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 نمایندگان گالیه ها از دولت را 
در سینه محفوظ می دارند

رئیس مجلس : 

صفحه  ۶

در صورت پیوستن قاطبه 
مردم، انقالب مخملی می شد

نایب رئیس سابق مجلس :

ژست انقالبی احمدی نژاد 
مردم را به رنج انداخت

علی مطهری :

صفحه  ۶

صفحه  ۶

#  من ماسک می زنم

بورس بازان خراسان جنوبی در صف بی اطالعی 3رایزنی مسئوالن فرودگاه  برای برقراری پرواز بیرجند - زاهدان 2

فقط برای مطالعه 
 مسئوالن محترم !  

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

شده است ... مشروح در صفحه 2

* هرم پور
سرمقاله

عددها از دردی زرشکی می گویند

چند روز پیش سالروز آمار و برنامه ریزی بود. علم آمار به ما کمک می کند تا 
بتوانیم با داده های در اختیار برای داشتن چشم اندازی درست و استفاده ای بهینه از 
امکانات در اختیار برنامه ریزی مطلوبی داشته باشیم. آمار و علم داده ها به همه حوزه 
های زندگی فردی و اجتماعی ربط دارد و اصاًل نمی توان اثرات آن را در بخش 
هایی از زندگی نادیده گرفت. نگاهی به زندگی روزمره و مسایل اجتماعی به خوبی، 
این موضوع را تأیید می کند. حتی در این شرایط موجود که فصل برداشت زرشک از 
راه رسیده و بخش عمده ای از زرشک کاران  استان، محصول سال گذشته خود را با 
تلی از خاک انباشته، هنوز بر داربست ها دارند. آمارها می گویند؛ ۹۸ درصد زرشک 
بی دانه جهان و ایران در خراسان جنوبی تولید می شود. همه ساله بیش از ۳۸ هزار 
کشاورز از ِقَبِل کاشت، داشت و برداشت زرشک ارتزاق می کنند. زرشک تولیدی 
استان  عالوه بر این که رزق ساالنه کشاورزان را تضمین می کند، به بیش از ۳۰ 
کشور دنیا منجمله آمریکا، آلمان، اتریش، روسیه، استرالیا، هلند ... ادامه در صفحه 2

* بهروزی فر

رعایت پدافند غیرعامل در تمام 
امور استان مورد انتظار است

پدافند  کل  اداره  سرپرست 
غیرعامل استانداری در پیامی به 
مناسبت هفته پدافند غیر عامل 
این ایام را تبریک گفت. در پیام 
است: آمده  هاشمی   حسین 
“دفاع جزئی از هویت یک ملت 
است، هر ملتی که به فکر دفاع 

نباشد، زنده نیست” مقام معظم رهبری  
پدافند غیرعامل، راهبردی مهم و اساسی در مصون سازی و 
بازدارندگی کشور در مقابل انواع تهدیدات دشمنان و همچنین 
رویکردی مؤثر در حفظ و حراست از دستاوردهای مادی و معنوی 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در راستای رسیدن به رشد، 
پیشرفت، توسعه متوازن و  پایدار است که  به عنوان یکی از 
برنامه های امنیت ملی و داخلی کشور از اهمیت و جایگاه مهمی 
برخوردار می باشد. در این زمینه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
با نگرشی ژرف و دوراندیشی بلند نسبت به تهدیدات فراروی 
انقالب اسالمی و همچنین درک ضرورت های دفاعی کشور، 
رویکرد و افق جدیدی از پدافند غیرعامل را مطرح نموده با 
تعریفی باز و موسع از پدافند غیرعامل بر دائمی بودن، اجرایی و 
عملیاتی کردن و استمرار آن تاکید دارند.  هفته پدافند غیرعامل 
امسال)5 تا 12 آبان( با شعار محوری” مقاومت فعال، تاب آوری 
حیرت انگیز، ایران قوی” فرصت ارزشمندی برای فرهنگ 
سازی و ترویج گفتمان این رویکرد برای مسئوالن، کارکنان 
و تمامی اقشار جامعه با برگزاری دوره های آموزشی، رزمایش 
 و برنامه های مختلف فرهنگی، هنری و... محقق می باشد، 
چرا که رعایت الزامات و مالحظات پدافند غیرعامل در کلیه 
طرح ها، پروژه ها، زیرساخت ها، توسعه شهری، مراکز و 
سامانه های مهم و اقتصادی استان الزامی و مورد انتظار است. 
اینجانب تقارن هفته پدافند غیرعامل امسال را با ایام ماه مبارک 
ربیع االول و میالد نبی مکرم حضرت محمد)ص( و امام جعفر 
صادق )ع( به فال نیک گرفته، پیروزی و بهروزی کشور و آحاد 

مردم سرزمینم را در مقابل همه تهدیدات دشمنان آرزو دارم .

خسارت ۵۰۵ میلیارد ی 
گرد و غبار به استان

۱۱ فوتی  بر اثر کرونا 
فقط طی ۲۴ ساعت
درخراسان جنوبی

هجوم  مرگبار کووید ۱۹ به استان

فوتی های روزانه  کرونا در استان، برای اولین بار دو رقمی شد. متأسفانه در شبانه روز 
گذشته، 11 نفر در استان در اثر کرونا فوت کردند....  مشروح در صفحه 5

“هوالباقی”

خاندان محترم یزدانی شواکند و نوکی
مصیبت درگذشت 

مرحوم رضا یزدانی شواکند
 را تسلیت عرض نموده، بقای عمر با عزت برای شما عزیزان و 
رحمت واسعه برای آن مرحوم را از درگاه احدیت خواستاریم.

خانواده های: قاسمی و صادقی

خاندان محترم شیدفر و خراشادی زاده
مصیبت درگذشت

 مرحوم محمدعلی شیدفر و همسر گرانقدرشان
 را تسلیت عرض نموده، بقای عمر برای شما عزیزان و رحمت واسعه 

برای آن مرحومان از درگاه احدیت خواستاریم.

سعید افتاده و  کارکنان شرکت پودر کیمیای زنوک

سردار قاسمی فرمانده محترم سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی
 و همکاران محترم واحد مهندسی 

سردار مسروری  فرمانده محترم مرزبانی خراسان جنوبی
 و همکاران محترم واحد مهندسی

جناب آقای مهندس دهقان شهردار محترم زهان 
و همکاران محترم اداره ماشین آالت

بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از تالش های خالصانه شما بزرگواران به واسطه
 کمک به مردم سیل زده روستای حسن آباد میان و تأمین ماشین آالت مورد نیاز
 اعالم می داریم ،  تندرستی و موفقیت روزافزونتان  را در راه خدمت رسانی از خدای بزرگ مسئلت داریم.

شورای اسالمی و دهیاری روستای حسن آباد میان

استفـاده از  مصالـح مشتعـل شـونده و آتـش زا در نمـا و فضاهاي داخلـي ساختمـان مجـاز نمی باشـد.
مبحث 21 مقررات ملی ساختمان)پدافند غیرعامل(

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي 
قوه  قضائیه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبي

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان جنوبي در نظر دارد: در اجراي طرح كاداستر به منظورتطبیق و 
مستند سازي اراضي ملي تا مرحله تثبیت از پالك ها ي اراضي ملي واحد ثبتي بیرجند )شهرستان 
هاي خوسف و درمیان( برابر فرایند اجرایي پیوست به مساحت یك میلیون ) ١،٠٠٠،٠٠٠ ( هکتار 
به شرح متن مناقصه را مطابق با دستورالعمل ها ، استانداردها و مشخصات اعالم شده در اسناد 
مناقصه و نمونه قرارداد پیوست به شماره فراخوان ٢٠٩٩٠٠٣٧٥٠٠٠٠٠٠٣ از محل اعتبارات 
هزینه اي ابالغي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور به شماره ٩٩/٧٧٧٢٧ مورخ ٩٩/٥/۶ به مشاور 

واجد شرایط واگذار نماید.
كلیه مراحل برگزاري مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه ، تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي 
 www.setadiran.ir پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکي دولت به آدرس 
انجام خواهد شد و ضروریست مناقصه گران در صورت عدم  عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در 

سایت مذكور و دریافت گواهي امضای الکترونیکي راجهت شركت درمناقصه محقق سازند.

شناسه آگهی: 1030419

                                                                   تقدیر و تشکر
از  را  خودمان  قدردانی  و  سپاس  مراتب  بدینوسیله 
ها،  ارگان  و  ادارات  آشنایان،  دوستان،  اقوام،  تمامی 
كسبه محترم خیابان جمهوری و تمامی بزرگوارانی كه 
با تشریف فرمایی از راه دور و نزدیك و ارسال پیامك و 

یا تماس تلفنی در مراسم تشییع و تدفین 
همسر و پدر عزیزمان شادروان 

کربالیی سید ابوالفضل موسوی 
)بازنشسته شرکت آب و فاضالب روستایی( 

شركت نموده اند و باعث تسلی خاطرمان و آرامش روح آن 
مرحوم شدند، اعالم می نماییم. از خداوند متعال برای تمامی همراهان عزیز سالمتی و طول عمر آرزومندیم.

خانواده های: موسوی، زنگویی و فامیل وابسته

خانواده محترم یعقوب نژاد
با ابراز همدردی و تسلیم در برابر مشیت الهی، درگذشت 

مرحوم کربالیی مهدی یعقوب نژاد
 )برادر شهید غالمحسین یعقوب نژاد( 

را خدمت شما تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای 
آن عزیز سفركرده علو درجات و برای بازماندگان صبر

و سالمتی آرزومندیم.

مدیریت و پرسنل بانك تجارت خراسان جنوبی

پاسخگویی مدیرکل تأمین اجتماعی استان خراسان جنوبی 

جناب آقای علیرضا محمدی
از طریق سامانه الکترونیك ارتباط مردم و دولت )سامد( 

چهارشنبه 99/۸/7  از ساعت 9/30 الی 11 صبح     تلفن 111
روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی

شرکت ستاره کیان بیرجند جهت تکمیل کادر فنی کارخانه تولید خوراک 
آماده دام و طیور اقدام به جذب تکنسین برق صنعتی و ابزار دقیق می نماید.

شرایط احراز:  جنسیت: مرد- دارای کارت پایان خدمت- دارای حداقل
 3 سال سابقه کار مرتبط

جهت کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید:
  091۵۵621770 - مهندس کمیلی دوست و  910090۵1 - 0۵6 )داخلی ۵006(

 مزایده عمومی– نوبت اول
شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

نوع تضمین و مبلغ)ریال(موضوعشماره فراخوان

2099005361000001

فروش تعداد 24 قطعه زمین با 
کاربری مسکونی واقع در خیابان 
غفاری 2 بیرجند طبق لیست و 

مشخصات مندرج در اسناد مزایده

تضمین معتبر معادل 5 درصد 
قیمت پایه کارشناسی هر ملک 

مطابق نمونه های مندرج در 
اسناد مزایده

 www.setadiran.ir کلیه فرآیند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی 
برگزار می گردد.   مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مزایده را از تاریخ 
  www.setadiran.ir 99/07/28 تا ساعت 13:00 مورخ 99/08/12 از طریق سامانه ستاد به نشانی 

دریافت نمایند. 
 مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 14:00 مورخ  99/08/12

زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 14:00 مورخ  99/08/14 می باشد. 
 تاریخ بازدید از 99/07/28 لغایت 99/08/05 ساعت  8:00 تا 12:00 با هماهنگی اداره امالک شهرداری می باشد
 نشانی مزایده گزار: خراسان جنوبی،  بیرجند ،  میدان ابوذر، شهرداری مرکزی  تلفن: 05631830102
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت 
شرکت در مزایده را محقق سازند. ضمناً جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به 
آدرس بیرجند، خیابان شهید مطهری، سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره 05632221220 

تماس حاصل نمایند. 
محمدعلی جاوید - شهردار بیرجند)لیست مشخصات امالک صفحه آخر(

انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشت همکار عزیزمان

 مرحوم مهدی یعقوب نژاد
 رئیس بانک تجارت شعبه میدان آزادی بیرجند

 که براثر بیماری ناشی از ویروس کرونا از این جهان فانی رخت 
بربست  و به لقاء ا... پیوست، به همه همکاران عزیز شبکه 
بانکی استان و خانواده ایشان تسلیت عرض می نماییم. 
صمیمانه از تمام هم استانی ها و مشتریان ارجمند تقاضا 
داریم در راستای صیانت از سالمت خود و كمك به حفظ 
سالمت كاركنان نظام بانکی تا حد امکان با استفاده از بانکداری 

الکترونیك مراجعات حضوری به شعب بانك ها را كاهش دهید.

محمدعلی زرنگ-  دبیر کمیسیون هماهنگی بانك های استان خراسان جنوبی

صفحه  ٢

همکار ارجمند سرکار خانم مریم موسوی

خبر درگذشت پدر گرامی تان موجب تاسف و تاثر فراوان گردید. 
صمیمانه این ضایعه را خدمت شما و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، 

برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند 
متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان
 شرکت های دان و علوفه شرق و قاین طیور
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اجرای طرح آمران سالمت در خراسان جنوبی

توسط  جنوبی  خراسان  در  سالمت  آمران  طرح  صداوسیما- 
داوطلبان جمعیت هالل احمر از 5 تا 15 آبان اجرایی می شود. 
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان گفت: این طرح با هدف 
ترویج و نهادینه کردن استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل 
های بهداشتی در بین مردم اجرا می شود. محمدرضا رضایی  افزود: 
در راستای اجرای این طرح، داوطلبان و جوانان هالل احمر در 
سطح شهر های استان به ارائه خدماتی پیرامون قطع زنجیره انتقال 
کرونا می  پردازند. وی راهنمایی افرادی که پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نمی کنند، توصیه و تأکید به حفظ فاصله اجتماعی را از 
جمله فعالیت های این تیم ها دانست و گفت: امر به رعایت نکات 
بهداشتی با حفظ احترام به شأن و منزلت انسانی به منظور کمک 

به سالمت جامعه از مهم ترین وظایف آمران سالمت است. 

 کاشت گل های پاییزه در شهر بیرجند
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گفت: با توجه 
به فرا رسیدن فصل پاییز، این سازمان به منظور ارتقای منظر 
شهری و نشاط شهروندان اقدام به کاشت گل های داوودی، 
بنفشه، ستاره ای و کلم زینتی در فضاهای سبز شهر نموده است. 
امیر ابراهیم زاده از کاشت 50 هزار گل پاییزی در بیرجند خبر داد 
و خاطر نشان کرد: امسال 20 هزار گل داودی در سه رنگ، 10 
هزار بوته بنفشه، 5 هزار گل ستاره ای و 15 هزار گل کلم زینتی 
خریداری و در میادین، بلوارها و لچکی های سطح شهر کاشته 
شده است. وی با اشاره به اینکه جهت خرید گل های پاییزی مبلغ 
یک میلیارد و ششصد میلیون ریال هزینه شده است، افزود: با توجه 
به  فصل سرما کاشت گونه هایی از گیاهان که دارای مقاومت در 

مقابل سرما می باشد از اقدامات سازمان سیما می باشد.

خسارت ۵۰۵ میلیارد تومانی گرد و غبار  به خراسان جنوبی
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان 
جنوبی گفت: براساس مطالعات انجام 
شده توسط ستاد ملی مقابله با پدیده 
ساالنه  خسارت  میزان  غبار،  و  گرد 
گرد و غبار وارده به استان مبلغ 505 
میلیارد تومان برآورد شد. حسن اکبری 
اعالم کرد: اولین برآورد ملی زیان های 
اقتصادی ریزگردها به استان خراسان 

جنوبی انجام شد.
وی گفت: ستاد ملی مقابله با پدیده گرد 
و غبار سازمان حفاظت محیط زیست 
خسارت  میزان  تا  شد  آن  بر  کشور 
ساالنه گرد و غبار را بر منابع زیستی 
شامل  کشور  استان  پنج  اقتصادی  و 
کرمانشاه،  جنوبی، خوزستان،  خراسان 
هرمزگان و ایالم را مورد مطالعه قرار 
دهد تا بر مبنای آن بتواند آمار مستدل 
و متقن از خسارت های ناشی از پدیده 

گرد و غبار به منابع زیستی و اقتصادی 
این  سالمت  و  بهداشت  همچنین 

استان ها برآورد کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان 
جنوبی افزود: براساس قیمت های سال 
شده  برآورد  خسارات  میزان   ،1۳۹۷
معادل 2.1 درصد از کل تولید ناخالص 

داخلی )GDP( این استان ها است.
وی بیان کرد: مهاجرت، کاهش میزان 
جسمی،  مشکالت  سرمایه گذاری، 
کاهش  آب،  مصرف  میزان  افزایش 
کاهش  و  گیاهان  در  فتوسنتز  عمل 
خسارت  باغی،  و  زراعی  محصوالت 
زنان  و  کشاورزان  دامداران،  به  مالی 
خانه دار، لغو شدن پروازها و بسته شدن 
و  به شبکه حمل  و خسارت  مسیرها 
نقل، صنعت برق و تاسیسات نیروگاهی 
از جمله مواردی بوده که پدیده گرد و 

غبار در آنها دخیل بوده است.
اکبری اظهار کرد: رقم میزان خسارت 
استان  به  غبار  و  گرد  پدیده  از  ناشی 
در  که  است  اقتصادی  منافع  بیانگر 
صورت کاهش و مهار پدیده گرد و غبار 

در این مناطق حاصل خواهد شد.
در  این شرایط، سرمایه گذاری  در  وی 
طرح های مقابله با پدیده گرد و غبار را 
ضروری دانست و گفت: در صورتی که 
هیچ اقدامی برای مهار یا کاهش گرد 
می رود  انتظار  نگیرد،  صورت  غبار  و 
هر سال اقتصاد استان حداقل به اندازه 
خسارت  متحمل  شده،  برآورد  مقادیر 
شود. مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خراسان جنوبی گفت: بنابراین چنانچه 
منافع  عنوان  به  از خسارت ها  اجتناب 
اقدامات مقابله ای برای کاهش فراوانی 
و شدت وقوع گرد و غبار تلقی شود، 

منافع واقعی این اقدامات، تنها محدود 
به یک سال نخواهد بود بلکه اجتناب از 
جریان بلندمدتی از خسارت های ساالنه 
خواهد بود که در آینده و در صورت عدم 
اقدام برای کاهش خسارت ها بر اقتصاد 

این استان ها تحمیل خواهد شد.
وی افزود: چنانچه با انجام اقدامات موثر 
بتوان گرد و غبار را به طور کامل مهار 
کرد یا تا سطح قابل توجهی کاهش داد، 
رفاه اقتصادی جامعه این استان بهبود 
امیدواری کرد  خواهد یافت.وی اظهار 
ایجاد  زمینه  بررسی ها  این  نتایج  که 
انگیزه مثبت در مسئوالن و کارشناسان 
مرتبط با موضوع، به منظور مدیریت و 
سازگاری با پدیده گرد و غبار در کشور 
و استان را فراهم کند. بنابر اعالم اداره 
خراسان  زیست  محیط  حفاظت  کل 
منشاءیابی  مطالعات  براساس  جنوبی 

توفان های  بادی،  فرسایش  داخلی 
ماسه و گرد و غبار کل کشور که توسط 
ستاد ملی مقابله با گرد و غبار از سال 
1۳۹۷ شروع شد، مساحت کانون گرد 
و غبار استان پنج میلیون و 1۷۳ هزار و 
5۹۷ هکتار بوده که اگرچه کانون های 
گرد و غبار با شدت زیاد و خیلی زیاد 
مساحت نسبتا کمی حدود 1۹ درصد 
از کل کانون های داخلی را دارا هستند 
ولی نقش قابل توجهی در انتشار ذرات 

گرد و غبار دارد.

مدیرکل فرودگاه های بیرجند با اشاره به 
اینکه در زمستان 2۴ پرواز به مقصد یا از مبدأ 
فرودگاه بیرجند خواهیم داشت، گفت: جهت 
حال  در  زاهدان   - بیرجند  پرواز  راه اندازی 

رایزنی هستیم. عظیم طهماسبی در گفت وگو 
با مهر با اشاره به برنامه زمستانی ایرالین ها 
 برای پروازهای فرودگاه بیرجند اظهارکرد: 
فرودگاه  از  ایرالین ها  زمستانی،  برنامه  در 
پرواز خواهند  آن 2۴  به مقصد  یا  بیرجند 
داشت. مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی 
با بیان اینکه تعداد پروازها از ابتدای سال 2۶ 
پرواز بوده است، بیان کرد: یکی از ایرالین ها 
یک پرواز رفت و برگشت بیرجند تهران را 
لغو کرده است که پیگیر راه اندازی مجدد آن 
هستیم. طهماسبی با تأکید بر اینکه نسبت 
به راه اندازی مجدد پرواز لغو شده اطمینان 
نیاز  واسطه  به  ما  ادامه داد: خواست  داریم، 
و ضرورت مردم خراسان جنوبی این است 
 که پرواز لغو شده در ساعات صبح تا ظهر 

شب  و  عصر  در  که  چرا  شود  اندازی  راه 
کارایی الزم را نخواهد داشت. وی افزود: با 
یکی از شرکت های هواپیمایی و ایرالین ها 
فرودگاه  از  زاهدان  مقصد  به  پرواز  برای 
بیرجند نیز رایزنی کرده ایم و امیدواریم که 
با قطعی شدن برخی از مسائل بتوانیم این 
پرواز را راه اندازی کنیم. مدیرکل فرودگاه های 
خراسان جنوبی با بیان اینکه تالش ما بر این 
است که این پرواز به صورت پرواز مشهد- 
بیرجند- زاهدان باشد، گفت: در سال های 
گذشته نیز پرواز به مقصد زاهدان داشته ایم 
به واسطه اینکه یک پرواز در هفته بود، مورد 
شد:  یادآور  طهماسبی  نگرفت.  قرار  اقبال 
پیگیری های ما بر این است که پرواز بیرجند 

- زاهدان روزهای شنبه و سه شنبه باشد.

رایزنی برای پرواز بیرجند - زاهدان
مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی خبرداد:

سرمقاله

عددها از دردی زرشکی می گویند

* بهروزی فر 

) ... ادامه سرمقاله از صفحه اول ( زرشک تولیدی استان عالوه بر این که رزق ساالنه کشاورزان را تضمین می کند، به بیش 
از ۳0 کشور دنیا منجمله آمریکا، آلمان، اتریش، روسیه، استرالیا، هلند، امارات متحده عربی و... صادر می شود. با وجود تعدد 
کشورهای متقاضی این محصول راهبردی و به اصطالح استراتژیک، کمی بیش از 2 درصد این محصول راهی بازارهای جهانی 
می شود. تنها در سال گذشته حدود 21 هزار تن، حجم زرشک تولیدی استان بوده و در حال حاضر هم حدود 18 هزار هکتار 
از اراضی کشاورزی استان زیر کشت زرشک است و پیش بینی می شود از این سطح وسیع حدود 22 هزار تن زرشک برداشت 
شود. اغلب روستاهای شهرستان های سربیشه، درمیان، بیرجند و قاینات، این روزها نمایی دیدنی دارند، دانه های یاقوتی رنگ 
زرشک چشم انداز زیبایی را برای این مناطق ایجاد کرده و حتی تصاویر وسوسه کننده شان، خیلی از گردشگران را واداشته تا 
کیلومترها راه را طی کنند تا به یکی از این نقاط دسترسی یابند و در کنار درختچه های زرشک، عکس هایی ماندنی را برای 
خود ثبت و ضبط نمایند. این روزها برداشت زرشک در خیلی از مناطق شروع شده و بارگاه های زرشکی حال و هوای دیگری 
پیدا کرده اند، چرا که کشاورزان ما به همان رسوم دیرینه، همچنان بر این کار پافشاری می کنند که زرشک ها باید بر روی 
داربست یا روی زمین خرمن خشک شوند، به عبارتی علیرغم همه خسارت هایی که طی سالیان گذشته به خاطر یک باران 
پاییزی ناگهانی دیده اند و با وجود راهکارهای فراوانی که پیش روی آنها گذاشته شده تا محصول شان را زودتر خشک کنند یا 
با تبدیل کردن آن، دردسرهای نگهداری در خرمن و بارگاه را کم نمایند اما مرغ خیلی ها یک پا دارد! زرشک تولیدی استان، 
 سال هاست یا به صورت تازه همان روی درختچه ها بدون هیچ تغییری به فروش می رسد یا این که خشک شده در کیسه ها 
یا کارتن های نامناسب به شکل یکجا و فله ای به خریدار که اغلب دالل است، تحویل داده می شود. نکته جالب توجه اینجاست 
که بخش عمده ای از این محصول در حین چیدن، بارگیری، خشک کردن، بادکشی، حمل و نقل، نگهداري طوالني و نامناسب 
و عرضه از بین می رود اما باری به هر جهت! کشاورزان همچنان بر تکرار این روال اصرار دارند. حاال این آمارها را همین 
 جا در ذهن نگه دارید تا سری به اخبار وزارت جهاد کشاورزی به عنوان اصلی ترین نهاد رسیدگی به اوضاع کشاورزان بزنیم.
مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در سال 1۳85 یعنی 1۴ سال پیش اعالم کرده؛ 
ضایعات محصوالت کشاورزی کشور حدود 8/1۷ درصد است که برآورد ارزش اقتصادی آن حدود 5 میلیارد دالر است که این 
میزان می تواند غذای 20 میلیون نفر را تأمین کند و این در حالي است که 25 تا ۳0 درصد از جمعیت کشور از نظر میزان مصرف 
انرژي، پروتئین و ویتامین ها آسیب پذیرند و 10 درصد آن ها دچار کمبود هاي شدید تغذیه  اي هستند و از بیماري ها و عوارض 
مختلف ناشي از سوء تغذیه رنج مي برند. دو سال پیش هم -1۳۹۷- وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد؛ “ 2۹ میلیون تن از 
محصوالت باغی و زراعی کشور دور ریخته می شود”. همین آمارهای دلخراش سبب شده، وزارت جهاد کشاورزی برای برون 
رفت از این شرایط، استفاده بهینه از محصوالت کشاورزی که در شرایط خشکسالی حاکم بر کشور به سختی عمل می آیند و 
حجم زیادی آب را مصرف می کنند، کاهش ضایعات در محصوالت باغی و زراعی، افزایش ارزش افزوده محصوالت کشاورزی، 
کمک به صنعت کشور، ایجاد کارگاه های تولیدی و در نتیجه اشتغالزایی و صدها دلیل متقن دیگر، راهبرد توسعه صنایع تبدیلی 
و تکمیلی محصوالت کشاورزی را ارائه نماید و در زمینه تحقق این برنامه، اعطای تسهیالت، ارائه مشوق های الزم و اجرای 
طرح های حمایتی ویژه ای را نیز برای کارآفرینان و تولیدکنندگان پیش بینی و تبلیغ نموده است که هر کدام از آنها می توانست 
آورده کشاورزان را از محصوالت کشاورزی شان افزایش دهد و به اصطالح ارزش افزوده قابل توجهی به همراه داشت. مرور 
اقدامات چند سال گذشته در همین استان خراسان جنوبی به خوبی نشان می دهد، پرداخت تسهیالت روستایی و عشایری، ایجاد 
تعاونی های تولید، اجرای طرح های تولیدی مشارکتی، ایجاد بنگاه های اقتصادی زودبازده، اجرای طرح های روستاهای بدون 
بیکار و ... همه و همه به منظور تسهیل شرایط برای متقاضیان این گونه فعالیت ها بود. افراد یا شرکت تعاونی هایی که بتوانند 
در کنار هم، با راه اندازی یک واحد تولیدی نه چندان بزرگ، هم در منطقه محل زندگی شان فرصت شغلی ایجاد کنند، هم  
زمینه افزایش درآمد ساکنان روستا  را فراهم آورند، ارزش افزوده برای محصوالت کشاورزی شان ایجاد کنند، گامی در راه صنعتی 
سازی بردارند، در شکوفایي بخش کشاورزي سهمی بسزا داشته باشند و از همه مهمتر این که به ماندگاری جمعیت کمک کنند 
و رونق را به آبادی های استان برگردانند. با این وجود آمارهای ابتدای بحث گویای این واقعیت تلخ اند که اصرار کشاورزان بر 
 ادامه رویه های سنتی همچنان وجود دارد و این شده که محصول سال گذشته زرشک کاران همچنان بر داربست ها خاک 
می خورد، اگر نفروشندشان پودر می شود و به کل از بین می رود، اگر بفروشند هم آن ثمن بخسی که پیشنهاد دالالن و واسطه 
هاست، دردی از آنها دوا نمی کند. با این حال می گویند؛” ماهی را هر وقت از آب بگیری، تازه است”. ما می توانیم از همین جا 
شروع کنیم و با همتی بلند دست در دست هم دهیم و حتی دولت را وادار به حمایت کنیم تا ما را در تحقق این مهم تنها نگذارد. 

زرشک، زعفران، عناب، انار و... استان، همت خودمان را می طلبد ما نباید به دیوار دیگران تکیه کنیم!!
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به 0۹۹221۳۴28۷ ارسال بفرمایید( 

آگهی تثبیت حدود پالک های 174۵و 174۶ و 1747 - اصلی بخش یک بیرجند
نظر به اینکه آقای حسین ماهی به وکالت از طرف وراث میر اسالم امیر سالم که خود نیز احدی از وراث میرعلی عرب 
درخشی مالک پالک های ۱۷۴5 و ۱۷۴۶ و ۱۷۴۷- اصلی بخش یک بیرجند می باشند درخواست تعیین طول و متراژ 

و تثبیت حدود ششدانگ پالک مذکور را نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی به آدرس مالکین مجاور وجود نداشته، لذا مراتب به کلیه 
مالکین مجاور پالک های فوق اعالم که در مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۱ ساعت ۱۰ صبح در محل این واحد ثبتی یا محل وقوع ملک به آدرس 

بیرجند –  مطهری ۲ حاضر گردند. ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.
علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تثبیت حدود پالک ۳717- اصلی بخش یک بیرجند
نظر به اینکه آقای حسین ماهی به وکالت از طرف غالمرضا احمدی که خود از وراث گل محمد احمدی احدی از مالکین 
پالک ۳۷۱۷- اصلی بخش یک بیرجند می باشد درخواست تعیین طول و متراژ و تثبیت حدود ششدانگ پالک مذکور را 

نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی به آدرس مالکین مجاور وجود نداشته، لذا مراتب به کلیه مالکین مجاور پالک فوق اعالم که در مورخه 
 ۱۳۹۹/۸/۲۱ ساعت ۱۰ صبح در محل این واحد ثبتی یا محل وقوع ملک به آدرس بیرجند – خیرآباد- کوچه شهید مرکی – پالک ۶ 

پشت مدرسه فرزان حاضر گردند. ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.
علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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* فروش و نصب و تعمیر انواع دوربین های مداربسته تحت شبکه
 و آنالوگ و AHD و تجهیزات جانبی آن 

* ارائـه مشـاوره در انتخـاب انـواع مـدل دوربیـن های مـدار بسته
* ارائه سرویس های انتقال و ضبط تصاویر، بک آپ گیری از اطالعات
* فروش و نصب دزدگیر ساختمان و سیستم های اعالن حریق اماکن

 عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی

تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت
قیمت به ازای هر کیلو در محل 3000 تومـان

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

طــوس شــانه

0۵۶322۵۵۱۱۸ - 0۹3۵۸۷۵3۴3۴شهرک صنعتی بیرجند ، بلوار تولید ، نبش نوآوران

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی ۱۵

0۹۱۵۵۶۱۴۸۸0  جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

قصـر موبــایل راه رو
    616161  5  0915مرکز خرید و فروش خط دائم
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بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

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 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی پیشگامان بهار بی همتا بیرجند

تاریخ انتشار: ۹۹/۸/۶
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی تولیدی توزیعی پیشگامان 
 بهار بی همتا بیرجند راس ساعت ۱5/۳۰ روز چهارشنبه ۹۹/۸/۲۸ در محل خانه معلم برگزار می شود 
از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم پیرامون موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به هر دلیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام 
 االختیار خویش به دفتر شرکت واقع در خیابان حافظ ۱ از ساعت ۸ الی ۱۲ مراجعه و برگ وکالت نامه
را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. همچنین داوطلبان عضویت سمت های هیئت 
 مدیره و بازرسی موظفند حداکثر به مدت هفت روز از تاریخ انتشار این آگهی یا صدور دعوت نامه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. 
مدارک عضویت در سمت های هیئت مدیره و بازرسی : ۱- تکمیل فرم درخواست ۲- گواهی عدم 

سوء پیشینه ۳- یک قطعه عکس 
دستور جلسه: گزارش هیئت مدیره و بازرسان ۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۸ 
۳- طرح  و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ ۴- انتخاب اعضای هیئت مدیره برای سه سال و 

انتخاب بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی. 
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی توزیعی پیشگامان بهار بی همتا بیرجند 

طراحـی و مجـری
UPVC سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و

ویالسازی و محوطه سازی و دکوراسیون داخـلی 
کانکس، سایبـان، پارکینگ اداری و مسکونـی
پیمانکـاری و احـداث و بازسـازی ساختمـان

KNAUF-UPVC فروش و اجرای ورق های ساندویچ پنل و

مرکز خانـه های  گروه مهندسی پارسیان سقف
پیـش ساختـه

بیرجند – باالتر از مدرس ۶0- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
0۹۱۵3۶۱۷۶۱۱ -0۵۶320۴۴۴۴۹

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

رتر(
) مدرن ب

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی الماس ستوده قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱5۰۰ و شناسه 
ملی ۱۴۰۰۹۱۶۲۰۶5 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱- پس ازگزارش هیئت مدیره و بازرسین برابر گواهی شماره ۶۰۳ مورخه ۹۹/۰۷/۰۷ 
صادره از بانک سپه شعبه قاینات مبلغ ۴۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال بابت افزایش سرمایه شرکت واریز گردید 
لذا سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به 5۰۰۰۰ 

سهم ۱۰۰۰۰ریالی با نام که کال نقدی می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )1025471(





موفقیت و انرژی

 آدم های منفی

در دوران کرونا چطور »نه« بگوییم

من نمی توانم در میهمانی شرکت کنم، اما از 
دعوت شما بسیار سپاسگزارم. از دعوت شما خیلی 
ممنونم، هنوز آمادگی حضور در جمع را ندارم. 
بگذاریم؟  قرار  پیش رو  هفته های  در  می توانیم 
اگرچه دلم برای همه تنگ شده است و دوست 
دارم همه را ببینم، ولی متاسفانه هنوز آماده نیستم.
من همیشه به دعوت های شما بله می گویم، اما 
درحال حاضر نمی توانم بیایم. من متوجه هستم 
که شما را ناراحت کردم، ولی برای شرکت در 

میهمانی راحت نیستم.
عادی  روال  به  بازگشت  مشتاق  همه  اگرچه 
زندگی هستند، اما من هنوز آمادگی الزم را ندارم 

و احساس می کنم برای این کار خیلی زود است.

می توانید از آدم های منفی یاد بگیرید 

مهمترین کاری که در زندگی خود در مواجهه با افراد 
منفی انجام می دهیم این است که از خود می پرسیم 
چه چیزی در این آدم ما را آزار می دهد، آیا تجربه یا 
خاطره ای تلخ را به یادم می آورد، آیا حس خاصی را در 
من برمی انگیزد، آیا مانعی بر سر راهم ایجاد می کند. 
وقتی بفهمیم چه چیزی را در این آدم دوست نداریم 
و حال مان را بد می کند، می توانیم بررسی کنیم آیا 
چیزی است که بتوانیم اول در وجود خودمان آن 
را کنترل یا هماهنگ کنیم. دلیل اینکه اول باید به 
خودمان نگاه کنیم، این است که ببینیم این شخص 
چه نقشی می تواند در خودشناسی ما داشته باشد. بیشتر 
اوقات وقتی روی خودمان کار می کنیم این آدم ها 
از زندگی مان ناپدید می شوند یا تغییر می کنند. وقتی 
به خودتان نگاه می کنید ممکن است متوجه شوید 
مشکل از قضاوت شما در مورد این آدم هاست. یا 
ممکن است کارهایی انجام می دهند که شما دوست 
ندارید، شاید هم قابل اعتماد نیستند و برای همین 
مشکالتی در زندگی تان به وجود می آورند. به هر حال 
هدف این است که با همان حس بد ادامه ندهید و در 
عوض نسبت به چیزی که در حال روی دادن است به 
یک صلح یا پذیرش نسبی برسید تا بتوانید عامل منفی 
را حذف کنید، نه لزوما آدمش را! اگر بعد از بررسی ها 
دیدید راهی جز کنار گذاشتن آدم منفی از زندگی خود 
ندارید حاال می توانید با خیال راحت تری این کار را 
انجام دهید، موضوع این است دلیل حذف آدم های 
منفی از زندگی تان این نباشد که توان روبرویی با 
چیزی را که از درون خودتان آزارتان می دهد، ندارید. 
بهترین نتیجه ای که خواهید گرفت این است که 

انگیزه های منفی درون خودتان را پیدا می کنید.

حبوبات بیشتری مصرف کنید

مصرف حبوبات را در برنامه غذایی روزانه خود افزایش 
دهید. حبوبات حاوی فیبر باال بوده و برای سالمت 
دستگاه گوارش بسیار مفید است، به همین دلیل 
 باعث کاهش جذب چربی و مواد قندی می شود

 

حبوبات همچنین سرشار از آنتی اکسیدان بوده  
و منبع مناسبی از اسیدفولیک است که به منظور 
آن  از  است  بهتر  کودکان  غذای  مغذی سازی 
 استفاده شود. مصرف حبوبات در وعده صبحانه 

به ویژه برای دانش آموزان بسیار مفید است.

مضرات آجیل ها و دانه های بو داده

معموال برای تهیه دانه ها و آجیل های بو داده 
از روغن های گیاهی و روغن کانوال که از مواد 
تراریخته ناسالم تهیه می شود استفاده می شود. 
بنابراین باید از مصرف این نوع آجیل ها اجتناب 

کرد. همچنین آجیل های بو داده معموال دارای 
مواد افزودنی حاوی سدیم است. مصرف این مواد 

می تواند به تغییرات خلقی و سردرد منجر شود.
بنابراین، راه سالم تر مصرف آجیل، تهیه آجیل 

طبیعی و خام و بو دادن آن ها در منزل است.

خوراکی  که خون را رقیق می کند

از خواص سیر تاثیرگذاری آن در کاهش چربی 
خون و رقت خون است و عالوه بر آن به کاهش 
فشار خون نیز منجر می شود. سیر، بادشکن و ضد 
عفونی کننده قابلی است و طبعی به شدت گرم و 

خشک دارد که شدت این طبع هنگام پخت کم 
می شود. مصرف سیر تازه از سیر خشک بهتر 
است و خواص بیشتری را در بردارد. سیر با پختن 
از بین نمی رود و این افراد باید در مصرف سیر 

پخته نیز احتیاط کنند.

مضرات سیرابی را بشناسید

به دلیل استفاده از نمک فراوان هنگام پخت، این 
غذا موجب افزایش فشار خون می شود. مصرف 
مداوم و فراوان سیرابی باعث افزایش چربی خون 
می شود. اگر سیرابی تمیز نباشد یا خراب و کثیف 

باشد موجب بروز انواع بیماری می شود. این غذا 
نسبت به سایر گوشت ها مانند گوشت گاو و مرغ 
کالری کمتری دارد. سیرابی را تنها برای مدت 12 
ساعت برای مصرف می توان نگه داشت، بیشتر از 

این زمان هرگز مصرف نشود.

گزنه برای بیماری قند مفید است 

گزنه دستگاه هاضمه را تقویت می کند، رفع خون 
در ادرار نیز از دیگر خواص گزنه است.گیاه گزنه، 
برای درمان بیماری قند مفید است، بدین منظور 
یک فنجان دمنوش گزنه را سه بار در روز میل 

کنید. برای التیام زخم ها و زخم های سرطانی از 
ضماد تخم گزنه مخلوط با عسل استفاده می شود.
از خواص گزنه افزایش شیر در دوران شیردهی 
شود. می  شیر  ترشح  افزایش  باعث  و   است 

گزنه در درمان کم خونی موثر است.

گوشت هایی را خریداری کنید که سرد باشد و بسته بندی مناسبی داشته باشد. تخم مرغ ها را کنترل نمایید و 
از خرید انواع شکسته و یا دارای بسته بندی نامناسب خودداری کنید. هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ تولید و 

انقضای آن دقت نمایید. از خرید قوطی های کنسرو دارای برآمدگی، فرو رفتگی و یا نشتی خودداری کنید. 
گوشت، مرغ و فرآورده های لبنی را بالفاصله پس از خرید در یخچال بگذارید. هرگز برای برش گوشت و 
نان از تخته مشترک استفاده نکنید. هرگز غذاهای پخته شده را بیش از دو ساعت در دمای اتاق رها نکنید.
برای گرم کردن مجدد غذاهای باقیمانده، آنها را تا 72 درجه سانتی گراد گرما دهید و همچنین غذاهایی که 

بیش از 4-3 روز باقیمانده را مصرف نکنید.      مرکز اطالع رسانی داروها و سموم

شما میزبان هستید و قطعا سالمت مهمانان برایتان مهم است.  قبل از آغاز مراسم اقدامات بهداشتی را به 
اطالع مدعوین برسانید و در طول مراسم نیز به آنها یادآوری کنید.قبل و بعد از مراسم سطوح مختلف مانند 
روی میزها و صندلی، دستگیره های در و غیره را ضدعفونی کنید.مراسم را در فضای باز برگزار کنید. اگر این 
کار ممکن نبود در اتاق یا سالنی که پنجره و تهویه کافی یا هوای آزاد وجود دارد، این کار را انجام دهید. همه 
اقالم مورد نیاز مدعوین را مانند دستمال کاغذی، ماسک، مواد ضدعفونی کننده، دستکش و غیره را فراهم 
کنید. محل نشستن مدعوین را با فاصله حداقل یک و نیم تا دو متر با عالمت گذاری مشخص کنید. زمان 

ورود و خروج و تعداد مدعوین را مشخص کنید تا در دورهمی ها یا هنگام ورود و خروج ازدحام رخ ندهد.   

اقدامات احتیاطی برای پیشگیری از کرونا در دورهمی های کوچکپیشگیری از مسمومیت ناشی از مواد غذایی و گیاهان سمی

 با افزایش آمار ابتال به کرونا، رعایت نکردن دستورالعمل های 
بهداشتی توسط اطرافیان، بیشتر از قبل باعث نگرانی می شود. 
اما چطور می توانیم از افراد دیگری که در مغازه ها و محیط های 
عمومی نکات بهداشتی را رعایت نمی کنند، درخواست کنیم 
تا همراهی بیشتری داشته باشند. از اشتباهات در زمان 
 تذکر دادن، وارد کردن قضاوت شخصی خودمان درباره 
رفتار دیگران است. مثل این که »میشه از خودخواهی 
خودتون کم کنین و ماسک بزنین«  چنین جمالتی احتمال 
همراهی را کاهش می دهد. در عوض می توانید جمله را با 

بیان احساس خود شروع کنید و سپس درخواست را شفاف 
بیان کنید، به عنوان مثال: »با توجه به افزایش آمار ابتال 
به کرونا، من نگران سالمت خودم هستم. میشه لطفا از 
ماسک استفاده کنید تا همه در امان باشیم.« اگر یک نفر 
در صف نانوایی فاصله گذاری را رعایت نمی کند، در عوض 
تشر زدن و گفتن »فاصله رو رعایت کنین«،  از او دعوت 
کنید تا دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کند. برای این 
کار از ضمیر »ما« استفاده کنید. به عنوان مثال: »حاال که 
همه ما الزمه به خاطر کرونا از هم فاصله داشته باشیم، لطفا 

فاصله تون رو با من بیشتر کنید.« چنین جمالتی هم تنش 
کمتری ایجاد می کند و هم همراهی را افزایش می دهد.اگر 
کسی که ماسک نزده یا دست هایش را ضدعفونی نکرده، با 
شما آشناست، می توانید به کمک تعارف کردن ماسک یا 
مایع ضدعفونی کننده، رعایت این موارد را به او یادآوری و 
به او کمک کنید تا همراهی بهتری با دستورالعمل ها داشته 
باشد. البته می توانیم حتی به غریبه ها هم پیشنهادِ دادن 
ماسک و ... بدهیم. در ارتباط با غریبه ها فقط باید حواس مان 

بیشتر جمع باشد و با اخالق خوب بقیه را مجاب کنیم. 

با افرادی که پروتکل ها را رعایت نمی کنند چه کنیم؟
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)شهید سید مهدی رضوی، قاین(: این فقط شهادت است که آدمی را نجات می دهد و بهشت را نصیب می کند بنابراین بر شهید گریه کردن الزم نیست غم و حسرت خوردن 
جایز نیست چرا بر کسی که به سوی خدا و دیار معبود خود شتافته گریه کنیم چرا  بر خوشبختی و بر سعادت او اشک بریزیم.

                        ۴۷۶۲
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ترازنامه - میوه کال- نوعي کشتي-

11  پرستیدني در جاهلیت- نوعي 
خودرو سواري- چاقو  12-  صداي 
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اولین مرکز مبادله کاالی صنعتی دسته دوم در استان خراسان جنوبی
بورس خرید و فروش لوازم صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، خطوط تولید 

کارخانجات، ماشین آالت و مرغداری

   آدرس دفتر: بیرجند- نبش پاسداران ۳۴          ۰۹۱۵۷۶۱۷۰۵۰ - ۳۲۴۳۵۰۵۰

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

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

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

۰9157563875 - سعدی

اتوبــار بــزرگ قــاصدک
با کادری خبره و کارکشته در ضمن امین و درستکار

از کامیون های ۵/۵ و ۶/۵ متری اتاق بزرگ)مخصوص اثاثیه زیاد و حجیم(
شهرهای تهران،مشهد،زاهدان،یزد،کرج و بلعکس

 و مسیرهای مرتبط با این شهرها هر روزه در اسرع وقت

کارگر تنها جهت تخلیه یا بارگیری داریم
جابجایی یخچال ساید صددرصد تضمینی

فروشگاه لوازم یدکی خودرو با 
موقعیت عالی به فروش می رسد.

۰۹۰۵۹۹۵۳۴۶۲ ی
ش
رو

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

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

زم
نیا

غـذای آمـاده گـل نرگـس
طبخ غذاهـای اصیـل ایرانـی بـا بـرنج

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

به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری 
با سابقه کاری ، رانند لودر و کامیون و 
کارگر ساده با بیمه و مزایا نیازمندیم. 

۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱ یم
ند

زم
نیا

استخدام نیروی حسابدار جهت همکاری 
در شرکت پخش مواد غذایی 

سپیده کاشانی ۱۱- پالک ۸    ۰۹۱۵۸۱۵۶۰۹۰ یم
ند

زم
نیا

برگ سبز خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۵ شماره پالک 
۶۲۸ ج ۵۸ ایران ۵۲ به نام الهه رضایی با کد 
ملی ۰۶۵۳۱۳۱۸۴۴ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. ی
ود

فق
م

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

خیابان ارتش  ۰۹۱۵۲۱۷۴۹۹۸ - ۰۹۱۵۳۶۲۴۹۹۸  
۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۳۲۲۱۸۲۲۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

الستیک اکبری

بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 
 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵

۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

از تولید به مصرف )کیفیت عالی(
کارخانه سنگ بری محمدعلی بوشادی

 با بهترین سنگ مرغوب
 آماده خدمت رسانی به همشهریان 

و صنوف مختلف می باشد.
آدرس کارخانه : کیلومتر 12 جاده 
بیرجند - مشهد  تلفن: 32321895

آدرس دفتر سنگ فروشی :
 شهید تیمورپور 13 - پالک 2

تلفن: 32357477 - 09151614049  

مفتخریم که سال هاست با انواع غذاهای متنوع 
و با کیفیت در خدمت همشهریان گرامی هستیم
چلو کباب ، جوجه ، مرغ خورشتی و سرخ شده

قیمه و قورمه سبزی، استانبولی
شوید پلو با ماهی )قزل آال(،اکبر جوجه

ساعات کار: 11 الی 22

غذا آمـاده حسینیون

آدرس: پاسداران 3  ، جنب مسجد امام حسین )ع(
تماس: ۰915861۰۰56/323551۰۰   جاویدان پور
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اعتراض دامداران با دام هایشان مقابل فرمانداری فردوس

طرح پاییزه فروش کتاب از ۲۴ آبان

مهر- معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طرح پاییزه فروش کتاب از ۲۴ آبان آغاز می شود، گفت: ثبت نام کتاب فروشی ها برای شرکت در این طرح از پنجم 
آبان شروع شده است. محمود رمضانی اظهار کرد: این طرح تا سی ام این ماه ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه ثبت نام کتابفروشی های خراسان جنوبی برای شرکت در این طرح از 

دوشنبه پنجم آبان ماه آغاز شده است، بیان کرد: متقاضیان می توانند از روز دوشنبه )۵ آبان( تا پنجشنبه )۱۵ آبان( با مراجعه به سامانه اینترنتی tarh.ketab.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

به  استان  و شهرسازی  راه  *مدیرکل 
مناسبت هفته نیروی انتظامی با رئیس 
پلیس راه استان دیدار و با اهداء لوح از 
اقدامات ایشان و همکارانشان قدردانی نمود.
* فراخوان بخش رقابتی سی و ششمین 
جشنواره موسیقی فجر به صورت باکالم 

و بی  کالم منتشر شد.
* مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی از درگذشت اولین قربانی کرونا از 

بین معلمان استان خبر داد.
عمرانی،  طرح های  درصد   ۶۰  *
زیربنایی، فرهنگی و محرومیت زدایی 
در دست اجرای بنیاد برکت در استان 
تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

جدید  شغلی  فرصت  و ۳۴  هزار   *
به  اشتغالزایی  تسهیالت  پرداخت  با 

نیازمندان خر اسان جنوبی ایجاد شد.
* ۷ هزار تن محصوالت گلخانه ای از 
آغاز امسال در خراسان جنوبی تولید شد.
* مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت: 
پیش بینی می شود امسال ۱۱ تن روغن 
زیتون فرابکر در این شهرستان تولید و 
۱۰ میلیارد ریال عاید زیتون کاران شود.

* مدیر مخابرات منطقه از افزایش ۴.۵ 
برابری مصرف ترافیک شبکه اینترنت 

مشترکان خانگی استان خبر داد.
* انواع ویتامین و مکمل ویتامینه دامی 

تاریخ گذشته در بیرجند جمع آوری شد.
با  مخدر  مواد  انواع  کیلوگرم   ۲۷۶ *
اقدامات اطالعاتی و عملیاتی ماموران 
انتظامی استان خراسان جنوبی در سه 

شهرستان این استان کشف شد.
یک  با  سواری  خودروی  برخورد   *
دستگاه کامیونت در محور نهبندان- 

بیرجند یک کشته برجای گذاشت.
نهمین جشنواره  در  آموز  دانش   ۸ *
کشوری “نوجوان سالم” موفق به کسب 

مقام های برتر شدند.
دانش  ویژه  *جشنواره »زنِگ وقف« 

آموزان خراسان جنوبی برگزار می شود.

اخبار  کوتاه 

امام جمعه بیرجند: راه رسیدن به 
کمال توجه به فطرت است

تسنیم- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
گفت: راه رسیدن به کمال توجه به فطرت است 
و برای رسیدن به این مطلوب نباید فرصت را 
از دست داد. حجت االسالم والمسلمین عبادی 
در نشست با مسئوالن امور صالحین استان 
اظهار کرد: انسان صالح یعنی انسان کامل، 
کمال برای انسان به صورت فطری و ذاتی 
یک مطلوب مشخص است و برای رسیدن به 

این مطلوب نباید فرصت را از دست داد.

تسهیالت ویژه فعاالن عرصه زعفران 
ابالغ شد

گفت:  استان  کشاورزی  جهاد  رئیس  مهر- 
اشخاص  ویژه  تسهیالت سرمایه در گردش 
خرید،  عرصه  در  فعال  حقوقی  و  حقیقی 
بسته بندی، فرآوری و صادرات زعفران به سه 
بانک عامل ابالغ شده است. قوسی اظهار کرد: 
اشخاص  ویژه  تسهیالت سرمایه در گردش 
حقیقی و حقوقی فعال در عرصه خرید، بسته 
بندی، فرآوری و صادرات زعفران به سه بانک 
عامل ابالغ شده است. وی با اشاره به اینکه نرخ 
سود تسهیالت ۱۵ درصد با بازپرداخت مدت یک 
سال است، بیان کرد: متقاضیان باید برای دریافت 

تسهیالت به سامانه سیتا مراجعه کنند.

اختصاص ۱۰میلیارد ریال برای 
سیستم های گرمایشی مدارس

مردم  نماینده   پیگیری  با  صداوسیما- 
در  سربیشه  و  نهبندان  شهرستان های 
مجلس ۱۰میلیارد ریال اعتبار برای مدارس و 
هنرستان های نهبندان و سربیشه اختصاص 
با سازمان  با رایزنی های قبلی نخعی  یافت. 
کشور،  مدارس  تجهیز  و  توسعه  و  نوسازی 
روز گذشته این اعتبار ویژه  تعمیر سیستم های 
گرمایشی و سرمایشی و تجهیزات آموزشی و 
کمک آموزشی، به مدارس و هنرستان ها ی 

نهبندان و سربیشه ابالغ و اختصاص یافت.

۴ کیلومتر دیگر از باند دوم محور 
بیرجند- قاین زیر بار ترافیک رفت

۴ کیلومتر دیگراز باند دوم محور بیرجند - قاین با 
اعتبار هزینه شده ۱۰ میلیارد تومان زیر بارترافیک 
رفت. مدیرکل راه و شهرسازی استان با اعالم این 
خبر گفت: با بازگشایی این قطعه، طول باند دوم 
زیر بار عبور در محور بیرجند- قاین به ۵۸ کیلومتر 
افزایش یافت. وحید داعی افزود: برای احداث این 
۴ کیلومتر ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده و حد 
فاصل کیلومتر ۱۰۵ تا ۱۰۹ درمحدوده قطعه سوم 
محور بیرجند-  قاین قرارداردکه با همکاری پلیس 
راه و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان زیربار ترافیک رفت.

رکود طرح مدیریت پسماند در سایه کرونا

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: 
ایجاد  و  زباله  پردازش  زباله،  تفکیک  اکنون 
سایت های زباله به حالت راکد درآمده است.  
حسن اکبری با بیان اینکه موضوع زباله های 
کرونایی بسیار نگران کننده است اظهار کرد: 
مطب ها  پزشکی،  علوم  زباله های  حوزه  در 
و بیمارستان ها نظارت بیشتری داریم تا این 
پسماندها بی خطرسازی شوند تا از پخش شدن 

پسماندهای عفونی به طبیعت جلوگیری کنیم.

نواخته شدن زنگ پدافند 
غیرعامل  مجازی

زنگ پدافند غیرعامل به صورت مجازی و از 
طریق شبکه شاد در اولین روز از هفته پدافند 
شد.  نواخته  جنوبی  خراسان  در  عیرعامل، 
مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مراسم 
با بیان اینکه شعار امسال هفته پدافند غیرعامل 
)۵ تا ۱۲ آبان( “مقاومت فعال، تاب آوری حیرت 
انگیز و ایران قوی “ است، گفت: به همین 
مناسبت ویژه برنامه هایی برای دانش آموزان و 
فرهنگیان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و 

به صورت مجازی برگزار می شود.
هاشمی مدیرکل پدافند غیرعامل استان هم با 
بیان اینکه پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات و 
فعالیت های غیرمسلحانه است که در تمام ایام 
باید مدنظر قرار گیرد، گفت: فرهنگ سازی و 
آموزش اصول پدافند غیرعامل از مهمترین 
اولویت هاست که دراین شرایط باید از فضای 

مجازی در این راستا بیشترین بهره را برد.

۱۱ فوتی  بر اثر کرونا فقط طی ۲۴ ساعت در خراسان جنوبی

کاسه صبر دامداران اسالمیه لبریز شد:

در خراسان جنوبی،  روزانه  کرونا  فوتی های 
برای اولین بار دو رقمی شد. معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: متأسفانه 
در شبانه روز گذشته، ۱۱ نفر در استان در اثر 
کرونا فوت کردند که با فوت این افراد، تعداد 
کل فوتی های کرونا در خراسان جنوبی به 
۲۶۰ مورد رسید. بیشترین فوتی های شبانه روز 
گذشته با ۵ مورد، مربوط به شهرستان بیرجند 
است. دکتر مهدی زاده افزود: در ۲۴ ساعت 
گذشته همچنین ۲۲۲ مورد آزمایش کرونا در 

خراسان جنوبی از افراد مشکوک گرفته شد که 
از این تعداد ۱۵۶ مورد، مثبت بود. وی گفت: از 
۱۵۶ مورد جدید شناسایی شده، ۵۹ نفر مربوط 
به شهرستان بیرجند، ۲۶ نفر طبس، ۲۶ نفر 
فردوس، ۶  نفر  قاین، ۱۰  نفر  بشرویه، ۲۲ 
نفر درمیان، ۴ نفر مربوط به سرایان، یک نفر 
نهبندان، یک نفر سربیشه و یک نفر هم مربوط 

به شهرستان خوسف است.
در  تنفسی  حاد  بیمار  نیز ۳۴۷  اکنون  هم 
بیمارستان های خراسان جنوبی بستری اند که 

۲۳۲ نفر آنان مبتال به کرونایند و از این تعداد 
۳۶ نفر در بخش های آی سی یو نگهداری 
می شوند. ۸ نفر از بیماران کرونای بستری در 

آی سی یو نیز حال شان وخیم است.

بیمارانکروناییدرسایربیمارستانهای
بیرجندپذیرشمیشوند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
با توجه به افزایش چشمگیر مراجعه بیماران 
تنفسی و کرونا مثبت به بیمارستان ها به ویژه 

در شهرستان بیرجند، از اواخر هفته گذشته 
از  بیرجند  بیمارستان های  سایر  ظرفیت  از 
جمله بیمارستان رازی، بوعلی و از این هفته 
بیمارستان میالد هم استفاده می شود تا بیماران 

مبتال به کرونا را پذیرش کنند.
چشمگیر  افزایش  درباره  دهقانی  محمد 
شمار مبتالیان به کرونا گفت: تعداد زیادی 
از تخت های آی سی یو پر شده که مطمئنا 
نیازمند همراهی مردم هستیم تا بتوانیم این 

پیک را نیز شکست دهیم.

وی افزود: یکی از علل افزایش شمار مرگ 
و میر، تاخیر در مراجعه به بیمارستان ها است 
لذا کسانی که عالئم خفیف دارند به مراکز 
سرپایی ۱۶ ساعته که برای مدیریت بیماران 
کرونا در نظر گرفته شده است، مراجعه و 
کسانی که عالئم شدید تنفسی دارند، حتما به 
بیمارستان ها مراجعه کنند تا تاخیر در مراجعه 
بروز مشکالت جدی  باعث  بیمارستان  به 
نشود و بیماران به مرحله غیرقابل برگشت 

نرسند.

سربازی - دامداران بزرگترین شرکت دامداری 
استان واقع در باغشهراسالمیه باالخره از بی 
تفاوتی مسئوالن ذیربط به وضعیت بحرانی 
دامداری، کاسه صبرشان لبریز شد و در حالی 
که دام هایشان سوار بر وانت بارهای مختلف 
بودند، مقابل فرمانداری فردوس اعتراض خود 
را اینگونه نشان دادند. به گزارش خبرنگار آوا، 
در این اجتماع که تعدادی زیادی از دامداران 
اسالمیه حضور داشتند مدیر عامل شرکت 
دامداران اسالمیه گفت: در مجتمع  تعاونی 
دام  رأس  و ۳۰۰  هزار  اسالمیه ۲  دامداران 
سنگین نگهداری می شود که فقط ماهیانه 

۳۰۰ تن خوراک سهمیه داریم.

4کیلوخوراکسهمهردامدرروز
سرانگشتی  محاسبه  یک  با  افزود:  مرادی 

سهم هر دام در روز ۴ کیلو خوراک می شود و 
سوال ما از مسئوالنی که دم از تولید و اقتصاد 

مقاومتی می زنند این است که آیا با ۴ کیلو 
خوراک می توان انتظار تولید شیر داشت؟

وی اضافه کرد: دام که گرانی علوفه و سهمیه 
متوجه نمی شود و دامداران مجبور هستند به 

قیمت آزاد خوراک خریداری کنند که در این 
صورت نه تنها هیچ فایده ای نصیب دامدار 

نمی شود بلکه روز به روز ضرر وزیان می دهد.
شرکت  این  دامداران  از  یکی  حقیقی 
کیلو  هر  قیمت  حاضر  حال  در  نیزگفت: 
خوراک ۵۶۰۰ تومان و هر کیلو کاه ۱۷۰۰ 
تومان است در حالی که هر کیلو شیر را از 
ما به قیمت مصوب ۳۹۰۰ تومان می خرند 
و در چنین وضعیتی دامداری در اسالمیه که 
قطب تولید شیر استان است در حال نابودی 
است. وی تاکید کرد: برای هر واکسن که 
سه ماه یکبار برای هر دام سنگین استفاده 
دهیم  می  پول  تومان  هزار  شود ۳۴  می 
و بسیاری از هزینه های جانبی دیگر که 

انگیزه دامداری را از ما گرفته است.

دامیکهخرجسایردامهامیشود
فاجعه  این  آیا  کرد:  تصریح  دامدار  این 

دام  یک  مجبورند  دامداران  که  نیست 
سایر  نگهداری  هزینه  تا  بفروشند  را 
کی  تا  و  آورند  دست  به  را  هایشان   دام 

می توان این تراژدی را ادامه داد.
نیز که در جمع دامداران  فرماندار فردوس 
این  با شنیدن مشکالت  بود  یافته  حضور 
عزیزان و با تماس تلفنی با مرکز استان گفت: 
کشاورزی جهاد  سازمان  دام  امور   معاون 
) روز سه شنبه( با سفر به فردوس و تشکیل 
جلسه ای ویژه، تصمیمات الزم برای حل 

مشکالت دامداران گرفته خواهد شد. 
حالج مقدم تصریح کرد: نماینده دامداران 
اسالمیه نیز در این جلسه حضور و مشکالت 
و مجموعه  را مطرح خواهد کرد  دامداران 
فرمانداری و دستگاه های ذیربط، تمام تالش 

شان کم شدن مشکالت دامداران هست.

مرکز شبانه روزی فوریت های بررسی مشکالت 
واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری 
خراسان جنوبی روز گذشته با حضور معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری و جمعی 
از مسئوالن در بیرجند افتتاح شد. به گزارش 
ایرنا، آیین راه اندازی این مرکز با حضور معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل 
سرمایه گذاری  از  حمایت  و  جذب  دفتر 
استانداری خراسان جنوبی و سرپرست سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان در ساختمان 

شماره ۲ این سازمان برگزار شد.
با توجه به راه اندازی این مرکز در استان های 
کشور، خراسان جنوبی جزو استان های پیشرو 
است که این مرکز را با حضور مدیران ارشد 
خصوصی  بخش های  در  استان  اقتصادی 
و دولتی راه اندازی کرد. مقرر شد نمایندگان 
ساعت  صورت ۲۴  به  متولی  دستگاه های 
مرکز  در  برخط  یا  حضوری  صورت  به 

مشکالت  بررسی  فوریت های  شبانه روزی 
واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری 
استان حضور داشته و پاسخگوی مشکالت 
سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی استان باشند.

بیشاز4۰۰مصوبهرفعموانع
تولیددرخراسانجنوبیاجراشد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در 
آیین افتتاح این مرکز  گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون بیش از ۸۰ جلسه کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید در استان برگزار شده که بیش 
از ۴۰۰ مصوبه داشته و نشان از اهتمام ویژه 
به این حوزه است. مشیرالحق عابدی افزود: 
از ابتدای تشکیل کارگروه های تسهیل و رفع 
موانع تولید در استان حدود چهار هزار مصوبه 
اجرایی و کاری برای حل مشکالت واحدهای 
تولیدی و سرمایه گذاران داشته ایم، همچنین 
در سنوات گذشته رتبه برتر کشوری را در این 

حوزه کسب کردیم. 
استان  سرمایه گذاران  مشکالت  عمده  وی 
خراسان جنوبی را مربوط به مسائل بانکی 

به  که  تسهیالتی  اگر  گفت:  و  دانست 
سرمایه گذاران پرداخت می شود با برنامه ریزی 
واجبات  تامین  راستای  در  و  شود  هزینه 
درخواست تسهیالت بانکی با تضامین مشکلی 

نداشته باشد و در کوچکترین زمان تسهیالت 
را دریافت کنند به بازار تالطم امروزی شاید 

برخورد نکنند.

عابدی عنوان کرد: آنچه در اختیارات استان 
تسهیل  کارگروه  عضو  دستگاه های  است 
نهایت همکاری  استان  تولید  و رفع موانع 
مرکز  ایجاد  با  است  امید  و  داشته اند  را 

واحدهای  مشکالت  بررسی  فوریت های 
همکاری  این  سرمایه گذاران،  و  تولیدی 
بیشتر، بهتر و نتیجه در کمترین زمان ممکن 
به افراد اعالم شود. وی افزود: با افتتاح این 
مرکز شبانه روزی مشکالت سرمایه گذاران در 
استان، مشکالت طرح ها و واحدهای تولیدی 
در کوتاه ترین زمان رفع می شود. وی عنوان 
اقتصادی  حوزه  پیشران  دستگاه های  کرد: 
میراث  تجارت،  و  معدن  صنعت،  جمله  از 
فرهنگی و جهاد کشاورزی باید نمایندگانی 
فوریت های  شبانه روزی  مرکز  در  را  ثابت 
و  تولیدی  واحدهای  مشکالت  بررسی 
گفت:  عابدی  باشند.  داشته  سرمایه گذاری 
این افراد از ساعت هشت تا ۲۰ به صورت 
فیزیکی حضور خواهند داشت و از ساعت ۲۰ 
تا هشت روز بعد به صورت آنالین و برخط 
باید پاسخگوی مشکالت واحدهای تولیدی 

و سرمایه گذاران باشند.

مرکز فوریت های بررسی مشکالت تولید و سرمایه گذاری در بیرجند افتتاح شد

۶آبان  روز جهانی کاردرمان را خدمت همکاران محترم کاردرمان در موسسه تبریک گفته وبرایشان توفیقات روزافزون از درگاه خداوند منان خواستاریم .

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی شادی سازه بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 852 و شناسه ملی 
10360025880 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1- برابر گواهی بانکی صادره به شماره 79/4730/55 مورخه 1399/5/14 بانک تجارت شعبه جمهوری 
اسالمی مبلغ سه میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه به حساب شرکت واریز گردید وسرمایه شرکت ازمبلغ 
7200000000 ریال به مبلغ 10200000000 ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه به شرح ذیل 
اصالح گردید : سرمایه شرکت به مبلغ 10200000000 ریال منقسم به 120 سهم 85000000 ریالی با نام 

که کال نقدی می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1026031(

آگهی انتقالی شرکت آینام ساز صنعت به شناسه ملی 14006680906 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/06/24 شرکت آینام ساز صنعت )سهامی خاص( به شماره ثبت 2017 به واحد 
ثبتی استان خوزستان- شهرستان دزفول- بخش مرکزی- شهردزفول- محله کوی مدرس-شرکت آینام ساز 
صنعت- خیابان 13مدرس )شهید حسنعلی محمودی( خیابان 12 مدرس )شهید سلیمانی راد( پالک 266 
طبقه همکف کدپستی 6468166560 انتقال یافت و در این اداره ذیل شماره ثبت 5956 ثبت گردید که 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دزفول )1030517(

آگهی تغییرات شرکت دژ ره نوین خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 4767 و شناسه ملی 
10360062604 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس و به موجب گواهی بانکی به شماره 69/1783/31 مورخ 
1398/05/23 بانک صادرات خراسان جنوبی شعبه شهدا مبلغ 399000000 ریال به حساب شرکت واریز 
گردید لذا سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ چهارصد میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ چهارصدمیلیون ریال منقسم به یکصد سهم 

چهار میلیون ریالی بانام عادی می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1027118(

آگهی تغییرات شرکت آسیا چمن دژار )سهامی خاص( به شماره ثبت 4889 و شناسه ملی 14003966301 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد 
حسنی به شماره ملی 0650870859 و آقای حسین حسنی به شماره ملی 0070520224 و آقای سعید 
حسنی به شماره ملی 0069911101 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. 2- خانم بهناز حسنی به شماره ملی 0640201717 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد بنی 
اسدی به شماره ملی 0070075824 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 )1026033(

آگهی تغییرات شرکت آسیا چمن دژار )سهامی خاص( به شماره ثبت 4889 و شناسه ملی 14003966301 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد حسنی به 
شماره ملی 0650870859 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین حسنی به شماره ملی 0070520224 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید حسنی به شماره ملی 0069911101 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای حسین حسنی به شماره ملی 0070520224 به عنوان 
مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت 

از قبیل چک و سفته با امضای آقای حسین حسنی ) مدیر عامل ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1026032(

آگهی تغییرات شرکت عامر کویر شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 2300 و شناسه ملی 10360040107 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به 
پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس و برابر گواهی بانکی به شماره 27/99 مورخ 1399/5/24 بانک ملت 
شعبه مدرس، مبلغ 4000000000 ریال بابت افزایش سرمایه به حساب شرکت واریز گردید و لذا سرمایه 
شرکت از مبلغ 3000000000 ریال به مبلغ 7000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
شرکت به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 7000000000 ریال منتقسم بر 700000 سهم 

10000ریالی با نام عادی می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1029623(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مواد نفتی شتاب سوخت خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 
1706 و شناسه ملی 10360034218 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/28 
به موجب نامه شماره 33/28236 مورخ1399/6/20- اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان خراسان 
جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آدرس شرکت از محل قبلی به محل جدید استان خراسان جنوبی 
، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله خیرآباد ، کوچه جمهوری اسالمی 9 ، خیابان 
جمهوری اسالمی ، پالک446 ، طبقه همکف با کدپستی 9715764579 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه شرکت اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1028991(

آگهی تغییرات شرکت تفریحی و آب درمانی هالل فردوس ایرانیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1090 و 
شناسه ملی 14000189500 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - صورت های مالی شرکت شامل وضعیت مالی در تاریخ 1398/12/29 و صورت حساب سود 
و زیان ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه صورت جریان های نقد برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مورد 
 تصویب قرار گرفت. 2 - موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 10380076460 
به عنوان حسابرس مستقل بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی 10100174240 به عنوان 
بازرس علی البدل برای سال مالی 1399 انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی به عنوان روزنامه 

کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )1025596(

ملی  شناسه  و   423 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  بیرجند  هدایت  فرهنگی  شرکت  تغییرات  آگهی 
10360016166 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/03/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - با رعایت ماده 147 الیحه اصالحی قانون تجارت آقای محمد حسن زارعفرد با شماره ملی 
0651671981 به سمت بازرس اصلی و آقای سعید رضا لطیفی با شماره ملی 0651765552 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 - پس از گزارش بازرس قانونی ، ترازنامه مالی وحساب 

سود و زیان منتهی به سال 1398 تصویب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1029603(
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حضرت مهدی )عجل ا... تعالی فرجه الشریف( فرمودند :

ماِء إنّی أماٌن ألِهِل األرِض َکما أنَّ النُُّجوَم أماٌن ألِهِل السَّ

من مایه امان اهل زمینم؛ چنان که ستارگان مایه امان اهل آسمان اند.

)بحار األنوار، ج ۷8، ص 380(

موافقت هیئت دولت با سرمایه گذاری ایدرو در استان
 در نتیجه پیگیری های شخص استاندار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی از 
موافقت هیئت دولت با سرمایه گذاری ایدرو در استان خبر داد.  
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی،  عابدی 
با اعالم این خبر، سرمایه گذاری ایدرو در استان را اتفاقی 
میمون خواند که به واسطه پیگیری های مستمر شخص 
استاندار حاصل شد. وی تأکید کرد: یکی از اقدامات بسیار 
موفق مهندس معتمدیان، دعوت از مسئوالن طراز اول و 
تأثیرگذار کشور در جهت حمایت از پیشران های اقتصادی 
استان بود. معاون استاندار ادامه داد: در این راستا و برابر 
برنامه های اعالم شده در آغازین روزهای حضور استاندار 
در استان، استفاده از توان مالی سازمان های توسعه گرا و 
اقتصادی بزرگ کشور همچون ایدرو، ایمیدرو و شستا در 
اولویت اقدامات گنجانده شد. عابدی تصریح کرد: به همت 
شخص استاندار، مدیران عامل سازمان های اقتصادی مطرح 
کشور، ضمن حضور در استان، با انعقاد تفاهم نامه هایی 
به سرمایه گذاری هایی در حوزه اقتصادی و البته در زمینه 
اجرایی شدن تعهدات شان مکلف شدند. وی گفت: برای 

مثال سرمایه گذاری ایمیدرو در فوالد قاینات و قلعه زری 
خوسف، منجر به ایجاد اشتغال پایدار در استان شد. به گفته 
وی؛ مشارکت در برق رسانی به معادن شاهکوه نهبندان نیز از 
مهمترین اقدامات ایمیدرو در استان بود. معاون استاندار متذکر 
شد: ایدرو یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برابر 
تفاهم نامه منعقده با استانداری مکلف شد برای اجرای طرح 
هایی همچون بافندگی نساجی فردوس، ریسندگی طبس و 
استیل کورد نهبندان با بخش خصوصی در سرمایه  گذاری 
مشارکت نماید. عابدی افزود: موضوع سرمایه گذاری ایدرو 
در استان، نیازمند موافقت هیئت دولت بود لذا در آخرین جلسه 
هیئت دولت در مهرماه امسال که با حضور معتمدیان همراه 
بود، با پیگیری ویژه شخص استاندار، موافقت دولت برای 
سرمایه گذاری ایدرو در استان اخذ گردید. وی متذکر شد: 
طی این موافقت دولت، ایدرو جهت تکمیل طرح بافندگی 
نساجی فردوس ۷ میلیون یورو و ۸۰ میلیارد تومان و برای 
واحد ریسندگی شهرستان طبس ۵ میلیون یورو و ۴۰ میلیارد 
تومان در کنار بخش خصوصی سرمایه گذاری می نماید. 

به گفته وی؛ با بهره برداری از این دو طرح تا پایان سال 
1۴۰۰، ساالنه 16.۵ میلیون متر مربع پارچه تولید خواهد شد. 
معاون استاندار اظهار کرد: این سرمایه گذاری برای ۲۷۰ نفر 
به صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد کرد.  عابدی گفت: 
طرح استیل کورد نهبندان نیز درصورت اعالم مشارکت 
بخش خصوصی به زودی برای اخذ تاییدیه هیئت دولت 
 ارسال خواهد شد. وی اظهار امیدواری کرد: با بهره برداری

 از این دو طرح، چرخه صنعت نساجی استان کامل خواهد 
شد. شایان ذکر است، بر اساس مصوبه هیئت دولت، سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران مجاز است پس از انجام 
به  نسبت  قانونی،  روال  نمودن  طی  و  عمومی  فراخوان 
سرمایه گذاری در طرح های ریسندگی جدید و بافندگی با 
ظرفیت تولید ساالنه ۳ هزار و ۹6۰ تن انواع نخ و 16.۵ 
میلیون مترمربع پارچه در مناطق کمتر توسعه یافته استان 
خراسان جنوبی از محل منابع داخلی خود، اقدام نماید. سهم 
سازمان ایدرو، سه سال پس از اخذ پروانه بهره برداری باید به 

بخش خصوصی واگذار شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد :

قالیباف: نمایندگان از این پس گالیه ها 
از دولت را در سینه محفوظ می دارند

همه  که  دارم  اطمینان  گفت:  مجلس  رئیس 
نمایندگان از این پس با توجه به بیانات رهبری، 
گالیه های مردم از مسئوالن اجرایی را در سینه 
خود محفوظ می دارند و آن را به تالش برای به 
حرکت درآوردن چرخ های اقدام در همه بخش 
های اجرایی کشور با اولویت مسائل اقتصادی با 
استفاده از ظرفیت های قانونی و نظارتی مجلس 
تبدیل می کنند و دولت را از طریق نقد صریح 
و دلسوزانه،  نظارت و کنترل بر بودجه و اجرای 
عمل  آن  خالف  یا  مانده  معطل  که  قوانینی 

می شود به مجلس و مردم پاسخگو می کنند.

 انتقادات مطهری از  کار های احمدی نژاد
علی مطهری در یادداشتی نوشت: ژست انقالبی و 
میل به خودنمایی تیپ افراد احمدی نژادی باعث 
شد که قطعنامه ها را کاغذ پاره بنامند و مردم را در 
یک مسیر رنج و سختی غیر ضروری قرار دهند 
که تا به امروز ادامه دارد، شبیه اقدام غیر ضروری 
تسخیر سفارت آمریکا که هنوز درگیر تحریم های 
دهد  توضیح  نیست  کسی  و  هستیم   آن 

 چه ضرورتی برای این کار وجود داشت.
باهنر:  در صورت پیوستن قاطبه مردم به 

 معترضین، انقالب مخملی رخ می داد
محمد رضا باهنرنایب رئیس سابق مجلس با بیان 
اینکه در آبان ماه موضوع اعتراضات مردم  فقط 
بنزین نبود و آنها از همه چیز ناراضی بودند، گفت:  
در صورت پیوستن قاطبه مردم به معترضین، 

 انقالب مخملی در کشور رخ می داد.
 روایت زاکانی از تأکید رهبر انقالب
 به نمایندگان در سال آخر دولت ها

 زاکانی نماینده قم گفت: در ابتدای مجلس هفتم 
وقتی خدمت حضرت آقا رسیدیم، ایشان با تأکید 
فرمودند که مجلس باید در سال های آخر دولت، 
به ویژه چهار ساله دوم که چهار چرخ دولت ها 
معموال پنچر می شود به کمک دولت ها شتافته 
و توان تنزل یافته دولت را جبران کند. بر این 
اساس اتفاقًا  برعکس طرح استیضاح، مجلس باید 
با نقش آفرینی  برادرانه در کنار دولت جهت ارتقای 

سطح خدمتگزاری به مردم عزیزمان قرار گیرد.

فتاح قسم خورده  که کاندیدا نمی شود

محمدرضا باهنر در مصاحبه ای گفت: آقای فتاح 
قسم جالله خورده اند که نمی خواهند در انتخابات 
1۴۰۰ شرکت کنند، اما در عالم سیاست هیچ 
چیز غیرممکن نیست. ممکن است آدم یک روز 

احساس تکلیف کند و بیاید و یک روز نه.

توضیحات5درصد سپرده )ریال(قیمت پایه کل زمینقیمت پایه هر متر مربع)ریال(مساحت )مترمربع(شماره قطعه

با توجه به حریم تعداد 3 سقف      661/409/000 13/228/180/000 121198/9266/500/000

با توجه به حریم تعداد 3 سقف      579/623/000  000/ 11/592/460   222199/8758/000/000

با توجه به حریم تعداد 3 سقف      575/000/000 11/500/000/000 32320057/500/000

با توجه به حریم تعداد 3 سقف     575/057/500   57/500/00011/501/150/000  200/02  424

با توجه به حریم تعداد 3 سقف    574/000/000 11/480/000/000 57/400/000 525200

با توجه به حریم تعداد 3 سقف   587/837/500 11/756/750/000    62620557/350/000

با توجه به حریم تعداد4 سقف       652/898/250 13/057/965/000  727204/3563/900/000

با توجه به حریم تعداد 4 سقف   630/436/950   12/608/739/000  828195/9464/350/000

با توجه به حریم تعداد 4 سقف   623/231/500 12/464/630/000 64/450/000  929193/4

با توجه به حریم تعداد 4 سقف   614/724/100  12/294/482/000  1030190/7664/450/000

با توجه به حریم تعداد 4 سقف    611/260/000    65/000/00012/225/200/000 1131188/08

با توجه به حریم تعداد 4 سقف    687/188/000 13/743/760/000 74/500/000 1232184/48

با توجه به حریم تعداد 4 سقف    747/990/450    14/959/809/000 1333205/2172/900/000

با توجه به حریم تعداد 4 سقف    562/375/500 11/247/510/000  1434174/3864/500/000

با توجه به حریم تعداد 4 سقف      573/487/200 1535178/2464/350/00011/469/744/000

با توجه به حریم تعداد 4 سقف    585/906/750 11/718/135/000 64/350/000 1636182/1

با توجه به حریم تعداد 4 سقف    597/893/550   11/957/871/000  1737185/9764/300/000

با توجه به حریم تعداد 4 سقف    609/354/300 12/187/086/000  1838189/8364/200/000

با توجه به حریم تعداد 4 سقف    515/700/000 10/314/000/000 57/300/000 1939180

با توجه به حریم تعداد 3 سقف   204018057/400/00010/332/000/000516/600/000

با توجه به حریم تعداد 3 سقف   517/050/000 214118057/450/00010/341/000/000

با توجه به حریم تعداد 3 سقف   224218057/450/00010/341/000/000517/050/000

با توجه به حریم تعداد 3 سقف   10/359/000/000517/950/000 234318057/550/000

با توجه به حریم تعداد 3 سقف    692/054/750  13/841/095/000 63/500/000 2444217/97

لیست مشخصات امالک مزایده شهرداری بیرجند  
ادامه از صفحه 1

فراخوان مناقصه نوبت اول
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی در نظر دارد :

پروژه ذيل را از طريق مناقصه عمومي يک مرحله اي به پيمانکاران واجد شرايط در رشته آب يا کشاورزی پايه 5 و به شرح زير 
واگذار نمايد.  کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
شماره فراخوانبرآورد قیمت )ریال(شهرستاننام پروژهنام طرحردیف

1

اجرای عملیات 
آبخیزداری مشارکتی 
در حوضه های آبخیز 

در سطح استان

13.271.000.0002099003845000052بشرویهحوزه فتح آباد- ارسک

6.826.000.0002099003845000054طبسحوزه  دره بید2
6.542.713.7782099003845000053بیرجندحوزه  القورات3
4.622.227.1652099003845000056بیرجندحوزه شارقنج4
5.330.060.7112099003845000059بیرجندحوزه فازیک باقران5
9.037.844.2252099003845000060سرایانحوزه زابری6
7.957.311.8592099003845000062سرایانحوزه نرم و نوده7
9.957.793.4002099003845000057فردوسحوزه آبدکی فاز81
5.244.272.0632099003845000058فردوسحوزه آبدکی فاز92
8.270.679.0992099003845000061فردوسحوزه کال چهل گستج10
11.065.512.8362099003845000055خوسفحوزه سیوجان- تجگ11

 1 -  تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/08/06 می باشد 2 - مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس
 www.setadiran.ir  تا ساعت 8 صبح مورخ 1399/8/10 می باشد. 3 - آخرين مهلت تحويل پيشنهادها تا ساعت 12 ظهر مورخ 1399/8/20 در سامانه و 
تحويل فيزيکی اصل ضمانت نامه و اسناد ارزيابی به دبيرخانه کميسيون واقع در اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری خراسان جنوبی واحد امور قراردادها می باشد. 
 4 - پرداخت از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به صورت نقدی می باشد . 5 - مدت اعتبار پيشنهادها 1 ماه از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است .

 6 - تحويل پيشنهادها، از طريق سامانه فوق الذکر و گشايش پاکات در اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خراسان جنوبی به نشاني بيرجند 
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبیخيابان ارتش سه راه معلم صورت می پذيرد.

درگذشت ناگوار 

مرحوم مهدی یعقوب نژاد
چنان سنگين و جانسوز است که به دشواری به باور می نشيند ولی در 
برابر تقدير پروردگار چاره ای جز تسليم و رضا نيست. اين ماتم جانگداز را 
خدمت تمامی بازماندگان صميمانه تسليت عرض می نماييم و برايتان صبر 
جزيل و برای آن عزيز سفرکرده روضه رضوان را به دعا خواهيم نشست. 

مهدی دستگردی – میدان تره بار وحدت 

خانواده های محترم موحدی و مهندس توکلی
با قلبی ماالمال از اندوه مصيبت درگذشت شادروان

 جناب سرهنگ موحدی
 را خدمت شما بزرگواران تسليت عرض نموده، غفران و رحمت الهی برای آن عزيز از دست 

رفته و صبر و شکيبايی برای بازماندگان از درگاه قادر متعال خواستاريم.
موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند

همکاران محترم
 جناب آقایان زنجیری و سفری مقدم 

با نهايت تاسف درگذشت

 شادروان غالمحسین قانونی
برای  نموده،  عرض  تسليت  شما  خدمت  را   
آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای شما 
بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل مسئلت داريم. 

مدیر عامل ،

 هیئت مدیره و پرسنل توانبخشی 

حضرت علی اکبر)ع(

ردیف


