
سرمقاله

چهارشنبه14 اسفند1398*9رجب 1441 *4 مارس2020    روزنامه صبح استان *سال بیست و سوم* شماره: 4585 

* رجب زاده

کرونا زدگی
چند ساعتی ذهنم را متمرکز کردم تا 
از چیزی به جز کرونا بنویسیم، اما هر 
دری را باز می کردم، به کرونا می رسید. 
یعنی می رسیدم. ذهنم کرونا زده شده، 
این روزها ذهن خیلی هایمان اشباع 
شده از این ویروس فالن فالن شده 
 است. گوش هایمان تیز است، صدای 
سرفه ای بشنویم، خبری درباره داروخانه 
ای که ماده ضد عفونی کننده آورده، 
چند نفر به کرونایی ها اضافه شده و چه 
برای تقویت سیستم ایمنی بدن خوب 
است که بدویم و برویم و بخریم، 
در خانه بچپانیم... مشروح در صفحه 2

5 کرونایی در استان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: تا ظهر دیروز از ۴۸ نمونه ارسالی، ۴۳ مورد منفی و 5 نمونه مثبت 
اعالم شده است * از امروز بر اساس پرونده الکترونیکی سالمت و به صورت تلفنی، در شهرها بیماریابی 
در مراکز خدمات جامع سالمت و در روستاها توسط بهورزان انجام خواهد شد* سرهنگ حیدری، 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان:  برابر دستور دادستان استان، عرضه و استفاده از قلیان در 
قهوه خانه و سفره خانه های استان به علت شیوع ویروس کرونا ممنوع شد* معاون خدمات شهری 
شهردار بیرجند گفت:  با توجه به اهمیت کنترل و پیشگیری از ویروس کرونا به زودی تیم میدانی 
ساماندهی زباله گردها و اماکن غیرمجاز جمع آوری زباله در بیرجند فعال می شود ... مشروح در صفحه 5
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 مرکز تخصصی شنوایی و سمعک قائم )عج(

Samak.ghaem :اینستاگرام
بیرجند-مفتح 4- پالک 13   تلفن:  01 318 322  056  - 5020 165 0915  

مشکالت و عوارض
 کم شنوایی را جدی بگیرید

خاندان محترم و معزز فخر
با نهایت تأثر و تأسف ضایعه درگذشت مرحوم مغفور

شادروان دکتر محمد رضا فخر
)عضو محترم هیئت امنای مجمع خیرین سالمت استان(

را از صمیم قلب خدمت شما و جامعه پزشکی تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد متعال برای آن مرحوم 
رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جزیل خواستاریم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی- بیمارستان ایران مهر

                   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 

  www.setadiran.ir واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته،پایهوظرفیتآزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری ۱39۸/۱2/22 به سامانه تدارکات به آدرس
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. 
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۱-تضمینشرکتدرمناقصه)ارجاعکار(:ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره ۱23402/ ت ۵06۵9 هـ  مورخ  94/9/22  و مورد قبول کارفرما به مدت 
 سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2۱7306200900۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی. 

۲-محلتحویلاسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری.
۳- اعتبار پروژه ها )برابر شرایط مناقصه( می باشد.

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

جناب آقای سید محمد حسین زینلی
مدیرعامل محترم شرکت کویر تایر

بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از زحمات و تالش های بی وقفه و صادقانه شما
در زمینه جذب خانواده های شهدا و ایثارگران را حضورتان تقدیم می داریم

 از درگاه خداوند تبارک و تعالی عزتمندی و تندرستی جناب عالی را آرزومندیم.

جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی سازنده ساختمان می بايست اقدامات الزم جهت جلوگيري از خطرات عوامل زيان آور از قبيل بيماري ها در كارگاه ساختمان به عمل آورد.
ساختمان خراسان جنوبی

خانواده محترم شادروان دکتر  محمد رضا  فخر
فقدانجانکاهپزشکدردآشناومدیرجهادی

 سرهنگ پاسدار دکتر محمدرضا فخر
عزیز  آن  ماندگار  و  ارزشمند  گردید. خدمات  تاثر عمیق خاطر  موجب 
سفرکرده در دوران مسئولیت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، 
 بسیج جامعه پزشکی استان و اردوهای جهادی و خدمت به محرومان 

در اقصی نقاط کشور و استان برای همیشه تاریخ به یادگار خواهد ماند.
درگذشت جانسوز آن فقید سعید را به خاندان معظم و جامعه محترم 
پزشکی تسلیت عرض نموده، از درگاه بلند خداوند سبحان برای آن روانشاد 

علو درجات و برای خانواده محترم صبر و بردباری مسئلت دارم.
سید محمدحسین زینلی

مدیرعامل شرکت کویرتایر

  قابل توجه فرهنگیان استان 
  متقاضیان ثبت نام واحد مسکونی در مشهد مقدس که قصد همجواری آستان مقدس 
علی ابن موسی الرضا )علیه السالم( را دارند می توانند با شماره 09۱۵۱6۱4۱7۸ تماس حاصل 

نموده که با توجه به ظرفیت محدود ایجاد شده زمان مراجعه مالک ثبت نام خواهد بود.

هیئت مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان شماره دو بیرجند

خاندان محترم فخر و مردم متدین بیرجند
ضایعهدرگذشتهمکارمان

 مرحوم دکتر محمد رضا فخر
غدیریاور و والیتمداری که در کمک به مردم و محرومین 
نشدنی  فراموش  و  است  نداشت داغ سنگینی  هرگز دریغ 
برای  و  بزرگ غفران  از پیشگاه خداوند  برای آن مرحوم   ،

بازماندگان صبر و اجر تمنا داریم.

ستاد مردمی غدیر خراسان جنوبی

پایان دویدن برای ضدعفونی
 پیش بینی بروز مشکل، اعمال تصمیم های به موقع و بررسی و بازدیدهای میدانی از مشکالت موجود در تامین نیازهای مردم به اقالم 
 بهداشتی باعث شده پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس در استان به صورت کنترل شده و دقیق ادامه یابد. بازدیدهای استاندار از داروخانه ها 
و واحد تولید کننده محلول ضد عفونی ، خبرهای خوبی از تامین این نیاز مردم استان دارد.معتمدیان دیروز به همراه حسینی، معاون توسعه 
مدیریت استانداری به داروخانه های سطح شهر بیرجند رفتند و مشکالت و درخواست های مردم درحوزه درمان را بررسی کردند تا بتوانند 
برای کمبودهای احتمالی در بحران کرونا تصمیم های الزم را بگیرند. استاندار در بازدید از کارخانه تولید مواد ضد عفونی کننده در قاین 
گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، میزان تولید مواد ضد عفونی کننده در استان تا 20 هزار تیوپ در روز خواهد رسید. وی خاطر نشان کرد: 
این کارخانه متعهد شده است روزانه تا 20 هزار تیوپ اسپری ضد عفونی کننده را در اختیار مردم استان قرار دهد.... ادامه در صفحه 5

استاندار: تولید ضدعفونی کننده در استان به 20 هزار تیوپ در روز می رسد  
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برخورد قاطع با متخلفان حوزه پسماند

ایرنا- اکبری،  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: با توجه به خطرات زیست محیطی پسماندهای پزشکی، مخلوط کردن پسماندهای بیمارستانی با سایر پسماندها، 
نبود مدیریت صحیح و هرگونه تخطی از قوانین، جرم بوده و با توجه به شیوع کرونا با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد. پاک نیت، مدیر سالمت محیط و کار معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم گفت: تمامی پسماندهای پزشکی بیمارستان ها بی خطرسازی می شود و مردم نگران انتقال ویروس کرونا از این پسماندها نباشند.

کرونا  زدگی
 

*رجب زاده

از  تا  کردم  متمرکز  را  ذهنم  ساعتی  چند 
اما هر دری  بنویسیم،  به جز کرونا  چیزی 
را باز می کردم، به کرونا می رسید. یعنی 
این  شده،  زده  کرونا  ذهنم  رسیدم.  می 
از  شده  اشباع  هایمان  خیلی  ذهن  روزها 
این ویروس فالن فالن شده است. گوش 
هایمان تیز است، صدای سرفه ای بشنویم، 
ضد  ماده  که  ای  داروخانه  درباره  خبری 
عفونی کننده آورده ، چند نفر به کرونایی 
ها اضافه شده و چه برای تقویت سیستم 
ایمنی بدن خوب است که بدویم و برویم 
و بخریم ، در خانه بچپانیم که مبادا از قافله 
عقب بمانیم و مثل حاال که بی ماسک و بی 
دستکشیم، نشویم. چشم هایمان چیزهای 
دیگری را مضطرابانه جستجو و دنبال می 
کند. داروخانه ای که یکهو شلوغ می شود، 
یعنی ضدعفونی کننده آورده ، راننده تاکسی 
که ماسک دارد، پیاده رویی که خلوت است 
و ... اصال چشم هایمان این روزها به قدری 
تیز و متمرکز می شوند که گویی مسلحانه 
یک جانور میکروسکوپی را روی یک سطح 
می بیند و فرمانی به مغز می فرستد و دست 
هم می رود سراغ بطری ضد عفونی کننده 
به  الکل  بوی  گوش  به  اسپری  صدای  و 
مشام می رسد. امان از این بو، این روزها 
خیالت  هم  کند.  می  پر  را  مشامت  خیلی 
راحت می شود و هم دلت آشوب. اوف، بر 
این روزگار. در عصر مدرن، درگیر بیماری 
شدن با این هجمه و هراس در باورمان نمی 
ها  بوقی  قرن  برای  را  چیزها  این   گنجید. 
می دیدم و خودمان را مصون، که چی؟ که در 
عصر علم دیده بر جهان گشوده ایم و کدام 
موجود است که وجود ایستادن مقابل این 
 دانایی را داشته باشد؟ حاال خوب دریافته ایم 
 که ویروسی چند نانومتری چگونه می تواند 
با  را  انسانی  اجتماعات  عمومی  زندگی 
تغییرات اساسی مواجه و از روال عادی خارج 
کند. این یک هفته و چند روز با تمام سختی 
های اینگونه تغییرکردن زندگی از دوندگی 
برای ضد عفونی کننده و هزینه های باال 
برای تقویت کننده ها بگیر تا شست و شوی 
بر  پنجگانه  حواس  تمرکز  و  دست   2020
مقابله با کرونا، هر طور بود گذشت و هنوز 
هم معلوم نیست....  )ادامه در ستون مقابل(

... ادامه سرمقاله( این ویروس ناشناخته تا کی 
بختک این روزهای زندگیمان خواهد بود  اما یک 
نیاز اساسی برایمان از پس این هراس و مراقبت 
ها، دل دل می زند، تا کمی نظرمان را به خود 
جلب کند  آرامش، شادی،خیال راحت، بغل کردن 
 دوستان، دست دادن با عزیزان و ... چقدر نبودِ این ها 
اینکه  تر  و سخت  کند  می  را سخت  زندگی 
درچنین فضایی زمانی که غالب جامعه از کرونا 
زدگی، توان اندیشیدن درست و انتخاب صحیح 
را از کف داده اند، برخی با چشم های مرموز و 
قلب های سیاه پیدایشان می شود، انسانیت را در 
انظار عمومی گردن می زنند و قلب جامعه ای 
که این روزها به شدت به همدردی، همدلی و 
در آغوش کشیده شدن نیاز دارد جریحه دار می 
کنند. این جور آدم ها را هرگز نفهمیدم. خالصه 
که دل همه ما از کرونا پر است اما باید درک کنیم 
که نحسی اش با الکل و ماسک و دستکش از 
بین نمی رود. نه اینکه مراقبت و اصول موازین 
بهداشتی را نادیده بگیریم نه،  باید باور کنیم که 
این نحسی فقط با آرامش، لبخند، مهربانی در حق 
هم و تالش برای شاد بودن و حفظ روحیه زنجیره 
های انسانی در جای جای شهر از بین می رود. 
چالش نشاط کادر درمانی در این روزهای بغ کرده، 
از آن چالش های دلچسب فضای مجازی بود. 
شادی چنین میانه میدان، حال مان را خوب می 
کند. شما هم برخیزید. چالش زندگی ادامه دارد. 

محمود آبادی - همزمان با آغاز هفته منابع 
طبیعی در خراسان جنوبی 31 پروژه سازه 
و طرح آبخیزداری و بیابانزدایی با اعتبار 12 

میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
خراسان جنوبی با بیان اینکه این پروژه ها 
در شهرستان های استان در حوزه های 
مختلف آبخیز، آبخوان، حفاظت و حمایت، 
امور ارضی و بیابان افتتاح می شود، افزود:  
در سطح 310 هزار  پروژه سازه  این 31 
در  تومان  میلیارد   12.5 اعتبار  با  هکتار 
می  برداری  بهره  به  طبیعی  منابع  هفته 
این  شد:  یادآور  نصرآبادی  علیرضا  رسد. 

پروژه ها ادامه پروژه های دهه فجر و از 
سرفصل های صندوق توسعه ملی است 
که میزان اشتغال این پروژه ها 10 هزار 
اینکه  بیان  با  وی  است.  بوده  نفر  و 34 
پروژه نهالکاری برای مقابله با بیابان زایی 
و اجرای هاللی آبگیر به مساحت هزار و 
جزو  فردوس  شهرستان  در  هکتار   830
پروژه های شاخص این هفته است، ادامه 
داد:  عملیات مالچ پاشی نیز جزو طرح های 
شاخص که عملیات اجرایی این طرح با 
اعتبار 40 میلیارد تومان این هفته آغاز می 
شود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خراسان جنوبی شرایط بهداشتی حاکم بر 

جامعه را مد نظر قرار داد و گفت: امسال 
با  ها  افتتاحیه  و  درختکاری  روز  مراسم 

تجمع و سخنرانی برگزار نخواهد شد.

کاشت بیش از ۲ هزار نهال 
به یاد دوهزار شهید استان 

وی از  کاشت 2 هزار نهال به یاد دو هزار 
شهید استان را یکی دیگر از برنامه های این 
هفته عنوان کرد که در بیرجند این نهال 
ها در پارک جنگلی کاشته خواهد شد. وی 
یادآور شد: در این هفته مانند سالیان گذشته 
توزیع 450 هزار اصله نهال از انواع زبان 

اقاقیا، سنجد،  ای،  گنجشک، سرو خمره 
با  اما  داریم  را  کوهی  بادام  و  تلخ  زیتون 
این تفاوت که توزیع در نماز جمعه نخواهد 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  بود. 
خراسان با بیان اینکه شهروندان می توانند 
به اداره های شهرستان ها مراجعه کرده و 
از نهالستان درخت خود  با دریافت حواله 
نهال  کاشت  داد:  ادامه  کنند،  دریافت  را 
مزار  روبی  غبار  شهید،  خانواده  منزل  در 
شهدا، دیدار با نمایندگان منتخب مجلس  
 از دیگر برنامه های این هفته خواهد بود. 
و  طبیعی  منابع  هفته  است  ذکر  شایان 
نهالکاری   “ شعار  با  امسال  آبخیزداری 

تا    15 از  سرسبز”  ایرانی  برای  همگانی 
21 اسفند ماه همزمان با سراسر کشور در 

خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.

31 پروژه سازه منابع طبیعی و آبخیزداری در خراسان جنوبی افتتاح می شود
شیو

 آر
س: 

عک

آگهي مزایده یک واحد تجاري و 2 قطعه زمين تجاری و یک قطعه زمين مسكوني به صورت نقد و نقد و اقساط واقع در بيرجند و فردوس - ) نوبت اول (
اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد یک واحد تجاري ساخته شده و 2 قطعه زمين تجاری بيرجند و یک قطعه زمين مسكوني فردوس به صورت نقد و نقد و اقساط ، را با مشخصات 
مندرج در جداول ذیل از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضيان محترم مي توانند جهت بازدید اراضي و واحدها به اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي مراجعه فرمایند. كليه مراحل مزایده 

اعم از دریافت و تحویل اسناد از طریق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir صورت مي پذیرد. ضمناً جهت عضویت در سامانه فوق با دفاتر پيشخوان دولت منتخب در سایت مذكور تماس حاصل 
نمایند. تاریخ توزیع اسناد شركت در مزایده از تاریخ 98/12/11  لغایت 98/12/24 مي باشد و تاریخ بار گذاري اسناد در سامانه تا تاریخ 99/01/11 مي باشد.  متقاضيان محترم عالوه بر ثبت نام از طریق سامانه ستاد مي بایست 

پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذیل حداكثر تا پایان وقت اداری تاریخ 99/01/11 به دبيرخانه مركزی ارسال نمایند. 
ضمناً  حتماً بروي پاكت شماره رديف آگهي و شماره جدول قيد گردد.

تذكرات : شركت كنندگان در مزایده مي بایست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذیل عمل نمایند. پاكت الف ( اصل ضمانتنامه بانكي معادل 5% كل قيمت پایه مزایده قابل 
دریافت در كليه شعب بانک هاي استان و یا واریز وجه نقد )با ارائه اصل فيش بانكي ( به شماره شباي حساب 4001037106372777 با شناسه واریز 978286500130000000000000000030 بانک مركزي به نام سازمان 
ملي زمين و مسكن  پاكت ب ( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزایده با درج مبلغ پيشنهادي با امضاء متقاضي 2- فرم تكميل شده شرایط خاص شركت در مزایده 3- كپي ضمانتنامه بانكي یا فيش واریزي و همه 
 پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذیل ارسال نمایند. به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و یا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، 
مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.  واگذاري واحد تجاري بيرجند )جدول 1( به برنده مزایده به صورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت منوط تسویه حساب قطعي توسط 
برنده مزایده و اخذ پایانكار و تنظيم صورتمجلس تفكيكي واحد توسط این اداره كل خواهد بود. واگذاري زمين تجاري سایت اداري بيرجند ) جدول 2 ( به برنده مزایده بصورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت منوط 

به ارائه پایانكار ، تنظيم صورتمجلس تفكيكي و گواهي بهره برداري خواهد بود. واگذاري زمين تجاري بيرجند ) جدول 3 ( پس از واریز وجه توسط برنده مزایده و تسویه حساب قطعي نسبت به انتقال سند اقدام خواهد گردید.
واگذاري زمين مسكوني فردوس )جدول 4( به برنده مزایده به صورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت منوط تسویه حساب قطعي توسط برنده مزایده و اخذ پایانكار و تنظيم صورتمجلس تفكيكي اراضي توسط این اداره 
كل خواهد بود. برندگان مزایده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت پرداخت مبلغ نقدي به اداره درآمد و هزینه هاي عملياتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور 
مالي اداره كل تسليم نمایند. تكميل مراحل نيز مي بایست در سامانه ستاد نيز اقدام گردد. عدم پرداخت بهاء ملک در مهلت مقرر به منزله انصراف از خرید تلقي و مورد مزایده به برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار ميگردد، 
كه در اینصورت سپرده تودیعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعایي نخواهد داشت. كليه هزینه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كالً به عهده برنده مزایده مي باشد.
واحد های تجاري امتياز و انشعابات آب ، برق و گاز ندارد. و واحد ها با وضعيت موجود بوده و هيچ هزینه اي از ناحيه این اداره كل پرداخت نخواهد شد. بازگشایي پاكات راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 99/01/18 در محل 

اداره كل انجام خواهد شد.  كساني كه مشمول الیحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزایده را ندارند.

جدول )1( – مشخصات واحد تجاری سايت اداري بيرجند  به صورت 35 درصد نقد و ما بقي اقساط سه ساله

ف              
    مساحت       پالك ثبتي          شهر    كاربريردي

  متر مربع
كل قيمت پايه 
مزايده )ريال(

مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده 5 
         آدرس ملكدرصد قيمت پايه مزايده )ريال(

بيرجند،  سايت اداري، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع( 1535.5016.065.000.000803.250.000 فرعي از 1441 اصلي     بيرجندواحد تجاري1
)به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده(

آدرس ارسال مدارك : بيرجند –  بلوار شهيد آويني –  اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي –  ساختمان مركزي

جدول )2( – مشخصات زمين تجاری سايت اداري بيرجند  به صورت 35 درصد نقد و ما بقي اقساط سه ساله

ف
دي

 ر

كل قيمت پايه مساحت متر مربعپالك ثبتيشهركاربري
مزايده )ريال(

مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده 5 
درصد قيمت پايه مزايده )ريال(

آدرس ملك

بيرجند ، سايت اداري )به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده(25010.906.250.000545.312.500 فرعي از 1441 اصليبيرجندتجاري1

                                     آدرس ارسال مدارك : بيرجند –  بلوار شهيد آويني –  اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي –  ساختمان مركزي

جدول )3( – مشخصات زمين تجاری بيرجند  به صورت نقدي 

ف
مساحت پالك ثبتيشهركاربريردي

متر مربع
كل قيمت پايه 
مزايده )ريال(

مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده 5 
درصد قيمت پايه مزايده )ريال(

آدرس ملك

10520 فرعي از 17 فرعيبيرجندتجاري1
بيرجند، خيابان توحيد، خيابان امام موسي صدر، چهار راه استقالل 79.015.135.650.000256.782.500 از 249 اصلي

)به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده(

                                 آدرس ارسال مدارك : بيرجند –  بلوار شهيد آويني –  اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي –  ساختمان مركزي

جدول شماره )4(- مشخصات زمين مسكوني فردوس به صورت نقدي

ف
مساحت پالك ثبتيشهركاربريردي

مترمربع 
كل قيمت  پايه 
مزايده  )ريال (

مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده 5 
درصد  قيمت پايه مزايده  )ريال(

آدرس ملك

بلوار واليت ، واليت 3 ) به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده (10918275770.000.00038.500.000 فرعي از 6104 فرعي از 1 اصليفردوسمسكوني1

                           آدرس ارسال مدارك : بيرجند –  بلوار شهيد آويني –  اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي –  ساختمان مركزي

اداره ارتباطات واطالع رساني اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي

آگهي مزایده اجاره و بهره بر داري موقت یک قطعه زمين 
با كاربري صنایع كشاورزي شهر بيرجند  ) نوبت اول (

اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي
اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: یک قطعه زمين با كاربري صنایع كشاورزي واقع در 
حریم شهر بيرجند را از طریق مزایده و به صورت اجاره و بهره برداري موقت از اراضي واگذار نماید. متقاضيان 
مي توانند جهت بازدید به اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نمایند. ضمناً كليه مراحل مزایده 
www.setadiran.  اعم از دریافت و تحویل اسناد از طریق سامانه تداركات الكترونيكي دولت سامانه ستاد

irمي باشد. ضمناً جهت عضویت در سامانه فوق با دفاتر پيشخوان دولت منتخب در سایت مذكور تماس 
حاصل نمایند. تاریخ توزیع اسناد شركت در مزایده از تاریخ 98/12/11 لغایت 98/12/24 مي باشد و تاریخ 
 بارگذاري اسناد در سامانه تا تاریخ 99/01/11 مي باشد. متقاضيان محترم عالوه بر ثبت نام از طریق سامانه ستاد 
مي بایست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار  داده و به شرح ذیل حداكثر تا 
پایان وقت اداری تاریخ 99/01/11 به دبيرخانه مركزی ارسال نمایند. ضمناً در روي پاكت قيد گردد مربوط 

به مزايده اجاره يك قطعه زمين  صنايع كشاورزي شهر بيرجند
تذكرات:  شركت كنندگان در مزایده مي بایست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر 

شده قرار داده و به شرح ذیل عمل نمایند. 
پاكت الف( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پایه مزایده قابل دریافت در كليه شعب بانک هاي 
استان و یا واریز وجه نقد )اصل فيش بانكي( به شماره شباي حساب 4001037106372777 با شناسه واریز 

978286500130000000000000000030 بانک مركزي به نام سازمان ملي زمين و مسكن
پاكت ب ( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزایده با درج مبلغ پيشنهادي اجاره ساليانه با امضای 
متقاضي 2- فرم تكميل شده شرایط خاص شركت در مزایده 3- كپي ضمانت نامه بانكي یا فيش واریزي 
4- موافقت نامه اصولي معتبر از مراجع ذیربط 5- تصویر آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرین تغييرات براي 

اشخاص حقوقي 6- گواهي نمونه امضاء مدیران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي
 سپس همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول 
ذیل ارسال نمایند. به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و یا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت 

الف ، مبهم ، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
متقاضيان مي بایست موافقت نامه اصولي معتبر متناسب با نوع كاربري زمين براي مورد مزایده از مراجع ذیربط 
را ضميمه اسناد مزایده ارائه نمایند. بدیهي است واگذاري زمين به برنده مزایده به صورت انعقاد قرارداد اجاره و 

با رعایت شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود.
برندگان مزایده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت تسویه حساب به اداره درآمد و هزینه هاي 
عملياتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره 
كل تسليم نمایند عدم پرداخت بهاء زمين در مهلت مقرر انصراف از خرید تلقي و مورد مزایده به برندگان دوم 
با رعایت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در این صورت سپرده تودیعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي 
هيچگونه ادعایي نخواهد داشت. ملک مورد مزایده به رؤیت اینجانب رسيد و كروكي پيوست اسناد مزایده مورد 
تائيد است. كليه هزینه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره 

كالً به عهده برنده مزایده مي باشد . 
بازگشایي پاكات راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه  99/01/18 در محل اداره كل انجام خواهد شد.

كساني كه مشمول الیحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت 
دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزایده را ندارند .

مشخصات ملك موردنظر

كاربري
پالك 
ثبتي

مساحت
)مترمربع(

قيمت 
پايه اجاره 

ساليانه
)ريال(

مبلغ قابل پرداخت 
 بابت سپرده

 5 درصد قيمت 
پايه مزايده )ريال(

آدرس ارسال آدرس ملك
مدارك

صنايع 
كشاورزي

قسمتي 
از پالك 

45 فرعي 
از 221 
اصلي 

15003.000.000150.000
 

مجاور 
روستاي 

خسرك )به 
شرح كروكي 

موجود 
در اسناد 
مزايده(

بيرجند - 
انتهاي بلوار 

شهيد آويني- 
بلوار جام 

جم - اداره كل 
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محمودآبادی- دستفروشان بیرجند در روز بازار بلوار مسافر 
ساماندهی شدند و چهار شنبه بازار تاپایان سال تعطیل خواهد 
بود. تعدادی از دستفروشان که در سه راه اسدی بیرجند 
مستقر بودند و البته ان ها که در چهار شنبه بازار مستقر 
می شدند با ابراز گالیه های مبنی بر ایجاد خلل کسب و 
کارشان از مسئوالن خواستند برای این منظور چاره اندیشی 
 کنند.  یکی از این دستفروشان در گفت و گو با خبرنگار آوا 
می گوید: من مغازه ای ندارم و تمام امیدم به چهارشنبه 
بازار بود. حاال که آنجا را تعطیل کرده اند به طور کل منبع 
درآمدم قطع شده است. خانمی هم که برادر و همسرش در 
چهار شنبه بازار و سه راه اسدی دست فروشی می کردند با 
گالیه از این تصمیم ها می خواهد بازاریان هم برای کنترل 

ویروس ساعات باز بودن شان را کاهش دهند.
دستگردی می افزاید: االن چون پایان سال است بازار 
هم شلوغ است و مردم در حال خریدهای نوروزی هستند 
بنابراین برای این موضوع نیز باید تصمیمی گرفته شود. 
اما شهروند دیگری با قدردانی از این تصمیم شهرداری و 

دانشگاه علوم پزشکی با خنده می گوید مردم پولی ندارند 
که برای خرید به بازارها هجوم بیاورند. هاشمی معتقد 
است: بازار مثل سال های گذشته نیست و آن شلوغی که 
تعریفش را می کنند وجود ندارد. البته این موضوع توسط 
خبرنگار ما رصد نشده است، تا صحت گفت و گوی این 
دو شهروند را تأیید کنیم. اما همه می دانند کرونا ویروسی 
است که راه های انتشار زیاد و سریعی دارد بنابراین باید 
مردم خود به این موضوع توجه ویژه داشته باشند. اما با این 
حال شهرداری بیرجند برای اینکه نه سیخ بسوزد نه کباب 

دستفروشان سطح شهر را ساماندهی کرده است.

یک ماه استقرار رایگان
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری بیرجند هم 
می گوید: چهارشنبه بازار تا اطالع بعدی تعطیل خواهد بود 
اما به جای آن تصمیم گرفتیم یک روز بازار دیگر در بیرجند 
عالوه بر روز بازار پاسداران و غفاری برای شهروندان شمال 
شهر راه اندازی کنیم. احمد لطایفی می افزاید: دستفروشانی 

که در سه راه اسدی مستقر بودند را در روزبازار بلوار مسافر 
مستقر کردیم با این تدابیر که محلول پاشی و ضد عفونی 
قبل از استقرار انجام شده است و البته هر شب نیز انجام 
خواهد شد. وی با اشاره به اینکه این افراد به دلیل درآمد 
پایینی که دارند فعال قرار است یک ماه رایگان در غرفه 
ها مستقر و فروشندگی کنند، ادامه می دهد: این بازار همه 
روزه مانند روز بازار غفاری و پاسداران دایر خواهد بود به 
این ترتیب ازدحام مردم را در بازار هایی که یک روز در 
هفته است نخواهیم داشت. رئیس سازمان ساماندهی 
مشاغل شهرداری بیرجند ادامه می دهد: به این ترتیب 
افرادی که تنها راه درآمد زندگی شان از راه دستفروشی 
است ساماندهی شدند و در مرحله دوم گندزدایی و ضد 
عفونی کردن این مکان برای شهرداری سهل تر است و از 
همه مهمتر از ازدحام جمعیت نیز جلوگیری می شود. وی 
درباره ریختن خاک و نخاله ساختمانی در محلی که قبال 
در سه راه اسدی مستقر بودند توضیح میدهد: فقط یک 
ماشین نخاله ساختمانی به اشتباه در آن مکان تخلیه شده 

وچون قرار است آنجا پارکینگ شود چند ماشین خاک در 
آن مکان خالی کردیم تا رفت و آمد خودروها به خوبی 
انجام شود.البته قبل از آن اقدامات گندزدایی و جمع آوری 

بقایای باقی مانده از میوه ها و ... جمع آوری شد.

هر شب ضد عفونی تمام شهر انجام می شود
معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند نیز از برنامه 
از  مستمر ضد عفونی مکان های مختلف شهر اعم 
ایستگاه های اتوبوس، داخل اتوبوس ها ، صندلی پارک ها 
، وسایل بازی و تندرستی و . . . خبر می  دهد. محمدزاده 

می گوید: هر شب از ساعت 23 تا 4 بامداد این محیط ها 
با دو ماشین آتش نشانی و همچنین وسایل دیگری که در 
اختیار نیروهای شهرداری است ضد عفونی می شود. وی 
از مصرف هزار لیتر وایتکس و نیز خرید همین میزان در 
روز گذشته و 15 تلمبه جدید خبر می دهد و می افزاید: 
تمام ورودی های شهر نیز در پایانه های مسافربری و 
. . . در این برنامه ضدعفونی می شوند. وی با اشاره به 
همکاری شهرداری و مرکز بهداشت در این امر اضافه می 
کند، ضدعفونی و تهیه محلول وایتکس زیر نظر کارشناس 
ارشد بهداشت محیط و محیط زیست انجام می شود. 

بازار غیرمجاز سه راه اسدی تعطیل شد

آدرس جدید دست فروش ها
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ذخایر معدنی استان به 3.7 میلیارد تن رسید

تسنیم- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال ۶۴ معدن پروانه بهره برداری گرفتند و به ذخایر معدنی استان ۵۰۰ هزار تن افزوده شد 
طوری که هم اکنون ذخایر معدنی استان به ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن رسیده است. شهرکی افزود: در شرایط فعلی استان چاره ای جز تکیه کردن به ظرفیت های حوزه صنعت 

و معدن استان به عنوان یک مزیت و فرصت در استان، نداریم. مزیتی که می تواند به رونق تولید و همچنین افزایش اشتغال و ایجاد ارزش افزوده کمک کند.

نانوایی های  استان  اقالم 
بهداشتی  می خواهند

خراسان  نانوایان  اتحادیه  رئیس 
نانوایی های  اغلب  گفت:  جنوبی 
و  عفونی  ضد  به  نسبت  استان 
خود  کار  محیط  شوی  و  شست 
تامین  خواستار  اما  می کنند  اقدام 
دستکش  ویژه  به  بهداشتی  اقالم 
ایرنا،  گزارش  به  هستند.  ماسک  و 
اکبر مرادی افزود: متصدیان نانوایی 
دغدغه بهداشت و سالمت مردم را 
دارند اما در حال حاضر ما نمی توانیم 
اقالم بهداشتی را در اختیار آنها قرار 
نیست  کافی هم  اندازه  به  و  دهیم 
بیان  وی  کنند.  تهیه  خودشان  که 
کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا 
در کشور، رعایت نکات بهداشتی در 
نانوایی ها باید از جانب نانواها و مردم 
رعایت شود. رئیس اتحادیه نانوایان 
خراسان جنوبی گفت: همه متصدیان 
نانوایی استان تالش می کنند تا حد 
اما  کنند  رعایت  را  بهداشت  امکان 
از  با توجه به باال بودن هزینه ها و 
نان، برخی  پایین بودن نرخ  طرفی 
حتی دستگاه کارتخوان ندارند و باید 
کنند.  دریافت  مردم  از  نقدی  پول 
آرد  قیمت  امسال  مهر  گفت:  وی 
مصرفی نانواها افزایش یافت که در 
پی آن قرار شد در تمامی استان ها 
نرخ نان را بر این اساس تعیین کنند 
دالیل  به  جنوبی  خراسان  در  اما 
مختلف قیمت را ثابت نگه داشته اند 
در حالی که هزینه های نانوایی زیاد 
افزود: در حال حاضر  است. مرادی 
است  فعال  استان  در  نانوایی   ۷۵۰
که از این تعداد ۲۵۵ مورد در مرکز 

استان قرار دارد.

خبر ویژه

جناب آقای مهندس معتمدیان استاندار 
محبوب خراسان جنوبی با سالم و درود 
و احترام امروز که با همت،  پیگیری و 
پافشاری  حضرتعالی بعد از قرن ها بند دره 
مورد توجه قرار گرفته لطفا دستور فرمایید 
در صورت امکان نسبت به احداث میدانی 
بزرگ با قطر حداقل ۵۰۰ متر در تقاطع 
پاسداران - پیامبراعظم )ص(و نیز ورودی 
بند دره  اقدام تا ضمن تسهیل دسترسی 
به راه بند دره فضایی مناسب برای المانی 
چشم نواز ایجاد گردد. ضمنا با عنایت 
به افکار بزرگ و  دید بسیط حضرتعالی 
انتظار این است که بلوار ورودی بند دره 
قبل از سخت تر شدن کار بلواری وسیع با 
عرض دست کم چهارصد متر مجهز به 
باند های متعدد خودرو دوچرخه سواری، 
پیاده روی ، اسکیت، پارکینگ،  فضای 
سبز و حتی فضاهای فرهنگی، ورزشی 
، تجاری و...... پیش بینی طراحی و در 
احداث شود که تا صدها سال پاسخگوی 
هر حجمی از مراجعین باشد لطفا امروز 
دستور و پافشاری فرماییدکه فردا دیر 
از  یکی  نیز  شما  نام  شک  بی  است 
ماندگارترین چهره های برجسته این دیار 

برای همیشه ثبت می گردد.
ارسالی به تلگرام آوا
به عنوان یک شهروند درگذشت آقای 
دکتر فخر که تا جایی که من می دانم 
برای خدمت به مردم، میز ریاست را 
ترک می کردند و به مناطق محروم می 

رفتند را تسلیت می گویم.
91۰...۷۲۴
دو سه روز هست نانوایی های مختلف 
نان می  فردی که  اکثرشون  رفتم  رو 
دهد دستکش نداشتند.آنها که دستکش 
داشتند، پول از افراد می گرفتند. با تلفن 
همراهشان صحبت می کردند، بعضی 
هم شبکه های اجتماعی رو چک می 
کردند. ضمن اینکه همه ما مردم باید 
محترمانه درخواست کنیم که این افراد 
رعایت کنند. ولی اداره بهداشت هم برای 
سنجش عملکرد همکارانش در بازدیدها 

باید برنامه عملی داشته باشند.
91۰...۶۷۳
با وجود شیوع ویروس کرونا در کشور و 
لزوم رعایت کامل نکات بهداشتی، حضور 
گسترده ی زباله گرد ها در شهر واقعا 
عجیب است. هر کدام از این افراد می 
توانند ناقل بیماری و عامل انتشار ویروس 
باشند. از شهرداری بیرجند خواهشمندیم 
هر چه سریعتر آنان را سامان دهی کنند.
91۵...۰1۷
به علت تعطیلی مدارس بچه ها تو مغازه 
ها گیمنت بازی می کنند بخصوص در 
روستای حاجی آباد بیرجند و خیلی شلوغ 
هم هست و خانواده ها بی تفاوت، چه 
کسی باید جلوی این تجمعات رو بگیره .
91۵...1۳۵

برای  را  استاندار  دستور  ادارات  بعضی 
و  کنند  نمی  اجرا  اداره  زودتر   تعطیلی 
می گویند در نامه استانداری اسم اداره ما 

در لیست ادارات نیامده است!
91۰...۶۷۳
در شرایط حساس کنونی که پرستاران 
سربازان خط مقدم جنگ علیه ویروس 
کرونا هستند. مدیران بیمارستان ... نسبت 
به کسر حقوق در رابطه با کسری انبار 
 سالهای 9۴ و9۵ که ناشی از نصب سیستم 
نرم افزاری ناقص و دارای اشکال که 
آن  به  کشور  کل  در   ... سازمان  خود 
اعتراف دارد اقدام نموده اند. مراتب جهت 
استحضار واقدام مقتضی درحمایت از این 

قشر زحمتکش اعالم میگردد.
ارسالی به تلگرام آوا
مسئولین اعالم داشتند مواد ضدعفونی 
کننده درهمه داروخانه هاموجودهست      
به هر جا مراجعه می کنیم میگن نداریم 
دیشب داروخانه ... امروز داروخانه... نه 
الکل، نه دستکش، نه پدالکلی، نه مایع 

ضدعفونی کننده. پس اینها کجاست؟
91۵..۴۵۰
جای  هستم   ... بیمارستان  پرسنل  از 
بسی تأسف است که ما بطور مستقیم 
در بیمارستان با بیماران ارتباط داریم پک 
های بهداشتی به طور رایگان در اختیار 
کسانی قرار می گیرد که هیچ ربطی  و 
هیچ ارتباطی با بیمار ندارند. امروز لیستی 
به پرسنل دادن که در ازای 1۰عدد ماسک 
کاغذی و ۲ ماسک n95 مبلغ ۸۰هزار 
تومان از حقوق کسر شود سوال اینجاست 
ماسک ها و مواد شستشوی دست که در 
تلویزیون تبلیغ می شود به وفور در اختیار 
مردم است،کجاست وقتی دست پرسنل 

بیمارستان نیست  پس دست کیست؟
91۵...91۷
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در گفتگو با کارشناس مسائل اقتصادی عنوان شد:

راهکارهای  و  ها  ایده   - کاری  نسرین 
کارشناسان در زمینه های مختلف همواره 
توانسته راهگشایی امور اجرایی کشور باشد. 
اقتصاد که از پر چالش ترین عرصه هاست،  
زمینه ای وسیع برای بررسی ها و تحلیل 
 کارشناسان دارد و برنامه ها و راهکارهای 
آن ها می تواند گشایشی در این عرصه ایجاد 
کند.  مهدیه ضیائیان دکترای علوم اقتصاد، 
زمینه  در  کاری  سابقه  سال  از ۷  بیش  با 
تالیف، پژوهشگر حوزه علوم انسانی و عضو 
کانون نویسندگان ایران در گفتگو با »آوا« 
راهکارهایی برای تقویت بستر کارآفرینی و 

تاثیر آن بر رونق اقتصاد دارد.
او ماه گذشته  به سومین نشست هم اندیشی 
با اقتصاددانان جوان با حضور فرهاد دژپسند 
وزیر اقتصاد، دعوت شده بود  و پیشنهادهایی 
هم برای مولد سازی دارایی های دولت که 

از مباحث این جلسه هم  بوده، دارد. 

فروش اموال غیرمنقول دولتی 
و ثروت آفرینی

نشست  در  گفت:  اقتصاد  دکترای  این 
در  نظری  اقتصادانان،  با  وزارتخانه  در 
های((  دارایی  ))مولدسازی  خصوص 
دولت ارائه دادم که مورد توجه قرار گرفت. 
مولد سازی  راه های  از  یکی  افزود:   وی 
می تواند فروش اموال غیرمنقول )زمین و 
معادن و ...( دولتی برای  جلوگیری از هدر 
رفت منابع و ثروت آفرینی از طریق سوق 
دادن نقدینگی به سوی بخش های مثبت 
بخش  مشارکت  همچنین  و  اقتصادی 
مولدسازی  زمینه  در  دولت  با  خصوصی 
باشد وی با بیان اینکه فروش این اموال 
اقتصادی  باید صرف تقویت بخش های 
شود که در این میان تامین هزینه های 
اقتصاد  تقویت  و  اشتغال  ایجاد  عمرانی، 
با  افزود:  دارد،  قرار  اولویت  در  زیربنایی 
زیرساختی  های  بخش  در  منابع  صرف 
اقتصاد ارزش افزوده به وجود می آید که 
تقویت  و  اجتماعی  رفاه  موجب  امر  این 
بخش های کالن اقتصاد کشور می شود.   
منابع  یادآور شد: بخش هایی چون   وی 
غیرتجمیعی در دستگاه ها که سهم زیادی 
ایفا کند در  می تواند در اجرای این طرح 
اولویت است و در عین حال وجود آن برای 

دستگاه ضروری نیست پس باید در اولویت 
قرار گرفته و نسبت به تعیین و تکلیف آن 

هرچه سریعتر اقدام شود .

دارایی ۵ هزار میلیارد تومانی

جریان  اکنون  اینکه  به  اشاره  با  ضیائیان 
نقدینگی کشور هزار و سیصد میلیارد تومان 
از ۵  بیش  دولت هم  دارایی  افزود:  است، 
زده می شود  تومان تخمین  میلیارد  هزار 
که با مولدسازی دارایی های دولت عواید 
حاصل از آن می تواند بیشتر از درآمد نفتی 
در کشور باشد. وی ادامه داد:  وزیر اقتصاد 
تاکید کرد که گامی هم در  دراین جلسه 
بانک  بین  قراردادی  برداشته،  زمینه  این 

سپه و بانک مسکن بسته شده و یکی از 
زمین های بزرگ که در تملک بانک سپه 
بوده است توسط بانک مسکن به صورت 
مشارکتی برای  ساخت فضای آموزشی به 

کارگرفته شده است .
در  شد:  یادآور  اقتصادی  کارشناس  این 
مرحله اول باید مشکالت اقتصادی امکان 
شناسایی  توسعه،  موانع  و  شود  سنجی 
و از سر راه برداشته شود. وی با اشاره به 
مختلف  های  حوزه  کارشناسان  اینکه 

 معتقدند خراسان جنوبی از لحاظ اقتصادی 
پیشنهاد  داد:  ادامه  یابد،  توسعه  تواند   می 
استان  اقتصادی  های  بودجه  کنم  می 
در  خبره  و  اقتصادی  کارشناسان  نظر   زیر 

بخش های مختلف اقتصادی صرف شود.

دلیل چالش های اقتصادی 

متاسفانه  کرد:  بیان  اقتصادی  فعال  این 
و  اقتصادی  های  بنگاه  از  بسیاری 
کارخانجات  استان به دلیل نبود مدیریت و 
آگاهی و صرف هزینه های چند میلیاردی 
بر شکسته می شوند. ضیائیان با بیان اینکه 
تعداد کارشناسان و متخصصان اقتصادی 
در استان محدود می باشد، افزود: بسیاری 

از زمین های راکد در منطقه مهرشهر و 
تبدیل  تواند  می  شهر  های  مکان  دیگر 
شهروندان  رفاهی  و  بهداشتی  فضای  به 
شهر  یک  بیرجند  شهر  افزود:  وی  شود. 
تحصیالت  با  افراد  دارای  و  دانشگاهی 
این  افراد  بیشتر  تصور  و  باشد  می  عالیه 
نشستن  میز  پشت  کار  بهترین  که  است 
و کار دولتی است اما این تفکر می تواند 
به اقتصاد استان آسیب زند. وی با تاکید 
بر کارآفرینی ادامه داد: در سایه کارآفرینی  

می  کشف  آن  استعدادهای  و  افراد  نبوغ 
شود و سرمایه در گردش در جامعه به بهبود 
می  کمک  اقتصادی  کالن  های  بخش 
کند. وی پیشنهاد داد: با افزایش تولیدات 
های  بنگاه  ایجاد  و  کارآفرینی  طریق  از 
تولیدی، دولت می تواند مالیات بیشتری 
با  بلکه  ها  مالیات  افزایش  طریق  از  نه 
افزایش توان اقتصادی،کسب و عواید آن 

را نیز صرف زیرساخت های اقتصادی کند.
اینکه  به  اشاره  با  اقتصاد  کارشناس  این 
به دلیل تحریم ها صادرات نفت در سال 
گذشته  های  سال  از  کمتر  احتماال    99
سرمایه  با  است  الزم  داد:  ادامه  باشد، 
گرفتن  نظر  در  با  درست  های  گذاری 
اشتغال  اقتصادی  کارشناسان  نظرات 
 بیشتر شود. وی افزود: نرخ تورم ۴1 درصد 
پیش بینی شده که این خود ضرر بسیاری 
برای پایه های اقتصادی می باشد و تورم 

نقطه ای است که ماه به ماه افزایش می 
نبود  به دلیل  اینکه  بیان  با  یابد. ضیائیان 
اقتصاد  پای  صحیح  مدیریت  و   شفافیت 
 می لنگد،  خاطر نشان کرد: شفاف سازی در 
بخش های اقتصادی و اهتمام سازمان های 
دولتی در معرفی اموال و دارایی های خود  
 اولین قدم برای برنامه ریزی برای مولدسازی 

دارایی های دولتی می باشد .

اقتصادی بر پایه روش های 
پیشرفته و بالکچین ها

از  ما  کشور  اقتصاد  در  کرد:  بیان   وی 
شود  می  استفاده  ها  روش  ترین  سنتی 
که نیاز است آن ها را به روز کنیم و مثل 
بسیاری از کشورهای پیشرفته از بالکچین 

ها و سیستم های به روز استفاده کنیم.

بایدهای استفاده
 از نیروی متخصص 

وی خام فروشی را مشکل بعدی اقتصاد 
کشور عنوان کرد و ادامه داد: درآمد کشور 
باید از میزان مالیات و درآمدهای حاصل 
از مالیات صورت گیرد و نباید اقتصاد را 
پایه  نفتی  و  خام  مواد  فروش  بر  متکی 
کرد: وضع کشور  تأکید  کرد. وی  ریزی 
کشورها  سایر  با  ها  تحریم  دلیل  به  ما 
فرق دارد و باید از نیروی کار متخصص و 
کارآمد استفاده کنیم. وی با اشاره به اینکه 
باید  بیان کرد:  کشور ما نخبه زیاد دارد، 
زمینه برای رشد و شکوفایی این نخبگان 
و متخصصان فراهم شود تا خود را نشان 
دهند و اینگونه افراد نخبه ای که در خود 
تصمیم  اند  یافته  پرورش  و  رشد  ایران 
کرد:  تأکید  وی  گیرند  نمی  مهاجرت  به 
کارآفرینی و سرمایه در گردش و استفاده 
باال چاره  اقتصادی  با شم  از کارشناسان 

ساز اقتصاد ماست.

کارآفرینی، راه نجات اقتصاد کشور

می
غال

ا :  
س ه

عک

پشت مجاهدان 
راخالی نکنید 

در روزنامه تان خواندم که بخشی از 
نیروهای حوزه سالمت دقیقا در زمان 
یک بحران جدی و به عنوان سربازان 
خط مقدم این جنگ علیه کرونا فشار 
روانی عجیبی به ایشان وارد شده و 
از شرایط حقوقی نامناسبی برخوردار 
ملی  مسئول  مقام  آن  اوال  شدند. 
اعالم  زمان  این  در  را  این طرح   که 
می کند واقعا مدیر بی سلیقه ای است 
و به نظر من از اصول مدیریت چیزی 
نمی داند ثانیا حاال که موضوع مطرح 
شده حق این است که باعث دلگرمی 
نه  باشند  نظام سالمت  کادر  و  بدنه 
دغدغه و عذاب شان و سوم هم این 
موضوع که باید مجاهدت های این 
عزیزان به خوبی دیده شود تا ما مردم 
قدردان این قشر زحمتکش باشیم. واقعا 
بین یک پرستار که در شرایط بحرانی 
به بیماران خدمات می دهد و هر لحظه 
با  هست  نیز  خودش  ابتالی  امکان 
یک رزمنده جنگی چه فرقی دارد. از 
استاندار محترم تشکر می کنم که به 
خداقوت این عزیزان رفتند و امیدوارم 
شهرها  فرمانداران  مسوولین  سایر 
و  جمعه  ائمه  و  مجلس  نمایندگان 
جماعات   بزرگان و خطبا نیز هم ضمن 
خداقوت به این عزیزان در تریبون های 
خود نسبت به این مجاهدت ها مواضع  
قدرشناسانه جامعه را تبیین کنند. این 
اتفاقات  از  بسیاری  مانند  بحران هم 
دیگر خواهد گذشت و کاش فردا برای 
جامعه حرفی برای گفتن داشته باشیم 
با  این شرایط سخت چگونه  در  که 

متولیان حوزه سالمت برخورد کردیم.
 ن . ا  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

تخفیفات استثنایی
 ویژه مجالس و جشن ها

هزینه پذیرایی و ورودی رایگان

نوروز ۹۹  وژیه 

  آدرس :  بیــرجنـــد ، بلــوار محالتـــی ، حــدفاصــل خیابــان سپیــده و توحیــد 

همراه : ۰۹۱۵۱۶۰۶۸3۶ – ۰۹۱۵۵۶۱۶۴۷۸ 

   تلفن پنج رقمی سفارشات : 3۱۵۵۰
  با مدیریت کریم زاده و قاسمی 

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

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

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3۶۴۷  3۶3  ۰۹۱۵ داخل و خارج شهر   

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 تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش دو شهرستان بیرجند

 به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک باب منزل پالک ۲۲۰ فرعی از ۱۳۹۶- اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای آقای محمد صدیقی پور در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۶ 

ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی 
و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 
و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم 

از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ 
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳7۰۱۴-۰۹۱۵7۰۶۳۲۲۰ - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

     لولـه بازکنـی 
روزی

انه 
 شب

 

رتر(
) مدرن ب



موفقیت و انرژی

واکنش

 برای شاد بودن برنامه ریزی کنید

برای رسیدن به اهدافی که فکر می کنید شما 
را شاد خواهند کرد، برنامه ریزی کنید. پس از 
برنامه ریزی دقیق انسجام فکری تان بیشتر و 
خلق و خوی شما بهتر می شود. شما از اینکه به 
صورت کاماًل هدفمند به دنبال عناصر شادکننده 
زندگی تان می گردید، احساس خوبی خواهید 
داشت. خود را در حلقه انسان های شاد قرار 
دهید. اگر شما در میان افرادی محاصره شدید 
اندیشند،  نمی  منفی  افکار  جز  چیزی  به  که 
آلوده شدن شما به آن طرز تفکر کار آسانی 
باشید شادی هم مسری  یاد داشته  به  است. 
از   است و شما می توانید این حس خوب را 

اطرافیان تان کسب کنید.

راه های موثر برای کنار آمدن با اندوه

احساسات تان را با یک دوست امین یا یکی از 
اعضای خانواده درمیان بگذارید. در واقع این فرد 
باید کسی باشد که خوب به حرف های شما 
گوش بدهد، سعی در قضاوت کردن در مورد 
آن یا تغییر دادن شما نداشته باشد. سعی کنید 
کارهایی انجام دهید که به شما آرامش می دهد. 
به پیاده روی بروید، دوش آب گرم بگیرید، یک 
کتاب خوب بخوانید، به گل و گیاه های خانه 
رسیدگی کنید یا به سایر سرگرمی های مورد 

عالقه تان بپردازید.
فوراً استرس تان را پایین آورید، ذهن تان را آرام 

کنید، احساسات تان را تسکین دهید.
ایجاد  تان  جسم  در  خیال  آسودگی  نوعی 
کنید،تمدد اعصاب را به طریقی طبیعی و آسان 

ایجاد کنید.
راهی برای آرام کردن و تسکین خود پیدا کنید. 
این کار باعث می شود احساسات تان آزاد و رها 
شود. مدیتیشن کنید، به موسیقی آرامش بخش 
گوش دهید یا حرکات کششی ساده انجام دهید.

خاطره نویسی کنید. وقتی این کار را انجام می 
دهید مثل این می ماند که یک شنونده خوب 
دارید که می توانید به او اطمینان کرده و حرف 

هایتان را با او درمیان بگذارید.
 یاد بگیرید که چطور بهترین دوست خود باشید. 
خودتان  به  نگاهی  دیگر  بار  یک  کنید  سعی 
بیاندازید و این بار با عشق و عالقه به خودتان 
نگاه کنید. شاید تا امروز با خودتان به تندی و 
سنگدالنه رفتار می کردید، از این به بعد به جای 

آن برای خودتان همدردی و دلسوزی کنید.

آلوئه ورا آکنه را پاک می کند

استفاده از آلوئه ورا تازه روی صورت به پاکسازی 
توانید  می  همچنین  کند.  می  کمک  آکنه 
محصوالت آلوئه ورا را که برای آکنه طراحی 
شده اند، از جمله پاک کننده ها ، تونرها و کرم 

ها را خریداری کنید. اینها ممکن است از فواید 
باشد. برخوردار  نیز  دیگری  مؤثر  مواد  حاوی 
محصوالت آکنه تهیه شده با آلوئه ورا ممکن 
است نسبت به درمان های سنتی آکنه برای 

پوست تحریک کننده نباشد.

پیشگیری و درمان سرماخوردگی

کاکوتی دارای خواص ضد باکتریایی قوی بوده و 
خطر ابتال به سرماخوردگی و آنفلوآنزا را کاهش می 
دهد. برای جلوگیری از خونریزی بینی از دم کرده 
کاکوتی می توان استفاده کرد. پنبه ای را آغشته به 

کاکوتی کرده و آن را در بینی قرار دهید. کاکوتی 
دارای خواص ضدالتهابی و آرام بخش طبیعی است 
که به درمان معده درد، نفخ شکم، دل پیچه و 
سالمت دستگاه گوارش کمک می کند. همچنین   

در رفع رماتیسم و نرمی استخوان مفید است. 

مراقب ماسک باشید

 ماسک باید توسط افرادی که عالئم بیماری دارند، 
نه افراد سالم استفاده شود.  ماسک ها مفید هستند، 
اما استفاده مردم به طور نادرست بسیار رایج است. 
ماسک باید توسط افرادی که عالئم بیماری دارند، 

نه افراد سالم، استفاده شود تا از شیوع بیماری 
احتمالی جلوگیری شود. ماسک به ویژه برای 
کارمندان مراقبت های بهداشتی و افرادی که 
می  مراقبت  دیگران  از  نزدیک  فضاهای  در 

کنند، بسیار مهم هستند. 

 گوشت و تخم مرغ را کامل بپزید

غذا می تواند حاوی باکتری های سمی باشد 
خوردن آن یا فقط لمس آن می تواند مردم را بیمار 
کند. برای از بین بردن این باکتری ها ، بیشتر غذاها 
، به ویژه گوشت ، مرغ ، ماهی و تخم مرغ، به 

طور صحیح طبخ می شوند. به طور معمول، مواد 
غذایی باید در دمای 167 درجه فارنهایت )75 
درجه سانتیگراد( یا داغ تر پخته شوند و هنگام 
خوردن باید حداقل 140 درجه فارنهایت باشد. 

گرما  دشمن ویروس کروناست. 

 ضدعفونی کردن وسایل در دسترس
درست همان طور که افراد هنگام بیمار شدن باید 
از بیرون رفتن خودداری کنند، برای افرادی که 
در حال حاضر سالمتی خوبی دارند نیز می تواند 
به همان اندازه مهم باشد که از تماس نزدیک 

با افرادی که عالئم قابل رویت دارند خودداری 
کنند. به همین ترتیب ، شما باید مرتباً موارد لمس 
شده در خانه یا محل کار خود توسط فرد بیمار را 
ضدعفونی کنید و از این طریق می توانید از تماس 

غیرمستقیم با شخص بیمار جلوگیری کنید.

سیر و آویشن باعث سم زدایی از ریه ها می شود. ترکیب سیر با اثرات ضدعفونی کننده آویشن سالمت ریه 
ها را ارتقا می دهد.

 مواد الزم: سیر 10 حبه، آویشن تازه 3 شاخه، روغن زیتون به میزان الزم
روش تهیه: حبه های سیر را در هاون بکوبید تا به صورت خمیر درآید. سپس برگ های آویشن را افزوده و 
دوباره بکوبید تا هر دو مخلوط و یکدست شوند. ترکیب را داخل یک ظرف شیشه ای تمیز بریزید و روی آن 

روغن زیتون بریزید به طوری که سطح آن را بپوشاند. اجازه دهید ترکیب یک شب کامل بماند.
مصرف سیر خام می تواند به عنوان یک عامل محافظت در برابر سرطان ریه ، حتی برای افراد سیگاری باشد.

درمان درد و ناراحتی های کلیوی : یک فنجان سیاه دانه را در یک لیتر آب به مدت پنج دقیقه روی حرارت  
مالیم بجوشانید، سپس آن را صاف کرده و با یک فنجان عسل شیرین کنید و به مدت یک هفته ، هر 
روز صبح ناشتا یک فنجان از آن را میل کنید . این نوشیدنی را می توانید تا چند روز در یخچال نگه داری 
 کنید. تسهیل زایمان : خوردن پودر سیاه دانه مخلوط با عسل تسکین دهنده درد رحم در هنگام زایمان است. 
بدین منظور با شروع درد زایمان یک قاشق غذا خوری از عسل و سیاه دانه را که به نسبت مساوی با هم 
 مخلوط کرده اید ، مصرف کنید . می توانید آن را قبل از مصرف در مقداری آب گرم حل کنید. روغن 

سیاه دانه برای کودکان که به صورت کوتاه مدت و به مقدار کم استفاده شود، مفید است.

خواص درمانی سیاه دانه و عسل سیر و آویشن مفید در پاکسازی ریه ها 

روز احسان و نیکوکاری، حرکت و همایشي ملي، برای 
زدودن چهره ناپسند فقر و درماندگي و کمک به افراد 
نیازمند و اقشار آسیب پذیر جامعه است. جشن نیکوکاري، 
تجلي عشق و اکرام و روز پروانگي و پروانه شدن است و 
عاطفه مردم فهیم ایران در این جشن، ستودني مي باشد.

این روزها، چه اشک هایی که از سر نداری و رنج، بر 
زمین آرزو ریخته می شود و چه دل های نازکی که از 
سر اضطرار و ناراحتی شکسته می گردد! دست های بی 
 نیرو، چشم های پر اشک، قلب های آزرده، پاهای ناتوان، 

سینه های خسته، دل های مضطرب، اتاق های سرد، 
محله های تاریک، شهرهای بی روح، غروب های غمگین 
همه و همه در آرزوی یک تکان فکر و اندیشه و به امید 
یک حرکت خداجویانه و مهرورزانه از سوی نیکوکاران، در 

همه زمان ها، به ویژه روز احسان و نیکوکاری است.
انسان برای آسایش و آرامش خود نیازمند دیگران است 
و همین نیاز او را به مشارکت با دیگران تشویق می کند؛ 
دیگرانی که در اسالم از آنها با عنوان برادران دینی یاد شده 
است. البته برادر دینی، امری لفظی و تشریفاتی نیست، 

بلکه آثاری دارد که از جمله آن تعاون و عهده داری امور 
همدیگر است. هر توانمندی می تواند با به عهده گرفتن 
امری از امور جامعه و کمک به نیازمندان، در اداره و تأمین 
اجتماع سهیم باشد. هفته احسان و نیکوکاری، فرصتی 
مناسب برای آراسته شدن به این صفات واالی اخالقی 
و دینی است. در انسان شناسی اسالمی، اگر انسان سرمایه 
هستی خود را صرفا صرف امور دنیوی کند، گرفتار خسران 
می شود، ولی اگر آن را برای رسیدن به ابعاد تعالی بخش 

هزینه کند، در مسیر رستگاری گام برداشته است.

جشنی برای نیکوکاری  
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شماره ۴۵۸۵                        

۱4۸۳
۹۵۶

۳۶۷۹
4۱۵۳

۳۲
۷۹۶۸

4۷۱۸
۶۳۱

۵۸4۶
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

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

۳۹4۶۸۵۱۲۷

۸۷۱۲۳۹4۵۶

۲۵۶4۱۶۹۳۸

۱4۷۳۵۲۸۶۹

۶۳۵۹۷۸۲4۱

۹۲۸۱4۶۳۷۵

4۸۲۵۶۱۷۹۳

۷۶۹۸۲۳۵۱4

۵۱۳۷۹4۶۸۲

جدول سودکو

یاد یاران

)شهید محمدحسن فایده،  بیرجند(: باید به دنبال سعادت اخروی و توشه برداشتن برای آخرت خویش باشیم... استقامت و ثبات قدم و صبر و حوصله داشتن در جبهه و نیت خالص 
داشتن برای خدا، خود توشه است برای آخرت .... بدانید که این دنیاي پر فریب سایه باني بیشتر نیست و باید توشه را براي آن آخرت برداشت و گول زرق و برق  این دنیاي فاني را نخوریم.

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

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

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

ازم
نی

برگ سبز خودروی سواری پراید تیپ هاچ بک 
به شماره پالک ایران ۵۲ ۹۷۲ ب ۷۹ به نام سید 
محمد حسین پور به شماره ملی ۰۶۵۱۸۹۱۴۷۷ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

برگ سبز خودروی سواری پراید صبا )جی. تی. ایکس( 
به شماره پالک ۵۷۷ هـ ۱۱ ایران ۴۲ به نام محمدرضا 
سموری دستگرد به شماره ملی ۰۶۵۳۰۲۰۲۷۹ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

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 

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    0۹۱۵۷۲۳۸00۱ - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

 کل
ـه

ضـ
عر

نهال عناب و زرشک
۰۹۰۱۱۲۵۱۲۰۵ ـی

شـ
فرو

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 ساختمانی به دو کارگر 
ساده جهت کار در نایبند طبس
 با حقوق و مزایای قانون کار  

به صورت دائم با بیمه 
نیازمند مي باشد. 

۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱

یم
ند

ازم
نی

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

۰۹۱۵۶۶۹۴۴۲۸- ۰۹۱۵۱۶۳۷۱۶۵ برات علیزاده

تاالر سـی کـاج

ت و 
یری

مد
با 

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 
 ۰۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵ 
سعدی

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

گچکاری و گچبری در اسرع وقت پذیرفته می شود

۰۹۹۰۴۷۱۲۰۴۲
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استاندار : تولید ضدعفونی کننده دراستان به 20 هزار تیوپ در روز می رسد

*مدیرکل اوقاف و امور خیریه گفت: در 
راستای مقابله با ویروس کرونا اقدامات 
پیشگیرانه در کلیه امامزادگان و بقاع متبرکه 
استان به صورت روزانه انجام می شود.

* مدیرکل صدا و سیمای استان گفت: 
تاکنون ۸۲۷ دقیقه در سیما، ۵۴۷ دقیقه 
در صدا، ۲۱۸ دقیقه در فضای مجازی و 
۱۵۰ دقیقه در خبر پیرامون مهار بیماری 

کرونا برنامه تولید شده است.
* معاون کمیته امداد امام )ره( گفت: در 
۱۱ ماه امسال سه هزار و ۶۱۰ طرح 
اشتغالزایی در استان اجرایی و چهار هزار 

و ۳۱۲ فرصت شغلی ایجاد شده است.
*معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
از پاک بودن اراضی کشاورزی استان از 

ملخ های صحرایی خبر داد.
معلم  راهنمای  آموزشی  *بسته های 
برای دانش آموزان عشایری و روستایی 

خراسان جنوبی ارسال می شود.
سامانه  گفت:  هواشناسی  *مدیرکل 
بارشی و در مناطق مرتفع برف در شمال 
شرقی استان پیش بینی می شود که تا 

پنجشنبه ادامه  دارد.

اخبار کوتاه

مشارکت 96 درصدی در روش 
قبض پیامکی گاز

غالمی- مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان 
جنوبی از مشارکت و تحقق 9۶.۶۱ درصدی 
ثبت شماره همراه مشترکین شهری و روستایی 
استان جهت دریافت پیامکی قبض گاز خبر داد. 
هاشمی با قدردانی از استقبال و همکاری خوب 
مردم استان در اجرای این طرح ملی گفت: 
تاکنون از ۲۵۷هزار مشترک گاز استان، ۲۴9 
هزار مشترک در طرح حذف کاغذی قبوض گاز 
مشارکت داشته اند که 99.۴۷ درصد جمعیت 
روستایی و 9۵.۵۷ درصد این تعداد جمعیت 

شهری مشترکان گاز استان هستند.

مهار آتش در 409 ماموریت
 آتش نشان ها  

مهر - حسینی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
بیرجند از مهار ۴۰9 مورد حریق در ۱۱ ماه 
امسال خبر داد و گفت: هزار و ۴۱۵ حادثه و 
حریق توسط نیروهای آتش نشانی بیرجند طی 

۱۱ ماهه سال امداد رسانی شده  است.

طرح های نیمه تمام 
عامل 20 درصد تصادفات شهری 

صدا و سیما- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
علت  شهری،  تمام  نیمه  طرح های  گفت: 
۲۰ درصد تصادفات اخیر شهر بیرجند است.

سرهنگ عباسی با گالیه از روند کند برخی 
فعالیت های عمرانی افزود: نیمه تمام گذاشتن 
موجب مشکالت  بلوارها،  و  میدان ها  برخی 
ترافیکی و عامل برخی تصادفات سه ماهه 
چهارم سال بوده است. وی خواستار تسریع در 

تکمیل طرح های عمرانی شهر بیرجند شد.

کمک 70 میلیون تومانی دو خیر 
به حوزه سالمت 

خیران سالمت  رئیس مجمع  وسیما-  صدا 
گفت: دو خیر مبلغ ۷۰ میلیون تومان برای 
کمک به حوزه سالمت استان و تامین تجهیزات 
پزشکی و بیمارستانی اهدا کردند. حسینی افزود: 
این کمک ها برای خرید تجهیزات بیمارستانی، 
پزشکی و کمک به بیماران سرطانی برای تأمین 

دارو، واریز شده است.
ارزآوری 42۱ میلیون دالری 

صادرات از استان 

فارس - خاشی،  مدیرکل گمرکات  استان گفت: 
صادرات کاال از گمرکات  استان به خارج از کشور 
در ۱۱ ماه گذشته ۴۲۱ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۷۰۸ 

دالر ارزآوری داشته است. 

باران، زنبورداری استان 
را به اوج برد 

مهر-  مدیرکل دامپزشکی استان گفت: افزایش 
میزان بارندگی و رشد پوشش گیاهی منطقه 
امسال  بر تعداد کلنی های موجود در استان 
افزوده که راه توسعه زنبور داری را باز کرده است. 
اصغرزاده گفت: ساالنه در بهار یا پاییز طرح پایش 
بیماری های زنبور عسل اجرایی می شودکه این 
طرح  امسال در بین ۲۳ زنبورستان و هزار و 
و  هزار  و  شد  انجام  استان  در  کلنی   ۷۶۰
داد. قرار  پوشش  تحت  را  زنبور  عدد   9۰۰

هزینه تعطیلی اماکن ورزشی
 با اداره کل

ایسنا- مدیرکل ورزش و جوانان گفت: در راستای 
حمایت از بخش خصوصی و ایجاد همبستگی 
اجتماعی، اداره کل ورزش و جوانان هزینه های 
ناشی از تعطیلی اماکن ورزشی در این روزها 
را پرداخت خواهد کرد.عزیزی، با اعالم تمدید 
زمان تعطیلی اماکن ورزشی، افزود: در راستای 
مصوبات جلسه ستاد استانی مبارزه و پیشگیری 
با بیماری کرونا، مدت زمان تعطیلی اماکن 
ورزشی که در قالب ماده ۲۷ در اختیار مستاجرین

 قرار گرفته است تا پایان سال تمدید شد.

کشف دو انبار احتکار 
لوازم بهداشتی در بیرجند

حمایت  و  بازرسی  معاون   - سیما  و  صدا  
صمت  سازمان  کنندگان  مصرف  حقوق  از 
استان گفت: دو انبار احتکار لوازم بهداشتی با 
همکاری نیرو های اطالعاتی سپاه روز گذشته 
در بیرجند کشف شد.تهوری افزود: از این دو 
انبار، ۶۶ هزار و ۱۰۰ عدد دستکش، ۶ هزار و 
۱9۰ عدد انواع ماسک و ۳۶ عدد مایع یک 

لیتری ضد عفونی کننده کشف و ضبط شد. 

تامین برق معادن استان با 3 میلیارد 

تسنیم- رئیس سازمان صمت استان گفت: 
در زمینه تامین زیرساخت برق معادن استان 
تفاهمنامه ای به امضای وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و وزیر نیرو رسیده که وزیر نیرو در این 
تفاهمنامه تامین هزینه زیرساخت برق معادن 
استان را به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان در طی سه 
سال و در مجموع به مبلغ 9۰ میلیارد تومان 
تقبل کرده است که در این مسیر ایمیدرو نیز 

کمک های خوبی را به استان خواهد کرد.
شناسایی ۵۱ رشته قنات زیر پای 

شهرهای استان

فارس- مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی از 
شناسایی ۵۱ رشته قنات در محدوده شهرهای 
استان خبر داد و گفت: هر لحظه خطر ریزش 
این قنات ها وجود دارد لذا باید برای رفع، حذف یا 
ایمن سازی آن ها اعتباراتی اختصاص یابد. غالمی 
اظهار کرد: تاکنون ۴۰ درصد قنات های استان احیا 
شده و در ۱۰ درصد این قنات ها آبی جاری نیست.

پیام استاندار  به مناسبت سالروز 
تاسیس کمیته امداد

چهاردهم اسفندماه گرامیداشت »سالروز تأسیس 
کمیته امداد امام خمینی )ره(« و هفته احسان و 
نیکوکاری نامگذاری شده که معتمدیان، استاندار 
در پیامی این روز را به همه تالشگران خدوم این 

نهاد انقالبی،تبریک گفت.

محکومیت کشتار  مسلمانان 
در هند

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان 
جنوبی با صـدور بیانیه ای کشـتـار مسلمانان 

در هنـد را به شدت محکوم کرد.

افزایش 300 درصدی
 تاسیس باشگاه ورزشی 

فارس- لطفیان دلوئی، مسئول امور باشگاه های 
اداره کل ورزش و جوانان گفت: در سال 9۸ تعداد 
۱۱۴ مجوز باشگاه ورزشی بخش خصوصی در 
استان صادر شده که نسبت به سال گذشته 
است  گفتنی  است.  داشته  رشد  درصد   ۳۰۰
باشگاه های ورزشی استان تا اطالع ثانوی به 

دلیل پیشگیری از کرونا ویروس تعطیل است

۵ واحد عرضه قلیان در استان تعطیل شد

ایرنا- سرهنگ حیدری، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان برابر دستور دادستان استان از ممنوعیت عرضه و 
استفاده از قلیان در قهوه خانه و سفره خانه های استان به علت شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: در راستای اجرایی 
شدن این طرح، ماموران پلیس اماکن و گشت مشترک اداره بهداشت، طرح نظارت بر سفره خانه های بیرجند را با 
هماهنگی مقام قضایی به اجرا گذاشتند و در این طرح از ۲۳ واحد صنفی سفره خانه  سنتی بازدید و به متصدیان ۱۸ 

واحد صنفی تذکر و از آنان تعهد کتبی گرفته شد و پنج واحد صنفی متخلف با هماهنگی مقام قضایی تعطیل شد.

تیم ساماندهی زباله گردها در بیرجند فعال می شود

معاون خدمات شهری شهردار بیرجند گفت: با توجه به اهمیت کنترل و پیشگیری از ویروس کرونا به زودی تیم میدانی 
ساماندهی زباله گردها و اماکن غیرمجاز جمع آوری زباله در بیرجند فعال می شود. به گزارش ایرنا، محمد محمدزاده 
افزود: پیرو دستور استاندار مبنی بر ساماندهی زباله گردها و دستور دادستانی ، مدیریت پسماند مامور پیگیری برای تشکیل 
تیم ساماندهی شد وطبق این درخواست فرمانداری، نیروی انتظامی، پلیس اماکن، اتاق اصناف و شهرداری مسوول 
ساماندهی میدانی زباله گردها با توجه به اهمیت پیشگیری از ویروس کرونا هستند.وی گفت: زباله گردهای مرکز استان 

در چهار هزار سطل زباله شهر فعالند که در وهله اول تذکر و در مرحله دوم با آن ها برخورد الزم  صورت می گیرد

 ۵۲  سمن در میدان پیشگیری از کرونا

ایرنا- نماینده سازمان های مردم نهاد استان گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، ۵۲ سمن استان فعالیت 
خود را در زمینه پیشگیری و کنترل ویروس کرونا با اقدامات آموزشی و حمایتی آغاز کردند.حسینی افزود: سازمان های 
مردم  نهاد استان و همراه تمامی نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی برای پیشگیری از شیوع کرونا اقداماتی را انجام 
داده اند که افزایش آگاهی مردم در زمینه این بیماری و کاهش نگرانی در جامعه از آن جمله آن است همچنین  این 

سازمان ها آمادگی کردند که برای توزیع اقالم بهداشتی به  ویژه تهیه ماسک و مواد ضد عفونی اقدام کنند. 

کالهبرداری با ترفند تست کرونا 

تسنیم- رئیس پلیس فتای استان گفت: هر چه تحت عنوان تست کرونا در منزل با نامه جعلی از وزارت بهداشت 
کالهبرداری است و مردم در این زمینه هوشمندانه عمل کنند و چنانچه وزارت بهداشت برنامه ایی در زمینه غربالگری 
داشته باشد حتما از طریق رسانه ملی اطالع رسانی خواهد کرد. سرهنگ محمدپور ادامه داد : تاکنون پلیس با تعدادی 
از افرادی که دراین فضا شایعاتی رقم زدند برخورد کرده و عده ای هم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند. وی 
با اشاره به افزایش تقاضای مردم در زمینه خرید ماسک و اقالم بهداشتی و  اقدام برخی به عرضه و فروش این اقالم 

در فضای مجازی افزود: فروش و عرضه انواع دارو ها و لوازم بهداشتی باید از طریق داروخانه ها و مراکز مجاز باشد.

روزآمد

تعطیلی هتل ها و بومگردی های استان 

تسنیم- معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  استان گفت: تا اطالع ثانوی تمامی مراکز بومگردی، پذیرش مسافر در هتل ها، استخرها و برگزاری هرگونه جشن تولد و عروسی در تاالرهای 
استان ممنوع است. عربی در حاشیه ستاد مبارزه با ویروس کرونا ادامه داد: به استناد مصوبه ستاد ملی پیشگیری و مبارزه با کرونا و جلسه فوق العاده استانی  تا اطالع ثانوی همه مجتمع های آب درمانی و گردشگری سالمت 

و هتل ها باید تعطیل و با نصب بنر و پارچه در این باره اطالع رسانی کنند همچنین برگزاری تورهای داخلی و خارجی توسط دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری یا راهنمایان گردشگری و لیدرهای محلی مجاز نیست.

...ادامه از صفحه یک( معتمدیان  ادامه داد: از 
ابتدای تغییر خط تولید این کارخانه در شهر 
ضد  مواد  تیوپ  هزار   ۳۰ از  بیش  قاین، 
عفونی کننده تولید شده است. به گفته وی؛ 
اسپری های تولید شده با نظارت دانشگاه 
علوم پزشکی و از طریق توزیع در داروخانه 
های سطح استان در اختیار مردم قرار گرفته 
است. استاندار با اشاره به تقاضای بسیار زیاد 
مردم استان به اقالم بهداشتی همچون دیگر 

مناطق کشور و حتی دنیا  گفت: بر اساس 
تصمیمات درون استانی مقرر شد یکی از 
تولید  زمینه  در  استان  بنام  های  کارخانه 
مواد شوینده نسبت به تغییر خط تولید خود 
و تولید مواد ضد عفونی کننده اقدام کند.  
معتمدیان افزود: با تأمین مواد اولیه مورد نیاز 
این اقالم و تزریق تسهیالت و منابع مالی 
کافی، این کارخانه به تولید هر چه بیشتر مواد 
ضد عفونی کننده ترغیب شد. به گفته وی 

این کارخانه متعهد شده نیاز استان به مواد 
ضد عفونی کننده را برطرف کند. به گفته 
وی؛ مقرر شده به میزان کافی مواد اولیه و 
تسهیالت در اختیار این کارخانه قرار گیرد 
تا در روند تولید مواد ضد عفونی کننده در 
استان خللی وارد نشود. مدیر کارخانه تیزپاک 
هم در این بازدید از اهتمام استاندار و مدیران 
استانی در تهیه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید 
حداکثری مواد ضد عفونی کننده تشکر کرد.

پایان دویدن ها برای ضد عفونی کننده 

گالیه برخی شهروندان بیرجندی از کاهش ساعت کاری 

قاسمی- »به دلیل شیوع بیماری کرونا از چند 
روز قبل دستورالعمل کاهش ۲ ساعته ادارات و 
دستگاه های اجرایی در استان اجرایی شد اما نکته 
ای در این تعطیالت وجود داشت که شاید در 
کالن کشور به آن توجه نشده بود و آن افزایش 
جمعیت مراجعه کنندگان به دستگاه های خدمت 
رسان به دلیل کم شدن زمان کار است.« برخی 
شهروندان این تصمیم را زمینه ساز خطر برای 
شیوع کرونا دانستند چون کاهش زمان کاری 
سبب ازدحام بیشتر در برخی ادارات می شود. 

کال تعطیل می کردند
محمودی یکی از همشهری های بیرجندی 
که مقابل در بانک ایستاده بود و از تعطیلی 
زود هنگام بانک ها گالیه داشت در این 
شده  باعث  ها  تعطیلی  این  گفت:  زمینه 
برسیم.  به کارهای خود  نتوانیم  است که 
و  بود  شلوغ  کردم  مراجعه  من صبح هم 
ترجیح دادم که در أن محل حاضر نشوم 
اکنون هم که دیگر بانک بسته شده است. 
احمدی، یکی از کارمندان بانک هم گفت: 

کاش به مدت حداقل یک هفته که گفته 
شده است اوج شیوع این بیماری می باشد 
کال بانک ها و دیگر ادارات را تعطیل می 
کردند هر چند ما تمام جنبه های بهداشتی 
تعدادی  همین  ولی  کنیم  می  رعایت  را 
که حاضر می شوند اگر یک نکته را هم 

فراموش کنند خطراتی در پی دارد.

دستور کلی بود 
در همین راستا با معاون توسعه مدیریت و 

منابع انسانی استانداری گفت و گو کردیم که 
حسینی در این باره گفت: به برخی از ادارات 
و دستگاه های خدمت رسان دستورات کالن 
کشوری برای کاهش ساعات اداری داده شده 
بود و ما هم با توجه به جلوگیری از شیوع 
کرونا جلسه ستادی را تریب داده ایم که در 
آن جلسه کاهش ۲ ساعته ادارات  تایید شد. 
وی تأکید کرد: اما نکته مهمی که وجود دارد 
این است که در همان ستاد و نامه هایی که 
داده شده تأکید بر این شده است که کاهش 

ساعات اداری به نوعی باشد که هیچ خللی 
برای رسیدگی به امور مردم ایجاد نشود و این 
دستگاه های خدمت رسان باید اگر نکته ای 
را می بینند اطالع رسانی صحیح و درست 
هنوز  وی  گفتۀ  به  باشند.  داشته  مردم  به 
دستورالعملی در زمینه تعطلیل کلی ادارت 
داده نشده است و اگر نیاز به این کار باشد 
حتما اجرایی می شود ولی مردم هیچ نگرانی 
نداشته باشند چرا که تمام دستگاه های اجرایی 

و اداری هر روزه ضدعفونی می شود.

خطر ازدحام را ندیدند

سربازی - مسئول حوزه پژوهش اداره کل 
بیتانه  استاد  گفت:  استان  فرهنگی  میراث 
به  فردوس  شهر  در  سنتی  دوتار  سازنده 

فهرست گنجینه زنده بشری پیوست. 
برآبادی افزود: موسیقی در خراسان از جمله 

آئین  این  و  است  مردم  شفاهی  آئین های 
شفاهی راویانی دارد که گنجینه های نهان 
فرهنگ عامه یک مرز و بوم اند. وی افزود: 
پاسداری  راستای  در  مهم  اقدام  نخستین 
کاران  استاد  شناسایی  ناملموس،  میراث  از 

است.  این عرصه  پیشکسوت  هنرمندان  و 
برآبادی ادامه داد: استاد بیتانه در سال ۱۳۴۰ 
در فردوس دیده به جهان گشود. پدر او که 
علی نام داشت ازسازندگان ساز سنتی مطرح 
منطقه بوده به طوری که در ساخت دو تار 

و نی لبک الگو و نمونه خاص خود را داشته 
است. وی اضافه کرد: استاد بیتانه از ۷ سالگی 
در  تاکنون  و  آموخت  پدر  نزد  را  نوازندگی 
امر ساخت سازهای مختلف و نوازندگی در 
منطقه فردوس سرآمد است. وی خاطرنشان 

کرد: ذوالفقار بیتانه تنها بازمانده از نسل بیتانه 
های معروف در منطقه فردوس بوده که نسل 
های متمادی در ساخت و نواختن دوتار و سایر 
سازهای موسیقی سنتی و مقامی سرآمد بوده و 
در نوازندگی نیز حائز سبک و شیوه خود است.

نام “ استاد بیتانه “ در فهرست گنجینه زنده بشری 

ری
اکب

س:  
عک

امام  امداد  کمیته  مدیرکل  کاری-  نسرین 
خمینی )ره( خراسان جنوبی گفت: امسال به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و لزوم و اهمیت 
پایگاه های  امداد  کمیته  خانواده  سالمت 
در  مردمی  کمک های  آوری  جمع  میدانی 
جشن نیکوکاری برپا نمی شود و به صورت 
الکترونیکی کمک ها دریافت خواهد شد. رضا 
سلم آبادی  روز گذشته  در نشست خبری که 
به صورت زنده و از طریق فضای مجازی با 

حضور خبرنگاران برگزار شد افزود: برای جشن 
نیکوکاری امسال برنامه های خوبی از آذر پیش 
بینی شده بود که برای پیشگیری از کرونا در 
معابر جشنی نخواهیم داشت. وی ادامه داد: 
شعار امسال جشن نیکوکاری »عید را به خانه 
هایشان ببریم«  است که با همراهی حامیان و 
نیکوکاران توانسته ایم نیازمندی ها را به جامعه 

خیران و موسسات خیریه اعالم کنیم. 
آمده  به وضع پیش  با توجه  داد:  ادامه  وی 

 مردم و خیران می توانند به روش الکترونیکی 
کمک های نوروزی برای محرومان را ارسال 
کنند.  وی  استفاده از کد # ۵۶*۱*۸۸۷۷* 
از طریق تلفن همراه را یکی از روش های 
الکترونیکی است، افزود:  می توان با ارسال 
و  کرد  کمک  استان  نیازمندان  به  کد  این 
همچنین با شماره گیری ۰9۶۸۸۷۷ نیز امکان 
پرداخت کمک های نقدی وجود دارد. وی 
عنوان کرد: همچنین اپلیکشن های ثنا، بام، 

بله و سکه هم قابلیت پرداخت کمک های 
مردمی برای نیازمندان را دارند که اپلیکشن 
آبادی  امداد است. سلم  ثنا مختص کمیته 
با اشاره به اینکه دفاتر کمیته امداد در سطح 
ادارات استان آماده دریافت کمک های مردمی 
است که توصیه نمی شود، بیان کرد: همچنین 
خیران  از طریق دستگاه های خودپرداز نیز 
به حساب  را  میزان کمک  هر  به  می توان 
کمیته امداد واریز کنند. وی ادامه داد: شماره 

حساب ۰۱۰۲۱۰۲۸9۱۰۰۵ نزد بانک صادرات 
از  نیز  امداد  و همچنین  مراجعه به سایت 
راههای دیگری است  که نیکوکاران به هر 
مبلغ می توانند کمک های خود را واریز کنند.  
وی با بیان اینکه  کمک های مردمی از ابتدای 
امسال تاکنون  ۵۴ میلیارد و ۲۶۱ میلیون تومان 
بوده است، افزود:  این میزان کمک به ازای هر 
نفر چهار هزار تومان و به ازای هر خانوار ۱۰۰ 

هزار تومان در ماه بوده است. 

جشن نیکوکاری استان الکترونیکی برگزار می شود

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی
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امام هادی علیه  السالم فرمودند :
نْیا بِاالَْمْواِل َو فِی اآلِْخَرةِ بِاالَْْعماِل اَلنّاُس فِی الدُّ

اعتبار مردم در دنیا به مال است و در آخرت به عمل.
)بحاراألنوار : ج ۷8، ص 368، ح 3(

رئیس اتاق بازرگانی: ممکن است 
شاهد موجی از ورشکستگی ها باشیم

 رئیس اتاق بازرگانی در نامه ای به رئیس جمهور با 
اشاره به اثرات کرونا بر اقتصاد، ضمن ابراز نگرانی 
در مورد وضعیت کسب وکارهای خدماتی، کوچک 
و متوسط و بنگاه های بزرگ باالدستی، نوشت: در 
سطح کشور امکان دارد شاهد بروز یک سکته 
تقریباً گسترده در گردش مالی، ظهور بدهی های 
انباشته و بروز موجی از ورشکستگی ها و تعطیلی 

بعضی کسب وکارها  باشیم.

افزایش 100 درصدی بازگشت 
مهاجرین افغانستانی از ایران

در  هرات  در  بازگشت کنندگان  اداره  رئیس 
پیش  هفته  یک  از  گفت:  فارس  با  گفت وگو 
تاکنون حجم وسیعی از مهاجران در کشور ایران 
در حال بازگشت به افغانستان هستند و می توان 
گفت در حال حاضر این روند نسبت به گذشته 

افزایش 100 درصدی داشته است.

هوشمند سازی جایگاه های 
سی ان جی از ابتدای سال آینده

حسن قلی پور مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی 
مناقصه  کرد:  اظهار  نفت  فرآورده های  پخش 
طرح تبدیل خودرو های گازسوز انجام شده و با 
مناقصه  اداری  روال  تالش های صورت گرفته 
طرح هوشمندسازی جایگاه های سی ان جی نیز 
در دست اجرا است و در صورت تکمیل تا ابتدای 
سال 99 ، از سوخت گیری خودرو های گازسوز 

غیرمجاز جلوگیری خواهد شد.

تخصیص سهمیه 1۲0 لیتری
 بنزین نوروزی صحت ندارد

جالل میرزایی عضو کمیسیون مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به سهمیه بنزین نوروزی اظهار 
کرد: اختصاص سهمیه بنزین 1۲0 لیتری به دلیل 
اشتباهات محاسباتی اعالم شده و سهمیه بنزین 

نوروزی همان ۶0 لیتر است.

مهلت استفاده از بخشودگی
 جرائم مالیاتی تمدید شد

مهر- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، 
مهلت بخشودگی جرائم قابل بخشش اسفند 
 ماه 1۳9۸ را تا پایان خردادماه 1۳99 تمدید کرد.

مطهری: ایران دست از دفاع
 از حقوق مسلمانان برنمی دارد

آقای  توئیت  نوشت:  درتوئیتر  مطهری  علی 
ظریف در دفاع از مسلمانان کشمیر که موجب 
واکنش دولت هند شد کاری بجا و الزم بود. 
باید بفهمند که ایران به خاطر نیاز اقتصادی 

دست از دفاع از حقوق مسلمانان برنمی دارد. 

ظریف: اجازه ندهید این آدم کشی 
بی معنا در هند ادامه یابد

ظریف وزیر امور خارجه ضمن محکومت خشونت 
های سازمان یافته علیه مسلمانان هند، اظهار 
کرد:  از مقامات هند می خواهیم که رفاه »همه« 
این  ندهند  اجازه  و  کنند  تضمین  را  هندی ها 

آدم کشی بی معنا ادامه یابد.

شکست کرونا دور نیست

کواکبیان نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی 
گفت: شکست کرونا با عزم همگانی و امیدبخشی 

دور از دسترس ایرانیان نیست.

امام  جمعه همدان: تقابلی بین
 دین و علم پزشکی وجود ندارد

در  ولی فقیه  نماینده  شعبانی  االسالم  حجت 
علم  و  دین  بین  تقابلی  گفت:  همدان  استان 
پزشکی نیست و تعطیلی نماز جمعه به خاطر 
مسائل پزشکی را نباید بی توجهی به واجبات و 

شعائر دینی تفسیر کرد.

خباز:با مستقلین یک فراکسیون 
تشکیل دهید

محمدرضا خباز، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد 
ملی می گوید: اگر تعداد اقلیت ضعیِف اصالح 
 طلب با مستقلین یک فراکسیون تشکیل دهند و 
هدف شان این باشد که تصمیمات و قوانین تند 

گرفته نشود، موثر خواهند بود.

وقتی  می گویند انتخابات تشریفاتی 
است، اثر منفی می گذارد

غفوری فرد فعال اصولگرا گفت: صحبت های 
اصالح طلبان که “انتخابات معنی ندارد”، “ما هیچ 
کس را نداریم” و “انتخابات تشریفاتی است” بسیار 
تاثیرگذار بود، آن هم در زمانی که بیشتر از همیشه 

به وحدت احتیاج داریم.

کرونا شوخی گرفته شده است

مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت خاتمی 
می گوید: کرونا شوخی گرفته شده است و باید 
بسیار جدی تر با آن برخورد کرد. او ضمن انتقاد از 
عدم قرنطینه قم، به وزارت بهداشت توصیه می کند 

که دستوری، با این ویروس برخورد شود.

توافق صلح با طالبان
 یا تهدید افغانستان؟

فوریه   ۲9 صلح  توافق  ایرانی-  دیپلماسی 
)10 اسفند  جاری( میان آمریکا و طالبان، به 
همان اندازه و بلکه بیشتر از آن که طالبان را 
خشنود کند، مردم و دولت مرکزی افغانستان 
نگاه  در  است.  کرده  آینده  از  بیمناک  را 
شهروندان افغانستانی و بسیاری ناظران، این 
توافق بیشتر به معامله ای شبیه است که سود 
است.  آن  کنندگان  امضا  متوجه  تنها  آن 
دیر نخواهد بود که دولت »دونالد ترامپ« 
تاریخ  در  توافق  بدترین  اتهام  مظان  در 
گیرد. قرار  متحده  ایاالت  معاصر  سیاسی 
پذیرفته  طالبان  با  توافق  در  ترامپ  دولت 
است 1۳ هزار نظامی خود را در افغانستان 
پایگاه های  دهد؛  تقلیل  نفر   ۸۶00 به 
کند.  تعطیل  این کشور  در  را  نظامی خود 
دولت  که  نیست  امتیازی  همه،  این  اما 
دولت  نمایندگان  حضور  غیبت  در  ترامپ 
افغانستان در توافق اخیر به طالبان  قانونی 
داده است. امتیاز بزرگتر، اعطای مشروعیت 
به این گروه و تغییر وضع آن از یک گروه 
تروریستی به یک جریان سیاسی مشروع است. 
بغرنج تر  هنگامی  افغانستان  آینده  و  اوضاع 
می  شود که در خالء دولت مستحکم، این 
طالبان است که توانسته نه تنها بخش های 
زیادی از کشور را به زیر کنترل خود درآورد، 
بلکه رفته رفته، دولت مرکزی را دچار بحران 
هویت کند. اعضای دولت وحدت ملی الزم 
است به توافق هر چند راهبردی نزدیک شده 
چون  احتماالتی  از  کشور  وسیله  این  به  تا 
داخلی  جنگ  وقوع  مرکزی،  دولت  سقوط 
و به اغما رفتن جامعه مدنی نوپا دور شود.

رهبر انقالب در توصیه هایی خطاب به 
مردم و مسئوالن درخصوص بیماری کرونا ، 
فرمودند: نباید از دستورالعمل های مسئوالن 
از  جلوگیری  و  پیشگیری  در خصوص 
آلودگی، تخطی شود، چرا که خداوند ما 
قبال سالمت  را موظف کرده است در 
خود و دیگران احساس مسئولیت کنیم.

از خانواده فعاالن حوزه 
سالمت سپاسگزاری می کنم

مشاهده  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
نمونه های درس آموز از تالش و فداکاری 
کادرهای درمانی در رسیدگی به بیماران را 
نشان دهنده مسئولیت پذیری و تعهد انسانی 
افزودند: همچنین الزم  و  دانستند  آنان 
می دانم از خانواده های پزشکان، پرستاران 
و همه عوامل درمانی که با صبر و تحمل 
خود در کنار تالش شبانه روزی عزیزان 

شان هستند، سپاسگزاری کنم.

از توصیه های مسئوالن
 نباید تخطی شود

و  بیماران  عافیت  برای  دعا  با  ایشان 
همچنین طلب رحمت و مغفرت الهی 
برای درگذشتگان از این بیماری و صبر 
چند  آنها،  بازماندگان  برای  آرامش  و 

کردند. بیان  مردم  به  خطاب  توصیه 
بر  تأکید  با  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
دستورالعمل های  و  توصیه ها  رعایت 
و  پیشگیری  خصوص  در  مسئوالن 
این  از  افزودند:  آلودگی،  از  جلوگیری 
که  چرا  شود،  تخطی  نباید  دستورها 
در  است  کرده  موظف  را  ما  خداوند 
قبال سالمت خود و دیگران احساس 
به  چه  هر  بنابراین  کنیم،  مسئولیت 
سالمت جامعه و جلوگیری از شیوع این 
بیماری کمک کند، حسنه و هر چه به 

شیوع آن کمک کند، سیئه است.

توسل به خداوند و ائمه
 می تواند راهگشا باشد

توصیه ای  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
به  توجه  و  توسل  به  را  دیگر همگان 
پروردگار فراخواندند و گفتند: البته این 
بال آن چنان بزرگ نیست و بزرگ تر 
بنده  اما  است  داشته  وجود  نیز  آن  از 
به دعای برخاسته از دل پاک و صاف 
دفع  برای  پرهیزکار  افراد  و  جوانان 
بالهای بزرگ بسیار امیدوارم، چرا که 
توسل به درگاه خداوند و طلب شفاعت 
ائمه  و  )ص(  اسالم  مکرم  نبی  از 
بزرگوار می تواند بسیاری از مشکالت را 

برطرف کند.ایشان افزودند: دعای هفتم 
صحیفه سجادیه دعای بسیار خوب و 
با  می توان  که  است  خوش مضمونی 
این الفاظ زیبا و با توجه به معانی آن 

با پروردگار سخن گفت.

همه دستگاه ها با 
وزارت بهداشت همکاری کنند

حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین همه 
دستگاه های کشور را به همکاری و در 
اختیار قرار دادن امکانات مورد نیاز وزارت 
بهداشت که در صف مقدم مقابله با بیماری 
قرار دارد، توصیه کردند و گفتند: نیروهای 
مسلح و دستگاه های مرتبط با دفتر رهبری 

نیز به انجام این کار موظف شده اند.

مسئوالن از روز اول با
 صداقت اطالع رسانی کردند

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به درگیر شدن 
کشورهای زیادی در دنیا با این بیماری، 
با صفا،  اول  روز  از  ما  مسئوالن  گفتند: 
صداقت و شفافیت خبررسانی کردند و مردم 
را در جریان قرار دادند اما برخی کشورهای 
دیگر که این بیماری در آنها شدیدتر و 
همه گیرتر است، پنهان کاری می کنند البته ما 
برای آن بیماران نیز از خداوند طلب عافیت 

می کنیم.ایشان حادثه پدیدآمده را مسئله ای 
گذرا و نه فوق العاده دانستند و گفتند: البته 
من نمی خواهم مسئله را خیلی کوچک 
بزرگ هم  خیلی  را  آن  اما  کنم  فرض 
نکنیم، این مسئله مدتی نه چندان طوالنی 
برای کشور وجود خواهد داشت و سپس 
رخت برمی بندد اما تجربیات حاصل از آن و 
فعالیت مردم و دستگاه ها که به مثابه یک 
رزمایش عمومی است، می تواند به عنوان 
یک دستاورد باقی بماند. حضرت آیت ا... 
خامنه ای با اشاره به اقدامات پسندیده و 
نوع دوستانه برخی هموطنان مانند کمک 
های مالی و توزیع اقالم بهداشتی افزودند: 
این کارها بسیار خوب است و با حفظ این 
دستاوردها، بال به نعمت و تهدید به فرصت 
تبدیل می شود و امیدواریم روزگار عافیت 
کامل برای ملت عزیز ایران نزدیک باشد.

توصیه های مهم رهبر انقالب به مردم و مسئوالن در خصوص کرونا

تسنیم- معاون قوانین مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه جلسه این معاونت 
بودجه سال 99  بررسی الیحه  درباره 
بود، گفت: قرار شد مصوبه کمیسیون 
و طبق  بودجه سال 99  درباره  تلفیق 
شورای  به  اساسی  قانون   ۸5 اصل 
نگهبان ارسال شود و مجلس جلساتی 
برای بررسی الیحه بودجه سال آینده 
نداشته باشد. حسین میرمحمدصادقی 
با اشاره به آخرین بررسی های مجلس 

و دولت درباره الیحه بودجه 99، گفت: 
مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بودجه 
به  رئیسه  هیئت  سوی  از  آینده  سال 
ما  و  است  شده  ارسال  معاونت  این 
جلسه مشترکی با برخی اعضای دولت 
کمیسیون  اعضای  از  تعدادی  نیز  و 
تاجگردون  آقای  که  داشتیم  تلفیق 
رئیس این کمیسیون نیز در این جلسه 
نظراتی  ما  افزود:  وی  داشت.  حضور 
نسبت  مطرح شده  موارد  پیرامون  را 

به هیئت رئیسه  بودجه 99  به الیحه 
مجلس اعالم کردیم و در این جلسه 
این  که  شد  بررسی  ما  پیشنهادات 
مسائل  به  مربوط  بیشتر  پیشنهادات 

شکلی و نگارشی بود.
کرد:  تصریح  مجلس  قوانین  معاون 
در این جلسه قرار شد گزارش نهایی 
الریجانی  آقای  سوی  از   99 بودجه 
نامه ای  طی  به زودی  مجلس  رئیس 
شود. ارسال  نگهبان  شورای  به 

میرمحمدصادقی تأکید کرد: در بخش 
دیگری از این جلسه قرار شد مصوبه 
سال  بودجه  درباره  تلفیق  کمیسیون 
99 و طبق اصل ۸5 قانون اساسی به 
شورای نگهبان ارسال شود و مجلس 
بودجه  الیحه  بررسی  برای  جلساتی 
سال آینده نداشته باشد.وی اضافه کرد: 
البته برخی بخش های بودجه 99 نیاز 
به اذن خاص مقام معظم رهبری دارد 

که باید مشخص شود.   

سرنوشت بودجه 99 به  دست کمیسیون تلفیق افتاد

خشکشویـی بـا شرایـط ویـژه واگـذار می شـود. 
)شراکت یا فروش(     

 شمـاره تمـاس:  090۲6711775 

 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

» ایمنی حمل و نقل نیازمند عزم همگانی است«

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی –  نوبت دوم
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( برگزار نماید :

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کارفهرست بهاء مورد استفادهمبلغ برآوردمدت موضوع شماره 

مناقصه نگهداری ، پشتیبانی و ارسال بر خط اطالعات دستگاه های 98/125
خدمات فاقد فهرست 4.680.000.000 ریال12 ماهتردد شمار ) رفت و برگشت ( در سطح استان خراسان جنوبی

234.000.000 ریالبهاء

ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد:
الف- ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی 

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ، 
مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرایط مناقصه گران : پیمانکاران حقوقی دارای گواهی صالحیت معتبر در زمینه مشاوره یا پیمانکاری حمل و نقل ، راه و ترابری ، ارتباطات یا فناوری اطالعات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا مجوز 
شورای عالی انفورماتیک و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

تاریخ انتشارمناقصه فوق در سامانه  98/12/13  می باشد.
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سایت ستاد : ساعت 13/00 سه شنبه 98/12/13  لغایت ساعت 14/30 شنبه 98/12/17  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق : ساعت 14/30 

روز سه شنبه تاریخ 98/12/27 زمان بازگشایی پاکت مناقصه فوق  از طریق سامانه ستاد : ساعت 08/30 صبح روز چهارشنبه تاریخ 98/12/28
آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

خراسان جنوبی- بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی   شماره تماس : 9-32342137-056          کد پستی : 9717833115  
متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان خراسان جنوبی به آدرس http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمایید.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934-021                           دفتر ثبت نام مرکزی : 021-88969737 

تولیدی کیف مظفری 
نمایندگی چمدان تیرول و کت در خراسان جنوبی

ست چمدان با ارزان ترین قیمت برای عروس و دامادها
فروش غیرحضوری تحویل پایان هر روز

آدرس: بازار – پشت بانک تجارت – سه راه اسدی
۰۹۳۶۶۶۲۴۲۵۸ – مظفری

فـروش فـوق العاده 
انواع کت و شلوار و کت تک به قیمت تولیدی

آدرس: نبش مفتح 10 - نرسیده به مسجد مرتضوی
تلفن تماس: 09151643۷0۷ – امیرآبادیزاده

ده  
مـژ تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروزمـژده  

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 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم ( 
شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: 1۳9۸/1۲/1۴

جلسه مجمع عمومی فوق العاده)نوبت سوم( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح 
استان خراسان جنوبی ساعت 18:30 روز  سه شنبه  27 /98/12  در محل دفتر شرکت 
واقع در  بلوار شعبانیه – بلوار بقیه ا... )عج( نبش بقیه ا... )عج( 38 برگزار می شود. از کلیه 
 اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و 

برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.
دستورجلسه:.

 1- اصالح ماده 5 اساسنامه  2- اصالح ماده 12 اساسنامه
3- اصالح ماده 18 اساسنامه

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت حمل و نقل بانیان ترابر شرق )سهامی خاص( 

شماره ثبت: ۴۳۲5      شناسه ملی: 10۳60057769

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت حمل و نقل بانیان ترابر شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 
4325 و شناسه ملی 10360057769 دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که 
ساعت 9 مورخ 1398/12/26 در بیرجند، کیلومتر 11 جاده کرمان، سالن کنفرانس اداری شرکت 

کویرتایر تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: تصویب صورت های مالی سال منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و 
بازرس قانونی – انتخاب روزنامه کثیر االنتشار – تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره 

سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی سالیانه می باشد.
هیئت مدیره شرکت


