - پالک 20720 فرعی آقای هادی رحمان زاده ششدانگ یک قطعه باغ و ساختمان 36 -پالک 20721 فرعی آقای هادی رحمان 
زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  37 -پالک 20722 فرعی موقوفه حاج عبداله منصور به تولیت آقای علی نبیلی مقدم ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی 38 -پالک 20725 فرعی آقای غالمرضا پور جمال ششدانگ یک قطعه باغ 39 - پالک 20726 فرعی آقای غالمرضا 
پور جمال ششدانگ یک قطعه باغ 40 -پالک 20732 فرعی از 5418 فرعی آقای علی کوه نشین ششدانگ یک قطعه زمین دارای کاربری 
معبر 41 -پالک 20756 فرعی آقای اسداله همائی فر و خانم فاطمه راژه هر کدام نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب باغ 
منزل 42 -پالک 20774 فرعی آقای محمد علی کار گر محبی ششدانگ باغ منزل  43 -پالک 20775 فرعی آقایان محمد حسن و غالمرضا 
نوروزی هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  دیمه زار 44 - پالک 20777 فرعی خانم سوسن زمانی 

ششدانگ یک باب منزل 45 -پالک 20779 فرعی آقای غالمرضا صدقی ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی 46 -پالک 
20790 فرعی آقای محمد باقر ایوانی ششدانگ یک قطعه باغ 47 -پالک 20792 فرعی آقایان محمد وعباسعلی دهقان 
بالمناصفه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  48 -پالک 20793 فرعی آقایان حسین جم و غالمرضا کیوانی  هر کدام 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار  49 -پالک 20794 فرعی آقای محمد رضا نظریان نسبت به سه دانگ مشاع 
و خانم ها فاطمه و زهرا  نظریان هر کدام نسبت به یک دانگ نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی  50 -پالک 20803 فرعی خانم 
صدیقه فراوانی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  51 - پالک 20804 فرعی خانم زهره بخشی ششدانگ گلخانه  52 - پالک 20805 فرعی 
آقای محمد رضا گلستانی و خانم زهره بخشی  بالمناصفه ششدانگ یک باب منزل  53 -پالک 20806 فرعی از 3633فرعی  آقایان محمود 
صادقی نژاد ومحمد صادقیان مقدم بالمناصفه ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی 54 - پالک 20808 فرعی خانم حکیمه شیخی زاده  اول 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  55 - پالک 20809 فرعی خانم بتول شعبانی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  56 -پالک 20811 
فرعی از 4179 فرعی  خانم زهرا سادات محمد زاده رضائی ششدانگ یک قطعه باغ منزل  57 -پالک 20812 فرعی آقای محمد حسین ایزد 
پناه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  58 - پالک 20813 فرعی آقای محمد حسین ایزد پناه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 59 -پالک 
20814 فرعی آقای غالمرضا حسن زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  60 -پالک 20815 فرعی  خانم فاطمه ارغا ششدانگ یک قطعه 
باغ 61 -پالک 20816 فرعی آقای سید احمد افرازنده ششدانگ یک قطعه باغ پسته ای  62 - پالک 20817 فرعی آقای سید احمد افرازنده 
ششدانگ یک قطعه باغ پسته ای 63 -پالک 20818فرعی آقای حامد سلیمی  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  64 -پالک 20819 
فرعی از 4071 فرعی آقای علی محب راد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی )بندسار( 65 -پالک 20820 فرعی از 4071 فرعی آقای علی 
محب راد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی )بندسار( 66 -پالک 20821 فرعی از 4071 فرعی آقای علی محب راد ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی )بندسار( شمارات فرعی از دو اصلی سعدآباد بخش یک فردوس 1 -پالک 47 فرعی آقای علی نبیلی مقدم ششدانگ 
 یک قطعه زمین مزروعی 2 -پالک 4785 فرعی آقای سید مهدی جمال محبی ششدانگ یک قطعه زمین که قبال مسیر کو چه بوده است.  
 شماره فرعی از سه اصلی  خداوندی  بخش یک فردوس پالک 1223 فرعی آقای محمد حسین غفوری ششدانگ یک قطعه باغ  
شماره فرعی از 5 - اصلی  محمد آباد  بخش یک فردوس پالک 72 فرعی خانم مانده گار فراستی ششدانگ یک قطعه باغ پسته ای  
شمارات فرعی از 9  - اصلی  برون  بخش یک فردوس 1 -پالک 188 فرعی آقای محمد باقر بنان برون ششدانگ یک قطعه باغ 2 -پالک 
4054 فرعی آقای محمد حسن حسنخانی ششدانگ باغ منزل  3 -پالک 4059 فرعی آقای خداداد مرادی رمضانی ششدانگ باغ منزل 
 4 -پالک 4060 فرعی خانم ها عصمت ، زهرا ، صدیقه و مریم شهرت همگی حسنخانی هر کدام نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ باغ 
 شماره فرعی از 202  - اصلی  سرند بخش یک فردوس پالک 1837 فرعی خانم علی پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
شماره فرعی از 3191 - اصلی بخش یک فردوس پالک 31 فرعی از 19فرعی آقای غالم رضا فغفوری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
شمارات اصلی بخش یک فردوس 1 -پالک 3203 -اصلی آقایان حسین وحسن میرزائی بالمناصفه ششدانگ قسمتی از مغازه  2 -پالک 
3204 - اصلی آقای علی اصغر نیک منش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 3 -پالک 3206 - اصلی آقای محمد رجب زاده ششدانگ یک 
قطعه باغ 4 - پالک 3207 - اصلی آقای محمد رجب زاده ششدانگ یک قطعه باغ 5 - پالک 3208 - اصلی آقای محمد رجب زاده ششدانگ 
یک قطعه باغ مشتمل بر ساختمان 6 -پالک 3209 -اصلی خانم صدیقه جهانی ششدانگ یک باب ساختمان دامداری  7 - پالک 3210 -اصلی 
 خانم صدیقه جهانی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی. لذا به دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده در 
فوق الذکر معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است باید اعتراض و  یا گواهی مشعر 
بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف مدت 90 روز به اداره ثبت اسناد وامالک فردوس 
تسلیم و رسید دریافت نموده و دراجرای ماده86 آئین نامه قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه باید 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نمایند 
درغیراین صورت عملیات ثبتی درچارچوب مقررات مربوطه ادامه خواهدیافت.ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس 

تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول:   01 /08 /1400             تاریخ انتشار نوبت دوم:  01 /09 /1400                      
   محمود جهانی مهر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردوس



کتابکده

کتاب کشتن مرغ مینا

کتاب کشتن مرغ مینا رمانی نوشته هارپرلی و 
ترجمه فخرالدین میررمضانی است. کشتن مرغ 
مینا درباره  وکیلی است که کار وکالت جوان سیاه 
پوستی را در یک جامعه  نژادپرست قبول کرده 
است. هارپرلی برای نوشتن کتاب کشتن مرغ 

مینا در سال ۱۹۶۴ میالدی، جایزه پولیتزر را از آن 
خود کرد. این رمان بیش از ۴۰ میلیون نسخه از 
زمان انتشار تا حاال فروش داشته و به بیش از ۴۰ 
زبان بین المللی ترجمه شده است. رابرت مالیگن 
در سال ۱۹۶۲ فیلمی با همین نام از روی این اثر 
ساخت. داستان کشتن مرغ مینا از زبان دختری به 
نام اسکات فینچ روایت می شود. او دختر وکیلی 
سفیدپوست به نام آتیکوس فینچ است که در 
جامعه ای نژادپرست و خودپسند زندگی می کند. 
آتیکوس فینچ کار وکالت جوان سیاه پوستی را 
قبول کرده است که به اتهام ناروای تجاوز به 
یک دختر سفیدپوست در زندان است. هارپرلی در 
کتاب کشتن مرغ مینا، وکیل را به عنوان قهرمان 
اخالقی نشان داده است. او همچنین در تالش 
بوده تا ماسئل مختلفی مانند بی عدالتی نژادی 
و کشتار بی گناهان، مسائل مربوط به طبقات 
اجتماع، شجاعت، محبت، نقش های جنسیتی 
را نشان بدهد.نل هارپرلی ۲۸ آوریل  ۱۹۲۶ در 
مونروویل، آالباما متولد شد. او یکی از رمان نویسان 
برجسته ی آمریکایی است که برای نوشتن کتاب 
کشتن مرغ مینا، جایزه ی پولیتزر را برنده شد. پدر 
هارپرلی وکیل بود و خودش هم تحصیالتش را در 
رشته حقوق دانشگاه آالباما به اتمام رساند. او به 
کارهایی مانند گردآوری خاطرات روحانیون سده 
نوزدهم میالدی، جرم شناسی و موسیقی عالقه 
داشت. زندگی بسیار آرامی را از سر می گذراند و 
همه مصاحبه ها را هم رد می کرد. هارپرلی بعد از 
یک سکته، بخشی از شنوایی و بینایی خود را از 
دست داد و سال های پایانی عمرش را در یک 
خانه سالمندان گذراند. در نهایت او در ۱۹ فوریه 

۲۰۱۶ در سن ۸۹ سالگی چشم از دنیا فروبست.
همین که پدرم جواز وکالت گرفت، به می کمب 
مراجعت کرد تا شروع به کار کند. می کمب در 
فاصله تقریباً بیست میلی مشرق آبادی فینچ، مرکز 
استان می کمب، بود. خواندن این کتاب  عالی رو به 

همه دوست داران کتاب توصیه می کنیم.               

خواص دارویی سماق

برای بیماران دیابتی مفید است، زیرا یکی از عوامل 
دیابتی ها،  در  مختلف  عوارض  آمدن  وجود  به 
ترکیب گلوکز با پروتئین های حیاتی بدن است که 
به تغییر ساختار شیمیایی و عملکرد این پروتئین ها 

می انجامد. مطالعات نشان می دهد که سماق تا ۸۱ 
درصد از بروز این فرآیند پیشگیری می کند.  سماق 
دارای طبیعت سرد و خشک است. برای درد دندان 
هم مفید است. تحریک کننده اشتها است. به دلیل 

داشتن تانن فراوان، پاک کننده معده است.

لباس تنگ و کفش آزاد نپوشید

از پوشیدن لباس های تنگ خودداری کنید زیرا 
جریان خون را مختل می کند. فرقی ندارد که این 
لباس ها شامل چه چیزی باشد. از جوراب و کمربند 
تنگ استفاده نکنید و لباس زیرتان هم نباید بیش 

از حد تنگ باشد. در محل کار هم حتما کفشی 
بپوشید که احساس راحتی و آزادی برای این مدت 
زمان طوالنی کنید. کفش های پاشنه بلند قطعًا 
مورد خوبی نیست و به جای آن کفش های کوتاه 

تر و نرم بپوشید که جریان خون را آزاد می کند.

مصرف درست مواد شوینده و بهداشتی

از محصوالت لباسشویی و مواد شوینده بدون بو 
استفاده کنید. از محصوالت پاک کننده بدون عطر 
استفاده کنید. برای نگهداری مواد غذایی از شیشه، 
فوالد ضد زنگ، سرامیک یا چوب استفاده کنید. به 

جای انواع مواد کنسرو شده و فرآوری شده، میوه ها 
و سبزیجات تازه بخرید. از خوشبو کننده های هوا 
و همه پالستیک های بدون استاندارد خودداری 
کنید. از استفاده ماکروویو و پالستیک در ماشین 

ظرفشویی خودداری کنید.

سیب زمینی تلخ را نخورید 

ممکن است داخل بعضی از سیب زمینی ها به 
باشد.  داشته  وجود  سوالنین  سم  طبیعی  طور 
متخصصان بر این عقیده هستند که می توانید 
مقدار کمی سوالنین را بدون این که واکنش 

زیادی داشته باشد مصرف کنید اما اگر این سم 
به شکل نامناسب در بدن ذخیره شده باشد، آسیب 
ایجاد می کند. دو عالمت وجود دارد: این که سیب 
زمینی بوی تلخی بدهد یا پوست آن رگه های سبز 
داشته باشد. پوست سبز به خودی خود مضر نیست.

با رعایت نکات زیر در مصرف چربی و روغن می توانید از ابتال به بیماری های قلبی و عروقی پیشگیری کنید: 
مصرف فست فودها از جمله سوسیس، کالباس و پیتزا که حاوی چربی زیادی است را به حداقل برسانید.غذاهای 
چرب و سرخ شده را که حاوی مقدار زیادی روغن است مصرف نکنید. به جای سرخ کردن غذا بهتر است به 
صورت آب پز، تنوری، بخار پز و یا کبابی مصرف شود و یا در صورت تمایل به سرخ کردن، به تفت دادن آن با 
مقدار کم روغن و در زمان کوتاه اکتفا شود. حتما از روغن مخصوص سرخ کردنی استفاده شود. مصرف غذاهای 

آماده و فست فودها از جمله سوسیس و کالباس و پیتزا را که چربی زیادی دارد، کاهش دهید.

مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

معمای نوشیدنی با یخ فراوان

 آخرین پیامبر الهی در ۱7 ربیع االّول از پدری به نام 
“عبدا... بن عبدالمطلب” و مادری به نام “ آمنه بنت 
وهب” دیده به جهان گشود و با انوار رخسار و جمال 
منّورش، جهان تیره و تاریک، به ویژه عربستان را 
روشن گردانید. پدرشان عبدا... بن عبدالمطلب، پیش 
از تولد فرزندش محمد)ص(، در حالی که همسرش 
آمنه، به چنین فرزندی، حامله بود، به همراه سایر 
بازرگانان قریش، جهت سفر تجاری عازم شام گردید 
و در بازگشت از شام، در یثرب )مدینه منّوره( بیمار شد 

و در همان جا درگذشت و توفیق دیدار نوزاد خویش را 
نیافت. وفات عبدا...، دو ماه و به روایتی هفت ماه پیش 
از تولد فرزندش حضرت محمد )ص( بود. اّما آمنه، مادر 
گرامی رسول خدا )ص( که به تقوا، عفت و پاکیزگی در 
میان بانوان قریش معروف بود، پس از تولد نور دیده اش 
حضرت محمد)ص(، چندان در این دنیای فانی زندگی 
نکرد. وی، دو سال و چهار ماه و به روایتی شش سال، 
پس از میالد رسول خدا)ص(، در بازگشت از یثرب، در 
مکانی به نام “ابوا” بدرود حیات گفت و در همان مکان 

مدفون شد. رسول خدا)ص( پس از تولد، در کفالت 
جدشان عبدالمطلب، بزرگ و سید قریش مکه، قرار 
گرفت. پیامبر اسالم)ص( از دوران کودکی دارای دو 
نام بود. یکی “محّمد” که جد بزرگوارشان عبدالمطلب، 
برایشان برگزید و دیگری “احمد” که مادر ارجمندشان 
آمنه، آن را انتخاب کرده بود. روایت شده است که 
ایوان  محمد)ص(،  حضرت  فرخنده  والدت  هنگام 
کسری شکاف برداشت و چند کنگره آن فرو ریخت 

و آتش آتشکده بزرگ فارس خاموش شد. 

میالد پیامبر اکرم  )ص(  مظهر مهرورزی و اخالق گرامی باد

یاد یاران
شهید محمدعلی قنبری - بیرجند: امیدوارم که همه شما بعد از من ادامه دهندگان 
خوبی باشید برای راه و هدف مقدس  شهیدان و پشتوانه خوبی باشید برای انقالب 

اسالمی ایران و وظیفه شناسان خوبی باشید. شنبه  ۱ آبان  ۱۴۰۰ * شماره  5۰3۹
والدت امام جعفر صادق )علیه السالم(4

در ۱7 ربیع االول سال ۸3 هجری قمری طلوع 
خورشید امامت، بار دیگر مدینه را منور کرد. در 
آن روز، خورشیدی شکفت که بعدها پرتو انوار 
الهی اش دوازده هزار غنچه جویای محبت و 
حقیقت را شکوفا کرد و حیات و طراوت تازه ای 
به جهان بخشید؛ چرا که با شکوفایی و عطرافشانی 
آنها، مسیر بوستان حقیقت و رستگاری از بیابان 
خشک ضاللت و بدبختی جدا شد و سرگشتگان و 

عاشقان وجه ا... به سرمنزل مقصود رسیدند.
صبح روز جمعه ۱7 ربیع االول سال ۸3 هجری 
قمری، مدینه چشم انتظار طلوع خورشیدی دیگر 
از سالله پاک رسول ا... )ص( بود، تا با تجلی 
جمال آن مولود مبارک وضوی نور گرفته و چهره 
خویش را بار دیگر منور سازد. سرانجام خانه امامت 
و والیت با میالد فرخنده ششمین امام معصوم 
علیه السالم، غرق شادی و سرور شد. مالئک 
مشتاقانه به استقبال و خوش آمدگویی از آن نوگل 
تازه شکفته به زمین آمدند و نرگس چشمان خود 
را میزبان قدوم مبارک آن عزیز بزرگوار کردند. 
شکوفایی ششمین گل بوستان امامت در هفدهم 
ربیع االول سال ۸3 هجری، مدینه را آکنده از 
عطرگل محّمدی و غرق شادی و سرور کرد. 
نام آن حضرت جعفر و مشهورترین کنیه ایشان، 
ابوعبدا... و معروف ترین لقب شان صادق است. پدر 
بزرگوارشان، امام محّمد باقر )ع( مانند اجداد گرامی 
 خود از زهد و تقوایی راستین و الهی بهره مند
بودند و مادر آن حضرت، »ام َفروه« نوه محّمد 
بن ابی بکر یکی از یاران نزدیک امام علی )ع( 
بود. دوران 3۴ ساله امامت امام صادق )ع(، عصر 
شکوفایی معارف اهل بیت علیهم السالم بود. آن 
حضرت در این دوران از درگیری بنی امیه و بنی 
عباس و اشتغال آن ها به خودشان استفاده کرده و 
با توجه به نیاز شدید جامعه آن زمان و آماده بودن 
زمینه اجتماعی، با ایجاد یک حوزه وسیع علمی و 
دینی، به تربیت شاگردان بسیاری در زمینه های 
مختلف علمی و مذهبی پرداختند. عده شاگردان 
معروف ایشان را تا ۴۰۰۰ نفر و مجموع آن ها 
را تا ۱۲۰۰۰ نفر هم نوشته اند. به این ترتیب آن 
حضرت ضمن مبارزه با شبهات مسموم بدعت 
گذاران، اسالم نام محّمدی را از زیر حجاب تیره 

و تار اسالم بنی امیه و بنی عباس بیرون آوردند.

مناسبت ها دیالوگ ماندگار
شریعتی : اساسا ، خوشبختی فرزند نامشروع حماقت است. همه کسانی 
که در جست و جوی خوشبخت بودن هستند بی خود تالشی در بیرون 
از خویش نکنند اگر بتوانند “ نفهمند” می توانند “ خوشبخت “ باشند.

پیشگیری از  بیماری های قلبی  و عروقی

دو شخص با هم شام خورده و هر دو نیز لیوان 
های نوشیدنی سرد با یخ فراوان سفارش دادند. 
یکی از این دو به اندازه پنج لیوان نوشیدنی 
را پشت هم نوشید و دیگری تنها یک لیوان 
نوشید. شخصی که یک لیوان نوشیده بود، 
بالفاصله جان باخت، اما دیگری زنده مانده و 

مشکلی نداشت.  دلیلش چیست؟

کلیه لوازم منزل شمارا خریداریم  
با یک تماس اختالف قیمت را 
تجربه کنید.     09150562100

خـط دائـم
 شمـا را 

خریـداریم 
  خرید و فروش خط رند 

حسیــن راه رو
0915  561  6161  

 برای مجموعه داران 
و جشن های عروسی 

اداره کل پست 
 غرفه تمبر یادگاری

اسکناس نو  100 ریالی
 الی 5/000/000 ریالی

ایزوگام شــرق
0۹155۶۲۲050

0۹155۶۲۹0۳۳ 
بیرجند، میدان توحید 

۳۲44۲۳۳1 )بخشی(

 ثبت  6736

خدمات نصب، اجاره داربست فلزی، جک، تخته، قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک 
09153637507 - 09156217507  حسینی

 به تمام نقاط با  نازل ترین قیمت در اسرع وقت 

 @ alireza27674 

قربانی09305617304

حمـل بـار و اثاثیـه

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(
طبخ غذاهای اصیل ایرانی با  برنج   100 % 
ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 
خیابان ارتش /   ۳۲۲18۲۲۹ - ۳۲۲184۹0  
  0۹15۲174۹۹8 -0۹155۶04۹۹8

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

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته
نقد و اقساط

اجرای کلی فونداسیون 
)صفر تا 100(،آرماتور بندی ، قالب بندی  
نیروی متخصص )قالب بند  و آرماتور بند( 

و نیروی ساده نیاز مندیم. 
                    09157710263 - 09155616872  

مدرک فارغ التحصیلی مریم  صدیقی بیمرغی  فرزند 
 محمد حسین به شماره شناسنامه 14 صادره از گناباد  
با شماره ملی 0919618405  در مقطع کارشناسی ارشد 
رشته روانشناسی بالینی صادره از واحد دانشگاه آزاد 
بیرجند به شماره 393134342834617 در تاریخ 
1396/03/16 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد
 از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسالمی  واحد بیرجند به نشانی : بیرجند - انتهای 
خیابان غفاری  ارسال نماید.

پروانه بهره برداری شرکت فوالد کاران خراسان 
جنوبی به تاریخ بهره برداری 1386/07/23  و 
شماره پروانه بهره برداری 1031/86/15183 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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افقی: ۱- شرکتی است که برای 
امور تجاری تحت نام مخصوصی بین 
یک یا چند نفر شریک ضامن و یک 
یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، 
بدون انتشار سهام، تشکیل می شود 
۲- ستیزه کار- چیستی و چگونگی- 
بیماری  نوعی   -3 کیلوگرم  سه 
پوستی- هنر هفتم- بارد ۴- منقار 
پرندگان- نوعی شلوار- غمگسار 5- 
مار کشنده- دست افزار نجار و آشپز- 
هر نوع ستور خوش خرام ۶- کهولت 
رقمی ها 7-  تک  از  بیابان-  سن- 
دنیای دیگر- بوی کهنگی نم زدگی- 
کارگزار ۸- -پرچم- نام- در مقابل- 
گروه   -۹ پوست  چروک  و  چین 
فرنگی- شهر فالسفه - آشکارکننده 
۱۰- دریای تازی- بدگویی- جزیره 
از  چسب-  نوعی    -۱۱ اندونزی 
انگلیسی۱۲-  نقشه  بریدن-  ابزار 
مرواریدها۱3-  خاندان-  شال- 
همه  آنکه  پستاندار-  بزرگ ترین 
آن  می داند-  مباح  خود  بر  را  چیز 
طرف های بسیار دور۱۴-  اقیانوس 
کبیر- میهمانی- ترانه ۱5- ثبت کلیه 
معامالت بازرگانی یا اقتصادی و تهیه 
از روی بیالن های سالی  تنظیم   و 

 عمودی معامالت

عمودی: ۱-  از قصه های رادیویی 
مرحوم »حمید عاملی« که در ۱۶ 
گفت-  وداع  را  فانی  دار   ۸۶ دی 
شگون۲- - درویش- انس- سیر 
دادن  ترتیب  و  نظم  کوهی3-- 
مجلس و لشگر- پایتخت »چک«- 
آب-  ته  الی  و  گل  نمک  ها۴- 
مرده- پیر و سالک- از فلزات اساسی 
در بازارهای جهانی اقتصاد 5-  مایه 
توریستی  شهرهای  از  آبادانی- 
شورای  رییس  غصه-  هند۶-  
عالی خزانه داری آمریکا- وزش باد 
7-  قلب قرآن- مادر تازی- قورباغه 
درختی- دشمن سرسخت ۸-  چاکر 
و غالم- ظرف روغن- پدر آذری- 

شرم و آزرم ۹- - ستایش- عالمت 
زمان سنج  ترکی-  گوشت  جمع- 
نسبی  درآمد  نظریه  هیزم-    -۱۰
شاگرد  که  دانشمند  این  توسط 
بود، مطرح شد- ضمیر  »اسمیتز« 
شورای  دائم  اعضای  از  تازی۱۱- 
امنیت- در هم بستن ۱۲-  عالمت 
افراد  تیزفهم-  استمراری-  ماضی 
کشیدنی۱3-  درس  جامعه-  یک 
پایتخت  فاصله-  بدون  و  پیوسته 
اداری اجرایی این کشور »طرابلس« 
افزودنی  است-دوا ۱۴-  رد شده- 
قدرت های  از   -۱5 متداول  برنج- 
چپ  جناح  رهبر  جهان-  نوظهور 

میانه رو و نخست وزیر ایتالیا 

1۲۳45۶78۹10111۲1۳1415
ادرینیکاوسنارف1
زاجمرمدلشاوی۲
بناشاورمازر۳
کهتکلکمدهنمو4
سسماخدزمرهاز5
تلایصتشالااوه۶
اکاتیورنیسپ7
نموهروجانلیکو8
یروسنوهفناا۹
سردررنیزوبرح10
راناجنزرلکود11
مراداردیازتس1۲
اخدقدتوداشن1۳
یرمانملازامج14
همانزوررتفدمرش15



۵
شنبه *  1  آبان 1400 * شماره 5039 

ایرنا- استاندار گفت: برای بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها تابع مصوبات ستاد ملی کرونا 
هستیم تا با توجه به شرایط استان بتوانیم 
روز  مالنوری  کنیم.  اتخاذ  را  تصمیماتی 
و  آموزش  شورای  نشست  در  چهارشنبه 
در  افزود:  جنوبی  خراسان  استان  پرورش 
آموزشگاه ها  و  مدارس  بازگشایی  با  رابطه 

یا دانشگاه ها به صورت حضوری، ستاد ملی 
در حال تصمیم گیری است. وی بیان کرد: 
که  است  این  شده،  عنوان  االن  تا  آنچه 
کالس های مدارس روستایی و عشایری با 
نُرم جمعیتی زیر ۱۵ نفر و کالس های فنی 
و حرفه ای و کارگاهی مجاز به فعالیت است 
دیگر  آموزشی  واحدهای  سایر  فعالیت  لذا 

اعم از دولتی یا غیرانتفاعی همچنان ممنوع 
است. وی افزود: با توجه به اظهارات وزیر 
بهداشت و بسیاری از کارشناسان دنیا احتماال 
در آبان ماه درگیر پیک ششم خواهیم بود 
و توسعه واکسیناسیون، مراقبت های مردمی، 
فرهنگ سازی، آموزش های صورت گرفته و 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی باعث شده 

میزان ابتال و مرگ و میر سیر نزولی را طی 
کند.مالنوری اظهار کرد: امیدواریم تداوم این 
شرایط، مدیریت بیماری را به همراه داشته 
باشد اگرچه در موقعیتی قرار داریم که هنوز 
این بیماری شایع است و همچنان باید در 
مراقبت های الزم  غیراداری،  و  اداری  امور 
به  همچنین  وی  باشیم.  داشته  مدنظر  را 

مصوبه ستاد توسعه خاوران مبنی بر حمایت 
از ایده های دانش آموزی اشاره کرد و گفت: 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید تالش 
کند بخش نقدی اعتبارات پژوهش سراها را  
به هر میزان که امکان پذیر است تخصیص 
دهد تا همکاران ما در پژوهش سراها بتوانند 

اقدامات خود را انجام دهند.

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  یعقوبی- 
بیرجند گفت:  پیک پنجم کرونا در خراسان 
سر  پشت  توجهی  قابل  میزان  به  جنوبی 
گذاشته شده، اما از همان روز های نخستین 
شروع روند نزولی پیک پنجم کرونا دغدغه 
داشت.  وجود  کرونا  ششم  پیک  شروع 
دهقانی افزود: البته همان طور که از قبل 
پیش بینی می شد که پیک ششم کرونا از 
آبان ماه شروع می شود، اگر میزان رعایت 
منوال  به همین  بهداشتی  نامه های  شیوه 
پایین باشد تا شروع ششمین موج ویرانگر 
کرونا فاصله زیادی نداریم. وی اظهار کرد: 
رعایت  میزان  با  کرونا  پنجم  پیک  شروع 
شیوه نامه های بهداشتی ارتباط مستقیمی 
دارد؛ هر چه میزان رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی کمتر باشد به شروع موج ششم 

دانشگاه  رئیس  می شویم.  نزدیک تر  کرونا 
علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه میزان 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در استان 
به ۴۶ درصد رسیده است، تصریح کرد: در 
حال حاضر میزان رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی به کم ترین درصد رسیده و روند 
همراه  استان  در  کرونا  بیماری  افزایشی 
 با ۶ استان دیگر کشور شروع شده است. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه روند افرایشی 
بیماران کرونا مثبت در استان کامال مشهود 
است به تدریج امکان پر شدن بیمارستان ها 

وجود دارد. 

واکسن نزدید؛ حق ورود
 به اداره را ندارید

دهقانی با بیان اینکه براساس بخشنامه ابالغ 

اداری و استخدامی  از سوی سازمان  شده 
کشور از امروز یکم آبان ۱۴00 حضور تمامی 
کارمندان دولت در محل کار منوط به تزریق 
حداقل یک دوز واکسن کرونا است، گفت:   
از  موظفند  اجرایی  های  دستگاه  مدیران 
حضور کارکنانی که حداقل یک دوز واکسن 
کرونا را تزریق نکرده اند ممانعت به عمل 
آورند. وی افزود: براساس ابالغیه سازمان 
با  مرداد ۱399  در  کشور  استخدامی  امور 
 کارکنانی که تخطی کنند برخورد خواهد شد .
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان 
اینکه در حال حاضر واکسن به مقدار کافی 
در استان وجود دارد و مراکز تزریق واکسن 
نیز خلوت بوده و در کمترین زمان ممکن 
واکسیناسیون انجام می شود، گفت: افرادی 
که تاکنون برای تزریق واکسن مراجعه نکرده 

واکسیناسیون  مراکز  به  اند هرچه سریعتر 
مراجعه کنند و الزم است مدیران دستگاه 
های اجرایی نیز در اجرای مصوبه ممانعت از 
ورود کارکنان به ادارات  حداکثر تالش خود 
را انجام دهند و  حتما از سوی ستاد استانی 
کرونا نیز  بر نحوه اجرای آن در دستگاه های 

اجرایی نظارت خواهد شد.

افزایش 37 درصدی
موارد مبتال به کرونا

کنترل  و  پیشگیری  دانشگاهی  ستاد  دبیر 
دوم  دهه  در  گفت:  هم  استان  در  کرونا 
شهریور متوسط روزانه ۱0۶ مورد ابتال در 
خراسان جنوبی ثبت شد که در هفته پایانی 
افزایش  نفر  به ۱۴۶  به طور متوسط  مهر 
یافت که نشان دهنده افزایش 37 درصدی 

موارد ابتال به کروناست. شریف زاده با بیان 
اینکه موارد بستری در هفته آخر مهر نسبت 
به دهه دوم شهریور عدد ثابت و یکسانی 
ثبت شده ، افزود: در دهه دوم شهریور، ۱۶۶ 
مورد بستری بیماران حاد تنفسی بوده و از 
این تعداد به طور متوسط 70 نفر به دلیل 
بستری  استان  بیمارستان های   در  کرونا 
شده اند که براساس این آمار در هفته گذشته 
موارد بستری در استان حدود ۴ تا ۶ درصد 

افزایش  داشته است. 

بازگشایی مدارس استان تابع مصوبات ستاد ملی کرونا است

روزی بدون فوتی کرونا در خراسان جنوبی

در شبانه روز گذشته موردی از فوت در استان بر اثر بیماری کرونا گزارش نشد. دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: روز گذشته از 23۱ آزمایش 
مولکولی ۵۴ مبتال و  از 372 تست سریع نیز 8۴ بیمار کرونایی شناسایی شد. شریف زاده افزود: از این تعداد ۵2 مورد از بیرجند، 8 مورد از بشرویه، خوسف، درمیان و 

سرایان هرکدام یک مورد، ۴ مورد از زیرکوه، سربیشه 7 مورد، طبس ۱3 مورد، فردوس ۱9 مورد ، قائن ۱۵ مورد و ۱7 مورد هم از نهبندان بودند.

جنوبی  خراسان  راه  پلیس  رئیس   *
گفت: بر اثر برخورد پراید با پژو ۴0۵ 
در کمربندی شهر قاین چهار نفر کشته 

و سه نفر مصدوم شدند.
* مدیرکل بازرسی استانداری گفت : 
مردم خراسان جنوبی در سفر استانی 
رئیس جمهور و هیئت دولت، بیش از ۶ 
هزار نامه برای رفع مشکالتشان نوشتند

* مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی 
از کاهش ۵3 درصدی ترانزیت کاال 
از طریق مرز ماهیرود در شش ماهه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه 

پارسال خبر داد.
 * حجت االسالم عرب با حضور مسئول

 نظارت و ارزیابی شورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه کشور به عنوان امام جمعه 

جدید شهراسالمیه معرفی شد.
* فرهاد فرهادپور داور خراسان جنوبی 
تیم های فوالد خوزستان و  در دیدار 
پرسپولیس تهران به عنوان کمک داور 

اول حضور دارد.  
* مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت: 
این شهرستان نخستین پرورش دهنده 
از  یکی  و  جنوبی  خراسان  در  شتر 
قطب های پرورش شتر در کشور است 
که ساالنه حدود پنج هزار نفر شتر به 

سایر مناطق کشور ارسال می شود.

اخبار  کوتاه 

شناسایی 102 طرح با فرصت
 سرمایه گذاری در استان 

ایرنا- استاندار از تدوین ۱02 طرح در کتاب 
فرصت های سرمایه گذاری استان خبر داد و 
افزود: این طرح ها با اشتغال ۶ هزار و ۶70 نفر 
و سرمایه گذاری داخلی 3 هزار و 9۶۶ میلیارد 
تومان و سرمایه گذاری خارجی ۱9۵ میلیون 
 ۵8 با  آن  بیشترین  که  شده  تدوین  یورو 
طرح مربوط به بخش صنعت و معدن است.  
خاوران  توسعه  ستاد  نشست  در  مالنوری، 
اراضی  در  زمین  قطعه  اینکه ۱30  بیان  با 
این طرح ها  اجرای  برای  ملی شهرستان ها 
پیشنهاد شده است، گفت: تاکنون 3۴ طرح 
در شهرک ها و نواحی صنعتی و پنج طرح در 
شرکت های سهامی زراعی استان همچنین 
بیرجند  اقتصادی  2۶ طرح در منطقه ویژه 
جانمایی شده است. عالی ترین مقام دولت 
در استان افزود: باید نمایشگاهی برپا شود که 
بتواند فضای حوزه سرمایه گذاری و فرصت ها 
و مزیت های استان را به درستی ترسیم کند. 

 افزایش سهمیه ارزی مرزنشینان

 رئیس سازمان صمت با اشاره به افزایش سهمیه
تجارت  رونق  راستای  در  مرزنشینان  ارزی 
خارجی، گفت: ارزش کاالهای صادراتی در 
۶ ماه ابتدای سال، 380 میلیون دالر بود که 
از این میزان سهم کاالهای صادراتی تولیدی 
است.  بوده  دالر  میلیون   ۶۵ استان  داخل 
افزود: در راستای توجه به تجارت  جرجانی 
خارجی در سال جاری  افزایش سهمیه ارزی 
مرزنشینان به ازای هر نفر در خراسان جنوبی 
از ۱00 دالر به ۴00 دالر با هدف کمک به 
معیشت این قشر و رونق مبادالت مرزی و 

تجاری انجام شده است.

میدان دولتی میوه و تره بار نداریم

خبرنگاران جوان- دلپسند، مدیر عامل سازمان 
میوه و تره بار شهرداری بیرجند در بازار روز 
غفاری گفت: طبق قانون ساماندهی مشاغل 
شهری، هر استان باید میدان میوه و تره بار 
دولتی در شهر داشته باشد.دلپسند افزود: تنها 
استانی که در سطح کشور از میدان میوه و 
تره بار دولتی و مرکزی محروم است خراسان 
جنوبی است و در بیرجند چنین چیزی وجود 
ندارد. دلپسند با اشاره به اینکه این عامل سبب 
ناهمخوانی قیمت ها در غرفه های متعدد است، 
بیان کرد: زمانی که رقابت برای فروش ایجاد 
شود، کمک بزرگی به کاهش قیمت ها صورت 

می گیرد که از این موضوع غافل هستیم. 

 بسیاری از مسئوالن در این ۴0 سال 
تحت تاثیر بیگانه بودند

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام 
جمعه بیرجند گفت: انقالب اسالمی به گفته 
این ۴0 سال  در  اما  بود  راحل معجزه  امام 
نسبت به این نعمت الهی ناسپاسی داشتیم 
در عین حال آنچه پیکره مردم ما است الحق 
با صبر، هوشیاری و تقوا پشتوانه بزرگی برای 
در  عبادی  االسالم  حجت  بوده  اند.  انقالب 
مصالی  در  بیرجند  جمعه  نماز  خطبه های 
المهدی )عج( اظهار کرد: اما از نفوذ بیگانه، 
تصمیم سازی بیگانه و تصمیم گیری بیگانه 
مصونیت نداشتیم و حتی بسیاری از مسئوالن 
در این ۴0 سال تحت تاثیر بیگانه بودند و 
آنچه باید، عمل نکردند و چه مشکالتی بر 
مردم تحمیل شد. وی افزود: دولت سیزدهم 
به دنبال حل مشکالت مردم است و همه 
افراد در هر شغل و کاری باید در این زمینه 

همکاری عملی داشته باشند.

مرکز استان از مرحله اول طرح جهش مسکن جا ماند

گزارش رئیس دانشگاه از تاخت و تاز کرونا در استان

بازار- مرحله نخست ثبت نام از متقاضیان 
طرح جهش مسکن  در حالی آغاز شد که 
از سهمیه بیش از دو هزار واحدی اعالم 
شده برای خراسان جنوبی اما مرکز استان 
که با بیشترین مشکل مسکن مواجه است 
سهمی دیده نشد و همین گالیه متقاضیان 

مرکز نشین را در پی داشت. مدیرکل راه 
و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه 
در مرحله اول طرح جهش مسکن برای 
نشده  گرفته  نظر  در  سهمیه ای  بیرجند 
سهمیه  زمین  تأمین  از  بعد  گفت:  است، 
می شود.  اعالم  بعد  مرحله  در  شهرستان 

داعی افزود: ثبت نام در شهرهایی انجام 
شده  تأمین  نیاز  مورد  زمین  که  می شود 
است و تأمین زمین در سایر شهرها نیز در 
دستور کار است. وی اظهار داشت: سهم 
استان خراسان جنوبی در مرحله نخست 
میلیون  یک  ساالنه  ساخت  از  طرح  این 

مسکن در کشور دوهزار و ۵9۴ واحد است. 
 ۱7 برای  سهمیه  این  اینکه  بیان  با  وی 
ادامه  است،  بینی شده  پیش  استان  شهر 
بشرویه،  اسالمیه،  اسدیه،  شهرهای  داد: 
سه  سرایان،  زهان،  خوسف،  آباد،  حاجی 
قلعه، طبس، عشق آباد، فردوس، نهبندان، 

خضری  ارسک،  شهر،  آرین  نیمبلوک، 
دشت بیاض و قهستان است. مدیرکل راه 
و شهرسازی خراسان جنوبی عنوان کرد: 
برای سایر شهرستان ها از جمله بیرجند و 
قاین در مرحله بعد و پس از تأمین زمین 

سهمیه مشخص می شود.

آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: ۰۵۶۳۲۲۳۷۶۶۶ – ۰۵۶۳۲۲۳۳۳۳۱ - ۰۹۱۵۵۶۵۸۵۹۵

شماره کارت جهت طبخ اطعام ایتام : ۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۹۲۱-۵۳۱۷

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی: ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۴-۸۵۳۹

مرکز نیکوکاری و دار االیتام مؤسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند )مصلی( 
- پذیرای نذورات و هدایای شما مردم خیر و نیک اندیش جهت نیازمندان و ایتام می باشد.  همچنین آمادگی 
کامل جهت دریافت البسه، جهیزیه، سبدهای غذایی، مواد پروتئینی و گوشتی، خریداری گوسفند، عقیقه کامل ، 

دریافت فطریه و کفاره و... را جهت نیازمندان اعالم می دارد. 

میالد اشرف مخلوقات پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی)ص( و امام صادق )ع( بر همه مومنین و مسلمین جهان مبارک باد

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1400 حوزه ثبتی شهرستان طبس
به دستور ماده 12قانون ثبت وماده 59 آیین نا مه قانون مذکور اسامی اشخا صی که نسبت به امالک مجهول المالک واقع دربخشهای تابعه حوزه ثبتی شهرستان طبس)استان خراسان جنوبی(تا آخرشهریور ماه سال 1400 تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی 
که آگهی نوبتی آن برابرتبصره یک ماده25اصالحی قانون ثبت بایدتجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد. )قطعات واقع دربخش یک طبس( 116 فرعی از 15-اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور زهرا کارگر  واقع در 

طبس - 117 فرعی از 15 -اصلی شش دانگ یک قطعه زمین محصور زهرا کارگر  واقع در طبس - 147 فرعی از492 -اصلی شش دانگ یک باب منزل رضا مظلومی مقدم واقع در بلوار مهندس شکیبی - 154 فرعی از 492-اصلی ششدانگ یک باب منزل زهرا شرمی واقع در طبس   
 42 فرعی از 1958-اصلی ششدانگ یک قطعه زمین عباس ذوالفقاری واقع در طبس بلوار گلستان 8 3 فرعی از 2597 اصلی ششدانگ یک قطعه باغ محمد حسن بدرام واقع در طبس بلوار شهید عباسپور  4932-اصلی ششدانگ یک قطعه زمین شهرداری طبس واقع در طبس -
4983- اصلی ششدانگ یک واحد دامداری و زمین متصل محمد یزدانی واقع در روستای شیخ آباد - 4984- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محمد زمانی واقع درروستای شیخ آباد )قطعات واقع دربخش دو طبس( 1193 فرعی از 4 اصلی ششدانگ یک واحد دامداری فاطمه 
رضائیان واقع در روستای خسروآباد - 1194 فرعی از 4 اصلی ششدانگ یک واحد دامداری علی محمدی واقع در روستای خسروآباد - 1196 فرعی از 4 اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور سمیه محمدی واقع در روستای خسروآباد - 1066 - فرعی از 26 - اصلی شش دانگ 
 یک قطعه باغ مشتمل بر ساختمان ربابه صفریان واقع در روستای کریت - 1041- فرعی از 55-اصلی شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی مهدی حسینی واقع در روستای اصفهک - 151- اصلی موازی یک سهم از 450 سهم ششدانگ قنات و مزرعه مرغوب موقوفه عامه فاطمه 
اهلل بخش به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه واقع در روستای مرغوب )قطعات واقع دربخش سه طبس( 24 فرعی از 4-اصلی دو هزار ششصد سهم از کل یکصد هشتاد و سه هزار و دویست پنجاه و دو سهم ششدانگ یک باغ مشجرعباس طالب زاده واقع در روستای خروسفلی مشهور 
به باغ نایب -  1074-اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر خانه های مخروبه رضا نجد شیبانی نسبت به چهار دانگ و هفتاد و پنج صدم دانگ و فاطمه کریمی نسبت به یک دانگ و بیست و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ واقع در روستای جوخواه.  لذا به دستور مواد 
16 و17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده باال معترض می باشد و یا بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و درجریان است میبایست اعتراض و یا گواهی مشعر برجریان دعوی خود را ازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در 
مورد آگهی اصالحی درمدت سی روز به اداره ثبت اسناد طبس تسلیم و رسید دریافت نموده و دراجرای تبصره 2ماده واحده قا نون تعیین وتکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین ازتا ریخ تسلیم اعتراض به این اداره ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 

تقدیم و گواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تسلیم نمایند. ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و درصورت جلسه تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ صورت جلسه تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/1   تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/9/1       غالم رضا کدخدائی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طبس 

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی ۱۵
۰۹۱۵۵۶۱۴۸۸۰

تولیدی کت و شلوار رادکـو
تولید و فروش انواع کت و شلوار

 کت تک و شلوار تک به صورت کلی و جزئی 
آدرس: بیرجند - خیابان مفتح -  نبش مفتح 10 

  شماره تماس: 09151643707  - امیرآبادی زاده 

 شرکت گاز خراسان جنوبیبا تنظیم و متعادل کردن میزان سوخت و اکسیژن موتورخانه ها عالوه بر صرفه جویی در مصرف گاز ، ضریب ایمنی آنها را افزایش دهید .
روابط عمومی

از قبیل: قابلمه، تابه، پلوپز، کیک پز، اسنک ساز و کف اتو
به صورت گرانیتی با 1 سال ضمانت 

بازسـازی انواع ظروف تفلون و چدن
برای اولین بار در خراسان جنوبی

شعبه  ۱ : بیرجند، خیابان توحید،  نبش توحید ۲۸   تلفن تماس:  ۰۵۶۳۲۴۳۲۹۵۰

شعبه ۲ :مهرشهر،بلوار ولی عصر)عج(، ابتدای بلوار امام حسین)ع( ، نبش امام حسین )ع( ۳     تلفن :   ۳۲۳۰۰۵۷۵

فروش و حمل انواع مصالح ساختمانی
 به تمام نقاط استان  

سیمان - گچ - آهک کیسه ای و فله - پودر سنگ - مالت آماده
دیوار گچی - انواع آجر تیغه 10 و 15 و گری -  لوله سیمانی و موزائیک و... 

 انجام پیمانکاری ساختمان از صفر تا صد 
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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(

جزئیات  طرح هوشمندسازی 
قرنطینه  در کشور

 ۱۹ کووید  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
هوشمند  سامانه  طرح  جزییات  درباره 
برای محدودیت های کرونایی و قرنطینه 
گفت: سامانه هوشمند برای محدودیت ها 
و قرنطینه در کمیته علمی کشوری کرونا 
مورد بحث قرار گرفت و این سامانه به 
صورت پایلوت در سه استان آذربایجان 
حال  در  قزوین  و  کردستان  غربی، 
را  پایلوت  نتایج  قرار شد  و  است  انجام 
به ما ارائه دهند تا ببینیم به چه صورت 
عمل کردند و اگر نتیجه آن خوب باشد، 
این سامانه به کل کشور گسترش پیدا 
این  قالب  در  افزود:  جماعتی  می کند. 
طرح که در حال پایلوت است، بر اساس 
سامانه هوشمندی که طراحی شده، تمام 
اطالعات شهروندان از حمل و نقل گرفته 
اساس  بر  و  شده  مشخص  اصناف  تا 
واکسیناسیون، عالئم احتمالی، تست هایی 
که برای باز بودن اصناف انجام می شود، 
ایجاد  را  محدودیت هایی  و  قرنطینه ها 
می کنند. وی افزود: بر این اساس افرادی 
که گرفتار و مثبت شدند، پیگیری کرده و 
در قرنطینه قرار می گیرند. در عین حال 
شرکت ها به صورت دوره ای تست هایی 
تست ها  اطالعات  و  می دهند  انجام  را 
وارد سامانه شده و بر اساس آن ها نتیجه 
می گیرند که درباره یک صنف خاص چه 
اقداماتی باید انجام شود. جماعتی، دبیر 
علمی  کشوری کرونا درباره نحوه نظارت 
وسیله  به  معموال  گفت:  طرح،  این  بر  
استانداری ها نظارت بر اجرای آن انجام 
می شود و صنف ها، ادارات، حوزه حمل و 
نقل در این طرح قرار دارد. در عین حال 
مجری اصلی این طرح وزارت کشور است 
و وزارت بهداشت عمدتا از نظر علمی کار 
را حمایت می کند و مجری اصلی وزارت 

کشور و ریاست جمهوری است.

لحاظ  به  روحانی  گفت:  اصولگرا  فعال 
سوابقش امنیتی ترین نیروی نظام است. او 
از همان مجلس اول در کمیسیون امنیت 
ملی بود و نسبت به موضوعات دفاعی و 
امنیتی اشراف بسیار زیادی دارد. به همین 
دلیل دیدگاه هایش بسیار قابل اعتنا است. 
افزود: حتی اگر ما روحانی را  مهاجری 
قبول نداشته باشیم و دیدگاه های سیاسی 
او را نپذیریم، نگاه امنیتی او را نمی توانیم 

درنظر نگیریم. وقتی روحانی درباره مسائل 
حرف  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
می زند، امکان دارد برخی صحبت هایش 
در آن حوزه، تخصصی نباشد، اما وقتی از 
نگاه امنیتی به آن موضوعات می پردازد 

قطعا باید به دیدگاه های او توجه کرد. 
اسالمی  اگر جمهوری  یادآور شد:  وی 
ایران بخواهد از روحانی درست استفاده 
کند، او را به عنوان کارشناس رتبه یک 

مسائل امنیتی در کشور نباید کنار بگذارد. 
از طرفی برخالف برخی که آقای روحانی 
را مشابه آقای هاشمی در حوزه سیاسی 
می دانند، معتقدم او نمی تواند ایفاگر این 
نقش باشد، چون آقای روحانی تا سال 
۹۲ هیچ گاه به عنوان یک چهره فعال 

سیاسی در جامعه حضور نداشت. 
وی افزود: عمده حضور سیاسی روحانی 
در ۸ سال گذشته است و برای تبدیل 

همچون  شخصیتی  به  روحانی  شدن 
مرحوم هاشمی رفسنجانی  سرمایه کافی 

نیست.

فعال اصالح طلب گفت: نه موتورسواری 
و نه دوچرخه سواری هیچ فرقی با اسب 
فرمان  پشت  و  سواری  االغ  و  سواری 
اتومبیل نشستن ندارد. هیچ ممنوعیت 
شرعی نیز برای آن ها وجود ندارد. فاضل 
میبدی افزود: حتی اگر شک داشته باشیم، 

بر اساس قاعده اسالم، اصل بر حالل 
بودن است. شما به هر چه شک دارید، 
اصل بر این است که اشکال ندارد و حالل 
و  برائت  بر  اصل  که  همان طور   است. 
مبنای  هیچ  است.  انسان  گناهی  بی 
شرعی و عرفی و قانونی وجود ندارد که بر 

اساس آن دوچرخه سواری یا موتورسواری 
متاسفانه  کرد:  اضافه  وی  باشد.  حرام 
اسالم  از  اسالمی  مملکت  در  عده ای 
محدودیت هایی  می کنند،  سوءاستفاده 
برای افراد قائل می شوند و عرصه دین 

را بر مردم تنگ می کنند.

فعال اصولگرا گفت: اروپایی ها هر چند 
آمریکا تصمیم  از  دارند مستقل  تمایل 
بگیرند اما در شرایط کنونی توان چنین 
آمریکا  پادوی  بیشتر  و  ندارند  را  کاری 
محسوب می شوند. قدیری ابیانه افزود: 
اروپایی ها از نظر موقعیتی هم با آمریکا 

قدرت  فرض  به  اگر  و  ندارند  فرقی 
تصمیم گیری مستقل داشتند، آنها هم 
نشان  خود  از  سلطه جویانه  روحیه ای 
می دادند. ایران تحت هیچ شرایطی نباید 
در  آنها  زیرا  کند  اعتماد  اروپایی ها  به 
بدعهدی و وقاحت از آمریکا هیچ چیز 

کم ندارند. آنها خودشان به برجام متعهد 
نبوده و نیستند اما می گویند ایران باید به 
تعهداتش پایبند باشد. وی اضافه کرد: 
اصال بنا نیست فشار از روی ایران کم 
شود. البته خودشان هم می دانند که تمام 
فشارهایشان با شکست مواجه شده است.

نماینده مجلس گفت: شفافیت یک اصل 
پذیرفته شده در میان مجلسی ها و مبنای 
کار آنان است و مسئله محرمانه بودن 
واقع یک شیطنت  در  اموال مسئوالن 
مخالفان  توسط  که  است  رسانه ای 

مجلس صورت گرفت. 
میرتاج الدینی با اشاره به اینکه مصوبه 
محرمانه بودن اموال مسئوالن در هیچ 

یک از دستورالعمل ها و کمیسیون های 
مجلس وجود ندارد، افزود: طرح شفافیت 
آرا در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس 
تصویب شده، اما فرآیند قانونگذاری آن 
دارای مراحلی است که باید طی شود. 
وی اضافه کرد: طرح شفافیت آرا در حال 
حاضر در نوبت دستور صحن قرار دارد و 
در هفته های آتی می تواند با  ۵۰ امضا 

در اولویت قرار گیرد. مبنای مجلس بر 
این است که این طرح آشکار باشد یعنی 
مشخص باشد که چه کسی رای موافق، 
مخالف و  ممتنع  داده است. این نماینده 
 مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :
مذاکرات کمیسیون ها نیز باید بالفاصله 
منتشر شود و در کل، این طرح بهتر از 

طرح قبلی است.

روحانی به لحاظ سوابقش امنیتی ترین نیروی نظام است

موتورسواری هیچ ممنوعیت شرعی برای زنان ندارد

تحت هیچ شرایطی نباید به اروپا اعتماد کنیم

به لحاظ فقهی، همه باید واکسن بزنندمیرتاج الدینی: محرمانه بودن اموال مسئوالن شیطنت رسانه ای بود

عین اللهی وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 
گفت: در دیداری که مدتی قبل با مراجع تقلید 
داشتم فرمودند که واکسیناسیون به لحاظ فقهی 
الزم و همه ما باید واکسن بزنند چون این موضوع، 
فردی نیست و در صورت عدم تزریق واکسن 

کرونا، به آحاد جامعه آسیب وارد می شود.

نماینده مجلس: پول و زمین می دهیم، 
فرزند  بیاورید

نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: در طرح 
جوانی جمعیت، به فرزند اول ۱۰ میلیون، دوم ۲۰ 
میلیون، سوم ۳۰ میلیون در بدو تولد تعلق می گیرد 
زهره الیان افزود: به ازای هر فرزند مبلغی برای 
سرمایه گذاری در بورس به خانواده ها تعلق می 
گیرد و در شهرستان ها به هر خانواده دارای ۳ 

فرزند ۲۰۰ متر زمین داده می شود.  

سرانه مصرف بنزین ایران، ۳ برابر 
پرجمعیت ترین کشور جهان

ایرنا نوشت: ایران با جمعیت ۸۴ میلیون نفری 
روزانه ۸۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می کند. این 
در حالی است که مصرف بنزین در چین با جمعیتی 
۱.۵ میلیارد نفری روزانه ۴۵۰ میلیون لیتر برآورد 
می شود که نشان می دهد سرانه مصرف بنزین در 
ایران سه برابر پر جمعیت ترین کشور جهان است. 

لوازم خانگی قاچاق گران شد

تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان از افزایش قیمت لوازم خانگی 
قاچاق خبر داد و گفت: در لوازم خانگی تولید 
داخل به هیچ وجه افزایش قیمت نداریم و کاال ها 

با قیمت ثابت عرضه می شود. 

قیمت حبوبات سر به فلک کشیده است،

اینکه حبوبات در  بیان  با  دبیر انجمن حبوبات 
کشور افزایش قیمت داشته است، گفت: ۳ عامل 
خشکسالی، عرضه کم و هزینه حمل و نقل باعث 
افزایش حبوبات در کشور شده است. افتخاری 
افزود: این موارد به همراه افزایش هزینه های تولید 

باعث شد که  تولید در کشور کاهش یابد.

قالیباف: به دنبال افزایش قدرت خرید 
مردم هستیم 

تا  داریم  کار  دستور  در  گفت:  مجلس  رئیس 
دالالن  نصیب  عمال  که  را  یارانه ای  بتوانیم 
افزایش قدرت خرید  برای  تدبیری  با  می شود 
مردم مستضعف استفاده کنیم. قالیباف افزود: 
با همکاری دولت تالش داریم افزایش ماهانه 
نقدینگی را کنترل کنیم تا باال نرود که همین امر 

باعث افزایش قدرت خرید می شود.

راغفر: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
 آبان 98 تکرار می شود

یک اقتصاددان با اشاره به تبعات و پیامدهای 
حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: مسئوالن باید توجه 
داشته باشند که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
ناآرامی های گسترده به وجود می آید. راغفر ادامه 
داد: قطعا دوباره شاهد تکرار اتفاقات دی ماه ۹۶ 
و آبان ۹۸ خواهیم بود چراکه پیامدهای حذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی برای جامعه پذیرفتنی نیست. 

فضای مجازی باعث شد تا سال 9۶ 
آقای رئیسی رای نیاورد 

کیهان نوشت: اگر به انتخابات ریاست جمهوری 
اصالح  می بینیم  وضوح  به  بازگردیم   ۱۳۹۶
طلبان در فضای اینترنت بی قانون توانستند به 
دروغگویی و ترساندن مردم از نامزد های رقبا 
روی آورده و با این دست مسایل زمینه فریب 
اذهان عمومی را فراهم آورده و نامزد خویش را 

به پیروزی برسانند. 
اینکه با بسیاری از کشورها قهر باشیم   

صحیح نیست

آیت ا... صافی گلپایگانی از  مراجع تقلید در دیدار 
رئیس مجلس اظهار کرد: توصیه حقیر این است 
که باید با تمام کشورهای دنیا با عّزت و اقتدار 
رابطه داشته باشیم. اینکه با بسیاری از کشورها 

قهر باشیم صحیح نیست.

نقطه اشتراک رئیسی، روحانی
 و احمدی نژاد

زیباکالم، فعال اصالح طلب با بیان اینکه دولت  
جدید مشکالت را بر سر دولت قبلی می اندازند 
از نقاط اشتراک ۳ رئیس جمهور پیشین است، 
گفت: احمدی نژاد بسیاری از ناکامی هایی را که 
با آن مواجه بود بر گردن اصالح طلبان   کشور 
می انداخت. روحانی و اسحاق جهانگیری تا همین 
اواخر مشکالت را بر سر احمدی نژاد می انداختند. 
ظاهرا این سنت »حمیده« همچنان برقرار است در 
دولت سیزدهم و کابینه رئیسی هم  مشکالت  را 

بر گردن دولت قبل می اندازد.

میالد نبی اکرم حضرت محمد )ص( و حضرت امام جعفر صادق )ع ( بر همگان مبارک باد

مجتمع فرهنگی و مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص( 
طبق سنوات گذشته مراسم جشن و سخنرانی برگزار می کند

سخنران: حجت االسالم رضایی
 رئیس محترم سازمان تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی

زمان : امشب بعد از نماز مغرب و عشا
مکان : خیابان غفاری، بیست متری جرجانی ، مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(


