
سرمقاله

پنجشنبه17 بهمن1398* 11 جمادی الثانی 1441 *6 فوریه2020    روزنامه صبح استان *سال بیست و سوم* شماره: 4563 

*  هرم پور

5ثبت عمل نادر مغزی به نام پزشک بیرجندی 3روبان افتتاح برای سد بزرگ استان 6خام فروشی، سرمایه ملی کانی را به باد می دهد

هر کس به ایران و امنیت آن عالقه مند است
باید  در انتخابات شرکت کند

بی اعتمادی 
و بی تفاوتی ؛ 

کدامیک بدترند؟

چند ساعتی بیشتر از هشدار پیامکی 
روابط عمومی شرکت گاز استان   
خراسان  شهروندان  به  خطاب 
از  خواهش  و  دعوت  و  جنوبی 
آنان برای صرفه جویی در مصرف 
پیامک  احتمااًل  گذرد.  نمی  گاز 
ارسال  هم  شما  برای  مشابهی 
شده باشد. این هشدار، کم سابقه 
و دقیقاً منطبق بر شرایط موجود 
... مشروح در صفحه 2 در کشور 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم :

پروژه گلخانه آیسک به دلیل کوتاهی
 در انتخاب پیمانکار کلنگ زنی نشد

استاندار 
پروژه نمایشی
 را پس زد

 استاندار از کلنگ زنی مجتمع گلخانه ای آیسک 
امتناع کرد و گفت: کلنگ زنی یک پروژه آداب و 
شرایط خاصی دارد. معتمدیان که برای آغاز عملیات 
احداث گلخانه 40 هکتاری به آیسک رفته بود، کلنگ 

این پروژه را بر زمین نزد و  ... مشروح در صفحه ۵

روزها و سال های دلتنگی مان را به یاد 
خوبی ها و مهربانی هایت سپری می کنیم.
دهمین سالگرد درگذشت پدر عـزیزم

 شـادروان مهـدی فلـکی 
گرامی باد.

پسرت فرزاد )چنگیزیان(

بقا مختص ذات پاک اوست
به مناسبت سومین روز درگذشت پدری دلسوز، همسری 

مهربان و برادری عزیز بزرگ خاندان مرحوم مغفور

 شادروان حاج محسن تقدیری 
جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۷ از ساعت ۱۴ 
الی ۱۵ در محل سالن جدید هیئت محترم ابوالفضلی 

)مصلی( برگزار می گردد.
تشریف فرمایی سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های : تقدیری، حائری و سایر بستگان

انا هلل و انا الیه راجعون
به مناسبت هفتمین روز درگذشت همسری مهربان و مادری دلسوز مرحومه مغفوره 

دکتـر مهـوش عزیـزی )دندانپزشک(
  جلسه ترحیمی امروز  پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۷ از ساعت ۱۵ الی ۱۶ در محل مسجد آیت ا... آیتی

 )واقع در خیابان مطهری( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی باعث تسلی خاطرمان و آرامش روح آن مرحومه خواهد شد.

خانواده های: فرهمند ، عزیزی و سایر بستگان

اطالعیــه 
قابل توجه همشهریان عزیز بیرجندی

به میمنت ایام مبارک دهه فجر و برای تسهیل در امر 
تاریخ  از   ، وقت  در  جویی  صرفه  و  خودرو  تایر  تهیه 
۱3۹۸/۱۱/۱۹ کلیه متقاضیان محترم خرید محصوالت 
کویرتایر در استان خراسان جنوبی می توانند با مراجعه 
 www.kavirtire.ir آدرس  به  کویرتایر  سایت   به 
به صورت آنالین) اینترنتی( حداکثر چهار حلقه تایر مورد 
نیاز خود را خریداری نمایند. خریداران محترم از مراجعه 
برای دریافت محصوالت بی نیاز بوده و تایر خریداری شده 
توسط پست به آدرس آنان ارسال خواهد شد. بدیهی 
است از تاریخ فوق عرضه مستقیم تایر در تعاونی مصرف 
کویرتایر متوقف و خرید تایر صرفا از طریق فروش آنالین 

)اینترنتی( میسر می باشد. 
روابط عمومی
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 وابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیر
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
 

 

 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیروابط عمومی 

(  قانون برگزاری مناقصاا  نسا ت 12شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد به استناد آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده )
 به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد صالحیت در مناقصه ای با مشخصا  ذیل اقدام نماید.

 موضوع مناقصه: عملیا  اجرایی احداث بند زیرزمینی فدشک شهرستان خوسف -1
 1398میلیارد ریال بر اساس فهرست بها پایه سد سازی و آبیاری و زهکشی سال  80م لغ برآورد اولیه :  -2
 صالحیت های الزم: آب با پایه مجاز -3
 ماه شمسی 24مد  اجرا:   -4
   11/1398/ 21ص ح مورخ  9لغایت  17/11/1398یافت اسناد ارزیابی: مهلت در -5
 05/12/1398ص ح روز دوشن ه مورخ  9مهلت بازگشت اسناد ارزیابی: تا ساعت  -6

لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعو  می شود در صور  تمایل برای شرکت در مناقصه مذکور جهت دریافت اسناد باه ساامانه 
 مراجعه نمایند. setadiran.irدولت)ستاد( به نشانی تدارکا  الکترونیک 

 

نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

آگهی فراخوان ارزیابی توان اجرای کار
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد به استناد آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده )۱۲( قانون 
برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد صالحیت در مناقصه ای با مشخصات ذیل 
اقدام نماید. ۱- موضوع مناقصه: عملیات اجرایی احداث بند زیرزمینی فدشک شهرستان خوسف 
۲- مبلغ برآورد اولیه : ۸۰ میلیارد ریال بر اساس فهرست بها پایه سد سازی و آبیاری و زهکشی 
سال ۱۳۹۸ 3- صالحیت های الزم: آب با پایه مجاز ۴- مدت اجرا: ۲۴ ماه شمسی ۵- مهلت 
لغایت ۹ صبح مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ ۶-مهلت بازگشت  دریافت اسناد ارزیابی: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ 
 اسناد ارزیابی: تا ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت 
می شود در صورت تمایل برای شرکت در مناقصه مذکور جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت )ستاد( به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

به یک زوج جهت کار و نگهبانی و یک کارگر ساده  
در کارخانه و باغ ویال واقع در مشهد نیازمندیم. 

همراه بـا بیمه تامین اجتماعی 
تلفن تماس:  ۰۵۱۳۲۴۶۳۴۶۴ - ۰۹۱۵۵۰۰۴۰۲۷ 

ساعت تماس: ۱۰ صبح الی ۱۴

تمدید آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های 
بهره برداری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی » دیماه سال ۱۳۹۸”

پیرو آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی ۹۸/۱۰/۳۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان خراسان جنوبی به شماره فراخوان های ۵۰۹۸۰۰۰۱۵۸۰۰۰۰۰۵ )بهره برداری( و 

۵۰۹۸۰۰۰۱۵۸۰۰۰۰۰۴ )اکتشاف( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
 به آدرسwww.setadiran.ir  به اطالع می رساند مزایده مذکور تا ساعت ۱۹

 روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ تمدید شد و متقاضیان می توانند نسبت به ارائه قیمت
 در سامانه اقدام نمایند.

همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی
سروش  رسان  پیام  کانال  یا  و   https://khs.mimt.gov.ir و   www.skimto.ir

skimto۹۷@ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی مراجعه نمایند.

روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

آگهی استخدام حسابدار )مشهد(
شرکت دان و علوفه شرق واقع در شهرک صنعتی بیرجند جهت تکمیل کادر اداری 

و اجرایی خود در دفتر مشهد یک نفر نیرو با مشخصات ذیل استخدام می نماید. متقاضیان محترم، 
مدارک الزم شامل مشخصات فردی، رزومه تحصیلی و شغلی، دوره های آموزشی مرتبط، آدرس و 
تلفن تماس خود را به نشانی اینترنتی )ایمیل( info@dos-co.com  تا تاریخ ۹۸/۱۱/۲۲  ارسال 

نمایند. به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد.
محل تعدادمهارت های الزممدرک و رشته تحصیلیعنوان شغلردیف

فعالیت

لیسانس و فوق لیسانسحسابدار۱
)حسابداری(

مسلط به نرم 
افزارهای حسابداری

۱ نفر
آقا/خانم

مشهد

جدول زمان بندی مراجعه کنندگان طرح اقدام ملی مسکن   
شرح در صفحه آخر

جناب آقای دکتر سید وحید اسالمی
 معاون محترم اداری و مالی دانشگاه بیرجند

مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان 
مرحوم مغفور

شادروان سیدمحمدهادی اسالمی
را خدمت جناب عالی و سایر بستگان صمیمانه تسلیت 
 عرض نموده و  بدین  وسیله مراتب تسلیت و ابراز همدردی

 اعضای خانواده دانشگاه بیرجند  را به مناسبت مصیبت وارده خدمت خانواده های ارجمند، فامیل 
و  بستگان بزرگوار اعالم می داریم.  

از خداوند منان رحمت و رضوان برای آن فقید سعید و صبر  جمیل و اجر جزیل برای خانواده های 
سوگوار مسئلت می نماییم. 

هیأت رئیسه، اعضای هیأت علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه بیرجند

 

 

 

اسالمیت بدون 
جمهوری نمی ماند 

روحانی:

صفحه  ۲

دولت به دنبال مذاکره 
با ترامپ است 

زاکانی:

»انتخابات تشریفاتی« رمز 
دلسرد کردن مردم است 

کدخدایی:

صفحه  ۲

صفحه  ۲

صفحه 2
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سرمقاله

بی اعتمادی
 و بی تفاوتی؛ 
کدامیک بدترند؟ 
*  هرم پور

چند ساعتی بیشتر از هشدار پیامکی روابط 
به  خطاب  استان  گاز  شرکت  عمومی 
شهروندان خراسان جنوبی و دعوت و خواهش 
از آنان برای صرفه جویی در مصرف گاز نمی 
گذرد. احتمااًل پیامک مشابهی برای شما هم 
این هشدار، کم سابقه و  باشد.  ارسال شده 
دقیقاً منطبق بر شرایط موجود در کشور بود؛ 
هشداری که تأکید می کرد مصرف گاز آنقدر 
باال رفته که تأمین آن با مشکل جدی مواجه 
شده و احتمااًل برای ایجاد تعادل، شرایط قطع 
گاز در برخی از مناطق استان پیش بیاید. در 
این میان، چیزی که خیلی جالب بود، واکنش 
ها به این پیامک هشدار آمیز بود. طیفی از 
مردم، کاماًل بی تفاوت و بی خیال. طیفی، 
همراه با موضع و طمطراق همراه با گالیه 
از اینکه ایران چهارمین مالک بزرگ ذخایر 
نفتی در جهان و  بزرگترین دارنده ذخایر گازی 
جهان به شمار می رود و این هشدارها، دروغ 
است. طیفی، خنثی و بدون واکنش. طیفی 
دل نگران حادثه ای در شرف وقوع و طیفی 
هم عالوه بر نگرانی، ارائه کننده پیشنهاد و 
راهکار به همراه عمل به این هشدار ویژه. 
واکنش ها به چنین پیامی، بخش مهمی از 
جامعه شناسی و روانشناسی مردم استان را 
بازگو می کند. مردمی که به هر دلیل، یا »بی 
تفاوتند«، یا »بی اعتماد«، یا »خنثی« هستند 
و »بی خیال«، یا »بیش از اندازه نگران« و 
»مضطرب«. در هر حالت به نظرم می آید 
رویکردهای  حاصل  هایی،  واکنش  چنین 
»خود مردم« نیست، بلکه حاصل اقدامات، 
عملکردها و بازی هاییست که »مدیران« و 
»مسئوالن« و البته گاهی ما به عنوان »رسانه 
ها«ی ابزار دست همین مدیران و مسئوالن، 
که  شده  چه  ایم!  کرده  پیاده  مردم  سر  بر 
مردم چنین بی تفاوت شده اند؟ یا چه شده 
که مردم چنین بی اعتمادند؟ پاسخ به این 
سؤال ها در خراسان جنوبی، سری در زندگی 
سرگذشت  و  سرنوشت  در  سری  و  امروز 
با  احتمااًل  گاز،  شرکت  دارد.  مردم  دیروز 
رویکردی مداوم و مشابه و همت مسئوالن 
موفق  نهایتاً  آنها،  قوای  تمام  حضور  و 
مقابل( در ستون  )ادامه سرمقاله   ... شد   خواهد 
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ارسال پیامک به متقاضیان اقدام ملی مسکن به معنای تایید نهایی نیست

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه تمام واجدین شرایط استفاده از طرح اقدام ملی مسکن پیامک دریافت کردند، گفت: کسانی که پیامک 
برایشان ارسال نشده به منزله این است که در این مرحله حذف شدند.البته مرحله دریافت پیامک به منزله تایید نهایی افراد نیست و  افرادی که 

درحال حاضر پیامک دریافت کردند باید به مکان های اعالمی در سامانه مراجعه کنند و مدارک خود را برای ادامه فرآیند ارائه دهند.

روحانی : جمهوریت بدون اسالم
 و اسالمیت بدون جمهوری نمی ماند 

گفت:  انتخابات  مورد  در  سخنانی  در   روحانی 
به  کوتاه  زمانی  در  اسالم  بدون  جمهوریت 
بدون  اسالمیت  و  شود  می  تبدیل  دیکتاتوری 

جمهوریت باقی نمی ماند.

دولت به دنبال مذاکره با ترامپ است 

زاکانی نماینده سابق مجلس گفت: دولت برای 
سال آینده 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه 
دارد، نماینده دولت در یکی از جلسات کمیسیون 
تلفیق اعالم کرده که دولت به دنبال مذاکره با 
ترامپ است و اگر به نتیجه برسد که هیچ، اما اگر به 

نتیجه نرسد رئیس جمهور استعفا می دهد.

توکلی: اگر افراد حامی شفافیت روی 
کار بیایند حساب کشی خواهند کرد 

روی  شفافیت  براساس  افراد  اگر  گفت:  توکلی 
کار بیایند قطعاً حساب کشی خواهند کرد. لذا باید 
افرادی که  از ورود  مانع  براساس اصل شفافیت 

مخالفت شفافیت هستند، شویم.

چرا با واژه انقالبی می خواهید جریان 
ریشه دار اصالح طلب را حذف کنید؟ 

خواهید  می  انقالبی  واژه  با  چرا  گفت:  عارف 
جریان ریشه دار و اصیل اصالح طلب را حذف 
کنید؟ مگر انقالبی تر از اصالح طلبان سراغ دارید؟ 
کسانی که مدعی انقالبی بودن هستند بسیاری از 

آنها هیچ نقشی در انقالب نداشتند.

ترامپ خطاب به خبرنگاران: جنگ با 
ایران نزدیک تر از تصور شما بود 

  رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران حاضر در 
کاخ سفید گفت: جنگ با ایران نزدیک تر از چیزی 

بود که شما فکر می کنید.

»انتخابات تشریفاتی« رمز 
دلسرد کردن مردم است 

کدخدایی گفت: تلقین یک انتخابات غیر رقابتی 
به مردم و طرح مطالب خالفی چون عدم حضور 
جناح های سیاسی مختلف در رقابت ها، باعث خدشه 
به اعتماد عمومی می شود.»انتخابات تشریفاتی« 

رمز دلسرد کردن مردم از انتخابات است.

)ادامه سرمقاله(   طیف محدودی از مردم را به صرفه 

جویی در مصرف گاز متقاعد کند تا نهایتاً بحران 
مصرف این چند روزه را به سالمت از سر بگذارند 
و مجبور به قطع گاز و ایجاد یک نارضایتی وسیع 
در آستانه 22 بهمن و انتخابات مجلس نشود! اما 
مهم تر و دردناک تر از سردی هوایی که احتمااًل 
قرار بود به دلیل مصرف باال و قطعی گاز بر 
جامعه استانی ما غالب شود، سردی بی اعتمادی 
و سردی بی تفاوتی است که رفته رفته و موج وار، 
الیه های زندگی مردم ما در می نوردد و نهایتاً در 
آینده ای نه چندان دور، مشکالت متعدد ایجاد می 
کند. به راستی در جامعه و شرایطی که به شدت 
به اعتماد مردم و گریز از بی تفاوتی های آنان نیاز 
داریم، بی تفاوتی ها بدترند یا  بی اعتمادی ها؟     
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(    

تورم سال آینده کاهشی خواهد بود 

   ایسنا- یک عضو شورای پول و اعتبار با بیان 
اینکه »تورم سال آینده نسبت به امسال روند 
کاهشی را طی خواهد کرد«، ابراز امیدواری کرد: 
این توفیقات اقتصادی به رویداد مبارکی برای 
مشارکت گسترده مردم تبدیل شود و جفایی که 
به برخی معتقدان به نظام و انقالب صورت گرفته 

نیز با ورود رهبری رفع شود.

آزادسازی واردات خودرو جدی تر شد 

  بولتن نیوز براساس شنیده ها نوشته است: با توجه 
به نوسانات و افزایش قیمت خودرو، دو موضوع 
بر  مالیات  اعمال  و  خودرو  واردات  شدن  آزاد 
در  مسکن  بر  مالیات  اعمال  همانند  خودروها 

دستور کار نهادهای ذیربط قرار دارد.

جمع آوری پوشاک فاقد شناسه و کد 
رهگیری از هفته آینده از سطح بازار 

  مهر- معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال گفت: از 
هفته آینده، هر پوشاک خارجی بر اساس شناسه 
و کد رهگیری مورد ارزیابی قرار می گیرد و اگر 
کاالیی چنین شناسه ای نداشته باشد، قاچاق 

محسوب و جمع آوری می شود.

مدیرعامل ایران خودرو ،  افزایش 
قیمت ها به بهانه کاهش عرضه را رد کرد 

موضوع  ایران خودرو،  مدیرعامل    ایسنا- 
کاهش عرضه خودرو به بازار را تکذیب کرده 
و با بیان اینکه طی سه ماه گذشته سه برابر 
صورت  بازار  به  عرضه  سال،  ابتدایی  نیمه 
برای  خودروساز  عالقه   عدم  است،  گرفته 

عرضه به بازار را رد کرد.

سردار  ترور  پی  در  ایرانی-  دیپلماسی 
بین  روابط  ایرانی،  فرمانده  سلیمانی، 
شده  دشوارتر  ایران  و  متحده  ایاالت 
است. در این شرایط پرتنش، سه دیدگاه 
استراتژی  شود:  می  مطرح  اساسی 
ایاالت متحده کمبودهایی دارد؛ چشم 
انداز خاورمیانه به طور فزاینده به نفع 
باید  آمریکا  و  است  کرده  تغییر  ایران 
راهی برای خارج کردن منطقه از اولویت 
بیابد.  خاورمیانه به سمت و سویی پیش 

می رود که خوشایند ایران است. ایران 
در سوریه موفق شده با حمایت گسترده 
روسیه، حزب ا... و دیگران، بشار اسد را 
در قدرت نگه دارد. دولت جدید در لبنان 
به حزب ا... قدرت بیشتری داده و بعید 
است که قدمی واقعی برای رسیدگی به 
مشکالت اقتصادی محرک تظاهرات 
حوزه  عراق،  در  بردارد.  اخیر  مردمی 
بررسی  حال  در  اصلی  انتخابیه  های 
متحده  ایاالت  نظامی  حضور  جدی 

هستند. در یمن، سعودی ها و اماراتی 
با حوثی  درگیری  ها  از سال  ها پس 
ها، هیچ نتیجه ای غیر از تلفات باالی 
غیرنظامی نگرفته اند و به خاطر ترس 
از جنگ ایران و آمریکا ، به سمت ایران 
توانایی  و  ظرفیت  شوند.  می  نزدیک 
متحدان ایران در سراسر منطقه در حال 
افزایش است.با این حال، ایاالت متحده 
برای  تواند یک سری قدم هایی  می 
بازیابی نفوذ خود انجام دهد. برای نمونه، 

اقدام به کاهش تنش ها در سراسر خلیج 
ای  اقدام هوشمندانه  تواند  فارس می 
باشد، چرا که نگرانی از درگیری متحدان 
مهم آمریکا در خلیج فارس مانند امارات 
متحده عربی و عربستان سعودی را بر 
آن داشته که درصدد نزدیکی با ایران 
باید  همچنین  متحده  ایاالت  برآیند. 
به پایان دادن دشمنی سعودی با قطر 
مسیر  یافتن  به  را  عربستان  و  کمک 

خروج از جنگ یمن کمک کند. 

خطر جنگ ،متحدان آمریکا را به ایران نزدیک می کند

دیدار  در  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم 
تاکید  ماه  اسفند  دوم  انتخابات  درباره 
امنیت آن  و  ایران  به  کردند: هرکس 
انتخابات  در  باید  است  مند  عالقه 
انتخابات  پرشور  کند.برگزاری  شرکت 
و حضور همگانی مردم پای صندوق 
امنیت  کننده  تضمین  رأی،  های 
از  دشمنان  زیرا  بود  خواهد  کشور 
پشتوانه مردمی نظام بیش از امکانات 

تسلیحاتی آن هراس دارند.

مردم به خاطر آبروی نظام
 به میدان خواهند آمد

اینکه در  با بیان  رهبر معظم انقالب 
هایی  گرفتاری  و  مشکالت  کشور 

وجود دارد که برخی ناشی از تحریم ها 
و علت برخی هم کم کاری ها است ، 
فرمودند: با وجود این مشکالت، مردم 
موضوع  انتخابات  در  آنکه  دلیل  به 
آبروی نظام و امنیت کشور در میان 
است، به میدان خواهند آمد.در قضاوت 
ناظران بین المللی نسبت به هر کشور، 
در  مردم  میزان حضور  نظیر  مسائلی 
انتخابات و چگونگی روی کار آمدن 
مجلس،  نظیر  نهادهایی  و  مسئوالن 
تأثیرگذار است، بنابراین شرکت انبوه 
مردم در انتخابات مجلس از این زاویه 
نیز کاماًل ضروری است. به خصوص 
را  شایسته  افراد  مردم  که  هنگامی 
برگزینند، راه های تازه و چاره اندیشی 
مشکالت  حل  روند  در  جدید  های 

کشور و مردم پدیدار می شود.

تریبون داران نباید باعث 
دلسرد شدن مردم شوند

رهبر معظم انقالب خطاب به گویندگانی 
که تریبون دارند یا به واسطه جایگاه خود 
می توانند در رسانه ها و فضای مجازی 
حرف بزنند، فرمودند: نباید جوری اظهار 
بزرگنمایی  با  دشمن  که  کنند  نظر 
مردم،  کردن  دلسرد  برای  آنها،  حرف 
خوراک گیرش بیاید. ایشان در بخشی 
انتخابات  از سخنان خود در خصوص 
فرمودند: وقتی شما به دروغ می گویید 
این انتخابات مهندسی شده و یا اینکه 
انتخابات نیست انتصابات است، مردم 

دلسرد می شوند.

نفع  به  انتخابات  وقتی  چگونه 
شماست ، صحیح است؟

رهبر انقالب با ابراز تعجب از سخنان 
به جایی  انتخابات  به وسیله  برخی که 
 رسیده اند اما انتخابات را زیر سؤال می برند، 
گفتند: چگونه است که انتخابات وقتی 
به نفع شماست صحیح و متقن است اما 
وقتی به نفع شما نیست انتخابات خراب 

است. حضرت آیت ا... خامنه ای ادامه 
دادند: در انتخابات مجلس بارها بعضی 
افراد نامه دادند که تقلب شده یا اشکال 
دارد، بنده نیز هیئت هایی تعیین کردم 
که با دقت رسیدگی کردند و بعد معلوم 
ها درست  نامه  و  ها  این گزارش  شد 

نبوده است.

فالن مسئول مهم
 دولتی باید مراقب باشد

ایشان با بیان اینکه از دشمن نمی شود 
گالیه کرد اما فالن نویسنده، مرتبطین با 
فضای مجازی، نماینده مجلس و فالن 
مسئول مهم دولتی باید مراقب باشند ، 
تصریح کردند : اینجور نشود که بگوییم 
مردم شرکت کنند اما در عین حال، به 
از  مردم  که  بزنیم  غلط، جوری حرف 
حضور در انتخابات دلسرد شوند. رهبر 
انقالب فرمودند : شورای نگهبان مرکب 
از شش فقیه عادل و شش حقوق دان 
قانون  در  مجلس،  منتخب  برجسته 
اساسی شأنی دارد و مجموعه ای قابل 
اعتماد است چگونه انسان می تواند به 
راحتی این مجموعه را به غرض ورزی 

درباره برخی افراد متهم کند.

رهبر معظم انقالب :هر کس به ایران و امنیت آن 
عالقه مند است ، باید  در انتخابات شرکت کند
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری - تلفن 92- 32400390( در نظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای 
صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه ۵ رشته ابنیه و ساختمان و تاسیسات( واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان 

وقت اداری ۱39۸/۱۱/2۶ به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است. 

مدت نوع پیمانموضوعمحل اجراپروژه
پیمان

برآورد براساس فهارس بها 
1۳۹۸ )ریال(

تضمین ارجاع کار 
)ریال(

تاریخ تحویل و بارگذاری 
اسناد در سامانه تدارکات

شماره فراخوانتاریخ بازگشایی

تکمیل مدرسه 
۶ کالسه 

شاهیک قاین

شاهیک 
قاین

تکمیل ساختمان 
آموزشی + آبخوری 

+ محوطه سازی

سرجمع به شماره ۹۶/12۹۹1۸۸ مورخ 
1۳۹۶/05/04  و اصالحیه های بعدی

حداکثر پایان وقت اداری 54/۶۳۹/۳۸۶/۸۳42۳2/000/000 ماه
مورخ 1۳۹۸/12/۷

ساعت ۹ صبح 
1۳۹۸/12/۸

20۹۸00۳۷4۸0000۳۹

ماه  سه  مدت  به  کارفرما  قبول  مورد  و   94/9/22 مورخ  هـ   ۵0۶۵9 ت   /۱23402 شماره  به  دولتی  معامالت  برای  تضمین  نامه  آیین  در  اشاره  مورد  معتبر  های  نامه  ضمانت  کار(:  )ارجاع  مناقصه  در  شرکت  تضمین   -1
جنوبی.  خراسان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  کل  اداره  وجه  در  بیرجند  مرکزی  شعبه  ملی  بانک  نزد   2۱730۶200900۸ شماره  حساب  به  نقدی  واریز  یا  دیگر  ماه  سه  برای  تمدید  قابل  و  پیشنهاد  افتتاح  تاریخ   از 

2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل  واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری.
3-  اعتبار پروژه ها )برابر شرایط مناقصه( اوراق خزانه اسالمی می باشد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری
رانندگان حمل و  نقل مسافر برون شهری بیرجند )نوبت دوم(

جلسه مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز یکشنبه 9۸/۱2/4 ساعت 9 صبح در محل 
نمازخانه پایانه مسافربری بیرجند به آدرس بلوار  مسافر - پایانه مسافربری برگزار می گردد. لذا از 

کلیه اعضای انجمن دعوت می شود در جلسه شرکت نمایند. 
دستور جلسه: گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرسان به مجمع عمومی - انتخاب اعضای اصلی و 
علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال و بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل انجمن به مدت 

یک سال - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 99
ضمنا اعضایی که نمی توانند در جلسه مجمع شرکت نمایند می توانند به همراه وکیل خود به دفتر 
 انجمن مراجعه نموده و برگ وکالت تنظیم نمایند و هر عضو وکالت یک عضو دیگر را می تواند

برعهده بگیرد.

آگهی ابالغ اخطاریه ماده ۸۷ و ابالغ رونوشت ابالغیه بازداشت نامه اموال منقول نزد شخص ثالث
 و آگهی اخطاریه محاسبه مهریه به نرخ روز پرونده شماره1/ 139۸0400۸2۸30001۸3 

بدینوسیله به آقای ابراهیم نوروزی فرزند نوروز با کد ملی 0۸۸92۱704۱ اعالم می گردد که ششدانگ پالک ثبتی ۱۶۶7 
فرعی از ۱۵9۵ اصلی بخش ۱۱ قاین و مازاد اول ششدانگ پالک ثبتی ۶۱2 فرعی از ۱2۶۶ اصلی بخش ۱۱ قاین متعلق به شما و موجودی 
حساب های شما نزد بانک ملی و ملت و صادرات در قبال طلب خانم زینب راه جو و حقوق دولتی متعلقه بازداشت گردیده لذا طبق ماده ۸7 و 
74 آئین نامه اجرای مراتب به شما اخطار می شود و هرگونه نقل و انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده 
نمی شود. ضمنا طبق درخواست بستانکار و برابر آئین نامه الحاق یک تبصره به ماده ۱0۸2 قانون مدنی میزان پانصد میلیون ریال جهت خرید 
اموال غیر منقول مندرج در سند نکاحیه شماره ۱۵۵90- 9۵/۱/2۵ تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره 42 شهر قاین به مبلغ 7۱9/۵۱0/000  

علی صفایی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قایناتریال محاسبه گردید که مراتب بدین وسیله به شما ابالغ می گردد.

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  0915 داخل و خارج شهر   

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 

و  های شماره ۱39۵۱۱440۸002000۱۱7  و کالسه  و ۱39۸۶030۸002000۵۶2  آرای شماره ۱39۸۶030۸002000۵۶۱  برابر 
۱39۵۱۱440۸0020000۶9  مورخ ۱39۸/۱0/30  صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 

و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش ۹ قاینات قطعات مفروزه مزرعه آرین شهر )سده( پالک 12۸- اصلی خانم  طاهره زراعتکار )از محل مالکیت آقای آشور محمد 
زراعتکار فرد( فرزند عباسعلی صادره از آرین شهر به شماره شناسنامه ۱4 و کد ملی 0۸۸99329۵۶ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب منزل به مساحت ۱74 مترمربع در قسمتی از پالک 239۵ فرعی واقع در آرین شهر- امام خمینی ۱2 خریداری شده )مع الواسطه( 
از آقای آشور محمد زراعتکار فرد مالک رسمی پالک محرز گردیده است و در تصرف دارد. خانم زهرا زراعتکار )از محل مالکیت آقای آشور 
 محمد زراعتکار فرد( فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه ۱۸2۱ و کد ملی 0۸۸۸72940۵ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل

به مساحت ۱74 مترمربع در قسمتی از پالک 239۵ فرعی واقع در آرین شهر – امام خمینی ۱2 خریداری شده )مع الواسطه( از آقای آشور 
محمد زراعتکار فرد مالک رسمی پالک محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

 تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/11/1۷  تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۸/12/۳    اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 علی صفایی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی و درمانی 
خادمین سالمت بیرجند شرکت تعاونی به شماره 
به  ملی ۱40049۵۱90۱  شناسه  و  ثبت ۵04۸ 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
نامه شماره ۵۶۵۸9- به موجب  و   ۱39۸/۱0/0۸
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره   ۱39۸/۱0/0۸
آدرس   -۱  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  بیرجند 
جنوبی  خراسان  استان  قبلی  محل  از  شرکت 
 شهرستان بیرجند به آدرس استان خراسان جنوبی ،

 شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، 
محله معلم ، کوچه عدل۱۸]معلم۱۸[ ، بلوار معلم ، 
پالک ۱۸3 ، طبقه اول با کد پستی 97۱7۶7۶3۸۱ 
تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 

اصالح گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )۷54۹۹۹(

آگهی تغییرات شرکت نیک آب خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 37۱2 و شناسه ملی ۱03۶00۵۱330 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱397/09/۱3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم مهناز مهرآمیز به 
 شماره ملی 07003۶۵۸۶9 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سلیمانی به شماره ملی09۱93۶2۱4۱

به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید ریاضی به شماره ملی 00۶4430243 و خانم طاهره سقایی 
شهری به شماره ملی 09۱929۱۵۸9 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2- آقای مهدی سلیمانی به شماره ملی09۱93۶2۱4۱ به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب 
گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای 

مهدی سلیمانی)مدیرعامل( ومهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )۷552۸1(
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و  قاین  طیور  دیدگان  آسیب  به  چرا 
روستای بیدمشک که در برف سنگین 
دی ماه دچار تخریب سالن ها شدند 
جهاد توجهی نمی کند ولی بودجه بحران 

میاد به جای جذب  برگشت می دهند.
915....572

ما  درمیان  بنیاد مسکن  مدیر محترم 
توابع  از  درمیان  نوغاب  شهروندان 
 بخش مرکزی از حضرتعالی درخواست 
می کنیم یک خیابان از شهرک نوغاب 
تجاری  و  کار  و  کسب  بازار  برای  را 
واگذار و در نظر بگیرید و ما شهروندان 
ساکن در نوغاب درمیان آمادگی داریم 

در تمام صنوف سرمایه گذاری کنیم.
915...468
با عرض سالم خسته نباشید خدمت 
کف  از  است  مدتی  راه  اداره  مدیران 
سازی جاده جدید چهکند حد فاصل 
میدان سپاه تا چهکند می گذرد اما از 
اتمام آسفالت و احداث پل خبری نیست 
قرار بود آخر سال نود و هشت افتتاح 
گردد. چرا هیچ نهادی پاسخگو نیست.
915...876

احیاساخت تکمیل جاده قدیمی خوسف 
به راور،خوسف آبگرم لوت دیگ رستم 
بهاباد یزد ، نهبندان شهداد ، مود دهک 
عربخانه میقان چاهداشی شهداد  فاصله 
استان به جنوب ، مرکز و غرب کشور  را 

بسیار کم خواهدکرد. لطفاپیگیری کنید.
915...384
تازه  که  ام  ساله   20 جوانی   باسالم  
سربازی ام را به پایان رسانده ام برای 
شروع به کار کردن به هر بانک و نهادی  
حتی کمیته امداد  سر زده ام که بتوانم وام 
بگیرم اما اینقدر جلوی راهم سنگ اندازی 
 می کنند که ادم از کارکردن پشیمان 
می شود آیا اشتغال زایی همین هست؟   
936..849

از شهردار یک شهر که حقوق معوقه 
 پرسنل خود را نمی دهد و فقط به فکر
 کنده کاری دور شهر است و المان برای
 نوروز با هزینه های گزاف تهیه می کند
 و اصال روابط  عمومی ندارد که پیام هایش
 را در صفحه روزنامه های استان دنبال
 کند و الاقل جواب برای آن داشته باشد
داشته  توقعی  نباید  عارفی  اهالی  ما   
را  به مردم  باشیم. جواب بی توجهی 

شهردار در همین دنیا خواهد دید.
915...390
سالم شهرداری با چه مجوزی فضای 
پیامبر  )بلوار  کمربندی  حاشیه  سبز 
اعظم( را محصور کرده و قصد واگذاری 
کاربری  تغییر  آیا  دارد؟  را  اراضی  این 
انجام شده؟ مالکی که این امالک را 
خریده بر اساس شرایط موجود )روبروی 
فضای سبز( بوده و حاال شهرداری قصد 
فروش اراضی جلوی این امالک را دارد 
درخواست داریم شهرداری به عواقب 
باعث  حتما   ، کند  فکر  موضوع  این 

نارضایتی و واکنش اهالی خواهد شد.
939...369

در پاسخ همشهری عزیزی که دیروز 
خواستار یکطرفه شدن مدرس 21 بودن 
 باید بگم این کار دردی را دوا نمی کند. اصال
چرا باید همچین دفتر پر رفت و آمدی در 

کوچه با این عرض کم راه بیفته.
915...045
سالم آوا جان لطفا  از کمربندی فلکه 
سپاه به سمت شهرک چهکند گزارش 
تهیه فرمایید مثل اینکه اداره راه توان 
بند  رودخانه  روی  بر  پل  یه   ساخت 
امیر شاه رو نداره چون نزدیک به پنج 
الی شش سالی هست پروژه گیر یک 

پل هست. با تشکر
915...968

و  محبوب  استاندار  خدمت  سالم  با 
پرتالش استان خراسان جنوبی در ایام 
عیدی  نو چه  حلول سال  و  انتخابات 
بهتر از خوشحال نمودن  دل روستاییان  
محروم استان می باشد     3 کیلومتر بین 
راهی روستاهای )ترشیزوک، باداموک، 

فتح آباد( فردوس نیاز به آسفالت دارد.
915...756
منطقه  که  شوید  می  متعجب  واقعا 
و  دره  بند  گردشگری  اصطالح  به 
وجود  با  آن  دست  باال  روستاهای 
نزدیکی به شهر بیرجند از نعمت جاده، 
این  که  باشند  می  محروم   ... و  گاز 
مهم نشان از ضعف عملکردی برخی 
از مدیران مربوطه و پاسخگو نبودن و 
عدم مسئولیت پذیری اجتماعی آنان و 
بی تفاوتی به مشکالت مردم است که 
ضروری می باشد هرچه سریعتر نسبت 

به رفع مشکالت اقدام نمایند.
915...365

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

آثار باستانی را 
از اسارت آزاد کنید

سالم مردم عزیز شهر و استانم روی 
صحبتم با شماست مسئولین ما که 
انگار گوش شنوا ندارند هر ساله جلسه 
و نشست اما دریغ از حرف را به عمل 
رساندن چند وقتی است با خودم می 
گویم تقویم را ببین چند روزی تا پایان 
سال باقی نمانده است سال نو در راه 
داریم،  گردشگر  داریم،  مسافر  است 
توریست داریم اصال چرا من راه دور 
می روم خواهر و برادر همسرم از استان 
و شهر دیگر می آیند انتظار دارند آنها 
را چرخی در شهر بدهم و زیبای و آثار 
فرهنگی را ببینند چه بگویم .... دلم پر 
 است تمام آثار باستانی ما که در کتاب ها

می خوانیم در گرو ارگان های دولتی 
است چه زمانی می خواهند عزیزان 
فرمانداری ارگ کاله فرنگی را آزادش 
نمایند؟ خدا می داند! ارگ بهارستان در 
خدمت بنیاد مستضعفان که خرابه ای 
از آن باقی نمانده است. مسئولین به 
خود بیایید به فکر ساخت  و مرمت آثار 
باستانی باشید شاید اگر استانداری را در 
کنار باغ رحیم آباد نمی ساختند تا حاال 
ثبت جهانی شده بود شاید وقتی پسر 6 
ساله من معلمش از دیدنی های شهر 
بیرجند برایش می گوید جوابی داشته 
باشد که آری دیده ام، رفته ام و هزاران 
ای کاش دیگر شاید اگر مسئولین یک 
خدمت بزرگ به شهر را به یکدیگر پاس 
نمی دادند شهر ما بیشتر از این شناخته 
می شد بیایید همه با هم تالش کنیم. 
آثار باستانی و فرهنگی نباید در بسته 
داشته باشد و به آوا پیشنهاد می کنم 
کسانی که با گرو گرفتن آثار باستانی 
مردم اجازه دسترسی به آن را نمی دهند 
و باعث عدم شناخت از منطقه می شوند 

را به مردم معرفی کند.
م . ب از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

برکت نام سردار سلیمانی برای »سیاهو« دیدگاه خوانندگان

پرداخت 35 میلیارد تسهیالت 
برای کشت گلخانه ای استان 

مدیر امور سرمایه گذاری جهادکشاورزی 
استان گفت: 35 میلیارد تومان تسهیالت 
در  گلخانه ای  کشت  توسعه  برای 
خراسان جنوبی از ابتدای سال پرداخت 
شده است.  به گزارش مهر، بهدانی اظهار 
کرد: با توجه به اقلیم خراسان جنوبی 
گسترش کشت گلخانه ای در استان از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. بهدانی 
با اشاره به اینکه کشت غیر گلخانه ای 
گلخانه ای  کشت  از  بیش  برابر   10
میزان  ادامه داد:  می کند،  اشغال  زمین 
مصرف آب در کشت غیر گلخانه ای نیز 
در مقایسه با کشت گلخانه ای 12 برابر 
است. وی با بیان اینکه تاکنون حدود 70 
هکتار کشت گلخانه ای در استان داریم، 
افزود: بر اساس طرح نهضت گلخانه ای 
این آمار در طول دو سال باید به 750 
هکتار برسد. بهدانی افزود: 10 برابر شدن 
کشت گلخانه ای در طول دو سال ما را با 
مسائلی چون جانمایی دقیق گلخانه ها بر 
اساس نیاز هر شهرستان، ساخت سازها بر 
اساس اقلیم استان و پرداخت تسهیالت 
به متقاضیان روبه رو می کند. وی گفت: 
یکی از نکات مهم در مورد سازه های 
گلخانه در استان این است که این سازه ها 
باید متناسب با اقلیم استان و متفاوت از 
دیگر استان های کشور چون گیالن و 
مازندران باشد. وی در مورد تسهیالت 
اعطایی به متقاضیان کشت گلخانه ای 
اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود 
35 میلیارد تومان تسهیالت برای توسعه 
کشت گلخانه ای در راستان پرداخت شده 
است. وی بیان کرد: در سال های گذشته 
نیز از محل صندوق توسعه ملی اعتبارات 
بسیار خوبی در این زمینه پرداخت شد. 
بهدانی با تأکید بر اینکه در خراسان جنوبی 
در  گلخانه ای  کشت  برای  متقاضی 
دارد،  وجود  مختلف  شهرستان های 
یادآور شد: میزان کشت گلخانه ای در هر 
شهرستان بر اساس پتانسیل هر منطقه 

صورت خواهد گرفت.

 خبر ویژه

ثبت نام ۵۰۰ فعال مشاغل پزشکی برای کارتخوان

فارس - مدیرکل امور مالیاتی استان  از ثبت نام 500 نفر از مشاغل و حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی خراسان جنوبی برای استفاده از کارتخوان خبر داد و گفت: بررسی صحت و شرایط این سامانه ها 
توسط مکانیزم ها و بسترهای تعریف شده در طرح جامع مالیاتی در دست بررسی است.نباتی با اشاره به اجباری شدن استفاده پزشکان از کارتخوان، افزود: طبق آخرین آمار دریافت شده درخواست 35 درصد پزشکان 

برای ثبت نام در سامانه فروش یا همان دستگاه های کارتخوان تأیید شده، و چنانچه مؤدیان واجد شرایط تا پایان بهمن برای ثبت نام اقدام نکنند، دو درصد درآمد به عنوان جریمه دریافت خواهد شد.

روبان افتتاح برای سد بزرگ استا ن
سد سیاهو یکی از پروژه هایی است که سالیان 
و  شده  داده  آن  بهره برداری  وعده  طوالنی 
عملی نشده است حاال اما  خبرها حاکی از آن 
است که در چند روز آینده با حضور مقامات 
کشوری به بهره برداری می رسد و در کمیته 
نامگذاری شهرستان سربیشه این سد به نام 
گزارش  به  شد.  نامگذاری  سلیمانی  سردار 
تسنیم، سد سیاهو، سدی است که از سال 84 
عملیاتی اجرایی آن در شهرستان سربیشه آغاز 
شد. این سد براساس برآورد مشاوران طرح باید 

در سال 94 به بهره برداری می ر سید.
آنچه گفته می شود تخصیص نیافتن منابع 
اعتباری در موعد مقرر و از طرف دیگر تالش 
پنج ساله و بی سرانجام مسئوالن در مجاب 
کردن اهالی روستای “کند رود” که در باال 
دست سد قرار دارد سبب شده تاکنون سد 
سیاهو که بنا به وعده مسئوالن قرار بود بهمن 
سال 95 آبگیری و سال بعد بهره برداری شود، 
محقق نشود.روستای کندرود یکی از مناطق 
عشایرنشین سربیشه با بیش از 60 خانوار است 
که به علت قرار گرفتن در مسیر سد احداثی 
سیاهو از سال 1392 جا به جایی آن در دستور 

کار مسئوالن قرار گرفته است. 

به سمت سد سردارسلیمانی 

از جاده بیرجند به سمت سربیشه فاصله 65 
کیلومتری را که طی کنیم بعد از رسیدن به 
جاده سربیشه-نازدشت 50 کیلومتر که جلو 
بروی به نازدشت می رسی و پس از گذشتن 
از روستای نازدشت به روستای کندرود و پس 
از آن به سد می رسیم هرچند فاصله نازدشت 
تا محل سد سیاهو که حاال به نام سردار 
سلیمانی مزین شده ، 15 کیلومتر است اما از 
نظر تقسیمات کشوری این روستاها از توابع 

شهرستان سربیشه است.

روستای کندرود یکی از مناطق عشایرنشین 
سربیشه با 60 خانوار جمعیت است که به 
علت قرار گرفتن در مسیر سد احداثی روی 
رودخانه سیاهو از سال 92 جابه جایی آن 
حال  گرفته  قرار  مسئوالن  کار  دستور  در 
عملیات این سد به اتمام رسیده و قرار است 
در دهه فجر افتتاح شود.با بهره برداری از 
این سد، که سال ها مردم سربیشه در انتظار 
افتتاح آن هستند ظرفیت ذخیره سازی آب 

استان به 81 میلیون متر مکعب می رسد.

1۵6 پروژه 14۵ میلیاردی

فرماندار سربیشه گفت: 156 پروژه با اعتبار 
امسال  فجر  دهه  در  تومان  میلیارد   145
در این شهرستان به بهره برداری می رسد. 
در  نیز  پروژه   17 اینکه  بیان  با  محمدی 
در  افزود:  کلنگ زنی خواهد شد  این دهه 

دهه فجر سد مخزنی سیاهو با اعتبار 60 
میلیارد تومان با حضور یکی از مسئوالن 
کشوری در چند روز آینده به بهره برداری 
می رسد. وی بیان کرد: در کمیته نامگذاری 
شهرستان سربیشه با نامگذاری این سد به 

نام سردار سلیمانی موافقت شده است.
پروژه  اتمام  از  همچنین  سربیشه  فرماندار 
دوبانده شدن محور بیرجند سربیشه تا  دهه 
مبارک فجر سال 99 خبر داد و خاطرنشان 
دوم   باند  ساخت  برای  قرارداد  انعقاد  کرد: 

محور سربیشه نهبندان نیز انجام و به زودی 
عملیات ساخت  آن آغاز خواهد شد.

استان  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر 
این سد گفت: سد  موقعیت  زمینه  در  نیز 
مخزنی سیاهو شهرستان سربیشه در فاصله 
65 کیلومتری شرق شهرستان سربیشه به 
مختصات جغرافیایی 18 و 32 شمالی و 15 
و 60 شرقی بر روی رودخانه سیاهو واقع 

شده است. امامی ادامه داد: حداکثر ارتفاع 
سد از پی 39 متر، ارتفاع سد از بستر رودخانه 
32 متر، نوع سرریز آزاد با لبه آبریز اوجی، 
حداکثر ظرفیت آبگیر 3 مترمکعب بر ثانیه 
و حداکثر ظرفیت تخلیه کننده تحتانی 6.4 

مترمکعب بر ثانیه است.

ذخیره 1۰ میلیون متر مکعب آب 

استان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 

بیان کرد: این طرح به منظور مهار، کنترل 
پایه و سیالب های  و ذخیره سازی جریان 
فصلی و تنظیم آن برای تامین آب شرب 
ایجاد  و  منطقه  دامپروری  توسعه  منطقه، 
و  گرمابی  آبزیان  پرورش  پایدار،  اشتغال 
سردابی، ایجاد مرکز تفریحی و گردشگری 
و جلوگیری از خروج آب از کشور در دست 
مطالعه و اجرا است. امامی ادامه داد: این سد 

از نوع خاکی-هسته رسی با ارتفاع 39 و 32 
متر از پی و بستر رودخانه و طول و عرض 
 17.4 مخزن  حجم  و  متر   9 و  تاج 352 
میلیون متر مکعب بوده که حجم آب مازاد 
بر ظرفیت سد از طریق مجاری آبگیر )لوله 
فوالدی به قطر 900 میلیمتر از ورودی تا 
پالک و 800 میلیمتر از پالک تا خروجی( 
به  فوالدی  )لوله  تحتانی  تخلیه کننده  و 
قطر 1000 میلی متر( و سرریز شوت آزاد 
با سیالب عبوری 523 مترمکعب بر ثانیه 

به طور مطمئن به پایاب منتقل می شود.
وی با اشاره به آورد سالیانه حدود 10.2 میلیون 
متر مکعب در این سد افزود: این سد با هدف 
کنترل  کشور،  از  آب  خروج  از  جلوگیری 
تنظیم  و  ذخیره سازی  سیالب های فصلی، 
برای  رواناب  مترمکعب  میلیون  حدود 4.6 
مشروب کردن حدود 500 هکتار از اراضی 

پایاب مطالعه شده و در دست اجرا است.

تاسیس شرکت خاوران کاو غرب )با مسئولیت محدود( درتاریخ 1398/11/10 به شماره ثبت 1373 به شناسه ملی 14008956473 ثبت و امضا ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :1- طراحی، مشاوره،اکتشاف، استخراج و بهره برداری از کلیه 
معادن)به جز معادن نفت و گاز و صنایع پتروشیمی( در داخل و خارج از کشور - احداث کلیه کارخانجات فرآوری، استحصال و کلیه صنایع وابسته به معدن )به 
جز معادن نفت و گاز و صنایع پتروشیمی( در داخل و خارج از کشور - واردات و صادرات، کلیه معامالت و شرکت در مناقصات و مزایده های معدنی و صنایع 
وابسته )به جز معادن نفت و گاز و صنایع پتروشیمی(و به طور کامل کلیه امورات و حرکت های مربوط به معدن و معدنکاری و صنایع وابسته )به جز معادن 
نفت و گاز و صنایع پتروشیمی( در داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، بخش دیهوک ، دهستان کویر ، روستا اسفندیار، محله اسفندیار ، خیابان ولیعصر )عج( ، خیابان ایثار ، 
پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9795189965 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 30000000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای مهدی ادریسی به شماره ملی 0036869643 دارنده 1000000000 ریال سهم الشرکه آقای محمد ادریسی به شماره ملی 4280586365 دارنده 
25000000000 ریال سهم الشرکه خانم فروزان قاسمیان به شماره ملی 4284815792 دارنده 4000000000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: آقای 
مهدی ادریسی به شماره ملی 0036869643 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود، آقای محمد ادریسی به شماره ملی 4280586365 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود، خانم فروزان قاسمیان به شماره ملی 4284815792 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
 و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای محمد ادریسی

 ) به سمت رییس هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )755280(

بانوانآقایان ایام هفته
--------شنبه
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--------دوشنبه

----21:30 - 20سه شنبه
----21:30 - 20 و 23:30 - 22چهارشنبه 
17 - 15:30 و19 - 21:3017:30 - 20 و 23:30 - 22پنجشنبه

17 - 21:3015:30 - 20 و 23:30 - 22جمعه(
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استخر دانشگاه آزاد اسالمی

با آوردن این آگهی پرداختی شما درب استخر 8/000 تومان می باشد  قابل استفاده برای 3 نفر

طرف قرار داد با تمامی سازمان ها و ارگان ها با 50 درصد تخفیف 
با ارائه کارت شناسایی معتبر

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان 
جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان قاین 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

برابر آرای شماره 139860308002000557 و کالسه شماره 
صادره   1398/10/26 مورخ   1398114408002000095
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست   اعتراض، 
بخش 11 قاینات قطعه مفروزه مزرعه زبر پالک  1583- 
با والیت سید محسن  نوربخش  اصلی  خانم  پوران سادات 
فرزند سید  نوربخش(   آقای ضیاء   مالکیت  )از محل  نوربخش 
محسن به شماره شناسنامه 0880581247 بیرجند و کد ملی 
0880581247 در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 419/80 
مترمربع در قسمتی از پالک 263 فرعی واقع در قاین – اراضی 
مزرعه زبر خریداری شده )مع الواسطه( از آقای ضیاء نوربخش 
مالک رسمی پالک محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/17  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/3     
علی صفایی فر – رئیس ثبت اسناد و امالک قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان 
جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان قاین 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

برابر آرای شماره 139860308002000556 و کالسه شماره 
صادره   1398/10/26 مورخ   1398114408002000039
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
ابوالخیری پالک  مزرعه  مفروزه  قطعه  قاینات  بخش 11 
 1270- اصلی خانم  فاطمه پروانه )از محل مالکیت حاجی 
بی بی حائری( فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه 391 
قاین و کد ملی 0889064946 در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 898/20 مترمربع در تمامی پالک 495  
فرعی واقع در قاین – مزرعه ابوالخیری محرز گردیده است و 
در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/17 
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/3    
علی صفایی فر – رئیس ثبت اسناد و امالک قاینات
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موفقیت و انرژى

واکنش

احساسات خود را کتمان نکنید

اما  نکنید،  فکر  آینده  به  و  بمانید  لحظه  در 
همزمان هیجانات خود را بروز دهید و اجازه 
دهند!  نشان  را  خودشان  ترس هاى تان  دهید 
وقتى شما با تمرکز بر زمان حال، ترس هاى تان 
را آرام مى کنید، احواالت ذهنى ایجاد مى کنید 
و  هیجانات  با  مى دهد  اجازه  شما  به  که 
و  شوید  هماهنگ  خود  واقعى  احساسات 
وقتى این هماهنگى رخ مى دهد، مى توانید به 
احساسات خود اجازه دهید کامال خود را نشان 
دهند. در ابتدا، لمس و احساس این درجه از درد 
و ناراحتى مى تواند ترسناك به نظر برسد، زیرا 
درد و رنج چیزى است که همیشه سعى داریم 

از آن اجتناب کنیم.

پول زیادى را صرف مخارج خانه مى کنید

مسلماً مخارج خانه ابتدا با پول رهن و اجاره شروع 
مى شود و سپس مخارج دیگرى از قبیل مالیات، 
تعمیر و پول آب و برق و گاز را شامل مى شود. 
خرید مایحتاج و تامین خورد و خوراك نیز باید در 
نظر گرفت. عموماً بیشترین مقدار پول تان صرف 
مخارج خانه مى شود؛ بنابراین صرفه جویى در آن ها 

تا حد ممکن بسیار موثر است.
ماشین  هزینه هاى  خانه،  مخارج  مثل  درست 
مى توانند بسیار سرسام آور باشند و حتى از درآمد 
ماهیانه اى که دارید بیشتر شوند. براى کاهش 
را  نزدیک  راه هاى  است  بهتر  ماشین  مخارج 
پیاده روى کنید یا گاهى اوقات از وسایل نقلیه  
عمومى استفاده کنید.دفتر و قلمى بردارید و تمام 
مخارج ماهیانه  خود را در آن بنویسید. هر ماه براى 
هر بخشى که مى خواهید پول خرج کنید، هدفى 
تنظیم کنید. آخر ماه مى توانید میزان پولى را که 
براى هر بخش خرج کردید، با هدف اولیه  خود 
مقایسه کنید و با این روش برنامه ریزى و کنترل 
بهترى بر مخارج خود داشته باشید.ناخودآگاه پول 
خرج کردن از بى اختیارى نشات مى گیرد. خیلى از 
روش هاى بازاریابى و تبلیغات نیز بر همین اساس 
بنا شده اند. درمان این بى اختیارى، آگاهى است. 
آگاهى، اختیار را تقویت مى کند و باعث مى شود 
کم تر تحت تاثیر تبلیغات وسوسه شوید یا وسایلى 
بخرید که به آن ها نیازى ندارید.هیچ گاه بیشتر از 
10 درصد حقوق تان را براى تفریح کردن خرج 
نکنید. تفریح مى تواند سفر رفتن و مخارج هتل 
و هواپیما یا بیرون رفتن با دوستان و هزینه هاى 

سینما و رستوران را شامل شود.

دانه کینوا منبع غنى پروتئین و آهن

دانه کینوا بسیار کم حجم و خوش هضم و منبع 
و  فسفر  فیبر،  منیزیم،  آهن،  پروتئین،  از  غنى 
ویتامین هاى گروه B است. میزان فیبر در گیاه 
کینوا بسیار قابل توجه است و در سالمت روده تاثیر 

زیادى مى گذارد. زیرا فیبر داراى ظرفیت باالیى در 
جذب  باعث  امر  همین  و  است  آب  نگهدارى 
اسید هاى صفراوى و ترکیبات سمى مى شود. گیاه 
کینوا همچنین شاخص گلیسمى پایینى دارد که 

براى ثبات قند ى مناسب است.

عوارض خواب ناکافى براى قلب

خواب ناکافى و بى کیفیت مى تواند به سالمت 
قلب انسان آسیب برساند. کمیت و کیفیت پایین 
خواب با چاقى، انتخاب هاى غذایى ناسالم، دیابت، 
افزایش کلسترول و پرفشارى خون مرتبط است 

که از عوامل خطر براى سکته مغزى و بیمارى 
هاى قلبى محسوب مى شوند. هفت تا نه ساعت 
خواب خوب شبانه براى افراد بزرگسال توصیه شده 
است، فرد باید یک برنامه ثابت خواب و بیدارى را 

براى خود تنظیم کنید.

گردو فشار خون را کاهش مى دهد

میان  وعده ها  در  باالست،  تان  فشارخون  اگر 
به جاى اسنک هاى نمکى مثل چیپس، گردو 
بخورید.  امگا 3 اصلى موجود در گردو، آلفالینولئیک 
اسید است. غذاهایى که سرشار از آلفالینولئیک اسید 

هستند مى توانند فشارخون را پایین بیاورند؛ اما سایر 
ترکیبات موجود در گردو احتماالً روى فشار خون 
اثرى ندارند، مثًال پلى فنول ها و فیبر.  افرادى که 
رژیم غذایى شان شامل گردو است، فشار خون 

مرکزى شان  کاهش پیدا مى کند. 

جوان سازى زیر چشم ها

تکنیک فوق العاده ژاپنى براى جوان سازى چشم 
ها که فقط به یک دقیقه زمان نیاز دارد. ناحیه فشار 
زیر چشم ها، بر روى استخوان. انگشتان سبابه،  
وسطى و حلقه خود را روى این نقاط قرار داده 

و فشار دهید.  به مدت 10 ثانیه و 2 بار تکرار. 
این تمرین را مى توان به صورت جداگانه و یا به 
صورت یک ماساژ صورت کامل با تکنیک شیاتسو 
انجام داد. این ماساژ همچنین مى تواند هر نوع 

ماساژ درمانى دیگرى را موثرتر کنند.

 مصرف میوه در وعده صبحانه کودکان

پس  دارند  نیاز  ویتامین ها  تمام  به  کودکان 
بهتر است والدین میوه ها و سبزیجات را حتما 
در وعده صبحانه فرزند خود قرار دهند. میوه 
ها سرشار از فیبر هستند که این ماده مغذى 

موجب رشد کودکان شده به همین علت بهتر 
است والدین میوه ها و آب میوه ها را در وعده 
صبحانه کودك خود قرار دهند. ویتامین ث در 
میوه ها موجب انرژى بیشتر و همچنین جذب 

بهتر آهن غذا در کودکان مى شود. 

بادام زمینى بهتر است به صورت کم نمک یا بدون نمک مصرف شود. همچنین این ماده عذایى داراى 
کالرى باالیى است که به عنوان یک منبع غذایى سیرکننده نیز از آن یاد مى شود. افرادى که رژیم گیاه 
خوارى دارند و از پروتئین حیوانى استفاده نمى کنند مى توانند بادام زمینى را به برنامه خود اضافه کنند زیرا 
این ماده غذایى سرشار از پروتئین گیاهى است.  بادام زمینى به دلیل پایین بودن میزان کربوهیدرات آن 
به افرادى که دچار قند خون هستند؛پیشنهاد مى شود،همچنین افرادى که به دنبال کاهش وزن هستند 
مى توانند این ماده غذایى مفید را در برنامه خود جاى دهند. چربى موجود در بادام زمینى از نوع چربى هاى 

غیر اشباع است که یک اثر حافظتى براى سلول ها و سیستم قلب و عروق است.

متاسفانه تبلیغات ناآگاهانه و وسیع انواع نمک هاى دریا و سنگ نمک با عنوان طبیعى و داشتن خواص 
درمانى و عدم تاثیر مصرف در بیماران داراى فشارخون باال ، بیماران قلبى ، دیابتى و مادران باردار و هزار 
و یک خاصیت غیر واقع ، غیر منطقى و غیر علمى یک تهدید جدى است.همچنین وجود فلزات سنگین 
همچون سرب ، کادمیوم ، جیوه که باعث بروز انواع سرطان و بیمارى هاى کلیوى و از سوى دیگر  وجود گچ 
و شن و ماسه به عنوان یک ناخالصى غیر محلول در نمک هاى معرفى شده به عنوان نمک هاى طبیعى، 
سنگ نمک ، نمک دریا باعث گمراهى آحاد مردم و مصرف آن تهدید جدى براى سالمت مردم مى باشد.

 مرکز اطالع رسانى غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى

هشدار مصرف سنگ نمک و نمک دریابا خواص فراوان بادام زمینى آشنا شوید

شیوع نوع جدید ویروس کرونا در چین تاکنون جان بیش 
از  213 نفر را گرفته و این در حالى است که بنا به آمار 
رسمى شمار مبتالیان به این ویروس به نزدیک ده هزار 
نفر رسیده است. میزان مرگ و میر به دلیل ابتال به نوع 
جدید ویروس کرونا با استفاده از این دو داده بین دو تا سه 
درصد خواهد بود. این امر به این معنا است که تنها دو تا 
سه درصد مبتالیان به این ویروس جان خود را از دست 
مى دهند. با این حال دانشمندان تاکید مى کنند که داده ها و 
اطالعات کنونى در مورد شیوع ویروس جدید کرونا ناقص 

است و در نتیجه امکان تعیین نرخ دقیق مرگ و میر این 
ویروس در مقطع زمانى کنونى وجود ندارد.اغلب پزشکان 
شیوع نوع جدید ویروس کرونا را با شیوع ویروس سارس در 
سال 2002 و 2003 میالدى و شیوع آنفلوآنزاى خوکى در 
سال 2009 مقایسه مى کنند. ویروس سارس که مانند نوع 
جدید ویروس کرونا اولین بار در چین میان انسان ها پدیدار 
شد و به 26 کشور دیگر سرایت کرد. با این حال جنبه همه 
گیر این ویروس پس از هشت ماه مهار شد.میزان مرگ و 
میر به دلیل ابتال به ویروس سارس در مدت شیوع هشت 

ماهه آن حدود 10 درصد بود. پرسشى که اکنون دانشمندان 
با آن روبرو هستند این است که آیا نوع جدید ویروس کرونا 
از نظر میزان مرگ و میر بیشتر مشابه ویروس سارس است؟

ان  ها گمان مى کنند که حدود 50 تا 100 هزار نفر در ووهان 
به این ویروس مبتال شده اند اما بیمارى آنها به دالیل مختلف 
ثبت نشده است. اگر این گمانه زنى آنها درست باشد میزان 
مرگ و میر بر اثر ابتال به نوع جدید ویروس کرونا بین 0.1 
تا 0.2 درصد خواهد بود و نکته مهم دیگر مقاومت برخى 

ویروس هاى نوظهور در برابر واکسن و داروست.  

ویروس کرونا تا چه حدکشنده است؟ 
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سودوکو جدول اعدادى است که امروزه یکى از سرگرمى هاى رایج در 

کشورهاى مختلف جهان به شمار مى آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنى است و به معنى «ارقام باید تنها باشند» است.

تاریخچه: این بازى براى اولین بار در یک مجله پازل آمریکایى در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گیر براى نخستین 
بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمى به 

محبوبیت جهانى دست یافت و نخستین مسابقه ملى آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

635219487

298547163

741863259

963128745

514376892

872495631

189754326

426931578

357682914

جدول سودکو

یاد یاران

(شهیدمحمدرضادشتى،   فردوس): کمک به جبهه هاى جنگ ارزش بیشترى را دارد و در این راه دریغ نکنید ، تا خــدا از گناهان شما مى کاهد فکرى براى آخرت خودتان 
بردارید ، چون این دنیاى فانى ارزش یک ارزنى را ندارد.  

به تعدادى فروشنده با حقوق مکفى 
و بیمه جهت کار در لبنیاتى واقع در 
بلوار مسافر نیازمندیم. 32338525  یم

ند
ازم

نی

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت د ر کار نیازمندیم. 

09158254172 یم
ند

ازم
نی

آدرس: بیست مترى دوم شرقى
 مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازى
  09151642377  -  مهدى وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندى و داربست بندى، قالب فلزى،
          جک سقفى،لوله بولت و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشى،مخازن 

به یک نیروى (خانم/آقا) نیمه ماهر جهت 
کار در تاالر نیازمندیم. آدرس جهت مراجعه 

حضورى: تاالر فیروزه دانشگاه بیرجند 
یم از ساعت 10 الى 13 

ند
ازم

نی

یک شرکت راهسازي جهت تکمیل کادر 
اداري به یک خانم حسابدار با سابقه کاري 

نیازمند است.  
32034137   ساعت تماس: 8 صبح الی 14 یم

ند
ازم

نی

یک شرکت راهسازي جهت تکمیل کادر اداري 
به یک خانم مجرد با مدرك حداقل لیسانس ، 

آشنا به کامپیوتر و داراي سابقه کار مرتبط نیازمند 
است.   32034137   ساعت تماس: 8 صبح الی 14 یم

ند
ازم

نی

به یک بازاریاب حضورى 
جهت کار در موسسه 

فرهنگى نیازمندیم
09155665782

یم
ند

ازم
نی

برگ سبز خودروى وانت تویوتا تیپ 1600 
به شماره پالك ایران 54  419 574 به نام 

غالمرضا قاسمى به شماره ملى 0839661606 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  دى

قـو
مف

کارت دانشجویى اینجانب محبوبه کفاش زاده
 به شماره ملى 0640669042 به شماره دانشجویى 
96211050155020 رشته حسابدارى مقطع کاردانى 
دانشکده سپیده کاشانى مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.  دى
قـو

مف

کارت دانشجویى اینجانب الهام علیپور به 
شماره ملى 0640392423 به شماره دانشجویى 

93137135190007 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.  دى

قـو
مف

پروانه اشتغال نظام مهندسى به شماره
 00273- 220-19 اینجانب محمدرضا نسیمى

 با شماره ملى 0651726638 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد.  دى

قـو
مف

مدرك فارغ التحصیلى خاطره طاهرى نسب فرزند  
احمد به شماره ملى 3610703377 مقطع کارشناسى 

پیوسته رشته روانشناسى بالینى دانشگاه آزاد 
اسالمى مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. دى
قـو

مف

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

0915   866   8002 

سمســـارى صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 09380160779

بـاغ فروشـى
یک قطعه  باغ به مساحت دو هکتار با قنات ششدانگ داراى درختان چند ساله

پسته ، زرشک و غیره  
واقع در کیلومتر 72 جاده بیرجند – زاهدان (سلم آباد) در مجاورت جاده آسفالت  

09151615396

ـى
شــ

فرو

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروى

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

     لولـه بازکنـى ( مدرن برتر)
  شبانه روزی

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق هاى رطوبتى 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

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

مجهز به پتو  و ضربه گیر
کارگـر تنهـا جهـت 
تخلیه و بارگیرى داریم.
تهـران - مشهـد 
زاهدان - بیرجند و بالعکس 
هر روز هفته 
با کامیون هاى  5/5 و 6/5 متر 
 09157563875 
 09368990722 - سعدى

نقاشى ساختمـان کـارنگ
مجرى انواع طرح و رنگ هاى روز    

09156655054 - مهدى برگى

رنگ هاى روغنى، پالستیک، اکریلیک، کنیتکس، 
مولتى کالر، طرح کاغذ دیوارى،  بتونه و رنگ کناف و...

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

خدمـات رایگـان :  1- بازدید و مشاوره
 2- جا به جایى اثاثیه   3- نظافت پایان کار

تماس با ما: 09156633230  - على برگى

آگهى مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایى شماره  971224 محکوم علیه غالمرضا فدایى محکوم است به پرداخت مبلغ 4/586/303/442 
ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له بانک صنعت و معدن و پرداخت مبلغ 178/765/549 ریال بابت حق االجرا 

در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف اموال شامل لیست پیوست که به مبلغ 1/115/725/000 ریال  کارشناسى شده است،  از طریق 
مزایده در روز یکشنبه تاریخ 12/4 /1398 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احکام حقوقى به فروش مى رسد. قیمت پایه از بهاى 
ارزیابى شده شروع و به کسانى که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادى فى المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  

تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه اول اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان بیرجند- محمد آدینه

دادگسترى جمهورى اسالمى ایران

به تعدادى نیروى ساده (خانم و 
آقا) به صورت تمام وقت جهت 
کار در کارگاه قنادى نیازمندیم. 
 09151641404 -32357372
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پروژه گلخانه آیسک به دلیل کوتاهی در انتخاب پیمانکار کلنگ زنی نشد

موفقیتی دیگر در کارنامه  دکتر “ قائمی” ارمغان ووشوکاران استان 

در  استان  ووشوکاران   - صداوسیما 
مسابقات دانشجویان منطقه ۹ کشور 
خوش درخشیدند. در این مسابقات تیم ۴ 
نفره استان به مربیگری فالحی نسب سوم 
شد و جواز حضور در المپیاد دانشجویی را 
کسب کرد. در انفرادی هم شجاعی منش 
و شریفی طال و سلگی و محمدنژاد نقره 
و برنز گرفتند.  این مسابقات به مدت 2روز 

در تربت جام برگزار شد.

ورزشی

*محفل انس با قرآن و تجلیل از قاریان 
و حافظان جامعه کار و تالش در بیرجند 
با حضور ۹۰قاری و با هدف توسعه و 

ترویج فرهنگ قرآنی برگزار شد.
* طرح ملی الله های روشن به یاد 
۴۴۵ شهید معلم و دانش آموز استان 
 ۴۴۵ در  کشور  سراسر  با  همزمان 

آموزشگاه استان برگزار شد.
از  سرایان  کشاورزی  جهاد  *مدیر 
بهره برداری ۵۷ پروژه شاخص بخش 
کشاورزی به ارزش 2۶ میلیارد و ۶۶2 
میلیون ریال در دهه فجر امسال خبر داد.
خانه  بانوان  از  نفر  تاکنون 23۰۰   *
فرهنگی  و  آموزشی  خدمات  از  دار 
این دبیرخانه با رویکرد توانمندسازی 

بهره مند شدند.
با  شبکه  نظارت  واحد  *کارشناسان 
حضور در کشتارگاه دام از ابتدای سال 
بر استحصال بیش از ۱۴۵ تن گوشت 

قرمز نظارت کردند.

اخبار کوتاه

فراخوان مردم استان به میهمانی الله ها

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان از مردم شهیدپرور استان دعوت کرد تا با حضور گسترده و پرشور خود در مراسم میهمانی الله ها، که امروز۱۷ بـهمن در بیش از ۵۰۰گلزارشهدای  
 برگزار می شود، شرکت کنند. در اطالعیه این شورا آمده است، میهمانی الله ها درسراسر استان  ساعت  ۱۵:۰۰ و در شهر بیرجند در قطعات ۱ و 2 گلزار مطهر شهدا با محوریت قطعه ۱ 

به منظور زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران اسالمی، گرامیداشت نام و راه روشن شهدا و ادای احترام و تجلیل از مقام شامخ و رفیع آنان برگزارمی شود.

اعزام کاروان های سالمت
 به ۴ منطقه محروم استان 

مهر- معاون داوطلبان هالل احمر از فعالیت 
کاروان های سالمت در چهار روستای محروم 
استان به مناسبت دهه فجر در خبر داد. بخشی 
افزود: دو کاروان برای خدمت به محرومان به 
سرایان و نهبندان اعزام شده اند و این کاروان 
به ۹۰ مراجعه کننده در روستاهای عباس آباد 
کلپ، چشمه زرد و چشمه سیاه در نهبندان و 
روستای عمرویی در سرایان خدمات درمانی و 
دارویی ارائه کردند. وی ادامه داد: این کاروان ها 
متشکل از دو پزشک، یک ماما، دو پرستار، یک 
تکنسین داروخانه، یک پرسنل، هشت داوطلب 
کردند. ارائه  خدمات  روستاها  این  اهالی  به 

آسمان صاف و هوا گرم تر می شود

استان  هواشناسی  کارشناس  سیما-  و  صدا 
گفت: تا پایان هفته شرایط جوی استان نسبتا 
پایدار و یکنواخت و آسمان صاف خواهد بود و 
البته در نواحی شمال غربی و نوار شرقی استان 
نقاط  برخی  در  و  باد  افزایش سرعت وزش 
گرد و خاک هم قابل پیش بینی است.لطفی 
افزود: به لحاظ دمایی هم تا اوایل هفته آینده 
دمای هوا روند افزایشی دارد و از شدت سرما و 

یخبندان در این مدت کاسته می شود. 

مشاوره  برای 3800 مددجوی امداد

ایسنا- معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 
امداد گفت: از ابتدای امسال 3۷۹۴ مددجوی 
مشاوره  خدمات  از  استان  حمایت  تحت 
فردی و گروهی بهره مند شدند. نخعی افزود: 
بیشتر خدمات مشاوره ای را در زمینه ازدواج، 
مسائل خانوادگی، مشکالت روحی و روانی، 
مشکالت تحصیلی و شغلی است و  در این 
مدت 2۴۸۰ نفر از مشاوره های فردی و  ۱3۱۴  

نفراز مشاوره  گروهی، بهره مند شدند.

بدون شناسنامه ها بشتابند

گفت:  احوال  ثبت  مدیرکل  سیما-  و  صدا 
در  کردند  گم  را  خود  شناسنامه  که  افرادی 
اسرع وقت برای ثبت نام و دریافت شناسنامه 
جدید اقدام کنند. مهرآور با اشاره به اینکه روند 
صدور شناسنامه برای شناسنامه های گمشده 
طوالنی تر از روند معمولی است، تأکید کرد: این 
افراد باید هر چه سریعتر برای اعالم گمشدن 
شناسنامه و دریافت شناسنامه جدید اقدام کنند. 
وی افزود: تعویض شناسنامه به دلیل مخدوش 
بودن و یا برای دریافت شناسنامه مکانیزه برای 

متقاضیان ۷2 ساعت طول می کشد. 

پدافند فرهنگی، نقطه مقابل
 اتاق فکر دشمن 

صدا وسیما- نماینده، ولی فقیه در خراسان 
جنوبی پدافند فرهنگی در دانشگاه ها را نقطه 
مقابل اتاق فکر دشمن دانست. حجت االسالم 
والمسلمین عبادی در دیدار رئیس مرکز امور 
شاهد و ایثارگران دانشگاه ازاد اسالمی کشور، 
در  فرهنگی  پدافند  اندازی  راه  به  اشاره  با 
دانشگاه آزاد اسالمی، گفت: باید هوشیار بود 
و با برنامه و مجهز به تقابل فرهنگی با دشمن 
پرداخته شود چرا که دشمن در اتاق فکر از نظر 
ابزاری مجهز است و با طرح و برنامه، توطئه 
چینی می کند. صالحی آرا، رئیس مرکز امور 
شاهد و ایثارگران دانشگاه ازاد اسالمی کشور 
هم در این دیدار گفت: دانشگاه آزاد اسالمی 
تقدیم 3۰۵ شهید را در کارنامه دارد که ۶۵ 

شهید جزو شهدای مدافع حرم هستند.
۷3 پروژه ورزشی خیرساز در استان

استان  یار  دبیر مجمع خیرین ورزش  مهر- 
گفت: از سال ۹۵ تاکنون ۷3 پروژه خیرساز  
بزرگ و کوچک توسط این مجمع آغاز شده که 
برخی به افتتاح رسیده است. علی آبادی با بیان 
اینکه مجمع خیرین ورزش یار استان طی سال 
۹۵ راه اندازی شده است، اظهار کرد: ۱2 پروژه 
با مشارکت قرارگاه محرومیت زدایی سپاه، بنیاد 
مستضعفان و مجمع خیرین ورزش یار تا اواخر 

بهمن به بهره برداری می رسد.

سربازان استان ماهر می شوند

 ایرنا-معاون آموزشی جهاددانشگاهی گفت: 
طرح سرباز ماهر برای نخستین بار با همکاری 
جهاد دانشگاهی و اداره کل ورزش و جوانان 
در این استان اجرا می شود.ابراهیمی افزود: برای 
اجرای این طرح با کارفرمایی اداره کل ورزش و 
جوانان تا انتهای سال،   ۸۰۰ سرباز وظیفه زیر 
پوشش آموزش های عملی و تئوری مهارت قرار 
گیرند که از این تعداد، ۴۵۰ نفر از سربازان ارتش 
جمهوری اسالمی، ۵۰ نفر از سپاه پاسداران و 

3۰۰ نفر از مجموعه نیروی انتظامی هستند.

سین دهه فجر

اجرای ۲۶ عنوان برنامه محوری هالل احمر خراسان جنوبی طی دهه فجر

مهر- مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان از برگزاری 2۶ عنوان برنامه محوری طی ایام ا... دهه فجر در استان خبر داد. شهریاری افزود: 
کلنگ زنی پایگاه امداد و نجات بین شهری نایبند، اعزام کاروان های سالمت به نقاط محروم سرایان و نهبندان، حضور غنچه های هالل 
در مراسم نمادین ورود حضرت امام )ره( و برگزاری دوره توان افزایی کویرنوردی ویژه نجات گران از جمله برنامه های این دهه است. وی  
پوشش امدادی مراسم راهپیمایی 22 بهمن، اعزام کاروان نیکوکاری، غربالگری سالمت کارکنان و برگزاری مسابقه گام دوم انقالب را از 

برنامه های قابل اجرا طی دهه فجر عنوان کرد.

۵۰۰ بسته لوازم التحریر در خراسان جنوبی توزیع می شود

ایرنا - مسئول سازمان بسیج سازندگی  استان گفت: همزمان با ایام دهه فجر ۵۰۰ بسته لوازم التحریر و ۵۰۰ عدد کوله پشتی با مشارکت 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( بین دانش آموزان مناطق محروم استان توزیع می شود. هنری روز چهارشنبه در حاشیه توزیع بخشی 
از این لوازم التحریر در جمع خبرنگاران افزود: یکی از ظرفیت های قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( سپاه، خدمت رسانی و برنامه های 
محرومیت زدایی است. وی اظهار کرد: تاکنون از ظرفیت این قرارگاه در بحث توزیع جهیزیه نیز در یک سال اخیر استفاده شده و تعداد 3۰ 

سری جهیزیه به ارزش ریالی 3۶۰ میلیون تومان به زوج های مناطق محروم استان اهدا شده است.

فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی 
شرایط  در  معروف ضروری  به  امر  گفت: 
فعلی دعوت به شرکت در راهپیمایی 22 
به  است.  اسفند  دوم  انتخابات  و  بهمن 
گزارش مهر، سردار علی قاسمی در همایش 
یاوران و طالیه داران امر به معروف و نهی 
از منکر اظهار کرد: شهدا پیشگامان واقعی 

فریضه امر به معروف هستند.
وی بیان کرد: همه مسئولین گروه های امر به 
معروف با خون دل ها به تجربیات متعددی 

رسیده اند که باید به دیگر فعاالن حوزه امر 
به معروف و نهی از منکر و متولیان امر در 
این زمینه انتقال یابد. قاسمی با بیان اینکه 
ستاد امر به معروف یک ستاد مردمی است، 
ادامه داد: مصوبات شورای امر به معروف در 
شورای  مصوبات  چون  استان ها  محدوده 
اینکه  به  اشاره  با  قانون است. وی  تأمین، 
به معروف  امر  اقدامات ما در ستاد  مالک 
نیروی  افزود:  است،  قانون مداری  و  قانون 
انتظامی همواره پشتیبان گروه های امر به 

معروف و نهی از منکر بوده است. قاسمی 
با بیان اینکه مطالبه گری و درخواست برای 
این نقص ها باید از مسیر قانون بگذرد، اظهار 
کرد: قوانین پوسیده برخی از ادارات در حوزه 
منابع طبیعی و جنگل بانی نیز در حوزه امر به 

معروف اشکال ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه بحث بزرگ امر به معروف 
فراتر و بیش از نهی از یک نقص در حجاب 
و پوشش است، بیان کرد: در عملکرد برخی 
که  دارد  وجود  اشکاالتی  و  موارد  اداراتی 

طاغوت  دوره  از  باقی مانده  قوانین  اصالح 
آن را رفع می کند. فرمانده سپاه انصارالرضا 
)ع( با اشاره به اینکه با گردشگری سالم ملی 
هیچ مشکلی نداریم، یادآور شد: با افرادی که 
با اهدافی غیر از گردشگری سالم وارد این 

موضوع می شوند، برخورد خواهیم کرد.
شد:  )ع(یادآور  انصارالرضا  سپاه  فرمانده 
مراسم چهلمین روز سالگرد شهادت شهید 
سلیمانی نیز 2۴ بهمن در مصلی المهدی 

)عج( برگزار می شود.

اکنون امر به معروف ضروری، دعوت به راهپیمایی ۲۲ بهمن است

شیو
: آر

س 
عک

استاندار پروژه نمایشی را پس زد

عمل نادر جراحی کیست هیداتید مغزی بسیار 
بزرگ بر روی جوان 2۸ ساله در بیمارستان 
رازی بیرجند با موفقیت انجام شد. به گزارش 
علوم  دانشگاه  اعصاب  و  مغز  جراح  ایرنا، 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند 
در خصوص این عمل پیچیده گفت: این بیمار 
که به علت سردرد به مطب مراجعه کرده بود 

در بررسی های انجام شده مشخص شد که 
یک ضایعه کیستیک بسیار بزرگ در ناحیه 
راست  سمت  پیشانی(  )لوب  فرونتال  لوب 
مغز بیمار وجود دارد. دکتر کاظم قائمی ادامه 
داد: در بررسی های بیشتر مشخص شد که 
این کیست کبد و ریه بیمار را نیز درگیر کرده 
است. وی با بیان اینکه تشخیص اولیه، کیست 

هیداتید بود ادامه داد : کیست هیداتید مغزی، 
بیماری بسیار نادری است که در حدود کمتر 
از یک درصد موارد مغز درگیر این بیماری 
عمل  این  انجام  به  اشاره  با  وی  می شود. 
جراحی در دو مرحله تصریح کرد: مرحله اول 
هفته قبل انجام و طی یک عمل چهار ساعته 
جمجمه بیمار برداشته شد و مرحله دوم که در 

یک عمل جراحی موفق توانستیم این کیست 
هیداتید را به طور کامل و سالم از مغز خارج 
کنیم. قائمی عنوان کرد: نکته مهم در حین 
عمل جراحی این بود که کیست بدون پارگی 
از مغز خارج شد چراکه با توجه به نوع کیست 
فضای  در  آن  محتویات  پارگی  در صورت 
مغزی پخش و باعث انتقال عفونت در سایر 

نقاط می شود. به گفته او در این بیمار عالوه بر 
کبد و ریه درگیری مغزی نیز وجود داشت که با 
همکاری گروه بیهوشی بیمارستان رازی و تیم 
مجرب اتاق عمل این بیمارستان توانستیم این 
کیست را به صورت کامل و سالم از مغز خارج 
کنیم و امیدواریم که بیمار نیز بدون هیچگونه 

عارضه ای از بیمارستان ترخیص شود.

ثبت عمل نادر مغزی به نام پزشک بیرجندی

از کلنگ زنی مجتمع  استاندار  گروه خبر- 
گلخانه ای آیسک امتناع کرد و گفت: کلنگ 

زنی یک پروژه آداب و شرایط خاصی دارد.
معتمدیان که برای آغاز عملیات احداث گلخانه 
۴۰ هکتاری به آیسک رفته بود، کلنگ این 
پروزه را بر زمین نزد و تأکید کرد که هر چند 
بهره برداری از این پروژه، کمک خوبی به 
اشتغال منطقه می کند، اما کلنگ هیچ پروژه ای 
در استان بدون انجام مقدمات اولیه به زمین 
اجرایی  عملیات  زمانی  نمی شود. چون  زده 
یک پروژه، کلنگ زنی می شود که پیمانکار 
آن مشخص شده باشد اما چون در این مورد 
کوتاهی شده و ما نمی خواهیم بدقول شویم هر 
موقع شرایط مهیا و پیمانکار پروژه مشخص 
شد، به صورت اختصاصی و صرفاً برای کلنگ 

زنی این پروژه به آیسک خواهیم آمد.

برق در روستاهای باالی 20 خانوار
استاندار در سفر دیروزش به بشرویه هم  از 

پروژه مسکن روستایی این شهرستان بازدید 
گفت: ۱۰۰  بازدید  این  در  معتمدیان  کرد. 

استان  خانوار   2۰ باالی  روستاهای  درصد 
از نعمت برق برق برخوردارند و در شاخص 
برق رسانی به روستاها جلوتر از برنامه توسعه 
هستیم و  امیدواریم با همت مردم و مسئوالن 

در دیگر شاخص ها هم به عدد قابل توجهی 
در برخورداری از خدمات برسیم. وی افزود: 

در استان پهناور خراسان جنوبی با روستاهای 
کم جمعیت و کم تراکم، در زمینه گازرسانی 
به موقعیت خوبی رسیده و همه شهرهای 
استان از نعمت گاز برخوردارند. در سال ۹۷ 

آمار روستاهای برخوردار از نعمت گاز استان 
۴۶ درصد بوده اما در حال حاضر ۷۷ درصد 
روستاهای استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
شده اند. و  بر اساس پیش بینی ها، تا پایان سال 
۹۹ و تا قبل از اتمام دولت، همه روستاهای 
باالی 2۰ خانوار استان از نعمت گاز برخوردار می 
شوند. استاندار گفت: طبق تأکید قانون توسعه 
کشور، ارائه خدمات به روستاهای باالی 2۰ 
خانوار در اولویت برنامه ها قرار دارد اما در استان 
همه روستاهای زیر 2۰ خانوار که در مجاورت 
خط انتقال گاز هستند، گازرسانی می شوند.

آغاز گازرسانی به ۴ روستای بشرویه 
روستاهای  به  گازرسانی  اجرایی  عملیات 
“نیگنان”، “بندان”، “عشق آباد” و “فتح آباد” 
شهرستان بشرویه  نیز با اعتبار ۶۰ هزار میلیارد 
ریال از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز با 
حضور استاندار آغاز شد. برای تحقق این پروژه، 
اجرای ۶۷ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع، احداث 

و نصب یک ایستگاه تقلیل فشار و ایستگاه 
حفاظت کاتدیک و نیز نصب 2۶۰ انشعاب 
پیش بینی شده است.با گازرسانی به روستاهای 
یادشده  2۸۵ خانوار ساکن در این مناطق از 

نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

2 طرح زیرساختی کشاورزی 
استاندار در ادامه ترمینال ضبط پسته و سردخانه 
در  کشاورزی  محصوالت  صفر  زیر  و  باال 
بشرویه را افتتاح کرد. برای اجرای این 2 طرح 
2۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال سرمایه گذاری 
شده و همچنین 2۰ میلیارد ریال اعتبار نیز 
از محل تسهیالت اشتغال پایدار تامین شده 
است.این 2 واحد فرآوری با زیربنای ۴۰۰ متر 
مربع در زمینی به مساحت یکهزار و ۷32 متر 
مربع احداث شد که زمینه اشتغال پایدار ۱۴ نفر 

را فراهم آورده است.
 معتمدیان با خانواده بزرگوار شهید سرافراز 

حسین حدادیان هم  دیدار کرد.
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آغاز عملیات گازرسانی به ۴ روستای شهرستان بشرویه 

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیم بلوک - هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای 
شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۵۰۰۰۰۵۰و۵۱ ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۵۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بخش نیم بلوک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد جواد کارگر شورکی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه ۵۹ صادره از میبد در یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت ۱۰۲۶47/۳۸ 
متر مربع در پالک ۱۰۲۸ فرعی از ۱7 اصلی واقع در مزرعه دهشک خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین ساالری فرزند اله یار محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۱2/۰۱  حمیدرضا توسلی – رئیس ثبت اسناد و امالک نیم بلوک

آگهی تغییرات شرکت نیک آب خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳7۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۱۳۳۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹7/۰۹/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ - خانم مهناز مهرآمیز به شماره ملی ۰7۰۰۳۶۵۸۶۹ و آقای مهدی سلیمانی به شماره ملی۰۹۱۹۳۶۲۱4۱و خانم طاهره سقایی شهری به شماره ملی ۰۹۱۹۲۹۱۵۸۹و آقای مجید ریاضی به شماره ملی ۰۰۶44۳۰۲4۳ 
بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲- آقای سعید اشراقی به شماره ملی ۰۹4۲7۰۸۵47 به عنوان بازرس اصلی و خانم ریحانه سادات هاشمیان کالتی به شماره ملی۰۹۱۹۹۰۸۹77 به عنوان 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۷552۷۹(بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آرای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۵۵4 و کالسه شماره ۱۳۹۸۱۱44۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ صادره 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش ۱۱ قاینات قطعه مفروزه مزرعه کهناب پالک ۱2۶۶- اصلی خانم مریم 
شرعی )از محل ردیف ۳ قنات کهناب( فرزند عباس به شماره شناسنامه ۱۶ قاین و کد ملی ۰۸۸۹۰۳7۸۹۲ در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۵۱/4۵ مترمربع در قسمتی از پالک ۱۲۶۶- اصلی واقع در قاین - حاشیه جاده سنتو - روبروی پارک جنگلی ) ردیف ۳ قنات 
کهناب به نام حاج سید فخر احمدی معرفی و مجهول می باشد( محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۱۱/۱۷  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱2/۳   علی صفایی فر – رئیس ثبت اسناد و امالک قاینات
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امام سجاد عليه  السالم فرمودند :

اليَِقلُّ َعَمٌل َمَع تَْقوى َوَكيَْف يَقـِلُّ ما يُتَقبَُّل
كارى كه با تقوا همراه باشد اندك نيست، چگونه آنچه مقبول خـدا قرار گرفته، انـدك 

محسـوب شـود.
)تحف العقول، ص ۳۱۸(

خام فروشی، سرمایه ملی کانی را به باد می دهد
در بیست و هفتمین همایش ملی بلورشناسی و کانی   شناسی ایران در دانشگاه بیرجند عنوان شد: 

کاری- بیست و هفتمین همایش ملی بلورشناسی و 
کانی   شناسی ایران  روز گذشته در  دانشگاه بیرجند آغاز 

به کار کرد. 
در آیین افتتاحیه این همایش ملی که با حضور جمعی 
برگزار  بیرجند  دانشگاه  در  پژوهشگران  و  از  اساتید 
شد، دکتر حمیدرضا نجفی معاون پژوهش و فناوری 
 دانشگاه با عرض خوش آمدگویی و تبریک فرا رسیدن 
ایام ا... دهه فجر گفت: بسیار خرسندیم که این  همایش 
ملی برای سومین بار در دانشگاه بیرجند برگزار می شود. 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با ذکر این موضوع که 
استان خراسان جنوبی دارای پتانسیل ها و  ظرفیت های 
پیدا و پنهان فراوانی است، افزود: برگزاری این چنین 
همایش هایی زمینه همکاری بیشتر  محققان و معرفی 

پتانسیل های استان را رقم خواهد زد. 
این همایش را خط وصل رشته  های  برگزاری  وی 
مختلف برشمرد که می تواند در رسیدن به اهداف و 

 اسناد باالدستی راه گشا باشد. 
دکتر نجفی از تالش های یکایک همکاران گروه زمین 
شناسی تقدیر کرد و بیان داشت: با توجه به  مدیریت 
جدید دانشگاه در تالش هستیم تجهیزات و امکانات 
آزمایشگاه های دانشگاه را به روز نماییم  تا شاهد پویایی 

بیش از پیش در این زمینه باشیم. 

ذخایر غنی کانی در خراسان جنوبی
و  بلورشناسی  انجمن  رئیس  نایب  تجبر  ناصر 
همایش  این  ویژه  سخنران  و  ایران  کانی شناسی 
به  تاریخچه راه اندازی این انجمن در سال 1371 و 
چگونگی تشکیل هیئت مؤسس پرداخت و عنوان 
 کرد: از تمامی عوامل دست اندرکار در این همایش که 
صادقانه در برگزاری آن همکاری نموده اند  صمیمانه 

تشکر می نمایم. 
نایب رئیس انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران 

با بیان اینکه خام فروشی هدر دادن سرمایه  بزرگ 
کانی های صنعتی کشور است، اظهار کرد: در حالی  که 
فرآوری کانی های صنعتی می تواند برای تعداد  زیادی از 

فارغ التحصیالن این حوزه تولید شغل کند. 
وی با بیان اینکه برگزاری ساالنه همایش بلورشناسی 
باعث انتقال دانش و تجربیات و  تبادل نظر اساتید، 
محققان و پژوهشگران این عرصه می شود، افزود:  
انجمن بلورشناسی و کانی  شناسی ایران می تواند زمینه 

فراهم  استان ها  در  را  آموزشی  کارگاه های  برگزاری 
کند که در برخی از  شهرها شاهد برگزاری موفق این 

دوره ها بوده ایم. 
تجبر خاطر نشان کرد: ایران و خراسان جنوبی از نظر 
دارا بودن ذخایر کانی ها بسیار غنی است و  باید در 
مسیر استخراج و استفاده بهینه از این ثروت خدادادی 
وی  بهتری شکل  گیرد.   مدیریت  و  بیشتر  فعالیت 
 برگزاری بیست و هفتمین همایش ملی بلور شناسی و 

کانی شناسی ایران در دانشگاه بیرجند را  فرصت مغتنمی 
برای ظرفیت سنجی و تبادل تجربیات علمی و عملی 
در این بخش دانست و افزود:  بی تردید ارائه مقاالت در 
حوزه های مختلف مرتبط با موضوع همایش نشان از 

غنای این گردهمایی  علمی دارد. 

علوم پایه، شالوده تمامی رشته هاست
دکتر سیدمرتضی موسوی رئیس پردیس علوم پایه 

به ذکر تاریخچه این دانشکده پرداخت و عنوان کرد: 
پردیس علوم پایه به عنوان اولین مجموعه دانشگاه دارای 
 اساتید پیشکسوت و امکانات  منحصربه فردی است. 

وی  علوم پایه را شالوده همه رشته ها نامید و افزود: 
رشد و نمو علوم پایه می تواند به رشد سایر  رشته ها 
کمک کند.  رئیس پردیس علوم پایه به نقش بی بدیل 
تجهیزات و امکانات اشاره کرد و گفت: در یک سال 
گذشته  تجهیزات دستگاه  XRD  به روزرسانی و دستگاه 

  XRF     نیز خریداری شد که این موضوع می تواند به 
  محققان در رشته های شیمی و زمین شناسی کمک کند.
وی همچنین به ایمنی آزمایشگاه های این دانشکده 
توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و  حمایت 
ریاست دانشگاه اشاره کرد و گفت: در مبحث ایمنی 
500 میلیون تومان برای آزمایشگاه های  این دانشکده 
هزینه شده است. وی معدن و کانی شناسی، سنگ ها 
و کانی های تزئینی را از مباحث  کمک کننده به اقتصاد 

استان برشمرد. 

 ۱۰۰ مقاله به همایش ارسال شده است
دکتر امیر مهدوی دبیر همایش با بیان اینکه همایش 
و   17   1۶ ایران  کانی شناسی  و  بلورشناسی  ملی 
بهمن  ماه جاری به میزبانی دانشگاه بیرجند  در حال 
برگزار است، افزود: همچنین همایش بلورشناسی  و 
کانی شناسی ایران دو مرتبه دیگر هم در سال های 
7۶ و ۸۴ به میزبانی دانشگاه بیرجند برگزار  شده است. 

دکتر مهدوی بیان کرد: 100 مقاله به دبیرخانه این 
همایش رسیده که توسط کمیته داوران، داوری  شده 
و ۴0 مقاله به صورت سخنرانی و ۴5 مقاله به صورت 

پوستر ارائه خواهد شد. 
وی  خاطر نشان کرد:  پژوهشگران از سراسر کشور 
مقاالت خود را در رشته های زمین شناسی،  شیمی و 

فیزیک به دبیرخانه این همایش ارسال کردند. 
این  بودن  رشته ای  بین  به  اشاره  با  مهدوی  دکتر 
همایش، تأکید کرد: این همایش به صورت علمی و 

با  ارائه سخنرانی های علمی برگزار خواهد شد. 
دبیر همایش با بیان اینکه سخنرانی ویژه افتتاحیه با 
موضوع “چگونگی رشد بلورهای صنعتی” توسط  ناصر 
تجبر، استاد فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد انجام می 
در  رشته های  این همایش  مقاالت  داد:  ادامه  شود، 

زمین شناسی، فیزیک و شیمی ارسال شده است.

س: ندایی
عک

قابل توجه همشهریان محترم 
ضمن تبریک ایام ا... دهه فجر با مراجعه به مرکز معاینه فنی موقوفه بنگاه آبلوله

در روزهای ۱۹، ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه از ۲۰ درصـد تخفیف برخوردار شوید.

ساعت کاری : ۷/۳۰ الی ۱۸/۳۰

بیرجند – ابتدای خیابان آیت ا... غفاری – پشت پمپ بنزین شعله
 اولین و بزرگترین مرکز فروش 

انواع فرش های ماشینی 
دست دوم )در حد نو( و انواع 

فرش نو )استوک( 
آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه  

نبش شعبانیه 4
0915  361 3797
0935 750 9464  

31 17 31 32  علی زارع

دنیـای فرش

نام 
استان

متقاضیان محترم طرح اقدام ملی مسکن که برای تکمیل مدارک پیامک دریافت نموده نام شهر 
اند طبق جدول زمان بندی ذیل با توجه به حرف اول نام خانوادگی به اداره کل پست 

استان خراسان جنوبی مراجعه فرمایند

متقاضیان محترم طرح اقدام ملی مسکن که برای تکمیل مدارک پیامکی دریافت 
نکرده اند، در صورت اعتراض می توانند ازتاریخ 98/12/1 لغایت 98/12/11

طبق جدول زمان بندی ذیل به اداره کل پست استان خراسان جنوبی مراجعه فرمایند

ساعت مراجعه تاریخ مراجعهمراجعه متقاضیانمکان مراجعهساعت مراجعه تاریخ مراجعهمراجعه متقاضیانمکان مراجعه

خراسان 
بیرجندجنوبی

بیرجند ، 
ابتدای خیابان 

پاسداران، اداره 
کل پست

استان خراسان 
جنوبی

ساعت 8/30 98/11/19حروف اول نام خانوادگی )الف(
الی 13/30

بیرجند ، 
ابتدای خیابان 

پاسداران، اداره 
کل پست

استان خراسان 
جنوبی

حروف اول نام 
خانوادگی

از )الف( تا )ح(

از 98/12/1 
الی 98/12/۴

ساعت 8/30 
الی 13/30

98/11/20حروف اول نام خانوادگی)ب،پ،ت(

حروف اول نام خانوادگی
)ث، ج، چ،ح(

98/11/21

حروف اول نام 98/11/23حروف اول نام خانوادگی)خ، د،ذ(
خانوادگی

از )خ( تا )ص(

از 98/12/۵ 
الی 98/12/۶ 98/11/2۴حروف اول نام خانوادگی)ر،ز،ژ(

98/11/2۶حروف اول نام خانوادگی)س،ش(

حروف اول نام خانوادگی
 )ص، ض، ط، ظ، ع،غ(

حروف اول نام 98/11/27
خانوادگی

از )ض( تا )ک(

از 98/12/7 
الی 98/12/8

حروف اول نام خانوادگی
)ف، ق، ک، گ(

98/11/28

حروف اول نام 98/11/29حروف اول نام خانوادگی)ل، م(
خانوادگی

از )گ( تا )ی(

از 98/12/10 
الی 98/12/11 حروف اول نام خانوادگی

)ن، و،ه،ی(
98/11/30

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی خراسان جنوبی

    قابـل توجـه متقاضیان محتـرم طـرح اقـدام ملی مسکـن


