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حرف دروغ را تکرار نکنید
 نگاه دولت به بیرون است

رئیس جمهور :

صفحه  ۲

یادمان نرفته  اصالح طلبان  
گفتند ما تضمین روحانی ایم

پرویزی ، فعال اصولگرا  :

 اصالح طلبان برای انتقاد 
مراعات رفقایشان را بکنند

رئیس دفتر روحانی : 

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

اگر هنوز دل به دنیا دارید 

همکارم اصرار داشت، نام پدرش را در شناسنامه تغییر دهد اما با مخالفت شدید 
مادربزرگش مواجه شد. او می گفت: اصرار مادربزرگم برای ماندن پیشوند کلوخ در 
ترکیب کلوخ رضا را درک نمی کنم. پدر اما منفعل بود، درمانده بین پسر که حرفی منطقی 
 می زد و این ترکیب اسمی را شایسته شرایط کاری فعلی پدر و خودش نمی دانست 
و مادر که اعتقاد قلبی به این نام داشت. اصرار مادربزرگ به ماندن نام کلوخ، ریشه در 
 گذشته داشت، آنها که از پیشینه های استان به خاطر دارند، می دانند که در سال های 
خیلی دور، فرزندآوری ها خیلی زیاد بود اما بخش عمده مادرانی که ۱۰ یا ۱2 بار 
زایمان را تجربه می کردند، تنها دو یا سه فرزند را به بلوغ می رساندند و تعداد زیادی 
از بچه ها به علت فقر بهداشتی و عدم دسترسی به امکانات درمانی مناسب در همان 
سنین نوباوگی در اثر ابتال به آبله یا سرخک و سرخجه از بین می رفتند، به همین 
جهت خانواده ها طبق یک اعتقاد دیرینه واژه َکلوخ یا نََظر یا غالم و مواردی از این 

دست را به نام اصلی فرزندشان پیوند می کردند و  ... ادامه در صفحه 2

*   بهروزی فر

#  من ماسک می زنم

3گزارش آوا از اتاق عمل قلب باز در بیمارستان رازی بیرجند۵ در دیدار استاندار خراسان جنوبی با وزیر نیرو مطرح شد : تأکید بر استفاده مطلوب از ظرفیت های افغانستان

موجودی کود کشاورزی
خراسان جنوبی کافی است

 کشاورزان خراسان جنوبی به لحاظ تامین کود مورد نیاز خود در استان هیچ 
مشکلی ندارند. این خبر را روز گذشته سرپرست شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی استان در جمع خبرنگاران اعالم کرد و گفت: کشاورزان برای تامین 
کود مورد نیاز خود نباید هیچ دغدغه ای داشته باشند.  ... مشروح در صفحه ۶

هفته آینده؛ استان میزبان
سفر  وزیر جهاد کشاورزی

معاون  اقتصادی استاندار از سفر دو روزه وزیر جهاد کشاورزی به استان خبر داد. عابدی با اعالم این خبر گفت: به دعوت شخص استاندار، دکتر 
خاوازی وزیر جهاد کشاورزی هفته آینده به خراسان جنوبی سفر می کند. وی تصریح نمود: مهمترین برنامه این سفر دو روزه، افتتاح پروژه آبرسانی به 
محالت عشایری بمرود به نمایندگی از پروژه های وزارت جهاد کشاورزی در سطح کشور، با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور خواهد بود. به گفته 
وی، این پروژه ها به صورت متمرکز و در راستای برنامه های گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر در خراسان جنوبی افتتاح می شود. معاون استاندار 
متذکر شد: هدف از این سفر، رصد میدانی ظرفیت های استان در حوزه کشاورزی و بازدید از پروژه های در دست اقدام در زمینه بهره برداری از این 
 پتانسیل ها می باشد. عابدی ادامه داد: دکتر خاوازی در این سفر با نخبگان بخش کشاورزی و نمایندگان تشکل های این حوزه نیز دیدار خواهد داشت. 
وی اظهار کرد: بررسی مسایل و مشکالت کشاورزان و دامداران استان نیز در برنامه های سفر وزیر جهاد کشاورزی گنجانده شده است. به گفته وی، چند 
تن از معاونان وزارت جهاد کشاورزی نیز وزیر را در این سفر همراهی می کنند. شایان ذکر است؛ سال گذشته و برای نخستین بار، همایش روز ملی روستا و 

عشایر با حضور ۸ وزیر و ۴۰ نفر از معاونان وزرا و رؤسای سازمان های کشوری در خراسان جنوبی برگزار شد.

معاون اقتصادی استاندار خبر داد:

کرونا  حریف 
»ماهیرود« نشد

صفحه  3

توصیه می شود هنگام خرید ملک، با مشورت مهندسان دارای صالحیت و موارد درج شده در شناسنامه فنی 
ملکی ساختمان از وضعیت و میزان مقاومت سازه ساختمان و نوع مصالح به کار رفته آگاهی کسب کنید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

قابل توجه همکاران محترم فرهنگی استان
بدین وسیله به اطالع کلیه همکاران فرهنگی استان می رساند: شرکت تعاونی مسکن 
فرهنگیان درمیان بیرجند  برای ساخت تعداد محدودی واحد ویالیی در شهرک چهکند و 
دستگرد و آپارتمان در محدوده خیابان پونه بیرجند عضو جدید می پذیرد. لذا متقاضیانی 
 که از تمکن مالی مناسب برخوردار می باشند می توانند همه روزه از ساعت ۱۷ الی ۲۰ 
تا تاریخ ۱399/۸/۱ به دفتر شرکت واقع در بیرجند خیابان نارنج ۷ - مجتمع انوشه 

مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.  تلفن تماس: ۰9۱۵۵۶۲۱۰۸۴ 

هیئت مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان درمیان بیرجند

صدور انواع بیمه نامه
 در اقساط بلند مدت

ابتدای خیابان پاسداران داخل اداره پست  

جنب پلیس + ۱۰     همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۹۴۵۵

جنـاب آقـای مهنـدس بیجـاری
عرصه باز خدمت برای شخصیتی متعهد و اصالتمند چون شما از مباهات است

 انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیرکل اموال و امالک بنیاد مستضعفان خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را از خالق هستی بخش آرزومندم.

سید محمدرضا علیزاده – دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

 فرهیخته گرامی جناب آقای محبی 
انتخاب شایسته استاندار عزیز و جهادی 
برای انتصاب جناب عالی در مسئولیت

مدیر کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی
باعث مسرت و خوشحالی اصحاب فرهنگ و هنر گردید . ضمن 
تشکر از مدیریت عالی دولت در استان ، حضورتان در مسئولیت 
جدید را تبریک عرض نموده و امیدواریم در این حوزه نیز چون 
 گذشته موجبات خدمات ارزنده و ماندگار در استان گردید.

کانون هنرمندان خراسان جنوبی

 جناب آقای مهندس معتمدیان
استاندار پرتالش خراسان جنوبی

 شنیدن سوت قطار در مرکز استان ، آرزوی دیرینه 
مردم و صد البته فعاالن حوزه گردشگری خراسان 
جنوبی بود. آرزویی که به همت شما درتامین بودجه 
۲۸۰۰ میلیارد تومانی اجرای آن ، به امیدی گسترده و هدفی نزدیک تبدیل شد. این اقدام 
اساسی همچون تالش هایتان در اقصی نقاط استان که بازوی توانمندی در توسعه اقتصاد 
گردشگری هم بوده است هیچگاه از ذهن اهالی خراسان جنوبی پاک نخواهد شد و بر تارک 

توسعه استان یادبود خدمات تان ماندگار خواهد بود.

انجمن گردشگری پایدار و میراث ماندگار خراسان جنوبی

درگذشت همسر و پدری زحمتکش که عمرش را 
برای سربلندی خانواده تالش کرد

مرحوم محمد قربانی
 غم سنگینی را بر دوش ما گذاشت. بدینوسیله از تمامی 
اقوام، دوستان ،آشنایان و کسبه محترم بازار که با ارسال 

پیامک، تماس تلفنی و حضور پرمهر خود در مراسم 
تدفین و سوگواری آن مرحوم 

ابراز همدردی و تالم نمودند کمال تشکر و قدردانی را داریم. 

خانواده مرحوم محمد قربانی

کرمـان انـدود - کاهگـل آمـاده     
 ۰۹۱۶2۴7۶7۵2 - کالنتری

روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی

 پاسخگویی و ارتباط مردمی 

جناب آقای مهندس جرجانی
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط 
مردم و دولت )سامد( تماس با شماره تلفن ۱۱۱ 

زمان: امروز پنجشنبه 10 مهرماه 99 ساعت 9/30 الی 11 

مرکز تخصصی شنوایی و سمعک قائم )عج(

Samak.ghaem :اینستاگرام
بیرجند- مفتح 4- پالک 13   تلفن:  01 318 322  0۵6  - ۵020 16۵ 091۵  

حدود 10 تا 20 درصد کودکان 
از تنبلـی گـوش 

رنج می برند.
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اگر هنوز دل به دنیا دارید 

* بهروزی فر 

) ... ادامه سرمقاله از صفحه اول ( به همین جهت خانواده ها طبق یک اعتقاد دیرینه 
واژه َکلوخ یا نََظر یا غالم و مواردی از این دست را به نام اصلی  فرزندشان پیوند می 
کردند و معتقد بودند این نام های پیشوندی، تضمین کننده بقا و ماندگاری کودک 
است. اسناد تاریخی به خوبی گواه این موضوع است که برخی از بیماری ها در طول 
زمان ، مرگ فراوانی را رقم زده اند، مثاًل وبا در طول تاریخ ۷ بار در جهان عالمگیر 
شده، نخستین همه گیری وبای ایران، در دوره قاجار سال ۱۲۳۶ قمری رخ داد، به 
گونه ای که در مناطق ساحلی خلیج فارس روزی هزار و ۵۰۰ تن را به کام مرگ می 
کشید، البته دیگر کشورهای دنیا هم شرایطی مشابه داشتند، برای مثال در بحرین ۴ 
هزار نفر یعنی دو سوم جمعیت آنجا در اثر ابتال به وبا جان خود را از دست دادند. یا 
نتایج یک تحقیق سازمان های بهداشتی بین المللی نشان می دهد، تنها در سال ۲۰۰۰ 
بیش از ۵۵۰ هزار نفر به دلیل ابتال به سرخک فوت کرده اند و اگر چه در شرایط فعلی 
با مایه کوبی راه را بر شیوع این بیماری بسته اند اما همچنان هر سال ۹۰ هزار نفر 
در سطح دنیا به دلیل ابتال به این بیماری جان خود را از دست می دهند. حاال و در 
قرن ۲۱ میالدی و در شرایطی که شاهد پیشرفت های علمی قابل توجهی در همه 
زمینه ها هستیم، ویروس کرونا، دامنش را در همه دنیا پهن کرده و به گواه آمار روز 
سه شنبه ۸ مهرماه، از ابتدای همه گیری این بیماری ۳۳ میلیون و ۵۵۶ هزار نفر به 
کووید ۱۹ مبتال شده اند و از این تعداد، یک میلیون و ۶ هزار و ۴۵۰ نفر نیز جان خود 
را از دست داده اند. طبق این آمار، آمریکا با ۷ میلیون و ۳۶۱ هزار مبتال و ۲۰۹ هزار 
فوتی در رده نخست کشور های جهان قرار دارد و دو کشور هند و برزیل به لحاظ آمار 
مبتالیان و فوتی ها، جایگاه های دوم و سوم را از آن خود کرده اند. البته به استناد 
آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرایط کشور ما هم چندان مطلوب 
نیست، چرا که مجموع بیماران مبتال به کووید۱۹ از ابتدای اسفند ماه تاکنون به ۴۵۳ 
هزار و ۶۳۷ نفر رسیده و مجموع جان باختگان این بیماری نیز به مرز ۲۶ هزار نفر 
نزدیک شده است. این آمارهای وحشتناک، رنگ همه استان های کشور را قرمز کرده 
و متأسفانه خراسان جنوبی هم از این قاعده مستثنی نیست و به گواه آمار دانشگاه 
علوم پزشکی تا روز سه شنبه ۸ مهرماه، تعداد مبتالیان در استان سه هزار و ۱۷۷ نفر 
و آمار فوتی ها نیز ۱۶۰ نفر بوده است که با احتساب  ۱۵۸ بیمار با عالئم حاد تنفسی 
که در بیمارستان  های استان بستری شده اند، احتمال افزایش این آمار قطعی است.  
با یک حساب سرانگشتی، روزانه تعداد زیادی از آدمیان از روی کره زمین حذف می 
شوند، شاید حافظه ما فراموش کار است، یا این که ترجیح داده ایم نسبت به برخی 
موضوعات بی تفاوت باشیم، و یا همان مثل معروِف” از دل برود هر آن که از دیده 
برفت”. هر کدام این ها که هست، سبب شده ما بر خیلی از واقعیت ها چشم بپوشیم.  
مرور مستندات موجود نشان می دهد در هر برهه از زمان و با بروز هر یک از این 
بالیا و بیماری ها، انسان ها به لطایف الحیلی همچون کشف واکسن و مایه کوبی یا 
رعایت نکات بهداشتی و بهبود شرایط زندگی، خود را از شر آن رها کرده اند.  حاال و 
در این قرن پیشرفت و تکنولوژی و در شرایطی که کشف و تولید واکسن کرونا با اما 
و اگرهای فراوانی همراه است، بهترین راهکار برای همه ما رعایت نکات بهداشتی و 
بهبود وضعیت زندگی می باشد. کم هزینه ترین کار هم بدون تردید پیشگیری است.
کوتاه سخن این که؛ اگر هنوز دل به دنیا داریم، اگر می خواهیم سال های سال شاهد 
رشد و شکوفایی بچه های مان باشیم، اگر بقای خانواده را می خواهیم، اگر دوست 
نداریم جای بستگان مان را خالی ببینیم، اگر... فقط کافی است از رعایت نکات 

بهداشتی غافل نشویم.
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷ ارسال بفرمایید(

»ان شاءا... « وارد مباحث انتخاباتی آمریکا شد

اولین مناظره نامزدهای انتخابات آمریکا با حاشیه هایی همراه بود که مهمترین مورد آن استفاده از عبارت »ان شاءا...« از سوی 
»بایدن« است. دراین  مناظره، وقتی مجری از »ترامپ«، درباره فرار مالیاتی وی سوال کرد و او در پاسخ گفت که اظهارنامه خود 
را منتشر می کند، »جو بایدن« رقیب دموکرات  برای آنکه نشان دهد ترامپ صادق نیست، از عبارت »ان شاء ا...« استفاده کرد.

 پیام دالر برای بازار مسکن چیست؟ 
خبرآنالین نوشت: یک کارشناس بازار مسکن 
می گوید هر چند سرعت رشد قیمت ها در بازار 
مسکن کاهش یافته است اما تا زمانی که رشد 
قیمت دالر ادامه دارد نمی توان انتظار کاهش 

قیمت در بازار را داشت.

خرید و فروش خودرو متوقف شد

تسنیم نوشت: روند صعودی قیمت ها در بازار 
سکه و ارز باعث شده تا هیچ کس حاضر به خرید 
خودرو آن هم با قیمت های نجومی نباشد و بر 

این اساس خرید و فروش خودرو متوقف شد.

رونمایی یک اصولگرا از اصالح طلبانی
که تایید صالحیت می شوند

سلیمی نمین فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به 
اینکه اصو لگرایان از تایید صالحیت خود اطمینان 
دارند، یادآور شد: چنین چیزی نیست، در حال 
دهقان  و  ستاری  مانند  اصالح طلبانی  حاضر 
وجود دارند که مورد تایید شورای نگهبان قرار 
خواهند گرفت. در حقیقت تعداد قابل توجهی از 
اصالح طلبان هستند که اگر وارد میدان شوند، از 

نظر شخصیتی مورد تایید قرار می گیرند.

انتقاد تند از سیاسی کاری و
 سیاست بازِی پدرخوانده های اصولگرا

کوشکی فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه قالیباف 
یکی از نمایندگان است اما بخشی از جّو حاکم بر 
مجلس در اختیار پدرخوانده های اصولگرایی است، 
اظهار کرد: محافظه کار شدن مجلس یازدهم به 
علت آن است که از پدرخوانده های اصولگرایی 
تأثیر می گیرد. آن پدرخوانده های اصولگرایی 
سیاسی کار و سیاست باز هستند و دلیلی نمی بینند 
که انقالبی عمل کنند تا االن هم انقالبی نبودند 
به همین خاطر جّو محافظه کاری و جّو رفتارهای 

غیرانقالبی در مجلس فعلی وجود دارد.

احتمال نامزدی احمدی نژاد آرامش را 
از اصولگرایان و اصالح طلبان می گیرد

عزیزی ، فعال سیاسی گفت : پیش بینی ها حاکی 
از آن است که احمدی نژاد در انتخابات ۱۴۰۰ ثبت 
نام می کند. از آنجایی که شرایط سیاسی کشور 
نسبت به چهار سال گذشته تغییر کرده و احمدی 
نژاد نیز در این مدت  مواضع و حرکات غیر معقولی 
نداشته که موجب عدم احراز صالحیت ایشان شود،  
به صورت طبیعی حساسیت و ترس را در جریانات  
نامزدی  احتمال  لذا  می کند؛  تحریک  سیاسی 
احمدی نژاد در انتخابات آرامش را از اتاق های فکر 

اصولگرایان و اصالح طلبان می گیرد.  

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید 
با دنیا تعامل گسترده سازنده داشته 
صنعت،  وزارت  گفت:  باشیم، 
مقدم  خط  در  تجارت  و  معدن 
مبارزه در شرایط تحریم است و بار 
مسئولیت تامین کاالهای اساسی 
و ضروری و بخش بزرگی از تولید 
با بیان  را بر عهده دارد. روحانی 

اینکه این حرف غلط را مدام تکرار 
بیرون  به  دولت  نگاه  که  نکنید 
گفته ایم  ما  کرد:  اظهار  است؛ 
هم  رهبری  سازنده«،  »تعامل 
فرمودند »تعامل گسترده سازنده« 
وی با طرح این موضوع که باید  
یکدیگر  علیه  کشیدن  نقشه  از 
فاصله بگیریم، گفت: اگر در مسیر 

رقابت های حزبی و جناحی باشیم، 
روحانی  نمی رسیم.  هدف  به 
ارزی  نیازمندی  کرد:  تصریح 
دستگاه های کشور با آنچه امروز 
برای آنها تامین می شود مقداری 
موجود  شرایط  که  دارد  فاصله 
باعث ایجاد فاصله شده است. در 
بسیاری از مشکالت اکنون باید 

بدهیم  مردم  به  صحیح  آدرس 
که چرا این مشکالت وجود دارد. 
مشکالت ساختاری از قدیم بوده 
و ممکن است مشکالت مدیریتی 
هم وجود داشته باشد، مهم این 
است که ببینیم درصد اینها در این 
چه  به  )اقتصادی(  شرایط جنگ 
میزان است؛ برخی دوباره شرایط 

کنونی را با شرایط تحریم مقایسه 
نکنند.

فعال  نقوی حسینی،  سیدحسین 
آرایش  درباره  اصولگرا  سیاسی 
شخصیت های این جریان برای 
انتخابات ریاست جمهوری سال 
اتفافاتی که  از  بعد  ۱۴۰۰ گفت: 
برای آقای فتاح پیش آمد، آقایان 
قالیباف  و  جلیلی  سعید  رئیسی، 

تا  اول  گزینه  اولویت،  ترتیب  به 
برای  اصولگرایان  نامزدی  سوم 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 

هستند.
وی با اشاره به مقبولیت ابراهیم 
او  توانمندی  نزد مردم و  رئیسی 
در ساماندهی قوه قضائیه افزود: 

ریاست  انتخابات  گذشته  دوره 
به  قریب  ایشان  نیز  جمهوری 
با  کرد.  کسب  رأی  میلیون   ۱۶
ها،  مولفه  این  گرفتن  نظر  در 
به  اصولگرایان  تصمیم  نهایتا 
ختم  رئیسی  آقای  از   حمایت 
می شود. اگر آقای رئیسی بیایند 

های  شخصیت  از  یک  هیچ 
مانند  نمی  صحنه  در  اصولگرا 
چون همه اصولگرایان روی آقای 
معاون  وی  دارند.  اجماع  رئیسی 
اولی جلیلی در دولت رئیسی را نیز 
قابل مذاکره و امکان پذیر دانست. 
نقوی حسینی درباره کاندیداتوری 

علی الریجانی و قرار گرفتن او در 
قطب مقابل ابراهیم رئیسی زمان 
انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
آقای الریجانی مصمم هست که 
پیدا  حضور  انتخابات  صحنه  در 
کند و شنیدم که ایشان استجازه 

هم کرده است.

روحانی: این حرف غلط را مدام تکرار نکنید که نگاه دولت به بیرون است

اولویت های  نامزدی اصولگرایان در ۱۴۰۰ از زبان یک اصولگرا

در  تهران  مردم  نماینده  سروری 
با اشاره به مقاله  مجلس هشتم 

عبدی فعال اصالح طلب مبنی بر 
از  روحانی  حسن  استعفای  لزوم 
اظهار  جمهوری  ریاست  جایگاه 
کرد: اصالح طلبان به دنبال این 
از  خودشان  حمایت  که  هستند 
روحانی را از افکار عمومی پاک 
کنند و ذهن مردم را به این سمت 
مدیریت کنند که اصالح طلبان در 

روحانی  با  مخالفت  مقدم  صف 
ایستاده اند. سروری در عین حال 
افزود: اما من فکر می کنم خیلی 
دیر شده چون مردم هنوز یادشان 
است که در روزنامه اعتماد آقای 
محمدرضا خاتمی اعالم کرد که 
اصالحات تضمین روحانی است 
آنها این ضمانت را به ملت ایران 

داده اند و امروز باید روی ضمانت 
خود بایستند. 

این  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
هست  اصالح طلب ها  استراتژی 
و آنها چون خود را از قبل بازنده 
این  از  خروج  راه  تنها  می بینند 
وضعیت را یک شورش اجتماعی 
جامعه  انسجام  زدن  هم  بر  و 

کشور و ایجاد نفرت ملی به جای 
وحدت ملی می دانند خاطرنشان 
کرد: به همین دلیل شما می بینید 
که تئوریسین های اصالح طلب، 
امروز خشونت را تئوریزه می کنند 
و  خشونت  یک  های  زمینه  و 
را  ملی  درگیری  و  ملی   نفرت 

می خواهند ایجاد کنند.

رئیس دفتر رئیس جمهور درباره 
انتقاد جناح های مختلف به رئیس 
جریان  یک  کرد:  بیان  جمهور 
و  بود  روحانی  منتقد  اول  روز  از 
از  بعد  که  ندیدم  وقت  هیچ  ما 
انتخاباتی  رقابت های  انتخابات، 

تمام شده باشد. در میان اصالح 
وجود  خاص  نظر  یک  طلبان 
ندارد و دیدگاه ها متفاوت است. از 
اصالح طلبان وزیر و استاندار در 
دولت وجود دارد و اگر آنها منتقد 
حال  مراعات  حداقل  هستند، 

رفقای خود را بکنند. 
واعظی در ادامه درباره واکنش ها 
مبنی  جمهور  رئیس  به صحبت 
موجب  سفید  کاخ  که  این  بر 
ایجاد مشکالت کشور شده است، 
انقالبی  ادعای  که  برخی  گفت: 

را  آمریکا  دارند می خواهند  بودن 
آمریکا  می گویند  و  کنند  تطهیر 
را لعنت نکنیم. من نمی دانم آنها 
چه جور آدم های هستند به خاطر 
نگاه سیاسی و جناحی و انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ همه چیز 

اینها  گفت:  وی  می کنند.  فدا  را 
نفت  که  بودند  دولتی  طرفدار 
باالی ۱۰۰ دالر می فروخت و هر 
مشکلی را به تحریم ربط می داد 
و اینها در آن زمان دهان شان را 

بسته بودند.

مردم یادشان نرفته اصالح طلبان می گفتند ما تضمین روحانی هستیم

واعظی: اصالح طلبان برای انتقاد از دولت حداقل مراعات رفقای خودشان را بکنند
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تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

رتر(
) مدرن ب

تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت

قیمت به ازای هر کیلو  2600 تومان
با فروش ضایعات کاغذ و کارتن به صورت مستقیم به کارخانه به جهش تولید پیرو شعار 

سال یاری رسان ما باشید.

طــوس شــانه

0۵6۳22۵۵۱۱۸ - 0۹۳۵۸۷۵۳۴۳۴شهرک صنعتی بیرجند ، بلوار تولید ، نبش نوآوران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول (
                           شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند     تاریخ انتشار: ۹۹/۷/۱0 
 بدینوسیله به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند می رساند: جلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت با دستور جلسه ذیل از ساعت ۱۰ الی 
۱۱ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۷/۲۷ در محل دفتر شرکت واقع در خیابان حکیم نزاری بیرجند برگزار 
می گردد. از کلیه اعضای محترم شرکت درخواست می گردد رأس ساعت مقرر در محل تعیین شده 
حضور به هم رسانند، آن تعداد از اعضای محترم که امکان حضور در جلسه برایشان میسر نیست 

با دادن وکالت کتبی به یکی دیگر از اعضا یا نماینده تام االختیار حق رای خود را تفویض نمایند.
یاد آور می شود هر عضو عالوه بر رای خود می تواند از طرف یک نفر دیگر با در دست داشتن وکالت 
کتبی در جلسه حاضر و حق رأی داشته باشد. ضمنا همراه داشتن کارت ملی و دفترچه عضویت، 

ماسک و خودکار شخصی الزامی است. 
دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس  ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در 
 خصوص صورت های مالی سال ۱۳۹۸ ۳– اتخاذ تصمیم درخصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ 
4-  تصویب بودجه مربوط به بازپرداخت حق السهم اعضای مستعفی 5– تصویب تغییرات  سرمایه 
شرکت بر اساس ترازنامه به تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹  6– سایر موارد که در اختیار مجمع عمومی عادی 
سالیانه می باشد. ۷- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال مالی و 

رئیس هیئت مدیره – کاظم میری بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی. 
الزم به ذکر است، چون دوره مسئولیت هیئت مدیره و بازرس شرکت رو به اتمام می باشد، اعضای 
محترم که واجد شرایط بوده و قصد کاندیداتوری  دارند حداکثر تا تاریخ ۹۹/۷/۲۰ با در دست داشتن 
تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی به دفتر شرکت  واقع در خیابان حکیم نزاری بیرجند، جنب 

بانک صادرات مرکزی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند.

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم
۱- شرکت تولید لوله پروفیل کویر خراسان

در اجرای تبصره 5 ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱5۳56/ت ۳6۰۰5 هـ  هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای 
محترم۱- شرکت تولید لوله پروفیل کویر خراسان ابالغ می گردد آقای محمود یوسفی با کد شناسایی بیمه 
6۸۹۰۷۸۷۱ ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی خط تولید داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان 
آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت 

و زیان آور تایید نموده است. 
موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱5 روز کاری، اعتراض 
خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( 

تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی 
مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

 
* 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
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0۹۱۵   ۱6  ۴۴۴ 6۳ 
0۹۱۵   ۱6۴   ۵۴۹6 
0۹۱۵   ۱6۴   ۵۷۹۵ 
0۹۱۵   ۱6۴   60۳۸ 
0۹۱۵   ۱6۴   60۳۹ 

0۹۱۵   ۱6۴   ۹۳06 
0۹۱۵   ۱6۴   ۹۵۷۴ 
0۹۱۵   ۱6۴   ۹۸ ۳۱ 
0۹۱۵   ۱6۴   66 ۷6
0۹۱۵   ۱6۴   6۴ ۴۵

»اطالعیـه«
فراخوان ثبت نام نامزدهای نمایندگی 

مدیران مسئول مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری
در هجدهمین دوره هیئت نظارت برمطبوعات

از مدیران مسئول محترم مطبوعات،  قانون مطبوعات،  ماده ۱۰  تبصره 4  اجراي  در 
خبرگزاري ها و پایگاه های خبری کشور دعوت مي شود در صورتی که نامزد نمایندگي براي 
این دوره هیئت نظارت مي باشند؛ تا پایان وقت اداري روز شنبه ۹۹/۷/۱۲ با نام کاربری و 
  »e-rasaneh.ir«  رمز عبور خود به سامانه جامع رسانه های کشور به نشانی الکترونیکی
مراجعه نموده و نسبت به ثبت درخواست نامزدی و درج خالصه ای از سوابق مطبوعاتی 

و اجرایی خود اقدام نمایند.
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی
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افزایش ۲ و نیم برابری ظرفیت شبکه اینترنت خراسان جنوبی

سرپرست مخابرات منطقه خراسان جنوبی گفت: ظرفیت شبکه اینترنت استان دو و نیم برابر افزایش یافت. آذری  با بیان اینکه پس از شیوع کرونا و لزوم استفاده از خدمات غیر 
حضوری، شبکه ارتباطی مخابرات در برخی موارد دچار اختالل گردید، گفت: برای رفع این مشکل ظرفیت شبکه دیتای استان ۲/۵ برابر افزایش پیدا کرده است. وی با اشاره به اینکه 
پنجاه روستا پس از شیوع کرونا از ADSL روستایی بهره مند شدند، افزود: در این مدت همچنین پهنای باند چهل روستا افزایش پیدا کرده تا روستائیان خدمات را بهتر دریافت کنند.

* سالم آقای رئیس جمهور چند وقت 
پیش گفتند مردم سکه و دالر نخرند 
و برای سرمایه گذاری به سراغ بورس 
بروند. خواستم از طریق شما از ایشون 
تشکر کنم بنده به سفارش ایشون کل 
پس انداز خودم و خانواده پدر و همسرم   
یعنی حدود  100 میلیون رو در بورس 
ریختم و با اجازه شما تا امروز 30 میلیون 
ضرر داده است خواستم بگم حاج آقای 
روحانی اگر شما چیزی نگین کسی گله 
زنین  وقتی حرف می  ولی  کنه  نمی 
خیلی آدمای زود باور مثل من متاسفانه 
اعتماد می کنند و می گویند نمی شود 
که یکی دیگه تو مملکت به این راحتی 
حرف الکی بزند و به توصیه های شما 
عمل می کند و جسارتا اگر به تدبیر 
دولت بر نمی خورد لطفا پروژه سکوت 
را هم برای خود و اعضای محترم هیئت 
دولت افتتاح کنید فکر کنم عواید خوابی 

برای مردم داشته باشد علی برکت ا...

* سالم ۲۵ روز از بازگشایی مدارس 
می گذرد ولی دانش آموزان پایه پنجم 
دبستان جهانفر دستگرد نه معلم دارند و 
نه درشبکه  شاد عضو هستند. مسئولین 

فکری به حال بچه های ما بکنند ...

* در رابطه با سرمقاله کرونای روحی،  
متاسفانه مثل قدیما برای اینکه بچه 
ها از خانه بیرون نروند برخی بزرگترها 
آقا  مثال  بیرون  بری  اگر  می گفتند 
دزده تو را با خودت میبره و یا چنین 
و چنان می شود، امروزه هم به دلیل 
بی تدبیری نادرست و با فرهنگ سازی 
غلط، مردم را ترسانده اند و برنامه رسانه 
خبرهای  برخی  و  کرونا  شده  هم   ما 
نا امید کننده که مثال از واکسن کرونا 
خبری نیست و مردم باید به این شرایط 
عالئم  فالن  اینکه  یا  و  کنند  عادت 
فردی شاید نشانه کرونا باشد و از این 
شرایط  به  توجه  با  لذا  مسائل،  دست 
موجود و عدم رعایت مسائل بهداشتی 
حتی در برخی مراکز درمانی و داروخانه 
ها، نانوایی ها، فروشگاه ها و از سوی 
دیگر عدم برخورد جدی با متخلفین، 
این موضوع برای عده ای عادی و عده 

دیگر رعب آور شده.

* سالم آوا از مسئولین پیگیری کن که 
چرا اجاره خونه اینقدر باال رفته من یه 
شوهر بیکار دارم مستاجرم خودم خرج 
زندگی رو میدم دیگه کم آوردم تو روخدا 

صدای ما بی خونه هارو بشنوید.

* می خواستم مشکل مرا پیگیری کنید 
ما قبال گاز داشتیم بخاطر اینکه به دو 
اتاق دیگرگاز وصل کنیم کلی هزینه 
کردیم بعد از بازدید کارشناسی از یک 
لوله ایراد گرفته شد که برطرف کردیم 
و قرار شد کارشناس تایید کند باز باید 
هزینه پرداخت کنیم برای بازدید مجدد 

آیا درست است این کار سازمان؟ 

سرمقاله  خصوص  در  سالم.   *
از  پور  هرم  آقای  روحی  کرونای 
گویم  می  سخن  قلمی  به  دست 
نوع  هم  به  عشق  جرئت   که 
دارد، شهامت گفتار دارد و این خیلی 
برای نا امنی ها و جو ملتهب سرنوشت 
کنم  می  دعایتان  ممنونم  است  ساز 
همه پنهان می کنند کرونا گرفتن صد 
رحمت به بیماری های خاص انگار با 
جنایت کاری ماسک زده روبرو هستم 
که اگر بفهمیم دوست مان، فامیل مان 
همسایه مان کرونا گرفته چنان خیزی 
برمی داریم که نکنه لباسش، نفسش 
گرفت  خواهیم  همه  خورد.  به  ما  به 
این دیگه به سیستم ایمنی ما و رعایت 

نکات مراقبتی ربط پیدا می کنه.

* سالم در خصوص صحبت دوست 
عزیزی که گفته بودند به قطار توسعه 
مشخص  آنچه  نزنیم  سنگ  استان 
مطالبه  جاده که یک  به  توجه  است 
عمومی است و واقعا 17 ماه از سیل 
گذشته و جاده همچنان خراب است 
باید گلی بر سر اداره راه زد اما اینکه 
همزمانی آن با تصویب راه آهن و توجه 
به برخی مالحظات توضیح درستی بود 
که باالخره بزرگان هر منطقه ای باید 
به آن توجه کنند و مسائل را اهم و فی 
االهم کنند. انشاا... با توانی که استاندار 
دارد این قضیه هم حل خواهد شد و 
حساسیتی ایجاد نمی شود ولی واقعا 
کار رسانه و نمایندگی به لحاظ لزوم 
نگاه همه جانبه به مسائل واقعا سخت 
است خدا به شما توان و سالمتی بدهد 
تا بتوانید همچنان زبان گویا و رسای 

مردم محروم استان باشید.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

 کرونا حریف 
»ماهیرود«  نشد

جنوبی  خراسان  گمرکات  مدیرکل 
از صادرات ۲۹۹ میلیون دالر کاالی 
ایرانی از گمرکات استان طی شش ماه 
سال جاری خبر داد و گفت: این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ 
محمد  است.  داشته  افزایش  درصد 
علی خاشی با اشاره به عملکرد شش 
ماهه سال جاری بیان کرد: کل کاالی 
صادراتی خروجی از طریق گمرکات 
استان در سال ۹۹ از نظر ارزشی ۲۹۹ 
میلیون و ۴33 هزار و ۹۶7 دالر و از 
نظر وزنی یک میلیون و ۶۸1 هزار و 
۴10 تن بوده است. وی با بیان اینکه 
علیرغم تأثیر کرونا بر صادرات برخی 
ماهیرود  در  اما  کشور،  مرزهای  از 
ادامه  هستیم،  صادرات  رونق  شاهد 
ماهیرود  از  ماهه  صادرات شش  داد: 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 
لحاظ ارزش ۹۸ درصد و از لحاظ وزن 
۵1 درصد افزایش داشته است. خاشی 
با اشاره به صادرات قطعی از گمرکات 
بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در 
از  بیان کرد:  بازارچه مرزی ماهیرود، 
ابتدای سال جاری دو هزار و ۴۶7 فقره 
اظهارنامه صادراتی به ارزش ۵7 میلیون 
و ۲۹۸ هزار و 11۹ دالر و به وزن بالغ 
بر 7۵۹ هزار و 1۲۹ تن تشکیل شده 
است. وی ادامه داد: این میزان نسبت 
نظر  از  به مدت مشابه سال گذشته 
نظر  از  درصد،   3۸ اظهارنامه  تعداد 
وزن ۲1  نظر  از  و  درصد  ارزش 1۶ 
درصد افزایش دارد. خاشی اظهار کرد: 
سوخت  روغن  سیمان،  صیفی جات، 
تقطیری، هیدروکربن حاصل از بازیافت 
خاک های مستعمل رنگ بر، کاشی و 
آبگوشتی،  نخود  گازوئیل،  سرامیک، 
هیدروکربن سبک، نمک و تخم مرغ 
خوراکی از جمله اقالم صادرات قطعی 
گمرک استان در این مدت را شامل 
بوده است. مدیر کل گمرکات خراسان 
جنوبی ادامه داد: همچنین عمده این 
اقالم به کشور افغانستان، عراق، ترکیه، 
آذربایجان و تایوان صادر شده است.وی 
با اشاره به صادرات ماده 11۶ بیان کرد: 
در شش ماهه سال جاری هشت هزار و 
۴۲۴ فقره پروانه به ارزش ۲۴۲ میلیون 
و 13۵ هزار و ۸۴۸ دالر و وزن بیش از 
۹۲۲ هزار و ۲۸1 تن بوده است. خاشی 
افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از نظر تعداد پروانه 70 درصد، 
از نظر ارزش 13۸ درصد و از نظر وزن 

۹0 درصد افزایش داشته است.

خبر ویژه

فرصت »رزم« در 
 جبهه معادن استان

نگاه  در  و  معدنکار  یک  عنوان  به 
کلی باید بگویم در استان آزرده خاطر 
خراسان جنوبی نبض اقتصاد و اشتغال 
خوب نمی زند. به نظر می رسد یکی 
از چند راه اصلی بهبود حال این استان 
توسعه معادن و تکمیل زنجیره ارزش 
هم  که  است  آن  به  وابسته  افزوده 
اکنون نیز دغدغه مدیران ارشد استان 
می باشد. آنچه را که فرصتی ویژه برای 
تحقق این مهم می دانم نشستن مردی 
بر صندلی وزارت صمت است که در 
 سال های گذشته تبلوری از نوگرایی ،

تالش، جسارت و همسویی با تولید و 
توسعه را از خود بروز داده است. »رزم 
حسینی« در استان کرمان نیز با نگاهی 
ویژه به صنعت و معدن اقداماتی قابل 
اتفاق  این  همزمانی  داشت.  تحسین 
را با دو عامل ذیل فرصتی ویژه برای 
استاندار  استان می دانم. حضور یک 
که دغدغه اقتصاد و اشتغال دارد و به 
یقین در مدت حضور »رزم حسینی« 
ارتباط و شناخت  در خراسان رضوی 
کافی را از توانمندی های ایشان دارد. 
نگاه ویژه »جرجانی« سرپرست سازمان 
صمت استان به معادن و برخورداری از 
تجربیاتی ارزشمند در شناخت مشکالت 
بخش خصوصی که در زمان حضور 
در استانداری خراسان جنوبی به دست 
»رزم  مدیریت  امیدوارم  است.  آورده 
حسینی« با عزم استاندار تالشگر کارنامه 
سازمان صمت را در آغاز قرن پانزدهم 

سرشار از تحول در معدن رقم بزند. 
ا . پ  از  بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
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 دیدگاه خوانندگان

 معجزه در منطقه ناشناخته 
محمودآبادی- تا به حال هیچ گزارشی از 
در  است،  نشده  تهیه  استان  در  این محل 
حالی که آخرین نقطه بین مرگ و زندگی 
است،بخش ویژه ای که از اسفند سال ۸۶ 
در سکوت خبری در بیمارستان ولی عصر 
)عج( بیرجند آغاز به کار کرد و بعد از گذشت 
13 سال از فعالیت به منطقه ای ناشناخته 
می ماند که خیلی ها نمی دانند هر روز در 
آن معجزه ای از زندگی پدید می آید،اینجا 
اتاق عمل قلب باز در بیمارستان رازی بیرجند 
است. اینجا عالوه بر انجام اعمال جراحی 
با بهترین کیفیت و تجهیزات و  باز،  قلب 
البته کمترین هزینه ، برخی عمل هایی که 
مربوط به عروق است، نیز انجام می شود،با 
اعمال  انجام  برای  این داشته ها  به  توجه 
قلب باز و البته بخش ICU قلب باز که از 
نظر تجهیزات کامال مجهز و دارای پرسنلی 
دلسوز و مجرب است به راستی رفتن هم 
استانی ها به خارج از استان برای انجام عمل 
قلب باز ، چه توجیهی دارد؟ نمی دانم بگویم 
از عجایب روزگار است یا از بی توجهی جامعه 
خراسان  در  دهه  یک  از  بیش  که  خبری 
جنوبی عمل قلب باز انجام می شود و هنوز 
عده زیادی از هم استانی هایمان نمی دانند 
که این اعمال با وجود جراح قلب مجرب و 
با سابقه و بهترین تجهیزات و کمترین هزینه 

در شهرستان بیرجند انجام می شود.
هم  همکارانم  گزارش  این  از  قبل  شاید 
گزارش هایی از انجام اعمال جراحی قلب باز 
تهیه کرده باشند، اما جست وجوی  اینترنتی 
در این خصوص اطالعات خوبی به ما نمی 
دهد و این یعنی اطالع رسانی در این حوزه 

باید بیشتر از این ها باشد.
از بخش جراحی قلب  برای تهیه گزارش 
باز و مصاحبه با تنها فوق تخصص جراحی 
در  آموزشی«  استان دکتر »احمد  باز  قلب 
بیمارستان رازی بیرجند، سه بار وقت تعیین 
شد،تا در نهایت توانستم در داخل بخش و 
زمان استراحت ایشان مصاحبه را انجام دهم.

اتاق عمل تخصصی قلب باز واقع در طبقه 
اول در مجموعه قلب بیمارستان رازی، شامل 
تجهیزات  با  همراه  باز  قلب  اتاق عمل   ۲
و  قلبی  های  مانیتورینگ  شامل  کامل، 
دستگاه پمپ قلب و ریه مصنوعی،دستگاه 
های  ست  بیهوشی،  پمپ،ماشین  بالون 
توسط  مجموعه  این  است.   ... و  جراحی 
تیم تخصصی قلب شامل فوق تخصص 
جراحی قلب و عروق و کارشناسان ورزیده 
اتاق عمل  قلب و متخصصان بیهوشی با 
کارشناسان مجرب بیهوشی، و تیم گمنام ، 
مجرب و با سابقه پرفیوژن )مسئول دستگاه 
پمپ قلب و ریه مصنوعی( اداره می شود.

کادر پرستاری مجرب این بخش، با داشتن 
مهارت های ویژه کار در اتاق عمل  قلب،  زیر 

نظر جراح مربوطه در تمام ساعات شبانه روز 
و در روند ارائه خدمات درمانی جراحی در اتاق 
عمل به عنوان اعضای تیم جراحی در کنار 
متخصصان جراحی قلب همکاری می کنند. 
این بخش به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی 

نیازهای بیماران جراحی قلب باز است.

ورود به بخش

 اولین نکته ای که در ورود به این بخش توجهم 
را جلب کرد،سکوت و آرامشی بود که باعث 
شد من هم با یکی از پرستاران در ایستگاه 
کنم،  پرسی  احوال  و  آرام سالم  پرستاری 
 سالن مبل شده  اول این تصور را به بیننده 
می دهد حتما این جا مکانی است که جراح با 
تیمش درباره عملی که قرار است انجام دهد 

گفت و گو می کند. 
دکتر »آموزشی« را در حالی که لباس های 
مخصوص حضور در بخش را به تن دارد با 
ماسک مالقات می کنم، او تنها جراح قلبی 
است که از سال ۹۲ تاکنون در بیرجند مانده 
است. سایرین آمده اند و به دالیلی رفته اند!!!

اتاق  وارد  گان  پوشیدن  با  دکتر  همراه  به 
های  کاشی  شوم.  می  باز  قلب  جراحی 
، جراحی  تخت  باالی  های  المپ   سبز، 

دارای  که  هایی  قفسه  ویژه،  مانیتورهای 
و  عروق  و  قلب  جراحی  های  ست  انواع 
را  شان  نام  که  دیگری  تجهیزات  و  لوازم 
اتاق  از  نشان  دانم  نمی  علمی  به صورت 
عملی آماده دارد. دکترآموزشی درباره تمام 
امکانات موجود در این اتاق توضیحاتی می 
 دهد. از کیفیت تجهیزات و مقایسه آن ها با 
بیمارستان های شرق کشور به ویژه مشهد 
و زاهدان و نتیجه اینکه هرچه خوبان همه 
دارند ما هم این جا یکجا داریم. هم استانی ها 
بدانند که جراحی قلب باز با بهترین تجهیزات 
در بیرجند انجام می شود و نیازی به رفتن 
از استان برای انجام این جراحی ندارند. وی 
اتاق  انتقال  از  این توضیح که سه سال  با 

عمل قلب باز از بیمارستان ولی عصر )عج( 
 به بیمارستان فوق تخصصی رازی می گذرد 
می گوید:بخش جراحی قلب ابتدا به همت دکتر 
 مراد هاشمزهی در بیمارستان ولی عصر )عج( 
راه اندازی شد و پس از ایشان پزشکانی از 
جمله دکتر رحیمی و دکتر حسین زاده جراحی 
قلب باز را انجام داده اند، بنده نیز از سال ۹۲ 
اینجا هستم. هم اکنون با توجه به نیاز استان 
عالوه بر جراحی قلب برخی عمل هایی که 
مربوط به عروق است را با تیم مجربی که 

داریم در همین بخش انجام می دهیم.

جراحی قلب از صفر تا صد

این جراح با سابقه هر آنچه از صفر تا صد برای 

ارائه خدمات به یک بیمار قلبی الزم است را 
اعالم  و  داند  می  مهیا  بیمارستان  این   در 
می کند: تمامی خدمات مربوط به بیماران 
قلبی شامل تشخیص، درمان و بازتوانی با 
بهترین کیفیتی که در سطح کشور هست در 
این بیمارستان انجام می شود. وی می افزاید: 

این خدمات شامل ویزیت متخصصان،داخلی 
 قلب،نوار قلب،تست ورزش،اکو،آنژیوگرافی،
آنژیوپالستی، اعمال جراحی قلب باز، شامل 
بای پس عروق کرونری قلب، تعویض و 
ترمیم دریچه قلب، پریکاردیو ویندو )تخلیه 
)جدا  دایسکشن  جراحی  و  پریکارد(،  مایع 
برقراري  آئورت(  شدگی الیه های شریان 
در  و...  گذاري   ICD و  قلب  ساز  ضربان 
ادامه  وی  شود.  می  انجام  بیمارستان  این 
معزی  دکتر  آنژیوپالستی  برای  دهد:  می 
پیگیری  را  مربوطه  امور  بیمارستان   در 
می کند که حضور ایشان نیز برای بخش 
قلب بسیار ارزشمند است. در این مرکز امور 
مربوط به آنژیوگرافی توسط متخصصان قلب 
و آنژیوپالستی )استنت گذاری( توسط دکتر 
معزی و تعبیه و کارگزاری دستگاه ضربان 
دکتر  توسط  آن  تنطیم  و  کنترل  و  ساز 
انجام می شود.   حمید رضا مشرقی مقدم 
دکتر احمد آموزشی می گوید: بین مشهد 
و زاهدان تنها مرکز قلب هستیم که این 
خدمات را به طور کامل ارائه می دهد. وی 
از پیگیری های بعد ترخیص خبر می دهد 
و از مواردی که به هر نحوی باید به همراه 
بیمار آموزش داده شود و اینکه این خدمات 
عوارض بعد از عمل را تا حد بسیار زیادی 
کاهش می دهد. وی در پاسخ به اینکه آیا 
به دلیل کمبود پزشک و متخصص بیماران 
به مشهد اعزام می شوند، می گوید: ما به 
دلیل کمبود پزشک در بخش قلب بیماری 
را به خارج از استان اعزام نمی کنیم حتی 
 مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب در بیرجند انجام 
می شود که مشخص کند چرا قلب ما به 
تست  این  کند.  می  تپش  نامنظم  شکل 
بررسی  را  قلب  الکتریکی  جریان   ها 
کمک  پزشک  به  نتایج  کند،   می 
آریتمی  یک  کند  مشخص  تا  کند  می 
)اختالل ضربان قلبی( از کجای قلب ناشی 
می شود و تصمیم بگیرد که آیا نیاز به استفاده 
ازدارو، ضربان ساز، دفیبریالتور کاشتنی قلبی 
)ICD(، اصالح بافت قلبی یا جراحی دارید، 

توسط  امور  این  شد  گفته  که  طور  همان 
دکتر مشرقی مقدم انجام می شود. وی در 
ادامه با اشاره به اینکه ما در خراسان جنوبی 
هیچ کمبودی در خصوص پزشک داخلی 
قلب نداریم و امیدواریم با تالش مسئوالن 
دانشگاه یک پزشک اینترونشین قلب به تیم 

آنژیوپالستی اضافه شود.همچنین این نوید را 
نیز می دهد که به زودی یک فوق تخصص 
جراحی قلب باز و یک فلوشیپ اکو به کادر 

درمان استان افزوده خواهد شد.

ICU قلب باز

همراه دکتر آموزشی مسیری که بیمار بعد 
از عمل وارد بخش مراقبت ویژه می شود 
را طی می کنم. نزدیک ترین فاصله ممکن 
و بسیار ایزوله، داخل بخش آبی رنگ حدود 
۶ تخت بستری وجود دارد. در این بخش نیز 
انواع تجهیزات شامل:  اکسیژن و ساکشن 
الکتروشوک،  دستگاه  پرتابل،  و  مرکزی 
دستگاه نوار قلب، دستگاه های ونتیالتور و 
مانیتورینگ های پیشرفته، دستگاه اکو، ترالی 
اورژانس ، پیس میکر، دستگاه گرافی پرتابل، 
ساکشن  گرمکن،  دستگاه  مواج،  تشک 
پرتابل، دستگاه گلوکومتر،  وارمر خون، نشان 
از کامل بودن همان پکیجی دارد که جراح 

قلب توضیح داده بود.
به سراغ یکی از بیماران بستری که قادر به 
گفت و گو است می روم. اکبری به دلیل 
است،  شده  جراحی  قلب  دریچه  عفونت 
گیرد.  می  وریدی  داروی    ICU در  حاال 
از  و  کند  می  رضایت  ابراز  درمان  کادر  از 
تحقیقاتی که قبل از عمل در بیرجند انجام 
و  با پرس  است می گوید: »همسرم  داده 
جوهای مختلف یقین پیدا کرد عملی که 
انجام  برای من الزم است در شهر خودم 
می شود«. وی که سه دریچه از قلبش عمل 
 شده است، ادامه داد: وقتی مطمئن شدیم 
می توانم در بیرجند عمل شوم به دلیل بحث 
های کرونا و اینکه دیگر همراهانم مجبور 
نیستند در شهر مشهد سرگردان باشند خدا 
را شکر کردم. من از عمل راضی هستم و روز 

به روز بهبودی ام را حس می کنم.
تخت های دیگر هم اشغال بود و پرستاران 
مهربان و خوش برخورد مشغول ارائه خدمات 
پرستاری به بیمارانی که  جراحی شده بودند. 

از این تخت به آن تخت رفت و آمد داشتند.
سراغ یکی از افراد با سابقه کاری باال که 
از ابتدای راه اندازی جراحی قلب باز در این 
شهر مشغول خدمت است، می روم. وی با 
تصدیق اینکه تعداد زیادی از هم استانی ها 
در جریان این موضوع که جراحی قلب باز در 

این استان انجام می شود نیستند، می گوید: 
بیماری از قاین داشتیم که باید عمل قلب باز 
اورژانسی انجام می داد شرایط کرونا آنها را در 
تصمیم شان برای رفتن از استان مردد کرده 
بود. وقتی به آن ها گفتم در اینجا بهترین 
خدمات جراحی قلب انجام می شود، با تردید 
و از روی ناچاری پذیرفتند اما بعد از اتمام 
عمل و بهبودی بیمارشان با رضایت کامل 

بیمارستان را ترک کردند.
دکتر  که  ای  دغدغه  همان  است  جالب 
آموزشی برای تیمش و البته پرستاران بخش 
مراقبت های ویژه جراحی قلب دارد،آنها برای 
آموزشی  دکتر  خواهند  می  همه  دارند،  او 
در بیرجند ماندگار باشد و دکتر می خواهد 
پرستاران و همکارانی که در کنار او هستند از 
حقوق و مزایا و آرامش کافی بهره مند باشند.
به گفته سرپرستار اتاق عمل از ابتدای امسال 
تا ۶ شهریور ماه ۹۹ تعداد 1۲۴ مورد عمل 
قلب و عروق در این بخش انجام شده است.
او در توضیح شرایط کاری اتاق عمل قلب 
باز به این نکته نیز اشاره می کند که”یک 
عمل قلب باز بین ۴ تا ۶ ساعت طول می 
کشد.” تصور کنید جراح در بیمارستان رازی 
بعد از انجام این عمل تا زمان به هوش آمدن 
بیمار در بیمارستان می ماند و تا مطمئن 
نشود حال بیماری که جراحی شده خوب 
است از بیمارستان خارج نمی شود. به راستی 
احترام  الیق  ارزشمندی،  پزشکان  چنین 
و قدردانی اند. به نظرم کادر درمان استان 
باید تمام تالش شان را برای ماندگاری این 

متخصصان انجام دهند.
جمله  از  زیادی  پاسخ  بی  های  سوال  با 
اینکه چرا با این همه تجهیزات و البته مبالغ 
هایم  استانی  هم  از  بسیاری  هنوز  پایین 
 برای عمل قلب باز به خارج از استان سفر 
می کنند؟ چرا فقط یک فوق تخصص جراح 
قلب، آنژیوپالستی و پیس میکر در استان 
داریم؟ اگر روزی هر کدام از این پزشکان 
چیست؟  بیماران  تکلیف  باشد   مرخصی 

از بیمارستان خارج می شوم.   

گزارشی از اتاق عمل قلب باز در بیمارستان رازی بیرجند

تاسیس شرکت ایده های بازرگانی هیواد )با مسئولیت محدود( در تاریخ 1399/06/13 به شماره ثبت 6320 
به شناسه ملی 14009405703 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای بازرگانی . 
تهیه و تولید و بسته بندی و پخش و فروش کلیه فرآورده های غذایی، خشکبار ، چای برنج ، فرآورده های 
گوشتی و پروتئینی. خرید و فروش و صادرات و واردات سنگ خام و فرآوری شده. 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 توحید ، بلوار توحید ، کوچه توحید 
10]فتح 9[ ، پالک 10.2 ، طبقه همکف کدپستی 9718773698 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1.000.000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای میالد گل بنفش به شماره ملی 
0640406955 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم حمیده آیتی به شماره ملی 0922476322 دارنده 
 500000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: آقای میالد گل بنفش به شماره ملی 0640406955 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود، خانم حمیده آیتی به 
شماره ملی 0922476322 به سمت نایب 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 هریک از اعضای هیئت مدیره 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 )975250(

تاسیس شرکت دفتر پیشخوان درمیان )با مسئولیت محدود( در تاریخ 1399/06/26 به شماره ثبت 6343 
به شناسه ملی 14009439067 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره 
برداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان خراسان جنوبی ، شهرستان درمیان ، بخش مرکزی ، شهر اسدیه، محله شهرک دوم جدید ، کوچه 
شهیدمطهری2]بهشتی1[ ، خیابان شهید مطهری ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 9744154897 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1.000.000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
محمد آزاد درمیان به شماره ملی 5230070641 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم مریم حمزئی 
درمیان به شماره ملی 5230113677 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه . اعضای هیئت مدیره: آقای محمد 
آزاد درمیان به شماره ملی 5230070641 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود، خانم مریم حمزئی درمیان به شماره ملی 5230113677 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 مدیرعامل 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 )991461(



موفقیت و انرژی

مناسبت ها

در مهمانی چگونه رفتار کنید؟

کسی که منش و نحوه رفتارش همراه با بزرگواری 
و غرور باشد، هیچوقت احتیاج ندارد پشت یک 
نقاب مخفی شود. تظاهر و وانمود کردن مانع 
باکالس بودن تان می شود. شما مجبور نیستید 
در تمام موقعیت ها و شرایط ۱۰۰ درصد خودتان 
باشید. مطمئنا باید خودتان را بسته به شرایط 
مدام  باید  ذاتا  و  در مجموع  ولی  کنید.  سازگار 
خودتان باشید و اصالت تان را حفظ کنید. سراغ 
یخچال و کمد و ... نروید. حتی توصیه می کنیم 
بی اجازه میزبان وارد آشپزخانه هم نشوید. فرزند 
میزبان خود را لمس نکنید، خصوصا وقتی پدر و 
مادرش دوروبرتان نیستند. حتی اگر بچه شروع به 

گریه کرد، بهتر است والدینش را خبر کنید.

نهم مهر ماه ، روز جهانی سالمند

سالمندان که زندگی سخت و دشوار خویش را در 
فراهم نمودن شرایط زندگی بهتر برای فرزندان 
خود گذرانده اند و به دوران پیری رسیده اند ، تنها 
یک آرزو دارند و آن این است که در خانه ای آرام و 
مملو از محبت در کنار فرزندان و نوادگان خویش ، 
روزهای آخر عمر را سپری نمایند.متأسفانه در زمان 
ما ، تکریم سالخوردگان کمرنگ شده و به آنان و 
مشکالت شان عنایت کافی نمی شود. تواضع در 
برابر والدین و احترام و اطاعت از آنان ، کمترین 
حقی است که والدین بر گردن فرزندان خود دارند.

آیا با تمام سفارشاتی که دین مبین اسالم نسبت به 
تکریم والدین داشته می توان والدین خویش را به 
هنگام فرو افتادن در ورطه ناتوانی و خزان زندگی 

رها کرده و در غربت تنهایی بگذاریم؟
رسول گرامی اسالم )صلی ا... علیه و آله(  فرمودند: 
یکی از صور تکریم و تعظیم ذات اقدس الهی 
احترام و تجلیل سالخوردگان مسلمان است. از 
عمده  ترین راه های انتقال یک فرهنگ به نسل 
های آینده، رفتار پدر و مادر و مربیان است. کودکان، 
از آنچه را در رفتار بزرگترها ببینند، الگو می  گیرند. 
احترام به بزرگترها و رعایت ادب و تکریم نسبت 
به سالخوردگان، اگر در عمل و رفتار ما تجلی یابد، 
فرزندان ما نیز، این فرهنگ را می  آموزند و با همین 
آداب و سنن بار می آیند. کسی که انتظار ادب و 
حق  شناسی از فرزندانش را دارد، باید همین حالت 
را نسبت به پدر و مادر و بزرگترها نشان دهد، تا 
کوچکترها هم از او بیاموزند. سالمندان امروز جوانان 
دیروز اند ، پس بهتر است اندکی به فردای خویش 
نیز بیاندیشیم و سالمندان ، این اندیشه های سرشار 

و خاموش را تکریم نماییم. 

کاهش خطر سکته با تخم مرغ!

در بررسی هایی که به تأثیر مصرف تخم مرغ 
و ریسک بروز بیماری های قلبی پرداخته، هیچ 
ارتباطی پیدا نشده است. با این حال، در برخی 
بررسی ها مشخص شده مصرف تخم مرغ در 

افراد مبتال به دیابت نوع 2، خطر ابتال به بیماری 
های قلبی را بیشتر می کند.تخم مرغ خاصیت 
 سیرکنندگی دارد و به کاهش وزن کمک می کند،
ایجاد حس سیری و کاهش مصرف کالری در 

طول روز از خواص تخم مرغ است.

دالیل اصلی ریزش مو

استرس در بروز هورمون هایی مانند کورتیزول 
نقش دارد و باعث آسیب به فولیکول های جدید 
مو می شود. موهای خود را خیلی محکم  نبندید. 
آرایش سفت و سخت موها مثل بستن دم اسبی، 

بافت های آفریقایی یا مشابه آن باعث خفگی و 
شکستن فولیکول های مو می شود.

استفاده از برخی محصوالت، مانند اسپری های 
قوی مو و ژل ها و حتی رنگ موقت  می تواند به 

مو آسیب برساند.

درد در ناحیه شکم را جدی بگیرید

درد در ناحیه شکم، ممکن است خبر از بیماری قلبی 
دهد. درست است که درد در ناحیه قفسه سینه نیز 
نگران کننده است؛ اما در اغلب زنان مشکالت 
قلبی خود را با درد در ناحیه شکم نشان می دهد. 

نسبت به این موضوع باید حساسیت الزم را داشت 
و  آزمایشات مربوطه را انجام و از سالمت جسمی 
 خود مطمئن شوید. از عالئم مشکالت قلبی در زنان 
می توان به کم آوردن نفس، مشکالت خواب، 

خستگی و کمبود انرژی نیز اشاره کرد.

خواص منیزیم در بارداری

بانوان باردار به منیزیم نیاز دارند. در این دوره نیاز بدن 
به منیزیم بیشتر از هر زمان دیگری است. زیرا این 
ماده معدنی نقش انسولین را ایفا می کند. قند خون 

بانوان باردار احتمال باال رفتن دارد. 

منیزیم می تواند قندخون را تنظیم کند. همچنین 
به استحکام و سالمت دندان و استخوان هم 
کمک می کند. سطح کلسترول خون و تنظیم 
ضربان قلب هم از دیگر خواص منیزیم محسوب 

می شود.

گز گز و خواب رفتن دست 

در برخی موارد خواب رفتن، گزگز و بی حسی 
دست می تواند بر اثر درگیری عصب محیطی باشد 
که هر چهار اندام بدن دچار گزگز، خواب رفتن و 
بی حسی می شوند، همچنین گاهی اوقات ممکن 

است احساس گزگز و خواب رفتن دست ناشی از 
بیماری های سیستم عصب محیطی نباشد.گاهی 
اوقات دلیل بیماری های سیستم عصبی، محیطی 
نبوده بلکه به دلیل سیستم اعصاب مرکزی یعنی مغز 
و نخاع است که به دلیل ضایعاتی  نخاعی می باشد. 

بنا بر اعالم وزارت بهداشت، توصیه هایی  برای زندگی با کرونا ارائه می شود: ضرورت گذاشتن ماسک در 
همه مکان ها، به خصوص داخل وسایل نقلیه عمومی. پرهیز از دست دادن یا روبوسی یا در آغوش گرفتن و 
رعایت بهداشت هنگام عطسه و سرفه. رعایت فاصله گذاری اجتماعی به اندازه یک و نیم تا دو متر در مکان 
 های عمومی. شستن روزانه دست ها به مدت 2۰ ثانیه و پرهیز از لمس صورت، دهان، بینی و چشم ها. 
ضدعفونی کردن دست ها پس از لمس وسایل عمومی مانند کارت خوان، نرده، دستگیره در و دکمه آسانسور 
و ... ، خودداری از شرکت در تجمعات خطر آفرین مانند عروسی، عزاداری و مسافرت ها. شستن دقیق سبزی 

و میوه با آب و مایع ضدعفونی کننده و استفاده از اسپری الکل برای خریدهای غیر قابل شست وشو.

برگ بو یا گیاه غار برای درمان سرماخوردگی و آنفلوآنزا موثر است. برگ بو سرشار از ویتامین آ، ویتامین 
سی، آنتی اکسیدان و بسیاری از عناصر مفید دیگر برای بدن است که در ادامه به فواید آن برای سالمت 
قلب، کاهش درد، جلوگیری از ریزش مو و حفاظت از پوست اشاره می شود. برگ بو از جمله گیاهانی 
است که به حفاظت از قلب در برابر بیماری ها کمک می کند؛ این گیاه حاوی ترکیباتی مانند سالیسیالت 
هاست و مقادیر زیادی کافئیک اسید دارد که همه آن ها به تقویت سالمت قلب، عروق خونی و جلوگیری 
 از سکته های قلبی ناگهانی کمک می کند.   این گیاه از میزان قند خون و کلسترول و تری گلیسیرید ها 

می کاهد همچنین به خاطر آنتی اکسیدان هایی که دارد به تولید انسولین طبیعی کمک می کند.

گیاهی که یک تنه سرما خوردگی و آنفلوآنزا را حریف است توصیه های طالیی برای زندگی با کرونا

یکی از راه های کاهش استرس این است که همواره سعی 
کنید با یکی از دوستان خود درباره مشکالت، موانع و راه 
هایی که برای رفع آنها وجود دارد، مشورت کنید. به یاد 
داشته باشید اوضاع را برای خود پیچیده نکنید زیرا این 
کار تنها سبب افزایش فشار روانی شما خواهد شد. گاهی 
با یک مشورت ساده، همه چیز حل خواهد شد و آنگاه 
خواهید فهمید، شرایط آنقدر هم که فکرش را می کردید 
بد نبوده است. همچنین اینکه بدانید شخصی را دارید که در 
سختی ها کنارتان است و می توانید با او مشورت کنید، خود 

سبب دلگرمی و افزایش اعتماد به نفس شما در مواجه با 
هر وضعیت بدی خواهد شد.نوشتن می تواند به روش های 
مختلفی استفاده شود که همه آن ها می تواند استرس را 
کاهش دهد. از آنجا که نوشتن توسط تحقیقات انجام شده 
فواید سالمتی متعددی عالوه بر امدادرسانی استرس نیز 

دارد، پس این مسکن استرس به شدت توصیه می شود.
عمل فیزیکی خندیدن، تنش را آزاد می کند و تغییرات 

فیزیولوژیکی مثبتی  ایجاد می کند. 
پیدا کردن راه هایی برای خنده بیشتر در روز می تواند 

یک مسیر موثر برای کاهش استرس باشد.یکی دیگر از 
راهکارهای کاهش استرس ورزش کردن است و می 
به  پیاده روی  تواند در عرض چند دقیقه جواب دهد. 
شما این امکان را می دهد که از مناظر لذت ببرید، این 
می تواند شما را به یک قالب ذهنی متفاوت تبدیل کند 
و مزایای ورزش را نیز به ارمغان می آورد. ورزش یکی 
از بهترین روش های کاهش استرس است. شاید به 
نظر متناقض بیاید اما ایجاد استرس فیزیکی در بدن با 
استفاده از ورزش، باعث کاهش استرس ذهنی می شود.

راه های کاهش استرس
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

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

۷۵4۹۳۸۱۶۲

۸۳۱4۶۲۹۵۷

۲۶۹۱۵۷4۸۳

۵۹۶۷۲4۳۱۸

۱۲۳۶۸۵۷۹4

4۷۸۳۹۱۵۲۶

۹۸۵۲۷۳۶4۱

۶۱۷۸4۹۲۳۵

۳4۲۵۱۶۸۷۹

جدول سودکو

یاد یاران

شهید علی محمدزاده               نام پدر: محمدباقر                       نام شهرستان: فردوس
درمشکالت صبر پیشه کنید و همیشه توکل به خدا داشته باشید، هنگام سختی ذکر خدا را به لب داشته و از خدا کمک بخواهید که سختي ها آسان می شود.

الستیک اکبری

بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 
 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵

۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

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

خیابان ارتش  ۰۹۱۵۲۱7۴۹۹۸ - ۰۹۱۵۳6۲۴۹۹۸  
۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۳۲۲۱۸۲۲۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

غـذای آمـاده گـل نرگـس
طبخ غذاهـای اصیـل ایرانـی بـا بـرنج

صـد در صـد ایـرانی
سجادشهر، فلکه نیک اختر 09156580716 - 32461002  

به یک نیروی نظافتی )خانم( جهت کار
در سالن زیبایی آفرینا نیازمندیم.

۳۲۲۰۴۵۴۲- آدرس: معلم ۱۲ – پالک ۱۲ م
دی

من
یاز

ن

مجری ذیصالح ساختمان
دارای پروانه از نظام مهندسی  

۰۹۳۸۱۵۸۸۲6۳

به یک مدرک پایه ۲ نظارت عمران 
جهت آزمایشگاه جوش و بتن نیازمندیم.

۰۹۱۵۵6۲76۰۰ / ۰۹۱۵۳6۱۳7۳۳ - عابدینی   م
دی

من
یاز

ن کارخانه آرمان گلدشت جهت تشکیل 
سایت فروش خود در استان خراسان 
جنوبی سرپرست فروش)آقا / خانم( 

و بازاریاب )آقا / خانم( با شرایط حقوقی 
عالی استخدام می نماید.

۳۲۳۲۵۳۰۰ - ۰۹۱۵۸۱66۰۹۰

م
دی

من
یاز

ن

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          ۰۹۱۵76۱7۰۵۰ - ۳۲۴۳۵۰۵۰

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  0۹۱۵  ۳۶۳  ۳۶4۷ @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵ - 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

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

۰۹۱۵۰۸۰6۴۵۹ - ۰۹۰۳۹6۴۲77۳  )عباسی( خیابان نواب صفوی – داخل نواب صفوی ۱۳

* 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
* فروش و نصب دزدگیر ساختمان و سیستم های اعالن حریق اماکن

 عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی

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: 0۹۱۵۵۶۱۲۵۳۳

فروشگاه لوازم یدکی خودرو با موقعیت عالی به فروش می رسد.۰۹۰۵۹۹۵۳۴6۲
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سازمان شهرداری  ها و دهیاری های کشور باید به خراسان جنوبی نگاه ویژه داشته باشد

معادن راکد خراسان جنوبی به سرمایه گذاران دارای صالحیت واگذار می شود

تأکید بر استفاده مطلوب از ظرفیت های کشور افغانستان

در  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
دیدار با معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور نگاه ویژه 
سازمان شهرداری  ها و دهیاری های کشور 
گزارش  به  شد.  خواستار  را  استان  این  به 
تسنیم، سید کمال الدین میرجعفریان در دیدار 
سازمان  پشتیبانی  و  منابع  توسعه  معاون  با 
شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به 
شرایط شهرداری ها و دهیاری های خراسان 

جنوبی، ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات 
در این حوزه ها را منوط به نگاهی ویژه عنوان 
کرد که تقویت این حوزه های خدمات رسان 
را نیز به همراه داشته باشد. معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار در این دیدار در زمینه نحوه 
تأمین اعتبار تفاهم نامه همکاری مشترک برای 
ارتقای سطح خدمات و امکانات شهرداری های 
استان بحث و بررسی شد. این دیدار معاون 
معاون  با  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی 

توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها 
پیگیری  هدف  با  کشور،  های  دهیاری  و 
مفاد تفاهم نامه بین استاندار و معاون وزیر و 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  رئیس 
کشور صورت گرفت. معاون عمران و توسعه 
امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور، اواخر خرداد 
در نشست کاری  به منظور شرکت  امسال 
شهرداران و رؤسای شوراهای اسالمی شهرها 

و شهرستان های خراسان جنوبی که به میزبانی 
فردوس برگزار شد به استان سفر کرد. حضور 
در مراسم بازدید و افتتاح چندین طرح عمرانی 
در حوزه شهرداری ها از برنامه های این سفر 
بود.  در جریان این سفر، تفاهم نامه همکاری 
و  توان خدماتی  تقویت  به  مشترک کمک 
عمرانی شهرداری های خراسان جنوبی نیز بین 
معتمدیان استاندار و جمالی نژاد رئیس سازمان 

شهرداری ها و دهیاری های کشور امضا شد.

و  معادن  امور  معاونت  سرپرست   - ایرنا   
و  معدن  صنعت،  سازمان  معدنی  صنایع 
تعیین  گفت:  جنوبی   خراسان  تجارت  
راکد و غیرفعال و واگذاری  تکلیف معادن 
به سرمایه گذاران با برنامه و دارای صالحیت 
از اولویت های سازمان صمت استان است.  
تعیین  ایمان طلب در حاشیه جلسه  حجت 

شهرستان  راکد  و  غیرفعال  معادن  تکلیف 
تعیین  جلسه  راستا  این  در  افزود:  بشرویه 
تکلیف معادن شهرستان بشرویه با حضور 
هفت تن از بهره برداران معادن این شهرستان 
ارائه  به  مکلف  بهره برداران  که  برگزار شد 
برنامه فعالسازی و تعیین تکلیف معادن شدند.
وی تاکید کرد: در غیر این صورت نسبت 

این  بهره برداران  از  صالحیت  سلب  به 
به  مزایده  طریق  از  معادن  و  اقدام  معادن 
شد.  خواهد  واگذار  جدید  سرمایه گذاران 
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی 
سازمان صمت استان  از سرمایه گذاری ۲۹۹ 
میلیارد و ۸۳۸ میلیون ریالی در بخش معدن 
شهرستان بشرویه تاکنون خبر داد و گفت: در 

مجموع ۲۶ فقره پروانه بهره برداری معدنی در 
بشرویه صادر شده است.

معدنی  مواد  ساالنه  اسمی  استخراج  وی 
در بشرویه را حدود ۳۹۵ هزار تن عنوان و 
تصریح کرد: مجموع ذخایر قطعی معدنی 
تن  میلیون   ۳۱ از  بیش  شهرستان  این 
است. ایمان طلب افزود: فعالیت های معدنی 

نفر   ۲۰۰ حدود  برای  شهرستان  این  در 
اشتغال مستقیم ایجاد می کند. وی با اشاره 
بشرویه  شهرستان  معدنی  ظرفیت های  به 
گفت: انواع گرانیت، سرب و روی، هماتیت، 
خاک های صنعتی، کلسیت، مرمر، بنتونیت 
و سنگ الشه از جمله مهمترین مواد معدنی 

استخراجی این شهرستان است.

در دیدار استاندار خراسان جنوبی با وزیر نیرو 
کشور  های  ظرفیت  از  مطلوب  استفاده  بر 
افغانستان تأکید شد.  به گزارش روابط عمومی 
استانداری خراسان جنوبی؛ معتمدیان در این 
دیدار که با حضور دو تن از معاونان وزارت نیرو 
همراه بود، ضمن تشریح ظرفیت های بالقوه 
استان خاطرنشان کرد: از پتانسیل هم مرزی با 
کشور افغانستان می توان در بهره گیری هر چه 

بیشتر از این ظرفیت ها استفاده کرد. 
وی با اشاره به مسئولیت وزیر نیرو به عنوان رئیس 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
ایران و افغانستان، توسعه روابط اقتصادی استان 
با کشور همسایه را خواستار شد. استاندار ضمن 
ارائه توضیحات جامع درخصوص مرز ماهیرود و 
اقدامات استان در راستای بهسازی شرایط برای 

تجار ایرانی و افغانستانی، متذکر شد: در موقعیتی 
که شیوع کرونا، مبادالت مرزی را در همه 
مناطق کشور تحت الشعاع قرار داده، تسهیل 
شرایط و تأمین زیرساخت های الزم در این مرز، 
رشد صادرات را به همراه داشت. معتمدیان تأکید 
کرد: با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، مرز 
ماهیرود اصاًل تعطیل نشد. وی اظهار کرد: این 
زیرساخت مهم در شهرستان سربیشه و وجود 
سه بازارچه مرزی دیگر در شهرستان های 
نهبندان، درمیان و زیرکوه، فرصت های خوبی 
برای توسعه مناسبات دو کشور در همه زمینه 
ها به ویژه در حوزه اقتصادی است. به گفته وی؛ 
از این طریق می توان در عرصه های صادرات 
برق ، توسعه کشت های فراسرزمینی به ویژه در 
محصوالت آب بر و... فعالیت های چشمگیری 

داشت. استاندار از تالش استان برای استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق گفت 
و خاطرنشان کرد: با راه اندازی نیروگاه های 

بادی و خورشیدی در دست اقدام و تولید  برق 
 در استان، زمینه برای صادرات انرژی فراهم 

از  دیگری  بخش  در  معتمدیان  گردد.  می 
صحبت هایش به موضوع آب استان اشاره کرد 
و گفت: تکمیل مجتمع های آبرسانی و موضوع 

آبرسانی پایدار به روستاها از اولویت های استان 
است که به طور جدی دنبال می شود. 

وی با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای احداث 
چهار سد تغذیه مصنوعی در شهرستان های 
در  تسریع  با  وزیر  همراهی  استان،  مرزی 
روند تأمین اعتبارات مورد نیاز و اجرای کار 
را خواستار شد. به گفته وی؛ درصورت تأمین 
به موقع اعتبارات مورد نیاز، تا پایان دولت 
شاهد افتتاح یکی از این چهار سد خواهیم 
بود.  موضوعات فرسودگی شبکه ها و اهمیت 
اصالح آن در کاهش هدر رفت آب، اجرای 
پروژه های آبرسانی به شهرها و روستاها در 
پایدارسازی آب شرب و بهداشتی،  راستای 
در  الزم  های  زیرساخت  توسعه  به  کمک 
زمینه بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر 
از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد 

بحث و رایزنی قرار گرفت.

شناسایی ۶۱ بیمار کرونایی در ۲۴ساعت گذشته

صداوسیما- ۲۴ساعت گذشته، ۶۱ مبتالی جدید به ویروس کرونا در استان شناسایی شدند که ۳۰ نفر این تعداد  از بیماران بستری در بیمارستان های استان هستند و ۳۱نفر هم سرپایی بودند. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: از  ۱۸۵بیمار با عالئم بیماری حاد تنفسی در بیمارستان های استان ، ۶۰ نفر مبتالی قطعی بیماری کرونا و ۱۴نفر از مبتالیان کرونا در بخش مراقبت های ویژه 
بستری هستند که حالی یکی از آنان وخیم است.  دکتر دهقانی گفت: متاسفانه در ۲۴ساعت گذشته ۲نفر از هم استانی ها در اثر این بیماری جان باختند که تعداد قربانیان در استان به ۱۶۳نفر رسید.

* مراسم زیارت اربعین روز بیستم ماه صفر 
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در 
بقاع متبرکه سراسر کشور برگزار می شود.

* پویش »همبازی« برای اهدای لوازم 
التحریر، اسباب بازی و کتاب به کودکان 
در  کشور  سراسر  با  همزمان  نیازمند 

خراسان جنوبی آغاز به کار کرد.
برای  زیرصفر  دمای  کمینه  اولین   *

سربیشه در فصل پاییز ثبت شد.
* فرمانده انتظامی طبس گفت: آمار جرائم 
خشن در شش ماهه ابتدایی سال جاری 
در این شهرستان صفر بوده است و امنیتی 
پایدار را در این شهرستان شاهد هستیم.
درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس   *
فردوس گفت: بیمارستان حضرت رسول 
)ص( فردوس هم اکنون ۱۲ میلیارد و 

۶۰۰ میلیون تومان بدهی دارد.
* سامانه تشخیص هویت برمبنای اسکن 
چشم توسط بهزیستی راه اندازی شد.
* مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
بیرجند گفت: در حال حاضر با توجه 
به راه اندازی نسخه جدید نرم افزار شاد و 
تعریف کالس ها در آن و نگرانی والدین 
به لحاظ شروع فصل پاییز حدود ۶۵ 
درصد دانش آموزان در مدارس حضور 
دارند و بقیه دانش آموزان از روش های 

جایگزین استفاده  می کنند.
* تعدادی از هموطنان ایرانی که در 
ویروس  شیوع  از  ناشی  شرایط  پی 
کرونا در هند گرفتار شده بودند، بعد از 
تالش های انجام شده از سوی وزارت 

امور خارجه به کشور بازگشتند.
* برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی در 

خراسان جنوبی به تعویق افتاد.
* معاون درآمد های مالیاتی سازمان امور 
مالیاتی کشور از اجرای طرح پذیرش خود 
اظهاری مودیان، بدون رسیدگی سازمان 
امور مالیاتی برای اولین بار در کشور خبر داد.
* ۶۸۷ قطعه زمین برای ساخت مسکن 
در قالب طرح اقدام ملی در شهر طبس 

قرعه کشی و تعیین تکلیف شد.
پایه  پنج دانشجوی پردیس علوم   *
دانشگاه بیرجند به مرحله نهایی بیست و 
پنجمین المپیاد علمی  دانشجویی کشور 

در سال جاری راه یافتند. 
* هزار و ۷۰۰ نفر از مردم روستا های 
مرزی خراسان جنوبی در هفته دفاع 

مقدس ویزیت رایگان شدند.

اخبار  کوتاه 
امام جمعه بیرجند: عزاداری اربعین 
با رعایت کامل بهداشت همراه باشد

تسنیم - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
گفت: امسال با وجود کرونا باید با داشتن طرحی 
جامع و کامل از شور و شعور اربعین حسینی 
کاسته نشود و مراسم با شکوه تر از سال های 
قبل برگزار شود. حجت االسالم والمسلمین  
عبادی در دیدار با اعضای ستاد اربعین استان 
اظهار کرد: اربعین حسینی نیازمند یک همت 
و طرحی است تا همه شرایط جهانی، روان 
همه،  از  بیش  و  شناسی  جامعه  شناسی، 
ارزش های ایمانی را به گونه ای شناسایی و 
عرضه کند که از شکوه شور، عشق و اربعین 
مردم  کرد:  بیان  وی  نشود.  کاسته  حسینی 
ایران در دهه اول محرم زیبا در سطح جهان 
و  شد  رعایت  هم  مسائل  همه  درخشیدند، 

امیدواریم در اربعین هم همین گونه باشد.
توجه به دانش آموزان مرزنشین

 الزمه ساختن فردا هایی بهتر

صداوسیما- معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: 
توجه به دانش آموزان مناطق محروم ، عشایری 
و مرزنیشن در راستای تحقق عدالت آموزشی و 
الزمه ساختن فردا های بهتر است. حکیم زاده در 
بازدید از دبستان مرزی و عشایری چاه شهید 
عبداللهی شهرستان سربیشه گفت: معلم ، تنها 
مرجع فرآیند یاد دهی و یادگیری برای دانش 
آموزان به ویژه در مناطق روستایی، عشایری و 
مرزی کم برخوردار است. وی، هدف از بازدید 
خود را ابالغ سالم وزیر آموزش و پرورش به 
به  جنوبی  خراسان  معلمان  و  آموزان  دانش 
ویژه معلمان و دانش آموزان مناطق روستایی، 
عشایری و مرزنشین دانست و افزود: سرلوحه کار 
ما باید پوشاندن جامه عمل به برقراری عدالت 

آموزشی تا سرحد ممکن است.

نماینده مردم فردوس در مجلس: 
کمبود نیروی انسانی و تکمیل تجهیزات 
درمانگاه ها باید مورد توجه قرار گیرد

تسنیم-نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و 
بشرویه در دیدار با وزیر کار بر تکمیل کادر درمان و 
کمبود نیروی انسانی، تکمیل تجهیزات درمانگاه ها 
و ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی بیمه شدگان 
تامین اجتماعی از خدمات حوزه درمان تأکید 
کرد. حجت االسالم مجید نصیرایی، با اشاره به 
دیدار خود با شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اظهار کرد: جامعه کارگری به عنوان 
پر جمعیت ترین  قشر شهرستان های فردوس، 
طبس، سرایان و بشرویه است که به علت نبود 
یا ضعف مراکز درمانی، این قشر زحمتکش از  

کمترین مزایای قانونی درمان، برخوردار هستند.

در دیدار استاندار خراسان جنوبی با وزیر نیرو مطرح شد:

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
مستند به مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ششدانگ یک باب منزل با عرصه ای به 
مساحت یکصد و شصت و هفت متر و پنجاه و هشت سانتیمتر دارای پالک ثبتی شماره یکهزار و نهصد و پنجاه و سه فرعی 

از یکهزار و پانصد و هشتاد و نه اصلی مفروز و مجزا شده از شماره یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت فرعی واقع در بخش یازده قاین به نشانی 
قاین، شهرک فرمانداری، تقاطع خیابان بهارستان و بوستان، نبش خیابان بوستان، پالک بیست و سه ملکی آقای محمود عرب  فرزند محمد 
به شماره ملی ۰۸۸۸۲۵۸۲۲۴ که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۱۹۰۵۲ صفحه ۲۸ دفتر جلد ۱۱۸ به نام وی صادر و تسلیم گردیده است ، 
با حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال درب و دیوار به طول هجده متر و هفتاد و پنج سانتیمتر به خیابان شرقا: دیواریست به طول 
هشت متر و پنجاه سانتیمتر به قطعه یکصد و بیست و هفت تفکیکی از پالک یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت فرعی جنوبا: دیواریست 
به طول نوزده متر و نود سانتیمتر به قطعه یکصد و بیست و چهار تفکیکی غربا: در دو قسمت اول درب و دیوار به طول هفت متر و سه 
سانتیمتر به خیابان دوم به طور پخی دیواریست به طول یک متر و هشتاد سانتیمتر به خیابان که برابر سند رهنی ۳۰۵۴۸ -۱۳۹۳/۶/۱۷ 
دفترخانه اسناد رسمی شماره یک قاین در قبال مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال اصل طلب به انضمام سود و خسارت تاخیر تا روز 
وصول موضوع بدهی نامبرده فوق برای مدت شصت ماه از تاریخ تنظیم سند در رهن بانک ملت قاین قرار گرفته است و مازاد آن نیز برابر 
 سند رهنی شماره ۳۰۵۵۰- ۹۳/۶/۱۷  دفترخانه اسناد رسمی شماره یک قاین به نفع بانک ملت به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال 
به مدت شصت ماه موضوع پرونده اجرایی ۹۷۰۰۲۶۲ این اداره در رهن می باشد. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند مذکور به تعهدات 
خویش عمل ننموده، لذا بانک ملت به عنوان مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول مبلغ 
یکصد و هفتاد و پنج میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار ریال طلب خویش شامل مبلغ یکصد و بیست و شش میلیون ریال اصل طلب 
و مبلغ بیست و سه میلیون ریال سود متعلقه و مبلغ بیست و شش میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز 
درخواست ) بیست و یکم تیر نود و هفت ( به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه آقای محمود عرب به عنوان 
وام گیرنده و راهن با مشخصات فوق را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۷۰۰۲۶۱ در این خصوص نزد این اداره 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 ملک مورد رهن اقدام و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری ملک مورد وثیقه با عرصه ای به 
مساحت یکصد و شصت و هفت متر و پنجاه و هشت سانتیمتر و اعیانی نیز در مجموع ۳ طبقه ) همکف، اول ، دوم ( حدودا سیصد و بیست 
متر مربع می باشد که ساختمان دارای کاربری مسکونی با اسکلت فلزی و سقف بتنی و با قدمت ۱۰ سال در اختیار مستاجرین قرار دارد و 
دارای سه انشعاب آب و دو انشعاب برق و سه انشعاب گاز می باشد ملک در طبقه اول و دوم دارای دو اتاق خواب و هال و آشپزخانه با کف 
 سرامیک و دیوارها و سقف گچی و دیوارهای آشپز خانه نیز کاشي و سرویس بهداشتی و حمام با پوشش کاشی و سرامیک و کابینت ها 
ام دی اف بوده و سیستم سرمایش ساختمان کولر آبی و گرمایش پکیج و رادیاتور می باشد و حسب نظر کارشناس به نظر می رسد 
ساختمان در دو طبقه به صورت تخلف ساختمانی اجرا شده و دارای مجوز نمی باشد و هزینه های مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری 
پرداخت نگردیده است که با توجه به جمیع جهات مؤثر در قیمت گذاری ارزش عرصه و اعیان به مبلغ هفت میلیارد و هشتصد میلیون 
ریال ارزیابی گردیده است. با توجه به قطعیت ارزیابی به درخواست بانک ملت در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۷/۲۳  از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر 
در محل اداره ثبت اسناد قاین واقع در خیابان شهید رجایی از طریق مزایده به فروش خواهد رسید و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و بانک بستانکار طی جوابیه مورخ ۹۹/۷/۷ گواهی 
نموده که ملک مورد رهن فاقد بیمه می باشد و مانده طلب خویش را مبلغ یکصد و هشتاد و نه میلیون و یکصد و نود و شش هزار و نهصد 
و هفتاد ریال بابت اصل طلب و مبلغ پنجاه و سه میلیون و هشتاد و نه هزار و یکصد و ده ریال سود و یکصد و بیست و یک میلیون و 
هشتصد و هشتاد هزار و پانصد و هفتاد و چهار ریال خسارت تاخیر به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول اعالم نموده است، ضمنا محاسبه 
سود و خسارت تاخیر به استناد تبصره ذیل ماده ۴ - آئین نامه اجرا از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره ثبت انجام خواهد 
شد. مزایده حضوری و از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و اشخاص با تودیع ده درصد مبلغ ارزیابی شده فوق حق شرکت در جلسه مزایده 
را خواهند داشت و مورد مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار 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 وصول می گردد.
علی صفایی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی مودی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند ششدانگ عرصه و اعیان پالک ۱۴۹ فرعی  از ۳۴۵ 

– اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم 
شد  سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۲۳۷۹۶ صفحه ۵۴۳ دفتر امالک جلد ۱۶۳ به نام علی مودی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام 
داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند در غیر این صورت بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی 

برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

 تاسیس شرکت تعاونی روستایی مرغداران تاج دانه مهاجران مود درتاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ به شماره ثبت ۳۰ 
به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۱۴۶۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع : تهیه مواد اولیه ،کاالها،خدمات ،وسائل، ابزار و دیگر نیازمندیهای اعضای 
شرکت از داخل و خارج با رعایت مقررات قانونی و عرضه انها براساس ضوابط موضوعه در ائین نامه معامالت 
شرکت – فراهم اوردن تسهیالت الزم جهت بسته بندی،استاندارد کردن و مارک گذاری تولیدات اعضا – ایجاد 
فروشگاه در حوزه عملیات و نیز برگزاری نمایشگاه در رابطه با موضوع شرکت ،ایجاد شعب و یا دفاتر نمایندگی 
در داخل و یا خارج کشور در صورت لزوم ،مشارکت در نمایشگاه ها به منظور بازاریابی و عرضه و فروش و 
صدور تولیدات امانی و یا خریداری از اعضا با رعایت قوانین و مقررات جاری – نظارت بر نحوه مصرف مواد 
اولیه دریافتی اعضا از شرکت و اعمال شیوه های تشویقی و تنبیهی مناسب در جهت ارتقا سطح کمی و کیفی 
تولیدات اعضا – همکاری با مسئوالن ،کارشناسان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در انجام وظایف اعمال 
اختیارات قانونی ان در زمینه های مورد نیاز - درصورتیکه برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز 
به اخذ مجوز از مراجع ذیصالح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.به موجب مجوز شماره ۲۴۶۰۶ 
مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان سربیشه تاسیس گردید . مدت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان سربیشه ، بخش مود ، دهستان مود ، 
روستا فنود، جاده )ورودی روستای فنود( ، خیابان )خانه بهداشت( ، کوچه ))خدابخش فنودی(( ، پالک ۰ ، 
طبقه همکف کدپستی ۹۷۳۱۱۶۳۳۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی : مبلغ ۱۹۵۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۳۹ 
سهم ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰ نقدا توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
۴۵۱۳۷۶۵/۴۰۰۵ مورخ ۹۸/۳/۲۰ نزد بانک توسعه تعاون سربیشه به حساب شماره ۱/۴۵۱۳۷۶۵/۲۱۱/۴۰۰۵ 
پرداخت گردیده است و مابقی سرمایه درتعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران : آقایان محمد حسین 
استانستی با شماره ملی ۰۶۵۲۸۲۶۳۷۷ و رضا حسن زاده با شماره ملی ۰۶۴۰۰۰۹۸۵۹ و محمد محمود 
آبادی با شماره ملی ۰۶۵۳۰۸۵۰۳۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید هوشنگ باقری با شماره 
ملی ۰۶۵۱۵۱۲۲۰۴ و خانم کنیز یوسفی با شماره ملی ۰۶۵۳۰۸۳۷۱۸ به سمت اعضای علی البدل هیئت 
مدیره تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدندکه محمد محمود ابادی با شماره ملی ۰۶۵۳۰۸۵۰۳۶ به 
سمت رئیس هیئت مدیره و رضا حسن زاده با شماره ملی ۰۶۴۰۰۰۹۸۵۹ به سمت نایب هیئت مدیره و 
محمد حسین استانستی با شماره ملی ۰۶۵۲۸۲۶۳۷۷ به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال 
انتخاب شدند . آقای کاظم استانستی با شماره ملی ۰۶۵۳۳۲۴۵۴۵ به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت ۳ 
سال انتخاب گردید . دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته, 
برات و اوراق بهادار با امضای اقای محمد محمود ابادی )رئیس هیات مدیره( و در غیاب اقای محمد محمود 
ابادی با امضای اقای رضا حسن زاده )نایب رئیس هیئت مدیره( به اتفاق اقای کاظم استانستی )مدیرعامل( و 
مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای کاظم استانستی )مدیرعامل( و مهر تعاونی 
معتبر خواهد بود اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان شرکت : خانم مریم فرهاد پور با شماره ملی 
۰۴۵۲۸۹۵۶۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد بیابانگرد با کد ملی ۰۶۵۱۵۱۱۳۴۸ به سمت بازرس 

علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )991459(

ملی  شناسه  و   ۵۰۱۹ ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  ایرانیان  کیان  ستاره  شرکت  تغییرات  آگهی 
۱۰۱۰۳۴۱۷۱۲۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱ -آدرس شرکت از محل قبلی به محل جدید استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، 
بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله جوادیه ، کوچه )فرعی اول آزادی( ، خیابان آزادی ، پالک ۸ ، طبقه اول 

با کدپستی ۹۷۱۵۶۸۹۸۶۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )991463(

ملی  شناسه  و   ۵۰۱۹ ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  ایرانیان  کیان  ستاره  شرکت  تغییرات  آگهی 
۱۰۱۰۳۴۱۷۱۲۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱ - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: »کلیه 
فعالیتها در زمینه کشاورزی، دامداری، دامپروری و پرورش طیور ) مرغ مادر گوشتی و تخم گذار، نیمچه 
گوشتی پولت، مرغ تخم گذار، مرغ اجداد مرغ الین ( - تولید و واردات و صادرات دارو، واکسن، انواع 
سمومات، مواد بیولوژیک و مکمل و کنستانتره های دام و طیور- تولید و واردات و صادرات جوجه های 
یکروزه گوشتی، تخم گذار، مادر، تخم مرغ خوراکی و نطفه دار و مواد اولیه غذایی و انسانی و دامی و سمومات 
و انواع کنستانتره ماشین آالت و ادوات به طور مستقیم و غیر مستقیم و یا قبول نمایندگی از شرکتهای 
داخلی و خارجی حقیقی و حقوقی و اعطاء نمایندگی به آنان - احداث و تأسیس واحدهای تولیدی و 
صنعتی و خدماتی در زمینه های فوق - تولید انواع دان و خوراک دام طیور و مکمل ها و کنستانتره دامی و 
طیور و سویا فول فت یا سویای پرچرب - مشارکت و اجاره واحدهای مذکور- اجاره و خرید زمین و خرید 
ماشین آالت از داخل و خارج از کشور و کشت علوفه به هر مقدار در داخل و خارج از کشور- کشتار ، بسته 
بندی ، قطعه بندی مرغ و انواع طیور )بوقلمون ، بلدرچین،کبک،مرغابی ،قرقاول،غاز (- کشتار ، بسته بندی 
و قطعه بندی شترمرغ و انواع دام سبک و سنگین )گاو،گوساله ،گوسفند،بز ( -صادرات و واردات انواع دام 
سبک و سنگین به صورت زنده ،گوشت گرم و گوشت منجمد - صادرات و واردات انواع طیور به صورت 
زنده و گوشت گرم و منجمد -صادرات وواردات گوشت گرم و گوشت منجمد - فرآوری، بسته بندی و 
قطعه بندی انواع ماهی و میگو و سایر آبزیان حالل گوشت – بازرگانی و خرید و فروش انواع گوشت سفید 
و قرمز به صورت بسته بندی و فله،گوشت گرم و گوشت منجمد - خرید و فروش و صادرات و واردات انواع 
پروتئین ها و فرآورده های پروتئینی -خرید و فروش و واردات و صادرات انواع گوشت های طعم دار فرآوری 
شده و کبابی - خرید و فروش و تولید انواع تخم مرغ خوراکی و نطفه دار )صنعتی ،محلی،ارگانیک (- خرید 
و فروش و تولید انواع فراورده های گوشتی )سوسیس،کالباس،همبرگر،انواع ژامبون ها ( و انواع کنسرو های 
مختلف - واردات خط تولید کشتارگاه طیور و دام های سبک و سنگین و واردات خطوط بسته بندی و 
قطعه بندی های مربوطه و انواع ماشین آالت سردخانه ، نگهداری و تونل انجماد – ایجاد فروشگاه های 
پروتئینی برای فروش محصوالت مختلف در شهر های مختلف - ایجاد نمایندگی های فروش نهاده های 
مرغداری در شهر های مختلف - توزیع سهمیه های دولتی نهاده در میان مرغداران گوشتی، تخم گذار، مرغ 
مادر- خرید و فروش انواع مرغ زنده ، مرغ مادر ، پولت تخم گذار ، مرغ محلی و سایر طیور - کشتار امانی 
انواع مرغ زنده ، مرغ مادر، پولت تخم گذار، مرغ محلی و طیور و انواع دام سبک وسنگین در کشتارگاه های 
مختلف- اجاره انواع کشتارگاه های دام و طیور و سالن های بسته بندی دام و طیور – تاسیس و اجاره انواع 
سردخانه و تونل های انجماد و نگهداری - فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم قانونی .ضمنا ثبت موضوع 

فعالیت به منزله اخذ مجوز وصدور پروانه فعالیت نمیباشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )991460(
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پیامبر گرامی اسالم)صلی ا... علیه و آله(  فرمودند:
َّها لَِمْن بَطحاءِ الَْجنَّه َو ِهی أْطَهُر بُقاِع اْلرِْض َو أْعَظُمها ُحْرَمًه َو إِن

کربال پاک ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگ ترین بقعه ها است و الحق که کربال از بساط های
 بهشت است.   )بحاراالنوار/ ج ۹8/ ص 115(

متین- کشاورزان خراسان جنوبی به لحاظ تامین کود مورد نیاز 
خود در استان هیچ مشکلی ندارند.

روز گذشته سرپرست شرکت خدمات حمایتی  را  این خبر 
گفت:  و  کرد  اعالم  خبرنگاران  جمع  در  استان  کشاورزی 
 کشاورزان برای تامین کود مورد نیاز خود نباید هیچ دغدغه ای 

داشته باشند. 
سعیدی افزود: 82 درصد کود مورد نیاز کشاورزان توسط این 
شرکت و 18 درصد آن توسط شرکت های تعاون روستایی 
تامین می شود. بر اساس آمار و اطالعاتی که هر ساله به روز 
می شود، هم اکنون آنچه مورد نیاز کشاورزان استان است را 

موجود داریم.
وی با اشاره به تعیین میزان کود مورد نیاز استان یادآور شد: این 
میزان کود بر اساس سطوح زیر کشت زراعی و باغی، متناسب 
با اقلیم و . . . در نظر گرفته شده و توسط معاونت زراعت ابالغ 
می شود. سپس بر اساس این ابالغ شرکت خدمات حمایتی 

نسبت به تامین کود اقدام می کند.
وی با اشاره به اطالعاتی که بر اساس پهنه بندی اراضی 
کشاورزی در استان انجام شده است، اعالم کرد: این کودها 
بر اساس نیاز مشخص شده در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

استان گفت:  سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
متاسفانه حجم خرید کود در استان به سمت کودهای ازته رفته 
است که با توجه به افزایش قیمت برای کودهای فسفاته و 

پتاسه این تغییر بازار قابل پیش بینی بود.
سعیدی این اطمینان را به کشاورزان استان داد که قیمت کود 
شیمیایی ازته افزایش نخواهد داشت و کشاورزان با آرامش 

بیشتری خرید کود را انجام دهند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر زمان خرید کود ازته نیست و 

کشاورزان تنها با این رویکرد که مبادا این کود نیز مانند سایر 
کودها افزایش داشته باشد، اقدام به خریدهای بسیار زیاد این 

کود می کنند.
سعیدی یادآور شد: در حال حاضر کودهای مناسب کشت پاییزه 
در استان تامین شده است و هر کشاورز می تواند بر اساس نیاز 

خود کود کشاورزی دریافت کند.

وام برای خرید کود

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت در کود فسفره 
و پتاسه منطقی بوده است، گفت: این تصمیم متعلق به استان 
نیست. همان طور که می دانید تا قبل از این تهیه کودهای 
وارداتی با ارز دولتی انجام می شد اما طی یک ماه گذشته 

این کودها با ارز نیمایی وارد می شود، بنابراین افزایش این 
قیمت ها کامال طبیعی است.

در  کودها  نوع  این  مصرف  اینکه  به  اشاره  با  وی  البته 
کشاورزی استان ما بسیار کمتر از میانگین کشوری است، 
بر  نداشتیم،  را  ها  قیمت  افزایش  بحث  که  زمانی  افزود: 
اساس آمار دقیق، میزان مصرف این کود در استان بسیار 

پایین تر بود تا جایی که همیشه بیشتر از نیاز کشاورزان 
کود داشته ایم.

وی اعالم کرد: با این حال اگر کشاورزی در تهیه کود فسفره 
و پتاسه با مشکل مالی مواجه باشد، صندوق بخش کشاورزی 
او را به بانک کشاورزی معرفی می کند و او می تواند از وام 

راسی 6 ماهه با نرخ 10 درصد استفاده کند.

کشاورزان را تنها نمی گذاریم

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی نیز در این نشست در 
پاسخ به خبرنگار ما درباره احتمال کاهش سطح تولید برخی 
از ارقام زراعی به خصوص گندم گفت: میزان مصرف کود در 
زمین های کشاورزی به ازای هر هکتار 200 کیلوگرم بوده 
است، از طرفی چون هر کشاورز یک حق آبه دارد بعید به نظر 

می رسد که سطح زیر کشت کاهش پیدا کند.
سید مجتبی حسینی با اشاره به راهکارهای نوین کشاورزی 
برای کاهش تنش های گیاه افزود: ما در کنار کشاورزان 
 هستیم و آن ها را برای یک تولید خوب یاری خواهیم کرد

اند و کود  نیز داشته  از راهکارهایی که قبال  استفاده  با  تا 
کمتری را استفاده می کردند، دچار مشکل نشوند.

وی ادامه داد: میزان تخصیص کود در استان در سال گذشته 
بیش از میزان مصرف بوده است. به عنوان مثال کشت گندم 
و جوی استان 36 تا 40 هزار هکتار بوده است که برای هر 

هکتار 150 کیلوگرم کود فسفاته مصرف شده است.
به گفته وی، با همفکری و استفاده از راهکارهای مطلوب باید 
در شرایط سخت بهترین تصمیم را گرفت و در حال حاضر 

خرید بیش از اندازه کود ازته منطقی نیست. 

موجودی کود کشاورزی استان کافی است

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.
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