
سرمقاله

پنجشنبه 15 اسفند1398* 10 رجب 1441 * 5 مارس2020    روزنامه صبح استان *سال بیست و سوم* شماره: 4586 

*  آرین پور

کرونا به ما آموخت
» پیش درآمد. هرم پور- »کرونا«، 
 این روزها اگر همه زندگی ما نشده ، 
آن  از  مهمی  بخش  به  حداقل 
همه  علیرغم  است.  شده  تبدیل 
خبرهای بد و التهاب ها و استرس 
های بی شمار، نگاه به این »ابتالی 
ناگهانی« و »عجیب«  از زاویه ای 
دیگر، می تواند هم زیبا و هم درس 
آموز باشد. خانم »کوثر آرین پور«، 
دانش آموز مدرسه دخترانه نمونه 
تقوای بیرجند و دختر سرکارخانم 
پزشکان  از  زاده  ابراهیم  دکتر 
2 صفحه  در  مشروح   .. بزرگوار 

مدیرکل فرودگاه ها  : کرونا ، نرخ  و مسافر پروازها ی استان 
را کاهش داد * رئیس پلیس آگاهی : ۵۸ هزار دستکش 
بهداشتی احتکار شده در بیرجند کشف شد * مدیرعامل 
هالل احمر : چهار ورودی اصلی استان در کنترل هالل احمر 
است * مدیرکل اوقاف و امور خیریه: برنامه های نوروزی 
بقاع متبرکه برگزار نمی شود * معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی: نظارت بر عرضه و پخت نان در نانوایی ها تشدید 
شده است *  شهروندان برای تهیه و خـرید  هـرگونه اقالم 
بهداشتی فقط از  طریـق داروخانه ها و فروشـگاه های معتبـر  
 اقدام کنند * رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری بیرجند : 
استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی 40 درصد کاهش 

داشته است ... مشروح در صفحه ۳ و ۵

3 امسال ماهی قرمز از چین وارد نمی شود3کرونا وکاهش نرخ  و مسافر پروازها 2داستان این تابلوها چیست؟

حاشیه شهرها
نیازمند  تدابیر
 ضدکرونایی

تهدید زباله گردها برای همه

برخورد  با منتشرکنندگان
 اخبار غیر واقعی درمورد کرونا

استاندار عنوان کرد :

 مرکز تخصصی شنوایی و سمعک قائم )عج(

Samak.ghaem :اینستاگرام
بیرجند-مفتح 4- پالک 13   تلفن:  01 318 322  056  - 5020 165 0915  

شنوایـی را به پدرتـان 
هدیـه دهیـد

جناب آقای بشیری زاده 
فرماندار محترم شهرستان درمیان 

جناب آقای رستمی  بخشدار محترم بخش قهستان
ضمن تبریک والدت حضرت علی )علیه السالم( بدینوسیله مراتب تشکر  
و قدردانی خود را از زحمات و تالش های بی وقفه و صادقانه و لطف 
بی دریغ تان نسبت به این خطه محروم حضورتان تقدیم می داریم 
سالمتی و موفقیت روز افزون شما را از درگاه ایزد متعال خواستاریم.

جمعی از اهالی شهر قهستان

جنـاب آقای مهنـدس داعـی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان  مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

 که بیانگر کارآمدی،لیاقت و شایستگی های برجسته جناب عالی در صحنه های خدمت صادقانه 
 به نظام جمهوری اسالمی و منطقه محروم استان خراسان جنوبی می باشد، تبریک عرض نموده
ارزنده از زحمات  نماییم. در ضمن  آرزو می  ایزد منان  از درگاه  را    موفقیت و سربلندی شما 

 جناب آقای مهندس جعفری نیز در زمان تصدی سمت مدیریت بی نهایت سپاسگزاریم.
هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس وحید داعی 
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان

با کمال ارادت و امتنان بدینوسیله انتصاب جناب عالی را به عنوان
 مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی 

 که نشان از تعهد، وظیفه شناسی، پشتکار و جدیت شما در عرصه خدمت رسانی به مردم می باشد 
تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون جناب عالی را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس جعفری
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تالش های شبانه روزی جناب عالی در دوران تصدی 
مسئولیت مدیرکل راه و شهرسازی استان اکنون که با افتخار بازنشستگی نائل آمده اید 

از خداوند منان طول عمر با عزت برای شما مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس وحید داعی
با کمال مسرت، انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده و توفیقات شما را  از درگاه  ایزد منان خواستاریم. همچنین 
 از زحمات و تالش های خالصانه جناب آقای مهندس مهدی جعفری

 در زمان تصدی مسئولیت، صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد.
مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل - بهدانی

برادر  ارجمند
 جناب آقای مهندس وحید داعی

انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیرکل راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان توفیقات روزافزون شما را خواستاریم.

مهندسین مشاور کلوان فضا شهر

جناب آقای مهندس وحید داعی
با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را به عنوان

 مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
  که نماد بارزی از تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های شما 

می باشد، تبریک عرض می نماییم 
موفقیت و سربلندی تان را از درگاه خداوند منان آرزومندیم.

شرکت راه گستران قاینات - علی سلطانپور

جناب آقای مهندس وحید داعی
انتصاب شایسته و بجای جناب عالی را به سمت

 مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده و ضمن تشکر از خدمات

 آقای  مهندس جعفری
 دوام توفیقات روزافزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکتهای راهسازی چند آشیان و ره آشیان
 و پیمانکاری راد افرا سازان بیرجند

پیام مدیر کل منابع طبیعي
 به مناسبت ١٥ اسفند روز ملي درختکاري

بدون تردید منابع طبیعی تجدید شونده )جنگل ها و مراتع( در توسعه اقتصادی و 
اجتماعی جامعه نقش مهمی داشته و باید بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و 
برنامه ریزان قرار گیرد. نقش این منابع عظیم خدادادی به عنوان بستر حیات و توسعه 
پایدار و پشتوانه اصلی بخش کشاورزی نقش اساسی داشته و در استانی مانند خراسان 
 جنوبی که سومین استان پهناور کشور به شمار می آید حفظ و حراست در پوشش های 

جنگلی و مرتعی بسیار حائز اهمیت است. 
هفته بزرگداشت منابع طبیعی و آبخیزداری امسال همچون سال های گذشته با 
هدف حفظ و احیای منابع طبیعی از تاریخ 15 لغایت 21 اسفند ماه و با شعار » 
نهالکاری همگانی برای ایرانی سرسبز« همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی 
برگزار خواهد شد. این هفته و روز درختکاری را به همه دلسوزان و تالشگران و 
جهادگران عرصه منابع طبیعی تبریک عرض می نمایم و امیدوارم در جهت اجرای 
فرامین مقام معظم رهبری، فرهنگ منابع طبیعی را به معارف عمومی تبدیل کنیم.

علیرضا نصرآبادی- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

“ نهالکاري همگاني براي ایراني سرسبز”

میالد با سعادت امام محمدتقی جواداالئمه )ع( به همه مسلمانان تبریک می گوییم

 

 

 

برخی پشت ماسک ِ دلسوزی، 
دروغ پراکنی می کنند
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مديركل جديد راه وشهرسازي استان منصوب شد

وحید داعی ، در مراسمی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی ، به عنوان 
مدیر کل جدید راه و شهرسازی استان معرفی و از خدمات چندین ساله جعفری قدردانی شد. داعی 
پیش از این عهده دار سمت معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بود.

کرونا به ما آموخت!
 

* آرین پور

» پیش درآمد. هرم پور- »کرونا«، این روزها اگر همه زندگی ما 
نشده ، حداقل به بخش مهمی از آن تبدیل شده است. علیرغم 
همه خبرهای بد و التهاب ها و استرس های بی شمار، نگاه به 
این »ابتالی ناگهانی« و »عجیب«  از زاویه ای دیگر، می تواند 
هم زیبا و هم درس آموز باشد. خانم »کوثر آرین پور«، دانش 
آموز مدرسه دخترانه نمونه تقوای بیرجند و دختر سرکارخانم دکتر 
ابراهیم زاده از پزشکان بزرگوار بیرجندی هستند که چند روز قبل 
متن زیبایی را برایم ارسال کردند. مطالعه کردم و دیدم هم از 
نوشته های من دلنشین تر و هم در این شرایط، کارآمدتر است. 
حیفم آمد در همین ستون درج نشود. با کسب اجازه از سردبیر 
محترم روزنامه، دوست دارم امروز ذهن مخاطبین عزیز میهمان 
این مقاله زیبا باشد. تقدیم به شما«؛ »چه جالب بود؛ »ک« یعنی 
کنار هم بودن، »ر« یعنی رفاقت، »و« یعنی وحدت، »ن« یعنی  
نشاط و  »آ« یعنی آرامش. مجموع این حرف ها شد »کرونا«. 
یعنی همان غریبه ای که امروز بیشتر از هر کسی با ما آشناست؛  
ویروس کوچکی که چیز های زیادی به ما آموخت، به خیلی از 
انسان های ناسپاس ثابت کرد که به دلیل مشکالت بی ارزش 
خود همیشه در حال گالیه نباشند، چرا که مشکالت بزرگتری 
هم  وجود دارند، مشکالتی به بهای سنگین از بین رفتن جان 
عزیزان مان. به ما »دانش آموزان« ثابت کرد که مدرسه و درس 
خواندن، بد و زجرآور نیست،  بلکه بسیار شیرین و مفرح هم 
هست،  به ما ثابت کرد قدر کنار هم بودن های دوستانه را، 
قدر خنده های بی بهانه را ، قدر شوخی های بچگانه را، بدانیم. 
ثابت کرد آرزوهای کوچک مان که تعطیلی مدرسه هاست می 
تواند برآورده شود اما به قیمت از بین رفتن لحظه هایی که شاید 
بهترین قسمت عمرمان باشد و ما چه بی رحمانه خواستار پایان 
آنها بودیم. همین سال قبل را یادتان هست؟ اسفند ماه که می 
شد همه قصد داشتند زودتر به بازار بروند تا به شلوغی بازار و 
ازدحام آدم ها برخورد نکنند و بتوانند با خیال راحت خرید کنند؟ 
اما امسال افسوس گذشته را می خورند، افسوس شلوغی هایی 
که بوی عید می داد، بوی دید و بازدیدهای خانوادگی، بوی سال 
نو. امسال همه پشت نقابی به اسم ماسک پنهان شده اند. دیگر 
احساسات مان هم پنهان شده است، خنده های روی لب مان 
هم دیگر دیده نمی شود. دیگر نمی شود مثل هر سال روی 
همدیگر را ده بار ببوسیم و بعد از هر روبوسی از خنده غش کنیم! 
دیگر بچه ها ُغرُغر نمی کنند که مادر بزرگ صورت مان را 
بوسید! دیگر مادر بزرگی نیست! آن مادر بزرگ مهربان حاال شاید 
روی تخت بیمارستان است و روبوسی که هیچ، حتی از دیدن 
چهره پر چین و چروکش هم محروم شده ایم! اما بر عکس به 
خیلی ها هم آموخت که حتی در این شرایط هم به فکر سود و 
منفعت خود باشند و از فروش ماسک و لوازم بهداشتی به مردم 
دریغ کنند!! به نظر من واقعاً اینگونه انسان ها عالی هستند! و باید 
به آنها مدال افتخار  داد؛  مدال افتخار سنگ دلی! چگونه می 
توانند این همه اخبار را ببینند، ِخس ِخس سینه های یک پیرزن 
فرتوت را بشنوند، نگرانی و غم نهفته در چشمان ما کودکان را 
حس کنند، اما باز هم آن قدر پلید باشند؟! واقعا دنیای عجیبی 
شده است و ما انسان ها هم از عجایب روزگاریم! تا دیروز قدر 
خیلی از چیزها را نمی دانستیم و ساده از کنارشان عبور می 
کردیم، هیچ وقت تصور نمی کردیم که دل مان برای روبوسی، 
برای لمس اشیاء و اطراف مان بدون دستکش، برای خنده هایی 
که پشتش غمی نباشد، برای خانواده، برای دور هم بودن هایمان، 
برای خیابان های شلوغ، حتی برای ُغرُغر های مادرمان دلتنگ 
شویم! آخر مادر من یک پزشک است و  این روزها هر روز در 
بیمارستان و مشغول مداوای بیماران است. دلم می خواهد حداقل 
کنارم باشد و من سرم را روی زانوهایش بگذارم و از ته دل شروع 
کنم به گریه کردن و از خاطراتی بگویم که امروز برایم آرزو شده 
است. اما او می گوید بیشتر از تو که دخترم هستی، بیمارانی که 
روی تخت خوابیده و با یک دستگاه در حال تنفس هستند به من 
نیاز دارند. می گوید ما امروز مدافعان سالمتیم. می گوید کشور 
امروز به ما نیاز دارد، مردم اکنون احتیاج به درمان دارند و من در 
این شرایط بحرانی، مادرم را راهی می کنم. به او افتخار می کنم 
و او هم چه صادقانه و بدون توقع  خدمت می کند، در حالی که 
ممکن است هر لحظه به این بیماری مبتال شود و تنها کاری 
که در این شرایط من می توانم انجام دهم، این است که  قرآن 
کوچکم را بیاورم و ضمن اینکه مادرم را از زیر قرآن رد می کنم، 
با خود و خدایم قرار بگذارم که »خدایا! مادرم را فقط به تو می 
سپارم، پس مواظبش باش. می دانم که زیر قولت نمی زنی.« 
اما در  نهایت سخنم با کروناست: »تو ویروس حقیر وکوچکی 
هستی که قصد داری من را، امثال من را،  ایران را ، دنیا را، نابود 
کنی. اما ما، یعنی تک تک انسان ها، به ویژه ما مردم خراسان 
جنوبی،  از تو نمی ترسیم. همان طور که از جنگ هشت ساله 
نترسیدیم، همان طور که از شاه، از تحریم، از سیل، از زلزله 
، از فقر و تنگدستی و از خیلی حوادث و مشکالت  بزرگ تر 
نترسیدیم. ما اکنون دست به دست هم می دهیم و از خرابه 
هایی که تو برای دنیا ساختی و می سازی، پل می سازیم،  پلی از 
جنس »ک« یعنی نماد کنار هم بودن،  »ر« یعنی نماد  رفاقت، 
»و« یعنی نماد  وحدت، »ن«  یعنی نماد  نشاط،  و  »آ« یعنی 

نماد آرامش. «   # ماـ  کرونا راـ  شکستـ  می دهیم.«
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه را به 

شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

 معلمان و مدیران مدرسه ها 
در تنگنای آموزش آنالین  

*  علی اکبر زین العابدین

اخباری که مدیران مدارس و معلمان به من می دهند 
به  فشار می آورند  خانواده ها  است که  این  خالصه اش 
بگیریم، جزوه  ویدیو  آنها می خواهند  آموزش مجازی. 
یا  بسازیم  آنالین  آزمون  کنیم،  بدهیم، سوال طراحی 
صوتی درس بدهیم. خواسته بجایی است. چون معلمان 
و مدیران مدرسه ها بیشتر نگران درس دانش آموزان شان 
هستند. درنهایت همین عزیزان هستند که بعدا باید در 
فصل گرما تمام کمبودها را با بار روانی سنگینی که بر 
دوش بچه ها و خانواده هاست جبران کنند. در این وضع 
کم برخوردار  و  برخوردار  مناطق  میان  مهمی  تفاوت 
نیست. فقط گویا در مناطق برخوردار احساس طلبکاری 
برخی خانواده ها بیشتر است. چون بر حسب امکانات 
برقراری  امکان  موجود،  نرم افزاری  و  سخت افزاری 
کالس های مجازی را بیشتر می دانند و البد در مناطق 
کم برخوردار حسرت امکانات برخوردارها بر دل خانواده ها 
و معلم هاست ولی واقعیت این چنین نیست!  سه مسأله را 

در کنار سه پیشنهاد طرح می کنم:
 اوال بدانیم که اغلب مدرسه های کشور آمادگی کافی 
را برای برگزاری کالس های مجازی ندارند؛ هم به دلیل 
محدودیت امکانات و هم شیوه اجرا. شیوه اجرا مهم تر از 
امکانات است چون فوت و فن آموزش مجازی با آموزش 
واقعی و رودررو بسیار متفاوت است و معلمان ما در این 
زمینه آموزشی ندیده اند. وقتی معلم روبه روی دوربینی 
که از حضور بچه ها خالی است درس می دهد باید نقش 
تازه ای ایفا کند، تپق نزند، مراقب آراستگی و پوشش خود 
باشد، یک وقت اشتباهی از دهانش خارج نشود و... هر 
چه سن بچه ها کمتر باشد، کمتر می توانند در برابر چنین 
آموزش هایی دوام بیاورند و حوصله شان سر می رود. چون 
خالی از هر نوع تحرک و بازی و تعاملی است. شاید در 
دوره دبیرستان دبیران با آماده کردن جزوه ها و تمرین ها 
و پاورپوینت ها همراهی دانش آموزان شان را جلب کنند اما 
در سنین پایین تر دشوارتر است. پیشنهاد نخست این است 
که در ضبط ویدیو و صوت و هر نوع تدریس مجازی 
خود بچه ها را هم به کار بگیریم تا آنها هم درس بدهند 
و در کانال ها و گروه های مجازی مدرسه ها منتشر شود 
تا جوشش و کوشش دانش آموزان را با عالقه در پی  
آورد و هم اینکه خانواده های عزیز هم خواسته هایشان 
را با امکانات موجود تنظیم کنند تا از این گردنه سخت 
عبور کنیم. از طرف دیگر در کنار درس های اصلی از 
دانش آموزان فعالیت های خالقانه مانند نقاشی، کاردستی، 
شعر و قصه نویسی، کتابخوانی، عکاسی، فیلمسازی با 

گوشی و... با موضوعات متنوع خواسته شود.
مردم  همه  مثل  هم  مدیران  و  معلمان  اینکه  دوم 
رفت وآمدهایشان در این روزها هر چه بگذرد با موانع 
بیشتری روبه روست. در خانه هم شاید امکانات کافی برای 
تولید مجازی دروس در اختیار نداشته باشند. آنها هم در 
خانه بچه دارند، سروصدا هست و مشکالت دیگر. آنها هم 
در نگرانی های این روزها به سر می برند. به مدیران عزیز 
هم فشار نیاورید با پیام و تلفن که وضع درس بچه های 
ما چه می شود؟ به خدا مدیران در شیوع بیماری نقشی 
نداشته اند و یکباره با این وضع روبه رو شده اند. بار پانصد، 
ششصد بچه را روی دوش آنها نگذاریم و خواب شان را از 
اینکه هست آشفته تر نکنیم. هر نوع نگرانی اضافه ای که 
به دیگری تحمیل می کنیم سیستم ایمنی بدنش را پایین 
می آوریم. معلمان و مدیران مدرسه ها دل شان مثل خود 

بچه ها شیشه ای و عاطفی است.
سوم اینکه به نظر من خانواده ها نگرانی شان را پایین 
بیاورند. وضع همین است که می بینیم و متأسفانه تلخ 
و غیرقابل پیش بینی. وضع بچه های سراسر کشور و 
بسیاری از کشورهای دیگر در این مورد یکسان است. 
بچه های ما اول سالمت روان و جسم شان مهم است 
بعد پیشرفت تحصیلی و فرهنگی و هنری شان. اول وجود 
بعدا سجود. به عنوان یک دلسوز کودکان از خانواده ها 
می خواهم نه به نگرانی بچه ها در شیوع کرونا دامن بزنید 
و نه از صبح تا شب فشار درس بیاورید که عقب نمانی 
و بجنب و تنبلی نکن! به  هرحال فضای خانه هیچ وقت 
مانند مدرسه نمی شود. رابطه عاطفی دو طرفه تان  را آسیب 
نزنید. این روزها خواهد گذشت و یک ماه و دو ماه، آینده 

فرزندان ما را از آسمان به زمین نمی آورد.
به نظرم الاقل آنچه را در کنترل داریم تالش کنیم در 
وضع »تعادل« نگه داریم و درنهایت مثل شیوه غریزی و 
طبیعی کودکان )که همان شیوه خدادادی آدمیزادی است 
و ما با باال رفتن سن و سال مان آن را به  هم می ریزیم( و 
هم به شیوه قصه های کودکان، برای هر تلخی و ناکامی 
شیوه ای شوخ طبعانه، خالقانه و ذهن آگاهانه )زندگی در 
اینجا و اکنون( پیش بگیریم و تا ویروس کرونا از لیوان 
پرید بیرون و پرسید پس آویشنش کو؟! با دمپایی بزنیم 

توی سرش و نابودش کنیم. 
گردآوری : یزدانی ، مدیر مهد دوزبانه کودکان برتر

یادداشت

از تصور مردم تا واقعیت

یکی از اقداماتی که اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان برای جلوگیری از تصرف اراضی 
تابلوهای  نصب  است  داده  انجام  موقوفه 

»اراضی موقوفه« بود.
این نکته  اذهان  تابلوها گویا در  این  اما 
های  زمین  همه  که  کند  می  تداعی  را 
اوقافی در سطح شهر بالتکلیف رها شده 
آنها در راستای  از واگذاری  اوقاف  اند و 
خدمات  گسترش  و  مردم  به  خدمت 
شهری جلوگیری می کند.و یا اینکه این 
موضوع به ذهن می رسد که اوقاف زمین 

ها را تصرف یا مصادره کرده است. 

 اما واقعیت ماجرا چیست؟ 
برای پاسخ به این سوال به سراغ حجت 
و  اوقاف  مدیرکل   پور  بخشی  االسالم 

امورخیریه استان خراسان جنوبی رفتیم.
پاسخ: یکی از اقداماتی که برای جلوگیری 
انجام داده است  اراضی موقوفه  از تصرف 
نصب تابلوهای »اراضی موقوفه« بر روی 
زمین های موقوفه بوده است که سواالت و 

شبهاتی را در ذهن مردم ایجاد کرده است.
اما چند نکته در این خصوص:

1- این زمین ها در مقایسه با زمین هایی 
طرق  به  گذشته  سالیان  طول  در  که 
و  ادارات  به  واگذاری  جمله  از  مختلف 
بخش های خصوصی در جهت خدمت به 
شهر و مردم به بهره برداری رسیده است 
بسیار ناچیز است. و حدود 5 درصد است.
2- بسیاری از مردم تصور دارند که چون 
این زمین ها موقوفه است برای هر کار 
خیری میتوان استفاده یا به مردم و ارگان 
به  یا  نمود  واگذار  رایگان  صورت  به  ها 
غیره  یا  سبز  فضای  به  رایگان  صورت 
درنظر  بدون  اقدام  این  اما  شود.  تبدیل 
که  واقف  نیت  و  موقوفه  منفعت  گرفتن 
وقفی را انجام داده است تا ماندگار باشد ، 

از نظر شرعی و قانونی مشکل دارد.

3- بخش زیادی از این زمین ها مشاعی و 
دارای شرکای متعدد است که بنا به دالیل 

مختلف امکان تفکیک آنها وجود ندارد.
4- بخشی از زمین ها وار د محدوده خدمات 

شهری نشده اند.
5- بخشی از زمین ها به دالیلی همچون 
نصب دکل های فشارقوی برق با توجه به 

حریم ساخت و ساز امکان توسعه ندارند.
6- یکی از موضوعات مهم در احیا و سرمایه 
گذاری روی موقوفات این است که با توجه 
به منابع محدود موقوفات و عدم تخصیص 
اعتبار عمرانی مشخص و دولتی ، بایستی 
برای سرمایه گذاری و اجرای پروژه سرمایه 
گذاران اعالم آمادگی کنند تا این زمین ها به 

بهره برداری برسند. 
7- در وقف از نظر شرعی و قانونی امکان 
تصرف یا مصادره زمین ها از اشخاص دیگر 
وجود ندارد. و این تصور اشتباه است که اوقاف 
زمینی را تصرف کند، چرا که وقف نامه سند 

تأیید و اصالت وقف است.

اقدامات اوقاف در واگذاری 
اراضی موقوفه

در بخش  بدانند  جالب هست مردم عزیز 
بهداشت و درمان 90 درصد اراضی وقفی 

بوده است که در اختیار این بخش قرارگرفته 
است. به طور مثال در شهر بیرجند بیمارستان 
تامین اجتماعی شهید رحیمی، بیمارستان 
امام  بیمارستان  از  بخشی  ولیعصر)عج(، 
بیمارستان رازی، مرکز  از  رضا)ع(، بخشی 
بهداشت شهرستان بیرجند واقع در خیابان 
پزشکی،   علوم  دانشگاه  مجموعه  معلم، 

بخشی از بیمارستان بیماری های خاص مهر ، 
درمانگاه فرهنگیان و... بر روی اراضی موقوفه 
احداث گردیده است و در سایر شهرستان ها 

هم وضعیت به همین شکل است.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان جنوبی 
اراضی  از  زیادی  بخش  همچنین  افزود: 
در  بیرجند  شهرستان  و  استان  در  وقفی 
اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است. 
کل  اداره  زمین  بیرجند  شهر  در  جمله  از 
مدیریت  زمین  استان،  پرورش  و  آموزش 
آموزش و پرورش شهرستان، اراضی مدارس 
هنرستان  جمله  از  شهر  سطح  مختلف 
رسالت، هنرستان کوثر، دبیرستان عبدالعلی 
بیرجندی، کانون فرهنگی شهید مطهری، 
افزود:  وی  و...  استثنایی  کودکان  مدرسه 
اداری  با کاربری  اراضی موقوفه همچنین 
در اختیار بسیاری از ادارات و دستگاه های 
 اجرایی استان قرار دارد از جمله ثبت و احوال، 

امام خمینی، جهادکشاورزی،  امداد  کمیته 
تعاونی روستایی، سازمان صنایع و معادن، 
دادگستری استان و شهرستان، فنی و حرفه 
برق، گاز، مخابرات،  ای خواهران، شرکت 
پست برق خیابان انقالب، باسکول 60 تنی 
خیابان انقالب، فرهنگ و ارشاد اسالمی و... 

بخشی پور ادامه داد: همچنین اراضی زیادی 
در حوزه مسکن ساخته یا واگذار شده است. 
بیش از 33 مکان فرهنگی از جمله کتابخانه 
ها و سالن های ورزشی در اراضی موقوفه 
ایجاد شده است. مدیرکل اوقاف و امورخیریه 
گفت: پس اینکه تصور می شود اوقاف جلوی 
اراضی موقوفه را گرفته است و مانع پیشرفت 
خدمات شهری می شود اینگونه نیست. بلکه 
کمک  شهری،  خدمات  توسعه  جهت  در 
به دولت ها، و همچنین خدمت به مردم 
اراضی وقفی بر حسب نیاز روز با کاربری 
های مختلف واگذار و یا با مشارکت سرمایه 

گذاران احیا شده است.

كوتاهی برخی دستگاه ها و 
ادارات در ادای موقوفات

برخی از مردم و مسئولین به گمان اینکه 
امالک موقوفه وقف شده است تا به هر 
و  توقع  امور خیریه خرج شود،  در  نحوی 
انتظار دارند به صورت رایگان یا به هرنحوی 
این اراضی و امالک در اختیار آنها قرار گیرد 
اما این یعنی جفا در حق واقفی که سالیان 
گذشته از مال خود گذشته است تا بر اساس 
نیت او از محل درآمد و عوایدش هزینه شود 
و مال و امالکش تا سالیان آینده زنده بماند 
و از بین نرود. مردم و مسئولین باید بدانند 
هرگونه بهره گیری از اموال موقوفه بدون 
رعایت موازین قانونی و شرعی و بدون ادای 
حق واقف و موقوفه اشکال شرعی و قانونی 
دارد و هرکس از دو طرف چه مردم و چه 
مسئولین اوقاف آن را نادیده بگیرند در دادگاه 

عدل الهی باید پاسخگو باشند.

داستان این تابلوها چیست؟
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آگهی ابالغ رای كمیته بدوی مشاغل سخت و زيان آور استانی 
به كارفرمای محترم ۱- شركت فروغ بیرجند ۲- شركت آذين 
شهر ما ۳- شركت بیرجند نیرو ۴- شركت توزيع و انتقال برق 

۵ – شركت خاوران نوين گستر
 ۶- توزيع و انتقال برق شتانیر

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ 
هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 1- شرکت فروغ ۲- 
شرکت آذین شهر ما 3- شرکت بیرجند نیرو ۴- شرکت توزیع و انتقال 
برق 5 – شرکت خاوران نوین گستر 6- توزیع و انتقال برق شتانیر ابالغ 
می گردد آقای حسین برزگری با کد شناسایی بیمه 68۹08۴13  ادعای 
اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی حفار را داشته که کمیته بدوی مشاغل 
سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید 
نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت 
اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند – انتهای بلوار صنعت و 
معدن سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی 

رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی 
مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای كمیته بدوی مشاغل سخت و زيان آور استانی
 به كارفرمای محترم تراشکاری محمد حسن ناصری 

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت 
محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم تراشکاری محمد حسن ناصری 
ابالغ می گردد آقای مهدی پروازی با کد شناسایی بیمه 68۹0۹۹31 ادعای 
اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی تراشکار را داشته که کمیته بدوی مشاغل 
سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. 
موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند – انتهای بلوار صنعت و معدن سایت اداری( 
تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و 

الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

و   50۲۴ ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  بیرجند  فوالد  جهان  شرکت  تغییرات  آگهی 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   1۴00۴86۴۹60 ملی  شناسه 
13۹7/11/۲0 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس 
قانونی ، سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ 3761000000 ریال از محل 
 مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح
گردید : سرمایه شرکت مبلغ 3761000000 ریال منقسم به 376100 سهم 10000 ریالی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبیبانام می باشد. 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )788474(
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تمهیدات ضد کرونایی برای قبض ها و دفترچه های بیمه 

گروه خبر- امکان پرداخت قبض ها تا اردیبهشت و تمدید اعتبار دفترچه های بیمه سالمت به صورت خودکار فراهم شد. وزارت نیرو، پرداخت قبض های آب و برق تا اردیبهشت را بالمانع اعالم کرده است. مدیرکل بیمه سالمت 
استان هم  از تمدید خودکار تمامی دفترچه های درمانی بیمه شدگان سالمت در استان تا پایان فروردین ۹۹ خبر داد. اربابی اظهار کرد: با عنایت به اهمیت رعایت پیشگیری از سرایت ویروس کرونا ، کلیه بیمه شدگان و مؤسسات 

طرف قرارداد این  اداره کل بدانند درج و ارائه خدمات درمانی در کلیه دفاتر بیمه شدگان این اداره کل در صندوق های مختلف که تاریخ اعتبار آن منقضی شده، با استفاده از نسخ سفید موجود در دفترچه  مانعی ندارد.

کشف ۵۸ هزار دستکش 
احتکار شده در بیرجند 

استان  آگاهی  پلیس  رئیس   - ایرنا 
خراسان جنوبی از کشف ۵۸ هزار و 
۸۰۰ عدد دستکش بهداشتی احتکار 

شده در شهرستان بیرجند خبر داد.
حسینی  غالمرضا  سید  سرهنگ 
بیان کرد: با توجه به شیوع بیماری 
کرونا و سوء استفاده بعضی افراد در 
آگاهی  پلیس  ماموران  زمینه،  این 
استان با اقدامات فنی و تخصصی از 
احتکار مقادیری دستکش بهداشتی 
پزشکی  تجهیزات  مغازه  یک  در 
و بالفاصله  بیرجند مطلع شدند  در 
بررسی موضوع را در دستور کار خود 
قرار دادند. وی افزود: ماموران پس 
از هماهنگی با مقام قضایی به محل  
مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن 
مکان موفق شدند، ۵۸ هزار و ۸۰۰ 
را  بهداشتی  عدد دستکش الکتس 

که احتکار شده بود، کشف کنند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی 
نفر  یک  خصوص  این  در  گفت: 
پرونده  تشکیل  از  پس  و  دستگیر 

تحویل مراجع قضایی شد.
از مصرف  و حمایت  بازرسی  معاون 
و  معدن  صنعت،  سازمان  کنندگان 
تجارت خراسان جنوبی نیز از کشف 
۶۶ هزار و ۱۰۰ عدد دستکش، ۶ هزار 
و ۱۹۰ عدد انواع ماسک و ۳۶ بطری 
یک لیتری ماده ضد عفونی از ۲ انبار 
در این استان خبر داد. علی تهوری 
افزود: با همکاری سازمان اطالعات 
اقدام  یک  در  جنوبی  خراسان  سپاه 
فرد  به یک  مربوط  انبار  مشترک ۲ 
کشف و طبق ضوابط قانونی بازرسی 

از این انبارها انجام شد.

خبر ویژه

داشتم اخبار ساعت ۲۰، شبکه خراسان 
رئیس  جلسات  دیدم.  می  رو  جنوبی 
محترم دانشگاه علوم پزشکی با استاندار 
و بقیه آقایان که به گفته گوینده خبر 
یک روز در میان برگزار میشه، حالت 
میزگرد که همگی در صندلی کنار هم 
نشسته اند و صحبت میکنن، سوالم این 
هست که نباید مطابق با آموزش های 
واحدهای بهداشتی دانشگاه که به مردم 
داده میشه، فاصله یک متر حفظ بشه؟ 
باید کنار  و اگر نمیشه و این عزیزان 
هم بشینن، نباید از دستکش یا ماسک 
استفاده کنن؟ و آیا این جزو تجمعات 
زیر سقف محسوب نمیشه که همه با 
فواصل کم، درکنار هم می شینن؟در 
جناب  که  دیدم  جلسه  این  گزارش 
دکتر دهقانی در دست چپشون دستمال 
خداوند  که  امیدوارم  داشتند،  کاغذی 
ایشون رو از این ویروس محفوظ بدارن 
که قطعا بطور شبانه روزی، استرس دارن 
و مشغول تالش و زحمت هستن. ای 
کاش توی این جلسات که به طور مکرر 
برگزار میشه و فواصل شرکت کنندگان 
هم کم هست، خودشون رو حفظ کنن.
ارسالی به تلگرام آوا

برنامه  اسفند ساعت هفت صبح   ۱۲
ای از شبکه شش سیما پخش شد به 
نام مشاهیر تهران که در مورد مرحوم 
پروفسور محمدحسن گنجی بود جای 
بسی تأسف می باشد! جناب پروفسور 
از دیار ما باشد و دیگران به نام خویش 
تمام می کنند کاش حداقل نام برنامه 
ایران می گذاشتند.  را مشاهیر  یشان 

جای پروفسور خالی و روحش شاد.
۹۳۵...7۶4

با عرض سالم لطفا بازرسین بهداشت 
نظارت بیشتری بر میوه فروشی ها و به 
خصوص نانوایی ها داشته باشند. همان 
شخصی که از مردم پول می گیرد با 
همان دست به مردم نان می دهد. لطفا 

به این صنوف آموزش بیشتری دهید.
 ۹۱۵...۲۱۲
همگیری کرونا ویروس می تواند آزمونی 
برای وزارت بهداشت باشد. تا اشکاالت 
ساختاریش را خصوصا در معاونت توسعه 

و پشتیبانی و بهداشتی شناسایی کند.
۹۱۰...۶7۳

سالم با توجه به اینکه شهرداری محترم 
در بلوار مدرس هر ۲۵ متر یک سطل 
زباله تعبیه کرده ولی توی باغچه ها و 
جوی پر از ماسک و دستکش استفاده 
شده است که نشان بی ادبی به جای 
خسته نباشید و تشکر از پاکبانان محترم 

است. )خدا قوت  پاکبان محترم(
۹۱۵...۲۶۶

سالم آقای استاندار لطفا دستور دهید 
بدون  های  مرخصی  با  دولتی  ادارات 
حقوق یا استحقاقی کارکنان باالی ۵۰ 
سال تا عید موافق کنن تا به لطف خدا از 

بحران کرونا به سالمت بگذریم.
۹۳۵...4۶4

سالم آوا، انگار مردم جامعه معنی  تردد 
در محل های شلوغ رو نمیدونن. چرا 
تعطیل  رو  عروسی  تاالر  مسئولین 

نمیکنن؟ نکنه ویروس عروسی نمیره؟
۹۲۱...۶۱۸
 قلیان یکی از راه های انتقال ویروس کرونا

است افراد سیگاری بیشتر در معرض ابتال 
به  کرونا هستند برای حفظ سالمتی خود 

و خانواده  سیگار و  قلیان نکشیم.
۹۱۵...۵7۵

از رانندگان شهردار ومسئولین خواهش 
می کنم که در مسیر تردد برای شرکت 
در جلسات ، مسئولین رو از انتهای خیابان 
 بهشتی تا آخر بلوارسجاد با ماشین ببرند
شاید این مسیر هم مورد توجه قرار بگیره.
۹۱۵...۳44

استاندارمحبوب وشهردار پرتالش  خسته 
با دیدن  آدم  واقعا  ،خدا قوت،   نباشید 
که  بنددره  در  کار  پای  نیروی  اینهمه 
مشغول ساختن پارک تفریحی هستند 

شاد و خندان میشه.ا جرکم عندا... 
۹۱۵...۰۵۸

باسالم و خسته نباشید خدمت استاندار 
لطفا در خصوص ساخت و تکمیل پارک 

خطی مهرشهر نظارتی نمایید.با تشکر
۹۱۵...۳۵۸

رفتم اداره پست استان نظافت مشکل 
داشت مخصوصا صندلیها این ایام اماکن 

عمومی بهتر باید رعایت کنند.
۹۱۵...۹4۸

کسانی که در این شرایط کشور اقالم 
کنند   می  احتکار  را  مردم  ضروری 
انسان نیستند انگل های جامعه هستند 

که باید ریشه کن شوند. 
۹۱۵...۸۳۹ 
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پیام شما

آقایان مسئول
مراقب خود  باشید 

مطالب  که  آوا  روزنامه  از  تشکر  با 
مردمی را منتشر می کند و به گوش 
مسئولین می رساند. در کنار همه گالیه 
ها برخود الزم می دانم یک خداقوت 
جانانه به پزشکان، پرستاران، فعاالن 
حوزه بهداشت و سالمت و مسئوالن 
باشم.   داشته  کرونا  با  مبارزه  متولی 
ناخواسته یک وحدت و یک همگرایی 
برای  مردم  و  مسئوالن  جامعه،  بین 
یک هدف مشترک ایجاد شده و این 
مقدس است ما مفاهیم جدیدی را در 
این چند وقت که کرونا آمده، مشاهده 
کردیم. مثال صداقت و شفافیت کاملی 
که مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی با 
ای که  رویه  یا وحدت  داشتند  مردم 
دستگاه های استانی همه برای مهار 
کرونا از خود نشان دادند همه و همه 
غنیمت است. واقعا من با تمام سابقه 
ندیده  استانداری  ام،  اداری  کارهای 
 بودم که اینقدر همت داشته و پای کار 
باشد، شب در بیمارستان ها بچرخد، 
ظهر  و  کند  گردی  داروخانه  صبح 
باز بر شرکت های تولید کننده مواد 
ضدعفونی نظارت داشته باشد و همه 
اینها یعنی امید، یعنی کرونا خواهد رفت 
و باز هم روزهای خوب خواهد رسید 
آن هم با کسانی که کرونا را پس زدند 
و بدتر از آن را هم پس خواهند زد. فقط 
از  این حرف های خواهشی  تمام  با 
مسئوالن و کادر پرستاری و پزشکی 
برای  فقط  االن  شما  آقایان  داشتم. 
خودتان نیستید برای مردمید و سهم 
مردم از شکوفایی خدماتش در چله دوم 
انقالبید، مراقب خود باشید نگذارید که 
سهل انگاری ها فرصت خدمت از شما 
را بگیرد کاش می شد آقای استاندار 
با ماسک به داروخانه می رفت تا ما 
از تضمین سالمت فرمانده این جنگ 
تمام عیار اطمینان می داشتیم کاش 
وسایل  از  پزشکان  و  پرستاران  تمام 
پیشگیری استاندارد برخوردار باشند تا 
امید مردم در این مقطع چند برابر شود.
 ع . ی  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

حاشیه  شهرها با توجه به تراکم باالی جمعیت، 
آسیب های  برخی  وجود  امکانات،  کمبود 
درباره  مردم  آگاهی  چالش  و  اجتماعی 
ویروس کرونا، ضرورت توجه به این مناطق 
را دوچندان کرده است. خبرنگار ایرنا برای 
بررسی وضعیت شهروندان و میزان مشارکت 
آنها در پیشگیری از کرونا به محالت مختلف 

به ویژه حاشیه های شهر بیرجند رفت.
علی صمدی که در یکی از محله های خیابان 
انقالب بیرجند سوپر مارکت دارد گفت: هر 
شب قبل از بستن مغازه با محلولی که با 
ترکیب وایتکس و آب درست  کرده ام تمام 
محیط را ضدعفونی می کنم اما مشتری ها به 
ندرت رعایت می کنند. وی ادامه داد: اینجا 
ویروس کرونا تاثیری در زندگی روزمره مردم 
بدون حفاظت  مانند گذشته  نداشته است، 
خاصی به ویژه کودکان و سالمندان در رفت 
و آمد هستند. حین مصاحبه بودم که یکی 
از مشتری ها نان سنگکی به دست داشت، 
نان را روی یخچال گذاشت و رفت سراغ 
تهیه اقالمی که می خواست بخرد. با تعجب 
با  اینجا می گذارید که  را چرا  نان  پرسیدم 
لبخند تلخی پاسخ داد »یک عمر این طوری 

بزرگ شدیم ما را از چه می ترسانید«
راهی محله کاظمیه شدم، انبوهی از جمعیت 
در کوچه پس کوچه ها در حال تردد هستند، 

کودکان با توپ پالستیکی چند الیه مشغول 
بازی و مادرانشان نیز از دور آنها را زیر نظر 
دارند، همزمان یاد حرف مسئولی افتادم که در 
روزهای اخیر برخی کافی نت ها و گیم نت ها از 
حضور کودکان و نوجوانان پر شده بود. یکی از 
اهالی گفت: این همه در تلویزیون تبلیغ ماسک 
و مواد ضد عفونی می کنید ما حتی ظرف و 
ظروفمان را گاهی با آب خالی می شوریم، چه 
رسد به اینکه روزی ۱۰ بار دستمان را با مایع 
دستشویی یا ضد عفونی کننده شست و شو 
دهیم. یکی دیگر از ساکنان محل نیز گفت: 
امید ما فقط خداست، اگر عمرمان به این دنیا 
باشد نخواهیم ُمرد و اگر نباشد چه با کرونا چه 

با بیماری های دیگر خواهیم رفت.
رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند گفت: 
باید برنامه ویژه ای برای پیشگیری و کنترل 
مناطق  این  ساکنان  برای  کرونا  ویروس 
افزود:  تقی زاده  ابراهیم  شود.  اجرا  و  تدوین 
شهرداری بیرجند در این خصوص اقداماتی 
از قبیل ضدعفونی اتوبوس های درون شهری، 
تاکسی ها، سرویس های بهداشتی، تجهیزات 
پارک ها و فضای سبز و پایانه های مسافربری 

را در دستور کار قرار داده است.
وی بیان کرد: ضدعفونی هوایی فضای شهری 
با اولویت شمال شهر بیرجند نیز به زودی در 
دستور کار قرار خواهد گرفت. عضو هیئت 

علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه بیرجند هم 
گفت: از آنجا که برآورده شدن نیازهای مردم 
سلسه مراتبی است اگر نیازهای اولیه افراد 

برآورده نشود به دنبال نیاز دوم نیستند.
محمدباقر آخوندی افزود: اصوال اولین نیازی 

شامل  اقتصادی  می کند  احساس  فرد  که 
خوراک، پوشاک و مسکن است که اگر برآورده 

نشود نیاز بهداشتی برای فرد مطرح نیست.
وی بیان کرد: در مناطق حاشیه نشین و فقیر، 
فردی که نمی تواند شکم زن و بچه خود را 
سیر کند، مرگ یا زندگی برایش تفاوت ندارد 
و یکی است. عضو هیئت علمی دانشگاه 
بیرجند اظهار کرد: مسئوالن در وهله نخست 

قشر  معیشتی  و  اقتصادی  مسایل  به  باید 
کم درآمد یا کم برخوردار توجه کنند چراکه 
وقتی نیازهای اولیه آنان برآورده نشود فکر 

می کنند همه علیه شان هستند.
وی با بیان اینکه افراد ساکن در مناطق حاشیه 

نشین و کم بضاعت به راحتی ناقل ویروس 
این  بیماری ها هستند گفت:  کرونا و سایر 
موضوع هشدار جدی برای مسئوالن است 
چون این افراد به دلیل فقری که دارند به 
زندگی افرادی دیگر هم اهمیت نمی دهند و 

می توانند برای سایر افراد نیز خطرناک باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار 
خدمات  ارائه  لحاظ  از  گفت:  نیز  بیرجند 

نقاط  بین  تفاوتی  موارد  سایر  و  بهداشتی 
اکیپ هایی  نیستیم،  قائل  شهر  مختلف 
هدف  با  کرونا  شیوع  از  پیشگیری  برای 
ضد عفونی اماکن و فضای عمومی سطح 
شهر فعال شده است. سعید برقی افزود: از 
آنجا که استان و شهرستان بیرجند کمترین 
مشکل را درخصوص شیوع کرونا تاکنون 
داشته است لذا ارائه خدمات در استان های 

با شیوع بیشتر به چشم می آید.
وی بیان کرد: اطالع رسانی به صورت مستمر 
از طریق رسانه ملی در حال انجام است اما 
برای  جلساتی  حضوری  صورت  به  اینکه 
آگاهی ساکنان حاشیه یا شمال شهر برگزار 
کنیم را منع می کنیم چون می تواند عامل 
انتقال بیماری باشد. معاون فرماندار بیرجند 
اظهار کرد: در برخی برنامه ها مردم مقاومت 
می کنند اما همه تالش خود را برای نظارت 
و پیشگیری از شیوع کرونا در دستور کار قرار 
آمار تست کرونا  افزود: هرچند  داده ایم.وی 
در استان پایین است اما نباید مردم از این 
بابت خاطر جمع باشند بلکه باید توصیه های 
بهداشتی را رعایت کنند و تا کنترل کامل 
این بیماری در منازل بمانند. معاون سیاسی، 
گفت:  بیرجند  فرماندار  اجتماعی  و  امنیتی 
پیگیری می کنیم تا بسته های بهداشتی در 

اختیار مناطق حاشیه و شمال شهر قرار گیرد.

نیاز حاشیه شهر به برنامه ویژه ضدکرونایی
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آگهی تغییرات شرکت قاین طیور )سهامی خاص( به شماره ثبت 477 و شناسه ملی 10360017678 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ آقای بهرام ساتلیخ محمدی 
به شماره ملی 2031557246 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای کاویان جوانشیر گیو به شماره ملی 
0013923609 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید جوانشیر به شماره ملی 0652125034 به 
عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 

و همچنین 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 )788470(

آگهی تغییرات شرکت ندای دال و پی )سهامی خاص( به شماره ثبت 5952 و شناسه ملی 14008282445 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای رضا قلندری با 
کد ملی 0651967732 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم الهه پری معصوم آباد با کد ملی 
0640388140 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سمیرا منصوری چمه با کد ملی 3240039664 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و اوراق 
عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای رضا قلندری )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )788475(

آگهی تغییرات شرکت کیمیا کاوش آراد )سهامی خاص( به شماره ثبت 389 و شناسه ملی 14008578994 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آدرس 
شرکت از محل قبلی سرایان – محله هفت تیر – کوچه هفت تیر 14 خیابان 7 تیر – پالک 0 طبقه همکف 
کدپستی 9777167698 به شهرستان سرایان ، بخش آیسک ، شهر سرایان، محله آموزش وپرورش ، کوچه 
))فرعی میرزایی(( ، کوچه شقایق 5 ، پالک -28 ، طبقه دوم کدپستی : 9777167595تغییریافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری سرایان )788476(

آگهی تغییرات شرکت ندای دال و پی )سهامی خاص( به شماره ثبت 5952 و شناسه ملی 14008282445 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای رضا قلندری 
با کد ملی 0651967732 و خانم الهه پری معصوم آباد با کد ملی 0640388140 و خانم سمیرا منصوری 
چمه با کد ملی 3240039664 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2- خانم رقیه بارانی به شماره ملی 0652237924 به عنوان بازرس اصلی و خانم طاهره بارانی به شماره ملی 
0652252559 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 )788473(

برنامه پروازی فرودگاه بیرجند با روال قبل در حال انجام است

قاسمی- شیوع کرونا در کشور گویا تنها اتفاقی 
بود که می توانست باعث کاهش قیمت های 
سرسام آور پروازها به نقاط مختلف کشور 
شود. این روزها پروازهای فرودگاه بیرجند با 
کمترین مسافر و نرخ های متفاوت با قبل در 
پوشش برنامه قبلی انجام می شود. شایعات 
حاکی از افزایش مسافر به دلیل کاهش قیمت 
بلیت بود اما مسئوالن فرودگاه بیرجند این 

شایعه را رد می کنند.
برنامه  در  استان  های  فرودگاه  مدیرکل 
در  استان  پروازی  برنامه  در  تغییر  احتمال 
شرایط فعلی گفت: پروازها روال عادی خود 
 را دارد، تا کنون به دلیل کاهش چشمگیر
ایم.  داشته  کنسلی  پرواز  دو  فقط  مسافر 
از  پیشگیری  منظور  به  افزود:  طهماسبی 
تیم بهداشت مستقر  شیوع ویروس کرونا 
شده است و با دستگاه تب سنج وضعیت 
بررسی  بیرجند  فرودگاه  پروازی  مسافران 
اقالم  همچنین  وی  گفتۀ  به  می شود. 
و  ماسک  جمله  از  نیاز  مورد  بهداشتی 
دستکش بین کارمندان فرودگاه های استان 

و  بیرجند  فرودگاه  در  و  است  شده  توزیع 
طبس به صورت مستمر عملیات ضد عفونی 
کردن گیت های مسافری، سالن های انتظار 

و سرویس های بهداشتی انجام می شود. 

کاهش نرخ بلیت هواپیما 
مدیرکل فرودگاه های استان عنوان کرد: 
برای تعطیلی کامل فرودگاه باید مسئوالن 
 استانداری با شرکت فرودگاه ها و ایرالین ها 

گفت و گو کنند و به آنها دستور لغو پروازها 
را بدهند تا ما هم تعطیل کنیم. وی افزود: 
فرودگاه خود اجازه اینکه کامل تعطیل کند 

را ندارد ولی در صورت نیاز و با دستوراتی 
که داده شود آمادگی کامل انجام این کار را 
داریم که این برنامه اجرایی شود. به گفتۀ 
وی در این مدت کاهش چشمگیر مسافران 
کاهش  نیز  ها  بلیت  نرخ  و  ایم  داشته  را 
گفته  اینکه  داد:  ادامه  وی  است.   داشته 

می شود به دلیل دوره نهفتگی این بیماری 
چندان  تواند  نمی  سنج  تب  افراد،  در 
موارد  برخی  در  را  باشد  کننده  مشخص 

افزایش  کمترین  حتی  ولی  داریم  قبول 
دمای بدنی افراد هم مورد بررسی قرار می 
گیرد و این دستورات از وزارت بهداشت داده 
شده است، در کشورهای دیگر هم همین 
موارد اجرا می شود و اگر دستور دیگری به 

ما بدهند هم اجرایی می کنیم.

قیمت پایین و برقراری پرواز
اینکه  درباره  استان  های  فرودگاه  مدیرکل 
چرا اکنون با وجود کاهش قیمت بلیت ها  
دلیل  دهد:  می  پاسخ  است،  برقرار  پروازها 
کنونی کاهش قیمت ها، نبود مسافر است ولی 
برای شرایط عادی باید تمهیدات دیگری برای 
کاهش قیمت بلیت اندیشیده شود. طهماسبی 
تأکید کرد: تا زمانی که رقابت بین ایرالین ها 
و شرکت ها نباشد این کاهش قیمت ها را 
نخواهیم داشت. وی تصریح کرد: برای حضور 
دیگر ایرالین ها نیز نیاز به حمایت مالی می 
باشد چرا که هواپیما ها ۱۵۰ نفره است و 
همیشه 4۰ تا ۵۰ صندلی خالی دارد که به ضرر 
شرکت ها است و اگر از استان به آن ها وام ها 
و تسهیالتی داده شود یا چارتر کننده صندلی ها 
را در اختیار بگیرد می توان دیگر ایرالین ها را 
هم فعال کرد چرا که تنها مشکل آنها مسائلی 
مالی است و با ایجاد بازار رقابتی قیمت ها  هم 
کاهش می یابد. به گفتۀ وی پروازها برای عید 
نوروز نیز تغییری ندارد و همین گونه خواهد 
بود و پرواز فوق العاده ای نخواهیم داشت.

کرونا وکاهش نرخ  و مسافر پروازها 



موفقیت و انرژی

واکنش

زیبایی لحظات کوچک را نادیده نگیرید

ایده آل  عناصر  دنبال  به  فقط  نکنید  سعی 
ایده آل گرا  افراد  به  واقعی  دنیای  بگردید. 
پاداش  کسانی  به  بلکه  نمی دهد،  جایزه 
آسان ترین  دهند.  انجام  کار  که  می دهد 
نیست،  آسان  زندگی  نکنید.  دنبال  را  راه 
چیز  آوردن  دست  به  برای  وقتی   مخصوصاً 
را  آسان  راه  می کنید،  برنامه ریزی  ارزشی  با 
مرادتان  وفق  بر  چیز  نکنید.اگر همه  انتخاب 
نیست، تظاهر نکنید که این طور است. هیچ 
اشکالی ندارد که هر از گاهی شکست بخورید. 
قوی  که  کنید  وانمود  همیشه  نیست  الزم 
هستید و نیازی هم نیست مداوم ثابت کنید که 

همه چیز خوب پیش می رود.  

 روز درختکاری و دوستی با طبیعت

روز  به  ایرانیان  ملی  تقویم  در  اسفند   ۱۵
مردم  که  روزی  است.  معروف  درختکاری 
بر  خود  طبیعت  برای  مثبت  گامی  ایران 
سبزه  کردن  آماده  با  و همزمان  دارند  می 
نهالی  خودشان  سین  هفت  سفره  سر  بر 
کاشتن  با  و  کارند  می  خاک  دل  در  هم 
و  دیدنی  بهار  از  استقبال  به  کم  کم  آن 

زیبا می روند.
و  پاک  هوای  از  جامعه  افراد  تک  تک 
آورند،  می  وجود  به  درختان  که  لطیفی 
زندگی  توانند  می  و  کنند  می  تنفس 
یکی  تنها  این  باشند.  داشته  سالمی 
که  است  درختان  بسیار  سودهای  از 
رافراهم  ها  انسان  نیاز  مورد  اکسیژن 
نقش  نباید  هرگز  این،  بر  عالوه  می کند. 
را  سیل  بروز  از  جلوگیری  در  درختان 
احتمال  که  شهرهایی  در  گرفت،  نادیده 
این درختان هستند  دارد  بروز سیل وجود 
جلوگیری  در  بزرگی  توانند کمک  می  که 
کنند.  کنترل  را  احتمالی  های  خرابی  از 
درختان در زندگی انسان ها درمان است. 
و  مهمی  نقش  گیاهان  تاکنون  دیرباز  از 
بیماری  از  بسیاری  درمان  برای  حیاتی 
و  انرژی  منبع  طبیعت  اند.  کرده  ایفا  ها 
از  ای  نقطه  هر  در  جوامع  تمامی  حیات 
بهتر  رود،  می  شمار  به  خاکی  کره  این 
آن  با  بیشتری  لطافت  و  مهربانی  با  است 
در  طبیعت  نابودی  زیرا  کنیم،  برخورد 

است. بشر  نابودی  اصل 

آشنایی با خواص روغن دارچین

از روغن دارچین برای درمان عفونت ها و ناراحتی 
استفاده  خوش خیم  تومورهای  جمله  از  پوستی 
موضعی می شود. با دارا بودن خاصیت آنتی اکسیدانی، 
درمان  ضدتوموری  و  ضدالتهابی  ضدمیکروبی، 

و  مالنوما  کلورکتال،  سرطان  برای  دیگری 
لنفوم است. با متوقف کردن خون ریزی، به روند 
بهبود کمک می کند. درد و سفت شدن عضله و 
مفصل ها را برطرف می کند. گردش خون را بهبود 

می بخشد و به عملکرد مغز نیز کمک می کند.

میان وعده های سالم مصرف کنید

بر  غلبه  برای  ها  گزینه  بهترین  از  یکی 
اعتیاد به قند مصرف میان وعده های سالم 
هوس  که  هنگامی  طریق،  این  از  است. 
به  اید،  کرده  شیرین  خوراکی  یک  خوردن 

سالم  خوراکی  یک  دونات،  یا  بستنی  جای 
مصرف می کنید که نه تنها ضرری ندارد، 

بلکه مفید نیز است. 
بهترین  از  یکی  سالم  سبزیجات  و  ها  میوه 
گزینه ها برای میان وعده محسوب می شوند.

پوست هم نفس می خواهد

رویداد  یک  یا  و  جشن  یک  از  اینکه  از  پس 
خانوادگی باز می گردید، برای محافظت از پوست 
باید قبل از خواب صورت خود را پاک سازی کنید 
و آرایش خود را به طور کامل پاک کنید. اگر 

آرایش در تمام طول شب روی صورت شما بماند 
پوست  روی  بر  میکروب ها  باعث جمع شدن 
صورت می شود. بنابراین آرایش خود را قبل از 
خواب با کمک ژل شستشوی صورت مناسب 

پوست خود پاک کنید.

مراقب آلوده شدن وسایل تان باشید

هنگام استفاده از سرویس های بهداشتی شما مجبور 
به لمس برخی اشیا هستید. به خاطر داشته باشید 
دست ها به سادگی قابل شستشو هستند اما اگر 
وسایلی مانند تلفن همراه یا کیف دستی آلوده شوند، 

تمیز کردن آن ها کار دشواری است. کیف دستی و 
سایر وسایل خود را به هیچ عنوان روی زمین یا لبه 
دیواره ها قرار نداده و ترجیحاً آن ها را با خود به داخل 
سرویس حمل کنید، از دستگیره هایی که معمواًل 

پشت درها نصب می شود استفاده کنید.

شربت زینک سولفات برای رشد بافت بدن

و  طبیعی  رشد  برای  سولفات  زینک  شربت 
در  است.  انسان الزم  بدن  بافت های  ترمیم 
بیمارانی که تغذیه آن ها از راه تزریق صورت 
غلظت  از  مناسبی  میزان  دارای  و  گیرد  می 

پالسمایی روی هستند، ریزش مو و درماتیت 
اتفاق می افتد. روی برای بسیاری از آنزیم ها 
یک عنصر اساسی است که به حرکت پروتئین 
ها و کربوهیدرات کمک می کند. پروتئین پیوند 

یابنده به شبکیه کمک بسیاری می کند.

برای درمان بی خوابی دستورهای گوناگونی وجود دارد که در اینجا به برخی ازآنها اشاره می کنیم تا شاید 
آن دسته ازخوانندگان که تا به امروز خواب راحتی نداشته اند، بتوانند پس از انجام دادن این دستورها 
ساعاتی را بدون اضطراب استراحت کنند . گشنیز در درمان بی خوابی بسیار موثر است.کدوتنبل سرشار از 
ویتامین A است وشیره تخم کدو همراه با شیر مسکن است و برای رفع بی خوابی بسیار موثر است. کاهو 
سرشار از ویتامین A ،  B ، C می باشد و مواد معدنی مانند آهن ، کلسیم ، فسفر ، منیزیم ، منگنز، ید، روی 
و مس را داراست. زود هضم است وروده ها راتقویت می کند و در رفع بی خوابی موثر است. دم کرده گل 

بیدمشک را روزی دو، سه فنجان میل کنید. اعصاب را  آرام و خواب را زیاد می کند.

 هلیله تقویت کننده حافظه است. مانع از سفید شدن مو می شود. تقویت کننده معده به حساب می آید. 
سیستم گوارشی را برای هضم غذا تحریک می کند. مصرف آن به طور موثر اسیدیته و سوزش سردل را 
درمان می کند. مصرف آن پس از غذا، اسیدیته معده را خنثی می کند. جویدن هر شب آن بیماری آسم 
را به حداقل کاهش می دهد.  به عنوان ملین خفیف، یبوست را درمان می کند. برای درمان ناراحتی های 
چشمی، چشم را با دم کرده آن شست و شو دهید. جویدن روزانه مقداری از آن به صورت ناشتا، بیماری 
 های متعدد از جمله بواسیر، قولنج و یبوست و آسم را درمان می کند. مصرف پودر آن، خون را تصفیه 

می کند. برای برطرف کردن سیاهی دور چشم موثر است.

هلیله سیاه، حافظه را تقویت می کنددرمان بی خوابی با گیاهان دارویی

امام محمد بن علی التقی علیه سالم نهمین پیشوای 
شیعیان سال ۱9۵ق. در مدینه دیده به جهان گشود. 
نام  سبیکه  مادرش  و  السالم  علیه  رضا  امام  پدرش 
داشت. مهم ترین لقب آن حضرت، جواد است. از امام 
جواد علیه السالم به عنوان مولودی پربرکت، یاد شده 
است. از آنجا که حضرت جواد نخستین امامی بود که 
در کودکی به منصب امامت رسید، برخی این سؤال 
را مطرح می کردند آیا می توان رهبری جامعه را به 
کودک هفت ساله سپرد؟ آیا ممکن است انسانی در 

چنین سنی به آن حد از کمال برسد که بتواند جانشین 
پیامبر خدا باشد؟ از منظر باور شیعه که موضوع امامت 
را یک موهبت الهی می داند، پاسخ این پرسش روشن 
است، چرا که خداوند متعال هر کسی را که شایسته این 
مقام بداند، به منصب پیشوایی امت بر می گزیند؛ حتی 
اگر در سنین کودکی باشد. مقیاس سن باال، گرچه در 
میان مردم مقیاسی برای رسیدن به کمال محسوب 
می شود، اما در بینش وحیانی قرآن ممکن است یک 
فرد در سن کودکی فضائل و کماالت و شرایط رهبری 

برای  امام جواد )ع(  باشد. کارهایی که  دارا  را  جامعه 
پرسش  در جلسه  دادند: ۱. حضور  انجام  اسالم  رشد 
و پاسخ عالمان شیعه 2. ارائه معجزه های گوناگون و 
استدالل های قرآنی و تاریخی 3. فرستادن نمایندگانی 
به مناطق شیعه نشین، )امام در هر منطقه که شیعیان 
حضور داشتند، یک نماینده عادل و دانش مند انتخاب 
می کرد که مرجع مردم باشد و تنها او با امام ارتباط 
داشت تا جامعه شیعه پس از تبعید یا زندانی شدن امام، 

سرگشته و پراکنده  نشوند.(

والدت نهمین پیشوا مبارک
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۶
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

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

۵۱۶4۹۸۲۳۷

۹۷۸۲۵۳4۱۶

۲4۳۶۱۷۹۸۵

4۲۱۹۸۶۵۷۳

۸۶۵۳۷۲۱۹4

۷۳۹۱4۵۶۲۸

۳۹4۷۶۱۸۵۲

۶۸۲۵۳۹۷4۱

۱۵۷۸۲4۳۶۹

جدول سودکو

یاد یاران

)شهید غالمرضا فوالدی، طبس(: همسرم ازتوعاجزانه مي خواهم که صبر و استقامت را پیشه خود سازي و اگر ازخدا فراموش نکني خدا هم ازتو فراموش نخواهدکرد ...... از اطفال 
یتیم فراموش نکني و ایشان را بزرگ کن تا دستگیري از براي دنیا و آخرت تو باشند.

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

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

  شبانه روزی

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

09158254172 یم
ند

ازم
نی

یک شرکت ساختمانی به دو کارگر 
ساده جهت کار در نایبند طبس
 با حقوق و مزایای قانون کار  

به صورت دائم با بیمه
 نیازمند مي باشد. 

09155623441

یم
ند

ازم
نی

برگ سبز خودروی کامیون کمپرسی آمیکو 
به شماره پالک ایران 32  196 د 79 به 

 NA2B2JMD47A002231 شماره شاسی
و شماره موتور 00914861 به نام دهیاری 

شوکت آباد به شماره ثبت 0905877 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف

نیروی دفتری مسلط به کامپیوتر و 
حسابداری )خانم،ترجیحا مهندس 
عمران(و نگهبان کارگاه ساختمانی 

به صورت شبانه روزی )آقا(
نیازمندیم.   09365124261

آدرس: سجادشهر- بلوار غدیر

یم
ند

ازم
نی

 کارت دانشجویی اینجانب میالد زینلی 
به شماره ملی 0640291953 و شماره 

دانشجویی 932174041 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

برگ سبز و سند و کارت موتورسیکلت به شماره 
 پالک ایران 791  35991 به نام مهدی کمالی 
به شماره ملی 0640014852 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

برگ سبز خودروی پژو 405 به شماره پالک ایران 52  882 ب 53  
 124k0033016 به شماره موتور CA5CR907737 به شماره شاسی
به نام نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان خراسان 

جنوبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 09380160779

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

جرثقیل و کفی کیارش 
بارگیری - جابجایی - تخلیه

0991  172  0510

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

09156655054 - مهدی برگی

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

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 :  ۱- بازدید و مشاوره
 ۲- جا به جایی اثاثیه   ۳- نظافت پایان کار

تماس با ما: 0۹۱۵۶۶۳۳۲۳0  - علی برگی

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵ داخل و خارج شهر   

              خشکشویی و رنگرزی باران
شستشوی انواع البسه ، پتو ، روفرشی ، روکش اتومبیل ، پرده توری

 و کرکره )باز و بست رایگان(
برای اولین بار با دستگاه مخصوص در خراسان جنوبی 

میدان ۷ تیر- جنب خرازی تهران       0915۷212188- 32455435

به صورت شبانه روزی 

عرضه بهترین و با کیفیت ترین انواع برنج ایرانی کشت 1و2
طارم هاشمی دوبارکشت عطری کیلویی 22000تومان،فجرکیلویی 

16000تومان، دم سیاه کیلویی 20000تومان ،  سرالشه کیلویی  13000تومان

 09014235006 -09155626177
آدرس: میدان آزادی - خیابان شهید برگی  - روبروی مسجدالحسین )ع( جوادیه

پخش مستقیم وبدون واسطه برنج ایرانی امید

  درصورت ناراضی بودن محصول پس گرفته وتعویض می گردد
زیرقیمت بازار و به ضمانت پخت

 برنـج ایرانـی را گـران نخـریـد

تاسیس شرکت آشیانه پرواز ققنوس شرق )سهامی خاص( در تاریخ 1398/10/17 به شماره ثبت 6137 به 
شناسه ملی 14008902424 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: - ساخت و تولید هواپیما و قطعات مربوطه خرید و فروش قطعات و 
تجهیزات هواپیمایی ، صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
 ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - 
 بخش مرکزی - دهستان القورات - آبادی فرودگاه بیرجند-بلوار امام رضا-خیابان ))سایت قدیم فرودگاه ((-پالک 0- 
طبقه همکف - کدپستی 9716181336 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 780520 مورخ 1398/08/22 نزد بانک صادرات شعبه معلم با کد 2455 پرداخت 
گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای محمد درخشان به شماره ملی 0650641906 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال، آقای محمد فرهنگی به شماره ملی 0651946956 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال، خانم مریم اعظم رجبیان به شماره ملی 0940827794 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال، خانم مینا سلجوقی به شماره ملی 1063896886 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مشترک آقای محمد درخشان )رئیس هئیت مدیره ( و خانم مینا سلجوقی 
)مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . بازرسان: آقای مهدی 
اکبری به شماره ملی 0640248391 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای مهدی حاجی 
رضائی به شماره ملی 0651809241 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 )788469(
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امنیتی ها در جستجوی دروغ پردازان

استان   قضائی  مقام  هماهنگ  *با 
اداره  این  کارشناسان  حضور  با  و 
بخش هایی از حریم و بستر رودخانه 
شاهرود در محدوده روستای تقاب از 
توابع شهرستان خوسف رفع تصرف و 

بازگشایی شد.
اداره  پژوهش  حوزه  *مسئول 
گفت:  استان  فرهنگی  میراث  کل 
میراث  فهرست  در  اثر   8 ثبت  با 
ناملموس و معرفی یک اثر میراث 
شده  ثبت  آثار  تعداد  بشری،  زنده 
استان در فهرست آثار معنوی کشور 

)ناملموس(، به 69 عدد رسید.
*عملیات آتش باری به منظور آغاز 
عملیات اجرایی و شروع استخراج از 
معدن طالی هیرد نهبندان  انجام شد.

*مدیرکل ثبت احوال استان گفت: در 
۱۱ ماهه سال جاری ۱۴ هزار و ۳۰۲ 
واقعه والدت در استان به ثبت رسیده 
که  نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

هشت درصد کاهش داشته است.
*مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی 
داستان بلند و داستان کوتاه “ آیات” تا 

۳۰ فروردین 99 تمدید شد.
*سرپرست شبکه دامپزشکی سربیشه 
کوچ  فصل  فرارسیدن  به  توجه  با 
علیه  را  خود  دام های  عشایر  گفت: 
بیماری هایی تب برفکی و... واکسینه 
تاییدیه  وجود  آن  بر  عالوه  کنند، 
سالمت دام ها قبل از کوچ الزامی است.

از  بیرجند  انتظامی  *سرپرست 
دستگیری سارق خودرو در کمتر از ۲ 

ساعت در این شهرستان خبر داد.
* معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: 
اراضی کشاورزی استان به طور مستمر 
برای شناسایی و هجوم احتمالی ملخ ها 

رصد و پایش می شود.

اخبار کوتاه

خرید مواد ضدعفونی
 فقط از داروخانه ها 

غالمی- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  اعالم 
کرد: با توجه به مـشاهده عـرضه مـواد شـوینده 
و ضـدعفونی کننده تقلبـی، تاریخ گذشـته، 
غیـرمجاز و بدون اسـتاندارهای الزم توسـط 
افراد سـودجو بصورت دسـتفروشی در سطح 
شهـرها و روستاهای استان، تایید می شود که 
همه شهروندان برای تهیه و خـرید هـرگونه 
اقالم بهداشتی فقط از  طریـق داروخانه ها و 

فروشـگاههای معتبـر  اقدام کنند.

امتیازهای ویژه برای
 استعدادهای درخشان  

هدایت  امور  گروه  رئیس  ایسنا-حسینی 
به  بیرجند  دانشگاه  درخشان  استعدادهای 
پرداخت مشوق هایی در دانشجویان، گروه های 
آموزشی و اساتید راهنما برای تشویق بیشتر 
دانشجویان برای شرکت در المپیادهای علمی 
و دانشجویی اشاره کرد و گفت: به دانشجویان 
برتری که با سهمیه استعدادهای درخشان در 
پذیرفته  ارشد  کارشناسی  و  دکتری  مقاطع 
شده اند تا  پایان امسال هدایایی داده خواهد شد.

آزادی ۷۸ زندانی جرائم غیر عمد    
در استان   

اقدامات  و  زندان ها  مدیرکل  صداوسیما- 
۷8زندانی  گفت:  استان  تربیتی  و  تأمینی 
جرائم غیرعمد از ابتدای سال در استان آزاد 
شدند که از این افراد ۵۵ نفر بدهی مالی، ۱8 
نفر مهریه، ۳ نفر نفقه و ۲ نفر دیه بودند. 
این  بدهی  مبلغ  مجموع  افزود:  هاشمی 
زندانیان آزاد شده بیش از ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون تومان بود. وی گفت: برای آزادی این 
زندانیان حدود ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
از این مبلغ را شاکیان گذشت کردند و حدود 
، حدود  زندانیان  آورده  تومان  9۰۰ میلیون 
۳۱۱ میلیون تومان کمک ستاد دیه استان 
، بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
کمک ستاد دیه کشور ، بیش از یک میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون تومان از محل اعسار و حدود 
۲ میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان هم از محل 

تسهیالت بانک ها تأمین شده است.

۱۶ فعالیت شرکت گاز  استان 
الکترونیکی شد 

ایرنا - مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: امکان 
ارائه ۱6 خدمت به منظور تسهیل در خدمات 
مرتبط با فعالیت های شرکت گاز استان از طریق 
میز خدمت الکترونیک فراهم شده است. هاشمی 
افزود: به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و 
کاهش تردد مردم، توسعه میز خدمت الکترونیکی 
انجام شده تا پرداخت قبوض، دریافت لیست قبوض، 
دریافت لیست پرداخت ها، اعالم کارکرد، تغییر نام، 
اصالح شماره موبایل و کدپستی و... به صورت 
 غیرحضوری و از طریق مراجعه به وب سایت

 www.nigc-skgc.ir  انجام شود.

دوره های جهاددانشگاهی ،
مجازی برگزار می شود

ایسنا - صادقی،  رئیس جهاددانشگاهی استان 
گفت: به منظور پیشگیری از شیوع ویروس 
دوره های  و  عالی  آموزش  موسسه  کرونا، 
آموزشی و هنری کوتاه مدت جهاددانشگاهی 
تا ۱۵ اسفند تعطیل و دوره های آموزشی کوتاه 

مدت به صورت مجازی برگزار می شود.

تولید محتوای مهارت محور
 برای دانش آموزان 

ایسنا - شرایط پیش آمده به واسطه انتشار ویروس 
کرونا، فرصتی است تا با تولید محتوای مهارت محور 
در بستر الکترونیک به آموزش و از راه دور توجه 
جدی داشته باشیم. به گزارش آموزش و پرورش 
استان  تالش معلمین  استان برای تولید محتوای 
آموزشی در عرصه فیلم و رسانه دیداری را ستودنی 
ارتباطی  مهارت های  از  مطلوب  استفاده  و  است 
خالقیت و فن بیان، دوستی با کودک درون و زنده 
نگه داشتن این کودک شاداب و استفاده مناسب 
از این توانایی از دیگر مزایای طرح تولید محتوای 

مهارت محور به شمار می رود.

تمدید خدمات تامین اجتماعی
 مهلت گرفت

تسنیم- مدیرکل تأمین اجتماعی استان گفت:  به 
منظور تمدید و یا صدور کارت هوشمند رانندگان و 
تداوم بیمه پردازی آنان، تا پایان فروردین ماه سال 
۱۳99 نیازی به استعالم از سازمان نیست و شعب 
تأمین اجتماعی مراتب را  راساً به سازمان حمل و 
نقل و پایانه های شهرستان مربوطه منعکس می کنند. 
محمدی افزود: آن دسته از بیمه شدگانی هم که 
دفترچه درمانی آنان تا پایان بهمن 98 دارای اعتبار 
بوده و استحقاق دریافت درمان را داشته اند تا پایان 
فروردین 99 معتبر تلقی شده و مجاز می باشند از 

مزایای درمانی سازمان بهره مند شوند 

 چهار ورودی اصلی استان 
در کنترل هالل احمر

کاری- مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
استانی  ستاد  تصمیمات  اساس  بر  گفت: 
پیشگیری و مقابله با کرونا، با محوریت دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند، در راستای مقابله با ویروس 
کرونا مبادی ورودی و خروجی استان را کنترل 
می کند.  وی ادامه داد: تجهیزات در دسترس، 
عملیات پیشگیری و کنترل در شهرستان های 
طبس، فردوس ، نهبندان و قاین آغاز شد. به 
گفته وی با استقرار تیم سیار در محل پلیس 
راه فردوس، مسافران خراسان رضوی از سمت 

گناباد و بجستان سالمتشان پایش می شود.

 برگزاری نماز جمعه در تمام مراکز 
استان ها لغو شد

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: بر 
اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا 
این هفته نماز جمعه در تمام مراکز استان ها 
برگزار نمی شود. حجت االسالم حاج علی اکبری 
افزود: درباره نماز جمعه شهرستان ها و بخش ها 
و سایر شهرها کمیته ای متشکل از نماینده ولی 
فقیه استان ها، استاندار و مسئول بهداشت استان 
تصمیم به برگزاری یا برگزار نشدن نماز جمعه 
این هفته می گیرند که از طریق رسانه های 
استانی به اطالع ملت شریف ایران خواهد رسید.

انسان همواره در مسیر انتخاب است

مهر-  نماینده ولی فقیه در استان گفت: انسان 
در طول زندگی همواره در مسیر انتخاب خوب 
و بد قرار دارد و باید در انتخاب اصلح دقت 
با خانواده مرحوم دکتر  کند.عبادی در دیدار 
محمدرضا فخر، پیشکسوت دفاع مقدس با 
اشاره به روایتی از بزرگان بیان کرد: بر اساس 
روایت بزرگان بین دو عمل خوب و بد فاصله 
زیادی وجودی داشته و انسان قدرت انتخاب 
دارد. وی با بیان اینکه در نوعی از عمل اعم 
از گره گشایی و حل مشکالت مردم زحمت 
زیادی وجود دارد ولی اجرش باقی می ماند، 
افزود: آیت ا... فاضل لنکرانی توصیه می کنند 
بعد از انجام واجبات، حل مشکالت مردم از 

تمام مستحبات بهتر است.

احتمال وقوع روان آب در استان

ایرنا - کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان 
جنوبی گفت: با تقویت سامانه بارشی از دیروز 
وقوع روان آب و آبگرفتگی معابر عمومی به 
ویژه در نواحی شمالی و شرقی استان دور از 
انتظار نیست. جواد نخعی افزود: این سامانه 
بارشی از نوع بارش باران و برف، رگبار و رعد 
و برق و احتمال تگرگ و مه در مناطق مستعد 
است که تا امر وز فعال خواهد بود.به گفته وی 
امروز شاهد وزش باد همراه با گرد و خاک و 
افزایش ابر خواهیم بود که تمرکز آن به سمت 
شمال و شمال شرق استان است.به گفته وی از 
جمعه تا شنبه هفته آینده به تدریج هوای اغلب 

نقاط استان گرم تر می شود.

»عید مهربانی« در استان 

طرح عید مهربانی با هدف توزیع بسته های مواد 
غذایی و شوینده بین خانواده های کم برخوردار 
و نیازمند با کمک خیرین و اجرا می شود.رئیس 
هیئت عامل مرکز نیکوکاری تخصصی رسانه 
یاران با تأکید بر اینکه توزیع یکصد و ۱۰ بسته 
مواد غذایی در قالب طرح »عید مهربانی« ویژه 
عید نوروز بین خانواده های بی سرپرست و 
بدسرپرست نیز تا پایان سال هدف گذاری شده 
است، اظهار امیدواری کرد با حمایت خیرین این 
مهم محقق شود.رمضانی یادآور شد: همچنین 
با کمک خیرین این مرکز، ۵۰۰ جفت کفش 
بین خانواده های مناطق مرزی و همچنین 
شهرستان بیرجند توزیع می شود که از این تعداد 
طبق نیت خیر، یکصد جفت به صورت ویژه بین 

سادات توزیع خواهد شد.

تداوم کارآرایشگاه ها با رعایت 
موارد بهداشتی  

ایسنا- رئیس اتاق اصناف استان از رعایت 
داد  خبر  استان  صنوف  در  بهداشتی  موارد 
تعطیلی  برای  مصوبه ای  هنوز  گفت:  و 
آرایشگاه ها ابالغ نشده است. علیزاده بیرجندی 
اظهار کرد: آرایشگاه های استان تعطیل نشده، 
و  از ماسک  آرایشگاه ها  در  توصیه شده  اما 
اینکه  بیان  با  وی  شود.  استفاده  دستکش 
موارد  این  نیز  مشتریان  برای  شده  توصیه 
بهداشتی رعایت شود، افزود: البته کسی در این 

روزها به آرایشگاه مراجعه نمی کند.

برنامههاینوروزیبقاعمتبرکهبرگزارنمیشود

ایرنا - مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: امسال به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا برنامه های 
نوروزی از جمله طرح آرامش بهاری و ویژه برنامه سال تحویل در بقاع متبرکه استان برگزار نمی شود. حجت االسالم 
بخشی پور افزود: براساس ابالغیه سراسری تمامی مدیران بقاع متبرکه استان موظف هستند روزانه اماکن مذهبی 
خراسان جنوبی را حداقل ۲ تا سه بار ضد عفونی کنند. وی اظهار کرد: همچنین تاکید شده که نسبت به استریل کردن 

کتاب ها، ادعیه و جانماز و مهرها اقدام شود و در حد توان از مهرهای سنگی استفاده کنند که قابل شست و شو باشد.

کاهش40درصدیاستفادهازناوگانحملونقلعمومی

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند عنوان کرد: در پی شیوع ویروس کرونا و به دنبال 
آن تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و ... تقاضای سفر از ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی %۴۰ کاهش یافته است.غالم پور 
افزود: مطابق روال معمول و متداول همه ساله در اسفندماه تقاضای سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی با افزایش ۱۵ 
الی ۲۰ درصدی به دلیل افزایش سفرهای مربوط به خرید و فعالیت های روزانه مواجه می باشد ولی امسال با شیوع 

ویروس کرونا نه تنها افزایش تقاضا نداشته ایم بلکه تقاضای سفر کاش یافته است.

جذب۷4درصدیاعتباراتمشاغلخانگی

صدا و سیما- سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: بیش از ۷۴ درصد اعتبارات مشاغل 
خانگی سهمیه امسال در استان جذب شد.اشرفی افزود: 6 میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات مشاغل 
خانگی سهمیه امسال به استان ابالغ شد که تاکنون ۴ میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان این اعتبارات در استان جذب 
شده است. غالمرضا اشرفی افزود: تاکنون ۴ میلیارد و 6۱۰ میلیون تومان به ۴۱6 طرح و با پیش بینی ایجاد 6۱6 

فرصت شغلی در قالب مستقل ، تحت پوشش و پشتیبان پرداخت شده است.

محلعرضهوپختنانضدعفونیشود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: نانوایان ملزم به رعایت نکات بهداشتی بوده و تمام دستگاه ها و 
سطوح نانوایی باید با محلول های مناسب ضدعفونی شود. کامبیز مهدی زاده از تشدید نظارت بر نانوایی ها خبر داد و 
بیان کرد: طی هفته گذشته در نامه ای به دستگاه های مرتبط خواستار افزایش نظارت ها بر شرایط پخت نان و بهداشت 
نانوایی ها شده ایم. وی با بیان اینکه به هیچ وجه افراد مشکوک به هر نوع بیماری نباید در نانوایی فعالیت داشته باشند، 

گفت: همچنین تمام دستگاه ها و سطوح نانوایی باید با محلول های مناسب ضدعفونی شود.

روزآمد

کاری - مدیرشیالت و آبزیان جهاد کشاورزی استان  
گفت: در سال جاری یک میلیون قطعه ماهی زینتی در 
خراسان جنوبی پرورش یافته اند و برنامه ای برای واردات 
ماهی قرمز از چین نداریم. سعیدی در نشست خبری که 
به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، عنوان کرد: قصد 
داریم تا سال ۱۴۰۴ بتوانیم ظرفیت پرورش ماهی در 

خراسان جنوبی را به ۱۰ هزار تن برسانیم.
وی با بیان اینکه اکنون  ۷۰۰ استخر پرورش ماهی در 
خراسان جنوبی وجود دارد، ادامه داد: در سال 98 نیز یک 
میلیون قطعه ماهی زینتی نیز در استان پرورش داده شد 
که در اشتغال زایی تأثیر بسزایی داشته است. وی ضمن 

اشاره به دغدغه ها درباره انتقال ویروس کرونا خاطر نشان 
کرد: تاکنون در کشور و استان گزارشی مبنی بر انتقال 
کرونا از طریق آبزیان به انسان نداشته ایم ولی در این 
زمینه متخصصان  در دامپزشکی باید نظر نهایی را بدهند.
سعیدی با بیان اینکه در مرداد ماه اسمال ۳۰۰ هزار قطعه 
بچه ماهی توزیع شد، ادامه دادپرورش ماهی تیالپیا از 
برنامه های سال آینده است چرا  خراسان جنوبی از جمله 
چهار استان دارای مجوز پرورش ماهی تیالپیا است. 
وی یادآور شد: از طریق اسناد خزانه برای خرید بچه 
ماهی تیالپیا۱۰۰ میلیون تومان اعتبار به خراسان جنوبی 

اختصاص داده شده است.

کاری- شهردار بیرجند با اشاره به اینکه در شرایط 
برای  جدی  تهدیدی  گردها  زباله  موجود  بحرانی 
خودشان و شهروندان می باشند، از بررسی و تعیین 
تکلیف مواردی شامل زباله های پزشکی، خودروهای 
دپوی  های  مکان  پسماندها،  غیرمجاز  آوری  جمع 
ضایعات در داخل و خارج از محدوده شهر، خودروهای 
عرضه مواد غذایی و زباله گردها خبر داد. جاوید تصریح 
کرد: توسط حوزه خدمات شهری و پسماند، گزارشی 
از مراجع ذیربط در خصوص زباله های پزشکی اخذ 
شده و بالدرنگ از سوی شهرداری برای برخورد از 
طریق مراجع قضایی در دستور کار قرار گیرد.شهردار 

غیرمجاز  آوری  جمع  خودروهای  افزود:  بیرجند 
ضایعات در سطح شهر پس از وصول دستور اجرایی 
توسط شهرداری و راهور نسبت به جمع آوری آنها 
اقدام گردد. جاوید اضافه کرد: در خصوص مکان های 
دپوی ضایعات در خارج از محدوده شهری، شهرداری 
اجازه ورود نداشته و در ارتباط با مکان های داخل 
محدوده شهر، تیمی متشکل از شهرداری، بهداشت، 
اصناف و پلیس تشکیل با هماهنگی دستگاه قضا وارد 
شده و پلمپ شود. وی در ادامه از توقیف ضایعات پس 
از اتمام مهلت قانونی برای جابجایی ضایعات موجود 

در مکان های دپو خبر داد.

تهدید زباله گرد ها برای همهامسال ماهی قرمز از چین وارد نمی شود

سه کارگاه تولید ماسک در قاینات راه اندازی شد

ایرنا - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قاینات گفت: با استفاده از ظرفیت بسیج و مردم سه کارگاه تولید ماسک بهداشتی در این شهرستان راه اندازی شد. سرهنگ پاسدار رضا هزاری 
افزود: در راستای تبدیل آسیب به فرصت در شرایط جدید و مقابله با ویروس کرونا از ظرفیت بسیج استفاده می شود. وی گفت: در این راستا سه کارگاه اقتصاد مقاومتی در شهرستان 

قاینات تجهیز شد و توسط گروه های جهادی اقدام به تولید ماسک می شود که تاکنون با کمک خیرین مواد اولیه برای تولید ۵۰ هزار ماسک تهیه شده است.

گروه خبر- استاندار گفت: با افرادی که در 
زمینه کرونا اقدام به نشر اکاذیب و اشاعه اخبار 
غیرواقعی می کنند، برخورد قانونی می شود 
وحوزه های امنیتی استان به دنبال شناسایی 
مقدس،  هستند.  قانون  اعمال  و  افراد  این 
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هم 
هشدار داد ه که با فعالیت های مغرضانه در 
اذهان  فضای مجازی که موجب تشویش 
عمومی شود، برخورد جدی می شود.مقام عالی 
دولت در استان در جلسه ستاد استانی مدیریت 
بیماری کرونا افزود: افرادی که نسبت به انتقال 
اطالعات نادرست در شرایط موجود در کانال 
های ناشناس و بی هویت اقدام می کنند، 

منتظر برخورد قانونی باشند.

قانون درکمین سودجویان
در  افراد سودجویی که  به گفته معتمدیان؛ 
فروشی  گران  و  احتکار  به  موجود  شرایط 
کاالهای مورد نیاز مردم دست می زنند نیز از 

این قاعده مستثنی نیستند. وی با تأکید بر دقت 
نظر ناظران حوزه های متولی در زمینه کنترل 
بر بازار تصریح کرد: از آن جایی که  مقرر شده 
تمام انبارها رصد شود بنابراین الزم است کلیه 

افرادی که قبل از این نسبت به تأمین و ذخیره 
سازی اقالم مورد نیاز خود اقدام نموده اند، 
موجودی انبار خود را در سامانه انبارها ثبت 
نمایند.  وی ادامه داد: اگر اقالم ذخیره شده در 
سامانه انبارها ثبت نشوند، درصورتی که توسط 

ناظران کشف گردند،  شامل برخورد قانونی 
خواهند شد.  استاندار گفت: دستکش، ماسک و 
مواد ضد عفونی کننده دست که توسط اصناف 
مختلف ذخیره شده اند باید با نظارت کامل و از 

طریق دانشگاه علوم پزشکی و سازمان صنعت، 
معدن و تجارت توزیع شوند

مراکز درمانی در اولویت 
معتمدیان اظهار کرد: البته در موضوع تأمین 

اقالم بهداشتی چون ماسک اولویت ما مراکز 
درمانی و بهداشتی و همچنین بیماران خاص 
چون بیماران دارای مشکل ریوی و تنفسی و 

بیماران صعب االعالج است.

مردم  از  مجدد  درخواست  و  تأکید  با  وی 
خراسان جنوبی برای لغو سفرها و ترددهای غیر 
ضروری بیان کرد: یکی از مهمترین مراکزی 
که مردم به آن مراجعه می کنند، بانک ها است 
که خوشبختانه بخش عمده ای از خدمات خود 

را به صورت غیر حضوری ارائه می دهند.
به  توصیه  همچنین  بیان کرد:  استاندار  
که  کرده ایم  دولتی  سازمان های  و  ادارات 
دهند  افزایش  را  خود  الکترونیکی  خدمات 
تا مردم کمتر به خروج از منازل نیاز داشته 
باشد چرا که موضوع بسیار حائز اهمیتی در 
کنترل بیماری کرونا است. وی با تأکید بر 
تشدید کنترل ها در مبادی ورودی استان 
گفت: با توجه به تعطیالت پیش رو و احتمال 
ورود مسافران از مناطق مختلف به استان، 

تمهیدات الزم صورت گرفته است.
شرایط  راستا  همین  در  افزود:  معتمدیان 
و...  متبرکه  بقاع  و  ادارات  مهمانسراهای 
بر  تأکید  با  مدیریت می شوند. وی  کامال 
حذف جلسات غیر ضروری در ادارات متذکر 
شد: جلساتی که به موضوع پیگیری و رفع 
مشکالت مردم مرتبط است با رعایت کلیه 
یک  فاصله  حفظ  شامل  بهداشتی  موازین 

متری، تهویه مطبوع فضا و... برگزار شود. 
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
َمن حاَسَب نَفَسُه َربََح َوَمن َغَفَل َعنَها َخِسر

آن کسی که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسی که از محاسبه نفس غافل بماند،
زیان دیده است.

)بحار األنوار، ج 78، ص 352، باب 26، ح 9((

وزیر بهداشت: ضرورت دارد مردم به 
کاهش سفرهای نوروزی ترغیب شوند

مدیریت  ملی  ستاد  رئیس  و  بهداشت  وزیر 
بیماری کرونا طی نامه ای به وزیر کشور، عضو 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و رئیس کمیته 
اجتماعی، انتظامی ستاد خواستار اتخاذ تمهیدات 

کاهش سفرهای نوروزی شد.

ممنوعیت سفر نوروزی
 به برخی استان  ها

به  با توجه  استان ها  فارس- مسئوالن برخی 
شیوع ویروس کرونا و نزدیک بودن تعطیالت 
پذیرش  امکان  امسال  کردند  اعالم  نوروز، 
داشت.  نخواهند  را  نوروزی  مسافر  اسکان  و 
استاندار اصفهان اظهار کرده است که  امکان 
پذیرش و اسکان مسافران نوروزی را نداریم.
کرده  تاکید  نیز  مازندران  استاندار  همچنین 
دولتی  مراکز  در  نوروزی  مسافران  پذیرش 
مازندران ممنوع است.استاندار اردبیل نیز تصریح 
ندارد.  نوروزی  مسافر  پذیرش  امکان  کرده 
استاندار خراسان رضوی نیز نسبت به وضعیت 
و  داد  هشدار  رضوی  خراسان  در  کرونا  قرمز 
گفت: طی چند روز گذشته شیوع این ویروس 
از  بنابراین  است،  گرفته  سرعت  مشهد  در 
مردم تقاضا داریم تا جایی که برایشان مقدور 
است در منزل بمانند و ضمن رعایت بهداشت 

پیشگیری های الزم را انجام دهند.

مردم نگران تعویض پالک 
و اعتبار گواهینامه نباشند

رانندگان  گفت:  کشور  راهور  پلیس  فرمانده 
خودرو هایی که معاینه فنی شان به اتمام رسیده 
یا اعتبار گواهینامه آن ها منقضی شده است نیاز 
به تمدید تا ۱۵ اردیبهشت سال آینده ندارند و 
می توانند تردد کنند و جریمه هم نخواهند شد. 
تمامی مدارک خرید و فروش بین طرفین معامله 

و قول نامه ها نیز تا ۱۵ اردیبهشت اعتبار دارد.

ساعت کاری بانک ها برای
 هفته آینده اعالم شد

مهر- شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه 
دولتی اعالم کرد که ساعت کاری بانک های 
کشور  سطح  در  مشتریان  برای  شورا  عضو 

همچون هفته جاری۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ است.

گرفتن هزینه پیامک اعالم جرائم 
رانندگی از مالکان خودرو

سال 99  بودجه  در   ، نیوز  تجارت  از  نقل  به 
جریمه های  و  تخلفات  است:  شده  عنوان 
و  راهنمایی  پلیس  اعالم  براساس  رانندگی 
به  پیامک  از طریق  انتظامی  نیروی  رانندگی 
اپراتورهای  می شود.  اعالم  خودروها  مالکان 
در  را  پیامک ها  هزینه  موظفند  همراه  تلفن 
قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و 

مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

یک سوم سهم امام را می توان برای 
بیماران کرونایی صرف کرد

ایسنا- آیت   ا... العظمی مکارم شیرازی  مرجع 
تقلید شیعیان در پیامی همگان را به رعایت 
اصول بهداشتی توصیه کرد و همچنین اجازه 
درمان  برای  امام  سهم  سوم  یک  برداشت 

بیماران کرونایی را صادر کرد.

حذف سه دهک از یارانه بگیران

بودجه  از  ، در قسمتی  نیوز  از تجارت  نقل  به 
رفاه  و  تعاون، کار  آمده است: وزارت  سال 99 
اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک های 
اطالعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی 
که توسط این وزارتخانه تعیین می گردد نسبت 
به شناسایی و حذف سه دهک باالی درآمدی 
از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به 
افراد، اقدام کند. همچنین سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها مکلف است امکان ثبت نام برای افرادی 
که موفق به ثبت نام برای بهره مندی از یارانه 

نشده اند را فراهم کند.

افزایش قیمت پیامک برای حمایت 
معلوالن و ساماندهی کودکان کار!

طبق متن بودجه 99 ، اپراتورهای ارائه دهنده 
خدمات مخابراتی، عالوه بر قیمت هر پیامک 
مبلغ یک تومان )۱۰ ریال( از استفاده کنندگان 
خدمات مزبور دریافت و به حساب در آمد عمومی 
خزانه داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله 
متناسب با وصول جهت اجرای قانون حمایت 
از حقوق معلوالن و ساماندهی کودکان کار و 
خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد.

پرداخت وام ازدواج ۵۰ میلیونی

به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی 
ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  است  موظف 
برای هر یک از زوج ها در سال ۱۳99 معادل ۵۰ 
میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ 

یک ضامن معتبر و سفته پرداخت کند.

برخی پشت ماسک ِ دلسوزی، 
دروغ پراکنی می کنند

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برخی کاسبان برای 
سودجویی، ماسک را احتکار و پنهان و برخی دیگر 
با پنهان شدن پشت ماسک دلسوزی، جامعه را با 
دروغ پراکنی های خود، نگران و ملتهب می کنند، 
اطمینان داد که به پشتوانه کادر درمانی متخصص 
با  اراده و همکاری مردم،  و  پرستاران کشور  و 
حداقل تلفات و در کوتاه ترین زمان ممکن از این 

بحران عبور خواهیم کرد.

اگر باز هم مردم فرافکنی ببینند
 به اصالح طلبان اقبال نخواهند کرد

یدا... طاهرنژاد، فعال سیاسي اصالح طلب گفت: 
باز  ببینند  صداقت  اصالح طلبان  از  اگر  مردم 
هم آنها را در عرصه سیاست مي پذیرند و به 
این جریان اقبال نشان مي دهند اما اگر جریان 
اصالح طلب بخواهد فرافکني کند و مسئولیت 
خود را در قبال مردم و جامعه نپذیرد طبیعتا نباید 
توقع تغییري در اقبال عمومي مردم داشته باشد.

در حال تبدیل کردن نظام از
 چند صدایی به تک صدایی هستیم!

جاللی،عضوشورای مرکزی حزب مردم ساالری 
کفت: یکی از نقاط ضعفی که در تاریخ ثبت 
خواهد شد، این است که در حال تبدیل کردن 
نظام از چند صدایی به تک صدایی هستیم. 

متاسفم که مجلس یازدهم تکصدا می شود.

هدف کسانی که در انتخابات 
شرکت نکردند، اصالح شرایط بود

حزب  کل  دبیر  کرباسچی  غالمحسین 
خیلی  می گوید:  ایران  سازندگی  کارگزاران 
نکردند،  شرکت  انتخابات  در  که  کسانی   از 
می خواستند با عدم حضور خود اعتراض شان را 
به گوش حکومت برسانند تا شرایط بهتر شود.

نمایندگان در این دوره 
همدیگر را تحمل می کردند

محسن کوهکن عضو فراکسیون والیی مجلس 
می گوید: نمایندگان در این دوره همدیگر را 
یا  نطق  خاطر  به  کمتر  و  کردند  می  تحمل 
اظهارنظری شاهد برخورد بین نمایندگان بودیم، 

این از ویژگی های مثبت مجلس دهم بود.

پزشکیان: اذن رهبر انقالب، کشور
 را از بحران بودجه نجات داد

گفت:  مجلس  رئیس  نایب  پزشکیان  مسعود 
بودجه  که  کردند  تائید  رهبری  معظم  مقام 
براساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شود تا 

کشور بدون بودجه نماند.

صادقی: کرونا را به فرصتی
 برای صلح تبدیل کنیم

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای 
اسالمی با بیان این که کرونا تهدیدی فراگیر 
است، اظهار کرد: می توان این درد مشترک را به 
فرصتی برای همبستگی و صلح در سطح ملی و 

حتی در سطح جهانی تبدیل کرد.

فعال اصالح طلب: مجلس یازدهم
 می تواند شگفتی ساز باشد

نورمحمدی عضو شورای مرکزی حزب ندای 
هم  یازدهم  مجلس  اینکه  بیان  با   ایرانیان 
می تواند مخرب و هم شگفتی ساز شود، گفت: 
اگر اصولگرایان را “سیاستی دگر آید”، طبیعتا 
کمک  آنها  به  می تواند  اصالح طلب  اقلیت 
کرده و برای حفظ همدلی داخلی در مجلس با 

آنها همکاری کنند.

کاهش مشارکت مردم در انتخابات 
میراث سیاست های لیبرالی است

کاهش  دالیل  بررسی  در  کیهان  روزنامه 
مشارکت در انتخابات مجلس ، نوشت: سیاست ها 
و عملکرد لیبرال ها هرگاه در مجلس و دولت 
بروز پیدا کرده، به کاهش مشارکت عمومی در 

انتخابات انجامیده است.

توقع فرانسه از ایران

امانوئل  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  الیزه  کاخ 
ایران  از  فرانسه  رئیس جمهور  مکرون، 
می خواهد به دقت به تعهدات و الزاماتش در 
زمینه راستی آزمایی های هسته ای عمل کرده 
و از تهران می خواهد فوراً و به طور کامل با 
آژانس همکاری کند.آژانس بین المللی انرژی 
اتمی روز سه شنبه در گزارش جدید خود درباره 
ذخایر  که  کرد  اعالم  ایران  هسته ای  برنامه 
محدودیت  برابر   ۵ ایران  شده  غنی  اورانیوم 

تعیین شده در برجام شده است.

سرنوشت شوروی
 در انتظار  ایاالت متحده

مسائل  ارشد  کارشناس  گل عنبری  صابر 
میان  توافق  پیرامون  یادداشتی  در  بین الملل 
به  آمریکا  تعهد  نویسد:  آمریکا و طالبان می 
و  خود  نیروهای  ساختن  خارج  برای  طالبان 
ناتو عمال به معنای تن دادن به هدفی است 
آن  تحقق  برای  نظامی  از طریق  طالبان  که 
می کوشید. این خود گویای این نکته کلیدی 
همان  دهه ای  دو  فرسایشی  جنگ  که  است 
سرنوشتی را رقم زد که سه دهه پیش برای 

شوروی در این کشور اتفاق افتاد.

برای همه جوان ها  موتورسواری  آبادی-  مهدی 
یک حس وحال ویژه  دارد، به ویژه آنکه در مسابقات 
رسمی هم شرکت کنی و روی سکوی قهرمانی 
بروی.  باال و پایین  و پریدن از موانع خاکی ویژگی  
موتور  با  اینکه  مخصوصا  دارد،  را  منحصری 
حرفه ای تک کمک دار شرکت کنی. علی مدبری 
حاال یکی از همان جوان های بااستعداد و قهرمان 
بیرجندی است که از نوجوانی با موتور زندگی کرده 
و حاال که  نزدیک به 4 دهه از عمرش می گذرد، 
یکی از ستاره های موتورسواری استان و ایران در 
به  شمار می رود. مدبری که  بخش موتورکراس 
چندین قهرمانی در استان و ایران را در کارنامه اش 
 دارد، با فرزند ۱۰ ساله اش از این ورزش می گوید.

مدبری می گوید: از کودکی به  موتورسواری عالقه 
پیدا کردم و از طریق کارت های بازی اطالعات 
انواع موتورها را پیدا می کردم. وی به ورزشکار 
بودن خانواده اش نیز اشاره و افزود: پدر و برادرانم 
نیز این رشته را دنبال می کردند که سهم به سزایی 
در عالقه مندی من به موتورسواری داشتند. این 
از سال  کرد:  عنوان  استانی  موفق هم  ورزشکار 
۱۳7۰ به موتور کراس عالقه مند شدم و هفت 

سال بعد به طور حرفه ای وارد این رشته شدم. 
مدبری به تالش و پشتکارش اشاره و تصریح کرد: 
در آن سال ها امکانات بسیاری کمی در این رشته 
وجود داشت که بسیاری را دلسرد می کرد اما برای 
من که عاشق موتورسواری بودم ، محدودیت ها 
هیچ تاثیری در فرآیند یادگیری ام نداشت و با اینکه 
بارها زمین خوردم اما با عالقه خاصی به این ورزش 
ادامه دادم. این ورزشکار موفق که در تهران ساکن 
 بود، افزود: ۸ ماه پیش برای کمک به عالقه مندان 
موتور کراس به زادگاهم برگشتم و هر هفته به 
پیست موتورسواری بیرجند می روم و به عالقه 
مندان این رشته برای افزایش مهارت شان کمک 

می کنم. 

کسب 32 مقام کشوری و استانی
و  استانی  قهرمانی  چندین  مدبری  علی 
گوید:  می  دارد.  اش  کارنامه  در  را  کشوری 
کالس  در  استانی  و  کشوری  مسابقات  در 
سی  سی   4۵۰ و  سی  سی   ۲۵۰  های 
توانسته ام روی سکوی قهرمانی بروم و تاکنون 
۳۲ مقام کشوری و استانی را توانستم کسب کنم. 
وی اضافه کرد: اولین مسابقه رسمی خود را در 

شاهین شهر اصفهان انجام دادم که توانستم مقام 
اول این مسابقات را کسب کنم. مدبری به تالش 
هایش برای تاسیس باشگاه حرفه ای اشاره و می 
گوید: در خراسان جنوبی عالقه مندان زیادی به 
و  ورزشی  پیست  نبود  اما  دارد  وجود  رشته  این 
مربی کارآزموده باعث سردرگمی جوانان عالقه 
نفر   ۳۰ به  تاکنون  افزود:  وی  است.  شده  مند 
باشگاه  تاسیس  با  امیدوارم  که  ام  داده  آموزش 

ام  استانی  هم  جوانان  به  خدمتی  موتورسواری 
کرده باشم. مدبری به مدرک مربیگری اش هم 
اشاره و می گوید: سال گذشته  مدرک مربیگری 
فدراسیون  نظر  زیر  موتورسواری  رشته  در  را 
اسالمی  جمهوری  موتورسواری  و  اتومبیلرانی 

ایران دریافت کردم.  

مسئوالن از این رشته حمایت کنند
مدبری درباره چالش های این رشته در استان نیز 
می گوید: هزینه های باالی موتورسواری حمایت 
توجه  با  امیدوارم  و  طلبد  را می  های مسئوالن 
بیشتر مسئوالن ورزش استان شاهد شکوفا شدن 
این رشته در خراسان جنوبی باشیم. وی با بیان 
اینکه موتور کراس رشته پر هزینه ای است، افزود: 
تامین قطعات یدکی، خرید تجهیزات و خرید موتور 
چالش بزرگ عالقه مندان به این رشته می باشد.

آگاهی  دادن  امکانات،  و  تجهیزات  کردن  فراهم 
بیشتر به جوانان عالقه مند و پرورش مربی برای 
آموزش  از مهم ترین درخواست های مدبری از اداره 

کل ورزش و جوانان استان بود.

فرزند ادامه دهنده راه پدر
گوید:  می  و  کند  می  اشاره  فرزندش  به  مدبری 
محمدجواد از ۵ سالگی راهش را پیدا کرده و عالقه 
زیادی به این رشته دارد و اکنون که ۱۰ سال دارد، 
 چندین مقام کشوری و استانی در کالس 6۵ سی سی 
استان  موفق  ورزشکار  این  کند.  کسب  توانسته 
توصیه هایی برای جوانان نیز دارد. وی می گوید: 
جوانان عالقه مند به این رشته به دنبال هدف شان 
بروند و با کوشش بسیار برای رسیدن به آن تالش 
کنند و مطمئن باشند حتما در این رشته موفق می 
با  ایمنی توجه کرده و  اما حتما به مسائل  شوند 
تجهیزات و لباس های مرتبط با این رشته به پیست 

موتورسواری بروند.

ورزش موتور کراس ، نیازمند حمایت بیشتر مسئوالن
قهرمان موتورسواری استان از دغدغه هایش می گوید؛

س: مهدی آبادی
عک
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