جناب آقای مهندس مزگی نژاد

جناب آقای دکتر سید محمدعلی طباطبائی

مدیر عامل محترم مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد

متخصص محترم جراحی لثه و ایمپلنت

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامی تان را از صمیم قلب

 #من ماسک می زنم

ارسال بهترین آرزوها و پیام های تشکر نمی تواند زحمات و لطفی را

حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم .از درگاه خداوند

که برای من انجام داده اید جبران کند ،اما گاهی اوقات این تنها کاری

متعال برای آن مرحومه مغفرت و علو درجات همراه با آرامش جاودانی

است که ما می توانیم از صمیم قلب انجام دهیم و امیدوارم همین

و برای بازماندگان صبر جمیل و عمر با عزت مسئلت می نماییم.

مدیران و کارکنان مجتمع کارخانجات

عشق در هنگام نیاز به شما بازگردانده شود.

با احترام :محمودی

رئیس مجلس :

آمریکا پذیرفته است
که گام اول را بردارد
صفحه ۲

کاشی و سرامیک فرزاد

سه شنبه  14دی  1 * 1400جمادی الثانی  4 * 1443ژانویه 2022

روزنامه صبح استان * سال بیست و پنجم * شماره 5101

راههای ارتباطی روستایی دچار سیالب و ۱۰مسیر مسدود شد

عملیاتاجراییپارکخطیبند
دره بیرجند رو به اتمام است

خسارتسیالب
بهجاده ۵۰روستا

دستمانبهسویبرادرانمان
در ایران دراز است
صفحه ۲

سرمقاله

استاندار گفت :در پی حادثه دلخراش فوت کودک  ۴.۵ساله ،برخی مسایل و مشکالت روستای امیرآباد بیرجند جنبه اورژانسی دارد که باید در اولین
فرصت برنامهریزی و اجرایی شود .قناعت ،در نشست فوق العاده بررسی مسایل و مشکالت روستای امیرآباد افزود :افکار عمومی منتظر اقدامات مسئوالن
برای رفع این گونه مشکالت در بازه زمانی کوتاه هستند و مدیران باید با آستانه تحمل باال مسایل را پیگیری کنند زیرا این موضوعات در شأن استان
نیست .وی مسئولیت پیگیری روند رفع مشکالت امیرآباد را به فرماندار بیرجند با پشتیبانی معاونت عمرانی استانداری محول کرد و گفت :ساماندهی
سگهای ولگرد ،اجرای دیوار ساحلی رودخانه ،روشنایی معابر و احداث پل امیرآباد باید در اولویت مسایل عمرانی قرار گیرد .مشروح در صفحه ۲

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

که موید تجربه و تخصص شما در این امر می باشد ،صمیمانه تبریک عرض نموده

ضمن آرزوی توفیق برای جناب عالی ،از تالش های ارزنده آقای مهندس
غالمرضا قوسی در دوران تصدی شان صمیمانه سپاسگزاریم .همچنین از طرح ابتکاری
میز خدمت به عنوان اولین گام ریاست جدید ،در اکرام ارباب رجوع تشکر می نماییم.

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

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی
که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی های برجسته شما در
صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است ،تبریک عرض
نموده ،موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

هیئت مدیره  ،مدیر عامل و سهامداران

شرکت تعاونی روستایی سبز اندیشان استخرک

جناب آقای دکتر مهدی جعفری

رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
انتصاب شایسته جناب عالی که حاصل سال ها تجربه و سوابق

ارزشمند تان میباشد تبریک و تهنیت عرض نموده ،از خداوند متعال
توفیقات روزافزون تان را خواستاریم .همچنین از تالش های ارزنده

جناب آقای مهندس قوسی

در دوران تصدی شان کمال تشکر و قدردانی را داریم.

کارخانه خوراک دام و طیور سجاد سرایان
هفتمین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان شادروان

حاج محمد حسین سیگاری
را با ذکر صلوات و فاتحه ای گرامی می داریم.
روحش شاد
خانواده سیگاری

سرمقاله

* بهروزی فر

پولی که شهرداری دور می ریزد!!

فرمانداربیرجند:در 5روز گذشتهبهاندازه 6ماهسگولگردجمعآوریشد

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

صفحه ۲

وزیر خارجه عربستان :

ضرباالجل استاندار برای
رفعمشکالتروستایامیرآباد

جناب آقای دکتر مهدی جعفری

تشییعپیکرسردارسلیمانی
بزرگترینرفراندومبود

صفحه 5

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت :راههای ارتباطی بیش از  ۵۰روستا در شهرستانهای نهبندان ،سربیشه و جنوب خوسف
در روز گذشته دچار سیالب و  ۱۰مسیر مسدود شد که با تالش عوامل راهداری و سایر نهادهای امدادی بازگشایی شده است .جاللزاده گفت:
راهداران مشغول پاکسازی پلها ،آبنماها ،تخلیه قنوات و ریزشبرداری کامل محورهای خاکی و کوهستانی  ...مشروح در صفحه ۵

تأثیر معافیت طال از مالیات بر ارزش افزوده ؛ طال ارزان می شود 5

وزیر میراث فرهنگی :

استان قطب آموزش والیبال شرق کشور می شود 5

تغییروضعیتکروناییخراسانجنوبی 5

برادر عزیز آقای سید محمد رضا طالبی
حسن انتصاب جناب عالی که در زمره شخصیت های خدوم و ممتاز فرهنگی استان هستید را به عنوان

معاون سیاسی و امنیتی استاندارخراسان جنوبی
تبریک عرض می نمایم .بدون شک درایت ،تدبیر و اشراف شما در مباحث اجتماعی ،امنیتی و
انتظامی ذخیره ای گران بها و ارزشمند در جهت پیشبرد اهداف عالیه دولت و تداوم امنیت پایدار در
استان خواهد بود .مزید توفیق تان را در مسیر خدمت به نظام مقدس اسالمی خواستارم.

مهربان

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
انتصاب شایسته جناب عالی را که حاصل سال ها تجربه و توانمندی اجرایی و مدیریتی شما می باشد به عنوان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
تبریک عرض نموده ،از درگاه قادر متعال توفیق و سربلندی روزافزون تان را خواستاریم.

شهرداری و شورای اسالمی شهر نیمبلوک

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانخراسانجنوبی
کهسمبلبارزیازتوانمندیهایارزشمندوتالشهایخستگیناپذیرتان
می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده و از تالش های ارزنده

جناب آقای مهندس قوسی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

کارخانه خوراک دام و طیور سرودانه آبیز

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
تبریک عرض نموده ،رجاء واثق داریم تعهد و کارآمدی های برجسته
شما نویدبخش ارتقای سازمان خواهد بود.

جناب آقای مهندس قوسی بدین وسیله از زحمات بی دریغ
و تعهد ویژه جناب عالی در طول مدت خدمت تان تشکر و قدردانی
نموده و توفیقات روز افزون تان را از درگاه پروردگار یکتا خواستاریم.

کارخانه خوراک دام و طیور امید سبز سرایان

آن قدر چشم کشیدیم و مناجات ها کردید و اَتِلّو را زمزمه کردند و خواندند؛”ای خدا
خدا بارون کن /بارون او شارون کن”  ،که باالخره دل آسمان به درد آمد و کام تشنه
زمین را سیراب کرد .باران بارید ،الهی شکر خوب هم بارید .بعد از یک پاییز سخت
که به گواه آمار ،میزان بارندگی اش حدود  ۷۰درصد کمتر از مدت مشابه سال
گذشته بوده ،همین قدر باران برای شروع زمستان غنیمت بود و ان شاء ا ...بنا به
پیش بینی های صورت گرفته باز هم قرار است ،چشم مان به جمال دست و دلبازی
های آسمان روشن تر شود .باران که ببارد ،زمین سیراب می شود ،هوا دو نفره می
شود ،دل کشاورز شاد می شود ،دامدار به فردای بهتر دامش امیدوارتر می شود،
قنات ها احیا می شود ،سر و روی شهرها شسته می شود و آب در جوی و کانال
و مسیل و راه و خیابان جاری می شود و می رود و می رود و می رود تا ...حاال
طوالنی رفتن ،اگر به لطف اندیشه ای سبز ،بندی و سدی
در این مسیر نه چندان
ِ
و استخری ایجاد شده باشد که چه خوب! آب در آغوش  ...ادامه در صفحه ۲

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از تجربه و تخصص شما
در این امر می باشد ،صمیمانه تبریک عرض نموده
و ضمن آرزوی توفیق برای جناب عالی ،از تالش های ارزنده

جناب آقای مهندس غالمرضا قوسی در راستای توسعه
و ارتقای بخش های کشاورزی استان سپاسگزاریم.

هیئت مدیره و مدیر عامل کارخانه خوراک دام و طیور نمونه
مجتمع دامداران اسالمیه فردوس

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را عنوان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
تبریکعرضنمودهوامیدواریمدراینمسئولیتجدیدبهعنوانخادمی
صدیق و والیت مدار منشاء خیرات و برکات فراوان برای تولید کنندگان
و بهره برداران این بخش باشید .بدین وسیله از تالش های ارزنده
آقای مهندس قوسی در مدت تصدی تقدیر و تشکر می گردد.

هیئت مدیره و مدیر عامل کارخانه خوراک آماده
دام و طیور هریسه قاین

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
با کمال مسرت و افتخار انتصاب جناب عالی را که مبین درایت،
مدیریت توانمند و سوابق خدمتی ارزنده شماست صمیمانه تبریک

عرض نموده ،ضمنا از خدمات و زحمات جناب آقای مهندس
قوسی که نهایت سعی و تالش خود را در پیشبرد اهداف عالیه
سازمان جهاد کشاورزی استان داشتند ،تقدیر و تشکر نموده و
برایشان آرزوی توفیق روز افزون از خداوند منان داریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نهبندان
کارخانه خوراک دام دامداران نهبندان
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سرمقاله

پولیکهشهرداریدورمیریزد!!
* بهروزی فر
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) آب در آغوش این زیرساخت های مهم حیاتی آرام می گیرد و مهیای
استفاده می شود وگر نه ،می رود و می رود تا ذره ذره از دست برود و نیست شود .این نیستی و
فنای آب های سطحی حکایت تلخی است که با وجود کم آبی استان ،بعد از هر بارندگی به تیتر
یک مطالبات تبدیل می شود و بعد از مدتی دوباره در محاق سکوت فرو می رود و فراموش می
شود .فیلم هایی که این چند روزه به لطف گوشی های تلفن همراه از کانال های درون شهری
بیرجند ،شاهرود و ....تهیه و دست به دست شد ،هم پرده از شعف بیش از حد مردم برداشت و
هم در عین تأسف!! حجم انبوه آب هایی را به تصویر کشید که می توانستند به راحتی بخشی از
کسری منابع را جبران کنند ولی صد حیف که بی گدار به راه زده بودند و به بیراهه رفتند .حاال در
این میان برگ برنده در دستان آنهایی بود که برای در اختیار گرفتن این روانآب های سرکش چاره
کرده بودند ،جاها یی مثل شهرداری فردوس که با تدبیر شورای شهر و پیگیری شهردار و مدیران
محلی ،سال  ۹۸کلنگ احداث یک استخر ذخیره آب های سطحی را به زمین زدند و یک سال
بعد ،آن را افتتاح کردند و امسال و در دو بارندگی اردیبهشت و دی ماه(روز جمعه) طعم شیرین این
اقدام شان را چشیدند .صاحبنظران بر این باورند که؛ ذخیره سازی آب های سطحی ،به دو دلیل
مهم است ،یکی ایجاد درآمد پایدار که دغدغه همیشگی شهرداری ها و راهی اصولی برای کوتاه
کردن دست آنها از جیب دولت و مردم است و دیگری استفاده بهینه از آب و صیانت از منابع آبی
که بهترین راهکار برای جلوگیری از تحلیل رفتن ذخایر آبی و به تأخیر انداختن خشکسالی های
غیر قابل جبران و البته جنگ آب است .شاید باورش برای خیلی ها سخت باشد اما واقعیت این
است که؛ میانگین بارندگی روز جمعه دهم دی ماه برای فردوس ،تنها  ۶.۳میلیمتر گزارش شده و
همین مقدار اندک  ۸هزار و  ۵۰۰متر مکعب ،معادل  ۸میلیون و  ۵۰۰هزار لیتر آب را روانه استخر
ذخیره آب شهرداری کرده است .این رقم معادل  1۲هزار تانکر  ۷۰۰لیتری آب است که با احتساب
هر تانکر  1۵۰هزار تومان ،می شود  1۰۵میلیون تومان درآمد خالص!! یکی از مهمترین دغدغه
های شهرداری ها ،تأمین آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز است ،شهرداری فردوس هم از
این قاعده مستثنی نیست ،به نحوی که روزانه  ۶تا  ۸تانکر معادل  1۰۰هزار لیتر آب را در همین
زمینه هزینه می کند .حاال با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که آن  ۸میلیون
و  ۵۰۰هزار لیتر آب ،به اندازه  ۸۵روز یعنی حدود سه ماه ،نیاز آبی فضای سبز این شهر را از آب
باران که باکیفیت ترین آب است ،تأمین می کند .حاال اگر هنوز درگیر دودوتا چهارتای این آمارید،
برای این که حجم تعجب تان دوچندان شود ،این صحبت اکبری شهردار فردوس را هم بخوانید؛
اردیبهشت امسال ،فردوس با یک بارندگی  ۲1میلیمتری مواجه بود که کمک کرد استخر ذخیره
آب به حدی آبگیری شود که تا همین االن ،آب مورد نیاز فضای سبز شهر را تأمین کند و در حالی
که به اندازه  ۲ماه دیگر آب داشت ،در این بارندگی اخیر ،دوباره آبگیری شد .به گواه آمار ،شهرداری
برای احداث این استخر  ۲و نیم میلیارد تومان هزینه کرده و ارزش ریالی حجم آب جمع شده از
همین دو بارندگی ،معادل ۵۰۰میلیون تومان یعنی یک پنجم هزینه اجرای پروژه است ،یعنی پولی
که پرداخته اند ،به زودی برمی گردد .در فردوس با مساحتی تقریب ًا یک پنجم مساحت بیرجند و با
حجم بارانی به اندازه یک دوم بارندگی روز جمعه اینجا ۸ ،میلیون و  ۵۰۰هزار لیتر آب ذخیره شد
که در مقیاس بیرجند قطع ًا رقمی قابل توجه تر و پربازده تر خواهد بود .احداث استخر هزینه دارد،
درست! مشاوری قوی برای طراحی و اجرا می خواهد ،درست! توپوگرافی منطقه محدودیت ایجاد
کرده ،درست! اجرای این پروژه در اولویت برنامه های شورا قرار نداشته ،درست! ....ولی با این مثال
بدیهی و تجربه عینی که در فردوس رقم خورده ،به نظر شما نباید از شوراهای اسالمی و شهرداری
ها به ویژه در بیرجند به عنوان مرکز استان این نکته را جویا شویم که چرا این سرمایه گذاری یک
بار برای همیشه را در اولویت برنامه های خود قرار نمی دهند؟! و اص ً
ال چرا با همه دغدغه هایی
که برای تأمین آب به ویژه در فضای سبز وجود دارد ،شهرداری در احداث استخر ذخیره آب تعلل
کرده؟! آب به این گرانی ،چرا اولویت اول شورا و شهرداری نیست؟!
(لطف ًا نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق  ۰۹۹۲۲1۳۴۲۸۷اعالم یا ارسال بفرمایید)

ثبت حدود  ۶۰میلیمتر بارندگی طی  ۱۲ساعت در نهبندان
رئیس گروه پیشبینی و صدور پیشآگاهیهای جوی اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی
گفت :بیشترین بارشهای روز گذشته از ایستگاه بارانسنجی نهبندان با  ۵۹.۲میلیمتر
برای مدت  1۲ساعت گزارش شده است و بارندگی همچنان در سراسر استان ادامه دارد.

سه شنبه *  14دی  * 1400شماره 5101

اگر قبال به مشکل سگ های ولگرد توجه می شد شاید االن شاهد این حادثه تلخ برای کودک 4ساله نبودیم

امتحانی -استاندار گفت :در پی حادثه
دلخراش فوت کودک  ۴.۵ساله ،برخی
مسایل و مشکالت روستای امیرآباد
بیرجند جنبه اورژانسی دارد که باید
در اولین فرصت برنامهریزی و اجرایی
شود.
جواد قناعت شامگاه یکشنبه در نشست
فوق العاده بررسی مسایل و مشکالت
روستای امیرآباد که در دفتر استاندار
برگزار شد ،افزود :افکار عمومی منتظر
اقدامات مسئوالن برای رفع این گونه
مشکالت در بازه زمانی کوتاه هستند و
مدیران باید با آستانه تحمل باال مسایل
را پیگیری کنند زیرا این موضوعات
در شأن استان نیست .وی مسئولیت
پیگیری روند رفع مشکالت امیرآباد را
به فرماندار بیرجند با پشتیبانی معاونت
عمرانی استانداری محول کرد و گفت:
ساماندهی سگهای ولگرد ،اجرای
دیوار ساحلی رودخانه ،روشنایی معابر
و احداث پل امیرآباد باید در اولویت
مسایل عمرانی قرار گیرد.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد :اگر

بسیاری از این موارد قبال مورد توجه
قرار میگرفت شاید االن شاهد این
حادثه تلخ نبودیم.
وی گفت :فرمانداری مشکل سگهای
ولگرد را با جدیت پیگیری کند و این

موضوع سریعا توسط متولیان امر
ساماندهیشود.
قناعت تصریح کرد :حادثه امیرآباد واقعا
قابل تامل و مصیبت وارده وسیع است
اما در این میان همکاری خانواده برای
جلوگیری از سوءاستفاده معاندان قابل
تقدیر است.

نیاز این منطقه تامین شده و بخشی که
روی زمین مانده است باید با اولویت
تامین شود .وی اظهار کرد :تامین
روشنایی رودخانه امیرآباد حدود یک
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که طبق
هماهنگی صورت گرفته ،با اصالحیه
کمیته برنامهریزی شهرستان بیرجند

این اعتبار از محل طرح هادی در اختیار
شرکت توزیع برق قرار میگیرد.
قناعت افزود :شرکت توزیع نیروی برق
از به زودی عملیات اجرایی این پروژه را
آغاز میکند و این پروژه باید تا دهه فجر
به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به اینکه اجرای دیوار
ساحلی برای سه هزار و  ۴۰۰متر از
رودخانه امیرآباد اهمیت ویژهای دارد،
گفت :طبق برآورد صورت گرفته ،این
پروژه  1۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
که مقرر شد از محل اعتبارات سفر
ریاست جمهوری ،اعتبارات ملی بنیاد
مسکن و اعتبارات استانی ،تامین شود
و عملیات اجرایی آن از الیروبی کف
رودخانه تا تاسیس دیوار ساحلی توسط
شرکت آب منطقهای و بنیاد مسکن
انقالب اسالمی آغاز می شود.
استاندار ساخت پل رودخانه امیرآباد را از
دیگر اولویتهای برنامههای عمرانی در
این منطقه عنوان کرد و افزود :عملیات
اجرایی این پل نیز بهزودی برنامه ریزی
و اجرایی خواهد شد.

فرماندار بیرجند  :در  5روز گذشته به اندازه 6ماه سگ ولگرد جمع آوری شد
فرماندار بیرجند با بیان اینکه موضوع
جمع آوری سگ های ولگرد در
روستاهای حاشیه بیرجند به سرعت
در حال انجام است ،گفت :در پنج روز
گذشته به اندازه  ۶ماه سگ ولگرد در
امیرآباد و حاجی آباد جمع آوری شد.
ناصری اظهار کرد :در شهریور ماه
امسال دختر بچه ای در امیرآباد دچار
گازگرفتگی شد که همان موقع جلسه

کارت سبز خودروی سواری پراید مدل  1۳۹1به شماره پالک
 4۷ب  45۳ایران  52مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده  14قانون ثبت منتشر گردیده ،اینک
بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده  61آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود

قسمتی از امالک واقع در بخش  11حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل :شهر قاین  -3417اصلی سید

محسن دهقانی ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار  -3418اصلی سید محسن دهقانی ششدانگ یک قطعه
زمین دیمه زار  -3419اصلی سید محسن دهقانی ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار در روز 1400/11/14
انجام خواهد شد .لذا به موجب ماده  14قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر به
وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند،

ای را برای جمع آوری سگ های
ولگرد تشکیل دادیم و برای شهرداری
تعیین تکلیف کردیم.
وی با بیان اینکه با اتفاق چند روز قبل
و گازگرفتگی پسربچه ای در امیرآباد،
موضوع جمع آوری سگهای ولگرد
در بیرجند سرعت بیشتری گرفت،
گفت :در پنج روز گذشته به اندازه ۶
ماه سگ ولگرد در امیرآباد و حاجی

خدمات نصب ،اجاره داربست فلزی ،جک،
تخته ،قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک
0۹15۳۶۳۷50۷
حسینی

آباد جمع آوری شد .فرماندار بیرجند
با بیان اینکه تمامی سگ های ولگرد
روستاهای حاشیه شهر بیرجند به
زودی جمع آوری و به پناهگاه تحویل
خواهند شد ،افزود :همچنین رودخانه
شاهرود نیز دیوار ساحلی آن بنا خواهد
شد تا وضعیت بهداشتی منطقه ارتقا
پیدا کند و سگ های ولگرد کمتر در
این مناطق حضور پیدا کنند.

فروشحبهعنابدرجه یک
09026711735

آگهی تغییرات شرکت پارس رابین خاوران (سهامی خاص)
به شماره ثبت  2981و شناسه ملی 10861950259
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1400/09/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :ماده
مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید :شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از چهار عضو که
بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد
مدیران کال یا بعضا قابل عزل می باشند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند ()1253857

رئیس مجلس در مصاحبه با تلویزیون المنار گفت :تعهدات موقت
نداریم و اگر تعهدی داده می شود دائمی است و در شورای امنیت
قطعنامه شده و به تصویب رسیده است ،البته در جزئیات زمانی که
آمریکا می خواهد وارد گروه مذاکره شود باید گام اول را بردارند
که پذیرفته اند .قالیباف افزود :ما هیچ مذاکرهای با آمریکا در حوزه
منطقه و موشکی نداریم و موضوع فقط هستهای است.
سران فتنه همدستان قاتالن شهید سلیمانی هستند

ضرباالجلاستاندار برایرفعمشکالتامیرآباد
وی افزود :مشکالتی از این دست باید
بهصورت جهادی مورد توجه مدیران و
متولیان قرار گیرد تا دوباره شاهد این
گونه حوادث نباشیم.
استاندار گفت ۸۰ :درصد روشنایی مورد

قالیباف :آمریکا پذیرفته است که گام اول را بردارد

وزیر اطالعات گفت :مردم با حضورشان ،با هوشمندی شان ،با
بصیرت شان ،دینداری و انقالبی گری شان توانستند بار دیگر
دشمن را مایوس کنند و انقالب را با رهبری رهبرشان تداوم
بخشند .خطیب افزود :تقارن  ۹دی و شهادت حاج قاسم شاید
گویای این باشد و این بصیرت را برای ما روشن کند و این
هوشمندی را که سران فتنه همدستان قاتالن شهید سلیمانی
هستند و امروز روزی است که مردم با حضورشان ،با هوشمندی
شان و با بصیرت شان توانستند بار دیگر دشمن را مایوس کنند و
انقالب را با رهبری حکیمانه رهبرشان تداوم بخشند.
تشییعپیکرسردارسلیمانیبزرگترینرفراندومبود
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت :اینکه بعضیها هرجا
میروند مطرح میکنند باید رفراندوم برگزار شود ،بدانند که تشییع
حاج قاسم سلیمانی بزرگترین رفراندوم تاریخ است .ضرغامی
اضافه کرد :کاری که استکبار با حاج قاسم کرد و فکر کردند
میتوانند او را نابود کنند ،با یک گردباد از بین رفت .تشییع جنازه
حاج قاسم بزرگترین رفراندوم تاریخ بشر است که نشان داد بشر
به چه سمتی حرکت میکند.
وزیر بهداشت در حوزههای غیرکرونایی
هیچ برنامهای ندارد
نماینده مجلس گفت :انتظار نداریم تمامی مسائل حل شود اما
باید برنامه و اقدامات حداقلی را از وزیر بهداشت میدیدیم که
ندیدیم .وزیر بهداشت در این چند ماهه ،واقعا ،چه برنامهای
داشته است؟ حسین پور افزود :وزیر بهداشت در انجام
ماموریتهای قانونی در حوزههای غیرکرونایی ،فاقد هرگونه
برنامهای است و گزینهای جز استیضاح نمانده است.
سلیمانی ،شهید پروژه نرمالیزاسیون سیاسی است
عبدی ،پژوهشگر مسائل خاورمیانه با بیان اینکه سردار سلیمانی،
شهید پروژه نرمالیزاسیون سیاسی است ،گفت :حاج قاسم طرح
خاورمیانه جدید و قدیم را نابود کرد ،دشمن چاره ای جز ترور حاج
قاسمسلیمانی نداشت.
دستمان به سوی ایران دراز است
العربیه به نقل از وزیر خارجه سعودی گفت :در خصوص
فعالیتهای بی ثبات کننده ایران در منطقه رایزنی کردیم .وزیر
خارجه عربستان در اظهاراتی تاکید کرد که دستمان به سوی
برادران مان در ایران دراز است.

امام صادق (ع) :هر کس مسجدی بسازد خداوند برای او در بهشت خانه ای می سازد

دعوت از خیران و مومنان بیرجند جهت کمک به ساخت
مسجد صاحب الزمان ( عج ) واقع در روستای حصار

شماره کارت بانک توسعه تعاون به نام مسجد صاحب الزمان ( عج ) روستای حصار
5029081059626867
شماره تماس - 09159612370 :حصاری
خیابانشهیدرجایی

جک پارکینگی  ،کرکره و سکوریت اتومات

نبـشرجایـی15
09155614880

چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده  15قانون

آگهی تغییرات شرکت پارس رابین خاوران (سهامی خاص)

مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت

به شماره ثبت  2981و شناسه ملی 10861950259

آگهی تغییرات شرکت پارس رابین خاوران (سهامی خاص)
به شماره ثبت  2981و شناسه ملی 10861950259

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1400/09/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :آقای علی

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/09/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :آقای علی
علیدوست به شماره ملی 0652081002به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احسان علیدوست به شماره
ملی 0651864402به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای امیر بازگیر به شماره ملی
 4072657638و آقای مرتضی بهروزی نژاد به شماره ملی 0640247441به سمت اعضای اصلی هیئت
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند- 2 .کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهد آور و اوراق عادی و اداری
شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقای احسان علیدوست به شماره ملی 0651864402
(مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است.

به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده  20قانون
ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده  86آیین نامه اصالحی قانون
ثبت  ،معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره
تسلیم نمایند .در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را

علیدوست به شماره ملی 0652081002و آقای احسان علیدوست به شماره ملی 0651864402و آقای
امیر بازگیر به شماره ملی4072657638و آقای مرتضی بهروزی نژاد به شماره ملی 0640247441به
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند- 2 .آقای علی عابدینی به شماره ملی
0653131208بعنوان بازرس اصلی و خانم فریناز فالح به شماره ملی0653143346به عنوان بازرس علی

دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

محمد براتی اسد آباد  -کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاین

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند ()1253826

تاریخ انتشار1400/10/14 :

قالیشویي و مبل شویي ایـران

عضو معتبر اتحادیه مسئول :دستگردی  www. iranwash. irدفتر :توحید ، 21نبش نبوت  ، 21پالک 105
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چند نکتهکوتاه
درخصوصچالش
سگهایولگرد
سالم .خبر دردناک جان باختن کودک
 4ساله در امیرآباد در پی حمله یک
سگ را خواندم و مطالب و اخباری که
بعدش در رسانه ها منتشر می شد هم
برایم جالب بود که فهرست وار چند
نکته را مطرح می نمایم .امیدوارم
هم آوا و هم مسئوالن و هم مردم
تا حصول نتیجه به آن توجه داشته
باشند - 1 :گناه افرادی که متولی
این حوزه بودند قابل بخشش نیست
و ترک فعل آنها باید حتما عقوبتی
داشته باشد چرا که مردم به عنوان
ولی نعمتان این مملکت نمی توانند
هزینه بی تدبیری و انفعال مسئوالن
را بدهند .در جایی عنوان شده بود که
فرماندار یا شهردار باید استعفا دهند که
البته من فکر می کنم استعفا کمترین
کار است و باید حتما موضوع ترک
فعل پیگیری قضایی شود و به مردم
هم اعالم گردد تا باعث اعتمادسازی
شود  - 2دادگستری گفته که جلسات
در خصوص سگ های ولگرد منظم
برگزار نمی شده هر چند که همیشه
به دورهمی های بی نتیجه که در آن
فقط چای و شیرینی صرف می شود
(شما بخوانید جلسات اداری) نمی توان
امیدی داشت اما آقای فرماندار در نقطه
مقابل می گویند جلسات منظم برگزار
شدهکهبهنظرممتولیانامربایدبررسی
کنند اگر جلسات برگزار می شده چرا
دادگستریمیگویدنشدهواگرنشدههم
چرا یک مسئول باید به مردم واقعیت را
نگوید  - 3آقای فرماندار گفته اند زنده
گیری در اولویت فرمانداری قرار گرفت
اما نمی دانم قبال مگر چه چیزی
در اولویت بوده و آیا این نگاهی که می
گوید به خاطر این مساله باید تمام سگ
های ولگرد معدوم شود هم درست
است ؟ من معتقدم بهترین راه مدیریت
و پیشگیری از این امر بود که متاسفانه
نشد ،ولی حاال که این اتفاق افتاده کار
منطقی این است جمعیت سگ های
موجود جمع آوری و عقیم شده و در
مکانی مشخص نگهداری شوند تا
هم از زیاد شدن آن جلوگیری شود و
هم امنیت روانی و اجتماعی به کوچه
های شهر برگردد - 4 .قطعا مدیریت
شهر و روستاها هزینه دارد و وقتی
مدیری قدرت خلق منابع نداشته باشد
و به وضعیت مصوب باالدستی اکتفا
کند به بهانه کمبود منابع از زیر بار
مسوولیت خود را خارج می کند در این
خصوص انجمن های مردم نهاد هم
باید پای کار بیایند که هر چه سریعتر
جلوی این معضل گرفته شود تا خدای
ناکرده دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم
 - 5اخیرا عکس هایی منتشر می
شود که عده ای خودسرانه سگ ها
را می کشند که این هم خالف اخالق
و انسانیت است و البته در کم کاری
مسئوالن باید انتظار اقدامات هیجانی
بخشی از مردم را هم داشت که به این
موضوع هم بایستی توجه شود.

خبر خوب امروز

خریدحمایتی
باعث بهبود شرایط
بازار زرشک شد
ایرنا-مدیرتعاونروستاییاستانگفت:
برنامهخریدحمایتیزرشکازکشاورزان
توسط دولت باعث بهبود بازار زرشک در
این استان شده است .ضیائیان احمدی
افزود :هدف اصلی از خرید حمایتی
زرشک که از  25آذر امسال طبق توافق
استاندار خراسان جنوبی و مدیرعامل
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
آغاز شد ،تنظیم بازار بود که این شرایط
تا حدودی محقق شده است .وی
بیان کرد :از  25آذر ماه تاکنون 13۰
تن زرشک از کشاورزان استان خرید
حمایتی شده است .این مقدار خرید کم
با توجه به تولید باالی زرشک در استان،
نشان میدهد بازار تا حدودی تنظیم
شده و زرشک با قیمتهای باالتری
در بازار آزاد خریداری میشود که
کشاورزان تمایلی به تحویل محصول
خودندارند.

بارندگی در خراسان جنوبی منجر به آبگرفتگی معابر و منازل شد
ایرنا  -مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت :بارندگی در خراسان جنوبی به جز آبگرفتگی معابر و چند منزل مسکونی خسارت زیربنایی و جانی
نداشته است .میرجلیلی افزود :به رغم بارندگیهای قابل توجه که در شهرستان نهبندان حدود  ۶۰میلیمتر گزارش شد ،محورهای مواصالتی استان
به جز چند محور روستایی مسدود نشد و راهداران برای رفع مشکل در محورهای روستایی در تالش هستند.
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سالن حجاب بیرجند به کدام هیات ورزشی میرسد؟

ضربهفنیرزمیکاران استاندرنبودامکانات
ادارهکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی
قول سالن ورزشی حجاب بیرجند را تاکنون
به چندین هیات ورزشی داده است که در
این استثنای« بوکسورها و رزمیکاران» به
دنبال تبدیل این سالن برای پایگاه قهرمانی
و میزبانی اردوهای آمادگی تیم ملی هستند.
«ورزشهای رزمی» مجموعهای از فنون
مبارزهای و تکنیکهای سنتی است که در
راستای سالمتی بدن و آمادگی جسمانی،
رشد و تعالی ذهنی و معنوی توسعه یافته
است .فدراسیون انجمنهای ورزشهای
رزمی جمهوری اسالمی ایران در سال
 13۶۹با اهداف حفظ و توسعه استعدادها
در سطح کشور و حضور در عرصههای
بینالمللی تاسیس شد و هیات استان
خراسانجنوبی نیز از سال  13۸۸فعالیت
خود را آغار کرد«.سیدعلی ترحمی» قهرمان
هفتدوره مسابقات قهرمانی هاپکیدو
کشور در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار
داشت :تنها باشگاه رزمی بخش خصوصی
خراسانجنوبی با هزینه شخصی توسط
استاد«محمد فرهنمد» قهرمان بینالمللی در
شهر قائن راهاندازی شده است.وی با اشاره
به  11۰رزمیکار دفاع نوین قاین افزود:
 13مربی باسابقه این شهرستان بدلیل نبود
حمایتهای مالی و معنوی مسووالن استانی
رغبت چندانی برای فعالیت ندارند.
غبار بیتوجهی بر فعالیت
رزمیکارانشهرستانی!
داور درجه یک ملی فدراسیون انجمنهای
ورزشهای رسمی کشور تصریح کرد :در
شهرستانهای خراسانجنوبی زیرساختهای
مناسب و تجهیزات اختصاصی وجود
ندارد و استعدادهای بالقوه طالیی شکوفا
نشده در غبار بیتوجهی رنگ میبازند.

مدرس فدراسیون از سرکشی نکردنهای
رئیس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی
خراسانجنوبی به شهرستانها گالیه کرد و
گفت :دو سال است که مربیان و مدالآوران
هاپکیدوی کشوری قاینات متولی این رشته
را زیارت نکردهاند.ترحمی خواستار بازدیدهای
فصلی رئیس هیات استان از شهرستانهای
تابعه شد و خاطرنشانکرد :در سایه تعامل و

سامبو »خبر داد و تاکیدکرد :مکانی مناسب
و تاتامی استاندارد مورد نیاز این رشته
پرطرفدار در بیرجند وجود ندارد و میتواند
زمینه سرخوردگی عالقمندان را فراهم
سازد.ورزشکار فعال در این رشته نیز گفت:
تالشهای خستگیناپذیر رزمیکاران که
در سایه عدم امکانات و تجهیزات کمرنگ
مینماید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از

رئیس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی
خراسان جنوبی تصریح کرد :در اختیار

همراهی فعاالن رشتههای رزمی شهرستانها
میتوان بسیاری از مشکالت ساختاری و
عملکردی جامعه هدف را مرتفع نمود.یکی
از فعاالن رزمیکار خراسانجنوبی اظهار
داشت :چندی قبل دورههای مربیگری و
داوری ورزشهای فدراسیون را با موفقیت
در تهران گذرانده است ولی تاکنون هیچ
کدام از شرکت کنندگان گواهینامه دورهها
را دریافت نکردهاند.

نخبههای مدال آور تجلیل گردد تا دلسرد
فعالیت نشوند «.علیرضا مؤمنی » رئیس
هیات انجمنهای ورزشهای رزمی
خراسانجنوبی از ساماندهی قریب بر ۷۰۰
ورزشکار خبرداد و گفت :از این تعداد 35۰
رزمیکار در طبس 1۸5 ،نفر در قائن و 5۹
ورزشکار در بیرجند بیمهورزشی هستند.
وی که از سال  13۸4تاکنون سکانداری
هیات را برعهده دارد ،اظهار داشت :هیات
انجمنهای ورزشهای رزمی در شش
شهرستان استان فعال است بدلیل معرفی
نکردن ادارات ورزش و جوانان شهرستانها

نداشتن سالن اختصاصی برای نصب
تجهیزات استاندارد در برگزاری مسابقات
قهرمانی و انتخابی خراسانجنوبی در بیرجند
مشکل داریم.مؤمنی یادآور شد :در پی تعامل
هیاتهای بوکس و ورزشهای رزمی و
در خواست مشترک از اداره کل ورزش و
جوانان خراسان جنوبی برای تخصیص سالن
ورزشی ،مدیرکل قول در اختیار گذاشتن
سالن ورزشی حجاب بیرجند را دادهاند که
امیداست بزودی محقق شود.
وی تاکید کرد :در صورت تامین سالن
اختصاصی ورزشهای رزمی امکان میزبانی

جمعیت زیادی از عالقمندان به این ورزشی
و استعدادهای بالقوه را نمیتوان جذب نمود.
قول سالن ورزشی حجاب
به هیاتهای بوکس و
ورزشهای رزمی

از مسابقات قهرمانی و برگزاری اردوهای
آمادگی تیم ملی و دورههای آموزشی
مربیگری و داوری ملی و بینالمللی فراهم
خواهد شد «.یوسف بهتری » رئیس
فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی
کشورمان اظهار داشت :در صورت اختصاص
سالن ورزشی حجاب به هیات خراسانجنوبی
فدراسیون نیز نسبت به استاندارسازی و
تجهیز امکانات سختافزاری ،نرمافزاری،
لجیستیکی و فنی اقدام خواهد کرد.
حوزه قهرمانی و همگانی ورزشهای
رزمی پررنگتر شود

مکان و تاتامی استاندارد نداریم
رزمیکار دیگری از راهاندازی رشته جدید«

وی افزود :در راستای ارتقای سطح
علمی و عملی مربیان و داوران رزمیکار
خراسانجنوبی نسبت به برگزاری دورههای
آموزشی و اعزام مدرسان ملی و بینالمللی
و همچنین اردوهای آمادگی تیمهای ملی
همکاری الزم را خواهیم داشت .رئیس
فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی
تصریح کرد :بخش مهمی از درآمدهای
فدراسیون در حوزههای صدور کارت
عضویت ،شهریه دورههای مربیگری و
داوری ،اعطای احکام فنی به هیاتهای
استانی تعلق میگیرد که به خراسان جنوبی
نیز هرماه تخصیص یافته است .بهتری در
ارتباط با استفاده از داوران ورزشهای رزمی
خراسانجنوبی در مسابقات قهرمانی کشور
گفت :این فرصت در اختیار همه استان ها
قرار گرفته و بستگی به تعامل با فدراسیون
و به روز رسانی اطالعات داوران دارد.
وی جایگاه هیات انجمنهای ورزشهای
رزمی خراسانجنوبی را مناسب دانست و
افزود :شایسته است با انجسام مدیریت و
همافزایی امکانات در دو حوزه قهرمانی تعداد
رزمیکاران بیشتری جذب گردند.

وقتی بافت فرش در استان برای بافنده صرفه اقتصادی ندارد

حال ناخوش صنعت فرش دستباف خراسان جنوبی

در حالی که تولید فرش دستباف در خراسان
جنوبی از قدمت زیادی برخوردار است
اما چند سالی است بافت فرش به دلیل
شرایط اقتصادی و افزایش قیمتها صرفه
اقتصادی برای بافنده ندارد و حجم زیادی از
فرشهای تولیدی روی دست بافنده و تجار
باقی مانده است.
به گزارش تسنیم ،بدون شک سابقه
قالیبافی در خراسان جنوبی به سالهای
بسیار دور باز میگردد و فرشهایی که
سایه نام این منطقه و روستاهایی نظیر مود
و درخش بر سر آنها افتاده ،از مشهورترین
فرشهای ایران بودهاند .قالیبافی از زمان
حکومت شاهرخ میرزا حدود  ۶۰۰سال
پیش در منطقه خراسان جنوبی رواج داشته
و از تاریخ نویسان قرن دهم نظیر مقدسی
نقل شده که بافت قالی و سجاده در نواحی
کوهستانی بیرجند شهرت دارد.سخن از هنر
فرش بافی است هنری که در استان بیش
از  ۶۰۰سال قدمت دارد و با وجود افت و
خیزهای اقتصادی و اجتماعی همچنان در
استان خراسان جنوبی میدرخشد .مدتها
است که هنرمندان خراسان جنوبی با هنر
دیرینه فرش خو گرفتهاند و برتار و پود آن
گره عشق میزنند هنری که سینه به سینه
منتقل شده تا امروز چرخ زندگانی مردمانی
را در مرز کویری خراسان جنوبی بچرخاند.
بافتدگان از نقش ریز ماهی گرفته تا لچک
ترنج همه را میبافند تا به دست مردمان در
آن سوی مرزها رسانده و بگویند هنردست
این مردم آوازه و شهرت جهانی دارد،
هنری که هنوز از دیدنش انگشت حیرت
بر دهانها میماند .اما این روزها بافندگان
فرش دستباف به دلیل رکود بازار حال و روز
خوشی ندارد ،دل شان کمتر رغبت دارد بر
پشت دار قالی نشسته و با آوازخوانی تار و
پود را بر هم ببافند چراکه با رکودی که
بر بازار فرش جهان و کشور و به تبع آن
خراسان جنوبی حاکم است در حال حاضر
این صنعت رونق زیادی ندارد.
زمانی این هنر در اوج بود و بیشتر مردمان
روستانشین در خراسان جنوبی و حتی در
برخی نقاط شهری استان در کنار کشاورزی

و دامداری به تولید فرش دستباف مشغول
بودند حتی در برخی از خانوادهها شغل اصلی
مردم همان فرش بافی بود.
اگر در چند سال گذشته گذرتان به برخی
از روستاهای خراسان جنوبی به ویژه بخش
مود و قهستان میافتاد صدای دل نشینی
از کوچه پس کوچههای روستا به گوش
میرسید صدایی که حکایت از تولید و
آوای خوش زندگی داشت .هنری که در
دهه های  ۷۰و  ۸۰آوازه جهانی داشت و
برند مود و قهستان ثبت جهانی شد ،اما این
روزها بافندگان فرش دستباف دل خوشی
ندارند چرا که با وجود کرونا و تحریمها هنر
سرانگشتان بافندگان به فروش نمیرسد و

این در حالی است که فرش خراسان جنوبی
به ویژه منطقه قهستان برند بین المللی
دارد که مدتی است بافندگان این هنر زیبا
دارهای قالی را پایین کشیده و به سمت
حرفهای دیگر روی آوردند.
یکی از بافندگان فرش دستباف در خراسان
جنوبی نیز در گفتگو با خبرنگار ما گفت:
صادرات فرش دستباف به دلیل کرونا و
تحریمهای ظالمانه دشمنان به حداقل
رسیده و فروش در داخل کشور هم پایین

است.وی ادامه داد :در حال حاضر تولید
فرش دستباف استان  1۰درصد مقدار آن در
دهه  ۷۰یا  ۸۰است که با گرانی مواد اولیه
به خصوص مواد مرغوب و رکود بازار ،بافت
فرش برای بافنده صرفه اقتصادی ندارد.
طرح ریزه ماهی فرش خراسان جنوبی
در دنیا حرف اول را میزند ،اما ...
دیگر بافنده فرش دستباف در قهستان هم
معتقد است که هنوز هم افرادی هستند که
به دلیل نبود شغل دیگر با دستمزدهای کم
قالی میبافند اما فرشهایی که در سالهای
گذشته بافته هنوز بر روی دستانشان
مانده است.یکی از بافندگان فرش و تابلو

فرشهای دستباف در خراسان جنوبی
نیز گفت :طرح ریزه ماهی فرش خراسان
جنوبی در دنیا حرف اول را میزند ،اما به
آن توجهی نمیشود.ملکی با بیان اینکه باید
این هنر اصیل استان را به نسلهای بعدی
آموزش دهیم تا به فراموشی سپرده نشود،
افزود :رونق دادن به این هنر هزینههای
سنگینی ندارد و هر هنرمند با داشتن یک
دار قالی در خانه هم میتواند فعالیت کند،
اما متاسفانه از سوی مسئوالن توجهی به

این رشته نمیشود.وی بیمه را یکی از
مشکالت اصلی در این حوزه عنوان کرد و
افزود :متاسفانه چندین سال است که سهمیه
برای بیمه قالیبافان در استان نداریم و برای
بافندگان قالی مزایای زیادی وجود ندارد
و درآمد آنها از این شغل پایین است که
مسئوالن باید به وضع اقتصادی افرادی که
صنایع دستی را احیا میکنند رسیدگی کنند.
بیشتر بافندگان را
افراد مسن تشکیل میدهند
دیگر بافنده فرش دستباف در قهستان
هم معتقد است نسل جوان در این صنعت
فعالیت ندارند و بیشتر بافندگان را افراد مسن

تشکیل میدهند.اکبری افزود :روزهایی را
سپری میکنیم که بافندگان فرش دستباف
با کمترین درآمد ،دارهای قالی را سر پا دارند
در حالی که درآمدشان بسیار ناچیز است.
بازار همچنان کساد است
وی گفت :بازار همچنان کساد است و چندان
معاملهای انجام نمیشود ،چشمها در انتظار
رونق دوباره خرید و فروش یکی از بهترین
هنرهای دستی مردان و زنان این دیار است.

رئیس اتحادیه فرش دستباف خراسان جنوبی
در گفتگو با خبرنگار ما گفت :همچنان شاهد
رکود بازار فرش دستباف استان هستیم و
حجم زیادی از فرشهای تولیدی روی
دست بافنده و تجار باقی مانده است.
کامیابیمسک با بیان اینکه در حال حاضر
با توجه به اینکه وضعیت صادرات فرش
دستباف مناسب نیست ،که پیشنهاد ما این
است که بافنده تولیدات خود را بیشتر به
سمت سلیقه بازار داخل ببرند و فرشهای
 ۶متر 12 ،متر و  ۹متر بهصورت جفتی
بیشترین فروش را در بازار داخل دارد.
وی ادامه داد :ارزآوری فرش دستباف
خراسان جنوبی از زمان شیوع کرونا ناچیز
بوده و در مجموع آمار دقیقی از صادرات
فرش دستباف از سوی دستگاههای متولی
به دست ما نمیرسد.
رئیس اتحادیه فرش دستباف خراسان
جنوبی گفت :خراسان جنوبی بیش از 5۰
هزار بافنده تماموقت ،نیمهوقت و پارهوقت
دارد که در حال حاضر کمتر از چهار هزار
نفر آنان زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی
هستند .کامیابی مسک بیان کرد 145 :هزار
متر مربع فرش دستباف در  ۹ماه گذشته
در استان تولید شده که  2۰۰میلیارد تومان
ارزش دارد و این مقدار تولید فرش نسبت
به مدت مشابه پارسال تفاوت چشمگیری
نداشته و پارسال  14۰هزار متر مربع فرش
دستباف به ارزش  15۰میلیارد تومان در
خراسان جنوبی تولید شده است.وی گفت:
بیش از  3۰درصد قیمت فرش دستباف در
امسال نسبت به پارسال افزایش داشته و با
همین افزایش قیمت باز هم بافنده ما حداقل
دستمزد قانون کار را ندارد و این افزایش
قیمت نیز به دلیل تورم حاکم بر اقتصاد
جامعه بوده است.
رئیس اتحادیه فرش دستباف خراسان جنوبی
اظهار کرد :در یک سال گذشته قیمت مواد
اولیه فرش دستباف رشد چشمگیری نداشته
اما با توجه به شرایط جامعه و زحمت زیاد،
بافت فرش برای بافنده صرفه اقتصادی
ندارد و بافندگان به دلیل نبود شغل چارهای
جز بافت فرش ندارند.

*آوای دلسوز و عزیز خداقوت .بدفعات
درفضایمجازیشاهدیمکهپلیسکشور
حرکات و نشانه هایی را از خود نشان
می دهد که موجب دلگرمی وخوشحالی
مردم در این شرایط سخت می شود
ضمن اظهار امتنان از جان برکفان نیروی
انتظامی توقع داریم رعایت روحیه و درد و
مشکالت مردم وگذشت در حد امکان را
بیشترلحاظکنند.
* در زمان استانداری مهندس معتمدیان
ایشاندرمسجدامامهادیقولبازگشایی
بلواربقیها...بهبلوارجوادیهرودادندولیهنوز
محققنشدهباتوجهبهشلوغیاینمنطقه
بازگشاییاینبلوارضروریبهنظرمیرسد
*سالم خدمت روسای سازمان میادین و
تره بار شهرداری شماکه اجاره بازار را  ،سه
برابرکردهوبهکسیجوابگونیستیدلطف
کرده چند تا قایق برای کسبه و مشتری
ها بفرستید .باسپاس یک کارگر ساده
*مجتمع تجاری هالل احمر واقع در
خیابان طالقانی چندین سال از تحویل
آن به خریداران می گذرد وکسی در این
مورد جوابگو نیست .هر مدتی به بهانه ای
عملیات ساخت و ساز تعطیل میشه چرا
شهرداری و دیگر ادارات در همان اول
کارشان را به درستی انجام ندادند که حال
بایداعضازیانکنندلطفاپیگیریکنید.
*خدا را شکر برای باران روز جمعه زمان
قدیم بنگاه آبلوله ای بود که زمستان تو
رود مزار رزگ پشت قنات علی آباد و
روداسفهرودزیرتنگلبرایقناتاسفهرود
بندچه هایی رو می بستند تا آب این دو
قنات با آب سالم تا خرداد آب قسمت
زیادی از شهر را تامین کنه و در مصرف
برق هم صرفه جویی شود.حیف که حاال
نه از بنگاه آبلوله خبری هست نه از اون
بارون ها و نه آبخیزداری .خدا به همه رحم
کنه
* از دست اندرکاران روزنامه وزین آوا
جهت انتشار شفاف دیدگاههای مردمی
به ویژه بحث مهم مشکالت بهشت
متقین بیرجند و درج مطلبی منصفانه و
به حق در خصوص بهشت متقین تشکر
می کنم .ان شاا ...همین رویه به صورت
همیشگی ادامه داشته باشد.واقعیت این
است که بخش مهمی از مشکالت
اینچنینی به فقدان مدیریت مناسب
میدانی و عدم وجود نظارت های قوی
و به موقع بر می گردد که آرزو می کنم
در دوره جدید شهرداری و شورای شهر
به این آسیب مهم رسیدگی و موجبات
نشستن لبخند رضایت بر لبان مردم
نجیب این شهر فراهم شود.
*جا دارد از اقدام هوشمندانه و مبتکرانه و
شگفت انگیز شهرداری بیرجند در حفظ
طالی کثیف کمال تشکر را کنیم که
اینقدر به فکر پاک کردن صورت مسأله
زباله گردی هستند .با ساخت قفس و
زندان غیر قابل نفوذ مخازن جمع آوری
زباله در سطح شهر اقدام کرده اند
*معنی به روزرسانی 11۸را هم فهمیدیم
چونشمارههرکسیکهقبالمیگرفتیم
بعد از به روزرسانی می فرموند ثبت نشده

پاسخ مسئوالن

جوابیه اداره کل راه و شهرسازی
* در پاسخ به پیام مردمی به عنوان
(میشه از آقایان بپرسین االن اونایی
که برای مسکن ملی ثبت نام کردن
تکلیفشون چیه  ) ...به اطالع می رساند
با عنایت به اینکه ساخت واحدهای
گروهی به عهده خود متقاضیان می
باشد تمامی متقاضیانی که دارای
قرارداد واگذاری زمین به صورت گروه
چند نفره ساخت می باشند می بایست
نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و شروع
عملیات اجرایی از طریق انتخاب
مجریان ذیصالح اقدام نمایند.
* در پاسخ به پیام مردمی به عنوان
( در خصوص اقساط طرحمسکن ملی
نمیدونم مسئولین چه فکر می کنند آیا
یک کارگر و کارمند توان بازپرداخت) ...
به اطالع می رساند :میزان تسهیالت
سود و دوران بازپرداخت تسهیالت طرح
نهضت ملی مسکن با توجه به شرایط
اقتصادی حاکم بر جامعه در شورای
پول و اعتبار کشور مصوب گردیده است
ضمنا سود تسهیالت برای دهک های
مختلفجامعهمتغیراست.
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مشاوره

گام هایی برای کاهش استرس
استرس میتواند اثرات مخربی روی بدن و
اندامهای حیاتی از قلب گرفته تا گوارش بگذارد.
همچنینکبددرحضورکورتیزولوآدرنالین،گلوکز

ناشتا ماستنخورید

خاصیتضدباکتریاییکندر

برخی کارشناسان ماست به همراه میوه را
صبحانهایسالممیدانندکهبهکاهشوزنکمک
میکند،اماانواعماستهایآمادهکهبرچسببدون
چربی خوردهاند ،اغلب ُپر از قندند تا نبود چربی را
جبران کنند .عالوه بر این ،دلیل اصلی خودداری

خواص ضدالتهابی و ضدباکتریایی کندر باعث
کاهش عفونت نایژهها در ریه میشود و کاهش
التهاب و گرفتگی رگهای خونی باعث میشود
سالمتیریههابازگردد.ازخونریزیهایداخلیریه
جلوگیری مینماید و حالتهای آسمی را برطرف

مصرفمنظمشلغمباعثتاثیرخوبیرویموهای
سر خواهد شد .علتش این است که شلغم دارای
مقدار زیادی مس است .مس ترکیبی است که
تاثیر زیادی بر تشکیل سلول های مالنین دارد.
مالنین ماده ای است که نقش بزرگی را ایفا

اولیننشانهابتالبهسویهاُمیکرونتغییردرصداست
به این معنا که باید مراقب هر گونه تغییر در صدای
خود باشید .سویه اُمیکرون به دلیل ماهیت بسیار
عفونی خود سریعتر از سویههای قبلی ویروس
کروناگسترشمییابدوهمچنانافرادراباعالئمی

از خوردن ماست با معده خالی این است که فواید
باکتریهایاسیدالکتیکموجوددرماستبهدلیل
اسیدیته زیاد محیط معده در صبح بی اثر می شود؛
بنابراین مصرف ماست در صبح مضر می باشد.

و حمالت آسمی را کنترل میکند .مصرف کندر
موجب بهداشت دهان و تقویت لثهها میگردد و
باعث خوشبو شدن دهان و تنفس میشود .با کندر
میتوانید سالمت ریههای خود را ارتقا دهید.

می کند تا رنگ موها را تامین کند .عالوه بر آن،
مالنین نیز غنی از مواد مغذی نظیر بتاکاروتن و
ویتامین است .همه آن ها برای بهبود سالمت مو
مهم بوده و آن را محکم تر می کند.

شبیهسرماخوردگیگرفتارمیکند.کارشناسانهشدار
میدهند عالئم و نشانهها خفیفتر و بسیار شبیهتر
به سرماخوردگی است؛ ممکن است ابتال به این
سویهنادیدهگرفتهشود.

پور هبلغورجویدوسروکدوتنبل

حکایت:آیاکارمندانخودرامیشناسید؟

با یک برنامه غذایی سالم میتوانید در فصل زمستان به بدن و پوست خودتان کمک کنید .هنگامی که وارد
زمستان میشویم ،در همه جا میتوانیم کدو تنبل ببینیم .این گیاه نارنجی رنگ ،دارای مواد مغذی مانند ویتامین
و همچنین مقدار زیادی فیبر است.پوره کدو و بلغور جو یک راه عالی برای اضافه کردن تعدادی ماده مغذی به
صبحانه است .اول از همه با توجه به دستورالعمل روی بسته بندی بلغور جو ،آن را آماده کنید .وقتی پخت بلغور
جو رو به پایان است ،یک قاشق غذاخوری پوره کدو تنبل به آن اضافه کرده و به خوبی با هم مخلوط کنید.سپس
به آن دارچین یا ادویه کدو ،یک قاشق چایخوری عصاره وانیل و کمی عسل اضافه کنید و به خوبی با هم مخلوط
نمایید .روی آن را با تکههای گردو و کمی دارچین تزئین کرده و سرو نمایید.

روزی مدیر یکی از شرکتهای بزرگ در حالیکه به سمت دفتر کارش میرفت چشمش به جوانی افتاد که در کنار
دیوار ایستاده بود و به اطراف خود نگاه میکرد .جلو رفت و از او پرسید :شما ماهانه چقدر حقوق دریافت میکنی؟
جوان با تعجب جواب داد :ماهی دو هزار دالر .مدیر با نگاهی آشفته دست به جیب شد و از کیف پول خود شش
هزار دالر را در آورد و به جوان داد و به او گفت :این حقوق سه ماه تو ،برو و دیگر اینجا پیدایت نشود ،ما به کارمندان
خود حقوق میدهیم که کار کنند نه اینکه یکجا بایستند و بیکار به اطراف نگاه کنند.جوان با خوشحالی از جا
جهید و به سرعت دور شد .مدیر از کارمند دیگری که در نزدیکیاش بود ،پرسید :آن جوان کارمند کدام قسمت
بود؟ کارمند با تعجب از رفتار مدیر خود به او جواب داد :او پیک پیتزافروشی بود که برای کارکنان پیتزا آورده بود.
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 -15طلب باران از خدا کردن -
لقب حضرت موسي (ع)
عمودي -1 :مخترع آمریکایي
خودنویس  -کرایه خانه -2
صمغي بسیار تلخ  -رب النوع
مظهر اندیشه و هنر -آواز خواب
 -۳مثل و مانند -سرقت و دزدي
 فرصت  -۴روزانه -ابر نزدیکبه زمین  -آزاد و وارسته -تصدیق
انگلیسي  -5رطوبت  -سخن
ظریف تنبل  -6لقب امام
دهم(ع)  -مردن سخت  -پلیس
اینترنتي  -7نیمسال تحصیلي-
بدرستي که  -شهید صدر اسالم
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 -8جنگ افزار قدیمي  -رفوزه
شده  -خودروي جنگي  -9سفره
غذا  -از تقسیمات کشوري -سوره
مورچه  -10ارزش و قیمت  -از
هفت قلم آرایش قدیم  -نوعي
حلوا  -11به تحریر در آوردن
 درس نوشتني  -خون و نفس -12سطح دست  -پایبندي در
دوستي  -حرف شگفتي  -خرس
تنبل  -1۳مشاهده کردن  -عمده
فروش  -صندلي راحتي -1۴کلمه
اي در مقام تحسین  -جهانگرد -
دلتنگي و افسردگي  -15سرمایه
 -ورودي شهرهاي قدیم
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*نمایندگیانواعفنهایدمنده
خانگیوصنعتی
*عرضهانواعسیموکابل،سیمو
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*زغالونمک،المپوآیفون،انواع
کلیدوپریزدلند
کل
*اجرایپروژههایبرق ی-
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۰۹۱۵۳۶۳۳۵۴۵-۳۲۴۰۵۰۵۴
حسنرضاچهکندینژاد

ایزوگامشـرق
09155622050
09155629033
بیرجند،میدانتوحید

( 32442331بخشی)

نیازمندیم

به یک نفر نیروی خانم جهت کار

در دفتر پیشخوان ( شیفت عصر ) ترجیحا
رشتهحسابدارییاکامپیوترنیازمندیم.

32234532

فرهنگ و هنر

«نفسگرم»تلویزیون
مجددا به شماره افتاد
سریال تلویزیونی «نفس گرم» محصول سال
 ،1۳9۴یک درام اجتماعی است که سبک
زندگی اسالمی را به نمایش می گذارد.سرگذشت
معلمی به نام ملیحه ،محوریت داستان است که
زندگی خود را با رهنمودهای قرآنی پیش می
برد و در برابر مشیت الهی تسلیم است.در ادامه
زندگی آرام ملیحه با تصادف همسرش تحت
الشعاع قرار می گیرد و وی را با چالش هایی
روبرو می سازد که مسیر زندگی و اعتقاداتش
تحت تاثیر قرار می گیرد .مرجانه گلچین ،حامد
کمیلی ،محمود پاکنیت ،رویا تیموریان ،سیما
تیرانداز ،نیلوفر خوشخلق ،مریم بوبانی ،لیندا
کیانی ،رحیم نوروزی ،محمد عمرانی ،رامین
راستاد ،فلور نظری ،مهرداد ضیایی ،آرش تاج
و کامران ملکی در این مجموعه تلویزیونی به
ایفای نقش پرداخته اند« .نفس گرم» به تهیه
کنندگی سید محمود رضوی با مدیرت دوبالژ
فرزاد مشعوف در  ۳2قسمت  50دقیقه ای هر
روز ساعت 19:10دقیقه تقدیم بینندگان کردزبان
شبکه سحر خواهد شد .داستان آن درباره زنی
به نام «ملیحه» است با اعتقادات باالی مذهبی،
در مسیر داستانی سریال اتفاقاتی برای او رخ
میدهد که به نوعی مسیر زندگی و اعتقادی اش
را تحتالشعاع قرار میدهد.

اجرایکلیفونداسیون

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
(صفرتا،)۱۰۰آرماتوربندی،قالببندی 
ایزوگام شرق و دلیجان
نیرویمتخصص(قالببندوآرماتوربند)
مدیریت  :حسن آراسته
ونیرویسادهنیازمندیم.
ن
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فروشگاه فنی مهندسی نورپردازان

کلیهلوازممنزلشماراخریداریم
بایکتماساختالفقیمتراتجربهکنید.
۰۹۱۵۰۵۶۲۱۰۰

جذب کرده است.آب ترش از شکاف سنگهای
آندزیت بازالت از زمین خارج میشود و باال بودن
مقدار گاز دیاکسیدکربن و سیلیس نشاندهنده
منشأ عمیق آب این چشمه است .آب ترش
سربیشه در ردیف آبهای کلروسدیم و سولفات
کلسیم بوده که دارای خواص درمانی است.
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برگسبزخودروینیسانوانتدوکابین(پیکاب)بهشمارهپالک8۲8ج۱۱ایران۵۲
بهناممحمدسلیمانیباکدملی۰۶۵۲۴۵۲۲7۲مفقودگردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.

 ۰۹۱۵77۱۰۲۶۳-۰۹۱۵۵۶۱۶87۲

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

فروش ویژه جهت ارگان های دولتی و خصوصی

با تخفیف و اقساط در تولیدی کت و شلوار رادکو
برای اطالع از شرایط ویژه تماس بگیرید.

آدرس :بیرجند  -خیابان مفتح  -نبش مفتح 10

شماره تماس - 091516۴۳۷0۷ :امیرآبادی زاده

دعوت به همکاری
راهاندازیمرکزغیردولتیتوانبخشیومشاورهروانشناسی

افرادفعالدارایتجربهومدرکمعتبردراولویتهستند.تلفن۰۹۲۲۹۰۰۴78۹:

به  2نفر نیروی بازاریاب (ترجیحا دارای سابقه کاری)
جهت کار در یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی نیازمندیم.
حقوققانونکار +پورسانتعالی +بیمهتامیناجتماعی +بیمهتکمیلی
شماره تماس09351611663 -32221311 :

مـرکز خط رند

کارگاهضایعاتقالسی

در

باباالترینقیمتدراستانخراسانجنوبی

مرکز شهر( میدان ابوذر)

بزرگترین مرکز خرید فلزات رنگی و آهن آالت

خرید نقدی به
صورت انبوه در محل
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اماانتشارآهستهترکورتیزولفرآیندهایتشکیلحافظه
را بر هم میزند .رویداد استرسزایی که قبل از تالش
برای ایجاد خاطره رخ دهد ،یادآوری آن خاطره را مختل
میکند؛درحالیکهاگرهمیناتفاققبلیابعدازیادگیری
اطالعاتجدیدرخدهد،تحکیمآنرابهبودمیبخشد
اغلب به افراد سالمند گفته میشود در حفظ عملکرد
شناختی خود کوشا باشند .مثبتاندیشی حافظه را
تقویتمیکند.محققانفهمیدندکهمیتوانندعملکرد
افراد شصت سال به باال را در آزمایشهای حافظه بهبود

بهبودسالمتمویسرباشلغم
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مجموعه آب درمانی آب ترش در فاصله ۳۴
کیلومتری شمال غرب شهر سربیشه قرار گرفته
است.آب ترش این شهرستان به لحاظ داشتن آب
معدنی و شرایط محیطی بکر و زیرساخت مناسب،
یکی از مناطق شاخص گردشگری در سربیشه
است .چشمه آب ترش سربیشه یکی از جاذبههای
خدادادی و طبیعی است که گردشگران فراوانی را

بخشند؛ تنها کافی است به صورت نیمه خودآگاه آنها را
در معرض کلمات مثبت و مرتبط با سن مانند “عاقل”،
“دانا” و “با بصیرت” قرار دهیم .در مقابل ،واژههایی
چون “آلزایمر”“ ،فراموشی” و “سردرگم” عملکردشان
را تضعیف کرد .اگر مغز زمان کافی برای استراحت
نداشته باشد ،نمیتواند به خوبی خاطرات و آموختهها
را در خود تثبیت کند ،دانشمندان ثابت کردند اگر افراد به
ذهن خود استراحت دهند ،در آزمونهای حافظه تقریب ًا
دو برابر بهتر عمل میکنند.

شناسایی ُامیکرونبااینعالمتساده

جدول 5101

5

شهید محمد محمدزاده:
ایمان ،جهاد ،شهادت ،شهادت بهترین راه زندگی ،با دشمن مبارزه کردن ،همدوش برادران با
دشمنانانقالبنبردخواهیمکرد،میکشیموکشتهمیشویم.

به زیبایی بیندیش ،نه برای انگیزش که در جهت تعالی .زیبایی
به هر جا آرامش میآورد ،چه دست ساز انسان و چه طبیعی.
(پاولویلسون)

چشمه آب ترش سربیشه

روشهاییبرایبهبودحافظه

جدول کلمات

افقي -1 :پایتخت آمریکا  -عمده
فروش  -2دفتر عکس  -گاهي
از خنده مي روند  -فدراسیون
بین المللي فوتبال  -۳خیال و
گمان کردن  -معاصر -آموختني
محصل  -۴نشانه مفعولي -
شهري در آلمان  -بخار دهان -
وسیله هندسي  -5آبادي کوچک
 دور کعبه  -گشتن -عالئماختصاري «نسخه بدل» -6
مردم قرآني -بدل از وضو  -از
شهرهاي آذربایجان شرقي -7
باقیمانده  -فراغ و سکون -سوره
بانوان  -8میوه هندي  -دانش
شناخت اشکال  -مدافع موکل -9
چلچراغ  -خواندن قرآن  -هدیه
فرستادن  -10پرنده وحشي حالل
گوشت  -پایین جامه  -یگانه و
یکتا  -11مهره شطرنج  -ورزشي
روي چمن  -محصول کوبا
 -12اهریمن ،شیطان  -گوشت
ترکي  -نوبت بازي  -درخت
انگور  -1۳بار و اسباب سفر -از
آثار معروف نیما یوشیج  -درس
نوشتني  -1۴ستاره دنباله دار -
زمزمه کردن -جاي وسیع و باصفا

یاد یاران

دیالوگماندگار

شواهد قابلتوجهی وجود دارد که نشان میدهد
خواب نقش مهمی در تحکیم خاطرات مرتبط با
یادگیری مهارتهای حرکتی مانند نواختن موسیقی یا
دوچرخهسواری ایفا میکند .خواب شب پس از آموختن
یک مهارت جدید به تحکیم آنها در مغز کمک میکند
تا بعدها مغز بتواند آنها را به طور خودکار انجام دهد.
استرس به طرق مختلفی بر حافظه تأثیر میگذارد و
بسته به زمان وقوع حادثه استرسزا دارد .پخش ناگهانی
آدرنالین در بدن سبب میشود دقیقتر و مراقبتر باشیم

بیشتری تولید میکند که انرژی برای واکنش
جنگ یا گریز در دسترس باشد .بنابراین اگر نتوانید
از اینهمه انرژی استفاده کنید هر وقت استرس
سراغ تان آمد یوگا را امتحان کنید .یوگا ورزشی
ذهنی بدنی است که میتواند از استرس شما کم
کند ،فشارخون را پایین بیاورد و ضربان قلب را آرام
کند .یوگا دیسیپلینهای فیزیکی و ذهنی خاصی
دارد که شما را به آرامش میرساند و میتوانید
استرسواضطرابتانرامدیریتکنید.مدیتیشنبه
کاهش اضطراب کمک میکند و میتواند راههای
عصبی مغز را تغییر داده و آن را نسبت به استرس،
انعطافپذیرترکند.مدیتیشنتمرینسادهایاست
که فقط نیاز دارد راحت بنشینید ،کف پاهایتان روی
زمین باشد ،چشمها را ببندید و توجه و تمرکزتان
را روی یک چیز معطوف کنید .پیاده روی کردن
میتواند با افزایش اندورفین ،استرستان را کم کرده
و حس خوبی به شما بدهد .مثبت فکر کردن هم
کمکتان میکند آرامتر شوید و بهتر با چالشها
برخورد کنید .به جای اینکه به خودتان بگویید
انجام کاری غیرممکن است ،سعی کنید به این
فکرکنیدکهبهترینکاریکهمیتوانیدانجامدهید
را انجام خواهید داد.استرس باعث میشود مغزتان
دچار کمبود انرژی شده و سراغ شکالت و تنقالت
شیرین بروید ،بنابراین کمی صبر کنید و یک
خوراکی سالم مثل آجیل یا تکهای میوه برای خود
تهیه کنید.گوش دادن به موسیقی مورد عالقهتان
فوراً سطح دوپامینتان را باال میبرد و حس خوبی
بهشمامیدهد.نقاشیکشیدن،بافتنیبافتنوحتی
رنگآمیزی ساده میتواند حال و هوایتان را عوض
کرده و از استرستان کم کند ،چون حواستان را پرت
میکند .الگوی تنفس ما در زمان استرس تغییر
میکند و کوتاهتر و سریعتر میشود و به جای اینکه
از دیافراگم برای به داخل کشیدن هوا و بیرون دادن
آن از ریهها استفاده کنیم از قفسه سینه و شانهها
استفاده میکنیم .این روش تنفس ،تعادل میان
گازها در بدن را به هم میزند زیرا سطح دیاکسید
کربن باال رفته و اکسیژن پایین میآید ،در نتیجه
مضطربترمیشویم.
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جاذبه گردشگری

خـط دائـم شمـا را خریـداریم 0912 - 0915

مس  ،آهن  ،برنج  ،فوالد  ،نیکل  ،چدن  ،سرب  ،استیل  ،آلومنیوم
بین رجایی 21و 23

09021800885

مرکز خرید و فروش خط رند

حسیـن راه رو 0915 561 6161

۵

شناسایی  ۸۹بیمار جدید کرونایی در خراسان جنوبی

پارک خطی بند دره بیرجند
در آستانه بهره برداری
شهردار بیرجند گفت :عملیات اجرایی پارک
خطی “بند دره” با پیشرفت  ۹۷درصدی رو
به اتمام است و بهرهبرداری از آن نقش
موثری در افزایش رفاه و نشاط شهروندان
دارد.مهدی بهترین افزود :پارک خطی
بند دره به مساحت  ۴،۷هکتار در دست
احداث بوده و ابنیه این پارک انجام شده
است .وی بیان کرد :عملیات اجرایی ابنیه
شامل سکوهای نشیمن،آالچیقها ،پیست
پیادهروی و سرویس بهداشتی به پایان
رسیده است .شهردار بیرجند با اشاره به اینکه
این بلوار چشمانداز زیبایی از شهر دارد ،
گفت :نصب مبلمان پارک خطی در دست
انجام است و در این راستا نیمکت ،کبابپز و
کیوسک برای غرفههای فروشگاهی و مواد
غذایی نصب میشود .وی افزود :احداث
فضای سبز در مسیر عبور شهروندان عالوه
بر لطافت هوا موجب زیبایی منظر شهری
و ارتقای روحیه شادابی و نشاط شهروندان
میشود .بهترین گفت :فضای سبز و گلکاری
همچنین مسیر آبرسانی نیز توسط سازمان
سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری در حال
انجام است.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در خراسان جنوبی گفت :در شبانه روز گذشته از مجموع  ۵۲۲تست ملکولی
و سریع ۸۹ ،مورد جدید کرونا شناسایی شد .شریف زاده افزود :از این تعداد  ۲۶مورد از بیرجند ۴ ،مورد از بشرویه ۳ ،مورد از خوسف،
یک مورد از زیرکوه ۲ ،مورد از سرایان ۲۸ ،مورد از طبس ۱۵ ،مورد از فردوس ۷ ،مورد از نهبندان و  ۳مورد از قاینات بودند.

خراسان جنوبی قطب آموزش والیبال
شرق کشور می شود
دوره مربیگری درجه  ۳والیبال بانوان استان
با حضور  ۲۵آموزشیار در سال تختی بیرجند
برگزارشد .رمضانی ،رئیس هیئت والیبال استان
گفت :با توجه به هماهنگی انجام شده و قول
مساعد فدراسیون والیبال ،دوره های آموزشی
والیبال استارت خورده و ادامه دار خواهد بود و
ان شاا ...خراسان جنوبی به عنوان قطب آموزش
والیبال کشور مطرح می شود .اسالمی ،معاون
اداره کل ورزش و جوانان استان نیز از بانوان
خواست از تجربیات و مربیان اعزامی فدراسیون
استفاده کرده و آموزش ها را به خوبی فرا گرفته
تا تحول بیشتری در والیبال استان به وجود آید.
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:آرمان سردار سلیمانی رسیدن به تمدن اسالمی است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
بیرجند گفت :آرمان سردار سلیمانی
رسیدن به تمدن اسالمی است و فرزندان
حاج قاسم باید آرمان او را در مقابل همه
ظالمین ،مفسدین و طواغیت پیاده کنند.
حجت االسالم عبادی روز گذشته در
مراسم اختتامیه دور اول و افتتاحیه دور
دوم طرح اندیشه تمدنساز دانشگاههای
استان خراسان جنوبی که به مناسبت
نکوداشت دهه بصیرت و سالگرد شهادت
سردار سلیمانی در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بیرجند برگزار شد ،افزود :انسان به
عنوان اشرف مخلوقات بالقوه و به استعداد

است که استعداد انسان شدن را دارد و آن
استعداد باید تولید شود و به وسیله خود او
هم صورت گیرد .وی ادامه داد :در این ۴۰
سال دولتهای مختلف را عوض کردیم اما
مشکل ما این بود که دولتها براساس قانون
اساسی عمل نکردند و براساس سلیقه یا
حزب خودشان عمل کردند ،لذا سرمایههای
مردم سوخته شد و قانون اساسی ما غریب
مانده است .عبادی گفت :چقدر مقام معظم
رهبری تذکر دادهاند اما دولتها از اختیارات
قانونی خود استفاده کردند و سلیقه و حزب
را بر مردم و قانون اساسی ترجیح دادند
لذا فرصتهای عظیمی را سوختند و این

حداقلش بود ،به دشمن رو دادند ،دشمن به
ما ،اقتصاد و فرهنگ تهاجم کرد ،کارشکنی
و تحریم کرد و بقیه ضایعاتی که داشتیم.
وی گفت :شما باید آرمان حاج قاسم در
مقابل همه ظالمین ،مفسدین و طواغیت
و ستمگران را پیاده کنید و این کار شدنی
است ،خداوند شما را یاری کرده به دلیل
اینکه دیگران آیه یاس میخواندند و دو یا
سه سال قبل طوری میگفتند که ما ۱۳
آبان ۹ ،دی و  ۲۲بهمن نخواهیم داشت
حتی داخل هم به این مسائل استناد میشد
اما همان زمان رهبر معظم انقالب گام دوم
انقالب را مینوشت که این الهام است.

خسارت سیالب به راه های روستایی استان

عطر شهادت در فردوس پیچید
سربازی -شهید  ۱۹ساله گمنام دوران دفاع
مقدس که میهمان فردوسیها بود ،روز گذشته
با حضور باشکوه مردم این شهرستان تشییع
شد .مراسم تشییع شهید گمنام از معراج الشهدا
که در هشت سال دفاع مقدس محل معراج
 ۴۰۰شهید گلگون کفن بود آغاز و بر دوش
امت حزب ا ...فردوس تا مصالی بزرگ امام
خمینیادامهداشت.

تغییروضعیتکروناییخراسانجنوبی

راه ارتباطی بیش از ۵۰روستای خراسان جنوبی دچار سیالب شد
ایرنا -مدیرکل راهداری و حمل و
نقل جادهای خراسان جنوبی گفت:
راههای ارتباطی بیش از  ۵۰روستا در
شهرستانهای نهبندان ،سربیشه و جنوب
خوسف در روز گذشته دچار سیالب و
 ۱۰مسیر مسدود شد که با تالش عوامل
راهداری و سایر نهادهای امدادی بازگشایی
شده است .جاللزاده گفت :در حال حاضر

راهداران مشغول پاکسازی پلها ،آبنماها،
تخلیه قنوات و ریزشبرداری کامل
محورهای خاکی و کوهستانی با هدف
ایجاد ارتباط ایمن و پایدار برای راههای
مذکور هستند .وی افزود :راه ارتباطی بیش
از  ۵۰روستا در جنوب استان که به خاطر
بارندگیهای اخیر دچار سیالب و خسارت
شد با تالش راهداران در حال ایمنسازی

است .مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جادهای خراسان جنوبی اظهار کرد:
با توجه به بارش نزوالت جوی و سیالب
در پهنه جنوبی استان ۵۷ ،تیم عملیاتی
با فعالسازی قرارگاه استانی حمل و نقل
و راهداری زمستانی ،برنامهریزی شد
و  ۱۴۰نفر راهدار با  ۱۳۶دستگاه انواع
ماشینآالت راهداری سبک و سنگین

به صورت شبانهروزی برای عملیات
بازگشایی محورهای روستایی بهکارگیری
شدند.
وی گفت ۲ :مورد از محورهای روستایی
حوزه شهرستانهای نهبندان و سربیشه به
محض فروکش کردن سیالب و امکان
فعالیت ماشینآالت راهداری ،از گل و
الی پاکسازی و بازگشایی شد .جاللزاده

وضع شیوع کرونا در شهرستان طبس در نقشه
کرونایی خراسان جنوبی زرد شد .بر اساس
آخرین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور ،
شهرستانهای بیرجند ،طبس و نهبندان در
وضع زرد (خطر متوسط شیوع کرونا) قرار
گرفته و سایر شهرستان ها در وضع آبی
(خطرکم شیوع کرونا) قرار گرفت.
در پی بارندگی های اخیر شهرستان نهبندان:

اکیپ های اتفاقات و عملیات برق
به حالت آماده باش درآمدند

امتحانی -مدیر توزیع نیروی برق شهرستان
نهبندان از آماده باش کلیه نیروهای اتفاقات
و عملیات این مدیریت در پی هشدار سازمان
هواشناسی مبنی بر بارش شدید باران و برف
در این شهرستان خبر داد .سلطانی ،با بیان
اینکه شهرستان نهبندان با  ۶۰میلی متر
بارندگی در  ۴۸ساعت گذشته رکورددار میزان
بارش در استان بوده است ،گفت :در پی اعالم
هشدار سازمان هواشناسی پنج گروه عملیاتی
به همراه  ۵خودرو سبک و  ۳خودرو سنگین
در این شهرستان در حالت آماده باش هستند.
وی افزود :علیرغم پراکندگی شهرستان و حجم
باالی شبکه های برق و به دلیل سرویس دوره
ای شبکه های توزیع خوشبختانه هیچ گونه
خاموشیدرسطحشهرستاننداشتهایموشبکه
های توزیع برق در وضعیت پایدار قراردارد.

افزود :با توجه به آب شستگی شانه راه در
بسیاری از راههای فرعی و روستایی حوزه
شهرستانهای نهبندان ،سربیشه و جنوب
خوسف ،از رانندگان و کاربران جادهای
درخواست میشود با احتیاط کامل ،رعایت
سرعت مطمئنه و توجه به عالئم موقت
کار گذاشته شده توسط همکاران راهداری
در مقاطع آسیبدیده از سیل ،حرکت کنند.

تأثیر مثبت معافیت طال از مالیات بر ارزش افزوده؛ طال ارزان می شود
بازار -رئیس اتحادیه طال و جواهر بیرجند با
اشاره به اجرایی شدن قانون جدید مالیات بر
ارزش افزوده ،گفت :معافیت طال از مالیات
بر ارزش افزوده تأثیر مثبتی بر بازار خواهد
داشت .قربانیمقدم اظهارکرد :قانون مالیات
بر ارزش افزوده طال از حدود  ۱۳سال پیش

با سه درصد مالیات بر ارزش افزوده به اصل
طال و جواهر آغاز شد و کم کم به  ۹درصد
رسید و مدت اجرای آزمایشی آن نیز طوالنی
شد .رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان
طال جواهر با بیان اینکه قانون جدید و دائمی
مالیات بر ارزش افزوده طال از روز گذشته اجرا

میشود ،بیانکرد :بر اساس این قانون اصل
طال از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد
بود اما اجرت و کارمزد آن مشمول  ۹درصد
مالیات بر ارزش افزوده میشود .وی گفت:
البته نمیتوان گفت این قانون بر نرخ طال
تأثیر میگذارد چرا که نرخ طال تأثیر گرفته از

موارد دیگری چون نرخ دالر و اُنس و  ...است
ولی باالخره موجب رونق بازار طال خواهد
شد .قربانی مقدم در زمینه تأثیر کرونا بر بازار
خرید و فروش طال هم اظهار کرد :نمیتوان
گفت بعد از دو سال و کاهش آمار مبتالیان
به شرایط قبل برگشتهایم ولی در ایام ابتدایی

قابل توجه مددجویان تحت پوشش

لوله بازکنی فوق تخصصی (مدرن برتر)
صددرصد تضمینی و شبانه روزی

جهت ثبت نام  ،ثبت درخواست و بهره مندی از طرح های کمک

با رعایت پروتکل های بهداشتی آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی  ،شرکت ها و....

کمیته امداد امام خمینی (ره)

درمان  ،جهیزیه  ،اشتغال ،و  ...به آدرس ذیل مراجعه فرمایید

شیوع کرونا شرایط به گونهای بود که عید
و محرم و در شادی و عزا بازار طال کساد
بود .وی یادآورشد :در حال حاضر امیدواریم
بعد از ایام فاطمیه شاهد رونق بازار خرید و
فروش طال و جواهر با شروع جشنهای
عروسیباشیم.

اخبار کوتاه

* مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
از بهره مندی همه فعاالن اقتصادی در
شهرستان های درمیان و سرایان تا ۲۰
سال از نرخ صفر مالیاتی خبر داد.
* جانشین انتظامی خراسان جنوبی از
اجرای طرح برخورد با معتادان متجاهر
در شهرستان بیرجند خبر داد و گفت :در
این خصوص ۳۰معتاد دستگیر شدند.
* همزمان با سالروز شهادت سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی نمایشگاه
عکس “بدرقه ماه” روز گذشته در
نگارخانه استاد مهدی باللی مود در
بیرجندگشایش یافت.
* به گفته مدیرعامل شرکت گاز
خراسان جنوبی در قالب مصوبه شورای
اقتصاد  ،گازرسانی به هزار و  ۶۱واحد
صنعتی و تولیدی در خراسان جنوبی به
صورت رایگان انجام شد.

تشخیص ورفع بوی نامطبوع و نم زدگی با روش ایزو نانو  -کلیه وسایل ضدعفونی و همراه

 09365237014 - 09157063220- 32435686خسروی

میدان شهدا  -پشت بانک صادرات (ساختمان آوا )
32234532 -09134568792

گروه مهندسی پارسیان سقف

طراحـی و مجـری

مرکزخانـههای
پیـشساختـه

سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و UPVC

ویالسازی و محوطه سازی و دکوراسیون داخـلی
کانکس ،سایبـان ،پارکینگ اداری و مسکونـی

پیمانکـــاری و احـداث و بازســـازی ساختمـــان ،فروش و اجرای

ورق های ساندویچ پنل و KNAUF-UPVC

بیرجند – باالتر از مدرس  -60حاشیه میدان جماران (مدیریت برزگانی)
09153617611 -05632044449

آگهی تغییرات شرکت مزداب یدک خودرو (سهامی خاص)
به شماره ثبت  6624و شناسه ملی
 14010259019به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/09/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :
آقای مسعود حاجی پور به شماره ملی  0653135009به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نازنین خزاعی
به شماره ملی  0640218938به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غالم محمد حاجی پور به شماره
ملی  5239373515به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیات مدیره تاتاریخ
 1402/6/18انتخاب گردیدند -2 .آقای غالم محمد حاجی پور به شماره ملی  5239373515به عنوان مدیر
عامل شرکت برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید -3 .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور
و اوراق عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقای غالم محمد حاجی پور به شماره
ملی ( 5239373515مدیر عامل) یا امضای آقای مسعود حاجی پوربه شماره ملی 0653135009
(رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند ()1253827

آگهی تغییرات شرکت مزداب یدک خودرو (سهامی خاص)
به شماره ثبت  6624و شناسه ملی 14010259019

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1400/09/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :بنا
به پیشنهاد هیئت مدیره وگزارش بازرس قانونی سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران از مبلغ
1000000ریال به  2000000000ریال منقسم به تعداد  200000سهم 10000ریالی افزایش یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند ()1253825

چشم ما در پی خوبان جهان خواهد بود  ،تا جهان باقی و آیین محبت باقیست.چشم انتظار محبت تان هستیم.

بیرجند ،شهدا  ، 8ساختمان آوا صندوق پستی  136تلفن  32224582 :نمابر 32234583 :
شماره تماس آگهی09155665782 :
عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ  :چاپ و نشر گلرو  -بها 1000 :تومان

کانال تلگرامی @ avanews724 :

لى ،ی ُ ْقیما ِن ا َءو َّد ُه ْمَ ،و یُن ْ ِقذا ِن مِ َن ال ْ َع ِ
َّعیم الدّائم إ ْن واقَ ُفوهُما
ذاب الدّائ ِ ِم إ ْن اطا ُعوهُماَ ،و یُبیحانِه ُِم الن َ
ابَوا ِه ِذهِ االْ مَّ ِة مُ َح َّم ٌد َو َع ُّ
على علیه السالم  ،والِدَین این امّت هستند ،چنانچه از آن دو پیروى كنند آن ها را از انحرافات
حضرت مح ّمد صلّى ا ...علیه و آله و ّ
دنیوى و عذاب همیشگى آخرت نجات مى دهند؛ و از نعمت هاى متن ّوع و وافر بهشتى بهره مندشان مى سازند.
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