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به خاطر منافع گروهی،
به مردم آدرس غلط ندهید

رئیس جمهور :

صفحه  ۲

عده ای در همه انتخابات ها 
دائم الثبت نام هستند

سخنگوی شورای نگهبان  : 

 اصولگرایی که تندتر از رهبر 
برود به هیچ دردی نمی خورد

محسن رفیقدوست : 

صفحه  ۲

صفحه  ۲

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

آینده روشن استان در سایه رونق گردشگری 

امروز  ششم مهرماه - 27 سپتامبر- مصادف با روز جهانی گردشگری است. نگاهی 
گذرا به کسب و کارهای مرتبط با گردشگری، ایجاد مشاغل در این صنعت و مقایسه 
آن با سایر حرفه ها، تأثیر گردشگری بر تحول و پیشرفت جوامع میزبان و محلی 
را آشکار می سازد. پرواضح است که همزمان با ورود هر گردشگر به یک منطقه، 
تعداد زیادی از مشاغل به جهت رفع نیازهای وی در زمینه های تأمین غذا، محل 
اقامت، تردد، تفریح و تفرج، بازدید از اماکن تاریخی و جاذبه ها، خرید سوغاتی و به 
 ویژه صنایع دستی فعال می شود. بدون تردید هزینه کرد گردشگر در این حوزه ها، 
ارز آوری به شهر میزبان را به همراه دارد، لذا هر چه تعداد گردشگران وارد شده 
به یک منطقه بیشتر باشد، مشاغل بیشتری ایجاد می شود و قطع به یقین رونق 
اقتصادی را به همراه دارد. بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری در سال 
2۰۱۸ بیش از ۱۳ درصد مشاغل جهان - حدود ۳۳۰ میلیون نفر- به صورت 
مستقیم در بخش های مختلف گردشگری اشتغال داشته اند ... ادامه در صفحه 2

*  بهروزی فر

#  من ماسک می زنم

راه اندازی ۱۱۵ سایت همراه اول در استان3منطقه گردشگری بنددره بیرجند، آماده سرمایه گذاری ۵پای درد دل بیماران سرطانی  در خراسان جنوبی 3

هشدار نارنجی  کاهش دما 
کشاورزان  استان آماده باشند

فرمانده سپاه انصار الرضا ) ع( در کارخانه کویرتایر : 

امروز جنگ اقتصادی از جنگ دفاعی بیشتر است

هواشناسی درباره کاهش ۸ تا 
۱۲ درجه ای دمای هوا هشدار 
کشاورزی - نارنجی صادر کرد.

 با وقوع سرما و یخبندان شبانه 
احتمال خسارت به ویژه به 
محصوالت کشاورزی، زراعی از 
جمله همه محصوالت علوفه ای،

 پنبه، چغندر قند و حبوبات 
همچنین محصوالت باغی
 از جمله زرشک وجود دارد
 مشروح در صفحه ۵

جنـاب آقـای صیـاد
بازپرس محترم شعبه دوم دادگستری

 و کارکنان محترم اداره آگاهی بیرجند

بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی فراوان خود را از تالش های 
پیگیرانه و بدون وقفه شما عزیزان اعالم می دارم و از خداوند 

متعال خواهان توفیقات روزافزون شما عزیزان هستم.
رسول پرویزی فر

جناب آقای غالمرضا ُلر 
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را خدمت شما بزرگوار تسلیت 
عرض نموده، غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و 
سالمتی و طول عمر با عزت برای شما سرور گرامی از 

پروردگار متعال خواهانیم.

خانه مطبوعات و رسانه های خراسان جنوبی

جناب آقای محمد علی بیجاری
عرصه باز خدمت برای شخصیتی متعهد و اصالتمند چون 
شما از مباهات است انتصاب شایسته  جناب عالی را به عنوان

 مدیر کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان 
خراسان جنوبی 

تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را از 
درگاه ایزد منان خواستاریم. 

کاظمیان ، حسنی ، غریبی

 آگهی مزایده عمومی 
   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی در نظر دارد: حدود 500 تن ذرت علوفه ای
)15 هکتار سطح زیرکشت ذرت( را از طریق برگزاری مزایده عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( با شماره فراخوان 1099091730000006به فروش رساند. کلیه مراحل برگزاری مزایده از 
»دریافت اسناد مزایده، ارسال اسناد، پیشنهادات قیمت، بازگشایی پاکات و اعالم برنده« از طریق درگاه سامانه 

تدارکات دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
 1-شماره فراخوان وتاریخ انتشار آگهی در سامانه :  1099091730000006روز شنبه 99/07/05لغایت 99/07/15

۲- تاریخ دریافت اسناد مزایده از سامانه: از مورخ 99/07/06 لغایت 99/07/15
3- تاریخ بازدید: از مورخ 99/07/06 لغایت 99/07/15  از ساعت 8:00 صبح الی 14:00

4- آخرین مهلت ارائه نرخ پیشنهادی و تحویل اسناد: 99/07/15 تا ساعت 19
5- زمان گشایش پیشنهادها : ساعت 9 مورخ 99/07/16 - اتاق رئیس مرکز 

6- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده:  واریز مبلغ ۲00،000،000 ریال )دویست میلیون ریال ( به شماره 
حساب  78579664۲ به نام مرکز تحقیقات کشاورزی، بانک کشاورزی  می باشد.

7- متقاضیان می توانند جهت بازدید درساعات اداری به غیر از تعطیالت رسمی  به آدرس: کیلومتر 18 جاده 
بیرجند -کرمان ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مراجعه نمایند و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با 

شماره 0563۲۲۲3004 تماس حاصل فرمایند.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر  پورعیسی
 رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه خراسان جنوبی

 به پاس همکاری، عنایت و همراهی با مجموعه ستاد بازسازی عتبات عالیات و بنیاد زائر خراسان جنوبی 
از جناب عالی و همکاران محترم تان تقدیر و تشکر می نماییم، آرزوی توفیق روزافزون را برای شما 

برادر عزیز به  عنوان خدمتگزار شایسته مردم نجیب خراسان جنوبی از خداوند قادر و متعال می نماییم.

 ستاد بازسازی عتبات عالیات و بنیاد زائر خراسان جنوبی

جناب آقای محمد علی آخوندی
انتصاب شایسته  جناب عالی را به عنوان

سرپرست فرمانداری شهرستان خوسف 
که نشان از درایت و توانمندی اجرایی شما می باشد تبریک 
عرض نموده، از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات 

الهی برایتان مسئلت داریم. ضمنا از تالش های ارزنده 
آقای محمد شفیعی در دوران تصدی مسئولیت 

سپاسگزاریم و برایتان آرزوی موفقیت داریم.

شورای اسالمی بخش جلگه ماژان

با آرزوی صحت و عافیت برای مردمان سرزمینم

سرور  ارجمند

 جناب آقای دکتر مسعود ضیائی
مدیر محترم گروه بیماری های عفونی 

بیمارستان ولی عصر)عج( و کادر محترم درمان
 عبادت به جز خدمت خلق نیست، بی شک تالش و 
جدیت شما بزرگواران در درمان و روند بهبود بیماران 
ستودنی است، تشکر و قدردانی به پاس زحمات بی دریغ، 
تالش ها و پیگیری های بی شائبه شما عزیزان را بر خود 
واجب می دانم. بی تردید پس از خداوند متعال زندگی 

دوباره خود را مدیون شما بزرگواران هستم، از حضرت حق برایتان توان مضاعف، صحت
 و سالمت و پاداشی سترگ مسئلت دارم.

ارادتمند شما: رقیمی

شرکت معتبر پیمانکاری جهت اجرای پروژه های خود به یک نفر آقا با مدرک تحصیلی مهندسی 
عمران و سابقه کاری در زمینه آب به صورت تمام وقت با حقوق مکفی و بیمه نیازمند است. 

جهت کسب اطالعات بیشتربا شماره 3246۵۵03 و 3246۵60۵ تماس حاصل نمایید.

دانشگاه جامع علمی - کاربردی به منظور تامین مدرسان آموزشی 
مراکز آموزشی علمی -کاربردی تحت نظارت دانشگاه  از بین افراد متخصص، 
مجرب، بومی و ساکن واجد شرایط استان، در رشته های مورد نیاز براساس 

شرایط مندرج در متن این فراخوان دعوت به ثبت نام می نماید.
عالقه مندان واجد شرایط، برای کسب اطالع از عناوین رشته های تحصیلی مورد نیاز 
و سایر شرایط شرکت در این فراخوان می توانند از تاریخ 99/06/31 لغایت 99/07/30 
به سامانه جامع جذب و مدرسان به آدرسhttps://jam.uast.ac.ir  مراجعه و 
پس از مطالعه دقیق مفاد متن فراخوان نسبت به انجام مراحل ثبت نام، اقدام نمایند. 

متقاضیان می توانند جهت مشاهده گروه درس های مورد نیاز به جذب، به سایت 
دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان به نشانی kj.uast.ac.ir مراجعه نمایند.

دلم از یاد تو در سوز و گداز است هنوز
دیده را دیدن روی تو، نیاز است هنوز
آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو

 نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز
به مناسبت اولین سالگرد

سردار شهید حاج ابراهیم غالمی
چه ناباورانه یک سال گذشت، ما ماندیم و حسرت ندیدنش، 

چه آرام و بی صدا تنهایمان گذاشت و چه بی قرارِ لحظه های با هم 
بودن مان خواهیم بود.

به علت حفظ سالمت شما عزیزان و احترام به زحمات کادر 
درمان، مراسمی برگزار نمی شود و سالگرد را با نثار 

فاتحه ای به روح پاک آن شهید گرامی می داریم.
با تشکر فراوان  همسر و فرزندان شهید

آگهـی استخـدام
شرکت زمین کاوان زمان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود اقدام به جذب نیرو با شرایط ذیل می نماید:

مدرک - رشته تحصیلیعنوان شغلردیف

۱HSE لیسانس یا باالترسرپرست 

کاردانی یا کارشناسی ایمنی صنعتی یا معدنبازرس ایمنی۲

پزشک عمومیپزشک۳

کاردانی- کارشناسی بهداشت حرفه ایکارشناس بهداشت حرفه ای۴

فوق دیپلم یا لیسانس- فوریت پزشکیامداد و نجات۵

دیپلم، کاردانی یا کارشناسی ایمنی یا آتش نشانیآتش نشان۶

لیسانس شیمی –  متالورژیسرپرست آزمایشگاه۷

کارشناس یا کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شیمیمسئول کنترل کیفی۸

کارشناسی شیمی – کارشناسی ارشد شیمی معدنیکارشناس آزمایشگاه۹

لیسانس یا فوق دیپلم برق قدرت یا برق صنعتیمسئول برق۱۰

لیسانس یا فوق لیسانس – متالوژری و فرآوریمسئول تحقیق و توسعه۱۱

لیسانس مکانیک یا مکانیک تجربیسرپرست تعمیرگاه ماشین آالت۱۲

فوق دیپلم فنی یا لیسانس )صنایع، متالورژی(سوپروایزر تولید۱۳

لیسانس –  مکانیک یا برقکارشناس فنی۱۴

لیسانس یا باالتر – فرآوری – متالورژی – صنایعمدیر تولید۱۵

لیسانس یا فوق لیسانس – حسابداری – مدیریتکارشناس امور مالی و اداری۱۶

کاردانی یا کارشناسی –  حسابداریحسابدار۱۷

کارشناسی یا باالتر- استخراج معدنکارشناس معدن۱۸

ارسال رزومه و دریافت حداقل شرایط احراز: info@zaman-co.com * ضمنا جهت دریافت حداقل 
شرایط احراز ذکر عنوان شغلی الزامی است.

 تذکرات: 1 - اولویت استخدام با نیروهای بومی خواهد بود. ۲ - محل کار: مجتمع معدنی کودکان واقع در استان 
 خراسان جنوبی، 5 کیلومتری روستای قلعه زری و استخدام به استثنای ردیف 3 به صورت تمام وقت می باشد.

صفحه  5



2
سرمقاله

یکشنبه * 6 مهر  1399 * شماره  4739 

آینده روشن استان 
در سایه رونق گردشگری

* بهروزی فر

) ... ادامه سرمقاله از صفحه اول ( بر اساس گزارش 
بیش  در سال ۲۰۱۸  گردشگری  جهانی  سازمان 
از ۱۳ درصد مشاغل جهان - حدود ۳۳۰ میلیون 
نفر- به صورت مستقیم در بخش های مختلف 
گردشگری اشتغال داشته اند و بر همین اساس، 
صنعت توریسم به تنهایی توانسته مبلغی بیش از 
۱۸۰۰ میلیارد دالر را نصیب کشورها کند. گزارش 
سایت اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۳96 نیز به این 
نکته اشاره دارد که؛” گردشگری محرکی مناسب 
و صنعت  رود  می  شمار  به  اقتصادی  رشد  برای 
7.6 تریلیون دالری سفر، بزرگترین صنعت بخش 
خدمات در جهان بوده، بیش از ۱۰ درصد از تولید 
ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است.  رشد 
صنعت گردشگری می تواند تولید ناخالص داخلی 
درآمد  و  دهد  افزایش  را  گردشگرپذیر  کشورهای 
مالیاتی بیشتری را نصیب دولت در این کشورها 
کند”. عالوه بر این در گزارش بانک جهانی هم از 
توسعه گردشگری به عنوان عامل بهبود زیرساخت ها 
یاد شده و به استناد آمار و ارقام به این نکته اشاره 
دارد که؛” در اغلب کشورهای گردشگرپذیر، توسعه 
گردشگری به بهبود قابل توجه زیرساخت  هایی مانند 
فرودگاه ها، راه ها، سیستم آبرسانی، انرژی، خدمات 
درمانی، شبکه های تلفن همراه، بهداشت، امنیت 
و... منجر شده و مردم بومی نیز مانند گردشگران 
از این پیشرفت ها سود برده اند”.بانک جهانی به این 
نکته هم تأکید دارد که؛” صنعت گردشگری از یک 
زنجیره تأمین گسترده بهره می گیرد که حوزه های 
تولیدی و خدماتی مختلفی از قبیل حمل  و نقل، 
اسکان، مواد غذایی، محصوالت کشاورزی، تأمین 
برنامه های  گردشگری،  جاذبه های  آب،  و  انرژی 
تفریحی و فرهنگی، هنرها و صنایع دستی، میراث 
فرهنگی، کسب وکارهای خرد، ساختمان و نوسازی 
و... را شامل می شود. به همین دلیل افراد زیادی از 
رشد صنعت گردشگری در یک کشور نفع می برند، 
به گونه ای که در حال حاضر بیش از ۲9۲ میلیون 
نفر در سراسر جهان در بخش گردشگری مشغول 
کارند، یعنی از هر ۱۰ نفر شاغل در جهان امروز، یک 
نفر در بخش گردشگری شاغل است”. و نکته قابل 
تأمل تر این که گردشگری اگر چه مناطق شهری 
روستایی  جوامع  تقویت  موجب  می کند،  احیا  را 
می شود. درآمدهای حاصل از گردشگری روستایی 

در جهان طی سال ۲۰۱6 حدود ۸۲.7 میلیارد دالر 
بوده که نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد افزایش 
داشته است.  نگاهی گذرا به وضعیت گردشگری در 
خراسان جنوبی هم گواه این مطلب است از روزی که 
 به ظرفیت های منحصر به فرد استان توجه ویژه ای 
شد و قابلیت ها بیش از محرومیت ها! نمود پیدا 
کردند، پتانسیل های اقلیمِی کوه  های مریخی یا 
مینیاتوری، دشت الله آهنگران، چشمه آب گرم 
مرتضی علی، دریاچه نمک، آبشار دره سبز رود، کویر 
لوت و پنجمین آسمان تاریک دنیا به چشم آمدند، 
از جاذبه های گوناگون تاریخی، مذهبی، فرهنگی 
و مواریث کهن حرف ها زده شد، موقعیت چهار 
اثر جهانی به ثبت رسیده- قنات بلده، باغ اکبریه، 
کویر لوت و روستای گردشگری خراشاد- معرفی 
گشت و مزیت های منحصر به فرد محصوالت 
استرتژیک کشاورزی - زرشک، زعفران، عناب- 
و ذخایر غنی و متنوع معدنی- زغال سنگ، طال، 
مس، لیتیوم و...- مورد عنایت واقع شد، روح تازه به 
سرزمین تفتیده و سیلی خورده از طبیعت استان دمید. 
مردم در گوشه گوشه استان با استفاده از زیرساخت 
اینترنت به بازارهای جهانی راه پیدا کردند و به معرفی 
روستا، شهر و محل زندگی خود پرداختند و ضمن 
منحصربه  دستی  از صنایع  گردشگران  از  دعوت 
و  سنتی  غذاهای  سالم،  لبنی  محصوالت  فرد، 
آنها را به  ارگانیک منطقه گفتند و  خشکبارآالت 
اتفاق  این  پیامد  مهمترین  نمودند.  ترغیب  خرید 
میمون، فعال تر شدن زنان در حوزه اقتصاد بود و 
به گواه آمار، زنان استان بیش از 7۰ درصد از مشاغل 
صنعت گردشگری را در اختیار گرفتند و از این طریق 
به معیشت خانواده خود کمک نمودند.کوتاه سخن 
 این که؛ حال که در آغاز راهیم و طی دو سال اخیر
- منهای شرایط کرونایی- اقبال گردشگران برای 
بازدید از این پتانسیل ها بیشتر شده و سرمایه گذاران 
زیادی هم به این وادی ورود کرده اند و شرایطی 
همچون اقامتگاه های بومگردی و دیگر زیرساخت 
های مرتبط را فراهم نموده اند، قطع به یقین موضوع 
گردشگری، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد 
و چنانچه انتظار است همه ارکان دولت، متولیان 
امر، دست اندرکاران و فعاالن این حوزه با اِعمال 
های  اقامتگاه  توسعه  درست،  و  اصولی  مدیریت 
بومگردی، گسترش شیوه های متنوع گردشگری 
در قالب تورگردانی و توجه به ایجاد زیرساخت های 
مناسب اقامتی، تفریحی، توریستی و همچنین توسعه 
محورهای مواصالتی و همه آنچه که در این زمینه 
باید ایجاد و تقویت شود، زمینه را برای شکوفایی 
صنعت توریسم در استان فراهم نمایند تا گردشگری 
به عنوان صنعتی پویا، آینده ای روشن را برای اقتصاد  

خراسان جنوبی رقم بزند. 
)لطفاً موضوعات پیشنهادی و نظرات ارزنده خود را 
درباره این سرمقاله به ۰99۲۲۱۳4۲۸7 ارسال بفرمایید(

رفیقدوست: اصولگرایی که تندتر از رهبری 
می رود به هیچ دردی نمی خورد

 محسن رفیقدوست وزیر سابق سپاه با بیان اینکه 
اصولگرای تندرویی که از ولی فقیه تندتر می رود 
به هیچ دردی نمی خورد و اصالح طلبی هم که 
با والیت فقیه میانه ای ندارد به هیچ دردی در 
این نظام نمی خورد،  گفت: یعنی اصالح طلب 
والیتی و اصولگرایی والیتی است که می تواند 
مملکت را اداره کند. وی از کاندیداتوری چهره 
های نظامی در انتخابات دفاع می کند و معتقد 
است: یک رئیس جمهور نظامی می تواند عنان 

کارها در شرایط فعلی را به دست بگیرد.

تصمیم فتاح برای انتخابات ۱۴۰۰

بنیاد  رئیس  فتاح  پرویز  نزدیکان  از  یکی 
در  او  کاندیداتوری  احتمال  درباره    مستضعفان 
انتخابات گفت: وی هیچ برنامه ای برای حضور 
در انتخابات ندارد و تمام وقت به امور بنیاد فکر 

می کند و به آن کار مشغول خواهد بود.

مینو محرز: اوضاع شیوع کرونا حتی
 از اسفند و فروردین هم بدتر شده است

مینو محرزعضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با 
کرونا با بیان اینکه کرونا در کشور به اوج خود در 
موج سوم رسیده و تقریبا همه جای کشور قرمز 
است، گفت:متاسفانه میزان بیمار بسیار زیاده شده 
است و بیمارستان ها پر شده اند. اوضاع بیماری 

حتی از اسفند و فروردین هم بدتر شده است.

پیش بینی قیمت مسکن در نیمه دوم سال

کارشناسان اقتصاد مسکن اعتقاد دارند اگرچه در 
ماه های پایانی سال گذشته و نیمه نخست امسال 
خرید  قدرت  مصرف کننده،  و  واقعی  خریداران 
مسکن نداشتند و تنها سوداگران وارد آن می شدند، 
اما در نیمه دوم امسال، حتی سوداگران نیز از بازار 
مسکن خارج و رکود سنگینی بر آن حاکم می شود.

شرط ایران پذیرفته نشود، عمره نمی رویم

رئیس سازمان حج و زیارت همزمان با تصمیم 
گفت:  عمره  دوباره  برقراری  برای  عربستان 
ازسرگیری عمره زائران ایرانی منوط به پذیرش 
شروط جمهوری اسالمی از سوی عربستان است.

رئیس جمهور گفت : مردم برای کمبود 
و مشکالت در کشور اگر می خواهند لعن 
و نفرین کنند آدرسش کاخ سفید در 
واشنگتن است، آدرس اشتباه کسی به 
آن ها ندهد. یک عده ای به خاطر منافع 
غلط گروهی و باندی به مردم آدرس 
غلط ندهند آدرس صحیح تمام جنایات 
و فشار بر مردم واشنگتن، کاخ سفید 

است و آن هایی که داخل این ساختمان 
هستند این همه جنایات علیه ملت ایران 
روا داشته اند و شما می بینید هر روز فشار 
و مشکالت است. روحانی گفت: البته 
مردم ما ایستادگی و مقاومت کردند خم 
به ابرو نیاوردند و خم نشدند در برابر این 
قلدرها اما به هر حال سختی و مشکالت 
است. روحانی گفت: مردم می بایست در 

این سال  ها زندگی خیلی راحت تری 
می داشتند می بایست اجناس به مراتب 
ارزان تر باشد، می بایست دالر به قیمت 
معقولش بود، تمام این جنایات پای کاخ 

سفید است. 
ایران پای عهدش باقی مانده است حاال 
یک وقتی بود حرف حقی می زدیم دو 
سه تا کشور از ما حمایت می کردند اما 

امروز فقط دو سه کشور از آمریکا حمایت 
می کنند.

رئیس جمهور : به خاطر منافع گروهی به مردم آدرس غلط ندهید

گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
نمایندگان مجلس در حال پیش بینی 

این موضوع هستند که شورای نگهبان 
کند.  بررسی  هم  را  داوطلبان  برنامه 
گرچه ممکن است این موضوع در مقام 
اجرا به مشکالتی بخورد اما به هر حال 
و صالحیت ها  توانایی ها  موظفیم  ما 
برای  افزود:  احراز کنیم. کدخدایی  را 
 ،۱4۰۰ جمهوری  ریاست   انتخابات 
بیش از ۵۰ نفر از کسانی که سوابق 

دارند و  اجرایی در کشور  و  مدیریتی 
رسانه ها با این افراد آشنا هستند، قصد 
را اعالم  انتخابات  برای  ثبت نام خود 

کردند، این واقعا یک مشکل است. 
رد  باالی  آمار  خصوص  در  وی 
صالحیت ها و برخی موارد تکراری 
یک  کرد:  اظهار  انتخابات   هر  در 
انتخاباتی  هر  در  که  هستند  عده  

دائم الثبت نامند! شورا هم در هر دوره 
چون  می کند  صالحیت  رد  را  آنها 
به شخصی  دارند. من  مسائل جدی 
برای  دیگر  افراد  اینگونه  که  گفتم 
انتخابات ثبت نام نکنند. حاال اگر تمایل 
دارند رد صالحیت شوند، اشکالی ندارد، 
ثبت نام کنند تا شورای نگهبان هم رد 

کند!

کدخدایی : عده ای در هر انتخابات دائم الثبت نام هستند

 ناصر قوامی گفت: مشارکت در انتخابات 
برای  بزرگ  اشتباه  یک  من  نظر  به 
اصالح طلبان است. فرقی هم ندارد که 
این پیشنهاد را آقای موسوی خوئینی ها 
روحانی  این  دیگری.  فرد  یا  بدهد 
اصالح طلب افزود: »نمی دانم موسوی 
خوئینی ها چقدر با مردم ارتباط دارد، اما 

من می بینم که مردم نسبت به اصالح 
طلبان بدبین هستند و همه مشکالت 
دولت به حساب اصالح طلبان ریخته 
شده است. به هر کوی و برزن یا مغازه 
که می رویم مردم می گویند شما اصالح 
طلبان چه کار کردید؟ و روحانی پدر 
مردم را درآورد«. قوامی در واکنش به 

اینکه موسوی خوئینی ها نوشته نباید به 
خاطر رفتار های ناصواب و دخالت های 
ناروا فعل انتخابات را ترک کنیم، گفت: 
»ما انتخابات را ترک نمی کنیم. آن ها 
هستند که ما را ترک داده و از انتخابات 
بیرون می کنند. از خوئینی ها باید سوال 
کرد که اگر شما، عبدا... نوری، شکوری 

راد، محمد خاتمی یا دکتر محمدرضا 
خاتمی ثبت نام کنند، تایید صالحیت 
که  باشد  مثبت  پاسخ  اگر  می شوید؟ 
انتخابات  در  ما مشارکت  حرف همه 
است. اما این اشتباه بسیار بزرگی است 
امثال  و  عارف  سر  پشت  دوباره  که 

روحانی راه بیافتیم«.

روحانی اصالح طلب: اشتباه بزرگی است که دوباره دنبال عارف راه بیفتیم

کرد،  ادعا  “الجریده”  کویتی  روزنامه 
در  عمان  در  ترامپ  دولت  و  ایران 
حال مذاکرات محرمانه هستند. تاکنون 
درباره  آمریکایی  یا  ایرانی  مقام  هیچ 
انجام مذاکرات میان دو طرف خبری 
منتشر نکرده اند. مقامات ایرانی بارها 
هرگونه مذاکره با دولت ترامپ را رد 

کرده اند. براساس نوشته این روزنامه 
کویتی، در این مذاکرات، دولت آمریکا 
طرح پیشنهادی برای همکاری و پایان 
دادن به همه اختالفات دو کشور ارائه 
الجریده  کویتی  روزنامه  است.  کرده 
گفته است در این مذاکرات از طرف 
روزنامه  ندارد.  ایران، دولت مشارکت 

کویتی الجریده همچنین مدعی شده 
است در چارچوب این مذاکرات، دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای سفر 
به تهران، امضای توافقنامه میان دو 
کشور با رهبر عالی ایران و تضمین 
برداشتن تحریم ها اعالم آمادگی کرده 
است. با این حال سازمان اطالعاتی 

است  توصیه کرده  ترامپ  به  آمریکا 
باشد  ایران  منتطر دولت اصولگرا در 
کند. اجرا  را  تعهدات  دولت،  این  تا 

بر  شده  توصیه  ترامپ  به  همچنین 
دولت روحانی، تکیه نکند. تاکنون هیچ 
مقام ایرانی، آمریکایی یا عمانی در این 

باره اظهارنظر نکرده اند.

ادعای روزنامه کویتی: ایران و آمریکا به طور محرمانه در عمان مشغول مذاکره هستند

توپ و تشر جهانگیری بر سر مدیران؛ از دستگاه های نظارتی نترسید

جهانگیری ،  معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از محافظه کاری بیش از حد برخی مدیران که به جای اتخاذ تصمیمات راهگشا برای حل مشکالت کشور، 
نگران بازخواست دستگاه های نظارتی هستند، گفت: مدیران کشور مسئولیت پیدا کرده اند تا مشکالت را برطرف کنند و در شرایطی که مردم به واسطه 
تحریم و شیوع کرونا تحت فشار هستند، نباید ترس از بازخواست دستگاه های نظارتی باعث شود در حل مشکالت مردم کوتاهی و سستی کنیم.

 آگهی تغییرات شرکت پاد راه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 3961 و شناسه ملی 10360053940 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/07/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای ایمان جالیری به شماره ملی 0651907241 و آقای فرزان خلیقی به شماره ملی 3621542329 
و آقای مهدی ملک نیا به شماره ملی 0651917069 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای مسلم ازهری به شماره ملی 0651920711 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
محمد باقر وداد به شماره ملی 0650154479 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )987487(

آگهی تغییرات شرکت پترو خضرا شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5333 و شناسه ملی 14005800911 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان حسن لشکری به 
 شماره ملی 5639593393 به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد المعی گیو به شماره ملی 0652106791 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محسن رضوی به شماره ملی 0651750482 به نمایندگی از شرکت 
چند منظوره خاص جانبازان خراسان جنوبی با شناسه ملی 10360022737 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره و محمد فرامرزی به شماره ملی 5230009764 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و محمدحسین 
قربانی به شماره ملی 0640261841 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2 - آقای محمدرضا آکار به شماره ملی 0651717841 به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب 
گردید. 3 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای ثابت 
مدیر عامل به همراه رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )990013(

آگهی تغییرات شرکت پاد راه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 3961 و شناسه ملی 10360053940 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای ایمان جالیری 
به شماره ملی 0651907241 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای فرزان خلیقی به شماره ملی 
 3621542329 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ملک نیا به شماره ملی 0651917069 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و 
اوراق عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای ایمان جالیری )مدیرعامل( و مهر شرکت 

معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )990012(

آگهی تغییرات شرکت پترو خضرا شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5333 و شناسه ملی 14005800911 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/07/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
1 - آقایان حسن لشکری به شماره ملی 5639593393 و احمد المعی گیو به شماره ملی 0652106791 و 
شرکت چند منظوره خاص جانبازان خراسان جنوبی با شناسه ملی 10360022737 با نمایندگی سید محسن 
رضوی به شماره ملی 0651750482 و محمد فرامرزی به شماره ملی 5230009764 و محمدحسین قربانی 
به شماره ملی 0640261841 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2 - موسسه آویژه ارقام امین با شناسه ملی 14004883592 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و 
آقای رمضان راستی به شماره ملی 0653069294 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین عیسائی مقدم به 
شماره ملی 3610637536 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه 

آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )990014(
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بـرای اولیـن بار
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اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید
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تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
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قصـر موبــایل راه رو
    616161  5  0915مرکز خرید و فروش خط دائم

0۹۱۵  ۱6۱  0 ۱6۱ 
0۹۱۵  ۱6۱  ۸۵۸۵  
0۹۱۵  ۱6۱  4030 
0۹۱۵  ۱6۱  ۸00۸  
0۹۱۵  ۱6۱  0034 

0۹۱۵  ۱6۱  004۱  
0۹۱۵  ۱6۱  0420 
0۹۱۵  ۱6۱  ۹040  
0۹۱۵  ۱6۱  ۵  ۱6۱ 
0۹۱۵  ۱6۱  ۷  ۱6۱ 

0۹۱۵  ۱6۱  ۸  ۱6۱ 
0۹ ۱۵  ۱6  ۱۷  ۱۸ 0 
0۹۱۵  ۱6  ۱۷۱۷  ۸  
0۹۱۵   ۱6۱   ۷۷۷۱ 
0۹۱۵  ۱6۱6  ۷۱2  

0۹۱۵  ۱6۱  ۷462 
0۹۱۵  ۱ 6۱۸-6۱۸ 
0۹۱۵   ۱ 6۱۷  6۱۷  
0۹۱۵   ۱ 6۱۵  6۱۵  
0۹۱۵   ۱6۱  ۹02۵  

0۹۱۵  ۱6۱  ۹026  
0۹۱۵  ۱6۱  ۹02۷  
0۹۱۵  ۱6۱  ۹02۸  
0۹۱۵  ۱6۱  ۹032  
0۹۱۵  ۱6۱  ۵6۸0 

0۹۱۵  ۱6۱  2۷0۵  
0۹۱۵  ۱6۱  ۸34۹ 
0۹۱۵  ۱6۱  3336 
0۹۱۵  ۱6۱  ۱3۱4
0۹۱۵  ۱64  ۵۹۵3

09150806459 - 09039642773  )عباسی( خیابان نواب صفوی – داخل نواب صفوی 13

* فروش و نصب و تعمیر انواع دوربین های مداربسته 
تحت شبکه

 و آنالوگ و AHD و تجهیزات جانبی آن 
* ارائـه مشـاوره در انتخـاب انـواع مـدل دوربیـن های مـدار بسته
* ارائه سرویس های انتقال و ضبط تصاویر، بک آپ گیری از اطالعات

 عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

رتر(
) مدرن ب

آموزشگـاه پیرایـش مـردانه
اعطای گواهینامه معتبر درجه 1 و 2 از فنی و حرفه ای با تخفیف 20 درصد کارآموز می پذیرد. 

)با شرایط نقد و اقساط(          آدرس: بلوار شعبانیه- خانه محله شعبانیه
0۹۱۵۸632۹۵3 - 0۹۱۵36۱43۷۷

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی ۱۵

0۹۱۵۵6۱4۸۸0  جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 
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سم پاشی 100 درصد شبکه های فاضالب بیرجند

شبکه جمع آوری فاضالب شهر بیرجند در نیمه نخست امسال، در دو مرحله به طور کامل سم پاشی شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گفت: همچنین در این مدت ۷۶ کیلومتر شبکه فاضالب شستشو شده است.  
امامی افزود: عملیات سم پاشی شبکه های جمع آوری فاضالب برای جلوگیری از تکثیر سوسک و سایر حشرات موذی در فصل تخم گذاری به طور ساالنه و در دو مرحله انجام می  شود. همچنین شستشوی شبکه های 

فاضالب به منظور جلوگیری از تجمع رسوبات به طور مداوم در برنامه کاری قرار دارد که با توجه به اولویت بندی انجام شده عملیات شستشوی شبکه برنامه ریزی و انجام شده است. 
* سالم به آقای نصیرایی نماینده خوش 
فکر و فهیم  مردم استان در مجلس به 
موضوعات مهمی در سخنرانی با فعاالن 
گردشگری گفته اند. وضعیت کشور ما 
االن ایجاب نمی کند که در هر حوزه ای 
افراد غیر مسئول دیگر بخواهد اظهار نظر 
و تعیین تکلیف کنند به نظرم از ظرفیت 
حضور خود در شورای عالی گردشگری 
استفاده کنید و در مجلس و ستاد امر 
باالخره  و  از منکر  نهی  به معروف و 
برای یکبار هم شده تکلیف گردشگر 
جریانات  برخی  تا  کنید  مشخص  را 
داغ داخلی هم بدانند که گردشگر نه 
جاسوس است، نه عامل ضد انقالب و 
ضد فرهنگ. گردشگر منبع درآمد بومیان 
هر منطقه است که با برخی حرکات که 
می  را  جامعه  فرهنگی  دلسوزان  دل 
سوزاند دارد کم می شود. باور کنید وقتی 
افکار برخی از این دوستان در خصوص 
گردشگری را می بینم یاد  صحبت های 
پدر مرحومم می افتم که می گفت اوایل 
انقالب اهالی روستای ... اجازه نمی دادند 
که  شود  رد  روستایشان  کنار  از  جاده 
خطرناک است و حاال کسی باید بگوید 
گردشگری همان جاده توسعه است که 

باید افکار برخی انسان ها عوض شود.

*موضوع زمین های معصومیه جنب 
ذمه  بر  الناس  حق  ای  حرفه  و  فنی 
از  بعد  چرا  باشد  می  مسئولین  شما 
جواب  هنوز  سال  حداقل۲۰  گذشت 
ها  زمین  تمام  شود  نمی  داده  الزم 
مصوب  طرح  افراد  نام  به  ششدانگ 
وتمامی  کامل  کشی  نقشه  پالن  با 
تاسیسات شهری در طرح لحاظ شده 
است ولی افسوس از مسئولین که درد 
افراد را متوجه نیستند و هر روز هم با 
بروکراسی اداری جواب قانع کننده به 
افراد نمی دهند شما روزنامه استان هم 
با پیگیری و انجام گزارش این دغدغه 
 را پیگیری نمایید. از استاندار پر تالش

بررسی  به  نسبت  متعهد خواستارم  و 
موضوع و درخواست گزارش و جلسه 
شهرسازی  و  راه  اداره  و  شهرداری  با 
جهت حل این مشکل اساسی اقدام تا 
افراد نسبت به ساخت یک سرپناه برای 

خانواده  بنمایند. 

* با سالم. لطفا راهنمایی و رانندگی 
یا شهرداری پیگیری کند بر چه اساس 
ثانیه شمار تمام چراغ راهنماهای داخل 
شهر را قطع کردن حتما میخوان راحت 
مردم را جریمه کنن خودم هر موقع 
میرم اگه  سبز باشه شاید تا وسط که 
برم زرد بشه چون نمیدونم کی قرمز 
میشه اگه وصل باشه دیگه مشخصه 

واقعا روی اعصاب مردم راه نرید.

*سالم. آوای غمخوار من ، لطفا از نبود 
کنسانتره و کاه برای دام هایمان گزارش 
تهیه فرمایید از جهاد کشاورزی سوال 
کنید چرا داخل استان کنسانتره نیست؟ 

* آهای مسئولین آهای خیرین عزیز 
برای مناطق محروم بیشتر خدمت کنید 
مطالبی که می نویسم فقط بخشی از 
مشکالت در حوزه فرهنگ و تحصیل 
مشکالت  باشد.  می  آموزان  دانش 
دیگری هم هست که در اینجا اشاره 
می کنم: یک پیر زن ناراحت از وضعیت 
تحصیل فرزندش که چرا معلم ها منظم 
نمی آیند ما نه گوشی داریم نه سواد ، 
شبکه آموزش هم اینجا نمی گیرد پس 
بچه های ما چه گناهی دارند. یک پدر 
برای این که پول ندارد برای پسرش 
لباس بخرد ناراحت است. نوجوانی به 
خاطر تامین خرج و مخارج تحصیلش 
بنایی می کند. پدر و مادر یک دانش 
آموز سوم ابتدایی با چه مشقتی  پول 
آموز  دانش  تنها  تا  گیرند  می  قرض 
روستا بتواند به مدرسه برود و هر روز 
مبلغ ۲۰ هزار تومان کرایه را هم به 
فرزندشان  تا  کنند  می  جور  زحمت 
مسیر ۱۰ کیلومتری را به اولین مدرسه 
نزدیک روستایشان برود. مادری با چهره 
ناراحت می گوید لباس مدرسه نداریم 
دخترم لباس مدرسه می خواهد دست 
دوم هم باشد خوب است. مادر دیگری 
گفت خداوند خیرتان دهد من شوهرم 
فوت کرده ۳ تا دختر یتیم دارم دیشب 
نو  کیف  و  کردند  می  گریه  دخترانم 
می خواستند نمی دانستم چه کنم این 
بهترین لطفی بود که به ما کردید و 
... خواهشمندیم کمی بیشتر به اطراف 
خود بنگریم به امید روزی که مشکالت 
کوچک این چنینی نداشته باشیم و کمتر 
پدر و مادری به خاطر تامین امکانات 

اولیه شرمنده فرزندان خود  باشند.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

منطقه گردشگری
بنددره بیرجند، آماده 

سرمایه گذاری

بیرجند،  بند دره  منطقه گردشگری 
سرمایه  به  بیشتر  توسعه  برای 
معاون  شد.  خواهد  واگذار  گذاران 
هماهنگی امور عمرانی استاندار در 
این  رادیویی میز خبر گفت:  برنامه 
سال  از  استاندار  دستور  با  منطقه 
که  شد  اجرایی  فاز  وارد  گذشته 
داشته  خوبی  پیشرفت های  تاکنون 
است. میرجعفریان افزود: این طرح 
با تقسیم کار و پای کار آمدن همه 
با  مربوطه  اجرایی  دستگاه های 
در حال  و شهرسازی  راه  محوریت 
اجراست تا با تکمیل زیرساخت های 
بخش  به  آن  واگذاری  شرایط  آن 
خصوصی برای ایجاد یک مجموعه 
تفرجگاهی بزرگ برای مردم استان 
فراهم شود. وی گفت: تاکنون عالوه 
تعریض  شدن،  دوبانده  اجرای  بر 
کمربندی،  مسیر  سازی  ایمن  و 
فاضالب  و  و آب  برق  شرکت های 
نسبت به تامین روشنایی و آب مورد 
نیاز اقدام کرده اند و میراث فرهنگی 
هم در حال احداث سکو، آالچیق و 
هم  شهرداری  است،  خطی  پارک 
اقدام  سبز  فضای  ایجاد  به  نسبت 
امور  هماهنگی  معاون  است.  کرده 
ماه  دو  تا  افزود:  استاندار  عمرانی 
آینده نیز بخش های خدماتی در این 

منطقه مستقر خواهد شد.

خبر ویژه

نیروی  انسانی 
توسعه را می سازد 

نمی  باورم  خیلی  که  آوا. من  سالم 
شود دولت تو این وضعیت حاضر باشه 
خراسان  آهن  راه  به  میلیارد   ۲8۰۰
جنوبی تسهیالت بده  هر چند از خیلی 
ها شنیدم که از استاندار بعید نیست 
بیرجند را هم پایتخت ایران کند.  من 
به این حرف و حدیث ها کاری ندارم 
اما اگر بشود خدا می داند که بعد از 
قطار چه چیزهایی برای این استان 
خواهد آمد و آقای هرم پور عزیز در 
سرمقاله درست نوشته بودند که تاریخ 
برخی جاها به قبل از حضور راه آهن 
و بعد از حضور راه آهن تقسیم می 
شود اما تصویب پول راه آهن بعد از 
آن همه ادعای استانداران و نمایندگان 
قبلی نشان داد که بیش از ریل گذاری 
نیروی  این  آن،  مالی  منابع  و  قطار 
انسانی است که می تواند توسعه بیاورد 
و این آقای معتمدیان بود که به اندازه 
از انقالب برای  کل چهل سال بعد 
ساخت،  خانه  روستاها  در  محرومان 
 برای جاده بیرجند - مشهد کار کرد،
 برای اشتغال جوانان استان در بدترین 
وضعیت کشور زحمت کشید و االن 
جزو برترین ها هستیم. کرونا را طوری 
مدیریت کرد که همیشه جزو آخرین 
استان ها بودیم و خیلی چیزهای دیگر 
فقط  من  آید.  نمی  ما  به چشم  که 
می دانم اگر همین بودجه هایی که 
این مرد به استان آورده را بخواهیم 
در نظر بگیریم و بگوییم بقیه اوقات 
باز  است  بوده  نشسته  بیکار  کال  را 
اینکه  و  ایم  نداشته  را  او  نمونه  هم 
راه  کرمانشاهی  یک هموطن  امروز 
را  ما  استان  روستاهای  آدرس  و  ها 
از مدیرکل های چندین و چند ساله 
بومی مان هم بیشتر بلد است الکی 
نیست. من به آقای هرم پور می گویم 
اگر خواستید دوباره سرمقاله بنویسید 
جنوبی  خراسان  تاریخ  باشد  یادتان 
از معتمدیان و زمان  باید به قبل  را 
معتمدیان بنویسید و چقدر بد است که 
مثل همین چند وقت پیش و زمزمه 
تاریخ   ، خوزستان  به  استاندار  رفتن 
او را هم  از  بعد  استان دوباره دوران 

تجربه خواهد کرد.  
س . س از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

پای درد دل بیماران سرطانی  استان
و  است  کننده  نگران  و  تلخ  نامش  مهر- 
و  آزمایش ها  با  فردی  وقتی  همین  برای 
سی تی اسکن و سونوگرافی های متعدد رو به 
روی پزشک نشسته و از زبان او می شنود 
که مبتال به یک نوع سرطان شده، مبهوت 
می ماند و گاه بغضی گلوی او را می فشارد. اما 
همه چیز در این نقطه ختم نمی شود. وقتی 
از زبان پزشک می شنود که امروزه بسیاری 
از بیماری های پیشرفته تر از مشکل او نیز 
با راه و روش های جدید علمی قابل درمان 
است و حتی این درمان در استان خود او قابل 
پیگیری است امید دوباره در دل جوانه می زند 
و واژه توکل در وجود او پررنگ تر می شود. به 
ویژه آنکه با شروع درمان افرادی را می بیند 
که مبتال به بیماری مشابه او بوده ولی در 
کمک  و  پروردگار  به  امید  با  حاضر  حال 
 پزشکان به زندگی عادی و روزمره برگشته اند. 
در خراسان جنوبی تا چند سال قبل افرادی که 
درمان بیماری شان وابسته به شیمی درمانی 
بود، مجبور بودند به شهرهای دیگر به ویژه 

مشهد و زاهدان مراجعه کنند.

۲0 میلیون تومان برای دو شب 
بستری در یک بیمارستان خصوصی

در  مهر  ایران  بیمارستان  ساخت  با  ولی 
بیرجند با کمک و مدد خیران، کار درمان 
بیماران مبتال به سرطان در این بیمارستان 
و  باقیات  راستی  به  و  می شود  پیگیری 
است  خیرانی  برای  ارزشمندی  صالحات 
قدم  بیمارستان  این  ساخت  مسیر  در  که 
سرطانی  بیماران  مشکالت  اما  برداشتند. 
به  در حوزه درمان همچنان وجود دارد و 
نظر می رسد هنوز باید برای کاهش درد این 
قبیل بیماران قدم های دیگری نیز برداشته 
شود. زهرا عاطفی که از آرین شهر برای 
درمان دخترش به این بیمارستان مراجعه 
کرده است، اظهار کرد: بیماری دخترم به 
مغز استخوان رسیده و نیازمند جراحی فوری 
و جدی زانو بود و برای همین امکان درمان 
او در بیمارستان های دولتی وجود نداشت 
چون باید در نوبت می ماند. وی بیان کرد: 
از  برای درمان مجبور شدیم که به یکی 
مراجعه  مشهد  خصوصی  بیمارستان های 
در  دخترم  شدن  بستری  برای  که  کنیم 
دو شب حدود ۲۰ میلیون پرداخت کردیم.
عاطفی ادامه  داد: آن مبلغ را هر طور بود 
پرداخت کرده و برای شیمی درمانی دخترم 

به بیمارستان ایران مهر مراجعه کردیم و با 
توجه به اینکه بیمه خاصی نیستیم نگران 
شهروند  این  هستم.  درمان  هزینه های 
آرین شهری یادآور شد: هر چند هزینه های 
تعرفه  با  مهر  ایران  بیمارستان  در  درمان 
همین  گاه  ولی  می شود  محاسبه  دولتی 
هزینه ها برای خانواده های نیازمند و محروم 

یک مشکل و معضل است.

بیمارستان ایران مهر نیازمند 
راه اندازی اورژانس است

عاطفی افزود: البته من هیچگاه امید و توکل 

اینکه در  به ویژه  نداده ام  از دست  را  خود 
بیمارستان با دیدن سایر بیماران درمی یابیم 
که این مشکل فقط مربوط به دختر من 
گفت وگو  در  نیز  حکیمی  بهمن  نیست. 
با مهر بیان کرد: من چند روز بعد از اولین 
دوره شیمی درمانی با مشکالتی چون دل 
کوفتگی  و  تهوع  حالت  شدید،  دردهای 
گفته  به  که  شدم  رو  به  رو  بدن  شدید 
است. درمانی  شیمی  عوارض  از  پزشک 
وی ادامه  داد: این مشکالت من همزمان 
با تعطیالت ماه محرم بود و باید به اورژانس 
مراجعه می کردم و در همان ایام فهمیدم 
بیمارستان ایران مهر اورژانس ندارد.حکیمی 
گفت: بیمارستان ایران مهر امکانات بسیاری 
خوب و مجهزی دارد ولی نداشتن اورژانس 
در واقع یک نقطه ضعف محسوب می شود.

هزینه داروهای شیمی درمانی 
بسیار باال است

وی اظهار کرد: درباره هزینه های درمان هم 
هر چند افرادی چون من که بیمه تکمیلی 
دارند با مشکل خاصی رو به رو نمی شوند ولی 
برای افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای 
نیستند، هزینه داروهای شیمی درمانی بسیار 
از  ادامه  داد:  حکیمی  می شود.  تمام  گران 
طرف دیگر ما اتباع افغانستانی را نیز داریم 
که شاید حتی شناسنامه نیز نداشته باشند که 
مشکالت آن چند برابر است. وی با اشاره 

به اینکه هزینه خرید داروهای شیمی درمانی 
از داروخانه برای هر دوره بیماری ام حدود 
۴۰۰ هزار تومان است، یادآور شد: با توجه 
به اینکه در هر ماه دو مرتبه شیمی درمانی 
می شوم هزینه داروها 8۰۰ هزار تومان در 
ماه تمام می شود که این مبلغ برای برخی از 

خانواده های نیازمند بسیار زیاد است.

رفت و آمد به بیرجند رنج بیماری
 را دوچندان می کند

از  که  شهروندان  دیگر  از  نسب  شیدایی 
شهرستان بشرویه برای درمان به بیمارستان 
ایران مهر مراجعه و تاکنون پنج دوره شیمی 
انرژی و  با  درمانی را پشت سر گذاشته و 
انگیزه مصمم به ادامه درمان است. وی در 
گفت وگو با مهر گفت: من در ماه پنج روز 

برای شیمی درمانی به این بیمارستان مراجعه 
از دوره شیمی  ادامه  داد: بعد  می کنم. وی 
مراجعت  خودم  شهرستان  به  که  درمانی 
و  داده  انجام  را  آزمایش هایی  باید  می کنم 
به رویت پزشک برسانم که نیازمند مراجعت 
مجدد به بیرجند است. شیدایی نسب ادامه داد: 
البته پزشک با تواضع فراوان به اینکه عکس 
آزمایش ها را از طریق شبکه های اجتماعی 
از  که  داده  رضایت  کنم  ارسال  او  برای 
ایشان ممنونم، در غیر این صورت همین 
دو  را  بیماری  رنج  فراوان  آمدهای  و  رفت 
چندان می کرد. وی با اشاره به اینکه ساخت 

بیمارستان ایران مهر موجب کاهش رفت و 
آمد بیماران به شهرهای بزرگ تر شده است، 
گفت: وقتی به بیمارستان مراجعه می کنم و 
درد بقیه افراد به ویژه کودکان و خردساالن 
 را می بینم، انگار درد خود را فراموش کرده و 
همدرد و غصه دیگر هم استانی هایم می شوم.

اورژانس بیمارستان ایران مهر تا یک 
ماه آینده راه اندازی می شود

بیمارستان  رئیس  حسینی،  محمود  سید 
خیرین  مجمع  مدیرعامل  و  مهر  ایران 
مهر  با  گفتگو  در  خراسان جنوبی  سالمت 
اظهار کرد: در حال حاضر پیگیر استخدام 
بیمارستان  اورژانس  راه اندازی  برای  نیرو 
از  بعد  بیان کرد:  وی  هستیم.  مهر  ایران 
قانونی  ضوابط  طبق  استخدامی ها  اینکه 

این  اورژانس  راه اندازی  شاهد  شد  انجام 
بیمارستان خواهیم بود. حسینی با اشاره به 
اینکه البته اورژانس های سایر بیمارستان ها 
ادامه   ارتباط هستند،  ما در  با پزشکان  نیز 
داد: در حال حاضر بیمارستان به برخی از 
دهنده  شتاب  و  آزمایشگاهی  دستگاه های 

خطی برای تکمیل چرخه درمان نیاز دارد.

کمک ۵0 میلیونی مجمع خیرین 
سالمت به بیماران نیازمند

حسینی با تأکید بر اینکه به طور کلی هزینه 
از  بسیاری  برای  درمانی  شیمی  داروهای 
خانواده ها زیاد است، گفت: سعی ما بر این 
است که نهایت همکاری را با خانواده های 
ماه  دو  همین  در  و  باشیم  داشته  نیازمند 
از طریق مجمع خیرین سالمت  نیز  اخیر 
خراسان جنوبی حدود ۵۰ میلیون تومان به 

این خانواده ها کمک شده است. 
علی اکبر نخعی معاون حمایت و سالمت 
کمیته امداد استان نیز اظهار کرد: در حال 
 حاضر سه هزار و ۱۴۳ بیمار صعب العالج
امداد  کمیته  حمایت  تحت  خاص  و 
خراسان جنوبی هستند. وی بیان کرد: خدماتی 
چون هزینه های دارویی، بستری، تجهیزات 
پزشکی و حتی هزینه های نگهداری و سبد 

غذایی به این بیماران تعلق می گیرد.

کمک یک میلیارد و ۶00 میلیونی 
به بیماران صعب العالج و خاص

امداد  کمیته  سالمت  و  حمایت  معاون 
به  کمک  میزان  گفت:  خراسان جنوبی 
بیماران صعب العالج و خاص تحت پوشش 
یک  تاکنون  سال  ابتدای  از  امداد  کمیته 
است. بوده  تومان  میلیون  و ۶۰۰  میلیارد 

نخعی با اشاره به اینکه شناسایی بیماران 
کارشناسان  و  مددکاران  طریق  از  نیازمند 
شد:  یادآور  می شود،  انجام  ادارات  درمان 
امیدواریم با این اقدامات بار هر چند کوچکی 
به  بیماری  برداریم.یک  بیماران  دوش  از 
تنهایی رنج برای افراد به همراه دارد و جسم 
را با درد فراوان همراه می کند و به ویژه در 
بیماری هایی چون سرطان که دغدغه های 
روحی را نیز با خود دارد این مسئله مضاعف 
می شود.امید است با همدلی و همکاری همه 
نقطه ای  به  خیران  و  ذیربط  دستگاه های 
درمان  و  دارو  هزینه های  رنج  که  برسیم 

مضاعف به درد بیماری نشود.

زخم بدخیم هزینه های درمان روی تن بیماران صعب العالج

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای مهدی رضوانی فرزند رضا به شماره ملی ۵۶۳۹۷۸۱۳۷۸ به استناد دو برگ استشهادیه 
گواهی شده منضم به تقاضای کتبی تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و 

مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل پالک ۶۹۸ فرعی از ۵۹- اصلی مزرعه آرویز واقع در بخش پنج 
شهرستان نهبندان که متعلق به وی می باشد به علت اسباب کشی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد 
سند مالکیت ذیل ثبت ۹۸۸۲ صفحه ۵۵ دفتر امالک شماره ۶۶ ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که دفتر 
امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا به استناد ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می 
گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی اعتراضی دارد یا مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام 
داده مراتب را به این اداره اعالم فرماید در غیر اینصورت بعد از مدت ۱0 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی 

به نام متقاضی برابر مقررات قانونی صادر خواهد شد.        تاریخ انتشار: ۹۹/۷/۶
سید مهدی پروین محبی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۲۷ 
و شناسه ملی ۱0۳۶00۱0۵۸۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
و  ملی 0۶۵۱۶۳۶۶۱۲  با کد  علی خیریه  آقایان سید   - اتخاذ شد: ۱  ذیل  تصمیمات   ۱۳۹۹/04/۲۲
غالمحسین فرزین با کد ملی 0۶۵0۲۳۱۱۸۱ و سید حسین خیریه با کد ملی 0۶۵۱۶۶4۶0۸ و سید 
حسن خیریه با کد ملی 0۶۵۳۱۶۸۳4۹ و سید رضا خیریه با کد ملی 0۶۵۱۷۱4۷۳۷ به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره و فردین فرزین با کد ملی 0۶۵۱۷۳۲۹۲۱ و فرهاد فرزین با کد ملی 0۶۵۱۷۹۶0۳۲ 

به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۹۹05۹5(

 آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی )سهامی خاص(
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱0۳۶004۱۸۳۲ ملی  شناسه  و   ۲4۸0 ثبت  شماره  به 
۱۳۹۹/0۳/۲0 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۱۳۹۸/0۱/۲۱ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و برابر گواهی شماره ۳۸4/4۷۲0/۸۹ 
حساب  به  ریال   ۷4۸4۶۷۵0000 مبلغ  بیرجند  مرکزی  شعبه  تجارت  بانک   ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ مورخ 
به  ریال  مبلغ ۳۲۶۶۵۹400000  از  شرکت  سرمایه  لذا  گردید.  واریز  شرکت  شماره 4۷۵۷۸۱۱۳۹ 
مبلغ 40۱۵0۶۱۵0000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : 
 سرمایه شرکت مبلغ 40۱۵0۶۱۵0000 ریال منقسم به 40۱۵0۶۱۵ سهم ۱0000ریالی که کال نقدی 

می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۹۹05۹8(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۲۷ و شناسه 
ملی ۱0۳۶00۱0۵۸۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/04/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ - آقایان سید علی خیریه با کد ملی 0۶۵۱۶۳۶۶۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و غالمحسین فرزین با 
کد ملی 0۶۵0۲۳۱۱۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید حسن خیریه با کد ملی 0۶۵۳۱۶۸۳4۹ 
به سمت منشی هیئت مدیره و سید حسین خیریه با کد ملی 0۶۵۱۶۶4۶0۸ و سید رضا خیریه با کد ملی 
0۶۵۱۷۱4۷۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای سید حسین 
خیریه با کد ملی 0۶۵۱۶۶4۶0۸ به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق 
و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای دو نفر از سه نفر به نامهای آقایان سید علی خیریه 
)رئیس هیئت مدیره( و غالمحسین فرزین )نایب رئیس هیئت مدیره( و سید حسین خیریه )مدیرعامل( و مهر 
شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی با امضای یکی از سه نفر یادشده فوق و مهر شرکت معتبر می باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۹۹05۹3(

 تاسیس شرکت کارن زعفران پارس )با مسئولیت محدود( درتاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ به شماره ثبت ۶۱۷۲ 
به شناسه ملی ۱400۹0۳۱۷۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید، فرآوری، توزیع و بسته بندی و پخش مواد غذایی. واردات 
و صادرات و خرید و فروش کاالهای مجاز مواد غذایی. بازاریابی مجاز. اخذ و اعطاء نمایندگی حقیقی و حقوقی. 
مشارکت در مناقصات و مزایده ها. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ هرگونه وام و ضمانتنامه از 
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای شرکت . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش 
مرکزی ، شهر بیرجند، محله ارتش ، خیابان دانشگاه]شهید قرنی[ ، بلوار شهید صیاد شیرازی ، پالک ۱۲۲ ، 
طبقه اول کدپستی ۹۷۱۶۶۵۳4۹۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱0000000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مکیه بیراتی به شماره ملی ۳۵۳۹۷۲۱۹۸۳ دارنده ۵000000 ریال 
سهم الشرکه آقای علی نکویان به شماره ملی ۶44۹۸۶4۷۱0 دارنده ۵000000 ریال سهم الشرکه. اعضای 
هیئت مدیره: خانم مکیه بیراتی به شماره ملی ۳۵۳۹۷۲۱۹۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود، آقای علی نکویان به شماره ملی ۶44۹۸۶4۷۱0 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود.دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای علی 
نکویان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . روزنامه کثیر االنتشار آوای 
خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۹۹05۹۶(



موفقیت و انرژی

مناسبت ها

روز خود را با انرژی مثبت شروع کنید

فعالیتی انجام دهید که باعث تقویت روحیه شما 
شود. این کار می تواند هرچیزی باشد؛ هر فعالیتی 
که به شما احساس مثبت بودن را بدهد. مانند  
گوش کردن به یک موسیقی عالی در حالی که 

برای رفتن به سرکار آماده می شوید.
کنید  فراهم  را  شاد  موسیقی های  از  لیستی 
شما  به  و  می آورد  تان  لبان  بر  را  لبخند  که 
از افراد این ها  انرژی می دهد. برای بسیاری 
آهنگ هایی هستند که با آن بزرگ شد ه اند. 
شادی  احساس  ایجاد  برای  راهی  نوستالژی، 
بیشتر است. بنابراین ایده خوبی است که لیست 
موسیقی های خود را از آهنگ های قدیمی و 

خاطره انگیز پر کنید.

روز جهانی گردشگری مبارک!

سال هاست که روز 27 سپتامبر مصادف با 6 مهر به 
عنوان روز جهانی گردشگری نام گذاری شده است. 
امسال هم مانند گذشته این روز در گوشه و کنار 
جهان گرامی داشته می شود. در سال 2018 شهر 
بوداپست، پایتخت مجارستان میزبانی مراسم اصلی 

این روز را بر عهده دارد.
از  یکی  گردشگری  امروزه  است  این  حقیقت 
پرسودترین صنایع دنیا به شمار می آید و از اهمیت 
زیادی برخوردار شده است. حاال هر دولتی تالش 
می کند با استفاده از منابع کشورش گردشگران 
میزان  و  بکشاند  خود  سمت  به  را  بیشتری 
درآمدش را باال ببرد. چند سالی ا ست سازمان 
بهبود  در  و  شده  تاسیس  جهانگردی  جهانی 
چگونگی پیشرفت این صنعت به دولتمردان یاری 
می رساند و به حل مشکالت موجود در این صنعت 

می پردازد.
امروز به مناسبت فرارسیدن روز جهانی گردشگری 
و  ویژگی ها  و  روز  این  با  را  شما  بیشتر  کمی 
شعارهایش آشنا می کنیم. انتخاب 27 سپتامبر 
برای گرامیداشت روز جهانی گردشگری دلیل 
خاصی دارد. در این روز، فصل سفر به نیمکره  
جنوبی آغاز شده و فصل سفر به نیمکره  شمالی 
تا  می شود  باعث  موضوع  این  می یابد.  پایان 
بسیاری از مردم در سراسر دنیا چنین روزی به 

سفر و گشت وگذار بیندیشند.
جهانی  سازمان  میالدی،   1980 سال  در 
روز  عنوان  به  را  سپتامبر  روز 27  گردشگری 
جهانی گردشگری انتخاب کرد و این موضوع 

نقطه  عطفی در این صنعت شد.

جوش شیرین برای رفع سوزش معده

رژیم غذایی حاوی کمی گوشت با مقادیر زیاد 
سالمت  حفظ  برای  روش  بهترین  سبزیجات 
قلب است. تغییرات در رژیم غذایی و مصرف مواد 
 گیاهی بیشتر در رژیم غذایی نظیر سبزیجات ، 

و غالت کامل، کاهش مصرف گوشت و لبنیات، 
موجب کاهش فشارخون و حفظ سالمت قلب می 
شود. رژیم های غذایی که دارای میزان کمی پروتئین 
حیوانی است، در مقایسه با رژیم غذایی کامالً گیاهی  

تاثیر بیشتری بر کاهش فشارخون  دارد.

زیاده روی در مصرف پروتئین درسته؟

اگرچه رژیم غذایی با پروتئین باال برای برخی از 
افراد باعث کاهش وزن می شود اما در برخی دیگر 
پروتئین اضافی به چربی بدن تبدیل خواهد شد 
و این موضوع باعث افزایش وزن فرد می شود. 

در نتیجه زیاده روی در پروتئین تصمیم درستی 
نیست و رژیم غذایی را بهم خواهد ریخت. در واقع 
پروتئین های پرچرب مانند پنیر یا گوشت های 
چرب اگر بیش از اندازه مصرف شود چربی زیادی 

به بدن اضافه خواهد کرد.

ریحان مفید برای سنگ کلیه

خواص  خوب،  عطر  و  طعم  بر  عالوه  ریحان 
متعددی دارد؛ از جمله اینکه برای سنگ کلیه مفید 
است. ریحان حاوی استیک اسید است که منجر 
به خرد شدن سنگ کلیه می شود و کمک می کند 

فرد دفع راحت تری داشته باشد.  آب ریحان در 
گذشته برای درمان مشکالت مربوط به هضم غذا 
و مشکالت التهابی مورد استفاده قرار می گرفت. 
امروزه نیز خواص ضد التهابی ریحان به دلیل دارا 

بودن آنتی اکسیدان فراوان ثابت شده است.

دارچین و  افزایش بازدهی مغز

اگرچه »دارچین« عموما در آشپزی استفاده می 
اما به عنوان محرک هیجانی نیز کاربرد  شود 
دارد. بوی گرم و شیرین آن تاثیر مثبتی بر تمرکز، 
قابلیت های شناختی و حافظه دارد و بازدهی مغز 

را افزایش می دهد و می توان مصرف آن را به 
دانش آموزان و دانشجویان توصیه کرد. عالوه بر 
این، دردهای عضالنی و مفصلی را نیز کاهش می 
دهد و اگر همراه با زنجبیل مصرف شود، در بهبود 

عالئم آنفلوآنزا و گلودرد مؤثر خواهد بود.

مصرف دمنوش نعناع برای سردرد

یک معجون گیاهی برای سردرد عصبی درست 
کردن نعناع فلفلی است. این گیاه قرن هاست 
که توسط بسیاری از کشورها برای درمان برخی 
از امراض استفاده می شود. نعناع به هضم غذا 

کمک می کند و می تواند به درمان سردرد هم 
کمک کند. برای این کار برگ های تازه نعناع را 
 با آب جوش به مدت 10 دقیقه دم کنید. همچنین 
می توانید برگ نعناع را به چای خود اضافه کنید. با 

این کار طعم چای هم بهتر می شود.

متخصص بیماری های عفونی و عضو ستاد کشوری مبارزه با کرونا درباره استفاده از دهانشویه گفت: 
دهانشویه فقط باعث از بین رفتن باکتری های مفید دهان می شود و هیچ تاثیری در جلوگیری از 
ابتال به کرونا ندارد.  مینو محرز متخصص بیماری های عفونی درباره افزایش آمار مبتالیان کرونا 
اظهار کرد:  جهش کرونا در خرداد ماه بود که بعد کاهش پیدا کرد اما پس از تجمعات، مسافرت 
ها و برگزاری کنکور سراسری دوباره با افزایش شدید آمار مبتالیان و مرگ و میر مواجه شدیم و با 
بازگشایی مدارس وضعیت بدتر هم خواهد شد. وی افزود: ما دائم در روی موج هستیم و موج اول و 

دوم و سوم معنا ندارد. 

دکتر عادل فالح به درمان های حاشیه ای با آغاز اپیدمی در یک بیماری اشاره کرد و گفت: درمان های حاشیه 
ای یا به تعبیر دیگر خوددرمانی به جای اینکه معضل را حل کند و فرد بیمار درمان شود، معضلی به معضالت 
افزوده و پروسه درمان را پیچیده خواهد کرد. وی خود درمانی را موجب ایجاد سیر پیش رونده در یک بیماری 
دانست و افزود: احتمال دارد یک بیمار با درمان حاشیه ای یا خوددرمانی منجر به انحراف در درمان بیماری شود 
و وقتی بیمار برای درمان به پزشک مراجعه کند که متاسفانه کار از کار گذشته و بیمار در وضعیت بدتری قرار 
گرفته و روند درمان و بهبودی ریسک پذیر شود. وی به مصرف خودسرانه برخی آنتی بیوتیک ها در درمان 

بیماری هایی نظیر کووید 19 و آنفلوآنزا  اشاره کرد که متاسفانه این روزها مشاهده می شود.

خود درمانی کرونایی و آنفلوآنزایی، ممنوعدهانشویه  تاثیری در پیشگیری از ابتال به کرونا ندارد

هنگامی که فردی انتقاد نابه جایی از شما می کند یا صحبت 
ناخوشایندی به شما می زند، بهترین راه این است که آن را 
فراموش کنید. این را در ذهن تان داشته باشید که گاهی 
حرف ها بی قصد و نیت قبلی و قلبی گفته می شود؛ ولی 
اگر به نظرتان شخص مقابل تان با آگاهی کامل و نیت 
قلبی صحبت نامناسبی کرده باز به خاطر داشته باشید که 
 شما با تمرین بخشش و فراموشی به شخصی قدرتمند تر 
بدل می شوید. درصورتی که ذهن تان را درگیر این بحث 
شکل  وجودتان  در  زیادي  منفی  انرژی  دارید،  نگه   ها 

می گیرد که به حس نفرت، کینه و حتی تصمیم انتقام 
جویی می رسد. این حس ها مانع درک خوشحالی هستند. 
از لحظه به لحظه زندگی خویش لذت ببرید و اتفاقات 
نسیم  دارای  روز  یک  در  ورزش  مثل  کوچک  قشنگ 
خنک، تماشای غروب خورشید و گوش سپردن به صدای 
آواز پرنده ها را نادیده نگیرید. مطالعات نشان می دهد 
هنگامی که از همیشه خوشحال تریم کنار کسانی باشیم 
که خوشحال هستند، به آن هایی بچسبید که شاد هستند و 
خوشحالی را به شما انتقال می دهند. حتی چنانچه احساس 

خوشایندی نداشته باشد، دوباره تغییر یکی از چیزهایی است 
که می توانید به آن تکیه کنید. تغییر رخ خواهد داد، پس برای 
احتمال وقوع آن برنامه ریزی کنید و برای این تجربه آماده 
باشید.هر چیزی امکان دارد اتفاق بیفتد. درست هنگامی که 
فکر می کنید همه چیز دارید، ناگهان امکان دارد در عرض 
یک هفته از محل کارتان اخراج شوید، خانه تان را از دست 
بدهید، تصادف کنید یا حتی کشورتان درگیر جنگ شود. این 
چیزها سبب ناراحتی و افسردگی می شود ، ولی نباید بگذارید 

این شرایط زیاد طول بکشد.

کارهایی که خوشبختی می آورد

یکشنبه 6 مهر   1۳99 * شماره  ۴7۳9
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یاد یاران

)شهید عباس صفری نادری، بشرویه(: ای مردان خدا، مواظب باشید که از جنگیدن خسته نشوید و همیشه هوای نفس را سرکوب کنید، با گفتارهای رهبر عظیم الشأن به عنوان یک 
حرف ساده برخورد نکنید و در قبال وصیت شهدا بیشتر احساس مسئولیت کنید که اگر شهدا از شما راضی نباشند به راستی که ضرر بزرگی کرده اید.
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غـذای آمـاده گـل نرگـس
طبخ غذاهـای اصیـل ایرانـی بـا بـرنج

صـد در صـد ایـرانی
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فروشگاه لوازم یدکی خودرو با موقعیت عالی به فروش می رسد.
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با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  0915  363  3647 @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

برگ سبز خودروی پراید تیپ جی تی ایکس 
آی به شماره پالک ۲۲8 د ۲8 ایران ۳۲ به نام 

حمیدرضا علی آبادی به کد ملی ۳6۲۱۳۵۹۹۲۳ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ی

ود
فق

م برگ سبز و سند خودروی پژو تیپ 
۴۰۵ جی. ال. ایکس به شماره پالک 
668 ب ۴۱ ایران ۵۲ و شماره موتور 

۲۲۵۲8۰۱8۲۹۰ و شماره شاسی 
8۰۳۱۷۳۹۷ به نام جابر ریاحی پور 

به کد ملی ۰6۴۰۰686۰۱ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ی
ود

فق
م

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

   آدرس دفتر: بیرجند- نبش پاسداران ۳۴          ۰۹۱۵۷6۱۷۰۵۰ - ۳۲۴۳۵۰۵۰

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

خیابان ارتش  ۰۹۱۵۲۱۷۴۹۹8 - ۰۹۱۵۳6۲۴۹۹8  
۳۲۲۱8۴۹۰ - ۳۲۲۱8۲۲۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق( خرید و فروش کلیه لوازم منزل و اداری     
اختالف قیمت را با ما تجربه کنید 

 )فقط با یک تماس(   
   نبش ۱۷ شهریور ۲۷

واتساپ:
۰۹۱۵66۳۳۹۳۷ -۰۹۳۳۵6۱۲۵۰8 

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

الستیک اکبری

بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 
 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵

۳۲۳۳8۳۴8 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

09157563875 - سعدی

جابجایی اثاثیه با کامیون اتاق بزرگ مسقف،پتودار و ضربه گیر
با کادری خبره و کارکشته در ضمن امین و درستکار

از کامیون های ۴/۵ متری تا ۵/۵ و 6/۵ متری اتاق بزرگ
شهرهای تهران،مشهد،زاهدان،یزد،کرج و بلعکس

 و مسیرهای مرتبط با این شهرها هر روزه   در اسرع وقت

کارگر تنها جهت
تخلیه یا بارگیری 

داریم

ICDL به دو کارشناس کامپیوتر مسلط به
 و فتوشاپ با حقوق ماهیانه یک میلیون تومان نیازمندیم. 

۰۹۱۹86۴8868 یم
د

من
از

نی

بیرجند – خیابان جمهوری 19- حاشیه میدان شهید سندروس  
تلفن: 32227361

نرخ کلیه خدمات براساس تعرفه خیریه و درآمد حاصله 
صرف درمان نیازمندان می گردد.

 9 تا 12 ظهرپزشک عمومی آقای دکتر محمد حسن صائب

4 تا 6/30 عصرپزشک عمومی آقای دکتر حشمت ا... رخش خورشید

 9 تا 12 ظهرکارشناس مامایی خانم بهاره فیروز جهان تیغی

 8/30 تا 11/30 صبحدندانپزشک خانم دکتر سیده  راضیه نوربخش

 یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبهدندانپزشک آقای دکتر شهرام اربابی
 3/30 تا 6 عصر

شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه دندانپزشک خانم دکتر مریم قاضی زاده 
3/30 تا 6 عصر

درمانگاه خیریه حضرت ولی عصر )عج(
ساعات کار 8 صبح تا 12 ظهر      3/30 تا 6/30 عصر



۵
یکشنبه * 6 مهر  1399 * شماره  4739 

هشدار درباره کاهش ۸ تا ۱۲ 
درجه ای دما در خراسان جنوبی

در  جنوبی  خراسان  هواشناسی  خبر-  گروه 
خصوص کاهش محسوس دما از فردا ۷ مهر 
و سرمازدگی زودرس پاییزه هشدار داد.  رئیس 
آگاهی های  پیش  و صدور  بینی  پیش  گروه 
دوشنبه ۷  از  گفت:  استان  هواشناسی  جوی 
مهر با کاهش ۸ تا ۱۲ درجه ای دمای هوا در 
خراسان جنوبی مواجه هستیم که این کاهش 
صبح سه شنبه ۸ مهر در سربیشه، نقاطی از 
زیرکوه، قاین، درمیان و بخش مرکزی بیرجند 
این کاهش  افزود:  محسوس تر است. نخعی 
دما همچنین صبح چهارشنبه و پنجشنبه ۹ و 
۱۰ مهر، در سربیشه، زیرکوه، قاین، درمیان، 
بخش مرکزی بیرجند، سرایان، فردوس و نقاط 
کوهستانی از خوسف و نهبندان بیشتر احساس 
سبب  سرمازدگی  این  گفت:  وی  می شود. 
خسارت به محصوالت زراعی شامل تمامی 
محصوالت علوفه ای، پنبه، چغندر قند و حبوبات 
و همچنین محصوالت باغی از قبیل زرشک و 
گیاهان دارویی می شود. رئیس گروه پیش بینی 
آگاهی های جوی هواشناسی  پیش  و صدور 
استان به کشاورزان توصیه کرد: محصوالت 
جمع آوری شده را جمع آوری و به مکان های 
سرپوشیده منتقل کنند. تهیه سوخت مورد نیاز 
سالن های  گرمایشی  سیستم های  کنترل  و 
پرورشی همچون مرغداری ها، دامداری ها و 
گلخانه ها، اتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم برای 
جلوگیری از سرمازدگی زودرس پاییزه در مزارع 
و باغات، آبیاری باغات و مزارع در محدوده دوره 
سرما و آتش زدن الستیک و روشن کردن 
بخاری های باغی در حاشیه باغات و مزارع از 
دیگر توصیه های کارشناسان هواشناسی استان 

به کشاورزان برای یخبندان پیش روست.

 قدردانی اصناف بیرجند از پرستاران بخش کرونا بیمارستان ولی عصر)عج(

امروز جنگ اقتصادی از جنگ دفاعی بیشتر است

خراسان جنوبی از  وضعیت سفید تا قرمز

شرکت های بیمه ای، خسارات سیل را در خراسان جنوبی جبران می کند
 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: 
خراسان  تاریخ  در  بار  اولین  برای  و  امسال 
خسارات  نیز  ای  بیمه  شرکت های  جنوبی، 
سیل به واحدهای مسکونی را جبران خواهد 
کرد. به گزارش روز شنبه پایگاه اطالع رسانی 
استانداری خراسان جنوبی، سید کمال الدین 
میرجعفریان در سومین بازدید از روستاهای 
سیل زده بخش مرکزی شهرستان بیرجند 
بیمه کردن  برای  استاندار  با پیگیری  افزود: 
استان،  روستایی  مسکونی  واحد  هزار   ۸۶
بر  عالوه  بیمه،  این  به  مربوط  غرامت های 
تسهیالت و کمک های بالعوض بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی به مالکان واحدهای مسکونی 
خسارت دیده پرداخت می شود.

جبران  اعتبارات  جذب  کرد:  تصریح  وی 
خسارات سیالب با جدیت پیگیری شده است.

معاون استاندار گفت: تمامی اقدامات الزم از 
جمله بازگشایی راه ها و محورهای مواصالتی، 
اتصال شریان های حیاتی آب، برق، گاز و تلفن 
در همان  نجات  و  امداد  عملیات  همچنین 
روزهای ابتدایی جاری شدن سیالب - دوم 
و چهارم شهریور ماه سال جاری - توسط 
دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران انجام 
شد.وی اظهار کرد: در حال حاضر جز مباحث 

زیر بخش کشاورزی که توسط حوزه جهاد 
کشاورزی اولویت بندی شده و در حال انجام 
است، سایر موارد مرتبط با سیالب به سرانجام 
مردم  جمع  در  میرجعفریان  است.   رسیده 
خسارت  دیده از سیل به مباحث پیشگیری 
و  دهیاران  همه  از  و  کرد  اشاره  سیالب  از 
اعضای شوراهای اسالمی روستاها خواست 
با جدیت ساخت و سازهای روستایی را رصد 
کنند تا هیچ گونه تجاوزی به حریم و بستر 
رودخانه ها صورت نگیرد.  وی در این بازدید 
به همراه مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
خراسان جنوبی روند بازسازی زیرساخت های 

خسارت دیده را مورد بررسی قرار داد و ضمن 
دیدار چهره به چهره با آسیب دیدگان ناشی از 

سیل در روستاهای سیلزده کوچ، اسماعیل آباد و 
حسن آباد مسائل و مشکالت آنان را جویا شد.

ثبت سه مورد جدید فوت در اثر ویروس کرونا در خراسان جنوبی

صدا و سیما  - تعداد قربانیان کرونا در خراسان جنوبی با ثبت سه  مورد جدید به ۱۵۸نفر افزایش یافت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه هم اکنون ۱۶۱بیمار 
با عالئم حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند، گفت: از این تعداد ۵۸نفر مبتالی قطعی بیماری کرونا و ۱3نفر از مبتالیان کرونا در بخش مراقبت های ویژه 

بستری هستند. دهقانی افزود: حال عمومی دو نفر از بیماران کرونایی بستری در بخش مراقبت های ویژه وخیم است.

* خرید ماسک باکیفیت و ارزان قیمت 
از سامانه “هست اینجا” متعلق به ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره( در بیشتر مناطق 

خراسان جنوبی امکان پذیر شد.
* ۲ هزار و ۷۹ پرونده تخلف در نیمه 
تعزیرات  شعب  در  امسال  نخست 

حکومتی خراسان جنوبی مختومه شد.
* قاچاقچیان سوخت و کاال در قاین به 
پرداخت ۲۴۸میلیون ریال جزای نقدی 

در حق دولت محکوم شدند.
* رئیس پلیس فضای تولید و تبادل 
اطالعات استان در خصوص کالهبرداری 

های از جنس شاد هشدار داد.
* فرمانده انتظامی  استان گفت: ماموران 
پلیس در هفته گذشته ۸۹۲ کیلوگرم انواع 
مواد مخدر را کشف و ۱۴۶ قاچاقچی مواد 

مخدر را در این رابطه دستگیر کردند.
* انجمن حرفه ای رستوران های بین 
راهی و سفره خانه های سنتی استان در 
آستانه هفته گردشگری آغاز به کار کرد.
* دو ورزشکار استان به اردوی پایانی 
مسابقات جهت یابی نیرو های مسلح، 
اعزامی به مسابقات سیزم دعوت شدند.

* دو تنیسور بانوی خراسان جنوبی به 
رقابت های تنیس جام حذفی باشگاه ها و 
دسته جات آزاد بانوان، بزرگداشت سردار 

شهید سلیمانی اعزام شدند.
* معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل 
فرهنگ و ارشاد از اهدای کتاب به ۱۱3 

روستای استان خبر داد.
در  مالخر  و 3  دار  * ۲ سارق سابقه 

بیرجند  دستگیر شدند.
قلعه  بخشی  استحکام  عملیات   *
مود  بخش  توابع  از  چهکندوک 

شهرستان سربیشه به اتمام رسید.

اخبار  کوتاه 

رویکرد اصلی ستاد امر به معروف
 و نهی از منکر رسانه ای است

و  اجتماعی  معاون  و  دبیر  مقام  قائم   - ایرنا 
مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
کشور گفت: رویکرد اصلی ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر، رسانه ای است و بر همین اساس 
معاونت رسانه، فرهنگ سازی و آموزش و معاونت 
اجتماعی و مطالبه گری در این ستاد ایجاد شد. 
نشست  در  میرزایی  ا...  روح  االسالم  حجت 
هم اندیشی با موضوع »امر به معروف و نهی از 
منکر و رسالت رسانه« که روز شنبه در دفتر نماینده 
ولی فقیه در استان برگزار شد افزود: اصحاب 
رسانه برای احیای امر به معروف و نهی از منکر 
می توانند به ما کمک کنند و حتی باید از ما نیز 
مطالبه گری کنند. قائم مقام دبیر و معاون اجتماعی 
و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
اظهار کرد: وظیفه ذاتی این ستاد نیز حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر است و باید نگاه 
جدی برای حمایت از رسانه ها وجود داشته باشد و 
اخیرا هشتگ های »بی تفاوت نباشیم« و »امر به 
معروف و نهی از منکر« زیاد شده که خوب است.

۱۱۵ سایت همراه اول 
در خراسان جنوبی راه اندازی شد

ایرنا - سرپرست مخابرات منطقه گفت: از سال 
۹۲ تاکنون تعداد ۱۱۵ سایت همراه اول با هدف 
پوشش روستاهای استان راه اندازی و از این تعداد ۴۹ 
سایت در قالب پروژه USO روستایی )طرح خدمات 
عمومی اجباری( انجام شده است. حسن آذری 
نصرآباد افزود: ۱3۲ روستا در این مدت دارای اینترنت 
پرسرعت شده اند و پوشش جمعیت روستایی تلفن 
همراه اول از ۷۷.۴۵ درصد در سال ۹۲ اکنون به ۹۰ 
درصد افزایش یافته است. وی عنوان کرد: اکنون 
هزار و ۹۲۱ روستای خراسان جنوبی دارای ارتباط 
مخابراتی و ۹۹ درصد از جمعیت روستایی استان از 
امکانات مخابراتی بهره مند هستند. وی افزود: تعداد 
روستاهای دارای اینترنت پرسرعت در استان از ۴۹ 
روستا در سال ۹۲ با رشد ۲۶۹ درصدی به ۱۸۱ 

روستا رسیده  است.

پیشرفت ۹۰ درصدی مسکن 
محرومان روستایی

صداوسیما- پیشرفت فیزیکی ساخت مسکن 
محرومان روستایی در خراسان جنوبی به ۹۰ 
امور عمرانی  معاون هماهنگی  درصد رسید. 
استاندار با اشاره به تکمیل و تحویل ۹۰ درصدی 
۱۰ هزار واحد مسکن محرومان در استان گفت: 
واحد  هزار  تحویل، ۲  واحد  هزار  کنون ۷  تا 
تکمیل و ۱۰۰۰ واحد باقی مانده نیز با همت 

مردم تا دو ماه آینده به اتمام خواهد رسید.

روابط عمومی ها  جمع بندی مناسبی
 از دستاوردهای دولت داشته باشند

روابط عمومی وزارت علوم،  ایرنا - مدیرکل 
عمومی ها  روابط  گفت:  فناوری  و  تحقیقات 
الزم است  جمع بندی مناسبی از دستاوردهای 
هشت ساله به  ویژه چهار ساله دولت داشته 
باشند و اقداماتی که در جهت  توسعه کمی و 
کیفی انجام شده را از طریق فضاهای رسانه ای 
مختلف منتشر کنند. علیرضا عبداللهی نژاد روز 
روابط  مدیران  هم اندیشی  نشست  در  شنبه 
عمومی دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری 
و مؤسسات آموزش عالی  منطقه ۹ کشور که 
به صورت مجازی در دانشگاه بیرجند برگزار 
شد، با اشاره به شرایط سخت، خطیر و  حساس 
کنونی و محدودیت هایی که کشور و آموزش 
عالی با آن درگیر است گفت: وزارت علوم برای 
پوشش دستاوردهای دانشگاه ها، پارک های علم 
آمادگی  و فناوری و مؤسسات آموزش  عالی 
دارد. وی افزود: الزم است با استفاده از ابزارهای 
رسانه ای و کمک افرادی که در تصمیم گیری ها 
اقدامات صورت  و  دخیل هستند،  دستاوردها 

گرفته به سمع و نظر جامعه مخاطب برسد. 

پیروزی در ۸ سال دفاع مقدس به دلیل مدیریت راهبردی امام )ره( حاصل شد

کاری- روز پنجشنبه گذشته فرمانده سپاه 
بیرجند، رئیس بسیج اصناف و  اعضای هیئت 
رئیسه اتاق اصناف با پرستاران بخش کرونا 
بیمارستان ولی عصر )عج( دیدار داشتند و در 
این روزهای کرونایی و سخت از زحمات و 
تالش های آنها قدردانی شد. دکتر عابدی، 
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری 
ضمن تشکر از بازدیدکنندگان  گفت: شایسته 
است با توجه به نقش بسیج و اصناف اطالع 
رسانی در خصوص رعایت اصول بهداشتی 

بیشتر باشد.وی خاطر نشان کرد: باید درباره 
و  بهداشتی  موارد  نکردن  رعایت  عواقب 
شود  داده  هشدار  مردم  به  ایمنی   اصول 
وگرنه با مشکالت عدیده ای روبرو خواهیم 
شد. وی تاکید کرد: بهتر است از رفتن به 
تجمعات جلوگیری شود و برگزاری هرگونه 
موکول  دیگری  زمان  به  مراسم  و  تجمع 
با  عفونی  های  بیماری  متخصص  گردد. 
بیان اینکه تست منفی کرونا به این معنی 
نیست که به کرونا مبتال نخواهیم شد،گفت: 

پیشگیری از کرونا نیاز به مراقبت بیشتر افراد 
دارد و در صورتی که عالئمی مشاهده شد، 
برای جلوگیری از واگیری به افراد سالمند، 
بیماران زمینه ای و خاص و... در اسرع وقت 

به پزشک مراجعه شود.
همچنین در این مراسم از سوی بسیج و اتاق 
اصناف هم قول داده شد تا در حوزه صنفی 
خود به این مهم اهمیت بدهند و به جامعه  
تحت پوشش اطالع رسانی های کامل و در 

قالب آموزش داده شود.

فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی 
با بیان اینکه امروز جنگ اقتصادی از جنگ 
دفاعی بیشتر است، گفت: پیروزی در دفاع 
مقدس به دلیل مدیریت راهبردی امام حاصل 

شد. به گزارش روابط عمومی شرکت کویرتایر، 
آیین  در  و  دیروز  قاسمی ظهر  علی  سردار 
گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس که 
در کویرتایر برگزار شد، اظهار کرد: بسیجیان 
امروز باید راه رزمندگان و شهدای دفاع مقدس 
را ادامه دهند و همه باید تالش کنیم تا بتوانیم 
برای جامعه موثر باشیم چرا که اگر موثر نباشیم 

باید در آن دنیا پاسخ بدهیم .
وی با تاکید بر اینکه امام )ره( با آن قاطعیت و 

صالبت ما را در دفاع مقدس پیروز کرد، بیان 
کرد: مردم ما نیز با وحدت خود کار ارزشمندی 
کردند و در این پیروزی نقش بی بدیلی داشتند.
سردارقاسمی با بیان اینکه در دفاع مقدس 
شدند،  حاضر  جبهه  در  قشری  نوع  هر  از 
بر ما تحمیل شد بحث  گفت: جنگی که 
نظامی آن یک بخش بود و بیشترین بخش 
بود. وی تصریح کرد:  اقتصادی  بحث  آن 
ارزش ها و ایثارگری هایی در جنگ خلق شد 

که در دنیا ناشناخته بود و فرهنگ جدیدی 
آمد که باید به همه معرفی می شد. فرمانده 
سپاه انصارالرضا )ع( گفت: امروز نیز جنگ 
اقتصادی ما از جنگ دفاعی بیشتر است و 
اگر اقتصاد ما درست نشود ضربه زیادی بر 
ما تحمیل می شود و آسیب های اجتماعی 
و بزهکاری بین مردم زیاد می شود. فرمانده 
سپاه انصارالرضا )ع( ادامه داد: امروز نیز به 
همان روحیه و اخالص رزمندگان نیاز داریم 

و رهبر معظم انقالب بارها تاکید کردند که 
همچنان باید تمام آرمان های امام خمینی 
را دنبال کنیم و قدم روی قدم امام بگذاریم 
و روحیه جهادی خود را در تمام امور حفظ 
کنیم . وی خاطرنشان کرد: تعصب به آرمان ها 
نیز باید همچنان پا برجا باشد و اگر به دین 
و کشورمان تعصب نداشته باشیم تبدیل به 
یک آدم بی خاصیت می شویم و تعصب به 

آرمان ها نیز باید همچنان بین ما زنده بماند.

وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان خراسان 
جنوبی بعد از مدتی که در تابستان امسال روند 
نزولی و حتی وضعیت سفید داشت در آستانه 
فصل پاییز قرمز شد و بازگشت به شرایط قبلی 

تابع رعایت دستورالعمل های بهداشتی است.
اوایل  که  جنوبی  ایرنا،خراسان  گزارش  به 
شهریور امسال با افزایش بیماران تنفسی به 
هفته  ابتدای  بود،  بازگشته  هشدار  وضعیت 
گذشته از سوی سخنگوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی جزو استان های در 
وضعیت قرمز اعالم شد، در حالی که تابستان 

امسال چند هفته در وضعیت سفید بود. 

خیز مجدد کرونا در خراسان جنوبی  
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۲۶ شهریور 
امسال از خیز مجدد کرونا در استان خراسان 

جنوبی خبر داد و گفت: تاکنون مورد اثبات شده 
انتقال کرونا در داخل مدارس استان نداشته ایم.

دانش آموز   ۲ نمونه  برای  افزود:  دهقانی 
در  که  شهرستان ها  از  یکی  دبیرستانی 
مجاور  استان  شهرستان های  از  یکی 
انجام  تست  برایشان  کردند،  پیدا  عالئم 
است.  شده  مثبت  تست شان  که  شد 
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه افزایش 
۴ برابری آمار بیماران بستری نسبت به هفته 
دوم شهریور ماه قابل تأمل است،عنوان کرد: 
روند  و  نشود  کنترل  شرایط  این  چنانچه 
افزایشی ادامه یابد در بحث امکانات درمانی 

با چالش مواجه خواهیم شد.

مبادی ورودی استان مراقبت شود
وی به آغاز فصل پاییز و نگرانی وزارت بهداشت 

از احتمال همزمانی کرونا با بیماری های فصلی 
اشاره کرد و گفت: با عنایت به اینکه در برخی 
بیماری  شیوع  شاهد  همسایه،  کشورهای 
در  باید  لذا  هستیم  کرونا  از  خطرناکتری 
مبادی ورودی شهرستان های مرزی استان، 
مراقبت های ویژه ای اعمال شود و در زمینه 
اقدامات مؤثری  به مردم هم  اطالع رسانی 
صورت گیرد. معتمدیان اظهار کرد: در شرایط 
فعلی باید وضعیت مراکز تجمعی، بازارها و 
ضمن  که  شود  کنترل  گونه ای  به  صنوف 
آسیب های  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت 

حضور مردم به حداقل برسد.

آغاز موج سوم کرونا 
و همزمانی با آنفلوآنزا

مدیر گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند هم با بیان اینکه در موج سوم 
بیماری کرونا قرار گرفته ایم، گفت: اگر شرایط 
به روند کنونی پیش برود، تلفات ناشی از این 
بیماری در استان رو به افزایش خواهد بود و چه 
بسا که با فرا رسیدن فصل سرما، روند تصاعدی 

بیماران حاد تنفسی را شاهد خواهیم بود.
دکتر مسعود ضیائی با بیان اینکه افزایش تعداد 
مبتالیان به بیماری کرونا، استفاده از تجهیزات 
با مشکل مواجه خواهد کرد  را  بیمارستانی 
اظهار کرد: اگرچه بازگشایی مدارس براساس 
سیاست های کلی بوده است اما ما معتقدیم فعال 

حضور در مدارس انجام نشود.
متخصص بیماری های عفونی گفت: همچنین 
از شهروندان و هم استانی ها درخواست داریم از 
حضور در تجمعات، دورهمی های خانوادگی، 

جابه جایی و مسافرت ها پرهیز کنند.

براساس آخرین به روز رسانی وضعیت مخاطره 
شیوع کرونا در شهرستان ها که از سوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شده 
است، شهرستان های بیرجند، سربیشه، بشرویه 

و طبس وضعیت قرمز )خیلی پرخطر( دارند.
ارزیابی  در  جنوبی  خراسان  قرمز  »مناطق 
قبلی شامل ۲ شهرستان بیرجند و سربیشه 
بود و در هفته های گذشته به یک شهرستان 
هم رسید که اکنون شهرستان های طبس و 

بشرویه نیز اضافه شدند.«
فردوس  و  درمیان  خوسف،  شهرستان های 
و  هستند  )پرخطر(  نارنجی  وضعیت  در 
نهبندان  و  قاینات  زیرکوه،  شهرستان های 

وضعیت زرد )متوسط خطر( دارند.
در حال حاضر تنها شهرستان در وضعیت سفید 

)کم خطر( این استان نیز سرایان است.

آگهی تغییرات شرکت پترو خضرا شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5333 و شناسه ملی 14005800911 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - بنا به تفویض اختیار 
حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/06/23 به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی و به موجب گواهی بانکی به شماره 1608/5601 / ب د مورخ 1398/09/30 
مبلغ ده میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه به حساب شرکت واریز گردید لذا سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیارد ریال به مبلغ بیست میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : 

سرمایه شرکت مبلغ بیست میلیارد ریال منقسم به 2000000 سهم ده هزار ریالی با نام که کال نقدی می باشد . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )990016(

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
09031618482 -32227177

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

مرکز نیکوکاری و دار االیتام مؤسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند )مصلی( 
- پذیرای نذورات و هدایای شما مردم خیر و نیک اندیش جهت نیازمندان و ایتام می باشد.  همچنین آمادگی کامل جهت دریافت البسه، جهیزیه، سبدهای غذایی، 

مواد پروتئینی و گوشتی، خریداری گوسفند، عقیقه کامل ، دریافت فطریه و کفاره و... را جهت نیازمندان اعالم می دارد. 

شماره کارت جهت طبخ اطعام ایتام : 6037-997۵-9921-۵317
آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: 0۵632237666 – 0۵632233331 - 091۵۵6۵8۵9۵

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی: 6037-9979-۵004-8۵39
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
َهواِت واللَّذاِت یَتَبَیَُّن َوَرُع األتقیاِء ِعنَد ُحُضوِر الشَّ

پارسایی پارسایان به هنگام روی آوردن خواهش های نفسانی ولّذت ها آشكار می شود.
)عیون الحكم والمواعظ، ح 5۷4۹(

340 نفر از خراسان جنوبی در آزمون وکالت شرکت کردند
رئیس مرکز وکالی استان:

رئیس مرکز وکالی خراسان جنوبی گفت: هشتاد و دو هزار نفر در آزمون وکالی 
امسال در کشور شرکت کردند که این عدد در خراسان جنوبی 340 نفر است. 

آزمون وکالت جمعه چهارم مهرماه در بیرجند همزمان با سراسر کشور برگزار 
شد. سید محسن موسوی در حاشیه برگزاری این آزمون گفت: این آزمون توسط 
سازمان سنجش کشور و با همراهی  مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران 

خانواده کشور در محل دانشگاه بیرجند برگزار شد. 
وی با اشاره به جزییات آزمون وکالی امسال، تصریح کرد: آزمون امسال ۱0 تست 
بیشتر از سال گذشته داشت و داوطلبان تعداد ۱30 تست را در مدت زمان ۱۵0 
دقیقه پاسخ دادند. رئیس مرکز وکالی قوه قضاییه استان خراسان جنوبی تصریح 
کرد: آزمون وکالت دو مرحله کتبی و شفاهی دارد؛ قبولی در مرحله کتبی فقط به 
معنای قبولی در یک مرحله از آزمون است و هیچ حقی را برای داوطلب ایجاد 
نمی کند؛ شرط قبولی نهایی عالوه بر احراز حد نصاب نمره در هر دو مرحله کتبی 

و شفاهی، احراز صالحیت عمومی است.
موسوی با اشاره به ویروس کرونا، عنوان کرد: با توجه به شرایط امروز جامعه 
تمهیدات الزم برای برگزاری این آزمون اندیشیده شده بود و این آزمون با رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد.


