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تاکید بر تحقق  اهداف سفر رهبر انقالب به شهرستان محروم استان 

دستورات استاندار 
برای توسعه نهبندان
مشروح در صفحه 2

رهبر انقالب: مناسک محرم طبق
 دستور ستاد مقابله با کرونا انجام شود

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در خجسته عید قربان در سخنرانی زنده تلویزیونی، ملت شریف 
ایران را به حضور پرنشاط و گسترده تر در مسابقه معنوی »کمک مؤمنانه به قشرهای آسیب دیده و یاری مجاهدان 
سالمت« فراخواندند و با تشریح اهداف کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت آمریکا در جنایت تحریم ملت ایران تأکید 

کردند: دشمن به موازات جریان تحریم، جریان تحریف حقایق را هم دنبال می کند ...  مشروح در صفحه 6

فقط برای مطالعه 
 مسئوالن محترم !  

تقریبًا  نداند  که  نیست  کسی 
داشتن  خودرو،  خرید  خانه،  خرید 
یک  به  رفتن  خوب،  شغل  یک 
خرید  دغدغه،  بدون  مسافرت 
یک زمین کوچک و جمع جور در 
یک  برای  نزدیک  روستای  یک 
کشاورزی و تفریح محدود، خوردن 
یک غذای خوب هفته ای در یک 
رستوران مناسب، ازدواجی به دلخواه 
و داشتن یک پس انداز مناسب، به 
یک رؤیای دست نایافتنی تبدیل 

شده است ... مشروح در صفحه 2

* هرم پور
سرمقاله

زورتان به خراسان جنوبی نمی رسد 

مردم خراسان جنوبی نمی گذارند، زورتان اگر به دیگران نرسیده به ما هرگز نمی رسد. 
ما زاده کویریم، برای پایداری اش، برای ماندگاری نامش، از هیچ تالشی فروگذار 
 نمی کنیم. اینجا خراسان جنوبی است، استانداری دارد از تبار مردان بلند همت 
و توانمندی که نعمتی است برای این دیار، نعمتی که سال هاست مردمان خراسان 
جنوبی مطالبه اش می کنند و حاال زمزمه های انتقال او به استانی دیگر نگران و 
ناراحت شان کرده است. سوالی که ذهن ساکنان این استان را درگیرکرده و برخی 
پاسخ ها به آن می تواند قلب شان را آزرده کند ، این است که مگر خراسان جنوبی 
کمتر از دیگر نقاط کشور اهمیت دارد؟ مبادا نگاه برخی به ساکنان این منطقه از سر 
کم توجهی و ندیدن حساسیت ها و بایدها ، سبب تصمیماتی شود که سال ها استان 
را از جایگاهی که به سمتش می رود، دور کند. یا شاید افرادی تصور می کنند که 
نمایندگان مردم ما در مجلس نمی توانند مانع برخی خواسته های غیرقابل قبول و 

برخی دیگر از نمایندگان شوند؟ ... مشروح در صفحه 2

* رجب زاده

جناب آقای مهندس مصطفوی نیا
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 بخشدار مرکزی شهرستان بیرجند
 که حاکی از شایستگی، لیاقت و کارآزمودگی شما بزرگوار در راستای 
خدمت رسانی به مردم فرهیخته این دیار است، تبریک و تهنیت عرض 

نموده توفیقات روز افزون تان را از ایزد منان مسئلت می نماییم.
شورای اسالمی و دهیاری روستای چهکند 

    تاسیسات پاسارگاد

      طرح فروش کولرهای اکسترا
بیشتر/ ۴۴ درصد  بازده خنکی  و هوای خوب/ ۵۰ درصد   حال 
صرفه جویی انرژی مصرفی/ ۳۲ درصد صرفه جویی در مصرف آب 
۵ سال گارانتی طالیی)تعویض موتور( -    حمل رایگان تا منزل مشتری
آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1  

09155618398 - 05632237077   

نقـدواقسـاط
 نصب رایگان 

جناب آقای مهندس سید حمید  موسوی نژاد
رئیس محترم بانک صادرات شعبه دانشگاه

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، 
کارآمدی و سوابق برجسته خدمتی می باشد،  صمیمانه 
تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما و همکاران 

پرتالش تان در بانک صادرات را در سایه الطاف الهی در 
پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

آرزومندیم.

شرکت های باربد بنای شرق و خاوران

جناب آقای مهندس مصطفوی نیا
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 بخشدار مرکزی شهرستان بیرجند 
که بیانگر شایستگی و حسن مدیریت شماست و نویدبخش 
توسعه پایدار این خطه محروم می باشد، تبریک عرض 

نموده و توفیق روزافزون شما برادر عزیز را از درگاه 
ایزد منان خواستاریم.

شورای اسالمی و دهیاری روستای بقی

جناب آقای مهندس مصطفوی نیا
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

بخشدار مرکزی شهرستان بیرجند 
که حاکی از توانایی و تجربیات ارزنده شما می باشد تبریک و 
تهنیت عرض نموده، توفیقات روز افزون شما در خدمتگزاری 

به روستائیان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم
و از زحمات جناب آقای مهندس بخشی 

کمال تشکر و قدردانی را داریم.

شورای اسالمی و دهیاری روستای دستگرد

برادر گرامی جناب آقای  علی اکبر اکبری راد
مدیرکل محترم دفتر جذب وحمایت از سرمایه گذاری استانداری
با اهدای نیکوترین تحیات، انتصاب جناب عالی را تبریک می گوییم، 

امیدواریم در سایه سار ایزد منان و با استفاده از تجارب و توانمندی خود 
و دیگر همکاران و اعتالی آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران موفق و موید باشید.

شرکت های راهسازی گیتی گستر خاوران و ریحان گستر خاوران

جناب آقای علی اکبر اکبری راد
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری
 که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی برجسته شما 
در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است 

تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه 
خداوند منان مسئلت داریم و از 

جناب آقای مهندس محمد صادق معتمدیان استاندار محبوب 
بابت حسن این انتخاب تشکر و قدردانی می نماییم. 

مدیریت و کارکنان شرکت چندآشیان

جناب آقای مهندس محسن صفایی
مدیرکل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی

انتصاب شایسته شما را که مبین درایت ، تعهد و شایستگی شماست 
تبریک عرض نموده و امید است با استعانت از خداوند متعال

 در مسئولیت جدید موفق و موید باشید.

آزادمهر – مدیرعامل شرکت ساختمانی میرجانلو

جان برکفان عرصه امنیت و پاسداران شرف و حرمت جامعه پرسنل محترم کالنتری شماره 11  توحید بیرجند

جناب  سرهنگ  سرچاهی ، جناب آقایان مظفری ، تکخارانی و کیانی 
  جناب سروان کاظمی و برادران اداره آگاهی آقایان رمضانی و مزاری 

گرچه خداوند بهترین شاهد و پاداش دهنده به کارهای نیک می باشد، اما بنا به حدیث 
 »من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق« مراتب تشکر و قدردانی فراوان خود را از تالش ها و پیگیری های
  بدون وقفه شما در جهت پیدا شدن خودروی سرقت شده اینجانب در کمتر از ۲۴ ساعت اعالم می دارم

 و از خداوند متعال خواهان توفیقات روز افزون شما عزیزان هستم.

  حبیب غالمی

کارخانه هبلکس رضوی واحد تولیدی بیرجند در نظر دارد: 
خدمات پیمانکاری لودر جهت انجام امور تولیدی و خدماتی کارخانه 

را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.
لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت 
اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 99/5/20 به واحد بازرگانی کارخانه 
هبلکس رضوی - بیرجند به آدرس بیرجند - شهرک صنعتی - بلوار 

تولید- تولید 5 مراجعه و یا با شماره 056322551۸6 داخلی 6060 
تماس حاصل فرمایید.

آگهـی استخـدام
مجتمع آموزشی مها برای پایه اول تا ششم ابتدایی )دخترانه – پسرانه( 

از افراد واجد شرایط در رشته های ذیل دعوت به همکاری می نماید.
* علوم تربیتی * روانشناسی * ادبیات* هنر )دارای دوربین عکاسی حرفه ای(

برای اطالعات بیشتر با شماره های  09152021۸00 – 0915۷2۸1633 تماس گرفته شود.

بی گمان ارواح مطهر شهدای منا که در عالی ترین جلوه بندگی، مظلومانه و با قلبی مملو
 از شوق عبودیت به شهادت رسیدند، مشمول عنایات خاصه حق تعالی خواهند بود. 

سارلوز شهادت شهید منا حاج محمد مهدی رضاپور
 و دیگر شهدای منا در عید قربان سال 139۴ را تسلیت و تعزیت عرض نموده

 و یاد و نام شان را گرامی می داریم.

مهـدی جان
 در دومین سالگرد نبودنت 

خاطره عزیزت را گرامی می داریم.  

خاندان پویان

برادر ارجمند جناب آقای مهندس سید رضا حائری 
 با نهایت تاثر و  اندوه فراوان درگذشت ابوی گرانقدرتان 

مرحوم سید محمد حائری
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 

از درگاه الیزال الهی برای آن مرحوم غفران و اجر جزیل و برای بازماندگان 
صبر جمیل مسئلت می  نمایم.

پیام گستر شرق ) مرتضي سورگي (

ی  
الباق

هو

خانواده شهید

حادثه تلخ و حیرت انگیز 
منا نباید فراموش شود.

مقام معظم رهبری
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تمدید مهلت ثبت نام درخواست تسهیالت کرونا در سامانه کارا

مهلت ثبت نام متقاضیان واجد شرایط برای درخواست بهره مندی از تسهیالت کرونا در سامانه کارا تا پانزدهم مرداد تمدید شد.به گزارش صدا و سیما، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان گفت:  پیش از این مهلت ثبت نام پنجم مرداد اعالم شده بود. اشرفی افزود: بر این اساس متقاضیان واجد شرایط اعم از افراد مشمول در بنگاه های رسمی، خویش فرمایی و یا 
فاقدین بیمه در رسته های ۱۴ گانه می توانند با مراجعه به سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir و از منوی تسهیالت کرونا اقدام به ثبت درخواست خود کنند.

سرمقاله

تامینی  اقدامات  و  زندان ها  مدیرکل   - ایرنا 
و  اشتغال  گفت:  جنوبی  خراسان  تربیتی  و 
حرفه آموزی در اجتماعی شدن زندانیان نقش 
مهمی دارد و طبق برنامه ریزی  صورت گرفته 
اشتغال مولد در ندامتگاه های استان امسال به 
هزار نفر می رسد. علی هاشمی افزود: اشتغال 
از  و  رسید  نفر  به ۶۵۷  در سال گذشته  مولد 
طریق تعاملی که با دستگاه قضایی برقرار شده 
است این رقم به بیش از هزار نفر در سال ۹۹ 
خواهد رسید. وی به آموزش صنایع دستی اشاره 

کرد و گفت: توسعه صنایع دستی حتی روی 
خصوصی  بخش  همکاری  با  زندانیان  تخت 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  و 
صنایع دستی یکی از برنامه های مهم اشتغال 

و حرفه آموزی زندان های استان است.
اشاره  با  جنوبی  خراسان  زندان های  مدیرکل 
زندان  در  شترمرغ  پرورش  مزرعه  توسعه  به 
توسعه  طرح  در  کرد:  اظهار  بیرجند  مرکزی 
مزرعه شترمرغ که هزار و ۳۰۰ متر مسقف 
تعداد  بود  خواهد  گردشگاه  متر  هزار   ۱۸ و 

زندانیان شاغل در این مرکز از ۱۵ نفر به بیش 
از ۵۰ نفر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: کارگاه های اشتغال و حرفه آموزی در 
 زندان مرکزی بیرجند بیش از سه هزار متر مربع 
این  از  نفر   ۳۰۰ از  بیش  روزانه  که  است 
می کنند.  استفاده  حرفه آموزی  برای  کارگاه ها 
هاشمی گفت: سال گذشته استان در موضوع 
بخش  در  و  کشوری  سوم  رتبه  حرفه آموزی 
اشتغال رتبه هفتم کشوری را به خود اختصاص 
در  استان  زندانیان  تعاون  بنیاد  همچنین  داد، 

آبزیان رتبه دوم  موضوع دامپروری و طیور و 
بیان کرد:  کشوری را کسب کرده است. وی 
و  اشتغال  با  تربیتی  و  اصالحی  برنامه های 
حرفه آموزی نتیجه بخش است چرا که اشتغال 
مولد، زندانیان را از نظر اقتصادی تامین می کند 

و نقش مهمی در باز اجتماعی شدن آنها دارد.
وی گفت: در همین ارتباط برنامه های اصالحی 
و تربیتی با رویکرد تبدیل زندان به آموزشگاه 
در  اشتغال  می یابد.کارگاه های  توسعه  نیکی ها 

هفت زندان خراسان جنوبی فعال هستند.

اشتغال مولد زندانیان استان به هزار نفر می رسد

شنبه *  11  مرداد 1399 * شماره 4693  زورتان به خراسان جنوبی 
نمی رسد 

* رجب زاده

مردم خراسان جنوبی نمی گذارند ، زورتان اگر به دیگران نرسیده به ما 
 هرگز نمی رسد. ما زاده کویریم، برای پایداری اش، برای ماندگاری نامش ، 
از هیچ تالشی فروگذار نمی کنیم. اینجا خراسان جنوبی است ، استانداری 
دارد از تبار مردان بلندهمت و توانمندی که نعمتی است برای این دیار، 
 نعمتی که سال هاست مردمان خراسان جنوبی مطالبه اش می کنند و حاال 
زمزمه های انتقال او به استانی دیگر نگران و ناراحت شان کرده است. 
سوالی که ذهن ساکنان این استان را درگیرکرده و برخی پاسخ ها به آن می 
تواند قلب شان را آزرده کند ، این است که مگر خراسان جنوبی کمتر از دیگر 
نقاط کشور اهمیت دارد؟ مبادا نگاه برخی به ساکنان این منطقه از سر کم 
توجهی و ندیدن حساسیت ها و بایدها ، سبب تصمیماتی شود که سال ها 
استان را از جایگاهی که به سمتش می رود، دور کند. یا شاید افرادی تصور 
می کنند که نمایندگان مردم ما در مجلس نمی توانند مانع برخی خواسته 
های غیرقابل قبول و برخی دیگر از نمایندگان شوند؟ مسلم است که 
خراسان جنوبی را نمی شناسند. ما اجازه نخواهیم داد. بهتر است نمایندگان 
مردم خوزستان،  ذره بین به دست بگیرند و جای دیگری مدیر باب میل 
شان را بجویند که البته در استان های دیگر هم اگر جستجو کنند می 
 توانند استانداران پرتالش بیابند ، اما چرا به سراغ خراسان جنوبی آمده اند؟ 
شاید تصور برخی این است که این استان شرقی دورافتاده را چه به استاندار 
قوی؟ یا اینکه در کشاکش قدرت و چانه زنی می توان بر مردم و مطالبه 
گرایان این استان فائق آمد اما حتی فکرشان هم به طور مثال به سمت  
استانی چون خراسان رضوی نمی رود. »خیر«، جواب کوبنده و محکم 
استان به نمایندگان و دنبال کنندگان تحقق این بی تدبیری در خوزستان 
یا هر جای دیگری است. خراسان جنوبی بزرگ است ، منطقه ای حساس 
است و مردمانی مطالبه گر و موفق در بسیاری از زمینه ها دارد. بهتر است 
آن ها که نمی دانند، به آنچه با چشم های ضعیف شان  می بینند اکتفا نکنند 
و با مطالعه  بیشتر درباره خراسان جنوبی ، سودای کشاندن نعمت و ظرفیتی 
را به سوی منطقه خود از سر بیرون کنند. زهی خیال باطل است این سودا و 
اندیشه محال. اجازه ظلم کردن به دیارمان را به هیچ کس نخواهیم داد. شما 
مدیر خوب می خواهید ، مگر ما چه کم داریم که نخواهیم یا برخورداری مان 
از نعمت مدیر خوب را سهم شما بدانیم ؟ چنین نخواهد شد. خراسان جنوبی 
را دست کم نگیرید. باید برای رسیدن به مطالبه تان که البته چه بسا برحق 
است، راهی منطقی تر را انتخاب کنید و برای بهبود اوضاع خوزستان، استانی 
چون خراسان جنوبی را که مدتی کوتاه است ، لذت پویایی و تکاپو را به 
 یمن حضور استانداری پرتالش چون محمدصادق معتمدیان درک می کند ، 
از این داشتن محروم نکنید که البته نمی توانید. استانداری که آنچه را که 
باید یک مسئول انجام دهد درک کرده و به مردم ارائه می دهد، کاری که 
بسیاری از مدیران از آنجام آن که جزو وظایف شان است شانه خالی می 
کنند و در این روزگار مدیری که از مسئولیتش شانه خالی نکند، نعمتی 
کمیاب است. بروید بجویید،  دعای خراسان جنوبی بدرقه راهتان. دست از ما 
بردارید. خراسان جنوبی  به معتمدیان نیاز دارد. ظلم نکنید برادر، ظلم نکنید.

امام جمعه بیرجند: برای تبلیغ دین
 باید وارد میدان شد

 
و  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده  ایرنا- 
امام جمعه بیرجند گفت: آن دسته از افرادی که 
می توانند فرهنگ دین را در صحنه میدانی نه فقط 
بحث های نظری، تبلیغ کنند و به آن شکل دهند، 
باید وارد میدان شوند. حجت االسالم و المسلمین 
سید علیرضا عبادی در دیدار با مسئول قرارگاه خاتم 
االوصیا)ص( گفت: در زمانی که دنیا به ۲ نیم کره 
شرقی و غربی تقسیم شده بود، انقالب اسالمی 
ایران در کمال ناباوری به وجود آمد که هنوز هم 

باور آن برای استعمارگران سخت است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه این انقالب به صورت طبیعی باید به 
بلوغ برسد، خاطر نشان کرد: از محیط قبل از 
انتظار داشت که به مرتبه  سال ۵۷ نمی شود 
سلمان فارسی برسیم، لذا هر آنچه در این چهل 
سال گذشته است، شرایط طبیعی این قضیه 
بوده است. وی تصریح کرد: گام دوم انقالب 
یعنی اینکه به حد نصابی برسیم که در یک 
دیدگاه توحیدی، همه افراد یکسان فکر کنند 
و درصدها موضوعی که با آن برخورد می کنند، 

برخوردشان یکی باشد.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: در 
گام اول انقالب مرحله آزمون و خطا را پشت سر 
گذاشته ایم و اکنون باید وارد بر مرحله ای شویم 
که »توحید الکلمه« را پیدا کنیم. حجت االسالم 
و المسلمین عبادی اضافه کرد: آنچه در گام دوم 
مورد انتظار بوده، این است که زمینه ها آماده شود، 
لذا قدم های خوبی در حال برداشته شدن است که 
امید است توسعه پیدا کند. وی  گفت: امروز شرایط 
جهان، منطقه، ایران و اشخاص تغییر کرده و بسیار 
جای امیدواری است زیرا صداهای امیدوار کننده را 
برای نجات نوع بشر از خیابان های واشنگتن، لندن 
و برلین می شنویم و این یک فرصت بزرگ است 

که باید از آن بهره ببریم.

گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار   -- خبر  گروه 
راستای  در  شده  تعریف  عمرانی  پروژه های 
محرومیت زدایی شهرستان نهبندان باید براساس 
برنامه زمان بندی آن به سرانجام برسد. محمدصادق 
معتمدیان در دیدار با فرماندار نهبندان افزود: تمام 
برنامه های تعریف شده در راستای محرومیت زدایی 
از این شهرستان باید با جدیت دنبال شود و در 
موعد مقرر به اتمام برسد. وی با اشاره به سفر رهبر 
 معظم انقالب به شهرستان نهبندان، ادامه داد : 
هدف اصلی از این سفر، تاکید بر رفع مشکالت این 
منطقه بوده لذا باید تمام هم و غم مدیران نیز بر 
رفع موانع موجود در راستای تاکیدات رهبری باشد.

دو مسیر مشخص 
استاندار خراسان جنوبی گفت: بخش عمده ای از 
این مشکالت با تدوین سند توسعه و همچنین 
اجرایی شدن تفاهم نامه منعقده با ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( و بنیاد برکت رفع می شود. 
معتمدیان ادامه داد: موضوعات تفاهم نامه ستاد 

اجرایی و بنیاد برکت باید تا حصول نتیجه نهایی با 
جدیت پیگیری و دنبال شود.

وی بیان کرد: یکی از مواردی که باید در اولویت 
برنامه های فرمانداری قرار گیرد، بحث پیگیری 
استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ به  منظور آبرسانی به 
روستاهای شهرستان است. وی یادآور شد: مدت 
زمان تعیین شده برای بهره برداری هر چه بیشتر 
از این فرصت )ماده ۵۶( باید مدنظر مدیران باشد.

لزوم تعامل و همکاری مدیران 
وی به تعامل و همکاری بین مدیران تاکید کرد و 
افزود: همراهی و انسجام مدیران، بهترین راهکار 
برای پیش بردن سریع اهداف و برنامه ها است. 
فرماندار نهبندان نیز در این دیدار با  ارائه گزارشی از 
وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست اقدام، 
از اهتمام شهرستان و دستگاه های اجرایی در تکمیل 
پروژه ها در اسرع وقت قدردانی کرد. مجید بیکی در 
تشریح برنامه های شهرستان عنوان کرد: مسکن 
روستایی، احداث باندهای دوم، تکمیل زیرساخت 

معادن، گازرسانی به روستاها از مهمترین پروژه های 
در حال اجرا در سطح شهرستان نهبندان است.

پرداخت 30 میلیارد تسهیالت اشتغال 
مفاد  شدن  اجرایی  راستایی  در  داد:  ادامه  وی 
تفاهم نامه بنیاد برکت نیز از ابتدای کار )مهر ۹۸( 

تاکنون ۳۰ میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی 
پرداخت شده  عملیاتی شدن ۷۰۰ طرح  برای 
است. بیکی گفت: احداث مرکز قرنطینه، بازار 
دام، واردات دام سبک و سنگین، کمک به اجرای 
پروژه های عمرانی و غیره از مواردی است که در 

تفاهم نامه دیده شده و در دست اجرا است.

دستورات استاندار  برای توسعه نهبندان

تاکیدبر تحقق اهداف سفر رهبر انقالب به شهرستان محروم استان 
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اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار و انبار های استان 

صدا وسیما- طرح تشدید نظارت بر بازار و انبارها با هدف ایجاد ثبات نسبی در قیمت ها و کاهش التهاب در بازار آغاز شد. سرپرست سازمان صمت استان گفت:  
در این طرح گروه های کاالیی و خدماتی نظیر ماسک ، کاال های بهداشتی ، گوشت مرغ ، تخم مرغ ، شکر، سیمان ، فوالد و آهن آالت ، لوازم خانگی و الستیک 

خودرو در اولویت بازرسی ها قرار دارد. عباس جرجانی افزود: طرح تشدید نظارت بر بازار و انبار ها به مدت یک ماه ادامه دارد.
افتادم  استان  تقسیم  زمان  یاد   *
زدیم  می  داد  اینجا  ما  چی  هر 
رو  ما  صدای  ای  رسانه   هیچ 
نمی رسوند و ما چقدر تنها بودیم که 
رسانه های ملی فقط برای موارد خاص 
خودشون ورود پیدا می کنند چقدر بده 
داره  روز  هر  استان  های  روزنامه  که 
فریاد مردم برای نگه داشتن استاندار را 
می نویسه و از اون طرف صدا و سیمای 
خراسان جنوبی حتی یک زیرنویس هم 
نمی کنه مطالبات مردم را. مثل دوران 
تقسیم استان گویا تنها رسانه مردم همین 

آواست که صدای ما را به جایی برساند.

* نوشتین که آقای استاندار گفته من 
 سربازم و هر جا فرمانده بگه می رم 
آقای  کنم  می  عرض  تان   خدمت 
جدا  فرمانده  از  حسابتو  عزیز  استاندار 
رئیس  االن  که  فرمانده  این  کن. 
جمهور هم هست اگر تشخیص درستی 
داشت االن وضع مملکت این نبود و 
اگر  کشیدند  نمی  زجر  مردم  اینقدر 
فرمانده  خاطر  به  رفتی  سربازی  شما 
که وامصیبتا ولی اگر سرباز خدمت به 
مردمی سنگرت همینجاست برادر نه 
این سنگر  باشه  یادت  و  دیگه  جایی 
رو اگر ول کردی قضیه جنگ احد می 
شود. خراسان جنوبی همان شکاف کوه 
دشمن  کردی  رهایش  اگر  که  است 
برای  و  شد  خواهد  وارد  جا  همین  از 
که  کرد  خواهند  ثبت  تاریخ  همیشه 
معتمدیان سرباز بازنده احد جمهوری 
و  بمان  برنده  پس  است   اسالمی 
خراسان جنوبی را رها نکن درود بر شما.

* آوا دیگه رمقی نموده برای مطالبه از 
مسئولین و استاندار وقتی دولت اینطور با 
ما برخورد می کنه و آدمی که کار می 
کنه رو برای ما اضافه می دونه و برای 
جای دیگه می فرسته گله به که ببریم 
از حضرت آقا که می دونم این روزها 
خون دل می خورن از عملکردها می 
خوام حداقل محرومیت نهبندان را به این 
آقایان گوشزد کنند که وقتی مقایسه می 
کنند و از محرومیت و نیاز حرف می زنند 

خوزستان رو در اولویت قرار ندهند. 

* یک شب که رئیس جمهور خواب 
بودند صبح بیدار شدند و دیدند بنزین 
سهمیه بندی شده شصت لیتر، لیتری 
۱۵۰۰ و بنزین خارج از سهمیه لیتری 
۳۰۰۰ تومن اکثر مردم برای حل مشکل 
خودشون به سمت سوخت lpg روی 
آوردن )که در کشورهای همسایه این 
سوخت اصلیشون محسوب میشه( امروز 
توی چند استان، از جمله خراسان جنوبی 
سوخت lpg را محدود کردن و اجازه 
توزیع نمی دهند نه طرحی به مجلس 
رفته و نه تصویب شده اما حتما تحقیق 
کردن ببینند مردم مشکل خودشون را از 
چه راهی حل کردن و گفتند بریم اون راه 

را هم بتن بریزیم. علی برکت ا...

* جناب شهردار ما اهالی محله خیرآباد 
)فرزان( اصال آبادی و آبادانی نخواستیم 
فقط حداقل جاهایی که خراب شده 
 پاکسازی و ورودی کوچه ها رو یه ریزه 
از خیر  بزنید ممنون هستیم  آسفالت 
بازسازی گذشتیم عمرمان هم گذشت.

مطالبه  که  دارم  درخواست  آوا  از   *
پیگیری توسعه استان از طریق حضور 
آقای معتمدیان را جدی پیگیری کنید 
تاریخ نشان داده این بحث های منتفی 
شدن و مسکوت ماندن بازی هایی است 
که سر مردم در می آید. یک روز صبح 
که از خواب بلند می شوی مثل آقای 
رئیس جمهور می بینی دیگر معتمدیان 
استاندار نیست و به قول ما بیرجندی ها 
خموشوک ایشان را برده اند علی برکت 
ا... و مسئولین بدانند مردم خراسان جنوبی 
اینقدر بازیچه این اتفاقات بوده اند که 
گویید  می  نخواهند خورد  بازی  دیگر 
منتفی شده با تمام اینکه نمی توانید سر 
حرف هایتان بایستید اما بیاید رسما اعالم 
کنید تا ۱۴۰۰ معتمدیان می ماند تا ما هم 
بعد از اینهمه نگرانی به همین کورسوی 

امید دلخوش شده و کمی آرام شویم. 

* راهنمایی و رانندگی به جای گیردادن 
به کمربند در شهر با خودروهایی که 
گاهی اوقات حتی در کوچه ها با سرعت 

زیاد حرکت می کنند برخورد نمایند.

باغ  به  سری  میخوام  مسؤالن  از    *
گردشگری شوکت آباد بزنند و ببینن با 
اون همه آب درختان در حال خشک 
میخوان  عمدی  شاید  هستند  شدن 
درختان رو خشک کنند. اینجا عمارت 

بوده اما حاال ...

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

بازگشت  استاندار 
به عناوین خبری روز 

خراسان  های  رسانه   - زاده  رجب 
جنوبی از زمان انتصاب معتمدیان به 
عنوان استاندار خراسان جنوبی ، کمتر 
روزی را بدون خبری از اقدامات جدید 
یا نتایج پیگیری های او برای تحقق 
مطالبه ای در استان گذرانده بودند.  اواخر 
هفته گذشته با طرح زمزمه هایی درباره 
انتقال او به خوزستان ، خبرها درباره 
اقدامات و برنامه های وی جای خود 
را به مطالبه مردم از اقشار و گروه های 
مختلف برای ماندن ایشان در استان داد، 
مطالبه ای که اهمیت خراسان جنوبی و 
الزمه برخورداری این استان از استانداری 
 قوی را به مسئوالن پایتخت گوشزد 
می کرد. تغییر معتمدیان به هیچ وجه 
منفعتی برای استان ندارد و آسیب جدی 
به مسیری که او به عنوان استانداری 
توانمند درخراسان جنوبی آغاز کرده، وارد 
می کند. رسانه های استان در چند روز 
گذشته بر انعکاس این مطالبه به تهران 
متمرکز بودند. درعین حال جای خالی 
خبرهای حاکی از اقدام توسعه آفرین 
دیگری با ایده ، تصمیم و حضور استاندار 
در رسانه ها خالی بود. هرچند معاونان 
استاندار به ارائه گزارش اقدامات انجام 
شده و در حال انجام او و برنامه های 
توسعه استان تداوم می دادند اما این 
جای خالی ، دنبال کنندگان اخبار استان 
را متوجه شرایطی کرد که برای تغییر آن 
مطالبه گرایانه، خواستار ادامه مسیرتوسعه 
استان با حضور معتمدیان شدند.  این 
فضای خالی پنجشنبه شب و با شروع 
سرایان  به  استاندار  سفر  اخبار  انتشار 
برای  تعیین شده  بررسی مصوبات  و 
توسعه این شهرستان در پیج رسمی او 
در اینستاگرام و دیداری وی با فرماندار 
به شرایط سابق  نهبندان در دفترش 
برگشت. مطالبه مردم خراسان جنوبی 
اما برای ماندن استاندار در استان تا زمان 
اعالم قطعی این خبر ادامه داردو تا اعالم 
موضع رسمی دولت مبنی بر منتفی شدن

 این تصمیم ،  مردم نخواهد نشست.

خبر ویژه

احتمال خاموشی را جدی بگیریم

افزایش   5 . 3 درصدی مصرف برق  در استان 

مطالبه استان
را به رهبر عزیزمان

اعالم کنید 

با سالم و تشکر از آیت ا... عارفی عزیز 
که همیشه خودشان و صد البته پدر 
بزرگوارشان در همه مقاطع تاریخ این 
منطقه پناه مردم بوده اند و تشکر از 
بیانات جامع ایشان در جمع معترضین 
به جابه جایی آقای استاندار. خواستم به 
عنوان طلبه ای کوچک که این روزها 
مطالبات شدید مردم را می بینم و بعضا 
از بنده نیز انتظار پیگیری دارند عرض 
کنم در تاریخ بسیار داشته ایم که برای 
رفتن حاکمان و مسئوالن مردم دست 
به اعتراض بزنند ولی تا کنون ندیده بودم 
که مردم برای ابقای کسی خروشیده 
علی  و  همه  مسئولیت  این  و  باشند 
الخصوص نهاد دین که ارتباط نزدیکی 
با مردم خراسان جنوبی دارد را دو چندان 
می کند. تا چند روز پیش احساس می 
کردم که ورود من طلبه به این موضوع 
شاید صحیح نباشد ولی با حضور آیت 
ا...  عارفی مسئول محترم حوزه علمیه 
بر من مسجل شد که اینک حمایت از 
مطالبه مردم مسئولیت دینی من است 
چرا که به فرموده شهید آیت ا...  سید 
حسن مدرس ، سیاست ما عین دیانت 
ماست . لذا ضمن تاکید مجدد بر این حق 
بالشک مردم استان در داشتن استاندار 
توانمندی چون محمد صادق معتمدیان 
از حضرت آیت ا... رئیسی که همیشه 
در مرکز کشور مطالبات مردم خراسان 
جنوبی را پیگیری کرده اند، می خواهم 
که این مهم را نیز در دستور کار قرار داده 
و با رویکرد انقالبی خود ضرورت توجه 
به خراسان جنوبی و جلوگیری از تبعیض 
بین استان ها را به مسئوالن امر گوشزد 
نمایند و از نماینده محترم ولی فقیه در 
کامل  اشراف  مهم  این  بر  که  استان 
دارند نیز درخواست داریم ضمن ورود 
به موضوع که انتظار قاطبه مردم است و 
اعالم موضوع قاطع ، پیام اهالی استان 
را به مقام عظمای والیت برسانند و 
توصیه برای پایان دادن به این تصمیم  
نامیمون  را از ایشان درخواست نمایند. 
ی . ش  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
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 دیدگاه خوانندگان

علت  به  گرم،  فصل  در  معموالً  قاسمی- 
راه اندازی سیستم های سرمایشی، مصرف برق 
به صورت چشمگیری افزایش پیدا می کند. 
 در خراسان جنوبی نیز با این مشکل روبه رو 
شده ایم، به نوعی که مصرف پیک بار نسبت 
به مدت زمان مشابه سال قبل ۵ . ۳ درصد 
افزایش را نشان می دهد، همچنین با توجه به 
افزایش درصد مصرف برق جزو استان های پر 
مصرف در برخی از روزها به شمار رفته ایم که 
نشانه لزوم همکاری مردم و ادارات در راستای 
رعایت نکات مهم برای کاهش مصرف برق 
می باشد تا این روزهای گرم سال را بدون 

خاموشی پشت سر بگذاریم.

جزو پرمصرف ترین استان ها
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
جنوبی در این باره عنوان کرد: پیک بار شرکت 
توزیع خراسان جنوبی تا کنون نسبت به مدت 
مشابه در سال ۱۳98 حدود ۳.۵ درصد افزایش 
نشان می دهد که این موضوع علیرغم انجام 
فعالیت های گسترده مدیریت مصرف برق، 
نشان از افزایش مصرف مشترکان می باشد. 
دادگر اعالم کرد: در تعدادی از روزهای سال 
خراسان  برق  نیروی  توزیع  ۱۳99، شرکت 
استان  ترین  پرمصرف  ردیف  در  جنوبی، 
های کشور از لحاظ درصد افزایش مصرف 
درساعات پیک برق قرارگرفته است. وی افزود: 
در این زمینه می توان استان خراسان جنوبی 
را استانی با درصد باالی افزایش مصرف برق 
در کشور دانست. به گفتۀ وی این افزایش 
مصرف برق به گونه ای است که مصرف در 
استان به عدد 287.۵ برای پیک روزانه  رسیده  
که حدود ۱7.۵ مگاوات از برنامه تعریف شده از 
طرف شرکت مادرتخصصی باالتر بوده است 
و برای پیک شب نیز بیشترین مصرف 299 
مگاوات بوده است. دادگر دلیل افزایش مصرف 
برق در استان را مربوط به گرم شدن زودهنگام 
هوا و افزایش دما، افزایش استفاده از کولر های 

گازی و  افزایش تعداد مشترکان دانست. 

امکان قطعی برق
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
جنوبی تأکید کرد: با توجه به اینکه مدیریت 

بار شبکه سراسری از طریق دیسپاچینگ ملی 
ایران صورت می گیرد، در صورت عدم رعایت 
اصول مدیریت مصرف برق از سوی مشترکان 
و منفی شدن تراز تولید نیروگاهی کشور نسبت 
به مصرف، با توجه به مالحظات فنی و پایدار 
شبکه امکان قطعی برق در هر استان وجود 
خواهد داشت. دادگر با بیان اینکه برای کاهش 
 مصرف برق و مدیریت مصرف برنامه هایی 

پیش بینی کرده ایم نیز گفت: در این باره بیش 
از ۱۱97مورد تفاهمنامه همکاری درمدیریت 
صنعتی،  مشترکان  با  سراسری  شبکه  بار 
کشاورزی و اداری منعقد کرده ایم. وی ادامه 
گسترده  های  فعالیت  انجام  همچنین  داد: 
فرهنگی اعم از نصب بنرها، ارسال پیامک، 
انجام چندین مورد مصاحبه های تلویزیونی، 
فعالیت های تبلیغاتی و فرهنگی مدیریت 
که  هستند  اقداماتی  ازجمله  و...  مصرف 
شرکت توزیع نیروی برق در خصوص ترغیب 
مشترکین برای رعایت اصول مدیریت مصرف 
و کاهش پیک انجام داده است. به گفتۀ وی 
در این زمینه مجهزکردن مشترکان کشاورزی 
و صنعتی به تجهیزات قطع برق از راه دور، 
نیز یکی دیگر از اقدامات پیش بینی شده در 
موضوع کاهش پیک مصرف برق می باشد. 

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در قبال 
همکاری در راستای تفاهم نامه های یاد شده 
مشوق های مالی قابل توجهی برای اعمال در 

قبوض برق پیش بینی شده است.

افزایش مصرف و افزایش هزینه ها
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
جنوبی درباره افزایش تعرفه ها هم بیان کرد: 

مانند سال های گذشته در فصول گرم سال، 
هزینه مصرف برق در ساعت های اوج بار 
برای مشترکین با افزایش همراه  خواهد بود. 
دادگر تصریح کرد: در این زمینه افزایش 2۰ 
درصدی تعرفه ها برای مشترکین کشاورزی 
و صنعتی و عمومی توأم با اعمال تعرفه پیک 
در محاسبات هزینه انرژی برای مشترکین 
خانگی در قبوض برق می باشد. وی اعالم 
در  خانگی،  مشترکان  تشویق  برای  کرد: 
صورت کاهش مصرف برق در ساعات پیک 
انتقال مصارف مورد نیاز به ساعات کم  و 
باری، نسبت به اعمال بخشودگی قسمتی از 
هزینه ها در قبوض برق نیز اقدام می گردد. 

لزوم رعایت نکات کاهش مصرف
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان 

جنوبی با اشاره به اینکه روزهای گرم پیش 
مصرف  افزایش  و  جاری  تابستان  در  رو 
برق، نیاز به اعمال تدابیر مدیریت مصرف 
دارد،  استان   از جانب مشترکان در سطح 
گفت: امیدواریم با همراهی مشترکان و مردم 
شرایط تأمین برق پایدار و بدون خاموشی 
فراهم شود. دادگر درخواست کرد: در راستای 
تأمین برق بدون مشکل برای همه، مردم به 

نکات کاهش مصرف توجه کنند. وی ادامه 
داد: در همین راستا بهتر است که  از وسایل 
برقی پر مصرف مانند جاروبرقی، لباسشویی 
اتو و ... در ساعت های پیک بار استفاده نشود 
منتقل شود، همچنین  دیگر  به ساعات  و 
تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی دمای 
آسایش )2۴ تا 2۵ درجه( و عدم استفاده از 
کولرهای آبی روی دور تند آنها، استفاده از 
روشنایی طبیعی روز برای اماکن مسکونی، 
از روشن کردن چراغ  پرهیز  و   ... و  اداری 
های  اندازی سیستم  راه  روز،  در طول  ها 
سرمایشی هم زمان با شروع ساعات کار و 
خاموش نمودن آنها یک ساعت قبل از خاتمه 
ساعت کار اداری و خاموش کردن وسایل 
برقی اعم از کامپیوتر ها، پرینترها و از مدار 
خارج کردن روشنایی بعد از ساعت کاری، 

جابجایی تعطیلی کارکنان از روز جمعه به ایام 
هفته و همچنین تغییر ساعت شیفت های 
استراحت به ساعت های پیک در طول روز 
برای صنایع استان و استفاده از مولدین دیزلی 
مشترکان برای تولید برق در ساعات پیک بار 
و برخورداری از تشویق های پیش بینی شده 
در این خصوص از دیگر پیشنهادات ارائه شده 

توسط شرکت برق می باشد.

رکورد مصرف برق 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
جنوبی گفت: روز شنبه 28 تیرماه 99 رکورد 
مصرف برق در کشور شکسته شد و بیش از 
۳۰۰ مگاوات مصرف برق در کشور به نسبت 

سال گذشته فراتر رفت. 
دادگر افزود: عبور مصرف برق در کشور به 
نزدیک شدن  و  مگاوات  هزار  از ۵8  بیش 
میزان مصرف به حداکثر میزان تولید برق در 
کشور، صنعت برق را وارد مرحله اضطراري 
کرده و با توجه به گرماي بسیار زیاد و پیش 
بیني تداوم آن در این هفته در بسیاري از نقاط 
کشور، لزوم همراهي حداکثري مشترکین در 
مدیریت مصرف برق و به خصوص در ساعات 
۱۳ تا ۱7 در هفته جاري نقش بسیار موثر و 
اثر گذاري در عبور موفق از این هفته گرم و 
دوره اوج مصرف امسال خواهد داشت. وی 
با اشاره به استقرار جبهه هواي گرم که منجر 
به افزایش دماي هوا در اکثر نقاط کشور شده 
است، اعالم کرد: گرم تر شدن هوا عالوه بر 
اینکه بر تأسیسات برق رساني فشار مضاعفي 
وارد مي کند، میزان مصرف برق نیز به صورت 
فزاینده اي افزایش مي یابد، در همین راستا از 
امروز تا پایان هفته جاري، تمام سیستم هاي 
سرمایشي مستقر در ادارات و ساختمان هاي 
ستادي و بخش هاي فني و اجرایي صنعت 
برق کشور، رأس ساعت ۱2 ظهر به منظور 
همراهي و اطمینان از تأمین برق پایدار مردم 
خاموش خواهد شد. مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق خراسان جنوبی درخواست کرد: 
مشترکان نیز باتوجه به گرماي هوا و شرایط 
خاص کرونا در کشور با رعایت و توجه دقیق 
به نکات مصرف بهینه برق که بیان شده در 

این راه کمک کننده باشند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی . برابر رای 
شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۸۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۶ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض آقای رضا شعاعی فرزند حسین به شماره 
شناسنامه ۱۶۲۳۶ صادره از بیرجند و کد ملی ۰۶۵۰۱۶۳۱۳۳ در ۱/۵ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه پالک ۱۴۳۰- اصلی به مساحت 
۱۷۳/۲۲ مترمربع و ششدانگ بنای مفروز به پالک ۲ فرعی از ۱۴۳۰- اصلی بخش یک بیرجند به مساحت ۱۵/۰۶ مترمربع از محل 
مالکیت رسمی خانم کنیزرضا نوروزی ثانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: پنجشنبه ۹۹/۴/۲۶      تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۹۹/۵/۱۱
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۱۷۴وکالسه شماره ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ صادره هیئت   
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش۱۱قاینات: قطعه مفروزه مزرعه 
شاهیک پالک۱۲۶۹- اصلی آقای سید اسحق شفیعی فرزند سید عبدا... به شماره شناسنامه۱۴۷وکد ملی۰۸۸۸۹۴۲۱۴۱ صادره از 
قاین در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت۶۹۸.۹ مترمربع درتمامی پالک ۱۶۴۷فرعی از ۱۲۶۹-اصلی بخش ۱۱ قاین واقع 
در مزرعه شاهیک خریداری شده )مع الواسطه( از آقای محمد ابراهیم آذری مالک رسمی پالک فوق محرز گردیده است و در تصرف دارد. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/0۴/۲۶    تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/0۵/۱۱     
علی صفائی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آذرسنگ بیرجند )در حال تصفیه( 
سهامی خاص  شماره ثبت: ۵۰۳۷  شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۰۸۴۸۵   نوبت سوم

پیرو آگهی انحالل منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰ در اجرای مفاد 
ماده ۲۲۵ قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت مذکور دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف 
 مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار این آگهی به همراه مدارک تصفیه به نشانی تهران، خیابان ولیعصر )عج(
 نرسیده به اسفندیار، خیابان بابک بهرامی، پالک ۳ مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای 

مهلت فوق الذکر هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

مدیر تصفیه شرکت آذر سنگ بیرجند )درحال تصفیه( سهامی خاص - حسینعلی حدادی هرندی



موفقیت و انرژی

انگیزه

 لبخند  بزنید

لبخند زدن و همیشه لبخند روی چهره داشتن 
یکی از رازهای جذاب بودن می باشد که بسیاری از 
افراد جامعه از این امر بی خبر هستند. لبخند قدرت 
بی انتهایی دارد و می توانید با این حرکت بهترین و 
فراموش نشدنی ترین دوستی ها را به وجود آورده 
و تمام عمرتان نیز ادامه دهید. بسیاری از پژوهش 
تاثیرگذارترین  از  لبخند  ها نشان می دهد که 
حرکاتی می باشد که افراد می توانند از این طریق 
نه تنها جذاب باشند، بلکه می توانند احساسات خود 
را نیز به راحتی ابراز کنند. لبخند می تواند حس 
مثبتی را به دیگران انتقال داده و شما به راحتی 
بتوانید دوستی های مورد نظر خود را داشته باشید. 

 راهکار ذهنی برای افزایش انگیزه

انگیزه به دو دسته انگیزه های درونی و بیرونی 
تقسیم می شوند. اگر زمانی که مهمان دارید، 
این  هستید،  تان  خانه  کردن  تمیز  دنبال  به 
انگیزه نوع بیرونی است. اما اگر برای خودتان 
تفریحی را برای یک روز تعطیل ترتیب می 
دهید و اقدام به پیدا کردن راهی برای ارضای 
خواسته تان می کنید، انگیزه درونی خود را به 

کار گرفته اید. 
در مورد انگیزه بیرونی، به عنوان مثال اگر رئیس 
تان به شما پیشنهاد داده پروژه ای را که در 
دست دارید، زودتر از زمان معمول آن به پایان 
برسانید، پاداش مالی دریافت خواهید کرد، آن 
وقت شما نوعی انگیزه بیرونی برای انجام سریع 
تر آن پروژه پیدا کرده اید. درست است که شما 
برای دریافت آن پاداش مالی بیشتر تالش می 
کنید اما چنین انگیزه ای در تمامی موارد نمی 
تواند پاسخگو باشد و تنها در مواردی که در آنها 
خالقیت وجود ندارد کارآمد است. این راهکار، 
یعنی انگیزه بیرونی، زمانی که با افکاری خالقانه 
و نو روبرو هستید، با شکست مواجه خواهد شد. 
پس محققان این نوع انگیزه را در چنین مواردی 
افکار  و  ها  ایده  مورد  در  کنند.  نمی  پیشنهاد 
خالقانه، به زمان بیشتری احتیاج داریم تا بتوانیم 
آنها را در ذهن مان بپرورانیم و چنین افکاری 
را به دیگر چیزهای مرتبط اتصال دهیم. برای 
خودتان پاداش هایی را برای به ثمر رساندن 
کارهای ساده در نظر بگیرید، پاداش هایی که 

کمی هم برایتان فضا را مفرح کند.

چطور در آرایشگاه کرونا نگیریم؟

بهتر است افراد وسایل شخصی خود را همراه 
داشته باشند تا از وسایل مشترک استفاده نشود. 
برای  دستکش  و  ماسک  روپوش،  از  استفاده 
آرایشگران و استفاده از ماسک برای مشتریان 

در آرایشگاه ها ضروری  است. توصیه مهم  این 
است که افراد خدمات زمان بر و غیرضروری مانند 
انواع کاشت، تتو، پاکسازی پوست و ... را فعال 
متوقف کنند تا زمان کمتری در آرایشگاه باشند و 
تا حد امکان از مراجعه به آرایشگاه خودداری کنید.

سیب زمینی جوانه زده را مصرف نکنید

باید  سیب زمینی هایی که جوانه می زنند را 
دور ریخت. سوالنین و کاکونین، دو ماده سمی 
هستند که در سیب زمینی های جوانه زده یافت 
بسیار  سالمتی  برای  ماده  دو  این  شوند.  می 

مضر هستند. همچنین سیب زمینی های سبز 
شده )که نور باعث تولید ماده کروفیل در سیب 
زمینی می شود و به رنگ سبز در می آیند( را 
باید دور بریزید. این نشان از افزایش فعالیت تولید 

سم است. 

چرا به پروتئین نیاز داریم

پروتئین یکی از ترکیبات سلول های بدن است. 
پروتئین  از  بیشتر،  ناخن ها  و  مو  حقیقت،  در 
تشکیل شده اند. بدن از پروتئین برای ساخت و 

ترمیم بافت ها استفاده می کند.

همه به پروتئین برای تشکیل آنزیم ها، هورمون ها 
و دیگر ترکیبات شیمیایی بدن نیاز داریم.

یکی از ترکیبات مهم در ساختار استخوان ها، 
ماهیچه ها، غضروف ها، پوست و خون پروتئین 

است.

خواص شگفت انگیز انگور

انگور قرمز خواص ضدسرطانی و ضدالتهابی دارد،  
 DNA ترکیبات  آن به علت پیوند خاصی که با
برقرار می کند و با اثر مهاری بر روی بعضی از 
بدخیمی ها، نقش موثری در پیشگیری از ابتال به 

سرطان های مختلف به ویژه سرطان پوست دارد. 
انگور تاثیر چشمگیری در پیشگیری از فشار خون 
دارد،  این میوه همچنین می تواند موجب افزایش 
تولید »سرتونین«، »نورآدرنالین« و »دوپامین« در 

مغز شود و از بروز افسردگی جلوگیری کند.

ریحان درمان طب سنتی آبریزش بینی

از داروهای گیاهی مناسب برای آبریزش بینی  
ریحان است. این دارو ضد باکتری، ضد قارچ و 
ضد ویروس است که به مبارزه با آبریزش بینی 

کمک می کند. 

همچنین ایمنی بدن را افزایش می دهد. برای بچه 
های کوچکتر، خوردن چند برگ ریحان در روز 
بسیار مفید خواهد بود. بزرگترها، برگ های ریحان 
تازه را ، هر روز صبح قبل از صبحانه و شب قبل از 

رفتن به رختخواب استفاده کنند.

 در تحقیقی که به تازگی انجام شده، از امکان ابتالی افراد قدبلند به ویروس کرونا به ویژه مردان، بیش از سایرین 
خبر دادند. ویروس کرونا دارای ذرات بسیار ریزی است که با هر بازدم فرد آلوده وارد هوا شده و از آنجا که 
این ذرات وزن بسیار کمی دارند، روی سطح نمی نشینند و در هوا معلق باقی مانده و به سمت باال می روند، 
در نتیجه افرادی که قدشان بلند است بیشتر این هوا را استنشاق می کنند، این امر سبب می شود تا بیش 
از سایرین در معرض ابتال به ویروس باشند. از سوی دیگر بر اساس مطالعه انجام شده در کشور انگلیس 
مردان بیش از زنان مبتال شده اند این در حالی است که در آمریکا این میزان کمتر بوده است. دانشمندان تاکید 

کرده اند این اختالف در آمار لزوما به معنای تفاوت ژنتیکی نیست.

امکان ابتالی این مردان به ویروس کرونا دو برابر دیگران است

تغذیه خوب و استراحت کافی از فاکتورهای کنترل کننده بیماری هستند. ترس و بار روانی ابتالء به ویروس 
کرونا از مشکل جسمی که برای فرد ایجاد می شود، خیلی بیشتر است. اگر بیماران بتوانند استرس ناشی 
از این بیماری را کنترل کنند و نگران نباشند، خیلی راحت بیماری کنترل می شود. وقتی مردم این عالئم 
را در بدن خودشان تشخیص می دهند، نگران عالئم ریوی هستند ولی باید توجه داشته باشند که همه 
مبتالیان به بیماری کووید ۱۹ عالئم ریوی ندارند. اگر مبتالیان رعایت کنند، در همان اوایل    بیماری 
پیشرفت نخواهد داشت و زود کنترل می شود. بیماران مبتال به کرونا نیاز است در کنار استراحت، مایعات 

فراوان، چای عسل و لیمو، دمنوش آویشن و غذاهایی که سهل الهضم باشد، استفاده کنند.

دو فاکتور مهم برای کنترل کرونا در منزل

وقتی برنامه ریزی می  کنید که به هدفی معین دست پیدا 
کنید، معموال اول راه حفظ انگیزه و حرکت رو به جلو کار 
ساده  ای است. در ابتدای راه، وقتی به نتایج نهایی کار فکر 
می  کنید، شور و شوق و افکار مثبت به ذهن تان می  آید. در 
انتهای راه هم حفظ انگیزه کار بسیار آسانی است. وقتی 
به انتهای راه نزدیک می  شوید، دیدن نقطه پایان شما را 

هیجان  زده می  کند و باعث حرکت رو به جلو می  گردد.
میانه   راه سخت  ترین قسمت راه است. در میانه   راه، اگرچه 
هیجان اولیه از بین رفته است، اما هنوز برای رسیدن به هدف 

نهایی راه زیادی باید رفت. تازه در میانه   راه است که شما 
می فهمید برای اتمام راه چقدر زحمت و زمان نیاز دارید. در 
این وضعیت، ناامید می شوید و گاه و بی  گاه برای خارج شدن 
از ناحیه آسودگی و حرکت رو به جلو به مشکل برمی خورید. 
در میانه   راه، به این فکر کنید که از اول اصال چرا وارد این 
راه شدید؟  اغلب به یاد آوردن همین »چراها« به ما کمک 
می کنند وقتی دچار رخوت می شویم بار دیگر انگیزه پیدا 
کنیم. در این حال، به این حرف فیلسوف چینی، فکر کنید: 
»مهم نیست چقدر کند حرکت می کنید، مهم این است که 

از حرکت کردن باز نایستید.« وقتی به میانه   راه رسیدید به 
حرکت رو به جلو ادامه دهید. خودتان را متعهد کنید که در 
روز برای رسیدن به هدف تان کاری، هر چند کوچک، انجام 
دهید.  هر آرزو و رویایی که در سرتان دارید حتما فرد موفقی 
پیش از شما به آن دست یافته است. پس برای انگیزه گرفتن 
 آن فرد موفق را الگو و سر لوحه خود قرار دهید.  از کتاب ها ،
فیلم ها، وب سایت ها و اینترنت راه های موفقیت را دنبال 
کرده و از شکست ها درس بگیرید.  در راه موفقیت توکل 

فقط تان به خدا باشد.

وقتی به میانه   راه رسیدید، ثابت قدم بمانید 
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یاد یاران

)شهید محمدحسین کریم پوراحمدی،  بیرجند(: امروز عزیزان روز امتحان است ، امروز روز آزمایش است. وظیفه ما را هم جلوی پایمان گذاشته اگر خداوند به ما آن توفیق را بدهد 
ان شاءا... که لحظه ای از این راه جدا نشویم مثل کسانی که در شب عاشورا امام حسین )علیه السالم( را تنها نگذاشتند ما هم تنها نگذاریم زهی سعادت. و اگر افتخار شهادت نصیبمان شد چه 

مقامی باالتر از این و اگر خدای نکرده ، خدای نکرده مثل آنهایی باشیم که امام حسین )علیه السالم( را در آن تاریکی شب تنها گذاشتند و رفتند زهی ننگ و نفرت.

                        ۴۶۹۳

افقي: ۱- عکس ۳۶0 درجه ای-  
آزرده  ۲- کاخ روسیه -کشور بزرگ 
اقیانوسیه ۳ - سال آذري-  ممکن 
- رفیق-  ساز موالنا  ۴ - مکان- 
امید - زم  ۵- پدر - میوه تصفیه 
کننده خون-  شکوه  ۶-  گریزان  
-آغاز پیدایش جهان-  سرخ مایل 
از تورج  به قهوه اي ۷-  فیلمي 
فرانسه- در  شهري  منصوري-  
 - عاشق   - پوستین   -۸ انسان 
عالمت   - دار  حجم  چهارگوش 
مفعولي ۹ - کالم پرسش-  روضه 
خوان - شهر طالبي ۱0- ماحصل 
- مزد کار -از حروف یوناني ۱۱- 
دوستداران- سرور-  ثروتمند ۱۲-  
پیر- مرد بخشنده  -چاشني ساالد 
۱۳- برگ برنده - صومعه - بصل  
-خرید و فروش ۱۴- رامي - واحد 
الکتریسیته  مصرف  براي  بزرگ 
۱۵- شهري نزدیک نایین- داستان 
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 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

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

حمل بار حسینی 
جابجایی تخصصی بار و اثاثیه منزل 

داخل و خارج شهری به تمام نقاط کشور
با تیم کارگری و بارچین ماهر

کامیونت - کامیون - تریلی
سید محمد حسینی  16۳6 161  0915

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

آدرس: خیابان ارتش 
۰۹۱۵۶۵۸۰۷۱۶-۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۳۲۲۱۸۲۲۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰9157238۰۰1 - دباغی ی
زئ

ج
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ه 
ـ
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عر

به یک واحد مرغداری در حومه 
بیرجند جهت  خرید نیازمندیم.

۰۹۰۳۲۶۴۹۶۱۶ یم
ند

ازم
نی

پالک موتورسیکلت تیپ CG۱۲۵ به شماره 
پالک ۸۸۱۲۶/۷۹۱ به نام محمدرضا ملک آبادی 
به شماره ملی ۰۶۵۱۸۴۳۷۶۶ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  ۰915  363  3647 @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

از تولید به مصرف )کیفیت عالی(
کارخانه سنگ بری محمدعلی بوشادی

 با بهترین سنگ مرغوب
 آماده خدمت رسانی به همشهریان 

و صنوف مختلف می باشد.

آدرس کارخانه : کیلومتر 12 جاده 
بیرجند - مشهد  تلفن: 32321895

آدرس دفتر سنگ فروشی :
 شهید تیمورپور 13 - پالک 2

تلفن: 32357477 - 09151614049  

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268  - 0915669۳515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

اجرای سقف های بتنی 
کامپوزیت ، کرومیت  
یونولیت ، دیوار برشی 

091516۳2646 –  09156042646 - سعادتی

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

09156655054 - مهدی برگی

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

09156694428- 091516۳۷165 - برات علیزاده



۵
شنبه *  11  مرداد 1399 * شماره 4693 

کمبود انسولین در داروخانه های استان  وجود ندارد

مهر-  معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به موضوع کمبود انسولین در کشور طی حدود ۲ ماه قبل، گفت: کمبود 
انسولین در حال حاضر در داروخانه های خراسان جنوبی وجود ندارد. غالمرضا آهنی افزود : در حال حاضر از آن شرایط عبور کرده ایم 

و بیماران دیابتی برای تأمین انسولین مورد نیاز برای کنترل قند خون خود مشکل خاصی ندارند و نگرانی از این جهت نداشته باشند.

*پدر شهید مهدی احمدی در جوار مزار 
فرزندش در شهر عشق آباد آرام گرفت.
هشت  در  قربان  سعید  عید  *نماز 
بقعه متبرکه استان و ۲ شهر استان با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و طرح 

فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.
* ۶۹ گروه نظارت دامپزشکی استان 
دیگر  و  کشتارگاه ها  در  استقرار  با 
نقاط شهری بر نحوه ذبح دام قربانی 

نظارت دارند.
* قاچاقچی کاال در شهرستان نهبندان 
به 314 میلیون ریال جزای نقدی در 

حق دولت محکوم شد.
*داوطلبان و جوانان هالل احمر استان 
۲۲4 واحد خون به نیازمندان اهدا کردند.

اخبار  کوتاه 

آغازگام دوم رزمایش کمک مومنانه 

ایرنا - مسئول بسیج سازندگی استان گفت: 
مرحله اول گام دوم رزمایش کمک مومنانه 
در استان همزمان با عید سعید قربان آغاز شد. 
مهدی هنری افزود: توزیع بسته های معیشتی، 
بسته تحصیلی، جهیزیه، گوشت قربانی، غذای 
گرم، پخت و توزیع نان توسط مواکب و پرداخت 
تسهیالت اجاره بها از جمله خدماتی است که به 
نیازمندان و افراد آسیب دیده از کرونا در گام دوم 
رزمایش کمک مومنانه ارائه خواهد شد. هنری 
عنوان کرد: در گام دوم رزمایش کمک مومنانه، 
اولویت با افرادی است که در گام قبلی شناسایی 

و ثبت نام شده اند اما سبد کاال دریافت نکردند.

بازدید استاندار از آیسک 

از شهر آیسک شهرستان  استاندار پنجشنبه 
بازدید  با هدف  بازدید کرد. این سفر  سرایان 
از  اطالع  شهر،  موجود  وضعیت  از  میدانی 
اجرای  روند  بررسی  و  شهری  مشکالت 
پروژه های در دست اقدام انجام شد. محمدصادق 
معتمدیان از پروژه در حال احداث پارک شهر، 
بافت  وضعیت  شهرداری،  آب  ذخیره  استخر 
قدیمی، پارک جنگلی، مرکز جامع سالمت، 
منطقه کارگاهی، کمپ گردشگری و پل زیرگذر 
کمربندی و ورودی های شهر آیسک بازدید کرد. 
گفت و گو با جمعی از مردم در خصوص مسایل 
و مشکالت موجود از دیگر برنامه های استاندار در 
این سفر بود. همچنین با حضور فرماندار سرایان، 
امام جمعه، بخشدار و تمامی مدیران شهر در یک 
نشست مشورتی، برنامه ریزی برای رفع بخشی 

از مشکالت نیز در ادامه این سفر رقم خورد.

 گسترش اندیشه جهادی
 موجب ناامیدی دشمن می شود 

ایرنا - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
و امام جمعه بیرجند گفت: اگر اندیشه جهاد، 
بسیج، سازندگی، خدمت رسانی، مردم نوازی و 
ایثار گسترش پیدا کند دشمن برای همیشه 
المسلمین  ناامید می شود. حجت االسالم و 
عبادی در دیدار با جمعی از جهادگران گفت: 
مختلفی  زوایای  دارای  ایثار  و  جهاد  مسئله 
است که تبیین درست هر زاویه آن نیازمند 
یک انسان دانشمند است. وی بیان کرد: اگر 
بخواهیم نمونه بارز یک فرد جهادگر را در تاریخ 
نام ببریم می توانیم به عمار یاسر اشاره کنیم لذا 
سمبل این قضیه عمار یاسر است که امیدواریم 
خداوند متعال شما را با عمار یاسر محشور کند 
و در این جبهه حق، تالش، کوشش، فرهنگ، 
احدیت  درگاه  مقبول  شما  جهاد  و  سیاست 
قرار گیرد.  وی با اشاره به اینکه آن کسی 
که احسان می کند و باعث خوشحالی قلبی 
می شود در واقع خودش نیاز دارد که کمک 
متاسفانه  آخرالزمان که  دوره  در  افزود:  کند، 
و  اشرافیت ها  و  می شود  فراموش  انسانیت 
افکار لیبرالی بیگانه رقم می خورد، ممکن است 
کسی زحمات شما را حس نکند اما آنهایی که 
فطرت پاک انسانی خود را حفظ می کنند خوب 

می دانند که این نیاز انسان است.

2 طرح بهزیستی برای جمع آوری 
نذورات قربانی  

ایرنا- مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: 
امسال نذورات قربانی مردم در قالب اجرای 
۲ طرح از سوی بهزیستی استان جمع آوری 
برای کمک  افزود:  نژاد  می شود. علی عرب 
و  بهزیستی  هدف  جامعه   به  بیشتر  رسانی 
معلوالن سرپرست خانوارهای نیازمند، زنان و 
فرزندان بی سرپرست ۲ طرح »ما هم می توانیم 
سهیم باشیم« و »ساماندهی نذورات نقدی 
و غیر نقدی در عید قربان« اجرایی می شود. 
وی گفت: در طرح »ما هم می توانیم سهیم 
باشیم« به علت افزایش قیمت در ذبح گوسفند 
از افراد عالقه مند درخواست شده تا با واریز ۵۰ 
هزار تومان به باال هر خانواده با هر توانی که 
دارند در ذبح گوسفند و توزیع آن بین محرومان 
خراسان  بهزیستی  مدیرکل  باشند.  سهیم 
جنوبی افزود: در طرح ساماندهی نذورات نقدی 
و غیر نقدی نیز عالقه مندان می توانند گوشت 
قربانی و نذورات نقدی و غیر نقدی خود را 
به پایگاه های اعالم شده از سوی بهزیستی و 

ادارات بهزیستی شهرستان ها اهدا کنند.

سرعت کرونا در استان کمی کند شد 
جدیدترین وضعیت کرونا در استان 

گروه خبر -  رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
گفت :  طی چند روز اخیر با مشارکت و همراهی 
مردم با استفاده صحیح از ماسک و حفظ فاصله 
گذاری اجتماعی، شاهد کاهش مختصری در 
میزان بستری بیماران حاد تنفسی و کرونا مثبت 
در استان بودیم. دهقانی افزود :تعداد موارد فوت 

ناشی از ابتال به بیماری کرونا در خراسان جنوبی 
با ثبت دو مورد فوت جدید به 1۰۲نفر رسید.  
وی گفت: هم اکنون 14۷ بیمار حاد تنفسی 
در بیمارستان های استان بستری اند که۵۷ نفر 
آزمایش کرونای آن ها مثبت است. وی ادامه 
داد: از این تعداد 1۶ نفر در بخش مراقبت های 

ویژه بستری هستند که حال 3 نفر وخیم اعالم 
شده است.  دهقانی  از مردم خواست با استفاده از 
ظرفیت فضای مجازی و روش های جایگزین 
به جای روش های حضوری، از برگزاری مراسم 
و تجمعات غیر ضروری خودداری و همچنان از 

ماسک  استفاده کنند.

ایرنا - مدیر امور منابع آب قاینات و زیرکوه 
بستر  و  حریم  از  مترمربع  هزار  گفت: ۲1 
رودخانه های شهرستان قاینات رفع تصرف 
طرح  در  افزود:  شهابی  علی  محمد  شد. 
ساماندهی و آزادسازی تصرفات حریم و بستر 
رودخانه های خراسان جنوبی، بخش هایی از 
بستر رودخانه های شیرمرغ، نیگ، غرقاب و 
ازنو از توابع شهرستان قاینات رفع تصرف شد.

بیان کرد: در این طرح نسبت به رفع  وی 

انسداد رودخانه ها برابر ضوابط قضایی، با حضور 
نمایندگان فنی امور منابع آب شهرستان های 

قاینات و زیرکوه و نیروی انتظامی اقدام شد.
شهابی، هدف از اجرای این عملیات را باز 
شدن مسیر رودخانه، حفظ مسایل زیست 
سیالب  پیشروی  از  جلوگیری  و  محیطی 
ذکر و اضافه کرد: تجاوز به بستر رودخانه ها، 
خسارت سیالب ها را افزایش می دهد و این 
کار سبب کاهش عرض مقطع و کاهش 

ظرفیت آبگیری رودخانه می شود که سبب 
خروج سیالب از مسیر اصلی شده و خسارت 
تاسیسات  و  اراضی  و  متصرفان  به  زیادی 
منطقه ای  آب  می شود. وی گفت: شرکت 
وظیفه شناسایی و تهیه نقشه حد بستر و 
حریم رودخانه ها، محافظت از بستر و حریم 
رودخانه ها و شناسایی تصرفات غیرقانونی و 
تالش برای آزادسازی آنها از دست متصرفان 
با همکاری دستگاه قضایی و همچنین اخذ 

سند برای بستر رودخانه ها را برعهده دارد 
مانند  دستگاه ها  برخی  کار  این  برای  که 
ثبت اسناد و امالک، دستگاه قضایی، نیروی 

انتظامی و غیره هم مشارکت می کنند.
مدیر امور منابع آب شهرستان های قاینات 
و زیرکوه ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون 
۲ حلقه چاه غیرمجاز و سه چاله غیرمجاز 
کشاورزی در شهرستان قاینات مسدود شده 
ماه  شهریور  پایان  تا  افزود:  شهابی  است. 

برنامه ریزی کردیم که 3۰ حلقه چاه غیرمجاز 
در شهرستاهای قاینات و زیرکوه را تعیین 
تکلیف کنیم. وی ادامه داد: اکنون بازدیدهای 
تکمیلی در دست انجام است و در یک هفته 
اقدام  مسدودسازی  حکم  اخذ  برای  آینده 
خواهیم کرد. شهابی عنوان کرد: مسدودسازی 
چاه های غیرمجاز با هدف حفاظت از منابع آب 
و در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی 

منابع آب زیرزمینی انجام می شود.

محالت  از  استاندار  بازدید  در   - وسیما  صدا 
دلیل شدت گرما در  به  دام های عشایر  عشایری، 
که  دادند  جای  را  خود  مسئوالن  خودروهای  سایه 
این صحنه موجب شد به دستور و حمایت استاندار 
اعتباری برای ساخت سایه بان دام های عشایر در 
 نظر گرفته شود. مدیر کل امور عشایر استان افزود :
طرح سایبان دام در محالت عشایری برای اولین بار 

در کشور در خراسان جنوبی اجرا شد.

عصمتی پور  گفت: این طرح که مورد استقبال عشایر 
قرار گرفته با اهداف افزایش راندمان تولید محصوالت 
دامی، کاهش مصرف آب، جلوگیری از استرس های 
بیماری های  کاهش  دام،  آبی  تنش های  و  گرمایی 
متابولیکی بدلیل جلوگیری از کاهش آب بدن دام و 
بهبود کیفیت تولیدات دامی اجرا شد. وی افزود: مقرر 
احداث  متقاضیان  به  الحسنه  شد تسهیالت قرض 

طرح سایبان پرداخت شود.

مشکلی در تامین کود اوره برای محصوالت اساسی 
در خراسان جنوبی وجود ندارد. مدیر شرکت خدمات 
ابالغی  سهمیه  گفت:  استان  کشاورزی  حمایتی 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال جاری مقدار 
۲.۲ میلیون تن است که از این مقدار از ابتدای سال 
در  اوره  کود  تن  هزار  از ۷۷۰  بیش  تاکنون  جاری 
استان ها توزیع شده است. محمد تقی آژنگ افزود: 
هم اکنون بیش از 1۲۰ هزار تن نیز ذخیره استراتژیک 

کود اوره در انبار های این شرکت و شبکه کارگزاران 
توزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی موجود است. وی گفت: قیمت فروش این 
محصول در کیسه های ۵۰ کیلوگرمی ۵4۵ هزار و ۶۲۵ 
ریال است. مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
برداران  بهره  و  متقاضیان  افزود:  جنوبی  خراسان 
آدرس به  شرکت  این  وبسایت  طریق  از   می توانند 

 www.assc.ir اطالعات کافی را کسب کنند. 

2۱ هزار مترمربع از اراضی رودخانه های قاینات رفع تصرف شد

تأمین کود موردنیاز کشاورزان استان اجرای طرح سایبان دام در محالت عشایری

اولین مرکز مبادله کاالی صنعتی دسته دوم در استان خراسان جنوبی
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دانش مهـارت را بـا مـا بیاموزيـد
      مجتمع آموزشي پادمیرا برگزارکننده دوره هاي کامپیوتر - امورمالي بازرگاني
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  با ۱٨ سال سابقه آموزش و باالترین رتبه در استان 
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:

ِل قَطَرةٍ تَقُطُر مِن َدمِها یُغَفُر لِصاِحِب األضِحیَِّة ِعنَد أوَّ

با ریختن اّولین قطره خون قربانی ]به زمین[، صاحب قربانی آمرزیده می  شود.

)من الیحضره الفقیه: ج 2 ، ص 214(

تقسیم مناصب در مجلس
 با رایزنی های پشت پرده 

میرسلیم درباره بی بهره ماندن اصولگرایان 
سنتی از تقسیم مناصب مجلس یازدهم، 
گفت: در ۱۰ دوره گذشته مجلس به تدریج 
تقسیم  که  است  شده  مرسوم  رویه ای 
مناصب در مجلس با رایزنی های پشت پرده 
انجام می گرفت و حتی بسیاری از سابقه 
داران بر این تصورند که تقسیم مناصب 
پنهانی  رایزنی های  نوع  این  جز  راهی 
ندارد و بدتر این که گمان می کنند پیشبرد 
امور مجلس در زمینه های قانونگذاری و 
نظارت و شایسته ساالری باید با همان نوع 
رایزنی ها انجام شود. رئیس شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی افزود: برازنده مجلس 
گروهکی  رایزنی های  نوع  این  انقالبی 
نیست و عقیده این جانب بر بازگشت به 
روش مشورت جمعی نمایندگان و استفاده 
از خرد جمعی است. آنچه تاکنون انجام 
گرفته و البته نتایج بسیار درخشانی نداشته 
است زاییده رویه به ارث رسیده از دوره قبلی 
است و باید با همفکری نمایندگان انقالبی 

مجلس قطعا اصالح شود.
میرسلیم همچنین درباره حواشی رخ داده بر 
سر انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور، 
گفت: ظاهرا در انتخاب رئیس جدید دیوان 
محاسبات موارد قانونی مراعات شده است. 
اما با توجه به اهمیت وظیفه نظارتی دیوان 
محاسبات باید فردی در رأس آن قرار گیرد 
که از دانش و تجربه متناسب برخوردار باشد 
لذا عده ای در داخل مجلس و به ویژه از بیرون 
مجلس معتقدند که شایسته ترین انتخاب 
انجام نگرفته است. وی افزود: از لحاظ روند 
معرفی نامزدهای ریاست و دادستانی دیوان، 
اعتراضات و شکایاتی مطرح شده است که 
به موقع با دریافت اسناد، رسیدگی خواهد شد. 
این روند البته نقطه قوتی برای هیئت رئیسه 
محسوب نمی شود ولی در مجلس انقالبی 
قرار نیست که ما از فواید انتقاد علمی از 
خود، محروم بمانیم و الحمدا... این آمادگی 
در اغلب نمایندگان و اکثر اعضای هیئت 

رئیسه وجود دارد.

حضرت آیت  ا... خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در خجسته عید قربان 
در سخنرانی زنده تلویزیونی، ملت شریف 
ایران را به حضور پرنشاط و گسترده تر 
در مسابقه معنوی »کمک مؤمنانه به 
قشرهای آسیب دیده و یاری مجاهدان 
سالمت« فراخواندند و با تشریح اهداف 
کوتاه  مدت، میان مدت و درازمدت آمریکا 
در جنایت تحریم ملت ایران تأکید کردند: 
دشمن به موازات جریان تحریم، جریان 
تحریف حقایق را هم دنبال می کند اما 
به فضل الهی و با هوشیاری، زیرکی و 
شناخت عمیق ملت ایران از آمریکا به 
هیچ کدام از اهدافش نرسیده و نخواهد 
رسید و ایران عزیز با صبر و ثبات، تالش 
مشکالت  حل  برای  مسئوالن  بیشتر 
استفاده  و  مردم  معیشتی  و  اقتصادی 
هرچه بیشتر از ظرفیت های داخلی به راه 
روشن خود ادامه خواهد داد. ایشان درباره 

عزاداری ماه محرم نیز تأکید کردند: همه 
سوگواران حسینی، هیأت ها و مداحان 
موظفند به هرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
اعالم می کند، عمل کنند زیرا موضوع 
بسیار مهم است. رهبر انقالب با تبریک 
ایران،  عزیز  ملت  به  قربان  سعید  عید 
مسلمانان جهان و پیروان ادیان ابراهیمی، 
دهه اول ذیحجه را دهه خاطرات پر شکوه 
و هدایتگر و دهه تضرع و توسل خواندند 
و افزودند: دهه دوم این ماه پر برکت، با 
توجه به عید سعید غدیر دهه والیت است 
که این موضوع از همه احکام الهی جایگاه 
برتری دارد چرا که والیت تضمین کننده 

اجرای همه احکام الهی است.
دیدارهای  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
مردمی را از دلخوشی ها و دلبستگی های 
پرجاذبه خود خواندند و خاطرنشان کردند: 
این دشمن حقیر اما بسیار خطیر یعنی 
کرونا این دلخوشی را نیز سلب کرده است. 

ایشان در همین زمینه افزودند: قرار بود این 
دیدار به صورت تصویری با خدمتگزاران 
عرصه سالمت و کمک مؤمنانه انجام 
شود اما چون ستاد ملی مبارزه با کرونا 
گفته اجتماع بیش از ده نفر ممنوع است، 
متأسفانه این دیدار تصویری هم ممکن 
نشد. ایشان ایثارگری را از خصوصیات بارز 
ملت ایران برشمردند و افزودند: امروز نیز 
که مجموعه های درمانی اعم از پزشکان، 
پرستاران و دیگر عوامل، با تمام وجود در 
خدمت بیماران کرونا هستند الزم است 
و  غیرتخصصی  کارهای  در  داوطلبان 
عمومی به یاری آنان بشتابند. رهبر انقالب 
اغلب  اقتصاد  دیدن  آسیب  به  اشاره  با 
مردم در دوران کرونا افزودند: البته در این 
میان عده ای دچار آسیب ها و مشکالت 
جدی شده اند که باید با گسترش نهضت 
این  کمک  به  مردمی،  مؤمنانه  کمک 
قشرها شتافت. رهبر انقالب در بخش 

دوم سخنان شان، تحریم های آمریکا را 
جنایتی بزرگ علیه ملت ایران برشمردند 
و افزودند: دشمن خبیث از این تحریم ها 
اهداف  گرفته  نشانه  را  ملت  همه  که 
مختلفی دارد. ایشان »خسته کردن و به 
ستوه آوردن ملت« را هدف کوتاه مدت 
دشمن  گفتند:  و  برشمردند   تحریم ها 
می خواهد مردم را آشفته کند تا در خیابان 
ها در مقابل حکومت بایستند به همین 
 علت مدام از تابستان داغ سخن گفته و 
می گوید، اما اکنون خودشان به تابستان 

داغ مبتال شده اند.

مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
بیان کرد: بررسی ها حاکی از آن است 
از سوی  بیشتر  نطنز  انفجار  منشأ  که 
عناصر داخلی بوده است که فعال از بیان 
جزییات آن معذوریم. ذوالنور با اشاره به 
تصریح  نطنز  سایت  از  میدانی  بازدید 
بازدید  از  انجام شده  کرد: بررسی های 

میدانی، ارتباط با سازمان انرژی اتمی، 
وزارت  اطالعات،  وزارت  ارتش،  سپاه، 
خارجه و دیگر دستگاه ها نشان می دهد 
از  حمله  و  موشکی  پهپادی،  احتمال 
طریق هواپیما و بمب و راکت به این 
تاسیسات منتفی است. ذوالنور همچنین 
درباره مرگ قاضی منصوری در رومانی 

به  قضائیه  قوه  در  موضوع  این  گفت: 
بررسی است  طور موشکافانه در حال 
و ما هم با آن ها در تماس هستیم. او 
تاکید کرد: با توجه به این که این جنایت 
در خارج کشور اتفاق افتاده بخشی از 
با  کار  و  نیست  آن ها  اختیار  در  کار 
کندی پیش می رود که طبیعی است.

جدید  یافته های  برخی  که  درحالی 
شدن  علمی  هیئت  چگونگی  ابهامات 
در  رئیس جمهور  دختر  روحانی  مریم 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را 
تشدید می کند، همچنان هیچ مسئولی از 
این دانشگاه به ابهامات پاسخ نمی دهد. 

دکتر آرش خجسته مدیرگروه مهندسی 
بافت و علوم سلولی کاربردی در این باره 
گفته بود: مسیر جذب دانشگاه متفاوت با 
گذراندن طرح و پروژه است. درباره مریم 
روحانی مسیر جذب را مطمئن باشید طی 
که  گفته شد  به خجسته  است.  نشده 

اسم مریم روحانی به عنوان عضو هیئت 
علمی درج شده، نه فردی که می خواهد 
طرح یا پروژه ای را در دانشگاه بگذراند! 
که خجسته پاسخ داد: “ممکن است آنها 
که سایت دستشان است از این موضوع 
اطالعی نداشته باشند! با این حال باز هم 

گفته های  برخالف  شاهدی  عنوان  به 
خجسته، نگاهی به »سامانه علم سنجی 
شهید  دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای 
بهشتی علوم پزشکی« نشان می دهد که 
نام مریم روحانی  به عنوان عضو هیئت 

علمی درج شده است!

رهبرانقالب: مناسک محرم طبق دستور ستاد مقابله با کرونا انجام شود

ذوالنور: منشأ انفجار نطنز از سوی عناصر داخلی بوده است

سند جدید درباره هیئت علمی شدن دختر روحانی

فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء:     درکناردولتیم 

سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  
)ص( با بیان اینکه سال  جاری با توجه به مشکالت 
برای دولت سختی به همراه دارد، گفت: مانند 
همیشه در کنار دولت هستیم و با کمک هم 
پروژه های بزرگی را تحویل خواهیم داد. وی اظهار 
کرد: خوشبختانه امروز هیچ گونه وابستگی و نیازی در 
بخش طراحی، اجرا و تجهیزات به خارجی ها نیست.

 اصال  امامزاده نیستند 
آیت ا... ایازی عضو مجمع محققین و مدرسین 
حوزه علمیه قم گفت:  امامزاده هایی در محدوده 
دماوند هستند که اکثرشان علمای زیدیه هستند 
باالی  امامزاده  حتی  نیستند.   امامزاده  اصال  و 
روستای کن یعنی امامزاده داوود هم همینطور 
است.  من شجره نامه آنها را نگاه کردم، دیدم که 
تقریبا با ۱۳ واسطه به امام معصوم می رسد و از 

علمای زیدیه در قرن چهارم است.

سند همکاری ایران و چین نقشه راه
 برای آینده روابط است

سخنگوی وزارت خارجه گفت: سند همکاری ۲۵ 
ساله چشم انداز روابط طوالنی با چین است در 
صورت امضای دو طرف و نهایی شدن، قراردادهای 
افزود:  بیرون می آید.موسوی  آن  از دل  مختلف 
اینستکس مقدمه ای برای عمل به تعهدات اروپایی ها 
بوده است. وی گفت: خوشحالیم که عراق بعد از 
مدت ها به ثبات سیاسی رسیده است. ایران همواره 
آمادگی دارد با کشورهای منطقه از جمله عربستان 

روابط سیاسی داشته باشد و وارد گفت وگو شود. 

 کانادا: ایران تمام داده های جعبه سیاه 
را منتشر کند  

فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر امور خارجه کانادا در 
توییتی با اشاره به دیدار هیئت ایرانی با طرفین 
ذینفع حادثه هواپیمای اوکراینی مدعی شد که 
ایران باید عواقب حادثه رخ داده را قبول کرده و بار 
دیگر بر لزوم انتشار تمام داده های جعبه سیاه توسط 
ایران تاکید کرد. در بیانیه ای که پس از اولین دیدار 
هیئت ایرانی با طرفین ذینفع منتشر شده است، 
بر پایبندی به تعهدشان نسبت به تداوم همکاری 
تاکید کرده و از ایران خواسته اند تا غرامت کامل 

حادثه هواپیمای PS ۷۵۲ را پرداخت کند.

قرمز شدن وضعیت به خاطر 
الابالی گری ها در مراکز تفریحی است   

علم الهدی امام جمعه مشهد گفت: قرمز شدن وضعیت 
شهر ها و استان ها، عمدتاً به خاطر الابالی گری ها در مراکز 
تفریحی و اقتصادی است. ۳۰۰ هزار نفر در صحن های 
حرم رضوی در دعای عرفه شرکت کردند که همه 
آن ها اصول بهداشتی را با بهترین نظم رعایت کردند.

احتکار بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی 
توسط ۸ بانک

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
طرح مالیات بر خانه های خالی با احتکار مسکن 
واحد   ۵۰۰ از  بیش  بانک   ۸ می کند.  مقابله 
مسکونی در اختیار دارد. اگر احتکار واحد های 
دستگاه های  یا  بانک ها  وسیله  به  مسکونی 
دولتی و نهاد ها انجام شود، دو برابر میزان مالیات 
محتکران مسکن حقیقی از آن ها مالیات گرفته 
می شود.  اگر مدیر یا کارمند دستگاه ها برای ارائه 
اطالعات به سامانه امالک همکاری نکند، به 

انفصال از خدمت محکوم می شود.

باید شیوه های تازه ای برای عزاداری
  امام حسین)ع( تجربه کنیم 

رئیس جمهور گفت: می توانیم از تجربه برگزاری 
موفق مراسم ماه مبارک رمضان و همکاری و 
همراهی خوب رسانه ملی و شبکه های مجازی 
در انتقال آن فضای روحانی و معنوی به جامعه 
استفاده کنیم. باید شیوه های تازه ای برای عزاداری 
امام حسین)ع( تجربه کنیم که هم سالمت جسم 
و جان و هم تقویت و تبیین ایمان حفظ شود،  
سوگواری ها را چنان برگزار کنیم که بعد از ایام 
در  باید  نشود.  عزیزانش  محرم کسی سوگوار 
مراسم عزاداری محرم نیز با بهره گیری از ابتکارات 
جدید و همسو با شرایط خاص کشور در موضوع 
کرونا، بخشی از عزاداری ها به فضای مجازی و 
در حسینیه های مجازی انجام گیرد.  روحانیون، 
مداحان، متدینین و متولیان هیئت های عزاداری 
بی تردید دارای ابتکارات، طراحی ها و نوآوری های 
زیادی در این حوزه هستند که آنها را باید اجرایی 

و عملیاتی کنند. 

جزئیات »تسهیالت مرابحه خرید کاال« 
امروز ابالغ می شود 

معاون وزیر راه گفت: پیشنهاد بانک مرکزی و 
مصوبه شورای فقهی آن بانک بدین نحو است 
که تسهیالت واگذار شود، اما در نهایت بعد از 
یک سال، اصل تسهیالت به بانک بازگردانده 
شود. منتظر هستیم جزئیات امروز ۱۱ مرداد از 
شود.  اعالم  وزارتخانه  به  مرکزی  بانک  سوی 

اصل موضوع که در اختیار قرار دادن تسهیالت به 
مستاجران است به قوت خود باقی می ماند.

قابل توجه بسیجیان محترم

سهامداران محترم شرکت تعاونی 
تولیدی - توزیعی بسیجیان امام )ره( 

جهت دریافت
 برگ سهام خود همه روزه از ساعت
 ۸ الی ۱۳ به دفتر تعاونی واقع در

 بلوار پاسداران بین پاسداران ۱۰ و ۱۲ 
مراجعه نمایند.      

تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۰۱۲۴

شعبده باز طوفان بیرجند
آموزش و  وکشاپ شعبده خصوصی

منتال و ذهن خوانی واستیچ و وسایل جانبی
در مجیک شاپ طوفان
اجرا در مجالس شما  

آدرس: توحید، سید جمال الدین ۲   همراه: 7۹۸۹  ۲۶۳  ۰۹۱۵ رزرو

   عضو انجمن شعبده بازان ایران

واکنش جامعه هنری  به زمزمه جابجایی استاندار 
از لحظه ای که زمزمه خبری تلخ، مبنی بر جابجایی استاندار محبوب جناب آقای محمد صادق 
معتمدیان بلند شد، تاسف و غم و دلتنگی احوال عمومی استان را متاثر کرد چرا که آقای 
معتمدیان با جد و جهد ، درایت و هوشمندی و اتخاذ مدیریتی جهادی ، خالق ، قاطع و منحصر 
به فرد در مدت تصدی مقام نمایندگی ارشد دولت در خراسان جنوبی ، توانست اتفاقات شگرفی 
را در مسیر توسعه و رشد همه جانبه استان رقم بزند و ضروریات مغفول مانده و هویت بخشی 
را که در بدترین شرایط مقطع غیرممکن می نمود را با ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط 
و جلب اعتماد مردم با قاطعیت تمام به انجام برساند و با چنین رویکردی ذهن جامعه را که 
عماًل از شعار مطرح و اساسی دولت )تدبیر و امید( مایوس و وازده شده بود را با صدق عمل 
خود امیدوار و شور و شوق و پویایی را در سراسر استان جاری و جلوه گر نماید. بدین سبب 
اهالی فرهیخته و فاخر اندیشان فعال اجتماعی در ساحت اندیشه و هنر، ضمن تایید و تحسین 
عملکرد بی نظیر آقای معتمدیان در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی استان از هیئت 
محترم دولت خصوصا جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهور مصرانه تقاضا دارند که تصمیم جابجایی را منتفی تا به یمن ادامه حضور این 
بزرگ مدیر مدبر فضای تلطیف یافته به سبب اقدامات ارزنده تثبیت و خوش بینی اهالی این سامان همچنان نسبت به دولت و نظام  برقرار بماند. 

کانون هنرمندان استان خراسان جنوبی


