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با حکم رهبری قدرت دارند، 
اما کار انتخاباتی می کنند

احمد توکلی  : 

صفحه  ۶

جوانان، دنبال بهانه اند برای 
مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰

عباس آخوندی   : 

رفتار مغرورانه روحانی باعث 
شد وزیر صمت رای نیاورد

موسوی الرگانی :

صفحه  ۶

صفحه   ۶

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

زندگی بدون شما افتخار ندارد

  بی ادعا، نجیب، آرام و البته گمنام. خیلی از ما نمی شناسیم شان و خیلی ها نه 
می دانیم و نه می توانیم گوشه ای از سختی هایشان را بفهمیم، درک کنیم و یا حتی 
تصور تحملش را داشته باشیم. مطمئنم خیلی هایشان در همه این سال ها با اکراه 
شخصی و با تأکید و اصرار اطرافیان به دنبال گوشه ای از حق و حقوق شان رفتند و 
همان اندازه از حق شان را هم یا ندادند، یا ناقص دادند و یا چنان با منت دادند که کام 
شان را تلخ کرد. اسلحه دفاع و اسلحه صبر را که بر زمین گذاشتند، اسلحه فرهنگ را به 
دست گرفتند و حاال سال هاست بی هیاهو کناری از شهر، پشت خاکریزهای معرفت، 
داخل سنگرهای محبت، یک جریان فرهنگی مردمی را هدایت می کنند و در سکوتی 
معنادار، عطای فراموشی ما و بی معرفتی های مسئوالن را به لقای دعای خیر مردم 
قدرشناس و جوانانی که می دانند چه ها کرده اند، بخشیده اند. هر سال حوالی این 
روزها که می شود، دوباره نامی از آنها می آید و موجی درست می شود و تا سال بعد 
که دوباره سکوت، دوباره فراموشی و دوباره روال سخت زندگی برقرار است، به داخل 
پستوهای غربت می فرستیم شان. نه وقتی رفتند ادعایی داشتند و  ... ادامه در صفحه 2

*  هرم پور

#  من ماسک می زنم

آخرین  وضعیت 
بازگشایی مدارس
در  شرایط کرونایی

پاسخ مدیرکل آموزش و پرورش استان به ابهامات
والدین برای سال تحصیلی جدید دانش آموزان ؛

5بازگشت ۳۵ واحد تولیدی استان به چرخه تولید 3 کاالهای صادراتی و وارداتی از استان چه بوده است ؟ 3پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از زرشک و عناب

15 شهریور ماه زمانی است که امسال برای بازگشایی مدارس پیش بینی شده است،تاریخی که هر روز با 
نزدیک شدن به آن نگرانی و اضطراب خانواده هایی که دانش آموز دارند بیشتر می شود، اما در این میان 
 حال خانواده هایی که دانش آموز کالس اولی دارند آشفته تر است. در آخرین خبرها 19 مرداد ماه جاری ،

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در گفت وگویی با روزنامه ایران گفت: کاًل سیاست آموزش 
و پرورش این است که کالس ها را به صورت حضوری برگزار کند. در مدارس غیردولتی شاید به دلیل تعداد 
دانش آموزان ما بتوانیم فاصله اجتماعی را در این مدارس رعایت کنیم، بنابراین هر جایی که امکان رعایت 
فاصله وجود داشته باشد به صورت حضوری کالس ها را برگزار می کنیم. این موضوع در گفت وگوی 
خبرنگار آوا با مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی مورد بحث قرار گرفت ... مشروح در صفحه ۳

آیت ا ...  
 رّبانی  مهمویی

دار فانی را وداع گفت
صفحه 5 

خانواده های محترم شهریاری و بلوری
اندوه ما در غم از دست دادن مادری مهربان، بانویی بزرگوار و معلمی 

دلسوز و فداکار، در هیچ عبارتی نمی گنجد.
 فقدان مادر بزرگوار  و خواهر مهربان تان ما را سخت اندوهگین ساخت.

در برابر تقدیر پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست
خداوند قرین رحمتش فرماید و به همه بازماندگان ، صبر و آرامش 

عطا  فرماید.
خانواده های :آرمانفر، قاسمی، شهریاری، رافعی

قصر موبایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم

0915 - 0912
0915  561  6161

جناب  آقای حمیدرضا یوسفی
با کمال مسرت و افتخار انتخاب شما فرهیخته را به سمت

 نایب رئیس اتاق تعاون استان خراسان جنوبی
 که نماد بارزی از تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی شماست، تبریک عرض می نماییم 

رجاء واثق دارد شاهد رشد و بالندگی بیشتر در حوزه تعاون استان خواهیم بود.
نخعی – شرکت توان افروز بیرجند

برادر ارجمند جناب سرهنگ فرشید 
فرمانده محترم انتظامی خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد و کارآمدی، لیاقت و شایستگی های 
برجسته آن برادر گرامی 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.

دکتر مرتضی قائم دوست – دکتر نوشین زینلی )کرمان( 

جناب سرهنگ ناصر فرشید
فرمانده محترم نیروی انتظامی خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از تخصص، لیاقت و تعهد خالصانه 
شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون تان را از درگاه 

باریتعالی آرزومندیم.

مهندس حسین زینلی – کبری متقی پیشه )کرمان(

برادر ارجمند جناب سرهنگ ناصر فرشید
فرمانده محترم انتظامی خراسان جنوبی 

انتصاب ارزشمند جناب عالی را که حاصل سال ها توانمندی و شایستگی در نهاد ارجمند 
نیروی انتظامی می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده ، سربلندی و توفیق روز افزون شما 
و همکاران محترم را در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و امنیت پایدار 

اجتماعی از درگاه بلند خالق سبحان آرزو داریم.

مهندس انوشیروان زینلی – دکتر هاله تاج الدینی )کرمان(

جناب آقای غالمحسین حسینی
رئیس محترم اتاق تعاون

جناب آقایان: یوسفی ، جهانی و خوشایند
اعضای محترم هیئت رئیسه

سرکار خانم خورشید زاده 
دبیر و عضو محترم هیئت رئیسه

انتخاب بجا و شایسته شما بزرگواران را در

 اتاق تعاون استان خراسان جنوبی
 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان عزت ، سربلندی و توفیقات 

روز افزون تان را خواستاریم.

هادی ولی پور مطلق - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی 
مصرف اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

برادر  ارجمند

 جناب آقای غالمحسین حسینی
با کمال مسرت و افتخار انتخاب جناب عالی را به عنوان 

رئیس اتاق تعاون استان خراسان جنوبی
  تبریک عرض می نماییم، برای همه فرزندان نهبندان در جای جای 

ایران اسالمی آرزوی موفقیت ، سربلندی و سالمتی داریم.

شورای اسالمی شهرستان نهبندان

جناب آقای مهندس طحان
مدیرعامل محترم تعاونی مسکن ۰۴ بیرجند

به پاس توفیق جناب عالی و ارج نهادن به همت وثیق، تالش و 
 کوشش ایثارگرانه در راستای اهداف مجموعه برخود واجب می دانیم 
از زحمات خداپسندانه و دلسوزانه شما بزرگوار تقدیر و تشکر 
نماییم، سربلندی و توفیق روز افزون تان را از ایزد منان خواستاریم.

جمعی از ساکنین فاز دو شهرک امام علی )علیه السالم(

نوگلی پرورده بودم خاک از دستم ربود
آن چنان در برگرفت انگار در عالم نبود

سال ها زحمت کشیدم تا گلم پرورده شد
ناگهان پیک اجل آن غنچه را از من ربود

غبار زمان ناتوان تر از آن است که چهره زیبایت، صدای دلنوازت و 
 لبخندهای دلنشینت را برایمان کمرنگ کند. آرزو داشتیم تمامی زندگی مان 

در کنار تو سپری می شد اما نشد! الهی مورد رحمت و محبت 
خدای مهربان باشی، همیشه به یادت هستیم.

۲۵ مرداد ماه یاد و خاطره چهارمین سالگرد درگذشت نور چشم عزیزمان 
امیر حسین حسین زاده را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

حسین زاده

اناهلل و انا الیه راجعون

رحلت مجتهد عالیقدر 

آیت ا... محمد ابراهیم رّبانی مهمویی
  که عمر پر برکتش را در راه اعتالی اسالم، آرمان های امام خمینی )ره( 
و منویات مقام معظم رهبری و خدمت به مردم سپری کرد، سبب تاثر و 
تاسف شد. درگذشت این عالم ربانی را به بیت شریف آن مرحوم، جامعه 
روحانیت و مردم همیشه در صحنه استان تسلیت عرض 
 نموده و از درگاه ایزد منان برایشان علو درجات آرزومندیم.

۲۵ ذی الحجـه 
روز خانواده و تکریم بازنشستگان 

بر پیشکسوتان عرصه سالمت )بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی( گرامـی باد

کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مرتضی صفدری زاده - ریاست سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان خراسان جنوبی

جناب آقای حمیدرضا ناصری
رئیس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهرستان خوسف
مطمئنا مدیریت اثربخش و توانمند توام با تجارب برجسته و گرانقدر 
شما موجبات ارتقای آن مجموعه را فراهم  خواهد نمود. از درگاه 

خداوند سبحان سعادت و صیانت جناب عالی را مسئلت داریم.

خانواده های: غازی زاده ،  میر شاهی
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شنبه *  25  مرداد 1399 * شماره 4704   زندگی بدون شما افتخار ندارد
* هرم پور

)... ادامه سرمقاله از صفحه اول( هر سال حوالی این روزها که می شود، دوباره 
نامی از آنها می آید و موجی درست می شود و تا سال بعد که دوباره سکوت، 
پستوهای  داخل  به  است،  برقرار  زندگی  روال سخت  دوباره  و  فراموشی  دوباره 
غربت می فرستیم شان. نه وقتی رفتند ادعایی داشتند و نه وقتی پر و بال سوخته 
آن  نشینی، همه  پای صحبت شان که می  منتی گذاشتند. حاال هم   برگشتند، 
سال های سخت را یک توفیق می دانند، یک فرصت برای اندیشیدن، یک گنج 
یک  نعمت،  یک  هدیه،  یک  تجربه،  یک  دستاورد،  یک  خودسازی،  برای  ناب 
سرمایه بی بدیل، یک مخزن از اندوخته های بی نظیر. زعم بعضی هایمان هنوز 
این است که حق شان را تا به حال گرفته اند؛ استخدام، حقوق، سهمیه دانشگاه، 
بیمه. من دیروز وقتی برای اولین بار بعد از سی سال، یک برش واقعی یک دقیقه 
ای از زندگی هایشان زیر شالق ها و چماق ها و میلگردهای آهنی که دست و 
پا و صورت شان را در طوفان تعصب و بی وجدانی می شکست و خون جاری 
می کرد، در فضای مجازی دیدم، آن وقت تازه فهمیدم چقدر ما ناجوانمردیم، 
چقدر فراموشکاریم، چقدر نامردیم، چقدر بی مباالت و بی رگ، سرگرم روزمرگی 
های زندگی شده ایم؛ یک زندگی تمام عیار بدون آنها. گاهی با خودم فکر می 
کنم چقدر این طیف از آدم ها سختی های مضاعف می کشند. تحمل سال ها 
رنج تنهایی پشت میله های سرد و سخِت بی خبری در غربت، تحمل سال ها 
درد فراموشی های مکرر در میان جمع مدعیان و سال ها تحمل دیدن و شنیدن 
نام و نشان  از نردبان  اند و حاال  پا به حرمت ها زده  انسان هایی که پشت  از 
آنها باال می روند تا پستی بگیرند، مال و منالی به هم بزنند، جایگاهی به دست 
از  بیشتر  فربه شدن  در  را  و خواسته های کودکانه شان  بیاورند، معروف شوند 
قبِل  ابلهانه های بی مقدارشان، جستجو کنند. در دوران جنگ که اسیر بودند، 
خیلی هایمان اسیر روزمرگی هایمان شدیم و فراموش شان کردیم! در این میان، 
همسران جوان شان َگرِد میانسالی بر چهره های پاک و معصوم شان  نشست، 
کودکان شان، جوانان برومندی شدند و خیلی ها وقتی برگشتند، نه پدری دیدند 
و نه مادری و از آن روز، فقط با مشتی خاطره و یاد، روزگار می گذرانند. جنگ 
که تمام شد، گفتند »آزاده اند«، اما »آزادگانی« که از محنت ها و رنج های به 
یادگار مانده آن روزها و غم و فرصت و عمر از دست رفته و دام فراموشی ما از 
مجاهدت ها و صبرشان، هیچگاه آزاد نشدند. آنقدر بامرام نیستیم که هر لحظه 
یادشان  به  کردند،  کشور  این  حق  در  و  مان  حق  در  که  محبتی  پاسداشت  به 
شان،  نشناسیم  اگر  حتی  است.  سخت  آنها  بدون  زندگی  کنید  باور  اما  باشیم، 
زندگی بدون آنها »غرور« ندارد، »لذت« ندارد، »امید« و »آینده« و »فردایی« 
ندارد، زندگی بدون آنها »عشق« ندارد، »محبت« و »خاطره« ندارد، زندگی بدون 
آزادگان، »قهرمان« ندارد. چه باید بگویم. هر چه فکر می کنم نمی دانم. واقعًا 
آنقدر بزرگند که نمی دانم و نمی توانم چیزی بگویم. بگذارید صمیمانه بگویم 
که »فردا بیست و ششم مرداد است. پرستوهای مهاجر شهرم! سبکباالن عاشق 
استانم! صبوران بی نظیر کشورم! سی سال گذشت. اما قدم هایتان تا ابد، هر روز  
بر چشِم دل و جان مان مبارک. سالروز بازگشت تان گرامی باد. باور کنید زندگی 

بدون حضور شما برایمان افتخار و سربلندی  ندارد.«  

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه را به شماره 
09304943831 ارسال فرمایید(

بستری بودن 48 بیمار مبتال به کرونا در خراسان جنوبی

صدا و سیما - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: هم اکنون 125 بیمار با عالئم حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری اند که از 
این تعداد 48 نفر مبتالی قطعی بیماری کرونا هستند. دکتر دهقانی افزود: از بیماران کرونای بستری در بیمارستان ها 14نفر در بخش مراقبت های 
ویژه بستری هستند.وی گفت: از این تعداد بیمار کرونایی بستری در بخش مراقبت های ویژه حال  8 نفر مناسب نیست.

خراسان جنوبی از قطب های پرورش دام و طیور 
به شمار می رود و صیانت از سرمایه دامی بر 
مبنای سیاستگذاری دولت در حوزه دامپزشکی 
نتایج مطلوبی را در شرق کشور به همراه داشته 
است. دامداری در خراسان جنوبی مانند خیلی 
از استان ها به دو شکل سنتی و صنعتی انجام 
می شود اما عموما با توجه به اقلیم خشک این 
استان به دلیل خشکسالی های پیاپی پرورش دام 

به صورت پرواربندی است. 
به گزارش ایرنا، فقر زمین و نبود علوفه کافی 
برای دام  در سال های گذشته با تضعیف قوای 
ایمنی دام سبب بروز برخی بیماری ها به ویژه 
بیماری های ویروسی می شود که اهمیت اقدامات 
پیشگیرانه و درمانی و مبارزه به موقع با بیماری ها 
را دوچندان کرده است. در این بین حمایت دولت 
تدبیر و امید با اجرای طرح های مختلف از جمله 
گسترش واکسیناسیون در دوره های مختلف و 
از  در صیانت  بسزایی  نقش  دامداران،  آموزش 
دامپزشکی  است.  داشته  منطقه  دامی  سرمایه 
خراسان جنوبی در سال های اخیر ضمن تشدید 
این طرح ها برای پیشگیری از ورود بیماری ها 
اقدامات قابل توجهی را با تزریق واکسن، قرنطینه 
و پایش منطقه ای انجام داده که نتیجه آن پاک 
بودن استان از بسیاری بیماری های دام و طیور 

بوده است.

خراسان جنوبی
جزو استان های پاک است

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: با توجه 
به تشدید اقدامات پیشگیرانه، خراسان جنوبی طی 
دولت یازدهم و دوازدهم جزو استان های پاک از 
نظر بیماری های مشترک بین انسان و دام مانند 
آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان و تب کریمه کنگو 
بوده است. محمد اصغرزاده افزود: تامین بهداشت 
و سالمت، فراهم کردن رفاه دام و طیور، کنترل، 
پیشگیری و مبارزه با بیماری ها، تامین و تضمین 

بهداشت و سالمت فرآورده ها، پیشگیری و مبارزه 
با بیماری های مشترک انسان و دام و صیانت از 
دامپزشکی  اصلی  اهداف  از  دامی  سرمایه های 
است. وی درباره واکسیناسیون بروسلوز )تب مالت( 
در جمعیت دام سبک و سنگین در جهت کاهش 
ابتالی موارد انسانی گفت: ابتدای دولت یازدهم 
تعداد دام واکسینه شده در یک سال برابر 248 هزار 
و 419 نوبت سر بود که در آغاز دولت دوازدهم این 

عدد به 413 هزار و ۷8 و در پایان سال 98 به 422 
هزار و 22 نوبت سر رسیده است.

وی درخصوص بیماری هاری به عنوان یکی از 
بیماری های مشترک بین انسان و دام و برنامه 
دامپزشکی برای واکسیناسیون و پیشگیری از آن 
خاطرنشان کرد: در شروع دولت یازدهم تعداد 
حیوان واکسینه شده در یک سال برابر سه هزار 
و ۷08 قالده بود که ابتدای دولت دوازدهم این 
عدد به پنج هزار و 430 قالده و در پایان سال 
گذشته به هشت هزار و ۶88  قالده سگ رسید.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به 

بیماری )ppr( طاعون نشخوارکنندگان کوچک 
کوچک  دام  جمعیت  در  بیماری  این  گفت: 
به  مناطق حفاظت شده  حاشیه  در  بخصوص 
لحاظ سرایت بیماری به حیات وحش استان دارای 
اهمیت است که دامپزشکی در ابتدای دولت یازدهم 
واکسیناسیونی برابر 88 هزار و 215 نوبت سر انجام 
 داد و در شروع دولت دوازدهم این رقم به 208 
هزار و 543 نوبت سر افزایش یافت. وی افزود: ما 

توانستیم این میزان واکسیناسیون را در پایان سال 
98 به یک میلیون و 498 هزار و 844 نوبت سر 
برسانیم.این در حالی است که به گفته معاون بهبود 
تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی در حال حاضر ۷0 هزار راس گاو و گوساله، 
30 هزار نفر شتر و یک میلیون و ۶00 هزار راس 
دام سبک توسط دامداران و تولیدکنندگان بخش 

کشاورزی در این استان پرورش داده می شود.
محمود اشرفی گل میزان تولید گوشت قرمز در 
این استان را ساالنه 13 هزار و 500 تن اعالم کرد 
و گفت: همچنین 114 هزار تن شیر در سال تولید 

می شود البته میزان جمع آوری شیر با پتانسیل تولید 
در استان یکسان نیست. وی اظهار کرد: روزانه 
140 تا 150 تن شیر در استان جمع آوری و تحویل 

کارخانه های مواد لبنی می شود.

لزوم اطالع رسانی درباره واکسن ها
بیرجند هم گفت:  دامداران شهرستان  از  یکی 
اطالع رسانی در ارتباط با فواید و عوارض برخی 

واکسن ها به دامداران از سوی دامپزشکی الزم 
است. سید احمد پایالخی افزود: با اینکه بسیاری 
از دام ها به صورت رایگان در دوره های مختلف 
اما گاهی  توسط دامپزشکی واکسینه می شوند 
اطالع نداشتن دامدار از آبستن بودن دام و همچنین 
عدم معاینه توسط دامدار باعث سقط جنین می شود 
و زحمات یکساله دامدار از بین می رود. وی گفت: 
برگزاری دوره های آموزشی به صورت منطقه ای 
برای دامداران در کنار طرح های حمایتی دولت به 
رونق بیش از پیش دامپروری کمک می کند. وی 
اظهار کرد: اطالع از نوع بیماری ها و زمان استفاده 

برخی  انتشار  جلوی  اینکه  واکسن ها ضمن  از 
بیماری ها را می گیرد از ضرر و زیان دامداران هم 

جلوگیری خواهد کرد.

استقبال دامداران
 از واکسیناسیون دوره ای 

یک دامدار شهرستان سربیشه گفت: واکسیناسیون 
دام باید به صورت دوره ای و در زمان معین انجام 
بیماری  کوچکترین  افزود:  بشکزی  جواد  شود. 
می تواند ضربه بزرگی به دامداران وارد کند به 
خصوص زمانی که خشکسالی ها امان ما را بریده، 
اقدامات حمایتی دولت و دامپزشکی برای ما خیلی 
موثر است. وی گفت: طرح واکسیناسیون رایگان 
دامپزشکی همواره برای دامداران دلگرم کننده بوده 
هرچند به دلیل وسعت استان ممکن است همیشه 

به صورت منظم انجام نشود.

پیشرفت محسوس آزمایشگاه تخصصی 
دامپزشکی شرق کشور

با توجه به امضا و اجرای تفاهم نامه های اقتصادی 
از جمله بین استانداری و ستاد اجرایی فرمان 
»هاب  طرح  اجرای  برای  )ره(  امام  حضرت 
تقویت  و  توسعه  جنوبی،  خراسان  در  شتر« 
اولویت ها  از  یکی  دامپزشکی  زیرساخت های 
جنوبی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل  است. 
تخصصی  آزمایشگاه  ساخت  پروژه  درباره 
که  پروژه  این  گفت:  کشور  شرق  دامپزشکی 
دهم  دولت  پایان  تا  شد  کلنگ زنی  سال 90 
هیچ گونه پیشرفت فیزیکی نداشت و در پایان 
دولت یازدهم این پروژه به پیشرفت 40 درصدی 
رسید و با وجود شرایط سخت اقتصادی اکنون 
پیشرفتی بالغ بر 85 درصد دارد. اصغرزاده ابراز 
امیدواری کرد: با تخصیص مبلغ ۷5 میلیارد ریال 
به این پروژه در استان تا پایان دولت دوازدهم 
آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی شرق کشور هم 

به بهره برداری برسد. 

صیانت از سرمایه دامی در قطب دامپروری

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی

 شماره ثبت: ۳۱۲     شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۱۳۰۲۸     تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۵/۲۵
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی راس ساعت 
۵/۳۰ بعدازظهر روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۶/۵ در محل دفتر شرکت واقع در خیابان پاسداران نبش خیابان 
فردوسی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 

دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستورات جلسه: اصالح مفاد یک اساسنامه – اصالح مفاد سه اساسنامه

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف رزمندگان خراسان جنوبی
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* با دستگاه اتوماتیک )پرس بلوک با فشار برق (

* تضمین کیفیـت ) در صورت شکستگی بلوک، 
مبلـغ بلوک شکستـه از فاکتور کسـر می گردد 

و یا در خرید بعد جبران خواهد شد(

  تلفن سفارشات:  3700 610 0917 - 3700 710 0912
   نشانی کارخانه : منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

  نشانی دفتر فروش : بیرجند - توحید 6
* تولید کننده انواع قطعات بتنی پیش ساخته

* عرضه انواع بلوک سیمانی  دوجداره و سه جداره
* تولید انبوه بلوک سیمانی با کیفیت و درجه یک ) با طرح اختالط مهندسی شده(

شماره ثبت : 6242

شرکـت کیمیاسـازه شرق ویستـا
3222۸253 - 09155620737فـرش هـامون خیابان مطهری، نبش مطهری  21/1 بدون دریافت پیش قسط و سود فروش ویژه فرش و موکت با اقساط بلند مدت

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 

مستند به مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا : ۱- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۶۰ مترمربع دارای پالک ثبتی یکهزار و پنجاه و دو فرعي از دویست و چهل و نه اصلی بخش ۲ شهاباد )۱۰۵۲ فرعی از ۲۴۹ - اصلی( ۲- ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت ۶۰ مترمربع دارای پالک ثبتی یکهزار و پنجاه و یک فرعی از دویست و چهل و نه اصلی بخش ۲ بیرجند )۱۰۵۱ فرعی از ۲۴۹- اصلی( ۳- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۶۰ مترمربع دارای پالک ثبتی یکهزار و پنجاه فرعی از دویست و چهل و نه اصلی 

بخش ۲ شهاباد )۱۰۵۰ فرعی از ۲۴۹ - اصلی( همگی به نشانی بیرجند ، حاشیه خیابان مدرس ، بین مدرس ۱۲ و ۱۴ ملکی آقای عیسی کاظمی قلعه نو فرزند معاذاله خان دارنده شناسنامه شماره ۴ و شماره ملی ۵۲۳۹۶۷۴۰۶۱ که اسناد مالکیت آن به نام وی صادر و تسلیم گردیده است دارای 
 حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی : اول حدود پالک ثبتی ۱۰۵۲ فرعی شماال ؛ به طول ۱۲ متر پی دیواریست به پالک ۱۰۵۱ فرعی شرقا ؛ به طول ۵ متر پی دیواریست به پالک ۹۰۱ فرعی جنوبا : به طول ۱۲ متر پی دیواریست به پالک ۱۰۵۳ فرعی غربا ؛ به طول ۵ متر پی دیواریست 
 به خیابان )فاقد حقوق ارتفاقی( دوم حدود پالک ثبتي ۱۰۵۱ فرعي، شماال ؛ به طول ۱۲ متر پی دیواریست به پالک ۱۰۵۰ فرعی شرقا : به طول ۵ متر پی دیواریست به پالک ۹۰۱ فرعی جنوبا ؛ به طول ۱۲ متر پی دیواریست به پالک ۱۰۵۲ غربا : به طول ۵ متر پی دیواریست به خیابان 
)فاقد حقوق ارتفاقی( سوم حدود پالک ثبتی ۱۰۵۰ فرعی شماال ؛ به طول ۱۲ متر پی دیواریست به پالک ۱۰۴۹ فرعی شرقا : به طول ۵ متر پی دیواریست به پالک ۹۰۱ فرعی جنوبا ؛ به طول ۱۲ متر پی دیواریست به پالک ۱۰۵۱ فرعی غربا : به طول ۵ متر پی دیواریست به خیابان )فاقد حقوق 
ارتفاقی( که برابر سند رهنی شماره ۸۲۱۰-۱۳۹۳/۱۲/۱۱ و متمم شماره ۱۲۱۴۳- ۹۶/۱۰/۷ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۳ بیرجند در قبال مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال )۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( موضوع بدهي آقاي عیسي کاظمی قلعه نو برای مدت ۱۰ سال در رهن بانک کشاورزی 
 شعبه بیرجند قرار گرفته است و طبق جوابیه واصله به شماره ۳۰۱/۹۸/۱۴۶۱ – ۹۸/۱۰/۲۲  مازاد پالک ۱۰۵۲ فرعی از ۲۴۹ - اصلی بخش ۲ بیرجند به موجب دستور شعبه دو تامین اجتماعی بیرجند بازداشت می باشد. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده ، 
بانک کشاورزی به عنوان مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۲۹/۵۱۰/۱۸۷/۳۷۸ ریال طلب خویش شامل : مبلغ ۲۰/۲۰۰/۳۸۷/۶۷۰ ریال اصل طلب و مبلغ ۷/۸۹۱/۳۶۷/۲۲۷ ریال سود متعلقه و مبلغ ۱/۴۱۸/۴۳۲/۴۸۱ ریال 
جریمه دیرکرد تا روز درخواست ۱۳۹۸/۹/۲۵ به انضمام روزانه مبلغ ۱۵/۶۷۳/۲۸۶ ریال خسارت تاخیر تقاضای صدور اجرائیه علیه متعهد و راهن با مشخصات فوق را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹۸۰۰۹۷۶ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از 
ابالغ مفاد اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی امالک مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله برابر نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری وارده 
به شماره ۱۳۹۸۰۰۹۴۴۸- ۱۳۹۸/۸/۱۶ ششدانگ اعیان احداثی بر روی عرصه پالک های ثبتی ۱۰۵۲ و ۱۰۵۱  فرعی از ۲۴۹ - اصلی در دو طبقه )همکف و اول( با مصالح بنایی و سقف طاق ضربی و بدون کالف )افقی - عمودی( اجرا شده است و با حذف دیوار میانی دو پالک به صورت مغازه 
 تجاری )نمایشگاه اتومبیل( مورد استفاده قرار می گیرد. شایان ذکر است در ضلع شمال امالک مورد اشاره یک باب مغازه فروشگاه ترشی و در ادامه آن نیز یک آبدارخانه احداث شده است که ورودی آن از داخل نمایشگاه اتومبیل است، طبقه اول باشگاه ورزشی بوده و مشغول فعالیت می باشد 
و ورودی طبقه اول احداث شده بر روی پالک های ۱۰۵۱ و ۱۰۵۲ فرعی داخل در پالک ۱۰۵۰ فرعی است، عرصه امالک مذکور هرکدام به مساحت ۶۰ مترمربع جمعا ۱۲۰ مترمربع بوده دارای کاربری تجاری و در اختیار مالک و مستاجر مي باشد اعیان در مجموع دو طبقه ۲۴۰ مترمربع و دو 
پالک مجموعا دارای یک انشعاب برق و یک امتیاز آب و کف سازی داخل نمایشگاه سرامیک و دیوارها دارای دیوار پوش و سقف کناف می باشد. الزم به ذکر است برابر سوابق شهرداری پالک های فوق در ضلع غرب به عمق یک متر و با مساحت ۵ مترمربع در مسیر تعریض می باشد ۲- پالک 
۱۰۵۰ فرعی از ۲۴۹ - اصلی بخش ۲ بیرجند اعیان اجرا شده بر روی عرصه پالک مزبور در دو طبقه )همکف و اول( با مصالح بنایی و سقف طاق ضربی و بدون کالف )افقی - عمودی( اجرا شده است. مساحت عرصه ۵۵ مترمربع و اعیان در مجموع ۱۱۰ مترمربع می باشد. دارای کاربری تجاری 
 و در اختیار مالک دارای یک انشعاب برق و یک امتیاز آب که برابر سوابق شهرداری فاقد تعریض بوده و ارزش ششدانگ پالک های فوق الذکر با توجه به موقعیت و مساحت ) عرصه مجموعا ۱۷۵ مترمربع و اعیان ۳۵۰ مترمربع( با توجه به نوع ساخت و کاربری و اشتراکات منصوبه در محل
 به مبلغ پنجاه و یک میلیارد و یکصد میلیون ریال )۵۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی شده است. )ارزش هر مترمربع عرصه دویست و هفتاد میلیون ریال و ارزش هر مترمربع اعیان یازده میلیون ریال تعیین می گردد( پس از رسیدگی به اعتراضات واصله ارزیابی مذکور قطعیت یافته است و به 
درخواست بستانکار در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۵ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. خریداران می توانند با ارائه چک تضمین شده معادل ۱۰ درصد مبلغ پایه در مزایده شرکت نمایند. برابر 
 نامه شماره ۹۲/۲۱۵۲/۳۲۲- ۱۳۹۹/۵/۱۵ بانک کشاورزی امالک مورد رهن فاقد بیمه می باشد ، مزایده حضوری و نقدی از  مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و برنده مزایده بایستی باقیمانده وجه را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده پرداخت نمایند 
در غیر این صورت مبلغ ۱۰ درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 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، حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک کشاورزی و نسبت به مازاد با مواقفت راهن جایز می باشد. هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم 

تاریخ انتشار: 1399/5/25      غالمرضا دادی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجندصورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند یا نسبت به عملیات اجرایی اعتراضی واصل شود از انجام مزایده خودداری می گردد.

اظهارنامه مالیاتی و تنظیم لیست بیمه
حضوری و غیرحضوری )تنها با یک تماس( در خدمات اداری کارپردازان 

بین پاسداران 7 و 9 روبروی بنیاد مسکن  تلفن تماس: 3243۸۸15 - 09214953۸49 شاهزهی
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جوابیه بنیاد مسکن  استان

در  شده  منتشر  پیام  به  پاسخ  در 
روزنامه به اطالع می رساند:  اجرای 
اساس  بر  روستاها  در  هادی  طرح 
اعتبارات  میزان  و  جمعیت  اولویت 
طریق  از  ساله  هر  که  عمرانی 
اختیار  در  شهرستان  برنامه  کمیته 
انجام  گیرد،  می  قرار  مسکن   بنیاد 
می شود که تا به حال این اعتبارات 
خیلی کمتر از نیاز روستاها و پیشنهادات 
بنیاد مسکن بوده است و روستاهای 
زیادی به علت کمبود اعتبارات هنوز 
 در برنامه اجرایی قرار نگرفته است.

از  رود  دهن  روستای  هادی  طرح 
توابع شهرستان خوسف با 25 خانوار 
و  تهیه  سال 1393  در  نیز  جمعیت 
تصویب شده است و در صورتی که 
اعتبار مورد نیاز توسط کمیته برنامه 
اختصاص  خوسف  شهرستان  ریزی 

داده شود، اجرایی خواهد شد.

جوابیه شرکت آب و فاضالب

با عنایت به موضوع مندرج در روزنامه 
آوا در خصوص قطعی آب حاجی آباد 
به استحضار می رساند: تداوم خدمات 
آب شرب از اهداف و تعهدات شرکت 
آب و فاضالب خراسان جنوبی در برابر 
یکایک شهروندان می باشد که تالش 
این  همکاران  تمامی  روزی  شبانه 
شرکت بر این مهم استوار است. قطع 
آب دالیل متعددی همچون اتفاق در 
پیک  در  باال  مصارف  توزیع،  شبکه 
ساعات خاص یا کمبود منابع تامین 
کننده آب دارد که تالش شبانه روزی 
رساندن  حداقل  به  در  شرکت  این 
از  شهروندان  محرومیت  گونه  این 
آب شرب می باشد که این موضوع 
همکاری شهروندان در صرفه جویی 
در ساعات پیک مصرف را می طلبد.  

پاسخ مسئوالن 

 کاالهای صادراتی و وارداتی از مرزهای استان چه بوده است ؟ 

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت  گفت: صادرات چهار ماه نخست امسال از طریق استان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 9۸ درصدی را 
نشان می دهد. بهشتی راد بیان کرد: عمده اقالم صادراتی استان در این مدت صیفی جات، سیمان، کاشی و سرامیک، گازوئیل، هیدروکربن سبک و روغن 

سوخت تقطیری و عمده اقالم وارداتی نیز طی این مدت بذر یونجه، شاهدانه بو داده، گوسفند، لوازم یدکی و ماسک جراحی بوده است.
در  ها  نانوایی  برخی  چرا  * سالم.   
استان ما  از ماسک استفاده نمی کنند؟ 

ناظرین بهداشتی کجا هستند؟؟؟

دارم  تقاضا  از شما  محترم  استاندار   *
دستور فرمایید درخصوص طرح هادی 
روستای رزق از توابع  سربیشه بازدید تا 
 مشکالت طرح را از نزدیک مشاهده شود 
سه سال قبل طرح توسط پیمانکار از 
با  المال  اعتبارات دولتی و بیت  محل 
کمال ناباوری با کیفیت خیلی پایین  اجرا 
شده که نارضایتی اهالی را در بر داشته. 
در حال حاضر  مسیر به صورت ناقص 
سنگ فرش شده، جوی آب کشاورزی 
تخریب که باعث هدر رفتن آب گردیده. 

بورس  این  برای  مسئول  آقایان   *
هشدار بدین همسایه ما بعد از 2 روز 
سقوط بورس راهی بیمارستان شده و 

زندگی اش را به باد داده است.

* با سالم و خسته نباشید از مسئولین 
پیامک  ارسال  خواهشمندیم  محترم 
و ثبت نام وام ودیعه مسکن را مجددا 
و  است  کارگر  همسرم  کنند.  تمدید 
اطالع  اما  خانواده  سرپرست  خواهرم 
رسانی و شرایط دریافت و پرداخت وام 
دیر اطالع  رسانی شد و از ثبت نام جا 
ماندیم لطفا مجددا تمدید شود تا امکان 
ثبت نام برای همه جا مانده ها مثل ما 

فراهم شود لطفا پیگیری شود. 

*سالم. عکس شهدا در بلوار فرودگاه 
فرسوده و در شأن مقام شهدا نیست 
اقدام  آنها  تعویض  به  نسبت  خواهشا 
نمایید آنها به گردن ما حق زیادی دارند.

* بنده به خاطر کارم مجبورم هر چند 
یک وقت از مسیر نهبندان عبور کنم 
نهبندان  راه  پلیس  توسط  بار  هر  که 
متوقف می شوم بدون هرگونه تخلف 
مدارک،  کردن  چک  خاطر  به  صرفا 
مأموران  دارم  خبر  بنده  که  جایی  تا 
پلیس در صورتی می توانند نسبت به 
کنترل مدارک رانندگان اقدام کنند که 
یا  بوده  راننده  سوی  از  تخلف  شاهد 
تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد 
و این عمل مامورین مطابق ماده 570 
نقض حقوق  اسالمی  قانون مجازات 
شهروندی و جرم تلقی می شود، لذا به 
برای  وقوع جرم  از  پیشگیری  منظور 
انتظار  مأمورین،  حتی  و   شهروندان 
راه  پلیس  محترم   مأموران  رود  می 
نهبندان نسبت به رعایت دقیق قانون 

یاد شده اقدام کنند.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

پیشنهاد تشکیل صندوق 
حمایت از زرشک و 

عناب ارائه شد
ایسنا - معاون سازمان جهاد کشاورزی 
گفت: تشکیل صندوق حمایت از تولید 
و صادرات زرشک و عناب، یکی از 
وزیر  سفر  در  که  است  راهکارهایی 
کشاورزی به استان پیشنهاد خواهد 
شد. اکبری، گفت: تا کنون ۴5 میلیارد 
تسهیالت  تومان  میلیون   705 و 
بالعوض به کشاورزان خسارت دیده 
است.  شده  پرداخت  استان  سیل  از 
وی افزود: به این منظور ۸۶39 نفر 
خسارت دیده شناسایی و برای آن ها 
جهاد  معاون  شد.  تشکیل  پرونده 
کشاورزی استان بیان کرد: ۸1۶3 نفر 
برای بهره مندی از تسهیالت قرض 
شدند. معرفی  بانک ها  به  الحسنه 
اکبری با اشاره به مشکالت زرشک 
کاران و عناب کاران استان تصریح 
کرد: تشکیل صندوق حمایت از تولید 
و صادرات زرشک و عناب، یکی از 
وزیر  سفر  در  که  است  راهکارهایی 
کشاورزی به استان پیشنهاد خواهد 
شد. وی بیان کرد: یکی از راهکارها 
کاران  زرشک  خسارت  جبران  برای 
استان، طرح ایجاد مجتمع بارگاه های 
بهداشتی زرشک در سال گذشته بود.
تسهیالت  پرداخت  داد:  ادامه  وی 
بانکی به تشکل ها، کشاورزان عمده 
مالک و صادر کنندگانی که زرشک 
را خریداری کرده اند و یا به کشاورزان 
تعهد دارند، از دیگر راه حل های جبران 
خسارات در این حوزه است. وی با بیان 
اینکه راهکار دیگری که برای جبران 
این خسارات در نظر گرفته شده است، 
توزیع زرشک در داخل کشور است، 
تصریح کرد: برای نخستین بار زنجیره 
و  شد  تکمیل  استان  در  کلزا  تولید 
زنجیره تولید زیتون و پنبه نیز تکمیل 
شده است.اکبری یادآور شد: در بحث 
بهره وری آب اولویت اصلی با کشت 
گلخانه ای است که در آن به ازای هر 
متر مکعب آب حداقل 70 هزار تومان 

درآمد کسب می شود.

خبر ویژه

پاسخ مدیر کل به ابهامات والدین برای سال تحصیلی جدید

آخرین وضعیت بازگشایی مدارس استان در شرایط کرونایی

جان مردم هیچ ؛
به خاطر جلوگیری از 

خسارت  به بیت المال 
بندها را ایمن  کنید

با سالم به روزنامه وزین آوای خراسان 
مطالب  انعکاس  از  تشکر  و  جنوبی 
یک  و  دارم  پیشنهاد  یک  مردمی. 
 درخواست از سازمان بازرسی استان . 
در  بچه  دختر  پیش 2  سال  یا 3   2
بند چهکند غرق شدند در همان سال 
دره  بند  در  شدگی  غرق  مورد  یک 
بود و همین امسال تا این لحظه فکر 
کنم تعداد زیادی غرق شده در بندها 
و استخرهای سطح استان که آمارش 
توجه می  است که جلب  زیاد  آنقدر 
کند  اما یک مساله ای که به آن توجه 
نمی شود عالوه بر خسارات جانی که 
اصال قابل جبران نیست خسارات مالی 
هم به دولت وارد می شود یعنی چون 
این اماکن در اختیار سازمان هاست و 
بهره بردار ، باید مسایل ایمنی را در آن 
رعایت کند وقتی این اتفاق نمی افتد 
سازمان  توجهی  بی  خاطر  به  دادگاه 
دولتی حکم صادر می کند و دیه از 
دولت گرفته می شود حاال شما حساب 
بندها  در  حوادث  حجم  این  با  کنید 
سالیانه دولت چقدر باید فقط دیه بدهد 
در صورتی که ایمن سازی این مناطق 
واقعا هزینه کمتری دارد چند نفر باید در 
بند دره و بند چهکند و ... غرق شوند تا 
بهره برداران محترم متوجه این موضوع 
باشند و این یک سوژه مناسب برای 
پیگیری توسط شماست و اما از سازمان 
و  بازرسی هم می خواهم ورود کند 
ببیند این هزینه هایی که از بیت المال 
برای دیه ها داده می شود زاییده بی 
توجهی کدام مسئول است و به جای 
اینکه از صندوق دولت پرداخت شود 
از جیب مسئوالن داده شود تا آنها هم 
متوجه عواقب سهل انگاری های خود 
باشند اگر جان انسان ها برایشان مهم 
نیست حداقل خسارت مالی به دولت و 

بیت المال  وارد نکنند. 
س . د  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

محمودآبادی- 15 شهریور ماه زمانی است 
پیش  مدارس  بازگشایی  برای  امسال  که 
بینی شده است،تاریخی که هر روز با نزدیک 
شدن به آن نگرانی و اضطراب خانواده هایی 
اما  شود،  می  بیشتر  دارند  آموز  دانش  که 
در این میان حال خانواده هایی که دانش 
آموز کالس اولی دارند آشفته تر است. در 
 آخرین خبرها 19 مرداد ماه جاری ، محسن 
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در 
کاًل  گفت:  ایران  روزنامه  با  وگویی  گفت 
که  است  این  پرورش  و  آموزش  سیاست 
کالس ها را به صورت حضوری برگزار کند. 
تعداد  به دلیل  در مدارس غیردولتی شاید 
دانش آموزان ما بتوانیم فاصله اجتماعی را در 
این مدارس رعایت کنیم، بنابراین هر جایی 
که امکان رعایت فاصله وجود داشته باشد به 
صورت حضوری کالس را برگزار می کنیم.

سخت  روزهای  پرورش  و  آموزش  وزیر 
محسن  می کند.  سپری  را  دشواری   و 
از  کمتر  باید  شرایطی  در  میرزایی  حاجی 
سال  زنگ  متفاوت ترین  دیگر  ماه  یک 
در  صدا  به  را  مدارس  جدید  تحصیلی 
از  بسیاری  سؤال های  خانواده ها  که  آورد 
از  مسئوالن آموزش و پرورش دارند. آنها 
یک سو به خاطر شیوع بیماری کرونا نگران 
سالمت فرزندان شان در مدارس هستند و 
دانش آموزان  دیگر دغدغه درس  از سوی 
شان را دارند. در کنار همه اینها بررسی و 
تدوین سناریوهای آموزشی مدارس در سال 
تحصیلی جدید هم حاال دیگر دغدغه اصلی 

مسئوالن آموزشی کشور شده است.
این موضوعات در گفت وگوی  البته همه 
خبرنگار آوا با مدیر کل آموزش و پرورش 
گرفت.  قرار  بحث  مورد  جنوبی  خراسان 
مهمان  گذشته  هفته  واقعی  علی  محمد 
برای  که  فرصتی  در  بود.  آوا  روزنامه 
تا  کردیم  تالش  داشتیم  او  با  گفت وگو 
بخشی از سؤاالت و دغدغه های خانواده ها 
زمان  اینکه  بگذاریم.  میان  در  وی  با  را 
آیا  است؟  روزی  چه  مدارس  بازگشایی 
آیا  حضوری؟  یا  است  مجازی  آموزش ها 
شوینده  مواد  تأمین  برای  الزم  تمهیدات 
برای سال تحصیلی اندیشیده شده است؟ 
ساماندهی  برای  برنامه ای  چه  اینکه  و 
مدارس غیردولتی دارد که پول های کالنی 
این  ادامه  در  و...  می گیرند  خانواده ها  از 

گفت وگو را می خوانید: 

شهریور   15 مدارس  بازگشایی  تاریخ 
قطعی  تاریخ  این  است.آیا  شده  انتخاب 
برای  پرورش  و  آموزش  برنامه  است؟ 

برگزاری کالس ها به چه نحوی است؟

که  زمان  این  تا  مدارس  بازگشایی  تاریخ 
مرداد   22( کنم  می  مصاحبه  شما  با  من 
ماه( همان 15 شهریور ماه خواهد بود، اما 
درباره اینکه حضوری خواهد بود یا مجازی 
همه چیز بسته به تصمیم ستاد ملی مقابله 
با کروناست اما تصمیمی که اکنون قابل 
اعالم است، این است که بسته به اینکه 
لحاظ  به  ما  استان  شهریور  تاریخ 15  در 
کرونا در چه شرایط رنگی است سه شیوه 
پیاده خواهد شد. در روش اول اگر رنگ زرد 
بودیم مدرسه ها به صورت حضوری خواهد 
بود اما با حداقل دانش آموزان به صورت 
دو گروه مجزا در صبح یعنی از 7 و نیم تا 
ساعت 10 و برای گروه بعدی از 10 و نیم 
 به بعد تا همان زمان تعطیلی که داشته اند. 
که  حالی  در  آموزان  دانش  روش  این  در 
همه پروتکل های بهداشتی را رعایت می 
کنند زنگ تفریح در حد 5 دقیقه خواهند 
داشت. در این شیوه معلم از زمان تدریس 
تدریس  را  تری  اضافه  زمان   خودش 

نمی کند و فاصله اجتماعی به خوبی رعایت 
می شود،اما باز هم باید ماسک داشته باشند. 
شیوه دیگری به این شکل که بخشی از 
دانش آموزان امروز و بخش دیگر روز بعد 
مراجعه داشته باشند نیز مطرح شده است، 
حاال باید دید تصمیم ستاد ملی مقابله با 
کرونا چه خواهد بود، مابقی مباحث درسی 
مکمل را همکاران از شبکه شاد پیگیری 
زمانی  رعایت همان  با  البته  خواهند کرد. 
فعالیت  و  شده  تعیین  تدریس  برای  که 
اضافه  پس  داشت.  نخواهند  ای  اضافه 
کاری رخ نخواهد داد. حتی برای پنجشنبه 
چون باید شش روز از هفته را برای بحث 

گروه بندی ها در نظر می گرفتیم نیز یعنی 
شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه یک گروه و سه 
پیش  کاری  اضافه  دیگر  گروه  دیگر   روز 
نمی آید. اگر وضعیت سفید شد هم که دیگر 
البته با رعایت   کامال حضوری خواهد بود 
پروتکل ها. در وضعیت قرمز نیز مدارس باز 
هست اما دانش آموز حضور فیزیکی ندارد، 
معلمان در مدرسه حضور خواهند داشت و 
از طریق فضای مجازی ارتباط می گیرند 
و یا با تمهیداتی که مدیر آموزشگاه انجام 
داده تا به دانش آموزان اطالع رسانی کند 
یا بخواهند معلومات شان را انتقال دهند، 
از  آموزشگاه  های  پتانسیل  از  استفاده 
اینترنتی که رایگان در اختیار مدارس قرار 
دانش  با  توانند  می  معلمان  است  گرفته 
آموزان در ارتباط باشند. این نکته نیز حائز 
اهمیت است اگر اختیار به استان ها داده شود 
برای مدارسی که تعداد دانش آموزان شان 
زیر نُرم است به طور حتم آموزش به شکل 
حضوری خواهد بود. حدود 530 آموزشگاه 
در استان تعداد دانش آموزان شان زیر 15 
نفر است، همچنین در دوره متوسطه بیش 
از 30 آموزشگاه داریم که زیر 30 نفر دانش 
آموز در سه پایه دارند، قطعا در این فضاها 
توانند  رعایت می شود و می  پروتکل ها 
با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا کامال 

حضوری برگزار شود.

برای  آیا  میان  در  روز  این روش یک  با 
پایه  یعنی  باالتر  های  پایه  آموزان  دانش 
های هشتم و نهم و ... مشکل کمبود وقت 
برای تکمیل کردن کتاب درسی شان به 

وجود نمی آید؟

رویکرد آموزشی در این شیوه تغییر کرده 
اما  شود،  می  تدریس  دروس  یعنی  است. 
دانش آموز برای حل مسئله و ... خودش 
باید وقت بگذارد، پس تالش دانش آموزان 
در این شیوه افزایش می یابد. معلم تکمیل 
این  ما  چه  اگر  داشت.  خواهد  را  مفاهیم 
شیوه را کامل نمی دانیم اما شرایط بحرانی 
راهکاری جز این مواردی که ذکر شد را در 
اختیار ما نمی گذارد. وگرنه حضور فیزیکی 

انتقال  در  و  است  مهم  بسیار  آموز  دانش 
مفاهیم نیز تجربه شده است. 

تکلیف دانش آموزانی که از فضای مجازی 
محرومند چه می شود؟

اگر این اجازه را داشته باشیم حضور معلم 
و دانش آموزانی که با این موضوع درگیر 
هستند را خواهیم داشت. این دانش آموزان 
شناسایی  تاکنون  قبل  تحصیلی  سال  از 
گذشته  تحصیلی  سال  در  حتی  شدند. 
تعدادی از دانش آموزانی که نتوانسته بودند 
از این شبکه ها استفاده کنند با هماهنگی 
و  شدند  حاضر  مدرسه  در  معلم  و   مدیر 

کالس های رفع اشکال برای آنها برگزار 
روش  این  نیز  امثال  حتم  طور  به  شد. 
عملیاتی می شود مضاف بر اینکه گروه های 
جهادی نیز به صورت داوطلبانه به آموزش 
ها  این  کرد.  خواهند  کمک  پرورش   و 
دانشجو معلمان ما هستند که روی کمک 
آنها حساب شده البته درسنامه هایی آماده 
یا فلش در  شده و به صورت سی دی و 
 اختیار دانش آموزان محروم از اینترنت قرار 
آنها  به  نیز  گروه های جهادی  گیرد،  می 
کمک خواهند کرد. در روستاها و مدارس 

عشایری نیز پروتکل ها رعایت می شود.

تکلیف مدارس دو شیفت چه می شود؟

خواهیم  را  درمیان  روز  یک  روش  همان 
داشت که تعداد این مدارس به 3۴ مورد در 

بیرجند می رسد. 

خانواده ها  روزها  این  که  مهمی  موضوع 
نام  ثبت  بحث  هستند  مواجه  آن  با 
دانش آموزان است. برخی از خانواده هایی 
غیردولتی  مدارس  در  شان  فرزندان  که 
تحصیل می کردند پرونده را از این مدارس 
گرفته اند و برای ثبت نام به مدارس دولتی 
بردند دلیل این خانواده ها هم این بود که به 
خاطر شرایط کرونا ممکن است آموزش ها 
مجازی باشد با این حال مدارس دولتی هم 
اعالم کرده اند ظرفیت الزم برای ثبت نام ها 

را ندارند برنامه شما در این باره چیست؟

همان طور که گفتم کاًل سیاست آموزش 
به  را  کالس ها  که  است  این  پرورش  و 
مدارس  در  کند.  برگزار  حضوری  صورت 
غیردولتی شاید به دلیل تعداد دانش آموزان 
ما بتوانیم فاصله اجتماعی را در این مدارس 
رعایت کنیم. بنابراین هر جایی که امکان 
رعایت فاصله وجود داشته باشد ما به صورت 
مؤسسان  به  می کنیم.  برگزار  حضوری 
مدارس غیردولتی گفتم اگر شرایط تغییر کند 
باید گزینه های پیشنهادی مدارس غیردولتی 
اگر کالس ها  حال  این  با  کند.  تغییر  هم 
باید کیفیت به گونه ای عالی  حضوری بود 
باشد، اگر هم مجازی باید کیفیت به گونه ای 

در  بتوانند  آرامش  با  خانواده ها  که  باشد 
مدارس ثبت نام کنند. به خانواده های عزیز 
هم می گویم ما در برگزاری سال تحصیلی 
جدی هستیم. ما نمی توانیم منتظر روزهایی 
باشیم که قابل پیش بینی نیست و نمی دانیم 
شرایط چگونه می شود. به خانواده ها اطمینان 
می دهیم که مراقب سالمت بچه هایشان 
هستیم و تصمیماتی نخواهیم گرفت که این 
تصمیمات سالمت دانش آموزان را به خطر 
بیندازد. قطعاً با هماهنگی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا تصمیم گیری خواهد شد. ما برای 
این سال تحصیلی وضعیت های متفاوت را 
پیش بینی کردیم البته این برنامه در صورت 

اجازه ستاد اجرایی خواهد شد و ستاد باید 
اجازه دهد که ما کالس ها را حضوری یا 
غیرحضوری برگزار کنیم و اگر اجازه دهد 
که با تعداد کمتری برگزار کنیم حتماً این 
را خواهیم کرد. همان طور که گفتم  کار 
یکی از برنامه ها این است که دانش آموزان 
را در دو نوبت زوج و فرد به مدرسه بیاوریم 
و در جاهایی که اصاًل امکان حضور وجود 
بسته های  و  تلویزیونی  برنامه  از  ندارد 
را  خودمان  ما  می کنیم.  استفاده  خودآموز 
تک  برای  را  آموزش  که  می دانیم  متعهد 
تک دانش آموزان که ثبت نام می کنند ارائه 
دهیم البته رعایت سالمت آنها برای ما مهم 
است و اجازه نمی دهیم که سال تحصیلی 
دانش آموز ما تباه شود ما آموزش را تعطیل 
نمی کنیم. این را بدانید که تاکنون ثبت نام 
93 درصد دانش آموزان استان انجام شده 
است، مابقی نیز بخشی هستند که یا تجدید 
تیزهوشان  آزمون  پاسخ  منتظر  یا  شدند 
هستند. برخی نیز هنوز در انتخاب رشته به 
تصمیم قطعی نرسیده اند. ضمنا مقرر شده 
در مدارس غیر انتفاعی فعال فقط 50 درصد 
شهریه گرفته شود و مابقی بر اساس حضور 
فیزیکی دانش آموز اخذ می شود. در غیر 
این صورت شهریه افزایش پیدا نخواهد کرد.

علیرغم تالش هایی که آموزش و پرورش 
اما  کرده  دانش آموزان  تحصیل  برای 
سال  در  مجازی  آموزش  زیرساخت های 
آیا  امسال  نبود.  فراهم  گذشته  تحصیلی 

مشکل زیرساخت ها حل شده است؟

مسئله و درخواست اصلی داشتن اینترنت در 
مدارس بود که تا اردیبهشت امسال 530 
شد،  مجهز  رایگان  اینترنت  به  آموزشگاه 
عالوه بر این با قول شرکت زیرساخت تا 
پایان شهریور ماه نیز هزار و 250 آموزشگاه 
خواهد  متصل  رایگان  اینترنت  به  دیگر 
فنی  زیرساخت های  دیگر،  موضوع  شد. 
برعهده  مسئولیتش  که  بود  شاد  شبکه 
سعی  و  است  پرورش  و  آموزش  وزارت 
در  کنیم.  برطرف  را  مشکالت  کردیم 
سال تحصیلی قبل ۴ خدمت روی شبکه 

شاد انجام می شد که برای سال تحصیلی 
جدید به 11 خدمت رسیده است تا شروع 
سال تحصیلی این خدمات متنوع عرضه 
غیاب،  و  حضور  امکان  مثاًل  شد.  خواهد 
امکان تکلیف دادن و تکلیف گرفتن، امکان 
آزمون گرفتن، امکان ارتباط زنده دانش آموز 
با معلم و برعکس همه این خدمات برقرار 
خواهد شد. از نظر فنی شبکه شاد روز به روز 
و هفته به هفته کامل تر و کارآمدتر خواهد 
شد اما بخشی از آن مربوط می شود به بستر 
اینترنت کشور که وزارت ارتباطات تالش 
اعالم  طبق  االن  تا  است.  کرده  بسیاری 
وزارت ارتباطات 90 درصد مناطق روستایی 
ما دسترسی به شبکه ملی ارتباطات را دارند 
البته  کرد  خواهیم  اقدام  بقیه هم  برای  و 
نیاز و  اینترنت مورد  خواستیم که سرعت 

پهنای باند هم بیشتر شود.

اکنون بزرگترین دغدغه مربوط به دانش 
آموزان کالس اول است آیا نگاه ویژه ای 

به این دانش آموزان داشته اید؟

بله، با توجه به اینکه در شرایط خاصی به 
لحاظ حضور دانش آموزان در کالس درس 
قرار داریم و دانش آموزان پایه اول ابتدایی 
در معرض آسیب بیشتری نسبت به سایر 
دانش آموزان قرار دارند در راستای تحقق 
عدالت آموزشی از طریق کیفیت بخشی به 
آموزش پایه اول ابتدایی تمام آموزگاران پایه 
اول به پیشنهاد مدیران مدارس به صورت 
جذبی انتخاب شده و ابالغ آنها به صورت 
یک ساله توسط کارشناس آموزش ابتدایی 
اولین  برای  موضوع  این  شود،  می  صادر 
اجرایی  جنوبی  خراسان  در  کشور  در   بار 

می شود.

آیا به مدارس از لحاظ تامین مواد شوینده 
بهداشتی کمکی شده است؟ 

میلیارد  یک  از  بیش  خصوص  این  در 
تومان به مدیریت های آموزش و پرورش 
شهرستان های استان داده شده تا مدارس 
مواد  تامین  در  تحصیلی  سال  شروع  در 
شوینده برای دانش آموزان از آمادگی کامل 
 برخوردار باشند. عالوه بر این قرار است طی 
هفته آینده یک محموله بهداشتی ورزشی 
به ارزش 500 میلیون تومان شامل 22 هزار 
لیتر صابون مایع، ست بهداشتی، ماسک و 
... در استان توزیع شود. برای اینکه مدارس 
از آمادگی کامل برخوردار شوند از 20 مرداد 
مدارس همه روزه باز است، از 5 شهریور نیز 
مانور بازگشایی مدارس را خواهیم داشت تا طی 
 10 روز باقی مانده تا 15 شهریور کمبودها و 

نیازها و آمادگی الزم مهیا شود.

و سخن آخر

در پایان می خواهم از خانواده ها خواهش 
ابزار  از  فرزندانشان  استفاده  در  کنم 
و...  لت  تب  گوشی،  مانند  الکترونیکی 
از  مراقبت کنند، چرا که استفاده متمادی 
بر آسیب های روحی،  این وسایل عالوه 
آسیب های جدی نیز به دنبال دارد. برای 
کنترل این مهم الزم است والدین با مربیان 
در ارتباط باشند تا زمان دقیق آموزش ها 
این ترتیب  به  بدانند  را   .... و آزمون ها و 
نیازی نیست که دانش آموز ما مدام در حال 
استفاده از این ابزار باشد. هر چند مدیرکل 
بیشتر  جنوبی  خراسان  پرورش  و  آموزش 
سواالت مربوط به سال تحصیلی جدید را 
پاسخ داد اما در این میان همراهی والدین و 
آگاهی آنها در کمک به پشت سر گذاشتن 
این مهم نقش بسزایی دارد. در این میان 
نقش اعضای انجمن اولیا و مربیان نیز باید 

پر رنگ تر از قبل باشد.

طراحـی و مجـری
UPVC سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و

ویالسازی و محوطه سازی و دکوراسیون داخـلی 
کانکس، سایبـان، پارکینگ اداری و مسکونـی
پیمانکـاری و احـداث و بازسـازی ساختمـان

KNAUF-UPVC فروش و اجرای ورق های ساندویچ پنل و

مرکز خانـه های  گروه مهندسی پارسیان سقف
پیـش ساختـه

بیرجند – باالتر از مدرس ۶۰- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
۰۹۱۵3۶۱۷۶۱۱ -۰۵۶3۲۰۴۴۴۴۹



موفقیت و انرژی

رفتار خوب

اعتماد به نفس زنان موفق

زنان موفق می دانند که هستند. با وجود خودشان 
و آنچه که واقعا هستند خوشحال و راحتند و اجازه 
نمی دهند شک کردن های شخصی آنها را از 
پیشروی باز دارد. برای داشتن شخصیت کامل 
و پذیرای خطر شکست در راهی که می روید، 
باید دل و جرئت داشته باشید. به همین دلیل 
الزم است در مورد خود و چشم اندازتان کامال 
مطمئن باشید. در این که سرنا گومز قهرمان 
تنیس برای این ورزش به دنیا آمده بوده و بدنی 
درخور همین ورزش دارد، شکی نیست هرچند 
که خیلی ها نظرات منفی شدیدی به ظاهر او 

دارند. سرنا به این حرف ها بی توجه است. 
می گوید ” من عاشق بدن پر خود هستم، من 
یک زن قوی و پرقدرت، و در عین حال زیبا 

هستم و در این هیچ ایرادی نیست.”

دیگران را اینگونه قانع کنید

بنابر تحقیقات، هنگام مذاکرات و مطرح کردن 
خواسته ها، فرقی نمی کند چه باشد، کسی که 
زودتر پیشنهاد یا خواسته خود را مطرح می کند، 
موقعیت خود را محکم تر کرده و بر دیگری 
برتری پیدا می کند. متخصصان مذاکره، این 

عمل را “اثر لنگر انداختن” می نامند.
طبق این اثر معموال اولین گزینه های ارائه شده، 
تاثیر بسزایی روی افراد هنگام انتخاب گزینه ای 

خاص از میان گزینه موجود می گذارد.
نوعی ترفند تشویق دیگران وجود دارد که در 
زندگی روزمره بسیار کاربرد داشته و در مباحث 
در  دارد.  نام  بندی”  “چارچوب  اجتماعی  علوم 
 این ترفند مسائل به گونه ای چارچوب بندی 
می شوند که قربانی دست به تصمیمی می گیرد 

که هیچ پایه و اساس منطقی ندارد.
کنید  سعی  بحثی،  و  جر  هر  شروع  از  پیش 
استدالل های مقابل احتمالی طرف گفتگوی تان 
 را نیز در نظر بگیرید و با خود بیندیشید چگونه 

می توانید از پس آن استدالل ها برآیید.
بدین ترتیب کنترل تان را از دست نداده و می 

توانید با اطمینان برنده مباحثه در جریان باشید.
 افرادی که پیام خود را با شوخ طبعی به دیگران 
می رسانند، بسیار راحت تر می توانند آنها را قانع 
کنند.وقتی موجب لبخند و خنده دیگران شوید، 
راحت تر می توانید توافق آنها را به دست آورید.

چه بخواهید در یک کنفرانس شرکت کنید یا 
در مدرسه یا دانشگاه مطلبی ارائه دهید، مسلما 

افرادی هستندکه به شما حمله می کنند.

مصرف روزانه آسپرین سودمند است؟

آسپرین می تواند با تاثیر بر پالکت های خون 
میزان لخته شدن خون را کاهش دهد و به این 
ترتیب از حمله های قلبی و سکته های مغزی 
ناشی از انسداد عروق جلوگیری کند. اما کاهش 

میزان لخته شدن خون می تواند خطر خونریزی 
معده و مغزی، نارسایی کلیه و سکته های مغزی 
از نوع خونریزی دهنده را افزایش دهد. بنابراین 
مصرف روزانه آسپرین برای همه افراد سودمند 

نیست و الزم است با پزشک مشورت کنید.

جو  دو سر سرشار از فیبر

جو دوسر از بهترین انواع غالت سبوس دار و از 
بهترین منابع برای دریافت فیبر است. یافته های 
سرشار  غذایی  رژیم  که  داده  نشان  تحقیقاتی 
از فیبر با کاهش خطر ابتال به ریفالکس اسید 

مرتبط است. ضمنا به منظور بهره مندی از مزیت 
های غالت سبوس دار برای مقابله با مشکل 
ریفالکس، حتما از نان های سبوس دار به جای 
نان تهیه شده از آرد سفید استفاده کنید و حتی 
ترجیحا برنج قهوه ای را جایگزین برنج سفید کنید.

تمیز کردن ماسک با غذاپز برقی

۵۰ دقیقه قرار گرفتن ماسک در حرارت خشک 
غذاپزهای برقی از جمله پلوپزها می تواند به طور 
مؤثر آن را ضد عفونی کند. فرآیند ضد عفونی به 
این صورت است که برای جلوگیری از سوختن 

ماسک ها ابتدا باید یک حوله تا شده کف دستگاه 
گذاشته شود و ماسک روی آن قرار گیرد و به مدت 
۵۰ دقیقه حرارت ببیند. وقتی پلوپز روشن می 
شود دما را به حدود ۱۰۰ درجه برساند که برای 

ضدعفونی کردن ماسک کافی است.

نبایدها در ورزش!

در ورزش کردن حجم تنفس باال می رود در این 
موقعیت اگر از اسپرهای خوشبو کننده پودری 
استفاده کنیم، ترکیبات شیمیایی اسپری در گلو 
و ریه ها می نشیند و در طوالنی مدت موجب 

بیماری های تنفسی و پوستی می شود. استفاده 
ناگهانی ما از وزنه های باال نه تنها مفید نیست؛ 
بلکه باعث آسیب به سالمت عضالت و استخوان 
ها می شود. اگر برای الغری ورزش می کنید از 

وزنه های سبک  استفاده کنید.

شفافیت پوست با پودر سدر

پودر سدر از برگ های این درخت به دست می 
آید و از این پودر در تولید محصوالت بهداشتی 
استفاده زیادی می شود. همچنین این پودر در 
طب سنتی برای ترمیم و بازسازی پوست استفاده 

با مقداری آب یا  می شود. سدر را می توانید 
مقداری سرکه برای اثربخشی بیشتر ترکیب کنید 
و روی پوست ماساژ دهید. سپس بعد از گذشت 
چند دقیقه آبکشی نمایید.استفاده از ترکیب روغن 
بادام تلخ و سدر، باعث شفافیت پوست می شود.

 از آنجا که ویروس کووید ۱۹- از ذرات بسیار ریزی تشکیل شده است امکان جابجایی آن در هوا وجود 
دارد و رعایت برخی نکات در محیط های بسته اهمیت زیادی در پیشگیری از انتشار این ویروس دارد.

درصورتی که خودرو تک سرنشین باشد، می توان از دستگاه های تهویه مطبوع و خنک کننده خودرو استفاده 
کرد، استفاده از ماسک در خودروی تک سرنشین اجباری نیست اما در صورتی که خودرو دارای چندین 
سرنشین باشد باید در استفاده از سیستم تهویه خودرو موارد زیر رعایت شود: استفاده از ماسک برای همه 
افراد از جمله راننده و سرنشینان ضروری است. در خودرو بدون شیشه باز شونده، کولر و سیستم تهویه 

باید مرتب مورد بررسی قرار گیرد تا به صورت مناسبی کار کنند و هوا عبور کند.

هیچ مدرک پزشکی دال بر اینکه شستن منظم بینی با آب نمک از افراد در برابر کروناویروس محافظت 
می کند، وجود ندارد. هرچند برخی مطالعات محدود نشان می دهد که این کار می تواند به بهبود سریع 
تِر سرماخوردگی معمولی کمک کند اما هیچ مطالعه ای نشان نداده است که روش فوق در پیشگیری از 
عفونت های دستگاه تنفسی موثر باشد. در مورد انتقال کروناویروس از طریق نیش پشه تا به امروز هیچ 
مدرک و دلیل پزشکی به دست نیامده است.همچنین هیچ شواهد یا اطالعات پزشکی مبنی بر اینکه 
ویروس کرونا از طریق مگس خانگی منتقل می شود، وجود ندارد.هم افراد سالمند و هم جوانان به این 

ویروس آلوده می شوند.

 باور اشتباه درباره کووید 19نکات ضد کرونایی جهت تهویه هوا در خودروهای شخصی

به دوستی که قابل اعتماد و داناست، درباره تغییرات مد 
نظرتان صحبت کنید. در این حالت، انگیزه شما برای تغییر 
بیشتر می شود و کسی وجود دارد که شما را حمایت و 
نظارت کند. پس نمی توانید قید تصمیم تان را برای تغییر 
بزنید. یا اگر از مسیرتان منحرف شوید او به شما کمک 
خواهد  کرد. از کارهای ساده شروع کنید و در هر گام با 
پیشرفتی که کسب می کنید، به خودتان جایزه دهید و 
خودتان را تشویق کنید. باقی تغییرات را در مراحل بعدی 
پیگیری کنید و با موفقیت در هر گام به خودتان جایزه 

بدهید. جایزه می تواند یک چیز خیلی کوچک مثل یک سفر 
یا خرید لباس و هر چیز دیگری باشد، انتخاب با شماست.

ویژگی های منفی را به نام خود نزنید. مثال من خجالتی 
هستم، من کمرو هستم و غیره. اگر فکر کنید خجالتی 
هستید و این ویژگی را برای خود به رسمیت بپذیرید، 
مغز به سرعت این حرف را می پذیرد و شما را در مسیری 
مطابق آن صفت قرار می دهد و بیهوده محدودیت هایی 
برای شما ایجاد می شود. به دنبال فرصت های رشد و تغییر 
باشید. تغییر شخصیت در گرو کنار گذاشتن کلیشه های 

ذهنی و محدودیت های بیهوده ای است که با برچسب 
زدن به خود ایجاد می کنید. اگر فکر می کنید که همه چیز 
ثابت است و حکم کلی برای هر موضوعی وجود دارد، 
امکان تغییر برای شما از بین می رود. دنیا را متفاوت ببینید 
در این صورت می توانید روابط تان را بررسی کنید، تضادها 

را حل کنید.
برای حل مشکالت توانا خواهید شد و سریع با آوردن 
بهانه ای در قالب جمالت کلی عقب نشینی نمی کنید.کنترل 

ذهن شما تنها و تنها به دست خودتان است.

راهکارهایی برای تغییر دادن شخصیت

یاد یاران

)شهید یحیی اسدزاده،  بیرجند(:  امیدواریم که در این اسارت، اصالت خویش را حفظ کرده و از اسارت نفس اماره آزاد گردیم. ان شاءا... و از خدا مي خواهم که در تمامي امتحاناتش که 
لحظه لحظه زندگي مؤمن امتحان است، ما را موفق بدارد.
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افقي: ۱-  بنچاق - ترس - پرش 
برادر   - انتخاب  حرف   -۲ تند 
سلم و تور - پارچه کت و شلوار 
قوه   - بیتوته   - هرگزنشود   -۳
۴-۴  آغشته به رنگ - گاو کتاب 
کلیله و دمنه - اول شخص جمع 
۵- یرحم - خریدار  - ره ندهنده 
۶-  سپاس-  کالم تحسین-  از 
اقمار سیاره مشتري ۷ - نت پنجم 
آشیانه  فراموشکار ۸-   بردبار   -
درندگان - ضبط صوت قابل حمل 
فرماندهان ۹-  سوراخ سوراخ - 
تاکسي دریایي - واحد سطح ۱۰- 
سوره هفتاد و هشتم قرآن کریم-  
سلسله فراعنه مصر-  نوا  ۱۱- زین 
و برگ اسب - دف - جاسوسخانه 
آمریکایي ۱۲- تکرار یک حرف -  
عیبها - لگن ظرفشویي ۱۳- کوشا 
-بازي ملي هندوان-  تخمک ۱۴-  
شکیبایي است و به فرموده حضرت 
امیرالمومنین)ع( با فرو خوردن خشم 
تک  جانور   - آید  مي  دست  به 
سلولي- لنگه بار  ۱۵- درخت لرزان 

-  دایره- موش صحرایي 
عمودي: ۱- سرشیر -  چاقو-  
باني  ۲- واحد مغازه - نگهدارنده 
زیرک   -۳ مرض    - ساختمان 
  -۴ شماره  رقم،   - احصائیه   -
شده  خشک  انگور  زینتي-  گلي 
سلولي ۵- خطاب  جانور تک   -
بي ادبانه - مالیات مرزي - نقاب 
زنان - مظهر روشنایي ۶- عنوان 
امپراتوران آلمان-  گلي آپارتماني 
- گل سرخ نقاشي۷-  اندازه دستي 
- طال - ریاست ۸-  از خطاطان 

اسلحه  نوعي   -۹ مشهورایراني 
کمري-  تشکر فرانسوي - علف 
خشک ۱۰-  زبردست - بخشي 
از اوستا -  پهلوان شاهنامه ۱۱- 
معاون هیتلر - جوان - سمک - 
اولین عدد ۱۲-  بي یار و همدم 
تیرانداز ۱۳-   - - سگ کودکانه 
از  ناپذیر-  اشتعال  گازي   - نهر 
شرقي ۱۴-  آذربایجان  شهرهاي 
فنان - پزشک ایراني کاشف الکل 
- حق ناحق ۱۵-  رسا - رنج و 

عذاب - نژاد اروپایي
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شرفابیکشرتاوت1
گولاتاکسامابو2
ربهرندمتموهاب3
دیدنوایگنهار4
ابکسنزیارلاه5
تنستوهامداهج6
ذتنکلنارهمیا7
روکفتمامالالم8
ورتفاطلوپاشا9
اراتهحایسیتم1۰
بجونارکیتناو11
ندوهیملراهنب12
فقساماهیارادن13
شبکراتایحومرش14
هلکسانادندوان15

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

یک شرکت راهسازی جهت 
تکمیل پرسنل به یک راننده 

بولدوزر جهت کار در بیرجند و 
یک راننده گریدر کوماتسو 670 

جهت کار در سرایان نیازمند است. 
09158619675

م
دی
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نی

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

)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
 و 

ی
کل

ه 
ـ

ض
عر

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

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

آدرس: خیابان ارتش 
09156580716-۳۲۲18۴90 - ۳۲۲18۲۲9

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

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  1636 161  0915

به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری 
با حقوق عالی و بیمه در سطح استان 

نیازمندیم.        091556۲۳۴۴1 م
دی

من
یاز

ن

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

09156655054 - مهدی برگی

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

09156694428- 0915163۷165 - برات علیزاده

اجرای سقف های بتنی 
کامپوزیت ، کرومیت  
یونولیت ، دیوار برشی 

09151632646 –  09156042646 - سعادتی

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  

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

0905995۳۴6۲ ی
ش
رو

ف

سمساری ونک 
خرید و فروش لوازم منزل و اداری 

نبش 1۷ شهریور 32
09365643596 - عباسپور

نیــازمنــدیم
به یک خانم جهت نگهداری از یک بانوی سالمند در مشهد
     به طور شبانه روزی با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم.

0915670۲616 – ۳۲۲۳۳155 - طباطبایی

اولین مرکز مبادله کاالی صنعتی دسته دوم در استان خراسان جنوبی
بورس خرید و فروش لوازم صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، خطوط تولید 

کارخانجات، ماشین آالت و مرغداری
دانش مهـارت را بـا مـا بیاموزیـد   آدرس دفتر: بیرجند- نبش پاسداران ۳۴          09157617050 - ۳۲۴۳5050

      مجتمع آموزشي پادمیرا برگزارکننده دوره هاي کامپیوتر - امورمالي بازرگاني
خدمات آموزشي - امور اداري -گردشگري- ایمني و بهداشت

  با 18 سال سابقه آموزش و باالترین رتبه در استان 
 تلفن :32357451-32357623آدرس : مدرس 15- پالک 17

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سمیرا فیض اللهی 
ارزه ای به شماره شناسنامه 07۴0۲۳8۲۲1 مقطع 

کارشناسی رشته مامایی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

دفترچه ثبت ساعت رانندگی پایه یکم به نام 
حسین مالیی به کد ملی065۳108990 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف



۵
شنبه *  25  مرداد 1399 * شماره 4704 

 درگذشت یکی از علمای برجسته حوزه علمیه خراسان جنوبی

صدا و سیما - آیت ا... محمد ابراهیم ربانی مهمویی مجتهد عالیقدر صبح دیروز در سن 93 سالگی براثر ابتال به 
بیماری کرونا در بیرجند دار فانی را وداع گفت. وی در حوزه های علمیه قم، بیرجند و نجف کسب علم کرده و از 

۸ نفر از علما همچون آیت ا... سید محمود شاهرودی و امام خمینی اجازۀ اجتهاد داشته است.

* مسئول شورای سیاستگذاری ائمه 
طبق  گفت:  جنوبی  خراسان  جمعه 
اعالم ستاد کرونا، فقط شهر خوسف 
بنابراین  دارد؛  قرار  زرد  وضعیت  در 
شد. اقامه  نماز  شهر  این  در   تنها 
* فرماندار نهبندان گفت: در حال حاضر 
ملخ هاي صحرایي از مرزهاي کشور 
خارج شده و به کشورهاي همسایه رفته 
اند اما پیش بیني مي شود آبان و آذرماه 
این مهاجمان  بازگشت دوباره  شاهد 
باشیم که بر این اساس نیازمند  به روز 

رساني تجهیزات  هستیم.

اخبار  کوتاه 

سردار قاسمی : تذکر لسانی رسالت 
اصلی ستاد امر به معروف و 

نهی از منکر است

مهر - دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
خراسان جنوبی تذکر لسانی را رسالت اصلی ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر دانست و گفت: 
مسئوالن باید به این دو فریضه مهم توجه کنند.  
سردار علی قاسمی  بیان کرد: پایگاه های بسیج و 
تشکل های سازمان ها و روابط عمومی همواره در 
راستای ترویج معروف ها و جلوگیری از گسترش 
منکرها تالش می کنند. وی اظهار کرد: بر اساس 
قانون امر به معروف و نهی از منکر در سال 9۴، هر 
دستگاه موظف به تشکیل شورای امر به معروف 
و نهی از منکر است. وی تذکر لسانی را رسالت 
اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر دانست 
و افزود: با توجه به توصیه های اسالم، باید امر به 
معروف و نهی از منکر را باید از خومان شروع کنیم.

تداوم گرما در خراسان جنوبی

روند  ادامه  از  استان  هواشناسی  کارشناس 
افزایشی دمای هوا تا اواسط هفته جاری در 
استان خبر داد. زارعی گفت: براساس داده  ها و 
خروجی مدل های پیش یابی، اوایل هفته در نیمه 
شرقی به ویژه مرز شرقی و نواحی جنوبی استان 
وزش باد شدید سبب ایجاد گرد و خاک و در 
برخی ساعات آسمانی غبار آلود خواهد شد. وی 
با بیان اینکه گرما در استان ادامه دارد، افزود: به 
لحاظ دمایی تا اواسط هفته با استقرار و گسترش 
سامانه پر ارتفاع جنب حاره و تقویت سامانه کم 
فشار سطح زمین ضمن افزایش دما، گرمای هوا 

تشدید خواهد شد و هوا گرمتر می شود.

آغاز پویش ایران همدل برای 
کمک به نیازمندان خراسان جنوبی

سلم آبادی، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان گفت: با آغاز این پویش که دومین 
از رزمایش کمک های مؤمنانه است،  مرحله 
کمک های نقدی و غیرنقدی مردمی جمع آوری 
می شود تا از اول محرم توزیع آن بین نیازمندان 

و جامعه تحت پوشش این اداره کل آغاز شود.

عدم نیاز به ثبت نام مجدد برای 
دریافت گاز مایع در خراسان جنوبی

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان 
گفت: متقاضیانی که قبال برای دریافت نفت 
سفید در سامانه ثبت نام کرده اند نیازی به ثبت 
نام مجدد برای دریافت گاز مایع ندارند. مردانی 
افزود : برای شارژ پیک نیک سهمیه ای نیز برای 
شرکت های عامل پخش در نظر گرفته شده که 

بدون کارت بانکی هم قابل دریافت است.

کاهش مختصر قیمت مرغ و تخم مرغ 
 در خراسان جنوبی

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صمت استان گفت: قیمت مرغ که در هفته های 
گذشته در مراکز عرضه مستقیم در روزبازار ها 
۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان بود این هفته ۵ درصدی 
کاهش داشت و هم اکنون ۱۷ هزار و ۱۰۰ 
تومان است. جویبان افزود: قیمت تخم مرغ هم 
با کاهش حدود 9 درصدی از ۱۱ هزار و ۴۰۰ 
تومان به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. وی علت 
این کاهش مختصر را مصرف گوشت قرمز در 
ایام عید قربان، توزیع گوشت مرغ منجمد و 
عرضه بیشتر گوشت گرم اعالم کرد و گفت: 
قیمت تخم مرغ هم با کاهش تقاضا مواجه بود. 
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صمت استان پیش بینی کرد: این کاهش قیمت 

همچنان ادامه داشته باشد.

چشم امید بیماران کرونایی
 به پالسمای بهبودیافتگان از کرونا

انتقال خون استان از بهبودیافتگان  مدیرکل 
بیماری کرونا خواست به شکرانه سالمتی و برای 
کمک به مبتالیان این بیماری پالسمای خود 
را اهدا کنند. میری مقدم گفت: از ابتدای مرداد 
تاکنون 3۴ نفر بهبود یافته در استان موفق به 
اهدای پالسما شدند که در مقایسه با آمار منتشر 
شده در ایران بسیار ناچیز است. وی با بیان اینکه 
در این مدت با توجه به نیاز بیمارستان های 
استان، ۵۴ واحد پالسما برای بهبود بیماران 
مبتال به کووید ۱9 در این بیمارستان ها توزیع 
این  نقش  به  توجه  با  بیان کرد:  است،  شده 
فرآورده در بهبود مبتالیان به کرونا، درخواست 
می شود بهبودیافتگان از کرونا با مراجعه به مرکز 
قائم بیرجند واقع در میدان جانبازان پالسمای 

خون شان را اهدا کنند.

مخاطبشناسی؛شرطموفقیتمدیراندرارائهبرنامهها
لزوم استفاده از همه ظرفیت ها برای برگزاری مطلوب مراسم ماه محرم

گروه خبر - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار خراسان جنوبی گفت: مدیران باید در 
ارائه برنامه ها و اقدامات خود، مخاطب شناس 
بوده و از ظرفیت رسانه ها در این زمینه به 
در  خبر،  خوش  ناصر  کنند.  استفاده  خوبی 
شورای اطالع رسانی استان اظهار کرد: نحوه 
ارائه برنامه ها باید به گونه ای باشد که انتظارات 
مردم از دستگاه های اجرایی را مرتفع کند. وی 
با تأکید بر نقش روابط عمومی های دستگاه ها 
در این زمینه تصریح کرد: روابط عمومی ها 
مکلفند به محض طرح هرگونه ابهام و پرسش 
از سوی مخاطبین و جامعه هدف سازمان، 

نسبت به پاسخگویی اقدام کنند و یک نسخه 
از گزارش این موضوع را نیز به دبیرخانه شورای 

اطالع رسانی ارائه کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با 
اشاره به در پیش رو بودن هفته دولت تصریح 
کرد: مدیران دستگاه ها باید در این ایام، اقدامات 
و طرح ها و برنامه های خود را به گونه ای شفاف 
اطالع رسانی کنند. همچنین وی با بیان اینکه 
محتوای رسانه ای غنی و بدون ابهام می تواند 
در این زمینه مؤثر واقع شود، افزود: اعتقادات 
را نمی توان نادیده گرفت؛ لذا هدف این است 
که در شرایط موجود مراسم عزاداری با رعایت 

کامل دستورالعمل های بهداشتی اعالم شده 
بر  تأکید  با  برگزار شود. خوش خبر  پرشور 
محرم،  اول  دهه  با  دولت  هفته  همزمانی 
یادآور شد: به جهت حفظ حرمت ایام محرم 
و بر اساس سیاست های کشور، برنامه های 
ویژه هفته دولت از 29 مرداد تا 6 شهریور 
در جمع  مدیران  اجرا می شود. وی، حضور 
خبرنگاران و در برنامه های رادیویی و تلویزیونی 
ریز  و گفت:  برشمرد  ایام  این  الزامات  از  را 
پروژه ها و برنامه های دستگاه ها و فرمانداری ها 
باید در اختیار شورای اطالع رسانی قرار گیرد 
تا رسانه ها بتوانند به اطالعات دسترسی داشته 

باشند. وی درخصوص نحوه برگزاری مراسم 
ایام محرم و صفر نیز گفت: برای برگزاری 
هر چه بهتر مراسم در این ایام باید از تمام 

ظرفیت ها به نحو مطلوبی استفاده شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
با اشاره به هجمه های دشمنان برای سوء 
استفاده از شرایط موجود، خاطرنشان کرد: 
هدف دشمن این است که با این هجمه ها 
بین مردم و مسئوالن فاصله اندازد و تنش 
ایجاد کند. خوش خبر ادامه داد:  اعتقاد همه 
ما بر این است که تمام مراسم ملی و مذهبی 
باید به نحو شایسته ای برگزار شود لذا این 

موضوع، تکلیفی بر دوش رسانه ها، صدا و 
سیما، مبلغان دینی، اهل قلم و... است تا از 
ظرفیتی که در اختیار دارند، در این حوزه گام 

بردارند.

صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
با  خراسان جنوبی گفت: در سه سال اخیر 
راه اندازی مجدد 3۵ واحد تولیدی و صنعتی 
در استان، زمینه اشتغال ۴۰۰ نفر دوباره فراهم 
شده است. مهدی پارسا افزود: از ابتدای امسال 
تاکنون نیز پنج واحد تولیدی مجدد راه اندازی 
شده است. وی اظهار کرد: در حال حاضر 29 
درصد واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی 
صنعتی استان غیرفعال و راکد است و یکی 
از سیاست های اصلی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در سال جاری بازگشت این واحدها به 
چرخه تولید است. وی گفت: امسال 2۰ واحد 
تولیدی و صنعتی استان که به دالیل متعدد 
در سال های گذشته تعطیل شده بود، مجدد 
به چرخه تولید بازمی گردد. مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان بیان کرد: هفته 
صنعتی  ناحیه  به  گازرسانی  امسال  دولت 
رحمانی  شهید  صنعتی  شهرک  و  بشرویه 
خوسف افتتاح خواهد شد. وی تصریح کرد: 

صنایع با اشتغال کمتر از ۵۰ نفر در زمره صنایع 
کوچک، اشتغال ۵۰ تا ۱۰۰ نفر صنایع متوسط 
و بیش از ۱۰۰ نفر صنایع بزرگ محسوب 
می شوند. پارسا عنوان کرد: در خراسان جنوبی 
96 درصد صنایع، کوچک و متوسط هستند 
که با توجه به مدل توسعه ای استان بیش از 
62 درصد صنایع به صنایع ساختمانی و معدنی 
اختصاص دارد. وی ادامه داد: در استان خراسان 
جنوبی صنایع کوچک و متوسط برای پاسخ 
به نیازهای منطقه ای شکل گرفته است که 
امید است با تالش هایی که در استان شده 
صنایع بزرگ و مادرتخصصی مانند سیمان، 
انواع کک، فوالد و سایر شاهد ایجاد یا تکمیل 

زنجیره صنایع باشیم. 
با  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اشاره به مهمترین طرح های صنعتی و معدنی 
طرح  سه  گفت:  استان  در  اجرا  دست  در 
فرآوری بنتونیت در شهرک صنعتی سرایان، 
طرح آجر منیزیتی در شهرک صنعتی، طرح 

چدن و فوالد در شهرک صنعتی خوسف 
و طرح اکسید منیزیم و کنسانتره آهن در 
شهرک صنعتی نهبندان در دست اجرا است. 
وی یادآور شد: به منظور حمایت از صنایع در 
استان، برنامه های حمایتی در دستور کار قرار 
گرفته است که از جمله آن می توان به تامین 

نقدینگی واحدهای تولیدی اشاره کرد.

سرمایهگذاری رشد۱۸درصدی
درشهرکهایصنعتیاستان

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های 
نیز گفت: امسال  صنعتی خراسان جنوبی 
 6۵۰ سرمایه گذاری  با  جدید  قرارداد   36
میلیارد ریال در شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان منعقد شد که نسبت به مدت مشابه 
پارسال ۱۸ درصد رشد داشته است. مجتبی 
عابدینی افزود: تا پایان سال گذشته 6۷۰ 
طرح صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان مستقر شده اند که از این تعداد 3۴۵ 

واحد با اشتغالزایی پنج هزار و 3۰۰ نفر به 
بهره برداری رسیده است.

۱۳پروژهزیرساختیدرشهرکهای
صنعتیدردستاقداماست

صنعتی  شهرک های  شرکت  فنی  معاون 
استان هم گفت: در حال حاضر در حوزه 
صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  زیرساختی 
استان ۱3 پروژه با اعتبار ۱33 میلیارد ریال 
در دست اقدام است و شروع عملیات پنج 
پروژه با اعتبار ۷3 میلیارد ریال نیز در دست 
انجام است. مهدی تقوی افزود: 23 شهرک 
و ناحیه صنعتی مصوب در استان داریم که 
۱۸ شهرک در حال واگذاری زمین است. 
وی با بیان اینکه صد در صد واحدهایی که 
به بهره برداری رسیده و مستقر در شهرک ها 
و نواحی صنعتی از آب بهره مند هستند بیان 
کرد: همچنین ۱۸ شهرک و ناحیه صنعتی با 

۱۴۵ مگاوات تامین برق شده است.

ایجادمرکزنوآوریدرشهرک
صنعتیبیرجند

مدیرعامل توسعه خوشه خشکبار استان نیز 
گفت: در توسعه خوشه خشکبار عناب و زرشک 
در استان یکی از مهمترین اهداف ما برای 
توسعه صنایع تبدیلی است که در این زمینه 
مرکز نوآوری در محل شهرک صنعتی بیرجند 
ایجاد شده است. مصطفایی با اشاره به اینکه 
اهداف مشترکی بین جهاد دانشگاهی و شرکت 
شهرک های صنعتی استان وجود دارد افزود: 
امیدواریم بتوانیم با ایجاد مرکز نوآوری در مرکز 
خدمات شرکت شهرک های صنعتی بیرجند 
همکاری بیشتر نهادهای دولتی و خصوصی 
را داشته باشیم. وی تاکید کرد: خوشه خشکبار 
زرشک و عناب از اوایل سال 9۸ شرع شد با 
ساختاری که در شبکه کشور وجود دارد چهار 
ما مطالعات میدانی طول کشید و برای این مهم 
برنامه ای سه ساله تدوین شده که در مرحله 

مقدماتی و شناسایی عامل توسعه قرار داریم.

 ۳۵ واحد تولیدی خراسان جنوبی به چرخه تولید بازگشت

فروش انواع عایق استخری، آب بندکننده های قوی ، 
آب بند پلیمری و ...

فروش انواع چسب های ساختمانی، عمومی، صنعتی و ...

چسب سهیل

آدرس: بیرجند / میدان قدس  تلفن تماس: 091۵۵612۵33

 نصب در محل

شمارهتماس:۱607
آدرس:نبشرجایی2

امداد باطری بیرجند

در صورت نارضایتی
 بازگشت وجه تا 48 ساعت 

رفوش وژیه 
انواع عسل طبیعی

ژل رویال و رگده گل
آدرس فروشگاه: بیرجند سجاد ۶- پالک ۶۸      تلفن: ۰۹۱۵۷۲۳۹۶۱۱
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بیرجند- خیابان توحید نرسیده به توحید ۱۳        همراه ۰۹۱۵۱۶۰۰۹۸۷  زینلی

عرضه انواع
 محصوالت بهداشتی

 )شوینده ، پوشک، دستمال 
به قیمت مناسب(

سود کم تر / فروش بیشتر

مشاور رسمی مالیاتی
محمد علی واحدی

دارای مجوز از جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران 
 بدینوسیله آمادگی خود را به تمامی فعاالن اقتصادی اعم از شرکت ها   

و اشخاص حقیقی جهت مشاوره امور مالیاتی اعالم می داریم.

تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۳۷۳۵ - ۰۹۳۷۴۲۹۷۵۷۴
آدرس: بیرجند – خیابان شهید آوینی- نبش ترنج ۶

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی
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از قبیل: قابلمه، تابه، پلوپز، کیک پز،
 اسنک ساز و کف اتو
به صورت گرانیتی با ۳ سال ضمانت 

        بیرجند، خیابان توحید،  نبش توحید 28                   تلفن تماس:  05632432950

بازسـازی انواع ظروف تفلون و چدن
برای اولین بار در خراسان جنوبی

آگهیتثبیتحدودپالک2۳۱9-اصلیبخشیکبیرجند
نظر به اینکه آقای اسد شاعرزاده احدی از وراث غالمرضا شاعرزاده مالک ششدانگ پالک 2319 - اصلی بخش یک بیرجند 
درخواست طول و متراژ و تثبیت حدود ششدانگ پالک مذکور را نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی به مالکین مجاور وجود 

نداشته ، لذا مراتب به کلیه مالکین پالک فوق اعالم که در مورخ 1399/6/5 ساعت 10 صبح به آدرس اول بازار بیرجند در محل این واحد ثبتی 
یا محل وقوع ملک حاضر گردند. ضمناً عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهیمزایدهاموالمنقول-نوبتاول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 9۷122۴ محکوم علیه آقای غالمرضا فدائی محکوم است به پرداخت مبلغ۴/5۸6/303/۴۴2  
 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له بانک صنعت و معدن و پرداخت مبلغ 1۷۸/۷65/5۴9 ریال بابت حق االجرا 

در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف 1- تعداد 500 عدد سرآستین هر کدام به مبلغ 20/000 ریال کارشناسی شده است. 2- یک عدد چرخ 
خیاطی جوکی با میز و موتور به مبلغ ۴5/000/000  ریال کارشناسی شده است. 3- 15 عدد قفسه ۷0 سانتی هر کدام به مبلغ 6۸0/000 ریال 
کارشناسی شده است. ۴- ۸ عدد پایه ستونی ایستاده هر کدام به مبلغ 350/000  ریال کارشناسی شده است. 5- دیگ و اتو با هم یک عدد به 
مبلغ 1/000/000/000 ریال کارشناسی شده است. از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1399/6/11  از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 
10 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل 

از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
مدير دفتر شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستری شهرستان بیرجند - محمد آدينه 

دادگستری کل استان خراسان جنوبی
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امام رضا علیه  السالم فرمودند :

الناُس َضرباِن: بالٌِغ ال یَكتَفي، وطالٌِب ال یَِجُد

مردم دو دسته اند: آن که ]به دنیا[ رسیده ولی بسنده نمی کند و کسی که به دنبال آن است و آن را نمی یابد.

)کشف الغّمة: ج 3، ص 100(

پرداخت ۳۰ لیتر بنزین ماهانه 
به هر فرد در طرح مجلس

ترامپ: در انتخابات پیروز 
شوم ظرف ۳۰ روز با ایران 

توافق  می کنیم

تشریح  با  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
جزییات طرح سهمیه بندی بنزین سرانه 
خانوار، از الزام دولت به خرید باقیمانده 
سهمیه سوخت مردم با ۹۰ درصد قیمت 
فوب خلیج فارس خبر داد. احمد امیرآبادی 
فراهانی گفت: براساس این طرح ماهانه به 
هر فرد ۳۰ لیتر بنزین سهمیه ای پرداخت 
خواهد شد که به کارت سرپرست خانوار 
واریز می شود و سرپرست فرصت دارد تا 
پایان ماه آن را مصرف کند. نماینده مردم 
قم با تاکید بر اینکه در این طرح قیمت 
سی. ان. جی و گازوئیل گران نخواهد 
شد، افزود: تاکید داریم که سرانه مورد نیاز 
حمل و نقل عمومی گران نشده و سهمیه 
بنزین هم به تاکسی ها تعلق گیرد. وی 
افزود: اگر نفت گران شود و قیمت فوب 
افزایش پیدا کند کسی که مصرف بنزین 
کمتری دارد پول بیشتری دریافت خواهد 
کرد. ما بنزین به کسی نمی دهیم بلکه 

یارانه بنزین می دهیم.

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  چنانچه 
نوامبر به پیروزی برسد ظرف ۳۰  ماه 
روز با ایران به توافق خواهد رسید. دونالد 
ترامپ افزود: »ایران به شدت مشتاق 
»جو  است  منتظر  اما  است«  توافق 
برسد  پیروزی  به  انتخابات  در  بایدن« 
پیدا  دست  بهتری  توافق  به  بتواند  تا 
کند. وی در ادامه گفت: »کره شمالی 
و ایران ... همه اینها خیلی سریع با ما 
توافق می کنند. ایران برای توافق با ما 

له له می زند.

فرمانده کل سپاه گفت: دشمنان با شهادت 
حاج قاسم منبعی دائمی از تولید خطر و 
انتقام را برای خود ایجاد کردند و سرانجام 
این انتقام دیر یا زود گرفته خواهد شد. 
سردار سالمی با تاکید بر اینکه پرچم و 
مشعل فروزانی که توسط حاج قاسم عزیز 
ماند،  نخواهد  زمین  بر  درآمد  اهتزاز  به 
گفت: امروز در تمامی صحنه های تقابل با 

دشمنان همچنان روح جهاد جاری است 
و مجاهدان در صحن ماندند و دشمنان 
نیز افسرده و ناامید، تماشاگر صحنه های 
تحولی هستند که روز به روز به نفع امت 
اسالمی رقم می خورد. فرمانده کل سپاه 
با بیان اینکه فرصت های رشد و قوی 
شدن ما از میدان جهاد حاصل شده است، 
گفت: ما قاعده جنگ را از درون جنگ و 

میدان های واقعی تقابل استخراج کردیم و 
نیروی قدس قاعده غلبه بر دشمنان زیاد 
را در میدان واقعی تولید کرد و به نمایش 
کارکرد  بزرگترین  افزود:  وی  گذاشت. 
نیروی قدس سپاه عالوه بر پیروزی های 
بن  تا  و  برابر دشمنان سفاک  ملموس 
آزادسازی سرزمین های  دندان مسلح و 
اسالمی از چنگال اشغالگران، دمیدن روح 

حیات به مفهوم جهاد و انتقال معنای آن 
در میان ملل و جوانان جهان اسالم بود.

و  راه  سابق  وزیر  آخوندی  عباس 
گوید:  می  روحانی  دولت  شهرسازی 
کاندیداهایی که نام شان برای انتخابات 

۱۴۰۰ مطرح است، هیچ کدام چنگی به 
دل نمی زنند چون هیچ ایده ای برای اداره 
حکومت در این شرایط ندارند و قاعدتا 
اگر بخواهد در ۱۴۰۰ اتفاقی رخ دهد باید 

اجازه دهند که یک ایده  جدید بیاید.
وی در خصوص مشارکت در انتخابات 
سال آینده می افزاید: در مورد مشارکت 
منفی  فضای  فکری،  روشن  حوزه  در 
است، مخصوصا بعد از سرخوردگی که 

در انتخابات مجلس در تهران رخ داد و 
مشارکت حدود ۲۰ درصد و در شهرهای 
بزرگ خیلی کم بود، بنابراین فضا خیلی 
آنقدر  من  ارزیابی  ولی،  است.  منفی 
منفی نیست. من با جوانان که صحبت 
می کنم، می بینم که حس آنها از اینکه 
در انتخابات مجلس مشارکت نداشته اند، 
گیرشان  چیزی  نیست.  خوب  چندان 
نیامده است. بنابراین، می گویند شاید اگر 

ما مشارکت داشتیم بهتر بود و آنقدر بد 
نمی شد و من در خیلی از جوانان یک 
در  اظهار کرد:  بینم. وی  تردیدی می 
حالی که قبال می گفتند ما قطعا شرکت 
نمی کنیم. این بدین معنی نیست که آنان 
همین فردا آماده مشارکت هستند، بلکه 
بدان معنا است که آنها کامال سرخورده 
برای  بهانه  یک  پی  در  ولی،  هستند 

مشارکت  هستند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از 
روحانی برای حضور نیافتن در مجلس به 
خاطر ترس از کرونا گفت: چگونه است 
روحانی ۷۵ ساله نباید کرونا بگیرد اما 
یک و نیم میلیون جوان ۱۸ تا ۲۰ ساله 
شرکت کننده در کنکور به کرونا مبتال 

موسوی الرگانی  ندارد؟  ایرادی  شوند، 
خودخواهانه  و  مغرورانه  رفتار  افزود: 
فوری  واکنش  موجب  جمهور  رئیس 
مجلس شد و یکی از دالیل عدم رأی 
اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت همین 
رفتار رئیس جمهور با مجلس بود. وی 

گفت: در آینده به هیچ وجه رفتار توهین 
آمیز علیه جایگاه مجلس و نمایندگان 
خانه ملت با هر بهانه ای ا ز جمله ترس 
از کرونا و یا هر دلیل دیگری از سوی 
رئیس جمهور فعلی و یا هر فرد دیگری 

قابل گذشت نیست.

سردار سالمی: انتقام خون حاج قاسم را می گیریم

جواناِن سرخورده، دنبال بهانه اند برای مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰

رفتار مغرورانه رئیس جمهور با مجلس باعث شد وزیر صمت رأی نیاورد

سعید حجاریان طی یادداشتی در شرق 
نوشت: در این شرایط به گمان من باید 
و  )داخل  جبهه  دو  در  و  عاجل  به طور 
خارج( مذاکراتی با آمریکا صورت بگیرد. 
باید  ابتدا  خارج،  با  مذاکره  الگوی  در 
پذیرفت بر نفس مذاکره ایرادی مترتب 

با  چه  جمهوری خواهان  با  چه  نیست 
مذاکره  که  است  آن  مهم  دموکرات ها 
شفاف باشد، پیش شرطی از جانب غرب 
پذیرفته نشود و منافع ملی هم کامال 
لحاظ شود. در نمونه کره شمالی مشاهده 
کردیم این کشور به رغم دشمنی دیرینه، 

با آمریکا وارد مذاکره شد اما جز شکست 
در کارنامه ترامپ باقی نگذاشت. در داخل 
نیز باید جمعی از اصالح طلبان متشکل 
سیاستمداران  اجرایی،  کارشناسان  از 
حرفه ای و نخبگان آکادمیک مذاکره را 

در دستور کار قرار دهند.

سعید حجاریان: فورا باید با آمریکا مذاکره کنیم

واکنش وزارت بهداشت ایران
 به واکسن کرونای روسی 

واکسن  درباره  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
کرونای روسی گفت: مطمئن باشید اگر واکسنی 
برای کرونا در دنیا تولید شود و کیفیت الزم را 
داشته باشد، آن را برای مردم مان تهیه خواهیم 
دو  به  ایران  بهداشت  وزارت  افزود:  وی  کرد. 
صورت می تواند درباره این واکسن صحبت کند، 
یکی از طریق سازمان بهداشت جهانی است؛ 
به طوری که این سازمان تاییدیه های الزم را 
برای این واکسن اعالم کند و دیگری از طریق 

همکاری های دوجانبه با روسیه است.

تأخیر در واریز پول فروش سهام عدالت 
 را به وزارت اقتصاد گزارش کنید

تأخیر  با  چنانچه  عدالت  سهام  فروشندگان 
غیرمعمول در واریز مبلغ حاصل از فروش سهام 
عدالت شان مواجه شده اند به وزارت اقتصاد پیام 
بدهند. فروشندگان می توانند مشکل خود را در 
بخش ارتباط مستقیم با وزیر اقتصاد در پورتال 
فردی،  مشخصات  درج  با   mefa.gov.ir

شماره تماس و کد هویت ملی مطرح نمایند.

جزئیات مالیات از خریداران سکه

سازمان امور مالیاتی نحوه و جزئیات اخذ مالیات 
 از خریداران سکه در سال ۹۸ را مشخص کرد. 
 بر این اساس تا ۱۰ سکه مشمول مالیات نمی شود ، 
تا ۳۰ عدد به ازای هر سکه ۲۰۰ هزار تومان ، 
تا ۵۰ سکه به ازای هر سکه ۵۲۰ هزار تومان و 
نسبت به مازاد ۵۰ سکه تا ۱۸۵ عدد به ازای هر 
سکه ۶۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع محاسبه  و 

از خریداران اخذ می گردد. 

 جرائم گرانفروشی به جیب کی می رود؟
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه 
با اینکه جرائم گرانفروشی به جیب چه کسی 
می رود، اظهار کرد: هیچ مبلغ و جریمه ای به 
جیب سازمان تعزیرات نمی رود، بلکه تمام این 

جرائم به خزانه دولت واریز می شود.

آغاز پیش فروش نفت به مردم از یکشنبه  

فروش اوراق سلف نفتی یکشنبه ۲۶ مرداد ماه در 
تاالر بورس انرژی آغاز خواهد شد. اوراق سلف 
نفتی دو ساله و سر رسید قرارداد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ 
است. بر اساس اطالعیه ای که منتشر شده در 
این روز ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین 
ایران عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه ۹۴۴ 

هزار و ۶۲۲ تومان تعیین شده است.

 منتظر سقوط آزاد بورس باشیم؟
از اوایل هفته گذشته با انتشار خبر لغو عرضه 
میان  رسانه ای  بگومگوی  و  دوم  دارا  صندوق 
روند  نفت  وزارت  و  سازی  سازمان خصوصی 
نزولی در پیش گرفت و از ابَر کانال ۲ میلیون 
واحد، به کانال یک میلیون واحدی بازگشت؛ 
اما وزیر اقتصاد از تصمیمی تازه برای عرضه 
دارا دوم در روز چهارشنبه ۵ شهریور خبر داد 
که سبب شد کارشناسان، احتمال افزایشی بودن 
معامالت بازار بورس را پیش بینی کنند. یکی از 
کارشناسان اما پیش بینی می کند که با وضعیت 
موجود همچنان بازار بورس در فاز نوسانی باقی 
بماند و سیاست یک گام به پیش و دو گام به پس 

را در دستور کار داشته باشد.

پرداخت یارانه ها به قوت خود باقی است

که   خبر  این  به  واکنش  در  دولت  سخنگوی 
است،  راه  در  یارانه ای  تغییرات  کرده اند  اعالم 
آیا در پرداخت ها تفاوتی ایجاد خواهد شد، اظهار 
کرد: موضوع را از دکتر نوبخت پیگیری کرده  
است و موضوع تغییرات در پرداخت یارانه ها در 
ذیل موضوع اصالح ساختار مطرح است. ربیعی 
البته تأکید کرد: پرداخت یارانه نقدی و کمک های 

معیشتی بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

نرخ سود سپرده های بانکی زیاد شد؛ 
حداقل سود ۱۴ درصد

بانک مرکزی در راستای افزایش نرخ سود در 
بازار بین بانکی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ 
تورم هدف، نرخ سود سپرده گذاری بانک  مرکزی 
را با یک درصد افزایش، ۱۴ درصد برای سپرده 

گذاران تعیین کرد.

مورد عجیب بازار خودرو؛
حواله خریدار دارد،خودرو نه

قیمت  توجه  قابل  افزایش  نوشت:  خبرآنالین 
رکود  برای  را  زمینه  جاری،  سال  در  خودرو 
معامالت در بازار خودرو فراهم کرد ولی نکته 
عجیب در بازار خودرو اما این روزها رونق ادامه 
دار خرید و فروش حواله در بازار خودرو است، 
خرید و فروش حواله در حالی اتفاق می افتد که 
بررسی ها نشان می دهد خودروسازان بارها نسبت 
به عواقب این خرید و فروش هشدار داده و آن را 

غیر قانونی اعالم کرده اند. 

برخی که با حکم رهبری قدرت دارند، 
می خواهند در انتخابات وارد صحنه شوند

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
گفت: خبری که با بعضی حوادث تأیید می شود 
حاکی  است که شاید برخی از مدیرانی که با 
حکم مقام معظم رهبری قدرت اجرایی دارند در 
انتخابات ۱۴۰۰ وارد صحنه شوند. وی به دفتر 
مقام معظم رهبری پیشنهاد کرد: به این افراد 
فرصت دهند که تا آخر شهریور مسئولیت خویش 
را واگذارند و بروند پی تبلیغات یا آنکه رسماً اعالم 

کنند که در انتخابات نامزد نخواهند شد.

  روحانی می رود، شما می مانید و مردم 
بی وقفه  نوشت: تالش های  آشنا  الدین  حسام 
برخی سیاست زدگان تازه کار و سیاست پیشگان 
سامانه های  در  اختالل  ایجاد  برای  کهنه کار 
سیاستگذاری کشور بیش از آن که ثمرات جناحی 
داشته باشد دارای خطرات ملی است. این دولت 
می رود، شما می مانید و نظام و مردم. بذر آرامش 

بپاشید؛ آن  که باد می کارد طوفان درو می کند.

پیشنهاد یک نماینده برای تعطیلی کشور   

نماینده شازند معتقد است: در  احمدی بیغش 
تعطیل  باید  کشور  کنکور  برگزاری  روزهای 
رسمی شود. وی با اشاره به لغو تعویق کنکور و 
برگزاری کنکور در موعد مقرر از روز چهارشنبه 
جاری گفت: رقابت سالم بین بیش از ۱.۵ میلیون 

شرکت کننده برگزار می شود. 

مطهری: هاشمی یک واقعیت است؛ 
 نمی توانید او را سانسور کنید

رویکرد صداوسیما  از  انتقاد  با  مطهری  علی 
در مواجهه با واقعیات تاریخی گفت: متأسفانه 
صداوسیما با آقای هاشمی برخورد بدی دارد. 
ایشان یک واقعیت است و شما نمی توانید در 
سالگرد جنگ، سالگرد پیروزی ها و همین طور 

در ایام رحلت ایشان، نامی از او نبرید.

شکایت نمایندگان مجلس از آخوندی
 و زنگنه به دلیل »ترک فعل«

نماینده نجف آباد گفت: با تعدادی از نمایندگان 
شکایتی از زنگنه و آخوندی را امضا و آماده 
کرده و این هفته تقدیم قوه قضائیه خواهیم 
کرد. ابوترابی ادامه داد: یکی از این اقدامات، 
توقف ۶ ساله ساخت مسکن و بی تدبیری وزیر 
عدم  در خصوص  آخوندی  آقای  یعنی  وقت 
توسعه ساخت مسکن بود که امروز مستأجران 
را ناراضی و نسبت به نظام هم بدبین کرده 
تمام  نیز  نفت  وزیر  کرد:  تصریح  وی  است. 
از  می شد  باعث  که  ما  نفتی  بزرگ  اقدامات 
وابستگی به نفت خام جدا شویم و به سمت 
فرآورده آن حرکت کنیم را متوقف کرده است.

 رئیس دولت سیزدهم جرأت باالیی دارد
یک  فعال رسانه ای در صفحه شخصی خود در 
توییتر به جرأت باالی رئیس جمهور دولت بعدی 
اشاره کرده است. قلهکی نوشته است: “رئیس 
دولت ۱۳ ام خیلی جسارت داره که دولت را با این 

کارنامه اقتصادی از روحانی تحویل می گیره.”

شکایت حقوقی مجلس از میرسلیم

مجلس اتهامات وارد شده از سوی برخی فعاالن 
رسانه ای را پیگیری حقوقی می کند و گفته شده 
شدن  مخدوش  از  جلوگیری  برای  است  قرار 
فعال  چند  از  مجلس  ریاست  حقوقی  جایگاه 
رسانه ای که اتهاماتی را علیه رئیس قوه مقننه 
مطرح کردند، شکایت صورت بگیرد. همچنین 
از مصطفی میرسلیم نیز به دلیل نشر اکاذیب و 

تشویش اذهان، شکایت شده است.

سالمتی: اصالح طلبان هنوز زمان کافی 
برای ورود به انتخابات ۱۴۰۰ را دارند

سالمتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقالب در 
جریان  انفعال  و وضعیت   انتخابات  خصوص 
اصالحات گفت: معتقدم هنوز زمان کافی برای 
و  دارد  وجود  انتخابات ۱۴۰۰  عرصه  به  ورود 
شورای هماهنگی جبهه اصالحات می تواند با 
این  احزاب و شخصیت های  تمامی  از  دعوت 
جریان، ساز و کار انتخاباتی مشخصی را برای 

فعالیت های پیش رو تعیین کند.

تحلیل متفاوت  مهاجرانی از توافق 
 امارات و رژیم صهیونیستی

عطاء ا... مهاجرانی در توئیترش در واکنش به 
توافق بین امارات و اسرائیلی ها نوشت: بعد از 
صحبت های تلفنی )ترامپ، محمد بن زاید، 
نتانیاهو( نتانیاهو به زبان عبری اعالم کرد: طرح 
انضمام کرانه غربی همچنان روی میز است. 
وی ادامه داد: یعنی امارات و یا محمد بن زاید را 
بازی داده است. شیخ محمد حاکم دبی و حکام 

دیگر امارت ها توی بازی بودند!؟

 پیشتازی بایدن مقابل ترامپ در ۵ ایالت 
کلیدی آمریکا

نتایج جدیدترین نظرسنجی  حاکی از آن است 
که »جو بایدن« رقیب انتخاباتی رئیس جمهور 
تعیین کننده   ایالت   ۶ از  ایالت  پنج  در  آمریکا 
ایاالت متحده که ترامپ در سال ۲۰۱۶ در آنها 

پیروز شده بود، همچنان پیشتاز است.

قابل توجه همشهریان بیرجندی
مشاوره ، خرید و فروش  بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها 

در مشهد مقدس   ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  - جعفر خسروی

اجـاره  باالبـر  استـاندارد
با ارتفاع ۱4 متر، همکاری جهت نصب بیلبورد و بنر، تجهیزات ترافیکی، تجهیزات 

ساختمانی و نور پردازی      ۰۹۱۵۱۶۳۶4۹۵ - خوشرو

»بازگشت همه به سوی اوست«
خبر درگذشت همکار  ارجمند

 مرحوم کربالیی عزیز ا... خزائلی
   از همکاران توانمند و زحمتکش انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان  

را تسلیت عرض می نماییم، از درگاه خداوند برای آن عزیز سفرکرده 
غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت می نماییم.

روابط عمومی انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان خراسان جنوبی

خانواده محترم هالل بیرجندی
هرچند درسوگ عزیزی نشستن بسیار سخت است،لیکن باتمسک به ذات پاک احدیت که هستی بخش 

عالم امکان است این  جمله را بر زبان جاری می سازیم که )الهی رضابقضائک،تسلیماالمرک(
درگذشت مادر گرامی تان

 مرحومه حاجیه طلعت محمدنژاد
 را خدمت شما تسلیت عرض نموده، برای تمامی سوگواران صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت حسینی، شورای اسالمی و دهیاری روستای ماسن

روز خانواده و تکریم بازنشستگان گرامی باد
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