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*  رجب زاده

بند دره 
از زاویه ای دیگر 

چقدر زیبا تر می شود، سال هاست 
اجرا نشده و  ایده های  از  انبوهی 
رنگ و رو باخته را درباره تبدیل بند 
دره به یک مکان تفریحی شنیده ایم 
و تجسم هم کرده ایم. تصورش را 
بکیند اگر بند دره روشن و پررونق 
باشد، شهربازی استاندارد و بزرگ 
داشته باشد و فضای مناسبی برای 
برخی ورزش ها چون پاراگالیدر، 
ایجاد  آن  در   ... و  نوردی  صخره 
2 صفحه  در  مشروح    .... شود 

 نمایندگان منتخب مردم استان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی، در نشست های جداگانه، با استاندار خراسان جنوبی دیدار کردند. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری، 
در این نشست که با هدف تعامل و همکاری هرچه بیشتر انجام گرفت، محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی با اشاره به حماسه حضور حداکثری و مشارکت 66 درصدی مردم استان 
در انتخابات، »امنیت، سالمت و رقابت« در این انتخابات را کم نظیر برشمرد و خاطرنشان کرد: به نمایندگان منتخب مردم استان در مجلس یازدهم، صمیمانه تبریک می گویم و امیدوارم 

دست در دست هم، با هماهنگی وهم افزایی، برنامه های توسعه ای استان را پیش ببریم. 

استاندار از رمز مشترک پیشرفت خراسان جنوبی می گوید ؛

هماهنگی و هم افزایی نمایندگان 
برای پیشبرد برنامه توسعه استان 

5تشکیل ۲ پرونده تخلف عرضه ماسک و دستکش در استان3نمایشگاه  بهاره ، تعطیل3توزیع ضد عفونی کننده در  داروخانه های استان 

 

 

 

 به دشمن التماس 
نمی کنیم

روحانی :

صفحه  6

با حجم  سنگینی
 قالیباف را تخریب کردند

سلیمی نمین :

 اصولگرایان به 
برجام  برمی گردند

مطهری:

صفحه  6

صفحه  6

برادر محترم جناب آقای سید محمد رضا علیزاده
ضمن تقدیر و تشکر از تدبیر و درایت 

فرمانده محترم سپاه انصارالرضا )ع( و مسئول محترم سازمان 
بسیج اصناف و بازاریان در راه اندازی دفتر شورای تخصصی بسیج 

تجار و فعاالن اقتصادی اتاق بازرگانی استان ، انتصاب جناب عالی 
را به عنوان دبیر این شورا تبریک عرض نموده ، دوام توفیق و بهروزی 

 شما را از درگاه خدای سبحان خواستاریم. 
هیئت مدیره و مدیر عامل صنایع چاپ و بسته بندی مینای سرخ شرق

جنـاب آقـای طهماسبـی 
با دلی سرشار از امید و اندیشه ای مملو از احترام انتصاب شایسته 
جناب عالی را به عنوان مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی 

تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم. 
همچنین از زحمات ارزشمند و صادقانه جناب آقای سالمی

 کمال تشکر و قدردانی را داشته و توفیقات روز افزون ایشان را از درگاه 
خداوند متعال خواستاریم.

دفتر خدمات مسافرت هوایی روژان گشت ایران

مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت اول
شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه ای به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

رشته و حداقل رتبه پیمانکاریمدت اجرانوع تضمین و مبلغ )ریال(برآورد پروژه )ریال(موضوعشماره فراخوان

اجرای مخزن بتنی با ظرفیت ۲۰۹۸۰۰۵۳۶۱۰۰۰۰۲۷ 
۵۰۰ متر مکعب در محل 

بلوار همت مهرشهر بیرجند  
مطابق اسناد، توضیحات فنی 

پیوست در اسناد مناقصه

ضمانت نامه معتبر به ۵/۹۲۰/۶۳۶/۵۷۶
مبلغ ۲۹۶/۵۰۰/۰۰۰ 

ریال طبق نمونه مندرج 
در اسناد مناقصه

کلیه شرکت هایی که دارای ۲ ماه
رتبه حداقل ۵ ابنیه از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور 
باشند  می توانند در مناقصه 

مذکور شرکت نمایند

۱. محل تأمین اعتبار: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در قالب اسناد خزانه اسالمی 2 و 3 ساله  ۲. کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانیwww.setadiran.ir  برگزار می گردد. ۳. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد 
مناقصه را از تاریخ ۹۸/۱2/۰۷ تا ساعت ۱۹ مورخ ۹۸/۱2/۱۱ از طریق سامانه ستاد ایران به نشانی  www.setadiran.ir دریافت نمایند ۴. مهلت ارسال 
پیشنهاد و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱3/3۰ مورخ ۹۸/۱2/22 ۵. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۴/3۰ مورخ 
۹۸/۱2/2۴ می باشد. ۶.نشانی مناقصه گذار: خراسان جنوبی، بیرجند، میدان ابوذر، شهرداری مرکزی – تلفن: ۰۵63۱۸3۰۱۰2 ۷. مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمنا جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات 

سامانه ستاد به آدرس بیرجند، خیابان شهید مطهری، سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره ۰۵63222۱22۰ تماس حاصل نمایند. 
محمد علی جاوید - شهردار بیرجند 

بقا مختص ذات یگانه اوست

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 
همسری فداکار، پدری مهربان و برادری دلسوز مرحوم مغفور

 شادروان حاج علی نصری
 )پدرخانم مهندس محمود عباسی(

 جلسه یادبودی فردا پنجشنبه ۹۸/۱۲/۸ از ساعت ۱۵ الی ۱۶ 
در محل هیئت محترم حسینی برگزار می گردد، حضور شما 
سروران عزیز باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان 

خواهد بود. 
خانواده های نصری و سایر بستگان

نام نیکی گر بماند زآدمی        به کزو ماند سرای زرنگار

شانزده سال  از درگذشت 

شادروان خوش محمد بهداد
 گذشت. بزرگ مردی که نامش ایستادگی، سخنش دوستی و دیدگاهش 

خیرخواهی را به ما آموخت. روحش شاد و یادش همیشه جاودان
همسر و فرزندان

بار دیگر تجلی اراده و شکوه حضور ارزشمند ملت بزرگ خراسان جنوبی در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی صحنه دیگری از وفاداری و قدرشناسی به دستاوردهای نظام 
اسالمی را رقم زد و برگ زرین دیگری بر صحنه افتخارات ماندگار این دیار افزود. اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان با 

قدردانی و ارج نهادن به حضور حماسی مردم سرافراز خراسان جنوبی انتخاب شایسته

برادر گرامی جناب آقای حسین خسروی اسفزار
نماینده منتخب مردم شریف شهرستان های بیرجند ، درمیان و خوسف

برادر گرامی جناب آقای مصطفی نخعی
نماینده منتخب مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه

برادر گرامی جناب آقای سلمان اسحاقی
نماینده منتخب مردم شریف شهرستان های قاینات و زیرکوه

برادر گرامی جناب آقای مجید نصیرایی
نماینده منتخب مردم شریف شهرستان های فردوس، طبس،سرایان و بشرویه

را تبریک عرض نموده، ضمن آرزوی توفیق و سربلندی در این جایگاه رفیع امید آن 
داریم با همدلی، مودت و همفکری برای توسعه،پیشرفت و رونق همه جانبه منطقه 

گام برداریم.

      اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

آگهـی استخـدام
شرکت قاین طیور واقع در شهرک صنعتی بیرجند، انتهای بلوار نوآوران، طبقه 
با  نیرو  بازرگانی خود  کادر  تکمیل  علوفه شرق جهت  و  دان  همکف شرکت 

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

qaenteyor@gmail.com تا تاریخ ۹۸/۱2/۱۰ ارسال نمایند. به مراجعات حضوری پاسخ 
داده نخواهد شد.

تعدادشرایط سنیمهارت ها و شرایط الزممدرک تحصیلیعنوان شغلردیف

فوق دیپلم بازاریاب۱
لیسانس

دارای روابط عمومی باال و سابقه 
کار،  ساکن شهرستان بیرجند

حداقل ۲۵  
حداکثر ۴۰

۳نفر 
آقا

اداری ۲
نقلیه

دیپلم 
فوق دیپلم

دارای روابط عمومی باال و سابقه 
کار،  دارای گواهینامه رانندگی 

ساکن  شهرستان بیرجند

حداقل ۲۵  
حداکثر ۴۵

 ۱ نفر 
آقا

برادر گرامی جناب آقای
 حسین خسروی اسفزار

نماینده منتخب مردم شریف شهرستان های 
بیرجند ، درمیان و خوسف

برادر گرامی جناب آقای مصطفی نخعی
نماینده منتخب مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه

برادر گرامی جناب آقای سلمان اسحاقی
نماینده منتخب مردم شریف شهرستان های قاینات و زیر کوه

برادر گرامی جناب آقای مجید نصیرایی
نماینده منتخب مردم شریف شهرستان های فردوس، طبس، 

سرایان و بشرویه
حماسه بی بدیل دوم اسفند برگ زرینی بر افتخارات انقالب اسالمی و مردم همیشه در 
صحنه استان بود. ضمن تبریک انتخاب شما بزرگواران که با حضور خود عالوه بر ادای 
تکلیف نقش بسزایی در افزایش مشارکت در راستای فرمایشات رهبری داشتید، امیدواریم 
همان طور که در برنامه های شما بزرگواران وجه اقتصادی منطقه پررنگ و قابل تشخیص 
بود از این پس نیز این همت در راستای توسعه استان به کار گرفته شود. بی شک منطقه 
ویژه اقتصادی استان نیز به عنوان یکی از شاهراه های توسعه همگام با شما در این مسیر 

قدم برخواهد داشت. موفق و پیروز باشید

روابط عمومی و اموربین الملل 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

یک شرکت ساختمانی و راهسازی نیاز به  یک حسابدار باتجربه و آشنا به سیستم روز دارد.
۳۲۰۲۱۴۰۰ - ۰۹۱۲۰۷۲۹۰۰۲

انا هلل و انا الیه راجعون

به مناسبت سومین روز 
درگذشت

 مرحومه فاطمه ملکی 
)همسر مرحوم کربالیی 

محمد ملکی فرد »فقیه«(
جلسه ترحیمی 

امروز چهارشنبه ۹۸/۱۲/۷ 
از ساعت ۱۵:۳۰  الی ۱۶:۳۰ 

در محل هیئت محترم حسینی 
سروران  فرمایی  تشریف  شود،  می  برگزار 

گرانقدر مزید امتنان می باشد. 

خانواده های ملکی فرد و سایر بستگان
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۱۳۱ میلیارد تسهیالت اشتغالزایی برای نیازمندان

صدا و سیما-   131 میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیالت برای اجرای طرح های اشتغالزایی به نیازمندان استان پرداخت شد. معاون اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد گفت: این مبلغ تسهیالت در 11 ماه گذشته برای اجرای 3 هزار و ۶1۰ طرح اشتغالزا در استان پرداخت شد. حسینی افزود: اجرای این طرح ها 
برای ۴ هزار و 31۲ نفر اشتغال ایجاد کرد. وی گفت: از این تعداد ۵۰۹ مورد طرح های مشاغل خانگی و 3 هزار و 1۰1 مورد طرح های خود اشتغالی است.

بند دره 
از زاویه ای دیگر  

* رجب زاده

چقدر زیباتر می شود، سال هاست انبوهی از 
ایده های اجرا نشده و رنگ و رو باخته را درباره 
تبدیل بند دره به یک مکان تفریحی شنیده 
ایم و تجسم هم کرده ایم. تصورش را بکنید 
اگر بند دره روشن و پررونق باشد، شهربازی 
استاندارد و بزرگ داشته باشد، فضای مناسبی 
برای برخی ورزش ها چون پاراگالیدر، صخره 
نوردی و ... در آن ایجاد شود، مردم بیرجند مرکز 
تفریحی جالب توجهی برای شادمانی خواهند 
داشت. گاهی در جواب این سوال که برای 
یکی دو ساعت خوش گذراندن و سرگرمی به 
کجا برویم، هاج و واج به هم خیره می شویم 
و پاسخی نداریم. بند دره که سال هاست در 
بند همین ایده  ها و وعده ها گرفتار است می 
توانست امروز چنین مکانی باشد و گردشگر 
نمونه  منطقه  عنوان  آخر  بشود،  هم  پذیر 
گردشگری بند دره تا به االن به چه کار این 
روستا و بند زیبا آمده است؟ توجه به مطالبات 
و شنیدن حرف و خواسته های مردم چه قدر 
مهم است. شاید گزاف نباشد اگر بگویم تا به 
امروز در این استان کمتر با این وضوح چنین 
حسی را تجربه کرده ام؛ حس توجه به مردم 
را. آن روز در برنامه افتتاح پارکی در بند دره که 
البته  هنوز هم خیلی مشخص نیست چه از آب 
دربیاد ، مردمی حضور داشتند که ذوق و هیجان 
شروع چنین پروژه ای در چهره شان پیدا بود. 
استاندار، شهردار و برخی دیگر از مسئوالن در 
مراسم افتتاح این پروژه حضور داشتند، مردم به 
استاندار نزدیک می شدند و تداوم این پروژه 
را می خواستند. آن ها خوشحال بودند. مردم 
خوشحالند این روزها که می شنوند و می بینند 
امیدوارند  بخورد،  تکانی  دره  بنده  است  قرار 
بهار امسالش با سال های دیگر متفاوت باشد. 
هرچند انتظار معجزه ندارد کسی ، اما شادمانی 
از نزدیک شدن بنددره به روزهایی که می تواند 
شروع فرآیند ساختنش باشد، حس خوبی به 
بیرجند و شهروندان بیرجندی می دهد. و آنچه 
در این ورود بجا برای پاسخ دادن به مطالبه 
رسیدگی به بند دره ، شیرین و تاثیر گذار است، 
واکنش مردم به پاسخ عملی و غافلگیرکننده 
بود، در این چند هفته ، ستون پیام های مردمی؛ 
خاستگاه طرح این مطالبه،  پر بود از جمالت 
تقدیر گونه ای که استاندار را خطاب قرار داده و  
حاوی خواسته هایی از شهردار برای تکمیل و 
ادامه این پروژه در فازهای بعدی بود. مشکالت 
و خواسته های مردمی بسیار است. بسیاری 
از این خواسته ها زمانی به مرحله عرضه به 
مسئوالن می رسد که بدانند گوش شنوایی 
وجود دارد در غیر این صورت، نه مطالبه ای 
شکل می گیرد و نه مشکلی حل می شود. 
اما اگر شنیده شود و میدان مطالبه پردازی باز ، 
مردم  هم همراه می شوند و هم ایده پرداز .پس 
آنچه مهم است و البته مورد توجه مردم، درک 
توجه مسئوالن به مسائل شان است. مردمی 
که با اندک توجه مسئوالن به مطالبات شان به 
رویکردهای قدرشناسانه روی می آورند. نمونه 
بنددره از آن یادگاری هاست که برای مسئوالن 
خدوم می ماند مسئوالن! به خواسته های مردم 

توجه کنید، بد نمی بینید.

با  مهر- مدیرکل دامپزشکی استان گفت: 
توجه به اقدامات مطلوب نظارتی و تعزیراتی، 
گزارشی پیرامون قاچاق دام به صورت سازمان 
 یافته از استان به کشورهای عربی نداریم. 
اصغر زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر شروع 
دوباره قاچاق دام از استان به کشورهای عربی 
بیان کرد: خروج دام از این استان، امسال نسبت 

به سال گذشته از نصف کمتر شده است. وی 
بیان کرد: با توجه به مصوبه کمیسیون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز کشور که خروج کاال حتمًا 
نیازمند پالک ملی و مجوز دامپزشکی است، 
 فعالیت ها در این حوزه محدود شده است.

 اصغر زاده با بیان اینکه دستگاه های نظارتی 
به جد مسئله قاچاق را پیگیری می کنند، اظهار 

کرد: اگرچه مسئله قاچاق همیشه مطرح است 
اما به صورت سازمان یافته نداریم.

در  کرد:  بیان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
گذشته محموله قاچاق از سیستان و بلوچستان 
وارد می شد و خراسان جنوبی نقش ترانزیت 
اعمال  نظارت های  با  که  می کرد  ایفا  را 
شده محدود شده است. وی با بیان اینکه 

دستگاه های نظارتی به جد پای کار هستند 
که این شیوه از قاچاق اتفاق نیفتد، افزود: با 
نظارت ها و مصوبه های موجود احتمال قاچاق 
دام خیلی ضعیف است اما وجود دارد. اصغر 
از تشدید نظارت ها در شهرستان های  زاده 
نهبندان، خوسف و طبس خبر داد و افزود: 
شامل  قاچاق  پرونده  امسال ۷3  ابتدای  از 

۷3۴ رأس دام تشکیل شده است.مدیرکل 
دامپزشکی با بیان اینکه 13۰ رأس دام قاچاق 
با دستور تعزیرات کشتار شده است، افزود: بنا 
به اعالم سازمان دامپزشکی کشور، استانی 
پاک در بیماری های مشترک دامی هستیم 
که این امر نتیجه تالش های نیروی انتظامی، 

دستگاه های نظارتی و تعزیرات است.

قاچاق سازمان یافته دام به کشورهای عربی نداریم

که  است  شهرستان هایی  از  یکی  خوسف 
مناطق بیابانی وسیعی دارد که تحت تاثیر 
فرسایش شدید بادی است و سه کانون بحرانی 
را در خوسف ایجاد کرده اما به واسطه چرای 
بی رویه شترها در جنگل نخاب امسال این 
منطقه به عنوان کانون جدید بحران فرسایش 
باد اعالم شد. به گزارش تسنیم، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از فعال 
بودن ۲8 کانون فرسایش بادی در استان خبر 
داد  و گفت: شهرستان های بشرویه و نهبندان 

از بیشترین کانون ها برخوردار هستند.
حسن اکبری افزود: خشکسالی های ۲۰ ساله 
تاثیر قابل توجهی بر افزایش و بحرانی شدن 
کانون ها فرسایش بادی استان گذاشته است 
اما افزایش میزان بارندگی هاامسال و ادامه این 
روند امیدی بر کاهش بحران در این کانون ها 
خواهد بود. وی ادامه داد: در حال حاضر به جز 
شهرستان بیرجند کانون های فرسایش بادی 
در تمام شهرستان ها فعال است به طوری 
که سال گذشته شاهد ۲۵ روز ناسالم از لحاظ 
کیفیت هوا بودیم. اکبری بیابان زایی، کاهش 
مراتع و افزایش ریزگردها را از مهمترین عوامل 
فرسایش بادی بیان کرد و گفت: فرهنگسازی 
با  بادی  فرسایش  کانون های  از  جلوگیری 
از  مسئوالن  و  مردم  همراهی  و  آموزش 

مهمترین اقدامات مورد نیاز است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
این که یک چهارم  به  اشاره  با  نیز  جنوبی 
وسعت دنیا را بیابان تشکیل می دهد گفت: 
جایگاه ایران نیز در این شرایط، حساس است.

نصرآبادی با بیان این که ۲8 کانون بحرانی 
فرسایش بادی در سطح استان وجود دارد که 
در تمام استان پراکنده است افزود: از مجموع 
مساحت استان سه میلیون و 1۲1 هزار و ۴۷۶ 
هکتار از آن تحت تأثیر فرسایش بادی در ۲3 
منطقه قرار گرفته است.وی ادامه داد از این 
میزان یک  میلیون و 38۶ هزار و ۷۴1 هکتار 

آن جزو کانون های بحرانی فرسایش بادی در 
۲8 کانون بوده که در سطح استان پراکنده 
خسارت  میزان  افزود:  نصرآبادی  هستند. 
فرسایش بادی به منابع زیستی و اقتصادی 
در کانون های بحرانی استان ساالنه حدود 

۲۰۲ هزار و ۵۲۵ میلیون ریال است. وی با 
بیان این که پیش بینی ها نشان می دهد که تا 
3۰ سال آینده نیز خشکسالی ها ادامه خواهد 
داشت افزود: خشکسالی ها باعث ضعف مراتع 

و کاهش پوشش گیاهی می شود. 
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
خوسف نیز در بازدید از کانون های بحرانی 

این شهرستان گفت: این کانون ها شامل سه 
بخش خور، گارجگان و سرچاه عماری است 
که در سال های گذشته منطقه سرچاه عماری 
شرایط بسیار نگران کننده ای داشت تا جایی 
که طوفان های چندین روزه تلی از ماسه در 

مقابل منازل ساکنان منطقه به وجود می آورد.
مهدی کرباسچی، نابود شدن کشاورزی و 
افزود:  و  یادآور شد  را  منطقه  در  دامداری 
خوشبختانه با اجرای پروژه های بیابانزدایی 
در چند سال اخیر توانسته ایم آرامش را تا 
حد زیادی به منطقه برگردانیم. وی عملیات 
بیابانزدایی در سرچاه عماری را بسیار ارزشمند 

توصیف کرد و گفت: رونق زندگی در این 
منطقه بعد از اجرای طرح های احیای مرتع و 
بیابان زدایی باعث شد جهادکشاورزی سال 
گذشته جشن شکرگزاری برداشت گندم را 

در منطقه برگزار کند.
نخاب  جنگل  کرد:  بیان  کرباسچی 
شهرستان بر اثر چرای بیش از حد شترها 
کم تراکم شده است. این جنگل یکی از 
مناطق استراتژیک شهرستان است چراکه 
رواناب های بیرجند در این منطقه جمع و 
بیشتر می شود. زمین  به  آن  پذیری  نفوذ 

وی ادامه داد: امسال با همکاری اداره کل 
منابع طبیعی استان بازدیدهای مختلفی از 
جنگل نخاب انجام شد و قرار داد مطالعات 
طرح بیابانزدایی آن به مناقصه گذاشته شد. 
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خوسف 
توضیح داد: بعد از انجام مطالعات و تکمیل 
کتابچه مطالعات آن، منطقه نخاب به عنوان 
کانون بحرانی جدید خوسف معرفی خواهد 
شد.کرباسچی ادامه داد: جنگل نخاب یک 
نقطه ثقل در منطقه محسوب می شود چرا 
که تأثیر فرسایش بادی در منطقه را کاهش 
می دهد از طرفی این جنگل محافظ نقطه 
قطب  که  است  ماژان  دشت  در  برداشت 

کشاورزی شهرستان نیز می باشد.
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آگهی فقدان سند مالکیت

به  پورناصری  حسام  آقای  اینکه  به  نظر 
وکالت از آقای ابراهیم تقی زاده به استناد 

4 برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این 
ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  و  نموده   اداره 
بخش  در  واقع  اصلی  از ۲۷۲-  فرعی  پالک ۲۵۵  اعیان 
۲ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت 
جابجایی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم 
شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 4۰۶۵۱ صفحه ۱۵۸دفتر 
امالک جلد ۲۶۰ ثبت و ششدانگ پالک ۲۶۵ فرعی از 
امالک  دفتر  شماره  به  بیرجند   ۲ بخش  اصلی   -۲۷۲
آقای  نام  به   ۱۳۹۷۲۰۳۰۸۰۰۱۰۱۳۰4۵ الکترونیکی 
تسلیم  و  صادر  مالکیت  اسناد  و  ثبت  زاده  تقی  ابراهیم 
گردیده، سپس به ترتیب برابر اسناد رهنی به شماره های 
۵۳۵۹۲ و ۱۰۷۰۹۲ دفترخانه شش و چهار بیرجند در 
رهن بانک مسکن و بانک ملت بیرجند می باشد و  دفتر 
امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا 
چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای 
نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند 
واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت 

المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان 
بیرجند

گچکاری و گچبری در اسرع وقت پذیرفته می شود

09904712042

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده( یک مرحله ای 
 نوبت اول

" اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری 
خراسان جنوبی"

ارزیابی  با  دارد: مناقصه عمومی همزمان  نظر  فناوری خراسان جنوبی در  و  پارک علم 
کیفی)فشرده( اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک علم و 
فناوری خراسان جنوبی به شماره )۲۰۹۸۰۰4۷۲۰۰۰۰۰۰۶( را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
مناقصه  است  انجام خواهد شد. الزم    www.setadiran.ir آدرس به  )ستاد(  دولت 
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 

۹۸/۱۲/۰۷ می باشد. ضمناً هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می شود.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۵ روز شنبه ۹۸/۱۲/۱۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۹۸/۱۲/۲۰
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه  ۹۸/۱۲/۲۱

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت ها: بلوار مدرس – چهارراه سیلو – خیایان امام موسی صدر شرقی  

دبیرخانه مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی - تلفن: ۰۵۶۳۲4۶۲۱۲۱       
آدرس دفتر خدمات جهت راهنمایی مناقصه گران محترم: ابتدای خیابان مطهری –  سازمان 

صنعت، معدن و تجارت - شماره تماس: ۰۵۶۳۲۲۲۱۲۲۰ 

استقبال بیرجند از بهار با ۱.2 میلیارد

گروه خبر- رئیس سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهرداری بیرجند گفت: در بودجه شهرداری 
برای بحث استقبال از بهار یک میلیارد تومان در 
نظر گرفته شده اما به نظر می رسد که تا پایان 
از این  طرح ۲۰۰ - 3۰۰ میلیون تومان بیش 
مبلغ را نیز هزینه کنیم. امیر ابراهیم زاده با بیان 
زیباسازی  برای  اینکه میزان خرید گل و گیاه 
فضای شهر در بهار و نوروز ۹۹ نسبت به مدت 
مشابه در بهار ۹8 حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد 
داشت، افزود: گل کاری و گل آرایی و نورپردازی در 
سطح شهر از اقدامات ما در طرح استقبال از بهار 
است. وی گفت: از دو سال قبل تاکنون در طرح 
استقبال از بهار از ساخت المان های موقت پرهیز 
کرده و هزینه های آن در مواردی چون المان های 
ثابت، بهبود وضعیت ورودی شهر و موارد مشابه 
مصرف کرده ایم. رئیس  سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهرداری گفت: با توجه به فرسوده 
شدن تعداد زیادی از بوستان های شهر و قدمت 
بیش از 1۵ ساله، حدود 3۰ تا 3۵ درصد پارک ها 
به بازپیرایی نیاز دارد. جاوید، شهردار بیرجند هم 
در جلسه شورای شهر  اعالم کرده که به جای 
ساخت المان های موقت در آستانه سال نو در 
راستای بهبود وضعیت میادین سطح شهر بیرجند و 
زیباسازی آنان اقداماتی صورت می گیرد به طوری 
که از میدان ابن حسام تا میدان آیت ا... عبادی بیش 
از یک کیلومتر مسیر است که از آتش نشانی به 
بعد از محدوده خدمات شهری خارج است. در 
همین ارتباط وی به تسنیم گفت: در سال های 
گذشته فراخوان برای احداث نمادهای نوروزی 
توسط شهرداری منتشر می شد که فقط 3۰ درصد 
مردم از آن رضایت داشتند که به همین دلیل  
برای امسال کارهای شهرداری بر سامان دهی 
و زیباسازی نقاط مختلف متمرکز شد.وی با بیان 
اینکه از آذرماه امسال تا امروز بیش از ۶ هزار اصله 
درخت در بخش های مختلف شهر کاشته شده که 
بیشتر آن به صورت ترمیمی بوده است افزود: بلوار 
خلیج فارس، بلوار مجیدیه، پارک صیاد شیرازی، 
پارک آزادی، بلوار رجایی، بلوار توحید، پارک پونه، 
بلوار ۹ دی، بلوار مسافر و بلوار پیامبر اعظم )ص( 
از جمله مناطقی است که در آن درخت کاری  
صورت گرفته است.وی با بیان اینکه 8۰ درصد 
درختان کاشته شده خزان پذیر و پهن برگ و ۲۰ 
درصد دیگر نیز انواع کاج و سرو مناسب با محیط 
شهر بیرجند است، ادامه داد: کاشت 1۰ هزار اصله 
درخت را به شورای شهر قول داده بودیم که از این 
تعداد ۶ هزار اصله کاشته شده و مابقی نیز تا پایان 
سال و به ویژه در روز و هفته درختکاری کاشته 

خواهد شد که بسیار ارزشمند است.

کمک معیشتی به ۱2۰ خانوار
 دارای چندقلو

در  دارای چندقلو  صدا و سیما- 1۲۰ خانوار 
استان مشمول دریافت کمک معیشتی شدند. 
مدیرکل بهزیستی استان گفت: خانواده های 
خانواده های  و  باال  به  قلو   3 قلو،  صاحب3 
دارای ۲ قلو که در دهک های پایین درآمدی 
)یک تا 3( قرار دارند شامل می شود. عرب نژاد، 
مجموع پرداختی به مشموالن بسته حمایتی را 
برای ماه گذشته ۴۷ میلیون و 8۰۶ هزار تومان 
اعالم کرد و افزود: به ۲1 خانوار دارای سه قلو، 
برای هر خانواده ۴1۶ هزار و ۵۰۰ تومان و برای 
۹۹ خانوار دارای ۲ قلو، به ازای هرخانواده بر 
اساس بعد خانواده از 38۴هزار و ۵۰۰ تا ۴1۶ 

هزار و۵۰۰ تومان واریز شد.

2۰ اسفند آخرین مهلت ثبت نا م  
آموزشیاران نهضت

صدا و سیما- متقاضیان برای ثبت نام و شرکت 
در آزمون داخلی آموزشیاران و آموزش دهندگان 
مستمر قبل از سال ۹۲ نهضت سوادآموزی تا ۲۰ 
اسفند مهلت دارند. به گزارش آموزش و پرورش 
استان این افراد از 1۰ تا ۲۰ اسفند، از طریق 
سایت اینترنتی به نشانی www.hrtc.ir ثبت نام 
کنند. بر اساس این گزارش دفترچه راهنما از روز 

پنجشنبه روی این وب سایت  قرار می گیرد. 
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لطفا با مردم حرف بزنید

از روزنامه آوا که طی چند روز گذشته 
با محوریت نگاه واقع بینانه به مسئله 
کرونا اطالع رسانی می کند ممنونم اما 
واقعا این ضعف اطالع رسانی در جامعه 
سالمت ما کی می خواهد برطرف شود 
 ما مردم انتظار داریم بجای کلی گویی
در خصوص دغدغه هایمان پاسخی 
بشنویم. من سواالتی دارم که انتظار 
اولین  بدهند  جواب  مسئولین  دارم 
که  معتمد  پزشکان  اینکه  پیشنهاد 
مردم آنها را قبول دارند و می دانند با 
و  بیایند وسط  روراست هستند  مردم 
در روزنامه ها هم راه های پیشگیری 
را توضیح دهند هم از آخرین وضعیت 
مردم را مطلع کنند دومین دغدغه مردم 
این است که مسئولین برای پیشگیری 
چه کرده اند اینکه  آزمایشگاه زده اید و 
مدارس را تعطیل کرده اید خوب است 
اما کافی نیست مثال برای افراد چینی 
مقیم استان چه تدابیری اندیشیده شده 
که در رفت و آمدهای آنها چالشی ایجاد 
نشود و یا دانشجویان و طالبی که از این 
منطقه در قم بوده اند برای برگشتشان 
چه کنترل هایی انجام می شود و یا 
اصال اتوبوس هایی که از بیرجند به 
 تهران می روند و در قم می ایستند آیا 
برنامه ای برای آنها وجود دارد . مطمئن 
هستم برای همه اینها برنامه دارید اما 
کاش به مردم هم بگوئید. رئیس عزیز 
قدردان  مردم  پزشکی  علوم  دانشگاه 
زحمات شما هستند اما حیف است با 
این مدل اطالع رسانی به مردم بقیه 
زحمات شما کم رنگ شود. شما باید 
در زمانی که برای اطالع رسانی تصمیم 
می گیرد به این موضوع هم فکر کنید 
که اگر شما با مردم حرف نزنید بسیاری 
از انسان های بی فکر دیگر هستند که 
در نبود شما شایعات را دامن می زنند و 
بعد از اتفاقات اخیر و با وضع موجود حل 
مشکل شایعات کمتر از خود موضوع 
کرونا نخواهد بود. شما را قسم می دهم 
با مردم بیشتر صحبت کنید اگر هر روز 
به روزنامه ها و تلویزیون و رادیو بروید کم 
است.  دیروز یکی از هم والیتی هایمان 
از روستا زنگ زد و من را قسم می داد که 
راست بگویم کرونا به بیرجند آمده یا نه 
و این یعنی آنهایی که شایعه می کنند از 
 شما قوی تر عمل کرده اند. صحبت های
استاندار که مردم واقعا ایشون رو قبول 
دارند  در آوای امروز واقعا آبی روی آتش 
بود انشا ا...  بقیه مسئولین هم پای کار 
بیایند و با اطالع رسانی مستمر اجازه 

انتشار شایعات را  ندهند.  
ع . ی  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان
برنامه های فرهنگی ومحافل قرآنی، تعطیل 

گروه خبر-  زمزم، معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت:  به منظور پیشگیری از بروز کرونا ویروس، سینماها ، فعالیت های فرهنگی 
هنری، تئاترها و آموزشگاه های هنری استان از چهارم اسفند تا پایان هفته تعطیل است.محمد جعفری، مسئول دفتر قرآن و عترت این اداره کل هم گفت: به علت 

جلوگیری از شیوع کرونا به موسسات فرهنگی قرآن و عترت استان ابالغ شده که کالس ها و محافل قرآنی را در صورت امکان تعطیل کنند. 

 VDSL   سرویس اینترنتی
 به استان آمد

 
منطقه  مخابرات  سرپرست   - ایرنا 
خراسان جنوبی گفت: شرایط و بستر 
جدید  سرویس  واگذاری  برای  الزم 
مخابراتی VDSL )اینترنت پرسرعت( 
شده  فراهم  استان  در  مشتریان  به 
افزود:  نصرآباد  آذری  است.حسن 
نیازهای  جوابگوی   ADSL اکنون 
 VDSl مردم نیست لذا سرویس جدید
به مشترکان ارائه می شود که به طور 
میانگین چهار برابر ADSL سرعت 
مگابایت   ۵۰ تا  ارائه  امکان  و  دارد 
سرویس اینترنت در منازل است. وی 
نسل   VDSL سرویس  کرد:  بیان 
جدیدی از فناوری DSL بر بسترهای 
کابل های شبکه با پهنای باند گسترده 
است و در این سرویس سعی بر این 
به  نوری  کافو  نزدیک ترین  از  است 
انجام  را  الزم  خدمات دهی  مشترک 
اکنون ضریب  داد:  ادامه  وی  دهیم. 
خراسان  استان  در  ثابت  تلفن  نفوذ 
جنوبی ۳۵.۵۵ درصد و در کشور ۳۴ 
همراه  تلفن  ضریب  و  است  درصد 
اول نیز ۱۱۵ درصد است. سرپرست 
مخابرات منطقه خراسان جنوبی گفت: 
دارای  استان  روستای   ۹۲۱ و  هزار 
حداقل ارتباط تلفن ثابت یا زیرپوشش 
مخابراتی  سرویس های  از  یکی 
این  مجموع  از  افزود:  وی  هستند. 
روستاها، هزار و ۱۸۱ روستا دارای تلفن 
اینترنت  از  خانگی و ۱۷۴ روستا نیز 
 پرسرعت ADSL برخوردار هستند.

... ادامه در ستون مقابل

ادامه خبر ویژه ....
آذری نصرآباد با بیان اینکه هزار و ۱۱۹ 
تلفن  پوشش  دارای  استان  روستای 
همراه هستند، اظهار کرد: این استان 
مجری ۲ طرح ملی USO فیبرنوری 
و تلفن همراه شد که بسترهای بسیار 
ایجاد  روستایی  ارتباطات  در  خوبی 
خواهد شد و شاهد تحول عظیمی در 
حوزه روستاها خواهیم بود. وی گفت: 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
برای توسعه و ترویج، تسهیل و تسریع 
دسترسی به خدمات مخابراتی، پستی و 
فناوری اطالعات برای هر یک از آحاد 
دورافتاده،  و  روستایی  نقاط  در  کشور 
پروژه USO را با هدف تامین تلفن 
خانگی در روستای باالی ۲۰ خانوار در 

دستور کار قرار داده است.

خبر ویژه

جناب آقای معتمدیان آخر هفته رفتیم 
ماشین  بنددره،  خانوادگی  روی  پیاده 
آالت راه سازی مشغول درست کردن 
جاده بنددره بودن و اداره برق هم در حال 
تأمین روشنایی بنددره بود. دستتون درد 
نکنه اجرتون با خدا. واقعا مرکز استان به 

همچین تفریحگاهی نیاز داشت. 
۹۱۵...۹۱۸
بهتره دهیار ... یه چند روزی برن پیش دهیار 
امیرآباد آموزش خدمت کردن به جامعه 
هدف روببین.  دهیاری فعال یعنی امیرآباد، 
... وضعیت صدور سند، خونه های   نه 

مردم ، تمیزی و رفاهیات  خیلی ضعیفه.
۹۱۵...۵۵۷
اینکه  به  عنایت  با  سالم  عرض  با 
نیروهای چینی مقیم استان هستن و 
حساسیت انتقال و انتشار ویروس کرونا،  
ببینید کسی  بشید  پیگیر  زحمت  بی 
حواسش هست که این دوستان چینی 
بیخ گوش ما رفت و آمدشون کنترل 
میشه؟ برای ورود و خروج از استان و 
ایران باید معاینه و کنترل  بشن لطفا 
گزارشی از وضعیت رستوران ها و غذای 
آماده ها و رعایت بهداشت در آن در 

فصل همه گیری کرونا داشته باشید.
۹۳6 ... ۷۷۰ 
با سالم و وقت بخیر پیرو مصاحبه ۴ 
اسفند ماه شهردار با روزنامه که گفته 
بود طلبکار نباشید بلوار آیت ا... عبادی در 
محدوده شهر نیست و نباید از شهرداری 
از دید  باید بگویم  باشید  انتظار داشته 
شهردار خیابان عارفی  هم جزو محدوده 
شهر نیست؟ برای همین هیچ فکری 
به حال این کوچه نمی شود؟ فکر کنم 
محله خود شهردار فقط جزو محدوده 
شهر است انشاا... خدا به شهردار اجر بده.
۹۱۵...۳۹۰
با سالم این روزها که توجه عموم به 
حوزه بهداشت و درمان جلب شده لطفا 
یه نفر به مطالبات پرسنل حوزه درمان 
هم توجه کنه ، بیمارستان ولی عصر)عج( 
یکسال قاصدک و هشت ماه اضافه کار 
بدهکاره خسته شدیم از بس پیگیری 

کردیم و کسی به دادمان نرسید.
۹۹۱...۹۳۵
بهداشت که  وزارت  اعالم  به  توجه  با 
ویروس کرونا مدت نه روز روی اجناس 
زنده می ماند از همشهریان محترم تقاضا 
دارم از خرید اجناس چینی که بصورت 
قاچاق از مرز شرقی توسط اتباع بیگانه 

وارد کشور می شود خودداری نمایند.
۹۰۲...۱۰۴
به  باتوجه  باسالم،  محترم  استاندار 
به  نسبت  لطفا  کرونا  بیماری   شیوع  
جمع آوری دست فروشان کنار مصلی 
که محصوالتشان رو از نظر بهداشتی 
زیر صفر به مردم میفروشن و باعث 
تجمع زیادی از افراد می شوند، دستور 
فرمایید  تا ساکنین این محله هم کمی 

از نگرانیشون کاسته شود.
۹۱۵...۵۸۲
آزادی  ازپارک  دوباغچه  که  سالهاست 
شهر  پیشانی  که  دژبان  پل   جنب 
سبز  فضای  و  چمن  فاقد  باشد   می 
مسافرین  به حضور  باتوجه  باشد.  می 
نوروزی از چند روزدیگر در بیرجند ازشهردار 
محترم تقاضا دارم نسبت به چمن کاری 

این دو باغچه اقدام نمایند. 
۹۱۵...۳۱۴
با سالم خواهشا خواهشا جناب شهردار 
بلوار شهدای عبادی  آسفالت  به فکر 
باشین. آیا شده از میدان ابن حسام به 
سمت چراغ قرمز بلوار پیامبر اعظم رفته 
باشید؟چرا فقط خیابان های مرکز شهر 

رو روکش آسفالت می کنید؟!
۹۳6...6۴۳

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

توزیع ضد عفونی کننده در  داروخانه های استان 

لی
جال

ن 
  امی

س:
عک

دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون  خبر-  گروه 
علوم پزشکی بیرجند گفت: مایع و اسپری 
دسترس  برای  دیروز  از  دست  ضدعفونی 
شد.  توزیع  استان  داروخانه های  در  مردم 
تولید محول  برای  افزود:  آهنی  غالمرضا 
واحدهای  ظرفیت  از  کننده  ضدعفونی 
قیمت  که  شده  استفاده  استان  تولیدی 
فروش این محلول  از قیمت درج شده روی 
آن پایین تر است. وی ادامه داد: با تقاضای 
ناگهانی در بازار چند روز دچار کمبود محلول 
و ژل های ضدعفونی دست شدیم و بنا بر 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اعالم 
پزشکی، با توجه به ظرفیت باالی تولید در 

کشور جای نگرانی وجود ندارد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  معاون غذا   
بیرجند گفت: محلول ضدعفونی کننده محیط 
نیز به همراه دستورالعمل رقیق سازی آن به 

استان موجود  اندازه کافی در داروخانه های 
است. وی افزود: تمامی ادارات و دستگاه های 

اجرایی می توانند این محلول را تهیه و در 
محیط کار استفاده کنند.

محموله ماسک در اختیار 
کادر درمانی قرار می گیرد

آهنی درباره کمبود ماسک در داروخانه های 
استان یادآور شد: در این خصوص هیچگونه 

برنامه ای نداریم و تابع دستور وزارت بهداشت 
هستیم. وی گفت: محموله ماسک در حال 
تحویل گرفتن است که البته در اختیار کادر 
حال  در  گرفت.  خواهد  قرار  استان  درمانی 
حاضر ۹6 داروخانه در استان خراسان جنوبی 
خصوصی، ۱6  داروخانه  که ۷۱  دارد  وجود 
نیز  باب   ۹ و  بیمارستانی  داخل  داروخانه 
شبانه روزی است. بنابر اعالم رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند تاکنون هیچ گونه مورد 
جنوبی  خراسان  در  کرونا  ویروس  به  ابتال 

مشاهده نشده است.

ضد عفونی کننده ها  احتکار نشده
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  استان 
از گشت های نظارتی بر داروخانه ها، گفت: لوازم 
بهداشتی، شوینده و مواد ضدعفونی کننده به 
اندازه کافی تأمین شده و مردم نگران نباشند. 

به گشت های ویژه  اشاره  با  داوود شهرکی 
نظارت با کمک دستگاه های مربوطه، اظهار 
کرد: در گشت مشترک با توجه به بازدید از 
داروخانه ها و انبارهای آن ها هیچ گونه موردی 
مبنی بر احتکار مواد و لوازم بهداشتی، شوینده و 

ضدعفونی مشاهده نشد.
 وی افزود: با متخلفان افزایش قیمت این 
یا محتکران که مورد استفاده در  کاالها و 
برخورد  شدت  به  کروناست،  شیوع  شرایط 
آینده  روزهای  در  کرد:  تأکید  وی  می شود. 
محصوالت بهداشتی کارخانه های خراسان 
جنوبی هم به بازار عرضه می شود و مردم 
نگران  بهداشتی  کاالهای  تأمین  نظر  از 
نباشند. شهرکی تصریح کرد: تأمین کاالهای 
بهداشتی بنا بر تاکید وزارت بهداشت در دستور 
تمام داروخانه ها قرار گرفته و مردم نگران تامین 

این وسایل نباشند.

تخفیفات استثنایی
 ویژه مجالس و جشن ها

هزینه پذیرایی و ورودی رایگان
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  با مدیریت کریم زاده و قاسمی 

پیشنهاد ویژه برای کم هزینه کردن مجالس 
مواد اولیه از شما / پخت از ما     " کیفیت تضمینی"

آماده همکاری با ارگان ها و شرکت ها

۰۹۱۵۶۶۵۱۸۸۵ظرفیت پخت از ۵۰ تا ۱۰۰۰ پرس 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۰۸۰۷ محکوم علیه آقای محمدرضا عباسی حسین آباد محکوم است به پرداخت مبلغ ۱/۱۳۵/۵۴۳/۲۹۱ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له خانم اعظم مقدم و پرداخت مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق 
االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف ۱- یخچال ۴ درب کارکرده یک عدد ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- فریزر ایستاده چهار درب یک عدد ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳- چرخ گوشت صنعتی ۳۲ کارکرده یک عدد ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴- سینک ظرفشویی صنعتی 

 ۱۲۰ کارکرده یک عدد  ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ۵- آب شیرین کن خانگی کارکرده یک عدد ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۶- آب چکان فلزی ۴ متری کارکرده یک عدد ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۷- سماور گازی ۳۰ لیتری کارکرده یک عدد ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۸- منقل کباب پزی  ۱/۵ لیتری 
 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ عدد  یک  کارکرده  ایستاده  درب  یک  یخچال   -۱۱ ریال   ۳/۰۰۰/۰۰۰ عدد  یک  کارکرده  چوب  روبر  فلزی  کار  میز   -۱۰ ریال   ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ عدد   ۲ معیوب  و  کارکرده  آیسان   ۷۰۰۰ آبی  کولر   -۹ ریال   ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ عدد  یک  کارکرده 
مستعمل  عدد   ۱۰ پشتی   -۱۵ ریال   ۸/۰۰۰/۰۰۰ مستعمل  مختلف  ابعاد  عدد   ۸ گلیم   -۱۴ ریال   ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ عدد  یک  کارکرده  جی  ال  کامپیوتر  سیستم   -۱۳ ریال   ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ کارکرده  عدد  یک  درب  چهار  صندوق  فریزر   -۱۲ ریال 
ارزیابی  بهای  از  پایه  قیمت  رسد.  می  فروش  به  حقوقی  احکام  اجرای  دفتر  در  صبح   ۱۰ الی   ۹ ساعت  از   ۹۸/۱۲/۲۰ تاریخ  شنبه  سه  روز  در  مزایده  طریق  از  است،  شده  کارشناسی  ریال   ۲۹۰/۵۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  جمعا  که  ریال   ۳/۵۰۰/۰۰۰
نماید  اقدام  معامله  ثمن  باقیمانده  پرداخت  به  نسبت  ماه  یک  تا  حداکثر  است  مکلف  نامبرده  و  دریافت  مزایده  برنده  از  المجلس  في  پیشنهادی  مبلغ  درصد   ۱۰ شد.  خواهد  فروخته  نمایند  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع   شده 

در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می 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 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند- محمد آدینه

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

 مجوز حراج های نوروزی  برای اصناف استان صادر شد

قاسمی- نمایشگاه بهاره جزو برنامه هایی 
برپایی  منتظر  ساله  هر  مردم  که  است 
 آن هستند. برخی به دلیل پایین تر بودن 
قیمت های آن خوشحال می شوند و برخی 
نیز از اینکه اجناس بی کیفیت دراین نمایشگاه 
ها عرضه می شود، ناراضی اند. اصناف نیز 
به دلیل اینکه فروش خود را در بازه زمانی 
اسفند پر رونق می بینند همیشه از برپایی 
این نمایشگاه گالیه داشتند.  به هر صورت 
روز گذشته اتاق اصناف ایران اعالم کرد به 
دلیل پیشگیری از شیوع بیماری کرونا تمام 
نمایشگاه های سطح کشور تعطیل می شود 
و این موضوع با تأیید و جلسه اتاق اصناف 
استان نیز اجرایی شد. امسال نمایشگاه بهاره 
نخواهیم داشت ولی به جای آن رئیس اتاق 
اصناف استان اعالم کرد که تمامی اصناف با 
اتخاذ مجوز می توانند فروش فوق العاده و 

حراج هایی داشته باشد.

استقبال از فروش فوق العاده اصناف 

که  است  این  دارد  وجود  که  ای  نکته  اما 
بدون در نظر گرفتن اینکه امسال نمایشگاه 
بهاره به دلیل مقابله با بیماری کرونا تعطیل 
 شده است، گویا برخی مردم از اینکه فروش 
انجام شود  العاده توسط خود اصناف  فوق 
راضی تر هستند و می خواهند که هر ساله 
همین رویکرد ادامه دار باشد. به گفتۀ وی 
رضایی یکی از همشهری های بیرجندی، 
نمایشگاه در اصل بد نیست ولی اکنون به 
دلیل کرونا الزم بود تعطیل شود. وی افزود: 
از طرفی هم چون نمایشگاه باعث می شود 
مردم استقبال بیشتری داشته باشند مغازه 
دارهایی که تمام سال منتظر همین ماه آخر 
بوده اند ضرر می کنند و باید در این مورد هم 

برای سال های آتی راهکار اندیشیده شود.
یادگاری یکی از کسبه بازار هم در این باره 
گفت: مغازه دارها خود حراجی بزنند و مانند 
خیلی از کشورهای پیشرفته تخفیف های 
خوب داشته باشیم، این روش می تواند خیلی 
کارایی بیشتری داشته باشد. به گفتۀ وی اگر 
حقوق شهروندان  انجمن صنفی  نظر  زیر 

حراجی باشد باعث می شود با حراج ها و 
تخفیف ها و جنس های خوب روبه رو شویم.  
اکبرپور از شهروندان بیرجندی نیز بیان کرد: 
هم  دیگر  های  استان  از  ها  نمایشگاه  در 
می آیند که باعث می شود کسبه خود ما 
ضرر کند و درست نیست. اصناف ،خودشان 
حراجی بزنند بهتر است. وی تصریح کرد: 
بد  وضعیت  بهبود  برای  خدمت  بهترین 
بازار و کمک به معیشت بازاریان تعطیلی 
نمایشگاه بود چرا که دقیقا پایان سال که 
در بخش  بازار مخصوصا  فروش  وضعیت 
فروش کفش و پوشاک و آجیل باید خوب 
شود متأسفانه با برپایی نمایشگاه و هجوم 
کسبه سایر شهرها و فروش اجناس بعضا بی 

کیفیت پول از بازار استان جمع می شود و 
مشکالت کسبه زیادتر می شود.

مجوزی با تأیید کارشناسان 

با  گو  و  گفت  در  نیز  اصناف  اتاق  رئیس 
خبرنگار ما عنوان کرد: طی جلسه ای که 

داشتیم و مسائل بهداشتی مورد بررسی قرار 
گرفت نتیجه بر این شد که برای پیشگیری 
از کرونا ویروس نمایشگاه بهاره تعطیل شود 
و هزینه ای که کسبه پرداخت کرده اند را از 
۷ اسفندماه با مراجعه حضوری به افراد بازمی 
گردانیم. علیزاده بیرجندی در زمینه اینکه 
مردم از نمایشگاه ها رضایت ندارند هم گفت: 
سیاست دولت بر برگزاری هرساله نمایشگاه 
بهاره برای رفاه حال مردم و ایجاد بازار رقابتی 
اجناس  تمام  باشد.  فروش مستقیم می  و 
تأیید  و  گذاری  قیمت  کارشناسان   توسط 
می شود و شاید در پوشاک برخی تخلفات 
و کفش  کیف  و  ارزاق  در  ولی  شود  دیده 
نرخ  با  توجه  با  مردم  و  نیست   اینگونه 

قیمت ها و مقایسه آنها با همه موارد مشابه 
می توانند خرید خود را بهبود دهند. وی اعالم 
کرد: یکی از مصوبات ما با وجود تعطیلی 
نمایشگاه این است که اصناف خود فروش 
فوق العاده داشته باشند و با مراجعه به اتحادیه 
خود و اخد مجوز از کارشناسان باید ۱۰ تا 
۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار محصوالت را 

ارائه کنند. به گفتۀ وی در همین راستا طرح 
بازرسی را هم خواهیم داشت.

طرح بازرسی ویژه نوروزی

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز 
در این باره گفت: با توجه به اینکه نمایشگاه 
ها تعطیل شده و اصناف به فروش فوق 
العاده و حراج هایی روی خواهند آورد طرح 
ویژه نظارتی و بازرسی را اجرایی خواهیم 
کرد که این طرح با شدت بیشتری تا ۱۵ 
فروردین ادامه خواهد داشت. تهوری بیان 
کرد: از آنجا که با نزدیکی به نوروز خرید 

مردم در برخی اقالم کاالها افزایش می یابد 
این نظارت ها و کنترل ها هر ساله بوده و 
طرح ویژه نظارت نوروز را با حضور بازرسان 
سازمان صمت، بسیج اصناف، اتاق اصناف 
و تعزیرات حکومتی داشته ایم. امسال البته  
به صورت ویژه تر اجرایی می شود. وی با 
تخلفات  به  رسیدگی  نوع  اینکه سه  بیان 
داریم، تصریح کرد: یکی از آنها بازرسی ها 
نوبتی است و دیگری شکایت حضوری و 
بیشترین شکایت مردمی از طریق سامانه 
۱۲۴ دریافت می شود که هر فردی شکایت 
تا  و  پیگری می گیرد  کند در سامانه کد 
حداکثر ۲۴ ساعت بعد پیگیری و پاسخ گو 
می باشیم. به گفتۀ وی تمام اصناف طبق 
قانون نظام صنفی باید قیمت کاالها را بر 
روی اجناس بزنند و نرخ خدمات ارائه شده 
خود را در معرض عموم قرار دهند، همچنین 
نسخه فاکتور خرید را در صنف خود داشته 
باشند و هر کدام از این موارد که رعایت 
را در  توانند شکایت خود  نشود مردم می 

سامانه ثبت کنند تا سریع پیگیری شود.

چهارشنبه بازار، تعطیل

ساماندهی  سازمان  رئیس  لطایفی  احمد 
مشاغل شهرداری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری بیرجند هم گفت: به منظور رعایت 
بهداشت عمومی و پیشگیری از انتشار ویروس 
کرونا و صیانت از سالمت آحاد مختلف مردم 
چهارشنبه بازار این هفته در بیرجند تعطیل شد 
و هنوز برای  هفته های آتی تصمیمی اتخاذ 
اینکه  دلیل  به  داد:  ادامه  وی  است.  نشده 
چهارشنبه بازار هر هفته پذیرای تعداد زیادی 
از شهروندان هم استانی است، برای حفظ 

سالمت مردم باید تعطیل می شد.

نمایشگاه  بهاره ، تعطیل

یما
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موفقیت و انرژی

 واکنش 

سرعت دهنده های موفقیت

یک سری از کارها، زمان ها، مکان ها و افراد 
وجود دارند که شما به محض تماس با آنها انرژی 

و شارژتان به باالترین حد خود می رسد.
اگر انسان تیزحسی باشید حتما همین االن لیستی 
درست  خود  موفقیت  های  دهنده  سرعت   از 
می کنید تا گام بلندی برای رسیدن به رویاهایتان 
برداشته باشید. کالس های رشد فردی کلی به 
انرژی و مهارت های شما اضافه کند، دوستان و 

اطرافیانی که اهل رشد و پیشرفت هستند.
در رویاهایتان زندگی کنید و خودتان را هر لحظه 
به آن نزدیک ببینید. تصویر سازی درستی از 
هدف و جایی که قراره به اونجا برسید به طور 

مرتب داشته باشید.

آسیب ندیدن در خانه تکانی عید

به  که  می کنیم  فراموش  اوقات  گاهی  ما 
داریم  نیاز  زندگی  برای یک عمر  مان  بدن 
سالمت  خانه،  انداختن  برق  برای  نباید  و 
زمینه  این  در  نکاتی  بگیریم.  نادیده  را  مان 
آن ها  به  اگر  ما  از  یک  هر  که  دارد  وجود 
توجه کنیم، پس از شروع سال نو، به علت 
پزشک  به   ... و  تنفسی  مشکالت  دردکمر، 
مراجعه نخواهیم کرد. متناسب با توان خود 
جسمی را بلند کنید. بهتر است زانو در حالت 
خم شده باشد و از خم شدن بدن و فشار روی 
کمر جلوگیری شود. در بسیاری از موارد این 
اذیت کننده ای  درد های  باعث  بی توجهی ها 
یاد  به  می کند.  درگیر  را  افراد  که  می شود 
تمام  تکانی  خانه  کار های  اگر  باشیم  داشته 
بدون  ما  سالمتی  و  نمی افتد  اتفاقی  نشود، 

شک اولویت دارد.
از  خانه تکانی  کار های  برای  کنید  سعی 
دوستان  خانواده،  بگیرید.  کمک  دیگران 
عید  شب  برای  کمکی  نیرو های  حتی  و 
و  بردارند  شما  روی  از  را  فشار  می توانند 

کارتان را ساده کنند.
عالوه  باید  خوب  تمیزکننده  محصوالت 
شما  سالمتی  مناسب،  کردن  تمیز  بر 
داشته  اطمینان  نیندازد.  خطر  به  هم  را 
می کنید  استفاده  محصوالتی  از  باشید 
حافظ  و  هستند  خاص  مصارف  برای  که 
ما  هستند.  شما  سالمتی  و  زیست  محیط 
مسائل  خانه تکانی  از  پس  نمی خواهیم 

تنفسی گریبانگیرمان شود.

سیب حاوی فیبر و ویتامین است

خیلی ها تصور می کنند میوه ها در رژیم غذایی 
دیابتی ها جایی ندارند اما این درست نیست. فرد 
دیابتی می تواند میوه هایی با شاخص گلیسمی پایین 
یا متوسط مصرف کند. خوردن یک عدد سیب در 

روز، فواید دیگری نیز دارد چون حاوی فیبر زیاد و 
ویتامین  بوده و چربی نیز ندارد. ضمنا سیب خوراکی 
خوبی است که به راحتی می توانید با خود همراه 
داشته باشید. همچنین می توانید سیب را بپزید و با 

کمی دارچین به عنوان یک اسنک گرم میل کنید.

عالئم کبد چرب

ترکیب عصاره چای سبز به همراه ورزش،  شدت 
بیماری کبد چرب مرتبط با چاقی را در مدل های 
حیوانی به میزان ۷۵ درصد کاهش می دهد. کبد 
چرب در مراحل اولیه هیچ عالمت خاصی ندارد و 

با گذشت زمان و پیشرفت بیماری عالئمی مانند 
احساس خستگی، کاهش وزن و اشتها، زرد شدن 
پوست، ضعف، حالت تهوع، سردرگمی و اختالل 
حافظه در بیمار دیده می شود. بزرگ شدن کبد و 

احساس درد   از عالئم دیگر کبد چرب هستند.

فواید آب کرفس

برای  که  است  هایی  خوراکی  از  کرفس  آب 
الغری و کاهش وزن بسیار مورد استفاده قرار 
می گیرد. مصرف آب  کرفس،  چربی سوز است 
و باعث کاهش وزن بسیار می شود اما واقعیت 

این است که تا به امروز ماده ای که باعث الغری 
شود، در دنیای پزشکی کشف نشده است. در واقع 
خوردن هیچ ماده غذایی وزن را کاهش نمی دهد 
 بلکه نخوردن است که به کاهش وزن و سوخت

 کالری های انباشته شده کمک می کند.

خطر لخته های خونی و گردش خون

لخته های خون می توانند از مکان تشکیل در 
سیاهرگ دست یا پا جدا شده و وارد ریه شوند 
و با ایجاد گرفتگی در رگ های خونی این اندام 
مرگ  و  التهاب  موجب گردش خون ضعیف، 

بافت شوند. درد شدید در تنفس و خستگی  پس 
از یک مسافرت طوالنی با هر نفس عمیق بدتر 
می شود. اگر با تنگی نفس مواجه هستید، سرفه 
خونی دارید یا احساس خستگی شدید دارید با مرکز 

فوریت های پزشکی تماس بگیرید.

شکالت داغ به تسکین  درد کمک کنید

تواند موجب  )هات چاکلت( می  داغ  شکالت 
تسکین مشکالت دردناکی نظیر بیماری عروق 
ایمن و  تغذیه درمانی شیوه ای  محیطی شود. 
مطمئن در جهت بهبود توانایی راه رفتن در افراد 

مبتال به بیماری عروق محیطی است. بیماری 
عروق محیطی موجب تنگی عروق خونی تأمین 
کننده خون پاها از قلب می شود. عالئم متداول 
آن شامل درد به خصوص در زمان راه رفتن، 

گرفتگی و ضعف ماهیچه های پاست.

آجیل را حتی االمکان تازه خریداری کنید.ترجیحا آجیل ها را با پوست بخرید، زیرا می توانید مدت بیشتری 
نگهداری کنید. زمانی که مغز آجیل خرد، برشته یا آسیاب می شود، روغن آن ها به راحتی خارج می گردد و 
در صورتی که با هوا در تماس باشند، به سرعت اکسید می شوند و به راحتی رطوبت و بو های خارجی را 
جذب می کنند. از ظروف خشک، نفوذ ناپذیر و تمیز برای آن ها استفاده کنید و سریع تر آن ها را مصرف کنید.
آجیل های تازه چیده شده را برای از بین رفتن تخم حشرات در فریزر قرار دهید. در دمای یخچال و در بسته 
بندی مناسب، مغز بادام، بادام هندی، فندق، بادام زمینی و پسته تا یک سال قابل نگهداری است.نگهداری 

در فریزر به دلیل مصون ماندن آجیل ها از نور و حرارت، بهترین روش نگهداری برای زمان طوالنی است.

برای داشتن کارایی خوب ماسک، بعد از هر چند ساعت، باید آن را عوض کنید و ماسک قبلی را حتما در سطل 
زباله در دار بیندازید. استفاده مداوم از یک ماسک برای چند روز اشتباه است.  ماسک باید بینی و دهان شما را 
کامل بپوشاند. توصیه می شود ماسک از پایین تا زیر چانه بیاید. بند های ماسک باید محکم پشت گوش ها قرار 
گیرد یا پشت سر گره زده شود، به شکلی که کناره های ماسک با پوست صورت شما کامال تماس داشته باشد.
بعد از قرار دادن ماسک روی صورت، آن را روی بینی به کمک نوار فلزی تعبیه شده باالی ماسک، محکم کنید.
زمانی که می خواهید ماسک را از روی صورت بردارید، به خود ماسک دست نزنید. با کمک بندها، ماسک را از 

روی صورت جدا کنید و بدون دست زدن به بخش میانی، آن را در اولین فرصت داخل سطل دردار بیندازید.

نکات مهم در زمان استفاده از ماسکنسخه نگهداری آجیل ها

رئیس انجمن تغذیه ایران، گفت: نقش محوری تغذیه 
در کاهش بار بیماری ها و جلوگیری از بیماری های غیر 
واگیر نظیر دیابت، اضافه وزن، بیماری های قلب و عروق، 
سرطان و... به اثبات رسیده و رعایت اصول تغذیه سالم می 
 تواند تا ۵۵ درصد از بار بیماری ها را در آینده کاهش دهد.
جالل الدین میرزای رزاز افزود: حدود ۲۴ تا ۲۸ درصد 
ایران دچار سوء  از بیماران بستری در بیمارستان های 
تغذیه هستند که متاسفانه باعث طوالنی شدن مدت زمان 
بستری بیمار گردیده و درمان را با اخالل جدی مواجه 

می کند. وی  به راهکارهای تغذیه ای پیشگیری از ابتال 
به کرونا اشاره کرد و گفت: شاه کلید پیشگیری از ابتال 
به کرونا افزایش و تقویت سیستم ایمنی و دفاعی بدن 
از طریق تغذیه سالم و اصالح سبک زندگی است.رئیس 
دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی گفت: استفاده از عدسی، لوبیا، تخم مرغ، 
سبزیجات، حبوبات، مصرف زرد چوبه به همراه زعفران، 
دارچین و سیر مورد توجه شود.وی افزود: بهتر است همراه 
غذا، پیاز خام یا ساالد و سبزیجات، روغن زیتون و لیموترش 

یا نارنج مصرف شود.رزاز ادامه داد: استفاده از میان وعده ها 
مثل میوه، انواع مغزها و شکالت تلخ به عنوان منابع آنتی 
اکسیدان، مورد توجه قرار گیرد. وی گفت: شرایط پخت 
غذای سالم و بهداشتی کامال رعایت شود، خودداری از 
مصرف غذاهای نیمه پخته مانند گوشت، مرغ، ماهی، تخم 

مرغ عسلی، باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، 
بر عدم استفاده از فست فودها و عدم استفاده از غذاهای 

رستوران های غیر معتبر تاکید کرد.

شاه کلید پیشگیری از کرونا
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

796513482

321684957

854927316

912345768

683279145

475168293

567431829

248796531

139852674

جدول سودکو

یاد یاران

)شهید عباس شعیبی،  بیرجند(: یک پیام و یک اخطارهم به منافقین داخلي و مزدوران ..... که اي مزدوران ... کمي به خود آیید و حق را از باطل تمیزدهید به دامان اسالم پناه آورید که 
اسالم شما را، روشن و آخرتش روشن ترکه اگرچنین نکنید خود به خودتان ظلم کرده اید و خود گور خودتان مي کنید.

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

0915   866   8002 
نهال عناب و زرشک

۰۹۰۱۱۲۵۱۲۰۵ ـی
شـ

سمســـاری صــادقفرو
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    09157238001 - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

 کل
ـه

ضـ
عر

الستیک اکبری
بلوار مسافر، روبروی ترمینال 

 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵
۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

انواع رنگ داخلی    ۰۹۱۵۸۶۳۴۶۹۳

نقاشی ساختمان 
با اقساطفرزانگان

یک شرکت معتبر برای تکمیل کادر فنی خود به یک نفر آقا 
با مشخصات ذیل نیازمند است:

۱- داشتن مدرک تحصیلی در رشته های مهندسی پزشکی، الکترونیک 
و رشته های مرتبط

۲- داشتن سابقه کاری در خصوص تعمیر تجهیزات پزشکی 
یا لوازم الکترونیکی

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه کاری خود را به شماره 
۰۹۹۰۳۴۷۷۶۷۴ تلگرام نمایند.

ـم
دی

من
یاز

ن

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
          جک سقفی،لوله بولت و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی،مخازن 

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  0915 داخل و خارج شهر   

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

09156694428- 0915163۷165 برات علیزاده

تاالر سـی کـاج

 و 
ت

ری
دی

ا م
ب

د 
دی

ل ج
سن

پر

3۲3۵8۲۲3 - 091۵1634873   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام- تاالر سی کاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

مجهز به پتو  و ضربه گیر
کارگـر تنهـا جهـت 
تخلیه و بارگیری داریم.
ارسال اثاثیه به تمام نقاط کشور

تهـران - مشهـد 
زاهدان - بیرجند و بالعکس 
هر روز هفته 
 0915۷5638۷5 
سعدی

به یک نیرو با روابط عمومی باال در موسسه مطبوعاتی نیازمندیم.
متقاضیان می توانند درخواست خود را به آیدی زیر ارسال 

نمایند.
 @ agahi _ ۴۵۹۹ یم

ند
زم

نیا

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

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

ازم
نی
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* علیزاده ، رئیس اتاق اصناف استان از 
انجام هزار و ۵۰۰ مورد نظارت بر بازار 
بیرجند طی ماه گذشته خبر داد و گفت: 
واحدهای  برای  اخطاریه  مورد   ۲۸۰

صنفی متخلف صادر شده است.
*موهبتی، معاون جوانان جمعیت هالل 
احمر گفت: پنح هزار و ۵۶۷ دانش آموز  
از ابتدای آبان تا پایان دی امسال  آموزش 

های طرح ملی دادرس را فرا گرفتند.
*مأموران انتظامی شهرستان سربیشه 
لیتر  هزار   ۶ خودرو ها  از  بازرسی  در 
سوخت گازوئیل قاچاق به ارزش ۴۳۰ 

میلیون ریال کشف کردند.
خاص  بیماران  مرکز  *رئیس 
خراسان جنوبی گفت: از سال آینده دو 
فلوشیپ نازایی برای ارائه خدمات در این 

مرکز  مستقر می شوند.

محکومیت متهم  نگهداری
 ۷ دستگاه ماینر در قاین

تعزیرات  اداره  رئیس  خبر-  گروه 
حکومتی قاین گفت: متهم نگهداری 
۷ دستگاه تولید ارز دیجیتال در قاین 
به پرداخت جزای نقدی در حق دولت 
محکوم شد.خزائی افزود: با اعالم اداره 
برق شهرستان مبنی بر بهره برداری 
از  متروکه  مرغداری  یک  غیرمجاز 
شبکه برق و اعزام مأموران به محل 
مشاهده شد تعداد ۶ دستگاه تولید ارز 
دیجیتال در حال استفاده و یک دستگاه 
بدون استفاده کشف و گزارش آن برای 
رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی قاین 
ارسال شد. وی افزود: پس از تشکیل 
پرونده و انجام تشریفات قانونی و محرز 
شدن تخلف، متهم در شعبه عالوه بر 
ضبط کاال های مکشوفه )۷ دستگاه 
ریال  میلیون  پرداخت ۵۴  به  ماینر( 
جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

تشکیل ۲ پرونده تخلف عرضه
 ماسک و دستکش در استان

صداوسیما- دو پرونده تخلف در زمینه 
عرضه نکردن ماسک و دستکش در 
استان تشکیل و به تعزیرات حکومتی 
ارسال شد. رئیس سازمان صمت گفت: 
در بازرسی های انجام شده برای نظارت 
ضد  شوینده،  محصوالت  عرضه  بر 
استان  در  بهداشتی  و  کننده  عفونی 
، سه هزار و ۵۰۰ ماسک و ۹ هزار و 
۳۰۰ دستکش از انبار یک واحد صنفی 
یک  و  استان  مرکز  در  طب  کاالی 
داروخانه در شهرستان ها کشف که به 
علت اخفاء وامتناع از عرضه ، دو پرونده 
به ارزش ۵۷ میلیون و ۹۳۱ هزار ریال 
تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال 
شد.شهرکی افزود: با توجه به شرایط 
حساس و احتمال سوء استفاده برخی 
از متصدیان فروش کاالی طب و لوازم 
بهداشتی، نظارت بر عرضه و فروش 
ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی 
کننده در اولویت گشت های مشترک 

و بازرسی ها قرار گرفته است.

بازداشت عامل تهیه و توزیع 
قرص های غیر مجاز

فرمانده انتظامی شهرستان قاین گفت: 
فردی که به صورت گسترده در سطح 
تهیه و  قاین قرص غیر مجاز  شهر 
تحویل  و  دستگیر  کرد،  می   توزیع 
مراجع قضایی شد. سرهنگ زال بیکی 
محل  از  بازرسی  در  مأموران  افزود: 
قرص  انواع  عدد  هزار ۳۹۳   تعداد ۲ 

غیر مجاز کشف و متهم دستگیر شد.

 

پایان رقابت ۲۱۴۵ 
ورزشکار کارمند  

همگانی  ورزش  گروه  مدیر  فارس- 
اداره کل ورزش و جوانان گفت: در دومین 
دوره از مسابقات کارکنان دستگاه های 
اجرایی استان دو هزار و ۱۴۵ ورزشکار 
خواهر و برادر در ۱۵ رشته ورزشی و 
در قالب ۱۹۲ تیم به رقابت پرداختند.
غالمی مقدم ادامه داد :در مراسم اختتامیه 
دومین دوره مسابقات ورزشی کارکنان 
از  پس  استان  اجرایی  دستگاه های 
تجلیل نفرات و تیم های برنده،  برترین ها 
نیز به نمایندگی استان در رقابت های

 کشوری حضور خواهند داشت.

اخبار کوتاه

دام های فاقد هویت،
 قاچاق محسوب می شوند

صداوسیما- اشرفی معاون بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهاد کشاورزی گفت: دام های سبک 
و سنگین که در طرح هویت گذاری پالک کوبی 
نشوند، قاچاق محسوب می شوند و هزینه هویت 
گذاری برای هر دام سبک دو هزار و ۴۰۰ و دام 

سنگین هفت هزار تومن برای هر راس است.

ارائه الکترونیکی خدمات 
به مددجویان امداد 

صدا و سیما- مدیر کل کمیته امداد امام خمینی 
با اشاره به وجود جامعه هدف سالمند زیرپوشش 
این نهاد، گفت: با توجه به رعایت اصول بهداشتی 
و حفظ سالمت مددجویان، جلوگیری از تجمعات 
در شرایط فعلی، ارائه خدمات تمامی بخش ها به 
صورت الکترونیکی بدون نیاز به مراجعه انجام 
می شود.سلم آبادی افزود: مددجویان می توانند با 
مراجعه به نشانی اینترنتی e.emdad.ir و درج 
کد ملی و شماره شناسنامه وارد سامانه شده و 

اقدام به ثبت و ارسال درخواست کنند.

۱۳۰۰ وسیله گرمایشی
 هدیه به محرومان 

فارس- مدیرکل کمیته امداد استان از توزیع 
۱۳۱۰ وسیله گرمایشی شامل بخاری و چراغ 
والر بین مددجویان ساکن در مناطق محروم 
استان خبر داد. سلم آبادی افزود: خانوارهای تحت 
حمایت ساکن در مناطق محروم مشکالتی که 
در تأمین اثاثیه ضروری زندگی دارند، سعی شده 
با مشارکت خیرین این مشکالت به حداقل 
تعداد مجموع ۶۸۰  این  از  برسد. وی گفت: 
دستگاه بخاری گازی به ارزش ۳۲۰ میلیون 
و میلیون تومان ۹۳۹ در مناطقی که گازکشی 
صورت گرفته و ۶۳۰ دستگاه چراغ والر به ارزش 
۲۰۹ میلیون تومان در مناطقی که گازکشی 

صورت نگرفته است توزیع شده است.

مجتمع آبرسانی عشایری
 با ۷ میلیارد کلید خورد 

 ایرنا - عملیات احداث  فاز اول مجتمع آبرسانی 
منطقه عشایری »چاه زرد« و »خواجه منجیکوه« 
شهرستان نهبندان با ۷۷ میلیارد ریال آغاز شد.  
استاندار خراسان جنوبی گفت: جامعه عشایری 
به عنوان یک قشر مولد و خودکفا، کمترین 
بهره مندی را از زیرساخت ها و امکانات عمومی 
دارند در حالی که در تولید و اقتصاد کشور بسیار 
تاثیرگذارند.معتمدیان در آیین کلنگ زنی مجتمع 
آبرسانی منطقه عشایری »چاه زرد« و »خواجه 
منجیکوه« شهرستان نهبندان با اشاره به پرداخت 
درآمدهای حاصل از فروش سوخت به عشایر و 
مرزنشینان در شعاع ۳۰ کیلومتری مرزها افزود: 
در گذشته شاید هر ۶ ماه یکبار ۵۰ هزار تومان 
به حساب مرزنشیان واریز می شد وی ادامه داد: 
یکی  از طرح هایی که به زودی رقم خواهد خورد 
احداث ۱۰ هزار نیروگاه و پنل خورشیدی است 
که در قالب تفاهم نامه ای بین کمیته امداد و بنیاد 
علوی، درآمد ثابتی برای روستاییان و عشایر ایجاد 
خواهد شد.مدیرکل امور عشایری هم گفت: با 
بهره برداری ازاین مجتمع آب شرب ۱۴ محله 
عشایری شهرستان شامل ۲۵۰ خانوار و ۱۲ هزار 
دام فراهم خواهد شد.حسین پور اعتبار پیش بینی 
شده برای احداث این مجتمع آبرسانی را ۲۲۰ 
میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: در فاز یک این 

پروژه ۷۷ میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است.

فرماندار فردوس گفت:  در روزهای گذشته 
و در هنگام بازدید از داروخانه ها برخی اقالم 
احتکار شده مورد نیاز مردم کشف شده است و 
به زودی این اقالم در اختیار مردم قرار خواهد 
گرفت. به گزارش مهر،  میرزایی  درجلسه 
غذایی  امنیت  و  سالمت  کمیته  مشترک 
فردوس و پدافند غیرعامل با اشاره به اینکه 
افرادی در چنین مواقعی به دنبال سودجویی 
و استفاده از فرصت برای بهره گیری مالی 

و  گذشت  کوچک ترین  افزود:  هستند، 
اغماضی با چنین افرادی نخواهیم داشت 
گونه  هیچ  بدون  و  جدی  صورت  به  و 
مالحظه ای آنها را به دستگاه های قضائی 
اینکه  بیان  با  وی  داد.  خواهیم  تحویل 
هیچ موردی از ابتالء به کرونا ویروس در 
فردوس مشاهده نشده است، گفت: تمام 
بود  قرار  آتی  روزهای  در  که  اجتماعاتی 
برگزار شود را تعطیل و از اجتماعات غیر 

ضرور خودداری شده است.
وی مهمترین مسئله در وضعیت بحرانی 
و  دانست  مردم  آرامش  حفظ  را  رو  پیش 
تاکید کرد: آرامش روان و رعایت بهداشت 
فردی و اجتماعی در خط مقدم مبارزه با این 
بیماری قرار دارد. رئیس شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان فردوس نیز از اختصاص 
بخشی در بیمارستان حضرت رسول ویژه 
مقابله با بیماری کرونا خبر داد و افزود: تمام 

تجهیزات و تمهیدات الزم در این خصوص 
 ۷۳۰۴  ۳۲۷۲ تلفن  شماره  و  شده  گرفته 
از ۷ صبح تا ۷ شب پاسخگوی مردم در 

خصوص این بیماری است.
نگهبان با بیان اینکه آسیب اصلی را کسانی 
بهداشت  رعایت  که  می زنند  جامعه  به 
نیز  افراد  مدعی ترین  معمواًل  و  نمی کنند 
و  فردی  بهداشت  رعایت  گفت:  هستند 
اجتماعی برای مقابله با این بیماری حرف 

اول را میزند. وی تصریح کرد: کادر بهداشت 
و درمان باید بیشتر از همه مراقب خود باشند 
تا بتوانند در مواقع حساس به مردم خدمات 
حساس ترین  کرد:  بیان  وی  کنند  رسانی 
مکان ها در فردوس مساجد هستند که مردم 
باید از دست دادن خودداری کنند. نگهبان 
اطمینان داد: هیچ گونه نگرانی در فردوس 
نیست و هیچ موردی از ابتالء به این بیماری 

در فردوس مشاهده نشده است.

گروه خبر- رئیس اداره بهداشت و مدیریت 
بیماری های طیور و آبزیان استان گفت: هم 
استانی ها ماهی قرمز را از مراکز مجاز و با 
گفت:  قاسم عجم  کنند.  خریداری  سابقه 
توصیه ما به همشهریان این است که ماهی 
قرمز را از مراکز مجاز و با سابقه مانند مراکز 
عرضه ماهیان آکواریومی خریداری کنند و 
به فروشندگان موقت که به صورت مقطعی 
قرمز  ماهی  فروش  به  حرفه ای  غیر  و 

می پردازند اعتماد نکنند.
و  ماهیان  نگهداری  نامناسب  شرایط  وی 
ابتالی آن ها به انواع عفونت های میکروبی 

و قارچی را از دالیل این هشدار اعالم کرد. 
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های 
سالم  ماهی  اینکه  بیان  با  آبزیان  و  طیور 
باید دارای تحرک مناسب، شنای متعادل، 
پولک های شفاف و فاقد هرگونه ضایعه از 
قبیل زخم یا رنگ تیره باشد گفت: عالئمی 
مانند باله های خورده شده ، وجود لکه های 
پنبه مانند، و وجود لکه های تیره رنگ در دو 
طرف بدن و چشم های بیرون زده، دلیل بر 
بیمار بودن ماهی است که توصیه می شود 
چنین  آن ها  ماهیان  که  فروشندگانی  از 

عالئمی دارند، خرید نشود.

خط و نشان محیط زیستی 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت:   
با توجه به فرارسیدن روزهای پایانی سال 
حیوانات  برخی  فروش  و  خرید  افزایش  و 
ایام،  این  در  بومی  غیر  گیاهان  و  وحشی 
متأسفانه عده ای افراد فرصت طلب و سودجو 
در کنار فروش ماهی قرمز، اقدام به عرضه و 
فروش غیرمجاز گونه های جانوری از جمله 
سمندر لرستانی، الک پشت، مار می کنند. 
اکبری با بیان اینکه با توجه به ممنوعیت 
وحش  حیات  فروش  و  خرید  و  نگهداری 
بر اساس مواد ۷ و ۱۰ قانون شکار و صید، 

در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این 
جهت، ضمن توقیف حیوانات و رهاسازی 
اساس  بر  خاطی  افراد  با  طبیعت،  در  آنها 
قوانین و مقررات به شدت برخورد می شود، 
توسط  مستمر  نظارت  و  گشت  داد:  ادامه 
ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست 
استان از مراکز خرید و فروش ماهی قرمز و 

پرنده فروشی ها انجام می شود.

گشت های شبانه روزی محیط بانان
از خرید جانوران وحشی  وی گفت: مردم  
که عمدتا گونه هایی درمعرض خطر انقراض 

هستند اجتناب کنند. وی درباره گشت های 
نوروزی محیط بانان افزود: برنامه ریزی های 
الزم انجام گرفته است تا محیط بانان به صورت 
شبانه روزی در طول ایام نوروز در مناطق استان 
حضور یابند و به راهنمایی و در صورت هشدار 
بپردازند . همچنین در صورت مشاهده تخلف 
یادآور می  برخورد قاطع خواهند داشت.وی 
شود:  شهروندان می توانند در صورت مشاهده 
هرگونه تخلفات زیست محیطی به ویژه خرید 
و فروش و نگهداری جانوران وحشی، گزارش 
خود را در تمامی ساعات شبانه روز با شماره 

تلفن ۱۵۴۰ در میان بگذارند

احتکار اقالم بهداشتی در برخی داروخانه های فردوس

هشدارهای ماهی قرمزی 

ثبت نام غیر حضوری حج تمتع سال ۹۹ 

تسنیم- مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی از آغاز ثبت نام حج تمتع سال ۹۹ از ۹ اسفند ماه به صورت غیر حضوری  در این استان خبر داد. ابوالفضل نوفرستی افزود: افرادی 
که تا پایان فروردین ماه سال ۸۶ و ماه قبل نام نویسی کرده اند برای حج تمتع سال ۹۹ می توانند ثبت نام کنند. وی  با بیان اینکه بعد ۷۲ ساعت از زمان ثبت نام باید با 

مراجعه به دفاتر زیارتی ثبت نام خود را قطعی کنند  گفت: برای نام نویسی و انتخاب کاروان نیازی به مراجعه دفاتر زیارتی نیست.

ایرنا- مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: 
با توجه به صدور اخطاریه هواشناسی درباره 
ورود سامانه جدید بارشی و وزش باد شدید 
در استان، ۴۸ تیم امدادی و عملیاتی در حالت 
آماده باش قرار گرفتند. میرجلیلی افزود: این 
تیم ها برای مقابله با حوادث احتمالی بارندگی ها 
و وزش باد شدید و گرد و غبار از دیروز تا صبح 
روز جمعه در استان به حالت آماده باش درآمده 
اند. وی بیان کرد: تیم های امدادی و عملیاتی 
شامل اکیپ هایی از مدیریت بحران از جمله 

اورژانس،  تکنسین های  راهداری،  نیروهای 
و  آتش نشانی  ویژه  به  راه، شهرداری  پلیس 
هالل احمر هستند.  مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری گفت: از هم استانی درخواست داریم 
اخطاریه های هواشناسی را جدی بگیرند و از 
وی  کنند.  خودداری  غیرضروری  سفرهای 
دامداران،  به کشاورزان،  داد: همچنین  ادامه 
عشایر و گلخانه داران توصیه می کنیم نسبت 
به ایمن سازی واحدهای دامی، گلخانه ای و 
هواشناسی کاهش خسارات احتمالی انجام دهند.سایر تجهیزات اقدام کنند و تدابیر الزم را برای  کل  اداره  جوی  اخطاریه  به  بنا 

برخی  در  باد شدید،  وزش  جنوبی  خراسان 
نقاط طوفان همراه با گرد و خاک و کاهش 
دید افقی، رگبار و رعد و برق شدید و وقوع 
یخبندان شبانه از روز چهارشنبه استان را فرا 
می گیرد.بر اساس این اخطاریه وزش باد شدید 
تا خیلی شدید، برخی نقاط ۸۰ تا ۹۰ کیلومتر در 
ساعت همراه با گرد و خاک و کاهش دید افقی 
از بعدازظهر امروز تا پنجشنبه به تدریج از غرب 
و شمال غرب استان آغاز می شود و سپس در 

سراسر استان گسترش می یابد.

عشایر  تمام  ماه  اسفند   ۱۴ محمودآبادی- 
خراسان جنوبی به طور رایگان بیمه حوادث 
دو  ای  جلسه  گذشته  روز  عصر  شوند  می 
ساعت و نیمه برای بررسی مشکالت و مسائل 
مربوط به عشایر با حضور مسئوالن شورای 
عالی عشایر در استان برگزار شد جلسه ای که 
استاندار خراسان جنوبی در آن درباره ی بیمه 
شدن عشایر استان از طرح پایلوتی خبر داد که 
بکه د رقالب آن عشایر استان در پوشش بیمه  

حوادث  قرار می گیرند.
استاندار با اشاره به اینکه باید برای خدمت 
رسانی به عشایر برنامه ی مدونی داشته باشیم 
گفت: با توجه به مساحت استان و پراکندگی 
این قشر زحمت  به  عشایر خدمات رسانی 
کش کار دشواری است. معتمدیان آبرسانی به 
عشایر را از نیاز های ویژه عشایر استان دانست 
و افزود: در این زمینه باید اعتبارات ویژه ای 
استان  به  آبرسان  افزایش خودروهای  برای 
یابد. هر چند درخواست استاندار  اختصاص 
برای دو گریدر از طرف سازمان امور عشایری 
ایران به اداره کل عشایر استان به بن بست 
خورد اما با پیگیری مصوبات دیگر در حوزه 
ی زیرساخت ها به ویژه روشنایی از طریق 
پنل های خورشیدی اتفاقات خوبی در استان 
بیوفتد.وی ادامه داد: باید تمامی دستگاه های 
زیرساخت طی دو ماه برنامه های خود را برای 

کمک به تامین زیرساخت ها از جمله توسعه ی 
گاز رسانی به مناطق عشایری ارائه دهند. وی 
یکی از دغدغه های خود در حوزه ی عشایری 
را تامین زیر ساخت های دیجیتالی عنوان کرد 
و گفت: با توانمند سازی تعاونی های عشایری 

باید توانایی ها و زمینه های اشتغالزایی این 
برسانیم. ظهور  و  طلوع  به  بیشتر  را  قشر 

آب گران برای عشایر 
رئیس سازمان امور عشایر ایران نیز در این 

مناطق  از  که  بازدیدی  به  اشاره  با  جلسه 
عشایری استان داشت گفت: من امروز بابت 
تامین آب عشایر بسیار نگران شدم چرا که 
در یک منطقه عشایری هر ۲۰ لیتری آب را 
هزار تومان می خرند فرض کنید ۵ عدد از این 

۲۰ لیتری ها برای او ۵۰ هزار تمام می شود 
در حالی که همین مقدار در شهر تنها ممکن 
است ۵ هزار تومان شود.کرمعلی قندالی این 
موضوع را بسیار ناعادالنه دانست و اضافه کرد 
باید برای آبرسانی به مناطق عشایری برنامه 

های ویژه تری در استان اجرا شود.یکی دیگر 
از دغدغه های او بحث های بهداشتی مناطق 
تامین سرویس های  در  ویژه  به  عشایری 
بهداشتی بود تا جایی که از نماینده دانشگاه 
علوم پزشکی در این جلسه خواست برای 

این موضوع پیگیری های بیشتری از طرف 
دانشگاه علوم پزشکی به عمل آید.

موافقت با طرح ویژه برای عشایر
عالی  گفته ی وی مصوبه ی شورای  به 

عشایر کشور درباره ی طرح ویژه بهداشتی 
درمانی و مسائل اجتماعی در مجلس رای 
با  استان  مسئوالن  و  است  گرفته  موافق 
خود  های  مطالبه  مصوبه  این  مطالعه ی 
به  استان  نیاز های عشایر  تامین  برای  را 
شورای عالی اطالع دهند.قندالی همچنین 
از مدیرکل میراث فرهنگی استان خواست 
سامانه های با عنوان صنایع دستی عشایر 
در استان راه اندازی شود و این سامانه حتی 
به صورت کشوری به نمایش گذاشته شود. 
در استان نیز تالش شود برای هدیه ها و 
کاالهای تبلیغاتی که در جشن ها و همایش 
ها استفاده می شود از صنایع دستی عشایر 
استفاده کنند. رئیس سازمان امور عشایری 
تولید  ی  زنجیره  طرح  به  اشاره  با  ایران 
از  قرمز گفت: ساالنه یک درصد  گوشت 
ورودی صندوق به امور عشایر تخصیص 
جاری  سال  ابتدای  از  که  می شود  داده 
به  تسهیالت  تومان  میلیارد  تاکنون ۶۲۰ 
ازای هر بره، برای  عشایر داده شده و به 
پرداخت  تومان  هزار   ۴۰۰ پرواربندی 
می شود. قندالی افزود: سرانه خراسان جنوبی 
در مبلغ ریالی مقام اول را دارد و یکی از 
استان های فعال است که در همین راستا 
به هر اتحادیه ۵ میلیارد تومان و هر تعاونی 
۲ میلیارد تومان تسهیالت ارائه شده است.

سپر ۴8 تیم امدادی برای سامانه جدید بارشی

بیمه رایگان عشایر استان از نیمه اسفند
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 امام باقر علیه  السالم فرمودند :
المؤمُن أْصلَُب مِن الَجبِل، الَجبُل یُْستََقلُّ مِنه، والمؤمُن ال یُْستََقلُّ مِن ِدینِه َشيٌء

مؤمن از کوه سخت تر است. از کوه کم  می  شود اما از دین  مؤمن چیزی  کاسته نمی  گردد.
)کافی : ج2 ، ص241 ، ح3۷(

مبلغ سبد معیشت 
کارگران مشخص شد

شورای  ذیل  دستمزد  کمیته  جلسه  در  ایلنا- 
عالی کار ، با فشار کارفرمایان و دولتی ها، رقم 
سبد معاش خانوار، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان 
تعیین شد. این رقم قرار است هفته آینده در 
جلسه سه جانبه شورای عالی کار، برای تعیین 

حداقل دستمزد ۹۹ مورد استفاده قرار گیرد.

آغاز بررسی اعتراضات 
جاماندگان حمایت معیشتی

طرح  مشموالن  شناسایی  ستاد  سخنگوی 
اعتراضات  بررسی  آغاز  از  معیشتی  حمایت 
جاماندگان حمایت معیشتی خبر داد و گفت: در 
صورت مشمول بودن ۱۰ اسفند کمک معیشت 

به حساب این افراد واریز می شود.

رحمانی: واردات ماسک آزاد شد

باشگاه خبرنگاران- وزیر صمت گفت: مجوز 
بانک  طریق  از  و  شده  صادر  ماسک  واردات 
مرکزی ارز مورد نیاز آن را تامین خواهیم کرد.

کرونا مانع عرضه اولیه نمی شود

 به نقل از تجارت نیوز، مدیر نظارت بر بورس ها،
اولیه  عرضه های  توقف  بر  مبنی  پیشنهاد 
رد  را  کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  به  امسال 
کرد و گفت: عرضه های اولیه ادامه می یابد.

ثبت نام زائران عتبات نوروزی به 
تعویق افتاد/۱۲ اسفند شروع ثبت نام

سرپرست معاونت عتبات سازمان حج و زیارت 
عالیات  عتبات  زائران  نام  ثبت  تاریخ  گفت: 
نوروزی که مقرر بود از ۶ اسفند ماه آغاز شود به 
تعویق افتاد.وی بیان کرد: بر اساس تصمیمات 
اتخاذ شده ثبت نام عتبات نوروزی از یکشنبه 

هفته آینده ۱۱ اسفند ماه آغاز می شود.

افت فشار گاز نخواهیم داشت؛
 مردم صرفه جویی کنند

با  گفت:  ایران  گاز  ملی  شرکت  سخنگوی 
توجه به کاهش دمای هوا ، الزم است تمام 
مشترکان نسبت به مصرف بهینه توجه داشته 
می شود  پیش بینی  که  طور  آن  اما  باشند، 

کاهش فشار گاز نخواهیم داشت.

روحانی: به دشمن التماس نمی کنیم

روحانی رئیس جمهور گفت : مردم ایران به دشمن 
التماس نخواهند کرد و تسلیم نمی شوند.

با حجم سنگینی 
قالیباف را تخریب کردند

آقای  می گوید:  اصولگرا  فعال  سلیمی نمین 
از  بخشی  آوردن  میدان  به  ظرفیت  قالیباف 
سنگین  اما حجم  داشت  را  خاکستری  آرای 
باعث  ایشان  درباره  تخریب ها  کم سابقه  و 
شد برخی دچار تردید شوند و همین یکی از 

عوامل کاهش مشارکت است.

تقابل دولت و مجلس می تواند
 بسیار خطرناک باشد

امیر محبیان تحلیلگر اصولگرا گفت: به نظرم 
مجلس یازدهم به سمت سطحی از چالش با 
دولت خواهد رفت که می تواند بسیار خطرناک 
از  مردم  یابد،  ادامه  درگیری  اگر  زیرا  باشد. 

اصولگرایان هم رویگردان می شوند.

راهبرد رسانه ای دشمن القای 
ناکارآمدی نظام بهداشت است

سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
محور  سه  کشور،  فعلی  شرایط  در  گفت: 
درمان،  و  بهداشت  نظام  خواندن  دروغگو 
القای ناکارآمدی و هراس افکنی از راهبردهای 

جنگ رسانه ای دشمن است.

ترامپ: ایران از داعش متنفر 
است و باید با آنها بجنگند

ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه 
داعش  با  باید  آسیا  غرب  منطقه  کشورهای 
بجنگند، گفت: »ایران از داعش متنفر است و 

آنها باید با داعش بجنگند«.

الوروف: نشست کمیسیون برجام 
فرصتی برای کاستن از تنش هاست

سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به  
نشست کمیسیون مشترک برجام گفت: الزم 
توافق هسته ای  با  ارتباط  از تنش ها در  است 

ایران کاسته شود.

مشاور الریجانی:تندروها قدرت 
زیادی دارند و هرکاری می کنند

منصور حقیقت پور نماینده ادوار مجلس و مشاور 
الریجانی ،گفت : تندروها دسترسی  فراوانی به 
مبانی قدرت دارند و رسانه های وسیعی را در 
اختیار خود می بینند. همچنین آنها با برخی از 
نهادهای نظامی هماهنگ هستند و به همین 

دلیل می توانند کارهای زیادی انجام دهند.

مطهری: اصولگرایان 
به برجام  برمی گردند

علی مطهری در واکنش به کسب اکثریت 
 کرسی های مجلس توسط اصولگرایان ، 
با بیان اینکه من خودم به این اتفاقی که 
رخ داد خوش بین هستم، گفت: به خاطر 
قول  به  دوستان  دست  کار  وقتی  اینکه 
کشور  اداره  و  می افتد  انقالبی  خودشان 
که  می شود  باعث  می گیرند  دست  به  را 
خودشان  برگردند،  برجام  به  خودشان 
خودشان  کنند،  حل  را   FATF مشکل 
رابطه  کنند،  اصالح  را  خارجی  سیاست 
رابطه  حتی  کنند،  برقرار  را  عربستان  با 
را در پیش خواهند گرفت. اروپا  با  خوب 
رابطه  نمی تواند  کشور  که  می دانند  اینها 
می خواهند  ولی  کند  قطع  را  دنیا  با  خود 
وسیله  به  روابط  بهبود  یعنی  اتفاق  این 
خودشان رخ دهد نه به وسیله رقیب شان 
یا دولت آقای روحانی. من معتقدم با روی 
کار آمدن یک چنین مجلس یکدستی که 
بعد از آن هم احتمااًل یک دولت یکدست 
از  بسیاری  آمد  خواهد  وجود  به  همراه 
بیشتر  هم  آن  عامل  که  مشکالت  این 
خودشان بوده اند رفع خواهد شد. لذا این 
مشکل  چون  می دانم.  مبارک  را  اتفاق 
در  قدرت  چرا  که  است  این  ما  دوستان 
را  قدرت  که  وقتی  و  نیست؟  ما  دست 
روش هایی  با  ببینند  و  بگیرند  دست  به 
در  کارشکنی  و  برجام  زدن  برهم  مثل 
اداره  را  کشور  نمی توان   FATF مورد 
می کنند.  را حل  مشکالت  خودشان  کرد 
است. قدرت  جنگ  مشکل،  واقع  در 

مجلس  تصمیم  از  الریجانی  حالی  در 
برای بررسی دوباره بودجه در کمیسیون 
تلفیق خبر می دهد که یک نماینده پیشین 
مجلس اتفاق رخ داده را اتفاقی استثنایی 
و بی تکرار در تاریخ پارلمان جمهوری 
تالش  به  وی  می داند.  ایران  اسالمی 
بررسی  موکول کردن  برای  نمایندگان 
اشاره می کند  بعدی  به مجلس  بودجه 
آخرین  تا  مجلسی ها  غالبا  می گوید  و 
روز های فعالیت راسا وظایف پارلمان را 
به جا می آورند و نمایندگان در جایگاه 
می کنند،  موثر  نقش  ایفای  نمایندگی 
چه رای آورده باشند چه نیاورده باشند و 
چه رد صالحیت شده باشند. از این رو 
تصمیم اخیر نشانه اعتراض است. حاال، 
شورای  مجلس  رئیس  الریجانی،  اما 
اسالمی می گوید: در جلسه غیر علنی 
اینکه چگونه  درباره  نمایندگان  با  اخیر 
اصالح  را  آینده  سال  بودجه  می توان 
کرد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت 
و بررسی کردیم که راهکار آیین نامه ای 
برای بررسی الیحه بودجه چیست. وی 
افزود: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین 
نامه داخلی مجلس اگر کمیسیون تلفیق 
گزارش بودجه را رد کند و سپس مجلس 

به  باید  این الیحه  کند،  رد  را  آن  هم 
دولت باز گردد و دولت الیحه جدیدی 
ارائه دهد، اما در حالتی که کمیسیون آن 
را تأیید کرده و مجلس آن را رد کرده 
دارد. نامه ای وجود  آیین  است، سکوت 

رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح 
ما  که  بررسی هایی  اساس  بر  لذا  کرد: 
در هیئت رئیسه مجلس انجام دادیم، به 
این نتیجه رسیدیم که کمیسیون تلفیق از 
این ساعت تشکیل جلسه دهد و الیحه 

بودجه ۹۹ را بررسی و اصالح کند.

تمرکزبربخشهزینهای
این  در  مجلس  پیشین  نماینده  یک 
نمایندگان  است  بهتر  گفت:  خصوص 
مجلس به جای تمرکز در بخش درآمد ها 
بر هزینه ها متمرکز شوند و این بخش را 
واقعی سازی می بردند. هادی  به سمت 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  حق شناس 
دالیل اتخاذ این تصمیم چه بود، گفت: 
تصمیم  این  ریشه های  به  است  بهتر 
برگردیم و ببینیم چرا چنین اتفاقی رخ 
داده است. تصور می کنم مجلس تحت 
تاثیر دو اتفاق چنین تصمیمی را گرفت، 
یک اتفاق سیاسی بود و دیگری اجتماعی.

ردالیحهبودجهچهتاثیری
براقتصاددارد؟

اقتصاد  آینده  درباره  هادی حق شناس 
از رد الیحه بودجه و عدم  کشور پس 
تصویب آن در شرایط فعلی گفت: سال 
آینده همچون امسال سال راحتی برای 
اقتصاد کشور نخواهد بود. البته نبود بودجه 
سبب می شود حتی دولت برای افزایش 
شود.وی  مواجه  مشکل  با  نیز  حقوق 
اضافه کرد: بی تردید مجلس آینده نیز راه 
را برای دولت چندان هموار نخواهد کرد 
و این مشکل می تواند بحران اقتصادی را 
تشدید نماید. استاندار گلستان ادامه داد: در 
دو سال گذشته هم رشد اقتصادی کشور 
منفی بود و هم تورم دو رقمی شد. ولی 
علیرغم این دو اتفاق، اقتصاد همچنان 

اشتغال زایی داشت. این امر همزمان با 
این خواهد بود که سال با الیحه بودجه 

آغاز نخواهد شد.

نشانهاییازیکاعتراض
اتخاذ  چرایی  با  رابطه  در  شناس  حق 
گفت:  مجلس  سوی  از  تصمیم  این 
این اتفاق کم سابقه به نظر من ناشی 
 از یک فضای معترض در مجلس است. 
رد صالحیت هایی که از نمایندگان فعلی 
دوباره  حضور  امکان  و  گرفته  صورت 
در  کرد،  ناممکن  مجلس  در  را  آن ها 
کنار بیماری کرونا،مسایل سیاسی عامل 
من  حداقل  که  بوده  اقدام  این  اصلی 
هیچگاه به یاد ندارم در گذشته تکرار 

شده باشد.

رد بودجه در مجلس نشان اعتراض نمایندگان به رد صالحیت ها؟

توسعه  و  اقتصادی  مدیر  امیرصباغ، 
سرمایه گذاری سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( در 
گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصاد 
آنالین در مورد اثرات قرار گرفتن اسم 
لیست سیاه FATF گفت:  در  ایران 
کشوری  برای   FATF سیاه  لیست 
است  منفی  نکته  نیست  تحریم  که 
یعنی رتبه اعتباری آن کشور را به نقطه 
و  می دهد  افزایش  هفت  مثل  باالیی 
بین المللی  بانک های  دهی  وام  روند 

مختل  و  تاخیر  دچار  را  کشور  آن  به 
نرخ  همچنین  داد:  ادامه  وی  می کند. 
اوراق قرضه کشور قرار گرفته در لیست 
افزایش  جهانی  بازارهای  در  را  سیاه 
دولت ها  نمی دهد  اجازه  یعنی  می دهد 
بدهی هایشان را با وام های جدید دوباره 
بهم ریختگی  باعث  که  کنند  تمدید 
ثبات پولی کشور می شود. مدیر توسعه 
سوی  از  افزود:  ایمیدرو  سرمایه گذاری 
دیگر بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول از کمیته فاکس تبعیت کرده و به 

و  مالی  مشکالت  برای  کشورها  این 
نمی دهند.  وام  توسعه ای  پروژه های 
پس لیست سیاه برای کشورهایی که 
در لیست تحریم آمریکا نیستند، چالش 
طور  همان  که  چرا  می شود  محسوب 
که اشاره شد رتبه اعتباری را کاهش و 
ثبات ارزی و اقتصادی آن کشور را برهم 
می زند. امیر صباغ تصریح کرد: کشوری 
تحریم های  لیست  در  که  ایران  مثل 
لیست سیاه  معایب  تمام  است،  آمریکا 
بانک های  یعنی  دارد  را   FATF

بین المللی به آن وامی نمی دهند، رتبه 
مایل   IMS است،  پایین  اعتباری 
نیست که بدهی دولت را عهده دار شود 
و دوباره وام دهد، بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول به پروژه های توسعه ای ما 
وام نمی دهد و هیچ سرمایه گذار خارجی 
مایل به سرمایه گذاری در ایران نیست.

وی ادامه داد: به طور خالصه ایران در 
لیست سیاه به واسطه تحریم های آمریکا 
بود، برای همین قرار گرفتن در لیست 

سیاه FATF بیشتر جنبه سوری دارد.

لیست سیاه FATF کمترین تاثیر را بر ایران دارد

تولیدی کیف مظفری 
فروش ویژه عید نوروز آغاز شد 

 بیش از 200 مدل کیف زنانه جدید فقط 58000 و 68000 تومان
بازار – پشت بانک تجارت – سه راه اسدی

0۹۳6662۴258 – مظفری

تخفیف ویژه و استثنایی
 پایان سال در کلیه الین ها

اصالح و قرینه سازی ابرو
پاکسازی با بهترین مواد

گریم تخصصی عروس و همراهی،
 رنگ و الیت با بهترین مواد،پارافین تراپی، کراتین، لیفت، لمینت مژه و... 

 ماسک بعد از اصالح صورت و ماسک بعد از رنگ مو رایگان می باشد
میدان جماران ، بلوار جماران، خیابان سپهر، نبش سپهر ۶  / تلفن:۰۹۳۵۴۷۷۰۲۵۷

ساعت کاری:
 ۱5/۳0 الی 20/۳0  

Beauty salon 

* کلیه خدمات زیبایی و تخصصی
* گریم تخصصی عروس و همـراه
* رنگ مو هایالت با بهتـرین مواد

* جـوان سـازی پـوست
* آرایش دائم ابرو و صورت 
* پاکسازی کک و مـک ها 

۰۹۳۳۳۲۱۸۹۸۷  - زارع
آدرس: بیرجنـد – نبش معلم ۳۹- درب اول – داخـل کوچه – طبقـه فوقانی کاالی بـرق

 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش های ماشینی
 دست دوم )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 
بیرجند ، بلوار شعبانیه  نبش شعبانیه 4

3797 361  0915-  9464 750 0935-31 17 31 32  علی زارع

دنیـای فرش

فروش فوق العاده انواع کت و شلوار 
و کت تک به قیمت تولیدی

آدرس: نبش مفتح 10 - نرسیده به مسجد مرتضوی
تلفن تماس: 0۹1۵1۶۴۳۷0۷ – امیرآبادیزاده

ده  
مـژ مـژده  

تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز
عرضه کننده:  سیمان، گچ، 
پودرسنگ، آجرگری، شن و ماسه
آجر تیغه در همه ابعاد
 به دلخواه مشتری از کارخانجات
 یزد، بیرجند، طبس، کاشمر

 مصـالح ساختمـانی پایتخـت 

جناب آقای مسعود ملکی فرد
مصیبت درگذشت مادر گرامی تان مرحومه فاطمه ملکی 

را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای روح 
پاک آن مرحومه علو درجات و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر عظیم آرزومندیم.

دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(
فروش ساختمان شرکت تعاونی وحدت

 هیئت تصفیه تعاونی وحدت با توجه به اختیارات واگذار شده توسط مجمع عمومی در نظر دارد 
یک باب ساختمان متعلق به تعاونی انحالل یافته وحدت واقع در خیابان پاسداران، نبش پاسداران 
۱۴، را از طریق مزایده عمومی و به صورت نقدی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند همه 
روزه به جز ایام تعطیل از ساعت ۸/۳۰ صبح الی ۱۳/۳۰ روز ۹۸/۱۲/۱۹ لغایت ۹۸/۱۲/۲۱ جهت 
اخذ اطالعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده به محل ساختمان تعاونی وحدت به 
آدرس فوق الذکر مراجعه فرمایند. آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی از ساعت ۹/۳۰ الی 
۱۲ روز ۹۸/۱۲/۲۲ خواهد بود و بازگشایی پاکات ساعت ۹ روز شنبه ۹۸/۱۲/۲۴ در محل ساختمان 
تعاونی وحدت انجام می گردد. حضور پیشنهاد دهندگان در روز بازگشایی پاکات بالمانع خواهد بود.

مشخصات ملک:
 یک باب ساختمان متعلق به تعاونی وحدت واقع در نبش پاسداران ۱۴ با مشخصات عرصه ۱۰۰ متر مربع 

اعیان ۲۰۰ مترمربع، کاربری تجاری   قیمت پایه: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
هیئت تصفیه تعاونی وحدت

جناب آقای دکتر آذر کار 
 مدیر فرهیخته و ارجمند هتل مجلل سپهر 

به پاس رویکرد فرهنگی ، احساس مسئولیت و تالش در جهت تجلی، شان و جایگاه فاخر شهر و استان
 با مدیریت ناب و منحصر به فرد هتل فوق ، خصوصاً فراهم آوردن امکانات و شرایط مطلوب برگزاری 
دورهمی بزرگ خانوادگی فرهیختگان کانون هنرمندان در تاالر اجتماعات زیبا و دلنشین هتل سپهر

 به میزبانی گرم و بی نظیرتان که شبی به یاد ماندنی و خاطره انگیز در دل و ذهن همه ما ثبت و ضبط 
شد از جناب عالی تقدیر و تشکر می شود. در پناه حق سایه مهرتان پاینده و مستدام باد 

حسین رفیعی - مدیرعامل کانون هنرمندان خراسان جنوبی

با موقعیت عالی و استثنایی نبش 20 متری به 
شماره قطعات ۴۵۹- ۴۶۰- ۴۶۱ به فروش می رسد

جهـت آگاهی از شرایط زمین ها بـه 
      واقع در خیابان منتظری بین منتظری ۳ و ۵ مراجعه فرمایید.

فروش ویژه۳ قطعه زمین از اراضی موسوی 

 ۰۹۱۵  ۱۶۳  ۴۰۶۶
۳۲  ۲۲  ۴۵۵۹

امـالک یوسفیـان


