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تورم را کنترل کنید

رئیس جمهور  : 

صفحه  ۶

ناطق نوری از دلیل شکست خود 
پرده برداشت

حجت االسالم ناطق نوری  : 

خواب عده ای در مجلس، 
استیضاح رئیس جمهور است

محمد خباز  : 

صفحه  ۶

صفحه  ۶

بار سخت
 نمایندگی مردم

 
نخستین  که  »مهستان«  از 
ایران  در  شده  شناخته  مجلس 
زمان اشکانیان بوده تا »مصلحت 
خانه« ی 25 نفره زمان ناصرالدین 
شاه قاجار، از نخستین مجلس ملی 
کشور پس از انقالب مشروطه در 
سال 1285 تا یازدهمین مجلس 
ساعاتی  تا  که  اسالمی  شورای 
دیگر با حضور منتخبین مردم در 
بهارستان تهران آغاز به کار خواهد 
کرد، کمتر یا .. مشروح در صفحه 2

*  هرم پور

3فاصله ای بین نمایندگان و مدیران ارشد استان وجود ندارد2نماینده ولی فقیه در استان : ایران نظر دنیا را 180 درجه تغییر داد ۵شهید ناوچه کنارک در شهرستان نهبندان تشییع شد

۱۱ هزار شغل آفرینی
 از دل دو طرح استاندار

* محمد صادق معتمدیان : تالش می شود از دل اجرای طرح گلخانه ای ،  هشت هزار شغل جدید، ۲۸۰ هزار تن محصول و ۵۰۰ میلیون دالر درآمد ارزی 
برای استان حاصل شود /  با اجرای برخی از طرح ها و برنامه ها شاهد مدیریت مهاجرت معکوس به روستاها بودیم / جاهایی که برخی دیدگاه ها مانع توسعه 
استان شود با هیچ مدیری تعارف نداریم / تا پایان سال جاری ۱۰۳ پروژه مختلف افتتاح و به بهره برداری می رسند / جشن خروج از محرومیت استان در 
بخش دیجیتال را در سال جاری برگزار خواهیم کرد/   با حضور سرمایه گذار خارجی تحول جدی در ابرپروژه راه آهن استان ایجاد می شود / سال 
گذشته چند برابر بودجه استان، اعتبار ملی جذب شد / در شرایطی که همه استان ها کاهش جذب اعتبارات داشتند، ولی ما شاهد تحقق 
برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در سال گذشته بودیم *  امیرحسنخانی نماینده فردوس، طبس، بشرویه و سرایان  : استاندار 
همچون پهلوان ورود پیدا کرده و از همه ما خراسان جنوبی تر است/ تاسف می خورم که چرا ۱۸ ماه فقط با  معتمدیان بودم و 
کاش استاندار از ابتدای دوره نمایندگی حضور  داشت / مساله گرانی زمین باید در استان حل شود * عبادی ، نماینده بیرجند 

، درمیان و خوسف : در دوران پنج استاندار نماینده مردم بودم ولی هیچ کدام همچون معتمدیان پیگیر مسایل نبوده است

  از زمان انتصابش تا به امروز طرح ها و ایده هایی را در استان عملیاتی کرده که کمتر کسی فکر می کرد کسی بتواند چنین کند. استاندار در نشست 
خبری اش باز هم خبرهای جدیدی داشت؛ او از اقداماتی گفت که سال قبل پایه هایش را ریخته بود و از برنامه هایی که امسال برای توسعه استان 
 در سر دارد. در بستر اجرای فقط دو طرح او 11 هزار شغل ایجاد می شود و برنامه هایش برای محرومیت زدایی از مناطق مرزی و روستایی استان 

قدم هایی اساسی و محکم برای ارتقا خراسان جنوبی به نقطه ثقل شرق کشوراست ...  مشروح در صفحه ۳ و 5

بازگشت ادارات استان به روال عادی از ۱۰ خرداد / تشکیل کمیته روان سازی ارائه خدمات به مردم

 

جناب آقای مهندس حمید رضا وداد و خانواده محترم وداد
با نهایت تاسف درگذشت مادر گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده

 از پروردگار متعال صبر و شکیبایی برای شما عزیزان و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته 
مسئلت می نماییم . 

ولیداد  ، رضوانی ،  آمالی  ، مهندس آبی ،  دکتر علی جلیلی و دکتر محمدجواد جلیلی

جناب آقای مهندس
 حمید رضا وداد

 و خانواده محترم وداد 

با ابراز همدردی درگذشت
 مادر گرامیتان

 را تسلیت عرض نموده 
از درگاه خداوند منان برای آن مرحومه 
علو درجات و برای شما بزرگواران صبر 

و شکیبایی خواستاریم

دکتر محمد باقر جلیلی
 و خانواده  

جناب آقای دکتر محمود چاوشان 
انتصاب ارزشمند جنابعالی را به سمت مدیر کل نوسازی ،  توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی 

که حاصل لیاقت و شایستگی جنابعالی می باشد را صمیمانه تبریک عرض نموده 
سالمتی و توفیق روزافزون شما را از درگاه بلند قادر سبحان آرزومندیم . 

شرکت راهسازی مسیر یاب بیرجند 

رشد و توسعه جمهوری اسالمی ایران مدیون تالش گسترده  
و عمق دانش افرادی است که عمر گرانبهای خود را سرمایه ای

 برای سربلندی و سازندگی ایران اسالمی قرار داده اند.
ما جوانان و اهالی درخش، زادگاه پر آوازه ی

 جناب آقای مهندس سید محمدحسین زینلی
 مدیریت معزز عامل کویرتایر

 که خود نیز بنیان گذار آن شرکت میباشند، برخود الزم میدانیم 
لوح  ودریافت  کشور  کارگری  نمونه  واحد  ذیقیمت  عنوان  کسب 

وتندیس از دست چهار وزیر دولت جمهوری اسالمی ایران که نشان از لیاقت ،درایت و مدیریت 
شایسته و بینظیرشان بر آن شرکت موفق تولیدی میباشد را به محضر ایشان و مجموعه معظم کویرتایر 

تبریک وتهنیت عرض نمائیم.
موفقیت روزافزون تمامی خدمتگزاران صدیق به این مرز وبوم آرزوی قلبی ماست.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ایمن سازی خانه در برابر وقوع زلزله نیاز به همکاری و آگاهی تمامی افراد خانواده دارد
ساختمان خراسان جنوبی

                       » آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای «     تاریخ:1399/02/28     شماره 11383
  شرکت آب وفاضالب استان خراسان جنوبی در نظردارد  اجرای پروژه های 1- آبرسانی به روستای خدا آفرید از مجتمع ارسک شهرستان بشرویه 2- آبرسانی به روستای 
دادران از مجتمع خونیک چهارتنگ شهرستان درمیان  را با مشخصات زیر ازطریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
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لوله گذاری در خط انتقال به طول 3450 متر طبق اسناد پیمان ، 
احداث 8 باب حوضچه شیرآالت طبق اسناد پیمان، احداث یک 
احداث یک مورد  پیمان.  اسناد  باب مخزن 100 مترمکعبی طبق 
مورد  یک  پیمان.نصب  اسناد  طبق  متر  طول 64  به  حصارکشی 
الکتروپمپ شناور طبق اسناد پیمان. احداث برید به طول 80 متر 
طبق اسناد پیمان. اجرای 15 مورد عالئم مسیر طبق اسناد پیمان. 

تهیه نقشه چونساخت با تمام جزئیات طبق اسناد پیمان.
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2

لوله گذاری در خط انتقال به طول 2950 متر طبق اسناد پیمان. 
احداث 2 باب حوضچه شیرآالت طبق اسناد پیمان.تهیه و نصب 2 
مورد چاهک پمپاژ به همراه کلیه اتصاالت و شیرآالت طبق اسناد 
پیمان.نصب یک مورد الکتروپمپ شناور طبق اسناد پیمان.احداث 
برید به طول 240 متر طبق اسناد پیمان.احداث 30 مورد کف بند 
بتنی خط لوله طبق اسناد پیمان.اجرای 10 مورد عالئم مسیر طبق 
اسناد پیمان.تهیه نقشه چونساخت با تمام جزئیات طبق اسناد پیمان.
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از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه  از تاریخ 31 /1399/02 لغایت 1399/03/07 به 
سایت آب وفاضالب خراسان جنوبی و سامانه تدارکات الکترونیک دولت  مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ  گونه حقی برای پیشنهاددهندگان 

ایجاد نمی  نماید.پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر می  توانند با شماره تلفن های 32430990-320241۶7-32213490- 05۶ تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری: 1 -  مهلت تحویل: آخرین مهلت ارسال اسناد ساعت 12ظهر روز چهار شنبه 1399/03/21  می باشد و زمان گشایش پیشنهادات روز شنبه 
 1399/03/24  ساعت11 ظهر در محل اتاق جلسات شرکت برگزار خواهدشد. 2 -  پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

3 - ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.4 -   لطفاً اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت دریافت نمائید.
www.abfa-khj.ir- http://setadiran.irدفتر حقوقی و  قراردادها - شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

قابل توجه همشهریان بیرجندی
مشاوره ، خرید و فروش، بازسازی و تعمیرات 

امالک بیرجندی ها در مشهد مقدس 
  091۵161391۷  - جعفر خسروی



2
تحقق وعده استاندار برای تأمین نیاز  خوابگاه  های بشرویه

با تحقق وعده استاندار خراسان جنوبی، تعدادی از اقالم مورد نیاز دانش آموزان خوابگاه های بشرویه به این منطقه ارسال شد. به گزارش صدا و سیما  تعدادی 
از اقالم مورد نیاز دانش آموزان خوابگاهی شهرستان بشرویه شامل ۱۵۶ تخته پتو، ۱۰ تخته فرش، دو دستگاه رایانه، تجهیزات دوربین های مداربسته، به 

ارزش ۱۱۰ میلیون تومان و ۴۰ میلیون تومان وجه نقد که قولش را سه ماه پیش استاندار به مسئوالن بشرویه داده بود، به این منطقه ارسال شد.
بار سخت نمایندگی مردم

* هرم پور

ایران  در  نخستین مجلس شناخته شده  از »مهستان« که 
زمان اشکانیان بوده تا »مصلحت خانه« ی 2۵ نفره زمان 
ناصرالدین شاه قاجار، از نخستین مجلس ملی کشور پس از 
انقالب مشروطه در سال ۱28۵ تا یازدهمین مجلس شورای 
در  مردم  منتخبین  حضور  با  دیگر  ساعاتی  تا  که  اسالمی 
بهارستان تهران آغاز به کار خواهد کرد، کمتر یا بیشتر، مردم 
گاهی واقعاً سرلوحه فعالیت ها بوده اند و گاهی هم نمایندگان 
به ظاهر داد سخن از رسیدگی به مشکالتشان داده اند و مردم 
بهانه ای بیش نبوده اند! از شیخ اسماعیل قاینی تا  عموماً 
منصور معدل الدوله، از محمد نجات تا عبدالحسین تیمورتاش، 
سید محمد تدین، علی اقبال، محمد تقی معتضدی، محمد 
علی منصف، حسین خزیمه علم، ابوالفضل سلیمانی کاشانی، 
امیرعلم خزیمه، مرحوم ابوالحسن حائری زاده، مهندس سید 
محمد حسین زینلی، از حجت االسالم حاج آقا سیدعلیرضا 
حسین  االسالم  حجت  آیتی،  مهدی  مهندس  تا  عبادی 
ابراهیمی، حجت االسالم سید محمد باقر عبادی و اکنون 
نیز آقای حسین خسروی، همه ی نمایندگان بیرجنِد دیروز 
و امروز، سرلوحه فعالیت هایشان، خدمت و همت برای گره 
گشایی از امور مردم و مشکالت منطقه بوده است. سالیق 
و ضعف  گوناگون  شعارها،  و  رویکردها  متفاوت،  و عالیق، 
ها و قوت ها، فراوان بوده اند. اما همه به دنبال یک فصل 
مهم و البته مشترک رفته اند؛  »توسعه و پیشرفت«. بر اساس 
تصریح قانون اساسی، قانونگذاری یعنی تصویب هایی مثل 
قانون بودجه، عهد نامه ها، قراردادهای بین المللی، و تفسیر 
قانون مثل تطبیق مصوبات با احکام شرع و قانون اساسی و 
همچنین نظارت، از جمله وظایف و حدود اختیارات نمایندگان 
مجلس است. در این میان الزم است توجه داشته باشیم که 
بین وظایف، اختیارات و تمایالت نمایندگان مجلس، تفاوت و 
گاهی تضاد وجود دارد و لذا می بایست مرزهای دقیق آن را 
قبل از انتخابات، در زمان انتخاب نمایندگان و در حین وظایف 
نمایندگی، شناخت، مشخص و رعایت کرد  و به خود این 
عزیزان هم یادآوری نمود. نمایندگان بر اساس اصل 9۰ قانون 
اساسی و با توجه به ابزارهای قانونی که در اختیار دارند، از 
طریق دیوان محاسبات، امکان اعمال نظارت بر قوای دیگر و 
بنابر نص صریح قانون اساسی، در تمام امور کشور اجازه اظهار 
نظر  دارند. از این مجرا، مجلس شاید به نوعی قدرتمندترین 
نهاد در کشور باشد که به شدت بر سرنوشت مردم اثرگذار 
است. بر اساس متن سوگندنامه، یک نماینده وظیفه اصلی 
پاسداری از حریم اسالم و صیانت و نگهداری دستاوردهای 
انقالب اسالمی ملت ایران و نیز مبانی جمهوری اسالمی را بر 
دوش خواهد کشید. بنابراین بسیار بدیهی است که نمایندگی 
مردم در مجلس، کاری سخت، خدمتی دارای شأن و لیاقت، 
و عملکردی متناسب با نیازها و ضرورت ها و اولویت ها باشد. 
اما چهار نماینده محترم استان که تا ساعاتی دیگر بر کرسی 
های مجلس تکیه خواهند زد و برای خدمت به مردم سوگند 
خواهند خورد و برای چهار سال، نظرات، تفکرات خود و خواسته 
ها و مطالبات مردم حوزه انتخابیه را که در شعارهایشان به آن 
پرداخته اند را دنبال خواهند کرد، چه اولویت هایی برای استان 

سرمقاله

ایران نظر دنیا را 180 درجه تغییر داد

در نظر خواهند داشت؟ هنوز سخن گفتن از این موضوع 
شاید کمی زود باشد ، چرا که هر حوزه اقتضائات خاص 
خود را خواهد داشت و هر منتخب، منویات ویژه خودش را 
که برآیندی از خواسته های مردم، نیازهای واقعی منطقه 
و تفکرات و دغدغه ها و اندیشه های راهبردی خودش 
است دنبال خواهد کرد. اما به نظرم می رسد منتخبین 
مردم استان در مجلس یازدهم ده وظیفه مهم و اساسی را 

به عنوان اولویت های خود می باید در نظر بگیرند؛
۱- فریاد محرومیت ها، نیازها، ظرفیت ها و توانمندی های 

استان باشند.
2-  ذهن مسئوالن کشور را با خراسان جنوبی و مسائل و 

مشکالتش مدام درگیر کنند.
3-  برای اولویت های خراسان جنوبی، به ویژه در حوزه 
اقتصاد و صنعت وتولید و اشتغال و رفاه، به همگرایی ها بیشتر 

از همیشه توجه کنند.
۴- توسعه، عمران، پیشرفت و آبادانی استان را مبنای اصلی 
برنامه ریزی ها و محور عمده طرح ریزی ها و تصمیم ها 

قرار دهند.
۵- پیش تر از ورود مدیران وتصمیم هایشان به میدان اجرا، 
تالش کنند تفکر و نگاه آنان را به آسمان راهبردی تفکرات 

توسعه ای سوق دهند.
۶ -   از پرداختن به آنچه اولویت نیست، از پرداختن به مسائل 
سیاسی،  گالیه مندی های  دولتی و حکومتی  که جز اتالف 
وقت و خسته کردن مردم ثمری نخواهد داشت واقعاً پرهیز 
کنند. آنقدر مردم مشکالت دارند که اینگونه صحبت ها به 

هیچ عنوان نه اولویت است و نه مصلحت.
7-ارتباط مداومشان با مردم، با رسانه ها و با نخبگان جامعه 
ی استان را از دست ندهند. متأسفانه در همه ی دوره ها این 
یک رویه معمول است که تا پای منتخبین به مجلس باز می 
شود، رویکردهای مردمی آنان رو به افول می گذارد و روز به 

روز کمرنگ تر می شود.
8- نمایندگان محترم از نظرات، شعارها و اندیشه های 
راهبردی نامزدهایی که در ایام انتخابات به نوعی رقیب 
آنان محسوب می شده اند ولی موفق به حضور در مجلس 
نگردیده اند حتما استفاده کنند. بعضی از این نظرات بسیار 

راهگشا  هستند.
9- مردم و رسانه ها مدام شعارهای نمایندگان را پیش 
چشمشان بیاورند و از آنان مطالبه کنند. نمایندگان محترم 

نیز با سعه صدر برخورد کنند.
۱۰- عزل و نصب ها هیچگاه اولویت نجات استان ما نبوده 
اند و نیستند. ما بیش و پیش از تغییر مدیران، نیاز به تغییر تفکر 
مدیران داریم.حداقل برای چندماه، منتخبین محترم استان از 

ورود به این حوزه ها پرهیز نمایند.
ما رسانه ها نیز برای این نمایندگان  عزیز آرزوی موفقیت 
در راه خطیر و سخت نمایندگی مجلس را داریم و امیدواریم 
بیش از پیش، از  فرصت مغتنمی به نام حضور رسانه های 
متعدد و خبرنگاران و روزنامه نگارانی که دلسوز و متعهدند، 
برای ادای عهد اخوت  و تعهد محرمیتشان با مردم و ورود 
به دامنه پربار شفافیت در اطالع رسانی های مداوم، استفاده 
کنند. مردم از نمایندگان استانشان انتظار دارند پس از چهار 
سال نمایندگی برای دردها و فریادها و خواسته ها و نیاز ها 
و مطالباتشان، خراسان جنوبی فی الجمله با تالش آنان،  
استانی متفاوت از امروز و استانی آماده تر برای جهش های 

بزرگ فردایش باشد.

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰۴9۴383۱ ارسال فرمایید(  

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و 
با  بیرجند گفت: شما مردم  امام جمعه 
ایثار، گذشت و انفاق نیازمندان را شناسایی 
کردید و در خانه هایشان رفتید که همچنان 
این مسیر را ادامه می دهید و نظر دنیا را 
۱8۰ درجه عوض کرد که جای تبریک 
دارد. حجت االسالم و المسلمین عبادی 
در خطبه های نماز عید فطر در مسجد 
این  در  افزود:  بیرجند  )ع(  حسین  امام 
مدت مردم با وجود تحریم و مشکالتی 
که برخی کشورها بر ما تحمیل کردند، با 
فرهنگ، دین، ایمان و انسان دوستی در 
یک نمایش فرهنگی و میدانی به سراغ 
انسان های نیازمند رفتند. به گزارش ایرنا 
نشان  که  قدس  ا...روز  یوم  گفت:  وی 
از قدرت نظامی شما در مقابل استکبار 
جهانی غرب و شرق آن روز بود، خط 
نشانی است که دشمن را خار کرد و جای 

خیلی تبریک دارد.

قدرت جهانی مردم با ایمان
به گفته وی  پیروزی های نظامی سوم 
خرداد فتح خرمشهر از شما مردم با ایمان 
خط قدرتی را در جهان رقم زد و تبریک 
روز بزرگ عید فطر بعد از چند ماه رجب، 
شعبان و ماه مبارک رمضان البته این تنها 
نبود و اینها در مقام تقرب ربط بین شما و 
خالق داشت اما شما در ارتباط با قرب الهی 
در پیروزی میدانی صحنه فرهنگی، چیز 
جدیدی را رقم زدید لذا قدر خود را بدانید 

و باید سجده شکر به جا آورد. وی افزود: 
این منت خدا که ما را به اسالم هدایت 
کرده، جای شکر دارد و مشاهده کردید 
کشورهای پرادعا که در جهان گاهی با 
عنوان تمدن یا عناوین دیگر مثل حقوق 

بشر پز می دادند، در آزمایش ویروس کرونا 
چه طور بودند و دیدگاه جهان نسبت به 
شما و آنها چقدر تغییر کرد.وی گفت: ما 
2 قرن در بمباران تبلیغات بیگانه بودیم 
وقتی  که  می شدیم  تحقیر  قدر  آن  و 
سلطه گران استکباری بر کشور ما مسلط 
بودند و درآمدهای کشور را می بلعیدند اسم 
آن را حق توحش می گذاشتند. امام جمعه 
بیرجند بیان کرد: سیستم تبلیغاتی آنها 
قوی است و در دنیا چنین می کنند و چهره 
اسالم را تحت عناصری از جمله داعش 
و تروریست ها که خودشان می پرورانند، 
اینطور معرفی می کنند و برای بسیاری از 

ملت های ناآگاه شبهه ایجاد می شود.
وی گفت: اما گذشته از پیروزی در طرح 
پیروزی  و  قدس  مقدس  روز  سیاسی 
نظامی که خط نشانی بود در سوم خرداد 
و رسوایی و ضعف دشمن در مقابل شما 

در جنگ های نظامی، امروز در جنگ های 
فرهنگی و در مقابل تبلیغاتی که قریب 
2۰۰ سال طول کشیده عمال کاری را 
نشان دادیم که وقتی آزمایش کرونا آمد، در 
کشورهای غربی اولین کاری که کردند در 
صف های اسلحه ایستادند یعنی سر طعمه 
با هم بجنگند. حجت االسالم و المسلمین 
عبادی افزود: آنها از حمله و هجوم به خود 
یا فروشگاه ها، رسوایی به بار آوردند اما 
در این مدت مردم ما با وجود مشکالتی 
که همین کشورها تحمیل کردند اما در 
یک نمایش فرهنگی به سراغ نیازمندان 
رفتند.وی در بخش دیگری از سخنانش 

با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری 
و توصیه های هفت گانه ایشان گفت: توجه 
در صحنه عملی به رهنمودهای کارساز 
رهبر معظم انقالب مورد تاکید است و 
ولی  نماینده  هستید.  آن  شایسته  شما 

فقیه ادامه داد: یکی از توصیه ها این بود 
که ویروس کرونا در سطح جهان باعث 
بروز قرنطینه ها، سم پاشی ها، انواع و اقسام 
ابزار در رعایت بهداشت، فعال شدن بیش 
از پیش مسئوالن بهداشت و درمان که 
خداوند به آنها خیر دهد و فرهنگ عزیز 

مردم که پیشرو بودید، شد.
اشاره  آن  به  رهبری  آنچه  افزود:  وی 
داشتند این است که هر روز در چند نوبت 
آمار جهانی مبتالیان و فوت شدگان اعالم 
می شود اما سوال اینجاست چرا از خطرها، 
ضررها و ویروس های مرگبارتر شمارش 

سرانگشتی نمی شود

ضررهای غرب 
قابل شمارش است؟

حجت االسالم و المسلمین عبادی عنوان 
کرد: اصال آیا این ضررها قابل شمارش 
سده  همین  در  که  معنا  این  به  است، 
به وسیله  بزرگ جهانی  اخیر 2 جنگ 
همین اروپایی ها و وحشی های متمدن 
نما صورت گرفته پس این فاجعه چطور 
شمارش می شود. وی با طرح این سوال 
که تعداد میلیون ها انسانی که مستقیم 
کشته شدند چه کسی می تواند شمارش 
کند گفت: آنها که در هیروشیما بمباران 
از دردها و رنج های  آنها  شدند و نسل 
چطور  برند  می  رنج  هسته ای  سالح 
شمارش می شوند. امام جمعه بیرجند با 
بیان اینکه جنایت ها از جنگ جهانی تا 
امروز و مداخله در ۵2 کشور ادامه دارد 
گفت: آیا این جنایت ها قابل شمارش است 
که همه جا از میانمار، هند یا در آفریقا چه 
بر سر مردم می آورند. وی گفت: پیداست 
بدترین ویروس، ویروس فرهنگی غرب 
است که انسان را با ریشه می کند که با 
بیماری کرونا، وبا و طاعون قابل قیاس 
نیست و اگر قابل قیاس نیست چرا درباره 
چند مساله مثل کرونا حساسیت وجود دارد 
اما روی این جنایتکارها و فرهنگ کثیف 
و ضد انسانی و کارش حساسیت نیست تا 
زرادخانه پر کند، بین ملت ها جنگ ایجاد 
کند و اسلحه های خود را بفروشد و همه 

چیز برایش توجیه اقتصادی داشته باشد.

ایرنا - مدیرکل تبلیغات اسالمی استان 
مومنانه  کمک  گفت:  جنوبی  خراسان 
و رزمایش مواسات جزو هویت مسجد 
تراز انقالب اسالمی است و این روند تا 
برگشت به وضعیت عادی ادامه خواهد 
رضایی  احمد  االسالم  حجت  داشت. 
افزود: مسجد تراز انقالب سنگر است و 
این سنگر باید در برابر تمامی موضوعات 
حامی و مدافع جامعه باشد.وی گفت: با 

توجه به شیوع ویروس کرونا و بیانات مقام 
معظم رهبری در ارتباط با کمک مومنانه، 
مساجد بیش از پیش در این زمینه فعال 
دستگاه هایی  بی نظیر  اقدامات  و  شدند 
مانند استانداری، سپاه پاسداران و کمیته 
امداد در کنار سازمان های مردم نهاد و 

مراکز نیکوکاری قابل تقدیر است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان با بیان 
اینکه امروز هر کار فرهنگی باید پیوست 

اجتماعی داشته باشد اظهار کرد: رزمایش 
مواسات و کمک مومنانه اقدام فرهنگی 
مساجد با پیوست اجتماعی بود. وی ادامه 
داد: مساجد استان در این مدت با شناسایی 
افراد نیازمند و کسانی که تاکنون نیازمند 
نبودند اما به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی 
کسب و کار نیاز به حمایت دارند، حفظ 
آبرو و کرامت افراد را به عنوان یک اصل 

در دستور کار قرار داده اند.

رضایی با بیان اینکه اقدامات این گونه 
باید در سایه مساجد صورت گیرد گفت: 
بسته های  توزیع  نحوه  با  ارتباط  در 
معیشتی با هر گونه اقدامی که آبروی 
مومنان را به خطر اندازد، مخالفیم.وی 
اعالم  برای  اگر  دستگاه ها  کرد:  تاکید 
گزارش نیاز به تصویربرداری دارند باید 
در انتشار عکس ها کامال حفظ آبروی 

مردم و مومنان را مد نظر داشته باشند.

تاکنون 2 مرحله این رزمایش همزمان 
از 23 فروردین و 2۰  با سراسر کشور 
مردمی،  کمک های  با  ماه  اردیبهشت 
نهادهای دولتی و حاکمیتی  خیرین و 
است.  شده  برگزار  جنوبی  خراسان  در 
قرار است مرحله سوم رزمایش کمک 
مومنانه روز چهارشنبه هفتم خرداد به 
خراسان  استان  در  سراسری  صورت 

جنوبی برگزار  شود.

کمک مومنانه، تا برگشت به وضعیت عادی 
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آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه – قرارداد بانکی (
بدین وسیله به آقای علی هاشمی فرزند عبدالرزاق به شماره ملی 1819589064 و دارنده شناسنامه شماره 2237 متولد 
1358/01/24 ساکن بیرجند خیابان مالک اشتر یک ، پالک 64 ، ابالغ می گردد : بانک سپه مدیریت امور شعب استان 

خراسان جنوبی از طرف شعبه میدان امام خمینی )ره( بیرجند با شناسه ملی 10862064732 در تاریخ 1398/11/23 مستند به قرارداد 
شماره 11948500-1394/09/08 جهت وصول مبلغ 553/391/717 ریال طلب خویش بدین شرح : ) مبلغ 381.708.226 ریال اصل 
و مبلغ 56.922.079 ریال سود و مبلغ 114.761.412 ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست 1398.11.23 به انضمام جریمه دیر کرد 
تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه بر علیه شما به عنوان متعهد و ضامنین را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی 9801218 در این 
خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است ، نظر به اینکه بر طبق گزارش مورخه 1398/12/06 مامور ابالغ آدرس 
شما به شرح مندرج در متن قرارداد شناسایی نگردیده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد لذا بنا به تقاضای 
بانک سپه و مستند به ماده 18 – آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور ، عملیات 

اجرائی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب می شود بر علیه شما ادامه خواهد یافت . 
تاریخ انتشار : 1399/03/06             غالمرضا دادی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 

آگهی تغییرات شرکت سایبان سکنی کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3926 و شناسه ملی 
10360053575 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/01/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1-به پیشنهاد هیات مدیره وگزارش بازرس وبرابر گواهی بانکی شماره 1201/99/12مورخه1399/01/27 
بانک پاسارگاد شعبه بیرجند مبلغ دومیلیارد ریال بابت افزایش سرمایه به حساب شرکت واریز گردید وسرمایه 
شرکت از مبلغ 2000000000 ریال به مبلغ 4000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت به مبلغ 4000000000 ریال منقسم به 400000 سهم 10000 

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 )844901(

باد پردیس پامچال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 39 و شناسه ملی  آگهی تغییرات شرکت آذر 
14007906397 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/12/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان امیر گفتاری خیبری به شماره ملی 0937696633 و زیائودونگ ژو به شماره فراگیر 
115081671 و یی هوئی نیه به شماره فراگیر 115082216 بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند . 2 - موسسه حسابرسی به بین محتوا به شناسه ملی 14006661682 به عنوان 
حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای حامد سداد به شماره ملی 0063121603 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
سربیشه )842524(

آگهی تغییرات شرکت بهین تامین رسام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 37 و شناسه ملی 14006703738 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/01/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم اشرف عرب عنانی 
به شماره ملی 3874652981 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رسول سردشتی بیرجندی به شماره 
ملی 3673725610 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسنعلی سردشتی بیرجندی به شماره ملی 
3673722182 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه 
اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آقای حسنعلی سردشتی 

بیرجندی )مدیر عامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
سربیشه )844910(

ملی  شناسه  و   37 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  رسام  تامین  بهین  شرکت  تغییرات  آگهی 
14006703738 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/01/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسنعلی سردشتی بیرجندی به شماره ملی 3673722182 و خانم اشرف عرب 
عنانی به شماره ملی 3874652981 و آقای رسول سردشتی بیرجندی به شماره ملی 3673725610 
بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای حسن ملک آبادی به شماره 
ملی 0933957841 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد عرب به شماره ملی 0640269478 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری سربیشه )844909(

به شماره ثبت 4225 و شناسه ملی  آرتان شرکت سهامی خاص  توسعه طرح  تغییرات شرکت  آگهی 
10360056700 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- 
آقای احسان قادری بشماره ملی 0652258050 بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا فخرائی راد بشماره 
ملی 0651966507 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد رضا توحیدی نسب بشماره 
ملی 0650302192 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهداور از قبیل چک و سفته و قرادادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )840790(

آگهی تغییرات شرکت آذر باد پردیس پامچال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 39 و شناسه ملی 
14007906397 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 
- آقای یی هوئی نیه به شماره فراگیر 115082216 به سمت رئیس هیئت مدیره و زیائودونگ ژو به 
شماره فراگیر 115081671 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر گفتاری خیبری به شماره 
ملی 0937696633 به سمت عضو اصلی هیات مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و سایر اوراق تجاری با امضای امیر 
گفتاری خیبری )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های اداری و کلیه اوراق که موجد 
تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضای اقای امیر گفتاری خیبری)مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر 

خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری سربیشه )842588(

آگهی تثبیت حدود پالک های 6 و 7 و 11 فرعی از 656 – اصلی بخش 2 بیرجند 
نظر به این که آقای محمدرضا خزاعی اسفزار به وکالت از طرف خانم صدیقه بهان نیا مالک دو سهم مشاع از هفت سهم 
ششدانگ پالک های 6 و 7 و 11 فرعی از 656 – اصلی بخش 2 بیرجند درخواست تعیین طول و متراژ و تثبیت حدود 

ششدانگ پالک های مذکور را نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی به مالکین مجاور وجود نداشته  ،  لذا بوسیله این آگهی مراتب به 
کلیه مالکین مجاور پالک های فوق اعالم که در تاریخ 1399/4/28 ساعت 10 صبح در محل این واحد ثبتی یا محل وقوع ملک به آدرس 

عباس آباد بهدان حاضر گردند ضمنا عدم از حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود . 
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند 

خیابان مدرس 
 جنب استانداری
  091۵163۵860 - کرباسچی

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 09380160779
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مطالبات پیمانکاران بازآفرینی شهری خراسان جنوبی پرداخت شد

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: تمامی مطالبات پیمانکاران پروژه های بازآفرینی شهری استان با اعتبار بیش از چهار میلیارد تومان پرداخت 
شد.داعی ضمن تشکر از تالش ها و پیگیری های صورت گرفته برای تحقق این موضوع افزود: مطالبات تعداد ۱۸ پروژه بازآفرینی شهری در سه شهرستان 

استان دارای ۳۳ وضعیت با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان پرداخت شد که توفیقی برای استان خراسان جنوبی به شمار می آید.
بودم  جمهور  رئیس  جای  اگر  من   *
و  سکه  های  سلطان  اعدام  بجای 
خودرو و ...  آنها را محکوم به خدمت 
آنها  به  و  کردم  می  مردم  به  رایگان 
 مسئولیت می دادم تا از هوش و ذکاوت 
اقتصادی شان در جهت  مثبت و برای 
بهتر شدن اوضاع کشور استفاده کنند 
و تمامی کسانی را که بستر این فساد 
را برایشان ایجاد کرده بودند را از بدنه 
دولت پاک می کردم اینکه با یک اعدام 
موضوع بسته شود و کسی سراغ این 
نرود که چه طور این امکان فساد برای 
آنها فراهم شده به اندازه کافی بازدارنده 

نیست و نخواهد بود.

* با سالم بازی آقای خسرومنش در 
بردن  کار  به  و  مهندس  بچه  سریال 
لهجه بیرجندی قابل تقدیر است، اما 
لباس استفاده شده یک طایفه خاص 
را به عنوان نماد لباس محلی بیرجند 
معرفی کردن واقعا اوج بی تدبیری و 
با  مطالعه ناکافی است، مقایسه فیلم 
است،  اشتباه  نیز  خ  نون  مثل  فیلمی 
زیرا واقعا کردها لباس خاص خودشان 

را دارند ولی بیرجند لباس محلی ندارد.

* از مسئولین محترمی که متولی توزیع 
کمک های مردمی بودند خواهشمندیم 
توضیح  ملت  برای  گزارش  یک  در 
دهند که این بسته ها چگونه و بین چه 
کسانی توزیع شده است و آیا شناسایی 
از  بسیاری  چون  داشته  وجود  دقیقی 
خانواده های با آبروی شهر از آن محروم 
بوده اند و بسیاری از افراد پر سر زبان و  
مدعی نیازمندی چند باره هم گرفته اند. 

* سالم یکی نیست به آقای شهردار 
دهنده  آزار  و  مخرب  این شکل  بگه 
فلکه تمنای باران کی می خواد برچیده 
قدیمی  کاج  درختان  مدتهاست  بشه 
و  اند  نشده  آبیاری  شرقی۲  گلستان 

درحال خشکیدن هستند.

* با سالم بلواربقیه ا... بلوار بزرگ ولی 
بُن بست اگر از بلوار امام رضا )ع(راه باز 
بشه ترافیک خیلی از خیابانهای اطراف 

تعدیل می گردد. باسپاس

*باسالم خدمت فرماندار محترم درمیان 
طبق محاسبات آماری فعلی تراکنش 
جمعیت روستای نوغاب بخش مرکزی 
شهرستان درمیان به پنج هزارنفررسید 
یعنی یک شهر یک زنگ خطر درخواست 
ماشهروندان ساکن دراین نقطه پرجمعیت 
ازحضرتعالی اینست مطالعات ارتقاءنوغاب 
قرار  کارحضرتعالی  در دستور  به شهر 
خارج  دهیاری  ازعهده  نوغاب  دهید 
پاسخگوی  روستایی  واعتبارات  است 
این جمعیت نیست اگرتدبیری اندیشیده 
نشود امنیت شهرستان خدشه دارمی شود 
وآسیب های اجتماعی روزبه روز بیشتر 
ومشکالت نوغاب مرتفع نخواهد شد 
روستایی که ۲00 هکتار منطقه مسکونی 
آن توسعه پیدا کرده است این خودش نا 

امنی بوجود می آورد نوغاب را دریابید

* با سالم و خسته نباشید از ماموران 
برخورد باسد معبر شهرداری که قاطعانه 
و با جدیت  با دستفروشان میوه در خیابان 
“بازار  بخصوص  اسالمی  جمهوری 
سرپوش” برخورد می کنند و پاکیزگی 
 و امنیت بهداشتی را به ارمغان می آورند

ممنون و سپاسگزاریم امیدواریم برخورد 
مادی  منافع  که  دستفروشان  این  با 
خود را به سالمت شهروندان ترجیح 
می دهند ادامه دار باشد متاسفانه یک 
گروه دستفروش میوه این قسمت بازار 
“جمهوری ۱۲” را قرق کرده و میوه ها 
را به بدترین شکل ممکن روی زمین و 
خاک باغچه عرضه می کنند. ماموران 
شهرداری هم تاکنون توان برخورد با 
آنها  را نداشته. خواهشمندیم مسئولین 
مؤثری  اقدام  برخورد  برای  شهرداری 

انجام دهند.. با سپاس  جمعی از کسبه

 * آقای استاندار هر جا عکسی از شما 
می بینیم ماسک نمی زنید شاید بخاطر 
مردم اینکار رو می کنید و فکر می دانید 
خیلی ها ماسک ندارند شما هم از آن 
استفاده نکنید ولی خیلی ها امیدشان 
برای آینده منطقه به شماست و حتی 
مریض شدن یک روزه شما هم برای 
این استان خسارت دارد به خاطر مردم 
یادمان  باشید ما هنوز  مراقب خودتان 
نرفته که چه کسی برای اولین بار پا به 
دور افتاده ترین روستاهای استان گذاشت 
و چه کسی بسیاری از کارهای زمین 
مانده گذشته را احیا کرد و چه کسی 
دلش برای خدمت به این مردم می تپد  .

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

تبعید سرمایه های
 مردم به خارج استان

فطر  سعید  عید  تبریک  و  سالم  با 
کنار  از  عزیزم  همشهریان  همه  به 
مضجع شریف رضوی نایب الزیاره و 
دعاگویتان هستم با تشکر از آوا که 
دغدغه های ما را به گوش مسئولین 
می رساند در ستون دیدگاه روزنامه 
کارگر  یک  زبان  از  خرداد   ۱ مورخ 
ساختمانی مطلبی را خواندم که عین 
واقعیت بود و به زبان ساده وضعیت 
شهر را بازگو کرده بود . من هم یکی 
از فعاالن بخش ساختمان هستم که 
 ابتدای سال گذشته به دلیل شرایط بد 
به  مجبور  استان  در  ساز  و  ساخت 
بعد  تازه  به مشهد شدم و  مهاجرت 
سال ها کار فرق حمایت از سرمایه 
گذاری در بیرجند و سایر نقاط کشور 
سوال  زیر  قصد  من  فهمم  می  را 
بردن خدمات آقایان مسئول را ندارم 
اما عملکرد آنها چه در حوزه صدور 
مجوزها ، چه در حوزه جرایم و چه در 
حوزه مشخص بودن شرایط کار خیلی 
از همکاران من را هم که تخصص 
شان در ساخت و ساز بوده را به مشهد 
کشانده  دیگر  شهر  چند  و  شیراز  و 
به  توجهی  بی  با  نوعی  به  و  است 
مقوله ساخت و ساز ما را به سایر نقاط 
تبعید کرده اند در مشهد برای ساخت 
و ساز و گرفتن جواز و حتی ساخت 
اضافه بنا همه چیز روشن است تعامل 
شهرداری با سازندگان ستودنی است و 
سایر نهادهای دست اندرکار در حوزه 
 ساخت نیز بیش از توجه به درآمد های 
دنبال  به  خودشان  ای  لحظه 
هستند  گذاران  سرمایه  رضایتمندی 
برای  بروید  بیرجند  در  شما  حاال 
شهرداری  حساب  به  پول  ریختن 
باید  چقدر  ببینید  جواز  گرفتن  و 
معطل شوید و شما را پاسکاری می 
کنند. من به عنوان یک همشهری 
که  شهر  شورای  عزیزان  به 
یادآوری  هستم  خودمان   منتخبان 
درآمد  به  نیت  حتی  اگر  کنم  می 
زایی دارید با این روش درآمدهایتان 
کمتر می شود بهتر است قدر فعاالن 
ساخت و ساز را بدانید و به همشهریان 
قیمت  از  روزها  این  که  هم  خودم 
مسکن گالیه دارند عرض می کنم 
یکی از عوامل گرانی کاهش ساخت 
این  دالیل  از  یکی  و  است  ساز  و 
کاهش ساخت و ساز هم اذیت کردن 
بیرجند    شهر  در  مسکن  سازندگان 
است که امیدواریم اصالح شود تا مثل 
عزیزی که از بی کاری می نالید دیگر 
و ساز بخش  رکود ساخت  دلیل  به 

محهمی از اقتصاد استان نخوابد. 
س . ف  از مشهد

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

11 هزار شغل آفرینی از دل دو طرح استاندار
آن بخت سعید آمد

امروز  به  تا  انتصابش  زمان  از   قاسمی- 
طرح ها و ایده هایی را در استان عملیاتی 
کرده که کمتر کسی فکر می کرد کسی 
نشست  در  استاندار  کند.  چنین   بتواند 
خبری اش باز هم خبرهای جدیدی داشت؛ 
او از اقداماتی گفت که سال قبل پایه هایش 
امسال  که  هایی  برنامه  از  و  بود  ریخته  را 
بستر  در  دارد.  سر  در  استان  توسعه  برای 
 اجرای فقط دو طرح او ۱۱ هزار شغل ایجاد 
برای محرومیت  برنامه هایش  و  می شود 
استان  روستایی  و  مرزی  مناطق  از   زدایی 
قدم هایی اساسی و محکم برای ارتقا خراسان 

جنوبی به نقطه ثقل شرق کشوراست. 

مدیریت مهاجرت معکوس 
مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه یکی از 
مهمترین دغدغه های ما مهاجرت روستاییان 
به شهرها بود، گفت: سال گذشته با تمرکز 
بر این موضوع شاهد بازگشت جمعیت به 
روستاها بودیم و با اجرای برخی از طرح ها 
و برنامه ها شاهد مدیریت مهاجرت معکوس 
کرد:  تصریح  معتمدیان  بودیم.  روستاها  به 
از جمله این طرح ها  ساخت ۱0 هزار واحد 
مسکن روستایی بود که در کمتر از یک سال 
بخشی از آن به بهره برداری رسید و تا چند ماه 
آینده کامل تحویل متقاضیان می شود. وی 
خاطر نشان کرد: تسهیالت قرض الحسنه و 
کمک های بالعوض دولت در این طرح یک 
مشوق بسیار خوب برای بازگشت مردم به 
روستاها بود که این کار باعث رونق ۱۲0 رسته 
شغلی مرتبط با صنعت ساختمان شد که آمار 
 آن در کاهش نرخ بیکاری استان قابل مشاهده 
می باشد. او با اشاره به فعال شدن ظرفیت های 
مرز در سال گذشته نیز بیان کرد: توجه به 
واردات، صادرات و سوخت مرزنشینان باعث 
افزایش درآمد در حوزه فروش سوخت مرزی 
بود و افرادی که زیر پوشش بودند یارانه هایی را 
دریافت کردند که تثبیت و نگهداشت جمعیت 
را در پی داشت. به گفتۀ وی انگیزه های تثبیت 
جمعیت روستا در سال ۹۸ به شدت افزایش 
پیدا کرد و آمارهای رسمی و میدانی نشان 
می دهد که جنب و جوش خاص در حال 
حاضر شکل گرفته است. معتمدیان اجرای 
طرح پنل های خورشیدی در استان را از دیگر 
برنامه هایی عنوان کرد که در راستای ایجاد 
ثروت و افزایش درآمد مردم دنبال می شود تا 

به تثبیت جمعیت در روستاها کمک کند.

سفر نوبخت، سعید و دیگران 
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تمایل دولت 
افغانستان برای ۲۴ ساعته شدن مرز ماهیرود 
گفت: دولت هم با تکمیل زیرساخت ها در مرز، 
زمینه و بستر را برای ورود بخش خصوصی 
و خروج  ورود  و ساعات  است  فراهم کرده 
خودرو در مرز ماهیرود افزایش یافته و به دنبال 
این هستیم که صادرات گاز هم داشته باشیم. 
معتمدیان تأکید کرد: ۲۴ ساعته شدن مرز 
ملزوماتی دارد که از جمله آنها در نیروی انسانی 
مشکل داریم اما در حال تدبیر هستیم و بخشی 
از نیروها را به گمرک تزریق کرده ایم. به گفتۀ 
وی اولویت بهره برداری از مرز باید مردم باشند، 
۲0 غرفه ساخته و افتتاح می شود تا بازارچه 
فعال و قابل گسترش داشته باشیم و آینده این 
مرز درخشان است .بعد از اینکه سربیشه به درح 
متصل شود شاهد افزایش ترانزیت خواهیم 
بود. استاندار با بیان اینکه تمامی دستاوردهای 
به دست آمده در مسیر توسعه استان حاصل 
تالش مدیران است گفت: مدیریت کالن 
فقط ریل گذاری را انجام می دهد و مدیران با 
تالش خود اهداف را دنبال می کنند و جاهایی 
که برخی دیدگاه ها باعث مانع در توسعه استان 
شود با هیچ مدیری تعارف نداریم و از این پس 
سفر به شهرستان ها به صورت پروژه محور 
می باشد. وی از سفر نوبخت معاون رئیس 
جمهور در چند هفته آینده به خراسان جنوبی 
هم خبر داد و گفت: در این سفر موضوع راه 
اندازی پنل های خورشیدی و افتتاح واحدهای 
مسکونی در دستور کار قرار می گیرد. اوبرنامه 
را در ماه  تاثیر گذار کشوری  سفر دو مقام 
های آینده به استان برنامه ریزی کرده است، 
سفرهایی که نگاه ها را تغییر می دهد ومسیرها 
را برای حرکت رو و به جلو هموار می کند.

رونق اشتغال با تمرکز بر صنایع دستی
مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه در 
زمینه اشتغال یکی از تمرکزهای استان بر 
صنایع دستی است، عنوان کرد: با توجه به 

پتانسیل و ظرفیتی که در استان وجود دارد، 
شناسایی افراد ماهر در روستاها، نقاط عشایر 
و حاشیه شهرها در قالب خوشه های صنایع 
دستی، می تواند به رونق اشتغال کمک کند. 
معتمدیان تصریح کرد: این طرح به عنوان 
بسته پیشنهادی به وزارت میراث فرهنگی و 
صنایع دستی و گردشگری ارائه شده است و 
به صورت پایلوت در استان اجرا خواهد شد و 
امیدواریم به زودی بعد از تصویب به مرحله اجرا 
برسد تا شاهد جهش تولید و تثبیت شغل در 
استان باشیم. وی بیان کرد: در فاز اول برای ۴0 
محصول از 60 محصول صنایع دستی استان 
برنامه ریزی شده است و بیمه رایگان در سال 
اول اجرای این طرح، برپایی نمایشگاه های 
دوره ای منطقه ای و ملی، تکمیل بازارچه های 
 صنایع دستی، فروش و پکیج کاملی از دیگر 
حمایت ها جزو مزیت های این طرح می باشد 
و برای این بخش که از پیشران های توسعه 
استان هستند در نظر گرفته شده است. به 
گفتۀ وی در این طرح ۳ هزار اشتغال پیش 
بینی شده است که بعد از تأمین منابع در سال 

جاری اجرایی می شود.

افتتاح و بهره برداری 103 پروژه 
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تا پایان 
سال جاری ۱0۳ پروژه مختلف افتتاح و به بهره 
برداری می رسند، گفت: این هدف گذاری بر 
اساس تفاهم نامه با سازمان برنامه و بودجه می 
باشد که پروژه های نیمه تمام باید تا پایان سال 
تکیمل شوند  و در  حوزه مختلف آموزشی، 
و  فرهنگی  ورزشی،  بهداشت،  و  درمان 
زیرساخت ها می باشد. محمدصادق معتمدیان 
در اولین نشست خبری خود در سال جاری، 
در این زمینه تصریح کرد: در بخش آموزشی 
به دنبال تکمیل مدارس، درحوزه بهداشت و 
درمان نیز افتتاح ۲۲ پروژه بهداشتی و مراکز 
جامع سالمت و پایگاه های اورژانس را داریم 
و در حوزه ورزش سالن های نیمه تمام و 
چمن های مصنوعی را خواهیم داشت و در 
زمینه زیرساخت ها نیز احداث مجتمع های 
گلخانه ای و دامپروری، راه، راه آهن، همچنین 
مجتمع های فرهنگی و هنری را در دستور کار 
داریم. وی افزود: این پروژه ها عدالت محور 
بوده و برای همه استان در نظر گرفته شده 
اعتبارات  درصد  اول ۳6  مرحله  در  و  است 
تخصیص یافته است و در ماه های آینده 
مابقی اعتبارات نیز تخصیص خواهد یافت و 
تا پایان سال تمام این اقدامات به جهش تولید 
می انجامد. به گفتۀ وی برای محرومیت زدایی 
از ۴ شهرستان مرزی  نهبندان، درمیان، زیرکوه 
و سربیشه تفاهم نامه هایی با نهادهای حمایتی 
بسته ایم که بر این اساس توسعه زیرساخت 
ها و محرومیت زدایی شهرستان سربیشه در 
امام  امداد  به کمیته  تفاهم نامه ای مشترک 
خمینی )ره( واگذار شد، دستگاه معین برای 
محرومیت زدایی از شهرستان درمیان بنیاد 
علوی در نظر گرفته شده است و برای توسعه 
شهرستان زیرکوه با با قرارگاه سازندگی تفاهم 
نامه ای بسته ایم، همچنین تسعه نهبندان به 

ستاد اجرای فرمان امام داده شده است. 

جشن خروج از محرومیت دیجیتال 
استاندار با بیان اینکه یکی از برنامه های سال 
گذشته هماهنگی بین نهادها و دستگاه هایی 
است که در محرومیت زدایی در استان فعالیت 
دارند گفت: اولین بار در کشور ستاد هماهنگی 
مناطق کمتر توسعه یافته تشکیل شد و برای 
چهار شهرستان کمتر توسعه یافته، دستگاه 
افزود:  معتمدیان  کردیم.  مشخص  معین 
۱۵ شاخص محرومیت در این شهرستان ها 
احصا شد که یکی از مهمترین اتفاقاتی که در 
کاهش محرومیت اثرگذار بوده افزایش ضریب 
نفوذ دیجیتال در نقاط روستایی استان می باشد 
و  تا ۲ سال گذشته ۴۴ ایستگاه دیجیتال در 
استان ایجاد شده بود اما در سال ۹۸ با الگوی 
کار مشارکتی ۵0 ایستگاه دیجیتال در مناطق 
روستایی راه اندازی شد. وی ادامه داد: تا هفته 
دولت سال جاری نیز ۵0 ایستگاه دیجیتال 
دیگرراه اندازی خواهد شد و ضریب برخورداری 
استان در حال حاضر ۹۲.۵ درصد است که 
در شهریورماه با افتتاح ۵0 ایستگاه جدید به 
میانگین ۹6.۵ درصد می رسیم و رکورد خوبی 
راستا جشن  در همین  گفتۀ وی  به  است. 
خروج از محرومیت استان در بخش دیجیتال 
را در سال جاری برگزار خواهیم کرد چرا که 
راه اندازی ایستگاه های دیجیتال تأثیرات و آثار 
خوبی در بخش های مختلف خواهد داشت. 

معتمدیان از خرید فرستنده های ۲ کیلوواتی 
برای روستاهای زیر ۲0 خانوار خبر داد و افزود: 
نمونه این فرستنده در عشق آباد به صورت 
آزمایشی نصب شده است، همچنین درح که 
در برخورداری از دیجیتال کمترین ضریب 
برخورداری در کشور را داشت اکنون با احداث 
۱۱ ایستگاه دیجیتال به میانگین کشوری 

خواهد رسید که اتفاق بزرگی می باشد.

 رفع مشکل اراضی متعلق 
به بنیاد مستضعفان

مقام عالی دولت در استان با اشاره به ورود 
بنیاد مستضعفان به محرومیت زدایی شهرستان 

درمیان گفت: یکی از طرح های بسیار بزرگی 
که انجام شد حل مشکل اراضی متعلق به 
بنیاد مستضعفان بود که با نگاه رئیس این 
نهاد و براساس سیاست های کالن مقام معظم 
رهبری انجام گرفت. معتمدیان افزود: همچنین 
تخصیص بخشی از اراضی منطقه »بند دره« 
بنیاد  نامه  تفاهم  همین  محل  از  بیرجند 
مستضعفان بود که انتظار می رود رسانه ها به 
طور ویژه این موافقت های تاثیرگذار و اقدامات 
به یک خبر  را منعکس و واکاوی کنند و 
بسنده نشود. وی با اشاره به محرومیت زدایی 
قرارگاه  کمک  با  زیرکوه  مرزی  شهرستان 
سازندگی بسیج نیز گفت: طرح ها و پروژه های 
سال ۹۹ مشخص و منابعی در سال جاری 
برای کمک به زیرکوه لحاظ شده که امید 
است به زودی ورود پیدا کنند و عملیات اجرایی 
در این شهرستان مهم و مرزی دنبال شود. 
به گفتۀ وی ساخت پنج پایگاه هالل احمر 
در استان حاصل تفاهم نامه با رئیس سابق 
بوده  جنوبی  خراسان  احمر  جمعیت هالل 
و در مالقات با رئیس جدید این جمعیت بر 
اجرایی شدن این تفاهم نامه تاکید شده است. 

افزایش بودجه ها در بخش راه
مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه خراسان 
جنوبی در سال گذشته با وجود تمام مشکالت 
در بسیاری از بخش ها توفیقات خوبی داشته 
است و شاهد افزایش بودجه بوده ایم، عنوان 
کرد: مهمترین بخش در جذب بودجه ملی  
راه های استان بود که پروژه های تعطیل شده 
در بخش باندهای دوم و بزرگراه  ها شروع به 
کار کرد. معتمدیان افزود: ۴۲0 کیلومتر باند دوم 
در سال گذشته احداث شد که بیش از ۲۲۲ 
میلیارد تومان اعتبار جذب شد که چهار برابر 
سال ۹۷ بود و این در حالی است که برخی 
از استان ها با کاهش اعتبارات در این بخش 
روبه رو بودند. وی بیان کرد: برای محورهای 
اصلی استان از جمله بیرجند به قاین، زاهدان-

نهبندان،  نهبندان- بیرجند، سربیشه- درح، 
دیهوک به فردوس و بجستان و مسیرهایی که 
به سمت طبس - یزد، دیهوک به سمت راور 
و مسیر طبس به بشرویه که از درخواست های 
مردم بود سال گذشته اعتبارات خوبی داشته 
ایم و امسال هم این اعتبارات افزایش یافت 
چرا که پروژه های راه از اولویت های اصلی 
استان می باشد. به گفتۀ وی در محور سربیشه 
فعال  پروژه ای  در گذشته هیچ  به درح که 
نبوده است اعتبارت آن از سه میلیارد تومان به 
۲۴.۵ میلیارد تومان افزایش یافت و قطعه ۲۳ 
کیلومتری به مناقصه گذاشته شد. معتمدیان 
با اشاره به حادثه تلخ تصادف محور سربیشه 
به درح در اردیبهشت سال جاری نیز گفت: 
برای این مسیر دستوراتی از سوی وزیر راه و 
شهرسازی ابالغ شده بود اما در حال حاضر ۳۱ 
کیلومتر آن بعد از تعیین پیمانکار دوبانده سازی 
می شود و در صورت اتمام مطالعات دوبانده 
سازی محور سربیشه به درح، حداکثر در بازه 
زمانی ۲ ساله به اتمام می رسد. وی با بیان 
اینکه این محور می تواند رونق بخش ترانزیت 
باشد، عنوان کرد: ترانزیت از محور ماهیرود در 
سال گذشته۴۱۲ درصد افزایش داشته است، 

همچنین در بخش روستایی نیز اعتباری برای 
احداث و مرمت جاده های روستایی از طریق 

منابع استانی در نظر گرفته شده است.

رشد 20 درصدی ساخت راه آهن
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پروژه راه 
آهن بیرجند عنوان کرد: از مهمترین برنامه 
های سال گذشته بود و برای اولین بار عملیات 
احداث قطعه ۱6 در سفر معاون اول رئیس 
جمهوری به استان آغاز شد که تاکنون کمتر 
از ۲0 درصد پیشرفت داشته است. معتمدیان 
افزود: امسال نیز اعتبارات خوبی دیده شده و 
عالوه بر آن با استفاده از فاینانس خارجی مبلغ 

۷00 میلیون یورو، قرار است برای این پروژه 
اختصاص داده شود که سرعت بیشتری را در 
انجام آن شاهد خواهیم بود. به گفتۀ وی با 
حضور سرمایه گذار خارجی تحول جدی در 
این ابرپروژه منطقه ایجاد می شود و اثر آن 
در اقتصاد منطقه و دسترسی اقیانوس هند 
از چابهار به آسیای میانه، نمود پیدا می کند. 
وی اعالم کرد: یکی از علل افزایش بودجه 
عمرانی و تملک دارایی استان مصوبات سفر 
رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان می 
باش که منجر به افزایش اعتبارات در قانون 

بودجه سال ۹۹ شده است.

500 میلیون دالر درآمد ارزی
تفاهم نامه  امضای  دولت  عالی  مقام  این 
احداث هزار هکتار گلخانه در سال گذشته 
استان  از طرح های شاخص  را یکی دیگر 
دانست و افزود: تاکنون کمتر از 60 هکتار 
که  است  شده  ایجاد  استان  در  گلخانه 
هکتار  هزار  هشت  ایجاد  برای  ظرفیت ها 
وجود دارد اما در حال حاضر هزار هکتار به 
فعلیت می رسد که یک هشتم ظرفیت موجود 
می باشد. معتمدیان افزود: اجرای این طرح 
در راستای سند سازگاری با کم آبی در استان 
بود که زمینه های اصلی کار فراهم شده و 
اولویت بر توسعه مجتمع های فعلی است و 
با همکاری وزارت جهاد کشاورزی پس از 
فراهم کردن زیرساخت ها در شهرک های 
کشاورزی فراخوان ثبت نام صادر می شود. 
وی بیان کرد: تالش می شود از دل اجرای 
این طرح،  هشت هزار شغل جدید، ۲۸0 هزار 
تن محصول و ۵00 میلیون دالر درآمد ارزی 

برای استان حاصل شود.

قطب پرورش شتر در استان
 به گفتۀ استاندار از زمان انتصاب وزیر جهاد 
کشاورزی دو دیدار داشته ایم که در زمینه 
تأمین مالی احداث یک هزار هکتار گلخانه، 
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت، طرح هاب 
شتر در نهبندان و اجرای طرح نوغان داری با 
وزیر جهاد مطرح و تصمیماتی در این راستا 
اتخاذ شده است. معتمدیان اعالم کرد: یکی 
از طرح های سال گذشته هاب شتر بود که 
با توجه به پتانسیل های موجود دراستان با 
سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( و همکاری وزارت جهاد کشاروزی 
چند قطب پرورش شتر در نظر گرفته شده و 
در فاز اول روی نهبندان تمرکز شده است و 
فاز دوم این پروژه در زیرکوه آغاز خواهد شد. 
وی افزود: تامین دام یکی از اقدامات مهم در 
این حوزه بود تا بخشی از نیازهای مردم رفع 
شود که خوشبختانه چند روز گذشته برای 
اولین بار مجوز واردات شتر از وزرات جهاد 
در  خوبی  تحول  و  شده  گرفته  کشاورزی 
اجرای هاب منطقه ای شتر خواهد داشت. به 
گفتۀ وی عالوه بر تأمین دام، تأمین علوفه 
هم مد نظر قرار گرفته است که از همین رو 
بزرگترین مزرعه خارشتر در حیدرآباد عملیاتی 
شده و امسال به بهره برداری می رسد لذا همین 
رویه در سایر شهرستان ها ادامه پیدا می کند؛ 
همچنین تعداد زیادی افراد متقاضی شناسایی 

شدند که تسهیالت ارزان قیمت برای دام 
سبک و سنگین در اختیار آنها قرار گیرد.

به سوی پایان خام فروشی 
مقام عالی دولت در استان از صادرات برق 
افغانستان خبر داد و عنوان کرد:  به کشور 
در مالقاتی که اخیرا با وزیر نیرو داشته ایم 
صادرات برق به افغانستان هم دنبال شده و 
به دنبال رایزنی با طرف افغانستانی هستیم 
که اگر مورد موافقت قرار گیرد از طریق مرز 
ماهیرود زمینه صادرات برق فراهم شود اما 
هنوز در مرحله مطالعاتی بین ۲ کشور می 
باشد. معتمدیان با اشاره به توافقاتی که وزیر 
نیرو و وزیر صنعت، معدن و تجارت سال 
گذشته برای نیروگاه حرارتی طبس داشته اند، 
گفت: با دستور وزیر اتفاقات خوبی افتاده و امید 
است تا چند هفته آینده بیش از ۲۸ کامیون 
تجهیزات خریداری و معدن زغال سنگی که 
در این نیروگاه است فعال شود زیرا قبل از 
شروع و راه اندازی نیروگاه باید بتوانیم معدن را 
فعال کنیم و از محل آن کمک هایی هم برای 
تکمیل زیرساخت های توسعه ای استان داشته 
باشیم. وی تأکید کرد: 60 معدن در منطقه 
نهبندان علی رغم حداقل تأمین زیرساخت  
ها از جمله برق فعالیت می کنند که به دلیل 
نبود بهره مندی از نعمت برق موجب شده است 
که بسیاری از مواد خام این معادن بدون هیچ 
گونه فراوری، به دیگر استان ها صادر شود که 
همکاری بخش خصوصی و وزارت نیرو، ۳00 
میلیارد تومان برای انجام این پروژه در نظر 
گرفته شده است.  وی بیان کرد: تفاهم نامه 
بین وزرای نیرو و صنعت امضا شد که منبع 
مالی خوبی برای تامین زیرساخت ها در استان 
تخصیص می یابد و در بخش زیرساخت های 
برای  بخصوص  استان  در  معدنی  مناطق 
شاهکوه نهبندان نیز تهمیداتی اندیشیده شده تا 
منجر به فرآوری بیشتر محصول شود. به گفتۀ 
وی خط انتقال پست به شاهکوه یک و ۲ تا 
چند ماه آینده اجرا می شود و شاهد افتتاح اولین 
کارخانه تولید طال در استان تا پایان شهریورماه 
خواهیم بود، همچنین تفاهم نامه اجرایی امضا 
شد که وزارت نیرو به نمایندگی توانیر عملیات 
احداث خط انتقال برق را شروع کند. او خاطر 
نشان کرد: بر همین اساس انتقال ۱۱0 کیلومتر 
برق از طریق ایمیدور و پست ۱۳۲ کیلومتری 
از طریق توانیر تحول خوبی در فعال شدن 
معادن خواهد داشت که منجر به افزایش تولید 

و زمینه فرآوری محصوالت می شود. 

سفری برای اکتشاف استان 
استاندار خراسان جنوبی به امضای تفاهم نامه  
با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( که هفته 
جاری در تهران انجام شد، اشاره کرد و افزود: 
این قرارگاه در بخش صنعت، معدن، اکتشاف، 
فرآوری و ایجاد صنایع مرتبط اولین بار در استان 
وارد عمل خواهد شد. معتمدیان ادامه داد: زمینه 
همکاری در بخش کشاورزی، زیرساخت های 
قرارگاه سازندگی  با  نیز  آهن  راه  و  شهری 
خاتم االنبیا فراهم است و پیشنهاداتی مطرح 
شد تا مدل های معرفی شده را بتوانیم رایزنی 
کنیم. به گفته وی، به زودی دکتر سعید محمد، 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء به استان 
خراسان جنوبی سفر و از نزدیک با ظرفیت ها 
و پتانسیل های این استان آشنا خواهد شد. 

10هزار هکتار برای دانشگاه فرهنگیان
به  توجه  با  کرد:  بیان  دولت  عالی   مقام 
جلسه ای که با وزیر آموزش و پرورش در 
تهران داشته ایم خراسان جنوبی از استان های 
پیشرو در صادرات معلم است و سابقه ۸0 
ساله در پرورش معلم دارد اما زیرساخت های 
با  کرد:  اعالم  معتمدیان  داریم.  ضعیفی 
همکاری بنیاد مستضعفان۱0 هزار هکتار زمین 
برای ساخت دانشگاه فرهنگیان در استان در 
نظر گرفته شده است، همچنین دعوت شده 
وزیر آموزش و پرورش در استان حضور پیدا 
کند تا بازدیدی از مراکز آموزشی استان داشته 
باشیم و نیاز ۴00 کالس آموزشی در این سفر 
ارائه شود. وی عنوان کرد: در تأمین مشکالت 
مالی و کادر آموزشی مشکالتی داریم که نیاز 
است در سفر وزیر به آن پرداخته شود. به گفتۀ 
وی سازمان های وابسته به وزارت صنعت، 
تفاهم نامه هایی  استان  در  تجارت  و  معدن 
امضا کرده و تعهداتی دارند که در مالقات با 
سرپرست وزارت صمت بر انجام این تعهدات 
تاکید شد و امیدواریم شاهد افتتاح و راه اندازی 

برخی واحدها در شهرهای استان باشیم.

فاصله ای بین نمایندگان 
و مدیران ارشد استان 

وجود ندارد
همگرایی  و  همدلی  بر  استاندار 
و  کرد  تأکید  مجلس  نمایندگان 
گفت: استفاده از تجربیات و ظرفیت 
رفع  در  می تواند  سابق  نمایندگان 
مشکالت استان مؤثر باشد. معتمدیان 
دوره های  نمایندگان  با  نشست  در 
و  همدلی  مجلس،  یازدهم  و  دهم 
همزبانی مدیران دستگاه های اجرایی 
برای  الزم  شرط  را  نماینده ها  و 
پیشرفت و توسعه استان عنوان کرد.

نمایندگان استان نیز در این نشست، 
همگرایی  و  همدلی  و  همراهی 
ویژگی های  بزرگترین  جمله  از  را 
نمایندگان به ویژه در دوره ۱۸ ماهه 
عنوان  استان  در  معتمدیان  حضور 
اینکه  به  اشاره  با  نمایندگان  کردند. 
خوشبختانه فاصله ای بین نمایندگان 
ندارد،  وجود  استان  ارشد  مدیران  و 
خاطرنشان کردند: در شرایط اقتصادی 
کشور اقدامات چشمگیری در استان 
صورت گرفته که قابل تحسین است.

و  سالم  انتخابات  برگزاری  از  تقدیر 
تشکر از اقدامات توسعه ای استاندار  و 
همچنین تشریح اقدامات انجام شده از 
دیگر موارد مطرح شده در این نشست 
بود. نمایندگان استان خواستار پیگیری 
اقدامات با نگاه همگرایی و انسجام تا 

حصول نتیجه شدند.

خبر ویژه



موفقیت و انرژی

دروغگویی کودکان

مسوولیت پذیر باشید

از کوچکترین اشتباهات مانند دیر از خواب بیدار 
شدن و تأخیر در رسیدن سر قرار! تا نا امید شدن 
و قتل و تجاوز همگی احتیاج دارند به آن ها توجه 
شودحتی اگر قانون شما را به دام نیانداخته باشد 
برای رهایی و ازادی روحتان باید طبعات ناشی 
از اشتباه خویش را بر عهده بگیرید! چنانچه با 
تقلب و ضایع کردن حق سایرین به موقعیتی 
رسیده اید، درصورتی که حتی تنها دل کسی را 
شکستید این شما هستید که باید مسوولیت این 
کار را بر عهده بگیرید. چنانچه به کسی دروغ 
مجدد  و حس  خودتان  آزادی  برای  اید  گفته 
کودک درونتان باید نخست با سایرین و بعد با 

خویش صادق باشید.

راه های مقابله با دروغگویی کودک

کودکان  دروغگویی  با  مقابله  برای  گام  اولین 
افزایش اطالعات و آگاهی ما به عنوان پدر و 
مادر است. الزم است درباره رفتارهای کودک 
و دالیل دروغگویی اش آگاهانه تصمیم بگیریم. 
هرگز نباید کودک را دروغگو خطاب کنیم. این 
القاب منفی باعث از دست رفتن اعتماد به نفس 
او می شود و کودک را به سمت دروغگویی بیشتر 
ترغیب می کند. الزم نیست بگویید این چندمین 
بار است که دروغ می گویی. اگر می دانید دروغ 
گفته از او نخواهید اعتراف کند، چون این کار او را 
جری تر می کند.اگر درباره فرود آمدن یک بالگرد 
او درباره چگونگی  از  در خیابان حرف می زند 
هدایت بالگرد و... بپرسید. به تصورات ذهنی او پر 
و بال بدهید، نه این که او را متهم به دروغگویی 
کنید.اگر کاری که خواسته بودید، کودک انجام 
نداده درباره آن سوال نکنید تا او مجبور به دروغ 
گفتن نشود. کافی است تذکر بدهید که کارش را 
هنوز انجام نداده است.به کودک اجازه و فرصت 
دهید که با صالحدید خود با صداقت بگوید که 
دروغ گفته است. این کار بهتر از تکرار دروغ 
بعدی است. همچنین بگذارید کودک احساسات 
خود را هنگام انجام رفتار درست یا نادرست به 
زبان بیاورد. در این صورت شما بهتر می توانید 

ریشه دروغگویی وی را شناسایی کنید.
می گوید.  دروغ  کودک  چرا  بدانید  است  مهم 
شاید درباره نمره اش دروغ می گوید، زیرا احساس 
ترس  از  و  می گیرد  قرار  فشار  تحت  می کند 
عواقبی که نمرات پایین به دنبال دارد، واقعیت 
را پنهان می کند. بنابراین او قربانی رفتار نادرست 

والدین خود شده است.

فواید و خواص  وازلین

هنگام  پوست  نگه داشتن  مرطوب  در  وازلین 
بهبودی بعد از عمل موثر است. این ممکن است 
به ویژه برای صدمات پوستی که چشمگیر نیستند، 
مفید باشد. اطمینان حاصل کنید که سطحی که 

ژله نفتی را روی آن اعمال می کنید به درستی تمیز 
و ضدعفونی شده است. در غیر این صورت، باکتری 
ها و سایر عوامل بیماری زا می توانند به دام بیافتند و 
روند بهبود را به تاخیر بیاندازند. وازلین برای کاهش  

تحریکات پوستی پوشک در نوزادان، مؤثر است . 

خواص ضد سرطانی زعفران

این  که  است  اکسیدان  آنتی  از  غنی  زعفران 
ترکیب به خنثی کردن رادیکال های آزاد کمک 
شایانی می کند. رادیکال های آزاد باعث ایجاد 
بیماری های مزمن از جمله برخی سرطان ها می 

شوند. زعفران، سلول های سرطانی روده بزرگ 
را از بین می برد و یا از رشد آن ها جلوگیری می 
کند. این اثرگذاری همچنین برای سرطان های 
پوست، مغز استخوان، پروستات، ریه، سرطان 

سینه و دهانه رحم، کاربرد دارد.

غذایی  مضر  به اندازه سیگار کشیدن 

خوردن پیتزا به اندازه سیگار کشیدن برای افراد به 
ویژه کودکان مضر است. این رژیم غذایی عالوه 
بر افزایش چربی و فشار خون و اضافه وزن، 
باعث برهم زدن تعادل هورمون های کودکان 

می شود و کاهش یادگیری در آنان می شود.
معموال کودکانی که از غذاهای آماده و فست فود 
استفاده می کنند، بسیار خشن و غیر قابل کنترل 
هستند. مصرف یک وعده پیتزا باعث دریافت 

230 کالری اضافی می شود.

به پهلوی راست نخوابید

وقتی صاف و بدون هیچ شیبی به پهلوی راست یا 
پشت خود می خوابید، این کار می تواند باعث بروز 
مشکلی به نام رفالکس اسید معده شود. اگر هم 
شخص از قبل درگیر این مشکل باشد، خوابیدن در 

این حالت ها می تواند آن را تشدید کند. وقتی به 
پهلوی راست یا پشت می خوابید، دریچه ی مری 
که در مواقع عادی جلوی بازگشت اسید از معده 
به مری را می گیرد، باعث سوزش معده، احساس 

ناراحتی، مزه ی اسید در دهان،  می شود . 

نوشیدن شیر داغ آرامش و خواب راحت

نوشیدن شیر داغ باعث آرامش و خواب راحت می 
شود. شیر حاوی اسید آمینه ای به نام تریپتوفان 
است که برای کاهش استرس ضروری است. شیر 
نوشیدن باعث آرامش روانی و خواب آلودگی می 

شود. شما همچنین می توانید مقدار کمی عسل را 
با شیر مخلوط کنید. شیر تریپتوفان را به مغز می 
رساند، سپس به سرتونین تبدیل می شود و سرتونین 
در تاریکی به مالتونین تبدیل می شود و مالتونین 

مسئول چرخه خواب و بیداری افراد است. 

چشم های افراد مبتال به کرونا می تواند تا هفته ها منبع انتقال ویروس باشد. مطالعات اهمیت تدابیر 
کنترل ویروس، از جمله ممانعت از دست زدن به بینی، دهان و چشم و نیز شست و شوی مرتب دست 
ها را برجسته می کند..   پزشکان در بعضی بیماران بستری شده در بیمارستان آن را مشاهده کرده اند. 
بعضی متخصصان به افرادی که از لنز چشم استفاده می کنند توصیه کرده اند برای کاهش خطر سرایت 
ویروس از طریق چشم از عینک استفاده کنند. و خود را از خطر بالقوه ابتال به ویروس دور نگه دارند. ، 
اهمیت استفاده درست از تجهیزات محافظت شخصی برای چشم پزشکان در زمان انجام معاینه بیماران 

است زیرا مخاط چشمی ممکن است نه تنها مجرای ورودی ویروس، منبع شیوع ویروس نیز باشد.

آلوئه ورا از دیرباز به عنوان یکی از گیاهان دارویی شناخته و مورد استفاده قرار گرفته است. اما این گیاه 
قدرت جذب مقادیر زیادی از پرتوهای مضر اطراف ما را دارد. گیاه آلوئه ورا همچنین در دسته گیاهان سالم 

قرار دارد و هوای محیط شما را با جذب دی اکسید کربن و تبدیل آن به اکسیژن، تمیز می کند.
به دلیل خاصیت محافظت در برابر نور، شما باید گیاه آلوئه ورا را در یک خط مستقیم از دستگاه الکترونیکی 
ساطع کننده امواج قرار دهید و مطمئن شوید که چیزی بین این دو قرار نگیرید، زیرا این امر باعث کاهش 
توانایی گیاه در جذب اشعه می شود. داشتن چندین گیاه آلوئه ورا در سراسر خانه یک راه عالی برای 

محافظت در برابر اشعه و تمیز نگه داشتن هوا است.     جوان سازی  پوست هم بااین  گیاه زیبا است.    

این گیاه امواج مضر را از بین می برندچشم های ناقل کرونا

یک توصیه کاربردی در این مواقع این است که توان  کاری 
و مهارت خویش را افزایش دهید. این تنها راهی است که 
فاصله ی شما را از رقیبان افزایش می دهد. در واقع مهارت 
و تخصص تنها معیار سنجش شما با رقیبان است. هنگامی 
که قادر باشید مهارت خویش را افزایش دهید، کسی قادر 
به رقابت با شما نیست. پس به جای استرس و وقت هدر 

کردن، به فکر راه  چاره باشید.
از راه های  غلبه بر استرس شغلی، مدیریت دوران است. 
استرس شغلی از افکار منفی ما نشأت می گیرد. تا زمانی 

که وقت شما ازاد باشد، استرس هم بیش تر می شود. برای 
این که در این مواقع فرصت بیشتری را برای فکر کردن به 
رویدادهای منفی، شکست و یا ناامیدی دارید. ولی اگر زمان 
را برای یادگیری، پیشرفت کاری و یا کارهای مورد عالقه ی 
خویش صرف می کنید، زمانی برای افکار منفی باقی نمی  

ماند. در نتیجه استرسی هم ایجاد نمی شود.
هیچ وقت حسرت باالتر از خودتان را نخورید. سعی کنید به 
آنهایی که از شما موقعیت بدتری دارند هم فکر کنید. شما 
می توانید وضعیت خودتان را کنترل کنید ولی افراد دیگر را 

هم با توان مندی های خودتان مقایسه کنید. منفی  نگری 
مهم ترین عامل ایجاد استرس شغلی است. درصورتی که 
قادر باشید افکار مثبت را در خویش تقویت کنید، استرس 
شغلی در شما درمان می شود. ولی مشکل اصلی در این است 
که گاهی فرار از دست افکار منفی آن قدر دشوار می شود 
که هیچ راهی برایتان باقی نمی گذارد. در این مواقع تنها 
راه  حل شما این است که با اشخاص مثبت  اندیش و آرام 
 رابطه برقرار کنید. دوستی با این اشخاص می تواند در تغییر

 روحیه  ی شما اثرات مثبتی بر جا بگذارد.

با استرس شغلی چه کنیم؟

سه شنبه ۶ خرداد  ۱۳۹۹ * شماره  ۴۶۳۹ 
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یاد یاران

شهید علیرضا صادقی                              نام پدر:حسن                                  نام شهرستان:قاین
این را بدانید که برادرتان راهی را که انتخاب کرده است آگاهانه بوده و هیچ زور و اجباری هم در آن نبوده است و ناکام نیستم زیرا در چنین موقعیتی تنها آرزویم خدمت به اسالم و مسلمین 

و دیدار خداوند متعال و پیوستن به دیگر شهدا بوده است.

                        ۴۶۳۹

افقي: 1-  پس فردا - به شک 
انداختن - کاله ایمني 2-  آبراهه 
گیرنده  بهار-   همیشه  گل   -
نام   - عزادار  میوه   -  3 موجي 
کورش  بزرگ  سرداران  از  یکي 
4 - عروسک آمریکایي-  بریدن 
شاخه هاي درخت - سر انگشتان 
5 - صداي زنبور - آغاز پیدایش 
بزرگ  بزرگداشت 6-    - جهان 
ترین گوزن ایراني-  لباس کشباف 
- هزار کیلو 7-  از رودهاي ایران-  
رود آبي اتریش است  -باهوش و 
عاقل 8 - نوعي شیریني- اعمال 
حسنه - واحد مایعات 9 - سیخ 
کباب - دستیار دن کیشوت-  از 
بدن    -10 ماشین  مدل  انواع 
دیوار   - زنجان  استان  مرکز   -
قلعه 11-  متنفر-  کانون دایره 
- حرف همراهي 12-  روزگار - 
دندان نیش - کتابي از قائم مقام 
فراهاني 13-  زم-  سند رسمي 
مسافر سرزمین  بار 14-   حمل 
جانشین   - کومه   -  عجایب 

تن  15-  جوهر خوشنویسي-  
اسفندیار-   بزرگان

عمودي:1- اول شخص جمع - 
غله پاک کن  -توفان 2- شناگر 
- روح-  ساده لوح 3-  پیاپي-  
مسلمان - برادر کمبوجیه 4 - از 
شهرهاي گیالن - عرب - بي پایه 
5- روز تولد - بیابان پر شن 6 - 
کاله پادشاه-  پوست کن - زنده 
7-  همانندي-  طبقه نظامي در 
زمان باستان - افشاي راز 8- گوشه 
 - افراسیاب  سرزمین   - فوتبالي 

پدري 9 - ضمیر خارجي-  شتربان 
- پایه ها 10 - ا نجام دهنده  -چه 
و  وقت-  غرور - قسمت مهم 
اساسي 11-  خطوط میله اي- 
اطالعات کاال-  ضبط صوت قابل 
حمل 12- کاروان شادي - تشدید 
فیزیکي 13 - تن و بدن-  قوه 
- عدد و رقم 14-  افسار و یراق 
کودکانه  رفتن  راه   - اسب  زین 
- ایالتي در شمال شرقي برزیل 
 15 - خیمه بزرگ - آدم آهني- 

شهر ریشه اي اروپا

جدول کلمات

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

1234567891۰1112131415
مویناتیتهراسخر1
اراوگایردلاسی2
زاردانانشاباش3
رجاهیهتارقرب4
انیمثریسکاتا5
تجهزاسایازمب6
یوخارامزببادا7
شفردلییوکسا8
کناتمدودابکشم9
اشیالانوگنتد1۰
لپلهاتمراچای11
هیددسیکاهربت12
جاوماهملقرسای13
ونازهیورناطیش14
شومهلتناورسوان15

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

به یک راننده لودر. تراکتور و نیروی تدارکات 
جهت کار در نایبند طبس با حقوق عالی و بیمه 

نیازمندیم. شماره تماس 09155623441 یم
ند

ازم
نی

کارخانه آب معدنی ایران نوش
جهت شعبه خراسان جنوبی از بازاریابان با 

تجربه دعوت به همکاری می نماید . 
حقوق ثابت اداره کار – پورسانت – بیمه 

– هزینه ایاب ذهاب 
0910 669 9600

یم
ند

زم
نیا

به یک همکارآقا جهت کار در مصالح 
ساختمانی نیازمندیم. 

حقوق 250/000/ 1 تومان 
ساعت کاری: ۷تا1 ظهر و 3تا۸شب-مراجعه 
فقط به صورت حضوری)بلوارشعبانیه-تقاطع 

بقیه ا...-  دفترمصالح ساختمانی پایتخت(

یم
ند

زم
نیا

به 2 نفر خانم مجرد و با تجربه 
جهت کار در سالن زیبایی واقع 

در خیابان معلم نیازمندیم .
شماره تماس :

091593۸۷239

یم
ند

ازم
نی

324356۸6 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

روزی
بانه 

  ش

لوازم یدکی خودرو با موقعیت عالی 
)لوازم پراید، پژو ، پیکان و...(

به فروش می رسد. 09059953462 شی
رو

ف

فروش انواع نشاء گوجه و بادمجان و غیره
 0915۷212359 – 09364۷۸2605

09364۷۸2506 شی
فرو

به یک نفر همکار خانم جهت کار
 در فروشگاه آرایشی بهداشتی نیازمندیم .  

ساعت کار : ۸/30 الی 13     1۷ الی 21
09120499۸۸۷ یم

ند
ازم

نی

سند و برگ سبز موتور به شماره پالک 425۷3 
/ ۷92 به نام محمد کریمی پور به شماره ملی 
61101۷034۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد .   دی
قو

مف

برگ سبز و سند و کارت موتور سیکلت به 
شماره پالک 5۸42۷ ایران ۷91 به نام حامد 

نخعی پور به شماره ملی 064052۷264 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .  دی

قو
مف

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

09150۸06459 - 09039642۷۷3  )عباسی( خیابان نواب صفوی – داخل نواب صفوی 13

* فروش و نصب و تعمیر انواع دوربین های مداربسته تحت شبکه
 و آنالوگ و AHD و تجهیزات جانبی آن 

* ارائـه مشاوره در انتخاب 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

مدرک  فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه 
بخشی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 

326 صادره از زاهدان و شماره ملی 
3621310533 مقطع کارشناسی ارشد 

ناپیوسته رشته روانشناسی تربیتی صادره  از 
واحد دانشگاهی بیرجند به شماره 25۸6۷62 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

دی
قو

مف

* فروش کاشی و سرامیک از متری۱۰/۰۰۰ تومان
* فروش انواع لوله و اتصاالت فاضالبی و سرد و گرم و ۵ الیه 

* فروش آبگرمکن بوتان، کولر، هود و گاز و سینک
* فروش کلیه لوازم یدکی فالش تانک ، فرنگی، وان و جکوزی و ...

۰۹۱۵۳۶۱۳۵۱۱ - ۳۲۴۴۲۳۹۷
   آدرس: داخل مدرس ۲۵ - روبروی مدرسه امام حسین )علیه السالم( - پالک ۳۲

فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی هاونگی

ت واقساط ویژه
خفیفا

 با ت

ت افتتاحیه
ه مناسب

ب

انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
فقط روزی 5۰۰۰ تومان

خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
و خیابان معلم، پالک 16۸ )عقب رفتگی(

خرید نقدی 1۰ درصد تخفیف

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 6۰- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
۰9153617611 -۰5632۰44449
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ری
ید

: ح
س

عک

شناسایی 14 مبتالی جدید به کرونا در 3روز

گروه خبر - تعداد مبتالیان به کرونا در استان، با شناسایی 1۴ مورد جدید از سوم تا پنج خرداد به ۶۵۴ نفر رسید. بر اساس اعالم پایگاه اطالع رسانی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دو نفر روز گذشته  از بین ۹۰ آزمایش انجام شده  شناخته شدند و  مربوط به شهرستان نهبندان هستند. از 12 نفر دیگر 

۵ نفر در شهرستان درمیان ، 2 نفر طبس، 2بیرجند، سرایان، زیرکوه و فردوس هر کدام یک نفر به این ویروس مبتالشدند.

* نماز عید فطر روز یکشنبه با حضور 
مردم و رعایت پروتکل های بهداشتی 

در مساجد شهر بیرجند برگزار شد. 
گفت:  استان  راه  پلیس  *رییس 
بیشترین ترددها را در تعطیالت عید 
فطر در محورهای روستایی و فرعی 
مراکز  و  شهرها  نزدیک  بخصوص 

تفریحی داشتیم.
*فرمانده انتظامی شهرستان درمیان 
از انهدام باند ۸نفره موادمخدر با کشف 

موادمخدر صنعتی و سنتی خبر داد.
*مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان ۳1خرداد را آخرین مهلت استفاده 
از کمک بالعوض مسکن محرومان 

در استان اعالم کرد.
*فرمانده انتظامی شهرستان طبس از 
کشف 2 کیلو و ۵۰ گرم هروئین دراین 

شهرستان خبر داد.
*هزار و ۳2۳بسته معیشتی با همت 
دانش آموزان و فرهنگیان استان برای 

دانش آموزان نیازمند تهیه شده است.
* فرمانده انتظامی قاینات از پلمب 1۰ 
واحد صنفی متخلف برای پیشگیری 
این  در  کرونا  ویروس  شیوع  از 

شهرستان خبر داد.

اخبار  کوتاه 

مجوز بازگشایی اماکن گردشگری استان 

ایرنا - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
گفت:  جنوبی  خراسان  دستی  صنایع  و 
اماکن گردشگری و رفاهی استان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله گذاری 
اجتماعی امکان بازگشایی دارند و در تعطیالت 
عید فطر هم فعال هستند. حسن رمضانی با 
تاکید بر ممنوعیت برگزاری هرگونه جشن و 
مراسم جمعی در تاالرهای پذیرایی و رستوران ها 
گفت: پذیرش تورها همچنان ممنوع است و بعد 
از تعطیالت عید فطر براساس مصوبات کشوری 

در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد

افزایش پست های سازمانی اورژانس 

اداری  ایرنا - مدیر توسعه سازمان و تحول 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: تشکیالت 
تفصیلی جدید پایگاه های اورژانس با افزایش 
پست های  به  سازمانی  پست  ردیف   ۶۶2
مصوب دانشگاه همراه بوده است و به زودی 
به معاونت درمان و سایر واحدهای تابعه دانشگاه 
تصویب  از  مهرانپور  حسین  می شود.  ابالغ 
تشکیالت تفصیلی جدید پایگاه های اورژانس 
خبر داد. به گفته وی با ارسال ساختار جدید 
پست های  افزایش  و  اورژانس  پایگاه های 
سازمانی پایگاه های اورژانس از 222 ردیف به 
۸۸۴ ردیف پست سازمانی، مشکل ساختاری و 
کمبود پست سازمانی واحدها مرتفع خواهد شد.

دهیاران بازوی کارهای عمرانی می شوند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: 
امسال نیز استفاده از توان دهیاران در پروژه های 
عمرانی روستایی مدنظر است.به گزارش روابط 
از  بازدید  در  میرجعفریان  استانداری  عمومی 
احداث زیرساخت های مورد نیاز ایستگاه های 
از   1۳۹۸ سال  افزود:  روستاها  در  دیجیتال 
ظرفیت دهیاری ها در اجرای پروژه های ساخت 
1۰ هزار واحد مسکن روستایی، مرمت و احیای 
قنوات، احداث  و تامین زیرساخت ایستگاه های 
دیجیتال صدا و سیما استفاده شده که نتایج 

بسیار مطلوبی هم به همراه داشته است.

20 عروس هلندی در استان ماندند

ایرنا - سرهنگ احسان رحیمی، فرمانده انتظامی 
شهرستان نهبندان از توقیف یک اتوبوس پس 
از کشف 2۰ قطعه عروس هلندی و 2۳ قطعه 

جوجه طوطی خبرداد. 

پلیس مشاور دراستان استخدام می شود

غالمی- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
استان گفت: مرکز مشاوره آرامش این معاونت از 
بین داوطلبان مرد در مقطع کارشناسی استخدام 
می کند. سرهنگ علی اکبر حیدری ادامه داد: 
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر و 
ثبت نام با در دست داشتن مدارک شناسایی و 
مدرک تحصیلی خود به مرکز مشاوره آرامش 
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان به 
آدرس بیرجند بلوار پیامبر اعظم )ص( خیابان 
شهدای نیروی انتظامی مراجعه کنند یا با شماره 

تلفن ۳2۴۰۰۴۴۰ تماس بگیرند.

پیش بینی باد شدید و گرد و خاک 
در استان 

ایرنا - کارشناس اداره کل هواشناسی استان 
گفت: با توجه به الگوی نقشه های پیش یابی 
هواشناسی به تدریج تا اواخر هفته جاری افزایش 
سرعت باد و گرد و خاک در استان پیش  بینی 
می شود.فاطمه زارعی افزود: این وضعیت به 
ویژه در روزهای چهارشنبه تا جمعه در نوار 
شرقی استان قابل پیش بینی است. وی گفت: با 
توجه به سرعت وزش باد و گرد و خاک در این 
مدت آسمان غبارآلود برای استان دور از انتظار 
نیست. وی ادامه داد: به لحاظ دمایی نیز روند 

افزایش نسبی ادامه دارد و هوا گرم تر می شود.
صدور مجوز واردات کامیون های نو 

اداره کل  اداره کاالی  صدا و سیما -رئیس 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: 
مجوز واردات کامیون های زیر ۳ سال ساخت، 
نقل جاده ای  و  ناوگان حمل  نوسازی  برای 
برون شهری در خراسان جنوبی صادر می شود.
هادی حیدری افزود: سازمان راهداری و حمل 
ناوگان  و نقل جاده ای در خصوص نوسازی 
باری کشور و توسعه بخش حمل و نقل برای 
تسریع در انجام روند نوسازی از متقاضیان ورود 
خودرو های باری سنگین زیر سه سال ساخت 
در نشانی  اینترنتی خود )www.rmto.ir( بخش 

نوسازی و توسعه ناوگان ، نام نویسی می کند.

جریمه ۶۵میلیون تومانی قاچاق 
سوخت و احشام

ایرنا- متهمان قاچاق سوخت و احشام در بار 
گچ سفید، به پرداخت ۶۵میلیون تومان جریمه 
محکوم شدند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
گفت: مأموران پلیس آگاهی نهبندان در حین 
کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه تریلر 
مشکوک شدند که در بازرسی از آن 1۶۰۰لیتر 
۳۳رأس  و  گازوییل  نوع  از  قاچاق  سوخت 
گوسفند و ۴۶قطعه بوقلمون بدون مجوز حمل و 
نقل، کشف کردند.   محمدحسین اشرفی افزود: 
2نفر متهم به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات 

قاچاق کاال و ارز نهبندان معرفی شدند.

تکمیل بیمارستان بشرویه تا پایان سال

ایرنا - علی شفیعی فرماندار بشرویه گفت: با تامین 
اعتبار در سال ۹۸ و ۹۹ و تخصیص مجموع 1۴ 
میلیارد و ۵۰ میلیون تومانی عملیات اجرایی پروژه 
از چند روز گذشته آغاز شد که طبق برنامه ریزی 
صورت گرفته، قرار است تا پایان امسال ساختمان 
الدین  کمال  سید  شود.  تکمیل  بیمارستان 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  میرجعفریان 
استاندار هم  در بازدید از پروژه ساخت بیمارستان 
برنامه  با تهیه  از مسئوالن خواست  بشرویه، 
زمان بندی، عملیات عمرانی را تا پایان امسال به 
اتمام برسانند. همچنین مقرر شد دستگاه های 
مربوطه روند اجرای پروژه را پیگیری کنند و به 

صورت هفتگی و ماهیانه گزارش دهند.

تجلیل از ایثارگران استان 

ایرنا - همزمان با سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر 
و برگزاری سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از 
ایثارگران ویژه فاتحان خرمشهر و ایثارگران 
کنفرانس  ویدئو  صورت  به  سالمت  عرصه 
از سه ایثارگر خراسان جنوبی نیز تجلیل شد.

ایرنا - پیکر مطهر شهید ناو استوار دوم 
ناوچه  حادثه  شهدای  از  اردونی  محمد 
آزادسازی  سالروز  با  همزمان  کنارک 
نهبندان  مرزی  شهرستان  در  خرمشهر 
واالمقام  شهید  این  پیکر  شد.  تشییع 
ارتش جمهوری اسالمی  نیروی دریایی 
نهبندان  به  زاهدان  از  شنبه  روز  ایران 
معظم  خانواده  حضور  با  و  منتقل 
انتظامی،  و  نظامی  فرماندهان  شهدا، 
از  مردم  مختلف  قشرهای  و  مسئوالن 

در  و  تشییع  گمنام  شهدای  گلزار  محل 
به خاک  این شهر  آرامستان سیدالشهدا 
سپرده شد. شهید ناو استوار دوم محمد 
جمعی  همراه  به  اردیبهشت   21 اردونی 
حین  ارتش  دریایی  نیروی  دریادالن  از 
فارس  خلیج  آب های  در  نظامی  تمرین 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
دریایی  تمرین  انجام  روزحین  این  در 
توسط تعدادی از شناورهای نیروی دریایی 
ارتش در آب های جاسک و چابهار، شناور 

شد  حادثه  دچار  کنارک  سبک  پشتیبانی 
به  دریایی  نیروی  دریادالن  از  تعدادی  و 

شهادت رسیدند.
پس از این حادثه تیم های امداد و نجات 
حضور  محل  در  کوتاه  فاصله  در  دریایی 
یافتند و مجروحان و شهدا را از شناور تخلیه 
و به مراکز درمانی منتقل کردند. در سانحه 
دریایی ناوچه کنارک 1۹ نفر از منطقه سوم 
اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی 

ایران به شهادت رسیدند.

شهید ناوچه کنارک در نهبندان تشییع شد

ری
 اکب

س:
عک

استاندار خراسان جنوبی گفت:  گروه خبر- 
مصوبه ستاد ملی کرونا درخصوص برگشت 
ساعت کار ادارات به روال قبلی اعالم شده و 
با منتفی شدن طرح دورکاری و حضورنیافتن 
یک سوم نیروها در ادارات، از روز شنبه 1۰ 
خرداد حضور همه کارکنان از ساعت ۷:۳۰ تا 
1۴:۳۰ در محل کار خود الزامی است.معتمدیان 
در نشست شورای اداری استان خراسان جنوبی 
که با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس 
دهم برگزار شد، افزود: در حال حاضر خراسان 
جنوبی جزو 1۰ استانی است که هیچ شهر در 

وضعیت قرمز )پرخطر( ندارد. 
وی در تشریح اقدامات ستاد استانی مدیریت 
بیماری کرونا گفت: در ابتدای شیوع بیماری 
کرونا جزو معدود استان هایی بودیم که در 
با  اما  تامین اقالم مصرفی مشکل داشتیم 
همراهی و مدیریت خوب، نیاز استان در این 
زمینه برطرف شد، به گونه ای که در شرایط 
فعلی وضعیت نسبتا مطلوبی داریم و  امیدواریم 

این روند همچنان استمرار داشته باشد.

کمیته روان سازی ارائه خدمات 
اجرایی  دستگاه های  مدیران  داد:  ادامه  وی 
روان سازی  کمیته  تشکیل  به  نسبت 
شاهد  تا  کنند  اقدام  مردم  به  خدمات  ارائه 
رضایتمندی بیشتر در استان باشیم. معتمدیان 
در  بی منت  خدمات  کمیته،  این  در  گفت: 
حداقل زمان و با سرعت باال به مردم ارایه و 
بخشنامه ها، دستورالعمل ها و قوانین مختلفی 
که برای حل مشکالت مردم است، احصا شود.
وی با اشاره به تالش های جهادگونه مدیران و 
کارکنان دستگاه های اجرایی استان عنوان کرد: 
این تالش ها سال گذشته در راستای خدمت 
به مردم با وجود همه تنگناها رقم خورد و الزم 
است از زحمات کادر درمانی استان که فداکارانه 

به مردم خدمت می کنند هم تقدیر شود.
معتمدیان با تاکید بر متفاوت بودن وضعیت 
بودجه ای کشور در سال جاری گفت: امسال 
عالوه بر تشدید مشکالت ناشی از تحریم ها و 
کاهش قیمت نفت، قطعا در تامین منابع مالی 

مشکالتی خواهد بود.

امتیازاختیار فروش دارایی ها 
وی افزود: یکی از مهمترین فرصت های قانون 
بودجه ۹۹، کاهش اتکا به درآمدهای حاصل 
از فروش نفت است. استاندار گفت: قوانین 
خوبی در بودجه ۹۹ لحاظ شده که بخش 
قابل توجهی از کسری بودجه تامین می شود 
لذا انتظار می رود مدیران وقت بیشتری برای 

مطالعه قانون بودجه بگذارند.

وی افزود: فروش امالک و دارایی های مازاد 
ظرفیت های  از  یکی  اجرایی  دستگاه های 
به  آن  اختیار  که  است   ۹۹ بودجه  قانون 
استاندار داده شده تا بخشی از نیازهای مالی 
دستگاه ها تامین شود. معتمدیان با تاکید بر 
اینکه تخصیص بودجه باید هدفمند و پروژه 
محور باشد گفت: تکمیل پروژه های نیمه 
تمام در اولویت است که براساس توافق با 
سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص 
بخش های  در  پروژه   1۰۳ الزم  اعتبارات 
آموزشی، بهداشتی، ورزشی و زیرساختی تا 

پایان امسال در استان به اتمام می رسد.
وی بیان کرد: در مبحث توزان استانی و ملی 
نیز جلسات کارشناسی متعدد برگزار شد تا 
پروژه های زیرساختی که در همه بخش ها 
تاثیرگذار هستند را دنبال کنیم. معتمدیان با 
بیان اینکه بازار بورس و سهام نیز با استقبال 
خوب مردم مواجه شد گفت: امید است با 
تخصیص های  در  ظرفیت  این  از  استفاده 

بعدی نقدینگی خوبی داشته باشیم.

سهم خواهی بیشتر از اعتبارات ستادی
وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد اعتبارات متمرکز 
در اختیار وزارتخانه ها است، بر جذب بیشتر این 
گونه اعتبارات از سوی دستگاه های اجرایی 
تاکید کرد و گفت: از آن جا که تخصیص 
اعتبارات استانی بر مبنای آمار جمعیتی اتفاق 
می افتد، با توجه به جمعیت کم خراسان جنوبی، 
سهم ما از اعتبارات استانی بسیار اندک است لذا 
تمرکز مدیران بر جذب اعتبارات ملی و از ناحیه 

وزارتخانه ها می تواند این کمبود را جبران کند.
برابر  چند  گذشته  سال  اینکه  بیان  با  وی 
بودجه استان، اعتبار ملی جذب شد ادامه داد: 
البته قوانین مجلس هم به افزایش نقدینگی 
کمک کرد و آثار آن را در بخش آبخیزداری و 

گازرسانی در استان مشاهده می کنیم.
وی به وجود ماده ۵۶ در قانون برنامه توسعه 
قانونی  ماده  این  و گفت:  کرد  اشاره  ششم 
ظرفیت مهمی است که ۵۰ میلیارد تومان از 
آن محل تاکنون برای دوبانده شدن محور 
بیرجند - قاین  جذب کردیم و تا روزهای آتی 
تخصیص می یابد لذا امیدواریم تا دهه فجر 

شاهد افتتاح این مسیر باشیم.

حرف واحد از استان به باال رفت
وی در بخش دیگری از سخنانش برگزاری 
رزمایش همدلی در استان را یک اقدام مهم و 
گسترده توصیف کرد که خدمت رسانی به مردم 
آسیب دیده از کرونا را سبب شد. معتمدیان با 
اشاره به ایجاد فضای همدلی در استان گفت: 

فضایی  چنین  در  نیز  مجلس  نمایندگان 
داشتند  در سطح کالن کشور  رایزنی هایی 
که نتایج بسیار خوبی را به همراه داشت لذا در 
رابطه با هیچ موضوعی اختالف نظر در استان 
نداشتیم. وی با بیان اینکه در این مدت همواره 
از استان حرف واحد شنیده شده است گفت: 
این مهم باعت برکت کار بود زیرا در شرایطی 
اعتبارات  جذب  کاهش  استان ها  همه  که 

داشتند، ولی ما شاهد تحقق برنامه های کوتاه 
مدت و میان مدت در سال گذشته بودیم.

وی به نقش نماینده ولی فقیه در استان برای 
و  کرد  اشاره  برنامه ها  از  حمایت  و  هدایت 
گفت: در چنین فضای همدلی همه مدیران 
وظیفه  و  کردند  دغدغه تالش  هیچ   بدون 

خدمت رسانی را انجام دادند.

تمجید نمایندگان مردم از استاندار
و  بشرویه  طبس،  فردوس،  مردم  نماینده 
سرایان در مجلس دهم گفت: استاندار خراسان 
جنوبی همچون پهلوان ورود پیدا کرده و از 
همه ما خراسان جنوبی تر است. محمدرضا 
امیرحسنخانی افزود: تاسف می خورم که چرا 
1۸ ماه فقط با  معتمدیان بودم و کاش استاندار 

از ابتدای دوره نمایندگی حضور  داشت.
وی گفت: او استاندار چهارمی است که در 
دوره مجلس دهم منصوب شد و با معاونان 
انجام  این دوره  را در  بزرگی  خود کارهای 
داده اند. وی گفت: خراسان جنوبی به کارگاه 
عمرانی تبدیل شده است. وی در ادامه این 
سوال را مطرح کرد که آیا می دانید قیمت 
است؟  چقدر  بشرویه  و  فردوس  در  زمین 
قیمت زمین از قیمت ساخت باالتر شده است 
و اینکه مردم برای زمین 2۵۰ میلیون تومان 
پول بدهند، قابل قبول نیست.وی تاکید کرد: 
مساله زمین باید در استان حل شود . نماینده 
مردم بیرجند، درمیان و خوسف هم گفت: در 
دوران پنج استاندار خراسان جنوبی نماینده 

مردم بودم ولی هیچ استانداری همچون آقای 
معتمدیان پیگیر مسایل نبوده است.

حجت االسالم سید محمدباقر عبادی با اشاره 
به پیگیری هایی که در حوزه راه آهن استان 
انجام شده است گفت: در دوره قبل مجلس، 
وزارت راه و شهرسازی اعتقادی به راه آهن 
در خراسان جنوبی نداشت و بهانه هایی برای 
اجرایی نشدن آن می آورد و حتی می گفتند با 

پدافند غیرعامل مغایر است که ما با تهدید به 
استعفا تنها ردیف اجرایی را آن سال در کشور 

برای راه آهن خراسان جنوبی گرفتیم.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه نیز گفت: 
من عشایر بودم و به منطقه می رفتم اما عمق 
در  مجلس  نمایندگی  از  بعد  را  محرومیت 
بازدیدها احساس کردم و بابت وضعیت نوار 

مرزی تأسف می خوردم.
نظر افضلی افزود: در این دولت ابتدا موضوع 
از مدتی تحریم ها  بعد  اما  برجام پیش آمد 
برگشت و رشد اقتصادی که به ۴۸ درصد 
رسیده بود، منفی شد. وی گفت: آثار اقدامات 
صورت گرفته در زمینه های بهداشت، راه و 
مسکن به روستاها رسیده و دستگاه سی تی 
اسکن نهبندان تحویل داده شد و آموزشکده 

سالمت تصویب شده است.
نماینده مردم قاینات و زیرکوه نیز از ابتکار عمل 
استاندار در دعوت همزمان نمایندگان مجلس 
دهم و یازدهم برای حضور در یک نشست 
مشترک قدردانی کرد و گفت: در این جلسه 
اقدامات انجام شده و کارهایی که باید برای 
توسعه استان پیگیری شود، مطرح شد. فرهاد 
فالحتی افزود:چهار سالی که از مجلس دهم 
گذشت شرایط سختی بر کشور حاکم بود و 
اوضاع اقتصادی و تنش های سیاسی فضای 
ملتهبی را ایجاد کرده بود. در استان هم به تبع 
این فضای مناسب اجتماعی و سیاسی شاهد 
نبودیم و مشکالت فراوانی پیش روی مجلس 
دهم بود. وی گفت: اگرچه شرایط کشور به 

دلیل همدلی بین قوا به خوبی رشد کرده اما در 
استان شرایط بسیار متفاوت بود و به راحتی از 

گزارش مدیران مشخص است.
فالحتی بیان کرد: همه اتفاقات خوبی که 
در استان رقم خورده هیچ کس از استاندار، 
فرمانداران یا نمایندگان مردم نمی توانند بگویند 

به تنهایی رخ داده است.

راهکاری برای صرفه جویی
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار هم 
با تاکید بر صرفه جویی هزینه ها در شرایط 
کنفرانس  ویدئو  از  استفاده  گفت:  موجود 
برای جلسات موضوعی است که بستر آن 
آماده شده و امید است با استفاده از این امکان 
غیرضروری  آمدهای  و  رفت  و  هزینه ها 
کاهش پیدا کند.محمد حسینی افزود: البته 
حضور مدیران در شهرستان ها برای شناخت 
میدانی الزم است چرا که استاندار هم در 
روستاهایی که هیچ کسی نرفته حضور پیدا 

می کند و این لذت بخش است. 

تکمیل ۵ هزار مسکن محرومان تا خرداد 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی هم 
گفت: ساخت پنج هزار مسکن محرومان سهم 
بنیاد مسکن در استان در مجموع ۸۷ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد که پیش بینی می شود 
تا پایان خردادماه به اتمام برسد. علی  اصغر 
واحد  هزار  افزود: طرح ساخت 1۰  آسمانی 
مسکن محرومان در روستاهای استان از سال 
گذشته آغاز شد که سهم بنیاد مسکن و کمیته 
امداد هر کدام ساخت پنج هزار واحد مسکونی 
است. مدیرکل کمیته امداد هم با بیان اینکه 
بیش از ۳۰۰ شغل حوزه مسکن با اجرای این 
طرح در استان فعال شده است ادامه داد: کمیته 
امداد عالوه بر کمک های بالعوض دولت به 

هر واحد 1۰ میلیون تومان کمک می کند.
سلم آبادی گفت: ۵۰۰ واحد از سهمیه کمیته 
امداد تاکنون افتتاح شده و 2 هزار واحد نیز 
تا خرداد آماده بهره برداری است و مابقی تا 
مرداد امسال به اتمام می رسد. مدیرکل راه و 
شهرسازی هم گفت: 2۵۰ کیلومتر باند دوم 
برای سال جاری هدف گذاری شده است که 
بالغ بر یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. 

وحید داعی با اشاره به وجود 1۷ هزار و 1۶2 
 ۶1۴ تاکنون  افزود:  استان  در  راه  کیلومتر 
کیلومتر از این راه ها به باند دوم تبدیل شده 
و با آنچه امسال در برنامه است طول باندهای 
دوم به ۸۶۴ کیلومتر می رسد. استاندار در این 
چهار  تالش های  از  لوح  اهدای  با  نشست 

نماینده استان در مجلس دهم تقدیر کرد.

بازگشت ادارات از 10 خرداد به روال عادی

آگهی تغییرات شرکت بهین تامین رسام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 37 و شناسه ملی 14006703738 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/01/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موارد ذیل 
به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: طراحی و ساخت مجتمع های 
خدماتی رفاهی بین راهی پس از اخذ مجوزهای الزم در صورت ضرورت قانونی ضمنا ثبت موضوع فعالیت بمنزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
سربیشه )844908(

آگهی تغییرات شرکت یدک ناب هور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6046 و شناسه ملی 14008598430 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به 
موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید : تامین نیروهای انسانی از قبیل راننده 
، تلفنچی ، نیروهای خدماتی برای کلیه ارگانهای دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس ، راه 
اندازی ، احداث ، اداره ، ارائه ، تهیه و عرضه خدمات پارکینگ داری ، پارکبانی ، راه داری مجتمع های خدماتی ، 
رفاهی ، اقامتی و مشاوره در امور فنی ، تصادفات ، پلیس ، اداری ، برگزاری کارگاه ها و انجام همایش های مرتبط 
با فعالیت های شرکت و انجام کلیه فعالیت های فنی ، خدماتی و مرتبط به رانندگان و وسایل نقلیه اعم از اسقاط 
و معاینه فنی و مکانیزه خودرو های سبک و سنگین ، حمل و نقل درون شهری - پس از اخذ مجوزهای الزم 

ضمنا ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )844905(

ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5019 و شناسه ملی  آگهی تغییرات شرکت ستاره کیان 
10103417125 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 -به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرس سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران از مبلغ ده میلیارد 

میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه و پنجاه میلیون ریال به مبلغ پنجاه میلیارد و یکصد 
به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ پنجاه میلیارد و یکصد میلیون ریال منقسم به تعداد یکصد 

وشصت و هفت هزار سهم سیصد هزار ریالی بانام میباشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )844904(

آگهی تغییرات شرکت ستاره کیان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5019 و شناسه ملی 
 1398/12/25 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103417125
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مؤسسه حسابرسی آگاهان بهروش پارس به شماره ثبت 2923 و شناسه 
ملی 10100647159 با نمایندگی آقای هاشم خواجه کرم الدین بشماره ملی 0931327563 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای رضا پایانی بشماره ملی 0652238947 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
انتخاب گردیدند. 2 - خانم فائضه لطفی به شماره ملی5239372251 بعنوان عضو علی البدل هیئت 

مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )844903(

آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1414 و شناسه ملی 10360031327 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/10/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود وزیان سال مالی منتهی به 1398/06/31 به تصویب رسید. 2 - موسسه حسابرسی هدف همکاران )حسابداران رسمی( با شناسه ملی 10320537520 بعنوان 
حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای غالمحسین فرزین با کدملی 0650231181 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/06/31انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )844902(آگهی های شرکت انتخاب گردید.
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ِق بِداِر الُخلوِد وُهَو یَسعی لِداِر الُغروِر ! یا َعَجبا ُکلَّ الَعَجِب لِلُمَصدِّ
شگفتا و شگفتا از کسی که سرای جاودانگی را قبول دارد و با این حال برای سرای فریب 

)دنیا( می کوشد!
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ناطق نوری از دلیل شکست خود 
پرده برداشت

حجت االسالم والمسلمین ناطق نوری در 
خاطرات خود می نویسد: دلیل شکست در 
انتخابات ۷۶، حمایت او از هاشمی و البته 
سخنرانی هاشمی درباره احتمال تقلب در 
نماز جمعه بوده است.ناطق نوری در خاطرات 
خود می نویسد: »دوستان ما به آقای هاشمی 
زیاد انتقاد می کردند و به ایشان هم می گفتند. 
البته من از آقای هاشمی و دولت ایشان در 
مجلس، چه برای لوایح و چه برای کابینه و 
همچنین از خود آقای هاشمی _، چون مورد 
حمله و هجمه بود_ مفصل دفاع می کردم. 
در مقطعی تحکیم وحدت و جریان مقابل، 
حمله به آقای هاشمی را شدید کرده بودند 
و نسبت های آمریکایی و غیر آمریکایی 
و این حرف ها به ایشان نسبت می دادند، 
بخش  جاسوسی  النه  جلو  سال  یک 
عظیمی از سخنرانی ام در دفاع از شخص 
هاشمی بود. گفتم: »شما می گویید ایشان 
آمریکایی است. این را بدانید او کسی بود که 
در پرونده حسن علی منصور )نخست وزیر 
رژیم پهلوی( دستگیر شد. او کسی است که 
پیشکسوت است، کسی است که در حمله 
مسلحانه ضد آمریکایی آن موقع حضور 
داشته؛ ما جزو نوچه ها و دست پرورده های 
او در انقالب هستیم.« بنابراین طبیعی بود 
که مرا حامی مطلق ایشان بدانند و عده ای 
از مخالفان و جناح مخالف تبلیغ می کردند 
مثل  بیاید، وضعیت  ناطق  آقای  اگر  که 
سابق خواهد شد، چون یک عده مذهبی 
که از آقای هاشمی دلخور بودند هم حرف 
داشتند، زیرا کارگزاران را وابسته به آقای 
هاشمی می دیدند. آن موقع کمی اباحه گری 
اعتقاد  مذهبی ها  که  داشت  وجود  و... 
داشتند دولت آقای هاشمی عامل عمده 
آن است. به ویژه زمانی که دختر ایشان 
آزادی های  -فائزه- به میدان آمد، زمینه 
این چنینی فراهم شد.«ناطق نوری در ادامه 
می نویسد: »مساله دیگر این که وقتی من 
از سیاست های اقتصادی دولت و شخص 
ایشان دفاع می کردم، می گفتند: پس ناطق 
که شق القمری نمی کند و تحولی در کشور 
ایجاد نمی شود؛ او هم راه رفسنجانی را ادامه 
می دهد. طبیعتا این جریان اثر خود را روی آرا 
می گذاشت. در واقع یکی از عواملی که سبب 
شد رای نیاورم، حمایت من از آقای هاشمی 
بود، به بیانی که عرض کردم و حمایت از 

آقای هاشمی، چوب خوردن داشت« 

وزارت صمت حضور و ثبت نام در فرآیند 
فروش خودروسازان را مشروط به رعایت 

شرایط ده گانه اعالم کرد.
براین اساس در شراط اول عنوان شده 

که  با هر کدملی فقط امکان ثبت نام و 
خرید یک دستگاه خودرو از خودروسازان 
این  از  بعدی  های  شرط  دارد،  وجود 
قرار است که مشتریانی که در ۳۶ ماه 
شرکت  از  خودرو  خرید  به  اقدام  اخیر 
های خودروساز کرده اند، مجاز به ثبت 
نام نیست،دارا بودن گواهینامه رانندگی 
برای خریداران الزامی است. سن خریدار 
خودرو باید باالتر از ۱۸سال باشد و کد 
مشخصات  همراه،  تلفن  شماره  ملی، 
به  متعلق  باید  همه  بانکی،  حساب 

شخص ثبت نام کننده باشد.
 افراد نباید پالک خودرو فعال و نصب 
به  خودرو،  باشند.،خریدار  داشته  شده 

هیچ عنوان حق فروش وکالتی خودرو 
را ندارد و خودروی فروخته شده قابل 
صلح نیست. چنانچه در راستی آزمایی 
تحویل  وجه،  تکمیل  فروش،  مراحل 
از  پس  زمانی  بازه  در  حتی  و  خودرو 
که  شود  مشخص  خودرو،  تحویل 
در  یا  کرده  عدول  ضوابط  از  خریدار 
است،  نداشته  صداقت  ثبت نام  فرآیند 
خودروی وی توقیف و مطابق با قانون 

با آن برخورد می شود.
هر خودروی صفر کیلومتری که در فرآیند 
قرار می گیرد، حداکثر  تحویل مشتری 
باید ظرف مدت سه ماه و پس از تردد 
۱۰۰۰کیلومتری، برای استفاده از گارانتی 

به نمایندگی های مجاز خدمات پس از 
فروش خودروسازان مراجعه کند.

شرط های اخر هم به این نحو است که 
مشتریان باید در ثبت شماره شبا خود در 
سایت فروش دقت کنند، چراکه مسئولیت 
ورود شماره شبا به صورت اشتباه و در 
بر  دیگر  فرد  به  پول  برگشت  نهایت 
عهده ثبت نام کننده است؛ ضمن اینکه 
شماره شبای اعالمی حتما باید به نام 
خود متقاضی باشد، چون وجه برگشتی در 
صورت عدم موفقیت در قرعه کشی، تنها 
به شماره شبای اعالمی منطبق با نام فرد 
ثبت نام کننده واریز خواهد شد.سند خودرو 

تا یک سال در رهن شرکت خواهد ماند.

انتقاد  با  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
رسانه ها  برخی  دروغ پردازی  از  شدید 
تاکید  مجلس،  مصوبات  تغییر  درباره 
کرد: تضعیف مشروعیت قوانین مقدمه 
قانون شکنی است و دستگاه قضا باید 
امیرحسین  سید  کند.  برخورد  آن  با 
کذب  ادعای  به  هاشمی  قاضی زاده 
سوی  از  که  مجلس  مصوبات  تغییر 
یکی از خبرگزاری ها منتشر شد اشاره 
و تصریح کرد: قوه قضائیه موظف به 

رسیدگی به اینگونه ادعا ها و برخورد با 
متخلفین یا دروغ پردازان است.نماینده 
مردم مشهد در مجلس دهم یادآور شد: 
مشروح مذاکرات مجلس، منبعی موثق 
برای تطبیق مصوبات صحن با قوانین 
ابالغی است و هر ادعایی درباره تحریف 
مشروح  به  استناد  با  باید  مصوبات 
مذاکرات باشد. منتخب مجلس یازدهم 
مجلس  در  مقررات  تدوین  فرآیند  به 
از  پس  مصوبات  کرد:  اظهار  و  اشاره 

قرائت در صحن توسط معاونت قوانین 
رئیس مجلس  امضا  از  و پس  تنظیم 
ابالغ  نهایت  در  و  نگهبان  به شورای 
می شود و در نهایت در روزنامه رسمی 
درج می گردد، لذا به راحتی تفاوت های 
با مقایسه با مشروح مذاکرات  ادعایی 
مدعیان  به  خطاب  می شود.او  آشکار 
تغییر مصوبات گفت: حضرات بفرمایند 
دقیقادر کدام قانون چه تغییر اتفاق افتاده 

تا قابل رسیدگی باشد.

مجمع  دبیر  رضایی،  محسن  دکتر 
تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی، 
با تاکید بر اینکه نظام پولی و مالی باید 
با تولید و اشتغال تراز شوند و به تعادل 
برسند نوشت: اقتصادهای ملی ممکن 
شوند،  متعددی  تکانه های  دچار  است 

اما تامل در وضعیت اقتصاد ایران نشان 
می دهد بیشترین آسیب بر این اقتصاد از 
ناحیه تکانه های سیاسی و تصمیم های 
ناآگاهانه دولت ها وارد شده است.برخی 
دولت ها در ایران، اقتصاد را االکلنگی 
کفه ای  که  نحوی  به  اند،  کرده  اداره 
را  دیگر  کفه  و  متوقف  زمین  روی  را 
تقویت کرده اند و بدین ترتیب، تعادل 
به  بار  یک  اند؛  زده  هم  به  را  اقتصاد 
امید کاذب گشایش بین المللی و ورود 
سرمایه خارجی از ناحیه مذاکرات برجام، 
روی تولید و سرمایه ملی می نشینند و 
متوقفش می کنند و در آن سو با سد 
شدن مسیر نقدینگی به تولید، با هدف 
کنترل تورم، سرمایه ملی را با نرخ سود 

باال در بانک ها حبس کرده، نظام بانکی 
را هوا می کنند. نتیجه این می شود که 
سیل نقدینگی سد بانک ها را شکسته، 
راهی بازار های سوداگری و سفته بازی 
چون طال، ارز، مسکن و... می شود، تورم 
افسار می گسلد، ارزش پول ملی به سبب 
تضعیف تولید، تضعیف می شود و سیلی 
به صورت اقتصاد می خورد. سال ۹۶ و 
۹۷ اینچنین شد.طی ماه های اخیر، با 
کاهش نرخ سود بانکی، بانک را هم به 
کفه تولید افزوده و زمینگیر می کنند تا 
کفه بورس به هوا رود و به سبب این 
موفقیت، برای خود کف می زنند؛ حال 
بدون  نقدینگی  تبدیل  حال  در  آنکه 
پشتوانه به سرمایه بدون پشتوانه هستند. 

فرجام چنین روندی این است که نهایتا 
سرمایه تجمیع شده به بانک بازگشته 
و حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد. 
باز، پس از مدتی سد این سرمایه انباشت 
شده که مابه ازایی در بخش واقعی ندارد، 
شکسته شده، وارد بازار سفته بازی مالی 
و دارایی خواهد شد و داستان کاهش 
یافت. خواهد  تکرار  ملی  پول  ارزش 

اقتصاد زمانی به تعادل واقعی می رسد 
که از این سیاست های االکلنگی به طور 
جدی اجتناب شود. نظام پولی و مالی 
به  و  تراز شود  اشتغال  و  تولید  با  باید 
تعادل برسند، نه اینکه به صورت تک 
بعدی به بازاری توجه شده و بازارهای 

دیگر رها شوند. 

ضوابط ده  گانه برای ثبت نام خودرو

پس لرزه ادعای دستکاری مصوبات مجلس

کفه بورس به هوا رود، برای خود کف می زنند

وام گرفتن در کدام استان راحت تر است؟

به  به مشتریانشان  وام  پرداخت  برای  بانک ها 
قدری سختگیری می کنند که حدود ۴۸۱هزار 
میلیارد تومان در حساب های بانکی بیکار مانده 
است. برخی استان ها مثل کهگیلویه و بویراحمد 
وام  آنقدر  استان  این  دارند.در  بهتری  شرایط 
گرفتن راحت است که مبالغ تسهیالت حتی 
از مجموع سپرده های بانکی هم بیشتر شده و 

نسبت این دو به ۱۰۷درصد می رسد.

سهامداران نگران نباشند

اینکه  بیان  با  سرمایه  بازار  کارشناس  سرافراز، 
سهامداران نگران روند کنونی بورس نباشند، گفت: 
با توجه به رشد پرشتاب شاخص بورس از ابتدای 
سال جاری تا اواسط اردیبهشت ماه، وجود چنین 

اصالحی در بازار طبیعی است.

ترکیه از پیشنهاد کمک ما هم استقبال 
نکردند

بیژن نامدار زنگنه در خصوص وضعیت صادرات 
گاز ایران به ترکیه گفت: انفجاری که اوائل سال 
جاری در خطوط انتقال گاز ایران به ترکیه در 
خاک این کشور اتفاق افتاد هنوز خطوط آسیب 
دیده ترمیم نشده است.این در حالی که ترمیم 
خطوط مدنظر به چند روز بیشتر زمان نیاز نبود. 
لوله گاز  ترمیم خطوط  به  برای کمک  ایران 
اعالم آمادگی کرد اما این پیشنهاد با استقبال 

طرف مقابل مواجه نشد.

برداشتن الزام چک صیاد

باقری قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی 
سایپا گفت: با دستور مدیرعامل گروه سایپا و 
در راستای تسهیل شرایط در ثبت نام متقاضیان 
و هموطنان محترم در طرح فروش فوق العاده 
محصوالت گروه خودروسازی سایپا، الزام چک 
برای  نیز  عادی  چک  و  شد  برداشته  صیاد 

تسهیالت پذیرفته می شود.

طرح رایگان گازسوز کردن
 خودروهای عمومی 

شرکت  مقام  قائم  ده چشمه  قاسمی  حمید 
اظهار  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
کرد: طرح رایگان گازسوز کردن خودروهای 
دستگاه   ۶۰۰ کردن  گازسوز  با  عمومی 
وانت بار کلید خورده است.وی گفت: این طرح 
هم اکنون به صورت عملی آغاز شده است و 
پیش بینی ما این است که روزانه حدود یک 
هزار دستگاه خودروی عمومی از جمله تاکسی 

و وانت بار گازسوز شوند. 

 رسته های شغلی جدید آسیب دیده از کرونا
بر اساس اطالعیه بانک مرکزی ج.ا.ا، برخی از رسته 
های شغلی جدید از امهال اقساط سه ماهه ناشی 
از آسیب های ویروس کرونا برخوردار می شوند. 

۵۰ کارت اهدایی بنیاد مستضعفان 
در دیلم به سرقت رفت

بنیاد  اهدایی  کارت های  از  عدد   ۵۰ تعداد 
از بیماری  مستضعفان به ملوانان آسیب دیده 
کرونا در فرمانداری شهرستان دیلم به سرقت 
و  حمایتی  دراقدامی  مستضعفان  رفت.بنیاد 
میلیون  پنج  هدیه  کارت  تعدادی  نوع دوستانه 
ریالی برای ملوانان آسیب دیده از ویروس کرونا 
در استان بوشهر اختصاص داد که بخشی از آن 
به این قشر در شهرستان دیلم اختصاص یافته 
بود.یک مقام آگاه در دیلم گفت: از مجموع یک 
در  آن  عدد  اهدایی ۹۵۰  کارت  سهمیه  هزار 
بین ملوانان توزیع و ۵۰ عدد از این کارت ها در 

 فرمانداری به سرقت رفت.
معلمی که خودسوزی کرده بود درگذشت

روابط  و  اطالع رسانی  اداره  رئیس  زاده  نوری 
خوزستان  پرورش  و  آموزش  اداره کل  عمومی 
اردیبهشت ماه  که  معلم مسجدسلیمانی  گفت: 
اجراییات  پرسنل  با  اختالف  جریان  در  امسال 
شهرداری این شهرستان اقدام به خودسوزی کرده 

بود روز یکشنبه فوت کرد. 

عروسی و عزا عامل انتشار کرونا 
در خوزستان

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
و  عروسی  آیین  برگزاری  گفت:  پزشکی 
در  گروهی  و  نفره  چند  تجمعات  و  عزاداری 
کروناست.  بیماری  انتشار  عامل  خوزستان 
خوزستان  مردم  که  است  این  ما  درخواست 
همکاری بیشتری با ما داشته باشند تا میزان 
موارد مرگ و میر را به حداقل برسانیم. میزان 
بستری و مرگ و میر در کشور به طرز قابل 
توجهی در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نسبت به اوج 
بیماری کاهش یافته، اما در برخی استان ها با 
روند صعودی مواجه هستیم که باالترین صعود 

مربوط به خوزستان است. 

لگوی رای دادن برای 14۰۰ تغییر نکرده است

متفکر  مغز  و  تئوریسین  حجاریان،  سعید 
اصالحات درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 
آینده گفت: الگوی رای دادن و رای ندادن ادامه 
خواهد داشت و بعید می دانم در انتخابات ۱۴۰۰ 
دعوا مرتفع شود. ویروس کرونا ما را استثنایی 
کرد اما این به معنای عادی بودن شرایط پیشین 
نیست. قبل از کرونا هم مشکالت انباشته بود 
و تقریباً در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی و 
همچنین مسائل اجتماعی وضع ما مطلوب نبود. 

کاندیدای ریاست مجلس نباید برای 
ریاست جمهوری نامزد شود

فراکسیون  اجرایی  هیات  عضو  نادری،  احمد 
اصولگرایان در مجلس یازدهم گفت : برخی منتخبین 
عقیده شان این است که اگر کسی کاندیدای ریاست 
مجلس می شود قاعدتا برای ریاست جمهوری نباید 
نامزد شود. جمع بندی و یا مصوبه ای برای ممانعت 
رئیس  مجلس برای حضور در انتخابات ریاست 
جمهوری نداشتیم اما ممکن است در جلسه آینده 

فراکسیون در این خصوص بحث کنیم.

آمریکا تمام مردم ایران را تحریم کرده است

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در تماس 
تلفنی باسلیمان سویلو همتای ترک خود گفت : 
امنیت داخلی کشور برای مردم، دولت و رهبری 
امر بسیار مهمی است. به هیچ وجه اجازه مداخله 
کشورهای بیگانه در کشور را نمی دهیم. آمریکا 

تمام مردم ایران را تحریم کرده است. 

نظر نهایی درباره حذف 4 صفر از پول ملی 
اعالم می شود 

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره الیحه 
حذف ۴ صفر از پول ملی گفت : شورای نگهبان 
در روز چهارشنبه این هفته نیز جلسه دارد و الیحه 
اصالح نظام پولی و بانکی نیز در این جلسه بررسی 
خواهد شد و نظر نهایی این شورا درباره حذف چهار 
صفر از پول ملی به زودی اعالم می شود.                    

بدگویی در رسانه ها، کار درستی نیست

مهدی چمران عضو شورای ائتالف اصولگرایان 
علیه  آقاتهرانی  اخیر  افشاگری های  به  بااشاره 
انتخابات است  قالیباف گفت: زمانی که بحث 
صحبت هایی پیش می آید، ولی رسانه ای کردن 
موضوعات علیه یکدیگر و بدگویی کردن، کار 
درستی نیست. وقتی افراد می توانند از نزدیکی با 
یک تلفن حرفشان را بزنند و مسائلشان را حل 

                               کنند، چرا آن را رسانه ای می کنند؟
تورم را کنترل کنید

حسن روحانی رئیس جمهوری در دستورالعملی 
خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت : تورم 
را کنترل کنید. از همه ظرفیت ها و ابزار حقوقی 
برای دسترسی به منابع ارزی کشور در بانک های 
خارجی استفاده شود. بر تالش مضاعف بانک 

مرکزی در کنترل تورم تاکید می کنم.

دیکتاتوری الریجانی

احمد راستینه، منتخب مردم شهرکرد در مجلس 
یازدهم گفت : رأی، نقش و ظرفیت های قانونی 
نمایندگان به خاطر دیکتاتوری علی الریجانی، 

ریاست مجلس دهم، به انزوا و غفلت سپرده شد.

صدا تفرقه کمتر به گوش می رسد 

حجت االسالم احمد مازنی، عضو فراکسیون امید 
مجلس دهم گفت : صدای تفرقه در شرایط فعلی کمتر 
به گوش می رسد. فضای سیاسی کشور در حال حاضر 
منسجم و توأم با همکاری همه جانبه است. مخالفان 
دولت با عادی شدن شرایط اقدام علیه قوه مجریه 
را آغاز می کنند. حذف، راه حل مسائل کشور نیست.                                           

خواب عده ای در مجلس، استیضاح 
رئیس جمهور است

محمد خباز نماینده اسبق مجلس و  فعال سیاسی 
رکود  در  روزها  این  دولت   : گفت  اصالح طلب 
اقتصادی است، از سوی دیگر کرونا زجرش می دهد 
آقایان به جای اینکه کمک کنند چوب الی چرخش 
می گذارند و از االن که هنوز مجلس تشکیل نشده 
است، خواب استیضاح رئیس جمهور را می بینند.

پاسخ وزیر دفاع در مورد هواپیمای اوکراینی

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای 
اسالمی، در حساب توییتری خود نوشت: »سه شنبه 
اینجانب،  سؤال  به  درپاسخ  دفاع  وزیر  گذشته 
تخطی اپراتور از ضوابط مربوط به اقدام در وضعیت 
محدود )لزوم کسب مجوز( وعدم ارتباط گیری و 
اتکا به اطالعات مبهم دریافتی را علت شلیک به 

هواپیمای مسافربری اوکراینی اعالم کرد.

کنایه مدیر سایت نزدیک به احمد توکلی

یک فعال رسانه ای اصولگرا از تخریب کاندیدای 
نهایی طیف دولتمردان احمدی نژاد برای ریاست 
مجلس انتقاد کرد. بیژن مقدم مدیر سایت » 
انتشار  با  اصولگرا  های  های  رسانه  از  الف« 
الدین  نفره سید شمس  از جلسه سه  عکسی 
حسینی، حاجی بابایی و نیکزاد نوشت: انتخاب 
هیات رئیسه مجلس محکی برای شناخت بیشتر 
منتخبان ملت است. همانقدر که ممکن است 
رفتار امثال آقای حاج بابایی را نپسندم تخریب 

او از طرف دوستان همفکر را هم نمی پسندم.

اقسـاط ۱۲ تـا ۲۰ مـاهـه
ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان

 بیرجند- حدفاصل توحید ۲۸ و  ۳۰    تلفکس: ۳۲۴۴۰۱۹۹-۰۵۶ /  ۰۹۱۵۱۶۰۲۶۵۹ )نصرآبادی( 
 nujan_door@  کانال تلگرام       nujan.door پیج اینستاگرام

نوژن بزرگترین شو روم تخصصی درب نـوژن
درب های ساختمانی

در خراسان جنوبی

انواع درب داخلی  و  ورودی منزل: ضد سرقت ، ضد حریق ، درب های شیشه دار
 ضد آب ،  مالمینه ،  CNC ،  PVC، HDF ، ABS اتاق سرور و انواع قرنیز

یک شرکت معتبر در زمینه شبکه و زیر ساخت، 
نیروی برقکار نیمه ماهر نیازمند است. 

   حقوق ثابت + اضافه کاری + بیمه
 ۰۹۰۱  ۸۳7  ۴۸۰۰

همشهـریان گرامـی
 با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما نیک اندیشان گرامی و حامیان 
گرانقدر مؤسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص( آمادگی خویش را جهت 
دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی ، نذورات و... اعالم می دارد. دعای 

خیر محرومین بدرقه راه تان باد. 

شماره حسابشماره کارتنام بانکنوع نذر

قرض الحسنه فطریه عام
رسالت

۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۷-۲۸۴۹۱۰/۷۲۲۷۶۱۶/۱

فطریه 
سادات

قرض الحسنه
 مهر ایران

۶۰۶۳-۷۳۷۰-۰۰۰۱ -۰۲۳۹۶۸۱۳۱۱۳۴۶۶۱۷۳۱

۷۰۴۹۴۷۴۰۵۴۷۸۰-۰۰۰۴-۸۳۷۰-۵۸۵۹تجارتکفاره روزه

آدرس: خیابان غفاری - خیابان جابربن حیان - پالک ۵۷ 
تلفن: ۰۵۶۳۲۳۴۷۲۸۰ - ۰۹۱۰۵۱۶۱۸۸۷

مؤسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص( بیرجند
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

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

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


