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صفحه های
 همدلی

و  غیرمترقبه  حادثه  هر  وقوع  با 
دردناکی در کشور از قبیل سیل و 
 زلزله، حجم انبوهی از کمک های 
آسیب  برای  نقدی  غیر  و  نقدی 
دیدگان مهیا می شود. مردم خراسان 
های  شاخصه  دلیل  به   جنوبی 
عاطفی  جمله  از  شان   ویژه 
بودن، همنوع دوستی و مهربانی 
این  در  و مهرورزی ذاتی، عموماً 
وارد صحنه  توان  با همه  شرایط 
می شوند و ... مشروح در صفحه 2 5سقف تسهیالت مسکن افزایش یافت5 تأمین هزینه درمان ۸۰۸ بیمار از محل زکات3پیشنهاد ۴ مکان  برای جانمایی یادمان  مشاهیر

۷۰ درصد ظرفیت سدها خالی است

» سال گذشته در مجموع 13 روز کیفیت هوای شهر بیرجند از سطح کیفی قابل قبول عبور کرده 
است.« . بحران آلودگی هوا در تهران و کالن شهرهای کشور در سال 13۷۴ مسئوالن ستاد 
اجرایی کاهش آلودگی هوا را بر آن داشت تا به منظور ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه، 
روز 2۹ دی ماه را به عنوان روز هوای پاک اعالم کنند. هدف از اعالم روز  ... مشروح در صفحه 3

 با وجود بارندگی های سال آبی  جاری هنوز ۷0 درصد از ظرفیت سدهای استان خالی است. مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای استان گفت: علی رغم بارندگی های سال جاری، هنوز ۷0 درصد از ظرفیت 
سدهای استان خالی است. امامی با اشاره به وضعیت سدهای خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر 
هفت سد مخزنی با ظرفیت 58 میلیون متر مکعب آب در استان وجود دارد.  ... مشروح در صفحه 5

پنجه ی غبار
 بر گلوی استان

وجود 35 کانون بحرانی و گسترش کویر در 
خراسان جنوبی نگاه ویژه ی مسئوالن را می طلبد

همکار محترم جناب آقای دکتر لطیفی
مصیبت فوت پدر همسر گرامی تان 

را خدمت شما تسلیت عرض نموده، رحمت الهی برای آن 
عزیز سفرکرده و طول عمر باعزت برای شما از درگاه 

ایزد منان خواستاریم. 
ما را در غم خود شریک بدانید.

دکتر ولی ا... قائمی – دکتر کاظم قائمی

جناب آقای مهندس اسدا... جالل زاده
با اهدای نیکوترین تحیات، انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

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

 تبریک می گوییم، ضمناً از تالش های ارزنده آقای مهندس شهامت 
در دوران تصدی مسئولیت صمیمانه سپاسگزاریم.

 امیدواریم در سایه ایزد منان و با استفاده از تجربیات و توانمندی تان در 
اعتالی آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و موید باشید.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس اسدا... جالل زاده
سرپرست محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

 خراسان جنوبی
با دلی سرشار از امید و اندیشه ای سرشار از احترام انتصاب شایسته 

جناب عالی را تبریک می گوییم، توفیق روز افزون شما را 
از خالق هستی بخش آرزو داریم.

شرکت ساختمانی و راهسازی آوارا دین شرق

جناب آقای مهندس اسدا... جالل زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

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

که نشان از درایت و توانمندی اجرایی شما می باشد، صمیمانه 
تبریک عرض نموده و امید است در پرتو عنایت حق تعالی
 همواره و در تمامی مراحل زندگی موفق و موید باشید. 

شرکت ساختمانی و راهسازی کوه پیما بیرجند

ضمن تشکر از ابراز همدردی همه شما همشهریان گرامی به عرض می رساند:
 مراسم سومین روز درگذشت مادر عزیزمان 

مرحومه ماه بی بی گرگیج 
)همسر مرحوم عباس عباسی  فرهنگی بازنشسته( 

 امروز یکشنبه 2۹ دی ماه از ساعت 2/3۰ الی 3/3۰  بعدازظهر در محل مسجد رضوی 
)واقع در خیابان هفده شهریور( برگزار می گردد.  

خانواده  عباسی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس محمودی
با نهایت تأسف درگذشت پدرخانم گرامی تان 

را تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی 
و برای شما طول عمر مسئلت داریم.

شرکت آوارا دین شرق

اگر چه چون مرغی بهشتی پر کشیدی تا بهشت
بی گل روی تو حال خود نمی دانیم ما

دوستان خوب مان سرکار خانم ها مژگان ،مژده و محبوبه شریفی عزیز
درگذشت پدر عزیزتان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم.

مریم شهیدزاده ، فاطمه و فرزانه آزادمنش

»بقا مختص ذات پاک اوست«    آه از آن رفتگان بی برگشت
چهل روز از فقدان پدری آراسته به فضایل پاک انسانی،

 همسری فداکار بزرگ خاندان 

زنده یاد حاج سید علی اکبر زجاجی 
غریبانه و با دلتنگی گذشت. اکنون که بر این اراده خداوندی 
گردن نهاده ایم، با دلی سوخته، در مراسم یادبود اربعین این 
الی  از ساعت ۱۴/3۰  امروز یکشنبه ۹۸/۱۰/2۹  بزرگمرد 
۱۵/3۰ در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان 
انقالب( به سوگ می نشینیم، تا از باریتعالی زیباترین پاداش ها 
را که شایسته مقرب ترین بندگان اوست برایش مسئلت نماییم. 
تشریف فرمایی شما خواهران و برادران گرامی باعث شادی روح 

آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

  بقا مختص ذات پاك اوست

  آه از آن رفتگان بي برگشت             
  

  روز چهل                                           

  همسري فداكار ، فضايل پاك انسانيپدري آراسته به از فقدان      

  بزرگ خاندان                                             

  زنده ياد                                                

  علي اكبر زجاجي )) سيد((حاج  
    غريبانه و با دلتنگي گذشت                            

  در مراسم يادبود،  با دلي سوختهايم ، راين اراده خداوندي گردن نهاده اكنون كه ب

  مرداين بزرگ اربعين

  در محل ١٥:٣٠الي  ١٤:٣٠از ساعت  ٢٩/١٠/٩٨ يكشنبه روز

  (واقع در خيابان انقالب) هيئت محترم حسيني

  نماييمرب ترين بندگان اوست برايش مسئلت از باريتعالي زيباترين پاداش ها را كه شايسته مقمينشينيم ، تا  به سوگ

  گرامي باعث شادي روح آن مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.خواهران و برادران تشريف فرمايي شما 

  : خانواده هاي

  ، خزاعي نژاد ، حسيني ، عندليب مقدم ، شفيع پور زجاجي

  ساير بستگان قاري زاده ، ميرحسيني و

خانواده های: زجاجی، شفیع پور، عندلیب مقدم ، حسینی ، خزاعی نژاد ، قاری زاده، 
میرحسینی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس جالل زاده
 سرپرست محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

 خراسان جنوبی
انتصاب شایسته که حاصل سال ها تجربه ارزشمند اجرایی و 
مدیریتی جناب عالی می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، 

توفیق روز افزون و سربلندی شما را در مسئولیت جدید
 از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو دارم.

سید محمد حسین زینلی 
 مدیرعامل شرکت کویر تایر

جناب آقای مهندس اسد ا... جالل زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

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

 که نشان از لیاقت، پشتکار و توانمندی شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی تان را 

از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مهندسین مشاور نام آوران راه وتبادل  
 بهدانی

ظرفیت پذیرایی ۳۵۰ نفر
 پیـک رایگـان

 مدیریت رستوران زیتون : جعفر خزیمه نژاد

رستوران زیتون شعبه دیگری ندارد
ورودی جلسات رایگان / هزینه پذیرایی رایگان

بیرجند، انتهای خیابان توحید، بلوار جماران بین خیابان نیایش و ستایش، مجتمع تجاری سیب
تلفن تماس رستوران زیتون به شماره های ذیل تغییر یافت

۰۵۶۳۲۰۳۳۰۲۲ – ۰۵۶۳۲۰۳۳۲۰۰ همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۳۲۷۴ – ۰۹۱۵۵۶۱۷۵۳۷
قابل توجه همشهریان و مشتریان عزیز رستوران زیتون: سالن پذیرایی زیتون در خراسان جنوبی 

شعبه دیگری ندارد و وابسته به هیچ رستوران دیگری در سطح شهر بیرجند نمی باشد 
خدمتگزار همه شما مردم عزیز و بزرگوار بیرجند

جناب آقای مهندس اسدا... جالل زاده
با کمال مسرت انتصاب ارزشمند جناب عالی را به سمت

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

 که حاصل سال ها تجربه ارزنده، شایستگی و توانمندی اجرایی 
شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده و ضمن قدردانی 
از تالش های ارزنده آقای مهندس شهامت در دوران تصدی 
مسئولیت، سربلندی و موفقیت روز افزون شما را در مسئولیت 

جدید از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو دارم.

مسعود فدائی – مدیر  عامل شرکت همسفر چابک سواران بیرجند
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صفحه های همدلی!  

 * هرم پور

با وقوع هر حادثه غیرمترقبه و دردناکی در 
کشور از قبیل سیل و زلزله، حجم انبوهی از 
کمک های نقدی و غیر نقدی برای آسیب 
دیدگان مهیا می شود. مردم خراسان جنوبی 
از جمله  دلیل شاخصه های ویژه شان  به 
عاطفی بودن، همنوع دوستی و مهربانی و 
مهرورزی ذاتی، عموماً در این شرایط با همه 
با همه دل  و  وارد صحنه می شوند  توان 
و جان، خالصانه از هیچ کمکی دریغ نمی 
رویداد  این  ذهن  به  نزدیک  نمونه  کنند. 
بزرگ، سیل استان »سیستان و بلوچستان« 
از  فراوان  های  کمک  شدن  سرازیر  و 
آن،  از  فراتر  ماست.  استان  مردم  سوی 
 حجم باالیی از توئیت ها و متن نوشته ها 
و عکس هایست که در قالب استوری، پست 
یا مطلب در فضای مجازی و شبکه های 
انتشار  حال  در  یا  و  شده  منتشر  اجتماعی 
رسانه  فضای  از  که  ای  تجربه  با  است. 
ای بیست ساله استان دارم، برای اولین بار 
کاماًل درک می کنم که با رویداد جدید عقب 
افتادن رسانه های رسمی از »مردم رسانه 
های شخصی« مواجهیم و این جریان رسانه 
تا سال ها تداوم خواهد داشت.  ای جدید، 
بد  یا  خوب  جریان،  یا  رویداد  این  اینکه 
است، نیازمند به یک واکاوی جّدی دارد که 
در جای خود و فرصت الزم بحث خواهم 
حمایت  و  هدایت  نیازمند  قطعاً  اما  کرد. 
است.  دار  چهارچوب  و  اصولی  و  منطقی 
هستند:                                                                                                         ها  این  شخصاً  من  پیشنهادهای 
اقدام  که  هایی  صفحه  و  افراد  برای   -1
به تبلیغ مهربانی و جمع آوری کمک می 
کنند، ساز و کار معرفی و تبلیغ هماهنگ 
و در قالب و زیر مجموعه یک سمن واحد 
)نه یک ارگان دولتی( تعریف و فراهم شود، 
تشویق شوند و در عین حال، شاخصه مند و 

کد دار و مشخص باشند.
2- چارچوب های شخصی افراد برای جمع 
آوری کمک از مردم، تحت نظارت بوده، ولی 
می  نشان  تجربه  نگیرند.  قرار  مورد خدشه 
دهد هر فرد برای جلب کمک، معیارها و ساز 
وکارهایی شخصی و زبانی منحصر به فردی 
 دارد که غالباً در ارتباط با مخاطبانش، مؤثر 
می افتند. این ساز و کارها دست نخورده باقی 

بمانند، ولی سازماندهی شده باشند.
3- ارگان های ذیربط کمک کنند تا مردم 
 تکلیف ذهن و دل شان را با درخواست کمک ها 
بدانند. این، نیازمند همان سازماندهی مناسب 
به فعالیت  تأیید زدن  وکددار نمودن و ُمهر 
های آنهاست حتی اگر در قالب یک صفحه 

شخصی باشد.
4- کمک ها محدود به زمان و مکان خاص 
وارد  ها  فرصت  این  در  که  افرادی  نباشند. 
های  سلبریتی  یا  عموماً  شوند،  می  معرکه 
شهری و استانی ما هستند یا عالقه مندان به 
مهربانی و کمک رسانی. این مهربانی، ذاتی 
و درونی شده برای آنهاست و عموماً متداوم 
است. چقدر خوب است که شناسایی و حمایت 
شوند و به سمت و سوی حل سایر معضالت 
استان و شهر نیز هدایت گردند. یادمان باشد 
این افراد،کانال ها و صفحه ها،آسیب و تهدید 
نیستند. اگر حمایت و هدایت کنیم، باالترین 

ظرفیت های استان ما هستند.
 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه 

با یادداشت های روزنامه را به شماره 
09304943831 ارسال فرمایید( 

یکشنبه*29 دی 1398* شماره 4548 

اقتصادی که در کویر هم جواب داد

بهره برداری آزمایشی از ۶ فرستنده دیجیتال در استان

صداوسیما- ۶ فرستنده دیجیتال در 4 شهرستان خراسان جنوبی به صورت آزمایشی بهره برداری شد. نظیف کار،  معاون فنی صدا 
 و سیمای مرکز  استان گفت: این فرستنده ها در شهرستان های مرزی نهبندان، درمیان و سربیشه و همچنین شهرستان بشرویه

 به صورت آزمایشی در مدت یک هفته به بهره برداری رسیده و  هزار و 2۵۰ نفر از مزایای آن بهره مند شدند.

سد اعتبارات در مقابل فرسایش 
بادی سربیشه

سربیشه  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  غالمی- 
گفت: با کمک اعتبارات صندوق توسعه ملی 
برای اجرای طرح های بیابانزدایی در سربیشه 
آمار فرسایش بادی در مناطق بحرانی کاهش 
می یابد. فتحی، با اشاره به شش منطقه کانون 
بحرانی در شهرستان سربیشه، اظهار کرد: درح 
و دشت  سربیشه، حسین آباد غیناب و نازدشت، 
مختاران، تگ نمدی و نوار مرز، قسمتی از طبس 
مسینا که در سربیشه واقع می شود، این مناطق 
هستند. وی با بیان اینکه مساحت کل مناطق 
تحت فرسایش بادی 1۶3 هزار و 282 هکتار 
کانون های  کل  مساحت  کرد:  تصریح  است، 
بحرانی در سربیشه 113 هزار و 273 هکتار 
ادامه  اداره منابع طبیعی سربیشه  است.رئیس 
توسعه  صندوق  اعتبارات  تخصیص  با  داد: 
ملی سه پروژه برای کاهش بیابانزایی در این 

شهرستان اجرایی شده است.

پروژه راه آهن فردوس در پیچ وخم 
تخصیص اعتبار

مهر- مدیرکل راه و شهرسازی  استان  تخصیص 
اعتبار را مشکل اصلی پیش روی پروژه راه آهن 
فردوس دانست و گفت: امید است با تخصیص 
پروژه شدت  این  اجرایی  روند  اعتبار  به موقع 
بیشتری به خود گیرد. جعفری  با اشاره به پروژه 
راه آهن فردوس بیان کرد: عملیات اجرایی این 
پروژه در اردیبهشت ماه سال جاری با حضور 
مدیرعامل  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
کشور آغاز شده است. وی طول این پروژه را 
71 کیلومتر دانست و اظهار کرد: تاکنون 3۰ 
کیلومتر از مسیر بازگشایی شده است. جعفری 
را مشکل اصلی پیش روی  اعتبار  تخصیص 
پروژه راه آهن فردوس دانست و افزود: اعتبار 
منعقد شده با پیمانکار برای اجرای پروژه 1۰1 
میلیارد تومان بوده است. وی با بیان اینکه مدت 
زمان پروژه 42 ماه است، گفت: امید است با 
تخصیص به موقع اعتبار روند اجرایی این پروژه 

شدت بیشتری به خود گیرد.

درآمدزاییازپیلهپروانهها

پر  صنایع  از  یکی  ابریشم  کرم  پرورش 
استان  در  امروز  که  است  فایده ای  و  سود 
کویری خراسان جنوبی هم رونق پیدا کرده 
جدی  های  حمایت  نیازمند  نوغانداران  و 
برای توسعه این صنعت هستند. به گزارش 
مهر، وقتی سخن از خودکفایی روستاییان 
استان کویری چون  اقتصاد مقاومتی در  و 
خراسان جنوبی می زنیم، مقصود تنها ایجاد 
سرمایه گذاری های  با  صنعتی  کارخانه های 
فراوان نیست چرا که گاه با سرمایه های بسیار 
مطلوب  سودآوری های  به  می توان  اندک 
رسید.نمونه این اقدامات پرورش کرم ابریشم 
است که حدود ۶4 نفر در خراسان جنوبی در 
بهار ۹8 به این امر مشغول بودند و با بررسی 
انتظار  می توان  آنان  انتظارات  و  مشکالت 
بهره برداران بیشتری در بهار ۹۹ داشت تا این 

فعالیت ارزشمند رونق بیشتری به خود گیرد.
خدیجه خویدار نوغاندار نمونه خراسان جنوبی 
و فعال در حوزه پرورش کرم ابریشم در این 
از  ابریشم  کرم  پرورش  کار  گفت:  زمینه 
اواسط فروردین ماه آغاز می شود ولی برای 
)روستای  سردسیر  منطقه  یک  در  که  ما 
چرمه سرایان( زندگی می کنیم، کار پرورش 
می شود.  شروع  ماه  اردیبهشت  از  معمواًل 
به  اشاره  با  ابریشم  کرم  بهره بردار  این 
اینکه از حدود پنج سال پیش کار پرورش 
انجام می دهد، اظهار کرد:  را  ابریشم  کرم 
در  کشاورزی  جهاد  آموزشی  دوره های  در 
زمینه پرورش کرم ابریشم نیز شرکت کردم 
و حتی به عنوان نوغان دار نمونه نیز از من 
تقدیر شد. خویدار در زمینه بازدهی و سود 
بیان کرد:  ابریشم،  کرم  پرورش  اقتصادی 
اگر آموزش های کافی داده و مراقبت ها و 
دقت های الزم نیز در این امر صورت گیرد، 
می تواند بازدهی های اقتصادی بسیار معقول 

و منطقی نیز برای بهره بردار داشته باشد.

بهره برداران کرم ابریشم و دغدغه 
بیمه و بازاریابی

به  سال  یک  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نتوانستم  بودن برگ های توت  علت سمی 
بهره برداری کافی را از پرورش کرم ابریشم 
داشته باشم، ادامه داد: البته هر مسئله ای یک 
تجربه محسوب می شود ولی اگر این کرم های 
ابریشم و کار ما بیمه بود می توانستیم خسارت 
هر چند اندک خود را در صورت بروز حادثه 
دریافت کنیم. خویدار یادآور شد: هر چند برخی 
تربت  در  ابریشم  کرم  پرورش دهندگان  از 

حیدریه پیله های خود را می فروشند ولی برخی 
دیگر بهره برداران در زمینه بازاریابی با مشکل رو 
به رو هستند که در این زمینه نیز باید تدبیری 
بیندیشیم.وی گفت: این مسئله باعث شده که 
هنوز تعدادی از پیله های خود را به دالیلی 

نتوانسته ام به فروش برسانم.
محمد مالیی از هم استانی های سرایانی است 
که حدود 1۰ سال در فصل بهار کار پرورش 
کرم ابریشم را دنبال کرده است. وی  بیان کرد: 
با توجه به اینکه پدرم کار پرورش کرم ابریشم را 

انجام می داد، من نیز آن را دنبال کردم. 

با  را  توت  برگ  تأمین  خشکسالی 
مشکل روبه رو کرده است

و  بهره برداران  مشکالت  زمینه  در  وی 
کرد:  اظهار  ابریشم  کرم  پرورش دهندگان 
در گذشته از نظر تأمین برگ توت مشکلی 
امروزه  خشکسالی  واسطه  به  ولی  نداشتیم 
بسیاری از درختان توت خشک و به صورت 
طبیعی ما نیز در زمینه تأمین برگ توت با 

اشکاالتی روبه رو شدیم.

این بهره بردار کرم ابریشم بیان کرد: در زمینه 
فروش پیله با مشکل خاصی رو به رو نیستم 
و معموالً پیله ها را در تربت حیدریه به فروش 
یادآور شد: سال گذشته ۶  می رسانم.مالیی 
جعبه برای پرورش برداشتم ولی امسال اگر 
مشکل تأمین برگ توت داشته باشم مجبورم 
جعبه کمتری بردارم. وی با اشاره به اینکه 
پرورش کرم ابریشم نیاز به مکان گرم در طول 
دو ماه پرورش در فصل بهار )۵۰ تا ۶۰ روز( 
دارد، گفت: در این زمینه باید آگاهی الزم به 

بهره برداران داده شود تا به نتیجه مطلوب از کار 
و زحمت خود برسند. این بهره بردار کرم ابریشم 
اظهار کرد: پرورش کرم ابریشم تنها در روستا 
امکان پذیر نیست و در صورت تأمین برگ توت 
می توان در شهر نیز این کار سودآور را انجام داد.

هر کیلو پیله حدود ۸۵ هزار تومان
مالیی بیان کرد: هر جعبه پرورش کرم ابریشم 
از  امکانات  و  بودن شرایط  مهیا  در صورت 
مناسب حدود  برگ  تا  هوا  گرمای مطلوب 
3۰ کیلو پیله خواهد داشت که هر کیلو پیله 
نیز در بازار 8۵ هزار تا ۹۰ هزار تومان به فروش 
می رسد. علیرضا فضائلی راد، مدیر امور طیور 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در این زمینه به 
خبرنگار مهر گفت: در سال جاری در فصل بهار 
در ۶ شهرستان خراسان جنوبی بهره بردارانی کار 

پرورش کرم ابریشم را انجام دادند. 

فردوسی ها پیشتاز پرورش 
کرم ابریشم

فردوس،  شهرستان   ۶ این  بیان کرد:  وی 
طبس  و  بیرجند  قاین،  سرایان،  بشرویه، 
بوده است که در این زمینه اهالی شهرستان 
طیور  امور  مدیر  داشتند.  پیشتازی  فردوس 
جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه در 
بهار ۹8 تعداد 132 جعبه حاوی کرم ابریشم 
به بهره برداران تحویل داده شده است، گفت: 
بهره برداران فردوس ۶7 جعبه و بهره برداران 
سرایان 31 جعبه حاوی کرم ابریشم را پرورش 
دادند و در بقیه شهرستان ها تعداد بسیار کم 
بوده است. فضایلی با بیان اینکه ۶4 بهره بردار 
کرم ابریشم در خراسان جنوبی وجود دارد، اظهار 

کرد: سال گذشته در اواخر اسفندماه در سرایان، 
پرورش  آموزشی  دوره های  بیرجند  و  قاین 
کرم ابریشم برگزار کردیم و در سال جاری نیز 

تا پایان سال 4-3 دوره دیگر برگزار می کنیم.
وی با اشاره به اینکه به طور متوسط از هر جعبه 
3۵ – 3۶ کیلو پیله برداشت می شود، بیان کرد: 
در بازار نیز پیله ها کیلویی حدود 8۰ هزار تومان 
به فروش می رود که در نهایت از هر جعبه 
پرورش کرم ابریشم حدود دو میلیون و 8۰۰ 

هزار تومان سود نصیب بهره بردار می شود.

مزرعه داری درخت توت ویژه 
نوغان داری پیگیری شود

مدیر امور طیور جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
گفت: مرکز توسعه نوغان داری کشور در رشت 
مستقر است که سه-چهار اداره در سطح کشور 
دارد که پشتیبانی ما از نظر تهیه تخم نوغان و 
خرید پیله با مرکز تربت حیدریه است اما برخی 
از بهره برداران ترجیح می دهند که در بازار آزاد 
به فروش برسانند. فضایلی یادآور شد: در حال 
حاضر پرورش کرم ابریشم در خراسان جنوبی 
یک کار جانبی برای کشاورزان و بهره برداران 
محسوب می شود.وی ادامه  داد: اگر بخواهیم 
که پرورش کرم ابریشم شکل صنعتی به خود 
بگیرد باید به دنبال ایجاد مزرعه پرورش درخت 
توت برای نوغان داری باشیم. در هر حال توجه 
ویژه به همین بخش های کوچک اقتصادی در 
مجموع زمینه ساز رونق اشتغال و ماندگاری 
افراد در روستاها را فراهم می کند و اگر در این 
حوزه ها دغدغه داریم باید پای صحبت فعاالن 
بخش های مختلف کشاورزی نشسته و برای 

حل مشکالت آنان آستین همت باال بزنیم.
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صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند     تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

بدینوسیله به اطالع می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( کانون 
بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴  رأس ساعت ۹ صبح در محل 

هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد. 
لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
جلسه حضور به هم رسانند. ضمنا از اعضای محترمی که تمایل دارند به عنوان بازرس در انتخابات 
شرکت نمایند دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی جهت ثبت نام 

به کانون بازنشستگان مراجعه و فرم ثبت نام تکمیل نمایند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان - طرح و تصویب صورت های مالی
انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسی برای یک سال مالی- تعیین خط مشی آتی کانون

هیئت مدیره کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل و نقل مسافر
 برون شهری بیرجند )نوبت اول(

جلسه مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز سه شنبه ۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰ صبح در محل نمازخانه 
پایانه مسافربری بیرجند به آدرس بلوار مسافر- پایانه مسافربری برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای انجمن دعوت 

می شود در جلسه شرکت نمایند.
همچنین از کلیه اشخاصی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن را دارند، دعوت می گردد 
تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس ۴×۳ حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۱/۱۰ 

به آدرس پایانه مسافربری - دفتر انجمن صنفی رانندگان ارسال نمایند.
دستور جلسه: گزارش کتبی هیئت مدیره  و بازرسان به مجمع عمومی - انتخاب اعضای اصلی  و علی البدل 
هیئت مدیره به مدت سه سال و بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل انجمن به مدت یک سال - طرح و تصویب 

بودجه پیشنهادی سال ۹۹
ضمنا اعضایی که نمی توانند شرکت نمایند به اعضای دیگر انجمن وکالت داده تا در جلسه شرکت نمایند.

هیئت مدیره انجمن

کارفرمای عزیز
ارسال لیست بیمه و مالیات

وقت زیادی ندارید
صبح وعصر

مراجعه فرمایید
پاسداران- روبروی تامین اجتماعی
باهنرغربی - دفتر پیشخوان دولت

3242    3242 - چمنی
به تابلوها دقت فرمایید

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

 091۵  ۵۶1 2۸۸۶
 091۵  ۵۶1 2۸۸۷
091۵ ۵۶1 ۵۸20
091۵ ۵۶1 4۶29

 091۵ ۵۶2 ۷200

 091۵ ۵۶2 ۸۵ ۵3
 091۵ ۵۶2 ۸۵ ۵4
 091۵ ۵۶2 ۸۵ ۵9
 091۵ ۵۶2 ۷243
 091۵ ۵۶2 ۷2۵3

 091۵ ۵۶2 ۸۸۶3
 091۵ ۵۶2 ۵3۷9
 091۵ ۵۶2 9 ۵۶9
 091۵ ۵۶3 3۸4۷
 091۵ ۵۶3 3۸49

091۵ ۵۶3 3۸۵4
 091۵ ۵۶3 3۸۵۷
091۵ ۵۶3 3۸۵9

 091۵ ۵۶3 3۸۶2
 091۵ ۵۶3 3۸۶۷

 091۵ ۵۶3 3۸۶9
 091۵ ۵۶3 39۵۷
 091۵ ۵۶3 39۵۸
 091۵ ۵۶3 39۶۷
 091۵ ۵۶3 39۷1

 091۵ ۵۶3 39۷4
 091۵ ۵۶3 39۷۸
 091۵ ۵۶3 39۸1
 091۵ ۵۶3 ۸413
 091۵ ۵۶3 ۸42۶

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۸۰۶۱۳ اجرایی آقای سید مهدی صمدی فرزند سید عبدالصمد محکوم است به پرداخت 
مبلغ ۳۵/۰۶۳/۳۷۲ ریال در حق خانم هما عباسی و مبلغ ۱/۲۵۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و شخص ثالث در 

قبال بدهی محکوم علیه مقدار ۲۰۰ مترمربع سنگ گرانیت مشکی رنگ به ابعاد ۱۵*۱۵ و ۱۵*۲۰ و ۱۵*۴۰ )واقع در جاده چاحوض 
مرغداری صمدی( معرفی و توقیف و طبق نظر کارشناس منتخب از قرار متری ۲۳۰/۰۰۰ ریال و جمعا به مبلغ چهل و شش میلیون 
ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ از ساعت ۹ الی ۹/۳۰  صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد 
لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی 

مزایده از وبسایت دادگستری به آدرسwww.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمران و ایده گستر 
پایا نوژن )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۸۶۶ و 
شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۳۷۰۲ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱- آدرس شرکت از محل: قبلی به آدرس 
 جدید: استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، 
بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله سجادشهر ، 
خیابان بوستان ، کوچه بوستان ۷ ، پالک ۹ ، طبقه 
ماده  و  یافت  تغییر  کدپستی۹۷۱۹۹۸۶۸۴۷  اول 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )727836(

 با تخفیف استثنائی 
 از ۲۸ دی ماه تا ۱۰ بهمن  

" فروش محدود"
فروشگاه مرکزی :  بیرجند

مفتح 29 )سجاد ۶(، پالک ۶۸
تلفن:  091۵۷239۶11
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آغاز اجرای مرحله اول طرح سراسری واکسیناسیون فلج اطفال

صداوسیما-مرحله اول طرح سراسری واکسیناسیون فلج اطفال در استان آغاز شد.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: شهرستان های مرز شرقی استان شامل نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه، تمام مهاحرین خارجی 
که در اردوگاه ها و یا خارج اردوگاه ها در شهرستان ها اقامت دارند، تمام مناطق زیرپوشش تیم سیار در شهرستان های بیرجند، سرایان، فردوس، بشرویه، قاین و خوسف و تمام کودکان زیر ۵ سال که احتماال همراه با مادران خود در 

زندان ها اقامت دارند جزو مناطق زیرپوشش ایمنسازی این طرح هستند. مهدی زاده افزود: مرحله اول واکسیناسیون تا اول بهمن ادامه داردو  زمان نوبت دوم طرح واکسیناسیون را ۵ تا ۸ اسفندخواهد بود.
حدود یک سال است که شبکه گاز 
به روستای ماخونیک رسیده است، اما 
نعمت  از  ۱۰۰خانوار  حدود  همچنان 
 گاز در این روستا محروم هستند. در 
پیگیری های انجام شده اهالی، اعالم 
توسعه  طرح  به  منازل  باید  که  شد 
الحاق شود  در حالی که حدود دو ماه 
پیش نیز نقشه برداری انجام شد اما 
نیست.  از گازرسانی  همچنان خبری 
و  بخشداری  گاز،  شرکت  مسئوالن 
فرمانداری پیگیر کار باشند. چرا وقتی 
امتیازی برای اهالی فراهم است نباید 

فرصت استفاده از آن فراهم شود؟
یک شهروند
 مسئولین! چقد پیام بدم چقد فراموش 
تو  کنید؟  نمی  اقدامی  و  کنید  می 
کنید  جمع  رو  ها  این سگ  خدا  رو 
چمن  روی  سگ  با  کسی  نگذارید 
پارک  صندلی  روی  یا  بشینه  پارک 
سگ بزاره در  بیرجند فقط دلخوشی 
ما به همین پارک هاست که اونم از 
ترس بیماری و میکروب باید ول کن 
پوشیده  بازی سر  بشیم. کدوم شهر 
تفریحی  مجتمع  کدوم  داریم  رو 
کرده  گناه  من  بچه  داریم  سرگرمی 
بابای  مامان  و  آمده  دنیا  به  بیرجند 
بیرجندی داره؟ آخه بچه های ما چه 

امکانات تفریحی داخل شهر دارن...
ارسالی به تلگرام آوا
تا حاال با خودتان فکر کردید کارگر 
یا  زمستان  فصل  در  که  ای  بیچاره 
و  یخبندان  و  سرد  روزهای  حداقل 
برفی که نمیتواند کار کند از کجا باید 
بخورد نمونه سراغ دارم که وام گرفته 
است زمستان به علت نبود کار از آن 
پرداخت  بهار  و  کرده   استفاده  وام 
در  پارتی  نداشتن  علت  به  یا  کرده 
تا  کرده  قرض  پول  ضامن  و  بانک 
خرج خورد و خوراک خانواده را تأمین 

کند برای یکدیگر دعا کنیم.
ارسالی به تلگرام آوا
استاندار  فراوان  زحمات  از  تشکر  با 
مسئولین  و  فرماندار  آقای  محترم 
را  هایی  اکیپ  خواهشمندیم  استانی 
آماده نمایید تا قبل از سال بر اساس 
هر صنف نظارت کنند. خودم به عینه 
سال های گذشته دیدم در نمایشگاه 
بهاره و مغازه ها آجیل های مونده و 
کپک زده و کرم خورده با سایر آجیل 
ها قاطی و با یک تخفیف به مردم داده 
مونده  از جنس های  می شد، خیلی 
فروش  به  نمایشگاه  هادر  مغازه   در 
می رسید کسبه محترم انصاف داشته 
اند. اندکی  باشن مردم گناهی نکرده 
انصاف ،با این گرانی دیگر کسی امسال 

رغبت خرید نخواهد داشت.
ارسالی به تلگرام آوا
آوای عزیز، چند ماهی  سالم خدمت 
است که ابتدای خیابان قدس شرقی و 
غربی تا مسیر ظفر دقیقا زیر تابلو توقف  
مطلقا ممنوع ماشین پارک میشه، بارها 
و  راهنمایی  و  دادیم  اطالع   ۱۱۰ به 
رانندگی  هیچ اقدامی نمیکنه. لطفا تذکر 

واعتراض ما کسبه را اعالم دارید.
9۱۰...99۱

با عرض سالم مشکل تأمین سوخت 
استان  جوشکاران اسکلت ساختمانی 
پس از چهار ماه پیگیری در پیچ و خم 
های اداری همچنان بالتکلیف مانده 

است لطفا پیگیری  بفرمایید.
9۱۵...۸۰3
سالم با عرض خسته نباشید خدمت 
کف  از  است  مدتی  راه  اداره  مدیران 
سازی جاده جدید چهکند حد فاصل 
میدان سپاه تا چهکند میگذرد اما از اتمام 
آسفالت و احداث پل خبری نیست قرار 

بود آخر سال نود و هشت افتتاح گردد.
9۱۵...۸76

با تشکر فراوان  از شهرداری بابت مرمت 
محله چهار درخت خواهشمندیم پس از 
گذشت چند هفته از پایان کار نسبت به 

جمع آوری نخاله ها اقدام کنید. 
یک شهروند

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

خیران می آیند اما
آنها را فراری می دهند

مطلبی زده بودید که خیران می آیند 
نزدیک  از  خودم  من  روند  می  اما 
شاهد این موضوع بوده ام گویا یک 
درمانی  مرکز  یک  برای  بزرگ  خیر 
به استان آمده بود و قصد ساخت آن 
را داشت آنوقت مسئولین بهداشت و 
درمان استان حاضر به همکاری با وی 
نشده بودند که یک زمین در اختیار 
او بگذارند از این موارد هم تا دلتان 
بخواهد زیاد است. چقدر خوب است 
که هنوز خیرانی هستند که بیایند برای 
مردم محروم این منطقه خدمت کنند 
و چقدر بد است که مدیرانی داریم،  
که حتی توان تأمین یک زمین برای 
ها  پروژه  این  احداث  جهت  خیرین 
را ندارند. همه ما به شدت امیدواریم 
که حاال که معاون استاندار که انسان 
فرهیخته و مردمی هم هست به این 
درد اشراف پیدا کرده و انشاا...  آن را 

ریشه کن خواهد کرد. 
ح . ق از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

پیشنهاد ۴ مکان  برای 
جانمایی یادمان  مشاهیر

 
شورای  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
اسالمی شهر بیرجند گفت: پارک خطی، 
پارک توحید، میدان درشکه خانه نزدیک 
میدان شهدا و میدان اجتماعات از جمله 
پیشنهادها برای نصب یادمان و تندیس 
مشاهیر بیرجند بوده است. به گزارش 
فارس، عضو شورای شهر بیرجند اظهار 
کرد: گرامیداشت نام مشاهیر استان در 
شورای چهارم مورد بررسی قرار گرفته 
بود. عبدالرزاق نژاد افزود: این موضوع به 
کمیسیون فرهنگی شورای شهر بیرجند 
سپرده شد تا پس از شناسایی مشاهیر 
استان، رتبه بندی شده و براساس اولویت 
برای نصب تندیس یا سردیس به همراه 
زندگی نامه یا نامگذاری میادین و پارک 
اقدام شود. وی  با بیان اینکه در شورای 
پنجم )کنونی( نیز این موضوع پیگیری 
حضور  با  که  جلساتی  در  گفت:  شد، 
نمایندگان دستگاه های مختلف از جمله 
سازمان تبلیغات، اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، بنیاد نخبگان استان، دانشگاه 
بیرجند و علوم پزشکی برگزار شد، باتوجه 
به فراوانی تعداد مشاهیر استان، قرار شد 
مشاهیر بیرجند در اولویت قرار گیرند.

وی افزود: 7۰ سرآمد و نخبه بیرجندی 
شناسایی شدند که ۵ نفر آن ها پدر علم 
هستند و باقی مشاهیر براساس رتبه بندی 
در درجه یک تا سه قرار گرفتند که به تأیید 
شورا رسید. عضو کمیسیون فرهنگی 
شورای اسالمی شهر بیرجند با بیان اینکه 
نصب تابلو برای مشاهیر در ورودی شهر، 
جالب به نظر نمی رسد، اضافه کرد: برای 
مشخص کردن مکان نصب سردیس یا 
تندیس و یا نامگذاری مکانی، شهردار 
مطرح  را  مختلفی  مکان های  محترم 
می کنند اما زمینه آن آماده نیست. وی 
تصریح کرد: پارک خطی، پارک توحید، 
میدان درشکه خانه نزدیک میدان شهدا و 
میدان اجتماعات از جمله این پیشنهادها 
برای نصب یادمان و تندیس مشاهیر 
بوده است. وی گفت: با توجه به پیگیری 
رسانه ها و مردم، اگر شهردار مکان های 
مدنظر را مشخص کند، هرچه زودتر این 

کار را انجام خواهیم داد.

 خبر ویژه

پنجه ی غبار  بر گلوی استان
نسرین کاری - » در سال گذشته در مجموع 
۱3 روز کیفیت هوای شهر بیرجند از سطح 

کیفی قابل قبول عبور کرده است.«
 بحران آلودگی هوا در تهران و کالن شهرهای 
کشور در سال ۱37۴  مسئوالن ستاد اجرایی 
کاهش آلودگی هوا را بر آن داشت تا به منظور 
ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه، 
روز ۲9 دی ماه را به عنوان روز هوای پاک 
اعالم کنند. هدف از اعالم روز ملی هوای 
پاک ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف 
جامعه بوده است و از آنجایی که کلید اصلی 
و  مردمی  مشارکت  هوا،  آلودگی  کاهش 
افزایش هماهنگی بین بخشی است این روز 
می تواند عامل مهمی در ایجاد این مشارکت و 

هماهنگی بین بخشی باشد.

پدیده گرد و غبار به دلیل نبود 
رعایت استانداردها

جنوبی  خراسان  زیست  محیط  کل  مدیر 
پدیده  عنوان کرد:  آوا  با خبرنگار  گفتگو  در 
گرد و غبار به دلیل  نبود رعایت استانداردها 
فقدان  و  پسماندها  اجرایی  مدیریت   در 
سیستم های تصفیه  فاضالب های شهری در 
اکثر شهرهای استان مشاهده می شود. حسن 
اکبری با بیان اینکه تمامی منابع بالقوه و بالفعل 
آلوده کننده آب، خاک و هوا از جمله پسماندها، 
فاضالب ها و آالینده های هوا  تولید شده در 
بخش های صنعت، خدمات دراستان بصورت 
مستمر توسط اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان مورد نظارت و پایش و نمونه برداری  
صنایع  از  برخی  داد:   ادامه  گیرد،  می  قرار 
بزرگ استان هم مجهز به سیستم های پایش 
لحظه ای  آنالین بوده  و  اگر یکی از واحدها 
از استانداردهای مورد عمل سازمان حفاظت 
محیط زیست عدول کند مطابق با قوانین و 
مقررات مربوطه با آلودکننده برخورد و پیگیری 
های الزم تا زمان رفع آلودگی انجام می شود. 

خراسان جنوب جزو 5 استان 
درگیر پدیده گرد و غبار است

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی به عنوان 
دومین  استان بیابانی کشور و دارای 3۵ کانون 
بحراتی فرسایش بادی  و جز ۵  استان در گیر 
پدیده گرد و غبار  است، افزود:  خوشبختانه 
فعالیت های  مؤثر آبخیزداری و بیابانزدایی از 
از سنوات قبل توسط اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان در زمینه مقابله با گرد و غبار در 
استان در حال اجرا بوده است . مدیرکل محیط 
زیست استان بیان کرد: با توجه به پیگیری های 
انجام شده این اداره کل خوشبختانه اعتبارات 
خوبی در سال 9۸  برای  مقابله با پدیده گردو 
غبار از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته 
شده  است که با اجرای طرح های پیشنهاد شده 

امید است اثرات سوء  این پدیده کاهش یابد.

میانگین 27  روز دارای 
گرد و خاک در 12 سال گذشته

اکبری یادآور شد: طبق آمار ارائه شده از سوی 
اداره کل هواشناسی استان دربازه زمانی ۱۲ سال 

گذشته )۱39۸-۱3۸7(، میانگین تعداد روزهای 
دارای پدیده گرد و غبار در استان ۲7 روز در 
سال برای کل استان است.  وی با اشاره به 
اینکه در سال گذشته در مجموع ۱3 روز کیفیت 
هوای شهر بیرجند از سطح کیفی قابل قبول 

عبور کرده است؛ افزود: علت اصلی آن وقوع 
پدیده گرد و غبار بوده که باعث افزایش میزان 
ذرات معلق هوا گردیده است. این عدد در سال 
جاری به علت افزایش میزان بارندگی در ابتدای 
سال  ، دو روز بوده است. وی بیان کرد: ایستگاه 
فعلی بیرجند و نیز ایستگاه های جدید با توجه به 
دستورالعمل های فنی سازمان حفاظت محیط 
زیست از بهترین و به روز ترین برندهای جهان 
می باشد.مدیر کل محیط زیست استان خاطر 
نشان کرد: اولین ایستگاه پایش کیفی هوای 
اواخر سال۱39۰ در مرکز  شهری استان در 
استان نصب و به بهره برداری رسیده است که 
شامل 6 آنالیزر جهت سنجش ذرات معلق و 
 HC و   NOX، SO2، CO، O3  گازهای 
می باشد. اکبری با اشاره به اینکه با پیگیری 
های انجام شده توسط این اداره کل دو ایستگاه 
جدید دیگر برای  سنجش ذرات گرد و غبار 
هوا به زودی در شهرستان های نهبندان و 
به  و  نصب  ملی  اعتبارات  محل  از  سرایان 
بهره برداری خواهد رسید، افزود: همچنین از 
محل پروژه های مقابله با پدیده گرد و غبار 
 خرید 3 ایستگاه جدید جهت سنجش و آنالیز 
بینی شده که در صورت  گرد و غبار پیش 
تخصیص اعتبار تا اواسط سال آینده خرید و 

مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
استان  اقلیم  که  سوال  این  به  درپاسخ  وی 
تاثیري بر سالمت زیست انساني در استان 
گذاشته است؟ اظهار کرد: بی شک اظهار نظر 
در این مورد نیاز به مطالعه و بررسی دقیق و 
جامع دارد اما آنچه می توان گفت این است 
که تغییر  اقلیم جز فرایندهای طبیعی کره زمین 
بوده است اما امروزه با فعالیت های بشر شدت و 

سرعت بیشتری به خود گرفته است.

افزایش غلظت گازهای گلخانه ای
وی با بیان اینکه یکی از عوامل مؤثر تغییر 
گلخانه ای  گازهای  غلظت  افزایش  اقلیم 
ناشی از سوخت های فسیلی است. ادامه داد:  

به طور کلی فرآیند تغییر اقلیم به تغییرات در 
متوسط درجه حرارت کره زمین، تغییرات در 
 شدت و تعداد وقوع سیل، خشکسالی، طوفان 
می انجامد و این تغییرات در همه مناطق به یک 
میزاننیست،  و با توجه به موقعیت جغرافیایی 

منطقه متفاوت است. مدیر کل محیط زیست 
خراسان جنوبی افزود: از طرفی تغییرات اقلیم 
تأثیرات مخربی را بر روی زندگی بشر به همراه 
دارد و این اثرات بر روی ابعاد مختلف زندگی 
انسان ازجمله اقتصادی، اجتماعی و بهداشت 
تأثیرگذار است. وی با اشاره به اینکه خراسان 
جنوبی نیز متأثر از تغییرات اقلیم بوده است، ادامه 
داد: خشکسالی های دو دهه اخیر،افت کمی و 
کیفی منابع آب زیرزمینی، افزایش کانونهای 
فرسایش و وقوع پدیده گرد و غبار در استان  از  
جمله عوارض آن می باشد که قطعا بر سالمت 
و رفاه مردم منطقه تأثیر بسزایی داشته است . 

وی با بیان اینکه بطور مثال خشکسالی در 
روستاها و تمایل به مهاجرت به  شهرها و 
شهرنشینی  می تواند به عنوان یکی از عوامل 
افزایش  آلودگی هوا در  مناطق شهری و اثرات 
سو آن بر سالمت مطرح باشد، وی یادآور شد:  
و یا  افزایش دما باعث افزایش میزان آلودگی 
و افزایش بیماران تنفسی و یا وخیم تر شدن 
بیماری در افراد با سابقه قبلی می شود. اکبری 
تأکید کرد: در اثر افزایش دما میزان دسترسی به 
منابع آب سالم با مشکل روبرو شده که نتیجه 
آن چیزی جز افزایش موارد بیماری منتقل 

شونده از طریق آب نیست.
وی خاطر نشان کرد: مطابق با قانون حفظ 
و گسترش فضاي سبز در شهرها کاشت، 
حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر، 
میادین، بزرگراه ها و بوستانهای عمومی واقع 
در داخل محدوده شهرها از وظایف شهرداری 
نامه   آیین  برابر  اینکه  بیان  با  است. اکبری 
 مقابله با گرد و غبار در شهرهای متأثر از پدیده 
ایجاد  به  موظف  ها  غبار شهرداری  و  گرد 
کمربند سبز شهری می باشند که این موضوع  
نیز از طریق  کارگروه  مقابله با پدیده گرد 
و غبار استان در دست پیگیری می باشد،وی 
ادامه داد:  با توجه به اهمیت حفظ و توسعه  
فضای سبز در حفظ محیط زیست و تامین 
هوای پاک  این اداره کل با حساسیت ویژه 

موضوع را رصد و پیگیری می کند.
مدیرکل محیط زیست استان درباره خشکی 
و قطع درختان کاج بیرجند بیان کرد: این 
موضوع از طریق کمیسیون ماده 7 آیین نامه 
اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در 

شهرها قابل پیگیری می باشد  وی با بیان 
اینکه خراسان جنوبی با قرار داشتن برروی 
کمربند خشک و نیمه خشک  نیمکره شمالی 
دارای ذخائر منابع آبی ضعیف، نزوالت جوی 
کم، تبخیر سالیانه شدید و پوشش گیاهی 
محدود است، یادآور شد: این شرایط موجب 
شده از کل عرصه های طبیعی استان 36 
درصد  را عرصه های بیابانی و ۵۰ درصد  را  

مراتع کم تراکم بیابانی تشکیل دهد .
وی خاطر نشان کرد:  خشکسالی های دو 
دهه اخیر در استان، کاهش نزوالت جوی و  
افت کمی و کیفی  سفره های آب زیرزمینی 
ناشی از آن،  وجود 3۵ کانون بحرانی فرسایش، 
غبار  و  گرد  پدیده  وقوع  و  کویر   گسترش 
بی تردید  از موارد مهم و اثر گذار  در مدیریت 
جوامع انسانی و محیط زیست استان  محسوب 
شده که نیازمند توجه و حساسیت مسئوالن 
و مردم می باشد. وی با اشاه به اینکه دیدن 
آسمان آبی با ابرهای سفید این روزها برای 
اکثر مردم، به خصوص کسانی که درابرشهرها 
زندگی می کنند، بی شک به یک آرزو شبیه 
است، افزود:  هدف از اعالم روز ملی هوای 
پاک ایجاد توجه و حساسیت در بین اقشار 
مختلف مردم جامعه است. اکبری ادامه داد: 
بنابراین روز ۲9 دی به عنوان روز ملی هوای 
پاک می تواند عامل مهمی در ایجاد مشارکت 

مردمی و هماهنگی بین بخشی باشد. 
مدیر کل محیط زیست استان با اشاره به اینکه 
هدف اصلی این روز هم ارتقای آگاهی و اطالع 
رسانی اقشار مختلف مردم درباره اهمیت هوای 
پاک است،ادامه داد:  هدف دیگر این نامگذاری 
تشدید حساسیت ها  و افزایش مطالبه گری آنها 
نسبت به هوای پاک بوده است. وی بیان کرد: 
اطالع رسانی نیز باعث می شود تا خود مردم هم 

در بهبود کیفی هوا مشارکت کنند. 
مدیر کل محیط زیست استان با بیان اینکه 
در شهرهای مختلف عامل اصلی آالیندگی 
خودروها هستند، اظهار کرد:  اما مردم می توانند 

در بهبود وضع هوا مشارکت کنند نه اینکه 
عامل اصلی باشند؛ می توانند در زمان ها ی مورد 
نیاز در کنار مسئوالن قرار بگیرند. وی با بیان 
اینکه مشارکت همه شهروندان، سازمانهای 
محیط  حفاظت  حوزه  فعاالن  و  نهاد  مردم 
زیست در کاهش انتشار آالینده های هوا، به 
نقش واحدهای صنعتی،  تجاری و خانگی در 
مدیریت بهینه انرژی ادامه داد:  کاهش استفاده 
از سوخت های غیر استاندارد و آالینده ضرورت 
دارد به استناد  قانون هوای پاک در 3۴ ماده، 
همه اشخاص، دستگاه ها و مؤسسات اعم از 
دولتی و غیر دولتی را ملزم به رعایت مقررات 
این قانون کرده است. مدیر کل محیط زیست 
استان عنوان کرد: این قانون حفاظت محیط 
زیست را مسئول نظارت بر حسن اجرای این 
قانون تعیین کرده است و بنا براین، هر گونه 
اهمال در انجام وظایف مترتب بر ارگان های 

متولی تخطی از قانون تلقی می شود.

حفاظت از محیط زیست، نگاهبانی 
از زندگانی خویشتن است 

وی با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست 
گرچه مسئله ای جهانی است، می توان آن 
را از سطحی کوچک تر آغاز کرد؛ بیان کرد: 
برای مثال حفاظت از محیط خانه، روستا، شهر، 
رودخانه و دریاچه در برابر آلودگی. البته در این 
رابطه بیش از هر چیز الزم است نگرش های 
خود را درباره محیط، مسائل محیطی و حفاظت 
از محیط زیست ارزیابی کنیم و مورد تجدید نظر 
قرار دهیم.  وی ادامه داد: بسیاری از کارشناسان 
معتقدند که این کار بیش از هر چیز از راه به اجرا 
درآوردن روندهای تازه تربیتی امکان پذیر است؛ 
لذا آموزش گروه های انسانی را برای حفاظت 
از محیط زیست الزم و ضروری می دانند. وی 
با بیان اینکه شعار »حفاظت از محیط زیست، 
نگاهبانی از زندگانی خویشتن است«، شعاری 
است،که رفتار فردی و اجتماعی را هدایت می 
کندافزود :  تا از امکانات طبیعی زندگی استفاده 

بهینه کرده، آنها را نابود نسازیم.
به  با اشاره  مدیر کل محیط زیست استان 
اینکه آنچه مسلم است، همه ی ما در برابر 
محیط زیست و هوا مسئولیت داریم، تأکید 
کرد:  هرکس باید به اندازه ی توانایی خود 
کاری انجام دهد، قبل از آن که جان انسانی 
گرفته شود یا موجی از بیماری ها جان ما را 
بگیرد.وی با بیان اینکه زیاد شدن تعدادشهرها 
گسترش  شهرنشینی،  فرهنگ  ترویج  و 
آلودگی  عوامل  جمله  از  شهری  ترافیک 
اقتصادی،  سریع  توسعه  افزود:  هواست، 
افزایش مصرف انرژی در بخشهای دیگر از 
دیگر عوامل قابل تامل است. وی با اشاره به 
برنامه های اداره کل محیط زیست استان در 
روز هوای پاک یاداور شد: حضور کارشناسان 
و متخصصان محیط زیست در سطح مدارس 
استان و ارائه آموزش های زیست محیطی 
به دانش آموزان، نشست تخصصی با مدیران 
hse کارخانجات و واحدهای صنعتی استان و 

پایش صنایع و کارخانجات استان  به صورت 
ویژه از جمله این برنامه  هاست.
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بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

 تاسیس موسسه غیر تجاری داوری سازش لوح حکمت درتاریخ 1398/10/10 به شماره ثبت 514 
به شناسه ملی 14008885260 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1- موضوع : حل و فصل اختالفات از طریق داوری با رعایت مقررات 
قانون و قواعد و آیین داوری، ترویج داوری و انجام هرگونه امور مربوط به حوزه داوری. در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 2 - مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی : 
استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله غفاری ، خیابان پیروزی 
، کوچه ظفر 4]پیروزی 3[ ، پالک 3 ، طبقه دوم کدپستی 9717984515 4 - اولین مدیران : خانم 
سپیده علی آبادی به شماره ملی 0640259987 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ملیحه عبداللهی 
به شماره ملی 0640052924 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم عاطفه پارسا به شماره ملی 
0640003966 به سمت عضو اصلی و مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادهای و اوراق عادی و اداری 
موسسه با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 6 - اختیارات مدیر عامل : 

طبق اساسنامه 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 )726896(

ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  جنوبی  خراسان  برق  صنعت  ابداع  شرکت  تغییرات  آگهی 
5043 و شناسه ملی 14004928431 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/09/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1 - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: طراحی، تولید و بازسازی انواع ترانسفورماتور خشک و روغنی 
 و پست های توزیع برق ، طراحی و ساخت تکنولوژی، انرژی های تجدید پذیر )خورشیدی، بادی ( 
و لوازم اندازه گیری و تجهیزات شبکه برق، انتقال مهارت ها فنی و مهندسی ، صادرات ، واردات 
در رابطه با موضوع شرکت و اخذ نمایندگی از شرکت های زیربط و ارائه خدمات اتوماسیون و 
مانیتورینگ تجهیزات صنعتی برق و لوازم دقیق , طراحی و ساخت و مونتاژ انواع تابلو برق فشار 
متوسط و فشار ضعیف و کنترل ابزار دقیق و تولید انواع تابلو فیکس و کشویی و سینی کابل و 
نصب و راه اندازی کارخانجات صنعتی پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح. ضمنا 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 )726895(
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موفقیت و انرژی

تقویت تمرکز

زنان موفق

زنان موفق اغلب چند کار را با هم پیش می برند. 
آن ها چند برنامه و پروژه در آن واحد دارند و افراد 
و چیزهای زیادی هستند که توجه آن ها را نیاز 
دارد. اینجاست که آن ها توانایی تمرکز کردن بر 
یک موضوع در لحظه را به خوبی دارند. آن ها 
خوب می دانند یک کار ممکن است تمام توجه و 
حواس شان را نیاز داشته باشد. برای موفق بودن 
و آن  اهداف  و داشتن حس خوشبختی، خود 
چیزی که برایش تالش می کنید مهم نیست. 
الزم نیست حتما دکتر، مهندس یا تاجر باشید یا 
حتی از نظر جامعه یا خانواده کار مهمی انجام داده 
باشید،کافی است آرزویی در سر داشته باشید و از 

هیچ تالشی برای رسیدن به آن فروگذار نکنید.

راهکارهایی برای تقویت تمرکز

فاکتورهای مختلف در محیط  و  وجود عوامل 
پیرامون و کار باعث می شود تمرکز و توجه به 
کاری که مشغول انجام آن هستیم، سخت شود. 
داشتن تمرکز به فرد اجازه می دهد جهان درونی 
خود را به گونه ای شکل دهد که افکار، انگیزه ها 
و احساسات با اهدافی که در مغز اولویت خواهند 
داشت،  مرتبط باشد. توانایی به حفظ تمرکز و توجه 
از سنین پایین شروع می شود و به فرد کمک 
می کند در طول زندگی موفق باشد. فاکتورهای 
متعددی وجود دارند که مهارت های فرد در تمرکز 

کردن را ارتقا داده یا آن را مختل می سازد.
حضور در فضای سبز: بررسی ها نشان می دهد 
شرایط و محیط طبیعی همچون قرار گرفتن در 
فضاهای سبز می تواند برای رشد مغز کودکان و 
تقویت سطح تمرکز و افزایش بازدهی در دانشگاه 

و محیط کار مفید باشد.
 تغییر چیدمان محل کار و زندگی: محیط اطراف 
می تواند نقش حائز اهمیتی در میزان تمرکز داشته 
باشد. با اعمال تغییراتی روی میز کار فضایی را 

ایجاد کنید تا برای حفظ تمرکز مناسب باشد.
بهبود سطح کیفیت سالمت: فعالیت جسمی، 
رژیم غذایی و وزن فاکتورهای هستند که بر 
عملکرد و سطح تمرکز فرد تاثیر می گذارد. به 
طور مثال، اگر وعده غذایی صبحانه را حذف 
کنید نمی توانید تا هنگام وعده نهار کاری که 
مشغول به انجام آن هستید به بهترین شکل 
انجام دهید. توجه به وضعیت سالمت، فعال 
کننده  تقویت  خوراکی های  مصرف  و  بودن 

تمرکز از نکات مهم به حساب می آیند.

کاهش عالئم افسردگی با کامبوجیا

نوشیدن کامبوچا که غنی از پروبیوتیک است 
می تواند به افزایش سالمت روحی کمک کند. 
التهاب با افسردگی ارتباط بسیار تنگاتنگی دارد، 
بنابراین خاصیت ضد التهابی کامبوچا می تواند 

به تخفیف برخی از عالئم افسردگی کمک کند. 
کامبوچا می تواند در پیشگیری از سرطان یا درمان 
آن نقش داشته باشد. کامبوچا به کاهش سطح 
کلسترول ِ منجر به بیماری قلبی کمک می کند. 

کامبوچا  می تواند به کاهش وزن نیز کمک کند.

اسفرزه،و  عملکرد سیستم گوارشی

 اگر شما از اسهال رنج می برید، اسفرزه می تواند 
به سفت شدن مدفوع کمک کند و دفع را نرمال 
کند.اگر با مشکالت مربوط به یبوست مبارزه 
کنید، اسفرزه برای یبوست مفید است و می تواند 

این ناراحتی را هم کاهش دهد، زیرا می تواند 
حرکت پرستالتی را تحریک کند و روده ها را به 
آرامی حرکت دهد. همچنین می تواند به کاهش 
فشار و التهاب کمک کند که باعث از بین بردن 

هموروئید و زخم معده می شود.

 کنترل خونریزی  زخم ها با چای سیاه
است  تانین  نام  به  ترکیبی  چای سیاه حاوی 
که جلوی خونریزی زخم ها و بریدگی های 
باز را می گیرد. استفاده از چای سیاه، یکی از 
موثرترین راهکارها برای از بین بردن بوی بد 

پاست. اسید تانیک موجود در چای سیاه غلیظ، 
را مسدود  منافذ  و  برده  بین  از  را  باکتری ها 
می کند و در نتیجه، پا کمتر عرق می کند. چای 
سیاه حاوی اسید تانیک است که ورم بافت ها 

را کاهش داده و جلوی خونریزی را می گیرد.

کم خونی و عملکرد پایین مغز

آلو   آلو،  زرد  اسفناج،  عدس،   ، قرمز  گوشت 
همه میزان زیادی آهن دارند. با تایید پزشک 
کنید.  استفاده  هم  آهن  قرص   از  می توانید 
تا  نکنید  لبنیات مصرف  دار  آهن  غذاهای  با 

کلسیم مانع جذب آهن موجود در غذا نشود. با 
غذا نوشابه ها و بعد از غذا چای ننوشید. درست 
خوردن تاثیر زیادی بر عملکرد مغز دارد. همیشه 
در حال یادگرفتن باشید مثال هنر جدیدی را 

بیاموزید، کتاب بخوانید. 

کاهش ریسک مسمومیت با طبخ جوانه ها

جوانه ها  خوردن  مورد  در  که  مسائلی  از  یکی 
دلیل  است.  مسمومیت  ریسک  است،  مطرح 
اینکه جوانه های خام خطرناکند این است که 
آنها باید در شرایط گرم و مرطوب رشد کنند. اگر 

مسمومیت غذایی رخ دهد عالئم ممکن است 
12 تا 72 ساعت پس از خوردن جوانه ها ظاهر 

شود و می تواند شامل اسهال و استفراغ باشد.
کودکان، زنان باردار و سالمندان توصیه می شود 

جوانه ها را به طور کامل طبخ کنند.

چهار تخم یکی از مهمترین اجزای مشهور گنجینه دارویی مادربزرگان بوده است و پیش از پیدایش 
داروهای شیمیایی این دارو در تمام خانه ها موجود بود و به علت آسانی استفاده به عنوان آرام کننده سرفه 
و بازکننده نفس مورد استفاده قرار می گرفت. این دانه های پس از خیس کردن لعاب فراوان دارد و برای 
نرم کردن سینه، رفع گلودرد و صاف کردن صدا مفید است. دم کرده این گیاه برای سرماخوردگی و رفع 
خشکی حلق و حنجره و گرفتگی صدا سودمند است. ضمن آنکه صدا را صاف می کند و سرفه های 
خونی و خشک را تسکین می دهد. از نظر طبیعت گرم و تر است. از به دانه نیز در رفع التهاب مخاط 

داخلی و درمان سرفه استفاده می شود. همچنین اثر نرم کننده دارد.

 چای نعناع برای ناراحتی معده بسیار خوب است.چای نعناع باید به مدت ۵ الی 1۰ دقیقه دم بکشد، ولی 
اگر چای قویتری بخواهید، اشکالی ندارد که بیشتر زمان بگذارید. زمانی که چای به آن قوتی که می 
خواهید رسید )با مزه کردن یا بوییدن(، تفاله ها را بر دارید. همچنین می توانید تفاله ها را بر ندارید و بگذارید 
چایتان قوت بیشتری پیدا کند. اگر از کتری ویژه یا گوی چای استفاده نمی کنید، چنانچه خواستید تفاله 
ها را جدا کنید، از صافی استفاده کنید. اگر از فالکس )چای ساز و مانند اینها( استفاده می کنید، زمانی که 
چای به قوت مورد نظر رسید دریچه را به پایین فشار دهید. زمانی که چای دم کشید، چنانچه مایل بودید 

می توانید به آن عسل یا شیرین کننده ای بیافزایید، یا قبل از نوشیدن یک لیمو در آن بریزید.

روش مناسب تهیه چای نعناعچهارتخم و سرماخوردگی

این نکات را به عنوان راهنمایی برای تمرکز بر خواسته 
های واقعی تان در نظر بگیرید.

مهم،  و  ضروری  دارد:  بخش  چهار  بندی  اولویت  هر 
ضروری اما نامهم، غیرضروری اما مهم، غیرضروری و 
بی اهمیت. ما می توانیم از شر کارهای بخش آخر خالص 
شویم. اما به نظر می رسد »ضروری اما نامهم« خودش 
را بر برنامه هایمان غالب می کند در حالی که باید زمانی 

برای کارهای »غیرضروری اما مهم« پیدا کنیم.
فهرستی از نبایدها: گاه فهرستی از کارهایی که نباید انجام 

دهید تهیه کنید. همیشه نباید فهرست مربوط به کارهایی 
باشد که باید انجام دهید. این فهرست دقیقا مشابه فهرست 

کارهایی است که باید انجام دهید.
استفاده از کلمه »باید« را متوقف کن: وقتی به خودت می 
گویی باید این کار را انجام دهم از خودت بپرس واقعا چه 
کاری را باید انجام دهی. تعیین بایدها یک امر بسیار دشوار 
است که ظرافت های خاص خودش را دارد. اگر تعیین و 
تفکیک این باید ها برایتان دشوار است مورد آخر را مطالعه 
کنید. برای استراحت نیز مثل کار برنامه ریزی کن: در غیر این 

صورت وقت را با پرسه زدن در اینترنت، تماشای تلویزیون 
و... تلف می کنی. اتفاقاتی که قطعا جز تلف کردن وقت، 
یکی از عوامل مخفی ایجاد حس شلوغی ذهنی شماست. 
قطعا نیازی به گوشزد کردن طالیی بودن زمان وجود ندارد.

انتخاب اتفاقی: به جای این که زمان و انرژی زیادی 
صرف  کارها  دادن  انجام  مناسب  ترتیب  یافتن  برای 
کنی... کارها را به ترتیب اولویت روی تکه های کاغذ 
یادداشت کن توی کاله بیانداز. کاری که روی برگه ای 

که از کاله خارج شود را انجام بده.

راه هایی برای تمرکز روی خواسته های واقعی مان

آیه روز

بگو سپاس برای خداست و درود بر آن بندگانش که ]آنان را[ برگزیده است آیا خدا بهتر ست  یا 
آنچه ]با او[ شریک می  گردانند. )سوره نمل/ آیه  ۵۹(

سخن روز

من یاد گرفته ام که مردم آنچه گفته اند را فراموش می کنند، آنچه انجام داده اند را از یاد می برند، ولی 
هرگز احساسی که به آنها داده اید را فراموش نمی کنند. )مایا آنجلو(
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الغر  وجه  هیچ  به   -1 افقي: 
استان  دیدني  نقاط  از  نیست! - 
در  که  بختیاري  و  چهارمحال 
4۰ کیلومتري شهر لردگان قرار 
 - ذکور  فرزند   -2 است  گرفته 
ترسیده - قدر و قیمت  ۳- ماه پا 
ییزي -  زشت و ناپسند -  فلزي 
ما   زبان   -4 نیکل  شبیه  سفید 
نشانه  داستان ۵-  -  آغوش - 
بیماري - تصدیق بي ادبانه  -  
عنوان امپراتوران آلمان -  واحد 
مساحت 6- شتابنده  -  ماد هاي 
در برگ چاي  -  همیشه، دائم 
7- مرواریدها -  مترجم - گریبان 
چنگ  و  موسیقیدان   -8 لباس 
نواز عهد ساساني -  ناخوشي - 
آبگوشت سبزي ۹- کالم تأسف 
- سرما خوردن - لکن 1۰- قطار 
- نهنگ - مرکز کره جنوبي 11- 
دشمن سخت - نویسنده - چهار 
دیواري- خاندان 12- گل همیشه 
بهار - برگ برنده - الهه شکار 
1۳- بخشندگي، بزرگواري - بي 
بخشنده   -14 زندگي   - رونق 
 -1۵ حرام  سود   - -نمایشنامه 

از دو سنت بزرگ فلسفي  یکي 
سده بیستم - مرکز یونان

عمودي:1- با کسي بد شدن و 
کینه او را به دل گرفتن - وسیله 
دیدن اجرام فضایي دور به صورت 
ها  وسیله   -2 دقیق  و  واضح 
ورزشي  نصاب  حد   - ابزارها  و 
- جوانمرد ۳- پیمان، سکون - 
برهنه - مسافر 4- بافنده - نت 
آخر - نام مردانه ۵- از نهاد خسته 
وجه   - خائن  حواري   - برآید 
پشم  از  هاي  پارچ  و جهت 6- 
شتر - شیمي کربني - کارد - راز 
7- سیاه زخم - سرشار - کار و 

ممارست   - بنده  برده،  کردار8- 
از  بعضیها  نیست ۹-  - سخت 
چاه تشخیص ندهند - از دروس 
پایه - ییالق کرج 1۰- اشاره به 
دور - متداول - یکي صدا ندارد 
- ظرف پلوخوري 11- نشستن 
حرف   - شالوده   - شکار  براي 
پیروزي 12- عروس م یگیرد - 
نوعي خار - بي حیا 1۳- ارزان 
زیرا  همان   - بخت   - نیست! 
است 14- زمان بي آغاز- پوشیده 
کردن  توبه   - گفتن  سخن 
 - البرز  استان  در  شهري   -1۵ 

شیاد و کالهبردار

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
رداونلاعمجمورب1
ومیلهوکدرزاول2
دقراچراهبشفنب3
بجیارسوسورال4
اشتروصشورخسخ5
ربتهسرپرییزر6
نفکیارامانتم7
سماداحورلابقا8
مالکیتایسکرس9

بهواسزکرمکیک1۰
وکنبرکهشراما11
لامورابکیشکر12
یریستلمایفرشا13
سیودابانستانم14
مزهیردنکسادلال15

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

۰915   866   8۰۰2 

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

چشم و گوش بستهمطرب

21:3018:0014:30شروع سانس

زیرنظر
16:1520شروع سانس

 Lx-Ef۷ برگ سبز خودروی سواری سمند 
به شماره پالک ایران ۳۲ ۱۶۴ د۷۴ به نام مسعود 
نصرآبادی به شماره ملی ۰۶۵۱۸۲۱۳۵۵ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

برگ سبز خودروی پژو ۴۰۵ به شماره 
پالک ایران ۵۲  ۷۵۴ ب ۹۸ به نام سحر 

قاسمی به شماره ملی ۵۲۳۰۲۹۱۳۶۲ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد. دی

قو
مف

پروانه بهره برداری به شماره ۲۲۶۱۶/۱/۱۳۱ 
تاریخ صدور ۹۴/۹/۲۵ به نام مجید آرزومندان 

مفرد به شماره ملی ۰۸۵۸۶۸۲۱۴۱ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

نیازمند مدرک مهندسی عمران
 با ۳ سال سابقه بیمه 

۰۹۱۵۳۳۴۶۱۴۶ یم
ند

ازم
نی

شرکت پخش مواد غذایی مزمز 
به یک کارپرداز با ماشین، دو 
نفر توزیع کننده و یک راننده 

دارای کارت هوشمند و سالمت 
نیازمند است.  ۰۹۱۵۶۰۴۱۹۵۲

یم
ند

ازم
نی

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱5۱۶4۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
          جک سقفی،لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی،مخازن 

آدرس: بیست متری دوم شرقی
 مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

کارگـاه صنعتی دقیق
سازنده انواع کرکره برقی

 سایبان هوشمند و پله پیچ
نرده راه پله ، حفاظ فرفورژه در طرح های مختلف )ترابی( 
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود. 
09156655601 -09151602835

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  ۰915 داخل و خارج شهر   

site.indd   4 ظ.ب 08:22:48   18/01/2020



۵
یکشنبه* 29 دی 1398* شماره 4548 

 
مفقودین حادثه روستای

 »خداآفرید«  طبس پیدا شدند

معاون امداد و نجات جمعیت هالل 
به  اشاره  با  گذشته  روز  استان  احمر 
مفقودی سه نفر در حادثه  شب گذشته 
روستای خداآفرید طبس اظهار کرد: با 
اعالم این حادثه در ساعت ۲۳ شب 
گذشته، دو تیم جست و جوی هفت 
نفره به منطقه اعزام شدند.به گزارش 
فارس،  اسعد زاده  افزود: در جستجوی 
اولیه خودروی افراد مفقود شده که در 
گل و الی گرفتار شده بود، پیدا شده 
و با توجه به صعب العبور بودن منطقه، 
عملیات جستجو به صبح امروز موکول 
شد.وی ادامه داد: صبح امروز نیز تیمی 
پنج نفره از بشرویه برای جستجو به 
محل وقوع حادثه اعزام شدند. اسعدزاده 
گفت: خوشبختانه با تالش ۱۲ ساعته 
نیروهای امدادی، افراد مفقودشده صبح 
امروز با شرایط جسمانی سالم پیدا شدند. 

حوادث

خدمات رایگان در پایگاه ها و خانه های بهداشت بیرجند

صدا وسیما- مراکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایی، پایگاه ها و خانه های بهداشتی در بیرجند آماده خدمات دهی رایگان به گروه سنی میانسال هستند.رئیس مرکز بهداشت بیرجند گفت: این برنامه به مناسبت گرامیداشت روز هوای 
پاک از یکم تا هفتم برای آگاهی عمومی و جلب حمایت همه جانبه مردم و شعار پیشگیری سرطان با خودمراقبتی و امید برگزار می شود. زنگویی مطلق افزود: خطرسنجی بیماری های قلبی عروقی در افراد باالی ۳۰ سال ، غربالگری سرطان 
روده بزرگ در افراد باالی ۵۰ سال ، غربالگری رایگان سرطان پستان و تشخیص زود هنگام سرویکس برای خانم های باالی ۳۰ سال و مراقبت ماهانه افراد مبتال به فشارخون باال و دیابت ازخدماتی است که در این مراکز ارائه می شود.

* دهمین آزمون جامع حافظان قرآن 
کریم ویژه کارکنان فرماندهی انتظامی 

طبس برگزار شد.
* ۱۸ نفر در دارالقرآن های آموزش و 
پرورش خراسان جنوبی موفق به حفظ 

کل و پانزده جزء قرآن کریم شدند.
ورزشی  مسابقات  از  دوره  دومین   *
جام  استان  اجرایی  دستگاه های 
»سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی« با 
شرکت ۱۳۳ تیم در ۸ رشته در حال 
برگزاری است که برترین های والیبال، 
بدمینتون، شنا و آمادگی جسمانی این 

دوره از رقابت ها معرفی شدند.
* مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان 
جنوبی از وصول ۱۹۷ میلیارد و ۵۴۳ 
میلیون ریال جرائم تعزیراتی استان 

طی ۹ ماه گذشته خبر داد. 
سربیشه  کشاورزی  جهاد  مدیر   *
در  قارچ  تن   ۱۲۰ سالیانه  تولید  از 
شهرستان سربیشه تولید و صدور آن 

به شهرهای همجوار خبرداد. 
* ۳ تن و ۶۰۳ کیلوگرم فرآورده عسل 

در خراسان جنوبی تولید شد.
* ۳۰ رأس گوسفند بر اثر ریزش آوار 
در یک واحد دامداری در حاشیه شهر 

بشرویه تلف شدند.
* بیش از ۲۰۰۰ تله و دام زنده گیری 
خراسان  در  امسال  ابتدای  از  هوبره 
جنوبی جمع آوری و معدوم سازی شد.
* فرمانده انتظامی زیرکوه از دستگیری 
سارق حرفه ای و سابقه دار با ۵ فقره 
داد. خبر  شهرستان  این  در  سرقت 
* مدیرکل دامپزشکی استان گفت: 
خوراکی  مرغ  تخم  تن   ۹۳ و  هزار 
در ۹ ماهه سال جاری به افغانستان، 

پاکستان و عراق صادر شده است.
* مدیرکل بهزیستی استان از پذیرش 
و  درمان  مراکز  در  نفر  هزار  چهار 

کاهش آسیب اعتیاد استان خبر داد.

اخبار کوتاه

برگزاری بیست و دومین جشنواره  
خّیرین مدرسه ساز در استان  

مدارس  تجهیز  و  نوسازی  مدیرکل  مهر- 
استان  اظهارکرد: بیست و دومین جشنواره 
بهار  در  خراسان جنوبی  مدرسه ساز  خیرین 
و  خیرین  حضور  با  استانی  صورت  به   ۹۹
اشاره  با  بیکی  می شود.  برگزار  مسئوالن 
در جشنواره گذشته خیرین حدود  اینکه  به 
بیان کرد:  داشته اند،  تعهد  تومان  میلیارد   ۲۴
تاکنون ۶۰ درصد از تعهد خیرین مدرسه ساز 
در دوره قبل جشنواره محقق شده است. وی 
با اشاره به اینکه با توجه به گذشت تنها ۸ ماه 
از برگزاری جشنواره این میزان تحقق تعهد 
زمینه  در  ادامه داد:  می شود،  ارزیابی  مطلوب 
نیاز استان به ساخت کالس درس با تأکید 
بیرجند  شهر  حاشیه های  ما  اولویت  فراوان 
و بعد از آن درمیان و زیرکوه و قائن است.

پیش بینی بارش برف و باران 
در خراسان جنوبی

مهر- مدیرکل هواشناسی  استان  از بارش 
خفیف تا مالیم باران و برف در نواحی شمالی 
استان خبر داد. خندان رو با اشاره به وضعیت 
جوی هوای استان در ساعات آینده بیان کرد: با 
توجه به الگوی نقشه پیش یابی، تا اواخر هفته 
افزایش متناوب ابر را خواهیم داشت. وی ادامه 
داد: با نفوذ توده هوای ناپایدار، در نواحی شمالی 
استان بارش خفیف تا مالیم برف و باران پیش 
بینی می شود. مدیرکل هواشناسی از تشکیل مه 
در ارتفاعات خبر داد و اظهار کرد: میزان بارش ها 
تا روز دوشنبه در سایر نقاط استان فراگیر می شود. 
وی بیان کرد: با توجه به تقویت سیستم پرفشار 
و افزایش رطوبت امروز افزایش محسوس دما را 
خواهیم داشت و از شدت سرما کاسته می شود.

صدور ۹۸۷ جلد سند مالکیت 
روستایی و شهری

صداوسیما- ۹۷۸ جلد سند مالکیت روستایی 
و شهری در ۹ ماه گذشته در استان صادر و 
تحویل متقاضیان شد. مدیرکل بنیاد مسکن 
استان  گفت: از این تعداد ۲۸۵ جلد سند در 
شهر های کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۷۰۲ 
جلد سند در روستا ها با مشارکت بنیاد ثبت اسناد 
و امالک استان صادر شد.آسمانی مقدم افزود: تا 
پایان امسال پیش بینی می شود ۲ هزار جلد سند 
مالکیت شهری و روستایی در استان صادر شود.

وی گفت: بنیاد مسکن با مشارکت اداره کل ثبت 
اسناد آمادگی دارد هر ملکی را که در محدوده 
روستا یا شهر  دارای حصار باشد سنددار کند.

رابطه صحیح والدین در موفقیت 
فرزندپروری مهم است

گفت:  کودکان  روان پزشکی  تخصص  فوق 
فرزندپروری الگوی ارتباط والدین با فرزندان 
انعطاف پذیری  موجب  می تواند  که  است 
شود  آنها  در  مغزی  سالم  رشد  و  کودکان 
در  فرزندان  و  والدین  بین  رابطه صحیح  و 
گزارش  است.به  مهم  فرزندپروری  موفقیت 
ایرنا، دکتر حکیم شوشتری روز شنبه در دوره 
آموزشی مهارت فرزندپروری در بیرجند افزود: 
پرداختن به والدین به عنوان کسانی که هسته 
اصلی خانواده هستند در مقوله فرزندپروری 
اندازه  به  باید خودشان  مهم است و والدین 
رشد  روانی  و  عاطفی  های  حوزه  در  کافی 
کرده باشند، اینکه والدین خود را وقف کودکان 
رییس  دارد.  منفی  اثر  فرزندپروری  در  کنند 
گروه سالمت اجتماعی و روانی حوزه معاونت 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی 
بهداشتی درمانی بیرجند هم گفت: فرزندپروری 
در برنامه طرح تحول از سال ۱۳۹۴ ابالغ شد 
ارشد  با جذب کارشناسان  را  برنامه  این  که 
سالمت روان آموزش دیده شروع کردیم و 
را گذرانده و  کارشناسان دوره آموزشی خود 
برای ارائه خدمات به مردم آمادگی دارند. نخعی 
اظهار داشت: این کارگاه سه ساعته با هدف 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اختالالت 
روانی برگزار می شود و گروه هدف ما همه 

مشاوران و روان شناسان استان هستند.

سقف تسهیالت مسکن افزایش یافت
دادرس مقدم- مدیرشعب استان خراسان جنوبی 
از  افزایش سقف تسهیالت مسکن از محل 
اوراق تسهیالت مسکن خبر داد.  بوستان افروز 
سقف تسهیالت خرید و ساخت مسکن از محل 
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت 
مسکن در بیرجند و سایر شهرهای استان را 
اعالم و ادامه داد : سقف تسهیالت انفرادی در 
بیرجند ۸۰ میلیون تومان و در سایر شهرهای 
استان ۶۰ میلیون تومان می باشد که در صورت 
استفاده از تسهیالت در قالب تسهیالت زوجین 

این مبالغ به ترتیب به ۱۶۰ و ۱۲۰ میلیون 
تومان افزایش می یابد. وی حداکثر قدمت واحد 
مسکونی جهت استفاده از سقف های جدید را 
۲۵ سال اعالم کرد و گفت:  سقف های جدید 
تسهیالت اوراق تسهیالت مسکن به واحدهای 
 مسکونی با حداکثر قدمت ۲۵ سال ساخت تعلق 
می گیرد و به واحدهای مسکونی با قدمت بیش 
از ۲۵ سال ساخت و حداکثر تا ۳۰ سال، سقف 
تسهیالت در شهر بیرجند و سایر شهرهای 
استان در تسهیالت انفرادی به ترتیب ۶۰ و 

۴۰ میلیون تومان و در تسهیالت زوجین نیز به 
ترتیب ۱۲۰ و ۸۰ میلیون تومان می باشد. وی 
ادامه داد: عالوه بر سقف های اعالم شده، ۴۰ 
میلیون تومان تسهیالت جعاله تعمیر یا تکمیل 
هر واحد مسکونی نیز از محل اوراق گواهی 
حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن نیز به 

متقاضیان پرداخت شود . 
وی در خصوص تسهیالت اعطایی این بانک 
پیرامون بافت فرسوده بیان کرد: جهت احداث 
هر واحد مسکونی واقع شده در بافت فرسوده 

شهرستان بیرجند از محل قرارداد عاملیت ،۴۰ 
میلیون تومان تسهیالت با نرخ سود ۹ درصد به 
سازندگان انفرادي و مجتمع پرداخت می شود 
و همچنین به سازندگان مجتمع )بیش از یک 
واحد( مازاد بر ۴۰میلیون تومان براي هر واحد 
، مبلغ ۲۰ میلیون تومان از محل منابع داخلي  
بانک با نرخ سود ۱۸ درصد اعطا می گردد . وی 
ادامه داد ، به سازندگان حرفه ای دارای پروانه 
انبوه سازي به منظور ساخت واحدهای مجتمع 
 ۴۰ ، واحد  ازای هر  به  واحد(  از یک  )بیش 

میلیون تومان با نرخ سود ۹ درصد و ۴۰ میلیون 
تومان با نرخ سود ۱۸ درصد ، در مجموع ۸۰ 
میلیون تومان در شهر بیرجند پرداخت می شود 
و نیز به سازندگان حرفه ای در صورت استفاده 
از تکنولوژی جدید ، فناوری نوین و کاهش 
مجتمع  واحدهای  برای  نیز  انرژی  مصرف 
)بیش از یک واحد( میتوانند به ازای هر واحد ۴۰ 
میلیون تومان با نرخ سود ۹ درصد و ۶۰ میلیون 
تومان با نرخ سود ۱۸ درصد، در مجموع ۱۰۰ 

میلیون تومان تسهیالت دریافت نمایند .
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هشدار رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بیرجند 

 سطح راه ها یخ زده است با سرعت مطمئنه برانید
غالمی-  رئیس اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای بیرجند افزود: طی چند روز گذشته 
با حضور مستمر و شبانه روزی راهداران در 
راهدارخانهای این شهرستان تمامی مسیر های 
اصلی و فرعی و محور های پر تردد روستایی 
برف روبی شدند. رضایی ادامه داد : با توجه به 
استقرار ماشین آالت برف روبی در گردنه های 
مهم شهرستان از جمله گردنه ثمن شاهی در 
محور بیرجند-قائن و گردنه سرچاه در محور 
اسدیه و با آغاز بارش برف در این محور ها 

عملیات برف روبی و شن و نمک پاشی توسط 
نیروهای پرتالش راهداری این شهرستان آغاز 
گردید که طی این عملیات حدود ۳۶۰ تن شن 
و نمک در این محور ها ریخته و به حدود ۲۲۰ 
دستگاه خودرو سبک و سنگین در راه مانده 
کمک رسانی شد.وی  اظهار کرد : با عنایت به 
تداوم سرما در استان و امکان یخ زدگی سطح 
آسفالت در اثر وجود رطوبت دستگاه های شن و 
نمک پاش به صورت شبانه روز در محور های 
اصلی و فرعی حضور داشته که  در صورت 

مشاهده یخ زدگی در اسرع وقت اقدامات الزم 
صورت پذیرد. رئیس اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای بیرجند در پایان خاطر نشان کرد: 
هم اکنون راههای اصلی و فرعی حوزه بیرجند 
باز و تردد در جریان می باشد که از رانندگان 
درخواست دارم با توجه به امکان وجود یخ زدگی 
در راههای استان، با سرعت مطمئنه حرکت 
کرده و از هرگونه شتاب پرهیز و مسافرت های 
بین شهری خود رو در زمان روشنایی و روز 
انجام و حتما زنجیر چرخ به همراه داشته باشند .

 
برگزاری جشنواره بین المللی 

ورزش زورخانه ای 
شهدای مقاومت در استان

جشنواره بین المللی ورزش زورخانه ای 
شهدای مقاومت با شرکت ورزشکارانی 
از کشورهای افغانستان، عراق، اندونزی 
و اوگاندا در بیرجند برگزار شد. اردوی 
تیم های  آماده سازی  بین المللی 
افغانستان، اندونزی، اوگاندا و عراق که 
به مناسبت بزرگداشت سردار سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی 
المهندس و شهدای مقاومت برگزار 
شده بود، جمعه شب  با حضور خوش 
خبر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  و  استاندار 
استان به کار خود پایان داد. به گزارش 
ایسنا، این اردوی بین المللی، به منظور 
شرکت در مسابقات جهانی پهلوانی و 
زورخانه ای به مدت هفت روز در بیرجند 
برگزار و ورزشکاران آموزش های الزم 

را زیر نظر مربیان استان آموختند.

كسب مقام سومي رشته پتانك

مهري ناصري نسب در سومین دوره 
مسابقات قهرماني کشور ورزشکاران 
ام اس در اصفهان مقام سومي رشته 

پتانک را کسب کرد. 

ورزشی

دستگاه های مهندسی سپاه خراسان جنوبی به مناطق سیل زده ارسال می شود
سپاه  مهندسی  و  فنی  دستگاه  پنج 
خراسان جنوبی به زودی به مناطق سیل زده 
فرمانده  مهر،  گزارش  به  می شود.  ارسال 
سپاه انصارالرضا)ع( استان با اشاره به اینکه 
نیروهای مسلح همواره پیشگام و پیش مرگ 
مردم هستند، ادامه داد: برخی از معاندان تالش 
هواپیمای  سقوط  تلخ  اتفاق  بهانه  به  دارند 
اوکراینی نیروهای مسلح را تضعیف کنند که 
این موضوع به نفع امنیت کشور نبوده و مردم 
نیز در راهپیمایی دیروز نارضایتی خود از این 

معاندان را نشان دادند.

سردار قاسمی با بیان اینکه حرکت  روز جمعه 
نشان از بصیرت روزافزون مردم ما دارد، افزود: 
به عنوان یک پاسدار و خادم مردم از حرکت 
آنان در حمایت از نیروهای مسلح سپاسگزاری 
و قدردانی می کنم. فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( 
گفت: مسئولین فلسفه ای جز خدمت رسانی 
ندارند و اگر هر سمتی دارند با رأی مستقیم و یا 
غیر مستقیم مردم انتخاب می شوند و باید همه 

ما همواره دغدغه مند دردهای مردم باشیم.
قاسمی اظهار کرد: در سیل اخیر هرمزگان و 
سیستان و بلوچستان نیز اولین گروه هایی که 

به کمک مردم شتافتند در کنار هالل احمر 
بودند. جهادی  گروه های  و  مسلح  نیروهای 

وی بیان کرد: من نیز به همراه تعداد دیگری 
از مسئوالن بسیج سازندگی و سپاه در استان 
چابهار( حضور  )شهر  بلوچستان  و  سیستان 
پیدا کرده و از نزدیک وضعیت و شرایط مردم 

سیل زده آن استان را مشاهده کردم.
فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی 
آواربرداری در  اینکه در حال حاضر  بیان  با 
آن منطقه به اتمام رسیده، گفت: با توجه به 
حضور گروه های متعدد جهادی نیاز به حضور 

نیروی انسانی جدید در سیستان و بلوچستان 
نیست و اکنون نیاز مردم کمک های نقدی و 

کمک های غیرنقدی است.

ساخت سه بیمارستان صحرایی در 
مناطق سیل زده توسط سپاه

قاسمی با اشاره به اینکه سپاه در مناطق زلزله زده 
است،  کرده  ایجاد  بیمارستان صحرایی  سه 
اظهار کرد: سپاه خراسان جنوبی کار جمع آوری 
کمک های مردمی برای سیل زدگان و همچنین 
ارسال کمک های فنی و مهندسی برای ترمیم 

زیرساخت ها را پیگیری می کند  و تا پایان نیز در 
کنار سیل زدگان استان همسایه هستیم.
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هنوز ۷0 درصد از ظرفیت سد های استان خالی است
محمود آبادی- با وجود بارندگی های سال 
آبی  جاری هنوز ۷۰ درصد از ظرفیت سدهای 
آب  شرکت  مدیرعامل  است.  خالی  ااستان 
بارندگی  منطقه ای استان گفت: علی رغم 
های سال جاری، هنوز ۷۰ درصد از ظرفیت 
سدهای استان خالی است. امامی با اشاره به 
در  گفت:  جنوبی  خراسان  وضعیت سدهای 
حال حاضر هفت سد مخزنی با ظرفیت ۵۸ 
میلیون متر مکعب آب در استان وجود دارد. 
وی با اشاره به خشکسالی های چندین ساله 

در خراسان جنوبی افزود: سد  مخزنی سیاهو 
در  سربیشه  نیز به زودی به بهره برداری می 
رسد. که ۱۷.۵ میلیون متر مکعب به ظرفیت 
سدهای استان می افزاید. امامی ادامه داد : با 
بهره برداری از این پروژه و با توجه به ظرفیت 
۵.۵ میلیون متر مکعبی  سد های تغذیه ی 
مصنوعی استان ظرفیت سدهای استان به ۸۱ 
میلیون متر مکعب می رسد. مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای  استان  اضافه کرد: تاکنون برای 
احداث سد سیاهو حدود ۶۰ میلیارد تومان هزینه 

شده است. امامی با بیان اینکه سد مخزنی 
سیاهو در فاصله ۶۵ کیلومتری شرق شهرستان 
سربیشه بر روی رودخانه سیاهو قرار گرفته 
است، گفت: مساحت حوضه آبریز سد حدود 
سه هزار و ۲۸ کیلومتر مربع است. وی ادامه 
داد: این سد با هدف جلوگیری از خروج آب از 
کشور، کنترل سیالب های فصلی، ذخیره سازی 
و تنظیم حدود ۴/۶ میلیون متر مکعب رواناب 
در راستای مشروب کردن حدود ۵۰۰ هکتار از 

دیاراضی پایین دست در حال اجرا است.
حمی

س : 
عک

کمک ۷ میلیاردی استان به مناطق سیل زده تأمین هزینه درمان ۸۰۸ بیمار از محل زکات
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون هزینه  درمان ۸۰۸ بیمار در استان از محل 
جمع آوری زکات تأمین و پرداخت شده است. به گزارش 
ایرنا، سلم آبادی افزود: ۸۹ درصد زکات جمع آوری شده در 
استان از ابتدای امسال تاکنون، معادل سه میلیارد و ۳۴۴ 
میلیون تومان در بخش محرومان هزینه شد. وی اظهار 
کرد: همچنین از محل زکات ۶۵ سری جهیزیه، و ساخت، 
مرمت و بازسازی ۴۸ واحد مسکونی نیز تأمین شده است.  
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان بیان کرد: 
و  امسال ۴۶میلیارد  ابتدای  از  جنوبی  خراسان  خیران 
۸ میلیون تومان به نهاد حمایتی کمیته امداد استان به 

صورت نقدی و غیر نقدی کمک کردند.  
 وی با بیان اینکه درآمد محقق شده نسبت به ۹ ماه 
این  افزود:  سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است 
کمک ها در مناسب های مختلف از محل صدقات و 
زکات جمع آوری و در بخش های  ایتام و محسنین، 
بهداشت و درمان، مسکن، جهیزیه و درمانی بیماران 
هزینه شده است.  سلم آبادی با اشاره به جمع آوری 
سه میلیارد و ۸۷۱ میلیون تومان صدقه از ابتدای امسال 
در استان تصریح کرد: خیران در طرح های اکرام ایتام و 
محسنین ۱۱ میلیارد  و ۸۱۱ میلیون تومان به فرزندان 

معنوی خود کمک کردند. 

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر گفت: تاکنون چهار 
محموله کمک رسانی به ارزش هفت میلیارد و ۵۷۰ 
میلیون ریال به سیستان و بلوچستان ارسال شده است. 
به گزارش مهر،  شهریاری با ابراز خرسندی از کمک های 
مردم خراسان جنوبی افزود: تاکنون محموله هایی شامل 
چادر، موکت، بسته های غذایی ۷۲ ساعته، مواد شوینده 
به این منطقه ارسال شده است.شهریاری با اشاره به 
دیگر اقدامات هالل احمر در راستای کمک رسانی ها 
بیان کرد: ۱۰ نیروی امدادی با بکارگیری سه دستگاه 
خودروی امدادی شامل، تریلی، کامیون، کامیونت و دو 
دستگاه پیکاپ از ۲۴ دی در منطقه سیل زده مشغول 

امداد رسانی هستند. وی  اظهار کرد: ۴۸ پایگاه آماده 
دریافت کمک های مردمی هستند 

همچنین شهروندان می توانند کمک های نقدی خود 
را از طریق شماره حساب ۹۹۹۹۹ نزد کلیه بانک ها 
و کد دستوری # ۱۱۲ * واریز کنند. گفتنی است 
شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۹۹۹۹۹۹۹۶ و شماره شبا 
بانک  نزد   IR  ۹۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۹۹۹۹
نزد   ۵۸۹۴۶۳۱۸۵۰۲۵۹۷۳۰ کارت  شماره  و  ملت 
قانونی کمک  راه های  از دیگر  بانک رفاه کارگران 
به سیل زدگان سیستان و بلوچستان از سوی هالل 

احمر اعالم شده است.

در نهمین جلسه شورای اطالع رسانی خراسان جنوبی مطرح شد:

 مدیریت تریبون ها و فضای مجازی را دنبال خواهیم کرد
گروه خبر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار در این جلسه با بیان این که حساسیت 
ماه  یک  در  رسانی  اطالع  شورای  اقدامات 
باقی مانده به انتخابات بیشتر شده است، ادامه 
داد : در این ایام با جدیت، تقویت مشارکت 
مردمی در انتخابات، پاسخگویی به ابهامات و 
مطالبات، ایجاد نشاط انتخاباتی در بین مردم، 
مدیریت تریبون ها و فضای مجازی را دنبال 
این که فضای  به  اشاره  با  خواهیم کرد.وی 
کنونی جامعه با وجود فشار حداکثری معاندان 

نظام و تالش ها برای ایجاد انشقاق و دو 
دستگی بین مردم، متفاوت با شرایط حاکم بر 
انتخابات سال های گذشته است،خاطرنشان 
حراست  و  حفاظت  راستای  در  باید  کرد: 
از همه  با جدیت  انتخاباتی  از فضای سالم 

ظرفیت ها ی قانونی ممکن استفاده کنیم.
رئیس شورای اطالع رسانی استان، بر ضرورت 
احصاء پیشران های افزایش ضریب مشارکت 
رو  انتخابات پیش  در  مردم خراسان جنوبی 
توسط دستگاه های ذیربط و اجرایی کردن 

آنها در زمان باقیمانده انتخابات تاکید نمود.وی 
با اشاره به اهمیت اعتماد در جامعه، از ضرورت 
برجسته سازی خدمات دولت و نظام جمهوری 
اسالمی، انسجام اجتماعی ایجاد شده پس از 
مراسم تشییع شهید سپهبد سردار سلیمانی در 
کشور به عنوان عامل مایوس کننده دشمنان 
سخن گفت و از مشارکت و حضور معنادار 
مردم قدردانی نمود. وی با بیان این که انتخابات 
باالترین مظهر مشارکت سیاسی مردم است، 
خاطرنشان کرد: پاسخگویی به مطالبات قانونی 

مردم و اقناع سازی افکار عمومی از مؤلفه های 
مهم تأثیر گزار بر مشارکت حداکثری است که 
تاکنون در این راستا اقدامات نسبتا خوبی انجام 

شده و تالش داریم که این روند تقویت شود.
در ادامه جلسه، سایر اعضای شورای اطالع 
رسانی نیز به ارائه نظرات و پیشنهادات خود 
در راستای افزایش مشارکت مردم استان در 
انتخابات پرداختند. رمضانی مدیر کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
تبیین  برای  پیشنهادی خود  نیز محورهای 

پیوست رسانه ای پروژه های مرتبط با حوزه 
این اداره کل را بیان کرد.
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دستگیری ۱۵0 شکارچی غیرمجاز 
و متخلف زیست محیطی در استان

مهر- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
از شکارچیان  نفر  از دستگیری ۱۵۰  استان 
و  زینتی  پرندگان  قاچاقچیان  غیرمجاز، 
متخلفین زیست محیطی در استان خبر داد. 
مستقیم بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون 
۶۷۲ عدد، قطعه، رأس و سر انواع گونه های 
جانوری از ۱۵۰ نفر از شکارچیان غیرمجاز، 
قاچاقچیان پرندگان زینتی و متخلفین زیست 

محیطی کشف و ضبط شده است. 
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)تحف العقول، ص3۹۷(

اعتبار نظام رتبه بندی 
معلمان ابالغ شد  

 رئیس سازمان برنامه و بودجه طی ابالغی به 
 ۱۴ تخصیص  دستور  کشور،  کل  خزانه داری 
نظام  اجرای  برای  ریال  میلیارد  و ۷۲۰  هزار 
رتبه بندی معلمان در چهار ماه مهر، آبان، آذر 
و دی امسال را صادر کرد.طبق اعالم سازمان 
برنامه و بودجه، این اعتبار هزینه نقدی وزارت 
آموزش و پرورش بابت اجرای بند الف ماده ۶۳ 

قانون برنامه ششم توسعه است.

راه اندازی سامانه
 امالک و اسکان تا پایان سال  

از  یکی  مسکن  اقتصاد  دفتر  مدیرکل  ایلنا- 
برنامه های وزارتخانه را برای ساماندهی بازار 
اجاره بها، راه اندازی سامانه امالک و اسکان 
عنوان کرد و گفت: سامانه امالک و اسکان که 
جزو برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای 
ساماندهی به بازار اجاره بها و اخذ مالیات از خانه 
های خالی برای سرریز شدن آنها به بازار اجاره 

است تا پایان امسال رونمایی می شود.

وام ازدواج زوج ها
 ۱۰۰میلیون تومان می شود  

وام  میزان  درباره  و جوانان  وزیر ورزش  ایرنا- 
اساس  بر  گفت:  آینده  سال  در  جوانان  ازدواج 
مصوبه کمیسیون تلفیق الیجه بودجه ۱۳۹۹، 
وام ازدواج جوانان برای هر زوج ۵۰ میلیون تومان 
است و زوجینی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم 

فروردین ۹۶ است می توانند از آن استفاده کنند.
حداقل و حداکثر عیدی 

امسال کارگران اعالم شد  

تسنیم- نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: 
حداقل عیدی کارگران ۳ میلیون و ۳۲ هزار تومان 

و حداکثر ۴میلیون ۵۴۸ هزار تومان است.
پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان 
متناسب با وضعیت تورمی کشور  

عصر اعتبار- محمد جواد جمالی نماینده مردم 
فسا در مجلس گفت: به کمیسیون تلفیق بودجه 
پیشنهاد داده ایم تا میزان درصد افزایش حقوق 
بازنشستگان را نسبت به شاغالن در سال آینده 

مورد بررسی قرار دهند.

روحانی:  وسیله نقلیه برجام مطمئن 
بود؛ آمدند جاده را خراب کردند  

رئیس جمهور با بیان این مطلب که در موضوع 
برجام هیچگونه قصور و تقصیری نداشتیم، گفت:  
ما به این وسیله نقلیه که حرکت می کرد مطمئن 
بودیم و امروز هم مطمئن هستیم اما دشمنان 

آمدند و پل های جاده حرکت را تخریب کردند.

برای مذاکره با عربستان آماده ایم  

وزیر خارجه کشورمان اعالم کرد: ما برای مذاکره 
سایر کشورهای حوزه  و  عربستان سعودی  با 
خلیج فارس آماده ایم و حاضر به ارائه پیشنهادات 
در خصوص امنیت این منطقه به ویژه در تنگه 
هرمز هستیم و پیشنهاداتی برای ایجاد آرامش و 

صلح در تنگه هرمز را نیز ارائه نموده ایم.

گلپایگانی: حداقل ۱۰۰ کاور جسد
 از پایگاه عین االسد خارج شده است  

آیت ا... محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر 
مقام معظم رهبری ضمن اشاره به حمله کوبنده 
سپاه به پایگاه عین االسد، گفت: حداقل ۱۰۰ 

کاور جسد از این پایگاه خارج شده است.

پنتاگون: درباره تلفات حمله
 موشکی ایران پنهان کاری نکردیم  

عدم  مدعی  حالی  در  پنتاگون  سخنگوی 
تلفات  دادن  نشان  کوچک  یا  پنهان کاری 
عین  هوایی  پایگاه  به  ایران  موشکی  حمله 
به  انکار  هفته  یک  از  پس  که  شد،  االسد 

مجروح شدن یازده تن اعتراف کرد.

نظارت استصوابی، به ابزار 
اعمال قدرت تبدیل شده است  

مسئله  می گوید:  سیاسی  فعال  حصار  جوادی 
نظارت استصوابی برای برخی به عنوان یک ابزار 
اعمال قدرت تبدیل شده و از این فرصت نهایت 
استفاده را می کنند. حقیقتا نظارت استصوابی، 
مشارکت و انتخابات را پایین می آورد و جالب 
است که این ابزار فقط در دست یک سلیقه از 

جامعه سیاسی ایران قرار گرفته است.

انتقاد آتشین از شورای نگهبان  

»آذر منصوری« فعال اصالح طلب گفت: در 
هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که یک حزب و 
یا جریان سیاسی در انتخابات شرکت کند اما 
امکان معرفی نیروهای خود را برای رقابت در 
انتخابات نداشته باشد، این یک تعارض است که 
حاکمیت باید آن را حل کند. در چنین شرایطی 
اساسا رقابت واقعی شکل نخواهد گرفت چراکه 
و  عریضه  نبودن  خالی  برای  هم  اصولگرایان 

تابلویی از انتخابات با هم رقابت می کنند.

انتقاد  تند فالحت پیشه
 از یک الپوشانی بزرگ

کمیسیون  عضو  فالحت پیشه،  حشمت ا... 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به 
این  عمومی  انتظار  می گوید:  ایرناپالس 
هواپیمای  حادثه  برای  مجلس  که  است 
اوکراینی، جلسه ای خاص و علنی تشکیل 
جریان  در  کرد:  بیان  پیشه  فالحت  دهد. 
این حادثه دو ظلم رخ داد؛ یکی مسافرانی 
که مظلومانه کشته شدند و دوم ظلمی که 
به ملت و دولت ایران صورت گرفت؛ آن 
هم برای دروغی که به آنها گفته شد. این 
 عضو کمیسیون امنیت ملی همچنین تأکید 
هیچ  نظامی،  مقررات  اساس  بر  کند:  می 
شلیک  صورت جلسه  بدون  گلوله ای 
می کند  شلیک  پدافند  وقتی  نمی شود. 
باید  می شود،  سرنگون  هواپیمایی  و 
این  چگونه  و  چرا  که  شود  صورت جلسه 
از  معتقدم  بنابراین  است.  افتاده  اتفاق 
همان ابتدا در جریان این اتفاق بودند، اما 
و  ها  دروغ  شد،  انجام  که  مصاحبه هایی 
الپوشانی هایی که صورت گرفت به حیثیت 
این  باعث شد مسببان  کشور ضربه زد و 
امر و آمریکایی ها که شرایط جنگی ایجاد 
کردند، ژست حقوق بشر بگیرند و این گونه 
بار اتهام کشور سنگین تر شود. او در ادامه 
بیان می کند: عالوه بر برگزاری جلسه علنی 
مجلس، از مدعی العموم انتظار می رود عدم 
برخورد شفاف درباره دروغ هایی که گفته 
پیگیری  تحت  حقیقت،  الپوشانی  و  شد 
قرار بگیرد، زیرا به حیثیت بین المللی کشور 

ضربه جدی وارد شد.

شورای  ردصالحیت های  خبرآنالین- 
شرایط  با  را  اصالح طلبان  نگهبان 
پیچیده ای روبه رو کرده و برای گذشتن 
پیش  سناریو  چند  گذار سخت  این  از 

روی آنها قرار داده است.

سناریوی اول؛ اعتراض و رایزنی
این جمله ای  »اعتراض حق ماست« 
است که بسیاری از نمایندگان مجلس 
با گرایش اصالح طلبی این روزها آن را 
تکرار می کنند و معتقدند باید با اعتراض 
لزوم  صورت  در  و  ها  ردصالحیت  به 
نهادهای  و  نگهبان  شورای  با  رایزنی 

باالتر شرایط تایید صالحیت را فراهم 
کرد و اجازه نداد میدان برای رقیب خالی 

شود. 

سناریوی دوم؛ لیست 
حداقلی نه استیجاری

را  آن  توان  می  که  دیگری  راه  نقشه 
روی میز اصالح طلبان دید ارائه لیست 
حداقلی است. به این معنا که هرکدام 
که  اصالحات  جریان  کاندیداهای  از 
توانستند از سد شورای نگهبان آن هم 
در مرحله تجدید نظر عبور کنند لیستی 
مصطفی  شود.  ارائه  تعداد  همان  با 

به  نیز  تهران  مردم  نماینده  کواکبیان 
خبرآنالین می گوید:»احتمال ارائه لیست 
کامال منتفی نیست و باید منتظر ماند 
و دید که شورای نگهبان چه تصمیمی 

خواهد گرفت«

سناریوی سوم؛ 
کنار کشیدن از انتخابات

انتخابات  در  باشیم  نداشته  »کاندیدا 
شرکت نمی کنیم« این همان صحبتی 
هفته های  و  ماه ها  از  تقریبا  که  است 
پیش به یک رای حداکثری در میان 
و  بود  کرده  پیدا  دست  اصالح طلبان 

در  به وضوح  را می توان  این موضوع 
بیانیه شورایعالی سیاست گذاری به آن 

اشاره کرد. 

احتمال تحریم انتخابات 
یا ائتالف انتخاباتی

به  شده  مطرح  سناریوی  سه  جز  به 
میز  روی  گزینه های  مهمترین  عنوان 
انتخابات  تحریم  زمزمه  اصالح طلبان، 
نیز مطرح می شود. در این میان طیفی 
از اصالح طلبان هم هستند که بعید به 
نظر نمی رسد به سمت ائتالفی جدید با 

اعتدالیون بروند.

استراتژی اصالح طلبان در مقابل رد صالحیت ها

از زمان  اینسایدر - دولت ترامپ  راشا 
قاسم  سردار  ترور  و  عراق  در  حمله 
تا   ، المهندس  ابومهدی  و  سلیمانی 
این  برای  زیادی  های  توجیه  کنون 
اقدام خود ارائه کرده است. اول مدعی 
شد که تهدید فوریتی یک حمله وجود 
هیچ  که  بود  حالی  در  این  و  داشت 

کس از زمان و مکان چنین حمله ای 
بمب  از  هم  بعدتر  نداشت.  اطالعاتی 
گذاری برنامه ریزی شده در ۴ سفارت 
ایاالت متحده در منطقه سخن به میان 
آمد که توسط وزیر دفاع دولت ترامپ 
رد شد. این اظهارات ضد و نقیض دولت 
ترامپ در توجیه ترور سردار سلیمانی این 
شبهه را ایجاد کرده که تصمیم به این 
کنونی  با تحوالت  ارتباطی  حمله هیچ 
برنامه  پیش  از  عملیات  یک  و  نداشته 
تایمز  نیویورک  است.  بوده  شده  ریزی 

نوشت: حمله به سفارت در حقیقت به 
جنگ طلبان آمریکایی کمک کرد که 
ترامپ را قانع کنند ماشه نمادین را بکشد. 
ترامپ بیش از ۶ ماه پیش دستور آن را 
امضا کرده بود. برنامه ریزان این حمله تنها 
منتظر فرصتی برای اجرا بودند. به عنوان 
یک فرمانده نظامی هم سلیمانی و هم 
مهندس را می توان جایگزین کرد. اما 
ایفا  هر دو مرد نقش مهمی در عراق 
می کردند و یافتن افرادی که توانایی 
آنها را برای ایفای همین نقش داشته 

باشند، زمان خواهد برد. این امر سبب 
اوضاع سیاسی  زودی  به  می شود که 
نقطه  به  زود  خیلی  عراق  در  متشنج 
جوش برسد، چرا که گروه های شیعه 
احتماال برای انتخاب نخست وزیر و بر 
سر دولت جدید، با درگیری های داخلی 
مواجه خواهند شد. ایاالت متحده از این 
اتفاق استقبال و برای انتصاب نامزد مورد 
نظر خود استفاده خواهد کرد؛ نامزدی که 
تصمیم مجلس عراق به اخراج نیروهای 

خارجی از این کشور را رد کند.

هدف از ترور سردار افزایش هرج و مرج سیاسی بود

چشمگیر  سرعت  ایرانی-  دیپلماسی 
)سخنان  اخیر  روزهای  در  تحوالت 
پوتین و برنامه های اعالم شده توسط 
و  اساسی  قانون  اصالح  برای  وی 
سپس ساعتی بعد استعفای »دیمیتری 
مدودف« از نخست وزیری( نشان داد 
که زمینه های این تغییرات سال ها قبل 

توسط پوتین برنامه ریزی شده است. 

پوتین چه در سر دارد؟
مخالفان پوتین بعد از انتخاب میسوشتین 
به  شروع  مدودف،  جانشین  عنوان  به 
خیلی  و  کردند  وی  سوابق  در  بررسی 
سریع وی را به سوءاستفاده از قدرت و 
فساد متهم کردند. برخی تحلیل گران بر 
این باورند که انتصاب میسوشتین بخشی 
از سازماندهی مجدد دولت روسیه است 

که به پوتین کمک می کند پس از خروج 
مورد انتظار خود از ریاست جمهوری در 
سال ۲۰۲۴، مجددا بر محدودیت های 
پوتین  کند. والدیمیر  غلبه  قدرت خود 
چیز  دو  احتماال  دولت  در  تغییر  این  با 
را روشن کرده است: اول اینکه روسیه 
وداع  او  با  سال ۲۰۲۴  از  بعد  احتمااًل 
از  او  که  هنگامی  دوم  کرد.  خواهد 

ریاست جمهوری خارج شد ، وی قطعًا 
قدرت را ترک نخواهد کرد. به نظر می 
رسد همه چیز بر این اساس  پیش می 
رود که او دست های خود را روی اهرم 

های قدرت نگه دارد.

انقالب ژانویه در کاخ کرملین ؛ پوتین چه در سر دارد؟

جناب آقای دکتر مجید رضا لطیفی 
مصیبت درگذشت پدر خانم گرامی تان 

مرحوم  محمد باقر طالئیان
را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای شما و خانواده محترم صبر و برای آن 

مرحوم غفران الهی آرزومندیم. ضمنا بدینوسیله از همشهریان عزیز دعوت می گردد
 در مراسم ترحیمی که بدین منظور فردا دوشنبه  30 /98/10 از ساعت 15 الی 16 

در محل هیئت حسینی برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. 

موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند

سرکـار خانـم  مژگـان شریفـی
معاون محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی 

صبر در مصیبت نیمی از ایمان است. ضایعه درگذشت پدر گرامی تان
 را عمیقا تسلیت عرض نموده،برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای شما

 طول عمر با عزت مسئلت داریم.
هیئت مدیره ، مدیرعامل و پرسنل توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( بیرجند

سرکـار خانـم  مژگـان شریفـی
معاون محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی 

صمیمانه و در کمال تاسف درگذشت  پدر عزیزتان 
را خدمت سرکار عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می کنم 

برای آن شادروان آرامش و آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندم. 

عصمت  محمودی

همکار گرامی سرکار خانم محبوبه شریفی
خانواده محترم شریفی

مصیبت درگذشت پدر گرامی تان مرحوم مسعود شریفی
 را تسلیت عرض نموده و برایتان صبر جزیل آرزومندیم، امیدواریم خداوند متعال در سایه 

رحمت خویش به ایشان مغفرت عنایت نماید. 
همکاران تان در روزنامه آوای خراسان جنوبی

سرکـار خانـم  مژگـان شریفـی
با تالم  و تاثر درگذشت پدر گرانمهر شما را تسلیت عرض نموده ،

برای آن سالک شریف از خدای جّل و عال طلب مغفرت و برای شما و بازماندگان داغدار 
صبر مسئلت داریم.       

کانون هنرمندان خراسان جنوبی

جنـاب آقـای دکتـر لطیفـی
مسئول محترم پزشکی حج   و زیارت در استان

مصیبت درگذشت پدرخانم گرامی تان را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان
 برای آن مرحوم مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جزیل آرزومندیم. 

مدیریت و کارکنان حج و زیارت خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر مجید رضا لطیفی
 خبر درگذشت پدرخانم گرامی تان

 مایه تاثر گشت. ضمن تسلیت خدمت شما و خانواده محترم،از خداوند برای آن مرحوم 
مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم. 

شرکت مرکزی خدمات زیارتی خراسان جنوبی

 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش های ماشینی دست دوم
 )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 
بیرجند ، بلوار شعبانیه  نبش شعبانیه 4

3797 361  0915-  9464 750 0935-31 17 31 32  علی زارع
دنیـای فرش

فراخوان مزایده عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
)منطقه خراسان جنوبی( 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد: اقالم مازاد 
و اسقاط انبار خود را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند 

برای دریافت فرم شرکت در مزایده از تاریخ انتشار این آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه 
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ به نشانی بیرجند – خیابان جمهوری اسالمی – نبش 
جمهوری اسالمی ۶ - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی – واحد 
بازرگانی مراجعه نمایند. )شماره تماس:۳۲۲۱۱۸۳۲( الزم به ذکر است دریافت فرم شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت سپرده شرکت در مزایده نزد امور مالی شرکت و ارائه تاییدیه پرداخت 

سپرده به واحد بازرگانی می باشد.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

دفتر خدمات مسافرت هوایی روژان گشت ایران
آدرس جدید : خیابان معلم/ نبش معلم ۱
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