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*مهدی آبادی

پایان تاریخ مصرف 
وعده راه آهن

سال  در  استان  گیری  شکل  با 
متصل  و  آهن  راه  موضوع   ،82
ریلی  شبکه  به  استان  شدن 
کشور از خبرهایی بود که هر از 
اعالم  آن  درباره  مدیری  گاهی 
نظر می کرد و از کلنگ زنی آن  
در آینده نزدیک سخن می گفت. 
موضوعات  نخستین  از  آهن  راه 
زیربنایی برای توسعه این استان 
اهالی  سال   18 و  است  محروم 
این خطه پیگیر این مطالبه بر حق 
 خود برای ملحق شدن به شبکه 
ریلی کشور ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

 FATF نپذیرفتن
خودتحریمی  است

ربیعی : 

صفحه  6

آرا شفاف بود،  نمی توانستند
 ژست ضدبرجام بگیرند!

محمود صادقی:

با قربانی کردن بولتون
 فریب نمی خوریم

محسن رضایی:

صفحه  6

صفحه  6

شهادت امام سجاد )ع( پیام آور کربال تسلیت باد

ری
 اکب

س : 
عک

نمایش یک هنر آئینی با ابزارهای نو

فعالیت 44 تیم امداد رسانی طی 
روزهای عزاداری در استان

و  تاسوعا  ایام  در  اینکه  بیان  با  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
عاشورای حسینی به 2۵۹ نفر امدادرسانی شده است، گفت: ۴۴ تیم در 
امدادرسانی های تاسوعا و عاشورا فعالیت داشته اند. شهریاری بیان کرد: 
برای امدادرسانی هرچه سریع تر در روزهای تاسوعا و عاشورا 22 پایگاه 
ثابت و شش پایگاه سیار آماده خدمت رسانی . . . مشروح در صفحه ۵

طرح انتقال آب از سواحل چابهار

صفحه ۵

تفاهم نامه استان های شرقی و وزارت نیرو منعقد شد

صفحه 3

 استحکـام و زیبایی بنـا، مصالـح استاندارد، تناسب ساختمان با محیط و صرفـه جویی 
در مصرف انـرژی، با حضـور و نظـارت کـامل نظـام مهنـدسی ساختمـان. 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت شادروان

حـاج سعید برازنـده مقدم
را به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت

 آن روانشاد همزمان با ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان 
 امروز پنجشنبه  98/6/2۱ از ساعت ۱۷:۱5 الی ۱8:۱5

 در محل هیئت محترم ابوالفضلی  )مصلی ( برگزار می گردد
حضور سروران معظم در این مراسم موجب شادی روح

 آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: برازنده مقدم، وحیدنیا و سایر فامیل وابسته

آسانسورهای خانگی )هوم لیفت(
مناسب برای خانه های ویالیی و قدیمی، قابلیت اجرا 

 در فضاهای کوچک ، مقرون به صرفه و اقتصادی

 امنیت کامل با حرکت نرم )هیدرولیک(
آدرس: بلوار معلم- خیابان فردوسی - پالک ۲۶

خاندان محترم برازنده مقدم 
درگذشت

  مرحوم مهندس حاج سعید برازنده مقدم
  معاون فقید توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری  و حمل و نقل 

جاده ای استان یزد و برادر شهید معزز علی برازنده مقدم
 که مصادف با تاسوعای حسینی بود را خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض نموده 

و در این ایام سوگواری آل ا... برایتان صبری زینبی و برای آن عزیز از دست رفته
 بهره مندی از شفاعت حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( را مسئلت داریم. 

همکاران اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی
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عزاداران خراسان جنوبی ۳۷۹ واحد خون اهدا کردند

ایرنا - عزاداران در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، ۳۷۹ واحد خون اهدا کردند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۷ درصد افزایش داشته است. مدیرکل انتقال 
خون روز چهارشنبه گفت: در این ایام ۵۰۲ نفر برای اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد ۳۷۹ نفر موفق به اهدای خون شدند. عاملی بیان کرد: همچنین ۴۹ نفر از 
مراجعه کنندگان برای نخستین بار برای اهدای خون اقدام کرده بودند که از خون این افراد نمونه برداری شد و سه ماه دیگر می توانند برای اهدای خون مراجعه داشته باشند.

پایان تاریخ مصرف 
وعده راه آهن
*مهدی آبادی

موضوع   ،8۲ سال  در  استان  گیری  شکل  با 
راه آهن و متصل شدن استان به شبکه ریلی 
کشور از خبرهایی بود که هر ازگاهی مدیری 
درباره آن اعالم نظر می کرد و از کلنگ زنی 
آن در آینده نزدیک سخن می گفت. راه آهن 
از نخستین موضوعات زیربنایی برای توسعه این 
استان محروم است و 18 سال اهالی این خطه 
پیگیر این مطالبه بر حق خود برای ملحق شدن 
به شبکه ریلی کشور بودند تا جایی که از آرزوی 
آغاز  با  شنیدن سوت قطار سخن می گفتند. 
مطالبات مردمی برای ایجاد راه آهن در استان، 
وعده های زیادی توسط مسئوالن استانی بارها 
با وعده دیگر جایگزین می شد. از خبر تصویب 
راه آهن شرق کشور توسط نماینده مجلس قائن 
تا اعالم تخصیص ردیف بودجه در سال ۹۴ و 
 وعده کلنگ زنی راه آهن بیرجند در شهریور ۹۷ ،

اما جز پرداختن موضوع در کاغذ، عایدی برای 
استان حاصل نشد و کلنگ پروژه راه آهن در 
راه  نبود خط  خاک خراسان جنوبی زده نشد. 
آهن در خراسان جنوبی مهمترین مانع سرمایه 
محصوالت  وجود  و  شده  محسوب  گذاری 
آنها، بدون  نیز فرآوری  کشاورزی راهبردی و 
برای  نفعی  ریلی  نقل  و  حمل  شبکه  توسعه 
از  بسیاری  عقیده  به  داشت.  نخواهد  استان 
کارشناسان جمعیت کم و فاصله زیاد از مرکز از 
عوامل توسعه نیافتگی خراسان جنوبی است. کم 
شدن شکاف ارتباطی بین استان و کالنشهرها  
سرمایه گذاران غیربومی را به سرمایه گذاری 
در بخش صنعت در این منطقه از ایران ترغیب 
کرده و به توسعه استان کمک می کند. بخش 
از ظرفیت  راه آهن  ایجاد  با  نیز  استان  معدن 
تبدیل خواهد شد و  بالفعل  به ظرفیت  بالقوه 
به شکوفایی این استان معدنی کمک شایانی 
خواهد کرد. اگر به تاریخ معاصر نگاه کنیم نیز 
ایجاد صنایع و گسترش شبکه راه آهن سراسری 
کشت  تخصصی شدن  برای  را  زمینه  آرام آرام 
بسیاری از محصوالت کشاورزی در ایران فراهم 
کرد و ساخت راه آهن در محدوده شمالی کشور، 
افزون بر رونق بازارهای محلی، ارتباط هرچه 
بیش تر این منطقه را با تهران و دیگر مناطق 
بر  آهن  راه  ویژه   اهمیت  آورد.  پی  در  کشور 
هیچکس پوشیده نیست چرا که مرکز استان را  
در مسیر ترانزیت کاال قرار خواهد داد و با احداث 
بین  ترانزیت  وارد  سرخس  چابهار-  آهن  راه 
المللی خواهد کرد  و ایجاد زیرساخت های حمل 
و نقل در این مسیر موقعیت استان در کریدور 
مهم شمال - جنوب را تقویت می کند. اینک  
از احداث راه آهن در بیرجند  بار دیگر سخن 
شد و استاندار خراسان جنوبی از آغاز  پروژه و 
بهره مند شدن مرکز استان تا ۴ سال آینده به 
شبکه ریلی کشور خبر داد. آیا این وعده نیز به 
مانند قول های گذشته فقط در حد گفتن است 
یا خیر. زمان مشخص خواهد کرد اما محمد 
صادق معتمدیان نشان داده مرد وعده ها نیست 
و عملکرد وی نشان از پشتکار و تالش او برای 
توسعه استان حکایت دارد و سخن او امید مردم 
برای ایجاد ایستگاه بیرجند را افزایش می دهد.

افزایش 80 درصدی کمک های 
مردمی در طرح احسان حسینی

طرح  در  امسال  استان  مردم  وسیما-  صدا 
احسان حسینی در دهه اول محرم 8۰ درصد 
بیشتر کمک کردند. معاون توسعه مشارکت 
های مردمی کمیته امداد گفت: مردم خراسان 
جنوبی در دهه اول محرم ۲ میلیارد و ۷۰۲ 
میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی  کردند 
که  1۰6 میلیون تومان آن  نقدی و ۲ میلیارد 
و ۵۹6 میلیون تومان غیر نقدی است. رفیعی 
افزود: کمک های غیر نقدی شامل ۲8۴ هزار 
و ۴۰1 نفر پرس غذای گرم و ۵۴1 سبد غذایی 
است که بین مددجویان کمیته امداد و نیازمندان 
خراسان جنوبی توزیع شده است. وی با اشاره 
به اینکه بیشترین کمک ها در شهرستانهای 
بیرجند و طبس بود گفت: طرح احسان حسینی 
برای  معنوی  مکانهای  از  گیری  بهره  برای 
کمک به نیازمندان از  مساجد، حسینیه ها، تکایا 
و هیئت های مذهبی در دهه اول محرم  و دهه 
آخر  صفر  اجرا می شود. سال گذشته  هم مردم 
استان  در این طرح یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون 
تومان به صورت نقدی و غیرنقدی کمک کردند.

زائران اربعین فقط از سامانه
 سماح ثبت نام کنند

ایرنا - مدیر حج و زیارت گفت: با توجه ورود 
اربعین  زائران  کالهبرداران،  و  سودجویان 
برای ثبت نام فقط از سامانه سماح اقدام کنند.
نوفرستی روز چهارشنبه افزود: برخی از افراد 
معلوم الحال هرساله از احساسات و عواطف 
مردم در ثبت نام اربعین سوء استفاده می کنند 
افرادی  امسال  و  گذشته  سال های  در  که 
دست به اقدامات سودجویانه زدند. وی ادامه 
داد: با توجه به افزایش شمار متقاضیان اربعین 
حسینی کسانی که قصد عزیمت به عتبات 
عالیات دارند هر چه زودتر نسبت به ثبت نام 
اقدام کنند تا با مشکلی در این زمینه مواجه 
نشوند. نوفرستی با بیان اینکه تاکنون هزار و 
8۵۰ نفر از اول شهریورماه در سامانه سماح 
ثبت  نام کرده اند، تصریح کرد: ثبت  نام تا ۲ 
روز قبل از اربعین ادامه خواهد داشت. وی 
اظهار کرد: ۳۵ دفتر ثابت و پنج دفتر سیار 
در شهرستان ها و مراکزبخش آماده ثبت نام 
زائران هستند که متقاضیان برای استفاده از 
خدمات بیمه ای و هالل احمر باید ۲۲ هزار 
تومان به صورت الکترونیکی پرداخت کنند. 
مدیر حج و زیارت تاکید کرد: متقاضیانی که 
قصد عزیمت به صورت گروهی دارند حتما 
به افراد مورد اعتماد به عنوان سرگروه مراجعه 
کنند.وی در ادامه گفت: زائران با وسایل نقلیه 
توجه  با  و  اعزام شوند  بیمه  دارای  و  ایمن 
به اعتراض برخی زایران مبنی بر دوربودن 
مرز چذابه به عنوان مرز مورد نظر خروج و 
ورود زائران در تالشیم که مرزهای خسروی 
و مهران را هم به این مرز اضافه کنیم، در 
رسانی  اطالع  زائران  به  موافقت  صورت 
می شود. سال گذشته  16 هزار زائر استان 
در سامانه سماح برای عزیمت به راهپیمایی 

اربعین ثبت نام کردند.

آیین شام غریبان در 
خراسان جنوبی برگزار شد

ایرنا - آیین شام غریبان اباعبدا... الحسین )ع( 
و یاران با وفایش سه شنبه شب با سوگواری 
هیئت های عزاداری و مردم خراسان جنوبی 
شد.  برگزار  استان  این  مختلف  نقاط  در 
عزاداران حسینی در نقاط مختلف استان با 
حضور در مساجد و حسینیه ها در غم از دست 
دادن سرور و ساالر شهیدان امام حسین )ع( 
حضرت  با  و  نشستند  سوگ  به  یارانش  و 
زینب )س( و قافله اسرای کربال همدردی 
به  حسینی  هیئت های  و  عزاداران  کردند. 
دسته  به صورت  نوجوانان  و  کودکان  ویژه 
های سینه زنی با در دست داشتن شمع در 
آیین شام غریبان امام حسین)ع( و فرزندانش 
طول  در  عزادار  هیئت های  کردند.  شرکت 
مسیرهای منتهی به مساجد و حسینیه ها به 
مرثیه خوانی و نوحه خوانی در رثای حضرت 
اصحاب  و  فرزندان  و  الحسین)ع(  اباعبدا... 
ایشان پرداخته و در وقایعی که شب یازدهم 
محرم سال 61 هجری قمری گذشت، با اهل 
بیت عصمت و طهارت )ع( هم ناله شدند.
همچنین، مشابه این آیین در دیگر شهرهای 

استان نیز برگزار شد.

۹2 میلیارد تومان تسهیالت به 
خراسان جنوبی اختصاص یافت

ایرنا -مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی 
گفت: امسال برای اجرای برنامه تولید و اشتغال 
در بخش کشاورزی 1۴6 میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی یارانه دار به استان ابالغ شد که تاکنون ۹۲ 
میلیارد تومان آن اختصاص یافته است. بهدانی 
افزود: امسال تمامی تسهیالت بانکی یارانه دار 
در قالب ردیف اعتباری “بند الف تبصره 18” با 
عنوان برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی 
تدوین و با برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی 
به استان ها ابالغ می شود. وی بیان کرد: در این 
برنامه 1۰ رسته فعالیت ویژه در بخش کشاورزی 
از جمله گلخانه ها، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی 
و تکمیلی، تولید محصوالت دامی )به غیر از مرغ 
گوشتی، تخم گذار و زنبور عسل(، شرکت های 
کشاورزی،  بخش  مشاوره ای  و  فنی  خدمات 
پزشکی،  گیاه  و  دامپزشکی  آبزیان،  و  شیالت 
ساماندهی کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان، 
مدرن سازی و مکانیزاسیون کشاورزی و کسب 
و کارهای بازرگانی بخش کشاورزی اولویت بندی 
شده است. مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد 
کشاورزی اظهار کرد: نرخ سود تسهیالت در برخی 
رسته فعالیت ها هفت درصد و در برخی 1۲ درصد 
و سرمایه در گردش نیز 1۰ درصد در نظر گرفته 
تاکنون حدود 8۰  خواهد شد. وی عنوان کرد: 
میلیارد تومان تسهیالت در بخش های گلخانه، 
گیاهان دارویی و زعفران به استان ابالغ شده و ثبت 
نام از متقاضیان این رسته ها نیز در حال انجام است.

نذرپاک
نظافت  فرهنگ  تبیین  آبادی-  مهدی 
شهری در ماهی  که بزرگ ترین جلوه های 
شود  می  متجلی  آن  در  خلوص  و  ایمان 
عالوه بر شور عظیم حسینی می تواند منشا 
نیز  فرهنگی  اهداف  و  کاربردی  تغییرات 
باشد. محرم بستری برای هم آوایی ایرانیان 
است و بسیاری از سنت های حسنه چون 
دستور  در  رهگذران  اطعام  و  دادن  نذری 
کار شهروندان است. اگر فرهنگ نریختن 
زباله در محیط زندگی تاکید شود،  آرام آرام 
را به سنت  سنت و عادت زیبای دیگری 
های خوب ایرانی اضافه می کند.  از برنامه 
های زیست محیطی که به طور چشمگیر 
شود؛  می  اجرا  کشور  گوناگون  نقاط  در 
همکاری شهروندان عالقه مند به محیط 
زیست در پاکسازی و نظافت خیابان ها و 
معابر از زباله های رها شده توسط عزاداران 
عناوین  با  که  مردمی  ای  برنامه  است. 
به  در شهرهای کشور  ساله  هر  گوناگون 
اجرا گذاشته می شود. امسال نیز در مرکز 
خراسان جنوبی دوستداران طبیعت و محیط 
زیست در اقدامي فرهنگي معابر و خیابان 
هاي شهر را پس از عزاداري هاي تاسوعا و 

عاشوراي حسیني پاکسازي کردند. 

حفظ محیط زیست، معروف 
و تخریب آن منکر است

ریحانه رحیم آبادی فعال محیط زیست با بیان 
اینکه پاکسازی معابر شهر از وظایف همه ی 
شهروندان است، می گوید: از سال ۹۳ به طور 
جدی در حوزه محیط زیست فعالیت می کنم 
و هدفم  اقدام فرهنگي برای انتقال پیام بحران 
است.  به شهروندان  محیطي  زیست  هاي 
وی ادامه می دهد: هر ساله در ایام محرم 
عالقمندان محیط زیست به کمک رفتگران 
زحمتکش بیرجند می آیند و با جمع آوری 
زباله ها و ظروف یک بار مصرف جلوه نازیبای 
شهر را تغییر می دهیم.  رحیم آبادی با اشاره به 

حق الناس بودن ریختن زباله اضافه می کند: 
ظروف یکبار مصرف  تاثیر منفی بر سالمت 
دارد زیرا این ظروف بازیافت نمی شوند و در 
بهترین حالت در زمینی که گیاهان در آن رشد 
و آب شرب از آن تامین ، دفن می شود. وی 
از نذری متفاوت گروه های محیط زیستی می 
گوید: در این ایام بسیاری از شهروندان، مواد 
غذایی از جمله شربت، چای، شیرینی و ... را 
نذر می کنند اما  نذر ما جمع آوری این مواد دور 
ریختنی است  تا روزی که دیگر زباله ای در 
زمین نبینیم. رحیم آبادی در پاسخ به این سوال 
که چرا اینگونه نذر کرده است، عنوان می کند: 
امام حسین )ع( برای امر به معروف و نهی از 
منکر قیام کرد؛ مگر حفظ پاکی محیط زیست 

معروف و تخریب ان منکر نیست؟

برای کار خیر نیاز به هزینه 
آنچنانی نیست

وی با بیان اینکه اوایل نگاه های سنگینی 
متوجه گروه های محیط زیستی بود، می 
افزاید: این نگاه از بین رفته و اکنون گروه 
دغدغه  تا  دارند  وجود  نیز  دیگری  های 
محیط زیست و پاکسازی آن را داشته باشند 
عالقمند  افراد  محرم  ایام  در  سال  هر  و 

کار  زیستی  محیط  های  گروه  دیگر  از 
را  بیرجند  های  خیابان  و  معابر  پاکسازی 
انجام می دهند تا نشان دهند برای کار خیر 
نیاز به هزینه آنچنانی نیست. رحیم آبادی 
با بیان اینکه فعالیت اعضاء داوطلبانه است، 

اجتماعی  های  شبکه  در  کند:  می  اظهار 
فعالیت هایمان را به اشتراک می گذاریم 
که هر سال تعداد افراد عالقه مند افزایش 
پیدا می کند. رحیم آبادی با اشاره به فعالیت 
دیگر گروه حامیان طبیعت شرق، عنوان می 
کند: جمع آوری در بطری نیز از اقدامات 

این گروه است  که هزینه فروش آنها خرج 
نیازمندان می شود . 

فرهنگ محیط زیستی با زندگی
 مردم پیوند خورده است

جوانان  از  دیگری  گروه  تر  آنطرف  کمی 
عالقه مند در حال پاکسازی خیابان از زباله 
های ریخته شده بودند. تعداد شهروندانی که 
احساس مسئولیت می کنند و حجمی هر 
چند اندک از این زباله ها را به سطل های 
زباله می ریزند، شاید اندک باشد اما کارشان 

ناخواسته به فرهنگ سازی منجر می شود. 
آقای دباغی با بیان اینکه ۳ سال است که 
در ایام محرم پاکسازی خیابان ها را انجام 
می دهد، می گوید: در دهه اول محرم کار 
این گروه شروع شده و در مکان هایی که 
جمعیت عزادار زیادی دارند کار پاکسازی را 
انجام می دهیم. وی می افزاید: بیشتر از 
۳۰ نفر از عالقه مندان دواطلبانه با گروه 
پاکیزه  هدفشان  که  کنند  می  همکاری 
ها  انسان  ما  زندگی  محیط  نگهداشتن 
است.  دباغی با بیان اینکه اسم گروهشان 
نذر شادی است، ادامه می دهد: اندک اندک 
فرهنگ محیط زیستی با زندگی مردم در 
حال عجین شدن است و بسیاری از دوست 
آوردگاه  هر  در  را  زیست  محیط  داران 
فرهنگی می توان دید. وی می افزاید: به 
اندازه توان وظیفه مان در قبال شهرمان را 
انجام می دهیم چون وجود این همه زباله در 
خیابان ها پس از مراسم معنوی را شایسته 
نمی دانیم.  دباغی اظهار می کند: بیشتر 
زباله ها لیوان و ظروف یکبار مصرف هستند 
که  در گوشه و کنار رهاسازی می شوند و 
امیدواریم در سال های آینده شاهد استفاده 
زیاد از ظروف یکبار مصرف که خیلی دیر 
تجزیه و استفاده از آنها برای سالمتی هم 

مناسب نیست نباشیم.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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تاسیس شرکت یدک ناب هور )سهامی خاص( در تاریخ 1398/06/13 به شماره ثبت 6046 به شناسه ملی 14008598430 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی و ساخت و تولید 
و تعمیر و بازسازی قطعات الکترونیکی و مکانیکی در کلیه بخش های حمل و نقل ، تولید و صنعت شرکت در مناقصات و مزایدات 
در رابطه با موضوع شرکت ، انجام کلیه خدمات فنی ، خدماتی و سایر امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. 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 ، دهستان باقران ، آبادی شهرک صنعتی، محله فاز1 ، کوچه تالش شرقی 4 ، بلوار ))فرعی جاده بیرجند(( ، 
پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9719137887 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 
100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 297 
مورخ 1398/06/04 نزد بانک ملت شعبه مرکزی بیرجند با کد 53991 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم فاطمه 
مهدی نژاد به شماره ملی 0839322003 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای مصطفی مهدی نژاد به شماره ملی 
0839829371 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای غالمرضا خزاعی به شماره 
ملی 5239948933 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 آقای مصطفی مهدی نژاد 
)مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. بازرسان: خانم خدیجه مهدی نژاد به شماره 
ملی 0830004671 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای محمد مهدی نژاد به شماره ملی 0839888023 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 )590779(

آگهی تغییرات شرکت تکین پایدار اوستا )سهامی خاص( به شماره ثبت 5913 و شناسه ملی 14008082398 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1398/04/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای محمد علی عطائی بجد با کد ملی 0653228309 
و آقای محمد ابراهیم عطائی بجد به شماره ملی 3673397516 و خانم سیده اکرم حجازی نژاد به شماره ملی 2110108355 و 
خانم گلناز عطائی بجد با کد ملی 3673563785 و آقای بهنام برقی با کد ملی 0640141420 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- خانم مژده عثمانی بجد به شماره ملی 3611175714 به عنوان بازرس اصلی و آقای حامد 
دلدار به شماره ملی 0640396666 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه آوای 

خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )590780(

آگهی تغییرات شرکت شبکه توسعه فرآیند آریانا )سهامی خاص( به شماره ثبت 3498 و شناسه ملی 10360049139 به 
شماره  به  مرادی  محمد  آقای   -1 شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مورخ 1398/02/01  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
ملی 0493565337 و خانم مرضیه مرادی به شماره ملی 0922859558 و خانم فاطمه صغری حسن زاده به شماره ملی 
0653140304 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای صادق مرتضایی آبیز به شماره 
ملی0946062031 به عنوان بازرس اصلی و آقای یحیی بهرامپور به شماره ملی 0849496543 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )591156(

آگهی تغییرات شرکت تکین پایدار اوستا )سهامی خاص( به شماره ثبت 5913 و شناسه ملی 14008082398 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/04/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای محمد علی عطائی بجد با کد ملی 0653228309 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و خانم سیده اکرم حجازی نژاد به شماره ملی 2110108355 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ابراهیم عطائی بجد 
به شماره ملی 3673397516 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم گلناز عطائی بجد با کد ملی 3673563785 و آقای بهنام 
برقی با کد ملی 0640141420 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای مشترک آقای محمد علی عطائی بجد )رئیس هیئت مدیره( و خانم سیده اکرم 

حجازی نژاد ) نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )590781(

* فلش و رم  16G - 40 هزار تومان      
* فلش و رم 32G - 50 هزار تومان 

* گیرنده دیجیتال 180 هزار تومان و لوازم جانبی 

فـروش ویـژه مـاه محـرم

   بین مطهری 4 و 2 - نمایندگی سـروش 

همراه با گارانتی مادام العمر 

آهنگ جدید 
ویژه محرم رسید

پزشکان محترم استان
ثبت دستگاه پوز مطب در سامانه امور مالیاتی به طور تخصصی 

حضوری یا تلفنی - صبح و عصر
پاسداران - دفتر پیشخوان خدمات دولت

روبروی شعبه تامین اجتماعی- به تابلوها دقت فرمایید.
۳242   ۳242- چمنی

چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

آدرس: بین مدرس 49 و 49/1 
روبروی پمپ CNG مدرس 

09365045962 - 32436979

طبخ زغالی

پیک رایگان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبي- اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك نيم بلوك
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139860308005000029 مورخ 1398/04/31 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نیم بلوک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوری اسالمی ایران با 
نمایندگی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج جهاد کشاورزی در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات و ساختمان مرکز آموزش 
کشاورزی به شناسه ملی 14002909870 که قسمتی از ششدانگ آن یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر تاسیسات و ساختمان و چاه 
کشاورزی به مساحت 332157/85 متر مربع در پالک 11 اصلی مالکین رودخانه میان بیاض بخش دوازده نیم بلوک از محل سهام مجهول 
 و ثبت نشده و قسمتی از ششدانگ آن یک قطعه زمین به مساحت 28668/60 مترمربع از پالک 12 اصلی مزرعه گریمنج بخش دوازده 
 نیم بلوک از محل سهام مجهول و ثبت نشده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 

نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
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راه اندازی انجمن عکاسی شاخه خراسان جنوبی

صدا وسیما-نخستین انجمن عکاسان نوجوان در کانون پرورش فکری استان آغاز به کار کرد. این انجمن، متشکل از 30 عضو نوجوان و ارشد مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری است که با 
هدف کشف، پرورش و معرفی استعدادهای نوجوانان در زمینه ی عکاسی راه اندازی شد.حمیدی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به اینکه انجمن عکاسی استان به دنبال جذب 
اساتید مطرح کشوری در زمینه ی عکاسی است، افزود: به زودی بانک اطالعاتی اساتید استانی و کشوری تهیه می شود تا بتوان از دانش و تجربه ی آن ها برای توانمند کردن اعضای انجمن بهره برد.

پیام شما

معرفی کتاب

از برگزاری مراسم عزاداری در روز تاسوعا توسط 
هیئت محبان الزهرا در میدان ابوذر تشکر می کنم.
915...982

با سالم در مراسم  امسال عزاداری سرور و ساالر 
شهیدان در بیرجند  دو موضوع کامال به چشم 
می آمد یکی شهروندان عزیزی که بی توجه به 
فرهنگ نظافت و تمیزی شهر، ظروف  غذا و چای 
و شربت نذری رو روی زمین می ریختند و دومی 
عده ای از جوانان با غیرت و بی ریائی که این 
زباله ها رو جمع میکردن تا عمل زشت تعدادی 
از شهروندان خیلی به چشم نیاد دست همشون رو 

می بوسیم و بهشون افتخار می کنیم.
915...475

سالم قابل توجه مسئوالن به عنوان  یک شهروند  
عزا داری های هیئت مرکز استان باالخص در روز 
تاسوعا  چنان بی رونق و بی برنامه بود که من به 
شخصه سال آینده خواهم رفت به طبس یا یزد 
این ثمره اجازه  دادن های مغرضانه  برای تأسیس  
هیئت های مذهبی است که عرصه جوالن بعضی 
از کسانی که می خواهند دیده شوند آفتی شده 
بر آن شور وصف ناشدنی سالیان نه چندان  دور. 
939...110

چرا مسئوالن تشکیل هیئت مذهبی فکری برای 
سر و سامان دادن آنها بر نمی دارند. اصال در شأن ابا 
عبدا... نیست که هیئت اینقدر به هم ریخته و نامنظم 
باشد.الاقل هرچند هیئت رو در هم ادغام کنند.
915...212

با سالم و عرض تسلیت از شبکه خاوران به دلیل 
پوشش تصویری مراسم روز عاشورا تشکر می کنم.
915...151

چند روز پیش فرزند خردسالم را جهت ترمیم دندان 
به مطب خانم دکتر...بردم با توجه به اینکه در آنجا 
بیشتر کار کودک انجام میشد ولی دکتر نه صبر 
و حوصله داشت و نه اخالق پزشکی. به دلیل 
گریه فرزندم هنگام درمان دکتر و منشی برخورد 
ناشایستی با من و فرزندم داشتند. به امید روزی 
که اخالق و تربیت هم به اندازه مدرک و موقعیت 

شغلی در رأس امور قرار گیرد. 
915...393

سالم آسفالت فلکه اداره راه تا چهارراه نارنج منتظر 
لطف مسئوالن است، خواهشا رسیدگی کنید. از 

جلو بندی و اطاق ماشین ماکه چیزی نماند.
915...037
چند سالیست که روز عاشورا معرکه ای برای 
بدحجابی شده و اگر به این بانوان تذکر داده شود 
می گویند خدا به دل انسان کار دارد. اگر برای 
اباعبدا... )ع( عزاداری می کنید آقا قبل از شهادت 

سفارش به حجاب کردند.
915...212

خداعاقبت کشور با تیزهوشان غیر واقعی که به 
ضرب و زور هزینه سر از سمپاد و نمونه  در می آورند 
به خیر کند! اگر دلسوزید کاری کنید که نخبه واقعی 
را برای کشور خودمان نگه داریم نه آمریکا و کانادا.
936...116

چطور می شود؟ وقتی از یک مدیر بپرسی چرا به 
یک نفر یک امتیازی رو دادی ولی به فرد دیگری 
ندادی.اینقدر احساس امنیت کند که واضح بگوید 
از اختیارات مدیریتیم هست و به کسی ربطی ندارد. 
انگار نه انگار که کشور ما اسالمی هست وقوانین باید 
در چهارچوب شریعت و قانون اساسی تفسیر شود. 
مگر در هر دوی اینها اصل عدالت و پاسخگویی 
وجود ندارد؟ اگر آمار بگیریید عدم پاسخگویی در 
قبال عملکرد خود توسط مسئوالن نسبت به 
مردم و کارکنان زیر دست یک رفتار شایع هست.
910...724
از شرکت برق بیرجند خواهش می کنیم ستونهای 
برق وسط کوچه مطهری 10 را جابه جاکننداین 

کوچه پرترددی هست خصوصا دراین ایام. 
915...886
سالم.ممنون از چاپ گزارش در باره شهرک امام 
علی )ع( و مشکالت اهالی توسط روزنامه آواواقعا 
زیبنده این شهر بعنوان مثال پاکیزه ترین شهر ایران 
نیست . متاسفانه مسئوالن هم همیشه از وظیفه 
خود شانه خالی کرده و توپ را به زمین هم پاس 
می دهند. واقعا درست نیست مردمی که در شرایط 
بد اقتصادی با همه کاستی ها ساختند و تحمل 
کردند اینگونه پاسکاری شوند و به درد دل های آن 
ها توسط مسئوالن توجه نشود. امیدوارم مسئوالن 
هر چه سریعتر وارد میدان شوند .آقای استاندار 

خواهشا دستور ویژه صادر فرمایید.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم چه کسی مسئول جمع آوری سگ های 
ولگرد از داخل شهر است دیگر شهر با بیابان فرقی 
نمی کند از یک ساعتی به بعد در خیابان احساس 

امنیت نمی کنی. مسئوالن لطفا رسیدگی کنند.
یک شهروند
سالم در موارد زیادی با خورده شیشه در کف 
که  است  خوب  چه  شویم  می  مواجه  خیابان 
ماموران پلیس  بعد از رسیدگی به صحنه تصادف 
پیگیر جمع آوری خورده شیشه ها از کف خیابان 
یا توسط  ماموران زحمتکش شهرداری  توسط 

طرفین تصادف نیز باشند . 
یک شهروند

انتشار کتابی به سبک
 زندگی دانشجویی

ایسنا- مسئول خانه فرهنگ دیجیتال نونگران 
بیرجند از تالیف کتاب “رازهای تبدیل کرم خاکی 
به اژدها” برای پرداختن به زندگی دانشجویی 
خبر داد.عمار محمدی آالشلو اظهار کرد: کتاب 
در پی  اژدها”  به  تبدیل کرم خاکی  “رازهای 
هشت سال تحقیق و مشاوره به دانشجویان 
تالیف شد.وی افزود: در این کتاب برای اولین 
بار در کشور به سبک زندگی دانشجویی همراه 
با برنامه توانمندسازی ویژه دانشجویان پرداخته 
برای  فراوانی  نکات  و  ترفندها  و  است  شده 
دستیابی به مهارت های الزم در عرصه اجتماع 
و اشتغال موفق و پایدار مطرح شد.مسئول خانه 
فرهنگ دیجیتال نونگران بیرجند یادآور شد: 
اصول ذکر شده در کتاب بر اساس آسان و در 
دسترس بودن و با تاکید بر هزینه کرد پایین 
تمامی  دانشجویان  برای  و  است  تدوین شده 

رشته های دانشگاهی مفید است.

جوابیه  دانشگاه علوم پزشکی

احتراما جوابیه رئیس شبکه بهداشت و درمان 
نهبندان در خصوص شکوائیه درج شده در صفحه 
3روزنامه آوای خراسان جنوبی مورخ 98/6/10 با 
عنوان مسئوالن سری به تنها بیمارستان نهبندان 
بزنند و از نزدیک صف های طوالنی و پر ازدحام 
برای دریافت نوبت وزیزیت را ببینید که ممکن 
است برای تهیه قبض تزریق یک آمپول یا انجام 
یک سونوگرافی باید ساعت ها منتظر بمانند. چرا 
در نهبندان امکانات تزریقات یا سونوگرافی دیگری 
وجود ندارد و با گالیه زیاد مردم از این وضع اقدامی 
برای رفع مشکل آنها انجام نمی شود به شرح ذیل 
ارسال می گردد.1- در مورد صف ویزیت پزشک 
به اطالع می رساند در ساعات اولیه روز چند نفری 
در نوبت ویزیت قرار می گیرند که حداکثر تانیم 
ساعت نوبت ویزیت طول می کشد و هیچ موقع 
 بیماری بدون ویزیت بیمارستان ترک ننموده است. 
2-  در مورد تزریقات با توجه به اینکه همکاران 
در اورژانس کشیک هستند نهایتا 5 تا 10 دقیقه 
بمانند. منتظر  بیماران  باید  خاص  مواردی   در 
3-  در مورد سونوگرافی هر مریضی که مراجعه 
داشته در همان روز سونوگرافی شده و برای روز 

بعد نوبت دهی ندارند.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

 نذری به زاللی و شفافی  آب
در  مردم  از  نفر  هزار    6 - سیما  و  صدا 
روستاهای خراسان جنوبی از خدمات رایگان 
در طرح نذر آب  بهره مند شدند. طرح نذر 
آب  با تاکید فدراسیون جهانی صلیب سرخ و 
هالل احمر  در مناطقی که دچار خشکسالی 
هستند و در دو محور تامین آب آشامیدنی 
و سالمت شامل خدمات درمانی ، ویزیت 
رایگان و جراحی اجرا می شود.خشکسالی نیز 
در کشور سالهاست ادامه دارد به همین علت 
خیلی از اهالی استان های  کرمان ، هرمزگان 
، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان یا 
مهاجرت کردند و یا هم در حال مهاجرت 
هستند به همین علت برای تثبیت جمعیت و 
باال بردن خدمات ،  طرح“نذر آب” چند سالی 

است در کشور در حال اجرا است.

ادامه طرح نذر آب تا 7 مهر
در  این طرح خدماتی همچون  درمانی، توزیع 
سبد کاال و تانکرهای آب برای دسترسی 
مردم به آب شرب سالم به اهالی روستاها داده 
می شود.طرح ملی نذر آب امسال از 10 مرداد 
در خراسان جنوبی آغاز شد و  تا 7 مهر  در 
سه حوزه سالمت، معیشت و مخازن آب در 
مناطق محروم این استان خدمات رسانی می 
کند.به اتفاق جمعی از مسئوالن من هم راهی 
مناطقی از طبسین و چاه عباس شهرستان 

نهبندان  شدم که چند روزی بود تعدادی 
از پزشکان و پرستاران در آن مستقر بودند 
و ماه محرم را برای خدمات دهی انتخاب 
کردند.جوانانی را دیدم اهل خراسان رضوی،  
پزشک متخصص و فوق تخصص عفونی، 
جراح چشم و چشم پزشک، ارولوژی ، زنان 
و زایمان، دندانپزشک و پرستار، کارشناس 
دارویی، مددکار اجتماعی و روانشناس بودند و 
تالش می کنند تا در مدت اقامتشان، مرهمی 
بر آالم مردم محروم مناطق مرزی باشند. 
هزینه درمان فرزندم را ندارم اینجا در نزدیکی 
مرز ایران و افغانستان هوایی گرم، چشم ها 
منتظر و امیدوار است.پیرمردی می گوید: 
فرزندم دریچه قلبش باز است و برای مداوا 
آمدم نمی توانم  او را جایی ببرم چون هزینه 
درمانش را ندارم .زن جوانی هم از اجرای این 
گونه طرح ها تشکر می کند و  می گوید: تا 
مرکز شهر خیلی فاصله است و نمی توانم این 
مسیر را بروم به همین علت فرزندم را برای 

درمان به اینجا آورده ام.

نقدی نمی گیریم
همه کاروان عاشقانه خدمت می کردند رئیس 
جمعیت هالل احمر کشور هم که به همراه ما 
آمده بود مدت زمانی هر چند کوتاه به مداوای 
4 بیمار پرداخت. از یکی از دندان پزشکان که 

خانم است  و سرش حسابی شلوغ ، پرسیدم 
تا االن چند نفر را ویزیت کردی، می گوید: 
نمی دانم ، فقط امیدوارم که کار مفیدی انجام 
بدهم و شرمنده  مردم  نشوم.خانم پزشک 
دیگری که سختی راه را به جان خریده می 
گفت: هزینه مردم را از یکی دیگر می گیرم 
نقدی  برای ما حساب نمی شود و ان شاءا... 
معنوی باشد و خداوند از همه ما قبول کند. 
به سراغ رئیس جمعیت هالل احمر نهبندان 
رفتم در حال بارگیری اقالم به روستاها بود  از 
خدمت رسانی  این کاروان به  55 روستای 
این شهرستان خبر می دهد و می گوید: 650 
بسته نوشت افزار، 450 بسته معیشتی و 10 
عدد  تانکر 3 هزار لیتری آب در روستاهای 
محروم شهرستان نهبندان توزیع شد.کاروان 
هالل احمر اردبیل هم اواخر مرداد در منطقه 
درح سربیشه عالوه بر ویزیت رایگان بیماران، 
200 بسته معیشتی، 10 هزار آب معدنی، 800 
جعبه کمک های اولیه و نوشت افزار توزیع 

کردند.

 اجرای نذر آب در 602 روستا
رئیس جمعیت هالل احمر کشور در سفر 
هفته گذشته خود به خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه طرح نذر آب یک از پارسال در استان 
های درگیر با خشکسالی آغاز شد گفت: در 

هزار  این طرح  50  اجرای  روستای   602
بسته معیشتی یک ماهه توزیع شد.پیوندی 
به  سالمت  کاروانهای  اعزام  به  اشاره  با 
افزود: در  روستاها در قالب طرح نذر آب  
این کاروان ها پزشکان متخصص، عمومی 
و پرستاران به مردم خدمات ارائه می کنند.
از  مردم  حق  به  های  خواسته  افزود:  وی 
جمله مشکالت آبرسانی و راه های ارتباطی 
ارگانهای مربوطه مرتفع شود. باید توسط 

اعزام 2 کاروان نذر آب به استان
معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی در گفتگویی هم از اعزام دو کاروان 
دیگر نذر آب به استان خبر داد و گفت: یک 
کاروان  از  24 شهریور به مدت 3 روز از 
همدان در منطقه دستگران طبس مستقر می 
شود و  دیگری از خراسان شمالی است و 4 

تا 7 مهر  در  درمیان به نیازمندان خدمات 
ارائه می کند.بخشی با درخواست از خیران 
برای تامین هزینه آب آشامیدنی از قبیل خرید 
تانکر و یا مرمت قنوات افزود: تاکنون 6 هزار 
و 465 نفر از خدمات بهداشتی و معیشتی این 
کاروان ها  که 4 هزار و 475 نفر در نهبندان و 
هزار و 990 نفر در درح سربیشه هستند بهره 
مند شدند.اجرای طرح نذر آب در روستاهای 
خراسان جنوبی رضایت اهالی این مناطق را 
در پی داشت اما توزیع این اقالم چه تانکر آب، 
آب معدنی و یا ویزیت رایگان موقتی است اگر 
بنا به گفته روستائیان ادامه داشته  و یا دائمی 
باشد عالوه بر اینکه امید خدمات بیشتر در 
روستاها را زنده می کند از مهاجرت و خالی 
از سکنه شدن این مناطق جلوگیری خواهد 
شد که این امر نیازمند همت بیشتر مسوالن ، 

خیران و برنامه ریزی دقیق است.

یرنا
س :ا

عک
نمایش یک هنر آئینی با ابزارهای نو

هنرمندان خراسان جنوبی در محرم امسال 
در حسینیه امام رضا)ع( بیرجند با استفاده 
از ابزارهای نو تعزیه متفاوتی را به نمایش 
گذاشتند. به گزارش مهر، تعزیه جنسش با 
همه انواع عزاداری هایی که به یاد اباعبدا... 
)ع( انجام می دهیم فرق دارد.نمی توان گفت 
تعزیه فقط یک روضه و مرثیه ساده است، چرا 
که فراتر از یک مرثیه در قالب هنر و نمایش 
روح و جان را سوگوار حادثه عاشورا می کند. 
تعزیه فقط یک مرثیه و روضه خوانی در قالب 
هنر هم نیست چرا که تاریخ عاشورا را از البه 
الی کتاب های مقتل بیرون می کشد و آن را 

در معرض دیدگان قرار می دهد.

تعزیه مرثیه ای متفاوت از همه 
سوگواری ها

فراتر از آن تعزیه تنها یک مرثیه خوانی در قالب 
یک هنر نمایشی براساس روایت های تاریخی 
معتبر نیست چرا که اکثر متون تعزیه آهنگین، 
دارای ابیاتی وزین و جمالتی سجع دار هستند 
و می توان ادبیات کهن را نیز در آن آموخت. 

حال اگر این برنامه زیبا و پر از نکته های 
ظریف در مکانی چون مدرسه قدیمی شوکتیه 
یا همان حسینیه امام رضا )ع(، انجام شود بهره 
مستمع و بیننده از این هنر آئینی دو چندان 
می شود.برنامه از ساعت هشت شب شروع و 

جمعیت کم کم وارد محوطه زیبای حسینیه 
امام رضا )ع( می شوند. شلوغی جمعیت نشان 
می دهد که اکثر مردم نیز خواهان این هنر 
آئینی و دلنشین هستند که مرثیه، تاریخ، 
نمایش و ادبیات را با هم تلفیق کرده است. 

نذر هنرمندان خراسان جنوبی 
برای یادآوری قیام عاشورا

برنامه تعزیه با نمایش دستگیری حضرت 
حر،  توبه  می شود،  آغاز  کوفه  در  مسلم 
)ع(،  اکبر  علی  حضرت  حماسی  نبرد 
امام  شهادت  )ع(،  عباس  جوانمردی های 
حسین )ع( و بسیاری از وقایع دیگر قیام 
به تصویر کشیده  نمایش  این  در  عاشورا 
می شود. نکته جالب و زیبای نمایش تعزیه 
نشان دادن نقش حضرت زینب )س( در 
اتفاقات پس از عاشورا است. نکته ای که 
شاید در خیلی از تعزیه های دیگر کمتر مورد 
توجه قرار گرفته است. در این تعزیه و یا 
همان شبیه خوانی که در واقع نذر فرهنگی 
محسوب  خراسان جنوبی  تئاتر  هنرمندان 

می شود نور پردازی و موسیقی ها که بدیع و 
نو به نظر می رسند بهره گیری از این نمایش 

را دو چندان می کرد.
در  موافق خوانان  نمایش  هنگام  در  اینکه 
محیط این مدرسه و حسینیه قدیمی در احاطه 

نورهای سبز که حس معنوی به انسان منتقل 
می کند قرار بگیریم و برعکس در هنگام بازی 
مخالف خوانان نورهای قرمز محیط را پرکند 
قدرت خیال دو چندان می شود. این نمایش 
تعزیه هنرمندان خراسان جنوبی با بهره گرفتن 
از متون کهن تعزیه و با حفظ اصالت این هنر 
آئینی از راهکارهای جدید و نو برای جذاب 
بسیار  استفاده کرده که  نیز  نمایش  شدن 

ارزشمند است.

تعزیه پیوند دهنده هنر
 گذشته و امروز است

غالمرضا بهمن زاده از شهروندانی که برای 
نمایش تعزیه به حسینیه امام رضا )ع( آمده 
تعزیه  نمایش  از  رضایت  ابراز  بود ضمن 
به دوران کودکی که  را  تعزیه من  گفت: 
در روستای پدری هنرمندان نمایش تعزیه 
این  چند  هر  کرد:  بیان  برد.وی  داشتند 
تعزیه با آن شبیه خوانی های قدیمی اندکی 
متفاوت بود و در حقیقت سلیقه جوان ترها 
نیز مراعات شده بود.بهمن زاده یادآور شد: 
در هر حال برگزاری چنین برنامه هایی به 
خصوص برای جوانترها بسیار پسندیده است 
چرا که با یک هنر کهن و آئینی با واقعه 

عاشورا و حماسه قیام ساالر شهیدان آشنا 
می شوند. لیال قربان زاده که همراه همسر 
و دو کودکش برای دیدن تعزیه به حسینه 
به  معمواًل  گفت:  بود  آمده  )ع(  رضا  امام 
واسطه داشتن فرزند خردسال در برنامه های 
فرهنگی و هنری نمی توانم شرکت کنم اما 
نام تعزیه من را جذب خود کرد. وی یادآور 
شد: فرزند دبستانی من شاید حوصله شنیدن 
یک سخنرانی یک ساعته را نداشته باشد 
ولی به راحتی تا پایان برنامه و بدون ابزار 

خستگی به نمایش تعزیه نشست. 
هنرهای  واحد  مسئول  پسندیده  مجتبی 
نمایشی حوزه هنری خراسان جنوبی درباره 
این مراسم گفت: پیش تولید کار نزدیک به 
یک ماه و نیم زمان برده و ضبط موسیقی 
و آواهای مورد نیاز آن در استودیوی حوزه 

هنری استان انجام شده است. 

تعزیه را یک گروه کارگردانی 
چهار نفره پیگیری می کنند

وی با اشاره به اینکه 40 بازیگر و هنرور در 
این نمایش تعزیه همکاری دارند، بیان کرد: 
کارگردانی این مجموعه را تیمی متشکل از 
چهار کارگردان پیگیری کردند که امیدواریم 

درنهایت مورد اقبال مردم قرار گیرد.
مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری 
نمایش  اینکه  برای  خراسان جنوبی گفت: 
شود  واقع  جوان  نسل  اقبال  مورد  تعزیه 
مقداری از شیوه سنتی تعزیه فاصله گرفته و 
آن هنر سنتی را با استفاده از مدیا جذاب تر و 
زیباتر کردیم. پسندیده با اشاره به اینکه این 
تعزیه تا شب شام غریبان ادامه داشته ، یادآور 
شد: تمامی بازیگران و عوامل پشت صحنه، 
این تعزیه را به صورت یک نذر فرهنگی 
و  قراردادی  هیچگونه  و  می دهند  انجام 

دریافت مالی بابت آن ندارند.

۴26 وقف با نیت تعزیه
الزم به ذکر است بر اساس گفته متولیان 
اوقاف خراسان جنوبی در استان 813 موقوفه 
با نیات مرتبط با محرم وجود دارد که از این 
تعداد نیت 426 وقف مراسم تعزیه است. هر 
چند هر کار نو و جدید نقاط قوت و ضعف 
خاص خود را دارد ولی در هر حال کربالیی 
کردن دل های مشتاقان در قالب یک هنر 
دیرینه و با ابزارهای نو و جدید نیاز به یک 
دست مریزاد و خسته نباشید به مجموعه 

هنرمندان خراسان جنوبی دارد.

هر
 : م

سها
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نذر هنرمندان بیرجندی برای محرم

آگهی تغییرات شرکت شبکه توسعه فرآیند آریانا )سهامی خاص( به شماره ثبت 3498 و شناسه ملی 10360049139 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای محمد مرادی به شماره ملی0493565337 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مرضیه مرادی به شماره ملی 0922859558 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه صغری حسن زاده به شماره ملی 0653140304 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2- آقای محمد 
مرادی به شماره ملی0493565337 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و همچنین کلیه 

اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمد مرادی )مدیر عامل( به همراه مهرشرکت معتبر است .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )591158(

 آگهی تغییرات شرکت قاین طیور )سهامی خاص( به شماره ثبت 477 و شناسه ملی 10360017678 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - 
آقای سعید جوانشیر به شماره ملی 0652125034 به عنوان مدیرعامل شرکت برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته با 

امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )591157(

آگهی تغییرات شرکت پایدار کریت شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5551 و شناسه ملی 14006755859 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/05/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای دانیال یوسفی مجرد به شماره ملی 5230081325 به عنوان بازرس اصلی و خانم ندا امیاری فورک به شماره ملی 4133241606 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )590912(



موفقیت و انرژی

خوشبختی

روش هایی برای تخلیه استرس

برنامه هاي روزانه را يادداشت کنيد و در دفتري 
مسايل روزانه کاري، اهداف شخصي و احساسي 

خود را يادداشت برداريد.
شما  در  استرس  بروز  سبب  که  مسايلي  تمام 
مي شوند را يادداشت کرده و با نگاهي به آنها سعي 
کنيد رفتارهاي شخصي خود را اصالح کرده و 

براي رسيدن به اهداف برنامه ريزي کنيد.
هميشه اسناد و مدارک و نامه هايتان را در محلي 
مرتب نگهداري کنيد. اين محل بايد در دسترس 
روز نکند. هر  بي جهت کالفه  را  تا شما   باشد 

 5 دقيقه براي مرتب کردن اين محل وقت بگذاريد 
و از مدارکي که داريد فهرستي تهيه کنيد. هر چند 
وقت يک بار هم به فهرست نگاهي بيندازيد و 
آن را به روز کنيد. هر چند وقت يک بار مجالت 
قديمي، نامه هاي مالياتي، قبض و ديگر اسنادي را 

که به آن نياز نداريد، دور بريزيد.

خوشبخت ها این شکلی اند

هر يک از انسان ها دارای يک دنيای اختصاصی 
و شخصی مربوط به خود می باشند. در خانواده 
های خوشبخت، زن و مرد پيوسته می کوشند 
تا با دنيای اختصاصی هم آشنا گشته و راهی 
به سوی آن بگشايند. در صورتی که در خانواده 
های غيرخوشبخت، نسبت به نزديک شدن به 
دنيای اختصاصی هم بی عالقه بوده و پيوسته 
از آن دور می شوند. در خانواده های خوشبخت 
به آنچه ديگران برايشان انجام داده، توجه کرده، 
می  قدردانی  و  کرده  سپاسگزاری  شده،  يادآور 
کنند و در خانواده های غيرخوشبخت، پيوسته 
اين پرسش مطرح است که مگر تو برای من چه 
کرده ای؟ به طوری که می توان گفت در خانواده 
های خوشبخت افراد پيوسته از يکديگر شاکر و 
غيرخوشبخت  های  خانواده  در  و  سپاسگزارند 
ناراضی و طلب کار و اين مطلب در آن جا زياد 
شنيده می شود، »تو هيچ کاری تا حاال برای من 
نکرده ای«، يا »تو فقط به فکر خودت بوده ای«. 
در خانواده های خوشبخت، پاسخ به درخواست ها 
معموالً حتماً، چشم، خوب، يا کوششم را خواهم 
کرد يا هر کاری از دستم بر آيد، تو از طرف من 
مطمئن باش، می باشد ولی پاسخ در خانواده های 
غيرخوشبخت معموالً نه، نمی دانم، از من ساخته 
نيست، حاال ببينم، فکر نمی کنم که بتوانم يا اگر 

توانستم، خواهد بود.
در خانواده های خوشبخت »ما« به عنوان مالکيت 
 جمعی، حتی در زمينه بدهکاری و گرفتاری ها به کار

 می رود مانند خانه ما، ماشين ما.

مهمترین  منابع 
جذب آهن چیست؟

می توان کمبود آهن و کم خونی فقر آهن را از 
شايع ترين بيماری های تغذيه ای خواند. گندم يا 
عدس به صورت جوانه زده از منابع بسيار خوب 

آهن محسوب می شوند حتی از اين جوانه ها به 
صورت تازه يا خشک شده در غذاها استفاده کنيد. 
همچنين منبع غنی آهن، جگر است و به غير از 
اين ماده غذايی، زرده تخم مرغ و مرغ نيز  هست.
افزودن موز به رژيم غذايی هم می تواند اقدامی  

درست باشد. 

استفاده از گوش پاک کن 
چه بالیی سرمان می آورد

در  بهداشت گوش  يک شنوايی سنج گفت: 
از  استفاده  است،  آن  نکردن  دستکاری  گرو 
گوش پاکن مضرات بسياری دارد، زيرا گوش 

چيز  به  نيازی  و  داشته  تميزکننده  سيستم 
ديگری نيست. 

از گوش پاک کن کنترل نشده  استفاده  اگر 
باشد می تواند جرم ابتدای کانال را به انتهای 

کانال گوش هدايت کند.

سریع راه بروید
 تا نمیرید!

کندي در راه رفتن خطر مرگ و مير ناشي از 
بيماري هاي قلبي را تشديد مي کند.  سالمنداني 
که با سرعت پايين و به آرامي راه مي روند نسبت 

به ديگر همساالن خود که گام هاي سريعتري در 
حين پياده روي برمي دارند، حدود سه برابر بيشتر 
بر اثر ابتال به امراض قلبي عروقي جان خود را از 
دست مي دهند.سرعت راه رفتن با افزايش دفعات 
بستري شدن در بيمارستان و احتمال افتادن و در 

نتيجه آسيب ها و ناتواني هاي جسمي ارتباط دارد. 

شنا ورزشی فوق العاده
 مفید برای کاهش وزن

شنا برای کاهش وزن ورزش فوق العاده مفيدي 
است چرا که اين ورزش به دليل هوازي بودن در 
سوختن کالري هاي اضافي که مي تواند منجر 

 به اضافه وزن شود تأثير مطلوبي دارد. اين ورزش
مي تواند تأثيري عمده در کم کردن استرس داشته 
باشد. خاصيت ماساژ دهندگي آب آرامش خاطر و 
تمدد اعصاب را به انسان برمي گرداند. اين ورزش 
به همه کساني که عالقه مند به بهبود وضعيت 

روحي و جسمي خود هستند،توصيه مي شود. 

ورزش براي
 بهتر شدن میگرن 

تناوب  تواند  ايروبيک ماليم، مي  برنامه  يک 
حمالت و شدت حمله هاي سردرد را کاهش 
دهد. ورزش و فعاليت، تنش ها و فشارهايي که 

بر بدن وارد مي شود را از بين مي برد، گردش 
خون در بدن را تسهيل مي کند. هر دوي اينها 
تغييرات فيزيولوژيکي هستند که احتمال حمله 
هاي ميگرني را کاهش مي دهند. قدم زدن يا 
دويدن به مدت 30 دقيقه در روز و سه بار در 
هفته برای بهتر شدن ميگرن توصيه می شود.

 نوعی سردرد وجود دارد که به واسطه کم آبی بدن رخ می دهد. درد ناشی از اين شرايط می تواند در کل 
سر، قسمت جلو يا عقب، احساس شود و اين که کدام بخش سر بيشتر تحت تاثير قرار می گيرد مساله 
ای قابل پيش بينی نيست. سردرد ناشی از کم آبی بدن همراه با عالئم شايع ديگر اين شرايط، مانند دفع 
ادرار کم، سرگيجه، سردرگمی، اسهال، استفراغ، خستگی، تشنگی شديد، عدم تعريق، فشار خون پايين و 
افزايش ضربان قلب شکل می گيرد. از ديگر عالئم شديد کم آبی بدن می توان به تب، آشفتگی روان، 
بيهوشی و چشم های گود افتاده اشاره کرد. سردردهای ناشی از کم آبی بدن افراد مبتال به بيماری های 
مزمن، مانند ديابت و بيماری کليوی را نيز تحت تاثير قرار می دهند. همچنين، ورزشکاران استقامتی که 

با تعريق زياد مواجه هستند احتمال بيشتری دارد اين دچار  نوع از سردرد را شوند.

آنفوالنزا يک بيماری واگيردار است که توسط انواعی از ويروس ها ايجاد می شود. بر اثر آنفوالنزا عفونت حاد دستگاه 
تنفسی رخ می دهد که با عالئمی از قبيل سردرد ناگهانی، درد عضالنی، تب، تعريق، آبريزش بينی ، ضعف و بی حالی 
شديد، گلو درد و سرفه همراه است. اختالالت گوارشی )تهوع ، استفراغ و اسهال ( نيز بروز می کند و در کودکان ممکن 
است نشانه های گوارشی غالب باشد. در افرادی که دچار بيماری های قلبی، ريوی، کليوی، ديابت و آسم هستند و يا در 
خانم های باردار ، کودکان و افراد مسن امکان ابتال به آنفوالنزا افزايش می يابد. ويروس آنفوالنزا می تواند از طريق تنفس 
و تماس دست به سطوح آلوده به ويروس منتقل شود.اهميت آنفوالنزا در سرعت انتشار، وسعت و تعداد مبتاليان و شدت 
عوارض آن می باشد که بايد بيمار تحت درمان قرار بگيرد. بنابراين در صورت بروز عالئم حتما به پزشک مراجعه کنيد.
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معرفی بیماری آنفوالنزاسردردهای ناشی از کم آبی بدن

امام سجاد )ع(، چهارمين امام شيعيان هستند. مدت امامت 
وی 35 سال بود. همان طور که در روز تولد حضرت زين 
العابدين عليه السالم بين موّرخين اختالف است، در روز و 

سال شهادت او نيز اختالف وجود دارد. 
امام سجاد )ع( در واقعه کربال حضور داشت ولی به علت 
بيماری، در جنگ شرکت نکرد. لشکر عمر بن سعد پس 
از شهادت امام حسين)ع( ايشان را همراه اسيران کربال به 
کوفه و شام بردند. خطبه امام سجاد در شام باعث آگاهی 
مردم از جايگاه اهل بيت شد. واقعه حره، نهضت توابين و 

قيام مختار در زمان امام سجاد)ع( روی داد. مجموعه ادعيه 
و مناجات امام سجاد)ع( در کتاب صحيفه سجاديه گرد 
آمده است. رساله الحقوق، رساله ای کوچک درباره تکاليف 
بندگان در برابر خدا و خلق خدا، منسوب به ايشان است. 
بنابر روايات شيعه، امام سجاد)ع( به دستور وليد بن عبد 
الملک با سّم به شهادت رسيد. مدفن وی در قبرستان بقيع 
کنار قبر امام حسن مجتبی)ع(، امام محمد باقر)ع( و امام 

جعفر صادق)ع( است.
حضرت زين العابدين )ع(  پس از تشييع باشکوه مردم 

مدينه، در بقيع که قبور بسياری از اولياء خداوند، همسران 
پيامبر، فاطمه بنت اسد و بسياری از صحابه گرانقدر پيامبر 
و تعدادی از شهدای صدر اسالم در آن قرار دارد، در کنار 
مرقد مطهر حضرت امام حسن مجتبی عليه السالم، عموی 
بقيع عباس،  از  اين قطعه  بزرگوارش، مدفون گرديد.در 
عموی پيامبر، نيز دفن شده بود و بعداً حضرت امام صادق 
و حضرت امام باقر نيز مدفون گرديدند. اين بخش دارای 
قبه و بارگاه بوده ولی اکنون به دست وهابيون تخريب 

شده است.

امام سجاد )علیه السالم( پیام آور عاشورا

آیه روز

ای گروه جنيان و انسيان اگر می  توانيد از کرانه  های آسمان ها و زمين به بيرون رخنه کنيد پس رخنه 
کنيد ]ولی[ جز با ]به دست آوردن[ تسلطی رخنه نمی  کنيد. )سوره رحمن/آيه 33(

سخن روز

عشق نبايد تمنا کند ، نبايد هم التماس کند ! عشق بايد چنان قوی گردد تا مبدل به حقيقتی گردد و به جای 
اينکه مجذوب شود ، مجذوب کند. )هرمان هسه(
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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 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 4443                         
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ایزوگام و قیرگونی آراستهجدول سودوکو
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم، با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  
0915   866   8002 

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00 ) مدرن برتر(

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
14:3018:15شروع سانس

تگزاس 2سرخ پوست
21:4516:1520شروع سانس

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915

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

09158254172

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
09159618581 

فاروقـی

تاالر ایرانیان جهت تکمیل 
کادر مهمانداری به تعدادی 

خانم و آقا با روابط عمومی باال 
نیازمند است. 

آدرس: نبش توحید 42 
ساعت مراجعه :

9 صبح الی 12/30 ظهر

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 
5/5 و 6/5 متر  - سعدی

09368990722 -09157563875

سقف کاذب ، 
کناف، بازسازی، 

طراحی و مشاوره 
0111  561  0915  - رحیمی

تولید کننده انواع کیف مدارس  
کوله پشتی - مسافرتی و ...

آدرس : بازار - پشت بانک تجارت  
سه راه اسدی )کلی - جزئی(

4258 662  0936  - مظفـری

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: 09156633230 

 علـی برگـی

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   

09156655054 - مهدی برگی

پروانه ساختمانی به شماره 469/ح/97 
به نام ابوالفضل شورستانی به شماره ملی 
0651101336 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

00:08 عقیق
01:05 میراث مرثیه

01:58 جلوه های نور
 02:28 فیلم تلویزیونی پیش خواهد آمد

04:00 عاشورا در بم
04:52 اذان صبح به افق بیرجند

 05:18 مراسم جمع خوانی قرآن کریم
06:20 دعای عهد

06:32  گیاهان شفابخش
07:00 صبحانه- زنده

08:07 پرسمان
08:30 مجموعه رخصت - بازپخش

09:25 پیرغالمان
09:50 سیمای سالمت - زنده

11:00 خبر استان
11:18 بعثت خون

11:25 یک فیلم یک تجربه

12:30 اذان ظهر به افق بیرجند
12:40 شاهدان

13:00 داستان های مذهبی
13:08 با حسین تا بی نهایت

14:25 فیلم تلویزیونی پیش خواهد 
آمد- بازپخش

16:00 خبر استان
16:20 عقیق

16:20 سیمای سالمت- بازپخش
19:02  اذان مغرب به افق بیرجند

19:28 سخنرانی
20:00 خبر استان

21:00 با حسین تا بی نهایت
22:20 بازتاب

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه رخصت

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران

۱۳
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

صادرات ۵21 تن تخم مرغ از خراسان جنوبی

صدا وسیما  - 521 تن تخم مرغ از آغاز سال از خراسان جنوبی به خارج از کشور صادر شد. مدیرکل دامپزشکی استان گفت: این تخم مرغ ها که به افغانستان 
صادر شده  218 هزار دالر ارزآوری داشته است.اصغرزاده با بیان اینکه این رقم در مدت مشابه پارسال صفر بود افزود: همچنین در این مدت 850 قطعه جوجه یک 

روزه شتر مرغ به خارج از کشور در این مدت صادر شد. 50 واحد پرورش مرغ تخم گذار  و 56 واحد پرورش شتر مرغ هم اکنون در خراسان جنوبی فعال است.

شرق  آزاد  های  سبک  کاراته  *مسابقات 
میزبانی  به  شهریور   22 جمعه  کشور 

شهرستان قاین برگزار می شود.
*واژگونی خودرو بر اثر ترکیدگی الستیک در 
محور قاین-گنابادیک کشته وسه مصدوم داشت.

*صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری ، بیش از 200 میلیون تومان را به خوابگاه 
های دانشگاه صنعتی بیرجند اختصاص داد.

معابر  روشنایی  تقویت  و  توسعه  *طرح 
میلیون   60 با  بیرجند  فارس  خلیج  بلوار 

تومان هزینه اجرا شد.

“بنه سبزپوش سربیشه” ثبت ملی 
شده، میزبان عزاداران است

کاری- این روزها جای جای ایران )چه اماکن 
مقدس و چه معمولی( میزبان آیین سوگواری و 
عزاداری اباعبدا... است؛ کف خیابان ها، مساجد 
و تکیه ها و حسینیه ها. بعضی از اماکن ظاهرا 
مقدس نیستند، اما محلی ها برایشان قداست 
بسیاری قائلند و مراسم عید و سوگواریشان را 
در جوار و زیرسایه آنها برگزار می کنند.  درخت 
کهنسال بنه سبزپوش سربیشه هم که حدود 
است.  همین گونه  از  دارد،  قدمت  سال   600
یکی  توسط  دور  گذشته های  از  درخت  این 
از مریدان روستای میرخان به نام شیخ احمد 
شده  نامگذاری  حیدر  علی  درخت  به  صوفی 
و برای مردم قداست دارد. سربیشه ای ها نماز 
جماعت و مراسم مختلف مذهبی خود از جمله 
عزاداری های محرم را در اطراف این درخت که 
در مجاورت گورستان روستاست و دخیل ها 
به آن بسته شده، برگزار می کنند. این درخت 
کهنسال هفته گذشته در همایش میراث طبیعی 
گرفت.  قرار  ملی  میراث  فهرست  در  کشور 
کارشناس ثبت میراث طبیعی استان گفت: “بنه 
کهن سال و زیبای سبزپوش داخل روستای 
میرخان و در مجاورت مزار و گورستان روستا 
قرار دارد. به دلیل عالقه و اعتقاد عمیق مردم 
به آن، دارای ارزش و احترام زیادی است. وجود 
دخیل بر شاخه های درخت نشان از قداست و 
ارزش معنوی آن است” زهرا رضایی ملکوتی 
افزود: “درخت دارای تاج نامتقارن بوده و تقریبًا 
سرسبز و شاداب است. خشکیده بودن برخی 
نشان  درخت  برگ  و  شاخ  شاخه ها البالی 
از پشت سر گذاشتن چند دوره خشک سالی 
در منطقه است. تنه دارای پیچ وتاب بوده و از 
سطح زمین به شش تنه فرعی تقسیم شده 
است. طبق تحقیقات محلی قسمت زیادی از 
تنه زیرخاک مدفون است.”ملکوتی ادامه داد: 
مراسم  گوناگون مذهبی در روزهای جمعه 
و مناسبت های دیگر )نماز عید فطر و نماز 
در  می شود.  برگزار  درخت  اطراف  در  میت( 
مجاورت درخت و مزار، سازه ای موقت توسط 
دهیاری روستا برای برگزاری نمازهای جماعت 
ساخته شده است.” او افزود: “ مهم ترین کار پس 
از ثبت یک اثر، حفاظت و نگهداری آن است 
ازآنجایی که این اثر ارزشمند است بنابراین همه 
نهادها و مردم خصوصاً اهالی روستا باید برای 
تحقق این امر مهم بکوشند.” بنه از خانواده 
پسته است و از 5 تا 2 برگچه تشکیل شده 
است .این گیاه درختی به صورت تک درخت 
در کوه ها و ارتفاعات بلند می روید.مصرف 
میوه بنه نفخ معده را کاهش داده برای سرفه 
،فلج ،تقویت اعصاب، رفع سردرد، تقویت بدن، 
صاف کردن صدا، درد مفاصل، درد کمر موثر و 
مفید می باشد. در تحقیقی که توسط دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند انجام شده است،  برگ 
آن بیش ترین خاصیت آنتی اکسیدانی را داشته 
است. این گیاه بنه در زبان فارسی نام های دیگر 
راقور،   سقز،  شاتالنقوش،  چاتالنقوش،  مانند 
قسقان، داربن، بنشت و گلخونک کله ازآن یاد 
شده است.  ) خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
 خویش را درباره این ستون به حساب کاربری
 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

ورزشی

حوادث

تصادفات در خراسان جنوبی 
۵ کشته و ۸ مصدوم داشت

ایرنا - رئیس پلیس راه استان گفت: تصادفات 
و  تاسوعا  شب های  در  استان  ای  جاده 
عاشورای امسال پنج کشته و هشت مصدوم 
برجا گذاشت. سرهنگ رضایی روز چهارشنبه 
با اشاره به وقوع چهار فقره تصادف فوتی در 
جاده های استان در این مدت افزود: در این 
ارتباط بر اثر واژگونی سواری پراید در کیلومتر 
 2 کودک  یک  زیرکوه   - قاین  جاده   ۳۷
ماهه فوت کرد. وی ادامه داد: در این حادثه 
نفر  پنج  داد  روز عاشورا رخ  که ساعت 18 
روانه  و  پراید مصدوم  از سرنشینان سواری 
بیمارستان شدند. رئیس پلیس راه اظهار کرد: 
در اثر برخورد سواری پراید با عابر پیاده در جاده 
اسدیه - طبس مسینا درمیان نیز که ساعت 
20 سه شنبه شب رخ داد یک مرد ۴۳ ساله 
فوت کرد. وی عنوان کرد: همچنین ساعت 
2:25 دقیقه بامداد شب تاسوعا نیز در کیلومتر 
۴0 جاده نهبندان به زاهدان بر اثر برخورد یک 
دستگاه پراید با 2 دستگاه پژو سه نفر کشته و 
سه نفر مصدوم شدند. سرهنگ رضایی علت 
این حوادث را توجه نکردن راننده به جلو و 
انحراف به چپ درهنگام رانندگی اعالم کرد.

اولویت ها و راه حل های مشکالت 
خوسف مشخص شود

مهر- نماینده ولی فقیه دراستان با بیان اینکه  
با کمال  انسان های  از شاخصه های  یکی 
همدردی با درماندگان است، گفت: برای حل 
مشکالت موجود باید در ابتدا اولویت ها و دوم 
راه حل ها را مشخص کرد. آیت ا... عبادی 
رئیس  و  اعضا  با  دیدار  در  چهارشنبه  صبح 
شورای اسالمی شهر خوسف اظهار کرد: طی 
سالیان گذشته حفر چاه های بی رویه اثرات سوء 
روی منطقه خوسف گذاشته و به همین دلیل 
این منطقه که زمانی قطب فعال کشاورزی بود، 
آسیب هایی دیده و درآمدهای مردم کاهش 
یافته است. وی بیان کرد: از سویی نیز تبدیل به 
شهرستان شدن هم امتیازاتی دارد و هم تشکیل 
ساختار جدید در ابتدا نقص و کمبودهایی دارد 
که رفع آن تالش زیادی می طلبد. نماینده 
ولی فقیه اضافه کرد: این مشکالت وظایف 
کار  باید  و  کند  می  زیاد  را  شهر  مسئوالن 
مضاعف و جهادی انجام شود تا به جایگاه 
به مسئوالن  برسد. وی خطاب  اصلی خود 
شهر خوسف گفت: یکی از کارهای شما مسئله 
اشتغال زایی است که اعتبارات خوبی از سوی 
بنیاد برکت به استان اختصاص یافته و هم در 

صورت عملکرد درست پشتوانه دارد.

نظارت  بهداشتی و معاینه 
بیش از 42۵0 راس دام

 در تاسوعا و عاشورای حسینی

عاشورای  و  تاسوعا  روزهای  طی  غالمی- 
حسینی تعداد ۴250 راس دام  تحت نظارت 
بهداشتی کارشناسان دامپزشکی مورد معاینه 
و بازدید قرار گرفته است. مدیرکل دامپزشکی 
تولید،  بر  استان اظهار کرد:نظارت بهداشتی 
توزیع و عرضه گوشت قرمز بعنوان یک فرآورده 
خام دامی مهم و پر مصرف در ایام خاصی 
همچون تاسوعا، عاشورا و عید قربان توسط 
کارشناسان این استان در قالب طرحهای ملی 
تشدید نظارت بهداشتی بر فراورده های خام 
دامی با جدیت انجام می شود. اصغر زاده افزود: 
قطعا بازدید و نظارت دامپزشکی برای تضمین 
کیفیت، سالمت و بهداشتی بودن فرآورده های 
بروز  احتمال  از  پیشگیری  دامی جهت  خام 
بیماریهای خطرناک مشترک بین انسان ودام 
ضروری بوده وکارشناسان دامپزشکی در مرکز 
استان و شهرستانها برابر قانون و وظیفه ذاتی 
خود تالش می نمایند تمامی فرآورده های 
خام دامی پس از تأیید سالمت و کیفیت مجوز 
بهداشتی حمل به تمامی شهرستانهای کشور را 
اخذ نمایندتا مردم با اطمینان فرآورده های خام 

دامی را مصرف کنند. 

دعوت خدمتی به اردوی تمرینی 
تیم ملی تیراندازی

صدا و سیما- نجمه خدمتی تیرانداز ملی پوش 
خراسان جنوبی به همراه ۳0 تیرانداز دیگر به 
اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شد. این مرحله 
از اردوهای تمرینی، تیم ملی تیراندازی برای 
حضور موفق در رقابت های بین المللی پیش رو 
از 2۳ شهریور تا 2 مهر در تهران برگزار می شود.

فراخوان نخستین جشنواره 
عکس عاشورایی

صدا وسیما-نخستین جشنواره عکس عاشورایی 
ویژه کودکان و نوجوانان از سوی کانون پرورش 
فکری رگزار می شود. این جشنواره  با هدف 
ترویج فرهنگ و معارف عاشورایی، آشنایی 
با مفاهیم عاشورا و درک عمیق  کودکان و 
نوجوانان از وقایع و حوادث عاشورا و زندگی امام 
حسین  )ع( برگزار می شود.سنت ها و آیین های 
زندگی  در  محرم  ماه  جلوه های   ، عزاداری 
امروزی و منظر شهری ، تعزیه و شبیه خوانی 
، کودک و محرم ، کاروان های عزاداری ، نماز 
ظهر عاشورا ، عاشورا و قداست آب و پیاده روی 
اربعین حسینی از جمله محورهای این جشنواره 
است.عالقه مند می توانند در دو بخش کودکان 
و نوجوانان )12 تا 18 سال(  10 اثر را به  صورت 
تک عکس و در بخش مجموعه عکس )سه 
تا هشت عکس( را تا هفتم مهر ۹8 به آدرس 
دبیرخانه این جشنواره به نشانی خیابان شهدا، 
انتهای شهدای 6 مرکز فرهنگی هنری شماره 
یک و فراگیر بیرجند ارسال کنند.عکس های 
ارسالی می تواند  به صورت رنگی ، سیاه و سفید 

و در قالب عکس موبایلی باشد.
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فعالیت 44 تیم امدادرسانی طی روزهای عزاداری در استان
دادرس مقدم - مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
با بیان اینکه در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی 
به 25۹ نفر امدادرسانی شده است، گفت: ۴۴ 
تیم در امدادرسانی های تاسوعا و عاشورا فعالیت 
داشته اند. شهریاری بیان کرد: برای امدادرسانی 
هرچه سریع تر در روزهای تاسوعا و عاشورا 
آماده  سیار  پایگاه  و شش  ثابت  پایگاه   22
خدمت رسانی بوده اند.وی ادامه داد: همچنین 

11 تیم پشتیبان، 2۷ دستگاه آمبوالنس، 18 
دستگاه خودروی نجات، یک تیم امداد هوایی، 
یک تیم واکنش سریع و 11 خودروی امدادی 
پشتیبان برای امدادرسانی به حوادث احتمالی 
بوده اند.  کامل  آمادگی  در  عاشورا  و  تاسوعا 
شهریاری با اشاره به امدادرسانی های انجام 
شده در ۴8 ساعت گذشته، تصریح کرد: در 
ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به 25۹ نفر 

امدادرسانی شده  که از این تعداد 11۹ نفر به 
صورت سرپایی درمان شده و هشت نفر به 
مراکز درمانی منتقل شدند. وی با بیان اینکه 
۴۴ تیم در امدادرسانی های تاسوعا و عاشورا 
فعالیت داشته اند، خاطرنشان کرد: همچنین 
در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی ۴6 دستگاه 
آمبوالنس، پنج دستگاه نجات و 10 دستگاه 

کمکدار سبک به کارگیری شده است.

کالهبرداری با یک پیامک
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی گفت: اخیراً 
مشاهده شده است تحت عنوان ثبت نام کارت 
سوخت پیامک ها و اخبار جعلی توسط مجرمین 
به کاربران ارسال می شود و آنان را به سایت ها 
یا اپلیکیشن های جعلی هدایت می کنند و از این 
طریق اطالعات محرمانه بانکی و شخصی 

افراد را به سرقت می برند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ محمدپور، اظهار 
برای  می کنیم  توصیه  هموطنان  به  کرد: 
ثبت نام کارت سوخت حتما به مراکز پلیس 

+10 مراجعه و هیچ نیازی به اقدام مجازی و 
اینترنتی برای ثبت نام نیست. وی در خصوص 
پیامک مبنی بر “ ثبت نام کارت سوخت مبتنی 
بر کارت بانکی “، تصریح کرد: در این روش 
لینکی به صورت پیامک برای افراد ارسال 
شده و از کاربر درخواست می کند برای ثبت نام 
کارت سوخت مبتنی بر کارت بانکی به آدرس 
از  بعد  که  کنند  مراجعه    niopde.click
مراجعه به این سایت از کاربران اطالعاتی از 
قبیل کد ملی صاحب خودرو و پالک خودرو 

را درخواست می کنند.
با  افراد سودجو  داد:  ادامه  فتا  پلیس  رئیس 
درگاه  به  را  کاربر  اطالعات،  این  دریافت 
بانکی برای واریز مبلغ دو هزار تومان برای 
کارمزد ثبت نام هدایت می کنند که این درگاه 
فیشینگ و جعلی بوده و تمامی اطالعات 
کارت بانکی افراد را به سرقت برده و حسابشان 
را خالی می کنند.محمدپور با توصیه به کاربران، 
خاطرنشان کرد: به این گونه پیامک ها تحت 
هیچ شرایطی اعتنا و اعتمادی نکنند، به هیچ 

عنوان اطالعات شخصی و بانکی خود را در 
این سایت ها وارد نکنند و در صورتی که به 
هر علت، با ورود به سایت های جعلی اطالعات 
کارت بانکی خود را درج کردند بالفاصله رمز 

دوم اینترنتی خود را تغییر دهند.
مربوط  اخبار  باید  مردم  کرد:  اظهار  وی 
به ثبت نام کارت سوخت را تنها از طریق 
مراجع و سازمان های معتبر پیگیری کنند 
و توجه داشته باشند این قبیل سایت های 
کالهبرداری از کاربران اطالعاتی از قبیل کد 

ملی، شماره حساب، شماره کارت، رمزهای 
اول و دوم، تاریخ انقضاء و CVV2 کارت 

بانکی را می خواهند. 
شهروندان  از  شد:  یادآور  فتا  پلیس  رئیس 
را جدی  فتا  پلیس  می خواهیم هشدار های 
بگیرند و در صورت اطالع از هر گونه فعالیت 
مجرمانه در فضای  مجازی یا پیام رسان های   
موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس  فتا 
آدرس www.cyberpolice.ir  بخش  به 

ارتباطات مردمی گزارش کنند.

هزینه کرد 33 میلیارد ریالی برای اجرای سامانه های نوین آبیاری در طبس
مدیر جهاد کشاورزی طبس گفت: 1۴ پروژه 
آبیاری تحت فشار و کم فشار از محل اعتبارات 
با  سال ۹۷  آبیاری  نوین  سامانه های  ملی 
اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد و   6۴0 میلیون 
ریال در سطح شهرستان در حال اجرا است.
به گزارش ایسنا منطقه خراسان جنوبی، داود 
بخشایی گفت: 1۴ پروژه آبیاری تحت فشار و 
کم فشار در سطح ۳۳۳.5 هکتار در 1۴ آبادی 
و روستا از محل اعتبارات ملی سامانه های 
نوین آبیاری سال ۹۷ با اعتباری بالغ بر ۳۳ 
اجرا  میلیارد و  6۴0 میلیون ریال در حال 

است.وی اظهار کرد: برای اجرای سامانه های 
نوین آبیاری در سال جاری اعتباری بالغ بر 
۳۳ میلیارد و 6۴0 میلیون ریال هزینه خواهد 
ریال  میلیون  و  100  میلیارد  که 2۴  شد 
سهم اعتبار کمک بالعوض دولتی از محل 
اعتبارات ملی و ۹ میلیارد و 5۴0 میلیون ریال 
سهم مشارکت و خودیاری بهره برداران و 
کشاورزان است.مدیر جهاد کشاورزی طبس 
با تاکید بر ضرورت تغییر روش های آبیاری 
سنتی و غرقابی در مزارع و باغات شهرستان 
به روش های نوین آبیاری، افزود: باتوجه به 

خشکسالی های سنوات گذشته و بروز کم 
آبی شدید و کاهش چشمگیر آبدهی منابع 
آبیاری  طرح های  اجرای  شهرستان،  آبی 
تحت فشار و کم فشار برای حفاظت منابع 
آبی و افزایش بهره وری ضروری و اجتناب 
ناپذیر است.بخشایی با بیان اینکه با اجرای 
این طرح ها 1۴ خانوار بهره بردار از مزایای 
هدف  کرد:  اظهار  می شوند،  مند  بهره  آن 
صرفه  آبیاری،  نوین  سامانه های  اجرای  از 
جویی و جلوگیری از هدر رفت آب و افزایش 
راندمان مصرف، مکانیزه کردن فرآیند آبیاری 

و کاهش هزینه های کارگر است و با اجرای 
این سیستم ها هدرروی آب ۳5 درصد کاهش 
می یابد. وی با اشاره به استقبال کشاورزان 
شهرستان از اجرای طرح های آبیاری تحت 
فشار وکم فشار، بیان کرد: معاونت سازمان و 
مدیریت جهاد کشاورزی طبس آمادگی کامل 
پذیرش و اجرای طرح های جدید سامانه های 
بالعوض  کمک  پرداخت  با  آبیاری  نوین 
ریال،کم  میلیون   1۳0 فشار  دولتی)تحت 
فشار58 میلیون ریال بازای هر هکتار( را دارد.

از  کرد:  بیان  طبس  کشاورزی  جهاد  مدیر 

کشاورزان و بهره برداران درخواست می شود 
برای بهره مندی از اعتبارات بالعوض دولتی 
و تغییر روش آبیاری سنتی به این معاونت و 
مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند. بخشایی 
یادآور شد: با توجه به تالش های صورت گرفته 
و استقبال کشاورزان، تا کنون 2۳۴2 هکتار از 
مزارع و باغات شهرستان به سامانه های نوین 
آبیاری)آبیاری تحت فشاروکم فشار( تجهیز 
شده است که این میزان بالغ بر2۴.5 درصد 
سطح زیر کشت محصوالت زراعی وباغی 

شهرستان را شامل می شود.

افزایش مقاومت گیاه با مصرف اسیدهیومیک
ایسنا-مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: 
افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی 
خصوصا شوری آب و خاک، از جمله فواید 

مصرف اسید هیومیک در کشاورزی است.
مواد  کرد:  اظهار  بایگی  جوادی  مریم 
هیومیکی محصول نهایی تجزیه هر ماده آلی 
در شرایط ویژه و توسط میکروارگانیزم های 

خاص هستند و چون دارای PH  اسیدی 
و مشتق از هوموس هستند، به نام هیومیک 
اسید شناخته می شوند.وی به فواید مصرف  
اسید هیومیک  در کشاورزی اشاره کرد و 
به  می توان  آن  مصرف  فواید  از  داد:  ادامه 
بهبود ریشه زایی گیاهان،  انحالل و جذب 
عناصر نامحلول از خاک و حفظ و نگهداری 

ایجاد توازن در  این مواد در محیط ریشه، 
عناصر غذایی خاک و بهبود دهنده ساختار 
خاک، کاهش تثبیت پتاسیم و افزایش جذب 
پتاسیم توسط ریشه و افزایش مقاومت گیاه 
به تنش های محیطی خصوصا شوری آب و 

خاک اشاره کرد .
به  اشاره  با  مدیر جهاد کشاورزی سربیشه 

ضدعفونی بذرهای غالت نیز اظهار کرد: برای 
جلوگیری از وارد آمدن خسارت به گندم و جو 
بر اثر بیماری هایی مانند انواع سیاهک ها، لکه 
قهوه ای نواری جو وکنترل برخی بیماری ها 
در اوایل رشد گندم و جو  روش هایی توصیه 
می شود.  جوادی بایگی تصریح کرد: تناوب 
زراعی با گیاهان غیرمیزبان، استفاده از بذور 

سالم و عاری از آلودگی،کشت ارقام مقاوم و 
کنترل علف های هرز گرامینه و از بین بردن 
بقایای محصول بعد از برداشت از جمله این 
ضدعفونی  شد:  یادآور  وی  است.  روش ها 
بذور باید با قارچکش های مناسب با مشاوره 
مسئول  و  کشاورزی  جهاد  کارشناسان 

کلینیک  صورت گیرد.

می
مقا

س : 
عک

۱۷4 طرح ورزشی نیمه تمام در استان وجود دارد
گروه خبر-مدیرکل ورزش و جوانان گفت: 
اکنون در حوزه زیرساخت های ورزشی 1۷۴ 
طرح نیمه تمام در استان وجود دارد که از این 
تعداد تا دهه فجر امسال ۳5 طرح تکمیل و به 
بهره برداری خواهد رسید. عزیزی روز چهارشنبه 
در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان افزود: در 
سال های اخیر در حوزه ورزش افتخارات زیادی 
نصیب استان شده که از جمله آنها می توان به 
حضور نجمه خدمتی و دختران عفیف خراسان 
جنوبی در میادین ورزشی بین المللی اشاره کرد. 
وی ادامه داد: پیگیری مسائل اشتغال، مسکن 
و ازدواج جوانان به عنوان مهمترین نیازهای 
این قشر باید در مورد توجه دست اندکاران 
و مسئوالن قرار گیرد که در این زمینه سند 

جامع جوانان استان با همفکری نخبگان در 
حال تدوین است. عزیزی بیان کرد: خراسان 
جنوبی بیش از 2۳0 هزار جوان در سنین 18 تا 
۳5 سال دارد لذا رسیدگی و بررسی آسیب های 
اجتماعی در حوزه جوانان از اهمیت زیادی 

برخوردار است.
مدیرکل ورزش و جوانان اظهار کرد: ایجاد 
و افزایش نشاط اجتماعی در مناطق کمتر 
برخوردار استان به ویژه شمال شهر بیرجند 
در حال پیگیری است و تاکنون اقداماتی در 
این زمینه انجام شده است. وی با اشاره به 
گذشت 2۳ روز از خدمت خودافزود: در این 
منظور  به  اعتبار  تومان  میلیون  مدت ۴50 
و  شد  توزیع  ورزشی  هیئت های  به  کمک  

همچنین ۴6 دستگاه خودور حامل تجهیزات 
ورزشی به مناطق روستایی و کم برخوردار 
اعزام شده است. عزیزی عنوان کرد: حمایت 
از هیئت ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی، 
هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن و هیئت 
روستایی و بازی های بومی و محلی است از 
جمله سه اولویت برتر ما در بحث ورزش استان 

در نظر گرفته شده است.
نماینده ولی فقیه نیز در این دیدار اظهار کرد: در 
ورزش باید مسائل معنوی، ارزشی و اخالقی 
مدنظر قرار گیرد و باید به ورزشکار به عنوان 
یک جبهه فرهنگی و در راستای نظامی که 
اصل آن بر عدالت، کمک به مظلوم و مبارزه با 

ظالم است نگاه شود. 

حجت االسالم عبادی خطاب به مدیرکل 
ورزش استان بیان کرد: امیدوارم در این مقطع 
و دوران مسئولیت شما خراسان جنوبی به 
عنوان یک منطقه فرهنگی و ایمانی شناخته 

و دست پرورده های شما به گونه ای تربیت 
شوند که همیشه برگ برنده فرهنگ و اخالق 
را که قوت واقعی انسان در آن نهفته است را به 

همراه داشته باشند.

تفاهم نامه استان های شرقی و وزارت نیرو منعقد شد
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طرح انتقال آب از سواحل چابهار
تفاهم نامه مشترک طرح انتقال آب از سواحل 
چابهار به شرق کشور با امضای استانداران 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان  و 
بلوچستان و معاون وزیر نیرو منعقد شد. به 
گزارش ایرنا، روز چهارشنبه اداره کل روابط 
عمومی استانداری خراسان جنوبی، در نشست 
مشترک استانداران استان های شرق کشور با 
مدیران وزارت نیرو که در سالن همایش های 
شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار شد، تفاهم نامه 
مشترک طرح انتقال آب از سواحل چابهار 
استاندار توسط علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان  معتمدیان  صادق  محمد  سیستان و بلوچستان و قاسم تقی زاده خامسی خراسان جنوبی، احمدعلی موهبتی استاندار رضوی، 

معاون آب  و آبفا وزارت نیرو به امضا رسید.
بر اساس اعالم معاون آب و آبفا وزارت نیرو 
خراسان  رضوی،  خراسان  استان  سه  برای 
جنوبی و سیستان و بلوچستان اجازه برداشت 
یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب آب از 

سواحل چابهار صادر شده است.
بر این اساس میزان تخصیص آب استحصالی 
به استان سیستان و بلوچستان 228 میلیون 
میلیون   110 رضوی  خراسان  مترمکعب، 
میلیون   60 جنوبی  خراسان  و  مترمکعب 

مترمکعب تعیین شده است.
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قبوض کاغذی آب هم
 حذف خواهد شد

ایسنا- دولت دوازدهم عزم خود را برای حذف 
قبوض کاغذی جزم کرده است و در حالی که از 
ابتدای مهرماه سال جاری برای مشترکین برق 
قبض کاغذی صادر نخواهد شد، پای قبوض 
کاغذی آب نیز به این ماجرا باز شده و به نظر 
بار  به زودی کوله  این قبوض هم   می رسد 

خود را از زندگی مردم جمع خواهد کرد.

توضیحات پلیس فتا درباره نحوه 
استعالم مالکیت سیم کارت ها

رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان 
یافته پلیس فتا گفت: هموطنان در صورت 
مفقودی سیم کارت شان در اسرع وقت اقدام 
یا مسدود کردن  و  به سوزاندن سیم کارت 
آن کنند. شهروندان می توانند با ارسال کد 
ملی به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۰ یا گرفتن 
از   CRA.IR وب سایت  از  استعالم 
تعداد سیم کارت هایی که به نام شان است 
مطلع شوند و اگر از سیم کارت هایشان و یا 
مدارک هویتی شان سوءاستفاده شده مطلع 
شوند و برای طرح شکایت و مسدود کردن 

سیم کارت اقدام کنند.

حباب سکه تمام به صفر رسیده است

محمد کشتی آرای رئیس کمیسیون تخصصی 
طال گفت: در ابتدای ماه محرم شاهد کاهش 
حباب سکه بودیم که حباب سکه تمام به صفر 
رسیده است و در حال حاضر در نیم سکه ، 
ربع سکه و سایر سکه های یک گرمی شاهد 

حباب هستیم.

نرخ بلیت هواپیما بر مبنای آذرماه 
سال گذشته محاسبه می شود

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: مقرر 
شده است تا تعیین تکلیف نهایی، نرخ بلیت 
هواپیما بر مبنای آذر ماه سال گذشته محاسبه 
و فروخته شود و فروش بلیت با نرخ باالتر 
تخلف محسوب گردد. این موضوع مورد تایید 
وزیر راه و شهرسازی نیز قرار گرفته و توسط 

وی در رسانه ها تاکید و تایید شده است.

نپذیرفتن FATF خودتحریمی  است

ربیعی سخنگوی دولت گفت: FATF ورای 
مسائل تحریم، مدنظر دولت قرار دارد و دولت 
پافشاری   FATF درباره  خود  مواضع  بر 
باشد،  اگر تحریم هم وجود نداشته  می کند. 
بدون FATF مبادله بانکی انجام نمی شود؛ 

یعنی نپذیرفتن FATF خودتحریمی است.

اگر آرا شفاف بود، نمی توانستند
 ژست ضدبرجام بگیرند!

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم 
در توئیتی نوشت: اگر آرای نمایندگان شفاف 
بود آنها که در مجلس نهم برجام را تصویب 

کردند، نمی توانستند ژست ضدبرجام بگیرند.

اصالح طلبان چگونه می توانند
 به چشم مردم نگاه کرده
 و از آن ها رای بخواهند

اصالحات  جریان  نوشت:  زیباکالم  صادق 
امروز از نداشتن برنامه و نقشه راه رنج می برد. 
ادامه چنین وضعیتی جز آن که باعث ناامیدی 
انقالب می شود،  از  بعد  جوانان و نسل های 
هیچ فایده ای ندارد. در این شرایط اصالح طلبان 
چگونه می توانند به چشم مردمی که در سال 96 
رأی داده اند، نگاه کنند و دوباره از آن ها بخواهند 

پای صندوق های رأی بروند؟

رضایی: با قربانی کردن
 بولتون فریب نمی خوریم

محسن رضایی در صفحه توییتر خود آورده 
است:»وزیر امور بین الملل حزب حاکم چین 
گفت؛ آمریکا در تاکتیک، ببر واقعی ولی در 
راهبرد ببر کاغذی است. به او گفتم: این ببر را 
درقفس می کنیم و درش را محکم می بندیم. با 

قربانی کردن بولتون فریب نمی خوریم.«

جای خادم و خائن در پرونده 
مدیران بانک مرکزی عوض شد

علیرضا زاکانی در نامه ای خطاب به رئیس قوه 
قضائیه با اشاره به پرونده تشکیل شده برای 
ارز،  بازار  بعضی مدیران بانک مرکزی درباره 
نوشت: برخورد با مدیرانی که درباره نادرستی 
سیاست های دولت هشدار داده  بودند مصداق 
ضعیف کشی و تعویض جای خادم و خائن است.

عطش جنگ هم باید همراه با 
سردسته جنگ طلبان برود

محمدجواد ظریف در پیامی توییتری با انتقاد 
شدید از اعالم تشدید تروریسم اقتصادی علیه 
ایران نوشت: عطش جنگ هم باید همراه با 

سردسته جنگ طلبان برود.

در  جمهوری  ریاست  حیاط  خبر-  آخرین 
حاشیه نشست هیئت دولت، محل رفت و 
آمد و گپ و گفت خبرنگاران با دولتی ها بود 
و مسئوالن به سواالتی مانند ماجرای ورود 
بانوان به ورزشگاه ها،  سیاست بنزینی دولت، 

حذف یارانه و ... پاسخ دادند.

سیاست دولت درباره بنزین
موضوع داغ در حاشیه نشست هیئت دولت، 
ماجرای کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین 
درباره  دولت  سخنگوی  ربیعی  علی  بود. 
اینکه  و  آن  سرنوشت  و  سوخت ها  کارت 
سهمیه بندی بنزین اعمال می شود یا نه گفت: 
اتفاقا همین االن با مهندس زنگنه صحبت 
می کردم، گام بعدی کاهش زدن بنزین بدون 

باره  اینکه چرا یک  افزود:  است.وی  کارت 
انجام ندادیم، گفت: چون کارت ها از پست 
ارسال نشده بود و هم اینکه اعالم یک باره 
 باعث هجوم مردم به پمپ بنزین ها می شد، 
لذا االن ۳۰ لیتر است اما در گام بعدی ۱۵ لیتر 
خواهد شد و به مرور به صورت جدی کارت ها 
عملیاتی می شود و سیاست وزیر، سیاست 

درستی است.

حذف یارانه نقدی
موضوع یارانه دیگر بحث داغ حاشیه نشست 
هیئت دولت بود. محمد شریعتمداری وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف یارانه 
دهک های پردرآمد جامعه گفت: با توجه به 
فشارها  این  آثار  و  اقتصادی کشور   شرایط 

با  باید  کار  این  قیمت ها  بر سطح عمومی 
احتیاط انجام شود که 4 دستگاه این موضوع 
افزود: دستگاه ها  پیگیری می کنند. وی  رو 
گزارش ها را ارائه ندادند اما تالش می کنیم 
در مهرماه یارانه افراد توانمند با میزان خطای 
حداقلی حذف شود. اما نمی خواهیم فشاری به 
طبقه ضعیف و  متوسط جامعه وارد شود لذا 
هدف ما اجرای مصوبه  مجلس در حدف سه 

دهک پردرآمد است. 

ورود زنان به ورزشگاه ها
ماجرای ورود زنان به ورزشگاه هم دیگر 
بحث دولتی ها بود. علی ربیعی، سخنگوی 
دولت با اشاره به اینکه موضوع حضور زنان 
دولت  در  پیش  یکشنبه  ورزشگاه ها  در 

مطرح شد، اظهار کرد: دولت موافق حضور 
گزارش  طبق  و  ورزشگاه هاست  در  زنان 
مثل  الزم  های  زیرساخت  ورزش،  وزیر 
در  جداگانه  های  سرویس  مکان،  معبر، 
همه ورزشگاه ها آماده است. ورزشگاهی 
نداشته  را  ها  زیرساخت  این  که  نیست 

باشد. وی افزود: خانم ها هم می توانند در 
همه بازی های ملی حضور یابند. شرایط 
دارد به سمتی پیش می رود که زنان در 
مسابقات لیگ حضور یابند. مردان هم باید 
مالحظات اخالقی را رعایت کنند تا برخی 

نگرانی ها رفع شود.

خبرهای دولت درباره سهمیه بندی بنزین و حذف یارانه

فواد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا و استاد 
کنار  دالیل  با  ارتباط  در  تهران،  دانشگاه 
گذاشته شدن جان بولتون از سمت مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید، از سوی دونالد ترامپ، 
بر این باور است که مهم ترین علت را می توان 
در پاسخ گو نبودن و عدم کارایی مشاوره های 
کرد.  ارزیابی  آمریکا  رئیس جمهور  به  او 
مهم ترین پرونده ای که بولتون مدیریت آن را 
بر عهده داشت، پرونده »ایران« بود. ایزدی 

اظهار کرد: بولتون اظهار کرده بود جمهوری 
اسالمی ایران چهلمین سالگرد خود را نخواهد 
دید و خروج آمریکا از برجام را عاملی برای 
عقب نشینی و دادن امتیازات از سوی تهران 
ارزیابی کرده بود. بولتون پیش بینی می کرد 
یا سرنگون خواهد  ایران  که نظام سیاسی 
شد یا حاضر به دادن امتیازات بزرگ می شود. 
حتی او برخورد نظامی با ایران را توصیه و 
آسان ارزیابی می کرد اما مجموعه تحوالت 

و علی الخصوص ساقط کردن پهپاد آمریکایی 
توسط ایران نشان داد که تمامی گزینه های 
مورد نظر او، حتی برخورد نظامی نیز اشتباه 

بوده است.
کنایه سنگین مهاجرانی

 به اخراجِی جدید کاخ سفید
دولت  ارشاد  وزیر  مهاجرانی،  عطاءا...  سید 
در  خود  توییتری  حساب  در  اصالحات 
کاخ  از  بولتون  جان  اخراج  به  واکنش 
بزرگ!  متوهم  بولتون،  نوشت:» جان  سفید 
سخنران ثابت کارناوال مجاهدین خلق که 
در  سال ۱۳96  را  پیروزی  جشن  بود  قرار 
تهران بگیرند، در سه پرونده اصلی که به او 
مربوط بود شکست خورد.ونزوئال و سرنگونی 
دولت قانونی،کره شمالی و استراتژی تسلیم 

کره،تغییر رژیم در ایران.
وزیر جنگ پیشین اسرائیل: اخراج 
بولتون به معنای پیروزی ایران است
»موشه یعلون«، سیاستمدار اسرائیلی با ابراز 

تاسف در مورد برکناری جان بولتون گفت: 
این اتفاق یک پیروزی برای ایران و یک 
ادامه  در  است. وی  اسرائیل  برای  بد  خبر 
گفت: ترامپ با این کار سیاست خود را از 

اسرائیل جدا کرده است.

جانشین موقت بولتون را بشناسید
کاخ سفید روز سه شنبه چارلز کوپرمن معاون 
جان بولتون را به عنوان مشاور موقت امنیت 
ملی معرفی کرده است که به نظر می رسد 
سیاست ها و دیدگاه های وی شباهت زیادی 
با مشاور امنیت ملی برکنار شده کاخ سفید 
باسابقه  دارد. کوپرمن 68 ساله یک مدیر 
و یک کنشگر سیاسی  دفاعی  پیمانکار  و 

نئومحافظه کار به شمار می رود. 
علیرغم حضور بی سر و صدایش، کوپرمن 
را  خود  فعالیت  میالدی   ۱97۰ دهه  از 
کرده  آغاز  واشنگتن  در  تندروها  بین 
است. کوپرمن پیش از انتخاب ترامپ به 

عنوان رئیس جمهور آمریکا نیز همکاری 
نزدیکی با بولتون داشته اند. در سال ۲۰۱۵ 
میالدی چارلز کوپرمن و جان بولتون بنیاد 
گذاری  پایه  را  آزادی  و  امنیت  آمریکایی 
این  تشکیل  از  اصلی  هدف  که  کردند 
بنیاد تشدید جنگ روانی و تبلیغاتی برای 
ایران بود. در  با  حمله به توافق هسته ای 
مارس ۲۰۱8 یعنی همان روزی که بولتون 
به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا معرفی 
شد، این ۳ نفر یک نهاد غیرانتفاعی دیگر 
را موسوم به “موسسه برای تامین امنیت 
بیانیه  در  بولتون  کردند.  تاسیس  آمریکا” 
“چارلی  کرد:  اعالم  سفید  کاخ  در  ژانویه 
کوپرمن بیش از ۳۰ سال مشاور من بوده 
است از جمله در دوران مسئولیت من به 
جمهور  رئیس  ملی  امنیت  مشاور  عنوان 
ترامپ.” بنابر این گرچه فعال بولتون ساکت 
و خاموش است ولی یک نئومحافظه کار 

شبیه وی مشغول به فعالیت است.

اخراج »جان بولتون« به نفع ایران است؟

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما
تلفن: 44 45  42  32 - 056

آدرس: بیرجند، بلوار معلم، نبش معلم 25
جنب فروشگاه لوازم ورزشی یوسفیان

چلو کوبیده  13000 تومان
چلو مرغ     12000 تومان
چلو جوجه  12000 تومان
چلو قیمه       9000 تومان
چلو قورمه    9000 تومان
چلو ماهی    15000 تومان
چلو گوشت 25000 تومان
چلو وزیری 18000 تومان
استامبولی      9000 تومان
ماکارونی        9000 تومان
ته چین مرغ   10000 تومان

در این مجموعه غذای ارزان ارائه می شود
با قیمت مناسب که فقط از وزن غذاها کم می شود،

 به همان کیفیت پخت می شود.
بلوار توحید- نبش توحید 11   تلفن تماس: 32450066- 056

آماده جوهج طالیی غذا

شعبه 1: نبش معلم 50         شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی: 05631101

جـذب نیـروی اداری
 با بیمـه و مزایـا

بیست متری سوم مدرس ،  باهنر غربی ، جنب حج و زیارت
Safir.birjand      32  42  37  37

* تسلط به کامپیوتر 
* شیفت عصر  

* روابط عمومی باال

موسسه زبان سفیر شعبه بیرجند


