
سرمقاله

یکشنبه 27 مهر 1399 * 1 ربیع االول 1442 * 18 اکتبر 2020  روزنامه صبح استان * سال بیست و  چهارم * شماره 4755  

 

 

 

سید حسن خمینی برای 
انتخابات ریسک نمی کند

قدیری ابیانه :

صفحه  ۶

 باید دستور دهند هزار بار 
روحانی را اعدام کنند!

ذوالنور ، فعال اصولگرا :

اصولگرایان  شخصیتی 
مناسب تر از الریجانی ندارند

عطریانفر ، فعال اصالح طلب   :

صفحه  ۶

صفحه  ۶

فقط برای مطالعه 
 مسئوالن محترم !  

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

شده است ... مشروح در صفحه 2

* هرم پور
سرمقاله

قانونی نیازمند اصالح 

در جریان سفر وزیر جهاد کشاورزی، خبری با این عنوان در فضای رسانه ای غیر 
رسمی استان دست به دست شد که در اقدامی غیرمنتظره، عده ای صرفاً برای 
جلب توجه وزیر و تذکر یک دیدگاه اشتباه در خراسان جنوبی، دیوارهای اراضی و 
باغات خود را تخریب نموده اند. درست یا غلط بودن این خبر، موضوع صحبت ما 
نیست، این که در این قانون مندی جهاد کشاورزی استان، این افراد چگونه توانسته 
اند، اراضی و باغات خود را محصور نمایند هم، به موضوع ما ارتباطی ندارد، این که 
چه عامل یا عواملی باعث شده که آنها از هفت خوان رستم گذشته و دیوارها را باال 
آورده اند، تن به این قاعده می دهند که حصارها را فرو ریزند هم، به قول شاعر؛ 
“شرح مقال نگنجد در این مجال” !! اما آن چه مهم است و موضوع صحبت ما، درد 
دل های عده ای از بازنشستگان به نمایندگی از جمع کثیر کشاورزان استان است 
که برای پر کردن اوقات فراغت خود، به صورت دسته جمعی پس اندازهای شان 
را روی هم گذاشته و دست به خرید زمینی در نزدیکی یکی از ... ادامه در صفحه 2

*  بهروزی فر

#  من ماسک می زنم

نبود مشکل تامین دارو برای بیماران خاص 2گزارشی از  آخرین وضعیت دوبانده سازی جاده بیرجند - قاین 5مهر سرخ هنرمندان استان در نذر اهدای خون 2

هشدار معاون استاندار برای

 عادی پنداری کرونا

آسایش و امنیت کامل مردم استان ، حاصل مجاهدت سبز قامتان نیروی انتظامی است
استاندار خراسان جنوبی در پیامی  به مناسبت “هفته نیروی انتظامی”  از تالش های این نیرو تقدیر کرد. در پیام محمد صادق معتمدیان آمده است: نیروی انتظامی مظهر اقتدار و نهادی برخاسته از مردم و برای مردم است 
که نقش برجسته ای در تأمین امنیت پایدار جامعه و حفظ کرامت شهروندان دارد. نام این نیرو همواره در تاریخ شکوهمند انقالب اسالمی با شجاعت، دالوری و ایثارگری غیور مردانی همراه است که در راستای تحقق اهداف 
متعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران گام برداشته اند. این که امروزه در خراسان جنوبی همچون اقصی نقاط میهن اسالمی ایران، مردم آسایش و امنیت کامل را با تمام وجود لمس می کنند و علیرغم شرایط خاص 

حاکم بر استان و هم مرزی با افغانستان، آرامش بر این خطه شرقی حاکم می باشد ، بی شک حاصل تالش و مجاهدت خستگی ناپذیر سبز قامتان جان برکف نیروی انتظامی است. برهیچ کس پوشیده نیست که امنیت، بستر پیشرفت و تعالی است، زیرساخت 
مهمی که در سایه آن،  فعالیت های اقتصادی و اجتماعی با قدرت و سرعت هر چه تمام تر شتاب می گیرد و توسعه همه جانبه را به ارمغان می آورد، در راستای همین توفیق است که خراسان جنوبی با همه تنگناهای موجود، طی یکی دو سال گذشته مورد عنایت 
ویژه بخش خصوصی، سازمان های اقتصادی بزرگ کشور، سرمایه گذاران خاص و گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته و این حضور و رغبت، آورده های اقتصادی فراوانی برای استان به همراه داشته است. اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، 
جانبازان و ایثارگران ناجا، هفته نیروی انتظامی را به تمام تالشگران عرصه امنیت، فرماندهان و کارکنان خدوم و زحمتکش این مجموعه در استان تبریک و تهنیت می گویم و خدمات شجاعانه، حضور هوشمندانه و جانفشانی های این عزیزان همیشه هوشیار را 
که نقش بارزی در پیشگیری و کاهش جرائم و همچنین برقراری نظم و انضباط اجتماعی در شهرها، روستاها و مرزهای خراسان جنوبی ایفا می کنند، ارج می نهم. امید که با توکل به خداوند متعال در سایه عنایات حضرت ولی عصر)عج( و رهنمودهای فرماندهی 

معظم کل قوا حضرت آیت ا...  العظمی خامنه ای )مدظله العالی( در پاسداری از خون شهیدان گرانقدر انقالب اسالمی و پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایرا،ن همچون گذشته مؤید و پیروز باشید.

 شناسایی 1۰8 مورد جدید ابتال به کووید 19 در استان / آمار جان باختگان در خراسان جنوبی به ۲۰۶ نفر رسید

مادر عزیزم   
خورشید  زندگانی ام  بی مهر رویت گرمایی ندارد  ...

بیست و هفتم مهرماه ، دومین سالگرد  
غروب خورشید  زندگانی مان

شادروان طاهره بلوریان فرد )خرازی( 
  را  با ذکر فاتحه ای گرامی می داریم. 

خانواده های:  فرهادی، بلوریان فرد

جناب سرهنگ ستاد ناصر فرشید فرمانده محترم انتظامی خراسان جنوبی
سردار سرتیپ دوم مسروری فرمانده محترم مرزبانی خراسان جنوبی

جناب سرهنگ علیرضا رضایی رئیس محترم پلیس راه فرماندهی انتظامی استان
جناب سرهنگ علیرضا عباسی رئیس محترم راهور فرماندهی انتظامی استان

جناب سرهنگ موسوی رئیس محترم پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان
جناب سرهنگ بشارتی نیا رئیس محترم اداره نظارت بر اماکن عمومی

جناب سرگرد زنگویی رئیس محترم اداره گذرنامه

هفته نیروی انتظامی
  بهانه ای است برای تجلیل از تالش خستگی ناپذیر، ایثار و همت شما عزیزان و همکاران گرامی تان 

که زمینه ساز امنیت و سالمت جامعه هستید. ضمن عرض تبریک، توفیق روز افزون تان را 
از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان
 شرکت های دان و علوفه شرق و قاین طیور

جناب سرهنگ ستاد ناصر فرشید فرمانده محترم انتظامی خراسان جنوبی
جناب سرهنگ علیرضا رضایی رئیس محترم پلیس راه فرماندهی انتظامی استان

جناب سرهنگ علیرضا عباسی رئیس محترم  پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان
جناب سرهنگ موسوی رئیس محترم پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان
جناب سرهنگ اسماعیل بشارتی نیا رئیس محترم اداره نظارت بر اماکن عمومی

جناب سرگرد زنگویی رئیس محترم اداره گذرنامه

هفته نیروی انتظامی 
را خدمت شما بزرگمردانی که رمز بقا و ثبات آنان، طلب حیات طیبه در گمنامی و بی نشانی 
است، اندیشه ناب خود را با عشق و ارادت مخلصانه به حضرت حق در آمیخته، بی اعتنا به رنگ 

و لعاب زیور دنیا، توشه ای معنوی نثار بازار فداکاری کرده اند مبارک باد

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
 استان خراسان جنوبی

کرمـان انـدود - کاهگـل آمـاده      09162476752 - کالنتری

جناب آقای مهندس مروی مقدم
مدیرکل محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی 

فرا رسیدن هفته استاندارد 
را حضور جناب عالی و همکاران محترم و تمامی تالشگران عرصه ایمنی، بهداشت و سالمت 

جامعه تبریک عرض می نماییم، توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان
 شرکت های دان و علوفه شرق و قاین طیور

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد: امالک مشروحه ذیل در استان خراسان 
جنوبی را  از طریق مزایده  عمومی شماره  99/89 به  فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/۷/2۷ لغایت 99/8/۶ از ساعت 8  الی ۱۴ به  آدرس ذیل مراجعه فرمایند. 

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/8/۶ می باشد.
ضمناً جلسه بازگشایی پاکات مزایده ساعت ۱0:00 صبح روز دوشنبه مورخ 99/8/۱2 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد. شرکت در قبول یا رد 

یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
توضیحات: الف: در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت ۴0 درصد پیش پرداخت، ۴0 درصد حداکثر 2ماه بعد )همزمان با تحویل ملک( و 20  
درصد هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.  ب(  نحوه فروش نقد و اقساط )درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط( طبق جدول مندرج 
در آگهی می باشد. ج( در فروش های اقساطی اولویت با باالترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای 
واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید. د( تحویل ملک صرفا در خصوص امالک فاقد متصرف می باشد. همچنین در امالک متصرفدار ، مشاعی 

و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی باعزل خواهد بود. هـ( سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است.
کد ردیف

شناسه
مبلغ با احتساب قیمت پایه )ریال(متراژ )متر مربع(کاربری

تخفیف
شرایط 
فروش

توضیحاتآدرس

اعیانعرصه
بشرویه ، خیابان قدسنقد۷۴/۶۳1/1۷۹/1۵۴/۰۰۰1/۰۶1/۲۳۸/۶۰۰قدرالسهممسکونی1۳۰۶1۸۲

 قدس 1۲، چهارراه دوم
با وضعیت موجود )ششدانگ به انضمام زیر پله 
منضم قطعه سوم به مساحت 11/1۲ متر مربع(

قاین شهر اسفدننقد۳۰1/۲۵۷۰/۵۳۴۰/۲۴۹/۶۸1۲۸۹/۲1۲/۲۲۹مسکونی۲۳۰۷۰۳۹
 خیابان مطهری 1۳، پالک ۹

با وضعیت موجود ملک مشاعی )سهم بانک 
۲۴۵1۲۴۲۶۵ سهم مشاع از  ۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم 

ششدانگ( دارای متصرف، مسئولیت رفع تصرف و 
هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد 

قائن، نیمبلوک، بلوار  ولیعصر، نقد1۷۳/1۹1۴۲۵1۲/۴۸۹/1۶۰۴۳۵/۶1۵/۷۸۶مسکونی۳۳۰۷1۵۲
خیابان حافظ، پالک ۸

 روبروی درمانگاه

با وضعیت  موجود  ملک مشاعی )سهم بانک 
۳1۸۳۲۰۶1۰ سهم مشاع از ۵۴۴/۰۰۰/۰۰۰ سهم 

ششدانگ( دارای متصرف، مسئولیت رفع تصرف و 
هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

قائن، نیمبلوک، بلوار ولیعصر، نقد۳1۳1۲۸/۷۹۵۵/۶۰۰/۰۰۰۸1۲/۲۶۰/۰۰۰مسکونی۴۳۰۷1۵۴
ولیعصر 1۳، پالک ۴۰ )پالک نصب 

شده درب منزل ۳۸(
با وضعیت موجود دارای متصرف، مسئولیت رفع 

تصرف و هزینه ها به عهده خریدار می باشد 

نقد و ×××۴۰۳/۳۵1۷۳/۰۵1/۳۶۷/۰۷۹/۰۸۳مسکونی۵۳۰۷۴۸۹
اقساط

شهرستان قاین، نیمبلوک 
حاشیه خیابان سعدی، پالک ۹۵

با وضعیت  موجود ملک  مشاعی )سهم بانک ۳۷  
سهم مشاع از ۶۰ سهم  ششدانگ( دارای متصرف، 

مسئولیت رفع تصرف  و هزینه های مربوطه به 
عهده خریدار می باشد . )ملک دارای ۲۰ متر زیر 
زمین  انباری، 1۵۳/۰۵ همکف مسکونی می باشد(

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان: بیرجند، خیابان محالتی، نبش ۷ تیر، ساختمان سرپرستی بانک ملت، طبقه پنجم امور اداری و ساختمان.  تلفن: ۳۲۴۴۶۶1۶ - ۰۵۶  /  ۳۲۴۴۵۵۷۵ - ۰۵۶ 
آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، کوچه ژوبین، پالک۵    تلفن: ۸۸۷۸1۳1۷ – ۸۸۸۷۲۲۰۰

نقد و اقساط

پیش کاربری
پرداخت

تعداد  
اقساط )ماه(

نرخ سود 
اقساط

مسکونی/ 
تجاری / 
اداری / 

سر قفلی / 
خدماتی

۴۰1۲۰ درصد

1۲ درصد۲۴

1۳ درصد۳۶

1۴ درصد۴۸

1۵ درصد۶۰

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
 استان خراسان جنوبی

سردار سرتیپ دوم مسروری 
فرمانده محترم مرزبانی خراسان جنوبی

با ارج نهادن به همت بلند و شایسته شما برادر ارجمند و همه دالوران عرصه نظم و امنیت
 ایران اسالمی و استان خراسان جنوبی

 هفته بزرگداشت نیروی انتظامی
 را تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون و سربلندی تان را آرزو داریم.

جناب سرهنگ علیرضا فوالدی
فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان بیرجند

 بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود و اهالی روستای داروغه را از تالش های 
پیگیرانه و حضور به موقع نیروهای انتظامی روستای مرک علی الخصوص 

جناب سروان حسین رمضانی و کلیه پرسنل پاسگاه 
اعالم می داریم و از خداوند متعال خواهان توفیقات روز افزون شما عزیزان هستیم.
محمدرضا دادرس مقدم )وکیل سایرین( و اهالی روستای داروغه

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحومه حلیمه محمدی
)همسر مرحوم حاج محمدرضا دشتی(

 را به اطالع می رساند. از آنجایی که به دلیل شیوع بیماری کرونا و به لحاظ 
حفظ سالمتی شهروندان محترم امکان برگزاری مراسم ترحیم و ختم میسر 
نمی باشد، به مناسبت سومین روز درگذشت آن مرحومه فردا دوشنبه 
 99/۷/28 ساعت 15/30 بر سر مزار آن زنده یاد گرد هم می آییم

تا با ذکر فاتحه ای روح آن مرحومه را شاد و قرین رحمت الهی نماییم.
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سرمقاله
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قانونی نیازمند اصالح 

	*	بهروزی	فر	

)	...	ادامه	سرمقاله	از	صفحه	اول	(		اما	آن	چه	مهم	است	و	موضوع	صحبت	ما،	درد	دل	های	عده	ای	از	
بازنشستگان	به	نمایندگی	از	جمع	کثیر	کشاورزان	استان	است	که	برای	پر	کردن	اوقات	فراغت	خود،	به	
صورت	دسته	جمعی،	پس	اندازهای	شان	را	روی	هم	گذاشته	و	دست	به	خرید	زمینی	در	نزدیکی	یکی	
از	شهرستان	های	استان	زده	اند	تا	بتوانند	باغ	و	راغی	راه	بیندازند	و	برای	خود	سرگرمی	لذت	بخشی	
فراهم	آورند.	بعد	از	گذشت	چند	سال	از	چینش	مقدمات	و	اثبات	مالکیت	شان	به	منابع	طبیعی	و	اخذ	
سند	و	خرید	چند	ساعتی	آب،	حاال	هر	کدام	بخشی	از	این	زمین	را	در	اختیار	گرفته	و	کشت	و	کارشان	
را	آغاز	نموده	اند.	تابستان	و	موقع	بار	آمدن	زحمات	شان	که	رسید	در	عین	تعجب!	هر	روز	با	میوه	های	
جالیزی	و	گوجه	و	بادمجان	های	نیمه	خورده	و	سبزی	های	جویده	شده	مواجه	شدند.	تکرار	این	قاعده،	
آن	ها	را	به	چاره	واداشت،	راهکار،	ایجاد	دیوار	بود	تا	هم	اراضی	شان	را	تفکیک	کند،	هم	این	که	آنها	
را	از	گزند	مکرر	موجودات	موذی	نجات	دهد،	پاسخ	اما،	عدم	موافقت	جهاد	کشاورزی	با	دیوارکشی	باغ	
است.	استناد	کارشناسان	به	تبصره	یک	ماده	یک	قانون	حفظ	کاربری	اراضی	زراعی	و	باغ	هاست	که	
دیوارکشی	باغات	و	مزارع	را	جرم	انگاشته	و	مرتکب	را،	مستوجب	مجازات	می	داند.	طبق	قانون؛	فنس	
کشی	و	احداث	دیوار	و	نرده	اطراف	اراضی	مزروعی	ممنوع	بوده،	سازمان	های	جهاد	کشاورزی	و	مدیریت		
های	تابعه	مجاز	به	صدور	مجوز	در	این	رابطه	نمی	باشند	ولی	در	مورد	اراضی	کشاورزی	که	سابقه	خسارت	
از	سوی	حیوانات	وحشی	به	محصوالت	در	آنها	وجود	دارد،	طی	کمیته	ای	مرکب	از	رئیس	اداره	حفاظت	
	محیط	زیست	و	کارشناس	مرتبط	و	مدیر	جهاد	کشاورزی	و	کارشناس	مرتبط	در	این	خصوص	تصمیم	گیری	
می	شود	و	در	صورت	موافقت!	مدیریت	جهاد	کشاورزی	شهرستان،	نسبت	به	معرفی	متقاضی	به	سازمان	
جهاد	کشاورزی	استان	جهت	صدور	مجوز	فنس	کشی	در	اطراف	اراضی	کشاورزی	اقدام	می	نماید.	البته	
قانون	می	گوید؛	فنس	کشی	بدون	پی	ریزی	ممتد	اطراف	باغ	های	دارای	اسناد	مشاعی،	مشروط	به	آنکه	
موجب	تفکیک	و	قطعه	بندی	اراضی	نشود،	با	موافقت!	رئیس	سازمان	جهاد	کشاورزی	استان	بالمانع	است	
و	البته	در	مورد	باغ	های	دارای	اسناد	مالکیت	ششدانگ،	دیوارکشی	به	ارتفاع	حداکثر	تا	۱۲۰	سانتیمتر	و	
با	موافقت!	رئیس	سازمان	جهاد	کشاورزی	و	صرفاً	پیرامون	محدوده	ششدانگ	باغ	مجاز	می	باشد.	دیوار	
	کشی	در	داخل	محدوده	ششدانگ	باغ	به	هر	نحو	که	موجب	تفکیک	و	خرد	شدن	باغ	شود،	ممنوع	است.
	خراسان	جنوبی	خیلی	سخت	اتفاق	می	افتد.	 	این	موافقت	های	مؤکِد!!!	در	موارد	قانونی،	در	استان	خاصِّ
حاال	در	اقدامی	که	انتفاع	عمومی	را	به	همراه	دارد،		وزارت	جهاد	کشاورزی	هم	به	این	مهم	رسیده	که	این	
قانون	و	البته	تفسیر	هایی!!!	که	از	آن	می	شود،	می	تواند	مانع	و	سدی	بر	توسعه	کشاورزی	در	هر	منطقه	باشد،	
چرا	که	در	اسفند	ماه	سال	گذشته،	مستثنی	شدن	قاعده	احداث	گلخانه	ها	و	فنس		کشی	باغ	ها	از	آیین	نامه	
استفاده	از	اراضی،	احداث	بنا	و	تأسیسات	در	خارج	از	حریم	شهر	ها	و	محدوده	روستا	ها	را	به	دولت	پیشنهاد	داده	
است.	بر	اساس	پیشنهاد	وزارت	جهاد	کشاورزی،	احداث	گلخانه	ها	و	سایر	تولیدات	کشاورزی	در	روستاها،	
بهینه	کردن	تولیدات	کشاورزی	بوده،	تغییرکاربری	محسوب	نمی	شود،	لذا	موارد	مذکور	از	شمول	قانون	
مستثنی	بوده	و	با	رعایت	ضوابط	زیست	محیطی	با	موافقت	سازمان	جهادکشاورزی	استان	ها	بالمانع	است.
طبق	این	پیشنهاد	وزارت	جهاد	کشاورزی،	گلخانه	ها	از	مصادیق	قانون	اصالح	حفظ	کاربری	اراضی	زراعی	
و	باغ	ها	و	به	عنوان	بهینه	کردن	تولیدات	بخش	کشاورزی	محسوب	شده	و	احداث	آن	ها	تغییرکاربری	به	
شمار	نمی	آید.	فنس	کشی	باغات	نیز	در	راستای	حفاظت	از	باغات	و	محصوالت	آن،	اقدام	تکمیلی	مورد	نیاز	
کشاورزی،	محسوب	شده	از	شمول	این	تبصره،	مستثنی	می	باشد.	حال	که	وزارت	جهاد	کشاورزی	به	این	
اشکال	در	قانون	پی	برده	و	از	طرفی	وزیر	هم	استانی،	چند	روز	پیش	با	حکم	رئیس	جمهور	به	عنوان	“رئیس	
کارگروه	ملی	بیابان	زدایی”	منصوب	شده	است،	بهترین	فرصت	ممکن	برای	مجمع	نمایندگان	استان،	نماینده	
استان	در	شورای	عالی	استان	ها	و	متولیان	امر	می	باشد	که	این	موضوع	را	پیگیری	کرده	و	این	دغدغه	را	
برای	همیشه	مرتفع	نمایند.	قطع	به	یقین،	حصار	دور	زمین	مزروعی	و	اقدام	به	دیوارکشی	و	حتی	احداث	بنا	
در	حدی	که	به	معنای	تغییر	کاربری	نباشد،	می	تواند	زمینه	را	برای	حضور	هر	چه	راحت	تر	مالک	فراهم	
نماید	و	چه	بسا	او	را	به	ادامه	کار	امیدوارتر	سازد،	ضمن	این	که	این	ترغیب	به	کشت	و	کار،	بدون	تردید	از	
توسعه	بیابان	ها	جلوگیری	می	کند	و	مانع	از	تخریب	گونه	های	گیاهی	استان	می	شود...	باشد	که	دریابند!!	
)لطفاً	نظرات	و	پیشنهادات	خود	درباره	این	سرمقاله	را	از	طریق	۰99۲۲۱34۲87		اعالم	یا	ارسال	بفرمایید(

گزارش مدیر کل از  آخرین وضعیت دوبانده سازی جاده بیرجند - قاین

ایرنا	-	مدیرکل	راه	و	شهرسازی	گفت:	۱۰۰	
میلیارد	تومان	طی	۲	سال	به	پروژه	دوبانده	

سازی	محور	بیرجند	-	قاین	اختصاص	یافت	
اجرایی	 لحاظ	 به	 پروژه	 که	 شد	 باعث	 و	
متحول	شود.	وحید	داعی	اظهار	کرد:	اعتبار	
تخصیص	یافته	به	این	محور	در	پایان	سال	
97	حدود	۱۶	میلیارد	تومان	بود	که	این	اعتبار	
محدود	باعث	کند	شدن	روند	احداث	باند	دوم	
شد.	مدیرکل	راه	و	شهرسازی	گفت:	اما	در	
استاندار	 پیگیری	های	 با	 	97 سال	 انتهای	
خراسان	جنوبی	و	در	۲	سفر	رئیس	سازمان	
برنامه	و	بودجه	کشور	به	استان	طی	۲	سال	

۱۰۰	میلیارد	تومان	به	این	پروژه	اختصاص	
یافت	و	عمال	باعث	شد	که	پروژه	به	لحاظ	
اجرایی	متحول	شود،	به	گونه	ای	که	حدود	
۵۵	کیلومتر	از	این	محور	زیر	بار	عبور	رفته	
است.	وی	بیان	کرد:	یکی	دیگر	از	اقدامات	
تاریخ	 در	 بار	 اولین	 که	 فرد	 به	 منحصر	
راهسازی	خراسان	جنوبی	رقم	خورد،	استفاده	
از	ظرفیت	ماده	۵۶	قانون	الحاق	)استقراض	
دولت	از	بانک	ها(	است	که	با	پیگیری	های	
مدیریت	عالی	استان	و	توجه	ویژه	وزیر	راه	

تومان	 میلیارد	 بار	۵۰	 اولین	 شهرسازی	 و	
در	قالب	تسهیالت	از	بانک	مسکن	به	این	
پروژه	اختصاص	یافت	و	۲	قسط	آن	تاکنون	

پرداخت	شده	است.
داعی	افزود:	همه	این	اقدامات	باعث	سرعت	
گرفتن	این	پروژه	مهم	و	منجر	به	این	شده	
که	اکنون	از	4۵	کیلومتر	باقیمانده	که	دوبانده	
نشده،	۱3	کیلومتر	آسفالت	شده	و	در	حال	
است	و	طی	حداکثر	 تابلو	و	عالئم	 نصب	
سه	هفته	آینده	زیر	بار	ترافیک	می	رود.	وی	

گفت:	۱۰	کیلومتر	هم	آماده	آسفالت	است	
پیشرفت	 متوسط	 باقیمانده	 کیلومتر	 و	۲۲	
فیزیکی	4۵	درصد	دارد	که	تالش	می	شود	
در	حداقل	زمان	دوبانده	سازی	شود	تا	پرونده	
محور	بیرجند	-	قاین	در	حداقل	زمان	ممکن	
بسته	شود.	مدیرکل	راه	و	شهرسازی	خراسان	
جنوبی	اظهار	کرد:	اکنون	پنج	پیمانکار	این	
محور	با	۲۰۰	دستگاه	ماشین	آالت	سنگین	
و	3۰۰	نفر	در	۲	شیفت	کاری	به	صورت	

شبانه	روزی	مشغول	فعالیت	هستند.

خراسان	 استاندار	 اجتماعی	 و	 امنیتی	 سیاسی،	 معاون	
نامه	های	 شیوه	 نکردن	 رعایت	 اینکه	 بیان	 با	 جنوبی	
بهداشتی	و	عدم	باور	به	الزام	اجرای	آن	ها،	تهدیدکننده	تر	
از	بیماری	کروناست،	گفت:	حساس	سازی	مردم	نسبت	
به	این	بیماری	باید	ادامه	یابد	چراکه	عادی	پنداری،	سمی	
است	که	روی	همه	تأثیر	منفی	خود	را	خواهد	گذاشت.	
ناصر	خوش	خبر	در	شورای	اطالع	رسانی	استان	اظهار	
کرد:	بر	اساس	نظر	متخصصان	امر،		بهترین	و	مناسب	
ترین	راهکار	برای	مقابله	با	شیوع	ویروس	کرونا،	رعایت	
همین	شیوه	نامه	های	بهداشتی	است.	به	گزارش	ایسنا،	
وی	با	اشاره	به	تأثیرگذاری	بیماری	کرونا	بر	روی	زندگی	
فردی،	اجتماعی	و	شرایط	تولیدی	و	اقتصادی،	یادآور	
شد:	نگرانی	ها	زمانی	بیشتر	می	شود	که	هر	روز	شاهد	
ابتالی	آمار	بیشتری	از	مردم	به	این	بیماری	هستیم.	
معاون	استاندار	خراسان	جنوبی	با	بیان	اینکه	طبق	پیش	
بینی	های	وزارت	بهداشت	و	دانشگاه	علوم	پزشکی	استان،	
امکان	رشد	تصاعدی	مرگ	و	میرها	در	روزها	و	ماه	های	
آتی	نیز	وجود	دارد،	گفت:	اگر	همه	عزم	خود	را	برای	مقابله	
با	این	بیماری	و	پذیرفتن	مسئولیت	های	اجتماعی	جزم	
نکنیم،	شرایط	بدتری	را	تجربه	خواهیم	کرد.رئیس	شورای	
اطالع	رسانی	خراسان	جنوبی	با	اشاره	به	کاهش	رعایت	

شیوه	نامه	های	بهداشتی	در	استان	از	7۰	درصد	به	زیر	
4۰	درصد،	افزود:	آمارهای	کاهشی	در	این	زمینه،	بیانگر	
این	است	که	مخاطب	نتوانسته	با	اقدامات	و	برنامه	های	
ما	ارتباط	برقرار	کند	و	یا	مردم	هنوز	به	درک	درستی	از	
این	بیماری	و	فاجعه	و	گرفتاری	آن	نرسیده	اند،	لذا	در	هر	
دو	صورت	باید	آگاهی	بخشی	عمومی	را	افزایش	دهیم.
خوش	خبر	ادامه	داد:	در	شرایط	حاد	کنونی،	استفاده	از	
شیوه	های	متنوع	اطالع	رسانی،	تغییر	و	بازنگری	راهکارها،	
بررسی	اثرگذاری	تبلیغات	به	صورت	محیطی	و	یا	چهره	به	
چهره	و	استفاده	از	هشدارها	و	نهیب	ها	در	اطالع	رسانی	ها،	
ضروری	به	نظر	می	رسد.	وی	با	تأکید	بر	اینکه	رعایت	
شیوه	نامه	های	بهداشتی	باید	به	عنوان	امر	به	معروف	در	
گفتمان	متنفذین،	متخصصان	و	دانشگاهیان	دیده	شود،	
تصریح	کرد:	حساس	سازی	مردم	نسبت	به	این	بیماری	
باید	ادامه	یابد	چراکه	عادی	پنداری،	سمی	است	که	روی	

همه	تأثیر	منفی	خود	را	خواهد	گذاشت.
معاون	استاندار	خراسان	جنوبی	به	ابتالهای	خانوادگی	نیز	
اشاره	و	بیان	کرد:	دانشگاه	علوم	پزشکی	باید	در	صورت	
ابتالی	عضوی	از	اعضای	خانواده،	نحوه	عملکرد	دیگر	
اعضا	در	راستای	برخورد	با	بیمار	و	انجام	اقدامات	الزم	
برای	بهبود	وی	را	به	آنها	تبیین	و	اطالع	رسانی	کند.

اینکه	خراسان	جنوبی	جزو	۵	 به	 اشاره	 با	 خوش	خبر	
استان	اول	کشور	به	لحاظ	نرخ	بستری	بیماری	کرونا،	
قرار	گرفته،	اظهار	کرد:	طی	مکاتبه	ای	خواستار	تمدید	
محدودیت	ها	در	شهرهای	قرمز	استان	به	مدت	یک	هفته	
و	اعمال	دورکاری	ها	شده	ایم.	وی	تصریح	کرد:	اعمال	
محدودیت	ها،	اصل	کار	نیست	بلکه	باید	مردم	خود	به	
شیوه	نامه	های	بهداشتی	عمل	کرده	و	از	سفر	و	حضور	
در	شب	نشینی	های	خانوادگی،	خودداری	کنند.	رئیس	
شورای	اطالع	رسانی	خراسان	جنوبی	با	تأکید	بر	استفاده	
از	فضای	مجازی	برای	اطالع	رسانی	در	خصوص	رعایت	
اصل	فاصله	گذاری	مناسب	و	شیوه	نامه	های	بهداشتی،	
بیان	کرد:	استفاده	از	ماسک	در	این	فضا	به	صورت	مداوم	
تکرار	شود	تا	ملکه	ذهن	مردم	قرار	گرفته	و	حساس	سازی	

نسبت	به	این	موضوع	را	افزایش	دهد.

نبود مشکل تامین دارو 
برای بیماران خاص

رئیس	مرکز	جامع	بیماری	های	خاص	خراسان	
جنوبی	از	نبود	مشکل	تامین	دارو	برای	درمان	
گفت:	 دهقانی	 داد.	 خبر	 استان	 بیماران	خاص	
با	توجه	به	شیوع	بیماری	کرونا،	خوشبختانه	در	
حال	حاضر	کمبودی	برای	تامین	داروی	بیماران	
خاص	در	استان	وجود	ندارد.	وی	با	بیان	اینکه	
همه	بیماران	خاص	اسم	شان	در	سامانه	ثبت	
شده	و	این	دارو	ها	به	میزان	مصرف	این	بیماران	
به	صورت	سهمیه	بندی	و	با	ارز	دولتی	از	سوی	
وزارت	بهداشت	به	استان	تعلق	می	گیرد،	افزود:	
سهمیه	بیماران	خاص	هر	استان	در	همان	استان	
تامین	می	شود،	ولی	مدتی	قبل	به	دلیل	کمبود	
داروی	پیوند	کلیه	همچون	داروی	مای	فورتیک	
و	سلسپت	در	برخی	استان	ها،	تعدادی	از	این	
بیماران	برای	دریافت	دارو	به	این	مرکز	مراجعه	
کردند	که	از	سهمیه	استان	به	این	بیماران	دارویی	
تحویل	داده	نشد.	رئیس	مرکز	جامع	بیماری	های	
خاص	استان	با	بیان	اینکه	سهمیه	هر	استان	
گفت:	 است،	 استان	 همان	 بیماران	 به	 متعلق	
داروی	مای	فورتیک	داروی	خارجی	است	که	
برای	جلوگیری	از	پس	زدن	پیوند	کلیه	و	با	تعرفه	
دولتی	و	داروی	سلسپت	هم	در	داخل	و	هم	در	
خارج	تولید	می	شود	که	داروی	داخلی	به	صورت	

رایگان		در	اختیار	بیماران	قرار	می	گیرد.

هشدار معاون استاندار برای
 عادی پنداری شرایط کرونایی استان

شناسایی 108 مورد جدید ابتال به کووید 19 در خراسان جنوبی

صداوسیما-	رئیس	دانشگاه	علوم	پزشکی	بیرجند،	گفت:	از	۱47	آزمایش	انجام	شده	در	۲4	ساعت	گذشته	در	استان	۱۰8مورد	جدید	کووید	۱9	شناسایی	
شدند.	وی	با	اشاره	به	ثبت	3	مورد	فوت	جدید	از	شهرستان	های	بیرجند،	خوسف	و	فردوس	در	شبانه	روز	گذشته،	گفت:	با	ثبت	موارد	جدید	فوت	،	آمار	جان	
	باختگان	بیماری	کرونا	در	خراسان	جنوبی	به	۲۰۶	نفر	رسید.	گفتنی	است؛	تعدا	مبتالیان	روز	جمعه	۱۱7	مورد	و	روز	پنجشنبه	هفته	گذشته	97	مورد	بوده	است.

قصـر موبــایل راه رو
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بیرجند – خیابان جمهوری ۱۹- حاشیه میدان شهید 
سندروس  تلفن: ۳222۷۳۶۱

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

 ۹ تا ۱2 ظهرپزشک عمومی آقای دکتر محمد حسن صائب
۴ تا ۶/۳۰ عصرپزشک عمومی آقای دکتر حشمت ا... رخش خورشید

 ۹ تا ۱2 ظهرکارشناس مامایی خانم بهاره فیروز جهان تیغی

 ۸/۳۰ تا ۱۱/۳۰ صبحدندانپزشک خانم دکتر سیده  راضیه نوربخش

 یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبهدندانپزشک آقای دکتر شهرام اربابی
 ۳/۳۰ تا ۶ عصر

شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه دندانپزشک خانم دکتر مریم قاضی زاده 
۳/۳۰ تا ۶ عصر

درمانگاه خیریه حضرت ولی عصر )عج(
ساعات کار ۸ صبح تا ۱2 ظهر      ۳/۳۰ تا ۶/۳۰ عصر

آگهی انتقالی شرکت شریف اطمینان خاوران )با مسئولیت محدود( به شناسه ملی 14009385999 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی بیرجند به استان خراسان جنوبی ، شهرستان سربیشه ، 
بخش مرکزی ، شهر سربیشه، محله مطهری ، مطهری ، کوچه )دبستان حضرت فاطمه( ، کوچه 
)بازارچه قدیم( ، پالک 42 ، طبقه همکف کدپستی 9741763369 تغییریافت و ماده مربوطه 

دراساسنامه اصالح گردید و تحت شماره 49 در این اداره به ثبت رسیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )1007746(

تاسیس شرکت صدرا کاو ژرف )سهامی خاص( در تاریخ 1399/07/02 به شماره ثبت 6353 
به شناسه ملی 14009458031 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام خدمات مربوط به بازرسی و 
نمونه برداری و کنترل کیفیت و مشاوره کیفیت استاندارد برای کاال و خدمات و مواد غذایی 
محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی مواد نفتی و پتروشیمی و مواد معدنی و کاالهای 
مصرفی و کاالهای صنعتی )بجز استخراج و اکتشاف معادن نفت و گاز و پتروشیمی(، عمرانی و 
راه و ساختمان. 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 پاسداران ، خیابان استاد معین ، کوچه استاد معین 3 ، پالک 67 ، طبقه 
همکف کدپستی 9717817135 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 259/9034 مورخ 1399/06/18 نزد بانک ملی 
ایران شعبه دانشگاه آزاد اسالمی با کد 9034 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای 
سید غالمرضا موسوی به شماره ملی 0651757878 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای محمد جواد ثقه االسالمی به شماره ملی 
0651778662 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم الهام انصاری نیا به شماره 
ملی 0702614041 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال. 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 مشترک آقای محمد جواد ثقه االسالمی 
)رئیس هیئت مدیره( و آقای سید غالمرضا موسوی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: خانم بی بی ملیحه نورسی به شماره ملی 
0651825024 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای سید احمد موسوی به 
شماره ملی 0651873908 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی. 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 )1007747(

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی
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موفقیت و انرژی

 مدیریت ذهن

صاف بایستید و انرژی داشته باشید 

حاالت بدن می تواند بر سالمت ذهنی و فیزیکی 
اثرگذار شود. هنگام مالقات با افراد جدید، هنگام 
جلسات کاری یا هر موقعیت دیگری، خمیده بودن 
مقابل  طرف  به  اشتباهی  پیام  قوز کردن  یا 
می فرستد. در پژوهشی از گروهی از دانشجویان 
خواسته شد با حالتی خمیده و از گروهی دیگر 
راهرو  با جست و خیز در طول  خواسته شد که 
گروه  متوجه شدند  پژوهشگران  کنند.  حرکت 
دوم در طول روز انرژی بیشتر و احساسی مثبت 
داشتند. رابطه بدن و مغز با یکدیگر غیرقابل انکار 
است. زمانی که احساس پر انرژی بودن و پویایی 
می کنید، در نتیجه آن اعتماد به نفس بیشتری هم 

پیدا خواهید کرد. 

راهکارهای ساده برای مدیریت ذهن

کردن  تحسین  و  برشمردن  یعنی  قدردانی 
چیزهایی که دارید. هر روز وقت مشخصی را در 
نظر بگیرید و موهبت های زندگی تان را یک 
به یک برشمرید تا تعادل به زندگی تان بازگردد. 
شما نمی توانید در آن واحد هم قدردان باشید و 
هم عصبانی! هر روز پنج دقیقه را به قدردانی از 
حداقل پنج مورد از داشته های تان اختصاص 
دهید؛ داشته هایی نظیر دوستان خوب، پاداشی 
که دریافت کرده اید، کمربند ایمنی که از شما 
مراقبت می کند، نفس کشیدن، رنگ های زنده و 
شادابی که در پارک می بینید و حتی زیبایی نهفته 
در روزهای بارانی.خاطره نویسی و روزمره نویسی، 
چه به شکل دیجیتال، چه روی کاغذ، روشی 
عالی برای آزاد کردن افکار در هم ریخته ذهنی 
تان است. با نوشتن افکار، نگرانی ها، امیدواری 
ها و تجارب تان از شر مکالمات درونی خسته 
کننده راحت می شوید. اگرچه هنگام نوشتن باز 
هم به این موضوعات فکر می کنید اما با نوشتن 
باعث می شوید که مسائل را از فاصله ای دورتر 
مورد بررسی قرار داده و دیگر از لحاظ احساسی 
جذب شان نکنید. سعی کنید هر روز دقایقی را به 
نوشتن اختصاص دهید. هر چه بیشتر این کار را 
انجام دهید، سریع تر به آرامش می رسید. همان 
طور که در علم روانشناسی گفته می شود، رها 
کردن و بیان کردن نوعی درمان است زیرا فرد 
را از بار ناشی از موضوعات ناراحت کننده نجات 
می دهد. می گویند خنده بهترین درمان استرس 
است. اصال خنده بر هر درد بی درمان دواست. 
زیرا برطرف کننده حالت تدافعی، تلطیف کننده 

روح و از بین برنده استرس است.

موسیر چه خواصی دارد؟

موسیر گیاهی چند ساله دارای غدد زیرزمینی مراتع 
است. پیاز موسیر در درمان رماتیسم، ترمیم زخم 
های سطحی، سنگ معده و خلط سینه مورد 
استفاده قرار می گیرد. همچنین موسیر به عنوان 

عطر و طعم دهنده مورد استفاده قرار می گیرد. 
موسیر شامل مواد اصلی است که برای سالمت 
استخوان بسیار مهم هستند.مصرف گیاه موسیر 
ایرانی فواید بی نظیری دارد و به درمان برخی از 

بیماری ها کمک شایانی می کند.

تشنه هم نیستید آب بنوشید

محققان می گویند: »با افزایش سن، افراد باید 
آب بیشتری بنوشند تا تغییرات و تنظیم دمای 
بدن به خوبی انجام شود«. کم آبی بدن می تواند 
باعث بیماری از جمله درد عضالنی، خستگی 

و گرمازدگی شود. نوشیدنی هایی مانند نوشابه 
و قهوه را محدود کنید؛ زیرا باعث کم آبی بدن 
می شود. کم آبی بدن موجب افزایش دمای بدن در 
بزرگساالن مسن  می شود. در افراد جوان تر موجب 

مفید واقع نشدن حرکات ورزشی می شود. 

آدامس روی مغز تأثیر می گذارد

آثار مثبت: جویدن آدامس هم اثر ضد اضطراب 
دارد هم روحیه را بهبود می بخشد. مصرف آدامس 
باعث کاهش سطح کورتیزول یا همان هورمون 
اضطراب می شود و حرکت ساده جویدن برای 

بیشتر آدم ها تأثیر آرامش بخش دارد. این کار 
باعث رفع خستگی و اضطراب و بهبود روحیه در 
طول روز می شود.آثار منفی: وارد شدن فشار مداوم 
به فک باعث افزایش تعداد و تناوب میگرن ها و 

سردردهای تنشی می شود.

یوگا آرامش تن و روح

تمرینات تنفس یکی از اجزای اصلی تمرینات 
یوگا می باشد که نه تنها نفس و بدن را هماهنگ 
می کند، بلکه استرس را کاهش می دهد و آرامش 
درونی را پرورش می دهد. یوگا همچنین ترکیبی 

از موقعیت ها و حاالت مختلف بدن است که به 
افزایش توانایی، قدرت عضالت، انعطاف پذیری و 
تسکین درد های مزمن کمک می کند. سبک های 
مختلف یوگا و بهترین نوع که مناسب شماست را 

تجربه کنید. 

بادام و بهبودی دستگاه قلبی عروقی 

بادام سرشار از ترکیبی موسوم به تیروزین است 
که یکی از اجزای سازنده برای تولید دوپامین و 
دیگر انتقال دهنده های عصبی مربوط به حاالت 
فرد می باشد و این بدان معناست که خوردن یک 

مشت بادام نه تنها موجب بهبودی و سالمت 
خاطر  به  بلکه  می شود  عروقی  قلبی  دستگاه 
دارا بودن مقدار فراوانی فیبر و اسیدهای چرب 
غیر اشباع چند زنجیره ای باعث بهبود اخالق فرد 

نیز می شود. روزی چند بادام بخورید.

از همان روزهای نخست شیوع بیماری کرونا، محققان اعالم کردند که مردان چند برابر زنان در معرض ابتال 
به این ویروس قرار دارند و در یافته های اخیر در تأکید این مسئله، اعالم کرده اند که مردان مجرد در مقایسه 
با مردان متأهل بیشتر در خطر ابتال به کووید 19 هستند. مرد بودن، درآمد پایین، سطح تحصیالت پایین، 
مجرد بودن و تولد در کشورهای کم درآمد یا درآمدجزو عواملی هستند که با افزایش خطر مرگ و میر ناشی 
کرونا مرتبط اند. محققان دانشگاه استکهلم سوئد معتقدند که اثرات مستقل مختلفی از عوامل پرخطر جداگانه 
ای وجود دارند که تمام آنها با افزایش خطر مرگ بر اثر کرونا مرتبط هستند. این در حالی است که محققان 

در یافته های قبلی خود هم اعالم کرده بودند به طور کلی، مرگ و میردر افراد مجرد بیشتر دیده می شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان دلیجان گفت: امروزه شاهد الگوی خوشه ای بیماری بین افراد خانواده 
و فامیل هستیم.دکتر اسحاقی افزود: آمار ابتالیان حاکی از این می باشد وقتی یک فرد مبتال می شود 
بیماری را به صورت خوشه ای به سایر افراد خانواده انتقال می دهد، به همین دلیل آمار ابتال و فوتی ها 
بیشتر و بیشتر می شود. وی هشدار داد: نگرانی عمده ما این است که با شروع ماه ربیع االول مراسم های 
عروسی و جشن های شادی از سر گرفته شده و تجمعات با توجه به برودت هوا، باعث انتقال هر چه بیشتر 
 بیماری شود. گرفتن مراسم و تجمعات در این اوضاع بحرانی و افزایش بیش از حد آمار ابتال و فوتی ها 

همچون بمب ساعتی می ماند که هر لحظه ممکن است منفجر شود. 

انتقال کرونا از فرد مبتال به سایر افراد خانواده چگونه است؟کرونا در کمین مردان مجرد

چشم انداز شما به زندگی کمک می کند تا میزان استرس 
خود را کاهش دهید، عزت  نفس تان را افزایش داده و حتی 
سالمتی شما را نیز بهبود می بخشد. فواید بیشتر آن برای 
سالمتی شامل نرخ پایین تر افسردگی، بهبود مقاومت در برابر 
سرماخوردگی معمولی و کاهش خطر بیماری قلبی عروقی 
است. تفکر مثبت به فرد کمک می کند تا وقتی در مسیر 
سختی های زندگی قرار می گیرد، با داشتن یک چشم انداز و 
نگرش سالم از زندگی لذت ببرد. افکار منفی شما را از دیدن 
جنبه  مثبت زندگی بازمی دارد. فیلتر کردن،شما فقط به جنبه  

منفی توجه می کنید؛ شخصی سازی،به خاطر حوادثی که 
رخ می دهد خودتان را سرزنش می کنید. فاجعه سازی، یک 
حادثه را بدتر از آنچه که هست نشان می دهید. قطبی سازی، 
در آن رویدادها یا منفی هستند یا مثبت. با شناخت افکار منفی 
می توانید آن ها را دور بریزید. افراد منفی  باف تمایل دارند که 
روز خود را با فکر کردن به اینکه مشکلی پیش خواهد آمد، 
شروع کنند. به  جای آن، بر جنبه هایی از روزتان که می تواند 
خوب پیش برود و آنچه در آن روز به دنبال آن هستید، 
تمرکز کنید. یک سبک زندگی که بر غذا خوردن سالم و 

رهایی از استرس تمرکز دارد به شما کمک می کند تا روحیه  
خود را مثبت کنید. سه بار ورزش کردن در هفته موجب 
یک روحیه  مثبت ترمی شود.اعترافات، افکار مثبتی هستند که 
با صدای بلند می گویید تا خودتان را تشویق و ترغیب کنید. 
اعتراف شما می تواند هر چیزی باشد، از جمله  »من یک 
روز خوب خواهم داشت« گرفته تا نقل  قول مورد عالقه  
خودتان. همچنین می توانید یک تفکر مثبت در مورد خودتان 
را انتخاب کنید و وقتی افکار منفی وارد ذهن تان می شوند 

آن را تکرار کنید.

چگونه مثبت فکر کنیم؟

یکشنبه ۲۷  مهر 1۳99 * شماره  ۴۷۵۵ 4
یاد یاران

شهید محمد مسعود خاوری            نام پدر: حسین              نام شهرستان: فردوس
خوشا به سعادت معلم متعهد ! شما کسانی هستید که پیامبر اسالم شما را )ورثه االنبیاء( خوانده و امام عزیز شغل شما را ، شغل انبیاء می داند.

                        ۴۷۵۵

 - فامیل  و  قوم   -1 افقي: 
بازگشتن ۲- زگیل- ادغام چند 
روي  تصویري  یا  صوتي  منبع 
یک نوار - خدمتکار پیر ۳- پدر 
از دست داده - یومیه - عقاب 
سیاه ۴- مقابل خیر -  جهیدن 
نوعي   - آبادي  خرم  قوم   -
 -۵ کشنده  ویروسي  بیماري 
پایتخت   - تزئیني  آویز  چراغ 
مرطوب  و  خیس   - بنگالدش 
6 -خانه پشت به آفتاب-  هدیه 
مسیح  حواریون  از   - فرستادن 
۷- شرم و حیا - نگهبان چماق 
به دست - مبارک و خجسته 8- 
شرح و تفسیر-  نامي براي پشه 
- خونریز 9- قهرمان کتاب ایلیاد 
- محل نگهداري کاال- از هفت 
سین نوروزي 10- ساز جنگ - 
باد شدید  اتومبیلراني-   مسابقه 
همراه با برف 11- ساز چوپان - 
مفهوم کلمه - شهر مدفن مولوي 
من   - آمریکایي  1۲- صحراي 
نیکي-   تظاهربه   - جنابعالي  و 
بي  خانمها 1۳-   تعجب  حرف 
درنگ - طالق گرفتن - چرک 
بازدارنده - جاسوس   آلود 1۴-  
رقابت    -1۵ فریدن  سابق  نام 

کردن - ملوان و ناخدا

عمودي:1- از ضمایر مشترک 
طوسي  آذري  تالیفات  از   -
آلماني  گوته  آثار مشهور  از   -۲
دانشگاهي   - متکدي  و  گدا   -
مدرن  معماري  با  مکزیک  در 
۳- دستي - ژله - واحدي براي 
طول ۴- از شوینده هاي حمام - 
رود فرانسه - درد چشم - النه 
- نقشه  اشاره  پرنده ۵- ضمیر 
کش - شاگردانه 6- نوعي آش 
رشد  - همخون ۷-  سرنیزه   -
کردن - رادار-  کبوتر صحرایي 
آثار  از   - گازوئیلي  موتور   -8
انصاري  عبدا...  خواجه  معروف 
- فرشته موکل بر دین به اعتقاد 

آشپزخانه  زرتشتیان 9- چاقوي 
-  شبکه استاني سیماي زنجان 
- میانه بدن 10-  سالخورده و 
پیر -  پروانه  - زمیني که آن 
را سیل کنده باشد 11-  مرگ 
آشپزخانه -  از ظروف  موش - 
تصدیق روسي 1۲-  نام ترکي-  
از سازهاي بادي ایراني - شهر 
صمیمي  دوستان   - سوهان 
فروتن   - افسون  و  سحر   -1۳
و متواضع - خراسان قدیم 1۴-  
هوس  نویسنده-    - دادگري 
هاي  جاذبه  از   -1۵ باردار  زن 
 - کیش  جزیره   گردشگري 
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جاورهبخنرهاوخ2
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رالاساناکینگ4
هرهنشدتلوهکی5
بکلاکتکامویر6
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یگدنبادهاجریا14
مویداتساهریشمه15

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

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

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

۰9157563875 - 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 4/5 متری تا 5/5 و 6/5 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

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 ۳4          ۰۹۱5۷6۱۷۰5۰ - ۳۲4۳5۰5۰

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

خیابان ارتش  ۰۹۱5۲۱۷4۹۹8 - ۰۹۱5۳6۲4۹۹8  
۳۲۲۱84۹۰ - ۳۲۲۱8۲۲۹

الستیک اکبریتاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 
 ۰۹۱54۱۳۱۳55

۳۲۳۳8۳48 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

شرکت راهسازی جهت 
مدیریت امور مالی و ذیحسابی 
نیاز به تامین یک نفر نیروی 
حسابدار با 5 سال سابقه کار 
مرتبط دارد. لذا عالقه مندان 
در ساعت اداری به آدرس: 
بیرجند، خیابان معلم، معلم 

6۰، پالک ۱۲ مراجعه 
و یا با شماره های 

 ۰۹۱556۱۳4۷۹ – ۰۹۱5۳6۱۰68۱
تماس حاصل نمایید.

یم
ند

زم
نیا

به یک نفر همکار و شراکت در کار 
فروشگاه لوازم خودرو نیازمندیم.

۰۹۱58۲54۱۷۲ یم
ند

زم
فروشگاه لوازم یدکی خودرو با نیا

موقعیت عالی به فروش می رسد.
۰۹۰5۹۹5۳46۲ ی

ش
رو

ف

کارت دانشجویی اینجانب راضیه یصوی در رشته 
تربیت مربی پیش دبستان به شماره دانشجویی 
۹۷۱۳۷۱۳5۱۹۰۰۹۹ و کد ملی 5۲۳۹۹44۲۷۱ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ی

ود
فق

م

غـذای آمـاده گـل نرگـس
طبخ غذاهـای اصیـل ایرانـی بـا بـرنج

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

سند )سه برگ سفید( موتور سیکلت 
تیپ تریل ۲4۹cc به شماره پالک ۷68- 
 ۲4۹NC5۲۲5۲۰5 ۹8۱88، شماره موتور
 NC 5 ***۲4۹M۹۲۱۱۲۲8و شماره تنه

مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

ی
ود

فق
م

۰۹۱5۰8۰645۹ - ۰۹۰۳۹64۲۷۷۳  )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

تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت
قیمت به ازای هر کیلو در محل 27۰۰ تومـان

با فروش ضایعات کاغذ و کارتن به صورت مستقیم به کارخانه به جهش تولید پیرو شعار 
سال یاری رسان ما باشید.

طــوس شــانه

۰5632255118 - ۰9358753434شهرک صنعتی بیرجند ، بلوار تولید ، نبش نوآوران

آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای  پیرایش مردانه
اعطای گواهینامه معتبر درجه ۱ و ۲ فنی و حرفه ای  و تخفیف کارآموز می پذیرد. 

)با شرایط نقد و اقساط(          آدرس: خیابان الهیه، جنب کتابخانه
۰9158632953 - ۰9153614377

دوره های مجازی معرفتی بصیرتی با عنوان شمیم معرفت
این دوره ها شامل:

مباحث بصیرتی)استاد دکتر مجتبی ذاکریان(
مباحث حقوقی خانواده

)حجت االسالم والمسلمین مهدی مالکی(
مباحث مهدویت )حجت االسالم والمسلمین حسین فلسفی(

صحیفه سجادیه )استاد دکتر محمدمهدی دیانی(
تفسیر عمومی قرآن )استاد دکتر غالمرضا بهنام(

قابل توجه همراهان عزیز 
مکتب نرجس)س( با همکاری موسسه قرآن و عترت عروه الوثقی برگزار می کند:

@ maktabnarjesbirjand  :جهت کسب اطالعات بیشتر به کانال تلگرام یا ایتا مراجعه کنید

ت نام
ت ثب

مهل

 ماه
2 مهر

 تا 7
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مهر سرخ هنرمندان در نذر اهدای خون

بیش از ۱۲ هزار تن گوشت مرغ در خراسان جنوبی تولید شد

تمدید مهلت اعطای تسهیالت به سرمایه گذاران تا پایان مهر

توزیع روزانه ۱۵ تن تخم مرغ؛ گرانی را از جهاد کشاورزی پیگیری کنید

مناطق قرمز خراسان جنوبی به هفت شهرستان افزایش یافت

 ایرنا - شمار شهرستان های با وضعیت قرمز )خیلی پرخطر( استان خراسان جنوبی به هفت شهرستان افزایش یافت و در حال حاضر هیچ کدام از شهرستان های 
استان در وضعیت زرد و سفید نیست. به گزارش روز پنجشنبه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند براساس آخرین وضعیت کرونا در خراسان جنوبی شهرستان های 

بیرجند، فردوس، قاینات، نهبندان، طبس، بشرویه و درمیان در وضعیت قرمز )خیلی پرخطر( هستند.

* اداره کل هواشناسی استان ضمن 
پیش بینی شرایط جوی آرام و پایدار در 
این هفته اعالم کرد که دما در استان به 

تدریج تا اواخر هفته افزایش می یابد.
* ۵ هزار و ۱۶۹ گوشی هوشمند و 
تبلت با پیگیری استاندار و مشارکت 
سازمان نوسازی مدارس کشور برای 

دانش آموزان استان تهیه شده است.
* مرحله سوم نهضت کمک های مومنانه 
در استان آغاز شد که در این راستا قرارگاه 
شهید ناصری تاکنون بیش از 4 هزار بسته 
معیشتی بین محرومان شهرستان های 

مرزی استان توزیع کرده است.
*فرمانده تیپ ۱۷۷ متحرک هجومی 
نزاجا گفت: بیش از ۱۲ هزار نفر حافظ 
قرآن در سطح نیروی زمینی ارتش و 
بیش از ۲۵۰ نفرحافظ و خانواده قرآنی در 

سطح تیپ ۱۷۷ فعالیت دارند.
* برداشت زرشک بی دانه از ۱۷ هزار 
و ۹۰۰ هکتار سطح زیرکشت باغ های 

خراسان جنوبی آغاز شده است.
* بهزیستی استان از ۳ هزار و ۳۳4 
کم بینا و نابینا حمایت های اجتماعی و 

آموزشی انجام می دهد.
* ۹۵ رشته قنات از آغاز امسال تاکنون در 

خراسان جنوبی احیا و مرمت شد.
* بنیاد برکت از ابتدای امسال تاکنون با 
پرداخت تسهیالت اشتغالزا، برای ۱۶ هزار 

و ۳۰۵ نفر شغل ایجاد کرده است.

اخبار  کوتاه 

کارگاه پروژه راه آهن بیرجند
 در ۲ شیفت کاری فعال است

ایرنا - مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
گفت: بعد از گذشت حدود یک سال از آغاز 
عملیات اجرایی پروژه راه آهن خراسان جنوبی 
در قطعه ۱۶، متوسط پیشرفت پروژه ۱۶ درصد 
بوده و اکنون پیمانکار با ۲ شیفت کاری مشغول 
عملیات عمرانی است. داعی اضافه کرد: در حال 
حاضر ۶۰ تا ۷۰ دستگاه ماشین آالت سنگین 
و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیرو در کارگاه پروژه در ۲ شیفت 
کاری شاغل هستند و امید است با فعالیت های 
پیمانکار بتوانیم طبق برنامه زمان بندی عملیات 

این قطعه را به اتمام برسانیم.

اهدای ۱۰ویلچر برای بیماران کرونایی 
خراسان جنوبی

به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اکرم)ص( و 
شهادت امام حسن مجتبی)ع( و امام رضا)ع( 
از سوی خیران ۱۰دستگاه ویلچر برای کمک به 
بیماران کرونایی بیرجند اهدا شد. رئیس هیئت 
مدیره موسسه خیریه بیرجندی های مقیم مشهد 
گفت: این تعداد ویلچر از سوی خیران بیرجندی 
مقیم مشهد به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال برای 
بیمارستان به  کرونایی  بیماران  به   کمک 
ولی عصر)عج( بیرجند اهدا شد. محمد رضوانی 
به  موسسه  این  خیران  حمایت  به  اشاره  با 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی 
افزود: این مؤسسه خیریه با فروشگاه زنجیره ای 
قراردادی منعقد کرده تا مددجویان، تعدادی کاال 
به ارزش ۳۰۰ تا۳۵۰ هزار تومان خرید کنند و 

مؤسسه خیریه هزینه آن را تقبل کرده است.

شهردار بیرجند:  دستورالعمل عملیات 
زمستانی تدوین شد

تدوین  با  گفت:  بیرجند  شهردار  ایرنا- 
تمامی  زمستانی،  عملیات  دستورالعمل 
مدیریت  ستاد  اعضای  و  واحدها  وظایف 
صورت  در  تا  است  شده  مشخص  بحران 
از  ناشی  مشکالت  برف،  احتمالی  بارش 
آن به حداقل برسد. محمدعلی جاوید روز 
پنجشنبه در دومین نشست ستاد مدیریت 
بحران شهرداری بیرجند اظهار کرد: با توجه 
به فصل پاییز و زمستان و شروع بارش های 
رگباری، مناطق دوگانه شهرداری بیرجند باید 
با بازدیدهای مستمر با توجه به اولویت بندی 
نقاط  در  موجود  مشکالت  رفع  به  نسبت 
و دفع آب های سطحی  حادثه خیز سیالب 
در اسرع وقت اقدام کنند. وی افزود: حمل 
زباله های پارک ها و بوستان های شهر، هرس 
شاخ و برگ های زاید درختان، رفت و روب، 
و  سرپوشیده  و  سنتی  کانال های  الیروبی 
خدمات  واحد  اقدامات  جمله  از  جوی ها 

شهری شهرداری در این خصوص است.

احیای صنایع دستی منسوخ شده 
خراسان جنوبی

فارس- معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
اداره کل میراث فرهنگی با بیان اینکه اقدامات 
خوبی در جهت حمایت از رشته های منسوخ شده 
انجام شده گفت: با حمایت های صورت گرفته 
کارگاه های تجمیعی و بزرگ در شهر بیرجند و 
روستاهای حاجی آباد، نوفرست و علی آباد ایجاد 
جمع  در  امروز  عصر  عباس زاده  است.  شده 
خبرنگاران اظهار داشت: در خصوص احیا و 
باز زنده سازی رشته های کاریابافی )حوله بافی 
برک بافی  و  شب بافی  چادر  کرباس بافی(،  و 
اقدامات خوبی در استان انجام شده است. وی 
افزود: تاکنون بیش از 4۰۰ دوره آموزشی در این 
زمینه برپا و تعداد چهار کارگاه نساجی در سطح 

استان تجهیز شده است.

اقدامات شایسته کمیته امداد امام خمینی )ره( در اشتغالزایی

هنرمندان خراسان جنوبی در سالروز شهادت امام هشتم )ع( خون اهدا کردند ؛ 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار  گفت: 
اقدامات کمیته امداد امام خمینی )ره( در بحث 
اشتغالزایی شایسته و قابل تحسین است. به 
خراسان  استانداری  عمومی  روابط  گزارش 
جنوبی  ؛ عابدی با بیان این مطلب در کارگروه 
اشتغال استان خاطر نشان کرد: این برنامه ها 
که در راستای ایجاد اشتغال پایدار و توانمند 
گرفته،  صورت  نهاد  این  مددجویان  سازی 

خودکفایی محرومین را به همراه داشته است.
امام  امداد  کمیته  عملکرد  تشریح  با  وی 
خمینی )ره( در زمینه اشتغالزایی محرومین 
استان تصریح نمود: این نهاد در بحث فرش 
دستباف اقدامات ارزنده ای خوبی انجام داده 
است. به گفته وی؛ نظارت های دقیق بر روند 
اجرای کار از لحظه تهیه مواد اولیه تا اتمام 

کار، کیفیت فرش دستباف تولیدی مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان را ارتقاء 
بخشیده است. معاون استاندار تأکید کرد: ما 
نیز به واسطه این اقدامات در خور توجه از این 
نهاد مقدس حمایت خواهیم کرد. عابدی اظهار 
کرد: با پیگیری های شخص استاندار و حمایت 
دولت، اقدامات خوبی در بحث ایجاد اشتغال در 
روستاها و مناطق محروم استان انجام شده که 

پیامدهای مطلوبی هم به همراه داشته است.
وی ادامه داد: یکی از این اقدامات، واگذاری 
نیروگاه  خورشیدی خانگی به خانواده های 
نیازمند، اقشار آسیب پذیر و مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی)ره( در راستای ایجاد اشتغال 
پایدار می باشد. به گفته وی؛ با حمایت دولت 
و پیگیری های استاندار، در قالب این طرح، 

۷۵۰۰ پنل خورشیدی نصب و راه اندازی می 
شود. معاون استاندار به تبیین دیگر طرح های 
اشتغالزای استان پرداخت و گفت: این برنامه ها 

سبب شد، خراسان جنوبی طی ۵ فصل پیاپی، 
از تابستان ۹۸ تا پایان تابستان ۹۹ پایین ترین 

نرخ بیکاری را در بین استان های کشور کسب 
نماید. عابدی افزود: ادامه پروژه های عمرانی و 
طرح های اقتصادی در دست اقدام استان، می 

تواند این موفقیت را تکرار کند. 
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 

خمینی )ره( کشور نیز در این کارگروه گفت: 
مقام معظم رهبری همواره بر توانمند سازی و 
ایجاد درآمد ثابت برای خانوارهای نیازمند  در 
عین رعایت کرامت و حرمت کمک شوندگان، 
دارند.  تأکید  نهاد  این  اقدامات  صدر  در 
عبدالملکی افزود: کمیته امداد امام خمینی 
)ره( خراسان جنوبی با همراهی دستگاه های 
اجرایی و بانک های عامل کارنامه خوب و 

موفقی در ایجاد اشتغال داشته است.
اقتصاد  به  این که چنانچه  به  اشاره  با  وی 
های  گشایش  شود،  داده  اهمیت  مقاومتی 
شد،  خواهد  ایجاد  جامعه  سطح  در  زیادی 
اظهار کرد: این نهاد از بدو تأسیس برای  ۷۰۰ 
هزار خانوار شغل ایجاد کرده و این خانوارها به 

خودکفایی رسیده اند. 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با قدردانی 
از همت هنرمندان استان جهت حضور در 
پویش مهر سرخ اظهار کرد: هنرمندان استان 
با حضور در پویش مهر سرخ ، آمدند تا در کنار 
مردم و برای مردم سهمی کوچک در اهدای 
خون به بیماران نیازمند داشته باشند. وی با 
بیان اینکه در شرایط کنونی نیاز جامعه به 
 فرآورده های خونی بیش از گذشته می باشد 
افزود: هنرمندان استان با حضور در این پویش 
سایر آحاد جامعه را نیز دعوت به اهدای خون 

و کمک به بیماران نیازمند کردند.
نبی زاده به اقدامات هنرمندان از زمان شیوع 
ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: هنرمندان 
بحث  در  را  ها  گام  اولین  جنوبی  خراسان 
ویروس کرونا در استان داشته اند. وی ادامه 
داد: از زمان شیوع و فراگیری کرونا هنرمندان 
استان در بحث جلوگیری از شیوع ویروس 
و  خانه  در  ماندن  به  مردم  و دعوت  کرونا 
اجتماعی پیش قدم  رعایت فاصله گذاری 

بوده و با راه اندازی های پویش های متفاوت 
مردم را به رعایت اصول بهداشتی دعوت 
کرده اند. نبی زاده با اشاره به نقش فضای 

مجازی در بحث اطالع رسانی از هنرمندان 
استان خواست با هماهنگی دبیرخانه شورای 

استان  کرونا  با  مبارزه  ستاد  رسانی  اطالع 
نسبت به اطالع رسانی دستورالعمل های 

بهداشتی اقدام نمایند. 

مدیر سازمان انتقال خون استان نیز با بیان 
اینکه هنرمندان خراسان جنوبی برای نذر در 

قالب پویش مهر سرخ همزمان با شهادت 
امام رضا )ع( در سازمان انتقال خون حضور 
از  توجهی  قابل  طیف  کرد:  بیان  یافتند، 

هنرمندان خراسان جنوبی با حضور در این 
 پویش در نذر اهدای خون شرکت نمودند.

میری مقدم ادامه داد: هنرمندان با حضور در 
این پویش در ایام اوج کرونا و نیاز به فرآورده 
های خونی ، بخشی از نیاز بیماران استان 
 . کردند  تامین  خونی  های  فرآورده  در   را 
وی با اشاره به نقش هنرمندان و محبوبیت 
این افراد در بین آحاد جامعه تصریح کرد: 
در  مردم  دعوت  با  توانند  می  هنرمندان 
بسترهای مختلف ، مردم جامعه را تشویق به 

اهدای خون در این شرایط نمایند .
نیاز   به  اشاره  با  انتقال خون  مدیر سازمان 
از  تعدادی  گفت:  شرایط  این  در  پالسما 
هنرمندان استان که مبتال به کرونا شده اند 
می توانند ضمن حضور در سازمان انتقال با 
اهدای پالسما جان بیماران نیازمند به پالسما 
را نجات دهند. پویش مهر سرخ به همت و 
دعوت موسسه فرهنگی و هنری افق هزاره 
سوم کویر از هنرمندان استان با همکاری و 
هماهنگی سازمان انتقال خون و اداره کل 

فرهنگ ارشاد اسالمی برگزار گردید.

ایرنا - مدیرکل دامپزشکي خراسان جنوبي 
مرغ،  گوشت  تن   ۸۵۲ و  هزار   ۱۲ گفت: 
کارشناسان  نظارت  با  امسال  نخست  نیمه 
تولید  استان  هاي  مرغداري  در  دامپزشکي 
شد. به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومي 
اداره کل دامپزشکي خراسان جنوبي، محمد 

اصغرزاده افزود: این مقدار گوشت از کشتار ۶ 
میلیون و ۶۸۹ هزار و ۸۸۹ قطعه مرغ تولید شد.
وي بیان کرد: در این مدت ۱۵ میلیون و 
در  ریزي  جوجه  قطعه  و ۹۱۷  هزار   ۲۷۹
خراسان  استان  مرغ  پرورش  واحدهاي 
جنوبي انجام شده است. مدیرکل دامپزشکي 

استان خراسان جنوبي دوره پرورش مرغ در 
واحدهاي پرورشي را 4۵ روز اعالم کرد و 
گفت: به طور میانگین هر واحد مرغداري 
در سال سه تا چهار دوره جوجه ریزي دارد. 
وي اظهار کرد: مرغ تولیدي مازاد بر نیاز 
ارسال  استانهاي همجوار  به  استان  داخل 

مي شود.اصغرزاده افزود: اکنون مرغ تولید 
شده در واحدهاي مرغداري استان در سه 
کشتارگاه طیور در شهرستان هاي بیرجند و 
قاینات کشتار مي شود. ۷۸۹ واحد مرغداري 
گوشتي و 4۹ واحد مرغداري تخمگذار و 

پولت در خراسان جنوبي فعال است.

صندوق توسعه ملی با تمدید جذب تسهیالت 
قرار دادهای سپرده گذاری ریالی موضوع بند 
)الف(تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ کشور،تا 

پایان مهرماه سال جاری موافقت نمود.

علی اکبر اکبری راد، مدیر کل دفتر جذب و 
حمایت از سرمایه گذاری استانداری گفت: در 
این راستا و با عنایت به مهلت کوتاه باقیمانده، 
سرمایه گذاران و بانک های عامل بایستی نسبت 

به تعیین تکلیف و پیگیری در خواست ها اقدام 
عاجل به عمل آورند. وی گفت: در صورت عدم 
جذب اعتبارات تخصیص یافته به استان، امکان 
کاهش و جابجایی آن به سایر استان ها خواهد 

بود. لذا از سرمایه گذاران یا فعاالن اقتصادی در 
بخش های کشاورزی، گردشگری و غیره تقاضا 
می شود جهت تعیین تکلیف تسهیالت  دریافتی 

به بانک عامل مراجعه نمایند. 

فضای سرمایه گذاری در منطقه
 بند دره بیرجند گسترده شده است

خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل   - ایرنا 
عالی  مصوبه شورای  ابالغ  با  گفت:  جنوبی 
معماری فضای سرمایه گذاری  و  شهرسازی 
در منطقه »بند دره« بیرجند گسترده شده و 
توسعه این منطقه شتاب بیشتری گرفته است.  
وحید داعی افزود: در این طرح جامع که در 
محدوده اراضی متعلق به شرکت سرمایه گذار 
تصویب شد، اراضی با کاربری اقامتی )حدود 
)حدود  گردشگری  و  تفریحی   ، ۵.۷ هکتار( 
4.۸ هکتار( ، پذیرایی جهانگردی )حدود ۰.4 
هکتار( وجود دارد که سرمایه گذار منطقه نمونه 
گردشگری بند دره در صورت تمایل می تواند 
نسبت به سرمایه گذاری و احداث بنا در این 
اراضی وفق مصوبه ابالغی مزبور اقدام کند 
و هیچ گونه مانعی برای این کار وجود ندارد. 

ظرفیت های صادراتی زرشک استان در 
اتاق کشاورزی مجارستان معرفی شد

در  زیرکوه  و  قاینات  مردم  نماینده  تسنیم- 
مجلس ضمن قدردانی از زحمات وزارت خارجه 
در راستای معرفی زرشک به سفارت خانه ها 
گفت: معرفی ظرفیت صادرات زرشک استان در 
سایت اتاق کشاورزی کشور مجارستان اقدامی 
مهم است. سلمان اسحاقی اظهار کرد: یکی از 
برنامه های کاری حوزه بنده پیگیری های زیاد در 
راستای معرفی محصوالت استراتژیک  استان 
به ویژه زرشک و زعفران در سطح گسترده 
است و چندی پیش بود که در دیدار با معاون 
اقتصادی وزارت امور خارجه کشور حضور یافتم 
خراسان  زعفران  و  زرشک  صادرات  برای  و 
جنوبی پیگیر شدم. وی افزود: اقدام دیگر رایزنی 
با تجار مجارستانی برای فروش و معرفی بیشتر 
محصوالت استراتژیک استان است تا واسطه ای 
بین کشاورز، سرمایه گذار صادر کننده باشیم و 
در گام نخست درج شدن محصول زرشک در 

سایت کشور مجارستان اقدامی بزرگ است.

تاسیس شرکت مقیاس مسیر خاوران )سهامی خاص( در تاریخ 1399/07/08 به شماره ثبت 6359 به شناسه ملی 14009475705 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی و مشاوره و محاسبه و نظارت و اجرای 
همه ی پروژه های عمرانی، معماری و شهرسازی، مهندسی زلزله و لرزه نگاری، تاسیسات برقی و مکانیکی، پروژه های راهداری، راهسازی و ساختمانی شامل بناهای آجری و سنگی، سازه های فلزی و بتنی، ابنیه ی سبک و سنگین، انبوه سازی، مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، اقامتی، صنعتی و 
ورزشی، سدسازی و ساخت سوله، مخازن بتنی، کانال و تونل، سازه های زیرزمینی، دریایی و نیروگاهی، بندرها، تقاطع ها، پل ها، راه و باند، راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، المان ها و سازه های پیش ساخته، محوطه سازی، احداث و نگهداری فضای سبز، انجام همه ی امور مربوط به مدیریت پروژه، 
تهیه ی مصالح ساختمانی و معدنی، اجرای آزمون های تعیین ویژگی های بتن و خاک، میلگرد و آزمون های غیرمخرب جوش، طراحی و مشاوره و نظارت و اجرای عملیات زمین شناسی، اکتشاف و حفاری و استخراج و بهره برداری معادن  )بجز معادن نفت و گاز و پتروشیمی(، گودبرداری، شمع کوبی، 
نقشه برداری، سیستم اطالعات جغرافیایی، سنجش از دور، فوتوگرامتری، ژئودزی و تسطیح اراضی، انجام مطالعات و نقشه برداری و طراحی و مشاوره و نظارت و اجرای فازهای 1، 2 و 3 مسیر، شناسایی خسارت و پایش سالمت در سازه ها، تعمیر و نگهداری، مقاوم سازی، بهسازی، بهینه سازی و بازسازی 
انواع سازه ها، ساختمان های اداری، صنعتی، مسکونی، ابنیه های قدیمی و تاریخی و بافت های فرسوده ی شهری و غیرشهری، مرمت و بهسازی راه ها، طراحی و مشاوره و نظارت و اجرای شبکه های تغذیه، ایستگاه های تقویت فشار و گازرسانی شهری و روستایی، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال آب، گاز 
و نفت، پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری، آبیاری و زهکشی، تامین آب، سدهای خاکی و بتنی و بندهای آبی، سازه های دریایی، مخازن ذخیره و استخرها، قنوات و چشمه ها، آبرسانی به شهرها و صنایع، مهندسی رودخانه و سواحل، کنترل سیالب، تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبی، پایداری و ایمنی 
سدها، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات، سازه های آبی و برق آبی، تصفیه خانه های شهری، صنعتی و بهداشتی، چاه های پمپ و ایستگاه های پمپاژ، منابع چاه ها، سیستم های کنترل و شبکه های توزیع آب شهری و شبکه های جمع آوری، انتقال و تصفیه ی فاضالب، برگزاری کنفرانس ها، سمینارها، 
همایش ها، کارگاه ها، نشست ها، گردهمایی ها و نمایشگاه ها در داخل و خارج از کشور، عقد تفاهم نامه و قرارداد با دانشگاه ها، شرکت های دانشگاهی، دانش بنیان و موسسه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی، تهیه و ارایه ی طرح های توجیهی کسب و کار، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و 
حقوقی، خرید و فروش و توزیع و واردات و صادرات کاالهای مجاز بازرگانی، ترخیص کاال از گمرکات داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی، شرکت در همه ی مناقصات 
و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در صورت 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 فرزین ، کوچه شهید مفتح 4 ، خیابان شهید 
مفتح ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 9713953551 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 250/4515 مورخ 1399/06/26 نزد 
بانک بانک صادرات ایران شعبه پانزده خرداد با کد 4515 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای محمدرضا مشفقی به شماره ملی 0889541523 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای هاشم جهانگیر به شماره ملی 0946794669 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای محمد حسن حسینی به شماره ملی 5239517185 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 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 بازرسان: آقای حمید صادقی به شماره ملی 0880154993 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم مریم فورگی نژاد به شماره ملی 3621428429 به سمت بازرس 

علی البدل به مدت یک سال مالی. 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 )1007745(
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امام رضا علیه  السالم فرمودند :

الناُس َضرباِن: بالٌِغ ال یَكتَفي، وطالٌِب ال یَِجُد

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

)کشف الغّمة: ج 3، ص 100(

 رهبر انقالب باید دستور دهند 
هزار بار شما را اعدام کنند
 تا دل مردم راضی شود

پیش بینی نرخ دالر تا پایان سال

 حجت االسالم ذوالنور ، رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در توییترش نوشت: »جناب روحانی اگر 
برای توجیه مذاکره با دشمن، علت صلح 
امام حسن)ع( با معاویه را خواست اکثر 
مردم از امام ذکر می کنید! امروز اکثریت 
و  عزل  از  کمتر  به  ایران  ملت  قاطع 
مجازات شما راضی نمی شوند؛ با منطق 
شما، رهبر انقالب باید دستور دهند هزار 
بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز 
راضی شود«. رئیس جمهور چهارشنبه 
در جلسه هیئت دولت گفته بود: »امام 
به ما می آموزد که مرد جنگ  مجتبی 
باشیم به روز جنگ، و مرد صلح باشیم 
به روز صلح. اگر در روز صلح، جنگیدیم 
و در روز جنگ، صلح کردیم، هر دو خطا 
و اشتباه است. به  موقع باید بایستیم و 

بجنگیم و به موقع باید صلح کنیم«.

بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
ایران درباره وضعیت آتی بازار ارز گفت: 
پیش بینی من این است که مقداری در 
دالر  نرخ  افزایشی  موج  آینده  روز  چند 
کاهش یابد؛ البته موج افزایشی کاهش 
می یابد، نه این که دالر ۲۰ هزار یا ۱۵ 
افزود:  شریعتی  علی  شود.  تومان  هزار 
تحریم  زهر  مقداری  است یک  ممکن 
که کمتر شود، دالر حداکثر ۵ هزار تومان 
از قیمت فعلی کاهش یابد، ولی به طور 
عمده روی رشد آن با ضریب کمتر تا 
پایان سال باید نظر داشت، مگر این که 
اتفاق خاص سیاسی مثل انتخاب بایدن 
به عنوان رئیس جمهور آمریکا یا مسایل 

تحریمی اتفاق بیفتد. 

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری با 
انتقاد از رفتارهای رئیس جمهور سابق 
می گوید: در شرایطی که کشور نیازمند 
وحدت برای عبور از مشکالت است، 
محمود احمدی نژاد برای مطرح کردن 
خود اقدام به سیاه نمایی درباره وضعیت 
موجود می کند. حسن غفوری فر معتقد 
است: تجربه دو انتخابات اخیر ریاست 
اسالمی  شورای  مجلس  و  جمهوری 

در سال های ۹۶ و ۹۸ نشان داده که 
آفرین  وحدت  اقدامات  از  اصولگرایان 
حمایت می کنند و حتی اعضای جبهه 
تکروی   ۱۴۰۰ سال  در  نیز  پایداری 
نهایی  کاندیدای  و  کرد  نخواهند 
اصولگرایان را مورد حمایت قرار خواهند 
داد. غفوری می گوید: جبهه پایداری 
سایر  با  مجلس  اخیر  انتخابات  در 
اصولگرایان وحدت کردند و به نتیجه 

دلیل  همین  به  رسیدند.  نیز  مطلوبی 
نخواهند  تکروی  سال ۱۴۰۰  در  آنها 
کرد و به احتمال زیاد یکی از عوامل 
وحدت آفرین نیز خواهند شد. وی در 
در  والیتی  حضور  احتمال  خصوص 
انتخابات ریاست جمهوری آتی گفت: 
آقای والیتی بعید به نظر می رسد که به 
دلیل شرایط سنی و همچنین اشتغال 
در مسئولیت های مختلف پا به عرصه 

جمهوری  ریاست  انتخابات  رقابت 
بگذارند.

عضو شورای مرکزی کارگزاران، درباره 
گفت:  علی الریجانی  نامزدی  احتمال 
الریجانی شخصیت اصولگرا اما معتدل 
سنتی  اصولگرای  واقعی  نماد  و  است 
افزود:  عطریانفر  است.  توسعه باور  اما 
به نظر می رسد اصولگرایان با مالحظات 

همه جانبه شخصیتی مناسب تر از علی 
الریجانی ندارند. اگر این انتخاب در درون 
اصولگرایان صورت گیرد و اصالح طلبان 
هم با رویکرد مورد اشاره دست به انتخاب 
زنند رقابت بر سر خوب و خوب تر شکل 
می گیرد. اگر فرد مورد نظر ما انتخاب شد 

خوب تر و اگر رقیب پیروز شد فرد خوب 
انتخاب شده است. اگر آمدیم و رقابت را 
میان خوب و بد ترسیم کردیم که نامزد 
است  خوب  شود  پیروز  من  نظر  مورد 
 در غیر این صورت بد، این یک رفتار 

قبیله گرایانه خواهد بود.

بنیاد  رئیس  عارف  رضا  محمد 
جریان  اینکه  بیان  با  ایرانیان  امید 

شهامت  هیچ گاه  اصالحات  رقیب 
عذرخواهی از مردم به خاطر حمایت 
حتی  و  نداشت  را  احمدی نژاد  از 
اظهار  بود،  شده  او  از  حمایت  منکر 
رقیب  برخالف  اصالح طلبان  کرد: 
روحانی  از   حمایت  هیچ گاه  خود 
برخی  خاطر  به  و  نکرده اند  انکار  را 
ناکارآمدی های دولت که به سرمایه 

اجتماعی اصالحات ضربه زد حاضر به 
اما مطمئنًا دولت  عذرخواهی هستند 
فعلی تنها مقصر برخی ناکارآمدهای 
در  ظالمانه  تحریم های  و  نیست 
مؤثر  ناکارآمدی ها  این  شکل گیری 

بوده است. 
با  همچنین  عارف  رضا  محمد 
رسانه های  تخریبی  خط  به  اشاره 

اظهار  اصالح طلبان،  علیه  بیگانه 
کشور  از  خارج  که  رسانه هایی  کرد: 
اخیر  مدیریت می شوند در چند سال 
یک هدف را دنبال کرده اند و آن هم 
بوده  اصالح طلبان  هدفمند  تخریب 
به  نظام  بقای  می دانند  چراکه  است 
خورده  پیوند  اصالح طلبان  حضور 

است. 

 احمدی نژاد سیاه نمایی می کند ؛ والیتی کاندیدای ۱۴۰۰ نمی شود

عطریانفر: اصولگرایان شخصیتی مناسب تر از الریجانی ندارند

عارف: بقای نظام به حضور اصالح طلبان پیوند خورده است

 رحیم پور ازغدی سخنران معروف اصولگرا 
رئیس  اخیر  اظهارات  به  واکنش  در 
امام حسن  در خصوص صلح  جمهور 
)ع ( و میزان شناخت دینی روحانی در 
این حوزه گفت: امثال حسن روحانی را 
فاقد روحانیت و اهل معنا می دانم. وی 

 با انتقاد شدید از سخنان روحانی افزود: 
از  ورژن  این  حاکمیت  سال های  در 
روحانیت، درجه اعتماد به لباس روحانیت 
به طرز بی سابقه ای تنزل یافت. وی با 
اشاره به این نکته که مردم تاوان توهم 
چند سیاستمدار با ضریب هوشی پایین را 

می دهند که مفهوم عزت و اقتدار ملی را 
نمی دانند، اظهار کرد: مسئوالن در پایان 
۸ سال دولت تدبیر و امید، با تخیالت و 
دروغ هایشان تنها مانده اند. وی افزود: 
به  معاویه  اولین بار  را  سازش   نسبت 

امام حسن )ع( بست.

رحیم پور ازغدی: امثال حسن روحانی را فاقد روحانیت و اهل معنا می دانم 

همتی: نرخ سود سپرده قانونی
 به وضعیت اولیه بازگردانده شد

به  بانک مرکزی اعالم کرد: نظر  رئیس کل 
پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه 
با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر 
به  قانونی  سپرده  سود  نرخ  نقدینگی،  رشد 
وضعیت اولیه آن بازگردانده شد. همتی افزود: 
کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای 
سال با هدف کمک به بانک ها برای تامین و 
اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر 
و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تامین مالی 

کمک ودیعه مسکن انجام شده بود.

 مصباحی، مردم را از FATF ناامید کرد
نظام گفت:  عضو مجمع تشخیص مصلحت 
اگر FATF را می پذیرفتیم وضعیت اقتصادی 
ما بهتر که نمی شد هیچ حتما بدتر هم می شد. 
غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، افزود: تا اکنون ۳۹ بند از ۴۱ بند 
FATF را عمل کرده ایم و هیچ اقدام مثبتی، 

 FATF در مورد کشور ما انجام نداده است.
 اوج فروش کد ملی برای دریافت دالر 

جهان نیوز نوشت: با آزاد کردن خرید ۲۲۰۰ دالر 
توسط بانک مرکزی، مجدد خرید و فروش کد 
 ملی برای سود کالن از نوسانات ارز اوج گرفت.
 لوازم خانگی باز هم گران می شود؟

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی از افزایش ۱۳۰ 
درصدی مولفه های تولید نسبت به سال گذشته 
خبر داد و گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار 
در سال ۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم محصولی که از 
ارز دولتی استفاده می کنند مشمول قیمت گذاری 
طبق  معتقدند  تولیدکنندگان  بنابراین  هستند؛ 
مستنداتی که به سازمان حمایت مصرف کنندگان 

 ارائه داده اند باید افزایش قیمت داشته باشند.
امیدواریم سند همکاری تهران

  و پکن تا قبل از ۱۴۰۰ به نتیجه برسد  
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به 
مسدود ماندن ۲۰ میلیارد پول ایران گفت: سند 
همکاری ۲۵ ساله ایران و چین اگر نگوییم بی 
ربط با این موضوع است، باید بگوییم که صرفا 
می تواند برخی مقدمات را برای حل این موضوع 
تسریع کند. آمریکا با فشاری که بر کشور های 
منطقه و شرقی وارد می کند، باعث شده که روابط 
 ما با چین و حتی عراق هم تحت تاثیر قرار بگیرد.
 خبر خوش به متقاضیان طرح ملی مسکن

 به گفته معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی وضعیت زمین بیش از ۵۰ درصد 
متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تعیین تکلیف 
شد. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرسازی هم از افتتاح بیش از ۵ هزار واحد 
مسکونی مربوط به طرح اقدام ملی مسکن طی 

 آبان ماه سال جاری در کشور خبر داد.
 بازار خودرو همچنان ناآرام است  

خبرآنالین نوشت: با وجود افت قدرت خرید مردم 
و تقریبا به صفر رسیدن تقاضای خودرو در بازار، 
اما باز هم روند قیمت ها در بازار خودرو رو به 
کاهش نیست. بررسی قیمت خودرو در طول ۱۰ 
روز اخیر در بازار نشان می دهد که اکثر خودروها 
با توجه به روند صعودی قیمت دالر، مسیر رو 
به باال را طی کرده اند. در میان خودرو، پراید نیز 
از این قاعده مستثنی نبوده است، به طوری که 
پراید ۱۱۱ از ۱۵ مهر تاکنون با افزایشی حدود ۶ 
میلیون تومان روبه رو شده است. هم اکنون پراید 

۱۱۱ در بازار ۱۴۳ میلیون تومان قیمت دارد.

“ضایعات غذایی” مردم ایران معادل 
۵۰  درصد درآمد نفتی  کشور است!

یک پژوهش علمی ارزش مادی ضایعات مواد 
غذایی در ایران را ۱۵ میلیارد دالر برآورد کرده 
که اگر این رقم را با درآمد نفتی در شرایط غیر 
تحریم مقایسه کنیم، متوجه می شویم که مردم 
ما معادل تقریبا ۵۰ درصد درآمد نفتی مان را با 
ضایعات غذا به سطل زباله می ریزند! سهم ایران 
به هدر  از کل غذایی که هر سال در جهان 

 می رود ۲.۷ درصد اعالم شده است. 
 توصیه یک مسئول برای سهام عدالت   
رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی سهام عدالت با 
توصیه به سهامداران مبنی بر عدم فروش سهام 
گفت: تاکید ما این است که از فروش سهام جدا 
خودداری کنند تا بازار به ثبات برگردد. وی افزود: 
افزایش قیمت هستیم  در شرایطی که شاهد 
قیمت سهام عدالت کاهش یافته که نظر ما این 
بازار سرمایه  است پشت جریان ریزش ارزش 
دارایی  ارزش  دارند  قصد  که  هستند  دالالنی 
سهام را از دست مردم خارج کنند. توکلی گفت : 
تاکید ما به همه سهامداران است از فروش سهام 

جدا خودداری کنند تا بازار به ثبات برگردد.

به امام حسن)ع( اعتراض می کردند که 
چرا پیمان صلح را امضا کردی 

روند  به  انتقادات  خصوص  در  رئیس جمهور 
صلح طلبی دولت تدبیر و امید ، امام حسن)ع( 
را پیرو پیامبر اسالم)ص( و امام صلح دانست و 
گفت: وقتی عده ای به ایشان اعتراض کردند 
که چرا پیمان صلح را امضا کردید، امام حسن 
گفت جامعه اسالمی که شما ده نفر، بیست نفر 
نیستید؛ شما که همه دنیای اسالمی نیستید. 
من در مسجد برای مردم سخنرانی کردم دیدم 
و من  جامعه صلح می خواهند  قاطع  اکثریت 
وقتی مردم این را می خواهند صلح را انتخاب 
باید مرد  امام مجتبی است؛  راه  این  می کنم. 
جنگ باشیم به روز جنگ و مرد صلح باشیم 
به روز صلح. اگر در روز جنگ صلح کردیم و 
در روز صلح، جنگ کردیم، هر دو اشتباه است، 

به موقع باید بایستیم و به  موقع، جنگ کنیم.

پژمانفر: نمایندگان مجلس امکان دیدار 
 با رئیس جمهور را ندارند 

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت : نه تنها 
مردم، بلکه نمایندگان مجلس هم امکان آن را 
ندارند که مسائل و مشکالت مردم را به رئیس 
جمهور منتقل کنند و در طول هفت سال گذشته 
هیچ گاه نتوانستند با رئیس جمهور دیدار داشته 
باشند تا درباره مسائل مردم با وی به گفتگو 
بنشینند. پژمانفر تصریح کرد: در شرایطی که 
دولت به وظایف خود در این زمینه عمل نمی کند، 
نقش نمایندگان مجلس پررنگ تر می شود و آنان 

 باید بارِ دولت را هم به دوش بکشند.
 واکنش علم الهدی به اظهارات روحانی

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی نسبت به 
برخی اظهارات رئیس جمهور و نسبت دادن آن 
به اسالم  انتقاد کرد. علم الهدی گفت: مشکل 
زمان  آن  به  تنها  امت  سرنوشت  در  تحریف 
اختصاص نداشت و مشکلی است که در پهنه 
تاریخ تا به امروز ادامه داشته است، یعنی هر 
جریانی در امت اسالم در رأس قدرت قرار گرفت، 
منافع و تداوم قدرت سیاسی خودش را با تحریفی 
در سرنوشت و اجرای اسالم تطبیق کرد، همین 
االن هم مردم رفتند یک نظام والیی تشکیل 
دادند می بینیم یک عده جریان های فرصت طلب 
و قدرت یاب در همین عرصه  هر ضعف و ناتوانی 
که دارند، آن را با یک تحریف در تاریخ اسالم و 

سرنوشت امت تطبیق می کنند.

ترکان: سفرهای استانی رئیس مجلس 
 نباید مداخله در امور اجرایی باشد 

اکبر ترکان، عضو حزب اعتدال و توسعه می گوید: 
من شاهد بودم که بعضی از رؤسا در سفرهایشان 
زمانی که مردم از آنها تقاضایی داشتند دست در 
جیب می کردند و یک اسکناس ۵۰ هزار تومانی 
می دادند. وی با اشاره به سفرهای استانی رئیس 
مجلس نیز افزود:  سفرهای استانی آقای قالیباف 

نباید مداخله در امور اجرایی باشد.

هشدار یک اصولگرا به سیدحسن 
خمینی برای کاندیداتوری  در ۱۴۰۰

محمدحسن قدیری با اشاره به احتمال مطرح 
شدن نام حسن خمینی برای شرکت در انتخابات 
۱۴۰۰ گفت: بعید است که او چنین اشتباه فاحشی 
را مرتکب شود. وی افزود: داشتن سوابق اجرایی 
قوی و مدیریت کالن کشوری جزو مالک های 
شورای نگهبان است که حسن خمینی چنین 
سابقه ای ندارد؛ بنابراین بعید می دانم که او نامزد 
شود، چون نامزد شدن و احراز صالحیت نشدن 

 حیثیت او را زیر سوال می برد.
مطهری: اظهارنظر رئیس جمهور نباید 

 موجب توهین و تهدید شود  
علی مطهری در توییتر نسبت به اهانت های اخیر 
به روحانی که در پی اظهار نظر وی درباره صلح و 
مذاکره مطرح شد واکنش نشان داد. در یادداشت 
توییتری مطهری آمده : من مذاکره با آمریکا را در 
شرایط فعلی به صالح کشور نمی دانم اما معتقدم 
اظهارنظر هر ایرانی خصوصا رئیس جمهور در 
این مورد باید آزاد باشد و نباید موجب توهین و 
تهدید شود. این که مقام رهبری مخالف مذاکره 

هستند مانع اظهارنظر دیگران نیست.

 ضرغامی: به خاطر عدم وجود پیام رسان
 فراگیر ایرانی، به تلگرام برگشتم

عضو  و  سیما  و  صدا  اسبق  رئیس  ضرغامی 
شورای عالی فضای مجازی کشور که به دلیل 
فیلترینگ تلگرام، کانالش را بسته بود، فعالیت 
مجدد کانالش در تلگرام را اعالم کرد. وی در 
کانال خود نوشت: عدم راه اندازی پیام رسان 
فراگیر ایرانی و ضرورت حضور موثر در این پیام 

 رسان از دالیل اصلی این تصمیم گیری است.
۳ نفر از مشاوران ارشد ترامپ گفته اند 

 که او در انتخابات بازنده می شود 
یک منبع به پایگاه خبری »آکسیوس« گفت: 
ستاد انتخاباتی »ترامپ« خود را برای شکست 
دموکرات ها  نامزد  بایدن«  »جو  با  رقابت  در 
که  نوشت  خبری  پایگاه  این  می کند.  آماده 
۳ نفر از مشاوران ارشد ترامپ اخیرا با »بیل 
استیپین« رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ دیدار 
در  معتقدند  آنها  که  گفتند  وی  به  و  داشته 

انتخابات بازنده خواهند بود.

مکالمه رایتل رایگان شد
مکالمه رایگان به صورت 

نامحدود
6 گیگ اینترنت رایگان

به صرفه ترین بسته های 
اینترنت کشور

اگه رایتلی نیستین برای دریافت سیم کارت رایتل به 
آدرس خیابان کارگران نبش کارگران۳ مراجعه فرمایید.

 092195208۳2 
نخعـی پـور
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شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد فضای کافی شاپ واقع 

در هتل جهانگردی بیرجند را از طریق مزایده اجاره، واگذار نماید.
متقاضیان محترم حداکثر ۱۰ روز پس از انتشار آگهی مهلت دارند جهت بازدید و 
دریافت اسناد مزایده به آدرس بیرجند، خیابان ارتش، مقابل بیمارستان بوعلی، 

هتل جهانگردی بیرجند مراجعه نمایند.
مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری  ۱8,25۰,۰۰۰ ریال می باشد.
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مشاوره ، خرید و فروش  بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها 
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