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هیچکس نگران مشارکت 
مردم در انتخابات نباشد

رئیس قوه قضائیه  : 

صفحه  ۶

انتخاب اول جبهه اصالحات 
محمد جواد ظریف است

 مرعشی، فعال اصالح طلب : 

آمدن احمدی نژاد را به عنوان 
شوک انتخابات در نظر نگیرید

حداد عادل ، فعال اصولگرا  :

صفحه  ۶

صفحه  ۶

#  من ماسک می زنم

ترحیم به سبک » مقرنسی« 3شناسایی تقلب در فروشگاه های زنجیره ای ؛ کسب و کار زرد 23افزایش ارزش سهام عدالت شرکت سرمایه گذاری استان

قرار است پرونده سنگین پادگان قدیم بعد از 13 سال پر پیمانه تر تنظیم شود و این بار در دست نماینده مجلس به بیت رهبری برسد.نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی درباره موضوع اراضی پادگان قدیم 
۰۴ بیرجند گفت: صورتجلسات 13 ساله بررسی شده که الینحل مانده و در آخرین صورتجلسه خواسته شد که با استانداری برای حل این موضوع مکاتبه شود و به دنبال مکاتبات با بیت رهبری هستیم که در این زمینه دستور 

دهند اما باید گزارش کامل جمع آوری شود. حسین خسروی اسفزار روز گذشته در نشست خبری  از تعدد مکاتبات با وزارتخانه ها در حوزه های مختلف خبر داد و گفت: یکی از محورهای مکاتبات از مهر ماه تاکنون پیگیری 
وضعیت بازگشایی مرزهای خراسان جنوبی بوده که در این میان دیداری با وزیر امور خارجه هم انجام شده است. نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی ...  مشروح در صفحه 5

افزایش زیرساخت های
 بهداشتی با پیگیری پارلمانی

کاهش ۲۰ درصدی رعایت
پروتکل های بهداشتی در استان
مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی در برخی 
نقاط استان از ۹۰ درصد به ۷۰ درصد کاهش یافته است. مجید شایسته با اشاره به شیوع ویروس کرونا در خراسان جنوبی 
و کشور بیان کرد: طی یک سال گذشته شیوع این ویروس در سطح استان با افت و خیزهایی همراه بوده است. وی از 
افزایش روند نمونه گیری بیماری از هفته آخر دی ماه و اوایل بهمن ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: همچنین در این 

مدت روند افزایشی موارد مثبت به ویژه برای شهرستان قاین را شاهد بودیم.  ... مشروح در صفحه  ۲

عکس : میرکالنی

سرمقاله

حادثه در کمین شهر  بیرجند

صبح جمعه، آن هم بعد از دو روز تعطیلی متوالی، قاعدتاً نباید خبر خاصی در شهر 
باشد، ادارات که تعطیل بوده است، بازار هم به رسم دیرینه، از این تعطیلی چند روزه 
استقبال کرده، مردم اغلب به روستاها پناه برده اند و مطمئناً شهر در سکوت کامل فرو 
رفته است.  اولین خبر پرتکرار فضای مجازی اما این تصورات را تأیید نمی کند، تیترها 
تکان دهنده اند؛ آتش به جان شهر/ صدای آژیرها، سکوت تعطیلی را شکست/ زبانه 
های حریق در کوچه های پیچ در پیچ/ بافت قدیمی شهر، خبرساز شد/ آتش، آسمان 
تاریک شب را روشن کرد/...  خبرها، واقعه تلخ آتش سوزی نیمه شب گذشته در یکی 
از محالت قدیمی شهر را به تصویر کشیده اند. عکس ها، زبانه های آتش را نشان 
می دهد که منطقه وسیعی را به کام کشیده است و البته از تالش و تکاپوی نیروهای 
 امدادی می گویند که برای رسیدن به نقطه شروع حادثه به هر دری می زدند.
خبرها از وضعیت بغرنج مردمی حکایت دارند که صدای مهیبی در نیمه شب، خواب 

آرام را از آنها گرفته و چون به کوچه ها آمده اند تا علت را  ...  ادامه در صفحه ۲

*  بهروزی فر

رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس از فعالیت های یک سال گذشته می گوید ؛

 فهرست داوطلبان عضویت در هفتمین دوره هیئت 
مدیره سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی

شرح در صفحه 2

جناب آقای مهندس محسن احتشام
انتخاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

کارآفرین برتر ملی در سال ۹۸ و دریافت تندیس کارآفرین برتر 
از معاون اول رئیس جمهور 

تبریک عرض می نماییم. خدمت صادقانه و تالش مخلصانه توفیقی است که خداوند به 
شایستگان عنایت می نماید. برای شما موفقیت و سربلندی از درگاه خداوند منان 

مسئلت داریم.

معاونت محترم زندان شهرستان فردوس

جناب آقای ناظری
از زحمات و کوشش های بی دریغانه شما در راستای کمک به اصالح و تربیت مددجویان

 و برگزاری کالس های فنی و حرفه ای کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. 
 میر کاظمی  - ایوبی  - نیک بخت - اصفالنی  - اسحاقی  - فلکی

جناب آقای مهندس محسن احتشام
با کمال ارادت و امتنان انتخاب ارزشمند جناب عالی را به عنوان

 کارآفرین برتر ملی در سال ۹۸ و دریافت تندیس کارآفرین برتر 
از معاون اول رئیس جمهور

  که موید حسن سابقه، توانایی و تجارب ارزشمند شما می باشد تبریک عرض نموده
 دوام توفیقات و سالمتی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه بیرجند در نظر دارد: به استناد مصوبه دستور بیست و ششم )موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۳( از صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور 
دوم هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ مبنی بر فروش سهم دانشگاه بیرجند از ملک آقای علی کیهان دوست 
گنجی، طبق مقررات مالی و معامالتی نسبت به فروش یک سوم مشاعی ملک مرحوم آقای علی کیهان دوست گنجی متعلق به دانشگاه بیرجند واقع در تهران، خیابان 
سمنگان، خیابان شهید مهرانپور، کوچه یکم، پالک ۲ )منزل نبش( با موقعیت شمالی - جنوبی )سه بر( و از طرف شمال به خیابان اصلی )مهرانپور( و از سمت غرب 

کوچه ده متری و از سمت جنوب به کوچه ۸ متری با کاربری مسکونی با شرایط استثنایی پرداخت )۱/۳ نقد - مابقی در دو مرحله سه ماهه( از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می 
توانند جهت اخذ اسناد مزایده به سازمان مرکزی دانشگاه بیرجند )دبیرخانه کمیسیون معامالت( و یا به پایگاه اینترنتی دانشگاه بیرجند www.birjanad.ac.ir  مراجعه و پس از تکمیل 

اسناد، مدارک را تحویل دبیرخانه کمیسیون نمایند. 

مساحت تقریبی نام ملک و نشانی 
زیربنای کل طبقات 

)متر مربع( 

مساحت عرصه 
ملک )متر مربع( 

متراژ در مسیر 
تعریض ملک

تعداد طبقات و شرایط پرداخت
کاربری آن

موقعیت ملک

آپارتمان مسکونی خیابان سمنگان – خیابان 
شهید مهرانپور- کوچه یکم- منزل نبش

۳۱۹ متر مربع۲۵۰ متر کلنگی

۰

۱/۳ نقد - مابقی در 
دو مرحله سه ماهه

همکف: مسکونی 
طبقه اول: مسکونی

شمالی – جنوبی – 
غربی )سه بر(

۶۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )شصت و دو میلیارد( ریال قیمت پایه مزایده ملک

۳/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )سه میلیارد و صد میلیون( ریالمبلغ تضمین شرکت در مزایده

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: به صورت واریز وجه نقد به شماره حساب ۴۸۳۵۴۶۰۱۷ )حساب سپرده دانشگاه بانک تجارت شعبه دانشگاه بیرجند( و یا ارائه ضمانت نامه بانکی به نفع 
دانشگاه بیرجند و یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه بیرجند. شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده، ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای موسسه نمی کند و

موسسه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معامالتی به صرفه و صالح موسسه تصمیم بگیرد. زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۱۱  
زمان تحویل پیشنهادها: تا ساعت ۱۲ تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸  زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۱۳ تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شماره تماس: ۰۵۶۳۱۰۲۱۰۷۱ 

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجندهزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی

 بیرجند
علی اکبر فرامرزی  
محمدحسن  محبتی 

 علیرضا خامه زر
 خالد اکبری

سید  محمدرضا علیزاده 

 دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی 

بیرجند

پاسخگویی جناب آقای مهندس برزگر
معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق

 استان خراسان جنوبی
 از طریق سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت )سامد( 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

یکشنبه 13۹۹/12/03 از ساعت 10 الی 11:30 تلفن : 111 

محصوالت ارگانیک 
و طبیعی

آجیل - خشکبار- حبوبات- روغن - چای

tabiat_kade_birjand tabiat_kade_birjand 
۰۹۲۱۰۹۵۹۳۱۲   احمدیخراسان جنوبی - بیرجند - نبش توحید ۲۶

فروش پکیج و رادیاتورهای پنلی
 ایران رادیاتور 

  

آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب۱  
0۹15561۸3۹۸ - 05632237077   

به ما دلگرم باشید

 بهترین راهکار گرمایشی برای گلخانه ها، 
سالن های صنعتی و فضاهای بزرگ

% 50
صرفه جویی در مصرف سوخت

09010514546 056 - 32207559
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حادثه در کمین شهر  بیرجند

* بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( خبرها از وضعیت بغرنج مردمی حکایت دارد که صدای مهیبی در نیمه 
شب، خواب آرام را از آنها گرفته و چون به کوچه ها آمده اند تا علت را بجویند، شعله هایی را مشاهده 
کرده اند که یکی یکی خانه ها را در می نوردد و پیش می تازد و...  پنج ساعت از وقوع حادثه گذشته، 
 آتش نشانان از همه ایستگاه های سطح شهر و حتی شهرهای همجوار در محل مستقر شده اند، 
اما علیرغم تالش نیروهای امدادی، آتش همچنان در محالت قدیمی شهر جوالن می دهد و 
عده ای از همشهریان را به کام کشیده و تعداد زیادی را هم آواره خیابان ها کرده است. این اتفاق، 
خوشبختانه! تصوری بیش نیست اما واقعیتی است که با وجود اخباری که طی سال های گذشته از 
وضعیت ایمنی شهر بیرجند می شنویم خیلی بعید به نظر نمی رسد. همین چند روز پیش بود که 
در همین روزنامه به نقل از مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند، خبری منتشر شد که 
نسبت به رعایت نکردن مسائل ایمنی و موارد پیشگیری از بروز حوادث در انبارهای برخی اصناف و 
شرکت نفت ابراز  نگرانی کرده بودند، این که با وجود تذکرات فراوان و دوره های آموزشی مکرر، هنوز 
بسیاری از مغازه ها ایمنی کافی ندارد و سیستم های سرمایش و گرمایش آنها استاندارد نیست.  یکی از 
نگرانی های جدی مربوط به انبارهای برخی از اصناف و تجار است که گاه در بافت قدیمی وجود دارد 
و ساکنان در اطراف آن انبارها از میزان اشتعالزایی مواد در این انبارها، هیچ اطالعی  ندارند، برخی از 
این انبارها در انتهای کوچه های کم عرض قرار دارد که در صورت بروز حادثه، امکان عبور ماشین های 
اطفاء حریق در آنها فراهم نیست و گاه مسیر عبور خودروهای امدادی تبدیل به پارکینگ شده است. 
آبان ماه سال گذشته هم، مدیر امور پسماند شهرداری بیرجند از فعالیت غیر قانونی ۷۵ انبار ضایعاتی، 
بدون دریافت مجوز از شهرداری و دیگر دستگاه های مرتبط در شهر بیرجند خبر داده بود. انبارهایی 
که به واسطه حجم کاغذ، کارتن، پالستیک و دیگر زباله های قابل اشتعال، هر کدام همچون بمبی 
آماده شعله ور شدن است. مرداد ماه سال گذشته هم مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری بیرجند، بافت فرسوده و تجاری بازار مرکزی )سرپوش( را آبستن خطرات زیادی برای کسبه 
و شهروندان عنوان کرده و گفته بود؛ یکی از مشکالت بازارچه های بیرجند، ناایمن و فرسوده بودن 
تأسیسات برق در بازارچه ها و واحدهای تجاری است که از عمده دالیل بروز حریق و حادثه می 
باشد، از دیگر مشکالت موجود در بازار بیرجند، عدم دسترسی مناسب خودروها و نیروهای امدادی 
به بازارچه هاست که در زمان بروز حادثه، باعث کند شدن عملیات امدادرسانی به مصدومین و عدم 
انجام عملیات اطفاء حریق است، وجود بافت فرسوده ناایمن و زمین های بالاستفاده که تبدیل به محل 
جمع  آوری ضایعات قابل اشتعال شده از جمله عواملی است که باعث حریق می شود، وجود واحدهای 
صنفی با بار حریق باال و مواد سریع االشتعال در مغازه های ناایمن و فاقد سیستم های ایمنی، انبارهای 
ناایمن با بار حریق باال و چیدمان نامناسب از دیگر دالیل بروز حریق می باشد، مسقف شدن بازارچه ها 
با سازه های ناایمن و سقف و سایبان های فلزی در زمان زلزله مستعد سقوط و در زمان حریق باعث 
عدم تهویه دود و گازهای گرم، کاهش دید و افزایش سرعت انتقال حریق است و عملیات شناسایی 
کانون حریق و امداد رسانی به مصدومین و نیز فرار اضطراری مردم را بسیار دشوار می کند، به کار 
بردن مصالح غیر استاندارد و سریع االشتعال در پوشش سقف و دیوار و نیز دکوراسیون مغازه ها باعث 
افزایش سرعت انتقال و گسترش حریق می شود و...  و خبرهای متعدد دیگری که به این موضوع 
اذعان دارند که حادثه، گوشه گوشه شهر را تهدید می کند و این همه در حالی است که به گفته معاون 
دادستان عمومی و انقالب خراسان جنوبی در خبری به تاریخ مرداد ماه سال ۹۸، مسئله تأمین ایمنی 
بازار و شناسایی محیط های پرخطر در این محدوده از دو سال قبل- سال -۹۶ در کارگروه ایمنی و 
آتش نشانی استان مطرح شده و در دستورکار قرار دارد. حال سؤال اینجاست اگر این نقاط حادثه خیز 
از سال ۹۶ در حال شناسایی است و اگر ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسالمی به خوبی به این نکته تأکید 
دارد که؛ هر اقدامی که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم شناخته شده و مجازات آن 
نیز تعیین شده است، چرا هنوز عدم رعایت نکات ایمنی در انبارهای دپوی کاال و واحدهای صنفی و 

انبارهای جمع آوری زباله و... همچنان دغدغه اصلی شهر است؟!! 
)لطفاً نظرات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

سرمایه  شرکت  سهم  هر  ارزش 
گذاری سهام عدالت خراسان جنوبی 
)وسخراج( در بازار سرمایه، بیش از ۳ 

درصد افزایش یافته است.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و 
دارایی استان گفت: ارزش هر سهم هم 
اکنون ۲۱۸تومان است که این رقم هفته 
گذشته ۲۱۱تومان بود. بهروزی افزود:بیش 
از ۶۵ درصد معادل ۳۰۳هزار و ۸۶۸نفر 
از سهامدارانی که روش غیرمستقیم را 

انتخاب کردند در سامانه سجام ثبت نام و 

کد بورسی دریافت کردند. وی با بیان اینکه 
مجمع الکترونیک شرکت سرمایه گذاری 
استان احتماال ۲۱ اسفند برای انتخاب 

هیئت مدیره برگزار شود از سهامدارانی 

که هنور در سامانه سجام ثبت نام نکردند 
خواست در این خصوص اقدام کنند. معاون 
اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی 

استان گفت: تمام مراحل ثبت نام در این 
سامانه بصورت غیرحضوری قابل انجام 
است و نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر 
درخصوص  بهروزی  نیست.  پیشخوان 
سرمایه  شرکت  مدیره  هیئت  اعضای 
گذاری خراسان جنوبی هم گفت: تا کنون 
۳۳نفر برای این منظوره ثبت نام کردند که 
۳نفر صالحیتشان تایید و بقیه در دست 
بررسی است و متقاضیان هنوز می توانند 
 با مراجعه به سامانه ستان ثبت نام کنند.

با  مبارزه  و  پیشگیری  مدیرگروه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بیماری های 
پروتکل های  رعایت  گفت:  بیرجند 
بهداشتی در برخی نقاط استان از ۹۰ 
درصد به ۷۰ درصد کاهش یافته است.
مجید شایسته با اشاره به شیوع ویروس 
کرونا در خراسان جنوبی و کشور بیان 
شیوع  گذشته  سال  یک  طی  کرد: 
افت  با  استان  در سطح  ویروس  این 

از  است. وی  بوده  و خیزهایی همراه 
افزایش روند نمونه گیری بیماری از هفته 
ماه سال  بهمن  اوایل  و  ماه  آخر دی 
جاری خبر داد و اظهار کرد: همچنین 
در این مدت روند افزایشی موارد مثبت 
به ویژه برای شهرستان قاین را شاهد 
بودیم. شایسته با بیان اینکه موارد مثبت 
کرونا در نمونه گیری های اخیر در گروه 
سنی ۲۰ تا ۶۰ سال بوده اند، گفت: اگر 

موارد ابتال به کرونا در گروه سنی سالمند 
رخ دهد شاهد افزایش موارد بستری و 
فوت خواهیم بود. مدیرگروه پیشگیری 
و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند با اشاره دالیل افزایش 
عادی  کرد:  بیان  استان  در  بیماری 
انگاری از سوی مردم به دنبال رنگ 
مهم ترین  از  شهرستان ها  آبی  بندی 
دالیل شیوع ویروس است. وی از افت 

رعایت مسائل بهداشتی خبر داد و اظهار 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  کرد: 
در برخی نقاط استان از ۹۰ درصد به 
۷۰ درصد کاهش یافته است. شایسته 
تجمعات  ها،  نشینی  شب  افزایش 
خانوادگی، برگزاری مراسم های عزا و 
عروسی، بازگشایی مدارس و افزایش 
مسافرت ها را از دیگر دالیل افزایش 

کرونا در استان دانست.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی از امدادرسانی نیروهای هالل 
احمر استان به ۹۷۷ مورد حادثه در ۱۱ 

ماهه سال جاری خبر داد.
محمد رضا رضایی روز گذشته در جمع 
خبرنگاران با اشاره به خدمات امدادی 
هالل احمر در سال جاری بیان کرد: 
از ابتدای سال تاکنون نیروهای هالل 
احمر به ۹۷۷ مورد حادثه، امدادرسانی 
کل  مجموع  داد:  ادامه  وی  کرده اند. 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  حوادث 
گذشته ۳۷ درصد کاهش داشته است. 

رضایی بیان کرد: شهرستان قاین با ۱۵۷ 
مورد، سربیشه ۱۳۹ مورد و نهبندان ۱۲۱ 
مورد حادثه بیشترین وقوع حوادث سال 
جاری را داشته اند. مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر خراسان جنوبی اظهار کرد: 
از مأموریت های  همچنین ۶۲ درصد 
 ۱۶ جاده ای،  حوادث  در  جاری  سال 
درصد حوادث شهری، ۱۰ درصد سیل 
و آب گرفتگی، پنج درصد کوهستان و 
هفت درصد در دیگر موارد بوده است. 
رضایی با بیان اینکه در مأموریت های 
هزار  چهار  به  جاری  سال  ماهه   ۱۱

و۸۰۷ مورد حادثه دیده امدادرسانی شده 
است، گفت: این میزان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۵۷ درصد کاهش 
داشته است. وی اظهار کرد: ۳۵ درصد 
از حادثه دیدگان در حوادث جاده ای، ۴۰ 
درصد در حوادث سیل و آب گرفتگی، 
۱۶ درصد حوادث شهری و ۹ درصد در 
دیگر حوادث خدمات گرفته اند. رضایی 
با بیان اینکه سه هزار و ۹۷۴ نیروی 
به  تیم  قالب هزار و۵۴۷  عملیاتی در 
این حوادث امدادرسانی داشته اند، افزود: 
همچنین هزار و ۴۵۵ دستگاه خودرو 

شامل ۹۰۹ دستگاه آمبوالنس و ۵۴۶ 
دستگاه خودرو نجات در این حوادث به 

کارگیری شده است.

افزایش ارزش سهام عدالت شرکت سرمایه گذاری استان

رعایت پروتکل های بهداشتی در خراسان جنوبی ۲۰ درصد کاهش یافت

امداد  نیروهای هالل احمر استان به ۹۷۷ مورد حادثه 

خطر بی خیالی مردم 

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی از 
تالش مدیریت استان برای توسعه زیرساخت ها در مناطق روستایی 
خبر داد و گفت: امسال و سال گذشته ۹۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
تومان به حساب دهیاری های تابعه استان از محل اعتبارات بند الف 
و تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تبصره ۲ ماده 
۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۸ قانون الحاق برخی مواد 
به مقررات تامین مالی دولت واریز شده است. عالیه خواجوی در گفت 
و گو با ایرنا افزود: طی این مدت ۷۴۰ طرح عمرانی با اعتبار بیش 
از ۴۴ میلیارد تومان از سوی دهیاری های استان اجرا شده که نقش 
موثری در توسعه زیرساخت های روستاها داشته است. وی گفت: 
علمکرد دولت در حوزه زیرساخت و عمران روستاها عالوه بر ایجاد 
درآمد پایدار، انگیزه ای برای بازگشت به روستاها بوده است. مدیرکل 
دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: 
احداث ۱۰ هزار واحد مسکن محرومان در مناطق روستایی استان 
که از سال گذشته براساس تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه، بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی و کمیته امداد امام خمینی )ره( آغاز شد و 
در ادامه احداث ۶ هزار واحد مسکن شهری و روستایی برای اقشار 
کم درآمد جامعه، ضمن تحول اساسی در حوزه ساخت مسکن مقاوم 
در بازگشت جمعیت به روستاها خیلی اثرگذار بوده است. وی افزود: 
حوزه گردشگری و صنایع دستی نیز از ظرفیت هایی است که به 
توانمند شدن جامعه روستایی کمک می کند و در این راستا ایجاد سه 
هزار خوشه صنایع دستی به منظور تقویت اشتغال های خرد خانگی 
در روستاها و احداث واحدهای بومگردی در مناطق گردشگرپذیر 
استان از دیگر اقدامات انجام شده است. خواجوی گفت: تبدیل استان 
به هاب )مرکز منطقه ای( شتر از طریق واردات ۱۰ هزار نفر شتر به 

منظور ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان نیز دنبال می شود.

تالش برای توسعه زیرساخت ها
 و اشتغال در روستاها

خراسان جنوبی با قرار گرفتن بر روی کمربند خشک و نیمه 
خشک نیمکره  شمالی جزو ۵ استان درگیر با موضوع گرد و 
غبار است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی 
گفت: امسال با اعتبار ۱۷ میلیارد تومان در حال اجرای هزار و ۱۰۰ 
هکتار نهالکاری و هزا ر و ۴۰۰ هکتار مدیریت روان آب در استان 
هستیم. علیرضا نصرآبادی افزود: عالوه بر این، ۴۳ میلیارد تومان 
نیز برای اجرای طرح مالچ پاشی در سطح ۵۴۰ هکتار ابالغ شده 
است. وی گفت: تاکنون به منظور کاهش اثرات منفی بیابانزایی و 
جلوگیری از پیشرفت آن فعالیت های متعددی در استان از جمله 
بیابانزدایی به مساحت یک میلیون و ۷۴۰ هزار هکتار در قالب 
۲۸ طرح اجرایی شده است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خراسان جنوبی گفت: اجرای ۱۵۳ هزار و ۲۰۰ هکتار نهال کاری، 
۱۳ هزار و ۸۷۶ هزار هکتار بذرکاری، ۳۹ هزار هکتار مدیریت 
روان آب های سطحی و ۶۰۰ هکتار مالچ پاشی از جمله اقداماتی 

است که از سال گذشته تا کنون اجرا شده است. 

افزوده شدن ۲ هزار و ۵۰۰ 
هکتار  به طرح های بیابانزدایی

هوا بارانی می شود

بارش های خوبی در استان از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده در صورت عدم تغییر در نقشه ها قابل انتظار 
است. زارعی گفت: با توجه به خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی تا روز دوشنبه به تناوب، بارش 
خفیف و پراکنده قابل پیش بینی است و روز سه شنبه گاهی افزایش باد و گردوخاک دور از انتظار نیست. 

ه  رایگان
مشاور

  مزرعه بزرگ پرورش شتر مرغ
     بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی )حامی(

*پیش فروش جوجه شترمرغ )واکسینه شده(
   *فروش شترمرغ پرواری 

* فروش جوجه شترمرغ در سنین مختلف )واکسینه شده زیر نظردامپزشک(
   * تحویل خوراک آغازین برای یک ماه مصرف جوجه های خریداری شده از این مجموعه

  با خرید از مجموعه پرورش شتر مرغ حامی به اشتغال و درآمد زندانیان و کاهش آسیب های
 اجتماعی کمک کنیم. متقاضیان می توانند نسبت به دریافت فرم های پیش فروش به آدرس 
 این نمایندگی: بیرجند - خیابان پاسداران – حدفاصل باهنر شرقی و پاسداران ۲۶- پالک ۱۰ 
 –  ۳۲۴۳۶۷۲۰ های  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  همچنین  نمایند،  مراجعه 

۰۹۱۵۱۶۱۳۶۳۹ تماس حاصل فرمایند.

قصر موبایل راه رو
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۰۹۱۵   ۱۶۱   ۰ ۱۶۱
۰۹۱۵   ۱۶۱ ۸۵۸۵ 
۰۹۱۵   ۱۶۱   ۴۰۳۰
۰۹۱۵   ۱۶۱    ۹۰۰۹ 
۰۹۱۵   ۱۶۱    ۰۰2۰  

۰۹۱۵   ۱۶۱   ۰۰۴۱  
۰۹۱۵   ۱۶۱   ۰۴2۰ 
۰۹۱۵   ۱۶۱   ۹۰۴۰ 
۰۹۱۵   ۱۶۱   ۵ ۱۶۱ 
۰۹۱۵   ۱۶۱  ۷ ۱۶۱ 

۰۹۱۵   ۱۶۱  ۸ ۱۶۱ 
۰۹ ۱۵  ۱۶  ۱۷ ۱۸ ۰ 
۰۹۱۵   ۱۶  ۱۷۱۷ ۸ 
۰۹۱۵   ۱۶۱  ۷۷۷۱ 
۰۹۱۵   ۱۶۱۶ ۷۱2 

۰۹۱۵  ۱۶۱  ۷۴۶2 
۰۹۱۵   ۱ ۶۱ ۸ ۶۱۸ 
۰۹۱۵  ۱ ۶۱ ۷ ۶۱۷ 
۰۹۱۵  ۱ ۶۱ ۵ ۶۱۵ 
۰۹۱۵  ۱۶۱  ۹۰2۵ 

۰۹۱۵  ۱۶۱  ۹۰2۶
۰۹۱۵  ۱۶۱  ۹۰2۷ 
۰۹۱۵  ۱۶۱  ۹۰2۸ 
۰۹۱۵  ۱۶۱  ۹۰۳2 
۰۹۱۵  ۱۶۱  ۵۶۸۰

۰۹۱۵  ۱۶۱  2۷۰۵
۰۹۱۵  ۱۶۱  ۸۳۴۹
۰۹۱۵  ۱۶۱  ۳۳۳۶
۰۹۱۵  ۱۶۱  ۱۳۱۴ 
۰۹۱۵  ۱۶۰  ۸۸۸۰

۰۹۱۵  ۱۶۰۰  ۶۱۵ 
۰۹۱۵  ۱۶۰  ۱۸۴۹ 
۰۹۱۵  ۱۶۰  ۱۵۸۹ 
۰۹۱۵  ۱۶۰  ۳۹۶۸ 
۰۹۱۵  ۱۶۰  ۳۷۵۸

قابل توجه اعضای محترم نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی
پیرو اطالعیه قبلی فهرست داوطلبان عضویت در هفتمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی 

معدن خراسان جنوبی، تاریخ و مکان برگزاری انتخابات به شرح ذیل اعالم می گردد.
زمان برگزاری: پنجشنبه ۹۹/۱۲/۱۴ از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ 

مکان برگزاری: ۱- بیرجند، خیابان شهید مطهری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، ساختمان 
شهید مطهری ۲- طبس، اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان طبس 3- جهت کسب 

اطالعات بیشتر به سایت نظام مهندسی معدن به آدرس ime.Org.ir مراجعه نمایید.

فهرست الفبایی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره برای رشته معدن

سال تولدمقطع تحصیلی رشته تحصیلینامنام خانوادگیردیف
۱3۵۸دکتریمعدناحمدآریافر۱
۱33۵دکتریمعدنمحمدجوانشیر گیو۲
۱3۴۸فوق لیسانسمعدنیاورشوشی3

۱33۲دکتریمعدنمحمدشیوا۴
۱3۶۲لیسانسمعدنمسعودفتوت۵
۱3۵۵لیسانسمعدنعلیکشوری۶
۱3۴۸دکتریمعدنغالمرضانوروزی۷

فهرست الفبایی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره برای رشته زمین شناسی
سال تولدمقطع تحصیلی رشته تحصیلینامنام خانوادگیردیف

۱3۴۵کارشناسی ارشدزمین شناسیمحمدهادیاشرافی ۱
۱3۵۲کارشناسی ارشدزمین شناسیمرتضیجاللی فرد۲
۱3۴۹دکتریزمین شناسیاحمدرضاخزاعی3
۱3۴۹دکتریزمین شناسیسید سعیدمحمدی۴
۱3۵۲دکتریزمین شناسیسید  مرتضیموسوی۵
۱3۵۲دکتریزمین شناسیمحمدناظمی۶

هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن
 استان خراسان جنوبی

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی  تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک برحسب درخواست 
واصله مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه 
ثبتی این واحد به شرح ذیل: بخش ۱۱ قاینات قطعه مفروزه مزرعه کهناب پالک ۱۲۶۶-اصلی  ۲۸۵۴ فرعی 

از ۲۹ فرعی محمدحسین قادری ششدانگ یک قطعه زمین در روز ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به 
صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در 
محل وقوع ملک 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 که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 
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، 
در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت 

هم بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 
تاریخ انتشار: ۱3۹۹/۱۲/3     علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( 

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۶۳/۰۵ مترمربع دارای پالک ثبتی هفتصد و بیست و یک فرعی از سه 
فرعی از چهارصد و یازده اصلی )۷۲۱ فرعی از ۳ فرعی از ۴۱۱ - اصلی( بخش شش سربیشه به نشانی سربیشه، حاشیه بلوار شهید 
گورکانی قطعه ۵  ملکی آقای عبدالرضا کاظمی فرزند احمد دارنده شماره شناسنامه ۲۷۸ و شماره  ملی ۰۶۵۳۳۳۸۱۶۳ که سند 
مالکیت آن به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه شماال به طول ۴/۵۰  متر به باقیمانده پالک شرقا به طول 
۱۳/۸۷ متر مرزیست با پالک ۷۲۲ فرعی جنوبا به طول ۴/۴۸ متر به خیابان غربا به طول ۱۴/۲۹ متر مرزیست با پالک ۷۲۰ فرعی 
همگی از ۲۸ - اصلي بخش ۶ سربیشه و حقوق ارتفاقی ندارد که بابت یازده فقره چک بالمحل عهده بانک کشاورزی سربیشه جمعا 
به مبلغ ۳۴۳۰۰۰۰۰۰ ریال در قبال طلب آقای کریم نعیم پور فرد فرزند ابوالحسن بازداشت گردیده و در این خصوص پرونده 
های تحت کالسه ۹۵۰۰۰۱۰ الی ۹۹۰۰۰۱۹ و ۹۹۰۰۰۲۴  در این خصوص تشکیل شده است.پس از ابالغ مفاد اجرائیه و انقضای 
بیست روز مهلت مقرر قانونی چون مدیون بدهی خود را پرداخت و یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده بنا به درخواست بستانکار و 
طبق گزارش وارده به شماره ۹۹۰۰۳۹۱ مورخه ۹۹/۱۱/۱۶ هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ملک فوق به صورت 
ششدانگ یک قطعه زمین با حدود و مشخصات فوق به مبلغ چهارصد میلیون ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال( ارزیابی و قطعیت یافته 
است و برابر آیین نامه اجرایی در روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سربیشه به آدرس تقاطع بلوار امام علی)ع( و جانبازان از طریق  مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی 
از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد، در صورت انجام مزایده و وجود مازاد پس از کسر 
هزینه های مندرج در فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرا به مالک پرداخت خواهد شد. هزینه های دولتی به شرح ماده ۴۰ آئین 
نامه اجرا وصول و سایر هزینه های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، هرگاه بدهکار قبل از انجام مزایده اقدام به پرداخت 
بدهی خوش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

 تاریخ انتشار: ۱3۹۹/۱۲/3       محمد حسین مصلحی - رئیس واحد اجرا اسناد رسمی سربیشه

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی ۱۵

۰۹۱۵۵۶۱۴۸۸۰ 3۲۴3۵۶۸۶ - ۰۹3۶۵۲3۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶3۲۲۰ - خسروی جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

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

رتر(
) مدرن ب

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

شرکت بازیافت کویر بیرجند

از درب منازل و اصناف به باالترین قیمت

مجری جمع آوری و خریدکلیه ضایعات
)کاغذ، کارتن، الک، پالستیک، آهن و ...(
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۲ هزار و ۵۵۸ خودرو در خراسان جنوبی اعمال قانون شد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای اجرای طرح ممنوعیت تردد شبانه )اول آذر امسال( تاکنون ۲ هزار و ۵۵۸ خودرو در استان اعمال قانون شد. سرهنگ علیرضا عباسی افزود: برابر مصوبات ستاد استانی کرونا، 
هرگونه تردد از ساعت ۲۱ تا ۳ صبح در همه شهرهای استان حتی با وضعیت آبی ممنوع است و مشمول جریمه ۲۰۰ هزار تومانی می شود. وی گفت: در راستای مصوبات ستاد استانی کرونا، پلیس با مالکان خودروهایی که در این ساعات 

تردد کنند، برخورد قانونی می کند. عالوه بر این ،تصادفات درون شهری استان در بهمن امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۰ درصد و تصادفات جرحی ۱۰ درصد کاهش داشته است.

خطر گرد و غبارها 
را جدی بگیرید 

سالم. خبری در روزنامه آوا خواندم که 
طوفان اخیر خسارتی نداشته است برای 
 مسئوالن، روزنامه ها و مطالبه گران
باشد که گویا ما  تواند هشداری  می 
فقط به اندازه چند متر جلوی پایمان 
را می بینیم و متاسفانه وضعیت استان 
در این خصوص بسیار بغرنج است. در 
خوزستان روزهایی می گذرد که برخی 
استان حتی چشم  این  از شهروندان 
هایشان را نمی توانند به طور کامل 
باز کنند و این پدیده دارد در خراسان 
جنوبی هم کم کم جای خود را باز می 
کند اما روزمرگی برای ما باعث شده 
که همیشه فکر کنیم خبری نیست در 
صورتی که اگر امسال را با سال گذشته 
و سال گذشته را با سال های قبل تر 
آن مقایسه کنید خواهید فهمید که هر 
روز دارد وضعیت استان در خصوص 
پدیده شوم گرد و  فرسایش خاک و 
غبار بدتر می شود. هر چند در روزنامه 
شما هر از گاهی می خوانم که هشداری 
از زبان منابع طبیعی و یا محیط زیست 
می زنید اما اصال احساس نمی شود که 
در تصمیم گیری های کالن استان 
جدی  توجه  غبار  و  گرد  موضوع  به 
از استاندار محترم  شده باشد. علیهذا 
و نمایندگان گرامی خواهشمندیم که 
به موضوع گرد و غبار به عنوان یک 
چالش جدی برای استان توجه کنند 
چرا که بسیاری از عزیزان را می بینیم 
که متاسفانه بنای مهاجرت کرده اند چرا 
که هوای ناسالم بیرجند و استان هر روز 
دارد گسترده تر می شود. زمانی از تهران 
و دود و دمش می نالیدیم حاال دارد این 
بال بر سر خودمان با گرد و غبار فرود 
می آید. هوای سالم و تمیزی شهرها 
نقطه قوت اینجا بود. مراقب باشید که با 
این وضعیت به نقطه ضعف مان تبدیل 
نشود و خطر گرد و غبار را جدی بگیرید.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

تسهیالت ویژه 
برای روستاییان

معاونت  سرپرست   - محمودآبادی 
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی 
خراسان جنوبی گفت: ۱۲۱ میلیارد ریال 
تبصره  محل  از  روستایی  تسهیالت 
۱۶ قانون بودجه ٩٩ برای پرداخت به 
شد.  ابالغ  فرمانداری ها  به  متقاضیان 
محمد فرهادی روز گذشته در نشست 
بانک های  عملکرد  وضعیت  بررسی 
عامل استان افزود: این اعتبار از محل جزء 
“چهار” بند “و” تبصره “۱۶” قانون بودجه 
٩٩ اختصاص یافته و براساس جمعیت، 
نرخ بیکاری و ضریب محرومیت بین 
شهرستان های استان توزیع شده است.
وی اظهار کرد: اشتغالزایی برای جوانان 
معضل  حل  راستای  در  کارجویان  و 
بیکاری در مناطق روستایی، کمک به 
ماندگاری جمعیت در روستاها با ایجاد 
زمینه های درآمدزایی برای مردم، کاهش 
مهاجرت به شهرها و جلوگیری از توسعه 
حاشیه نشینی از اهداف پرداخت تسهیالت 
ارزان قیمت به متقاضیان مناطق روستایی 
است.سرپرست معاونت هماهنگی امور 
عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: 
پنج بانک عامل صادرات، رفاه کارگران، 
کشاورزی، ملت و ملی برای پرداخت این 
تسهیالت در استان انتخاب شد. وی از 
تسهیالت ویژه اقشار خاص خبر داد و 
افزود: از محل سهمیه متمرکز معاونت 
توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری، مبلغ ٩.۵ میلیارد ریال ویژه 
قالیبافان، ایتام سادات، بانوان روستایی 
سرپرست خانوار و بسیج سازندگی در 
نظر گرفته شد که متقاضیان دریافت 
این تسهیالت پس از شناسایی توسط 
عامل  بانک های  به  ذیربط،  نهادهای 
معرفی شدند. فرهادی اظهار کرد: در 
مجموع در کل استان خراسان جنوبی 
هزار و ۲٩۰ نفر برای دریافت تسهیالت 
تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳٩٩ به 

بانک های عامل معرفی شدند.

خبر ویژه

* در خصوص دیدگاه نکته های بعد از 
انفجار دوغارون جهت اطالع شما روزنامه 
نگاران محترم زمانی که از داخل استان 
خودمان این اتفاق ) دایورت کردن تردد 
از ماهیرود به دوغارون ( اتفاق می افتاد 
گلویمان را پاره کردیم ولی برخی عزیزان 
که هنوز هم در استان صاحب منصب 
هستند گویا باب میلشان نبود که پیگیری 
شود حاال که همه چیز را داده ایم فکر می 
کنید می توانند پس بگیرند . زهی خیال 

باطل و امید واهی با این مدیران فعلی.

 *سالم من که عوارض نوسازی خانه ام
را هرسال پرداخت می کنم اما االن یک 
نیامدن  علت  به  که  چندماهی هست 
 رفتگران شهرداری خودم درب خانه ام 
پرسنل شهرداری  از  تمیز می کنم.  را 
خواهشمندم نظارتی داشته باشند به خیابان 
نرجس ببینید کسی از چند ماه پیش برای 
نظافت خیابان نرجس... آمده یا نه مگر 
شمال شهر با خیابان های غفاری و معلم  
چه فرقی دارد؟ ما هم از زیبایی و تمیزی 
خوشمان می آید همانطورکه آنها عوارض 
پرداخت می کنند ماهم پرداخت می کنیم 

شما رو به خدا رسیدگی کنید.

* از اقدامات انجام شده  فرمانداری درمیان 
این است زمین هایی که مال خود مردم 
هست و از بنیاد گرفتند را می گویند هر چه 
  زودتر بسازید و گرنه سلب امتیاز می شوید .

آیا واقعا در این وضع معیشت مردم با این 
کرونا این اقدام صحیح است؟

*ما نفهمیدیم این پیشرفت های پزشکی 
به کجامی رود؟ برای سونوگرافی رفتم 
نوبت می دهند برای یک ماه دیگر تا 
یک ماه با پیشرفت پزشکی باید درد 

بکشم.به کجاچنین شتابان؟!

 *سالم آوای عزیز. حاالکه معادن طالی
خوسف تقریبا به بهره برداری رسیده  و 
 شمش را در همین روزنامه به معرض نمایش
 گذاشتید پیشنهادمی کنم درآمدهایی که

برای  را  شود  می  ایجاد  استان  برای 
ساخت بیمارستان خوسف در نظر بگیرند 
به تامین اعتباری نیاز ندارد از طرفی به 

گفته ما روستائیان شیر میش حق بره.

فکر  به  که  مسئولینی  از  سالم.   *
روستاها   بوده و برای گاز کشی اقدام 
نموده اند تقدیر وتشکر می کنیم که 
به روستاهای جلگه ماژان و مزار شاه 
سلیمان گاز کشیدند. همچنین  از طرف 
جمعی از مردم روستاهای گوولگ، شیخ 
آباد، بیدخت، مهنج، جیرگ و یوش نیز 
تقدیر و تشکر داریم . سربلند پیروز  باشید.  

* این مدت زمانی که برای بهسازی 
میدان شهدا گذشته فکر کنم پروژه مترو 

اگر بود تمام شده بود.

سرمقاله  و  نمایندگان  در خصوص   *
ای که نوشتید دو نکته خیلی مهم است 
اول اینکه خوب اشاره کرده بودید که 
نمایندگان بی حاشیه چرا که در تاریخ 
استان همیشه نمایندگانی داشته ایم که 
نه تنها کاری نمی کرده اند بلکه با ادعای 
های زیادی که داشته اند برخی کارها را 
خراب هم می کردند که نمونه اش را 
در بحث راه آهن و بودجه های وزرات 
راه کامال برایمان مشهود بود همین که 
نمایندگان فعلی سنگی نمی اندازند در 
مسیر توسعه استان جای تشکر دارد و 
دوم اینکه برخی نمایندگان استان گویا 
فشارهای شدیدی برای تغییر فرمانداران 
دارند و خودم در جمعی شنیدم که یکی از 
منصوبان نماینده به نقل ایشان می گفت 
فرماندار باید عوض شود. اینجا انتظار از 
استاندار و نماینده ولی فقیه و رئیس مجمع 
نگهبان  شورای  مسئول  و  نمایندگان 
خصوص  این  در  که  است  استان  در 
برخی دوستان روشن شوند که تغییرات 
سیاسی چند ماه مانده به انتخابات دقیقا 
شائبه مهندسی آن را تقویت می کند و به 
یقین نمایندگان مومن استان ما خود را در 

معرض این ظن قرار نمی دهند. 

*  در خصوص خیز مجدد کرونا هیچکس 
رعایت نمی کند و کسانی هم که کرونا 
دارند و می دانند راحت و بیخیال می روند 
بیرون ؛ حتی شاید کرونا دارند و پنهان می 
کنند.  کاش به نسل آینده مان که بچه 
برادرهایمان  و  خواهر  و  خودمان  های 

هستند رحم کنیم ای کاش!!!

* سالم در خصوص بند دره شهرداری 
لطفا جاده سالمت بزنند با نور مناسب 
که فرهنگ پیاده روی گسترش پیدا کند 
البته اگر کنارش درخت نیز بکارند فوق 
العاده می شود. بایستی به این مناطق 
گردشگری بیشتر رسیدگی شود. با سپاس

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

کاری - گاهی باید تغییر کرد. از واژه های 
تکراری، از تصمیم های تکراری و حتی از 
شیوه های تکراری عبور کرد و طرحی نو پیاده 
کرد. مانند خانواده مرحوم سرهنگ مقرنسی که 
به بهترین شکل نام این پیشکسوت ورزشی را 
ماندگار کردند. روزنامه آوای خراسان جنوبی با 
رویکرد معرفی روش های خیرخواهانه ای که 
برخی خانواده ها برای کمک در پیش گرفته 
اند، وظیفه خود دانسته درباره مرحوم مقرنسی و 
عمل نیک بازماندگان این مرحوم اطالع رسانی 
کند. در اقدامی خیرخواهانه و خداپسندانه هزینه 
مراسم ترحیم »مرحوم سرهنگ مقرنسی«  
پیشکسوت ورزشی برای خرید لوازم و تجهیزات 
موسسه خیریه حضرت علی اکبر )ع(  اختصاص 
داده شد. امید است این حرکت ارزشمند عالوه 
بر جلوگیری از اسراف در مجالس ختم، فرهنگ 
سازی کمک به  امور خیر شود و به تک تک 
خانواده ها تسری یافته و این نگاه در جامعه 
نهادینه شود. محمد حسن مقرنسی پانزهم 
آذرماه سال ۱۳۳۳ در بیرجند در خانواده ای 
اصیل و خوش نام به دنیا آمد. او در کوچه باغ 
های خاطر انگیز و باصفای بیرجند در زیر سایه 

پدر و مادری خوشنام با فضایل اخالقی و انسانی 
قد کشید. مرحوم مقرنسی دانش آموخته دبستان 
شوکتیه و دبیرستان شوکت الملک بود و عشق 
وصف ناپذیری به دویدن داشت و همین عشق 
و عالقه باعث شد بارها بر فراز سکوی قهرمانی 
دو و میدانی برود و مدال های رنگارنگ به گردن 

بیاویزد. 

اهدای ۵۰ میلیون تومان برای خرید
تجهیزات مورد نیاز موسسه حضرت  

علی اکبر)ع(

با پایان دوره دبیرستان وی برای ادامه تحصیل 
در دانشکده افسری شهربانی راهی تهران شد و 
در سال ۸۲ با درجه سرهنگ تمامی به افتخار 
بازنشستگی پلیس راه کشور نائل آمد. در سال 
۷۸ نشانه هایی از بیماری تومور بدخیم در وی 
پدیدار شد که متاسفانه همین بیماری حدود ۲۰ 
سال همراه سرهنگ مقرنسی، مرد پاطالیی 
ورزش دو و میدانی استان بود و سرانجام پس 
از سال ها عمر با عزت ، سربلند و استوار به خط 
پایان زندگی  رساند. اما قصه این پیشکسوت 
ورزشی و مرد اخالق همین جا به پایان نمی 

رسد و خانواده مرحوم مقرنسی در یک اقدام 
خیرخواهانه مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای تهیه 
به  نیاز  لوازم مورد  اکسیژن و دیگر  دستگاه 
موسسه خیریه حضرت علی اکبر )ع( اهدا کردند 
و برای او اجری ماندگار به یادگار گذاشتند. به این 
بهانه با خانواده این مرحوم به صحبت نشستم تا 
از خصایل خوب  این مرد بزرگ  برایمان بگویند.  

همسرم انسانی نمونه و اخالق مدار بود

کتایون ناصح همسر روانشاد سرهنگ مقرنسی 
با بیان اینکه همسرم انسانی نمونه و اخالق 
مدار بود، می افزاید: او در کارش مسئولیت پذیر 
و دلسوز و درعین حال بسیارخوش برخورد و با 
انصاف بود. وی با بیان اینکه مرحوم مقرنسی 
در زندگی شخصی پدر و همسری مهربان، 
دلسوز و فداکار بود، می افزاید: از نظر سابقه 
ورزشی، رزومه ایشان در سازمان تربیت بدنی و 
در فدراسیون دو ومیدانی  به عنوان پیشکسوت 
و صاحب ده ها مدال که اکثر طال بود در دهه 
پنجاه، ثبت شده است. ناصح ادامه می دهد: به 
گمان من در کنار نماز و ورزش که از عالیق 
خاص ایشان بود، انجام کار خیر وکمک به 

کم توان ها  انرژی لذتبخشی به او می داد و 
عاشقانه این کارها را دوست داشت.

عالقه مند  به خیرات در بیرجند

همسر مرحوم مقرنسی با اشاره به اینکه، راستش  
بارها این را از زبان ایشان شنیده بودم که بیرجند 
شهر نسبتا ضعیفی از نظر صنعت و کشاورزی 
استکه این موضوع دقت در صرف هزینه ها 
را باید باال ببرد، ادامه می دهد: درشهرهای 
بزرگ مثل مشهد گاه روی جنبه های تبلیغی 
و حتی چشم و هم چشمی کارهای بزرگی 
برای نیازمندان می شود. این است که عالقه 
همسرم به هزینه شدن مبلغ خیرات در بیرجند 

برایم کامال روشن بود.

 انتخاب موسسه حضرت علی اکبر )ع( 
 با رضایت قلبی و با شناخت کامل

وی یادآور می شود: درمورد انتخاب این خیریه از 
خواهر ایشان خانم مریم مقرنسی و همسرشان 
آقای مهندس عطا ناصح که مقیم بیرجند 
هستند کمک گرفتیم. مواردی از فعالیت های 
مثبت مجموعه حضرت علی اکبر )ع( را معرفی 
کردند که واقعا از انتخاب آن رضایت قلبی یافتیم.
ناصح با بیان اینکه  من و فرزندانم درحد توان 
مان کاری کوچک به نیت شادی روح ایشان 
انجام دادیم، خاطر نشان می کند: طبعا همزمان 
کارهای دیگری هم درکنار کمک به خیریه 

حضرت علی اکبر )ع(  انجام داده و می دهیم.

مهدی آبادی- با رشد قارچ گونه فروشگاه 
های زنجیره ای تا ۲۰ سال دیگر نیازی نیست 
در بیرجند فروشگاه زنجیره ای افتتاح شود. 
فروشگاه هایی که عالوه بر زخمی کردن 
از چشم  دور  تر  کارهای کوچک  و  کسب 

ناظران تخلفاتی را نیز انجام دادند.  

مغازه های خرد؛ 
قربانی رشد زنجیره ای

یکی از شهروندان به آثار اقتصادی فروشگاه 
های زنجیره ای بر سوپر مارکت های خرد 
اشاره و می گوید: این فروشگاه ها باعث کسادی 
اصناف خرد شده و آنها را تا مرز ورشکستگی 
برده است. مسلمی می افزاید: اگر فروشندگان 
این  تنها  و  شوند  خارج  صحنه  از  سنتی 

فروشگاه ها به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد 
در بازار انحصار ایجاد خواهد شد. به گفته این 
شهروند متاسفانه در بیرجند با رشد قارچ گونه این 
فروشگاه ها واحد های صنفی کوچک مشتری 
ندارند و باید کار خود را تعطیل کنند. دستگری 
یکی دیگر از شهروندان نیز به خبرنگار آوا می 
گوید: آیا سازمان های دولتی آماری از واحدهای 
خرد که در این مدت به دلیل نبود توان رقابت با 
این فروشگاه ها تعطیل شده، دارند؟ وی با بیان 
اینکه این فروشگاه ها در قیمت اجاره امالک نیز 
تغییر ایجاد کردند، عنوان می کند: این فروشگاه 
ها باعث افزایش قیمت ملک در بیرجند شد و 
با قیمت های نجومی باعث تمدید نشدن اجاره 
ها  گردید. این شهروند اضافه می کند: متاسفانه 
مالک وقتی با قیمت خارج از عرف مواجه می 

شود، به راحتی عذر مستاجر را می خواهد، بدون 
آنکه از اثرات افزایش قیمت بر روی امالک آن 
محدوده خبر داشته باشد. به گفته وی چندبار 
این اتفاق باعث افزایش قیمت ملک در مناطق 

گوناگون مرکز استان شد. 

فروشگاه های زنجیره ای
 از سودشان می گذرند

یکی از صاحبان فروشگاه های زنجیره ای با 
بیان اینکه به راحتی به افراد برچسب نزنید، می 
گوید: فروشگاه های زنجیره ای از سودشان 
می گذرند تا مشتری بیشتری را جذب کنند، 
کاری که بسیاری از سوپرمارکت ها نیز می 
توانند این کار را انجام دهند. این مالک اضافه 
می کند: خدمات زیاد به مصرف کننده علت 
فروش چشمگیر فروشگاه های زنجیره ای 
است. برای مثال یک خانواده با یکبار مراجعه 
۵۰۰ هزار تومان تمام اجناس مورد نیاز خود را 
با قیمت خیلی مناسب و ارزان که در شهر با 
درصدی قیمت باالتر قادر به تامین آنها بود، 

تهیه می کند. این مالک کمبود وقت را بهانه 
کرد و پاسخی به مطالب دیگر نداد.

7 فروشگاه متخلف شناسایی شد

رئیس اتاق اصناف بیرجند در گفتگو با آوا با بیان 
اینکه فروشگاه های زنجیره ای معضلی در کشور 
ایجاد کرده، می گوید: به ازای هر ۳۲ تا ۳4 نفر 
واحد صنفی باید وجود داشته باشد متاسفانه با رشد 
قارچ گونه این فروشگا ه ها این آمار در شهرستان 
به ۱۲نفر رسیده است. علیزاده می افزاید: تا ۲۰ 
سال دیگر نیاز نیست فروشگاه زنجیره ای در 
مرکز استان راه اندازی می شود. وی با بیان اینکه 
بازرسی هایی از این فروشگاه ها در بیرجند انجام 
گرفته، ادامه می دهد: اتاق اصناف و اداره کل 
تعزیرات حکومتی با جدیت، تخلفات این فروشگاه 
ها را بررسی و با متخلفان برخورد می کند و در 
همین راستا برای برخی از این فروشگاه ها پرونده 
هایی تشکیل شده است. رئیس اتاق اصناف 
بیرجند با بیان اینکه شهروندان قیمت های روی 
اجناس و کاال ها را با دقت بررسی کنند، تصریح 

می کند: متاسفانه نظارت جدی بر این فروشگاه 
ها وجود ندارد که در دو هفته اخیر اتاق اصناف 
نظارت بر این واحدها را برای جلوگیری از حقوق 
مردم تشدید کرده است. علیزاده با بیان اینکه این 
فروشگاه ها بر قیمت امالک نیز تاثیر گذاشته، 
عنوان می کند: یکی از واحدهای صنفی در ماه 
دو میلیون و ششصد هزار تومان به مالک اجاره 
پرداخت می کرد که یکی از این فروشگاه ها به 
مالک ملک اجاره ۱۲ میلیون تومانی را پیشنهاد 
کرد. وی ادامه می دهد: بین ۲۰ تا ۲۵ درصد 
از واحدهای صنفی به نسبت سال گذشته به لغو 
پروانه و تعطیلی فروشگاه عمل کردند که زنگ 
خطری برای کسب و کارهای خرد در مرکز 
استان می باشد. رئیس اتاق اصناف استان از 
بازرسی ۱۲ فروشگاه زنجیره ای در بیرجند در 
حالی خبر داد که از این تعداد ۷ فروشگاه متخلف 
شناسایی شد.  به گفته علیزاده از این تعداد سه 
فروشگاه فاقد مجوز فعالیت بود که مهلت چند 
روزه برای دریافت پروانه فعالیت گرفتند در غیر 

این صورت پلمپ خواهد شد.

فروشگاه های زرد 
شناسایی تقلب های فروش در فروشگاه های زنجیره ای 

ترحیم به سبک »مقرنسی«

گروه ماشین های اداری بهداني
تجربـه  دهه  دو 

با کادری مجرب  نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش:
* دستگاه های فتوکپی دیجیتالی توشیبا / دستگاه های چاپ ریسو

*  پرینتر جی اندبی اولین پرینتر  ساخت ایران )تک کاره و سه کاره(
با نمایشگر تمام حسی و منوی فارسی با پورت شبکه ۶ ماه گارانتی تعویض 

* مجری سیستم های  صوت و تصویر سالن جلسات و اتاق کنفرانس،         
خدمات آوا رنگ در استان  

 *  بردهای هوشمند، پنل های  لمسی هوشمند ،کاغذ  کن ، دستگاه های 
حضور  غیاب * سیستم های کنفرانس و صوت بدون نویز صامع 
 ساخت ایران * ویدئو پروژکتورهای اپسون، سونی، بنکیو در استان

* ارائه انواع مواد مصرفی - شارژ کارتریج

فروش اقساطی دستگاه های فتوکپی توشیبا ، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند ، تاچ پنل 
با اقساط یک ساله / بدون پیش پرداخت/ بدون کارمزد )اقساط 3 ساله با کارمزد %18( 
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نمایندگی انحصاری

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد رسولی پور به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که اسناد مالکیت ششدانگ پالک ۲ فرعی از ۱۴۵۰ - اصلی 
که به صورت دو سند سه دانگ بوده واقع در بخش دو شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد اسناد مالکیت اولیه به ترتیب به شماره های ۱۱۲۶۸۸ و ۱۱۲۶۸۹ در دفتر ۱۹۸ 
صفحات ۲۹۹ و ۳۰۲ ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 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



حقوق شهروندی

بخش های متفاوت حقوق شهروندی

و  »حقوق«  واژه  دو  از  شهروندی  حقوق 
این  در  است؛  شده  تشکیل  »شهروندی« 

واژه های  فرهنگ  به  مراجعه  با  خصوص، 
فارسی، حقوق جمع حق ها در معنای راستی ها، 
تکالیف،  وظایف،  بهره ها،  حصه ها،  درستی ها، 
مواجب، شهریه ها، سلطنت و تسلط استقاللی و یا 
قراردادی و غیر قراردادی اشخاص بر اشخاص یا 
اشیاء آمده است.  همچنین شهروند نیز به معنای 
کسی که اهل یک شهر یا کشور به شمار می آید 
و از حقوق متعلق به آن برخوردار می شود، مدنظر 
قرار گرفته است. در اصطالح، حقوق شهروندی 
عبارت است از مجموعه ای از حقوق و امتیازهایی 
که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن با 
لحاظ نمودن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض 
زمینه رشد شخصّیت  فراهم سازی  راستای  در 

فردی و اجتماعی آن ها تعلق می گیرد. 
حقوق  رعایت  نیز  اسالم  مبین  دین  در 
شهروندی مدنظر قرار گرفته است؛ در گفتار 
و سّنت پیامبر اکرم )ص( و کردار ائمه اطهار 
و رعایت چنین حقوقی در کانون  احترام  نیز 
توّجه قرار گرفته است. با این ترتیب می توان 
در تعریف حقوق شهروندی چنین گفت، حقوق 
شهروندی ناظر بر انواع حقوق مدنی، سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که تمامی 
شهروندان تنها به مناسبت عضویت در یک 
جامعه از آن برخوردار می باشند. از این حیث 
قوم،  چه  از  شهروندان  که  نمی کند  تفاوتی 
مذهب، جنسیت، طبقه اقتصادی و غیره باشند، 
شهروند  عنوان  به  جامعه  یک  در  همین  که 
شناخته شوند کافی برای برخورداری از حقوق 
شهروندی است. در مورد این موضوع که چه 
طیفی از حقوق در قلمروی حقوق شهروندی 
قرار می گیرند باید متذکر شد که این موضوع 
یک امر نسبی به شمار می آید؛ منظور آن است 
که حقوق مذکور تابعی از متغیرهای زمانی و 
مکانی است؛ به طور مثال، دامنه حقوقی که 
اعطاء  خود  شهروندان  به  رفاه   دولت های 
دولت های  که  حقوقی  قلمروی  با  می کنند 
تمامیت خواه برای شهروندان خود به رسمّیت 

می شناسند از یکدیگر متمایز است.
 قسمت اول- محمد رمضانی

انتشار کرونا با بلند صحبت کردن

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه سرعت 
انتشار ویروس کرونا در شرایط بلند صحبت کردن 
افراد مبتال به این بیماری تا ۵۰ برابر بیشتر از زمانی 
است که فرد سکوت می کند، تاکید کرد: افراد در 

صورت حضور در اماکنی مانند مترو و وسایل حمل 
و نقل عمومی ضمن رعایت اصول بهداشتی از 
صحبت کردن خودداری کنند. دکتر الری افزود: 
ریزقطرات و افشانه های ویروس کرونا با صحبت 
کردن فرد آلوده نیز به فضای اطراف  پرتاب می شود

می خواهید پوستی شفاف داشته باشید؟

نوشیدن آبلیمو و عسل یکی از بهترین راه های 
طبیعی موجود برای داشتن پوستی شفاف، بدون 
 C استفاده از لوازم آرایشی است. لیمو ویتامین
مورد نیاز را برای تولید کالژن فراهم می کند، 

کالژن نوعی بافت پیوندی مهم است که به 
استحکام و جوان ماندن پوست کمک می کند. 
بسیاری از ترکیبات موجود در عسل نیز به شادابی 
پوستی  نتیجه شما  در  پوست کمک می کند. 

سالم، جوان و شفاف خواهید داشت.

روش هایی برای رشد و استحکام مژه

روغن کرچک روغنی است که امتحان خود را برای 
رشد مو و ابرو پس داده است، می تواند برای تقویت 
مژه هم انتخاب مناسبی باشد. این روغن باعث 
ضخیم شدن، استحکام و رشد سریع مژه می شود. 

چای سبز نیز برای رشد مژه ها مفید است. بعد از آن 
که چای سبز را دم کردید، اجازه دهید سرد شود و 
سپس با دستمال نخی که به چای آغشته شده، مژه 
را مرطوب کنید. کافئین موجود در چای سبز  موجب 

رشد سریع مژه ها می شود.

زمان جدا کردن محل خواب کودک

یک روانشناس کودک  اظهار کرد: جداکردن محل 
خواب کودک از والدین ازجمله مسائل مهمی است 
که از یک رده سنی به بعد والدین باید به انجام 
اقدام کنند. اما برخی از والدین به دلیل نگرانی بیش 

از حد نسبت به این موضوع بی تفاوت هستند. وی 
افزود: بهتر است جدا کردن محل خواب کودک به 
صورت گام به گام انجام شود، به این صورت که در 
ابتدا برای مدتی کودک در اتاق والدین، اما با فاصله 

بیشتری از مادر خوابانده شود.

 برنج را با آب و نمک خیس کنید. یک ظرف متناسب با تعداد پیمانه های برنج انتخاب کنید و بعد از شستن برنج 
آن را با آب داخل ظرف بگذارید و به اندازه تعداد پیمانه ها یک قاشق غذاخوری نمک به آن اضافه کنید و ۴، ۵ 
ساعت کاری با آن نداشته باشید. به عنوان مثال اگر ۴ پیمانه برنج داشتید باید ۴ قاشق غذاخوری نمک به آن 
اضافه کنید. البته این میزان نمک برای وقتی است که می خواهید برنج را آبکش کنید. برای برنج کته باید به ازای 
هر پیمانه برنج دو پیمانه آب و سر قاشق چای خوری نمک بریزید.. انتخاب ظرف مناسب می تواند در کیفیت برنج 
پخته شده بسیار تاثیرگذار باشد. توجه داشته باشید مقدار برنج خامی را که برای پختن انتخاب می کنید با ظرف 

مورد نظر تناسب داشته باشد، زیرا برنج هنگام پختن به دو برابر اندازه خام خود می رسد پس حواس تان باشد. 

شکوفه بهاری درختان بادام - عکس بیتا کاری

کنترل درونی اغلب با توجه به این ضرب المثل قدیمی 
برفت«، آسان تر  از دیده  آنچه  برود هر  از »دل  که 
که  چیزهایی  و  وسوسه ها  تمام  دورکردن  می شود. 
اولین گام ضروری برای  موجب حواس پرتی است، 
ارتقای انضباط شخصی است. اگر شما سعی دارید 
کنترل غذاخوردن خود را به دست بگیرید، هله هوله یا 
تنقالت مضر را از دسترس خود دور کنید. از دستیار 
دفترتان بخواهید که شما را از ایمیل ها و تبلیغات 
سفارش غذا دور نگاه دارد. اگر می خواهید تمرکزتان 

را در حال کار را افزایش دهید، تلفن همراه تان را 
خاموش کنید و میزتان را منظم نگاه دارید. اگر واقعاً با 
این مسئله مشکل دارید یک اپلیکیشن خودکنترل گر را 
روی کامپیوترتان بریزید تا از وبسایت هایی )فیس بوک، 
یوتیوب و حتی ایمیل( که حواس شما را پرت می کند، 
برای یک محدوده زمانی دوری کنید. با فرار کردن 
از تاثیرات بد بعضی کارها، زمینه موفقیت خودتان را 
فراهم آورید.کاهش قند خون اغلب عزم افراد را تضعیف 
می کند. زمانی که گرسنه هستید، توانایی تمرکز نخواهید 

داشت زیرا مغرتان نمی تواند بهترین پتانسیل خود را به 
کار بگیرد. گرسنگی، قدرت تمرکز بر وظایف را دشوار 
می کند و شما را بدخلق و بدبین می کند. شاید شما 
در این حالت کمترین احساس خودکنترلی را در تمام 
زمینه های زندگی همچون رژیم غذایی، ورزش، کار و 
روابط داشته باشید. برای آنکه همیشه کنترل خودتان را 
در دست داشته باشید، مطمئن شوید که در طول روز 
هرچند ساعت یک بار با غذاهای سالم و سبک، انرژی 

الزم بدن را تامین کنید. 

وسوسه ها را از خود دور کنید

یاد یاران
)شهید سیدجواد صبا(: شهیدانی که با نثار بهترین سرمایه زندگی خود درخت 
اسالم را آبیاری نمودند، از شما می خواهم که فقط راه شهیدان را ادامه دهید. چون 

شهید دعوت می کند مردم را به وحدت ، به فداکاری، به شهامت و شجاعت. یکشنبه ۳ اسفند  ۱۳۹۹ * شماره  ۴۸۵۹
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فرهنگ و هنر

سنگ نگاره کال جنگال

گردشگری  جاذبه های  قدیمی ترین  از  یکی 
سنگ  جنوبی  خراسان  استان  در  شده  ثبت 
نگاره کال جنگال در ۵ کیلومتری جنوب شهر 
خوسف و متعلق به دوره اشکانی است که در 
بررسی های جدید ۱۴ سنگ نگاره در نزدیکی 
آن شناسایی شده است. سنگ نگاره کال جنگال 
شهرستان خوسف با قدمت چند هزار ساله خود 

شما را به عمق تاریخ می برد، به طوری که در 
این مجموعه جدال شاهزاده هخامنشی با شیر 
را در سنگ نگاره های کال جنگال نظاره کنید.
نقش های که بر روی سنگ نگاره  کال جنگال 
حک شده، صحنه مبارزه و جدال یک مرد پارتی  
بدون صالح با شیر را نشان می دهد به همین 
دلیل نام این محل را کال جنگال نهاده اند، زیرا 
در گویش بیرجندی کال به معنی چال و گودی 
است و جنگال به معنی جنگجو عنوان می شود. 
مجموعه سنگ نگاره های کال جنگال یکی از 

آثار طبیعی شهرستان خوسف به شمار می رود.

»بدون قرار قبلی« کلید خورد

به گزارش سینماپرس، فیلمبرداری پنجمین فیلم 
سینمایی بهروز شعیبی به تهیه کنندگی محمود 

بابایی به تازگی آغاز شده است.
از  داستانی  به  نگاهی  با  قبلی«  قرار  »بدون 
مصطفی مستور، تازه ترین ساخته بهروز شعیبی 
فیلمساز سینمای ایران است که در آن داستانی 
اجتماعی و تازه از روابط انسانی را دست مایه 
ساخت قرار داده است.برخی عوامل فیلم عبارتند 
از مدیر پروژه: علیرضا رضاداد، نویسنده: فرهاد 
طرح:  مجری  بیگی،  تراب  مهدی  توحیدی، 
بهزاد  پروژه:  مشاور  انصاری،  حسین  محمد 
هاشمی، مدیر تولید: امیر نشاط، مدیر فیلمبرداری: 
محمد حدادی، دستیار اول فیلمبردار: احمدرضا 
گودرزی، تدوین: عطا مهراد، شعیبی در حالی 
سراغ ساختن فیلم جدیدش رفته که »روز بلوا«، 
چهارمین فیلم او که در بخش سودای سیمرغ 
شرکت   ۱۳۹۸ سال  در  سی وهشتم  جشنواره 

داشت، هنوز فرصت اکران پیدا نکرده است.

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
ایوان : دیشب کجا بودی؟ ریک بلین : اون مال خیلی وقت قبله، یادم نمیاد

ایوان : امشب می بینمت؟
ریک بلین : من هیچوقت برای آینده اینقدر دور برنامه نمی ریزم

راز های خانه داری؛ برنج شما هم وا می رود؟

 هنوز  یک ماه به پایان فصل زمستان باقي 
مانده، شکوفه دادن درختان مثمر در استان 
شروع شده  و خبر از رسیدن عید و بهار را 
مي دهد، البته باغداران خراسان جنوبي در 
سال هاي گذشته نیز گلدهي زودهنگام 
درختان را تجربه کرده اند، کاهش دما منجر 

به ریزش شکوفه ها می شود. 

جدول ۴8۵۹                        

افقي ۱- پرخواننده ترین روزنامه 
امرسون  رالف  از  اثري   - اسپانیا 
نمایندگان بشریت - اعتماد به نفس 
۲- حسن معاشرت - کاتالیزور- 
کارگر کشتي ۳- بستانکار- نوعي 
سنگ- نقاب  ۴- انعکاس یافته- او 
- کوشش کننده  ۵- عجب خانمها 
- لزوم امري - کشور آسیایي- مایه 
۶- گل وسط دو آجر- فریاد- کجاوه  
۷-  مچ دست- چشم انداز- وبا  ۸- 
کفن - فروغ - طبیعي، ذاتي ۹- 
گره  - دست  سوره ۲۳  سستي- 
کرده  ۱۰- مقیاس - شیریني شاخ 
هاي- فیلمي از شهروز شکورزاده 
۱۱- یال اسب - پیمانه نفت- از 
کلمه   - تلویزیوني  هاي  شبکه 
نوعي  رسا-  کافي،  شگفتي ۱۲- 
جزء،    -۱۳ گاه  وعده   - شلوار 
بخش- عالق همند- سرود ملي 
 ونزوئال  ۱۴-  سردسته، پیشوا -
ترانه اي که براي خواباندن کودکان 
مي خوانند - عدل  ۱۵- فیلمي از 

محرم زینال زاده- گلي زیبا
مو  گیدو  از  اثري  عمودي: ۱-  
ترس ۲-  روي  از  گریز   - پاسان 

شهري در ترکیه - کشتي حمل 
بنزین- شیخ، کهنسال ۳- بهار- 
رعایت کردن و تحمل- موردنیاز یا 
حتمي ۴- واخواست سفته- مرادف 
رستوران ۵-  پیشخدمت  فراوان- 
دو یار هم قد - جانماز- شیون ۶- 
زهر- حقي که به دولتي داده شود 
مبني بر رد پیشنهاد دولت  هم پیمان 
- تبلیغ کننده - بینوا  ۷-  وسیله 
روفتن- دربان بهشت- فرمانبردار 
۸-  اختالل خوني شایع- گرفتني 
اال-  خواب ۹-   آواز  جنگ-  در 

شهر زیره- پیام ۱۰- نیم صداي 
االغ- جستوجوگر- پخش و پال- از 
ویتامینها  ۱۱-  ئوریسین مارکسیست 
لنینیسم- جمع غنیمت- پول کشور 
آفتاب تابان ۱۲-  زیبایي- بزرگترین 
رودخانه فارس است که از کوههاي 
اقلید  شهرستان  در  پاالنگردي 
سرچشمه مي گیرد- جانشین ۱۳- 
تباه- دایه پیامبر)ص(- رسم و آیین  
۱۴- حسد- بخشایش گناه- مجبور 
شده ۱۵- ورزش عددی - ضرب 

المثلی به معنی به دام افتادن.
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به یک منشی خانم جهت کار در 
شرکت مهندسی نیازمندیم.

۳۲۲۱۹۱۰۳- ساعت تماس: ۸ الی ۱۴ یم
ند

زم
برگ سبز و کارت خودروی سواری تیپ ساینا به نیا

شماره پالک ۳۹۴ ق ۳۸ ایران ۱۰ به نام سیده راضیه 
حسینی نژاد با کد ملی ۰۶۴۰۳۰۶۴۰۳ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

۰۹۱5۸۲5۴۱7۲ 

شرکت اندیشه پردازان ممتاز
• ارائه کلیه خدمات کامپیوتری
• راه اندازی شبکه و ارتباطات 

شبکه ای
• دوربین های مداربسته با ۱۰سال 

سابقه کار به همشهریان گرامی
۰5۶۳۲۴۶۰۲۳7-۰۹۱5۹۶۲۴۶۳۴

نقاشی ساختمان
تحویل ۲ تا ۳ روزه

با اقساط ۳ تا ۶ ماهه 
و ضمانت 5 ساله

شروع قیمت از 7 هزار تومان 
۰۹۹۰5۰۴۳۱5۸

الستیک  اکبری

بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 
 ۰۹۱5۴۱۳۱۳55

۳۲۳۳۸۳۴۸ 

نمایندگی کویرتایر

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

الستیک مقـدم

نبش جمهوری ۲
)کوچه جنب پارک آزادی(

۰۹۳۰۴۴۴7۲۴۸

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

طبخ غذاهای اصیل ایرانی با برنج 100 % 
ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 
خیابان ارتش  ۰۹۱5۲۱7۴۹۹۸  

۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۳۲۲۱۸۲۲۹  ۰۹۱5۳۶۲۴۹۹۸

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

بیمه آسیا
 کد 26۰81

صدور انواع بیمه نامه
 بدون پیش پرداخت
  در اقساط بلند مدت

 روبروی درب اصلی ترمینال
۰۹۱55۶۳۸۶۶۰ -۰۹۱57۹۲77۸۶ 

۰5۶۳۲۳۳۸۲۸۱

یک شرکت راهسازی به افراد ذیل با 
بیمه تامین اجتماعی و حقوق  قانون 
کار جهت پروژه های سطح استان 

و شرایط کارگاهی)۱۲ روز کار ۳ روز 
مرخصی(  نیازمند می باشد.
۱. کارپرداز با وسیله نقلیه
۲. راننده غلطک و تراکتور

۳ . راننده لودر
۴. نگهبان جهت  شهرستان سرایان

5. سرویس کار نقلیه سنگین
۰5۶-۳۲۴۲۱۹۳7

م
دی

من
یاز

ن

خالل موسیر سالمت
نواب صفوی ۱۳- نبش چهارراه اول 

۰۹۱5۳۶۳7۰۸5 - شهریاری

تعمیر انواع قلم قرآنی 
پذیرفته می شود.
۰۹۳۹۳۲۳۴۰۳7

چاپ بنر، ساخت تابلوهای 
مغازه، تابلو هشتی و ...

در کمترین زمان 
و پایین ترین هزینه 

۰۹۱57۹۲۳۴۰۴

نقاشـی  چوب 
اجرای رنگ پلی استر،
 پلی اورتان، طرح چوب

 اجرای ورق طال روی چوب
۰۹۱57۴۱۱۰7۱

  ۰۹۳۸۴۹۲۸۹۱۰ - باقری
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شناسایی ۳۰ بیمار کرونایی جدید

۳۰ بیمارکرونایی جدید در شبانه روز گذشته با انجام ۱۹۲ آزمایش شناسایی شدند. بنابر اعالم روز شنبه معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: در ۲۴ ساعت 
گذشته ۱۹۲آزمایش تشخیص کرونا در خراسان جنوبی انجام شد که مجموعا ۳۰ بیمار جدید شامل ۲ بستری و ۲۸ سرپایی شناسایی شدند.  دکتر مهدی زاده افزود: از 
این تعداد ۱۳ مورد از بیرجند، ۱ مورد از قاین، ۵ مورد از طبس، ۱ مورد از فردوس، ۱ مورد از سربیشه، ۱ مورد از بشرویه ۱ مورد از نهبندان و ۷ مورد از سرایان بوده است. 

امنیت نهبندان زیربنای توسعه است

امنیت بی نظیر شهرستان نهبندان، زیربنای توسعه 
و سرمایه گذاری شده است. فرماندار نهبندان 
گفت:  امنیت اجتماعی خوبی در مرزهای نهبندان 
وجود دارد و مردم پای ثابت مرزداری و مرزبانی 
هستند که امیدواریم کمبودها با پیگیرهای صورت 
گرفته در بخش امکانات تأمین و زیرساخت ها 
کاهش یابد. مجید بیکی در دیدار با فرمانده هنگ 
مرزی نهبندان ضمن قدردانی از تالش های 
شبانه روزی مرزبانان اظهار کرد: با تکیه بر ظرفیت 
های درونی، وفاق و ایجاد همدلی بین مسئوالن، 
شاهد پیشرفت و توسعه سرمایه گذاری هستیم. 
وی بیان کرد: امنیت اجتماعی در مرزها وجود دارد 
و مردم پای ثابت مرزداری و مرزبانی هستند که 
امیدواریم کمبودها با پیگیرهای صورت گرفته در 
 بخش امکانات تأمین و مشکالت کاهش یابد.

اجرای همایش جنگالنه در خوسف

بذر  با کاشت ۱۵کیلوگرم  همایش جنگالنه 
شهرستانک  روستای  ارتفاعات  در  بدامک 
خوسف اجرا شد.رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان خوسف گفت: با حضور اهالی خونگرم 
روستای شهرستانک بذر گونه محلی بادامک 
کاشته  روستا  این  ارتفاعات  از  ۱۵هکتار  در 
با اشاره به مشارکت مردم در  شد.کرباسچی 
جمع آوری و کاشت این بذر ها گفت: این طرح 
با هدف توسعه فضای سبز و احیای گونه های 

محلی منطقه اجرا شد.

رویت یک قالده یوز آسیایی در طبس

یک قالده یوزپلنگ آسیایی در منطقه حیات 
اداره  رئیس  شد.  رویت  طبس  نایبند  وحش 
حفاظت محیط زیست شهرستان طبس گفت: 
طبس  نایبندان  در  یوزپلنگ  سه  اکنون  هم 
زیست می کنند. محمد تقی زاده افزود: پناهگاه 
حیات وحش نایبندان طبس یکی از مهمترین 
زیستگاه های گونه در معرض خطر یوزپلنگ 
آسیایی   است. وی گفت: متاسفانه به دلیل نبود 
جنس ماده یوزپلنگ و زاد و ولد، با کاهش جمعیت 
مواجه هستیم. نایبندان  منطقه  در   یوزپلنگ 

گردشگری فرهنگی آری، بی بند و باری نه

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی گفت: مخالف تقویت صنعت گردشگری 
در کشور نیستیم، اما با این نگاه که به هر قیمتی 
باید با گردشگری خلق ثروت و اشتغالزایی کنیم، 
مخالفیم.حجت االسالم نصیرایی گفت: صنعت 
گردشگری در منطقه نیازمند نگاه ویژه و ترسیم 
نقشه راه برای فرهنگ سازی و بومی سازی است.

 تولید ۶۲ هزارتن محصوالت
 در شرکت های سهامی زراعی

در  محصوالت  انواع  تن   ۴۸۸ و  هزار   ۶۲
شرکت های سهامی زراعی خراسان جنوبی 
در  استان  روستایی  تعاون  شد.مدیر  تولید 
گفتگو با صدا و سیما گفت: بیشترین تولیدات 
شرکت های سهامی زراعی استان به شرکت 
سهامی زراعی خضری با ۳۲ هزار و ۱۸ تن 
تولید اختصاص دارد.ضیائیان احمدی افزود: این 
محصوالت شامل محصوالت زراعی، باغی، 
تولید و فراوری محصوالت دامی و فراوری 
لبنیات است. مدیر تعاون روستایی استان گفت: 
بیشترین تولید محصوالت زراعی به ترتیب 
به گندم، جو و چغندرقند و نباتات علوفه ای، 
تولدات دامی گوشت قرمز و بعد تولید شیر و 
محصوالت باغی به زیتون، سیب و میوه های 

هسته دار و زعفران اختصاص دارد.

 افزایش اقامتگاه های بومگردی

اقامتگاه های بومگردی استان در سال جاری 
به ۶۰ واحد افزایش یافت. معاون گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری  صنایع 
دستی استان گفت: در سال جاری ۱۲ اقامتگاه 
بومگردی در مناطق روستایی و بافت تاریخی 
شهر ها احداث شده و دارای امکانات مختلف 
اقامتی و تفریحی است. عربی افزود: بیشترین 
اقامتگاه بومگردی خراسان جنوبی به شهرستان 
طبس اختصاص دارد.معاون گردشگری اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی 
استان گفت: ظرفیت روزانه هر یک از اقامتگاه ها 

به طور میانگین ۱۵نفر است.

سربیشه  انتظامی  فرمانده  *جانشین 
گفت: ماموران انتظامی این شهرستان 
سه تن و ۷۲۰ کیلوگرم تخم مرغ فاقد 

مجوز بهداشت کشف کردند.
نماینده  نصیرایی  االسالم  حجت   *
مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان 
در جلسه بررسی وضعیت آب روستای 
پیکوه شهرستان طبس گفت: اگر این 
آب حق روستای پیکوه است باید آن را 
ادا کنیم و اگر حق آن ها نیست به آن ها 

اطالع بدهیم که حق شما نیست.
* سردار فرشید گفت: مأموران انتظامی 
شهرستان نهبندان یک قاچاقچی سابقه 
شهرستان  این  در  را  مخدر  مواد  دار 

دستگیر کردند.

اخبار  کوتاه 

رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس از فعالیت های یک سال گذشته می گوید ؛

افزایش زیرساخت های بهداشتی با پیگیری های پارلمانی

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در 
مسایل  پیگیری  اسالمی  شورای  مجلس 
مربوط به ساخت بیمارستان محلی مهرشهر 
خادمیاران  درمانی  مرکز  تجهیز  بیرجند، 
رضوی، بیمارستان خوسف، اورژانس هوایی، 
راه اندازی بخش پیوند کلیه و مجوز بیمارستان 
قهستان را از مهمترین مسایل مطرح شده با 
وزیر بهداشت عنوان کرد و گفت: اکثر مسایل 
به معاونت ها گرفته است. پیگیری   دستور 
خسروی روز گذشته در نشست خبری  درباره 
بیرجند   ۰۴ قدیم  پادگان  اراضی  موضوع 
گفت: صورتجلسات ۱۳ ساله بررسی شده 

که الینحل مانده و در آخرین صورتجلسه 
خواسته شد که با استانداری برای حل این 
موضوع مکاتبه شود و به دنبال مکاتبات با 
بیت رهبری هستیم که در این زمینه دستور 
دهند اما باید گزارش کامل جمع آوری شود.
مکاتبات  تعدد  از  اسفزار  خسروی  حسین 
خبر  مختلف  حوزه های  در  وزارتخانه ها  با 
داد و گفت: یکی از محورهای مکاتبات از 
مهر ماه تاکنون پیگیری وضعیت بازگشایی 
مرزهای خراسان جنوبی بوده که در این میان 
دیداری با وزیر امور خارجه هم انجام شده 
است. نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف 
در مجلس شورای اسالمی از دیدار با معاون 
وزیر ورزش و جوانان برای حل مشکالت 
داد  خبر  نیز  استان  جوانان  و  ورزش  حوزه 
و گفت: در این مدت مالقات با وزیر امور 
اقتصادی و دارایی انجام شد و اولویت های 
واحدهای صنعتی  مالیات  در حوزه  استانی 

مورد توجه قرار گرفت. 

بارورسازی ابرها 

با  ارتباط  در  نیرو  وزیر  با  مکاتبات  به  وی 
بارورسازی ابرها در خراسان جنوبی پس از 

مطالعات مورد نیاز اشاره کرد و گفت: مسکن 
خبرنگاران و بحث های بیمه و حقوقی را نیز با 
وزیر راه و شهرسازی و وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی مکاتبه کرده ایم. خسروی از حضور در 
۳۸ جلسه علنی مجلس شورای اسالمی از ۱۹ 
مهر امسال تاکنون خبر داد و افزود: به همین 
مقدار در کمیسیون های تخصصی شرکت 
داشتیم و با حضور در جلسات متفرقه شورای 
نگهبان و وزارتخانه ها پیگیر تغییر و تحول در 
مدیریت های استان بوده ایم که از مهمترین 
اولویت ها بوده است. نماینده مردم بیرجند، 
درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی 
افزایش  برای  تشویقی  مصوبه   ۲۱ افزود: 
جمعیت وجود دارد و اینکه چرا اجرایی نشده 
است باید مورد توجه قرار گیرد. در بودجه 
۱۴۰۰ وام ازدواج برای هر زوج به ۷۰ میلیون 

تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

اصالح قانون انتخابات

خسروی گفت: در طرح جهش تولید و مسکن 
نیز مواردی در حال پیگیری است و یکی از 
طرح هایی که در کمیسیون شوراها پیگیری 
ریاست  انتخابات  قانون  اصالح  می شود 

تا  اشکاالت  که  است  شوراها  و  جمهوری 
حدودی مرتفع شده اما روال قانونی خود را باید 
طی کند. وی افزود: مهمترین کار مجلس در ۹ 
ماه گذشته تصویب طرح اقدام راهبردی در لغو 
تحریم ها بوده که مصوبه مجلس در آذر ماه با ۶ 
بند انجام شده است. در این مصوبه تاکید شده 
که اگر تحریم ها برداشته نشود نباید دوباره اروپا و 
آمریکا را امتحان کنند و این بار باید اقدام عملی 
در فروش نفت، مبادالت تجاری و برگشت ارز 
را ببینیم و بعد راستی آزمایی کنیم . وی گفت: 
پروتکل   اجرای  لغو  با  می کنند  فکر  برخی 
پروتکل  اما  می شود  لغو  بازرسی ها  الحاقی 
الحاقی یعنی بازدید سرزده که نباید زیر بار این 
قضیه رفت. اگر قرار است پروتکل الحاقی ادامه 

پیدا کند باید تحریم ها لغو شود.

 طرح تحقیق و تفحص ایران خودرو

اسالمی  شورای  مجلس  افزود:  خسروی 
در بعد نظارتی نیز قاطعانه وارد عمل شده و 
طرح تحقیق و تفحص ایران خودرو، دخانیات 
و بانک های خصوصی از مهمترین آنها است. 
حتما مجلس هم مانند خیلی از جاهای دیگر 
مشکالتی دارد که یکی از آنها عدم مدیریت 

واحد بر خروجی رسانه ای نمایندگان است و 
باید مورد توجه قرار گیرد. نماینده مردم بیرجند، 
درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی 
استفاده بهینه از بزرگترین فراکسیون مجلس 
یعنی فراکسیون انقالب اسالمی را از دیگر 
مسائل این دوره بیان کرد و گفت: مشکل 
اساسی مجلس یازدهم این است که سال 
اول مجلس متقارن با سال آخر دولت شده 
است. خسروی درباره سهم خراسان جنوبی از 
بودجه ۱۴۰۰ گفت: اوایل طرح موضوع بودجه 
۱۴۰۰ به تمامی ادارات کل استان قبل از اینکه 
بودجه بسته شود، نامه نوشتنم که پیشنهادات 
خود را ارائه دهند و ۸ هزار پیشنهاد بودجه 
نوشته شده و پیشنهادات اعمال شده است. 
در رسانه ها دیدم که سرجمع بودجه خراسان 
جنوبی افزایش یافته اما باید در صحن علنی 
مطرح شود. وی با توجه به بسیج دشمنان 
گفت:  اسالمی،  جمهوری  علیه  منافقان  و 
 ۱۴۰۰ خرداد  در  پرشور  انتخابات  برگزاری 
ضروری و در گرو وحدت ملی است. در حالی 
که کرونا و گرانی بر مردم تاثیر گذاشته اما برای 
انتخابات نیاز به وحدت داریم زیرا دشمنان 
می کنند. کار  رسانه ای  موضوعات  بر   نظام 

رفع مشکل سرمایه گذاران، مهمترین رویکرد کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک
عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
مهمترین  گفت:  جنوبی  خراسان  استانداری 
رویکرد کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک، رفع 
 مشکل سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی است.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان 
جنوبی؛ فرهادی با بیان این مطلب در جلسه 
کمیسون ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان، بر 
ایجاد تعادل بین مسایل و مشکالت زیست 
محیطی و درخواست تولید کنندگان در اجرای 
فعالیت ها تأکید کرد. وی متذکر شد: طبق قانون، 

استقرار واحدهای صنعتی در حریم و محدوده 
شهر ممنوع است و صنایع باید حتی المقدور در 
شهرک های صنعتی مستقر شوند. به گفته وی؛ 
یکی از مواردی که در کمیسیون ماده ۱۱ قانون 
هوای پاک مورد نقد و بررسی قرار می گیرد، 
طرح های توسعه ای واحدهای تولیدی است که 
در گذشته و به هر جهت در حریم شهرها یا در 
محدوده های شهری استقرار یافته اند. سرپرست 
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با 
اشاره به تأکید استاندار مبنی بر هدایت و همراهی 

سرمایه گذاران در تسهیل شرایط گفت: رویکرد 
ما در همه برنامه ها، همراهی با تولید کنندگان 
است اما به این نکته هم توجه داریم که این 
کمیسیون ها، روزنه ای برای دور زدن قانون و 
سوء استفاده افراد سودجو ایجاد نکند. فرهادی 
تصریح نمود: محیط پاک و به دور از هرگونه 
آلودگی از حقوق قطعی شهروندان است و نباید 
به واسطه حمایت از یک واحد تولیدی خدشه 
دار شود. وی در بخش دیگری از سخنانش به 
ابتکار استاندار در راه اندازی ستاد توسعه خاوران 

اشاره کرد و گفت: اعضای کمیسیون ماده ۱۱ 
قانون هوای پاک از اعضای ستاد توسعه خاوران 
هستند و بنا به سیاست های این ستاد، الزم 
است در بحث های توسعه ای استان، همکاری 
و همفکری نزدیکی داشته باشیم. به گفته وی؛ 
تسهیل شرایط و همراهی با سرمایه گذاران در 
جریان اخذ مجوزها و استعالمات با استفاده بهتر 
و بیشتر از ظرفیت های قانونی از مهمترین 
اهداف ستاد توسعه خاوران است. در این جلسه  
۵ درخواست رسیده از شهرستان های بیرجند، 

خوسف، سربیشه و بشرویه مورد نقد و بررسی 
قرار گرفت . این درخواست ها شامل راه اندازی 
واحدهای تولید مقوا از ضایعات کاغذ و مقوا، 
پرورش عقرب، تولید تیرچه و بلوک، ترکیب 
رنگ و بسته بندی مواد شوینده بود. شایان ذکر 
است: طبق ماده۱۱ قانون هوای پاک، هرگونه 
احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل 
واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم 
رعایت مقررات ابالغی از سوی سازمان حفاظت 

محیط زیست می باشد. 

خدا نیکوکار است شما نیز نیکویی کنید؛ در شادی این فرشته ها سهامدار نیکی در این خانه باشید.

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

کابلی و بی سیم
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امام رضا علیه  السالم فرمودند :

ْمَت یَْكِسُب الَْمَحبََّة، إِنَُّه َدلیٌل َعلی ُکِلّ َخیْر  ْمُت باٌب مِْن أَبْواِب الِْحْكَمِة إَِنّ الَصّ  إَِنّ مِْن َعالماِت الِْفْقِه: أَلِْحلُْم َو الِْعلُْم، َو الَصّ

از نشانه های دین فهمی، حلم و علم است، و خاموشی دری از درهای حكمت است. 

خاموشی و سكوت، دوستیآور و راهنمای هر کار خیری است.

 پنجم اسفند ماه نظارت های 
فراپادمانی متوقف خواهد شد

ستاد ملی مبارزه با کرونا، شرط 
سفرهای نوروزی را اعالم کرد 

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه  
آژانس  محرمانه  اطالعات  درز  متاسفانه 
در رسانه های بین المللی روند ناخوشایندی 
است، گفت: این روند از سال های گذشته 
همچنان ادامه دارد و جمهوری اسالمی 
ایران بار ها به صورت شفاهی و کتبی مراتب 
اعتراض خود را به آژانس ارائه کرده است. 
صالحی با بیان اینکه انتشار این گونه مطالب 
با اهداف و اغراض سیاسی صورت می گیرد، 
افزود: از آنجایی که قانون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت 
اجرا است و طرف مقابل  ایران در حال 
هنوز تعهدات خود در زمینه لغو تحریم ها 
را اجرا نکرده است، از تاریخ پنجم اسفند 
ماه نظارت های فراپادمانی متوقف خواهد 
شد، در عین حال در جلسه با آقای گروسی 
مالحظات آژانس در چارچوب موافقتنامه 
مورد  طرف  دو  همکاری های  و  پادمان 

بررسی و گفتگو قرار خواهد گرفت.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
بحث رنگ بندی شهرها مطرح است. بروز 
این اتفاقات یک قید دارد و دوستان باید 
قید و شرط آن را ذکر کنند. در صورتی 
سفرهای نوروزی را خواهیم داشت که ما 
دچار خیز چهارم نشویم. اما اگر دچار خیز 
برنامه ریزی ها  این  تمام  شدیم،  چهارم 
حال  در  افزود:  رئیسی  می شود.  باطل 
حاضر بر اساس شرایط موجود برای آینده 
برنامه ریزی می کنیم. اگر این شرایط موجود 
تغییر کند، قطعا برنامه ریزی ها هم تغییر 
می کند. اگر وضعیت شهرها قرمز شود، 
قطعا محدودیت ها و ممنوعیت تردد بین 

شهری و... باز می گردد.

 دبیرکل حزب اصالح طلب ندای ایرانیان 
گفت: می دانستیم که آقای عارف رای 
نخواهد آورد، قدرت سخن و کالم بسیار 
مهم است و آقای عارف آن قدرت کالم را 
نداشت. آقای عارف تقوا و دانش بسیاری 
دارد و از نخبگان و متدینین کشور است. 
صادق خرازی افزود: در بین اصالح طلبان 
بعضی از روی نفاق و برخی از روی عالقه 
به آقای روحانی رای دادند اما اصل مطلب 

این بود که گزینه ای بهتر از آقای روحانی 
برای اصالح طلبان نبود.وی اظهار کرد: 
گزینه اول ما آقای روحانی نبود. بخش 
اصولگرایی جامعه از آقای قالیباف حمایت 
و  جامعه  خاکستری  بخش  می کردند، 
بخش اصالح طلب نیز به دنبال آقای 
هاشمی بودند. آقای هاشمی در شورای 
نگهبان توسط اعضای آن شورا رد شد 
که اگر چنین نمی شد آقای روحانی اصال 

طلبان  اصالح  بین  در  نمی شد.  مطرح 
بعضی از روی نفاق، برخی از روی عالقه 
و ... به آقای روحانی رای دادند اما اصل 
مطلب این بود که گزینه ای بهتر از آقای 
روحانی برای اصالح طلبان نبود. صادق 
خرازی ادامه داد: باعث تاسف است که 
در  مشارکت  آمریکا  قبلی  انتخابات  در 
انتخابات از ۴۰ درصد به۷۰ درصد رسید، 
اما مشارکت در انتخابات اخیر مجلس ما  

به ۴۰ درصد رسید که باید این روند تغییر 
پیدا کند و در انتخابات ریاست جمهوری 

مشارکت باالیی داشته باشیم.

سخنگوی حزب کارگزاران می گوید: به 
نظر من انتخاب اول جبهه اصالح طلبان 
آقای ظریف خواهد بود، اصالح طلبان او 
را یک دیپلمات اصالح طلب می دانند. 
یک دست سازی نه شدنی است و نه 
است. نه مشروع  و  است  به مصلحت 

است  سال  اینکه 16  بیان  با  مرعشی 
که در قدرت نیستیم، افزود: ترجیح ما 
کاندیدای اصالح طلب است اما اگر نباشد 
غیر اصالح طلب را هم بررسی می کنیم. 
ما نسبت به آینده ایران و سرنوشت کشور 
سعی می کنیم متعهد باشیم. وی اظهار 

کرد: حزب کارگزاران دو کاندیدا دارد که 
تا بعد از تایید صالحیت ها قرار شده است 
اسم کسی را اعالم نکنیم ولی در جبهه 
ائتالف  جلسات  اولین  باید  اصالحات 
شکل بگیرد تا بعد در مورد افراد بررسی 

صورت گیرد.

مشاور فرماندهی کل قوا با اظهار اینکه 
قابل  ها سهم  دولت  نادرست  عملکرد 
اجتماعی دارد،  توجهی در آسیب های 
اظهار کرد: هر اتفاقی که در داخل می 
افتد آن را به آمریکا و دشمنان خارجی 
مربوط می کنیم و تنها کاری که می 

کنیم این است که قدرت دشمن را به رخ 
خودمان بکشیم! بله، دشمن حضور دارد 
و توطئه و تحریم هم می کند اما ما در 
مقابل چه کرده ایم؟ سردار دهقان افزود: 
برخی از دولت ها در توجیه کم کاری خود 
 می گویند »نمی گذارند« و »نمی شود«

 که این اشتباه بوده و بهتر است شجاعانه 
و منصفانه بگویند »نتوانستیم«؛ البته هیچ 
دولتی نمی تواند ادعا کند که قادر است 
همه مشکالت رابه تنهایی حل کند و اگر 
دولتی چنین ادعایی کند، قطعاً در اداره 

کشور شکست خواهد خورد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه هیچکس 
نگران مشارکت مردم نباشد، اظهار کرد: 
مردم چشم و گوش باز دارند و اوضاع 
و شرایط را خوب می بینند و عرصه ها را 
خوب رصد می کنند، در کرونا در حرکت 
مومنانه رهبری چقدر زیبا حضور یافتند 
به رغم اینکه دچار مشکالت مالی شده 
بودند. آیت ا... رئیسی افزود: آنچه باید 

به دنبال آن بود این است که سازمان 
اداری در کشور باید کارآمد شود و هر 
چه کارآمدتر گردد و اجرای عدالت در 
عمل و اجرا و میدان بیشتر شود، امید هم 
افزون شده و دشمن دچار یاس و ناامیدی 
خواهد شد. وی اظهار کرد: برای ما مسئله 
امنیت مهم است و اجازه نمی دهیم به 
امنیت جامعه خللی وارد شود و با مخاّلن 

نظم و امنیت به شدت برخورد خواهد شد.
دنیا  با یک  باید  افزود:  ا... رئیسی  آیت 
امید و تالش کار را با قدرت دنبال کرد و 
گره ها گشوده خواهد شد، باید کاری کرد 
که ما شاهد کاهش آسیب های اجتماعی 
باشیم که این آسیب ها تبدیل به جرم و 
جرم تبدیل به مسائل کیفری و جزایی 

نشود.

صادق خرازی: می دانستیم عارف رای نخواهد آورد؛ او قدرت کالم ندارد

مرعشی: انتخاب اول جبهه اصالح طلبان ظریف است

سردار دهقان: هر اتفاقی در کشور را به آمریکا ربط می دهیم

رکوردزنی گرانی ها در بهمن ماهرئیس دستگاه قضا: هیچکس نگران مشارکت مردم نباشد

آمار،  به گزارش مرکز  استناد  با  نوشت،  اعتماد 
تورم نقطه به نقطه، ساالنه و ماهانه نسبت به 
گزارش پیشین افزایش یافته است، تورم نقطه ای 
به باالترین سطح خود در سال 99 رسیده و یک 
رکورد را زده است. دلیل این اتفاق نیز رکوردزنی 
گرانی ها در بخش کاالهای خوراکی است که تاثیر 

خود را بر تورم کل گذاشته است.

خرید روغن از فروشگاه ها با کارت ملی

رویداد 2۴  نوشت، از اواخر شهریور امسال عرضه 
روغن جامد در بازار کم شد و کمتر از یک ماه 
بعد نیز این مشکل برای روغن مایع ایجاد شد. 
مشکالت ایجاد شده در حدی بود که روغن در 
فروشگاه ها نبود، یا با قیمت های باالتر فروخته 
 می شد، یا به هر نفر تنها یک روغن فروخته می شد .
منبعد در برخی فروشگاه ها به هر کارت ملی تنها 

یک روغن جامد تعلق می گیرد.

قیمت گوشت گوسفندی
 به ۱۳۰ هزار تومان رسید

ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به 
اینکه قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه به 1۳۰ 
هزار تومان رسیده است، گفت: اگر دولت بتواند بازار 
مرغ را ساماندهی کند، این مسأله روی بازار گوشت 

تاثیر می گذارد و قیمت آن کاهش پیدا می کند.

راه اندازی خط تولید واکسن 
اسپوتنیک وی در ایران

جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: عالوه 
بر واردات حدود دو میلیون واکسن اسپوتنیک وی، 
خط تولید این واکسن نیز به زودی در بخش 
خصوصی در کشور ایجاد می شود و امیدواریم تا 

قبل از شروع سال 1۴۰۰ انجام شود.

قیمت واقعی مرغ چقدر است؟

انجمن  کانون  رئیس  نایب  نژاد،  اسداله  حبیب 
افزایش 2۰  با  صنفی مرغداران گوشتی گفت: 
درصدی تولید گوشت مرغ در پی تصمیم اخیر 
وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی می شود که 

التهاب بازار مرغ به پایان برسد.

رئیس جمهور: از همان آغاز ورود کرونا 
به کشور واقعیت را گفتیم

رئیس جمهور با بیان اینکه از همان آغاز ورود کرونا 
به کشور در این زمینه اطالع رسانی شد، گفت: 
اینکه ضد انقالب شبهه می کنند که دولت به خاطر 
انتخابات واقعیت را به مردم نگفته و یا دیر گفته 

یک دروغ محض است.

حداد عادل تکلیف احمدی نژاد 
را روشن کرد

رئیس شورای ائتالف نیرو های انقالب گفت: 
شوک  عنوان  به  اصال  را  نژاد  احمدی  آمدن 
انتخابات در نظر نگیرید؛ یعنی تکلیف روشن 
است. حداد عادل افزود: زیاد تحت تاثیر موضع 
گیری و فضای مجازی و حرف زدن ها نباشید. 
چنین اتفاقی نخواهد افتاد، دفعه  قبل هم نیفتاد، 
حاال که ۴ سال گذشته و بدتر هم شده است، 
به هر دلیلی نیفتاد که این دفعه دالیلش بیشتر 

است؛ بنابراین به این فکر نکنید.

کنایه باهنر به نسل اول انقالب؛ 
به پست هایتان نچسبید

دبیرکل جامعه مهندسین با اشاره به چرخش 
باید  دولت  گفت:  جوان  دولت  و  نخبگان 
باشد  پذیر  ریسک  و  فکر  پویا، خوش  جوان، 
رئیس جمهور ۳۰ ساله   البته منظورمان یک 
نیست. باهنر افزود: نباید نسل اول انقالب به 
این پست ها آنقدر بچسبد که ملک الموت ما را 

 از صندلی هایمان جدا کند.  
حتی رهبری هم نمی توانند بگویند
 که رئیس جمهور بعدی کیست

پور محمدی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز با اشاره 
به انتخابات ریاست جمهوری گفت: مردم ایران 
امروز در تعیین حق سرنوشت آزاد هستند. مصداق 
بارزش این است که نمی دانیم چه کسی رئیس 
جمهور خواهد شد. شاید این تعبیر چندان جالب 
نباشد اما حتی مقام معظم رهبری هم نمی توانند 

بگویند که رئیس جمهور بعدی ایران کیست.

پیشنهاد برجامی علی مطهری؛
 گام به گام پیش بروید

علی مطهری، نماینده سابق مجلس گفت: با توجه 
به بی اعتمادی ایران و آمریکا به یکدیگر، راه حل 
مسئله بازگشت به برجام این است که گام به گام 
پیش بروند. مثاًل در گام اول، آمریکا تحریم نفتی و 
بانکی را بردارد و ایران پس از راستی آزمایی، غنی 
سازی2۰ درصد را تعلیق کند و همین طور تا لغو همه 
 تحریم های هسته ای و ترامپی و رسیدن به برجام.

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: 
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات وبه نیت شفای بیماران
 توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران سرطانی

 صعب العالج می شود. ضمناً نماز و روزه 
قضای میت هم پذیرفته می شود. 

09031618482 - 32227177       
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

اجـاره خودرو  باالبـر استاندارد
 با ارتفاع 14 متر، همکاری جهت نصب

 بیلبورد و بنر، تجهیزات ترافیکی،
 تجهیزات ساختمانی  و نور پردازی   

   09151636495 - خوشرو

١٤٠٠
تھیه 500 بن400 ھزار تومانی

سال نو مبارک

 جهت تهیه ارزاق شب عید 500
 خانواده تحت پوشش

شماره کارتشماره حساب بانک قرض الحسنه رسالت

مؤسسه حضرت رسول (ص)  خیریه توانمند ساز  
محر

mohar.ir mohar.irmohar_ir 09105161887

10/7227616/15041  7270  1007  2849

قابل توجه بیمه شدگان تامین اجتماعی

 به آدرس:  میدان شهدا- پشت بانک صادرات - پیشخوان آوا مراجعه فرمایید.

 )یکسال مکالمه رایگان - اینترنت رایگان(جهت  دریافت سیم کارت رایگان

مدارک مورد نیاز: شناسنامه و کارت ملی – کد بیمه

انقوس شارع انم آشنای استان 

بازهم هب افتخاری دیگر انئل شد  و لوح سپاس تنها شارع انقالب و راوی 

بالندگی امت رد رخاسان جنوبی  هب او اهدا شد.


